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فراه د افغانستان سویل لویدیځ والیت دی. دا والیت   : ۶۴ – ۴۳تر  ۶۰ – ۳۷، ۳۴ – ۲تر  ۳۱ – ۵۷:   فراه

د کیلومتر مربع مساحت لري او د افغانستان په والیتونو کې د مساحت له اړخه دوهم لوی والیت دی. فراه  ۵۶۱۱۵
وگړي  استوگن تنه ۲۹۴۳۰ښارگوټی دی چې تنه وگړي لري. ددې والیت مرکز د فراه  ۳۲۲۱۵۴اټکل له مخې 

ایران له سرحد سره په لویدیځ کې، او د افغان والیتونو له پولو سره  د کلي لري. د فراه پولې : ۴۸۰دا والیت  لري.
  . : هرات په شمال کې، غور په شمال ختیځ کې، کندهار په لویدیځ کې او نیمروز په سویل کې

ي واحدونو ویشل سوی دی : انار دره دویمه درجه ولسوالي؛ بکوا دویمه درجه دا والیت په الندې ډول په ادار
ولسوالي، باالبلوک څلورمه درجه ولسوالي؛ فارسي : عالقه داري؛ گلستان څلورمه درجه ولسوالي؛ خاِک سفید : 

 . : څلورمه درجه ولسواليکاه  ۀرچمن : څلورمه درجه ولسوالي؛ قلعـپ  عالقه داري؛ 
ده سیندونه دا دي : فراه روډ، خاشروډ او هاروت روډ؛ د والیت عمده غرونه : خاِک سفید، سیاه ددې والیت عم
افغان او ریگ روان. د والیت مهمترینه کوتلونه : گردِن خاوال؛ گردِن خیرآباد. لویه او پراخه ۀ کوه، مالمند، کو

 . ـې د بکوا دښته ده چې د والیت په سویل کې واقع دهئدښته 
وربشې، مالوچ او غنم دي؛ د  ـېئ اقتصاد عمدتاً په کرنه او مالدارۍ والړ دی. کرنیز عمده محصوالتد والیت 

، کورني څاروي ۴۲۰۰۰وزې،  ۶۱۰۰۰قره قل پسونه،  ۱۰۰۰پسونه،  ۴۸۷۰۰۰ ـېئکورنیو څارویو شمـېـر 
 اټکل سوی دی. همدا شان وگورئ راتلونکی جدول. ۀ خر ۴۱۰۰۰۰اوښان او  ۱۰۰۰۰
یزه ځمکه عمدتاً د مالڅر په توگه کاَرول کــېـږي. السي صنایع په ځانگړي ډول د غالیو اوبدنگ په خاِک غیر کرن
کاه او انار درې کې ډېـر وده کړې ده. د ښکاریانو لپاره دلته په پسرلیو او مني کې بې شماره هیلۍ او ۀ سفید، قلعـ

ښتو کې وي. د موتوریزه ترانسپورت له پیله مخکې د قازان وي، دا مرغان عمدتاً په هامون کې وي او غرڅې په د
په  د چټک کارواني ترانسپورتي خدماتو د چمتو کولود دښتو له الرې  ترانسپورتي کمپنۍ د فراه " شــ تــ ِر بادي"

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی : ۱۹۱۲د فراه والیت په  خورا شهرت درلود. هکله
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سې گډې پولې لري : لویدیځ کې له سبزوار سره چې د هرات په والیت پورې اړه لري؛ په ولسوالي داۀ نامـۀ په دغـ
ـې د بکوا او شاهیوان ولسوالۍ دي. دا ولسوالي پخوا د هرات والیت یوه ئـې الش جوین او ختیځ کې ئسویل کې 

والی په منځني ډول له نـۍ سیمې لوړـبرخه وه خو امیر شیر علیخان د جال والیت په توگه رامنځته کړ. ددې دښت
رمالیق  ۲۴۰۰فیټو پورې رسـېـږي. فراه په خپله  ۳۰۰۰تر  ۲۵۰۰  فیټه دی.  ۲۶۷۰فیټه دی او خ 

سته، دا ځای د ډېـرو ډېـرو کلونو لپاره د دې ځای د ۀ ددې ولسوالۍ په هکله چنداني ډېـر معلومات په الس کې نــ
کبله بې وزلی او فقیر پاتې سوی دی خو په دې وروستیو کې  حاکمانو د ناحقه زورزیاتیو او په زور اخیستنو له

ـې د سیند ئـې له منځه تـېـرېـږي او کرنیزه ځمکه ئـې مخ په رغـېـدلو کړی وي. فراه روډ ئداسې ښکاري چې بیا 
او همدلته بې شمـېـره کلي دي؛ ظاهراً د وگړو شمـېـر او د کرنې  غاړو ته نـېـږدې ځایونو کې محدوده سوې ده

 اندازه لویه ده نو له دې کبله دلته باید د اړتیا وړ توکي پریمانه وي. 
[ د ژ-ــت سره مل ئي هند له هیـبرتانود ز کال د اکتوبر په میاشت کې په فراه کې له فراه روډه ]۱۸۸۵کله چې د 

 ۲۰ـې ئاوبو بهیر  یارډه ارت وو. خو د ۲۰۰الرښوونکو دوه تنه دفعه داران پورې غاړه واوښتل، د فراه روډ بستر 
نیمه فیټه ژور وو. په سیالبي وختونو کې د سیند بستر ډک کـېـږي او د مسافرینو لپاره ناشوني وي  ۲یارډه پلن او 

