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

 ۳۵۰۰او  ۳۳۲۵ـې د وگړو شمیر د ئکیلومتر مربع مساحت لري او افغان سرچینو  ۱۰۰۸داري ده. دا عالقه داري 
له شوروي اتحاده سره پوله، ختیځ کې له  :لویدیځ او شمال کې :ې عالقه دارۍ کرښېد دتر منځ اټکل کړی دی. 

کلي لري او  ۳قرقین او مینگه جیک او په سویل کې د شبرغان له ولسوالیو سره کرښه لري. د خمیآب عالقه داري 
  :ډیر استوگن وگړي لري. دا کلي په لنډ مهالې مجلې کې داسې لیست سوي دی ۵۰۰درې واړه کلي له 

 

 شي(قرناس )قره نا داناجي ریغا بوز
 

کیلومتره لیرې د یوې لرغونې کال پاتې شونی دي چې د سیمه ییزو روایاتو له مخې د ستر  ۲له خمیآب څخه 
 - :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴دا عالقه داري په  الکسندر یا د گوډ تیمور له پلوه جوړه سوې ده.

 خاورې تر ټولو ټیټه برخه ده.  فیټه. دا د اکسوس په کینې غاړې کې د افغان ۸۵۰ :لوړوالی
  چې د سیند څرخیدونکې طبیعت ته یوه اشاره یا نغوته ده. په معنی ده« په اوبو کې د کوږوالي»د خمیآب نوم 

د تورکستان په دې برخې کې د استوگنې سیمې گډوډې او خورې ورې پرتې دي او هر ډول نومونه په چې  له دې
چې  سیمه مشخصه کړوکارول سوي دي دا موږ ته تر یوې اندازې گرانه ښکاري چې هره یوه په پراخ ډول کې 

«  1بوسه گه»غاړې ټوله سیمه له د رانغاړل کیږي. میتلند وایي چې د سیند ۀ شی احتوا کوي او څه شی په کې نـ
ریو ویشل سوې ده چې تر یادیږي او په څلورو عالقه داۀ د خواجه ساالر په نامـ پورې ِکِلف( څخه تر یي)بخارا

خو زموږ د اوسني کار لپاره به دا مناسبه وي چې د میتلند تعریف یادیږي. ۀ ـې د خمیآب په نامـئټولو لویدیځه برخه 
له دې کبله دا سیمه له بوگه سه څخه په سم وگڼو او خمیآب د خواجه ساالر د ولسوالۍ یوه عالقه داري وگڼو. 

مایلو په پلنوالي  ۵مایل تر  ۱/۲مایلو په اوږدوالی او  ۸الي تر عالقه دارۍ پورې د لویدیځ کې بیا په ختیځ کې د د
ـفو څخه دي. د ئکورنۍ دي چې عمدتاً د گنش او داناجي له طا ۳۰۰غځیدلې ده. د خمیآب په ویش کې د ارسریانو 
تر ټولو نیږدې الره ده ـفې تورکمنان دي. لوی خمیآب هغه کلي ته ئبوسه گه گاونډۍ ولسوالۍ کې د قره جه د طا

                                                           
1
 - Bosaga 
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چې د سیند د غاړې په دې ولسوالۍ کې ورسره مخامخ کیږئ ځکه دلته د استوگنې سیمې له معمولي حده پورته له 
 یو بل سره نښتې او نیږدې دي. 

یارډه  ۷۰۰ـې د سویلي کانال په شان دی چې ئدلته سیند په دوه وو کانالونو کې دی او ویل سوي چې شمالي کانال 
ـې په خټو او گرد ۀ ئمایلو په ساعت کې دی. اوبـ ۲مایله څخه تر  ۱ ۱/۲ـې له ئو د اوبو د بهیدلو گړندوالی ارت ا

موادو ډکې دي. د سیند هموارې ټیټې غاړې تل سیالب وهلو ته معروضه دي او په بوټو او  یا َسیالو او معلقو
ې بدلیږي. که د سیند ژوروالی په پام کې سیند بستر په هر سیالب ک نیزارونو پوښل سوي دي. ویل سوي چې د

ونیسو نو دا سیند په آسانۍ سره د کښتۍ چلولو وړ دی خو د سیند د کانال د بدلون موندونکي طبیعت له کبله او هم د 
 بستر کې ټینگه شگه ده. دلته د سیند په غاړه پهویل سوي چې د سیند  شگو د غاړو له کبله کښتۍ چلول گران وي.

پورې د رس له خاورو جوړې دا هموارې ټیټې سطحې د سیند  ِکِلفان تر  ځنگل مطلق غیابت سته اود ونو د  کې
فیټو لوړې دي او له  ۱۰تر  ۶د سیند نیږدې غاړې له  په دواړو غاړو کې یوازې په بوټو یا نیزارونو ډکې دي.

 سستې خاورې جوړ دي. 
گه او خمیاب تر منځ له کرښې یو مایل کښته واقع دی. په د آق خم جالې ته د سپریدلو ځای په بوسه گه کې د بوسه 

چې دي هماغسې کښتۍ  ، داـې درلودلهئز کال کې دلته په جالۍ کې یوازې یوه دانه کښتۍ وه چې عادي بڼه ۱۸۸۵
آسونه، شل تنه انسانان او د انسانانو او څارویو ټول  ۱۲ځل تگ سره ۀ کې دي. یوه کښتۍ یا ماڼو په یو ِکِلفپه 
هغه  مایله کښته ۳ونه وړي؛ بلې غاړې ته تیریدل د ساعت یوه ربع نیسي؛ کښتۍ یوازې په پارو پر مخ ځي؛ بار

ټکي کې د کښته کیدلو ځای دی چې د آق کم د لویدیځ خط الرأس کیږي؛ کښتۍ په ورځ کې یوازې دوه مزله د سهار 
کالو مخکې  ۹۰زړه وه چې ویالی سم د  له نهو بجو څخه د ماښام تر نهو بجو پورې وهالی سي. دا جاله دومره

 جاله وه. 
  :افغان سرحد په هکله چې په اکسوس کې له خمیاب څخه وځي میتلند الندنۍ کتنۍ لیکلې دي –د روس 

