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 لودویک آدمک
 

صریح تضمین غوښتنه ئـې   اعتراض وکړ او دداسې  تامسن د فارس پر دولت  د برتانیې استازي ښاغلي  په تهران کې 

د   ول چې  اساس  په همدې  باید ومنل سي.  جنورۍ د میاشتې په  ۱۸۵۳وکړه چې  کال د  یو   ۲۵ز  فارس دولت   نیټې د 
کوي او چې فارس به د هرات په چارو کې السوهنه نـۀ    صریحاً ذکر سوي ولپه تړون کې    ،السلیک کړ  توافق لیک

له لورې د ځواک    کندهار  دیا د ځواک  کابل    دنـۀ به هرات ته سرتیري استوي مگر دا چې   باندني دولت  یا د بل کوم 

یوۀ احتمالي   یوۀ حالت کې فارس کوالی سي د هرات مرستې ته ځواک ولیږي؛ حتی د همداسې  تهدید سي. نو په داسې 
وباسي چې  هم  د وقوع په صورت کې دا    حالت مهال بال وقفه له هراته  ځواک هغه  فارس دې خپل  چې  توافق وسو 

 باندني سرتیرې له هراته ووځي.  
نوموړي   سیدپه عین حال کې د هرات   خان ثابته کړه چې نـۀ یوازې بې پروا دی بلکه هرزه او عیاش هم دی.  مد  مـح

خان له وریرې سره وادۀ مد  مـح وکړ او پایله ئـې دا وختله چې د هرات د حاکم په توگه د خپل پالر ځایناستی    د دوست 

د  يس  فراه والیت محاصره کړ۱۸۵۳.  خان د  کهندل  کال په شاو خوا کې  هرات په والیت پورې ز  فراه د  ، دا مهال 
او   د کندهار د حاکم پر وړاندې د مر  سیداړه درلودله؛  خان څخه  مد  مـح خان هم له دوست  مد  ستې غوښتنه وکړه مــح

نو الس به له برتانوي دولت سره یو کړي. دوست   ئـې هم ورسره وکړ چې که ددۀ غوښتنه ونـۀ منل سی  او دا تهدید 
خان ورته په دې ډول ځواب ورکړ مد  " تاسو کوالی سئ له هر چا سره مو چې زړۀ وغواړي الس یو کړئ خو   :مـح

نـۀ سي در ر تاسو ته کومه ښیگڼه  کندهار د برتانوي دولت  چې د  سوالی؛ خو، که تاسو تر هغو انتظار ایستالی سئ 

   بیرته اعاده کړم." ستاسو والیتونهبه حاکم پر ضد ځواک ولیږم نو زه 
حال کی   چې د  په عین  یوسف خان  مد  قبیلې وو اوسدوزمـح او  یو د  خان لمسی  فیروز الدین  شاه ورارۀ  د  د    کامران 

کورنۍ سره د فارس    کــېـدۀ ژوند کاوۀ؛له خپلې  له  نوموړی  ویل کـېـدل چې په قلمرو کې  د څو میاشتو په اوږدو کې 
مد خان    سیدسرتیپ عیسی خان سره یو ځای په دسیسو او توطـئـو بوخت دی، سرتیپ عیسی خان د هرات د حاکم   مـح

گاونډ کې له   هرات په چم  یوسف خان د  مد  مـح په پای کې  آسونو سره راڅرگند    ۲۰۰د لیکو یو لوړ رتبه افسر وو. 

خان سره چې مهال د ښار ددروازې    سو او له سرتیپ عیسی  په پټ ډول یو ځای سو. د شپې  سل آسونه ئـې درلودل 
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دولس    سیدله الرې ښار ته ننوتل او ارگ ئـې ونیوۀ؛   زنداني په توگه ولیږۀ او د هغـۀ  کوچان ته د  خان ئـې  مد  مــح
الر ښوونه د   که د دغه خوځون  دا هم ویل سوي چې  کړل.  ځای پر ځای اعدام  کسان ئـې  فارس له پلوه نـۀ تنه عمده 

یوسف خان د هرات د ولس له دده سوې خو لږ تر لږه د فارس له پلوه تائـید سوې   مد  ه؛ خو دا هم ویل سوي چې مـح

مد   او نـۀ ظرفیت    د وړتیا خاوند دی،نـۀ خان   سیدپلوه رابلل او راغوښتل سوی وو ځکه د هرات ولس پوهـېـدۀ چې مـح
نیشه وي او تل ظا چې انلري، تل په شرابو  د فارس د ادارې مسؤوالنو په هماغو لومړیو   لم او جبار وي، او بل دا 

 کې ددۀ مخه ونیوله چې هرات ته دې الړ نــۀ سي.  
ډېر لــېـواله   یـږي  له دې چې له کابله وخوـځ خان، او په حقیقت کې مخکې  مد  مـح یوۀ وضعیت کې دوست  په همداسې 

د برتانوي دولت مشوره او مرسته په  تر السه وو چې  ځانگړې توگه د هرات پر لور ددۀ د پام وړ پرمختگ په هکله 

د   کړي. د امیر  په نیولو کې  هرات  د  پایله ئـې  وکړه چې  ډډه  ټینگولو څخه  اړیکي له  هغې  کننیگ د هرې  خو الرد 
لومړیو ز کال په ۱۸۵۶په عین حال کې انگلیس وزیر ښاغلی موري له تهرانه ووت؛ او د  یا تفسیر سي.   هڅولو المل

مراد میرزا تر مشرۍ الندې هرات ته یو لښکر ولیږۀ.  د افغانانو د مخالفت هیله نـۀ کـېـدله،  کې د فارس شاه د سلطان 
امله سره له دې چې ویل کـېـدل چې  همخکې له مخکې یوه کوچنۍ مفرزه ولـېـږلئـې  د هرات گارنیزیون ته   له همدې  ؛ 

په   یوسف خان  مد  مینه لرياو  دی  کې فارسی    باطنمـح او فارسي  مفرزه وشړله  سوې  فارس رالـېـږل  هراتیانو د   ،

خدمتگار دی؛   یوسف خان اعالن وکړ چې وروسته له دې د برتانوي دولت  مد  برتانوي بیرغونه ئـې پورته کړل. مـح
او د فا ته ولـېـږۀ  ئـې د برتانوي هند گورنرجنرال  بل لیک  خان ته او  مد  مـح یوسف خان یو لیک دوست  رس محمـد 

شیعه   د فارسي  سنیانو په توگه هیڅکله  و  ـښ افغانان به د  ویل چې  وکړه، او ویل ئـې  د مرستې غوښتـنه  پر ضد ئـې 
   گانو برالسی پر ځانونه ونــۀ مني.

