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

 

 
 

 ۱۳/۰۵/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت آریا 
 

 ژرونال  خيیتأر - اسي ید افغانستان س
 ای 

 تر یگز خيی تأر - اسيی افغانستان س د
 

 دریم ټوک 
 برخه ږمهش ویوسل

 هرات
 

 او 
 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې 

 تصحیحات 
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 
GRAZ – AUSTRIA 

1975 

 لودویک آدمک 
 

  ۴۳۰۰۰دا نیمه والیتي ولسوالۍ    غوریان چې لومړۍ درجه ولسوالي ده د هرات والیت یو اداري واحد دی.  :غوریان
؟( کلیو کې استوگن دی. ددې ولسوالۍ د کروندگرو وگړو شمیر د اټکل له مخې    ۵۹)  ۵۶لري چې په    تنه وگړي
جریبه ځمکه د څړځایونو لپاره لري. دا    ۳۰۰۰۰۰جریبه ځمکه ده.    ۴۲۰۰۰۰دی او کرنیزه ځمکه ئـې    ۲۶۰۰۰

سره او په    ویل کې له سبزواري په شمال کې د گلران له ولسوالۍ سره، په ختیځ کې له زنده جان سره، په سولولسوا
په مقیاس نقشو کې کوهستان لیکل سوی    ۱ :۲۵۰۰۰۰لویدیځ کې له کوهسان سره پوله لري چې ) د کوهسان نوم د  

ز کال  ۱۹۱۴په د ډیموکراسۍ په دورې کې پنځه تنه استازي په ولسي جرگې کې درلودل.  د غوریانو ولسوالۍ  دی(.
   : یکې غوریان په الندې ډول شرحه سوی د
څخه یا    «1پوزِک کفتر خان»د هري روډ په سویلي غاړه کې له  دا ولسوالي    دا د والیت تر ټولو لویدیځه ولسوالي ده. 

د کفتر خان له پشتې څخه پیلیږي او د هرات له مرکزي ولسوالۍ څخه ئـې جال کوي. په شمالي غاړه کې غوریانو 
دا ولسوالي د سیند په    ل کیږي چې په هرات پورې اړه لري.کې ممیزک او شیخیوان یا شکیبان او سنگ بست رانغاړ

یعنی په سویلي غاړه کې ئـې کافر   اوږدو کې تر هغـۀ ځایه غځـېـدلې چې سیند په افغان خاوره کې پر مخ درومي؛
اً د کافر  بیا تقریب  (2و د کنډوالې کالــَـقلعـۀ شیرخاِن ن)اسالم کال ته اړول سوی دی او د   م ال راځي چې اوس ئـې نوک

 د سیند پر ښۍ غاړه ځان ذوالفقار ته رسوي. غوریان  کال شمال لور ته. 
 ددې ولسوالۍ شمالي پوله د »سیاه بوبک« غرنۍ لړۍ ده چې د هري روډ دره له بادغیسه جال کوي.

و تر منځ ویش موږ ته ال تر اوسه په ځیر نـۀ دي څرگند او د هـېـواد دې برخه کې د  رسویل ته د غوریانو او سبزوا
 ز کال پر مهال په ډېر لږ ندرت که کوم څوک د استوگنې لپاره لیدل سوی وي.    ۸۵  – ۱۸۸۴

 
1 - Puzak Kaftar Khan 
2 - Kala Sher Khan- i -Nao 
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  ۲۶۷۸فیټه دده. غوریان په خپله    ۲۵۰۰سیمو د سطوحو د لوړوالي منځنۍ اندازه نیږدې    مسکوني  د  ددې ولسوالۍ
ز( حاکم ویل سوي چې  ۱۸۸۴فیټه دی. ددې ولسوالۍ اوسنی )  ۲۸۸۰فیټه او زنده جان    ۲۴۶۰یټه لوړ دی، کوهسان  ف

 غالم محـمد خان پوپلزی نومـېـږي.  
 اساسي کلي ئـې غوریان، زنده جان، شیخیوان، ممیزک، برناباد، شاد ِده، روزنک او کوهسان دي.

   :الندینۍ احصائـیه د میلتند د راپور له مخې اخیستل سوې ده په هکله ، د اړتیا وړ شیانو او نوروود وگړ
 

د کورنیو   استوگن وگړي  کلي
 شمیر

 برناباد 

 ۴۰ پاړسي وانان

 ۲۶۰ تاجیکان 

 ۴۰ تیموریان

 ۳۰ کیانیان

 ۲۰ طاهریان

 زنده جان

 ۴۰۰ َدَره غزنیان 

 ۲۰۰ تاجیکان 

 ۷۰ علیزي 

 ۲۰ پوپلزي

 ۲۰ بارکزي

 ۱۰ نورزي

 ۴ اڅکزي

 ۱۰ خوگیاڼي 

 ۴۰ ماکو  

 شیکیباِن تاجیک 

 ۲۰ اڅکزي

 ۱۵۰ تاجیکان 

 ۳ الکوزي

 ۲۰ بیالبیل

-Shaikiban-i شکیباِن موري 
Mauri 

 Mauris ۳۰۰ موریان

 Mauris ۳۰۰ موریان ممیزک 

 Aku (Aoghu) آکو )اَوغــو(
 ۶۰ تاجیکان 

 ۳ الکوزي

 شاه ِده شاده

 ۲۰۰ عربان 

 ۱۰ فیروزکوهیان 

 ۳۰ هزاره گان 

 ۱۵ ماکو 

 ۲ ترین

 Ruch ُرچ Roj روج

 ۵۰ هزاره گان 

 ۱۰ تاجیکان 

 ۲۰ ضربیان

َسبُـل او )کله  
 دراز(

Sabul (and 
Kala Daraz) 

 ۲۰۰ تاجیکان 

 ۵ علیزي 

 ۱۰ بارکزي

 ۳ پوپلزي

 ۲۰ هزاره گان 

 ۲۰۰ تاجکان روزنک 

 ۸۰ تاجیکان  دای گرگان  ِدۀ گرگان 

 Istaonun ایستاونن  هومان

 ۱۰۰ تاجیکان 

 ۱۵ پوپلزي

 ۵ علیزي 

Kala Guzal  ۱۰۰ تاجیکان 
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قازه )قله  
 غـُـزال(

