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

 

 
آریا  ۰۴/۰۷/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت 

 

 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز  خيیتأر -  اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه  مهویشترد  ویوسل

 هرات
 

 او

 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 . ادمکډاکټر لوډویک . ډبیلو

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1975 
 

 لودویک آدمک
 

کې د استوگنې یوه سیمه ده چې د فیروزکوهي د قوم د یار    :)ن( ۶۵ – ۵،  ۳۴ – ۳۰  :سنگ بَـر دا د چخچرانو په ولسوالۍ 

څخه    ۱۱۰فوالد د قبیلې   سیمه د هریروډ پر ښۍ غاړه له پوزه لیچ  دا  دي. د استوگنې  استوگنې  مایله   ۱۲کورنۍ په کې 
 کښته موقعیت لري.

 دلته د لوړو دیوالونو یوه کوچنۍ کال هم سته.
 آسونه لري.  ۴۰پسونه او وزې او   ۱۲۰۰کورني څاروي،    ۴۰۰دوی  مونډه دی.   ۳۸۰۰حاصل ددې سیمې کلنی  

نامـۀ  گردچاپیره هم په همدغـۀ  ولسوالۍ  وگړي کوچیان دي او د دوبي لپاره بندر ته کډه کیږي. ددې  سیمې استوگن  ددې 

 (۱۹۰۴فیروزکوهیان )ونلیس، دابس    :پیژندل کیږي. وگورئ
مایلۍ کې   ۹دا ځای د کانسي د لویدیځ په د سنگ و بار او سنگو بار په ډول هم لیکل سوی دی.  د استوگنې ددې سیمې نوم 

 .  هریروډ ته نیږدې موقعیت لري
کې د    :1سنگاب ناجک  (۱۹۰۴یو کلی دی. )دابس،   «2ناجک کورنیو»  ۱۵۰دا د قلعـۀ نو په ولسوالۍ 

 
1 - SANGAB NAJAK 
2 - Najak families 
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لري او   :۶۵  –  ۱،  ۳۳ –  ۲۶ :سنگان کې موقعیت  د غوراتو په ختیځ  او یوه ډیره ښه کرل سوې دره ده چې  دا یو کلی 
ننوځي او بیا د هزاره ورڅخه له لویدیځ لوري په دې درې « 3یمان  » لهد اوښ د پل یوه ښه الره  تایمنیان په کې میشت دي. 

ره کاروي چې خپلې رمې شمال لور ته تر بنِد بایان گانو د سیمې له الرې دولت یار ته ځي. دا الره د پُشِت روډ درانیان ډی

په نامـۀ یو غر د تیورې په ختیځ کې په   شریف( د کوۀ سنگان  ،   ۳۳  –  ۳۳پورې په دوبي کې د پیولو لپاره بیایي. )امام 
لري.   ۶۴ –  ۵۵  )ن( کې موقعیت 

نوم کیدای سي د سنجر له نامـۀ سره   داکورونو یو کوچنی کلی دی. )ان. آی(    ۱۵دا په کرخ کې د    :۶۲، ــ  ۳۴ــ   :سنگر
 )ن( کې موقعیت لري.   ۶۲ –  ۴۱،  ۳۴ –  ۲۶یو شان وي چې په 

دلته دوه کال گانې او دوه کلي دي چې د هریروډ پر ښۍ  فیټه.   ۲۷۶۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱ –  ۵۴،  ۳۴ –  ۲۲:  سنگ بست

د لویدیځ په   ئـې دوه یا در  ۱۸غاړه د هرات  لري. یو کلی  موقعیت  کلي  مایلۍ کې  ې سوه یارډه له سینده لیرې دی. ددې 
لور ته   شمال  ئـې  کلی  بل  وانان دي.  پاړسي  د   ۷۰۰خلک  چې  میشت دي  فیروزکوهیان  کې  کلي  دې  یارډه لیرې دی. 

الندې دي    «4پاتريـلیــَـش » تر ملکۍ  مد عمرخان  د مـح په چ د سیمې  د لویدیځ یا سویل لویدیځ  مایلۍ    ۲ې د ساک سلیمان 
 کې دی. 
کاریزدا  فیټه.   ۳۰۲۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱ –  ۳۹،  ۳۲ –  ۵۲:  سنگ بُـر څنگ ته ئـې د    دی  یو کوچنی  لوړو دیوالونو  چې 

برجونه نـۀ لري   ده چې  ځای  یوه محوطه  د   پر الرېهرات    –د الش جوین  ، دا  څخه  واټن   مایلو په  ۹۳له الش جوین 
لري. د   د علیزیو د اختر خان  ۱۸۸۴موقعیت  علیزیو څو کیږدۍ والړې وې او دا  کې دلته د  کال د نوامبر په میاشت  ز 

دغه مهال په سبزوارو کې ژوند کاوۀ. دشِت سنگ بُر له شمال ختیځه مخ پر سویل لویدیځ پراتـۀ لري. اختر خان ځای وو، 
 ۵یا  ۴اً له دې ځایه د سړک په ختیځ کې اوړي. د سنگ بُر لویدیځ ته یعنی  د غرونو له یو ټیټ او کوچنی خط الرأس قسم

مایله لیرې د ټیټ غرۀ تر شاه خیرآباد دی، دا یوه کال ده چې اوس کنډواله او متروکه ده. د زړې کال ختیځ ته کالنتر دی.  

رنۍ اوسیږي. دا ټوله دښته مخ پورته د دلته یو کاریز هم سته او لږ کرهڼه سوې ده او په کال کې یوازې د بزگرانو دوه کو
شیب لري. دا سیمه د درانیو علیزیو ده. دوی دلته د سبزوارو له گاونډ څخه د مالڅر لپاره   شمال پر لور یو ډول محسوسه 

د دلته د کمپ وهلو لپاره پریمانه ځای سته او د یوې کوچنۍ ډلې لپاره کافي اوبـۀ هم سته خو د لښکر لویه ډله باید راځي.  
تر منځ وویشل سي. د اوښ څر لپاره ځای ډیر لږ دی. سون لرگي په متوسطه اندازه  د  او  «، کالنتر«اسه که» دې سیمې 

یو   هاناردرکیدای سي  دي او یوازې کوچني بوټي دي. دلته په سیمه ییز ډول له بهوسې پرته نور د اړتیا وړ توکي نـۀ سته. 

ت ورڅخه نـۀ سي ترالسه کیدای ځکه دا ځای یوازې د میوو د ودې سیمه ده. شمیر د اړتیا وړ توکي برابر کاندي خو غال
کاه او زکیم  په غټ شمیر کې خلک باید له ځان سره د اړتیا وړ توکي هم ددې ځای او هم د راتلونکي منزل لپاره له قلعـۀ 

د سنگ بُر کلی د فراه په والیت کې د انار درې د شمال په  لۍ کې دی. په دغـۀ نامـۀ بل کلی  مای ۸څخه راوړي. )میتلند( 
لري.  ۶۲ –  ۱۸،  ۳۵ – ۲د کشک د سیند پرغاړه د چهل دخترانو سویل کی په    )ن( کې موقعیت 

 دا یو غر دی چې د کرخ په سویل ختیځ کې موقعیت لري.  :۶۲ –  ۴۹، ۳۴ –  ۲۵  :سنگِ اجل

شمال لویدیځ کې یو مشهود مخروطي غر دی.   وغوریاند فیټه. دا   ۴۴۶۰  :لوړوالی  :)ن( ۶۱ – ۵،  ۳۴  –  ۲۶  :سنگِ دختر
یوه ښه الره درې تر د  ژ(   –د سنگ دختر د ټیټې اوږې له سره اوړي او بیا کښته د شور آو )شور آب    له غوریانو څخه 

