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آریا  ۰۶/۰۷/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت 

 

 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز  خيیتأر -  اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه  مهویشتڅلور  ویوسل

 هرات
 

 او

 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو. ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1975 
 

 لودویک آدمک
 

په   یوکیږد  ددا د سیاه خانه وو    :۶۲  –  ۴۴،  ۳۳  –  ۶  :شــَـوز د سبزوارو د سویل ختیځ  چې  مایلۍ کې    ۳۳ځای دی 

ښکاري چې   شریف(. داسې  سیند  موقعیت لري. )امام  څخه راتلونکی د سنجد  سره یو   سیندد َشوز له له زیارِت حاجي 
په فراه روډ پر مخ   د فراه والیت ته ننوځي او د سویل پر لور مخ  دواړه یو ځای سوې اوبـۀ  ځای کیږي؛ ورپسې دا 

 ځغلي.  
لوړوالی  ۶۲ –  ۴۵،  ۳۴ –  ۴۸ :شارام :شرم هاشم د غرونو پر سر له  هزند  د  دی چېفیټه. دا یو کوتل   ۴۸۲۰  :)ن(: 

تر قلعـۀ نو پورې الره ورباندې ت د  کشک څخه  اوسنۍ نقشې  کوۀ بنِد شارام»یریږي. )کاتن(   نوم ښیي.    «1سلسلـه 

جمشیدیانو یوه څانگه ده. :  شرف بلندي  دا 
شان وگورئ :شرک یو کلی دی. دې کلي کې    :سرک  :همدا  کورنۍ ژوند کوي. دا کلی    ۱۴۰دا د پشِت کوه د ولسوالۍ 

تییت، له بومي    فعالغیر   ۲بڼونه او د څو فعالو کاریزونو ترڅنگ    ۳۰پگو ځمکه،    ۱۰ ام.  کاریزونه هم لري. )اس. 

د سرک نوم ښیي۱۹۰۵معلوماتو څخه   اوسنۍ نقشې   ).   
گلران    ددا په دوه وو کاسه ډنډونو کې دوه د اوبو چینې دي چې    :)ن(  ۶۱ –  ۲۳،    ۳۵ –  ۲۶  :چرمي آب  :یا :شرمي

نیم مایل له الرېکاریز الیاس   – څاه  ۳دلته    واقع دي. ه لیرېمایل  ۳  څخهشمال ختیځ   لهاو د کاریز الیاس  لیرې   څخه 

 
1 - Selsela Koh -i- Band -i- Sharam 
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فیټو دی. اوبـۀ ئـې    ۸تر   ۶فیټو دی، د اوبو ژوروالی له    ۳تر   ۲، چې په تیږو سمبال سوي او قطر ئـې له  ستهگانې  
له سطحې   د ځمکې  )آبخورونه( دي چې    فیټه کښته دي.  ۳ښې دي او  اوبو څو وړوکي ډنډونه  څاه گانو ته نیږدې د 
له د څښي.  ده او  غـۀڅاروي په کې اوبـۀ    هم کاسه ډنډ څخه څو سوه یارډه پورته یو بل د اوبو ډنډ او مرطوبه ځمکه 

کې د آب چرمي نوم ښیي.  ستهد اوبو یو بل ډنډ   اوپه بل کاسه ډنډ    ئـې  په ختیځ   . اوسنۍ نقشې 
د چخچران  :۶۵  –  ۴۵،  ۳۴  –  ۳۳  :شرشر د   ودا  قوم  فیروزکوهي د  د  ده چې  یوه سیمه  استوگنې  د  کې  په ولسوالۍ 

کې   سیمې  ده. د استوگنې دې  څانگه په کې استوگنه  ئـې    ۳۵۰زی حسیني    ۷۵پسونه،    ۲۴۰۰کورونه دي او کلیوال 
په    ۴۵۰آسونه،   مرکزونه  دوبني  ددوی  لری.  په یو  «2سِر دو»کورني څاروي  سیمه  دا  استوگنې  د  کرل   ۀکې دي. 

لوري  سو سویل  تگاو په  ده، دا  تگاو کې  یاره    باندې راي  دولت  له  هریروډ کې    ۴  ۱/۲کوزیږي او  په  کښته  مایله 

)ن( کې موقعیت    ۶۵  –  ۹، ۳۳ –  ۵۸همدا شان په همدغـۀ نامـۀ یو منځغری دی چې په (  ۱۹۰۴راڅرگندیږي. )دابس  
   لري.

ډبرین   په حقیقت کېوښلی کاسه ډنډ دی، کم عمقه دی،  دا یو پراخ په بوټو او سبزو پ  :۶۱ –  ۴۹، ۳۴ –  ۲۲  :شاشاکار
اردیوان څخه د سنجاو    یځ تگلوري په لرلوسویل لوید دخوړ دی چې   ښکاري چېور  سیندر پله دشِت    کوزیږي. داسې 

 ژ( په نامـۀ یادیږي. )اې.بي.سي.(  –د شور اَو )شور آب    خوړ د خپل بهیدا په پورتنۍ برخې کې  دا

بي.سي.(  ۲۰دا په کرخ کې یو کلی دی او ویل سوي چې    )ن(  ۶۲  –  ۳۳،  ۳۴  –  ۲۸ :شسکته  کورونه لري. )اې. 
د    :)ن(  ۶۲  –  ۳۳،  ۳۴  –  ۲۸  :شاطر ناظر تنه وگړي لري او د کرخ د لویدیځ    ۱۱۰کورونه یو کلی دی چې    ۳۰دا 

کلي    ۲په  ددې کلي ملک    ۱۰۸۰د غنمو او وربشو کلنی حاصل تقریباً مایلۍ کې موقعیت لري. ددې  هندي مونډه دی. 
خان نومیږي. کلیوال   مد  اکتوبر   ۴۰مـح  (۱۹۰۳کورني څاروي لري. )ونلیس، 

د    :۶۴  –  ۶،  ۳۴  –  ۱۷  :شیبرگ کې  ولسوالۍ  په  شهرک  د  )دابس    ۲۰دا  ده.  یوه سیمه  د استوگنې  تایمني کورنیو 

دا سیمه د شه۱۹۰۴ د استوگنې   مایلۍ کې ده.  ۱۵رک د شمال لویدیځ په  ( 
کوه  ــ  ۳۲ــ    :شیبِ  له بومي معلوماتو څخه    :۶۱،  )اس. ام.  ویش دی.  سویلي   (۱۹۰۳دا د قلعـۀ کاه د ولسوالۍ 

په اوږدو کې   الرې  هرات د –فیټه. دا د الش جوین    ۴۳۸۰  :لوړوالی  :۶۱  –  ۵۵،  ۳۳ –  ۳۴  :شیر بخش  :شیربکش
منزل دی.   شیر بخشدولسم  یا کاسه ډنډ  د  ده    دره  ځغلیدلې  پر مخ  لویدیځ  پر سویل  مخ  ختیځه  ټیټو   چېله شمال  د 

منزل کې یوه څاه هم سته.موازي  غرونو کتلو او متموجو      غونډیو په غیږ کې نیولې ده. په همدې 

یوه ستره تنگه دره ده چې    :)ن(  ۶۳  –  ۵۵،  ۳۴  –  ۲۱  :شیر خج او دا  چشت  راکوزیږي او د خواجه  پر سویل  مخ 
ۀ   ـښ کې یو نسبتاً  دې درې  راڅرگندیږي.  په هریروډ کې  هموار تر منځ  په   سینددهاِن  او څه ناڅه کرهڼه هم   بهیږي 

کورنۍ په دې درې کې ژوند کوي. )میتلند( په دې درې کې یو کلی هم سته چې د دهاِن    ۲۰صالحي   او دسوې ده   کې
   مایلۍ کې موقعیت لري. ۳دیځ په  هموار د شمال لوی

د هریروډ پر کیڼې غاړې له اوبې    :)ن(  ۶۳ –  ۳،  ۳۴  –  ۱۸  :شیروان له   ۹دا  ځکه  دا کلی  یو کلی دی.  مایله کښته 

وگړي  استوگن  کلی  ددې  ډیر زوړ برج دی.  چې یو دنگ او لوړ څارکوټ لري او ویل کیږي چې  ورایه څرگند دی 
بي.سي.(  ۵۴کورنۍ د تاجیکانو او    ۵۰کورنۍ د غلزیو،    ۲۲۰  :داسې دي  د نورو قومونو. )اې. 

