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دا د بلخ په شمال کې یو کلی دی. دا کلی د نهِر دولت آباد پر غاړه واقع دی او    :)ن(  ۶۶  –  ۴۷،  ۳۶  –  ۵۸  :چهار باغ 

دا کلی د دولت آباد د  )اې. بي. سي.(  کورنۍ میشتې دي. ۷۰په همدې نامـۀ کلي ته نیږدې واقع دی. دلته د عربانو ظاهراً 

 .  واقع دیمایلۍ کې  ۵سویل لویدیځ په نیږدې 

 دا د اندخوی په شمال لویدیځ کې د قرقین د الرې په اوږدو کې یو کلی دی. دا   :)ج(  ۶۵ – ۱۳، ۵۹ – ۳۶ :چهار باغ

)ن( کې   ۶۵ –  ۵۵، ۳۶  –  ۱۷کلی د خان چارباغ په ډول هم لیکل سوی دی. په دغـۀ نامـۀ بل کلی د سرپل د شمال په  

 موقعیت لري.  

دا له بلخ څخه تقریباً یو مایل لیرې آقچې ته د تللې الرې په اوږدو کې یو کلی    :۶۶  –  ۴۸،  ۳۶  –   ۴۵:چهار باغ گلشان 

کورنۍ میشتې دي. خو پیکاک وایي چې دلته د پټهانانو    ۲۰ژ(    –دی. میتلند وایي چې دې کلي کې د دراني افغانانو )پښـتـنو  

ري. دلته د اوبو دوې ژرندې سته او د کلي کلني کرنیز  غوایان ل  ۱۰اوښان او    ۶۰پسونه،    ۴۰۰کورنۍ میشتې دي او    ۱۰۰

 دي. )اې. بي. سي.(  ېمونډه وربش ۲۰۰هندي مونډه د غنمو او  ۵۰۰محصوالت 

بلخ تر منځ الرې په اوږدو کې   –فیټه. دا د آقچې  ۱۱۰۰ :لوړوالی :)ن( ۶۶ – ۲۸، ۳۶ – ۵۲ :)نمک( :چهارباغِ نیملک

کورنۍ   ۲۵مایلۍ کې یو کلی دی؛ دې کلي کې د وزبیکانو    ۴ل لویدیځ په نیږدې  مایله د نیملک د شما  ۱۷له آقچې څخه 

همدلته د دمې نیولو یو نامتو ځای او هم یو گودام هم سته. کله چې پیکاک د سپتمبر په میاشت کې دلته راغلی   ژوند کوي.

وو او السرسی هم ورته گران وو چې    یو ډنډوو اوبـۀ په کې په ندرت موندل کیدلې او د اوبو یوازینی ځای د والړو اوبو 

په شا و خواوو کې د قرارگاه اچولو لپاره هم ځای نـۀ وو. دا ښایي د روډ بنِد امیر د اوسنیو سیالبونو له کبله وي چې د 
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اوسنۍ نقشې د چهار باغِ نمک نوم ښیي چې د آقچې د  )اې. بي. سي.(  اوبو د کانالونو سرونه ئـې له ځان سره وړي دي.

 مایلۍ کې موقعیت لري.   ۱۲ختیځ په سویل 

فیټه. دا له آق کپروک څخه تر پِل بابه زنگي پورې د الرې په    ۶۵۰۰ :لوړوالی  : »ج«  ۶۵ –  ۳۶،  ۳۵ –  ۵۴  : چهار بید

وجهه د ولې له څلورو    مایله لیرې د دمې نیولو یو ځای دی. دا ځای د خپل نوم اشتقاقي ۴ ۱/۲اوږدو کې له قرچي څخه 

ونو څخه اخلي او همدلته د اوبو یوه چینه سته او د قرچي دویالې لپاره په ټول کال کې د اوبو سرچینه ده. ښایي سرتیري 

د قرارگاه اچولو لپاره سم ځای نـۀ سته. دلته ډیر    کې  وکوالی سي په چهار بید کې قرار گاه جوړه کړي ځکه په قرچي

لري او په دوبي کې پریمانه واښـۀ او ښایي سون توکي هم ولري. د اړتیا وړ توکي له قرچي   ـۀبځای دی چې پریمانه او

 څخه. )میتلند(

ې د دکیلومتر مربع مساحت لري،    ۵۱۷دا د بلخ د والیت یوه ولسوالي ده چې    : )ن(  ۶۶ –  ۴۲، ۳۶  –   ۴۶ :چهار بوالق 

د  تنو پورې ویل سوی دی.  ۱۹۸۱۶تر  ۱۲۹۰۵ی دی چې له ولسوالۍ دوگړو شمیر افغان سرچینو په بیالبیلو ډولونو ویل

فیض آباد او مردیان، شمال کې دولت آباد، ختیځ کې بلخ او په سویل کې د چمتال ولسوالۍ   : لویدیځ  :ې ولسوالۍ کرښېد

  ډیر استوگن وگړي لري. لنډ مهالې  ۵۰۰هغه ئـې له  ۱۱کلي لري چې له دې ډلې څخه  ۶۶دي. د چهار بوالق ولسوالي 

  :غو کلیو نومونه په دې ډول ښودلي ديد دمجلې 

 

 ورناغـۀ نـَـو وارد  شاتي  قـُـرچي وطني مرکِز چاربوالق
 چوچک وطني قوق آباد خواجه روشني احمد آباِد وطن

 آدینه مسجد قزل قلعـۀ وطني  قریش ِدهانو
 نو شهِر وردَک چرگی وطنی توره تیکه شیخ تاِش تیمور وطن

 چوبـۀ تیمورک گور تیپه بُز تیپه  ناصری ساالر تیپـۀ  

 سال اریغ  سال بـَـُرن  لچک اریغ  برالک 
 لبک شلخی ِ سفلی وستالگي منگولي وطني

 سپین کی وطنی سبزیکار  آق تپـۀ وزبیکیه درغاِن ناصري 
 ارزان کاِر وطني  زیگ زاِگ وطني تیمورک سفلی  تیمورِک علیا

