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آریا  ۲۷/۰۶/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت 

 

 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز  خيیتأر -  اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه  مهشل  ویوسل

 هرات
 

 او

 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1975 
 

 لودویک آدمک
 

غیس په والیت کې  ز کال کې یوه ولسوالۍ وه چې د باد۱۹۷۴په   :۶۴ – ۰تر  ۶۳ –  ۱۰، ۳۵ –(  ۸ – ۲۰)  :مرغاب

کال کې ویل سوي چې دا ولسوالي  ۱۹۶۹کلي لري او په   ۴۳مرغاب    درلودل.وگړي    ۶۴۰۰۰ئـې   کروندگر   ۴۷۰۰۰ز 

ز کال په الندې ۱۹۱۲. د تازه او تاندو معلوماتو لپاره وگوري د بادغیس تر سرلیک الندې جدولونه. مرغاب په رلوگړي ل

سوی دی شرحه  ک  :ډول  په بادغیس  چې  ده  څخه  ولسوالیو  هغو څلورو  یوه له  ولسوالۍ  هم  دا  که څه  لري.  موقعیت  ې 

تر  هراته  باالمرغاب له  دي،  وړ سیمې  اهمیت  د  ناڅه  څه  خو  ځایونه دي  خوار  او  اسکیرلي  مروچاق  او  باالمرغاب 

سیمه  ېـدلې   له پنجِده څخه گوري.تورکستان دا سړک  ده حال دا چې  تورکستان پورې د عمومي سړک بلې غاړې ته غـځ

د  ته باالمرغابپه معاصرو لغاتو کې نـۀ سو کوالی او   واوړيل په وران حالت  په بشپړ ډوپریښودل سوی چې  مروچاق  

ځکه کال ئـې له عادي خټو جوړ دیوالونه لري او کوم توپ نـۀ لري. گارنیزیون   کوم نوم ومومواستحکامي حصار په ډله کې 

لري.   ۱۰۰ئـې    تنه خاصه داران 
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  « 1واليهبنِد پلنگ  »ې سیمې عام جوړښت دا دی چې دا سیمه په غونډیو ډکه ده او په ځینو ځایونو کې غرونه لري. د د د

ېـږي.   په ختیځ کې د مرغاب په درې کې تر دربنِد جوکار پورې غـځ غرنۍ لړۍ په لویدیځ کې د توره شیخ له درې څخه 

کې د بند تورکستان دنگې  د مرغاب  فیټه دی.  ۴۵۰۰د منځنۍ کچې لوړوالی ئـې   په ختیځ کې، د بنِد پلنگ هوالي په سلسلې 

د مرغاب شمالي اوب یلوونکی یا آب   او ۍ غـځېـدلې دي چې د غرنیو لړیو یوه نامظمه ټولگه دهړاو سترې لوړې غرنۍ ل

ئـې په بیالبیلو ځایونو کې له   غرنۍ لړۍ لکه   فیټو پورې رسیږي. دا دوه  ۱۱۰۰۰تر   ۷۰۰۰پخشان جوړوي او لوړوالی 

بې شمیره  څخهله اصلي لړۍ  سترو دیوالونو په شان دي او تقریباً نـۀ مغلوبیدونکي او ناقابل عبور مانع جوړوي.وو   د دوه

رانغاړي؛   درې په ځان کې  دي او یو شمیر تنگې او لویې  او څانگې پر شمالي لور مسلطې  ې لړۍ او د دغرنۍ څوکې 

څخه  دا  یوځای کـېـږي،   درو ورها خوا دا سیمه له چول سره له سطحې  د ټیټو رالویدلو غونډیو ستره کتله ده چې د دښتې 

او په پای کې ټول ئـې په مرغاب کې   اوفیټو پورې پورته ځي    ۷۰۰تر   ۲۰۰له   بې شمیره درې ئـې په تقاطع کې راځي 

 رالویږي. 

ولي دره ده چ  ې د قیصار له دښتې څخه د لویدیځ پر لور پر مخ  په دغو ځایونو کې تر ټولو مهم ئـې قراول خانه یا د قلعـۀ 

کې   په درې  مرغاب  د  الره کې  نیمایي  درو تر منځ  د  منغان  د  او  او تنور سنگی  مروچاق  او  د باال مرغاب  او  ځغلي 

یاده   لومړۍ  باندې راکوزیږي چې  پر درې  هم د مرغاب  او دا  لوري راغلي  دا دواړه درې له لویدیځ  چې  راڅرگندیږي 

مایلۍ کې راکوزیږي.  ۵ریباً د قراول خانې مخالف لوري کې او وروستۍ یاده سوې ئـې د باالمرغاب په تقریباً  ه تقرسوې د

ونه او مالگینې  سیندغو درو په منځ کې بې شمیره د د دا تنگې درې دي چې ارتوالی ئـې ندرتاً تر نیم مایل پورې رسیږي.

ي او ډیرې تنگې دي دومره تنگې دي چې یوازې یو آس سپور ورڅخه  بڼه لر  Vویالې بهیږي. دا مالگینې ویالې معموالً د 

په بشپړ ډول له ونو څخه محرومه دي او یوازې په لوړو غرنیو   په یوۀ وخت کې تیریدای سي. د چول درې او ټیټ غرونه

 اتفاقاً د پستې او نښتر ونې موندل کـېـږي.ئـې لړیو کې  

بډایه او حاصلخیزه ده، سر ولسوالي  ده د مرغاب  مالیه ئـې سپکه  ئـې ډیر د  خوه له دې چې  مازاد محصول  . په یکلنی 

کال کې  ۱۹۰۴ مالیات د دز  د   ۱۰۰۰۰۰غیرانه اټکل سوي ول او   ۲۳۴۶۳۰ې ولسوالۍ  غیرانه مازاد ئـې ورکړل، چې 

لپاره دا د پام وړ لوړه شمیره ده.   یوې کوچنۍ سرحدي ولسوالۍ 

بیا د   ،وگړو  د  د استوگنو له یوۀ ځایه تر بل ځایه توپیر کوي، او دا  معلومات  د کورنیو، څاریو او نورو په هکله رسمي 

دابس شمیره په   څخه ال توپیر کوي، د  له شخصي اټکل  دابس  کال  ۱۹۰۴ښاغلي  کورنۍ،    ۴۲۶۷ز    ۱۸۵۶۰۰استوگنې 

 قلبه ځمکه ښیي.    ۶۴۱آسونه او   ۴۸۰اوښان،    ۱۸۰۰پسونه، 

د استد د وگنو کورنیو وگړي اکثریت ئـې غلزي او دراني دي، په دوی کې بیا غلزي د سیند په پورتنۍ برخې  ې ولسوالۍ 