 ن(  ۶۳ –  ۲۴،  ۳۳ –  ۴۹ :شش یار  :وگورئ  :شش یار( 

 )ن(  ۶۴  –  ۵،  ۳۴ –  ۱۵  :شیبرگ  :وگورئ  :شیوارگ  :شورگ

 د درازي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.    :شیوجي

 ن(  ۶۴ –  ۵۸،  ۳۴ –  ۵۸:  سوجي  :وگورئ  :شیبي( 

فیروزکوهیان یوه څانگه ده.    :شیگي  دا د محمودي 
ته ورکړل سوی چې د پره شمال لویدیځ   کنډو کنډو غرونوهغو ټیټو، او  دا نوم   :۶۱ – ۵۰،  ۳۴ –  ۱۳  :شکسته سرخ

لري او له پره څخه تر زنده جان پورې    ورڅخه تیریږي.    الرهکې موقعیت 

هریروډ پر ښۍ غاړه له اوبې    :۶۳ –  ۱۹،  ۳۴  –  ۲۲  :شین د   ۸دا د  کې  کلي  کلی دی. دې  مایله پورته یو کوچنی 
 کورونه استوگن دي. )میتلند(  ۲۰نرخیلي غلزیو  

یار کې یو مشهور ځای دی، دا هغه ځای دی چې د لعل او سِر جنگل    :)ن(  ۶۵ –  ۳۹،  ۳۴  –  ۳۱  :شینیا دا په دولت 
گډیږي د شینیا یا شینی کلې کې د درازي فیروزکوهي   له یو بل سرهخکې  ونه له هریرود سره له یو ځای کیدلو مسیند

ولې  سته چېډیر لرگي    دلتهکورونه دي.    ۱۰۰۰کوچیانو   ئـې د  یودلته  ونې دي.    د  اکثریت  فرقې لپاره د کمپ    ېد 

لو لپاره په سون توکي او د نورو څارویو د څر  چېد اوښانو د څرلو لپاره ډیر ځایونه سته  هم  سته او  هم  وهلو ځای  
دلته یو مایل پراخته ده، په کینه خوا کې ئـې لوړ غرونه او په ښۍ خوا کې ئـې ټیټ دا دره .  لريکافي اندازه امکانات  

 
2 - Sar -i -Do 
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له ونو محروم دي.  خوغرونه دي   لیکل سوی  (  ۱۹۰۴)ونلیس  دا غرونه  په ډول  د شینه  دا نوم  کې  نقشو  په اوسنیو 
 .  دی

 ن(  ۶۲ –  ۲۱،  ۳۴ –  ۲۹:  شیرمست  :وگورئ  :شیرمس( 

د سیاه اَو د    :)ن(  ۶۲  –  ۲۱،  ۳۴  –  ۲۹  :شیرمست یو کلی دی چې  کې  د هرات په ولسوالۍ  د   سینددا  په اوږدو کې 
په  د   پالیزکار د هراتیانو    ۴سویل لویدیځ  دلته  لري.  موقعیت  )پیکاک  ۵۰مایلۍ کې  د   :کورونه دي.  هرات  د  کلی  دا 

 مایلۍ کې دی.    ۱۵شمال په نیږدې  
د کوۀ انادر درې د سویل په   :۶۱، ــ  ۳۲ــ   :شیر روهک ده چې    ۱۲دا د هریرود په اوږدو کې یوه کوچنۍ ولسوالي 

سیستان   د  ده. دا  الندې  تر ادارې  کاه د حاکم  او د قلعـۀ  لري  موقعیت  د    –مایلۍ کې  او   الرېمشهد  معمول  تر منځ 
خاش په نامـۀ یادیږي او ډیر ښ   مشهور د چشمـۀ  چینه سته چې  اوبو یوه ډیره ښه  دلته د  او لوی مالڅر  ـۀ  منزل دی. 

 لري.

دلته په  جوړاوۀ. )تییت له بومي معلوماتو څخه  ۱۹۰۵افغانانو )پښتنو(  سرای  کال کې یو استحکامي   (۱۹۰۵ز 
په    :)ن(  ۶۳  –  ۳۴،  ۳۳  –  ۴۹  :شي شر ختیځ  د  فارسی  د  تایمایل  ۸دا  د  ده چې  منۍ کې  سیمه    ۳۰یانو د استوگنې 

خان( دا    .  د شیشیار یا ششیار په ډول هم لیکل سوی دی  منوکورونه په کې دي. )صاحبداد 
فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.    :شش مني  :شیشماني  دا د محمودي 

  دا د غور او فراه د والیتونو تر منځ د پولې یوه غرنۍ    :۶۳  –(  ۲۰ –  ۳۳، )۳۳ –  ۱۸:  شش پیر کوه  :شیش پیر

 لړۍ ده.

 ن(    ۶۳ –  ۲۴،  ۳۳ –  ۴۹  :ششار  :وگورئ  :شش یار( 

چې    :)ن(  ۶۲  –  ۱۰،  ۳۴  –  ۱۸  :شیوان کوم کلی دی  کې  هرات په ولسوالۍ  د  کورونه لري.    ۲۰۰ویل سوي چې 
خان(   په نیږدې  )صاحبداد  د سویل لویدیځ  د هرات   .  مایلۍ کې موقعیت لري  ۲دا کلی 

 (۱۹۰۴دا د تایمنیانو یوه څانگه ده. )دابس،    :شوگاني
شور  :شور آب ته ورک  :۶۳ –  ۰،  ۳۵  -۱۵  :آبِ  هغې برخې  نوم د کشان د درې  سویل دا  د توره شیخ  ړل سوی چې 

پورته واقع ده.  ته او یا له توره شیخه 
بیا هم وچ بوټي ئـې    خو دلته په دې درې کې د مالڅر لپاره پریمانه ځای سته؛ سره له دې چې کله نا کله ډیره وچیږي

)ونلیس  ۀ دي.  آب شور کلی   مایلۍ کې د  ۵ددې درې د سویل په نیږدې  (  ۱۹۰۳د کچرو او آسونو د خوراک لپاره ـښ
لري  ۶۳ –  ۲،  ۳۵ –  ۱۲دی چې په    .)ن( کې موقعیت 

 شور اَو  :وگورئ  :شور آب

اَو څو   :۶۱  –  ۳،  ۳۴  –  ۳۶  :شور  څنگ ته ئـې  اوبو یوه ضعیفه چینه ده چې  کې د  نامـۀ یوې دښتې  په همدغـۀ  دا 
چې د غوریانو د لویدیځ   په    –ډنډکي دي  ویل سوی چې  ۳۱شمال لویدیځ  لري.  دا ځای یو وخت    مایلۍ کې موقعیت 

 کاریزونه ئـې درلودل.    ۸۰ډیر ښیرازه او سمسور ځای وو چې  

 اَو په   دا  :۶۲  –  ۱،  ۳۴ –  ۳۰  :شور  د شمال لویدیځ  یو کلی دی.    ۲۰د هرات   مایلۍ کې 

د عام شمالي تگلوري په لرلو   سینددا یو    :)ن(  ۶۱  –  ۵۷  ،۳۵  –  ۲۳  :شور اَو دی چې د سیاه بولک له غرونو څخه 

سره یو ځای کیږي.   روِډ گلران(  له )ایسلیم  رهوک( ته راکوزیږي او همدلته   سره اَو رهوک )آب 
بي. سي.( )اې.   اوبـۀ ئـې مالگینې دي او یوازې د څارویو لپاره مناسبې دي. 

  قلع  :)ن(  ۶۳ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۵۴:  شور اَو په دا د  نیږدې یوه    ۳۵ـۀ نو د سویل ختیځ  همدلته  یو کلی دی.  مایلۍ کې 

لری.  ۶۳ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۵۵څاه هم سته چې په    )ن( کې موقعیت 

له الرې د قلعـۀ نو    :۶۳  –  ۱۲،  ۳۵ –  ۵  :شور اَو د قادس د ولسوالۍ  دره ده چې  یوه پراخه  شمال لویدیځ    ،سیند  ددا 
دا دره له قرچه گي تگاو سره موازي پر مخ    ۶نیږدې  لور ته ډوبیږي او د قلعـۀ نو د کال په  مایلۍ کې راڅرگندیږي. 

