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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه شمهدیر نهه
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 او
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1973 

 

 لودویک آدمک
 

کلي نوم ۀ مایلۍ کې د یو ۳: د هلمند په اوږدو کې د لنډي محـمد امین د سویل په  ۶۳ – ۴۶،  ۳۰ – ۳۲:  بگت
مهاله ۀ تر یو چې په لـُغوي معنی هغه ځمکي او پټي دي چې سیالبونو ته معروضه وي او هغه ځایونهدی. بگت 

 . 1په کې والړې ويۀ اوبـ
 ـې غالم خان دی.ئـې هم پوپلزي دي. نوم ئاستوگن وگړي  ۵۰۰ددې سیمې خان د ُدرانیو له پوپلزیو څخه دی او 

پسونه او  ۱۰۰او  کورني څاروي ۵۰اوښان،  ۱۵۰یارډه لیري دي. دلته  ۴۰۰دا کلی دوه برخې لري چې له یو بله 
(. ۱۹۰۳ـې په ارت خړوبـېـږي او په دې کلي کې یوه څاه ده. )ایس. ایم. بومي معلومات ئوزې سته. کرنیزه ځمکه 

 )ـې دئکې واقع دی او بل  ۶۳ – ۴۶،  ۳۰ – ۳۲یادېـږي چې په ۀ یو کلی اوس د خداینظر خان بگت په نامـ
 کې واقع دی.  ۶۳ – ۴۸،  ۳۰ – ۳۰یادېـږي چې په  ۀ په نامـ (2احمردان خان بگت

کلي نوم دی، ویل کـېـږي چې دلته د ۀ : د زمینداور د عالقه دارۍ په سویل کې د یو ۶۴ – ۳۷،  ۳۲ – ۶:  باغک
  مایله لیري دی. ۲۲دا کلی د نوزاد له سویل ختیځ څخه کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان(.  ۲۰علیزیو 
ژ(  –کلي نوم دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو )ساکزیو ۀ : په کال گاز کې د یو ۶۷ – ۴۷،  ۳۲ – ۰۰:  باغک

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( ۲۰

                                                           
1
  - Baghat لغت ورته په سانسکریت کې ۀ : همدغـBhagat  چېभक्त د مختلفو دینی څانگو روحانیونو ته ویل کیدل. دا یو  لیکل کـېـږي

ـې مشتق کړی دی. بهاگاوتا هغه څوک چې ځان بهگوان یا خدای ته قربانوي. دا لغت په ئپنجابي لغت دی چې له سانسکریت څخه 
هندوانو او سیکهانو د بگهتانو بې هندوییزم، سیکیزم او کله ناکله د بودیزم په متونو کې هم لیدل سوی دی. په جمو، کشمیر او پنجاب کې د 

شمـېـره ټولنې سته. له بلې خوا موږ د لرغوني افغانستان کویټې ته نیږدې د سیبي په سیمې کې او هم په ژوب کې د بلوڅانو د بُـگتي قوم 
ه سمه ده که نه. ددې کتاب کې راغلې او پورته وژباړل سوۀ سوم چې دغه معنی چې په دغـۀ سترې ټولنې لرو. زه ژباړونکی اوس پوه نـ

 –پورې وي چې بگت په همدغې معنی یو لرغونی هیر سوی لغت وي. ۀ زه په کې ناتوانه یم. ما ته به په زړ -نوم تسمیوي وجهه څه ده؟ 
او وم. ۀ دي ویل چې بگت په کومه ژبې کې په یادې معنی ده. آیا بلوڅي ده؟ که داسې وي نو زه ژباړونکی پرې خبر نـۀ ځکه لیکوال نـ

 ژ -که د بلوڅانو بگتي وي نو هغه بـُـگتي ده 
2
 - Ahmardan Khan Bagat 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal39.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal39.pdf


  

 
 7تر 2 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

بیابانک د سړک د شمال  –کلي نوم دی چې د سادات کال ۀ : دا په نوزادو کې د یو ۶۴ – ۲۷،  ۳۲ – ۸: باغک 
 اونډ کې ښه کرهڼه سوې ده. په یو مایلۍ کې واقع دی. دلته او د کلي په چم گ

: د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې له رود بار دری نیم مایله کښته د یوې کال  ۶۹ – ۳۸،  ۳۰ – ۹: باغک 
ـې د شین غزي د ونې ډولونه دي چې ددې ئې غونډۍ دي او پر سرونو باندې ډېـرـې ئکنډوالې دي. گرد چاپیره 

