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د لومړني   ویل کـېـږي د جمشیدیانو  د سیف علیخان د یوۀ ورور له نسله دی چې  ځیني خلک وایي چې نوروز علیخان 
قوم   د  په خپله  ورور  هللا خان دغه  سیف  د  چې  ویل سوي  هم  دا  وو.  پالر یا نیکـۀ  خان  خوشي  شوي مشر  پیژندل 

زامنو دغه مشرتوب له السه ورکړ.    مشرتوب کاوۀ خو دۀ یا ئـې 
د خپل د وخت یو وی خاص او محرم خدمتگار وو، او په هرات کې  مود  چې ابراهیم خان د هرات د شاه مـح ل کـېـږي 

په نامـۀ  خان«  ابراهیم  د »پـُـِل  ال تر اوسه  وو چې  یو پُـل جوړ کړی  ئـې  ته نـېـږدې  حتی کابل  وو او  متنفذه سړی 

ددۀ د خدماتو په بدل کې دۀ ته    یادېـږي مود  دۀ ته او شاه مـــح د کرخ ښارگوټي د جاگیر په توگه ورکړی وو. کله چې 
کورنۍ راوستلې او په   ۱۲۰۰کرخ په جاگیر ورکړل سو ابراهیم خان کشک ته الړ او له ځان سره ئـې د جمشیدیانو  

له  خان  سلطان احمد  خان تر مهال پورې بالعوض ول، د  احمد  د سلطان  او مالیات ئـې  کړلې  کرخ کې ئـې استوگنې 
 وروسته له دوې څخه د لومړي ځل لپاره مالیات راټول سول.    وخته

د   خان  چې ابراهیم  ناستی ددۀ زوی، احمد  ۱۸۳۵ویل سوي  ئـې ځای  او په کرخ کې  مړ سو  کال په شاو خوا کې  ز 

خان د پالر له مرگه وروسته  زوی ونیوۀ چې اوسنی    ۱۵خان سو؛ احمد  کاله ژوند وکړ او ددۀ ځای په وار ددۀ دوهم 
تارک    ولي او غوره بولي چې  سړی دی  یو مذهبي  خان  مد  ورور یار مـح خان مشر  مد  مـح د ولي  خان دی،  محمـد 

 ژوند ولري ) ترک ددنیا وکړي(.  

ته پناه   توگه اړ سو چې کشک  وکړ چې په دې  پر وړاندې پاڅون  خان  مد  وزیر یار مـح خان د  چې احمد  ویل سوي 
خان تر مړینې پ  ورې کرخ ته راستون نـۀ سو.  یوسي او د وزیر یار محمـد 

ددۀ په غیابت کې به د کرخ اداره نورو پرمخ بیوله او یو ځل خو دۀ او زوی ئـې د کرخ د ادارې له بیا ترالسه کولو  
بیرته گټله.   او دا اداره ئـې  کـېـدۀ  اداره خوشې کړي خو تل به له خپلو سیاالنو مخکې  وروسته بیا مجبوره سول چې 

اوس خان  مـد  مـح ئـې ورور له درې یا   ولي  هم  او  هم دی  ښکاري چې  داسې  خو  لگوي،  مالیات په کرهڼې  د کرخ 

ابراهیم خان په خپل وخت کې   ویل سوي چې  او له څلورو یا پنځو باغونو پورته بل څه نـۀ لري.  څلورو قلبو ځمکې 
خان له پلوه مصادره  ۲۰۰هرات ته نیږدې  مد  څخه    له سوه او قلبې ځمکه درلودله خو ځمکه ئـې د یار مـح دې ځمکې 

سوه. ته مسترده  خان  وروسته احمد  مړینې  وزیر له  د  ئـې  یوه برخه  هماغې    یوازې  له  اوس  کورنۍ  قلبې    ۲۰۰دا 
څخه   لري او ویل سوي چې هره قلبه ځمکه ئـې    ۲۵یا   ۲۰ځمکې  ویل سوي کله چې    ۲۵قلبې ځمکه  هکتاره کـېـږي. 

په باالمرغاب او مروچاق کې   پر ضدشاه نواز خان  جمشیدیانو  الندې د  تر مشرۍ  خان آغا  کال کې  ۱۸۶۲په    د  ز 

کورنیو   ۴۰۰مارش وکړ، کرخ ئـې لوټ او تقریباً له منځه ئـې یووړ. ویل سوي چې د کرخ د اوسنیو وگړو شمیر له  
برخه د څخه یوه پر څلورمه  نورو   ددینې طبقې ده، نور ئـې تاجیکان او دئـې  وگړو   پورته نـۀ اوړي چې له دې ډلې 

کې کـېـږي. چې د اصلي جمشیدیانو یوازې سل کورنۍ په دې کلي     قومونو په منځ کې دریم قوم ئـې جمشیدیان دي 
  پخوانۍکه څه هم جمشیدیانو تل په بادغیس کې له خپلو قومیانو سره اړیکه ساتلې ده خو خپل استقالل او هویت ئـې په 

خرگاه گانو الندې ژوند ئـې خوشې کړی او لکه د هراتیانو تر دیو یا  د نیمڅیو تر کیږ  ؛ دوی اوساندازې نـۀ دی ساتلی

؛  « یا »سپین کور واال« بلل کـېـږيهپه شان په عادي له خټو جوړو کلیو کې ژوند کوي. له همدې کبله دوی »سفید خان
په کیږدیو کې ژوند کوي، د تور  ې« برخالف دوو »سیاه خانه ني وروڼونیمه کوچیا  د خپلو  دوی واال  ونوکور وچې 

ددوی کیږدیو ته یوه کنایه ده. دا اصطالح په ټول والیت کې او هم د افغانستان په نورو برخو کې په نوم  یا سیاه خانه 
د شپنو   خلکو او  مقیمو ځایي  باندې د استوگنو  پر هغـۀ  چې  کارول کـېـږي  توپیر ورباند  -عام ډول  ې کوچیانو خلکو 

 وکړي.  

خان   محمـد  ورباندې  غیرانه    ۱۶۰۰۰یا    ۱۵۰۰۰په کال کې  ولي  لري چې  سپارۀ وساتي. نور کوچني    ۵۰مستمري 
لري چې   په خپلو منځو کې مستمریانې  باندې د سپرو شمیر    ۷۰خوانین  ډول پر ټولې ولسوالۍ  سپارۀ وساتي؛ په دې 

ښایي ټول یا تقریباً ټول ئـې ج   ۱۲۰  ي.  ومشدیان  تنه سپارۀ کـېـږي چې 
خان خپلو افرادو ته په کال کې   مد  هغـۀ صورت کې ورکوي چې که هر فرد خپل آس له ځان   پهغیرانه   ۱۸۰ولي مـح

فرد ته د کال  غیرانه ورکوي. خو دا پیسې باید منحصراً د آس    ۱۰۰سره راولي او که دې ورته آس ورکړي نو داسې 

 د خوراک او وښو لپاره وي.  
 فارسي جمشیدیان

خان په د ه مد  کورنیودوی د  ز کال کې پر جمشیدیانو برید وکړ،  ۱۸۴۲رات یار مـح لمسیان دي چې   همدغو جمشیدي 
کې    ۍ ئـېکورن  پیروانې وې.    د زمانخان د زوی هللا یار خانپه خراسان 

ش  هغه مخکینۍ  چې   کورنیو شمیره  ۶۰۰ره یعنی د  میددوی اصلي شمیر په بیالبیلو ډولونو ویل سوی دی؛ کیدای سي 

