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په سویل کې د صوف د درې د ولسوالۍ په لویدیځ کې یو « الُمرتکۀ کو»دا د  :)ن( ۶۷ – ۷، ۳۶ – ۱ :قره جنگل
 ۱۲۰مایلۍ کې د قره جنگل د دریو کلیو ډله ده چې د تاجیکانو  ۳. د چپچل د لویدیځ په همواره او پلن بستر دی

 ښتې یوې لویې برخې کې کرهڼه کوي. )امیر خان(د دکورونه په کې دي. کلیوال یو شمیر رمې لري او 
 1دا د مزارشریف په ولسوالۍ کې د نهِر چمتال پر غاړه یو کلی دی چې د )ادن؟ عدن؟( غلزیو :قازي :قره قاضي

 کورنۍ په کې میشتې دي. )اې. بي. سي.( ۱۴۰
دا د سرپل د سویل لویدیځ د قرچي په عالقه دارۍ  :)ن( ۶۵ – ۳۸، ۳۶ – ۳ :)ن( ۶۵ – ۳۸، ۳۶ – ۳ :قره خوال

یارډو په ارتوالي بستر ډولې ځمکې باندې واقع او  ۴۰۰د پر غاړې د د سین «2قز بوالق»د کې یو کلی دی چې 
په دوبي کې په ۀ کورونه دي چې د گډو قومونو دي. دلته اوبـ ۷۰ـې ډبرین غرونه راتاو دي. دلته ئگرد چاپیره 

ه کښته د یادیږي. له کلي پینځه یا شپږ مایلۀ رې پر سر کې یوه چینه ده چې د قره په نامـد دندرت موندل کیږي. 
 وچیږي. ۀ سیند اوبـ

په درې کې یو کلی دی چې د تاقچي  ءدا د صوف د درې په ولسوالۍ کې د چهار اولیا :۶۷، ــ  ۳۵ــ  :قره خوال
 کورنۍ په کې میشتې دي. )اې. بي. سي.( ۶۰ایماقانو 
ې مایلۍ کې یو کلی سویل ختیځ په تقریباً در –دا د قوزي بای کال د ختیځ  :)ن( ۶۴ – ۵۶،  ۳۶ – ۲۳ :قرکلیک
 دی. 

دا یو کوتل دی چې د کهمرد له درې څخه د تاشقرغان د  :فیټه ۹۸۷۵ :لوړوالی :۶۷ – ۴۹، ۳۵ – ۲۵ :قره کوتل
 مزار شریف عمومي سړک ورڅخه تیریږي.  –اوبو تر سر پورې منتهي کیږي او د کابل 

دا یو ډیر سخت کوتل دی او له ظواهرو ښکاري چې د الرې د جوړولو لپاره او یا د سمولو لپاره چې په موادو سم 
ـې دا کار کړی ئسي ناشوني ده. افغانانو له دې الرې اغلباً توپونه تیر کړي دي خو د وخت او سخت کار په بیعه 

 ـې د یوې الرې پر جوړولو لگولی وای. ئدی، دوی ته به گټه وره دا وه چې دومره وخت او سخت کار 
د قره کوتل د لویدیځ په مهمیزونو کې دې الره  هدا له امکانه لیرې نه ده چې د آسانه سرځوړتوب په لرلو سره بل

ی کوالی سو د لور   ې،الرې د دځای پورې ورسیږي. ۀ جوړه سي چې د کچا د درې گاونډ کې د غرونو د سر په یو

                                                           
1
 - Adun Ghilzais 

2
 -Kiz Bolak 
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ختیځ لور ته تاو کړو او په دې توگه له مدار کښته نور قره کوتل شا ته پریږدي.  خوا ویدیځکچا د کوتل له الرې ل
ته له لنډ مارش وروسته د )کوتل نای جوشک( الره راځي. خو قره کوتل ته ال نیږدې هغه الره ده چې د اساسي 

 ده. ۀ درې له سره پیل کیږي خو دا الره د آسونو د تگ نـ
 ۸ ۱/۴کې د کهمرد له درې نوره وځي او د مدار په درې کې پر مخ ځي. له باجگاه څخه په عمومي الره په باجگاه 

ـې نیول کیږي، کوتل ته د ختلو الره ئکین الس یا لویدیځه څانگه  چې مایل کې دره په دوه وو څانگو ویشل کیږي
ترو تخته سنگو تر منځ تاو مایل کې په یوې ستوغې الرې پیل کیږي چې د تنگي له یوې ډډې بلې ته د س ۸ ۱/۲په 

 راتاو کیږي. 
یوه الره پاکه سوې ده چې دا کار له سورنگ الوزولو پرته هم کیدای سوای، خو دا الره په ډیریو ځایونو کې پټه پټه 

دا هم شوني ده چې سپور  ده لکه د نا هموارو پوړیو الره او د الرې په منځ کې ډبرې اکثر ځایونه نسبتاً ښویې دي.
ً د  به س لپاره دا ډول سپرلۍآدې ورباندې تیر سي خو د عادي  ډیره گرانه وي. معهذا له دې الرې څخه متداوما

میتلند یوه قافله د کښته کیدلو په حال کې لیدلې ده. دوی په فواصلو کې د درندو بارونو د اوښانو قافلې هم تیریږي. 
ـې احتیاط څخه ئپریښودل چې کښته سي او گام پر گام  ـېئ ونه کښته کول او څارويڅارویو د اوږو له سرونو بار

سته ۀ وي دا کار په سختۍ تر سره کیږي. دا د تورکستان اوښان ول او شک نـۀ کار اخیست، طبعاً چې که تجربه نـ
 چې له غرونو له بلد اوښان ول. 

دا د توپچي ځواک الره ده،  وه ستوغه الره تللې ده.د ډډو په اوږدو کې یۀ د مارپیچې الرې کین لور ته د غر
څرگنده ده چې توپونه توقف کیږي او یا په السونو ورته خوځښت ورکول کیږي؛ له نیم مایل وروسته د درې سر 
رسیږي. د گړنگونو له پاسه غرونه په ستوغوالي او نرمۍ پورته تللي دي. دا غرونه لږ و ډیر په بوټو پوښل سوي 

باندې کار سوې او ښه سوې ده چې پراخه  ېسته چې په پسرلي او دوبي کې پریمانه وي. دلته الرۀ ـدي او شک ن
سته خو بیا هم مارپچیه او ستوغه او نسبتاً ښویه ده. همدلته د توپونو الره هم له دې الرې ۀ ده او ممانعتي ډبرې نـ
 سره یو ځای کیږي. 

دوام دی او تر بل  رېد د ې ورخیږي چې دا د درې پورتنۍ برخه یاپر یوې تش او بیا الره په همدې ډول پر مخ ځي
مخ خالصې کیږي. همدلته د  نوره ځي چې د غرونو سرونه راورسیږي او تشه الپر مخ نیم مایل پورې تر هغو 

یادیږي. ویل سوي چې دا کال محـمد ۀ ـین په نامـئکال ورانې ویجاړې دي چې د قلعه قره کوتل پا ېیوې کنډوال
ژ( پالر جوړه کړې وه او همدلته نوموړي یو گارنیزیون ځای پر ځای کړی وو او –ل خان د عبدالرحمن )خان افض
 ـې د سلطنتي تاج د جگړو د نیولو پر مهال دلته د خوراکي توکو یو زیرمتون درلود. خوا دا هم شوني ښکاريئهم 
علي هزاره گانو د بریدونو د مخنیوي لپاره دې دا کال دې تر دې هم ال ډیره زړه وي او پر الرو باندې د شیخ چې 

جوړه سوې وي، د شیخ علي هزاره گان یو مهال ډیرې ستونزې جوړولي. له همدې ځایه بیالبیلو لوریو ته بیالبیلې 
یوه الره د غرونو له سره ختیځ لور ته تللې ده او ویل کیږي چې همدا د شیخ علي هزاره الرې خپلې څانگې بیلوي. 

