
 
 
 
 
 

 
 6تر 1 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
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 
 ۰۱/۰۴/۲۰۲۲        : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز خيیتأر - اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه نویمه رید

 هرات
 

 او
 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 
GRAZ – AUSTRIA 

1975 

 لودویک آدمک
 

  آب
 د اوبو په معنی چې لفظاً د اَو او آو په ډول ویل کـېـږي

مایلۍ کې د اوبو یو کوچنی بهیر دی چې  ۴۰نو د سویل ختیځ په ۀ دا د قلعـ :)ن( ۶۳ – ۴۶، ۳۴ – ۳۹ :آِب باریک
 ۸۲دلته د کدي هزاره گانو  ـې له شماله د شمال ختیځ پر خوا د چهارسدې )چهاربند( پر لور دی.ئد بهیدا لوری 

مایلۍ  ۳۲شمې د سویل په په قیصار کې د چهارچ :نور ځایونهۀ په همدغه نامـ( ۱۹۰۴کورنۍ استوگنې دي. )دابس 
کورونه لري او  ۴۰۰مایلۍ کې یو کلی دی چې  ۴۰یو کوتل دی؛ د هرات د شمال په  ۶۳ – ۵۹،  ۳۵ – ۲۸په 

  )ن( کې واقع دی. ۶۶ – ۱۵، ۳۴ – ۳۹؛ یو بل کلی په لري تنه وگړي ۱۰۰۰نـېـږدې 

 دلي سړک په اوږدو کې یو ېنو څخه تر کشک پورې د غځۀ )ن(. له قلعـ ۶۲ ـ ۴۳، ۳۴ ـ ۵۵ :آب باریِک قدي
 کلی دی. 

 د فیروزکوهیانو د څانگې یو قومي ډله ده :عباسي
دا هماغه اوسنی کورونه لري. )اې بي. سي.( ښایي  ۴۰په کرخ کې یو کلی دی چې  :۶۲ – ۲۸، ۳۴ – ۲۲ :آب بُر

 د امبر / امبار کلی وي. 
مایلۍ کې یو کلی دی.  ۴دا د کاریز الیاس د شمال ختیځ په  :)ن( ۶۱ – ۲۴،  ۳۵ – ۲۶ :آب چرمي 

 نو د هزاره گانو یوه کوچنۍ څانگه دهۀ د قلعـ دا :ابدال
نو په ولسوالۍ کې د کاشان ۀ دا یو کلی او کوچنی د اوبو بهیر دی چې د قلعـ :)ن( ۶۳ – ۱۰،  ۳۵ – ۲ :آب گرمک

 ۲نو د شمال په ۀ نو په چم گاونډ کې پر مخ ځي. د چارگرمک کلی د قلعـۀ د قلعـ وبو دا بهیرد ایوه څانگه ده. 
هر ځای کې بدلوي. دې کلي کې  نوم شمال لویدیځ تگ لوری لري او خپل سیندد اوبو بهیر یا  مایلۍ کې واقع دی.

یوه څاه ۀ نامـۀ دا شان په همدغـهم( ۱۹۰۴هزاره کورنۍ )لغاري، فاریستان او زیامت( استوگنه لري. )دابس  ۱۹۰
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کې واقع ده؛ او یو کلی د باال مرغاب د شمال ختیځ  ۶۲ – ۲۷، ۳۴ – ۲۱مایلۍ په  ۱۶سته چې د هرات د ختیځ په 
 کې واقع دی.  ۶۳ – ۵۱، ۳۵ – ۴۴مایلۍ کې په  ۳۳په 
و د فارسي یو اضافت د اوبو بهیر او د ځایونو نومونو کې راځي، هغه نومونه چې په آب پیل کیږي ن :آب ِ

 ورزیاتیږي چې د دویم نوم ځانگړتیا ورباندې روښانه کړي. 

 آب باریک :وگورئ :آِب باریک 

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۱۵نو د شمال لویدیځ په ۀ د قلعـ :)ن( ۶۳ -۳، ۳۵ -۵ :آِب کمري 

 کلي او د اوبو د بهیر نوم دی. ۀ دا د تایتان په لویدیځ کې د یو :۶۳ – ۴۰، ۳۳ – ۲۱ :آب کل جي 
لرغوني ۀ دا د اوبې په ولسوالۍ کې کاوغان ته نیږدې په تگاو ایشالن کې د یو :۶۳ – ۲، ۳۴ – ۱۲ :برِو دخترانآ

