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نو څخه    :۶۳ –  ۷،  ۳۴ –  ۵۵  :خواجه دو برادر په درې کې له قلعـۀ  مایله لیرې یو کلی دی. دلته د قلعـۀ    ۶دا د لمان 

کلي د کښت    ۳۰۰۰کورني څاروي او    ۲۰۰کورنۍ ژوند کوي. دوی   ۶۲نو د هزاره گانو  پسونه او وزې لري. ددې 
حاصل   ته کډه کـېـږيمونډه دی.    ۶۰۰۰کلنی  په دوبي کې دهستان  کوچیان دي چې  ځای اوسیدونکي  په ددې  دلته   .

د   کې بشپړ سو. د رباط ټوله ډډه د اوښانو څپرۍ ۱۹۰۴نوې بڼه سرای جوړ سوی دی چې  کال د مارچ په میاشت  ز 

د کوټو شمیر   سي په هر رباط کې    ۴۵نیولې ده. په هر رباط کې  رباط په   ۲۷۰کوټې دي او کیدای  دا  تنه ځای سي. 
 (۱۹۰۴ونلیس  بده بڼه جوړ سوی دی او ښایي ژر به ونړېـږي. )دابس،  

 الرې دا د افضل کوتل له الرې تر یوې گټ الندې له هراته تر توتچي پورې   :۶۱ –  ۵۷،  ۳۴ –  ۴۶  :خواجه دوبرادر
خوا په  زیارت د افضل کوتل د شمال لویدیځې   مایلۍ کې واقع دی.  ۳باندې یو زیارت دی. دا 

دو برادر  خواجه دو برادر  :وگورئ  :خواجه 

کې یو تگاو ده چې د فارسي د شمال لویدیځ په :)ن(  ۶۳ –  ۱۰،  ۳۳ –  ۵۳  :خواجه گک د تایمنیو په سیمې  مایلۍ   ۷دا 
ژوره دره ده چې نیږدې    رېـږي.ورڅخه تـېـ  الرههرات   –کې د فارسي   یارډه پراخه    ۵۰دا یوه تنگه او تر یوې کچې 

کله چې واوره ویلي راځي.  له چینو څخه  اوبـۀ هم لري او اوبـۀ ئـې  نو  ده چې  کې پریمانه اوبـۀ وي خو   سیندپه  سي 

دی د بادشاه په نامـۀ پیژندل کـېـدۀ، او له دۀ 
څخه د خواجه گانو د بادشاه ویش یا څانگه 

ز کې( د ۱۹۱۲دوی مشر اوس )راغلې ده، د
سبرز خواجه مجنون دی چې د سلطان مودود 

پُښت دی. دی د عبدالحکیم په نامـۀ زوی  ۱۶

 )میتلند، ونلیس، دابس(او څو نور زامن لري. 

 فراسنفا

)لور( :خنزحمت هللا له محمد سمنان 

 سره واده وکړ

 )اوالد نه لري( ابو احمد ابدال
 

 

 نصیرالدین یوسف

 سلطان مودود چشتي

 نسله  ۸

 خواجه غیاث الدین ثانی َمسـَـند صالح

صالحي ویش یا څانگې له دۀ څخه د خواجه گانو 

راغلې ده. سره دې چې دا څانگه له مشر زوی څخه 
راغلې ده بیا هم تر بلې څانگې یعنی د بادشاهي تر 

ز ۱۹۱۲څانگې د مقام له اړخه ټیټه ده. اوس مهال )

کال( د صالحي د څانگې مشرخواجه نصرهللا د تگاو 
سني دی چې د سلطان مودود شپاړلسم پُښت دی. دی 

 ه نامـۀ زوی او نور زامن لري.د ابراهیم پ
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اوسنۍ نقشې  ان(  ورڅخه پورې غاړه اوړي. )صاحبداد خ   عامه الرهدومره ډېرې نـۀ وي چې هغه ټکی بند کړی چې  
 .  دا نوم د غوجه گک په ډول ښیي

 گان د هریروډ پر غاړې یو کلی دی.    «1گودرپم»د    :)ن(  ۶۴  –  ۵۲،  ۳۴  –  ۲۷ :خواجه   په شمال ختیځ کې 

گوگردک  ۶۳  –  ۳۱،  ۳۵  –  ۴۴  :بوکان  :وگورئ  :خواجه 

  گل بید یو کلی دی.   ۵دا د دو آب د شمال لویدیځ په    :)ن(  ۶۲  – ۶،  ۳۴ –  ۵۲  :خواجه   مایلۍ کې 

راځي.   سینددا د هرات د شمال په غرونو کې یوه تشه ده چې له منځه ئـې د کرخ   :۶۲ –  ۲۷،  ۳۴  –  ۲۴  :خواجه گذر
بي. سي.(  )اې. 

ــ  ۳۴ــ    :خواجه حسیم زیارت  :۶۳،  حسیم  پ د خواجه  هزار میشي  له دد  څو سوه یارډه مخکې  د ه درې کې  چې  ې 
د اچولو لپاره پریمانه ځای  پشه خانې له درې سره یو ځای او د خارستان دره جوړه کړي واقع دی. دلته د لښکرکوټ 

کې اوبـۀ او همدا شان   دلته په پسرلي  سته چې له زیارت ورهاخوا د درې په کیڼې غاړې تر غونډیو الندې ځای دی. 
په قلت موندل کـېـږي او باید د قلعـۀ نو په درې کې د خواجه دوبرادر    د آسونو د څرلو لپاره ځایونه پریمانه دي. لرگي
)ونلیس   څخه راوړل سي.   (۱۹۰۴له نیږدې شاوخواوو 

هزاره   د قلعـۀ نو د هزاره گانو یوه قومي څانگه ده.    :خواجه 
څانگه ده  :خواجه جمشیدی یوه قومي   د جمشیدیانو 

او قره تیپې تر منځ یو کلی دی.    :۶۲  –  ۱۷،  ۳۵  –  ۸  :خواجه جیر دختران  پر کیڼې غاړې د چهل  د سیند  د کشک 
نامـۀ بل کلی دی چې په  کلي په شمال لویدیځ کې په همدغـۀ  ددې  کې موقعیت    ۶۲ –  ۱۷،    ۳۵ –  ۱۰)اې. بي. سي.( 

 لري.  