پر مخ   د زین په ډول  د سنگِ دختر او کوۀ کالچه تر منځ  یوه څانگه ئـې  حال دا چې  تِبهند خاف پورې ځي،  او تر  ځي 
 پورې رسیږي او له هغـۀ ځایه مشهد ته ځي. )پیکاک(

کې یوه کوچنۍ دره ده چې د خواجه قاسم له زیارته نیم مایل پورته د   :۶۳، ــ ۳۴ـــ    :سنگِ سیاه  نو په ولسوالۍ  دا د قلعـۀ 

 (۱۹۰۴هزاره میشي له درې سره یو ځای کیږي. )ونلیس 

 مایلۍ کې یو کلی دی.    ۲دا د سبزوارو د سویل په   :۶۲ – ۷،  ۳۳ –  ۱۷ :سنگستان 

همدا شان    ۱۵دا په کرخ کې یو کوچنی کلی دی چې    :)ن( ۶۲ –  ۵۱،  ۳۴ –  ۲۸  :سنگِ زرد  کورونه لري. )اې.بي.سي.( 
 سنگ زرد. وگورئ

کوتل    ؛د یوۀ کوتل څانگې دي  او دواړه ئـې  دي  دا دوه کوتلونه  :۶۱ –  ۱۷،  ۳۵  –  ۷  :سنگ نوشت م ارتفاع هغه کهمدا 
څخه جال کوي او د نهال شاني د کوتل ختیځ ته موقعیت  وبادغیس د هرات د والیت له غوریانچې   لړۍ ته الر ورکوي

پای له کماِن بهشت څخه    لري. سرخک د کوتل د سویلي پای   ۸د سنگ نوشت د کوتل سویلي  مایله واټن لري او د چشمه 

وو ل په نهم مایل کې دغرونو له سویلي خط الرأس څخه په تیریدلو په دوه مایلۍ کې واقع دی. دا کوت ۵د شمال لویدیځ په 
 څانگو ویشل کیږي خو دواړه څانگې په برابرۍ سره بیرته کاریز الیاس ته رسیږي. )پیکاک(

 ن( ۶۵ –  ۵،  ۳۴ –  ۳۰ :وگورئ سنگ بر  :سنگو بر( 

  سنگِ زرد.   :دا د قلعـۀ فارسي په لویدیځ کې یو کلی دی. همدا شان وگورئ  :)ن(  ۶۳ – ۱،  ۳۳ –  ۴۶  :سنگ زرد 
 

3 - Yaman 
4 - Shalipatri, 
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 سنج آو  :دی چې په هریرود ورننوځي. وگورئ  سینددا یو    :۶۱ –  ۵۴،  ۳۴ –  ۲۹  :سنجاو 

 دا د جمشیدیانو یوه څانگه ده  :سنجري

 سنجتک  :وگورئ  :سنجتک
  ۳۳سویل لویدیځ په  –ی کلی دی چې د فارسي د سویل دا د سبزوارو په ختیځ کې یو کوچن  :۶۲ – ۵۵،  ۳۳ –  ۲۴  :سنجد 

په    شاوز. )امام شریف( :کې ډیرې ښې اوبـۀ بهیږي. وگورئ  سیندمایلۍ کې موقعیت لري. د سنجد 

 مایلۍ کې یو ځای دی.   ۲۶د هرات د شمال په   :۶۲ – ۴،  ۳۴ –  ۳۶  :سنجدي 

دی  ۷۶۷۰  :لوړوالی  :۶۲  –  ۴۲،  ۳۳ –  ۵۴  :سنجت څوکې ته ختلی  ، له دې  فیټه. دا یو کوتل دی چې د سفید کوه سویلي 

هغه الره هم تیریږي چې سویل ختیځ کې د غوته چک له کوتله د سه درخت تر درې پورې ځي. په دې نامـۀ  کوتل څخه 
درې په سویل لویدیځ باندې راکوزیږي او په خپ ل وروستي ټیټني ځای تگاو کې استوگن څوک نـۀ سته، دا تگاو د اساسي 

 کې ئــې د نورزیو څو کیږدیو ته ځای ورکړی دی. )ِمرک(
نو د شمال په   ۱۰۳د کاه کاه د   :۶۳  –  ۱۱،   ۳۵ –  ۱  :سنجتک مایلۍ کې د آبِ گرمک   ۲کورنیو یو کلی دی چې د قلعـۀ 

راوځي. دلته ډیره لږ کرهڼه سوې  دا دره د قلعـۀ نو په اساسي درې کې د قلعـۀ نو له کال یو مایل کښته    ی،پر غاړه واقع د

اوسنۍ نقشې دا نوم د سنجیتک په ډول په ۱۹۰۴ده. )ونلیس، دابس   )ن( کې ښیي.   ۶۳ –  ۹، ۳۴  – ۵۹( 

 سنجتک:  وگورئ  :سنجتک 

 )ن(  ۶۲ –  ۱۷،  ۳۴ – ۷  :سبچه رباط  :وگورئ  :سپچه رباط

 ن(  ۶۳ –  ۳۷،  ۳۵ –  ۱۷  :سخا :وگورئ  :سقاب( 

 ن(  ۶۲ – ۷،  ۳۴ –  ۲۳  :ساخ سلمان  :وگورئ  :ساق سلمان( 

د نورزیو څلویښت    :)ن(  ۶۱  –  ۲۷،  ۳۲  –  ۱۹  :سرک دی. دلته  یو کلی  کې  کاه په عالقه دارۍ  قلعـۀ  د سبزوارو د  دا 

 .مایلۍ کې واقع دی ۲دا کلی د دزد آباد د شمال لویدیځ په کورونه دي. )میتلند(  
فیټه. دا په شهرک کې یوه کنډواله کال ده چې د شتر خون د کوتل د   ۹۰۱۰  :لوړوالی  :۶۴ – ۵۴،    ۳۴-  ۱۵ :سرِک خلیفه

ځای همایلۍ کې واقع د  ۲۳مایلۍ کې او د حوِض بهانگي په   ۹سویل لویدیځ په   ۀ  کوټ د جوړولو لپاره ـښ د لښکر  . دلته 
شان په کافي اندازه اسکیچ او بوټي سته. د ت ربولک ددرې په دې برخې کومه  دی. دلته پریمانه مالڅر او اوبـۀ سته. همدا 

 (۱۹۰۴کرهڼه نـۀ ده سوې خو د زرهاوو څارویو د پیولو لپاره پریمانه ځای سته. )ونلیس 

مایله پورته موقعیت لري.  ۵د هریروډ پر ښۍ غاړه یو کوچنی کلی دی چې له اوبې    :)ن( ۶۳ –  ۱۶، ۳۴ – ۲۲  :سراپرده 
 دلته د نرخیلي غلزیو اتیا کورونه دي.