ته تر یوې بلې کنډوالې کال پورې غځـېـدلي دي،  ښي لور همداسې د کال  سیمې د حاالتو بیان وایي. دا غونډۍ
دا چې د ۀ گرانه به وي چې په ډاډ ووایو خو میتلند گومان کوي چې دا کالگانې د لرغونو مهالو پاتې شونې دي نـ

و د کیاني یادېـږي اۀ دغه ټوله سیمه د باغک په نامـ شین غزي د ونو په بیخونو کې دې ډبرې کواړۍ سوې وي.
سپین ږیري سړي وویل چې ۀ پادشاه ملک حمزه خان پر مهال یوه سمسوره او په وگړو ډکه سیمه وه. پیکاک ته یو

؛ خو له ۀکاله وړاندې خلکو په باغک کې ژوند کاوۀ په خبره شپیتـۀ هلک وو، ددهغه مهال « مخبر»کله چې دی 
ـې ورڅخه کډه سول. ئسوه او استوگن وگړي  سره یوخاورو و سیمه له نوروسته دا سیمه طاعون ونیوله  ۀـهغ

 )میتلند، پیکاک(

 کلي نوم دی. ۀ : د هلمند پر غاړه د کال فتح په سویل کې د یو ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۳۱:  باغِک باال 

 رود باِر سفلی ته نیږدې د یوې درې نوم دی چې  مخ پر هلمند  ۶۲ – ۳۱،  ۳۰ – ۷باغک :   ۀ : شیلـ باغک :
 ځغلي. 

 نوم دی. ۀ غرۀ : د فراه ختیځ ته درې مایله لیري د یو ۶۲ – ۱۲،  ۳۲ – ۲۳:  باغک 
 : وگورئ : بگت :  باغت

 ۶۴ – ۲۲،  ۳۲ – ۲۲: وگورئ : بُـغــَـتي : باغتي 

 کلي نوم دی. ۀ مایلۍ کې د یو ۱۵: د محـمد خان د سیمې د سویل په  ۶۵ – ۱۴،  ۳۲ – ۳۳:  باغني 
ۀ نامـۀ په همدغـ: د زمینداور د سیمې یو اداري ویش دی. وگورئ : پُشِت روډ.  ۶۴ – ۵۷،  ۳۲ – ۳۸:  باغني

 مایلۍ کې دی.  ۲۰کلی د شهیدانو د شمال ختیځ په 
مایلو لپاره تقریباً د  ۲۰چې د  : د پُشِت روډ شمال ختیځ ته د غرونو یوه لړۍ ده ۶۴ – ۵۶،  ۳۲ – ۳۵:  باغني

حې طشمال او سویل پر لور پر مخ درومي او ویل کـېـږي چې په سیمه کې تر ټولو لوړ غر دی )د سمندر له س
ً دی فیټه لوړ ۱۰۰۰۰ عمودي بڼه لري  (. ددې لړۍ دواړه خواوې زښتې ډېـرې شیوه او مخ پر ځوړ دي چې تقریبا

او څوکې ته ختل یوازې ددې لړۍ د ختیځ مخ له الرې  شوني ده چې یوه الره د همدې لړۍ له شمالي وروستۍ 
 څنډې ورختلې ده. )یوسف شریف(

سرچینه اخلي او څخه بهیر یا نهر نوم دی چې د باغني له غرونو ۀ : دا د اوبو د یو ۶۴ – ۴۶،  ۳۲ – ۲۰:  باغني
کلي څخه لږ الندې یو ۀ نامـۀ بهیږي او بیا د موسی کال له سیند سره په همدغـ یل لویدیځ لوريسو –سویل  مخ په

څخه تیریږي او ورپسې د روشن آباد ۀ غرۀ واټن کې د سیمې له یو مایله په خپل لومړني شلۀ ځای کـېـږي. دا اوبـ
ټیټې د سیند  اوبو بهیر دی او  خوړ په شان دۀ له همدې ځایه یوازې د یوچې مخ خالصې دښتې ته ځان رسوي، 

غاړې لري. ویل سوي چې د قافلو یوه الره ورباندې راکوزه سوې چې دولت یار له زمینداور سره نښلوي. )یوسف 
داسې ـید سوې ده، صاحبداد خان وایي "د باغران دره ئد صاحبداد خان له پلوه تا ه ډېـرشریف( دغه شرحه  لږ او 
په دواړو خواوو کې  .ـې تقریباً ناشوني ديئاو له پوځي اړخه نیول  جوړوي لپاره ځای یوه دره ده چې د ټینگې پناه

