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 : !دو آبۀ دهانـ
کورونه په  ۴۶کاهي هزاره گانو ۀ ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د قلعـنو په ۀ دا د قلعـ: ۶۳، ــ ۳۴: ــ کـِـتوۀ دهانـ

 (۱۹۰۴کې ودان دي. )دابس 
دا د یوې درې نوم دی چې ختیځ لور ته په غځـېـدلو سره د مرغاب له درې : ۶۳ – ۱۷، ۳۵ – ۳۶: اَوخوارۀ دهانـ

ای کـېـږي چې ورپسې سړکونه د مایله کښته له مرغاب سره یوځ ۴سره یوځای کـېـږي، دا دره له باالمرغاب څخه 
، ۳۴ – ۴۸کلی په ۀ د او خوار په نامـ (۱۹۰۳موغور او منگان پر لور په څانگو ویشل کـېـږي. )ونلیس، نوامبر 

 . کې واقع دی ۶۳ – ۴۸
مروې الره  –دا د یوې ډیرې لویې نالې نوم دی چې د تونیان : ۶۳ – ۱۹، ۳۴ – ۳۸: اَوشوره خوردۀ دهانـ

د آب مایله لیرې تیریږي. دا الره ښایي د سیالبونو پر مهال ستونزې وزیږوي. )میتلند(.  ۶ان څخه ورڅخه له تونی
 . کې واقع دی ۶۳ – ۱، ۳۵ -۱۱شوره کلی په 

ـې هغې کوچنۍ گردۍ ئن(: دا د کوچنیو درو په منځ کې یوه دره ده چې مخه ) ۶۳ – ۷، ۳۴ – ۵۸:باغکۀ دهانـ
 (۱۹۰۳کال په کې والړه ده. )دابس، نوامبر  نوۀ دښتې ته خالصه ده چې د قلعـ

ن(: دا په اوبې کې یو لوی کلی دی چې د کاوغان د سیند او د هری روډ د ) ۶۲ – ۵۹، ۳۴ – ۱۵: دو آبۀ دهانـ
 مایله لیرې واقع دی. ۴۴سیند د یو ځای کــېـدنې په ټکي کې له هراته 

ۀ درلودل. دغـۀ ـې نـئـې درلودل خو پسونه ئآسونه  ۴۰کورني څاروي او  ۴۵۰کورنۍ وې چې  ۵۰دلته د قبچاقو  
 (۱۹۰۴کلي کې د میوو یو شمیر بڼونه ول چې دیوالونه ترې راتاو ول. )اې. بي. سي. ونلیس، 

پراخ ډبرین خوړ پر غاړې او د کرخ په ۀ کلي نوم دی چې د یوۀ ن(: دا د یو) ۶۲ – ۳۳، ۳۴ – ۲۸: غارۀ دهانـ
کورنۍ دي او د دهان  ۳۰مایله کښته راوځي. دې کلي کې د جمشیدیانو نیږدې  ۱ ۱/۲درې کې د کرخ له کال څخه 
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کې چې له همدې ځایه د میرداد ۀ یادیږي. دا کلی له گوگ یا منځتشي ځای پورته یا ددې درې په خولـۀ کاري په نامـ
 .مایلۍ کې واقع دی ۱۱دا کلی د جوی نو د لویدیځ په د کال پاتې شونې هم ښکاري. )میتلند( 

 ن(: دا دوه ځایونه دي چې له جوند کښته د مرغاب په درې کې پر مخ ځي.) ۶۴ – ۸، ۳۴ – ۴۸: غرمهۀ دهانـ 
مایله پورته د  ۱۰ ۱/۲فیټه. له خواجه چشت څخه  ۵۱۷۰ن(: لوړوالی: ) ۶۳ – ۵۷، ۳۴ – ۲۰: هموارۀ دهانـ

مایلو پورې رسـیـږي. همدا  ۲ـې ان تر ئهري روډ دره د سیند په ښۍ غاړه کې زښته ډیره پراخیږي او پراخوالی 
یادېـږي. دلته د کمپ وهلو یا لښکر کوټ اچولو لپاره په کروندو کې پریمانه ځای سته. ۀ هموار په نامـۀ ځای د دهانـ

ز کال د  ۱۸۸۵ترالسه کـېـدای سي. د ۀ ژ( څخه واښـ –د سیند په پورې غاړه کې له کوچني ولنگ )طبیعي ورشو 
یارډو پورې ارت وو او په دې ځای سیند کې په  ۵۰تر  ۴۰ت کې په همدې ځای کې سیند له سپتمبر په میاش

مایلۍ کې واقع  ۵فیټه. )میتلند( دا ځای په شهرک کې د مرغې د شمال په  ۲ ۱/۲مساوي اندازې ژور وو، یعنی 
 دی. 
 ۲نو ۀ ره دره ده چې له قلعـنو په ولسوالۍ کې یوه تنگه سمسوۀ دا د قلعـ: ۶۳ – ۸، ۳۴ – ۵۷: اسماعیلۀ دهانـ

