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 ۲۱/۰۹/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه څلویښتمه
 

 فراه
 

 او

 د افغانستان سویلي برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1973 

 

 لودویک آدمک
 

 کلي نوم دی چې بارکزیان په کې ۀ : د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د یو ۶۴ – ۳۸،  ۳۱ – ۵۱:  بارکزی کلی
 استوگن دي. 
کلي نوم دی، دا کلی د سادات کال شمال ته واقع دی او ۀ : په نوزادو کې د یو ۶۴ – ۳۰،  ۳۲ – ۱۳:  بارنگ کاریز

ۀ اوسنۍ نقشې دغه ځای په دوه وو نومونو ښیي : قریـاسحاقزي کورونه په کې استوگن دي.  ۲۰ویل کـېـږي چې 
 بارنگۀ بارنگ او خرابـ

 (۱۸۹۳کلي نوم دی. )ییت  ۀ: دا د کلیو د یوې ډلې په ختیځ چې وزیر نومـېـږي، د یو بار آذان

 کوچني کلي نوم دی چې ایراني سرحد ته نیږدې واقع دیۀ دا په کنگ کې د یو:  ۶۱ – ۵۰،  ۳۱ – ۲:  برچي . 
کلي نوم دی، او ۀ فیټه. دا په نوزادو کې د یو ۴۵۸۰: لوړوالی :  ۶۴ – ۲۱،  ۳۲ – ۲۷: )بَـر نوزاد( :  بار نو زاد

کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان(. دلته دوه کلي دي : بَر نوزاد شرقي  ۲۰۰ویل کـېـږي چې د اسحاقزیو 
 او بَر نوزاد غربي چې د نوزادو د شمال لویدیځ په لس مایلۍ کې واقع دي. 

کلي نوم دي ۀ : د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د هزار جفت او تخي تر منځ د یو ۶۴ – ۷، ۳۰ – ۵۳:  بَسـَـه بَت
د »او د « لوی درویشان»په کې استوگن دي. ددې کلي په نیږدې گاونډ کې دوه نور کلي دي چې د « سیدان»چې 

د زیارت  ژ( –ي ښایي سیدال و) «سیالل»په نومونو یادیږي. په پخو موادو جوړ یو قبر چې د « رویشاند کوچني
په شمال کې واقع دی )بومي  «بسه بت»یادیږي او پر یوې کوچنۍ غونډۍ باندې جوړ سوی دی د ۀ په نامـ

 (. دا کلی د میان پُشتې د شمال په څو مایلۍ کې واقع دی. ۱۸۸۹معلومات 
ورکړل سوی دی : دا نوم د هابیل د مقبرې په سویل کې د نیزار یوې برخې ته  ۶۱ – ۵۳،  ۳۱ – ۱۸:  برشوري
 )میتلند(
کورنۍ په  ۳۰کلي نوم دی او ویل سوي چې د علیزیو ۀ دا په زمینداور کې د یو: ۶۴ – ۵۳، ۳۲ – ۵۳:  باشلنگ

 مایلۍ کې واقع دی.  ۷کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د شهیدانو د شمال په 
کورنۍ  ۲۰۰دی او ویل سوي چې د بارکزیو کلي نوم ۀ : دا په گرشک کې د یو ۶۴ – ۳۵،  ۳۱ – ۵۸:  بـَـشران

 په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(
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له ختیځ څخه په « ُخـسپَس روډ»فراه د سړک په اوږدو کې د  -بکوا –: د خاش  ۶۲ – ۲۶،  ۳۱ – ۵۹:  بسِرنگ
مایلۍ  ۵۹په دا ځای د خاش د شمال لویدیځ لنډ واټن کې د دمې نیولو ځای دی )تیت، د بومي معلوماتو پر بنسټ(. 

 . کې دی
 ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۵۲: وگورئ : بای ناز :  بای ناز
کورنۍ په  ۲۰» کلي نوم دی، ویل کـېـږي چې د علیزیو ۀ : دا په زمینداور کې د یو ۶۴ – ۴۴،  ۳۲ – ۲۳: بیدک 

 کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(
کورنۍ په کې  ۵۰کلي نوم دی او د علیزیو ۀ : د زمینداور په سویل ختیځ کې د یو ۶۴ – ۵۸،  ۳۲ – ۱۸: بنفش 

 مایلۍ کې دی.  ۱۲استوگنې دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د موسی کال د سویل ختیځ په 

