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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
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 برخه مهیاتیا اته

 فراه
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1973 

 لودویک آدمک
 

 دوهمه ضمیمه

 په سیستان کې د اوښ د ناروغۍ په هکله نوټونه، تورن آر. سي. بــِل
 : کـېـدلو عمده عوامل دا ديۀ سیستان د اوښانو لپاره یو څرگند او آشنا غیر صحي ځای دی. د اوښانو د مړ

 نیمونیا )سیستاني ناروغي(: لومړی
 انفلونزا: دوهم
 ینهد څرېـدلو پر مهال یو ناڅاپي مړ: دریم

 سورا: څلورم
 د اقلیم شدید والی: پینځم

اوښان د نوشکي د الرې په اوږدو کې تر رباط پورې روغ رمټ او صحتمند ول. غیر صحي سیمې ظاهراً هغه 
 سیمې پرې رغیاڼې یا شنې دښتې دي چې د هلمند په دلتا کې  او هم د هلمند په درې کې تر رودبار پورې

 خړوبـېـږي.
 حهد پورتنیو عواملو شر

 لومړی نیمونیا
یادېـږي او داسي ښکاري چې دا دې ایپیدمیکي نیمونیا وي او په دقت سره ۀ نیمونیا دلته د سیستاني ناروغۍ په نامـ

 په لوی سیستان پورې محدوده کـېـږي یعنې د هلمند په دلتا پورې رالنډېـږي. 
 : فصلد کال 

د آگست په لومړیو کې راڅرگندېـږي او تر جنورۍ دغه ناروغي هر کال په مني کې، د جوالی په وروستیو یا 
 پورې پاتې سوې ده. 

 د مړینو لویه شمـېـره په اکتوبر، نوامبر او دسامبر کې وه. 
 علت

 . یدۀ ددې ناروغۍ د علت په هکله نظر ورکول آسان نـ
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م، هغه دوړې او سیستانیان لومړی د یو ډول سیستاني مچ یا مچانو په چیچلو پورې منسوب گڼي؛ دوهدا ناروغي 
ته ځي. موږ د ناروغۍ  او سږوخاورې چې د اوښانو د خوراک په بوټو لویږي او له څرلو وروسته د څاروي نس 

ته مو ولیږله خو « البراتورا – مختصر»په هر پړاو کې له ناروغو اوښانو څخه د وینې نمونه واخسیتله او 
شوني ښکاري چې مچ د عفونت   ډېـردا گومان هم  موند. ددې تر څنگۀ ـې په کې ونـئباکتریالوژیکي علت 

 ـې ایپیدیامولوژیکي بڼه لرونکی عفونت وي. ئلیږدونکی یا ناقل وي او دلیل 
 : ـمئاعراض او عال

چټکوالي سره چې ددې ناروغي مرگوني توب څرگندېـږي ددې ناروغۍ تر ټولو نورو نښو لویه ځانگړتیا ۀ په هغـ
سي. ما لیدلي دي چې جوړ او روغ اوښ د دوه وو  ۀوي، بیا ناروغه سي او مړ ۀـده. څاروي په څو ساعتو کې ښ

چې ددوی سږي د  ه)آتوپسي( څرگنده کړ د الښ پرانیزهله مړینې وروسته د اوښ  ؛ساعاتو په اوږدو کې مري
ورځو لپاره پاتې د څو  نیمونیا د الهتاب په پرمختللي پراو کې ول. بیا رغـېـدنه له نادراتو ده، خو ددوی یو شمـېـر

  : په دوی کې ښکاري اکثراً دا ديهغه نښې چې کـېـږي او 
په سا اخیستلو کې ستونزه، خفقان، له سوږمو د اوبو راتلل، په ستوني کې پاړسوب، د اشتها ورکوالی که څه هم 

 دی، او ښایي لوړه تبه وي. ۀ عام نـ ډېـر
 په ناروغۍ د اخته وو سرتیرو منزوي ساتل لږ گټه کړې ده. دا یوه شدیده اپیدیمي ده او د داسې پیښو انزوا یا 

 : مرگ
سول. د اکتوبر په میاشت کې چې تر ټولو بدتره میاشت وه د ۀ اوښانه له دې ناروغۍ مړ ۳۵۰ز کال کې ۱۹۰۳په 

 پورته وه.  ۱۱ـې له ئمړ سول چې د مړینې سلنه  ۹۹له منځه  واوښان ۸۷۳
ن په میاشت کې رامنځته سوه خو د مرگ او مړینې شمـېـره تر اکتوبر پورې ز کال کې لومړنۍ پیښه د جو۱۹۰۴په 

اوښانو یوه ډله چې له هامونه اوښتله د مچانو د برید له السه ډېر  ۳۰۰د آگست په میاشت کې د وه. ۀ دومره ډېـره نـ
سول او ۀ اوښان مړ ۱۸۰وکړېـدل. یوه شپه وروسته ددوی په منځ کې ناروغي خپره سوه. د دوه میاشتو په لړ کې 

یو ډېـرپاتې نور سره له دې چې حاصلخیزو او گڼ وښوځایونو کې څرېدل خو بیا هم ډېر ضعیف او ناتوانه سول. د 
ې په ـئې ولیدل چې دغه یادداشت ډېـرددغو اوښانو آتوپسې مو وکړه، جگړ ایریون د  شرق الهند د کمپنۍ ډاکټر 

 : ۀمهربانۍ ولیکـ
داسې ښکاري چې ددوی سږي په ځانگړي ډول نیمونیا نیولي وي. د سږو آتوپسې له مخې د په دغو ټولو پیښو کې 

، له گالبي تر تور گاټه او دروند رنگ درلود، په ځینو کې ددوی د سینې پر دیوال موښتلي ۀله دباندې برخو تیار
ً دا ډول سکاروی )پلوریسي( نـ ـې یو لږ څه ئمرگ په څو محدودو قیضو کې ښایی  دی لیدل سوی.ۀ ول؛ قاعدتا

حقیقي  أځنډېـدلی وي، دوی کې د آبسې نکروز ډوله سوري لیدل سوي دي. یوه برخه کې سورگرانیت ډوله ظاهر
 ـې هم. ئښۍ خوا ۀ ولیدل سو، لوی رگونه په غیر اکسیجني وینو ډک ول همدا شان د زړ «دـُـبــَـکــَـسور ت»

د کیسونو په استثناء چې چندان  «هیداتیدونو»لیدل سول، د ۀ پرته له دغو د ناروغۍ کوم مایکروسکوپي شهود ونـ
 لري. ۀ اهمیت نـ

 انفلونزا : دوهم
ز کال د جنورۍ په میاشت کې په گل شاه کې د انفلونزا خپرېـدل موږ ته په سیستان کې لومړنۍ تجربه وه. ۱۹۰۴د 

رامنځته سوه او ناروغۍ یو  ۱۷په  د ناروغۍ خپرېـدل په دې ډول فوق العاده شدیده وه. لومړنۍ پیښه د جنورۍ
ورځو کې پای ته ورسیدله خو د څارویو  ۱۲ناروغي په ناڅاپه په ټول وحشت سره د اپیدیمیک بڼه خپله کړله. 

 مرگ د ناروغۍ له څرگندیدو وروسته تر څو میاشتو دوام وکړ. 
 علت او د ناروغۍ پراخوالی :

ورسره ورورېـږي پیل کـېـږي. خو داسې ښکاري چې دا  دا ناروغي له شدیدې هوا وروسته چې درنده واوره
ناروغي ددې پراخې سیمې په چاپیلایر کې په  الري ځکه دۀ اړیکه ونـ ناروغي دې له سیمه ییز اقلیم سره کومه

رباط د سواگرۍ الرې په اوږدو کې هم مهاله خپرېـږي. د  –څخه را دیخوا د نوشکي  «بارن»کرمان کې له 
ته  «بارن» ـېئ ټمنټ څخه د ښاغلی مور په پوځي خدماتو کې د سلو اوښانو له منځه نیمایيتیلگراف له ډیپار

چې په  هو هاوښانو یوه قافله کویټې ته پر الره روان ۳۰وه سوې. د ۀ نـېـږدې له منځه الړل. دلته هیڅ واوره نـ
 ـې ژوندي پاتې سول.ئ ۱۲کې ددې ناروغۍ تر حملې الندې راغلل یوازې  «سینډک»
 رایي اوښانک

ـې ئڅومره وو او څومره  شمــېــرد کرایي اوښانو  کې مأموریتۀ لرم چې په دغـۀ زه په دې هکله دقیق معلومات نـ
د  سوي دي خو یوازې له ظواهرو او د هغو معلوماتو له مخې چې رارسیدلي دي په اټکلي ډول ویالی سم چېۀ مړ

 هالک سوي دي.  ۵۰۰ـې ئاوښانو له منځه  ۱۰۰۰
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 تیاطي تدابیراح
د ناروغو او په ناروغۍ د شکمنو اوښانو منزوي کول د سترگو په رپ کې تر سره سول. اوښان د ورځې دوه ځله 