 هم یادېږي. ۀ دا دره د تگاِب اسماعیل په نامـ( ۱۹۰۳مایله لیرې د لمان پر درې ورځي. )ونلیس نوامبر 
 (۱۹۰۴موالیان )غیر هزاره( کورنۍ دي. )دابس  ۱۵کورنۍ او « مماکه هزاره» ۱۲۵ددې درې اوسیدونکي 

ن(: دا د کوچنیو سمسورو درو په منځ کې یوه ) ۶۳ – ۱۳، ۳۴ – ۵۷خـَـروسان: ۀ : یا: د هانـخارستانۀ دهانـ
نو کال په کې والړه ۀ ـي د هغې گردۍ کوچنۍ دښتې پر مخ خالصیږي چې د قلعـئکوچنۍ سمسوره دره ده چې مخه 

کیږدیو کې ژوند کوي چې  ۳۰۰ده. ددې درې په اوږدو کې قادس ته تللې الره پرمخ ځي. ددې درې وگړي په 
مونډه غالت دي.  ۲۷۰۰۰اوښان لري. ددوی د کرهڼې کلنی حاصل  ۲۰۰پسونه او  ۲۵۰۰روي، کورني څا ۶۰۰

په کې په برالسي توگه ډیر دي. ۀ ددې درې اوسیدونکي اکثریت غلزي او تاجیکان دي، خو غلزي پښتانـ
 (۱۹۰۳)دابس،ونلیس 

یار د عمومي الرې په اوږدو دولت  –فیټه. دا د هرات  ۹۲۰۰لوړوالی: : ۶۴ – ۷، ۳۴ – ۹: خون بستهۀ دهانـ
یارډو پورې  ۳۰۰تر  ۲۰۰مایله لیرې دی. دلته د شهرک دره له  ۱۲۹ ۱/۴کې یولسم منزل دی چې له هرات څخه 

فیټو پورې ژور دی؛ چې  ۲تر  ۱فیټو ارت او له  ۳۰تر  ۲۵پراخه ده، دلته کرونده او ونې سته. ددې ځای سیند له 
ـې غرونه دنگ دي چې شیوه یا سرځوړې ډډې لري او دې ډډو کې ئه کې له جغلو ډک بستر لري. په پورې غاړ

هم یادېـږي چې د شهرک د ۀ خون بسته په نامـۀ شخ ډبرین پاڼونه یا پیچومي لري. )میتلند( همدا شان دا ځای د دهانـ
 مایلۍ کې واقع دی.  ۱۸شمال لویدیځ په 

ټوټه ده چې د مرغاب د لویدیځې غاړې په اوږدو کې او د دا یوه ځمکنۍ : ۶۳ – ۱۷، ۳۵ – ۳۷: مــَــنـقانۀ دهانــ
کې واقع ده چې منگان ته مخه لري. دا ځای د ۀ مایلۍ کې د هغې درې په خولـ ۴باالمرغاب د شمال په نیږدې 

ـې آغا محـمد ئجوی دهانه منقان په سیند خړوبیږي. ددې ځای اوسیدونکي اکازي غلزي دي او د کلي ملک 
 (۱۹۰۴آسونه لري. )دابس  ۳۰اوښان او  ۱۰۰پسونه او وزې،  ۴۰۰۰کورونه دي، کلیوال ۷۰نومیـږي. دلته 

)ن(: دا د کوچنیو سمسورو درو په منځ کې یوه کوچنۍ  ۶۳ – ۸، ۳۴ – ۵۹ژ:  -سنجدي ۀ : دهانـسنجیتيۀ دهانـ
ړه ده. )دابس نو کال په کې والۀ ـې هغې کوچنۍ گردې دښتې ته خالصیږي چې د قلعـئسمسوره دره ده چې مخه 

 اوسنۍ نقشې دا ځای د سنجیتک په ډول لیکي. ( ۱۹۰۳
کاه د ولسوالۍ په شمالي برخې کې یو کلی دی. دا ۀ ن(: دا په پُشِت کوه یا د قلعـ) ۶۱ – ۱۵، ۳۲ – ۱۶: دهـگـک

 ۱۰۰کلی دی. ددې کلي د گړو شمیر له « 1مونته نا صاحب/ مونته نه صاحب»کلی د هرات د بومي اوسیدونکي 
کې  یو میلیمترپگو ځمکه لري او په دې ځمکه کې د اوبو په هر  ۸تر  ۴کورنیوپورې ویل سوی چې له  ۱۵۰تر 

بڼونه لري. دلته د اوبو د  ۴نورو میوو تاکستانونه او د  ۸منه تخم کرل کیږي. همدا شان دا کلی د انگورو  ۱۱۰
 (۱۹۰۵له کاره لویدلي کاریزونه هم سته. )ایس، ایم. تییت. له بومي معلومات څخه  ۴موجوده سرچینو تر څنگ 