 وچه ونه وطني  استان  نوی کوټ  تیگ

 شیخ تاش تیموِر نو وارد دیسـۀ وطني نو وارد و یاس ژنگوره وطني
 آباِد نو وارد آق تپـۀ نو وارد  قاَوچي نو واردِ  نو وارِد قزل قال 

 نو وارِد زکزک چرِگ نو وارد خواجه روشني نووارد ورناغـۀ وطني 
 ددرغاِن نو وار ارزان کاِر نو وارد  نو وارد وچه ونه  نو شهِر وردک شاه پیکال

 ارلدخواجه گ شلخی نو وارد سپین کی نو وارد زنگوره نو وارد

 قاضي تپه آدینه مسجِد نووارد چوچه کـۀ نو وارد  منگولی نو وارد 
 وزبیِک تور تیکه نو وارد  دیاِس مهاجر کهنه چاربولک گله جوی 

   نو وارِد چرگي یکهتقندهاري 
 

دا د  :زکال په الندې ډول شرحه سوی دی۱۹۱۴ې ولسوالۍ اداري مرکز دی. دا کلی په د دد چهاربوالق په نامـۀ یو کلی 

  ۴۰بلخ د الرې د سویل په څو مایلۍ کې دی. میتلند وایي چې دې کلي کې د غلزیو   –نهِر چهاربوالق پر غاړې د آقچې  

اوښان  ۴۰پسونه او  ۳۰۰کورنۍ دي چې  ۱۰۰ کورنۍ استوگنې دي خو پیکاک د اټکل له مخې وایي چې دلته د پټهانانو
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هندي مونډه   ۸۰۰غوایان لري. نوموړی واي چې دلته د اوبو یوه ژرنده هم سته او د کلي کلني کرنیز محصوالت  ۳۰او 

 مونډه وربشې دي. ۸۰۰غنم او 

ر په دوه ووکتارونو کې  د کلي شمال ته، د عمومي الرې په اوږدو کې، د چهابوالق بازار او سرای دی. د چهاربوالق بازا 

اونۍ په  په شمال کې واقع دی. دلته  ټولگه ده چې د عمومي الرې  یوه  بازار    کې  د گنبډي والو هټیو  ییز  یو ځل سیمه 

هاخوا د چهاربوالق   ر"سرای ټینگه احاطه لري او گرد چاپیره ئـې یو خندق دی. او شا ته ئـې و  :جوړیږي. میتلند وایي

و خښتو له یوۀ پله څخه تیریږي. د الرې په سویل کې د نهر شا ته یو کوچنی جهیل دی. دا  نهر دی. عمومي الره د پخ

 جهیل د جون په میاشت کې وچ وي."

ې لپاره چې اوبـۀ د دز کال د آگست په میاشت کې ښاغلي دروموند په دې ځای کې په نهر کې اوبـۀ ونـۀ لیدلې او ۱۸۸۶د 

مایله لیرې دی. په قزل قلعه کې د قرارگاه یا    ۳ ۱/۲چې له عمومي الرې څخه    تر السه کړي باید قزل قال ته تللی وای

ې  د دسته. خو  ـۀځای سته او پریمانه واښـۀ لري او ویل سوي چې د ټول کال په اوږدو کې دلته واښ ـۀکمپ وهلو لپاره ښ

مایله لیرې   ۱۱  ۱/۲لویدیځ څخه  ډکه ده او په باراني هوا کې لمده وي. سرای د بلخ د دروازې له    وای ځمکه په مالگځ

 دی. )اې. بي. سي.( 

دا د هغـې الرې په اوږدو کې یو ځای دی چې له روی څخه تر چهار اولیاء    :)ن(   ۶۷ –  ۴۲، ۳۵  –  ۵۰  :چهار چشمه

مایله دی خو داسې ښکاري چې تر دې به لږ  ۱۳ ۱/۲پورې د لویدیځ پر لور ځي. ویل سوي چې له روی څخه ئـې واټن 

ار چشمې کې د درې په اوب یلوونکي کې څلور ډنډونه دي او هغه ویاله ئـې ډکوي چې په شمال خوا کې له وي. په چه

او تر چویان چشمه  له الرې  بولک )شیلمیتو(  ته د قربان  یوه الره شمال خوا  له همدې ځایه    تر   غرونو راکښته کیږي. 

متره لوړوالی ۳۵۱۴په دې نامـۀ یو غر هم ثبت کړی دی چې    افغان گزیتر)اې. بي. سي.(    پورې تللې ده.  لمش«اور»

  ۲۸)ج( کې واقع دی؛ او یو کوتل د سرکاري د سویل ختیځ په  ۶۷  – ۴۰، ۳۵  – ۵۱لري او د سمنگانو د سویل لویدیځ په 

 .  )ج( کې واقع دی ۶۷  – ۳۹، ۳۵ – ۴۸مایلۍ کې په 

ایبکو  –فیټه. دا د چهار در د کوتل له الرې د چاریکار  ۶۶۰۰ :لوړوالی :)ن( ۶۸ –  ۳۷، ۳۵  – ۲۴ :چهار دَر :چهاردار

 مایله لیرې واقع ۱۹مې نیولو یو ځای دی. دا ځای د دو آب په ولسوالۍ کې له دهاِن ایسکر څخه د دد الرې په اوږدو کې 

سَوَزک له شماله راځي، تلخان له ختیځه راځي د  دی. په چهار در کې درې سیندونه له یو بل سره یو ځای کیږي یو ئـې

او اَو سفید له سویل څخه راځي، دا دریواړه د سیاه ُمنده سیند جوړوي چې د لویدیځ پر لور بهیږي. د کمپ یا قرارگاه د  