پسونه او   ۱۲۰۰سره کورني څاروي،   ۴۵۰  :مونډه اټکل سوی دی. ددوی څاروي  ۴۲۰۰لنی کرنیز محصول ددې کلي ک
 . دا نوم په اوسنیو نقشو کې د سراپرده په ډول لیکل سوی دیوزې.   ۳۰

 یوه کوچنۍ سیمه ده. عالقه کې دا د فیروز کوهیانو په   :۲۵ –  ۶۴،  ۳۵  – ۲  :سراتور

 دا په یوۀ منځغري کې یو کلی دی چې په روِډ شهرک کې ځغلي.    :()ن  ۶۴ –  ۲۵،  ۳۴ – ۸ :سرچشمه 

په اوږدو کې دیارلسم منزل  الرېمیمنې د عمومي   –فیټه. دا د هرات    ۹۱۰۰لوړوالی    :۶۴ –  ۱۸،  ۳۵ –  ۲۴  :سردرخت

ي خو د منځغري په سر لرمایلۍ کې واقع دی. دلته هیڅ څوک استوگنه نـۀ    ۱۶  ۱/۲دی چې د چمِن بید د شمال ختیځ په 
 دلته څو درې له یو بل سره مخامخ کـېـږي. )هیرا سینگهـ( ؛کې یوازې تشه فضا سته

 مایله پورته یو کلی دی.   ۴  ۱/۲غاړه له باالمرغابه ِدۀ سرفراز د مرغاب پر ښۍ   :۶۳ –  ۲۲،  ۳۵ –  ۳۱ :سرفراز
پسونه   ۱۵۰۰کورني څاروي،    ۱۵۰کورنۍ دي چې په خپلو کیږدیو )خرگاه گانو( کې اوسیږي. دوی   ۸۰ددې کلي وگړي 

 مونډه غالت دي.    ۱۰۰۰۰اوښان لري. ددوی کلنی حاصل   ۱۰۰او وزې او 

د جوی دربند په اوبو خړوبیږي، دا  مایل پورته   ۱/۲له کلي  کې  پورې غاړه په د مرغاب   کلي ځمکه  یو گودر دی. ددې 
جوکار کې له یوۀ سینده سرچینه اخلي. ددې کلي وگړي ټول اڅکزي دي. ددوی یوه مشخصه شمیره ټول  –ویالـۀ په دربنِد 

یا شپانـۀ له خپلو رمو سره غرونو ته د کال په   فصلونو کې ځي.   څوکال دلته وي خو مالداران 
 جوکار شمال ته د تایمنیو د استوگنې یوه کوچنۍ سیمه ده چې دوی په اصل کې د غور له درې څخه راغلي دي او د دربندِ 

 (۱۹۰۳پسونه او وزې لري. )ونلیس نوامبر   ۵۰۰کلیوال   دلته استوگن سوي دي.

گلران پر الرې د گلرانو د سویل ختیځ   - دا یو کنډواله رباط دی چې د سنگ کوتل  :)ن(  ۶۱ –  ۵۳،  ۳۴ –  ۵۱ :سرگردان
په ډول ښیي.  ۲۲په   مایلۍ کې واقع دی. )اې. بي. سي.( اوسنۍ نقشې دا نوم د رباِط سر گردان 

کې د ممه که هزاره گانو د    :۶۳ –  ۳۵ــ   :سرگزي  (۱۹۰۴کورنیو یو کلی دی. )دابس   ۲۱دا د قلعـۀ نو په ولسوالۍ 
دا د انار درې د غرونو په شمالي لمن کې یو لوی کلی دی. دا کلی د اناردرې د شمال په   :۶۱ –  ۳۷،  ۳۲ –  ۴۸  :سرگزن
 مایلۍ کې موقعیت لري. )اې. بي.سي.(  ۵نیږدې 

 دا په شیلـۀ سرغول کې یو کلی دی.   :)ن(  ۶۳ – ۴۵،  ۳۴ –  ۵ :سرغول 
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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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 مایله کښته یو کلی دی. )میتلند(  ۱۲ن پر ښۍ غاړه له تونیا دا د هریروډ :سِر آسیا
کې یو کلی دی چې د تاجیکانو او :سِر آسیا کورنیو له ترکیب څخه جوړ سوی دی.    ۲۰ د  قبچانو د  دا د اوبې په ولسوالۍ 
 (۱۹۰۴)دابس  

  دا د چشمه سرخک په سویل کې د غور او روزگان د والیتونو پر کرښه یو کلی دی.  :)ن(  ۶۵  -۱۴  ،۳۳ –  ۵۴ :سِر بوم
مایله کښته د دمې نیولو یو   ۲۰  ۱/۲دا د کشک په درې کې د کشک د استوگنې له سیمې    :۶۲ –  ۲۴،  ۳۵ – ۸ :سِر چشمه

نامـۀ د اوبو یوه چینه هم سته چې د خلیل د شمال په نیږدې یو مایلۍ کې په  دلته په همدغـۀ   – ۵ځای دی. )اې. بي. سي.( 
لري.   ۶۲ –  ۱۷،   ۳۵  )ن( کې موقعیت 

د خپل نامـۀ سرچینه    :۶۳  –  ۷،  ۳۴  –  ۵۵  :سِر چشمـۀ اسماعیل ځایه درۀ اسماعیل  اوبو یوه چینه ده او له همدې  دا د 

ده. دا چینه د نالې له خولې څخه یو نیم مایل لیرې واقع ده. )ونلیس   (۱۹۰۴اخیستې 
مایله کښته یو کلی دی. کلي ته مخامخ    ۱۰دا د هریروډ پر ښۍ غاړه، له تونیان    :۶۲ –  ۲۵،  ۳۴  –  ۱۷  :سِر حسن خواجه

 ودر دی خو کومه معموله الره ورته نه ده ورغلې. )پیکاک(یو گ
یوه سیمه ده چې د فیروزکوهیانو د ادهم    :۶۵ –  ۳۶،  ۳۴ –  ۳۵  :سِر کـُـتــُـس کې د استوگنې  دا د چخچرانو په ولسوالۍ 

ددوبي مرکزونه کال کې ( محمـد جان نومیدۀ. ددوی    ۱۹۰۴کورونه دي. د کلي ملک )په   ۱۵۰قبیله په کې استوگنه ده. دلته 

په    « کې5سیکاپه » بیرته ۱۹۰۲دي.  دوی غواړي  چې  وایي  خو گنگوسې  ته کډه سول  ټول تورکستان  دوی  کال کې  ز 
 (۱۹۰۴راستانـۀ سي. )دابس  

 وگورئ دربنِد کیلریخته او مرغاب  :سِر پـُـِل مرغاب

 دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې د هریروډ دره له درۀ لعل څخه جال کوي. دا سیمه    :)ن(  ۲۳ –  ۶۶،  ۳۴ –  ۳۳  :بنِد سرجنگل

 د لعل و سرجنگل په نامـۀ هم یادیږي. 
 دا د تایمنیانو یوه څانگه ده.   :سرجني

 ن(  ۶۲ – ۱،  ۳۴ –  ۲۳  :سحرخیز :وگورئ  :سرخیز( 

ــ  ۳۴ــ   :سرکوچه دی او وی  :۶۲،  کې یو کلی  د لدا د هرات په ولسوالۍ  کورنۍ استوگنې دي.    ۸۰ې کلي کې  سوي چې 
 )پیکاک(

کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي.   ۳۰زی رضا د څانگې  د  دا د فیروز کوهیانو په سیمې کې یو کلی دی چې :سرلک
 سي.(

 نامـۀ یو   ۳۰دا د شهرک د سویل لویدیځ په   :)ن(  ۶۴ –  ۸،  ۳۳ –  ۵۴ :سرمالن دی. دلته په همدغـۀ  مایلۍ کې یو کلی 

 موقعیت لري.   )ن(  ۶۴ –  ۱،  ۳۳ – ۵۱په   سیند

 (۱۹۰۴دا د تایمنیانو یوه قبیله ده. )دابس   :سرتگاوي

 ن(  ۶۳ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۲۲ :صحرا یمک :وگورئ: سریمه(: 