 ۶۲ –  ۳۵،  ۳۴  –  ۲۸  :کرخ:  وگورئ  :خواجه جیر
یو کلی دی چې د زنده هاشم د تگاو په خولـۀ کې،  دا د    :)ن(  ۶۲ –  ۳۹،  ۳۴ –  ۴۷  :خواجه قلندر کشک په درې کې 

واقع او د   ختیځ کې  په شمال  تر هرات پورې    پاسهله    «2گولر کوتل»د کشک   ورڅخه تیریږي.  الرهله کشک څخه 
یو کوچنی   ده هورڅخه تیر الرهپورې   نو  دی او له پاسه ئـې تر قلعـۀ  سیندپه زنده هاشم کې  پورته ئـې یو . لږ  سوې 

جمشیدیانو   د راوتي  کې  کلي  ده. کوزني  یوه برخه  کلي  د  قلندر  خواجه  د  چې  دي.    ۲۰بل کلی دی  کورنۍ استوگنې 

ئـې څو د سپیدار ونې سته. د استوگنې بـَـَرني ځای کې    کې  دلته یو زیارت هم سته چې ختیځ ته د ټیټو غونډیو په لمن
کورنیو ته رسیږدي.   ۴۰ز کال ددوی وگړي گډ سوي دي چې اوس ۱۸۸۴په  میشته وه خو   قبیله  جمشیدي(  ولي)پخوا د 

 )میتلند(
قاسم په سویل ختیځ    :)ن(  ۶۲ –  ۵،  ۳۴ –  ۴۸ :خواجه  د ولسوالۍ  چې د گلران  یوۀ زیارت او یوۀ کلي نوم دی  دا د 

مدخل کې واقع دی چې بتون کوتل ته الره ورکوي. دلته په دوبي  گوټ کې، د هغـۀ   کې اوبـۀ او واښه  تنگي په شمالي 

 دواړه پریمانه وي. )میتلند(

 دا د گلران په ختیځ کې یو کلی دی.    :)ن(  ۶۱ –  ۲۶،  ۳۵ –  ۷  :خواجه خشک 

محل د سیمې نوم دی. )ونلیس    ۲۵۰دا د جمشیدیانو د    :۶۲، ــ  ۳۴ــ    :خواجه   (۱۹۰۴کورونو د استوگنې 
مالل هرات تر   :)ن(  ۶۲  –  ۱۰  ،۳۴ –  ۴۷  :خواجه  له الرېد باالمرغاب او  او د بابا د کوتل  د ـ کوالري، کشک  دا 

 (۱۹۰۴سیمه ده )ونلیس  یوه کورونو د استوگنې    ۴۰په اوږدو کې د   الرېمنځ د  
په سویل ختیځ گوټ کې د یوۀ ځای نوم دی. د امام    :)ن(  ۶۴ –  ۴۳،  ۶۴  –  ۱۹  :خواجه معروف دا د تایمنیو د سیمې 

ئـ له دې سیمې  کال کې لیدنه کړې۱۸۸۵په   ېشریف د راپور پر بنسټ چې  سیمې وگړي مغوالن    ، وایي چېز  ددې 

رؤف په ډول لیکل سوی په سویل کې یو غر هم سته چ دي.   سربیره چې په اوسنیو نقشو کې د خواجه  ې  پر دې کلي 
رؤف په نامـۀ یادېږي او په  لري  ۶۴  –  ۴۳،  ۳۳  –  ۱۸د کوۀ خواجه     .کې موقعیت 

محـمد  چې    :)ن(  ۶۲  –  ۴۹،  ۳۴  –  ۱۸  :خواجه  ویل سوي  دی او  یو کلی  کې  په ولسوالۍ  د هرات  کورونه   ۴۵دا 
استاد په نامـۀ یو ځای د هرات د ختیځ په   مد  مـح نقشې د خواجه   یي.  مایلۍ کې ښ   ۴۷لري. )پیکاک( اوسنۍ 

محـمد کلکي د   ۴۱۲۰لوړوالی    :۶۱  –  ۳۴،  ۳۴  –  ۰ :خواجه  یو قشالق دی چې  کې  فیټه. دا د غوریانو په ولسوالۍ 

 په اوږدو کې واقع دی.  ې الرې  مایله لیرې پره ته د دوشاخ له الرې د تلل  ۲۷پره له غرنۍ لړۍ څخه  
دې قشالق کې څو له خټو جوړې جونگړې دي چې د مالوچو او د غالتو د کرلو د پټیو نښې په کې سته چې په ظهري  

سترېچیانو پورې اړه لری.  کو څو دانې غیر معمولي  په ناله کې  کلکي  کښته د  والړې دي او یو لږ   ونې  له قشالق 
پریمانه اوبـۀ لري او کوالی سي ده چې  شاته د اوبو یوه ستره چینه  د قشالق  بوتي هم ښکاري.  ۀ  واـښ  د   څه اضافي 

 
1 - Godarpam 
2 - Golar Kotal 
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شان  تنو   ۲۰۰۰سپارۀ ځواک  کلکي   و شا  په دغېته اوبـۀ ورکړي. همدا  مد  مـح خوا کې یوه څاه هم سته چې د خواجه 
د    )ن( کې موقعیت لري.    ۶۱  –  ۳۱،  ۳۳  –  ۵۹مایلۍ کې په   ۶منا د شمال لویدیځ په    خنجکپه نامـۀ یادیږي چې 

  شورآب محـمد  د   ۶۲  –  ۴۳،  ۳۳  –  ۴۳  :خواجه  د ښار  د هرات  چې  دي  کنډوالې  دا یو زیارت او یو شمیر  )ن( 

 لۍ کې واقع دي.  مای  ۵۰سویل ختیځ په 

 کیدای سي    ۲۲دا یو کلی دی چې د کشک د سویل لویدیځ په   :۶۲ – ۹،  ۳۴  –  ۴۵ :خواجه مال مایلۍ کې واقع دی. 

 دا نوم د خواجه مالل لـۀ نامــۀ سره یو وي.  
مالهی یوه څانگه ده:  خواجه   دا د جمشیدیانو 

  فیټه. دا د درۀ بام په ختیځ او د مرغاب د سیند په سویل کې  ۶۰۷۹  :لوړوالی  :۶۳ –  ۳۲،   ۳۵  –  ۱۰  :خواجه نهنگ
دا لړۍ د بنِد ارکک په نامـۀ هم یادېـږي. )میتلند( ښکاري چې   یوه لوړه غرنۍ لړۍ ده. داسې 

 نوح د سبزوارو په شمال ختیځ کې یو کلی دی.    :)ن(  ۶۲ –  ۱۰،  ۳۳ –  ۲۰  :خواجه   دا 

نور د    د کشک په  :۶۲، ــ  ۳۴ــ    :خواجه  کورنیو یو کلی دی. )ونلیس    ۱۵۰ولسوالۍ   (۱۹۰۴جمشیدي 

 رؤف معروف  :وگورئ  :خواجه   )ن(  ۶۴ –  ۴۳،  ۳۳ –  ۱۹  :خواجه 

 سران  )ن(  ۶۴  –  ۲۳،  ۳۴  – ۴  :خواجه سواران  :وگورئ  :خواجه 

شاه م   نو د سویل په   :)ن(  ۶۳  –  ۵،  ۳۴ –  ۵۳  :رگخواجه  کې او د قلعـۀ  نو په ولسوالۍ  د قلعـۀ  د   ۱۳دا  مایلۍ کې 
هزاره گانو  د ضیاء مست  چې  یو ځای دی  په درې کې  )غیر هزاره گانو(  سیداو د    ۴۰لمان  کورنۍ په کې    ۲۰انو 

دا کلی د میوو څو ونې لري او د سپیدار یو ځنگلزار په کې ست له مالیې څخه معاف دی.  د هزاره استوگنې دي چې  ه. 
گانو ددود برعکس ددې کلي کلیوال له خټو په جوړو جونگړو کې ژوند کوي نـۀ په کـېـږدیو کې. اوبـۀ او سون توکي  

 پریمانه لری.  

