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 لودویک آدمک
 

 )ن( ۶۲ – ۱۲، ۳۴ – ۱۵ :چهار برجک :وگورئ :چار برج :چهار برج
لویدیځ کې چې د هري  روضه باغمایلۍ او د  ۱۲د هرات د سویل په  :)ن( ۶۲ – ۱۲، ۳۴ – ۱۵ :چهار برجک

 روډ سویل راځي یو کلی دی. 
 د کلیو له منځه یو کلی دی.  1فیالنوادا د هري روډ په کیڼې غاړې کې د ش :۶۲ – ۴۷، ۳۴ – ۱۳ :چهار برجک
دا کلی د سبزوارو د ختیځ یو کلی دی.  کې لزاودا د سبزوارو د عالقه دارۍ  :۶۲ – ۱۵، ۳۳ – ۱۹ :چهار برجک

د جهار برجک ثاني په کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.(  ۵۰د اڅکزیو او پوپلزیو  مایلۍ کې دی. ۹په 
 کې واقع دی.  ۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۲۱مایلۍ کې په  ۸بل کلی د سبزوارو د ختیځ په ۀ نامـ

دی چې د بنِد بابا له شماله د کشک پر درې راکوزیږي. له قره  سینددا یو  :)ن( ۶۲ – ۲۷، ۳۴ – ۵۳ :چار دباگ
پیژندل کـېـږي او له چار ۀ فر بیگ په نامـدلته د جع او د دباک پر درې ننوځي، الرهغیتو څخه تر کشک پورې 

په کیڼې غاړې کې دوام ورکوي. د  سیندخپل تگلوري ته د خوړ یا  دا الرهري یمایله ل ۴دباگ څخه شمال ختیځ ته 
 ـې د کمپ وهلو لپاره ځای سته. ئتقریباً بهانده او دوام لري او تقریباً هرې خوا ته ۀ اوبـ سیند
ً ز کال د چار دباک ۱۹۰۴په  اوښان  ۴۰کورني څاروي او  ۱۴۰کورونه ول. کلیوالو  ۳۰۰په دره کې مجموعا

 کې واقع دي.  ۶۲ – ۲۵، ۳۴ – ۵۲دلته اوس په دې درې کې درې کلي دي چې په ( ۱۹۰۴درلودل. )ونلیس 
 دا یوه دره ده چې پر کشک ورځغلي. همدا  :)ن( ۶۲ – ۱۵، ۳۴ – ۵۷ :قره غیتو :همدا شان وگورئ :چار دره

 کې د باالمرغاب پر لور ورځغلي.  ۶۴ – ۲۹ – ۳۵ – ۱۵کې په  «مسجده»دی چې په  سیندشان یو 
دا د غور تگاو یو څانگه ده چې د تیورې کال ته نـېـږدې د غور تگاو ته  :۶۴ – ۲۷، ۳۳ – ۳۱ :چهار در تگاو

ورې پورې د نیلي ددرې په اوږدو کې ددې څانگې تر سر پورې سفر ورغورځي. امام شریف له زرني څخه تر تی

                                                           
1
 - Shafilan 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal99.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal99.pdf


  
 
 
 

 
 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 یپه درې کې ویشل کـېـږي؛ نوموړ «در چهار»د  چې آب پخشان څخه تیر سوی دیۀ کړی دی، ورپسې له هغـ
 ـې سفر کړی دی.ئالندې کښته سوی او تر تیورې پورې 

، له تیورې یوازې څو مایله لیرې او سره له تیریږيمنځغري له منځه ۀ دلته یو څو مایله ډیره سخته الره ده چې د یو
د سفر اسباب او مل ملگرو شل مایله الره بدله کړه. )اې. بي. ۀ دې چې امام شریف ورڅخه تیر سوی دی خو د هغـ

 سي.(

 ن( ۶۲ – ۲۷، ۳۴ – ۵۳ :چهار دباغ :وگورئ :چهار دوباغ( 
دا (. ۱۹۰۴کې یو کلی دی.)ډابس  د عالقه دارې پُشـِت شهر ود سبزوار :)ن( ۶۲ – ۸، ۳۳ – ۲۲ :چهار گوشه

  مایلۍ کې واقع دی. ۶د شمال په  وکلی د سبزوار

 ن( ۶۲ – ۸، ۳۳ – ۲۲ :چهار گوشه :وگورئ :چهار گوش( 
 

د هري روډ په کیڼې غاړې کې د تایمنیو مقابل لوري کې یو کلی دی. ویل  :۶۲ – ۳۰، ۳۴ – ۱۷ :چهار حیات
 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۰کورونه دي. )پیکاک( دا کلی د هرات د سویل ختیځ په  ۶۰سوي چې دې کلي کې 

 د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده.  ودا د سبزوار :۶۲ – ۱۰، ۳۳ – ۲۰ :چهار محل
 ۴دا د مرغاب د سیند په دواړو غاړو کې یوه ولسوالي ده چې له الندینیو  :)ن( ۶۵ – ۶، ۵ – ۳۵ :چهار صده