 ۶۴ – ۵۸،  ۳۲ – ۱۸: وگورئ : بنفش :  بینوش 

 گـُرز  د شمال ۀ کلی دی چې د ناو «بنفش» نَوش: دا یو بل ب ۶۴ – ۳۶،  ۳۲ – ۵۰: وگورئ : بنفش :  بینــَـوش
 کې واقع دی.  ۶۴ – ۳۶،  ۳۲ – ۵۰ختیځ په 

  ۶۴ – ۴۹،  ۳۲ – ۱۸: وگورئ : بیشان : بیشام 
کورنۍ په کې استوگنې  ۷۰کلي نوم دی او د علیزیو ۀ : دا په موسی کال کې د یو ۶۴ – ۴۹،  ۳۲ – ۱۸: بیشان 

 دي. )صاحبداد خان(
مایلۍ کې  ۳۶فراه تر منځ سړک باندې د گرشک د شمال لویدیځ په  –: د کندهار  ۶۴ – ۱۱،  ۳۲ – ۱۱:  بیابانک

ـې نورزي کوچیان دي چې ټول دوبی له خپلو رمو سره ئد دمې نیولو یو ځای دی. ددې ځای اوسیدونکي اکثریت 
فلک وهلې کوډلۍ  ېړې خواریو څو له خټو جو ـېئ په سیاه بند او د هغه د شمال په غرونو کې تـېـروي. ییت ته

ز کال د مې ۱۸۹۳د ساتنې زیرمه ځایونه دي؛ د  ووښودل سوې چې همدا ددوی د ژمي استوگنځایونه او د غالت
ول، یوازې یو یا دوه تنه ولیدل سول چې هغه هم د پټیو د خړوبولو ۀ مهال هیڅ څوک دلته نـۀ میاشت وه، پر دغـ

لښکر کشي پر مهال برتانویانو ز کال کې د افغان ۱۸۳۹یمانه خس سته. په لپاره راغلي ول. د نالې په بستر کې پر
 په بیابانک یوه پوسته درلوده.) آی. بي. سي. ییت(

 له دې ځایه د اړتیا وړ توکي، پسونه او اوښان تر السه کـېـدای سي. 
غر دی.  څرگندکې یو فیټ. د فراه په شمال لویدیځ  ۶۳۶۰: لوړوالی :  ۶۱ – ۵۵،  ۳۲ – ۳۰:  بـیـبـچه باران
 )اې. بي. سي(

  ۶۱ – ۵۵،  ۳۲ – ۳۰:وگورئ : بـیـبـچه باران : بیجابَران 
بِست ۀ :د هلمند پرغاړې د څو جونگړو یوه ټولگه یا مجموعه ده؛ له قلعـ ۶۴ – ۳،  ۳۰ – ۳۷: بَناِدر :  بِناَدر

له یو بله مشخص کـېـدای سي. ۀ ـې د خپل ملک په نامـئمایلو کښته چې هره ډله  ۷۰تر  ۶۰څخه له « بُست کال»
نۍ ژوند کوي. )بیلو، آی. کور ۳۰۰په بِناَدر کې د نورزیو  لکه )بِناَدر  تالو خان، بِناَدر جمعه خان او همداسې نور(.

 کې ښیي.  ۶۳ – ۵۸، ۳۰ – ۳۳په نومونو کلي په « پای بناِدر»او « سر بناِدر»اوسنۍ نقشې هم د بي. سي(. 
 ژ[ –] د بُست کال  ۶۴ – ۲۲،  ۳۱ – ۳۰: بِستۀ : وگورئ : قلعـ بِست 

کورنۍ ژوند  ۲۰۰ه د محمـدزیو کلي نوم دی. دلتۀ : د گرشک په ولسوالۍ کې د یو ۶۴ – ۱۹،  ۳۱ – ۳۶: بوالن 
  داسې ښکاري چې دا کلی اوس په کنډوالو بدل سوی دی.کوي. )صاحبداد خان(. 

 ۶۴ – ۲۲،  ۳۱ – ۳۰بِست : یا : بُست کال : ۀ : یا : بِـست : وگورئ : قلعـ  بُـسـت
کلي نوم ۀ کښته د یونیم مایله  ۲: د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له گرشک څخه  ۶۴ – ۳۵،  ۳۱ – ۴۸:  بوستان

ۀ نامـۀ ثبت ده. په همدغـۀ په نامـ« بایي زایي»په اوسنیو نقشو کې دا سیمه د دی. دلته تدارکات نـه سته. )بَرون(.  
 . کې واقع دی ۶۱ – ۴۸،  ۳۰ – ۴۲مایلۍ کې په  ۳۲بل کلی د چخانسور د سویل لویدیځ په 

کورنۍ په  ۱۵ کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د اسحاقزیو ۀ : دا په نوزادو کې د یو ۶۴ – ۲۲،  ۳۲ – ۲۲: باغتی
کې  ۶۴ – ۴۰،  ۳۲ – ۳۸یو بل باغتي د شهیدانو په شمال لویدیځ کې هم په کې استوگنې دي )صاحبداد خان(. 

