
 
 
 

 
 

 
 10تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق  ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد  دهٔ نویسنده لزوماً 

 

 
آریا  ۰۲/۰۷/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت 

 

 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز  خيیتأر -  اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه  مهویشتدوه   ویوسل

 هرات
 

 او

 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1975 
 

 لودویک آدمک
 

څخه    «1گودر هزاره»دا د   :۶۲ –  ۵۳،  ۳۴ –  ۴۲ :رگاو د آق رباط گانو لپاره د ژمي تیرولو ځای دی چې له دهستان 

اپریل(۱۹۰۴د یوې سختې الرې په اوږدو کې موقعیت لري. )ونلیس،    سیندد   ، 
 )ن(    ۶۳ – ۲۸،  ۳۴ –  ۲۲  :رخواجه :وگورئ  :رغواجه

او شاراو»دا نوم د    :۶۱ –  ۵۸،  ۳۵ –  ۲۲  :راهوک اَو ونو د یو ځای کیدنې ټکي ته ورکړل سوی دی.  سیندد   «2اسلیم 
 په نامـۀ یادوي. )اې. بي. سي.( «3اگره هوک»تورکمنان دا ځای د  

د    :۶۲  –  ۱۵،  ۳۳  –  ۲۰:  رجن کلی  دی. دا  یو کلی  زاول په عالقه دارۍ کې  د  د ولسوالۍ  ۀ  »دا د سبزوارو  کروـج

علیزیو    «4گردان گډه د  سره په  او  ۵۰له کلي  لري  کې    همدومره  په  کورنۍ  اڅکزیو  شمیر  )اې.    کورنۍد  دي.  هم 
دا کلی د سبزوارو د شمال ختیځ په   مایلۍ کې موقعیت لري.   ۸بي.سي.( 

 
1 - Gudar Hazaras 
2 - Islim and Shorao 
3 - Agrahuk 
4 - Karuja -i- Gardan 
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له همدې   دا الره ورپسېپر غاړه یو کلی دی   الرېمایله لیرې د  ۶دا له هراته   :۶۲ – ۲۰،  ۳۴  –  ۲۳ :رخمي جمشیدین
 ځایه کرخ ته ځي.  

  :ونلیس په دې اړوند دا شرحه ورکوي

 ۲۰ کورونه

 ۹۰ وگړي

 ۳۰ کورني څاروي

 ۳۰۰ پسونه او وزې

 مونډه  ۱۲۰۰ ټولټال کلنی محصول

 ۱۹۰۳اکتوبر   :ونلیس
 

 مایلۍ کې واقع دی.    ۸دا یو کلی دی چې د هرات د ختیځ په    :۶۲ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۲۲  :رخنات 

 د   ۱۷د هریروډ پر کیڼې ـغاړې ـله اوبې    :۶۳ –  ۲۸،  ۳۴  –  ۲۲  :رخواجهه کلی دی. دا کلی  ایـله پورـته یو کوچنی  ـم

و څو دانې ئـــــــــې لږ خ ډله لري   هکوچنیو گنبدي ډوله جونگړو یو یوۀ )ولنگ( ختیځ خوا کې موقعیت لري چې د ټیټو
ــې   په سبزو ډک دی. پاتې یارډه ارت دی او   ۸۰۰لویې دي. )ولنگ( نیږدې دوه مایله اوږد دی او لویدیځ خوا نیمایي ئ

یارډه ارت دی او )ظاهراً د شولو د ځمکې په ډول ده( چې کرهڼه په کې سوې وه خو دا څو   ۵۰۰یا    ۴۰۰برخه ئـــــې  
 کاله کیږي چې کرهڼه په کې نـۀ ده سوې. 

ۀ ځای جوړیږي ځکه دا مهال وچ وي.  د )ولنگ( له نیمایي پولې څخه په مني کې د لښکرکوټ د اچولو لپاره ـښ

ــۀ ډورې وې خو په څو ځایونو کې له سینده  ۱۸۸۵د  کال د سپتمبر په میاشت کې همدلته که څه هم په سیند کې اوبـــ ز 
 پورې غاړه اوښتل شوني ول.

ــۀ سته. ددې ځای کرنیزه ځمکه د نیږدې شاوخو کلیو او هم له سبزوار ــې    ودلته استوگنې وگړي نـــ څخه کارگران ئـــ
دابس  کري.  (۱۹۰۴)میتلند، 
 دا د جمشیدیانو یوه څانگه ده.   :راوتي

 دا د تایمنیاینو یوه څانگه ده.  :راوتي
کې یو کلی دی چې    :۶۲، ــ ۳۴ــ  :رپو خان رباط  کورونه لري. )پیکاک(  ۳۰ویل سوي چې دا د هرات په ولسوالۍ 

درازي فیروزکوهیانو   :راسهههه ان ــیمې کې یو ځای دی چې د مالمینري  ـ ه کې  کورنۍ پ  ۱۰۰دا د فیروزکوهیانو په ـس
 اوسیږي. )اې. بي. سي.(

ام ډول    ۴۱۴۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۵۸،  ۳۴  –  ۱۵  :رونهدان رویـندم تلظ  کیږي(. دا د هریروډ پر کیڼې  فیـټه. )ـپه ـع

ته یو کال واله کلی دی. د بارکزیو    ۱۷غاړې له اوبې   تان د مل  تر ال    ۳۰مایله کـښ کورونه په کې دي، دوی د کیـس
 روندان شمال ته یوه کال ده. )میتلند(الندې دي کیستان د 

 ۳د رـضا  تگاو یوه تنگه درد ده چې له ـشمال لوري په هریرود کې له خواجه چـشت  دا   :۶۳ –  ۴۰،  ۳۴ – ۲۱  :رضها
 (۱۹۰۴مایله کښته راکوزیږي. )ونلیس،  

 مایلۍ یو کلی دی.    ۸دا د نوزادو د سویل لویدیځ په   :)ن(  ۶۴ –  ۲۳،  ۳۲ –  ۱۹  :رازدان 

فرمکان یا زیِر کوه لپاره بل نوم دی چې د ســبزوارو د ولســوالۍ   د  دا  :)ن(  :۶۲ –  ۱۲،  ۳۳ –  ۱۲  :فرمکان :یا  :ریفل
 یوه

 (۱۹۰۴عالقه داري دي. )دابس  
ــتوگن    :)ن(  ۶۳ – ۴،  ۳۴ –  ۲۲ :ریگه ــمال لویدیځ کې یو کلی دی. ددې کلي اـس ــورگرد ته نیږدې د اوبې په ـش دا ـش

مدزي غلزي دي. )میتلند(  وگړي مـح
کورونه لري. )پیکاک(  ۵۰او ویل سوي چې   دی  د هرات په ولسوالۍ کې یو کلیدا    :۶۲ –  ۱۷،  ۳۴ – ۲۱  :پِل رجینه

 مایلۍ کې واقع دی.   ۸دا کلی د هرات د ختیځ په نیږدې 

 )ن( ۶۱ –  ۲۰،  ۳۲ –  ۱۰  :امام زید  :وگورئ  :ریگ روان
 ۶۳ –  ۴،  ۳۴ –  ۲۲ :ریگا :وگورئ  :ریکاه 

