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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 
 ۱۳/۰۹/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه شمهدیر اوه
 

 فراه
 
 او

 د افغانستان سویلي برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 

 
GRAZ –AUSTRIA 

1973 
 

 لودویک آدمک
 

ددوی  ؛نورزیو د استوگنې  سیمه ده چې تقریباً سل کورونه دي او زیو: دا د ادو ۶۴ – ۳،  ۳۰ – ۴۹:  عباس آباد
په درویو یا نی باندې پوښل سوي دي، د  او بیااوبدل سوي کاه گل سوې  و دیوالونه په لښتو او لرگیوجونگړد 

همدې سیمې په چم گاونډ کې د هلمند د سیند تر غاړو د درویو پریمانه نیزارونه سته. د استوگنې دا سیمه د هلمند د 
میان پُشتې څخه یو مایل لـېـرې واقع ده چې تر َسفَر پورې یو  لهسیند په کیڼې غاړې کې د تللې سړک په اوږدو کې 

 ـږي. )بیلو(مارش کـې
: د تخِت ُرستم )تخِت باال( د شمال لویدیځ په نیم مایلۍ کې د الش جوین  ۶۱ – ۵۵،  ۳۲ – ۵:  عباس ُکـشـته شیله

چې د اوبو په برسیرن بهیر کې ډوبـېـږي، د همدې بهـیر په اوږدو  يسړک پر یوې وړوکې دښتې یا درې راکوزېـږ
 یادېـږي.ۀ پورته کـېـږي. د اوبو دا بهیر د عباِس کشته شیله په نامـکې دا سړک پرمخ ځي او کرار کرار په چړایي 

د څلور نیمو مایلو په واټن  چې وې دهس غاښ غاښڅوکو  پهد لوړې سطحې د شخ پیچومي ښۍ ډډه د دریو غونډیو 
ه ده ـې یوه لوړه سطحئله دې درې واړو غونډیو څخه اوړئ. ټیټو غونډیو ددې درې کیڼه ډډه نیولې ده. مخې ته 

ـې دومره ډېر ئسختوالی  چې د پام وړ لوړوالی لري چې تر پینځو مایلو پورې ورته رسـېـدالی سئ او د ورختنگ
 ثابته ده. )میتلند( شمــېــرکې دی او چړایي په همدغه  ۲۵په  ۱دی ۀ نـ

کوچني کلی نوم دی چې د گرشک په ۀ : د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د یو ۶۴ – ۳۳،  ۳۱ – ۴۷:  آب باز آو
مایله د کندهار  ۷۸ي چې له باال خانې ور هاخوا او راځمیداني ۀ له هغـ لښکر کوټ سیمه د سویل کې واقع دی، دا 

ندې راسئ واقع چې له هراته وربا له هراتي دروازې څخه د سړک په سویلي غاړه کې د ارغنداب د درې له الرې
دی. د جنرال بیدولف د لښکر یوې برخې له سیند څخه تقریباً نیم مایل لیرې په یوې لوړې سطحې باندې کمپ 

دوه مارپیچه سړکونه دي چې ۀ. ـې په جزیرې کې د جزیرې په بستر کې کمپ وواهـئاو نیمایي بلې برخې ۀ وواهـ
نـېـږدې د سیند په کیڼه غاړې کې له ایغ یا شیوه سطحې څخه لږ تر لږه د اوښانو د تگ لپاره عملي دي چې کلي ته 

یارډه کښته د سیند داسې  ۷۰۰راکوزېـږي او له کلي څلورسوه یارډه الندې تر یوې جالې رسـېـږي او هم لږ نور 
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ځای کې  له سینده پورې غاړه اوښتل هغه ۀ ځای ته رسـېـږي چې په پښو د پورې غاړې اوښتلو وړ ده، په دغـ
د فبرورۍ په میاشت کې داسې  ز کال کې۱۸۷۹ناشوني دي چې سیند سیالبي وي، سټیوارټ وایي چې په مهال 

ځایه دوه نیم مایله پورته د کجي بَـیـک کوچنی کلی دی. ۀ له درې فیټو دې ژور وي. له همدغـ چې ووۀ ځای نـ
 وگورئ "گرشک"