 ژر به له ډلې څخه جال او منزوي سو.  ډېـراوښ چې د ناروغۍ نښې څرگندولې ۀ معاینه کـېـدل او هر هغـ
ته نوی ځای غوره سو. د شین غزو د پریکولو اواوښانو ته د د شپې د پاتې کـېـدلو ځایونه به بدلیدل، هره شپه به ور

لیدله. ۀ بیا کومه قضیه ونـمو و وروسته ځور ۱۲مزدوران استخدام سوي ول. له  ډېـرپناه ځای جوړولو لپاره 
پاتې کـېـږي، د اوښانو  پورې ظاهراً داسې ښکاري چې دا ناروغي د کرایي اوښانو په منځ کې تر ډېرې مودې

  جال کوي. ۀ پل ناروغ اوښان د نورو اوښانو له ډلې نـڅښتنان خ
 نښې :

سپین،  ـېئورځو کې اوښان په عام ډول هالک سوي دي. افرازات  ۴یا  ۳، ۲د ناروغۍ لړۍ په شدت چټکه ده؛ په 
 ېـرډي دي او ډېر ژر له حده ډېـرېـږي. د افرازاتو دا حالت د نیمونیا له قضیایاوو تر یوې اندازې سریښناک، بلغم

له دې ډول له حده وتلو ترشحاتو سره  مرۍ یا قصبة الریهتوپیر لري. داسې ښکاري چې د پزې سوري او وچه 
ضعیفه وي او ان د  ډېـرـې یوه مشخصه ده. په عین وخت کې اوښ یو ناڅاپي پورته کـېـږي او ئبندېـږي او دا 

  ډېرېدو وي.  ـې مخ پهئتبه چې سي  کــېــدایحالت کې  ۀ دغـ اووي ۀ خوځښت نـ
 درملنه 

ـې ښه ئتر سره سول او په ځینو کې د تودو خوړو ورکول، د تورو مرچو لوگی کول او په سوږمو کې تزریقول 
پایله ورکړه. څو څاروي  تر دې حملې الندې راغلل او په دې ایپیدیمۍ کې ژوندي پاتې سول خو خپل قوت او 

 هالک سول.  کړه او په پای کېۀ ـې بیا ترالسه نـئغښتلتیا 

 په دې ایپیدیمې کې د تلفاتو شمـېـر

 فیصدي سلنه  تلفات شمــېــر 

بارن ته نـېږدې له 
 سره ښاغلي مور

۱۰۰ ۵۰ ۵۰ 

 ۳۴ ۱۸۷ ۵۴۱ مرکزونه

 ۶۰ ۱۸ ۳۰ د نوشکي الره

 ۳۸ ۲۵۵ ۶۷۱ ټولټال

 
و د مړینې لوړه شمـېـره اوښان هالک سول. په ورځ کې د اوښان ۱۶په مجردې چې دا ناروغي سیبي ته ورسیدله 

 سول. ۀ اوښان مړ ۵۱اوښان هالک سول یعنې  ۳۲او په همدغه ورځ مې ولویدل چې د اوښانو په قطار کې  وه ۱۹
ـې د خپلو خرونو پر شا چې له شاو خوا ئسیستانیانو د اوښانو اجساد د سترگو په رپ کې ټوټه ټوټه کړل او غوښې 

 ـې یووړې. ئمصرف لپاره  سیمو څخه راغلي ول بار کړې او د خپل
  د ناروغۍ خپریدل په ټیټه اندازه 

 ددې ناروغۍ څو وړې وړې پیښې هم رامنځته سوې. په دې ټوله لړۍ کې 
 ۲۵۰ې شدیدې ژمنۍ هوا وروسته نوشکي او سیستان ته د مارش په ترڅ کې د ډېـرز کال په پیل کې له ۱۹۰۵د 

 .سلنه کـېـږي ۱۴ددې شمـېـرې  نوـې ووایم ئنې په حساب ، که د سللـې هالک سوئ ۳۶اوښانو له ډلو څخه 
ډېر غیر معمول دي او په څو حاالتو کې د همدې دلیل له کبله د اوښانو په کویټې کې د ناروغیو خپرېـدل 

 . لپـېــرودنگ وځنډول سو
 هم په ژمي او هم په دوبي کې کـېـږي. نېخپرېد دا د ناروغۍ

 د آتوپسي ظواهر
 ،او نور ټول لوی سوري د سپین ځگن یا حبابي بلغم په خراشکو ډک ول« قصبة الریه»مرۍ  د پزې سوري، وچه

درلودله. )جگړن  ـېئ ۀاو پاړسوب غوټه سوی وو. سږو د نیمونیا کومه نښه نـۀ اوبـ ـېئد وچې مرۍ گرد چاپیره 
 ایروین(

 په څړځای کې ناڅاپي مړینه : دریم
سول. د آتوپسې پایلو ۀ وښان یو ناڅاپه په څړځای کې په ناڅرگند علت مړشمـېـر ا ډېـرد همدې کال په اوږدو کې 

دا ډول یو  په دوبي کې سته. سیستانیانۀ ښود. په سیستان کې د څرگندو زهرې وښو یا بوټو نښې نـۀ هیڅ شی ونـ
ا هلمند ز کال په جون کې م۱۹۰۴څخه په سپینې ځگنې ترشح پورې منسوبه بولي. د « شتر خار»ناڅاپي مړینه له 

اوښان د شپږو  ۲۰۰وو. دلته ۀ ته نـېـږدې د مالڅر یوه کوچنۍ سیمه وموندله چې هلته ماخۍ یا شتر خار هیڅ نـ
سوه. دا تقریباً ناشوني ده چې داسې یو ځای دې وموندل سي چې هلته ۀ نـ هاونیو لپاره وڅرېـدل او کومه مړینه پیښ
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وښان دې په کې وڅري. ښایي دا ډول مړینې په بې حده ا شمــېــروي او په دومره غټ ۀ دې شتر خار نـ
 سي.  ېحاصلخیزو څړځایونو کې پیښ

د ځایونه لږ دي له دې کبله اوښ باید ډېر مزل ووهي چې  څړد بلوڅستان اوښ له سیمې سره بلد دی، دلته د اوښ 
دا مهال مالڅرونو  . دا ډول مړینې په جنورۍ، فبرورۍ او مارچ کې لږ وې ځکهځای ته ورسیـږيکافي خوراک 
 سته او اوښانو ته دا مهال عمدتاً بهوسه ورکوي. ۀ کې خوراک نـ

  سورا او د ضعف له کبله مړینه.: څلورم
ضعیف او له کاره لویدلي اوښ څخه ۀ سته. له یوۀ نـشک په کې  هیڅ  په سیستان کې یوه ایپیدیمې ده او« سورا»

 وموندل سو. )مختصر البراتوار( ـې پارازیتئمو وینه واخیستله او په وینه کې 
و ښو ډېـردا احتمالي واقعیت باید په پام کې ولرو چې سیستان ته له رسیدلو وروسته او په سیستان کې د پریمانو 

کـېـږي او په پای کې هالک کـېـږي چې آیا دوی له  هضعیف همالڅر ځایونو په شتون کې بیا هم د اوښانو غټه شمـېـر
 په ډېرې چټکۍ سره هالک کـېـږي.ستړي ستومانه کـېـږي او یا له اوږد مزله وروسته  شدیدې هوا سره مخامخ

د ناروغۍ تشخیص د هر درې درجې له ډاډمنتیا سره چې وي هم گران کار دی، د څاروي په بدن کې میکروب 
 ـې ونیسي. ئیوازې هغه مهال موندل کــېـږي چې تبه 

سول، دا راپور د سیمې د ترانسپورت مأمور ورکړی چې "ښایي ۀ اوښان په کویټې کې مړ ۲۱ز کال کې ۱۹۰۳په 
 د سورا له کبله هالک سوي وي."

اوښان له سیستان څخه له راتگ وروسته هالک سول، دا راپور د څلورم زون د  ۲۱ز کال کې ۱۹۰۴بیا هم په 
کې د سورا د ناروغۍ له وترنرۍ افسر ورکړی چې ددوی " د مالریا سورا منفي وه" دلته باید ووایم چې په کمپ 

 آسونه هالک سول.  ۱۰۰کبله 
 : د هوا شدیدوالی

د واورو له شدید توفان سره مخامخ کـېـدل نورو ځایونو کې راپور سوي دي. دا په سیستان کې د اوښانو د ساتلو تر 
ه هر ډول زیات دی. اوښان ل ډېـر شمــېــرټولو غټ د ضعف نقاط دي او په دغو توفانونو کې د هالک کیدلو 

نیمونیا، انفلونزا، اوږد مهاله سورا او خارښت یا گرگ یو دم دوی ناروغیو څخه وروسته ضعیف کـېـږي یعنی 
 هالک کوي. 

