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1975 

 لودویک آدمک
 

دا یو تگاو دی چې سویل لور ته په کال / قلعـه شهرک باندې راکوزېـږي. دلته  :۶۴ – ۲۱، ۳۴ – ۱۰ :باغۀ چشمـ
کوتل څخه تیریږي او بیا د هري روډ په درې کې کمینجي ته ځي. ۀ راغلی چې د کسه مرغ په لړۍ کې یو الره هیو

له دې درې پورته یوه بله متبادله الره د اوشان تگاو له الرې د هري روډ په دره کې آهنگرانو ته ځي. )اې. بي. 
 (۱۹۰۴سي. له بومي معلوماتو څخه، دابس 

 )ن(  ۶۳ – ۱۶، ۳۴ – ۲۷ :یاري :وگورئ :چشمه دراز

 ن( ۶۳ – ۵، ۳۵ – ۵ :دوسدکۀ چشمـ :وگورئ :دوزخۀ چشمـ( 
 ۱۰۶نو په ولسوالۍ کې واقع ده. دلته د لغاري هزاره گانو ۀ د قلعـ :)ن( ۶۳ – ۵، ۳۵ – ۵ :دوسدکۀ چشمـ

 (۱۹۰۴کورونه دي. )دابس، 
 هدا یوه کوچنۍ چینه ده چې د دوشاخ د غرنۍ لړۍ د لمنې په اوږدو کې یو :۶۱ – ۱۳، ۳۳ – ۵۰ :گیوندۀ چشمـ
یادېـږي بهیږي ۀ نامـۀ د سویل له وروستۍ څنډې چې غر هم په همدغـۀ ورڅخه تیرېږي. دا چینه د غر الره ېتلل

ـې قطر ئیټه ف ۳۰ډنډ کې چې ۀ په یوۀ مایله لیرې ده. د چینې اوبـ ۳۱شمال ختیځ څخه  –له شمال  «1یزداه»چې د 
  :فیټ ژور دی. ښاغلی کاتن د گیوندې د چم گاونډ د سیمې په هکله داسې لیکي ۱دی راټولیږي او ډنډ 

بخونې طبقې عمودي پراډې ورباندې ۀ چې د تیار له تکو ژیړو ډبرو او کاڼو جوړ دید گیوند غر یا غونډۍ 
ـې ئـې توند او بل ئاو یو شیب  ېاوږد ېدیځه دا ډبردی. له ختیځ یا لوی ځایښکاري. دا له ټولو اړخونو یو د پام وړ 

مخروطي څوکي په شان ښکاري. په گیوند کې د کمپ وهلو لپاره  ېڅخه د تیز 2له یزدان ېمالیم دی. دا ډبر
دلته زموږ ددمې نیولو پر پریمانه ځای سته خو دا ځای باید په درې کې په بې نظم یا بې قاعدې ډول نظم ومومي. 

گوټ کې ۀ د پناه په یو رمې او له لیرې مو لیدل چې کوچیانو د عادت له مخې خپلېۀ ی باد چلیدتیز غرن مهال
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له لمنې څخه د اوبو د دڼده لویدیځ ته څو ۀ راټولولې، دلته موږ ته روښانه سوه چې دا باید معمولي باد وي. د غر
ي. دا سیمه لویدیځ لور ته ډېره ټیټه کیږسه سوه یارده لیرې د شمال، سویل او لویدیځ پر لور یوه پراخه منظره تر ال

یو لگن دی چې له لویدیځ لورې د آهنگرانو غرنۍ لړۍ محدود کړی دی. ددې لگن له دا ښکاري. په حقیقت کې 
څوکې دي چې د میر  ۀاساسي غر د منځه د ډبریونو غونډیو یوه لړۍ راپورته سوې ده چې له شماله تر سویله

 ـې دننه کښیوتلې ده،ئغرنۍ څوکې دي. په لگن کې دننه ډیر ځایونه سته چې ځمکه  شاهي، لکي کوه او همیه کوه
د مالگې یوه ډیره لویه دښته ده چې د میر شاهي د  ـې نیماکزار )نمکزار( ده چېئددوی په منځ کې تر ټولو لویه 

او له ډیر ده، که واوره د څوکې د شمال او لویدیځ په موازاتو کې واقع ده. نیماکزار )نمکزار( تکه سپینه لۀ غر
ورته  الرېـې ئځایه مالگه ترالسه کوي له هر لورې ۀ لیرې واټن څخه په سترگو کیدای سي. هغه خلک چې له دغـ

کم د . د گیوند او د لگن د مرکزي غونډیو تر منځ الرېله هراته، سبزواره، او فارس څخه  لکه جوړ کړي دي
ـې څوڅو مایله دی. ددغو ځایونو اکثریت برخې اوس وچې دي ئی ځایونو لړۍ دي چې اوږدوال« ډکې»عمقو یا 

