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 مرغاب.
   :الندني معلومات په هرات والیت کې د چهار ایماقو په هکله د میتلند د راپور له مخې اخیستل سوي دي

رو خاوره او همدا شان هغه سیمې د  په نرمۍ شیب لري. د  شمال لور ته  بادغیس په ښکلو بوټو پوښلې سیمه ده چې  
او وربشې   او عالیترینه غنم  له حده وتلې حاصلخیزه دي  ته نیږدې دي  او غرونو  لگولو پرته  له  چې لوړې  اوبو 

تولیدوي. په پسرلي او د دوبي په لومړیو کې بوټي او واښـۀ فوق العاده عالي او لوړ دي او ان له ځمکې څخه څو  
د افغان   او په وحشي گالنو ډک دي. انگلستان د چمن د سبزو په شان عالي او ښـۀ دي  فیټه لوړ ځي، خواږۀ دي او د

په پسرلي کې د څو اونیو لپاره راوستل کـېـږي او همدلته دلته    آسونه  او د هرات ددرې اکثریت  آسونه  ځواک  د سپارۀ
جون په میاشتو کې د سپارۀ ځواک  بیایي. د اپریل، مې او    په همدغو بوټو او وښو کې ژوند کوي او بل چیرې ئـې نـۀ

سوځنده لمر سوځوي خو که په خپل وخت  دا واښـۀ  په پریمانتیا او کثرت سته. له هغه وروسته    ـۀټولو آسونو ته واښ
کوالی سي د آسونو ډیرې غټې شمیرې ته د ټول کال په اوږدو کې    نو  ورڅخه جوړ سي  ـۀوریبل سي او وچ واښ

 ه غرونو کې یو شمیر ځایونه سته چې په ټول دوبي کې ډېر ښـۀ واښـۀ لري.  خوراک توکي جوړ سي. همدا شان پ
په سبزو پوښلې غونډۍ په مطلق ډول ونې نـۀ لري او ان بوټي نـۀ لري. یوازې په ختیځ بادغیس کې چې سیمه ئـې  

کې داسې لویې کرار کرار غرنۍ او چاودې کـېـږي لرگي موندل کـېـږي او همدلته، په کشک او قلعـۀ نو ولسوالیو  
معمولي وده لري    هلویې سیمې سته چې د پـِـستو په ونو پوښلي دي. خو دا ونې ډېرې نرۍ دي سره له دې چې خپل

د سون لپاره عالي    چېفیټو پورته نـۀ لوړیږې. په بنِد بابا کې د نښتر ونې شنې کـېـــږي    ۲۰خو دا ونې هیڅکله له  
دا لرگې د ودانیو لپاره کارول کـېـږي خو له پستې څخه هم د شین  ډیر لیرې دي چې تر السه سي.    لرگي دي خو

 غزي او ولې له لرگي سره په گډه کار اخیستل کـېـږي چې د لویو سیندونو پر غاړو شنې کـېـږي.  
د غرونو لمنو کې د اوبو پریمانتیا سته خو له سیندونو لیرې اوبـۀ ئـې تریو بخونې گرځي. د بیلگې په توگه د )موغور(  
او )ایسلیم( اوبـۀ د څښلو وړ نـۀ دي او د گلران په ناڅاپي کښته سیمې کې اوبـۀ دیرې مالگینې دي. تقریباً ټول سیندونه 
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ه گلران د  ک لږ و ډیر باتالقي دي نو له دې کبله له سیندونو پورې غاړه اوښتل تل آسانه نـۀ وي. په ځینو ځایونو کې ل
 والی لري.  نیزارونو بسترونه سته چې د پام وړ ارت

په لرغونو مهالونو کې ټول په وگړو ډک وو او پریمانه کښت و کار په کې سوی وو. داسې ښکاري چې دا  بادغیس  
 ه او له خاورو سره یو  هویجاړ  هوگړې سیمه په پای کې د دوهم شاه عباس په الس له یوې مخې وران  -  سمسوره گڼ

ـتـای استوگنو وگړو جرړه وایستله او یا ئـې له سیمې وشړل، له دې  هسو گـــ  ، شاه عباس له دې ځایه د وزبیکو او جــ 
مهال وروسته ده چې دا سیمه د نیمه کوچي قومونو له پلوه بیا ډکه سوه لکه تیموري او جمشیدي قومونه. تیموریان د  

نیمه لویدیځه برخه په داسې سیمې واوښتله چې چا په کې ژوند  ۍ په پیل کې له سیمې ووتل او د بادغیس  پیړروانې  
نـۀ کاوۀ ځکه د تورکمنانو بې وقفې بریدونه نـۀ یوازې ددې المل سول چې د نورو خلکو د استوگن کیدلو مخه ونیسي  

سرحدي ز کال کې د  ۱۸۸۴کله چې په  بلکه د بادغیس ټوله سویلي او لویدیځه برخه په وچې او شاړې بیدیا واوښتله.  
تحدید کمیسیون ورسید دا سیمه دومره ورانه ویجاړه او غمجنه وه چې په ډېرې سختۍ به داسې کوم څوک پیدا سول  

 چې دا سیمه دې په ښـۀ ډول وپـېـژني او د الرښود یا رهنما په توگه له موږ سره کار وکړي.  
ه بڼونه درلودل. ددغو بڼونو نښې او همدا ویل سوي چې بادغیس د خپلې سمسورتیا پر مهال د انگورو او میوو پریمان

نښو    د  شان د لرغونو کالگانو سیمې او نښې او هم د کلیو نښې او د اوبو لگولو د بې شمیرو کانالونو د پاتې شونو
هغه مهال د پام وړ وگړي درلودل او بډای خلک ول. په   دې سیمېچې    شتون ټول ددې شاهدي ورکوي او تصدیقوي

