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 فارسي هزاره گان 
ز کال کې کله چې فارسیانو هرات او ورڅیرمه سیمې ونیولې دوی د ۱۸۵۷  –  ۱۸۵۶مخکې مو یادونه وکړه چې په  

قلعـۀ نو ټول هزاره گانو خراسان ته انتقال کړل. همدا شان په مجردې چې فارسیانو شا تگ وکړ هزارگانو خپلو سیمو 
د  ویل سوي چې    خو  لهې قوم ډیرې برخه په تدریج بیرته د قلعـۀ نو ولسوالۍ ته راغد دته بیرته راتگ پیل کړ او  

 کورنیو ته رسیدۀ په فارس کې پاتې سوه.  ۲۰۰۰وی یوه برخه چې شمیر ئـې د
وی اعقاب د اوسمهال فارسي هزاره گان دي. خو دا باید ووایو مخکې له دې چې )د قلعـۀ نو هزاره گان  د ددوی او  

په خراسان کې د هزاره    ،سيز کې وایستل  ۱۸۵۷  –  ۱۸۴۶شهزاده مراد میرزا )حسام السلطنه( له پلوه په    دژ(    –
ز کال کې د هرات له یار محـمد سره له  ۱۸۴۷قوم د شتون نښې موجودې وې. ویل سوي چې دا هزاره گان دلته په  

  -پریکون وروسته راوتښـتـېـدل او یو شمیر سرچینې دا هم وایي چې په خراسان کې هزاره گان ان د نادر شاه )افشار
دغو سرچینو ال مخکې د هزاره گانو منشاء او مبداء په فارس پورې نسبت ورکړل ژ( له وختونو میشت دي. حتی تر  

 سوې ده خو ښایي دغو سرچینو تیموریان له هزاره گانو سره په اشتباه نیولې وي. 
ز کال کې هرات ته الړ د فارس په خاوره کې  ۱۸۵۵په  محمـد یوسف خان  د شاه کامران ورارۀ    چېکله  ویل سوي  

وی یو شمیر خو د فارس د لښکر په ملتیا چې مشرۍ  د دۀ مرسته وکړه او دا هم ویل کـېـږي  د دو  میشتو هزاره گان
ې لپاره رالیږل سوی وو چې هرات دې ونیسي د دئـې سلطان میرزا کوله او په دا بل کال ئـې د فارس د شاه له پلوه 

ال او په دا بل کال ئـې ول چې د  هماغه کپه    او په پام کې ول چې محمـد یوسف به هرات د فارس په گټه ونیسي.
قلعـۀ نو هزاره گان خراسان ته انتقال سول خو هزاره گانو تقریباً له ځنډ پرته په یو دم او یو ځل بیرته بادغیس ته په 

ویل کیږي چې د فارسي هزاره گانو اصلي ټاټوبی د بجنور له توابعو څخه اسفراین وو چې ال تر   راتگ پیل وکړ.
کورنۍ هلته اوسـېـږي. ستیوارت وایي چې هزاره مشر یوسف خان د هزاره گانو پینځه   ۱۰۰۰نو  اوسه د هزاره گا
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وی ستره برخه په مشهد کې ده،  د دسوه کورنۍ محسن آباد ته چې سرحد ته نیږدې سیمه ده ولیږدولې او زیاتوي چې  
داسې ښکاري چې هزاره  په حقیقت کې  کورنۍ شمیرل سوی دی.    ۳۰۰۰په خراسان کې د ټولو هزاره گانو شمیر  

گان مشهد ته نیږدې خانه گوشې ته منتقل سوي دي، او څرگنده او ثابته ده چې جمشیدیان ئـې له دې ځایه ایستلي ترڅو  
آسونه چمتو    ۱۰۰۰جمشیدیان. د ستیوارت د وینا پر بنسټ هزاره گان باید    :هزاره گانو ته ځای ورکړي. وگورئ

 په کار اچول سوي دي.  کړي چې نیمایي د هرات په سرحد کې 
 

 :وی شجرهد دراتلونکې پاڼې کې  :وگورئ

 

 

 

چې مخکې ئـې د کریمداد خان، بیگلربیگي په اړه یادونه وسوه باید د )نولسمې( پیړۍ په لومړیو کې   خان  دغه یوسف
زېـږېـدلی وي. داسې ښکاري چې نوموړي ته په محسن آباد، کاریز، فرمان آباد او تای آباد یا تیابات کې چې دا ټولې  

دې ښکاري چې نوموړي ته د سرتیپ    له   وسیمې افغان سرحد ته نیږدې گاونډۍ سیمې دي ځمکې ورکړل سوې دي ا
   رتبه هم ورکړل سوې وه.

ۀ زوی گل محـمد د د( کې،  ۱۸۸۹اوس )ز کال د جوالی په میاشت کې په ډیر پاخه عمر مړ سو.  ۱۸۸۵نوموړی د  
خان د فرمان آباد د هزاره گانو مشر دی او باید د خپل پالر له مړینې مخکې د څو مودې لپاره مجازي مشر وای. 