د ختیځ   شمیره وي. دوی په لومړیو کې د مشهد  کې په  –ورکړل سوې وه ښایي نسبتاً سمه  ختیځ په لس مایلۍ  شمال 
ددې لپاره کډه سول   له څو کالو ژوند وروسته قره بوکې ته کډه سول او ظاهراً  خو هلته  کې اوسیدل  »خانه گوشې« 

څخه راوستل سویو هزاره گانو ته ځای پرې د ختیځ په  چې له اسفراین  مایلۍ کې د سرخس    ۲۰ـږدي. قره بوکه د مشهد 
د سړک پر غاړه سیمه ده؛ او له دې چې دا سیمه تر ډیره د خانه گوشې په پرتله د تورکمنانو بریدونه ته معروضه وه  

څخه هم په زوره ایستل  نو جمشیدیانو هلته له تگ څخه ډډه وکړه   خو دا هم ورسره ویل سوي چې دوی له خانه گوشې 
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خو ویل  سوي دي  کې تیت  په بیالبیلو سیمو  خراسان  او نور ئـې د  ددوی یو شمیر کشک ته ستانـۀ سوي  سوي دي. 
ددوی   چې  له دغو    ۳۰۰سوي  سوې دی.  میشتې  په قره بوکې کې  خاکچیان دي    ۶۰کورنیو څخه    ۳۰۰کورنۍ  ئـې 

په   پل خاتون  ۱۸۸۴یا   ۱۸۸۳چې  شورجه له  ته کډه سولې،  شورجې  کال کې  )قره سو(م  ۲ز  د   ایله پورته د مشهد 
یوه د پام وړ  د استوگنې  ښکاري چې  سوې ده او له ظواهرو  ده. دلته یوه کال هم ودانه  کې پرته سیمه  په انحنا  سیند 

 سیمه وي.  

د   شان یو ځای دی چې  په    «امیر آباد»همدا  یوه کال ده چې  سوې ده او د ۱۸۸۴په نامـۀ یادیږي دا  کال کې ودانه  ز 
گلست قلعـۀ  کې له  ده. دلته  ۶یا   ۵انه  »روِد جام« په اوږدو  خان په نامـۀ یو ۱۸۸۱په    مایله پورته واقع  د شیر  کې  ز 

چې د خان آغا زوم کیږي  ښکاري  استوگنه غوره کړې وه.جمشیدی  په هـغـۀ ډول چې ددۀ په هکله خبرې کیږي داسې 
وي څخه  له افرادو  ایوب خان  ته پناه یوس چې دی دې د  مشهد  مجبوره سو چې  خان  چې ایوب  او کله  له ،  هم  ي دی 

ووت. څخه  پخوا دغو    کشک  چې  یو ځای سوې  هم  کورنۍ  جمشیدي  نورو کلیو یو شمیر  یکه توت او  دۀ سره د  له 

لپاره   اقامت  ښکاري چې دوی ددائـمي  او د اوبو کانال لري نو داسې  چې دوی ځمکې  او له دې  اوسیدې؛  ځایونو کې 
سیمه جوړه کړې ده.    د استوگنې 

ییت د   اي.  لري  وفارسي جمشیدیانتورن سي.  جمشید  :په هکله الندینی یادداشت  چې فارسي  له الندنیو یویل سوي  ان 

 یعنی  :څانگو جوړ دی
 

 کورنۍ  Raoti ۲۵۰ َروتي راوتي

 کورنۍ  Kaghchi ۱۳۰ کغچي کاغچي

بوزه 

 خور

 کورنۍ  Buzakhor ۲۰ بُزهخور

باتور 
 خاني  

بتور 
 خاني

Baturkhani ۳۰  کورنۍ 

 کورنۍ  Katagulu ۱۰ گلوکته   کته گولو

 کورنۍ  Bainam ۱۰ بې نام

 کورنۍ ۴۵۰ ټولټال

 
لږ لیرې  څخه  له مشهد  خانه گوشې دي چې  قره بوکه او  مراکز  وي. ددوی  ښایي ډیره مبالغه سوې  شمیرې کې  دې 

خو په  چې د پُِل خاتو۱۸۸۵واقع دي  کرلې  کال کې دوی په »پس کمر« کې ځمکې  خو   نز  په مقابل لوري کې دی 

خان   ذوالفقار  مشر  ددوی  سوې.  نـۀ وه راکډه  دلته  کورنۍ  کومه  هر یوۀ پر سر   ۵۰ددوی  د  چې  چمتو کوي  آسونه 
ورته پر کال   دۀ    ۱۵۰دولت  شان  همدا  ورکوي.  ورکول   ۲۰۰تومانه یا    ۲۰۰د کال  ته  غیرانه  هم  روپۍ مستمري 

ویل کېـږي چې ددوی په منځ کې درو یش علي خان او خلیفه مال یعقوب هم متنفذ کسان دي. درویش علیخان  کــېـږي. 
په  جمشیدیانو  د  )میتلند(.  پلوی وو.  یو اساسي  هللا یار خان  زوی د  خان راوتي  اسماعلیه  او د  دی  راوتیانو کدخدا  د 

 هکله د ال نورو معلوماتو لپاره وگورئ کشک

سرو   ۱۴فیټه. د هریروډ پر ښۍ غاړه له اوبې    ۴۵۰۰لوړوالی    :ن  ۶۳ –  ۲۶،  ۳۴  –  ۲۳  :جناور مایله پورته د پلن 
کلی دی. دلته دره په پلنوالي کې نیم مایله پلنه ده او په دې لور کې   یارډه هموار ځای   ۳۰۰کوچنیو کورنو یو کوچنی 

پورې لوړوالی   لمنې  سوې  سینده د غرونو تر راغونجې  هم  ۱۵۰لري، له  ددغـۀ  یوې برخې کې  فیټه دی.  وار ځای 
ۀ، لرگي او اوښ   )میتلند(   –کرهڼه سوې ده؛ واـښ ویالـۀ  ههمدلته یوڅر پریمانه دي. اوبـۀ په آسانه موندل کـېـدای سي. 

جناوه  .  په نامـۀ یادیږي چې د شمال له لوري هریروډ خوا ته بهیږي 1هم سته چې د شیلـۀ 

ملک په قوم پوپلزی،   ۱۶ځ په د هرات د ختی  :)ن(  ۶۲ –  ۲۶،  ۳۴ –  ۱۹  :جنده خان مایلۍ کې یو کلی دی. ددې کلی 
کې   کلي  نومـېـږي. دې  افغانان  ۱۱۰عمرخان  تاجیکان او  چې  کلیوال    ژ(  -)پښتانـۀ    کورنۍ دي  کورني   ۴۰۰دي. 

