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پگو ځمکه او څلور انگور باغونه  ۴کورنۍ ژوند کوي. دا کلی  ۲۰۰دې کلي کې  :د شاه پسند خان بارکزي کلی
 متروک کاریزونه هم سته.  ۴د اوبو د موجوده سرچینې تر څنگه لري. دلته هم 

انگور  ۴پگو ځمکه او  ۸کورنۍ استوگنې دي. دا کلی  ۱۰۰ویل سوي چې دې کلي کې  :د معین خان بارکزي کلی
 غیر فعال کاریزونه سته.  ۲باغونه لري. دلته د اوبو د موجوده سرچینې تر څنگه 

او یو د  انگور باغونه ۲پگو ځمکه او  ۵کورنۍ ژوند کوي. دا کلی  ۱۰۰دې کلي کې  :د نادر خان بارکزي کلی
سته. )ایس. ایم. تییت له بومي  هم تر څنگ یو غیر فعال کاریز ودلته د اوبو د موجوده سرچین لري.بڼ میوې 

 (۱۹۰۵معلوماتو څخه 
او ډبرو ډک د اوبو بهیر دی چې له بنِد بابا  ودا یو کم عمقه او له جغل :)ن( ۶۲ – ۱۳، ۳۴ـ  ۴۵ :باغچه :باکچه

مایله کښته د کشک لور ته ځي،  ۶چې له دې کوتل څخه  څخه شمال لور ته بهیري او د ادریوان د کوتل سړک ته
سره یو ځای کـېـږي او له  سیندگيپه ښي لور کې د کَرغیـَـتو له  سیندگیله دې ځایه دوه مایله کښته دا  ننوځي.

د پیژندل کـېـږي چې د کشک د سیند پر لور عمدتاً ۀ دغه گډ بهیر د چهار درې په نامـ سیندونوهمدې ځایه د دواړو 
بهیدلو شمالي تگ لوری لري. په دره کې او هم د باکچې په دواړو خواوو کې او هم له دې ځایه څو یارده وړاندې 

په اوسنیو نقشو کې دا نوم د باغچې دوه غونډۍ دي چې ظاهراً د دوه وو لرغونو کال گانو سیمې ښکاري. )میتلند(. 
 . په ډول لیکل سوی دی

 د جمشیدیانو یوه قومي څانگه ده.  :بخملي
 ۲۵۰مایلۍ کې یو کلی دی چې د نورزیو  ۷دا د سبزوار د سویل ختیځ په  :۶۲ – ۱۱، ۳۳ – ۱۳ :بخت آباد

د سیند په کیڼې غاړې کې او د سبزوار د  نکورنۍ په کې استوگنې دي. دا کلی د ادرسک ۵۰کورنۍ او د ظوهریانو 
 . )اې. بي. سي.(مایلۍ کې واقع دی ۸سویل ختیځ په 
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مایله  ۱۴۲دا د باال مرغاب د سیند پر غاړه یوه کال ده چې له هرات څخه  :)ن( ۲۰ – ۶۳، ۳۵ – ۳۵ :باال مرغاب
اسمعیل پورې ټولې درې ته ورکړل سوی ۀ مایله لیرې واقع ده. دا نوم له دربنِد جوکار تر قلـعـ ۵۴څخه ۀ او له پنجد

دا کال له خټو جوړه ده چې دوه  الندې شرحه سوي دي.ۀ ې د مرغاب تر نامــئدی. په دې برخې سیند او گودرونه 
ـې هماغه معموله سیمه ییزه بڼه ده. دا کال له پوځي اړخه د پام وړ دفاعي جوړښت او موقعیت ئبرجونه لري او بڼه 

 ري. خو کال په خپله له ختیځ اړخه د قوماندې موقعیت ل لري ځکه د یوې غونډۍ پر سر ودانه سوې ده
ز لسیزې کې له سره رغاول سوی او ۱۹۷۰دا ښارگوټی په لري. ) ۀ د باال مرغاب ښارگوټی نور شتون نـ

)یعنی متأهل  خاصه داران( چې ودونه لري ۱۰۰دلته کوچنیو کلیو کې د گارنیزون ) .(ـې موندلی دیئموجودیت 
لکو نښې دي. دلته په کال کې د وسلو یو استوگنه لري او څو کوچنۍ هټۍ سته او همدا ددې سیمې د استوگنو خ دي(

سل صندوقونه په کې زیرمه دي. همدا شان د غالتو یو شمیر  وزیرمتون سته او ویل سوي چې د جنگ افزار
 گودامونه هم سته. 