 :عالقه داریو څخه جوړه سوې ده
 

 گوهر، منگ او ده یک ۱

 حاجي، نیلیج او کاونکۀ د   ۲

لخین ۳  بادقول، خجک او گ 

ز او شمیرگ ۴  بارد 

 
پوسته ده چې د پلیو سرتیرو یوه قطعه د (، یوه پاتې شونې ستهچیرې چې د غور د سلطنتونو د مهال په گوهر کې )

 (۱۹۱۲صوبه دار تر بولنې الندې واقع ده. )ام. او. 
فیټه. دا د کرخ په درې کې په پټیو او ونو سمسور یو  ۵۲۶۰ :لوړوالی :)ن( ۶۲ – ۵۴، ۳۴ – ۳۲ :چهار شنبه

یارډه  ۱۰۰ـې په کې بهیږي ۀ ئد ننوتلي ځای ارتوالی چې اوبـ کښته ځمکې کېپه بستر یا  سیندۀ کلی دی. د هغـ
ۀ نامـۀ مایله کښته ده. )میتلند( په همدغـ ۲۰لوړوالی لري. د کرخ کال فیټه  ۲۰دی؛ دا بستر شیوه اړخونه لري چې 

 ۶۳ – ۵۹،  ۳۵ – ۴۵ولي په ختیځ کې دوه کلي په ۀ کې واقع دی، او د قلعـ ۶۲ – ۳۴، ۳۴ – ۲۸ :نور ځایونه په
 )ن( واقع دي. 

کوتله ختیځ لور ته ۀ دا یوه پراخه ناله ده چې له هغـ :۶۱ – ۳۹، ۳۴ – ۴ :آِب چهار سونک :چهار سونــَـک آب
لړۍ د دوشاخ له اساسي لړۍ سره نښلوي. ددې نالې سر د کاریز شهاب غرونو پیتاوي د ۀ راکوزېـږي چې د چشمـ
د علي چپ  الرهاو گومان کـېـږي چې دا  الره دهآسانه  هـې یوئالندې مایلۍ کې دی او ور ۷الدین د شمال ختیځ په 

ز کال د جون په میاشت کې دلته یو پیاوړی ۱۸۸۵باندې راکوزیږي. د  الرېپر  (مـُـغـل بچه –پاره  )له الرې د
 وو او همدا شان د شین غزو د ونو یو ځنگل هم وو. )پیکاک( سیند

 کورونه لري. )پیکاک( ۷۰د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی او ویل سوی چې  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :چهار سونک

 ن( ۶۴ – ۸، ۳۵ – ۴ :جوند :وگورئ :چهار طاق( 
 د هرات څلورو لیرې پرتو ولسوالیو ته ورکړل سوی دی.  دا نوم یوازې :۶۲، ــ ۳۴ــ  :چهار والیت

دا د دوشاخ د غرنۍ لړۍ په سویلي لمنې کې یو ځای دی چې د زنده جان سویل  :۶۱ – ۳۹، ۳۴ – ۱۶ :چاه دهانه
لوري ته راځي. دلته د لږې اندازې اوبو د ترالسه کولو شونتیا هم سته. )پیکاک( دا ځای د غوریانو د سویل ختیځ 

 مایلۍ کې واقع دی.  ۱۴په 
فیټه. دا د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د بنِد بیدک د  ۳۹۴۹ :لوړوالی :۶۲ – ۵، ۳۴ – ۲ :چاه گزک

له دې کلي څخه تیریږي. په  الره هغرونو په ختیځې لمنې کې واقع دی، له شیر بخش څخه تر هرات پورې مستقیم
هم سته.  سیندلري او یو کوچنی ۀ دې کوچنۍ درې کې د کمپ وهلو لپاره مناسب ځای سته چې د کاریز اوبـ

 یکاک()پ
مایلۍ کې د هرات په لویدیځ کې د هري روډ په ښۍ  ۱۳دا د شکیبان د شمال په  :۶۱ – ۴۸، ۳۴ – ۳۳ :چاه گزي

 )ن( کې موقعیت لري.  ۶۲ – ۱، ۳۵ – ۱۱(. همدا شان یوه څاه په ۱۹۰۴غاړه کې یو کلی دی. )دابس، 
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ل ختیځ لوري ته یوه څاه ده. دې څاه شما –دا د کوشان د شمال  :)ن( ۶۱ – ۱۷، ۳۴ – ۴۸ :چاه بای محـمد بیگ
ز کال د اپریل د میاشتې په ۱۸۸۵فیټه ژوره ده. د  ۲۷ـې درې فیټه دی او ئکې کاڼي کارول سوي دي چې قطر 

ـې په دوبي او مني کې لږ وي. د څاه څنگ ته د څارویو لپاره یو ۀ ئدرلودلې خو اوبـۀ فیټه اوبـ ۲۴ پینځمې دې څاه
 ورته راځي. ۀ شپانـآبخور هم سته چې ډیري 

سبز په شان ټیټ سور بخون غرونه دي. دا سیمه په عام ۀ بای محـمد بیگ ته په نیږدې شاو خواوو کې د چشمـۀ چا
سبز او تیرپـُـل تر منځ ټوله همدا شان جوړښت لري. )میتلند( ددې سیمې سویل ته سیمه د دشِت بیباني ۀ ډول د چشمـ

  یادېږي.ۀ بای مـحـمد په نامـ -ای–

 په اوږدو کې د قوِل  الرې ېدا څاه له غوریانو د ایران تر سرحده تلل :)ن( ۶۰ – ۵۱، ۳۴ – ۷ :بلوچۀ چا
 نمکسار په شمال کې واقع ده. 