چې په پای کې د مغر د کال د شمال په  سره یو ځای کیږي. )وگورئ مغر(  ۴ځغلي  دا دره   مایلۍ کې له کال جعفرقلی 

لري خو دلته    سیندپه لنگر کې کوم   او  ۵یا   ۴نـۀ  ځایه یوه الره تللې  د   کاریزونه لری. له همدې  زموږ په باور چې 
ته نیږدې د خوړ ارتوالی   فیټه دی؛    ۲۴یارډه دی او د خوړ د ژیو لوړوالی    ۳۰جعفر قلي درې ته تللې ده. جعفرقلي 

اوبو بهیر   د  کې  خوړ  او    ۹په خپله  باتالقي دی.    ۱فیټه پلن  بیخي  ئـې  او بستر  ترخې دي  ئـې  اوبـۀ  ژور دی.  فیټ 
 )اې.بي.سي.(

دره ده چې د مایل د ربعې    :)ن(  ۶۲ –  ۲۲،  ۳۵  –  ۱۱ :شور اره با  :شورعرابه دا یوه وچه، په سبزو او بوټو پوښلې 

په اندازې ارتوالی لري او له شمال لویدیځ لوري راکوزیږي او د کشک روډ په شیخ جنید کې راڅرگندیږي. دې ځای 
چې دا الره په عام ډول ویل سوي  سوی سړک راځي.  ه  ۀ په نــښ ـښ له چمن بید څخه    ته یو  هغه آس سپاره نیسي چې 

سي.( )اې. بي.   تر کشک پورې راځي. 
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خوا    سینددا یو لوی مالگین    :۶۳ –  ۳۲،  ۳۵  –  ۴۳  :شور آبک  :شور آوک له سویلي  د قراول خانې ددرې  چې  دی 
تر منځ یو ځای کیږي. )پیکاک( ولي او گله چشمې   سره د قلعـۀ 

د او  :)ن(  ۶۳  –  ۴،  ۳۴  –  ۲۳  :شورگرد  د دا  د اوبې  نامـۀ درې کې  په همدغـۀ  یو کلی دی چې  کې  په ولسوالۍ  بې 

په   –لویدیځ   وگړي د غلزیو    ۶  ۱/۲شمال لویدیځ  کلي استوگن  ددې  لري.  دا دره   ۵۰مایلۍ کې موقعیت  کورنۍ دي. 
راکوزیږي له اوبې   خ کې  مایله کښته په هریروډ کې راڅرگندیږي. دې ځای ته په کر  ۷چې سویل ته له دواندر څخه 

ده. )دابس   الره راغلې   (۱۹۰۴له نوروز آباد څخه 
د    :۶۲  –  ۵۴،  ۳۴  –  ۵۴  :شور بابا تنگی یوه دره ده چې  بلې    «3کناقل»دا  تر منځ موازې  هغې درې  در درې او 

پورې  دهد پدا له الرې   الرهپرمخ تللې ده چې له قلعـۀ نو څخه تر کشک  برخه د  ، ورغلې    ۱۹۷۰ددې سړک سویلي 
کارول کیدلهلسیزې په    .  اوږدو کې 

 ورڅخه تیریږي.  الرهگرشک عمومي   –دا په غوراتو کې یو کوتل دی چې د فارسي    :۶۴  –  ۰،  ۳۳ –  ۳۹ :شجاع

 مایلۍ کې واقع دی. )اې.بي.سي.(  ۲دا د جمشیدیانو یو کلی دی چې د کشک د شمال په   :۶۲  –  ۳۱، ۳۴ – ۵۳ :شلتري
د قلعـۀ نو په و  :۶۱، ــ  ۳۲ــ    :شوسک یو کلی دی چې  دا  کې  پگو کرنیزه ځمکه، څلور    ۱۲کورنۍ او    ۴۰۰لسوالۍ 

باغونه او    ۲۰بادي ژرندي، یوه د اوبو ژرنده   تر څنگ    ۲۱انگور  سرچینو  د اوبو د موجوده  کلی  دا   ۴بڼوڼه لري. 

ام. تییت له بومي معلوماتو څخه    (۱۹۰۳متروک غیر فعال کاریزونه هم لري. )اس. 
وگورئ  :شترخون شان  د بنِد بایان پر سر د   :فیټه  ۱۰۵۴۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۵ –  ۱،  ۳۴  –  ۲۷  :اُشتر خان  :همدا  دا 

په   سویل لویدیځ  د آهنگرانو د  نامـۀ یو کلی  په همدغـۀ  شان  همدا  له درې تر هریروډ پورې یو کوتل دی.   ۲شهرک 
 مایلۍ کې سته.  

یو غیر مهم  :)ن(  ۶۲ –  ۴۵،  ۳۴ –  ۳۷  :شتر مرده  کوتل دی چې د بنِد بابا پر سر د کرخ له درې څځه تر کشک    دا 

 ورڅخه تیریږي.  هپورې الر
له  په شان  کوتل د ختیځ په څو مایلۍ کې وي او د بنوش درې د کوتل  کوتل دې بنوش درې د  چې دا  ښکاري  داسې 

چې دا   –حوض امبر شان )عنبر شاه  " مړ اوښ یا اوښ وژونکی" په خپله څرگندوي  شونی دی،  ژ( ورته السرسی 
سپرو لپاره عم الره د آس  ده. خو دا  لپاره څومره سخته  کاروي. دا  الره د اوښانو  ئـې  مالداران  الره ده او ډیري  لي 

ده؛ دا الرهژ( تر تنگې درې پورې  –له حوض امبر شاه څخه د سیاه اَو )سیاه آب    الره له کوتله په تیریدلو ځان    تللې 

سرخ»د   کښته،  « خوړ ته،4تی  منځغري  تگاو رباط له  تنگي   د  له  ویل سوي چې  ته رسوي.  نامـۀ تنگي  په همدغـۀ 
لرید  دا بد والی ان    ه ډیره ورانه او بده ده؛الرکښته   چې دا    بنوش درې د نالې تر یو ځای کیدلو پورې دوام  حال دا 

په نامـۀ یادیږي.   د بنوش درې  په خپله  ړک نه الره یا س له تی سرخ پورته د څو مایلو لپاره ویل سوي چې  منځغری 
ده پل   تللې  الره چې  او ددې    –سته یوازینۍ  تگاو رباط ته ځي  سړک چې  کوتل د  د  د زرمست  الره ده له دې کبله 

سو ارتباط یا اتصال نه سته. )میتلند(   نقشې د کوتلِ اوشتِر مرده نوم ښیي.کوتل تر منځ چې شرحه     اوسنۍ 
  کې یو   :)ن(  ۶۵  -۳۱،  ۳۴  -۵۱  :سیاه آب شمال لور ته په نایِک  دا په یوۀ منځغري  دا منځغری  کلی دی،  کوچنی 

پر سیند ورځي.   د مرغاب   سیدانو کې 

اَو لړۍ د څوکې په سویلي    ۴۵۷۰  :لوړوالی  :۶۲، ـ  ۳۴ــ    :سیاه آب  :سیاه  د اساسي  فیټه. دا د هرات د درې د شمال 
تر  کوتل څخه  له سنگ  لمنو په اوږدو کې  لویدیځو  د غرونو د  چې  کې یو کوتل دی  توت پورې راغلې  خوا  درخِت 

کوتله اوښتی دی او د خپل د سفر شرحه  ۱۸۸۵د   کالره ورڅخه تیریږي. پیکا کې له همدې  په میاشت  کال د مې  ز 
وړاندې کوي    :په دې ځای کې داسې 

په   ته  څوکې  کوتل  سنگ  د  الره ونیوله  بیرته  "  یوه لنډه  مې  کې  خوا  لویدیځې  په  مې  سرهراستنیدلو  په دې  د   او 

سرته    «5ونچیلایستوغ» ایستوغونچیل  ،وختلمددرې  کې    په خپله د  په خولـۀ  نامـۀ یوۀ کاریز ته چې  دره په همدغـۀ 
لري   یوه ویالـۀکاسه ډڼد ده چې  قول یا ه  کل دره  ئـې واقع دی کوزه سوې ده. د استوغونچیل دره پراخه، شنه، کم عمقه

اویالې او د   په چشمـۀ  نه وچیږي. همدلته  ۀ ځای سته چېیاوبـۀ ئـې هیڅکله  وهلو لپاره ـښ کې د کمپ  ان    ستوغونچیل 
د غرونو له شاوو خواوو   لري.  بوټي هم  د شین غزو یو شمیر تنکي  لري او  هم اوبـۀ  په وچ ترینه فصل کې  د کال 

دهایستوغونچیل    لهالره    ژ(  –د پسونو په پلونو یوه ستوغه نرۍ غرنۍ الره )بُر َرو الره څخه   پورته ختلې   او   څخه 

باند  همدې  د  بیا په درۀ کشوکي  کې  لړۍ په شمال  له دره خواجه    ،ې راکوزیږيغرنۍ  کې  بیا په رباط سرگردان  او 
د  یوازې د پلي    الرېدوبرار سره یو ځای کیږي. شپانـۀ دا الرې د کشوکي  په نامـۀ یادوي. دا یوه سخته الره ده چې 

   کسانو د تگ لپاره ده بس.

