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ـې د ئدا په سمنگانو )یا د ایبک( په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د وگړو شمیر  :)ن( ۶۸ – ۰، ۳۵ – ۵۵ :خرم
ې د د مایله لیرې دی. ۲۵پورې اټکل سوی دی. دا کلی د سمنگان له سویل لویدیځ څخه تقریباً  ۲۶۷۲تر  ۱۸۰۰

خواجه سینا، خواجه حیات یو له لومړنیو دیني مبلغینو څخه وو، خواجه اصیل الدین،  :سیمې لوی زیارتونه دا دي
خواجه بدیع الدین د میر سید علي همدان لمسی، خواجه عبدهللا د خواجه بدیع الدین زوی، خواجه مراد بخش چې د 

د زرد کمر او لخشانک په  :سبز پوش. تأریخي سیمه -ی –اجه محـمد مغولو پر مهال له فرغانې راغی او خو
ۀ ( په نامـ1برج پاتې شونې چې د )کولرۀ غرونو کې د ودانیو پاتې شوني؛ د یوې زړې استحکامي کال او یو

او سته، په دې سمڅې کې د عباسیانو د مهال د وسپنې او لرگیو ابزار  یوه سمڅهۀ په نامـ« 2خونه اوغل»یادیږي؛ د 
وسایل موندل سوي دي. د بابا / بابه مشتاق او کمرسر په غرونو کې د لرغونو وختونو دیگي، کاللي او څرخونه 

 :ل کې په الندې ډول شرحه سوې دهز کا۱۹۱۴موندل سوي دي. دا سیمه په 
یریږي. مزارشریف عمومي سړک ورڅخه ت - فیټه. دا د ایبکو یوه کوچنۍ ولسوالي ده چې د کابل ۵۳۴۰ :لوړوالی

مایله لیرې ده او لومړنی د میوو بڼ مو  ۱۵ې ځای لومړنۍ کرهڼه چې د چا مخې ته راځي د روی له کال څخه د د
مایل کې ده. پټي او بڼونه د معمول په شان په احاطو کې دي او د نرۍ درې په اوږدو  ۱۵ ۳/۴مخې ته راځي په 

ه. سړک د تاشقرغان د سیند په کینې غاړې کې دی چې ـې نیولې دئکې غځـېـدلي دي او د خپلې سطحې ټوله سیمه 
سیند د غاړې د بڼونو له مخې تیر سوی  دد سیند او د میوو د بڼونو په منځ کې محصور دی په بل عبارت سړک 

 ۱۶ ۱/۴دی. سیند تنگ خو توند دی. دیوال لرونکو باغونو د سیند له داوړو ډډو سره کرښې جوړې کړې دي. په 
کیږي او د )کولور( لومړني کلي ته رسیږي چې په بلې غاړې کې دغرونو تر کوږ لور ته  مایل کې سړک کیڼ

مایل کې د کولور  ۱۶ ۱/۲لمنې الندې ځای کې واقع دی. ورپسې دا سړک د غرونو په لمنو کې پر مخ ځي او په 
 تیریږي.  څخه هم له دوهم کلي

ې د دل یاصۀ پورې چې د خرم بنسټیز کلی دی ځي او د بیا د دیوالو لرونکو پټو او باغونو له منځه تر ِده اصیل
 فیټه.  ۵۳۴۰ :سیمې د مشر یا ملک د استوگنې ځای دی. لوړوالی

                                                           
1
 - Kolur 

2
 - Khuna Oghul 
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یارډو پورې ارته ده. دا ځای په بشپړ ډول دیوال لرونکو پټیو نیولی دی. نه یوازې دا  ۶۰۰تر  ۵۰۰همدلته دره له 
وی په منځ کې پریمانه د دونکو پټیو د ډډو په اوږو کې او ان چې بې شمیره ونې په باغونو کې دي بلکه د دیوال لر

لیدل کیږي. د کهمرد په شان دلته هم تاکونه په ونو کې روزل کیږي. تر دې درې راتاو غرونه لوړ او ډبرین دي 
 ـې غرونه بلالی سو دا یوازې د منځغرو یوه لړۍ ده.( دا منځغري کنډو کنډو دي خو اکثریتو تهئ)په سختۍ سره 