مایله  ۳۵لوړ دي او درې ته یوازې یوه الر راغلې چې حتی په پښو ورڅخه تیریدالی سئ. دا دره  ډېـرغرونه 
سنگر بنده کړې ۀ الره یو گران دي، درې ته د زمینداور له لوري د ننوتلو ډېـراوږده ده. له باغران څخه وتل زښت 

 ده، له دې کبله یوازې څلور سپاره څنگ پر څنگ کوالی سي درې ته ننوځي. 
 دا د زمینداور د ولسوالۍ یو اداري ویش دی. وگورئ :" پُشِت روډ" : ۶۵ – ۵،  ۳۳ – ۴: باغران : بغران 

مایلۍ کې واقع دی. )اې  ۲۲په  کلی د غور په سویل ختیځ کې د خواجه معروف ۀنامـ ۀپه همدغـویل کـېـږي چې 
 بي سي(

 کوچني کلي ۀ مایلۍ کې د یو ۲۹: دا په موسی کال کې د شهیدانو د شمال په  ۶۴ – ۵۵،  ۳۲ – ۵۸:   باغران
 نوم دی. 

 ځای نوم ۀ مایلۍ کې د یو ۳: دا په موسی کال کې د محمـد جان د شمال ختیځ په  ۶۵ – ۱۲، ۳۲ – ۵۶:  باغران
 دی. 

 ۱۰۰کلي نوم دی. دلته د نیازیو ۀ مایله پورته د یو ۳۲: د هلمند پر غاړې له دیشو  ۶۳ – ۴۸،  ۳۰ – ۳۳: بهادر 
بل کلی چې د ۀ نامـۀ مایلۍ کې دی. په همدغـ ۵۰دا کلی د گلناباد د شمال ختیځ په جونگړې آبادې دي. )لیچ(. 

 . کې واقع دی ۶۴ – ۵۵،  ۳۲ – ۲۲یادېـږي په زمینداور کې په ۀ کاریز بهادر په نامـ
 ۶۴ – ۱،  ۲۹ – ۲۶: وگورئ : بارآب چاه :  بهرام چاه

مایله لیرې د بلوڅانو  ۴: دا د هلمند د څانگې سیخ سر د سیند له ښۍ غاړې څخه  ۶۴ – ۵۲،  ۳۰ – ۱۰: بهزول 
پسونه او وزې لري. همدا  ۴۰۰او  کورني څاروي ۱۴۰تنه وگړي ژوند کوي چې  ۳۰۰کلي کې ۀ یو کلی دی؛ دغـ

 شان وگورئ : " سیخ سر"
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کلي کې ۀ کلي نوم دی. دغـۀ : د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه  تر کال فتح الندې د یو ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۵۲:  بای ناز
ـې دوه قلبې ده چې هره ئپسونه او وزې لري. د ځمکې اندازه  ۱۴۰او  کورني څاروي ۸۰وگړي ژوند کوي او  ۵۰

هم سته. ددې ځای یا گودر په پښو د پورې غاړې اوښتلو لپاره یو  هخرواره حاصل لري. دلته له سیند ۱۸ـې ئبه قل
  (. ۱۹۰۳کلي ملک، رشید نومـېـږي. )ایس. ایم. ونلیس 

 ۶۵کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د علیزیو ۀ : د زمینداور په سویل کې د یو ۶۴ – ۵۷،  ۳۲ – ۱۷:  باجه غار
 . مایلۍ کې واقع دی ۱۳دا کلی د موسی کال د سویل ختیځ په لته میشتې دي. )صاحبداد خان(. کورنۍ د

ۀ په فراه کې د یوۀ دا یوه دویمه درجه ولسوالي او په همدې نامـ:  ۶۴تر  ۶۳، ۳۲ – ۱۰، تر  ۳۱ – ۳۰:  بکوا
ـې دالرام؛ په سویل ئپه ختیځ کې کلي نوم دی. ددې ولسوالۍ شمال ته د باالبلوک، مغول آباد او سرخاب سیمې دي؛ 

 واقع دي. « ُخرمـَلیق»ـې ئاو د بکوا دښته او پُشِت روډ او په لویدیځ کې  ـې ِده َمَزنگئکې 
په اوږدو کې استوگن  درود« 3خس پش»ـې د ئتنه اټکل سوی دی. ددوی اکثریت  ۱۲۵۸۰ شمــېــرد بکوا د وگړو 

مایله شمال  ۱۵ځایه  دې سړک پر غاړه واقع دی؛ خو نوې لویه الره لهۀ هرات د زاړ –دي. د بکوا کلی د کندهار 
 . ته له بکوا څخه تـېـرېـږي. د بکوا د کلي لپاره وگورئ : سلطان بکوا

