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 ډاکټر لوډویک . ډبیلو. ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1975 
 

 لودویک آدمک
 

 د   :)ن(  ۶۲ –  ۵۷،    ۳۴  –  ۳۵:  تگاو محـمد عمر خان په   «جوی نو»دا   دی.  سیندمایلۍ یو    ۱۸د شمال ختیځ 

تنگي »په هریروډ کې د    یو تگاو چې له سویل لوري هریروډ ته ورغورځي  :۶۴ –  ۲۰،  ۳۴  – ۶ :تگاو محـمد عمر
 (۱۹۰۴مایلۍ کې دی. )ونلیس    ۹  ۳/۴د ختیځ په   «ازاو

د سیروان په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د قبچاقانو   :)ن(  ۶۳ –  ۱۸،  ۳۴ –  ۳۲  :تگاو نیک دا د اوبې د ولسوالۍ 
نامـۀ یوې درې کې واقع دی چې د )قلعــۀ  ۱۰۰ په همدغـۀ  سویل   -جوی -یا   -  کورونه لري. دا کلی  ژ( نو شمال کې 

همدا شان وگورئلوري ته  گاو . )دابس    :د هریروډ پر لور ځغلي.   (۱۹۰۴کسه 
گردیو   ۷۰۸۸  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۵۰،  ۳۴  –  ۳۸  :تگاو رباط د  کې  ډډې  شمالي  کوتل په  د  زرمست  د  دا  فیټه. 

لرگي او مالڅر پریمانه لر اوبـۀ، سون توکي،  سرای دی.  ۀ  ه د سیند پر ښۍ غاړه رباط ت  .يغونډیو په منځ کې یو ـښ

سرای پر ځای اوس یو کلی دی  (  ۱۹۰۴نیږدې د کمپ وهلو لپاره یو ډیر تنگ ځایگی هم سته. )دابس او ونلیس  ددې 
لری  ۱۲چې د جوی نو د شمال په    .  مایلۍ کې موقعیت 

ـــ  ۳۴ــ    :تگاو روگان د    :۶۴،  کې  په ولسوالۍ  د شهرک  )دابس    ۴۰دا  مرکز( دی.  )ژمنی  تایمني کورونو یو کلی 

۱۹۰۴) 
کې.  ۱۶د ختیځ په   «تگاو سور»د هریرود پر غاړه د    :۶۳ –  ۲۳،  ۳۴ –  ۳۰  :و روضهتگا  مایلۍ 
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سالمن ــ  ۳۴ــ  :تگاو  د    :۶۴،  کې  ولسوالۍ  په  شهرک  د  )دابس    ۴۰دا  مرکز( دی.  )ژمنی  کلی  کورونو یو  تایمني 
۱۹۰۴) 

کې د    :۶۳  –  ۳۹،  ۳۴  –  ۲۱  :تگاو سُفـَـک په عالقه دارۍ  چشت  د  ولسوالۍ  د اوبې د  کورونو یو کلی دی.    ۲۰دا 

ماله کښته د هریروډ  ۶شت  . دا کلی له چ هم ستهدفتر   یو ډاگ  دپه اوږدو کې   الرېدایزنگی د  –دې کلي کې د هرات  
وگړي مالداران دي. )دابس   کلي ټول استوگن  او ۱۹۰۴په ښۍ غاړه کې موقعیت لری. ددې  نامـۀ یو کلی  په همدغـۀ   )

د لویدیځ په   سیندیو  د کانسی  موقعیت لري.    ۶۵ –  ۹،  ۳۴ –  ۳۳مایلۍ کې په    ۹سته چې   )ن( 
پ  :)ن(  ۶۳ –  ۳۶،  ۳۴ –  ۲۱  :تگاو سني کې د  دا د اوبې د چشت   کورونو یو کلی دی.    ۲۰ه عالقه دارۍ 

  مایله پورته یو ځای کیږي.  ۳  ۱/۲د هریرود له کینې غاړې سره له آهنگران    :)ن(  ۶۵ – ۷،  ۳۴ –  ۲۶  :تگاو تیمور

نامـۀ کلی د کانسي د سویل لویدیځ په  (  ۱۹۰۴)ونلیس    .  مایلۍ کې یو کلی دی  ۲۰په همدغـۀ 
د سه درخت پر درې باندې راکوزیږي. دې    :۶۲  –  ۳۰،  ۳۳  –  ۵۶  :نيـتغ کوه څخه  له سفید  دا یوه تنگه ناله ده چې 

 درې کې مغوالن استوگن دي. )ِمرک(

  ن(    ۶۳  –  ۳،  ۳۴ –  ۷  :تغمان کوه  :وگورئ  :تاغمان کوه( 

د فیروزکوهیانو د   :)ن(  ۶۵ –  ۷،  ۳۴  –  ۲۶  :تاغ تیمور یوه سیمه ده چې  د استوگنې  کې  په ولسوالۍ  د چغچران  دا 
کې   کلي  ده. دې  استوگنه  په کې  قبیله  کلیوال    ۱۰۰میري  او  او    ۲۰پسونه،    ۲۵۰کورونه دي  کورني   ۱۵۰اسونه 

کلي ملک )په    څاروي لری. ددوی د دوبي مرکزونه د بایان په غ۱۹۰۴ددې  نومـېـدۀ.  کال کې( اسماعیل  رونو کې  ز 

)دابس   ددې کلي نوم د  ۱۹۰۴دي.   له نامـۀ سره هم شکله دی.   «تگاو تیمور»( 
فیالن په مقابل لوري کې  ه دا د هریرود له ښۍ غاړې څو مایله لیرې او د شا  :)ن(  ۶۲  -۴۶،  ۳۴ –  ۱۹ :تاقمه :تاغمه

دا نوم د   اوسنۍ نقشې  )میتلند(  کلی دی.   په ډول ښیي.    «تاقمه»یو کوچنی 
کې یو کلی دی  ۶۳  –  ۳،  ۳۴ –  ۷  :وه تاغمان ک نامـۀ یوې درې  دا په همدغـۀ  د کاوغان تگاو    ؛)ن(  څخه   – له کلي 

سیمې کې  . ورس الره تیریږي شان په همدې  یو غر دی چې په اوسنیو نقشو کې د تغان کوه په ډول لیکل سوی  همدا 
 .  دی

شمال ختیځ   –فیټه. دا د مروچاق )مروې چاق( د کال د ختیځ    ۲۵۶۲  :لوړوالی  :۶۳ –  ۲۱،  ۳۵ –  ۵۲:  تگ تگ زور

ستنه والړه ده چې د روسو ۳۸همدلته اته دیرشمه )  :مایلۍ کې یو غر دی ۷په   ( ۱۹۰۳افغان سرحد ښیي. )ونلیس   –( 
د څانگې    :تاهي ِده  )اې.بي.سي.  ۱۰۰دا یو فیروز کوهي کلی دی چې د مالمینجې   (کورنۍ په کې استوگنې دي. 

یوه سیمه ده   ۲۰د   «نو روز تایمنیانو»  د  دا  :)ن(  ۶۴  -۲۳،  ۳۳  –  ۳۰:  کــُـرت  ـۀتای  :تاۀ کــُـرت کورنیو د استوگنې 

نقشې د تایـۀ کـُـرت  مایله لیرې ورڅخه تیریږي. )صاحبداد خان(  ۳له تیورې څخه    الرهَوَرس  –چې د تیورې  اوسنۍ 
 .  نوم ښیي

کمیس   :طاهري د  تحدید  سرحدي  قوم  د افغان  ددې  له مخې  معلوماتو  ثبت سویو  د  سبزوار  ۱۶۰یون  کې    وکورنۍ په 
کې استوگن دي. )اې.بي.سي.( د پام وړ شمیر د هرات په ولسوالۍ  رنگه ددوی   ژوند کوي او همدا 

 دا د جمشیدیانو یوه قبیله ده.    :طاهري

او   :۶۳ –  ۴۱،  ۳۵  –  ۴۸  :تیاز سَمین ولي  د قلعـۀ  خوا کې  خانې د درې په سویلي  د قراول  یوه لویه ناله ده چې  دا 
ده. )پیکاک( تر منځ واقع   گله چشمې 

په   :تیمني  :تایمني ډگروال میتلند  کې یو قوم دی.  د چهار ایماقو د قومونو په منځ  کال کې الندینۍ مقاله۱۸۸۸دا  د   ز 
اس د یوۀ راپور او د دفعه دار صاحبداد    وخپلو راټولو کړیو معلوماتو پر اساس لیکلې ا الندیني معلومات د ِمرک سی. 