دي ورغلي ۀ ـې پلن دي. دا کلي په پټیو نـئـې السرسی شونی دی. د کلیو کورونه د خښتو له پخسو جوړ او بامونه ئ
کین لور کې ده او سړک د سِر باغ په په  مخر ،مایله کښتهه اصیل څخه شپږاو اکثراً په ډډو کې جوړ سوي دي. له دِ 

 عالقه دارۍ ننوځي. )میتلند(

  ـین د سویل په تقریباً ئبنِد امیر پر غاړه د توغای پا –ی  –دا د دریای  :)ن( ۶۶ – ۳۲، ۳۵ – ۲۳ :خـُـرمه تخت
 مایلۍ کې یوه کلی دی. ۸

مایله پورته د صوف له اساسي درې سره له  ۴دا یو جناحي تنگی دی چې له رشیک تقریباً  : ۶۷، ــ ۳۵ــ  :خوش
ې تنگي له پایه یوه الره )چیل( او )دو آِب شاه پسند( ته تللې او ویل سوي چې د د دختیځ لوري یو ځای کیږي. 

مایله پوره د  ۳له خوش درې  باروړونکو څارویو د تگ لپاره عملي ده او ان تر چیل پورې نسبتاً ښه الره ده.
مایله وړاندې  ۲۲بیا  مایله ال نور وړاندې چشمه سرخک او ۱۰د اوبو یوه چینه ده او ۀ په نامـ «3ایچارگو»چشمه 

 چیل ته الره رسیدلې ده. )امیر خان(
کورنۍ په  ۳۰دا د دولت آباد د نهر پر غاړه یو کلی دی چې د عربانو  :)ن( ۶۶ – ۴۵، ۳۶ – ۵۷ :خوشحال آباد

 مایلۍ کې واقع دی. اوسنۍ نقشې ۶کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( دا کلی د دولت آباد د سویل لویدیځ په تقریباً 
 ښیي.  لدا نوم د خوشدل آباد په ډو

 جوی خوش بره :وگورئ :خوش بره
 چهار اولیاء :وگورئ :خشک

مایلۍ کې یو وران ویجاړ کلی  ۶ ۱/۴دا د تاشقرغان د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۷ – ۳۶، ۳۶ – ۴۴ :خوش رباط
خلک هم تاشقرغان ته  ې کليد د. هغه مهال چې د ولسوالۍ د مرکز نوم له خلم څخه په تاشقرغان وواښت دی

 الړل. )میتلند(
مایلۍ کې  ۱۱دا د آمو د سیند پر غاړه د کلوخ تپې د سویل لویدیځ په تقریباً  :)ن( ۶۸ – ۳، ۳۶ – ۵۵ :خوش تپه

 )ج( کې واقع دی.  ۶۵ – ۵۳، ۳۶ – ۱۹بل کلی په ۀ یو کلی دی. په دې نامـ
ـې ئکې یو تگاو دی چې د اوبو د کښته کیدلو حوضه دا د سنگچارک په ولسوالۍ  :)ن( ۶۶ – ۲۰، ۳۶ – ۳ :خواجه

مایلۍ کې په دو آبه کې د توکزر په تنگي کې  ۱۰کال د سویل لویدیځ په  َسوزمهپه عام ډول شمالي لور ته ده او د 
شته کلي شرحه د "سنگچارک" تر سرلیک الندې راغلې ده. د دې تگاو پورتنۍ برخه ۀ ډوبیږي. په تنگي کې د یو

هم یادیږي، امام ۀ په نامـ« آِب مسجد»یادیږي. داسې ښکاري چې دا د ۀ په نامـ« 4دا مردا»یو څانگه د  ـېئاو یا 
مایله پورته له آِب مسجد سره یو ځای  ۶« کالن يزاس»" د توکزر سیند په دو آبه کې له  :شریف په دې هکله وایي
ره د سنگچارک له دښتې په توپخانې کې )د " دا ال :د دامردا د شرحې په لړ کې وایي ایکیږي." نوموړی یو ځ

څخه د  «دره دامردا»مایلۍ کې( وځي او د آِب مسجد په درې کې پر مخ ځي او بیا له  ۵توکزر د سویل لویدیځ په 
 خلم تر کوتل پورې پر مخ تللې ده."