مایلۍ کې د دمې نیولو یو ځای دی، او  ۳ ۱/۲. د زرد کوتل د شمال لویدیځ په ۶۲ – ۲۸، ۳۳ – ۸ :جهانۀ چا
همدلته د سبزوار او فراه د ولسوالیو تر منځ پوله پیل کـېـږي، دا ځای د سبزوار د ښارگوټي د شمال ختیځ په نیږدې 

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۲
دا شونتیا هم سته چې که څاه  ورکوالی سي.ۀ کافي اوبـدا یوه ډېـره ښه څاه ده چې د متوسط االندزې قافلې لپاره 

به ورکړي. دلته هم د آسونو او هم د اوښانو لپاره خوراک توکي پریمانه دي. ۀ نوره وکیندل سي نو ال ډېرې اوبـ
 د کروندې او کرکیلې کومه نښه سته. )امام شریف(ۀ د استوگنې او نـۀ دلته نـ

 د کشک په ولسوالۍ کې یوه کوچنۍ سرحدي پوسته ده. )آی. بي.سي.(دا  :۶۲، ـــ  ۳۵ـــ  :کلداريۀ چا 
په اوږدو کې )د کوالن، کشک او بابا د  الرېهرات د  –باالمرغاب  دا د :)ن( ۶۲ – ۴۵، ۳۵ – ۱۰ :کوالريۀ چا

کورني  ۱۵۰اوښان،  ۶۰۰د استوگنې یوه سیمه ده. کلیوال  کیږدیو ۳۵۰ کوتل له الرې( د افغان مشواڼـیو د
ـې ناکافي او تروې ۀ ئپسونه او وزې لري. دا کلیوال تل د کوالري په سیمې کې اوسـېـږي. اوبـ ۱۲۵۰۰څاروي، 

. دا ې دهشیخ جنید پورې تلل الره هپوځي پوسته هم سته. له دې ځایه یو هخاصه دارانو یو ۷سپرو او  ۷دي. دلته د 
 ای پریمانه سون توکي لري. ځ
پره قافلې د الرې په اوږدو کې ددمې نیولو ځای دی چې د پره  –دا د یزدان  :۶۱ – ۳۹، ۳۳ – ۵۶ :لِب راهۀ چا

لري او هم څو وچې څاه گانې سته ۀ مایلۍ کې واقع دی. دلته دوه څاه گانې دي چې اوبـ ۲۵قافلې د سویل لویدیځ په 
د ځمکې له ۀ چې خوږې او تیزې راځي درې فیټه ژورې دي. دا اوبـۀ دا اوبـ نې دي.کاریز پاتې شوۀ او هم د زاړ

فیټه کښته دي چې د سلواغې او رسۍ په مرستې راپورته کـېـږي. دې سیمې ته په رسیدلو سره ښاغلی  ۹سطحې 
په منځ کې  کاتن له یو شمیر تیموري شپنو سره مخامخ سو، دغو شپنو کاتن ته وویل چې که ددغو وچو څاه گانو

همدا شان ددې ځای په چم گاونډ کې ورڅخه تر السه سي. )کاتن(. ۀ فیټه اوبـ ۳وکیندل سي نو کیدای سي ۀ هره یو
 )ن( کې واقع دی.  ۶۱ – ۳۹، ۳۳ – ۵۵د لب َرِو مـُـغـل بچه یو ځای دی چې به 

 ن( د قوِل نمکسار په ختیځ کې یوه څاه ده.  ۶۰ – ۴۲، ۳۳ – ۵۶ :مزارۀ چا( 
په اوږدو کې د دمې نیولو ځای دی چې  د الرېروی )خاف(  –دا د هرات  :)ن( ۶۱ – ۳، ۳۴ – ۲۲ :نخچیرۀ چا

ورکوالی سي. ۀ سپرو لپاره اوبـ ۵۰۰مایلۍ کې واقع دی. دلته د اوبو یو چینه سته چې د  ۲۴د غوریانو د لویدیځ په 
 )پیکاک، له بومي معلوماتو څخه(

په یوې پراخې تشې کې د دوشاخ په غرنۍ لړۍ کې لویدیځ لور  دا یوه دره ده چې :۶۱ – ۳۰، ۳۴ – ۰ :نخرهۀ چا
خط په ختیځ کې هغه موازي مایله پراخه ده او  ۱ ۱/۲تر  ۱ته ډوبیږي. د شهاب الدین په کاریز کې دا دره له 