 ډېر دي. شمیره  ډیر دي او درانیان په دره کې او د درې د کوزنۍ برخې په ختیځ کې بېکې  

وی  د ده پریږدي چې ې وگړو لوی شمیر ئـې په دوبي کې له خپلو رمو سره لوړو سیمو ته کډه کیږي او یو څو تنه شا تد د

 هد پولو او پټیو او کروند پالنه او ساتنه وکړي. د کیلریخته په شمال کې قومي افراد په دوبي او مني کې د بنِد تورکستان پ

انتباه   نو د وگړو په هکله به غلطه  راسي  فصلونو کې  کال په دغو  ته د  کـېـږي او که څوک دې سیمې  لوړو کې موندل 

حاصل  و او وربشوکوالی سو د غنمواخلي.   ې شمیرې  د دهندي مونډه وشمیرو او کلنی مازاد محصول    ۲۰۰۰۰۰کلنی 

 
1 - Band -i- Palang Hawali 
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ې ترڅنگ دلته د پام وړ جواري او ږدن کرل د دمونډه مازاد په الس راکوي.   ۴۰۰۰۰وگڼو او په دې توگه موږ ته   ۱/۵

 غو حاصالتو اټکل وکوالی سو. د دکــېـږي خو موږ ته ناشوني ده چې  

او ښې دي چې هیڅ مالگه یا د خاورو او خټو گرد او دوړې نـۀ د مرغاب د سیند ا وبـۀ په استثنایي ډول فوق العاده عالي 

په نورو  سي. د ولسوالۍ  لري. تر ټولو ښې او پریمانه اوبـۀ په پنیرک، چالونک، بوکان او کال مالي کې هم ترالسه کیدای 

بي په لومړیو کې د طبیعي بوټو او وښو بې شمیره پریمانتیا سته ود دځایونو کې اوبـۀ ناکافي او مالگینې دي. په پسرلي او 

 او د کال په وروستیو کې چې وچ سي نو د څارویو د پیولو او خوراک لپاره کافي اندازه برابروي. 

له بند تورکستان، کیلریخته او  :سون توکي ه. د له ونو محرومه د  په استثناء نورهگاوکر د تشې له ختیځه  ددا ټوله ولسوالۍ 

ې ترڅنگ هر دره په ژمي کې په د دبنِد تورکستان دا برخه د پستې د ونې د لرگیو تقریباً نـۀ خالصیدونکي زیرمه لري. 

 وچو اغزن بوټو ډکه وي چې د سون توکو لپاره ورڅخه کار اخیستل کــېـږي.  

په اوږدو کې په الندینیو عالقه داریو یا د استوگنو په سیمو   د مرغاب  ویشل سوې ده. هغه چې د مرغاب په دا ولسوالۍ 

 هغوی جال ښودل سوي دي.   راځي  درې او یا د مرغاب د څانگو په نیږدو گاونډو سیمو کې نـۀ

نو  رود کو قبیلې کلي

 شمیر

 مالحظات کتنه

   د مرغاب دره او کوچنۍ څانگې ئـې  :الف

 ۵۶ يدندي فیروزکوه تگاو علم
مایله  ۱۵کیلریخته دا یوه تنگه دره ده چې له ختیځ لوري له 

 پورته د مرغاب په درې کې ځغلي.

 ۱۵۰ يدندي فیروزکوه دوزخ دره
مایلۍ کې او ورسره موازي یوه  ۴د تگاو علم د سویل په 

 تنگه دره ده

 تنجان
بیان زي، بارکزي، 

 دراني
۲۱۶ 

رې اساسي برخې ته ورکړل سوی دی د ددا نوم د مرغاب 

 ۵ختیځ په  –چې له بندِ حنیفه پورته د کیلریخته د سویل 

مایلۍ کې موقعیت لري. دلته د اوبو لگولو څلور کانالونه 

سته او هم د پسونو، وزو او اوښانو غټه شمیره دې درې 

 کې سته.

ِسرپـُـل )یا کیلریخته او 
 لوخي سرخ

قبچاقان، بـَـَرن زیي 

ژ(  – ؟)بنه زیي
 بارکزي، دراني

۲۱۳ 

رې یوه د پام وړ لویه تړانگه ده چې د سیند د ددا د مرغاب 

په دواړو غاړو کې د کیلرخیته د تشې په دواړو خواوو کې 

 واقع ده. 

 ۴۵ نورزي دراني زیِر پُـل
یو تنگه تړانگه ده چې د مرغاب د  د ځمکو دا دکروندو

ځې خوا کې د کیلریخته د تشې د سویل په سیند په ختی

 نیږدې گاونډ کې واقع ده

 بزبای او دربنِد جوکار
سیني کاکړان، غلزي 

 او سخیري
۹۰ 

دا د رس د خاور یوه لویه او د پام وړ ټوټه ده چې د مرغاب 

په لویدیځې غاړې کې او د سیند په څنگ کې د تیربندِ 

 نامـۀ شهرت لري تورکستان له تشې چې د دربندِ جوکار په 

 مایل پورته واقع ده  ۱

د سرفراز خان  

 خیل  اڅکزي،
 ۱۲۰ اڅکزي دراني

دا د مرغاب د سیند په ختیځ کې د دربندِ جوکار د شمال په 

تر دې سیمې یوه فوق یو مایلۍ کې یوه د استوگنې سیمه ده. 

ړوبه کرنیزه ځمکه راتاو ده، دا سیمه د جوی العاده عالي خ

ز کال پورې د ۱۹۰۳اوبو خړوبیږي. دا تر دربند په 

فیروزکوهیانو د بایس د قبیلې وه خو په همدې کال له بکواه 

څخه ئـې دا ځمکه تصرف  ویڅخه اڅکزي راغلل او له د

 کړه.

 ۱۰۰ قبچاقان قبچاق یا جوی تپـۀ بابا
د گردیو خرگاه گانو یو سیمه د مرغاب د غاړې په ختیځ 

 کې

 جوی خواجه
طاهریان، سیني  

 کاکړان
۴۰۰ 

دا د کرنیزې کرل سوي ځمکې یوه ټوټه ده چې د مرغاب 

رې په لویدیځې خوا کې، د دربندِ جوکار له شماله بیا د د

مرغاب پورې واقع او د جوی خواجه په اوبو  التر با
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خړوبیږي. دغه طاهریان په اصل کې ایماقان دي چې اوس 

ونه په غلزیو کې ځانونو ته ایماقان وایي پخوا ئـې ځان

 شمیرلي ول او تر اوسه مالیات نـۀ ورکوي.

