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کې په یوې کوچنې درې کې د تایمنیانو د    :)ن(  ۶۴ –  ۲۶،  ۳۴ –  ۷  :کاریز کشک تگاو   ۲۰دا د شهرک په ولسوالۍ 
څخه   سواران  دا دره له سویل لوري له تگاو خواجه  ایشالن تگاو سره یو ځای   ۷کورونو یو کلی دی.  مایله کښته له 

)دابس   دلته یوازې د یوۀ کاریز نوم ښیي چې د شهرک د سویل په دوه مایلۍ  (  ۱۹۰۴کـېـږي.   .  کی دیاوسنۍ نقشې 
کې د قادس له سویل ختیځ څخه    :)ن(  ۶۳ –  ۴۶،  ۳۴ –  ۴۱ :کاریز مایله لیرې او د   ۲۲دا د فیروزکوهیانو په سیمې 

لویدیځ څخه   ددغو دوه وو ځایونو ترمنځ کوم هغه سړک چې    ۸شهر ارمان له شمال  مایله لیرې د یوۀ ځای نوم دی. 
سینگهـ( کاریز له الرې تیریږي )هیرا  د  په    تیر سوی دی  د سویل  حوض میر داؤود  د  نامـۀ بل کلی   ۷په همدغـۀ 

 کې واقع دی.    ۶۲  -۱۲،  ۳۴  – ۲مایلۍ کې په  
په لویدیځ    :)ن(  ۶۲ –  ۴۹،  ۳۴ –  ۵۰ :کاریز نو د ولسوالۍ  دا د هزاره گانو یو ستر او سمسوره کلی دی چې د قلعـۀ 

کلی د کشک   نو د   –کې واقع دی، دا  ختیځ په   الرېقلعـۀ  لري.    ۳پر غاړه د شرام کوتل د شمال  مایلۍ کې موقعیت 

ته. اوبـۀ ئـې له کاریز څخه  کورونه دي، همدا شان یوه زړه کال او هم د میوو بڼونه س   ۱۰۰دلته د یوۀ سرای په گډون  
څخه سویل لویدیځ ته دوه مایله لیرې یو بل ځای دی چې د کاریز نو په نامـۀ یادېږيدي )کاتون(    .  له کلي 

یو کلی دی. دې  :  )ن(  ۲۸  –  ۶۱،  ۳۲  –  ۲۴  :کاریزک کې  برخې  په شمالي  ولسوالۍ  کاه د  قلعـۀ  پشِت کوه یا د  دا د 

کې   سته. دا    ۴کې د موجوده کاریزونو ترڅنگ    کورونه استوگن دي، کلي  ۱۱۰کلي  کاریزونه هم  نور غیر مستعمل 
الرې کې د دمې نیولو د پینځم ځای د لویدیځ په  نو په همدې  تر هراته راځئ  مایلۍ کې    ۲کلی که له الش جوین څخه 

الره ده،  لپاره تگ  کوۀ دره یا انار درې څخه تیریږي چې یوازې پل الره ده او د پلي د  لهواقع دی. ورپسې یوه الره  
آواز   خاوره کې  فارس په  ورپسې د  او  تللې  نمد ته  دشِت  الره همداسې  له   1دا  تییت.  ام.  )پیکاک، اس.  ده.  تللې  ته 
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څخه   په  ۱۹۰۵بومي معلوماتو  نامـۀ بل کلی د هرات  په دغـۀ  د اوبې    ۷(  ،  ۳۴  –  ۲۱ه  پسړک پر غاړه د  مایلۍ کې 
 کې واقع دی.    ۶۲  –  ۱۶

په شمالي برخې کې یو کلی دی چې د استوگنو    :۶۱، ــ  ۳۲ــ    :کاریز بارکزی کاه د ولسوالۍ  دا په پُشِت کوه یا د قلعـۀ 
 کورونه په کې ودان دي.  ۱۰۰تاجیکانو 

تییت له بومي معلوماتو څخه   ام.   (۱۹۰۴دلته د اوبو د موجوده سرچینو ترڅنگ دوه کاریزونه هم سته. )اس. 

مندال د لویدیځ په    :۶۱ –  ۲۹،  ۳۳ –  ۱۹  :کاریز دشت  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۲۲دا په سبزوارو کې د قلعه 
منزل  الرېهرات د    –فیټه. د الش جوین    ۴۰۰۰  :لوړوالی  :۶۱  –  ۴۸،  ۳۳ –  ۹  :کاریز دشت په اوږدو کې پر لسم 

ټول په   ۵یا   ۴مایله لیرې یو کلی دی. دلته    ۱۰۰مایله لیرې او له هراته   ۱۱۶له الش جوین څخه   کاریزونه دي چې 
خټو جوړه پوسته هم له  نامـۀ یادیږي او  په  کاریز دشت  ئـې    سته  گډه د  ډډې  لري.    ۴۰چې  له دشت ِ  یارډه ارتوالی 

خالصې الره یوه ښه او مخ  ته چې   کاریز څخه  ختیځ  دهشمال  سویل .  همواره الره ده تللې  د  مندال  قلعـۀ  د  کلی  دا 
 .  مایلۍ کې دی  ۱۰لویدیځ په  

فیټه. دا د گلرانو په شمال لویدیځ کې یو لرغونی څارکوټ    ۱۵۷۵لوړوالی    :)ن(  ۶۱ –  ۲۲،  ۳۵  –  ۲۵  :اریز الیاسک
کال ۱۸۸۵په چې د یوۀ هتکار په اندازې دی موقعیت لری او   نیږدې یوې پلنډۍ یا باتالق ته برج دی چې د نیزارو ز 

پوسته وه کې   سپرو سرتیرو یوه سرحدي    ۱/۲  ړ څخهسویل ختیځ  –څخه سویل  له  ذوالفقار    دچې  دلته د څلورو افغان 
د   ۱۲ کښته ننوتلي ځایونه چې انتها یې د نهالشاني  لري. په کاریز الیاس کې یو شمیرې درې او د ځمکې  مایله واټن 

ته ځي   شمال لوری  الرأس  برج ته نیږدې یو کلی  او  خط  د څار کوټ  سره یوځای کـېـږي.  نالې کې  په یوې پراخې 
لري.    ۳۵د شمال لویدیځ په    وگلراندی چې د    مایلۍ کې موقعیت 

کلی دی.    :)ن(  ۶۲ –  ۱۴،  ۳۳  –  ۲۲  :کاریز سفید  د اردوزیو یو کوچنی  د زاول په عالقه دارۍ کې  دا د سبزوارو 

 (۱۹۰۴)دابس  
نیولو  الرېپره د  –فیټه. دا د یزدان    ۳۶۵۰  :لوړوالی  :۶۱ –  ۲۷،  ۳۳ –  ۵۹:  کاریز شهاب الدین په اوږدو کې ددمې 

لویدیځ په   پره د سویل  چې د  کاریز   ۳۳یو ځای دی  ښو اوبو یو کوچنی  دلته د  واقع دی.  ستهمایلۍ کې  د   هم  او هم 
قطر ئـې   سته چې  جوړې    فیټه دی  ۵۰اوبو یو ډنډ  له خټو  د قشالق  د ظهوري  څو   ۴یا   ۳او هم  چې  جونگړې سته 

دل سوې ده.  دلته کرل  هم  چې  هکتاره ځمکه  اوبـۀ سته  کاریز ښې  ډیرې له دې ځایه  ته د  اوبو سره یو ځای  ډنډ له  د 

دلته   سي.  د پام وړ ځواک لپاره زیرمه کـېـدای  او  سي  استوگنه    ۴یا   ۳اوبـۀ تر السه کیدای  دائمي  ظهوري کوچیان 
پالنه  کروندو څخه  له څو  له خپلو رمو  کولري چې  پاتې نورې کورنۍ  د ټولنې  ددوی  حال دا چې  په ي  سره د دښتو 

اوسیږي. )پیکاک(    پووندو کې 
له سویل  د الرېباال پاس   –دا د کشک    :)ن(  ۶۲ –  ۲۸،  ۳۴ –  ۵۱  :کاریز زمان پائـین په کیڼې غاړې کې د کشک 

دره شمال    ۶  ۱/۲څخه   واقع دی، دا  نامـۀ یوې کوچنۍ درې کې  په همدغـۀ  او یوه کال ده.دا ځای  مایله لیرې یو کلی 

د   دلته  لږ کښته له کشک روډ سره یو ځای کـېـږي.  او له کشک څخه  کورنیو د استوگنې    ۳۹۰لور ته تللې  جمشیدي 
کلیوال   ده،  څاروي،    ۱۰۰یوه سیمه  او    ۵۰کورني  کرنیز حاصل    ۲۰اوښان  کلنی  کلي  ددې  لري.    ۱۲۵۰۰آسونه 

بل کلی چې د ۱۹۰۴مونډه دی. همدا شان دلته د غالتو یو گودام هم سته. )ونلیس   په نامـۀ یادیږي   (باال زمانِ  کاریزِ )(. 
واقع دی.    ۶۲  –  ۲۹،  ۳۴  –  ۴۹ه پمایلۍ کې    ۸د کشک د سویل لویدیځ په   )ن( کې 

