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آریا  ۲۰/۰۶/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت 

 

 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز  خيیتأر -  اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه  لسمهتا  ویوسل

 هرات
 

 او

 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1975 
 

 لودویک آدمک
 

دتایمنیانو یوه څانگه ده.    :1کجائـي  دا 

لویدیځ په    :)ن(  ۶۲  –  ۴۹،  ۳۴ –  ۵۲:  کوکچه نو د سویل  قلعـۀ  چې د  یو کلی دی  کې  نو په ولسوالۍ    ۲۰دا د قلعـۀ 
کې   کلي  واقع دی. دې  بکه )هزاره(»  ۷۲مایلۍ کې  )دابس  «    2احسان  ېـږي.  یو غر هم  (  ۱۹۰۴کورنۍ اوـس همدلته 

 .  کې واقع دی  ۶۱ –  ۵۷،  ۳۵ –  ۲په نامـۀ یادیږي او د گلرانو د شمال ختیځ پت    «3کوکچه تنگي  د »  دی چې
ککلن  :گوکي لم  :کوک لن قلند  ۶۲  –  ۳۴،  ۳۴  –  ۵۲  :دهان  دا د کشک روډ پر ښۍ غاړه باندې له خواجه   ۹  ر)ن( 

)؟(   نقشې درې   ۱۰۰مایله کښته یو کلی دی چې د جمشیدیانو  خان( اوسنۍ  الدین  کورنۍ په کې استوگنې دي. )شمس 

په نامـۀ لیکل چې د دهاِن کـُـکـلـَـن   سوي دي.    کلي ښیي 
یو کلی دی چې    :)ن(  ۶۲  –  ۲۴،  ۳۴ –  ۱۴  :قول آب چاه  کې  په ولسوالۍ  د هرات  )پیکاک(   ۲۵۰دا  کورونه لري. 

نقشې دا نوم یوازې د قول په ډول ښیي  .  اوسنۍ 
 ۶۰ –  ۵۲،  ۳۳ –  ۴۸  :میر شاهي  :وگورئ  :کل برنجي

 
1 - KUJAI 
2 - Ihsanbaka (Hazara) 
3 - Kukcha Tangi 
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په اوږدو کې یو کوتل  الرېکشک د   –دا د قلعـۀ نو    :)ن(  ۶۳  – ۴،  ۳۴ –  ۵۷  :قیامت کوتل  :قوِل قیامت  :کِل قیامت
دلته څو نورې الرې سته چې د انتقال لپاره    دی.  هر ډول وسلو  ټولې الرې د  کوتل راټولیږي. دا  په همدې  ټولې ئـې 
دا نوم د  ۱۹۰۴آسانه او عملي الرې دي. )ونلیس    په نامـۀ هم لیکل سوی دی.    «4قیامد کوتل»( 

د  –دا د فراه    :۶۱، ــ  ۳۳ــ    :کلنجي مایلۍ کې یو کاریز دی.    ۱۴په اوږدو کې د چاه پلوسي د شمال په    الرېهرات 
بي.سي.    ۴دلته د   سیمه سته. )اې.   (۱۸۸۶نورزیو کورنیو د استوگنې یوه کوچنۍ 

ه  دا د یوۀ تنگي نوم دی چې د مروچاق د شمال ختیځ له غرونو څخه کښت  :۶۳ –  ۹،  ۳۵ –  ۵۰  :گله سای :کــُـله سای
)ونلیس، نوامبر    (۱۹۰۳د مرغاب تر سیند پورې ځغلي. 

کاریز تگاو   :۶۴  –  ۱۱،  ۳۴ –  ۱۰  :کــُـنـبـَـسته تگاو کې له  لوري په ایشالن  شمال له  د  دره ده چې  دا یوه کوچنۍ 

 ( ۱۹۰۴کورنیو د استوگنې یوه کوچنۍ سیمه سته. )دابس   ۱۰مایله کښته ځغلي. دې درې کې د تایمنیانو د   ۹یا  ۸څخه  
 فیروزکوهیان  :کې یوه سیمه ده. وگورئ  عالقهدا د فیروزکوهیانو په   )ن(  ۶۴ –  ۵۲،  ۳۵ –  ۱۰  :کنداغ

د فیروز کوهیانو یوه قومي څانگه ده.  :کنداغی  دا 
سنگ  )ن(    ۶۵  –  ۱۳،  ۳۴  –  ۱۶:  کټه چشمه  :وگورئ  :کــُـنده 

سوخته په شمال ختیځ گوټ کې یو تگاو دی چې د بندبیان   عالقېدا د تایمنیانو د   :)ن(  ۶۵ –  ۲۰،  ۳۴ –  ۱۶  :کــُـنـده 

ونې   د  نوم  دا  ځي.  پر مخ  په لرلو  تگلوري  سویل ختیځ  د  منځ  د دروازه د غرنیو لړیو تر  ېـدلېد  او  یا   سوـځ سټې 
ددې په معنی دی.  هرات    کـُـندې  د  څخه  یوې برخې  یار اساسي    –تگاو له  تالبوت(  تیریږي. )میتل الرهدولت  دا  ند، 

پـه نامـۀ یادېـږي  .  تگاو وړاندې سویل لور ته د ناوۀ عبدل 
د    :)ن(  ۶۲  –  ۲۰،  ۳۳  –  ۱۰  :کــُــنِدز کې  دارۍ  په عالقه  چهار محل  د  د سبزوارو  کلی دی.    ۷۰۰دا  کورنیو یو 
 (۱۹۰۴)دابس  

 دا د قلعـۀ نو د هزاره گانو یوه قومي څانگه ده.  :کــُـنـِدالن
ده چې    :کندالن یوه عالقه داري  د غوراتو  ئـې    ۵۵۰دا  څخه  شمیر  او له دې  افغانانو   ۴۰۰کورونه لري  کورونه د 

)  –)پښتـنو    صاحبداد خان، له بومي معلوماتو څخه(ژ( دي. 
د هرات    :۶۳  –  ۱۳،  ۳۴  -۲۲:  کندران یو کانال دی چې  یار د    –دا  له   الرېدولت  د اوبې  تر څنگ  اړخ  د شمالي 
 (۱۹۰۴مایل لیرې بهیږي. )ونلیس،    ۱  ۱/۲شماله  

نو  :۶۳  –  ۱،  ۳۴  –  ۳۳  :غرمبو  :کرمبو )م  کرخ ددرې  بَـر  د  مدا  ته اړوند دی.  څانگې  د یتلند(  سویلي  نقشې  اوسنۍ 
د جوی نو د ختیځ په  ښیي  ۱۲غورمبو په نامـۀ یو کلی   .  مایلۍ کې 

یوه قومي څانگه ده  :قربان بای  دا د جمشیدیانو 

 وگورئ قرغان کورغان  ۶۵ –  ۴۰،  ۳۴ –  ۴  :، تگاب: 

په   :۶۵  –  ۴۰،  ۳۴  –  ۴  :قرغان تگلوري  خپل  د  چې  یو تگاو دی  کې  ختیځ گوټ  په شمال  سیمې  تایمنیانو د  د  دا 
د   تایمني  په نام  «5دیور یار خان»پورتني بهیر کې  د  تگاو له سره چې  یار  –ـۀ یادیږي. ددې    سړک ورڅخه دولت 

د یو ځاییوه الره  ،تیریږي تر ټکي پورې تللې  کښته د کنده سوخته  یله اوږده ده. تالبوت ما  ۱۲یا   ۱۱چې    ده  کیدني 

" تنگیږي. وایي  ډیر  تگاو  قرغان  کې  ټکي  همدغـۀ  کوچنی    په  بدبویه  او  ککړ  تیریدل   سیندیو  چې  اوړي  ورڅخه 
سخت دي." د    ورڅخه  لوری نیسي چې  لور ته کږیږي او بیا سویل ختیځ  تگاو لومړی شمال ختیځ   « 6قره ترای»دا 

له   «8غرغره»یا   «کرغره»تر منځ بهیږي.    «7کوۀ تاجی خان»او د   ده، د یو ځای کیدنې  ئـې د الرې په اوږدو کې 
تالبوت  ۲۰ټکي   په   (مایله کښته ئــې کنده سوخته ده. )میتلند،   –   ۱۴د قرغان په نامـۀ یو کلی د هرات د سویل لویدیځ 

