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د   ۱۱۴۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۳  –  ۹،  ۳۵  –  ۴۹  :مااروکاک  :مروچاق  لاه خټو جوړه یوه کوکنک کال ده کې  دا  فیټاه. 

ه  خاه    ۱۶۶  ۱/۲مرغاا  پر ښااااک غااړه، لاه هراتاه   لاه ماایلاه لیرو وا د ده.    ۲۹  ۱/۲ماایلاه او لاه پنجادخ د کال د مخې 
دیوال پرته کې   لري او په ډیر ښاا  حالت کې  ۷۰په   ۵۰مدافعوي  په آسانک    دی؛  یارډو کې لویوالی  برج په خپله کې 

وړ گرځي  ساره د ده.   ،لږ کار په کولو د گټې اخیساتلو  ځایپاتې نوره کال کنډواله  خاصاه داران    ۸۵گارنیزیون   ددو 
 جال پوسته مجهزوي.    ئاې  کې  «1کرخه بینال»لري کې په  

د   «2تپه خان»ساتنې مقابل لور کې د روساانو د  ۳۶له ساینده دوه مایله کښاته د   پوساته ده. ددو ځای مخال  لور کې 

نا  سته او نا  هم  سیند پ خوا کې له کال دباندو کوم استوگنځی  په مرو کاق کې د سیند په افغان  ر غاړه یو گودر دی. 
کلی د باال مرغا  د شمال لویدیځ په  کومه کرهڼه په کې سوو ده. )پیکاک(     مایلک کې دی.  ۲۲د مروکاق )مریکاق( 

 
1 - Charkha Binal 
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یا د کلیو یوه ډله    ۳۷۶۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲ –  ۵۵،  ۳۴ –  ۱۵ :مروه  :مقروه  کې یو کلی  فیټه. دا د اوبې په ولساوالک 
کې د میوو د بڼونو په  له یوۀ مایله  ه دباندو لوی ځای دی،  دا په اوږدواله  د هریروډ پر ښک غاړه وا د دي.  ده کې 

 منځ کې کورونه خوارۀ وارۀ پراتا  دي.  

دلته په   کښاات او کرکیله دلته د پام وړ ده او د ساایند د کیڼې غاړو ډیره کښاات سااوی دی.  په پرتله په ښااک غاړه کې 
حاصاال    ۵۰۰هندي مونډه دی. دلته د الکوزیو، تاجیکانو، ظهوریانو، نورزیو او سااکزیو    ۱۵۰۰۰منځني ډول کلنی 

ژوند کوي    آسونه لري.    ۲۰۰پسونه او وزو او   ۷۰۰کورني  اروي،   ۱۵۰۰  ، دویکورنک دي کې همدلته 
ته په د غرونو کې   د مروو سویل ختیځ  ده. دا  یوه دهانه ده کې له تونیان وروسته لومړنک ئاااې په دواړو خواوو کې 

 (۱۹۰۴، ونلیس، دابس  ۸۶  –  ۸۵روغان دره ده او بډایه دره ده.)میتلند،  

 )ن(  ۶۳ –  ۵،  ۳۴ –  ۳۵  :مکه کوی  :وگورئ  :وگورئ  :مسجِد چوبي
ه لویه باتال ي تنگه دره ده کې د تایمنیانو د لساو  دا د شاهرک په درو کې یو  :)ن(  ۶۴ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۵ :مساجِد گاقر

)دابس   سایمه لري.  کې له یو بله د (  ۱۹۰۴کورونو یوه د اساتوگنې  مایلو په واټن لیرو دي دوهم    ۲دلته دوه کلي دي 
وا د دی  ۶۴  –  ۲۹،  ۳۴  -۴هغه ئاې په   .  )ن( کې 

   د فارساي د لویدیځ په   :)ن(  ۶۳  –  ۶،  ۳۳ –  ۴۸ :مساجِد رریاااااا   ای او یو کوتل دی کې  مایلک کې    ۸دا یو کلی 

 وا د دي.  
 )ن(    ۶۱ –  ۲۳،  ۳۲ –  ۲۰  :ُمطبخ  :وگورئ  :َمطباَاخ

ستیوارو وایي    :موري په والیت او خراسان کې مخامخ کااـااږئ.  د هرات  دا د هغو خلکو نوم دی کې ورسره اکثراً 
خو نور خلاک باو خلاک ځانونه  اجار بولي  ور(  کې دا  ر لري کې دوی کردان دي. دوی په اصااااال کې له مري )م 

)بیگي جان( په   کې ددوی ځای د بخارا امیر، امیر معصااوم  سااوي دي  کې    ۱۷۸۵ –  ۱۷۸۴ خه هغه مهال ایسااتل 
په ممیزک کې ددوی    ۱۲۰۰۰ددوی   ونیوۀ. کورنک له بخارا وایستل سول او پاتې نورو ئاې هرات کې پناه واخیستله. 
برخې کې یو مهال ددوی    ۵۰۰او   کورنک دي  ۳۰۰ کې دي. د هریروډ ددرو په دو    ۲۰۰۰کورنک ئاااااااې شایخوان 

 کورنک وو خو نیمایي ئاې فارس او نورو ځایونو ته وایستل سول. )میتلند(

 ن(  ۶۲  – ۷،  ۳۳  ۰  ۵۱  :مدیره  :وگورئ  :میدو( 

 ن(    ۶۲ –  ۲۸،  ۳۳ –  ۱۴  :منزل احمد  :وگورئ  :مزن احمدي( 

هرات لاه لویادیځ  خاه  و ماایلاه لیرو   ۶۲ –  ۳،  ۳۴  –  ۱۷  :مزرعاه  :مزره  د هریروډ پر کیڼې غااړو باانادو د  )ن( 

 کورونه استوگن دي. )او.بي.سي.(  ۸۰یوه کال او کلی دی. دو کلي کې  
مایلک کې یوه زړه کال ده کې د هرات د شاامال   ۷ساانک کوتل د شاامال په   دا د  :۶۲ –  ۳،  ۳۴ –  ۳۳  :معمقر بق ااي

کورنیو د اساااتوگنې    «3مشااامت»مایلک کې د ټیټو غرونو په تقاطد کې وا د ده. دلته یو کاریز او هم د    ۱۲په  لویدیځ  
بي. سي.    ۶۰۰۰یوه سیمه ده. ددو ځای اوبا  د    (۱۸۸۶تنو لپاره کافي دي. )او. 