 ــوي دي  :رباط د رباط   :دا په هرات کې د ځایونو لپاره عام نوم دی. الندې د ډیرو مهمو رباطونو نومونه ورکړل ـس

کې واقع دی؛ د  ۶۲ –  ۴۹،  ۳۴ –  ۳۲مایلۍ په   ۵په نامـۀ یو ځای دی چې کنډوالې لري او د جوی نو د شمال ختیځ په 
ــۀ ځای د غوریانو د شمال لویدیځ په   ــۀ   ۶۲ –  ۴۹،  ۳۴ – ۳۲په مایلۍ کې    ۱۹رباط په نام کې واقع دی؛ د رباط په نام

مال لویدیځ کې په   ۶۱ –  ۴۸،  ۳۴ –  ۲۳مایلۍ په   ۲۴یو کلی د غوریانو د ختیځ په   –   ۴۸کې واقع دی؛ د پرچمن په ـش
ــۀ یو کلی د سبزوارو د شمال لویدیځ په  کې  ۶۳ –  ۴۷،  ۳۳ ،  ۳۳ –  ۴۱مایلۍ کې په   ۴۶موقعیت لري؛ د رباط په نامــ
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کې واقع دی؛ د  ۶۲ –  ۱۴،  ۳۳ –  ۴۷مایلۍ کې په   ۳۶کې واقع دی؛ د رباط په نامـۀ یو کلی د سبزوارو په   ۶۲ –  ۳۵
ویل ختیځ په لس مایلۍ په  ــۀ یو ځای چې کنډواله دی د قاد  د ـس کې واقع دی؛ د  ۶۳ –  ۲۹،  ۳۴ –  ۴۰رباط په نامــــ

د قلعـۀ نو  کې واقع دی؛ او  ۶۲ –  ۱۵،  ۳۳ –  ۳۸په مایلۍ   ۳۰شمال په  –رباط په نامـۀ کلی د سبزوارو د شمال ختیځ 

 کې موقعیت لري.   ۶۳ –  ۲۶، ۳۵ـ    ۱۸مایلۍ کې یو کلی دی چې په   ۳۰د شمال ختیځ په نیږدې 

 مایلۍ کې یو کلی دی.    ۴۶دا د هرات د سویل ختیځ په   :۶۲ –  ۴۹،  ۳۴ –  ۱۴  :رباط ادهم 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۹د هرات د ختیځ په   :۶۲ –  ۲۸،  ۳۴ –  ۱۹ :رباط افغان 

 چاۀ رباط   د هرات په ـسویل لویدیځ کې یو کلی دی. اوـسنۍ نېـشې دا نوم د  دا  :)ن(  ۶۰ –  ۵۹،  ۳۳ –  ۵۸  :رباط بلوچ

 بلوچ په نامـۀ ښیي.  

 مایلۍ کې یو کلی دی.    ۳۰د هرات د شمال لویدیځ په   :۶۲ –  ۴۲،  ۳۴ –  ۳۹  :رباط باتون 

 مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۹د هرات د سویل ختیځ په   :۶۲ – ۲۸،  ۳۴ –  ۱۸  :رباط غري 

د هغو ځایونو نومونه چې په رباط پســې راځي نو د رباط په پای کې د اضــافت یو ټکی ورزیاتیږي چې ددوهم    :رباطِ 
ات کې کلي  نوم ځانگړتیاوې ورباندې روښــانه ســي. البته ځیني اســتسنا.ت ســته. ددې خبرې ویل اړین بولو چې په هر

 اغلباً ډیر وختونه د رباط په نامـۀ یادیږي. 

  دا دوه کلي دي چې له یو بله د دوه وو مایلو په واټن لیرې دي او د خـش  د   :)ن(  ۶۲ –  ۷، ۳۴ –  ۴۷  :رباط خشه

لري.   ۲۵سویل لویدیځ په   مایلۍ کې موقعیت 

  دره  مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲۲د هرات د ختیځ په نیږدې   :۶۲ – ۳۳،  ۳۴ –  ۲۰  :رباط خواجه 

 دی. م  ۲۰د هرات د سویل ختیځ په دا    :۶۲ –  ۲۱،  ۳۴ –  ۱۵ :رباط میر قاسم  ایلۍ یو کلی 

 مایلۍ کی یو کلی دی.    ۸د هرات د ختیځ په دا  :  ۶۲ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۲۰  :رباط نو 

زاول په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې پاړـسي ژبي او   ددا د ـسبزوارو د ولـسوالۍ    :۶۲ –  ۵۰،  ۳۳ –  ۷  :رباط روډ 
همدا شان دلته په دې سیمې کې په همدغـۀ نامـۀ د اوبو یوه چینه هم سته.  ۱۹۰۴اڅکزي په کې استوگن دي. )دابس،    ) 

 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۱۴دا د ایشالن، تول  د شمال لویدیځ په    :۶۳ – ۲۹،  ۳۴ –  ۱۳  :رباط تگی 

د هریروډ پر کیڼې غاړې درې کالگانې دي. دلته د علیزیو   :۶۱ –  ۲۶،  ۳۴ –  ۲۵  :روشههانو   ۳۰دا له روزن  کښــته 
مایلۍ کې    ۷روشــنو په نامـــــــۀ هم یادیږي چې دغوریانو د شــمال په  د  دا کالگانې همکورنۍ اســتوگنې دي. )میتلند(.  

 .  موقعیت لري
کرنې د پټیو، بڼونو، تیتو او ـگډوډو کورونو یو   ددا   فیـټه.  ۳۴۶۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲ –  ۱۳،  ۳۴  –  ۱۴ :روضهههههه بها 

د هریردوډ پر کیڼې   اومایلۍ واقع دی    ۸د هرات د سویل په او ي  دپراخ کمربند دی چې په منځ کې ئــــې پریمانه ونې 
دي. )آی. بي. سي.(  ۶۴۰مایله لیرې موقعیت لري. پیکاک اټکل کوي چې دلته ټولټال   ۴غاړې   کورنۍ استوگنې 
مایلۍ کې په دنگو دیوالونو کې   ۲مایله کښته او د سیند د شمال په   ۴۶دا له هرته   :)ن(  ۶۱ –  ۳۰، ۳۴ –  ۲۶  :روزن 

انو  دی. دې کلي کې د تاجیـک تـنه وگړي ژوند کوي. دلـته د اوبو دوې ژرندې    ۴۵۰چې    دي  کورنۍ  ۱۰۰راتاو یو کلی 
شــان دلته پریمانه کرهڼه ســوې چې د غالتو کلنی محصــول ئــــــې   مونډه دی.    ۷۲۰۰او درې بادي ژرندې دي. همدا 