لري  ۶۲  –  ۳،  ۳۴  .  کې موقعیت 

ــ  ۳۴ــ    :کــُـرکي اوبې په عال  :۶۳،  قبچاقانو  دا د  چې د  کې یو کلی دی  سیروان  د تایمنیانو    ۲۰قه دارۍ  کورونه او 
 (۱۹۰۴کورونه په کې ودان دي. )دابس    ۱۰

ددې    :)ن(  ۶۳  –  ۲۶،  ۳۵  –  ۲۷  :کــُـرمک هغه سړک چې  پر سر یو کوتل دی.  د لوړې څوکې  د بنِد تورکستان  دا 
تیریږيک  کوتل له سره اوړي له دربندِ  له سیند څخه  کښته د مرغاب    کاله مخکې۱۲  هد باالمرغاب له اشغال  ؛یلریخته 

نوم   د هرات او افغان تورکستان تر منځ د سوداگرۍ عادي الره وه. کوۀ کرمک د یوۀ غرۀ یا د غرونو  دا د یوې ډلې 

 
4 - Qiyamad Kotal 
5 - Diwar Yar Khan 
6 - Kara Tarai  
7 - Koh -i -Taji Khan 
8 - Karghara, or Gharghara 
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سره مماس دی چې له منځه ئـې مرغاب تیریږي او کوالی سو ووایو چې په دغـۀ ټکي  کدی د دربنِد   یلریخته له دښتې 
 لړۍ نفوذ کوي یا سوری کوی یې.   رکې سیند د بنِد تورکستان پ

ر ځواک لپاره د میاشتو د کرمک غرونه د پستو په گڼو گڼو ونو پوښلي دي. دلته پریمانه سون توکي سته چې د یوۀ ست

 میاشتو د اړتیا وړ توکي ورکوالی سي.
په  مایلۍ کې په یوې کوچنۍ درې کې ده او د بنِد کرمک د   ۳باور دا دی چې دلته د استوگنې سیمه د بابوزیو د ختیځ 

ده.  سویل یا د کرمک د کوتل په یو ناڅاپه گاونډ کې 
کریم نومیږي.   ئـې محمـد  ملک  د کلي  اڅکزیان دي.  وگړي ئـې  کلیوال    ۱۰۰استوگن  پسونه او   ۵۰۰۰کورونه دي، 

او   ۲۰اوښان او    ۱۰۰وزې،   )دابس    ۵۰آسونه  ځمکه لري.  دا نوم د ِکرمک په بڼه هم لیکل سوی دی.  ۱۹۰۴قبلې   ) 

کورونه په کې    ۵۰یروکوهیانو د فـَـیاکي څانگي  یو ځای دی چې ددرازی ف  کې  د فیروزکوهیانو په سیمېدا    :کــُرملي
)میتلند(  دي. 

 د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده.   :کرسیا
راتاو دیوالونه دي او د هریروډ   ئـې تر کلیودا د یو شمیر کوچنیو کلیو نوم دی چې    :)ن( ۶۲ –  ۱۹،  ۳۴ – ۱۴  :کـُـرت

د کوچني    ۲۰۰او    مایله لیرې واقع  ۸پر کیڼې غاړې د روضه باغ له ختیځ څخه   بي. سي.(  کورونه په کې دي. )اې. 

 نوم د کرت په ډول هم ویل سوی دی.    وکلی
ل لوري ایشالن تگاو ته د حوِض بهانگي د ختیځ په ویدا یو تگاو دی چې له س   :۶۴ –  ۴۰،  ۳۴ –  ۵  :کروپیِر زولک

)ونلیس    ۴  ۳/۴  (۱۹۰۴مایلۍ کې راځي. 
له باالمرغابه تقریباً د ختیځ لور په نیولو   :)ن(  ۶۳  –  ۲۶،    ۳۵  –  ۳۵  :کروتو عزیز  :کروتو دا یوه تنگه دره ده چې 

د استوگنې    «10ړوکاچرمي ک»( ئـې خړوبوي. دلته د  / کرونو آریغ 9عریقتو )کرو  سیند  کاهلهیو لټ او   اوپرمخ تللې  

 آسونه لري.    ۲۰اوښان او    ۵۰پسونه او وزې،   ۲۰۰۰سیمې دي. دوی  یو شمیر  
کروتو»پورته   یوه الرهه باالمرغابه ل ټکي کې اوړي چې یو   12«بوکان»او بیا د    ېته تلل «11دهاِن  له سینده په هغـۀ 

)ونلیس    –رباط د جوړیدلو په حال کې دی او ورپسې کاورماچ )غورماچ   په دې دره کې یو کلی  (  ۱۹۰۴ژ( ته ځي. 
 په نامـۀ یادیږي.   13دی چې کوروتو عزیز

آسیا آسیا  :کــُـش  م    :)ن(  ۶۲  –  ۲۱،  ۳۴  –  ۵۸  :خوش  د   ۲۴۶۰لوړوالی  پر غاړه، د کشک  روډ  د کش  دا  فیټه. 

له سیمې   او دوه زړې بادي ژرندې دي.  ۱۱  ۱/۲استوگنې   مایله کښته یوه کنډواله کال، یو مسجد 
کارول سو په ندرت  کې  برخې  په دې  د افغانستان  چې  لغت  کـُـش  معنی  د  د جوړې  چې  لغت دی  یو تورکي  ی دی 

راغلی   جوړه ژرندو له نوم څخه  سیمې نوم هم د ددغو  ښکاري چې ددې  دلته په همدغـۀ  دیښندي او داسې  . )میتلند( 
دواړه له یو بل څخه دوه مایله لیرې پراتـۀ دي.    نامـۀ دوه کلي دي چې 

لسیزې په اوږدو کې د بادغیس د والیت یوه دویمه درجه ولسوالي    ۱۹۷۰د  کشک    :)ن(  ۶۲ – ۳۰،  ۳۴ –  ۵۲ :کشک
د کشِک کهنه په نامـۀ یادیږياوس وه.  ددې لپاره د کشک کهنه په نامـۀ یادیږي چې د هرات په والیت   ؛ دادا ولسوالي 

ورباند توپیر  ولسوالۍ  د  کشک  د  وس کې  ولسوالي  ې  دا  او    ۵۷ي؛  لري.    ۵۶۰۰۰کلي  وگړي  نورو کروندوگر  د 
لپاره  معلوماتو  الندې  احصائـیوي  تر سر لیک  بادغیس  کال  ۱۹۶۹د  د  په  ز  ولسوالۍ  دا  وگورئ.  ز  ۱۹۱۲جدولونه 

د بادغیس مرکزي برخه ده چې  : کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده نو د ولسوالۍ  خوا  ختیځ  له دا ولسوالي  د قلعـۀ 
تر منځ واقع ده؛ شمال ته  خوا  لویدیځله    او واقع دیئـې    د گلرانو  ئـې بنِد بابا دی.  روسانو سرحد  ددې  ، او سویل کې 

کال کې تقریباً  ۱۸۸۵په  ولسوالۍ وگړي   ول؛ له هغـۀ مهال راوروسته   ۳۵۰۰ز  کورنۍ وې چې اکثریت ئـې جمشیدیان 
سوي دي  -د زمینداور یو شمیر افغانان )پښتانـۀ   ا  ژ( هم دې ولسوالۍ کې میشت  کثریت  او باور دا دی چې جمشیدیان 

   ئـې د هرات درې ته لیږدول سوي دي.
په  جمشیدیان  ولسوالۍ  ته اجازه ورکړل سوه ۱۸۸۹د دې  وروسته دوی  سول خو څو کاله  ته تبعید  کال کې هرات  ز 

او دوی   پوړو مقاماتو نیولې  لوړ  ځمکې  ددوی  چې  لیدل  وئـې  راغلل  چې دوی  کله  ته ستانـۀ سي،  بیرته کشک  چې 

اجاره   چې دوی په  دار بزگراناوس د خپلو پخوانیو ځمکو  ویل سوي  کې    دي.  له   ۸۰۰۰ټولې ولسوالۍ  کورنۍ ول. 
څخه   او   ۲۰۰۰دې ډلې  قره تپې د گاونډ پر پوله پراتـۀ دي  کورنۍ ئـې غلزي، شیري، علیزي او نورزي دي چې د 

