
  قريه زرغون شھر

  
 .در مرحله اول بابا زلی محمد از کوفه بغداد به اين منطقه ھجرت نموده بود

شاه صاحب بولبعداٌ علی محد و ولی محمد که باھم برادر بودند به ھمراه سيد ا
ديوار سوار مريد بودند از شھر خازرم ايران نيز به اين منطقه ھجرت نموده 

بود نيز به اين  مرتضی آغا که پادشاه خارزم ايرانسيد به تعقيب آن  .بودند
  .منطقه ھجرت نمود

در اين مرحله بين با با زلی محمد ، علی محمد و ولی محمد يک اندازه جارو 
شاه صاحب ديوار سوار از اينکه پير خانه بود بولسيد ا ،مدآجنجال به ميان 

  .وضوع نفاق را بين شان دور ساختندم

علی محمد و ولی محد مصروف اعمار يک قلعه که بنام علی خيل ياد شده  بعداٌ 
نسبت اعمار يک  ضمندر ،گزين گرديدنداعمار نمود و در ھمين جا سکونت 

  .باب قلعه که بابا علی و ولی محمد اعمار گرديد



فع5ٌ در ردار بود شاه صاحب از کرامات خداوندی برخبولبخاطراينکه سيد ا
سران به دنيا آمد که ھريک باشد از علی محمد و ولی محمد پمي ھمين قريه دفن

، سيدخان، بقاخان، شاھی خان که از او6ده ضياخان ميباشد از ضيا خان
ضياخان جدا شده است از علی محمد يک پسر باقی مانده بود از او6ده علی 
محمد شيخ ھای دھمنکه ، سر کاريز، و م5يم خيل باقی مانده است به ھمين 

نفوسيت زياد برخوردار بود و شغل که قريه مذکور روز بروز از سبب 
زراعت را بسيار رشد دادند به ھمين خاطر که اين منطقه يک منطقه بسيار سر 

ھگر مسمی نمودند که تا فع5ٌ سبز بود نام اين قريه را بنام قريه زرغون شھر ل
  .به ھمين نام ياد شده

  

، بی بی عبارت اند از خواجه صدر اوليا اوليای که در اين قريه وجود دارند 
ملنگ صاحب گری بنام علی حاجی که مادر خواجه صدر اوليا ميباشد اوليای دي

غزنی بود به اين قريه ھجرت نموده بودند که فع5ٌ که سکونت اصلی شان شھر 
در اين قريه دفن ميباشد و از کرامات زياد خداوندی ميباشند که مسلمانان از ھر 

در  اطر طواف زيارت مبارک به اينجا ميايند و علی ملنگ صاحبمنطقه بخ



اصل شغل نجاری داشت و از کرامات خداوندی برخوردار بوده که البته 
کرامات آن به خواجه صدراوليا صاحب معلوم ميباشد و در آن زمان طبق 
ھدايت خواجه صدر اوليا صاحب مسلمانان که بخاطر زيارت نمودن ميامدن 

گاه اول بخاطر زيارت و يا طواف نمودن به درند که در مرحله ھدايت فرمود
  .علی ملنگ صاحب رفته و بعداٌ به زيارت بنده مراجعه نمايند

 ١٣۵٧از کرامات علی ملنگ صاحب ھويدا بوده که در دوره انق5ب ھفت ثور 
گ صاحب روسھا به اين منطقه به تعداد ھفتاد فير توپ با6ی زيارت علی ملن

ند ولی موفق نشده و شرمنده دوباره به قرارگاه خويش بازگشت پرتاب نمود
  .نمودند

  

ناگفته نبايد گذاشت که قريه مذکور فع5ٌ از نفوسيت زياد برخوردار بوده که 
فاميل رسيده و ھم يک باب ليسه عالی که دارای  ۶٣٠٠تعداد فاميلھای اين قريه 

گرد و يک باب مکتب متوسطه و پنج باب مکتب نسوان و يک باب شا ٢٨٠٠
شفاخانه و يک باب کلينيک حيوانی وجود دارد اين منطقه بسيار سر سبز بوده 



ای بادام و غيره وجود داشت که به کشور ھ، زردآلو، سيب  ،ميوه جات انگور
  خارج صادر شده.

يشی مجاھدين بوده با ديگر اينکه در زمان جھاد اين منطقه يک مرکز ثوق الج
وجود تلفات مالی و جانی و کشتارھای عام که در اين منطقه وارد ميشد مردم 
شجاع و مسلمان پرست اين قريه در تدارک و اعاشه مجاھدين زياده و6يات 

  کشور باھم ھمکاری می نمودند.
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