ده. ۶۴  –  ۱۲،  ۳۴  –  ۱۰  :کارگیسو کې  په ولسوالۍ  شهرک  د  یوه سیمه  د استوگنې  کورنیو  شلو  تایمنیانو د  د  دا   :

نقشې په نامـۀ ځای ښیي.  اوسنۍ  ځای کې د خرگوشي   (۱۹۰۴)دابس    په همدې 

 کاریز  :: وگورئکاریز 

نو د  –کورنیو یو کلی دی چې د کرخ د درې له الرې د هرات    ۱۵دا د    :)ن(  ۶۲  –  ۱۷،  ۳۴  –  ۲۱  :کاریزک قلعـۀ 
له هراته  الرې   ئـې    ۷  ۱/۲په اوږدو کې  کلیوال  واقع دی.    ۷۰۰کورني څاروي او    ۴۰تنه دي چې    ۹۰مایله لیرې 

وای په شرحه کې  هرات ددرې  دابس د  جوی نو کانال بهیږي.  ته نیږدې د  کلي  همدې  دا  پسونه او وزې لري.  ي چې 
 (۱۹۰۴ –  ۱۹۰۳برخه فوق العاده حاصلخیزه ځای دی. )ونلیس، دابس  

فیروزکوهیان په کې استوگن دی.    ېدا ددې سیم  :قرجستان  :غرجستان  ویش دی چې   یو جغرافیوي 

څانگه ده  دا د فیروز کوهیانو  :غرجستاني  یوه قومي 
پورې  ون  . دا د یوۀ کوتل نوم دی چې له قلعـۀ۶۳  –  ۱۵،  ۳۵ –  ۱ :کارکچک ورڅخه تیریږي.   الرهتر قشالق خواجه 

ښیي د چارغیجي په نامـۀ یو کلی  سیمې کې  نقشې په همدې   .اوسنۍ 
(  ۱۹۰۴کورنیو یو کلی دی. )دابس،   ۴۰انو د  سیددا د قلعـۀ نو په ولسوالۍ کې د   :)ن(  ۶۴ – ۸،  ۳۴ –  ۵۸  :کارگي تو

کلی دی   دا  ښکاري چې  دداسې  سوی    چاغیتو  هماغه  )چارغیتو( ښودل  نامـۀ  کې په همدې  په اوسنیو نقشو  وي چې 
 .  دی

د    :قره کل  بولوکونو له منځه یو بولوک دی )وگورئ فیروزکوهیان( ۹د کاجرستان 
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یوه ناله ده چې د هرات د ختیځ په  :)ن(  ۶۲ –  ۱۰،  ۳۴ –  ۱۹  :: کروبهکروبر مایلۍ کې راپورته کـېـږي او   ۴یا  ۳دا 
تگلو تیریږيد عام لویدیځ  سویلې مخې  له هریرود  ، بیاري په وهلو سره د ښار له  بست پورې ځي او دلته  تر سنگ 

هوا کې اوبـۀ روانې وي خو په پسرلي کې دومره ډیرې توندې اوبـۀ   سره یو ځای کیږي. دې ناله کې یوازې په وچې 
هرات(   لپاره وگورئ  ال نورو معلوماتو  )د  ناشوني دي.  تیریدل ورڅخه  چې  کاروبار په اوس لري  جوی  د  نقشې  نۍ 

تأریخي ژورنال.  نامـۀ نوم ښیي سیاسي  افغانستان  په   د  د لویدیځ  د هرات  لیست    ۲۲د کروبه په نامـۀ کلی  مایلۍ کې 
   ثبت کړی دی.

څخه د کابل په والیت ۶۵  –  ۳۷،  ۳۴  –  ۱۹  :کرودیل چې له کنده سوخته  دا د غور په شمال ختیځ کې یو کوتل دی   .

مایلۍ کې دی    ۱۸ورڅخه تیریږي. دا کوتل د دولت یار د سویل لویدیځ په  الرهپورې  «  2آق ذََرت  /آکزرت»کې تر 
اکبر خان( مد  هزاره گانو تر منځ پوله ده. )مـح  او هم د تایمنیانو او د دایکندي 

ده چې    :)ن(  ۶۲ –  ۳۵،  ۳۴ –  ۲۸ :رخک زرو وگړو یوه څلورمه درجه ولسوالي  دا د هرات په والیت کې د څلویښت 
په    ۶۴ چې  له مخې  معلوماتو  هغو  د  لري.  کرخ  ۱۹۶۹کلي  نشر کړي،  ریاست  احصائـیې  د  کې  کال    ۲۱۸۲۰ز 

درلودل.  ۴۲۳۰کروندوگر وگړي او   لپاره د هرات تر  ځمکوال  وگورئ  د ال نورو معلوماتو  سرلیک الندې جدولونه 
په  یو )والیت( وو۱۹۱۴.  څخه  )چهار والیت(  هرات له  کال کې کرخ د  ولسوالیو    ز  شاو خواو له  د  د هرات  یعنې 

د غرنۍ لړۍ او د دواندر تر منځ د شمال ختیځ   د زرمست  وه. میتلند وایي " کرخ یوه دره ده چې  یوه ولسوالي  څخه 
ده. جیر د اوبو   ویدیځ حد کوالی سود کرخ ل پر لور پر مخ تللې  د خواجه  د یوې کرښې په توگه په پام کې ونیسو چې 

کرخ له   د  جال کوي.  څخه  )آب(  درۀ سیاه اَو  راټولو ځای له  )گردنه(    هسیندد  تر منځغري  سنگي  کچه  ځای د  کښته 
د کرخ  دواندر غرنیو لړیو محصور کړي او  د  او  بابا )زرمست(  دواړه د  شمال  سویل او  د کرخ  پورې پراخیږي. 

چوبي( پهشمال ختیځ حد   چه سنگي څخه  وچه سنگي کې دی. له کوکې یا له هغـۀ ورهاخوا په بل ک  مچه چوی )مسجد 

مایله وي. کرومباو له نوروز آباد او ارمالیق پورته  ۵۰فرسخه دی چې کیدای سي   ۱۲ټن  چه سنگي پورې واوتر بل ک
پورت چوبي یا لرگین    ۍنـد کرخ ددرې  ټول مسجد  او د  چوی  انتها ظاهراً مچه  وروستۍ ختیځه  ده. ددې درې  برخه 

 جومات سیمه ده.  
تقریباً   لوړوالی  کچې  منځنۍ  د  درې  نوروز آباد    ۴۹۰۰ددې  او مچکندک    ۴۳۵۰فیټه، کرخ    ۵۴۵۵فیټه دی،  فیټه 

کوه په عام ډول    فیټه دی.  ۳۹۴۰ ئـې جوزا    ۹۵۰۰دواندر  څوکې  فیټه لوړه او   ۱۰۲۸۷فیټه لوړ دی، عمده غرنۍ 

لوړوالی ئـې    ۱۱۷۹۴لولیا   څو غرنۍ څوکې دي چې  ته په اساسي غرنۍ لړۍ کې  فیټه لوړه څوکه ده. د درې شمال 
ېـږي.  ۱۰۰۰۰  فیټو ته رـس

، د دواندر د غرنۍ لړۍ تر خط الرأس الندې نیږدې او هم د روډ شمالي  د درې سویل لورې کې ډوبیږي  سیند د کرخ 
خاوره   تللي دي.  تر بنِد زرمست پورې همداسې  یو شمیر شیوه او سرځوړي ځایونه دي چې  خوا کې د لوړې سطحې 

د ئـې ظاهراً ډیره حاصلخیزه ده خو یوازې د روډ د گاونډ په ډډو کې تنگا چې )پله په پله پټي( په کې کرل سوي دي. 