ته منتهي کیږي. په کال کې  «او خورک»ـې کین لور ته مخامخ کوتل ته تللې چې ئیدونو الره وه. بله الره گانو د بر
فیټه  ۷۵۰مایل کې تر قره کوتل پورې ۀ لی په یوواسته. د ختلو د الرې له لمنې څخه لوړۀ او کښته په درې کې اوبـ

فیټو ارتفاع کې  ۱۵۵۰متره( په  ۲۰۱فرالنگ ) ۱مایلو او  ۲په  دی. د ختلو د الرې له لمنې څخه د کوتل سر
 رسیږي.

د تشې سر ختیځ لور  چې له همدې ځایه د کښته کیدلو یوه لنډه او آسانه الره د یوې تشې بستر ته ورکوزه سوې ده
ته پر مخ تللی دی. د غرونه سرونه پلن او پراخ دي، چې یوه متموجه لوړه سطحه جوړوي او ختیځ او لویدیځ او 

ي. د و. په سختۍ سره ویالی سو چې دا د کوم ځای کرښې جوړرو ته تر ډیره ځایه پورې ځغلیدلې دهشمال لو
 الرې په گاونډ کې سیمه تکه شته چمني له بوټو ډکه ده او په آسانه تگ راتگ ورباندې کیږي. 
کم عمقو، په  پهوگه الره اوس تقریباً همواره او ډیره ښه ده خو ځینو ځایونو کې مخ په نرمیدو ده، په ځانگړې ت

چې تللې ده ته  «او خورک»بوټو پوښلو او د غرونو ټیټو او آسانو برخو کې الره تیریږي. له همدې ځایه یوه الره 
یادیږي. دا ښه الره ده خو د ۀ شمال لویدیځ لور ته لیرې ده. دا الره د توپونو د الرې په نامـ -مایله لویدیځ ۱۰یا  ۹

 منتهي کیږي.  سرخ قلعه مخالف لوري تهد تقریباً  تللې چېهمدا رنگه یوه الره  ده.هغې بلې په پرتلې اوږده 
ې لپاره جوړه سوې وه چې د شیخ د دله کوتله یو مایل ها خواه یوه کوچنۍ متروکه کال ده، قلعه قره کوتِل باال او 

 علي هزاره گانو د بریدونو مخه ونیسي. 
مایل کې پر محسوسې سختې الرې له ختلو وروسته د لوړې سطحې له څوکې څخه د کښته کیدلو الره  ۱۲ ۱/۴په 

فیټه  ۱۰۰۰فیټه دی. که دا سمه وي نو دا به د دندان شکن له تاج څخه  ۵۳۰پیل کیږي. له لومړي کوتله لوړوالی 
شمال ختیځ لور ته یو پراخ منظر په سترگو نوره هم لوړه وي. د همدغو کوچنیو شگلنو غونډیو له سره شمال او 

کتلې دې چې پر لوړې سطحې باندې د غرونو یوه لړۍ سترې کیږي. شمال لویدیځ لور ته )تقریباً مخامخ( د غرونو 
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ده. د کښته ۀ خولـ «دو آب»تنگی ورسره موازي څنگ پر څنگ پر مخ تللی دی او دا د  «او خورک»جوړوي. د 
مایل کې د سقوط ټولټال  ۱ ۱/۴په تاش( پر درې ورکوزه سوې ده.  –ی  –ده د )اوچ ۀ کیدلو الره چې سخته نـ

 فیټه دی.  ۹۸۵

 مایلۍ کې یو کلی  ۱۲دا د دریای قیصار پر غاړه د قیصار د شمال په نیږدې  :)ن( ۶۴ – ۱۵، ۳۵ – ۵۲ :قره قل
 کې واقع دی.  ۶۵ – ۱، ۳۶ – ۱۱ې په مایلې ک ۳بل کلی د آق بوالق د سویل لویدیځ په تقریباً ۀ دی. په دې نامـ

 قیصار  :وگورئ :قره قل
 ۴۵دا د میمنې په عالقه دارۍ المار کې یو کلی دی چې د االچ وزبیکانو  :)ج( ۶۴ – ۳۰،  ۳۵ – ۴۸ :قره کلي

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۰دا کلی د میمنې د سویل لویدیځ په کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( 
 دا د فاریاب په والیت کې د اندخوی په سویل کې یوه عالقه داري او یو کلی  :)ن( ۶۵ – ۵،  ۳۶ – ۵۲ :قرم قل

تنو تر منځ اټکل  ۶۲۷۵او  ۴۷۸۰ـې افغان سرچینو د ئکیلومتر مربع مساحت لري او د وگړو شمیر ۱۵۶۱دی چې 
په شمال کې له قرغان، اندخوی او اتحاد سره پوله لري او ي کړی دی. دا عالقه داري له لویدیځ لوري له شورو

دا  خاِن چارباغ سره کرښه لري، په ختیځ کې له شبرغان او په سویل کې د دولت آباد له ولسوالۍ سره کرښه لري.
ډیر استوگن وگړي لري. لنډ مهالې مجلې دا کلي په دې ډول ویلي  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۵کلي لري چې  ۸عالقه داري 

  دي:
 یوسف میرزا قبچاق ي بوالقالت قرم قل -ی-گذر قا

 ژ - د اتم کلي نوم نه سته قلعه شیرخان سربند قاضي قانتي

 
 عالقه :وگورئ :قرم قل

 ن( ۶۷ – ۳۸،  ۳۷ – ۱۲ :قرنغو توغای(:  ً  ۲دا د آمو د سیند پر غاړه د جوی جدید د شمال ختیځ په تقریبا
 مایلۍ کې د کلدار د شمال لویدیځ په لږ واټن کې یو کلی دی. 

ـې شمال لور ته ده او د سیغان په درې ئدا یوه دره ده چې د اوبو د تللو حوضه  :)ن( ۶۷ – ۳۷، ۳۵ – ۹ :کراونه
مایلۍ کې د صیاد بابا له تگاو سره یو ځای کیږي. میتلند ته وویل سول چې له  ۱ ۱/۲کې د سرایک د لویدیځ په 

پورې یا له سرایک  سیغان څخه تر بند امیر پورې تر ټولو ښـه الره له کروانه تگاو څخه تر دهاِن زرد آلو گک
کې  «3گو گیرک»مایله لیرې ده. ورپسې له هغه ځایه د زرد آلو گک تر تگاو پورې. په عام ډول په  ۱۰یا  ۹څخه 

الره ښه ده او د اوښانو د تگ لپاره عملي مایله لیرې ده.  ۲۰دمه نیول کیږي چې له دهاِن زرد آلوگک څخه تقریباً 
و پورې د الرې په اوږدو کې استوگنې سیمې او د اړتیا وړ د توکو د تر السه ده؛ خو له زرد آلو گک څخه تر قرغنت

په ۀ د الرې په اوږدو کې پریمانه دي او په پسرلي او دوبي کې واښـۀ سته. خو ویل سوي چې اوبـۀ کولو ځایونه نـ
رباط له الرې ده د  سته. یوه بله گټوره متبادله الره چې د آقۀ کې پریمانه وي. له بوټو پرته بل سون توکي نـ

