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چخانسور دویمه درجه ولسوالي ده چې د نیمروز په والیت کې واقع ده. د :  ۶۲ – ۴،  ۳۱ – ۱۰:  چخانسور
تنه اټکل سوی دی. دا ولسوالي له څلورو خواوو په دښتو کې واقع ده او ال تر اوسه د  ۱۶۰۰۰ـې ئ شمــېــروگړو 

ي چې ددې سیمې کرنیزې ځمکې لراوبو کانالونه افغانستان په ټولو ولسوالیو کې تر ټولو وچه سیمه ده. دیارس د 
جریبه ځمکه ده. چخانسور د  ۲۴۵۰۰ـې ئجریبه ده؛ مالڅر  ۲۲۷۳۰۰ـې ئخړوبوي، د کرنیزو ځمکو اندازه 

ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ۱۹۱۲تأریخي سیستان مرکز وو، ددې ولسوالۍ کال او په خپله ټوله سیمه په 
 :  ده

مایله لیرې په افغاني سیستان کې یوه کال ده. دا کال یو  ۹ـې ئ ل  شمال خوا ته او له ختی  څخه د ابراهیم آباد د کال
اوچت او ښکاره ۀ ناڅاپه د دښتې د سطحې له مخې راپورته کـېـ ي او له هر لوري چې ورته راسئ له لیرې د یو

( پر سر ودانه سوې ده، چې یوه برخه فیټه لوړه ۲۰نښې په توگه مو سترگو ته درځي. دا کال د یوې ټیټې غونډۍ )
غونډې دباندې شمالي ډډې ته غځـېـدلې ده، دا کال یو ډول نا منظم پولیگون یا کثراالضالع ته ورته ده چې په  لهـې ئ

 ۶۰د کال دیوالونه د غونډۍ د خاورو له سره تر آخره په ستخ مخ تر ـې یو یو بُرج جوړ سوی دی. ئهرگوټ کې 
ز کال کې له بیا رغاونې وروسته په ۱۸۸۴چې پر لمر له وچو سویو خښتو جوړ سوي دي او فیټو پورې لوړ دي 
کال ته د ننوتلو الره د کال د سویل لویدی  له خوا کـېـ ي. د کال په من  کې د څارنې یو بُرج  عالي حالت کې وه.

ناڅاپه بریدونو پر وړاندې ډېـره فیټه لوړ دی. دا کال د یو  ۲۰جوړ سوی دی چې د دیوالونو له لوړو څوکه ال نور 
ښار ۀ خوندي یا مصؤونه ده. د غونډۍ د لمنې په ځانگړې توگه د غونډۍ د لمنې سویلي او لویدیځې خواوو ته د یو

ـې خپل اهمیت درلود. د غونډۍ په سویل ختی  ئنړېـدلې نښې د کنډوالو په شان پټې دي چې د ابراهیم خان پر مهال 
و جونگړو گڼه گوڼه ددې ښکارندویي کوي چې دلته پخوا د ابراهیم خان قومي مالزمینو او او سویل کې له خټو جوړ

؛ ۀکاوۀ ول او کنډواله شوي ول، چا دلته ژوند نـۀ ز کال کې ددغو جونگړو چتونه نـ۱۸۸۴په ۀ. ندیمانو ژوند کاو
د سویل ختی   نجراني(.ددغو جونگړو وگړو له خپل مشر سره یو ځای له دې سیمې تیښته کړې وه. )وگورئ : س

یادېـ ي، دا کلی ځکه ۀ د کلي په نامـ« ـب احمد خانئناۀ د  »چې د  دی خوا په نیم مایلۍ کې یو نوی کلی جوړ سوی
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دی او  کښـېـوتلیـب ژوند کوي. له دغو جونگړو دباندې یو ځای د ځمکې کښته ئیادېـ ي دلته د امیر ناۀ په نامـۀ د د
ـې د دیوالونو د ئوي، ښایي دا ځای ځکه کښته تللی وي چې له همدې ځایه به  په سختۍ ویالی سو چې غوچوړی

ـې سویل لور ته او ئدرې دانې  –ـې شپ  څاه گانې دي ئخښتو د خټو لپاره خاوره را اخیستې وي. په منځې کې 
ره له دې چې ـې ختی  خوا ته. ویل سوي چې په کال کې دننه یوه ژوره څاه هم سته. د کال شمال ته سئدرې نورې 