په  ۶۰څاروي او   ته نیږدې کې  کلي    دې  آسونه لري.  شان کلي  همدا  ترې راتاو دي؛  دیوالونه  د میوو بڼونه سته چې 
 (۱۹۰۴ډنډ یا حوض هم سته چې اوبـۀ لري. )ونلیس، جون  یو 

 جان دوستي

 د فیروز کوهیانو یوه قومي څانگه ده 
باز چې    :)ن(  ۶۳  –  ۲۰،  ۳۴  –  ۳۲  :جنگِل  او یو تگاو دی  له »دا یو کلی  کې  سرچینه    «بنِد قبچاقپه سویل  څخه 

د   او بیا د نایک له تنگې ناوې سره یوځای کـېـږي او بیا د یاري له تگاو سره یو ځای کـېـږي؛  گاو»اخلي  د   «کسه 
تللې   پورې  تر قادس  څخه  اوبې  الرې له  له  پښو یوه الرې   الرهکوتل  د  بازي ته  جنگل  تگاوه تیریږي.  یاري له  د 

 
1 - Shela- i- Janawa 
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 9تر 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
 
 
 

ارمان پر لور الره تلل او بله د شهر  الرې یوازې د پلي تگ لپاره دي.راغلې  ده، دا  دغه تگاو خپل نوم ) د شاهین    ې 
څخه اخیستی دی ځکه دلته ډیر لرگي کیږي او شاهین دلته نیول کیدل. )میتلند(منځغريلرگیو د  – دا تگاو په اوسنیو    ( 

 په نامـۀ لیکل سوی دی.    «2درۀ اندق»نقشو کې د  
کې    :۳۶ –  ۶۱،  ۳۴  –  ۲۴  :جنگو اهمیت نـۀ لري او د غوریانو په ولسوالۍ  دا د یوې کوچنۍ کال نوم دی چې چندان 

 واقع ده، دا کال د هریروډ پر ښۍ غاړه د برناباد مخالف لوري ته نیږدې واقع ده. دلته د هزاره گانو شل کورونه سته.  

   )  کورونه په کې دي.    ۳۰بچاقانو انو، تایمنیانو او قسیددا په اوبې کې یو کلی دی چې د    :جان خان)قلعـۀ 
   :جوهري  :جوهاري

 دا د فیروزکوهیانو یوه قومي څانگه ده
ښکاري چې    :۶۳  –  ۲۱،    ۳۵  –  ۲۷  :)بنِد( جوکار ته کارول کله ناکله دې  داسې  یوې برخې  نوم د بنِد تورکستان  دا 

تر کاشان روډ پرمخ درومي.    سوی وي چې له دربنِد جوکار څخه 

او    ۵۰دا د    :۶۴  –  ۱۴،    ۳۴ –  ۱۰  :جورا  د شهرک د ولسوالۍ    ۵۰پهلوان  سیمې ده چې  تایمني کورنیو د استوگنې 
 ۵او له کاریز څخه   ده  غځیدلېله سویل لوري د هریروډ او ایشالن تر منځ   ې واقع ده، دا درهپه یوې کوچنۍ درې ک

َجورا(  ۱۹۰۴کښته ده. )دابس،    مایله د »جِر   .  « په نامـۀ لیکل سوې دهدا دره په اوسنیو نقشو کې 

  دا د کر  ۶۲ –  ۴۴،  ۳۴ –  ۲۴  :جوزه  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۱۱د سویل ختیځ په   خ)ن( 

چې له  فیټه.    ۷۶۰۰لوړوالی    :۶۳  –  ۵۰،  ۳۴  –  ۱۸  :جوزه   »بیشه د هریروډ سویل ته د غرونو پر سر یو کوتل دی 

بسته خون  تر دهاِن  تیریږي.  «3څخه  ورڅخه  سړک  متبادل  او   پورې  تگ الره ده  د  اوښانو  او  د کچرو  سړک  دا 
ئـې سخت دی.   ئـې    لومای  ود کوتل پورتنۍ برخه پینځه نیمله بیشه څخه  پیچومی  فیټه   ۲۵۱۰ته رسیږي؛ او جگوالی 

کال دا کوتل د توپخانې د ځواک لپاره عملي کوتل نـۀ وو خو که وخت ورکړل س ۱۸۸۵کیږي. په   ي او کار ورباندې ز 
له میتلند سره الرښوونکو کسانو دا کوتل د مالیسار د کوتل  سي د توپ د وړلو الره ورڅخه جوړه سي.  وسي کـېـدای 
نامـۀ  ِدۀ زبر په  بنِد  د  نوم  دا  نقشې  اوسنۍ  )میتلند(.  نامـۀ یادېـدله  په  مالیسار  د  هم  لړۍ  دا غرنۍ  یاداوۀ او  په نامـۀ 

 ي.  ویاد
 )ن(  ۶۲ –  ۴۷،  ۳۴ –  ۲۲  :َوندردَ  :وگورئ  :جوزه 

پورې   دا  :۳ –  ۶۴،  ۳۵  –  ۲۹  :جوزک نیاز خانه تر چهارشمبې  له قلعـۀ  تورکستان له پاسه یو کوتل دی چې  د بنِد 
بي. سي(  سړک ورڅخه تیریږي )اې. 

)میتلند( انودا د درازي فیروزکوهی  :جرمه تو کې د یوۀ ځای نوم دی چې د میري څانگه په کې اوسېـږي.   په سیمې 

یادونه به   ۷۴۶۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۳ –  ۴۷،  ۳۳ –  ۴۸  :جواجه فیټه. دا د دوه وو تگاونو پر غاړې یو کلی دی چې 
 ئـې الندې راسي.  

تولک په برخې کې دوه تگاوونه دي  :)ن(  ۶۳  –  ۴۷،  ۳۳  –  ۴۸  :جواجه د  نامـۀ د تایمنیو د سیمې  َوَرقِ   :په دغـۀ 
هرات سړک له ِدۀ تیتان څخه   –د گرشک  جواجه او دهانـۀ جواجه، یو ئـې ختیځ خواته ځي او بل ئـې لویدیځ لور ته. 

لپاره د دو واټن  او بیا د لنډ  تـېـرېـږي  کوتل څخه  ازاو له  د  یا آب    هپه تـېـرېـدلو  یلوونکي  د اوب  وو تگاونو تر منځ 

ځي. پر مخ  په اوږدو کې  لوید  پخشان  د تللد  تگاو په اوږدو کې  الرېیځ    ۸۰پر غاړې د »دَه َمرده هزاره گانو«    ې 
په نامـۀ یادېـږي.   بـَـغارستاندي. ددرې کښتنۍ برخه د نور کورونه   ۲۰کورونه په ِدۀ جواجه کې دي او لږ کښته ئـې  

بي. سي(  )اې. 
 ۶۲  –  ۴۲،  ۳۴ –  ۳۴  :دالن تو  :وگورئ  :جوال
جوړوي. )وگورئ  کاجرستانله کچ سره یو ځای د    دا  :۶۳، ـــ  ۳۴ــ    :جوان  فیروزکوهیان(  :یوه ولسوالۍ 

د یوۀ  :۶۴  –  ۸،  ۳۵  –  ۴  :جـَـَوند  د بادغیس په والیت کې  د   کلي دا  چې  مرکز دی  اداري  ولسوالۍ  د جوند د  او هم 
لیکل سوی او په   تنه استوگن وگړي لري. په اوسنیو نقشو کې د جوند کلی د چهار تاق په ډول  ۵۲۰۰۰اټکل له مخې  

یوه گڼ وگړې او اوږده تنگه ناوه د هریروډ له شمالي    هغـۀ ټکي کې واقع دی چې د جوند سیند مرغاب ته ورغورځي.
نیازخان څخه  واوب یلوونکي یا آب پخشان څخه شمال لویدیځ لور ته پر مرغاب   مایله پورته   ۶رکوزیږي او له قلعـۀ 

آ له  دلته  راوځي.  دباندې  کې  پورې  په مرغاب  گنبد(  )آق  گنبدت  دهق  هریروډ تر   یوه الرې تللې  ځایه د  هغـۀ  او له 

وگورئ . )هیرا سینگهـ(  تللې دهدرې    د ال نورو معلوماتو لپاره د بادغیس تر سرلیک الندې جدولونه 
د طایفې یوه څانگه ده.    :جواني  دا د فیروزکوهیانو د زی حاکم / حکیم 

چې    :)ن(  ۶۲  –  ۱،  ۳۴  –  ۲۴  :جایه یو کلی دی  په لویدیځ کې  د هرات  )اې.    ۱۰۰دا  دي.  کورونه په کې استوگن 
بومي معلومات(  بي. سي. 