کروانه تگاو له منځه په تیریدلو سره له چپ قولک کوتل څخه تیریږي او همداسې تر بامیانو پورې تللې ده. په 
 ـې تاجیکان دي. )اې. بي. سي.(ئکورنۍ ژوند کوي چې اکثریت  ۲۰۰کروانه کې 
ې الره میمنې ته ځي چې همدلته د د خیر آباد سویل ته په دیارلسم مایل ک :)ن( ۶۴ – ۵۳،  ۳۶ – ۸ :قره شیخي
په څوارلسم مایل کې په شیرین تگاو کې  او یو ځل بیا کړيیوه زاویه قطع غرونو کې کږه کیږي چې دې لپاره 

رې دا برخه د قره شیخ د د ؛راڅرگندیږي. د کږیدلو په سویلي اړخ کې په درې کې، دهاِن قره شیخ یو ځای کیږي
په مایل کې واقع ده. )پیکاک(  ۱۵ ۱/۲یوه کال د اساسي درې شمالي ډډې کې په ۀ یادیږي، په همدې نامـۀ په نامـ
 . مایلۍ کې واقع دی ۲ـې د پورتني کلي د شمال په ئدوه کلي دي یو کلی ۀ دې نامـ
هم یادیږي. دې ۀ د میمنې د ولسوالۍ د شیرین تگاو په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د بایغازي په نامـ :کرشکه

یش تپه نوم په  کورنۍ ژوند کوي. )اې. بي. سي.( ۱۰۰کلي کې د بای مکلي وزبیکانو   – ۵۲اوسنۍ نقشې د قـُـر 
 . )ن( کې ښیي ۶۶ – ۵۵، ۳۶

 ۵۵دا د میمنې په عالقه دارۍ المار کې یو کلی دی چې د االچ وزبیکانو  :)ن( ۶۴ – ۳۳، ۳۵ – ۴۸ :قره تــَـنــَـک
 . اوسنۍ نقشې دا نوم د قره تنه په ډول ښیيکورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.( 

ښتې د دفیټو په لوړوالی یوه ډبرینه غونډۍ ده چې یو ناڅاپه  ۱۸۰دا د  :)ن( ۶۵ – ۳۸،  ۳۷ – ۱۵ :قره تپه کالن
مایله او له اکسوس څخه په هاغه نیږدې ترین ټکي کې  ۳۵له پاسه راڅرگندیږي، د اندخوی له شمال ختیځه تقریبا 

 مایله واټن لري.  ۲۰

                                                           
3
 - Gogirak 
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مایله لیرې واقع ده. دواړه  ۶یادیږي لویدیځ لور ته ۀ خورد په نامـۀ دې غونډۍ ته ورته خو لږ کوچنۍ چې د قره تپـ
ـې وچې دي. دلته ئه دي. د غونډۍ په سویلي اړخ کې درې څاه گانې دي چې دوه غونډۍ د الرې د نښو په توگ

 لري. ۀ فیټه قطر لري او څو فیټه اوبـ ۵فیټه کښته دي، دا څاه  ۱۵د ځمکې له سطحې څخه ۀ اوبـ
بل ۀ همدا شان په دې نامـقره تپه کالن د شبرغان او د اقچې د ولسوالیو تر منځ کرښه جوړوي. )پیکاک، میتلند( 

 . )ن( کې واقع دی ۶۷ – ۴۹، ۳۵ – ۳۵مایلۍ کې په  ۵۵ځای د سنمگانو د سویل لویدیځ په 
 مهتر هابیل  :وگورئ :قره ولي

 فیټو په لوړوالي یو غر دی چې د باورسک قلعه د  ۱۰۲۸دا د  :)ن( ۶۶ – ۱۶، ۳۶ -۴ :قراول تپه :قرول تپه
 )الف( کې واقع دی.  ۶۷ – ۴۵، ۳۶ – ۴۵بل غر په ۀ مایلۍ کې واقع دی. په دې نامـ ۲لویدیځ په تقریباً 

 ویل په تقریباً دا د مزار شریف پر الرې یو کلی دی چې د پس قدق د س :)ن( ۶۷ – ۲۱، ۳۶ – ۱۵ :قره یغاچ
 کې موقعیت لريمایلۍ  ۱۰

 تنگي کې یو ۀ یوۀ مایلۍ کې په همدې نامـ ۷دا آق سای د سویل په تقریباً  :)ن( ۶۵ – ۳۱، ۳۶ – ۲ :قره یورت
 کلی دی. 

 ۱۵دا یو اوږد او خوار غریب کلی دی چې د عرب بای د شمال په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۲۷، ۳۶ – ۱۱ :کاریز 
 مایلۍ کې موقعیت لري. 

ً ۀ په همدې نامـ :)ن( ۶۴ – ۴۲، ۳۵ – ۵۱ :کاریز  ۸دوه کوچني کلي دي چې د میمنې د سویل لویدیځ په تقریبا
مینمې ته تللې الره کاریز ته نیږدې له درې وځي او د غرونو له منځه شمال ختیځ ته پر مخ مایلۍ کې واقع دي. 

اوبو د سر له بې شمیرو ځایونو څخه  ځي له څو ټیټو کوتلونو څخه تیریږي او د الرې په لړ کې د میمنې د سیند د
دوه  گریسباخیارډه لیرې دی.  ۷۰۰تیریږي. له کاریز څخه له وتلو وروسته لومړنی کوتل د کاریز له کلي څخه 

له دواړو اړخونو څخه جال کیږي، له اوب یلوونکي یا آب پخشان څخه په  ېالرې موندلې دي چې د عمومي الر
 چې دا الره په کلي منتهي کیږي. هغه تنگه دره چې یوه الره ورکوزیږي وچه دهته وویل سول  گریسباختیریدلو، 

سوې ده.  هم پاسني خاورین سر باندې پر غونډۍخو له سره تر پایه په کې پریمانه کرهڼه سوې ده حتی دا کرهڼه د 
ڼې ډکې درې ته ځان په کره ،د مایل د ثلث په اندازې کښته دا الره دویم ټیټ کوتل باندې ورکوزیږي چې یوې بلې

ې درې په هرگام کې ان په هغو د د ورسوي، دا دره هم د غرونو له ستوغو ډډو پرته نوره ټوله قلبه سوې ده.
سوي دي. له دې درې سره له سویل او ۀ او بوټي شنـۀ ځایونو کې چې خاورو ته الس نه دی وروړل سوی واښـ

ـې شمال لور ته ئکیږي او د اوبو د کښته کیدلو حوضه ي یو ځای دسویل ختیځ لورو کوچنۍ درې چې ټیټې درې 
 درو په یوې څانگې هغو دا الره په همدې ډول له درییم، څلورم او پینځم کوتل څخه تیریږي او هر کوتل د ده.