شاه ُمـرگ تگاو په ) ( کې واقع دی او همدلته د    ۶۳ –  ۶،  ۳۴ –  ۵۰له دې کلي دوه مایله کښته د خواجه  انو  سید)ن( 
د پس  همدلته  )ونلیس  یوبل کلی دی.  ونې پریمانه شنې سوې دي.  او خوشَمرگ هم  (  ۱۹۰۴تې  ُمرغ تفظ سوی  خواجه 

 .  لیکل سوی دی
قلندر د سویل لویدیځ په    دا د  :)ن(  ۶۲ –  ۳۶،  ۳۴  –  ۴۴  :خواجه شهاب مایلۍ کې   ۸کشک په ولسوالۍ کې د خواجه 

 (۱۹۰۴جمشیدیانو یو کلی دی. )ونلیس    ۵۰۰د  

سواران لور ته دا    :)ن(  ۶۴  –  ۲۳،  ۳۴  –  ۴  :خواجه  شمال  بنِد بور څخه  له  چې  یو تگاو دی  د پام وړ په لویوالي 
دباندې راوځي. د  مایله کښته د شهرک په   ۴  ۱/۲راکوزیږي او له کال شهرک څخه   کال د سپتمبر ۱۸۸۵درې کې  ز 

تیورې پورې   تر  څخه  شهرک  له  کـېـدلې.  لیدل  اوبـۀ  تگاو کې  سره دې  سختۍ  په  کې  میاشت  ځای  الرهپه  له دې 
تیریږي او بیا د سیاه کوتل له الرې پورته بنِد بور ته ځي او له دې ځایه په تیریدلو د پسار یا پای حصار په منځغري  

دهغور ته تلل یوه الرهله تگاو پورته    راکوزیږي. لیرې د  ۶۰چې    ې  د تایمنیو  همایله ورڅخه  تگاو کې  په دې   .۴۰  

ونلیس، دابس   )میتلند،  سفلی  (  ۱۹۰۴کورنې استوگنې دي.  سواران  په اوسنیو نقشو کې د خواجه  کلی  په تگاو کې دا 
 په نامـۀ ثبت دی.  
سرخیان فیروز کو  :۶۴  –  ۷،  ۳۵ –  ۲۷  :خواجه  په دوزخ درې دا د  کې یو مشهور زیارت دی چې  هیانو په سیمې 

او له زیارته ک  ۱۵کې واقع دی او د بنِد چشمه د شمال په   لري. د زیارت په ختیځ  ته یوه له بوټو ښ مایلۍ کې موقعیت 
لري   چینې  اوبوې  د  چې  ده  لوړه سطحه  شیوه یا سرځوړې  ورباندې   اوډکه  لښکرکوټ  ۀ  ـښ ئـې  مخ  پر  سي  کیدای 

)هـیرا سینگهـ(  ولگول سي. 
اوریا سبزوارو    :)ن(  ۶۲  -۱۶،  ۳۳  –  ۳۳  :عریا  :خواجه  پر   –د  قافلو  د  سبزوارو    الرېهرات  لیرې   ۱۹له  مایله 

سړک تر غاړې یو زیارت او یوه ادیره )هډ  په خپله  لومړنی منزل دی.   شی نـۀ سته یوازې د  اوریا کې هیڅ  خواجه 
او  نـۀ سته  څوک استوگن  دلته کوم  ترې راتاو دي.  او ټیټ دیوالونو  پر سر واقع  پورته د یوې غونډۍ  ده چې  ایره ( 

د اوبو زیرمه   په نالې کې  اړتیا وړ توکي سته.  او نـۀ د  کرهڼه په کې سوې  د لوی ځواک  نـۀ کومه  او د اړتیا توکي 

د چینو اوبـۀ   نـۀ دي خو ویل کیږي چې  په لږ لیرې واټن کې سون  ئـې  لپاره کافي  د نالې له بستر څخه  نـۀ وچیږي. 
سرځوړي ځای کې د لښکر   په هماغه  سي.  له غونډیو څخه لږ لرگي تر السه کیدای  او هم  سي  لرگي تر السه کیدای 

له زیا زیارت د ادرسکلپاره د کمپ وهلو ځمکه   ۸د سویل په    نرته ور هاخوا د مایل د ربعې په اندازه ده. )ییت( دا 
 مایلۍ کې واقع دی.  

 یخدان  د باال مرغاب په سویل ختیځ کې یو غر دی.    :)ن(  ۶۳ –  ۵۸،  ۳۵ –  ۲۶  :خواجه 

لۍ کې یو کوتل دی چې  مای  ۷فیټه. دا د قلعـۀ نو د سویل لویدیځ په   ۳۷۷۳لوړوالی    :)ن(  ۶۳ –  ۴  ،۳۴ –  ۵۷:  قیامت
ژ( تر درې پورې سړک ورڅخه تیریږي. دا کوتل د پام وړ ستونزه نـۀ لري.   –له قلعـۀ نو څخه د کمري )آب کمري  

بي. سي.(  )اې. 
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کلکي  :وگورئ :کلکي مد  مـح  ۶۱  –  ۳۴،  ۳۴  –  ۰  :خواجه 
د فیروز کوهیان :کلماني  یوه څانگه ده ودا 
په نیږدې    :)ن(  ۶۵  –  ۱۹،  ۳۴  –  ۵۰  :غلمین :ِکلمن شمال  د پوزه لیچ د  هریروډ پر غاړې واقع    ۸دا  د  مایلۍ کې 

استوگن   وگړي په کې  کې د استوگنې سیمه ده چې د فیروزکوهیانو د قرچه قبیلې  په ولسوالۍ  ځای دی. دا د چخچران 
د وزیرِ ۱۹۰۴دي او کلیوال د دوه وو ملکانو تر منځ ویشل سوي دي، وزیِر قرچه او برهان ) قرچه تر مشرۍ الندې  ( 

لري. دوی    ۵۰۰آسونه او    ۱۰۰پسونه،   ۱۰۰۰کورونه دي چې    ۳۰۰کلیوال   او غواگانې    (3پیراني خاله)په سخوندر 
د برهان تر مشرۍ الندې کلی   مراکز لري.  کلیوال ئـې    ۱۰۰کې د دوبي  آسونه،    ۲۰پسونه،    ۳۰۰کورونه لري چې 

په چشمـۀ    ۲۰۰ لري؛ دوی  او غواگانې  لري. )دابس  سخوندر  دوبني مراکز  په ۱۹۰۴بیجي کې  سِر غلمین  د  کلمن   )

 نامـۀ هم یادیږي.  
وگورئ  :غلمین :کلمن د نهو بولوکونو په منځ کې یو بولوک دی.   فیروزکوهیان او گل  :دا د خجرستان 

د قبچاقانو د    :۶۳  –  ۳۰،  ۳۵  –  ۱۷  :سرپل  :کیل ریخته په درې کې  یوه لویه   ۲۴۳دا د مرغاب  کورونو د استوگنې 
کې د کیلریخته   ده. د درې په دواړو خواوو  پورتهسیمه  یوۀ  دره   له تشې  دلته د  مومي.  یو ناڅاپه د پام وړ پراخوالی 