سبزوارو د    :۶۱، ــ  ۳۲ــ    :جزک د  کاه»دا  وانانو «  قلعـۀ  د پاړسي  کې یو کلی دی  کورنۍ په   ۱۵۰په عالقه دارۍ 

 کې میشتې دي. )اې.بي.سي.(

 
2 - Darrahe Andaq 
3 - from Besha to Dahan -i- Khunbasta 
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 9تر 5 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
 
 
 

  یو   ۵۵و د شمال ختیځ په دا د سبزوار  :۶۲ –  ۵۱،  ۳۳ –  ۲۷  :جزغره  دی.    سیندمایلۍ کې 

تگاو د    :۶۴  –  ۴۹،  ۳۴  –  ۹  :جالل  خلیفه)دا  سرِک  کې    الرېد    (حوِض بهانگي    له حوض بهانگيچې  په اوږدو 

تگاویو تگاو دی  دی  مایله لیرې  ۱۵  ۳/۴  څخه  (۱۹۰۴له شمال لوري د تربولک پر لور بهیږي. )ونلیس   ؛ دا 
د نورزیو یو کلی دی )دابس    :۶۲ –  ۳۱،  ۳۲ –  ۵۳  :جیجه په عالقه دارۍ کې  دا  ۱۹۰۴دا د سبزوارو د فرخان   .)

 مایلۍ کې واقع دی.    ۳۷کلی د فراه د شمال په 

 پر غاړې یو ډیر کوچنی    :۶۵  –  ۴۲،  ۳۴  –  ۵۹  :جیندک د سیند  د مرغاب   کلی دی.  دا 

 ۶۴  – ۸،  ۳۵ –  ۴  :َجَوند  :وگورئ  :ُجَوند 
انجیر ونلیس   :۶۲ –  ۱۳،  ۳۴  –  ۲۲  :جوی  د هرات یو کانال دی. جگړن  د ښار د شمال په یو مایلۍ کې  دا د هرات 

یوۀ ټکي کې شرحه کوي او وایي چې دا کانال   ۳دا کانال د ښار د ختیځ په   فیټه   ۲فیټه پلن او    ۲۰مایلۍ کې په داسې 

)ونلیس    ۳ژور دی او د کانال ژۍ په ښۍ غاړه کې    (۱۹۰۴فیټه لوړې دي. 
 ۶۳ –  ۲۲،  ۳۵ –  ۳۳  :سرفراز  :وگورئ  :جوی دربند 

غازي )دابس    :۶۲  –  ۷،  ۳۳  –  ۲۰  :جوی  دی.  یو کلی  کې  په عالقه دارۍ  شهر  سبزوارو د پُشِت  دا  ۱۹۰۴دا د   .)
 کلی د سبزوارو د شمال په دوه نیم مایلۍ کې واقع دی.  

یوه تړانگه ده چې د مرغاب    :)ن(  ۶۳ – ۲۰،  ۳۵ –  ۳۳  :جوی خواجه ددرې په لویدیځې ډډې  دا د کرل سوې ځمکې 

د اټکل له مخې دلته    سیندکې د دربنِد جوکار له شماله تر باالمرغاب پورې پرته ده او د جوی خواجه   ئـې خړوبوي. 
دا طاهری کورنۍ د ایماقو د قوم یوه برخه ده چې اوس ځانونه  کاکړوطاهري او سیني    ۴۶۰د   کورنۍ استوگنې دي. 

)دابس  د غلزیو په منځ کې شمیري او    (۱۹۰۴سرانه مالیه نـۀ ورکوي. 

بایرام بایرام  :وگورئ  :جوی خواجه  بهرام وي    ۶۳ –  ۱۹،    ۳۵  –  ۳۳  :خواجه  سمه بڼه ئـې خواجه   ژ( –)ښایي 
کې د استوگنې یوه سیمه ده چې د )فراریانو(   :۶۳، ــ  ۳۵ــ   :جوی سرکاري په باالمرغاب کې، د مرغاب په ولسوالۍ 

 (۱۹۰۴دي یعنی د محکومینو، تبعیدیانو او خاصه دارانو کورونه. )دابس،    کورنۍ په کې استوگنې  ۱۱۲
 ۶۳ –  ۱۷،  ۳۵ –  ۴۱  :میرانزي  :وگورئ  :جوی تپـۀ عبدهللا

تپـۀ باال د مرغاب  :۶۳، ــ    ۳۵ــ    :جوی  مغولو  دا  د خرگاه گانو یو یورت )د  کیږد  د  په ختیځې غاړې کې  و گردۍ 

په مرغاب کې ورگډ دی.  ټولگه د قبچاقو  ( دی چې  )دابس    ۱۰۰دغه یورت کې   (۱۹۰۴کورنۍ اوسیږي. 
کې یو کلی دی او ظاهراً روضه باغ ته نیږدې ښکاري چې    :۶۲  –  ۱۳،  ۳۴ –  ۱۵  :جول آباد  دا د هرات په ولسوالۍ 

)پیکاک ، له بومي معلوماتو څخه(  ۱۳۰ ودان دي.   کورونه په کې 
کاه د لویدیځ په   ېالردو راه د   –د فراه    دا  :۶۱ –  ۲۵،  ۳۲  -۱۰  :جـُـرگ د قلـعـۀ  مایلۍ کې یو کلی    ۴په اوږدو کې 

گانو او شیخانو له   وگړي د خواجه  کلي  ددې  جوړ دي.  ۳۰۰دی.  د اوبو دوه ژرندې سته   کورنیو څخه  کې  دې کلي 

تییت    ۸او د اوبو د موجوده سرچینو ترڅنگ دلته   ام.  ددې  ۱۹۰۴نور متروک غیرفعال کاریزونه هم سته. )ایس.   .)
ته د امام زید په نامـۀ یو مشهور زیات  کل  .ستهي لویدیځ 

 مایلۍ کې یو کلی دی.    ۴دا د هرات د سویل ختیځ په   :)ن(  ۶۲ –  ۱۵،    ۱۹ –  ۳۴  :کبابیان 

مایلۍ کې یو کلی    ۶دا هریروډ پر ښۍ غاړې د هرات د سویل لویدیځ په   :)ن(  ۶۲ – ۸،  ۳۴ –  ۱۷  :کبرزان  :قبرزان

او دا درې   دی. دلته درې کانالونه سته چې پر ژیو ئـې د ولې ونې شنې سوې دي چې د یو بل ترڅنگ پر مخ ځغلي 
)میتلند(    (4اتراو)د    اړهو افغاد کانال څانگې دي.  خو د  ښیي  په نامـۀ  د کورازن  ځای  دا  نقشې  سیاسي  اوسنۍ  نستان 

