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 لودویک آدمک
 

: د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د هزارُجفت او میان پشتې تر منځ د تللي  ۶۴ – ۱۴،  ۳۱ – ۳:  امیر بلند صاحب
ده  ټوټهبي سُ تر   بډایهکلي نوم دی. دا سیمه د ځمکې یوه ۀ مایله لیرې د یو ۳سړک په اوږدو کې له هزار جفت څخه 

د فبرورۍ په میاشت  خودي ۀ ـې کرل سوې ده او له هر لوري ورباندې د اوبو لگولو نهرونه سپارئچې هره ټوټه 
 کې وچه وي. 

د شین غزي د گڼو ونو په ځنگل کې دی. دا زیارت د فاتح عرب روحاني ویاړ  د امیر بُلند زیارتکلي ته نـېـږدې 
  مزه زوی یا لمسی دی. )بیلو(ته وقف سوی دی، روایات وایي چې دی د ملک ح

 : وگورئ : ناد علي امیر محـمد خان
 براالڅوکه ده. دا څوکه  څرگنده غرنۍ: دا د خاشرود د دښتې په سویل کې یوه  ۶۲ – ۳۷، ۳۱ – ۲۹:  امیر پرواه

 پهوکه دا څله چخانسور څخه په سترگو لیدالی سئ او ویل کـېـږي چې دا د غرنۍ لړۍ وروستی ټکی دی. )میتلند(. 
د « دیوالک»څوکه وي چې د  ۀد غر «امیر پروي صاحب غر»سي دا د  کــېــدای. ښکاريۀ اوسنیو نقشو کې نـ
کې د  ۶۳ – ۲۲، ۳۱ – ۴۸کې واقع دی. همدا شان په  ۶۳ – ۲۰،  ۳۱ – ۴۶مایلۍ کې په  ۱۶شمال ختیځ په 

 . هم ستهیو زیارت ۀ امیر پروي زیارت په نامـ
« ُسرکاڼیانو»کلي نوم دی او د راپورونو پر اساس د ۀ : د گرشک په شمال کې د یو ۶۴ – ۳۷،  ۳۲ – ۴:  انارک
 واقع دی.  ۶۴ – ۵۷،  ۳۲ – ۴۵یو بل کلی په ۀ نامـۀ په همدغـ کورونه په کې استوگن دي. )صاحب داد خان(. ۱۵

 دا د هغې د رې نوم دی چې د خپلو انارو په لرلو شهرت لري او د فراه د  ۶۱ – ۳۹،  ۳۲ – ۴۶:  انار َدره :
ـې غرونه دي او په ئمایلۍ کې واقع ده. دا سیمه دویمه درجه ولسوالي ده چې گردچاپیره  ۴۳شمال لویدیځ په 

 نه وگړي لري.ت ۱۷۱۱۰کلي او  ۷(. دا سیمه ۶۱ – ۱۶، ۳۲ – ۱۸ـې له منځه تیریږي )ئیو سیندگی ۀ نامـۀ همدغـ
په دې سیمې کې دوه لومړني ښوونځي سته او په افغان ولسي جرگې کې یو استازی لري. د انار د رې پخوانی نوم 

 وو. « شیخ آباد»
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مایلۍ کې واقع دی  ۱کلي نوم دی چې د نوازدو د شمال په ۀ : دا په نوزادو کې د یو ۶۴ – ۲۸،  ۳۲ – ۲۴: انجیر 
یو بل کلی د نوزادو د سویل ختیځ ۀ نامـۀ کې استوگن دي. )صاحبداد خان(. په همدغـکورونه په  ۳۰۰او د علیزیو 

 کې واقع دی.  ۶۴ – ۳۹،  ۳۲ – ۷مایلۍ کې په  ۲۲په 
کلي نوم دی چې ۀ مایلۍ کې د یو ۱۷: په نوازدو کې د نوزادو د شمال لویدیځ په  ۶۴ – ۲۰،  ۳۲ – ۳۱: انجیري 

 په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان( کورنۍ ۲۰« ژ –ساکزیو »د اسحاقزیو 
کورونه په کې استوگنې  ۴۰کلي نوم دی او د علیزیو ۀ : د زمینداور په ولسوالۍ کې د یو - ۳۲ – ۶۴:  انجیران