اَوسفید د سیندونو تر منځ په پوزې )سنگپوزې( کې دی. دا پوزه د یوۀ متساوي  جوړولو لپاره تر ټولو ښـۀ ځای د تلخان او

سَوَز ک د  د یارډه ده. د تلخان او  ۷۰۰یارډه او قاعده ئـې  ۴۷۵برابرې اضالع هره ضلعـه ئـې د الساقین په ډول ده چې 

ک جوړ کړی دی چې د اَو سفید د سیند  سیندونو تر منځ نور ځای هم سته. په ټوله کې دلته پریمانه ځای سته. امیر یو سړ

  ۱۸۸۶دی. په له ښۍ غاړې کښته راغلی دی او ان تر تلخان پورې له او سفید سره د یو ځای کیدنې له ټکي لږ پورته تللی 

زکال کې د تلخان د سیند پر سر پل نـۀ وو جوړ سوی خو د پلـۀ د طرفینو حائـل دیوالونه ئـې چمتو ول. د پـلـۀ د دوه وو  

 فیټه په پام کې نیول سوی وو.   ۲۱فیټه او د پله د منځ ارتوالی  ۴۰و تر منځ اوږدوالی ستن

افغان سرحدي تحدید کمیسیون د تلخان له پلـۀ څخه د یوۀ مؤقت لرگین پلـۀ پر سر تیر سو دا پل د تلخان او اَو سفید د یو 

د  یارډه دی.  ۳۰له یوې غاړې تر بلې غاړې   یارډه پورته جوړ سوی وو. د سیند ارتوالی  ۳۵۰ځای کیدلو له ټکي څخه 
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فیټو پورې ژورې اوبـۀ لري. د   ۳تر  ۱یارډه دي. سیند په اکتوبر کې له  ۷۰سیالب د اوښتلو د مخنیوي محافظتي غاړې 

یوۀ  د اوبو چټکوالی ئـې توند دی. د پـلـۀ د جوړولو لپاره چارتراش د اَوسفید په اوږدو کې د سیند بستر یا بیخ ډبرین دی. 

مایل په واټڼ کې تر السه کیدای سي. د چهار در اوبـۀ فوق العاده عالي دي؛ سون لرگي پریمانه دي چې هغه هم د اوسفید 

د سیند د غاړو په اوږدو کې پورته یو مایل لیرې تر السه کیدای سي. د واورو له ویلي کیدلو وروسته دلته د یوې میاشتې 

نـۀ مو بیا  نور  او  لپاره ځای د ورسندانلپاره واښـۀ سته  کیږي. د اوښانو د څـرلو  پر لوړې سطحې سته چې د    1ندل 

 « د غرۀ له سره د نیمې ورځې مارش لیرې ده. )دُرموند( 2»ِزبومک 

 بندر :وگورئ :چهار دره

 چهاردر تپه   :شپږم ټوک: همدا شان وگورئ :وگورئ :چهار دار یا چهار در کوتل

دا یو څرگند سر پلنی غر دی چې د پام وړ لوړوالي په لرلو راپورته سوی او د   : ن(۰ ۶۸ –  ۷، ۳۶  -۱۱  : چهاردار تپه

مایله   ۶ایبک د الرې په سویل کې له ایبکو څخه ختیځ ته  –رې له هر ځایه له ورایه ښکاري. دا غر د چاریکار د دایبک 

  ې . ویل سوي چې دا غر د چهار دارد تپلویدیځ ته ئـې یوه الره ښکاري چې پر لوړې سطحې ورختلې دهلیرې واقع دی. 

کوتل ته ورخیږي. دا الره په شور آب منتهي کیږي. مخې ته ئـې نیږدې د کوچنۍ دښتې  په نامـۀ یادیږي او الره چهاردار

 بلې غاړې کې یو ډول اوږد غر دی چې د )کوۀ خاکستري( په نامـۀ یادیږي.  

دا د صوف د درې دولسوالۍ په ولیشان کې د کلیو یوه ډله ده. دا کلي د هغـې الرې    :)الف(  ۶۷  –  ۱۳،  ۳۵  –  ۳۲  :چهار ِده

مایله    ۶تر جعفر کال )بنِد امیر( ته تللې چې له آهنگران څخه نیږدې    د چشمـۀ دزدان له الرې   پورته  پر غاړې واقع دي چې

غو کلیو استوگن وگړي د دای میرداد د ددي. په چهارِده کې د )میچتک( ]دوه کلي[ او د )سفید خاک( ]دوه کلي[  کښته دي.

 کورنۍ دي. )امیر خان(   ۸۰په چاچي څانگې پورې اړه لري او ټولټال 

د  دا د سنگچارک د ولسوالۍ د فریسکان تگاو په پورتنۍ برخې کې د کلیو یوه ډله ده.  :۶۶ – ۲۸، ۳۵ – ۵۳ :چهاردهي

کلیو خلک )آق پای( او )چیلمرد/ چهل مرد( دي او ویل سوي چې د خرگاه گانو په کلیو   غو کلیو او د گاوندیو ورڅیرمهد

د  رې د اړوندو څانگو په تشو کې تر یوې کچې کرهڼه کوي. خو د دکې له درې ډیر لیرې ژوند کوي خو په درې کې او 

 ورنۍ دي. )میتلند( ک ۱۰۰وی ژوند او ژواک ټول په مالدارۍ پورې تړلی دی. په چهاردهي کې د خواجگانو د

دا د نهر اصفهان پر غاړه بلخ ته نیږدې یو کلی دی چې د عبدالرحیمزي    :)ن(   ۶۶  –  ۵۲،  ۳۶  –  ۴۴  :چهار گنبد  :چهار گنبذ

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.(  ۱۰۰غلزیو 

ـ ۳۵ــ  :چهار قلعه    ۲ر په درې کې له پائـین گذر دا د میمنې د المار په ولسوالۍ کې یو وزبیک کلی دی چې د الما : ۶۴، ـ

