
 
 
 
 
 

 
 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 erman.deg-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

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

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

 

 
 ۲۶/۰۷/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت آریا

 

 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز خيیتأر - اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه مهویشت نههویوسل

 هرات
 

 او
 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې

 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو. ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 
1975 

 

 لودویک آدمک
 

ۀ کې د هریروډ له پاسه یو فوق العاده عالي پُـل تیر سوی دی. د پلـ« 1تیر پُل»" اوس په  :ز( کې وایي۱۸۹۳نپییر ) 
یارډه  ۱۰۰ـې له پخو خښتو جوړې دي. د تیر پل ارتوالی ئـې له ډبرو جوړې دي. پورتنۍ برخې ئستـنې او لیندۍ 

یارډو په اوږدووالي ریونده  ۴۰د پای په دواړو خواوو کې یا د سیند په دواړو غاړو کې هرې خواته د ۀ پلـ دی. د
د منځ د سړک پلنوالی په تنگ ۀ یارډو ته رسیږي. د پــلـ ۱۸۰ټولټال اوږدوالی ۀ الره یا رمپ جوړ سوی چې د پـلـ

په لوړوالي دیوال سته چې په تخته سنگو هموار سوی فیټه دی. د سړک پرغاړو د تقریباً دوه فیټو  ۱۱ـې ئځای کې 
 لیندۍ دي." )اې.بي. سي. نپییر، ونلیس( ۶کې ۀ دی. په پـلـ

تنه  ۱۳۰لږ پورته واقع دی. دلته ۀ ژ( د مرغاب پر ښۍ غاړه له پلـ –دا )کلی  :)ن( ۶۱ – ۱۵، ۳۴ – ۳۶ :تیرپل
 ۱۰۰۰ـې تر ئکرهڼه سوې ده چې کلنی حاصل ۀ ـله خټو جوړ کورونو کې ژوند کوي. دلته یو څ ۴۵تاجیکان په 

( دا کلی د کوهسان یا کوهستان د ۱۹۰۳پسونه لري. )ونلیس  ۵۰۰کورني څاروي،  ۱۰۰مونډو پورې دی. کلیوال 
 مایلۍ کې واقع دی. ۷سویل ختیځ په 

 دا د جمشیدیانو یوه څانگه ده.  :توخي

 ن( ۶۲ – ۱۷، ۳۵ – ۱۵ :قره تپه :وگورئ :تورغونډۍ( 
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 ۴۹فیټه. دا د کهسان روډ په اوږدو کې له کشک څخه  ۱۶۰۰ :لوړوالی :)ن( ۶۲ – ۵۷، ۳۵ – ۲۴ :وره شیخت
 کسیزه سرحدي پوسته ده. ۱۴مایله لیرې یوه 

ځواک څو کنډکونه او یا د پلي ځواک یوه لیوا کوالی سي دلته کمپ ۀ دلته د ښو اوبو پریمانه چینې سته او د سپار
فیټه وو او د  ۳ـې د دسمبر په میاشت کې ئډیر ژور کنډو کې بهیږي چې د اوبو ژوروالی ۀ ووهي. سیند دلته په یو

گړنگونو له سرونو څخه د سیند غاړو ته الره کوزه سوې ده. خو له دې سره سره بیا هم څارویو ته سخته ده. له 
 سون توکي ترالسه کیدای سي. ۀ دې ځایه ښـ

کیږدۍ دي. دوی خپلې رمې په  ۲۱۰م د پاړسي ژبو افغانانو )پښتنو( تورې کیږدۍ سته او ه ۲۹۰دلته د غلزیو 
پسونه لري. توره شیخ په  ۲۵۰۰۰اوښان او  ۹۰۰آسونه،  ۸۰۰نو گاونډیو سیمو ته بیایي. دوی ۀ دوبي کې د قلعـ

ري شیخ توۀ دلته یو کلی دی. اوسنۍ نقشې د د  ۀ نامـۀ په همدغـ( ۱۹۰۶نو کې شمیرل کیږي. )پیکاک، ونلیس، ۀ قلعـ
 نوم یادوي. 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۸دا د تیورې د سول لویدیځ په  :)ن( ۶۴ – ۱۶، ۳۳ – ۲۲ :ترش بهي 
 کورونه لري. )اې. بي. سي.( ۲۰دا په کرخ کې یو کلی دی چې  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :توکچي
 ۶۶ولسوالي ده چې  دا د غور په والیت کې یو کلی او هم یوه دریمه درجه :)ن( :۶۳ – ۴۴، ۳۳ – ۵۸ :تولک

ز کال کې د افغان دولت له پلوه ۱۹۶۹تنه کروندگر وگړي لري. د ال نورو معلوماتو لپاره په  ۲۴۰۰۰کلي لري او 
ز کال کې په الندې ۱۹۱۴سوي معلومات وگورئ، د غور تر سرلیک الندې جدولونه وگورئ. دا سیمه په ۀ خپار

فارسي په شمال ختیځ کې، د ایشالن په سویل کې او د لوی دا د تیوري په شمال کې، د  :ډول تشریح سوې ده
دواړه درې( او د ۀ نامـۀ غورات په شمال کې یوه ولسوالي ده. دې ولسوالۍ کې بغارستان او جواجه )په همدغـ

تولک دره راځي چې د ایشالن تگاو یوه څانگه ده او په ټوله کې د هریرود د کاسي یوه برخه ده. د تولک دره د 
ۀ مایله کښته ده او په هغـ ۱۴ ۱/۴په لرلو سره د بولوا خوا ته غځیدلې چې له کال تولک څخه ۀ یدیځ پراتـعام لو

ټکي کې ده چې د بولوا سیند له سویل ختیځ لوري او د سفیدان سیند له لویدیځ لوري راځي او د دواړو سیندونو گډې 
 شمال لور ته د ایشالن پر لور بهیږي. ۀ اوبـ

ـې څلور په کنډوالو بدل سوي برجونه لري ئگوري نو ویني چې تولک یوه نرۍ تنگه دره ده. کال که څوک ورته و
ښکلي چمن ۀ او ترې راتاو له خټو جوړ دیوالونه هماغه عادي دیوالونه دي. تر کال الندې کښته، دره الر نوره د یو

تولک په ۀ د قلعـږي. )اې. بي.سي.( پر لور خالصیږي او له کال یو مایل کښته په قاضي باتور کې دره بیا تنگی
کې موقعیت لري؛ او بل کلی  ۶۳ – ۴۰، ۳۳ – ۵۷مایلۍ کې په  ۲یو بل کلی دی چې د تولک د لویدیځ په ۀ نامـ
 کې موقعیت لري.  ۶۳ – ۴۰، ۳۳ – ۵۶دی چې په ۀ ـې د تلَوک په نامـئ