( د بخرز یا شهرنو د عالقه دارۍ حاکم وو چې    ۱۸۸۵  –  ۱۸۸۴د افغان سرحدي تحدید د کمیسیون پر مهال )دی  
ې ځای حاکم وو. د یوسف خان بل زوی چې محمـد اسماعیل نومـېـږي په کاریز  د د کال پورې  ۱۸۸۱پالر ئـې ان تر  

غو سرتیرو  د درو بولندوی اوسي،  یا محسن آباد کې ژوند کوي او داسې ښکاري چې په سرحد کې د هزاره سرتی
 سپارۀ وو.   ۱۵۰ز کال کې ۱۸۸۴شمیر په 

وی تر څنگ هغوی چې په مشهد  د دد هرات د خراسان سرحد ته نیږدې د هزاره گان پینځه یا شپږ سوه کورنۍ دي،  
 و هر څومره چې وي اوس په اسفراین کې پاتې دي.  خکې دي 

وه کورنۍ په شهر نو کې، چې د بخرز د ولسوالۍ اصلي سیمه او د  راپور وکړل سوی چې له دې مینځه تقریباً دوه س
ز کال په هر ۱۸۸۵سرحدي هزاره گانو سیمه ده، ژوند کوي. د فرمان آباد، تی آباد او کاریز په سرحدي کلیو کې په  

ه کلي کې د هزاره گانو لس کورنۍ وې. )خو داسې ښکاري چې هزاره گان که د کاریز د سیمې د خړوبې ځمکې ټول
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ې ځمکې د ډیرۍ برخې ملکیت په الس کې لري.( پاتې ئـې ښایي په محسن آباد کې د تربت شیخ  د دځمکه نـۀ خو  
ز کال کې شاړې وې ډیرۍ ۱۸۸۴جام په گاونډ کې په ځانگړې توگه په خپله تربت جام کې وي. هغه ځمکې چې په 

ډیر سي بلکه تر یوې به نـۀ یوازې    وگړي  وافغان سرحدي ځمک   –ئـې اوس بیا کرل سوې دي او ښایي د پاړسو  
 په بیل ډول ډله ډله تیټ سي. به گرانه وي چې څنگه به اندازې 

ویل سوي چې یو شمیر فارسي هزاره گان ال تر اوسه سنیان دي. دا ال څرگنده نـۀ ده چې دوی د قلعـۀ نو د قوم له  
کـېـږي چې دوی دې له یو بل سره مستقیمه اړیکه  څه اړیکه لري خو دومره ډیر احتمال ئـې نـۀ لیدل  سره  هزاره گانو  

 ولري. )میتلند. آی. بي. سي.( 
و له یو ځای کیدلو  سینددا یو سیند دی چې د قلعـۀ نو په چم گاونډ کې د څو    :)ن(  ۶۳  –  ۸،  ۳۴  –  ۵۹  :قلعـۀ نو
لوی ئـې موغور )یا تشکل مومي چې د هریروډ له شمالي آب پخشان څخه راکوزیږي، په دوی کې تر ټولو  وروسته

مایل پورته    ۱  ۱/۲ورسره له کال څخه    قادس( یا )کرچه گای( او شور آو دي )وگورئ موغور(. کاورستان او لمان
مایله کښته ورسره   ۴مایله کښته یو ځای کـېـږي؛ او آب کمري ال   ۶یو ځای کـېـږي؛ کرچه گای او آِب شور ورسره  

آِب    دي خو په دوبي کې د څښاک وړ نـۀ دي. دا سیند اوس د »دریابِ   یو ځای کـېـږي. اوبـۀ ئـې په ژمي کې ښې
 گرمک« په نامـۀ یادیږي. وگورئ آب گرمک

 ن(  ۶۱  – ۱۷، ۳۳  – ۴۸ :کلند :وگورئ :کلند( 
یوه کال ده   د کوچه په ولسوالۍ کېد فیروزکوهیانو  فیټه. دا    ۲۹۳۰  :لوړوالی   :۶۴  –  ۰،    ۳۵  –  ۱  :قلعــۀ نیاز خان

 مایله لیرې واقع ده.   ۱۳۶  ۳/۴چې د مرغاب د سیند پر کیڼې غاړې له هراته  
 ې الرېد هریروډ پر ښۍ غاړه کوهسان ته نیږدې یو کلی دی چې درې ته د تلل  :)ن(  ۶۱ –  ۱۴،    ۳۴  –  ۳۸  :کالر

  ۲۲۰کورونه دي چې    اله و  گنبدي  ۶۰ې له خټو جوړ  کمایله کښته واقع دی. دې کلي    ۶۸په اوږدو کې او له هراته  
پسونه او وزې لري. د کلي او د سیند تر منځ   ۳۰۰سره کورني څاروي،    ۸۰تنه وگړي لري. ویل سوي چې کلیوال  

د اوبو لگولو یو کانال دی چې له کلي څخه د یوۀ مایل د ربعې په اندازې واټن لري او پریمانه کرهڼه په کې سوې 
یارډه ارتوالی او یو نیم انچ ژور والی لري )اکتوبر(، بستر ئـې شگلن او  ۴۰په کالر کې د هریروډ د اوبو کانال  ده.

فیټه لوړه ده حال دا چې ښۍ غاړه ئـې ټیټه    ۵یو شمیر ډبرې په کې سته چې له اوبو دباندې ښکاري. کیڼه غاړه ئـې  
 ( ۱۹۰۳پوستې مرکز هم دی. )ونلیس اکتوبر هرات تر منځ د ډاگ یا  –او شگلنه ده. کالر د مشهد 

زرمست د کوتل له الرې له هراته تر قلعـۀ نو پورې  د    دا یو کوچنی کلی دی چې  : ۶۲  –   ۳۵،  ۳۴  –   ۲۸  :قلعـۀ سفید
  ۷۰مایله لیرې واقع دی. دلته ډیره لږ کرهڼه سوې ده. دې کلي کې    ۲۵له قلعـۀ نو څخه    په اوږدو کې  ې الرېد تلل

د افغانستان سیاسي تأریخي ژورنال په  اکتوبر(.    ۱۹۰۳کورني څاروي لری. )ونلیس    ۳۰ي چې  تنه وگړي اوسیږ
   ښیي.کې  ۶۲ –  ۹، ۳۴  – ۲۹موقعیت په دغـۀ نامـۀ 

 کورونه لري. )پیکاک(  ۶۰د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی او ویل سوي چې   :۶۲، ــ  ۳۴ــ   :قلعـۀ سنگي
لسیزې په اوږدو کې دا ځای د شهرک کلی ښودل سوی چې د غور    ۱۹۷۰د    :)ن(  ۶۴  –  ۱۸،  ۳۴  –  ۷:قلعـۀ شهرک