جمشیدیان دي.    پاتې نور ئـې 

 
9 - (the Kurutu Arik) 
10 - Charmi Kakar 
11 - Dahan -i- Kurutu 
12 - Bokan 
13 - Kurutu Aziz 
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 11تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

ملکیت دي په دغو نومونو ددولت  کې څلور کلي دي چې   .اکته چین، توته چین، شاهروډ او دباغ  :په دې ولسوالۍ 
   :د غالتو ډیره لویه شمیره په بیالبیلو ځایونو کې زیرمه کیږي  دلته
 

آباد   علي 
 خرواره  ۶۰۰

 رباط سني:  

 خرواره  ۶۰۰ خواجه محل

 خرواره  ۲۰۰ کاریز زمان

 خرواره  ۳۰۰ کهنه کشک

 خرواره  ۱۰۰ بگچه  

 
کې د څارویو لویه شمیره سته  :په دې ولسوالۍ 

 ۱۶۰۰۰۰ پسونه او وزې

 ۱۸۰۰۰ غواگانې او غوایان

 ۳۵۰۰ اوښان  

 ۲۰۰۰ آسونه او کچرې

 ۲۷۰۰ خرونه

 
چې د پښت څارویو کې هغـۀ څاروي نـۀ راځي   نو ملکیت ديـپه دغو 

دا دي سیمې  اساسي  د استوگنې     :ددې ولسوالۍ 

نوم د سیمې   د کورونو شمیر د استوگنې 

 ۳۵۰ دره جوال

شهاب د     ۵۰۰ خواجه  قلندر  خواجه  په  د  لویدیځ   ۸سویل 
 مایلۍ کې دي

 ۳۵۰ رباط سنگي

 ۳۰۰ هفتو

 ۲۰۰ دوگي

 ۳۵۰ موغور

 ۵۰۰ چهار دره

آسیا  ۱۵۰ کــُـش 

 ۲۵۰ خواجه محل  

 ۲۳۰ دو آب  

د ختیځ په څو مایلۍ کې   ۳۴۰ جعفر بیگ د خواجه محل 
 واقع دی

نور  ۱۵۰ خواجه 

 ۳۹۰ کاریز زمان

 ۲۱۰ بگچه

 ۲۰۰ کشک کهنه

 ۲۵۰ آبادعلي  

 ۳۰ بگچه

 ۶۰ باریک

 
ۀ ځای نـۀ سته، هغه ځای چې ددې موخې لپاره سته هغه هم ډیر ټیټ او  د وهلو لپاره ـښ دلته په دره کې د لښکرکوټ 

په ندرت موندل    مرطوبډیر   خو د ښار ختیځ کې لوړه سطحه ښایي نسبتاً مناسبه وي. په سیمې کې سون لرگي  دی. 

د اړتیا وړ توکي نسبتاً ډیر دي.    کـېـږي. 
کې د پښت  کورنۍ هم ټول درانیان دي.  ۵۰۰کورنیو ډیر پښتانـۀ نـۀ سته او دا    ۵۰۰نو له  ـد کشک په ټولې ولسوالۍ 
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 11تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

تر سرلیک الندې معلومات وگورئ د ال نورو معلوماتو لپاره ونلیس، دابس(  :د جمشیدي   )میتلند، 
اداري مرکز   :)ن(  ۶۲  –  ۳۰،  ۳۴ –  ۵۲ :کشک کشک چې د کشک کهنه په نامـۀ هم شهرت لري د کشک د ولسوالۍ 

پر غاړه واق د کشک د سیند  لوړوالیدی چې  د قشالقونو   ۳۵۸۰  :ع دی.  سیمې  اساسي  د استوگنې  په کشک کې  فیټه. 

په لر یوه له   ۵۳  ۱/۴او بر کې له هراته د    لړۍ ده چې د کشک د درې  مایلو په واټن خوارۀ وارۀ پراتـۀ دي، کشک 
څخه    ۵۳  ۱/۴هراته د بابا د کوتل له الرې  دلته یوه کال ده چې تر   ۱۰۵مایله او له آق تپي )پنجِده(  مایله لیرې دی. 

وو. میت ونوڅو وخت د جمشیدیانو د مشر استوگنځی  ځایه د  مخکې  له دغـۀ  د دسمبر په میاشت کې لیدنه    ۱۸۸۴لند چې 
   :کړې وایي

او دلته   " ټول کشک، د یوۀ اوږدۀ لگن یا درې په دواړو غاړو باندې واقع دی، دا دره له غرونو څخه سویل ته راغلې 

په ژورې درې باندې خالصیږي. دا د کشک  کهنه په نامـۀ یادیږي او نیغ په   ځای  تقریباً په ښیو زاویو کې  د کشک 
له منځه تیریږي چې یو لږ   سینددوه نیمایي ئـې د یوۀ    نیغ د ښارگوټي  په پټیو سره جال سوي دي.  تر څنگ د کښت 

بدل سوی   اوس په کنډوالو  رښتونی کلی  د کشک  کاریز زمان په نامـۀ یادیږي.  د دهاِن  یوه بله دره ده چې  څه کښته 
 کورونه په کې میشت دي.    ۳۰دې  دی او یوازې نیږ

څو  لري چې  کې موقعیت  د کشک کال چې په ټولې درې کې یوازینۍ کال ده د ښارگوټي د ختیځ په نسبتاً ټیټې سطحې 

او د خامو خښتو برجونه لري. یو برج ئـې له پخو خښتو   ستره کال ده چې لوړ دیوالونه  لوري ورباندې مسلط دي. دا 
ښکاري لک دا کال جوړ دی، او داسې  څخه راوړي وي. ویل سوي چې  بلې زړې ودانۍ  ئـې له کومې  ه چې دا خښتې 

)میتلند( قومي مشر دی.   د خان آغا پالر، د یالنتوش نیکـۀ جوړه کړې ده، یالنتوش اوسنی 
روډ  :وگورئ :کشک    :کشک 

الش جوین    :)ن(  ۶۱  –  ۳۱،  ۳۲  –  ۱۷  :ـککــُـشکـَ  د  په سویل کې  د ولسوالۍ  د سبزوارو  سړک په   –دا  د  هرات 

بي.سي.(  ۷۰اوږدو کې یو کلی دی. دلته   )اې.   تاجیک کورنۍ میشتې دي. 
کورنۍ په کې میشتې    ۸۰دا سبزوارو ته نیږدې یو کلی دی چې د اسحاقزیو    :)ن(  ۶۲ –  ۲۰،  ۳۳  –  ۲۲  :کــُـشـکــَـک

)بومي معلومات(  دي. 
مایله پورته د   ۳دا د مرغاب د سیند پر ښۍ غاړه باندې له دربنِد کیلریخته څخه    :۶۳ –  ۳۰،  ۳۵  –  ۱۶:کــُـشـکـــَـک

سیمه ده. دا کوچیان    ۶۰۰ زیو کوچیانو د استوگنې  اوښان    ۲۰۰پسونه او وزې،   ۹۶۰۰کورني څاروي،    ۴۵۰اسحق 

وگړي  ۷۰او   ځای استوگن   ک لري.  روسي خولبور توپ  ۱۵۰جاغور لرونکي او   ۵  آسونه لري. ویل سوي چې ددې 
په میاشت کې  ۱۹۰۳د کلي مقابل لوري کې یو گودر دی چې د   کال د دسمبر  مهال   ۳ز  یارډه    ۵۰فیټه ژور وو. دغه 

له  د مرغاب  چې  سته  یو مایل کښته  بل گودر هم  یو  درلود.  او وړو وړو کاڼو ټینگ بستر ئـې  د جغلو  پراخ وو او 
 سینده په ریونده یا مورب ډول تیریږي. 

او وړو وړو کاڼو ټینگ بستر ئـې درلود.  ۶فیټه او    ۳دا گودر هم   د مرغاب د سیند د اوبو د   انچه ژور وو او د جغلو 

سیمې کلنی محصول  بهیر پیاوړی دی. ددې  نسبتاً  )ونلیس    ۱۲۰۰چټکوالی   (۱۹۰۳مونډه دی. 