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده : ۱۹۱۲بکوا په 
ـې د گلستان او شاهیوان ئده؛ شمال ته دا دیوې ولسوالۍ نوم دی چې د واشیر لویدیځ او د فراه ختیځ کې واقع 

فیټه دی. شمال ته  ۳۰۰۰او  ۲۵۰۰ـې د خاش دښته ده. د بکوا د مرکزي برخې لوړوالی ئولسوالۍ دي او سویل ته 
ـې تر دې لوړوالي د پام وړ په اندازې اوچت دی خو دا چې څومره لوړ دي معلومات ئـې غرونه دي چې لوړوالی ئ

ـې صحي ده. دلته ډېره کرهڼه ئه لوړه ده خو هوا ډېـرکوا په دښتې کې د تودوخې درجه د ب لرو.ۀ په الس کې نـ
الس ته راوړل  وپریمانه تدارکات د لویې ځمکې په لرلو سره د سوې ده په ځانگړي ډول په لویدیځ لوري کې او

د افغانستان د   ورڅخه شوني دي. که دلته خلک میشت سي او کرهڼې ته وده ورکړل سي ښایي دا حاصلخیزه ځای
پریمانو غالتو په کندو بدل سي. په لرغونو مهالونو کې دا سیمې د غرونو په اوبو د پریمانو څاه گانو په مرسته 

ه کلي درلودل؛ خو په تیرې وروستۍ پـېـړۍ کې دا سیمه د کندهار او شمــېــرـې بې ئاو هغه مهال  ېخړوبـېـدل
لې وه، پایله دا سوه چې ددغو سیمو استوگن وگړي اړ سول چې له هرات تر منځ د تلپاتې جگړو ډگر گرځـېـد

ـمي فالکت څخه چې ددوی سرحدي موقعیت ورباندې راوستی وو ووځي. خو د اوسني امیر د ټینگ ئدغسې دا
حکومت او مقتدرې واکمنۍ په برکت دا سیمه بیرته کرار کرار په ودانیدو ده او کرهڼه مخ په ودې ده. ددې سیمې 

، نورزي، اڅکزي او پوپلزي دي، ددوی په منځ کې نورزي «ژ –ساکزي »وگړي اکثریت اسحاقزي استوگن 
 متفوق دي. 

ز کال د مې په میاشت کې له بکوا تیر سوی وایي چې دلته په ژمي او پسرلي کې د ۱۸۹۳ډگروال ییت چې د 
یمو ته خـېـږي. ددوی د کورنۍ استوگنې وي چې د تودې هوا پر مهال لوړو غرنیو س ۳۰۰۰نورزیو کوچیانو 

ۀ لري. د پسرلي پرمهال شنـۀ استوگنې پر مهال د لوی پوځي ځواک لپاره د تدارکاتو ترالسه کول کومه ستونزه نـ
 –ورکړي او د سیمې په شمال لویدیځ کې له غرنیو ډډو څخه سون ۀ غالت کوالی سي بیده او د څارویو خواړ

ماړه خلک دي او د اوښانو او پسونو لویې لویې رمې لري؛ که اړتیا لرگي ترالسه کــېـدای سي. نورزي شتمن او 
کاریزونه وو خو اوس  ۳۰۰کري. ویل سوي چې په سیمه کې د کار وړ رغالت و ډېـرپیښه سي دوی کوالی سي 

بکوا ته د روسانو او انگلیسانو تر منځ د راتلونکي جگړې د ستر  پورته کـېـږي.ۀ نـ ۶۰له  شمــېــرددغو کاریزونو 
بې سپرو آسونه په دښتو  ۱۲۰۰۰ډگر په سترگو کتل کـېـږي، او پیش بینۍ وایي چې له داسې جگړې وروسته به 

 کې اللهانده وگرځي. 
دي چې خپلې ۀ اله نـدي، له دې کبله دوی دې ته لیوۀ دي، بزگر نـۀ« شپانـ»او « مالدار»د بکوا استوگن خلک 

دلته ده چې ددوی او د زمینداور د وگړو تر منځ  رمې خوشې کړي او د ژوند په بل ډول کاروبار کې ښکــېـل سي.
پوځي مأموریتونو کې توپیر وینو، ځکه د زمینداور خلک بزگران دي، دوی اضافي وخت لري او کوالی سي په 

داور خلکو ایوب خان ته اوږه ورکړه او برعکس د بکوا گډون وکړي. همدا ښایي هماغه راز وي چې د زمین
 نورزیو ورته شا کړه. 