 معماري سوي ترناو یا آبَرو پاتې شوني دي. )ِمرک(

۶۳ – ۲،  ۳۵ – ۱۲ :آبشوره :وگورئ :بسارآ 

 ځای نوم دی. ۀ گرمک کې د یو بنو په شمال کې په آۀ د قلعـ :۶۳ – ۲، ۳۵ – ۱۲ :آبشوره 
 ۸۰نو د سیند پر غاړه له بابوالی څخه یو نیم مایله لیرې د غلزیو د ۀ دا د قلعـ :۶۲ – ۵۶، ۳۵ – ۲۰:آبشورک
 ۴۵۰۰ کورني څاروي، ۱۰۰اوښان،  ۲۰۰ :ده سوې. ددوی څارويۀ استوگنځای دی. دلته کرهڼه نـ یوکیږدیو 

 (۴ ۱۹۰آسونه. )ونلیس  ۳۰پسونه او وزې او 

مایلۍ کې  ۲۵کې یو کلی دی چې د چغچران د شمال ختیځ په  «آبلۀ ناو»په  دا :)ن( ۶۵ – ۲۲، ۳۴ – ۱۴:بلآ
 واقع دی. 

 ۶۳ – ۲۴،  ۳۵ – ۲۸ :جوکار دربندِ  :وگورئ :آبل گیا
 په شمال کې یو کلی دی.  «بنِد دواخند»دا د  :)ن( ۶۶ – ۱۵، ۳۴ – ۲۴ :اچه به زر :اچبزر

 د کندهار ټوک.  :د درانیو ددې څانگې په هکله وگورئ :اڅکزي
  :ویل سوي چې د هرات په والیت کې د اڅکزیو دغه شمیر وگړي استوگن دي

 

 کورنۍ ۱۱۱۰ سبزوار

 کورنۍ ۲۴ غوریان

 کورنۍ ۱۱۳۴ ټولټآل
 

، د اوبې د شمال سیمو ته چې پریمانهیو شمیر  د کوچیاني اڅکزیوهر کال له زمینداور او کندهار څخه همدا شان 
 ای څرځایونه لري راځي. )اې. بي. سي(ډاو ب سمسور

 دا د فیروزکوهیانو یوه لویه څانگه ده :ادهم
یوه سیمه ده چې د فیروزکوهي استوگنې  د په ولسوالۍ کې چغچرانودا د  :)ن( ۶۵ – ۱۸، ۳۴ – ۳۷ :ادهمۀ قلعـ

 پسونه لري.  ۱۰۰ ـېئچې ټول کورونه دي  ۳۰قوم د بختیاري څانگه په کې ژوند کوي. دلته 
ه ل« دو رودي »د  دا سیند د فارسي او د هاروت د سیندونو له یو ځای کـېـدلو څخه :۶۲ – ۵، ۳۳ – ۳۰ :ادرسکن

لویدیځواله لوري په نیولو سره د عالقه دارۍ له منځه په  دا سیند په لومړیو کې دسیمې په جوړېـدلو پیل کـېـږي. 
یادېـږي؛ سیند د ۀ په نامـ« کروچه»په دغه سیمو کې ددې سیند نوم د  چېادرسکن رباط پر مخ ځي ۀ تیریدلو د زاړ

خلي او بیا سویل لویدیځ لور ته په کږیدلو سبزوار ته تاوییږي هم له ځان سره اۀ د روِد گز اوبـ رباط په سیمې کې
 لوريله سویل لویدیځې څخه راځي « ِده خارکوه»ونه چې له سیندۀ واړۀ څو نور واړخواوو کې  و او په همدغو شا

څخه تیریږي، کله چې  «امارت»اً د سویل لوری نیسي او له بله سبزاور کښته تقریدا سیند ورسره یو ځای کیږي. 
د  «کاهۀ قلعـ»د غونډیو له منځه په اوښتلو د  «ِمل کوه»دا سیند سویل لویدیځ لوری نیسي نو د انار درې او 

تیریږي او همدا شان د فراه په ولسوالۍ کې لویدیځ هامون لوري ته ۀ په نامـ «هاروت روډ»ولسوالۍ له منځه د 
   ي کشک روډ ورسره یو ځای کـېـږي.مخکې له دې چې د سیستان کاسې ته ولویږ

؛ همدا وهر ډول دقیق معلومات لرپه هکله ـې ئموږ د ادرسکن رباط هغه لومړنی ټکی دی چې ددې سیند په هکله 
ځای کې له ۀ دره کې د نورزیو غټ شمیر وگړي استوگن دي. په همدغـ پورتنۍشان ویل سوي چې ددې سیمې په 

 ۲۰زکال د مې په میاشت کې دا سیند له  ۱۹۹۳ر او فراه پورې سړک تیریږي؛ د سبزوا دې سیند څخه له هراته تر
د اوښ تر زنگونونو پورې وي او د سیند په دواړو غاړو کې د سیند غاړو ته ۀ یارډو پورې پراخ وو او اوبـ ۲۵تر 