و کې له هغـۀ مهاله وروسته چې روسانو مرو ونیوله د تورکمنانو د یرغال لمنه هم سړه سوه  ز کلون۱۸۸۶  – ۱۸۸۵
  یو او ودرېدله او اوس د متداومې سولې، زراعت لیرې لیدونه تر یوې کچې سته چې ال وختي د غرونو د لمنو په گاونډ

و له مخې د گلران خاوره لکه »سرۀ  سیمو کې پیل سوي دي، ډیري لیواله دي چې گلران ته الړ سي او د خلکو د خبر
خو داسې ښکاري چې لویدیځ بادغیس ته د عادي مهاجرت کیدلو په شان راتگ ته څوک زړۀ نـۀ ښـۀ   طال« ده.  -زر
ي ځکه امیر لیواله دی چې لومړی له هغو خلکو سره غواړي پوله روښانه کړي چې ددۀ د السبري پروړاندې کړ

ږي چې د سبزوار له ولسوالۍ څخه درانیان دلته راوستل سي او په لومړي گام  مقاومت کوي. له دې کبله هڅه کـېـ
کې افغان کډوال کیدونکي له جمشیدي او د قلعـۀ له هزاره گانو سره د مرغاب د درې تر پولې پیوند سي او پوله ئـې  

    نې بریالۍ نـۀ وې.له قلعـۀ ولي وړاندې واوړي. ان ددغو هڅو په کولو سره سره هم ان تر دې دمه دا هڅې چندا
. دا سړکونه څه ئـې له بادغیسه تیریږي  او  چې څه ئـې بادغیس ته ځي  تلليبې شمیره سړکونه  څخه  هري روډ  له  

( هغه ۲( هغه سړکونه چې له شمال لویدیځه تر سرخس پورې ځي؛ )۱)  :کوالی سو په دوه وو اساسي ډلو وویشو
د باالمرغاب سړک په عام ډول میمنې او افغان تورکستان    ؛ته ځيسړکونه چې له شمال ختیځه پنجدۀ او باالمرغاب  

 دي  ورڅخه تیر سوي  کوتلونه  ۲۰د بنِد باال او سیاه بوبک غرونه د هرات دره له بادغیس څخه جال کوي او  ته ځي.
  الرې لري. د هرات د   پورېله زرمست څخه د ختیځ په وروستۍ څنډه کې د لویدیځ تر وروستۍ څنډۍ نهالشینې  او  

درې په ناڅاپې شمال کې او د همدې ځای تر ختیځ لور پورې غرونه یو څه لوړوالی لري او څوکې ئـې د درې له  
سطحې څخه له پینځو زرو فیټو لوړې دي. د غرونو د لړې په دې برخې کې تللي سړکونه له لوړو ژرو ډک او سخت 

سوې کوتلونه ډېر آسانه دي او د سیاه بوبک  دي خو د هغې کرښې لویدیځ ته چې د هرات له شماله تر سویله کښل  
  غرونو یوازې ټیټې غونډۍ دي او ان کوالی سو آس په کې په تراټ وځغلوو.

سرخس ته تللی اساسي سړک د هري روډ په اوږدو کې دی چې د نهالشینې د کوتل له الرې د الیاس کاریز او ذوالفقار  
 ته الره ورکوي. د سنگ نوشت او کرنگو سړکونه چې نهالشیني ته متبادل سړکونه دي چنداني ښـۀ سړکونه نـۀ دي.  

 مایله الره ده.   ۲۱۷مایله دی او تر سرخس پورې  ۱۴۱ له هراته تر ذوالفقار پورې واټند نهالشینې له الرې 
سرخ کوتلونه راځي چې د قزل بولک له الرې ذوالفقار ته الره ورکوي.   ورپسې د چشمـۀ سرخک، ُخمباو او رباطِ 

 دا ټول کوتلونه د اوښانو د تگ لپاره ښـۀ سړکونه دي او پرته له کومې ستونزې د تیریدلو وړ گـرځـېـدلی سي.  
 چې د آسیا بادک په نامـۀ یادیږې خو ډیر سخت سړک دی او چنداني مهم سړک نـۀ دی.   یو سړک دی

ورپسې د ا و مزار، ا و سفید او د چشمـۀ سبز کوتلونه راځي. لومړني دوه کوتلونه آسانه کوتلونه ویل سوي او ښایي 
 ونه گلران ته الره ورکوي. دراندۀ توپونه په وچې هوا کې له کومې ستونزې پرته ورڅخه تیر کړای سي. دا کوتل

له گلران څخه یو سړک د قزل بولک له الرې ذوالفقار ته تللی دی او بل سړک د آق رباط او کنگروالي له الرې آدم  
 ایون قویسي له الرې د سرخ ولسوالۍ ته تللی دی. کاوالن ته او هم پُِل خاتون یا د 

ضل کوتلونه دي. دا کوتلونه  د درخت توت کوتل هم گلران ته تللی دی خو دا ډیر بد سړک دی. بل د سنگ کوتل او اف
او قره باغ له الرې گلران ته الره ورکوي او له هراته دغو ځایونو ته تر ټولو لنډ سړکونه دي او ردان  گ د رباط س  

همداسې ذوالفقار ته لنډ دي. دا دواړه سړکونه ډیر ښـۀ سړکونه دي خو کوتلونه ئـې په شمالي ډډې کې په کښته کیدلو  
سرځوړي دي چې همدا ستونزه د اکوتلونه د توپخانې د تیریدلو لپاره غیر عملي گرځوي. خو  کې زښت ډیر شیوه یا  