 ( گریسباخیوه الره د قره گلي کوتل له سره میمنې ته ځي. ) همایله کښته واقع دی. له همدې ځای

ـ  ۳۶ــ    : چهار ِکـند کورنۍ په    ۶۰کال تگاو په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د وزبیکانو   سَوزمهدا د سنگچارک د    :۶۶، ـ

 کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(

دا د آق کپروک د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده. ظاهراً داسې ښکاري چې د   :۶۶  –  ۵۵.  ۳۶ –  ۱  :ند آق کپروکچهارک

ې لپاره دغـۀ ځای ته کارول سوی چې د یوې لویې سیمې لیرې پرتو کلیو ته دې اطالق سي او ضرور  د د چهار کند نوم 

 
1 - Warsandan 
2 - Zebumak 
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

کپروک چهار کند له چیلمتو، للمي، سهراب، سوخته او د  د آق  ویل سوي چې  نـۀ ده چې هرو مرو دې څلور کلي وي.  

)باپوشت( له یوۀ کوچني کلي څخه جوړ سوی دی. ټولو دغو ځایونو کې وزبیکان میشت دي او داسې ښکاري چې دوی 

 دې د آق کپروک او درۀ صوف تر منځ وي. )میتلند(

کیلومتر مربع مساحت  ۱۴۳۸القه داري ده چې دا د بلخ د والیت یوه ع :)ج( ۶۷ –  ۳۷،  ۲۶ –  ۲۹ :چهار کند مزارشریف

ې عالقه دارۍ د دتنو پورې ویلی دی.   ۱۵۲۳۱تر   ۱۳۰۸۵لري او افغان سرچینو ئـې د وگړو شمیر په بیالبیلو ډولونو له 

شولگره، په شمال لویدیځ کې دهدادي، په شمال کې نهر شاهي، په ختیځ کې خلم او په سویل کې ئـې د   –لویدیځ  :کرښې

 .  درې ولسوالۍ ديصوف 

ډیر استوگن وگړي لري.  ۵۰۰کلي ئـې تر  ۱۹کلي لري چې له دې شمیرې څخه   ۳۹د چهار کند مزارشریف عالقه داري  

   :غو کلیو نومونه په دې ډول ښودلي دید دلنډ مهالې مجلې 

 گیرو سفید چشمه بابا قوچي  شهِر چارکند 
 آبخانه  سر آسیاب  خانقاه  خانقاه و سرآسیااب 

 یکه تال اوی بوالق  شور بوالق تندورک 
 شاه انجیر  کفش شینهمیرگن  بوریا باف 

 سرخ کوچه آج میرجي  غچِ هزاره  وزوماچه

 چپ قبرغه چهار محله و قوروغ  ناب ایي
 اورزعلي )عوض علي( قورچـۀ ایالق ترح لي  گرگب 

 فاطمه چشمـۀ ایالق پس چاۀ ایالق آب درۀ ایالق خواجه بندي
 بوالقِ ایالق غچِ وزبیکیه  قوره گن بوالق جان 

    قلتان 
 

اداري مرکز دی  تد چهار کن په  کلی د دې عالقه دارۍ  په دې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴. دا سیمه  دا د    :ز کال کې 

شمال   رېد د صوف  پیکام درې او دد مزارشریف یوه عالقه داري ده. دا عالقه داري د روِد بنِد امیر د سیند په ختیځ کې 

ئـې د   ۷۰۰کورنۍ ئـې د هزاره گانو،   ۴۰۰کورنۍ دی چې  ۱۴۳۰ې سیمې د وگړو ټولټال شمیر د دته گاونډۍ سیمه ده. 

ئـې د وزبیکانو دي. دوی هر یو په خپلو جال جال کلیو کې ژوند کوي پرته له هغې له یو سره مدغم او   ۴۳۰تاجیکانو او 

 مختلط سوي هم دي. )اې. بي. سي.( 

 دا د کچان د سیند پر غاړه یوه سیمه ده چې د کته کال، پانیچ او بوینقرې کلي ئـې  :)ن(  ۶۶ –  ۱۳،  ۳۵ –  ۵۵  :چهار ِکنت

 کرښې جوړوي.  

دا یوه تنگه ژوره دره ده چې د قره کوتل له لوړې سطحې څخه مخ په شمال لویدیځ لوري راکوزه سوې او   :چهار مغزار

)اې. بي. سي.(   مزار شریف سړک پر مخ تللی دی.  –کیږي چې ورالندې ئـې د کابل  د اوچِ تاش له تنگي سره یو ځای  

 .  )ن( کې ښیي ۶۷ – ۵۰، ۳۵ – ۳۰)ن( او چهارمغزای په  ۶۷  – ۵۷، ۳۵ – ۲۷اوسنۍ نقشې د سِر مغزار نوم په 

کورنۍ دي.    ۱۰  «3دا د دوآب په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دې کلي کې د »زی هوبي تاتارانو  :)مغزای(  :چهارمخسای 

 )اې. بي. سي.(

 
3 - Zai Hubi Tatars 
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

د    دا د مزارشریف په چهارکند کې د شادیانو له سویل لویدیځ څخه څو مایله لیرې  :۶۷  –  ۱۱،  ۳۶  –  ۳۰  :چهار محله 

چهار  »( اوسنۍ نقشې دا نوم د  کورنۍ دي. )میتلند  ۲۰څلورو کوچنیو کلیو یوه ډله ده. په دغو کلیو کې د هزاره گانو ټولټال  

 په ډول لیکي.  «مله

سره په گډه د    «مک»له  دا عالقه داري  دا د سِرپل یوه عالقه داري ده.    : )ن(  ۶۵ –  ۶،  ۳۵ -  ۵  :چهار صده :چهار سده