به د هرات استقاللیت  ۱۸۵۶د  خان ته ولیکل چې برتانوي دولت  مد  کال د مې په میاشت کې الرډ کننیگ دوست مـح ز 

د  ساتيو هڅې    او د فارس  سیستماتیکې  به د فارس د هرې هغې  کې  سیمو  واقع  تر منځ  قلمرو  د  د انگلیس  او  خلیج 
مد   مـح د  برتانوي دولت  هند  د  خو  رامنځته کړي؛  بدلون  کې  په وضعیت  سیمو  ددغو  وغواړي  چې  کړي  مخه ډب 

ولو پرته پورته کړی یوسف خان دا هڅه چې په هرات کې ئـې د برتانیې بیرق د برتانوي هند ددولت له اجازې یا هڅ 
 .  ړلهدی نفی ک

راغی.۱۸۵۶د   د حکماوو یو ناڅاپي بدلون  په هرات کې  په میاشت کې  کال د جون  له   ز  وکړه چې  فارسیانو موافقه 

پلوی وو،  فارسي پاله او فارسي  زړۀ او باطن کې  په خپل  یوسف خان ال تر دې دمه  مد  مــح هراته به دباندې وځي، 
یوسف خان او   مد  چې عیسی    یا عیسی خان تر منځ چاودهاو د مـح ېـدله  سو. دا چاوده تر دې حده ورـس درز رامنځته 

لپاره وساتي. هرات د ځان  یوسف خان پر یوۀ خرۀ سپور کړ او له یوۀ پیغام سره ئـې یو بیا ئـې    خان غوښتل  محمـد 

خان سره هماغه شرایط    ځای د فارسیانو لښکر کوټ ته ولـېـږۀ، په پیام کې ویل سوي ول چې که فارسیان له عیسی 
خان به محاصره پیل کړي او که  به عیسی  پرته له هغـۀ  ۀ  ۀ تر ـښ نو ـښ خان سره ئـې درلودل  مد  ږدي چې له یار مـح

خانه د مرستې غوښتنه وکړي.   مد  مـح  اوضاع ددۀ پر ضد پر مخ الړه سي دی به له دوست 
سره تر السه کولو  پیغام له  خان هم دوست    فارسیان ددې  او هرات ئـې محاصره کړ، عیسی  ېـدل  سم بیرته راوگرـځ

چې دی   وکړ  اعالن  ئـې  په لیک کې  ولیږۀ او  ته لیک  خان  مد  د د  مـح ئـې  امیر ته  او  یو خادم دی  د حکومت  کابل 

خان په بریالیتوب په  هرات پر لور د مارش بلنه ورکړه. مد  هرات   اوس نو په څرگنده روښانه سوې وه چې دوست مـح
یوسف خان د اخراج   مد  خان وو چې د سدوزي مـح مد  کې د افغان خوا پاملرنه ځانته را اوړلې ده، دا همدا دوست مـح

اداره کړ  ئـې  ماجرا جویي چا په وسیلې  هرات ته    هد هغـۀ  په خپله  د را دعوت کړچې هغـۀ  هرات  ، سره له دې چې 
د ا  فغانانو په گټه ټینگ ساتل سوی وو.  فارسي لښکر له پلوه محاصره سوی وو بیا هم هرات 

سر  پیښور ته د پنجاب ستر کمشنر  خان له پلوه یو پیغام رسوونکی  په شاو خوا کې ول چې د عیسی  وخت  د همدغـۀ 

خان په دې لیک کې وړاندیز کړی وو چې دی به هرات د برتانوي   جان الرنس په نامـۀ یو لیک سره راورسید، عیسی 
په لی لپاره وساتي.  هرات ته رابللی  دولت  څخه  یوسف خان له مشهد  مد  مـح خلکو  ول چې د هرات  ویل سوي  ک کې 

یوسف خان د فارس له شاه څخه غوښتنه   مد  میاشتو له تیریدلو وروسته مــح او خپل حاکم ئـې ټاکلی دی؛ خو د همدغو 
خان زیاته کړې وه چې له دې څخه په   کړې وه چې هرات ته دې لښکر ولیږي او هرات دې ونیسي. عیسی  توطـئـې 

ئـې پیل کړه.  لښکر ورپسې راغی او دښمني  المل وو چې فارسي  یوسف خان زنداني کړ او همدا  مد   خبریدلو مې مـح

روپۍ  لکه  ته دوه  خان  کې عیسی  هرات  چې  صالحیت ورکړ  الرنس ته  سرجان  دولت  برتانوي هند  د  کې  په پای 
ۍ له کبله تر نظارت الندې ونیول سو، په عین وخت کې خبر واستوي خو په پیښاور کې ددۀ پیغام رسوونکی د ناروغ

د   په ۱۸۵۶راورسید چې  کال د اکتوبر د میاشتې  هرات فارسیانو ته ورتسلیم    ۲۴ز  خان مجبور سو چې  نیټې عیسی 
 کړي.  

استوگن   گاونډو سیمو کې  په چم  فارسي جنرال  خان وزیر مقرر سو.  وروسته عیسی  له تسلیمۍ  فارسیانو ته د هرات 

خان   فارسي سرتیرو عیسی  یو شمیر  ول چې  مهال کې  ښار او ارگ ونیو. په همدې  د هرات  فارسي لښکر  سول او 
کال د پای په شاو خواوو کې  ۱۸۵۶وواژۀ. د   د ډز  له بمبـئـې څخه  یري فارسي سرتیري بوشهر ته شاتگ وکړ ځکه 

 راغلو برتانوي ځواکونو تر برید الندې راغلل.  
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نیټې د انگلستان او فارس تر منځ جگړه د پیلیدلو په درشل کې وه چې فارسي ځواکونه    ۲۶په ز کال د مارچ ۱۸۵۷د   
خان ئـې د هرات   احمد  له هراته په شا سول؛ خو د فارس شاه د خپلو ځواکونو له وتلو مخکې سلطان  د توافق له مخې 

 د حاکم په توگه نصب کړ.  

په  د هرات د حاکم  خان د په رسمیت نـۀ پـېـژندلو کې کوم دلیل  په پای کې د برتانوي هند دولت  احمد  توگه د سلطان 
ئـې د هرات او کابل تر منځ چارو کې له السوهنې څخه ډډه وکړه.   له مخې   نـۀ لیدۀ او د همدې دلیل 

ناراض وو. په تهران   خپلو ورکړل سویو وړاندیزونو د پایلو له کبله  ته د  خان برتانوي دولت  احمد  سلطان  د هرات 
ب خبلایر کې  وو؛ دغـۀ  مقرر کړی  په توگه  خبلایر  د  کې  په هرات  اوسیدونکی  بومي  یو تن  هرات  رتانوي وزیر د 

او یا په ډیرې وصفي او ستاینوالي ژبې   له مخې  یا د پټو دسیسو  مد  کړی ووخوا بدی سلطان احمدخان  ، او سلطان مـح

کاوۀ دا خبلایر پخان   خوابدی سوی وو چې گومان ئـې  استازی    در دې  خان ته خبر دیبرتانوي دولت  احمد  . سلطان 
ورکړل سو چې برتانوي دولت په دغـۀ بومي خبلایر او نورو پورې له هغو اړوندو ورکړل سویو تشریحاتو خبر دی،  

خان له برتانوي   نـۀ ئـې چا ته اجازه ورکړې او نـۀ ئـې منظور او تائـید کړي دي خو په دې پوهیږي چې سلطان احمد 
 اړیکي نـۀ لري.    هسره دوستان  دولت
ته ۱۸۵۸د   هرات  سره یو ځای  ملتزمینو  خانیکوف له دیپلوماتیکو  استازی م.  روسي  وې چې  پای ورځې  کال د  ز 

راغالست ورته وویل سول. ۀ   راورسید او تود ـښ
کال کې۱۸۶۱په  خان تر منځ چاوده رامنځته سوه چې پایله ئـې د  ز  مد  مـح خان او دوست  احمد  د  د سلطان  افغانستان 

په فتحې واوښته.    امیر په الس د هرات 
خان فوري موخه ترالسه سوه، نوموړي پریکړه وکړه چې هرات دې یو ځل   مد  مـح د فراه له نیولو وروسته د دوست 

کړي. سره ملحق  امپراتورۍ  له  افغانستان  باب   بیا د  مذاکراتو  سره د  متنفذینو  او  سردارانو  له  ښار دننه  نوموړي د 