 
3 - Kanakul 
4 - Tai Surkh 
5 - Istoghunchil valley 
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تاو کړه.   لور ته د غرونو په لمنو کې  لویدیځ  ایستوغونچیل مې مخه  یوازې یوه نرۍ الره تللې ده، دا  دلته  له چشمـۀ 
بوټو او په  یوۀ پراخ، زرغون  الرأس    له منځهقول  ډک   الره له  پر یوۀ خط  له دې ځایه  او  ځي   ور اوړي بیا پرمخ 

اولنگ ده قول ته رسیږي، ایستوغونچیل ته په بل قول کې چشمـۀ  په دغو ټولو قولونو کې په هر یوۀ کې ئـې   ؛همدغـۀ 

 د اوبو یوه چینه سته.
چې دغو  ویل سوي  چینو څخه  له دغو  ویالې چې  هغه  لري خو  ټول کال اوبـۀ  د اوبو چینې  یا  په خپله  کاسه   قولونو 

سبزې پوښل سوې   اوس په ښې  وي. دا ټوله ځمکه  ډنډونو ته بهیږي د جون د میاشتې د پای په شاو خواوو کې وچې 
چې عربان، ا مایلو   ۴ژ( ول تیر سوم. الره تر   -فغانان )پښتانـۀ  ده او زه د کوچي شپنو د کیږدیو له څو کمپونو څخه 

په  لپاره آسانه ده. له څلورو مایلو وروسته الره د لوړ سطحې  او ځواک  ځواک د هر ډول وسلو  پورې د هر وسلوال 

لړیو تر سویل پورې پورته خیږي.    مسلسلو  اساسي غرونو  د  غرنۍ ډډېان  پر ستوغې  نیم مایل په واټن  د   له   ختل 
ته  ېدا ځای یو اوباندې پای ته ورسید    چړایيسته یوې ختلو ورو چې د کوتِل سیاه   ورسیدمخ خالصې لوړې سطحې 

ژ( په نامـۀ یادېږي. د ختلو ددې الرې په اوږدو کې د اوښ د تگ لپاره یوه ښه الره سته. خاوره   –اَو )کوتل سیاه آب  
چې   رس ده  د  ډول  ئـې  راڅرگندیږي  په متداوم  کوتل کې  په دې  چې  څوکه  هغه غرنۍ  راوتلي دي.  ورڅخه  ډبرې 

  ۴۵۷۰د سیاه اَو د کوتل ارتفاع   ایږي.همدلته ان د ټولې غرنۍ لړۍ په اندازې لوړه ده او د کوۀ چهار اولنگ په نامـۀ ی

    فیټه ده.
اوسمهال    او غرنۍ ډډې کیږي چې اووۀ مایلو ته ورسیدله. کنډوکاسه ډنډ په قول یا  د کښته کیدلو الره د سیاه اَو )آب( د  

هیڅکله نـۀ وچیږي. آب(  د سیاه اَو د اوبو بهیر ډیر پیاوړی دی او ویل سوي چې  اوبـۀ د همدم اَو )همدم  او   دا  دښتې 
په واټن(     «تیرپول »دا ځای تل اوبـۀ لري. دا اوبـۀ په ژمي کې    ،ي  غورځ بیا لوکه سنگ ته )له دې ځایه د یوۀ فرسخ 

ده.    ته لویږي او تر تیرپول پورې یوه الره تللې 

او د کاسه ډنډ   درخِت توت ته تر ټولو ښه الره له همدې ځایه د سیاه اَو له کاسه ډنډه تللې ده. دا د اوښ د تگ الره ده
یوې شنې مخ خالصې رغیاڼې پر مخ ځي    له همدې ځایه د کوتل سر ته ورخیږي.    چېپه سر کې د لوړې سطحې 

چې زه پر دې الرې الړ سم او دلیل ئـې راته تر اوسه نـۀ دی ویالی  له ما سره مل زما د الرې الرښود ونـۀ غوښتل 
تلل الرې ته تر غرونو الندې د  موږ خپلې  ولې.  له  چې  ورکړ چې  دوام  تر هغو  کې  الرې په اوږدو  مایلو مزل   ۹ې 
توت ته ورسیدلو." )پیکاک(  وروسته د دهانـۀ درخِت 

اَو راپورته کیږي چې د بنِد بابا له   سینددا یو   :)ن(  ۶۲ –  ۲۵،   ۳۴ –  ۳۱  :سیاه  چې له هغې ډبرینې درې څخه  دی 
سوی خط الرأس جال کوي او له کهنه رباط کښته ورسره د تخک   ۍاصلي لړ یو ځای کیږي  سیندڅخه د کوۀ کیتو جدا 

دا   کیتو ته ننوځي.  کوږ ته    ختیځ خوا  –مایله کښته سویل    ۳له ِدۀ مغل    سینداو درۀ تخک ته له بهیدلو وروسته دشت 
هغو جال سویو غرنیو غونډ  کیږي د  یاو د  ته بهیږي چې  په نامـۀ یادیږي او بیا د   «6کوۀ حصار غالمهک»و سویل 

ژ( په دواړو خواوو کې دښته په پراخ  –خواجه گذر په تشې کې له روِډ کرخ سره یو ځای کیږي. د روِډ سیاه اَو )آب  

 ډول په غالتو کرل سوې ده.
څخه   ځایه  د پروانه  له هغـۀ  له    الرهپالیز کار    –چې  څخه  سطحې  له  اوبو بهیر د دښتې  فیټو   ۵۰تر    ۳۰تیریږي د 

چې   . د ختلو    ۲۵۰ژور په یوې نالې کې  نالې دواړه غاړې د سړک لپاره نرۍ سوې دي  د  یارډه ارته ده دوبـېـږي. 
درجه یو په  د سختوالي  تر   ۶او کښته کیدلو  لر  ۴۰ده چې  سختي  نـۀ وچیږي.  یارډو پورې همدا  دا اوبـۀ هیڅکله  ي. 

تیروتنه  په هغه نقشې چې  )پیکاک(   سي یوه جغرافیوي  دې ټوک کې ضمیمه سوې د روډ سیاه آب نوم ښیي چې کیدای 
 وي.

اوشان  )ن(  ۶۲  –  ۱۷،  ۳۴  –  ۱۴  :سیاه وشان  :وگورئ  :سیاه 

 د گلرانو په شمال لویدیځ کې یو غر دی.    :۶۱  –  ۲۸،    ۳۵ –  ۱۶  :سیاه بولک  دا 

بوبک غرۀ    :)ن(  ۶۱  –  ۴۰،  ۳۴  –  ۵۰  :سیاه  کوه )سپین  بنِد سفید  د  ده چې  لړۍ  یوه غرنۍ  په یو ناڅاپي   -دا  ژ( 

واقع ده.  ۱۰شمال کې، د قره باغ د سویل لویدیځ په نیږدې    مایلۍ کې 
یار په سویلدا    :)ن(  ۶۵  –  ۲۹،  ۳۴  –  ۱  :سیاه چوب دولت  ختیځ په    دکې او    د  د شمال  الیهغوراتو  د   منتهی   کې 

ده ولسوالي  تایمنیانو  تایمنیانو یوه کوچنۍ  دلته د  ویل کیږي چې  ترالسه کړي دي  خان  صاحبداد  چې  هغه معلومات   .

سیچو  چې  کورنۍ ژوند کوي. زموږ په باور کال سیاه چوب )  ۳۰انو  سیدۍ، او د نکور  ۲۰۰کورنۍ، د هزاره گانو   ۷۰
سي.(تلفظ کی  ږي( د پله سنگ د سویل ختیځ په دوه وو مارشو واټن کې واقع ده. )اې.بي. 

   یو کوتل دی چې د کرخ د سویل  پر سر  لړۍ  د غرنۍ  «7داوندرد »دا    :)ن(  ۶۲  –  ۴۴،  ۳۴  –  ۲۲  :سیاه چوبک

 مایلۍ کې واقع دی.    ۱۹ختیځ په  

 
6 - Koh -i- Hissar Ghulamhak 
7 - Dawindar range 
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 10تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

د  :سیاه کوه  نوم هغو غرونو ته ورکوي چې په سویل کې  د  فرییر دا  جوړوي او میلتند په دې لړ کې   هریروډ کرښې 
وایي  خپلې ترڅ کې  په  سیاه کوه نوموونه چې  "  :کتنې  کوه او  سفید  د  ځکه  سي  ټولو لپاره شرحه  د  باید په یو دم  دا 

او سویلي غرنیو لړیو   تصور وو؛ او د تأسف  لپارهفرییر د هریرود د درې شمالي  یوازې د هغـۀ ذهني  کارولي دي 

نو ورته دائـمي بڼه ورکړل سوې ده. هریرود ته نیږدې   دي  ده کله چې په نقشو کې دا نومونه راوړل سوي  وړ خبره دا
هیڅ ډول سیاه کوه نـۀ سته خو د سفید کوه نوم د سیند په سویل کې په هغو غرونو پورې اړه لري چې د هرات د درې 

واقع دي."   تر منځ  سوی دیاو اوبې  سیاه کو غرنۍ    :میتلند غلط  کې  لړۍد  هریروډ په سویل  چې  د  فراه له   سته  د 
وگورئ ده.  ېـدلې  یار پورې غـځ او دولت  تیریدلو تر چخانسور  منځه په  د والیت له  د غور  ختیځه  په همدې    :شمال 

 .  ټوک کې ضمیمه نقشې

)ِمرک(    :۶۲  –  ۵۰،  ۳۳  –  ۵۱  :سیاه الخ سیمه ده.  یوه کوچنۍ  استوگنې  په دره کې د نورزیو د  د سه درخت  دا  دا 
 مایلۍ کې ده.    ۳۰سیمه د فارسي د لویدیځ په  

شهر ته د تلل  :۶۳  –  ۲۱،  ۳۳  –  ۴۹  :سیاه سنگ الرېدا خرم  د ختیځ په    ې  د فارسي  کې یو   ۹په اوږدو کې  مایلۍ 
دلته د   خان(کور  ۲۰  «8زی یاران تایمنیانو»کلی دی.   ونه دي. )صاحبداد 

د فیروزکوهي د   :)ن(  ۶۵ –  ۱۹  ،۳۴ –  ۳۳  :سیاه سنگ کې د استوگنې یوه سیمه ده چې  په ولسوالۍ  د چخچرانو  دا 

پسونه هم لري. ددوی د دوبي مرکزونه   ۱۰۰۰کورونه دي چې    ۲۰۰قوم د خدایاري قبیله په کې اوسیږي. دلته ددوی  
)دابس،    (۱۹۰۴په کروبې کې دي. 