 له دې سره سره دا کوتلونه د اوښانو لپاره چنداني سخت نـۀ دي. 
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 مایله دی.    ۱۱۵  ۱/۲مایله دی او ذوالفقار ته    ۶۸۱  ۱/۲له هراته تر گلران پورې د سنگ کوتل د سړک له الرې واټن  
 سړکونه ول چې په لومړۍ ډله کې راځي.   دا ټول هغه

د کشک    د سړکونو دویمه ډله چې پنجِده او باال مرغاب ته ځي لومړنی کوتل ئـې بتون دی او دې کوتل ته نـېـږي 
رباط کوتل دی، د کشک رباط کوتل د رباط سنگي یا رباط مزار او اردیوان په سړکونو ویشل کـېـږي. شک نـۀ سته  

او مروې ته هماغه زوړ اساسي لوی سړک دی، خو څو مایله لویدیځ ته ئـې بتون خورا زیات  چې رباط سنگي پنجدۀ  
آسانه دی. هاغه دوه نور ئـې د اوښانو د تگ سړکونه دي. له هرات تر پنجدۀ )آق تیپې( پورې د رباط سنگي له الرې 

ي سرحد ته اوړئ. ورپسې د بابا  مایل کې تاسو له قره تیپې ورهاخو له روس ۷۰  ۱/۲مایله دی. په   ۱۳۴۱ ۱/۲واټن 
 او گواله کوتلونه دي. دا دواړه که څه هم سخت کوتلونه دي او د اوښانو لپاره چې سپک بار ولري عملي کوتلونه دي.  

مایله اوږد دی. د کشک او کوالري د سړک له الرې    ۵۳  ۲/ ۱له هراته تر کشک پورې د بابا د کوتل له الرې سړک  
  ۱۳۷۱  ۱/۴مایله دی. تر باال مرغاب پورې    ۱۵۸۱  ۱/۴تیپې( او د کوشان تر سیند پورې واټن  له هراته تر پنجدۀ )آق  

 مایله دی.   ۴۷ ۱/۴ پورې مایله دی. له کشک تر قلعـۀ نورې
له کشک پورته دره جاوال / جوال  د داالنتو، ب نوش درې او شترمرده کوتلونه د کرخ له درې څخه د هرات ختیځ ته 

کوتلونه لوړ او ډبرین دي. ویل سوي چې د داالنتو کوتل د اوښانو د تگ لپاره عملي کوتل دی ته الره ورکوي. دا  
ول کـېـږي.    خو دا دریواړه سړکونه یوازې د کوچنیو سیمه ییز ترافیکو لپاره کار 

نی کوتل د زرمست دی او سړک ئـې کرخ ته ځي. زرمست په خپله سخت کوتل دی خو له دې سره سره د ـوروست
کسلیکه    و د تگ لپاره عملي کوتل دی او له دې کوتل ورهاخوا یو بل کوتل دی خو آسانه کوتل دی، دا کوتل داوښان

 قسلیقه د کوتل په نامـۀ یادیږي.  /
مایله واټن لري. د قلعـۀ نو او درۀ باران له الرې له هراته    ۳۰  ۴/ ۳له هراته تر قلعـۀ نو پورې یو سړک تللی دی چې  

 مایله دی.    ۱۴۲واټن  تر باال مرغاب پوې
له هر لورې ورڅخه تیرېـدالی سئ او ټولې الرې ئـې سره له تاسو  په لویدیځ بادغیس کې سیمه داسې سیمه ده چې  

دې چې څپه والې یا مواجې دي ښې الرې دي په دې استثناء چې د ویلي کیدونکو واورو ستونزه په پام کې ولرو او  
 په ځینو ځایونو کې ژور او په ځینو کې ښوی وي. یا د پسرلني باران په موسم کې، ځکه 

ختیځ خوا ته ال وړاندې سیمه ال غرنۍ او سختـېـږي. د قلعـۀ نو په سویل لویدیځ کې او په یو شمیر نورو ځایونو کې   
سیمه په نرمو کوچنیو غونډیو بدلیږي چې په ډډو کې ئـې لویې، ډبرینې عمودي ناوې لري. خو د قلعـۀ نو سویل او  

ټیټیږي خو یل ختیځ سیمې په سبزو او بوټو پوښلې پراخې مخ پر ځوړسیمې دي چې کرار کرار شمال خوا ته  سو
یوازې هغه مهال کیدای سي چې د څو    ورڅخه  چې کښته کیدل  ړې دهعظیمو ناوو یا پاڼونو سیمه له یو بله جال ک

ځایونو سر ته لومړی وخیږئ او بیا کښته سئ. داسې ښکاري چې د فیروزکوهیانو یوه ستره برخه همدا ځانگړتیا 
لري او دا همدغه ناوې دي چې بنسټیزې ستونزې زیږوي، ځکه د مرغاب د بستر په ډډو کې هیڅ ډول غونډۍ نـۀ  

 سته. 
  –پسرلی   :تورکستان او د هرات د درې د اقلیم په وسط کې دی. بادغیس څلور فصلونه لري د بادغیس اقلیم د افغان  

زمستان. دا فصلونه د اروپا له فصلونو سره دقیقاً سمون نـۀ لري ځکه    –تیرماه، او ژمی    –تموز، منی    –بهار، دوبی  
  ۲۱له دې کبله ژمی د دسمبر له    پیل کـېـږي او هر فصل درې میاشتې دی.  ۲۱دلته نوی کال یا نو روز د مارچ په  

دوام کوي او زموږ د میالدي میاشتو په حساب ژمی په دسمبر، جنوري او فبروري کې راځي.   ۲۱پیل او د مارچ تر  
  دا فصل سوړی دی چې لږ و ډېره واوره په کې ورېـږي چې یوازې د بنِد بابا د شمالي ډډو پر مخ باندې پاتې کـېـږي. 