یادیږي ویل سوي چې هیڅکله ۀ په نامـ (3قول برنجي ډک  )خو د سویل لوري برخې چې تر هما کوه الندې دي او د 
  وچیږي. )کاټن(ۀ نـ

دا د سبزوارو د ولسوالۍ په شمال کې د منرالو یوه چینه ده، او د سه درخت له درې  :۶۲، ــ ۳۳ــ  :اَو گرمۀ چشمـ
ـې د ئبستر کې چې له پاسه ۀ ـې له څنگه تیریږي. دا چینه له پخو خښتو جوړ یوئ ې الرهڅخه تر هرات پورې تلل

وی دی او السرسی مرمر ډبرې ایښودل سوي دي حباب راپورته کوي؛ د چینې بستر په یوې گنبدۍ باندې پوښل س
هغه هراتیان  له پخو خښتو جوړې سوي دي. دلته ورته د دوه وو کوټو له الرې کـېـږي چې له گنبدۍ سره یو ځای

نې چاپیره د ولې لویې لویې ونې دي؛ او لږ یډیر راځي چې له رماتیزم، جلدي ناروغیو او نورو څخه کړیږي. د چ
رک(ئپورته   ـې د سړو اوبو چینه ده. )م 

 په شمال ختیځ کې یو کلی دی. 4د شکیـبان :)ن( ۶۱ – ۵۵، ۳۴ – ۲۸ :غوريۀ مـچش 
مایلۍ کې یو کلی  ۳د اوږدو په  ې الرېد هغـ فیټه. دا ۳۹۰۰ :لوړوالی :۶۲ – ۲۲، ۳۴ – ۴۶ :غورمیشيۀ چشمـ

مایله لیرې دی.  ۷د کوتل له سړک څخه لویدیځ لور ته جال کیږي، او له کشک څخه  «5دو آبه –کشک »دی چې د 
ښیي خو د افغان گزیتر یا افغان سیاسي تأریخي ژورنال پر بنسټ دا کلی د کشک د سویل ۀ افغان نقشې دا کلی نـ

 تر السه کــېـدای سي. )اې. بي. سي.(ۀ . له دې ځایه اوبـمایلۍ کې دی ۱۴لویدیځ په 
هم یادېـږي چې د ۀ د چاه تگاو په نامـ سینددی، دا  سینددا د خوږو اوبو یو  :۶۱ – ۲۳، ۳۳ – ۵۵ :حکميۀ چشمـ

تر  «یزدانه»له سره له  سیندمایلۍ کې واقع دی. ددې  ۴د لوړې څوکې په نیږدې  «حکمي»دوشاخ د غرنۍ لړۍ د 
په پورې غاړې کې د  سیندځای سته او د تیریږي. دلته د کمپ وهلو لپاره پریمانه  ې الرهپورې راغل «پاره»

 برابرې کړو. )کاتن(ۀ کوچنیو بندونو په جوړولو سره کوالی سو څارویو ته د څښاک اوبـ
کورونو کلی  ۸۰دا د شهرک په ولسوالۍ کې د تایمنیو د  :۶۴ – ۲۱، ۳۴ – ۱۰ :چشمه باغ :وگورئ :باغۀ چشمـ
 دی. 
 ۶۱ــ ، ۳۲ــ  :شیر ُرهـــَـک :وگورئ :خاشۀ چشمـ
ـمي استوگنځی دی. سل ئدا د فارسي په لویدیځ کې د تایمنیانو دا :۶۳ – ۱۱، ۳۳ – ۴۷ :ریگۀ چشمـ :بیگۀ چشمـ

 کورونه په کې میشت دي. )صاحبداد خان(
کورنۍ په کې  ۲۳انو سیدژ( د )غیر هزاره(  –نو په ولسوالۍ کې )یو کلی دی چې ۀ دا د قلعـ :شیرینۀ چشمـ

 (۱۹۰۴استوگنې دي. )دابس 

 ن(  ۶۴ – ۳۹، ۳۴ – ۳۷ :خونيۀ چشمـ :وگورئ :خانيۀ چشمـ( 
مایله پورته یو کوچنی کلی  ۱۵ ۱/۲دا د غور په درې کې له تیورې  :)ن( ۶۴ – ۳۹، ۳۴ – ۳۷ :خونيۀ چشمـ

 خاني په بڼه لیکي. ۀ دی. )امام شریف( اوسنۍ نقشې دا ځای د چشمـ
بله د کاریز تـــَــَورکاه، او  ـېئ خوا یوهدا یوه کوچنۍ کنډواله کال ده، چې  :۶۲ – ۱۱، ۳۴ – ۴: خوني کالۀ چشمـ
 ۷د « میر داؤود»په سویل ختیځ کې او د  «پاره»په نومونو یادېـږي، دا کال د  «رباط  سرکنگ رحمت»د  ـېئخوا 