جوړیدلو په حال کې    زاړۀ پله پاتې شونې سته چې که کار ورباندې سوي ښایي پل به بیا جوړ سي. دلته یو رباط هم د

کال کې ۱۹۰۴دی او په     . کیلریخته د سِر پل په نامـۀ هم یادیږي(  ۱۹۰۴کار تقریباً مخ په خالصیدو وو. )ونلیس ئـې  ز 
کورنۍ   ۱۳۰دا د فیروزکوهیانو په سیمې کې د یوۀ ځای نوم دی چې د سلطان یاري د قبیلې د درزي څانگې    :کندوال

)میتلند( استوگنې دي.     په کې 
 ۶۳  -  ۱۵،  ۳۴  –  ۳۱  :کسه گاو  :قصه گاو  :وگورئ  :قبچاق بند 
باال  :یا  :قبچاق تپـۀ  د    :)ن(  ۶۳  –  ۲۲،  ۳۵  -۳۴  :جوی  کې  په ختیځې غاړې  سیند  د  د مرغاب  د   ۱۰۰دا  قبچاقانو 

سیمه ده. )دابس   د باالمرغاب د سویل ختیځ په څو مایلۍ کې ده.  ۱۹۰۴استوگنې  د استوگنې دا سیمه   ) 
دا اصالً یوه نژادي ډله ده چې په هرات او د تورکستان په والیتونو کې خوره وره تیته ده خو ډیرۍ برخه ئـې    :قبچاق

ټوک( د تور  کستان په والیتونو کې راټوله ده. )وگورئ څلورم 
د   کمیسیون  سرحدي  افغان  قبچاقانو له    ۱۸۸۶  –  ۱۸۸۴د  کې د  په ولسوالۍ  اوبې  د  ریکارډونو له مخې  تر   ۶۰۰د 

استوگنې دي،  ۷۰۰ په کرخ کې  د هزاره قبچاقانو په نوم   ۳۰۰۰او    کورنیو پورې او څو ئـې  چې  نورې کورنۍ ئـې 

نو په هزاره گانو پورې متصل کړي دي.    پیژندل سوي دي ځانونه د قلعـۀ 
شان څو کورنۍ ئـې د مر  غاب په درې کې دي.  همدا 

تانـۀ   د   -افغانان )پــښ لري دغه ځای  امکان  راغلي دي چې  شمال له دښتې  بخارا د  چې دوی په اصل کې د  ژ( وایی 
   د جهیل لویدیځ کې د بیک پک داال سیتپي سیمه وي.  4بلکاش

قبچاقانو   د  تورکستان کې  دي.  ۱۰۰۰په افغان  قبچاقان  کورنۍ استوگنې  ده، ت  ود  او په دې  ژبه فارسي  نـۀ ده  ورکي 

وزبیک بللي دي.  توگه    هغه تیوري رد کیږي چې دوی ئـې 
چې    :)ن(  ۶۳  –  ۸،  ۳۴  –  ۵۸  :غرغیتو  :کرغیتو نوم دی  د یوې چینې  دا  یو سیند  دا  اخلي  سرچینه  د   سیندورڅخه 

دا در مخالف لوري کې راوځي.  یوازې  هباغک پر درې راکوزیږي او د قلعـۀ نو په درې کې تقریباً د قلعـۀ نو د کلي 
لري.    نیم مایل ارتوالی 

کوتل  سیمې لری. د درې په سر کې یو کوچنی  دا دره په بشپړ ډول کرل سوې ده او د هزاره گانو کوچنۍ د استوگنې 

ته درۀ اسماعیل  چې  په اوسنیو نقشو  ۱۹۰۴ورکوي. )ونلیس    الره دی  چې  یو کلی دی  کې  سیمه  په دې  شان  همدا   )
 کې غرغیتو لیکل سوی دی.  

 یوه قومي ډله ده  انودا د جمشیدی  :کرماني
له شماله راکوزیږي او د گله    :۶۳  –  ۴۱،  ۳۵ –  ۴۰  :کیرته گل کې یوه کوچنۍ دره ده چې  دا د مرغاب په ولسوالۍ 

ولي ترم او قلعـۀ   نځ د قراول خانې په درې ورننوځي. )پیکاک(چشمه 

 قشالق  :وگورئ :قشالق
نامـۀ   :)ن( ۶۲ –  ۳۷،  ۳۴ –  ۴۶  :قشالقِ خواجه دا د کشک په ولسوالۍ کې د خواجه گانو یو کلی دی چې په همدغـۀ 

کلي له څنگه هغه   قلندر ته ځي،   الرهپه یوۀ لگن کې واقع دی، ددې    دا کلیتیریږي چې د گوله له کوتل څخه خواجه 
د لویدیځ په  )میتلند(  ۷د خواجه قلندر   مایلۍ کې واقع دی. 

 
3 -Pirani Khala 
4 - Bekpak Dala Steppe, west of lake Balkash. 
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په    سیندد موغور د    دا:۶۳  –  ۱۸،  ۳۵  –  ۶  :قشالقِ خواجه نو د شمال ختیځ  مایلۍ    ۱۲پر ښۍ غاړې باندې د قلعـۀ 
سیمه نـۀ سته خو اوبـۀ ئـې پریمانه دي، همدا شان د اوښ  کال پاتې شونې دي. دلته کومه داستوگنې  کې د یوې کنډوالې 

د   ډبرینې  سیندڅر لپاره پریمانه ځای لري.  کیږي چې  پاسه تیریدل په یوۀ پلـۀ  ی  -له  خو باید ډکې  پایې لري  ا ستون 

چې دا پل د توپونو لپاره ډیر تنگ دی. )میتلند(  وویل سي 
نیزار دی او بهاندې اوبـۀ لري او  :۶۱  –  ۴۴،  ۳۵ –  ۲  :قشالق جان ننوتلی ځای دی چې  له قره   دا یو لگن یا کښته 

 .  دې ځای ته نیږدې د جو کلی دیورباندې راکوزیږي.   الره  گلران –مایله لیرې د قره باغ   ۷باغ څخه  

 ن(  ۶۱ –  ۲۸،  ۳۴  -۷:  کشمارون  :وگورئ :کشماران( 

د   :لوړوالی  :)ن(  ۶۱  –  ۲۸،  ۳۴  - :کشمارون خټو جوړه کال ده چې  له  یوه کوچنۍ  کې  د غوریانو په ولسوالۍ  دا 
کال کې  ۱۸۸۵دهاِن دوشاخ په خولـۀ کې د غوریانو په سویل ختیځ کې په یوې مخ خالصې دښتې کې والړه ده. په  ز 

دایزنگیانو   یوازې د هراتي  درلودله.    ۸دلته  ئـې  هکتاره کرنیزه ځمکه  د  کورنۍ وې او څو  د اچولو  دلته  لښکرکوټ 

له زنده جانه ) ۀ سته.  سون توکي دلته نـۀ سته او نـۀ هم واـښ ۀ ځای او د کاریز پریمانه اوبـۀ سته.    مایله(  ۲۱لپاره ـښ
د تللي    لیرې الندې الندې  ته د دوشاخ تر لمنې  سئ.    الرېکشمارون  رسیدای  الرهپه وسیلې  آسانه  یوه بله ښه  چې 