 .  تأریخي ژورنال ئـې د قبرزان په نوم ښیي

تر   ۱۰۱۲۸  :لوړوالی  :۶۳  –  ۵،  ۳۴  –  ۳۸  :کبودي چې د کرخ له درې څخه  له پاسه کوتل دی  د بنِد لمان  فیټه. دا 
ډډې څخه تیریږي دلته   نو پورې الره ورڅخه تــېـرېـږي. په هغـۀ ټکي کې چې دا الره د غرۀ د لړۍ له اساسي  قلعـۀ 

پلي تگ  دا ځای نو  هیو لپاره د  کوتل د قلعــۀ  دا  بي. سي.(  )اې.  الره نه ده پلټل سوې.  ډیره خطرناکه پل الره ده. دا 
بڼه ويمایلۍ کې دی.    ۳۰په  سي د کبودي تحریف سوې  بد په نامـۀ ښیي چې کیدای  ځای د قلعـۀ  نقشې دا   .  اوسنۍ 

نو د هزاره گانو یوه څانگه ده.    :قادي  دا د قلعـۀ 

ده چې    :ن()  ۶۳  –  ۲۶،  ۳۴  –  ۴۸  :قادس اقصی  تر ټولو لویدیځه  د سیمې  د فیروزکوهیان  کورنۍ په کې    ۲۰۰دا 
ده چې د وگړو ۱۹۶۴له استوگنې دي. )وگورئ فیروزکوهیان(   کال راوروسته قادس د بادغیس والیت یوه ولسوالي  ز 

لوماتو لپاره د د ال نورو مع  کلیو کې تیت دي.  ۵۰څه دباندې   په  تنه اټکل سوی دی چې دوی ټول  ۴۵۰۰۰شمیر ئـې  
 .  بادغیس تر سرلیک الندې جدولونه وگورئ

مرکز دیفیټه.    ۴۲۷۰۰  :لوړوالی  :۶۳ –  ۲۸،  ۳۴  –  ۴۸  :قادس او اداري  یو کلی  ولسوالۍ  د قادس د  قادس په دا   .

دی۱۹۱۴ سوی  شرحه  ډول  الندې  په  کې  کال  ئـې    :ز  اوسیدونکي  بنسټیز  چې  دی  کلی  ویجاړ  وران  یو  قادس 
ورالندې ئـې یو فیروزکوهیان دي ا لري چې  دا دره یو مایل پلنوالی  لري.  نامـۀ یوې درې کې موقعیت  و په همدغـۀ 
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 9تر 6 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
 
 
 

په کې    سیند چې  سته  قشالقونه  دلته  ددغو    ۸۰۰بهـېـږي.  خوارۀ وارۀ دي،  په ټولې درې کې  او  دي  کورونه ودان 
کرارکرار سرشیوه کیږي او  ددې درې ځمکه  قشالقونو وگړي د مارچ په شاو خواوو کې لوړو سیمو ته کډه کـېـږي. 

ډډې  مبق په نامــۀ یادیږي.  چې د پوزۀ ا رابرسیره کیږيد قادس له پاسه دوه لویې پرتمینې غونډۍ   ددرې په لویدیځې 
سیمه په ژميستهکې درې کنډواله کالگانې   نیولې ده. دا  سویلي کال کې ئـې د قادس ولسوال    ، ددغو کالگانو له منځه 

له دې کلي    کې العاده عالي دي.  فوق  ترالسه کول دلته  د اوبو  څښاک  د  کیږي چې  مایله   ۳  ۱/۲ډیره سړه ده. ویل 

په نامـۀ یادېـږي )وگورئ موغور(.    کښته تگاو دره د کچه گي  ځای کې دا  بویه له قادس سره یوځای کیږي او دغــۀ 
)دابس    (۱۹۰۴له دې ځایه د اړتیا وړ توکي په لږ اندازه ترالسه کیدای سي. 

د    :)ن(  ۶۲  –  ۱۸،  ۳۴  –  ۲۱  :کهدستان  :قادستان په  –هرات  دا  د ختیځ  د هرات  په اوږدو کې   ۸  دولتیار د سړک 
کورني   ۵۰۰کورونه په کې ودان دي. کلیوال ئـې    ۱۲۰ژ( او تاجیکانو  –مایلۍ کې یو کلی دی چې د افغانانو )پښتنو  

مونډه ده. )ونلیس،    ۱۴۰۰۰د کلني حاصل اندازه  وآسونه لري. ددې کلي د غالت  ۸۰پسونه او وزې او   ۷۰۰څاروي، 

نوم په اوسنیو نقشو کې د  (.  ۱۹۰۴جون میاشت    .  په ډول لیکل سوی دی  انکادستدا 
کې یو کلی دی چې د گوکچل د لویدیځ په لنډ    :)ن(  ۶۲ –  ۵۷،  ۳۴ –  ۵۱  :کدوغک  :قدغک دا د قلعـۀ نو په ولسوالۍ 

هزاره گانو   او  دی  واقع  کورنۍ  ۳۰واټن کې  د   5قادي  نوم  دا  کې  نقشو  اوسنیو  په  میتلند(   ( دي.  استوگنې  کې  په 

په ډول لیکل سوی دی.    قـُـدوغک 
شهر په    :۶۲  –  ۸،  ۳۳ –  ۱  :کدولــۀ بدوله کې د علیزیو او پوپلزیو یو کلی دی.  دا د سبزوارو د پُشِت  عالقه دارۍ 

 (۱۹۰۴)دابس  
کورونو یو   ۱۲۰مایلۍ کې د    ۴دا د هرات په ولسوالۍ کې د هرات د سویل په   :)ن(  ۶۲  –  ۱۱،  ۳۴  –  ۱۸ :قفسالن

)پیکاک، له بومي معلوماتو څخه(  کلی دی. 

د سړک په اوږدو کې شپږم   –دا د هرات    :فیټه  ۲۴۶۰  :لوړوالی  :۶۱ –  ۴،  ۳۴  –  ۴۰ :اسالم قلعه :کافر قلعـه مشهد 
میتلند چې د    کې  لویدیځ لور  مایله  ۷۱  منزل دی چې له هرات څخه کال د نوامبر ۱۸۸۴لږ شمال خوا ته واقع دی.  ز 

لیدنه کړې دا ځای په الندې ډول شرحه کوي کې له کافر کال څخه     :په میاشت 
له دې چې دا کال اوس  وه کال ودانه وه؛ دلته یوه ستره غونډۍ ده چې یو وخت ی کال یوازې ځینې نښې پاتې دي.  ددې 

مهال  له جوړه  هاسالمي  درلود  سوې مخکې  موجودیت  ئـې  مهال له ثبت سویو نومونو مخکې  د   نو  او د اسالمي  ځکه 

او فارس کې نامتعارف او کم پیدا نوم دی. ددې کال چې په افغانستان  سویل لور ته له خښتو   کافر کال په نامـۀ یادېـدله 
په   بیلگه وموندل سوه چې  یوه ښه  ودانۍ  حالت کې وه. له بده ۱۹۰۳جوړ یو لوی رباط دی؛ ددې  ۀ  ـښ کال کې په  ز 

ودانۍ شمالۍ   وراستـۀ سوي دي  مرغه چې دیوالونه ئـې په تهداب کې او په څو ځایونو کې ئـې درز موندلی دی، ددې 
ځایونه سره پیوند انتها مخ په نړیدو ده. خو بیا هم دد سي چاودې  کې ده او کیدای  ۀ حالت  ـښ ستره برخه په  ودانۍ  ې 

 سي.