 ځای عمومي الرې  پسونه او وزې لري. دلته د لښکرکوټ وهلو لپاره تر ټولو ښــۀ  ۷۰۰کورني څاروي،   ۱۴۰کلیوال  
چې د اوبو لگولو له کانال څخه ترالـسه کیږي. د او  د څرلو لپاره ـښه   ته نیږدې ځای دی. اوبـــــۀ ئـــــې پریمانه دي
ـسون توکي په  ندرت موندل کــــــاــــــږي او په ډوره اندازه لرگي باید د لنډ واټن له مزل ځایونه ـسته. په ـسیمه ییز ډول 

ســیند له غاړو باید راوړل ســي. د اړتیا وړ توکي په هره اندازه چې وغوښــتل ســي د څو ورځو له  خلکو د  وروســته د 
ــي. له روزن  ورهاخوا او ورته نیږدې د دگرگون کلی دی چې د تاجیکانو  ـس ــه کیدای  ــته ترالـس   ۵۰خبرولو وروـس

روزن  د غوریانو شمال ته دی. ۱۹۰۳کورونه په کې میشت دي. )میتلند، ونلیس    ) 
ــۍ غاړه له روزن    :)ن(  ۶۱ – ۳۴،  ۳۴ –  ۲۵  :روچ  په دیوالونو کې راتاو یو مایله پورته   ۶  ۱/۲دا د هریروډ پر ـښ

ــونه لري  ۷۰۰کورني څاروي او    ۱۴۰کلیوال    کورونه په کې ودان دي.  ۸۰دی چې    کلیکوچنی   ـ . دلـته د اوبو یو پـس

ریگ »چې مخه ئــــې د   ید  «5دهاِن هوکله کمر»کانال هم سته. ددې کلي کال او  نړودلې ده. کلي ته جوخت     «6دامِن 
همدم اوو»ـشیوه یا ـسر ځوړې ته تللې او پایله ئــــــې په   همدم آ     «7دـشِت  ژ( اوړي. د کلي لویدیځ کې په لنډ   –)دـشِت 

ــین سوې ده. دا   واټن کې د یوې گنبدۍ مخروبات دي چې له پخو خښتو جوړه سوې او په شنو کاشي ډبرو باندې تزئـــ

 
5 - Dahan -i -Hulka Kamar 
6 - Daman -i -Reg 
7 - Dasht -i- Hamdamao 
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 10تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

پیکاک، ونلیس   روچ د غوریانو د شمال ختیځ په ۱۹۰۳مېبره د اوو وروڼو د زیارت په نامـــۀ پیدندل کیږي. )میتلند،   )
 مایلۍ کې دی.  ۷

هغه نومونه چې په روډ پیل کیږي که دویم نوم ورپســې راســي نو روډ ته په پاتی کې یو اضــافت ورکول کیږي   :رودِ 

 چې ددوهم نوم ځانگړتیاوې ورباندې روښانه سي.  

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۴۴دا د سبزوارو د شمال ختیځ په   :)ن(  ۶۲ –  ۳۶،  ۳۳ – ۴۰:  روخه 

 ن(  ۶۱ –  ۲۶،  ۳۴ –  ۲۵ :روشنو  :وگورئ  :روشنو( 

مال   :)ن(  ۶۳ – ۷،  ۳۴ –  ۲۴:  صهاا راز والۍ کې د اوبې د ـش مال لویدیځ په  –دا د اوبې په ولـس مایلۍ کې یو کلی    ۳ـش

ــۀ باید له غرونو یا له اوبې  ۱۵دی. دلته د قبچاقانو  راوړل سي ځکه چې ددې سیمې    څخه کورونه ودان دي. دلته واـښ
نېشې دا نو۱۹۰۴دي. )دابس    آسونو ته زهرناکه او وژونکي  ـۀواښ  اوسنۍ   په ډول ښیي.    «8سه بارزه»د   م( 

مایلۍ کې یو کلی دی چې د میرداؤود    ۲۰دا د هرات د ســویل ختیځ په نیږدې   :)ن(  ۶۲ –  ۱۷،  ۳۴ – ۷  :سهها ه رباط
توگنې دي. دوی د کرهڼې لپاره    ۵۰په اوږدو کې واقع دی؛ دلته د بارکزیو   الرېبیچه گي د  – هکتار   ۴۰۰کورنۍ اـس

. دلته اوبـۀ پریمانه دهڅه ئـې د کلي په شاوخوا کې او څه ئـې کښته په دښتې کې د کاریز په اوږدو کې  چې   لري  ځمکه

د درولو   يد ـکرکوټ  ـتې کې د لـښ ـمال کې په مخ خال ــې دـښ خو په نوامبر کې معروض په وچیدو دي. د کلي په ـش
ۀ ځای سته؛ دا ځای  ۀنـۀ لپاره ـښ    سون توکي لري. )پیکاک( اوسنۍ نېشې دا نوم د سپچه په ډول ښیي.نـۀ هم   او  واـښ

  ن(  ۶۳ – ۴،  ۳۴ –  ۱۹  : بیرک  :وگورئ  :ِسهاره( 

مایله   ۹نورزیو کورنیو یو کلی دی چې د هریروډ پر ـښۍ غاړې له اوبې  ۲۰دا د    :)ن(  ۶۳ – ۴،  ۳۴ –  ۱۹  :صهایرک

ــته واقع دی او  ــوالۍ د  کـښ په  الرېدای زنگي د  –عالقه دارۍ یوه برخه ده. دلته د هرات    د« 9»مروادد اوبې د ولـس
کورني څاروي او   ۵۰مونډه دی.   ۶۰۰۰گ دفتر هم ســته. ددوی کلنی کرنیز محصــول ااوږدو کې هماغه معمولي د ډ

دا نوم د  بیرۀ پائـین په نوم ښیي. ۶   آسونه لری. اوسنۍ نېشې 

کلي لري او ټول کلي   ۱۸چې   هبولوکونو یا عالقه داریو څخه د ۹له هرات یوه  دا د  :۶۲ –  ۱۲،  ۳۴ –  ۲۲  :سههها  ار
نومیږي چې په قوم بلود دی. دې کلي کې   ــمال ته واقع دي. ددوی د کلي مل  عبدالرحمن  ــار ـش ـښ تنه   ۷۰۰په گډه د 

 وگړي ژوند کوي او کلی د اوبو یو کانال هم لري. 
مایله پورته یو کلی دی. دې کلي   ۶ۍ غاړه له روزن  دا د هریروډ پر ښــ  :)ن(  ۶۱ –  ۳۲،  ۳۴ – ۲۵  :ســابل  :سههاو 
اســتوگن وگړي لري.   ۷۰۰د تایمنیانو، چې ټول ټال    ۱۰د بارکزیو،   ۲۰د تاجیکانو،   ۱۰۰کورونه دي یعنی    ۱۳۰کې  

ســته. دوی   پســونه لري؛ ددوی کلنی کرنیز   ۱۲۰۰کورني څاروي،    ۱۵۰دلته دوه بادي ژرندې او د اوبو یو کانال هم 
د غوریانو د شمال ۱۹۰۳موڼده دی. )ونلیس،    ۱۲۷۰۰محصول  دا کلی   مایلۍ کې دی.   ۸شمال ختیځ په  –( 