تر س  له دوشاخه  ژورې لري  )لوړې  کوتل پورې  شان    ۱۲ینجیتي  او همدا  )  (5هپر)مایله(  دی.  ۲۷ته،  مایله تللی   )
 )پیکاک(
نامـۀ   :)ن(  ۶۲ –  ۴۸،  ۳۴ –  ۲۸  :کشوار مند  :کشور مند  په همدې  کلی دی چې  کې یو دائـمي  دا د کرخ په ولسوالۍ 

سوی دی ل  ۳۵د یوۀ لگن په ښۍ غاړه کې واقع او   په کښې  چې کښت  مایله پوره په   ۱۲ه کرخ کورونه لري. دا لگن 
سوی دی تگاوونو جوړ  له دریو  ځای  دا  راوځي.  درې کې  زرد  :اساسي  سبیا6سنِگ  نوغورو  7، سر  سنگ  .  8او  له 

دهزرد څخه تر اوبې پورې   )میتلند(    :. وگورئیوه الره تللې  په ډول دواندر.  نوم د کوشورمند  په اوسنیو نقشو کې دا 
 .  لیکل سوی دی

نډۍ کځ غــ 
دوه  :۶۲  –  ۱۹،  ۳۵  –  ۸  :9 پر کیڼې غاړې  دا  روډ  د کشک  چې  خاورینې غونډۍ دي  چهل    سترې  له 

څخه   چې    ۱  ۳/۴دختران  لویدیځواله غونډۍ  یو زیارت او څو بوټي دي.  کې  ختیځواله غونډۍ  واقع دي.  مایله لیرې 
وه. په   لرغونی کال ودانه  دلته کومه  چې  د دواړه  کال کې دا  ز  ۱۸۸۶لویه او لوړه ده له ظواهرو څرگندوي  غونډۍ 

د درې د یوې برخې په توگه   له پلوه د جمشیدیانو  کمیسیون   سوې.    ومنلسرحدي 

 کې یو کلی دی.    ۱۰دا د دهاِن قوالني د لویدیځ په   :)ن(  ۶۶  –  ۱،  ۳۴ –  ۲۸  :قزل  مایلۍ کې په دریا لعل 

 قزل  :: وگورئقزل 

 مایله کښته یو کلی دی.    ۴  ۱/۲  څخه دا د هریروډ په ښۍ غاړه کې له شاباش  :۶۱ –  ۲۲،   ۳۴ –  ۳۳  :قزل ارسالن

بوالق چشم  :فیټه  ۲۶۶۰  :لوړالی  :۶۱  –  ۲۹،    ۱۸  –  ۳۵  :قزل  د  په    ـۀدا  شمال  کوتل د  د  کې    ۱۹سرخک  مایلۍ 
کبله د قزل بوالق له همدې   او  سته  هم ځای دی. دلته د اوبو یوه چینه یو پر غاړې ددمې نیولو  د تللې الرېذوالفقار ته 

دا چینه د   یوې تنگې درې  یوه وټ یا د غاړې اړخ ته په الرېپه نامـۀ یادیږي چې د اوبو د سرې چینې معنی ښندي، 

الس ته د مایل د ربعي په واټن واقع ده.    کې ښي 
او   دا غوچوړی پینځه فیټه په دوه فیټو کې لویوالی  د چینې    وبـۀا  فیټ ژوروالی لری،  ۱دا چینه یو غوچوړی ډکوي؛ 

ډول د   چېله ژیو څخه څو نورو غوچوړو ته ځي   آبخورونه جوړوي او په دې  یارډو په   ۷۵د پسونو لپاره څو دانې 
جوړوي.   په بستر کې  د درې  لړۍ  ډنډکیو  اوب  مسلسلو  د  د اوږدوالي  لښکرکوټ  د  پریمانه دي.  او  کافي  ئـې  اوبـۀ 

ۀ پریم ـښ گاونډه باید راوړل سي. )پیکاک(  اچولو لپاره پریمانه ځای سته؛ سون لرگي  شان په انه لري خو له چم  همدا 
سیمې کې د گلرانو د شمال لویدیځ په    .  دیمایلۍ کې یو کلی    ۲۱همدې 

گلران  :۶۲  –  ۸،  ۳۵  –  ۸  :قزل قل یوه دره ده چې  ودا د  په ختیځ کې  د موغور په   د ولسوالۍ  په عام شمال لور کې 

 کې ډوبیږي او ددې درې پورتنۍ برخه د کش آوري په نامـۀ پیژندل کــېـږي.    سیند
دهپه الندې ډول    الرهله توتاچي چې      : تللې 

خوا ته کږیږي او  دره  دا خوړونه   یا ویشل سترو خوړونو ټوټې پهتر یوۀ واټن پورې بستر ئـې  دلته ختیځ  سوی دی، 

الرې باید    «10توـپـبنِد شلی»د   ریونده یا مایلې  څو  سوي دي.  سره یو ځای  او دې درې  راغلي  څخه  ډډو  له شمالي 

 
5 -Parah 
6 -Sangi -i -Zard 
7 -Sar Sabia 
8 -Noghoru 
9 -KIZGHANDI 
10 - Band -i- Shaliptu 
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 10تر 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
 
 
 
 

خو   وړ وگرځي  خوځښت  د ټوپونو د  چې  سي  سړک  جوړې  د الره یا  سړک هم  دا  کې دی.  حالت  ۀ  ـښ په  خپله  په 
   ږي.بادغیس د نورو ځوړو الرو په شان له باران وروسته د څرخ لرونکو وسایطو لپاره دروند کـېـ

دره ال نور شمالي    ۱۶  ۱/۲په   او د قزل قل  کـېـږي  یا کاسه ورسره یو ځای  یو لوی لگن  الس کې  په ښي  مایل کې 

 لوری نیسي.  
گرد چاپیره ئـې د مالگې    همدلته په دې خم کې ه پرته ده. د روییا   استرد مالگې د اوبو د ناستې یو لوی انبار دی چې 

ځای   دا  راټولیدو  د  کې  یارډ  ۴۰۰مالگې  وخت  په داسې  گران دي.  ورڅخه  تیرېـدل  هوا کې  په لمدې  ه پراخ دی او 
د یوۀ مایل په واټن لیرې خپله الره بدله کړي. په دې کاسې کې روان     سیندخلک باید له دې ځایه یعنی له کاسې څخه 

خوږې دي.    «شلیپتو»له   سرچینې په پیل کې  رې او څو دَ  ۹کې   «بنِد شلیپتو»په  څخه رابهیږي او اوبـۀ ئـې د خپلې 

چې هره یوه ئـې کوالی سي   زښته دیرې لویې دي  تنو آس سپرو   ۱۰۰۰د اوبو چینې سته. په دغو چینو کې دوه ئـې 
اوبـۀ ورکړي.    ۱۰۰تر   ۵۰ته کافي اوبـۀ ورکړي. پاتې نورې ئـې کوالی سي له    سپرو ته په یوۀ وخت کې 

ووت او له م  ټکي کې  څخه په همدغـۀ  د شکارگاۀ رستم په پیکاک له درې  دښته  تیر سو، دا  څخه  خالصې دښتې  خ 
له دې درې څخه    ۳  ۱/۲نامـۀ یادیږي او   ته ورسید.  پورې   دمایله وړاندې موغور  موغور پورې تر یو ځای کیدلو 
ده هوا کې پر  یوه الره تللې  الرېخو په لمدې  )پیکاک( دغې   تلل د درندو خټو او چکړو له کبله ناشوني دي. 

