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 ۲۲/۱۰/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت آریا

 

 رنالوژ خيیتأر - اسيید افغانستان س
 

 مزار شریف، څلورم ټوک
 مرکزي برخې -او د افغانستان شمال 

 

 برخه  شپېتمهپنځه یوسلو 

 تصحیحات: 

 ډاکټر لوډویک ډبلیو آدمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1979 
 

دا د فاریاب د والیت په سویل لویدیځ کې یو کلی او یوه ولسوالي ده، دا ولسوالي  :)ن( ۶۴ – ۱۷، ۳۵ – ۴۱ :قیصار

ې ولسوالۍ د دمترو په لوړوالي ارتفاع لري. افغان سرچینو  ۱۳۲۰او د سمندر له سطحې د  کیلومتره مساحت ۲۴۲۴
ې د دتنو وگړو تر منځ دی.  ۲۸۴۸۶او  ۲۴۷۶۰وی اټکل د د ددوگړو شمیر په بیالبیلو ډولونو اټکل کړی دی، 

لویدیځ کې غورماچ، شمال کې المار، ختیځ کې پښتون کوټ، سویل کې د جوند او کوهستاناتو ولسوالۍ  :ولسوالۍ کرښې
غو د دډیر استوگن وگړي لري. لنډ مهالې مجلې  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۱۳کلي لري چې  ۱۰۶گانې دي. د قیصار ولسوالۍ 

  :کلیو نومونه په دې ډول ویلي دي
 

 مستروی  کلته خروس يقانتخواجه  سرچشمه
 صیاد زال بشل مسِت وزبیکیه بلند غور ختایی

 خواجه قیني معیین شاه افغانیه -ی -متو متو جو دانه
 صیاد برغان ثور کوهي سید آباد

 صوفي قلعه بیش باال پهک بیش برغاني کالن
 قشقاِر افغانیه سنجتک اصحابِ کهف چهار شنبه

 جمشیدیعرق تور  نیک غزا سنگِ قراب بشل مسِت رحمت هللا
 برغان هیرک مهرکۀ قریـ ینگي ای شاق اقاسي بلوچِ خدایار

 خواجه های شلک تو قوش تل –ی  –اوون بیگ  جگدلک تمچي
 آق ماس ارَزالق رستم نو داري آچیغ

 رحیم -ی  –غوره  عظیم -ی –غوره  برگه سرغتاله
 خواجه به جق لي نهرین علیخان د داوون بیگي علي م یوز بیگي

 خواجه های یورغان نهرین ترق چي دنک تسک
 زعفران مهدي خواجه لقینگي تاش  خواجه اس فالن

 تو کچی چ توی مست زیارتگاه ققالاره 
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 سر آسیاب بوري -ی –قریه  ایتی سه لوق قــُـر قـل
 وزبیکیهۀ هزاره قلعـ جگدلک بابري جگدلِک آق مست جور لق

آقه  –ی  –اوون بیگي  سید نقي حاجي امیر دادۀ هزاره قلعـ
 میرزا

 پایان گذر

 کریمداد القِ ارز قوچین میدانک وزبیکیه  -ی –یکه پسته 
 تگاب هیرک خواجه قبچاق خواجه زاهد سیدهللا قل

 بازار جایی قزل سو اچیغ چکتو -ی–بازار جای چای 
 قتی ال قوچر هم زر –ی  –قریه  قزاق های ینگي تاش قل

  زیپوپل تیموري گنداب کاریز بُرکه
محمـد  -ی–چهار شنبه  کاریز افغانیه دو آبي بوالق یم

 رحیم
 مرکز بازار جایي قیصار یکه پسته چیچکتو -ی–سرچشمه  اصحابِ کهِف افغانیه 

 سرچشمه -ی  –غوري بنگوزي  قزل قلعه سفر قلیق رنگینۀ هزاره قلعـ

 حیدري التي بوالق دو راهي ظریف ظریف -ی  –سرچشمه 

   جگدلک وزبیکیه الماته ایتي سَلوق
 

اوني بیگي. چهلتن د شپږو درو سرچینه ده چې له منځه ۀ باال برن او کوۀ چهلتن، کوۀ کو :د قیصار د ولسوالۍ غرونه
په دغو درو کې یو شمیر ځنگلونه  غان سیندونه تیریږي. هـې د خواجه کتال، شاخ، غندره، زیارتگاه، توی مست او بُرئ

 هم سته. 
 . د پیچه قولي په زیارت کې د منرالي اوبو یوه سرچینه هم موندل سوې ده

ز( د  ۵۸ – ۱۹۵۷ل کال )۱۳۳۶دا یوه ولسوالي ده چې د  :پي ییر او میشیلین سنتلیورز قیصار په دې ډول شرحه کوي
 تنه نارینه وگړي لري.  ۲۲۲۹۵ـې پر بنسټ ئافغان احصا

هټۍ او غرفې  ۲۵۳وې ورځې د بازار لري، یکشنبې او پنجشبې. دا بازار ـې بازار جای په اونۍ کې دئاداري مرکز 
ز ۱۹۷۰نورې غرفې یا د خرڅالو مؤقت ځایونه ورزیاتیږي. دا بازار په  ۹۰لري او بر سیره پر دې د بازار پر ورځو 

 کال کې یو ځل بیا ورغاول سو.
  :دنۍ شمیرې په الس ورکوي( کلونو لپاره الن ۶۶ – ۱۹۶۵ل کال )۱۳۴۴د « دفتِر مواشي» :څاروي

 

 ۲۶۲۶ آسونه
 ۲۶۲۶۰ کورني څاروي
 ۲۰۰۷۲۳ د قره قل پسونه

 ۳۵۸۱۶ پسونه
 ۵۶۰۳۹ وزې

 ۲۲۷۳ اوښان 
 ۱۰۵۷۵ خرونه

 

 (د فاریاب تر سرلیک الندې معلومات هم وگورئ)