 ۳۲ – ۲۵مایلۍ کې هاروت روډ ته نـېـږدې په   ۳۰د انار درې د سویل لویدیځ په بل ځای ۀ دي. د انجیران په نامـ
 کې واقع دی.  ۶۴ – ۵۸،  ۳۱ – ۵۲یو غر د گرشک ختیځ کې په ۀ نامـۀ کې واقع دی؛ په همدغـ ۶۱ – ۲۵،

۶۴ – ۲۰،  ۳۲ – ۳۱: وگورئ : انجیرای  :  انجیري 
یت: د یفراه د سړک پر غاړه ددمې نیولو یو ځای دی. )ښاغلی ت –بکوا  –د خاش :  ۶۲ – ۲۸،  ۳۱ – ۵۶: انسو 

 . یادېـږيۀ انسو په نامـۀ دا ځای اوس د چشمـسټ(. معلوماتو په بنو سیمه ییز
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 : اَو 

 انتصاب لپاره ورزیاتـېـږي.
فراه تر منځ د سړک پر غاړه د دمې نیولو یو بل  –بکوا  –: د خاش  ۶۲ – ۴۸،  ۳۱ – ۵۹: آب دک :  آوَدک

رې د ۀ بیدک په نامـ –یت : د سیمه ییزو معلومات پر بنسټ(. د آبدک یا آب یځای دی )ښاغلی ت ـیـو  یو کلی د تـــ 
کې واقع  ۶۴ – ۱۷،  ۳۳ – ۲۹مایلۍ په  ۴۰د فراه د شمال ختیځ په  مایلۍ کې یو کلی سته چې ۷شمال لویدیځ په 

 دی. 
تر  هشاهیوان لهنیم مایلۍ کې  ۱۸د دولت آباد د شمال لویدیځ په :  ۶۲ – ۲۷،  ۳۲ – ۵۶« : آب خرما: » و خرمااَ 

په بستر « ناله»دلته د گاونډۍ « امام شریف»پورې سړک پر غاړې د دمې نیولو ځای دی. « ژ–شینډنډ »سبزوار 
چې دلته د اوښانو لپاره د پام وړ څړځایونه سته.  ول. راپورونه وایيۀ لرگي نـ –وموندلې خو سون ۀ کې یو څه اوبـ

، ۀد سړک پر غاړه کمپ وواهــ سره ټوليۀ ښاغلي سندرس د ځانگړي پوځي مأموریت یو ز کال کې۱۸۳۹په 
او کبل ورڅخه ترالسه کـېـدای سوای. دا سیمه گردچاپیره غرنۍ سیمه ده او  ۀـهمدلته یو وړوکی چمن وو چې واښ

 کرهڼه. )سندرس، امام شریف(ۀ ته او نـپه کې کوم کلی سۀ نـ
ځای ۀ هلمند ددرې پر الرو باندې د دمې نیولو په ځایونو کې د یو –: د بلوڅستان  ۶۴ – ۱۰،  ۳۰ – ۱۰:  اربو

ـې ئنوم دی. پر دې الره باندې د دمې نیولو په دوه وو ځایونو کې د څښاک د اوبو ځایونه سته چې په هر ځای کې 
  ورکوالی سي. ۀ اوښانو ته اوبـ ۲۰۰۰څاه گانې سته،دا څاه گانې که پاکې سي نو د لښکر 

ځایه غځـېـدلې چې د ۀ لویدیځ لور ته د ریگستان له دښتې تر هغـ ـېئ لمنه سیمه بې وښو او بې اوبو ۀنامـۀ په دغـ
هاغه بله غاړه کې د بلوڅستان او هلمند د درې تر منځ د  بیدیا وچې ددېنواب خان د څاگانو له کرښې سره نښلي. 

چې په  لپاره د انسانانو د هرې ډلېبیدیا دا  ددې دښتـنـۍ سیمې په هکله ویل کـېـدل چېپخوا ارتباط الرې ځغلي. 
 څوک دې ورڅخه واوړي یا تیر سي.ناشونې ده ده چې مانعه  داسېهرې اندازې وي 

ز کال کې د سیستان د مأموریت په لړ کې مارش وکړ، په دې سیمه کې یعنی د ۱۹۰۳ډگروال مک موهن په 
دی ویل سوي چې له دې ځایه څخه  ۀ له خولې نـۀ د هغـنوشکي او هلمند تر منځ د اوبو د سختۍ په هکله داسې څه 

په دې سیمه کې د ژمي په میاشتو کې شدیده ساړه کې د انسانانو او څارویو د تیریدلو مانع وگرځي.  شمــېــرپه غټ 
د سیستان  – ۱۹۰۳سول. )ایس. ایم. ۀ اوښان مړ ډېـراو متداول وي او له همدې کبله د سیستان د مأموریت ۀ خپار
او د اربو « دشِت اربو شمالي»دوه ځایونه ښیي : د اربو شمالي دښته ۀ نامـۀ اوسنۍ نقشې په همدغـ(. ژ -أموریت م

  سویلي دښته )دشِت اربو جنوبي(.