 واقع دی. 
نیم مایلۍ کې  ۱۵د کیڼې غاړې په  : د چهاربرجک له لوري د هلمند د سیند ۶۱ – ۴۸،  ۳۰ – ۲۳:  بوجیر کــُـشته

 (۱۹۰۳کلي نوم دی. )ایس. ایم. ۀ د یو
بیابانک د  –کلي نوم دی چې د سادات کال ۀ : په نوزادو کې د یو ۶۴ – ۲۱،  ۳۲ – ۲۲: بوجر آباد :  بوجر آبه
 ۱۵  د علیزیوکلي نوم دی. دلته ۀ د یومایله تیر سوی،  ۸مایلۍ کې په بله وینا د سادات له کال څخه  ۱سړک په 

 ته نیږدې دی. « چاره بیا»دي. )امیر خان، شهزاده تیموس(. دا کلی   کورونه
 : وگورئ: داِدهبُرجِ آس 

نیم  ۲۳سیمې د  د بستر یاۀ له بنده نیولې بیا د تَرخون د کانال د زاړ  خان د کمال : ۶۱ – ۵۶،  ۳۰ – ۱۸:  بوري
ل په گاونډ کې د ځمکې په کیندلو هگډۀ ه چې بوري نومـېـږي. ددغـلوی گډهل یا چاله د ډېـرمایلو په اوږدو کې یو 

کې د  ۶۴ – ۲۰،  ۳۲ – ۲۲(. په غور کې په ۱۹۰۳تر السه کـېـدالی سي. )ایس. ایم. تیت، ۀ سره خوږې اوبـ
 یو کلی سته. ۀ بوري په نامـ

 : وگورئ : سیخ سر بوزي
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 : وگورئ : داد خدابوزي
 : وگورئ : خاشروډ بوزي

مایله لیرې د گرشک په سویل ختیځ کې او د  ۴د هلمند د سیند له کیڼې غاړې :  ۶۴ – ۳۶،  ۳۱ – ۴۲: چگني 
مایلۍ کې د دمې نیولو یو ځای دی. له هلمنده له  ۲۰په اوږدو کې د میرکاریز د لویدیځ په  کگرشک د سړ -کندهار

ز کال د ۱۸۸۰سته. د ۀ او خوا کې کوم کلی نـراوړل کـېـږي. د همدې سیمې د څو مایلۍ په شۀ کاریزه دلته اوبـۀ وی
دا ځای د گرشک د سویل د گرشک کنډک توقف وکړ. « ژ -برتانوي ځواکونو »  د جوالی د میاشتې پر لسمې ڼیټې

 . مایلۍ کې دی ۱۰په 
 : د گرشک یو اداري ویش یا عالقه داري ده. وگورئ : پُشِت روډ چاغراک

 د « بُغره»کلي نوم دی چې د ۀ مایلۍ کې د یو ۲۲گرشک د لویدیځ په : د  ۶۴ – ۱۹، ۳۱ – ۴۱: چاه انجیر
 ورکشاپ موقعیت وو. ۀ پروژې لپاره د یو

 : چار هم ویل کـېـږي چهار
 ۱۸: ویل کـېـږي چې دا د هلمند د سیند په ښۍ غاړه کې له گرشک څخه  ۶۲ – ۲۱،  ۳۱ – ۴۰:  چهار انگور

 ي(. کلي نوم دی. )آی. بي. سۀ مایله کښته د یو
 ۸۰کلي نوم دی، او ویل کـېـږي چې د علیزیو ۀ : د زمینداور په سویل کې د یو ۶۴ – ۵۵،  ۳۲ – ۲۱:  چهار باغ

بل ۀ نامـۀ دا کلی د موسی کال د ختیځ په لس مایلۍ کې دی. په همدغـکورونۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان(. 
 . کې واقع دی ۶۲ – ۲۱،  ۳۱ – ۴۰ځای د گرشک په سویل لویدیځ په کې 

