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 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز خيیتأر - اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه دوېمهیوسل 

 هرات
 

 او
 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 
GRAZ – AUSTRIA 

1975 

 لودویک آدمک
 

  :استوگن وگړي
ز کال کې ترالسه سوې ده. د مرغابي تاجیکانو اکثریت ۱۸۸۵الندې د وگړو مشرحه شرحه ورکول سوې چې په 

سې چې دلته غآب پخشان ها خوا ته دي او د فیروز کوهیانو په هکله باید وویل سي چې ددوی لوی شمیر هما له
  ښودل سوي مسلماً باید ددې ولسوالۍ له حدودو دباندې وي.

 

 د کورنیو شمیر موقعیت قومونه یا څانگې

 فیروز کوهیان

 ۱۵۳۰ او د سِر جنگل د درې شمال کې ¶په شینه  ضیاء حسین

 ۱۴ د شینه چراغدان په لویدیځ کې عباسي

 ۲۵ بهاري تگاو  کلماني

 تایمنیان ) په اصطالح د سردار نوکران(

 ۱۰ د سِر جنگل په درې کې غوري

 ۲۰ د سِر جنگل په درې کې له پښته( کربالیي )د اعرابو
 ۵۰ د سِر جنگل په درې کې نو هزاره گان(ۀ بای باغا )د قلعـ

 ۱۰ د سِر جنگل په درې کې نو هزاره گان(ۀ )د قلعـبیات 

کمرده ) د کمرد هزاره 

 گان(

 ۱۰ د سِر جنگل په درې کې

 ۲۰ بهاري او اختر خان تگاو دي(ۀ چشتي )مالزمین نـ

 کانمرغابي تاجی
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 ۲۰ ُسرنــَـک جاهي

 ۵۰ پشته لور ایسپیرواني

 ۱۰۰ دره تاخ دره تاخي

 ۲۰ ایسپرف ایسپرفي

 ۱۸۷۹ ټولټال

 او کیشراو ¶

 د شرحې لپاره وگورئ فیروزکوهي  

 

ښودل سوې ۀ دی ښودل سوی. دا سیمه د ده مردې په نامـۀ نـ ارپه دې کتاب کې د ضمیمه نقشو په ډلو کې دولت ی
 .ده

سي ترالسه کــېـدای ۀ رگنده ده چې ددولت یار په شان له داسې کوچنۍ ولسوالۍ څخه په غټه اندازه غالت نـدا څ
 فیټو تر منځ دی. ۱۰۰۰۰او  ۸۰۰۰ـې د ئځکه دا سیمه غرنۍ ده چې لوړوالی 

ه اوږدو کې پ الرېکابل د  –چې د هرات  لپاره کوچني زیرمتونونه سته افغان سرتیرو د اړتیاووهغو خو دلته تل د 
سردار محـمد خان وویل چې که اړتیا پیښه سي او الزم امر سوی ز کال ۱۸۸۵ما لیکوال ته په  ؛تگ راتگ لري

تنو لپاره د اړتیا وړ توکي راټول کړي. د افغان شمیرو پر بنسټ  ۴۰۰۰۰دی کوالی سي په یوه ورځ کې د  نو وي
تر  ۱۵۰۰مونډو پورې ور بشې او له  ۱۵۰۰تر  ۱۲۰۰ژ(، له  -ۀ مونډو پورې آټا )اوړ ۱۲۰۰۰تر  ۱۰۰۰دا له 

دومره غټ شمیر لپاره باید ټول چغچران په لویدیځ کې او ښایي  کـېـږي. خو دۀ مونډو پورې بهوسه یا واښـ ۲۰۰۰
په ختیځ او سویل ختیځ کې د هزاره گانو د سیمو زیرمې رالوڅې یا راټولې کړئ. که د ختیځ هزاره گان ورڅخه 

مونډه وربشې له دغو ځایونو څخه راټول سي. ظاهراً طبیعي بوټې  ۵۰۰او ۀ مونډه اوړ ۵۰۰نو ښایي  دباندې وباسو
د دوبي په میاشتو کې پریمانه دي. دا بوټې ریبل کیږي او د ژمي د مصرف لپاره زیرمه کـېـږي. سون لرگي او )په 

 دوبي کې( د اوښانو څړځاینه په آسانه موندل کیدای سي. 
 

 اقلیم
ار اقلیم په ژمي کې زښت ډیر شدید وي. د واورې ورښت دا سیمه داسې بندوي چې ورتلل او ورڅخه ددولت ی

او خلک د گنکل پر مخ  ـې په بشپړ ډول کنگل کیږيئکیږي او ویل سوي چې سیندونه ۀ راتلل د څو میاشتو لپاره نـ
وي او کله ناکله د ۀ وروسته نـ هغه ځایه بل ځای ته ځي. ددې سیمو درمندونه د سپتمبر د میاشې او ان لهۀ له یو

مخکې له وخته واورو له کبله په بشپړه توگه له منځه الړ سي. په داسې حالت کې د اړتیا وړ توکي په همدې کال او 
بل کال کې په نست وي. ددې سیمې په هر ځای کې له کوچنیو بوټو، وحشي سعتر، شین شوبي او نورو پرته سون 

ي، دا سیمه ټوله په همدغو بوټو پوښل سوې ده. په دولت یار کې په ډیرې سختې سره د لرگي په سختۍ موندل کیږ
 سته؛ غواگانې او سخوندر ظاهراً عام باروړونکي څاروي دي. )میتلند(ۀ آس د نسل روزنه کیږي. دلته اوښان نـ

 ۀکال ده چې د یو فیټه. دا د هري روډ په کیڼې غاړې کې یوه ۸۱۲۰ :لوړوالی :۶۵ – ۵۰، ۳۴ – ۳۳ :دولت یار
پر مخ والړه او د سیند له پاسه مسلطه ده، دا د دولت یار د ولسوالۍ د مشر یا  یا کنډو مخکې راوتلې لوړ ځای