کوي. له همدې جال  ورجسته غرنۍ څوکه د دوشاخ له لړۍ څخهۀ پیتاوې په نامـۀ چشمـۀ کو الرأس جال کوي چې د
 چې د چهارراخ له مستقیم سړک سره یو ځای کــېـږي. )پیکاک( یوه الره تللې دهځایه 

 ن(. د غوریانو په سویل لویدیځ کې یوه څاه ده.  ۶۱ – ۱۰، ۳۴ – ۷ :نیله کوهۀ چا( 
لې مایله لیرې د متباد ۱۳دا له شیر بخش څخه تر پاره پورې له شیربخش څخه  :۶۱ – ۵۰، ۳۳ – ۴۳ :پلوسيۀ چا

په اوږدو کې د دمې نیولو ځای دی. دلته د کمپ وهلو لپاره ځای سته. ویل سوي چې دلته دوه څاه گانې سته  الرې
نورې اوبو تر څنگ فیټه ژوروالی لري او هم د اوبو یو څو دانې کم عمقه ډنډونه سته. ددغو  ۴فیټه قطر او  ۶چې 
سته خو دا بوټي هم لږ ۀ دلته له یو شمیر بوټو پرته نور سون توکي نـد کیندلو له الرې تر السه کـېـدای سي. ۀ اوبـ

 . مایلۍ کې واقع دی ۱۴پلوسي کاریز د شیربخش د شمال لویدیځ په ۀ د چادي. )آی. بي. سي.( 

 دا د حسن کوال په سویل کې یوه څاه ده.  :)ن( ۶۱ – ۵۴، ۳۳ – ۴۶ :سفیدکۀ چا 
کاه لویدیځ لور ۀ فیټه. دا د فارس د سرحد په اوږدو کې د قلعـ ۳۸۹۰ :لوړوالی :۶۰ – ۵۰، ۳۲ – ۱۳ :سگکۀ چا

دلته  ۀځای کې افغان شپانـۀ ته یو مشهور ځای دی. ویل سوي چې دلته د فارسیانو یوه پوسته هم سته. په همدغـ
دی ۀ دلته سرحد په نښه سوی نـسي. ۀ شپون ددې سیمې ختیځې خوا ته په قطعیت راتالی نـراځي او هیڅ فارسي 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

. ويـین ډول رعایت کـېـږي او ښایي د دې ځای د استوگنو په اذهانو کې یو نا تعریف سوی سرحد ئاو په نا مطمـ
فیټه ژورې دي. )ایس. ایم. تییت، له  ۱۲او  ۱۱پریمانه او ښې دي او کافي دي. ددې ځای څاه گانې ۀ دلته اوبـ

  دا ځای د فراه د والیت په برخه کې دی.( ۱۹۰۴بومي معلوماتو څخه 

 مایلۍ کې یوه څاه ده.  ۱۸دا د غوریانو د گاو درې په  :۶۱ – ۱۸، ۳۳ – ۴۹ :سنگکۀ چا 

 د ادرسکن په سویل لویدیځ  په اوږدو کې الرېله هراته تر ادرسکنه د  :)ن( ۶۱ – ۵۶، ۳۳ – ۳۳ :شریفۀ چا
 کې یو ځای دی. 

 دا یوه څاه ده چې له هراته د ایران تر یزدان پورې الرې په اوږدو کې  :)ن( ۶۱ – ۸، ۳۳ – ۳۴ :سیستانۀ چا
 واقع ده. 

د شمال  وپه اوږدو کې، د سبزوار د الرېهرات  –. د فراه ۶۲ – ۱۷، ۳۳ – ۲۸ :ژ( –وزبیک  ۀ)چا :اوزبکۀ چا
 ز(۱۸۹۳مایلۍ کې یوه څاه ده. دلته د ډاگ یا د پـُـستې د لیږد یوه پوسته هم سته. )ییت،  ۱۴په 

مایلۍ  ۶ ۱/۲فیټه. دا د خمب اَو کوتل د شمال په  ۲۷۶۰ :لوړوالی :۶۱ – ۲۹، ۳۵ – ۱۰ :یالکيۀ چا :(یالخيۀ چا)
 یولو ځای دی. کې ددمې ن

فیټه  ۵یوه څاه سته. دا څاه ۀ نامـۀ یالکي په تورکي کې د رمې په معنی ده. د نالې د خولې په نیم مایلۍ کې په همدغـ
فیټو ډېره  ۶دي او څاه له ۀ فیټه کښته اوبـ ۶سطحې له مخې ځمکې د د  قطر لري او ډبرې په کې کارول سوي دي.