د ق   د شمال ختیځ په   :۶۲  –  ۲۷،  ۳۵  –  ۱۳  :ازوکهقــ  د لگن  کې یوه تنگه دره ده.    ۲۵دا د خلیل   مایلۍ 
کې د    :۶۳، ــ    ۳۵ــ    :کودخ نو په ولسوالۍ  )دابس    ۲۰انو د  سیددا د قلعـۀ   (۱۹۰۴کورنو یو کلی دی. 

ــ  ۳۲ــ    :کوگل د قوم    :۶۱،  د شیخ  چې  کلی دی  یو کوچنی  کې  کاه په ولسوالۍ  د قلعـۀ  میشتې    ۳۰دا  کورنۍ په کې 
تییت، له بومي معلوماتو څخه    سیددي، دوی د امام   )اس. ام.   (۱۹۰۵د زیارت متولیان دي. 

چې د میوو زښت ډیر بڼونه لري او تر بڼونو ئـې دیوالونه ر  :)ن(  ۶۲  –  ۷،  ۳۳ –  ۷  :کوهک یو کلی دی  اتاو دي  دا 

د سبزوارو د سویل په   اد )اې. بي. سي.(  ۱۰۰مایلۍ کې واقع دی چې د نورزیو   ۱۴کلی   کورونه په کې ودان دي. 
یو   :کوه  فارسي  د  ورپسې  پیل کــېـږي  په کوه  نومونه چې  ځایونو  او  هغو غرونو  د  نوم دی،  ځایونو  د غرونو او 

یا راتلونکي نوم ځانگړتیا وربا د دوهم   ندې څرگنده کړي.  اضافت راځي چې 

 ن(    ۶۱  –  ۱۲،  ۳۴  –  ۳۹  :کوهستان  :وگورئ :کوهستان( 

نو د هزاره گانو یوه څانگه ده  :کهماري  د قلعـۀ 
اوبې    :۶۳  –  ۹،  ۳۴  –  ۱۹  :کهنه آباد  هریروډ پر کیڼې غاړې باندې له  د  د   ۴دا  دی چې  یو لوی کلی  کښته  مایله 

)میتلند(    ۱۰۰تاجیکانو او الکوزیو   لویدیځ په  کورونه په کې ودان دي.  اوبې د سویل  د  نامـۀ بل کلی    ۲۷په همدغـۀ 
 .  واقع دی  ۶۳ –  ۶،  ۳۴  – ۹مایلۍ کې په  

 )ن(  ۶۱  –  ۱۲،  ۳۴  –  ۳۹  :کوهسان  :وگورئ :کهسان

 الرې اوبې له  –هرات   د  مایله لیرې یو کلی دی چې  ۵د اوبې له شمال لویدیځه  دا    :)ن(  ۶۳ –  ۷،  ۳۴ –  ۲۳  :کویان
د    (۱۹۰۴په شمال کې تر غرونو الندې دی. )ونلیس جون   الرېڅخه په څرگنده ښکاري. دا کلی 

ــ  ۳۲ــ    :کوجو په    :۶۱،  کاه د ولسوالۍ  قلعـۀ  کوه یا د  په پُشِت  کې  دا  کلي  یو کلی دی. دې  کې  برخې    ۱۶۰شمالي 

تییت له بومي معلوماتو څخه   ام.  همدلته دوه غیر فعال کاریزونه هم سته. )اس.   (۱۹۰۵کورنۍ میشتې دي. 

 د تایمنیانو یوه څانگه ده.  :کوکاني  دا 

نو د ولسوالۍ  ۴۲۵۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲ –  ۵۳،  ۳۴  –  ۵۲  :گوک چل  :کوکچایل په سویل لویدیځ کې    فیټه. دا د قلعـۀ 
په سړک له الرې( د کشک د ختیځ  د )یَـسومباغه  ۲۳  ۱/۲  )د  چې  کې یو کلی دی  هزاره گانو 11مایلۍ  کورنۍ    ۳۰( 

بهاندې اوبـۀ دي   دلته په یوۀ کانال کې  په معنی دی.  د زرغون پسرلي  په کې استوگنې دي. گوک چل په تورکي کې 
ژ ئـې    ۱۰وروالی ئـې  چې  سیندفیټه دی،    ۲۵فیټه او پلنوالی  د   د  یو ناڅاپه پیل کیږي.  غاړې ډبرین شیبونه لري چې 

ۀ دی.   ـښ هم  ۀ دي او د اوبـو کیفیت  ـښ  اړتیا وړ توکي په کې 

 
 دا د قلعـۀ نو د هزاره گانو یوه څانگه ده.    :کوک داري

کـلــَـن    :)ن(  ۶۲ –  ۳۴،  ۳۴ –  ۵۲  :ککلن  :وگورئ  :کـــ 
ده. دلته د    :)ن(  ۶۲ –  ۴۵،  ۳۵  –  ۱۰  :کالري یوه عالقه داري  د قلعـۀ  یوه پوسته   ۱۰سپرو او    ۱۰دا  خاصه دارنو 

د  چې  سوی دی  ودان  یو کلی  ددریای کوالري پرغاړه اوس  ژوند کوي.  لویه شمیره  شپنو  پووندگرو او  د  دلته  ده. 

 مایلۍ کې موقعیت لري.    ۱۵بابوالی د سویل لویدیځ په 

 
11 - Yasumbagha Hazaras 
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 10تر 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
 
 
 
 

ختیځوال تگ لوري په لرلو د قلعـۀ نو   -د عام شمال   لودی چې د بهید  سینددا یو   :)ن(  ۶۲ –  ۵۶،  ۳۵ –  ۱۹ :کالري
نو له   د قلعـۀ  او په بابوالی کې  تر بابوالی پورې ځي  منځه  له  ولسوالۍ  د په دې توگه  سره یوځای کـېـږي،    سیندد 

د کشک  سینددواړو   روډ جوړوي.  اوبـۀ د کشان  ختیځ    –ونو گډې  نو د شمال  او د پنجِده سرک د قلعـۀ  له لوري ځي 

څخه د یوۀ آسانه کوتل له الرې تیریږي او بیا د کالري د درې سر ته رسیږي  د کاسې له سیستم  کشک د آب پخشان 
بي. سي.( )مرک. آی.     او بیا خپله مخه نیسي او بابوالی ته ځي. 