مایله له مزار شریف څخه لیرې ده. دا  ۲۵۷مایله او  ۲۴۲مایله، له هراته  ۲۲۴سردار استوگنځی دی چې له کابله 
وو گوټونو کې برجونه لري. ددې کال د سویلي دیوال یوه برخه تر اوسه له خټو جوړه ستره ودانۍ ده چې په دوه 

ده جوړه سوې، یوازې اوږد واټن ویشتونکو ۀ ده او هلته یوه لویه تشه ده. دا کال له جنگي اړخه نـۀ بشپړه سوې نـ
ل، د سیند تر میدان راتاو سوی دی، دغه دیوا کار ورکوالی سي. یو دیوال چې کوچني برجونه لري توپکو لپاره

ـې ئغاړه او ددې کال شمالي مخه جوړوي. د کال شاوخوا چم گاونډ کې له خټو جوړې د کوټو ډلې سته. وگړي 
 تایمنیان دي چې خال خال فیروکوهیان او هزاره گان هم ورسره سته. 

 ۳۵۰کورنۍ دي چې یوازې ژمي کې دغو جونگړو ته راځي. کلیوال  ۱۰۰له خټو جوړې په دغو جونگړو کې 
دلته نیم مایله پراخه ده او له دولت یار پورته دا دره د دره آسونه لری.  ۲۰پسونه او وزې او  ۷۰۰کورني څاروي، 
 یادېـږي. )د وروستي یاد سوي د نورې شرحې لپاره وگورئ د کابل ټوک(ۀ سِر جنگل په نامـ

ً کم عمقه د ۵۰سیند  شت کې له دې سینده پورې غاړه ز کال د جوالی په میا۱۸۸۵؛ د ییارډه پراخ دی خو نسبتا
 فیټو کښته وه ۱۰تر  ۶اوښتل په څوڅو ځایونو کې په آسانۍ شوني ول. دغه مهال د اوبو سطحه د سیند له غاړو له 

پورته کـېـږي. د سیند کیڼه غاړه په عام ډول د ښۍ غاړې په پرتلې لوړه ده او ۀ هیڅکله د سیند له غاړو نـۀ او اوبـ
ې سطحه تر یوه واټن پورې لوړه ژوره ده. د سیند کیڼه غاړه هم شیوه ده او ډبرې لري حال په ښۍ غاړه کې د ځمک

 دا چې ښۍ غاړه په پټیو پټیو ویشل سوې ده. 
سي. د اوښانو ښه څړځای سته او ناکافي سون توکې هم په کیدای  دلته کافي ځمکه سته چې لښکرکوټ په کې ووهل

سته خو د تنورتک یا ۀ نـۀ ـې تر السه کوالی سئ. په درې کې واښـئته خو له شینې څخه سنیږدو ځایونو کې 
ـې په پریمانه اندازه تر السه کوالی سئ، چې د سرجنگل درې ته د دولت یار په مقابل ئلورک تگاو له سیمو څخه 
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سه لوري کې له شمال څخه راځي. دا هم ویل سوي چې دي چې د دې الرې په اوږدو کې د اړتیا وړ د توکو تر ال
 (۱۹۰۴کول ناشوني سوي دي. )میتلند، ونلیس، دابس 

 (۱۹۰۴ل کې یو کلی دی. )دابس اود سبزوارو په عالقه دارۍ ز :۶۱، ـــ ۳۳ــ  :دور آباد
دا د بنِد بابا یوه څانگه ده چې په یکه شاخ کوتل کې له اساسي لړۍ څخه  :)ن( ۶۲ – ۴۷، ۳۴ – ۲۲ :َدَونَدر کوه

فیټه  ۹۵۰۰سویل ختیځ کې د کرخ تر درې راتاویږي. دا څانگه په منځنۍ کچه  راپورته کیږي او د کرخ په
په لوړو ژورو ډک او ډبرین دي چې ماتې ـې جاوزه او لولیان دي. دا غرونه ئلوړوالی لري چې اساسي څوکې 

 ماتې شکل بندۍ لري او له ونو او لرگیو څخه محروم دي. 
  :دي تللېدرې ته  (اوبې)د  له پاسه (دوان در)له کرخ څخه د  څلور الرې

ته ځي. ویل سوي  (تگاو یاري)له کرمب اَو څخه )پورتني یا د بر کرخ له درې څخه(  الرهد کرمب اَو  :لومړی
خو له دې سره سره کله نا کله مالداران په سپکو بارونو بار خپلو  هد اوښانو د تگ لپاره غیر عملي دالره چې دا 

 کوي. څارویو سره ورباندې تگ راتگ 
له کشورمند څخه د سنگ زرد د تنگې درې له الرې پرمخ ځي، دې تنگې درې کې کرهڼه  الرهدا  :شورگرد :دوهم

د غرونو له سره شورگرد درې ته ننوځي  الره او لرگي پریمانه دي. له دې تنگې درې څخهۀ هم سوې ده. دلته اوبـ
د کرمب  الرهمایله ده. دا  ۵یا  ۴ر اوبې پورې الره مایله الرې کیږي. له شورگرد څخه ت ۱۶چې له کشورمند څخه 

د سنِگ زرد دره د نوروزآباد په تگ کوالی سي. ۀ دی او باروړونکي اوښان ورباندې ښـ هښـ هاو په پرتلې ډیر
 کوتل څخه په تیریدلو د سنِگ زرد درې ته تلالی سو.ۀ شمال کې ده او له یو

