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ن(: دا د آقچې د ولسوالۍ یو کلی دی چې د نهرمگزوم پر غاړه واقع او د ) ۶۶ – ۱، ۳۷ – ۲: کورشنگي: قور چنغي

 .اوسنۍ نقشې دا نوم د قورچنغي په ډول ښیيکورنۍ په کې میشتې دي. )اې.بي. سي.(  ۴۰ارسري تورکمنانو 

 مایلۍ کې یو کلی دی چې  ۸شمال ختیځ په تقریباً  –)ن(: دا د آق کپروک د شمال  ۶۶ -۵۲، ۳۶ – ۹: قـُـشـِـم سای

 د بلخ سیند ته نیږدي د جولي په تنگي کې موقعیت لري. 

 ن(: دا د چکمکلي د شمال لوی) ۶۷ – ۵۶، ۳۶ – ۲۹: کــُــش پَره ً مایلۍ کې یو کلی دی چې د  ۲دیځ په تقریبا

سمنغان
1
 مایلۍ کې موقعیت لري.  ۲د سیند د ختیځ په تقریباً  

ر کې د دوه ن(: دا د صوف د درې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د ولیشان په س) ۶۷ – ۷، ۳۵ – ۲۶: کوته: کوتا

دا کلی د سرخ کورنۍ استوگنې دي. )امیر خان(  ۱۶۰وو درو د یو ځای کیدنې ټکي ته نیږدې واقع دی؛ دې کلي کې 
 مایلۍ کې واقع دی.  ۴۶شار د لویدیځ په تقریباً 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۴ن(: دا د بلخ د شمال لویدیځ په تقریباً ) ۶۶ – ۵۱، ۳۶ – ۴۷: کـُـته خیل 

دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی چې د تیالن د تنگي کوزني پای ته نیږدې واقع دی او د :  ۶۴، ــ ۳۵: ــ ميکوتل گ

کوتاري وزبیکانو»
2

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې.بي. سي.( ۵۵« 

 ۲۰دا د سنگچارک په ولسوالۍ کې د اله غان په تگاو کې یو کلی دی چې د وزبیکانو : ۶۶، ــ  ۳۵: ــ کوتان مست

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې.بي. سي.(

مایلۍ کې یو کلی دی چې صیاد ته د تللې  ۷ن(: دا د سرپل د سویل لویدیځ په تقریباً ) ۶۵ – ۵۱، ۳۶ – ۱۰: کوترمه

 الرې په اوږدو کې واقع دی. 

 مایلۍ کې  ۷ریباً ن(: دا د شیرین تگاو پر غاړه د رحمت آباد د شمال په تق) ۶۴ – ۵۳، ۳۶ – ۲۵: قوزي بای قلعه

 یو کلی دی. 

په پورتنۍ برخې کې د « مک د تگاو»دا د فیروزکوهیانو په سیمې کې یو قشالق دی چې د :  ۶۵، ــ ۳۵: ــ کوچه

 مایلۍ کې واقع دی. )هیرا سینگهـ( ۲۹د شمال ختیځ په « گوهرۀ قلعـ»

                                                           
1
 - Samanghan 

2
 - Kotari Uzbaks  
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 ئیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

غې ډډې کې یوه غرنۍ چاوده ده چې دا د قره د کوتل د لوړې سطحې په سویلي ستو: ۶۷ – ۵۲، ۳۵ – ۲۲ کوچه :

 مایله لیرې ده. ۳یا  ۲په خپله د قره کوتل له لویدیځ څخه 

مزارشریف له عمومي  –دې ځای ته السرسی له دوه وو الرو کیږي؛ دا دواړه الرې د باجگاه د کال شمال کې د کابل 

 ې اوږدې درې له الرې ده. ـې د دولنگ د تنگئـې د دوشاخ له الرې او بله ئسړک څخه جال سوې دي، یوه 

ـین تر اَو خوَرک او دیهي ئدا کوتل، قره کوتل ته ورتاو سوی دی او ظاهراً په پس کوچه کوتل کې )له قره کوتِل پا