 . خالصې ويهټۍ او غرفې  ۲۳۳چیچکتو د هرې شبنې په ورځ له گڼه گوڼې ډک بازار لري او په دې ورځ 

 د نارینه وو شمیر استوگن وگړي ځای
 د ولسوالۍ ختیځ کې او له الماره تر قیصار پورې د راغلې الرې په سویل کې – ۱

 قبچاق وزبیکان اتي سالق
۶۶۴ 

 خواجه های شیلک تو
 خواجه گان

 ۷۸ قبچاق وزبیکان
 ۱۷۱ قبچاق وزبیکان صیاد هللا گل

 ۱۰۸ قبچاق وزبیکان سِرغ تاله
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 خواجه پي چق لي
 قبچاق وزبیکان

۱۶۶ 
 سادات

 ۲۴۵ قبچاق وزبیکان دینگ تاش
 ۱۴۹ قبچاق وزبیکان نقي سید
 ۲۵۲ قبچاق وزبیکان زال سید

 ۲۵۰ قبچاق وزبیکان کریمداد ارزالقِ 
 ۱۰۰ قبچاق وزبیکان ترق چي ارزالق

 ۲۸۶ قبچاق وزبیکان آن بیگي اقه میرزا
 ۶۱ وزبیکانقبچاق  آن بیگي قوش تال

 ۱۱۵ قبچاق وزبیکان د دآن بیگي علي م
 ۱۸۱ قبچاق وزبیکان قزل سو

 ۲۲۶ قبچاق وزبیکان خواجه قبچاق

 ۸۷ قبچاق وزبیکان غنده سنگ

 خواجه برغان
 قبچاق وزبیکان

۱۰۴ 
 سادات

 ۱۸۶ قبچاق وزبیکان کالن -ی  -بُره غان
 ۱۳۷ قبچاق وزبیکان صیاد بُره غان

 مرکز - ۲

 ۱۰۸ تایمنیان او نور گډ قومونه بازار جای

 ۲۷۶ خواجگان سر آسیا
 ۲۸۸ قبچاق وزبیکان ینگي تاشقل

 ۲۹۶ قبچاق وزبیکان ینگي ایشک اقاسي
 ۶۰ قزاقان ینگي -ی –قزاق 
 ۱۰۹ قبچاق وزبیکان باالبام

 ۱۶۸ قبچاق وزبیکان آق مست
 ۳۷۶ قبچاق وزبیکان یوز بیگي

 خواجه زید خان
 سادات خواجگان،

۱۷۰ 
 قبچاق وزبیکان

 ۴۴۰ حیدریان حیدر خانه
 ۱۲۱ قبچاق وزبیکان جو دانه

 ۵۴۸ قبچاق وزبیکان بوري

 سویل او سویل لویدیځ – ۳
 ۱۶۵ قبچاق وزبیکان اره قلیق
 ۲۸۲ قبچاق وزبیکان زغفران

 ۴۵۶ قبچاق وزبیکان توی مست
 ۲۰۷ قبچاق وزبیکان زیارتگاه

 ۴۱ ۀپښتانـ کوچر

 ۲۲۵ سیني پښتانه میدانک
 ۴۴۲ ایماقان غوِر رحیم
 ۴۳۵ ایماقان غوِر عظیم

 ۱۹ ایماقان تیلک

 شاخ
ارسري او تکه، تورکمنان، مغول او 

 ایماقان
۸۸۹ 

 Alats ۳۵۰ التیان Alat الت
 ۷۰ ایماقان اوروق تو
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 ۷۴۸ خواجگان، تایمنیان خواجه قنتي
 تگاو هیرک :لویدیځ  – ۴

 Mekrit Uzbaks ۳۹۳ ِمکریت وزبیکان بُره غاني هیرک
 ۲۸۳ ِمکریت وزبیکان خی تای

 قشقار
 ِمکریت وزبیکان

۳۶۱ 
 خواجگان

 ۱۱۳ ِمکریت وزبیکان بُـلندغور
 ۳۵۳ ِمکریت وزبیکان قــَــوچین

 ۱۳۷ ِمکریت وزبیکان کلته خروس
  Ungajit Uzbaks ۷۶اونگه جیت وزبیکان هیرک -ی -تگاو

 یم چې دا یونگه جیت ولیکم که اونگه جیت، د انگلیسي د لیکنې له مخې اونگه جیت ویل کیږيۀ زه ژباړونکی ډاډ نـ 

 توی مست
 بیگ وزبیکان

۱۲۱ 
 ِمکریت وزبیکان

 ۱۵۰ بیگ وزبیکان کته اولنگ

 بش بل مست
 اونگه جیت وزبیکانِمکریت او 

۱۶۹ 
 ۀپښتانـ

 ۶۷ اونگه جیت وزبیکان میرک
 ۱۰۰ ۀکاکړي پښتانـ کاکړي افغانیه

 اصحاف قاف / کهف
)کاکړي، تره کي، ۀ سادات، پښتانـ

 نورزي، بارکزي(
۷۷ 

 اصحاب کهف کرام
)کاکړي، تره کي، نورزي، ۀ پښتانـ

 بارکزي(
۲۶ 

 ۶۷ )کاکړ، نورزي او تره کي(ۀ پښتانـ سنجتک

 د سیمې لویدیځ او له قیصار تر غورماچ پورې د الرې په اوږدو کې شاو خوا سیمې – ۵
 ۳۲۰ قبچاق وزبیکان ارزه لیق رستم

 ۲۱۹ اونگه جیت وزبیکان صوفي قلعه
 ۱۰۳ اونگه جیت وزبیکان Jorulaq جورو لق
 ۲۵۱ اونگه جیت وزبیکان یکه پسته