په باالمرغاب کې  
 جوی سرکار

فراریان )یا متهمین او  
تبعیدیان( او خاصه 

 داران

۱۱۲ 

باالمرغاب په خپله چې یو خوار اواسکیرلی ځای دی خپل 

ځانگړي پوځي اهمیت لري ځکه چې باالمرغاب له هراته 

 سړک په پورې غاړه کې واقع دی. تر تورکستانه د راغلي 

 دهانـۀ منگن
اڅکزي )هوتک 

 غلزي(
۷۰ 

غاړې  ېدا د ځمکې یوه ټوټه ده چې د مرغاب په لویدیځ

مایلۍ کې د هغې درې  ۴کې او د باالمرغاب د شمال په 

په خولـۀ کې واقع ده چې منگن ته تللې ده. دا ځمکه د جوی 

 دهاِن منگن په اوبو خړوبیږي. 

په جوی تپـۀ عبدهللا کې  

 میران زي

میران زي )توخي،  

 غلزي(
۲۰۰ 

مرغاب کې د کرهڼیزې ځمکې وروستۍ انتهایي په دا 

شمالي ټوټه ده، دا له هغو څو ټوټو ځمکو جال ده چې مرو 

چاق ته نیږدې ئـې خاصه داران کري. دا ځمکه دهاِن 

رې تر خولې د دیږدې ځایه د قراول خانې نمنگن ته له 

پورې د مرغاب په ختیځې غاړې کې واقع ده؛ دا ځمکه د 

 وبو خړوبیږي.جوی تپـۀ عبدهللا په ا

   :د مرغاب د درې ختیځ ته  :ب

 ۱۰۰ زماني، اڅکزي کـُرمک
په یوې کوچنۍ  باور دا دی چې د استوگنې دا کوچنۍ سیمه

مایلۍ کې او د بندِ کرمک  ۳درې کې د بزبای د ختیځ په 

 یا د کرمک کوتل په ناڅاپه سویل کې واقع دی.

 ۱۰۰ موسی زي غلزي پنیرک

دا یوه تنگه دره ده چې د خواجه لنگ په شمال کې، د 

مایلۍ کې پیل  ۱۶سویل ختیځ په  –باالمرغاب د ختیځ 

کیږي او د قره تو په درې باندې ورځغلي. دا دره په یوۀ 

 خړوبیږي چې د کرمک له غرۀ څخه راکوزیږي.  سیندښـۀ 

 چلونک
میران زي او کندهاریانو 

او تایمنیانو او 

 فیروزکوهیانو څو کورونه
۲۰ 

دا د یونیم مایل په ارتوالي یوه تنگه دره ده چې د پنیرک 

د تورو خاورو یو ټیټه  په لویدیځ کې واقع ده او له دې ځایه

خړوبیږي  سیندغونډۍ جال سوې ده. دا دره په یوه ښـۀ 

 چې له کرمک څخه را کوزیږي.

 ۴۰ چرمي، ککر قورد تو )کوره تو؟(
دا یوه اوږده تنگه دره ده چې تقریباً ختیځ لور ته له 

په  سیندباالمرغابه راځغلي او د یوۀ لټ او تنبل کوچني 

 اوبو خړوبیږي. 

 ۳۰۰ غلزي بوکان
دا یوه اوږده او تنگه دره ده چې له بندِ تورکستان څځه له 

ښي گوټ څخه د قلعـۀ ولي پر درې ورځغلي او ورسره 

 یو ځای کـېـږي.

 ۵۰ غلزي گله چشمه
مایله لیرې د اوبو  ۸څخه ې دا د قلعـۀ ولي د درې له خول

یو چینه ده چې د بوکان له درې سره د یو ځای کیدنې د 

 مایلۍ کې واقع ده. ۴ټکي د لویدیځ په 

 قلعـۀ ولي
  ۱۲۹۵اڅکزي    ۶۰۰

 غلزي
۱۸۹۵ 

مایلو په اوږد والي د اوږدې درې په منځ کې د  ۲۶دا د 

ټوټه ده چې د مرغاب په درې کې د کرمت ځمکې یوه 

 خانې په ختیځ کې ځغلیدلې ده

د د مرغاب    :ج   رې لویدیځد 

له فني اړخه دا د قلعـۀ نو د ولسوالۍ برخه ده خو د عملي  .... ...... منگن

 موخو لپاره د مرغاب په ولسوالۍ کې ده

 

خان ۱۹۰۵د  کال د مارچ په میاشت کې امیر عبدالرحمن  ولسوالې د دز  ( )؟؟( او د مروچاق، مرغاب  2)اُم زی  ولسوالۍ 

او آی. بي. سي.(۱۹۰۴او قلعـۀ نو د سرحدي سیمو لپاره یو مسؤول افسر وټاکـۀ. )دابس،    ، 

سرچینې په الندې ډول اټکل   ز کال کې د مرغاب د ولسوالۍ د رمو، سرانه، ترانسپورت او مالیې۱۹۰۴جگړن ونلیس په 

   :کړي دي

 
2 - Umzai 
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 12تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 آسونه کورني څاروي اوښان پسونه او وزې سیمه
مالیاتي عاید په 

 خروار

 ۱۱.۱۰   ۳۰۰  پنجاب پنجاو

 ۳۱     دوزخ دره

بزبای یا دربنِد  
جوخار؟ /  

 جوکار؟

۳۰۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۵۰ ۲۲ 

 ۱۷     تگاِو علم

 ۱   ۵۰ ۲۰۰۰ زیِر پـُـل

 ۳۰.۵ ۴۰ ۱۵۰ ۳۵۰ ۲۰۰۰ کیلریخته یا سِرپل

 ۶۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ ۳۴۰۰۰ باران

 ۵.۳     باالمرغاب

 ۱۴ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ ۴۰۰۰ دهاِن منگن

 ۳۹ ۴۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۱۲۰۰۰ عبدهللا

  ۲۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰۰ کرمک

 ۲۷ ۵۰ ۱۵۰ ۳۰۰ ۱۴۰۰۰ پنیرک

 ۷۲ ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۸۰ ۴۰۰۰۰ بوکان

 ۱.۶ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۴۰۰۰ گله چشمه

خیل سرفراز خان  

 اڅکزی
۴۰۰۰ ۱۸۰ ۱۰۰ ۲۰ ۲۰ 

 ۱۶ ۳۰ ۱۲۰  ۲۶۰۰۰ تپـۀ بابا

 ۱۰ ۲۰ ۴۰ ۹۰ ۲۰۰۰ کوروتو

 هندي مونډو سره برابر دی.    ۱۲یو خروار له   :یادونه
 

دا یو سیند دی چې د بنِدبابا او بنِد تورکستان د غرنیو لړیو د وروستیو ختیځو غرنیو   :)ن( ۶۳ – ۱۵،  ۳۵  –  ۴۲ :مرغاب

تگلوری لري او د هغې درې له منځه تیریږي  کتلو له منځه راپورته کـېـږي. دا سیند په لومړیو کې د بهیدا عام لویدیځواله 

ته اړوي او شمال لویدیځ  ورپسې مخه  دا غرونه سره جال کوي؛  بن  چې  دربنِد   دِ له  کیلریخته او  د دربنِد  تورکستان څخه 

مروچاق  دمایله کښته دې سیند ته د قراول خانې د درې اوبـۀ ورغورځي او بیا   ۱۱جوکار له الرې تیریږي. له باالمرغاب  

او د کشک د   تیریږي او د کشان  شماسینداو آق تپې له څنگه  سیند د بهیدلو  تپې څخه دا  اوبـۀ ورغورځي. له آق  لي  ونو 

او له   سینده څو لوی کانالونه جال سوي    «3یوله تان»تگلوری خپلوي  له مروچاق کښته له دې  په تیریدلو مروې ته ځي. 