ز کال  ۱۹۶۹د  د الر نورو معلوماتو لپاره  په والیت کې په همدغـۀ نامـۀ د دویمې درجې ولسوالۍ اداري مرکز دی.  
ز  ۱۹۱۲په    دا ځای شهرک(.    :د احصائـیوي اټکل )وگورئ د غور تر سرلیک الندې جدولونه( )همدا شان وگورئ

فیټه. دا له عادي خټو جوړه یوه عادي کال ده چې د تایمنۍ   ۸۰۰۰ :لوړوالی   : کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی
مایله    ۱۴۳باندې له هرات څخه    پر الره  ېپوستد  دولت یار    – د ولسوالۍ په شهرک کې موقعیت لري، دا کال د هرات  

ږي خو لږ کښته ئـې د ایشالن په نامـۀ یادېـږي چې ارته او مخ خالصې  لیرې واقع ده. دره دلته د شهرک په نامـۀ یادی
زکال کې د    ۱۸۸۵په  دا کال  سته.    ـۀخلک ن  ياستوگن  -ئـې دائـم    ده؛ دلته یو څه ناڅه کرهڼه سوې ده خو شاو خوا

  (ډاگ لپاره د څلورو یا پینځو آس سپرو له پلوه کارول کـېـدله او کال په ښـۀ حالت کې وه. )میتلند
  سیند د  پر کیڼه غاړه یو کلی دی.    سیندمایله پورته د کرخ د    ۵  څخه  له کرخ  :)ن(  ۶۲  –  ۳۸،  ۳۴  –  ۳۰  :قلعـۀ شربت

  ۹۰کورونه دي چې    ۱۸په مقابل لوري کې د اوبو یوه ژرنده ده چې د )آسیای نائـب( په نامـۀ یادیږي. دې کلي کې  
مایلۍ    ۱۰(. دا کلی د جوی نو د لویدیځ په  ۱۹۰۳ونلیس  سره کورني څاروي لری. )  ۴۰تنه وگړي لري او کلیوال  

 کې دی.  
کورونه لري، دا کلی د هریروډ د شمال په یو   ۴۵د قبچاقانو یو کلی دی چې  دا    :)ن(  ۶۳  –  ۲۲،  ۳۴  –  ۲۳  :کالت

تیریږي چې له غونډیو څخه سرچینه   سیندمایلۍ کې دی. دلته له درې څخه یو    ۱۲مایلۍ کې او د اوبې د ختیځ په  
 ( ۱۹۰۴اخلي او د تگاو کالت په نامـۀ یادیږي )دابس 

و د قلعـۀ کاه په عالقه دارۍ کې یو کوچنی کلی دی چې یوه کوچنۍ  دا د سبزوار  :)ن(  ۶۱  – ۳۰،  ۳۲  – ۳۵  :کالته
  ۲ې کلي د شمال په نیږدې د دمایلۍ کې واقع دی.    ۶کال، او په دیوالونو کې راتاو بڼونه لري او د زکین د سویل په 

چې مخه ئـې   غرنیو غونډیو د لړۍ د خط الرأس د شمالي څنډې پای ته ځي  الره د کالته د ټیټومایلۍ کې د سبزوارو  
کالته په نامـۀ یادیږي. دلته یو باتالق او د ښو اوبو یوه چینه سته چې    ۀلویدیدځ ته ده. د غونډیو د لړۍ دغه پای د پوز

یا   «کوۀ دره»دا چینه د چشمـۀ کالته په نامـۀ یادیږي. )کالته کوه( د    ؛سړک کیڼې غاړې ته نیږدې دهالرې یا د  د  
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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
 
 
 

سوی او د اصلي خط الراًس په موازتو سره د زکین د سویل د اووۀ مایلۍ   څخه جالانار درې له کښتني خط الرأس  
 له ټکي څخه د قلعـۀ کاه پُشِت کوه تر نیږدو پورې پر مخ ځغلي. 

اوسیږي    سید" له دې سینده )یعنی ادرسکند څخه( کښته په کالته کې یو مشهور    :له »جیجه« څخه د یییت لیکنه وایي
ساتونکو کورنۍ هم دي. دی د پښین له سیدانو   ۶۰ۀ د  د د  ورسرهاندې ډیره اغیزه لري او  چې په دې ټولې سیمې ب

 مایلۍ کې ښیي.  ۲۰سره تړاو لري." )پیکاک، ییت( اوسنۍ نقشې یوازې د کالته غر د دوست آباد د شمال په 
مایله لیرې یو کلی دی. )آی. بي. سي.(    ۷له هراته    الرېمشهد پر    –د هرات    :)ن(  ۶۲  –  ۵،  ۳۴  –  ۲۵  :قالته  :کالته

مایلۍ   ۱۴)ن(؛ او د اوبې د ختیځ په   ۶۲ –  ۶، ۳۴ –  ۱۱په همدغـۀ نامـۀ دوه نور کلي د هرات سویل لویدیځ کې په 
 . )ن( کې واقع دي ۶۳ –  ۲۲، ۳۴ –  ۲۳کې په 

کورونه   ۱۰۰غاړه یو لوی کلی دی چې د هرات په سویل ختیځ کې د هریروډ پر  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :کالتـۀ میر کوچک
 لري. )میتلند( 

 دا د ایران سرحد ته نیږدې په سبزوارو کې یو کلی دی.   :)ن( ۶۰ –  ۵۳،  ۳۳  – ۲۹ :کالته نظر خان 
 کورونه لري. )پیکاک(  ۱۰۰دا د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی او ویل سوی چې   :۶۲، ــ ۳۴ــ  :کالته خلیل