 پورې( الرې سره یو ځای کیږي. )اې. بي. سي.(

ۍ په کې استوگنې کورن ۲۰۰دا د مزار شریف په ختیځ کې یو کلی دی چې د عربانو :  ۶۷، ــ ۳۶: ــ کوچه َمحُمل

، ۳۶ -۳۸یو تنگي په دشِت مارمول کې په ۀ اوسنۍ نقشې د تنگي مارمول په نامـدي )نیمه کوچیان؟( )اې. بي. سي.( 
 . ن( کې ښیي) ۶۷- ۱۷

ً ) ۶۷ – ۹، ۳۷ -۱۰: کوچه خــُـم مایله پورته یوه الره ده چې له اکسوس څخه تر  ۶ن(: له کلدار څخه تقریبا

ۀ او ښي الس ته تاوییږي او له درندې شگلنې سیمې څخه تیریږي چې د کوچه خم په نامـ تاشقرغان پورې تللې

 یادیږي. )میتلند، له بومي معلوماتو څخه(

 : دا د وزبیکانو د قوم یوه فرعي څانگه ده، د گرځند او په کیږدیو کې د استوگن په معنی ده. کوچي

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۸صاحب د ختیځ په تقریباً ن(: دا د امام ) ۶۵ – ۵۶، ۳۶ – ۲۶: قدوق آزر خان 

سر آسیا د الرې په اوږدو کې د ایبکو د  –فیټه. دا د ایبک  ۷۰۰۰لوړوالی: : ۶۷ – ۲۵، ۳۶ – ۲۴: قدوق مال شریف

ز د ۱۸۸۶ـې پیکاک د ئمایلۍ کې د دمې نیولو یو ځای دی. دلته دوې څاه گانې سته چې یوه  ۴۴ ۳/۴لویدیځ په 

لري. داسې ښکاري چې له دغو ۀ فیټه اوبـ ۴فیټه ده او  ۳ـې په قطر ئیاشت کې لیدلې وه او وچه وه. بله ستمبر په م

تر السه کیږي ځکه دا مهال تر خاورو الندې ځمکه په ۀ څاه گانو څخه یوازې په پسرلي کې او د دوبي په پیل اوبـ

وبو د نستوالي له کبله ښایي سرتیري وړاندې یم اوبو اشباع سوې وي. دلته د کمپ وهلو لپاره ډیر ځای سته خو د ا

 –)د ځای نوم دی « کد خدا مال شریف»مایله لیرې دی. میتلند اوریدلي چې  ۵ ۳/۴بوالق ته الړ سي چې له دې ځایه 

 ژ( د تاتارانو معمول اییالق دی دا تاتاران له )کش قره( او له کوم بل ځایه دي. )میتلند، پیکاک(

 الف(: دا د فاریاب د والیت په سویل کې یوه عالقه داري ده. دا عالقه ) ۴۶ – ۶۴، ۳۵ – ۲۲: الولش: کوهستان

متر لوړوالی لري. د دې ولسوالۍ د وگړو شمیر  ۱۸۴۰کیلومتر مربع مساحت او د سمندر له سطحې  ۲۲۷۱داري 

جوند، شمال:  -ې: لویدیځ:تنو پورې اټکل کړی دی. د دې عالقه دارۍ کرښ ۶۴۲۴تر  ۵۶۵۲افغان سرچینو د 

د چغچران ولسوالۍ گانې. د کوهستان په عالقه دارۍ  -کوهستانات او سویل: -قیصار، پښتون کوټ او بلچراغ، ختیځ:

 ډیر وگړي لري. لنډمهال مجلې د دې کلیو نومونه په دې ډول ثبت کړي دي:  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۲کلي دي چې  ۳۹کې 

 