و غاړو کې غپه همد یارډه دی. د سیند ۱۶۰. د سیند بَـر د سیند له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته ووالسرسی آسانه 
دره نوره شا ته پرېږدي او یو ځل بیا د سبزوار ددښتې د  ،مایلو پورې ځي او له هغه وروسته سړک ۲سړک تر 

 ختیځې ژۍ په پای کې راڅرگندېـږي. 
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دا دره ښه ښیرازه کرهڼه  :پورې د سیند پر غاړه پر مخ درومي «امارت»له دې ټکې څخه په تیریدلو سړک تر 
رزیو زښت ډېر کلي په کې ودان دي، کرهڼه ټوله تقریباً د سیند په کیڼه غاړه کې سوې ده او د سیند لري چې د نو

چې سیند د فراه والیت ته ننوځي سړک ښۍ خوا ته کږېـږي خو  سمالسيټینگه یا سخته دښته راځي.  ې تهښۍ غاړ
و سره یو سړک سته. ویل سوي چې سیند بیا د جیجه له کلي څخه د سیند غاړه نیسي؛ د سیند د دواړه غاړو په نویول

 په دوبي کې په جیجه کې وچ وي. 
ز کال د نوامبر په میاشت کې له دې سیند څخه د کنگ د شمال په شپږ نیم ۱۸۸۴ دد افغان سرحدي تحدید کمیسیون 

یل کیږي یارډو پراخ وو او فوق العاده وچ وو. و ۱۵۰تر  ۱۰۰مایلۍ کې واوښت: د سیند بستر جغل درلود او له 
څخه سیستان ته ځي، او د سیند په بستر کې د اوبو پریمانه ډنډونه سته. له کنگ  د سیند پر غاړې یو سړک چې

سي خو د سیند له غاړوبیا ۀ دې د سیند له غاړو څخه راپورته نـۀ داسي ښکاري چې کنگ ته نیږدې د سیند او بـ
ه نیماییو څخه د مارچ تر نیماییو پورې ده، سیند د دوه کښته کیدای سي. د باراني فصل په موده کې چې د دسمبر ل

وي تر دریو یا څلورو ۀ ـې لږ سوي نـۀ ئوو ورځو لپاره خپل تر ټولو لوړ جگوالي ته رسیږي او تر هغو چې اوبـ
ورځو پورې ورڅخه اوښتل ناشوني دي. دا ښایي د فصل پر مهال څو ځله پیښ سي او د باران وریدا هم چنداني 

د سیند د کورنۍ برخې د اوښتل ورڅخه آسانه دي.  خو لريۀ ده. په نورو فصلونو کې سیند کې اوبـۀ ـمعلومه ن
 هاروت روډ د دې گزیتر د فراه په برخه کې. )ییت ، اې. بي. سي( :شرحې په هکله وگورئ

مایلۍ کې واقع ده او  ۶دا یوه سور بخونه غونډۍ ده چې د سبزوارو د ختیځ په  :۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۲۰ :ادرسکن
یادېـږي، خو میتلند په دې باور دی چې دا نوم ختیځ خوا ته ال نور  ۀنامـ په« ادرسکن کوه»داسې ښکاري چې دا د 

 ته ورکړل سوی دی. ۀ غرۀ وړاندې یو
پاتې شوني دي چې د ادرسکن او د  نیوسراې د وراۀ ډیر زاړۀ یو دا د :)ن( ۶۲ – ۱۷، ۳۳ – ۳۸ :ادرسکن رباط

ځای ۀ روِډ غز د یو ځای کـېـدنې له ټکي لږ پورته واقع دي. دلته د سیند بستر ته بیخي نیږدې د کمپ وهلو لپاره ښـ
 ۱۰۰۰کوي، ویل سوي چې په عام ډول دلته ۀ . دلته په ژمي کې هیڅ څوک ژوند نـ ديپریمانه  سون لرگياو 

ـې درولي وي؛ ییت له دوې څخه ئپه نیږدو شاو خوا کې موندل کـېـږي چې خپلې کیږدۍ ۀ نورزي او ایماق شپانـ
دلته کوم څوک ۀ ز کال د مې په میاشت کې له دې ځایه تیر سوی دی چې هغـ۱۸۹۳ده کړې، نوموړی د ۀ یادونه نـ

یو کلی ښارگوټی ودان سوی چې د ادرسکن د  کلونو په لړ کې دلته ۱۹۷۰)ییت اې. بي. سي( د  دي موندلي.ۀ نـ
تنه دی. د ال نورو  ۳۲۰۰۰ـې ئکلي لري او د وگړو شمیر  ۵۶. دا ولسوالي یڅلورمې درجې مرکز په کې ودان د