  ې سیند ټولې اوبـۀ په اوبولگولو کې اخیستل سوې وي.د ددي، پایله ئـې دا کیږي چې کله چې سیند مروې ته رسیږي  

د   وجان»مرغاب  او  جوړیږي.    «4چیراس  کیدلو  له یوځای  چې  د سیندونو  څاویل سوي  ده د    «وجان»نگه چې  سویلي 

ویل سوي چې  . یو ځای کیږي بردیز نومیږي  ، یو ځای کې چېمایله کښته ۴له چیراس څخه   ،له څانگې سره  «چیراس»

ئـې ډیر سختیږي   دا هم ویل سوي چې الندې ځاییوې ورځ د مارش په اوږدوالي دی او  د  درې اوږدوالیې د چیراس د ټول

په حقیقت کې د سیند د بهیدا ټوله پورتنۍ برخه د تنگو او ژورو درو له منځه تیریږي ي. بدلیږاو یا په غیر قابل عبور تنگي 

او په دې ډول یوه ستره مانع رامنځته کوي، دا مانع نـۀ یوازې له دې کبله ده چې سیند د تنگو درو له منځه راکوزیږي، 

 
3 - Yulatan 
4 - Chiras and Wajan 
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 12تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

درې له ډبری پورې غاړه  او دا  لري چې  ډول جوړښت  په خپله په عام ډل دا  بلکه دا سیند  سوې دي  نو گړنگونو جوړې 

اوښتل ورڅخه سخت او ان ناشونی دی. په پسرلي او د دوبي په لومړیو کې دا سیند سیالبي وي او په بشپړ ډول د پورې 

لرو د کال گوهر سویل دی. بل د مرغاب په هکله چې موږ د لومړني ټکي په هکله ډاډمغاړه اوښتو نـۀ وي.  معلومات  ن 

 ټکی ئـې کال نیاز خان ده. 

گودرونه زموږ د الرو د الرښود په  کې بې شمیره گودرونه سته. دا  د سیند د بهیر په ټول اوږدوالـۀ  ښکاري چې  داسې 

ه په الندې ز کال کې جگړن ونلیس او ښاغلي دابس پر دغو سربیره نور گودرون۱۹۰۴کتاب کې ښودل سوي دي خو په 

   :شرحه کړي دي

دی، دلته سیند    ۳  ۱/۲له دربنِد کیلریخته څخه   د سیند په پورې غاړه کې  یارډه    ۴۰مایله پورته یو گودر دی چې مخامخ 

 فیټه دی. السرسی ورته آسانه دی.   ۳ارت دی او له جغلو ډک بستر لري. ژوروالی ئـې  

ِر پـُـل   فیټه ژور دی او له یوې خوا بلې خواته په مورب   ۳  ۱/۲ل گودر دی چې  ژ( یو مایل پورته یو ب –له کیلریخته )ـس

 یا ریونده ډول تیر سوی دی. 

د پورتني مرغاب دا سیمې چې تاجیکانو نیولې دي د تورکستان په والیت کې تقریباً چیراس کې دي؛ همدا    :مرغاب تاجیک

کې او شاو خو  ۱۰۰۰شان نیږدې  کې    ۲۰۰۰ا  کورنۍ ئـې د فیروزکوهیانو په سیمې  یار په ولسوالۍ  کورنۍ ئـې د دولت 

استوگنې دي. دوی چې د فیروزکوهیانو په منځ کې ژوند کوي په خپلو ظاهري څیرو او چار چلند او کړووړو کې دومره 

 ئـې نه سي کوالی د یو بل توپیر وکړي. )میتلند(  سړیفیروزکوهیانو ته ورته دي چې پردی 

مایله کښته دوه  ۲دا د مرو چاق په دښتې کې د هریروډ پر ښۍ غاړه له اوبې    :۶۳  (۶  -۸، )۳۴ –(  ۲۰ –  ۲۱) :مرغاچه

 کلي دي. )میتلند( افغان گزیتر یا د افغانستان سیاسي تأریخي ژورنال دا نوم د مرغانچه په ډول لیکي. 

 (۱۹۰۴)دابس  کورونو یو کلی دی.    ۱۲دا د شهرک په ولسوالۍ کې د تایمنیانو د    :۶۴، ــ  ۳۴ــ   :مرغه دا باشي

مایلۍ کې یو کلی دی    ۲دا د جوی انجیر د کانال په اوږدو کې د هرات د شمال ختیځ په   :۶۲  –  ۱۵،  ۳۴  –  ۲۳  :ُمرغان

وگړو شمیر    ۱۲۰چې   د  کلي  نومیږي. د  محمـد  قاضي علي  ملک  کلي  کلیوال    ۶۰۰کورونه لري. د  سره   ۸۰تنه دی. 

 اکتوبر(  ۱۹۰۳پسونه او وزې لري. )ونلیس   ۵۰۰کورني څاروي او  

 مرغاچه :وگورئ :مرغانچه   

 دا د هرات د سویل په لس مایلۍ کې یو کلی دی.    :)ن(  ۶۲ –  ۱۰، ۳۴  – ۱۴ :مرغاو 

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

د  مایله پورته او ۴دا د هریروډ پر ښۍ غاړه یوه عادي کال ده چې له سنگ بست څخه    :۶۱ –  ۵۸،  ۳۴ –  ۲۱ :مرشد آباد 

دې ته نیږدې د ِدۀ افغانانو کلی واقع دی او ویل کـېـږي چې سم   مقابل لوري په پای کې واقع ده.کفتر خانې د خط الرأس د  

کبله دا ځای د ولنگِ افغان   ۀ او بوټي لري او له همدې  نوم ئـې مرشد آباد دی. د کلي ختیځ ته یو باتالقي ځای دی چې واـښ

ې ځای او هرات تر منځ سیمه پریمانه کرل د داستوگنې دي. کورنۍ  ۴۰په نامـۀ هم یادیږي. ویل سوي چې دلته د کاکړانو 

دی. )میتلند(    ېسو ئـې کاریز راغلی  آباد )ښایي مقصود آباد ئـې سمه لیکنیزه بڼه او په تقاطع کې  اوسنۍ نقشې د مگسود 

 ژ( په نامـۀ یو کوچنی کلی ښیي.   –وي 

 دا د جمشیدیانو یوه قومي څانگه ده.   :مرتضائـي
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 12تر 7 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 ۲  ۱/۲دا د اوبې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د هریروډ پر کیڼې غاړې، له اوبې   :)ن(  ۶۳ –  ۸،  ۳۴ – ۲۱ :مسافران

کلي کې د   کورونه دي، دوی په دوبي کې د پشِت مله    ۱۰او د تایمنیانو او قبچاقانو    ۵۰انو  سیدمایله کښته واقع دی. دې 

 سار غرونو ته ځي. اکثریت ئـې مالداران دي.