 ۶۰لۍ کې یو کلی دی چې د هوتکي غلزیو مای ۳ ۱/۲دا د اوبې د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۳ – ۶، ۳۴ – ۲۴  :تون
سیند خړوبیږي چې له شمال لورې کلي ته راغلی دی او هم دوه د اوبو ۀ کورونه لري. ددې کلي ځمکې په یو

باید له اوبې څخه یا له ۀ د څارویو لپاره زښت ډیر بد او زهري دي. دې ځای ته واښـۀ ژرندې لري. ددې ځای واښـ
 (۱۹۰۳س غرونو څخه راوړل سي. )داب

: دا د هریروډ په اوږدو کې د انار درې په تنگې درې کې یو ځای دی چې پخوا له ۶۱ – ۲۰، ۳۲ – ۲۰ :تـُـندي
سیستانه تر مشهده د سړک په اوږدو کې ددمې نیولو ځای وو. دلته یو اولنگ سته چې باتالقي چمنزار دی چې د هر 

 (۱۹۰۴ډول څارویو لپاره ښـه پوونده کیدای سي. )تییت 
فیټه. دا د هریروډ پر ښۍ غاړې باندې د یوې مخ په لوړیدو  ۳۴۱۸ :لوړوالی :)ن( ۶۲  -۳۱، ۳۴ – ۱۸ :تونیان

مایله لیرې واقع دي. ددې ځای  ۲۰ځمکې پر مخ باندې د څو کلیو یوه ټولگه ده چې د هرات لږ سویل خوا ته 
 دودیز گنبدواله جوړښت لري.  کورونه لږ و ډیر ټول د لوړو دیوالونو د میوو بڼونه لري او هماغه

کورونه ول. دلته د اوبو یوازې  ۲۰۰ز کال کې ددوی ۱۹۰۴ددغو کلیو وگړي غلزي، نورزي او مشواڼي دي او په 
اوښان لري. ددوی د کلني حاصل  ۵۰پسونه او  ۱۲۰۰آسونه،  ۱۰۰کورني څاروي،  ۷۰۰یوه ژرنده سته. کلیوال 

سیند په څو کانالونو کې بهیږي او ډیري وختونه ورڅخه تیریدل شوني دي. مونډه د غالتو ده. دلته  ۱۸۰۰۰اندازه 
دا نوم ( ۱۹۰۴په اوبو خړوبیږي. )میتلند، پیکاک، دابس، ونلیس،  2ددې ځای ځمکې د جوی آتیشان او د باب عرب

 د تون یان په ډول هم لیکل سوی دی.
کلی دی چې د هریروډ پر ښۍ غاړه له تونیان دا په دوه وو برخو ویشل سوی یو  :)ن( ۶۲، ۳۴، ۳۴ – ۱۹ :توران

ـې د ئ ۸۰ـې د تاجیکان، ئ ۸۰کورونه دي چې  ۲۰۰مایله پورته واقع دی، ددې کلي په دواړو برخو کې ټولټال  ۳
 . مایلۍ کې موقعیت لري ۲۲توران د هرات د ختیځ په ـې د بارکزیو دي. )میتلند( ئ ۵۰غلزیو او 
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 ۲۵د الرې په اوږدو کې د غوریانو د لویدیځ په  3روی خاف –دا د هرات  :)ن( ۶۱ – ۳، ۳۴ – ۱۶ :ترک رباط
ورکوالی سي. ۀ آس سپرو لپاره اوبـ ۲۰۰مایلۍ کې د دمې نیولو یو ځای دی. دلته څلور د اوبو چینې سته چې د 

 په ډول ښیي. « 4رباتورک»)پیکاک( اوسنۍ نقشې دا نوم د 

 رانو په سویل ختیځ کې یو کلی دی.دا د گل :)ن( ۶۱ – ۵۵، ۳۵ – ۰ :توته چي 
 (۱۹۰۴کورونو یو کلی دی. )دابس  ۷۵نو په ولسوالۍ کې د کاه کاه هزاره گانو د ۀ دا د قلعـ :۶۳، ــ ۳۴ــ  :توتک

دا د هرات په سویل ختیځ کې یو لوی کلی دی چې د هریروډ پر ښۍ غاړه د  :)ن( ۶۲ – ۱۵، ۳۴ – ۱۵  :اودران
 کورونه دي. )میتلند، پیکاک( ۱۰۰ېـدلی دی. ویل سوي چې دې کلي کې مایل په اوږدوالي غځـۀ یو

 دا د هریروډ په سویل کې یو کانال دی. همدا شان همدلته یو کلی هم سته.  :)ن( ۶۲ – ۸، ۳۴ ۰ ۱۶ :اودوان
کلي لري او د  ۳۴بولوکونه کې یو بولوک دی چې  ۹دا د هرات په  :۶۲ – ۸، ۳۴ – ۱۶ :تیزین –و  –اودوان 

 یروډ پههر
 سویل کې موقعیت لري.

 ن( ۶۱ – ۴۴، ۳۴ – ۲۴ :اوغو :وگورئ :اوغه( 
 دا د فیروز کوهیانو یوه څانگه ده.  :اوالن تل

سیند په اوږدو ۀ د یوۀ نامـۀ دا د غوراتو په سویل کې یو کلی دی چې په همدغـ :۶۴ – ۲۴، ۳۳ – ۶ :علیا :اولیا
ز کال د اپریل په میاشت کې دا سیند یو فیټ ژور وو او ۱۸۸۸د  کورونه ي. ۲۰کې موقعیت لري؛ دلته د مغولو 

مایلۍ کې  ۷یارډه ارت دی. )صاحبداد خان( دا کلی د زرني د سویل ختیځ په  ۳۰۰یارډه ارت. تگاو دلته  ۳۰
 موقعیت لري.

لوی کلی دی کاه په عالقه دارۍ  کې یو نسبتاً ۀ دا د سبزوارو د ولسوالۍ د قلعـ :)ن( ۶۲ – ۱۱، ۳۲ – ۲۴ :اور
دا کلی د دزد آباد د کلي شمال لویدیځ چې د کنگ په لویدیځ کې واقع دی. دې کلي کې نورزیان ژوند کوي. )میتلند( 

 . کې واقع دی

 ن(  ۶۴ – ۱۴، ۳۳ – ۱۴وراین:  :وگورئ :اورینه علیا( 
وماتو له مخې دې کلي دا د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی. د بومي معل :)ن( ۶۲ – ۱۱، ۳۴ – ۱۶ :اردو باغ

مایلۍ کې  ۱ ۱/۲دوه ځایه یادوي چې د روضه باغ د شمال په ۀ نامـۀ کورنۍ ژوند کوي. میتلند په دغـ ۱۳۳کې 
 .مایلۍ کې موقعیت لري ۶او د هرات د سویل په )اې.بي.سي.( 

کامینجي د  دا یوه دره ده چې له سویل ختیځ لوري پر هریروډ ورځي او د :)ن( ۶۴ – ۳۶، ۳۴ – ۲۴ :اوشان
په اوسنیو نقشو کې د ( ۱۹۰۴کورونه دي. )دابس  ۴۰مایلۍ کې ورسره یو ځای کیږي. دلته د تایمنیانو  ۹ختیځ په 