چې پورې غاړه واوړي خو دا هم ویل سوي چې پلي کسان کوالی سي له سینده په اپریل او جون میاشتو کې هغه 
تر عنوان الندې شرحه کې به تاسو وگورئ چې په « ش جوینال»مهال واوړي چې واوره ویلي سوي وي. د 

مایلو کښته تر جوین پورې رسـېـدلې خو اوس جوین یوه  ۶۰ز کال کې د فراه روډ د اوبو ډېـرۍ برخه تر ۱۸۸۴
دا ددې څرگندونه کوي چې له فراه څخه د  قطع کړي دي؛ۀ ـې ټولې اوبـئوچه دښته ده او د فراه په ولسوالۍ 

کو اوبو ستره برخه راگرځول سوې او اوس د اوبو لگولو په چارو کې ورڅخه کار اخلي، او دا ولسوالي تـېـرېـدون
 د ټینگ اوثابته دولت او د عادل واکمن په مټ توانیدلی دی چې خپلې کرنیزې ساحې ته ډېـره پراختیا ورکړي. 
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۹۶۵۳۰ ۱۳۱۴۳
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۴۰ ۴۷۷۳
۰ 

۱۳۰۰ ۴۲ ۳۷ ــــــ ۲۸۴۳۰ ۲۳۵۰
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۱۱۲۲۱
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۱۵۳۶۴
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۲۹۱۱ ۴۷ پرچمن
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۱۲۰۰ ۳ ۴۲ ــــــ ۲۷۱۹۰ ۲۳۳۰
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۱۱۳۱۲
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۱۶۴۸۶
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۴۴ ۳۹۷۳۰ ۸۲۰ ۹۶۴۰ ۴۵ بکوا
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۳۹ ۱۹ ۱۴۶۲
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۳۰۵۶۰ ۷۲۳۷۰ 

۶۴۱۸ ۱۰۴ شینډنډ
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۳۱۹۲۸ ــــــ ۵۴ ۶۱ ــــــ ۵۳۱۶۰ ۶۵۵۰
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۵۷ ۲۶۰۸
۰ 

۳۶۵۰ ۵۸۱۹۰ ۲۴
۰ 

۲۳ ۲۲ ۶۸۰ ۱۲۲۶۲
۰ 

۲۸۱۴۹
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۱۸۹۶ ۵۰ گلستان
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۳۰۰۰ ۳۸ ۳۸ ــــــ ۱۵۰۹۰ ۲۳۹۰
۰ 

۶۵۳۳۰ ۱۱۰۴۲
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خاِک 
 سفید

۱۸ ۲۳۳۶
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۲۰۰۰ ۵ ۱۷ ــــــ ۷۱۱۴۰ ۲۲۵۰
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۱۲۶۱۱
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۲۱۷۲۵
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۱۲۱۱ ۵۲ فارسي
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۱۴۳۷۶ ۶۵۵۸۰ ـــ ۴۴ ــــــ ــــــ ۷۸۱۸۰ ۱۱۲۰
۰ 

پورتنۍ شمـېـرې په کابل افغانستان کې د کرنې د وزارت د پالن د ریاست له پلوه موږ ته راکړل سوي دي. د ځمکو ورکړل سوې شمـېـره 

 ایکره یا هکتاره ده.   ۰ ۴۷۷۴متر مربع او یا  ۱۹۳۶مترو کې ده =  ۴۴متره په  ۴۴په جریب ده. یو جریب 

 
کمیسیون سره د کمشنر افسر یا د لوژیستیک افسر په توگه مل وو وایي : جگړن ریند چې د افغان سرحدي تحدید له 

کال لپاره ډوډۍ برابره ۀ لښکر ته د یوۀ " ډېـري وایي چې فراه ډېـر شتمن دی، او یوازې همدا ځای کوالی سي یو
اسې هم کړي، خو دا ادعا پر دې فرضیې والړه ده چې که زمینداور په فراه والیت کې ورگډ کړای سي )چې همد

 ـې کوالی هم سي، زما په فکرئدا یوه مبالغه ده، خو په عین وخت کې دا والیت  چې لرمۀ ده(. زه هیڅ شک نـ
کـېـدای سي په فراه باندې د څو میاشتو لپاره تکیه وسي." فراه په دې باب هم ډېـر مهم دی چې د کندهار او هرات 

ځایونه واشیر دی )یا نور چې ورته گوته نیسي  ریت دی، نوتر منځ د اړتیا وړ توکیو د راټولولو یو عمده موقع
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مه همدلته دلپاره  ورځو تنو جنگیالیو سره په فراه کې د پینځو ۹۰۰۰زمینداور( او سبزوار دي. ایوب خان له خپلو 
نه وکړه چې زمینداور ته موقع ورکړي چې د اړتیا وړ توکي ورڅخه راټول سي او دلته د اړتیا وړ توکي ډېـر پریما

َمونډه غالت دې په فراه کې زیرمه  ۴۰۰۰۰ژ( فرمان ورکړی چې  –ول. په دې وروستیو کې عبدالرحمن )خان 
د وچکالۍ او قحطۍ کال به ۀ ز کال، چې اټکل کـېـد۱۸۹۳جوړ سول. په  په کېز کال کې گودامونه ۱۸۹۳سي. په 
آنو او  ۸عادي کال کې غنم یو َمونډ په  سیره په یوې روپۍ پلورل کــېـدل. په ۴۰سیره او وربشې  ۲۹وي، غنم 