او هغه   راټول سوي دي  او هم د سروې د ټیم مرستیال امام شریف د معلوماتو له مخې  د شرحو له مخې  خان د سفر 

خلکو په هکله راټول کړي دي چې دوی ددغو  په کې راغلي     :معلومات 
  :سیمه

نی قوم دی. دوی د چهار ایماقو د قومونو په منځ کې د شمار له ـد قومونو څلورم او وروست تایمنیان د "چهار ایماقو"
او  سیمې تر نورو قومیانو پراخې دي. دوی په لویدیځ کې د سبزوارو د ولسوالۍ  اړخه ډېر دي او هم ئـې د استوگنې 

کې د هزاره جاتو تر برخېمنځ سیمې،   په ختیځ  چې تایمنیانو نیولې د   .نیولې دي  د هرات د سویل ختیځې  هغه سیمه 

مایلو   ۱۰۰تر    ۹۰مایلو پورې او پلنوالی ئـې کوالی سو له    ۱۲۰تر   ۱۱۰هغې د اوږدوالي منځنۍ یا اوسطه اندازه له  
او نامنظمه ده.   ډیره بې قاعدې   پورې اټکل کړو خو ددوی سیمې عمومي نقشه 

په الندې ډول دي    :د تایمنیانو د قوم عمده قبیلې 
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 ز کال کې د قبیلې مشر یا ملک۱۹۰۴په  قبیلې نومد 

 مال عطاء هللا په نو سپینج کې ژوند کوي چشتي

 د نائـب کریم زوی او ارباب غنیمت  نائـب اعظم پهلوان

گان کې ژوند کوي عیني  ارباب سلطان، په خواجه 

مد علي، په روزکان کې خالقدادي  Orazkan مـح

 مناره کې ژوند کويارباب مال ایوب په  بلوچک

باغ کې ژوند کوي سر تگاوي  ارباب عظیم د عابد زوی، په سرچشمـۀ 

هللا په زوران کې Zai Oghan زی وغان   ارباب محمـد 

 ژ( په کاریز کې–ژ( )ښایي عبدهللا وي   -ارباب بدهللا )؟  گودالي

 په خواجه سواران کې اوسیږي  ارباب سیل، شوگامي

 رحمن په کاریز کې اوسیږيارباب  زی ایشک
 

د تایمنیانو د سیمو ټوله ساحه کیدای سي    مایل مربع اټکل کړو.   ۱۲۰۰۰د دولت یاریو په گډون 

یا کرښې   :حدود 
لري په دې ډول کرښې  سیمه  او   :دا  گلستان  سویل کې  پورې اړه لري.  په سبزوارو  چې  ولسوالي  د کروچه  لویدیځ 

ئـ ختیځ کې  روډ دی او سویل  ټوله ئـې د فراه والیت برخې دي  مالمند  چې  راځي  روډ د نو زادو ولسوالي  ې د پُشِت 
د  ئـې  په شمال کې  راځي.  د کابل په حساب کې  چې  ئـې هزاره جات راځي  کې  برخه ده. ختیځ  او سبزوار د هرات 

او اوبې راځي.   د هرات ولسوالي   فیروز کوهیانو سیمه، 

ۀ او بش  ښکاري چې په ـښ داسې  ۀ پیچلتیا لري. الندینۍ شرحه تر پړ ډول پیژندل سوي دي خو  دا ټولې کرښې  څه ناـڅ
موږ ته اجازه راکوي.   زموږ د موجوده معلوماتو حدود  ده چې   هغې کچې 

هرات ته له نیږدې ټکي ئـې پیل کوو، د تایمنیانو کرښه د َوَرس په کوتل کې تیریږي چې د فارسي د شمال لویدیځ په 
څخه ت  ۲۰ ځایه  الرېر مروې پورې د  مایلۍ کې له فارسي  چې دا کرښه له همدې  ښکاري  داسې  پرغاړه واقع دی. 

د سه درخت د درې له سره له هغـۀ   ته له نیږدې ځایه یعنې  د روډ گذر سرچینې  او سویل ځغلي  مخ پر سویل لویدیځ 

  :د تگاو ُمشان له الرې هرات ته ننوځي. )ِمرک وایي ه الرهې ختیځ ته ئـې له فارسي تر هراته مستقیمځایه تیریږي چ 
له الرې چې له یوې ناهموارې الرې ورخیږي دره  د لوړې سطحې  د گله چشمه  ته ځي[  فارسي خوا  " سړک ] چې 

کرښه ده."(  لویدیځ او د ُمشان درې پای د سبزوارو او د فارسي د ولسوالۍ  ددې لوړې سطحې  له هغې  ُمشان ته ځي. 
ک ته مخوروسته دا  ځغاستې  خپلې  اَو    پر  رښه  رودي )دو  ورکوي   –سویل تر دو  دوام  پورې تر هغـۀ ځایه  آب(  دو 
بریښي چې د دو روډي سیندچې د فارسی  سیند جوړوي. داسي  ونه د هنوت له تگاو سره یو ځای کیږي او د ادرسکند 

ښکاري چې په دو رودي کې دا کرښه د هامش روډ د اوب یلوونکي یا آب پخشان    ځمکې دې د تایمنیانو وي. داسې 
چې له پرچمن   تگ لوری نیسي او ورپسې د هغو تنگو دَرو او منځغرو په اوږدو کې ځغلي  په اوږدو کې عام سویلي 

په  خوړد    «1پدیاگـُن»د    الرهڅخه تر سبزوار پورې سړک ورڅخه تیریږي. ددغو کرښو لیکوال گومان کوي چې دا  
فراه روډ څخه   کې له  پخشان  څخه  ۱۴یا    ۱۲آب  تنگې درې  له اخیر الذکرې  چې  ورځغلي  له   تیریږي.  مایله هاخوا 

ښکاري چې له   دې وروسته دا کرښه داسې  کږیږي او د نیزگان د درې د التصاق په ټکي کې  په ختیځ  له سویله مخ 

تیریږي ټکی د ِمرک پ  ؛فراه رود څخه  )دغه  رعیت د ظهوري طائـفه اوسیږي.  امبیا خان  ه وینا چې  دلته د تیورې د 
لړۍ  د نیزگان د غرنۍ  ځایه وروسته دا کرښه  خبره په خپله مرجع ده، د خاِک سفید په نامـۀ یادیږي.( له دې  د هغـۀ 

د  لوری تر هغو نیسي چې سویل ختیځ یا سویل ته د    ۲۰یا   ۱۵په اوږدو کې  د کوتل پر  «2بورک»مایلو لپاره ختیځ 
تر   د بورک کوتل له فراه څخه  په څو مایلۍ کې    «3ارگوان»زرنې پورې الرې کې د  لور تاو سي،  سویل لویدیځ  د 

او د همدغو   آب پخشان پر لور ځي  موقعیت لري. دا کرښه د بورک له کوتل څخه زموږ په باور د مالمند روډ شمالي 