گواله پورې ټول اکثریت وختونه بند وي خو دا غیر عادي ده چې اردیوان، رباط سنگی او    کوتلونه ان تر لویدیځ،
ي. کیدای سي چې په معتدلو ژمیو کې د ټول فصل په اوږدو کې پرانیستی سپه مطلق ډول بند    بتون د څو ورځو لپاره

ې ځای د طبیعي قاعدې پر  پاتې وي. په درو کې لکه په گلران، کشک او قلعـۀ نو کې اغلب واوره وریږي خو دد
بنسټ واوره تر ډېره د ځمکې پر مخ نـۀ پاتې کـېـږي. دا باید په یاد ولرو چې ژمی ناوخته پیل کـېـږي او په ډېر 

یخه پرخه یا یخ شبنم هر شپه ورېـږي او د   ندرت پیښـېـږي چې واوره دې د جنوري له لومړۍ مخکې ووریږي. خو
ده چې کله نا کله شدید ساړۀ پیښ سي او د څو    رجې وي. په همدغـۀ مهال کېد  ۲۵سړښت منځنۍ درجه د فارنهایت  

په نسبي ډول معتدل دی او    یټیټ د  اقلیم د بادغیس په پرتلې ډېر  قورځو لپاره دوام کوي. د باالمرغاب او مرو چا
رباندې یو ډول سوړ  په بادغیس کې د ژمي او پسرلي نښه دا ده چې شمالي وږم او باد و او ښایي لنده بل ډیر ولري.  

لوند غبار راکوزوي. سره له دې چې د بادغیس اتموسفیر په لنده بل ډک وي خو تر هغو چې باد په سویل کې وي  
آسمان په عام ډول شین وي د سپینو وریځو شتون یوه استثناء ده او هوا توده او زړۀ راښکونې ده. هوا سنج یو ناڅاپه  

لسو ساعتو په اوږدو کې د هوا د لوړ فشار له کبله د شمال له لوري د یوۀ انچ  ، یوازې د دود پام وړ لوړوالی مومي
یا تر هغـۀ ډیر په پریړوالي سوړ غبار خپریږي او د ټولې ځمکې سطحه نیسي او مسافرینو ته سخته نا آرامي او  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 7تر 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
 
 
 
 

لوري    لهسنج تل د شمال  ستونزه پیدا کوي. دا ډول هوا په سیمه ییز ژبه )شبنم( )پرخه( بلل کـېـږي. په ژمي کې هوا  
د باد له کبله لوړېـږي او په دې خوا کې د باد د لوري بدلون د بدې هوا نښه وي. له ظواهرو ویالی سو چې د پسرلي  
توفانونه عمدتاً له لویدیځ یا شمال لویدیځ لوري څخه د کوچنیو هوایي فشارونو له کبله رامنځته کـېـږي چې ددې سیمې  

 جو دداسې بدلون خبرتیا ډیر لږ ورکوي. له سره تیریږي. هوا سن
د واورې ویلي کـېـدل په ټولو ځایونو کې په عام ډول د فبرورۍ په میاشت کې پیل کـېـږي او د فبرورۍ د میاشتې په 

 پای او د مارچ د میاشتې په پیل کې تل د ښکلې زړۀ راښکونې او خوندورې هوا وقفه رامنځته کـېـږي.  
نیټې )نو روز( پیل کـېـږي او تر دریو میاشتو پورې دوام کوي. د پسرلي لومړۍ   ۲۱په  پسرلی د مارچ د میاشتې  

میاشت تل باراني وي. باراني میاشت په وریدلو واورو پورې تړلې ده. هرڅومره چې ژمي کې واوره ډېره وي نو  
رته کـېـږي. په غرنیو هموغمره د پسرلي باران هم ډیر وي. توفان اوس په دې سیمه کې له لویدیځه تر ختیځ راپو

سیمو کې اکثراً عادي د واورو توفانونه وي چې شدید باد لري او واوره له ځان سره وړي په داسې حالت کې انسانان  
چې د سرحدي تحدید د کمیسون  سوي    او ژوي ئـې مخې ته نـۀ سي دریدالی. د همدغسې یوۀ توفان په لړ کې ویل

تر څنگ ئـې    او  تنه غړي له السه ورکړل  ۲۴ه ډیر آسانه کوتل څخه تیرېدله خپل  نیمایي ډله چې د ا و سفید یا پداگي ل
 ډیرې کچرې، څو آسونه او بې شمیره کڅوړې او مواد ئـې له السه ورکړل.  

په ژمي او پسرلي کې له غرونو څخه تیریدل هیڅکله خوندي نـۀ وي مگر دا چې هوا ښه وي. هغه توفان چې له  
 لویدیځ لوري را الوزي باید ځان ورڅخه وساتل سي.  

. په بادغیس کې د شمال پیاوړی باد چې د یو سلو شلو  يد مې د میاشتې له رسیدا سره هوا په عام ډول ثابته او ښه و  
بیست روز باد دی او د هرات په دره کې نامتو دی نـۀ چلیږي. خو بادغیس کې کله ناکله    –و –صد    –باِد   –ورځو  

غونډیو او ورڅیرمو ځایونو کې باران ډیر وریږي او دا د هرات په چم گاونډ سیمو کې  ،په ځانگړې توگه په غرونو
شدت زیاتوالی اچوي. د مې د میاشتې په پای او د جون په میاشت کې هوا توده وي خو ډیره توده نـۀ وي    هد پ د با

