
 
 
 

 
 

 
 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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
 
 
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق  ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد  دهٔ نویسنده لزوماً 

 

 
آریا  ۲۹/۰۶/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت 

 

 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز  خيیتأر -  اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه  مهیوویشت  ویوسل

 هرات
 

 او

 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1975 
 

 لودویک آدمک
 

اداري مرکز دی او په   دا یو ښارگوټی دی چې  :۶۳ –  ۱۰  ،۳۴ –  ۲۲  :اوبــِــۀ ولسوالۍ  کلیو کې    ۶۳ددریمې درجې 
له دغو ولسوالیو سره گډه کرښه لري  ۳۷۰۰۰ئـې شاو خوا   چشت په ختیځ کې،    :تنه وگړي استوگنه لری. دا ولسوالي 

پښتون زرغون په لویدیځ کې؛ کرخ په شمال لویدیځ کې؛ د بادغیس والیت په شمال کې؛ او تولک په سویل کې. د ال 
په  نو چې  معلومات  سوي  خپارۀ  رسمي  حکومت  افغان  د  لپاره وگورئ  معلوماتو  سوي دي؛  ۱۹۶۹رو  نشر  کې  ز 

په   تر سرلیک الندې جدولونه.  سوې ده۱۹۱۴وگورئ د هرات  کال اوبـِـه په الندې ډول شرحه  تر   :ز  ولسوالۍ  ددې 
لیرې پرتې ولسوالۍ والیت( یا )څلور  )چهار  څنډه د هرات  ختیځه  د هریروډ دره له درۀ تخت  ټولو وروستۍ  دي.   )

پورې  تر خولې  کاوغان  کې د  په کیڼې غاړې  د سیند  د بوریاباف تر نیږدو پورې او  په ښۍ غاړه کې  سیند  د   څخه 
  ېفیټو پورې، اوبـ  ۵۴۳۰فیټه دی، درۀ تخت تر   ۴۵۰۰مایله اوږدوالی لري. ددرې د منځنۍ کچې لوړوالی   ۷۰ټولټال 

شمیر ئـې    ۳۷۶۰فیټو او مروه تر   ۴۱۶۰تر   وگړي قبچاقان دي چې  ځای اکثریت استوگن  ددې  لري.  فیټو لوړوالی 
د  ۶۶۷ وروسته  یکورنۍ  له قبچاقانو  تایمنیانو شمیر  و دهتایمنیان  دلویه قومي    دویمه  ؛  د  دلته  دی؛  کورنۍ    ۲۶۷  ؛ 

شمیر ئـې    ورپسې ډله    ۲۴۵دریمه لویه ډله غلزي دي چې  شمیر  سیدکورنۍ او څلورمه  کورنۍ   ۲۲۰ئـې  ان دي چې 

راروان  . دا سیمه په حقیقت کې په فیروزکوهیانو اړه لري خو ویل سوي چې پښتانـۀ اوس په لوی ځواک او برالس  ید
وسي.   مداخله  له هراته  دي چې باید پر وړاندې ئـې جدي  مایله پورته د   ۶۰د اوبـۀ ښارگوټي د کلیو یوه ټولگه ده چې 
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دا دره  مخ ته نیږدې بهیږي   ۶ –  ۵هریروډ پر ښۍ غاړه یا ورته نیږدې واقع دي.  مایله پراخه ده او سیند ئـې سویلي 
 چې په دې ډول دا کلي د غرونو له لمنو ډیر لیرې پراتـۀ دي.  

 :رخو ویشل سوی دیدا ښار گوټی په الندنیو څلور ب

 
 پسونه لري.  ۳۸۰۰آسونه او   ۹۰لرونکي کورني څاروي، ښکر    ۲۵۰دوی  

د کلیو شمال ته ده. کال ته د ننوتنگ الره د کال د شمالي مخ په منځ کې ده. دا کال تقریباً   یارډه    ۱۰۰کال تر یوې کچې 
د کال گرد چاپیره مخ خالصې   اولویه ده چې گرد چاپیره ئـې یو لوی خندق کیندل سوی   په اوبو ډک سي.  کیدای سي 

تشه ده.   سیمه ده چې د څو یارډو تر واټن پورې له هر ډول پوښښ څخه 

 
ده. دا ځمکه  قلبو په   ۶۰د    ېاوبـ   او نیمایي ئـې د خلکو  ملکیت  نیمایي ئـې ددولت  لري چې  وړ ځمکه  د کښت  اندازې 

ځم  خو ؛هم نسبتاً حاصلخیزه ده چې دلتهدلته داسې  تر دې ال هم ډیره او بله دا   د اوبو پریمانتیا هم سته.    که 
ښکاري چې د تاجیکانو شمیره ډیره ده. وگړي ټول تاجیکان او غلزي دي، داسې   ددې ځای استوگن 

ده  گرد چاپیره زښته ډیره کرهڼه سوې  شان دلته بې شمیره د میوو   –د کلي  او وربشې دي. همدا  چې ډیری ئـې غنم 

هم سته.    تهس بڼونه  ۀ  ۀ واـښ ـښ  چې زرد آلو، انگور، غوزان او نور لري. د سیند غاړې ته نیږدې د څارویو لپاره ډیر 
په څلورو عالقه داریو ویشل سوې ده    :دا ولسوالي 

 

ـه  سیروان اوبـــ 

 چشت مرود

 

   :هره عالقه داري بې شمیره کلي لري چې الندې ښودل سوي دي

 کتنه کورونو شمیرد   قبیله  -قوم   کلي

 اوبــِـــه

 ۲۰ ... قلعـۀ دوران
په اوږدو کې د  الرېد هرات دایزنگی د 

 ډاگ دفتر

 ۵۰ نورخیل غلزي سراپرده
د سیند پر ښۍ غاړه له اوبې نیم مایل 

 پورته

  ۸ ... کالت  سرا پرده

 ۲۰ ... قصر  صنم یا کسه صنم
د سیند پر ښۍ غاړه له اوبې پینځه مایله 

 پورته

 کالی جان خان
تایمني او  ۱۰کورنۍ او  سید ۲۰

 قبچاق
۳۰  

 مسافران
تایمني او  ۱۰کورنۍ او  سید ۵۰

 قبچاق
۶۰ 

دوه نیم مایله کښته د سیند پر  ېله اوب

کیڼې غاړې. اکثریت ئـې مالداران دي. 

په دوبي کې د پُشت  ماله سر غرونو ته 

 ځي

 گهن آباد یا کهنه آباد
 ۲۵الکوزي کورني او  ۸۰

 تایمني او قبچاق
۱۰۵ 

مایله کښته د سیند پر کیڼه  ۴ ېله اوب

غاړه، ددوی دوبني مزکرونه د ماله سر 

 په غرۀ کې دي

  کورنۍ برخې

تاجیکان په کې استوگن دي ۱   ۱۰۰ دریابان چې 

تاجیکان په کې استوگن دي ۲ بازارچه( چې    ۱۲۰ مین جان )یا جوی 

میشت دي ۳   ۱۵۰ بِد بنفش، چې غلزي په کې 

چې تاجیکان په کې استوگن دي ۴   ۱۰۰ سرکوچه )یا جوی سرکوچه( 
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 ۵۰ قبچاق ان  دو آو ـ دهان  دو آبده