 ل رانغاړي خو )د سروې د مرستیا «4پاوسـسی»اوبو تر سرچینو تاوییږي. له دې ځایه وروسته دا کرښه په ځان کې  
شریف په وینا(   ښکاري چېخو  نـۀ رانغاړي.    «5تــَـوین»امام  داسې  د راپور له مخې  خان  دار صاحبداد  دفعه  دا    د 

ځای  واوړي او همدغه  کې له خاشروډ څخه  د سیپاوس د اتصال په ټکي  لري چې دا کرښه دې په حقیقت کې  امکان 

 
1 - Padiagun 
2 - Borak Kotal 
3 - Argawan 
4 - Sepawas 
5 - Tawin 
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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
 
 
 
 

سویل لویدیځ گوټ یا څنډه وي. له خاشرود څخه له اوښتلو و روسته دا کرښه په کیڼې خوا کې  باید د تایمنیانو د سیمې 
ځغلي.   پر لور  ختیځ  شمال  د  په اوږدو کې  څوکې  د  د لړۍ  سیاه بند  او د  دي  پخشان  آب  مالمند  د  لوړ غرونه  دغه 

تر تیورې  جال کوي. د همدې غرنۍ لړۍ پر سر له گرشک څخه  د پشِت روډ له عالقه دارۍ څخه  غورات )تایمني( 

باید د ریِگ روان کوتل وي او تجوین  او نورو ځایونو پورې سړک له یوۀ ک تیریږي او ویل کیږي چې دا  وتل څخه 
ورڅخه    ه الرهمتبادل  ېمایلو په واټن د بادام مزار کوتل راځي چې تجوین ته تلل  ۹شمال ختیځ خوا ته د نیږدې   ته ځي.

بیان او شرحه وه.  په مثبت ډول د همدې کرښې   تیریږي. دا 
وړاندې   ډیر  پخشان  آب  مالمند  ماروف، یمان، د  خواجه  د  چې  نیسي  لوری  ختیځ عام  شمال  د  کرښه  دا  او  ځي  نـۀ 

ته ورغورځي. له همدې ځایه دا کرښه د  همدغـۀ سیند  سنگان او نورو په گډون هغه ځایونه په ځان کې رانغاړي چې 

زمینداور تر ټولو شمالي برخه ده. خو له روډ ولسوالي  چې د پشت  له   غوراتو او باغران تر منځ راځي  سنگان څخه 
تایمني او هزاره گانو تر منځ کرښه   پورې د  پخشان دې تر یوۀ واټن  هماغه آب  لري چې  امکان  تیریدلو وروسته دا 

او تر هغو پر مخ ځي چې ختیځ لور ته تاو سي چې سه چو )سیاه چوب( او کجرباش په ځان کې راونغاړي   جوړه کړي
باش   د هزاره گانو سیمه ده یو بلچې تایمني دي )د کوۀ تاجیکان په ختیځ کې چې   ُـر  په نقشه کې غـُــج کجرباش ]چې 

د غرۀ سویل ته ده چې همدلته   «7ترای »قرهپه یوۀ تگاو کې د   ژ« –( »قلعـۀ سیاه چوب  6کله سه چو)  دی[ هم سته(

د    -  یا ختیځ ځي،  ته پر مخ  لور  ختیځ  په    «8قرغان»شمال  سره  یا منځري  )په  «  9غرغره»له درې  نقشه کې  کې 
په کاسه کې د تایمنیانو تر ټولو ختیځواله ټکی دی خو له سره سره دا هم   «10کرغره» کې( یو ځای کیږي. دا د هلمند 

ته د   لویدیځ  بیا شمال  او  کوۀ تاجیکان ته الړه سي  دا کرښه دې  چې  لری  تر کوتل پورې الره   «11رودیل»کامکان 
د   ده.  همدلته  دا کرښه  ده چې  او څرگنده  ککسي  دا  له کوتله  کاسې  رودیل  هریروډ د  )د  د سیند  او لعل  د هلمند  رښه 

آب پخشان چې د    اړوند( د اساسي  څوکې ته   خوړد    «12گرگک»تر منځ تر هغو پر مخ وځغلي  په لویدیځ کې غرنۍ 

د لعل  څوکه د  دا  سیمه ده.    قومي  ورسیږي او  د هزاره گانو اړوند  دایزنگي  د  له مشر  لعل  ته په تاویدلو او د  شمال 
یار پورې د    سره په اوښتلو آب    /13واکیشر»او تر دولت  برخې شاته پ ژ«  -کشر  دا کرښه شمال  دډیرې  ه پریښودلو 

گرم آود)گر خوړپه  «14لشکر راه»د   د کرښې له سره ختیځ ته، گرم آب ( کې د دولت یار له الرې له هراته   – 15ِن 
سیند له یوه ډیر   بیا شمال خوا ته کږه کیږي او د سِر جنگل له سړک تیریږي.  تر کابله عام سینده اوړي، د سِرجنگل 

خان له کال    حلقي محمـد  ځای د دولت یار د قومي مشر سردار  راوځي، دا  او د   –)مایله    ۴تنگي څخه  ژ( پورته دی 

 په نامـۀ پیژندل کیږي.    «16کال سنگ خاشکه»
او بیا د همدې آب پخشان په اوږدو د  دا کرښه له سِر جنگل څخه پورته شمال لور ته د سیند   آب پخشان پر لور ځغلي 

لور د   لویدیځ  سینده واوړي   ۲۰یا   ۱۵کې  او له  بیا سویل لور ته راکوزه سي  یو ځل  چې  ځغلي  مایلو لپاره تر هغو 
په نامـۀ باد گاه له کالگانو یو یا دو د  چې اوس هریروډ دی، دا ه مایله لیرې دی، د اساسي درې دا ټوله برخه د مدرسه 

یار تایمني مشر د چیراس او د ټولې هغې سیمې دعوی لري چې ټول  یادیږي او په دولت یار ورگډیږي. )خو د دولت 

نوموړی  سیند چې  ښکاري  داسې  جوړوي.  سره مرغاب  راټولیدو  په  ئـې  ال تر اوسه  –)میتلند  یعنی  ونه  بیا هم    ژ( 
نامـۀ یادیږي   ۱۸۸۵) په  واجان  د  دا  چې  او وایي  بلل کیږي  دلته مرجع  څانگه په هکله  سویلي  د مرغاب د  پورې( 

شان وگورئ آب    :]همدا  د لویدیځ    منځغريژ( یا د گند اَو د   –دولت یار[. له دې ځایه وروسته دا کرښه د گند اَو )گند 
پخشان په سویل ځغلي  آب  مخ  داو ځا  په اوږدو کې  د هر  ن  او  بایان دی  بنِد  چې  ته رسوي  پخشان  آب  یروډ سویلي 

څخه چې پورته یاد سو،   «رودیل کوتل»ککې دی. له   عالقېته نیږدې دی چې د تایمنیانو په   «چپري یا چپاتي کوتل»

سیمې    ۴پورې الره یوازې    «چپري کوتل»تر   له ټولې  د تایمني  ولسوالي  یار کوچنۍ  توگه د دولت  ده په دې  مایله 
 د یوۀ تنگې غاړې له الرې یو ځای کیږي.  سره 

 
6 - Kala Sechu 
7 - Kara Tarai 
8 - Kurghan 
9 - Gharghara 
10 - Karghara 
11 - Karodil Kotal 
12 - Gargak 
13 - Kishrao 
14 - Lashkar -rah 
15 - Gardan- i- Garmao 
16 - Kala Sang Khashka 
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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
 
 
 
 

د   کرښه  دا  بایان»اوس  ده او    «بنِد  واټن  مایلو په  څلویښت  د  کې  درهد  په اوږدو  د   ،پورتني هریرود  سیمې  ددې 
ده.   فیروز کوهي ولسوالي   چغچرانو 

تنگیو لړۍ راځي چې لږ و ډیر د تیریدلو وړ نـۀ دي او ورالندې ئـې بیا کامنجي راځي چې    هله چغچران کښته د داسې 

ده. له دې کبله دا کرښه شمال لور ته تاوییږي، د هریرود له تنگیو څخه تیریږي او د شمالي آب پخشان    عالقهد تایمني 
لور ته ځي او یو چې تر یوۀ واټڼ پورې لویدیځ  راکوزیږي ازې هغه مهال بیا سویل لور ته هغه سیند ته پر لور ځغلي 

او د فیروزکوهي    «دره تخت»چې   پورې واټڼ چې    عالقهپه کوم ځای کې  تر دره تخت  ده. په خپله له کامنجي څخه 
له   په کې ژوند کوي  خان  مد  مـح له دره تخت پورته   ۲۰تر   ۱۵تایمني مشر دوست  فیروز کوهیان  مایلو پورې دی. 