چې لږ واټڼ کښته له کاریز سره یو ځای کیږي. د پینځم کوتل له سره څوک کوالی سي د  منتهي کیږي باندې
 مایله وړاندې لیرې دی.  ۳د میمنې منظر له لیرې څخه وگورئ. د میمنې ښار  لومړي ځل لپاره

هم یادیږي( یو ډیر لوړ حاصلخیزه او سمسور منظر لري او ښکاري چې ۀ د کاریز دره )ظاهراً د سرخاب په نامـ
 - د میمنې کرهنه په کې په پراخه کچه سوې ده. یوه الره چې له تیالن څخه د شهنامې، سرخاب، کاریز له الرې

 ، اې. بي. سي.(گریسباخچهارشمبې عمومي الرې ته وتلې ده له دې کلي څخه تیریږي. )
دا یو کوتل دی چې د بدخشان د سرخاب د سیند له الرې د غوري په ولسوالۍ  :)ن( ۶۸ – ۳، ۳۵ – ۱۷ :کریمک

لورې ورباندې راسئ نو دا که له شمال لویدیځ  کې له دهاِن ایسکار څخه تر سیغان پورې الره ورڅخه تیریږي.
کریمک سره مښلي. له دې ځایه بیا دا الره پر همدې درې د سیند ۀ مایله لیرې له در ۲دره اشپشتې څخه  لهالره 

 -هفت پیچ»یو ناڅاپه مخه له خاورو جوړ کنډو غرونو ته تاووي چې د یو ځل بیا غاړې ته ورکوزیږي او هماغلته 
ک ناله په گڼو تخته سنگو ډکه ده چې له دې الرې د توپونو د لیږد لپاره دا په نوم یادیږي. د کریم« کریمک -ی

ته تللې چې د بار وړونکو « سرخ قلعه»الره باید پاکه سي. له دې ځایه یوه الره د )کوتِل نای جوشک( له سره 
کم عمقې درې څاریو د تگ لپاره عملي الره ده. د کریمک کوتل له دوه وو کوتلونو څخه جوړ دی چې یوې پراخې 

 فیټه دي او ډیر آسانه دي.  ۵۰ـې یوازې ئله یو بل څخه بیل کړي دي چې کښته او پورته کیدل 
د کریمک لومړي کوتل ته ختل په لویو پراخو تخته سنگو فرش د یوې نالې له الرې کیږي او بیا د یوې مورقې )یا 

پټو له مخې تیریږي او په دې توگه د  وام د ټیټاستر په استر/ پوړ په پوړ( ډبرې له سره پورته ځي چې گام پر گ
مایله ده. کوتل ته د ختلو ستوغوالی  ۳ته رسیږي، د اشپشتې له درې څخه د کوتل تر سره پورې الره  رکوتل س

ـې لږ څه همواره ئآسانه دی خو د پوړیو په شان سطح چې د ډبرو د پاڼو پر مخ دي دې ته اړتیا لري چې سطحه 
 گ لپاره یوه ډیره ښه پلنه الره هم سته. سي. د اوښانو د ت

وهم کوتل سر ته رسیدل د علي آباد په زیارت کې په پینځم مایل کې کیږي، د خط الرأس کیڼ لور ته د دد کریمک 
عمودي گړنگ باندې پای ته رسیږي، دا ۀ یارډه لیرې چې کوتل ورباندې والړ دی، دا خط الرأس په یو ۲۰۰تقریباً 
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ستر باندې مسلط والړ دی، او همدلته سیند د تنگي کریمک په سر کې پراخیږي، دې تنگي کې گړنگ د سیند پر ب
یادیږي او له همدې ۀ په نامـ« چهار تاغ»د سیند د بستر دا برخه د کرهڼه سوې او کتار ونې په کې والړې دي. 

م کوتل څخه کښته کیدل ډیر په نوم یادیږي. له دوه« دو آب د تاتاریانو»ې ځای استوگن وگړي د د دځایه پورته 
په  ۱ـې ئیارډه لیرې دي او د شیوه والي سخت توب  ۸۰له یو بله  یو آسانه دي، یوازې دوه ځایه استثناء دي چې هر

فیټه لیرې دي  ۱۰الره د دوه وو ډبرو له منځه چې له یو بل څخه  غو دواړو ځایونو په وروستي کېد دکې دی.  ۵
ده نو باید هغې  دغو دوه وو ځایونو ته د رسیدلو له لومړي ټکي څخه مخکې الره کنډو سوې ؛لیرې دي تیریږي

 ته واوړئ چې د ستوغې ډډې په اوږدو کې کږه سوې ده.  الرې
ز کال( حالت کې آسانه دي او د باروړونکو څارویو لپاره ۱۸۸۶د کریمک دا دواړه کوتلونه د خپل اوسمهال )

ورځو لپاره څلور سوه مزدور کاران ورباندې کار وکړي دا  ۳سته او که د ۀ ستونزه نـ ورڅخه په تیریدلو کې کومه
 الره به ال ډیره سمه او ښه سي. 

 فیټه دي. )پیکاک( ۴۴۴۳ـې ۀ ئویم هغـد دفیټه او  ۴۲۸۳د لومړني یاد سوي کوتل لوړوالی 
 ۱۲۳۰دا د جوزجان د والیت په شمال ختیځ کې یو کلی او یوه ولسوالي ده چې  :۶۶ – ۳، ۳۷ – ۲۵ :قرقین

د تنو تر منځ اټکل کړی دی.  ۶۲۰۷او  ۵۳۳۰ـې افغان سرچینو د ئکیلومتر مربع مساحت لري او د وگړو شمیر 
ه منگه کې له شوروي اتحاد سره سرحد لري او ختیځ کې له شور تپې، په سویل کې لپه شمال  :ې ولسوالۍ کرښېد

کلي  ۳کلي لري چې  ۹جیک او مردیان او په لویدیځ کې د خمیاب له ولسوالیو سره کرښه لري. د قرقین ولسوالي 
  - :غو کلیو نومونه داسې یادويد دډیر وگړي لري. لنډ مهالې مجله  ۵۰۰ـې له ئ

 شور تپه دینار خانه تپه جوی سرایي
 یکه یوز Kuk کک / قـق اسالم چونگر اسالم پنجه

    یزاریغۀ قریـ
 

  :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴دا سیمه په 
څخه  ِکِلفپاڼه(. لوی قرقین د  ۴۴۰فیټه، چې د خواجه ساالر د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده )وگورئ  ۹۱۰لوړوالی 

مایله کښته ده دی او همدلته کمپ ته نیږدې په اونۍ کې دوه ځله بازار جوړیږي. الندني معلومات د پیکاک دي  ۱۳
  -:ـې لیدلي ديئچې په بازار کې 

توپکو لپاره فرانسوي فیوزونه؛ انگلیسي ستنې، د بخارا د  رروسي منسوجات، د چیت ټوکر او چای؛ د خولبو
 جرمني آنیلین؛ د سیمې محصوالت عمدتاً وربشې، لږ شمیر نخود، گازرې او خټکي.  وریښمو منسوجات؛

جاله د سیند په بلې  یادیدله.ۀ یوه جاله وه چې د خواجه ساالر د جالې په نامـۀ له بازاره دومره لیرې نـپخوا دلته 
 غاړې کې )تیرس( ته رسیدله. 

الره له بې شمیرو نهرونو څخه د پلونو له سرونو تیریږي او دا  مایله لیرې دی، سیند ته تللې ۲سیند له بازار څخه 
په واټن دا الره له یو شمیر ټیټو سطحو  ۳/۴پلونه یوازې د اوښانو د تیریدلو لپاره مناسب دي؛ له بازاره د مایل د 

وړه سي دا ټولې دا ځمکه په مړاویو زنبقو او نریو ټیتو بوټو ډکه ده او کله چې د سیند د اوبو سطح ل څخه تیریږي.
 ځمکې تر اوبو الندې وي. 

لوی ټاپو کښته په دوه وو ۀ کانال کې بهیږي او ظاهراً د مایل د ربعې په اندازه پلن دی. سیند له یوۀ سیند دلته په یو
 کانالونو ویشل کیږي. 

له کرهنیزو  فیټه اندازه سوی دی. ۲۵د انیروید د بارومیتر په وسیلې له کمپ څخه د سیند تر ژۍ پورې سقوط 
لیدل کیږي او که دغو سطحو ته محافظتي ۀ ځمکو تر مخ خالصو سطحو پورې کوم د پام وړ سقوط یا شیوه والی نـ

 دیوالونه جوړ سي نو کیدای سي دا ځایونه هم د کرهڼې وړ وگرځي. )میتلند، پیکاک(

 دا د شبرغان د سویل  :)ن( ۶۵ – ۴۸، ۳۶ – ۳۳ :قرقین–  ً مایلۍ کې د دریای سیاه پر  ۹ سویل ختیځ په تقریبا
 غاړه یو کلی دی. 