ول چې   له مخې  دلیل  همدې  د  لري.  ټینگه لیوالتیا  سره  موخې  له دې  ددۀ  هم  سرداران  دا  چې  پوه سو  او  پرانیست 
د   خان  مد  مـح چې  ۱۸۶۲دوست  دا  پر لور مارش پیل کړ، حال  نیټې د هرات  په لسمې  د میاشتې  کال د جوالی  د ز 

ځواکونو   خان  احمد  خانسلطان  مد  مـح پر   له  د دوست  جوالی د میاشتې  شا تگ کړی وو. د  نیټې   ۲۸مارش مخکې 
خان د هرات د دیوالونو مخې ته لښکر کوټ ودراوۀ او محاصره پیل سوه، دې محاصرې تر لسو میاشتو  مد  دوست مـح

وکړ.   ردوام  خیانتونه او توطـئـې  په دواړو لورو کې  تسلیمۍ  په عین حال کې  امیر ته د  خان  احمد  وانې وې. سلطان 

ئـې   او ډیره گټه  کار اخیست  له افراطه  کې  او شرطه  غوښتلپه شرایطو  بی قید  د ارگ له  خان  مد  مـح خو دوست  ه. 
وه د خپل   خان لور هم  مد  مـح د امیر دوست  چې  خان میرمن  احمد  د سلطان  نـۀ قانع کــېـدۀ.  پرته په بل شي  تسلیمۍ 

لومړیو کې  مـېـړۀ پر آرم د محاصرې په هماغو  میرمن  پالر پروړاندې ټینگار کاوۀ، دا  قهریدلي  انونو باندې د خپل 

د   هم  خان  احمد  سلطان  سو،۱۸۶۳وفات سوه.  نیټې وفات  شپږمې  میاشتې په  اپریل د  کال د  د   ز  شاه نواز خان  خو 
زړورتیا دفاع وک څو اونیو لپاره له هراته په رشادت او  حاکم زوی د  سره متوفی  مودې په اوږدیدلو  ړه. د همدومره 

خان د مې د میاشتې په  مد  نیټې پر هرات وروستی برید وکړ او هرات ئـې په بشپړ ډول ونیوۀ.   ۲۶ول چې دوست مـح
 له همدې نیټې وروسته ول چې هرات د کابل د امیرانو په الس کې پاتې سو.  

   :وگړي

کریستي په د هرات وگړي له سترو نوساناتو یا بدلونونو سره  کال کې له هراته لیدنه کړې ۱۸۰۹مخامخ سوي دي.  ز 
کانولي وایي دا شمیره کریستي پر ده،   د هرات د وگړو شمیر سل زره تنه دی؛  وویل چې  مهال د اټکل له مخې  دغـه 

فرییر وایي چې د    ۴۵۰۰۰خورا لوړه ده او پر ځای ئـې د  د هرات    ز۱۸۳۸تنو شمیر ښیي.  کال له محاصرې مخکې 
لږ تر لږه اویا زره تنه وود   پاتې  وگړو شمیر  سره شپږ یا اووۀ زره تنه په کې  د محاصرې د کړۍ په تنگیدلو  خو 

فرییر په   شمیر  ۱۸۴۵سول.  په توگه دا  د اټکل  کال کې  خو ډاډمنې    ۲۲۰۰۰ز  شدیدې  خان د  مد  د یار مـح تنه ښیي، 

تر سیوري الندې دا شمیر   کال ۱۸۵۷سوی وي نو له دې کبله ډېـره شوني ښکاري چې د   ډېراحتماالً به حکومتولۍ  ز 
دا شمیره هماغه د کانولي د اټکل شمیرې ته نیږدې وي.    له محاصرې مخکې 

خان په الس د هرات د ښار په نیولو سره د هرات د وگړو شمیر یو ځل بیا باید ۱۸۶۳په  مـد  مــح د دوست  کال کې  ز 
له هراته لیدنه وکړه هرات په بشپړ او مطلق    (ومبري)یاشتې وروسته کله چې  لږ سوی وي او د هرات له نیولو دوه م

 ډول له خاورو سره یو او وران ویجاړ وو.  

نژاد پورې دې اړه   :ومبري وایي په هغـۀ  ژبي وي او  فارسي  دي  اصیل اوسیدونکي  د هرات  چې  ښکاري  " داسې 
او   دي  لور خپارۀ سوي  پر  ختیځ  شمال  د  سیستانه  له  چې  هغـۀ  ولري  له  کړ،  جوړ  ئـې  والیت  خراسان  لرغوني  د 

مهاجروتونو   دي  خراسانه تیمور د  او  چنگیز  د  چې  وختونو کې  بیا په ورپسې  پاتې دی.  یوازې مرکز  نن ئـې  چې 
د تورک   چې  المل سول  ددې  مهاجرتونه  دغه  پړاو کې  په دې  بلالی سو  ئـې  تارتاریک وینه ددې    –او    –وختونه 

د   جاري سي.  رگونو کې وگړو پهلرغونو  سیمې 

د هرات هندوان سره له دې چې یوازې د خپلو افغان اربابانو له پلوه زغمل کــېـږي خو ورسره هڅه کوي چې په دې  
وگړي دلته    ښار کې د پام وړ ثروت راټول کړي. د کال په ډیریو برخو کې فارسي ژبې وگړي دېره دي، دا  د هرات 

سول او یا په السي    د تیرې پـېـړۍ په لړ کې استوگن  وگړي عمدتاً  خپرې او ساتلي دي. دا  اغیزې ئـې  د خپلې سیمې 
څوک د هرو پینځو تنو هراتیانو  باید وویل سي چې  په هکله  تـنو  صنایعو کې او یا په سوداگرۍ کې ښکیل دي. د پـښ

ي دي او په ځانگړې په منځ کې له یوۀ پښتون څخه پورته ډیر نـۀ سي موندالی. دا پښتانـۀ هم تر ډېره فارسي ژبي سو
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 8تر 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
 

له کابلي یا ۱۸۶۳توگه د   لري. دلته خلک  چلند  پر وړاندې دښمنانه  کال له محاصرې راوروسته د خپلو هیوادوالو  ز 
لري." څخه ئــې   د کندهار له کاکړو څخه هماغومره کرکه لري لکه چې د هرات له اصلي او بومي خلکو 

د هرات د وگړو شمیر تقریباً ۱۸۸۵په   کال کې  شمیرې څخه    ۹۰۰۰ز  تنه ئـې    ۳۰۰۰تنه اټکل سوی وو چې له دې 

ال نورو  ۵۰۰۰پښتانـۀ،   د  هکله  نورو په  او  سوداگرۍ  شمیر،  وگړ  )د  ول.  هراتیان  یا  فارسیوانان   بشپړو   تنه ئـې 
 د هرات ولسوالي(  :معلوماتو لپاره وگورئ

میتلند د جامع  په خپله د هرات په هکله غوره بلل کـېـږدلته  :  استحکاماتي  تدافعد هرات  ي چې موږ د تورن پ. جې. 
چې د )د کارونو شرحه(    :راپور له منځه یو تخلیص په میاشت کې ئـې چمتو کړی وو۱۸۸۵راواخلو  کال د آگست   . ز 

ۀ ترمیماتي حالت کې ساتل سوي دي. ـښ ۀ او په  نسبتاً ـښ لږ واټن   تاسو له  که  دا باید وویل سي چې د فاعي استحکامات 

نو کال یو ټینگ او مرتب ظاهر لريڅخه  وړاندې   کال ته وگورئ  د   لیرې  او برجونه ئـې  د دیوالونو اوږده لیکه  او 
کال ته ئـې سهمناکه پرتمینه بڼه ورکړې ده. بندي سوې غونډۍ پر سر دنگ والړ دي چې     یوې مورچل 

