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 لودویک آدمک 
 

کورنۍ په کې    ۲۵۰و په سیمې کې د یوۀ ځای نوم دی چې  انمشیدیجدا د    : )ن(  ۶۲  –   ۳۴،  ۳۴  –  ۴۷  :علي آباد
 .  مایلۍ کې واقع دی ۶۰دا ځای د جو نـَـو د شمال لویدیځ په اوسـېـږي او اکثریت ئـې جمشیدیان دي. 

مایلۍ کې یو کلی    ۱۸دا د دولت یار د سړک په اوږدو کې د هرات د ختیځ په    :۶۲  –  ۲۸،  ۳۴  –  ۲۰  :علي افغان
  ۲۵۰کورنۍ اوسـېـږي. دا کلی   ۵۰دی. د کلي ملک ابراهیم نومـېـږي چې په قوم جمشیدی دی. دلته د جمشیدي قوم  

ز  ۱۹۴۰د    مونډه دی. )ونلیس،  ۳۷۵۰قلبې ده چې د حبوباتو کلنی حاصل ئـې    ۱۵کورني څاروي لري. ددوی ځمکه  
 کال د جون میاشت(

  د سربُلند د شمال ختیځ خوا کې د یوۀ غرۀ نوم دی. په همدې چم گاونډ کې   :)ن(  ۶۱ – ۲۶،  ۳۳  –   ۵۴  : علي آغه
 یوه څاه هم سته. 

ویل سوي چې علي چپ د غونډیو یا غرونو په لمن کې واقع دی او د کمپ   :)ن(  ۶۱  –  ۴۲،  ۳۴  –  ۴  :علي چــَـپ
  –مـُـغـل بچه    –وهلو لپاره ښـۀ ځای دی چې له کاریز څخه پریمانه اوبـۀ لري. دا هم ویل سوي چې دا ځای د پَره  

 مایله لیرې دی. )پیکاک(  ۱۶مایلۍ کې واقع دی او له پره )پرهره( څخه  ۳کالن د سړک د شمال په 
کورنۍ   ۲۵دا په سبزوار کې یو کلی دی چې د اڅکزیو او مَمسانیو    :)ن(  ۶۲  –  ۱۴،  ۳۳  –  ۱۹  :علي گودر  :علي گدا

 په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي(
 ۶۳ –  ۵۵،  ۳۵ –  ۵۴  :علي چولي  :وگورئ :علي گل

 و کلی دی.  د ادرسکن د شمال ختیځ او د هرات په سویل لویدیځ کې ی :)ن( ۶۲  – ۴۵، ۳۳ – ۵۰ :علیجان 
کورونه لری. )پیکاک( دا کلی د کرخ د سویل    ۱۵دا په کُرخ کې یو کلی دی چې    : ۶۲  –   ۲۵،    ۳۴  –   ۲۶  :علي کاکو
 مایلۍ کې واقع دی.   ۱۲لویدیځ په 
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دا د زیرک درانیو یو څانگه ده، وگورئ د کندهار ټوک. د هرات په والیت کې د الکوزیو یو   :الیکوزایي  :الکوزي
کورنۍ   ۱۰۰کمیسیون د ثبت سویو ارقامو د جدول له مخې تقریباً    تحدید د  د افغان سرحدي   –شمیر کورنۍ ژوند کوي  

 دي. 
  گزک چاه د سړک پر غاړه –ر بخش د قلعـۀ سرخ د شمال په یو نیم مایلۍ کې د شی : ۶۲ – ۲۷،  ۳۴ – ۳۰ :علیمي
 د علیمي په نامـۀ یادېـږي او ورته نـېـږدې یو کاریز هم په همدغـۀ نامـۀ یادېـږي. )میتلند( غونډۍ
چې ښار ته    کلي لري  ۵۳دا د هرات د والیت د نهو بولکونو یا ولسوالیو په منځ کې یو بولک دی چې    :الیجنان

ار سویل کې واقع دی. افغان گزیتر یا سیاسي تأریخي ژورنال د فارسي د شمال  نـېـږدې یو بل ته نـېـږدې عمدتاً د ښ
 کې ښیي.   ۶۲ -۴۱، ۳۳  -۵۶مایلۍ کې د الیجان په نامـۀ یو ځای په   ۳۹لویدیځ په 

د سـۀ درخت یوه کوچنۍ څانگه ده. ددې سیمې په چم گاونډ کې په دې نامـۀ کوم   :۶۲  –  ۵۵،  ۳۳  –  ۵۲  :الینجان
 )امام شریف(  کلی نـۀ ښکاري.