دا د تورکي عشایرو له منځه یوه عشیره ده چې د اکسوس پر غاړه اوسیږي.  :)ن( ۶۶ – ۳،  ۳۷ – ۲۵ :قرقین
کاله وړاندې په قرقین کې استوگن سول، دوی چهار جوی ته نیږدې له )دشلیق( څخه قرقین  ۹۰دوی :پیکاک وایي
 په کلي کې میشته سوه."« چهار شنگو»ه برخه د سیند ښي الس ته تیته سوه او د وی یود دته راغلل. 

ـې ښه فزیکي بڼه لري او ئآرام وقار او په ځان بسیا ژوند ژواک لري. نارینه  دوی هم د نورو تورکمنانو په شان
دي ۀ وی په هکله هیڅ کله څه نـد دکوی چې داسې کسان د خپل ځان ساتنه کوالی سي. ۀ سړي ته دا فکر ور په زړ

ویل سوي چې دوی دې په لوټ او غلچکو بریدونو کې ښکیل وي، دوی ظاهراً صادق او د بزگري نژاد سخت 
 رعایا دي. ۀ زیارگالي خلک دي. دوی د افغان دولت لپاره ډیر ښـ
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کورنۍ  ۹۰۰د قرقین  کېز کال کې د خواجه ساالر په ولسوالۍ ۱۸۸۶اشتونو له مخې په د دد میتلند د ورځنیو یا
کورنۍ دي چې نوي په کلدار کې د پته کسر او خشت تپې تر منځ  ۶۰وی تر څنگ د قرقینیانو تقریباً د داوسیدلې او 

 نیمایي الرې کې ځای پر ځای سوي دي. )میتلند، پیکاک(
یولو ځای دی او ویل دا د پته کسر او تاشقرغان تر منځ الرې باندې د دمې ن :)ج( ۶۷ – ۴۲، ۳۷ – ۳ :قرقین قدق

لري او د )ایشانانو( ۀ مایله واټن لري. دلته دوه څاه گانې دي چې ښې او پریمانه اوبـ ۱۲سوي چې له اکسوس څخه 
 د استوگنې یوه کوچنۍ ځای هم سته. )میتلند، له بومي معلوماتو څخه(

 لۍ کې یو کلی دي. مای ۱۰دا د بلخ د شمال لویدیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۵۲، ۳۶ – ۵۱ :قرلیق 
 پس مالـُـر :وگورئ :کرمه
یارډه  ۲۰۰د مایل د ربعې په اوږدوالي یو منځغری دی چې په اوسط ډول دا  : ۶۷ – ۳۸ ،۳۶ – ۳۴ :کرخ

جیر د شمال لویدیځ په خمزار شریف سړک تیریږي، دا منځغري د پیر ن –ـې د دالخاکي ئارتوالی لري او له منځه 
 مایلۍ کې واقع دی.  ۴ ۱/۲

دا د مزار شریف په ولسوالۍ کې یو لوی کلی دی چې د دولت  :)ن( ۶۶ – ۴۷، ۳۷ – ۲ :قرچي گک :یا :قرشي
قره  –کورنۍ په کې میشتې دي. دا کلی د دولت آباد  ۵۰۰آباد د نهر د یوې څانگې پرغاړه واقع دی او د وزبیکانو 
 ً مایله لیرې واقع دی. مسافرین په عام ډول دلته دمه  ۲۶جاه د الرې په اوږدو کې له چوشکه گذر څخه تقریبا

 ز کال د جوالی په دوهمه دلته دمه ونیوله. ۱۸۷۸مأموریت هم د « 4ستولیف»کیږي، د 
بل کلی دی. د خان آباد له  ۀد )تلي یک( )تلي گک( په نامـ ه سویل لویدیځ اړخ کېپقرشي سره په جوخت گاونډ کې 

مایله  ۳ې کلي له منځه تیریږي او له هغې الرې سره یو ځای کیږي چې له دې کلي د دڅخه یوه الره  ِکِلفالرې له 
 ور ها خوا له قره جاه څخه راځي. 

 قرشي یک شمال ختیځ او ختیځ ته له خښتو د جوړو ودانیو ډیرې کنډوالې او ورانې ویجاړې پرتې دي چې پراخ
ده. د تلي یک سویل کې او د ۀ ـې دومره ستره او یا د پام وړ نـئـې نیولی دی خو په دغو ودانیو کې یوه ئځای 

یوه غونډۍ ده. گومان کیږي چې دا د کوم ښارگوټي کومه ماڼۍ وه ۀ حیتان د کلي په ختیځ کې د شهِر بربر په نامـ
 چې له ترمز سره هم مهاله ده. 
لري. له دې ځایه د اړتیا وړ ۀ کمپ وهلو لپاره پریمانه ځای سته او هم پریمانه اوبـ د قرشی یک په گاونډ کې د

 توکي تر السه کیدای سي. )عطاء محـمد(

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۸دا د آقچې د شمال لویدیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۵،  ۳۶ – ۵۸ :عباسۀ قریـ 

 مایلۍ کې یو  ۱۵زنگ پر غاړه د بلچراغ د سویل په تقریباً ۀ دا د در :)ن( ۶۵ – ۱۷، ۳۵ – ۳۸ :زنگۀ درۀ قریـ
 کلی دی. 

نوم د سنگچارک د  ې سیمې په تواریخو کې داد دویل سوي چې  :)ج( ۶۶ – ۳۸، ۳۵ – ۴۵ :کسر :کساِر گل اندان
 ۵۲مایلۍ کې په  ۲۰کلی د توکزر د سویل ختیځ په ۀ د کسر په نامـعالقه دارۍ امرخ په هکله راغلی دی. )میتلند( 

 . )ج( کې موقعیت لري ۶۶ -۳۱ ،۳۵ –
یوه عالقه داري ده. )همدا شان په شپږم ټوک کې  ۍدا د بلخ آب د ولسوال :)ن( ۶۶ – ۱۴، ۳۵ – ۸ :کاشان :کشان

 دنگک( :وگورئ
هزار چشمې یوه څانگه ده او په ۀ دا هغه غرنۍ لړۍ ده چې د کو :)الف( ۶۶ – ۱۸، ۳۴ – ۴۹ :کاشان :کشان

شمال لویدیځ کې د ولیشان تر درې راتاو ده. له چشمه سبز سنگ یوه الره له دې لړۍ څخه د قره کشان د کوتل له 
 الرې تیریږي او ویل سوي چې همدا الره سرپل )بلخ آب( ته منتهي کیږي. )اې. بي. سي.(

 مترو په لوړوالي یو غر دی چې د آق کپروک د سویل ختیځ په ۲۱۴۳دا د  :)ن( ۶۶ – ۵۸، ۳۶ – ۲ :قاشقه
 مایلۍ کې دنگ والړ دی.  ۱۰تقریباً 
باور دا دی چې دا تگاو دې د صوف د درې د ولسوالۍ په ختیځ کې واقع وي  :)ن( ۶۷ – ۴۰، ۳۵ – ۳۹ :قاشقه

اوسنۍ ( دي. )اې. بي. سي.( 5ـې )یابو وزبیکان؟ ئکورنۍ وگړي لري چې ټول  ۴۰۰او شپږ کلي لري او ټول ټال 
د دهي )د  ه کوتلیو کلی او یو غر هم سته. د قاشقۀ نقشې دا نوم د قشقـِـه په ډول لیکي. همدا شان د قاشقه په نامـ

 . صوف په درې کې( او د دادل د درې تر منځ واقع دی چې له همدې کوتل څخه دغو ځایونو ته الره ورغلې ده
دا له شبرغان څخه تر رباط اودان پورې د الرې سویل لویدیځ کې د الرې په  :)ن( ۶۵ – ۳۱،  ۳۶ – ۴۱ :قاسم

لوړې دښتې راځي چې )دشِت یرغان، چاکلي( او )دشِت قزل په دې پسې دوه نورې  ښي الس کې یوه لوړه دښته ده.