معمولي نیږدې شاو  لور یعنیم. ناظر تقریباً مخامخ شمال لویدیځ لچې د سرحد د لیدلو لپاره ووتوي څلور بجې "
وروسته موږ د ینگي اریق کانال ته ورسیدلو چې همدلته سرحد له واټن ثلث  دمایل او د مایل ۀ خوا ته الړ. له یو

لونو د اوسط په پرتلې کوچني نادی. دا کانال دوه څانگې لري چې څنگ پرڅنگ پر مخ ځي. دا کانالونه د نورو کا
د بوسه گه د ۀ لري. په دواړو کانالونو کې ټولې اوبـۀ ه متمایزه ځانگړتیا نـول او له طبیعي اړخه له نورو څخه کوم

ښارگوټي یعنی د بخارایي رعایاو دي خو د کیڼ الس د کانال په اوږدو کې د کیڼې غاړې ونې چې لومړی مو مخې 
سوي دي او راځي د خمیآب د وگړو دي چې دوی افغان رعایا دي. د دواړو کانالونو له سرونو څخه پلونه تیر 

عادي پلونه دي او د همدو پلونو له سرونو څخه الره بوسه گه ته تللې ده. )چهارجوی او قرقي ته عمومي الره 
 ظاهراً له احاطوي کښت زار څخه دباندې پرمخ تللې ده.(

د دواړو  سته موږ له لومړي څخه تیر سوو او بیا ښي لور ته تاو سو اوۀ په افغان اړخ کې کومه الره نـ نود کانالو
کیږي. په دواړو خواوو کې سیمې کټ مټ ۀ تر منځ پر مخ الړو. دلته یوه الره سته خو له دې الرې ډیره استفاده نـ

حال دا  ،اکثراً ونې دي ـېئگردچاپیره  یو بل ته ورته دي؛ دا دواړه سیمې ټینگې احاطه سوې دي او د کښت تر پټیو
او نورې ونې ایښودل سوي دي. د سرحد د دواړو غاړو خلک هم کټ چې د کانالونو تر غاړو د سنځلو او سپیدار 

وی ظاهر، جامې، ژبه او نور ټول یو دي. د دتورکمن د قوم له فرعي څانگو څخه دي.  دمټ یو بل ته ورته دي او 
 د افغانستان او بخارا تر منځ سرحد ودونه کوي او له یو بل سره له ډیر نیږدې اړیکي لري. سره دوی له یو بل

 یوازې د بوسه گه او داناجي )یا ایتباش( د ښارگوټو تر منځ دی. 
یادیږي. له دې ورهاخو او ورسره موازي ۀ " د ینگي اریق کانال یو له لویو کانالونو څخه دی چې د قره جاه په نامـ

مایل مزل یادیږي. د ینگي اریق د دواړو څانگو تر منځ له یو نیم ۀ یو بل کانال دی چې د سالک اریق په نامـ
وروسته موږ هغه ځای ته ورسیدلو چې ویش پیل کیږي. دلته کیڼ لور ته تاو سولو له کیڼې څانگې تیر سولو او 

تللو د میرزا بیگ او موږ د کانال په اوږدو کې  چې په کین الس کې همدا شان د سالک اریق له کاناله واوښتلو.
ی کانالونه دي چې لوړې کنډو کپر غاړې لري. ښي الس ته د شیخ کانالونو ته ورسیدلو. دا درې واړه کانالونه لو

پای ته نور احاطوي کښت زار  ،قره جاه کانال دی چې د نورو کانالونو په اندازې لویوالی لري. همدلته نیږدې
د قره جاه او د سالک اریق د سیند لور ته ورغځیدلي دي.  رسیږي او د شیخ له کانال ورهاخوا ټیټې سطحې دي چې

له سالک اریق څخه په بیرته رااوښتلو سره  یارډه ده چې لږ وډیر همواره او په بوټو پوښلې ده. ۲۰۰منځ تشه تر 
ځایه الړو چې یوه ټیټه غونډۍ ده او ۀ موږ د کانالونو تر منځ مخ خالصې تشې کې د مایل د ربعې په واټن تر هغـ

وه کاناله تر بل پورې راتاو دی. دا د سرحد نښه ده ـې یو کوچنی خندق دی او تر غونډۍ له یئپه دواړو خواوو کې 
ق او قره جاه د کانالونو د کیڼې غاړې بیخ دی. اوس دا له قره جاه څخه تیریږي او د ریچې تر دې ځایه د ینگي ا

سالک اریق او میرزا بیگ او شیخ د کانالونو په اوږدو کې د ټیټو سطحو ور ها خواوو پورې تللې ده. دلته سرحدي 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 9تر 3 له :پاڼو شمیرهد 

 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
 
 
 
 

کانالونه په نښه سوي دي خو یاده سوې غونډۍ په خپله د یوې کرښې لور ټاکي چې ۀ ایښودل سوې او نـ ده ۀنـنښه 
دا ټیټې سطحې په پرله پسې د حدس له مخې تر هغې دوام کوي چې دا کرښه له سیند سره ومښلي. ویل سوي چې 

ې کومه نښه دې ورباندې کښیښودل سي او ده لیدل سوې چۀ راځي نو اړتیا ورته نـۀ ډول تر سیالب وهنې الندې نـ
د میرزا بیگ او شیخ کانالونه دومره یو بل ته نیږدې دي چې یوازې د سترگو په کتو سره څوک سرحد موندلی 

 غو کانالونه سرونه په افغان خاوره کې دي.د دسي. 
واټڼ پورې د سرحد د  ۀتر یو ،ټکي چې موږ ورسره مخامخ سو د کینې غاړې بیخۀ " له ینگي اریق کښته له هغـ

دوام مومي چې د څو سوه یارډو په اوږدو له سویل  پورې لیکي په توگه دوام کوي او تر یوې بلې کوچنۍ غونډۍ
ـې گورو ځکه پیکاک او ئبلله چې ورسو او وۀ موږ اړینه ونـ لویدیځ لوري له کانال څخه په چول کې ځغلیدلې ده.