چېوی  :)ن(  ۶۲  –  ۸،  ۳۴  –  ۱۷:  ساورستان  :سورستان دی او    دا  ل سوي  یو کلی  کې  کورونه لري.   ۳۰۰په هرات 
په بڼه لیکل سوی دی)پیکاک(  َـورستان   . دا نوم په اوسنیو نقشو کې د ـس

 کورونه لري.   ۶۰ل لویدیځ کې یو کلی دی او ویل سوي چې  یدا د هرات په سو  )ن(  ۶۲ –  ۱۷،  ۳۴ – ۱۶  :ساوه 

 ن(  ۶۳ –  ۳۵،  ۳۴  -۲۱:  سیـبراز  :وگورئ :سََورز( 

کې د   :۶۲، ــ  ۳۳ــ   :سید آباد  دی. )اې.بي.سي.(  ۱۰دا د سبزوارو په ولسوالۍ   کورونو یو کوچنی کلی 

مایلۍ   ۱۱د فارسي د شمال په لور بهیږي او دا یو تگاو دی چې له لویدیځه د ختیځ پر   :)ن( ۶۳ –  ۱۰،  ۳۳ – ۵۵  :سیبک
 ورڅخه اوړي. )صاحبداد خان(  الرههرات   –کې د فارسي  

 مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۹دا د تیورې د شمال لویدیځ په   )ن( ۶۴ –  ۱۴،  ۳۳ –  ۳۵  :سیب تلخ 

 )ن(  ۶۵ –  ۳۰،  ۳۴ – ۱  :سیاه چوب  :وگورئ  :سیچو

 )ن(  ۶۳ –  ۷،  ۳۴ – ۲۳  :َسبَرز :وگورئ  :سه برزه 
یوه دره ده چې د راکوزیدلو د عام لویدیځوال تگلوري په   ۴۰دا د   :۶۲ –  ۵۳،  ۳۳ –  ۵۰  :سه درخت مایلو په اوږدوالي 

په شمال کې په   باندې راکوزیږي.  «6روِډگز»لرلو د سبزوارو د ولسوالۍ 

فیټو ژور وي او معموالً تر  ۲تر  ۱فیټو ارت دی او د سپتمبر په میاشت کې له  ۴۰تر   ۲۰له   سیندکښته په درې کې بهاند 
پریمانه ونې او یو شمیر نورې ونې سته.    ۱۵یا   ۱۰درې الندې تر  دی. دلته د ولې  ېـوتلی  کښته کـښ د فیټو په بستر کې 

استوگن دي او استوگن وگړي ئـې تر   کې خلک پهډیر لږ   ۍ دا دره بندوي له دې کبلهپه لوړوالي غونډ یټوف  ۳۰۰یا   ۲۰۰

 
5 - Seka 
6 - Rud- i -Gaz 
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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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

ډیره نورزي دي چې نیمه کوچیان او نیمه بزگر دي، دوی دلته په دوبي کې راځي او په ژمي کې د سبزوارو او د ادرسکن  
 د لویدیځ وچو دښتو ته کوزیږي. 

 ـۀ ِسه گوشک ده. دا په درۀ گزک کې یو کلی دی. شمال ته ئـې پُشت  :)ن(  ۶۳ –  ۴۶،  ۳۴ – ۴۲  :ِسه گوشک 

 دا د روزگان په والیت کې د کوۀ تاجیک ها په ختیځ کې یو کلی دی.   :)ن( ۶۵ –  ۴۵،  ۳۴ –  ۱۱  :سهناور  :سه نور 

یوه کوچنۍ څانگه ده.   :)ن(  ۶۵ –  ۴،  ۳۴ –  ۱۵  :سه زار ِسرزاردا د کټه چشمې   »  په ډول لیکل کیږي د 7یو کلی چې د 
 . په درې کې واقع دی «8گونِد سنگ

تنه نور په   ۲۰۰او  تنه تایمنیان  ۶۰۰ویل سوي چې دا د غور یوه عالقه داري ده چې    :)ن(  ۶۵ – ۲،  ۳۳ –  ۲۳ :سه نی

نامـۀ یو بل کلی هم دی چېکې استوگن دي. )بومي معلومات(   شان په همدغـۀ  په ډول لیکل کیږي او د  «  9سینی د »  همدا 
 . مایلۍ کې موقعیت لري  ۳۴د سویل ختیځ په  «10قلعه انتر»

کلی دی  :)ن( ۶۴ –  ۱۳،  ۳۳  –  ۰  :سه پواز . ددې کلي استوگن وگړي مغوالن دي. )امام  دا د غور په سویل کې یو دائـمي 
 مایلۍ کې واقع دی.   ۲۰شریف( دا کلی د زرني د سویل لویدیځ په 

کورونه په کې میشت دي. )بومي    ۲۵۰ی او ویل سوي چې  دا په هرات کې یو کلی د  :)ن(  ۶۳ – ۳،  ۳۴ –  ۱۸  :سیروان

 .  ددې کلي نوم د شیروان په ډول هم لیکل سوی دیمعلومات(  
 )ن(  ۶۵ – ۴،  ۳۴ –  ۱۵ :سه زار :وگورئ  :سیرزار

ئـې له    :۶۱  –  ۲۵،  ۳۴  –  ۳۰  :شاه باش دیوالونه  یوه نسبتاً ورانه ویجاړه کال ده چې  د   ۴۰تر    ۳۰دا  فیټو لوړ دی او 
طبیعي موقعیت لري چې باید د هر ډول قومي   مایله پورته موقعیت لري. ۱۹هریروډ پر ښۍ غاړه له کوهسان   دا کال داسې 

دا کال یو وخت تورکمنانو هغه مهال وړتیا ولري. خو  پروړاندې د مقاومت  دلته څوک نـۀ   دښمن  غافلگیرانه ونیوله چې 

 ول. 
والړه ده او پر خوړ  دا کال ډیره لویه ده او له دفاعي اړخه مسلطه ده، ځکه چې د جغلي دښتې په ژۍ کې پر لوړې سطحې 

ده. دا خوړ په یوې تنگې درې یا تشه کې تر غرونو الندې نیږدې ځای کې بهیږي چې تقریباً تر څنډو ئـې   باندې مسلطه 
د کرنیزې ځمکې تړانگه په بشپړ ډول په داسې پټیو  ئـې  ه ښۍ غاړه کېپ  رسیږي. دا غرونه ډبرین دي او تقریباً لوړ دی.