 :۶۵ – ۴۷، ۳۴ – ۳۳هم یادیږي: ۀ همدا شان د: دولت یار: په نامـ ده مرده 
نوم دی چې د ایشالن پر سویل لویدیځ راکوزیږي. « ژ –درې »تگاو ۀ ن(: دا د یو) ۶۳ – ۳۶، ۳۴ – ۱۲: ــيئدا

ۀ له کاوغان څخه راغلی سړک په دې تگاو ورننوځي یعنی له اساسي درې سره د یو ځای کیدنې له ټکي څخه له یو
لنډ واټن وروسته په تگاو ننوځي؛ همدلته د نیم مایل په واټن کرهڼه سوې ده. دا سړک پورته دایي ته پر مخ ځي او 

پر کوتل ورخیږي، ورپسې د زرگ تگاو « 2زرگ»وتلونو څخه تیریږي او تقریباً له لس مایلو وروسته د له څو ک
د ایشالن تگاو له « زرگ تگاو»مایله کښته وروستی یاد سوی تگاو  ۵کوتله ۀ په شیوه توب راکوزیږي او له دغـ

 درې سره یو ځای کـېـږي. )اې. بي. سي.(
 اره گانو یوه قومي څانگه ده. نو د هزۀ : دا د قلعــي زنگيئدا

 ن( ۶۱ – ۱۵، ۳۲ – ۱۶: وگورئ: داه گـک: دکـک( 
فیټه. دا د درېو لږ و ډیر سختو الرو په منځ کې یوه الره ده  ۸۹۸۲ن(: لوړوالی: ) ۶۲ – ۴۲، ۳۴ – ۳۴: داالن تو

د بنوش دره او شتر نو پورې ځي: ۀ پورې او همدا شان تر کشک یا قلعـ« جوال درې»چې د کرخ له درې څخه تر 

                                                           
1
 - Montana Sahib 

2
 -Zarg Kotal 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 6تر 3 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
 

کلی د جوی ۀ نامـۀ ده پلټلې. په همدغـۀ ـې دوه نورې الرې دي.  د داالن توالره د سرحدي تحدید کمیسیون نـئمرده 
 مایلۍ کې دی.  ۱۰نو د شمال لویدیځ په 

دې کاه په ولسوالۍ هغه ځای دی چې یو وخت د بارکزیو کلی وو خو اوس له ۀ دا د قلعـ: ۶۱، ــ ۳۲: ــ دال پک
ورکولې ۀ پگو ځمکې ته اوبـ ۶ځایه وتلي دي ځکه دا ځای محـمد عمر خان پیرودلی وو. پخوا دلته اوسني کاریز 

نور متروک کاریزونه سته. )ایس. ایم.  ۸خو دا کاریز اوس رالویدلی دی او په بد حالت کې دی. همدا شان دلته 
 (۱۹۰۵تییت له بومي معلوماتو څخه 

 یو قومي څانگه ده. : دا د تایمنیو ده مرده
دو راه د الرې په اوږدو کې د فارس سرحد ته نیږدې ددمې نیولو  –ن(: دا د فراه ) ۶۰ – ۵۶، ۳۲ – ۱۲: دمدم

ـې د دشِت نماد تر سرلیک ئد ځمکې په کیندلو تر السه کـېدای سي. د چم گاوند دښته ۀ ځای دی. له دې ځایه اوبـ
غر سته چې شمال ختیځ ته څو مایله ۀ دامان په نامـۀ همدا شان دلته د کو الندې په بشپړ ډول شرحه سوې ده. )بیلو(

 لیرې واقع دی. 
 : دا د فیروز کوهیانو د ضیاء حکیم د ټبر یوه طایفه ده. دأوي

 : وگورئ: گل چینه: او: بام، دره بامۀ در
نو ۀ ې ننوځي او له قلـعـکوتل الرې د باغک په درۀ ن(: یوه کوچنۍ دره د یو) ۶۳ – ۸، ۳۴ – ۵۷: اسماعیلۀ در

مایله پراخه ده.  ۱/۴مایله اوږده او  ۱ ۱/۲نو په لویې درې کې راڅرگندیږي. دا دره ۀ مایله پورته د قلـعـ ۲څخه 
ورکوي. ددې ۀ تر درې الندې یو کوچنی سیند بهیږي چې د استوگنې د څو سیمو د کروندو د خړوبولو لپاره اوبـ

ـې له غاړو راپورته کیـږي او ځمکه د باتالق په ۀ ئدي او په ځینو ځایونو کې اوبـسیند غاړې د ولې په ونو پوښلې 
 یادیږي. ۀ همدا شان دلته یو کوچنی کلی هم سته چې د تگاِو اسماعیل په نامـ( ۱۹۰۴شان گرځوي. )ونلیس 

 ۱۸ ۱/۴ فیټه. دا د هري روډ پر ښې غاړې له بیشې څخه ۵۴۳۰ن(: لوړوالی: ) ۶۴ – ۳، ۳۴ – ۲۲: تختۀ در
ځای خپل نوم له یوې تنگې الرې یا تنگې درې څخه اخیستی دی چې د ۀ مایله پورته ددمې نیولو یو ځای دی. دغـ