دلته راغلی   کاله مخکې  د فریر له مهاله چې څلویښت  شی یا ځای نه سته چې    وو، بدتره سوي دېپه رباط کې داسې 
سوای او سویل لور ته ئـې طاقچه لرونکي    ۵۰تر   ۴۰ئـې له  وي. انگړ کې   داالنونه دي؛ دا داالنونه آسونه راټولیدای 

لرونکی حوض یا د اوبو یوه زیرمه ده، هماغسې  پریمانه ځای لري او ډیر پیاوړي دي.   خوا ته ئـې یو طاقچه  شمال 
سوې او ډیره نا امنه برخه ښکاري. د اوبو په زیرمې  ودانۍ دا برخه ډېره وَرسته )فرسوده(  چې پورته مو وویل ددې 

ترڅنگ څلورې نوې ښې    کې تر اوسه هم اوبـۀ ټولیږي خو څنگ ته ئـې په انگړ کې دننه یوه ښه پخه څاه سته. ددغو 

سته. څو    څاه گانې هم  یوازې  کاریزسیمېتدلته  لیکونه د  چې  سپارۀ سته  ځایه ئـې    ته  نه کوهساني  هغـۀ  وړي او له 
او همداسې   اخلي  سپارۀ )هزاره گان(  تپر یو بل باندې  فارسي  مشهد  څو چې  ه ورسیږي. په دې کال سپارل کـېـږي 

گاریزیون   ۸۵کې د   ژوند کوي.  چې    ځای پر ځای دیخاصه دارانو  پُر توپک لري او همدلته   خولبوري یا دهن 
څو ضعلي ډوله کال ته ځای ورکړی وو او تر ټولو   ۴۰دا غونډۍ   فیټه لوړه ده چې په لومړیو کې ئـې یوې نامظمې 

ئـې   کال په څو    ۱۱۲لوی قطر  د یارډه وو. ددې  سته خو  ال تر اوسه  پاتې شوني  برجونو څو  گوټونو یا زاویو کې د 

ښکاري او که کار ورباندې وسي ټینگه او الس نه خوړلې  بدنه ال تراوسه هماغسې  ډیر   چې  ښکاري ظاهراً   غونډۍ 
نو له دغـۀ  پیاوړی ځای به ورڅخه جوړ سي. چې هم غونډۍ او هم رباط په کې را گډ سي  جوړ سي    که یو استحکام 

 پیاوړې دفاعي پوسته جوړه سي.   هیوه ډیر ځایه به
او له پوښښ تشه ده چې او په دواړو جناح گانو کې دومره مسطح  کې دا سیمه په مخکې  په معاصرو وسلو    په حقیقت 

ولري.   هم  ځواک  پیاوړې توپخانې  دښمن  که  حتی  سي  وایستلی  څوک  ځایه  له دې  په سختۍ  به  گارنیزیون   سمبال 

نیږ ځایه ته  ونلیس، دې  )میتلند،  ورته راځي.  څخه  کوهسان  له  وړ توکي  اړتیا  د  او  سوې  ده  نـۀ  کرهڼه  کومه  دې 
کال اکتوبر(۱۹۰۴  ز 

  د بنِد بور د سویل په   :)ن(  ۶۴ –  ۷،  ۳۳  –  ۴۶  :کافر راه  مایلۍ کې یوه دره ده.  ۱۵دا 
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 9تر 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
 
 
 

له کوۀ مـَـدیرې  :)ن(  ۶۱  –  ۵۶،  ۳۳  –  ۵۹  :کفتري او یوه ناله ده چې  یو کلی  شمال لور ته د پره پر د  دا  ښتې  څخه 
ددې   له بهیدونکي    غرۀراکوزیږي او  کې  لمنې  په سویلي  بنِد بیدک  پای کې د  کـېـږي.    سیندپه لویدیځ  سره یو ځای 

بیرنجي(   مالگینه )وگورئ  کرارکرار  خوږې دي خو  په لومړیو کې  اوبـۀ ئـې  چې  یو لوی کاریز دی  کفتري کې  په 
په دیوالونو کې رات مایله پورته   ۳بستر د یو ځای کیدلو له ټکي  دد نالې   د کفتري کوچنی کلی له سیند سرهاو کـېـږي. 

بارکزیو  د  په    ۲۰پروت دی.  سویل لویدیځ  د  د هرات  کلی  دا  ودان دي )میتلند(.  واقع    ۴۵کورونه په کې  مایلۍ کې 

 دی.  
چې  :۶۲  –  ۲۸،  ۳۴  –  ۲۷  :کفتر خان کلی دی  راتاو یو کوچنی  تنه وگړي   ۵۰کورونه او    ۱۰  دا په دیوالونو کې 

د کرخ کلیوال    لري چې  واقع دی.  په یو مایلۍ کې  د لویدیځ  څاروي لري. د دې    ۳۰په درې کې د مچکندک  کورني 
د غنمو او وربشو کلنی محصول   د قصاب کال د کلي ملک    ۴۵۰کلي  او د ورڅیرمه کلي  ددې کلي  هندي مونده دی. 

 (۱۹۰۳په قوم تاجیک نصرهللا نومیږي. )ونلیس، اکتوبر  

د   ۳۰دا د    :۶۳  –  ۴۳،  ۳۴  –  ۲۰  :کفتر خان الندې چې  لړۍ تر څوکي  شاخ د غرنۍ  چې د دو  کورونو یو کلی دی 
سره مماس   له درې  هریروډ  د  چې  واقع دی  یادیږي  په نامـۀ  خانې  ورته موميکفتر  روډه پریمانه اوبـۀ  له هري   .

په اوسنیو نقشو کې دا ځای د کفتر خان په نامـۀ لیکل سوی دی.   بي.سي.(  )آی.   راځي. 

 د سبزوارو په گروپ کې یو کلی دی. دلته پریمانه آسونه او پسونه سته.  :۶۲، ــ  ۳۳ــ    :کاه 
دلته په   :۶۲، ــ  ۳۳ــ    :کاهند  کال کې  ۱۸۸۷د سبزوارو په گروپ کې یو کلی دی.  تاجیکانو ژوند کاوۀ )اې.    ۳۰۰ز 

 بي. سي.(
شمال ته له سبزواره تر رودِ   غرونودا د    :۶۲  –  ۱۲،  ۳۳  –  ۳۰  :کاهدانک یو ټیټ او ناهمواره خط الرأس دی چې 

تلل  –گاز   پورې د  الرېادرسکند  کې    ې  لمنې  په سویلي  سیند  ادرسکند  د  او  واقع  کیڼه غاړه کې  په  د ټکي  تالقي  د 

په همدغـۀ نامـۀ بي. سي.(  لوری ونیسي یو کوږوالی مومي. )اې.  له دې چې د امارت له الرې سویلي  بل کلی    مخکې 
 )ن( کې واقع دی.    ۶۲ –  ۱،    ۳۳ –  ۲۵په 

َدَرو لوري د   :۶۳  –  ۴۳،  ۳۳  –  ۵۵  :کاه دره ؟  :کاه  له سویل لویدیځ  یوه تنگه ناوه ده چې  کې  دا د تایمنیو په سیمې 
څخه   له ټکې  تگاوونو د یو ځای کیدنې  او جواجه  د بغارستان  د درې مایلو په  یوه الرهتولک پر درې راکوزېـږي. 