دیوالونه ترې راتاو دي او یا هم د میوو بڼونه او یا نور بڼوڼه دي   تر هغو هم دیوالونه راتاو دي. د کال تر او  ډکه ده چې 

د   دباندې  او  دننه  الندې  تاتارانو»دیوالونو  تي  گانو«11جگه  هزاره  دي.  ۱۰۰  ، فیروزکوهیانو او  کال ټول   کورونه  د 
گردچاپیره یو کوچنی غوچوړی یا خندق دی چې کوالی سو د اوبولگولو په کانال چې د کال په شمال ختیځ او سویل ختیځ  

  ۱۶۰۰۰دي. ددې ځای کلنی محصول سوي ول چې اوس وران له سره دوه پلونه تیر    کانال  کړو. ددېئـې  کې بهیږي ډک 
کال یو لوی سرای جوړ سوی دی. ۱۹۰۳پسونه لري. دلته په   ۵۰۰رني څاروي او کو  ۲۰۰مونډه دی او کلیوال    ز 

 مایلۍ کې واقع ده.  ۸دا یوه تنگه دره ده چې د تیورې د شمال ختیځ په   :۶۴ –  ۳۱،  ۳۳ –  ۳۳ :شابوشک 

  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۵دا د غوریانو د شمال ختیځ په   :)ن(  ۶۱ – ۳۹،  ۳۴ –  ۲۴  :شاده 

کورونو یو کلی دی چې د هرات په شمال ختیځ کې د گذره د غرنۍ    ۷۰ ا دد  :)ن( ۶۲  – ۲۰،  ۳۴ –  ۲۳:  شیدایي:  شادي
وروسته ئـې    ۲۹۰ځکه له  کورنۍ وي   ۲۹۰ژ( )ښایي   -)؟    ۲۹۰مایلۍ کې موقعیت لري. ددې کلي وگړي   ۹  ۱/۲لړۍ په 

نی  پسونه او وزې لري. ددوی کل  ۵۰۰۰کورني څاروي او   ۲۰۰دي چې   ژ( –کورنۍ    ۲۹۰تنه یا   ۲۹۰نه دي ویلي چې  

په ډول لیکل سوي دي(  ۱۹۰۳مونډه دی. )ونلیس    ۳۰۰۰حاصل   .  اوسنۍ نقشې درې ځایه ښیي چې د شیدایي 

 ن(  ۶۳ – ۲،  ۳۴ –  ۱۵  :شاهینان  :وگورئ :شائـینان( 

 ۶۲ –  ۴۱،  ۳۴ –  ۱۴  :النیشاه ف  :وگورئ  :شافالن
مایلۍ کې یو کلی دی چې د   ۱۲  ۱/۲شمال لویدیځ په  –دا د فارسي د شمال    :)ن(  ۶۳ –  ۹،  ۳۳ –  ۵۵  :شغزک :شاغزک

تایمنیانو    .په ډول هم لیکل سوی دی «12شک زک » دا نوم دکورونه په کې ودان دي. )صاحبداد خان(    ۲۰علمداري 
 مایله کښته یو پراخ کلی دی. )میتلند(  ۱۴دا د هریروډ پر کیڼې غاړې باندې له مروې   :۶۲ – ۴۱،  ۳۴ –  ۱۶  :شاه آباد 

 ن(   ۶۱ –  ۲۵،  ۳۴ –  ۳۰ :شاباش  :وگورئ  :هبشش( 

 
7 - Serzar 
8 - Gund -i -Sang 
9 - Sinay 
10 - Qala Antar 
11 - Jagatais, Tatars 
12 - Shak Zak 
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پر عمومي    -دا د کندهار  :۶۲ –  ۱۴،  ۳۴ –  ۰  :شاه بید  نامـۀ   الرېهرات  یوې درې په د هرات په سویل کې په همدغـۀ 
کې یو کلی دی. ددې کلي کلیوال ټول نورزي دي. دلته د ښو اوبو پریماني سته. همدا شان په مشخصې اندازې بیده )علوفه(  

 (۱۹۰۷یو شمیر ونې سته. )بومي معلومات،  او 

رباط لپاره ځای دی. دلته هیڅ څوک د استوگنې    کمپ ځای صاف و ستره او اصالً ددا    :۶۲  –  ۱۴،  ۳۳  –  ۵۶  :شاه بید 
د اړتیا وړ توکي موندل کیږي. له وچو کلونو پرته دلته اوبـۀ ښې پریمانه دي. له گاونډیو غرونو څخه لرگي    نـۀ سته او نـۀ

شاه بید په نامـۀ یادويترالسه کیدای سي.    . اوسنۍ نقشې دا نوم د خرابـۀ قلعـۀ 
مایلۍ    ۳۱ات د لویدیځ په دا د هریروډ پر ښۍ غاړه یوه اوږده نامنظمه دره ده چې د هر  :۶۱  –  ۴۲،  ۳۴  –  ۱۸  :شاه ِده 

پسونه   ۵۰۰کورني څاروي او   ۱۹۰دي چې   ېکورنۍ استوگن  ۲۵۰دې درې کې  په  کې او یو مایل له سیند څخه لیرې ده. 

 اکتوبر(  ۱۹۰۳هندي مونډه دی. )ونلیس،   ۲۶۲۵۰او وزې لري. ددوی کلنی محصول تقریباً  
ده. دا عالقه داري د هریروډ په سویلي غاړې کې پرته ده   دا د هرات یوه عالقه داري  :۶۲  –  ۴۱،  ۳۴ –  ۱۴ :شاه فیالن

ـېـدل  سیندمایله پورته له هریروډ سره د کاوغان د    ۸او له تونیان  سیمې په د یو ځای کیدلو تر ټکي پورې غـځ ده. ددې  ې 
 هکله شرحه جگړن ونلیس ورکړې ده خو دقت ئـې نـۀ شي تصدیقیدالی.

او تاجیکانو  بارکزیو، غلزیو  کې د  چې    ۳۰۰۰دې عالقه دارۍ  پسونه،   ۱۲۰۰۰کورني څاروي،    ۱۸۰۰۰کورني دي 

 غالت دي.مونډه   ۳۲۰۰۰اوښان لري. ددوی کلنی حاصل نیږدې   ۴۰۰آسونه او    ۱۵۰۰
( اوسنۍ نقشې  ۱۹۰۴دا ټوله سیمه د اوبو په یوۀ کانال خړوبیږي. دلته په هر کلي کې د میوو بې شمیره بڼونه سته. )ونلیس  

په نامـۀ ځای ښیي او کیدای سي له شاه فیالن یا شافیالن سره یو وي.   د سفیدان 
مایلۍ کې یو ځای دی. دلته  ۹د شمال په   «13يپلوس  هچا»په اوږدو کې د  الرېهرات د  –دا د فراه    :۶۱، ــ  ۳۳ــ   :شاهده 

 (۱۸۸۶د پلي ځواک او د سپارۀ ځواک د یوۀ کنډک لپاره کافي اوبـۀ ورکوالی سي. )اې.بي. سي.    یوه څاه ده چې

مایله کښته، د یوۀ    ۲  ۱/۲دا د مرغاب پر کیڼې غاړې له کال نیاز خان )دهانه کوچه(    :۶۳ –  ۵۹،   ۳۵  –  ۲  :شاه مشهد 
 . په همدې سیمې کې یو کلی هم ستهي پاتې شونې دي. )هیرا سینگهـ(  نړیدلي ښارگوټ

مایلۍ   ۳یا  ۲دا د اوبې په لویدیځ کې یو کلی دی چې د هریروډ د سویل په   :)ن(  ۶۳ – ۲،  ۳۴ –  ۱۵  :شائـینان :شاهینان
د   دا کلی د شائـینان په ډول هم لیکل سوی چېکورونه دي. )اې. بي. سي.(    ۲۰کې واقع دی. ویل سوي چې دې کلي کې  

 مایلۍ کې دی.    ۱۵اوبې د سویل لویدیځ په 
 دی.  دا د فیروزکوهیانو د یوې قبیلې نوم  :شاه قاسمي

دی.    :)ن(  ۶۲ –  ۱۳،  ۳۳  –  ۱۵  :شهر آباد  نورزیو یو کلی  کې د  فرماخان په عالقه دارۍ  د  د ولسوالۍ  دا د سبزواور 

دا کلی د شهر آباد سفلی په نامـۀ یادیږي. بلی کلی د شهر آباد باال په نامـۀ دی چې په ۱۹۰۴)دابس    )۱۶  – ۳۳  ،۷ – ۶۲  
 )ن( کې موقعیت لري. 