ـې پټي ئلرگي لري. په دواړو ډډو کې ۀ یارده ارته ده او ښـ ۵۰۰اساسي درې په ښۍ ډډې کې راڅرگندیږي. دا دره 
 ۱۰۰لري. دې درې کې د تایمني د قوم ۀ ره ډیر ځای نـدي او د لښکر کوټ لپاره ځای لري خو د لوی ځواک لپا

 مایلۍ کې واقع ده.  ۳۷د استوگنې دا سیمه د شهرک د شمال لویدیځ په (. ۱۹۰۴کورنۍ اوسیږي. )میتلند، دابس 
همدا شان جمشیدي کورونو یو کلی دی.  ۳۵۰ن(: دا د کشک په ولسوالۍ کې د ) ۶۲ – ۴۰، ۳۴ – ۴۴: جوالۀ در

 دره جوال. 
 دا د آق گنبد په شمال لویدیځ کې یوه دره ده. : ۶۴ – ۱۱، ۳۴ – ۵۸: دره جوان 
دا یوه دره ده چې د بنِد بابا له غرنۍ لړۍ څخه له شمال لوري د مرغاب په بستر کې : ۶۵، ــ ۳۴: ــ خرگوشۀ در

ای د تایمنیانو ډوبیږي ددې درې له الرې له کانسي کال څخه تر چهارسدې پورې الره تیریږي. همدا شان دا ځ
 لومړنی او اصلي ټاټوبی دی. 

 ن() ۶۳ – ۱۳،  ۳۷ – ۵۷خارستان: ۀ : وگورئ: دهانـخــَـروسانۀ در
کوتل نوم دی چې سیاه بوبک یا د بنِد بابا غرنۍ ۀ فیټه. دا د یو ۵۴۸۰لوړوالی: : ۶۱ – ۴۸، ۳۴ – ۴۹: درخِت توت

مایلۍ کې دی. دا یو زښت ډیر سخت کوتل دی او کـېـدای  ۷لړۍ ته الره لري. دا کوتل د سنگ کوتل د لویدیځ په 
دوه کلي )علیا او ۀ نامـۀ همدا شان دلته په همدغـسي یوازې د ځینو موخو لپاره په ځینو وختونو کې وکارول سي. 

 ۲۱،  ۳۵ – ۵په شمال کې په « شور خلیل» کلي د ۀ نامـۀ ن( کې دي. په همدغـ) ۶۲ – ۳۲، ۳۴ -۳۵سفلی( په 
 . ( کې واقع دین) ۶۲ –
نو گردۍ دښتې ته راوتلې ده. دلته ۀ ـې د قلعـئ: دا د کوچنیو درو په منځ کې یوه دره ده چې مخه سرخ خاَرگۀ در

پسونه او  ۳۰۰۰کورني څاروي،  ۵۰۰کې ژوند کوي. دوی « خرگاه گانو»هزاره کورنۍ په خپلو کیږدیو  ۲۰۰
 (۱۹۰۳)ونلیس  مونډه غالت تولیدوي. ۱۵۰۰۰وزې لري او په کال کې 

 : دا د فیروزکوهي د قوم د دوه وو اساسي څانگو له منځه یوه قومي څانگه ده. دراز خان
 ۸۰ن(: دا د اوبې په ولسوالۍ کې )ښایي د اوبې د کلیو یوه ډله وي( یو کلی چې ) ۶۳ – ۱۰، ۳۴ – ۲۳: دربانان

دا کلی په اوسنیو نقشو کې له دریابان سره ورته والی لري ځکه په اوسنیو نقشو کې کورونه لري. )اې. بي. سي .( 
 . همدا ډول لیکل سوي دي

فیټو په  ۱۰۰۰دربند د ۀ فیټه. د مرغاب له کیڼې غاړې څخه کو ۴۷۴۱لوړوالی: : ۶۳ – ۲۳، ۳۵ – ۲۷: دربند
دربند ۀ گــُرَمک د کوۀ پورته کوي. کومایله پورته سر  ۱۶عمودي گرنگ څخه له باالمرغابه ۀ لوړوالي له یو

 (۱۹۰۳مخالف لوري ته د سیند په ښۍ غاړه کې واقع دی. )ونلیس نوامبر 
 ۶۳ – ۲۵، ۳۵ – ۳۲وگورئ: سرفراز:  دربند:

فیټه. دا په بنِد تورکستان کې یوه ډیره تنگه په لویو لویو  ۱۵۵۰ن(: لوړوالی: ) ۶۳ – ۲۲، ۳۵ – ۳۱: دربنِد جوکار
لیرې، په دې تنگې  ۱۳۴ ۱/۴باالمرغاب الره له هراته  –رو کې محصوره تنگه الره ده چې د هرات گټونو یا ډب

الرې ورننوځي او د مرغاب سیند ورڅخه تیریږي. له دربنِد جوکار لږ الندې د تایمنیانو یو وړوکی استوگنځی دی 
پسونه  ۵۰۰ته راغلي دي. دوی چې ددوی شپږ کیږدې په کې والړې دي. شپږ کاله کیږي چې دوی له غور څخه دل