 سیره په څلورنیمو آنو خرڅـېـږي. ۴۰َمونډ ۀ وربشې د یو
په گلچین ډول د سیکهانو د دویمې قطعې خان بهادر صوبه دار محـمد  د فراه د ولسوالۍ په هکله الندني معلومات

چې په ۀ ندهار د فراه له الرې سفر کاوحسین خان د ورځینو یاددښتونو د لیکنو له مخې راټول سوي دي، دوی له ک
 قره تپه کې د افغان سرحدي تحدید له کمیسیون سره یو ځای سي : 

  
 د کورنیو شمــېـر قومونه کلي

 ۱۰۰ تاجیکان َموضـَـع بَستو
 ۱۲۰ تاجیکان موضع یازده

رجيۀ دِ   ۳۰۰ نورزي گـــ 
 ۵۰ نورزي یاۀ دِ 

 ۴۰ نورزي شورآو
 ۱۴۰ بارکزي نــَـو ِده
 ۱۰۰ اڅکزي کــَـنــَـسک
ج  ۴۰ اڅکزي ر 
 ۲۰۰ اڅکزي گیراني
 ۶۰ بارکزي برن گگ
 ۴۰ بارکزي ریگي

 ۴۰۰ نورزي دینۀ دِ 
 ۵۰۰ نورزي مساو
 ۲۰۰  اسحاقزي  شولیگان

 ۲۵۰ نورزي ځگۀ دِ 
 ۳۰۰  علیزي  شینه
 ۲۰۰ اڅکزي گنج آباد

 ۳۰۴۰ ټول ټال
 

سو کوالی په بشپړ ۀ درېـدلو، موږ ونـۀ موږ د فراه په عالقې کې ونـچې نوموړی صوبه دار وایي چې : " له دې 
تر  موږ خو هغه څه چېـې څومره دی. ئډول ډاډه سو چې په فراه کې کوم قومونه ژوند کوي او د کورنیو شمــېـر 

هغو د او دی  «1کاوه استان»دې دمه له ارباب سلطان محـمد څخه اوریدلي او دې یو متجربه سړی دی او د 
د فراه روډ د سیند په دواړو غاړو کې ځمکې  نسلونه نسلونه ته لـېـواله دي چې ویلوشمـېـر  د قومونو د کورنیو

 کري. دی دا شمـېـر داسې ښیي : 
 

 کورنۍ ۸۰۰ بارکزي  ۱

 ۱۰۰۰ اسحاقزي او علیزي دواړه ۲

 ۴۰۰۰ نورزي ۳

 ۵۰۰ اڅکزي ۴

 ۱۰۰۰ تاجیک کورنۍ ۵

 
موږ به د کورنیو مجموعي شمـېـر وروسته وگورو چې له ورکړل شویو شمـېـرو څخه ال لوړ دی او دا به د کلیو په 

 تشریحي لیست کې وړاندې سي. 
کاله  ۷۰هغه تاجیکان چې د فراه په ولسوالۍ کې استوگن دي په اصل کې له سیستانه دلته راکډه سوي دي. دوی »

ـې په جامو ۀ ئـې ژبې کې، نـۀ ئد استوگنې لپاره غوره کړ؛ دوی دلته راغلل خو نـ ـېئمخکې دلته راغلل او دا ځای 
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 7تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 

هغه مهال په دې سیمې  کورنۍ ۲۰۰۰ز کال مخکې ددوی ۱۸۷۹ـې به عقیدې کې کوم بدلون راغی. له ۀ ئکې او نـ
الیان تیت سول؛ ، افغان وونیوـې په ولکه کې ئکې وې. کله چې برتانوي سرتیري دې سیمې ته ننوتل او کندهار 
ـې السوهنه پیل کړه، او له دې چې تاجیکان په ئخلکو دلته او هلته سرونه راپورته کول او د خلکو په چارو کې 

وگورئ راتلونکې مقاله.(، د فراه د والیت ټولو اصلي استوگنو  –مذهب شیعه دي )ییت وایي چې دوی سنیان دي 
ـې لوټ او چور کړل، ئوژل، ددوی کورني څاروي او ملکیتونه ـې وئتنه  ۱۰۰وگړو په دوی برید وکړ او ددوی 

ـې اخراج او وشړل. له دې سیمې ئـې له ځانه سره یوړې او د فراه له مربوطاتو څخه ئددوی څو لوڼې او ښځـې 
 ـې مشهد ته الړلئشمـېـر د چخانسور له الرې سیستان ته وتښـتـېـدل او یو شمـېـر یو څخه په تښـتـېـدو سره ددوی 

( کورنیو ویل سوی شمـېـر د هغو کورنیو ۱۰۰۰په پورتنی لیست د زرو ) ـې پناه واخیستله.ئاو همدغو ځایونو کې 
ـې ئسوي دي او فراه ۀ ز کال کې فراه ته راستانـ۱۸۸۲دی چې له یادو شویو کلونو وروسته بـېـرته په بله وینا په 

ې په الش جوین، سیستان، مشهد او نورو سیمو کې کورنۍ چ ۱۰۰۰خپله د استوگنې سیمه غوره کړې ده. پاتې 
 راستـنې سوې. دي ۀ نــتیتې سوې بـېـرته 

مـېـره ډول ډېـر کې اوښان، پسونه او خوراکي غالت د کابل، غزني یا کندهار په پرتلې په بې ش« عالقې»په دې 
 ۵ویو څښتن د هر څاروي پر سر ـې دا ده چې د څارئددې عالقې لپاره دوه ډوله مالیه ټاکل سوې ده، یو ډول  دي؛