 بندِر مالیان آته خان ۀَجیجـ آته بوالقي گرزان

 سر ِزندان و تگاَوک غرجي خواجه هشتمین آته بوالقيۀ سرچشمـ

 دین مـحـمدۀ قریـ سید نظر مغلي برات تخیل

 کالني غلنوري جدید قوزت قدِق نادر خواجه

 خواجه انگورک بندِر سرِده پای شور قدوغِک نیک محـمد

 قدِق مال حسین سنگینۀ چشمـ گلدان نیستان

 مرغاِب شور شوره ایلین دور قلعه

بندِر عبدالباقي و دهان  بندِر سلیمان خمالش حوض ماران

 دره

 شغال دره ملغي گل بای دکانچه ملغي برقي

 شورغِک قادر خواجه النجي ناریج مل منجک

 طالب جر برمي اق بوالق مال ها

 سنجتک قوروغ مال عارفي جیج

  سید نظر پسي اسلم قریه

 

لوالش»د کوهستاناتو کلی پخوا د 
3

ز کال مخکې ۱۹۱۴هغه شرحه چې د دې سیمې په هکله له ۀ. یادیدۀ په نامـ« 

ورکړل سوې وگورئ: لــَـورالش
4
. 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 ۷۰۵۵: دا یو کلی او یوه عالقه داري چې د جوزجان د والیت په سویل کې واقع دي. دا عالقه داري کوهستانات 

متره لوړوالی لري. د دې عالقه دارۍ د وگړو شمیر د  ۱۷۴۰کیلومتر مربع مساحت او د سمندر له سطحې څخه 

ن او بلچراغ، شمال کې: د د کوهستا -پورې اټکل سوی دی. د دې عالقه دارۍ کرښې: لویدیځ: ۱۶۷۲۰تر  ۱۶۲۳۴

درز آب، سرپل او سنگچارک، ختیځ: د بلخ آب او یک اولنگ او سویل: لعل و سرجنگل او د چغچران ولسوالۍ گانې 

ډیر استوگن وگړي لري. لنډ مهالې مجلې دا کلي په  ۵۰۰ـې له ئ ۱۱کلي لري چې  ۵۵دي. د کوهستاناتو عالقه داري 

 دې ډول ثبت کړي دي: 

 

 تخِت ِگرد ایسَمی دان اختیار االر

 بوالق سلریزي بوالق ِده سرخ درتخي دم گاه

 پس نای پرچه فوالِد تگاب بای پای دی یک بوالق پرچه فوالد

 بیدستان عروه سر ِده تاجیک

 چهل چاه تاقۀ چشمـ جرغان تاریکک

 خوال خم ِده خم سفید خمدان

 زی بیان ِده میانه ِده سرخ گرزیوانۀ در

 سالریزي شاهیگي زی قلي زی نظیر

 شوره لیس سرک سر دره سنجه گي

 جوک قدوغک غولدوري صوفک

 خشکک ـینئخود برگِ پا خود برگِ باال قر غیتو

 غوزبه خانه کشان شهرۀ قلعـ قلعه تاق

 ترپیچ پشته هدیره دهانه

 نگاله خانهۀ قلعـ سفیدۀ قلعـ چمبر

 

 مایلۍ کې یو کلی دی. همدا شان په  ۴ن(: دا د قلي د شمال لویدیځ په تقریباً ) ۶۵ - ۵۵،  ۳۷ – ۴: )قالق(: کولک

 مایله وړاندې شمال لور ته دي.  ۲ویجاړې تقریباً یو شمیر ورانې ۀ دې نامـ

 مایلۍ کې یو  ۲سویل لویدیځ او د خواجه یگانه په تقریباً  -ن(: دا د سرپل د لویدیځ ) ۶۵ – ۳۹، ۳۶ – ۸: قل علي

 کلی دی. 

ر پر ښۍ غاړه فیټه. دا یوه زړه کال او یو کلی دی چې د رود بند امی ۱۸۰۰لوړوالی: : ۶۶ – ۵۵، ۳۶ – ۲۴: کـــُــالن

 کورنۍ په کې میشتې دي. ۳۳مایلۍ کې موقعیت لري چې د وزبیکانو  ۲۲سویل لویدیځ په  –د مزار شریف د سویل 

له کالن پورته د سیند اړخونه په ځینو ځایونو کې د نیزارونو په بسترونو پراخیږي. په همدې غاړې کې دوه مایله 