 ۱۰ اسحاقزي 

 ۱۰ پوپلزي

 ۷ الکوزي

 ۳۰ تاجیکان  ِدۀ ران )روشــَـنو( او قالی جوهر

 زنِگ صباح 
 ۱۰۰ تاجیکان پاړسیوانان او 

 ۱۰ علیزي 

 ۱۰ هزاره گان  قال تغذي کالتـۀ غازي  

 شاباش 
چغه  چغتائـیـان 

 تیان
Chaghatais ۱۰۰ 

 ۱۰ هزاره گان 

 Mubaris ۱۵۰ موباریان   کوهسان

چغه  چغتائـیـان  
 تیان

Chaghatais ۱۵۰ 

 ۳۰ لغاریان 

 ۲۰ هزاره گان  

 ۳۷۴۷ ټولټال 
 

  ۳۶۴۷کلیو ډلې مشخصاً په خپله د غوریانو کلي دي چې د وگړو ټولټال شمیر ئـې  پورته یاد سوي اتلس کلي یا د  
 نو دي. ـکورنۍ ئـې د پښت  ۳۰۰کورنۍ دی او له دې ډلې 

 َموندۀ په جنس ده.  ۳۶۲۷۱غیرانه نقدینه او  ۷۴۱۰۹د غوریانو ددولتي مالیې عاید 
 خروراه دی  ۱۳۴۲۵سرجمع یا ناخالص تولید 

   : کال کې د غالتو مازاد عاید په الندې ډول اټکل کړی دیز ۱۹۰۴جگړن ونلیس په 
 

 مونده ۳۶۰۰ غنم

 مونده ۱۸۰۰ وربشې
 

 دا هم د یادولو وړ ده چې د وریجو او دالو یوه څرگنده شمیره هم دلته کرل کـېـږي. 
 کورني څاروي دلته دي.   ۵۰پسونه او   ۴۶۶۰۰محـمد تقي خان اټکل کوي چې 

( د غوریانو د ښارگوټي لپاره وگورئ الندینۍ ۱۹۰۶، بومي معلومات، ۱۹۰۴)پیکاک، میتلند، اې. بي. سي.، ونلیس  
 مقاله.  

د هرات په والیت غوریان لومړۍ درجه ولسوالي ده او هم  فیټه.    ۲۶۷۸  :لوړوالی   :۶۲  –  ۳۰،  ۳۴  –   ۲۰  :غوریان
ز کال د احصائـیـو له مخې چې د افغانستان د کرهڼې او اوبو لگولو وزرات د احصائـیې  ۱۹۶۷کې یو کلی دی. د  

ئـې   ۵۹ریاست خپارۀ کړي دي ویل سوي چې غوریان   د اخته وگړو شمیرو  د کرهڼې په ډگر کې  او  کلي لري 
نورو احصائـیوي معلوماتو لپاره د هرات تر سر لیک الندې  د ال  تنه دی.    ۶۱۹۰تنه او د ځمکوالو شمیر ئـې    ۲۵۸۲۰

د غوریانو د ولسوالۍ اساسي   :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی۱۹۱۲، غوریان په راتلونکی جدول وگورئ
  مایله اوږدوالی لري.   ۲ ۲/ ۱مایله لیرې دی. دا یو لوی، تنگ او وروسته پاتې ځای دی چې    ۴۱  ۱/۴ځای له هراته  

دان په پورتنۍ ک په څلورو برخو ویشل سوی دی، دوه پورتنۍ برخې او دوه کښـتـنۍ برخې، یعنی ، کیسان، ف  غوریان
 برخه کې؛ سرآسیا، غـُـنجان په کښتنۍ برخې کې.  

   :په الندې ډول :کورنۍ استوگنې دي ۲۵۰دان کې  ک په کیسان او ف
 

 ۵۰۰ پاړسیوانان او تاجیکان 

 ۵۰ بارکزي

 ۱۰ ماکو 

 کورنۍ لري په الندې ډول  ۵۸۰آسیا او غنجن او سر 

 ۵۰۰ پاړسیوانان او تاجیکان 

 ۳۰ پوپلزي

 ۴۰ علیزي 

 ۱۰ اسحق زي 

 کورنۍ ۱۱۴۰ ټولټال
 

ز کال( د  ۱۸۸۵روي ساتل کـېـږي چې په )ادلته خلک د پسونو غټه شمیره ساتي، همدا شان بې شمیره کورني څ
 دلته بې شمیره بادي او د اوبو ژرندې دي.  . وو ۱۳۰۰او د کورنیو څارویو شمیر ئـې  ۱۱۰۰۰پسونو شمیر ئـې 
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ونو یا کانالونو له الرې چمتو کـېـږي چې د بند آباد له سیند څخه سرچینه اخلي او هم په  سیندددې ځای اوبـۀ د سترو 
 زیرمو کې زیرمه کــېـږي.  سترو د اوبو  ۷

د لښکرکوټ ددرولو لپاره په هر ځای کې ځایونه سته. اوبـۀ ئـې له کاناله دي.  د غوریانو په سویلي څنډه کې  دلته  
واښـۀ نـۀ سته. شمالي خوا ئـې تر کښت الندې ده. همدا شان په سویلي خوا کې د خواجه جمال په زیارت کې د اوبو 

 توپونه لري چې په کچرو لیږدول کیږي.   ۲یوه پوځي کال ده لکه گارنیزیون چې  یوه لویه زیرمه سته. دلته
 راتلونکي مقاله  :خروارو تر منځ دی. همدا شان وگورئ ۴۰۰۰او   ۳۰۰۰ویل سوي چې د غالتو کلني تولید د 

  مایلو په واټن له یو بله    ۳د غورماچو په وادۍ کې دوه ځایونه دي چې د    : )ن(  ۶۳  –  ۴۷،  ۳۵  –  ۴۴  :غورماچ
 جال دي.  