  ۶۲ – ۲۴،  ۳۱ – ۲۱حلیلي :   وگورئ : :اریري 

 دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې د دهراوت د شمال لویدیځ او د  ۶۵ – ۱۳،  ۳۲ – ۴۲: ارغون وار :  ارغون دربند :
د  کجکي» د « باني د روډ»مایلۍ کې واقع ده. دا لړۍ د هلمند ددوه وو څانگو د  ۳اونۍ یا اوبې د سویل ختیځ په 

: فوقاني ترناو له یو بله جال کوي. افغان نقشې دا غرنۍ لړۍ په دوه وو شکلونو لیکلي دي پورتنی یا « رود 
ن د سویل په یو کلی د پُ ۀ په نامـ« ارغن/ ارغان»)ارغون د ر( او )ارغون وار(. د  م   ۳۲ – ۵۸مایلۍ کې په  ۱۴رچ 

 کې واقع دی.  ۶۳ – ۴۷، 
عمومي سړک د شمال په یو  ۀـد هغاو کوچني کلي نوم دی ۀ : دا د یو ۶۴ – ۷،  ۳۱ – ۵۷: ارکولي :  آرگــُــلي

پروت دی چې له گرشک څخه د بیابانک له الرې فراه او هرات ته ځي او د  کې مایلۍ او د مایل د ثلث په واټن
ـې ئمایله لیرې دی. ددې سیمې تقریباً ټولې ځمکې د نورزیو دي چې په منځو کې  ۲۳گرشک له شمال لویدیځ څخه 

ز کال د فبرورۍ په میاشت کې دلته د ۱۸۷۹کوونکي بزگران هم سته. د ژبې خبر « د ري»په  شمــېــر ډېـرپه 
مې لیدل سوي چې د سیمې په شاو خوا کې څرېـدلې. د څښاک د اوبو تر السه کول په  پسونو او وزو غټې غټې ر 

تر السه کلي څخه کوم ډول نور تدارکات ۀ دغـۀ ده چې لـۀ دښته کې د اوبو د چینو له الرې کـېـږي خو دا روښانه نـ
 سي. )میتلند( کــېــدای
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کلي نوم دی. ویل کـېـږي چې د ۀ کې د یو« باغني»: د زمینداور په فرعي ویش  ۶۴ – ۵۷،  ۳۸ – ۳۲:  اسد
یو بل ځای په کندهار ۀ په نامـ« اسد کلي»د کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(.  ۵۰خالوزیو او ُمغولو 

 یت لري. کې موقع ۶۵ – ۳۱،  ۳۲ – ۶کې په 
 : وگورئ : نادعلياصغر 

مایله پورته د یوې  ۱۳د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې له چهاربُرجک څخه  :  ۶۲ – ۱۳،  ۳۰ – ۱۴:  اشکینک
ز کال کې لیدلې وایي :" دا کال او همدا ۱۸۸۴په ـې ئ دغه سیمه  چېکال نوم دی. ښاغلی پیکاک حصار یا  ېکنډوال

غیر عادي سیالب په ترڅ کې ورانې ۀ شان له سړکه په اوښتلو نورې کال گانې د ملک حمزه خان پر مهال د یو
نیم دایروي یا هاللي کارونه په کې  شمــېــره پخو سویو خښتو څخه جوړه سوې او یو لندې اللمر  ترسوې. دا کال 

ۍ برخه ال تر اوسه هم والړ دي. دې کال ته نـېـږدې ډېـرکال د باندنیو دیوالونو او دداخلي دیوالونو سوي دي. ددې 
د سنجرانیو د استوگنې یوه سیمه سته چې په کوډلیو او له خټو جوړو جونگړو کې ژوند کوي. دلته د پام وړ کرهڼه 

ول سړک په اوږدو کې کرل سوي دي. د چې هم په همدې سیمې کې او د ټ ـې غنم ديئۍ برخه ډېـرسوې ده چې 
غنم چې ددوی له  شمــېــرشو اټکلوالی خو دا ویل سوي چې دوی غنم پلوري او هغه ۀ ـې نـئکلني حاصل اندازه 