ـې له څنگه ئ رهالسبزوار پورې عمومي  –مایلۍ په سویل لویدیځ کې واقع ده چې له چاه گزک څخه تر هرات 
د الکوزیو او تیموریانو دوه کورنۍ. دلته  .ښکاريتیریږي. له کال دباندې څو له خټو جوړې څپرۍ او یوه ډله ونې 

ځای ۀ راځي او همدلته د کمپ وهلو لپاره ښـۀ ډبرین کاریز څخه ورته پریمانه اوبـۀ یو شمیر پټي هم سته او له یو
ۀ ـې جغل لري او د چشمـئدا کلی د لویې پراخې نالې پر کیڼې غاړې چې بستر سته. ۀ سته، لرگي نـۀ نـۀ سته؛ واښـ

 ۵له دې نالې  کې ډوبـېـږي.« بند  شاه ۀ دهانـ»کې په  «بنـد  َمدیره»یادېـږي واقع دی، دا ناله په ۀ خوني په نامـ
کورنۍ  ۹ته د بارکزیو خوني د اوبو چینې په نښه کوي. دلۀ مایله پورته یو شمیر ونې دي چې دا کلی او د چشمـ

مال »او د  «پشت  کوه»مایلو پورې لیرې دوه نور کلي دي چې د  ۲تر  ۱ ۱/۲استوگنې دی. له نالې کښته او له 
کورنۍ ودانې دي، دغو کلیو کې یو څه  ۳۰د کلیو په نومونو یادېـږي، دغو کلیو کې د یاسین بارکزیو  «یاسین

                                                           
3
 Dak -i -Kul Brinj 

4
 - Shakiban 

5
 -Kushk -Daba pass 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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
 

خاني په ډول هم لیکل سوی ۀ یو کاریز لري. )پیکاک( دا ځای د چشمـ اندازه کرهڼه سوې او یو شمیر ونې لري او
 دی. 

 ن(  ۶۲ – ۱۳، ۳۴ – ۴۴ :کهنهۀ چشمـ :وگورئ :کوهيۀ چشمـ( 
رباط »دا یوه کوچنۍ چینه ده چې ښایي په مني کې وچه وي، دا چینه له  :)ن( ۶۲ – ۱۳، ۳۴ – ۴۴ :کهنهۀ چشمـ
اوسنۍ مایلۍ کې واقع ده. )آی. بي. سي.(  ۱۴ ۱/۲د اوږدو په  الرې ېپورې د تلل «افضل کوتل»تر  څخه «بتون

  مایلۍ کې واقع ده. ۱۴کوهي په ډول لیکي چې د بتون د شمال ختیځ په ۀ نقشې دا نوم چشمـ
د سړک په اوږدو کې د خوږو اوبو یوه لویه  «پاره - یزدان »دا د: ۶۱ – ۱۳، ۳۳ – ۵۱ :اَو –من  :منوۀ چشمـ

له ژورو )وینې څښونکو چینجیو( ډکې دي ۀ مایلۍ کې واقع ده. دا اوبـ ۳۲د شمال ختیځ په  «یزدان»چینه ده چې د 
وروسته له دې چې له دې  ېاینچو پورې رسیـږي. له کاتن سره بدرگه ډل ۲انچه تر  ۱/۲ـې له ئاوږد والی  چې

ـې د مالگو په اچولو سره ئدوی  د آسونو په خولو کې دغه چینجي وموندل او ـېئځایه تیره سو د څو ورځو لپاره 
د کوچیانو په السونو د څو کوچنیو ډنډونو له ډکولو وروسته سل یارډه ۀ اَو )من آب( کې اوبـ –لیرې کړل. په من 

د ځمکې سطحه  ي او بیا په ځمکه کې ورکې کـېـږي. دلته د کمپ وهلو لپاره لوی ځای سته خوځ نور هم پر مخ
برخه د کومې پراخې نالې وچ بستر دی.)کاتن( د افغان  ۍځای ډیر اري چې ددېـې له کاڼو ډکه ده؛ داسې ښکئ

مایلۍ کې واقع  ۱۰د سویل په  «گاو درې»تأریخي ژورنال یا افغان گزیتر د معلوماتو له مخې دا څاه د  –سیاسي 
 ده. 