ـسیروان د عالقه دارۍ یو کلی دی. دې کلي    :)ن( ۶۳ –  ۳۳،  ۳۴ – ۲۱:ـ یبوارز :یا  :سهاوارز دا د اوبې د ولـسوالي د 
دي. دا کلی د اوبې د  ۴۰کورنۍ او د قبچاقانو   ۷۰انو  سیدکې د  مایلۍ کې او د سیند    ۲۱  ۱/۲ختیځ په  کورنۍ استوگنې 

اوسنۍ نېشې دا  ۱۹۰۴مایلۍ کې موقعیت لري. )دابس   ۱د سویل په   ښیي.   « په ډول10سووازنوم د »( 

ــ    :سازه بور ــ  ۳۴ــ ــ کوم کلی بولي چې    :۶۲،  ــې د هرات د ولسوالۍ  کورنۍ په کې    ۳۲۰دا هغه نوم دی چې پیکاک ئ
 میشتې دي. )بومي معلومات(

 په اوږدو کې یو کوتل دی چې د  الرېقلعــــــۀ نو د  –دا په بادغیس کې د هرات    :)ن( ۶۳ –  ۷،  ۳۴ –  ۳۸ :سهازک

 په نامـۀ هم یادیږي.  «11کوۀ بنِد سبزک»

 دا د جمشیدیانو یوه څانگه ده.  :ساز ي

ده چې په   :۶۲ – ۸،  ۳۳ –  ۱۸  :شهین ډن  :یا :سهازوار کلیو کې د   ۱۰۴دا د فراه د والیت یوه ولـسوالي 

خپل نوم په همدغــۀ نامــۀ ښارگوټي څخه اخیستی دی. شین ډنډ د   ۸۳۰۰۰اټکل له مخې   تنه وگړي لري. دې ولسوالۍ 
ــۀ پښتو ژ  اړونه ده. ــزار ود سبزوار سبزوارو د نام ـو ـــ لرغونی تأریخي نوم اِســظ

ز کال کې ۱۹۱۴دی. سبزوار په   12
   :په الندې ډول شرحه سوی دی

 
8 - Sehbarza 
9 - Marvad 
10 - Sowarz 
11 - Kohe Bande Sabzak 
12 - Isfazar 
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 10تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

د ادرسکندکوالی سو  د سیند د بستر یوه برخه وگڼو چې د تایمنیانو د غرونو او د فار  د سرحد تر منځ   13دا ولسوالي 
 واقع ده. 
   :لۍ کې د سبزوارو ښارگوټي هم راځي ) چې راتلونکې مېاله په همدې هکله ده( او الندنۍ عالقه دارۍ لريدې ولسوا

او ل :لومړی  دا د ښارگوټي په لویدیځ کې موقعیت لري. دلته اکسریت علیزي او بازکزي اوسیږي.   : اه او 
تاجیکان دي.   :چهار محل :دوهم  وگړي ئـې عمدتاً 

 – پراتــۀ لري. دا ځای د افغان )پــښــتــنو  خوا  دا د ښارگوټي له شمال ختیځه مخ پر سویل خیتځ  :زاو  :یا  :مغالن  :دریم
 ژ( اڅکزیو دی. 

ً فرما خان )یا ِرفا  یا زیِر  وه  :څلورم نورزي  (. دا د ښار گوټي له سویل ختیځه مخ پر سویل پراتـــــۀ لري. دلته عمدتا

 ژ( اوسیږي.  -افغانان )پښتانـۀ 
 دا د ښارگوټي شمال کې واقع ده. دلته ټول نورزي اوسیږي.   :پُشِت شهر  :پینځم

دره   :ږمههههههشه  دا د ـښارگوټي په ـسویل لویدیځ کې موقعیت لري. دلته اکسریت ئــــــې تاجیکان دي چې نورزي او   :انار 
 یان هم ورسره گډ دي.  ژ(، ظهوریان او سیستان -بارکزي افغانان )پښتانـۀ  

لري  دا ولـسوالي نـسبتاً همواره او مخ خال ـې ده او ډیره لویه ده او خال ـه ده، له جغلو ډکې دـښتې او لوړې ـسيحې 

د غرونو په امتداد سره ئـــــې ارضي تنون موندلې   عالقېکله ناکله پیښیدونکو غرنیو لړیو او د تایمینیو د  او او د تنگو 
 ده. 

 سته.   ئـې  سبزوار په خپله د سیمې د وگړو مرکز دی خو د کلیو ډلې هم په اکسریتو دښتو کې
ــۀ کاه سویلي برخې او انار دره   نماد»د قلع ــږي او  خوږېنیولې ده. په دې برخې کې   «14دشِت  ــا ــۀ په ندرت موندل ک ب

 تېریباً ناممکن دی.  په کې  غوریانو پورې سظر له ستونزو سره مخامخ کوي او خوځښت تر نو له دې کبله

د سیمو لوړوالی توپیر کوي د بیلگې په توگه د استوگنې    ۷۰۰۰د سه درخت د درې په سر کې له نیږدو  ددې ولسوالۍ 
 فیټه لوړ دی.    ۳۵۵۰ه خپله فیټو پورې رسیږي. سبزوار پ  ۱۹۰۰فیټو بیا د قلعـۀ قین د گاونډ په کش  روډ کې تر 

ده چې له اداري اړخه د هرات په والیت پورې اړوند ده خو له جغرافیوي او اتنوگرافیکي   ســبزوار یوه لویه ولســوالي 
  د سبزوارو د ولسوالي وگړي په مشخصد افغانستان د نورو سیمو په شان یا قومي اړخه باید په فراه پورې اړه ولري. 

 او د هرات د والیت وگړي پاړسیوانان دي. دي، ښائـې کندهار به استسنا  وي  پښتانـۀ ډول    او څرگند

پښتانـــــۀ دلته تېریباً ټول ئـــــې درانیان دي او نسبتاً څو غلزۍ کورنۍ هم ورسره سته. په فرمان خان او پشِت روډ کې  
ا په زاول کې مســلد دي  کې اکسریت دي. اڅکزي بی «کاه اوکل»نورزي مســلد دي او علیزي په ِده کاه، نا ــرآباد او 

 حال دا چې د انار درې لویه برخې کې ډیری تاجیکان دي. 
جوړوي په الندې ډول دی چې دا ټوله ولسوالي     :په پورته یادو سویو عالقه داریو کې د کلیو او نورو ځایونو لیست 

 :پورې د سبزوارو په لویدیځ کېمایلو   ۱۳  - ۱۲مندال له   او مندای ، ِده کاه، ِده اوکل او اوکل  -کاه او  - ۱ 

قومونه   انـۀغیر پښتـن نور هغهکرهڼه دوی ته ددې سیمې  دي؛  څښتنان  ددغو کلیو وگړي عمدتاً مالدار یا د پادو او رمو 
ــو »چې د   کوي ــتنو  ـ ــره کیږي. دلته په دې عالقه دارۍ کې    «15رفپـښ پگو کرنیزه ځمکه ده   ۲۰یا رعیت دي تر ـس

بارکزي اوـسیږي حال دا چې په دوه وو قلبو لپا ۲۰یعنی دا چې د   ره په کافي اندازه کرنیزه ځمکه ده. ِده کاه کې عمدتاً 
 نورو کې له یوې مخې ټول علیزي دي.  