چشت  تر زوار پو ښکاري   ۳رې چې له خواجه  داسې  مایله پورته یو کلی دی، د هریروډ ښۍ غاړه په الس کې لري. 

سیمې دومره سویل لور ته لکه   برجِ »،  «نو سپینجي»چې دوی د هریروډ کیڼه غاړه هم په الس کې لري خو نـۀ ددې 
ټول د تایمنیانو دي.   17«مارغه»  او  «تجرمین  دا 

د مارغـه ت له سره هغه الرې ورپسې دا کرښه  ددې کرښې  سویل د غرونو تاج گرځي.  او د هریروډ د  گاو د شمال 
ټکي څخه څو مایله ورهاخوا ته  تیریږي چې له ته او هم له دې  څخه د مرخوله غرنۍ څوکې  چشت   تللې دي.   خواجه 
چشتد هریروډ دره   کیږي.  کښته  څخه  له خواجه     د هرات د اوبې ولسوالي 

گزک  »و خوا ته نیږدې په رسیدلو سره سویل لور ته تاویږي او د لکه سنگ یا  شمال شا «18نگلـُـکله س »د  دا کرښه 
د    د خوړ  او د نخچیرستان  «19تگاو لور ته د ایشالن  تیریږي او سویل  په اوږدو کې  پخشان  د آب  په  سیندتر منځ  و 

ځي   پر مخ  او سویل  بهیږي «20هفت کال تگاو»دلته د    چېاوږدو کې  تیریږي او سویل  له دې درې څخه  دا کرښه   .
باغ پورې تر هغو ځي «21آرف تگاو»لویدیځ لور ته پورته د   ډډې تر حاجي  ختیځې  لویدیځ لورته    د آب پخشان  چې 

او دا هغه ټکی دی چې ددې کرښې شرحه ورسره پیل سوه.    تاویږي او د َوَرس تر کوتل پورې ځغلي 

  :ویش
دولت یار د دواړو برخه ده.    د تایمني ټوله سیمه تایمنیان او غورات.  سي په دوه وو برخو وویشو شمالي   کیدای 

تا په الندې ډول ديد شمالي     :یمنیانو سیمې 
وروستۍ انتهایي لویدیځه برخه ده او هرات ته تر ټولو  –شمال  عالقې د  . دا سیمه د تایمني د فارسي او چاد روډ  –  ۱

په ځان کې د فارسي او هنوت درې رانغاړي چې دواړه ئـې لویدیځ   ښکاري چې دا سیمه اساساً  نیږدې ترینه ده. داسې 

ورې په خپله د تایمنیو د سیمې کرښه ده نه له کوۀ واله د هغې تر سویل پ  سیندکې ډوبیږي. )د ِمرک په وینا د هنوت  
چاد روډ شمال سره جوخت دی.    آب پخشان( 

کې بغارستان    :تولک –  ۲ کې. دې برخې  نامـۀ د ،د فارسي شمال ختیځ  او د تولک دره يجاوجه )دواړه په همدې   )
 رانغاړل کـېـږي.

سیمه ده چې د ایشالن تگاو او  :ایشالن –  ۳ ړل څانگې ئـې په کې رانغامنځغري  د تولک په شمال کې. دا یوه کوچنۍ 

تنگي کښته تر هغـۀ  له کال حصار پورته وي او  دا دې  ښکاري چې  داسې  د    پورې  کیږي.  ده چې  ېـدلې  تگاو »غـځ
ریکارد نه    څخه  د اتصال له ټکي«  22دای او دقیق  کوم قاطع  داسې  په هکله  حدودو  سیمو د  ددغو  خو  راځي؛  کښته 

   سته.
کې د ایشالن تگاو د    :شهرک یا شهارک ډوبیږي. له هراته تر دولت    د  سیندد ایشالن ختیځ  اوبو په پورتني بهیر کې 

له الرې تر کابل پورې   الرهیاره عمومي   هزاره جاتو  د  همداسې  تیریږي.الره او  څخه  په هریروډ کې    له شهرک 

او ور څیرمه    یا تنگې درې ئـې هم په شهرک کې رانغاړل کیږي.  منځغريکامنجي 
سره ش  هغه سیمې دي چې په آسانۍ  سره له  دا ټولې  په سختۍ  تایمني ئـې بلالی سو، دا سیمه  مایل مربع   ۴۵۰۰مالي 

یار په ایستلو سره، د تایمني د ټولې سیمې دوه پر پینځمه برخه جوړوي.  څخه ډیریږي نو له دې کبله دا سیمه ددولت 
ځ  ده. دې  سیمه  سوې  تقریبایوه جال  کې  الیه  په منتهی  ختیځ  شمال  د  سیمې  د  د تایمني  یار ً  د دولت  هریروډ  ای کې 

ده. ددې    یا لگن  کاسېد  پورتنۍ برخې   واقع  کې  کیدلو په ټکي  د یو ځای  او سِر جنگل  لعل  د  چې  هغه برخه راځي 

خو دولت یار د هغه څه یوه برخه ده چې  ۶۰۰تر   ۵۰۰سیمې ټول مساحت له   تر تیرو څو   مایل مربع پورته نـۀ ځي. 

 
17 - Naospinj, Burj -i- Tajarmin, and Margha 
18 - Luka Sang 
19 - Gazak Tagao 
20 - Haft Kala Tagao 
21 - Arf Tagao 
22 - Tagao Dai 
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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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

پورې وو  کلونو  نشین  وړ خان  پام  د  یو  )  ؛  یو مهال  اوسنی  سردار۱۸۸۸د  کال(  صالحیت  ،ز  چیراس  خپل  پر   د 
 مرغابي تاجیکانو او نورو تطبیقوي.

له دوه وو درو   :غورات جوړه سیمه ده   «غوِر مشکان»او    «غوِر تیوره»د تایمنیانو پاتې برخه غورات ده چې  څخه 

چې کوالی سو ټول  سیمېاو دواړه د غوراتو په نامـۀ یادیږي او دواړه درې او په منځ کې ئـې راغلې    په گډه  راځي 
پورې اړه لري   په غورات  چې  راغلي  سیمې  نورې کوچنۍ  درو په شاو خواوو کې  ددغو  وبولو. خو  د   خوغورات 

دا دي سیمو اساسي سیمې  ددغو   :تیورې د مشر تر کنترول الندې دي. 
کې او فارسي ته ورڅیرمه. خلک ئـې اکثریت  :سخر –  ۱  تاجیکان دي.  د تیورې په شمال لویدیځ 
د فراه روډ  –  ۳پسک او  –  ۲ او د فارسي سویل کې. دا یوه غرنۍ سیمه ده چې  ژورې درې پنجِده. د تیورې لویدیځ 

کوه(سره بیل کړي دي. دې کې ډیرې ښایسته   چې په ټولو کې ئـې تاجیکان استوگن دي.   منځغري )میان   راځي 
منتهی الیه ده. دلته ظهوریان یا زوریان استوگن دي.   –  ۴ سیمې سویل لویدیځه   نیزگان او آزو. ددې 

 د تیورې سویل لویدیځ او سویل ته. دلته تاجیکان اوسیږي.  :  لـَرَوند –  ۶  :او  :پرَجَمن –  ۵
دلته مغوالن استوگن دي.    :نیلي او زرني –  ۷  د تیورې ناڅاپي سویل کې. 
تایمنیاند سیمې  ختیځ کې د تیورې او د هزاره گانو   :سنگان  :۹یمان او   –  ۸  ترمنځ. 