پوشپا درې ته ځي؛ د الرې خه د سیاه چوبک د کوتل له الرې، څ له زاوې الرهدا  :الرد سیاه چوبک  :دریم
 څخه ترمایله دی. دا کوتل د اوښانو لپاره غیر عملي او د آسونو لپاره سخت دی. له پوشپا  ۱۲ـې نیږدې ئاوږدوالی 

 مایله الره ده.  ۱۲مایله الره ده. له کرخ څخه تر جاوزې پورې  ۱۶اوبې پورې 
مروې ته ځي. لومړی باغِ میرک ته د شپږو مایلو په واټن د کرخ تر کال پورې  رهالدا  :کنجک علمدار :څلورم

علمدار  په لرلو سره مروې ته ځي. ې الرېځي. ورپسې د غرونو له سره د دواندار لویدیځې څنډې ته او بیا د ښـ
و معمولې ونې د ونو مشهور ځای دی چې دا ونې په افغانستان کې عادي ا 1غرنۍ پستویو زیارت دی. خنجک د 

 دي. )میتلند، پیکاک(

 دایي :وگورئ :ـيئدا 
 کورنیو کلی دی. )اې. بي. سي.( ۲۰دا په سبزوارو کې د اڅکزیو د  :۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۲۰ :ِده آغه :ِده آغا
کاه د عالقه دارې یو کلی دی چې د پاړسي وانو ۀ دا د سبزوارو د ولسوالۍ د قلعـ :۶۱ – ۲۹، ۳۲ – ۲۰ :ِدهک

 په کې دي. )اې. بي. سي.( کورنۍ ۱۵

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۴۱دا د تیتان د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۳ – ۳۸، ۳۳ – ۳۵ :آخري ِده 
 (۱۹۰۴دا د سبزوارو د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده. )دابس  :)ن( ۶۱ – ۵۵، ۳۳ – ۱۷ :ِده اَوکل

 ن( ۶۱ – ۵۵، ۳۳ – ۱۷ :اوکل هدِ  :وگورئ :ِده اوکل( 
دا د اوبې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د هري روډ په کیڼې غاړې کې له  :)ن( ۶۳ – ۳، ۳۴ – ۱۷ :ِده دراز

 ۵۰کورني څاروي او  ۴۰۰کورنۍ استوگنې دي چې  ۷۰مایله کښته واقع دی. دلته د وزبیکانو  ۱۲اوبې څخه 
 (۱۹۰۴آسونه لري دوی پسونه لري.دلته د میوو یو شمیر بڼونه سته. )ونلیس، جون 

په ولسوالۍ کې یو کلی دی، دا کلی، کاوغان تگاو ته د تللې الرې په دا د هرات  :۶۳ – ۵، ۳۴ – ۱۰ :ه گزکدِ 
کورونه دي. )صاحبداد خان( اوسنۍ  ۲۰لسو مایلو وروسته واقع دی. دلته د غلزیو  لهله مروې څخه اوږدو کې 
 یوه دره ښیي. ۀ گزک په نامـۀ نقشې د شیلـ

د هري روډ پر ښۍ غاړې باندې یو کوچنی مایله پورته  ۹له تونیان څخه  :۶۲ – ۴۳، ۳۴ – ۱۷ :ِده غني خان 
. دلته یو ډیر ښه گودر سته خو د سیالبونو پر مهال د خلکو د خبرو له مخې د اوبو بهیر ډیر توند وي او پر کلی دی

 مایلۍ کې دی.  ۳۰مهال دا گودر ډیر خطرناک وي. )اې. بي. سي.( دا کلی د هرات د سویل ختیځ په ۀ دغـ

 دا د سبزوارو د شمال ختیځ په لس مایلۍ کې یو کلی دی.  :۶۲ – ۱۶، ۳۳ – ۲۲ :ِده غازي 
کورونه په کښې ودان دي. )اې.  ۴۰دا د سبزوارو د ولسوالۍ یو کلی دی او ویل سوي چې د پوپلزیو  :ِده غالم

 بي.سي.(
کې یو کلی دی چې د اوبې د  ۍسیروان په عالقه دار دا د اوبې د ولسوالۍ د :)ن( ۶۳ – ۲۱، ۳۴ – ۲۰ :ِده گل

کورونه  ۵۰مایلۍ کې واقع دی. دې کلي کې د )خواجه گانو؟(  ۳مایلۍ کې او د هري روډ د سویل په  ۱۱ختیځ په 
 . )ن( کې واقع ده ۶۳ – ۲۲، ۳۴ – ۱۷مایلۍ کې په  ۵غرنۍ لړۍ ددې کلي د سویل په ۀ د بنِد ِده گل په نامـدي. 

 دا د چارسدي د ولسوالۍ یو کلی دی.  :)ن( ۶۵ – ۱۰، ۳۵ – ۳ :ِده حاجي
کورنۍ په  ۲۰د سبزوارو د زاول د عالقه دارۍ یو کلی دی چې د اڅکزیو دا : ۶۲ – ۱۶، ۳۳ – ۱۸ :ِده هزاره

 مایلۍ کې دی.  ۱۰دا کلی د سبزوار د ختیځ په  کې دي. )اې. بي. سي.(

                                                           
1
  - Pistacia Cabulica  ژ -: په بوتاني ادبیاتو کې دا ونه د پستې د کابلۍ ونې په معنی راغلې ده 
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 7تر 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
 

 ۸۰او د تاجیکانو  د ی انو کې یو کلی دی چې روزنک ته نیږدې واقعدا په غوری :۶۱ -۲۹، ۳۴ – ۲۶ :ِده گورگان
 کورنۍ په کې ژوند کوي. )میتلند(

 مایلۍ کې ددمې نیولو ځای  ۱۰دا د کوتل خوش رباط د سویل لویدیځ په  : )ن( ۶۲ – ۱، ۳۴ – ۳۴ :ِده کرنیل
 دی.