چې څوک ورسره ناراحته سي. په دې فصل کې واښـۀ پریمانه وي؛ کله چې واښـۀ مخ په وچیدو سي دا د پسرلي د  
 پای نښه ده او دوبی پیل کـېـږي. 
پورې( تود وي خو بې حده تود نـۀ وي او په سویل کې د غونډیو    ۲۱د سپتمبر تر    د بادغیس دوبی )د جون له لومړۍ

 سناتوریم ورڅخه جوړېږي.   عالي په لمنو کې پریمانه ځایونه سته چې هوا ښکلې او صحي ده او فوق العاده
له نا کله په  فارنهایته ورسیږي او ویل سوي چې ک  ۱۰۰د کشک او قلعـۀ نو د هوا د تودوخې اعظمي درجه ښایي تر  

قلعـۀ نو کې تود باد احساس کـېـږي. خو د شپې له پلوه هوا توده نـۀ وي او نـۀ دا سیمه په عام ډول غیر صحي ده.  
کشک یوه استثناء ده خو کیدای سي دا به هم د صحي اقداماتو د لږوالي له کبله نسبي وي. همدا شان د مرغاب د درې  

 په ټیټو سیمو کې تل تبه خپره وي.  
و وخت د جوالی د میاشتې په دویمې پیل کـېـږي چې هرات کې له دې نیټې شل ورځې    د بادغیس د وربشو د لـــ 

مخکې پیل کـېـږي. څرگنده ده چې د سیمې د لوړوالي او کښته والي له کبله سیمه ییز توپیرونه د لو کولو لپاره وي  
غنمو لو تل د وربشو د لو کولو له وخته لس ورځې  او د مرغاب د لو کولو وخت د هرات په پرتلې ال وختي دی. د  

 وروسته وي. 
پرته تر ډېره وچ سوې وي. د سپتمبر په میاشت    غرونوله    ـۀ د آگست میاشت ښه وي خو توده وي. دا مهال نو واښ

کې هوا بدلون مومي او په محسوس ډول سړه وي. دا په عام ډول کټ مټ لکه د هندوستان د سړې هوا په شان  
ه میاشت وي. منی د سپتمبر د میاشتې په پای کې کله چې د دوبي تودوخه الره سي پیل کـېـږي. د کال تر  خوندور

خو دې میاشت کې هوا    ټولو فوق العاده عالي میاشت د اکتوبر میاشت ده. نوامبر هم کیدای سي ډیره ښه میاشت وي
رخه ورېږي. د دسمبر په میاشت کې هوا د نوامبر چنداني ثبات نـۀ لري. د شپې له پلوه هوا تر صفر الندې ټیټه او پ

پر سرونو سیمه ییز توفانونه پیل    غرونود  د میاشتې په پرتله ال نوره هم بې ثباته کـېـږي او ژمی رانیږدې کـېـږي.  
وي. دا توفانونه کله ناکله باران راوړي چې کیدا یمه سي په ټیټو سیمو کې په امانټې »ن  یاو سپینه واوره ورباندې وور 

منجده باران« او واورې واوړي. لنده پرخه په عامه ژبه د شبنم په نامـۀ یادېـږي. د دسمبر د میاشتې په پای کې ده  
 چې ژمی په رښتیا پیل کیږي. 

 مونډه وربشې   ۵۰۰۰۰مونډه غنم،    ۹۰۰۰۰ز کال کې اټکل سوی وو چې ددې سیمې د غالتو مازاد حال به  ۱۹۰۴په  
مخفي ډول روسي خاورې ته صادر سوي دي. جوار او ږدن د دویم حاصل په توگه کرل  وي چې ټول ئـې په پټ یا  

کـېـږي او د آگست د میاشتې په پای د سپتمبر د میاشتې په پیل کې تکرار کـېـږي. له دې ځایه له خټکیو پرته نـۀ کومه  
هندي مونډه ول. )ایم.    ۶۸۰۰۰ز کال کې د بادغیس د غالتو مالیات  ۱۹۱۲میوه او نـۀ سابـۀ ترالسه کیدای سي. په  

   : ( د بادغیس رمې په الندې ډول اټکل سوي دي۱۹۱۲،  ۳او. 
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 ۷۰۰۰ آسونه ۴۰۰۰۰۰ پسونه 

 ۱۰۰۰۰ خرونه ۵۰۰۰۰ کورني څاروي

    ۶۰۰۰اوښان

 

    ز کال کې ئـې  ۱۹۰۴په پورتنیو شمیرو کې د درانیو او غلزیو د څارویو شمیر نـۀ دی شامل. جگړن ونلیس چې په
ښیي. دوی اکثریت ئـې د اوبې د ولسوالۍ    ۱۰۰۰۰له سیمې لیدنه کړې وه د بادغیس د وگړو شمیر د اټکل له مخې  

 شوقیان دي.  غلزي دي. دا غلزي یو شمیر جاغر واله توپک لري خو د جگړې لږ 
  ۲۰۰د سرتیرو په هکله باید وویل سي چې د باال مرغاب او ذوالفقار تر منځ یوازې څو سوه خاصه داران او نیږدې 

   آس سپارۀ پراتـۀ دي.
د بادغیس ټول ولس له هغو کوچیانو جوړ دی چې متداوماً خپل استوگنځي د کال په ځانگړو فصلونو کې بدلوي. که 
یوه دره په یوې میاشت کې په وگړو ډکه وي کیدای سي بله میاشت تشه توره وي یوازې څو کورنۍ پاتې کیږي چې 

 د کښت او پټیو پالنه وکړي. 
د آس سپرو نیمه قطعه "   :خاصه دارانو  ۱۰۰د چهار سدې په ولسوالۍ کې د )دا    :)ن(  ۶۵  –  ۶،  ۳۵  –   ۳  :بادقول
مایلۍ کې واقع    ۷دا کلی د تخت دختر پادشاه د سویل ختیځ په  خاصه دارانو( لپاره یو کلی دی.    ۸۰سپاره" او    ۶۰
 .  دی