 )ن(  ۶۳ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۸  :ایشالن  :وگورئ  :ِمگقره 

کې په هریرود کې له ساااارکخ   ۱۰۵۴۰  :لوړوالی  :۶۵  –  ۰،  ۳۴ –  ۲۰  :ِمگخقره  فیټه. دا د یوۀ کوکني کوتل نوم دی 
پورو    خه  خلیفه تیریږي او له آهنگران  خه    الرهتر آهنگران  )ونلیس    ۷  ۳/۴ور خه   (۱۹۰۴مایله لیرو دی. 

کې یو کلی دی او ویل ساوي کې    :۶۲ –  ۳۵،  ۳۴  –  ۲۸  :میرآبقد    کورنک په کې اساتوگنې   ۲۵دا د کرخ په ولساوالک 
د هریروډ پر کیڼې غاړو په  ناما  بل کلی  په همدغا   )او. بي. سي.(   کې وا د دی.    ۶۲  –  ۴۵،  ۳۴  –  ۱۵دي. 

د   کېدا د شااهبد د رباط په ساویل کې یو زړو سارای دی    :)ن(  ۶۲ –  ۱۵،  ۳۳ –  ۴۷  :میرهله :میرع م په دوبي کې 

)بومي معلومات   شان یوه کوکنک ناله(  ۱۹۰۷اوبو یوه ویالاا  هم لری.  نوم ښیي. همدا  نقشې د  لعاا  میرعلم  د   اوسنک 
شاان دا    ۶۲  –  ۱۸،  ۳۳  –  ۴۵روډخ گز یوه  انگه په  همدا  ډول هم لیکل ساوی   په  میر هللا او میر هله  نوم دکې ښایي. 

 .  دی
په  :)ن(  ۶۲  –  ۴۲،  ۳۴  –  ۲۵  :میران د افغانانو )پښتنو    ۱۰ د کرخ د کال د سویل ختیځ  – مایلک کې یو کلی دی کې 

ختیځ په   ۴۰ژ( او جمشاایدیانو   دا کلی د با خ میرک د شاامال  بي. سااي.(  مایلک کې    ۳کورونه په کې ودان دي. )او. 

 دی.  
کې د    ۶۳ –  ۱۷،  ۳۵ –  ۴۱  :جوی تپه عبدهللا :یا  :میران زي زیو )توخي،    ۲۰۰)ن( دا د مرغا  په ولسوالک  میران 

زښته  د مرغا  په ټولې درو کې تر ټولو ښیرازه ځمکه د شمال ده کې  سیمه ده. دا سیمه  غلزیو( کورنیو د استوگنې 
د کرلې ده، په مرو کاق کې یوازو ټکي ټکي ځایونو کې خاصااااه دارانو  هډیره کرکیله په کې سااااوو د . دا ساااایمه 
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د مرغ ده؛ دا سیمه  پورو غځاااااـااااادلې  نیږدو د  راول خانې تر خولې  ا  د غاړي په ختیځ کې له دهانخ منگن  خه 
پر لویدیځ   نقشې د باالمرغا  د شمال مخ  ښیي.    ۸جوی تپا  عبدهللا په اوبو خړوبیږي. اوسنک   مایلک کې دوه کلي 

د  :۶۲، اااااا  ۳۴اااااا   :میرعزیز یو کوکنی کلی  کې  د کرخ په ولسوالک  )او.    ۱۷ی کې د  دا  کورنک په کې ژوند کوي. 

 بي. سي.(
له سااویله    الروهرات پر عمومي   –دا د ساابزوار    :)ن(  ۶۲ –  ۱۳،  ۳۴ –  ۴  :میرداؤود  مایله لیرو یو   ۱۹د هرات 

" دا له سرو پخو خښتو جوړ یو لوی مربد د   سرای دی  ډوله  رباط دی.  کنډواله نااااا  دی. دا  خو لکه د نورو په شان 
ساره  وخت په تیرید لپاره ډیر کټل دی خو له دو  لو ساره د وختونو او اعصاارو کثافت او مرداری لري او د اوسایدلو 

ده نو ځکه د توفان پر مهال یو پناه ځای سره بیا هم   کتونه ئاااې جوړ دی او د اوبو د نفوک کولو مخه ئاااې نیول سوو 

سااي. دلته د ښااو اوبو یو کاریز هم سااته کې د ساارای ددروازو مخې وهلو لپاره هم    کیدای  سااره بهیږي او د کمو 
سي د اړتیا وړ توکي ور خه ترالسه کیدای  د اړتیا وړ توکي    ،پریمانه ځای لري. دلته استوگن  وک ناا  سته او ناا  

له سارای  خه   دا الره  کرار کرار د یوو مخ خالصاې دښاتې پر لور  یوه الرهباید له روضاه باغه راوړل ساي.  ځي، 
بلې غاړ  د  ده کېنرمه شاایوه الره  ته رساایږي،    ۴  ۱/۲د   او  و ته کوزه سااوودښااتې  مایلو په واټن حوض میرداؤود 

جوړ د زیرمې پاتې شاونې دي    دلته له خښاتو  ویاله ئااااااې له  نگه    کېاوبو د یوو ویجاړو ساوو  د اوبو یوه کوکنک 

دا اوباااااا  د اوبو د همدو کنډواله    او تر دوتیریږي  زیرمې شاا ته په یوۀ  لږ کښاته د پام وړ د کښات ځمکه خړوبوي. 
او د  ارویو د اوبولو لپاره کومه ساتونزه ناااااا  لري. د اړتیا وړ توکي باید له روضاه باغه راوړل   ډنډ کې راټولیږي

دا نوم د  لعا( ځای پر ځای موندل کیږي.    4سي خو په پسرلي کې )خسیل په ډول ښیي.    ا اوسنک نقشې   میرداؤود 
 دا د جمشیدیانو یوه  بیله ده.    :میردوستي
 الرو دا په دیوالونو کې راتاو یو کوکنی کلی دی کې له هراته تر مشااااهده د    :)ن(  ۶۲ –  ۹،  ۳۴ –  ۲۴  :میرفروش

بي. سي.   ۵پر غاړه له هراته   دا نوم د ماهي فروش په ډول ښیي.(  ۱۹۰۳مایله لیرو وا د دی. )آی.     اوسنک نقشې 
  بیله ده.دا د جمشیدیانو یوه  :میرهق