فیټو پورې راځي خو د  ۱۸تر  ۱۵نې سطحې باندې مسلطه ده چې له ـځمکه یو څه لوړه ده او له پاسه پر ټیټې دښت
چا ته اجازه ورکوي چې دښته په پراخ منظر کې وگوري. د کال دیوالونه په سویلي اړخ کې له  دښتې همواروالی

بُرج  -په لوړو سطحو کې پټ سوي دي؛ د کال د من  څار ـې د غونډۍئتهدابه رالوڅ سوي دي، خو نور اړخونه 
یوازې داسې ډیزاین سوی چې توپکوال ساتندویان وکوالی سي له پاسه کښتنۍ سطحه تر اور الندې ونیسي. میتلند 

توپونه په ۀ دې پایلې ته رسـېـدلی چې که د غونډۍ گردچاپیره یا دا لوړه سطحه ټینگه سنگر بندي سي او څو دراند
او دا به یو ډېـر پیاوړی مورچل وي. میتلند وایي چې  ښـېـښودل سي دا به یو حیرانوونکی او سهمناک کار ويکې ک

چې د دې سیمې نټ او بولټ مات کړای سي،  ه گرانه ويډېـریوازې توپونه ولري  دا به دداسې یو ځواک لپاره چې
 ـې ل  څه تاوان ورسوي. ئهو یوازې به دیوالونو ته 

سته. له ۀ یا دوه وو مایلو په واټن کې هیڅ غونډۍ نـۀ مالي اړخ کې خال خال غونډۍ دي خو د یود سیمې په ش
لیرې ورباندې  له هغوی ورها خوا وړاندې د گز ونې ایښودل سوي دي چې له خاشروده د راغځـېـدلي کانال ځای

البي سي نو سیالب را اخیستې ، کله چې سیند سییدۀ په نښه سي، خو ویل سوي چې کانال په کافي اندازې غوچ نـ
 په دښته کې تیتې سي. ۀ اوبـ

د چخانسور مقابل لوري ته په ختیځې خوا کې یو بند جوړ سوی چې سیالب  نور وختونه د اوبو دا کانال وچ وي.
سویل لوري ته د ۀ ـې اوبـئورباندې محصور کړي او دا بند له اساسي کانال سره موازي جوړ سوی دی. ورالندې 

په ـې ئز کال ونلیس تللی وو دا ځای ۱۹۰۳یا اشکینک خوا ته تښتي. )میتلند، پیکاک، ییت(. کله چې په اشکان 
پورتنۍ شرحې هماغسی لیدلی وو چې پیکاک ورغلی وو، خو د طبیعی خرابیو له کبله یو څه تاوان ورپیښ سوی 

کې د چاودو چاودو کـېـدلو نښې لـېـدل  ـې اړتیا وه،  دیوالونو کې دیخوا او هاخوا هر ځایئوو چې بیا رغاونې ته 
؛ د خندقونو راټولې سوي ديۀ ـې اوبـئـې کیڅونه یا خندقونه جوړ سوي چې په سویلي ډډو کې ئکـېـ ي. گردچاپیره 

 فیټه لوړ دی او د بیا رغاونې لپاره په خورا بد حالت کې دی.  ۶او کال تر من  یو باندنی دیوال دی چې 
نیم مایل وړاندې له خاشروډه د اوبو یو کانال راجال سوی چې ددې ښارگوټي د ختیځې خوا د چخانسور شمال ته یو 

 (۱۹۰۳ځمکې خړوبوي. )ایس، ایم. ونلیس. 
پورې : د چخانسور ولسوالي د  ۶۲ – ۳۹تر  ۶۱ – ۳۲پورې،  ۳۱ – ۳۲تر  ۳۰ – ۲۷)ولسوالۍ( :  چخانسور

 ـې خړوبوي. دا سیمهئند یا کوالی سو ووایو افغان سیستان ځمکه په ځان کې رانغاړي چې هلم هغه افغان ډډې توله
کلی ددې سیمې ختیځواله پوله جوړوي. « الت»پورې غځـېـ ي. له رود بار پورته د « هالیلي»تر  ان هخاشرود تر

فارسي سرحدي کرښه، او د الش او جوین او فراه ولسوالۍ ددې سیمې سویلي، لویدیځې او شمالي پولې  –د بلوڅ 
 . دا سیمه اوس د نیمروز والیت یوه برخه ده. جوړوي