 .پلټلو ته زما تلوسه دهرحد د کرښې د س تالبوت هلته ورغلي ول. په حقیقت کې
( وړاندې هغه ۱۸۷۳کاله ) ۱۳" ما پوښتنه وکړه چې دا غونډۍ کله دلته اچول سوي دي. ناظر راته وویل چې 

مهال واچول سوې چې دا ولسوالي په نهایت کې د افغانانو تصرف ته راغلله. دا له هغه وخت سره سمون خوري 
 د اکسوس سرحد چیرې دی."ۀ د دوښتل سول چې کله چې له امیر شیرعلیخان څخه وپ

تنه( او د پلي  ۱۲۰۰نظام د ځواک د دریو غونډونو )ۀ ز کال کې په گارنیزیون کې د سپار۱۹۰۶ویل سوي چې په 
وو. کیدای سي په دې شمیر کې د اکسوس د بیالبیلو گارنیزیونونو بیالبیلې پوستې هم  تنه( ۶۰۰ځواک یو کنډک )

 گډون ولري.
 پاڼه.( )میتلند، پیکاک، آي. بي. سي.( ۳۲۲ ب د وگړو او نورو معلوماتو لپاره وگورئ)د خمیا

مایلۍ  ۲۸د سویل ختیځ په  ِکِلفدا یو وران ویجاړ ښارگوټی دی چې د  :)ج( ۶۶ – ۳۶، ۳۷ – ۴ :خان آباد

ـفې نوم ئکورنیو د طا ۲۵هم پیژندل کیږي چې د وزبیکانو د ۀ ( په نامـ2کې واقع دی، ظاهراً دا ښار د )کزان/ قازان
مایل مربعې مساحت کې پرتې دي او ورسره نښتې  ۳تر  ۲دی چې هلته استوگنې دي. د ښار گوټي دغه ورانۍ له 

الندې له  ې ښارگوټي ودانۍ عمدتاً له خټو او تر لمرد دـې پخوا له سره تر پایه تر کښت الندې وه. ئگاونډې دښته 
وچو سویو خښتو څخه جوړې دي خو د پخو خښتو ډیرې نښې هم د ودانیو په دې پاتې شونو کې لیدل کیږي. 

ۀ دوی وایي چې دا یو ؛یادويۀ په نامـ« 3کشِک شاه صنم»ـې د ئغو ودانیو تر ټولو لویې او څرگندې د دتورکمنان 
دوی دلته دي. ۀ انو معلومات د باور او اطمینان وړ نـوه؛ خو د بلخ په ټولې دښتې کې د استوگنو وزبیک« عیدگاه»

چا ته په عام ډول د هر ځای نوم ووایي خو هر کاله مخکې استوگن سوي دي؛ دوی به  ۲۵یا  ۲۰یوازې لږ تر لږه 
وی له اختراعاتو څخه وي؛ دوی د بلخ د لرغوني تأریخ په هکله یا لږ پوهیږي یا د دوی له ځانه او د ددا نوم اکثراً 

دي. دوی پیکاک ته وویل ۀ پوهیږي او حتی د بلخ او د گاونډیو سیمو له نسبتاً معاصر تأریخ څخه خبر نـۀ هیڅ نـ
 نوموړي( کې د اوبو د قلت له کبله 4زاړه کاروان سرای پاتې شونې دي؛ او په )اینچهۀ چې په خان آباد کې د یو

ی دا ورانۍ او پاتې شونې وپلټي. خو په )آدینه سوای کوالۀ نوموړي ونـ ؛سوای کوالی هلته اتراق وکړيۀ ونـ
دا مسجد( کې وزبیکانو ورته وویل چې کله چې بلخ ودان او په رونق کې وو په خان آباد کې یو لوی رباط وو. 

ـې ئچې په مرکز کې  دوی وایي چې دا ودانۍ له خښتو جوړه او ډیره لویه وه ؛ۀیادیدۀ ( په نامـ5د ) تخِت خان رباط
« تخِت خان»زیرمه وه. همدغه یوه ـې د اوبو ئـې درلودلې او په هر گوټ کې ئغونډۍ وه، څلور دروازې  یوه لوړه

 وو. ۀ دلته په خان آباد کې وو او هاغسې چې په زړو نقشو کې ښودل سوي دي، دولت آباد ته نیږدې نـ
ـې درلودل او د بلخ د ئبڼونه  هغه مهال چې بلخ ودان او سمسور وو خان آباد یو ډیر لوی ځای وو چې پراخ پراخ

ږي چې دا ځای په خپل ـدرې نسله کیلږ تر لږه اوسیدونکو لپاره د تفریح او ساعت تیرۍ تر ټولو غوره ځای وو. 
مخ پر زوال حالت کې دی. یوازینۍ ونې چې اوس په خان آباد کې پاتې دي د خان آباد په سویلي انتها کې اوسني 

ـې یو خوار اسکیرلی کوچنی کلی او هم په کبتیکه یا کیږدیو کې ئي او ورته نیږدې څو کوچنۍ نیمه او ټیټې ونې د
 میشت یو استوگنځی دی. 

انتها  يـې د خان آباد له شمالئڅخه راغلې عمومي الره په خان آباد کې په څانگو ویشل کیږي. کیڼه څانگه  ِکِلفله 
او  ِکِلفدا هماغه الره ده چې اوسمهال د  ؛مخ دروميڅخه تیریږي او مخ پر )فرخ آباد( ځي او دولت آباد ته پر 

مزار شریف تر منځ ټول ترافیک ورباندې تگ راتگ کوي؛ ښي الس ته الره له خان آباد او اینچه څخه تیریږي او 
ً بلخ ته تللې ده، دا الره بلخ ته د کاروانونو زړه خو له هغې ورځې وه،  الره بیا د آدینه مسجد له الرې مستقیما

                                                           
2
 - Kazan 

3
 - Kushk -i -Shah Sanam 

4
 - Incha 

5
 - Takht -i -Khan 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

. اخليۀ له دې الرې څخه څوک کار نـ ن د مرکز په توگې د بلخ ځای ونیو، نوریسې چې مزار د تورکستاراه
 )ن( کې واقع دی.  ۶۶ -۶، ۳۶ – ۵۰سویل لویدیځ کې په  –بل کلی د آقچې په سویل ۀ )پیکاک( په دې نامـ

کال په درې کې واقع  َسوزمهدا د سنگچارک په ولسوالۍ کې دوه کلي دي چې د  :)ن( ۶۶ – ۹، ۳۵ – ۵۲ :خانقاه
 کورنۍ میشتې دي. )اې.بي.سي.( ۱۰۰او په دواړو کلیو کې د وزبیکانو ټولټال 

 مایلۍ کې په شیرین تگاو کې یو کلی  ۳د سویل په تقریباً « صیادۀ کو»د  :)ن( ۶۴ – ۵۱، ۳۶ – ۱۴ :خانقاه
 دی. 