 د مې میاشت ز کال۱۹۰۵سیستان 
 تورن آر. سي بــِـل

 پینځوسم ځواک بولندویۀ د اوښانو د اتـ
 

 دریمه ضمیمه
 بریدمن سي. پي. لندن: قطعې په آسونو کې د هالک کــېـدلو راپور ۳۵رس د د سیستان په مأموریت کې د سیند هو

۱۹۰۳ – ۱۹۰۵ 
ز کال د ۱۹۰۳ز کال د جنورۍ په لسمې نیټې له کویټې څخه وخوځـېـدله او هلمند ته د ۱۹۰۳زموږ قطعه د 

 فبرورۍ د میاشتې په څلورمه ورسـېـده. 
وزیع سوی وو، دا نو هغه مهال دی چې د بهوسې متمم  د کویټې د څارویو خوراک د مارچ تر څلورمې پورې ت

 ۀ. د آسونو ټول خوراک له سیمو څخه تر السه کـېـد سول. تر دې مودې پورېۀ د"کیرته" واښـ
کچرې وې. په دې پسې یو بل آس هم سیمې ته راوستل وو او  ۳۱او  ۶۲لومړي سر کې زموږ د قطعې ټول آسونه 

 زکال د مې د میاشتې د تلفاتو ځای ډک کړي.  ۱۹۰۴چې د نور له کنډک څخه راوستل سول  ۱۰
 وو. ۳۱او د کچرو  ۷۳د آسونو مو  شمــېــروروستی 
کچرې وې. په دې شمـېـره کې یوازې دوه آسونه په پـېـښو کې تلف سودي دي. د آسونو  ۶آسونه او  ۳۸تلفات مو 

افغان د  -د روس   او کچرې ورسره وې ۳و آسونه ا ۷بریدگي او سرتیري، ۷دا مړینه په یوې ډلې کې وسوه چې 
ۀ ـې مړئ ۵آسونو له منځه  ۷. په دغو آسونو کې د وسرحدي کمیسیون د حکمیت له غړي ښاغلي باب سره بدرگه و

نیټې له کمیسیون څخه ووتل. دغه سیستاني  ۲۷ز کال د سپتمبر د میاشتې په ۱۹۰۳دوی د سول یا له منځه الړل. 
 ډېـرپـېـژندل سوې ده. دا ناروغي باید په بحراني ناروغې او مزمنې یا ۀ په نامـ« سورا»ه د ډېـرناروغي تر لږو 

 مهالې ناروغې وویشل سي. 
 : بحراني ناروغي

پیل کې دی چې ناروغۍ په ۀ د ناروغۍ د بحراني بڼې په هکله تر ټولو د پام وړ ټکی د ناروغۍ چټکوالی په هماغـ
زیني مخکیني یا لومړني اعراض دا دي چې څاروی له خوړو او ډلې څخه مرگوني ډول پای مومي. د ناروغۍ یوا
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 ـې په بحراني ناروغۍئـې ناروغي پسې اخلي او یو ناڅاپه ئد یوې یا څو ورځو لپاره لیرې کـېـږي. له دې وروسته 
 له پښو غورځوي. دا په عام ډول په څلورو یا پینځو ورځو کې مرگوني گرځي.  سره

او ظاهراً نیمه بې ۀ ـې پر ځمکه ځمکه غورځاوئقضیې کې آس له ډېـر درد څخه وکړېـد ځان ددې ناروغۍ په یوې 
 هوښه وو.

 : ـۍ هم وڅارل سوېئورپسې نورې نښې 
 ـې درلود. ئد سوږمو له دواړو سوریو را روان سول چې بد بوی  ـېئ یو ډول ژیړ ترشحات

څرگند او د شا له  هماغه د ناروغي د چټک پرمختگ یوځل بیا د قطعې دوه وو آسونو او دوه وو نورو په کمپ کې
 ژر هالک سول.  ډېـرورځ وواژه او درې نور  ۱۱په مو دواړو پښو فلج سول. یو آس 

 ـې په بحراني تصنیف کې راغلل. ئ ۸مړینو کې یوازې  ۴۲له دې ناروغۍ څخه د آسونو او کچرو په 
شرحه سوي دي، بحراني حملې وې ۀ ي سورا په نامـدا هم شوني ده چې د مړینې یادې سوې قضیې چې د بحران

 بولي یا نور د مال د مرۍ ناروغۍ وي. « کـُـمري»ـې ئچې په سیمه ییزه ژبه 
 ـې شرحه کړو یعنی مزمنه بڼه ئوسو چې اوس به  له مخې هغو قیضو دد سورا بایولوژیکي تشخیص 

 : مزمنه بڼه: دوهم
 عام اعراض دا دي :

 یا فقر الدم یعنې د وینې لږوالی، )ج( عام  یا مخ په ودې ډنگروالی )الف( تبه، )ب( انیمیا
آس له خپلې ډلې لیرې دباندې وځي، دا په عام ډول د اعراضو لومړنۍ نښه ده. تبه بیرته راگرځـېـدونکې : الف تبه

ورځو  ۴یا  ۳ورځو پورې دمه او بیا د  ۱۲تر  ۸ورځې دوام کوي او ورپسې له  ۴یا  ۳یا متناوبه ده، یوه حمله 
ً منظم دی؛ د تبو حمالت معموالً د بهبودۍ له  ورځو وروسته  ۶لپاره تبه پرې راځي. د تبې دوراني توب مطلقا

 ورځو دوام کوي.  ۶راځي او کله ناکله تر 
درجې د فارنهایت یا پورته وه او که په عام ډول ووایو نو د څاروي تبه په سهار  ۱۰۳لوړ ترینه تبه په شپه کې به 

 اکثراً سهار وختي نورماله وي او همداسې تر څو چې ورځ تودیږي پاتې کــېـږي.  کې
ې تبې کوي ډېـروروسته آسونه ۀ او له هغـ میاشتو پورې دوام کوي ۴تر  ۳متناوبه تبه هماغسې چې شرحه سوې له 

ژ( په مستمر ډول  -دي   او په ثابته ډول ډنگر او ناتوانه کـېـږي. فقرالدم او ډنگروالی )چې دوهم او دریم اعراض
رنگ گرځي. داسې حالت کې څاروی ضعیف او ال ۀ ـې کلک او د تیارئوي او هاضمه له کاره لویږي او خوشایي 
 وي او باید دې حالت کې ووژل سي. ۀ ضعیف کـېـږي او د خوځیدو توان په کې نـ

 : ـم په ځانگړې توگه د پام وړ وېئالندني عال
ـې لږ پاړسوب ئمـېـر آسونه د درد په مال کې د درد نښې ښیي او د گـېـډې په برخه کې په لومړیو پړاونو کې یو ش

التهاب  ډېـرپاړسوب درلود او  ډېـري آسونه د شا په پښو کې لږ شانته پاړسوب لري.؛ درې آسونو ډېـرښکاري. 
ژر ورک  ډېـرتل سو او د نورو له منځه را وایسچې  درلودې،  «الړې» زوېـې ئـې درلود. په دغو دریو کې یو ئ

 سو. 
 لږ مگر متداوم ترشحات درلودل.څخه د اوښکو اکثریتو آسونو له سترگو 

 بد بویه وو. ډېـرد درې آسونو او یوې کچرې نفس 
 دوه کچرې د حملې په پای کې په بشپړ ډول ړندې سوې. 

سول؛ دا په هغو آسونو کې په څلورو پیښو کې کوچنې ژیړ ټپونه د پوزې د سوریو په مخاطي غشاء کې وموندل 
 ضعیف او بې حاله ول.  ډېـر ډېـرولیدل سول چې ناروغي په کې تر ډېر وخته پاتې وه او 

 ول. ۀ د پوزې له یوه یا دواړو سوریو څخه یو ډول ژیړ رنگه ترشحات راتلل )په نورو قیضو کې( ټپونه نـ
غاړې کې ولیدل سوې. دغو گرمکیو په خپلو منځو په څلورو قضیو کې د پاړسوب یا گرمکیو نښې عمدتاً په ډډو او 

کې زوې درلودې خو کله چې وچاودېـدلې ژر وچې سوې او ژر ورغـېـدې. د تبې له حملې وروسته څاروی کله 
ورځو لپاره روغ ښکاري خو د تبې له مراجعې یا بیا راتگ څخه وروسته  ۳یا  ۲ناکله راپورته سي او ظاهراً د 

 راپورته کـېـږي.ۀ ر ځل په شان نـپرځمکه پرېوزي او د تی
 : د ناروغۍ د دوام موده

د سرتیرو د آسانو ناروغۍ ته په کتنې دا قضاوت گران وو چې ناروغي به څومره دوام وکړي، ځکه دوی له منځه 
وړل کـېـدل. هغه څه چې په ملکې کمپ کې ولیدل سول او هغه څه مو چې په سیمې کې له خلکو واوریدل دا 

 میاشتو پورې دوام کوي.  ۷تر  ۵ناروغي له 
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وي نو کـېـدای سي دا ناروغي ۀ که دا ناروغي په ځانگړي ډول مزمنه ناروغي وي او آس په خپل جسمي قوت ښـ
میاشتو پورې دوام وکړي او په دې موده کې آس یو یا دوځله دا هیله له ځانه ښیي چې بشپړه روغتیا  ۱۸تر  ۱۲له 