څانگه   لویه  تر ټولو  سیند  د  پیاوړی    «  3ملومه»کرخ  او  لوی  یو  چې  منځه    سیندده  د غرونو له  دواندر  د  چې  دی 
ددې   ویل سوي چې  کې د دوه وو میاشتو لپاره د   سیندرابهـېـږي.  چې په پسرلي  دومره پیاوړی دی  د اوبو توندوالی 

دا هم  پلیو کسانو لپا کې  په عین حال  تیر سي.  ورڅخه  آس سپارۀ کوالی سي  خو  نـۀ دی،  ره د پورې غاړې اوښتلو 
وړ نـۀ دی. پورې غاړه اوښتلو  د  په ټوله کې  د   باید ووایو چې  د کرخ  کې  په ټکي  یو ځای کیدني  سره د  له ملومې 

پاره د پلیو کسانو لپاره د پورې غاړې په پسرلي کې د دوه وو میاشتو ل  یارډه پلن دی او ویل سوي چې  ۱۰۰سیند بستر 

خپلې   بې شمیره څانگې  له سینده اوښتنگ ناشونی دی. دې مهال کې  نـۀ دی او هم لږ کښته په خپله کرخ کې  اوښتلو 
لوړه بیایي.   اوبو اندازه خورا  ته ورغورځوي او د  سیند  سیند بستر  اوبـۀ دې  د  د له کرخ کښته چې  تنگ کیږي  ډیر 

گذر له سیالبي فصل تر پای له دې چې دا سیند د دهاِن خواجه  ه پورې ورڅخه پورې غاړه اوښتل ناشوني دي. مخکې 
جیر   ورسره د سیاه اَو )سیاه آب( او خواجه  ونه یو ځای سیندالرې د هرات درې ته وغورځي د الرې په اوږدو کې 

ونه چې هماغسې  سیندنور   ۳ه ټکي کې  دوی د یوځای کیدنې پ ونه د بابا تر کوتل الندې بهیږي. دسیندکـېـږي دا دواړه 

په بیالبیلو کانالونو کې بهیږي. بسترونه لري  یوې غاړې تر بلې پورې    شگلن  سیند له  بستر د  فیټه پلن    ۲۰۰د سیند 
خو په پسرلي  ونو پلنوالی له لسو فیټو ډیر نـۀ دی او د اوبو ژوروالی ئـې یو نیم فیټ دی.  سینددی او ددغو درې واړو 

سیالب راسي سړک د څو ورځو لپاره بندوي. ددرې واړو   له سیندکې کله چې  وروسته دا سیند  ونو له یو ځای کیدلو 
په نامـۀ یادیږي. د کرخ تون  د پـښ تیریږي نو سیند  څخه  له کلي  تون  پـښ چې د  د اوبو   دې  ترمنځ  د کلي  او مچکندک 

د   کـېـږي او  لگولو لپاره اخیستل  پورته یادو ۱۹۰۴یوه ډیره برخه د اوبو  د  د کرخ سیند  په میاشت کې  د مې  کال  ز 

 ونو د یو ځای کیدني په ټکي کې یوازې څو انچه ژور وو.  سیندسویو  

 
2 - Akzarat 
3 -Maluma 
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او   یوازې هغو ته نیږدېونو پر غاړو او یا سینددرې کې استوگن دي او د  په  د کرخلږ خلک   څو کلي دي. مچکندک 
په خپله   په درې کې دننه  یا غرونه ډیر لوڅ دي.  گاونډ کې غونډۍ  سیمې دي. درې ته په چم  کرخ دوه گڼ استوگنې 

 ونې چې لیدل کیږي په کلیو کې دي.    ینۍونې نـۀ سته، یواز
   :ژ( وگړي په الندې ډول دي  –ددې والیت )ولسوالۍ  

نو   ۹۰۰څه دباندې    :الف ښیي چې دوی باید د قلعـۀ  قومي نوم  ددوی  پاړسیوانان دي،  کورنۍ چې ټول ئـې  کوچیانۍ 

 هزاره گان، قبچاقان او نور وي
ئـې په    :ب وگړي  بلل   ۱۱۶استوگن  لپاره دوی تاجیکان  توپیر کولو  د  څخه  له مالدارانو  ژوند کوي او دلته  کلیو کې 

 کـېـږي.  
)پښتن  :ج ددوی شمیر    –و  یو لویه شمیره د افغان  ډیری ئـې )د اوبې( غلزي او مشواڼي دي.  ژ( کوچیانو دلته ده چې 

 څرگند نـۀ دی.  

 سره دی.    ۸۷۱۲۵د کوچیانو د پسونو ټولټال شمیر  
په   چې  وایي  ونلیس ته ورکړل سوي دي،  جگړن  چې  معلومات  د وگړو ټولټال ۱۹۰۴هغه  ولسوالۍ  ددې  کال کې  ز 

له  ۱۵۰۰شمیر نیږدې   تاجیکان او هزاره گان دي.    کورنۍ وو چې  او پاتې نور ئـې  نیمایي ئـې جمشیدیان  دې منځه 

ټول وگړي  وتلي او کشک ته تللي دي نو له دې کبله د ولسوالۍ  له دې ولسوالۍ  ددوی اکثریت یا تقریباً ټول جمشیدیان 
پخوا وو. غومه  ره نـۀ دي چې 

کلنی حاصل په الندې ډول اټکل کړ ولسوالۍ     :ی دیجگړن ونلیس ددې 
 مونډه غنم  ۴۰۰۰۰
 مونډه وربشې  ۲۰۰۰۰

مونډه بهوسه. لومړنی    ۱۲۰۰۰هم چې له دې منځه ښایي یو پر پینځمه برخه ئـې د کلني محصول مازاد وگڼل سي او  
 محصول په بشپړ ډول غنم دي او دوهم ئـې عمدتاً وربشې دي.

کیږي  د سیند بستر ته نیږدې په ټیټې ځمکې کې  ځمکه ئـې په آسانه خړوبیږي.تقریباً ټول کښت   چې 
ښاخ   ۶۰۰۰آسونه،    ۱۰۰۰اوښان،    ۱۰۰۰زکال کې    ۱۹۰۴جگړن ونلیس اټکل کوي چې دلته په دې ولسوالۍ کې په 

ونلیس میخرۀ او د پسونو یوه ستره ش   ۱۲۰۰لرونکي کورني څاروي،    (۱۹۰۴ره وه. )میتلند، 

یوې  :)ن(  ۶۲  –  ۳۷،  ۳۴  –  ۲۸  :کرخ نامـۀ د  په    کرخ په همدغـۀ  مرکز دی.  اداري  دا  ۱۹۱۴ولسوالۍ  کال کې  ز 
په الندې ډول شرحه سوې وه کې اساسي ځای له هراته    ۴۳۴۰  :لوړوالی :ولسوالۍ  مایله   ۲۷فیټه. د کرخ په ولسوالۍ 

د مایل د ثلث    ۹یا    ۸لیرې واقع دی. دا ولسوالي   اسالم له مشهور زیارت څخه  لري چې د خواجه  کلي او کوچنی کلي 
او د هغه لگن شمالي ډډه جوړوي چې د کرخ   په اندازې ېـږي  په کې بهیږي سیندتر هغې شیوه ډډې تر ژۍ پورې غـځ

له   د کرخ  لري سینداو  بستر  شگلن  چې  تر غاړو  خوړ  پلن  یوۀ  د  ډیر  څه  یا لږ  په اندازې  ربعې  مایل د  د  کښته  ه 

ېـږي.   او  غـځ ېـږي  پورته غـځ او  کښته  په ښۍ غاړه کې  سیند  د  دا  شان  یو مایل همدا  تقریباً  چې  کې  په ټیټه سطحه 
ونلیس په   ده. جگړن  په بشپړ ډول ورانه سوې  اوس  سته چې  یوه پوسته هم  دلته  کال اټکل  ۱۹۰۴راځي غځیږي.  ز 

کې   ټول کرخ  چې  )پښتانه    ۵۰جمشیدي،    ۱۰۰تاجیک،    ۲۰۰کوي  او    –افغان  وې او دې    ۳۰ژ(  کورنۍ  هراتي 
د   ۱۰دلته د کرهڼې د اوبو لگولو لپاره اوبـۀ پریمانه دي او  پسونه ول.    ۳۰۰۰کورني څاروي او    ۴۰۰ولسوالۍ کې  

پیکاک، ونلیس(  اوبو ژرندې لري. )میتلند، 

یو کلی دی او    ۶۲ –  ۱۴،  ۳۴ –  ۱۹ :کارته چې دا د هرات د ولسوالۍ  ویل سوي  )پیکاک(   ۲۰۰)ن(  کورونه لري. 
یو کلی    د کاروبار د نالې پر کیڼې غاړې واقع دی. )میتلند(  دی چېد هرات په سویل ختیځ کې 

یو کلی دی او ویل سوي چې    :)ن(  ۶۲  –  ۲۷،  ۳۴ –  ۲۷  :قصاب کې  )اې.    ۳۰دا د کرخ په ولسوالۍ  کورونه لري. 
کلی د کرخ د سویل لویدیځ په  بي. سي.(    .  مایلۍ کې واقع دی  ۷دا 
د غرونو پر سر یو فیټه.    ۷۵۰۰  :لوړوالی:)ن(  ۶۳  –  ۱۵،  ۳۴  –  ۳۱  :کاسه کار  :کاسه گاو تیبچاک یا د لمان  دا د 

تیریږي. دا کوتل د اوبې د شمال ختیځ په   الره ورڅخهقادس پورې  ترې له اوبې  لوړ او سرځوړی شیوه کوتل دی چ 
یا قیبجاق هغه نوم دی چې په سیمه ییز ډول هغې سیمې ته ویل کیږې چې د اوبې په شمال    ۱۴ مایلۍ کې دی.)تیبچاک 

 کې ده. (
په   :۶۳  –  ۱۴،  ۳۴  –  ۲۲  :کاسه خــَــم د اوبې د ختیځ   کې یو کلی دی.    ۍمایل  ۶دا 

چې له دوه وو بنسټیزو څانگو د کوالري او قلعـۀ  :)ن(  ۶۲  –  ۵۸،  ۳۵  –  ۲۴ :کاشان یو سیند دی  له څانگو د   نو  دا 

