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مایلۍ کې یو کلی دی چې د کته علي  ۴دا د ایبک د شمال لویدیځ په تقریباً  :)ج( ۶۸ – ۳، ۳۶ – ۱۵ :خواجه اسمعیل

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )میتلند( ۱۵۰وزبیکانو 

د الرې په اوږدو کې په څلورم منزل کې یو  «سرپل» – «ژ" -"آباد؟  دولت»دا د  :۶۵ – ۴۱، ۳۵ – ۲۲ :خواجه جه

ټیټ کوتل دی چې د مرغاب دره او سرپل سره نښلوي. د مرغاب د شمالې څانگي له سره له چیراس څخه الره شمال 

یږي. د ختلو الره ته تللې او پر هغې دښتې ورځی چې د خواجه جه د کوتل په لمن کې په تدریج سره لوړ لور لویدیځ

 پر« کبوت»مایله الره ده. د کښته کیدلو الره په شمالي اړخ کې ده چې د  ۴ظاهراً نرمه ده خو د کوتل تر سره پورې 

پراخ او مخ خالصی دی، په خپله دره  درې سر د فیټه. د کبوت ۷۰۰درې ورکوزیږي؛ الره آسانه او ښه ده؛ سقوط 

خواجه کوش د بل خط الرأس تر منځ یوه مخ خالصې دره یا کښته ننوتلی ۀ د کوکوالی سو د خواجه جه د خط الرأس او 

ې درې د ټولې لویدیځې برخې د اوبو د کښته کیدلو د د مایله شمال لور ته غځیدلی ځای دی. ۴ځای وبولو چې تقریباً 

ـې له کبوت درې لږ ئیوه مخه د اَو باریک د تنگي پر لور ده. د کبوت درې له سره دوه الرې قلعه شهر ته تللې دي؛ 

کیڼ لور )لویدیځ لور ته( د هغو رغیاڼو له منځه تللې شمال لور ته شیوه سوې دي. ویل کیږي چې دا  ـېئکښته او بله 

ـې ئتنگي ته ورته ده خو الره ۀ ده. کبوت په خپله نسبتاً یوۀ ښه الره ده خو موږ لیدلې نـکې الره په دغو دوه وو الروه 

؛ د یادیږي چې لوړو دنگو گړنگونو په غیر کې نیولې دهۀ په نامـ« ساالرۀ در»مایلو وروسته دا دره د  ۶یا  ۵ښه ده. له 

درینگکۀ در»له له قلعه شهر لږ کښته بل سیند سره چې ۀ او له یو «اَو باریک»ساالر د درې سیند له 
1

څخه راځي « 
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غو سیندونو په زاویه کې غونډۍ ټیټې د دیند سر دی. او دا سر پل د س –د گرزیوان دره جوړوي  همخامخ کیږي؛ دا دواړ

 او ختل ورته آسان دي. دا غونډۍ په بوټو تکې شنې دي. )امام شریف(

  خواجه جه :وگورئ :خواجه جوش

دا د روی په ولسوالۍ کې یو کلی یا قشالق دی او باور دا دی چې دا د آقسو د  :)ن( ۶۸ – ۷، ۳۵ – ۵۶ :خواجه قلعه

همدا شان اوسنۍ  کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي( ۳۰ش هزاره گانو حباتنگي پورتنۍ برخه وي او د خلیق 

نور کلي ۀ ه قلعه په نامــې یادوي. د خواجۀ ئیو غر په دې سیمه کې ښیي چې د خواجه کوهي په نامـۀ نقشې په دې نامـ

 . )ن( کې واقع دي ۶۶ – ۱۳، ۳۵ – ۵۹)ن( او  ۶۶ – ۱۳، ۳۶ – ۵په 

دا د هغو غرونو پر سر یوه هسکه څوکه ده چې د سنگچارک د ولسوالۍ سویلي کرښه  : ۶۶، ــ ۳۵ــ  :خواجه کال صاف

 جوړوي. )اې. بي. سي.(

دا د میمنې د ولسوالۍ یو کلی دی چې د هیرک په درې کې د  :)ن( ۶۴ – ۱، ۳۵ -۳۶ :خواجه کنتي :خواجه کنقو

مایلۍ کې واقع دی او د هغې الرې په اوږدو کې واقع دی چې د چهارشمبې له سویل  ۱۲چهارشمبې د سویل په تقریباً 

 کورنۍ دي. دلته یو زیارت دی چې د کرخ په ۶۰لوري راغلی او قلعه نیاز خان ته ځي. دې کلي کې د خواجه گانو 

د خواجه کنقو په  افغان گزیتراوسنۍ نقشې دا نوم د خواجه کنتي په ډول ښیي. فقیرانو پورې اړه لري. )اې. بي. سي.( 