 دا د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده  :کوره 

  ن(    ۶۲ –  ۷،  ۳۴ –  ۴۴  :وگورئ: میرزا رباط  :کوتِل رباِط میرزا( 

یوه سیمه ده. دې سیمې    :۶۵ –  ۲۳،  ۳۴ –  ۳۳  :قتِس سفلی :یا:  قـتس تگاو کې د استوگنې  په ولسوالۍ  دا د چخچرانو 
ېـږي. دلته   آسونه،    ۱۵پسونه،   ۷۰۰کورونه دي چې کلیوال ئـې    ۱۰۰کې د فیروزکوهي قوم د سلطان یاري قبیله اوـس

مد عیسی بیگ زوی وو. ددوی ددوبي مرکزونه ۱۹۰۴کورني څاروي لري. د کلي ملک )  ۱۵۰ ( کې اعظم بیگ د مـح

او قتس سفلی    ۶۵ –  ۲۳،  ۳۴ –  ۳۷دلته دوه کلي دي قتس علیا په (.  ۱۹۰۴کې دي. )دابس  «   12زیِرچنِگ نرکه»ه پ
 .  چې پورته مو یادونه وکړه، واقع دي

 )ن(    ۶۳ –  ۷،  ۳۴  –  ۲۳  :کوهیان  :وگورئ  :کویان
کیږي چې    :۶۳، ــ    ۳۵ــ    :کوچه گومان  یوۀ ځای نوم دی،  د  کې  سیمې  فیروزکوهیانو په  د  سویلي  دا  د  د مرغاب 

په دې هکله    تر منځ سیمه په کوچهد ختیځ    «13ترشانه د » لویدیځ اود قادس  لوري سیمه یعنې د  کې رانغاړل کـېـږي. 

د فیروزکوهیانو تر سرلیک الندې ورکړل سوي دي.    ال نور معلومات 
)  ۶۶۰۰لوړوالی    :)ن(  ۶۳  –  ۵۴،  ۳۴ –  ۵۵  :کوچه یو څانگه ده چې په شهر ارمان کې  ځای فیټه. دا د مرغاب  دا 

کال کې د درۀ گیلک۱۹۷۴په  چې د هریرود له اوب    14ز  په نامـۀ ثبت سوی دی( د دوه وو تگانو له یو ځای کـېـدنې 
راکوزیږي لور  پر شمال  څخه  پخشان  یا آب  شما  یلوونکي  د عام  ځایه  همدې  له  د او  کوچه  نیولو د  په  تگلوري  لي 

ز  ۱۸۸۵هیرا سینگـهـ د سره یوځای کـېـږي.   سیندولسوالۍ له الرې د قلعـۀ نیاز خان پر مخ ځغلي او همدلته له اساسي  

نیاز خان پورې تلل دی   وایي چې له شهر ارمان کښته،  ، نوموړی کال د اکتوبر په میاشت کې له همدې ځایه تر قلعـۀ 
 فیټو پورې دی تیریږي.   ۹۰۰تر   ۸۰۰د یو ځای سویو اوبو گډ بهیر له یوۀ تنگي څخه چې د گړنگونو لوړوالی ئـې له 

یا  دغـۀ  تر دهتنگي له الندې   وټ  د گنبت )گنبد   ههم سته یو  نورې الرې. دوه ډیره بده الره دهخو    یوه الره تللې  ئـې 
د   طریقه دهژ( له  – او تر هغو پرمخ ځي چې څو مایله کښته له کوچه سره یو ځای  غاړه تللې دهپر   سینداو همداسې 
ښکاري چې هیرا سینگهـ دې همدغه الره نیولې  تللې دهئـې شمال لور ته د لوړو غرونو له سره   ه الرهي؛ بلس  . داسې 

شاو خواوو ته په رسیدو سره الره ښه   خو د غرۀ د سر نیږدو  ې دهپر سر ځوړي ستوغ ځای باندې ختل وي. دا الره
کـېـږي چې بیا تنگیږي او ال سختیږي؛ دا الره دلته په توند گوټ یا گوالیې کې د کچرو د تیریدلو لپاره نـۀ ده. دا ځای 

  راکوزیدل فیټه پورته کیږي.  ۲۰۰۰مایلو کې له شهر ارمان څخه   ۲دا کوتل په  په نامـۀ یادیږي.  «15سنگک کوتلِ »د 
څخه   له بوټو  او د مخ خالصې کوزیدلو دا الره بیا  . دالره ئـې ښه دهله ستوغ ځایه دي خو    په لومړي سر کې  ورڅخه

لوړې سطحې یو او له همدې ځایه کوزیدل کیږي  ډکې  خورک   چې  ته راځي  سې په او خورک )آب  ژ( باندې  –همدا 

 الره ده.    اوږده مایله  ۱۴  او داراکوزیږي  
کاسه لگنکوچه په   او  پر ډبرینې ژۍ باندې والړ دی  ډنډد یوۀ کاسه    دا ځای فیټه کښته بهیږي. دلته    ۴۰کې    همدغـۀ 

څاروي او ژوي کبله ئـې نوم )اَو خورک    دغو  یو ځای دی چې  او له همدې  آب خورک(    –اوبو ته ورکښته کـېـږي 
دلته څوک ژوند نـۀ کوي خو له همدې ځایه ډیره موندل سوې بهوسه مو راټ   « 16جوان درې»وله کړله. د  سوی دی. 

)آق گنبد   دهژ( پورې  –د سر له پاسه له اَوخورک څخه تر آق گمبت  ښایي  یوه الرې تللې   مایله وي.    ۴۰. واټن ئـې 

مایلو لپاره د یوۀ گړنگ پر ژۍ ځي چې ورپسې درې ته په کوزیدو ال سختیږي،    ۲  ۱/۲د کوچې له الرې تللی سړک د 
تگ لپاره عمل  چې له  د اوښانو د  دره په خپله  ېـږي او  ته ورـس چې درې  بیا کله  نـۀ ده.  فیټو پورې   ۳۰۰تر    ۱۰۰ي 

ډبرینو دیوالونو لوړوالی   چې ددغو   فیټه دی.    ۴۰۰تنگه ده، دره د ډبرینو دیوالونو په منځ راگیر کـېـږي 

 
12 - Zer -i- Ching -i- Narkah 
13 -Tarshana 
14 -Darrahe Gelak 
15 - Kotal Sangak 
16 - Jawan Dara 
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مایل کې د   له دغـۀ وټ یا حلق «17اولـنـتاج دره»په شلم  کښته ځای    څخه  ي تنگيله ښي لور ورسره یو ځای کـېـږي. 
ال نور وړاندې شمال    خو په نامـۀ یادېـږي «19درۀ گیلک»د    سیندپه نامـۀ یادېـږي. په شهر ارمان کې   «18گیلک» د  

کې دا    «20چهاربند»د   لور ته د کوچه په نامـۀ یادیږي. ال نور وړاندې د مرغاب په شمال ختیځ کې په    سیندپه سیمې 

په نامـۀ یادېـږي.    ی چې)ن( کې یو کلی د  ۶۴ –  ۱،    ۳۵ –  ۲  دهانـۀ کوچه 
کې د  :کوچه دا نوم ښایي د ۱۹۰۴کورنیو یو کلی دی. )دابس   «21بکه  یـبَ » ۳۵دا د قلعـۀ نو په ولسوالۍ  دهزنگي  »(. 