 ۶۴ –  ۲،  ۳۳  – ۰ :مشکان :وگورئ :غور مشکان
شاخ له درې څخه تر هري روډ    هد سـفیټه. دا    ۶۲۰۰  :لوړوالی  :۶۲  –   ۳۳،    ۳۴  –  ۱  :غوجه گک  :غوته چک

 ژ( کې یو کوتل دی.  – پورې په سفید کوه )سپین غر 

ن(  ۶۳ –  ۱۰، ۳۳ –  ۵۳ :خواجه گک :وگورئ :غوته چک( 
 دا د محمودي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.  :غالم علي
مایله پورته یو کلی دی. )ونلیس، جون   ۹دا د هري روډ پر ښۍ غاړه له تونیانو    :۶۲  –  ۴۱،  ۳۴  –   ۱۷  :غالم بچه

 مایلۍ کې واقع دی.   ۲۸( او دا کلی د هرات د سویل ختیځ په ۱۹۰۴
مایلۍ کې یو کلی دی. )آی.    ۲دا د هري روډ پر ښۍ غاړه د تونیانو د لویدیځ په    :)ن(  ۶۲  –  ۲۸،  ۳۴  –  ۱۷  :غوران

 مایلۍ کې دی.   ۱۸سویل ختیځ په بي. سي.( او د هرات د 
مایله )د سړک له الرې( یو   ۳۳  ۱/۲  په اوږدو کې  الرې)ن( دا د هرات میمنې د    ۶۳  –  ۵۰،  ۳۴  –  ۵۳  :ِگـلـَـک

ز کال د اکتوبر په میاشت کې د خرگاه یو ۱۸۸۵منزل دی او ختیځ ته ئـې قادس لږ شمال لور ته واقع دی. دلته په  
 .  شان په همدغـۀ نامـۀ په درۀ گــِــلــَـک کې یو کلی هم سته همداکمپ وو. )اې. بي. سي.( 

اوسنۍ نقشې یو ځای د گلخنج په نامـۀ په  چهار سدې په ولسوالۍ کې یو کلی دی.    دا د  :۶۵. ــ    ۳۵ــ    :گلخنج  :گلخن
 . )ن( کې ښیي ۶۵ –  ۳،  ۳۵ -۲

کورونه لري. )اې.    ۱۰۰او ویل سوي چې  د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی  دا    : ۶۲، ــ  ۳۴ــ    :گرد آب  :گرداو
 بي. سي.(

 دسمبر( ۱۹۰۳د پنیرک او د مرغاب د سیند تر منځ یوه کوچنۍ دره ده. )ونلیس، دا   : ۶۳  – ۲۷، ۳۵ – ۳۳ :گرگاو
لـعـۀ کاه په عالقه دارۍ کې د کنگ سویل ته  ق  سبزوارو د ولسوالي د   دا د   :)ن(  ۶۱  –   ۲۷، ۳۲ – ۱۷  :ِگشت  :ِگست

کورونه دي. )میتلند( داسې   ۳۰په نامـۀ یادېـږي یو کلی دی. ویل سوي چې دې کلي کې د بارکزیو  چې اوس د گنگ
 گشت.  :ښکاري چې ددغـۀ کلي نوم له گست سره ورته دي. همدا شان وگورئ

 ( ۱۹۰۴دا د تایمنیانو یوه څانگه ده. )دابس  :گودالي

 ۶۳  – ۹،  ۳۴ –  ۱۹ :کهنه آباد :وگورئ :گوهن آباد 
 )ن( ۶۲ –  ۴۹، ۳۴ –  ۵۲ :کوک :قوق :وگورئ :گوک چل

دا د بنِد بابا یا د سیاه بوبک د غرنۍ لړۍ له پاسه یو کوتل فیټه.    ۷۳۸۰  : لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۲۷،  ۳۴  –  ۴۰  :گوالح
اوسنۍ  یعنی د خواجه جیر دره.    – هرات له لوري هماغه د ننوتلو الره لري چې کوتل ئـې لري    ددی. د گوالح کوتل  

 .  په نامـۀ ځای ښیي «کوتِل هوال » نقشې د

  دا د هرات په سویل کې یو کلی دی.   :۶۲  – ۱۳، ۳۴ –  ۱۳ :گذره 
  ې الرهدا یو کوتل دی چې د پورتني هري روډ له درې څخه تر چهار سدې پورې تلل  :۶۵  –   ۲۰،  ۳۴  –  ۴۴  :گل

او قالسنگ له الرې د گلدرې له منځه  د کوتل له سره تللې الره له شمال لوري له چغچرانه د کانسي    ورڅخه تیریږي.
 پر مخ ځغلي.  

دا یوه اوږده دره ده چې له هري روډه تر مرغابه له شمالي اوب یلوونکي یا آب   :۶۳  –  ۴۰،  ۳۴  –  ۵۳  :گل چین
په نامـۀ    امپخشانه را کوزیږي. دا نوم یوازې ددې ځای پورتنۍ برخې ته اطالق کــېـږي، کښتنۍ برخه ئـې د درۀ ب

 یادیږي. 
اندې له دواړو لوریو دنگ او ستر یارډو پورې توپیر لري. پر دې درې ب  ۳۰۰تر    ۱۰۰دره په ارتوالي کې له    بامد  

فیټو پورې رسـېـږي. د سیند پر غاړو له هغو ټکیو په استثناء    ۳۰۰ډبرین گړنگونه سپارۀ دي چې لوړوالی ئـې تر  
چې لوړې دي نور پر هرځای کې له سینده پورې غاړه اوښتل شوني دي. دلته تللې الره بده او په ډیریو ځایونو کې  

په همدغـۀ نامـۀ یو کلی د قلعـۀ نو د یو ځای کـېـدنې له ټکي څخه   د تگ لپاره سخته الره ده.  ډبرینه ده او د اوښانو
یارډه پراخیږي. د قلعـۀ نو د سړک د یو ځای کـېـدنې له ټکي    ۴۰۰په لنډه الره کې واقع دی. په دغـۀ ټکي کې دا  

په ځینو ځایونو کې باتالقي ځایونه    چې  یایله دکښته دا دره د یوۀ چمن پر لور خالصیږي چې ارتوالی ئـې تقریباً نیم م
سون توکي د چم گاونډ له سیمو څخه ترالسه .  ستهي خو په کیڼې غاړې کې د کمپ وهلو لپاره ډیر عالي ځای  لرد

کورنۍ،    ۴۳۰او گاونډۍ درې کې د دراني اڅکزیو    م . ویل سوي چې په درۀ باکـېـږي. اوبـۀ ئـې ښې او پریمانه دي 
پسونه او    ۲۰۰۰۰۰اوښان،    ۴۶۰کورنۍ استوگنې دي چې    ۳۵کورنۍ او د قبچاقو او تایمنیانو    ۳۰و  د فیروزکوهیان

د اوبو ژرندې دي او هره یوه ئـې   ۶مونډه دی. همدا شان دلته    ۵۰۰۰۰آسونه لري. د غالتو کلنی حاصل ئـې  ۲۵۰
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پُـر یا خول ډکي توپک    دهن   ۸۰اوړه کوي. ویل سوي چې دې درې کې خلک    غنم  خروار  ۱ساعتونو کې    ۲۴په  
 لري.  