په څلورو طائـفو ویشل سوي دي  ۱۵۰۰فیروزکوهیانو   او    :کورنۍ لري چې ویل سوي  یاري  یاري، خدا  جواني، هللا 

 ري. محـمدیا

   :ویل سوي چې چهار سده په څلورو فرعي څانگو ویشل سوې ده

 گوهر، منگ او ِده یک  ۱

 ِده حاجي، نیلینج او کــَــنـــَـک  ۲

 بدقول، خجک او گیلخین ۳

 بردیز او شیمرگ  ۴

 )اې. بي. سي.(
 

 ي دي.لتر سرلیک الندې راغ په دې هکله ال ډیر معلومات په دریم ټوک کې د فیروزکوهیانو

په   او  په پوځي ولسوالیو کې راځي  یوه قطعه  ۱۹۰۰چهارسده د هرات  پلي ځواک  ئـې د  په گارنیزیون کې  ز کال کې 

 خاصه داران ول. )آی. بي. سي.( ۲۰۰)هراتي کنډک( او 

کورنۍ په کې میشتې   ۱۵د عالقه دارۍ یو کلی دی چې د تاجیکانو  دا د ایبکو د سِرباغ :۶۸ – ۴،  ۳۶ – ۱ :چهار سنگ 

 د »غار سنگ« په ډول ښیي.  م)اې. بي. سي.( اوسنۍ نقشې دا نو دي.

مایلۍ کې په نهِر عبدهللا کې یو کلی  ۸سویل لویدیځ په نیږدې   - دا د بلخ د سویل :)ن(  ۶۶ – ۵۰،   ۳۶  – ۴۲  :چهار سنگ

 دی.

کورنۍ دیره دي. پیکاک وایي چې چهار سنگ له موشکور څخه بویرلیق پورې د تللې الرې    ۱۲۰دې کلي کې د وزبیکانو  

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.(  ۴۰۰په اوږدو کې واقع دی او زیاتوي چې د وزبیکانو 

)اې.    کورونه لري.  ۲۵و کلی دی. دا کلی  دا د شبرغان د ولسوالۍ په آبِ سیاه کې ی  :)ن(  ۶۵  –  ۵۰،  ۳۶  -  ۴۳  :چهارشمبه

 .  دا کلی د شبرغان په شمال ختیځ کې موقعیت لريبي. سي.( 

کې یو کلی دی   «4چیکچکته »فیټه. دا د میمنې د عالقه دارۍ په  ۲۳۰۰ :لوړوالی :)ن(  ۶۳ – ۵۹، ۳۵ -۴۵ :چهار شنبه

د کې استوگنې دي. د خواجه چهارشمبې زیارت  کورنۍ په ۱۰۰مایله لیرې دی او د وزبیکانو  ۴۲چې باال مرغاب څخه 

 ې درې په شمالي اړخ کې دی. دې سیمې که ډیره کرهڼه سوې ده چې په څو ځایونو کې گڼې ونې لري.  د

دلته پراخه ده او له هرې خوا ورباندې ډیرې ټیټې غونډۍ راتاو دي چې په منځ کې ئـې کرار کرار سیند    هد کال ولي در

سوې دي. که ښه ورته په ځیر وگورو نو دا سیند نـۀ بلکه یوازې یو خندق دی خو د پلنوالي په پرتلې ډیر ژور   ته شیوه

ته ورته دی چې د څارویو د تیریدلو سمبر په میاشت کې ئـې اوبـۀ تر ژیو رسیدلې وې او کټ مټ یو دام د د ۱۸۸۵دی )د 

 د دریو بوټي او د ولې کوچنۍ ونې شنې سوې دي.  ې خندق پر غاړو د دلپاره ناسم او نا راحته ځای دی. 

 
4 -Chichakta 
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 10تر 7 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

ز کال د ژمي ډیرۍ برخه همدلته تیره کړه. دوی ته  ۱۸۸۶  –  ۱۸۸۵د افغان سرحدي تحدید کمیسیون برتانوي برخه د  

څرگنده سوه چې دا ځای تر باال مرغاب ډیر سوړ دی ځکه دوی پروسږ کال ژمی په باالمرغاب کې تیر کړی وو. )میتلند(  

 مایلۍ کې واقع دی.  ۱۹نیږدې  ۱۹شمال لویدیځ په  –د فاریاب د والیت د قیصار د لویدیځ دا کلی 

کورنۍ په کې استوگنې    ۴۰دا د هژده نهر د ولسوالۍ په نهِر مگزوم کې یو کلی دی. چې د ارسري تورکمنانو    :چهار شنگي

 دي. )اې. بي. سي.( 

مایلۍ کې یو کلی دی چې   ۱۲پر غاړه د آقچې د شمال لویدیځ په  دا د نهِر سیدآباد :)ن( ۶۶ – ۴،  ۳۷ – ۱ :چهار شنگي 

 . مایلۍ کې واقع دی ۷دا کلی د شیخ رازي د لویدیځ په  کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.(  ۷۰د ارسري تورکمنانو 

مایله   ۵ دی چې د درۀ صوف په درې کې له کال سرکاريمنځغری دا یو  :)ج(  ۶۷ –  ۱۴،  ۳۵ – ۵۷ : چهار تک  :چارتک

ته نیږدې یو کلی دی چې د »اشلِز« په نامـۀ یادیږي.  ورته مایله اوږد دی او   ۸ منځغریکښته راوځي. ویل سوي چې دا  

خپل نوم له یوۀ تنگي څخه اخیستی دی چې په همدغـۀ نامـۀ نیم مایل پورته    يدې منځغر،  چهارتک نومیږيمنځغری  دا  

 دی او نـۀ سخت. )صاحبداد خان(  واقع دی. دا منځغری نـۀ ډبرین

ې کلي له څنگه  د ددا د میمنې په ولسوالۍ کې د تیالن په تنگي کې یو کلی دی.    : )ن(  ۶۴  –  ۵۲،  ۳۵ –  ۴۸ :چهارتوت