کې؛ او دوه  ۶۴ – ۳۶، ۳۴ – ۲۴ـې پای اوشان نومیږي چې په ئیو  :اوشان په درې کې څو کلي ښودل سوي دي
  ( کې موقعیت لري.)ن ۶۴ -۴۵، ۳۴ – ۱۷ـې سر  اوشان نومیږي چې په ئنورو 

 ن( ۶۳ – ۳۲، ۳۴ – ۸ایشالن:   :وگورئ :اوشالن( 
دا د چغچرانو په ولسوالۍ کې د استوگنې یوه سیمه او یوه کال ده چې د  :)ن( ۶۵ – ۲، ۳۴ – ۲۷ :اشترخان

یت مایلۍ کې موقع ۲کورنۍ په کې استوگنې دي. دا کلی د هریروډ د سویل په  ۲۰فیروزکوهیانو د پارسا د څانگې 
 (۱۹۰۳کورني څاروي لري. )دابس  ۲۰آسونه او  ۲پسونه،  ۶۰لري. دوی 

 ن( ۶۲ -۴۵، ۳۴ – ۳۷ :شتر مرده :وگورئ :اشتر مرده( 
کورونو د استوگنې یوه سیمه ده.  ۴۰دا د شهرک په ولسوالۍ کې د تایمنیانو د  :۶۴، ــ ۳۴ــ  :استاوې :استوي
 (۱۹۰۴)دابس، 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۷دا د غوریانو د شمال په  :ن() ۶۱ – ۲۸، ۳۴ – ۲۲ :استونو 
چیراس او بله هغه چې ورسره یو ځای کیږي دواړه په گډه  –دا د دوه ووو څانگو سویلي متنهی الیه دي  :واجان

 مرغاب جوړوي.
د بومي معلوماتو له مخې ویل سوي چې دا په اوبې کې یو کلی دی چې  :)ن( ۶۳ – ۲۸، ۳۴ – ۲۰ :واجه سرخک

 قبچاقي کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( ۳۰
کورونه لري.  ۱۵دا د اوبې د ولسوالۍ د سیروان په عالقه دارۍ کې یو کوچنی کلی دی چې د قبچاقانو  :واجه

 دا کلی ښایي له پورته یاد سوي نوم سره یو وي. (. ۱۹۰۴)دابس 
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 - Rui Khaf 
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 - Rabaturk 
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

ز کال کې ۱۸۸۵بزوار پر لور بهیږي.  په دا یو سیند دی چې لویدیځ ته د س :)ن( ۶۲ – ۲۸، ۳۳ – ۲۴ :واخل
څخه د زیارت حاجي د « 5ریجینگ»امام شریف ددې سیند د سرچینې له څنگه تیر سو چې د همیش په درې کې له 

سبزوار د سړک له  –الرې په اوږدو کې واقع دی. امام شریف له دې وروسته ددې سیند له سره د منزل احمد 
 لږ وي؛ د سیند بستر له جغلو ډک وو او د سیند غاړې ټیټې وې. )امام شریف(ۀ بـالرې تیر سو. دلته هغه مهال او

 باال لپاره بل نوم دی. ۀ دا د کو :)ن( ۶۳ – ۳۲، ۳۳ – ۴۰ :واله 

 مایلۍ کې یو کوتل دی.  ۱۵د سویل لویدیځ په « 6قلعه دهان»دا د  :۶۳ – ۲۹، ۳۳ – ۳۴ :والنگي 
  دا د جمشیدیانو یو څانگه ده. :والي

 هم یادیږي او د تیتان په سویل کې موقعیت ۀ دا یو کلی دی چې د بولما په نامـ :)ن( ۶۳ – ۵۱، ۳۳ – ۲۶ :ولیمه
 لري. 
کورنۍ دي. )اې.  ۴۰دا په سبزوارو کې یو کلی دی. دې کلي کې د نورزیو  :۶۲ – ۱۴، ۳۳ – ۱۴ :ورین

 بي.سي.( اوسنۍ نقشې دا ورین علیا نوم ښیي.
فارسي د الرې په اوږدو کې په غوراتو کې یو کلی دی چې له  –دا د تیورې  :)ن( ۶۴ – ۲ ،۳۳ – ۳۴ :وراجه

تگاو کې واقع ۀ یوۀ نامـۀ مایله لیرې دی. دا کلی په همدغـ ۶۳ ۱/۲مایله او له فارسي څځه  ۲۴ ۱/۲تیورې څخه 
ـې داسې غرونه ئاړو غاړو کې یارډه پراخ دی او په دو ۱۵۰کورونه په کې ودان دي. دا تگاو  ۲۰دی او د بلوڅانو 

 مایلۍ کې واقع دی.  ۳د سویل په « 7کشمیر د کوتل»دي چې السرسی ورته ناشونی دی. )صاحبداد خان( وارجه د 
مایلۍ  ۱۰سویل لویدیځ په  –دا په غوراتو کې یو کلی دی چې د تیورې د سویل  )ن( ۶۴ – ۱۶، ۳۳ – ۲۹ :ورس

 -ـې سمه لیکنیزه بڼه وگڼمئپوهیږم کومه یوه ۀ نـ :)ایون، عیان، عین« 8نومال عین تایمنیا»کې دی. دې کلي کې د 
 کورونه دي. )صاحبداد خان( ۶۰(ژ

فیټه. دا د هریرود سویلي آب پخشان دی چې له کاوغان یا  ۱۰۴۰۰:لوړوالی :)ن( ۶۳ – ۷، ۳۴ – ۳ :ورسک
 ې دی. مایلۍ ک ۲۰ایشالنه تر فارسي پورې تللی چې د فارسي د شمال لویدیځ په 

 کورونه لري. )میتلند( ۱۰۰مایلۍ کې یو کلی دی چې  ۱۴دا د هرات د لویدیځ په  :۶۱ – ۵۸، ۳۴ – ۲۲ :یادگار
 دا د کسه گاو د کوتل په شمال کې یو ځای دی. ښایي یحیی خان وي.  :۶۳ – ۱۷، ۳۴ – ۳۸ :یحیی خان :یاحه خان

 مایلۍ یو کلی دی.  ۶ه دا د مروې د لویدیځ پ : ۶۲ – ۴۶، ۳۴ – ۱۳ :یحیی آباد 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۸دا د کرخ د لویدیځ په  :)ن( ۶۲ – ۱۵، ۳۴ – ۵۲ :یکه درخت 

 مایلۍ کې  ۶نوم دی چې د بند  شورک د ختیځ په ۀ غرۀ کلي او یوۀ دا د یو :)ن( ۶۳ – ۱۴، ۳۴ – ۳۹ :یخک
 موقعیت لري.