هغې ننوت چې له  امام شریف چې د سنگچارک د ولسوالۍ له لویدیځه تر ختیځه تللی د توپخانې درې ته وروسته له
یا )بهارک( ته د « بخارک». نوموړی له توپخانې څخه ختیځ ته الره ده(« مایله ۸»یا  ۷ ۱/۴لنگر څخه راغی )دا 

 مایلو په واټن الړ.  ۵
گڼ دې ـې له توپخانې لیدالی سوای. دا یوه همواره او پراخه دره ده او ئنوموړی آب مسجد ته ورنغی خو آِب مسجد 

غلې الره ښـه په نښه سوې او د ډیر ترافیک د تگ راتگ نښې په کې سته. یو شمیر عربان له وگړې درې ته ور
چې امام شریف  هځایۀ کې تیروي. تر هغـ« صافۀ کو»خپلو اوښانو او رمو سره په همدې الره ځي او دوبی په 

 لیدل الره پراخه او د تگ لپاره آسانه وه. 
دامردا دره لیدلې ده. داسې ښکاري چې دا دې پراخه او مخ خالصې  له څوکې څخه د« 5سِر یوچي»امام شریف د 

ـې جال کوي او ورته وویل سول ئله سر څخه « آِب زري»ټیټ کوتل پای ته رسیږي چې د ۀ دره وي، او په هغـ
 چې هلته خلک استوگنه لري. 

                                                           
3
 - Chashma Ichargu 

4
 - Damarda 
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 - Sar -i -Uchi 
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کـُـم »دی( اوبیا د ۀ گند نـټیټ کوتل څخه تیریږي )د کوتل نوم څرۀ د دا مردا درې ته یوه الره تللې چې له یو
آسانه او د اوښانو د تگ لپاره  صاف ورخیږي. ویل سوي چې وروسته یاد سوی کوتلۀ له الرې پر کو« کوتل

 مساعد دی. )امام شریف(

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲د ختیځ په تقریباً « 6کوزي بای کال»دا د  :)ن( ۶۴ – ۵۶، ۳۶ – ۲۵ :خواجه اکبر 
دا د سرپل په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د سرپل د ښارگوټي له سویل  : ۶۵ – ۵۹، ۳۶ – ۱۰ :7االنایو خواجه

 کورونه په کې دي. )اې. بي. سي.( ۴۰ختیځه څو مایله لیرې واقع او د تاجیکانو 
دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د درزآب په درې کې په  :)ن( ۶۵ – ۳۱، ۳۵ – ۵۸ :خواجه عرب

کورنۍ په کې استوگنې دي. )امین خان، شهزاده  ۴۰مایله پورته واقع او د تاجیکانو  ۱۰له کلي څخه  ۀهمدې نامـ
 تیموس(

اکرام »دا د روِد بنِد امیر پر کیڼې غاړې یو دنگ دبرین غر دی چې د  :)ج( ۶۶ – ۴۷، ۳۶ – ۸ :خواجه بلند
ۀ کو»دا غر یا غرنۍ لړۍ ظاهراً د او د نوموړي روډ د یو ځای کیدلو له ټکې څخه کښته واقع دی. « سای

 مایلۍ هم سته.  ۸یو بل کلی د آق کپروک د شمال لویدیځ په تقریباً ۀ په دې نامـ یوه برخه ده.« 8هولکر
کورنۍ په  ۱۷۰دا د تاشقرغان ښار ته څیرمه یو کلی دی چې د تاجیکانو  :۶۷ – ۴۳، ۳۶ – ۴۲ :خواجه برهان

)ن(  ۶۷ – ۱۶، ۳۶ – ۱۰بل کلی د کیشیندي د الرې په اوږدو کې په ۀ بي. سي.( په دې نامـ کې میشتې دي. )اې.
 کې واقع دی. 

شبرغان له شمال فیټه. دا یو منفرد غر دی چې د  ۱۰۶۰ :لوړوالی :)ن( ۶۵ – ۳۷، ۳۶ – ۴۹ :خواجه دو کوه
 فیټه لوړ راپورته سوی دی.  ۱۵۰مایله لیرې او د دښتې له سطحې څخه  ۱۲لویدیځ څخه 

لویدیځه  ۀې غرد دکه له لویدیځ لوري ورته وگورئ دا غر د دوه وو مخروطونو بڼه لري خو باید وویل سوي چې 
نومیږي او « 9جنگر جونگر»دی چې پر سر یو زیارت ۀ د لویدیځ غر .ې دهبرجستگي په رښتیا هم امتداد موندل

ودانۍ  څو د خواجه دو کوه د زیارت ـېئې نخلستان دی چې په منځ ک ـې په دیوالونو کې محاط یوئلویدیځه لمن کې 
  دي.