 چهار محل    :۲

 کورنۍ لري  ۷۰۰کندز چې  :  )الف(
 کورنۍ لري  ۴۹کال عمر چې        

ــکر لرونکي کو  ۹۲۰کورني څاروي،   ۵۰ددغو دواړو کلیو تر منځ خل    ــره ـښ   ۳۵۰خرونه،    ۳۰۰رني څاروي، ـس
 ژرندې لري.  ۴آسونه او   ۵۰پسونه، 
  :داسې جوړه ده  :د نا ر آباد عالقه داري  :) (

 کورونه  ۱۰۰۰نا ر آباد     
خان      قلعـۀ شمس الدین 

 کج آباد     
 منگ آباد     

 
13 - Adraskand River 
14 - Dasht -i- Nammad 
15 - serfs of the Pashtuns 
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 10تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

ــې د علیزیو او   ۲۵۰۰کورونه دي چې     ۴۵۰۰دلته ټول ټال   ــې د تاجیکانو  ۲۰۰۰کورونه ئـ ، طاهریانو، ظهوریانو ئـ
 او نورو قومونو دي.  

قلبې    ۱۰ښــکر لرونکي کورني څاروي او  ۱۶۰خرونه،   ۱۵۰۰آســونه،   ۱۲۰اوښــان،    ۴۰۰۰پســونه،   ۷۰۰۰۰دوی  

 ځمکه لري. 
کال ۱۹۰۴علیزي مالداران اکسراً فار  ته ځي او له یو څه وخت تیرولو وروـسته بیرته خپلو کلیو ته راـستنیږي. په  ز 

ته نیږدې د علیزیو   کورنیو ژوند کاوۀ.   ۴۰۰مشهد 
بازار عالقه داري )چې د شهِر سبزوار په نامـــــۀ هم یادیږي( د تاجیکانو  ــــلـــــۀ    ۸۰۰. دوی  يکورونه لر  ۶۰۰د مـح

   :هټۍ لري. په محلـۀ قصابان کې دا سیمې راځي  ۳۰خرونه او   ۵۰۰کورني څاروي،  

 پوپلزي او نورزي او نور په کې استوگن دي کورونه  ۱۵۰۰ محلـۀ قصابان

  کورونه  ۶۵۰ خواجه نو
 

څاروي،    ۱۸۰۰دوی   کورني  لرونکي  او    ۱۰۶۰  اوښان،  ۴۰۰آسونه،    ۷۰۰  خرونه،  ۱۲۰۰ښکر  پگو   ۲۰پسونه 
 مکه لري.  کرنیزه ځ 

 مغالن )یا زاول (  :دریم
اڅکزیو څو کورونه هم ورسره   ۳۰۳مغالن له   تاجیکان دي. د  وگړي ئـې عمدتاً  کورونو جوړه عالقه داري ده چې 
 سته. 

 وگړي د  ورونو شمیر  لي

الن  ۱۵۰ سومو

 دلته ټول اڅکزي او پاړسي ژبې اوسیږي

 ۲۵۰ ج 

 ۵۰۰ ِده پالن

 ۲۰۰ برتخت

 ۵۰۰ آبادایز 

 ۵۰۰ جمبران

  چنگان

 

 کاریز سظید کې اردوزي اوسیږي. 
 باغِ جم کې اڅکزي اوسیږي، په ا ل کې لومړی تایمنیان دلته اوسیدل
 خریمان کې اڅکزي اوسیږي، په ا ل کې لومړی تایمنیان دلته اوسیدل

 کورونه دي  ۷۰۰میر حیدر کې 
استوگن دي.سیدایز آباِد باال کې   ان 

 آغا کې اڅکزي اوسیږي.ِده 
 ان اوسیږي.سیدِده میرزا قاسم کې  

   :ددې سیمې ملکیت په دې ډول دی

  ۳۱۷۰۰اوښان او   ۲۳۲۰آسونه،   ۳۳۵خرونه،   ۳۰۰ښکر لرونکي کورني څاروي،   ۱۷۰۵قلبې کرنیزه ځمکه،   ۱۰۷
 پسونه. 

 په الندې ډول جوړښت لري:    :یا ِرفل :زیِر کوه :یا  :فرما خان  :څلورم

 آبادشهر  

 Du Lurg دو لرگ نورزي

 جاجي

 اورین
 بارکزي

 لنگر

 فرمان
 نورزي

 بخت آباد

 

   :په الندې ډول جوړ دی  :پُشِت شهر  :پینځم
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کورونه. دوی   ۲۳۰د نورزیو، تایمنیو، طاهریو او نورو   چهار گوشه

ټول سبزوار ته نیږدې پراتـۀ دي. ددوی ځمکې د ادرسکند  
 په سیند خړوبیږي

 اسپنجمال 

 جوی غازي

کورونه دي، اکسریت ئـې مالدار دي چې اکسراً فار    ۳۰۰ پاج

 ته ځي او څه وخت هلته تیروي

 کورنۍ دي  ۵۸۰پشِت شهر 

 تورې کیږدۍ واال ظهوریان )سیستانیان(  ۲۸۰

 تورې کیږدۍ واال طاهریان  ۲۸۰

 تورې کیږدۍ واال مغوالن  ۲۰

 اوسیږيدلته ټول نورزي   ادرسکن

 دلته ټول نورزي اوسیږي جبر آباد

 دلته علیزي او پوپلزي اوسیږي کدولـۀ باال

 

وگړي   دارۍ  عالقه  د  شهر  پشت  څاروي،    ۴۵۰د  کورني  اوښان،    ۱۱۵۰آسونه،    ۳۱۵خرونه،    ۶۰ښکرلرونکي 
 قلبې ځمکه لري.   ۷۰پسونه او    ۵۶۰۰۰

   :په الندې ډول ویشل سوې :انار دره  :شپږم
 انادره  :الف
 قلعـۀ کاه   : 

   :له الندنیو کلیو څخه جوړه ده :انار دره  :لومړی
ئـې خړوبوي(، گرک ، زیکی، کالته )یو کاریز دی(انار دره، کالته    )ادرسکند 

تاجیکان دي  ۱۰۰۰دې سیمې کې تېریباً   کورونه دي چې عمدتاً 
کاه  :دوهم    :بیا په خپل وار په دوه وو برخو ویشل سوې ده :قلعـۀ 
 پُشِت قلعـۀ کاه  :الف

کاه  :   زیِر قلعـۀ 
 په هر یوۀ کې ئـې بې شمیره کلي دي

په  ډول  دا ولسوالي  هندي مونډه د غالتو کلنی حا ل لري چې دوه پر دریمه برخه ئـې کوالی سو   ۲۱۶۰۰۰منځني 
 غنم او یو پر دریمه ئـې وربشې وشمیرو.  