 ـیوي معلوماتو لپاره د هرات سرلیک وگورئ. ئاحصا
 ادرسکن :وگورئ :ادرسکند

 ۶۳ – ۵۵، ۳۴ – ۱۸ :ُمرشد آباد :وگورئ :افغانان
فیټه. دا یو کوتل دی چې د هرات د درې د شمال په درو کې  ۵۱۶۰ :لوړوالی :)ن( ۶۳ – ۳، ۳۴ – ۴۷ :ِده افضل

بل کلی د گلران، ۀ نامـۀ مایلۍ کې دی. په دغـ ۵۰دا کوتل د هرات د شمال په د غونډیو په منځ کې دی. )میتلند( 
 . واقع دی )ن( کې ۶۱ – ۵۶، ۳۴ – ۴۷بادغیساتو په سویل ختیځ کې په 

خرم شهر د سړک د کینې غاړې په نیمایي الره  –دا په فارسي ولسوالۍ کې یو کوچنی کلی دی چې د فارسي  :آقای
کورونه دي. )اې. بي.  ۱۰یمنیانو امایله لیرې موقعیت لري. دلته د ت ۱۰کې واقع دی او له فارسي ولسوالۍ څخه 

  )ن( کې واقع دی. ۶۳ – ۲۴، ۳۳ – ۳۷یو ځای د بنِد فارسي په سویل کې په ۀ ـسي(. د آگیج په نام
او همدلته د قراول  ولي له سویل لویدیځه راکوزه سوېۀ چې د قلعـ هدا یوه دره د :۶۳ – ۵۲،  ۳۵ – ۴۹ :اغز کنگ

له لوړو   «1بل قره»د دې درې ته خوړونه ډوبیږي، دا خوړونه  ۱۱خانې په درې کې ډوبـېـږي، دې دره کې 
آب پخشان ته ورکړل سوی یلوونکې لوړې یا  اوب ۀـهغ نومبل پرانداز د ) .څخه راځي «زبل پراندا»سیمو او له 

د  «خط الرأسونه»یا  «یا کوتلونه بلونه»دغه دواړه  چې د قره بل لوړه سیمه د قیصر له دښتې سره نښلوي.(
له لویدیځ لوري دا ـې ئد څانگو نومونه یلوونکی یا آب پخشان جوړوي.  - مرغاب او د اکسوس د کاسو تر منځ اوب

ره، قره بابا، غیلي، قره ناندي، االی چوالی، سای متیح م پاکشصالح، یکیگز، بره خور، پکانه، قزل بهای، ای :دي
له ختیځ لوري، نکي یلوو سرونه په بل پرانداز کې دي او د بل پرانداز اوب درویا ین بولک. د وروستیو یادو سویو 

سره یو ځای کـېـږي او په  منفرده مفرۀ شان په یوۀ ـې په یوئپینځه اړوندې لوېې درې په ختیځ کې ډوبیږي او ټول 
ښه سړکونه جوړوي په بله وینا کوالی  درې داپه وچه هوا کې  تاش گذر کې د قیصر په درې کې راڅرگندیږي.

 ؛ښه الره جوړو کړوپه وهلو ورڅخه  یا بیلونو سو د څو یومونو
ختلي کوتلونه ډیر آسانه دي. ددغو درو په کښته کیدلو او پورته کیدلو سره د اوب یلوونکي په ټول اوبو یلوونکي ته 

ختیځې خوا کې یو ناڅاپه یو نیغ سړک د قراول خانې له درې څخه راڅرگندیږي چې د قیصر کاسې ته تللی دی. 

                                                           
1
 ژ( –)بل د کوتل په معنی دی یعنې قره کوتل یا تور کوتل  -  
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

ه تر دولت آباد پورې ځي په عام ډول ددښتو یو له دغو سړکونو څخه ولي څخۀ هغه عادي مسافرین چې له قلعـ
له الرې بیا له شور سای متیح څخه په تیریدلو د ین بولک )اوبو( ته او بیا  شور )یا درې(کاروي یعنې د اغز کنگ 

مسافرین له تاش دا ایسق بولک )اوبو( ته، او بیا د ایسق بولک کوتل ته او بیا له شور هیبالکه تر تاش گذر پورې. 
گذر څخه خپل تگ ته د قیصار تر درې پورې دوام ورکوي او یا که د المار یا قصبه کال له الرې د مینمې څانگې 
ته ځي نو له همدې الرې ځي. په باراني هوا او یا په واورو کې د دښتې سړک میمنې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو 

قیصار او المار د سړک عمومي سړک په پرتلې د څو کوتلونو په غوره الره ده ځکه چې دا الرې د چهارشمبې، 
 لرلو سره په پلنه ځمکې کې تللی دی. 