یارډه ارته ده او ښه کرهڼه په کې سوې ده. دفعه دار شمس الدین خان له همدې ځایه کښته   ۲۰۰دره په خیرخانې کې   
ز کال کې تللی دی او الندیني معلومات ئـې ورکړي  ۱۸۸۴له مرغاب سره ددرې د یو ځای کـېـدنې تر ټکې پورې په  

   :دي
مایله پورته یو ځای دی چې د خواجه داد په نامـۀ یادېـږي. په شل مایلي واټن کې د پیوار کال راځي. په    ۷له سیند   

کورونه دي؛ د کلي   ۲۰۰( په نامـۀ یو ځای راځي، دلته د غلزي موسی زیو  3مایلي کې د »غــاره قال )قاره قال   ۲۸
ژ( په نامـۀ یادېـږي او په    –رۀ زمبورک )زنبورک  نومیږي. په شپږدېرشم مایل کې دره نور د د   4ملک ئـې مال دند 

کورونه په کې    ۱۰۰مایلو کې خیرخانه راځي چې د غلزي موسی زیو    ۵۰مایل کې »قلعـۀ کیقباد« راځي. په    ۴۵
 استوگن دي او د کلي ملک ئـې خلیفه کامران نومیـږي. 

نیږدې شا او خواوو کې ددائـمي استوگنو    خو په  ېپه پینځه پینځوسم مایل کې دربنِد سفید راځي. دا سیمه کرل سو 
راځي چې چهار ایماق کوچیان په کې استوگن دي او د کلي  «5جوزا میامند » کېیتم مایل ـوگړو نښې نـۀ سته. په شپ

راځي او په اویایم مایل کې گلچین راځي.   6ملک ئـې دالور نومـېـږي. په دې پسې درې مایله وروسته غاریزک
او نورو ځایونو  «میامند»کوچیان په پسرلي کې گلچین ته راځي ځکه دلته پریمانه واښـۀ دي او په مني )تیرماه( کې 

یو یا ود مرغاب تر سینده تللی او بیا باال مرغاب ته ځي. په لومړي مایل کې د در  الرهد سیند تر غاړې  ږي.  ـنیـه ستت
نیزارو ځنگل پیل کـېـږي. نیم مایل وړاندې د فیروزکوهیانو د استوگنې سیمه راځي چې د »جهان دوستي« په نامـۀ  

ژ« نومـېـږي.  –»ښایي عوض وي  7د کلي ملک ئـې مال اهواز؛ لري  کورونه او یوه د اوبو ژرنده ۳۰یادېـږي او 
په نامـۀ یادېـږي. په پینځم مایل کې یو کوچنی پلن ځای د    ممایلي واټن کې یوه دره راځي چې د میانه با  ۳  ۱/۲په  

 کورونو د استوگنځي پاتې شونې په کې ښکاري. همدلته د اوبو یوه ژرنده هم  ۲۰سیند پر ښۍ غاړه راځي، چې د  
   ډیره پراخه سوې ده.کاله مخکې وتلي دي. دا دره اوس  ۱۰سته. ددې ځای خلک فیرزکوهیان دي خو له دې ځایه  

انگه ئـې پنج آو )پنج آب( ته ځي چې دوه  څپه دوه وو څانگو ویشل کـېـږي، ښۍ لور ته    الرهمایلۍ کې    ۵  ۲/ ۱په  
الرې یا غاښي بدلیږي )ددې الرې ستونی درویو یا دره له درې څخه په تنگې    دا   فرسخه لیرې ده. په اتم مایل کې

کـېـږي او    ارتستونی    ییارډه دی. په نهم مایل کې ددرې تنگالر  ۳۰خفک کړی دی(، ارتوالی ئـې یوازې    ونیزار
د مرغاب د درې پر لور پراخ کـېـږي، دغه ځای د لخي سرخ په نامـۀ یادېـږي. د »دهاِن کــُـشکک« نوم نور څوک 

ډیرې  »کوۀ میانه بامک« ته تللی چې    یوه الره. دلته ځمکه د کرنې وړ ده او پټي هم سته. له همدې ځایه  نـۀ پـېـژني
د »درۀ بام« او د مرغاب د یو ځای کیدنې ټکي ته نیږدې د اڅکزیو د استوگنو کوچني   فرسخه لیرې دی.  ۳پستې لري. دا غر 

 تنه دی.  ۵۵۰ږي او د وگړو شمیر ئـې کیږدیو ته رسی  ۱۳۰کوچني ځایونه دي چې د ټولو شمیر ئـې 
اوښان لري. ددوی د غالتو کلنی حاصل    ۲۰۰آسونه او    ۵۰پسونه او وزې،    ۱۰۰۰۰کورني څاروي،    ۴۰۰دوی  

 مونډه دی.   ۹۰۰۰
)دهن پُر( توپک لري. په درې کې دننه    ۱۳۰د قنداق له الرې ډک کیدونکي او    ۴ویل سوي چې دغه استوگن وگړي  

استوگنو د ځایونو کوچني کوچني کلي سته چې عمدتاً دراني اڅکزیان دي خو ورسره یو شمیر قبچاقي، تایمني  هم د  
 (  ۱۹۰۴ - ۱۹۰۳او فیروزکوهي کورنۍ هم سته. )شمس الدین خان، ونلیس، ډابس، 