په دې دره کې لږ کرهڼه او کښت سوی دی، هماغومره کښت چې سوی دی یوازې د سیمې د اړتیاوو د پوره کولو 
د ۀ رکړې لپاره کافي دی. سون توکي په بې اندازه توگه ناپیدا دي، او دا تقریباً نا شوني ده چې د پـلـاو د مالیې د و

ز کال کې وایي چې ددې سیمې ۱۹۰۳جوړولو او نورو شیانو لپاره دې لرگي ترالسه کړای سو. جگړن ونلیس په 
جِده له پیښې لږ وروسته او وروسته له ـې د اوبې غلزي دي، د پنئدي او اکثریت ۀ ټول وگړي له یوې مخې پښتانـ

دې چې جمشیدیان له دې سیمې وایستل سول دغه غلزیان دلته په زور او جبر راوستل سول او عمالً هیڅ جمشیدی 
ژ( په وسلو سمبال دي  -ۀ سو. هغه گنگوسې او خبرې چې گڼې ددې سیمې ټول افغانان )پښتانـۀ دلته نور پاتې نـ

ـې په ئـې هغـه ډول وسله چې غلطه شرحه ئواغ دي. ددوی په منځ کې یوازې هر پینځم تن یوازې یوه افسانه او در
دهـن پُر توپک  -لري، یوازینۍ وسله چې دوی لري له یوې مخې ) خولپوري توپک ۀ گنگوسو کې راغلې ده نـ

 دي(. 
ات چې په جنس یعنی غالتو دلته بې شمیره رمې او پادې سته او همدا شان د اوښانو غټه شمیره هم سته. هغه مالی

ز کال کې باالمرغاب د بادغیس د والیت د ۱۹۷۳اخیستل کـېـږي په باال مرغاب کې زیرمه کـېـږي. )میتلند.( په 
لومړۍ درجې ولسوالۍ اداري مرکز وو. دا سیمه اوس د قره قل د پوستیکو او د غالیو په اوبدلو کې شهرت لري، 

. د باالمرغاب د سیمې عمده صادراتي اقالم پستې دي. کیږي ډول اوبدلدا غالۍ د مروې د غالیو په بڼې او 
ز کال کې چاپ ۱۹۶۸ـیوي معلوماتو لپاره چې په ئمایلۍ کې واقع ده. د احصا ۴۵نو د شمال په ۀ باالمرغاب د قلعـ

 بادغیس.  :سوي وگورئ
مایلۍ کې یو کلی  ۲ ۱/۲پر غاړه، د هرات د شمال ختیځ په  سینددا د جوی انجیر د  :۶۲ – ۱۴، ۳۴ – ۲۳: بلندو

پسونه او وزې لري.  ۴۰۰کورني څاروي او  ۵۰کورونه لري. ددې کلي ملک حسن نومـېـږي. کلیوال  ۴۰دی چې 
 اکتوبر( ۱۹۰۳)هندي( مونډه دی. )ونلیس،  ۱۷۵۰ددې کلي د غنمو او وربشو کلنی حاصل 

 نو یوه قومي څانگه ده. نو د هزاره گاۀ دا د قلعـ :بلغار
 (۱۹۰۴دا د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده. )ونلیس  :بلوچک

 ن( ۶۳ – ۲۸، ۳۵ – ۱۳ :بامۀ در :وگورئ :بامۀ در( 
کورونه  ۵۰دا په کرخ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د جمشیدیانو  :)ن( ۶۲ – ۳۱، ۳۴ – ۲۹ :بنشک :بنفشک

 . بـِـنـوشک( په ډول لیکي»نوم د  اوسنۍ نقشې داپه کې دي. )اې. بي. سي.( 
 کورونه په کې دي.  ۲۰دا په کرخ کې یو کلی دی چې د جمشیدیو  :)ن( ۶۲ – ۴۳، ۳۴ – ۳۳ :بنفش دره

 او بانوش وگورئ: بــَــنــَـفش :بنوش:  
وي نو د فارسي یو اضافت ورپسې زیاتیږي چې د دوهم « بند»ـې ئغرونه، غونډۍ او ځایونه که د پیل نوم  :ی -بند

 نوم مشخصات ورباندې روښانه کړي. 
دا د بنفش درې په شمال کې یو کوتل دی چې له کرخ څخه د کشک تر  :۶۲ – ۴۵، ۳۴ – ۴۰ :بنوش :بانوش

دی پلټل سوی، خو په دې هکله یو شمیر الندني ۀ ډیر نـ دومرهدرې پورې سړک ورڅخه تیریږي. دا کوتل 
  :معلومات ورکړل سوي دي

د داالنتو د کوتل په ختیځ کې له لیرې یو لوړ ځای ښکاري او د همدې ځای ختیځ خوا په یوه واټن کې د بنفش "
الره  ،الرې له درې کوتل دی چې ظاهراً د حوِض عمبر شاه شمال ته واقع کـېـږي. دې کوتل ته د لوی کرخ

راغلې، خو دې کوتل ته د رسیدلو غوره الره به دا وي چې لومړی د حوِض شاه عمبر چم گاونډ ته ) د کرخ له 
 ۶یا  ۵سته او دا ځای ۀ ورپسې د کوتل بیخ ته الړ سو او ویل سوي چې هلته اوبـ زیارته لس مایله لیرې( الړ سو.