  ۶۳ – ۲۲، ۳۵ – ۳۱ :سفزار :وگورئ :ِده سفزار
ۀ په سویل لویدیځې ژۍ کې او د قشقه کوتل په شمال کې د یونو ۀ دا د قلعـ :)ن( ۶۲ – ۵۶، ۳۴ – ۴۱ :دهستان

یادېـږي( او د ۀ په سویل کې د غرنۍ لړۍ )دلته د خواجه عبدر په نامـدهستان ځای نوم دی. په لنډیز سره که ووایو 
ً له ختیځهلوړۍ سطحې د ژیو تر منځ چې ورته مخامخ ده یوه ټیټه سطحه یا بستر دی، غرنۍ ل پر  مخ ړۍ تقریبا

 ۳نره تو د خط الرأس امتداد دی. ددغو داوړو یعنی د غرنۍ او د لوړۍ سطحې تر منځ واټن  لري اوۀ لویدیځ پراتــ
( ورباندې راکوزیږي او الرهنو ۀ قلـعـ –مایله دی. دهستان په لویدیځ کې له لوړې سطحې سره نښلي او د )هرات 

بیدلو لپاره اوب ود اوبو د ډنو ۀ د کشک او قلعـ دهستان په خپلهشنو وښو ډکه بیدیا ده اوـې له بوټو او ئپه ختیځ کې 
چې غیر متوقعه جغرافیایي ځکه تشریح سي صحیح یلوونکی یا آب پخشان جوړوي. ډیره گرانه ده چې دا سیمه 

له تاسو یو انځور اشکال لري؛ خو پورتني معلومات به زموږ په اند کافي وي چې لږ تر لږه ددې سیمې په هک
 کښته تللو یا کښیناستلو ځایونو لهولرئ. په دهستان کې ټوله رانغاړل سوې سیمه له ټیټو کم عمقو ځایونو، د ځمکې 

جوړه ده چې په بوټو پوښل سوي چې شمال لویدیځ گوټ سره مخامخ کیږي او دا هغه ځای دې چې د اوبو گډ  څخه
ـې ډبرې دي، د دهستان د تنگي تنگه الر ئـې بوټي دي خو گرد چاپیره ئبهیر ورڅخه تیریږي او الندې په بستر کې 

درې او همدا شان کشک روډ ته الر لري. دلته د کروندو لمنې پراخې دي او همدا شان د  «غله چغر»ده چې د 
اځي او په دوبي کې د چم گاونډی ایالقونو ته ر په بډایو وښو او بوټو پریمانتیا سته. دا سیمه د هزاره گانو ده چې

 ۴۵یارډه په  ۸۰ي. دلته یو رباط د جوړیدو په حال کې دی چې ځپناه ځای درو ته  نورو د نو او دۀ ژمي کې قلعـ
 یارډو کې لویوالی لري. )میتلند، ونلیس(

 (۱۹۰۴دا د سبزوارو د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده. )دابس،  :۶۲، ــ ۳۳ــ  :ِده کاه
په مایلۍ کې یو کوچنی کلی دی.)اې.بي. سي.(  ۸ا د سبزوارو د شمال ختیځ په د :۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۲۱ :ِده قاضي

 . )ن( کې دی ۶۳ – ۵۲، ۳۳ ۴۰بل ځای په ساغر کې په ۀ نامـۀ همدغـ
دا د سبزوار په شمال ختیځ کې د غرونو ډیرې لوړې څوکې دي چې تقریباً له  :)ن( ۶۲ – ۳۹، ۳۳ – ۳۲ :ِده خار

 د سیندونو اوب یلوونکی یا آب پخشان جوړوي.  3او هامش 2دي او د ادرسکند ختیځه د لویدیځ پر لور واقع
کورونه په کې دي.  ۱۰: دا په سبزوارو کې یو کلی دی چې د علیزیو ۶۲ – ۲۲، ۳۳ – ۲۱ :ِده منک

 )اې.بي.سي.(

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۴۰دا د هرات د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۱ – ۵۹، ۳۴ – ۱۶ :ِده مینار 
 ۲۰۳دا دسبزوارو د ولسوالۍ د زاول د عالقه دارۍ یو کلی دی چې  :۶۲ – ۱۲، ۳۳ – ۱۷ :میرزا قاسم ِده

(. دا کلی د سبزوارو د ۱۹۰۴کورونه لري او عمدتاً پاړسیوانان دي او څو د اڅکزیو کورنۍ هم ورسره دي. )دابس 
 مایلۍ کې دی. ۴سویل ختیځ په 

یو کلی دی چې د سیاه  کورونو ۴۰په دیوالونو کې راتاو د په ولسوالۍ د هرات دا  :۶۲ – ۲۵، ۳۴ – ۲۹ :ِده مغل
تیریږي دا ځای د  الرهپروانه  –پالیزکار  د ـېئژ( په ختیځې ژۍ کې واقع دی او له څنگه څخه  –اَو )سیاه آب 

لي ختیځ ته یو بهیر تل پیاوړی وي او همدا شان د ک د اوبو مایله لیرې دی. د سیاه اَو ۲پالیزکار له لویدیځ څخه 
 کاریز هم سته. ددې کلي په چم گاونډ کې د غالتو پریمانه کرهڼه سوې ده. )پیکاک(

فیالن افیټه. دا د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د ش ۳۸۹۰ :: لوړوالی۶۲ – ۳۸، ۳۴ – ۱۲ :ِده مغل محله
دوه ۀ نامـۀ .( اوسنۍ نقشې په دغـ.سيمایلۍ کې واقع دی. )اې.بي ۲۴د ختیځ په روضه باغ  دد کانال په اوږدو کې 