 د آقه گنبد د سویل ختیځ په    :)ن(  ۶۴ –  ۴۷،  ۳۴ –  ۳۲ :کشکک  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۰دا 

چې    :)ن(  ۶۲  –  ۱۷،  ۳۴  –  ۱۶  :کشکـک ساوه  کـېـږي  او ویل  کلی دی  یو  کې  په ولسوالۍ  هرات  کورونه   ۵۰د 
 لري. )پیکاک(

یاره    :۶۵  –  ۴۷،  ۳۴  –  ۳۳  :کشک بهار د هریروډ پر کیڼې غاړې یو کلی دی.    ۳  ۱/۲له دولت   مایله کښته 
ــ  ۳۴ــ    :کشک اسحق چې  دا    :۶۲،  او ویل سوي  یو کلی دی  کې  هرات په ولسوالۍ  )پیکاک(   ۸۰د  کورونه لري. 

ساوې سره یو وي.   له کشک  سي دا کلی   کیدای 

 یو کلی دی.    ۳۸دا د هرات د سویل ختیځ په   :)ن(  ۶۲ –  ۳۹،  ۳۴ –  ۱۵  :کشِک سیروان  مایلۍ کې 

 )ن(  ۶۲ –  ۳۰،  ۳۴ –  ۵۲  :کشک  :وگورئ  :کشک کهنه

کې د کلیو او د میوو د بڼوڼو یوه لیکه ده چې د   :۶۲  –  ۵۰  ،۳۴  –  ۱۴ :کــُــشکو   «14راویندان»دا د هرات په ولسوالۍ 
نامـۀ د یوۀ کانال په اوږدو کې لویدیځ   ۸د لویدیځ په  مایلۍ کې د هریروډ په کیڼې غاړې کې پیل کـېـږي او په همدغـۀ 

دا کلی د کــَ   ۲لور ته د   )میتلند(  مومي.  په ډول هم لیکل سوی دی.  مایلو په اوږدو غځون   ـشکو 
څانگه ده چې  :)ن(  ۶۲ –  ۳۰،  ۳۴ –  ۵۲  :کشک روډ   په سیمه ییز ډول   پورتنۍ برخه ئـې  دا د مرغاب د سیند اساسي 

 په نامـۀ پیژندل کـېـږي.    «15دریای مـَـور»د آق رباط او کوزنۍ برخه ئـې  

 
14 - Rawinda 
15 - Daria -i -Maor 
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 11تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

او د کشک د ولسوالۍ    څخه  د بند بابا د غرنۍ لړۍ له ډډود  چې دا روډ راپورته کیږي، مخ پر شمال لویدیځ لور ځغلي 
او مخ   اړوي  لور ته  شمال  مخه  همدلته  او  پورې ځي  دخترانو  تر چهل  په تیریدلو  منځه  تپه کالنپه »  له    « 16قره 

سیمو تر منځ د روس    چېروانیږي   دواړو  پوله جو  –ددغو  سرحدي  په قره تپه کالن کې شمال  افغان  دا سیند  ړوي. 

ختیځ لور ته تاوییږي او بیا له شماله د لویدیځ پر لور او ورپسې – شمال ختیځ    ډول  په عام  خپل پاتې تگلوری  شمال 
سره په آق تپه کې یو ځای کیږي.   سیند له مرغاب   لوري نیسي. دا 

سي ووایو چې د کشک روډ د آق رباط او   چَ ـَـغ»کیدای  د  سیندد    «17رغَله  په لوی کشک  ونو له یو ځای کیدنې څخه 
مومي.    ۱۲سویل ختیځ په نیږدې  ښکاري چې  مایلي واټن کې شکل  وي او د   سینداساسي    دې  سیندد غله چغر  داسې 

کوتل په شمال کې د دهستان   او د کشکه  په هکله    –ختیځ له لوري راځي  ددې درې  په کاسې کې راټولیږي.  گلستان 

پلټل سوي دي.ډیر معلومات پ    ه الس کې نـۀ سته یوازې ددې درې پورتنۍ او کوزنۍ برخې 
د اردیوان یا کشک رباط د کوتل په  ۴۴۰۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۴ –  ۳۹  :کشک رباط  ننوتځ  فیټه. دا  سویلي 

د شمال   کې، د هرات  په   –یا مدخل  په   ۲۵شمال لویدیځ  چې  میتلند  کې یو رباط دی.  کال ک۱۸۸۴مایلۍ  ې له دې  ز 
جوړه ودانۍ    :کوتله اوښتی دی وایي چې او ډیره ستره له خښتو  " کوتل ته نـېـږدې کشک رباط دی، یوه ډیره ښکلې 

ده." ددې رباط  شان لږ کرهڼه هم سوې  پریمانه اوبـۀ سته او همدا  پاتې ده. دلته  حالت کې  ۀ  په ـښ ده چې ال تر اوسه 

 رباط په ډول هم لیکل سوی دی.   –نوم د خشک  
کلی دی.    :۶۳، ــ  ۳۴ــ    :کــُشـتــَـک د لسو کورنیو کوچنی   دا د اوبې د عالقه دارې سیروان کې د آخوندزادگانو 

  َورمــَــنـد  :وگورئ  :کــُـشورمـَـند  ۶۲  –  ۴۸،  ۳۴  –  ۲۸  :ِکـــش

یوه قبیله ده  :کوتي  د جمشیدیانو 

نامـۀ د تگاو پر   ۱۵  ۱/۴دا د هریروډ پر غاړه له آهنگرانو    :۶۵ –  ۲۳،  ۳۴ –  ۳۳  :قــُـتــُــس مایله پورته په همدغـۀ 
دلته سیند تنگ کیږي او د یوۀ لنډ واټن لپاره د ډبرینې لړۍ له منځه په توند بهیر تیریږي او پر سر  غاړه یو کلی دی. 

یوازې   چې  پُـل دی  یو لرگین  )ونلیس    ۱۲ئـې  نقشې(  ۱۹۰۴فیټه ارت دی.  دوه کلي    اوسنۍ  تنگې درې کې  په دې 
 .قتس علیا او قتس سفلی  :ښیي

 دا د فیروز کوهیانو یوه څانگه ده.  :لفري

نو د هزاره گانو یوه څانگه ده.   :لگاري  دا د قلعـۀ 
الالبای  :وگورئ  :الال بای  )ن(  ۶۴ –  ۵،  ۳۵ –  ۹ :دشِت 
 )ن(    ۶۲ –  ۴۰،  ۳۴ –  ۳۷ :وگورئ: بنِد بابا  :المان بند  :لمان بند 

یوه    ۴۶۱۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۳  –  ۷،  ۳۴  –  ۴۵ :المان :لمان استوگنې  په سویل کې د  نو د ولسوالۍ  د قلعـۀ  فیټه. دا 
 کوچنۍ

نامـۀ یوۀ تگاو کې د نره تو د ختیځ په  ده.   ۶سیمه ده چې په همدغـۀ   مایلۍ کې واقع 
په ټکي کې واقع دی؛   د دریو نالو د الحاق  بابا د بند له مربع  د لمان یا المان کلی  څخه    شکلېدا نالې د  لوړې څوکې 

 چې د بنِد لمان په نامـۀ هم پیژندل کیږي راکوزیږي.

څو سوه یارډه کښته یو قبر دی او څنگ څخه  له کلي   د کلي له پاسه یو غونډۍ ده او د غونډۍ پر سر یوه زړه کال ده. 
زیارت دی.   مد  مـح  ته ئـې د خواجه 

جوړ سوی دی.  دا کلی د عادي او دودی زو خرگاه گانو پر ځای معموالً له سفید خانه یعنی له خټو جوړو کورونو څخه 
دلته   راتاو دي.  او نورې ونې  چاپیره سپیدار  گرد  کلي  کې    ۸۰د  په دوی  چې  ژوند کوي  ئـې  ۳۰کورنۍ  د   کورنۍ 

هزاره گانو او    ۲۰ي هزاره گانو، سیدخواجه     ۱۷۰روزکوهیانو دي. دوی  کورنۍ ئـې د فی  ۳۰کورنۍ ئـې د دایکنډي 

)دابس    ۲۵۰۰کورني څاروي،   (۱۹۰۴پسونه او وزې لري. 
نو له سویلد  دا    :۶۳  –  ۴،  ۳۴  –  ۵۴  :المان رباط  :لمان رباط څو مایله   هسیول لویدیځ   -لمان تگاو پر غاړه، د قلعـۀ 

کې د   )دابس    ۳۰او د قبچاقانو    ۱۲انو  سیدلیرې یو کلی دی. دې کلې  دا کلی۱۹۰۴کورونه دي.  د سویل   نو  د قلعـۀ  ( 
 مایلۍ کې موقعیت لري.    ۸لویدیځ په  
)ونلیس، جون،    ۲دا د هریروډ پر ښۍ غاړه له بوریاباف    :۶۲ –  ۵۳،  ۳۴  –  ۱۴  :لندي جو مایله پورته یو کلی دی. 