مایل واټن پورې فوق العاده عالي الره ده. د سړک بستر  ۀیو اغزکنگ ته تللی سړک یوازې له االی گولې څخه تر
 ۵۰تر  ۳۰هموار دی او تقریباً د مایل د ربعې په اندازې ارت دی، چې د اوبو بهیر هم لري او د بهیر ارتوالی له 

یارډو پورې دی او د سړک په لویدیځې ډډه کې دی. د لویدیځ لوري غونډۍ ستوغې او چاودې چاودې دي؛ خو هغه 
راتاو دي او  ډۍ چې ختیځ لور ته دي ټیټې دي او په لویو پراخو کم عمقو ځایونو کې چې پریمانه بوټي لريغون

 خپلې رمې پیایي. ۀ همدلته د چهارشمبې شپانـ
شور یکی گز، شور بره خود، شور االی :یعنی :االی چوالی ته نیږدې دغه ژۍ له اغز کنگ سره یو ځای کـېـږي

 ۷۰تر  ۵۰چوالی خورد، او شور قره بابا او ټولو کې د ژورو اوبو دیوالونه راځي چې له  چوالی کالن، شور االی
 فیټو پورې ژوروالی لري. 

غلي، پکانه، قزل بهایي، اشکمپاره، غیلي، قره یُـلشور قره بابا یا د شور قره بابا دره په خپله په پورته برخه کې د 
د اوبو راټولولو ټوله کاسه د االی چوالی په دې توگه د قره بابا  ـږي.ماندي او دو آب اشقره له درو سره یو ځای کـې

مایل په لنډوالي اغز کنگ له دواړو خواوو د غرونو په څوکو کې ۀ یادیږي. له االی چوالی څخه د یوۀ په نامـ
سره یو ځای او ۀ کـېـږي چې د پورتنیو پینځو واړو درو اوبـ بهیر په اندازې تنگۀ اوبو د هغـ منقبضه کـېـږي او د

په کې راټولې او داسې یو تنگی جوړوي چې اوښتل ورڅخه ناشوني کـېـږي. په همدې ۀ مایل په ژوروالی اوبـۀ د یو
ځای کې سړک په ښۍ غاړه کې د دښتې په غونډیو کې پرمخ ځې او د االی چوالی د کم عمقو ځایونو له څو څوکو 

ولي څخه تر االی چوالی پورې واټن ۀ یوه ښه او آسانه الره هم سته. له قلعـ د تگ لپاره ه تیریږي. دلته د اوښڅخ
 مایله دی.  ۱۴

محرومې دي. اغز گنک د  دره، او ددښتې گردچاپیره غونډۍ د سون لرگیو او یا د سون بوټو له هر ډول څخه
 په معنی دی. )پیکاک(« دهن –)لویې خولې 

سور بخونه غونډۍ چې د سبزوار د ختیځ په شپږ مایلۍ کې واقع ده ظاهراً د   دا:۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۲۰ :ادرسکن
ته ۀ بل غرۀ پـېـژندل سوې ده خو میتلند په دې باور دی چې دا نوم لیرې ختیځ خوا ته یوۀ ادرسکن کوه په نامـ
 ورکړل سوی دی. 

سرای پاتې شونې دي چې د ادرسکن او ۀ زاړۀ و جوړ د یودا له خښت :)ن( ۶۲ – ۱۷،  ۳۳ – ۳۸ :ادرسکن رباط
روډ غز د یو ځای کـېـدنې له ټکي څخه لږ پورته واقع دی. دلته د کمپ وهلو لپاره ډېر ځای سته او د سیند بسترونو 

کوي، ویل سوي چې په عام ډول دلته ۀ ته نـېـږدې پریمانه سون لرگي هم سته. دلته په ژمي کې هیڅ څوک ژوند نـ
ـې درولي وي؛ ییت له دوې ئپه نیږدو شاو خوا کې موندل کـېـږي چې خپلې کیږدۍ ۀ نورزي او ایماق شپانـ ۱۰۰۰

دلته کوم ۀ ز کال د مې په میاشت کې له دې ځایه تیر سوی دی چې هغـ۱۸۹۳ده کړې، نوموړی د ۀ څخه یادونه نـ
ته یو کلی ښارگوټی ودان سوی چې د کلونو په لړ کې دل ۱۹۷۰د دي موندلي. )ییت اې. بي. سي( ۀ څوک نـ

تنه دی.  ۳۲۰۰۰ـې ئکلي لري او د وگړو شمیر  ۵۶ادرسکن د څلورمې درجې مراکز په کې ودان دي. دا ولسوالي 
 . ـیوي معلوماتو لپاره د هرات سرلیک وگورئئد ال نورو احصا

دره کې یوه کنډواله کال ده چې له فیټه. دا د هري روډ په  ۷۱۷۰ :لوړوالی :)ن( ۶۵ – ۲، ۳۴ – ۲۸ :آهنگران
ټکي کې واقع ۀ مایله کښته واقع ده. دلته د سرتیر لپاره د لښکرکوټ وهلو لپاره ښه ځای په هغـ ۴۵دولت یار څخه 