 )ن(  ۶۳ –  ۴۴،  ۳۳  – ۵۸ :تولک :وگورئ :قلعـۀ تولک
د هریروډ پر کیڼې غاړې باندې د هرات په سویل کې یو کلی دی. ویل سوي   :)ن( ۶۲ – ۶، ۳۴ – ۱۶ :قلعـۀ وکیل

 کورونه لري. )اې. بي. سي.(  ۲۵۰چې دا کلی  
یوې کنډوالې   فیټه. دا د مرغاب په ولسوالۍ کې یو کلی او د  ۱۴۲۰ :لوړوالی  :)ن(  ۶۳  – ۴۶، ۳۵  -۴۶  :قلعـۀ ولي

رې د یو ځای کیدنې په ټکي کې واقع دی، دا ځای )د  د دکال نوم دی چې د شور آغز له کینگ سره د قراول خانې  
مایله لیرې دی. باور دا دی چې دا ځای د    ۶۴  ۲/ ۱مایله او له مینمې څخه    ۲۷سړک له الرې( له باالمرغاب څخه  

نامتو ولي بیگ له له پلوه جوړ سوی دی. د کال په منځ کې بله منځنۍ کال یا خصوصي کال له پخو خښتو جوړه سوې  
او باندني دیوالونه ئـې له کچه یا خامو خښتو جوړ سوي دي. دلته یو سرای هم د جوړیدو په حال کې دی. )میتلند، 

 مایلۍ کې واقع دی.   ۲۹( دا کلی د باالمرغاب د شمال ختیځ په ۱۹۰۴آی. بي. سي. پیکاک ، 
واقع   مایلۍ کې ۲۶دا د سیمې یوه برخه ده چې د یوې اوږدې درې د سر په  :)ن( ۶۳ – ۴۶، ۳۵ – ۴۶ :قلعـۀ ولي

 درۀ قیصر تیریږي. له همدې درې څخه  (. ۱۹۰۴تقریباً ختیځ ته پر مخ ځغلي. )دابس  ېچې د قراول خان هد

  د کشک په ختیځ کې یو غر دی. اوسنۍ نقشې د قول غفور په نامـۀ غرۀ ته    :۳۷  –  ۶۲،  ۳۴  –  ۵۲  :کــَـلچه فر
  نیږدې یو کلی هم ښیي.

 دا د فیروزکوهیانو یوه قومي څانگه ده :قیلچي :کیلچي
 لویدیځ کې د یوۀ کوچني خوړ نوم دی. )وگورئ شور آو(افغان د سرحد د کوهسان   – د پاړسو  :۶۰، ـ ۳۴ــ :کِل کل

 کورونه لري. )اې. بی. سي.(  ۸۰دا د سبزوارو د ولسوالۍ یو کلی دی چې   : ۶۲، ــ  ۳۳ــ  :کلیسک تیموري
 کورونه لري.   ۳۵دا د قلعـۀ نو د ولسوالۍ یو کلی دی چې د برنکاري هزاره گانو  :۶۲، ــ ۳۳ــ  :کِل زرق آبي

 مایلۍ کې د یوۀ ځای نوم دی.   ۱۰دا د کانسي د شمال په  : ۶۵ –  ۱۷،  ۳۴  – ۳۹ :کلمن 

 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۳۷د هرات د سویل ختیځ په   : ۶۲ –  ۴۷، ۳۴ -۱۵ :کلمنی 

 ن( ۶۲ –  ۶،  ۳۳  – ۳:  کله ماشه :وگورئ :کلماشو( 

   ِمایله    ۴۲  ۱/۲فیټه. دا د هریرود پر ښۍ غاړه له ذوالفقاره    ۱۸۰۰  :لوړوالی   : )ن(  ۶۱  –   ۷،  ۳۵  –   ۲  :بهشت  کمان
ده چې دا هم کنډواله   1قلعـۀ خلسنگمایله کښته  ۷او یوې کنډواله کال نوم دی. له کماِن بهشت څخه  کليپورته د یوۀ 

ز کال کې د کومې کرهڼې او پټیو نښې نـۀ وې خو قلعـۀ خلسنگ ته نیږدې د اوبولگولو د کوم  ۱۸۸۴په  دلته  کال ده.  
ې څرگندونه کوي د دزاړۀ کانال نښې سته او هم په کماِن بهشت کې د اوبو لگولو د کانالونو پخوانۍ نښې سته او دا  

یارډو پورې  ۷۵تر  ۲۰ز کال کې سیند له ۱۸۸۴چې د روډ د بستر دغه حاصلخیزه برخه کې پخوا کرهڼه کیدله. په 
کماِن بهشت د فیټ ژور وو؛ شگلن او له جغلو ډک بستر یې درلود؛ د سیند غاړې ټیټې وې. )پیکاک(    ۱پلن او  

 .  مایلۍ کې واقع دی  ۵۲کوهسان د شمال په 
دا په قلعـۀ نو کې د یوۀ کلي او یوې درې نوم دی، دا د قلعـۀ نو د کال    :)ن(  ۶۳ –  ۴، ۳۵  -۵  :آب کمري  :اَو کمري

د تنگو درو د یوځای کیدنې په ټکي جوړیږي. دا دره د قلعـۀ    «پدای کج »او    «چه زرد وک  ۀدر»په سویل لویدیځ کې د  
څخه لس مایله کښته    نو پر درې باندې د عام شمالي لوري په لرلو سره راکوزیږي او د قلعـۀ نو له درې سره له کال

 کورنۍ اوسیږي. ۷۰۰یو ځای کـېـږي. په دې درې کې د قلعـۀ نو د هزاره گانو 
دا د یوۀ ځای او یوې تشې نوم دی چې د هرات د شمال په پینځه مایلۍ کې ئـې   :۶۲  –   ۱۱،  ۳۴  –  ۲۵  :کمر کلخ گپ

په بشپړ ډول تیریږي او دشِت کیتو   «دامِن کمر کالغې لړۍ له منځه » د دله منځه یوه ټیټې غرنۍ لړۍ تیره سوې ده.  
   ته د السرسۍ آسانه الره ورکوي.