 ۶۲ –  ۲۵، ۳۴ –  ۲۳  :علي سوردان :وگورئ :علي سروني 
دا د چغچران په ولسوالۍ کې د استوگنې یوه سیمه ده چې د فیروزکوهي   : ۶۵  –  ۴۰،  ۳۴ –  ۳۰:قلعـۀ علي شیربیگ

 ۶۰ز کال کې( موال داد بیگ وو. دلته  ۱۹۰۴د قوم د زی حسیني څانگه په کې اوسـېـږي. د کلي ملک ئـې ) په  
یار د  دا کلی د دولت(.  ۱۹۰۴غواگانې او غوایان لری. )ډابس    ۲۵۰آسونه،   ۵۰پسونه،    ۲۰۰۰کورونه دي او کلیوال  

 . مایلۍ کې واقع دی ۸لویدیځ په 
کورونه په کې    ۸۰و  ان دا په کرخ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د جمشیدی  :۶۲  –  ۲۵،  ۳۴  –  ۲۸  :علي سوردان

 .  مایلۍ کې واقع دی  ۱۰داسې ښکاري دا ځای دې علي سروني وي چې د کرخ د لویدیځ په  ودان دي. )اې. بي. سي(  
)ن( کې واقع    ۶۵  –  ۳۹،  ۳۴  –  ۳۰همدا شان په همدغـۀ نامـۀ یو کلی په  و یوه څانگه ده.  دا د فیروزکوهیان  :علي یار

 .  دی
 دا د تایمني د قوم یوه څانگه ده.   :علي زایي
دا د درانیانو یو ستره قومي څانگه ده، وگورئ د کندهار ټوک. هغه لیست چې د افغان د سرحدي تحدید    :علي زي

کمیسیون ثبت کړی په هغـۀ کې د کلیو او وگړو یادونه سوې او ویل سوي چې د هرات په والیت کې د علي زیو 
   :کورنۍ ژوند کوي او په الندې ډول دي ۱۱۳۷

 

 کورنۍ ۱۰۰۲ په سبزوار کې

 کورنۍ  ۱۳۰ غوریانو کې په

 کورنۍ ۱۱۳۲ ټولټال

 
چې له بنِد تورکستان څخه شمال لور ته راکوزه سوې او په قعـلـۀ   دهدا یوه دره  :۶۳  – ۱۶  – ۳۵ – ۴۱ :هللا تیمور

 دره د چهارماق په نامـۀ څرگنده وه. )میتلند(  ولي کې د قراول خانې په درې کې وړاندې راوځي. تورکمنانو ته دا
 دا د تایمني د قوم یوه څانگه ده.  :عمله :اماله
او یو سړک چې له مچ کندک څخه تر    د هرات د ولسوالۍ په ختیځ کې یو کلی دی  : ۶۲  –  ۲۸،  ۳۴  –  ۲۲  :عمبر

 مایله لیرې دی. )اې. بي. سي( ۱۰تونیان پورې ځي له دې کلي څخه تیریږي. دا کلی له مچ کندک څخه 
دا په غور کې یو کلی دی. دا کلی د َوَرس د سویل ختیځ په لس مایلۍ او د مایل د    :)ن(   ۲۵  –   ۲۲،  ۳۳  –   ۲۵  :آنه

کورونه په کې ودان دي. دا کلی په همدغـۀ نامـۀ یوۀ   ۱۲۰ربعې په واټن کې واقع دی چې د تایمنیانو او خواجه گانو 
ر ته تاووي. صاحبداد خان وایي  تگاو کې واقع دی، دا تگاو له شمال ختیځ لوري راځي او همدلته خپله مخه سویل لو

چې تر تگاو پورې راغلی سړک هیڅ ډول ستونزه نـۀ لري خو امام شریف وایي چې دره ئـې زښته ډېره تنگه ده او  
دا فراه سړک ور ننوځي،   –د دوه مایلو او د مایل د ربعې په ثلث واټن پورته چې د گرشک   ؛سړک ډبرین او بد دی

کې د آنې له کوتل څخه تیریږي او ویل سوی چې د تگ راتگ لپاره عملي سړک   مایلۍ   ۴د آنې د شمال په  سړک  
   مایلۍ کې واقع دی.  ۱۴دي )اې. بي. سي( د آنې کلی د تیورې د سویل ختیځ په 

دا د سبزوار یوه عالقه داري او هم د یوۀ کلي نوم دی. دانار درې له عالقه    : )ن(  ۶۱  –   ۳۹،  ۳۲  –   ۴۶  :انار دره
اوښان تر السه کـېـدای سي. دلته د افغان گارنیزیون د آس سپرو یوه )سل    ۴۰۰ل چې وغواړو  دارۍ څخه هر مها