 ۶۶ ۀپښتانـ یکه پسته افغانیه

 نو داري
 جیت وزبیکاناونگه 

۴۰۳ 
 جمشیدیان

 ۱۳۹ اونگه جیت وزبیکان بلوچ خدایار
 ۶۱ گډ قومونه  بازار چیچکتو

 چیچکتو مجنون
 -؟ تیرایي؟ تهیری :ۀاونگه جیت وزبیکان، )پښتانـ

 ژ، بارکزي، نصرو زي، زوري، تیموري(
۴۴۳ 

Taheri   

 ۱۲۶۴ ۀزوري او بارکزي پښتانـ سرچشمه
 ۶۶ ۀپښتانـ فیروزي گنداب

Firuzai Pashtuns 

 ۷۵ ۀاونگه جیت وزبیکان او پښتانـ ـین گذرئپا
 Sini Pashtuns ۵۲ ۀسیني پښتانـ عبدهللا -ی  -متو
 ۱۴۹ ۀسیني پښتانـ عبدالحق -ی  -متو

 ۲۲۸ ۀپښتانـ افغانیهۀ هزاره قلعـ

 ۱۰۱ ۀپښتانـ رنگینۀ هزاره قلعـ
 ۲۵۱ وزبیکاناونگه جیت  وزبیکیهۀ هزاره قلعـ
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 ۴۳۵ بیگ وزبیکان او ایماقان چهار شمبې

 چهارشمبې افغانیه
، کاکړ، بارکزي(، )مالکيۀ پښتانـ

 علي خواجگان
۱۲۵ 

 Maleki, Kakeri, Barakzai) 

 ۷۵ عربان چهارشنبې عربیه
 ۱۰۱ گډ قومونه  متفرقیه چهار شمبې

 ۷۳ بارکزي پښتانه کاریز افغانیه
 ۶۶ بارکزي پښتانه خانکاریز کریم محـمد 

 ۷۰ بارکزي او نورزي :ۀپښتانـ دو آبي
 ۱۲۵ تره کي او بارکزي :ۀپښتانـ امزر
 ۴۴ تره کي او بارکزي :ۀپښتانـ نایک

 ۲۲ فیروزي او بارکزي :ۀپښتانـ یم بوالق

 د ولسوالۍ شمال ته – ۶
 ۴۴۹ قبچاق وزبیکان، ایماقان کوهي

 بش کپه
ایماقان، سادات، ارسري تورکمنان، 

 عربان، جمشیدیان
۱۲۸ 

 ۶۱ ۀبابري پښتانـ سرچشمه
 ۵۲۲ اونگه جیت وزبیکان بـِرکه

 ۲۶۴ اونگه جیت وزبیکان کاریز برکه
 ۲۴۹ ۀعربان، تونزي پښتانـ اچیغ

 ۲۴۹ )بَرتي، فیروزي(ۀ پښتانـ خواجه ایسِفالن
Pashtuns (Bruti, Firuzai) 

 ۱۷۳ سادات بش باال
 ۲۹۲ جیت وزبیکاناونگه  قور قل

 ۲۰۱ قبچاق وزبیکان ثور
 ۴۷۵ اونگه جیت وزبیکان نهرین

 ۴۱ اونگه جیت وزبیکان نهرین علیخان

 ۱۲۸ قبچاق وزبیکان جگدلک
 ۱۰۶ ۀبابري پښتانـ جگدلک بابري

Baburi Pashtuns 

 ۱۲۵ ۀبابري پښتانـ تمچي
 ۱۵۷ ۀبابري پښتانـ ِسفـِر ِگِلک

 

  :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴د قیصار ولسوالي په 

بو د راټولیدلو له ودا د میمنې یوه عالقه داري ده. لوی قیصار یا بـَـَرنی قیصار د قیصار د دښتي له سویلي برخې او د ا

 مایله اوږده ده. ۶مایله ارته او  ۶هغې حوضې جوړ دی چې قیصار ته ورځغلي. دا دښته ښه مخ خالصې دښته ده چې 

یو غرنی خط  کې د قیصار په مرکزي ټکي ار په سویل کې د بنِد تورکستان له اساسي مهمیزونو سره کرښه لري.قیص

ً د تگ لپاره غیر عملي دي، دا خط الرأس یو اوب یللونکی یا آب پخشان جوړوي او په دواړو  الرأس دی چې تقریبا

ـې د ئرچینه اخلي دوه سیمې سره جال کوي یو سیند ـې هغه سیندونه چې د بند تورکستان له درو سر څخه سئخواوو کې 

رې پر لور ورځي. د سمندر له سطحې عام لوړوالی د بل پر د دـې د قیصار ئرې پر لور ځغلي او بل د دقراول خانې 

انداز د تنگ خط الرأس په اوږدو کې د قره بل تر لوړو سطحو پورې او ان په شمال لویدیځ کې لیرې تر چول پورې 

 پاتې کیږي. همداسې 

د مرغاب پر لور بهیږي؛ ۀ او قره بل لویدیځ ته د اوبو د راټولیدلو د حوضې ټولې اوبـ پراندازښتې او د بل د دد قیصار 

 لور ځي.  د اکسوس پرۀ ـې اوبـئختیځ خوا ته 
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او یو کوچنی  د یو ځای کیدلو له ټکي څخه یو خط الرأس مخ پر ختیځ خوا مسلط والړ دی پراندازد بل  هله قره بل سر

 نوریش د قیصار له لگن څخه جال کوي. دوهم اوب یللونکی جوړوي چې 

ښتې له شمال څخه چې په یو نرم لوړوالي پای مومي د قیصار سیند، د قره قل او بلکـه درې یو ناڅاپه او د دد قیصار 

لویدیځ لور ته کرارکرار په  ډیر ژر شمال ختیځ خوا ته مخ په ډوبیدو کیږي او د سای متح او چهار شمبې درې شمال

 تدریج سره ټیټیږي.