 .کې ۶۲ – ۳۷، ۳۴ – ۱۲بچه په ـیـ)ن( کې؛ او مال ب ۶۲ – ۳۲، ۳۴ – ۱۵رباِط مغل په  :ځایه ښیي
مایله پورته د محـمدزیو غلزیو د  ۱۰د هري روډ پر ښۍ غاړه باندې له اوبې  :)ن( ۶۳ – ۲۰، ۳۴ – ۲۳ :ِده نو

یادیږي.)سِر ۀ پاتې شوني دي چې د پُل نو په نامـ ۀپـلـډبرین ۀ پورته د یو کورونو کلی دی. له دې کلي یو مایل ۸۰
 پُل(

مایلۍ  ۱۱دا د هرات په ولسوالۍ کې یو لوی کلی دی چې د روضه باغ د لویدیځ په  :)ن( ۶۲ـ ۴، ۳۴ – ۱۵ :ِده نو
یا څلور فیټه  ۳ر په لرلو له ِده نو څخه تیریږي او د جغلي یا ډبرین بست سیندڅخه راغلی  «پرې»کې واقع دی. له 

بیخي وچ وو. کلي ته نیږدې د رباِط صوفي په  سیندز کال د آگست په میاشت کې دا ۱۸۸۵لري خو د ۀ ژورې اوبـ
کلی  (4گلبه گز)یوه کال ده؛ شمال لور ته لږ وړاندې د ۀ ـې د چهار خانه په نامـئیو کوچنی کلی دی؛ ختیځ ته ۀ نامـ

 ِده مینار ده دا کلی یوه برجـَـوره کال هم لري. )میتلند( ـېئدی؛ شمال لویدیځ لور ته 

                                                           
2
 - Adraskand 

3
 - Hamesh 

4
 -Gulbagaz 
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 7تر 5 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
 

کلي ۀ یو کلی دی. دغـ کې عالقه دارۍ پهدا د سبزوارو د ولسوالۍ د زاول  :)ن( ۶۲ – ۱۷، ۳۳ – ۲۱ :ِده پهلوان
ي. کورنۍ استوگنې د ۷۰کورنۍ او د اڅکزیو  ۵۰ته نیږدې د ِده نو کلی دی؛ دغو دواړو کلیو کې د تایمنیو د قوم 

 مایلۍ کې دی.  ۱۱)اې.بي.سي.( دا کلی د سبزوارو د شمال ختیځ په 
دا د سبزوارو د ولسوالۍ د زاول دعالقه دارۍ یو کلی دی چې په کې د اڅکزیو او  :۶۲، ــ ۳۳ــ  :ِده پاالن

ته تیروتنه کورونه وي، ښایي لیکوال یا ټایپست دل ۵۰۰زما ژباړونکي په باور دا باید کلي دي ) ۵۰۰پاړسیوانانو د 
 .(کلي یوه غټه شمیره ده ۵۰۰کړې وي. ځکه 

 ۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۲۱ :ِده قاضي :وگورئ :ِده قاضي 
فیټه. دا د شهرک په ولسوالۍ کې یو کوتل دی چې د ایشالن  ۱۰۲۰۵)ن(: لوړوالی  :۵۹ – ۶۳، ۳۴ – ۱۵ :ِده ران

یمني کورنیو د دوبي استوگنځی دی. )دابس تا ۶۰له درې څخه د هري روډ درې ته الره ورکوي. همدا شان دلته د 
 مایلۍ کې دی. ۱۰( همدارنگه په دې سیمه کې یو کلی دی چې د مرغه د سویل ختیځ په ۱۹۰۴

کورونو یو کلی دی. )اې.بي.سي.(  ۲۰دا په سبزوارو کې د نورزیو او علیزیو د  :۶۲ – ۱۹، ۳۳ – ۲۳ :ِده شفیع
  ۍ کې دی.مایل ۱۴دا کلی د سبزوارو د شمال ختیځ په 

لوک کې د خورو ورو کوچنیو کلیو یوه ډله ده چې د ویفالن باد هرات په شدا  :)ن( ۶۲ – ۳۱، ۳۴ – ۱۳ :شیخ ِده
مایلۍ کې ورڅخه تیریږي. )میتلند( دا سیمه د  ۳دِده مغل د محلې د لویدیځ په  الرهِده مغل محله  –روضه باغ 

 مایلۍ کې ده.  ۲۳هرات د سویل ختیځ په 
مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱ ۱/۲دا د هرات په ولسوالۍ کې د پالیزکار د ختیځ په  :)ن( ۶۲ – ۱۴، ۳۴ – ۳۰ :ِده شیخ

گنبدۍ واله  ۵۰له غرونو شمال لور ته راځي پروت دی چې  دا کلی د روِد ِده شیخ پرغاړه په یوې نالې کې چې
د روایاتو له مخې د پیغمبر )حضرت  جونگړې لري. کلي ته نیږدې د شیخ عبدالوهاب زیارت واقع دی چې د خلکو

 ژ( د کورنۍ کوم غړی دی. )میتلند( –ژ( د خسر د ابوبکر )صدیق رض  –محـمد ص 
کورونه لري. )اې.  ۵۰مایلۍ یو کلی دی.چې  ۸دا د کرخ د کال د لویدیځ په  :)ن( ۶۲ – ۳۰، ۳۴ – ۲۹ :ِده سرخ

)ن( کې؛  ۶۱ – ۵۴، ۳۴ – ۲۳مایلۍ کې په  ۲۶دیځ په دوه نور ځایونه د هرات د لویۀ نامـۀ په همدغـبي. سي.(. 
 . )ن( کې واقع دي ۶۵ – ۴۷، ۳۵ – ۴۶کالن د شمال په ۀ او د کو

کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۱۲انو سیدنو په ولسوالۍ کې یو غیر هزاره کلی دی چې د ۀ دا د قلعـ :ِده سرخک
 (۱۹۰۴)ډابس 
مایلۍ کې یو قشالق دی. هغه  ۷ ۱/۲د تیورې د شمال لویدیځ په  دا په غور کې :)ن( ۶۴ – ۲۳، ۳۳ – ۳۵ :ِده تی

یارډو پورې ارت دی او د تایمني د پهلوان د څانگې ډیر  ۴۰۰تر  ۲۰۰تگاو چې دا کلی په کې پروت دی له 
 کورونه په کې ودان دي. )صاحبداد خان(

 او کورنیو یو کلی دی. )اې. بي. سي.(کورونو  ۱۶۰دا د هرات په ولسوالۍ کې د غلزیو د  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :ِده تپه
په اوږدو کې په غور کې یو کلی دی چې د  الرېفارسي د  –د گرشک  :)ن( ۶۳ – ۵۳، ۳۳ – ۴۲ :ِده تیتان

دی. د تاجیکانو  هم تیورې شمال لویدیځ راځي. دا د سخر اساسي ځای او د همدې ولسوالۍ د حاکم د استوگنې ځای
 کورونه په کې ودان دي.  ۴۰۰

برابروي؛ همدا شان د بیالبیلو میو ۀ کاریزونه دي چې د څښاک او د کروندو د اوبو لگولو لپاره پریمانه اوبـ ۳ته دل
لري. د چم ۀ بڼونه لري. دلته په بڼونو کې د لښکرکوټ وهلو لپاره پریمانه ځای سته خو هیڅ مخ خالصی ځای نـ

گي له فراه روډ څخه راوړل کـېـږي. د اړتیا وړ توکي د تر السه کـېـدای سي. دې ځای ته لرۀ گاونډ له سیمو واښـ
مصرف  د د یوې ورځې لپاره کنډکۀ پوځي غـنـډ او د پلي ځواک د یوۀ سپارۀ سخر له ټولې ولسوالۍ څخه چې د یو

 کافي وي راټولیدای سي.  لپاره
 فیروز کوه :وگورئ :ِده تور
 و کلی دی. دا د چهار سدي په ولسوالۍ کې ی :۶۵ــ  - ۳۵ــ  :دهیاک
کورونو یو کلی دی چې  ۴۰دا د اوبې د ولسوالۍ د چشت په عالقه دارې د  :۶۳ – ۴۹، ۳۴ – ۲۰ :زوار :ِده زابر

 ۱۰مایله پورته واقع دی. دا کلی د مرغه د شمال لویدیځ په  ۲ ۱/۲د هري روډ په کینې غاړې کې له چشت څخه 
 )ن( کې واقع دی.  ۶۳ – ۴۸، ۳۴ – ۱۹غر په ۀ مـزابر په ناۀ مایلۍ کې دی. همدا شان دلته د بنِد دِ 

 : دا د جمشیدي قوم یوه څانگه دهِده زبري
 –کاه په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د انار درې په لویدیځ کې له الش ۀ دا د قلعـ :۳۶ – ۳۶، ۳۲ – ۱۰ :دهزک

لۍ کې واقع دی. دا کلی د مای ۳۸په اوږدو کې او د فراه د سویل لویدیځ په  ې الرېجوین څخه تر هرات د تلل
د پښتنو کورونه په کې ودان  ۲۰۰د تاجیکانو او  ۳۰۰ژ ( په برخو ویشل سوی چې –او افغانانو )پښتنو  وتاجیکان

دي. دلته یو شمیر تاکستانونه او بڼونه سته او همدا شان دوه د اوبو ژرندې او دوه بادي ژرندې لري. دلته د اوبو د 
بل کلی د فراه د شمال ۀ نامـۀ په همدغـ(. ۱۹۰۴یر فعال( کاریزونه هم سته. )دابس )غ ۴موجوده سرچینو تر څنگ

 . کې واقع دی ۶۲ – ۳۱، ۳۲ – ۳۷مایلۍ کې په  ۳۰ختیځ په 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۴دا د هرات د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۲ – ۲۴، ۳۴ – ۱۷ :ِده زیرک 
 تاجیک کورنیو کلی دی. )اې. بي. سي.( ۱۷۰کې د  دا په غوریانو :)ن( ۶۱ – ۲۹، ۳۴ – ۲۴ :دیران
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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
 

 ۷ ۱/۲د بوریاباف ختیځ په  دا د اوبې په ولسوالۍ کې د هري روډ پر غاړه :)ن( ۶۲ – ۵۹، ۳۴ – ۱۶ :دو آب
 . هم یادیږيۀ همدا رنگه دا کلی د دهاِن دو آب په نامـ( ۱۹۰۴مایلۍ کې یو کلی دی. )ونلیس 

ۀ په همدې نامـجمشیدي کورنیو یو کلی دی.  ۲۳۰ا د کشک په ولسوالۍ کې د د :)ن( ۶۲ – ۱۴، ۳۴ – ۴۸ :دو آب
)ن(  ۶۲ – ۱۰، ۳۴ – ۴۹نو پورې د سړک پر غاړه په ۀ بل کلی ددې کلي په نیږدې گاونډ کې له هراته تر قلعـ

 . کې واقع دی

 درې له  «تلخکۀ ناو» د وا «دریای لعل»دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې د  :)ن( ۶۶ – ۲۳، ۳۴ – ۲۳ :دو آخوند بند
 یو بله جال کوي. 