 ۶۳  – ۴۰، ۳۴ –  ۵۳ :گلچین :وگورئ :گل چینه دره
 دا د جمشیدیانو یو څانگه ده.  :گل غـُـنډي

 )ن(   ۶۲  – ۵۹، ۳۴ –  ۵۰ :گاو خانه :وگورئ :هگلخان

 ن( ۶۲ –  ۲۴، ۳۴ –  ۱۶ : بودو شتر :وگورئ :گلو شتر( 
فیالن بولوک کې د ونو  افیټه. دا د هرات په ولسوالۍ کې په ش ۳۰۹۰ :لوړوالی :)ن(  ۶۲  – ۳۵، ۳۴ – ۱۳ :گل میر

  ۲۵۰کلی د گډو اقوامو استوگن ځای دی چې  کلی دی. دا    او د میوو دسترو بڼونو او د یوې لویې خو مخروبه کال
 کورنۍ په کې میشتې دي. )پیکاک( 

  ۱۳۰ز کال کې د هرات د والیت دویمه درجه ولسوالي وه چې  ۱۹۷۳گلران په    :)ن(  ۶۱  –  ۴۱،  ۳۵  –  ۷  :گلران
گورئ  ز کال کې خپارۀ سوي دي و۱۹۶۹د احصائـیوي معلوماتو لپاره چې په   تنه وگړي ئـې درلودل.  ۵۷۰۰۰کلي او  

دی. د گلران ولسوالي په لویدیځ کې له هري روډ، په شمال کې    ټیهرات. ددې ولسوالۍ اداري مرکز د گلران ښارگو
د گلران اقتصاد عمدتاً  له شوروي اتحاد، په ختیځ کې کشک او په سویل کې له غوریانو او کوهسان سره پوله لري.  

او د میوو بیالبیل ډولونه، پسونه، وړۍ او د پسونو غوړ   په کرهڼې والړ دی او غنم ئـې اساسي محصول دی. پستې
دا سیمه د خپلو غالیو اوبدلو د تولیداتو له کبله شهرت لري چې دلته د غالیو   . ( ددې ځای صادرات دي)زیړ غوړ

الیاس بیالبیل ډولونه اوبدل کـېـږي. دلته د قره باغ، شهربند، چغره، چیشوري، خواجه قسیم، غورقند، آب سفید، کاریز  

 
3 - Gharah Kal (Karakal) 
4 - Mulla Dand 
5 - Jaoza Maimand 
6 - Gharezak 
7 - Mulla Ahwaz 
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موندل کــېـږي. دډیموکراسۍ په دوره کې گلران په ولسي جرگې    شونېپاتې    ځایونو او ذکریا په سیمو کې د تأریخي
   :ز کال په الندې ډول تشریح سوی دی۱۹۱۴کې یو استازی درلود. گلران په  

   :د گلران په هکله د میتلند شرحه په الندې ډول دهگلران د بادغیس یوه عالقه داري ده. 
کې پخوا تیموریان اوسیدل چې وروسته بیا د چهار ایماقو د قومونو په منځ کې یو قوم   ویل سوي چې دې عالقه دارۍ

کالو    ۵۰یا    ۴۰گلران وچ ډاگ او متروک ځای وو، دا ځای له    ز کلونو کې  ۱۸۸۶  –  ۱۸۸۴سوی دی. په    لشمیر
( تورکمنانو چپاونه او  8دلته به د )تکه( او )سریک راپه دیخوا ځکه همداسې متروک او وچ ډاگ پاتې سوی چې  

 د هرات د والیت دا سیمه تل بریدونه او تاړاکونو ته تر ډیره معروضه سیمه وه.  نو ځکهل وتاړاکونه ک
په خراسان کې میشت دي او ددوی ډیری د خاف په ولسوالۍ کې چې د    ز کال(۱۸۸۶د تیموریانو اکثریت اوس )

سوالۍ سره گډه پوله لري دېـره دي. ویل سوي چې دا خلک په اصل کې د بادغیس کډوال دي  هرات د غوریانو له ول
او سټیوارټ وایي چې ددوی مشر قلیچ خان نومـېـدۀ، دا نوم د هرات په تاریخ کې یو پیژندل سوی نوم دی، قلیچ خان  

ته استوگنه وه او له هراته د  برخه ال مخکې له مخکې هل  هخپل قوم له بادغیسه خواف ته وایست، ځکه ددې قوم یو
 شاه زمان له وتلو وروسته دا قوم په خاف کې استوگن سو.  

پاتې سوی وو چې نور نو د تورکمنانو تاړاکونو اړ ایستل چې    پورې  خو داسې ښکاري چې ددې قوم یو شمیر تر هغو
 له دې ولسوالۍ څخه ووځي.  

ي او کوچیان دي چې په دوبي کې د سیاه بوبک او د بنِد  دوی یا ددوی اکثریت ال تر اوسه د هرات په والیت کې د
 بابا په غرونو کې خپلې رمي پیایي. 

ز کال کې وړاندیز وکړ چې تیموریان به بیرته ددوی د گلرانو ۱۸۸۲ژ( په   – ویل سوي چې امیر عبدالرحمن )خان  
 په پخوانیو ځمکو کې استوگن کړي خو دوی ورسره ونـۀ منله.  

کورنیو ته امر وسو چې گلران ته الړې سوي خو مخه ئـې په کشک روډ کې    ۲۵۰یروزکوهیانو  متعاقباً د شیگي ف
ز کال پورې همدلته پاتې سول خو اوس موږ ته څرگنده نـۀ ده چې ایا دوی ال نور هم لویدیځ ۱۸۸۵ونیول سوه په  

 لور ته تللي دي که نه.  
روډ درې ته ورسید گڼ شمیر هراتیان دې ته د    ز کال کې کله چې د سرحدي تحدید کمیسیون د هري۱۸۸۴ان په  

زړۀ له کومې لیواله ول چې گلرانو ته کډه سي ځکه دا یوه حاصلخیزه دره ده او د مالڅر له اړخه یوه بې سارې سیمه  
 ده. خو اجازه لیک ئـې بیرته واخیستل سو. 