۱۹۰۴) 

 د سبزوا  :۶۲  –  ۱۱،  ۳۳  –  ۱۵  :لنگر  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۵و د سویل ختیځ په ردا 

 
16 - Kara Tapa Kalan 
17 - Ghala Chaghar 
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مایله لیرې د دریو   ۴۴  ۱/۲هرات سرک پر غاړه له الش جوین    –د الش جوین    :)ن(  ۶۱  –  ۳۲،  ۳۲  –  ۱۷  :لنگر
سي. همدا شان دلته د اوښانو د پیولو  کال نوم دی. اوبـۀ له کاریزه تر السه کیدای  نـډیزې  کوچنیو کلیو او یوې څلور ـڅ

سي.   تر السه کیدای   لپاره ځای سته او هم سون توکي ورڅخه 

په الندې ډول ديدا در    :ې واړه کلي 
کې    سید  :الف  کورونه دي  ۲۰۰امیر، دې کلي 

کې    سید  :ب  کورونه دي  ۱۲۰سعد الدین، دې کلي 
، دا په دغو کلیو کې تر ټولو وروستی شمالي کلی دی چې    سید  :ج  کورونه لري.  ۱۰۰عبدالرحیم 

)تییت له بومي معلوماتو څخه    ۱۹۰۵په  د کلیو د ملکانو په نومونو یاد سوي دي.   (۱۹۰۵کال کې دا کلي 

یو کلی دی چې  :)ن(  ۶۲ –  ۵۹،  ۳۴  –  ۱۳  :لنگر تگاو د سړک پر غاړد    د هرات په ختیځ کې  ې واقع دی  کاوغان 
کلی د مروې د سویل ختیځ په    ۳۵او    مایلۍ کې دی.    ۸کورنۍ په کې ژوند کوي. )ِمرک( دا 

د شور اَو )شور آب    :)ن(  ۶۳  –  ۲۷،  ۳۴  –  ۵۲  :لنگر یو قشالق دی چې  کې  ژ( په درې   –دا د قادس په ولسوالۍ 
د سویل   د خیرخانې  په نامـۀ یادوي چې  د لنگر  دلته ئـې  لري، او  موقعیت  په  کې  د   ۱۳لویدیځ  دلته  واقع دی.  مایلۍ 

گانو  »هیرا سینگهـ«    ۱۰۰خواجه   .  مایلۍ کې دی  ۶دا قشالق د قادس د شمال په کورنۍ استوگنې دي. 

 لري.    ۸دا یو کلی دی چې د ورجه د ختیځ په   :)ن(  ۶۴  –  ۸،  ۳۳ –  ۳۴ :لرغه  مایلۍ کې موقعیت 

ختیځ په    :)ن(  ۶۴  –  ۴،  ۳۳ –  ۶  :لرزاري د ختیځ او سویل  او د پُرچمن  سویل کې  مایلۍ    ۱۰دا د تایمنیانو د سیمې 

)امام شریف( وگړي تاجیکان دي.  استوگن   کې یو کلی دی. د کلي 
چې له سویل لویدیځه راکوزیږي او قلعـۀ حصار ته نیږدې په ایشالن    یدا یو تگاو د:  )ن(  ۶۴ – ۵،  ۳۴ –  ۱۰ :الشوه 

آب   دهاِن حصار په نامـۀ یادیږي. د تلخ اَو )تلخ  حصار اوس د  راوځي، قلعـۀ  د   –درې کې  کوتل په سویل کې  ژ( د 
الشوې باندې د هرات   له نیم   ی.یارډه ارت د  ۱۵۰تیریږي تگاوه   الرهدولت یار عمومي    –مایل د ثلث په واټن چې 

تر دهاِن خون بسته  دا الره مایل وروسته ېـږي او همداسې  د سیند له سره اوړي او په کیڼ الس کې پر یوۀ کوتل ورـخ

تر ټکي پورې تعقیبیدالی  پورې پرمخ ځي.   له ناوې سره د یو ځای کـېـدلو  ان د ایشالن  خو د الشوې تگلوری کښته 
آسانه   دا الرهسي،   الس کې پیل کیږي، دلته ټیټ غرونه او  په کیڼ  په بله خوا کې    اوترایي گانېپه لومړیو کې  دي؛ 

نیږدې یو نیم مایله کښته چې   الره نوره  ئـې ډبرې او گټونه دي.  تنگي بدلیږي   وټ یا کیږي تگاو په یوۀ  غایبهعمومي 
په لومړیو کې یوازې   چې ورسره بستر   ۱۰چې  په ژور کانال کې ځغلي  د نالې اوبـۀ  او پلن بستر لري.  یارډه ارت 

ېـږي. ته راغـځ شیوه ځایونه اکثراً د اوبو د بهیر څنډو  یو مایل کښته تر تنگي    ئـې هم ناهمواریږي او ددواړو خواوو 

سرۀ رن لنډ واټن    گد  یوازې د  دا  خو  مومي،  ته ورته والی  بسته  خون  دهاِن  په شان راتاوییږي چې  دیوال  ډبرې د 
توربخونې خړې   پسې  سرو ډبرو  په دغو  ټیټ کیږي.  په پرتلې  تنگي  د  گاونډ  چم  د  لپاره ده او غرونه هرې خواته 

غاړې او ژۍ اکثریت علی    او د اوبو هاخه دد اوبو له ژور بستر څخه لږ پردره تنگه ده؛ دلته دره دلته    ؛ډبرې راځي
 السویه یو شان دي.  

یارډو پورې پراخیږي. غرونه څه ناڅه لوړ دی خو ختل ورباندې آسانه دي او   ۱۰۰له لږ واټن وروسته دا تنگی تر 

د  الره کې  حال  ۀ  ـښ په  هم  تر  هئـې  همداسې  دا  مومي  ۴  ۱/۲.  دوام  تر هغو  ددرې    چې  مایلو پورې  ایشالن    دسیند 
او ډبرینه ده او تر نورو ځایونه پراخه ده.   تگاو کوزنۍ برخه لوڅه   راورسیږي. ددې 

تایمنیانو د   د چشتي  ده. )میتلند(    ۲۵دلته  سوې  لږ کرهڼه هم  الشوه کې  په دهاِن  په اوسنیو  کورنیو یو قشالق دی او 
 .  په ډول لیکل سوی دی 18نقشو کې د الشوه تگاو نوم د سِر الشبه

د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده.    :لـُـخي  دا 

د فیروزکوهي د قوم    :۶۵  –  ۴۲،  ۳۴ –  ۳۲  :لوکـۀ مزار ده چې  د استوگنې یوه سیمه  کې  په ولسوالۍ  دا د چغچرانو 
قبیله په کې اوسیږي. د استوگنې دا سیمه د هریروډ پر غاړه د دولت یار د لویدیځ په  مایلۍ کې واقع    ۸د ضیاء حسیني 

لري.    ۲۰۰آسونه او    ۵۰پسونه،    ۱۴۰۰ونه لري، کلیوال  کور  ۱۰۰ده چې    غوایان او غواگانې 
)دابس    (۱۹۰۴ددوی د دوبي مرکزونه په سیاه کاره کې دي. 

په نامـۀ یادیدۀ   :)ن(  ۶۳ –  ۲۷،  ۳۵ –  ۱۴  :لوکـۀ سرخ دهاِن کشکک  پخوا د  ځای ته ورکړل سوی چې  نوم هغه  دا 

ده.  او له ډیرو پخوا وختونو راپه دیخوا نور   نوم نـۀ یادیږي. دا د درۀ بام خولـۀ   په دغـۀ 
الره دلته   ان  د قره جنگل  له سینده د لوکـۀ سرخ د گودر له الرې پورې غاړه اوړي او د سیند پر ښۍ غاړه همداسې 

پورې رسیږي. ټیټ   د مرغاب تر درې  کې  خوا  په لویدیځه  چې  ده حال دا  مایل پراخه  برخه نیم  ختیځه  ددرې  دلته 
 گړنگونه ان د سیند تر ژیو پورې راټیټیږي.