   د سبزوارو د شمال په   :۶۲  ۱۴،  ۳۳ –  ۴۸  :سنگسیاه لري.    ۴۰دا یوه تنگه دره ده چې   مایلۍ کې موقعیت 

د زی رضا  :سیاه سنگ دا کلی  یو کلی دی.  کې  کې د فیروزکوهیانو په سیمې  په ولسوالۍ  د چغچرانو  د څانگې    ءدا 

بي. سي.(    ۳۰ سي  کورنۍ لري. )اې.  د سیاکیدای  کلی  په  ه دا  سره یو وي چې    ۶۵  –  ۱۶،  ۳۴  –  ۲۶خاک له کلي 
لري.    کې موقعیت 

د نورزیو یو کلی دی. )دابس،  مادا د سبزوارو په عالقه دارۍ فر  :۶۲  –  ۱۱،  ۳۳ –  ۱۲ :سیاه سر  ( ۱۹۰۴خان کې 

له   :)ن(  ۶۲  –  ۱۷،  ۳۴  –  ۱۴  :سیاه وشان چې  ته ورکړل سوی دی  انگړونو یوې ډلې  او  کلیو  د کوچنیو  نوم  دا 
)میتلند(  روض دي.  ېـدلي  مخ په سویل ختیځ د دوه نیم مایلو په اوږدو غــځ دا نوم د سیاه ووشان په ډول هم  ه باغ څخه 

دا کلی د هرات په سویل ختیځ کې   لري  ۱۲لیکل سوی دی.   .  مایله اوږدوالی 
ته یو کلی دی چې  مایله پور  ۲۶  ۱/۲دا د هریروډ په کینې غاړې کې له اوبې    :)ن(  ۶۳  –  ۳۵،  ۳۴ –  ۲۱  :سیـبا راز

د قبچاقانو د کورنیو شمیر   ۲۰۰د قبچاقانو او خواجه گانو  کورنۍ دی. ددوی د کلي    ۱۰۰کورنۍ په کې استوگنې دي. 

کال۱۹۰۴ملک په   نومی  ز  کې ډیر متنفذ  ـدۀمصطفی  سیمې  په دې  څاروي،    ۶۰۰دی. دوی    سړی  چې    ۲۰۰کورني 
مونډه دی او د پام وړ کرنیزه ځمکه    ۱۰۰۰۰رنیز کلنی حاصل اوښان لري. ددوی ک  ۵۰آسونه او   ۸۰پسونه او وزې، 

نامـۀ یوۀ تگاو کې   لري. دلته د خواجه نظام الدین په نامـۀ یو زیارت دی او هم یوه کنډواله کال سته. دا کال په همدغـۀ 
د اوښانو د څرلو لپاره وهلو لپاره ئـې پریمانه ځای سته. دلته  دلته که ځواک تیت سي د کمپ  سته  ده چې  ډیره ځمکه 

لرگي په ندرت صاحبداد خان(    په کې  او هم پریمانه اوبـۀ لري، خو سون  )میتلند،  کلي نوم دموندل کـېـږي.   »   د دې 
 .  په ډول هم لیکل سوی دی  «9زـَررز او اسفوَ َس 

  ن(    ۶۳ –  ۷،  ۳۴  –  ۲۴ :سابرزه  :ورئوگ  :سه برزه( 

تر    :۶۳  –  ۵،  ۳۴  –  ۷  :سیلین جو تگاو څخه  ایشالن  له  چې  کوتل دی  ټیټ  یو  کوه پورې  دا  ورڅخه   الرهتغمن 
وگورئالره ارته او ښه دهتیریږي. د کوتل سر ته ختل ستوغ دي خو  َوَرس.   :. سویل لوري ته کښته کیدل آسانه دي. 

خان(  )صاحبداد 

   د شمال لویدځ په    :)ن(  ۶۱  –  ۲۴،  ۳۵  –  ۱۳  :سیم کوه گلران  چې د  یو غر دی  مایلۍ کې    ۲۰دا په بادغیس کې 

لري.    موقعیت 
 )ن(  ۶۵  –  ۲،  ۳۳ –  ۲۳  :سیني  :وگورئ  :سیني
شان په باالمرغاب کې په   :سیني د یوۀ ځای نوم دی.    ۶۳ –  ۲۱،  ۳۵ –  ۳۷دا د تایمنیانو یوه څانگه ده. همدا   کې 

 دا د تایمنیانو یوه څانگه ده.    :سنجاني
اَو د   سینددا یو    :۶۱  –  ۵۴،  ۳۴ –  ۲۹  :آب  :سنج  :سنج  او  سرچینه اخلی  خوا  د کوتل له سویلي  د اردیوان  چې   دی 

په خط الرأس کې د شهر اندک د تشې له الر تر هریرود پورې ځي او  ته نیږدې مال خواجه  له هریرود سره شیخوان 
په یو ځای کیږي.   هاِن شهر  سره د  په لنډیز  یا اکثراً  په نامـۀ یادېږي او  شهر اندک  دهاِن  برخه د  کښتنۍ  ددې درې 

کې   یوۀ کانالپه د شهر اندک له تشې کښته  دا سیندگی  .  یوه ښه او آسانه الره تللې دهنامـۀ یادیږي. د اردیوان کوتل ته  
 

8 - Zaiyaran Taimanis 
9 - Sawarz and Esfarz 
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 10تر 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، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې: یادونه
 
 
 
 

باندی د جوی ممیزک اوبـۀ را اوړي چې د کاروبار له نالې څخه سرچینه    کانالتیت کیږي. په وچو فصلونو کې په دې  
د سیالب پر مهال   تر هریروډ پورې بهیږي.بیا ماتوي او    اوبـۀ د کانال غاړېاخلي.      په خپل طبیعي کانال کې 

زیو او هزاره گانو د  د  دا    :سنجتر د سیمې نوم دی. دوی د پسونو رمې لري.    ۳۰۰کوچیاني اسحق  کورنیو د استوگنې 

ً دا ځای له پُل مرغاب څخه   )بومي معلومات    ۱۲ تقریبا  (۱۹۰۷مایله لیرې واقع دی. 

  په    :۶۲  –  ۳۳،  ۳۳  –  ۵۱:ژ(  –)سنجد    :سنجت لویدیځ  شمال  فارسي د  یو    ۵۵د  کې  پر سه    سیندمایلۍ  دی چې 

ورننوځي.    درخت 

  یوه څاه ده. په همدغـۀ    ۳۶د باالمرغاب د سویل ختیځ په    :۶۳  –  ۴۸،  ۳۵ –  ۳۰  :ژ( –)سنجد    :سنجت مایلۍ کې 

لري.    ۶۲  –  ۵۳،  ۳۳  –  ۲۴مایلۍ کې په   ۵۵نامـۀ یو کلی د سبزوارو د ختیځ په   کې موقعیت 
 َسنجت    :همدا شان وگورئ  :ِسنجت

دا د یوۀ کلي او یوې کوچنۍ درې نوم دی، دا دره لویدیځ لور ته مخ په قلعـۀ نو   :)ن(  ۶۳ – ۹،    ۳۴ –  ۵۹  :سنجتک
د مغر   ده. په هغـۀ ټکي کې چې  نو په   الرهپر مخ تللې  یعنی د قلعـۀ  دا    ۲  ۱/۴ تقریباقننوځي    ۵۰۰ه  درمایلۍ کې، 

دره په غیږ دا  هغو غرونو چې  الندې ده.  تر کښت  تقریباً ټوله ئـې  ده او  هرمي ډوله    یارډه پلنه  ده گردي  کې نیولې 

العاده همواره  الره فوق  یا کرهڼه په کې نـۀ سته.  ۀ  غرونه دي چې ظاهراً لوڅ غرونه دي او هیڅ ډول بوټي او واـښ
چې درې ته ننوځي د یوۀ تنگ   او ښه ده. دا الره غاړې دومره ستوغې دي    سیندله پاسه تیریږي، د    سیندپه مجردې 

خوندورې نـۀ دي.  چې د عراده جاتو د تگ لپ  اره چنداني 
یوه نرۍ خو په کیڼ لور کې یوه ښوییدلې تړانگه   ،دره داسې یو ظاهر لري چې ډیرې وختونه سیالبونه ورباندې راځي

کښته او پورته دواړه له    د الرې په توگه سته لوړوالی ئـې  توپیر کوی او کیدای    ۱۰تر    ۵چې  فیټو پورې ځای ځای 

وختون  خلکو  سي وي. )گالیندو(په همداسې  کار اخیستی   و کې ورڅخه 
د هریروډ له کیڼې غاړې په لږ واټن کې او د روضه باغ د   :)ن(  ۶۲  –  ۳۸،  ۳۴  –  ۱۶  :سنجتک دا یو کلی دی چې 

څخه د سنجتک تر کال پورې یوه ښه الره تللې ده، دا الره نسبتاً ښه  مایلۍ کې موقعیت لري.    ۲۷ختیځ په  له دې کلي 
کیږي.    الره ده او بیخ ئـې دا نوم د سَـنجتک په ډول هم تلفظ   ټینگ دی. 