ز کال په  ۱۸۸۷دوام وکړ. د  ز کال پورې ئـې ۱۸۸۵خو له دې سره سره د خوځښت ځینې نښې پیل سوې وې او تر  
 څو نوې کورنۍ وموندلې چې ان لیرې د توتکچي په شمال کې استوگنې سوې وې.  پای کې جگړن پیکاک

  ۱۰۰کرهڼه پیل کړې ده او د ذوالفقار په پوستې کې چې    ، خپلهسپرو پوستې په خپله  نيغوریا  ۴۰په گلرانو کې د  
د خپل مصرف لپاره ئـې په کافي اندازې    دي  ټول ئـې کابلیان یا کوهستانیان  تنو سپرو هم چې  ۵۰او    وخاصه دارانتنو  

 غالت کرلي دي.  
رنۍ بې ځایه زمینداوري کو  ژ(  –)پښتنې    افغان  ۳۰۰ز کال د سرحدي لیکي د اصالح په ترڅ کې  ۱۸۸۸  –  ۱۸۸۷د  

 سوې وې چې د جگړن پیکاک په وړاندیز سره گلران ته ولیږدول سوې.  
که اجازه ورکړل سي نو له خاف او د خراسان له نورو برخو څخه چې هرات ته ورڅیرمه دي د وگړو د بیرته  

ي د کوچنیو  او نور چې ځمکې نـۀ لر  9ستنیدلو هیله کیدای سي. تیموري کوچیان، ورسره په گډه عربان، میش مست 
مشوقاتو په ورکولو سره ئـې ډیر احتمال سته چې استوگن سي او دا هم شوني ده چې د کرخ او اوبې د سیمو مشواڼي  

 او غلزي کوچیان ورسره یو ځای سي.  
ز کال کې ( ددغـۀ راپور د لیکلو تر مهال پورې ناشوني ده چې وویل سي د گلرانو په عالقه دارۍ کې  ۱۸۸۸خو په )

ستوگن سوي وي، او له دې چې امیر دې ته لیواله دی چې د سرحد ستونزه په دې ډول حل او فصل کړي  دې څوک ا
، یعنی داسې خلک چې د  سي  وکړایچې د سرحد په اوږدو کې داسې کسان استوگن کړي چې دی ورباندې تکیه  

یو نـۀ کړي، نو له دې کبله تیري پر وړاندې مقاومت وکړي، او یا لږ تر لږه په هیڅ حالت کې له یرغلگر سره الس 
  تیموریان او نور کوچیان هغه  دا خبره د شک خبره ده چې آیا د وگړو طبیعي بیرته راستنیدل به وڅیړل سي که نه. خو  

 کورنۍ وې. )میتلند( ۱۲۰۰چې نورو ځایونو کې یاد سوي نـۀ دي ښایي ټول ئـې د اټکل له مخې 
افغان کډوال استوگن سوي او مسلماً چې په  ز کال کې( په گ۱۸۹۵باور دا دی چې اوسمهال ) لرانو کې څو سوه 

 ذوالفقار او په خپله گلرانو کې پوځي پوستې سته. 
د گلران د ولسوالۍ اداري    ز کال کې د هرات والیت۱۹۷۳فیټه. په    ۲۵۰۵  :لوړوالی  : )ن(  ۶۱  –  ۴۱،  ۳۵  -  ۷  :گلران

ز کال کې اټکل سوي دي د هرات تر سرلیک الندې ۱۹۶۹مرکز وو. د ال نورو احصائـیـوي معلوماتو لپاره چې په  
  ۱/۲د سنگ کوتل له الرې له هراته  :  ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی۱۹۱۴جدولونه وگورئ . گلران په  

 یوه کنډواله کال ده او دا الره تر ټولو نورو الرو مستقیمه الره ده. مایله لیرې د گلرانو په ولسوالۍ کې  ۶۸

 
8 - Taka and Sarik Turkomans 
9 - Mishmast, 
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 8تر 7 له : د پاڼو شمیره

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

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

ددفاعي پوستې لپاره تر ټولو ښـۀ دفاعي موقعیت د کال په سویل کې زیارت ته نیږدې څپه واله یا متموجه ځمکه ده 
رکوي. گلران د پام وړ اهمیت ود په خپله گلران ته  چې یوې کوچنۍ یو گړې ونې په نښه کړې ده. د گلران موقعیت

په مدخل کې واقع ده پوښښ    11د اوبو تر چینې پورې چې د خمباو  10غرونو پر سر کوتلونو ته له قره باغه د چاه یلقي 
تللی   یوه ښه الره( پورې 13څخه تر سرخس )د لیسار شاهراه  او آدام اوالن 12ورکوي، او هم له آق رباط کنگروعلي 

 وي.  زړه عمومي الرههماغـۀ ځای لپاره  له ظواهرو داسې ښکاري چې دا دې د ده؛
دا بیخي عامه او مشهوره خبره ده چې خلک وایي د گلران خاوره د سرو زرو  حاصلخیزه ده.  دلته فوق العاده  دا سیمه  

په شان ده. دلته په هر ځای کې فوق العاده عالي غالت له اوبو لگولو پرته شـنـۀ کـېـږي؛ خو د تورکمنانو د ناتارونو  
 ډېـره اوږده موده سوې ده چې دلته هیڅ ډول کرهڼه نـۀ ده لیدل سوې. دې سیمې کې پخوا تیموریان اوسـېـدل.  له  له کب
له گلران کښته په ارتوالي کې له نیم مایل څخه تر یو نیم مایل پورې لویوالی مومي، دا دره همواره، نرمه او  دره  

مایله کښته   ۳له زړې کال څخه  ز کال په دسمبر کې  ۱۸۸۴د    وچې هوا کې ښه خو په مرطوبې هوا کې درنده وي.
نور خپل بهیر ودراوۀ او ځای ئـې ژورې ویالې ته ورکړ چې وچ او د مالگې پوښ یا قشر    په نهر کې  »آِب گلران«

 ، په دې استثناء چې کله نا کله مالگین اوب ډنډونه په کې پیدا کـېـږي.  ورته ورکړئـې 
 ( ۱۹۱۲  – ۳خاصه داران دي. )ام. او.  ۷( او ۀسپار ۶۰ټولی سپارۀ )ددې ځای گارنیزیون نیم 