ځا  :د کال بڼه ډوله دی چې  مستطیل  چې مشهوره ده د کال بڼه او کار ئـې داسې  ن مربع ډول ته هم نـېـږدې  هماغسې 
 یارډو کې دي.    ۱۵۰۰په    ۱۶۰۰کوي، د کال د اضالعو اوږدوالـۀ  

کال مقطع د   :د  ئـې  تر شا  چې  جوړې دي  څخه  یوۀ خندق  ووایو له  سره که  لنډون  په  برخې  کال تدافعي  د  هرات  د 

پر سر له خټو جوړ دیوال دی چې بې شمیره برج  ده او د غونډۍ  ونه لري. د کال شمالي مخ  خاورو یوه ستره غونډۍ 
دوام   ډول مرتبات ددې ځای په څلورو خواوو کې  ده او دغه  مقطع په ارگ ډکه سوې  استثناء ده او دا  کې یوه مقطع 

فیټه دی خو دا لوړوالی ځای ځای توپیر مومي، د انگیرنې    ۴۰د غونډۍ لوړوالی له دباندې د ځمکې له سطحې  لري.  
د باندني کم ربند په بیالبیلو ځایونو کې به لس فیټه کښته او یا به لوړ وي. )د غونډۍ لوړوالی  له مخې ویالی سو چې 

په نیمایي د لوړوالي  پریړوالی ډیر ستر   فیټه دی.(  ۶۰او باور دا دی چې    دی  په ختیځ کې د شمالي مخې  په بیخ کې 

خو ورسره باندن پریړ دی  ۀ  ـښ په ځینو ځایونو کې  ئـې  ان په سر کې  دا  او د پام وړ دی،  ئـې نرم دی.  ی شیوه توب 
شیوه توب د سنگربندي په دوه وو ځایونو کې پریک سوی دی چې له سره تر پایه د دیوال له بیخ او دغوندۍ تر هغـۀ  

نښتی ټکی دی. وروستی  د دیوال  چې  دی  پورې موازي ځغلیدلی  د »شیرازو« په   وروستي ځای  سنگر بندۍ  داسې 
ئـې کوالی سو   پوښل سویو الرو ته ورته یو څه وي. ژور والی  نامـۀ یادیږي او مقطع  په ساده ژبه ووایو چې  داسې 

دا   چې  پلوه ورکړل سوی دی  له  دیوال  لرونکي  تیر کښ  یوۀ کوچني  ورته د  اضافي پوښښ  خو  فیټه دی  پینځه  ئـې 

په شان کار ورکوي او د خاوری چې د یوۀ حایل دیوال  جوړ سوی دی  په دننه کې  شیوه برخې  همدې  ن سپر دیوال د 
 یا د مورچل له سره دوه فیټه لوړ دی.  

یا بر زما د گومان برخالف ډیر دی، ځکه دی او   ارت فیټو پورې  ۱۲له لسو تر   هر یو ئـې  ددغو مورچلونو ارتوالی 

په فوق العاده ډول پاک دی په کې    له هر ډول خنډونو یا موانعو څخه  نیوله چې اوس  او هغو تگ راتگونو مخه ئـې 
ډیرې پورته نـۀ دي، حال دا چې پورتني  کیږي. کوزنۍ له سطحې  »شیرازې« عموماً له غونډۍ لږ کښته او د ځمکې 

بیخونو کې باید کاږۀ سي.   د برجونو په مسلطو  بیخ ته نیږدې په دې ډول جوړ سوي چې  دغه ډول مورچلونه ددیوال 
کوزني   وساتي.  خوندي  څخه  اور  له جناحي  تر یوۀ حدۀ  سي مورچل  دي.  جوړښت کوالی  شیرازۍ تقریباً مستقیمې 

لږ تر لږه بیخ ئـې لږ دباندې   برجستگۍ ته ډېروالی ورکړی دی،  خو غونډۍ په خپلو ټولو گوټونو یا زوایاو کې خپلې 

شیراز کوزنی  چې  دی  سوی  کوږ  وړي دي.  ېخواته  سره  ځان  له  ئـې  دواړه  خنذق  چې    او  باعث گرځي  ددې  دا 
الندې  تر اور  جناحینو  دې د  خندق  گرانوي چې  هم  ترڅنگ ئـې  سي کوالی او  ونـۀ  اور په آسانۍ  جناحي  شیرازي 

 راسي.  
له  چې  او فعال سړی  نرم دی، په دې سره یو ُچست  شیوه توب یا شیب  ټول باندنی  وویل سول  چې مخکې  هماغسې 

تیر سوی دی کوالی سي د شیب په ډیریو ځایونو کې   ي او له ورسواو ځان د دیوال تر بیخ پورې   وځغليخندق څخه 

ختیځ کې پورتنی شیرازې د معمول په نیمایي . د کال د شمالي مخ په  واوړيدواړو شیرازیو څخه په یو لږ څه سختۍ  
لوړوالي خالف لوړ  راغلي ديچې په بشپړ ډول د غونډۍ په نیمایۍ کې   ې ديټیټ ېپرتلې ډیر ې او دلته بیا د معمولي 

خالف ډیره پیاوړې ده.  دي شیب سرځوړی دی او مقطع ئـې په ټوله کې د معمول  د دیوال له بیخه کښته تللی   . 
دیوال ځغلیدلی دی او ددیوال سر نسبتاً همواره د غونډۍ پ  :دیوال ه پورتنۍ پورتنۍ برخې کې له شیرازي پورته اساسي 

توپیر کوي.   تللو او صعود هم  په کښته  د غونډۍ  دیوال لوړوالی  له دې کبله د  ئـې  دی؛  په ځینو ځایونو کې لوړوالی 

سره  اغلباً ډیر ضعیف دی.د دیوال پریړوالی یا ضخامت هم متغ  فیټو ته رسیږي.  ۲۰په سختۍ  دغه ځانگړتیا   یر دی. 
ضلعې په سویلي  له   په ځانگړي ډول  سي  کیدای  ضخامت  ددیوال  په قاعده یا بیخ کې  د دیوال  پام وړ ده، دلته  د  کې 

څخه  ۴تر   ۳له    لسو فیټو ډیر نـۀ وي او ډیرو خرابو ځایونو کې د دیوال له ټول لوړالي  تر   ۶  ۱/۲  فیټو ډیر نـۀ دی. 
کې    رې یوازې خاکریز دی.فیټو پو  ۸ په قاعدې  له   ۹فیټه او په سر کې    ۲  ۱/۲سندرز ددې پریړوالی  دا  انچه ښیي. 