اداري مرکز دی. د ایشالن    :)ن(  ۶۴  –  ۱۸،  ۳۴ – ۶  :شهرک دا د غور په والیت کې د شهرک ددویمې درجې ولسوالۍ 

په   د ختیځ  ازاو  د تنگي  کې د    ۱۵تگاو کلی  په   ۳۰۰پر ښۍ غاړې د    سیندمایلۍ  لري. دلته  موقعیت  یارډو په ارتوالي 
اوښان    ۲۵۰پسونه،   ۸۰۰۰کیږدیو د استوگنې یو کمپ وو. دوی   ۸۰زیو د ـاسحاق د کوچیاني د زمینداور ز کال کې۱۹۱۴

 کورني څاروي درلودل.    ۸۰او 

ده چې    :)ن(  ۶۴  –  ۱۸،  ۳۴ –  ۶  :شهرک کلي لري او په دغو    ۸۵دا د غور په والیت کې یوه دویمه درجه ولسوالي 

کروندگر وگړي ئـې    ۵۷۰۰۰کلیو کې   دي.    ۵۸۲۰تنه او    ۳۵۵۳۰وگړي ژوند کوي ) چې  ال نورو   دتنه ئـې ځمکوال( 
په  وگورئ چې  حکومت خپارۀ کړي دي، د غور تر سرلیک الندې ۱۹۶۹معلوماتو لپاره هغه معلومات  کال کې افغان  ز 

په  جدولونه وگورئ . کال په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۲دا سیمه  ده.   :ز  ولسوالي  یوه شمالي  دا د تایمنیانو د سیمې 

کې د هریر د ولسوالیو تر منځ راغلې ده او هم  دې ولسوالۍ  وډ ددرې هغه برخه رانغاړل کـېـږي چې د اوبې او چغچران 
چې له پاسه ئـې له هراته تر دولت یار، کانجي تگاو پورتنۍ دره راځي  سړک په هریروډ او ورڅیرمه پورې    د ایشالن 

یو بل سره موازي ځغلي    منځغري کې دوه سیندونه له  کې  له   اوتیریږي. په دې برخې  ئـې  لوړوالی  دنگو غرونو چې 

ډیرې   ۵۴۳۰درۀ تخت په خپله   فیټو پورې رسیږي له یو بله جال کړي دي.  ۱۱۵۰۰تر   ۹۰۰۰ فیټه لوړه ده. ددې ولسوالۍ 
ښودل سوې   برخه په ځانگړې توگه د هریروډ شمالي خوا ال تر دې دمه عمالً سروې او کتل سوې نـۀ ده. ځمکه ئـې داسې 

ددې ولسوالۍ    دو سیندونو ته له شمال او سویله رالویږي.ونو یو تسلسل دې وي او یاسیندپسې نالو او   چې د موازي پرله
منتهی الیه ئـې  برگ او ـسی  منتهی الیهنۍ لویدیځه  ـد حکومتۍ وروست ه یوه  ړ. کال شهرک له خټو جودهخواجه بان  ختیځه 

وایي۱۹۰۴عادي کال ده چې کوم اهمیت نـۀ لري. ونلیس ) له دې کال څخه یوه ښه ډیپو   کې  " کیدای سي په همدې الره  :( 
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وهلو لپاره پریمانه ځای سته او هم د بوټو پریمانه سون توکي سته خو د اړتیا وړ  هجوړ سي؛ دلته په دې دره کې د کمپ 
   توکي باید د هرات له درې څخه راوړل سي.

په استثناء نوره ټوله په تای له کلي  د درۀ تخت  ډکه ده. درۀ تخت کې فیروزکوهیان اوسیږي. د کورنیو منیانو دا ولسوالي 

 دی. ونلیس وایي دا خلک یو شمیر خولبور توپک لري چې دوی ته دلته له بندِر عباس څخه راځي.    ۱۳۲۷ټولټال شمیر 
   :ز کال د کورنیو څارویو او نورو عام اټکل په الندې ډول دی۱۹۰۴په 

 ۷۰۰ آسونه

 ۳۵۰۰ کورني څاروي

 ۲۵۰۰۰ پسونه 

 ۶۰۰ خرونه

 
په   او رمې  پادې  ستره برخه ئـې  ۱۹۰۳  –  ۱۹۰۲ددوی  یعنې  ډیرۍ ئـې  کبله  له  د وچکالۍ  او  سړې هوا  د  کال کې  ز 

 هالک سوه.  

یا استوگن   په الندینیو کلیو  ولسوالي  یوازې نیمایي  –دا  سوې چې  باندې ویشل  کـېـږي.    ئـې  سیمو  نقشو پر مخ موندل  د 
یعنی دوبني او ژمني مرکزونه.  دوی تر دوه وو    سرلیکونو الندې الندې راغلي 

 

 موقعیت د کورنیو شمیر کلي

مرکزونه  د دوبي 

 دره تخت
۱۰۰ 

دا یو سیند دی چې د هریروډ پر شمالي سیمې راکوزیږي 

مایلۍ کې د سیند پر ښۍ غاړې  ۵۰او د اوبې د ختیځ په 

 ننوځي.

 مرغه

۰ 

دی چې له جوزا کوتل او دشِت کاولک  سینددا یو کوچنی 

څخه له لویدیځه د ختیځ پر لور پر مخ ځي او یو ناڅاپه مخ 

شمال ته اړوي او د دهاِن هموار په مقابل لوري کې پر 

هریروډ ورننوځي. ددې ځای د کرنیزو ځمکو کرهڼه د 

 گاونډیو کلیو خلک کوي. 

  ۱۵ خر زور

 ۶۰ ِده ران )دیبران(
د هریروډ تر درې   چې له ایشالن درې څخهدا یو کوتل دی 

 فیټه. ۱۰۳۰۵پورې الره لري. لوړوای 

 کج دره
۴۰ 

دا د هریروډ پر کیڼې غاړې د درۀ تخت مخالف لوري کې 

رگ یومایلۍ کې د ش ۱۲یوه ناله ده. د هریروډ د سویل په 

 له تگاو سره یو ځای کیږي.

 شبرک )شیورگ(
۲۰ 

یو سیند دی. دا سیند له کج دا د هریروډ په سویلي غاړه کې 

مایله کښته پر  ۳درې سره یو ځای کیږي او له درۀ تخت 

 هریروډ ورننوځي.

  ۱۵ خارستان

 نس پج
۲۰۰ 

دا یو کلی دی چې د یوې اوږدې غرنۍ لړۍ په لمن کې 

واقع دی. دا لړۍ شمال ته مخه لري او د هریروډ ددرې 

 لویدیځ کې پر مخ تللې ده.

 لشوه
۲۵ 

قلعـۀ حصار ک. حصار)دا یو کوچنۍ دره ده چې په  « ) – 

ختیځ لوري څخه په ایشالن درې کې  –کې له شمال  ژ« 

 ځغلي.