مایله کښته د سیند پر کیڼه  ۱۴ ېله اوبـ

د الحاق په ټکي  سیندغاړه د هفت گله د 

 کې

  ۶۰ غلزي لکـۀ سنگ

 قرشک
قبچاق  ۹۰بارکزۍ کورنۍ  ۱۰

 کورنۍ
۱۰۰  

   پنج میران
یله. د سیند له سویله یولس نیم ما ېله اوب

 مایله ۲

 د ه دراز
تایمني  ۱۰۰پوپلزۍ کورنۍ  ۵۰

 او قبچاق کورنۍ
۱۵۰ 

مایله کښته. د سیند پر کیڼه  ۱۱ ېله اوب

 غاړه

   چناران
مایله کښته. د سیند پر کیڼه  ۱۲ ېله اوب

 غاړه

 ۳۰ بارکزي شاه نو
مایله کښته. د سیند د  ۱۲ ۱/۲ ېله اوب

 مایله ۲ ۱/۲سویل 

  ۲۰ تاجیک او قبچاق سر ازیه؟ سر  آسیا؟

  ۴۰ غلري سجاَو 

 ۱۵ قبچاق سـَـبـَراز یا سیبراز
 ۳شمال لویدیځ په  –د شمال  ېد اوب

 مایلۍ کې

 راوړل سي. سیمه ییز واښـۀ زهرجن دي او د آسونو لپاره مرگوني دي.  څخه یا له غرونو ېواښـۀ باید له اوبـ 

 ۲۰ غلزي تون 
مایلۍ  ۳ ۱/۲لویدیځ په  –شمال  ېد اوب

 کې

 مایلۍ کې ۴لویدیځ په  –شمال  ېد اوب ۵۰ غلزي کوهیان یا کویان

 ۵۰ غلزي شور گ رد
 ۶ ۱/۲شمال لویدیځ په  –لویدیځ ېد اوب

 مایلۍ کې

  ۵۰ آخوندزاده پیروزي

 مرود

 مرود

 ۵۰ الکوزي

۲۸۰ 
مایله  ۴۳د عالقه دارۍ سر.له هراته 

 کښته ېمایله له اوب ۱۷ ۱/۲پورته او 

 ۱۰۰ تاجیکان

 ۸۰ ظهوریان

 ۲۰ نورزي او سکزي

 ۶۰ نورزي ۲۰قبچاق او  ۴۰ بوریا باف

د ډاگ  الرېهرات پر  –د دایزنگي 

 ۱/۲دفتر. د سیند پر ښۍ غاړه له مروې 

 مایله کښته ۲

 ۵ سید رباط آخوند
مایله پورته د سیند پر  ۲ ۱/۲له مروي 

 ښۍ غاړه

 ۲۰ نورزي سبیرک

د ډاگ دفتر الرېدایزنگي پر  –د هرات 

مایله  ۱۰د سیند پر ښۍ غاړه له مروۍ 

 پورته

 سیروان 

 سیروان
 ۱۵۰ افغانان )پښتانه(

 د عالقه دارۍ سر ۲۰۰
 ۵۰ قبچاق او تایمني

 ۱۰۰ قبچاق تگاو نایک
او د  تگاو د سیند ښۍ غاړې ته عمود دی

  ناو په شمال کې دی

 ۴۰ قبچاق پلواري
مایلۍ کې، د سیند د  ۱۰د ختیځ  ېد اوب

 مایلۍ کې ۳سویل په 

 ۴۵ قبچاق قالت
مایلۍ کې، د سیند د  ۱۲د ختیځ  ېد اوب

 مایلۍ کې ۱شمال په 

  ۱۰ آخوندزاده کــُـشـتــَـک

 ۵۰ خواجه؟ دیب گل
مایلۍ کې، د سیند د  ۱۱د ختیځ  ېد اوب

 مایلۍ کې ۳سویل په 

 .... نـۀ سته څوک استوگن رکَوجه

مایلۍ کې د  ۱۷ ۱/۲د ختیځ په  ېد اوب

سیند پر کیڼې غاړې. دلته کرنیزه ځمکه 

د سبزوارو او نورو نیږدې شاو خوا 

 کلیو کارگران کري
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 سب ورز
 ۵۰ قبچاق

۱۰۰ 
مایلۍ کې، د  ۲۲ ۱/۲د ختیځ  ېد اوب

 ۶۰ سید مایلۍ کې ۱سیند د سویل په 

 ... نـۀ ستهڅوک  استوگن ارویج یا ارویچ

مایلۍ کې، د سیند پر  ۱۸د ختیځ  ېد اوب

د  « کورکي» ښۍ غاړه، دلته کرهنه د 

 سیمې کارگران کوي

 Kurki کورکي
 ۲۰ قبچاق

۳۰  
 ۱۰ تایمنیان

  ۱۵ قبچاق ـهوجـ  

  ۱۲ سید تنوره

  ۸ سید سفید دالک

 چشت  

 چشت
 .... سید

۱۰۰ 
دایزنگي  –د عالقه دارۍ سر. د هرات 

 .... تایمنیان د ډاگ یو دفتر دی الرېپر 

 ۲۰ .... تگاو سني

د ډاگ یو  پر الرېدایزنگي  –د هرات 

مایله کښته د سیند  ۶دفتر دی. له چشت 

 پر ښۍ غاړه. ددې ځای خلک مالدار دي

 تگاو غازي
 ۲۰ انسید

۳۰  
 ۱۰ تایمنیان

 ۳۰  کفتر خان
مایل کښته د سیند پر ښۍ  ۱له چشت 

 غاړه

  ۲۰  سنجتک

 ۳۰  بیشه
مایل  ۱فیټه لوړه. له چشت  ۴۸۹۰

 پورته د سیند پر کیڼه غاړه

 ۴۰  د ه زیر یا د ه زوار
مایله پورته. د سیند پر  ۲ ۱/۲له چشت 

 کیڼه غاړه

  ۴۰  خال  سکه

  ۱۰  چنارک

 Salmia  ۴۰ سلمیه
مایلۍ کې او د  ۴ ۱/۲د چشت د ختیځ 

 مایلۍ کې ۲سیند د شمال په 

  Sinjh  ۲۵ سینج

   شیر خواجه
مایله پورته د سیند پر ښۍ  ۱۰له چشت 

 غاړه

 

اوبـ په   ېد  اعقاب  ددوی  لري.  شهرت  کبله  زیارتونو له  د  روحانیونو  د مشهورو  داري  عالقه  چشت  د  ولسوالۍ  د 
رقابت او سیالي لري.    پادشاهي او صالحي ویشل سوي او تل په خپلو منځو کې 

ډلې  کورونه دي او له دې    ۷۰۰څخه د والي ټاکل سوی مرستیال همدلته ژوند کوي چې ددۀ تر مشرۍ الندې    ېله اوبـ

پادشاهي،    ۱۰۰څخه   او    ۱۰۰ئـې  ډیرې لویې    ۴۰۰صالحي  او هزاره گان دي. دوی  تایمنیان، قبچاق  بلوڅان،  ئـې 
کال کې د یو ډول وژونکي ناروغۍ له کبله د دوی د رمو ټول شمیر  ۱۹۰۴لویې رمې لري خو په  ته راټیټ   ۷۰۰۰ز 

 سو.  
ناقص او نا درست  دی.  د کلیو پورتنی وړاندې سوی لیست ظاهراً 

راغلی  د کورنیو شمیر په دې حساب کې  له یوې   ۲۹۰۰تقریباً   چې  شمیر څخه  له دې  کورنۍ شمیرل سوی دی چې 

او تایمني او   ئـې غلزي  او یو پر څلورمه  ئـې قبچاقان،  چې دوی  سیدربعې لږ  ویل سوي  دي.  پسونه،   ۱۰۰۰۰۰ان 
لري.    ۷۳۵ښکر لرونکي کورني څاروي،    ۳۰۰۰۰  آسونه او څو اوښان 

حاصل د کلنی  کال کې(  ۱۹۰۴)په  ټولټال دې ولسوالۍ  یو میلیون او اووۀ سوه او پینځوس زره( مونده ۱۷۵۰۰۰۰ز   (
او وربشې    غالت غنم  وې.  وو  عمدتاً  وریجې هم  ورسره یو لږ شمیر  معمول )چې  هماغه  مازاد ئـې  ؟   (۱/۲موجود 

بڼه ئـې باید  په دې ډول    ژ( –وي    ۱/۵)سمه   نډه دی.  مو  ۳۵۰۰۰اټکل کیږي چې 

میتلند ددې ځای د خلکو په هکله وایي  :ښاغلی 
ان پیاوړی حاکم   ځانگړتیا لري او ویل سوي چې  د زړورتیا او خپلواکۍ  له سرکوبولو یا ورباندې ظلم  " دوی  ددوی 

گاونډیانو سره په ښو  او له خپلو  ستونزې جوړونکي نـۀ ښکاري  سرکښ او  ویره لري. دوی په عام ډول  کولو څخه 
چې  اړیکو   نـۀ ښکاري  داسې  لري خو  له فیروزکوهیانو سره جزئـې مشکالت  کله نا کله  ورسره دوی دې  کې دي. 
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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 

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

ښکاري  داسې  بیا هم(  له تایمنیانو سره په دوستانه موقعیت کې دي )او  چې  ولري. دوی په خپله وایي  خوني دښمني 
وگړي ئـې بډای وایي چې دوی    چې دې سیمې دې د سمسورتیا پر لور وده کړې وي او استوگن  حاکم  او شتمن دي. 