 َسنجتک    :وگورئ  :سنجتک

وگورئ  :۶۱ –  ۳۸،  ۳۴ –  ۵  :سنجتي  کشمارون  :دا یو کوتل دی چې د دو شاخ د غرونو له سره تیر سوی دی. 
 )ن(  ۶۳ –  ۳،  ۳۴  –  ۱۸  :شیروان  :وگورئ  :سیروان

د قوم یوه قبیله ده.  10سوټه   : دا د جمشیدي 

 ن(    ۶۳  –  ۳۳،  ۳۴  –  ۲۱  :َسبَرز  :وگورئ  :سََورز( 

د فیروزکوهیانو د یار فوالدي    :)ن(  ۶۵ –  ۹،  ۳۴ –  ۳۵  :صوفک کې یو کلی دی چې  زموږ په باور دا په چغچرانو 
په   ۴۰د قبیلې   د چغچرانو د شمال لویدیځ  دا کلی  )اې.بي.سي.(   مایلۍ کې دی.    ۸کورنۍ په کې استوگنې دي. 

  ویل سوی دی؛ دا    :)ن(  ۶۴ –  ۵۸،  ۳۴ –  ۵۸  :سوج کیږي او شیبي هم  نوم د سیویج په ډول تلفظ  یو کلی دی  دا 

 مایلۍ کې موقعیت لري.    ۷د سویل ختیځ په    «قشالق درۀ کشک»چې د  
دا دوه سترې ډبرینې غونډۍ    :فیټه  ۴۶۰۵  :لوړوالی  :۶۱ –  ۵۵،  ۳۳ –  ۱۴:  ژ( -سوالخ دار )سوراخ دار    :سُلک دار

او مندال»ښۍ غاړې ته نیږدې د کاریز  الرېجوین د   –دي چې د الش  غه غونډۍ یا په د  ترمنځ واقع دي.  «کــَـشت 
نامـۀ تسمیوي وجهه   د خپل  له   لهبله وینا غرونه چې  اخلي  سوړې( یا سوري یا چاودې یا درز څخه  )یعنی  سولـَـک 

دار )سوالخ دار   ښایی هماغه سلک  ددغو غونډیو نیږدې ترینه لوړوالی  سره یو ځای کـېـږي.  ژ(   –ټیټ خط الرأس 
څوک ځای یوه ویشل سوې  خلکو په باور   هوي. دا  دا ځای د )حضرت    -لري او )د  سي  ژ( علي )رض  –ژ( کیدای 

 تورې په گوزار څیری سوی وي. )میتلند(  ژ( د –

مایله لیرې او د تونیان سویل ته   ۴دا د هریروډ پر کیڼې غاړې نیږدې   :)ن(  ۶۲  –  ۲۹،  ۳۴  –  ۱۵  :سلیمي  :سولیمي
لري. )اې.بي.سي  ۲۷۰یو کلی دی. ویل سوي چې دلته   په بڼه کورنۍ استوگنه  په اوسنیو نقشو کې دا نوم د سلیمي   ).

 .  لیکل سوی دی

 ن(    ۶۳ -  ۵۰،  ۳۴ –  ۲۱  :سَلمه  :وگورئ :سُـلمه( 

 دا د فیروزکوهیانو یوه قومي څانگه ده.    :سلطان یاري

 ن(  ۶۱ –  ۴۷،  ۳۵  ۰  ۲۳  :سَمبهه کاریز  :: وگورئسُمبه کاریز( 

 
10 - SOTA : A subdivision of the Jamshedis. 
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ولسوالۍ ډوله سیمه ده؛ زموږ په باور    :۶۴  –  ۳۰،  ۳۵ –  ۳ :سُمبه کــِـج کې یوه کوچنۍ  دا د فیروزکوهیانو په سیمې 
کې سیمې  )سَرتور( )سِر تاوه( ته نیږدې پرته ده. دې  د مرغاب په سویل کې  ټبر   د  قبیلېد    درازي  د  دا سیمه  قلیچي 

)میتلند(  اوسیږي. 

مایله کښته په هریروډ کې راڅرگندیږي.    ۸ت  دا هغه تگاو دی چې له خواجه چش :  )ن(  ۶۳  –  ۳۷،   ۳۴ـ    ۲۱  :سُــني
کې   دلته پریمانه کرهڼه سوې ده، ددې تگاو په خولـۀ  دی، دا یوه تکه شنه رغیاڼه   « واقعاولنِگ سني»ویل سوي چې 

ځای لري. )میتلند(   لپاره کوچنی  تگاو شمال ته یو غر دی چې په اوسنیو نقشو کې دده خو د کمپ  بنِد تگابِ   »  ددې 
 .  امـۀ یاد سوی دیپه ن  «سني
لری، په منځ    :)ن(  ۲۹  –  ۶۳،  ۳۴  –  ۲۳  :سور چې پریمانه ونې او لرگي  تنگه دره یا منځغری دی  دا یوه ښایسته 

مایله کښته سویل کې پر هریرود ورکوزیږي.   ۱۸  څخه  له خواجه چشت  گیسیندبهیږي، دا   گیسیندکې ئـې یو ښایسته 
کلی دی کې یو کنډواله  منځغري خولـۀ  له لږ کرهڼه په کې    چېد کلي څنگ ته د قبچاقانو څو خرگاه گانې دي    ؛ددې 

دا نوم د تگابِ سور په ډول ښیي(  ۱۹۰۴سوې ده. )دابس    .  اوسنۍ نقشې 
ک  ۴۳۵۰  :لوړوالی  :۶۱  –  ۳۰،  ۳۵  –  ۴  :سرخ یو  دا  د غوریانو فیټه.  چې  سر دی  هغو غرونو پر  د  او  وتل دی 

له بادغیسه جال کوي. وگورئ  رباِط سرخ.    :ولسوالي 

  گنبد    :)ن(  ۶۴  –  ۴۶،  ۳۴  –  ۳۹  :سرخ( د آقا گمبد  په    –دا  کې یو کلی دی.  ۷ژ( د شمال ختیځ    کلي  ددې  مایلۍ 

د     په نامـۀ یادیږي.  «جِر سرخ»شمال او ختیځ کې یو ځای دی چې 

دا یو کنډواله رباط او ډنډ دی چې د کرخ ددرې د خولـۀ په هغـۀ ټکي کې موقعیت    :)ن(  ۶۲ –  ۲۱،  ۳۴ –  ۲۲:  سرخ
راوځي. د هرات په درې کې  شمال ختیځ په    لري چې  له   ۱۳دا رباط د هرات د  د هرات د ځمکې  مایلۍ کې ده چې 

او زرم  ۳۰۰سطحې   او د کرخ  لري  سړک په اوږدو کې ددمې  فیټه لوړوالی  تللي  له الرې کشک ته د  د کوتل  ست 
الرې  سیندنیولو ځای دی. د کرخ  په څو سوه یارډۍ کې بهیږي. د کنډواله رباط د سویل ختیځ په نیږدې  ددې  د ختیځ 

لري چې   ـې  کورونه لري او تر کلي یو دیوال راتاو دی. کلیوال ئ  ۲۰نیم مایلۍ کې د رباِط سرخ کوچنی کلی موقعیت 

هندي    ۳۰۰۰د کرهڼې کلنی حاصل چې غنم او وربشې دي   کلي  پسونه او وزې لری. ددې  ۹۰۰کورني څاروي،    ۷۰
چې   کلي دي  ئـې  کې  او هر گوټ  سوې  ډیره کرهڼه  زښته  برخې کې  د درې دې  د هرات  اوبو لگولو  مونډه دی.  د 

جال کړي دي.کانالونو   سیاه اَو )سیاه آب    سیندې  مایله نور پورته له د  ۳د کرخ له درې    له یو بله  او   –سره د  ژ( 
په نامـۀ   دا سیند ځکه له یو ځای کیدلو وروسته وونسیند  ویو ځای کیږي. دا دریواړ نهرونه «خواجه جیر» د )پښتون( 

په نامـۀ یو کلی دییادیږي  د )پښتون(  .  او خلک ئـې په خپلو ورځنیو محارو کې د پښتون زرغون سیند بولي  همدلته 

نامـۀ بل کلی په ۱۹۰۳توبر )ونلیس اک دا کلی اوس د رباِط سرخ په نامـۀ یادیږي. په همدغـۀ   )۱۳  –  ۳۴  ،۵۷  – ۶۱  
 )ن( کې موقعیت لري.  