انار دره چې پخوا د شیخ آباد په نامـۀ یادېـدله په  ز(  ۱۹۱۲/  ۳کسیزه( رساله یا ټولی ځای پر ځای دی )ایم. او.  
او هرات سره پوله لري؛ په لویدیځ  ز کلونو کې د والي استوگنځی وو. دا عالقه داري په شمال کې له سبزوار۱۹۷۰

اه سره پوله لري؛ په ختیځ کې له خاک سفید او سبز وار سره؛ او په سویل کې له دشِت بابوس کاو قلعـۀ  کې له ایران
 . سره
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دا په کوۀ اناردرې کې یو غرنی ستونی یا تنگی دی چې له منځه ئـې د الش جوین  :۶۱  – ۳۹،  ۳۲ – ۴۶ :انار دره
چې سویل ته    ختیځ لوري پراتـۀ لري  –هرات عمومي سړک تیریږي. د انار درې غرونه په عام ډول د لویدیځ    –

 یو شمیر کلي ودان دي. )میتلند، پیکاک(  ئـې د بابوس دښته او په سویلي لمنو کې ئـې

  جَوند )چهار تاق( په   دا د مرغاب د سیند غاړو ته نیږدې  :)ن(  ۶۴  – (  ۱۲  –   ۱۶، )۳۵  –(  ۶  –   ۱۳)  :اندرمین
 شمال کې یوه غرنۍ لړۍ ده.  

دا د سبزوار د عالقه دارۍ قلعـۀ کاه کې د هاروت د سیند په ښۍ غاړه کې تر   :)ن(  ۶۱  –   ۲۲،  ۳۲ – ۲۵  :انگیرک
دا سیمه په فراه کې د کورونه لری. )اې. بي.سي(    ۴۰کاریزک الندې د دوه وو کوچنیو کلیو نوم دی چې ټول ټال  

 .  مایلۍ کې واقع ده  ۷دوست آباد د شمال لویدیځ په  

 راه روډ کې یو کلی دی.  دا په ف :)ن( ۶۴ –  ۳۵، ۳۳ - ۴۹ :انجه 
. داسې ښکاري چې دا سیمه د انجیل کلي لري  ۸۲یا ولسوالیو یو بولک دی چې    بولکونوپه نهو  هرات    ددا    :انجیر

 .  کې واقع ده ۶۲ –  ۱۵،  ۳۴ –  ۱۸سیمې ته نیږدې په 

 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۳دا د کرخ د لویدیځ په  :۶۲ –  ۳۱، ۳۴ – ۲۸ :انجیره 
فیټه. دا د کفتر خانې د غرۀ په سر کې یو کوتل دی چې له زنده    ۳۲۵۰لوړوالی    :۶۱  –   ۵۷،  ۳۴  –   ۱۷  :انجیرک

 جانه تر زیارتگاه پورې راغلی سړک ورڅخه تیریږي. 
و سړک »دهانـۀ انجیرک« ته ننوځي. له زنده جانه ختیځ لور ته په رارسیدلو وړاندې مخ خالصی »دامان« راځي ا

ز  ۱۸۸۴همدلته بل سړک راځي چې »پاره/ پره« ته ځي او دا سړک د »تیرې کاه« د سړک په نامـۀ یادېـږي او په  
کال کې زموږ سرحدي کمیسیون په همدغـۀ سړک مارش وکړ، دا سړک ختیځ لور ته پر مخ تللی او له یو شمیر  

ک له کوتله تیریږي. مخکې له دې چې سړک کوتل ته ورسیږي سړک له چشمـۀ  لوړو ژورو په تیریدلو سره د انجیر
د ښو وښو ډیر    خو  انجیرک څخه لومړی تیریږي. د اوبو دا چینه ښه ده او د پینځوسو آس سپرو لپاره کافي اوبـۀ لري

 لږ ځایونه لري.  
ل ډېر آسانه دی. لویدیځې ډډې  کوتل ته خت  ددې ټولې الرې په اوږدو کې سړک فوق العاده عالي دی او همدا شان 

فیټو پورې ارته الره ورباندې تللې ده. له کوتله کښته کیدل ډیر  ۲۰ – ۱۵باندې ختل نرم سر پورته والی لري او له 
څو لویې ډبرې دي چې الره ئـې بنده کړې    کې   یارډو واټن  ۱۰۰  يلومړ  په آسانه شیوه والی لري او ډیره لنډه الره ده.  