ونیول سي، دا خوا شینوونکې ده، ځکه د هراتیانو په پرتلې له ۀ تکړه خلک دي او باید په افغان پوځ کې  ـښ دوی   ډیر 

سي." )میتلند   سرتیري جوړیدای  ۀ  ـښ ونلیس، دابس  ۱۸۸۶ –  ۱۸۸۴څخه   ،۱۹۰۴) 
دریا د    :)ن(  ۶۲ –  ۲۵،  ۳۳  ۰  ۴۱  :دریای اولنگ  :اولنگ،  روډ په نامـۀ هم یادیږي   «1خرچان»دا یو سیند دی چې 

د سیند یوه برخه ده.    چې د ادرسکن 
د چهار محل په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې    :۶۲ –  ۷،  ۳۳ –  ۱۸  :قلعـۀ عمر خان   ۴۰دا د سبزوارو د ولسوالۍ 

د سبزوارو د شمال ختیځ په  ۱۹۰۴په کې ژوند کوي. )دابس    نۍکورو دا کلی   یلۍ کې دی.  ما  ۲( 

   کې یو کلی دی.    دا  :)ن(  ۶۴  –  ۱۰،  ۳۳  –  ۲۸  :اوزبید  :ُازبید  د فراه روډ پر غاړه د تیورې په سویل لویدیځ 

علیا په    :)ن(  ۶۳  –  ۱۸،  ۳۳  –  ۵۵  :پابِد  ختیځ  د شمال  فارسي  د  )امام    ۹  ۳/۴دا  قشالق دی.  یو کوچنی  کې  مایلۍ 

په لږ وړاندې سویل ختیځ کې  شریف(    )ن( کې واقع دی.    ۶۳  –  ۱۹،  ۳۳  –  ۵۴پابد سفلی 
چشت    :۶۳  –  ۳۰،  ۳۴ –  ۲۳ :پاده ها  :پدها مایله کښته یوه دښته او یو کوچنی    ۱۴د هریروډ پر ښۍ غاړه له خواجه 

ډول پوښل سوې موقعیت لري؛ د پدا    کلی دی چې چې د پدا او ولې په ونو په گڼ  د یوې درې په اوږدې تړانگې کې 
 د ونو له کبله ورته پدها وایي. )میتلند(

په اوږدو کې د استوگنې    الرېکشک د   –فیټه. دا د قلعـۀ نو   ۳۸۳۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲ –  ۵۵،  ۳۴ –  ۵۴ :پدۀ الغري

د قل سیمه  ده؛ دا  په    ـۀعـیوه سیمه  لویدیځ  سویل  د    ۱۷نو د  ده. دلته  کې  د  »مایلۍ    ۶۰د طایفې    «2ریانشکدایزنگي 
ز  ۱۹۰۳ژ( له خوا سره یو ځای کیږي. په   –کورنۍ ژوند کوي. د پدۀ کج او کوچه زرد دښتې د اَو کمري )آب کمري  

 کال کې دلته یو رباط او د ساتونکو ځای جوړ سوي ول. )میتلند(

   نو کدري  دا د پدۀ کج په تنگې درې کې یو کلی دی.    :)ن(  ۶۲  –  ۵۷،  ۳۴  –  ۵۴  :پدۀ 

پده  د هریروډ پر کیڼې غاړې له بوریاباف   :)ن(  ۶۲  –  ۵۵،  ۳۴  –  ۱۴  :پـُـِل  دا    ۶  ۱/۴دا  پورته یو کلی دی.  مایله 
بي.سي.    «3پداپـُـِل    »  کلی د )آی.   (۱۹۰۴په نامـۀ پیژندل کـېـږي. 

کج لري. کیدای سي دا    ۷۷دا د   :۶۲، ــ  ۳۴ــ   :پدۀ  نو په ولسوالۍ کې موقعیت  د قلعـۀ  لغاري کورنیو یو کلی دی چې 

ولري.   –کج )؟!    اکلی په پد  ژ( کې موقعیت 
پر   :۶۳  –  ۱۷،  ۳۳  –  ۱۲  :پادیاگون له ختیځه  یوه تنگه دره ده چې  په سویل لویدیځ گوټ کې  تایمنیو د سیمې  د  دا 

 فراه روډ راکوزیږي. )امام شریف(
 د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده.    :پهلوان

 )ن(  ۶۱ –  ۵۵،  ۳۴ –  ۹ :پره  :وگورئ  :پهره 

فیټه. دا په غوریانو کې یو مشهور زیارت دی چې د زنده جانو د سویل   ۲۹۷۰  :لوړوالی  :۶۱ –  ۴۹،  ۳۴ –  ۱۶  :پای
یا )د پـښې د پـَل د نښې(    مایلۍ کې موقعیت لري. ویل سوي چې ۵ختیځ په  دا ځای خپل قدسیت له )پای( یعنې )پښې( 

بل ولي یا روحاني څخه   پښو د پل یا کوم  د  د علي  موخه ئـې  چې ښایي  اخلي  د اوبو ي. دلته  وله مخې  په رباط کې 
سته چې تر څنگ ئـې د ولې لویې لویې ونې او څو   سیندزیرمه سته او هم په چم گاونډ کې ئـې د اوبو یو پیاوړی  هیو

ژوند کوي. )پیکاک، گریسبش(  سترې د صنوبر ونې هم سته. په رباط کې څو تنه فقیران 

 ۶۴  –  ۱۶،  ۳۳  –  ۴۴  :پسار  :وگورئ  :پای حصار

 امام په   :۶۲ –  ۶،  ۳۳ –  ۱۷  :پای  لري.    ۲دا یو کلی دی چې د سبزوارو د سویل لویدیځ   مایلۍ کې موقعیت 

یو کلی دی چې  :۶۲ –  ۱۱،  ۳۳ –  ۱۷ :پای کشک کې  د سبزوارو په ولسوالۍ  )اې.بي.سي.(  ۵۰دا   کورونه لري. 
د پُشِت شهر په عالقه دارۍ کې د  :)ن(  ۶۲  -۲،  ۳۳ –  ۲۲  :پاج کورونو یو کلی دی.    ۳۰۰  دا د سبزوارو د ولسوالۍ 

نامـۀ یو کوتل په ۱۹۰۴)دابس   شان په همدغـۀ  همدا   کې دی.    ۶۴ –  ۵،  ۳۳ –  ۳( 
چپ  :وگورئ  :پاج  ۶۴  –  ۱۲،  ۳۳  –  ۱  :میرزا علي 

 د دوزخ درې مقابل لوري کې یو کوچنی کلی دی. مرغاب د سیند پرغاړهد دا    :)ن(  ۶۳ –  ۴۶،  ۳۵ –  ۱۲ :پلنگان 

 کشان  :وگورئ  :پلنگ هوالي
د    :۶۲  –  ۵۴،  ۳۳  –  ۵۱  :پالرستان له دا  د فارسي  دی چې  استوگنځی  د نورزیو یو کوچنی  کې  ِسـه درخت په کلي 

)ِمرک(  ۲۱لویدیځ څخه    مایله لږ شمال خوا ته کوږ واقع دی. 