د الکوزیو او علیزیو    :۶۲، اااا  ۳۳اااا    :میرحیدر زاول کې یو کلی دی کې  کورونه   ۷۰دا د سبزوارو په عال ه دارۍ 
)دابس( ودان دي.   په کې 

 دا د فیروز کوهیانو یو  بیله ده.    :میري

کورنیو یو کوکنی کلی دی کې د هرات د ساویل ختیځ په   ۲۰انو د  سایددا د    :)ن(  ۶۲  ۰  ۲۳،  ۳۴ –  ۱۰  :5مگ   - میر
مو عیت لري. دلته کرهڼه سااوو او  و ونې هم سااته؛ ښااااااااا  کاریز او د کمو وهلو لپاره ځای لري؛    ۱۸ مایلک کې 

 سون توکي نا  لري. )پیکاک(  اوواښا   
نو د هزاره گانو یوه کوکنک  انگه ده.    :میر مرگ  دا د  لعا  
کې یو ډاگ دی    ۳۹۸۱  :لوړوالی  :۶۰ –  ۵۵،  ۳۳ااااا    ۵۱ :میر قهي په سویل لویدیځ  فیټه. دا د غوریانو د ولسوالک 

گیوند د لویدیځ په  الره  شهرک –کې د پره  ناما  یو غر او   ۲۶  ۱/۲ور خه د کشما   مایلک کې تیریږي. په همدغا  
په  د سویل لویدیځ  هم سته کې د رباط شاه بلوکې   دي.    وا د  مایلک کې  ۱۱یو کلی 

د دو شااااااخ د غرونو لاه ختیځې لمنې  خاه    :۶۱  –  ۴۵،  ۳۴  –  ۵ :میر ااااا اقر ده کې  دا یوه اوږده، لو اه دښااااتاه 
هغه سړک ور خه تیریږي کې له یزدان  خه تر پره پورو تللی دی. له پیکاک سره مل د  او د  افلې  راغااځااـاادلې 

برخې ته د   شمالي  خ »الرو الرښوونکي ددغې دښتې  ښکاري   «6اندشتخ مسیال مصطفی  نوم یاد کړی دی خو داسې 

خبرو لپاره ډیر لږ اساس وجود لری. نک برخې  خه د پره پر لور راځي ددشت    کې ددو  له ب ار  هغه ناله کې ددښتې 
 میرشکار په ناما  یادیږي. )پیکاک، کاتن(

کې یو کلی دی کې    :)ن(  ۶۲ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۲۹  :میر سا یمقن د کرخ په ولساوالک  کورنک په کې میشاتې دي.    ۸۰دا 
بي. سي.(   د کرخ د لویدیځ په  )او.   .  مایلک کې دی  ۱۰دا کلی 

شاااااان دلتاه پاه   :)ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۴ –  ۴۴  :میرزا باقزار همادا  کې یو کناډوالاه ربااط دی.  د کوتال پاه لمن  دا د اردیوان 

ناما  یو کوتل او یو کلی سته کې  مایلک کې وا د دي.    ۳۰د هرات د شمال په    همدغا  
ااااا  دا د تایمنیانو په سیمه کې یو ډیر آسانه کوتل دی کې له تجوین  خه تر   :۶۴ –  ۱۲،  ۳۳ –  ۱  :میرزا ع ي چاااااَ

س   فراه پورو سااااړک ور خه تیریږي. پاو  له الرو د سااااخ یوه الره لویدیځ لور ته د غرونو د  وکو   7له تجوین  خه 
الره شمال لویدیځ    ۷  ۱/۴او له  تنگې درو ته تللې   ته رسیږي. ورپسې دا  ناماااا  کلي  مایل واټن وروسته په همدغاااا  

 
4  - khasil   .او د وښو په توگه ور خه کار اخیستل کاـاږي  ژ  –: د غالتو هغه برخه کې له رسیدلو یا پخیدلو مخکې راټولیږي 

5 - MIR MANNAH 
6 - Dasht -i- Masilah Mustapha Khan 
7 - Sepawas 
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 10تر 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 

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

له  په عام لویدیځ    ۱۲لور ته ځي کې  مایلو وروساته کوتل ته رسایږي. له دو کوتل وروساته د فراه ساړک راځي کې 
تیریږي. خو له کوتله دوه نور    خه  سیندمایل واټن وروسته له مشکان    ۴  ۱/۲لوري کې پرمخ تللی دی او د غور له  

لوري   یوه الرهسړکونه هم تللي دي؛   کوتل   ښه الره دهاو ویل سوي کې    الره دهئااې د شمال ختیځواله  او د فرهنگي 

او له   آسانه کوتل دی ځي  دهکې کښته ئاااې سنک مزار ته   مایل واټن وروسته یوو نالې ته رسیږي  ۱۵ته کې  . تللې 
لور ته د   د    9له الرو تر لزاري او پرجمن «8کوتلخ پج»بل سړک ئاې شمال لویدیځ  پورو تللی دی او ویل سوي کې 

شری (یوه ښه الره ده افلې    . )امام 
 دا د تایمنیانو یوه  انگه ده.    :رزاده می

سي.(  ۲۰دا په کرخ کې یو کلی دی کې    :۶۲، اا  ۳۴اا  :میرزا راج   کورونه لري. )او.بي. 

شااان :میش مساا  یوه نیمه کوکیانک فارسااي ټبره  وم دی کې له جمشاایدیانو سااره   :میکمیز  :یا  :مخش مساات  :همدا  دا 
ساانی ژبه فارسااي ده او په مکه   توته کي، مغور اوتړاو لري؛ ددوی  په ولسااوالک،  کرخه په د    ان دي. دوی د گلران 

د حاکم تر الس الندو اساااتوگنه لری.   له   ددوی شااامیر ددوی کیبتیکه )کیږدیو( د شااامیر لهسااایمو کې د گلران  مخې 
اپریل   ۱۰۰۰ لندن،  ) د روسیې د سفیر یادداشت،  ډیر اټکل سوی دی.   ز(۱۹۱۱ خه 
د زی رضاا   :میسان کې یو ځای دی کې  په کې اساتوگنې دي.  کورنک    ۲۰۰  د  انگې دا د فیروزکوهیانو په سایمې 

بي.سي.(  )او. 
   :مغول  :وگورئ  :مغل

ده.   ۳۵۰دا د کشک په ولسوالک کې د جمشیدیانو د    :۶۲، اااا ۳۴اااا   :موغور  :مقر :مغر یوه سیمه  کورنیو د استوگنې 
 (۱۹۰۴)ونلیس  

 

 
کې یو    :)ن(  ۶۳ –  ۱۷،  ۳۵ –  ۱ :مقر  :موغور :مغر  دی.  سینددا د  لعا  نو په ولسوالک 

د   ساینددا   په ناماااااا  یادیږي. له دو   «10بوگک تگاو»د هریروډ د شامال د غرونو له منځه راپورته کیږي کې دلته 
په   يد بهیدا شامال  سایندځایه وروساته  نوم ئااااااې  نیمایي الرو ته په رسایدلو  بدلیږي.    «11گي  رکه»تگلوری نیساي. 