او  ۀـدی چې درې ته لومړی ننوځي د شتر خون کوتل ته ځي او بیا کال ته رسیږي. د سیند پر غاړو پریمانه واښ
همداشان سون بوټي هم سته. هغه بوټي چې د سیند غاړې ته نیږدې دي دروي او نیزار دي؛ خو ورسره د شفتلو او 

پریمانتیا له کال ورهاخوا په کم عمقه تگاو کې سته.  د ډیرو ښو بوټو او واښویا وحشي رشقې او نورو فوق العاده 
 )میتلند(

کورنۍ په کې ژوند  ۱۰۰۰ال په ختیځ کې واقع دی چې د فیروزکوهیانو د آهنگرانو کلی د مایل د ربعې په واټن د ک
آسونه لري. دا  ۵۰پسونه او وزې او  ۹۰۰کورني څاروي،  ۳۰۰هللا نومـېـږي. دا کلیوال  شمسـې ئکوي او ارباب 

 کلی په ځانگړي ډول د جون په میاشت کې تش وي ځکه د کلي خلک د اپریل له میاشتې تر اکتوبر پورې پورته
غونډیو ته خـېـږي. دلته د اوښانو د پیولو لپاره ډېـر عالي ځای سته خو د اړتیا وړ توکي او سون توکې په ندرت 
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آسونو د څرلو  ۶۰۰د  موندل کـېـږي خو که د سرتیرو ډله کوچنۍ وي هغوی ته کوالی سو دا توکي تر السه کړو.
ز کال کې( د کلي ۱۹۰۴رماتو په غونډیو کې دی. په )لپاره کافي څړځای سته. د دوبي لپاره د اوسیدلو ځای د جی

 دا ښارگوتی یو وخت د غور د سلطنت پالزمینه وه. (. ۱۹۰۴ملک فتح هللا وو. )دابس، ونلیس، 
د  دا یوه پراخه دره ده چې له شمال ختیځ لوري د بنو له درې سره د بــَـتان د کوتل :۶۲ – ۱، ۳۴ – ۳۹ :احمدقل

 مایلۍ کې واقع ده.  ۲۸وازې کـېـږي. دا دره د هرات د شمال په مایلۍ کې ی ۷سویل په 
دا د هرات د ښار په لویدیځ کې د گڼ شمیر کلیو د چهاردیوالیو په شمالي ژۍ کې د یوې ډېرې لوړې او  :احمد ولي

 ـږي. )میتلند(بهــېۀ( ویالـ ـلیرې په سترگو لیدل کـېـدونکې ودانۍ نوم دی. ددې ودانۍ په شمال کې )انجیر جوی ۀ لـ
 کوچک شور :وگورئ :ایماگوجیک

 چهار ایماق :وگورئ :ایماق
 (۱۹۰۴د تایمني یوه قومي څانگه ده )دابس  :عیني
په شمال لویدیځ کې یو کوتل دی چې له تیورې څخه تر خواجه ِچشت  ه(غو)د  :)ن( ۶۴ – ۱۰،  ۳۳ – ۴۶ :اجل

 مایله لیرې دی.  ۳۳تیَورې څخه  لهپورې سړک ورڅخه تیریږي دا کوتل 
 دا تایمنیو یوه قومي څانگه ده.  :آقا جاني

 ۴۰۰ته نیږدې یو ځای دی او ویل سوې دي چې د خاکچي جمشیدیو  ککش :۶۲ – ۳۱، ۳۴ – ۵۰ :آق بروت
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند(

 واټن دۀ مایلۍ کې او په همدغـ ۸لوی اخته چې د گلرانو د ختیځ په  :)ن( ۶۱ – ۴۹،  ۳۵ – ۴۱ :اخته چي
یو لوی او پراخ منځ  ددې ځای په شرحه کې ویل سوي چې دا ځایکې واقع دی.  شمال لویدیځ په «تــُـخته چي»

ورکوالی سي. اړخونه لري او د کمپ وهلو لپاره کافي ځای ډوله  – ستوغ چې په خپلو ډډو کې نرم تشی ځای دی
 ـې له یوې چینې څخه دي. )اې بي سي(. دا ځای د پخوانیو پاتې شونو سیمه ده. ۀ ئاوبـ

دا په چغچران کې یو تگاو دی چې د هري روډ له شماله راکوز سوی او د  :)ن( ۶۵ – ۱۳، ۴۳ – ۳۰ :اخته خانه
تیر سوی دی. ښۍ خوا ته سړک  مایله لیرې ورڅخه ۸آهنگران او پوزه لیچ تر منځ سړک له آهنگرانو څخه 

 دی نـېـږدې
سپرو یوه پوسته په کې ځای پر  )سیاه( د تگاوه له سره کښته په کتلو یو برج مو سترگو ته راځي چې په کې د تورو