یارډه پراخه ده. چارتوت کې د سنغ علي  ۲۰۰مایله کښته کال نیازبیگ ته ځي. دره دلته  ۷هغه الره تیریږي چې له تنگي 

 دا نوم د چارتو په ډول ښیي. افغان گزیترونه دي. کور ۲۰وزبیکانو 

دا د هغو غرونو پر سر یو کوتل دی چې د سیغان او د کهمرد د ولسوالیو تر منځ    :۶۷ –  ۳۸، ۳۵ –  ۱۵ :چهار زنگي

چې د دشِت سفید الره    څخه  مایله لیری دی. له هغـۀ ټکي  ۸د کوتل له ختیځ خواته څخه  ن  کرښه جوړوي او د دندان شک

مایله کښته یوه الره تللې چې ظاهراً )له دشِت گزک( تیریږي  ۳سیغان شا ته پریږدې ویل سوي چې له سرایک څخه نور 

مایله کښته    ۵او د چهار زنگي کوتل ته ورځي او له هغـۀ ځایه دا الره د کهمرد پر درې ورکوزیږي چې له سرپل څخه 

 تالبوت(راځي. الره سخته ده خو د آسونو د تگ لپاره عملي ده. )

 ت پر الرې باندې یو کلی دی.  ِکلِفمایلۍ کې د  ۲۲دا د بلخ د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۴۱، ۳۷ – ۰ :چاهی 

دا تاشقرغان ته نیږدې یو کلی دی. دا کلی د تاشقرغان د سیند په ختیځې څانگې خړوبیږي او د  : ۶۷  --، ۳۶ــ  : چاۀ خاکي

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(  ۲۸۰تاجیکانو 

مې نیولو ځای دی چې شمال لور ته له تاشقرغان  د د دا د هغې الرې په اوږدو کې  :)ج(  ۶۷ – ۴۵،  ۳۶ – ۵۸ :چاۀ لکو

یا    ۲۰۰۰مایله لیرې دی. په دې ځای کې څاه گانې د    ۲۰اړې کلدار ته ځي او له تاشقرغان څخه  څخه د اکسوس پر غ

 پسونو لپاره په ورځ کې کافي اوبـۀ لري. )میتلند( ۳۰۰۰

داسې ښکاري چې دا نوم دې د شیشه ولنگ د تنگي هغې کښتنۍ برخې ته ورکړل سوی وي    :۶۷، ـ  ۳۵ــ    :چهل دختر

مـَــشـَـر » چې په چهار اولیاء کې د
ې په گاونډ کې په همدې نامـۀ یو غر هم سته. )اې. د دله تنگي سره یو ځای کیږي.  «5

 . )ج( کې ثبت کړی دی ۶۷ -۲۳، ۳۵ – ۴۲په دې نامـۀ یو غر د سرکاري د سویل ختیځ په   افغان گزیتربي. سي.( 

 چنگي :وگورئ :چهل دختران

 
5 - Mashar glen 
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 10تر 8 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۶دا د بلچراغ د سویل په  :)ج( ۶۵ – ۱۱، ۳۵ – ۴۴  :چهل دختران 

مایلۍ کې یو کلی دی. دې کلي کې د غلزیو د بیالبیلو    ۶دا مزارشریف د لویدیځ په    :)ن(  ۶۶  –  ۵۹،  ۳۶  –  ۴۴  :چهل غازي 

 کورنۍ استوگنې دي.  ۱۰۰څانگو 

  مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې د چل    ۲۶دا د مزار شریف د ختیځ په   :)ج(  ۶۷  –  ۳۲،  ۳۶  –  ۴۵  :چهل حیوان

 )ن( کې ښیي. ۶۷ – ۴۶، ۳۶ – ۴۵ایوان نوم په 

  ۱۰۰ «6وزبیکانو  قليقزا» چې د  یمایلۍ کې یو کلی د ۶دا د شبرغان د ختیځ په  :)ن( ۶۵ – ۴۸،  ۳۶ – ۴۱ :چهل مرد

  –  ۲۷، ۳۵  – ۵۳مایلۍ کې په   ۱۸د سویل په  «7رکزـیُ» ـۀ بل کلی دکورنۍ په کې میشتې دي. )اې. بي. سي.( په دې نام

 )ج( کې واقع دی.  ۶۶

ته نیږدې واقع دی او   اقمایلۍ کې یو کلی دی. دا کلی نهِر مشت ۳دا د بلخ د ختیځ په  :۶۶ – ۵۷،  ۳۶ – ۴۵ :چهلستون

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )میتلند(  ۱۵

 مایله پورته یو زیارت دی.   ۳دا د پورتني کهمرد په درې کې له هاجر  :)ن( ۶۷  – ۲۵، ۳۵ – ۲۳ :چهلتن 

 مایلۍ کې یو ځای دی.  ۲۳د شمال په  «کال نـَوَرک »دا د  :)ج(  ۶۶  – ۳۴،  ۳۵  – ۵۵ :چاۀ سید 

ږدو  )ج( دا د ایبک په ولسوالۍ کې له رباط څخه تر غزنیگک پورې د تللې الرې په او ۶۸ – ۲۱، ۳۶ – ۵ :چاۀ شیرین 

مایله لیرې دی او شمال ختیځ خواته د الرې له سره د نیږدې یو مایل په   ۸ ۱/۴کې یو ځای دی. دا ځای له رباط څخه  

شمال ختیځ ته تر   «دشِت گاور»یا د  «شِت بای سقالالره تللې چې له هغـۀ ځایه بیا د »دواټڼ لیرې دی. دې ځای ته یوه 

فیټه اوبـۀ لري. دلته د کمپ وهلو   ۱۰فیټه دی چې په مني کې   ۳او قطر ئـې  فیټه ژوره ۱۶خیرآباد پورې ځي. دلته څاه 