 
1 - Kharchan Rud 
2 - Karianash Dai Zangis 
3 - Pul -i -Pada 
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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 

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

نامـۀ یوې درې کې  :۶۵ – ۳۳،  ۳۴ –  ۱۷ :پله سنگ موقعیت    دا د غور په شمال ختیځ کې یو کلی دی چې په همدغـۀ 
د چپري کوتل د سویل په  لري. )اې.بي.سي.(  ۵لري، دې درې کې ښه کرهڼه سوې ده، دا کلی   مایلۍ کې موقعیت 

 په شمال ختیځ کې د مرغاب پر غاړه یو کلی دی.    :)ن(  ۶۵ –  ۳۳،  ۳۵ – ۱  :پال بــِـهه :یا  :پال بَهه  دا د چخچرانو 

  ۲۱فیټه. دا په کرخ کې د سړک له الرې د هرات د شمال ختیځ په   ۳۸۶۰  :لوړوالی  :۶۲ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۳۰ :پالیزکار
 کورونو یو کوچنی کلی دی. وگورئ: د بابا کوتل )پیکاک(  ۳۰مایلۍ کې د  

 ن(  ۶۲  –  ۲۳،  ۳۴  –  ۲۱  :پال وان پیري  :وگورئ  :پال پیري( 

په   «رباِط غوریان»دا د    :)ن(  ۶۲  –  ۲۳،  ۳۴  –  ۲۱  :پالوان پیري کې د کرخ د  ۳د ختیځ  پر غاړه یو الرې    مایلۍ 

افغانان )پښتانـۀ   تاجیکان،  کې  کلي  د څارویو   -کلی دی. دې  دلته  ژوند کوي.  څانگه  سبزواریانو یوه قومي  ژ( او د 
)بومي معلومات،  لپاره پریمانه خوراکي توکي سته ا او پریمانه دي.  اوس(  ۱۹۰۷و اوبـۀ ئـې ـښې  پل پیري   د  دا کلی 

په  د ختیځ   .مایلۍ کې دی  ۱۲په نامـۀ یادیږي. دا کلی د هرات 
دا د اوبې په ولسوالۍ کې یو لوی کلی دی چې د یوې غونډۍ پر سر جوړ سوی    :)ن(  ۶۳ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۲۰  :پلواري

چې ښه کرهڼه په کې سوې واقع دی او   ۳او د سیند له سویل څخه   نامـۀ یوې درې کې  مایله لیرې دی او په همدغـۀ 

له غرنۍ څوکې راککورونه په کې دي.    ۴۰د قبچاقانو   وزیږي او په دره په هریروډ کې له شمال لوري د مورخولې 
له اوبـِـ کې  وښو،   مایله پورته راڅرگندېـږئ.  ۱۰  ېهمدې درې  په ښو  کې  دره په حقیقت  میوو بڼونه سته او  د  دلته 

هم سته. سون   رشقه بولي ډکه ده همدا شان دلته یو ډول دنگه شوتله )شبدر(  کویک او هغه څخه چې خلک ئـې وحشي 
نو باید له غرونو راوړل سي خان، دابس  لرگي ناکافي دي،  شان د پلواري د درې له الرې (  ۱۹۰۴. )صاحبداد  همدا 

 .  هم بهیږي  سیندیو 

کې د موسی زیو غلزیو د    :)ن(  ۶۳ –  ۳۴،  ۳۵ –  ۳۴  :پنیرک د مرغاب په ولسوالۍ  کلی    ۱۵۰دا  کیږدیو یو کوچنی 
نامـۀ یوې درې کې واقع ده چې   دی. دوی د ځمکې په لویه برخې کې کرهڼه کوي. ددوی د استوگنې سیمه په همدغـۀ 

پرته ده، د   ئـې یو   ۱/۴له ختیځه مخ په لویدیځ  پراخه ده او له منځه  دا دره د باالمرغاب   بهیږي.  سیندمایل په اندازې 
په   ده. دوی    ۹د ختیځ  او    ۳۰۰پسونه او وزې،    ۱۴۰۰۰مایلۍ کې  )ونلیس، دسمبر    ۸۰اوښان  لري.  (  ۱۹۰۳آسونه 

هم سته او باال پنیرک په    ۶۳  –  ۳۴،  ۳۵  –  ۳۳پائـین پنیرک په   :دوه نور کلي   )ن(  ۶۳  –  ۳۴،    ۳۵ –  ۳۲)ن(؛ 

دا نوم د مرغاب د اساسي درې د څلورو مایلو په اوږدوالي یوه تړانگه   :۶۳ –  ۳۲،  ۳۵ –  ۱۵  :ژ( –)پنجاب    :پنجاو
حنیفه پورته مد  سویل ختیځ په   ده چې له بنِد مـح موقعی  ۵او د کیلریخته د  برخه یو مایل د درې  ت لري.  مایلۍ کې  دا 

نهنگ غرنۍ   خاورینې غونډۍ راتاو دي، سویل کې ئـې د خواجه  ارتوالی لري او له شمال لوري ئـې هماغه معمولي 
غالت  اندازه  کافي  نسبتاً  او  حاصلخیزه ده  ډیره  دره دلته  دي.  پوښلي  واورو  په  ئـې  سرونه  د غرونو  چې  ده  لړۍ 

د بیان زیو، با لري. ددوې    ۲۱۶رکزیو او درانیانو  تولیدوي. دلته  کورونه دي چې بې شمیره پسونه اووزې او اوښان 

ېـږي. پورې غـځ د بیان زیو د کلي په نامـۀ یادیږي او د سیدو خان تر کلي     ساحه له یوۀ کلي پیل کیږي چې 
ِده  د تایمنیانو په    :پنج  ئـې د کوۀ واله د س   عالقېدا  سیمې  د استوگنې  یوه سیمه ده چې  په هغو منځغرو  کې  ډډې  ویلي 

پر فراه روډ راکوزیږي.  واقع دي  او تنگیو کې    چې 
د هریروډ د   :۶۳  –  ۱،  ۳۴ –  ۱۶  :پنج میرام کورونو یو کلی دی چې  د پوپلزیو، تایمنیانو او قبچاقانو د پینځوسو  دا 
اوب  ۲سویل په   او د  په    ېمایلۍ کې  لویدیځ  )دابس    ۱۱  ۱/۲د  ته   (۱۹۰۴مایلۍ کې واقع دی.  کلی ظاهرًا چناران  دا 
 .  نیږدې دی
چې    :۶۳، ــ  ۳۴ــ    :پنج پیران  کورونه لري.    ۲۰دا په اوبې کې یو کلی دی 

 د درازي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.    :پاوغوني
چې د  ۴۳۴۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱  –  ۵۵،  ۳۴ –  ۹  :پهره  کفتري پر ژۍ په   فیټه. دا په دیوالونو کې راتاو یو کلی دی 

)خو خلک ئـې پهره یادوي( په نالې کې د هرات د سو مایلۍ کې واقع دی.    ۲۴  ۱/۲یل لویدیځ په  بله وینا د )بیرنجي( 

د   ۱۲ئـې د طاهریانو،   ۴۰کورنۍ ئـې د تیموریانو،   ۱۰شمیر څخه  دې  کورنۍ ژوند کوي. له    ۳۲۵په پهره کې   ئـې 
تـنو    ۱۰ئـې د بارکزیو،   ۱۰ظهوریانو،  )پـښ )افغانانو(  ئـې د کیانیانو دي او پاتې نور ټول   ۱۰ژ(،    –ئـې د مرداجي 

ئـې تروې اوبـۀ لري. دې    ئـې تاجیکان ددې ځای اوبـۀ له اتو کاریزونو دي؛ خو په دغو کاریزونو کې یو شمیر  دي. 
د کلي کلني حاصالت د غنمو  ۴۰۰۰کلي کې    خرواره وربشې دي.    ۳۰۰خرواره او   ۵۰۰  پسونه سته. 
دا د خاصه دارنو یوه نوې پوسته ده چې په قلعـۀ نو کې د نره تو په نامـۀ د یوې زړې :  ۶۳ – ۳،  ۳۴ –  ۴۵ :پاره کژ