په وسیله ۀ ځوړند یا معلق پـلـۀ سۍ گانو د یوسي د ر کــېــدایوړاندیز سوی چې له سینده پورې غاړه اوښتنگ 
ځای کې جوړ ۀ گړونج یا پایه خرک پورې ټینگ سي او دا پُل کـېـدای سي چې د آب بازا په هغـۀ وسي چې په یو

سي چې مخکې مو وویل چې دلته له سینده په پښو د پورې غاړه اوښتلو لپاره ځای سته. د سیند د دواړو غاړو 
ورته مناسبې دي او دا رسۍ دې په داسې چنگک لرونکو قالبونو  نیم انچه رسۍۀ یا پینځـ ۵جوړښت داسې دی چې 

طنابونه او یو دانه گیر به  شمــېــرکې تیرې سي چې هر قالب کې درې درې رسۍ ټینگـېـږي؛ او ټینگې ستنې او یو 
 )آی. بي. سي.(ددغې موخې لپاره کافي وي. 

۶۴ - ۳۳،  ۳۱ – ۴۷:  : وگورئ آب باز او  آب بازها هلمند 

۶۲ – ۴۸، ۳۱ – ۵۹: وگورئ : او دک :  آب َدک 
 : وگورئ : داد خدا : عبدي 

مایله پورته  ۶دا د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې له خواجه علي څخه  : ۶۳ – ۱۵،  ۳۰ – ۲۸: عبداالباد 
ز کال کې پیکاک دلته له یوې ۱۸۸۴په  یو کلی وو،ۀ نامـۀ پـ« دیشو»خلیج ته ورته ځای دی. ویل شوي چې دلته د 

یارډه وو او د اوبو لگولو د یوې لرغونې ویالې  ۵۷ـې ئموندل چې قطر ۀ ډومبسکې یا د خاورو له پُښتې بل څـه ونـ
 ې په کې وې. )پیکاک(ښن

په کې کورونه  ۴۰کلي نوم دی او وایي چې د علیزیو  ۀ : دا په زمینداور کې د یو۶۴ -، ؟  ۳۲ – ۶۴: عبدالملک 
 استوگن دي. )صاحبداد خان(

د ۀ : د ځای او د اوبو د بهیر نومونه دي او په فارسي که دویم نوم ورپسې وي نو یو اضافت یا کسر د نامـ آب
 انتصاب لپاره ورزیاتـېـږي. 

کلي ۀ مایلۍ کې د خاشرود په کیڼې غاړې کې د یو ۸: د خاش د لویدیځ په  ۶۲ – ۳۲،  ۳۱ – ۲۶:  آبخوِر ُرستم
 ۶، ۳۳ – ۳یو کلی دی چې په ۀ مایلۍ کې د آبخوِر ُرستم په نامـ ۱۹شینډنډ د سویل په ۀ نوم دی. )تورنتن(. د قلعـ

 کې واقع دی.  ۶۲ –
ه ولسوالۍ کې استوگنې دي او دا روډ پکورنۍ د پُشِت  ۶۸۰قوم ۀ ز کال کې ویل شوي چې ددغـ۱۸۸۸: په  اڅکزي

 ر په دغو ځایونو کې ژوند کوي. شمـېـ
 

 ۱۰ کله گز کال گاز  ۳۷۰ نوزاد

 ۲۰۰ گرشک ۱۰۰ څاروان کال

 کورنۍ ۶۸۰ ټول ټال

 
 )صاحبداد خان( –په فراه کې استوگن دي.  شمــېــرهمدا شان د اڅکزیو یو بل غټ 

 کوچني کلي نوم دی. ۀ : د گرشک په شمال ختیځ کې د یو ۶۴ - ۴۰،  ۳۱ – ۵۲:  ادینزي
 ـې په گرمسیل کې ژوند کوي. وگورئ : "پُشِت روډ"ئ شمــېــر: د درانیو یوه څانگه ده چې یو غټ  ادو زي

 : وگورئ : دریم ټوک : هرات ادرسکن
 دیواقع   ې د نوزادو په سویل ختیځ کې کلي نوم دی او داسې ښکاري چۀ : دا د یو ۶۴ – ۲۹،  ۳۲ – ۲۳:  افغان