 
18 - Sare Lashba 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 11تر 8 له :د پاڼو شمیره

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

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

د څو  گاونډ کې ئـې  د قبیلې او په نیږدې چم  بارکزیو او د فیروزکوهیانو د ضیاء حسیني  په لوکـۀ سرخ کې د دراني 
ده.   سیمه  یو کوچنۍ  د استوگنې  ډلو  ټول ټال  نورو قومي  خلک ئـې    ۱۲۰دلته    ۱۵۰پسونه،    ۳۰۰۰کیږدۍ دي چې 

ددوی کلنی کرنیز محصول   آسونه  ۶۰اوښان او    مونډه دی.  ۸۴۰۰لری. 

یارډو پورې تنگیږي او پر سر ئـې دنگ گړنگونه  ۵۰تقریباً نیم مایل وړاندې دره په تنگي بدلیږي چې ارتوالی ئـې تر 
ئـې په دواړو خواوو کې څو سوه فیټه دی.    دي چې لوړوالی 

کیږدیو ته رسیږي. دوی    ۱۳۰له یو لنډ واټن وروسته د دراني اڅکزیو څو د استوگنې سیمې دي چې ټولټال شمیر ئـې  
او    ۲۰۰پسونه،    ۱۰۰۰۰کورني څاروي،    ۴۰۰ کرنیز محصول    ۵۰اوښان  کلنی  ددوی  لري.  مونډه   ۲۰۰۰آسونه 

)ونلیس، دابس    (۱۹۰۴ –  ۱۹۰۳دی. 

 کلی دی.  :)ن(  ۶۳ –  ۱۷،  ۳۴ –  ۱۱  :لوکه سنگ  دا په شیلـۀ گزک کې یو کوچنی 

یا لرگین    :)ن(  ۶۳  –  ۵،  ۳۴  –  ۳۵  :ماچه چوی چوبي  ته منسوب دی. مسجد  برې برخې  وروستۍ  د درې  نوم  دا 

ځای سم نوم دی. )میتلند(  جومات ددې 
ې  فیټه. دا په دریو برخو کې یو لوی کلی دی چ   ۳۹۲۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۲۹،  ۳۴  –  ۲۷  :مجکندرک  :مچ قندک

د  له ښۍ غاړې څخه نیم مایل لیرې،  د کرخ د سیند  لري چې  دیوال  یا کنډواله  هغه ئـې مخروب  اساسي  په دوی کې 
ختیځه   تاجیکانو   ۲۰هرات له شمال  دا    ۴۰مایله لیرې دی چې د  د اوبو څلور ژرندې   کلیکورونه په کې ودان دي. 

شان د میوو ډیر بڼون په کې سوی دی او همدا  کلي  لری او ډیر کښت  ه لري چې تر ټولو ئـې دیوالونه راتاو دي. ددې 

په   ده  ۳د شمال  یوه دښته  کې  نومیږي او   ،مایلۍ  کال انجیرک  کلی دی چې  کوچنی  یو کال لرونکی  دښته کې  په دې 
پورته د هموار چمن    «20کال کفتر خان»او    «19کال کرسب»د    لویدیځ ته ئـې دلته له کلي  کلي دي.  جمشیدي  کوچني 

اوږدو  په  یوۀ مایل  د  کې  اوږدو  غاړې په  ښۍ  د  سیند  د  چمن  دا  سته.  ځای  ۀ  ـښ لپاره  کمپ  د  لښکرکوټ  د  پر مخ 
ورکوي. )میتلند، پیکاک( ۀ  او پریمانه زیږۀ واـښ یـدلی   غـځ

 )ن(  ۶۲ –  ۲۹،  ۳۴ –  ۲۷  :مچ قندک  :وگورئ  :مچ کندک

څخه مخ    له اساسي غرنۍ لړۍ د هغې زاویې له منځد بنِد معدن غرونه د بنِد بیان   :)ن(  ۶۴ –  ۵۳،  ۳۴  –  ۱۵ :معدن
د سربو معدن   ئـې جوړوي. ویل کیږي چې دلته  د برنجي او تربولک تنگې درې  چې  ېـدلي  په سویل لویدیځ لور غـځ

لړۍ د  ختیځواله  د معدن  )میتلند(   «21تکه بغور»سته نو ځکه د سیمې نوم معدن دی.  دلته یو  په نامـۀ پیژندل کـېـږي. 
په نامـۀ یادیږي  . کلی او یوه تنگه دره هم سته چې د معدن 

 )ن(  ۶۴ –  ۵۳،  ۳۴ –  ۱۵  :معدن  :وگورئ  :مدحن

دا د ټیټو غرونو یوه لړۍ ده چې د هرات او د سبزوارو تر منځ    :فیټه  ۶۵۰۳  :لوړوالی  :۶۲ –  ۷،  ۳۳ –  ۵۱  :مـَـدیره 
دا غرونه ظاهراً د بنِد ریگ )چې د بنِد بیدک  -د کوۀ سفید )سپین غرۀ  ژ( له لویدیځ څخه مخ پر سویل لویدیځ ځغلي. 

له غرونو سره نښتي دي او بیا په خپل وار د دوشاخ د غرنۍ لړۍ د ټیټې له اوب    په نامـۀ هم پیژندل کـېـږي(  سطحې 
د مدیره لپاره بل نوم میدو دی.   سره نښتي دي.   یلوونکي یا آب پخشان 

 د ختیځ په   :)ن(  ۶۵ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۳۳  :مدرسه  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۲۰دا د هریروډ پر غاړه د چخچرانو 

 موغور  :: وگورئمغور

 واقع دی.  ۱۲دا یو کلی دی چې د باال مرغاب د ختیځ په نیږدې    :۶۳ –  ۳۷،  ۳۵ –  ۳۶  :محله  مایلۍ کې 

دا سبزوارو په عالقه دارۍ چهار محل    :)ن(  ۶۲  –  ۸،  ۳۳ –  ۱۹  :د شهِر سبزوار په نامـۀ هم یادیږي  :محلـۀ بازار
 مایلۍ کې واقع دی.    ۲دا کلی د سبزوارو د شمال ختیځ په نیږدې    :سبزوار  :کې یو کلی دی. وگورئ

 سبزوار  :چهار محل کې یو کلی دی. وگورئ  ،دا سبزوارو په عالقه دارۍ  :۶۲ –  ۹،  ۳۳ –  ۲۰  :محلـۀ قصابان
یوه اساسي څانگه ده.    :محمودي څانگو څخه  د فیروزکوهیانو له دوه وو اساسي   دا 

 )ن(  ۶۲ –  ۲۹،  ۳۴ –  ۲۷  :مچ کندک  :وگورئ  :کندک ـچم
یوه څانگه ده  :  مکو  :ماکو پای د قبیلې  د کندهار ټوک( د پنـج د درانیانو )وگورئ  کورنۍ د غوریانو   ۲۰۰ددوی   ؛دا 

بي. سي.(    او اوبې په ولسوالیو کې خورې ورې پرتې دي. )اې. 