سنجراني کورنیو  ـې پلوري. ددې ځای مشر شاه گل خان دی. په اشکینک کې دئاړتیاوو پورته وي نو په قافلو 
 شمــېــرکورنۍ دی. یو  ۱۰۰د کوچني کلي په گډون( ۀ او د اشکینک په نامـځای ۀ )ددغـ شمــېــرمجموعي 

 هم دلته ژوند کوي. دلته څو سوه پسونه او وزې هم لیدل سوي دي. « 1ممه ساني»او « تاوکي»
کال موږ ته وویل سول ۀ اشکینک له سیستان څخه ونیو او په همدغـیو شمــېــر فارسي سرتیرو ز کال کې ۱۸۷۲په 

په جونگړو او د جوارو د « ژ -د بلوڅانو یو قوم دی  – زبر دستو بلوڅانو»سیمې گردچاپیره ځمکې د چې د 
ـې استوگنه ئدلته  نو لڅخه شړل سوې و« مله خان»کاله مخکې له  ۴۰ چې کرکیلو په پټو ډکې وي، دا بلوڅان

  غوره کړه. 
ـې هم « ئمله خان»برتانویانو کندهار ونیو،ز کال کې هغه مهال چې ۱۸۴۲ – ۱۸۳۹چې په  ولرودا باید په یاد 

 چې بیا لرله قومي مشر استوگنهۀ یو ۀ د جبار په نامـ کې اشکینکپه  دغه مهالونیو، زموږ د معلوماتو له مخې 
ممه »راوستلي ول. ښایي همدغو « ممه ساني بلوڅان» شمــېــرجبار له ځان سره یو ۀ کرکیله په کې وسوه. دغـ

بې تفاوته وه چې د برتانویانو څنگ ته پاتې  ـې یوه وړوکې فرعي څانگه ده« ئزبر دست»چې  ته «ساني بلوڅانو
ـې مرسته ترالسه کړه او دیخوا کښته راغلل او دلته په اشکینک کې میشت سول. )بیلو، گولډ ئسي، له هغوی څخه 

 سمیټ، پیکاک(
پسونه او  ۳۰۰، کورني څاروي ۳۵۰وی تنه وگړي ول. د ۴۸۰کورونه او  ۱۰۰کلي کې ۀ ز کال کې دغـ۱۹۰۳په 

خرواره غالت حاصل  ۱۵ـې نیږدې ئقلبې ده او هره قلبه ځمکه  ۴۰ـې ئاوښان درلودل. کرنیزه ځمکه  ۲۰وزې او 
وي له ۀ نهر خړوبیږي چې د خجو ځمکه خړوبوي. کله چې هلمند سیالبي نـۀ لري. د کلي کرنیزه ځمکه په هماغـ
ددې ځای ِسردار، شاه گل خان بلوڅ دی. )ایس. ایم.  تلو لپاره دوه ځایونه دلته سته.سینده په پښو د پورې غاړې اوښ

 (۱۹۰۳، ونلیس، 
د سیستان د شیلو په منځ کې یوه شیله ده چې د هامون له سیستان څخه  : ۶۲ – ۳،  ۳۱ – ۲: اشکینام :  اشکینک

ز کال کې ورکوي ۱۹۰۳ی دا شرحه په ـې شرحه په الندې ډول وړاندې کوي، دئڅانگه بـېـلوي او جگړن ونلیس 
ـې د خواجه ُرباط د لوړې سیمې له شمالي څنډې څخه په پیل سره ئکال دلته تللی وو او دا سیمه ۀ چې په همدغـ

تر سویل ختیځ  ان دا ټوله سیمه ختیځ لور ته تر چخانسور پورې غځـېـدلې او ال تر اوسه وړاندې»شرحه کړې ده؛  
ز کال د مارچ میاشت ده( تر اوبو الندې ده، البته استثناأت په کې سته چې په ۱۹۰۳)د لوري پورې همدا اوس چې 

یوازې څو انچه ژورې ۀ وم اوبـوالړ ې باندې چې زه سطحلوړې هغې  رـې خال خال ځایونه وچ دي. پئمنځ کې 
وه څانگه ده. نیزار کورني څاروي د اوبو پر غاړو څرېـدل. " اشکین" په حقیت کې د نیزار ی شمــېــروې او یو 

وصلوي او د خواجه ُرباط او خواجه گیرک تر منځ لوړه ورسره  ـېئ اوس وچ دی خو د ځمکې ژبه یا مماس
سطحه تر اوبو الندې وه. له هغه ځایه چې زه والړ وم ما ته داسې ښکاره سوه چې چخانسور د اوبو په نـېـږدې ژۍ 