تنو کاگرانو ډله ورباندې د څو ساعتو لپاره کار وکړي نو به دا یوه فوق العاده عالي الره    ۳۰ر  ت  ۲۰ده، خو که د  
جوړه سي. په ختیځه خوا کې له کوتله د مایل د ربعې په واټن سړک په دوه څانگو ویشل کـېـږي. د ښۍ خوا څانگه  

لې چې دښتې ته رسـېـږي. کیڼه څانگه ئـې ئـې آسانه الره ده او مخه ئـې د یوې لوړې مخ کښته یا شیوه ځای ته اړو
تقریباً ښه الره ده خو د الرې په هماغـۀ سر کې یو شمیر ډبرې دي چې ډېر کار غواړي. دا دواړه څانگې په پای کې  

 د مایل د ثلث په واټن یوې ډبرینې دښتې )دامان( ته ننوځي، دا دښته د هرات له دښتې سره پوله لري. )پیکاک( 
بنِد قیب چک( له   1قیپچاقبنِد  )دا د قلعـۀ نو په سویل ختیځ کې یو تگاو دی چې د    :۶۳  –  ۱۴،    ۴۳  –  ۴۶  :انجیرک

 ( سړک ورڅخه تیریږي. 2سادق -سرته ئـې نیږدې د )ناَرتو   شمالې ډډې راکوز سوی او
کرخ( د کال د سړک په اوږدو کې   – 3دا د )پالیزکار  فیټه.  ۳۹۰  :لوړوالی :)ن( ۶۲ –   ۲۸، ۳۴ –  ۲۹ :انجیرک بابه

 مایله لیرې دی.    ۴یو کلی دی چې له کرخ څخه  
تنه استوگن    ۲۲۰کورنه په کې ول. دغو کلیو کې    ۶۰د دین یاري هزاره گانو دوه کلي ول چې    ز کال کې۱۹۰۳په  

ئـې په   قلبې ځمکې درلوده چې هرې قلبې  ۱۲پسونه او وزې او    ۱۲۰۰کورني څاروي،    ۱۵۰وکړي ول. کلیوالو  
 (  ۱۹۰۳)هندي( مونډه حاصالت ئـې درلودل. د کلي ملک ئـې عبدالوهاب نومـېـدۀ. )ونلیس  ۲۵۰منځني ډول 

 ۶۱ –  ۲۲، ۳۲ –  ۲۵ :انجیرانگ :وگورئ :انجیران   
دا د پُشِت کوه یا د قلعـۀ کاه د ولسوالي په شمالي برخې کې د نورزیو یو کلی دی.   :۶۱ –  ۲۰،    ۳۲  –  ۴۰  :انجیرو

 . لريغیر فعال کاریزونه   ۴بڼونه او  ۳۰پگو ځمکه،  ۸کورنۍ ژوند کوي او  ۲۰۰دې کلي کې 
سي یا  آب( پیل کــېـږي که د فارسي اضافت ورپسې را  –دا د اوبو بهیر ته وایي، هغه نومونه چې په )او    :آب  :او

آب شوه( وگورئ "   –رانـۀ سي په عام ډول ورپسې بل نوم راځي چې مشخصات ئـې روښانه سي؛ لکه )او شور  
 شوره"

 
1  - Kipchak -i-Band   زه ژباړونکی ددغـۀ نامـۀ د دقیق لیکلو په هکله شکمن یم خو باید بنِد قبچاق وي : 
2   - Kadis -Naratu  :خو باید نره تو قادس وي  زه ژباړونکی ددغـۀ نامـۀ د دقیق لیکلو په هکله شکمن یم 
 

3 - Palezkar 
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کورنۍ په کې استوگنې دی،    ۸۰دا یو کلی دی چې د فیروزکوهیانو    : )ن(  ۶۳  –   ۱۵،  ۳۴  –   ۵۳  : آب بخش  :اَو بخش
او هزاره سیمو تر منځ پوله جوړوي. ددې    يفیروز کوه  دا کلی د هزاره میشي تگاو په سیمې کې واقع دی، دا سیمه د

  ۴۰۰۰کلي اوسـېـدونکي د فیروزکوهي قوم له )کامنجي( څانگې څخه دي. ددې کلي ملک عبدالقادر نومـېـږي، کلیوال  
 خرونه لري.   ۳۰آسونه او   ۳۰کورني څاروي او  ۱۴۰پسونه او وزې او 

پورې غځـېـدلې ده چې د سنگ سیاه، او یو بل کوچنی کلی   ددوی د استوگنې سیمه د هزار میشي د درې تر سر 
 ورڅخه خپلې څانگې جال کوي. 