نو د ۀ تنه وگړي لري او د قلعـ ۱۶۰کورنیو یو کوچنی کلی دی چې  ۴۰دا د  :۶۳ – ۷، ۳۴ – ۵۵: دو بردر
مایله لیرې  ۱/۲۹نو تر منځ له چک آو څخه ۀ ولسوالۍ د لمان په دره کې موقعیت لري. دا کلی د چک آو او قلعـ

خرواره تخم  ۲۰ـې ئکې  قلبې ځمکه لري چې هره قلبه ۳۰پسونه،  ۳۰۰اروي، کورني څ ۲۰۰واقع دی. کلیوال 
کرل کیږي. د کلي استوگن وگړي هزاره گان دي چې په کیږدیو یا خرگاه گانو کې اوسـېـږي. دلته یو سرای د 

 (۱۹۰۳جوړیدلو په درشل کې دی. )ونلیس 

 یځ کې یوه څاه ده. دا د غوریانو په سویل لوید :۶۱ – ۶، ۳۴ – ۷ :دو برادر چاه 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۸د سویل ختیځ په  «انترۀ قلعـ»دا د  :۶۴ – ۳۵، ۳۳ – ۱۸ :دو بیرار 
 کورنیو یو کلی دی.  ۲۰۰و د اندا د کشک په ولسوالۍ کې د جمشیدی :۶۲، ــ ۳۵ــ  :دوگي

 ۱۹چمِن بید د شمال په  ځای نوم دی چې دۀ دا د دوزخ درې په سر کې د یو :۶۴ – ۱۴، ۳۵ – ۲۷: دوگ مست
 .په ډول لیکي «دوی مست » اوسنۍ نقشې ددا ځای مایلۍ کې واقع دی.  ۲۵مایلۍ کې او د قیصار د سویل په 

چې له شمال لوري له بنِد بابا څخه راکوزیږي او له چهل دخترانو  ده دا یوه دره :)ن( ۶۲ – ۱۸، ۳۵ – ۶ :دوکي
د چې دې درې ته په دو اَو کې قره تیپی عمومي الره  –د هرات کیږي. مایله پورته له کشکي سره یو ځای  ۲څخه 

ۀ کې کومه ستونزه نـ الرهننوځي. تر دې درې پورې  ده مایله لیرې ۱۰ شماله رباِط میرزا یا د اریوان د کوتل له
  )ن( کې واقع دی. ۶۲ – ۱۳، ۳۴ – ۵۸بهیږي. دا کلی په  هم سیندسته. )نپییر( په دې درې کې یو 

 ن(  ۶۱ – ۲۷، ۳۲ – ۱۰ :دو کال :وگورئ :دو قلعه( 
دایزنگي د  –کورونو یو کلی دی. دې کلي کې د هرات  ۲۰دا د اوبې په ولسوالۍ کې د  :۶۳، ــ ۳۴ــ  :دورانۀ قلعـ

 (۱۹۰۴د عادي ډاگ دفتر هم سته. )دابس  سړک په اوږدو کې
مایلۍ کې یو مشهور ځای دی. دلته د فارسي  ۱۵دا د فارسي د سویل لویدیځ په  :۶۳ – ۴، ۳۳ – ۴۰ :دو رودي

 ورڅخه له یو ځای کـېـدلو وروسته د ادرسکن سیند و سیندونود دواړ چېسیند د هنوت له سیند سره یو ځای کـېـږي 
 ادرسکن :ځمکې په تایمنیانو پورې اړه لري. )اې. بي. سي.( وگورئ «دو رودي»جوړوي. زموږ په باور د 

فیټه: دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې زنده جانو ته نیږدې له هري روډه  ۶۸۲۲ :لوړوالی :۶۱ – ۳۵، ۳۴ – ۵ :دو شاخ
فیټه دی او تر ټولو لوړه  ۵۰۰۰د فارس تر سرحده په ریونده یا مایل ډول پرمخ ځغلي. ددې لړې منځنی لوړوالی 

 دنگې موندلی خو ددېر خانې تر لوړې څوکې پورې امتداد تـې د کفئ. شمال ختیځه لړۍ هفیټه د ۶۹۲۲ـې ئڅوکه 
وي چې د هري روډ پر کیڼې غاړې باندې پر درې باندې دباندې  هیا لوړه څوک سم نوم باید یوازې پوزک ېڅوک

 ده. دا لوړه څوکه د هرات او غوریانو تر منځ ویش په نښه کوي.  او سپره راوتلې
له لورې د پام وړ تنگوالی مومي  کې یو څرگند شکل جوړوي او د مخ لویدیځې برخې پهدو دوشاخ لړۍ د والیت  

چې له هراته سویل ته ځي د تگ راتگ لپاره ورڅخه کار اخلي خو په عین حال کې دا باید په یاد  الرېهغه  او
ښندي چې گڼې دا ځای دې داسې مانع یا خنډ جوړ کړي چې تیریدل ۀ ولرو چې دا تنگی په هیڅ ډول ددې معنی نـ

له دې چې الرې غرنۍ دي نو الرې هم په تیریدالی سي خو ایه څو الرې ناشوني وي. برعکس له دې ځورڅخه 
 ترتب سره دي. 

 
  :الندینې ځایونه د تیریدلو بنسټیز ټکي دي

 د انجیرک د کوتل له الرې د کفتر خانې د څوکې پر سر :لومړی
 د روِد ترکه له الرې :دوهم
 منځ د سړک له الرېتر د رباِط پای او د کفترخانې د وروستۍ سویلۍ څنډې  :دریم

 هتللی د ښه الره هله کشمارو څخه تر کاریز شهاب الدین پورې او همداسې تر پاره پورې یو :څلورم
 الرې ې)څلورم ېسو ېمنو تر سویلي جناح راتاویږي او له پورته یادۀ د چشمـ هچې هم آسانه د الره هبل :پینځم

 سره( په شهاب الدین کې یو ځای کـېـږي. 
 . کشمارو په ډول لیکيۀ د غوریانو په سویل کې ده. اوسنۍ نقشې دا نوم د کو دا غرنۍ لړۍ