هم یادېـږي. د افغان په ۀ ریز افغان په نامـاکورنۍ په کې ژوند کوي )صاحبداد خان(. دا د ک ۴۰۰او د گډو قومونو 
کې  ۶۴ – ۶،  ۳۲ – ۴۶مایلۍ کې په  ۳۰نومـېـږي او د نوزادو د شمال په « افغانۀ کو»یو غر هم سته چې ۀ نامـ

 واقع دی.
 : وگورئ : خاشرودافغان 

 : یو لقب دی چې په بـېـالبیلو بڼو لیکل کـېـږي.  آغه –آقا  –آغا 
 : وگورئ : ناد، علي آغاجان

 کنگۀ : وگورئ : قلعـآغاجان 
 : وگورئ : کدخدا آغا جان

کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د علیزیو ۀ : د زمینداور په عالقه دارۍ کې د یو ۶۴ – ۳۹،  ۳۲ – ۴: آهنگران 
 مایلۍ کې دی.  ۲۶کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د نوزادو د سویل ختیځ په  ۲۵

 : وگورئ : داد خدا  احمد خان
 ۱۲۰دی او ویل کـېـږي چې د علیزیو  کلي نومۀ : په موسی کال کې د یو ۶۴ – ۴۶،  ۳۲ – ۱۸:  احمد خوازی

 کورونه په کې استوگن دي )صاحبداد خان(
 ۶۴ – ۴۶،  ۳۲ – ۱۸: وگورئ : احمد خوازی :  احمد خوازی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 4تر 3 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
 

 ۲۵کلي نوم دی چې او ویل کـېـږي چې د علیزیو ۀ : د زمینداور په عالقه دارۍ کې د یو ۳۲ – ۶۴:  عیدیل
 کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان(

له ارغنداب سره د الحاق په  فیټ: دا د گلیچاه په لویدیځ کې ۵۹۵۶: لوړوالی :  ۶۳ – ۳۵،  ۲۹ – ۴۱:  عینک
 ـې کلی دی. ئمایلۍ کې  ۳د شمال لویدیځ په ژ(  -)بُست  1(. د بیست نوم دی. )آی. بي. سيۀ غرۀ ټکي کې د یو

ند ددرې د سړک په اوږدو کې د گلیچاه په هلم –. د بلوڅستان ۵۹۵۶: لوړوالی :  ۶۳ – ۳۵،  ۲۹ – ۴۱: عینک
 . دا غر د صالحان په ولسوالۍ کې واقع دینوم دی. )آی. بي. سي.( ۀ غرۀ لویدیځ کې د یو

 ۴۰کلي نوم دی او د معلوماتو پر اساس د علیزیو ۀ : د زمینداور په عالقه دارۍ کې د یو ۳۲ – ۶۴:  آقا محـمد
 ۶۲ -۳، ۳۱ – ۱۳یو بل کلی په چخانسور کې په ۀ نامـۀ په همدغـ(. کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان

 . مایلۍ کې ښیي ۴کلی په همدې سیمې کې د کجکي د لویدیځ په ۀ کې واقع دی. اوسنۍ نقشې د آقا محـمد پـه نامـ
 کلی نوم دی. )تورنتون(ۀ : د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د یو ۶۴ – ۱۰،  ۳۱ – ۳۱آقچو )آکچو( : 

 ۶۲ – ۶،  ۳۳ – ۳: وگورئ : آبخوِر ُرستم :  ُرستمآخوِر 
کورنۍ په کې  ۲۰کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د نورزیو ۀ : په نوزادو کې د یو ۶۴ – ۴۵،  ۳۲ – ۵۷:  اختک

 استوگنې دي. )صاحبداد خان(
 کنگۀ : آخند زاده : وگورئ : قلعـ آخوند زاده

 وگورئ : ناد علي  علم :
مایلۍ کې د یوې کال کنډوالې دي.  ۵یا  ۴: د ابراهیم آباد د کال د شمال لویدیځ په  ۶۳ – ۴۱،  ۳۱ – ۱۶:  علمدار