دیوال پر سر  د  نـۀ سي.  او رخنې وړ دی او ورټه ټینگـېـدای  ټوپونو په گولیو د نفوذ  هر ځایه د معاصرو صحرایي 

فیټه دی خو داسې ښکاري چې دا عرض   ۶الره چې د مورچل شا ته راځي سندرز وایي چې متوسط بر یا عرض ئـې 
عرض وي.   یوازې  دې اعظمي  په اوږدو کې دیوال    ۳یا   ۲په ځینو ځایونو کې ئـې ارتوالی  فیټه دی او د سویلي مخ 

تر ډیره بې   ډېرهتر   کې  خوا  په منځنۍ  سته. غونډۍ  الره نـۀ  تللو هیڅ  دلته د  کبله  نو له دې  ځایه پورې نړیدلی دی 
کله ناکله د دیوال سر ته په څو فیټو کې د پورته ختلو آسانه   اهري لوړوالی ئـې ډیر متغیر دی.قاعدې شیب لري او ظ

له ځایه   پورته ختلو  او اغلباً د  کښته کـېـدلو    ۶۰یا    ۵۰الره سته  ډیر لیرې د  نور هم  لږ څه  یا تر هغـۀ  فیټه وړاندې 
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وسایل لږ او سخت دي. دیوال ته د ختلو  د ختلو او کښته کیدلو    کږه الره سته.  گوټونو یا زوایاوو کې  په ټولو اساسي 
پورت پر سر  هرې دروازې  د  توپونه ورباندې تیر کړي.  گوټونو ته  د برجونو  چې  سوې  ته   برج  نيــالرې جوړې 

سرځوړې   دانې  څو  دننه  پریړوالـۀ کې  په  دیوال  د  سوی دی.  الرې شونی  الرو له  سختو  اکثراً  تنگو او  د  السرسی 

چېډیرې   سوي دي  جوړې  یا زینې هم  او یا   تنگې پوړۍ  سوي دي  جوړې  پر ځای  نورې پوړۍ ئـې  ښې  یو ډول 
ورزیاتې سوې دي، خو په ټوله کې ویالی سو چې د دیوال سر ته د ختلو الرې ټولې ناقصې او له کمیو ډکې دي. په 

ۀ د قاعدې گرد چاپیره یو ـښ د غونډۍ  ددې ځای په دننه خوا کې  پراخ او مرتب سړک جوړ سوی  دې وروستیو کې   ،
 دی.  

برجونه دي( خو ډیر کوچني    ۱۵۰د کال پر ټولو مخونو باندې د برجونو شمیر له شماره وتلی دی )ټول ئـې  :  برجونه

د مورچل د مخ دیوال یا خاکریز  برجونه دي او له څوو استثناوو پرته نور ټول ئـې د توپک ډز لپاره جوړ سوي دي. 
 .  لري  او پریړوالی  لوړوالی شان ارتفاع یایو  و په ډول  ردد پ    ه توگهپه عام

چیر او هر  بڼه لري  افغاني  هماغه عادي  دادي  تهتیرکښونه  پر ځای ئـې    ،  تیرکښ  د  چې  سوري دي  کوچني گردي 
نغول یا ډیره کوچنۍ سوړه بلالی سو. دا سوري په بیالبیلو زوایاوو کې دي او ډول ډول لوړوالي لري. خو دا به ډیره 

زوایاو کې یو لوی برجآسا په هرو اساسي  سته چې    هم نه وای چې د اړتیا پر بنسټ ئـې تیر کښونه جوړ کړی وای. 

برجونه دننه ددې  نوم لری.  یوۀ    ځایونه  هر برج ځانته ځانگړی  سي  هر یو ئـې کوالی  چې  دومره ټینگ ډک سوي 
 ثقیل توپ ته ځای ورکړي.  

ددې ځای له دننه او د شیرازو تر منځ د اړیکو الرې نــۀ وې، یوازینۍ   کله چې سندرز دې ځای ته تللی وو دغه مهال
وي دروازې وې.    الرې چې 

ډول    :خندق په اوسط  خندق  چې  او    ۴۵سندرز وایي  لري  ۱۶فیټه ارتوالی  خندق    :فیټه ژوروالی  تورن پیکاک ددې 

له   پسور معلوم کړی دی چې  ئ  ۶۰تر   ۴۵اوسنی  ژور والی  په خپل    ۲۰ـې  فیټو پورې دی او اوسط  خندق  فیټه دی. 
له   لري.  ۲۰تر   ۱۵بیخ کې  سر   فیټو پسور  په تناسب ډیرشیوه او  پورتنۍ برخې  ته نیږدې ناصافه شیبونه د  قاعدې 

ښایي   یوازې یو  ۱په    ۱ځوړي دي چې  الره نـۀ سته  پوښلې  کومه  وي. دلته  ته   ېکې  لرونکې څپرۍ  شیب  کوچنۍ 
تنگ ترینه برخه تر ټولو  د خندق  ده.  ورته جوړه سوې  سړک په اوږدو کې  الره د عمومي  د   ورته پوښښ غوندې 

په اوږدو کې. ډډې  په عام ډول د شمالي  گوټونه دي او هم  شمال لویدیځ او شمال ختیځ  چې د سندرز    خندق  هماغسې 

ده یعنی دا د   پر مهال ول اوس هم هماغسې  کې اوبـۀ نـۀ سي کیدای په بشپړ ډول ودرول سي ځکه چې  چې په خندق 
تل هم پیروي کوي او   یا بیخ خندق  سقوط څخه  له طبیعي  لري د سیمې  لوړوالی  په بیالبیلو سطحو  ددې ترڅنگ چې 

کې دا تل د شمال ختیځ په پرتلې ټیټ دی.   او نورو خو له دې سره سره خندق په شمال لویدیځ گوټ  په سویل لویدیځ 

ومني نو هیله کیږي چې د   فیټو ژوروالی    ۶ځایونو کې ژور کیږي او له دې چې ښایي اوبـۀ بې له کوم تاوانـه خندق 
 جوړ سي.  ورته  م عمق ترینو ځایونو کې همکپه 

کې یوه باندنۍ  پورته وویل سول د اصلي زوایاو په شاو خواوو  چې  مقطع په نسبي ډول منظمه ده. هماغسې  د خندق 
سته  منح  منحني کرښې  شان د دروازو د شاو خوا په برجستگیو کې  دا هغه کارونه دي چې    –ني کرښه سته او همدا 

 تر اوسه ورته نغوته نـۀ ده سوې.  

سوي کارونه او پر دروازو باندې    :دروازې 
یوه دروازه   شمالي مخ په استثناء چې دوې دروازې لري نور ئـې د هر مخ په مرکز کې دهرات پینځه دروازې لري؛   

مخ کې درواز په لویدیځ  مخ کې دروازه د کندهار د دروازې په نامـۀ، لري.  په نامـۀ، په سویلي  ه د عراق ددروازې 
مخ کې دروازه د کشک د دروازې په نامـۀ یادېږي.   مخاو په ختیځ  چې ختیځ ترینه   ېدو  کې  په شمالي  دروازې دي 

د   ددروازې»ئـې  چک  د    «قطب  ئـې  بله  د»او  یادېـږي.    «دروازې  ملک  نامـۀ  د دروازو په  دننه  کې  په دیوالونو 

یو له بله    ځایونه په خپلې کې  له  توپیر کوي.ډیر  مقطع  د خندق  له اصلي دیواله  مقطع گانې  یا   د دروازو دا   مخکینۍ 
په   د غونډۍ  راوځي.  دباندې  دي  راتاو سوي  ئـې  کې  خوا  شاو  په  چې  کرښې  راتللومقدمې  دروازو   کښته  سره د 

په پایله کې ئـې  دیوالونه په چټکۍ سره په لوړوالي کې ورک کـېـږي او په برجست ظاهري شکل کې نسبتاً کښته دي.  
ورجستوالی   ده. دا  ښکاره سوې  فضا تر یوۀ حده  د د دروازو داخلي  ورکوي  چې دروازو ته پوښښ  تر څنگ  ددې 

د دواړو شیرازو لپاره جناح  شان  او همدا  روان کار   چېجوړوي    ینخندق  کله چې  اوس ورته ډیره پاملرنه کـېـږي. 

ځای   ۳یا   ۲بشپړ سي دوی غواړي پر هر مخ باندې   کوچني توپونه ځای پر ځای کړي خو دې ځای ته په کتلو ددې 
وي ښه  لپاره به  وضعیت  ډول   د  هیڅ  په دروازې کې  ملک  د  سي.  پر ځای  ځای  ماشینگڼې  توپونو پر ځای  د  چې 

کار نـۀ دی سو دیوال تر منځ واقع ده   (ارِگ نو)خو له دې چې دا دروازه د   یمحافظتي  جناح او د اساسي  د لویدیځې 
سي خو بیا هم له بر ید څخه تر ډېرې کچې  که څه هم په سترگو څرگنده دروازه له لیرې واټن څخه دړې وړې کیدای 

 خوندي ده.