دی. دې کلي    :)ن( ۶۱  – ۲۷،  ۳۲  – ۲۲ :موسی کال په شمالي برخې یو کلی  کاه د ولسوالۍ  دا په پُشِت کوه کې یا د قلعـۀ 

مایلۍ   ۱۰دا کلی د قلعـۀ کاه د شمال لویدیځ په (  ۱۹۰۵کورنۍ میشتې دي. )اس. ام. تییت له بومي معلوماتو څخه    ۳۰۰کې 

 .  کې واقع دی

کورونو یو کلی دی.   ۳۰دا د هریروډ پر کیڼې غاړې د اوبې په مقابل لوري کې د    :۶۳ –  ۱۲،  ۳۴  –  ۲۱  :موسی خان

 کلیوال ئـې بهادرزي نورزي دي. )صاحبداد خان(

ۀ شاخ یوه کوچنۍ څانگه ده.   :۶۳ –  ۲،  ۳۳ –  ۵۰  :موشان  دا د ـس

نامـۀ یوې درې   :۶۴  –  ۲،  ۳۳ –  ۰  :مشکان استوگنځی دی چې په همدغـۀ  دا د غور په سویل کې د تاجیکانو یو دائـمي 

همدلته یو کورنۍ په کې ژوند کوي. دا دره   ۴۰۰کې واقع او   د شمال لویدیځ پر لور   سیندله سره تر پایه کرل سوې چې 

د درې په   څخه  له استوگنځي  له الرې تیریږي. د مشکان  د یوۀ تنگي  تللبهیږي چې  د تنگي له الرې  الره  ېاوږدو کې 

. له تنگي څخه په راوتلو، د ِدۀ تورکان )تاجیکانو( او ارغوان )خواجه ه ډېره سخته الره دهتیریږي چې د اوښانو لپاره زښت

کلي دي.    ېگانو( دواړه مخې خالصې درې مو مخ  استوگنې  چې د دائـمي  هم دلته او هم په خپله په مشکانو کې  ته راځي 

سره یو ځای کـېـږي  له یو بل ونه  سیندرو  غو دَد دي. لرانگبین )شهد/ عسل( پریمانه    هم او سته انو )چهارمغز( ونېد غوز

تنگي له منځه تر پُرَچـَمن پورې د شمال پر لور پر مخ ځي.«  لروان   » او د د اوښ  څخهتنگي    ـۀ وټ یادغله   د ډیر سخت 

د تگ لپاره هیڅ الره نـۀ سته خو ویل کیږي چې یوه الره د غرونو په منځ کې ختیځ لور ته سته خو سخته الره ده. )امام  

  ۵۸او   ۶۴ – ۳،  ۳۲ – ۵۹اوسنۍ نقشې دوه غرونه ښیي چې د کوۀ مشکان او سرمشکان په نامـۀ یادیږي چې په شریف( 

لري.  ۶۳ –  ۴۷،  ۳۲ –   کې موقعیت 

 رو په منځ کې تگ راتگ کوي. )اې. بي.سي.(د دشواڼي کوچیان دي چې د کرخ او هرات  م  :مشواڼي

کې « په5شاروډ»د   ژ( بولي او   -منحصراً هغه نژاد ژوند کوي چې ځانونه په اصل کې افغانان )پښتانـۀ   یوازې یا  دښتې 

 انو په نامـۀ پیژندل کـېـږي.  سیدد مشواڼي  

دی  :)ن(  ۶۳ –  ۱۰.  ۳۳ –  ۵۴  :نگار خانه استوگنې  دا د تایمنیانو یو کوچنی کلی  د دائـمي  ، دا کلی  نـۀ دی   لپاره، دا کلی 

دا کلی د نغاره خانې په ډول هم لیکل  مایلۍ کې واقع دی. )صاحبداد خان(   ۱۰ په ه نیږدېتشمال لویدیځ   –د فارسي شمال 

 سوی دی. 

 ن  ۶۳ –  ۱۰.  ۳۳ – ۵۴  :نگار خانه :وگورئ  :نغاره خانه() 

 )ن(    ۶۱ –  ۱۴،  ۳۵ – ۲۲  :نهال شاني  :وگورئ :نهال شاني

پر کیڼې غاړې له کال شهرک   سینددا د شهرک په درې کې د فیټه.    ۷۲۰۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۴ – ۱۶،  ۳۴ – ۷ :نهنگ آباد 

کال ده. دا ځای د دهاِن پالیزک په نامـۀ هم یادیږي ځکه چې په همدغـۀ نامـۀ تنگه دره  ۸څخه   مایله کښته یوه زړه کنډواله 

 .  فالیزک په نامـۀ ښیي اوسنۍ نقشې دا نوم د دهانِ شمال لور ته د ټیټو غرونو په منځ کې تللې ده. )میتلند(  
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 12تر 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 

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

تنه وگړي لري او د هرات په ختیځ کې د کرخ د   ۱۴۰کورونو یو کلی دی چې    ۳۰دا د    :۶۲ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۲۱  :یگنــَـن

 سړک په اوږدو کې واقع دی. اوسنۍ نقشې دا نوم د نقي آباد په ډول ښیي.

 (۱۹۰۳هندي مونډه دی. )ونلیس    ۲۰۰۰ې کلي کلنی حاصل د دپسونه او وزې لري.   ۶۰۰کورني څاروي او   ۵۰دوی

کشک یوه تنگه دره ده چې    :۶۳  –  ۸،  ۳۴  –  ۴۴  :نــَـی  نو  دا  لوري له قلعـۀ  ختیځ  پر درې   ۱۶له  لمان  پورته د  مایله 

 –د افغان )پښتنو  د هرات  کې    ۀرې په خولـد دته تللې ده.  «6همام  /حمام؟»ې درې پر سر یو سړک یا الره  د دورننوځي. 