 ۀ.ـې ملک حاجي؟ نومـېـدئزکال کې( ۱۹۰۴قوم د میري ټبر اوسـېـږي. )په د  ځای ده. دې ځای کې د فیروزکوهي
 ۳۰۰ـې ئکورونه دي چې کلیوال  ۱۰۰د استوگنې سیمې د بایان غونډۍ دي. دلته  لپاره دوبي د د خلکو ددې ځای

مایلۍ کې موقعیت  ۷اخته خانې کلی د چغچرانو په غواگانې او سخوندر لري. )میتلند( د  ۲۰۰آسونه او  ۱۵پسونه، 
 . لري

 الندینۍ مقاله :وگورئ :اختم و برنج
دا یو تگاو دی چې له سویل لویدیځ لوري متدرجاً د انحنا په جوړولو  :)ن( ۶۴ – ۵۵، ۳۴ – ۱۰ :اختم وِ تگا :آختم

ټکي کې یو ځای کـېـږي چیرې چې د شهرک له درې څخه سړک شمال لور ته د ۀ سره او له برنجي سره په هغـ
ۀ برنجي په نامـ –و  –م شتر خون کوتل ته تاوییږي. د آختم او برنجي د اوبو د بهیرونو د یوځای کیدلو ټکی د آخت

کابل له لویې الرې څخه د سړک یوه څانگه ددې  - یادېـږي. له دې درې کښته د ډیرو اوبو بهیر بهیږي. د هرات
ورپسې له بدگاه څو مایله کښته  چېاو او د کونده سوخته تگاو او زرتالـَی له الرې پر مخ ځي  ې دهدرې خواته راغل

 ی کـېـږي. )میتلند(بیرته له عمومي سړک سره یو ځا
همدا رنگه د فارسي د سیمې سي(  د کشک شمال ته یو کوچنی کلی دی. )اې. بي. :۶۲ – ۱۵، ۳۴ – ۵۷ :آختاش

کې  ۶۳ – ۹، ۳۳ -۵۲یادېږي چې په ۀ نامـۀ مایلۍ کې د اوبو یو بهیر هم په همدغـ ۱۴په تقریباً  د شمال لویدیځ
 . واقع دی
مایلۍ کې یو کلی دی. همدا شان د زرني د سویل ختیځ په  ۳۷د زرني د سویل په  :۶۴ – ۲۰، ۳۳ – ۷ :اختوبه

 ۲۴کې واقع دی؛ او همدا شان د زرني د سویل ختیځ په  ۶۴ – ۲۸، ۳۳ – ۲مایلۍ کې یو کوتل دی چې په  ۲۱
 . کې واقع دی ۶۴ – ۳۱، ۳۳ – ۳سیند نوم دی چې په ۀ مایلۍ کې د یو
په عالقه دارۍ کې د اوبې د ولسوالۍ یوه برخه ده د سیدانو یو  «مروه»دا د  :۶۲ – ۵۹، ۳۴ – ۱۶ :آخوند )رباط(

دا کلی له مروې پورته د هري روډ په ښۍ غاړه کې واقع دی. )دابس  کورونه لري. ۵کوچنی کلی دی چې یوازې 
۱۹۰۴) 

یَورې تر ــَـن کې د فارسي او تپه شپږ مایلۍ او د مایل د ثلث په واټ «ِده تیتان»د  :۶۳ – ۵۷، ۳۳ – ۴۰ :آخوندي
منځ سړک د آخندي پر نالې ورننوځي چې ډیره تنگه ده او په کې ونې، ځنگل او ډیر غټ غټ گټونه یا ډبرې دي؛ 

 سختۍ په گاللو سره الره ده.  د دا یوه ډیره سخته الره ده او یوازې د کچرو لپاره په خوارۍ او
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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
 
 
 
 

نو د دهستان ددرې له منځه تـېـرېـږي. له دې ۀ قلعـد چې د هزاره د سیمې  دا یو سیند دی :۶۳، ــ ۳۴ــ  :آق رباط
 (۱۹۰۴یادېـږي. )ونلیس ۀ ځایه کښته دا سیند د کشک د سیند په نامـ

د شلو کورنیو یو کلی دی.  «/ مماکهماما کاه»نو په ولسوالۍ کې د هزاره گانو د ۀ د قلعـ :۶۳، ـــ ۳۴ــ  :اخته گل
 (۱۹۰۴)دابس 

 -اغزکنگ په دره کې د دوه اوب دفیټه. علي چولي  ۲۲۸۰ :لوړوالی :۶۳ – ۵۵، ۳۵ – ۵۴ :علي گل :چوليعلي 
مایله  ۱۴نو څخه ۀ ـې چوالی یا چولي په نوم یادېـږي چې له قلعـئـې د االی یا علي او بله ئیوه  –چینو نوم دی 