مایل په واټن وړاندې )زیارت خواجه قاسم( راځي چې په څنگ کې ئـې د درې په کیڼې غاړې کې د غرونو    ۳/ ۱د  
چینې څخه    – یوې اوب    په لمن کې د دوه وو کنډکونو د کمپ وهلو لپاره لوی ځای لري. د څښاک اوبـۀ له تگاو او 

چې په همدغـۀ چم گاونډ کې دي تر السه کـېـدای سي. دلته په پسرلي کې د آسونو د څرلو لپاره پریمانه ځایونه سته. 
کلی    دا(  ۱۹۰۴سون لرگي په ندرت سته او باید د قلعـۀ نو په درې کې له )دو برادر( څخه راوړل سي. )ونلیس،  

 . واقع دی مایلۍ کې ۱۲تللي سړک په نیږدو کې د قلعـۀ نو د شمال ختیځ په   د ته قادس
 

بک تگاو کې واقع دی. دا ځای د دهاِن هموار د سیمې د ـدا په اوبې کې یو ځای دی چې په سی :۶۳، ــ ۳۴ــ  :او چا
د وښو پریمانتیا سته. خلکو له پلوه کرل کـېـږي، دا خلک له دې ځایه درې مایله لیرې ژوند کوي. همدا شان دلته  

 )اې. بي. سي( 

 مایلۍ کې د یوۀ کوتل نوم دی.  ۲۷دا د پام د گذر په  :۶۴  – ۵۶، ۳۴  – ۱۸ :او چش 
چې د سرِک خلیفه د کلي د   ه تنگه دره دهدا د سرِک خلیفه ددرې په کیڼې غاړې کې یو :۶۵ –  ۳، ۳۴ –  ۹ :او چش

ارتوالی لري او په غنمو ډکه ده، دا دره د عیني تایمنیو  یارډه    ۱۰۰  تنگه دره. دا  همایلۍ کې واقع د  ۷سویل ختیځ په  
 ( همدا شان په همدغـۀ نامـۀ یو بل کلی دی چې د نخشي په سویل لویدیځ کې واقع دی.  ۱۹۰۴ملکیت ده. )دابس 

مایله کښته یو کلی   ۸گومان کـېـږي چې دا د هري روډ پر غاړه له رباِط نو څخه    :۶۲  –  ۱۷،  ۳۴  –  ۱۲  :اوداران
 . په اودارانو کې له سینده د پورې غاړې اوښتلو لپاره گودر سته. )اې. بي. سي( وي

مایلۍ کې د دوشاخ د لړۍ په ختیځې   ۳۶دا د فراه د سویل لویدیځ په    :۶۱  – ۲۹،  ۳۳  –  ۵۲  :چاۀ آب دارو  :اودارو
و ویل سوي  خپه ډېره زیاتې اندازې مالگینې دي    ئـې  کې ددمې نیولو ځای دی. دلته دوې څاه گانې سته چې اوبـۀلمن  

دا اوبـۀ درملیزه کیفیت لري. هغه کسان چې د بدن د پوستکي یا جلدي ناروغۍ لري دلته راځي او په دغو څاه گانو " 
ایرې ته نیږدې په    -ې لیرې دي. شمال ته ئـې زیارت او هډ  کې المبي، دغه څاه گانې له یو بله د نیم مایل په انداز

سویلي څاه ډیره   فیټه ژور دی.  ۱۲فیټه قطر لري او ویل سوي چې    ۱۰ډبرې کې دننه ننوتلی ځای دی. دا ځای  
  دلته هم د نورو ځایونو په شان تاندې یا تازه اوبـۀ د څاه گانو له تشولو وروسته تر السه کـېـږي خو له   کوچنۍ ده.

همدا شان دلته په همدغـۀ نامـۀ یو غر سته چې  پاکولو وروسته باید پریښودل سي چې څاه بیا ډکه سي." )کاتون(  
 .  لویدیځ ته څو مایله کښته واقع دی

 دا د جمشیدي د قوم یوه څانگه ده.   :اوگاجي
کورنۍ د روډ غز په درې کې، د گرم آو   ۲۵د روډ غز په نامـۀ )په همدغـۀ نامـۀ( د اوگرمیو    :گرم آب  :او گرمي

)گرم آب( منرالي چینې ته نـېـږدې ژوند کوي. ویل کـېـږي چې دوی جمشیدیان دي خو دوی خپله ځمکه د مالیاتو له  
دوی ته میراثي ځمکه ده، ِمرک د    ورکړې آزاده ساتلې ده، دوی دلیل راوړي چې دا ځمکه وقفې یا له مذهبي اړخه

 شک په څرگندولو باور لري چې دوی) ممکن( د گرم آو د زیارت )جمشیدي( فقیران وي. )ِمرک( 
دا د هري روډ پر ښۍ غاړه د زنده جان په شمال لویدیځ کې د یوۀ کلي نوم   :)ن(  ۶۱  –  ۴۴،  ۳۴  –  ۲۴  :اوغه   :وغواَ 