 ترخې دي خو بیا هم د څښاک وړ دي. دا څاه د نالې په تنگ ځای کې د نالې ـې لږ مالگینې اورۀ ئژوره ده. اوبـ
ً د پام وړ اندازه هم سته. دا ــې یو گړنگ دیئکې په لویدیځ  واقع ده چې . په نالې کې د شین غزي د ځنگل نسبتا

ډډې دي چې یلکي تر منځ دښتې پر لور دباندې راکوزیږي تنگې درې ۀ چا د سیمکوه او د چې ټولې کوچنۍ درې
ـې روښانه د رس خاوره ئـې له باروړونکو څارویو سره د تیریدلو وړ دي. خاوره ئـې شیوه، مخ ځوړې دي ټولې ئ

 . ښیيۀ اوسنۍ نقشې دا ځای د چالخي په نامـده چې ځینو ځینو ځایونو کې لنډکیو لنډکیو بوټو پوښلې ده. )پیکاک( 
په اوږدو کې یوه څاه ده. ویل سوي چې دا  الرېشهاب الدین د  –دا د یزدان  :)ن( ۶۱ – ۲، ۴۵ – ۳۳ :زردۀ چا

 بنِد سه تیغ په شمال لویدیځ کې واقع ده. ۀ ورکوالی سي. )پیکاک( دا څاه د کوۀ سپرو لپاره کافي اوبـ ۱۵۰څاه د 

 ن(  ۶۱ – ۲۵ ،۳۲ -۲۱ :کازندان :وگورئ :زندانۀ چا( 
نو د سویل ۀ نو په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د قلعـۀ ـدا د قلع :)ن( ۶۳ – ۲، ۳۴ – ۴۵ :چک اَو :چک آب

پر غاړې واقع دی. دې کلي کې د برات هزاره  سیندمایلۍ کې د تگاو لمان د څانگې د یوه کوچني  ۱۵لویدیدځ په 
 (۱۹۰۴کورنۍ ژوند کوي. )دابس،  ۱۸۰گانو 

 ن( ۶۳ – ۲، ۳۴ – ۴۵ :وگورئ چک آب :چکاو( 
چخچران د غور د والیت مرکز دی. ددې مرکز او شاو خوا سیمو  :)ن( ۶۵ – ۱۵، ۳۴ – ۳۲ :چغچران :چخچران

تنو لپاره  ۶۲۰۰۰پورې( واقع دی چې د  ۶۶ – ۱۵تر  ۶۴ – ۱۱او  ۳۵ – ۲۶تر  ۲۴ – ۲۰مساحت په ټوله کې )
و  ژ( –)لعل  اداري ولسوالۍ جوړوي. دا ولسوالي د غور په شمالي برخې کې واقع ده چې په ختیځ کې له الل

سرجنگل؛ په لویدیځ کې له شهرک او جوند؛ په شمال کې له میمنې او سِر پل؛ او په سویل کې له شهرک سره گډه 
پوله لري. ددې ولسوالۍ عمده سیندونه هري روډ او مرغاب دي. دا سیمه په دوبي کې سړه او په ژمي کې زښته 

ې او نسل اخیستنې والړ دی. عمده کرنیز نپه روزډېره سړه وي. ددې ولسوالۍ اقتصاد په کرهڼې او د څارویو 
ز کال د ۱۹۶۰د ـې د غالیو اوبدل دی چې میرمنې دا صنعت پر مخ وړي. ئـې غنم دي. کورنی صنعت ئحاصالت 

ـې یوازې یو استازی درلود. په آهنگرانو ئـیو له مخې چخچران یو کلیوال ښوونځی درلود او په ولسي جرگه ئاحصا
ــیوي معلوماتو لپاره په کابل کې ئنو د مهال د یوې لرغونې کال پاتې شونې سته. د نورو احصاکې د غور د سلطنتو

غور. دا سیمه په  :وگورئ سوي معلوماتز کال کې د چغچران د ولسوالۍ او ښارگوټي په هکله چاپ ۱۹۶۸په 
  :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴

 د چخچران ولسوالي د هرات والیت یوه برخه جوړوي او د هرات د والي تر ادارې الندې ده. 
دي. دا ولسوالي له آهنگرانو د دولت یار تر ختیځ پورې د هري روډ په ۀ ددې ولسوالۍ دقیقې پولې روښانه نـ :پولې

ـې ئقومي ډلي دي چې شمیر  دواړو غاړو کې پرته ده. ددې ولسوالۍ استوگن وگړي د فیروزکوهیانو بیالبیلې
د لمنې په پورتنۍ ۀ گڼ شمیر په دوبي کې غرونو ته ځي یعنی د بابا د غر وکورنیو ته رسـېـږي. ددې خلک ۲۸۴۰

درې مرغاب ته ځي او یو لږ شمیر خپل خلک په کورونو کې پریږدي چې د پولو پټیو څارنه او پالنه وکړي. د 
ـې یو ئډله  دي. دغه وگړي په نهو قومي څانگو ویشل سوي دي او هرهکورونه  ۲۸۴۰ـې ئکورونو ټولټال شمیره 

  :یا څو نورو استوگنو خیلونو ویشل سوې ده لکهۀ ځل بیا په یو
 

 شمیر، ملکیت او نور څانگه په قوم کې ټبر یا خیل شمیر
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i 