زکال کې فرمان ورکړل سو چې په بکوا کې دې یوه پوځي استحکامي کال، یو ۱۹۰۴د راپورونو له مخې په 
مخ په  ـېئ ـې دیوالونه او څلور دروازې ولري جوړ سي، د ودانولو چارېئښارگوټی چې څلورو خواوو ته 

وو، والي ال مخکې ټاکل سوی وو چې یو ۀ ړېـدو دي : تاج خان استحاقزی د ودانو چارو مسؤول وو خو والي نـبشپ
د هرات سرتیري ځای پرځای سول. دا هم راپور ورکړل سوی چې د بکوا له الرې د  محمـدزیي وو. دې کال کې

 آسانۍ وسي.  کندهار او فراه تر منځ سړک پاک سوی او په نښه سوی چې سفر ورباندې په
هرات ته تلونکي سویلي سړک په دالرام کې د بکوا پر دښتې ورننوځي او د څلویښتو مایلو په واټن له دښتې څخه 

 تـېـرېـږي، په همدې اوږدو کې سړک له الندنیو کلیو څخه تیریږي : 
 سلطان بکوا گـُـرز سلیمان
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 شوراخه احمد خان بلوچۀ دِ 
 شربتي غازي آباد ِسـه غــَـله
  کیرته نار ارگاه

 
نور کلي  ډېـرد پورتینو کلیو د شمـېـر په پرتلې چې په نقشه کې په نښه سوي دي د سړک سویلي خوا ته تر دې ال 

سته. )ییت، امیرخان، شهزاده تیموس، ۀ سته. خو د سړک دا بلې غاړې ته د سړک او د غرونو تر منځ هیڅ کلی نـ
ـیوي معلوماتو ئ. د احصاهبکوا اوس دویمه درجه ولسوالي دز کال د سیمه ییز معلوماتو له مخې(. ۱۹۰۴تیت : 

 . لپاره وگورئ د فراه والیت
وگړي  ۱۵۳۵۹باال بلوک څلورمه درجه ولسوالۍ ده چې د اټکل له مخې :  ۶۲ – ۳۰،  ۳۲ – ۳۹:  باال بلوک 

لري او له دغو ولسوالیو سره گډه پوله لري : د شمال له خوا شینډنډ، په شمال ختیځه خوا کې پُرَچَمن، په ختیځ کې 
ـې په وار په سویل ئلیق ښارگوټي گلستان، په سویل ختیځ کې بکوا او په لویدیځ کې خاِک سفید. د فراه او د ُخرما

 . لویدیځ او سویل کې واقع دي
کلي دي. په دغو کلیو کې  ۴۰لیرې پرتې ناحیې کې ۀ کورونه دي او په همدې نامـ ۲۵۰۰د باال بلوک ښارگوټي کې 

بوِر لنگر، تر ټولو مهم کلي دا دي : شیَرن، کیراني، کـَنیسک، گنج آباد، واله، ُرباِط تورکان، بََرزو، بخش آباد، 
سبز، شیخ الال، زیِر کوه، ُرباط او ۀ کل، خواجه خضر، تیپه، سِرچشمه، از مردان، دشِت نصرهللا، دِ ۀ شهرک، قلعـ

 ـې منځنی ښوونځی دی. ئـې لومړنی او بل هغه ئکلیوال ښوونځي دي یو  هُخرما. په باال بلوک کې اوس دو
ویو په روزنه بوخت دي. د افغان سرچینو پر بنسټ ددې سیمې خلک په عام ډول په کرنه او د کورنیو څار

جریبه  ۱۵۳۶۴۰جریبه وښیاڼه یا مرغزار لري. تقریباً  ۱۱۲۲۱۰جریبه ځنگلي ځمکه او تقریباً  ۱۳۰۰۰لک وباالب
ـې ئایکره ده(. سیمه ییزه صنایع  ۰.  ۴۷۸۴هکتار مساوي په  ۱،۹۳۶کرنیزه ځمکه لري )یو جریب مساوي په 

ښل او د غالیو اوبدل دي. له دې چې دا سیمه د ځنگلزارونو په چم گاونډ کې ده نو د کورونو او د عمدتاً د وړیو وری
 کار اخیستل کـېـږي.  ډېـرلوښو په جوړولو کې دلته له لرگیو 

دي. ددې سیمې « زر مردان»او « مالمند»د فراه سیند له همدې ولسوالۍ څخه تیریږي. ددې سیند عمده څانگې 
زیِر کوه، کشمن، بََرزو، ازو، لــَـر غر او لــَــوال غر او سفرک دي. هغه سړک چې باال بلوک له غرونه دا دي : 