په پرتلې سخت سړک ویل سوی دی خو ظاهرا د باروړونکو  االنتو د کوتلدمایله لیرې دی. ددې کوتل سړک د 
 د کچرو او یابوگانو لپاره عملي الره ده. په سپکو بارونو بار اوښان هم ښایي وکوالی سي په دې الرې الړ سي.
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اساسي منځغري کې پرمخ ځي چې له ۀ بانوش درې ته کښته کیدل د یوې ډبرینې درې له الرې کـېـږي، دا دره په یو
ځای کـېـدنې ټکی له تای سرخ کښته دی او وروسته له دې چې له  ددې د یو رباط څخه راکوز سوی دی.تگاو 

بانوش درې په د  داالنتو د یو ځای کـېـدنې تر ټکي پورېد کښته منځغري سره یو ځای سي له هغې وروسته دا دره
په بانوش درې کې تللی سړک په خپل نسبي بدوالي کې مشهور  دا د جاوال د درې سر کـېـږي. چېیادېـږي ۀ نامـ

ً کښته او پورته ځي. په غرونو رغرونودی او د  ځایه چې ۀ له حوِض عمبرشاه نیولې تر هغـ اوږدو کې متناوبا
یا  ۶ ۱/۲مایله وي. له همدې ځایه تر جاوال پورې الره  ۱۲اساسي منځغري درې ته ننوځي تللې الره ښایي نیږدې 

تر  ۱۵مایله الره سي او تر گاال چاغر پورې به الره له  ۱۲یله ده، په دې ډول تر خواجه قلندر پورې ښایي ما ۷
مایلو پورې سي. ښایي او ډېره شوني ښکاري چې همداسې به وي، کله چې اساسي منځغری پر گاال چاغر  ۱۶

ـې په ئرد پورې تللی وي خو موږ چه زوورننوځي له همدې ځایه یو مستقیم سړک تللی دی او امکان لري تر کـ
 لرو." )میتلند(ۀ هکله هیڅ ډول معلومات نـ

 ۲۰۰مایلۍ کې یو کلی دی چې د مغلزیو، غلزیو  ۳دا د اوبې د شمال ختیځ په  :)ن( ۶۳ – ۱۴، ۳۴ – ۲۲ :بنوش
نه دي. کورو ۲۰انو سیدـې د چشتي ئکورونه په کې میشت دي. کلي ته نیږدې د فرخ علي زیارت دی چې خوا کې 

 )میتلند(

 ن( ۶۲ – ۴۳، ۳۴ – ۳۳ :بنفش دره :وگورئ :بنوش دره( 
نوم دی چې له شمالي غرونو راځي او په چغچران  سیندۀ کلي او یوۀ دا د یو: )ن( ۶۴ – ۵۹، ۳۴ – ۳۴ :بره خانه

کې د آهنگرانو په مقابل لوري کې پر هري روډ ورننوځي. ویل سوي چې یو سړک تر سِر آق گمبد او همداسې تر 
 شهر ارمان پورې تللی دی. )میتلند(

رحدي تحدید د د کندهار ټوک(. د افغان د س دا د درانیانو د ځیرک د شجرې یوه څانگه ده )وگورئ :بارکزي
کورنۍ میشتې دي چې د سبزوار په  ۳۰۰کزیو څه د باندې رکمیسیون د رکارډ پر بنسټ د هرات په والیت کې د با

 ولسوالۍ کې ژوند کوي او څو کورنۍ د هرات په درې کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(
کورونه لري. )اې.  ۹۰ل سوي چې د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی او وی :۶۲، ــ ۳۴ــ : )بارامون( :بره مون

 بي. سي.(

 ن( ۶۱ – ۳۵، ۳۴ – ۲۳ :باران آباد :وگورئ :باران آباد( 
 نو د هزاره گانو یوه څانگه ده. ۀ د قلعـ :باران کاري

 بردیز او مرغاب د یو ځای کــېـدنې په ټکي کې یو کوچنی کلی دی. ۀ دا د در :)ن( ۶۵ – ۲۲، ۳۵ – ۱ :بردیز 
کورونو یو کلی دی. )دابس،  ۲۰۰نو په ولسوالۍ کې د سرخ آوې هزاره گانو د ۀ دا د قلـعـ :۶۳، ــ ۳۴ــ  :برگک
۱۹۰۴) 
دا د چغچران په ولسوالۍ کې د استوگنې یوه سیمه ده چې د فیروزکوهي د قوم د  :)ن( ۶۵ – ۱۳، ۳۴ – ۲۶ :باري

ددې سیمې د دوبي استوگن ځایونه ۀ. حاجي نومـېـدـې( ملک ئز کال کې ۱۹۰۴په )میري څانگه په کې استوگنه ده. 
غواگانې او سخوندر لري.  ۲۰۰آسونه او  ۱۵پسونه،  ۳۰۰کورونه دي. کلیوال  ۱۰۰د بیان غرونه دي. دلته 

 . اوسنۍ نقشې دا ځای د " بهاري" په ډول لیکي(. ۱۹۰۴)دابس 
و یو کوچنی کلی دی. دلته دوه یو بل ته کورون ۶۰)ن( دا د کشک په ولسوالۍ کې د  ۶۲ – ۴۳، ۳۴ – ۵۵ :باریک

 آِب باریک قدي او آِب باریِک غلماني.  :نیږدې ځایونه دي
دی  سینددا له کشک څخه د بابا تر کوتل پورې د تللي سړک په اوږدو کې یو  :۶۲ – ۲۵، ۳۴ – ۴۴ :باریک آب