پورې د سبزوار د سویل « ژ –شینډنډ » وله کاریزه تر سبزوار و: د الجورد ۶۳ – ۵،  ۳۲ – ۱۸:  چهار بند
یو کلی ۀ نامـۀ په همدغـمایلۍ کې د قافله روډ پر سړک باندې ددمې نیولو یو ځای دی. )امام شریف(.  ۸۰ختیځ په 

 کې واقع دی.  ۶۲ – ۴۹، ۳۲ – ۳۸په 
 ۲۲د دویمې درجې د یوې ولسوالۍ نوم دی چې د رود بار د لویدیځ په  : ۶۲ – ۳،  ۳۰ – ۱۷:  کچهار برج

بندر »ـې ئکلي دي چې تر ټولو مهم کلي  ۲۶مایلۍ کې د هلمند د سیند په اوږدو کې واقع ده. دې ولسوالۍ کې 
 شمــېــر. ددې سیمې د وگړو نومـېـږي« خجو کال»، فتح، میر آبادو رودبار، اشکنیک او «واک َدلې کلی»، «کلی

جریبه ځمکه راځي او  ۱۵۵۸۰۰کانالونو خړوبیږي چې تقریباً  ۹ـې په ئتنه اټکل سوی دی. کرنیزه ځمکه  ۱۷۷۰۰
جریبه ځمکه ده. په دې سیمه کې د لرغون پیژندنې بې شماره سیمې سته.  ۵۸۰۰ـې ئد مالڅر د ځمکې اندازه 

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده : ۱۹۱۲ولسوالۍ په وگورئ : )نیمروز ته د سریزې بحث(. دا 
مایله کښته د یوې شگلنې دښتې په ژۍ کې د هلمند د سیند د سمالسي  ۳۸. له رود بار څخه هفیټ ۱۹۶۰لوړوالی : 

کاله مخکې د  ۴۶. دا کال یسل یارډه د وله اړخون ـېئلویوالی  ه ښه له خټو جوړه کاله ده چېډېـر هبستر له پاسه یو
کورونه او د خان ز کال کې دې کال کې د امام ۱۸۸۴کندهار د کهندلخان پر مهال کمال خان جوړه کړې وه او په 

کورونه ول، د کال په ختیځه او  ۶۰هغه مهال  شمــېــراوسـېـدل. په کال کې دننه د کورونو ټول مزدوران ۀ هغـ
جونگړې وې. دلته  ۲۵۰ کرایه نشینو د اوـې سنجرانیان ول ئچی اکثریت و کارگرانخان د لویدیځه ډډه کې د 

َمونډه غنم، وربشې حاصل او  ۲۰۰۰پریمانه ځمکه کرل سوې ده، د جگړن ریند په اټکل دا سیمه او کلي باید 
 ً له هر مونډه بوسه  ولري. د کلي مخالف لور ته له هلمنده د پښو پورې غاړه اوښتلو ځای سته چې  ۴۰۰۰تقریبا

ز کال د اکتوبر په میاشت کې د سیند له ۱۸۸۴سیالبي فصله وروسته بدلیږي. کله چې د افغان سرحدي کمیسیون د 
لوري تر بل ۀ ویکانالونو ویشل سوی وو. لومړنی کانال له  ۳ځای کې سیند په ۀ کیڼې غاړې پورې واوښت په دغـ

و وو. د سیند ارتوالی یا عرض، له سینده د پورې غاړې یارډ ۱۰۰تر  ۸۰ـې له ئیارډه وو، دویم او دریم  ۴۰پورې 
په شا ته پرېـښودلو، الره کیڼ لور ته ځي او بیا له لومړي کاناله په غاړې  دد سیند  یارډه وو. ۲۰۰له ځایه،  واوښتل

انې رو ۍپورې دي او په تیزۀ تر زنگانـۀ اوښتلو سره د سیند شگلنې غاړې یا ټیټ سطحې جزیرې ته ځي. دلته اوبـ
واټن پورې پرمخ ۀ یو تر دي، دا د اوبو د چټک بهـېـدنگ سر دی. الره بیا هم د جزیرې په اوږدو کې لویدیځ لور ته

انچو پورې ژورې دي او  ۹فیټو او  ۲انچو تر   ۶فیټو او  ۲ـې له ۀ ئځي او بیا له دویم کاناله تـېـرېـږي چې اوبـ
کانال هم د ۀ نال هم د دویم کانال په اندازې ژوروالی لري، دغـلري. دریم کاۀ چندان چټک بهیر نــۀ دلته اوبـ