یار  :کجرباش  –  ۱۱او    سه چو یا سیاه چوب  –  ۱۰ الیه کې او د دولت  په منتهی  سویل کې.   د غوراتو د شمال ختیځ 
   تایمنیان.

کې. تایمنیانپسار. د تیورې    –  ۱۲  شمال او د سخر شمال ختیځ 
نیږدې   برخې جال   ۷۰۰۰د غوراتو ټول مساحت  چې دا ځای د تایمني د سیمې له شمالي  مایل مربع دی. هغه کرښه 

په غوراتو کې   چې  گڼالی سو  ډنډ ئـې  کاسه  وگڼو تقریباً هغه لوی  پخشان  فراه روډ آب  ئـې د  کوي کوالی سو ټوله 

استثناء ظاهراً د جاوه   راټولیږي. اساسي  سویل کې  بهاندې اوبـۀ په کې  د آب پخشان  چې  او سرمالن تنگې درې دي 
 دي خو د تولک په ولسوالۍ کې شمیرل کیږي.  

فیټه،   ۷۲۰۰فیټو تر منځ دی. له دې کبله فارسي    ۸۰۰۰او    ۷۰۰۰د تایمني دسیمې عام لوړوالی د   :لوړوالی یا ارتفاع
تیورې یوازې  فیټه وي. )د امام شریف د اټک  ۷۰۰۰فیته او تیوره ښایي    ۸۰۰۰د شهرک کال   فیټه   ۶۲۰۰ل له مخې، 

څو مارشه سویل ته نیلي د تیورې سویل ته  ته یو گومان دی.  سیمې تر   ۷۴۰۰ده، خو دا یوازې حقیقت  فیټه ده( ددې 

ئـې   لوړوالی  ده چې  کې  ختیځ  شمال  سرچینو  روډ د  فراه  لوړه برخه د  سویل   ۹۰۰۰ټولو  په  سیمې  ددې  فیټه دی. 
کې یو   منتهی الیه  له  لویدیځې  او نیزگان درې  راځي او د پَرُجَمن  ته   فیټو ال ټیټې دي.  ۵۰۰۰ناڅاپي ټیټ والی  نقشې 

نقشه   سره وینو چې  کتو  لنډو  کد  په  یا  ځای  راټولیدلو  د  اوبو  د  سویل اغوراتو  تر  ختیځه  له شمال  ډول  په عام  سه 
خ  برخه ښیي.  له ختیځه تر لویدیځه  برخه کې  د تایمني شمالي  ښیي او هم  د شرحې  چې  و هماغسې  لویدیځه  د کرښو 

برخې سیمې ځینې ختیځې   ختیځ لور ته په هلمند کې ډوبیږي.    په لړ کې مو وویل ددې 

 
 :عمومي ځانگړتیاوې

ولیدلې   سیمې  کښته  څخه  هر لوړ ټکی  له  کې  برخې  شمالي  په  سیمې  ټوله سیمه    چېموږ د  سترگو ته  دا  سړي  د د 
سمندر  لوڅو غرونو منظرنصواري رنگه   دا غرونهوړاندې کوي  کې  ظاهرلوی  یو  په    انپه ش   د  له   ؛  ډول  په عام 

پسې بل خط الرأس یو  سترگې کار کوي په یوۀ خط الرأس  ختیځه د لویدیځ پر لور پراتـۀ دي او شا ته ئـې تر هغوچې 

دا غرونه د سیمې د عام لوړوالي په پام کې لرلو سره ډیر  ي پر ځای او د ستوغ وال  لوړ نـۀ ديپه بل پسې پراته دي. 
دغو غرنیو څوکو په منځ کې ډیرې د پام وړ د  دي. دلته او هلته یوه غرنۍ څوکه لیدل کیږي.    غرونه  گردي او شگلن

دا دي کې    :ئـې  ختیځ  سویل  فارسي  د  ؟    ۱۲۷۸۲کوۀ واله  داالن  ؟ )چپ  دالن  چلپ  کې    -فیټه؛  تیورې شمال  ژ( د 
داالن هغه غر دی    ۱۳۵۹۸قریباً تر  او کوۀ جم کال چې تر ټولو لوړ دی او ت  فیټه؛  ۱۲۶۹۳ فیټو پورې رسیږي. چلپ 

د مینې د »   چې  فرییر ئـې  د   «!تر ټولو لوړ غر یادوي  کې  نړۍ  پهداستانونو لیکوال  لوړ ټکی د غرنۍ  د غرۀ دغـه 

په پرتلې تر ډیره یوۀ لنډگنډ مخروط ته ورته دی چې د د شکل  کال    څوکې  استحکامي  نوم یوې ستر ې طبیعي دفاعي 
سوی دی.  ورکوالی سو    او اکثریت وختونه د پناه ځای په توگه ورڅخه کار اخیستل 

جو یا غلطانو ورشو گانو مدرو او یا د بادغیس له متو ود تایمني غرونه د فیروز کوهیانو له شنو لوړو سطحو او ستر
په بشپړ ډول توپیر لري. وختونه ستر گټونه نـۀ لري.دا غرونه لو  څخه  ټیټ بوټي د ترخې    څ او ډبرین دي خو اکثر 

یوازېنی پوښښ دی ددغو غرونو  ۀ  لږ زیږه واـښ او نور او  سره زموږ   ،یا مستیارې  ته په کتلو  کلبه غرونو  له دې 

چې اصالً صحیح نه ده.   د  اوتوب  سترگو ته وچتوب، بې وزلي    یوازیتوب احساس راځي 
د عام منظر ز ک۱۸۸۵ِمرک چې د   ال د سپتمبر په میاشت کې له تالبوت سره یو ځای کوۀ واله ته ختلی وو، د سیمې 

وو دا شرحه وړاندې کوي چې دوی د غرۀ له سره لیدلی     :په هکله 
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او زړۀ تنگوونکی دی؛   منظر تر ډیره حده غمجن  سره په اوسني فصل کې د سیمې  څوکې له  د غره د  کوۀ واله  " د 
او بې ونو او لوڅو غرونوبوټو او خسو  نصواري رنگوکې    هر لور ته په افق مستیارې   ،  چې د  موندلی دی  غځون 

د  لوړ غرونه او  چې  دباندې راوتلي  او گړنگونه  تور گټونه  ئـې  منځه  او له  دي  پوښلي  ډډې  ترخو ټیټکیو بوټو ئـې 

ون ټکي د منفردو کلیو د شتون  ي؛ حال دا چې ورالندې ئـې څو تیارۀ او روښانـۀ زرغي دجوړ کړئـې  غرونو سرونه 
له   پای ته رسیږي او دا    څرگندوي.ورایه  نښې  په سفید کوه کې  ټیټو غرونو ټیټې لړۍ ښکاري چې  شمال ته د نسبتاً 

ورته نیږدې ئـې د تولک او چاد روډ د ټیټو غونډیو لړۍ او سویل ته ئـې    لړۍ تگاوایشالن له هریروډ څخه جال کوي؛
د فارسي روډ یا   چې  ر وچ ډاگونه ښکاريد فارسي او دشِت بیاندُ ښکاري او همدلته  ونه  سیندټکی ټکی کرهڼه په کې 

ښکاري داسې  آسانتیاوې برابروي.  اوبو لگولو  او د  راځي  یا دښته دې    چې  د کوۀ واله له غرنۍ لړۍ څخه  دغه ډاگ 