ځای د لویدیځ، سویل او د ختیځ مخ دفاع په خپلو ټولو اصلي ځانگړتیاوو کې یو ډول ده خو شمالي   :شمالي مخ ددې 
کې ماته سوې ده او تقریباً سل یارډه ئـې د ارگ مخ ئـې عجیب دی.   شمال ختیځه برخه تقریباً نیمایي ئـې په اوږدوالي 

برخې سره نښلي.)    ویدلی دیته ل  هغه ځای  خندق دیوال لویدیځې  مخ د اصلي  ډیوال له الرې ددې  د یوۀ لنډ  د چې 

ورڅخه اقتباس   په گزیتر کې  چې  هماغسې  پالن ښکاري سندرز  په هر ټکي کې سم  چې  ی دی دا  کړپالن پر بنسټ 

د  ۱۵۰ ارگ په خپله  سوې ده.(  چاپي غلطي  کوو چې په دې کې  په   یارډه ویلی سوی دی خو گومان  اوږدې غونډۍ 
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ښیي. ځای د باندني ظاهر پر لور د لوړ دیوال یوه کرښه  د   اوږدو کې یوه تنگه کواړۍ ده او ددې  ښکاري چې  داسې 
ځای دی.   استوگنې  سپه ساالر د  د  دلته  لري.  حویلۍ  کوچنۍ  څو  وي چې  ودانیو یوه ډله  د  برخه کې  ختیځه  غونډۍ 

د پودر   (یادوي  ینگ انگړټ  ئـې  لویدیځه برخه یو لوی انگړ لري )سندرز گنبدواله کوټې دي چې  چاپیره ئـې  چې گرد 

زیرمتون دی.  ژ( –)باروتو   جوړولو لوی او اساسي  کې دا دهرات  په حقیقت  ، مهماتو او نورو لپاره کارول کـېـږي. 
دیوالونه ارگ  لوړ دی  د  دیوال  حایل  منځ  تر  انگړ  او  ارگ  د  چې  لوړ دي  ضعیف دي  هماغومره  خو ظاهراً  په ، 

دیو مخ ته ځای  د زیرمتون  ده.ځانگړې توگه  توصیه سوې  لږ فاصله ئـې  یوې برخې  د  چې  ضعیف دی  ارگ   ال  د 
لږ  دیوالونو  له  ته تر یوۀ حده  خوا  د ښار  خندق  ولري.  سره تماس  خندق  اساسي  باید له  چې  چاپیره خندق دی  گرد 

د کورونو یوه ډله چې  ږدو سره پر مخ تللي دي.  وړاندې وتلی دی او د توپکو لپاره تیرکښونه د سر ځوړي شیب له او

دا ښار ونیول سو د ارگ  کله چې  د باندني دیوال ژۍ ته نیږدې کیدونکي دي.  دیوالۍ لري د خندق  انگړونه او څلور 
سوې.    دفاع د اوږد مهال لپاره نـۀ وه محاسبه 

نو ارگ  :ارِگ  د:  نوی  او  ده  ودانۍ  نویو وختونو  نسبتاً  د  ارگ ودانۍ  نوي  دفاعي    د  باندي  د  هغـۀ  د  زاړۀ ارگ او 
لري. په پرتلې ټیټه برجستگي  کې    کمربند  او   ۲۴دې  نـۀ لري  دا ارگ کومه غونډۍ  پرځای سوي دي.  توپونه ځای 

والړ دي.   پر سر  ځمکې  ئـې د طبیعې  وړاندې راوتلی  دیوالونه  ورهاخوا  له عمومي کرښې  مخ  د شمالي  نوی ارگ 

ددې کرښې شا کې پاتې سوی دی.دی حال دا چې زوړ ارگ تر یوې ا نوي ارگ مخ یو اوږد مستقیم مخ دی  ندازې  د 
ښایي   جناح چې  یوې لنډې  سره د  برخې  ختیځې  دیوال له  د عمومي  بله جناح   ۵۰چې  یارډه وي یو ځای سوی دی. 

دباندې   څه  چې  څخه  ۱۰۰ئـې  دوه وو دروازو  له  ملک  د  ارگ  نښلوي  له  یارډه ده دا  سره  ترینې دروازې  .  ختیځ 
ارگ راتاو   تر نوي  خندق  منځ    دیعمومي  تر  دیوال  او  خندق  د  سره )او  دیوال  اصلي  له  حصار چې  باندنۍ  دویم 

لري  واقع سوی دی.  (1موازي دي او ورڅخه د پام وړ ټیټوالی 

دی، دا دیوال اوس د زاړۀ ارگ ددیوال    فیټو پورې نور لوړ سوی هم  ۳۳بلکه تر دا دیوال اوس نـۀ یوازې ټینگ سوی  
قاعده ورته لوڅه وه. چې پخوا ئـې  په پرتلې ال هم ضعیفه پاتې وي  مخه نیسي  د مطلوبې اندازې  به بیا هم  خو مقطع 

پورته مو یاد کړ   وي دي.  ،ژ( باید الس واخسیتل سي  –خو له دویم حصار څخه )چې  خوښوي چې    خو افغانان ئـې 
بهانگیان  ۵۰۰له دې دیواله   ته )تــِل  چې د  2یارډه د دیوال شمال  دا توپونه اکثریت    ۱۱( دی  توپونو لپاره ځای لري. 

)کاسیپور  ۲۴ئـې   د  چې  لور ته مخ  3پاونډه دي  سویل  خوا یعنی  شا له  د  سرپټی ځای  توپونو لپاره دا  د  تولید دي.   )

څخه  4خالصی دی او له )مصلی  یارډه لیرې دی.  ۲۰۰( 
تر دې ځای د ښار ددیوال په شان یو دیوال راتاو دی. ددې ځای او د ښار ترمنځ یو میدان دی چې ورڅخه د گارنیزیون 
د عمومي   چې  دی  نسبتاً مستقیم  خندق  په اوږدو کې  نوي ارگ د مخې  د  کـېـږي.  توگه کار اخیستل  پریډ په  لپاره د 

د اور څخه خوندي  له جناحي  د دیوال د یوې برخې په وسیلې  چک)ي چې  خو د د دروازې لویدیځ کې راځي.    (قطب 
برخ    خندق اور څخه  نـۀ لیدل کـېـږي او    یارډه لیرې له دیوال څخه  ۱۰۰یا   ۸۰ه وروستۍ ختیځه  یوازې د له مستقیم 

په دیوال ساتل کـېـږي.    مورچل د مخې 
وروستۍ د زاړۀ ارگ له ختیځې  بیا راتاویدل چې  او  برخې  د اصلي دیوال  چې د وروسته یاد  سره نښلي  حایل دیوال 

وصلوي سره  دیوال  عمومي  له  کې  دروازې  په  ملک  د  څنډه  لویدیځه  وروستۍ  دیوال  داسوي    دیوالونهدواړه    ؛ 

دی ېـدلي  که ارگ   چېراغورـځ د دفاع لپاره جوړ سوي چې  دا دیوالونه ځکه  ښار ښکاري.  د باندنۍ تشې له منځه ئـې 
دوام وکړي.  سقوط وکړي چې مقاومت 

د   :ار دننهد ښ کې  ښار له دباندې چاپیلایر څخه ټیټ وي. په دې سیمې  ښکاري چې د ښار دننه چاپیلایر دې د  داسې 
چې   گڼې دي  څنگ او  څنگ پر  جوړې ودانۍ  خټو  له  په ډول  منونکو دودونو  نـۀ  بدلون  د  نورو برخو  د  افغانستان 

چتونه لري. کورونو ډا    گنبدي  د گنبدي  لپاره د دلته باید یادونه وکړو چې  بلکه د چت  له کبله نـۀ  بڼې د خوښې  ډول 

د ښار په پسور او اوږ لپاره سوی دی. دوه اوږدۀ سړکونه چې  زاویې دلرگیو د کمښت  کې له یو بله په مستقیمې  والو 
چارسو نومیږي په تقاطع تیریږي الندې چې  ځای  له یو بله تر یو گنبدي  ځایونه  ځغلي  ددغو   دا  ذکر سوي دي.  ډیر 

ر غاړو ټولې هټۍ دي چې تقریباً د ښار له یوې څنډې تر بلې پورې ټول په یوۀ سبک تر چت الندې راغلي  سړکونو پ
د محاصرې له ویرې له ښاره وتلي دي.   اوسمهال لږ شمیر هټۍ خالصې دي او سوداگر   دي. 