د پیرودنگ لپاره د اړتیا وړ توکي کیدای سي په عام ډول د ناخالصه تولید یو پر پینځمه   ۴۴۰۰۰یا   تر السه کیدونکي 

 خه دوه پر دریمه برخه ئـې غنم او یو پر دریمه برخه ئـې وربشې دي.  مونډه وگڼل سي چې له دې ډلې څ 
 ددې عالقه داري عمده کرنیز محصوالت غنم او وربشې دي.  

لنډیز په ډیر ټیټ اټکل سره په الندې ډول ده    :د سبزوارو د ولسوالۍ 
څاروي    ۷۹۲۰پسونه،    ۱۴۹۰۵۰کورونه،    ۱۲۳۷۶ ښکرلرونکي  کورني  آسونه  ۳۸۶۰خرونه  ،  ۵۸۳۵اوښان،   ،
د ۱۴۷۰  آسونه.  ۵۴۰خرونه، او    ۷۸۶۰اوښان،   ۱۸۲۰پسونه،   ۱۲۴۵۶۰  :له شمیرنو سره په پرتلې  ۱۹۶۹. 

له پخواني اټکل۱۹۰۴)دابس    د  دا ارقام ډیر تېریبي ارقام    سره په پرتلې  (  سي  د پام وړ توپیر لري او یوازې کیدای 
 (۱۹۰۴وگڼل سي. )ییت، میتلند، دابس 

سبزوارو په ولسوالۍ    ۳۵۵۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۸،  ۳۳  –  ۱۸ :سازوار د  له کې  فیټه. دا  چې  ځای دی  اساسي 

کال کې دلته راغلی وو وایي۱۸۰۳مایله له هراته لیرې دی. ییت چې په   ۷۴مایله د فراه له الرې او   ۳۳۳کندهاره     :ز 
تر کال نیږدې کورونه    ۱۰۰۰والړه ده.    یوې کرنیزې کرل سوې درې په مرکز کې دنگه د" سبزوار یوه کال لري چې 

کورنۍ ئـې د اڅکزیو دي. ددې کال   ۱۰۰پاړسي وانان دي او نیږدې   ئـې درانیان او نیمایيئـې  راتاو دي، چې نیمایي 
د   اوښتېکنډواله  په دننه   ډیر حا لخیزه دی او ش  نـۀ سته چې  او او  څوک په کې ژوند نـۀ کوي. دا ځای زښت 

په پریمانه اندازه تر السه کیدای سي. اوبـۀ ئـې هم پریمانه ده او دا ځای فوق العاده  حي ځای دی.    ورڅخه ياړتیا توک
د غالتو لپاره   ۲۰۰۰۰دلته د   سته چې  دی." گودام  مونډو یو گودام  دننه جوړ سوی  په کال کې  او ویل سوي چې  دی 

 همدا شان مخکې مېاله د سبزوارو وگورئ.  

 ن(  ۶۵ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۲۷  :وگورئ: سی سیه : د سیاه :سید سیه( 

 دا د درازي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.   :یا سادوهللا سعدهللا

دا د هریروډ پر ښۍ غاړه له سنگ بسته لږ پورته یو کلی دی. ویل سوي چې    ۶۱  –  ۵۶،  ۳۴ –  ۲۱  :سفر خان )ن( 
دا کلی د هرات د   ۱۴۰دلته    مایلۍ کې موقعیت لري.    ۱۸لویدیځ په کورونه ودان دي. )اې. بي.سي.( 
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دا یو مالگین خوړ دی چې د قلعـۀ نو له شمال لویدیځ گوټ څخه پر شیخ جنید راکوزیږي،   :۶۲  –  ۱۵، ۳۵ – ۱۵  :سفید 
بعې بیا د مایل تر نیمایي پورې پراخ دی، دا ځای خورا هموار او باتالقي ردا یوه لویه دره ده چې بستر ئـې د مایل له 

 اک(دی. )پیک

په    :۶۲  –  ۳۵،  ۳۴  –  ۲۸  :سظیدک  :یا  :سفید  کرخ د لویدیځ  د  چې  ۲  ۱/۲دا  ویل سوي  دی او  یو کلی  کې   د   مایلۍ 
تیموریانو» کال  ۱۰۰ «16کورشاند  ده چې  یو کال  دلته  دي.  گنبدي   کورونه په کې استوگن  کال دباندې  دننه او له  کې 

 کورونه هم سته او هم د کال شمال ته یو ډیر لوی په دیوالونو کې راتاو یو بڼ هم سته. )میتلند(

 مایلۍ کې یو کلی دی. همدا شان د چاۀ سظید    ۲۰)ن( ؛ دا د کش  د سویل لویدیځ په   ۶۲ –  ۱۴،  ۳۴  – ۴۹  :سفیدک

 کې موقعیت لري.  ۶۱ –  ۵۴  ،۳۳ – ۴۶ځای سته چې په  یو په نامـۀ
دا د فارسي په عالقه دارۍ کې یو تگاو دی چې له ختیځه راکوزیږي او له سویل   :)ن(  ۶۳ –  ۲۵،  ۳۳ –  ۵۵  :سفیدان

له   ډډې څخه د بولوا یا جواجه  گډ بهیرونه   ااوبو دد  سره او له ختیځې خوا له تول  سره یو ځای کیږي.    سیندختیځې 

نامـۀ بل خپله الره مخ په ایشالن نیس  هم سته. په دغـۀ  په نامـۀ یو کلی  شان دلته د دهاِن سظیدان  همدا  ي. )اې. بي.سي.( 
 )ن( کې موقعیت لري. ۶۲ –  ۳۸،  ۳۴ –  ۱۳کلی د هرات په سویل ختیځ کې په 

 برگ وي  :سفید بلگ  دی.   سینددا د هرات په سویل کې یو   :۶۲ –  ۱۱،  ۳۴ –  ۱۱  :ژ( –)ښایي سمه بڼه ئـې سظید 

انو  سیداوبې د ولسوالۍ د سیروان په عالقه دارۍ کې یو کوچنی کلی دی. دې کلي کې د  د دا  :۶۳، ــ  ۳۴ــ  :سفید دالک

 (۱۹۰۴کورونه دي. )دابس   ۸

  دیوا نۍ نېشې دا نوم مایلۍ کې یو کلی دی. اوس   ۶د نخشي د سویل لویدیځ په نیږدې   :)ن(  ۶۵ – ۱،  ۳۴ – ۹  :سفید 

 د دیوال سظید په بڼه ښیي.
 ۶۳ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۲۵وگورئ بایان    :سفید  وه 

دا یو تگاو دی چې له سظید کوه څخه د سه درخت ددرې تر سر پورې پر سویل   :۶۲ –  ۵۴،  ۳۳ –  ۵۰ :سفید سنگ ه

له دې ځایه   یوه الرهلویدیځ لوري راکوزیږي. دلته استوگن څوک نـۀ سته خو یو لږ کرهڼه په کې سوې ده. د او  د پل 
 موقعیت لري. مایلۍ کې   ۲۱. )ِمرک( دا تگاو د فارسي د شمال لویدیځ په هد ېد هریروډ تر درې پورې تلل