تایمنیانو په   له    عالقېد  دښته  وي؛ دا  یوازینۍ دښته  ارته او تر    ۵تر    ۳کې  ده.   ۳۰نیږدې  مایلو  مایلو پورې اوږده 
سویل او ختیځ ته کوۀ فارسي والړ دی چې د هنوت روډ تنگه دره ئـې د کوۀ واله له غرنۍ لړۍ څخه جال  ددې دښتې 

نرمو ټیټو غونډیو سره یو ځای کیږي د کاسې له  کرارکرار د ادرسکند  او د سبزوارو   کوي؛ په شمال او لویدیځ کې 
لویدیځ مورچل یا سنگر جوړوي.  لور د  افغان دښتې پر –او پاړسو  کوۀ واله د تگاو ایشالن،    تایمني د لوړې سطحې 

او د فراه روډ اوب یلوونکی یا آب پخشان دی؛ ددې غرۀ لوړ ترینه برخه یو اوږد گړنگ دی چې د منځنۍ   د ادرسکند 

لوړوالـۀ ئـې   د ټیټو غرونوکه څوک  فیټه دی.    ۱۱۰۰۰کچې  یوه شبکه   ددې لوړې څوکې پر سر ودریږي نو مخامخ 
د سخر او پنجِده ولسوالۍ   وگوري نو ویني چې کوۀ واز د او که  جوړوي؛  گوري چې  څنډې  له لویدیځې  څوکې  ددې 

ښۍ غاړې جناح  د فراه روډ د  په دې ډول  تیریږي او  په مورب یا ریونده ډول  څخه  الیه  منتهی  کوۀ زول له شمالي 
چې د فراه روډ او د پَرَجمن   ښکاري  ور ها خوا د پسک د غرونو څوکې  د وروستۍ یادې سوې لړۍ  آزو جوړوي. 

ښکاريدرې تر منځ واقع دي   او د لوړو غرونو څوکې  بیا منفرد غاښي  د سرونو له پاسه یو ځل  د   او د هغوی  چې 

آزو او نیزگان  د کیڼې غاړې  سیندهغـۀ   او د پرجمن،  پوله جوړوي چې د الروند له دنگو سرونو څخه سرچینه اخلي 
ورغورځي فراه روډ ته  کې  په خاِک سفید  تیریږي او  منځه  او   .له  ویل کیږي  چې  لړۍ  یاده سوې غرنۍ  وروستنۍ 

ورته ناشونی دی له گټونو او ډبرو ډکه لړۍ ده او السرسی  ښکاري هم چې  او   همداسې  او د تایمنیانو د سیمې سویلي 
او د کوۀ سنگان،   وصل دي  واقع دي  په شمال کې  د پرجمن  د ال نورو لیرې غرونو سره چې  ده چې  ختیځه کرښه 

څخه شمال    ۱۳۵۹۸په نومونو یادیږي؛ د جم کال غر    قیصار او جم کال یا له کوۀ واله  په کیڼ لور کې  فیټه لوړ دی. 

منفرده، ورجسته لوړه کتله د   داالن  ښکاري چې له ورایه او له لیرې ښکاري او   ۱۲۶۹۳لور ته د چلپ  په لوړوالي 
و پر لور گردۍ غونډۍ ښکاري. له هر وړاندې ختیځ لور ته د تیورې مخ خالصې پراخه دره او د فراه روډ د سرچین

او  لوري چې ورته وگورئ هره خوا ئـې د غم او ورانۍ یو انځور د سړي سترگو ته ږدي. ویل سوي چې په پسرلي 
اوږدۀ زیږه غرني بوټي تولیدوي په لومړیو کې دا لړۍ زرغونه ښکاري چې  چې په پریمانه ډول گیډي گیډۍ    ددوبي 

بادغی د  دلته  خو  کیږي؛  د موندل  ټوله کې  په  سیمه  دا  او  سته  نـۀ  ټیټې غونډۍ  سمسورې  زرغونې او  شنې  تکې  س 

کندهار او د افغانستان د سویل د سیمو غرنۍ عامې ځانگړتیاوې لري. )په سختۍ سره ویالی سو چې دا خبره به سمه  
ا  وي( نـۀ لري او له نا امیدیو ډک یو منظر ښکاري  زړۀ راښکون  منظر په عام ډول کوم  او د سیمې  و د هغو ښکلو 

څیرې  سره ددې ځای د طبیعت د عامې  په سختۍ  کله نا کله د سړي سترگو ته راځي  وحشي طبیعت منظر ټوټي چې 
ستومانه کوونکی او حزین منظر ځای ډکوالی سي. خو له دې سره سره په درو کې اکثراً د کوچنیو  ونو  سیندغمجن، 

ځانگړتیا   د سیمې عامې  یوه  پر غاړو چې ونو پوښلي دي  د تایمني د سیمې  او هوساینه ورکوي."  آرامي  ته یو ډول 

د  څرگنده ځانگړتیا   موندل کیږي او    نووسیندد وښیاڼو پریمانتیا ده چې  شمیره دي.  بد غاړو په اوږدو کې  دا هغه  ې 
او ورسره   اوبو غاړو ته نیږدې مومو  برخو کې د  په دغو  د افغانستان  موږ او تاسو ئـې  آشنا ډول بوټي نـۀ دي چې 

دا ادعا   یو، دا بوټي په شنو رغیاڼو کې پریمانه دي چې د هر ډول څارویو لپاره فوق العاډه وښیاڼه او مالڅر برابروي.
تړانگې له استثناء پرته هرچیرې د اوبو تر غاړو موندل کیږي او په ټوله  د طبیعي چمنزارونو دغه  نـۀ ده سوې چې 

کې د وښیاڼې کمبود  کې ځینې ځایونه په ځانگړې توگه سویل ورڅخ  ه فاقد وي. )ِمرک همدا شان د فارسي په ولسوالۍ 

او  دلته دې د شهرک  ښکاري چې  داسې  نوموړی د کال په پای کې هلته وو خو په ډاډ  دا رښتیا ده چې  ته کتنه لري. 
مومي. دوام  ۀ  تر مني پورې ډیر ـښ ۀ  او واـښ مطمـئـناً چې عام دي  خو دا  شان په   تیورې په پرتله ډېر لږ وي.(  همدا 

نالو کې اکثر   درو او تنگو درو او  حد  ډیرو دالیلو له کبله  د  څخه  ځمکې  له دې  سته.  لپاره د پام وړ ځمکې  د کښت 
به تر ډیره وده وکړي.   دا انتظار ولرو چې کښت  سیمه په کراره پریښودل سي کوالی سو  کیږي خو که  استفاده نـۀ 

څو سوه یارډه پراخې دي او په ندرت ډبرینو تنگیو ته نیږدې درې حتی اساسي درې په عام ډول تنگې دي چې   اکثراً 

او  اکثراً آسانه  بالفاصله تر درو راتاو دي  هغه غرونه چې  بلې خوا  وي. له  سخت  تیریدل ورڅخه ممکن  کیږي چې 
 کله ناکله یوازې متموج یا څپه وال دي.  
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سیمه کې ټر ټولو لویه دره ده. دره په دې  د دریو   ویل سوي چې د فارسي  ِمرک دا دره تشریح کړې ده او وایي چې 
خوا کې د   برخه ده چې په شمالي  په شان ده خو ډیرۍ برخه ئـې له کاڼو ډبرو ډکه    سیندتر څلورو مایلو پورې دښتې 

کـېـږي. خال خال کرهڼه لیدل  د گړنگ پر لمن کې  د کوۀ فارسي  ښایي    په اوږدو کې او په سویل کې  ددې اوږدوالی 

دره    ۱۰نیږدې   شهرک  د  وي.  استثناء، د    ۱۷مایله  وو ځایونو په  ددوه  خو  اوږده ده  ټیټه   کې  په اوږدو  سیندمایله 
 یارډه ارته ده.  ۵۰۰همواره ځمکه یوازې  