ـې سوړ او ئفیټه لوړه ده او اقلیم  ۴۲۰۰بډایه کرل سوې او دلته ډیر کلي دي خو د سمندر له سطحې یوازې ۀ دا دښته ښـ

ی او ې لوړ دددهاِن بره غان ته نیږ ،عذاب ناکه دی. خو د کلیو په شاو خواو کې د میوو ډیرې ونې سته. په خپله قیصار

یوازې یو لوی قشالق دی چې د بازار ودانۍ لري او همدلته په اونۍ کې یوه ورځ د بازار ورځ جوړیږي. )پیکاک، 

 میتلند(

د بره غان د کوتل له شماله  کې دا یو سیند دی چې په بند تورکستان :)ن( ۶۳ – ۱۳، ۳۵ – ۴۲ :د قیصار سیند

یا  ۱۰ نهرونو ویشل کیږي. دا سیند د لومړیو ۲۸بهیږي او بیا په  سرچینه اخلي او د میمنې له منځه تر اندخوی پورې

مایلو لپاره مخ پر شمال ختیځ ځغلي؛ ورپسې د قیصار د دښتې پر خوا شمال لویدیځ لور ته خپل ستر کوږوالی  ۱۱

ور ته تاوییږي او شمال ختیځ ل –تگ لوری نیسي او بیا شمال  يلنډ واټڼ لپاره د بهیدا شمالۀ جوړوي؛ همدلته دا سیند د یو

یادیږي؛ بیا د قیصار په دښتې ۀ دا سیند په خپل سر کې د )قرای( په نامـپه همدې لور د خپلې بهیدا بهیر ته دوام ورکوي. 

پیژندل ۀ کیدنې له ټکي کښته د آِب اندخوی په نامـځای یادیږي او له شیرین تگاب سره د یو ۀ په نامـ« بره غان»کې د 

رې پر لور ځي، د بره غان له د دسنگلِک قیصار الره کښته  –مایله لیرې د نره تو  ۲۰کوتل څخه د بره غان له  کیږي.

مایل  ۱مایله پورته یوه اوږده تنگه دره له سویل لویدیځ څخه یو ځای کیږي حال دا چې  ۲درې څخه تیریږي، تر دې 

 کې دا الره او سیند د قیصار دښتې ته ننوځي. ویشتم مایل ۀ ـې یوه بله اوږده دره له ښي الس څخه راځي. په اتـئکښته 

 ېفیټه ژور دی؛ د سیند غاړ ۷۰یارډه ارت دی او  ۳۰۰په ینگ اریق کې د سیند بستر له یوې ژۍ تر بلې ژۍ پورې 

سته، ان په وچ فصل کې هم سیند ۀ ستوغې او په عام ډول په بوټو پوښلي دي؛ په عام ډول په سیند کې د سیند ښې اوبـ

سیند د دښتې  دي چې د پورې غاړه اوښتلو لپاره خنډ وگرځي.ۀ دومره ډیرې نـۀ مهال کې د سیند اوبـۀ لري او دغـۀ اوبـ

ښتې په شمال ختیځې د دسیند  لوړه او کنډو ځمکه جوړوي. ـېئ هکرښ په ختیځې ډډې کې پر مخ درومي چې ښۍ غاړه

تنگي ننوځي ، دغه ځای د ۀ ترمنځ په یو پرانداززاویې کې د همدې کنډو، غرنۍ ځمکې ښي الس ته او کیڼ لور ته د بل 

کې چې په ښي بل پر انداز پیل دی او د کنډو کڼدو غرونو له منځه تر هغو پر مخ ځغلي چې کفتر خانې کې په لویې درې 

الس کې غرنۍ سیمې جوړ کړی دی راڅرگندیږي، دا غرنۍ سیمه ختیځ لور ته په شا تللې ده. د قیصار په دښتې کې د 

 ده تللې. ۀ سیند د حقیقي بستر په اړخ کې هیڅ الره نـ

جگدلک کې له ښتې د شمال په انتها کې سرچینه اخلي له کفتر خانې څخه لږ پورته په د دد قره قل دره چې د قیصار 

یو سیند ورغلی دی. دې درې کې کرهڼه  ته د قیصار له دښتې تر جگدلک پورې د درې منځ قیصار سره یو ځای کیږي.

یادیږي. د قره قل ۀ ښتې ژۍ کې یو لوی قشالق دی چې د )دیوانه قلعه( په نامـد دـې د قیصار ئاو په سر کې  دهسوې 

جگدلک پورته داسې کنډو کپر گرځي چې نور ورباندې تگ ناشونی دی. دا درې ته یوه الره تللې ده؛ خو دا الره له 

الره پر غرونو خیږي او د قره قل پر لور ورځي او د الرې په منځ کې له کفتر خانې کښته قیصار یو ستره دایره 

 ده. ۀ خو ښه او آسانه الره نـ جوړوي. قره قل ته تللې الره د اوښانو د تگ لپاره ممکنه ده

 ز کال د دسامبر په میاشت کې وایي چې له کفترخانې تر خواجه گوهر پورې سیند وچ وو. ۱۸۸۵ پیکاک د

چولونو تداوم د یوې پراخې  وغرنیپه لویدیځه غاړې کې د له قره قل څخه سیند تر تاش گذر پورې تعقیبیدالی سي. دلته

د بیخ ډیر ټینگ، له کاڼو او جغلو ډک دی خو یادیږي گډوډ کیږي. د سینۀ گاال شور په نامـد درې په راننوتلو سره چې 

وي ۀ نورو ځایونو کې بیا د سیند بستر د رس نرمه خاوره او شگه لري او په دغو ځایونو کې چې که سیند کې اوبـ

تیریدل ډیر گران دي. ویل سوي چې په باراني فصل کې ناممکنه ده چې په تاش گذر کې دې څوک له سینده پورې غاړه 

 ته سیند ډیر ژور دی. واوړي ځکه دل

ز کال د دسمبر په میاشت کې له تاش گذر څخه په دې درې کې سفر کړی دی الندنۍ شرحه وړاندې ۱۸۸۵پیکاک چې د 

 :کوي

ې درې شمالي ډډې کې له د دکې له نیم مایله نیولې د مایل تر ربعې پورې متغیره ده. ۀ " د قیصار دره په خپل ارتوالـ