او لرگي په ۀ ـالن تر منځ د کمپ لپاره ډیر پریمانه ځای سته. پریمانه اوبـپورته د گوکلن کلی دی. دلته د دې کلي او کـ  

په پسرلي کې پریمانه دي. د کالن له کلي پورته له سینده تر ټیټې سطحې او برعکس په ۀ کې سته او همدا شان واښـ

بل ځای د میمنې د شمال ۀ مـاوسنۍ نقشې دا نوم د قــ لــَـند په ډول ښیي. د کالن په ناآسانه السرسی سته. )میتلند( 
 . ج( کې واقع دی) ۶۴ – ۵۱، ۳۵ – ۵۹مایلۍ کې په  ۸ختیځ په تقریباً 

 مایلۍ کې د دریای سفید پر غاړه سرپل  ۱۰ن(: دا د شبرغان د سویل په تقریباً ) ۶۵ – ۴۷، ۳۶ – ۳۲: قول بندي

 ته د تللي سړک په لویدیځ کې یو کوچنی کلی دی. 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۵شمال ختیځ په تقریباً  –ن(: دا د بلخ د شمال : )۶۶ – ۵۶، ۳۶ – ۵۰: قوِل امبو 

ن(: دا نوم د بلخ دښتې ته کارول سوی دی. دا دښته په ښو بوټو ) ۶۶ – ۴۹، ۳۶ – ۴۶: بوکه: قوِل بوکه –ی –کِل 

ۀ یستنې د فارم او د مزار د سپاراو وښو پوښلې ده او د آسونو لپاره په پسرلې کې د څریدلو او د مادیانو د نسل اخ

ول ځکه چې د ملخانو آفت ۀ ز کال کې دلته د د ښتې پر مخ لږ واښـ۱۸۸۶ځای دی. په ۀ ځواک د کنډوکونو لپاره ښـ

ـې ئورباندې راغلی وو. د قول بوکه دښته د سرتیرو او د لوی ځواک لپاره فوق العاده عالي ځای دی چې له منځه 

،  ۳۶ – ۴۸اوسنۍ نقشې یو بل کلی چې قول بوقه نومیږي په یالې تیرې سوي دي. )پیکاک( پریمانه )جویونه( یعنی و
 . ن( کې ښیي) ۶۶ – ۴۹

 ن(: دا خمیاب د سویل ) ۶۵ – ۵۸،  ۳۷ – ۲: قلي-  ً مایلۍ کې او د آقچې د الرې په  ۶۰سویل ختیځ په تقریبا

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۳اوږدو کې دقره ادیر د سویل ختیځ په 
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 4تر 4 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 

 ئیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۳ن(: دا د قرچي گم د شمال لویدیځ په تقریباً ) ۶۶ – ۴۵، ۳۷ – ۴: قول تک 

 مایلۍ  ۲ن(: دا مزارشریف د تللې الرې په اوږدو کې د بلخ د ختیځ په تقریباً ) ۶۶ – ۵۷، ۳۶ – ۴۵: قول تیمار

 کې یو کلی دی. 

 : وگورئ: خواجه کم

 بل کلی یو ۀ مایلۍ کې یو کلی دی. په دې نامـ ۳ن(: دا د گنده بلند د لویدیځ په تقریباً ) ۶۵ – ۳۱، ۳۶ – ۳: کملي

 مایل وړاندې سویل لوري کې دی. 

 ۶۵ – ۵۳، ۳۶ -۲۲: کنجک ( ً شمال لویدیځ په  –مایلۍ او د سرپل د شمال  ۲ن(: دا د سید آباد د ختیځ په تقریبا

 و کل دی. مایلۍ کې ی ۱۵تقریباً 

 ۲دا د سرپل د گرزیوان په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د ِده میران د سویل په تقریباً : ۶۵، ــ ۳۵: ــ کوره ِده

ـې پریمانه ئمایلۍ کې واقع دی. دا کلی د درې د یوې بیلې سوې څانگې په ژۍ کې جوړ سوی دی چې گرد چاپیره 

گ د شمال له لوري سپور دی، پورته په دې هسک گړنگ کې کښت و کار سوی دی. د کلي له پاسه یو دنگ گړن