د نو په ختیځ کې  جعفر لي  مایلو په واټن د بهیدا تقریباً ش   ۱۵ورپسې د  لعاااا   لوري په لرلو بهیږي او په  لعاااا   مالي 

له ټکي لږ کښته دا   –کې له شور ا و )شور آ      سیندژ( ) دریاي آ خ گرمک( سره یو ځای کااـااږي. د یو ځای کیدلو 
انکه ژور دی،    ۱۲فیټه ارت او    ۵  سیندپه ناماااا  یادیږي.  لعاااا  نو په رسیدلو سره دا    سیندد مغور یا مغر یا مقر د  

فیټه   ۱۵یارډه ارت دی، غاړو ئاااااې    ۱۲اصلي بستر د خپلو عمودي غاړو په لرلو سره   سینده دو سره سره د  خو ل
ځایونو کې  ساایندوي ځکه له  iدي کې له دو کبله به دا ډیره بده ماند  لوړو یوازو  و محدودو  ه پورو غاړه اوښااتل 

مالگینې دي.    کیږي. په ژمي کې ئاې اوبا  ښې دي خو په دوبي کې 

پریمانه او د ستاینې وړ د مال ر ځمکه  ما ل ر دلته فوق العاده عالي دی او دا ټوله سیمه کې شمال لور ته غااځااـاادلې 
سون توکي هم له نیږدو شاو خواوو  خه   لري او د زرهاوو اوښانو او پسونو د پیولو لپاره  رځایونه ورکوالی سي. 

ارتوالی نی د دو درو د منځنک ککې  فیټو لوړو   ۱۵۰تر    ۵۰م مایل دی کې گرد کاپیره ئاااې له  تر السه کیدای سي. 
په مرکز کې ئاااااااې یو  دا دره په ډیریو برخو کې باتال ي ده. له نوي رباط  بهیږي.  ساایندغونډۍ راتاو دي او کښااته 

دا ټوله دره کرل سااااوو ده. د مغر په درو کې د غلزیو    ۵تقریباً    ۵۵۰مایله پورته د مغر / موغور کال او کلی دی. 

او   ۸۰۰کورني  اروي،   ۱۴۰۰پسونه،    ۳۵۰۰۰ورنک استوگنې دي کې  ک ددو درو کلنی    ۳۸۰اوښان  آسونه لري. 
)ونلیس، دابس    ۴۲۰۰۰حاصال  د مغر ددرو په شامال کې هزاره گان ناااااا  ساته.  د  ۱۹۰۴مونډه دی.  په نوم    سایند( 

لیکل سوی دی  کېاوسنیو نقشو    .  )ُماقااُار( 
 د  لعا  نو یوه عال ه داري ده.    :۶۳، ا  ۳۵اا    :ُماغااُار

ااار د خواجه  اسم زیارت ته نیږدو    :)ن(  ۶۲ –  ۱۸،  ۳۵ –  ۱۶ :ُماااغااااااُ دی کې    سیندیو دا د بندخ افضل په شمال کې 

په ختیځې ډډو کې شامال لور ته بهیږي او بیا مخه )په  ره تپه( )تورغونډۍ   د   –لومړی د گلرانو د ولساوالک  ژ( کې 
مایلو واټن وروساته په کشاک روډ ورننوځي. له دو کښاته له بتون کوتله   ۳۸اړوي او له    کشاک روډ شامال ختیځ ته

ده(  کې د تورغونډۍ په ناما  هم یادیږيتر  ره تپه خان ) پیکاک، ونلیس(یوه ښه او آسانه الرو تللې   . )میتلند، 

 
8 - Kotal -i -Paj 
9 - Purjaman 
10 - Bugak Tagao 
11 - Karchagai 
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 10تر 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 

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

د   :)ن(  ۶۳ –  ۱۷،  ۳۴ –  ۵۹قاااُااار:  یا: محاامد عمر خان ماااُااا  :محاامد عمر خان موغور  :یا  :ِر محاامد عمر خقناااُاااغاااامُ 
د  لعاااااا  نو د ختیځ په   سایندمغر د   یو کلی دی کې  دلته    ۱۵په اوږدو کې  کورني دي    ۴۰۰مایلک کې مو عیت لري. 

د غالتو کلنی حاصل   ۳۰۰۰۰کورني  اروي،    ۶۰۰کې ټول ئاااااې په کیږدیو کې ژوند کوي او  پسونه لري. ددوی 

د  ۶یارډه ارت او    ۶ سااینددلته نیم مایل پراخه ده او  دره هندي مونډه دی.    ۱۸۰۰۰۰ شااان دلته  ژور دی. همدا  انکه 
ده.   ۶۰   بیلېد   کاکړ د غلزیو د ناصرو  بیله استوگنه  شان  پیوند کړي دي  دوی دلته  کورنک او همدا  امیر عبدالرحمن 

په مغر کې یوه زړه کال ده او له   محافظینو دنده ور خه واخلي.  یو بل   ۵  ۱/۲ خه    سایندکې د سارحدي  مایله کښاته 
پ ناما   و ځایونه ښیي(  ۱۹۰۴ه حال کې دی. )ونلیس، دابس  نوی رباط د ودانیدلو  نقشې په دغا   مقرخ اربا    :اوسنک 

خان، او مقر په ) ا ۱ –  ۶عزیز، مقر، مقرخ هللا داد  اا )۳۵(   .کې  ۶۳  –(  ۱۶  –  ۱۷، 