پرمخ تللی دی او بیا د   ودواړو تگاوونو د غاړد  و  اوږد «  7اَو  کندر»تنگې درې ته او بیا د   «6خالینه»په اوږدو کې 

الره ته، دا  ستوغ کوتل ته تلل درې تللې  نسبتاً  ژوند کوي.  ۸۰  «ده مرده»د    چې  هد  ېپه درې کې  له   کورنۍ په کې 
د پینځو مایلو په واټن کښته دا   راتاویږي او د تولک په درې کې د تگاو له  غرونو باندېیټو پر ټ الرهدې درې څخه 

نامـۀ   الرهتنگې ناوې څخه تیریږي، دا   دلته په دې درې  کښته    کال څخه نیم مایلله یوې  په همدغـۀ  )ِمرک(  ننوځي. 
د     په ډول لیکل کیږي.  «8گدرود»دې سیمې کې څو کلي دي چې 

 ن(  ۶۲  –  ۱۸،  ۳۴  –  ۲۱  :کادستان  :وگورئ  :کهدستان( 

 د قلعـۀ نو د هزاره گانو یوه څانگه ده    :کاه کاه  
ده چې    :)ن(  ۶۱ –  ۳۱،    ۱۸  –  ۳۲  :قلعـۀ کاه  –کاه قلعه  او   ۵۷دا د فراه د والیت یوه څلورمه درجه ولسوالي  کلي 
اداري مرکز دی  ۱۸۰۰۰ کاه کلی ددې ولسوالۍ  په تنه وگړي لري. د قلعـۀ  کال کې د سبزوارو ۱۹۱۲. دا ولسوالي  ز 

ولسوالۍ   ددې  ده.  واقع  په لویدیځ کې  د فراه  او  کې  په شمال  یا هوکت  الش جوین  د  چې  سوې  شرحه  یوه ولسوالي 

ددې   کیږي خو  هریروډ ختیځ کې  کرهڼه د  ټوله  ولسوالي  ددې  سوي دي.  ضعیف تشریح  او  ډیر ناسم  حدود  لویدیځ 
شپانـۀ او رمه وا  لویدیځ پورې تــېـرېـږي.  تر ددې سیند  له دښتو وړاندې  ل  ولسوالۍ 

د   ولسوالي  کـېـږي.    غرونودا  پر لور پرته ده په دوه وو برخو ویشل  د لویدیځ  له ختیځه  چې  د یوې لړۍ په واسطې 

برخه( په نومونو یادیږي.   کوه )سویلي  برخه( او د شیبِ   دا دواړه برخې د پُشِت کوه )یعنی شمالي 
کا کاربونیت(  د قلعـۀ  )کلسیم  یا آهکو  ئـې  غرونه ستهه په لړۍ کې د چونې  مخامخ  ده.  د ولسوالۍ  چې   یوه الره تللې 

د  وښو  د  په لرغونو مهالونو  کال  دا  چې  ویل سوي  ده او  معنی  وښو په  کاه د  نښلوي.  سره  برخې  شمالي  او  سویلي 
بي. سي.   آی.  زیرمه کولو لپاره جوړه سوې وه. )اې.   (۱۹۰۵ان. 

کې    ۵۰قلعـۀ کاه د بارکزیو د    :)ن(  ۶۱ –  ۳۱،  ۳۲  –  ۱۸  :قلعـۀ کاه  د قلعـۀ کاه په ولسوالۍ  کورنیو یو کلی دی چې 

همدلتهواقع دی اداري مراکز  ددولت  له فراه تر    ،  دا کلی  دو راه وي 9دورو)دي.  بڼه ئـې  پورې د   ژ(  -( )ښایي سمه 
لس واړه ئـې کار ورکوي او اقع دی.  مایلۍ و  ۳۰د فراه د لویدیځ په    ېپر غاړ  تللې الرې دلته لس کاریزونه دي چې 

 
6 - Khalain 
7 - Kandarao 
8 - Gadrud 
9 - Duruh 
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 9تر 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
 
 
 

تییت ستهغیر فعال کاریزونه   ۸ اداري    ۱۹۷۰د  (  ۱۹۰۴. )اس. ام.  کاه د ولسوالۍ  لسیزې په کلونو کې دا کلی د قلعـۀ 
چې د دوقال نامـۀ بل کلی   .  )ن( کې واقع دی  ۶۱ –  ۲۷،  ۳۲ –  ۸په نامـۀ هم یادیږي په  10مرکز وو. په همدغـۀ 

 (۱۹۰۴د سبزوارو یوه عالقه داري ده )دابس    :۶۲، ــ    ۳۳ــ    :کاه اوکل

 ختیځ    :۶۲  –  ۴۵،  ۳۴  –  ۱۵  :کیستان د هرات   مایلۍ کې یو کلی دی.    ۵۳سویل ختیځ په  –دا 

یوه    ۸۵۳۳  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –  ۱۹،  ۳۴  –  ۳۷  :کیتو الرأس  د خط  په سویل کې  لړۍ  د بنِد بابا د اساسي  فیټه. دا 
ده. وگورئ په ختیځ کې لږ شمال خوا ته واقع   د بابا کوتل  :دنگه او څرگنده غرنۍ څوکه ده چې د هرات 

ۍ  ویل سوي چې کیزاِن چوچه، کیزاِن چشمه او کیزاِن سنگر د هرات په ولسوال  :۶۲ – ۱،   ۳۴ –  ۱۲  :غیزان  :کیزان

وار   په  یو ئـې  هر  چې  دي  کلي  )پیکاک(    ۵۰او    ۶۵،  ۷۰کې درې  د کورونه لري.  افغانستان  گزیتر یا د  افغان  د 
د غیزان په ډول لیکل سوي دي  .  سیاسي تأریخي ژورنال پر بنسټ دا کلي 

)دابس   ودا د سبزوار  :۶۲، ــ  ۳۳ــ    :کج آباد  کې یو لوی کلی دی.   (۱۹۰۴د چهار محل په عالقه دارۍ 
کې  :۶۴  –  ۴،  ۳۴  –  ۱۷  :ج دره ک نامـۀ یوې درې  په همدغـۀ  کې  ولسوالۍ  په  شهرک  د  د نتایم  ۴۰د    دا  ي کلیو 

ځي او د شیورگ له  په هریروډ کې پر مخ  دره له سویل لوري د درۀ تخت په مخالف لوري کې  سیمه ده. دا  استوگنې 

)دابس    ۱۲تگاو سره د سیند د سویل په  نقشې یو تگاو په یوې (  ۱۹۰۴مایلۍ کې له تگاو سره یو ځای کـېـږي.  اوسنۍ 
 .  سیمې کې ښیي چې جِر تاجرمین په نامـۀ یادیږي

چې    نامـۀ  په همدغـۀ  :)ن(  ۶۲ –  ۲۸،  ۳۴ –  ۲۸  :قلعـۀ انجیرک یو بله لیرې دي    ۱/۴دوه کلي دي  مایل په واټن له 

په   د ختیځ  د مچکندک  واقع دي.    ۱  ۱/۲او د کرخ په درې کې  کې  مایلۍ کې  کورونه دي او کلیوال    ۶۰دواړو کلیو 
)ونلیس    ۱۲۰۰کورني څاروي او    ۱۵۰ دواړو کلیو څخها  ۱۹۰۳پسونه او وزې لري.  له دغو  نقشې    کتوبر( اوسنۍ 

 یوازې یو کلی ښیي.  
کورونه   ۵۰دا روزنک ته نیږدې په غوریانو یو کلی دی. دې کلي د گډو قومونو    :۶۱ –  ۳۰،  ۳۴ –  ۲۴  :قلعه دراز

کلی د غوریانو د شمال ختیځ په  )میتلند( دا   مایلۍ کې واقع دی.    ۷اوسیږي. 