دا دره د لمان په کلي کې د لمان  (  ۱۹۰۴ې او پسونه لري. )ونلیس وز  ۷۰۰تورې کیږدۍ دي چې    ۱۲ژ( کوچي مالدارانو 

 .  په درې ورځي

کې د تونیان د لویدیځ په   :)ن(  ۶۲ –  ۲۰،  ۳۴ –  ۱۸  :یسانــَــن مایلۍ کې یو کلی دی. )میتلند(   ۱۲دا د هرات په ولسوالۍ 

 .په ډول ښیي ژ( –)په سکون د ن   اوسنۍ نقشې دا نوم د نیسان

رباط مایله پورته د پیرانزیو غلزیو یو   ۴  ۱/۲دا د هریروډ پر ښۍ غاړه له تونیان څخه    :۶۲  –  ۳۷،  ۳۴  –  ۱۸  :نجک 

 کوچنی کلی دی. )میتلند( دا کوچنی کلی ښایي هماغه قلعـۀ نمک وي.  

دره ده چې  :۶۳  –  ۲۴،  ۳۴  –  ۱۲  :نخچیرستان او  دا یوه کوچنۍ  رباط تنگي  تگاو راکوزیږي. د  پر ایشالن  سویله   له 

د توخي غلزیو یو ؛ دا  پروت دی    په کې  د لوکه سنگ کلی او یارډه پراخه ده  ۴۰۰کاوغان ترمنځ نیمایي الرې کې دره 

یوه سیمه ده چې    ۵۵مایله وړاندې د غلزیو )توخیانو( د   ۳/۴کورنۍ دی؛    ۷۰وی شمیر  د دکلی دی؛   کورنیو د استوگنې 

له کاریز څخه دي. دلته   هم کښته دي( اوډیرې  په غیر معمول ډول)که څه هم  له تگاو څخه  تورې کیږدۍ لري. اوبـۀ ئـې  

په کوتل او لوکه سنگ  غنم ، وربشې او جوار کرل کیږي. د الرې په هر ځای کې اوبـۀ سته او سون توکي د نخچیران 

  تگاو کې پریمانه دي. )ِمرک(

لوړه سطحه ده  چمنزاره  دا د فیروزکوهیانو په سیمې کې یوه لویه په بوټو پوښلې  :)ن(  ۶۳ –  ۴۹، ۳۴ –  ۵۹  :نخجرستان

تر شمال ختیځه  چې   ده او له سویل لویدیځه  ېـدلې  تر مرغاب پورې غـځ له درې څخه  اوږد والـۀ   مایله ده.  ۱۳د گلچینې 

لویدیځه   تر شمال  له سویل ختیځه  لوړه د  ۲۲ئـې  مرکز کې  په خپل  سیمه  دا  د مایله دی.  یې  یا ډډې  خواوې  ه خودواړه 

کې راپورته کـېـږي او بله  الرأس په امتداد  سطحه د خط  لویدیځ کې دا  دي. په شمال  او مرغاب درو کې لویدلي  گلچینې 

په خوا کې په تنگو درو قطع سوې ده.  برخه ئـې پریک سوي چې پر درۀ بارن باندې مسلطه ده. دا لوړه سطحه د گلچینې 

پورې الره ډېـره ښه ده د نپه مرغاب کې له خی بله خوا تر هغو چې سیند  خ ر خانې تر شاۀ مشد  جرستان د لوړې سطحې 

نامـۀ یو غر دی، کوۀ نخچرستانمایله ده.   ۲۱پورې رسیږي نیږدې  شان په همدغـۀ   .همدا 

 ن(  ۶۵ـ  ۶،  ۳۴ –  ۱۱  :کال نخشي  :وگورئ  :نخشي( 

کې یو کوچنی کلی دی. د کلي اوسیدونکي علیزي دي. )اې. بي. سي.(  دا د سبزوارو په ولسوال  :۶۲، ـــ  ۳۳ــ   :ننگ آباد  ۍ 

 .  )ن( کې واقع دی  ۶۲ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۱۹مایلۍ کې په   ۷سویل ختیځ په  –په دغه نامـۀ بل کلی د هرات د ختیځ 

تونیان تر منځ نیمایي  –مایلۍ کې او د هرات    ۲دا هریروډ د ښۍ غاړې د شمال په   :)ن(  ۶۲ –  ۲۰،  ۳۴ –  ۱۶  :نو بادام

 په اوسنیو نقشو کې هم نوبادام لیکل سوی دی.  الرې کې یو کلی دی. )میتلند(  

داز کې یو کلی دی. )اې. بي. سي.(  :۶۲، ــ  ۳۳ــ    :نو   د سبزوارو په ولسوالۍ 
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 12تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

ِده  د بارکزیو او نورو  ۸د شمال ختیځ په  د سبزوارو  :)ن(  ۶۲  –  ۱۵،  ۳۳  –  ۲۱  :نو   قومونو مایلۍ کې یو کلی دی چې 

 کورونه په کې ودان دي. )اې.بي.سي.(  ۴۰

 کورونه په کې میشت دي. )اې.بي.سي.(  ۱۲۰د د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې ویل سوي   :۶۲، ــ ۳۴ــ   :نوگاهان

دا د کشک په دره کې یو لویه وړانه کنډواله کال ده چې د کشک د استوگنې سیمې او کشک    :۶۲ –  ۲۸،  ۳۴ –  ۵۵  :نوک

یارډو پورې پراخه ده چې پریمانه بوټي، واښه لري خو سون توکي په کې    ۷۰۰تر    ۴۰۰آسیا ترمنځ واقع ده. دلته دره له 

. افغان گزیتر یا د افغانستان سیاسي تأریخ ژورنال  نـۀ سته. دا کلی د قلعـۀ نــَـَوک په ډول په اوسنیو نقشو کې لیکل سوی دی

 ورته د نوک باالِده نوم ورکړل دی.  

نیږدې    :)ن(  ۶۴  –  ۵۲،  ۳۳  –  ۴۶  :نــَـوَرک له تیورې څخه  ځای دی چې  یو ناپیژندل سوی  د غور په تگاو کې    ۲۰دا 

نیو نقشو کې بله سیمه چې ښودل سوې  په اوس مایله پورته واقع دی او د نورک په ډول هم لیکل سوی دی. )اې. بي. سي.(  

 )ن( کې واقع ده.   ۶۴ – ۴۶،  ۳۳ –  ۴۷د پیتاوه نورک په 

مایله   ۱۸په کیڼې غاړې باندې د کرخ له کال  سیندفیټه. دا د کرخ د    ۵۴۴۰  :لوړوالی  :۶۲ –  ۵۳،  ۳۴ – ۳۲  :نو روز آباد 

مایلۍ کې   ۳د سویل ختیځ په   «7ارمالک»دا کلی د کورونه استوگن دي. )میتلند(    ۵۰پورته یو کلی دی. دلته د جمشیدیانو  

 واقع دی. 