نو د   –د هرات    :ماااُاااقاِااااار دلته یو په اوږدو کې د استوگنې یوه سیمه ده کې غلزي په کې استوگن دي.   الرو لعاا  
اوبا  ئاې پریمانه دي او  معلومات،  دلته  سرای هم سته.  بې شمیر پسونه لري. )بومي   (۱۹۰۷خلک 

د هریروډ په سااااویل کې د پرتو غرونو یوه    :فیټه  ۱۰۹۸۵  :لوړوالی  :۶۳  –  ۳۰،  ۳۴  –  ۱۶  :مرخوله  :مورخول  دا 
په مساتقیمې کرښاې له اوبې  خه ختیځ   ۲۰ساویل ختیځ ته نیږدو    -  لوړه او  رگنده یا معلومدار غرنک  وکه ده کې 

د  له تالبوت سره یو ځای ئاااې له پلواري  خه  مایله لیرو ده. الندو د صاحبداد خان د راپور ځیني ټکي را اخلو کې 

تر     وکې پورو سفر کړی دی.مرخولې 
موږ یوه مناسابه الره او یو ساړک وموند کې د غرۀ سار ته ختلې   ته  " له تورن تالبوت ساره د مرخولې  وکې وختلم. 

وه. د غرنک لړۍ شامال ته آساانه شایوه ډډو دي او د زغم وړ مخ خالصاې سایمې لري، ټیو غرونه او لوړو ځمکنک  
لريساااطح  کې( غرونه لوړ دي. دوه  رگندو غرنک  وکې دي او ویل ساااوي   . د کهار راه پر لور )ساااویل ختیځې 

سړک ئااااې منځ ته ورځي. د فارسي پر لور )سویل لویدیځ ته( غرونه ډیر جک دي او ال تر اوسه   کې غور ته تللی 

موږ   په واورو پوښالي دي. د کهار راه له لوري  خه ایشاالن تگاو له ورایه ښاکاري. دا یوه ساتره زرغونه دره دي.
الکوال بي.   ی ساااوای د فارساااي پر لور تولک تگاو له دو ځایه وگورو خو تر ایشاااالن  نور هم وړاندو دی." )او. 

 سي.(
د بارکزیو    :)ن(  ۶۱ –  ۲۳،  ۳۲ –  ۲۰  :مطابخ  :مطقبق یو کلی دی کې  دا د سبزوارو په عال ه دارۍ  لعااااا  کاه کې 

بي.ساي.(    ۲۵ کاه د شامال لویدیځ په کورونه په کې ودان دي. )او.  مایلک کې    ۶اوسانک نقشاې د مطابخ نوم د  لعاااااا  
   ښیي.

اا۳۵اا  :مبقرک  قه  کې د  :۶۳،  )دابس    ۸۵د  لعه نو په ولسوالک   (۱۹۰۴لغاري هزاره گانو یو کلی دی. 

له بدگاه  :)ن(  ۶۵ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۳۳  :ُمدَرسا  کې یو تگاو دی او ویل کیږي کې  یو    خه  دا د دولت یار په ولساوالک 
د ضاااایا  حسااااین د  انگې   د فیروزکوهیانو د درازي د  بیلې    ۵۰ ه واټن پورته په هریرود کې را رگندیږي کې 

سې په ډول لیکل سوی دی.کورنک په کې ژوند کوي. )او.بي.سي.(    په اوسنیو نقشو کې دا نوم د م در 

 ُماغااُال    :مغول  :وگورئ  :ُماغااَال
کاـاږي.    ۸۰۰ناما  ټولټال   ا په دغا  :ُماغاُال  کورنک دي کې د غور د سویل د زرني او نیلي په گاونډ کې موندل 

وایي او پیوند کړي دي    :صااحبداد خان  اورنک زی  راوساتلي  له ډیرو مودو    کې" دا خلک دلته له تورکساتان  خه 
خو  دوی شایعه گان دي او ټول ئااااااې فارساي خبرو کوالی  ول.خلک  مساتقل     خه راهیساې د تایمني له خوانینو ساي 

آس سپارۀ دي."   نومیږي. دوی له زړور نژاده دي او کټک او ښا    دوی خپل ځانته ځانگړو ژبه لري کې مغلي 

آ    گرم ا و )گرم  کورنک په کشااامه  په  – و نورو مغلي  مایلک هم    ۳۰ژ( او پیر سااارخ کې د هرات د ساااویل ختیځ 
 انو په ډله کې شمیرل سوي دي.  سته او ډیری ئاې د کندهار په والیت کې دي کې هلته د فارسیوان

نیلي او زرني مغالن غور تاه د کنگیز خاان د یرغاال پر مهاال راغلي دي او النادنک مغولي  بیلې   د مخرک پاه ویناا، د 
   :لري
 

 Mardah مرده Mangati ۳ منگاتي ۱

 Arghoni ارغوني Jautu ۴ َجوتو ۲

 

ژبې سره خبرو  دوی د هزاره گانو هم نسبه دي )وگورئ د کابل ټوک( خو د له کبله دوی په داسې  وروستي مهاجرت 

ژبې  خه   له  ددوی  کې  ئاې ه ولی  نو ځکه  او غریبه ژبه ښکاره سوو  اندازو عجیبه  مخرک ته په کافي  کې  کوي 
   :الندنک لغت ټولگه راټوله کړي
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 10تر 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 