تر لگ لگ خانې پورې بهیږي او بیا  سیندوچـېـږي. دا ۀ هیڅکله نـ سیندمایله لیرې دی. دا  ۱۰چې له کشک څخه 
سره د سړک له ښۍ  سیندیو شمیر کوچنۍ کوچنۍ څانگې له  بالدي کې له کشک روډ سره یو ځای کـېـږي.ۀ په قلعـ

ـې آِب ارغون ده چې څو سوه یارډه د آِب باریک په سویل کې د بابا د کوتل سړک ئغاړې یو ځای کیږي چې یوه 
 ورڅخه تیریږي. )اې. بي. سي.(

دا د یوې تنگې درې نوم دی چې د هري روډ د درې له شمال څخه په  :)ن( ۶۳ – ۴۷، ۳۴ – ۳۸ :باریک آب
د درې له سر سره یوځای کـېـږي. له دې  کوچهشمال ختیځ لوري کې راکوزیږي او د شهر ارمان په شمال کې د 

 گهـ(شهر ارمان څخه تر قادس پورې ځي تیریږي. )هیرا سینله  درې څخه یو سړک چې
نو ۀ نو تر کشک پورې له قلعـۀ باریک اَو د کنه قول په درې کې له قلعـ :)ن( ۶۲ – ۴۳، ۳۴ – ۵۵: باریک او

 (۱۹۰۴و په ونو پوښلې دي.)ونلیس، تغونډۍ د پس غرنۍ نیږدې ته مایله لیرې یو کوچنوټی کلی دی. کلي ۱۶څخه 
ان څخه لري او له بنِد تورکستۀ دی چې ډېرې نرۍ اوبـ سینددا یو کم عمقه  :)ن( ۶۴ – ۰، ۳۵ – ۲۰ :باریک اَو
 سیندکم عمقه ۀ نیاز خان او میمنې سړک پر دغـۀ ځای کې چې د قلعـۀ درې پورې راکوزیږي. په هغـ تر دوزخ

یلوونکي یا آب پخشان  - اوب څخه دي. له اَو باریکۀ ورننوځي څه نا څه کرهڼه سوې ده خو دلته څوک استوگن نـ
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ـې نسبتاً ښه ده خو سرځوړې یا شیوه او ډبرینه ده. )هیرا ئتللی دی؛ دا د اَو باریک کوتل دی. الره ته یو سړک 
 سینگهـ(
مایله لیرې  ۳۳ ۱/۴د هري روډ پر کیڼې غاړې له هرات څخه  :)ن( ۶۱ – ۳۵، ۳۴ – ۲۳ :)باران آباد( :برناباد

اوښان  ۳۵پسونه او وزې او  ۹۰۰څاروي، کورني  ۳۰۰کورونه دي؛ کلیوال  ۵۰۰یو لوی کلی دی. دې کلي کې 
ـن ئهم مشهور دي )یعنی د غاین یا قاۀ غاینیانو په نامـان دي چې د سیدلري. د کلي وگړي مشادي )مشهدي؟( 

دا کلی (. ۱۹۰۳ـن یا غاین څخه دلته راکډه سوي دي. )میلند، پیکاک، ونلیس ئځایه یعنی له قاۀ وگړي( او له هماغـ
 . لیکيۀ مایلۍ کې دی. اوسنۍ نقشې دا ځای د باران آباد په نامـ ۸یځ په د غوریانو د شمال خت

 د هزاره گانو یوه قومي څانگه ده. نو ۀ دا د قلعـ :باروتي
د شمال  «دشک»دا په کاروچه / کروچه کې یو کلی دی چې د همیش په درې کې د  :۶۲ – ۴۲، ۳۳ – ۳۳ :برپای

همدا رنگه د سبزوار د شمال ختیځ مایلۍ کې واقع دی. دې کله کې خواجه گان اوسیږي. )امام شریف(  ۸ختیځ په 
 . هم سته سیندیو ۀ نامـۀ مایلۍ کې په همدغـ ۴۶په 

 بر پای :وگورئ :برپایه 
ی چې د ادرسکن د سیند ل کې یو کلی دزاود ولسوالۍ په  دا د سبزوارو :۶۲ – ۱۳، ۳۳ – ۱۶ :بار تاخت :برتخت

(. ۱۹۰۴کورنۍ ژوند کوي.) اې. بي. سي. دابس  ۲۰۰په کیڼې غاړې کې واقع دی. دلته د اڅکزیو او فارسیوانانو 
 ا کلید
 . مایلۍ کې دی ۶د سبزوارو د سویل ختیځ په  

کرخ له سړکه په  -دا د هرات په ولسوالۍ کې د تونیان  :)ن( ۶۲ – ۲۴، ۳۴ -۲۳: ژ( -)پشتان ( ) پښتان  :باستون
دا ځای د پشتان/ پښتان په ډول په کلیو یوه لویه ډله ده. )میتلند(.  ۷مایله لیرې د  ۷ ۱/۲تیریدلو له کرخ څخه 

 . اوسنیو نقشو کې لیکل سوی دی
فیټه. دا د هري روډ ددرې د شمال د مقابل لوري د  ۵۴۱۰ :لوړوالی :)ن( ۶۲ – ۲، ۳۴ – ۳۹ :بوتن :باتون