 ۶۴  -۲،  ۳۴ –  ۲۰  :تجرمین  :وگورئ:نــَـو سپـِـنج

کې د    :۶۳، ــ  ۳۵ــ    :ناراب  (۱۹۰۴گانو یو کلی دی. )دابس  « 8بوبک هزاره »  ۵۵دا د قلعـۀ نو په ولسوالۍ 

په سویل کې د   :فیټه  ۷۷۵۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲ – ۵۷،  ۳۴ –  ۴۲  :ناراتو د شمال   «9کشکه کوتل»دا د قلعـۀ نو د ولسوالۍ 

کال یا ارگ ورباندې   ۸  ۱/۲ختیځ په  مایلۍ کې یو پلن سری یا مسطح غر دی، او د غرۀ پر سره یوه لرغونې استحکامي 

والړه ده چې   تاج په ډول  پهد  وو کالگانو په شان  د مرهټه  په پټه په پټه غرونو کې  دکن  کې    د  چاپیرو ډډو  گرد  خپلو 

تر ټولو گردچاپیره محیط لوړ دیوالونه او برجونه راتاو دي چې لویه برخه   سرځوړې ستوغ شیبونه لري. د لوړې سطحې 

دیوالونه دي  ئـې ال تر اوسه ال والړ او پاتي دي.   ښکاري چې  که کښته )له نیمایي الرې پورته غونډۍ ته( وگورئ داسې 

سویل ختیځې خوا ورختلی دی.   لهي خو ډیرۍ برخه ئـې له ډبرو جوړه سوې ده. میتلند ورته له پخو خښتو جوړ سوي و

دا الره هم آس سپرو او هم د پلي ځواک د سرتیرو لپاره عملي الره ده خو ظاهراً د توپخانې د ځواک لپاره   دی وایي چې 

 .  هکې د  ۵په  ۱د ستخوالي    الره سرشیوه ډډې کښته تر نیم مایل پورېنیولې بیا له عملي نـۀ ښکاري. د میحط له سره 

 )ن( ۶۲ –  ۵۷،  ۳۴ –  ۴۳  :ناراتو:وگورئ :نریمان :ناریمان

ــ ۳۳ــ    :نصر آباد  :ناصر آباد  نامـۀ عالقه دارۍ کې د   :۶۲،  کې په همدغـۀ  یو   نوکورو۱۰۰۰دا د سبزوارو په ولسوالۍ 

 (۱۹۰۴کلی دی. )دابس،  

کې    :۶۲، ــ  ۳۳ــ    :نصر آباد  :ناصر آباد  په عالقه دارۍ  کې د چهار محل  ده. )دابس  دا د سبزوارو په ولسوالۍ  یوه محله 

۱۹۰۴) 
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 12تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

مایله لیرې د مروې او اوبې تر منځ یو کلی دی؛ دلته   ۲دا د هریروډ له کیڼې غاړې   :)ن( ۶۲ –  ۵۸، ۳۴ – ۱۹  :نس بـنده 

 کورونه دي. )میتلند( په اوسنیو نقشو کې نس پنده لیکل سوی دی.   ۳۰د تاجیکانو او تایمنیانو  

کې د هریروډ په درې کې یو کلی دی. دې کلي    :)ن(  ۶۴ –  ۶،  ۳۴ –  ۱۶  :نو سپنج :یا  :نس پچ دا د شهرک په ولسوالۍ 

 (۱۹۰۴کورنۍ دي. )دابس    ۲۰۰کې د تایمنیایو  

  ن(  ۶۲ – ۵۸،  ۳۴ –  ۱۹  :ناسبنده :وگورئ  :ناسپنده( 

  پنج نس  لړۍ ده چې    :)ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۴ـ  ۷  :نهال شاني  :کوۀ  یوه غرنۍ  سویل پر لویدیځ    ۱۵دا  د هرات  کې  مایله 

 موقعیت لري.  

 )ن(    ۶۰ –  ۴۵،  ۳۲ –  ۳۵  :دشِت نومید  :وگورئ  :نومید 

 ن(  ۶۲ –  ۲۰،  ۳۴ –  ۱۶  :نو بادام :وگورئ  :نوبادام( 

نیک او یو    :)ن(  ۶۳  –  ۱۷،  ۳۴  –  ۲۷  :نایک  :)تگاوِ (  پر غاړه یو کلی  شمال  د هریروډ د  اوبې په   سینددا  د  دی. دا 

داسې ښکاري چې اوس کورونه دي. وگورئ همدا شان کسه گاو.   ۱۰۰ولسوالۍ کې موقعیت لري. دې کلي کې د قبچاقانو 

)ن( کې    ۶۱ –  ۲۵،  ۳۴ –  ۴. د غوریانو په سویل کې یوه چینه د نایک په نامـۀ په « دییاري  سیند نوم »ې کلي او  د د

 موقعیت لري.  

او د   :۶۲  –  ۳۷،  ۳۴ –  ۴۷  :نظرخانه لږ الندې موقعیت لري  قلندر  له خواجه  کې یو ځای دی چې  په درې  دا د کشک 

 مایلۍ کې دی.  ۱۱کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( دا ځای د کشک د سویل ختیځ په نیږدې   ۸۰جمشیدیانو  

  مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۲د تیتان د سویل په   :)ن(  ۶۳ –  ۴۸،  ۳۳ – ۳۲  :نگاه 

یوې ټیټې ده چې له    منتهی الیهل لویدیځواله  تفیټه. دا دهغه کو  ۴۱۶۴  :)ن( لوړوالی  ۶۱  –  ۱۷،  ۳۵ –  ۲۲  :نهالشاني

دا لړۍ   او له کماِن بهشت  غرنۍ لړۍ سره نښلي؛  جال کوي  له بادغیس څخه  په والیت کې د غوریانو ولسوالي  د هرات 

مایلۍ کې ده او هریروډ  ۶سویلي الره ئـې د کماِن بهشت د شمال په ه تر کاریز الیاس پورې مستقیمه الره ده. د ننوتنگ  خ څ 

دی؛ د    ۲۵دا کوتل  .  یمایل د  ۱  ۱/۲ته تر ټولو نیږدې ترین واټن   د هریرود له نیږدې ترینه   ۲۵مایله اوږد  مایلو واټن 

څخه تر کاریز الیاس پورې   هریروډ ته د ننوتلو له سویلي مدخل  محاسبه سوی دی    مایل واټن دی ۱  ۱/۲ټکي څخه چې 

د ذوالفقار پر لور   او که تاسو  مایلو په اوږدو یو سړک تللی دی چې بیا هم هریرود ته ځي؛  ۸چې له کاریز الیاس څخه د 

  رسیږئ.و  ځئ نو کوالی سئ کوتل په یوویشتم مایل کې شا ته پریږدئ او هریرود تر په دیرشم مایل کې

په تنگي کې تر منځ کومه مستقیمه الره نـۀ سته. ویل سوي چې    «10مالو د تنگي»د ذوالفقار او د د هریروډ په اوږدو کې  