)؟ ژ( تگاو  زرد سنگ، تگاو کوتس تگاو گریناو، سلطاني

 کندوال، تگاو گندوال، بادگاه

۵۳۰ 

 کورونه

۴۸۰۰ 

 پسونه

۱۴۰ 

 آسونه

۹۵۰ 

کورني 

 څاروي

ii پسونه ۲۵۰۰ کورونه ۵۰۰ ادهمۀ ـین  قلعـئسیاه سنگ، تیالک، کواسي، پا خدایاري 

iii 

 ۴۸۰ تگاو الندر سنگ بر، آهنگران، چـُـیـنــَـک، یار فوالد

 کورونه

۳۶۰۰ 

 پسونه

۴۰۰ 

 آسونه

۱۹۰۰ 

کورني 

 څاروي

iv 

سرخ، شینه چاراگادان، تگاو شرشر، ۀ لوکـمزار، ۀ لوکـ ضیاء حسیني

 علي شیر بیگۀ قلعـ

۵۶۰ 

 کورونه

۶۷۰۰ 

 پسونه

۲۰۰ 

 آسونه

۱۱۰۰ 

کورني 

 څاروي

v 

قرچه / کرچه ) د 

 ادهمي څانگه(

 ۴۰۰ تگاو کیلمین / قیلمین ..........

 کورونه

۱۳۰۰ 

 پسونه

۱۲۰ 

 آسونه

۷۰۰ 

کورني 

 څاروي

vi 

زی دولت )د زی 

 رضاء څانگه(

کورنۍ په چارسدې، تگاو مک،  ۱۵۰۰تبر نیږدې ۀ ددغـ

میسین، فوالکار او سفیدک کې ۀ گاوا، قلعـۀ قلعـ

اوسـېـږي. د فیروز کوهیانو له بغاوت وروسته مرحوم 

ژ( دا خلک له خپلو مینو  –امیر )امیر عبدالرحمن خان 

ـې ئژ( او کابل کې  -وایستل او په قوندوس )کندز

 استوگن کړل.

 ۍکورن ۱۵۰۰

vii 

ز کال کې دوی ټول تورکستان کې ۱۹۰۸په  سر  کوتس. ادهم

ممینې ته کډه سول خو گنگوسې وایی چې بیرته خپلو 

 سوي دي.ۀ مینو ته راستانـ

 کورنۍ ۱۵۰

viii 

 ۱۰۰ تغای تیمور، اخته خانه، باري میري

 کورونه

۵۵۰ 

 پسونه

 ۳۵۰ آسونه ۳۵

کورني 

 څاروي

ix 

 ۱۵ اشتر خان، اشتر خانه ...  پارسا

 کورونه

 ۲۰ آسونه ۳ پسونه ۶۰

کورني 

 څاروي

  Tagao Kotus  

 
مازاد ومنو نو دا موږ ته  ۱/۵هندي َمونډه دی. که موږ  ۱۲۰۰۰۰کلنی حاصل د غنمو او وربشو  ځای ددوی

. ویل سوي چې دې ولسوالۍ کې نفت او اوسپنې موندل کـېـږي خو دا راپور مازاد راکويمونډه هندي  ۲۴۰۰۰
 دی او شک ورباندې کـېـږي. ۀ تصدیق سوی نـ

 غیرانه دی. ۱۵۰۰۰۰ویل سوي چې د مالیې ټولټال 
کړل سوه ۀ ز کال کې بغاوت وکړ ددې ولسوالۍ استوگن وگړو ته اجازه ورنـ۱۸۸۷له دې چې فیروزکوهیانو په 

 ي. چې وسلې ولر
خاصه  ۸۵سپاهیان په چارسدې کې،  ۱۰۰ :ز کال کې( وسله وال ځواک داسې وو۱۹۰۴په دې ولسوالۍ کې په )
کال لپاره د ۀ فیروزکوهیان. د همدغــ :ه لیچ کې. همدا شان وگورئزخاصه داران په پو ۸۵داران په غور کې، او 

لیې د رسمي اوراقو له مخې په دې جگړن ونلیس ورکړل سوې شمېرې د پام وړ دي. نوموړی وایي چې د ما
کورنۍ دې دقیق شمیره وي، ځکه یو شمیر  ۴۰۰۰کورنۍ دي، خو ډیره شوني ښکاري چې  ۵۵۰۰ولسوالۍ کې 

 کورنۍ پروسږ کال نورو ولسوالیو ته الړې. 
  :ددې ولسوالۍ کورني څاروي په الندې ډول اټکل سوي دي

 

 ۱۰۰۰ خرونه ۸۲۵۰۰ پسونه او وزې

 صفر اوښان ۱۵۰۰۰ څارويښاخ لرونکي 

   ۲۰۰۰ آسونه

 
شمالي غرنۍ ۀ د چهار سدې په چم گاونډ کې او د مرغاب پورتنۍ دره یعنې د بابا د غر يددې سیمې استوگن وگړ

سویلي ډډو ته راستـنـېـږي. ۀ سیمې په دوبي کې اشغالوي او یوازې په ژمي کې د هري رود درې او د بابا د غر
 (۱۹۰۴)ونلیس، دابس، 
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وه لوړه له ورایه یفیټه. دا د تیورې د شمالي غرونو  ۱۲۶۹۳لوړوالی  :)ن( ۶۴ – ۲۶، ۳۳ – ۳۸ :چلپ دالن
 څرگنده غرنۍ څوکه ده.