 ۱۰۱۹جوزجان په والیت کې د آقچې په سویل کې یو کلی او یوه عالقه داري ده. دا عالقه داري دا د  :خانقاه

د تنو پورې اټکل کړی دی.  ۱۳۰۰۴تر  ۱۲۶۰۹د  شمیرد وگړو  ـېئ کیلومتر مربع مساحت لري او افغان سرچینو
د سرپل  :فیض آباد او سویل :یان، ختیځدمنگه جیک، آقچه او مر :شبرغان، شمال :لویدیځ :ې عالقه دارۍ کرښېد

غو د دې مجلډیر استوگن وگړي لري. لنډمهالې  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۱۱کلي لري چې  ۳۶ولسوالۍ گانې دي. خانقاه 
 کلیو نومونه په دې ډول ثبت کړي دي: 

 

 وطنۀ پش کپـ ځدرانيۀ پش کپـ تابي ایلک رباط

 عربیه ۀینگي قلعـ افغانیهۀ ینگي قلعـ سرخۀ ینگي قلعـ پش کپه سرخ

 اوگم خان آباِد عربیه و تورکمنیه چوب باش چِکش سور بند

 قلیچ آباد الیلي وطني الیلي سفلِی مهاجر بکاول

 کلته شاخِ سفلی کلته شاخِ علیا قره بوین علیا قره بوین سفلی

 کومک حکیم کومک منصور کوتنه قر کفگیر

 ینداغ اریغ رتازه نه کومک عمرخان  کمک عمرخان افغانیه

 قزل گرداب چکش کفگیر افغانیه خان آباِد افغانیه و مال خیل

    ماما کوټ
 کلي لیکي دي. ژ ۳۳کلي ویي خو دلته یې یوازې  ۳۶لیکوال  :یادونه

 

مایلۍ کې واقع  ۳د خان آباد تر ټولو مهمې ودانۍ د خان آباد جامع جومات دی چې د کلي د سویل ختیځ په تقریباً 
سید شاه محـمد »پر مهال د « سلطان بایقرا»ز کال کې د ۱۰۱۱وایي چې دا جومات په  دی. سیمه ییز روایات

. د شیخ آق مقبره او شهرت درلودهم ۀ په نامـ« شیخ آق»د  ينوموړ ؛د یو چا له پلوه ودان سوی ووۀ په نامـ« بلخي
استوگن وگړي د شیخ آق  د اوالدې مقابر د همدې جومات شمال کې دي. ویل کیږي چې د خان آباد اکثریتۀ د هغـ

ز کال کې په الندې ۱۹۱۴)ن( کې واقع د عبدالقادر گیالني اوالده دي. دا سیمه په  ۶۵ – ۲۵، ۳۶ – ۶او یا په 
 :ډول شرحه سوې ده

مایله کښته واقع او د  ۱۱کلي څخه ۀ دا د سرپل په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د درزآب په درې کې په همدې نامـ
سته. )اې. بي. سي.( ۀ کورونه په کې ودان دي. ویل سوي چې له خانقه کښته بل کوم کلی نـ ۴۰ کزاکیلي وزبیکانو

 ۶۵ – ۵۳، ۳۶ – ۱۸مایلۍ کې په  ۹بل کلی د دریای سیاه پر غاړه د سرپل د شمال لویدیځ په تقریباً ۀ په دې نامـ
 . کې واقع دی

مایلۍ کې واقع او د وزبیکانو  ۶دا یو لوی کلی دی چې د آقچې د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۷، ۳۶ -۵۱ :خانقاه
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( ۵۰

 ۳۰دا د مزارشریف د چارکنت په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د هزاره گانو  :)ن( ۶۷ – ۸، ۳۶ – ۲۶ :خانقاه
 مایلۍ کې واقع دی.  ۶ق د سویل ختیځ په تقریباً کورنۍ په کې میشتې دي. )میتلند( دا کلی د شور بوال

دا د فاریاب د والیت په شمال کې یو کلی او یوه عالقه داري ده.  :)ن( ۶۵ – ۱۴، ۳۷ – ۰ :خان چهار باغ

تنو  ۶۲۱۷څخه تر  ۵۷۶۹ـې و گړو شمیر له ئکیلومتر مربع مساحت لري او افغان سرچینو  ۱۹۵۶دا عالقه داري 
دا عالقه داري په شمال کې له شوروي اتحاد سره سرحد لري او په ختیځ کې د شبرغان، په  پورې اټکل کړی دی.

سویل کې د کرم قل او اندخوی او په لویدیځ کې د کرغان له ولسوالیو سره کرښه لري. د خان چهار باغ عالقه 
  :دې ډول ثبت کړي ديډیر وگړي لري. دا کلي لنډ مهالې مجلې په الن ۵۰۰ـې له ئکلي  ۴کلي لري چې  ۹داري 

 

 چکمني باال تور خانۀ عرب شا باالۀ عرب شا کهنه قلعه
کلي  ۶ـې یوازې ئکلي لري خو دلته  ۹دلته لیکوال وایي چې خان چهار باغ  خان چار باغ اوچ تیپه

 ژ -دي یادکړي ۀ ـې نـئپاتې نور کلي  ۳یاد کړي او 
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 :دیز کال کې په الندې ډول شرحه سوی ۱۹۱۴دا کلی په 
مایلۍ کې واقع دی او ویل سوي چې د ارسري  ۶ ۱/۲دا یو خوار اسکیرلی کلی دی چې د اندخوی د شمال ختیځ په 

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( ۱۰۰تورکمنانو 
په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د « 6چهار کند»دا مزارشریف د ولسوالۍ د  :)ج( ۶۷ -۱۲، ۳۶ – ۲۴ :خاندکي
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( ۱۵گانو  هزاره
دا د سرپل د ولسوالۍ د استراب په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د لوی سیند  :)ن( ۶۵ – ۵۰، ۳۵ – ۴۷ :خندان

 کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.( ۴۰پرغاړه پروت دی او د تاجیکانو 

 خان چار باغ :وگورئ :خاِن چهار باغ 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۴دا د آقچې د سویل ختیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ -۲۳، ۳۴ – ۴۹ :خانمي 
دا د اکسوس پر کیڼې غاړې د استوگنې یوه کوچنۍ سیمه ده چې له لوی قرقین څخه  :۶۶ – ۳، ۳۷ – ۲۵ :خان تپه

مایلۍ  ۷یو کلی د زیارِت خواجه ساالر د شمال لویدیځ په تقریباً  افغان گزیترمایل واټن لري. )میتلند(.  ۱ ۱/۲تقریباً 
 )ج( کې ښیي.  ۶۶ -۳۲، ۳۷ – ۲۶کې په 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۹دا د آقچې د شمال ختیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۱۶، ۳۶ – ۵۹ :خان اولوس 
ښارگوټي ۀ )ج( ؛ دا د سرپل په ولسوالۍ کې یو کوچنی کلی دی چې په همدې نامـ ۶۵ – ۵۳، ۳۶ – ۱۶ : خرابه

دا کلی د کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.(  ۱۵څخه څو مایل شمال ته لیرې واقع دی او د وزبیکانو 
 .مایلۍ کې دی ۳۰شبرغان د سویل ختیځ په تقریباً 

ختیځ کې ده او د تکانه په ـې د سیغان ئهغه دره ده چې اوبو حوضه  دا :۶۷، ــ ۳۵ــ  :بیگل :یا :قرقین :خرگین
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( ۸۰دایزنگي هزاره گانو 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۹دا د سرپل د شمال په تقریباً  :)ن( ۶۵ – ۵۶، ۳۶ – ۱۹ :ژ( -)خارکش؟  :خرکش 
ـې په ئدا د سنگچارک په ولسوالۍ کې دوه کلي دي؛ یو کلی  :)ج( ۶۶ – ۳۱، ۳۵ – ۵۶ :خراسک :خروسک

کورنۍ لري.  ۳۰او  ۲۰کال په درې کې واقع دی. دا کلي هر یو په ترتیب  َسوزمهـې د ئخواجه تگاو کې او بل 
 مایلۍ کې واقع دي. ۱۰دا کلي د توکزر د ختیځ په تقریباً )اې. بي. سي.( 

آب په ولسوالۍ یو کوتل دی چې د سرخاب له درې څخه د کیان په درې دا د دو :)ن( ۶۸ – ۴، ۳۵ – ۲۷ :خارزار
کې تر سرخ قلعه پورې الره ورڅخه تیریږي. هغه الره چې له دره ایشپیشته څخه تیریږي یوازینۍ الره ده چې د 

او د خاکي د کوتل په اندازې لوړ دی(  څارویو د تگ لپاره مناسبه ده خو ویل سوي چې کوتل په خپله ټیټ دی )
 ـې اکثراً د رس شگلنه خاوره ده. ئخاوره 

مایلو په واټن یوه ښه الره له همدې الرې تر سرخاب پورې جوړیدای سي. )پیکاک، له  ۲۳داسې ښکاري چې د 
 بومي معلوماتو څخه(

بل کوتل سره مغالطه سي چې په هندوکش کې له سرخاب څخه د ۀ دا کوتل نه باید په همدې نامـ :اشتد دمهم یا
 شپږم ټوک :غوربند تر درې پورې الره ورڅخه تیریږي. وگورئ

ً  :)ج( ۶۶ – ۴۷، ۳۶ – ۴۳ :خسپک  مایلۍ کې یو  ۶دا د نهر شرشرک پر غاړه د بلخ د شمال لویدیځ په تقریبا
 . یو سیندگی هم ستهۀ په همدې سیمه کې په همدې نامـکورونه دي. )پیکاک(  ۲۵زبیکانو دې کلي کې د و کلی دی.

دا د بلخ په دښتې کې یو کلی دی چې د نهِر سیاه گرد پر غاړه واقع دی. د  :)ن( :۶۶ – ۵۵، ۳۶ – ۴۰ :خس پاس
اوسنۍ نقشې دا  یلۍ کې دی.ما ۱۰دا کلی د بلخ د سویل په تقریباً )اې. بي. سي.( کلي استوگن وگړي وزبیکان دي. 

 . نوم د خاصه پز په ډول ښیي

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۸دا د آقچې د شمال لویدیځ په تقریباً  :)ن( ۶۶ – ۶، ۳۶ – ۵۸ :خطاب  
خ رَ سَ »دا د سرپل د ښارگوټي )شمال ته( له اساسي درې کښته یو کلی دی. دې کلي کې د  : ۶۵، ــ ۳۶ــ  :خاتون

یو کلی د شبرغان په شمال ختیځ کې ۀ کورنۍ استوگنې دي. )اې. بي. سي.( د خاتون کال په نامـ ۲۰ «7تورکمنانو
 )ن( کې واقع دی. ۶۵ – ۴۹، ۳۶ – ۴۲په 

رې په ولسوالۍ کې د سرکاري د کال سویل کې درې کلي دي د ددا د صوف  :)ن( ۶۷ – ۱۷، ۳۵ – ۵۱ :خوال 
 د ۵۰چې 
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 9تر 6 له :پاڼو شمیرهد 

 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
 
 
 
 

په دای میرداد هزاره کورنۍ په کې میشتې دي. دوی ظاهراً د )خواِل براد(، )خواِل چهار مغز( او )خواِل خانک( 
 – ۴۶بل کلی د سرپل د درې د قلعه شار په شمال ختیځ کې په ۀ په دې نامـنومونو یادیږي. )امین خان(  جال جال
 )ن( کې واقع دی.  ۶۵ ۰ ۴۳، ۳۵

بل کلی د سرپل په درې کې د قلعه ۀ په معنی ده. په دې نامـ« په سمڅې کې د پناه ځای تر کاڼي الندې یا»)خوال( 
پورته کرښه کې هم لیکل سوی دی  )دا نوم په )ن( کې واقع دی. ۶۵ ۰ ۴۳، ۳۵ – ۴۶شره په شمال ختیځ کې په 

 ژ(  –
په ولسوالۍ کې ( د دا د هغې عالقې په توگې یادوي چې )د سرپل  گریسباخ:)ن( ۶۵ – ۴۳، ۳۵ – ۴۶ :خوال

 ۶۰۰د خوال، پیسنه، ِده سرخ او خمدان له کلیو څخه جوړه ده او د تاجیکانو ټولټال  استراب د سیند پر غاړه واقع او
 (گریسباخکورنۍ په کې میشتې دي. )

 ۳۰دا د میچ تک او آهنگران تر منځ د صوف په درې کې یو کلی چې  :)ن( ۶۷ – ۱۰، ۳۵ – ۳۰ :خوال خوب
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )امیر خان(

 ۲ـین د شمال لویدیځ په تقریباً ئدا د سوزک په تنگي کې د توغای پا :)ن( ۶۶ – ۲۹، ۳۵ – ۳۰ :خوال سیاه گک 
 مایلۍ کې یو کلی دی. 