کلي نوم دی چې د تیوری ۀ تگاو کې د یوۀ یوۀ نامـۀ په همدغـدا  :)ن( ۶۴ – ۱۹، ۳۳ – ۲۶ :یخن علیا :ـینئیخن پا
ۀ دلته په دغـکورونه دي. )امام شریف(  ۵۰مایلۍ کې موقعیت لري؛ دلته د غوري تایمنیانو  ۸د سویل لویدیځ په 

)ن( کې موقعیت  ۶۴ – ۳۲، ۳۳ – ۳۳کې او یخن علیا په  ۶۴ – ۱۷،  ۳۳ – ۲۶دوه کلي دي، یخن باال په ۀ نامـ
  ي.لر

کورونه لري. )بومي  ۱۱)ن(  دا په کرخ کې یو کوچنی کلی دی او ویل سوي چې  ۶۲ – ۳۱، ۳۴ -۳۴  :یخ توت
 . دا نوم ښایي له درخت  توت سره یو ويمعلومات( 

دا دهغو پینځو مالگینو درو په منځ کې  یوه مالگینه دره ده چې االی چوالی ته  :۶۳ – ۵۵، ۳۵ – ۵۵ :یکي گز
 ځای کیږي او اغز کینگ جوړ کړي. )پیکاک(نیږدې سره یو 

دا په غوراتو کې د تیورې او د هزاره د سیمې تر منځ یوه کوچنۍ عالقه داري  :)ن( ۶۴ – ۴۳، ۳۳ – ۲۹ :یمان
ـمی کلی دی چې نسبتاً کافي اندازه کرهڼه په کې سوې ده، دا سیمه د هلمند په کاسې کې ئده. لوی یمان د تایمنیانو دا

کرهنیزه دره ده تللې ده، چې ۀ وښ د تگ لپاره یوه ښه الره له یمان څخه تر سنگان پورې چې یوه ښـواقع ده. د ا
مایله واټن لري او تایمنیان په کې استوگن دی. ورپسې له هزاره سیمې څخه تر دولت یار پورې یوه الره  ۲۰یا  ۱۶

لې رمې شمال ته د بایان تر بند پورې په دوبې ـې نیسي، دوی خپئتللې ده. دا هغه الره ده چې د پُشت  روډ درانیان 
ـې په عام ډل ډیر لږ ئلري خو لرگي ۀ کې د پیولو لپاره بیایي. دا ټوله سیمه د خوځښت لپاره آسانه ده، پریمانه اوبـ

 . مایلې کې ده ۱۸دا سیمه د تیورې د ختیخ په دي. )امام شریف( 
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 - Rejing 

6
 - Qala Dahan 

7
 - Kashmir pass 

8
 - Mulla Ayun Taimanis 
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 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

فیټه. دا په شهرک کې یو کوتل دی چې د تنگي ازاو  ۷۸۲۰ :لوړوالی :۶۴ – ۱۳، ۳۴ – ۸ :یام گک :یا :یام یک
خط الرأس له پاسه تیریږ. تنگي آزاو یوازې د پلې تگ لپاره عملي دي، پایله دا کیږي چې د ۀ په ختیځ کې د یو

تیریږي خو دا الره نیغه د یماک له خط ۀ دولت یار عمومي سړک د شهرک د درې له الرې ورڅخه نـ –هرات 
 یځ ته ځي. الرأس څخه خت

 دا د فیروز کوهیانو یو څانگه ده.  :یار فوالد
مایله پورته  ۶دا یو تگاو دی چې د هریروډ پر ښۍ غاړه له اوبې څخه  :)ن( ۶۳ – ۱۶، ۳۴ – ۲۷ :یاري

یاري ۀ دلته یو کلی هم سته چې د شیلـتگاو ته د کسه گاو د کوتل له الرې یو سړک راغلی دی. ۀ راڅرگندیږي. دغـ
 . یادیږيۀ د تگاب  یاري )یا نایک( په نامـپر غاړه 

 یزدوان کې یو کلی دی. ۀ دا په شیلـ :)ن( ۶۴ – ۳۸، ۳۳ – ۹ :یزدوان 
په مرغاب کې د تنور سنگي له گودر څخه ناڅاپي کښته سیند په دوه وو  :۶۳ – ۱۳ – ۳۵ – ۴۰ :یکي یوسي

 (۱۹۰۴ـې د سیند اساسي بهیر دی. )ونلیس ئ ـې یکي یوسي دی. بلئکانالونو ویشل کـېـږي. کیڼ لور ته کانال 
 )ن( ۶۳ – ۴۹، ۳۴ – ۲۰ :َزَور :وگورئ :زبر

 (۱۹۰۴دا د تایمنیانو یوه څانگه ده )دابس  :زی اسحق
 نو د هزاره گانو یوه څانگه ده. ۀ دا د قلعـ :زیمت

 (۱۹۰۴دا د تایمنیانو یوه څانگه ده )دابس  :زی اوغان
مایلۍ کې یو کلی دی. دا  ۷۵فیټه. دا د الش جوین د شمال په  ۲۳۸۲ :وړوالیل :۶۱ – ۳۹، ۳۲ – ۳۹ :زقن :زکن

کورونو لري او هم یو سرای لري چې کال لري او گرد  ۱۵۰تر  ۱۰۰یو مخ په ودې او سمسورتیا ځای دی چې له 
وگړي تاجیکان ـې په لوړو دیوالونو کې راتاو د ونو او د میوو د ونو بڼونه دي. ددې ځای درې پر څلورمه ئچاپیره 

پریمانه دي؛ ظاهراً د اړتیا وړ توکي هم پریمانه ۀ ـې د درانیانو بیالبیلې قومي څانگې دي. دلته اوبـئدي پاتې نور 
 ۲۶دي. )میتلند( همدا شان د دولت آباد د شمال ختیځ په ۀ ـې له ژمي پرته ښـئدي، د اوښ د پیولو لپاره ځایونه 

 کې موقعیت لري. دا نوم د ذیکین په ډول هم لیکل سوی دی.  ۶۱ – ۳۶، ۳۱ – ۳۸مایلۍ کې یو کلی دی چې په  
 دا د قره غیتو او یا د هغې د څانگې لپاره بل نوم دی.  :۶۲ – ۱۹، ۳۴ – ۴۸ :زاک خانه
پورته یو کلی دی. دا کلی  ۶ ۳/۴دا د هریروډ پر ښۍ غاړه له تونیان څخه  :)ن( ۶۲ – ۴۲، ۳۴ – ۱۷ :زمان آباد

ز ۱۸۸۵کلي کې په ۀ ه شان جوړ سوی دی چې لوړ دیوالونه لري او له خامو خښتو برجونه لری. دغـد یوې کال پ
 ول. )میتلند(ۀ کال کې څوک استوگن نـ

 هم یادیږي. ۀ دا د سبزوارو په خیتځ کې یو کلی دی چې د زمیندان په نامـ :)ن( ۶۲ – ۵۲، ۳۳ – ۱۹ :زمین وال 
دا د هریروډ پر کیڼې غاړې د غوریانو شمال لویدیځ ته یو کلی  :)ن( ۶۱ – ۲۶، ۳۴ – ۲۵  :شابه :زنگي سابه

تنه اوسـېـدونکي ول ې  ۲۸۰دې کلي کې ۀ. ز کال کې په قوم تاجیک منصور نومـېـد۱۹۰۳دی. ددې کلي ملک په 
مونډه غالت حاصل  ۳۳۰۰ـې درلودل. ددوی ځمکه په کال کې ئپسونه او وزې  ۵۰۰سره کورني څاروي او  ۷۰
 ۳۰د څانگې « 9کال تغوزي»ـې نیږدې د جوکار هزاره گانو د ئدلته د اوبو یو کانال هم سته. څنگ ته  لري.