 ۶۲ –  ۱۱،  ۳۳ –  ۱۶  :دخترقلعـۀ    :وگورئ  :قلعـه دوختن 

د سبزوارو د سویل په څو مایلۍ کې یوه کال ده. دا کال پر یوې لوړې ځمکې    :۶۲ –  ۱۱،  ۳۳  –  ۱۶:  قلعـۀ دختر دا 

کې ده او  ته اړتیا لري. )بومي معلومات   بیارغاونېباندې واقع ده. دلته کوم گارنیزیون نـۀ سته. کال په مخروبه حالت 
دا کال د سبزوارو د سویل ختیځ په  ۱۹۰۷  مایلۍ کې ده.    ۵( 

څخه    :۶۴  –  ۴،  ۳۴  –  ۹  :قلعـۀ حصار خونبسته  له دهانـۀ  تگاو کې  ایشالن  په  )اې.    ۵دا  ځای دی.  یو  مایله کښته 
 .  مایلۍ کې په دهانِ حصار کې دی  ۲۰دا ځای د شهرک د لویدیځ په بي.سي.(  

دد :قلعـۀ سي  او کیدای  د فارسي یو اضافت ورپسې راځي  باندې پیل کـېـږي  په قلعـۀ  ځایونو نومونه چې  هم  ود هغو 

 وگه د ځای د ځانگړتیا د ښودلو لپاره وکارول سي.  لغت په ت
اسماعیل کال    :۶۳  –  ۱۹،  ۳۵  –  ۳۷  :قلعـۀ  له  باالمرغاب  د  نیږدې  غاړې ته  ښۍ  مرغاب  د  یو   ۴دا  کښته  مایله 

ولي پورې   له درې څخه تر قلعـۀ  د اسماعیل  واقع دی.  ددرې په خولـۀ کې  د اسماعیل  دا کلی  کلی دی،  یوه  جمشیدي 
گودر د    ښه الره تللې ده. او د جغلو بستر لري. دا  گودر هم سته چې ټینگ شگلن  ۀ  یو ـښ ال د نوامبر ز ک۱۹۰۳دلته 

کې   پـلـۀ یوه ست  ۳په میاشت  نه یا ډکه  ـفیټه ژور وو. له دې ځایه نیم مایل کښته د یوۀ زاړۀ پـلـۀ پاتې شونې دي. ددې 

س جوړ سي نو له دې ستنې گټه اخیستل  دلته  یو مؤقت پـُل بیا   چې  چې که وغوښتل سي  ال تر اوسه والړه ده ي.  کیدای 
 (۱۹۰۳)ونلیس  

نو د ولسوالۍ    ۳۲۵۹  :لوړوالی  :۶۳  –  ۱۶،  ۳۵  –  ۳   :قلعـۀ جعفر قلي بیگ قلعـۀ  فیټه. دا یوه کنډواله کال ده چې د 
ۀ ځای  ۴ختیځ کې د موغور د شمال په  باندې د لښکر کوټ د اچولو لپاره ـښ مایلۍ کې واقع ده. دلته پر لوړې سطحې 

لرگ ئـې سون  گاونډ کې  چم  خو په نیږدې  او پریمانه دي  ښې  اوبـۀ ئـې  ۀ  سته،  پیولو لپاره ـښ اوښانو د  سته، د  نـۀ  ي 

ځای دی؛ځایونه لري. زړې کال ته نـېـږدې   په ښي الس کې قول سویل لور ته دی    ددوه وو قولونو د یو ځای کیدلو 
ځای ته ده د تالقي  ئـې  د »  او مخه  ځای  یادیږي11موغور  »  یا  «کرچه گيهمدا  یا   بل قول ئـېاو    « په نامـۀ  لنگر 

موغوریشوراو د نسبتاً    .  دواړو کې  چې    لوی قول دیپه دغو  د   سینداو ورالندې ئـې  بهـېـږي لږ تر لږه د اوښانو 
د   نو د   سیندتیریدلو لپاره سخت دی.  کال د قلعـۀ  دا  )میتلند(  جوړولو اړتیا سته.  ریوندې یا شیب الرې د  غاړو ته د 

 مایلۍ کې واقع ده.    ۲۳شمال ختیځ په  

ــ  ۳۲ــ    :قلعه جو دلته    :۶۱،  یو متروک ځای دی؛  کاه کې  په قلعـۀ  له بومي    ۴۰دا  )تییت  متروک کاریزونه سته. 
 (۱۹۰۵معلوماتو څخه  

 ۶۲ –  ۴۷،  ۳۴ –  ۳۳  :قلعه کاریزي  :وگورئ  :قلعـۀ کاریز 

 
10 - Doqala 
11 - Karchagai or Moghor 
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 9تر 9 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
 
 
 

الندې واقع  رونو دا یو کوچنی کلی دی چې د کرخ د سیند پر ښۍ غاړه تر غ  :۶۲ –  ۴۷،  ۳۴ –  ۳۳  :قلعـۀ کاریزي 
له کرخ څخه    (۱۹۰۳مایله پورته دی. )ونلیس، اکتوبر    ۱۷دی، دا کلی 

 تنه وگړي   ۷۰کورونه او   ۱۵کلی دی چې  دا په دیوالونو کې راتاو یو کوچنی    :۶۲ –  ۳۱،  ۳۴ –  ۲۷  :قلعـۀ قصاب

کلیوال   د لویدیځ په یو مایلۍ کې په کرخ کې واقع دی.   سره کورني څاروي لري.    ۴۰لري او د مچکندک 

ــ  ۳۴ــ    :قلعـۀ خلیفه کې    :۶۲،  کوم کلی دی او دې کلي  د هرات د ولسوالۍ  کورونه استوگن    ۱۰۰ویل سوي چې دا 
)پیکاک(  دي. 

ـ۳۴ــ  :قلعـۀ خار د هریروډ پر کیڼې غاړې پاده ته نیږدې یوه غونډۍ ده. )ونلیس، جون    :۶۳ـ  ،   (۱۹۰۴دا 

د هرات    ۳۸۶۰  :لوړوالی  :۶۲  –  ۳،  ۳۴  –  ۳۳  :قلعـۀ منبر باشي په اوږدو کې دویم    الرېسنگ کوتل د   –فیټه. دا 
له هراته   د سنج    ۲۴منزل دی چې  سته چې  کال پاتې شونې  متروکې او کنډوالې  د یوې کوچنې  دلته  مایله لیرې دی. 

سي.( ویالېآو د    پر ښۍ غاړه واقع ده. )اې. بي. 
کندهار    :)ن(  ۶۲  –  ۶،  ۳۳  –  ۳  :قلعـۀ ماشه د  د    –دا  ل  الرېسبزوارو  چې  منزل دی  درویشتم  ه په اوږدو کې 

نقشې دغه ځای د کلماش او په نامـۀ ښیيمایله لیرې دی.    ۲۱سبزوارو څخه    .اوسنۍ 
 

 نوربیا
 

کې یو کلی دی او  :)ن(  ۶۲ –  ۱۲،  ۳۴ –  ۱۴ :قلعـۀ مورچه په ولسوالۍ   دا د هرات 
 

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

شی.او دریم ټوک   ټولي برخي لوستی 
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