 او وزې لري. 
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 دلته د تایمنیانو تر څنگ الندیني کورنۍ هم اوسیږي: 
 

   الف

i شـِمالزي غلزي  

ii سیني کاکړان  

 ۵۰ کورونه 

 ۳۰۰۰ پسونه او وزې 

 ۱۰۰ اوښان  

 ۲۰ آسونه 

 ۵۰ ځمکه په قلبه 

 
 ځای کې اوسیږي. ۀ پورتنۍ شمیرې چې ورکړل سوي د داړو کاکړو او غلزیو دي. دواړه په ژمي کې په یو

 

   ب

i  سخیري  

 ۴۰ کورونه 

 ۳۰۰۰ پسونه او وزې 

 ۳۰ آسونه 

 ۳۰ ځمکه په قلبه 

 
 پوښل سوې ده او پریمانه لرگي ورڅخه ترالسه کـېـدای سي.سویلي ډډه په ونو ۀ د غر

 (۱۹۰۴ – ۱۹۰۳دلته د سیند پر غاړه له دربند دوه مایله پورته یو گودر هم سته. )ونلیس، دابس 
ځای کې یوه تشه یا دربند دی چې ۀ فیټه. دا په هغــ ۲۱۵۰لوړوالی: : ۶۳ – ۲۹، ۳۵ – ۱۹: دربنِد کیل ریخته

 هم یادېـږي. ۀ تان له منځه راوځي. دا ځای د سِر پِل مرغاب په نامـمرغاب د بنِد تورکس
 ـې دوام لري.  ئله دربند یا درې لږ پورته یو رباط جوړېـږي چې د جوړولو کار 

ز کال د نوامبر په میاشت کې له دې سیمې څخه لیدنه کوله هیڅ چا په دې چم ۱۹۰۳کله چې برتانوي افسرانو د 
ـې ئـې همدلته د نورزیو یو غټ شمیر ولیدل سو چې په کیږدیو کې ئخو شپږ اونۍ وروسته ۀ کاوۀ گاونډ کې ژوند نـ

او ددوی مشر په قوم نورزی کامران ۀ یادېـدۀ تنه وو. دا ځای د باالی سِرپل په نامـ ۱۴۰ـې ئاو شمیر ۀ ژوند کاو
کې د موغور غرونه کډه سول. دوی  ـې نه وه کړې او په دوبيئول او کرهنه ۀ دا خلک له یوې مخې شپانـۀ. نومـېـد

 (۱۹۰۳بې شمیره رمې درلودې. )ونلیس 
نو کې یوه ناله ده چې د بنِد لمان له شمالي ډډو راکوزیږي او د ناَرتو )نره ۀ دا په قلعـ: ۶۳ – ۱، ۳۴ – ۴۶: دریاچه

له ټکي لنډ واټن پورته  د یو ځای کیدنې« کوچه زرد»او « اَو کمري»په تیریدلو پر مخ درومي او بیا د ۀ تو( له غر
مایله کښته ده یو  ۷« نارتو/ نره تو»په کلي کې چې له « گاو خانې»راڅرگندیږي. دې نالې سره د گاو خانې دره د 

چکاو نوم ۀ اوسنۍ نقشې د درځای کیږي او له دې ځایه وروسته د گاو خانې د سیندگي نوم اخلي. )اې. بي. سي.( 
  ښیي.

دا کلي ښایي د دلنتو کورونو یو کلی دی.)اې. بي. سي.(  ۲۵ن(: دا په کرخ کې د ) ۶۲ – ۴۲، ۳۴ – ۳۴: درلمتو
  سره ورته وي.ۀ له نامـ

 : دا د جمشیدي د قوم یوه څانگه ده. درموشي
د سیند په ښۍ غاړه کې یو « ادرسکند»)ن(: دا یوه څوکۍ ده چې د  ۶۲ – ۷، ۳۳ – ۵ـیـن: ئیا: درواجِ پا دروزي:

کورنۍ دي چې په  ۵۰« نورزیو»او « بارکزیو»مایلۍ کې واقع ده. دلته د  ۱۶ر د سویل په مایل، او د سبزوا
بل ۀ د دروزي باال په نامـسي ترالسه کیدای. )اې. بي. سي.( ۀ کیږدیو کې ژوند کوي. له دې ځایه د سون لرگي نـ

 . ن( کې واقع دی) ۶۲ – ۷، ۳۵ – ۶کلی په 

 :وگورئ: دره دره 
 زي: وگورئ: درودرواجي
دا د غور شمال ختیځ کې د ډبرینو غونډیو یوه ټولگه ده چې له هغې الرې سره : ۶۵ – ۱۵، ۳۴ – ۱۵: دروازه

 – ۱۲موازي پر مخ ځي چې د شهرک له درې څخه د زرتالي تر کوتل پورې تللې ده. )اې. بي. سي.( یو کلی په 
 ن( کې واقع دی. ) ۶۵ – ۱۵، ۳۴