بهیر په نیولو سره د مرغاب پر لور بهیږي. دې سیند کې   په شمال کې جوړیږي او د عام شمالي  نو د ولسوالۍ  قلعـۀ 
له سیمې    پورې اوبـۀ نـۀ وي، له دغو میاشتو  تر دسمبره  له آگست سیند د تشکل  پرته نور وختونه تل اوبـۀ وي . ددې 

 مایله دی.    ۴۶چې بابوالی ده بیا په مرغاب کې د تشیدلو تر ټکي پورې واټن  
پوسته خاصه دارانو یو  ۷آس سپرو او   ۷ننوځي هماغلته د الره پر درې ورپه هغـۀ ځای کې چې د توره شیخ   ه افغان 

دره  څوک نـۀ سته   ۳/۴ده. په توره شیخ کې دا  دلته استوگن  مایله پراخه ده چې ورالندې په مرکز کې ئـې سیند دی. 
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سوې ده. د کاشان در په او نـۀ کښت او کرهڼه په کې  ه په ژمي کې د رمو او پادو د څرلو لپاره ډیر غوره ځای دی. 
کال کې دلته د غلزیو  ۱۹۰۴ وې   ۲۱۰، او د پاړسي وانانو کورنۍ  ۲۹۰ز  کیږدۍ وې چې ددرې په گاونډ کې درېدلې 

درلودل. دوی په دوبي کې خپل څاروي قلعـۀ نو ته نیږدې غونډیو    ۹۰۰آسونه او    ۳۰۰پسونه،    ۲۵۰۰۰دوی   اوښان 
 (۱۹۰۳ته بیایي. )ونلیس  

 ۶۲ –  ۵۳،  ۳۴ –  ۳۵  :زرمست  :وگورئ  :کشکه کوتل

الره  تیو ټیټ کوتل دی چې د وراجه او ِده تی  دا  :)ن(  ۶۴  –  ۲،  ۳۳ –  ۳۷ :کشمیر ان تر منځ د گرشک فارسي قافلې 
 ورباندې تیریږي.

کې یو کوچنی کلی دی.    :)ن(  ۶۲ –  ۱،  ۳۴ –  ۱۸ :رباط کشمیر په سویل لویدیځ  د هري روډ پر ښۍ غاړه د هرات 
کې   بي. سي.(  ۶۰دې کلي  )اې.   کورونه دي. 

 سيوک  :وگورئ  :کاسي 

د هریروډ پر ښۍ غاړه باندې له اوبې    :۶۳  –  ۱۸،  ۳۴  –  ۲۱  :قصر صنم مایله   ۵دا په اوبې کې یو کلی دی. دا کلی 
 کورونه لري.    ۲۰کښته واقع دی او  

او هم یو   :)ن(  ۶۵ –  ۱۳،  ۳۴  –  ۱۶ :کټه چشمه د بنِد بیان او دروازه د غونډیو له منځه    سینددی، دا    سینددا یو کلی 
تگلوري    راپورته کیږي او د بهیدلو او له فراه روډ سره د کنده سنگ په سره په سویلي  د فراه روډ پر لور پرمخ ځي 

په پسرلي   دلته  کـېـږي.  پریمانه دياو دوبي  نامـۀ یو ځای  ۀ  هم ډیر دي.    کې واـښ لرگي  شان  د دروازه د   سیندهمدا 

د تالوگیرکِ  د یوه وټ یا تنگي له منځه تیریږي چې   قلعه نقشي په نامـۀ یادیږي. کلي  غرنۍ لړۍ د پای له الرې څخه 
دابس    ۳۰کې د تایمنیانو   (۱۹۰۴کورونه دي.)میتلند، 

په ولسوالۍ کې د هریروډ ددرې په ښۍ غاړې کې    :۶۵  –  ۱۷،  ۳۴ –  ۳۲  :کــَـوسي د چخچران  دا یو تگاو دی چې 
دلته  ۴له پوزه لیچ څخه   لري. په   ۲۰۰کورونه دي چې    ۶۰خدایاري فیروزکوهیانو    د  مایله کښته تشیږي.  پسونه هم 

وو. )دابس    ۱۹۰۴ کلي ملک عبدالرحیم  د ښارگوټي په مخال۱۹۰۴زکال کې ددې  دا تگاو د چخچران  ف لوري کې  (. 

 په هریروډ ورگډیږي.  
په مخالف   :)ن(  ۶۵ –  ۱۵،  ۳۴ –  ۳۲  :کــَــوسي کې د چخچرانو  او کال دواړه د کـَـوسي ددرې په خولـۀ  د کاسي کلی 

هریروډ پر ښۍ غاړه او له آهنگرانو څخه   کې ده او   ۱۲لوري کې د  حالت  ۀ  دا کال په ـښ لري.  مایله پورته موقعیت 
دلته  د چخچرانو د ولسوال اس  پسونه او وزې   ۱۱۵۰کورني څاروي،    ۴۵۰کورنۍ ژوند کوي چې    ۱۲۰توگنځی دی. 

کوز د سیند پر بله   ۳۶۰۰لري. ددې ځای د غنمو او وربشو د کلني حاصل اندازه نیږدې   هندي مونډه دی. له کـَـوسي 

د کــَ  چې  الندې دی  څوکې  لږ پورته تر ټیټې غرنۍ  گودر  ۀ  ـښ تر ټولو  او پوزه لیچ تر غاړه یو گودر دی خو  ـوسي 
دابس   ده. )ونلیس،  دباندې راوتلې  ک(  ۱۹۰۴منځ  ښکاري چې  په بڼه ښیي.داسې  د کاسي  دا نوم  نقشې  ـَـوسي  ـاوسنۍ 

 .  تحریف سوې بڼه وي
د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده  :کــَـوسي  دا 

کورونه   ۱۵۰ویل سوي چې دا په هرات کې کوم کلی دی او   :)ن(  ۶۲ –  ۸،  ۳۴ –  ۱۷:کـبَرزان:وگورئ  :کــَـَورزان

 لری. )پیکاک(

 ۶۳  –  ۴۳،  ۳۴  –  ۲۰  :کفتر خان  :وگورئ  :کوتر خان 

د میر څانگه ده چې ځانونه په دغـۀ نامـۀ پورې   ووگورئ فراه گزیتر )تأریخي سیاسي ژورنال(. دا د جمشیدیان  :کیاني
د پادشاهانو د کیانیانو له اعقابو څخه دي.   د سیستان  او ادعا لري چې   منسوب بولي 

  قی  :)ن(  ۶۲  –  ۵۷،  ۳۴  –  ۱۵ :کی ستان َِم  ـخ د  چې  یو کلی دی  د دا  هرات  لیکل سوی دی او د  په ډول هم  ستان 

 یروډ پر غاړه واقع دی.  مایلۍ کې د هر  ۵۳سویل ختیځ په   -  ختیځ

چې    :)ن(  ۶۱  –  ۲۷،  ۳۴  –  ۲۲  :کزه  او ویل سوي  یو کلی دی  کې  د غوریانو په ولسوالۍ  کورنۍ په کې    ۱۲۰دا 
بي.سي.(   دا کلی ښایي د گزه د سیمې له نامـۀ سره یو شان او یو نوم وي چې په اوسنیو نقشو کې  استوگنې دي. )اې. 

واقع دی ۴په  ویل سوی او د غوریانو د شمال لویدیځ    .  مایلۍ کې 

څخه    ۶۳ –  ۴۱،  ۳۴ -  ۲۱  :کزه  دا یو کوچنی تگاو دی چې د هریروډ په ښۍ غاړې کې له خواجه چشت  مایله   ۴)ن( 
دا نوم د تگابِ گزه یارډه پلن دی. )میتلند(    ۱۵د تگاو په خولـۀ کې یوازې   سیندکښته تش کیږي. اساسي   اوسنۍ نقشې 

 .  په ډول ښیي
برخې پُشِت کوه کې یو   :)ن(  ۶۱  –  ۲۵،  ۳۲ –  ۲۱:چاۀ زندان  :گازندان  :کزندان په شمالي  کاه د ولسوالۍ  د قلعـۀ  دا 

دلته  ایم. تییت له بومي معلوماتو څخه(    ۱۱۰کلی دی.  دا نوم د گازندان او چاۀ کورنۍ ژوند کوي. )اس.  اوسنۍ نقشې 
 .  زندان په نومونو ښیي

مایلۍ کې ددمې    ۲۳په اوږدو کې د پره د شمال ختیځ په  د الرېپره   –دا د یزدان    :)ن(  ۶۱ –  ۱۷،  ۳۳ –  ۴۸  :کــِـلند 

دلته څلور څاه گانې سته؛ دوه اوب چینې ئـې بې ثباته دي څاه   نیولو ځای دی.  خو دوه ئـې تل وچې وي. ددغوڅلورو 
ژویو او   او یوازې د  زښتې ډیرې مالگینې دي  د دریو څاه گانو اوبـۀ ئـې  خو گانو له منځه  څارویو لپاره مناسبې دي 
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ژوي او څاروي  د انساني مصرف لپاره وکارول سي.  سي  کیدای  حاالتو کې  ده او په سختو  لږ ښه  څاه ئـې  څلورمه 
ډنډونه دي. د څاه گانو ابعاد په دې ډول دي    :اوبو ته رسیدای نـۀ سي. دوی ته په الس جوړ سوي د اوبو کوچني 

که څاه یو ځل    ه.د هفیټه ژور  ۱۲او    هفیټه پلن  ۱۲ئـې    ه؛ بلهد هفیټه ژور  ۹او    هپلن  هفیټه  ۱۴دوه ئـې   چې  ویل سوي 
په یوه سي  کیدای  بیا ډکه کیږي    ۳نو بیا په   باندې تشه سي،کې په دوه وو سلواغو    ورځ  تشه سي  و خ ساعتونو کې 

 نوې اوبـۀ ئـې بیا لږ مالگینې وي، او انسان ئـې کوالی سي وڅښي.  