 . ددې کلي نوم د زنگي شابه په ډول هم لیکل سوی دی( ۱۹۰۳کورونه سته. )ونلیس 

 قع زاو یو غر دی چې د واجه په سویل کې د هریروډ پر کیڼې غاړې واۀ کو :)ن( ۶۳ – ۲۹، ۳۴ – ۱۷ :زاو
 دی. 

یادوي او د غوریانو په ولسوالۍ کې استوگنې دي. ۀ نامـۀ کورنۍ دي چې ځانونه په دغـ ۱۰۰تقریباً  :زربي :ضربي
 ویل سوي چې دوی د اعرابو له نسلونو څخه دي. )میتلند(

ه دا د سبزوارو سویل ختیځ ته یو کوتل دی. دا کوتل عمالً له شمال لوري یوه نرم : ۶۲ – ۳۱، ۳۳ – ۵ :زرد
همواره  شیوه الره د سویل پر لور لري. دا یوه ډیره آسانه الره ده او د فراه د ولسوالیو او د سبزوارو تر منځ کرښه 

 مایلۍ کې موقعیت لري. ۳۰جوړوي. دغه کوتل د سبزوارو د سویل ختیځ په 

 مایلۍ کې یو سیند دی.  ۵۸دا د هرات د سویل ختیځ په  :۶۲ – ۲۳، ۳۳ – ۵۳  :زرد آلوک 
مایلۍ کې د چغچران په ولسوالۍ کې د  ۱۷دا د دولت یار د ختیځ په  :)ن( ۶۶ – ۳، ۳۴ – ۳۶  :زرد سنگ

کورونه دي چې  ۱۰۰استوگنې یوه سیمه ده چې د فیروزکوهي د قوم د سلطان یاري څانگه په کې استوگنه ده. دلته 
ددوی ۀ. ملک محراب  حسن نومـېـد ز کال کې( د کلي۱۹۰۴کورني څاروي لري. ) ۲۰۰آسونه،  ۴۰پسونه،  ۱۰۰۰

  یادیږي.ۀ . اوس دلته یو کلی دی چې د هریروډ پر غاړه د سنگ زرد په نامـد دوبي مرکز چاغ  سیاه ده
 )ن( ۶۳ – ۳۶، ۳۴ ۱۲۰ :دای :وگورئ :زرگ
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 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

کې مایلۍ  ۱۴دا د یوې کوچنې نالې په سر کې د سبزوارو د سویل ختیځ په نیږدې  :۶۲ – ۳۲، ۳۳ – ۱۳ :زرجاوه
همدې سیمې کې ۀ نامـۀ ـې په همدغـئهمدا شان دلته یوه څاه او یو سیند دی چې دواړه یو ځای دی.)اې.بي.سي.( 

 . موقعیت لري. دا نوم د زرجاوې په ډول هم لیکل سوی دی
فیټه. د زرمست کوتل د کرخ ددرې سر ته نیږدې له  ۷۷۷۴ :لوړوالی :)ن( ۶۲ – ۵۲،  ۳۵ – ۳۴ :زرمست

نو پورې الره ورکوي. دا کوتل د هرات ددرې او ۀ څخه د بند  بابا د لړۍ ها خوا تر قلعـ« 10مه لیکارمالیق/ ار»
ً تر ډیره ۀ قلعـ ـې د هرات او مینمې تر منځ د کاروانونو ترافیک ئنو ترمنځ د اریکي اساسي ټکی دی او عمدتا

ل کې واوره د پینځو میاشتو لپاره کاروي؛ همد شان دا کوتل د اوبې او کشک تر منځ د اړیکي ټکی دی. دې کوت
پرته وي او ویل سوي چې لږ تر لږه د درېو میاشتو )یعنی جنوري، فبروري او مارچ( په میاشتو کې بند وي. دا 
کوتل دوه نور کوتلونه لري یعنی زرمست او کشکه کوتلونه چې د تگاو رباط ددرې سر له یو بله جال کړي دي. 

دا کوتل د جوی نو د د  بابا په ټولو کوتلونو کې تر ټولو سخت کوتل شرحه کوي. جگړن ونلیس د زرمست کوتل د بن
 . مایلۍ کې واقع دی ۹شمال ختیځ په 

ټکي کې ۀ دا یو خوړ دی چې له سویل لویدیځ لور تنگي آزاو ته په هغـ :)ن( ۶۴ – ۱۰، ۳۴ – ۵ :زرد نو :زرنو
 . یادیږيۀ یو کلی دی چې د زرد نو په نامـاوسمهال دلته راځي چې د اشالن سیند پر تنگی ورننوځي. 

فیټه. دا په غوراتو کې د تیوري په ناڅاپي سویل کې یوه  ۷۴۱۰ :لوړوالی :)ن( ۶۴ – ۲۱، ۳۳ – ۱۰  :زرني
کورنیو کور دی. کال زرني یوه زړه کال ده چې  ۶۰۰کوچنۍ عالقه داري ده چې یوه بډایه دره لري او د مغوالنو د 

کوم د پام وړ شی لري، دا کال د دې سیمې د حاکم استوگنځای دی. دلته د سرتیرو لپاره د ۀ و نـده اۀ دومره لویه نـ
لري، سون توکي په کې په ندرت موندل کـېـږي، د اړتیا وړ توکو د ۀ کمپ وهلو پریمانه ځای سته، پریمانه واښـ

همدې سیمې کې یو سیند هم سته  دلته پهترالسه کولو لپاره باید مخکې له مخکې خبر ورکړل سي. )اې.بي.سي.( 
 .یادیږيۀ چې د رزني په نامـ

هم یادیږي چې د بند ۀ فیټه. دا یو کوتل دی چې د تسَرغای په نامـ ۹۵۴۰ :لوړوالی :۶۲ – ۲۵، ۳۴ – ۲۱ :زرتلي
دولت یار عمومي الره ورڅخه تیریږي. دا کوتل د نخشۍ د شمال لویدیځ په  -بایان له منځه تیریږي او د هرات  

 مایلۍ کې دی.  ۲۲
دا د سبزوارو یوه عالقه داري ده چې د سبزوارو د  :۶۲ – ۱۷، ۳۳ – ۲۲ :مغوالن :یا :زوال: زول :زاول