دا د څلورو کوچنیو چینو ډله ده چې د تورو ډبرینو غونډیو د سنگ پوزې په  :)ن( ۶۱ – ۹، ۳۳ – ۳۷ :مالۀ چشمـ
له سترې  تر منځۀ بیخ کې واقع ده چې د اوبو د تگ سویلي تگلوری لري او د یزدان او د محـمد اسماعیل د غر

دي خو خوږې ۀ مایلۍ کې راځي. بومي خلک وایي چې دا اوبـ ۱۵دښتې سره نښلي چې د یزدان د شمال ختیځ په 
  :ـې لږ څه مالگین خوند لري. دا چینې یا څاه گانې په الندې ډول ديئاساسي څاه 

فیټو کې په کاڼو کې ډوبیږي،  ۳فیټه پلنه او په  ۸فیټه اوږده ده،  ۱۲ـې ئیوه  :ـې یو بل ته نیږدې ديئدوه څاه گانې 
یارډه لیرې دوه  ۸۰۰دی. سویل لور ته  فوټ ۱ـې ئفیټه او ژوروالی  ۸ـې ئمدور ډنډ دی چې قطر گردی یا ـې ئبله 

یارډه  ۱۰۰ـې له غونډیو ئفوټ ژور دی. بل  ۱فیټه قطر او  ۸گټ الندې دی چې ۀ تر یو ـېئیو  :نور ډنډونه دي
ز کال د آگست په میاشت ۱۸۸۵ده، د ۀ فیټ ژور دی. دا چینه ډیره فعاله نـ ۱فیټه قطر لري او  ۱۵لیرې دی؛ دا 
وې چې ددغو ډنډونو له ژیو دې دباندې وبهیږي. )کاتن( اوسنۍ نقشې دا چینې د ۀ ډیرې نـدومره ۀ کې اضافي اوبـ

 مایلۍ کې واقع دي.  ۲۹ـین لیکي. دا څاه گانې د گاو درې د سویل په ئمال پاۀ مال باال او چشمـۀ چشمـ
گاو پورته واقع ده چې تۀ دا د تودو اوبو یوه چینه ده چې له هغـ :)ن( ۶۳ – ۸، ۳۴ – ۲۴: گرم او – اوبهۀ چشمـ

مایلۍ کې واقع دی. دا چینه د  ۷ه د شمال له لوري د هري روډ درې ته راځي. دا چینه د اوبې د شمال لویدیځ پ
ـې د گنبدۍ په ډول یو بام دی چې د هرات سپه ساالر جوړ ئخپلې معالجوي ځانگړتیاوو له کبله نامتو ده او پر سر 

 (۱۹۰۴کړی دی. )دابس، جون 
 ۶۱ – ۳۴، ۳۴ – ۰ :خواجه محمـد قیلقي :وگورئ :ایيچشمه پت

تنگ کم عمقه ځای کې یوه پیاوړې چینه ده چې د دو شاخ له ۀ دا په یو :۶۱ – ۲۳، ۳۴ – ۲ :پوزه گیشۀ چشمـ
مایله لیرې واقع ده. ویل سوي  ۸په اوږدو کې له کیشمه رو څخه  الرېشهاب الدین د  6کاریز –الرې د کیشمه رو 

 لري. )پیکاک(ۀ واښـۀ ورکوالی سي؛ ښـۀ کسانو ته اوبـ ۵۰۰وچیږي. دا چینه ۀ چې دا چینه هیڅکله نـ
سبز کوتل، سیاه بوبک ته الره ورکوي. دا ۀ فیټه. د چشمـ ۵۳۶۰ :لوړوای :۶۱ – ۳۴، ۳۴ – ۴۹ :سبزۀ چشمـ

مایلو سړک په اوږدوالي چې شمال لویدیځ لور روان ته دی او د اردیوان له کوتل  ۱۶سرخ څخه د  کوتل له رباط
 مایله لیرې او سویل ختیځ لور ته دی، واقع دی. ۳۵څخه په مستقیمې کرښې نیږدې 

ان تر گلر 7نکوسَ دا د هري روډ د درې د غرونو په شمال کې یو له اساسي کوتلونو څخه دی چې له کوهسان تر رَ 
پورې الرې ورکوي. له غوریانو تر پنجده پورې مسقیمه الره ښایي  8چي -تر توته ژ( –)اخته چي  چي -او له اکته

 د همدې کوتل له الرې وي. 
مایله  ۲۴سبز په خپله یوه چینه ده چې د کوتل په سویلي ډډه کې ده. دا له کوهسان څخه د سړک له الرې ۀ چشمـ

مایل کې په دوه وو څانگو  ۶ ۳/۴له کوتل څخه په  دا الرهلیرې ده. تر روسنک پورې واټن ښایي همدومره وي. 
 کښته د درې پر لور پر مخ ځي.  الرهته  «و سفیداَ  » چې ښي لور ته ځي او ده« آسیا دیو»ـې ئ هویشل کـېـږي، یو