 ه ده.: دا د تایمني د قوم یوه څانگدرزي
مایلۍ  ۳۰فارسي د الرې په اوږدو کې د سبزوار د شمال ختیځ په  -دا د سبزوار : ۶۲ – ۳۶، ۳۳ – ۲۸: داشک

 ـې د خپل مصرف لپاره کرلې ده. )امام شریف(ئکې یو کلی دی. دلته څو کاکړ کورنۍ اوسیږي او ډیره لږ ځمکه 
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مایلۍ  ۱۴کلی دی چې د روضه باغ د ختیځ په ن(: دا د هرات په ولسوالۍ کې یو ) ۶۲ – ۲۷، ۳۴ – ۱۵: داشان
دې کلي ته نیږدې دي. وړاندې شمال لور ته د سیند پر « آسیاچاه»او « اماگرید»کورونه لري.  ۲۲۰کې واقع او 

کال ده. روضه باغ ته د تللې الرې په دواړو خواوو کې د داشان بڼونه او « سرای حسین خواجه»ښۍ غاړه باندې د 
فیټه لوړ دی. ددې الرې ډیرۍ برخه غوچوړو نیولې چې شمال لور ته دي؛  ۸ـې ئي چې دیوالونه و د میوو بڼونه د

خو ورسره دومره ځای سته چې الره ورڅخه تیره سي. دغه تنگه الره د مایل د ثلث په اندازې اوږده ده. کیدای 
 الی سئ. )میتلند(سي که سویلي الره ونیسۍ یعنې له بڼونو دباندې نو له دې تنگې الرې څخه ډډه کو

 مایله لیرې دی )اې. بي. سي.( ۴۰: دا په اوبې کې یو کلی دی. له قبچاقانو څخه دشته

 ن() ۶۱ – ۳۰، ۳۲ – ۱۹: وگورئ: دست گل: دشته گل 
مقابل لوري کې د هریروډ پر کیڼې غاړې باندې یو کلی دی. ن(: دا د مروې په ) ۶۲ – ۵، ۳۴ – ۱۱: دشت باال

 . مایلۍ کې دی ۷( د اوسنیو نقشو له مخې دا کلی د مروې د سویل ختیځ په کورونه دي.)میتلند ۳۰دلته د قبچاقان 
 ن( ) ۶۲ – ۱۰، ۳۴ – ۲۹: وگورئ: گنداو: دشت اردیوان
د غونډیو د سویلي لمنې په اوږدو کې یوه نسبتاً « کسیاه بوب»ن(: دا د ) ۶۱ – ۳۵، ۳۴ – ۴۰: دشِت همدم اَو

لوړه دښته ده او د هري روډ له درې سره د خاورینو درو په اوږدو کې او هغې چاودې ځمکې سره مماس مومي 
شهر اندک، مامیزک او رباِط ۀ یادیږي. هغه الرې چې دې دښتې ته راځي دا دي: دهانـۀ چې د بند خاکي په نامـ

ۀ سبز او چشمـۀ سرخک پورې؛ همدا شان له روزنک او کوهسان څخه تر چشمـۀ تل یا چشمـچشمه تر سنگ کو
 په کې لږ دي. ۀ سرخک پورې. په عام ډول دا دښته له هر لوري څخه د تیریدلو وړ ده خو اوبـ

 ۴۰ن(. دا د اوبې په ولسوالۍ کې یو ځای دی. ویل سوي چې دلته د غلزیو ) ۶۳ – ۱۷، ۳۴ – ۲۲: دشِت کر
 رونه استوگنه لري. )اې. بي. سي.(کو

 دا دښته د غوریانو په سویل لویدیځ کې ده. : ۶۰ – ۵۵، ۳۴ – ۱۰: دشِت کټوری 
 ۵ن(: دا په سبزوار کې یوه دښته ده چې د شهرک بشک د شمال په ) ۶۱ – ۵۶، ۳۳ – ۳۹: دشِت خل گوشي

 هرات الره ورننوځي.  –مایلۍ کې د جوین 
ن(: دا د فیروز کوهیانو په سیمه کې یوه څپه واله یا متموجه ستره لوړه سیمه ) ۶۴ – ۵، ۳۵ – ۹: دشِت الال بای

فیټه  ۲۰۰۰ده چې له نخجرستان سره ډیر ورته والی لري خو همواره ده او د مرغاب د درې له سطحې څخه تقریباً 
رو کوالی سئ دې دښتې لوړه ده. د مرغاب د سیند له ښۍ غاړې څخه یوازې دوې الرې تللې دي او له همدغو ال

نیاز خان ۀ چمِن بید له عمومي الرې څخه ورغلې ده چې له قلعـ –نیاز خان ۀ ـې د قلعـئته وخـېـږئ. لومړۍ الره 
څخه تیریږي « دښتې»مایله وروسته رسـېـږي. بیا له  ۳ ۱/۲مایله لیرې ده او د گهوارې کوتل ته له  ۲ ۱/۲څخه 