کورونه   ۵۰مایلۍ کې واقع دی. دغـۀ کلي کې    ۳۰هرات د لویدیځ په  د سړک پر غاړه د  هرات    – دی. دا کلی د مشهد  
پسونه او وزې لري. د غنمو او وربشو کلنی حاصل   ۲۰۰کورني څاروي او    ۱۰۰ئـې  او یوه بادي ژرنده ده. کلیوال  

والو  ې د خلکو د خبرې له مخې لس زره مونډه دی. ددې کلي ملک په قوم تاجیک ارباب محمود نومـېـږي او د کلیئـ
 ز کال اکتوبر(  ۱۹۰۳تنه دی. دلته پریمانه اوبـۀ او د اوبو لگولو یو کانال هم سته. )ونلیس،  ۲۲۰شمیر ئـې 
مایله لیرې دی یو کلی دی. )ونلیس   ۲په ولسوالۍ کې چې له قلـعـۀ نو څخه  نو  د قلعـۀ    :۶۳  –   ۸،    ۳۵  –  ۱  :اَو گرمک

۱۹۰۴  ) 
 دا د جمشیدیو د قوم یوه قومي څانگه ده.  :اَو گذشت

دا د څو کلیو یوه ډله یا قصبه ده چې د سبزوار په لویدیځ کې د مندال په دښتې    :)ن(  ۶۱  –  ۵۵،  ۳۳  –   ۱۸  : اَو کل
   :و کلیو نومونه په الندې ډول ديکې واقع ده. ویل کـېـږي چې ددغ
کورونه په کې   ۱۰۰کورونه او د تاجیکانو    ۳۰۰مایلۍ کې واقع دی چې د علیزیو    ۳اَوکل په خپله د مندای د ختیځ په  

 ودان دي.  
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شیخ عبدالرسول کلی، اَو کل کلي ته نـېـږدې دی. عبدالرسول یو دیني الرښود او مشر دی او ویل سوي چې له لس 
 عبدالرسول مریدان دي.  د  کورونه دي چې  ۴۰نځلس زرو پیروان په دې سیمه کې لري. دې کلي کې زرو تر پی

کال نـۀ لري   لویه کورونه ودان دي. کومه ۱۰۰د اَو کل سویل کې واقع دی. دې کلي کې د نورزیو  کلی  ِد احمد خان
 احاطه ئـې په چم گاونډ کې ده.  یوه خو په دیوالونو 

کې د  کلیو  لور یا پینځه کوچني کلي دي چې ټول په گډه په یوۀ نامـۀ یادېـږي. په دغو پینځو واړو  دا د بارکزیو څ  :کاه
 کورونه ودان دي.  ۵۰۰بارکزیو 

 کورونه ودان دي.   ۲۵دا کالگانې دي او د هرې یوې شاو خواته د علیزیو  :سمندر خان او کرم خان
 و په کې ودان دي دا د علیزي سرور خان کال ده چې شل کورون – سرور خان
 دا د علیزي جنیس خان کال ده چې شل کورونه لري.   – جنیس خان

ژ( هم سته او یوازیني معلومات چې میتلند ئـې په هکله لري دا دي چې دا کلی د اوبو –« )؟!    4یو بل کلی »قدیالیقه  
 یوه ژرنده لري. 

دا ټول کلي په عام ډول مخ خالصي دي. دغو کلیو کې پریمانه کښت سوی او د ادرسکن له سیند څخه د کوچنیو را  
او یوازې د میوو په بڼونو یا    ه لږه اندازهجال سویو اوبو په مرسته خړوبیږي. دلته د هر ډول ونو شمیر سته خو پ

خرواره حبوبات لري چې تقریباً ټول ئـې غنم   ۱۰۰۰باغونو کې لیدل کـېـږي. ددې سیمې حاصالت ویل سوي چې  
سرونه به وي. همدا شان قلبه ئـې    ۵۰۰۰دي. دغو کلیو کې وزې او پسونه بې شمیره نـۀ دي او اټکل سوي چې  

سپورتي څارویو په توگه کارول کـېـدای سي که د شمیر له اړخه ووایو ښایي په څو سوو  غوایان هم لري چې د تران
 کې وي. اوښان هیڅ نـۀ سته.  