 وي."ۀ ه تللی دی هلته اوس باید ال نورې ډېرې اوبـکې واقع دی نو  له کله چې په ما پسې پیکاک هلت
لري او په خال خال ځایونو کې ان تر دوه وو فیټو پورې ژورې ۀ اوبـانچه  ۶د اشکان شیله اوس په اوسط ډول 

لویدیځواله لوري په لرلو بهیږي چې په  -دي. خاشروډ د چخانسور د شمال په یو نیم مایلۍ واټن کې د سویل ۀ اوبـ
اشکنیک کې ځان ورک کوي. بومي وگړي وایي چې اشکینک اوس تل په اوبو کې پټ دی خو پروسږکال 

ي بلوڅان چې د اوبو پر غاړو استوگن ول سیمه خوشې کړه، خپل ډېـرد وچکالۍ له کبله وچ وو او  ز(۱۹۰۲)
کله چې هلمند او خاشرود  ته کډه سول. په پسرلي او ددوبي په لومړیو کې )فارس( یاشـې واخیستل او پرئڅاروي 

 کورنو څخه د سیمو له گرد چاپیرو ۀشپانـ ي اولږ کـېـږۀ سیالبي وي اشکین په اوبو ډک وي. په جون کې اوبـ
مایلو په  ۱۴د ۀ ـې راولي. ویل کـېـږي چې اوبـئي او د اشکین په څنډو کې د پیولو لپاره وراټول کورني څاروي

 (۱۹۰۳واټن له لویدیځه تر ختیځه ډنډ دي. )س. م. ونلیس 
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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
 

 کلي نوم دی.ۀ یله پورته د یوم ۸ : د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له چهار بُرجک څخه۶۲ ـ ۸،  ۳۰ ـ ۱۴: اشکینک
 ۶۲ - ۳،  ۳۱ – ۲: وگورئ : اشکینک :  اشکین عام
او د  يد ېمشهورۀ په نامـ« آتش خانهۀ کو»: دا د غونډیو یوه ډله ده چې د  ۶۱ – ۱،  ۳۲ – ۲:  آتش خانه

ختیځې هغه  مایلۍ کې واقع دي. دوی کې دوه اوچتې غرنۍ څوکې دي چې سویل ۴۰د شمال په « ريصبهاموِن »
د ختیځ پر لور له لیرې واټن څخه څرگندې ځمکنۍ نښې  چې هد ه( په نورو کې غټهد هفیټه لوړ ۴۴۰۰ـې )تقریباً ئ

خط ۀ بکرۍ یا د چقماق ډبرې له همدغو ځایونو تر السه کـېـږي. دا دواړه غرنۍ څوکې له یو بل سره د یو دي.
د شکمن اعتبار گنگوسې ادعا کوي چې همدغه  ؛سوی دیاو ورڅخه یو تنگی راکوز  نښتې ديالرأس په وسیلې 

(. ویل کـېـږي چې همدلته د اوبو یوه چینه یدی په نښه سوۀ افغان سرحد جوړوي )دلته دا ځای نـ –سو ړځای د پا
 د غونډیو په شمالي لمنه کې سته.

 ز(۱۹۰۳تیت.  یادېـږي. )ایس. ایم.ۀ په نامـ« تِگ آتش خانه»د غونډیو شمالي ډډو ته پرته دښته د 
لغوي معنی « تگ»ـې کلکه ده. د ئد ځمکې سطحه  ؛لريۀ نـ کوم خنډ یا مانعمخ خالصې دښته ده چې دا یوه ښه 

تلل دي او دا ددې لپاره ددې سیمې په هکله کارول کـېـږي چې څاروي له کوم ډار « چهار نعل»یا « په تراټ تلل»
 (.۱۹۰۳وځغلي. )ایس. ایم. تیت.  تراټپه  یا خنډ و ځنډ پرته کوالی سي د دښتې بلې غاړې ته

 : وگورئ : داد خدا آزاد
په « تگریج ناله»ُسرخ دوز د سړک په اوږدو کې د روِد جود یا  –: د چخانسور  ۶۲ – ۳۴،  ۳۰ – ۹:  اعظِم َدر