څاه په اړه   ۸فیټه ژوره او    ۱۲ه ئـې  څلورمه څا پورته وسوه ددې  خبره چې  فیټه پلنه ده. د څاه د تشولو او بیا ډکیدلو 
 هم کټ مټ صدق کوي.  

په کې ځانونه مینځي.   ځکه مسافرین او کوچیان د عادت له مخې   ښه الره به دا وي چې دا څاه گانې تشې سي 
لپاره ښ  د لوی کمپ  ئـې ډبرینه ده او څو    پریمانه ځای سته.  ـۀدلته  نباتات او بوټي د څاه گانو په شاوخوا کې  ځمکه 

ځای  )کاتون( دا  لرگي دلته موندل کیدای سي.  دي. له دې کبله دلته د اوښ څر لپاره ځای په نست دی او نـۀ هم سون 

په ډول هم لیکل سوی دی.    د کـَـلند 
کین  :)ن(  ۳۷ –  ۶۱،  ۳۲ –  ۸  :قلعـۀ کین کې یو   ) کله کله د قلعـه  کاه په ولسوالۍ  سوې( دا د قلعـۀ  په ډول هم لیکل 
دی   جوین    اوکلی  دالش  چې  ته نیږدې دی  ځای  فراه    -هغه  د  پر سړک  سړک  –هرات  څخه    دوراه  انار درې  له 

 تیریږي. 
سیمه  په دوه وو برخو ویشل سوی دی یوه برخه ئـې د تاجیکانو او بله برخه ئـې د پښتنو ده.    ددې کله 

ترڅنگ د اوبو یوه ژرنده او څلور غیر فعال   ۳۰۰و برخه کې  د تاجیکان دلته د اوبو د موجوده سرچینو  کورنۍ دي. 
جال سوې د څخه د بڼوڼو په وسیلې  د پښتنو برخه د تاجیکانو له برخې  تر منځ واټن    هکاریزونه هم سته.  چې ددواړو 

د پښتنو برخه کې هم   دلت  ۳۰۰دوه یا درې سوه یارډه دی.  د   ۲ه  کورنۍ دي.  بادي ژرندې او یوه د اوبو ژرنده سته. 

اوبـۀ   ته  کلیو  دواړو  چې  کاریز دی  لوی  یو  سته.  کاریزونه هم  فعال  نو غیر  څلور  ترڅنگ  کاریز  فعال  موجوده 
ده. د  سته.    هم کین په سویل کې یو کانال  قلعـۀ  برابروي. ددې کاریز سرچینه دښته 

 ن(  ۶۵ –  ۱۶،  ۳۴ –  ۲۷  :کندیوال  :وگورئ  :کندوال( 

 ن(  ۶۳ –  ۲۶،  ۳۵ –  ۲۷کورمک   :وگورئ  :کرمک( 

 قشالق  :وگورئ :قشالق 

دا په پُشِت روډ یا د قلعـۀ کاه د ولسوالۍ په شمالي برخې کې یو کلی دی. وگړي   :)ن(  ۶۱ –  ۳۰،  ۳۲ –  ۵۲ :خیر آباد 

کې  کورنۍ دي.    ۱۲۰ئـې   ام.  دې کلي  سته. )اس.  کاریزونه هم  سرچینو ترڅنگ څلور غیر فعال  د موجوده  د اوبو 
د انار درې د شمال لویدیځ په تییت له بومي معلوماتو څخه(      .مایلۍ کې دی  ۱۲دا کلی 

آ ــ  ۳۳ــ    :باد خیر  نورزیو   :۶۲،  د  یو کلی دی چې  کې  سبزوارو په ولسوالۍ  استوگنې دي.    ۲۵دا د  په کې  کورنۍ 
 )اې.بي.سي.(

علیا کې یو فیروزکوهي قشالق    ۴۰۳۰لوړوالی    :)ن(  ۶۳ –  ۳۷،  ۳۴ –  ۵۷ :خیرخانـۀ  د قادس په ولسوالۍ  فیټه. دا 

لري،   په درې کې موقعیت  د گلچینې  ده. په دوبي کې  ی  ۲۰دره دلته  دی چې  ارډه ارته ده او ښه کرهڼه په کې سوې 
او  ۀ  په دغو لوړو سطحو کې واـښ چې هلته ددوی اییالقونه دي ځي،  په لوړو سیمو کې  ددې ځای خلک د نخجرستان 

ته ئـې   څنگ  )هیرا سینگهـ(  سفلیبوټي پریمانه دي.  په    خیرخانـۀ  موقعیت    ۶۳  –  ۳۵،  ۳۴  –  ۵۷ده چې  کې  )ن( 
 لري.  
 مایلۍ کې یو کلی دی  ۱۰د سبزوارو د شمال په   :ــَـریهخــَـج

یوه قومي څانگه ده  :خاکچي د جمشیدیانو    دا 
پر سر یو   :۶۲  –  ۴۸،  ۳۴  –  ۵۶  :خاکي لوړې سطحې  یوې مسلطې  یا د  په سویل کې د غرۀ د سر  بنِد گنداو  دا د 

نو پورې مستقیم تر قلعـۀ  له کشک څخه  کوتل د قلعـۀه الره کوتل دی چې  تیریږي. دا  په  نو  ورڅخه  د سویل لویدیځ 
 مایلۍ کې دی.    ۳۰

لپاره وگورئ مال خواجه  :خاکي  د بنِد خاکي په هکله معلوماتو 

خالگوشي  :وگورئ  :يخال گوش  ۶۱  -  ۵۶،  ۳۳  –  ۳۹  :دشِت 
په   :)ن(  ۶۲ –  ۳۶،  ۳۴  –  ۴۶:  خلیفه د لویدیځ  قلندر  د خواجه  ده چې  یوه سیمه  استوگنې  په درې کې د  د کشک  دا 

لري او د جمشیدیانو   په دغـۀ نامـۀ بل کلی په   ۱۵۰څو مایلۍ کې موقعیت  الدین(  کورنۍ په کې استوگنې دي. )شمس 
لري.    ۶۳ـ  ۱۵،  ۳۴  –  ۵۸  کې موقعیت 

څانگه ده )دابس    :خالق دادي  (۱۹۰۴دا د تایمنیانو یوه قومي 

 دا د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده  :خالقي
د اوبې د عالقه دارۍ په چشت کې موقعیت    ۴۰دا د    :)ن(  ۶۳  –  ۵۳،  ۳۴ –  ۱۷ :خاِل سکه کورونو یو کلی دی چې 

ثاقب په ډول ښ لري.   نقشې دا نوم د گلیالِ   (۱۹۰۴. )دابس  یياوسنۍ 

 ن(  ۶۲  –  ۵۷  ،۳۴  –  ۱۵:کی ستان  :وگورئ  :خـَِم کی ستان( 
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ډډې کې یو ځای دی چې همدلته یو سرای د جوړیدلو    :)ن(  ۶۲ –  ۲۰،  ۳۴  –  ۴۳  :خانه بابا دا د بابا د کوتل په شمالي 
ځای دې هماغه   ښکاري چې دا  داسې  بي. سي.(  )آی.  په اوسنیو نقشو  په حال کې دی.  د حضرِت بابا سیمه وي چې 

   کې لیکل سوی دی.
مانه کې  :۶۱  –  ۳۹،  ۳۳  –  ۵۹  :خنجک  په سویل ختیځ  لمنې  د غرونو د  د دوشاخ  څخه    دا  له شمال  بچه   ۴د مغل 

اوبـۀ سته.   ۀ  ـښ کاریز ډېرې  دلته د  پیولو لپاره ډیر راځي.  رمو د  دلته شپانـۀ د  ویل سوي  مایله لیرې یو ځای دی او 

 )پیکاک(

 کوتل ً   :۶۳ –  ۲۱،  ۳۳ –  ۴۳  :خنجي  د تیتان د لویدیځ په تقریبا  مایلۍ کې واقع دی.  ۳۴ دا د یوۀ کوتل نوم دی چې 

د قلعـۀ نو له درې څخه    ۳۲۲۰  :لوړوالی  :۶۳ –  ۲۴،  ۳۵  –  ۱۰  :خاره  دا د بنِد خاره پر سر یو کوتل دی چې  فیټه. 
 ته الره ورکوي.   سړکتر مرغاب پورې  