ۀ په یو مایله لیرې یوه پیاوړې چینه ده. دا چینه ۸لویدیځ ته  «پاره»دا د  :)ن( ۶۱ – ۴۷، ۳۴ – ۹ :سرخۀ چشمـ
وچیږي. دلته په یوې پراخې ۀ او ویل کـېـږي چې هیڅکله نـ ورکوالی سيۀ سپرو لپاره کافي اوبـ ۵۰۰د  وخت کې

ی ز کال د جون په میاشت کې دلته د کوچیانو یو لو۱۸۸۵کمپ وهلو لپاره پریمانه ځای سته. د نالې کې د 
سرخ څخه تر زنده جان یا غوریانو پورې ۀ چشمـۀ له دهانـکورنۍ وې. یوه الره  ۱۰۰ځای وو چې نیږدې استوگن
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7
 - Rosanak 

8
 - Aktachi-Tutachi 
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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  الرهځي. دا  انگو ویشل کـېـږي. یوه ـې په دوه څئپر لور ځي چې په سویل کې  «9مستو چهلکوه »مستقیما
الره  څخه« رباط  پای زیارت»تر زنده جانه او له  ي څخهتنگ له« رباط پای» ؛ دڅانگه چې ډیره سخته الره ده 

ي؛ او له دې ځایه ځ)اوبو( ته  (10)تیلـه ایسوی د ـېئبله څانگه  ډیره سخته ده ان د آس سپرو لپاره هم سخته ده.
مایلۍ کې دښتې ته  ۷ـې د زنده جان د لویدیځ په ئچې خولې  ونیسوالره  سیندد نالې او  «کفتري»کوالی سو د 

په تیریدلو د  څخه« بزکش»او  «تیره زک»، «چاه گزک»راوځي او یا کوالی سو هغه الره ونیسو چې له 
د دې وروستۍ څانگې له الرې یا د کفترې  غوریانو پر لور ځي. ویل سوي چې بار وړونکي اوښان کوالی سي چې

  مایلۍ کې ده. ۳۱)پیکاک( دا چینه د غوریانو د سویل خیتځ په له الرې الړ سي.  «11تیره سک»نالې او یا د 
فیټه. دا کوتل هغې ټیټې لړۍ ته الره ورکوي چې د هرات  ۳۲۳۰ :لوړوالی :۶۱ – ۲۲، ۳۵ – ۶ :سرخکۀ چشمـ
ه ختیځ کې واقع دی. د غوریانو په سویل کوتل پد والیت د غوریانو ولسوالي له بادغیسه جال کوي او د کرنگو د 

 )ن( کې واقع ده.  ۶۱ – ۲۵، ۳۴ – ۱یوه څاه په ۀ چاه سرخک په نامـۀ کې د چشمـ
فیالن بولوک کې د امایلې کې د هرات په ش ۶د لویدیځ په  «12ویندانرَ » د دا :)ن( ۶۲ – ۵۳، ۳۴ – ۱۳:چاوارچي

 مایلۍ کې واقع دي. ۵۰ختیځ په جونگړو څو ډلې دي )میتلند(، چې د هرات د سویل 
 )ن( ۶۴ – ۲۴، ۳۳ – ۳۸ :چلپ داالن :وگورئ :چهل ابداالن

دا یوه ډیره لویه هـډ ایره )قبرستان( او د ونو کوچني ځنگل دی چې د  :)ن( ۶۲ – ۱۹،  ۳۵ – ۶ :چهل دختران
مایله  ۶۲او له هراته د خاورینو گړنگونو بیخ ته نـېـږدې یو شمیر کورونه لري  کشک ددرې په کیڼې غاړې کې

لنډ  ۱/۴یا  ۱/۴پاتې شونې سته. له چهل دخترانو د ۀ لیرې سیمه ده. دلته د کشک روډ پرغاړه له خښتو د جوړ پلـ
یا  موغور)له همدې ټکي وروسته بیا له  :د سیند له ښۍ غاړې څخه روسي خاورې ته ننوځي یوه الرهواټن کې 

 سره د یو ځای کـېـدنې تر ټکي پورې ځای د افغانستان او روس تر منځ سرحد دی.  مغر(
یو غر دی چې ۀ نامـۀ خاصه دارانو یو گارنیزیون سته. )میتلند( په همدغـ ۸۰سپرو( او  ۸۰دلته د نیمایي قطعې )

 کې واقع دی.  ۶۴ – ۲۷، ۳۳ – ۱۱په 
 دا د جمشیدیانو یوه قومي څانگه ده.  :ـيئچهل کرا

ده چې له بند  لمان څخه پر شمال لوري دره  نو په ولسوالۍ کې یوه تنگهۀ دا د قلعـ :)ن( ۶۳ – ۲، ۳۴ – ۴۵: چکاو
 راکوزېـږي. د چکاو کلی د هزاره گانو د باروتي څانگه مرکز دی.