د چکاو )چک آب  (.  ۱۹۰۳کال د شمال په یو مایلۍ کې واقع ده. )دابس    .  ژ( په نامـۀ یو ځای ښیي –اوسنۍ نقشې 
ــ  ۳۴ــ    :پریگي د هرات    :۶۲،   ورڅخه تیریږي.  الرهقادس   –دا یو ټیټ کوتل دی چې 

َـمـَـن  :یا  :ـرَچـمـَـنپُ او هم د فراه د والیت د څلورمې درجې د ولسوالۍ    :)ن(  ۶۳  –  ۵۳،  ۳۳ –  ۸  :پَرـچ دا د یوۀ کلي 
ټولټال  مرکز دی چې  په   ۴۷وگړي لري او په    ۳۵۰۰۰اداري  پرچمن  کال کې په الندې ۱۹۱۴کلیو کې تیت دي.  ز 
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 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
 
 
 
 

کلی دی.    ۴۸۷۰  :لوړوالی  :ډول شرحه سوی دی فیټه. دا د تایمنیانو د سیمې په سویل کې د تاجیکانو یو دائـم استوگنی 
د  له غور څخه  چې  مجبوره کیږي  په ژمي کې  وگړي  استوگن  ډیري  د غور  چې  ځای دی  یو ډیر مشهور  ځکه  دا 

پرچمن ته د ژمي د تیرولو لپاره کډه وکړي.    سړې هوا له کبله ووځي او دلته 

یاد سوی د   سیند  وروستۍ  لوري  سویل  له  کې  په کلي  د پرچمن  لري  لوری  لویدیځ  څخه عام  له گاونډ  د زرني  چې 
له   کیږي او  سیندغوري مشکان  اوبـۀسینددواړو    د  سره یو ځای  گډې  له   ونو  کیدنې  د غور له تگاو سره د یو ځاې 

)امام شریف(  ۱۲ټکې    مایله کښته سره گډیږي. 

  همدا  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۰دا د سبزوارو د سویل ختیځ په    :)ن(  ۶۲  –  ۱۲،  ۳۳  –  ۱۲  :فرمکان  :یا  :پرمکان

کې؛ او دشِت چاه پرمکان په   ۶۲  -۲۱،  ۳۳ –  ۹شان دلته کوۀ چاۀ پرکمان په   )ن( کې سته.    ۶۲ –  ۱۸،  ۳۳ –  ۹)ن( 
هریرود  ترپه شمال کې  متداوما  له پلوه   د اروپایي لیکواالنو او سیالنیانو دا نوم  :۶۳ –  ۳۰،  ۳۴  –  ۳۰  :پاروپامیزس

په هکله ً لړۍ ددوام  مهالونو لیکواالنو د پاروپامیزس نوم د غزني  دی  کارول سوی  د راتاو سوې غرنۍ  د لرغونو   .

لپاره کارول او کندهار تر منځ غرونو سترې کتلې  بلخ  سیمه ییز نوم   یاو هرات،  چې  تر څنگ  نوم ددې  خو دا  دی. 
نــۀ ده چېنوم  خیالي    حتی  دا نوم ناپیژندل سوی،بلکه  اخلو    دی او دلته ئـې موږ پل نـۀ ډیرۍ غرنۍ    دی، دا هم سمه 

وگورئ  راوړلنامـۀ الندې   غـۀتر د  دې  لړۍ او متمایزه لړۍ  بنِد بابا  :سي. 
د فیروزکوهیانو یوه څانگه ده. :پارسا  دا 

سي هغو پاړسي ژبو ته په اطالق کې وویل سي چې په اصل ک  :پاړسیوان ې ایراني نژاده دي. میتلند وایي چې  کیدای 

د پاړسیوانانو تقریباً  په والیت کې   کورنۍ استوگنې دي.    ۹۰۱۴۰دهرات 
ډډې کې د یوۀ گړنگ پر  «4روِډ پروانه»دا د  :  فیټه  ۳۹۸۹  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲ –  ۱۲،  ۳۲ –  ۳۰  :پروانه په ختیځې 

مایلۍ کې موقعیت لري. دې کلي کې له خټو جوړ لوی لوی کورونه   ۱۲ژۍ باندې یو کلی دی چې د هرات د شمال په 
کال هم لري. ددې ځای کورونه ظاهراً ټینگ کورونه ښکاري چې لوړ دیوالونه    هیارډ مربع په ارتوالي یو  ۶۰دي او د 

د یو بل ترڅنگ جوړ سوي او باندني خپله   په  لري او کورونه په شان  دا کورونه د کواړۍ کتلې  بامونه لري.  گنبدي 

لري چې ځینو ځایونو له  دیوالونه   کال په خپله لوړ دیوالونه  جوړ سوي دي.  منظر له اړخه نښتي  یو بل سره ددفاعي 
خ  ټوله له  کال په لومړیو کې  دا  چې  نـۀ سته  شک  کارول سوي دي.  خښتې  پخې  ئـې  وروسته کې  جوړه وه خو  ښتو 

اوس ډیرۍ برخه ئـې له خټو جوړه ده. دیوالونه ئـې    رارکرارک رسیدلې چې  په خټو بیا رغاول سوې او تر دې کچې 
په   خواوو ډیر نیږدې سوي دي.  او سویلي  او کورونه ورته له شمالي  ځای  ۱۹۰۴ضعیف ښکاري  کال کې دا    ۷۰ز 

اوبو آس   ۱۰پسونه،    ۲۸۰۰کورنیو ونیو. دوی    تاجیک یوه د  ئـې  په هر کاریز کې  او  او دوه کاریزونه درلودل  ونه 

دلته په ندرت موندل کیږي او باید له   سون لرگي  راوړل سي.   «5کوۀ کیتو»ژرنده هم لرله.  ځای د غالتو څخه  ددې 
اټکل سوی دی   :  مازاد داسې 

 مونډه  ۱۵۰۰ غنم

 مونډه  ۱۲۰۰ وربشې

 

منځو   خپلو  په  وگړي  ځای استوگن  )میتلند،  ددې  توپک لري.  قبضې خولبور  څو  توپک او  لرونکي  جاغر  دوه  کې 
 (۱۹۰۴پیکاک. ونلیس 

   یو کلی    سیندد    «6َسرپـَـنـَـک»د    کېشمال ختیځ  په  د تیورې دا    :)ن(  ۶۴ –  ۵۱،  ۳۳  –  ۴۱  :پسابند په اوږدو کې 

د غور په والیت کې اداري مرکز دی.    دی.  نامـۀ د ولسوالۍ   پسابند په همدغـۀ 

یوه    :۶۴ –  ۱۶،  ۳۳  –  ۴۴ :پای حصار  :یا  :پاسار په غوراتو کې  ختیځ کې  او سخر په شمال  تیورې په شمال  دا د 
ده. ولسوالۍ  بیان سره،  کوچنۍ  ده. په دقیق  یوه مشهوره سیمه  کې  ټولې سیمې  سیمه په دې  پاسار د هغې   پسار یا  دا 

نوم درې نو پراتـۀ دي او همدا  کلي  گډ وډ تیت او خوارۀ کوچني  کې ئـې  په لمن  له  م دی چې  څخه    )پای حصار(ئـې 

د فراه روډ یوه څانگه ده له   دره چې  دا  ده او د   ۴۰۰تر   ۳۰۰اخیستی دی.  یارډو پراخه ده چې کرهڼه په کې سوې 
شریف(ته تللې ده  شهرک  له الرې بنِد بور  د  یوه ښه الرهمیوو ونې لري. له دې ځایه    . )امام 

فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.   :پشه ئـي  دا د محمودي 
 )ن(  ۶۳ –  ۱۳،  ۳۴ –  ۵۵  :خارستان  :وگورئ  :پشه خان