دا د سنگچارک د ولسوالۍ د امرخ په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د )آو  :)ج( ۶۶ – ۳۸، ۳۵ – ۴۷ : خزان
کورنۍ په کې استوگنې دي. د آو درې د  ۴۰ژ( د منځغري په مدخل کې واقع دی او د تاجیکانو  –درې/ آب درې 

خو ځینې  ده)تنگي خزاِن وزان(. دا لیکنه په فارسي  :ـې ديئمنځغري پر یوې دبرې باندې یوه لیکنه ده چې لیکلي 
ـې ئـې له منځه تللي دي. خو خلک ورباندې د سینه په سینه روایاتو له مخې پوهیږي او په الندې ډول ئبرخې 
  :ژباړي

مونډه مالگه وه او وخوړل سوه او  ۱۰"په هغې ورځ چې د خزان دا وزان جوړ سو د جمشید پر دسترخوان باندې 
 وړ نسل( ووژل سول.")د پسونو ډیر د قدر « بې بر»تور سیرلي،  ۳۶۰

بـِـلـَـند »اوسنۍ نقشې د کې تیر سوی وي. )صاحبداد خان( « ډبرې په منځ»"وزان" هغه سړک ته وایي چې د 
 .نوم په دې سیمې کې ښیي« 8ووزان

 ـین ته نیږدې یو کلی دی. ئ( په تنگي کې کیشن ِده پا9صوف یدا د )دریا :)ن( ۶۶ – ۵۶، ۳۶ – ۸ :ِختایي 
کورنۍ په کې  ۲۵دا د ایبک د سِرباغ په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د تاجیکانو  :۶۸ – ۳، ۳۶ – ۰ :خضریان

 . خضري ها په ډول ښیيۀ اوسنۍ نقشې دا نوم د قلعـاستوگنې دي. )میتلند( 
ـې ختیځ لور ته ده، دا دره د ئدا د دوآب په ولسوالۍ کې یوه دره ده چې د اوبو حوضه  : ۶۸، ــ  ۳۵ــ  :خیلر

مایله پورته ورننوځي. دا دره سیند ته نیږدې او ښه کرل  ۳رې ښۍ اړخ باندې له شترجنگل څخه تقریباً د دسرخاب 
یو ۀ د )دامِن خیلر( په نامـ یو زیارت هم سته چې له خښتو جوړه قبه لري اوۀ سوې ده، دې درې کې په همدې نامـ

فرسخو په واټن د هندوکش په  ۵له دې درې څخه د  کورنۍ په کې استوگنې دي. ۱۵قشالق لري چې د هزاره گانو 
اساسي لړۍ کې یوه الره د چهار در کوتل ته تللې ده خو دا الره یوازې د بار وړونکو غوایان او یابوگانو لپاره 

 مناسبه ده. )پیکاک(

یو کلی دی. دې کلي  کې دا د بلچراغ په ختیځ کې د سرپل د عالقه دارۍ قرچي :)ج( ۶۵ – ۳۱، ۳۵ – ۵۲:خیره

تاجیک کورنۍ په کې میشتې دي.  ۲۵ده چې  ټولگه کې د عادي پلنو بامونو د کورنو او خرگاه گانو یوه گډه گډوه
رونو ته ځي. خلک وایي کله چې ـې له خپلو رمو سره غئوي، ځکه خلک ۀ ښایي په دوبي کې دلته کومه خرگاه نـ

« چهار بید»ـې ئمې نیولو ځای د دمیمنې پر الره ځي عموماً همدلته دمه کیږي، مخکینی  –افغان سرتیري د سرپل 
دی. ۀ نـۀ ـې چنداني ښـئدلته د کوچني کمپ لپاره هم ځای سته خو ځای  دی.« 10کاولیان»ـې ئدی او راتلونکی 

 )میتلند(

فیټه. دا یوه مصنوعي غونډۍ ده چې نسبتاً بې قاعده  ۱۲۰۰ :لوړوالی :)ن( ۶۸ – ۳، ۳۶ – ۵۶ :خشت تپه

د اکسوس په کینې  ؛ دا غونډۍدی پراخ یارډ مربع پورې ۲۰۰تر  ۱۵۰ې غونډۍ لوی پلن سر له د دشکل لري، 
مایلۍ کې واقع ده. د خشت تپې د نوم  ۲۹مایله لیرې او د تاشقرغان د شمال ختیځ په  ۱۳۱څخه  ِکِلفغاړې کې له 

ـې په ئژ(  -ۀ په نوم یادوي او افغانان )پښتانـ« تاش گذر»ـې د ئده. وزبیکان او تورکمنان « خښتو غونډۍ»معنی د 
ـې ئیا باالحصار سیمه ده چې دفاعي کال یادوي. دا د یوې لرغونې استحکامي کال ۀ په نامـ« غیش تپې»عام ډول د 
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 9تر 7 له :پاڼو شمیرهد 

 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
 
 
 
 

د . وه د کوچنۍ غونډۍ یا پشتې پر سر وه چې د همدې ځای له شماله راپورته کیدله او پر سیند باندې مسلطه
لوړ وو. دلته فیټه  ۱۰۰ې کوچنۍ غونډۍ سر د اوبو له لوړې سطحې څخه د دز کال د جوالی په میاشت کې ۱۸۸۶