 او څړځایونه پریمانه دي. ۀ دلته نیږدې یو زیارت سته. دلته اوبـ
« خرگاه گانو»په کیږدیو نیمڅیو  دچنیو ډلو کې تیتې او خورې ورې دي او په دې دره کې استوگنې کورنۍ په کو
 کورنۍ دي.  ۲۰۰کې ژوند کوي. په دې دره کې نیږدې 

 ۶۰۰۰کورني څاروي، او تقریباً  ۵۰۰دا کورنۍ په دوبي کې غرونو ته ځي او په ژمي کې درې ته راځي. کلیوال 
 نو.ۀ قلعـ :( وگورئ۱۹۰۴پسونه او وزې لري. )ونلیس 

 چـَـلونک :وگورئ :چـِـلونک:  

ن( ۶۲ – ۵۳، ۳۴ – ۱۳ :چاورچي :وگورئ :چـیورچي( 
بهیږي چې خپله  سیندـې یو ئمایله پراخه ده او ورالندې  ۱/۴دا یوه کوچنۍ دره ده چې  :چلونک :وگورئ :چیالنک

فیټو په لوړوالی ځای کې واقع ده چې د دربند  جوکار تر شمالي  ۳۰۰۰سرچینه له یوې چینې څخه اخلي، دا چینه د 
کیږدیو کورونه دي چې میرانزي غلزي دي او د  ۲۰ډډې الندې ده. دلته ډیره ښه کرونده سوې ده. په دې دره کې د 

 (۱۹۰۳سمبر، باال مرغاب په لس مایلۍ کې دي. )ونلیس د
 ې الرېکوتل پورې د تلل تر اردیوان د دا یوه کوچنۍ غونډۍ ده چې له سنگ بست څخه :۶۱، ــ ۳۴ــ  :چلنگ کلک

مټونگې یا راوتلې  همایلۍ کې واقع ده. دا غونډۍ دو ۳تشې د شمال په  یوې په ښۍ غاړه کې په شهر اندک کې د
 څوکې لري. )آی. بي. سي.(

پر  ۀر. ددې غیو غر دیدا د تیورې په سویل لویدیځ کې د پاملرنې وړ  :۶۴ – ۲۰، ۳۳ – ۲۴ :ک شاه مردانلگچن
ـې لوړې څوکې ته ختلې دي او ویل سوي چې دلته ئیوه د پام وړ څوکه ده چې شډلې کیندل سوې پوړۍ  سر

دس زیارت الن په پرتلې ال د تقاـې نیولې ده. دا ځای اوس د چلپ دئورځې روژه  ۴۰)حضرت( علي ختلی دی او 
د څو ورځو  او کې تیرويناروغان دلته په زیارت څو تنه دی. دلته ډیرې لویې لویې میلې په پسرلي کې کـېـږي او 

 په څوکه کې سره یو ځای اوسیږي. )امام شریف(ۀ د غر لپاره

 چلونک :وگورئ :چلونک 
کورونه په کې دي.  ۳۰۰دی او ویل سوي چې دا د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی  :۶۲ – ۱۷، ۳۴ – ۱۷ :ِچـمغار

 . مایلۍ کې واقع دی ۶دا کلی کیدای سي هماغه چونغر وي چې د هرات د سویل ختیځ په )پیکاک( 

ن( ۶۱ – ۱۸، ۳۵ – ۲۲ :چنارک :وگورئ :چنار( 
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 - Koh Chahil Mastu 

10
 - Teleh Eswi (water) 
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 -Terasak 
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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  ۀنامـۀ کوتل نوم دی چې د نهالشیني غرونو پر سر واقع او په همدغـۀ دا د یو :)ن( ۶۱ – ۱۸، ۳۵ – ۲۲ :چنارک
په چلگزي روډ کې په څانگو ویشل  الرهڅخه له کوتل  نهالشیني دمایلۍ کې واقع دی.  ۴کوتل د ختیځ په  ۀیو

او په ډېرې  ښه الره دهکـېـږي او دا په ټولې نهالیشنۍ کې تر ټولو آسان ترینه کوتل دی. دا د اوښانو د تگ ډیر 
د یوې کوتل ته نیږدې له کوتله د تیریدلو لپاره سي.  هآسانۍ کیدای سي د څرخ لرونکو وسایطو لپاره په سړک بدل

ۀ مایل کې، د کوتل شمالي ډډې کې یوه پیاوړې چینه ده چې د چشمـ ۳/۴. په ورځې مزدور کارانو کار اړتیا ده
ـې څنگ کې جوړ سوي چې د پسونو د اوبو څښلو لپاره دي او ددوه وو ئیادیږي او یو شمیر ډنډونه ۀ چناران په نامـ