اوسنۍ نقشې دا نوم د چهل ابداالن په تیریږي.  2تر دې څوکې الندې او د څوکې په لویدیځ کې د برما کوتلۀ د غر
 . ښیيۀ نامـ

 ن( ۶۱ – ۲۹، ۳۵ – ۱۰ :یلکيۀ چا :وگورئ :چلخي( 
او د  ۲۰ل کې یو کلی دی چې د ظهوریانو اود سبزوارو په عالقه دارۍ ز :)ن( ۶۲ – ۱۶، ۳۳ – ۱۸ :چلوسک
 کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.( ۴۰اڅکزیو 

 کورونه لري. )اې. بي. سي.( ۱۵ویل سوي چې دا په کرخ کې یو کلی دی او  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :چلسیا
جمشیدي، او احسان بکه هزاره  ۸۸نو په ولسوالۍ کې د ۀ دا د قلعـ :)ن( ۶۲ – ۵۵، ۳۴ – ۴۵ :چله نک :چلونک

 –نو د سویل ۀ مایلۍ کې او د قلعـ ۶شمال لویدیځ په  - کورنیو د استوگنې سیمه ده. دا کلی د دهستان د درې د شمال
 (۱۹۰۴دی. )دابس جمشیدیان غیر هزاره قوم  مایلۍ کې واقع دی. ۴۰سویل لویدیځ په 

د مرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د ـې ئدا یو کلی او یوه تنگه دره ده چې دواړه  :)ن( ۳۱ – ۶۳، ۳۵ – ۳۰ :چلونک
ۀ دا سیمه له پنیرک څخه جال کوي. دا سیمه یو ډېر ښـیو شمیر ټیټ غرونه مایلۍ کې واقع دي.  ۱ ۱/۲لویدیځ په 

کورنۍ او د کندهاریانو،  ۲۰څخه دیخوا ته رابهیږي. دلته د میرانزیو  3کــُـرمک له خړوبوي چې سیند
 . دا دره د قبچاق په مرغاب کې ځغلي( ۱۹۰۴فیروزکوهیانو او تایمنیانو څو نورې کورنۍ استوگنه لري. )دابس 

 - راتفیټه. دا د فیروزکوهیانو د استوگنې سیمه او هم د ه ۴۹۰۰ :لوړوالی :)ن( ۶۴ – ۷، ۳۵ – ۱۵ :چمن بید
ۀ مایله لیرې ده. دا ځای په یو ۱۵۵ ۱/۴باندې ددمې نیولو ځای دی چې له هرات څخه  الرېمیمنې تر منځ 

منځغري کې چې له ختیځ لوري راغلی او د کمپ وهلو له سیمې څخه یوازې لږ پورته شمال لور ته کږیږي او بیا 
 سره یو ځای کـېـږي.  په همدې لوري پر مخ ځي تر څو چې دوه مایله کښته له عالم تگاو

کورنیو کیږدۍ یا خرگاه گانې په گډو وډو ډلو  ۴۰۰ژ( د  –)؟!( )ښایي سعدهللا یان وي وهللا اعلم 4یانولدلته د سادو
یارډه ارت دی خو د  ۲۰۰ده سوي ځکه یوازې ۀ کې خور ورې والړې دي. په منځغري کې دننه چنداني کرهڼه نـ

د استوگنې دا ځای د جوند گاونډیو لوړو ځایونو کې لري. )هیرا سینگهـ(  مې یا للمې نسبتاً ښه کرهنه پهـئدا
 .مایلۍ کې واقع دی ۱۵)چهارتاق( د شمال په 

 (۱۹۰۴کورونو یو کلی دی. )دابس  ۱۰دا د اوبې د عالقه دارې په چشت کې د : ۶۳، ــ ۳۴ــ  :چنارک
مایله کښته واقع  ۱۲د هري روډ پر کیڼې غاړې باندې دوه کلي دي چې له اوبې  :)ن( ۶۳ – ۱، ۳۴ – ۱۶ :چناران

 کورونه لري. )میتلند( ۳۵دي او ویل سوي دواړو کلي 
 

مایلۍ کې یو کلی دی. ویل سوي چې دې  ۷دا د سبزوارو د شمال ختیځ په  :)ن( ۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۲۲ :چنگان قال
همدا شان لویدیځ لور ته دوه مایله وړاندې د کوه چنگان په سي.( کورونه دي. )اې. بي.  ۴۰کلي کې د اڅکزیو 

 . یو غر هم ستهۀ نامـ

 ن(  ۶۵ – ۳۳، ۳۴ - ۲۰ :چپري :وگورئ :چپر او چپري( 
دا د بند بیان پر سر یو کوتل دی چې له تیورې څخه تر دولت یار پورې تللی  :)ن( ۶۵ – ۳۳، ۳۴ – ۲۰ :چپري