تر  ۳۰۰او تنگ او قید چولونه یا تنگې درې د چول په خپلو خاورینو ستوغو پیچومو کې له  تاش گذر کښته کنډو غرونه

ً د چول د غرونو د بیخ په شمالي ډډې کې په یوې تنگې، ژورې نرۍ درې کې  ۵۰۰ فیټو پورې لوړ دي. سیند عمدتا

ان په وختونو کې هم په سختۍ سره دا تنگه نرۍ دره  موجودې وي.ۀ او له خواجه گوهر کښته په سیند کې تل اوبـ بهیږي

پرته ۀ اجازه ورکوي څوک دې ورڅخه تیر سي او کله چې په پسرلي کې دا دره په اوبو ډکه وي نو له درې څخه له پلـ

پورې د سیند پر ښۍ غاړه تللې ده چې په همدې ټکي کې « عطاء خان خواجه»پورې غاړه اوښتل ناشوني وي. الره تر 
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غاړې  ۍو بیا په جالیر کې بیرته ښي الس ته راتاوییږي. خو دا د یادولو وړ ده چې د سیند د ښبیا کیڼ الس ته اوړي ا

قیب کیدای سي خو په دوه وو ځایونو کې باید الره بدله سي او دا عالره د سیالبونو پر مهال ان تر دولت آباد پورې ت

کښت الندې وه او د وزبیکانو ډیر وگړي په کې  هماغه ښي الس ته باید د غرونو له سره تیر سي. پخوا دا ټوله دره تر

دیره ول خو د تورکمنانو له اله مانونو او یرغلونو وروسته چې دا وگړي ایستلو ته اړ سول دا سیمه متروکه پاتې سوه. دا 

د ټوپ د دړې په توگه غوره ځای وو. قره تورکمنانو دلته سږ کال  د دواړو سریک او قره تورکمنانو لپاره د یرغل

د درې د لنگر  سته.ۀ یوازې تیره اونۍ او پروسږکال یرغل راوړ. او د لنگر له ولسوالۍ پورته د استوگنې وگړي نـ

سته. خواجه گوهر له تاش گذر ۀ ـم استوگني څوک نـئبرخې اوس مهال د گاونډي شیرین تگاو وزبیکان لري خو دلته دا

لوی کلي پاتې شوني سته؛ او همدلته د قیصار د سیند په بستر ډیر ۀ مایله کښته واقع دی. خواجه گوهر کې د یو ۲ ۱/۲

وي. هم همدلته او هم له همدې ځایه کښته د قیصار د سیند بستر تر پایه د شین غزي ۀ ډنډونو کې تل اوبـ په موجودهکې 

کښته غلبله  ځای سته. له خواجه گوهر لس مایلهۀ په ځنگل پوښلی دی. د خواجه گوهر په شاو خوا کې د کمپ لپاره ښـ

رې په سویل کې د ټیټو غرونو په منځ کې یوه تشه سته او همدلته څلور سترې درې سره یو ځای د درارسیږي. دلته 

 کیږي او د قیصار له درې سره وصل کیږي. 

لرگیو  مایله کښته د آب آلمار د اوبو پر سر په قصبه قلعه کې په همدې وروستیو کې یو کوږ وږ له ۶ ۱/۲"له غلبلې 

سیند ته د اوبو ډیره اندازه راځي او د سیالب پر مهال تیریدل ورڅخه زښت ډیر گران ناهموار پل جوړ سوی دی. دې 

یوازې دوې ورځې وړاندې د اوبو بهیر دومره توند وو چې پورې غاړه اوښتل ورڅخه ناشوني ول او اوس یا همدا  وي.

 نن ایله چې د تیریدلو وړ سو."

  :سمبر په میاشت کې( له قصبه قلعې څخه د شرحې په دوام داسې لیکيز کال د د۱۸۸۵پیکاک )د 

"له قصبه قلعې یو مایل کښته د قصبه قلعې کښت نور پای ته رسیږي او دره پراخه کیږي او د تگاو آق زي د یوی ځای 

هم شمال  هنورکیدنې په مقابل لوري کې یوه پراخه ارته او مخ خالصې دښته جوړوي. د قیصار اساسي دره همدلته ال 

په ډیریو ځایونو  جو سطحو الندې واقع کیږي چېخوا ته کږه کیږي او د درې ښي لور ته سیند تر ټیټو څپاندو یا متمو

خو له ډیرو  کې د همدغو سطحو په تنگې لمن کې خپل خاپ پریږدي. دا الره اوسمهال د اوښانو د تگ لپاره عملي ده

او د بې شمیر اوب چینو له کبله په ځینو ځایونو کې په خټو او چقړو ډکه ده؛ دا  ښویه ده بوټو ډکه او په مرطوبه هوا کې

 په ښي الس کې د مخ پر لوړیدو سطحې کې داسې ده."

کې د قیصار دره نوره شا ته پریږدي او د میمنې په درې کې بادک ته ځي او له « که سه وه») عمومي الره په قصبې 

سره یو ځای کیږي د « د میمنې او قیصار درې»درې  هخواجه کې چې دا دواړځایه یو ځل بیا په عطاء خان ۀ هغـ

 قیصار پر درې ورننوځي.(

ې تنگي د دلري. همدا شان دا یو تنگ او ژور تنگی دی خو هر مهال تیریدل ورڅخه آسان دي. ۀ "د آق زي تگاو تل اوبـ

هیڅکله له ۀ بتقاق/بدقاق الره ورڅخه تیریږي او دې ځای کې اوبـ –ځای کې ډبرین دی چې د قصبه قلعه ۀ بستر په هغـ

 "دي. ۀ فیټو ډیرې ژورې نـ ۲

په درې کې په کښته تللو سره تاسو د سیند له کوږوالي الندې د خواجه قل له کلي څخه تیر سوي یاست. دا د د قیصار 