 
4 - Rud -i- Parwana 
5 - Koh -i- Kaitu 
6 - Sarpanak 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

څخه تر   :)ن(  ۶۳ –  ۵۹،  ۳۳ –  ۵۴  :پشه تور د اشالن له درې  یوۀ کوتل نوم دی چې  کې د  د تایمنیانو په سیمې  دا 
کوتل د   واقع دی.    ۵د لویدیځ په   «7هولمه د تنگي»فراه روډ پورې الره ورڅخه تیریږي. دا   مایلۍ کې 

په دواړو کلیو کې ټولټال   :)ن(  ۶۲  –  ۲۶،  ۳۴ –  ۲۳  :پشدان رونه کو  ۱۸۰دا د کرخ په سویل کې دوه کلي دي چې 

)پیکاک(  واقع ديدي.  کلي د کرخ او هرات تر منځ نیمایي الرې کې   .  دا 

 ن(  ۶۲ –  ۲۶،  ۳۴ –  ۲۳  :پشدان  :وگورئ  :پاشتان( 

  زرغون هرات    :)ن(  ۶۲  –  ۳۸،  ۳۴  –  ۱۸  :پښتون  د  د    –دا  او   الرېاوبې  هرات  د  چې  دی  پر غاړه یو کلی 

لري.   دا ځای د پشتین په نامـۀ هم ښیيمروې تر منځ نیمایي الرې کې موقعیت   .  اوسنۍ نقشې 

ده  :۶۳  –  ۴۱،  ۳۳  –  ۲۳  :پسک ولسوالي  یوه غرنۍ  کې  په سویل لویدیځ  د غور  ټول  ؛  دا  کې  ولسوالۍ  هغه    ېدې 
د    سیمې وگړي    «8لجيکی  آبِ »رانغاړل کیږي چې  ولسوالي  ددی  راټولیږي.  په کې  او ټول   ۱۲۰۰اوبـۀ  کورنۍ دي 

اکثریت ئـې د چهار مغزو ونې دي.  سیندئـې تاجیکان دي. دلته د   ونو او کانالونو په اوږدو کې بې شمیره ونې دي چې 
موقعیت لري.   د ِده تیتان په سویل لویدیځ کې   دا ولسوالي 

 ده.  دا د جمشیدیانو یوه څانگه  :پاتور خاني

 )ن(    ۶۲ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۱۷ :پیرک  :وگورئ  :پــِـرک
 )ن(  ۶۲  –  ۱۲،  ۳۲  –  ۳۰  :پـَـروانه  :وگورئ  :پــِــروانه

 دا د سبزوارو او کالِت نظرخان تر منځ نیمایي الرې کې یو کلی دی.    :)ن(  ۶۱  –  ۲۸،  ۳۳ –  ۲۵  :پـِـشـِن جان 

کې یو متر  :۶۴، ــ ۳۴ــ   :پیش ناور کلي اوسیدونکي   يوک کلی دی. ددې کلي ځمکې د گاونډدا د شهرک په ولسوالۍ 

 (۱۹۰۴کري. )دابس  
)  ژ( –)د واټن ټاکنې له اړخه    :)ن(  ۶۳ –  ۳۰،  ۳۵ –  ۴  :پیوار یا )اوږد فرسخ(  مایله( دی    ۷یا   ۶پیوار یو )گرگ( 
کلی سویل لور ته   «9درۀ بامد »چې   نامـۀ بل کوچنی  په همدغـۀ  موقعیت لري. )میتلند(  مایله کښته په  ۲په سویل کې 

 )ن( کې واقع دی.    ۶۳ –  ۳۰،  ۳۵ –  ۳
ختیځ په    ۳۴۶۰  :لوړوالی  :۶۲  –  ۲۶،  ۳۳  –  ۲۴  :پیرک سبزوارو د شمال  دا د  کلی    ۱۷فیټه.  یو کنډواله  مایلۍ کې 

)امام شریف(  دی. 
 ۶۲ –  ۴۵،  ۳۴ –  ۴۸  :ماراش   :وگورئ  :پیرکه

د الش جوین    :۶۱  –  ۵۸،  ۳۳  –  ۲۰  :پیرچکرام د سبزوارو لویدیځ   الرېهرات    –دا  چې  ته نیږدې یو زیارت دی 

ځای  ۀ  ـښ وهلو لپاره فوق العاده  د کمپ  د لښکر  سي  کانال غاړه کیدای  سړک یوه یا بله غاړه او د  د  ته پروت دی. 
تر  اوسي.   او شیربخش  د کاریز دشت  ویشي؛دا ځای  ډول  ۀ  ـښ واټن په نسبتاً  له کاریز څخه    منځ  ډول  یا   ۱۵په دې 

څخه  مایله او    ۱۶ ئـې اوبـۀ نـۀ سته. )میتلند(  ۱۷له شیربخش  نیږدو ترینو ځایونو کې   مایله واټن راځي چې 
کې د    :)ن(  ۶۲  –  ۱۸،  ۳۴ – ۱۷  :پِرک کورونو یو کلی دی. )اې. بي.سي.(   ۸۰ویل سوي چې دا د هرات په ولسوالۍ 

د سویل ختیځ په   ددا کلی    موقعیت لري.  مایلۍ کې    ۸پرک په ډول هم لیکل سوی دی چې د هرات 
د    ۳د هریروډ پر ښۍ غاړې له اوبې    :)ن(  ۶۳ –  ۱۲،  ۳۴  –  ۲۱  :پیرکامل د انو  سید  ۳۰مایله پورته یو کلی دی؛ دا 

وي.  کورنیو یو کلی دی. )صاحبداد خان(   کامل کلی  مد  مـح دا کلی دې هماغه د خواجه  ښکاري چې   داسې 
 کورونو یو کلی دی.    ۵۰دا د اوبې په درې کې د آخوندزادگانو د    :۶۳، ــ  ۳۴ــ    :پیروزي
د کوتل له الرې له فارسي څخه تر    «10غوته چک»فیټه )؟( د    ۲۵۱۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۲۵،  ۳۴ –  ۶  :پیرسرخ

الرهرات پورې   څلور ېد تللې  د سویل    منزل دی چې  مپه اوږدو کې  مایلۍ کې واقع    ۲۷سویل ختیځ په    –د هرات 

پیر سرخ موقعیت لري چې   د یو نیم مایل واټن په اوږدو قلعـۀ  له زیارت څخه   کورونه لري. )ِمـرک(  -۸دی. 
دره  یو پراخ    :۶۱  –  ۲۴،  ۳۲  –  ۲۳  :پیتاو  ورڅخه کښته    سینددا  پیل کـېـږي او  څخه  د انار درې له تنگي  دی چې 

تښتي  سیند  لوی  انار درې لهد  پاتې اوبـۀ  وروسته له دې  بهیږي.    نهوسینددوه کوچني   د اوبولگولو    او  څخه  د زکین 
 یتلند(له نیږدې ځایه راپورته کیږي. )م ته  وروستی یاد سوی کانال د تنگي سویلي مدخل  ي. داکیږکانال ته راگرځول  

د زیرک درانیو یوه لویه څانگه ده. وگورئ:  پوپلزي په   دا  د کمیسیون  تحدید  د سرحدي  کندهار ټوک. د افغانستان  د 

کورنۍ او یو څو نورې ئـې په غوریانو کې استوگنې    ۲۲۰کلونو کې په سبزاورو د پوپلزویو   ۱۸۸۵ –  ۱۸۸۴وینا په 
 وې.  