ډیرې  ورکوالی سي. په لږ کار او چمتووالي سره که څوک زیار وگالي له دې چینې څخه ۀ لپاره کافي اوبـ ټولیو
 ترالسه کیدای سي. )پیکاک(ۀ اوبـ

 ن(  ۶۳ – ۱، ۳۴ – ۱۶ :چناران :وگورئ :چناران( 
نو په شمال لویدیځ گوټ کې د غرونو د سر یو کوتل دی. ۀ دا د قلعـ :۶۲ – ۴۰، ۳۵ – ۱۴ :چنگورک :چن غورک

ۀ چنگورک پیاوړې او د ښو اوبو چینه ده او ویل سوي چې هیڅکله نـۀ ددې کوتل په شمالي لمنه کې د چشمـ
رې تر سره پو د کوتل یوه ډیره ښـه الره پورته کوتل ته ختلې ده چې لپاره ځایه د اوښ د تگۀ وچـېـږي. له همدغـ

یو مایل الره راځي. دلته اوب یلوونکی یا آب پخشان د روس او افغان سرحدونه تر منځ حد ټاکي، او له کوتله په 
متموجې الرې او  دي د افغان خاورې ته ننوځي. له کوتله کښته کـېـدل سویلي ډډه کې دي تدریجي الرهاوښتلو سره 

 راڅرگندیږي. )پیکاک( «شور سفید»اندې پینځه مایله وړ ـې په بوټو پوښلې سوې دي. له کوتلهئ
کورونه په کې دي. )اې.  ۳۰دا په اوبې کې یو کلی دی او ویل سوي چې د بهادرزیو  :۶۳، ــ ۳۴ــ  :چیره :چیرا

 بي. سي.(
چې د روحانیونو د مقابرو او زیارتونو په لرلو شهرت لري. دې ده عالقه داري  یوه دا د اوبې د ولسوالۍ :چشت

 اوبې(. الندې :کې ډیر لوی لوی کلي دي. )وگورئعالقه دارۍ 
انو او سیددا د چشت د عالقه دارۍ اساسي کلی دی. دې کلي کې د  :)ن( ۶۳ – ۴۴، ۳۴ – ۲۱ :چشت شریف

ه سته. په ه خانپر غاړه د ډاگ یو دفتر یا پوست د الرېدای زنگي  –کورنۍ ژوند کوي. دلته د هرات  ۱۰۰تایمنیانو 
ز کلونو کې چشت شریف د هرات د والیت دریمه درجه عالقه ده. دې عالقه دارۍ کې د چشت د ښارگوټي ۱۹۷۰
وگړي اټکل سوي  ۴۲۰۰۰ـې ئمایلۍ کې واقع دي. د وگړو شمیر  ۲۶کلي دي چې د اوبې د ختیځ په  ۲۶ څنگتر 

 :ې عالقه دارۍ تر ټولو مهم کلي دا ديجریب ځمکه ده. دد ۵۸۰۰۰ ـېئدي او تر کښت الندې د ځمکې اندازه 
 

 سوني تغاب غزا زاو ارویج اسفرز ه زاوشور کـُرکي راغ واجه واجه

 ِده زبر پشته سنجدک سنجتک مرغه خیارک  چاسوي ِده سرخ

  غالی ثاقب رباطک سنگ دارویه  واله کوته شیر خان ِده خان

 تخت ۀدر خواجه مردان دهاِن هموار دریای گک کفتر خانه سفیدالک

 

دا عالقه داري په شمال کې له سفید کوه او په سویل کې د سیاه کوه له غرنۍ لړۍ سره پوله لري. چشِت شریف د 
ـیوي معلوماتو لپاره د چشت د ئحضرت سلطان مودود چشتي د مقبرې موقعیت دی. وگورئ خواجه چشت. د احصا

 .کابل کې چاپ سوي دي. وگورئ هراتز کال کې په ۱۹۶۸عالقه دارۍ لپاره معلومات وگورئ چې په 

 

  :چشتي

مخکې له  ددې څانگې خلک دا ادعا لري چې کې اوسـېـږي. «لشوه تگاو»دا د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده چې په 

ي. دوی له دې ځایه وایستل دد غور د لرغونو استوگنو وگړو بقایاوې  دویغزنوي سالطین غور ونیسي دې چې 

قرزل –سول او بیا په کرُزل 
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انو په سیدیادیږي. دې ځای ته د ۀ کې استوگن سول چې اوس د خواجه چشت په نامـ 

و د نورو ټوټه ټوټه سویو خیلونو او ټبرونو په شان له تایمنیانو راتگ سره دوی یو ځل بیا له دې ځایه وایستل سول ا

د چشتي نوم خپل کړ یا د  هم و دوین ،یاد سوۀ ډیر ژر د چشت په نامـکله چې  وروستهله دې کرزل سره مدغم سول. 