ً ۀ سیمې د یو نو فیټه ژورې دي، همدا شان د اوښا ۶ځای نوم دی. دلته څلور دانې ښې څاگانې سته چې تقریبا
 . یادېـږيۀ دا ځای اوس د اعظم خان په نامـ(. ۱۹۰۴)بومي معلومات واښه هم سته. « 2کیرتا»څړځای او د 

 ۶۲ – ۳۴،  ۳۰ – ۹: وگورئ : اعظم در:  اعظم خان 
کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د ۀ : د زمینداور په سویل ختیځ کې د یو ۶۴ – ۵۹،  ۳۲ – ۱۶: یا : اژان : آذان 

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( ۲۱۹علیزیو 
 کورونو یو کلی دی. ۴۰: د شینډنډ په شمال ختیځ کې د  ۶۲ – ۳۹،  ۳۳ – ۴۱: آزاو 

لـُ  ۶۲ – ۵۰،  ۳۰ – ۱۵:  آزانگي پت ځای نوم دی او دا ۀ ړک په اوږدو کې د یولنډي محـمد امین د س –ر ـ: د گــ 
خو دا د ځمکې یوه کښیناستلې برخه ده چې  دي لیدل سويۀ نـۀ ناور دی. دلته اوبـهلته یو په هغه ځای کې دی چې 

ې وي چټکی دا داسې یو  ښایيد اوبولو یا آبریز یوه لویه سطحه لري او د سیستان د مأموریت غړی وارډ وایي چې 
  (۱۹۰۳. )ایس. ایم. وارډ ورڅخه تر السه سيۀ اوبـ  ـېئو د ځمکې په کیندل

او د  ۶۰کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د علیزیو ۀ : په زمینداور کې د یو ۶۴ – ۵۶،  ۳۲ – ۲۲: بابه : بابا 
کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان(. اوسنۍ نقشې دوه موقعیتونه ښیي : د خواجه خالق بابا دښته  ۱۰هندوانو 

 او د خواجه خالق بابا زیارت
 

کلي نوم دی. ویل کـېـږي ۀ مایله لیرې د یو ۱۲: د گرشک په سویل لویدیځ کې  ۶۴ – ۲۳،  ۳۱ – ۴۴:  بابه حاجي
 کورنۍ استوگنې دي. )تورنتون، صاحبداد خان( ۶۰۰چې دلته د بارکزیو 

 ۶۴ – ۲۳،  ۳۱ – ۴۴: وگورئ : بابه حاجي :  جيبابا
 : په دریم ټوک کې ، هرات وگورئ ۶۱ – ۴۵،  ۳۲ – ۳۰: وگورئ : دشِت بابوس : بابوس 

کلي نوم دی. د ۀ بیابانک د سړک په سویل په نوزادو کې د یو –: د گرشک  ۶۴ – ۲۰، ۳۲ – ۵:  بچه رابعه
 . )صاحبداد خان(په کې ودان دي کورنۍ ۲۵پوپلزیو 

تر الس کـېـږي مگر دا چې ۀ ا واښه سته. د اړتیا وړ توکي ورڅخه نـعلوفه جات ی شمــېــراو یو ۀ دلته پریمانه اوبـ
  ـې ترتیبات نیول سوي وي. )آی. بي. سي.(ئمخکې له مخکې 

تر تجوین پورې  ي څخهزنی: دا په باغران کې یو کوچنی گور دی چې له سِر تِ  ۶۳ – ۳۶.  ۳۳ – ۱: بادام مزار 
لرگي دلته پریمانه  –او سون ۀ نیم مایله لیرې واقع دی. واښه، اوبـ ۲۱له شمال څخه  زنيیسِر تِ د سړک پر غاړه، 

مو سره راځي. هغه سړک چې د بادام مزار « مالداران»ي ډېـرد تایمني د سیمې دلته په دوبي کې دي.  له خپلو ر 
 ۲۰۰نۍ ـوي. د سړک وروستدره له کوتِل بادام مزار سره نښلوي د زمینداور او تایمني د سیمو تر منځ پوله جوړ

چړایي ټوله ډبرینه ده خو نوره پاتې الره د بار وړونکو څارویو لپاره ښه ده. ژ(  –سانتي  ۹۰یارډه )گز. یو گز = 
د پام وړ لوړوالی لري. خاش دي  د سړک په ښۍ او کیڼې غاړو کې غونډۍ گانې سته، هغه چې په کیڼې غاړې کې

  تقریباً یو مایل ده. )صاحبداد خان(ۀ والی لري او په اوږدوالـته د کوزیدلو اوترایي آسانه شیوه 
 

 بیانور 
 : بگت

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