 )ن(  ۶۵  – ۶،  ۳۵  –  ۳ :باد قول :وگورئ :بادقول
مایلۍ کې د خیرې   ۱۶د فیروزکوهیانو په سیمې کې د قادس د شمال ختیځ په   :)ن( ۳۲  – ۶۳، ۳۴  – ۵۴ :باد َرَوک

سرځوړی    هپه سویلي پاې کې پر مخ ځي. له دغـۀ ځایه وروسته د باد روک تگاو ته یو  ۀخانې سړک د باد روک د غر
  ې دي. )هیرا سینگهـ( ه د اوبو یوه چینه یا کوچنۍ ویاله سته. اوبـۀ ئـې نسبتاً تروتیا شیوه الره کښته سوې چې همدل
 کې واقع دی.   ۶۳ -۲۹، ۳۴ –  ۵۴دا دوه کلي دي، دویم کلی ئـې په 

 مایله کښته یوه کال ده. )میتلند(  ۸د هري روډ پر کیڼې غاړې له اوبې  :)ن( ۶۳  – ۵،  ۳۴ – ۱۹ :بگل
بي. سي.( همدا    ته نیږدې یو کلی دی. )اې.  نو  د قلعـۀ نو په سویل کې او قلعـۀ  :)ن(  ۶۳  –  ۷،  ۳۴  –  ۵۸  :باغک

شان دا نوم یوې تنگې درې ته ورکړل سوی چې په قلعـۀ نو کې د لمان په اساسي درې کې له سویل ختیځ لوري 
خرگیتو په نامـۀ یادېږي. په   د راڅرگندېـږي. دې درې الندې یوه ویالـۀ بهیږي چې په پسرلي کې راپورته کـېـږي او

کیږدۍ   ۶۰سیمې یا محلې سته چې    ېهزاره گانو یو شمیر استوگن  دې درې کې چندانې ډیر کښت نـۀ دی سوی او د
خپل څاروي په کې ساتي. دلته ولې سته    ې هلتهچ  دي  یا خرگاه کیږي او یو شمیر له خټو جوړ ځایونه ئـې جوړ کړي

یره  خو اکثریت ئـې د ولې ونې دي او د باغک د ویالې په اوږدو کې شنې سوې دي. په اپریل په میاشت کې دا دره ډ
 ( ۱۹۰۴باتالقي وي. یو ټیټ کوتل سته چې د باغک د درې له سره )درۀ اسماعیل( ته الره ورکوي. )ونلیس، 

شهر سړک ورڅخه تیریږي او د درېوو یا    خرم  –دا یو تگاو دی چې د فارسي    :)ن(  ۶۳ –  ۲۷، ۳۳  –  ۵۷  :باغان 
سویل لوري راځي چې د ټیک کلي ته نیږدې  څلورو خوړونو له یو ځای کـېـدنې څخه جوړ سوی دی دا خوړونه له  
د خوړونو ته راځي،  دغو خوړونو  اوبـۀ  د چینو  کـېـږي.  یوځای  اوبو   سره  گډو  د  کیدنې وروسته هم  یو ځای  له 

ې د هزاره  کژوروالی چنداني ډیر نـۀ دی او پورې غاړه اوښتل ورڅخه آسانه دي. ویل سوي چې په دې منځغري  
مایلۍ کې د نقشې له مخې وینو چې باغان    ۱۲کورنۍ ژوند کوي. د ټیگ د شمال په    ۳۰۰گانو، تایمنیانو او مغولو  

باغاِن پائـین او    : ( ال نور وړاندې سویل لور ته دو نور کلي ديبولوا له تگاو سره یو ځای کـېـږي. )صاحبداد خان
 .  ي)ن( کې واقع د ۶۳ـ   ۲۷، ۳۳  – ۵۳)ن( او په   ۶۳ –  ۲۷، ۳۳ –  ۵۵ :باغاِن سفلی چې په 

دا د تایمنیو په سیمې کې یوه تنگه مارپیچه دره ده چې په هماغـۀ سر کې    :)ن(  ۶۳  –  ۴۰،  ۳۳  –  ۴۵  :باغارستان
په اوبو چې    کانالاو دره د یوۀ    ئـې هر چیرې چې ځمکه ئـې موندلې هماغلته ئـې ښه پریمانه کښت په کې کړی دی 

وري یو سړک راغلی دی چې د هنوت تگاو له ډډې د بابا عالي ترینه اوبـۀ لري خړوبیږي. دې درې ته له لویدیځ ل
خیږي او له هماغه ځایه له یوۀ ټیټ کوتل څخه د اوښ د تگ لپاره د سړک له الرې تیریږي او   تهڅوکې    شماليغرۀ  

دي   کورونه ۶۰اسفنجي ته ځي چې د باغارستان په سر کې د استوگنې یوه سیمه ده. دلته د روډ په اوږدو کې ټولټال 
غالتو پټي ولیدل چې تر دې  چې کوچنۍ کوچنۍ جونگړې دي. ِمرک د سپتمبر په میاشت کې د درې په سر کې د  

د    د اوبو یو بهیر  مایله  ۱۲نـۀ ول او په کښته ځایونو کې پاخه ول. ددې ځای له سره    ال  دمه والړ ول او لو سوي
فارسي تر منځ سړک تیر   –جاوجه له تگاو سره یو ځای کـېـږي چې له ختیځ لورې راځي او کښته ئـې د تیورې  