 . )ج( کې واقع دی ۶۳ – ۵۹، ۳۵ – ۳۶مایلۍ کې په  ۳۰یو کلی ښیي چې د چهارشبمې د سویل په تقریباً ۀ نامـ

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۵ویل په تقریباً دا د شیر بیگ د س :)ن( ۶۵ – ۲۲، ۳۶ – ۱ :خواجه قره 

قله تک»دا یو زیارت دی چې د  : ۶۵، ــ ۳۶ــ  :خواجه قـتال
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 ۷ختیځ په هم یادیږي او د اندخوی د سویل ۀ په نامـ «

مایلۍ کې د هغې اوږدې او ټیټې لوړې سطحې په تر ټولو لوړې برخې باندې واقع دی چې لیرې سویل خواته په دښتې 

غــځـېـدلې ده. له اندخوی څخه یوه الره ختلې چې د زیارت له څنگه تیریږي او دا الره د چول بلې غاړې ته مخامخ کې 

 منتهي کیږي. )اې. بي. سي.( باندې په شبرغان

فیټه. دا د مزارشریف په  ۱۲لوړوالی )تقریباً(  :)ج( ۶۶ – ۲۳، ۳۶ – ۳۷ :خواجه کاو راتي :یا :خواجه کمراتي

مایلۍ کې موقعیت لری. دا  ۴۵کورونو یو وران ویجاړ کلی دی، دا کلی د شبرغان د لویدیځ په تقریباً  ۵۰د  ولسوالۍ کې

کې د اوبو له دوه وو چینو څخه ده. آق دره ۀ ې سیند سرچینه د آق درې په خولـد دکوچني نهر پر غاړه دی، ۀ کلی د یو

مایلو پرمخ ځي او  ۲دا نهر تر  لویدیځې اوږې را کوزه سوې ده.له « البرجۀ کو»په خپله یوه تنگه ډبرینه دره ده چې د 

سره له دې چې رڼې دي خو د ۀ مزارشریف د سړک په اوږدو کې د اوبو یو لوی ډنډ ډکوي. دا اوبـ –د شبرغان  بیا

انه سلفري خوسا بوی لري او پریمۀ ـې څښالی سي. دا اوبـئدي، یوازې څاروي ۀ انسانانو د څښاک لپاره مناسبې نـ

 ورننوځي. )پیکاک(« دشِت ارجانه»د خواجه کاورتي له ختیځ خوا ورکه کیږي او الر پر دښته چینجي په کې سته. 

دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د قیصار په درې کې د خواجه گچي  :)ن( ۶۴ – ۳۳، ۳۶ – ۴ :خواجه قل

 شور

 ۴نور کلي هم سته چې  ۲ۀپه دې نامـکورنۍ په کې استوگنې دي. )پیکاک(  ۵۰کې موقعیت لري او د وزبیکانو ۀ په خولـ

 . مایله شمال لور ته موقعیت لري
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 مایلۍ کې د مالگې یو جهیل دی.  ۲۰دا د اندخوی د سویل په تقریباً  :)ن( ۶۵ – ۳، ۳۶ – ۳۷ :خواجه مد 

ۀ دهانـ ترڅخه ۀ دا یو کوتل دی چې په شمال ختیځ کې منتهي کیږي او له سرخ قلعـ : ۶۷ـ ، ـ۳۵ــ  :خواجه پاک کوتل

خواجه »او د  «اَوخورک»خواجه سلمان پاک کلی )شیخ علي هزارگان( د  د غوري پورې تللې الره ورڅخه تیریږي.

 )اې. بي. سي.( چې د کوتل په شمال ختیځ کې موقعیت لري. ې دید تنگي د یو ځای کیدلو په ټکي ک «پاک

دا د تاشقرغان د ولسوالۍ د غزنیگک په عالقه دارۍ کې یو کلی  :)ن( ۶۷ – ۴۹، ۳۶ – ۳۱ :پریشان :خواجه پلیشان

 په ډول ښیي. « پریشان»کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( اوسنۍ نقشې دا نوم د  ۳۰دی چې دغلزیو 

مایلۍ کې یو قشالق دی چې د پیکاک په وینا  ۲۰دا د بلخ د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۳۶، ۳۶ – ۵۵ :خواجه روشني

مایل وړاندې واقع دی. )اې.  ۱ ۱/۲زیارت د ارانجي پر لور ۀ کورنۍ په کې ژوند کوی. په دې نامـ ۱۰۰د وزبیکانو 

 . )ج( کې ښیي ۶۶ – ۳۴، ۳۵ – ۳۸یو غر د نورک په سویل لویدیځ کې په ۀ په دې نامـ افغان گزیتربي. سي.( 

کورنیو د خرگاه د استوگنې یوه سیمه ده چې د روی  ۳۰هزاره گانو د  د حباشدا  : ۶۷ – ۴۶، ۳۵ – ۴۸ :خواجه صبور