ً د یوۀ د خواجه دوه خوار او اسکیرلی کلی د خواجه دو کوه له غر مایل لپاره سویل لور ته غځیدلی ۀ څخه تقریبا
کورنۍ ژوند کوي خو  ۲۰۰کورنۍ او د ارسري تورکمنانو  ۲۰۰دې کلي کې د وزبیکانو  دی. پیکاک وایي چې

ې ځای پټي په احاطو کې راتاو دي او کلي کې د دکورنۍ ژوند کوي.  ۲۰۰میتلند وایي چې دلته یوازې د وزبیکانو 
 تیریږي او مخامخ شبرغان ته ځي. عمومي الره ډیرې ونې ، باغونه او تاکستانونه سته. له دې کلي څخه 

شبرغان  چې ختیځ او سویل دښتې په منځ کې یوه کم عمقه تشه ده او تل د آب سفید د سیند په اوبو ډکه ويد د کلي 
 ي. گرځوته تللې الر د اوښانو د تگ لپاره ناشوني 

کال په ځانگړی فصل کې د اندخوی ته تللې الر هم په مرطوبې هوا کې زښته ډیره درنده وي. په دې سیمې کې د 
د فبروري، مارچ او اپریل په میاشتو کې. ان د جنوري او  یعنې ي ديغټ شمیر سرتیرو خوځول عمالً تقریباً ناشون

 . )میتلند، پیکاک(یږيمې په میاشتو په هم ستونزې پیښ
درې کې قصبه  چې د قیصار په دا د یوې غونډۍ پر سر یوه زړه کال ده :)ن( ۶۴ – ۳۰، ۳۶ – ۶ :خواجه گچي
مایلې په چول کې دباندې راوتلې ده. دې ځای ته له همدې درې څخه یا د  ۸شمال لویدیځ په تقریباً  –قلعه د شمال 

له الرې رسیدالی سئ یا له قصبه قلعه څخه د غرونو له هاغه بل لورڅخه رسیدالی سئ، دا هغه « تمچه شور»
ه قیصار سره یو ځای کیږي. ویل سوي چې دلته پخوا د خواجه کښته ل ه قصبه قلعه څخه څو مایلهلغرونه دي چې 

گچي د استوگنې یو لوی ځای وو. شور په خپله د رس له خاورو د جوړو خط الرأسونو تر منځ د مایل د ربعې په 
اندازې پلن دی او د مالگې یوه ژوره تنگه دره لري. دا د قیصار له درې سره په خواجه قول کې یو ځای کیږي. 

ځای کې ۀ مایله الره ده، دا کال په هغـ ۷د خواجه گیچي زړې کال ته رسیدل د ختلو  یر مارپیچه کیږي اوشور ډ
د واقع ده چې شور په دوه وو څانگو ویشل کیږي او له سویل لوري دوې کوچنۍ درې ورسره یو ځای کیږي. یوه 

مایل لیرې د خواجه گچي  ۱ ۱/۲کال ـې له زړې ئاو په دوهمه کې  په نوم یادیږي؛« دهاِن مچیلي»غو درو د د
ـې یو وران کنډواله قشالق او یو شمیر ونې دي. همدې ځای ته نیږدې د اوبو یوه لویه ئزیارت دی چې څنگ ته 

نیزار له باتالقه سرچینه اخلي او د چینې غاړې ته د پسونو د اوبو څښلو لپاره ډنډکي یا آبخورونه ۀ چینه ده چې د یو
ل مامایلو په واټن ش ۶ښو اوبو پریمانه اندازه سته. د خواجه گچي عمومي یا اساسي شور د  جوړ سوي دي. دلته د
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 4تر 4 له :شمیرهد پاڼو 

 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
 
 
 
 

برجستگۍ ته « 10هانک»ـې د خط الرأس پر مخ د ئچې سر دی  ځای کېۀ او په هغـ لویدیځ لور ته پرمخ تللی
 سول لویدیځ لور ته امتداد مومي. )پیکاک( او نیږدې دباندې رواځي

د دریو کالگانو یوه ډله ده چې د سیغان په درې کې واقع او د خواجه دا  :)ج( ۶۷ – ۴۵، ۳۵ -۱۲ :خواجه گان
مزار له سړک سره د  –د کابل  د سرخاب الرهتر دهان ایسکار پورې کورنۍ په کې استوگنې دي. دلته  ۳۰گانو 

کې  ۶۸ -۱، ۳۷ – ۴په  سرچینه دا موقعیت هپه وسیلې وصلیږي. )میتلند( یوراغلې الرې  دسیغان له درې څخه 
 ښیي.