ته د لنډ ځای په نامـۀ پیژندل کیږي، قره شیریکیار   « قره شیریک یار»ینی ځای دی چې زلپاره ډیر ځای نـۀ سته خو دا یوا

سیغانچي »ږدې د لوړ گړنگ پر سر د مایله( لیرې دی. څاه ته نی ۸مایله یا له اخته خانې څخه ) ۱۲ ۴/ ۳وړاندې شمال ته 

د کیږدیو ځایونه دي چې ټول ژوند و ژواک ئـې په خپل رمو پورې او څو اسپو پورې تړلی دی. )اې. بي.   «هزاره گانو

 . دا نوم د چای شیرین په ډول هم لیکل سوی دیسي.( 

مسجد څخه تر اینچه پورې الره ئـې له څنگه    واقع دی چې له آدینه  دا د بلخ په دښتې کې  :۶۶، ــ  ۳۶ــ    :چهیه  :چاهیا

تورکمنانو   پیکاک وایي چې دې کلي کې د ارسري  کرنیزو محصوالت  ۱۵۰تیریږي.  او د  کلني    وکورنۍ ژوند کوي  د 

ې ځای نوم دې هماغه نوم وي چې میتلند  د د مونډه اټکل سوې ده. داسې ښکاري چې  ۱۰۰۳۰حاصل اندازه ئـې د غنمو 

 کورنۍ وگړي لري.   ۱۰۰ه نامـۀ یادوي او ویلي ئـې دي چې ئـې د »جوی چای« پ

  مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې دا نوم د    ۱۴دا د آقچې د ختیځ په    :)ن(  ۶۶  –  ۲۳،  ۳۶  –  ۵۵  :چکش :چاه کش

 »چــَـکــِـش« په ډول ښیي.

 کې یو کلی دی.   مایلۍ ۱۴دا د وزیرآبا د سویل په  :)ج( ۶۶ – ۵۲، ۳۶ – ۲۸ :چهالن 

کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې.    ۴۰دا د نهِر مگزوم پر غاړې یو کلی دی چې د ارسري تورکمنانو  :۶۶، ــ ۳۶ــ  :چای 

 بي. سي.(

 
6 - Kazakh Uzbaks 
7 - Yukzar 
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 10تر 9 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

 مایلۍ کې یو ځای دی.  ۱۷دا د اندخوی د ختیځ په  :)ج( ۶۵ – ۲۳، ۳۶ – ۵۶ :)چای کهنه( :چاۀ کهنه 

 سبز  :وگورئ :چیل

)اې. بي.    وزبیک کورونو یو کلی دی چې د آق کپروک په چهارکند کې موقعیت لری.  ۸۰دا د    :۶۶، ــ  ۳۶ــ    :چلمتو

 سي.(

مایلۍ کې د دریای صوفک پر غاړې یو کلی   ۲دا د کشکک د سویل په  :)ن( ۶۵ – ۴۵، ۳۵ – ۳۸ :چاۀ میر :چای میر

 دی. 

 کې د اندخوی د متبادلې الرې په اوږدو کې یو کلی دی.   دا د شبرغان په لویدیځ :)ن( ۶۵ – ۲۳، ۳۶ – ۳۸  :چکان 

دا کلی له آقچې دا د خواجه ساالر د دالي په اداري ویش کې یوه سیمه ده.    :)ج(۶۶ –  ۲۳، ۳۶  –  ۵۵  :چکش   :چاه کش

 .  مایله لیرې موقعیت لري ۱۴څخه 

مایلۍ کې موقعیت    ۶لخ د شمال په  دا د نهِر اصفهان پر غاړه یو کلی دی چې د ب  :)ن(   ۶۶ –  ۵۵، ۳۶  –  ۴۹  :چاه کش 

)ن(   ۶۶ – ۱۷، ۳۶ – ۵۰ه دې نامـۀ نور کلي په کورنۍ اوسیږي. )اې. بي. سي.( پ ۱۰۰لري. دې کلي کې د وزبیکانو 

 . )ن( موقعیت لري ۶۶ – ۱۸، ۳۶ – ۴۹کې او په 

کورنۍ په کې استوگنې    ۱۰۰فیض آباد پر غاړې یو کلی دی چې د وزبیکانو    دا د نهرِ   :)ن(  ۶۶  –  ۲۳،  ۳۶  –  ۵۵  :چاه کش

 مایلۍ کې واقع دی. )اې. بي. سي.(  ۱۲دي. دا کلی د آقچې د ختیځ په 

فیټه. دا یو ډیر بې وزلې او غریب کلی دی چې د شبرغان   ۱۰۱۰ :لوړوالی :)ن( ۶۵ – ۵۸، ۳۶ – ۴۸ :چقچي  :چخچي

تنه ژوند  ۱۲۰واړو ځایونو په منځ واټن کې واقع دی. دې کلي کې د ارسري تورکمنانو دد آقچې د الرې په اوږدو کې  –

کوي، دوی په څپرو کې ژوند کوي چې له درویو یا نی څخه ئـې جوړ کړي دي او په همدې سیمې کې دلته او هلته چې د  

 چخچي یا چقچي په نامـۀ یادیږي ځي او ځایونه بدلوي. 

ه نامـۀ یادوي او وایي چې وزبیکان او افغانان دا نوم په همدې بڼه تلفظوي خو تورکمنان پیکاک دا ځای د »چیکچگي« پ

 .  اوسنۍ نقشې دا نوم د »چقچي« په ډول لیکيئـې د »شیخگي« په ډول تلفظوي. )اې. بي. سي.( 

 سرپل لویدیځ کې دا له خانقاه څخه تر قدق پورې د تللې الرې په اوږدو کې د  :)ن( ۶۵  – ۲۸،  ۳۶ – ۱۰ :چکمه چقور

 یو کلی دی.  