 مایلۍ کې موقعیت لري.  ۹ښارگوټي د شمال ختیځ په 
مایله پورته  ۳دا د هریروډ پر ښۍ غاړه یو کلی دی چې له خواجه چشت څخه  :۶۳ – ۴۹، ۳۴ – ۲۰ :َزَور

َزَور ۀ یو غر ښیي چې د بند  د  ۀ نامـۀ ځای ښیي او هم په دغـۀ َزَور په نامـۀ اوسنۍ نقشې د د  لري. )میتلند( موقعیت 
 . ـې یادويۀ ئپه نامـ
 (۱۹۰۴دا د سبزوارو په عالقه دارۍ انار درې کې یو کلی دی. )دابس  :۶۱، ــ ۳۲ــ  :زیکي

 (۱۹۰۴دارۍ انار درې یوه عالقه ده. )دابس  دا د سبزوارو د عالقه :۶۱، ــ ۳۲ــ  :کاهۀ زیِرقلعـ
 دا د ریفل یا فرماخان لپاره بل نوم دی چې د سبزوارو یوه عالقه داري ده.  :۶۲ – ۱۵، ۳۳ – ۸ :زیِر کوه
ـې په زیارت پیل کیږي ورپسې یو اضافت د فارسي راوړل کیږي چې د دوهم نوم ئهغه ځایونه چې نومونه  :زیارت

 ي، څرگنده ده چې ځینې ځایونو کې استثناأت لري. مشخصات پرې روښانه کړ

 مایلۍ کې  ۱۲د سبزواور په سویل کې یو کوتل دی؛ همدا شان د هرات د ختیځ په  :۶۲ – ۹، ۳۳ – ۱۲ :زیارت
 یو کلی هم سته.ۀ کې د زیارت په نامـ ۶۲ – ۱۵، ۳۴ – ۱۳په 

مایلۍ کې یو لوی کلی دی چې په یوې  ۱۳په  دا د هرات د سویل :)ن( ۶۲ – ۸، ۳۴ – ۱۲ :زیارت جا :زیارت گاه
کلي کې ډیر لوی لوی بڼونه، ۀ پراخې سیمې کې غځـېـدلی دی دغه سیمه د پام وړ ژوروالی او اوږدوالی لري. دغـ

ډیرې ونې او ډیر کورونه دي چې په څلورو برخو ویشل سوی دی. دلته یو ستر جومات او دوه لوړ مینارونه هم 
په ۀ یارتگاه په لمنه کې واقع دی چې د بند  بیدک د خط الرأس ختیځه انتها جوړوي؛ او د غرزۀ سته. دا کلی د کو

تر ډیره د هډایرې )هدیرې( په توگه کارول سوې ده چې د قبرونو د شناختې ډبرو او زیارتونو « دامن»لمنه کې 
رت گاه له منځه تیریږي او د بند  بیدک راځي، دا کانال د زیاۀ لوی کانال څخه پریمانه اوبـۀ ډکه کړې ده.  دلته له یو

 . ښیيۀ اوسنۍ نقشې دا نوم د زیارت جا په نامـپه بیخ کې تر حسن آباد پورې پر مخ ځي. )پیکاک( ۀ د غر
مشهور خواجه زیارت دی چې له هراته تر ۀ فیټه. دا د یو ۴۹۲۰ :لوړوالی :۶۲ – ۵۷، ۳۳ – ۱۸ :زیارت حاجي

مایلۍ کې موقعیت لري.  ۴۴افله الرې په اوږدو کې د سبزوازو د ختیځ په نیږدې نیزگان او پرجمن پورې د تللي ق
سته. په دې چم گاونډ کې غونډۍ ډوله غرونه دومره ډیر ۀ لرگي او ډیرې اوبـ –دلته پریمانه ونې او پریمانه سون 
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 9تر 7 له :د پاڼو شمیره

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

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

اوسنۍ شریف(  جذابیت لري.( )امامۀ دي خو ډیرې ډبرې لري )تورې ډبرې دي چې د مقناطیس ډیر ښـۀ لوړ نـ
 زیارت  سلطان صاحب، زیارت سلطان مراد او زیارت  زین العابدین.  :نقشې په همدې سیمې کې څو زیارتونه ښیي

 )ن( ۶۳ – ۱۳، ۳۴ – ۵۵ :خارستان :وگورئ :زیارت خواجه قاسم
 )ن( ۶۱ – ۳۹، ۳۲ – ۳۹ :زکین :وگورئ :زیکین

 غاړه د تیورې شمال ته یو کلی دی. دا د روډ نیلي پر :)ن( ۶۴ – ۲۱، ۳۳ – ۱۳ :زیلرگک 
فیټه. د کشک او مرغاب د سیندونو تر منځ دا غرنۍ  ۵۷۶۶ :لوړوالی :)ن( ۶۲ – ۴۲، ۳۴ – ۴۹ :زنده هاشم

ـې شمال ته د بند  قبچاق ختیځ ته د یو لږ واټن په لرلو ده ئتړانگه دوه اساسي اوب یلوونکي یا آب پخشان لري، یو 
ـې د قشقه کوتل شمال لویدیځ ته له نیږدې ځایه پیل او تر کشک پورې پر ئي او بله یوه چې تر منغان پورې دوام کو

ه پر لور کږیږي؛ دغه دوه اوب یللوونکي د کشاو د درې په وسیلې له یو بله جال کیږي. ددغو  مخ ځي او بیا د پنجد 
کورونه  ۳۰د کاه کاه د هزاره گانو  یادیږي چېۀ غرونو د لویدیځې د منتهی الیه د سیستم سویل د زنده هاشم په نامـ

ـې په یوې بې قاعدې، له خاورو جوړو ئفیټو لوړوالی لري خو شمالي خوا  ۵۰۰۰په کې ودان دي. دا ځای د 
ـې شمال لور ته چورلیږي او د کاشان روډ د کشک ئکنډوونو کې کښته کیږي یا ترسب کوي چې اساسي محور 

 . یو کلی هم ښیيۀ نامـۀ اوسنۍ نقشې په دغـ، دابس( لگنونه له یو بل څخه جال کوي. )میتلند
کلیو  ۳۸ده چې له  دا په هرات کې  یو کلی او یوه دریمه درجه ولسوالي :)ن( ۶۱ – ۴۵، ۳۴ – ۲۱ :زنده جان

ز کال کې د افغان دولت له ۱۹۶۹کروندگر وگړي لري. د ال نورو معلوماتو لپاره په  ۲۲۰۰۰جوړه ده او نیږدې 
ز کال په ۱۹۱۴. دا ولسوالي په وي معلومات وگورئ، د هرات تر سرلیک الندې جدولونه وگورئپلوه خپاره س

 ۲۷ ۱/۴فیټه. دا د هریروډ پر کیڼې غاړې یو کلی دی چې له هراته  ۳۸۸۰ :لوړوالی  :الندې ډول شرحه سوې ده
 مایله کښته واقع او یو نیم مایل اوږد دی او ښایي همدومره ارتوالی هم ولري.