دره ده چې له    :۶۳  –  ۴،  ۳۳ –  ۱۰  :خاربندان کې یوه کوچنۍ  په ختیځ  د سبزوارو د ولسوالۍ    «کوۀ پیرخالچې»دا 
)پښتنې( کورنۍ په کې    سینددا درې د ښو اوبو یو   څخه د سویل پر لور راکوزیږي. لري او ویل سوي چې څو افغان 

شریف( )امام  په    ژوند کوي.  تپـۀ خربندون غونډۍ  لور ته د  وړاندې شمال  کې    ۶۳  –  ۴،  ۳۳  –  ۱۹څو مایله  )ن( 

 .  واقع ده

  دا په درۀ خربید کې یو کلی دی.    :)ن(  ۶۴ –  ۲۳،  ۳۴ –  ۴۷  :خربید 

کې د افغان )پښتنو  :)ن(  ۶۲  –  ۱۵،  ۳۳  –  ۲۰ :خرمان په زاول ولسوالۍ  پوپلزیو او -د ا د سبزواورو د ولسوالۍ  ژ( 
)دابس   یو کلی دی.  )سیستان(  دا نوم(  ۱۹۰۴مش مست   .ِخریمَن په ډول ښیي  د  اوسنۍ نقشې 

 ۶۵، ــ  ۳۴ــ    :درۀ خرگوش  :وگورئ  :خرگوش

 په   :)ن(  ۶۴ –  ۱۳،  ۳۴ –  ۱۰  :وشيخرگ د شمال  َـوره کې یو کلی دی.    ۲دا د شهرک د سیند  ـج  مایلۍ کې په جِر 

نو کې تقریباً د   :)ن(  ۶۳  –  ۱۳،  ۳۴  –  ۵۵  :خارستان له ختیځ لوري په قلعـۀ  د یوۀ کلي او یوۀ تگاو نوم دی چې  دا 

تگاو یا راکوزیږيکال په یو ناڅاپي مخالف لوري کې   یوه ویالـۀ د نیم مایل په اندازې  دره  . دا  پلنه ده. ورالندې ئـې 
ئـې له   ژورې دي.   ۶ـۀ ئـې  فیټو پورې ده او اوب  ۳تر   ۲بهیږي چې د ښو اوبو سرچینه ده خو پلنوالی   انچه 

لور کې د قره غیتو هزاره گانو د استوگنې یوه سیمه ده او همدلته د قره غیتو درې ښي لور   یو نیم مایل پورته په ښي 
نیږدې دا دره خرگاه گانې لري.    ۲۰ته څانگه بیلوي. څلورنیم مایله پورته ئـې د هزاره گانو یو بل استوگنځی دی چې  

وه وو څانگو ویشل کـېـږي چې د ښي لور څانگه ئـې د پشه خانې په نامـۀ یادیږي. څو مایله نور مایله وړاندې په د  ۶

په نامـۀ یادېـږي. د پشه خانه ددرې په خولـۀ کې د فیروز کوهیانو او هزاره گانو دوه  وړاندې دا څانگه د هزار میشي 
کوچنې سیمې دي چې هرې یوې کې ئـې      خرگاه گانې دي.  ۲۰د استوگنې 

څو سوه مایله  څخه  برخې  له بیلیدونکي  د درې  سړک تللی دی.  ئـې د قادس  له پاسه  دره ده چې  لور ته اساسي  کیڼ 
قسیم زیارت  مقابل لور کې ئـې د خواجه  اوس په بشپړ ډول متروک او تش ډاگ دی،  پورته د خارستان کلی دی چې 

اَو بکش په دره د  یو مایل پورته دا  لور کې دی.  فیروزکوهیانو د   د الرې په کیڼ  کامنجي  د  نامـۀ یادیږي او همدلته 

لور کې د هزاره گانو او فیروزکوهیانو تر منځ   په همدې  ځای دې  ښکاري چې همدغـه  یوه سیمه ده. داسې  استوگنې 
مخ پر سویلپوله وي.   یارډه پلنه   ۲۰۰مایله اوږده او    ۲سویل ختیځ ځغلي    -  د پشه خانې دره چې له خارستان څخه 

وچ او ډبرین بستر لري او ټکي ټکي  ده. ور بدلیږي چې  پسې په تدریج سره تنگیږي او بیا په یوۀ تنگ تنگي یا حلق 
تنگې له خولې څخه   مایله پورته ئـې    ۲مایله لیرې یو تنگه دره کیڼ لور ته تللې ده،  ۳ځایونو کې اوبـۀ لري. د همدې 

)ونلیس، دابس  خرگاه    ۳۰د نجیک هزاره گانو د استوگنې یوه سیمه ده چې    (۱۹۰۴گانې لري. 

کې د تایمنیانو د    :۶۴، ــ ۳۴ــ  :خارستان  ( ۱۹۰۴کورونو د استوگنې یوه سیمه ده. )دابس   ۱۵دا د شهرک په ولسوالۍ 
پورې    :۶۴  –  ۴،  ۳۳  –  ۳۹  :خرپــُـران تر ِدۀ تیتان  له غور تگاو څخه  چې  یو کوتل دی  تیریږي.  الرهدا  ورڅخه 

خان( دا نوم د په ډول هم لیکل کـېـږي.    )صاحبداد   خر پَـران 
 کورونه لری. )پیکاک(  ۵۰یو کلی دی چې    ویل سوي چې دا د هرات په ولسوالۍ کې  :۶۲، ــ ۳۴ــ  :خرتاش  :خارتاش
ــ  ۳۴ــ    :خارزار کې د تایمنیانو د    :۶۴،   (۱۹۰۴کورونو له یو کلی دی. )دابس    ۱۵دا د شهرک په ولسوالۍ 

 ن(  ۶۴  –  ۳۰،  ۳۵  –  ۷  :قشالق خاش  :وگورئ  :خاش( 

  ن(  ۶۱ –  ۱۵،  ۳۱ –  ۵۴  :خشک  :وگورئ  :خاشروډ( 

څانگه ده  :خوفي  :خافي یوه قومي   دا د جمشیدیانو 

 ۶۲ –  ۵،  ۳۳  –  ۱۶  :خیفان  :وگورئ  :خیفان 

 ۶۲  –  ۶،  ۳۴ –  ۴۸:  خیالی تخن  :وگورئ  :خیالی تخــُـن

  د شکیبان د شمال ختیځ په   :)ن(  ۶۱ –  ۵۱،  ۳۴ –  ۲۸  :خیمه کوه موقعیت لري.    ۱۲دا یو غر دی چې   مایلۍ کې 

 یو کلی دی.    ۲۸دا د غوریانو د شمال ختیځ په   :۶۱ –  ۴۶،  ۳۴ –  ۲۸  :خیمه نادر  مایلۍ کې 

 په تقریباً :  )ن(  ۶۳ –  ۷،  ۳۴  -۸  :ِخداج د سویل لویدیځ  مایلۍ کې یو کلی    ۳دا د روډ کفگان پر غاړه د دهاِن خداج 

 دی.  
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الی تخن تخم  :خای  ده.   :۶۲  –  ۶،  ۳۴  –  ۴۸  :خلي  یوه غونډۍ  تنگي ترمنځ  د  رباط سنگي  د  کوتل او  د افضل  دا 
شنې کیږي.   په ډدو کې  ددې غونډۍ  نوم دی چې  د یوې ونې  ـُـم  خو تـخ راکوز سوی خوړ وچ دی  له دې درې څخه 

دا کانال په  وو پرې سپرې وې او  خوړ په اندازه  همدې  د  د یوۀ مصنوعي کانال اوبـۀ چې  پخوا  ښکاري چې  داسې 
الرأس له سره راوړل سوی وو. )میتلند(ډېرې    زیرکۍ سره له خواجه مالل څخه د منځني خط 

کې د دربنِد جوکار د شمال په نیږدې یو مایلۍ کې    :۶۳ –  ۲۳،  ۳۵ -  ۳۲  :خیِل سرفراز خان دا د مرغاب په ولسوالۍ 

یوه فوق ا سیمې  ده. تر دې  سیمه  کې یوه د استوگنې  سیند په ختیځې غاړې  خړوبه ځمکه  او د مرغاب د  لعاده عالي 
کورونه   ۱۲۰راتاو ده چې د جوِی دربند په اوبو خړوبیږي. ددې سیمې وگړي اکثریت دراني اڅکزي دي. دلته ددوی  

لري. )دابس    ۵۰آسونه او    ۲۰اوښان او    ۱۰۰پسونه او وزې،   ۴۰۰۰دي چې    (۱۹۰۴قلبې 
د    :۶۲  –  ۵۵،  ۳۴  –  ۳۹  :خیابان ددرې  د دهستان  یوه دره ده چې  کوتل  دا  زرمست  او د  کې   – سویل په څومایلۍ 

سیمه وه، دوی  ۱۹۰۴په دا سیمه  په ختیځ کې واقع ده.  الرېقلعـۀ نو د   هزاره گانو گڼ استوگنې  کال کې د دایزنگي  ز 