ددغو کلیو خلک اکثریت ئـې علیزي دي او ټول کښت گر یا بزگران دي. دلته څو تنه سوداگر هم سته خو کوم هندو 
 تنه نارینه د اړتیا پر مهال چمتو کړي.   ۱۰۰۰په کې نـۀ سته. دا کلي په مجموعي توگه کوالی سي 

 د اَوکل د کلیو د ډلو او سبزوار تر منځ او ددوی په یو ناڅاپي چم گاوڼد کې نور کلي نـۀ سته. )میتلند( 
 ۳۳دای زنگي هزاره گانو او  ۱۶۲مامه کاه هزاره گانو،  ۳۲دا په قلعـۀ نو کې د  :)ن( ۳ – ۴، ۳۵ – ۵ :اَو کمري

مایله پورته یو   ۶کورنیو کلی دی. له قلعـۀ نو    (پهلوان )غیر هزاره  ۱۲قپچاق )غیر هزاره( او    ۲۷زمیات هزاره،  
یارډه پراخه او   ۴۰۰ا دره  کوتل دی چې د او کمري درې ته الره ورکوي. له کوتله کښته کـېـدل ستوغه الره لري. د

یارډه ارت دی. جگړن ونلیس وایي   ۵د اَو کمري سیند ئـې له منځه د بهیدلو د شمالي لوري په نیولو بهـېـږي. دا سیند  
ز کال د فبرورۍ د میاشتې په پینځه ویشتمې نیټې څو انچه ژور وو او ټوله دره یو باتالق زار  ۱۹۰۴چې دا سیند د  

فیټه لوړوالی لري په غیږ    ۳۰۰دا دره چې  ډبرینو ډډو  او درویو بوټو پوښلې وه.    ونو  غزووه چې د ټیټ قدو شین  
الره چې تر کومه ځایه ونلیس تللی دی د ترانسپورتي څارویو لپاره مناسبه الره ده خو چمتو  هغه    کې نیولې ده. په

  (۱۹۰۴یس، ډابس والي ته اړتیا لري ځکه چې دا دره په ځینو ځایونو کې تنگه او شیوه ده. )ونل

 مایلۍ کې یو کوتل دی. ۲۱دا په بادغیس کې د قادس د ختیځ په   :)ن( ۶۳  – ۴۷، ۳۴  – ۴۸ :اَو خور 
 ۶۳ –  ۲، ۳۴ –  ۵۵ :کوچه :وگورئ :اَو خورک

 ۶۲ –  ۵۲۳، ۳۴ –  ۳۵ :زر مست :وگورئ :اَو خورک کوتل
 فیروزکوهیان :وگورئ :اوالد

د هرات ددرې د شمالي غرنۍ لړۍ پر سر یو کوتل دی چې د اَو سفید او گلران    :)ن(  ۶۱  –   ۳۲،  ۳۴  –   ۵۷  :اَو مزار
همدا رنگه یو سیند دلته سته سړک ورڅخه تیریږي؛ دا کوتل د اَو سفید) یا پداگي( کوتل د شمال په څو مایلۍ کې دی.  

 .  کې واقع دی ۶۱  – ۲۵، ۳۱ –  ۵۷مایلۍ کې په   ۲۱چې د گلران د سویل لویدیځ په  
دا د سبزوار په ولسوالۍ کې په فرماخان کې یو کلی دی، او کلیوال ئـې نورزي دي.    : ۶۲  –  ۱۱،    ۳۳  –  ۱۴  :اَو رین
 مایلۍ کې واقع دی.   ۷(. دا کلی د سبزوار د سویل په ۱۹۰۴)ډابس 
فیټه. د اَو سفید کوتل د ټیټو غرونو یا غونډیو د لړۍ له منځه    ۴۰۵۰  :لوړوالی :)ن( ۶۱  – ۳۷،  ۳۴ –  ۵۷ :اَو سفید

رباِط سرخ    ددې کوتل شمال ته کوت  مایله  ۱۱س د هرات د غوریانو له ولسوالۍ څخه جال کوي.  تیریږي چې بادغی
مایله لیرې د چشمـۀ سبز کوتل راځي چې دا کوتل د نوموړو دواړو کوتلونو    ۴  ۱/۲واقع دی او سویل ختیځ ته ئـې  

ه کوتل دی. دا کوتل له سره تر پایه په منځ کې واقع دی، په دغو غونډیو یا د غرنۍ لړۍ په منځ کې دا تر ټولو آسان
  مایله اوږدوالی لري او ددومره اوږد واټن په لرلو سره ئـې په ډېر ندرت کوتل بلالی سو، ځکه د کوتل دا سړک   ۷

اوړي را اوړي او د خوځښت لپاره د عمل آزادي ورکوي. )پیکاک، اې. بي. سي( د کې    وه لوړو او ژورپپه خپله  
 مایلۍ کې یو کلی هم واقع دی.   ۲۰ گلران د سویل لویدیځ په
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 6تر 6 له : شمیرهد پاڼو 