 Kunbasta ۱۰ ژ -ښایي خون بسته وي  کن بسته؟
ن درې دا یوه کوچنۍ دره ده چې له شمال لوري په ایشال

 مایله لیرې ده ۹یا  ۸ننوځي او له کاریز څخه 

 َجوره

۱۰۰ 

تایمني کورنۍ د  ۵۰کورنۍ او  ۵۰ ېقبیل د دلته د پهلوان

بهیږي چې د هریروډ او ایشالن  سینداوسیږي. سویل کې یو 

تر منځ له یوۀ اوږدۀ خط الرأس څخه راغلی او له کاریز 

  مایله کښته په ایشالن ورننوځي. ۵ه خڅ

 ۴۰ خواجه سواران
ایشالن دا یوه کوچنۍ دره ده چې مخه ئـې له سویل لوري د 

 درې پر لور خالصیږي.
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 کاریز
۲۰ 

دا یوه کوچنۍ ناله ده چې د خواجه سواران له تگاو سره 

 ۷موازي ده او له دې څخه لویدیځ لور ته په همدې غاړه 

 . دا ناله د ایشالن له سیند سره یوځای کیږي.ده مایله لیرې

  ۲۰ زر آو

 تگاو ایشالن پر غاړهمایله پورته د  ۸ ۱/۲له کال شبرک  ۱۰ حوض بهانگي

 ۸۰ ایسپیزو
دایزنگي د سړک په اوږدو کې د ډاگ یو دفتر  –دا د هرات

 دی

باغ )یا کال شهرک(  چشمـۀ 

۸۰ 

 ۴۰د امیر اوښی جمال خان په دوبي کې د خپل خیل له 

کورنیو سره دلته راځي، نوموړی د خپل خیل مشر او ملک 

کورنیو له  ۸۰دی او په ژمي کې بیرته کندهار ته ځي. د 

 ئـې چې ښودل سوي ټول ئـې ددۀ دي.  ۴۰منځه 

 ۱۰ َمناره
د ایشالن په اوږدو کې یو کلی دی چې د حوض بهانگي د 

 مایلۍ کې موقعیت لري. ۱۶په  لویدیځ

  ۱۰ غرغنوس

نگار   ۱۰ مسجد 

 بیدِک جالل 

۲۰ 

بیدک او جالل دواړه دلته د اوبو د جال جال بهیرونو په ډول 

ته نیږدې ایشالن  « تربولک» ښودل سوي دي چې شمال کې 

ته له غورځیدلو مخکې لومړی دا دواړه سره یو ځای 

 کیږي.

 تربولک
 

مایلۍ کې د ایشالن روډ  ۲۱د حوض بهانگي د ختیځ په 

په اوږدو کې د ډاگ  الرېدایزنگي د  –غاړه. دلته د هرات 

 یو دفتر هم سته.

  ۳۰ سِر قافله

  ۳۰ گله یا کال چشمه

  ۳۰ خواجه گان

 د ژمي مرکزونه
  ۴۰ تگاو سالمین

  ۴۰ تگاو روگان

ختیځ لوري پر هریرود ننوځي  –دا یوه دره ده چې له سویل  ۴۰ اوشان

 مایلۍ کې ورسره یو ځای کیږي.  ۹او د کامنجي د ختیځ په 

  ۳۰ اوستاوې

  ۲۰ جم

  ۴۰ غوک

 مایلۍ کې ۱۶د هریروډ پر غاړه د درۀ تخت د ختیځ په  ۵۰ کامنجي

  ۱۲ مرغه ده باشي

  ۴۰ تگاو مزار

 نورو کلیو خلک کريددې ځای ځمکه د  ۰ پیشنوا

  ۱۰ هزارک

  ۵۰ کرگیسو

  ۱۳۴۷ ټولټال

 
 تر دې ال نور معلومات کوالی سي د تایمنیانو تر سرلیک الندې تر السه کړئ.

ونلیس له پلوه ورکړل سوي دي.  ۱۹۰۴پر پورتنیو معلوماتو سربیره الندني معلومات هم په   د جگړن  کال کې   ز 

 موقعیت او نور د کورونو شمیر کلي

 تایمنیان ۲۵۰ خواجان

 تایمنیان ۸۰ استو

 تایمنیان ۲۰۰( او Mohmanisمـُـهمـَـني ) ۲۰۰ ۴۰۰ فراه روډ

 ژ( –دا مرده )ده مرده  ۸۰ شهیدان
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 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 له سویل لوري په ایشالن تگاو کې بهیږي ۲۰۰ تنگي آزاو

ختیځ له لوري له هریروډ سره یو  –مایله لیرې د سویل  ۱۰له کامنجي څخه  ۴۲۰ اوشان

 ځای کیږي.

 
اندک یوه تشه ده چې د هرات    :۶۱ –  ۵۵،  ۳۴ –  ۲۶  :شهراندک  :یا  :شهر  الرأس کې  د هغو کوچنیو غرونو په خط  دا 

بي.سي.(هراتاو د  د ددرې تر شمال  . دا تشه د سنگ بست په شمال کې ده )آی. 

ارمان د    :فیټه  ۶۶۰۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۳  –  ۵۳،  ۳۴  –  ۳۸  :شهر  کې  اوبې په شمال ختیځ  کورنیو یو قشالق    ۵۰دا د 
کوچه    اودی   د  چې  واقع دی  ټکي کې  په  یو ځای کیدلو  هغو تگاوونو د  په    سیندد  ځایه  له همدې  د   سیندجوړوي.  کې 

فیټو لوړ گړنگونه ورباندې سپارۀ دي    ۹۰۰تر   ۸۰۰تگاونو د راټولو سویو اوبو گډ بهیر له یوۀ ډبرین تنگي څخه چې له 
ۀ ځای لري؛  سته. د کمپ وهلو لپاره ـښ څه ناڅه کرهڼه سوې ده او په چم گاونډ کې ئـې هم پریمانه ځمکه  تیریږي. دلته 

سینگهـ(   )هیرا  پریمانه دي.  ۀ  واـښ او  اوبـۀ، لرگي  ددلته  کلی  یو ځای    «15درۀ گزک  »  او  «  14شیلـۀ غرغري  »  دا  د 
 .  کیدلو په ټکي کې موقعیت لري

غر کوتل د غور په   :)ن(  ۶۴  –  ۳۰،  ۳۳  –  ۷  :شاه والیت  دا  نـۀ دی،  کوتل  سخت  ویل سوي چې  او  یو کوتل دی  دا 

واقع دی چې   اوبه    دسویل کې  تیریږي الرهپورې    «16گالبــِد»تجوین تر    –اخت  نامـۀ  .  ورڅخه  په همدغـۀ  شان  همدا 
د زرني د سویل ختیځ په  واقع دی  ۱۴یو غری دی چې   .  مایلۍ کې 

یو تگاو دی چې    :۶۵ –  ۱۹،  ۳۴ –  ۳۲  :شیخ امان له هریروډ پوزه لیچ کښته    مایله پورته او له  ۱۴  ۱/۲له آهنگران  دا 

کیږي   د  سره یوځای  په    وچخچرانچې  ختیځ  راځيمایلۍ    ۴د  د کې  ولي  زی  د  قبیلې  فیروزکوهیانو د درازي  د  دلته   .
 کورنۍ ژوند کوي. )میتلند(  ۳۰څانگې  

 )ن(  ۶۱  –  ۴۷،   ۳۴ –  ۲۳  :شکیبان  :وگورئ  :شیخیوان
کې یو مشهور زیارت   :)ن(  ۶۱ –  ۳۱،  ۳۲ –  ۹  :شیخ محمـود  زیارت لوی دی او د قلعـۀ کاه په ولسوالۍ  د شیخ محمود 

د   چې  شیخان دي  «17سکَـش»دی  د زیارت متولیان چې  واقع دی.  په شمال کې  کورنۍ    ۳۰ویل کیږي چې    او  د کلي 

د ټولنې مشر    ؛دي گوت»ددوی   دی. «18زرـشیخ 
اصله ونې سته چې ظاهراً د    ۱۰۰ «19کورگز»کورنۍ د    دپه دې ځای کې د شین غزي د وني  ویل سوي چې اوسمهال  

نـۀ لري.  سرو له ونې سره شباهت 
لي کې ال  د سرو له ونو څخه په لوړوا  «20درگ»فیټو لوړوالي پورې رسیږي او د   ۱۵تر   ۱۲ویل سوي چې دا ونې له  

 لوړیږي.  