ـې د علمدار بُرج دی. له ابراهیم آباده ئکې بهیږي او په کیڼه غاړه کې  نهرۀ هلمند په یود لـَـووټ نقشه ښیي چې 
بهیږي. که د اسپ په سپرلۍ له ابراهیم  نهر راغلي معلومات په دې گواهي ورکوي چې د بُرج په هره ډډه کې یو

 . سره له دې چې موږاوسوتیر سوي  نهرونوتر پُشتې الړ سو موږ باید له دغو « سیلــَـگدار»آباده ، په نیزار کې د 
ۀ لیدل چې اصلي نهر ته دې ورته وي او ما دا فرصت ونـۀ تیر سولو خو ما داسې څه ونـ اوبوله څو کم عمقو 

نه وکړم. دا رښتیا ده چې د اوبو ټول هغه نهرونه چې نیزار ته رانـېـږدې کـېـږي شدیداً نامشخص مومند چې پلټ
 ۲۱سیستان څخه ۀ ې د سیمې په ټولو شاو خواوو کې تیتـېـږي. )میتلند(. دا کال له چاډېـرـې لږ و ۀ ئکـېـږي، اوبـ

 مایله لیرې ده.
 : وگورئ : کالی فتح علم خان
 ۶۴ – ۵۶،  ۳۲ – ۲۰البــُـالغ :  : وگورئ : الــَـبالغ
ۀ کلي نوم دی، ویل کـېـږي چې دغـۀ : د زمینداور د عالقه دارۍ په سویل کې د یو ۶۴ – ۵۶،  ۳۲ – ۲۰: البوالغ 

 مایلۍ کې دی.  ۱۱کورونه استوگن دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د موسی کال د ختیځ په  ۴۰کلي کې د علیزیو 
 ۶۲ – ۲۴،  ۳۱ – ۲۱: وگورئ :  علیلي : الیلي 
په اوږدو کې له  دولت آباد د سړک -کا ریز نوم دی چې د واشیرۀ : دا د یو ۶۳ – ۴۱،  ۳۲ – ۲۱: الغاگم :  الغاجم

 مایله لیرې واقع دی. دلته څو کورونه او یو زیارت سته. )سیمه ییز معلومات( ۴۵واشیر څخه 
 : وگورئ : داد خدا علي
 : وگورئ : ناد علي علي

کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د ۀ : د زمینداور د عالقه دارۍ په سویل کې د یو ۶۵ – ۱۱، ۳۲ – ۴:  آبادعلي 
 کورنۍ په کې استوگنې دي )صاحبداد خان( ۱۲۰علیزیو 

 : وگورئ : کال کنگ علي خان
ږي چې د : د زمینداور د عالقه دارۍ په سویل کې دوه کلي دي او ویل کـېـ ۶۴ – ۴۱،  ۳۱ – ۴۲: الکوزي 
کې  ۶۵ – ۴۶،  ۳۲ – ۳یو بل کلی په ۀ نامـۀ په همدغـکورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(.  ۵۰الکوزیو 
  واقع دی.
ز کال کې ویل شوي چې ۱۸۸۸وگورئ " الکوزي" د کندهار په والیت کې. په  –: د ُدرانیو یوه څانگه ده  الکوزي

 دې ډول استوگنې وې : کورنۍ په الن ۱۸۲۰د پُشِت روډ په سیمې کې 
 

 شمــېــرد کورنیو  د سیمو نومونه
 ۷۰۰ گرشک

 ۴۲۰ زمینداور
 ۷۰۰ نوزاد 

 ) صاحبداد خان(   ۱۸۲۰ شمــېــرل ټو
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 4تر 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
 

 ۶۵ – ۵۸،  ۳۰ – ۱۰: وگورئ : سیخ سر :  علي مردان
  علي زي

ی په زمینداور کې استوگن او په کرکیلې کې بوخت دي. ډېـرددوی دا د ُدرانیو یوه لویه قومي څانگه ده چې 
او دا هغه مهال دی  ۀتنو ته رسید ۱۵۰۰۰ شمــېــر علیزیوز کال کې د ۱۸۷۹ډگروال مور معلومه کړې چې په 