 لویږي. پرځمکه تر پخوا بیا ژر به ومومي؛ یوازې دومره کوي چې
  احتیاطي تدابیر

الندني احتیاطي تدابیر ونیول سول. تر څو چې شوني وي واښه ورته له هغې ځمکې څخه قطع سول چې د سیالب 
او ۀ په لنډ مهال کې راغلې وې. واښـۀ ـې پر مخ باندې د سیالب اوبـئاو یا  وې راغلېۀ نـ هـېـڅورباندې ۀ اوبـ

 عاینه کولې او مخکې له دې چې آس ته ورکړل سي ښې مو وچولې. سبزې مو تل م
وه پیښ سوې موږ په سبزو باندې کوم شک ۀ ز کال د اکتوبر تر میاشتې پورې لومړنۍ قضیه نـ۱۹۰۳له دې چې د 

 درلود. له هغې وروسته د ژمي په میاشتو کې مو آسونو ته یوازې او یوازې بهوسه ورکوله. ۀ نـ
ۍ له تشخیص او تثبیت وروسته ناروغه آس مو له نورو بیل کړ. میان کنگي ته د تللو پر مهال د "سورا" د ناروغ

شک درلود دا مو پریښود. دا آس په پای کې مړ سوی  ډېـرشکمن آسونه مو په ډزو وویشتل، یوې قضیې باندې مو 
 وو. 

اخلي. دا دود له هغې ۀ خه کار نـهر ارزښتمند څاروی بند ساتي، په ځانگړې توگه ورڅ کې دوبی په فارسیان ټول
او ۀ ناروغۍ وروسته منځته راغلی چې دوی دا ناروغي سیستاني مچ ته منسوبه بولي. دوی دا هم وایي چې خر

 له دغو مچانو څخه معافیت لري.  کورني څاروي
 تشخیص

تصر آسونو څخه د وینې نمونې واخیستل سوې او د مخ ۱۵ز کال کې د آگست په میاشت کې له ۱۹۰۴د 
 په نهو آسونو کې د سورا پرازیت وموندل سو.  باکتریولوژیکي البراتورا ته مو واستولې.

وروسته له دې چې له آسونو څخه د وینو سپملونه واخیستل سول په لنډ وخت کې مختصر البراتوار ته ولـېـږل 
سورا پرازیت وموندل سو. دا  مچانو سمپلونه هم ولـېـږل سول. په دغو سپملونو کې دد همدا شان د سیستاني  لسو

مچان پر آسونو، خرو او کچرو حمله کوي، ددوی پر نسونو، ورنونو په ځانگړې توگه سینه باندې کـښـېـني؛ په 
تیارو ۀ کوي؛ او نـۀ حقیقت کې د پوست هر هغه ځای کې نازک وي هلته کښـېـني. مچان د شپې له پلوه مزاحمت نـ

 غوجلونو ته ځي. 
 درملنه

مو د څلورو غنمو په اندازې ورکړه او هره دوه  ته ۀ، هر یوا آرسینیک مو په څو قضیو کې وآزمویلهسنگتیا ی
دانو ورسوله. دې درملنې هیڅ یا لږ اغیزه  ۱۸ورځې وروسته مو د نیم غنم په اندازې ورزیاتوله، ټول ټال مو تر 

 انو ته ورسیدو. ، او اندازه مو بیرته کرار کرار راټیټه کړه ترڅو چې څلورو ددرلودله
خو له څو میاشتو  د پام وړ اغیزه درلودهپر ناروغۍ ـې ئکونین هم و آزمویل سوه چې په څو لومړیو میاشتو کې 

درلود. کونین مو په لومړۍ اونۍ کې د دوه وو )درهمو د وزن په اندازې( هره ورځ ۀ ـې هیڅ اغیز نـئوروسته 
ه ورکولې او په دریمه اونۍ مو هره ورځ ورکولې او دې لړۍ وروست ورځې ورکولې، په دویمه اونۍ مو هر دوه

سته چې وکارول ۀ ته مو همداسې دوام ورکړ.  داسې ښکاري چې داسې پـېـژندل سوې درملنه تر اوسه ورته نـ
 سي. 

ز ۱۹۰۵ز کال د جنورۍ له میاشتې د ۱۹۰۳الندنۍ شمـېـرې د مأموریت په کمپ کې د آسونو او کچرو شمـېـر د 
 : اپریل تر میاشتې ښیيکال د 

بل آس هم سیمې ته راوستل سو. ددغو  ۱کچرې درلودې.  ۳۱آسونه او  ۷۲د سیند هورس پینځه دیرشمې قطعې 
 کچرې هالک سوې.  ۸او  ۳۸آسونو له یادې سوې شمـېـرې څخه 

آسونه  ۶۸ه ـې په سیمه کې وپـېـرودل او له دې ډلې څخئآسونه  ۷۰آسونه راوستل،  ۸۱ټول کمپ له کویټې څځه 
 هالک سول. 

سلنه وه.  ۳ ۴۷هالک سویو آسونو کې  ۱۰۶ه په شمــېــرکچرې وې. د آسونو د مړینې  ۳۱آسونه او  ۲۲۴ټولټال  

 وه.  ۸ ۲۵د اتو هالک سویو کچرو سلنه 
 په سیستان کې د آسونو د ناروغۍ په هکله د فارسیانو یو شمـېـر نظریات

اني والي د )آس پالونکي( متوفی میر اکبر د زوی له پلوه راکړل سوي دي. دلته د الندیني یادداشتونه عمدتاً د پخو
 آسونو څلور ډوله ناروغۍ پـېـژندل سوي دي. 

 : غزل گورت: لومړی
 دا ډول ناروغي د " سورا" له بحراني بڼې سره سمون خوري.
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ي لکه چې په درد کې وي په دا ناروغي یو ناڅاپي پر آس حمله کوي؛ شا ته خپلې ډډې ته داسې گور: ـمئعال
ځانگړې توگه د خپلې څنگلې شا ته. بیا د لیونتوب نښې ورڅخه راڅرگندیږي او ځان دیخوا ایخوا غورځوي. په 

لري او په څو ورځو ۀ پای کې پر ځمکه لویږي، لغتي وهي او هڅه کوي چې پورته سي خو د پورته کیدو توان نـ
 کې هالک کـېـږي. 

 درمنله 
سي آس  کــېــدایدواوړو جناحینو کې له مړوندونو تر مال الندې؛ که په پیل کې سیخ سوځه سي  په سیخ سوځول

 جوړ سي.
 ژ( –)دا باید سرگین سرخ وي : سنگیِن سرخ: دوهم

 دا د " سورا" مزمن ډول دی. 
انگړي ډول ه خوري په ځډېـرـې سپینه اوړي، ئـې )د اخالطو غشاء( ئآس باندې د تبې حملې راځي، خوله : ـمئعال

میاشتو  ۷تر  ۶او کلک گرځي، ضعیف او ال ضعیف کـېـږي که ناروغي له ۀ ـې سرئله کار وروسته، خوشایي 
 ۸یا  ۶پاتې کـېـږي، خو د پورې وکړي. دا ناروغي تر اوږد مهاله  )مایع( ـې زوېئدوام وکړي ښایي د شا پښـه 

دې ورباندې وسي.  د دوبي په لومړیو یا پای کې په آس دی چې کار ۀ میاشتو له تـېـرېدو وروسته آس نور د کار نـ
 . کويباندې سخت کار کول او یا چټک کار کول آس داسې ناروغۍ ته معروضه 

 لريۀ هیڅ نـ: درملنه
 ژ( –)لیمفانگتیس؟ د لنفي رگونو پاړسوب : امان: دریم

ه جدي ډېـرپر سینه او اوږو پاړسوب  پاړسوبونه نرم او لوی، پر نس، د تناسلي آلې پر پوښ او سینه باندې ښکاري.
سي د آس تر غاړې او ستوني راورسـېـږي او آس په یوې یا دوه وو ورځو کې خفق کوي. که  کــېــدایوي؛ دا 

 سيۀ دي. که ناروغي په څو ورځو کې مرگوني نــۀ هغه چنداني جدي نـږي پاړسوب د بدن په نورو برخو کې 
 میاشتو کې بیرته جوړ سي.  گومان دا دی چې آس به په یو یا څو

 : درملنه
د پاړسوب په هر ځای کې دایروي سیخ سوځونه جال جال کـېـږي او د سیخ سوځونې یو یا دوه متقاطع کرښې د 

 دایرې له منځه تـېـرېـږي. 
 « ( -قمري »: )کــُـمري: ُمرغک: څلورم

باد په معرض ۀ کله چې آس تود وي د ساړ ده. دا ناروغيۀ دا ناروغي هم پیژندل سوې خو چنداني عامه ناروغي نـ
 ـې درملنه کـېـږي. ئکې واقع کـېـدو ته منسوبه سوي او هماغه په سیخ سوځونې 

 پراختیا
لومړنۍ درې ناروغۍ په یوې سیمې پورې محدودې دي، که په نقشه کې له سیاه کوه څخه تر الش جوین پورې 

 «سرو تور»باسو او له دې ځایه د چهار برجک تر امیران او کرښه وکاږو او بیا په خاشروډ کې الییل ته کرښه و
توییدونکو اوبو کانال( پورې او د هامون له لویدیځې را  )له هامون څخه د« شیلې»پورې کرښه، او له دې ځایه تر 

 ـې ورسوو دا سیمه ددغو ناروغیو سیمې دي.ئغاړې تر سیاه کوه پورې 
 سبب: 
پر دې ټینگار کوي چې لومړنۍ درې ناروغۍ په  غو ناروغیو خبر دي مستعد کسان چې پر دسیمه ییز هغه 

 سیستاني مچانو پورې منسوبې دي. 
 له سیالبي کلونو وروسته مچان بې شمـېـره سي او د ناروغیو شمـېـره هم ورسره لوړه سي.