دیوال راغورځیدلې ډبرې وې چې د تهدابونو نښې  د و ډبرو پوښل سوی وو، دایو سوری وو چې په کواړۍ سوی
پر سر چې  ېغونډۍ یا پشت یو شمیر مربع ډوله خښتې هم گډې وې. د هـې ال تر اوسه ښکاري. له دغو ډبرو سرئ

کال په  ا، خو دد خلم د میر ولي د کال په شان وه او کې وو یوه کوچنۍ کال والړه وه ۲۰یارډه په  ۴۰ ـېـئارتوالی 
ځای له هماغه ۀ د دښمنانو له پلوه وسوځول سوه او ونړول سوه او هغـۀ پای کې د سیند له بلې غاړې څخه د هغـ

 تش تپانی پاتې دی.  همداسې مهاله ال تر اوسه
نیمایی دا د سپتمبر له نیمایی څخه د اپریل د میاشتې تر  ؛کله چې د سیند د اوبو سطحه ټیټه وي دلته یوه جاله وي

( کې وي او د خشت تپې کښتۍ هلته وړل 11مایله کښته په )ای ونج ۵ي؛ خو د کال په نورو برخو کې جاله بیا و
ـې الندني ئې سیند په هکله د دز کال د جوالی په میاشت کې په خشت تپې کې وو ۱۸۸۶میتلند چې د  کیږي.

 - :معلومات لیکلي دي
له بیخه ډبرې او تخته سنگي چې اوس په بشپړ ډول تر اوبو الندې دي  یارډه دی. د غونډۍ ۷۰۰د سیند ارتوالی  "

تل ژور  په د سیند د بلې غاړې تر نیمایي پورې پرتې دي او د اوبو د بهیدلو توند بهیر جوړوي؛ خو ویل سوي چې
نگې آرامه دي چې د سیند ښۍ غاړې ته نیږدې دی. په ژمي کې دا ډبرې له اوبو پورته وي او دۀ اوبــې ئکې 

دا ستنې د همدې غونډۍ له ښکاري؛ ستنې چې د سیند تر بلې غاړې غځیدلي دي ۀ لرغوني پـلـۀ او د یو والړې وې،
د خلک وایي چې دا ستنې په براال او څرگنده په سترگو ښکاري.  ؛لویدیځې ډدې همداسې بلې غاړې ته تللې دي

 ـید کړې ده.ئته ځکه څو تنو دا خبره تأسۀ وی په دې خبرې کې هیڅ شک نـد
کوچني ۀ ـې د سیند غاړې ته نیږدې دی. سیند د یوئ" سیند په دوه وو کانالونو کې ویشل سوی دی، تنگ کانال 

ډډې پیل کیږي. د مقابل  ېډبرین ټاپو په وسیلې ویشل سوی دی. جاله له ټاپو لږ کښته ده چې د غونډۍ له لویدیځ
د بل لوري د  ،ډیر لږ پورته څخه چې له هغې ره یا کوډلۍ دهلوري په غاړې کې له دریو یا نی څخه جوړه یوه څپ

اړخ د پیل نښه ده. له همدې ځایه څو سوه یارده پورته یوه مصنوعي غونډۍ ده چې خشت تپې ته ورته ده خو د 
( له غونډیو سره د غونډیو او کنډوکپر ځمکې له الرې 12دا غونډۍ د )کشترمالده. ۀ خشت تپې په اندازې لوړه نـ

چې کیدای سي د کوم ښار گوټي پاتې شوني وي. د سیند له توند بهیر پورته سیند ارت او د اوبو بهیر  ده ېموښت
 سوکه او آرامه دی. 

ـې د معمول په شان ټیټې ئغاړې  شمال ختیځ لوري راځي. –په کتلو سړی ویني چې سیند له ختیځ  ته "پورته سیند
ځای په شان هماغه ځانگړتیا  کوزنيگل دواړه گډ لري او کټ مټ د ـې نیزار او ځنئاو نیزارونه دي. کیڼه غاړه 

 لري. 
" لږ و ډیر یو مایل پورته ځای کم عمقه کیږي او کله چې د سیند د اوبو سطحه ټیټه وي نو سیند په څو کانالونو کې 

کې په یوې « 14تخِت کو وت/ قوت»د خپلې سویلي انتها پر لور ډیر ټیټ کیږي او په « 13کوه کبادیان»بهیږي. 
 دی چې د کندز د سیند پر کیڼه غاړه واقع ده.« 15قولق توبه»ـې ئپلنې غونډۍ کې پای مومي چې مقابل لوري کې 

سره  نلپاره فوق العاده عالي ځای سته خو د مشخصو مزایاو له شتوۀ ـمي پلـئداۀ سته چې دلته د یوۀ هیچ شک نـ"
راځي چې په کې د سرتیرو لویه شمیره ان د مني په ۀ نـسره ما ته د کشتۍ چلولو لپاره غوره ځای په نظر 

وروستیو کې او په ژمي کې چې عمالً ممکن دي یوړول سي. که په عام ډول ووایو د سیند ښۍ غاړه پر کینې 
ته یوه  ود ځمکې د طبیعي میالن له کبله رامنځته سوی دی. له همدې ځایه کبادیان ؛ داغاړې باندې تسلط لري 

له الرې جال ده. ویل سوي چې دواړه الرې ډیر ښې او هموارې دي چې « ای وانجي»للې ده چې د ځانگړې الره ت
 او کلي سته."ۀ ـې اوبـئد الرو په اوږدو کې 

سته خو سرتیري کوالی سي په راحتۍ سره دغونۍ په سویل لویدیځې ۀ ځای نـۀ ه ښـرپه خشت تپې کې د کمپ لپا
ځای په مخ خالصي چول کې دی چې له سینده یو مایل ۀ تر ټولو ډیر ښـ ډډې کې په شگو کې خپلې کیږدۍ ودروي.

 . کلی ښیيۀ په نامـ« کـُـش تپه»اوسنۍ نقشې په دې سیمې کې د لیرې دی. )میتلند( 

 ۱۵دا قیصار ته د تللې الرې په اوږدو کې د میمنې د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۴ – ۳۴، ۳۵ – ۵۱ :خدای مت 
 مایلۍ کې یو کلی دی.
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 9تر 8 له :پاڼو شمیرهد 

 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
 
 
 
 

 دا د آمو د سیند پر غاړه د خمیاب د سویل ختیځ په  :)ن( ۶۵ – ۴۸، ۳۷ – ۲۹ :خودي چش بابا :خِد َچش بابا
 څو مایلۍ کې یو کلی دی.