پلي سرتیري )د فراه له غونډ څخه(  ۱۰۰ز کال کې د چخانسور د ولسوالۍ لښکرکوټ داسې جوړ وو : ۱۹۰۴په 
 خاصه داران یعنې : ۶۰۰کنگ کې له والي سره ول او د سنایدرز په توپکو سمبال دي. ۀ په قلعـ

 
 بیرق( ۱) ۱۰۰ فتحۀ قلعـ

 ۱۰۰ ناد علي
 لري(ۀ ـې توپک نـئتنه  ۲۰۰)ددوی  ۳۰۰ د کنگ کال
)دوی په سنایدرز توپکو سمبال دي پورته وویل  ۱۰۰ چخانسور

 سول(
 ۱۳۰ د خانانو سپور ځواک )سواران خوانین(

 
ـې ئنور  شمــېــرـې خولبوري )دهن پُر( توپک دي او یو ئ شمــېــر)دوی په بـېـالبـېـلو ډولونو وسلو سمبال دي. یو 

 لرونکي توپک دي.( « روجاغ»
قبضې  ۴۰ځواک او د چخانسور د ولسوالي د ملکي خلکو په السونو کې یوازې ۀ ویل سوي چې د خانانو د سپار

ۀ د یو فتح، نادعلي او چخانسور کې د خاصه دارانو دا درې بیرقه ځواکۀ ر لرونکي توپک دي. په قلعـوجاغ
 ن(. )سرتیپ( تر قوماندې الندې دی )شهباز خا

تنه )ده باشي(  ۱۰ژ(،  –)صد باشي( )د سلو تنو سرتیرو قوماندان افسر( )ټولی مشر  ۱( ټولی - هر بیرق )ځواک
کابلۍ  ۳۳لري چې په الندې ډول تنخواه لري : صد باشي هره میاشت « ډلگی مشر»)د لسو تنو قوماندان افسر( 

کابلۍ روپۍ. هغه ده باشي گان او  ۷ره میاشت کابلۍ روپۍ هره میاشت، او خاصه داران ه ۱۲روپۍ، ده باشي 
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کابلۍ روپۍ اضافي ورکول کـېـ ي. مالیاتي غالت پر  ۲خاصه داران چې د کابل بومي اوسیدونکي دي هغوی ته 
ـې ددوی له معاش څخه وضع کـېـ ي. ددوی اکثریت د فراه ئدوی باندې په ارزانه بیعه پلورل کـېـ ي او ارزښت 

تنه خاصه داران همدا اوسمهال چې په  ۲۰۰دي. دوی په سنایدر توپکو سمبال دي خو  او چخانسور بومي خلک
د فراه له والیت څخه د خانانود   لري. د پورتني ځواک تر څنگۀ ـې هم کوم توپک نـئولسوالۍ کې خدمت کوي یو 

په خدمت بوخت دي.  تنه هم په چخانسور کې ۱۳۰د کلي د مشر یا د ملک له پلوه برابرېـ ي( ۀ سپور ځواک )سپار
 دوی داسې توپک لري چې گومان کوو ددوی خپل توپک دي. 

 
 : اداره
ـې له هراته موسی ئز کال کې له کابله فرمان راغی چې فقیر محـمد آخوندزاه له کاره برطرفه او پر ځای ۱۹۰۶په 

 خان د چخانسور والي ټاکل سوی دی. 
د ۀ د کمشنر او د هغـۀ تازي په توگه کار وکړ تر دې ځایه چې دفقیر محـمد د سیستان په مأموریت کې د افغان اس

ه نادره ده چې یو څوک دې په داسې یوې ډېـردا  کې مأمورینو عالي نظریات ځانته جلب کړل. خو په افغانانو
غواړي ځان ۀ کار کې نـۀ النجمنې موضوع کې د کمشنر دومره ظریفه او وظیفه په غاړه واخلي ځکه په داسې یو

 پل دولت سره په النجه او جنجال کې راگیر کړي. له خ
 وو. ۀ آخوندزاده هم له همدې قاعدې مستثنی نـ

نومـېـ ي، ترین د آخوندزاده خپلوان دي. د آخوند زاده کورنۍ یوه متنفذه کورنۍ وه. دوی « ترین»یوه قبیله ده چې 
بـَر »ـې پشین ته نـېـ دې په ئلی له څانگې څخه دي او کور ک« خانوزیو»د قبیلې د « ترین»په اصل کې د 

کې وو. ددوی د اصل او نسب د سلسلې ونه دلته وړاندې سوې ده. وگورئ : جدول په راتلونکي پاڼه « خانوزیو
 کې.
 