 فرمان ورکړل سوی چې د سرحدي پوستې لپاره دې د ساتونکو استوگنځای جوړ سي. )آی. بي. سي. میتلند، پیکاک( 
 کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۴۰دا د سبزوارو په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د نورزیو    :۶۲، ــ  ۳۳ــ    :گل شهر

 )اې.بي.سي.(
 ۶۳ –  ۱۹،  ۳۵ –  ۳۳ :خواجه بهرام  :وگورئ :گل شهر

 گذره :وگورئ :گل زره:  
په ولسوالۍ کې یو ډبرین خوړ دی چې تگ لوری ئـې شمال ختیځ خواته   کوچهدا د    :)ن(  ۶۳  –  ۴۵،  ۳۴  –  ۵۱  :مبذگ

مایله کښته د کچه له درې سره یو ځای کـیـږي. په هغـۀ ځای کې چې ددې خوړ له سره د    ۵  ۱/۲دی او له گلیک  
و  ند اکتوبر په میاشت کې د افغانا  ز ۱۸۸۵یارډه ارت دی. دلته د    ۱۰۰تیریږي خوړ    الرهشهر آرمان    –خیرخانې  

  ر بیا هم لږ کښته نو  ورڅخه تیریږي.  الرهکیږدۍ )سیاه خانې( وي. له دې لږ کښته د خیرخانې گیلک    ژ(  –)پښتنو  
نـۀ پریږدي    يغوچوړپه الرې کې موجود    الرې اوړي او ور کښته کیدل ډیر بد او سخت دي او  ېپه غاښی یا تنگ 

 گنبد په ډول هم لیکل کــېـږي.   په توگه وکارول سي. )هیرا سینگهـ( دا نوم د سمې الرېچې د 
 ۶۳  – ۹،  ۳۴  – ۱۹ :کهنه آباد :یا :گون آباد
کورنۍ په کې    ۷۰مایلې کې یو کلی دی چې نیږدې    ۷دا د هرات د سویل په    :۶۲  –  ۱۳،  ۳۴  –   ۱۷  :گورازان

 استوگنې دي. )پیکاک له بومي معلوماتو څخه(
کورونو یو    ۴۰مایلۍ کې د    ۴  ۱/۲کې د هرات د شمال ختیځ په    )جوی نو(دا په    :۶۲  –   ۱۸،  ۳۴  –  ۲۲  :گوریان

کورني   ۷۰کلی دی. دا کلی د فرامرز خان دی چې د هرات تر ټولو ستر بولندوی یا درستیزوال دی، دې کلي کې  
هندي مونډو   ۱۸۰۰پسونه او وزې سته. ددې کلې کلنی حاصل غنم او وربشې دي او ویل سوي چې    ۲۰۰څاروي،  

بلې غاړې ته اوښتل د یوۀ    سیندفیټه ژور دی او د    ۲فیټه ارت او    ۱۵  سیندکانال یا    )جوی نو(دلته د    ته رسیږي.
 اکتوبر(   ۱۹۰۳ډبرین پلــۀ په وسیلې کـېـږي. )ونلیس، 

سنگ بُر  – د عالقه دارۍ انار درې کې یو کلی دی چې د زکین  دا د سبزوارو :)ن(  ۶۲  – ۴۱، ۳۲  – ۴۲: گرکک 
کورنۍ استوگنې   ۴۰دې کلي کې د بارکزیو    ویل ته واقع دی.غرونو سمایلۍ کې د انار درې د    ۲سړک د ختیځ په  

 کال او په دیوالونو کې راتاو بڼونه لري. )میتلند(  هدي او یو
ند پر غاړه یو مایله کښته د قلعـۀ نو د سی  ۲له قلعـۀ نو    : )ن(  ۶۳  –   ۱۰،    ۳۵  –   ۲  :آب گرمک  :وگورئ  : گــُـرمـَـک

 ( ۱۹۰۴لوی کلی دی. )ونلیس، 
 ۶۳  – ۳۶، ۳۵ –  ۲۷ :کرمک :وگورئ :گرمک

دا د درازي فیروزکوهیانو یوه څانگه ده او ویل سوي چې دوی په اصل کې د یار فوالد تر نامـۀ الندې له    :گورزیوان
 یادېـږي. )میتلند(گرزیوان څخه راغلی دي نو له همدې کبله د گورزیوانیانو / گرزیوانیانو په نامـۀ 

گذره چې د گلزاره په نامـۀ هم یادېـږي د هرات د سویل په لس مایلۍ کې یو کلی دی    :۶۲  –  ۱۴،  ۳۴  –  ۱۴  :گذره
تنه وگړي لري    ۷۴۰۰۰او همدا شان په همدغـۀ نامـۀ د یوې دریمې درجې ولسوالۍ اداري مرکز دی. دا ولسوالي  

جریبه ځمکه ئـې   ۲۰۰۰۰۰ۍ اقتصاد عمدتاً پر کرهڼې والړ دی چې  کلیو کې سره تیت دي. ددې ولسوال  ۱۱۱چې په  
جریبه ځمکه ده. دا ولسوالي په لویدیځ کې له زنده جان،    ۱۲۵۰۰۰تر کښت الندې ده. د پووندو د ځمکو اندازه ئـې  

ه پارلمان پختیځ کې له پښتون زرغون، په شمال کې له هري روډ او په سویل کې له ادرسکن سره پوله لري. د  

 
10 - Chah Yalki 
11 - Khumbao 
12 -Kangruali 
13 - the Shah -Rah of Lessar 
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 8تر 8 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
 

ز کال د احصائـیوي معلوماتو لپاره وگورئ ۱۹۶۹دورې کې د گذرې استازیتوب په کابل کې یوۀ مرستیال کوله. په  
  هرات.