کې    په ډیرې وچې هوا کې په پښو د تیریدلو وړ دی؛د سیند ډبرین بستر   وخت  هم اوښتل عمالً ډیر سخت  ان په همداسې 

کې دا پوښتنه پیدا کوي چې د تنگي له منځه دې    ئـې  د تنگي ډبرین او مخ په ځوړ طبعیتځکه  دي   باید یوه  په خپله ذهن 

دا کوتل له پُل خاتون څخه تر هریروډ پورې تر ټولو مستقیمه الره جوړوي چې د وخت په  دې کبله. نو له الره جوړه سي

ې وسي یعنی که کومه  که لږ څخه کار ورباندد عام اټکل له مخې  بیا ځان ژر تر ژره هریرود ته ورسوي.    سرهچټکوالي  
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دا الره په ښې الرې بدلوالی سي البته د څلورو ورځو اټکل یو آزاد  نو قطعه یا کمپنۍ ورباندې څلور ورځې کار وکړي 

ښه الره ترالسه سي.    اټکل دی چې دغسې 

ه الرې راځي چې د د کوتِل چنار ل  الرهد نهالشاني له خط الرأس سره یو ځای کـېـږي. دا    یوه بله الرهپه کاریز الیاس کې 

باور    ؛څخه جال کـېـږي  له الرېمایلۍ کې واقع دی. دا په چهل گزي روډ کې د نهال شاني   ۴نهالشاني د کوتل د ختیځ په 

دهبه مو ونـۀ سي چې د لوی نهالشاني په ټولې څانگې کې تر ټولو آسانه   . کوالی سو دا الره کوتل ته نیږدې د الره همدا 

د کوتل په شمالي ډډه کې د مایل د ثلث په واټن د اوبو یوه چینه ده چې  سره په ښه الره بدله کړو.  یوې ورځې په کار کولو 

جوړ سوي چې پسونو ته په کې اوبـۀ ورکوي، د   دي  د چشمـۀ چناران په نامـۀ یادیږي، چینې ته نیږدې واړۀ واړۀ ډنډکي 

وو کنډکونو ته اوبـۀ ورکړي. که لږ چمتووالی ورته ونیول اوبو اندازې ته په کتلو دا چینه اوسمهال کوالی سي د سپرو دوه  

سي. )ډبلیو. آر. جنوري    (۱۸۸۷سي نو له دې چینې څخه ډېـرې اوبـۀ زیرمه کیدای 

دی. دې کلي    :)ن(  ۶۲ –  ۲۵،  ۳۴ –  ۳۰  :نهستان په ختیځ کې د کرخ تقریباً لویدیځ لور ته یو کلی  دا د هرات د ولسوالۍ 

تـنـو    ۲۰کې د جمشیدیانو  په اوسنیو نقشو ژ( کورونه په همدغـۀ شمیر دي. )اې. بي. سي.(   –کورونه او هم د افغانانو )پـښ

 د نالستان له نامـۀ سره یو شان وي.دا نوم ښایي هماغه  کې  

 ن(  ۶۱ –  ۱۷،  ۳۵ –  ۲۲  :نهال شاني  :وگورئ  :نهالشیني :نهال شاني( 

د تیورې سویل کې واقع ده او مغوالن په   :۶۴ –  ۲۴،  ۳۳  –  ۱۴  :نیلي ده چې  ولسوالي  دا په غوراتو کې یوه کوچنۍ 

نامـۀ د یوې نالې پر غاړو سیمه د میوو په   تهد کوچنیو کلیو یوه ټولگه ده. دل کې استوگن دي. لوی نیلي په خپله په همدغـۀ 

په هغـۀ ټکي کې چې نیلي ته غیر معمولي ده. ډېره  دا ځانگړنیا د بې ځنگلو او بې ونو سیمو لپاره   چېونو پوښل سوې ده 

دا  رې په مرکز کې بهیږي )د دلري چې   سیندتللې الر له بلې الرې سره تقاطع مومي دره همدلته نیم مایله پراخه ده او یو 

  له درې پورته تللې ه  فیټ ژور وو( د نیلي له کوچني کلي څخه ښي لور ته په لنډ واټن کې یوه الر ۱په اپریل کې   سیند گی

 سره یو ځای کـېـږي. )امام شریف( الرېلزاري له  –زرني  چې د ده

کې یو کلی دی.    :۶۵، ــ ۳۵ــ    :نیلنج  دا د چهار سدې په ولسوالۍ 

ۍ کې یو لوی، تیت او مخ خالصی پراخ کلی دی چې د روضه باغ  دا د هرات په ولسوال  :)ن( ۶۲  -۲۲،  ۳۴ –  ۱۴ :نشین

 کورونه په کې میشت دي. )اې. بي.سي.(  ۲۰۰مایلۍ کې موقعیت لري او ویل سوي چې    ۹  ۱/۲د ختیځ په 

د تایمنیانو د سیمې۴۳۹۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۳  –  ۳۳،  ۳۳ –  ۱۰ :نزگان ده چې  دا د غوراتو یوه کوچنۍ عالقه داري  د   . 

کې واقع دسویل لوی په وروستي گوټ  کېدیځ  او زوري قبیلو    ه؛ دې عالقه دارۍ  کورنۍ ژوند کوي. د   ۹۰۰د ظهوري 

ونو گډ بهیر ورباندې راځي، له سره تر پایه کرل سوې او په هغـۀ ټکي کې  سیندنزگان ټوله دره، چې د غور او پرچمن د 

ډیر پراخیږي او   سیندورسره نښلي، همدلته   الرهمایلۍ کې د قافلې    ۲۱چې د پرچمن او د سبزوارو تر منځ د پرچمن په 

نقشې د قریـۀ نیزډیرې اوبـۀ لري. د نزگان کلي کې تاجیکان ژوند کوي. )امام شریف(   . گان نوم ښیياوسنۍ 

د    :)ن(  ۶۲  –  ۵۲،  ۳۴  –  ۲۸  :نغره  :نقره  چې  یو تگاو دی  کې  کرخ په ولسوالۍ  کوه»دا د  شمال لویدیځه   «دواندر  له 

نغره / نقره په نامـۀ یادیږي.راکوزیږي. )اې. بي.سي.(    په دې تگاو کې کلی د چشمـۀ 
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د ختیځ    :۶۲  –  ۱۷،  ۳۴ –  ۲۸  :نقره  کورونه په   ۵۰کې یو کلی دی چې د تاجیکانو   مایلۍ  ۸شمال ختیځ په   –دا دهرات 

 (۱۸۸۶کې ودان دي. )اې.بي.سي.  

 ۶۲ –  ۲۸،  ۳۴  -۵۵ :نَوک  :وگورئ:نوک

 

 نوربیا

 :اوبــِــۀ

 

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