هرات لویه الره د باال بلوک له شمال  –ځغلي او کابل  فراه سره نښلوي د فراه روډ د سیند په لویدیځواله غاړه کې
ـې دا دي : د مال ئه چې د مهمو هغو نومونه ختیځې ډډې څخه څو مایله وړاندې تـېـرېـږي. دلته څو زیارتونه ست

محـمـد عثمان زیارت، د شیخ الال زیارت، د کنِسک د شهیدانو زیارت او خواجه خونخوار زیارت. د باال بلوک 
ـې هوا ډېره توده او په ژمي کې متعدله وي، واوره ئخرما دي. په دوبي کې  –کل او آب ۀ نامتو تأریخي ځایونه قلعـ

 و ځایونو کې ورېـږي. یوازې په لوړ
 ۲۰په  شمال د: په غور کې د تــَــیـَورې د سویل لویدیځ  ۶۴ – ۱۵،  ۳۳ – ۲۱: وگورئ : دوک اال :  باال ِده

 کلي نوم دی. ۀ مایلۍ کې د یو
د افغان سیستان په ټولې ولسوالۍ کې استوگن بلوڅان ویل کـېـږي چې د دغو قومونو او عشایرو له ترکیب : بلوڅ 

ي، وگورئ : سنجرانیان، ناهوریان، ممه سانیان، غـَـلـَـه چه گان، غورغیج، کاشانیان، رکشانیان او څخه د
و نومونو تر څنگ په ډېـر، د نورو نو نومونهنوتهانیان؛ خو د وروستیو یادو شویو نیمایي بلوڅي او براهوي قومو

فتح او چخانسور تر منځ سیمو کې ۀ د قلعـ کې د هلمند د سیند په ښۍ غاړهخو دي اورېـدل سوي، ۀ بل ځای کې نـ
ـې له پخوا وختونو دلته سته دي؛ دوی د خپلې اصلي مبداء په هکله ئي ډېـرددغو قومي اجزاوو  لیدل سوي دي.

ـې خپله ژبه له السه ورکړې ده. پیکاک وایي چې د ئخپل یو ډول مبهم روایات ساتي او حتی په ځینو حاالتو کې 
تنه استوگن وگړي د چخانسور د چم گاونډ  ۴۰۰۰تنه نارینه بلوڅان او  ۱۰۰۰اونډ کې تقریباً نادعلي په نیږدې چم گ

 په ځنگلزارونو کې ژوند کوي. 
قومونو ته سپارل سوې ده. ال تر اوسه ددوی نورو اکثریت ناهوریان مالدار وگړي دي او کروندگري د ټیټې درجې 

او د هغه د گاونډ په سیمه کې سته خو دا سیمه اوس ټوله د « 4ناهروۀ کو»ددوی د اصلي استوگنځای  شمــېــرکم 
ویل کـېـږي چې په  رکشانیان سته. شمــېــر ډېـرگرمسیل کې په  اوسیستان  پهچغای په سیمه کې ورگډه سوې ده. 

  سیستان کې اکثریت ددوی کوچیان دي. )میتلند، پیکاک(
 : وگورئ : ناد علي بلوچ خان
 کنگۀ عـ: وگورئ : قل بلوچ خان

 ۶۴ – ۳،  ۳۰ – ۳۷:وگورئ : بیناَدر :  بنادر 
کلي نوم دی چې له چهار ۀ : دا د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې د یو ۶۱ – ۵۳،  ۳۰ – ۱۸:  بندر کمال خان

او د اوښانو څړځایونه په کثرت دي؛ خو مشخصاً دا چې د اړتیا ۀ مایله کښته واقع دی. دلته لرگي، اوبـ ۱۳برجک 
 ددې ځای په هکله الندې معلومات وړاندې کوي : « ِمرک»سته. ۀ یان ځای پر ځای په کې نـوړ ش
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، خو دی اوس ز(  د کمال خان د بندر اوسنی مشر یو سنجراني بلوڅ دی چې محـمد عثمان خان نومـېـږي۱۸۸۵" )
کلي کې ۀ مخ بیایي. دغـاړوندې چارې پرۀ ورور سرفراز خان ددۀ ـې ددئپه کابل کې په توقیف کې دی او پر ځای 

کورنۍ استوگنې دي. پروسږن سیالب ددوی ټول غالت له ځان سره یوړل، په دې سیالب  ۵۰د سنجراني بلوڅانو 
ـې فقروهلی ظاهر لري. د سیند په اوږدو کې دوه مایله کښته، د سیند په هاغه بله ئکې د خان کال هم الړه او خلک 

بلوڅ کورنۍ( په کې استوگنې دي، دا دوست مـحـمد خان د امام  ۶۰)غاړه کې د دوست محـمد خان کلی دی چې 
خان سنجراني زوی دی. خلک وایي چې هلمند په تیر پسرلي کې دا ټوله ناوه چې اساسي بستر په کې پروت دی 