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

 Iqqin ایقین سر Uftang اُفتنگ ډوډۍ

 Ghar غر الس Oson, usun اوسون اوبـۀ

 Kol قول پښه Miqa میقه غوښه

 Nudun ندون سترگه Usutu, arpa ارپه اوسوتو وربشې  

 ,Kakaraghai بغدی کاکه رغی غنم
bughdai 

 Nur نور مخ

 Sudun سدُن غاښ Yerra یره سړی

 Saghal سغل ږیره Imma ایمه ښځه  

 Sai khana سی خانه د اوبو بهیر  خوړ Kau کاو زوی

 Bekhsa بیخسه ونه Wokin وکین لور

 Aula اوله غونډۍ Mori موري آس

 خر
 Ger گــِر کیږدۍ ,Ilchigha ایلچیغه

 urluchighalu اورلوچیغلو
 اوږد غوږی :یا تحت اللفظي معنی مجازي معنیپه 

ـۀ  Moa موا سړک Saghliq سغلیق پـس

 ,Shakhlu میالخچي شخلو وزه

mailakhchi 
 Saman سمن بهوسه

 اوښ
 Sitara ستاره )فارسي( ستوری Tema تیمه

(Persian) اورتو کوچتو urtu kuchutu 
 اوږد غاړی :مجازي معنی په

 Aghil آغل کمپ Gorasan گوره سن هیلۍ

 Kuri کوري ډبره، کاڼی China چاینا لیوۀ

 Daisun دی سُن رسۍ Mashau مشاو چپن  

 Dapsun دپ سن مالگه Kafi کفي بوټ

لرونکی  ساق 

 بوټ

 Bughuri sunduni بغوري سندني وریجې chikma چیکمه  

 Tosun توسن زیړ غوړي Reza lukka لوکهریزه   انگور

 Ghaghan kulcha غغن کلچه پوڅه، پنیر Nushun نوشن ممیز

 Sun سن شیدې Ghajjar غجر ځمکه، خاوره

 Nuguqui نوگو قوی کورت :وچې مستې Deg shakin دیگ شکین آسمان

 Tarak ترک شړومبې Koka tilli کوکه تیلي شین آسمان

 Hezalghakhchi هیزل غخچي کوچ Naran نرن لمر

 Bairi بیري ناوې Mahtoi مهتوی سپوږمۍ

 Pulchao پلچاو پـُـل Chae چی چای

 Toi توی وادۀ Qushun قوشن تنباکو

 Qura قوره سکارۀ Qabrokhchi قبروکچي توپک

 Pindik پیندیک ماشوم Uldu اولدو توره

 Reza kushpan ریزه کوشپن ماشومان Qitqai قیـقیت چاړۀ

 Reza ریزه کوچنی Girdak گردک  ډال

 Kata کټه لوی Nuqai  نوقی سپی

 Okar اوکر لنډ Direkin دیرکین زین

 Mahi ماهي )فارسي( یا کب
(Persian), or  

 Urtu اورتو اوږد

 shupturaghai شپ توَرغی

 Enaudurga ایناودورگه سبا Pishi پیشي پشکه  

 Chenazhda ِچنژده سبا نـۀ بل سبا Qara قره تور
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 Usk kodur اوسک کودُر پرون Chaghan چغن سپین

 Ujodur اوجودور وړمه ورځ Ula اوله سور

 Dur دور/ دُر ورځ Koka کوکه زرغون شین 

 Soni سوني شپه  Tatakchi تتکچي د تنباکو چلم

 Weda ویده دروازه Ghal غل اور

 Morini Kuleki موریني کولیکي نعل  Tulan تولن د سون لرگي

سوي  مات 
 لرگي

 Buighokhchi بویغوخچي د گل )بوی( Madun مدن

 Gul گل گل )عام (  Shira شیره )برنجي او طالیي( زیړ

 Unasun انه سن ایرې Qoni قوني د پسونو رمه

 Qoni قوني گلخچي شپون

gallkhchi 

 Tabar تبر تبر

(Persian) 
د کورنیو څارویو 

 پاده
 Sihir سیحیر شا ته Galla gan گله گن

 Teb -hi  تب هي لگن Galla tema گله تیمه د اوښانو پاده

 Poshak پـُـشک رختخواب Qara chaghan قره چغن کتاب
(Persian word)  په مجازي معنی تور او سپین 

 Sula سوله اوسپنه Gablan گبلن پړانگ

 Qataun قتون فوالر Mian quluqui میان قولوقي کمربند

 Chiqqin قیچین غوږ Azao gokhchi ازاوگوخچي آشپز

 Undagan اندَگن گوخچي چرگه

gokhchi 
 Kilghasau کیلغه ساو د سر ویښتـۀ

 Tugain توگین څنگل   Undagau انده گاو هگۍ

 Ghar غر مټه Janchekhchi جنچخچي پښ

 Gesal گسل  نس Chusun چسن وینه

 Qurun قوُرن گوته Usuni Nureki اوسني نوریکي ماڼو/ قایق

 Qubar قوبر پزه Olas qulang اولس قولنگ وږی/ گرسنه

 Chaghan or nukra چغن یا نقره سپین زر/ نقره Augas qulang اوگس قولنگ تږی

 Kaulak کولک جاکټ Arasun اَرسن )اوم( څرمن

 چرم )خام(
)دباغت سوی( 

 څرمن
 Undun اندن پرتوگ Ula مجازاً سور  :اوله

 Lachak لچک حجاب Ebasun ایبه سن کاهو

تریخ:   :لوگی
 باکونت

 Chighakhehi چیغه خیهی د الس دستمال Qushun قوشن

همدا شان خوږ:   Terman ترمن ژرنده

 ممیز
 Nushun نوشن

 Qushun قوشن تریخ Qutur ghurul قوتور غورول اوړۀ

 Lukka لوکه پیاز Aur اور وریځ

 Koka Balgtun کوکه بلگتن ځوان  :زرغون Gugur گوگور تندر

ریزه   تومانچه Asqaran اسقران باران
 قوبروخچي

Reza  qubrokhchi 

دوتنه  هیلۍ Chasun چسن واوره اوسني 

 کینی

Usuni dotanakini 

 Quroneki, ghara قورنیکي، غره زنگ Itan ایتن کبک :زرک

 Qarak -ulagh اوالغ -قرک  کارغه Qimsun قیمسن نوک
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 Magham مگهم مار Gora گوره وحشي خر