 خواجه :وگورئ :خواجه
یوه غرنۍ لړۍ ده چې له شماله مخ پر سویل  د پیرنخچیر د درې په لویدیځ کې دا :۶۷ – ۴۱، ۳۶ – ۳۱ :خواجگي

 ته سویل ختیځ –فیټو په لوړوالي راپورته سوې ده. ختیځ ته ، او سویل  ۱۵۰۰ځغلیدلې او د پیر نخچیر له پاسه د 
( غرنۍ لړۍ رارسیږي. هغه الره چې د ایبکو سویل ته تللې په 16په ځغلیدلو او خواجگي ته په رسیدلو د )ملوشتین

ې درې کین الس د داو ملوشتین تر منځ واقع کیږي، خواجگي ۀ یوې کنډو کنډو درې منتهي کیږي چې دا دره د کو
خواجگي له لوړوالي غورځي ۀ خواجگي واقع دي. له څو مایلو وروسته کوۀ ـې کوئـې ملوشتین او ښي الس ته ئته 

 او په څپاندو غونډیو بدلیږي او د ملوشتین له طبیعي جوړښت سره اختالط مومي. )میتلند(
فیټه. دا د دو آب په ولسوالۍ کې دوه کلي  ۸۵۹۰ :لوړوالی :)ن( ۶۷ – ۴۵ ،۳۵ – ۳۰ :اَو خوَرک :یا :خورک باال

تنگي کې واقع دي، دا تنگی مخ پر ختیځ د دو آب شاه پسند پر لور ځغلي، دغو کلیو کې ۀ یوۀ دي چې په همدې نامـ
ـین واقع ئمایله وړاندې خورک پا ۲کورنۍ استوگنې دي. له دغو کلیو تقریباً  ۱۰۰ (17شاکاني بهسود هزاره گانو)د 

څخه د  «اَو خورک»کورنۍ په کې استوگنې دي. یوه الره له  ۵۰تاتارانو  «زی هوبي»او  «زی باتور»دی چې د 
پورې د  «باجگاه»او  «بانک»له الرې او بله الره په کهمرود کې تر  «سبز کوتل»صوف تر درې پورې د 

او بیا  «دو آب شاه پسند»همدا شان پرته له دې چې څوک لومړی  له الرې تللې ده خو دا بده الره ده. «لورینج»
ډیرې ښې دي. له ۀ څخه هم نیغه الر راغلې ده. دلته اوبـ «قره کوتل»ته له  «اَو خورک»ته را سي،  «اَوخورک»

 اکي توکي په ندرت موندل کیږي. )اې. بي. سي.(او سون لرگي تر السه کیدای سي خو خورۀ دې ځای واښـ
د لویدیځې څانگې له پاسه د الرو یوه یا د سرپل د سیند  «آب سفید»دا د  : ۶۵ – ۴۲، ۳۶ – ۴۰ :خراسان گذر

ځایه بیا د چول بلې غاړې ۀ او له هغـ يته رسیږ يمایلو کې د شبرغان د سویل لویدیځ لور ۲ ۱/۲تقاطع ده چې په 
وزبیک کورنیو د استوگنې سیمه سته چې د سیند په اوږدو  ۳۰۰کې تر دولت آباد پورې تللې ده. دې شاو خوا کې د 

ځایونه سره بدلوي. د  خپل کله ناکله ؛ دویکې سیند ته نیږدې خورې ورې دي. کیدای سي دا د خرگاه گانو کلي وي
څخه واوښت، د سیند د اوبو سطحه ټیټه وه،  «آب سفید»په میاشت کې کله چې پیکاک له  ز کال د فبرورۍ۱۸۸۵

ـې درلودلې ئو کڼدو غاړې  فیټ ژور وو چې په یوې تنگې درې کې چې کنډ ۱پلن او  پورې فیټو ۱۵تر  ۱۰سیند له 
. د سیند غاړې په څو ـې ځنگل او بوټي ولئفیټه ژور وو او په بستر کې  ۱۵فیټه ارت او  ۵۰دا تنگی ۀ. بهید

ه پای مومي او دښته نوره شا ته پاتې کیږي. په لځایونو کې په ناهموار ډول ریونده سوي دي. دلته کښت او کرکی
د شمال لویدیځې غاړې په اوږدو  «آب سفید»لویدیځې غاړې کې ځمکه یو ناڅاپه د شگو په غونډیو بدلیږي چې د 

بکاول  »( اوسنۍ نقشې دلو غونډیو پورې غځیدلي دي. )میتلند، پیکاکتر ده وو غبرگو «خواجه دو کوه»کې ان د 
 . نوم ښیي «خراسان
مایلۍ کې یو کلی دی  ۱۸دا د سرپل په درې کې د شبرغان د سویل په تقریباً  : ۶۵ – ۴۶، ۳۶ – ۳۲ :18خورش
 کورونه په کې دي. )امیر خان( ۲۵تورکمنانو  «19کورش»چې د 

 مایلۍ  ۳د لویدیځ په تقریباً  20«پیکیراسین»په تنگي کې د  «آق مزار»دا د  :)ن( ۶۵ – ۳، ۳۶ – ۳ :ُخـتارخان
 کې یو کلی دی. 

لږ کښته یو کلی دی چې د  څخه« سرایک»رې په سویلي خوا کې له د ددا د سیغان  : ۶۷، ــ ۳۵ــ  :خدا داد خیل
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( ۳۰تاجیکانو 
 «االچ وزبیکانو»دا د میمنې د المار په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د  :)ن( ۶۴ – ۳۳، ۳۵ – ۵۲ :خدای مد

 . نوم ښیي« خدامت»اوسنۍ نقشې د کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(  ۷۰
کورنۍ په کې استوگنې  ۹۰ «اله غان وزبیکانو»دا د میمنې د عالقه دارۍ خیر آباد یو کلی دی چې د  :خدای مد

 دي. )اې. بي. سي.(

 بیانور 

 ښارگوټي نوم دی چې پخواۀ دا د یو :خلم... 
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 9تر 9 له :پاڼو شمیرهد 

 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
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