په ټیټو درو کې لیدل  کپه ځینو حاالتو  ځانگړتیا معموالً  دغه  ددرې په دواړو خواوو کې غرونه لوړ اوستوغ دي.  ې 
ځانگړتیا د افغانستان   شمال   دکیږي، لوړې درې په عام ډول مخ خالصې دي او ټیټ غرونه ترې راتاو دي. همدغـۀ 

لیدل کیږي  په ټولو  لویدیځ ئـې په درو او تنگو نالو   برخو کې  په لویوالي او کوچینوالی  کې  او بیلگې  د هرې اندازې 

په لویو کښ  شان  کیږی.او همدا  لیدل  کې  ځمکو  کښیناستلو  ژورو درو څخه    ته  دره یوه له دغو  دا  تگاو دی.  ایشالن 
توند بهانده مارپیچه   ده،  ئـېډیره ښکلې  کیدونکی    سیند  ته کوږ  ډډې  بلې  څخه  ډډې  یوې  په خپلو    چېدی    روانله 

کوچن پریږدي  دواړو غاړو کې  ځمکې  هموارې  کېۍ  په حقیقت  او یا هم کرل سوې    ؛ دا  سبزه زارونه دي  کوچني 
ډډو په ډول راپورته کیږي  کیږي خو ډیري وختونه د ستوغو  چې عمود  دومره ستوغ دي  غرونه کله نا کله  ځمکې. 

پر سرونو باندې ئـې کل  چې  کال او کوچنی  دلته او هلته یوه یوه کوچنۍ  هم لیدل کیږي چې  راوتلي برخې ښکاري.  ی 

پټي لري او یو شمیر د میوو ونې لري کیږي  ؛د جوارو  د میوو ونې په ندرت لیدل  کې  سیمې  د   -په دې  چې  حال دا 
کیږي.   بوټي د اوبو د بهیر پر غاړو موندل  د تایمنیانو ټوله  ولې ونې او اغزن  له هر ډول ونو   عالقهباید ووایو چې 

لري. په خپله په عام ډول دومره ونې نـۀ لري او د بې ونو هیواد په کتار   او بوټو څخه د پام وړ محرومیت  افغانستان 
کوچني   مستیارې  ترخې  د  په غرونو کې  ورته لري.  لږ پلمه  ده او  لوڅه  شان  په  د بادغیس  سیمه  خو دا  راځي  کې 

په سختۍ سره ورڅخه د سون لرگیو کار اخیستل کیږي او  نیالگي او په درو کې ایسکیچ دومره کوچني دي چې اکثراً 

یو شمیر    ي بهسرتیر حالته ناراحته وي. یوازې د فراه روډ په اوږدو کې  هم وي له دې  ان که په کوچنیو ډلگیو کې 
سته خو ظاهراً د ونو دا ځنگلونه هم یوازې د ولې او د شین غزي د ونو نرۍ تړانگې دي.    طبیعي ځنگلونه 

ځغلي   پر مخ  فراه روډ له سره تر پایه په یوې تنگې ژورې درې کې  یوې سترې دا    –ویل سوي چې  په حقیقت کې 
حتی له تیورې څخه تر خواجه   چې د حلق په شان مکرر تنگي ئـې د الرو په اوږدو کې راځي.  تنگې درې کې ځغلي 

پورې   آسان د الرېچشت  د روډ د اوبو په اوږدو په ارتفاعاتو کې له روډ څخه اوښتل  ه نـۀ دي حتی په مني کې چې 

آسانه نـۀ دي.   روډ څخه پورې غاړه اوښتل  ټیټه وي بیا هم له  چې  ۲۵سطحه  هغـۀ ځای کې  )ِده   مایله کښته  د سخر 
پورې   تر فارسي  تیورې څخه  الرې له  دهتیتان( له  څو   الره راغلې  نا شوني دي.  پورې غاړه اوښتل  روډ څخه  له 

څخه تر سخر پورې د   خو دا گودر هم د اوښانو لپاره    ستهپه اوږدو کې یو بل گودر   تللې الرېمایله کښته له پرجمن 
له همدې  مگر آسونه او کچرې هغه مهال له سینده اوښتالی سي کله چې د سیند د اوبو سطحه ټیټه وي.  یغیر عملي د

سینده ځایه ور پرته نور له  موږ پوهیږو، له پلیو خلکو  ځایه چې  تر هغـۀ  کې بهیږي او  د غرونو په منځ  وسته سیند 

تر سبزوارو او نورو پورې  له پرجمن څخه  ده تر څوچې  تر هغو همداسې  پورې غاړه اوښتلو ته ځای نـۀ سته او دا 
د غور له   هورڅخه تیر الره دلته هم له سینده پورې غاړه اوښتل ځکه    ی دی.سره د یو ځای کیدلو ټک  سیندسي او دا 

تر دې دمه تر دې ځایه دا یو لوی سیند دی. ویل سوي چې په ټولو گودرونو  سخت دي چې د سیند غاړې لوړې دي. 
وي له  تر ټولو ټیټه سطحه  د اوبو سطحه  په هغه فصل کې چې  فیټو پورې وي،   ۳تر   ۲  ۱/۲کې د اوبو ژوروالی ان 

پراخیږي.خو د سیند ارتوال په چټکۍ   ی د سیند له کوزیدلو سره سم 

هیڅ   د غاړو په اوږدو کې  د فراه روډ  کې  د تایمني په سیمې  ښکاري چې  د غور   الرهداسې  چې دې    سیندنـۀ سته. 
د بهیر تگلوری له فراه رود سره موازي د ئـې  د ورس او نیزگان د درې تر   یبرخې کې  څانگه ئـې ظاهراً  اساسي 

تگ پل الره ده.    ې ئـېپه اوږدو ک  اولري؛  ځانگړتیا ه  منځ کټ مټ همدغ تللې ده د پلي   یوازینۍ الره چې 
کله چې د اوبو بهیر د تایمنیو سیمه نوره شا ته پریږدي،   سیندد غور د   له ټکي کښته  او د فراه روډ د یو ځای کیدلو 

او ډیر ژر خپ بستر کې پر مخ ځي  پراخیږي او په یوۀ شگلن  لې ډیرې اوبـۀ له السه ورکوي. ) د ویل سوي چې سیند 

دا   او وایي چې  سوي دي  له تیروتنې سره مخامخ  ښکاري چې  راپورونه داسې  یو شمیر مخکیني  فراه روډ په هکله 
خوا   همدې  توپونه له  سرتیري او  چې  کله  له دې ښکاري  خو  لویه الره ده. واقعیت  لوري اساسي  له سویل  دره ئـې 

اه روډ له الرې د تایمني سیمې ته ننوتل او بیا ئـې د پرجمن او نیلي له الرې او یا د تیورې ته ولیږل سول دوی د فر
ئـې نیسي.( ښکاري چې دا هماغه الره ده چې سوداگر   پرجمن او ورس له الرې مارش وکړ. داسې 

تایمني شمالي   یوازې د  برتانوي افسرانو  چې  ده  خواشینونکې  تر یوې کچې  ده    عالقهدا  په هکله    د غورات  ؛لیدلې 

ډډه لگوو. کاشفینو یا سیالنیانوموږ د بومي   دا د لږ و ډیر روزل سویو کسانو د کار محصول دی او   خو  په معلوماتو 
چې تر هرڅومره ځایه چې   سړی دا    تللي ديشک نـۀ سته  هیڅ بومي  ښکاري چې  سم دي؛ خو داسې  ئـې  معلومات 