 – الش جوین    د  ټیټ خط الرأس دی چې  یوفیټه: د سرو ډبرینو غرونو   ۵۰۰۰  :لوړوالی  :۶۲ –  ۴۰،  ۳۳ – ۰  :سرخ
په سویل   . ددې خط الرأسواقع دیکاریز دشت پر کینې غاړې باندې  –د جمال غازي   کې یوې برخې الرېهرات د 

پای کې   څاه د هغو شپنو له پلوه په متناوب ډول پاکه   «چاۀ کوۀ سرخ»ختیځ کې  لږ اوبـۀ لري. دا  لري چې  موقعیت 

)میتلند(  کیږي چې له دې څاه څخه کار اخلي. 
مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۵ه شمال او د هرات د لویدیځ په نیږدې  پ  «سنگ بست»دا د    :۶۱ –  ۵۷،  ۳۴ –  ۲۳  :سرخ

وگړي دي چې    ۲۶۰دې کلي کې   پسونه او وزې لري. ددوی د غالتو کلنی    ۳۰۰کورني څاروي او    ۱۰۰تنه استوگن 
سرخ نوم ښیي.  ۱۹۰۳مونډه دی. )ونلیس، اکتوبر    ۴۸۰۰۰کرهنیز حاصل   نقشې د دشِت  اوسنۍ   ) 

د   :سرخابي  :سرخ آبي څانگه ده.  دا  نو د هزاره گانو یوه قومي   قلعـۀ 

سته   :۶۳  –  ۳،  ۳۴  –  ۳۲  :سرخک هم  نامـۀ یو کلی  په همدغـۀ  شان  همدا  کې یو کوتل دی.  د یاري تگاو په سر  دا 
کې په   )ن( کې موقعیت لري.    ۶۴  –  ۳۷،  ۳۳  –  ۵۴چې د کوۀ سرخالص په لویدیځ 

 دا د دولت یار کلي ته نیږدې د هریروډ پر غاړه د یوۀ ځای نوم دی.    :)ن(  ۶۵ –  ۴۶،  ۳۴ –  ۳۴  :سرخ جوی 

 دا د هرات د شمال په   ۶۲  –  ۱۱،  ۳۴  –  ۲۷  :کوتِل سرخ  :سرخ کوتل یو کوتل دی.    ۱۰)ن(   مایلۍ کې 

فیټه. دا یو کوتل دی چې د رباِط سرخ په نامـۀ   ۴۳۵۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱ –  ۳۰،   ۳۵  – ۴  :رباِط سرخ  :سرخ رباط
کوتل سر د  ژندل کیږيپی جال کوي. ددې  له بادغیس څخه  او د هغو غرونو پر سر واقع دی چې د غوریانو ولسوالي 

ُـمباو د کوتل له سویل ختیځه   ډډې کې    ۳ـخ دا کوتل د خمباو تر کوتل لوړ دی د کوتل سویل لویدیځې  مایله لیرې دی. 
ډیر دی. خو له دې سره د خمباو له کوتل څخه  یوه    سره دا هم د خمباو په شان گلرانو او چاه یالکي ته ئـې شیوه والی 

پیکاک(  آسانه الره ده. )میتلند، 

ــ  ۳۴ــ    :تب او د غلزیو    :۶۳،  کلی دی  په اوبې کې کوم  دا  )بومي    ۵۰ویل سوي چې  استوگنې دي.  کورنۍ په کې 
 معلومات(
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سي.(  :تبق بادار ده. )اې.بي.  کې د استوگنو جمشیدیانو یوه کوچنۍ ډله   دا په کشک 

 سر په   :۶۴ –  ۱۲،  ۳۳ –  ۴۵ :تبک   مایلۍ د یوۀ ځای نوم دی.    ۲۸دا د تیورې دشمال لویدیځ 

په معنی گانو   سیندتگاو د تگاو تحریف سوې بڼه ده چې د کاسه ډنډ، کم عمقه ځای، درې، تنگې درې او یا د    :تگاب
چې د ورپسې راتل ونکي  کارول کیږي. د هغو ځایونو نومونه چې په تگاب یا تگاو پیل کیږي د فارسي یو اضافت اخلي 

کبله هم تگاو او هم تگاب وگورئ او که مو ونه موند نو د ځای دویم   له دې  نوم ځانگړتیاوې ورباندې روښانه سي. 

 نوم ورپسې وگورئ.  

   دی.  سیندمایله لیرې یو   ۴۰دا له ایشالن څخه    :۶۳ –  ۵،  ۳۴ –  ۶  :تگاب ارت 

 ارزوک  مایلۍ یوه تنگه دره ده.   ۲۲دا د شهرک د شمال لویدیځ په    :۶۴ –  ۲،  ۳۴  – ۹  :تگاب 

 مایلۍ یوه تنگه دره ده.  ۱۸دا د ایشالن د شمال لویدیځ په    :۶۳ –  ۲۷،  ۳۴ –  ۹  :تگاب اسپ سوات 

  دی.  سیندمایلۍ یو   ۱۲دا د ایشالن د سویل لویدیځ په   :۶۳ –  ۲۸،  ۳۴ –  ۰  :تگاب بلوه 

 شان په همدې    سیندمایلۍ کې یو   ۴۲دا د دولتیار د سویل لویدیځ په   :۶۵ –  ۲۵،  ۳۴ –  ۲۷  :تگاب چبري دی. همدا 

َچـپَري لیکل سوی دی او په  په اوسنیو نقشو کې  موقعیت لري.    ۶۵ –  ۲۹،  ۳۴ –  ۲۴نامـۀ یو کلی هم سته چې   کې 

  دی.    سیندمایلۍ کې یو   ۴۷دا د شهرک د لویدیځ په    :)ن(  ۶۳  –  ۵۲،  ۳۴  – ۶  :تگاب چهار راه 

  په    :)ن(  ۶۳  –  ۵۱،  ۳۴ –  ۴  :تگاب چشمه دراز د لویدیځ  د شهرک  کې یو    ۵۴دا  په   سیندمایلۍ  شان  همدا  دی. 

نامـۀ یو کلی په  لري.    ۶۳  –  ۵۳،  ۳۴  –  ۲همدې   کې موقعیت 

 دی.    سیندمایلۍ کې یو   ۲۰دا د کانسي د سویل لویدیځ په    :۶۵ –  ۲،  ۳۴  –  ۲۹  :تگاب چوی دک 

  سفید  مایلۍ کې د یوۀ ځای نوم دی.    ۶دا د دولتیار د سویل ختیځ په    :۶۵ –  ۵۰،  ۳۴ –  ۲۹  :تگاب دربند 

 د شمال ختیځ په   :۶۵ –  ۲۴،  ۳۴ –  ۲۱  :تگاب گنجک یوه تنگه دره ده.    ۳۴دا د نخشي   مایلۍ کې 

 دی.  سیندمایلۍ کې یو   ۱۴دا د دولتیار د سویل ختیځ په   :۶۵ –  ۵۶،  ۳۴ –  ۲۵ :گرمابه باال  تگاب 

 دی.  سیندمایلۍ کې یو   ۳۲دا د شهرک د لویدیځ په   :۶۴ –  ۱۶،  ۳۴ –  ۹  :گاو کــِـش  بتگا 

  د لویدیځ په    :۶۳ –  ۴۸،  ۳۴  –  ۸  :گزک بتگا یو   ۴۰دا د شهرک  نامـۀ   سیندمایلۍ کې  شان په همدغـۀ  همدا  دی. 

لري.  ۶۳  –  ۱۶،  ۳۴  –  ۱۱کلی د اوبې په سویل کې په   کې موقعیت 

 مایلۍ کې یوه تنگه دره ده.  ۳دا د مرغه د سویل ختیځ په   :۶۳ –  ۵۸،  ۳۴ –  ۱۸  :تگاب جنگل 

 دی.  سیندمایلۍ کې یو   ۴۰دا د دولت یار د سویل لویدیځ په    :۶۵ –  ۴۹،  ۳۴ –  ۱۳:  تگاب جوی میر هزار 

 د سویل په    :۶۵ –  ۴،  ۳۴ –  ۱  :تگاب خرس خانه  دی.  سیندمایلۍ کې یو   ۱۹دا د نخشي 

 مرگ نو د سویل په   :۶۳ –  ۵،  ۳۴  –  ۵۰ :تگاب خوش  یو کلی دی.  ۱۲دا د قلعـۀ   مایلۍ کې 

 مرگ نو په سویل د    :۶۳ –  ۷،  ۳۴  –  ۵۲ :تگاب خوش   په درې کې یو کلی دی.  «لمان»دا د قلعـۀ 

 هروي د شمال لویدیځ په   :۶۳  –  ۲۶،  ۳۴  –  ۹ :تگاب خواجه  د ایشالن  کې یو   ۱۲دا   دی.    سیندمایلۍ 

  په   :)ن(  ۶۵ –  ۴۹،  ۳۴ –  ۳۲:  تگاب لشکر راه یار د سویل ختیځ   دی.  سیندمایلۍ کې یو   ۸دا د دولت 

 یو منځغری دی. ۹دا د اوبې د شمال لویدیځ په    :۶۳ –  ۱۵،  ۳۴ –  ۳۰  :تگاب مچ  مایلۍ کې 

 د شمال ختیځ په    :۶۵  –  ۲۳،  ۳۴  –  ۱۶:  تگاب سبزک د نخشي   مایلۍ کې یو منځغری دی.  ۲۶دا 

  اوسنۍ نقشې د    ۴۷دا د شهرک د لویدیځ په   :۶۳ –  ۴۷،  ۳۴ – ۹:  تگاب شتر راه تیغِ »مایلۍ کې یو منځغری دی. 