پاسه یو پـُـل دی.    :۶۲  –  ۱۳،  ۳۴  –  ۱۷  :ماالن هریروډ له  د  کې  په سویل  د هرات  کې  ۱۸۸۵په  پیکاک  دا  زکال 
جغلو زیږ بستر لري چې نیم مایل پراخه دی او پلنې ټیټې غاړې ئـې د ُرس له خاورو کوچنیو کاڼو یا وایي چې سیند د  

بدلیږي. پ  جوړ دی بستر تل مدام  ئـې د سیند  لیندۍ واله یا   ۲۷خښتو جوړې  خو پ  پـلـۀ له  ، دغـۀدغه کال  رچې له امله 

 
19 - Kala Karsab 
20 - Kala Kaftar Khan 
21 - Taka Baghor 
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 11تر 9 له :د پاڼو شمیره

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

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

کې   په دوی  چې  رومي تاقچې درلودلې  د تگ راتگ د   ۳قوسي  ئـې ورانې سوې وې او د یو شمیر نورو غاښي ئـې 
و پریک سوي  د یوۀ کانال په توگه  ېترافیک په لړ کې  چې  ژورې برخې دي  د پلـۀ  او   وې. نورې پاتې برخې ئـې 

اوبـۀ ډیرې وې ورڅخه ځای کې چې  کــېـدۀ.    هغـۀ  په توگه کار اخیستل  سیند او د پلـۀ  د سړک  هڅه وکړه چې  والي 

موجوده قوسي تاقچې او د سیند د اوبو بهیر ته په همدې حالت کې سمون ورکړي خو دا هڅه ئـې ناکامه سوه، او هغه  
د پـلـۀ یو شمیر ست ډیر کار غواړي.  کار لپاره موجود دي زښت  نیږدې ددې  کې  چې دې سیمې  باید له سره ـمواد  نې 

ډیره بده ده.   سیمه هم  د پـلـۀ شاوخوا  په خپله  په  ونلیس  جوړې سي.  ال شل  ۱۹۰۴یو ځل بیا وایي چې  کال کې هم  ز 
وې. تاقچې پاتې وې خو ډیرۍ ئـې له سوریو ډکې  پـُـل د سیند د بستر په نیمایي کې یو ناڅاپه پای ته رسیږي.    قوسي 

 )ییت، پیکاک، ونلیس(

دا د گذرې یو څانگیز کانال یا ویالـۀ )جوی( ده چې په سیاه وشان کې په جوی زیارتگاه    :۶۲ –  ۱۶، ۳۴ –  ۱۳  :ماالن
د دواړو کانالونو له سره د روضه باغ او هریرود ترمنځ د کندهار هرات عمومي    - او جوی ماالن سره ویشل کـېـږي. 

 تیریږدي. )میتلند(  نورې الرېاو    الره
ــ ۳۴ــ    :ماالن څخه ورهاخوا   22په هرات کې یو کلی دی او ویل سوي چې د گلبافانو  دا  :۶۲،  د کلي له سویل لویدیځ 

کلی باید کبله دا  له دې   د کانال پر غاړه وي نـۀ د جوی ماالن پر غاړې. )میتلند(  23تزان  د واقع دی. 

 شریف د سویل لویدیځ په نیږدې    :)ن(  ۶۳  –  ۴۳،  ۳۴  –  ۱۴ :ماالسر  یو کلی دی.    مایلۍ کې  ۱۰دا دچشِت 

 ۶۳ –  ۴۴،  ۳۴ –  ۲۰ :تاوا  :وگورئ  :ماال سر 

 دا د درازي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.  :مالکی 

 دا هم د درازي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.    :ملمنجي 

د   :)ن(  ۶۲ –  ۴۵،  ۳۴ –  ۳۰  :معلومه له شماله راکوزیږي   «24دواندر کوه»دا د کرخ د روډ یوه لویه څانگه ده چې 

د    سیندمایله پورته له اساسي    ۱۳او د کرخ له کال  کال د جون په میاشت کې د معلومه  ۱۸۸۵سره یوځای کـیـږي.  ز 
ورڅخه تیریږي. ویل سوي    الره «25نوروزآباد –جوزا »فیټه پلن وو چې د    ۱۵ او فیټه ژور ۲په هغـۀ ټکي کې    سیند

د پسرلي په دوه وومیاشتو کې له   دتڅخه پورې غاړه اوښ   سیندچې  پلي ځواک لپاره غیر عملي  سپاره    يل د  خو آس 

وختونه هم وي چې د هیڅ چا لپاره د تیریدلو وړ نـۀ وي.  دغه مهال  او اوښ سپارۀ ئـې کوالی سي. ښایي   دلته  داسي 
په  هم سته چې د کرخ د ختیځ  نامـۀ یو کلی   .  کې واقع دی  ۶۲ –  ۴۲و  ۳۴ –  ۲۹مایلۍ کې په   ۸په همدغـۀ 

په    :۶۱ـ    ۴۵،  ۳۴  –  ۲۴  :ممیزک د لویدیځ  هرات  د  کې  د غوریانو په ولسوالۍ  د    ۲۲دا  کې    26موري   ۳۰۰مایلۍ 
 په لرلو سره یو کلی دی.  وگړو 
د قلعـۀ نو د هزاره گانو یوه څانگه ده  :مماکهر  :یا :مموکه تقریباً    ۲۶۸. دوی په بیالبیلو کلیو کې  دا  کورنۍ لري چې 

 (۱۹۰۴نیمایي ئـې په دهانـۀ اسماعیل کې دي. )دابس  
مایلۍ کې یو لوی   ۲۶  ۱/۲دا د هریروډ پر کیڼې غاړې د روضه باغ د ختیځ په   :)ن(  ۶۲ –  ۳۷،  ۳۴ –  ۱۵ :معموره 

)میتلند(  کلی دی. 
کې یو تگاو دی چې د    :۶۳ –  ۵۶،  ۳۳ –  ۴۲  :منک د تایمنیانو په سیمې  د درې په سویل لویدیځ کې    «27سخیر»دا 

ورڅخه تـېـرېـږي. په هغـۀ ځای کې چې    رهالَوَرس  –مایلۍ کې د ِدۀ تیتان  ۳ډوبـېـږي او د ِدۀ تیتان د سویل ختیځ په 

تگاو   دا الرهد تگاو له سره  لري  ۴۰۰تیریږي دا  کې په تگاو کې  ۱۸۸۸د    ؛یارډه پراخوالی  ز کال د اپریل په میاشت 
نیم فوټ اوبـۀ وې. دلته د مندک پائـین، مندک باال کلي سته چې له یو بله د مایل د ربعې په اندازې لیرې دي. )صاحبداد  

 ن(خا
د سیند پر کیڼې غاړې د   :)ن(  ۶۴  –  ۳۱،  ۳۴  –  ۶  :مــَــناره  ایشالن تگاو پر غاړې  کې د  شهرک په ولسوالۍ  دا د 

په   ده. )دابس    ۴حوِض بنگي د لویدیځ  یوه سیمه  د لسو تایمني کورنیو د استوگنې  په اوسنیو نقشو  (  ۱۹۰۴مایلۍ کې 
 .  کې دا نوم د ُمـنارې په ډول هم لیکل سوی دی

له سبزوارو    دا  :فیټه  ۳۸۹۰  :لوړوالی  :۶۱  –  ۵۲،  ۳۳  –  ۱۷  :مندل کې  په لویدیځ  یوه    ۱۸د سبزوارو  مایله لیرې 

د د نورو ټولو کالگانو تر ټولو لیرې   ه.دښته  کوچنیو کالگانو یوه کال ده چې  ددغو  ده، مندل  دا دښته په کال گانو ډکه 
کال ده. دا کال گانې تر ډیره په یوې اندازې   مربعه یی کوچنۍ کال گانې دي چې  لویدیځواله  یعنی له خټو جوړې  دي 

 
22 - Gulbafan 
23 - Tezan canal 
24 - Dawandar Koh 
25 - Jaoza -Naorozabad road 
26 - Mauris 
27 - Sakhir 
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 11تر 10 له :د پاڼو شمیره

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

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

له   له    ۵۰تر    ۴۰اړخونه ئـې  دیوالونه ئـې  خټو جوړ برجونه دي.  په گوټونو کې له    ۲۵تر    ۲۰یارډو پورې دي او 
ېـدلې  فیټوپورې لوړ دی. دا مخ خالصې د پر لور غـځ له مندل څخه شمال لور ته او ختیځ لور ته د ادرسکند  ښته چې 

مندل په نامـۀ یادېـږي.    ده د  دشِت 

کانال دی چې   کاریزونه سته او یو کوچنی  څخه تر  دلته څو  کې له ادرسکند  په اوږدو  ډډې  د شمالي  اَوقال »د دښتې 
 پورې اوبـۀ راوړي.  «   28او مندل

سیالبون په بارانونو کې د کاریز او کانال د طغیان له امله  و ته معروضه ده له مندل تر ادرسکند روډ پورې ټوله دښته 
په ترټولو ټیټو برخو کې   کم عمقه کاسه سته.   یوهاو د اوبو د تیښتې لپاره بل مفر نـۀ سته، یوازې په مندل کې د دښتې 