سره بیا یو ځای کـېـږي. خو دا الره یوازې د پلي کسانو لپاره عملي الره ده. مایله وروسته له عمومي الرې  ۱۴او 
منځغري ته « تک چاگي»مایله کښته شا ته پریږدي او شمال لورته د  ۳څخه  ۱/۲نیاز خان ۀ دا الره له قلعـ

مایلو مزل  ۵ ۱/۲له تاویږي. دا الره د کچرو لپاره ښه ده خو د اوښانو لپاره سخته الره ده. دا الره د دښتې ژۍ ته 
ته ځي او بله « علم تگاو»ـې ئوروسته رسـېـږي او یو مایل وروسته په دوه وو څانگو ویشل کـېـږي. کیڼه څانگه 

ً د « دښتې»ـې په ئ بید ته تللې ده. ۀ مایلو په مخامخ مزل سره چشمـ ۱۲کې شمال ختیځ لور ته تاویږي او تقریبا
 )هیرا سینگهـ(

او « گل َوره»او « دمدم»دا نوم هغې الرې ته ورکړل سوی چې په لویدیځ کې د : ۶۱ – ۰، ۳۲ – ۳۱: دشِت نمد
دی. نومید ال نور ۀ نوم سم نوم نـ« دشِت نمد»تر منځ واقع ده. په ډیریو نقشو کې د « ریگۀ چا»په ختیځ کې د 

 ۶۰ – ۵۲، ۳۲ – ۱۸ه نمد په اوسنیو نقشو کې نمید دی چې پن( کې واقع دی. ) ۶۰ – ۴۷، ۳۲ – ۴۵شمال ته په 
 . ن( کې واقع دی)

راټولوي او بیا په ښکلو بوټو زرغونیږي. ویل سوي چې دلته ۀ دا دښته په پسرلي کې د لویدیځ لوري د غرونو اوبـ
دي تعریف سوي خو تر ۀ د ځمکې د کیندلو له الرې ترالسه کیدای سي. ددې ځای پولې دومره ډیرې ښې نـۀ اوبـ

ده راپورته سوې، دوی دلته له ۀ ژ( تر منځ کومه ستونزه نـ -اه د ولسوالۍ د افغانانو )پښتنواوسه د سبزوار د او فر
سته چې په دې هکله یو ډول کلني ۀ خپلو رمو سره په پسرلي کې راځي او د یو بل له پولو اوړي او شک نـ

 . دا ځای اوس د فراه د والیت برخه دهانتظامات سته. )بیلو، دابس( 
مایله لیرې د شهرک ددرې یوه برخه ده.  ۵ ۱/۴ن(: دا له حوِض باغي څخه ) ۶۴ – ۴۲، ۳۴ – ۷ :دشِت پام گذر

او د څارویو ۀ دا ځای د لښکرکوټ د جوړولو لپاره یو فوق العاده عالي ځای دی. دښته همواره ده، پریمانه واښـ
. سره له دې چې د لرغونو څړځایونه لري چې له سیند څخه لږ پورته دي او د سون لپاره پریمانه بوټي لري

ده سوې. په ۀ مهالونو د کروندو نښې په کې لیدل کیږي خو دلته ددې درې په دې برخې کې تر اوسه کومه کرهڼه نـ
 په ډول لیکل سوی دی. « گودرپام»اوسنیو نقشو کې دا نوم د 

لی دی. ددې کلي دوگړو کاه په شمال کې په پُشِت کوه کې یو کۀ ن(: دا د قلعـ) ۶۱ – ۳۰، ۳۲ – ۱۹: دست گل
د میوو بڼونه لري. دې کلي کې د اوبو د موجوده سرچینو  ۴تاکستانونه او  ۱۶پگوگانې  ۴کورنی دی او  ۵۰شمیر 

ۀ قلعـ»تر څنگ یو متروک کاریز هم سته. ویل سوي چې کلي ته نیږدې د یوې لرغوني کال پاتې شونې سته چې د 
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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
 

دیږي، دا کال باید د اسالمي عصر یوه کال وي. )میتلند، ایس ام. تییت یاۀ ، یا په پټیو کې کال په نامـ«3گاوري
 له بومي معلوماتو څخه( ۱۹۰۴

 کورونه لري. )پیکاک( ۶۵ویل سوي چې د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی او : ۶۲، ــ ۳۴: ــ دولت خانه 
دا د تایمنیو د سیمې په وروستۍ شمال ختیځې څنډې کې یوه ولسوالي ده. دې : ۶۵ – ۴۷، ۳۴ـ ۳۳: دولت یار

ژ( او سرجنگل د سیندونو د یو  –ولسوالۍ د هریروډ د بستر پورتنۍ برخه په ځان کې رانغاړلې ده چې د الل )لعل 
ۀ مایلو پورته لوړه نـ ۶۰۰تر  ۵۰۰ه ځای کیدنې ټکي ته نیږدې واقع ده. ددې ولسوالۍ د ځمکنۍ پراخوالي اندازه ل