د بې وزلو خلکو د کورونو د گڼه گوڼې په منځ کې ځکه مسلط او له ورایه   د ښار په شمال ختیځ کې واقع جامع مسجد 

خلک دا ځای ماڼۍ بولي   ژوند کوي.  ته ئـې چهار باغ دی، والي همدلته  ښکاري چې ډیر لوړ جوړ سوی دی. لویدیځ 
له پورته یادو سویو ځایونو او د چهار  چې دغـۀ ځای ته ورغلي دي وایي چې دا یو عادي ځای دی.  خو هغه افسران 

په ه ښکاري چې  نـۀ سته چې له نورو سره په توپیر دېسو د حوض په استثناء داسې  ودانۍ  د   ،رات کې مطلقاً داسې 
هرې  نـۀ سته،  سړک هم  پرته بل کوم  سړکونو  له دوه وو یادو سویو عمومي  کې  هرات  ورباندې وسي.  ادعا  ودانۍ 

تنگې مارپیچې کوڅې دي. ځئ خوارې اسکیرلې  پاک سوی دی او د اړیکو الرې   خوا ته چې  سړک له دننه شاو خوا 

 
1  - faussebraie  او فارسي کې مې او دري  : دا یوه فرانسوي اصطالح ده چې معنی ئـې پورته په قوسینو کې لیکل سوی ده په پښتو 

 معادله معنی ورته ونه موندله ـ ژ
2 - Tal -i- Bhangian 
3 - Cossipore 
4 - Musalla 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 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
 

د ق له پوځي اړخه  له دې چې  ال نور کار ته اړتیا سته چارې ئـې ډیرې آسانه کړې دي خو مخکې  ناعت وړ وگرځي 
کور نـۀ سته. اوس کوم  د غونډۍ یا دیوال په دننه مخ کې   چې باید تر سره سي. 

پراخولو ییت په    باندې  د کال پر رغاولو او  روپۍ ولگـېـدلې.  او ۱۸۹۳پینځه لکه  ځایه لیدنه کړې  کې له دې  کال  ز 

کې   حالت  ۀ  ـښ په  استحکامات  مدافعوي  دا  چې  سي.  وایي  بي.  آی.  پیکاک، ییت،  میتلند،  )ریجوې،  سوي دي.  ساتل 
 ډابس، ونلیس(

تون    :هروي  :هراتي )پـښ او افغان  وي  اوسیدونکی  د هرات  چې  کـېـږي  هغو کسانو ته اطالق   – دا اصطالح عموماً 
کمیسیون په  د هراتي    ېز کال کې په هرات ک۱۸۸۵ژ( نـۀ وي لکه تاجیک، فارسیوان او نور. د افغان سرحدي تحدید 

په   ۴۴۲۶۰  شمیر  کورنیو نو او د کشک  قلعـۀ  یو شمیر خورې ورې په گلران،  او هم ئـې  کورنۍ ریکارډ کړی دي 

)اې.بي.سي.( کې ثبت کړي دي.   ولسوالیو 

  نامـۀ بل کلی    دا  :)ن(  ۶۴  –  ۸،  ۳۴ –  ۲۰  :حصارک د هري روډ پر غاړه له یو بله جال دوه کلي دي. په همدغـۀ 

 )ن( کې واقع دی.    ۶۴ –  ۳،  ۳۴ –  ۸مایلۍ کې په   ۱۸ه د شهرک د ختیځ پ
ختیځه    :۶۲  –  ۱۸،  ۳۴  –  ۱۷  :هندوان له سویل  د هرات  روډ پر ښۍ غاړې یو کلی دی چې  مایله لیرې   ۶د هري 

بي. سي.(  ۲۰۰واټن لري او ویل سوي چې د تاجیک کورنیو    کورونه په کې ودان دي. )اې. 

 ن(    ۶۲  –  ۲۷،  ۳۴  –  ۴۰  :گوله  :وگورئ  :هوله کوتل( 

زیارت نو  :)ن(  ۶۱  –  ۲۰،  ۳۲  –  ۱۰  :زاهد  :امام زید  د یوۀ مشهور  د الش جوین  دا  او زموږ په باور چې   – م دی 
د   په    الرېهرات  لویدیځ  کاه( د شمال  )قلعـۀ  قین  د قلعـۀ  زیارت ته نیږدې یو   ۱۲په اوږدو کې  واقع دی.  مایلۍ کې 

شگې واقع دی.   او همدا شان ریگ روان یا خوځنده   کوچنی کلی 

زید د زیارت په شاو خوا کې      د او  ۲۰د امام  دلته    وسرچین  هبو د موجودکورنۍ استوگنې دي.  زاړۀ او   ۸تر څنگه 
 متروک کاریزونه هم سته.  

ویل کـېـږي چې د قلعـۀ کاه د ولسوالۍ شیخان د هغو لرغونو زمانو د کافرانو له پښته دي چې دا لوی امام ئـې ځوراوۀ. 
ام. تییت. له بومي معلوماتو څخه   کې د امام زید علي دښت۱۹۰۳)اس.  د زیارت په لویدیځ   ه ده.  ( 

 )ن(  ۶۲ –  ۱۲،  ۳۴ –  ۱۹  :انجیل  :وگورئ  :انجیل

یو کلی دی او موږ ته ویل سوي چې د هري روډ پر :)ن(  ۶۲ –  ۷،  ۳۴ –  ۱۳:ِاســفــَــغــان کې  هرات په ولسوالۍ  د 
)اې.بي.سي.(    ۲۰۰غاړې واقع دی.  کې  کیڼې   په ډول لیکيکورونه لري.  پــغــان  دا ځای د اِـس  .  اوسنۍ نقشې 

   دا د درانیو یوه څانگه ده.  :زياسحق  
زیو   د اسحق  کې  کمیسیون د سبزوارو په ولسوالۍ  تحدید   (۹۰۳کورنۍ ثبت کړي دي. )  ۲۲۵د افغان سرحدي 

هم سته چې   زیو بې شمیره پنډغالي  سترې د پسونو  خپلې  ددوی تر څنگ، د تورو کیږدیو لرونکي د کوچیاني اسحق 

رې کې لیدلي ول. ددوی له منځه په شهرک کې لس تنو ته تنخوا ورکړل د شهرک په د  دوی  میتلندسترې رمې لري؛ 
لپاره اوښان برابر کړي او الندینۍ شرحه تر السه سوه د ترانسپورتي موخو     :سوه چې 

   :دوی وایي چې دوی مندوزي دي او الندینۍ څلور څانگې لري

 