 
1 - Kala Khalsang 
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 8تر 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
 
 
 

 ن(  ۶۴ –  ۲۲،  ۳۴  –  ۲۳ :کمنج :وگورئ :کمنج( 
د تایمنیو یوه کوچنۍ ولسوالۍ ده چې د اوښ د تگ یوۀ نسبتاً  دا د هریروډ پر غاړه    :)ن(  ۶۴  –  ۲۲،  ۳۴  –  ۲۳  :کمنج

ټولو تایمنیانو د کامنجي د سیمې د پخوا  مایلۍ کې واقع ده.    ۱۸یا    ۱۷ښــۀ سړک له الرې د کال شهرک د شمال په  
( له پلوه بې ځایه سوی دی. )وگورئ  ۱۹۱۴امیر )  دوست محـمد قومي مشرتابـۀ ته غاړه ایښودله خو نوموړی د اوسني

کورونه په کې میشت دي. ظاهراً دلته یوه تنگه دره یا منځغری دی   ۲۰تایمنیان( د سیند پر ښۍ غاړه یوه کال ده چې 
د سیند له ښۍ غاړې څخه شمال لور ته پرمخ تللې ده او هماغلته یوه کال ده چې دفیروزکوهیانو   « جـُـلگې مزار»چې د  

کورونه ئـې تر څنگ ودان سوي دي. په کمنج کې د سربو یو معدن او هم د مالگې دوه کانونه سته. داسې   ۷۰یا   ۶۰
مایله    ۳خو  نـۀ سته،  کومه الرهپورې  تر خولې    «سوخته تگاود »له کمنج څخه  د هریروډ په درې کې  ښکاري چې  

. لویدیځ لور ته خواجه  الره له شهرک څخه راځي د »شترخون« له الرې یوه الره دې درې ته راغلې ده، دا    کښته
کورونو یو استوگنځی سته. )میتلند، دابس    ۵۰مایلو په واټن یوه پل الره تللې ده. دلته د تایمنیانو د    ۳۳چشت ته د  

۱۹۰۴)   
کورونه لري. )پیکاک(    ۱۷۰د هرات په ولسوالۍ کې کوم کلی دی او    دا  ویل سوي چې  :۶۲  –  ۳،  ۳۴  –  ۱۸  :قمیزان

 .  مایلۍ کې دی ۱۰ا کلی د هرات د سویل لویدیځ په د
دا د یوې درې نوم دی چې د کشک پر لور راکوزه سوې او د قلعـۀ نو په لویدیځ   :)ن(  ۶۲  –  ۵۵،  ۳۴  –  ۵۸  :کنه گال

کې له آب کمري سره یو ځای کـېـږي. دا د نورو الرو په شان ښه الره ده خو د الرې په اوږدو کې ئـې اوبـۀ په نست 
 د مارچ میاشت(  ۱۹۰۴له همدې کبله نورې الرې ورباندې غوره دي. )ونلیس، دابس،  دي

 ن(  ۶۵ –  ۱۴،  ۳۵  – ۲ :کاو نک :وگورئ : کــَـنــَـک( 
یارډه ارت دی او د سرو    ۵۰رې په سر کې یو ډیر تنگ تنگی دی چې  د ددا د شهرک    :۶۴، ــ    ۳۴ــ    :کنبسته تنگی

   (۱۹۰۴شگلنو ډبرو لوړ گړنگونه ترې د دیوالونو په شان راتاو دي. )دابس 
دا د چغچران په ولسوالۍ کې د استوگنې یوه سیمه ده. دې سیمې کې د    :)ن(  ۶۵  –  ۱۵،  ۳۴  –  ۲۷  :کندیوال تنگی

  ۱۰۰تگاونه دي. دلته    کاو بید  «2المان   شیخ»طان یاري څانگه استوگنه ده. دې سیمې کې د  سلد  فیروزکوهی قوم  
کې(   ۱۹۰۴کورني څاروي لری. د کلي ملک )په    ۱۵۰آسونه او    ۳۰پسونه،    ۶۰۰کورونه دي چې کلیوال ئـې ټولټال  

  ۲سیمه د چخچرانو د سویل په د استوگنې دا  (.۱۹۰۴د دوبې ییالق تیلک دی. )دابس  ې کليد دعبدالغفار نومـېـدۀ. 
 .  اوسنۍ نقشې دا نوم د کندیوال په ډول ښیيمایلۍ کې ده. 

فیټه. )د کینگ، او گنگ په ډول هم تلفظ کـېـږي.( دا د یوۀ کلي   ۲۲۲۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱  -۲۸،  ۳۲  –  ۲۲  :کنگ
ورڅخه تیریږي او له الش جوین   الرههرات    –کورونه په کې ودان دي چې د الش جوین    ۵۰نوم دی چې د تاجیکانو  

امبر په  زکال کې د نو  ۱۸۸۴مایلۍ کې هاروت روډ هم تیریږي. په    ۲مایله لیرې دی. د کلي د لویدیځ په    ۵۲څخه  
میاشت کې په کنگ کې د پارسیوانو کوچیانو کیږدۍ والړې وې چې د کورنیو څارویو او پسونو یوه لویه رمه ئـې 
درلودله. د کنگ کلي ته نیږدې د کمپ وهلو لپاره ښـۀ پریمانه ځای سته. دلته د کاریز ښې او پریمانه اوبـۀ سته.  

ه؛ همدا شان له هاروت څخه سون توکي هم ترالسه کــېـدای سي.  پریمانه واښـۀ او د اوښ څر لپاره ډیر ځایونه ست
 )پیکاک( 

  مایلۍ کې یو کلی دی. کانسي سفلی او په خپله    ۸دا د چخچران د شمال په    :)ن(  ۶۵  –  ۱۸،  ۳۴  –  ۳۶  :کانسي
 کانسي چخچران ته نیږدې دوه نور ځایونه دي.  