                                                           
4
 - Stolieteff 

5
 - Yabu Uzbaks 
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پونده ورڅخه جوړیږي. د دشِت قاسم او د ۀ پوښلي وي او ښـچنگ( نومیږي. په پسرلي کې دا رغیاڼې په ښو وښو 
یادیږي او د چم قلعه د ۀ دشِت یرغان چاکلي تر منځ تشه کې ویل سوي چې د اوبو یوه څاه ده چې د قاسم قدق په نامـ

 مایلۍ کې واقع ده. )پیکاک( ۶ال په نیږدې شم
وزبیک  ۵۰دا د مزار شریف په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د دولت آباد د نهر پر غاړه واقع دی او  :قاسم رباط

 کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.(
کورنۍ په  ۱۰۰یکانو دا د میمنې د ولسوالۍ شیرین تگاب کې یو کلی دی چې د جنقره وزب :کوسه قلعه :کسکه قلعه

 )ن( کې ښیي.  ۶۴ – ۵۱، ۳۶ – ۳کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.( اوسنۍ نقشې دا نوم د کوسه قلعه په ډول په 
کورونه ورسره دي او د  ۲۵فیټه. دا یوه مخروبه کال ده چې  ۱۹۲۰ :لوړوالی :۶۴ – ۱۹، ۳۵ – ۱۲ :کسره قلعه

 ېالمار د سیند پر ښۍ غاړه د قیصار له سیند سره د یو ځای کیدلو ټکي ته نیږدې واقع دی. دا کال د یوې لوړ
سطحې پر ژۍ والړه ده چې لږ و ډیر پر شمال ختیځ لور مسلطه ده. په وچې هوا کې د کمپ لپاره پریمانه ځای 

اوسنۍ نقشې په دې سیمې کې د پریمانه وي. )پیکاک، میتلند( ۀ لري. دلته د جون یا جوالی تر میاشتو پورې واښـ
 .اور تیپې کلی ښیي

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۸دا د آق کپروک د ختیځ په  :)ن( ۶۶ – ۵۷، ۳۶ – ۴ :کته گردن 
د لوړې سطې پر سرځوړې « چونغرۀ کو»دا د میرزا هدبل سویل لور ته د  : ۶۸ – ۲۳، ۳۶ – ۲ :کته غن چاه

 ډډې کې یو کوتل دی چې په سِر شور آب باندې منتهي کیږي. )اې. بي. سي.(
دا د درز آب په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د بلچراغ  فیټه. ۲۲۲۵لوړوالی  :)ن( ۶۵ – ۲، ۳۵ – ۵۴ :کته کال
 مایله لیرې واټن لري. دا کلی شل کورونه لري.  ۱۵واقع دی او د میمنې له ختیځ څخه  کې کیڼې غاړې پهد سیند 

ـې کرل سوې ده. بالفاصله سویل ته غرونه لوړ دي خو له ئدا دره له نیم مایل څخه لږ ډیره پلنه ده او ډیرۍ برخه 
تر  ۷ـې له ئټیټ دي او ټول  وی مهمیزونهد دهمدې ځایه لویدیځ لور ته لوړې غرنۍ لړۍ کرار کرار لیرې کیږي. 

تنگ او نسبتاً ژور بستر کې توند بهیږي. اوښتل ورڅخه تر ۀ دا سیند په یومایلو واټڼ پورې د السرسۍ وړ دي.  ۸
په دې  خو د کلي څنگ ته یو پل دی چې د باروړونکو څارویو د تگ لپاره عملي دی. )میتلند( يیوې کچې سخت د

 ۶۶ – ۱۱، ۳۵ – ۵۵کچان کې په ۀ )ن(، او در ۶۴ – ۴۰، ۳۶ – ۲ر غاړه په نور کلي د میمنې د سیند پۀ نامـ
 . )ن( کې واقع دي

 ۳دا د دولت آباد نهر ته نیږدې یو کلی دی چې د بل د شمال لویدیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۵۱، ۳۶ – ۴۶ :کته خیل
 کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۳۰»( ژ –پښتنو »مایلۍ کې واقع دی او د )مهمند افغانانو 

ژ( د بلخ د محاصرې پر  –کین لور ته مخامخ سویل ختیځ خوا ته په کتلو یوه غونډۍ ښکاري چې نادر شاه )افشار 
 یادیږي.ۀ مهال یوه بطریه په کې ځای پر ځای کړې وه. له همدې کبله ده چې تر اوسه د )نادر شاه تپه( په نامـ

 . نوم د )کوته خیل( په ډول ښیي اوسنۍ نقشې دا )میتلند(
پر سر یو کوتل دی چې د بامیان له درې څخه تر « غندقۀ کو»دا د  :)الف( ۶۷ – ۳۹، ۳۴ – ۵۷ :قطار ُسم

 . مزار شریف عمومي سړک تیریږي –له دې کوتل څخه د کابل شپږم ټوک(  :سیغان پورې منتهي کیږي. )وگورئ

 ن( دا یو سیند دی چې قرقین ته نیږدې په دریای سیاه کې  ۶۵ – ۵۲، ۳۶ – ۳۱ :قطار سم سای :کتر سم سای(
 ډوبیږي. 

مایلۍ کې واقع او له  ۱دا یو کوتل دی چې د فسک د کوتل د سویل لویدیځ په نیږدې  :۶۸ – ۳۸، ۳۵ – ۲۹ :کتو
لوري ورختلي دی  دهاِن ایسکار څخه تر چهار در پورې الره ورڅخه تیریږي. هیراسینگهـ دې کوتل ته د شمال له

ټکي ته واووښت چې )تالکتو دره( ۀ او په خپل راپور کې وایي چې دی له سِر ایسکار څخه له مستقیمې الرې هغـ
کوتل پورې تللی دی او وایي چې د آس سپرو لپاره عملي ۀ نوموړي دې درې کې تر یو ښي الس ته څانگه بیلوي.

الره په دوه وو برخو  یوه ناشوني الره ده. له همدې کوتل څخهالره ده خو د بار وړونکو کچرو د تیریدو لپاره 
مایله کښته له )پنجِده دره( سره یو ځای کیږي؛  ۵یا  ۴ویشل کیږي، یوه الره )دره زردک( ته تللې چې له چهار در 

دی چې  ځایه تللیۀ بله الره د غرنۍ لړۍ د څوکې په اوږدو کې پرمخ تللې ده. هیرا سینگهـ له همدې الرې تر هغـ
ورپسې نوموړی له یوې لنډې الره څخه کښته سو، یادیږي. ۀ پای کې هغه کوتل ته ورسید چې د کتو د کوتل په نامـ

مایله کښته د فسک الره قطع کوي. هیرا سینگهـ فکر کوي چې د کتو د کوتل اساسي لړۍ د  ۲دا الره له کوتل څخه 
ۀ ته د لومړیو دوه وو مایلو لپاره کومه عملي ستونزه نـفسک په شان آسانه ده خو هماغسې چې فسک له کوتل کښ

تر السه کیږي ځکه له شمال لوري کوتل ته د ختلو الره د فسک په ۀ پیښوي د کتو له الرې څخه په تللو هیڅ شی نـ
شان سخته ده. د خط الرأس په اوږدو کې تللې الره چې هیرا سینگهـ ورباندې تللی دی هماغسې مخامخ تللې ده چې 