بولوکو په منځ کې یو بولوک دی    ۹عالقه داریو یا    ۹د هرات د   :ز کال کې دا سیمه داسې شرحه سوې وه۱۹۱۴په  
 کلي لري او د هري روډ سویل کې واقع ده.   ۳۲چې 

 دا د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده :گذر هزاره
مایلۍ کې یو گودر دی او په هغـۀ ځای کې واقع دی   ۵دا د حوِض بهانگي د ختیځ په   : ۶۴ – ۳۹، ۳۴  –   ۷  :گذِرپام 

د شهرک د سیند له پاسه تیریږي. دې ځای کې د لښکر کوټ جوړولو لپاره فوق العاده عالي ځای سته؛   چې د سړک
دا ځای هموار دی، پریمانه واښـۀ لري او لږ پورته د سون لپاره پریمان بوټي لري. دلته کرهڼه نـۀ ده سوې. ونې نـۀ 

 . مایلۍ کې واقع دی  ۲۰. دا د شهرک د ختیځ په  اوسنۍ نقشې دا ځای د گودر پام په ډول لیکي(  ۱۹۰۴لري. )ونلیس،  
 کورونه لري. )اې. بي.سي.( ۱۰۰ویل سوي چې په کرخ کې یو کلی دی او   :۶۲، ــ ۳۴ــ  :هــډه
 الرهژ( پر    –قره تیپې )تورغونډۍ    –فیټه. دا د هرات بتون کوتل    ۳۵۵۰  :لوړوالی  : ۶۲  –  ۸،  ۳۴  –  ۵۴:هفتو

چې پخوا دلته موجود ول اخیستی دی. دلته    کاریزو څخه  ۷  له  او  ئـې په همدغـۀ نامـۀاو خپل نوم    پینځمه مرحله ده
کورونو د استوگنې یوه سیمه ده چې اکثریت    ۳۰۰۰سون لرگي نـۀ سته، او د اوښانو پوونده هم په نست ده. دلته د  

 ئـې جمشیدیان دي.  
 )ن(   ۶۱ – ۳۰،  ۳۴  – ۴۵ :دشِت همدم آب  :دشِت همدم اَو :وگورئ :همدم

دا یوه دره ده چې سویل لویدیځ لور ته کوزیدل لري او د سبزوارو ښارگوټي ته نیږدې   :۶۲  –  ۳۴،  ۳۳  –  ۲۷  :هامش
 په ادرسکند روډ کې راڅرگندیږي.  

دا د فارسي د ولسوالۍ په سویل کې یو کلی او یو سیند دی چې د کوۀ   :)ن(  ۶۳  –  ۵،  ۳۳  –  ۳۹  :)هنوت(  :حنوت
کـېـږي او د دو رودي په نامـۀ د یوۀ ځای پر لور عام لویدیځ تگ لوري لري چې د فارسي د  واله له شماله راپورته  

ولسوالۍ سویل لویدیځ گوټ کـېـږي، دا سیند په همدغـۀ دو روډي کې د فارسي له روډ سره یو ځای کـېـږي. د فارسي  
سیند دی. د    14دا هماغه د ادرسکند او د حنوت د سیندونو گډې اوبـۀ د کاروچه په نامـۀ یادېـږي خو په حقیقت کې  

 ۱۰تایمنیانو د  (ده مرده)سیند په بستر کې یوازې په دوه وو ځایونو کې د کښت دوې کوچنې ټوټې لیدل سوي چې د 
کورنیو ملکیت دي چې د درې په سر کې ئـې کـېـږدۍ والړې دي. ِمرک وایي چې دا سیند د فارسي او د    ۱۵تر  

ۍ سویل  ړیورې د ولسوالیو تر منځ پوله ده. په تنگو درو کې یو شمیر پټي سته دا تنگې درې د کوۀ واله د غرنۍ لت
تاجیکانو کرلي دي دا درې د هري روډ له سویل سره موازي دي. د  ته راکوزې سوې دي او پټې ئـې د پنجدۀ ددرې 

د کیږدیو نښې    ژ(  – )پښتنو    یوه الره دا دواړه درې سره نښلوي. ددې درې په اوږدو کې د افغان کوچیانو  د تگاسپ  
او ي لري )د ولې لرگي  گلیدل کـېـږي چې هر کال د جوالی او آگست په میاشتو کې دلته راځي. پریمانه سون لر

 ایسپیج( د سیند په بستر کې سته. )ِمرک( 
  د الرې قلعـۀ نو تر منځ    – د کرخ او د زرمست د کوتل له الرې د هرات   :۶۲  –   ۴۶، ۳۴  – ۳۲  :حوض عنبر شاه

ز کال کې په بشپړ ډول  ۱۹۰۳مایله لیرې ده. دا ځای په    ۳۷  ۱/۴په اوږدو کې دریمه مرحله ده چې له کرخ څخه  
وو. دلته له څو خښتو پرته بل هیڅ شی پاتې نـۀ وو او نـۀ د کوم ډنډ )حوض( یا د اوبو د    وران ویجاړ او کنډواله

 ( ۱۹۰۳کومې زیرمې نښې نـۀ وې. )ونلیس 
مایله پورته د    ۸  ۱/۲قالی شهرک    لهدا د تگاِو ایشالن په اوږدو کې    :)ن(  ۶۴  –  ۳۶،  ۳۴  –  ۶  :حوِض بهانگي

یوه کوچنۍ ویالـۀ لري    ،کمپ وهلو سیمه چې د تنگې درې ډډې ته ده  تایمنیانو د لسو کورونو یو استوگنځی دی. د
چې الندې بهیږي. سون توکي په نست او ندرت دي خو د خوراک د پخولو لپاره بوټي سته. ددرې په پاسنۍ برخې  

 ( ۱۹۰۴کې څه ناڅه کرهڼه هم سوې ده. )ونلیس، دابس، 
 )ن(  ۶۱  – ۳۵،  ۳۴  – ۴۰دشِت همدم اَو:  :وگورئ :حوِض دق

کورونو یو کلی دی.   ۴۰( )هزاره گانو( د  15کاه   هدا د قلعـۀ نو په ولسوالۍ کې د )مم  :۶۳، ــ  ۳۵ــ  :حوِض خدایي
 (۱۹۰۴)دابس، 

 
 نوربیا 

 
 : هریروډ

 
دوېم ټوک    ،الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک  قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه   یادونه:

 ټولي برخي لوستی شی. او دریم ټوک 

 
14 - Adraskand 
15 - Mamakah (Hazara) 
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