لوی قومي ریاست یا خان نشین یوه کوچنۍ برخه ده چې یو مهال لویه ۀ ده. د معاصر وخت دولت یار یوازې د هغـ
سیمه وه؛ په حقیقت کې ددې ولسوالۍ سردار تر دا تیرو څو کلونو پورې خپله د اقتدار لمن د چیراس او نورو سیمو 

اندې غوړولې وه. د دولت یار اړوند شرحه د تایمنیانو په هکله مقالې څخه حذف سوې ده پر مرغابي تاجیکانو ب
ً د تایمنیو له سیمې جال ولسوالي ده او سره له دې چې تر اوسه د تایمنیو د سردار تر الس  ځکه اوسمهال تقریبا

 ـې فیروزکوهیان دي. ئالندې سیمه ده خو د اوسیدونکو ډیرۍ برخه 
ټکي پورې له سِر ۀ ژ( د سیندونو کوزنۍ برخه ده او تر هغـ –دولت یار د سِر جنگل او د الل )لعل میتلند وایي چې 

مایلو پورته غځـېـدلې چې سِر جنگل سیند له هري روډ سره مخامخ کیږي. ددغو سیندونو د یو ځای  ۱۷جنگل څخه 
د سیندونو د یو ځای کیدنې له ټکي  مشهور ځای دی.ۀ ( په نامـ4)دوآِب( چیرگدانۀ کیدنی ټکی د )شینې یا شینـ

یا دوه وو مایلو په اوږدو د بادگاه تر ټولو پورتنیو کالگانو پورې سیمې هم په دولت یار کې ۀ کښتنۍ سیمه د یو
ـې ویالی سو چې د هري رود د ډوبیدلو تر سیمې د راتاو غرونو اوب ئرانغاړل کـېـږي. شمالي او سویلي پولې 

ورسره، د امیر عبدالرحمن خان له جلوس مخکې د بر یا پورتني مرغاب   ز(۱۸۸۶. )یلوونکي یا آب پخشان دي
 شمالي څانگه ټوله بیلوونکي سیمه د دولت یار په سردار پورې اړه درلودله. 

د باالمرغاب د بستر وروستۍ ختیځه څنډه یوه بې تمدنه سیمه ده چې تاجیکان په کې اوسیږي او د مرغابي وگړو په 
یوازې د مرغابي ۀ دی. دوی نامتو او براال یاغیان او بې قانونه خلک دي. یو مهال دولت یار کې نـ مشهورۀ نامـ

ـې زنگي ټول هزاره گان هم راتلل خو ښایي په اوسمهال کې ال نور هم لویدیځ لور ته ئتاجیکان راتلل بلکه د دا
 ربع وي. مایل م ۶۰۰غځـیدلي وي او دا مهال ښایی د دولت یار ټوله سیمه یوازې 

هرات د الرې په اوږدو کې راځي مسلم اهمیت لري او ددغو  –دولت یار د خپل موقعیت له اړخه چې د کابل 
ښارونو تر د منځ د نیمې الرې کور دی او بل دا چې بله الره له سویل څخه د تیورې له الرې راځي حال دا چې 

 رې ځي.نورې الرې د مرغاب د بستر بل لور ته تر سرپل او میمنې پو
ژ(  -د دولت یار اساسي برخه دوه وو درو جوړوله کټ مټ هماغسې چې اوس موجودې دي؛ ورپسې د الل )لعل 

سیند دی چې ژور او تنگ سیند دی، دا جناحي درې سره له دې چې تنگې دي خو داسې ښکاري چې گڼ استوگنې 
ژ( ال نور  –یادیږي او لوی الل )لعل  ۀپه نامـ 5ـې اکثریت فیروزکوهیان دي. دا د کیشراوئدرې دي او خلک 

پورته په درې کې دی سره له دې چې د سِرجنگل دره نسبتاً مخ خالصې او پراخه دره ده، خو په پورتنۍ او کوزنۍ 
برخو کې تنگې الرې لري. څو تنگالرې د شمال له لوري ورباندې راغلي دي. دا لوی دولت یار دی. په درې کې 

ـې خلک اوسیدل. د سیمې د سردار کال لویه ئز کال کې یوازې په پینځو کالگانو کې ۱۸۸۵کال گانې دي، چې په  ۸
ده خو په بد حالت کې ده. ددې سیمې د تایمني قوم وگړي د همدې سیمې په چم گاونډ کې دي. دا خورا کوچنۍ سیمه 

و له منځه اکثریت کورنۍ اوسیدې او ددې کورنی ۱۲۰ز کال کې دې سیمې کې یوازې ۱۸۸۵ده، ویل سوي چې په 
 نو هزاره گان ول چې ختیځ خوا ته بیرته خپلو اصلي مینو ته کډه سول. ۀ ـې د قلعـئ

 

 بیانور
 

 : استوگن وگړي
 

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

4
 -Shineh or Shinia (Doab)- i- Chiragdan 

5
 - Kishrao 
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