ه د ډگروال مور د شمــېــرددوی مشران ول. د صاحب داد خان ورکړل سوې محـمد خان او نجیب هللا خان چې 
کورنۍ وایي او د همدوی  ۹۰۰۰ شمــېــر علیزو  ه لوړه ده. صاحبداد خان د زمینداور دډېـرلې ې په پرتشمــېــر

   ه کـېـدای سي له واقعیت څخه څه ناڅه لیري وي. شمــېــرا د ـې په نوزادو کې استوگنې دي، خوئکورنۍ  ۵۶۰
سیمې د گرمسیل په ولسوالۍ کې سته. دا  – ېه استوگنشمــېــربې  د هلمند په اوږدو کې هم د علیزیوهمدا شان 

لوی پراخ سړک پر دواړو غاړو ۀ دي چې د یو ېجونگړ يکاه گلپورې  ۴۰ تر ۳۰ لهاستوگنې سیمې په عام ډول 
د هر ردیف په هر پای کې له جونگړو لیری یو یو بُرج لري. دا خلک زړور او بې  اوردیف کې جوړې ۀ یوۀ په یو

جامې لري چې کرباس  بې تــَـکــَـلـُـفې له مالوچو جوړې ،ږهـنه لري. دوی ساده ږیرنگو ۀراپروا خلک دي او تی
ـې لوی لوی دي او په عام ډول شین )آبي( رنگ لري. ددوی ټوله پانگه یا سرمایه ئنومـېـږي، کمیسونه او پرتوگونه 

 شمــېــرپه غټ ارکیټ لپاره د دښتې هاخوا نوشکي او خران ته د بلوڅستان د مجوار او د څارویو روزنه ده، دوی 
 جوار صادروي. 

ه د هرات په والیت کې هم سته؛ په هرات شمــېــرد دې ترڅنگ چې دوی په فراه کې استوگن دي، ددوی یوه غټه 
د دادگل په عالقه دارۍ کې میشته ده، همدا شان ددوی یوه د پام « ژ –شینډنډ »ه د سبزوار شمــېــرکې ددوی لویه 

ه د هرات په َدره کې موندل کـېـږي چې خپلې لویې لویې َرمې د پیولو لپاره راولي. د افغان د شمــېــروړ بله 
پلي سرتیري او  ۳۰۰۰جگړې د کلونو په لړ کې دې قومي ډلې ته له بیت المال څخه نقدې پیسې ورکړل سوې چې 

ـې د کندر پر لور مارش وکړ چې ئ ـې چمتو کړل او د سردار محـمد یوسف خان تر مشرۍ الندېۀ ئآس سپار ۵۰۰
 کندهار ته د برتانویانو د راتگ مخه ونیسي. ویل کـېـږي چې علیزي په شپږو فرعي څانگو ویشل سوي دي : 

 
 شیخزي ۴ «خانزي»خالوزي  ۱
 پـیـرزي ۵ حبـیـبـزي ۲
 ادوزي ۶ حسنزي ۳

 
وگورئ "  –په هکله باور دا دی چې دوی له علیزیو توپیر لري. « ژ –ادوزي »د وروستنۍ یادې شوې څانگې 

 دوه نور کلي په ۀ درانیان"  د کندهار په والیت کې. )بیلو، بیسکو، مور اې. بي. سي(. د علیزیو په نامـ
 کې واقع دي.  ۶۴ – ۴۰،  ۳۲ – ۳۸او  ۶۴ – ۲۷،  ۳۲ – ۲۵

  ۶۵ – ۴۶،  ۳۲ – ۳: وگورئ : اِلکوزي : الکوزي 
کورونه په  ۶۰کلي نوم دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو ۀ : په نوزادو کې د یو ۶۴ – ۲۳،  ۳۲ – ۳۲:  التي گی

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۲کې استوگن دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د نوزاد د شمال په 
 ۶۴– ۲۳،  ۳۲ – ۳۲: وگورئ : التي گی :  التي گي

 : وگورئ : خاشرودامیر 
 : وگورئ : سیخ سر امیر

 وگورئ : داد خدا امیر:
 : وگورئ : نادعلي امیر

 : وگورئ : زرکانو او زورکان امیران
 

 بیانور 
 امیر بلند صاحب

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