ــ  ۳۴ــ  :کانواه کورونه په کې دي.    ۶۰: او  کلي نوم دیکوم    دکې    ویل سوي چې دا د هرات په ولسوالۍ   :۶۲، 
 )پیکاک( 
 )ن(  ۶۵  – ۲۴، ۳۵ –  ۵۳ :ایشالن :وگورئ :کاوغان
اوسنۍ نقشې دا نوم د  دا د چهارسدي په ولسوالۍ کې یو کلی دی.    :)ن(  ۶۵  –   ۱۵،  ۳۵  –   ۲  :کنک  :کانک  :کاونک

 . کنک په ډول ښیي
دا د یوۀ نړیدلي ښارگوټي پاتې شوني دي چې یو وخت په دغو سیمو   : ۶۳  –   ۴۷،    ۳۵  –  ۴۴  :غورماچ  :کاورماچ

چې پر یوې ټیټې خو ظاهراً د یوې پراخې لوړې سطحې پر مخ پروت وو، دا لوړه سطحه    کې یو ډیر مهم ځای وو
غان  پر کیڼه غاړه واقع ده. همدا ځای د هرات او د اف  سیندمایلۍ کې د قلـعـۀ ولي د    ۱۲د چهارشمبې د لویدیځ په  

  کاورماچ یا غورماچ کې   پهدرې دي چې له بنِد تورکستان څخه راکوزې سوي او    ۲دلته  تورکستان تر منځ کرښه ده.  
ې سیمې استوگن وگړي  د دک توکي علوفه یا واښـۀ او اوبـۀ پریمانه دي.  اد څاوریو خور  دلته  سره نښلي.  له یو بل

(  ۱۹۰۷یولې او کاخریو ښۍ غاړه نیولې ده. )میتلند، ان. آی.  کیڼه غاړه ن  الرېد    توخي او کاخري قبیلې دي، توخیانو
نور د غورماچ په نومونو دي چې ټول ئـې د وادي غورماچ   دوهتخِت غورماچ او  :اوسنۍ نقشې دلته درې کلي ښیي 

   .په لمنه کې دي

 
2 -Sekhalman 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 8تر 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
 
 
 

مایله پورته    ۲ال څخه  دا د مرغاب پر ښۍ غاړه یو کلی دی چې د باالمرغاب له ک   :۶۳  –   ۲۴،   ۳۵ – ۳۳  :کِپ بابا
خرگاه گانې دي. د کلي ملکان مقصود او حسن    ۶۰دا کلی د جوی دربند په اوبو خړوبیږي. دې کلي کې  واقع دی؛  

قبچاق دي چې   قوم  په  کلي وگړي  د  او    ۲۰۰۰کورني څاروي،    ۱۰۰نومیږي.  او وزې  لري.  اوښان    ۸۰پسونه 
 (۱۹۰۳)ونلیس، 
یوه څانگه ده چې د مرغاب د ولسوالۍ په شمال ختیځ کې   د کوچني سیند د آغز کنک  :۶۴ - ۱۰،  ۵۵ –  ۳۵ :قره بابا

؛ په  یو ځای کیږيسیندڅانگې    مالگینې  اووۀ کوچنۍ  سره  قره باباپه خپله له  االی چوالی ته نیږدې دباندې راوځي.  
رته درې خوا  یوه الره پوبـۀ په االی چوالی کې راټولیږي. له االی چوالی څخه  دې توگه د قره بابا د ټولو څانگو او

 چې د قره بابا له سره تر پایه پورې ځي. )پیکاک(  ېته تلل
کال ده چې د یوې لوړې غونډۍ   کنډواله  فیټه. دا یو کلی او یوه  ۳۱۳۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۱  –  ۴۷،  ۳۴  –  ۵۶  :قره باغ

 دلته یوازې د کال دیوالونه پاتې دي.   مایله لیرې دی. ۱۴پرسر ودان دي او د گلران له سویل ختیځ څخه 
کښته ننوتلي ځای کې د یوۀ باتالقي خوړ    متموجهدا ځای په یوې کوچنۍ درې کې واقع دی په بله وینا په یوۀ نامنظمه  

اضالب ئـې د اسلیم درې ته ځي، دا دره له لویدیځه د ختیځ پر لور پراتـۀ لري او په  په کیڼه غاړه کې واقع دی. ف 
 شک روډ له درې سره یو ځای کیږي.  ککې د  «چمن بید»

 الرهمایله لیرې ده او د همدغـۀ لور له غرونو څخه د سنگ کوتل    ۷سویل لور ته    ې کرښهغرنۍ څوکد  د سیاه بابک  
 تیریږي. 

په پسرلي او د دوبي په لومړیو   ـۀ سون لرگي نـۀ سته. بوټي او واښ   ئـې  دي. په نیږدې چم گاونډ کې دلته اوبـۀ پریمانه  
 څر په ندرت موندل کـېـږي. د کمپ وهلو لپاره ډیر ځای لري. )میتلند(  - کې پریمانه دي. اوښ

پورته د هغې له خولې   د خارستان له درې څخه نیږدې دونیم مایلهدا یوه دره ده چې    :۶۲  –  ۶،  ۳۴  –  ۴۸  :قره غتو
هر انچ  په فیټه پلنه ده او  ۳۰۰رو د یو ځای کیدنې په ټکي کې په همدغـۀ نامـۀ یو کلی دی. دا دره د دڅخه راوځي.  