 کورنیو یو کوچنی کلی دی." ۵۰وزبیکانو د 

ـې نیږدې یو تش ئقشالق څخه جوړ سوی دی او څنگ ته ۀ الگانو او د وزبیکانو له یو"مین درخت له دوه وو زړو ک

ـې یو کوچنی مسجد دی او د توتو د ونو یو ځنگل دی او ئڅپاند یا متموج ځای چې له درې سره نښتی دی په سویل کې 

د چوالغ خواجه )خواجه کوږ بازو( او همدلته د ښو اوبو یوه چینه او د اوبو یو ډنډ دی. یوه له دغو کالگانو یا کلیو څخه 

ۀ حال دا چې مسجد د خانقاه په نامـ یادیږي؛ۀ ونو( د کلي په نامـ ۱۰۰۰« )مین درخت»ـې چې د ونو ځنگل لري د ئبل 

 ـې برابر شهرت لري. ئهر یو کې یادیږي. دغه نومونه په دې سیمې 

ږي. بیا هم دا دره خپله عامه ځانگړتیا ساتي په یوې " په مین درخت کې د قیصار دره یو ځل بیا ختیځ لور ته کږه کی

ې درې په شمال کې غرني چولونه په ټیټ والي پیل کوي او هر څومره چې د جالیر او کش لش خوا ته د داستثناء چې 

ه عطاء خان پرې شمالي ډډې کې بهیږي؛ خو د دنیږدې کیږي په کنډونو بدلیږي. سیند ان تر عطاء خان خواجه پورې 

ً د درې په ښي الس کې  سویلي ضلعې الندې راځي او بیاتر رې د ده کې سیند خواج په پیچ پیچ موړونو کې عمدتا

 بهیږي."

)له عطاء خان خواجه کښته دره شمال لور ته کږه کیږي او عمومي الره د سیند په ښۍ غاړه کې له غرونو څخه د جالیر 

پورې غاړه د  مسافران نو پورې غاړه اوښتل ورڅخه شوني ويلږ او ۀ سیند کې اوبـپه پر لور تیریږي؛ خو کله چې 

عطاء خان خواجه کین لور ته اوړي او په جالیر کې بیا له سینده پورې غاړه اوړي. که مستقیماً اندخوی ته څوک ځي نو 

 ان تر کش لش پورې د سیند کیڼه غاړه نیسي.(
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یارډو ارتوالی لري پر مخ ځي  ۶۰۰تر  ۳۰۰ي کې چې له تنگۀ "په عطاء خان خواجه کې سیند له کږیدلو لږ کښته په یو

 فیټه کښته ډوبیږي." ۵۰رې د ځمکې له عامې سطحې څخه د داو د 

ـې د اوبو ژوروالی دی، چې ستوغې ئفیټو  ۱۵تر  ۱۲ارته او له  فیټه ۵۰الره  –" په دې تنگي کې د سیند اوسنۍ اوب 

کې او پوښل سوې دي. دا تنگی په ځینو ځایونو کې د شیرین تگاو خاورینې غاړې ورباندې سپرې او په گڼو شین غزو ډ

هم دی او بې شمیره الرې د غرونو تنگو تړانگو ته تللي دي اوهمدا تړانگې دا دواړه درې له یو بله جال  یو کرلکخل

 کوي."

واقع کیږي. هغه مسافران " له جالیر څخه الره د لومړیو اتو مایلو لپاره پر مخ تللې ده. دلته سیند د درې ښۍ غاړه کې 

چې د اندخوی پر لور ځي په وچې هوا سفر کوي همدلته له سینده پورې غاړه اوړي او په کینې غاړې کې مخامخ تر 

ته پورې غاړه اوړي او ځان د دولت آباد  الس خپل تگ ته دوام ورکوي او په کش لش کې یو ځل بیا ښي پورې کش لش

دی دلته په ښي الس کې د ټیټو غرونو خوا ته کوږ کیږي  ۀچې سیند د تیریدلو نـاوس اندخوی لویې الرې ته رسوي.  –

ـې یوه ښه او همواره الره )عمومي الره( د دولت آباد پر لور تللې ده چې په لسم مایل کې د شیرین تگاو پر ئاو پر غاړه 

 درې ورننوځي."

ې پرتې دي، له دې کال لږ پورته یو نوی کلی جوړ په څلویښتم مایل کې له دولت آباد کښته د ینگ قلعې ورانې ویجاړ

سوی دی چې کال گانې لري. ینگ قلعې ته نښتي گاوڼد کې د قیصار او شیرین تگاو سیندونه سره یو ځای کیږي او د 

یادیږي. )کش لش په تورکي ژبې کې د سیندونو د یو ځای کیدنې د ۀ سیندونو د یو ځای کیدلو دا ټکی د کش لش په نامـ

یادیږي. ۀ له کش لش کښته د سیندونو د یو ځای سویو اوبو گډ بهیر په عام ډول د آِب اندخوی په نامـه معنی ده(. ټکي پ

څانگه بیلوی او ته په کش لش کې له سینده د پورې غاړې اوښتلو یو گودر هم سته. له ینگ قلعې څخه یوه الره ښي الس 

 کسار او کاریز یازي پورې تللې ده.چول ځي دا الره له همدې چول څخه تر نمۀ مخ پر یو

ې ځای او دولت آباد تر منځ د سیند په اوږدو کې شپږ ځایه د دعمومي الره د چپ گودر تر درې پورې تللې ده او 

سیند شا ته پریږدي او ورورسته نور له چپ درې څخه دا الره له سینده پورې غاړې اوړي. ورڅخه سته چې  هگودرون

اندې ځمکې باندې شمال ختیځ خوا ته کږه کیږي او په نهو مایلو کې نوره په همواره دښته کې د ټیټې سطحې پر یوې څپ

مایلو  ۱۰دا دښته تر هغه ځایه چې سترگې کار کوي شمال خوا ته غځیدلې ده؛ شمال ختیځ لور ته تر تقریباً  ورکه کیږي.