کابلۍ روپۍ ورکوي. رمو ته  ۳۰کابلۍ روپۍ، یوه کابلۍ روپۍ د هر اوښ پر سر او د هرو سلو پسونو پر سر 
پسونه ولري نو پر مالیې برسیره  ۱۰۰۰۰تر  ۹۰۰۰ټاکلی شمـېـر غوره سوی دی چې هره رمه کوالی سي له 

له بزگرانو څخه د خوراکي غالتو اخیستل  ـېئ. بل ډول لريري ـې هم نیول کـېـږي چې څومره وئکلنی شمـېـر 
 دخرواره غنم  ۴۰۰۰مالیې په ډول او  نقدینه د غنمو پینځه زره هراتي خرواره د فراه له خلکو د ځمکو د ي.د

 چېپه ډول ( ژ -د تابوکه په معنی پوه نه سوم خو په هندي مرهټي ژبه کې د لوی او کواړۍ په معنی ده ) 2تابوکه
دا صرف جریمه او اخیستل کـېـږي.  ه په کلني ډولهراتي خرواره غالت کـېـږي له دوی څخ ۹۰۰۰ـې ئدواړه 

 مالونو باندې د مالیې په ډول وضع سوې ده. )ییت. اې. بي. سي.( ۍ پرسوداگر دمالیات دي چې 
ې د مواصالتو د ودې او پورې له ظواهرو داسې ښکاري چې په ولسوالۍ ک  د پورتني راپور د لیکلو تر دې مهال

 پرمختگ لپاره هڅې تر الس الندې نیول سوي دي. 
لوی لوی کاروان دې کې « مایلو ۱۲»اوس هغه کال دی چې امیر فرمان صادر کړی چې په هرو دریو فرسخو 

  ال وختي پیل سوی دی. کار  سرایونه جوړ سي او د کندهار او هرات تر منځ 
له هرې ولسوالۍ څخه چې دا الره تـېـرېـږي د هماغې ولسوالۍ ولسوال خپله د کارگرانو ونډه ورته برابروي او 

ۀ ـې مخ په بشپړېـدو ده. همدا شان دغـئبرخه  ډېرۍکار ژر پر مخ الړ سي او د کارونو چې خپله ټوله هڅه کوي 
دې د ه دې له همدې ځایه تر چخانسور پورې فرمان ته ورته بل فرمان صادر سوی چې د الش جوین له الرې څخ

 دی پیل سوی. ۀ ـې تر اوسه نـئسړک په اوږدو کې کاروان سرایونه جوړ سي خو کار 
و رد خوانینو د سپ»رداره توپک د فراه د ولسوالۍ د ملکي وگړو وجاغ ۱۲۰۰ز کال کې، ۱۹۰۴ویل سوي چې په 

 په السونو کې دي. « په گډون

د فراه ښارگوټی د خپل مساحت  دي چې : په دا تیرو شلو کلونو کې ۶۲ – ۷، ۳۲ – ۲۲:  )کال یا ښارگوټی( فراه
تنه اټکل سوی دی. فراه له کندهاره تر هراته د تللې  ۲۹۴۳۰ـې ئله اړخه مخ په پراخـېـدو دی. د وگړو شمـېـر 

او  ال شمال خوا ته پراخه کړهواقع ده؛ کله چې نوې لویه الره جوړه سوه د فراه ښار خپله لمنه  الرې په اوږدو کې
اوس دا لویه الره د ښار له منځه تـېـرېـږي. دا ښار بریښنا لري او څو کاله وړاندې یو معاصر روغتون هم په کې 

منځني ښوونځي او یوه لیسه  ۷لومړني ښوونځي،  ۲۹کلیوال ښوونځي،  ۴۲ودان سو. د معارف په هکله : فراه 
 یوه ورځپاڼه هم لري. ۀ په نامـ« سیستان»ز کال راپه دیخوا د ۱۹۴۸. له مسلکي ښوونځي لري هلري او هم دو

ز کال په ژمي کې یو ډېـر لوی سیالب دې ښار ته لوی تاوان ورپیښ کړ او ویل سوي چې تقریباً ټول ښار ۱۹۷۱د 
 په کې له منځه تللی دی. 

فیټه. پخوا دې  ۲۵۶۰: لوړوالی :  فراه د اوسني ښار موقعیت په الندې ډول شرحه سوی دیز کال کې د ۱۹۱۲په 
افغان سرتیري په کې دي چې د والي ځای ډېـر اهمیت درلود. هغه پخوانۍ لویه فراه اوس ټوله تشه ده، یوازې 

بدرگه چیان دي؛ ټوله سیمه په کنډوالو اوښتې او ویجاړه سوې ده، یوازیني د استوگنې ځایونه د لښکرکوټ یا 
 مایله لیرې دی. ۱۶۲مایله واټن لري او له هراته  ۲۴۵د واشیر له الرې له کندهار  گارنیزیون بارکونه دي. دا ځای

ـې ژور ئورسره گډ دي او ورالندې ۀ تر دې ځای گردچاپیر له خټو جوړ یو بند راتاو دی چې میده یا ټوکلي واښـ
استحکامي خټین بند ۀ چې په آسانه په اوبو ډکـېـدای سي او دا خندق په حقیقت کې د همدغـ خندق کـېـندل سوی

په منځ کې ده او د  حصاردوې دروازې لري : د هرات دروازه مخ په شمال د  حصارکرښه ده. دا  يدفاعلومړنۍ 
د فراه له والیت څخه د . واقع ده ـې سویل ته دهئکندهار دروازه دقیقاً د هرات ددروازې مخالف لوري کې چې مخه 
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 7تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 

ـې د ئدی خو الره الرې خالصی  لهسویلي دروازې ته السرسی  یا ییت شرحه په الندې ډول ده :" د کندهار
ـې د ئدیوالونو له منځه په دې ډول تـېـرېـږي چې نیمایي یوه خوا لنډه الره باندې دډبرو الره ده او نیمایي بل خوا 

قابل لوري ته الره د هرات د دروازې یعنی د کندهار د دروازې م له سره تیره سوې الره ده. همداسې  کیڅ یا خندق
لښکرکوټ د بڼ ترڅنگ ده چې مرحوم والي جوړ کړی وو او د ښار په شمالي ډډه کې واقع دی. له دې سره  ده.