گانې ئـې درولې وې. په دې درې کې د کوچني   دلته د دوبي د تیرولو لپاره راغلي ول او خپلې خرگاه گانې یا کـېـږدۍ 
نښې      (۱۹۰۴هم وې. )دابس  کښت 

ــ  ۳۴ــ  :خیابان لري او د هرات د ښار په شمال کې    ۲۴دا د هرات په نهو بلوکونو کې یو بولوک دی چې    :۶۲،  کلي 

 واقع دی.
د سبزوارو د سویل لویدیځ په شپږ مایلۍ کې یو کلی دی چې د    :)ن(  ۶۲ –  ۵،  ۳۳  –  ۱۶  :خیفان او د   ۷۰یزیو  علدا 

سي.(    ۷۰تاجیکانو  )اې. بي.  په ډول هم لیکل سوی دیکورنۍ په کې ژوند کوي.   .  دا نوم د خیفان 
علم دار  )ن(  ۶۲  –  ۴۷،  ۳۴  –  ۲۲  :خنجک 

 خواجه    :وگورئ  :خواجه

گان گال :خواجه  د تایمنیانو د    :خواجه  کې  شهرک په ولسوالۍ  ده. )دابس    ۳۰دا د  سیمه  (  ۱۹۰۴کورنیو د استوگنې 
 دا ځای د خواجه گال په ډول هم لیکل سوی دی.  

 یو غر دی.    :)ن(  ۶۰ –  ۴۴،  ۳۳  –  ۴۶ :خوله شکاري  دا د فارس سرحد ته نیږدې د کوۀ نمکسار په سویل کې 

 خشک  :وگورئ  :خشک 

کې د غلزیو د    :)ن(  ۶۳ –  ۵،  ۳۴ –  ۲۲  :کویان  :خویان کورونو یو کلی دی. دلته بوټي او   ۵۰دا د اوبې په ولسوالۍ 
او دي  زهرجن  ۀ  واښ   واـښ کبله  له دې  لپاره وژونکي دي،  آسونو  څخه    ـۀد  اوبې  او یا له  باید له غرونو او غونډیو 

)دابس   په اوسنیو نقشو کې د کویان په ډول لیکل سو(  ۱۹۰۴راوړل سي.  په  دا کلی  د اوبې د شمال لویدیځ   ۵ی چې 
   مایلۍ کې واقع دی.

آمده  فیروزکوهیانو یوه څانگه ده.  :خود   دا د محمودي 

آمده  قومي څانگه ده.   :خود   دا د جمشیدیانو یوه فرعي 
یار  دا د درازي فیروزکوهیانو یوه قومي څانگه ده.    :خدا 

 دا د جمشیدیانو یوه څانگه ده.  :کودره  :یا  :خوگرو
د هغې غرنۍ لړۍ پر سر یو   ۳۹۳۰  :لوړوالی  :۶۱ –  ۲۶،  ۳۵  –  ۵  :بو کوتلخــُـم   ډیرو مهمو او هم یو له  فیټه. دا 

بادغیس د هریروډ له درې څخه جال کوي. یو کوتل دی چې  د غرۀ لوړه څوکه یا تاج د   له ډیرو آسانو کوتلونو څخه 

په   د لویدیځ  ده.  ۲۰گلران  ا  مایلۍ کې  په غرونه او غونډۍ په لنډکیو  او د دوبي  وي او په پسرلي  و ښو بوټو پوښلي 
سطحې   اوبـۀ نـۀ سته خو شک نـۀ سته چې د ځمکې  د سطحې  د ځمکې  فوق العاده عالي څړځایونه دي. دلته  پیل کې 

پیکاک(  ته نیږدې اوبـۀ سته. )متلند، 
ــ  ۳۴ــ    :خوني چې    :۶۲،  ویل سوي  او  دی  یو کلی  کې  په ولسوالۍ  هرات  د  دي.    ۵۰دا  استوگنې  کې  په  کورنۍ 

څخه(   ختیځ په )پیکاک له بومي معلوماتو  خوني نومیږي د تیورې د شمال  چشمـۀ  مایلۍ کې موقعیت    ۱۶یو کلی چې 
 .  لري

کوتل د یوۀ کوتل نوم دی چې  ۹۵۷۰  :لوړوالی  :۶۳  –  ۲۱،  ۳۳  –  ۴۳  :خـُـنجي  دا  د   فیټه.  له درې څخه  د فارسي 

 .  مایلۍ کې واقع دی  ۳۶دا کوتل د تیتان د لویدیځ په نیږدې  هنوت تر تگاو پورې الره ورڅخه تیریږي.  

 مایلۍ کې واقع دی.    ۴چې د سبزوارو د سویل ختیځ په  دی  دا یو کلی    :۶۲ –  ۱۰،  ۳۳  –  ۱۶  :خون سنگ 

د تایمنیانو په س   :)ن(  ۶۳  –  ۲۹،  ۳۳  –  ۵۱  :خرم شهر فارسي د ختیځدا  د  کې یو کلی دی چې  په   یمې  شمال ختیځ 
تایمنیانو مایلۍ کې  ۱۷ د ضیاء هاشم  چې  واقع دی  خواوو کې  نامـۀ درې په دواړو  په همدغـۀ  کورونه په کې    ۳۰، 

او پریمانه بوټې   ـۀیارډه په پلنوالي ارته ده. د کمپ وهلو لپاره پریمانه ځای لري. یو شمیر واښ   ۲۰۰دا دره ودان دي.  

ئـې له   د اړتیا وړ توکي د    سیندپه کې سته؛ اوبـۀ  سي.   «4تیکند اړخ»څخه دي.  څخه تر السه کیدای  دا دره له کلیو 
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و د یو ځای کیدني له ټکي کښته گډې اوبـۀ چې د بهیدا شمال لویدیځ  سیندلږ کښته له بغارستان سره یو ځای کـېـږي؛ د  
 په نامـۀ یادیږي. )صاحبداد خان( «5تگاو  اړخ یا بولوا»تگلوری لري د  

کلی    ۱۲دا کشک د سیند په اوږدو کې له کشک څخه    :)ن(  ۶۲ –  ۲۲،  ۳۴  -  ۵۷ :خوش آسیا مایله کښته یو جمشیدي 
بي.سي.(   )آی.  په نیږدې دوه مایلۍ په  دی.  شمال لویدیځ  د  نامـۀ بل کلی  کې    ۶۲ –  ۲۰،  ۳۴  –  ۵۸په همدغـۀ  )ن( 

 واقع دی.  
دا د نیمروز په والیت کې د هریروډ یوه څانگه ده او د میتلند په وینا ددې څانگې    :)ن(  ۶۱ –  ۱۵،  ۳۱ –  ۵۴  :خشک

الش جوین   ده چې د  ټکي لیرې نـۀ  له هغـۀ  کین    –سرچینه  کوچنیو لگنونو یا  الرهقلعـۀ  د هغو  تیریږي، دا  ورڅخه 

راټولیږي.   برخې کې  ختیځې  خوش په شمال  د دشِت  د راټولیدلو ځای دی چې  ځایه چې پورته کاسه ډنډونو  له هغـۀ 
لور ته   سیندتیریږي دا   الره  ېسو  هیاد سویل لویدیځ  تگلوری ئـې  د بهیدا عام  خو  ځغلي  پرمخ  تر لویدیځه  ختیځه  له 

چې له دې  او مخکې  دا    دی  ننوځي  پر کاسې  سیستان  د  هاروت روډ سره   سیندسیند  تر غرونو الندې له  د آتشخانې 

کال د نوا۱۸۸۴د   یوځای کــېـږي. کله چېز  یارډه ارت    ۳۰۰له کشک څخه تیر سوو کشک   موږ  مبر په میاشت کې 
له   وې )چې  لرونکې شیوه غاړې ئـې  او جغل  فیټو پورې لوړې   ۵۰تر    ۳۰پورې( او له    ۳۰تر    ۱۵وو چې شگلنې 

په بوټو پوښلی وو او اکثر ړه کې  د تقاطع په ښۍ غا  الرېبوټې ئـې ښه بوټي ول. د    وې؛ او بستر ئـې په بشپړ ډول 

خو   توکي نـۀ سته  دلته سون  تیر سوی دی.  یو لوند غوچوړی  څخه  ته له فراه روډ څخه    ۴له یوې چینې  مایله ختیځ 
د اوښ څر لپاره لږ ځای سته سي.  یوه الرهتر السه کیدای  ویل سوي  ې دهتر فراه پورې تلل  هله دې ځایه له کشک .   .

  : . ددغو کلیو نومونه داديڅو کلي سته  د روډ په غاړه کې  کښته  مایلو په واټن  ۲۰ یا  ۱۵  د الرې له تقاطع څخه د  چې
پیکاک(   لیس آوک او کاریزک. )میتلند،  جورگي،  نوم د خوش او خاشروډ په نامـۀ ښیي.  ششمي،   اوسنۍ نقشې دا 

تر فراه روډ   :)ن(  ۶۵  –  ۵،  ۳۴  –  ۵  :خشکک بنِد دروازې څخه  له  کې یو تگاو دی چې  ختیځ  د غور په شمال  دا 

تیریږي چې تیورې څخه    الرهدولت یار  –پورې پر سویل لویدیځې خوا راکوزیږي. له دهانـۀ خشکک څخه د تیورې 
)اېهمایله لیرې د  ۶۴ هم یاد سوی دی.  پـۀ نامـۀ  سِر اسپ  د  وختونه خشکک  ځینې  ښکاري چې  داسې  بي.سي.(  .   .