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۲د شمال په نو ۀ دا د قلعـ :)ن( ۶۳ – ۳، ۳۵ – ۵ :دوزخ چشمه 

 مایلۍ کې یوه دره ده.  ۱۶دا د فارسي د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۳ – ۱، ۳۳ – ۵۱ :دوزخ دره 
دا د فیروزکوهي د سیمې د کوش د ولسوالۍ یو لوی تگاو دی چې له بنِد  :)ن( ۶۳ – ۴۷ ،۳۵ – ۱۲ :دوزخ دره

مایلو له مزل  ۱۶تورکستان څخه )په پلنگان کې( د مرغاب په سیند کې ډوبیږي. له تنگې درې کښته یو سړک د 
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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
 

داؤودي ره کې د سته. په دې دۀ وروسته مرغاب ته رسیږي خو له یو څه واټن وروسته نور سرپورته ځایونه نـ
 (۱۹۰۳کورنۍ ژوند کوي. )هیرا سینگهــ ، دابس  ۱۵۰فیروزکوهي 

ـې دیوالونه راتاو دی او یوه کال ئدا د استوگنې یوه لویه سیمه ده چې تر بڼونو  :)ن( ۶۱ – ۲۹، ۳۲ – ۱۹ :دوز باد
ورڅخه مخکې له دې  الرهجوین الش  –کاه کې واقع ده چې د سبزوارو ۀ لري او د سبزوارو د عالقه دارې په قلعـ

حالت کې وه د کلي په ۀ زکال کې په ښـ ۱۸۸۴مایلو په واټن د کنگ کلي ته ورسیږي تیریږي. کال چې په  ۵چې د 
 . په ډول لیکي (بد دزد)اوسنۍ نقشې دا ځای د کورونه ودان دي.)میتلند(  ۱۰۰شمالي ډډې کې ده. دلته د نورزیو 

 کاه یو کلی دی چې په دوه وو برخو ویشل سوی دی: ۀ د قلعـدا  :)ن( ۶۱ – ۲۷، ۳۲ – ۱۰ :دو قال
 کورنۍ لري ۴۰۰لومړی شیِب ِده چې 

 کورنۍ لري ۳۰۰چې  ده دوهم باال ِده
ـې ښې دي او د چینې دي، ددې ترڅنگ څو د ۀ ئدولته د میوو بې شمیره بڼونه، تاکستانونه او نور بڼونه سته. اوبـ

د دوقال په ډول لیکل نوم په اوسنیو نقشو کې بادي ژرندې هم سته.  ۶دا شان اوبو ژرندې او کاریزونه هم لري. هم
  دی.

 سبزارو ته نیږدې یوه لرغونې کال ده. :۶۲ – ۱۴، ۳۳ ۰ ۱۶ :دختر

 د سبزوارو په سویل ختیځ کې یوه دښته ده.  :)ن( ۶۲ – ۱۵، ۳۳ – ۱۱ :ُدلُدل 
ۍ فرما خان کې یو کلی دی چې نورزیان په کې استوگن دا سبزوارو په عالقه دار :۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۱۵ :دولـُرگ

له دلدل سره  دې مایلۍ کې واقع دی. کیدای سي دا نوم ۷دا کلی د سبزوارو د سویل ختیځ په ( ۱۹۰۴دي. )دبس 
 . ورته والی ولري

ه کې کورنۍ پ ۵۰دا سبزوالو د زاول په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د اڅکزیو  :۶۲، ــ ۳۲ــ  :دولــُـرغه
 میشتې دي. )اې. بي. سي.(

ن( ۶۱ – ۴۰ ،۳۲ – ۱۷ :دزد برات :وگورۍ :دوز برگ( 

 ن( ۶۱ – ۲۹، ۳۲ – ۱۹ :دزد باد :وگورئ :دزد باب( 
. د کین کال د شمال یوه غونډۍ دهکاه کې ۀ دا د سبزوارو په عالقه دارۍ قلعـ :)ن( ۶۱ – ۴۰ ،۳۲ – ۱۷ :دزد برات

یارډو په  ۴۰۰ـې سر راپورته کړی او د ئکاه له لړۍ څخه ۀ څوکه ده چې د قلعـ مایلۍ کې یوه کوچنۍ غرنۍ ۸په 
ـې د قلعه کاه او ددې غونډۍ تر منځ یوه تشه ئلویوالي پر دزد برات غونډۍ باندې له پاسه مسلطه ده او په دې توگه 

شماله یوه کال په  د همدې تشې له منځه تیریږي. ددې تشې له الرههرات  –رامنځته کړې ده چې د الش جوین 
 هم یادیږي. )میتلند(ۀ سترگو کیږي چې ددزدبرات کال ده چې د ُدز کال په نامـ

کاه د ولسوالۍ په شمالي برخه کې یو کلی دی. ۀ دا په پُشِت کوه یا د قلعـ :۶۱، ــ ۳۵ــ  :َیِت سلیم کال زدُ  :یا :ُدزیت
د اوبو ژرندې او دوه بادي  هفعال کاریزونه، دوغیر  ۶کورنۍ دي. دا کلی بې شمیره بڼونه،  ۳۰۰دې کلي کې 
 ژرندې لري.

کورنۍ په کې ژوند کوي دلته هم یو  ۴۰یادیږي او ۀ کلي ته نیږدې یو بل کلی دی چې د دزیت سلیم کال په نامـ
 شمیر تاکستانونه او یو غیر فعال کاریز سته.

ژ( په درې کې  –د اَو کمري )آب کمري  نو د هزاره گانو یوه کوچنۍ قومې ډله ده چېۀ دا د قلعـ :یک لوکه
 اوسیږي. )اې. بي. سي.(

 

 نوربیا
 

  انجیل
 

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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