سیالب نـۀ وي سیالب هیڅ کله لوی  د کرندگریزو موخو لپاره کافي وي.    ،خو ویل سوي چې  یوازې دومره وي چې 

 )پیکاک(
 (۱۹۰۴و یوه عالقه داري ده. )دابس  د سبزوار  :۶۱، ــ  ۳۳ــ    :مندل

 ( ۱۹۰۴یو کلی دی. )دابس    په عالقه دارۍ کېد چهارمحل    د ولسوالۍدا د سبزوارو    :۶۲ – ۷،  ۳۳ –  ۲۰  :منگ آباد 
په سویل لویدیځ کې یو کلی او یوه دره ده چې    :)ن(  ۶۳ –  ۹،   ۲۹ –  ۳۵  :منغان :یا  :نمنگا دا د مرغاب د ولسوالۍ 

مقابل لوري   -عام شمال   د کال اسماعیل  لور کې  په کیڼ  لري او د دهاِن منگ له الرې د مرغاب ددرې  ختیځ غځون 

له قراول خانې   ته تلل  مایله پورې راڅرگندېـږي.  ۷کې  د ې الرهدرې  ل  عرابه لرونکواو    هعالي  ه پاره مناسبترافیک 
په خولـۀ کېده چې  د    . ددرې  وگړي دي    ۵۰۰کیږدۍ دي ، دوی ټول    ۱۰۰غلزیو اکازیو د کیږدیو استوگنځای دی 

 کورني څاروي لري.    ۵۰آسونه او    ۹۰اوښان،    ۲۴۰پسونه او وزې،   ۶۰۰۰اوښان،    ۳۰۰چې  
سویل ته ئـې ټیټ غرونه دي او له    ۷۰۰دا دره په منگن کې   دره ورسره یو یارډه پراخه ده چې  منځه ئـې یو کوچنۍ 

 ځای کـېـږي.  

پوسته ده چې   یوه افغان  کې  په منگن  العاده عالي دی.  مالڅر فوق  او  پریمانه دي  او اوبـۀ  لرگي   ۷سپارۀ او    ۷دلته 
گودر د اسماعیل  نـۀ سته.  بل څوک استوگن  لري. دلته  خول  خاصه داران  چې    ېددرې له   ۳څخه یو مایل پورته دی 

)ونلیس، دابس    ددی او فیټه ژور  او وړو وړو کاڼو بستر لري او السرسی ورته آسانه دي.   (۱۹۰۴ –  ۱۹۰۳جغلو 
یو کلی دی.    :۶۲ –  ۲،  ۳۴  –  ۱۸  :منصور آباد  د هریروډ پر ښۍ غاړه د کفتر خان پوزک او پـُـِل ماالن تر منځ  دا 

آباد کال ده. )میتلند(   کلی د هرات د سویل لویدیځ په  کلي ته نیږدې د جعفر   .  مایلۍ کې دی ۹دا 

ی دی.  مایلۍ کې یو لوی او تیت نامظمه کل  ۴د هریروډ د سویل د کیڼې غاړې په    :)ن(  ۶۲  –  ۳۲،  ۳۴  –  ۱۵  :منزل
د ختیځ   د هرات   .  مایلۍ کې دی  ۲۴سویل ختیځ په  –دا کلی 

احمد  د ختیځ په    :۶۲  –  ۲۸،  ۳۳ـ    ۱۴  :منزل  )امام    ۱۸د سبزوارو  کلی دی.  خوا ته یو کنډواله  کې لږ سویل  مایلۍ 
؟ )منزل احمدي؟  شریف(.   کلی د مزن احمدي   .  ژ( په نامـۀ یاد کړی دی-اوسنیو نقشو دغـه 
نامـۀ یو کلی د باالمرغ  ودا د جمشیدیان  :مودودي د مایلۍ کې دی.    ۱۴اب د ختیځ په  یو قبیله ده. همدا شان په همدغـۀ 

په نامـۀ کلی د کرخ د لویدیځ په   .  کې واقع دی  ۶۲ –  ۳۰،  ۳۴  -۲۸مایلۍ کې په    ۴رباِط مودودي 
کوچینو  :۶۲  –  ۵۵،  ۳۴  –  ۱۵  :مروه بل  :مره بل نوم د هغو  دا  چې  بل   باور دا دی  ته ویل کیږي چې  کلیو ټولگې 

 نوم ئـې مروه دی.  
کې یو ځای چې د ضیاء هزاره د څانگې    :مریگ )اې.    ۱۰۰دا د فیروز کوهیانو په سیمې  کورونه په کې میشت دي. 

 بي. سي.(

 ن(  ۶۳ –  ۹،  ۳۵ –  ۴۹  :مروچاق  :وگورئ :ماري چاق( 

د کوتلونو تر   :فیټه  ۸۲۲۰  :لوړوالی  :۶۲ –  ۱۷،  ۳۴ –  ۴۱:  مارپیچ قلعـه ښکاري چې دا دې د بابا و اردیوان  داسې 

میرزي د ختیځ   وي چې د  نوم  د بنِد بابا د لوړې څوکې  ختیځ په    –منځ  واقع ده.    ۱۲سویل  چې   الرههغه  مایلۍ کې 
تیریږي میتلند په دې ډول ورته نغوته کوي    :مارپیچ ته نیږدې له دې لړۍ څخه 

څخه یادونه الرې په توگه ور  ېتلل ېنو دد بابا د کوتل تر منځ د غرونو په منځ کې چې تالبوت " د اردیوان د کوتل او 
کاریز خلیفه د دهاِن    او وایي  د مارپیچ په نامـۀ یادوي تالبوت دا الره  :کړې ده څخه پیل کـېـږي،  چې له کاریز خلیفه 

د کیتو له سره راکوزیږي خو له غرونو لږ لویدیځ  سربار په خولـۀ کې واقع دی، دهاِن سربار په خپله یوه دره ده چې  

خټو دباندې وځيخوا   کې له  په ننوتځ یا مدخل  ددرې  سیمه ده چې  او کرهڼې  د کښت  کاریز خلیفه  نقشه(  )وگورئ   .
لری. دا   ده دهاِن سربار ته ختل الرهجوړ یو برج هم  ولیدله،  ې  یوه سیمه  د استوگنې  تالبوت د جمشیدیانو  دا  او همدلته 

یا تاج ته هالر لړۍ څوکې  او تر یوې انداز د درې پر ډډې د غرنۍ عمومي  له هغـۀ ځایه   ېلږ لویدیځ لور ته خیږي. 
ښکاري چې    راکوزیږي، الرهداسې  زین   د  الره د   تالبوت  او  جوړويد کیتو او مارپیچ تر منځ  ځایه خپله  همدې  له 

آس سپاره کوالی موږ پوهیږو چې دا د مارپیج په خت  ؛زکخانې ددرې پر لور نیسي یځ کې چاوده ده. موږ پوهیږو چې 

 
28 -Aokal and Mandal 
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 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

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

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

له  الرې تللی وي.  سړک هم له همدې  لري چې  ډیر امکان  الرې السرسی ومومي،  مارپیچ ته له همدې  په خپله  سي 
تیریږي چې سړي په دومره لوړو ځایونو کې    دهاِن سربار ) یا سِر الر( ته ختل ستوغ دي او سړک له غرونو څخه 

الرې څخه دې څوک وختالی سي؛ له دې چې د اردیوان    دا فکر په سر ته له داسې  سي چې څنگه به ممکنه وي چې 

ته، ته نیږدې دی او د بابا کوتل ختیځ  د غرونو په ډیرو ټیټو برخو کې واقع دي ښایي    کوتل لویدیځ  سره له دې چې 
واقع دي. کرښه  په مستقیمه  منځ  تر  او کشک  هرات  خو د  وي  الره نـۀ  آسانه  له   چندان  چې  ولیدل  همدلته  گریسبچ 

الرې اوښان راتلل. )میتلند(  همدې 
چې    :۶۲  –  ۱۵،  ۳۴  –  ۵۴ :مرکز یو کلی دی  دا په هرات کې  د   ۷۰ویل سوي چې  کلی  کورونه لري. )پیکاک( دا 

 مایلۍ کې واقع دی.    ۱۷کشک د لویدیځ په  

 

 بیانور
 

 :ماروچک  :مروچاق
 

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