 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
 
 
 
 

د اوبې له شمال  غلزي کورنیو یو کلی دی چې    ۴۰دا د اوبې په ولسوالۍ کې د    :)ن(  ۶۳  –  ۹،  ۳۴  –   ۲۳  :اوساج
 .  لویدیځ څخه څو مایله لیرې واقع دی

و کلی دی. د  مایله پورته ی  ۱۶دا د قلعــۀ نو په درې کې له بابوالی    :)ن(  ۶۳  –  ۲،  ۳۵  –   ۱۲  : آب شور  :اَو شوره
سردار نصرهللا خان اوښی محـمد اکبر خان همدلته ژوند کوي. دا کلی د کمري او د قلعـۀ نو د سیندونو د یو ځای  

  ۱۰کـېـدنې په ټکې کې واقع دی. له قلعـۀ نو نیم مایل پورته له همدې ځایه وروسته د سیند پر ښۍ غاړې باندې د  
ولسوالي ان تر شماله تر توره شیخ   سیمه ده. سره له دې چې په خپله د قلعـۀ نو  ېاستوگن   د  خـرگاهي هزاره گانو

 (۱۹۰۴پورې غځـېـدلې ده خو دا ځای د هزاره گانو د استوگن سیمو شمالي حد جوړوي. )ونلیس 

 د سیند پر غاړه د یوۀ ځای نوم دی.   5د خاربـِـد  :)ن( ۶۴ –  ۴۰،  ۳۴  – ۳۷ :آقا گنبد 
 )ن( ۶۲ –  ۳۳،  ۳۵  – ۰ :شور عرابه :وگورئ :رعرابه شو :عربه شور

فیټه. دا د هرات د شمال په ټولو کوتلونو کې تر ټولو مهم   ۵۲۷۰  :لوړوالی  :)ن(  ۶۲  –   ۸،    ۳۴  –  ۴۳  :اردیوان کوتل
کوتل دی او که پر هرات باندې له شمال لوري پوځي پرمختگ وسي نو دا کوتل تر ټولو مناسب او وړ کوتل دی.  

تیځ کې د بابا یوازینۍ استثناء چې سته د بتون کوتل دی چې له بنِد بابا څخه په آسانه د تیرېـدلو الره ده. دا کوتل په خ
مایله لیرې دي. )میتلند( دا کوتل د هرات له شماله    ۵مایله لیرې دی او په لویدیځ کې د بتون له کوتله    ۱۸له کوتله  

 مایله لیرې دی.   ۳۰
 تایمنیان  :وگورئ :ارف

 ۶۴ –  ۳، ۳۲ –  ۵۹ :ُمشکان :وگورئ :ارغوان
کورونه په کې دي.    ۱۰  ودین یاري هزاره گان  دا په کرخ کې یو کلی دی. د  :۶۲  –  ۳۵،  ۳۴  –   ۲۷  :ارغوان شاه
 )اې.بي.سي(

   ۶۳ –  ۳۲، ۳۵ –  ۱۰ :خواجه نهنگ :وگورئ :ارکـک
دا په فارسي ولسوالۍ کې یو کلی دی چې په بولوا تگاو کې واقع دی،   :)ن(  ۶۳  –  ۳۲،  ۳۳  –  ۵۳  :ناوۀ  :اَرخ یا اِرخ

 دلته دغه ځای د ارخ په نامـۀ یادېـږي شمال ته ئـې خرم شهر نومـېـږي. )اې. بي. سي( 
دا په کرخ درې کې د زرمست د کوتل په سویلي مدخل کې یو کلی دی چې د   :)ن(  ۶۲  –  ۴۹،  ۳۴  –  ۳۳  :ارملک

خان نومـېـږي او وگړي ئـې نوي تنه دي. دې    سیدمایلۍ کې واقع دی. ددې کلي ملک    ۶  جوی نو د شمال ختیځ په
وزې او پسونه لري.    ۵۰۰کورني څاروي او    ۷۰کورونه دي او دوه کاریزونه دا کلی خړوبوي. کلیوال    ۳۵کلي کې  

په حال کې دی.    )هندي( مونډه دی. دلته یو سرای هم د جوړیدلو  ۲۴۰۰د کلي د غنمو کلنی حاصل ویل سوي چې  
 اکتوبر( ۱۹۰۳)ونلیس، 

 زرمست :د ارملک د کوتل لپاره وگورئ 
 
 

 نور بیا 
 

 ارِوچ:
 

دوېم ټوک    ،الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک  قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه   یادونه:
 برخي لوستی شی. ټولي  دریم ټوکاو 
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