ـې له ډېـرو پخوا وختونو له دې ځایه وتلي دي او اوس ئدی. ټول ملکي استوگن وگړي ۀ سره فراه اوس ښارگوټی نـ
کوي؛ ۀ ـې دلته جوړ کړي دي. ان والي په خپله دلته ژوند نــئیوازې دلته یو پوځي غ نډ دی چې مرکز او بالکونه 

ـې له دې ځایه ئد سپاهیانو کورنۍ او نور اړوندان ۀ والي دلته یوازې د ورځې له پلوه دفتر کې وي خو کورنۍ او دد
مایل دباندې په کلیو کې ژوند کوي. دا ځای اوس په بشپړ ډول یوازې او تک تنها ښکاري؛ هغه کورونه چې د نیم 

ویل کـېـږي  په ارتوالي پخوا دلته د ښار ددیوالونو په منځ کې ول ټول له یوې مخې کنډواله او مخ په نړېـدو دي.
دي. په دیوالونو کې راتاو دغه ۀ د دوام نــ نور ـېئ مالگه ده او خوسا سوې ده او ودانې، خاوره ځای چې ددې

ـې بڼه بدله کړې ده. دلته او هلته د سپاهیانو ئغوچوړو او سوریو ځمکه اوس ټوله د خاورو او لوټو کواړۍ ده چې 
یادېـږي یو څو ۀ له خټو جوړې ټیټې ټیټې جونگړې خال خال خورې ورې دي، او هغه څه چې د بازار په نامـ

خوارې اوفقیرې هټۍ دي چې په نیم قطار کې څنگ پر څنگ د هرات د دروازې ته نـېـږدې پاتې دي. بازار ته 
د والي رسمي استوگنځی او دفتر دی چې پخواني والي  ې په شمالي گوټ کې د نظامي کال او د بازار تر منځنـېـږد

حالت کې دی، دا یوازینۍ ۀ ارواښاد سردار محـمد یوسف خان جوړ کړی وو او التر اوسه د بیارغاونې په نسبتاً ښـ
او په مرکز کې  ته پرته دهلویدیځ او سویل ختیځ شمال  په جغرافیوي لحاظ،ودانۍ په دا ټوله سیمه کې ده. د فراه 

یوازینۍ دوه دروازې په دقیق ډول د یوبل په مقابل لوري کې دي. دا ځای له دباندې مجلل ښکاري. که ورته 
ـې په دوه وو ئاو گردچاپیره  فیټه لوړ دی ۴۰یا  ۳۰ته یا غونډۍ یا د خټو یو حصار دی چې شوگورئ نو ټینگه پ

یا په دیوالونو کې پټ د سنگر پناه ځایونه دي چې تر ښار راتاو د دیوال پر هر مخ کې « هشیارون»کرښو کې 
له  سوي دي، سره له دې چې دا ځایونه مخ په کنډواله کـېـدلو دي خو بیا هم د رغاونې وړ دي.   همداسې ځغلول

خو خندق په اوبو ډک دی او راتاو دیوال الندې کیڅ یا خندق تر ډېـره په درویو یا نی باندی ډک دی  ترښاره 
یوازې پاکولو ته اړتیا لري. له ښاره د راتاو دیوال گرد چاپیره یو ځل بیا پلنډۍ یا باتالقونه یا جبه زارونه دي او 
ناشوني ښکاري چې ددومره اوبو له منځه دې نقب ووهل سي. که جبه زارونه وچ هم سي خندق د هغو اوبو په 

په ډنډونو او څاه گانو ۀ که دننه هر ډول اوبـ برابروي.ۀ حصار ته د څښاک اوبـۀ ـکانال بیا ډکـېـدالی سي چې دغ
ورباندې قطع سي نو ۀ دي، خو فرض دا دی چې که د سیند اوبـۀ ـې مالگینې او بدې اوبـئخو ټولې  ،وي به ،کې دي

لوړ او ټینگ ښکاري او هر وخته کافي وي. د غونډۍ پر سر دیوالونه له دباندې ۀ به تر یوۀ دا تروې مالگینې اوبـ
خوړل له دننه خوا دیوالونه هوا ځپلې او جوړ کړی دی.  په ډول یو یو لوړ گردۍ ب رج د مورچل ـېئ یارډو کې ۴۰

ـې وحشتناک او ئـې په کې جوړ کړي دي او تر برجونو الندې ورانوالی ئپورې اشکال ۀ په زړ چېدي سوي 
، مستطیلي بڼه لري هـې گردي ته بدله سوې نورئخه په استثناء چې بڼه بدرنگه ظاهر لري. دا ځای له خپل لویدیځ څ

یارډو تر منځ دی. استحکامي کال ددې ځای په شمالي گوټ کې  ۸۰۰او  ۷۰۰ـې د ئاو د اړخونو ظاهري اوږدوالی 
ـې تش ځای ئیارډه دی، دننه  ۲۰۰ـې شاوخوا ئلري، لویوالی ۀ ده، دا کال له څلورو اضافي دیوالونو پرته بل څه نـ