 Chashma (Persian) چشمه د اوبو چینه Ergakhchi ایرگخچي وریسل

 Urgasun اورگه سن ازغی Kulaghai کله غی غل

 Deh (Persian word) ِده کلی   Chunghur چونغـُـر ښار

 Pahar پهار پسرلی Kaita کیته باد

 Tirma په هرات کي   :تیر ماه منی Tamus په هرات کې :تموز دوبی

    Zamistan زمستان ژمی

 اعداد

 Qiar قیار Nika ۲ نیکه ۱

 Durban دوربن Qurban ۴ قربان ۳

 Jurghan جورغن Tabun ۶ تبن ۵

 Arbani qiar ushkan ني قیر اوشکناربا Dolan  ۸ دولن ۷

 Arban اربان Arbani nikan ushkan ۱۰ ارباني نیکن اوشکن ۹

 Arbanqiar اربان قیار Arbanika ۱۲ اربانیکه ۱۱

 Arban durban اربان دوربن Arban qurban ۱۴ اربان قربان ۱۳

قیار  Arban tabun ۱۸ اربان توبن ۱۵ اربان 

قور   :یا  دوربه
 نسه قیر اوشکاو

Arban qiar 

durba or qor 
nasa qiar 

ushkao 
قوري نسه نیکن  ۱۹

 اوشکان

Qori nasa 

nikan ushkan 
 Qorin قورین ۲۰

 Qiar qori قیار قوري Qurban arban ۴۰ قربان اوشکن ۳۰

اربان ۵۰  :یا  :توبن 
 ایکینی نیسپینيکت

Tabun arban 
or kataikini 
nispaini   

 Qurban qori قربان قوري ۶۰

 Qurban qori قربان قوري اربان ۷۰

arban 
 Durban qori دوربن قوري ۸۰

دوربن قوري   ۹۰

اربان یا که 
 تیکیني اربان کم

Darban qori 

arban or ka- 
taikini arban 

kam 

 Katai کتای ۱۰۰

قیار کتیا کي   Qiar katai ۲۰۱ کتابقیر  ۲۰۰

 نیکاني اوده

Qiar kataiki 

nikani oda 

قیار کتیاکي قیاری  ۲۰۲
 اوده

Qiar kataiki 
qiare oda 

   

 

)مخرک،   سوی دی.  لیکل  پر بنسو  نسخ  یا هنتري  هنتري سیستم  د  سیستم  ژبه تلفظي  په انگلیسي  کې  پورتني جدول 
 صاحبداد خان(

جوی    :۶۲  –  ۴۱،  ۳۴  –  ۱۲  :مغل د  کې  یو کلی دی  کې  په ولسوالک  هرات  د  د    «12فیالن  هسا»دا  کې  په اوږدو 
پرته بل کوم  ۲۴روضه با  د ختیځ په   کې له )محلاه(  وا د دی. دو کلي ته نیږدو یو بل کلی دی  نا    نوم  مایلک کې 

ناما  دوه نور کلي ديلري. )میتلند(   ه مغل  ۶۲  –  ۳۷،  ۳۴ –  ۴۴مغل په   :همدو سیمې کې په همدو    ۲۹په   کې؛ او دخ
 کې  ۶۲ –  ۲۳،  ۳۴ –

اا  ۳۳اا   :مغالن ا کزیو او نورو  ومونو    :دوه کلي  :۶۲،  کې د  کهنه په سبزوارو کې دي    ۲۰۰مغالنخ نو او مغالنخ 

سي.( )او. بي.   کورنک په کې استوگنې دي. 

 
12 -Jui Sahfilan 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 10تر 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 

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

یوه عال ه داري ده. په همدو ناما  کلی د سبزوارو   :۶۲ –  ۱۷،  ۳۳  –  ۲۲  :زاول :یق  :مغالن دا د سبزوارو د ولسوالک 
 (۱۹۰۴یلک کې وا د دی. )دابس  ما  ۹د ښارگوټي د شمال ختیځ په 

نیولو یو ځای دی کې    الرویزدان د  افلې د    –دا د هرات    :۶۱ –  ۳۹،  ۳۳ –  ۵۷  :مغل بچ   له په اوږدو کې د دمې 

پره  خه    ۵۵یزدان  خه   لري   ۲۴مایله او له  شان یوه  اه ده؛ پریمانه اوبا   یو کاریز او همدا  دلته  مایله لیرو دی. 
)او. بي.   «14خنجک منه»او   « 13هکاه لبر»او تروو دي. په نیږدو گاونډ کې ئاې   اوبا  دي.  دي کې په دواړو کې 

د لبرو مغل بکهسي.(   نقشې  په هم  15اوسنک  د شمال ختیځ په  نوم ښیي.  د هرات  ناما  بل کلی  په   ۱۳دغا     ۲۴مایلک 
 .  )ن( کې وا د دی  ۶۲ –  ۱،  ۳۴ –

له منځه ئاې د مرغا  سیند    :۶۳ –  ۳۳،  ۳۵  –  ۱۶  :محامد حگیف  په خپله یو تنگی دی کې  حنیفه  مایله   ۳بندخ محامد 

تیریږي. سي  درۀ بام سره یو ځای  له  سرخ کې  لوکا   په  کې  له دو  اوبو باندو دلته    مخکې  گړنگونه د مرغا  پر 
کورونو یو کوکنی    ۴۰همدلته د  بکا انو د (  ۱۹۰۳راټیو او سپارۀ دي او تنگه دره  و سوه یارډه اوږده ده. )ونلیس،  

سته. لږ پورته ځای ئاې د پنج ا و )پنجا     ژ( په ناما  یادیږي.  -کلی هم 
اسمقعیل فیټه. دا یو ډبرین غر دی کې د سبزوارو د ولسوالک    ۵۸۴۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱ –  ۴۲،  ۳۳  –  ۲۹  :محامد 

ئاې یو زیارت او یا د پام وړ یو ټکی دی.   پر سر  وا د دی او  په لویدیځ کې  د کوۀ د شیربخش  دا غر  نقشې  اوسنک 
و اسماعیل جان په ډول ښیي  .  محماود 

کې یو کلی دی کې    :۶۲، اا  ۳۴اا   :محامد ر ي آرق بي. سي.(  ۲۵دا د کرخ په ولسوالک   کورونه لري. )او. 