د ډبرو تاقچې یا سمڅې دي چې د ِده میران سمڅو ته ورته دي او قسماً خلک په کې اوسي. د ِده کوره په ۀ شپږ یا اوو

سویل کې د مایل د ثلث په واټڼ له درې څخه فاوغان ته تللې الره د یخ درې په تنگې درې ور ننوځي چې ډیرې 

 ده. )اې. بي. سي.(ۀ سره تر بله سره له نیم مایله ډیره نـۀ ـې له یوئلې منظرې لري خو ټوله ښک

 ویل کیږي چې دا د سنگچارک د ولسوالۍ پخوانی نوم دی. )میتلند(: ۶۶ – ۲۳، ۳۵ – ۵۵: قــُـَرم تیزي

 ایلۍ کې یو کلی دی. م ۷ن( دا د مردیاِن باالن د سویل ختیځ په تقریباً ) ۶۶ -۳۴، ۳۶ – ۵۲: قریش تپه 

 مایلۍ کې یو کلی دی. په همدې  ۸سویل ختیځ په تقریباً  –ن(: دا د آقچې د ختیځ ) ۵۶ – ۱۹، ۳۶ – ۵۴: قور بقه

کلی ۀ ختیځ کې دی. د قور بقه خانه په نامـ –مایله وړاندې سویل  ۳د زړو ورانو ویجاړو او کنډوالو ځای تقریباً ۀ نامـ

 کې موقعیت لري.  ۶۶ – ۵۳، ۳۶ – ۲۳ایلۍ کې د بلخ د الرې په اوږدو کې په م ۵د بوینقرې د شمال په 

دا له روی څخه تر اورلمش پورې د تللې الرې په اوږدو کې د دمې نیولو ځای : ۶۷ – ۴۱، ۳۵ – ۵۷: قربان بوالق

 قربان بوالق کې موقعیت لري. ۀ او یوه د اوبو چینه ده چې په در

 تنگي کې له شمال لوري په ۀ مایلۍ کې په یو ۱ن(: دا د چادر تپې د شمال په تقریباً ) ۶۶ – ۳۴، ۳۶ – ۲۷: کورچه

 شور درې کې ځغلیدلی یو کلی دی. 

 ن(: دا د سرپل یوه عالقه داري ده. ) ۶۵ – ۳۶، ۳۵ – ۵۴: قورچي

فیټه. دا د سرپل په ولسوالۍ کې یو کوچنی ښارگوټی دی چې  ۵۷۷۰ن(: لوړوالی: ) ۶۵ – ۳۶، ۳۵ – ۵۴: قورچي

او د بلچراغ د مایلۍ  ۵۲درې کې او د میمنې د ختیځ په ۀ ټیټ وران ویجاړ دیوالونه ترې راتاو دي او په همدې نامـ
داري کورنۍ ژوند کوي او د قرچي د عالقه دارۍ ا ۴۴۰واقع دی. دې کلي کې د تاجیکانو مایلۍ کې  ۲۰ختیځ په 

مرکز دی. دلته هم د نورو ځایونو په شان د ښارگوټي په مرکز کې هماغه معموله کال سته چې د یوې غونډۍ پر سر 

سته. ۀ ځای نـۀ والړه ده. د دې ځای سیند باتالقي دی، د ځمکې سطحه ټیټه او مرطوبه ده او دلته د کمپ لپاره کوم ښـ

 )میتلند(

د عالقه دارۍ له ۀ سیند ته ورکړل سوی چې لویدیځ لور ته په همدې نامـۀ ـدا نوم هغ: ۶۵ – ۳۶، ۳۵ – ۵۴ قورچي:

تر « شیرین تگاو»منځه تیریږي او ورپسې د درزآب او شیرین تگاو له منځه تیریږي. د دې سیند بشپړه شرحه د 

 سرلیک الندې راغلې ده. 

 

 بیاور ن
 ې یون(: دا د فاریاب د والیت په شمال لویدیځ ک) ۶۵ – ۴، ۳۶ – ۵۵: قورغان 

 
 

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