ـې په اداري او سیاسي چارو کې ئرا په دېخوا داسې ولسوالي ده چې ولسوال  نو: چخانسور له څو کالومالیاتي اداره
 سره راکړه ورکړه کوي.  نیغ په نیغه له کابل

هغه څه چې د ځمکې په ارزونې  او ټولونې او نورو مالیاتي چارو پورې اړه لري دا د چخانسور د ولسوال په الس 
په الس کې ده چې دی مستیقماً د فراه د سررشته دار تر الس « سررشته دار»کې دي خو د مالیاتي چارو ارزونه د 
خزانې ته د سررشته دار له الرې ورکول کـېـ ي هغه مالیات په کې راځي چې الندې دی. هغه مالیات چې د فراه 

 ددې والیت د ټولې مالیې ټولگه یا مجموعه ده.
قاضي له پلوه حل و ۀ قانون پر بنسټ د هغـ «ژ –اسالمي »ـیي موضوعات د محـمـدي ئ: ټول قضایـي سیستمئقضا

فتح د حاکم له پلوه که ورته ۀ ر د ولسوال او یا د قلعـفصل کـېـ ي چې امیر ټاکلی وي. نورې قضیې د چخانسو
 راجع سي حل او یا ورته رسیدگي کـېـ ي. 

اصولو ته  غومهاله چې سیستاني فارسي استوگنو وگړو ته عطیه ورکړل سوه له هماغـه وخته دۀ له هغـ: سیاست
و ته بدلون ورکړ او د نویو بندونو ز کال په مني کې دوی بیرته د اوبو زړو بندون۱۹۰۵غاړه کښــېـنـښودله، د 

په نست سولې، او دا مضیقه ددې باعث سوه چې ۀ ـې مال وتړله. پایله دا سوله چې افغان خوا کې اوبـئجوړونې ته 
په دیخوا برخه کې د چخانسور د ولسوالي استوگن وگړي سخت وکړېـ ي. دلته ده چې د غچ اخیستلو اقدامات تر 

امکانات یوازې هغه مهال بیا رامن  ته کـېـدونکي  ډېـر خړو پړو اړیکو د بیا تکرار دالس الندې ونیول سول او 
 (. ۱۹۰۶)دي په مجردې چې وچکالي بیا دا سیمې وځپي. 

په چخانسور یا د سیستان په نورو ولسوالیو کې د اوښانو، آسونو او انسانانو د روغتیا په هکله معلومات چې د 
ټوک ۀ ز کال پورې د همدغـ۱۹۰۵تر  ۱۹۰۴ټول او بشپړ سوي دي وگورئ : له سیستان د مأموریت په لړ کې را
 په پای کې ورکړل سوي ضمایم. 

 دي. ۀ د افغان سیستان یا چخانسور استوگن وگړي : بلوڅان، براهویان، تاجیکان یا فارسیوانان او پښتانـ
دي چې ددې سیمې د نفوسو ۀ گه پښتانـبلوڅان دلته اکثریت جوړوي. ورپسې تاجیکان او نور قومونه په ځانگړې تو

 د مجموعې یوه ډېـره کوچنۍ برخه جوړوي. 
 شمــېــر. د ټولو کورونو مجموعي ید ید نفوسو اټکل په ډېـر ځیر او احتیاط د کلي په کلي پلټنې له مخې سو

کې دي. له ـې په فارسي سیستان ئتنه دی، ددوی نیمایي خلک  ۶۸۹۰۵ شمــېــردی او د وگړو مجموعي  ۱۱۳۵۶
او په ځانگړې توگه هماغه د اوبو مساوي  دې چې له ځمکني اړخه افغان خوا له فارسي خوا سره برابره ځمکه لري

ـې لري نو اوس به وکتل سي چې دا سیمه د ل  پرمختگ له حالت سره مخامخ ئونډه لري چې د فارسي سیستان 
زیات ومني، له رود باره نیولې  ډېـرمي بدلونونه ئچې داد قانون له مخې اړ دي  وگړي« 1تبابه»کـېـ ي. د مختلفو 

وضعیت په تیرو څو کلونو  تر خوابگاه پورې د سیند په اړخ کې په کیندل سویو کانانو پورې د اړوندو سیمو کرنیز
                                                           

1
 - tababa  ژ  -: په بلوڅي کې د کلیو ډله 
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د  چې وراني له کبله رامنځته سوی دیۀ کې ډېـر بدلون کړی دی؛ دا حالت په اداري وضعیت کې د بدلون او هغـ
خلک خپل هـېـواد پرېـ دي او  شمــېــرت اسنادو یا قبالو رامنځته کړی دی؛ کله چې داسې بدلون پـېـښـېـ ي یو ملکی

 هاخوا فارسي سیستان ته وراوړي.
 