د یوځای کـېـدنې ټکی ته نیږدې یوه کنډواله کال والړه ده چې هم د دهانـۀ باغارستان  او د تگاو    د اوبو د بهیرسوی دی.  
تر گډ سوي بهیر الندې چې لویدیځ لور ته   د ویالېد تگاو او    او هم د دهانـۀ جاوجه په دواړو نومونو پیژندل کـېـږي.
تر دوه وو مایلو   الندې نوره  ې تر ټکيد اوبو د یوځای کیدنبهیږي دا بهیر د باغارستان په نامـۀ یادېـږي او دره  
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مایله اوږد دی؛ د    ۶یارډه پراخه ده. په همدغـۀ واټن کې د باغارستان تنگي ته ننوځئ. دا تنگی نیږدې    ۳۰۰پورې
یارډو    ۱۵تر    ۱۰فیټو ژور او له   ۲تر    ۱له    د اوبو بهیریارډو پورې دی او   ۳۰تر    ۲۰منځنې کچې ارتوالی ئـې له  

په دواړو ډډو کې سرځوړي گړنگونه دي. دا تنگی د توپونو د وړلو لپاره عملي نـۀ    اوبو د بهیرپورې ارت دی. د  
وختونه بار وړونکي څاروي کوالی سي له منځه ئـې په آسانۍ    رسیالبي وي له دې په استثناء نو  سینددی خو کله چې  

. په داسې حالت کې باید د غرونو په مقابلې د سیالبي کیدلو پر مهال تیریدل نا شوني دي  سیندد  له تنگي څخه  تیر سي،  
کار واخیستل سي. دا الره د بار وړونکو څارویو    بایدکې له یوې تللې الرې څخه    خوا  خواکې یعنې د تنگي په سویلي

لپاره عملي نـۀ ده یوازې پلي سرتیري او هوښیار یابوگان ورباندې تلالی سي. ډیره به گرانه وي چې دلته دې سړک  
  سیند ې تنگی دې د باروړونکو څارویو لپاره د کار وړ وگرځي ځکه الره یې ډیره سرشیوه او ډبرینه ده.  جوړ سي چ

د واورو له ویلي کیدلو وروسته سیالبي کیږي عمدتاً د مې، جون او جوالی په میاشتو کې او د مې له میاشتې مخکې  
ې خروجې الرې کې کله چې سړک د باغارستان د  کې دومره ډېرې اوبـۀ نـۀ وي. د آستانې د کلي په لویدیځ   سیندپه  

کښته ځي او کله چې د باغارستان سیند کیڼ لور ته تاویږي د خرم شهر یو   سیند په کیڼې غاړه کې د یوۀ مایل لپاره
کوچنی تگاو هم ورسره یوځای کـېـږي او له همدې ځایه وروسته د تگاو اړخ په نامـۀ یادیږي. له دې ال نور کښته بیا 

ورسره یو ځای کـېـږي. د  سینداو له لویدیځ لورې د سفیدان  سیندوا په نامـۀ یادېـږي او له ختیځ لورې د تولک د بول
مایلې الندې د ایشالن تگاو ته   ۶دومره گډو سویو اوبو د بهیدا تگلوری شمال ختیځ خوا ته دی چې له قلعـۀ ایشالن  

 .  بُـغارستان په نامـۀ یادوي اوسنۍ نقشې دا نوم دورغورځي. )ِمرک، صاحبداد خان( 
  ۱۰ل د عالقه دارۍ یو کوچنی کلی دی. د اڅکزیو  اود سبزوار د ز  :)ن(  ۶۲  –  ۱۷،  ۳۳  –  ۱۸:  بغ بغو  :باغ باکه

 مایلۍ کې واقع دی.   ۸کورونه په کې ودان دي. )اې. بي.سي.( دا کلی د سبزوار د سویل په 
او ) د کوالن، کشک او د بابا د کوتل له   دا د باال مرغاب د کشک د ولسوالي  :)ن(  ۶۲  –  ۱۵،  ۳۴  –  ۴۵  :باغچه

  ۲۵قلبې ځمکه لري او هره قلبه ئـې    ۵کورونه دي چې    ۳۰دې کلي کې  الرې( د هرات پر سړک یو کلی دی.  
 ( ۱۹۰۴پسونه او وزې لري. )ونلیس  ۱۲۰۰اوښان او  ۲۰کورني څاروي،  ۴۰خرواره حاصل لري، کلیوال  

کورونو کلی    ۲۱۰دا د کشک په ولسوالۍ کې د جمشیدیانو د    :)ن(  ۶۲  –   ۱۵،  ۳۴  –  ۴۵  : باغچـۀ میرزا غالم مـحـمد
 (۱۹۰۴لیس دی. )ون

 کورونه لري. )پیکاک(  ۳۰ویل سوي چې دا د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی او  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :باغچـۀ مهتر
 کورونو یو کلی دی. )پیکاک(  ۲۰۰ویل سوي چې دا د هرات په شمال کې د  :۶۲  – ۱۵، ۳۴ –  ۲۲ :باغِ دشت
 ( ۱۹۰۴قه دارۍ کې د اڅکزیو یو کلی دی. )ډابس  په عال  اولدا د سبزوار د ز  :)ن(  ۶۲  –  ۳۵،  ۳۳  –  ۳۰  :باغِ جان
 کورونو یو کلی دی. )پیکاک(  ۱۲۰ویل سوي چې دا د هرات په ولسوالۍ کې د  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :باغِ مراد

ځانگړی سوی    یو  دوی ته  دا ځای  هغه افسران چې هرات ته ځي  " :۶۲  –  ۱۳،  ۳۴  –  ۲۱  :باغِ شهزاده عبدالقاسم
په دیوالونو کې محصور ځای دی چې د باغِ شهزاده عبدالقاسم په نامـۀ یادېږي  دی، دا ځای یو لوی ځای دی او  ځای