نامـۀ بل کلی د ریخته د سویل په   په دغـۀ  نوم ښیي.  نقشې د سِر اسپ    ۶۳ –  ۲۷،    ۳۵  –  ۱۶مایلۍ کې په    ۶اوسنۍ 
 کې واقع دی.  

 یو کلی دی.   ۴دا د دولت یار د لویدیځ په    :۶۵ –  ۴۴،  ۳۴ –  ۳۲  :خشک بهار  مایلۍ کې 

  په دوراۀ س   :)ن(  ۶۴ –  ۵۶،    ۳۵  – ۳  :خشک، قشالق دره او د مرغاب یو څانگه ده.دا  یو کلی دی،   یویچ کې 

 ن(    ۶۱ –  ۱۵،  ۳۱ –  ۵۴  :خشک  :وگورئ  :خوش( 

 مرغ شاه مرغ  :وگورئ :خوش   )ن(  ۶۳ –  ۶،  ۳۴  -  ۵۰  :خواجه 

 رباط  )ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۴ –  ۳۹ :وگورئ کش رباط  :خوش 

د تایمنیانو یوه څانگه ده.   :خسروي  دا 

ابدال  کسه گاو  :وگورئ  :خواجه 
آبدارو له   :)ن(  ۶۱ –  ۳۷،  ۳۲ –  ۲۵  :خواجه  څو ټیټې غونډۍ دي چې  کاه کې  په قلعـۀ  دا د سبزوارو د عالقه دارۍ 

تللي   تر زکین پورې د  د   الرېکنگ څخه  سوی دی چې  مشتق  زیارت څخه  له هغـۀ  نوم  دا  واقع دي.  په ختیځ کې 
ده. ) اوبو یوه چینه  زیارت ته نیږدې د  واقع دی،  ختیځ کې  نومیتلند(  غونډیو  دا  نقشې  ډول   ماوسنۍ  د کوۀ آبدرو په 

   لیکي.

بهرام پر ښۍ غاړه له   :۶۳  –  ۱۹،  ۳۵  –  ۳۳  :خواجه  د مرغاب  ده چې  کلیو یوه ډله  یا د  یو کلی  بهرام  ِدۀ خواجه 
ً باالمرغابه   جونگړو کې ژوند کوي.  گنبدي  کورنۍ په کیږدیو او له خټو جوړو   ۳۰۰مایله پورته واقع ده. دلته   ۴ تقریبا

څاروي،    ۴۰۰  یدو او    ۱۸۰۰۰کورني  وزې  او  )  ۵۰۰پسونه  ددوی  لري.  کې    ۱۸۰اوښان  کال  په  ځمکه(  قلبې 
په دربنِد جوکار کې له  ۵۴۰۰۰ کانال چې  خواجه بهرام  حاصل ورکوي. د جوی  مرغابه سرچینه اخلي    مونډه غالت 

اوس له دې درې وتلي دي او گاونډي کشک ته کډه  وگړي پښتانه دي او جمشیدیان  کلي  ځمکه خړوبوي. ددې  د کلي 

   سوي دي.
کې   کلي  هماغه پورتنۍ   ۱۵د گلشر  او  بهرام تر نامـۀ الندې راځي  هم د خواجه  والړې دي چې دوی  تورې کیږدۍ 

)ونلیس، نوامبر   (۱۹۰۳شرحه لري. 

 بور شیله دا د بنِد بور په سویل کې یو کلی دی.    ۶۴ –  ۱۷،  ۳۳ –  ۵۳ :خواجه   )ن( 

گزي نو د    :۶۳، ــ  ۳۵ــ    :خواجه چهل  د قلعـۀ  )ونلیس، مارچ   سینددا  یو ځای دی.  تر اَوشیره لږ کښته  په درې کې 
۱۹۰۴) 

تقریباً نیم مایل ارت دی او فیټه. دا یو ژور لگن دی چې    ۴۹۷۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۳ –  ۴۴،  ۳۴ –  ۲۱  :خواجه چشت

د غرونو منځ ته ځي   بیا د یوۀ مایل لپاره پورته د هریروډ په ښۍ غاړه کې  او ښو بڼونو ډک دی،  د میوو په ښکلیو 

 
5 - Arkh or Bulwa Tagao 
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 10تر 10 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 اوبې   یار   -مایله پورته د هرات  ۳۵چې  کې    الرېدولت  دلته چشت  ویل سوي چې  کورونه   ۵۰۰پرې ورننوځي. 
فیروزکوهي او پښتې کورنۍ دي.    ۳۰۰انو کورنۍ، او  سیدئـې د چشتي    ۲۰۰دي؛    ئـې مغول، 

پورې اړه لري خو په پریمانه اندازه میوه لری. زرد آلو، شفتالو، مڼې، ناک،  په چشت  دلته د جوارو لږ ځمکه ده چې 
ډول لږ دي.   شان پریمانه انگور لري خو دا په مقایسوي   آلو، چهارمغز او نور زښت پریمانه دي او همدا 

اوښان. له دې ځایه د اړتیا وړ د توکو تر   ۳۰آسونه،    ۱۰۰پسونه او وزې،   ۴۰۰۰کورني څاروي،   ۱۲۰۰  :مالداري

ډلې لپاره هم وي بیحده سخت دي.   که د کوچنۍ   السه کول ان 
ښکاري چې له قبچاقانو سره گډ سوي وي چې له دهاِن هموار څخه ان د هریروډ درې   د ددې ځای خواجه گان داسې 

الندیني معلومات   ددوی په هکله     :راټول کړي ديتر پِل نو پورې پراتـۀ دي. میتلند 
ددوی تأریخ په دې ډول شرحه سوی دی مد )ص  –د پیغمبر )حضرت    :" ویل سوي چې  درې له وخته  ژ(   –ژ( مـح

ابویوسف د   واکمن  )حجاز(  حجاج  ځکه  سیدپیړۍ وروسته د  پیل وکړ،  په ځپلو  شمیره او هم  سیدانو  بې  مهال  دا  ان 

مهال مشر   )الیپو(  6فراسنفا  سیدپیاوړي سوي ول. ددوی ددغـۀ  والي وو. له دې    8او شام )دمشق(  7نومیدۀ چې د حلب 
یوسف    فراسنفا دچې   نـۀ درلوده،  پر وړاندېابو  وسعه  مقابلې  د  هیواده   نو  ئـې  پیروانو سره له  او  کورنۍ  خپلې  له 

سلطان  وو.   9مزيسلطان سنجر  په خټه وزبیک  هددغه مهال پادشاووت او د هرات پر لور ئـې سفر وکړ. ددغو برخو 

لپاره  سید  سنجر دغو استوگنې  خپلې  تر ټولو غوره ځای د  په ټولو ځایونو کې  په قلمرو کې دې  ته وویل چې ددۀ  انو 
مهال د   فراسنفا یوه تنگه دره غوره کړه چې هغه  ځای نوم    10رزولکغوره کړي.  خو فراسنفا ددغـۀ  په نامـۀ یادېـدله 

او شام تر منځ   چشت د حلب  ېـښود،  کـښ مقر چشت  پخوانی ټاټوبی او د دۀ د حکومت  دا د فراسنفا  د یوۀ ښار نوم دی، 
وفات سوی دی. نوموړي یو زوی او یوه لور درلوده. زوی ئـې کوم    ۱۰۰۰وو. ویل سوي چې فراسنفا   کاله مخکې 

لور ئـې   کوم یوۀ زوی وو او یا  سید  لهاوالد نـۀ درلود؛  ددۀ د پیروانو له منځه د  سمنان سره چې  خپلوان   محمـد  ئـې 

سړک ته نیږدې جوړ سوی دی   زیارت ئـې  ښخ سوی دی،چې  په خپله په شاه فیالن کې  سمنان  مد  وو، وادۀ وکړ. مـح
سناو مد  مـح د اوالدې شجره الندې ورکړل سوې ده  11او نوم ئـې خواجه  د فراسنفا     :ته تحریف سوی دی." 

او نیمایي    12خواجه چشت کې خلک ئـې نیمایي بادشاهي دوه تقسیمات ښیي. په  او مبدې دا شجره د خواجه گانو د اصل
 دي.    13ئـې صالحي

بادشاهي ديبـپه دوی    یشه کې 

 
 

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 

 
6 -Sayyid Farasnafa 
7 -Halab (Aleppo) 
8 -Sham(Damascus) 
9 -Sultan Sanjar Mazi of the Uzbak race 
10 -Karzul 
11 - Khwaja Muhammad Sanao 
12 -Badshahi 
13 -Salihi 
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