برجسته وو ځانگړتیاوو په هکله وړاندې د  د لویوالي  یا د سیمې  په هکله عام معلومات،  د سیمې    وړتیا نـۀ لري چې 
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یار    معلومات برخې او دولت  د شمالي  دلته ورکړل سوې ده یوازې د دې سیمې  کبله هغه شرحه چې  کړي. له همدې 
سروې کړې  دي  ې اړوند معلوماتپور کې باید  او دوی ورباندې  چې برتانوي افسرانو  دي. خو په عین وخت  ډاډمن 

ځانگړتیاوو   په عام ډول له ډیرو اړخونو له دغو  ښکاري چې غورات دې هم  چې له ظواهرو داسې  وویل سي  دا هم 

خ .  عالقهپه ځانگړې توگه د تیورې شمالي    ولري  سره ورته والي سیمې د    تیځ په اوږدو کې په هغـۀ ځای کې چېد 
یو شمیر لوړ غرونه   عالقه تایمنیانو  د هزاره گانو سره یو ځای کیږي همدلته  کاسې پر لور غځیږي او له  د  د هلمند 

چې دا   هزاره جاتو دي او یا لږ تر لږه لویدیځه برخه ئـې د هزاره جاتو ده، دا سیمه د تایمنې د  سته او باید درک سي 
د سیمې په پرتله، غرنۍ سیمه ده. همدا شان سویل ختیځ ته ئـې )د سیاه بند( لوړ او د لوړې سطح  کاڼو ډبرو ډک له  ې 

د افغانانو )پښتنو    عالقهدا غرونه د هلمند او خاشروډ اوب یلوونکي یا آب پخشان دي. دا غرونه د تایمني   ؛غرونه دي

ئـې یادونه  له  نوزاد    دژ(  – جال کوي چې مخکې  څخه  ده.  ولسوالۍ  سربیرهسوې  او  پر دې  د پسک  په غوراتو کې 
کې    په  عالقهپنجِده غرنۍ   د غر،  فارسي سویل  ولسوالۍ  قروچه، د سبزوارو د  یوې برخې او   ۀد   ې« غوِر تیور»د 

چې ظاهراً   د فراه روډ   ۱۵۰۰ترمنځ واقع کیږي. دا سیمه  لري له شمال ختیځه تر سویل لویدیځه  مایل مربع مساحت 
او باور دا  په وسیلې دوه   پورته مو وویل فراه روډ په یوې ژورې درې کې پرمخ ځغلي  چې  نیمه کیږي او هماغسې 

تیریږي.  له منځه  فراه روډ دلته د تنگیو د یوې سلسلې  دهدی چې  د   ؛پسک د سیند د غاړې په کیڼ )سویل ختیځ کې( 

ښي لور )شمال   سیندونه    کوچنيه او هغه  لویدیځ کې( دفراه روډ او تگاو غور تر منځ غر دی. پنجِده د سیند دغاړې 
له لړۍ   دپه ځان کې رانغاړي چې   آب پخشان  د غرونو په شان د هغه  نسبتاً کم ارتفاعو غرونو له منځه لکه د سخر 

موږ ئـې د کوۀ واله په نامـۀ پیژنو،  دا شک سته چې آیا دا نوم دې په رښتیا او  خو له دې سره سرهڅخه تیریږي چې 
د فارسي د هنوت پر درې   سموالي  په سویل لویدیځ پورې اړخ ولري. ددې لړۍ شمال لویدیځ مخ چې  د دنگې څوکې 

داسې   د پسک له منځه  ویل سوي چې  لوړ او عمود دی.  چې د هر   ېسو  هتیر  هنـۀ د  الرهراکوزیږي ِمرک وایي چې 

وي  وڅاروی  وډول باروړونک له موږ په دې خبرې کې هیڅ شک نـۀ لرو.   ،د تگ لپاره دې عملي  له دې چې دا سیمه 
الر هر ډول عادي  ده    وسره تر پایه له  دباندې وتلې  څه هم  نو ځکه  څخه  سوې، که  نـۀ ده پلټل  سیمه ال تر اوسه  دا 

ته کتلي دي   سیمې  له شماله دې  لاو  ِمرک او تالبوت د کوۀ واله  مرستیال امام شریف له سویل  وري بیا هم د سروې 
د  خو ِمرک وایي چې  سفر کړی دی. تالبوت له ځانه په دې هکله ډیر ریکارډ نـۀ دی پرې ایښی؛  پاسک ته یو لنډکی 
کبله نوموړی د  له همدې  په پنجِده اړه لري او تاجیکانو کرلي دي.  سرشیوه ډډې  او همدا شان سویلي  کوۀ واله شمالي 

ام او غورات تر منځ کرښه بولي.  پسک ډیر ښایسته ځای دی.هنوت روډ د فارسي  شریف وایي چې  د غرونو په   ام 
کورونه دوه پوړیزهد سرشیوه ډډو کې جوړ سوي پټي کټ مټ د همالیا د ډډو په شان دي او   له لرگیو   دي چې خلکو 

موموي. دلته د میوو بڼونه هم سته او  و په دې ډولا  ئـې جوړ کړي دي له کلیو سره بشپړ ورته والی  د همالیا د خلکو 
صادراتي اقالم دي.  هم یو شمیر د چهار مغزو ونې  سته چې محصول ئـې د دې سیمې 

چې تایمنیانو نیولې په هکله  سیمې  وروسرهډیر وویل سول    دي دلته  د هغې  ته  چې  لږ تر لږه یو عام منظر مو مخې 

ده چې له هر ډول ونو او لرگیو محرومه ده خو ورسره پ  :ږدي ه خپلو تنگو درو کې  دا یوه غیر کرهنیزه لوړه سطحه 
ییز د سیمه  لري چې  ځمکه  حاصلخیره  اندازې  لپاره  وپه کافي  ځوابولو  په کې    باید اړتیاوو د  اندازه غالت  په کافي 

د بهیدونکو   په کلیو کې  ئـې  )یا اکثراً(  قسماً  کرنیزه ځمکه  او وربشې کرل کـېـږي.  دلته غنم  ونو په سیندوکرل سي. 
پونه د ټسینداوبو خړوبیږي، دا   کرهڼه هم سته چې  ول کال په اوږدو کې  )دیمه(  د للمې  همدا شان  ریمانه اوبـۀ لري. 

سبزیجا خړوبیږي.  په هغو  او  تړلي دي  په اوبو  د باران  واورو او  د  پسرلي  او  د ژمي  ډول  او پالیزونه   تپه بشپړ 

شان دال او رشقه هم کرل کیږي.   او نور( په گڼ وگړو ځایونو کرل کیږي او همدا  مالوچ او تنباکو )خټکي  وریجي، 
د میوو ونې په ټیټو یا کوزنیو درو کې    د سیمې په تودو ځایونو کې کرل کیږي خو په ډیرې لږې اندازې کرل کیږي.

 د میوو ډیر بڼونه په پرجمن او د سیمې د سویل په نورو ځایونو کې پریمانه دي.    چې  سته او ویل سوي
مو یادونه وکړه چې وښیاڼه د اکثریتو ونو او کوچنیو کاسه ډنډونو د غاړو په اوږدو کې شنه کیږي.  سینددرو د   مخکې 

)پښتنو   د افغانانو  څخه  له ولسوالیو  روډ  د پشِت  وښیانـۀ  )شپنو  –همدا  په   –ژ(  راکاږي. دوی  لویه شمیره ځانته  ژ( 

سترې  لویه گڼه گوڼه جوړوي او د پسونو سترې  کې  نیولې تر سپتمبر پورې دې سیمې  مې له میاشتې  دول د  واقعي 
په حقیقت خو بیخي نـۀ لري.  تایمنیان په خپله لږ پسونه لري او اوښان  راولي.  پادې دلته    کې  رمې او د اوښانو لویې 

 .  يددوی په منځ کې عام بار وړونکی څاروی سخوندر د  ،مناسبه نـۀ ده  لپاره  د اوښانوسیمه    دا
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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
 
 
 
 

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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