ک کوتل ته رسیږي او له هماغه ځایه بیا کښته تر خواجه زید پورې رسیدلې ل ه کتو او فسک څخه تیریږي او د س وز 
 ده. د خط الرأس په څوکه کې د کوتلونو تر منځ جانبي ارتباط مهم دی. )هیرا سینگهـ(

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 10تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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
 
 
 
 

او کې واقع دی خو په خپله د دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د ناموسا په تگ : ۶۴، ــ ۳۶ــ  :کاوش خیل
 کورنۍ ژوند کوي. )اې. بي. سي.( ۴۰واقع سوی، دې کلي کې د کاوش وزبیکانو ۀ ناموسا په عالقه دارۍ کې نـ

ـفې د ارسري تورکمنانو د استوگنې ئپه سویل کې د کوک د طا ِکِلفدا د  :)ن( ۶۶ – ۱۱، ۳۷ – ۲۰ :کاوک :کوک
قشالق ته ۀ چې د اسالم په ولسوالۍ کې له اکسوس څخه سرچینه اخلي دغـ« کوک جوی»یوه کوچنۍ سیمه ده. د 

 –یو کوچنی کلی د خمیاب د سویل ۀ اوسنۍ نقشې دا نوم د کاوک په ډول ښیي. په دې نامـرارسوي. )پیکاک( ۀ اوبـ
 . )ن( کې واقع دی ۶۵ – ۴۲، ۳۷ – ۲۵مایلۍ کې په  ۱۰لویدیځ په تقریباً سویل 

 بزرگ خم :وگورئ :کاونچي

 دا د دریای شیرین تگاو پر غاړه یو کلی دی چې د بلچراغ د ختیځ په تقریباً  :)ن( ۵۳ – ۲۴، ۳۵ – ۵۳ :کولیان
 مایلۍ کې قرچي ته د تللې الرې په اوږدو کې واقع دی.  ۵

 مایلۍ کې یو  ۷شبرغان د سویل ختیځ په تقریباً  دا د دریای سیاه پر غاړه د :)ن( ۶۵ – ۵۰، ۳۶ – ۳۴ :کاو چنق
 کلی دی. 

 مایلۍ کې یو کلی دی. د قینار  ۱۰سویل ختیځ په تقریباً  –ش د سویل ابحدا د  :)ن( ۶۸ – ۷، ۳۵ – ۴۵ :قینار
 مایله وړاندې واقع دی.  ۲بل کلی شمال لور ته ۀ ـین په نامـئپا

 دا د امرخ په شمال او د عرب په سویل لویدیځ کې یو کلی دی.  :)ن( ۶۶ – ۴۲، ۳۵ – ۵۷ :قزاق 
 د وزبیکانو یوه قومي څانگه ده.  :قزاقکلي :کزاکلي

 )الف( ۶۶ – ۳۷،  ۳۷ – ۱:خان آباد :قزان وگورئ: کزان

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۴دا د آقچې د شمال لویدیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۱، ۳۶ – ۵۹ :قزان نراو 
مایله  ۳ ۱/۲دا د کهمر د سیند پر ښۍ غاړه باندې یوه کوچنۍ کال ده چې له سرپل څخه تقریباً  :۶۷، ــ ۳۵ــ  :قاضي

 کښته واقع ده. )اې. بي. سي.(
مایلۍ کې واقع  ۵دا په هژده نهر کې یو کلی دی چې د بلخ د سویل په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۵۴، ۳۶ – ۴۲ :ِده قاضي

 )اې. بي. سي.(کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۲۰او د غلزیو 
مایله پورته یو کلی دی. دلته د  ۳دا د صوف په درې کې له قلعه سرکاري  : ۶۷ – ۱۷، ۳۵ – ۵۶ :قزل قلعه

 کورونه دي. )امیر خان( ۳۰هزاره گانو 
دا یو کوچنی کوتل دی چې له آق کپروک څخه تر زري پورې الره ورڅخه تیریږي.  : ۶۶، ــ ۳۶ــ  :قزل سای

په ډډې کې ختلې ده او دا الره د توپونو د لیږدلو ۀ مایل په اوږدو د غرۀ ره ډیره آسانه ده چې د یوکوتل ته د ختلو ال
. له نیم مایل مزل وروسته د ډیر آسانه دي د جغل لرونکې خاورې له سره لپاره عملي ده. کښته کیدل هم ورڅخه

 لمنې ته رسیږئ. ) صاحب داد خان(ۀ غر

 مایلۍ کې یوه کلی دی.  ۱۲دا د آقچې د شمال لویدیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۲، ۳۶ – ۵۸ :کلک اریغ 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۵دا د ایبک د ختیځ په تقریباً  :)ن( ۶۸ – ۷، ۳۶ – ۱۷ :کپانک ارچه 
کورنۍ په کې  ۴۰تورکمنو دا د سرپل په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د  : ۶۵،ــ ۳۶ــ  :خب روات :خبراوت
 دي. دا کلی له عمومي درې کښته د سرپل د ښارگوټي )شمال ته( واقع دی. )اې. بي. سي.(استوگنې 

 د میمنې د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده.  :خیرآباد
هم ۀ فیټه. دا یو کال ده چې د )ُجم ُجمه کال( په نامـ ۱۲۰۰)تقریباً(  :لوړوالی :)ن( ۶۴ – ۵۲، ۳۶ – ۲۲ :خیرآباد

 ۳۳یو کلی دی چې د میمنې )په شمال( کې ۀ مایلۍ کې په همدې نامـ ۶ ۱/۲یادیږي او هم د دولت آباد د سویل په 
کار سوی  ښت کې د دولت آباد د کال په جوړدې کالوزبیک کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۲۰۰مایله پورته واقع او 

ـې په آسانۍ سره د پیاوړې استحکامي ئحالت کې دي او د پیاوړي طبیعي موقعیت له کبله ۀ ـې په ښـئدی. دیوالونه 
کال وړتیا لري. دا کال د شیرین تگاو د ژورې درې پر ژۍ والړه ده او همدلته ده چې د دولت آباد له کال سره خپل 

کال له دریو اړخونو محصوره کړې ده او په څلورم اړخ کې د کال ورته والی تر السه کوي. دې ژورې درې دا 
کې ـې کښته د لویې درې په ژورتیا ئژور خندق په وسیلې له دښتې څخه جال سوې چې په تدریج سره ۀ ساحه د یو

ونډۍ باندني دیوالونه چې د غفیټه لوړ دی او  ۵۰الره موندلې ده. د کال د بامبوټي لوړ مورچل د درې له بستر څخه 
فیټه لوړ دي. د کال په داخلي برخه کې یو کوچنی دفاعي برج او داخلي انگړ  ۱۵په سرځوړو ډډو باندې مسلط دي 

 لې ده. غسته. کال ته د ننوتلو الره د کال په سویلي مخ کې ده او د یوې ستوغې ریونده الرې له طریقه ور
دی. پیکاک ۀ ر کال باندې بل کوم لوړ ځای مسلط نـدیوالونه پر گاونډۍ دښتۍ او ژورې درې باندې مسلط دي او پ

  -:وایي
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دی ځکه دا دواړه کال گانې د ۀ "د دولت آباد یا د خیر آباد ستراتیژیک موقعیت دواړه د میمنې د کال په پرتلې ډیر ښـ
هم کوچنۍ هرات یا پنجِده او بلخ او یا د اکسوس د درې تر منځ اړیکې تر پوښښ الندې نیسي. دواړه ځایونه که څه 

 استحکامي کالگانې دي خو ډیرې پیاوړې دي." 
د چول په بلې غاړې کې له خیر آباد  څخه تر میمنې پورې عادي کارواني الره« کلفت» ِکِلفد شبرغان له الرې له 

)الف( او  ۶۶ – ۱۱، ۳۶ – ۵۰)ن(،  ۶۷ – ۳، ۳۶ – ۵۸نور کلي په ۀ په دې نامـڅخه تیریږي. )پیکاک، میتلند(. 
 . )الف( کې واقع دي ۶۸ – ۲۲، ۳۶ – ۳۹

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۷شمال ختیځ په تقریباً  –دا د مردیاِن باال د ختیځ  :)ن( ۶۶ – ۳۴، ۳۶ – ۵۷ :خاکه آباد 

 مایلۍ کې  ۴ایران د سویل په تقریباً ۀ دا د دزدان درې په تنگي کې د قلعـ )ن( ۶۶ – ۴۱، ۳۵ – ۴۴ :خاک باتک
 یو کلی دی.