 غرونود کوتلونو په منځ کې تر ټولو آسان ترینه کوتل دی. ددې کوتل موقعیت له ستر اهمیته برخمن دی. 
او مروې ۀ ـې له هراته تر پنجدئمایله لیرې دی، چې په منځ کې  ۵دا یوازې د کش رباط د کوتل له لویدیځ څخه 

آسانه دی خو تر دې د بتون کوتل ال ډیر اسانه په څیر کوتل د  سړک واقع دی. دا کوتل د کش رباط پورې اساسي
شمال ته د تلونکي ترافیک لپاره د لویې الرې په توگه  ،ـې کش رباط کوتلئدی؛ دا یو اضافي واټن دی چې پر ځای 

 – ۲۹اندر د شمال په لس مایلۍ کې په دیوۀ هم سته چې د کو سیندیو ۀ همدا شان د بتون په نامـغوره سوی دی. 
 . کې واقع دی ۶۱ – ۵۵،  ۳۴

 چې د غور د والیت د  دهدا یوه غرنۍ لړۍ  :۶۵ –( ۲ – ۵۵، )۳۴ – ۲۲ :بیان :وگورئ :بنِد بیان :بیان بند
 مایلۍ کې له هري روډ سره موازي والړه ده.  ۱۲چغچرانو د سویل په 

فیټه. دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې په حقیقت کې د بنِد تورکستان  ۴۷۴۱ :لوړوالی :)ن( ۶۳ – ۲۱، ۳۵ – ۲۳ :بزرتو
له منځغري څخه د کاشان تر سیند پورې لویدیځ لور ته تاوویږي او د سیند په  ختهیلرکیدوام دی. دا لړۍ د دربنِد 

د بنِد پلنگ خاوالي په همدلته کله ناکله د دا لړۍ افغان له سرحد سره مماس مومي.  - هاغه پورې غاړه کې د روس
د څوکې لړۍ ښیي چې دا لړۍ د مرغاب د سیند د کیڼې ۀ .(. اوسنۍ نقشې د غرهم یادېږي. )آی. بي. سيۀ نامـ

 . غاړې په اوږدو کې شمال لویدیځ لور ته غځـېـدلې ده
)اې. بي. کورونه لري.  ۵۰ل یو کلی دی چې زاوعالقه دارۍ د  ودا د سبزوار :)ن( ۶۲ – ۱۷، ۳۳ – ۲۰ :بزازي

 مایلۍ کې واقع دی.  ۱۱د شمال ختیځ په  وسي.( دا کلی د سبزوار
 فیټه. دا د بابا د کوتل ختیځ کې څرگنده مرتفع څوکه ده. )پیکاک( ۸۶۳۷ :لوړوالی :۶۲ – ۴۰، ۳۴ – ۳۷ :بیچکتو

چې له شمال ختیځه  دا د هرات په ولسوالۍ کې د غرونه یوه ټیټه تیغه ده :)ن( ۶۲ ۰، ۳۴ – ۶ :بنِد بیدک :بیدک بند
 ) چې د ده یوه څپه واله یا متموجه تیغهدا یادیږي. ۀ د سویل لویدیځ پر لور ځغلیدلې ده. دا تیغه د بنِد ریگ په نامـ

له ختیځه د لویدیځ پر لور یو خنډ جوړوي او له بنِد بیدک سره او د دوشاخ له شمالي  د دښتې په مقابل لور کې (پاره
 پره/ پاره(پای سره نښلي. )وگورئ 

تللی یو نیغ یا مستقیم سړک پره / پاره ته  د یولس مایلو په اوږدوالي گزک څخهۀ د غرونو په ختیځې ډډې کې له چا
 دی. 

 او هرات عمومي سړک د حوِض میر داؤود د پشتې د شمال د پای له څنډې څخه تیریږي. )پیکاک( ود سبزوار
بیدک او جالل دواړه مخکې له دې چې تربولک ته نیږدې د شمال له لوري له  :۶۴ – ۵۰، ۳۴ – ۱۳ :بیدک جالل

 ز(۱۹۰۴ونو په توگه ښودل سوي دي. )ډابس، سیندایشالن سره یو ځای سي له یو بله د جال 

 ن(  ۶۴ – ۴۹، ۳۴ – ۱۰ :بیدک تگاو :وگورئ :بیدک تنگي( 
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د غرنۍ څوکې شمال لویدیځ لوري ته یو کلی دی. دا د کرخ په درې کې د لولیان  :۶۲ – ۵۷، ۳۴ – ۳۲ :بیدامتو
 ۱۰جمشیدیانو  کوري کورونه، د ۱۰کورونه، د سخري فیروزکوهیانو  ۲۰منجي فیروزکوهیانو مالدې کلي کې د 

 کورونه کـېـږي. )صاحبداد خان( ۵۰کورونه دي چې ټولټال  ۱۰ژ(  –کورونه اود )جزاره ؟!( )ښایي هزاره وي 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۵۲د شمال ختیځ په  ودا د سبزوار :)ن( ۶۲ – ۳۵، ۳۳ – ۴۵ :بید مبارک 
 نو د هزاره گانو یوه قومي څانگه ده. ۀ دا د قلعـ :بای گوجي :بیگوجي