ته ځي. دا ځای د  ېمایلۍ کې د الرې په اوږدو کې واقع ده، دا الره له همدې ځایه د صوف در ۱۰د لویدیځ په تقریباً 

ـې ئپریمانه دي خو سون توکې ۀ دلته اوبـ یادیږي.ۀ دراز په نامـۀ ي، دا سیند د چشمـهم یادیږۀ کوچني سیند په نامـۀ یو

کې په گڼ ډول شنې سوې دي چې د همدې ځای شمال کې ده.  «جنگل کوه»یوازې بوټي دي. خو د پستې ونې په 

 )صاحبداد خان(

ې څوکې د ددا د سنگچارک د ولسوالۍ په سویل کې د غرونو یوه هسکه څوکه ده.  :۶۶، ــ ۳۵ــ  :خواجه صاف

 فیټه لوړوالی ولري. )میتلند( ۱۵۰۰۰دی په نښه سوې خو کیدای سي ۀ لوړوالی په نقشې کې نـ

3خواجه ساالر
دا د اکسوس پر کیڼې  :)ج( ۶۶ – ۱، ۳۷ – ۱۹ :قرقین :صالح: همدا شان وگورئخواجه  :

زیارت څخه مشتق سوی ۀ له یو ې ولسوالي نوم ظاهراً د دټیټه ولسوالي ده.  د افغانستان تر ټولو اړخهله ارضي  غاړې

مایله کښته واقع دی. د زیارت څنگ  ۱۰ ۱/۲دی، دا زیارت د کوم عرب روحاني دی چې په کیڼې غاړې کې له کلف 

پخوا له بلخ څخه تر خیوې پورې د سیند ته یو زوړ کاروانسرای دی چې له خښتو جوړ سوی دی، دغسې کاروانسرایونه 

وروسته له دې چې دې ولسوالۍ کې د سیند له کوزې خوا لومړني استوگن وگړي  د غاړې په هر منزل کې یو دانه وو.

ً دا د ۀ ټکي څخه جالې هم کار پیل کړ دا ټکی له زیارت څخه دومره لیرې نـۀ راڅرگند سول ډیر ژر له یو دی. طبعا

کالو لپاره  ۴۰یا  ۳۰تر جالې د  ِکِلفدبیالبیلو دالیلو پر بنسټ عمالً د دې جالې یادیدله او ۀ لې په نامـخواجه ساالر د جا

بخارا ته د خپل سفر په لړ کې په همدې  «برنس»مهال په اوږدو کې ول چې  ۀغـد دخپل برالس والی او تقدم درلود. 

  زکال کې وو.۱۸۳۲جالې کې د سیند بلې غاړې ته الړ. دا په 

زکال پر تړون لیک باندې خبرې اترې روانې وې امیر شیرعلیخان ته غوښتن لیک واستول سو چې ۱۸۷۳کله چې د  

د قلمرو سیمه تر کومه ځایه غځیدلې ده. امیر شیرعلیخان ځواب ورکړ " تر ۀ د دڅرگنده کړې د اکسوس په لمنه کې 

بلکه تر خواجه ساالر پورې  ،ۀرانغاړل کید ۀنـ ېخواجه ساالر پورې". دا په دې معنی وه چې خواجه ساالر په ک

د جالې او د  ۀـموخۀ پر بنسټ وښودله چې د هغـ ېاظهاریکالو مخکې د د برنس د څلویست څیړنو غځیدلې وه. خو 
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واقعیت دا دی چې خواجه ساالر چې اوس د یوې ولسوالۍ په توگه ښودل سوې او جاله ۀ. کاروان په معنی داللت کاو

، دا ټول د تړون لیک د چوکاټ جوړونکو له خوا له پامه غورځول سوي دي ځکه دا په بشپړه توگه ورکه سوې ده

ې د دیوازې دا چې معاصره اظهاریه وه بلکه یوازینې موجوده اظهاریه وه.  ۀـن ناڅرگند ول او د برنس وینا یا اظهاریه

افغان سرحد په نښه  –د کمیسیون د روس ز کال کې د افغان سرحدي تحدی۱۸۸۶تړون لیک د ناقص توب له کبله په 

کولو کې ډیرې ستونزې ولیدلې او په پای کې وروسته له ډیر کار او زحمت چې مشترک کمیسیون بشپړ معلومات 

د ځواکونه په خپله خپلو منځو کې د مستقیمو خبرو له الرې حل کړي. همدا  راټول کړل دا ومنل سوه چې دا ستونزه دې

  - :رن پیکاک په الندني راپور کې تجسم موندلی دی ې پلټنې پایلې د تود

 د جالو تاریخ ِکِلفد خواجه صالح او د 

 
 

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