 
7 - Tangi Hulma 
8 - Ab- i- Kilji 
9 - Dara- i -Bam 
10 - Ghotachak Kotal 
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اینگاري »مایله پورته یو کلی دی چې د  ۶  ۱/۲ر ښۍ غاړه له تونیان د هریروډ پ  :)ن(  ۶۲  –  ۳۸،  ۳۴  –  ۱۷  :پوستین
 کورونه په کې استوگن دي.    ۳۰ «11تیموریانو

 )ن(  ۶۲  –  ۵۵،  ۳۴  –  ۱۴  :پده  :وگورئ  :پُِل پده 

په اوږدو کې له هراته څو مایله لیرې یو  الرېکرخ د    –د هرات    :۶۲  –  ۱۸،  ۳۴  -۲۲  :پلهای دزان  :پلهای دزدان
نومیږي. دا کلی   مد  کلي ملک نور مـح کلیوال    ۱۳۰کورونه لري او وگړي ئـې    ۴۰کلی دی. ددې  کورني   ۵۰تنه دي. 

)ونلیس اکتوبر    ۲۰۰څاروي او   په (  ۱۹۰۳پسونه او وزې لري. اوبـۀ ئـې له کاناله دي.  رنگه دا د پلهای دزدان  همدا 
 وی دی.  ډول هم لیکل س 

پُل باندې پیل کیږي    :پلِ  یعنې  په دغه لغت  اضافت د ځینو استثناأتو په لرلو سره  هغه نومونه چې  ورپسې یو فارسي 

ددویم نوم ځانگړتیا ورباندې روښانه سي.  راځي    چې 

 مایلۍ کې یو کلی دی.    ۸د سویل لویدیځ په   «12دولت مایه»د    :۶۵ –  ۴۰،  ۳۴ –  ۳۰  :پِل سنگي 

مایلۍ کې یو کلی دی. ښه کرنیزه ځمکه لري. پریمانه   ۲۷دا د هرات د سویل په   :۶۲ –  ۱۳،  ۳۴ –  ۲  :پل سبزواري
معلومات    (۱۹۰۷اوبـۀ لري. یو شمیر ونې هم لري. )بومي 

یو کوچن  :۶۲ –  ۵۳،  ۳۴  –  ۵۳  :پوره خانه کې  نو په ولسوالۍ  د قلعـۀ  د  دا  چې  کلی دی  ِـل  ککو»ی  او اَو    «13ـچ
څخه   کوه چل  واقع دی او له  تر منځ  بَغه هزاره گانو  ۱  ۱/۴کمري  د )یسُم  کلی  لري، دا  کورونه    ۳۰(  14مایله واټن 

 لري. )میتلند(

ــ  ۳۴ـ   :پوران کې یو کلی دی او    :۶۲،   کورونه لري. )پیکاک(  ۶۰۰ویل سوي چې د هرات په ولسوالۍ 

 اعلی کې یو کلی دی.    :۶۲ –  ۱۳،  ۳۳ –  ۱۶ :پورې   د سبزوارو په سویل ختیځ 

  پـَر  :یا  :پُشبـَر د    :)ن(  ۶۲ –  ۵۵،  ۳۴ –  ۱۹  :پـُــش یو کلی دی چې  کې  په لویدیځ  د اوبې  کوه»دا  په   «15درواندر 

کلي کې   چې دې  ویل سوي  لمنې کې پروت دي.  اکثریت ئـې تایمنیان او تاجیکان دي.    ۱۰۰سویلي  کورونه دي چې 

 )میتلند(
د په شاه فیالنو   د  دا هرات  :)ن(  ۶۳ –  ۴۹،  ۳۴  –  ۱۴  :فوشکان :پوشکان د کلي د ختیځ په    «16کورت»بولوک کې 

یو کلی دی.    ۲۹ د فوشکان نوم ښیمایلۍ کې   .  ياوسنۍ نقشې 
کې اووۀ نیم مایله لیرې د هریروډ پر کیڼې غاړې  :)ن(  ۶۲  –  ۵۶،  ۳۴ –  ۱۹  :پشپر د بوریاباف په ختیځ  د   :دا  دلته 

س  الرهاوبې    –بوریا باف  کیدای  ځي؛  پر غاړه پرمخ  سیند  او د  راکوزیږي  څخه  یې   له دامان  پر ځای  سیند  د  ي 

نو(  ۱۹۰۴باتالقي سیند وبولو. )ونلیس    .  د پُشبه په ډول هم لیکل سوی دی مددې کلي 
د انار درې دعالقه دارۍ یوه برخه ده. )دابس    دا  :۶۱، ــ  ۳۲ــ    :کــَـلــَـکه  پُشتِ   (۱۹۰۴د سبزوارو د ولسوالۍ 

  دا د هرات په سویل کې یو کوچنی کلی دی، چې کوۀ پس پنج ته نیږدې دی.    :)ن(  ۶۲  –  ۸،  ۳۴ –  ۶  :پُشِت کوه 

خوني  :وگورئ :پشت کوۀ مال یاسین  ۶۲  -  ۱۱،  ۳۴ –  ۴  :چشمـۀ 

چې زموږ په باور د مسافرانو په سویل ختیځ    :)ن(  ۶۳  –  ۱۴،  ۳۴ –  ۱۷  :)پاگي(  :پُشِت پاجي دا د اوبې یو کلی دی 
دلته د نقشې د پُشِت پاجي نوم ښیي.  کو  ۸۰قبچاقانو   کې واقع دی؛  اوسنۍ  بي. سي.(   رنۍ ژوند کوي. )اې. 

ده. دا د سبزوارو د ښارگوټي په ناگهان   :۶۲ –  ۸،  ۳۳  –  ۱۹  :پُشِت شهر یوه عالقه داري  دا د سبزوارو د ولسوالۍ 

 شمال کې واقع ده.  
یوه عال  :۶۲ –  ۱۲،  ۳۳ –  ۱۹ :پشِت شهر نامـۀ د سبزوارو د ولسوالۍ  کورنیو   ۵۸۰قه داري ده چې د  دا په همدغـۀ 

 (۱۹۰۴یو کلی دی. )دابس  

 دا د تولک په سویل لویدیځ کې یو غر دی.    :۶۳ –  ۳۲،  ۳۳ –  ۴۹  :پُشِت زوار 

یاد کړی او وایي چې د هرات په ولسوالۍ کې دی. ویل   :۶۲  ،  ۳۴ــ    :پشت پرکنت رام دل  پیکاک په دې نوم یو کلی 
کې   استوگنې دي. )اې.بي.سي.(۱۰۰سوي چې دې کلي   کورنۍ 

  رؤوف د لویدیځ په   :)ن(  ۶۴ –  ۳۳،  ۳۳ –  ۲۱  :پُشواره  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۲دا د خواجه 

امباق  )ن(  ۶۳ –  ۲۸،  ۳۴ –  ۴۸:  قادس  :وگورئ  :پوزۀ 

 
11 - Ingari Taimuris 
12 - Daulat Maya 
13 - Kok Chel 
14 - Yasumbagha Hazaras 
15 - Dawandar Koh 
16 - Kurt 
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کوۀ نون زیاد پوز نو څخه    دې ځای کې  :۶۱، ــ  ۳۲ــ    :ۀ  د قلعـۀ    اومایله    ۱۵د خوږو اوبو یوه چینه ده چې له قلعـۀ 
کې ډډې  لړۍ په شمالي  چینې ته نیږدې یو زیارت دی، د زیارت نوم امام  واقع    کاه د غرنۍ  ویل   سیدده. همدې  دی. 
افغانان ) پښتانــۀ   سرای جوړوي.  ۱۹۰۵ژ( دا مهال )د  -سوي چې همدلته  یو استحکامي  ز کال د سپتمبر میاشت کې( 

 (۱۹۰۵)بومي معلومات  
لیچ یار   :فیټه  ۷۴۶۰  :لوړوالی  :۶۵  –  ۲۱،  ۳۴  –  ۳۲  :پوزه  دولت  هریروډ پر کیڼې غاړې له  مایله   ۲۹  ۱/۲دا د 

نامنظمه د کال  جوړې جونگړې جوړې سوي،  خټو  اپیر له  د کال گرد چ کال ده.   هکښته یو په صحن کې ئـې  د محوطې 
کې نظم او قانون   ۱۰۰څلور گوټي دي او   چې د فیروزکوهیانو په منځ  لپاره ځای پر ځای دي  ددې  تنه خاصه داران 

بستر دلته   هم سته. د سیند  د ډاگ یا پوستې یو دفتر  وساتي. همدلته  اخ دی. د سیند غاړې یارده پر  ۱۰۰ټینگ او پلی 

سو؛ په  پورې غاړه اوښتالی  څخه  له سیند  کې(  بهیږي او د )جوالی په میاشت  کانالونو کې  په څو  سیند  لوړې دي؛ 
)میتلند(   او یو غر پهمدا شان  څو ځایونو کې اوبـۀ تر مال پورې ژورې دي.  سیمې کې په دغـۀ نامـۀ یو کلی  ه همدې 

 .  هم سته
د فیروزکوهیا  :پوز َرخ د فیروزکوه  عالقې کېنو په دا  د څانگې    يیو ځای دی چې  کورنۍ په   ۱۳۰درازیانو د ادهم 

 کې ژوند کوي.  