ـېـږي او هم د کـۀ ظاهراً دا مچان له هغو گڼو بوټو څخه راځي چې د شین غزي ونو الندې په ځنگلونو کې شنـ
ه کرهڼه سوې وي دغو ډېـرهامون له څنډو راځي له دې کبله هغو ځایونو کې چې ځنگلونه په ندرت وي او یا 

ځایونو کې مچان لږ وي نو ځکه ناورغۍ هم ورسره لږ شایع وي. دا مچان په لوی شمـېـر کې په " دښته" کې وي 
راووځي نو دا مچان ورسره ۀ او کله چې څاروي له ځنگلـدا مچان سره وړي باد له ځان او د سیمې خلک وایی چې 

 وي. دوی وایي دا ټول ډولونه په یو شان مضر دي. 

 

 لغات او اصطالحات
 ۀاوبـ آب

 آبدان اوب لوښی آبدان

 لمر آفتاب
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 آهنگر لوهاړ آهنگر

 هوسۍ ۀغرڅـ آهو

 ځای دی ، برعکس قشالق د ژمي لپارهددوبي لپاره ځای یا کلی ایالق

په ساده ژبه د کوچي په معنی ده؛ چهار ایماق یعنی څلور  ایماق

 کوچیانۍ ډلې ۱۲د قبچاقو : کوچیاني قومونه، دوازه ایماق

 سپین ږیری، د کلي ملک: سپین. آق سقال  آق

 –بازار : د نومونو د تصغیر لپاره وروستاړی لکه اک

 سرایک او نور -بازارک، سرای

د اوبو  ډوله جوړښت چې سلندر له خټو جوړ یو: آبخور آبخور اَو خور آخور

دی؛ هم ، آخور د آس د بهوسې خوړلو ځای دی څښلو ځای

له دې پرته آخور د مدیر یا سمبالوونکي په معنی هم ده 

   لکه میر آخور د آسانو د روزنې، پالنې او ساتنې استاد

 ۀواښـ علف

 د ولسوالۍ یوه برخه: عالقه داري عالقه داري

یرغل په ځانگړې توگه د تورکمن یرغل؛ همدا شان د  اله مان

هغه الره : اله مانۀ یرغلگرو ډلې ته هم اله مان وایي؛ را

 چې یرغلگرو ورباندې ځي

 ایلخاني: وگورئ اُلخاني الخاني 

 یو کوچنی بوټی دی چې ژیړ گالن لري  الترغان الپرغان

 کوتل آن

 ځای  گودام یا د زیرمه کولو امبار انبار

 انگور انگور

 اینځر انجیر

 وگورئ آبخور، آخور آوخور

 زیارت  اولیا

 د اوبو بهیر اَو ریز آبریز

 کراچۍ بگۍ عراده عرابه

ـې بولي چې ډېر ټاپوگان ئټاپو، د آرال سمندرگی، ځکه  آرال

 لري

 د تاجیکانو او نورو فارسي ژبو په منځ کې د کلي ملک ارباب

 اوبښت بولي، د نښتر ونهـې ئپه پښتو کې  ارچه 

 نظامي کال دفاعي بُرج، ارگ ارگ

 نوی کانال: کانال، ینگ آرق آِرق

 ږدن ارزن

 ، بادي ژرندهژرنده  باد آسیا ژ-آسیاب  آسیا

ـې د ئچې معنی شمــېــرد واټن ټاکلو یو مبهم : د آس میدان آس میداِن اسپ اسپ

 مایل ربع یا نیم مایل ده

یو ځایونو کې د سیمې په اړوند راغلی نوم دی ـرډې: ښامار اژدها

 چې په یوې افسانې پورې اړه لري
د هوا تهویه  بادي ژرنده باد روز ۱۲۰باد  بادیگر باد آسیا باد 

 کوونکی

ورځو باد چې په  ۱۲۰د 

سیستان او هرات کې 

 شهرت لري

 یو نامتو ځای دی د میوو بڼ بڼ  چهار باغ باغِ میوه باغ

 یا ښار ته ورڅېرمه بڼونه کلي   باغات

 وزبیک یا تورکمن شتمن سړی د رمې خاوند ته هم وایي بای

اصالً د بیرغ په معنی ده خو د خاصه دارانو یوې قطعې  بیرق
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 ته هم بیرق وایي

 اسپه ژ -مادیان  بیتال

باال حصار لوړه کال، د ارگ یا  ـین یا کښته مقابل، ټیټئپورته د پا باال

ـې په بشپړه په ئه دفاعي کال لپار

 متفاوټ ډول کاروي

بام. لوړ ځای، د لوړې سطحې یا گړنگ سر. د بامیانو نوم  بام

میان څخه راغلی وي چې د گړنگونو منځ  –ښایي له بام 

 کې

 ـې هم ډېر کارويئد اوبو بند. د غرونو د لړۍ لپاره  بند

 دي اوریدلي چې د بازار یا د کیښتیو د بندرۀ سړک، ما نـ بندر

 لپاره دې کارول سوی وي

له وړیو اوبدل سوی وي او رنگ ۀ نرم ټوکر چې د پسـ بــَـَرک

 وایي« کــُـرک»وي ورکړی. تر دې لوړ ټوکر ته ۀ ـې نـئ

 د شگو غونډۍ، په ځانگړې توگه د سیند د اوبو تر غاړو بَرخان

، د هر شي مشر، لکه صد باشي د خاصه دارانو بولندوی: مشر، باشي باشي باش

د زرو تنو مشر، د افغانستان په شمال کې سیمه ییز : مینگ باشي

 د پوستو او څارکوټونو مشر: مشر، قراول باشي

 دیوال بَست: تړل، په دیوالونو کې راتاو ځای، لکه بَست

 باز، باښه باز، جنگلي باز

 ـې کروندگرئاجاره  بزگر

 د ولې ونه بید

ی؛ بیگ د بای په په تورک ژبو خلک کې یو عام لقب د بیگ

پرتلې مهم سړی دی. بیگلربیگ، د بیگانو بیگ، لوړ لقب 

 دی

 یوم بیل

 دا لغت د کوتل مترادف دی یا " بڼ"، کوتل بیل

میده سوي واښه، دا واښه د درمند له ټکولو وروسته تر  بهوسه

 السه کـېـږي.

 څوکې ته هم وایيۀ پزه، پوزه، د غر بیني

 وریجې برنج

 چینه د اوبو باُلق

 د ولسوالۍ اداري واحد بولوک

 پریک سوی لکه سنگِ بُریده بریده

 بام بام

 د پوزي یا بوریا اوبدونکی بوریا باف

 برج برج

 مترادف« باال»لوړ، جگ د  بُرنا

 کوچنی بوټی بته

، هر یو کال په منځ کې بې مغزه پسته، د پستې ونه: بزغنج بزغنج

 کال پسته کويمیوه کوي. یو کال بزغنج او بل 

 څاه چاه

 وگورئ " باغ" چهار باغ

 غوزان چهارمغزار

 ځړوبی، اوبجړ، آب شار چکاو

 هر سبزه لرونکی ځای چمن

و وروسته د ډبروله لهغه سړک چې د لویو ډبرو له پریکو چـپـچـل
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 منځه تیر سوی وي