 دا د کوۀ شش پیر د غرنک لړۍ په سویل کې دوه کلي دي.    :۶۳ –(  ۲۵ –  ۲۶، )۳۳  –  ۲۸  :ُمجدي 

اا  ۳۴اا    :ُماققرک دجمشیدیانو    :۶۲،  کې  یو کلی دی  کې  د کرخ په ولسوالک  افغانانو )پښتنو    ۲۰دا    ۴۰ژ (  –او د 

بي. سي.( )او.   کورونه په کې ودان دي. 
تللي سړک په اوږدو کې یو کلی دی کې    :)ن(  ۶۴ –  ۲۰،  ۳۳ا    ۲۹  :یمال اع  تر ورس پورو د  له تیورو  خه  دا 

کال او یو زوړ برج دلته سته. له دو ځایه کیڼ لور ته    ۳۰ شان یوه کوکنک  جال کیږي او  یوه الرهکورونه لری؛ همدا 

 .  یو بل  خه جال کويد پنج شاخ غرۀ له    دا ځای  کېته ځي، )صاحبداد خان(،    «16هآننیغ په نیغه »
کې یو کلی    :)ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۳ –  ۲۱  :مال اسفنج  :مال اسپگج په عال ه دارۍ  د پُشتخ شهر  دا د سبزوارو د ولسوالک 

)دابس   د سبزوارو د شمال په  (  ۱۹۰۴دی.  لویدیځ لوري په   ۵دا کلی  ناما  یو غر د شمال  مایلک کې دی. په همدغا  
اوسنک نقشې  ۳ پر ځای د  مایلک کې دی.   .  اسفنج په ډول ښیي  دا نوم د اسپنج 

یو :مال عیقن   انگه ده.    هدا د جمشیدیانو 

فیروزکوهیانو یوه  انگه ده.   :مال عیقن  دا د محمودي 
 کورونه لري. )پیکاک(   ۴۵دا په کرخ کې یو کلی دی کې    :۶۲ -،  ۳۴اا   :ژ( –؟! )ښایي مال غیاث وي :17مال غیالس

دا د مرغا  په درو کې د جمشیدیانو د کتیبکه    :۶۳ –  ۱۶،  ۳۵  –  ۴۰ :ژ( –گل نیاز وي   مال  ؟؟ )ښایي :18مال گگیقز
له باال مرغابه   د کیږدیو( یو کلی دی کې  ئاې د مال مرتضی کلی دی  ۸)یعنی  دوه مایله کښته  وا د دی.  .  مایله کښته 

 )پیکاک(

مایلک    ۱۴دا یو تگاو دی کې له کیڼ لوري په تربولک کې د حوضخ بهانگي د ختیځ په   :۶۴ –  ۴۷،  ۳۴ –  ۵  :مال آبقد 
 (۱۹۰۴کې بهیږي. )ونلیس  

وگړي بارکزي او ظهوریان   :۶۲  – ۹،  ۳۳ –  ۱۷  :مال اسپگج دا د سبزوارو په سویل کې یو کلی دی. د کلي استوگن 
)او.بي.سي.(  دي. 

الرأس رانیولې کې    :  )ن(  ۶۲ –  ۵،  ۳۴ –  ۲۷  :مال خواج  د هرات په شمال کې د هریروډ دره کوکنیو غرونو خط 

مایله ش  په نومونو یادیږي او  و  اندک  کمر کال  او شهر  گازرگاه مالخواجه،  او عظیمه  د  بند بابا دنگه  د  ا ته ئاې 
له سطحې منځنک ککه    لوړه لړۍ راپورته کیږي. د درو د ځمکې  د لوړوالي  خط الرأس  د غرونو ددو کوکنی   خه 

خوا ته له یوۀ ټکي او    ۱۰فیټه ده او    ۱۰۰۰ ښار ختیځ  دي کې    ۱۵مایله د  ځایه غځاـادلي  لور تر هغا   مایله لویدیځ 
خاورین گړنگون ځای  اوددوی  ځمک  هغه  ه  وکاودو  ناما  یادیږيې  په  بندخ خاکي  د  کې  هریروډ په   ؛نیسي  د  همدلته 

همدم آ    همدم ا و )دشتخ  ډډو کې دشتخ  کې او هم په   –شمالي  هم د بندخ خاکي د گړنگونو په کرښې  ژ( مو عیت لري. 

 
13 - Chah Labra 
14 - Khanjak Mana 
15 - Labraw Mughul Bacha 
16 - Ana 
17 - MULLA GHILAS 
18 - MULLA GUNIAZ 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 10تر 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 

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

ه الره ورکوي کې  ته په شمال کې  خالصې دښتې  یا تشې مخ  خط الرأس کې کاودو  ته ئاې  دو غرني  اغه بلې خوا 
کیږي.   لړۍ ته السرسی  کوهي نوم ورکويد بندخ بابا اساسي  د مال خواجا    .  اوسنک نقشې 

خون    :۶۳  –  ۵۷،  ۳۴  –  ۱۸ :مرغ  تر دهانخ  نیولې بیا په ایشالن تگاو کې  له بیشه  خه  د هریرود په درو کې  دا 

د اکولو   ې الروبسته پورو د متبادل نیولو یو ځای دی. دلته  وک استوگنه نا  لري. د لښکرکوو  په اوږدو کې د دمي 
د   بستر له سطحې  خه  نالې د  د  سي  کیدای  اوبا   د  ښاک  ډیر تنک دی.  ترالسه   ۱  ۱/۲لپاره ځای  په کیندلو  فیو 

)ونلیس   ځای لري.  د مال ر لپاره کافي   (۱۹۰۳سي. 
کې یو   :)ن(  ۶۳ –  ۵۶،  ۳۴ –  ۲۱ :مرغ  کولک  خه    سینددا د شهرک په ولسوالک  دی کې له جوزا کوتل او دشتخ 

ته تاووي او د دهانخ هموار مخ  ځي او بیا یو نا اپه مخه شمال  د شمال ختیځ پر لور پرمخ  ال  لوري کې  له لویدیځه 

لپاره  وک نا  سته خو په دو سیمې کې کرهڼه د گاونډیو کلیو د کلیوالو له پلوه  دلته د استوگنې  په هریروډ کې ځغلي. 
ولنک )ورشو   د  لپاره سیمه  کمو  د  لښکرکوو  د  په مرغه کې  ډیر تنک ځای   –کیږي.  ده خو  په ښک غاړه کې  ژ( 

د مال ر لپاره کافي ځای لري.   د  د  ښاک اوبدی.  د نالې د بستر له سطحې  خه  سي  فیو په کیندلو    ۱  ۱/۲ا  کیدای 
)ونلیس، دابس   سویل په  (  ۱۹۰۴ترالسه سي.  هریروډ د  د  ناما  یو کلی  په همدغا   شان  مو عیت    ۳همدا  مایلک کې 

   .لري

 

 نور بیا
 

 :مرغاب

 
تاسو تر دغه  یقدوگ : د لمړی ټوک، دوـم ټوک  لینک   درمنو لوستونکو!  آریا صاح  په آرشی  کی  الندی د ښاغلی 

شی.  او دریم ټوک ټولي برخي لوستی 
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