 ن(  ۶۳ –  ۵۲،  ۳۳ – ۴۰  :ساخر  :ساِغر: وگورئ :یا :ساغههَهر( 

مایلۍ    ۱۲کاروبار د نالې په اوږدو کې د هرات د شمال لویدیځ په د دا    :)ن(  ۶۲ –  ۱،  ۳۴ –  ۲۳  :سرخیز  :سحر خیز

چې   کلی دی  کې په کاروبار باند۱۸۸۵کورونه لري. د    ۱۵۰کې یو کوچنی  په میاشت  کال د مې  سیال   ېز  دروند 
فیټه   ۳۰، دغـۀ سیال  دلته یو ژور خوړ یا تاله جوړه کړه چې  هکړ  هئـې په اوبو کې ډوب  د کاروبار ټوله سیمه او  راغی
له المبو وهلو پرته پورې غاړه اوښتل    هغه مهال ؛فیټه ژور وو او غاړې ئـې د ر  په خاورو ډکې سوې وې ۶پلن او 

 سرخیز په ډول ښیي.د اوسنۍ نېشې دا نوم ورڅخه تېریباً ناشوني ول. )پیکاک(  
ژ( دی چې   –دا یو زرغون، بډای او په اوبو موړ او خړوبه تگاو )دره    :۶۳ –  ۳۷،   ۳۵ –  ۱۷  :سهه کوه :یا :سهکه

د قره جنگل الره   ښکاري چې  له بنِد تورکستان څخه مخ په سویل لویدیځ لوري د مرغا  پر سیند راکوزیږي. داسې 
په تېاطع تیریږي او دلته د غلزیو   تگاو څخه  له همدغـۀ  )میتلند(  ۷۰هم  دي.  د   کورنۍ استوگنې  کې  په اوسنیو نېشو 

 مایلۍ کې ښودل سوی دی.   ۱۲د ختیځ په  «17تهکال ریخ »سېا  په نامـۀ ثبت سوی نوم دی چې د 

د هریروډ پر کیڼې غاړې له جناور څخه  پدا د اوبې    :)ن(  ۶۳  –  ۳۲،  ۳۴ –  ۲۲ :سحرا یام  کې  مایله   ۷ه ولسوالۍ 
په ډول لیکل سوی دی.   «18سریامه»کورونه دي. په اوسنیو نېشو کې دا نوم د   ۷۰پورته یو کلی دی؛ دلته د قبچاقانو  

خان(  ) احب داد 
 کورونو یو کلی دی. )بومي معلومات( ۲۸دا په کرخ کې د    :۶۲، ــ ۳۴ــ    :سیل آورد 
دا په دولتیار کې یو تگاو او د یوۀ کلي نوم دی، دا تگاو په بادگاه کې له سویل   )ن(  ۶۵ –  ۳۲،  ۳۴  –  ۲۷  :سای سیاه 

هریروډ له درې سره یو ځای کیږي.   په نامـۀ یادیږي. للوري د  د تگاو د کلي  چې  دې تگاو پورته یو بل کلی دی  ه 
 )میتلند( په اوسنیو نېشو کې دا نوم د  د سیاه په ډول لیکل سوی دی.  

)دابس   کورونو یو کلی دی. ۴۰دا د اوبې د ولسوالۍ د چشت په عالقه دارۍ کې د   :۶۳، ــ ۳۴ــ   :خاِل ساکه :سا ه خا 
۱۹۰۴) 
او هم د یوې عالقه دارۍ نوم دی چې    :)ن(  ۶۳ –  ۵۲،  ۳۳ –  ۴۰:  ساغر :یا :ساخر دا د غور په والیت کې د یوۀ کلي 
کال کې  ۱۹۶۹وگړي لري. د ال نورو معلوماتو لپاره هغه معلومات وگورئ چې په   ۲۰۰۰۰کلي لري او تېریباً    ۳۴ ز 

نامـۀ ی په همدغـۀ  شان دلته  همدا  دولت خپارۀ کړي دي، وگورئ د غور تر سرلی  الندې جدولونه.  هم    سیندو  افغان 
 

16 - Koreshand Taimuris 
17 - Kala Rikhta 
18 - Saryama 
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په  پر فراه روډ ورگډیږي. دا عالقه داري  ده۱۹۱۴سته چې  په الندې ډول شرحه سوې  کال کې  دا د تایمنیانو په   :ز 
موقعیت لري. ددې    عالقۍ کې یوه کوچنۍ عالقه داري ده چې له فارسي سره په گاونډ کې د تیورې شمال لویدیځ کې 

ټکی ِده تیتان دی. ویل سوي چې دې سی  کورونه ودان دي. ) احبداد خان(  ۵۰۰مې کې د تاجیکانو ځای اساسي 

 دا په مرغا  کې د باالمرغا  په سویل ختیځ کې یو کلی دی.    )ن(  ۶۳ –  ۲۵،   ۳۵ – ۲۲  :ساخري 

 دا د محمودي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.  :ساخري

د  :)ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۴  –  ۲۳ :ساخ سلمان د هرات  په تشه کې  کالغ د لویدیځ  د کمر  خد    دا  غرونو په شمال لویدیځ 
کې یو لوی کلی دی، چې   کې    ۵له کمرکالغ څخه  الر.   دې کلي  کورونه دي.    ۲۰۰مایله لیری دی. ویل سوي چې 

په سیاسي تأریخي ژورنال یا   ه اوسنیو نېشو کېپ)پیکاک(   خو د افغانستان  ښودل سوی  په ډول  ساق سلمان  دا نوم د 
 دی.  افغان گزیتر کې ساخ سلیمان ویل سوی 

 دا د اغز کینگ یوه کوچنۍ مالگینه څانگه ده.   :۶۳ –  ۵۰، ۳۵ –  ۵۱  :صالح

 کورونه لري. )پیکاک(  ۸۰ویل سوي چې دا په هرات کې کوم کلی چې    :۶۲، ــ  ۳۴ــ  :ساالر
 ۶۳ –  ۴۴،  ۳۴ – ۲۱  :خواجه چشت  :وگورئ  :صالحي

د    :)ن(  ۶۳  –  ۵۰،  ۳۴  –  ۲۱ :سلمه دی    ۴۰دا  د یو    –کورونو )یو کلی  لوري   سیندژ( چې  له سویل  پر غاړه چې 
شپږ مایله پورته له هریروډ سره گډ کیږي. په  چشت  گانو خرگاه ۱۸۸۵راکوزیږي او له خواجه  کال کې د خواجه  ز 

گان چې دلته  اړوند دی او خواج   عالقېدې کلي په خولـۀ کې وې خو دا ځای په ا ل کې د فیروزکوهیانو د   د  گانې ه 

 دا ځمکې کري د فیروز کوهي ځمکوالو څښتنو ته د ځمکې د حا ل درې پر لسمه برخه ورکوي. )میتلند(
کال کې د ۱۸۸۵دا د گلرانو په شمال کې یو زوړ کاریز دی. دا کاریز په   )ن(  ۶۱ –  ۴۷،  ۳۵  –  ۲۳ :سَهماه  اریز ز 