په غړغړاندو وي. دلته د کمال خان په  دښتې له یوې غاړې بلې غاړې تهد ې وي چې ډېـردومره ۀ ډکه کړه، اوبـ
 سته.  هم بندر کې د افغان ملیشیا سپرو یوه کوچنۍ پوسته

کاله وړاندې، محمـد رضا خان ودانه کړه. محمـد رضا خان د سردار کمال خان د مهمو زامنو  ۴۰د کمال خان کال 
چخانسور د ابراهیم خان او د رود  یو زوی دی. سردار کمال خان یو سنجراني بلوڅ وو، دی دۀ په منځ کې د هغـ

د جان بیگ اوالده په الندې ۀ. درلود. ددوی نیکه جان بیگ نومـېـدۀ بار د امام خان د اکا زوی وو. دوی یو نیکـ
 ډول ده : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د زوی او د گاونډي امام خان په پرتلې څه ناڅه غښتلی وو. رود بار ددوی تر منځ ویشل ۀ تر خپل د کمال خان د
ـې ددې لپاره ئـۍ ځانته یوه یوه کال جوړه کړې وه او هلته ددوی یو زوی یا د کورنۍ بل غړی ۀ ئسوی وو او هر یو

زامن درلودل  ۸سردار کمال خان ي. وساتچې د ځمکو د ویش لړۍ ددوی په منځو کې په مناسب روانه ۀ اوسـېــد
سردار اختیار او ۀ د زاړ ـې عمر خان، محـمد رضا خان او سرفراز خان ول.ئتر ټولو مهم  کې چې ددوی په منځ

ز کې د فارسي ۱۸۷۲په  خان بلوڅانو وو. کمال خوځنده یا کوچیانوصالحیت عمدتاً د بندر او رودبار تر منځ پر 
ـې د شاه ئتومانه مستمري تر السه کوله چې په بدل کې  ۵۰۰ـې ورڅخه ئل دولت تر جیرې الندې وو او هرکا

ۀ په اند له هغـۀ چې که ددته غاړه ایښوده امیر اقتدار  «ز –افغان » د ـېئ او همداسېۀ اقتدار په رسمیت پـېـژاند
ه څو پسونه او اوښان ـې امیر تئایښودله او هر کال به ۀ ـې غاړئـې ته ئامیر ته  ځکه څخه هم څه تر السه کړي نو

 د ډالۍ یا خراج په ډول لیږل. د دغو سردارانو په هکله د نورو معلوماتو لپاره وگورئ : " سنجرانیان" 
ل سو؛ له شمــېــرد سیستان د حکمیت د کمیسیون په وسیلې ول چې د کمال خان بندر د افغانستان په خاوره کې و

س په خوا کې کلي او ځمکې درلودلې هغوی په دې نوې راښکل دې چې هم کمال خان او هم ابراهیم خان د فار
 سوې سرحدي کرښې خوښ نه ول. 

 خوا دویل سوي چې هلمند په ماقبل التأریخ مهالونو کې د هلمند سیند د کمال خان له بنده پر سویل لویدیځ  
ویل سوي چې دغه هلمند  ، او روایات وایي چې کیخسرو په کې په کښتۍ کې وگرځـېـد.ۀته بهـېـد لوري گودزیرې

دي او لـه ستر بند څــخه د را تښـتـېـدلو ۀ یوازې د سیند د طغیاني کیدلو راتوی سوې اوبـ« یا د هلمند دغه برخه»
 بیاـې دقیقاً تقسیم کړې او دا بند ۀ ئجوړ کړ چې اوبـبند د جمشید لمسي گرشاه سپ یا گرشاسپت مله خان  اوبو لپـاره

فیټه سور لري چې په بشپړ ډول له خاورو سره یو دی،  ۴۵شاهرخ ویجاړ کړ. دا نهر  تیمور زوی« ژ –گوډ »د 
اوږد  خپل ـې یو کوچنې کیندل سوي کانال جوړ سوی دی چې بلوڅانو کیندلی دی. معاصر کانال پهئخو پری ځای 

ـې خړوبوله، دا کانال ئه مایلو ترمنځ اوږد وو او یوه پراخه مار پیچه  کښیناستلې ځمکه یا ناحیـ ۸او  ۷کې د ۀ والـ
چې  ز کال کې سیالب وران کړ۱۸۸۵ورهاخوا دوام مومي. دا کانال په « جینا»د کمال خان له بندره پیلـېـږي او له 