 پورته واقع دي. 
دا دوه لویې اوب چینې دي  ي اوب چینه مو لومړی مخې ته راځي.د اغز کنگ درې ته په ختلو سره د االی یا عل

ـې ښې دي او په کیفیت کې د چوالی یا چولي له ۀ ئچې په دره کې د نیزار له یوه کوچني باتالق څخه راوځي. اوبـ
اوبـو څخه ټیټې دي. په چولي کې دوه ښې څاه گانې دي چې خښتې او ډبرې په کې کارول سوې دي او یوه لویه 

 ډول جوړه سوې ده. ۀ ینه چې له باتالقه راوځي د پسونو د اوبو د څښلو لپاره په اوږدچ
ریک چې د سَ استوگنځای وو  (2ستره محله وه)ـې ښې او پریمانه دي. په پخوا وختونو کې دلته د شپنو ۀ ئاوبـ

او اشکمپارې استوگن سیمو ته دا محله د قره بابا په کاسې کې د یولغولي، قره بابا  وه.تورکمنانو په الس ورانه س
ورته وه او همدا شان ددې لویدیځ ته په تی ُدشتي او سیدام کې محلتونو ته ورته وه. د استوگنې دغه سیمې په لوی 

ـې په دې چول یا دښتې کې پیولې. ددوی ئـمي استوگن سیمې وې چې خپلې رمې به ئشمیر کې د وزبیک شپنو دا
 ـې جوړې کړې دي. ئو علي بهایي ول چې دغه زړې څاه گانې دوه اساسي سرداران بنده بهایي ا

یا د َجوباري له  «بل َجوباري » ددرې ته تللی دی او  مالگینې یا ،شور ،علي چولي چې سړک پورته د بوره خور
شور علي »ته ځي. همدا شان یو سړک چې  «گوگردک»ته ځي او بیا خواجه « تی ُدشتې »کوتله څخه په اوښتلو 

شور »څخه تیریږي او  «پرانداز کوتل» لهیا  «بِل پرانداز»له درې ته ځي  «علي چولي کالن»یا د  «کالنچولي 
قره »یا د  «قره بل»څخه د  «شیر قره بابا»درې ته ځي او بل سړک چې له مالگینې  «جرق ُدق » یا د «جرق ُدق

د  «مای چولي»دښتې په دې برخې کې د کاسې ځایونو ته ځي. د چول یا  «نوریش » لوړې سیمې یا د «د کوتل
 سړک یو نامتو مرکز دی. )پیکاک(

علي »یا د  «شور علي چولي»فیټه. دا یو کوتل دی چې د  ۳۰۰۰ :لوړوالی :۶۴ – ۰، ۳۵ – ۵۵ :علي چولي
 درې په سر کې واقع دی. مالگینې  د «چولي

بنِد تورکستان څخه د مرغاب تر درې پورې په عام  تگاو نوم دی چې لهۀ دا د یو :۶۳ – ۴۷،  ۳۵ – ۱۱ :عــَــلــَـم
کورونه  ۴۶ز کال کې په دې درې کې فیروزکوهیان اوسیدل. دوی ۱۹۰۴سویل لویدیځ لوري کې دوبـېـږي. په 

 . دا تگاو په مال گل کې په مرغاب کې پر مخ ځيدرلودل. )هیرا سینگهـ ( 
 دا د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده.  :عــَـلــَـم داري
یادوي چې په پروانه کې ژوند کوي. ویل سوي چې دوی ۀ نامـۀ دیرش کورنۍ خپل ځانونه په همدغـ :عــَـلــَـم داري

 د چنگیز خان له نسله دي. )میتلند(
ه چې د فیروزکوهي قوم دا د چغچران په ولسوالۍ کې د استوگنې یوه سیمه د :)ن( ۶۵ – ۶، ۳۴ – ۳۲ :الندر تگاو

 ز(۱۹۰۴د یار فوالد ټبر په کې ژوند کوي. ددوی ملک دین محـمد نومـېـږي. )
 ۲۰۰آسونه او  ۴۰پسونه،  ۱۰۰۰کورونه دي چې  ۱۰۰ددې سیمې د دوبي استوگنځای په سیاه خاک کې دی. دلته 

 غواگانې او سخوندر لري. 

 ته نیږدې د بدگه او دولت یار تر منځ یو کلی دی.  هري روډ :)ن( ۶۵ – ۴۰، ۳۴ – ۳۰:عــَـلــَـیار 
دا د هري روډ د ښۍ غاړې په اوږدو کې د تللي سړک په شمال کې له ورایه سترگو ته راتلونکې یوه  :الگک کمر

 غونډۍ ده، دا غونډۍ د باران آباد او روَزنک تر منځ په نیمایي الرې کې واقع ده. )میتلند(
 

 بیانور 
 علي آباد

 

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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