د ټاکنې پر مهال پرانیستل سو او فوق العاده عالي اوبـۀ ورڅخه ترالسه سوې چې دا    –افغان   تحدید  رو  د سرحدي 
اوسنۍ نېشې د سُمبه کاریز نوم ښیي او په سویل خوا  آ  سپرو لپاره کافي وي. )پیکاک(    ۳۰۰اوبـۀ په یوۀ وخت کې د  
 .  کې دشِت سُمبه کاریز ښیي

او د  :)ن(  ۶۲  –  ۱۴،  ۳۳  –  ۱۸ :سمالن د اڅکزیو  کې  کلي  دی. دې  کې یوه کلی  زاول په ولسوالۍ  د سبزوارو د  ا 
په ډول ښودل سوی دی(  ۱۹۰۴کورونه دي. )دابس    ۱۵۰پاړسیوانانو   الن   . په اوسنیو نېشو کې دا نوم د شمــو

 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۱۲دا د هرات د سویل په   :۶۲ –  ۷،  ۳۴ – ۱۱ :سمنان 

  دی فیټه. دا کوتل د غرونو پر سر جوړ  ۴۶۷۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱ –  ۵۶،  ۳۴  –(  ۴۴ –  ۴۷) :سنگ کوتل :یا  :سنگ

د گلران او هرات تر منځ د مستېیم ارتباط تر ټولو نورو الرو مستېیمه   اوچې بادغیس د هرات له درې څخه جال کوي 
 وسیله ده.

لري. دا یوه فوق العاده عالي ال  ۴۶۷۰مایله اوږد دی او څوکه ئـې یوازې   ۳دا کوتل یوازې   ره ده خو د فیټه لوړوالی 

اوترایي یا سر  ۱/۲ مو مخ ځ   مایل په اندازې  ډډه کې  کوتل په شمالي  چې د  د وړی لري  او د شیوه والي  ته راځي  ې 
 کې ده.  ۵په  ۱تر  ۷په   ۱سختۍ اندازه ئـې 

کوتل او ن ته نور کوتلولونه هیڅ کله    ـۀنـۀ دا  په دغـۀ  واورو نـۀ دي بند کړد کوتل لویدیځ  نېشې  ي. )پیکاک( اوسنۍ 
 نامـۀ دې سیمې کې درې موقعیتونه ښیي.

لړۍ له کوتل سره مغاليه سي  دا کوتل نباید په شم  :)ن(  ۶۲  – ۱،  ۳۴ –  ۲۷  :سنگ مخکینۍ مېاله   –ال کې د اساسي 

ز  ۱۸۸۵وگورئ. دا یو کوتل دی چې د هرات ددرې د شمال د کوچنیو غرونو په خد الر.  کې واقع دی. پیکاک چې په  
کال ممبر باشي ته روان کوتله وواښت او    وو کال کې له دې کوتله تیر سوی دی او له سنگ بسته څخه   د نو له همدې 

 :  الندینۍ شرحه ورکړې دهالرې په هکله ئـې  
 فیټه.   ۴۷۰" له سنگ بسته راپورته سوی د کوتل تر خولې پورې لوړ والی  

یارډو پورې تنگه کیږي  ۵۰یارډه پراخه ده خو په تدریج سره تر   ۱۵۰د کوتل په خولې کې دره چې مخ په کوتل کوي  

پورې ر  ۳۰ا ان تر او بی ناهمواره ډبرې دي، که څه هم د درې   ډډو تهدواړو خواوو  د  سیږي. د درې  یارډو تنگوالي 
آسانه او د تیریدلو  د کوتل سربستر ډبرین دی خو بیا خو هم د تگ لپاره نرم دی او د شیوه والي سختوالی ئـې آسانه دی. 

ک    ۸  ۳/۴وړ دی. په   چ  آوو د چشمـۀ  تیریږئ چې  یوې چینې څخه  تاسو د اوبو له  په نامـۀ مایلو کې  )چ  آب ( 
تیریږئ.   څخه  مایلو کې تاسو د غرۀ له څوکې  ۹  ۱/۴په   ده او اوبـۀ لري.کې  کیڼې غاړې  هیادیږي. دا چینه د الرې پ

ۀ دی. د کوتل له خولې د کوتل تر سره جگوالی   فیټه دی.    ۶۶۰تر دې ځایه ستوغ والی آسانه دی او هرې خوا ته ډیر ـښ

 ی او چې دواړو خواوو ته ئـې لوړې ډبرې والړې دي او السرسی ورته ناشونی دی.  یارډه ارت د  ۱۰۰کوتل په خپله  
د کوتل له سره د کوزیدلو الره د یوې لویې درې له الرې کیږي چي کیڼ لور ته متدرجاً مار پیچه کیږي. دا ډیره آسانه 

  ۱/۲مناسبه او لویه ده. کښته کیدل په  فیټه دی، ځینو ځینو ځایونو کې الره ډبرینه ده خو  ۲۰الره ده او د الرې پلنوالی  
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

په نامـۀ یادیږي او   «19چشمه راه درخانه»مایل کې د اوبو یوه چینه راځي چې د  ۹  ۱/۲مایل کې پای ته رسیږي. په  ۱
کو ـو ــس کیڼ لور ته کم عمېه ده. دا تېریباً د دوه وو مو

 په اندازه اوبـۀ لري.   20
تر یو ځای   ویالوکیڼ لور ته الره د بتون او سنج آو )سنج آ ( د   :سړک په دوه وو څانگو ویشل کیږي  کې په لسم مایل

ځایه تر دا الره ژ( ته ځي.    –باشي کال   )د معمار  «کال ممبرباشي»کیدلو پورې ځي؛ ښي لور ته الره    ۱/۲له همدې 
 کاسه ډنډ ته ځي.   «21شاشه خر»و کپر الرې څخه په اوښتلو د ا  پورته له ماتې کنډ ومایل  ۱۱

ددې کاسه ډنډ سویل لور د منېيعه غونډیو له لړۍ او د خاورینې پښتې له خد الر.  سره موازي ده چې په دې ډول 
لپاره ډیر امکانات ورکوالی سي.  سره له دفاعي اړخه د م  دافعې 

پاتې نوره الره باتالقي الره ده چې له سبزو ډکې مخ خال ې او نرمې څپاندې یا متموجې ځمکې باندې پر مخ تللې ده. 

 )پیکاک(
ــ  ۳۴ــ    :لکهۀ، سنگ د غلزیو    :۶۳،  کې یو کلی دی چې  د اوبې په ولسوالۍ  دي. )دابس    ۶۰دا  کورونه په کې ودان 

۱۹۰۴) 
 

 نور بیا

 ۶۵ – ۵، ۳۴ – ۳۰  :سنگ بَهر

 

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

 

 
19 - Chashma Rah Darkhana 

20 - masak   مسک انگلیسي لغت نـۀ دی یا به هندي وي یا تورکي. خو که موخه ئـې مشک وي خو مشک خو واضح دی چې معنی ئـې د :
اعلم    ژ -پسونو له پوستکي جوړ مشک دی. ښایی موخه ئـې همدا مشک وي او تایپي غلطي به سوې وي. وهللا 

21 - Shashakhar 
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