 د اوبو چینه خو کوچنی د اوبو بهیر یا ویالې ته هم وایي چشمه

 څلویښت نجونې، د سیمو لپاره نوم چهل دختر

 چــِـم، لوټې ته هم وایي.، کبل چـِـم

 چینار، چنار چنار

 صنوبر چیر

 لرگی، د لرگي ټوټه، سوټی، د لرگي ستنه چوب 

د دښتې لپاره تورکي لغت چې په افغانستان کې عام دی او  چول

 تل شگلنو ځایونو ته وایي

 شپون چوپان

 ژور چقور

 د لسو تنو مشر، حواله دار، بریدگی ده باشي

 غرنۍ لړۍ تاغ داغ

، د یوې درې یا یوه منځغري کښتنۍ برخې ته هم ۀخولـ دهن

 وایي

 سیند د خولې ځای ته وایيۀ منځغري یا یوۀ ددرې یا یو دهانه

هغه کرکیله یا کرونده چې په خړوبولو پورې تړلې نه وي  دیمه

 کټ مټ لکه للمه 

 الق ته هم وایي، کوړم، جبه زارښوره چڼه، بات دق

په ځانگړې توگې درې ته وایي خو تنگ  ډبرین تنگي او  دره

منځغري ته هم وایي خصوصاً چې خوړ یا د اوبو بهیر 

 ولري 

 زر ونې - یوه ونه، مینگ درخت  - ونه، یکدرخت درخت

 تنگیۀ تنگی، مرۍ، ستونی د درې، د غر دربند

 سیند سیند، آمو دریا د اکسوس دریا

د تنگي چاودې او یا د غرونو ۀ دروازه همدا شان د غر دروازه

 ترمنځ ځای ته هم وایي

شلگنه یا له جغلو ډکې دښتې یا مخ خالصۍ ځای ته وایي  دشت

اکثراً هموار، کوچنۍ جغل لرونکې لوړې سطحې ته هم 

 وایي

 کوتل دوان

 ښاره دباندېکلی، دهات گڼ وگړې سیمه، ښارگوټی یا له  ِده

 ځای

 بزگر، اجاره یي کروندگر یا کارگر دهقان

 دیو کال، دیو حصار: دیو، په ځایونو کې هم راغلی کله دیو

 دیوال دیوال

گومان کیږي چې د سمندر یا جهیل لپاره تورکمني لغت  دونگز

 دی

 ملگری دوست

 دزدانۀ دزدان. راۀ غل، لوټمار لکه چشمـ دزد

 مالگه دُز

، ایالی د لوی یا ستر په معنی دی دا تورکي لغت دی ایل

)وگورئ بای( مهم سړی، د پسونو د لویې رمې څښتن، 

ویل سوي چې د ته ستره غرنۍ لړۍ یا د اوبو بند : ایلبند

هلمند نوم هم ایلبند دی. روِد ایلبند، د ستر غرنیو لړۍ سیند 
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 یا ستر د اوبو بند

 فرش، سنگِ فرش، فرشي ډبره فرش

د واټن ټاکلو واحد چې له درې مایلو او د مایل د ربعې تر  فرسخ گرگ پار سنگ فرسنگ فرسخ

 ۱۲۰۰۰څلورو مایلو پورې توپیر کوي خو تل وایي چې 

 ۱۰تر  ۷فرسخ له ۀ  گامه الره ده؛ فرسخ گرگ یا د لیو

 فیټه  ۱۸۰۰۰مایلو دی. همدا شان 

 درمند، حاصل فصل

 د ښکار  ځای: اهشکار گ، ځایۀ د پښو د پلـ: ځای، تون، قدم گاه گاه

 په شیانو کې هم ویل سوی دی شمــېــررمه، پاده،  گله

 غنم گندم

غوایی، پوسِت گاو، د غوایي پوستکی، په څو ځایونو کې  گاو

واحد هم ویل سوی چې د غوایي له  ود ځمکې د اندازه کول

 پوستکي څخه رسۍ جوړوي او ځمکه اندازه کوي

 غوایی، سخوندر گای گاو

 د ټیټې سطحې سیمه. توده سیمه مسیرگر گرمسیل

 گــَــَوز گــَــَوز

 یو ځایونو کې توپیر کوي(ډېـریو یارډ یا گام ) گز

 غز، شین غزی، بوټی او اونه  گز

سوری، غار، سوړه، مغاره، دا لغت په ځانگړې توگه د  غار

 ژویو سوریو ته وایي، غرنۍ لړۍ

 گلیم گلیم

الره، اکثراً ښه په نښه سوې ۀ گوسفند د پسـۀ ، راۀپسـ گوسفند

ـې د ئگوسفند وایي موخه ۀ الرې ته وایي خو کله چې را

 تللو غیر عملي الره هم ده

 د ځمکې لویه سطحه چې کښیناستلې وي گود

 گنبده، پر زیارت یا مزار باندې گنبدۍ گنبد، گنبذ، گومبد 

 اوږد فرسخ: گرگ فرسخۀ. لیو گرگ

غاړې اوښتلو ځای، په جالې کې گودر، له سینده د پورې  گذر

هغو ځایونو د سیند کاروي او  ډېـرـې ئتیریدل. تورکمنان 

ته وایي چې پورې غاړه اوښتل ورڅخه شوني وي او 

وڅښي، د اوبو څښلو او اوبو ۀ څاروي الړ سي او اوبـ

 اخیستلو ځای

 غرونه غرونه

  لرگبه، خس، ازوغ،  هیزم

 حاکم حاکم

 ډاکټر حکیم

 " د هنجاڼې بوټی"هینگ حمی

 گاونډی همسایه

ً د سیند په معنی ده، د اوبو یوه  هامون ه لویه اندازه چې ډېـرلفظا

یو ځای کې راټولې سي په ځانگړې توگه د سیستان 

 جهلیونه

 هموار، پلن هموار

 وگورئ سرای حرم سرای

ډنډ. د اوبو د زیرمه کولو مصنوعي زیرمه ځای،  حوض

ډڼد یا له خښتو جوړ ډنډ ته  همدارنگه سرخالصي طبیعي
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 هم وایي

 هندوانه هندوانه، تربوز

 هنجاڼه، د هنجاڼې بوټی هنگ

 حصار حصار

 برج اوتپر هاتپر

د هزاره گانو او  چهار ایماقو په منځ کې یو لقب،  اختیار  اختیار

لوړ ۀ ، کـُـل اختیار تر هغـپه عام ډول د کلي ملک ته وایي

لوړ دی ښایي د مهمو چارو  دی او صاحب اختیار ال نور

 مشر وي

 وگورئ ایل ایل بیگ

 وگورئ ایل ایل بلند، ایل بای

 د درناوي وړ لقب؛ د قوم مشر ایلخاني

 د وزبیکانو او تورکمنو په منځ کې سعید ایشان

یو کوچنی پلن غـځـېـدونکی بوټی دی چې په هزاره جاتو،  ایسکیچ

دا د سون کم  تایمني سیمې او نورو ځایونو کې ډېر دی.

ـې ئزوری بوټی دی خو ویل کیږي چې له الیافو څخه 

 رسۍ جوړېـږي. 

 رشقه، ښورکی ایسپوست

ـې مخې ته د ئکله چې یو دروند میلمه راځي نو یوه ډله  استقبال

 راغالست لپاره ورلـېـږي، د درناوي گارډۀ ښـ

 د هزاره گانو په منځ کې یو لقب ایز باشي

 کورناستی، تقاعد ځمکوال، تیول، جاگیر

 جاله جاله

 جام جام

 ځنگل جنگل

 وربشې جو

جر، خوړ، ناو، تنگه دره، کوچنی تگاو، په تورکستان کې  جر

 ۀ، ویالـۀکم عمقه اوبـ

هغسې چې په هند کې ۀ د ځمکې د اندازه کولو واحد. نـ جریب

 اندازه کويـې ئ

 جوال جوال

 ټاپو جزیره

 جهیل جهیل

 انو جوړه چې ځمکه قلبه کوي وگورئ  قلبهجوړه، د غوای جفت

 ۀویالـ جوی

 جلگه جلگه

 د پسونو غوجل کبل، کاه بـُـل

 گام، قدمگاه، د پښو د پل ځای قدم

 پخوانی، لرغونی قدیم

 د کلي ملک، د کلي مشر کد خدا

چې د سوداگرو  شمــېــرد باروړونکو څارویو یو : قافله قافله

 مالونه وړي

 وگورئ کاک کاغ

 بهوسه: سفیدۀ کاۀ. ، وچ واښـۀواښـ کاه

 ماڼو قایق
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د سیمو نومونو بې ۀ د کافر قلعه یا کافر کال په نامـ: کافر کافر