 ـې شیعه گان دي، پاتې نور ټول وگړي سني مسلمانان دي. ئله تاجیکانو پرته چې اکثریت دلته :  مذهب
 

 :  قومونه
ددوی اساسي قومي څانگې دا دي : سنجرانی، کاشانی، نوتاني، گُرگیج، ده مرده، ناهوري دې سیمه کې  -: بلوڅان 

یکي.    او ر 
سنجرانیان تر ټولو مهم دي. ددوی مشر ال تر اوسه هم خپل نفوذ او هم اهمیت لري: دوی د سردار  کې په دوی

دار خانجان خان د مشر زوی څلور زامن درلودل. سر ،جم بیگ دوهم دوهم جم بیگ له نسله څخه دي. سردار 
څخه سردار علیخان قومي مشر دی چې د چگای په ولسوالۍ کې ژوند کوي. د دریم زوی نسل ۀ لمسی دی او له د

کاله  ۲۱او رود بار کې اوسـېـ ي. دا په بندر کمال خان د له منځه سردار محـمد عمر خان قومي مشر دی چې 
وروڼه په پورته یادو سویو ۀ ان په توگه کابل کې توقیف دی خو ددکـېـ ي چې سردار عمر خان د برمته یا گروگ

دې کورنۍ، یعنی د سردار کمال خان نسل تر تیرو دوو کلونو پورې له مالیاتي معافیت  ځایونو کې واک چلوي.
څخه خوند واخیست، خو اوس چې ورڅخه مالیه غوښتل کـېـ ي دوی له دې پایلې څخه سخت ناراضه دي او دې ته 

 دي چې افغان خاوره پرېـ دي.  چمتو
ـې قومي مشر دی او په چهار بُرجک کې اوسـېـ ي. ئد څلورم زوي د نسلونو له منځه سرادر عطاء محـمد خان 

غیرانو له  ۲۰۰۰دوی د مالیې له ورکړې څخه معاف دي او عطاء محـمد خان هم له امیر څخه په کلني ډول د 
 دولت ته چمتو کړي.  ۀسپار تنه سیمه ییز ۳۰خدماتو لپاره مستمرۍ څخه خوند اخلي. دی اړ دی چې د 

 
ً له دغو قومي څانگو  براهویان یساني. دوی په افغان ئجوړ دي : منگل، محـمد حسني، سسولي، او رڅخه عمدتا

  لري. ۀ سیستان کې داسې کوم مهم مشر نـ
 

ـې په فارسي ئه قومي څانگې ــېــرشمد هغو قومي ډلو او ټولنو له ټولگې څخه استازیتوب کوي چې بې  تاجیکان
 دراني، ترین، غلزي، براهوي او بابي. قومونه دا دي : اسحاقزي،  ۀپښتانـسیستان کې استوگنې دی. دلته 

اسحاقزي درانیان له الش جوین څخه راځي. ترین د متوفی والي آخوند زاده فقیر محـمد خان په خپلوانو پورې 
ې له ډېرو پخوا وختونو دلته ژوند کړی دی. دوی د ترین د څانگې په خانوزیو ـئمحدود دي. آخوندزاده او وروڼو 

حاجی یحیی د ۀ پورې اړه لري او ددوی اصلي ټاټوبی پښـین ته نـېـ دې په بَر خانوزیو کې دی. د آخوند زاده نیکـ
ات ته والړ او هماغلته کورنیو شخړو او النجو له کبله خپله مینه پریښودله او کندهار ته راغی او هر شمــېــریو 

او له هماغې نیټې را په ۀ آخوندزاده سیستان ته ددولتي خدمت لپاره ولی  ،میشت سو. دیرش کاله وړاندې دولت
 دیخوا دلته استوگن سو. 