ته نیږدې یو  «حوض کوتل»لسوالۍ په ختیځ کې ورې د د ددا د صوف  :)ج( ۶۷ – ۲۹، ۳۵ – ۴۵ :خواجه گنج
د  یو بل کلیۀ په دې نامـکورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(  ۱۰۰کلی دی چې د بهسودي هزاره گانو 

ـې د سیغان په ئ)ج( کې موقعیت لري؛ بل  ۶۷ – ۲۹، ۳۵ – ۴۵مایلۍ کې په  ۲۲سرکاري د سویل ختیځ په تقریباً 
 . )ن( کې واقع دی ۶۷ – ۳۱، ۳۵ – ۱۱خیتځ کې په 
مایله  ۲۶فیټه. دا د قیصار په درې کې له چهارشمبې  ۲۱۶۰ :لوړوالی :)الف( ۶۴ – ۱۷، ۳۵ – ۵۵ :خواجه گوهر

تل د قصیار د سیند د ۀ ځای سته او اوبـۀ یر لوی کلي ورانۍ او پاتې شوني دي. همدلته د کمپ لپاره ښـډۀ یو لیرې د
 بستر په منځ کې د اوبو په ډنډونو کې موندل کیږي. )اې. بي. سي.(

ی تنگي کې یو کلی دۀ یوۀ دا د سرپل د ولسوالۍ د گرزیوان په عالقه کې په همدې نامـ :۶۵، ــ ۳۵ــ  :خواجه غار
 کورنۍ په کې میشتې دي. )امیر خان، شهزاده تیموس( ۲۵چې د خواجگانو 

 دا د مزارشریف په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د نهِر مشتاق پر غاړه پروت دی او :۶۷، ــ  ۳۶ــ :خواجه غولک
 )اې. بي. سي.( کې ژوند کوي. په کورنۍ ۳۵« ناصر پښتنو» د

یوه تور بخونه غونډۍ  الندېغرونو  تردا د درې په شمالي ډډې کې  :)ن( ۶۵ – ۵۶، ۳۶ – ۳۹ :خواجه گوگردک
ې غونډۍ د دمایله لیرې دی.  ۱۴ـې د شبرغان الره علي مغل ته ځي، دا ځای د شبرغان له خیځه ئده چې له اړخه 

مقو رې سویل لور ته بهیږي او هماغلته د مالگې د کم عد دـې ۀ ئپه لمن کې د مالگو د اوبو چینې دي چې اوبـ
جهیلونو یوه لړۍ جوړوي. دوه مایله ال نور وړاندې د اوبو یوه ټولگه یا مجموعه سته چې څو کښتزارونه خړوبوي. 

په عام ډول د ۀ منځه له یوې چنې څخه رابهیږي او ویل سوي چې دا اوبـ هم د خواجه گوگردک د چینو لهۀ دا اوبـ
 خواجه گوگردک په شاوخوا کې څریدلې. )پیکاک( دي. پیکاک دلته یو شمیر رمې لیدلي چې دۀ څښلو وړ نـ

دا خرم په ولسوالۍ کې یو زیارت دی چې د ایبکو د سویل په تقریباً  :)الف( ۶۷ – ۵۹، ۳۵ – ۵۴ :خواجه حیتان
مې نیولو ځای هم دی. په یو شمیر د دمزارشریف د سړک په اوږدو کې  –مایلۍ کې واقع دی، دا ځای د کابل  ۲۹

 سرچینو کې دا نوم د حیتان یا حیات په ډول لیکل سوی دی. 

 دا د بلخ روډ پر غاړه د بوین قرې په شمال لویدیځ  :)ن( ۶۶ – ۵۵، ۳۶ – ۲۱ :خواجه سکندر :خواجه اسکندر
 کې د سیند په پورې غاړې کې یو کلی دی. 

 

 نوربیا
 ....مایلۍ کې ۴دا د ایبک د شمال لویدیځ په تقریباً  :خواجه اسمعیل

 
 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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