په سلو کې د لرغونو  ۵۰د ه دي. لږ تر لږه شمــېــر

ۀ ځایونو کنډوالې او ورانې ویجاړې د کافر کال په نامـ

 یادیږي

چې له نومونو سره د اوبو سر خالصې زیرمه، څو ځایونه  کاک

 ولريۀ ـې کاک راځي باید اوبـئ

 کم عمقه ځای یا دره قول کل 

 کال قلعه

 دروی، نیي، د دروي قلم، د نیي قلم کلمه

کله دار له کله یعنی سر یا خولۍ څخه راغلې، هندي پیسې  کاله دار کلدار

 ځکه کلدارې یادوي چې بل لوري ته یې د سر عکس دی

و کوچنی نازک پوست ډول دی چې د هزاره د وربشو ی وــَـکلج

ـې خوري ئجاتو په لوړو سیمو کې شین کـېـږي. څاروي 

خو وخت ته اړتیا لري چې ورسره عادت سي او په یو ځل 

 خوريۀ ـې نـئ

 قوم قوم

 لږ کم

ۀ د جنت لیندۍ دیو: خـَـم، لیندۍ، کړۍ. کمِن بهشتکوږ،  کمن

 ځای نوم دی

 کوتل کنډو کندآو

 ریزکا کاریز

سون بوټي نوم دی په نورو  ټپه تورکستان کې د ټی کارکنه کرکنه

 ـې ایسکیچ بوليئځایونو کې 

کاروان، قافله، همدا شان د کاروانونو د دمې نیولو ځای ته  کاروان

 هم وایي، کاروان سرای

 لیندۍ قوس

 پلنډۍ، باتالق، جبه زار، کوړم کویر

 اجاره یي کروندگر کشتگر

 کیږدۍ خیمه

 خاوره، هر ډول خاوره خاک

 ایرې خاکستر

 کوږ. د سیند د اوبو د بهیر کـږېـدلو ته هم ویل سوي کج خم

در درناوۍ لقب، په هرات کې حاکمان، خانان بلل کـېـږي  خان

د پالنۍ سیمې خان یعنی د هغه ځای حاکم، د قومي : لکه

 مشر کورنۍ په قوم کې

کورنۍ پر سر مالیه. د : سیند. سرخانه: کور، رود خانه خانه

کیږدۍ هغه خلک چې په کې ژوند کوي. سفید : سیاه خانه

 سپین کور: د کورونو لپاره کارول کیږي: خانه

 جبه زار، پلنډۍ، خندق خندق

 اغزی، شتر خار یا خاِر شتر  خار

 خر، گوره خر. وحشي خر خر

 ورانې ویجاړې، کنډواله خرابه

 د حق العبور دروازه: گیرحق العبور، د باج الره، خرج  خراج

ً د خر خروار موند، او  ۱۰بار ته وایي چې په هرات کې ۀ لفظا

 مونده په افغان تورکستان کې دي ۱۶
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 خټکی خربوزه

ـې له ځان سره وړي، روسان او ئد نیمڅي کـېـږدۍ چې ډېر مسافرین  خرگاه

ـې کیبتیکه بولي چې گنبدي ډوله کیږدۍ ده او په تورکي کې ئقزاقان 

 اوی ده

 قومي ملیشیا په پوځي نظام کې غیر شامل سرتیری، د سیمې پولیس، خاصه دار

 طبیعي سوری خوال

 کیږدۍ خیمه

ـې غوړي السته ئیو ډول ونه ده چې له دانو څخه : ښـېـرونه، خنجک خنجک خینجک

کوچنۍ او تېز زرغون  ېد عادي پستې ترمېو ـېئدانه او مېوه  راځي

 ېر لږ مغز لريې ډـئلري. مېوه  گرن

 خښته خشتي، خشت

 ددښتې شگلنه خاوره خــَـم

 مرگوني واوره: خوني، په قتل تورن. برِف خوني خوني

 خوښ خوش

 خواجه خواجه

 خوړ خوړ

سیمه، د ایالق برعکس، قشالق په ژمي کې د  ېـمی کلی یا استوگنئدا قشالق

 اوسیدلو ځای

 کښتۍ کشتي

 سور قزل

 رنۍ لړۍکوتل، یا قول غ کوتل

 جهیل کول

 کرو: یونیم یا دوه مایله واټن کرو

 کوڅه، د تنگي یا منځغري الره  کوچه

 فیټه ۶وازه، قالچ،  قالچ

ـې په ئیوه قلبه ځمکه. دومره ځمکه چې یوه جوړه غوایان  زوج قلبه

 هکتار ځمکه کیږي ۳۰ي. عموماً کړ قلبهکال کې ۀ یو

 وگورئ خم خم

 ورځ کـند

 کال کرغان

د وړویو ۀ د برک د ټوک اعلی ډول یا نرم ټوکر چې د پسـ کرک

 له نازکو الندینیو برخو اوبدل کـېـږي

 جوړه کوش

 وژل ځای، قتل ځای کشته کوش

 لوړ، لوړ سوی،  یو ځای  کوشک

 پــُـل، په تورکمني تورکي کې کوپرو یا کوکرو کپروک

 د سیند ډډه، یا غاړه: شونډه، ژۍ، لِب آب لب

 ډینگ، لگ لگ، کومول، لبغ لگ لگ

 دا لغت په بلوڅستان کې د کوتل پر ځای کارول کـېـږي الک

 ويۀ للمه، هغه ځمکه چې په خړوبیدلو پورې تړلې نـ للمي

 گودر، د تیریدلو ځای لنگ

 لنگر، د بلهاریدلو یا قربانۍ ځای، د دعاگانو ځای، د وفا د ژمنې ځای لنگر

 الر، کوتل الر

وستاړی چې د ځای د مشخصولو لپاره کارول یو ور لیق یي

هغه : کـېـږي لکه فارس، فارسي، هرات، هراتي. پسته لیق

ـې په ډډو کې ډېرې وې. د پستو د ئالره چې د پستې ونې 
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 ونو الر

 تراټ، ځغاسته، دانگل لیگ

 بې اوبو سیمه یا الره، شگلنه بې اوبو دښته،  لوت 

 کان معدن

مایل ۀ د واټن ټاکلو معیار د یو: اسپ ډگر، میدان. میدانِ  میدان

 ربع یا نیم مایل

 کورني څاروي، د رمو خاوند مالدار  مال،

 ملخ ملخ

 ملک، د کلي ملک، مشر یا د یوې قومي څانگې مشر ملک

 مالیه، مالیات مالیه، مالیات

 من، َمونډ من

 د اوبو بهیر، ویاله مانده

 مار، مارپیچ الر مار

 مۍ  منگ ماش

 مشک کمش

 مزار، زیارت مزار

 ملیمه، میلمه پال مهماندار مهمان

 په هزاره گانو کوچنی د درناوی وړ لقب، قومي مشر مهتر

ً د  منگباشی تنو مشر، د مالیاتو د راټولو مشر په  ۱۰۰۰لفظا

 تورکستان کې

مشر، د کورنۍ یا قوم مشر،د قوم  خان خیل، میر آخور د  میر آب باشي میر آخور میر

د کروندو د : سونو د ساتنې او پالنې مشر. میر آب باشيآ

 اوبو د خړوبولو ویشونکی، اکثراً مهم مشر سړی وي

 له ځان سره وسله گرځويښکاري، توپکوال، هغه سړی چې  میرگن

 لفظاً د مالیې یا پور ورکول، د حاکم یا مشر تنخواه مواجب

 شتمن، معتبر معتبر

 رسۍ، تار منج

 ـې جوی بوليئل، د افغانستان په شمال کې نهر، کانا نهر

ناجو، د سرو ونه په هرات کې په ځانگړې توگه کرخ کې  ناجو

 ي وختونه له زیارتونو سره ويډېـري دي او ډېـر

 لوبه، ښکار نخجیر

 ناله، کوچنۍ ویاله، کوچنی کانال ناله

 نیمڅی نمد

 هجري شمسي کال لومړۍ ورځد  ۲۱نوی، نو روز، د مارچ  نو

 کوتل نری

 خوړ یا ناله، د اوبو بهیر نوا

 جهیل، دوراني یا متناوب جهیل ناور

 دروی، د درویو بستر نیزار نی

 سیند نوم دیۀ تمساح، د یو نهنگ

 د مالگې ځای، د مالگې بستر نمکسار

 برابر، په یوه کرښه نپته

 تنگه دره یا خوړ نوباال

 په دښتې کې د تورکمنانو کمپ اوبـِـه

 د تورکمنانو د نیمڅي کـېـږدۍ، خرگاه ویا

 ، د اوبو بهیرۀاوبـ او
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 د سپیدار ونه: د پادا یا پاده ونه پادا