 ن(  ۶۲ –  ۸،  ۳۴  –  ۱۷  :کبرزان  :وگورئ  :قبرزان( 

 کادي  :وگورئ  :قادي 

 ن(  ۶۳ –  ۲۶،  ۳۴ –  ۴۸  :کادس  :وگورئ  :قادس( 

  ۶۳  –  ۴۳،  ۳۳  –  ۵۵  :کهدراو  :وگورئ:قدروډ 

 ن(    ۶۲ –  ۱۱،  ۳۴ –  ۱۸  :کفسالن  :وگورئ :قفسالن( 

 ۶۲ –  ۲۸،  ۳۴ –  ۲۸  :کال انجیرک  :وگورئ  :قلعـۀ انجیرک 

 ۶۱ –  ۳۰،  ۳۴ –  ۲۴کال دراز:    :وگورئ  :قلعه دراز 

 ۶۲ –  ۱۱،  ۳۳ –  ۱۶  :کال درختان  :وگورئ  :قلعه درختان 

 ۶۲  –  ۱۱،  ۳۳  –  ۱۶  :کال دختر  :وگورئ  :قلعه دختر 

 ۶۴ –  ۴،  ۳۴ –  ۹ :کال حصار  :وگورئ  :قلعه حصار 

 ۶۳ –  ۱۹،  ۳۵ –  ۳۷  :کال اسماعیل  :وگورئ  :قلعه اسماعیل 

 بیگ  :وگورئ  :قلعه جعفر قلي بیگ  ۶۳  –  ۱۶،  ۳۵  –  ۳ :کال جعفر قلي 

 ــ  ۳۲ــ    :کال جو  :وگورئ  :قلعه جو  ،۶۱ 

 ۶۲ –  ۴۷،  ۳۴ –  ۳۳ :کال کاریز  :وگورئ  :قلعه کاریز 

 ۶۲  –  ۴۷،  ۳۴  –  ۳۳کال کاریزي:    :وگورئ:  قلعه کاریزي 

 ۶۲، ـــ    ۶۲ــ    :کال خلیفه  :وگورئ  :قلعه خلیفه 

 ــ  ۳۴ــ    :کال خار  :وگورئ  :قلعه خار  ،۶۲ 

 ۶۲ –  ۳،  ۳۴  –  ۳۳  :ژ( باشي –کال ممبر )معمار    :وگورئ  :قلعه ممبر )معمارـ ژ( باشي 

 ن(  ۶۲ـ  ۶،  ۳۳ـ  ۳  :کال ماشه  :وگورئ :قلعه ماشه( 

 ن(  ۶۲ –  ۱۲،  ۳۴ –  ۱۴  :کال مورچه  :وگورئ  :قلعه مورچه( 

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

 ن(  ۶۵  –  ۶،  ۳۴ –  ۱۱:کال نقشي  :وگورئ  :قلعه نقشي( 

 کال نو  :وگورئ  :قلعه نو 

  کال نو هزاره  :وگورئ  :قلعه نو هزاره 

  ن(  ۶۳ –  ۸،  ۳۴ –  ۵۹  :کال نو رود  :وگورئ  :قلعه نو رود( 

 ۶۴ –  ۰،   ۳۵ –  ۱  :کال نیاز خان  :وگورئ :قلعه نیاز خان 

 ۶۲ –  ۳۱،  ۳۴ –  ۲۷ :کال قصاب  :وگورئ  :قلعه قصاب 

  ۶۲  –  ۳۵،  ۳۴  –  ۲۸  :کال سفید  :وگورئ  :قلعه سفید 

 ۶۲، ــ  ۳۴ــ    :کال سنگي  :وگورئ :قلعه سنگی 

 ن(  ۶۴ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۷  :کال شهرک  :وگورئ  :قلعه شهرک( 

 ن(  ۶۲ –  ۳۸  ،۳۴ –  ۳۰  :کال شربت  :وگورئ  :قلعه شربت( 
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 ن(  ۵۳ –  ۲۲،  ۳۴ –  ۲۳  :کالت  :وگورئ  :قالت( 

 کالته  :وگورئ  :قالته 

 ۶۲، ــ  ۳۴ــ    :کالت خلیل  :وگورئ  :قالت خلیل 

 ن(  ۶۳ –  ۴۴،  ۳۳ –  ۵۸  :تولک  :وگورئ  :قلعه تولک( 

  ن(  ۶۲ –  ۶،  ۳۴  –  ۱۶  :کال وکیل  :وگورئ  :وکیلقلعه( 

 کال ولي  :وگورئ  :قلعه ولي 

 کیلچي  :وگورئ  :قیلچي 

 ۶۲  –  ۳،  ۳۴ –  ۱۸  :کمیزان  :وگورئ  :قمیزان 

 ۶۴ –  ۱۰،  ۴۵ –  ۵۵  :کره بابا  :وگورئ  :قره بابا 

 ن(  ۶۱ –  ۴۷،  ۳۴  –  ۵۶: کره باغ  :وگورئ  :قره باغ( 

 ۶۲ –  ۶ –  ۴۸ –  ۳۴  :کره غتو  :وگورئ  :قره غتو 

 ۶۳ –  ۴۷،    ۳۵  –  ۱۳:کره جنگل  :وگورئ  :قره جنگل 

 ن(  ۶۲ –  ۱۷،  ۳۵ –  ۱۵ :کره تپه  :وگورئ  :قره تپه( 

 ن(  ۶۵ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۵  کره تری:  :وگورئ  :قره تری( 

 ن(  ۶۳ –  ۱۳،  ۳۵ –  ۴۳:  کراول خانه  :وگورئ  :قراول خانه( 

 کرچه  :وگورئ  :قرچه 

 ن(  ۶۲ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۲۷  :کساب  :وگورئ  :قصاب( 

 ۶۳ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۲۱  :کساب صنم  :وگورئ  :قصاب صنم 

 کبچاق  :وگورئ  :قبچاق 

 کشالک او کوشالک  :وگورئ :قشالق 

 کزل  :وگورئ  :قزل 

 ازوکه  ۶۲ –  ۲۷،  ۳۵ –  ۱۳  :کدک ازوکه  :وگورئ  :قدق 

 ۶۵  –  ۲۳،  ۳۴  –  ۳۳  :کتس  :وگورئ  :قتس 

 ن(  ۶۲ –  ۴۷،  ۳۴ –  ۵۱  :کدغک  :وگورئ  :قدغک( 

 ن(  ۶۲ –  ۵۷،  ۳۴ –  ۵۱  :کدوغک  :وگورئ  :قدوغک( 

 سفلی  ۶۵ –  ۲۳،  ۳۴ –  ۳۳  :قتس  :وگورئ :قتس 

 کربان بای  :وگورئ  :قربان بای 

 کرغان  :وگورئ :قرغان 

 ُرباط  :وگورئ  :َرباط 

 
 نور بیا

 :۶۲ –  ۵۳،  ۳۴ –  ۴۲ :رگاو
 

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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