د توپ گردۍ گولۍ دي چې له توپونو او مهماتو سره یو ځای له  شمــېــردی، یوازینی زیرمتون چې لري یو 
روزگان څخه راوړل سوي او دا هم له خټو جوړ په یوې جونگړي کې ایښودل سوي دي. د ښارگوټي د دیوالونو له 

سي ۀ هیڅ څوک نـ ـې وویل چېئده سوي او ما ته پاسه د دریدلو ځایونه په ډېریو برخو کې کهـېـدلي یا فرسو
ورختالی چې ورباندې وگرځي. پر دیوالونو باندې د دریدو ځایونه په ډېـریو برخو کې د پارچاونو او ماتو ځایونو 

ـې چارې پیل سي ئتر منځ د مقوسو تاقچو په درولو سره یو څه رغول سوي خو مخکې له دې چې د رغاولو لپاره 
رونو ته اړتیا سته. دا د دیوال په ډېـریو ځایونو کې د توپخانې په اور په آسانۍ نړېـدالی سي خو له ډېـرو نورو کا

ـې ورانول سخت کار ښکاري. ددې ئکار سوی دی له پوځي اړخه  ډېـردې چې تر غونډۍ الندې تر خاورو الندې 
غرنۍ غونډۍ  والي په لیرې دا دی چې له سویل ختیځ لوري د دوه وو مایلو ځای تر ټولو لوی د ضعف ټکی

 ـې واټن وټاکم له دې کبله مېئم یا درلود چې اندازه واخلۀ ورباندې راسپرې دي. څرگنده ده چې ما دومره وخت نـ
ه وویله، له بله اړخه ددغو غرنیو حاکمو ځایونو اهمیت په دې کې لږ کـېـږي شمــېــرد سترگو په لیدلو یوازې دغه 
پر څه شي اور کوئ، د  بل کړئ تاسو له خاورینو غونډیو او له خټو جوړو کورونو پرته چې که له دې ځایه اور بل

ـې په څارویو راوړئ ئواټن الرې څخه او بیا  ۴۰۰توپ هره مرمۍ چې د ریل په قطارونو کې له میرف څخه له 
کوم چې په دې دیوالونو کې په ۀ ـې په سختۍ سره دلته راورسـېـږي، او گومان نـئضایع کـېـږي ځکه اور به 

په دې وروستیو کې امیر فرمان صادر  تگ هیله هم ولرالی سي.و مرمیو د راډېـرتحصن کې راگیر سرتیري دې د 
کړی چې د څلویښت زره َمونډه غالتو د زیرمې لپاره دې گودامونه جوړ سي او دا اندازه دې تل باید په گودامونو 

ه کار اخیستلو تدي ي وکې موجوده وي. دا گودامونه چې گنبدي چتونه لري او د والي استوگنځي ته نـېـږدې جوړ س
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کلي او د  ډېـرچمتو دي. دیوالونو ته السرسی له سویل ختیځ لوري مخ خالصی او آسانه دی خو دې اړخ کې 
 ـې باید همواره سي. "ئباغونو دیوالونه دي چې د نیم مایل په شعاع ځای کې دي، له دې کبله لویدیځه خوا 

شونې هم سته چې ددې ځای په هر گوټ کې  " دلته د نړیدلو دیوالونو بې شمـېـره ټوټې او د خټینو کورونو پاتې
کوزه د کلیو خوا ته شیوه  ،خال خال کنډواله کنډواله پراته دي او باید ونړول سي. له بلې خوا د ځمکې د حصار خوا

سته خو برعکس د حصار مدافعینو ته ۀ سوې ده او د پوځي پرمختگ لپاره داسې کومه طبیعي مانع یا پوښښ نـ
دیوالونو الندې نفوذ تر رخه کوي. له دې چې دا ځای په جبه زار کې جوړ سوی دی نو اوبو پریمانه پوښښ ورپه ب

وي چې دا ځای هماغسې چې ۀ ـې د بې حرکتو اوبو ډنډونه جوړ کړي دي؛ دا به د تعجب خبره نـئکړی دی او دننه 
ـې ئل سي او سوري که ودانۍ ونړوـې ورڅخه کډه سوي دي. ئاو ټول استوگن وگړي  دیښکاري ډېـر غیر صحي 

لږ سي. په دې لښکر گوټ کې یوازې د کابل پینځه پلې قطعې دي او درې  ـېئ ډک سي نو د ناروغیو اندازه به
ـې غرنی توپ دی. له ما څخه وغوښتل سول چې ئایس. بي صحرایي توپونه او یو ۀ ـې زاړئتوپونه لري چې دوه 

تنو مجهز وي،  ۳۰۰سي کـېـدای چې په ۀ تنو پر ځای نـ ۵۰۰ډگروال د   ددې غنډ پلټنه وکړم او دا کار مې وکړ.
دی. دا د خپرې ۀ د مرستیال قوماندان او د دوه وو یا دریو جمه دارانو پرته نور دفتر ورته پاتې نـۀ او ددۀ او دد

کوالی میاشتني خدمت کولو پایله ده، او دې ته په کتلو ۀ سوې کولرا او په روزگان کې د هزاره گانو پر ضد د اتـ
د  ـې دا کـېـږي چې ټول په همدې حالت کې دي.ئهر افغان خدمتي غنډ ته الړ سم معلومات راټول کړم او پایله  مس