ً په سوداگرۍ کې بوخته ده. په افغان  په غلزیو کې توخیان او خروټي دلته میشت دي. بابي قومي څانگه عمدتا
 بی حده زیاد ل  دی. شمــېــرنو مجموعي ـتسیستان کې د پښ

 
قومي مشر او ملک  او مهم : په افغان سیستان کې له پورته یادو سویو نومونو څخه پرته بل متنفذ مشران او ملکان

 سته. ۀ نـ
ۍ ددرې او د افغان سیستان د دلتا کلن هلمندچې مو  ته د  الندنی راپور لیکلیوارډ د چخانسور د ولسوالۍ په هکله 

کلونو پورې متداول معلومات دي؛ او هم له  ۱۹۰۵تر  ۱۹۰۳عادي کال کې په الس راکوي چې له ۀ سرچینې په یو
 پورې متداول معلومات ورکوي؛ وگورئ جدول په راتلونکو پاڼو کې.  ۱۹۰۰تر  ۱۸۹۷

 کیو ته وواوښت : د سیستان د مأموریت پام د چخانسور په ولسوالۍ کې د دودیز کرنیز سیستم په هکله الندنیو ټ
)یا د پسرلني حاصل( کوچنۍ ځمکې « رابي»دلته یو کال ځمکه شاړه پرېښودل کـېـ ي بل کاله ته کرل کـېـ ي. په  

)یا د مني حاصل لپاره( کرنه کـېـ ي او دا یوازې د دوی د خوراک لپاره وي نه د « خریف»باندې یو کوچنی 
 د ي چې ا حاصل وي. د جنوري په میاشت کې غنم سر وهل کـېـپلورلو لپاره. خټکي ددوی د مني اساسي خریف ی

ـې ونیسي. د همدې المل له امله ده چې پر هر جریب ځمکې باندې د ئمخکې له مخکې ودې او د پرېـړېـدلو مخه 
 تخم شیندي. « َموند»تخم پر ځای هماغسې چې پنجاب کې کـېـ ي دلته هم یو « سیرو» ۲۰تر  ۱۵

کروندگر ویل چې دی د کرل سوي ۀ هندي َمونډه کـېـدای سي. یو ۱۰ه مخې پر هر جریب د غنمو حاصل د اټکل ل
سي دوی په منځني ډول پر هر جریب  کــېــدایـې ویل چې شپاړلس چنده اخلي. ئتخم لس چنده حاصل اخلي او بل 
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مونډه پورې  ۱۲ ۴/۵تر  ۸سیره تخم شیندلی وي. په همدې فرضیې سره ددوی حاصل باید پر هر جریب له  ۳۲
 وي. 

 ـې سوځوي. ئي وختونه ډېـرلري او ۀ بوسه ارزښت نـ
د تخم شیندلو وخت د اکتوبر د میاشتې له پیله د دسامبر د میاشتې تر پایه پورې وي. درمند ټولول د مې په میاشت 

خټکیو تخم  ـې دئسول نو پر ځای  لـَـوکې پیل کـېـ ي او د جون تر میاشتې پورې غځول کـېـ ي او کله چې غنم 
 شیندل کـېـ ي. 

کابلیو اخیستل  ۵۰سیستانه راوړل کـېـ ي. یو قلبه یي غوایی چې په سیستان کې په « فارسي»قلبه یي غوایي له 
لري. هغه ۀ کابلیو قیمت مومي. غواگانې هم په قلبه کې هغه مهال کاَرول کـېـ ي چې شیدې ونـ ۹۰کـېـ ي دلته په 

 کابلۍ دی.  ۱۲۵ـې ئرکوي قیمت سیره شیدې و ۴غوا چې د ورځې 
سیرو پورې  ۱۰تر  ۹کابلۍ قیمت لري او له  ۵یا  ۴آسونه هم له فارسي سیستانه راوړل کـېـ ي. پسونه او وزې 

 غوښه لري. 
ري، هامون  ابپه نیزار، هامون  ص پوځي ځواک ته پریمانه غوښه برابره کړي.ۀ د چخانسور ولسوالۍ کوالی سي یو

 ۱۵۰۰۰تر  ۱۲۰۰۰او  کورني څارويمالڅر ځایونه ډېـر دي او ویل سوي چې لس زره  پوزه او اشکینک کې
ځله تر رسیدلو  ۳یا  ۲پسونه پیول کـېـ ي. د غنمو د کرلو تخم شیندنه یوازې یو ځل خړبولو ته اړتیا لري او 

 پورې. 
 

 بیانور 
 آخوندزاده فقیر محـمد خان کورنۍ شجره د چخانسور د حاکم

 
 

 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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