 ـې ځانته قومي نوم کړ. )میتلند(ئچشت وگړي او همدا 

 چشت :وگورئ :چست 

مایلۍ کې یو وران ویجاړ رباط دی. دلته له خښتو جوړ  ۴دا د کشک رباط د سویل په  :۶۲ – ۸،  ۳۶ – ۳۴ :چوغر

مایلۍ دی. همدا شان دلته په همدې  ۲۴رات د شمال په وران پُل پاتې شوني هم سته. )آی. بي. سي.( دا رباط د هۀ د یو

 یادېـږي. ۀ هم سته چې د آِب ُچـُرق په نامـ سیندچم گاونډ کې یو 

 ن( ۶۲ – ۱۶، ۳۳ – ۱۸ :چلوسک :وگورئ :چلوسک( 

قوم ددولت د چغچرانو په ولسوالۍ کې د استوگنې یوه سیمه ده چې د فیروزکوهي  د دا :۶۵ – ۵، ۳۴ – ۲۴ :چوینک

غواگانې لري.  ۱۵۰آسونه او  ۶۰پسونه،  ۶۰۰کورونه دي، کلیوال  ۸۰یاري څانگه په کې استوگنه ده. دې کلي کې 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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
 

ـې فتح هللا نومـېـږي. ددوی د دوبي استوگنځای د جرماتو په غرونو کې دی. )دابس ئز کال( د کلي ملک ۱۹۰۴)

۱۹۰۴) 

ۀ یوه اوب الره یا آبراه ده چې له قلعـ پورې غاړې کې په سینددا د قراول خانې د  :۶۳ – ۲۴، ۳۵ – ۴۱ :چقر گذر

چې په لندې هوا کې تیریدل ورڅخه گران دي ځکه باتالقي غاړې لري.  ده مایله کښته ده. دا یوه سخته الره ۱۸ولي 

 )پیکاک(

 ۶۲ – ۸، ۳۴ – ۳۶ :وگورئ: چوغر :چقر 

چورغاتي د غرونو د هغې لړۍ تشه ده چې د اردیوان په کوتل کې له سنگ ۀ دهانـ :۶۱ – ۵۹، ۳۴ – ۲۷ :چورغاتي

 بست څخه د الرې په اوږدو کې د هري روډ له شمال سره مخامخ کـېـږي. )آی. بي. سي.(

سرِک خلیفه»د  نوم دا :۶۴ – ۵۴، ۳۴ – ۱۵ :آب چش :چوش اَو
14

په گاونډ کې د شهرک درې ته ورکړل سوی  «

مایلۍ کې په  ۲۷د گذر پام د شمال ختیځ په  اویادیږي ۀ اَو چش په نامـ د همدا شان دلته یو کوتل سته چېدی. )میتلند( 
 . واقع دی ۶۴ – ۵۶، ۳۴ – ۱۸

 دهانه :همدا شان وگورئ :دهان

  ۶۱ – ۲۰، ۳۵ – ۲۹ :دنگليۀ دهانـ :وگورئ :دهانه دنگل

ذوالفقار له ۀ دا یو کوچنۍ دره ده چې له لویدیځ لوري راکوزیږي او د دهانـ :۶۱ – ۲۰، ۳۵ – ۲۹ :دنگليۀ دهانـ

 ښکاري چې دا دی له ظواهرودا یو زوړ برج دی،  مایل پورته له هري روډ سره یو ځای کـېـږي. ۱ ۱/۲برج ۀ زاړ

د برج په  تورکي وییکی یا لغت دی چې« دنگ ». وي/ یعنې څارکوټ وي« ِدنگل» د پخوا وختونو د کشافانو یو

 معنی دی. 

مایله لیرې دی کیڼ لور ته ددې لپاره تاوېـږي چې  ۹کانگرولي سړک چې د الیاس له کاریز څخه  –د الیاس د کاریز 

ټیټ خط الرأس څخه تیریږي چې دغـه غر له دنگلي ۀ څخه اجتناب وکړي او له هغـۀ له غر« زکیلي»یا « زگولي»د 

د روس پر  ه او مخامخنیغ د الره. له خط الرأس څخه په تیریدلو سسره نښلوي ورکرښه  نۍاو یا د گړنگونو باندداغ 

 . یو غر هم ستهۀ نامـۀ چم گاونډ کې په همدغـۀ همدا شان په همدغـخاوره ورننوځي. )اې. بي. سي.( 

 نوربیا
 ! :دو آبۀ دهانـ

 
دوېم ټوک  ،الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:

 برخي لوستی شی.ټولي  دریم ټوکاو 
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