، ۳۴ – ۳۲کې او  ۶۵ – ۲۸، ۳۴ – ۲۶چپري او چپر چې په  :و کلي نور ستههمدا شان دسړک ورڅخه تیریږي. 
 . کې واقع دي ۶۵ – ۳۲

 ن( ۶۳ -۲۶، ۳۳ – ۵۶ :چپرود :وگورئ :چپرود( 

 چهار دباغ :وگورئ :چارداباغ:  
ه باندې د راغلي سړک په اوږدو فیټه. د هري روډ پر ښۍ غاړ ۲۷۴۰ :لوړوالی :۶۱ – ۳۷، ۳۴ – ۲۶ : چرخه

ـې د ۀ ئد مامیزاک او روزنک تر منځ واقع یو رباط او یو زیارت دی. د کمپ وهلو لپاره پریمانه ځای سته؛ اوبـکې 
دا رباط د مال خواجه. )اې. بي. سي.(  :اوبو لگولو له ویالې څخه دي او سون توکي په کې ډیر لږ دي. وگورئ

 . هم یادېږيۀ نامـ مایلۍ کې دی. دا ځای د چارخار په ۱۲غوریانو د شمال ختیځ په 
 )ن( ۶۳ – ۱۰، ۳۵ – ۴۵ :چرخه بینال )بې نل( :وگورئ :چرخ آب

دا د خاصه دارانو یوه کوچنۍ پوسته ده چې د مرغاب د  :)ن( ۶۳ – ۱۰،  ۳۵ – ۴۵ :چرخِ بې نل :چرخه بې نل
مایله پورته واقع ده. دغې پوستې کې دوه له خټو جوړې جونگړې دي  ۷مروچاق څخه  لهسیند په ښۍ غاړه کې 
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

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

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

ز ۱۸۵۶دي چې د ۀ سپار ۴خاصه داران او  ۸ـې له خټو جوړ دیوالونه راتاو دي. دې پوستې کې ئچې گرد چاپیره 
 . اوسنۍ نقشې دا ځای د چرخآب په ډول ښیيتوپکو سمبال دي.  چقمقي کال په بُرجي

لري. په چرخه بې ۀ آس سپار ۵۰مایل پورته د سیند په کیڼه غاړه کې د َرټک ُسرخ روسۍ پوسته ده چې  له سیند یو
چې  راغلیباندې سپور دی نیغ په نیغه پر پوستې باندې ۀ هغه گړنگ چې د سیند پر غاړ نل کې دوه گودرونه سته.

 ز(۱۹۰۳وامبر هم یادېـږي. )دابس، ونلیس، نۀ د چرخه بې نل یا چرخه بې نیل په نامـ

 مایلۍ کې یوه څاه ده.  ۲۲دا د شیربخش د شمال لویدیځ په  :۶۱ – ۴۳، ۳۳ – ۵۲ :چرخه نــُـه 

 ۶۱ – ۵۶، ۳۴ – ۱ :چرمگران :وگورئ :چرمگر ها 
گزک څخه تر پاهره پورې له ۀ دا د بنِد بیدک د غرونو په لویدیځې لمنې کې له چا :۶۱ – ۵۶، ۳۴ – ۱ :چرمگران

هکتاره  ۳۰خټو جوړې جونگړې دي او د کرهڼې نیږدې  ۸له څخه په تیریدلو یو کلی دی. دې کلي کېالرې  ېتلل
انچه ژوروالی لري: دا  ۶یارډه دی ډکوي او  ۲۰ـې ئد پسونو لپاره ډنډ چې قطر  ،کاریز ه. یو ضعیفلريځمکه 

ۀ لري، سون توکي نـۀ نـۀ واښـ ځای سته؛ۀ او گنده کوي. همدلته د کمپ وهلو لپاره ښـ ويپسونه ککړۀ ټولې اوبـ
د هرات د سویل دا کلی لري. د نور زیو یو شمیر رمې او اوښان په عام ډول دلته په مالڅرونو کې وي. )پیکاک( 

 . مایلۍ کې واقع دی ۴۰لویدیځ په 
 )ن( ۶۱ – ۲۳، ۳۵ – ۲۶ :شرمي :وگورئ :آب چرمي

دا یوه دره ده چې له بنِد بیان څخه سویل لور ته راکوزیـږي او وروسته له  :۶۵ – ۱، ۳۴ – ۹ :آب چش :چش آو
له تنگې الرې څخه تیریږي او ورپسې د فراه رود په  «گاو مرده»دې چې له خونده سنگ سره یو ځای سي بیا د
ي / نقشي د دلته یو کلی هم سته چې نکشۀ نامـۀ همدا شان په همدغـبرنۍ برخه کې راڅرگندېـږي. )اې. بي. سي.( 

 . مایلۍ کې واقع دی ۶سویل لویدیځ په 
 

 نور بیا
 

 :باغۀ چشمـ
 

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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