ځای  د سرچینې دا  ویل سوي چې  ته نیږدې کوم    «21کوکشب»د اوبو یو طبیعي کانال له فراه روډ څخه سرچینه اخلي، 
دا کانال  دا کانال   ۴۰ځای دی.  تر سینې پورې دی.  ئـې د انسان  نهـِر زیارِت »د  ځکه  فیټه ارت دی او د اوبو لوړوالی 

دا    «22شیخ محمود او د    سیندپه نامـۀ یادیږي چې  له زیارته لږ پورته تیریږي. دا کانال په زیارت پورې اړوند ځمکې 
تورگ، دو کله، فایرب، شسک، دهزاک، کن، چیرک، »  :چې نومونه ئـې دا دي په اوږدو کې دغه کلي هم خړوبوي  سیند

تیی  «.23باج ده او کوکشب )اس. ام.  راځي.  د فراه په سیمې کې   (۱۹۰۵ت. له بومي معلوماتو څخه  کوکشب 

اود  دا    :۶۳  –  ۱۵،  ۳۵  –  ۴۳  :شیخ علیا  :شیخ هللا خان  د  مرغاب  یو زیارت   ېقراول  ته نیږدې  ټکي  د یو ځای کیدنې 
د  کلږ    زیارت  لهدی.   سپارۀ ځواک  روسانو د  واقع ده،    «24رټک سرخ»تنو سپرو یوه پوسته ده چې په    ۳۰ښته د  کې 

پوستې ت د همدې  کې د افغانانو د  حال دا چې  پوسته ده  )چرخ آب(   «25چرخه بینال»قریباً مقابل لوري ته ددرې په دیخوا 
)ونلیس    په کې  خاصه داران  ۶سپارۀ او    ۶ې  چ   (۱۹۰۳دي. 

 
14 - Shela Ghurghori 
15 - Darrahe Gazak 
16 - Galabed 
17 - Shusk 
18 - Shaikh Gutzar 
19 - korgaz 
20 - Darg 
21 - Kuksheb 
22 - Nahr -i- Ziarat -i- Shaikh Mahmud 
23 - Turg, Du Kalah, Fireb, Shusk, Dehzak, Ken, Chirek, Bajdeh, and Kuksheb 
24 - Rattak Surkh 
25 - Charkha Binal, (Charkh Ab) 
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 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

لویدیځ په    :)ن(  ۶۲  –  ۲۹،  ۳۴ –  ۲۹  :شیخ زاده  هزاره گانو د    ۶د کرخ د کال د  د  یو کلی دی چې    دین »  مایلۍ کې 
کلی د شیخ زاده په ډول لیکل سوی دی.  کورونه په کې ودان دي. )میتلند(    ۸۰د قبیلې   «26اری  په نقشو کې دا 

کې    :)ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۴ –  ۱۷  :شغالیان :شکالیان هرات په ولسوالۍ  چې پیکاک ئـې د  لپاره  دا هغه نوم دی  د یوۀ کلي 

کې   بي.سي.(    ۵۰کاروي. ویل سوي چې دې کلي  د کورنۍ اوسیږي. )اې.  دا کلی د شغالیانو په ډول هم لیکل سوی چې 
 .  هرات په سویل لویدیځ کې د هریروډ پر ښۍ غاړه موقعیت لری

یوه قبیله ده.    :شیخ آبادي  دا د جمشیدیانو 
د    :)ن(  ۶۱  –  ۴۷،  ۳۴  –  ۲۳  :شیخیوان  :یا  :شکیبان او یوه کال ده چې    ۲۵۰دا  تنه استوگن    ۱۲۰۰کورونو یو کلی 

مایله کښته او د زنده جان په شمال ختیځ کې موقعیت لری. کلیوال    ۲۹وگړي لري چې د هریروډ پر ښۍ غاړه له هراته  

حاصل   اوښان لري.  ۳۰پسونه او وزې او   ۹۰۰کورني څاروي،   ۲۰۰ د کرهڼي کلنی   مونډه دی.  ۲۷۰۰۰ددوی 
او د چم گاونډ د سیمې وڼې اکثریت ئـې د توت ونې دي. )ونلیس    دلته درې د اوبو ژرندې دي.  (۱۹۰۳دلته 

 کوه )سپین غرۀ   :)ن(  ۶۱ –  ۵۰،  ۳۴ –  ۴۵  :شکر چشمه د بنِد سفید   ژ( په سویل کې یوه څاه ده.    -دا 

 ن(  ۶۳  –  ۹،  ۳۳ –  ۵۵  :شغزک:  وگورئ  :شکزک( 

نامـۀ دوه کوچني کلي دي چې د کشک د سویل په یله ده.  یو قب  ودا د جمشیدیان  :شال باف مایلۍ    ۱۲همدا شان په همدغـۀ 
 .  )ن( کې واقع دي  ۶۲ –  ۳۲،  ۳۴ –  ۴۴کې په  

د  :)ن(  ۶۲ –  ۷،  ۳۴  –  ۲۴  :شالي پطره  د هرات  )اې.بي.سي.(  ۸شمال لویدیځ په   دا   مایلۍ کې یو کلی دی. 
 ۶۲ –  ۸،   ۳۵ –  ۸  :قزل قل  :وگورئ  :شالي پته

 دا د جمشیدیانو یوه قبیله ده.    :شالجي

 ن(  ۶۲ –  ۱۴،  ۳۳ –  ۱۸  :سمالن  :وگورئ :شماالن( 

ر د هغه غرنۍ لړۍ نیمه برخه ده چې د مرغاب  کوۀ شمشی  :فیټه  ۴۴۸۷  :لوړوالی  :۶۳ –  ۱۲،  ۳۵ –  ۱۱  :شمشیر کوه 

د   تر منځ  نو د سیندونو  له    ۱۴او د قلعـۀ  سرهمایلو په اوږدوالي  ځغلي   عرض البلد  پر مخ  نو ورباندې   اوموازي  قلعـۀ 
د مارچ په میاشت کې    دی. والړ نورزیو او کاکړانو دي، دوی دلته  اکثریت ئـې د  دلته یو شمیر کیږدۍ والړې دي چې 

د  اوسنۍ نقشې  بي.سي.    «27کوۀ درۀ ینامـي»د پسرلي او دوبي لپاره راځي.  )اې.   (۱۹۰۴په نامـۀ نوم ښیي. 
کې یو لوی کلی دی.  دا    :قلعـۀ شمس الدین  د سبزوارو په عالقه دارۍ چهار محل 

 دا د تایمنیانو یوه قبیله ده.    :شنگنی

په   :۶۳ –  ۴،  ۳۴ –  ۵۷  :شـَـوپـَـشــَـک نو د سویل لویدیځ  د قلعـۀ  یو ټیټ کوتل دی چې  واقع د ی او له   ۳دا  مایلۍ کې 
الره و نو څخه د اَو کمري تر درې پورې تللې   . )اې.بي.سي.(څخه تیریږيرقلعـۀ 

 
 نور بیا
 ،۳۳–  ۶  :شــَـوز

 
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 
 

 
26 -  Dinyar Hazaras 
27 - Koh -i- Darrah -i- Yanamayi 
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