مایلو پورې تر هغو  ۲۰تر  ۱۵کې له  پورې غځیدلې ده چې د خواجه کوتل تر لوړې سطحې او سویل او سویل خیتځ

  غځون مومي چې د شنو غونډیو لمنې ته ورسیږي.

فیټه ژور دی د التي بوالق له بنده )په تورکي ژبې کې  ۲فیټه ارت او  ۱۰مایله لیرې یو نهر چې  ۱۲له چپ گودر څخه 

یږي او دواړه یو ناڅاپه سره جال کیږي په معنی ده( تیریږي. دلته دا نهر په دوه وو څانگو ویشل ک« نهر»د شپږ څانگیز 

 د کرل سویو ځمکو له منځه چې نوي پیل کیږي تیریږي. یاو په مخالفو لوریو د اندخو

او د ټیټو غونډیو  څخه سرچینه اخلي له سیند «قیصار»)آِب اندخوی(  دمایله کښته  ۵۰دا نهر له چپ گودر څخه تقریباً 

 ې نهر او د سیند ترمنځ واقع دي.د دکیڼ الس کې  پهله بیخه پر مخ ځې، دا غونډۍ د الرې 

د همدغو غونډیو له ډډو څخه راځي او د  بند سره جوخت نیم مایله کین خوا ته له التي بوالقآب اندخوی په خپله، د 

یارډو  ۳۰۰مایلو پورې پر مخ ځي. آِب اندخوی د  ۴همدې ټکي شمال ته مخکې له دې چې دښتې کې رسوب وکړي تر 

غو ونو منځ کې د قره قل د دې حفرې وسط په گڼو ونو ډک دی د دجوف یا حفرې څخه راځي او ۀ په ارتوالي له یو

له سیند څخه په آسانۍ سره له هر ځایه پورې غاړه اوښتل کیږي او سیند هر څومره چې پر  کوچنی کلی دی. اوس مهال

مخ ځي کوچنی کیږي ځکه د اوبولگولو نهرونه گام په گام جال سوي دي. د اوبو بې شمیره نهرونه دي چې د اندخوی 

ر غاړو د شنو سویو ونو په وی د اوبو د بهیر تگ لوری کوالی سو د نهرونو پد ددښته تر پوښښ الندې نیسي او 

 ومومو. اساسي سیند د الرې په کیڼ الس کې په خپله مخامخ ښار ته ورځي.  کې کتارونو

په قره قل کې له هغې حفرې څخه راځي طبیعي حفره ده یا په  چېۀ دا تثبیت سوې نه ده چې د آِب اندخوی د سیند اوبـ

 الس جوړه سوې ده. )پیکاک(

مایلۍ کې  ۱۹په لویدیځ کې یو کوتل دی چې د مزارشریف د سویل په « سِر خم»دا د  :)ن( ۶۷ – ۸، ۳۶ – ۳۰ :کج

 واقع دی. 

 «قلعه»پِس کال  :وگورئ :کج گردن

 شپږم ټوک :وگور :کج کمر

 نهر پر غاړه یو کلی دی.ۀ مایلۍ کې د یو ۳دا د بلخ د سویل ختیځ په نیږدې  :)ن( ۵۷ – ۶۶، ۳۶ – ۴۳ :کاکــَـوت 

سر الره ورڅخه کپته  - دا د شبرغان د ولسوالۍ شمال کې چې د اندخوی :)الف( ۶۵ – ۳۵، ۳۷ – ۱۳ :قاِق تالي

رمې د  خپلې تیریږي د اوبو څـښلو ځای دی. په دوبي کې په همدې شاو خواوو کې دا چول په هغو وگړو ډک وي چې

 وې د خوښې ځای تالي دی.د دپیولو لپاره راوړي او 
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 ۴۰ې جهیل ابعاد د دـې الرې ته نیږدې دی او ناشوني ده چې له سترگو دې پناه سي. ئلوی جهیل  دلته دوه جهیلونه دي.

گرد چاپیره د خټو یو دیوال  د ټیټې غونډۍ پر سر د جهیل ـې نسبتاً بې قاعدې دی.ئیارډو کې دي خو شکل  ۲۵یارډه په 

ی او د اوبو په دې زیرمې کې ژوروالی هر انچه د ۱۵ـې روغ رمټ ښکاري. د اوبو ژوروالی ئراتاو سوی دی، دیوال 

سویل کې څو سوه یارډه لیرې د شگو د غونډۍ په بلې ۀ یا جهیل یا ډنډ د لومړي هغـ« قاق»ټکي کې یو شان دی. دوهم 

ې قاق د دیارډو کې دی. د اوبو ژور والی تر ښنگرو پورې دی.  ۲۰یارډه په  ۳۰ې ډنډ د لویوالی اټکل د دډډې کې دی. 

 ه راتاو دیوال کنډو او مات سوی دی.گردچاپیر

 ورکوي. ۀ ـې اوبـئڅاه گانې سته خو یوازې دوه  ۴دلته ټولټال 

شمال ختیځ کې او د قره تپه کالن د الرې ښۍ خوا ته واقع ده. دا  –د لوی قاق یا ډنډ شمال ختیځ یا ختیځ  :لومړنۍ څاه

 فیټه دی؛ ۳درلودې. د څاه قطر په سر کې ۀ فیټه اوبـ ۶ ـېئز کال د مې په میاشت کې ۱۸۸۶فیټه ژوره ده او د  ۵۸څاه 

فیټو په قطر کښته  ۶ـې د ئناهمواره لرگي ستنې درول سوې دي. له دې کښته  ـې د تاغ یا دې ورتهئاو څو فیټه کښته 

 ـې په سکښت کیندلې ده. ئبُِرش سوې یا 

یوې غونډۍ پرسر د اساسي قاق شمال ختیځ او یا  ونو تر سیوري الندې د ۳ـې د ئپه دوی کې یوه  :دوهمه او دریمه څاه

ـې دې څاه ته نیږدې ده دا هم د یوې غونډۍ پر ئهمدغو شاوخواوو کې واقع ده چې په آسانۍ سره پیژندل کیدای سي. بله 

 فیټه ژور والی لري.  ۴۰فیټه قطر او  ۷هره څاه  سره ده. دا دواړه څاه گانې ډیرې پخوانۍ او زړې څاه گانې ښکاري.