 نوم ښیي. «اشتر راه

 دی.  سیندمایلۍ کې یو   ۲۶دا د گذرپام د شمال ختیځ په    :)ن(  ۶۴ –  ۴۱،  ۳۴  – ۷  :تگاب تربولک 

 مایلۍ یو ځای دی.  ۲۶دا د کانسي د شمال لویدیځ په    :۶۵ –  ۱۴،  ۳۴ –  ۵۲  :تگاب یوسف 

فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.  :تگچي  :چيتاگ  دا د محمودي 
یوه    ۶  ۱/۴  وله آهنگرانتگاو دا    :۶۵  -۱۲،  ۳۴ –  ۳۱:  تگاو اخته خانه مایله پورته هریروډ ته ورلویږي. په دې کې 

یي. وړاندې سویل  ښ نقشې د دهانِ اخته خانه نوم  (  ۱۹۰۴په نامـۀ یادیږي. )ونلیس  «11رگاهکلوَ »کنډواله کال ده چې د  
به  موقعیت لري  ۶۵  –  ۱۳،  ۳۴  –  ۲۶لور ته یو کلی دی چې اخته خانه نومیږي چې   .)ن( کې 

نقشې د    :۶۳  –  ۵۰،  ۳۵ –  ۱۳ :تگاو علم یوه سیمه ده. اوسنۍ  کې د استوگنې  دهاِن تگابِ »دا د مرغاب په ولسوالۍ 

 ښیي.  سیندپه نامـۀ یو   «علم
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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، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې: یادونه
 
 
 
 

هریرود ته لویږي.    له ښۍ لوريمایله پورته    ۴  ۱/۲له آهنگران څخه  دا تگاو   :)ن( ۶۵ – ۶،  ۳۵ –  ۳۰: علمدار تگاو
نوم د  .  په نامـۀ لیکل سوی دی  «12الندار »  په اوسنیو نقشو کې دا 

دی چې    :)ن(  ۶۳  –  ۴۰،  ۳۴  –  ۲۱  :تگاو غازي یو کلی  کې  په عالقه دارۍ  د چشت  ولسوالۍ  د  د اوبې  د   ۲۰دا 

نقشې دا نوم د تگابِ غزه په نامـۀ ښیي(  ۱۹۰۴د تایمنیانو کورونه په کې دي. )دابس    ۱۰انو او  سید  .اوسنۍ 
 ( ۱۹۰۴یو کلی دی. )دابس   13یانویلکند  ۳۶۵عـۀ نو په ولسوالۍ کې د دا د قل  :)ن( ۵۶ – ۷،  ۳۴ –  ۵۶ :تگاو اسماعیل

لوري راکوزیږي   :)ن(  ۶۳  –  ۴،  ۳۴ –  ۵۲: تگاو المان نو تقریباً له شمال  پر قلعـۀ  بابا له لړۍ څخه  تگاو د بنِد  دا 
بیا د خارستان له کاسه ډنډ سره یو ځای کیږي.  چې همدلته 

د  دره نیم مایل پلنه ده چې  نو څنگ ته دا  نیولې ده.   ۱۰۰د قلعـۀ    ۍددرې ښ   سیندفیټو په لوړوالي غرونو په غیږ کې 

ته نیږ بستر ئـې  دخوا  بهیږي او  د    ۲۰ې   ، او  ژۍ    سیندیارډه ارت دی،  او  ستوغې  دي  لوړوالی    ۱۵ښوییدلي  فیټه 
   ه جغلو ډک دی.دومره اوبـۀ نـۀ لري. بیخ ئـې ل  سیند  کې  لري. په ژمي

ته د   کې    سیندپورته خوا  نـۀ ده مایلو وروسته    ۷له  په اوږدو  هیڅ کرهڼه  ځایه  تر دې  رارسیږي.  دو برادر  خواجه 
چې   په هغـۀ ځای کې  راځي دره    –چک آو )چک آب  د  سوې.  یارډه پراخه ده چې    ۱۰۰ژ( سړک له لویدیځ لوري 

ئـې د اوبو له سره له   ستوغې او ان عمودي دي او لوړوالی  ېـږي.    ۲۰۰تر    ۵۰ډډې ئـې   فیټو پورې رـس

 په دو برادر کې پریمانه غنم او وربشې کرل سوي دي.
د    ۱۰  ۱/۲په   شاه ُمرگ»مایل کې  هزاره گانو د استو  «14تگاو خواجه  د عبدل  د  چې  ته راځي  مو مخې  سیمه  گنې 

کې ئـې ډیره   ۲۰۰۰کورني څاروي او    ۱۸۰کورنۍ په کې استوگنې دي، دوی    ۴۰هزاره گانو   پسونه لري او سیمه 
 لږ کرهڼه سوې ده.

د سیدپه دیارلسم مایل کې د خواجه هزاره گانو ) شاه ُمرگ کې ښۍ غاړې   ۳۰انو(  کورنیو د استوگنې سیمه په خواجه 

دلته دکې نـۀ په خرگاه گانوکې ژوند کوي  ي. دوی له خټو په جوړو جونگړو  ته راځ  سپیدار د ونو او د میوو د ونو   . 
الره ئـې له سره تر پایه ښه ده او په پرله پسې ډول له   اوړي او را اوړي. درې مایله پورته   سیندځنگلونه سته.  څخه 

د  د ال راځي چې   ورونه په کې دي.  ک  ۳۰او د قبچاقانو   ۱۲انو  سیدمان کلی 
رانیږدې   ۳۰۰دره گام پر گام تنگیږي تر دې چې تر   گړنگونه د دیوالونو په شان  یارډو پورې تنگه سي او ښوییدلي 

په کې سته. درې مایله ال نور پورته یوه بله تنگه دره  او پریمانه سون توکي هم  ښې او پریمانه دي  کیږي. اوبـۀ ئـې 

مان د هزار میشي په درې کې دی.  اته الره تللې ده، ه  «15هامان  /همان»دې ئـې  له ختیځ لوري راځي چې پر سر بان
دره د   کوچنۍ  )پښتنو    «16نی کشک»دغه  د افغان  د هرات  ددرې په خولـۀ کې  ژ( مالدارانو    –په نامـۀ یادیږي چې 

 پسونه لري.  ۷۰۰کیږدۍ په کې والړې دي او دوی    ۱۰
 خواوو کې ښووییدلي گړنگونه شا ته ځي او دره نسبتاً پراخیږي.  شپږ مایله ال نور وړاندې د درې په دواړو

راځي   د المان کلی  خوا ته کږیږي او یو مایل وروسته ئـې  دره په نرم ډول سویل ختیځ  دوه مایله ال نور وړاندې دا 

راپورته سوي د   ځای  سیند  ۳چې له بنِد بابا څخه  لری او دا  په ټکي کې موقعیت  د ونو د یو ځای کیدنې  په سویل کې 
ال البنِد  د  نامـۀ یادیږي.  گانو  مان په  هزاره  خواجه  د  کې  په کلي  هزاره گانو    ۳۰مان  دایکنډي  د  د   ۲۵کورنۍ،  او 

 پسونه لري.    ۲۵۰۰کورني څاروي او    ۱۷۰کورنۍ استوگنې دي. دوی    ۲۵فیروزکوهیانو 
له الرې یوه الره تلل  ې ده.له دهستانه د قادس تر کوتل پورې د المان د کلي 

تر المان پورې تللی سړک له سره تر پایه نسبتاً ښه الره ده. پر دې الره باندې بار وړونکو څارویو ته کومه ستونزه 

د  دړې وړې سي.  کبله  خو ډیر ژر به د ډیر ترافیک له   هنه سته او هم د عرابه لرونکو وسایطو لپاره عملي 
کې د  دا د شهرک په و  :)ن(  ۶۴ –  ۱۰،  ۳۴ –  ۲۰  :تگاو مزار تایمني کورنیو یو کلی )ژمنی مرکز( دی.    ۴۰لسوالۍ 

 (۱۹۰۴دابس )
 

 انوربی

 ۳۵: تگاو محـمد عمر خان 

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