ژ( -ۀ ـې پښتو وي یعنې پښتانـئ)ښایي دلته ټایپي غلطي وي او موخه « بستو؟»فراه گرد چاپیره کلیو کې تاجیکان؛ 
عمده اقوام دي. دا تاجیکان د فارسیوانانو ـې ئتوگن دي او دوی ـې په لویدیځ کې اسئـې په سویل کې او یزیدیان ئ

برخالف س نیان دي، چې ټول فارسیوانان شیعه گان دي." فراه روډ له شمال ختیځه د سویل لویدیځ پر لور بهـېـږي، 
ې د هرات ځای کې چې سیند شمال کۀ او د ښارگوتي له شماله دوه مایله لیرې د ښارگوټي له ډډې تـېـرېـږي. په هغـ
د سیند د دایمي غاړو او د ۀ دی او اوبـۀ له سړک اوړي د سیند بستر په ارتوالي کې د مایل له ربعې ډېـر ارت نـ

ـې پلنوالی له دې غاړې تر هاغه بلې پورې ئکال کې د مې په میاشت کې  ۱۸۹۳اوسني کانال تر منځ بهـېـږي او په 
 «ییت»بندونو پورې رسـېـدلې.  -ډ په ندرت د آسونو تر گیۀ او اوبـ یارډه وو ۶۰

  کال کې ورکړي دي :  ۱۹۰۰ددې کال په هکله الندیني معلومات بومي مخبر په 
 گامونو کې ده  ۵۰سیمه : دا کال یا حصار د سړک د لویدیځ په 

 بڼه : مربع
الی لري. دا دیوالونه فیټه پریړو ۱۵فیټه پریړوالی او په بیخ کې  ۵فیټه لوړ او په پورتنۍ برخه کې  ۳۰دیوالونه : 

خښتو جوړ دي. د تیرې مې په میاشتې کې ددیوالونو یو برخه « کچه»او مخ په نړېـدلو دي چې له خامو ۀ زاړ
 ده سوې. دیوالونه تیرکشونه لري. ۀ ـې کومه هڅه نـئراونړېدله او د بیا رغاونې لپاره 

یا خامو خښتو جوړ دي. « کچه»دی چې له  برج مورچلونه : څلور ب رج مورچلونه دي او یو یو په هر گوټ کې
 جنگیالیو د ځای ظرفیت لري.  ۲۰۰مورچل د  - دوی په نړېـدلي حالت کې دي. هر برج

ـې په لویدیځ دیوال کې ده. دا دروازې له لرگیو ئـې په ختیځ مرکز کې؛ بله ئدروازې : دوه دروازې لري یوه 
نجي میخونه په کې وهل سوي دي. د تیرې مې په میاشتې انچه پریړوالی لري او لوی ټینگ بر ۶جوړې دي چې 

 ـې بیا رغاونه وسوه او ډېـرې ټینگې دي. ئکې 
 کیڅونه یا خندقونه : کیڅونه ډک سوي دي

حصار ته د اوبو یوه ویاله د یوې کوچنۍ سرپټې الرې  ـې فراه روډ ده.ئد اوبو برابرولو یوازینۍ سرچینه ۀ : اوبـ
دباندې ۀ له اړخه ننوځي، دا ویاله څلور فیټه ژوره ده او بیا د سویلي دیوال له الرې اوبـپه وسیلې د شمالي دیوال 

 وځي. 
تنه ملکي کسان په کې دي( د حصار دننه په نامظم ډول په حصار کې دننه تیت  ۸۰دننه : بارکونه او بازار )چې 

 دي. 
توپونه : ویل سوي چې دلته څلور میله توپونه دي او د حصار په مرکز کې ځای پر ځای دي. ویل سوي چې دا 

ۀ . ویل کـېـږي چې د یوخولې له الرې ډک کـېـږينري میل د توپونه په اوسپنینو ټایرونو باندې ټینگ سوي او د 
 انچه هاویتزر توپونه دي.  ۶یا  ۵ـې ئتوپ د میل قطر درې نیم یا څلور انچه دی او پاتې نور درې واړه 

ـې د ئ شمــېــربکسونو کې ټول سوي دي، دا بکسونه یو  ۱۲توپ او د هاویتزر د توپونو مهمات په ۀ مهمات : د واړ
ـې هم د اوسپنې دي. دا بکسونه د توپ تر څنگه د حصار په مرکز کې ځای پر ځای سوي دي. ښایي ئلرگیو او څه 

 مرمۍ به وي.  ۳۰ي نو په هر بکس کې که ډک و
زیرمتون کې ځای پر ځای دي. همدلته د ۀ باروت د حصار د مرکز په شمال لویدیځ کې له خامو خښتو جوړ یو

 ډزه  وي.  ۱۰۰و وسلو لپاره هم مهمات ځای پر ځای دي چې ښایي د هر جنگیالي لپاره یکوچن
کنگ کې له ۀ )چې په قلعـ« کنډک»لی پلتن صحرایي توپونه، یو پ ۳غنډ ۀ ز کال کې ویل سوي چې د فرا۱۹۰۳په 
توپک لرالی سي. دا سرتیري  ۵۰۰تنه دي( لري، او په دې توگه ټول ټال  ۱۰۰ټولي ال لږ شمـېـر کې دي او ۀ یو
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تنه خاصه داران ) چې اوس په الش جوین کې ځای پر ځای دي او سنایدر  ۲۰۰ –په سنایدر توپکو سمبال دي 
 (. ۱۹۰۵پاره )بـېـالبـېـل ډول وسلې لري(. )ایس. ایم. س ۷۰۰توپک لري(، د خانانو 