 وگورئ: بنوش :بنش:  

 برنجي او قره ِده برنجي، دا ۀ دِ  :دوه کلي دي :)ن( ۴۷ – ۱۴، ۳۴ – ۴۷او  )ن( ۶۳ – ۱۶، ۳۴ – ۴۵ :برنج
 بیرنجي او برنجي په نورو سیمو کې.  :هزار میشي کې واقع دي. وگورئۀ ړه کلي په دردوا

 فیټه.  ۴۸۰۰لوړوالی  :۶۳ – ۴۶، ۳۴ – ۲۰ :بیشه
مایله پورته یو کلی دی چې د  ۹۸دا د هري روډ په کیڼې غاړې کې له ِچشت څخه یو مایل پورته او له هراته 

خواجه چشت(  کلی د اوبې په اداري واحد پورې اړه لري. )وگورئ داکورونه په کې میشت دي.  ۳۰خواجه گانو 
ـې تقریباً نیم مایله لیرې دی؛ خو د جون د میاشتې په پای کې له سینده ئگودر ۀ دلته څو گودرونه دي تر ټولو ښـ

تر له ي. د سیند بسرسیږهر چیرې تر مال پورې ۀ پورې غاړې اوښتل باید شوني وي ځکه دا مهال په سیند کې اوبـ
بل دی. )میتلند( یو ۀ مایلو ډیر نـ ۵۰جغلو او کاڼو ډک دی او د اوبو بهیر توند او پیاوړی دی. د سیند ارتوالی له 

 )ن( کې واقع دی.  ۶۴ – ۲، ۳۳ – ۳۵د بنِد اعوان په لویدیځ کې په  دی او ۀچې د سِر بیسته په نامـ سته ځای
ـې ئنوم دی چې د هري روډ په سویل کې دي او ورالندې  غرونوو کدا نوم د زغردو او سترو گټونو لرون :بې باره

د کاله دهران په  غرونهتلخ آو. دابس وایي دا  :په لسم ستیج کې د دولت یار عمومي سړک پر مخ ځغلي. وگورئ
 (۱۹۰۴یادېږي. )ۀ نامـ

 ۱۵۰غاړې کې د  فیټه. دا د هري روډ په کیڼې ۲۸۳۰ :لوړوالی :)ن( ۶۲ – ۲۵، ۳۴ – ۱۴ :بیجاگي :بیجافي 
 د بیجاگي د لویدیځ په دوه مایلۍ کې دی.  ورونو کلی دی. )پیکاک( د رباط نوگودرک

 بیدک :وگورئ :بیدک 
تیورې سړک ورڅخه تیریږي. دا کوتل  –دا په غورات کې یو کوتل دی چې د فارسي  :۶۴ – ۴، ۳۳ – ۳۳ :بلجي

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۵د شمال لویدیځ په  ېد تیور
 دا د تایمني د قوم یوه څانگه ده.  :لوچکــِـب

مایلۍ کې  ۵کورونو یو کلی دی چې د کرخ د کال د لویدیځ په  ۶۰دا د  :۶۲ – ۳۳، ۳۴ – ۳۰ :بنشک :بِنوشک
 واقع دی. )میتلند(

 :برنجي :وگورئ :برنجي
 ۀچا»څخه تر  «دیرهبنِد مَ »دا یوه پراخه کم عمقه ناله ده چې د شمال لوري له  :۶۱ – ۵۸، ۳۴ – ۱۱ :برنجي
پورې راکوزېږي او له همدې ځایه د بند بیدک په سویلي لمنې کې لویدیځ لور ته تاویږي او بیا له کفتري  «گزک

ټکي وروسته د دواړو نالو گډې سوې ۀ نالې سره د همدې لړۍ په سویل لویدیځې څنډې کې یو ځای کـېـږي. له دغـ
په منځ کې د  غرونوپه شمال کې د  «پره یا پاره»د الي لوري نیسي او الندې شمۀ د برنجې د شیلې تر نامـۀ اوبـ

 د هرات درې ته خپل مفر مومي.  یوې تشې یا چاودې له الرې
شیخ نالې له مصب یا خولې څخه تیریږي او په شپږم ۀ درې مایله کښته یو سړک له چاه گزک څخه د دِ  ځایه له دې

مصب له الرې چې یو مایل ارت ۀ د یو ې سرهنال له مایل کې د کفتري کلی راځي. په اتم چرمگرانـې د ئمایل کې 
یادېـږي او ۀ ژ( په نامـ –دی یو ځای کـېـږي. د کفتري ختیځه ډه ډه په همدغو حدودو کې د شور آَوک )شور آبک 

 ـې په مالگې ډکه او اشباع سوې ده. ئره وخا
رسیوانانو د لسو کورونو یو کوچنی کلی دی. دلته کوچنۍ برنجي راځي، دا د بختیاري فاۀ په دیارلسم مایل کې قلعـ

ۀ ورته بل کلی دی چې کاریِز شورِک عبدهللا عرب نومـېـږي چې شمال لورته د یوته  ۀنامـۀ همدغـ کرونده هم سته.
 مایلۀ مایل په واټن کې واقع دی، او دې کلي کې د عرب فارسیوانانو لس کورونه دي؛ او شمال لویدیځ لور ته د یو