چې د سرخاب د سیند  فیټه. دا د دوآب په ولسوالۍ کې یو کوتل دی ۴۷۱۰ :لوړوالی :۶۸ – ۱۰، ۳۵ – ۱۹ :خاکي
خاورین ۀ ورڅخه تیریږي. دا الره د درې د غرني خط الرأس پر یو پورېالره له دهاِن ایسکار څخه تر بامیانو 

نگ گړنک لمن یا بیخ له هغو د دکې رې پر بلې غاړې باندې مسلط دی او په کین الس د د کنډو منتهي کیږي چې
 ـې په ښي الس کې محصوره کړی دی. ئډبرینو غرونو سره نښلوي چې سیند 

په کلي کې الره سیند شا ته پریږدې او پر کوتل باندې په ختلو پیل کوي، دا « برفک»مایله پورته د  ۷« تاله»له 
ده او د توپونو د لیږد وړ ده  هیارډو لپاره الره ښ ۵۰۰د ؛ الره باندې ننوځي ېپراخې، ډبرینې نال ېالره لومړی یو

 لږ کار غواړي.  اوخو د الرې له سره ډبرې او تخته سنگې باید لیرې سي 
ـې ئیارډو په مزل له یوې پیچاپیچ تنگې ژورې درې څخه تیریږي چې په دواړو ډډو کې  ۵۰۰ورپسې دا الره د 

فیټو پورې له یو بله لیرې دي. دا الره د اوښانو د تگ  ۱۰تر سختې سره  ټینگې پرښې والړې دي او دواړه ډډې په
لپاره که په یوه کتار کې وي ښه ده؛ خو د تنگې ژورې درې بستر د توپونو د لیږدولو لپاره ناهموار او ډبرین دی 

 چې هموارولو او سورنگ الوځولو ته په څو ځایونو کې اړتیا لري. 
یوې خاورینې درې کې پر مخ درومي  پهکیږي او الره  ېاو کاڼې ورکمایل په واټن پرښې ۀ ورپسې د لومړي یو
فیټو پورې ارته کیږي او په آسانۍ سره په لږ کار د توپونو د لیږد لپاره مساعده کیدای سي؛  ۲۵چې کله ناکله تر 

ناله په وچې  خو دره په لومړي مایل کې یو ځل بیا تنگه او پیچاپیچه کیږي چې په عام ډول په بدې الرې بدلیږي. دا
هوا کې د اوښانو او نورو باروړونکو څارویو د تگ لپاره عملي ده او کوتل ته د ختلو تر وروستۍ لمنې پورې په 

رسیږو. دلته الره د ختلو الرې ته مایل کې  ۲ ۳/۴آسانۍ سره د توپونو د تگ لپاره الره ورڅخه جوړیدای سي، په 
نیم مایل ۀ کې ده او په دغـ ۳په  ۱ـې ئمارپیچه ده چې د ستوغوالي سختي د نیم مایل لپاره د خاورین مهمیز له پاسه 

فیټه د ختلو ده. دا الره په وچې هوا کې ډیره خوندي الره ده خو د ختلو الره د بار وړونکو څارویو  ۸۰۰کې الره 
کوتل ته ختل او هم کې لپاره ډیره سخته او د توپونو د لیږدولو لپاره عمالً ناشوني ده؛ حال دا چې په مرطوبې هوا 

له کوتله را کښته کیدل او هم د کوتل بیخ ته رسیدل دریواړه د خټو او کچړو له کبله درنده او سخته وي چې اوښان 
آسونه کوالی سي چې الړ سي خو په ډیرې سختې به ورباندې والړ سي. خو په ناله  ؛سي کوالی ۀ ورباندې تگ نـ

د ډډې ۀ ي او د گرانیت نرمې ډبرې د اوسپنو د فلزکاري لپاره سته او د غرجغل او کوچني کاڼاو ورته نیږدې  کې
 ؛دهۀ خاوره دومره کلکه نـ ؛ې وړتیا لري چې الره په کې بدله سي او په دې توگه به د الرې ستوغوالی لږ سيد

 فیټه دی.  ۱۰۲۷مایل کې رسیږئ. له برفک څخه ټولټال لوړوالی  ۳ ۱/۴کار په کې آسان دي. د کوتل سره ته په 
ً ډیره سرځوړې ده خو ورپسې الره د  د کښته کیدلو لومړی نیم مایل الره د ختلو د ستوغې الرې په شان تقریبا

کې دی.  ۴په  ۱تر  ۸په  ۱ـې ئهموار مهمیز گرد چاپیره تاوییږي او په ځینوځینو ځایونو کې د شیوه والي سختي 
او له جغلو ډکه ده. د کښته کیدلو د الرې په لمن یا بیخ کې د دلته خاوره د ختلو د الرې په پرتلې ډیره ټینگه 

 ایشـپـشـتې دره را رسیږي. 
 - :ز کال د سپتمبر په میاشت کې د خاکي له کوتله تیر سوی وایي۱۸۸۶پیکاک چې د 

په خپل اوسني حالت کې په وچې هوا کې د باروړونکو څارویو د تگ لپاره د تیریدلو وړ ده « کوتل خاکي»" دا 
. هدا الره د توپونو د لیږد لپاره غیر عملي د ې کوتل ستوغوالي ته په کتلو د څارویو بارونه باید سپک وي.د دخو 

ـې ئې لپاره چې د توپونو د وړلو لپاره د دـې له پامه وغورځووو ښه ده خو ئ، که د ستوغوالي کچه دا الره په خپله
د قوای کار  بیا همکې په پام کې ونیسو  ۱۰په  ۱کې تر  ۱۲په  ۱ له ـېئی په عملي الره بدله کړو حتی که ستوغوال

دوه قطعو ته اړتیا سته چې د دوه وواونیو لپاره کار ورباندې وکړي او په لومړي مایل کې څو ځایونو کې سورنگ 
 ـې ساتلیئالوځولو ته هم اړتیا سته. داسې ښکاري چې په دې خط الرأس کې یوازینی عملی کوتل دی چې څو تنه 

 سي. )پیکاک(
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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
 
 
 
 

ً  :۶۸، ــ ۳۶ــ  :خاکشتري ایبک د  -فیټه لوړ او د چاریکار ۳۰۰دا یو ټیټ غر دی چې د دښتې له سطحې تقریبا
 یادیږي. ۀ مایله لیرې واقع دی. د ایبک پر لور دښته د دشِت خاکشتري په نامـ ۶الرې په شمال کې له ایبک څخه 

 دا د جوزجان د والیت په شمال کې :)ن( ۶۵ – ۴۴، ۳۷ – ۳۲ :خم آب :یا :خمیآب
 
 

 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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