 ۵ـې قلبه کوي او ئد کروندې لپاره یوه شپږ کسیزه ډله. یو  پاگو پگو

ـې د یوم یا بیل کار کوي. دا ډله یوه جوړه غوایان ئنور 

 نلري. د پگو د سیستم لپاره وگورئ الش جوی

د کوتل بیخ، : د غرنۍ لړۍ بیخ. پای کوتل: پښه.  پای بند پای

 د دلدل یا د آسماني آس د پښې نښه: پای دلدل

 کوز، کښته د باال یا پورته یا بر برعکس ـینئپا

 سر یا څوکه یا کوچنۍ غرنۍ لړۍۀ د غر پــَـل

د کیږدۍ استوگن، کوچیان، هغه : کیږدۍ، پالس نشین پالس

غزني د ونې له چوکاټو او پوزیو جوړه  کسان چې د شین

 یوه جونگړه جوړه کړي او په کې اوسي

 د بڼ حاصل، د خټکیو پټی فالیز پالیز

 هموار ځای پام

 لريۀ ونـۀ خاورینه همواره دښته چې اوبـ پت

 پادا: وگورئ پته

 انحنا، یا فنر ډوله کوږوالی، مارپیچ پیج

 روحانی سړی پیر

 پسته پسته

تاوی، سیوری او لمر لرونکی ځای  د غونډۍ یا د کلي د پی پیتاو

 دیوالونو ځایونو الندې، پیتاو، سوري

 پوست، پوستکی پوست

 لفظاً د پوخ په معنی دی چې هندي کې پکه ده  پُخته

 پــُـل پـُـل

 پیسه، پولي واحد پول

 پزه ، پوزه، پز پزه ، پوزه، پز

 هــډ ایـره، هدیره، گورستان قبرستان

 کال قلعه

 څوکهۀ د غر قــُــله

د ۀ د پسـ: گوسفندۀ لویه الره، شاهراه، را: کالنۀ الره. را راه

د غلو الره، دوه یادې سوې الرې د : دزدانۀ تگ الره، را

 يپه معنی هم د والر واو صعب العبور وسخت

 رعیت رعیت

 رمه رمه

 شگه. ریگستان. شگلنه دښته ریگ

 گینیایي چینجی رشته

 په معنی هم ویل سويکاروان سرای، ځینو ځایونو کې د کلي  طربا

 د سیند بستر: سیند؛ رودخانه روډ

 د مني حاصالت: زرغون، سبز برگ سبز

 د سلو تنو مشر، د خاصه دارانو بولندوی صد باشي

ریش : د پسرلي حاصل. سفید ریش: سپین. سفید برگ سفید

غه خلک چې ه: سپین ږیری، مشر، ملک. سفید خانه: سفید

په جوړو سویو کورونو کې ژوند کوي، هغوی چې کیږدیو 

 کې اوسیږي هغوی ته سیاه خانه وایي

 د سپیدار ونه سفید دار سفیده

دره؛ سیات )سي آت( داسې ښکاري چې په دره کې د   سی
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 استوگنې او کر کیلې په معنی هم کارول کـېـږي

 سیل، سیالب سیالب

 رکي کې ایشاند پیغمبر اعقاب. په تو سید

ـې ئاو د جالې په شان  کدو تړيد لرگیو دړې چې ورالندې  سال

 کاروي

قفل سوی بکس چې خلک خپل غوښتن لیکونه اچوي. په  صندوق ډوله

 صندوق شکایات: هر بازار کې یو صندوق ډوله سته

ډبره، سنگ سوراخ، سنگ سوالخ. سورۍ سوې ډبره.  سنگ

 د ماتو ډبرو کواړۍ: سنگ توده

پاوه د نورو  ۱۲پاو سره برابر ده او  ۱۳د غنمو له   گ منسن

 حبوباتو

 کاڼي، جغلۀ واړۀ واړ سنگریزه

 څوکهۀ سر، د غرۀ د غر نوک سر

ً د مسافرینو ددمې نیولو ځای؛  سرای یو کور یا ودانۍ؛ عمدتا

حرم سرای، د والي یا بل مهم سړي د استوگنې ځای. په 

چې ددولت ملکیت دی یو ښارگوټو کې سرایونه سته ډېـر

او هم د رسمي لوړپوړو مقاماتو او مهمو میلمنو ځای دی 

 او کله چې له دې ښاره تیریږي همدلته ورته ځای ورکوي

 سربند سربند

له پخو خښتو جوړه د اوبو پوښل سوې : سوړ، سرد آبه سرد

زیرمه. سره له چې دا لغت فارسي دی خو په تورکي کې 

 هم کارول کـېـږي

حد، همدا شان هغو سیمو ته کارول کـېـږي چې هوا سر سرحد

 ډېـره سړه ويۀ ډېره توده او نـۀ نــې ئ

په فارسي کې جگړن یا ډگرمن دی. په افغانستان کې د  سرهنگ

تنو خاصه دارانو  ۳۰۰خاصه دارانو د "درې بیرغونو" ) 

 ژ( مشر –

 ساړه سرما

 لهه دارانو په فارسي کې ډگروال. په افغانستان کې د خاص سرتیپ

و بیرقونو مشر. داسې ښکاري چې سرتیپ  ډېـر د ۶

 ددرنښت د مقام لپاره هم کارول کـېـږي

 درې سه

 غرنۍ لړۍ سلسله

 مڼه سیب

 شفتالو شفتالو

سړک یوې څانگې ته ، د غرنۍ   لړۍ د ۀښاخ، د قوم، د غر شاخ

 وایي

 ته هم وایيډول توند باد لفظاً د شمال د باد په معنی ده خو هر  شمال

 شریف شریف

شیله، کم عمقه ځای، دره، هغې ټولې درې ته وایي چې یو  شیله

 ـې تگاو وایيئنهر یا خوړ ورڅخه راځي او لوی ته 

 د شیوا اعقاب، ټیټ شیوه کي شیوه گي

 خټه شیبر

 غاښ ماتوونکی: ماتوونکی، دندان شکن شکن

 چاودې ځمکه: ماته خوړل. شکسته شکست

 د دوه وو سیندونو د یو ځای کیدنی ټکی شینه شینیه
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 پسته، خنجک د فارس شنای

 کنځری، شیر خشت شیرخشت

 ۀتریو، مالگین، د مالگې خاوره، تروې اوبـ شور

 اوښ شتر، اشتر

همدا شان څوک چې په توره کیږدۍ، : تور،  سیاه خانه سیاه

 تورو کیږدیو کې اوسیږي

والیت کې د سرتیرو  ۀسپه ساالر،  درستیز، په یو سپه ساالر

دا چې د ټول وسلوال ځواک ستر درستیز ۀ بولندوی، نـ

 وي

 سوځـېـدلی سوخته

 سپین سپین

 سوری سوراخ، سوالخ

دا هغه لقب دی چې د هزاره گانو په منځ کې د قوم مشر  سلطان

فارسي اقوامو  شمــېــرته ورکول کیږي او همدا شان د یو 

 یپه منځ کې دود د

ب )طبیعي یا په الس کیندل سوی( په کلي کې سوری، نق سم

 کوم سوری

 سور سرخ

 دوبی تابستان

کم عمقه ځای، دره یا خوړ، په عام ډول په بوټو ډک خوړ،  تگاو

 د اوبو بهیر

 ـفهئطا ـفهئطا

 یعنی لوړ مقابل « بُرنا»کښته د  تیرنا تیرنه

 هموار ځای، څوکۍ، سلطنتي تخت یا پالز، تخت روان  تخت

 کم عمقه، غوچ ځای، غوچه، یا د سیند کوچنی لگن لتا

 اوښ تاوا

 تریخ تلخ

 کټ مټ لکه جریبه د ځمکې انداز تناب،  

 تنگی تنگه

 تنگی تنگی

قومي کسانو ته وایي چې "   په سیستان کې هغو بلوڅ تاوکي

د نوکر، مالزم، رعیت حتی مریي   وي،ۀ اصیل" بلوڅ نـ

 په معنی هم کارول سوی دی

 ـې تیپه بوليئغونډۍ، تورکمنان او فارسیان  هتپ

 ډبره، خښته تاش

بوټی، کوچنی بوټی چې د خس په شان د سون توکي په  تیکان

 توگه کارول کـېـږي

هغه الره چې د غرنۍ لړۍ د څوکې په : غیشی، تیر بند تیر بند تیر

 اوږدو کې تللې وې

اوښان او  ترخه، په ټول افغانستان کې شین کیږی، دا بوټی ترخ

 پسونه خوري

 مخامخ تــُـغرک تـُـکرک

 منی تیر ماه

 تور، سیاه تور

تملیکي وروستاړی یا پسوند دی لکه شیبر تو له خټو او  تو
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 هغه ځای کې چې بادام وي: خاورو ډک ځای، بادام تو

 توپک تفنگ

 زیارت، مزار تربت

 تریو ترش

 وچ، خشک وچ

 ځای په بوټو او سبزو ډک والنگ اولنگ

 د مرگ ځای اوالن

 هیله، امید،  دشت ناامید، نا هیلې یا بده دښته امید

 د سرتیرو کمپ اردو

 اوښ اشتر

 د ځمکې دیني مالیه عشر

 سیند، د سیند بستر وادي

 میراثي والي والي

 په بوټو او سبزو ډک ځای، طبیعي چمن والنگ

 والیت والیت

 ولسوالي ولسوالي

 ی آس، ټټو، یابو، یو ډول وړکی آسکورنگی، کوچن یابو

یاغي، سرغاړی، سرکښ، نافرمانه، یاغستان، خپلواکه  یاغي

 ځای

 نوی کانال یا نهر: نوې کال، ینگ اریق: نوی، ینگ قلعه ینگ

ـب ئپه تورکي کې والي یا نا: نیم، نیمایي، یارم پادشاه یارم

 السطنه

 ـمي د استوگنې ځایئکلی، نیمه دا یورت

 ةزکو زکوة

 ژمی زمستان

د قلبې مساوي ده او هماغومره ځمکه ده چې یو جوړه  زوج

 کال کې قلبه کوالی سيۀ ـې په یوئغوایان 

 زر زر

 ژیړ زرد

 گازره زردک

 زرد آلو زرد آلو

 زیارت زیارت

 

 بیانور
 
 

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