ـې خپلې ځمکې ورباندې خړوبې ئکال لپاره ۀ او د یوۀ ورپسې د کمال خان زوی، عمر خان بیرته له سره ورغاو
کوي. )بیلو، ۀ ز کال دی دا کانال نور کار نـ۱۸۹۴گټه وانخیستله او اوس چې  کړلې. له هغې وروسته له کاناله چا

 گولډ سمیټ، نپییر، ِمرک، ییت(
ز کال پورې د سیستان په کمیسیون کې د ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳الندیني معلومات وارډ راټول کړي دي؛ نوموړی له 

بندر تأمینوي. په عادي کال کې د غنمو،  یا په کانال کې د هغو کلیو د ډلو د اوبو لگولو آفیسر وو چې« هتباب»
  نیم چنده وي.  ۸د شیندل سوي تخم وربشو درمندونه 

 جان بیگ

 خان جان نواب خان اسلم خان

 «بندر»کمال خان  «حسین آباد»امام خان  «چخانسور» ابراهیم خان
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 کانال کې دغه قومونه کرهنه کوي. : کبداني، بلوچ، سفري، خان نشیني، ُسرخدوزي او مالي.  «وــَـن» په بندرِ 
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 : وگورئ : هلمند بند سیستان

 د ارغنداب د سیند په شمال کې د یوې سیمې نوم دی چې د گرشک د سویل  ۶۴ – ۵۰،  ۳۱ – ۳۵:  بند تیمور:
 مایلۍ کې واقع دی.  ۱۹ختیځ په 

کندهار د سړک تر منځ د سړک پرغاړې د دمې نیولو یو ځای دی چې د  –: د فراه  ۶۳ – ۳۵،  ۳۲ – ۱۲:  بار
مایله پورته واقع دی. دلته دریاب یو  ۸مایله لیرې او له دالرامه  ۱۵۷خاشرود د سیند په ښۍ غاړه کې له کندهاره 

سینده له فیټه ژوروالی لري )اپریل(. د ییت وړوکی آس له دې  ۲یارډه ارت دی او  ۴۰یا  ۳۰نرم بهیر لري چې 
سته. )ییت(. لږ وړاندې دوه کلي سته چې د ۀ کومې سختۍ پرته پورې غاړه واوښت. دلته د استوگنې کوم ځای نـ

 په نومونو یادېـږي. « باِر شمالي»او « باِر جنوبي»
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بلوڅ  –دا د یوې دښتې نوم دی چې د بلوڅستان په غونډیو کې سم دم د افغان  : ۶۴ – ۱،  ۲۹ – ۲۶:  بار آب چاه
د غرونو د لړۍ په اوږدو کې د غونډیو په سویلي کرښو « ساروما»له کوتل او د « راهیبو»پر پوله واقع ده چې د 

مایلۍ کې واقع ده. دا دښته په سرحدي کرښې ویشل سوي  ۲کې موازي پرته ده او د بار آب چاه د نالې د شمال په 
د راغلو  ۍ په منځ کې والړه ده. دلته د بار آب چاه له نالېسرحدي ستنه له دښتې سره د نښتو غونډیو د لړ ۱۶۴او 

اوبو ځایونه سته او همدا شان سون توکي او د اوښانو څړځایونه سته خو په نیږدې شاوخواوو کې واښه نه سته مگر 
 څخه تر السه سي.  «سامولي»دا چې له 

اصه دارانو پوستې سته او ددې له منځه یو خ ۴۰۰وایي چې د بلوڅ د سرحد په اوږدو کې په بیالبیلو ځایونو کې د 
داسې ښکاري چې دا سیمه اوس د (. ۱۹۰۵ـې د بار آب چاه په گاونډیو سیمو کې دي. )بومي معلومات : ئ شمــېــر

 . یادېـږيۀ په نامـ« بهرامچه»

 ۶۳ - ۳۵،  ۳۲ – ۱۲: وگورئ : بار :  شماليۀ بار 
رئ د کندهار په والیت کې "چاالکزي". د صاحبداد خان د راپورونو له : د ُدرانیو یوه اساسي څانگه ده وگو بارکزی

 مخې مو د پُشت روډ په هکله معلومات را اخیستي دي : 
 ۳۰۰ چغرک ۲۰۰ لوی زمینداور

 ۲۷۶۰ گرشک ۱۵۰ موسی کال
 ۲۲۵ گرمسیل ۹۵۰ نوزاد

   ۱۱۰ کال گز کال گاز
  ) صاحبداد خان(       ۴۶۹۵:  شمــېــرد ولسوالۍ د ټولو کورونو 

 

 نوربیا
 بارکزی کلی

 
 

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