یادېږي. ددغو دریواړو کلیو کې پینځه کاریزونه دي خو په پینځو ۀ آخندزاده په نامـۀ په واټن یو کلی دی چې د قلعـ
ځای ۀ کې کاریز ډیره لږ مالگه لري. دلته د کمپ وهلو لپاره ښـکلي واړو کاریزونو کې لږ مالگه سته. په آخندزاده 

 سته. ۀ او سون توکي نـۀ سته، خو واښـ
چې ټولو ته د یوې دښتې له  لیرې ديمایله  ۱۸مایله او مــُـغـل بچه  ۱۱مایله، علي چپ  ۷ځایه پاره له همدې 

همدا شان یو کوتل هم سته چې برنجي نومـېـږي، دا الرې چې ختیځ لور ته غځـېـدلې ده رسیدالی سو. )پیکاک( 
 . کې سته ۶۰ – ۵۲، ۳۳ – ۴۸مایلۍ کې واقع دی او هم یوه څاه په  ۷کوتل د اوبې د شمال ختیځ په 

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

 ن( ۶۱ – ۳۷، ۳۲ – ۳۸ :بوجک :وگورئ :بُـجوک( 
ولي ۀ ویه کې د قلعـله بنِد تورکستان څخه په ښۍ زا دا یو اوږده تنگه دره ده چې :۶۳ – ۳۱،  ۳۵ – ۴۴ :بوکان

پریمانه وي او د ۀ پسرلي کې د بوکان اوبـولي له درې سره یو ځای کـېـږي. په ۀ پرمخ ځي او د قلعـدرې پر لورې 
کال ته نیږدې یو ځای  ؛بدې او په خټو ډکې وي. دلته یوه کال هم ستهۀ څښلو وړ دی؛ خو په وچ فصل کې دا اوبـ

 افغانانو یوه پوسته سته.  ۱۲دی چې له خټو جوړ دیوالونو ترې راتاو دي، دې ځای کې د 
یو ځای دی چې د دلته یو رباط د جوړیدو په حال کې دی، همدا شان د بوکان له درې څخه څو مایله پورته 

 ژ( سړک ورڅخه تیریږي.  –کاورماچ )؟!( )ښایي غورماچ وي  –دهانِگ کوروتو  - باالمرغاب
بهیدا د اوږدو  ېد خپل ندسیبهـېـږي چې په سختۍ سره د مایل د ربعې په اندازې ارتوالی لري. دا  سیندله درې څخه 

انچه ژور دی. په درې کې پریمانه کرهڼه سوې دی. د ۀ اتـۀ دی او نـۀ فیټه ارت نـ ۵په لړ کې په هیڅ ځای کې 
درې له ختیځې ډډې څخه یو الره تللې ده چې د نورو درو بې شمیرو ډډو ته تللې او د غلزیو کوچنۍ استوگنې په 

اوښان  ۳۰۰د پسونو او کورنیو څارویو سترې رمې او  یـږدۍ لري، دوتورې کـې ۱۵۰کې سته چې لږ تر لږه 
 لري. 

پسونه او  ۱۰۰۰۰ـې عطاء محـمد نومـېـږي. دوی ئپه اساسي درې کې د موسی زیو دوه خیلونه ژوند کې چې مشر 
 آسونه لري.  ۱۰۰اوښان او  ۲۰۰وزې او 

ه شمالي ډډې څخه راکوز سوی او تقریباً د بوکان د بوکان څنډه په خپله یو منځغری دی چې د قراول خانې ددرې ل
سره چې په درې کې ننوځي یو ځای کـېـږي. د بوکان د څنډې په  سیندۀ ځای کې یوۀ له مخالف لوري څخه په هغـ

فیټو په  ۲۰۰ښه الره دې څنډې ته ورغلې ده. په دواړو خواوو کې د  هکیږدیو یو استوگنځی سته. یو ۶۰بیخ کې د 
 ښو او بوټو پوښل سوې غونډیو سرونه پورته کړي دي. لوړوالي په و

مایله پورته دا منځغری یو ناڅاپه راپورته  ۶مایله پورته دا څنډه او منځغری له لویدیځ لوري مخته راځي او ۀ اتـ
یادېږي. دې ځای ته نیږدې د چم گاونډ تر ټولو لوړ غر چې د نقشې پر بنسټ ۀ کیږي او د خواجه گوگردک په نامـ

 افغان سرحدي کرښه څرگندوي.  –الړه ده چې د روس شمیره ستنه و ۳۹فیټه لوړ دی او دې ځای ته نیږدې  ۲۸۳۷
ونلیس ته خبر ورکړل سو چې هغه ځای چې د بوکان دره په دهانِگ خورتو ورننوځي له باالمرغابه تر جگړن 