وو. په دویم او دریم کانال کې له اوبو څخه په پښو د پورې اوښتلو ځای د ۀ خوځښت بهیر درلود خو چندان چټک نـ
په هره ، د اوبو هد هوالړ هچې د اوبو په منځ کې دنگغاز د ونې د لرگي د ِسه پایې په ستنې باندې په نښه سوی 

چې څوک رسۍ گانې تیرې کړې دي،  ـېئڅخه  ـې درې درې داسې ستنې لگولي دي. د سه پایو له سرئغاړه کې 
کوالی د رسۍ له کرښۍ لږ دیخوا یا بل خوا واوړي. په لومړي کانال کې د نارینه وو دوه دوه قطارونه  سيۀ ونـ

تر ۀ گل وهلو اوبو په شان سړو اوبو کې چې اوبــې نیولې. دوی د څو ساعتو لپاره د کنئول چې داسې رسۍ گانې 
زنگنونو پورې رسـېـدلې تر هغو والړ ول چې زموږ د مأموریت ټول غړي او د باروړونکو څارویو قطار مو له 

حتی وړو وړو کچرو او وړو وړو آسونو مو هم خپل بارونه په  -سوهۀ کومه ناوړه پـېـښه رامنځته نـ  اوبو واوښت.
کلونو "  ۱۸۸۷ – ۱۸۸۵سوه.  د ۀ سینده تیر کړل. دلته یو کښتۍ هم وه خو اړتیا ورته پیښه نـخوندي توگې له 

ځای کې د هلمند له اوبو څخه پورې غاړه اوښتله ولیدل چې په پښو باندې د ۀ بیرته راستنیدونکې" ډله چې همدغـ
 وو. )میتلند. ریند( ۀسیند پورې غاړې ته د اوښتلو پخوانی ځای بیخي بدل سوی او چنداني د کار نـ
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، کورني څاروي ۸۰۰تنه استوگن وگړي ول. دوی  ۹۰۰کورونه او  ۲۰۰ز کال کې چهاربرجک کې ۱۹۰۳په 
 اوښان درلودل.  ۱۱۰آسونه او  ۶۰پسونه او وزې،  ۱۷۰۰

څخه تـېـرېـږي. همدلته « خجو»کانال له الرې خړوبـېـږي چې له ۀ ه. دا ځمکې د هماغـدقلبې  ۷ـې ئکرنیزه ځمکه 
 (. ۱۹۰۳په پښو باندې له اوبو څخه د پورې غاړې اوښتلو لپاره دوه ځایونه ول. )ایس. ایم.، ونلیس، 

الندني  «وارډ»په چاربرجک کې دوه د اوبو ژرندې دي. د سیستان له مأموریت سره مل د اوبو لگولو افسر 
معلومات او ځانگړتیاوې د چاربرجک د کانال په هکله راټول کړي دي. په عادي کال کې د غنمو او وربشو حاصل 

 نیم چنده وو.  ۸د شیندل سوي تخم 
ایدو »دغه قومونه د چاربرجک د کانال په شاوخوا کې غالت کري : خان نشینیان، َسدولي براهویان، عیدوزي 

 ان.، محـمد حسني براهوی«زي
 

 د کلي ملک کلي

 - ۱۹۰۳د  
پسرلی د ۱۹۰۴

کرل سوي تخم 
وزن په )خروار 

 او سنگ(

 

منی: د کرل سوي تخم  ۱۹۰۴
 وزن په سنگ، من

شاه گلخان  خجو
عیدوزی او 
سید عطا 

محمـد 
 سنجراني

۵ 
۱۲ 
 نیم

 ۳۰ ۱۱.۵  ۷ ۷.۰ نیم ۳۰ ۷

اشکین
 ک

شاه گلخان 
 عیدوزی

۲ 
 نیم

 ۱۰۰ ۴.۵ ۵  ۱ ۸.۷۵ ۲ نیم۲

چاربر
 جک

سید 
عطامحـمد 

 خان 

۱۷
 نیم

 ۱۵ نیم۴۲
۱۰۳.

۵ 
۲۵ ۷۵ ۴۸ ۴۴.۵ ۳۳۱ 

 ۷۴          ماڼي

دوست 
محـمد 

یا غالم 
 حیدر

 ۱۵ ۴۰.۵ ۱۷.۵  ۱۸ ۷۸ ۱۵ ۳۰ ۱۵ سید غالم حیدر

 ۴۴          چینگڼي

 شمــېــرټول 
۴۰ 

۸۷ 
 نیم

۳۹ 
۲۲۰.