لوړه ودانۍ ده چې د بام له سره ئـې د    چې له هرات څخه څه د باندې یو مایل لیرې واقع دی. باغ کې یوه څو پوړیزه
 سپارۀ  ۱۱الره دومره تنگه ده چې افسران چې د بنگال د  سیمې یو ښکلي منظره په سترگو کـېـږي. بڼ ته د ننوتلو  

 خپل آسونه د باندې پرېږدي. )میتلند( سولمجبوره  تنه سپارۀ ورسره بدرگه ول ۲۰ځواک 
درې کې خواجه گان استوگن دي.    دې   دا د واخال د سیند یوه کوچنۍ څانگه ده. په   : ۶۲  –   ۵۳،    ۲۶  –   ۳۳  :باغـِت

 . مایلۍ کې واقع ده ۵۸ر د ختیځ په دا سیمه د سبزوا)امام شریف( 
دا د اسالم کال او کوشان )کوهستان( د سړک په اوږدو کې یو کلی دی چې له اسالم    :۶۱  –  ۱۰،  ۳۴  –  ۳۹  :باغ خانه
سره کورني څاروي لري.    ۶۰تنه دي او    ۱۲۰کورونه دي. کلیوال    ۴۰مایله لیرې دی. دې کلي کې    ۴  ۱/۲کال څخه  

 (۱۹۰۳یمانه اوبـۀ تر السه کیدای سي. )ونلیس دلته له هري روډ څخه پر

 ن(  ۶۴ –  ۵۸ ، ۳۳  – ۱ :بغران خوله( 
دا د خواجه قلندر د شمال په یو مایلۍ کې په کشک کې یو کلی دی. دلته د    : ۶۲  –   ۴۱،  ۳۴  –  ۴۸  :بهادر خان

مایله   ۱۰سویل ختیځ څخه دا کلی د کشک د سیند پر غاړه د کشک له  کورونه دي. )اې. بي. سي.( ۱۲۰ یانوجمشید
 .  لیرې دی

 ن(  ۶۵  – ۱۳، ۳۴ –  ۲۶ :باري :وگورئ :بهاري( 
مایله کښته یو کلی دی. د کلي    ۴د هری روډ پر ښۍ غاړه له تونیان څخه   : )ن(  ۶۲  –   ۳۰، ۳۴  –   ۱۸  :بهایي  :باهي

 استوگن وگړي شیخ آبادي جمشیدیان دي. )اې. بي. سي.( 

 ن(  ۶۲ –  ۳۰،  ۳۴  –  ۱۸ :باهي :وگورئ :بایي( 
ۍ  ـندا د هرات سویل ته تر ټولو وروست  : )ن(  ۶۵  –   ۵۲تر    ۶۴  –   ۴۲،  ۳۴  –   ۲۴تر    ۳۴  –   ۱۴  :بنِد بیان  :بیان بند

چې مخکې له دې چې د بابا غرنۍ لړۍ د هرات والیت خاورې ته ننوځي د بابا غر په درېو ښاخونو   هغرنۍ لړۍ د
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ویشل کـېـږي. دا نوم په سم ډول د همدې لړۍ ختیځې څانگې ته ورکړل سوی دی چې لویدیځه څانگه ئـې د سپین  
ې د غور د والیت د چغچرانو د اوسنۍ نقشې د بند بیان لړۍ په دې ډول ښیي چغر )سفید کوه( په نامـۀ یادېږي.  

 .  مایلۍ کې له هري روډ سره موازي پر مخ ځغلي ۱۲سویل په 
د کوچینو الرو تر څنگ پینځه اساسي کوتلونه د هري روډ له درې څخه دې لړۍ ته الره ورکوي. دا کوتلونه له ختیځ 

س او غوټه چک. ددغو کو  :لوري دا دي ر  تلونو هر یوۀ شرحه به ددوی چپري، زرتالي، اشترخون یا شتر خون، و 
 تر نومونو الندې راسي. )اې. بي. سي.( 

 دا د قلعـۀ نو د هزاره گانو یو قومي څانگه ده.  :بې باغـه
مایلۍ کې دا تگاو د شمال له لوري    ۱۶  ۳/۴د حوِض بهانگی د ختیځ په    :۶۴ –  ۴۹، ۳۴  –  ۱۰  :بیدک  :بیدک تگاو

مایل په اندازې    ۴/ ۳ک خلیفه پورې د تربولک دره د  ړ دغـۀ ځایه تر سد تربولک له سیند سره یوځای کـېـږي. له هم
همدا شان په همدغـۀ نامـۀ یو کلی دی چې د گذر پم د  (.  ۱۹۰۴پراخه ده او په ښکلو بوټو پوښل سوې ده. )ونلیس  

 شمال ختیځ په لس مایلۍ کې واقع دی.  
 یوه قومي څانگه ده.   یانود جمشید :بای نام :بې نام
د فراه د سویل  دا د فراه د قلعـۀ کاه په ولسوالۍ کې د څلورو کلیو یوه ډله ده چې    :)ن(  ۶۱  – ۱۴، ۳۲  –  ۸  :باج ِده

 کلي د ملک د نامـۀ له مخې اخیستی دی. د اوسمهال د خپل هر کلي خپل نوم واقع ده،  مایلۍ کې ۱۶لویدیځ په 
د    پگو ځمکه لري. د اوبو  ۸  ۱/۲ي او  کورنۍ ژوند کو  ۲۰۰چې دې کلي کې    ویل سوي  :د حبیب خان بارکزي کلی

 متروک کاریزونه هم سته.  ۴موجوده سرچینې تر څنگه دلته  
 

 :د شاه پسند خان بارکزي کلی
 
 

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