ـې دیوالونه راتاو دي چې په دوه وو برخو ویشل سوی ئلی د پټیو او بڼونو یوه لویه کتله ده، د بڼونو گرد چاپیره دا ک
ـې چې تر بلې هغې ډیره لویه ده لوی زنده جان دی چې ددې ټولې سیمې لویدیځه برخه ئلومړۍ برخه  :دی

 نو دی.ۀ ـې قلعـئجوړوي؛ بله برخه 
دي؛ دره گزنیان هغه خلک دي چې دلته له )دره گز(  11ـې تاجیکان او دره گزنیانئول د زنده جان وگړي تقریباً ټ 

ـې سلیمانخیل غلزیان ئنو کې وگړي علیزي درانیان، ماکو او خوگیاڼي پټهانان او یو شمیر ۀ څخه راغلي دي. په قلعـ
 :رکړل سوي ديز کال کې ددې ځای د حاکم محـمد اکبر خان له پلوه و۱۸۸۴دي. الندیني معلومات په 

 

 د ملک یا سپین ږیري نوم د کورنیو شمیر قوم یا قبیله

 سکندر ۳۰۰ تاجیکان

 محمـد اسلم خان ۲۰۰ دره گزني

 محـمد یوسف خان ۱۰ بارکزي

 شیرا خان ۲۰۰ علیزي

 آدم خان ۱۵۰ ماکو

 سردار خان ۱۲۰ خوگیاڼي

 احمد خان ۲۰ غلزي

  کېیا د همدې شمیرې په شاوخوا  ۱۰۰۰ ټولټال

 
تولید ډیره ۀ ـې بادي ژرندې دي. ددې ځای ښـئـې د اوبو او پینځه نورې ئژرندې دي، درې ۀ په زنده جان کې اتـ

ـې بیالبیل غالت هم لري. د زنده جان میرمنې په خپل ئمیوه ده لکه خټکي، او هم ښورکی یا رشقه او تر څنگ 
ې ځای د خلکو پر جسمي سالمتۍ او روغتیا داللت ښایست او ښکال کې نوم لري او په خپله ددې سیمې نوم دد

 کوي. 
ناورین َوَروونکي ۀ کلي سویل ته کنډوالې او پاتې شونې د پینځوس کالو مخکې ورانۍ دي چې دا ځای یوۀ د زاړ

ـې اړولی وو. دلته په سیند کې یو گودر سته ئـې ښکاري چې ډیر سخت تاوان ئسیالب ویجاړ کړ او له پاتو شونو 
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 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

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

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

وایي چې دا گودر هغه کم عمقه  دی.ۀ گودر دی ان تر پُل  ماالن ال ښـۀ کیږي دا له هراته کښته تر ټولو ښـاو ویل 
 . )میتلند(12ځای دی چې ان د سیالب پر مهال هم کارول کیږي

 دا د جمشیدیانو یو څانگه ده.  :زینگر
  دا د پسابند په لویدیځ کې یو کلی دی. :)ن( ۶۴ – ۴۴، ۳۳ – ۴۱ :زیره تنگي

دا د مرغاب په ولسوالۍ کې د استوگنې یوه سیمه ده. دلته د کرهنیزې ځمکې یوه  :۶۳ – ۳۰، ۳۵ – ۱۷  :زیِر پـُـل
 تړانگه ده چې د کیلریخته د تشې په ناڅاپه سویل کې عمدتاً د مرغاب د سیند په ختیځې خوا کې ده. 

 نورزي دراني :الف
ـې یو ئکورونه دي د ځمکې مالیات  ۵خان وو،  ز کال کې ظریف۱۹۰۴دوی سپین ږیری یا ملک په  د
 خروار دی

  نورزي دراني :ب
 ۀز کال کې کامران نومـېـد۱۹۰۴دوی سپین ږیری یا ملک په  د

 (۱۹۰۴اوښان لري. )دابس  ۵۰پسونه او وزې،  ۲۰۰۰کورونه دي.   ۴۰لري. ۀ دوی کرهڼه نـ
 )ن( ۶۲ – ۵۲، ۳۴ – ۳۵  :زرمست :وگورئ :زیرمست
ژ( په اوږدو کې چې له شمال لوري د  –دا د سیاه اَو )سیاه آب  :)ن( ۶۲ – ۲۳، ۳۴ – ۲۹ :سشیرمَ  :زرمست

 ۵۰۰کورونو د استوگنې یوه سیمه ده. کلیوال  ۵۰کرخ له سیند سره یو ځای کـیـږي د هرات په شمال ختیځ کې د 
( ۱۹۰۴ریمانه دي. )ونلیس ـې ښې دي او د چینې دي چې پۀ ئآسونه لري؛ اوبـ ۱۰اوښان او  ۱۵پسونه او وزې، 

 اوسنۍ نقشې د شیرمس نوم ښیي. 
 مایلۍ کې واقع  ۱۴دا یو سیند دی چې د سبزوارو د سویل ختیځ په نیږدې  :۶۳ – ۱۱، ۳۳ – ۱۱  :ظهري تگاو

 دی. 
 (۱۹۰۴تایمني کورنیو یو کلی دی. )دابس  ۲۰دا  د شهرک په ولسوالۍ کې د  :۶۴، ــ ۳۴ــ  :ُزران

کلونو د معلوماتو پر بنسټ د زوري د قوم تقریباً  ۱۸۸۶ – ۱۸۸۴ستان سرحدي تحدید د کمیسیون د د افغان :زوري
 کورنۍ په سبزوارو کې موندل سوې دي. ۳۴۰

 کورنۍ دي او ددوی یو د پام وړ شمیر په هرات کې استوگن دي.  ۱۰۰۰د تایمنیانو په سیمې کې ددې قوم 
 مدغمه سوې ده. )اې. بي.سي.( ددې قوم یوه اساسي برخه په جمشیدیانو کې

 
 نوربیا

کوتل نوم دی چې له ختیځه مخ پر لویدیځ ځغلي او ۀ فیټه. دا د یو ۱۶۶۷: لوړوالی  ۶۱-۱۹،  ۳۵ – ۳۵: ذوالفقار 
دوه لنډ تنگي یا غاښي لري چې له دوه وو پرله پسې لنډو واټنونو څخه تیریږي چې د بادغیس په شمال لویدیځ گوټ 

ۍ غاړه کې یوې شگلنې دښتې جوړ کړي دي. ختیځواله تنگی د افغان سرحد له خاورې دباندې کې د هریروډ په ښ
مایلۍ کې تیریږي. د دهان  ذوالفقار زوړ برج د سیند پر کیڼې  ۸ ۱/۲موقعیت لري او سرحد د سیند د ختیځ په 