 )ن( کې واقع دی.    ۶۳ –  ۲،  ۳۴ –  ۵۵له نامـۀ سره یو شان وي چې په    «22کوچي
د یوې ژور ډبرینې   :)ن(  ۶۲ –  ۵۶،  ۳۴  –  ۵۰  :کوچه زرد  او هم  د یوۀ کلي  په سویل کې  ولسوالۍ  نو د  دا د قلعـۀ 

ده. دا   څو سوه فیټه کښته تللې  څخه  سطحې  ځمکنۍ  له عامې  چې ورانې ویجاړې ژۍ لري او د سیمې  درې نوم دی 

لوري   په شمال ختیځ  ډول  سوېدره په عام  کـې  «23پدۀ کج»او بیا د    ته کښته  سره یو ځای  دواړو  له درې  دا  ـږي؛ 
د  په گډه  درې دي چې   په دې درې کې  جوړوي.  کمري(  )آب  تنه ژوند    ۲۶۵  «24برنکاري هزاره گانو»اَو کمري 

 کوي.  
 دا د تایمنیانو یوه څانگه ده.    :کوچک

یو  :۶۳ –  ۸،  ۳۵  –  ۴۷  :ایما گوجیک  :کوچک شور تنگی دی چې وټ یا دا  کې د مرغاب    حلقي  د روس په سرحد 

څه کښته راغلی دی. ددې تنگي په بیخ   په لنډ واټن کې  څخه مروچاق له کالپر ښۍ غاړه د  د قره بل له لوړې سطحې 
ده. )ونلیس نوامبر   (۱۹۰۴کې مالگه راڅڅیدلې 

 ۶۲ –  ۳۵،  ۳۴ –  ۲۸:  کرخ  :وگورئ  :کوچه سنگي

 ن(    ۶۱ –  ۱۲،  ۳۴ –  ۳۹:  کهسان  :وگورئ  :کوهستان( 

د    )ن(  ۶۱  –  ۱۲،  ۳۴  –  ۳۹  :کهسان چې  دا  نوم دی  د    ؛وگړي لري  ۳۰۰۰۰یوې ولسوالۍ  مایلو په   ۲۵دا وگړي 
مرکز  اداري  ددې ولسوالي  په ډول هم لیکل کـېـږي(  د کهسان کلی )چې د کوهستان  اوږدو کې خوارۀ وارۀ تیت دي. 

دلته دې سیمې کې یو شمیر قبرونه سته چې پر شناختو   ۳۰دی چې د غوریانو د شمال لویدیځ په  مایلۍ کې واقع دی. 
په لرلو لیکدود  د کوفي  ئـې    باندې ئـې  لري او عمر  د   ۷۰۰سره شهرت  قبرونو کې یو ئـې  په دغو  کاله شا ته ځي. 

لپاره   احصائـیوي معلوماتو  نورو  د  سبزپوش دي.  خواجه  او  االئـمه  موالنا شمس  د  نور ئـې  او  دی  بیگم  گوهرشاد 
تر سرلیک هرات  په    جدولونه.  الندې  وگورئ د  ده۱۹۱۲دا سیمه  سوې  په الندې ډول شرحه  کال کې    : لوړوالی  :ز 

د هریروډ پر ښۍ غاړه له هرات    ۲۴۶۰ یو گارنیزیون   ۷۱فیټه. دا  نیمه رساله   ستهمایله کښته یو کلی دی. دلته  چې 
سپارۀ لري.۶۰) وو، خو اوس په ډیرې سختۍ  ځای  پخوا دا  (  ویالی  سره  په دیوالونو کې راتاو یو کوچنی ښارگوټی 

کومه نښه به ئـې پاتې وي. می ئـې په الندې ډول شرحه کويسو چې ددیوالونو     :تلند 
لپاره ځمکه د کلي  " کې ده.   مرطوبېپه دیوالونو کې راتاو یا منتهی الیه  څنډې    وروستۍ سویلي  دد لښکرکوت  ځمکې 

لپاره   ددې  مو  لوړه ده خو ټیټه سطحه  سطحه  ځایونو د ځمکو  ددغو  ختیځ کې دی.  یا شمال  ځای شمال  ۀ  ـښ تر ټولو 
توند   که  چې  ولگیږي  غوره وبلله  کلی    نوباد  دا  سی.  کیدای  پناه اخیستل  څخه  له باد  کې  د   لهپه ټیټه سطحه  ختیځه 

کلي وگړي په الندې ډول دي:  ۲لویدیځ پر لور د پراتو په لرلو  لری او یو نیم مایل ارت دی. ددې     مایله اوږدوالی 

 کورنۍ  Jogatari ۷۰ جوگاتري  

 کورنۍ  Logai Hazaras ۳۰ لوگي هزاره گان

 کورنۍ  Zarbi ۲۰ ضربي

 کورنۍ  Mixed Hazaras ۱۰ گډ هزاره گان

جمشیدیان  Muhari Jam ُمـهـَـري 
shedis 

 کورنۍ  ۱۰۰

 

   ضربي شیعه گان دي او نور ټول یاد سوي ئـې د اهل سنت عقاید لري.په دوی کې  

 
17 - Ulantaj Dara 
18 - Gilak 
19 - Darrahe Gelak 
20 - Chaharband 
21 - Baibaka 
22 - Dehzangi Kuchi 
23 - Pada -i -Kaj 
24 - Barankari Hazaras 
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چې له یو نیم فیټ ډیر ژور هم نـۀ دی البته په سیند کې    ۴۰ارتوالی له    نهریا   سینددلته د   یارډو ډیر نـۀ دی او مسلماً 
هغه استثناء دي  ستهدننه که ډنډونه   ممکن  چې  د سیند په هر ځای کې  له سینده پورې غاړه اوښتل  کې  . په اوسمهال 

سره سیند غاړې په آسانۍ  پوښلی دی.د  د سیند بستر په ښو جغلو  سي خو د کږو ځایونو  دي.  ریونده یا مایله جویدای 

له   لوړوالی ئـې  لري چې  خراښکي  اغلباً داسې  دلته دې    ۱۰تر   ۸معقر ټکي  ښکاري چې  داسې  فیټو پورې رسیږي. 
سیمې دا دي  ۍډیرې وي." د کهسان په حکومت پورته  څخه  «25برن آباد»  لهاوبـۀ   اساسي   :  کې د استوگني 

 

 کورنۍ   Kalar ۲۰ کالر

 کورنۍ  Chalanga ۲۴۰ چالنگه  

 کورنۍ   Arsitan ۵۰ اریستان

 کورنۍ   Kala Banis ۵۰ کال بنیس

 کورنۍ  Kuhsan ۲۳۰ کهسان

 
 هندي مونډه دی.    ۱۷۰۰۰ټول کلنی محصول  د غنمو او وربشو  د دې حکومتۍ  

خلک ټولټال    ۱۵۰خرونه او    ۳۰۰آسونه،   ۳۵۰پسونه او وزې،   ۳۵۰۰ښکر لرونکي څاروي،   ۲۸۰۰ددې ولسوالۍ 
 اوښان لري.  

 

 نور بیا
دتایمنیانو یوه څانگه ده.    :26کجائـي  دا 

 
 

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 

 
25 -Barnabad 
26 - KUJAI 
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