۷۵ 
۵۱ ۸۲ 

۷۰.۵
۰ 

۱۰۱ ۵۹۴ 

 
کلي نوم دی. ویل ۀ موسی کال کې د یو ،زمینداور د ولسوالۍ په اداري ویشد :  ۶۴ – ۴۵،  ۳۲ – ۲۳:  چهاردهي

کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان(. دا کلی د موسی کال د سیند پر غاړه واقع  ۱۵۰  کـېـږي چې دلته د علیزیو 
 دي. کې واقع  ۶۳ – ۵۹، ۳۲ – ۵۰کې او  ۶۲ – ۴، ۳۲ – ۲۷دوه نور کلي په ۀ نامـۀ په همدغـدی. 

کلي نوم دی. ۀ نډه تر منځ د یوـ: د الش جوین او پیرکــُ  ۶۱ – ۳۷،  ۳۱ – ۴۷گــَــَوک : خ : چر چهار گاوک
 ـین. ئدوه کلي ښیي : چرخ گـَـَوِک باال او پاۀ نامـۀ اوسنۍ نقشې په دغـ)ایس، ایم، بومي معلومات(. 

ۀ مایلۍ کې د هغـ ۱۲: دا یو نامتو ځای دی چې د تخِت ُرستم د شمال په  ۶۱ – ۵۰،  ۳۱ – ۴۶:  چار بــَــلــَـگ
تسمیوي وجهه ۀ ځایه فراه ته ځي. دا ښي ښکاري د چار بلگ د نامـۀ سړک پر غاړه واقع دی چې سړک له همدغـ

فیټه او په  ۳کې په قطر  دغه څاه څخه مشتق سوې ده. ویل کـېـږي ۀ د یو ډول وښو له نامـ« بَل»له )چاه / څاه( او 
ښایي نورې هم ۀ ټول کال په کې وي. دا اوبـۀ په کې دي، او همدومره اوبـۀ فیټه اوبـ ۳فیټه ده او  ۱۵ژوروالي کې 

(.  دې څاه ته همیشه په ځانگړو فصلونو کې ۱۹۰۴ډېـرې سي که څاه سمه پاکه سي. )ایس. ایم. بومي معلومات. 
مایل لیرې په هامون ورننوځي.  ۱گي خوړ د تخت رستم له سویل څخه له خپلو رمو سره راځي. د چاه بلۀ شپانـ

  . کې واقع دی ۶۱- ۴۶، ۳۱ – ۳۵د چاه بلگي د اوبو بهیر په )میتلند( 

 م لویدیځ ته د یوې څاه نوم دی. لَ عَ ۀ : دا په فراه کې د چا ۶۰ – ۵۶، ۳۳ – ۱۸:  آخند کــُـشتهۀ چا 

 لیال ته نـېـږدې د یوې څاه نوم دی. ۀ : دا په فراه کې چا ۶۰ – ۵۹. ۳۳ – ۱۶: څاه  ملَ ــَـع د 
تر منځ پرتې دښتې کې د یوې لرغوني څاه نوم دی. )تیت،  شندد خاش او  :  ۶۱ – ۵۸، ۳۲ – ۴۸:  د عرب څاه

 بومي معلومات(
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ر اوسه پورې و پخوا وختونو راپه دیخوا د یوې څاه نوم دی چې تډېـردا له  : ۶۲ – ۴۳، ۳۱ – ۱۸:  د عرب څاه
هم ښې او هم ـې ئۀ پر خپل حال ده. دا څاه د نور نالې او خاشرود تر منځ دښتې کې واقع ده. ویل کـېـږي اوبـ

دا څاه د هغو شپنو لپاره د راټولیدلو او هوساینې ځای دی چې خپلې رمې د همدې سیمې کې پریمانه دي. په پسرلي 
 په شاوخواوو کې پیایي. )تییت، بومي معلومات(

 : دا د مالگین خوند یا د تروو اوبو یوه څاه ده چې د فراه په لویدیځ کې واقع ده.  ۶۰ – ۵۳، ۳۳ – ۴:  د بلبل څاه
ۍ وختونه وچه ډېـر: دا په انار درې کې د یوې څاه نوم دی. دا څاه د کال  ۶۱ – ۵۶،  ۳۲ – ۵۷:  بویناکه څاه