  :میمنې پورې تر ټولو لنډ سړک لري او ددې سړک بیالبیل مراحل دا دي
 

 قیصار رباِط بوکان

 میمنه غورماچ

 (۱۹۰۳)ونلیس، نوامبر 
 

؛ باال ۶۳ – ۳۴، ۳۵ – ۴۲او  ۶۳ – ۳۶، ۳۵ – ۴۰بوکان په  :اوسنۍ نقشې په دې درې کې پینځه موقعیتونه ښیي
 کې ۶۳ – ۳۷، ۳۵ – ۳۷ـین بوکان په ئ؛ او پا۶۳ – ۳۸، ۳۵ – ۳۴بوکان په 

غرنۍ لړۍ ده چې فیټه. دا یوه  ۹۹۵۹ :لوړوالی :)ن( ۶۴ – ۳۷، ۳۴ – ۶او  ۶۴ – ۱۰، ۳۳ – ۵۷ :بنِد بُر :بر بند
په سویل کې د شهرک تر درې راتاو ده. دا په حقیقت کې د یوې بلې غرنۍ لړۍ یوه برخه ده چې د هري او فراروډ 

 تر منځ اوب یلوونکی یا آب پخشان جوړوي. )اې. بي. سي.(
لویدیځ حد  دا یو کلی دی چې تقریباً د اوبې د ولسوالۍ :)ن( ۶۲ – ۵۲، ۳۴ – ۱۴ :بوریا باف :وگورئ :بوریا باف

په ویش کې  «دروَ مَ »مایله واقع دی. دا کلی د اوبې د ولسوالۍ د  ۲ ۱/۲دی چې د سیند په ښۍ غاړه کې له مروې 
 ۲۰کلي او د نورزیو  ۴۰دای زنگي د سړک پر غاړه یوه پوسته ده. دلته د قبچاقو  –راځي. دې کلي کې د هرات 

 . دا ځای بوریا باِف علیا دی؛ وگورئ بوریا باف په نورو نیږدې ځایونو کې(. ۱۹۰۴ته. )دابس، کلي س
دا د اوبې په شمال ختیځ کې د غرونو د سر یو کوتل دی چې له اوبې څخه تر مزاِر  :۶۳ – ۱۵، ۳۴ – ۲۸ :برنجي

ـې لوړ او سر ئخو کوتل  ره دهالمستقیم  هکش پورې د کسه گاو د کوتل سړک ته الره لري. دا له اوبې څخه یو
کې او ورپسې له ۀ ځوړی دی. له اوبې څخه مزار کش ته طبیعي الره د دښتې په اوږدو کې د تگاو یاري په خولـ

 . مایلۍ کی دی ۸دا کوتل د اوبې د شمال ختیځ په کسه گاو( )میتلند(  :تگاو یاري څخه پورته الره ده. )وگورئ
و ارت تگاو دی چې د سویل لویدیځ تگلوري په لرلو د بنِد بیان خوا ته بهیږي، دا ی :۶۴ – ۵۴، ۳۴ – ۱۲ :برنجي

وروسته له دې چې له اختم سره یو ځای سي ورپسې د ایشالن تگاو سر سره یو ځای کـېـږي، چې د گذِر پام له 
ه پینځلسم منزل پ الرېدولت یار د  –یادېږي. دا تگاو د هرات ۀ مایلۍ پورته دغه تگاو د تربولک په نامـ ۹ ۱/۲

 سته او هم د )اسکیچ( کوچني بوټي پریمانه دي. )میتلند(ۀ کې ننوځي. دلته پریمانه واښـ

 برنجي :وگورئ :برنجي 
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 نو د هزاره گانو یوه کوچنۍ قومي څانگه ده. )محـمد خواجه هزاره گان هم همدا نوم کاروي.(ۀ دا د قلعـ :بوبک
د هري روډ په ښۍ غاړه کې له تونیان لس مایله کښته یو کلی دی. داسې  :)ن( ۶۲ – ۲۴، ۳۴ – ۱۶ :بدو شتر

 سره مشابه وي. ۀ له نامـگلو شتر  د م دېښکاري چې دا نو

 ن( ۶۳ – ۴۰، ۳۳ – ۴۵ :رستانابغ :وگورئ :بغرستان( 
لویدیځ  ردې د عالقه دارۍ یو کلی دی چې د زیکان د سویلدا د سبزوارو د انا :)ن( ۶۱ – ۳۷، ۳۲ – ۳۸ :بجک

 هم یادېـږي. ۀ مایلۍ کې دی. همدا شان دا کلی د کاریز محـمد آذر خان په نامـ ۳په 
په اوسنیو نقشو کې دا ځای بوجـُـک کورونه ودان دي. )میتلند(  ۲۰دې کلي کې د غوري زیو او ځاځي نورزیو 

 . لیکل سوی دی
کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي.  ۱۲کی یو کلی دی چې د علیزیو  ودا په سبزوار :۶۲ – ۵، ۳۳ – ۱۶ :بلندک
 . مایلۍ کې واقع دی ۴د سویل لویدیځ په  ودا کلی د سبزوارسي.( 

 نو تر باال ۀ بوم کې له قلعـۀ دو ځایونه دي چې په در :)ن( ۶۳ – ۲۸، ۳۵ – ۸او  ۶۳ – ۲۸، ۳۵ – ۵ :بوم دره
 دي.  پر غاړې واقع الرې ېمرغاب پورې د تلل

 

 بیاور ن
 :بوریاباف

 
 

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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