رې  د دد اوبو ژرندي سته.    ههم سته. دلته بې شمیر  سیندیا هره لویشت کې ئـې کرهڼه سوې ده. دلته د اوبو یو کوچنی  
( په  ۱۹۰۴چې د باغک درې ته الره ورکوي. )ونلیس    سته  له خولې یو مایل پورته ښۍ غاړې ته یو کوچنی کوتل

 مایلۍ کې واقع دی.   ۱۵همدغـۀ نامـۀ بل کلی د کشک د سویل لویدیځ په 
چینه اخلي او د شمالي تگلوري  دی چې د مارپیچ له شمالي ډډو څخه سر  سینددا یو    : ۶۲  –   ۶،  ۳۴  –  ۴۸  :قره غتو

،  یارډه پراخ دی   ۳۰۰په لرلو سره د کشک رود ته ځغلي. د قره غتو په کلي کې یوه تشه یا کښته ننوتلی ځای دی چې  
ځایونه )سرازیري ها( دي چې د سویل د غاړو په پرتله په شمالي غاړې کې لوړ  تللي کښته  متموجهگرد چاپیره ئـې 

 دی.  
واقع    «3ایک درختي»په نامـۀ یادیږي. همدلته قلعـۀ درویش او    چهار درېکشک پورې سیند  له سفیدک پورته تر  

 دي. دې درې کې درنده کرهڼه سوې ده.  
پر   سیندپر غاړې یو کلی دی. د    سیندوي  سفیټه. د پورته یاد    ۳۹۹۰  :لوړوالی  :۶۲  –  ۱۹،  ۳۴  –   ۴۸  :قره غتو
 (۱۹۰۴نلیس خرگاه گانې دي. )و  ۴۰د اوبو ژرندې او   ۵غاړې 

پر ښۍ  د بندر په لویدیځ کې او د مرغاب    او  : د بنِد تورکستان په سویل کې سیمه۶۳ –   ۴۷،  ۳۵ –  ۱۳  :قره جنگل 
د قره جنگل د ولسوالۍ په نامـۀ پیژندل کـېـږي، خو   هم ټول  تگاو علم او ښایي چمن بید او ورسرهغاړې باندې سیمه 

ته   ییت  د )وطنِ   ویل سويله دې سره سره  دا ځای  منځن4میمنه  چې  )د  د    وبرخ  یو(  دا  یادیږي.  نامـۀ  په  ځمکو( 
 فیروزکوهیانو د څانگې د سعدهللا یي درازیانو د استوگنې سیمه ده.  

فیټه. د بنِد تورکستان د لویدیځې وروستۍ برخې پر سر د یوۀ   ۹۷۹۵. لوړوالی  ۶۳  –  ۴۷،  ۳۵  –  ۲۵  :قره جنگل
 د مرغاب په درې کې له قلعـۀ نیاز خان څخه تر چهارشمبې پورې سړک ورڅخه تیږیږي.  کوتل نوم دی چې

باالمرغاب نا   کله چې د  په کتلو په سره باید ووایو چې دا کوتل یو لږ څه د اهمیت وړ کوتل دی.  ته  د کوتل موقعیت
پر   ژ(  –) د اله مان/ د تورکمنانو چاپې یا ناڅاپي غلچکي بریدونه    له دې کوتل څخه  نو  هخوندي نـۀ و  الرهمنظمه  

مهالونو ډیر کار اخیستل کیدۀ او ښایي گرودیکوف د همدغـۀ کوتل له سره تیر سوی وي، او یا ورته نیږدې له خرک 
 مایلۍ کې دی.  ۳۵االمرغاب د سویل ختیځ په څخه تیر سوی وي. )میتلند( دا کوتل د ب

ې څانگې د بهیر ستره برخه د روسانو په د د.  هد قره بابا د کوچني سیندگي یوه څانگه د  :۶۳، ــ    ۳۵ــ    :قره ماندي
 خاوره کې ده. 

کلي لري    ۵۶بولوکونو یا عالقه داریو په منځ کې یو بولوک دی چې    ۹د هرات د   :۶۲، ــ  ۳۴ــ    :کرمبک  :کرمباک
 او د هریروډ په سویل کې واقع دی. 

 ۶۱ –  ۱۷،  ۳۵  – ۷  :سنگ نوشت :وگورئ :کرنگو

 
3 -Ek Darakhti 
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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
 
 
 

کورونه    ۹۰او د قبچاقو    ۱۰دا د اوبې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د بارکزیو    :)ن(  ۶۳  –  ۲،  ۳۴  –  ۱۶  :شکرَ ــَـک
 ( دا کلی د اوبې د سویل لویدیځ په نیږدې لس مایلۍ کې دی.  ۱۹۰۴بس لري. )دا
فیټه. دا یوه افغان سرحدي پوسته ده چې د کشک   ۲۴۲۰ : لوړوالی  :)ن( ۶۲  –  ۱۷، ۳۵ –  ۱۵: تورغونډۍ :قره تپه

مایله لیرې واقع ده. گارنیزیون ئـې له نیمې لیوا د  ۶۴پنجِده څخه له او  ۷۰  ۱/۲ته اروډ پر کیڼې غاړې باندې له هر
  غرنیو توپونو څخه جوړ دی. دا ځای کله ناکله ځکه د قره تپـۀ   ۲قطعو او    ۲سپارۀ(، د پلي ځواک له    ۷۰سپرو )

کالن په نامـۀ هم یادیږي چې له قره تپـۀ خورد څخه ئـې توپیر وسي، قره تپه خورد په روسي خاورې کې له سینده  
کورونه لري. ال لږ نور کښته افغان    ۵۰مایله کښته موقعیت لري. نیم مایله کښته ورڅخه یو کلی دی چې    ۱۴  ۱/۲

 .  دا سرحدي پوسته اوس د تورغونډۍ په نامـۀ یادیږيپییر(  پوسته ده چې له کلي څخه یو مایل هاغه خوا ده. )پیکاک، ن
فیټه. دا د غور په شمال ختیځ کې یو دنگ غر دی. تالبوت د   ۱۲۱۶۳  :)ن(: لوړوالی  ۶۵  –  ۳۲،  ۳۴  –  ۵:  قره تري