 وي. ۀ په کې پیدا سي هم هغه تروې اوبـۀ وي او که اوبـ
: دا د مارجې په روډ کې د یوې څاه نوم دی، کندهار ته د خاش له الرې له  ۶۳ – ۵۵،  ۳۱ – ۴۰: څاه دیوالي

مخ په ځوړ  رډېـۀ ده. دا څاه د یو واقع دغو سړکونو باندېۀ سیستانه څو دښتـني سړکونه راغلي دي دا څاه هم په یو
گرنگ الندې واقع ده. همدلته څو خوارې جونگړې هم سته چې په ډېره ناکافي اندازه غالت هم کري. )تییت، له 

 کې واقع ده.  ۶۴ – ۴،  ۳۱ – ۲۵دیوالي په ۀ (. یوه بله چا۱۹۰۴بومي معلوماتو څخه 
یو ځای دی. )تییت، بومي فراه پر سړک د دمې نیولو  –بکوا  –: د خاش  ۶۲ – ۵۲، ۳۲ – ۱۴:  د گز څاه

 (۱۹۰۴معلومات، 
مایله  ۴۵فراه تر منځ سړک باندې له فراه څخه لږ سویل خواته  -: د کندهار ۶۲ – ۵۰،  ۳۲ – ۱۵:  د گز څاه

سته، دلته یوازې یوه جونگړه ده چې چټک ځغاستي ډاگیان یا پوسته رسانان ۀ لیري واقع ده. دلته هیڅ شی نــ
یو سړک نیغ په نیغه  کاریز څنگ ته واقع ده.ۀ خلي او دا جونگړه تر یوې ونې الندې د یوورڅخه کله نا کله کار ا
خـُشک »له سړک سره د « شینډنډ»سبزوار  –گرم آب او کـَـنـَـسک ځي او بیا د فراه  په خپله څانگه بیلوي او مخ

ۀ توکي هم ډېر زیات دي. په همدغـ او لرگي پریمانه دي. د اړتیا وړۀ په سیمې کې یو ځای کـېـږي.)ییت(. اوبـ« آوه
گز دښته په ۀ کې واقع دی. د چا ۶۲ – ۴۴،  ۳۱ – ۳۶بل کلی د خاشرود د شمال لویدیځ په لس مایلۍ کې په ۀ نامـ
 کې واقع ده.  ۶۲ – ۴۰، ۳۱ – ۵۹

 ۶۲ – ۵۰،  ۳۲ – ۱۵گاز : ۀ : وگورئ : چا د گز څاه 
تر « رازي» لهچې څاه گانې په کې دي. دا سیمه دی یو ځای داسې : دا  ۶۱ – ۴۴،  ۳۲ – ۵۳:  د حسن سور څاه

 ۶۱ – ۳۲، ۳۲ – ۵۲ـ )د ترو اوبو څاه( نومـېـږي په « شورۀ چا»یو کلی چې  پورې سړک کې واقع ده.« شند»
 ۶۲ – ۱۲، ۳۲ – ۹ـې په ئمایلۍ کې یو  ۸دو نور ځایونه د فراه د شمال ختیځ په ۀ په نامـ« سور»کې واقع ده. د 

 کې واقع دی. ۶۲ – ۳۹، ۳۲ – ۳۷مایلۍ کې په  ۴۰ـې د فراه د شمال ختیځ په ئع دی؛ او بل کې واق
د شمال  قلیاځای نوم دی چې د خـُرمۀ : په فراه کې د یو ۶۲ – ۲۲، ۳۲ – ۱)َجوري یا جوَری( : جـَـوزيۀ چا

ۀ چا»َجوزي په نقشه کې د ۀ کې واقع دی. په همدې شاو خوا کې څو کلي سته. داسې ښکاري چې چا ۶لویدیځ په 
 ثبت سوې وي. )امیرخان، شهزاده تیموس(. ۀ په نامـ« جور

مایلۍ کې د سیستان پر سړک د دمې نیولو  ۶۰: د گرشک د سویل لویدیځ په  ۶۴ – ۹،  ۳۱ – ۱۰:  کاسه ِدهۀ چا
کاسه ِده( هماغه کلی وي »سته. )لیچ(. داسې ښکاري چې دا دې د ۀ و ځای دی. دلته یوه څاه سته خو کورونه نـی

 مایلۍ کې واقع دی.  ۷چې د هزار جفت د شمال په 

 ۶۳ - ۱۲،  ۳۱ – ۳۷:  د کربه څاه 
 شند: وگورئ :  ُکرکيۀ چا

مایلۍ کې د  ۱۳د الش جوین د شمال ختیځ په  فراه پر سړک –: د چخانسور  ۶۱ – ۵۱،  ۳۱ – ۴۵:  د ملک څاه
 یوې څاه نوم دی.