ۀ ته د دهان  ذوالفقار په خولـمایلۍ کې راځي. دوه مایله کښ ۱۰غاړې والړ دی چې د کاریز الیاس د شمال لویدیځ په 
ـې د میز په شان ئفیټه لوړه ده او سر  ۱۶۰کې او له سیند څخه د مایل د ثلث په واټن یوه خاورینه غونډۍ ده چې 

یارډو کې پلنه ده او په همدې ځای کې پخوانی زوړ څارکوټ دي. )د سیند د  ۱۰۰په  ۱۵۰پلن دی او دا ساحه 
( ۱۹۱۳تنه خاصه دارانو څخه جوړ دی. )ام. او.  ۸۵دلته موجوده گارنیزیون له شرحې لپاره وگورئ : هریرود( )

 ز کال کې د ذوالفقار له الرې سفر کړی دی وایي : ۱۸۸۵پیکاک چې په 
مایله اوږد دی. په ټوله کې تدریجي  ۵څخه په تیریدلو موږ سمالسي په لویدیځ تنگي ننوتلو چې ۀ "د ذوالفقار له غر
دې ځوړي سرته چې له رسیدو سره سم دا الره پر یوې دښتنې ورننوځي چې نستباً کنډو کنډو پورته والی لري. د

ً یو مایل اوږد دی او د یوې کوچنی ۀ سطحه لري او د غر گرد چاپیره ختیځ تنگی دوام لري. ختیځ تنگی تقریبا
غونډۍ د چمکاکلي په مخروط ډوله غونډۍ سویلي لمنې ته نیږدې په دولسم مایل کې پای مومي، چې دا مخروطي 

ـې دومره ښـه ده چې ئیادیږي. ددواړو تنگیو له الرې سړک یا الره ډیره آسانه ده او حتي په اوسني حالت کې ۀ نامـ
توپونه په آسانۍ ورڅخه تیریدالی سي خو په ډیرو ځایونو کې چې کلکه سره خاوره له پوتاسیم نایریت سره یو ځای 

 ډیره درنده کیږي.سوې ده په لمده بل هوا کې الره 
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او فورډ د سیند کم عمقه ځای ته ویل کیږي چې خلک ـې ویلی دی ئ Fordد ژباړونکي یادونه : په متن کې د سیند له پاسه گودر یا  - 

ورڅخه پورې غاړه اوړي. دلته د سیند له پاسه اصطالح سړي ته د وطني جالې معنی ور په زړه کوي خو متن کې جاله نه ده ویل سوې 
 زما په باور د لیکوال موخه همدا جاله ده. 
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

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

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

د پورته یادو سویو دوه وو واټنونو یا پوړیو له لویدیځ مخ څخه چې تنگي تیریږي د شگلنو ډبرو مخ په ځوړ 
فیټو  ۸۰۰تر  ۶۰۰کڼدوکنډو گړنگونه دي دغه کتار گړنگونه چې د هریروډ پرغاړه والړ دي د سیند له سطحې له 

گړنگونه بیا نسبتاً ټیټ دي. د لویدیځ د لوري تنگې ډډې شیوه او پورې لوړوالی لري. د ختیځ مخ په ځوړ کنډوکنډو 
ناهموار گړنگونه دي او السرسی ورته تقریباً نا شونی دی او تنگی په خپله له پیچومو ډک بې اندازه زیات کږلیچن 

 دی. لویدیځ تنگی د کوتل اساسي برخه جوړوي. ختیځ تنگی په باالنسبه ډول لنډ دی. 
یځه پای یوه الره لري چې یوې کم عمقه سیمې یا نا هموارې دښتې ته تللې ده؛ دا دښته د مال د لویدیځ تنگه خت

حیران تکه تر څاه پورې د گړنگونو د داخلي او خارجي کرښو تر منځ واقع کیږي؛ او له همدې الرې چې ویل 
 سوې سخته الره ده کوالی سئ )اگر چشمې( ته ورسیږي.

ـې کاریز الیاس ته ئرې یا سړکونه په دوه وو څانگو ویشل کیږي، ښۍ خواته الره د تنگي له ختیځې انتها څخه ال
ـې د کانگرولي له کاسې تر کانگرولي او آدام اوالن پورې ځي. دواړه الرې ښې دي. زه په ئځي او کیڼ خوا ته 

اندې راغلی وم؛ د خپل پخواني سفر کې پر دغو متقاطعو الرو باندې تیر سوی یم، زه د کاریز الیاس له الرې ورب
کاریز الیاس له درې څخه زما الره له یوې لوې پراخې دښتې د دهانگلي داغ د خط الرأس په لویدیځ کې له ټیټې 

ۀ ټکي راورسولم. د ذوالفقار کوتل د هغـۀ تشې یا زین څخه تیره سوه او بیا د کښته کیدلو یوې  نرمې الرې تر دغـ
ډول جوړوي چې د کانگړولي او آق رباط له الرې له سرخس څخه ۀ ه په ښـسړک په اوږدو کې د متقابل ارتباط الر

گلران پورې او د هریرود پرغاړې د راغلي سړک ترمنځ الرې دی. د پُـل  خاتون او ذوالفقار ترمنځ کوم ښه 
دې سته چې د پورته دوه یادو سویو الرو کاروانونه دې اړیکي ونیوالی سي. له ۀ متقاطع سړک یا څلور الره نـ

 لري." ۀ کوتل ورهاخوا ظاهراً نوره الره کوم ستراتیژیک اهمیت نـ
پراخ دی او د پیچومي په لمن ۀ آق رباط ته تللی سړک چې د کانگرولي د کاسې تر بلې غاړې دوام مومي نسبتاً ښـ

یټو غونډیو ـې د مالگینو اوبو یو کوچنی نهر دی چې له ختیځ لوری ورسره گاونډی دی او د آق رباط تر شنو ټئکې 
سړک د همدې نهرله وچ پای څخه تیریږي او بیا په آسانه د ټیټو شنو غونډیو سر ته خیږي. ۀ پورې رسیږي. دغـ
ټکي کې واقع دی ۀ ذوالفقار یو کلی دی چې د افغانستان د شمال لویدیځ په منتهی الیه کې په هغـ)میتلند، پیکاک( 

 . ي پولې له یو بل سره مخامخ کیږيچې د افغانستان، ایران او د شوروي اتحاد سرحد
مایله پورته د یوې زړې کال پاتې شونې  ۶: دا د هریروډ پر ښۍ غاړه له اوبې  ۶۳ – ۱۹، ۳۴ – ۲۳:  ظلم آباد

 دي. )میتلند(

 وگورئ : زوري زوري : 

 
 د کتاب پای

 
 بجې ۹د شپې  ۲۰۲۱ – ۲۸دسمبر 

 له انگلیسي متن سره بیا پرتله
 بیا لوستنگ وروستی ځل ایدیټ او 

 ۲۰۲۲ - ۲۱جنوري 
 

 نوربیا
 په کتاب کې د راغلو اصطالحاتو شرحه

 
 

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