د سرتیرو بولنه یا قومانده پر  فراه د غنډز کال( د ۱۹۰۶غالم احمد چې په فراه کې اوسـېـږي )« ډگرمن»بِرِگټ  
 هم په دې کې راځي. « لښکر کوټ»غاړه لري چې د گرشک گارنیزون 
ـې ئد گورنر آخوندزاده په غیابت کې رسماً په کار وگومارل سو او دې کار ته  برگټ غالم احمد خان د چخانسور

 (.  ۱۹۰۶ز کال کې مقرر سو. بومي معلومات . ۱۹۰۶مهاله دوام ورکړ چې د هرات موسی خان په ۀ هغـ
مزاري کنډک  ـې دئپورتني غ نډ ته مو چې نغوته یا اشاره وکړه او هغه بل د فراه د کال گارنیزیون مو یاد کړ دواړه 

 یادېـږي. ددوی ډگروال، مهردل خان دی، مهردل خان د کابل یو افغان خوگیاڼی دی. ۀ په نامـ
ز کال کې په افغان سرحدي کمیسیون کې د بلوڅانو استازی وو ویل سوي ۱۸۹۶سردار محـمد عمر خان چې په 

 چې د فراه خاصه دارانو بولندوی یا قوماندان دی. 
سپتمبر په ۀ اکو ځانونه د فراه د گارنیزیون په پراخولو کې ځانونه بوخت کړل. د همدغـز کال کې چارو۱۹۰۳په 

توپونه ولـېـږل سي. د اکتوبر پر اوومې نیټې راپور  ۶میاشت کې یو فرمان صادر سو چې له کندهاره دې فراه ته 
مرستیال اضافي  ۵۶، کـېـدلتورکمني آسانو په وسیله کش  ۷ـې د ئتوپونه چې هر یو ۀ څلور دراند"ورکړل سو چې 

له کندهاره د فراه ۀ بدرگه سپار شمــېــراو د توپخانې له بولندوی سره مل یو غټ  په مهماتو بار کچرې ۱۰۰آسونه، 
تنو لغماني خاصه دارانو ته امر کړی چې مخ  ۳۰۰پر لور وخوځـېـدل." دا گنگوسې هم خپرې سوي دي چې امیر 

ز کال د اکتوبر د میاشتې ۱۹۰۳په فراه وخوځي. دا هم ویل سوي چې په کندهار کې والي او لوی قوماندان دواړه د 
په  ـېئپر دې پالن باندې  ول او بوختیاوړي کولو پر طرحې باندې خورا زیات په لومړۍ اونۍ کې د فراه د پ

سته چې له فارسیانو سره مناقشات او د ۀ . شک نـۀکې د شپې له پلوه کار کاو « ژ –محرم توب » یوازیتوب
«. ) ژ –سي  چې فراه تقویت»افغانستان په سویل لویدیځ گوټ کې د نا آرامیو پایلو دغه ډول فعالیت ته لمن وهلي 

 (۱۹۰۳ –بومي معلومات 
ز کال کې ورکړې ده. دا هغه ۱۹۰۵د فراه د گارنیزیون په هکله د معلوماتو الندینۍ ټوټه ډگروال مک موهن په 

دا راپور د اضافي توپونو د لـېـږد قصه تصدیق ۀ تازه او وروستي معلومات دي چې زموږ الس ته راغلي او دد
صحرایي او یو اتومات ماشینگڼ  ۶ا په هکله باید ووایم چې اوس دوه غرني توپونه، ي. د توپچي ځواک د پیاوړتیکو

دي ویل سوي. ۀ د اضافه کـېـدلو په هکله کوم څه نـ وـمي سرتیرو او یا هم د خاصه دارانئورزیات سوي دي. د دا
 دی. کنگ ته استول سوی ۀ یوازې دومره ویل سوي چې له سلو تنو جوړ د پلي ځواک یو ټولی قلعـ

 ز کال کې د بومي سرچینو له مخې راټول کړي دي :۱۹۰۴د سیستان مأموریت الندني معلومات په 
هرات د لویې الرې په اوږدو کې د فراه روډ د ختیځ په دوه مایلۍ کې واقع دی. دا ځای د والیت  –" فراه د کندهار 

 ـې داللت کوي. ۀ ئد اداري مراکزو ټکی دی او له همدې کبله پر نامـ
ـې میر عثمان خان د کابل اصلي اوسیدونکی دی؛ نوموړی  د والیت د ټولو مالیاتو د راټولو « ئسرشته دار»

 مسؤول دی. 
ز کال کې د کندهار والي وو ویل سوي چې د ولسوالۍ ۱۸۸۰سردار مهر علیخان د امیر شیرعلیخان زوی چې په 

 حاکم دی. 
د ډاگ یا پوست مسؤول دی او په همدې ښار کې ژوند کوي. د  د فراه میرزا محـمد یوسف خان چې یو قزلباش دی

 چخانسور لپاره د کابل او هرات پوستې او لیکونه له فراه څخه د الش جوین له الرې ځي راځي. 
میرزا محي الدین دلته د گمرکاتو د دفتر مشر افسر دی. فراه په خپل چم گاونډ کې یو شمـېـر په وگړو ډک کلي لري 

 اړتیا هر ډول توکي ورڅخه برابرېـدالی سي."د ه غالت تولیدوي او دا تولید دومره ډېر دی چې  چې بې شمـېـر
 

 بیانور 
 فراه روډ

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

 لوستی شی.
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