 ۶۳ – ۵۱، ۳۱ – ۱۲: وگورئ : د مال څاه :  د موال څاه 
ۀ مایلۍ کې د یو ۸۰مایلۍ کې د فراه د شمال ختیځ په  ۲۶: د خاش د سویل په  ۶۲ – ۵۹،  ۳۱ – ۸:  د میرزا څاه

 کلي نوم دی. )تورنتون(
دښتـني سړک باندې د یوې څاه نوم دی چې  رمایله لیرې پ ۲۰: له ُسرخ دوز  ۶۳ – ۵۱ – ۳۱ – ۱۲:  د ُمال څاه

ـې څښلې سي. )ایس. ایم. ئلري چې یوازې څاروي ۀ له همدې ځایه دا سړک بیا چخانسور ته ځي، دا څاه تروې اوبـ
بل ۀ مال د څاه په نامـ دکې واقع دی.  ۶۰ – ۵۳، ۳۲ – ۳۵یو بل ځای په ۀ نامـۀ (. په همدغـ۱۹۰۴بومي معلومات 

 .کې واقع دی ۶۲ – ۴۲،  ۳۱ – ۲۸ځای په 
مایلۍ کې راځي د  ۸۵مایله لیرې چې د گرشک د لویدیځ په  ۲۰:له خاش څخه  ۶۳ – ۶،  ۳۱ – ۳۶:  موشکۀ چا
 کلي نوم دی. )تورنتون(ۀ یو

 مایلۍ کې د ترو  ۵دیځ په : پر ایراني سرحد باندې د داغِ نمادي د سویل لوی ۶۰ – ۵۰،  ۳۲ – ۱۵:  نوۀ چا
 مالگینو اوبو یوه څاه ده. 

 د مالگینو اوبو د یوې څاه نوم دی چې د سیاه کوه او هاموِن صابری تر  ۶۰ – ۵۶،  ۳۱ – ۳۱:  د ُرستم څاه :
 کې واقع ده. ۶۱ – ۱۰،  ۳۱ – ۲۹بله څاه په ۀ منځ واقع ده. په همدې نامـ

ته پر تللې الرې باندې د یوې څاه نوم  شند: د چخانسور په شمال ختیځ کې  ۶۲ – ۲۵،  ۳۱ – ۸:  د سید خان څاه
ورکړي او ویل کـېـږي چې دا څاه هیڅکله ۀ ې اوبـډېـرلري. دا څاه که پاکه سي دا به ۀ فیټه ژورې اوبـ ۴دی چې 
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 6تر 6 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
 

بلوڅۍ ژبې کې یو ډول  . په1چې )تـَـغـَز(، )خارمیسک( او )شور( لري وچـېـږي. دلته د اوښانو څړځایونه ستهۀ نـ
ۀ کې شنـ شمــېــردي چې همدلته په لږ ۀ واښـۀ ـي بولي چې د آسونو لپاره ډېـر ښـ« ئکونډل»واښه دي چې 

 (۱۹۰۴کــېـږي. )ایس. ایم. بومي معلومات: 
یوه بله څاه په ۀ : د فراه په شمال لویدیځ کې د یوې څاه نوم دی. په همدې نامـ ۶۰ – ۵۳،  ۳۳ – ۲:  څاه شندد 

 کې واقع ده.  ۶۱ – ۳۹،  ۳۲ – ۵۶انار درې کې په 
 گانې دي.  څاه : په ختیځ چخانسور کې څو دانې ۶۲ – ۳۷،  ۳۱ – ۷:  سیاه شورۀ چا

او د  لريۀ ـمې اوبـئښې او دا ده چې ډېـرې ه ژوره څاهډېـر: دا یوه  ۶۳ – ۴۱،  ۳۱ – ۱۴:  د سیستاني څاه
د اوښانو په مرسته راپورته ۀ سرخدوز پرسړک باندې واقع ده چې سړک ورپسې چخانسور ته ځي. دلته اوبـ

 (.۱۹۰۴کـېـږي. همدلته د اوښانو څړځای هم سته. )ایس. ایم. بومي معلومات. 
 

 نور بیا
 چخانسور

 
 

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

                                                           
1
 - taghaz, kharmisk and shor 
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