فیټه ژوره  ۸۰یارډۍ کې واقع ده. دا څاه  ۱۰۰د اساسي قاق شمال کې د دوهمې او درییمې څاه د لویدیځ په  :څلورمه څاه

لږ تروې دي خو که اړتیا پیښه سي نو انسانان او څاروي ۀ ې څاه اوبـد دفیټه دی.  ۳ـې ئلري. قطر ۀ فیټه اوبـ ۴۰ده او 

مایلۍ  ۳۰یو کلی سته چې د خمیاب د سویل په ۀ په دې نامـاوس ه دي. )میتلند( ـې ظاهراً پریمانۀ ئاوبـ ـې څښالی سي.ئ
 . کې موقعیت لري

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲دای میرداد پر غاړه د میانې د شمال په ۀ دا د در :)ن( ۶۷ – ۱۷، ۳۵ – ۵۵ :قلعه 

)ن( دا د نهِر عبدهللا پر غاړه یو کلی دی، دا کلی ظاهراً بلخ ته نیږدې دی او د  ۶۶ – ۵۲، ۳۶ – ۴۶ :کالچه :قلعه چه

بل کلی د روی دو آب په شمال لویدیځ کې په ۀ کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( په دې نامـ ۱۰۰پټهاهانانو 

 )ن( کې واقع دی.  ۶۷ – ۴۳، ۳۵ – ۳۰

 ۳د شمال لویدیځ په « تنگي پایان»ژ( په تنگي کې د  –َسوَزک )سبزک  دا د :)ن( ۶۶ – ۲۸، ۳۵ – ۳۱ :قلعه گک 

 مایلۍ کې یو کلی دی. 

 وی د مشخصاتو لپاره وگورئ. د دهغه نومونه چې په قلعه پیل کیږي نو هرومرو بل نوم ته  :قلعـه

 مایلۍ کې یوه کلی دی.  ۱۰دا د جرغان د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۵ – ۵۰، ۳۵ – ۵۹ :خاتونۀ قلعـ 

 ـې د کچان په درې ورځي. ۀ ئده چې اوبـۀ دا د ایبک په ولسوالۍ کې یوه نالـ :کلمه جار

 په سیند پر غاړه چې په آِب گرمک کې ۀ دا د چهارشمبې په سویل کې د یو :)ن( ۶۳ – ۵۷، ۳۵ – ۴۰ :قلم بوالق

 مایله وړاندې واقع دی.  ۲بل کلی سویل ختیځ لور ته ۀ دی. په دې نامـ قیصار کې بهیږي یو کلی

څخه تر  ِکِلففیټو په شا و خوا کې. دا یو ټیټ کوتل دی چې له  ۳۴۰۰لوړوالی د  :)ج( ۶۴ – ۵۱، ۳۵ – ۵۹ :کالن

مایله مخکې د شیرین تگاو دره شا ته پریږدي او مخ پر سویل  ۹میمنې پورې الره ورڅخه تیریږي. میمنې ته له رسیدلو 

مایلو پورې الره په کې آسانه ده خو  ۲او دهاِن سنگبلي ته ننوځي. دا دره پراخه او تر  لویدیځ په غرونو کې کږه کیږي

وتل کالن ته خپلو د ختلو وروستي پړاو ته ورسیږي تنگه کیږي، د کوتل د سر له هغه وروسته دره مخکې له دې چې ک

فیټو پورې تنگه کیږي  ۱۵مایله دی. دا دره په ځینو ځایونو کې عرضاً د آهک په ډبرو تر  ۵او د میمنې تر منځ واټن 

 ۱د کوتل تاج ته د ختلو ستخوالی  خو ان په تر ټولو بد ټکي کې بیا هم له درې څخه د وتلو الره سته او د تیریدلو وړ ده.

د کوتل له سره کې سي.  ۸په  ۱برخې پورې همداسې ده او کله ناکله د څو یارډو لپاره  ۱/۴کې دی چې د مایل د  ۱۲په 

د کوزیدلو الره اوږده ده چې پر یوې مخ خالصې درې په یوې کوچنې لوړې سطحې کې ورکوزیږي. له دې لوړې 

لویې  کې دی او بیا یوې ۸په  ۱یاردو پورې  ۳۰۰ـې تر ئا سرځوړي دي چې سختوالی سطحې څخه کښته کیدل شیوه ی

 درې ته ورکوزیږي. )پیکاک(

ـې د اورلمش له اوب یللونکي یا آب پخشان څخه سرچینه ئدي او دواړه  نالېدوې ۀ په دې نامـ : ۶۷، ــ - ۳۶ــ  :کالن

 اخلي. 

 –مخ پر شمال « کالن دره»اسي آباد کې پر تاشقرغان ورځي. شمالي  مخ پر ختیځ او شمال ختیځ په« کالن دره»سویلي 

 بي. سي.( شمال ختیځ لوري ځغلي او له همدې درې سره لږ کښته بیرته یو ځای کیږي. )اې.

کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۳۰دا د ایبک د سِر باغ د عالقه دارې یو کلی دی چې د تاجیکانو  : ۶۸، ــ  ۳۶ــ  :کالنۀ دِ 

 کلی وي.« کالنۀ کــُـنـد»)ن( کې د  ۶۸ – ۳، ۳۶ – ۱ښایي دا په  بي. سي.( )اې.

 کې چې دریای اولیاءدا په  :)ن( ۶۵ – ۳۴، ۳۵ – ۳۳ :قلعه شهر 
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 
 

 الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 .شئلوستی او دریم ټوک ټولي برخي 
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