خان دوالزي مد عظیم   مـح

 عطاء هللا خان ا م رزي عمرزي

خان شیخان زي  مال تــُـمان 

 صاحب خان نظر زي

څانگ په کاریز یا د کاریز په شاو خواوو کې ژوند کوي چې )د گرشک د شمال ختیځ(    ېدوی ویل چې دا ټولې قومي 

پیایي او نوزادو  رمې پووندو کې  خپلې  کال اتـۀ میاشتې  لري. دوی د  کې موقعیت  د نوزادو په ولسوالۍ  د زمینداور 
له پایه تر )ته یوازې د کال په س  چې ظاهراً د نوامبر د میاشتې  د مارچ( نو روز   ۲۱اړۀ فصل کې راستانـۀ کـېـږي 

کې ( په پووندو  د غوراتو )د غور په سیمې  اتو میاشتو کې دوی څلور میاشتې ددوبي  پورې نوزادو کې وي. په دغو 

لگیږي په بیرته راتگ  ئـې  دوه میاشتې  په تگ او  ئـې  میاشتې  دوه  تیروي چې  زمینداور نور کې  د  زي او  اسحق   .
لري. له تایمنیانو سره هیڅ ډول ستونزه او شخړه نـۀ  فیروز کوهیان ددوی    خلک  چې  پیښ سي  هم  داسې  کله نا کله 

ورته ناشوني دي.   یو څه وسلې او آسونه لري عمالً د غچ اخیستل  څو پسونه یا اوښان ور ووژني. له دې چې هغوی 
کوچیانو سره  خو له بله اړخه دا خبره رښتیا د فراه سیمې ته ځي غواړي په فراه کې له فراهي  زي چې  ده چې اسحق 

تایمنیان لوټ کړي  س یو ځای   )خان(    او پخوا بهي چې  امیر عبدالرحمن  خو  کې کــېـدلې؛  په منځو  جنگ جگړې ئـې 

په غوراتو پاباندې پر دا ټولو   یو شمیر زمینداوریان په ټول ژمي کې  ېـښود.  کـښ )میتلند(د پای ټکی   تې کـېـږي. 
دا د تایمنیو په سویل لویدیځ کې یوه کوچنۍ سیمه ده چې لوی تگاو اشالن    :)ن(  ۶۳ –  ۳۶،  ۳۴  – ۶  :اوشالن :اشالن

وگورئ نقشې دا نوم د اوشالن په ډول لیکيتایمنیان.   :او څانگې ئـې په دې سیمې کې دي.   .  اوسنۍ 
سرچینه    :)ن(  ۶۳  –  ۳۲،  ۳۴  –  ۸  :اوشالن  :اشالن بیان څخه  له بنِد  کوتل ته نیږدې  شترخون  چې  یو سیند دی  دا 

دا سیند په خپل تگلوري کې له تنگې درې  او د بهیدلو په لویدیځ تگلوري د تایمنیو شمال خوا ته پر مخ درومي.  اخلي 

چې   کې له بنِد بور   له شماله په غیږ کې نیولې او په ناڅاپي کیڼ لور کې له هري روډ سره او په سویلغرونو  څخه 
دا سیند هم د افغانستان د نورو سیندونو په شان د خپل تگلوري  مومي.  سره پوله لري او مخ ئـې لویدیځ خوا ته امتداد 
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تر گذِر پم/ پام پورې  سرچینې څخه  له خپلې  په اوږدو کې په بیالبیلو ځایونو کې په بیالبیلو نومونو یادیږي. دا سیند 
له کال الندې تر پینځو مایلو پورې د )او  د تربولک په نامـۀ یادېـ راه او ورپسې  لپاره د میان  یوۀ لنډ واټن  ږي، بیا د 

یادېـږي. په نامـۀ  شورک(  / آب  نوم   شورک  دا  حصار پورې  تر قلعـۀ  او  خپلوي  نوم  »تنگي ازاو«  د  سیند  دا  دلته 

نوم خپلوي؛ لږ کښته دا سیند  مایله کښته ده، ورپسې دا سیند نوم  ۵ساتي، قلعـۀ حصار له خون بسته څخه   د گاو کــُـش 
هریروډ سره یو ځای  الندې له  تر نامـۀ  د کاوغان  کې  دو آو  په دهاِن  یادېـږي او په پای کې  په نامـۀ  تگاو اِشالن  د 

   کـېـږي.
سړکونهددې درې او د هري روډ تر منځ      :په الندې ډول دی عمده 

د یو ځاکیدلو ټکی پورېد شتر کوتل له پاسه تر قلعـۀ آهنگران    د اختوم 

شهر  م تر کامنجي پورېاقلعـۀ 
بسته  خون   د ډاک یا پوستې د سړک له الرې دهان ِ 

له الرې    (مله سر)د  چهار راه   تر بیشې 
   :چې غور ته له دغو الرو ځي  سویل لور ته تللي سړکونه

تگاو  د خواجه سواران 

 ناو تگاو د زرد
 چهار راه او پشتر کوتل او

 تغان کوه او ورس کوتل

 په نامـۀ یادېدله  :اسالم قلعه د کافر قلعې   ۶۱ –  ۴،  ۳۴ –  ۴۰  :کافر قلعه  :وگورئ  :پخوا 

بید پر   :)ن(  ۶۲  –  ۵،  ۳۵  –  ۲۴  :ِاســلـِـم د چمن  په روسي خاوره کې  په غرونو کې  د نهالشاني  یوه دره ده چې  دا 
ددرې بستر کوه له خوا دباندې راوځي.  اشباع سوی  په پ لور د سیم  په مالگې(  راخ ډول په پوتاسیم نایتریت )د سلفرو 

له همدې   ناشوني کـېـږي.  د توپونو تیرول ورڅخه  کوزنۍ برخه دومره سخته ده چې په لمده بل هوا کې  دی او ددې 

)پیکاک پورې تللی دی.  تر ټکي  یو ځای کیدنې  سره ددۀ د  روډ  له کشک  څخه  له چاه یالکي  یو سړک  ( ځایه کښته 
د شوروي خاورې ته ورننوځياِس  د گلران د سیند نوم دی چې   .  لِم 

 ن(  ۶۲ –  ۷،  ۳۴ –  ۱۳  :اِسفـغان  :وگورئ  :ِاسپغان( 

د    :)ن(  ۶۴ –  ۲۰،  ۳۴  -۷  :ِاسپیزو د   ۸۰دا د شهرک د درې په شمال کې  همدلته  تنو تایمینانو د استوگنې ځای دی. 

اوسنۍ نقشې دا نو۱۹۰۴پر غاړه د ډاگ یا پوستې یو دفتر هم سته. )دابس،  الرې دای زنگي د  –هرات   د اسپیزاو    م( 
 په ډول لیکي.  

کورنۍ   ۱۰۰کې یو کلی دی چې د تاجیکانو   مایلۍ  ۳دا د غوریانو د شمال په   :)ن(  ۶۲ –  ۲۹،  ۳۴ –  ۲۳  :ِاستــَـونو

دا نوم د ستاونو په ډول لیکي. اوسنۍ نقشې  سي.(  استوگنه لري. )اې.بي.   په کې 
واقع دی.    :)ن(  ۶۳ –  ۵۵،  ۳۳ –  ۹  :ِاستاوې په درې کې  ـُــمن(  رـج چې د )پــ  یو کلی دی  دا د غوراتو په سویل کې 

 )امام شریف( دا نوم د ایستاوي په ډول هم لیکل سوی دی.  

 :ِاستوغونچیل
 

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

شی.ټولي  او دریم ټوک   برخي لوستی 
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