 مایلۍ کې شبرغان ته د الرې په اوږدو کې یو کلی   ۶دا د اندخوی د ختیځ په   :)ن(  ۶۵ -۱۱،  ۳۶  – ۵۷  :چکماِن پائـین

 )ن( کې موقعیت لري.   ۶۵ – ۱۳،  ۳۶ – ۵۷دی. بل کلی چې د چکماِن باال په نامـۀ یادیږي ورته نیږدې په 

  مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې دا نوم د »چکیش«   ۷دا د وزیر آباد د شمال په    :)ج(  ۶۶  –  ۵۴،    ۳۶  –  ۴۹  :چکمش

 په ډول ښیي. 

  مایلۍ کې یو کلی دی.   ۱۸دا د میمنې د شمال لویدیځ په  :)ج(  ۶۴ – ۳۶،  ۳۶ – ۷ :چالغ خواجه 

 ایلۍ کې یو کلی دی.  م ۸دا د وزیر آباد د شمال په   :)ج( ۶۶ – ۵۳، ۳۶ – ۵۰ :چلم گرزال 

ـ  ۳۵ــ    :چمبرک مزارشریف    –مایلۍ کې یو کوتل دی چې د کابل    ۴فیټه. دا د روی د کلي د ختیځ په    ۷۵۲۰  :لوړوالی  :۶۷،ـ 

په لوړوالي پورته تللې دی. دا کوتل کومه سختي نـۀ لري.  فیټو ۱۲۰۰سړک ورڅخه تیریږي. دا کوتل د روی له دښتې د 

د  له دښتې څخه لوړ لور ته د لوړې سطحې پورته کیدل الرې ته نیږدې یو ښکلی منظر د سړي سترگو ته وړاندې کوي. 
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

آس   غـۀ ځای د غونډیو پر سر د آس ځغلول شوني او آسانه دی او د سیمې ختیځ خوا ان تر اوب یللوونکې لړۍ پورې دد

ځغلولو لپاره نسبتاً ممکن دي. ویل سوي چې دا لړۍ د )کوۀ اقسو( په نامـۀ یادیږي او نوم ئـې د آقسو له تنگې اوږدې درې 

مایلو پورې پر مخ ځي. ویل سوي چې دا دره ژوره او ډبرینه   ۱۰تر  ۸څخه راغلی دی چې د غرونو په لمنو کې ان له 

  ریدل ورڅخه ناشوني دي مگر دا چې د درې سر ته نیږدې ځایه ورڅخه واوړئ. ده او ان تر دې چې دومره تنگه ده چې تی

ې درې شمال ختیځ ته د چونغر غر دی او کیڼ لور ته ئـې د ارچه کوتل دی. لویدیځ ته ئـې د دریو مایلو په لیرې والي د د

»جنگل کوه« ته واوړي    چې تیریدل ورڅخه ناشوني دي، خو که څوک ورڅخه ها خوا  د اساسي سیند یو ژور منځغری دی

دومره لیرې به نـۀ وي تللی. د قره کوتل د غرونو سویل لور ته یو مخ په لوړیدو، تیاره، او له ورایه ښکاریدونکی افق په 

سترگو کیږي. مخامخ چې شمال لوری دی، د سترې لوړې سطحې لیکه لیکه اوڅپاند غرونه تر هغـۀ چې سترگې کار  

 متروکه خو پریږده چې ډیره محزونه ده. ه کیږي. د شاړې وچې کلکې سیمې دا ټوله منظرهکوي په افق کې له سترگو پنا

شک نـۀ سته چې دلته په پسرلي کې تر یوې کچې شینوالی او تاندوالی سته او د سیند پرغاړه خورې ورې پرتې د استوگنو 

  سیمو وگړي خپلو رمو سره دغو سیمو ته د پووندو لپاره راځي.

انقطاع رامنځته کوي  یوه لویه پرښه په الرې کې کیدل آسانه دي او الره تر نیم مایل پورې ښه ده. ورپسې   له کوتله کښته

په واټن الره په مارپیچ ډول کښته سوې چې ډیره  او له څنگه ئـې یو ژوره، ښویه، لښتۍ ډوله الره تیریږي. د مایل د ربعې 

ښته کیدلو دا واټن تقریباً نیم مایل دی. د کوتل له سره د کوتل تر بیخ شیوه نه ده خو تنگه او ډبرینه او ناهمواره ده. د ک

ړو چې د اوسنۍ  کفیټه دی. تر غرني مهمیز الندې کوالی سو نوې الره جوړه    ۵۸۰مایل ده. سقوط ئـې    ۱  ۱/۲پورې الره  

اري چې پرته له  الرې ښي الس ته راځي. په ډیریو ځایونو کې ډبرې ښایي سطحې ته نیږدې اوسي خو له ظواهرو ښک

. یدای سيتیږې ماتې سي همدا تیږي په الره کې ټینگیدالی سي او تر کوتل پورې ورته مناسبه چړایي جوړ ېدې چې ډیر

 دغـۀ غرني مهمیز ته یوه الره ورختلې ده چې دو آبِ شاه پسند ته تللې ده.  

کښته د تاشقرغان د سیند پر کینې غاړې یو کلی دی. دې کلي کې د شینواري افغانانو  دا له ایبکو :۶۷، ــ  ۳۶ــ  :چمگرهي

 کورونه ودان دي. )اې. بي. سي.( ۵۰ژ(  -)پښتنو

مایلۍ کې یو کلی دی. بل کلی چې په اوسنیو   ۲۰دا د شبرغان د سویل لویدیځ په    : )ج(  ۶۵  –  ۲۴، ۳۶  –   ۳۵  :چـَـم قلعه 

 )ج( کې موقعیت لري.   ۶۴ – ۳۳، ۳۶ – ۰قلعه په ډول تلفظ کیږي په  نقشو کې د ِچـم

 

 نور بیا

 ۱۵ :چنگک

 
 

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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