له کټه چشمې    الرېدی نوموړی د زرتالي د کوتل له  ز کال د اکتوبر په میاشت کې دغـۀ غرۀ باندې ختلی  ۱۸۸۵
له کنده سوخته تگاو څخه وځي    الرهاتو مایلو په واټن تیر سوی دی، یعنی له هغـۀ ټکي څخه چې د کټه چشمې  څخه د  

او شمال ختیځ لور غرونو ته تاوییږي. له همدغـۀ ځایه تگاو له کورغان سره تر یو ځای کیدلو پورې راکوزیږي. له  
ئـې ډیره آسانه ده، پورته یو تگاو دی او د غرۀ تر    دغـۀ ټکي څخه نوموړی " پورته ځي او کوۀ قره تري ویني. الره

فیټو په لوړوالي ځان سر ته رسوي. )تالبوت(. په همدغـۀ   ۱۰۰۰لمنې نیغ تللی دی. ورپسې د آسانو ډډو له الرې د  
 مایلۍ کې واقع دی.   ۱۵او د سیاه چوب د شمال لویدیځ په ې غرۀ د لویدیځ په څو مایلۍ کې د دنامـۀ یو کلی 

مې نیولو یو ځای دی چې له  د دهرات د سړک په اوږدو کې    -  دا د سبزاورو  :۶۲  –  ۱۶،  ۳۳  –  ۴۳  :نگهقره وا
مایله لیرې موقعیت لري. دلته یو کاریز دی خو استوگن څوک نـۀ سته او نـۀ د اړتیا وړ توکي په کې   ۳۲هرات څخه  

 سته. )آی. بي.سي.( 
 سیند دا افغان سرحد ته نیږدې په شوروي اتحاد کې یو ځای دی او هم د یوۀ    :)ن(  ۶۳  –  ۱۳،  ۳۵  –  ۴۳  :قراول خانه

نوم دی چې د قیصر له دښتې څخه د لویدیځ پر لور بهیږي او د مرغاب سیند ته د قراول خانې په ټکي کې ورلویږي.  
یا د قلعـۀ ولي  دا کوم مشخص او ثابت نوم نـۀ لري خو هر څوک چې له هرې خوا ورباندې راسي نو د قراول خانې 

  ه ې په مقابل لوري کې په گلد داو یا نورو نومونو باندې ئـې یادوي. دلته دې درې کې هیڅ جمشیدی پاتې نـۀ دی.  
مایلۍ کې  ۲۰چشمې کې د غلزیو یو کوچنی استوگنځی سته )پیکاک( دا ځای د باالمرغاب د شمال لویدیځ په نیږدې 

 واقع دی.  
 وه څانگه ده د فیروزکوهي قوم ی: قرچه :کرچه

د هری روډ له شمالي اوب یلوونکي یا  او یو تگاو دی چې  دا یو کلی :)ن( ۶۳ –  ۲۲،  ۳۴  – ۵۹ :غرچگي :کرچغي
ۀ تگاو له سره له قادس سره د  د دکې په تدریج تش کیږي.    په سیند  قلعـۀ نو  څخه په شمال لویدیځ لوري د   آب پخشان

مایلۍ کې راځي د بویه تگاو په نامـۀ   ۳ ۱/۲چې د قادس د کال د شمال لویدیځ په  ځای    یو ځای کیدلو تر ټکي پورې
 پیژندل کـېـږي او ورپسې مخکې له دې چې له شور آو سره یو ځای سي د موغور په نامـۀ یادېـږي.  

درې ته ځي؛  شمال ته ننوځي او قادس ته یا کښته د موغور    «  5بنِد یکک »د    الرهگاو د کوتل له الرې د اوبې    د کسه
شی نـۀ لري خو له دې پورته ځای   څرگندورڅخه راکښته کـېـږي. هیڅ کوم    یوه الرهد خواجه چشت له گاونډ څخه  

قلعـه جعفر قلي بیگ(؛    :له شور آو سره یو ځای کـېـږي. )وگورئ  سیندد قادس په نامـۀ یادیږي. له موغور کښته  
مایله کښته د قلعـۀ نو له سیند  ۸ر ته کږېـږي او د قلعـۀ نو له کال ونو بهیر لویدیځ لوسیند ورپسې د دواړو گډو سویو 

   سره یو ځای کـېـږي.
سره نښلوي. د کرچه گای ټوله دره له یوې مخې درنده له درې  یو کوتل د خارستان  په لویدیځ کې    د کرچه گای دره

لپاره څو   ؛کرل سوې او ډیر کښت په کې سوی دی او دا ټول کښت فیروزکوهیانو کړی دی دا دره د اوبولگولو 
کانالونه لري. له قادس پینځه مایله کښته د محمودي فیروزکوهیانو د کیږدیو دوه استوگنځایونه دي چې د کرچه گای  

تنگي    یوۀ  یارډو په ارتوالي په  ۲۰۰په نامـۀ یادېـږي. له دې ځایه یو مایل پورته دره مخ په تنگـېـدو کـېـږي او د  
  سیندیو    ،ونو د یو ځای کـېـدنې ټکی دیسیندپه پاتې شونو ډکېـږي. له دغـۀ تنگي پورته د دوه وو    سیندد    چې  بدلیږي

چې له سویل څخه راځي د بویه تگاو په نامـۀ یادېـږي. )اې.    سیندله قادس څخه او بل ئـې له سویل څخه راځي. دا  
  ۱۵اد سوی دی د قلعـۀ نو د ختیځ په نیږدې  ( د غرچگي په نامـۀ کلی چې په اوسنیو نقشو کې ی۱۹۰۴بي. سي. دابس  

 مایلۍ کې واقع دی.  
 

 نوربیا 
 : کاریز کشک تگاو

 
 

5 - Band -i- Yakkak 
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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
 
 
 

 
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 
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