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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه څلویښتمه پنځه
 

 فراه
 
 او

 د افغانستان سویلي برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 

 
GRAZ –AUSTRIA 

1973 

 لودویک آدمک
 

تنه اټکل سوی  ۱۳۳۰۰ـې ئد څلورمې درجې یوه ولسوالي ده چې د وگړو شمـېـر : ۶۳ – ۱۹.  ۳۰ – ۲۶ :دیشو
جریبه او د مالڅر د ځمکې اټکل  ۲۴۸۷۹۰۰دی. دا ولسوالي شپږ کلي لري، ددې ولسوالۍ د کرنیزې ځمکې اټکل 

ینو پر بنسټ جریبه سوی دی. د اوبو لگولو لپاره شپاړلس د اوبو کانالونه لري. د افغان سرچ ۱۴۵۸۷۰ـې تقریباً ئ
 تنو ځمکوالو په واک کې ده.  ۸۵۰دا ځمکه د 

یا  رشقهدې سیمې څخه تر السه کـېـږي عمدتاً غنم، وربشې او جوار دي. نور محصوالت  له کرنیز محصوالت چې
. دیشو په ښورکی او تنباکو او همداشان انار او انگور دي. دیشو عالیترینې غالۍ او وریښمینې جامې تولیدوي

  : ال کې په الندې ډول شرح سوی دیز ک۱۹۱۴
کلي نوم دی چې د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې پروت دی. د سیند پر ښۍ غاړه نیغه په ۀ دا په گرمسیل کې د یو

ښه ساتل سوې ده. د سیمې په چم گاونډ کې د پام تل ترمیم وروسته ۀ ـې د مله خان کال ده چې له ښـئنیغه مخامخ 
د اړتیا وړ توکي ورڅخه په مناسبه اندازه تر السه کــېـدای سي. )آی. بي. سي(. په  وړ کرهنه سوې ده او

ـې ئـې ممه ساني بلوڅ دي چې شمـېـر ئزکال کې ددې سیمې وگړي چې لیدل سوي بلوڅان دي او اکثریت ۱۹۰۳
خرواره  ۲۰ـې ئقلبې ځمکه لري چې هره قلبه  ۱۴کورونه دي او  ۱۰۰تنو ته رسـېـږي. په دې سیمې کې  ۵۰۰

اوښان لري. ددې  ۲۵آسونه او  ۱۲وزې او پسونه،  ۷۰۰کورني څاروي،  ۴۰۰حاصل ورکوي. د سیمې خلک 
 (. ۱۹۰۳سیمې مشر خان محـمد نومــېـږي. )ایس، ایم، ونلیس. 

کلي نوم ۀ مایله کښته د یو ۷۵د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د بست له کال څخه : ۶۳ – ۵۳،  ۳۰ – ۳۲: دیوالک
نور  ۀنامـ ۀ.(. په همدغـکورونه استوگن دي. )آی. بي. سي ۲۰۰کلي کې د اسحاقزیو ۀ ویل کـېـږي چې دغـ دی.

، ۳۱ – ۱مایلۍ کې دی،  ۹، چې د خاش د شمال په ۶۲ – ۵۶، ۳۱ – ۳۶: ځایونه په دغو سیمو کې موقعیت لري
 ۳۱چې دالرام د شمال ختیځ په  ۶۳ – ۲۸،  ۳۲ -۲۲مایلۍ کې دی او  ۵چې د ناد علي د شمال په  ۶۱ – ۵۵

 . مایلۍ کې دی
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کلي نوم دی او د گومان له ۀ دولت آباد د سړک په اوږدو کې د یو –دا د واشیر : ۶۳ – ۴،  ۳۲ – ۴۳: دیوالک
سي ترالسه ۀ سته خو د اړتیا وړ توکې ورڅخه نـۀ مایله لیرې دی. دلته د کاریز اوبـ ۲۵مخې له واشیر څخه 

 آی. بي. سي.(کـــېــدای. )
 دیوالک: وگورئ: دیوالک

 
 ۳۰کلي نوم دی او ویل سوي چې دې کلي کې د مالکیانو ۀ دا په نوزادو کې د یو: ۶۴ – ۲۴، ۳۲ – ۲۱: دل آرای

 کورونه دي. )صاحبداد خان(
 

ً استحکامي کال نوم دی چې تقریب ېدا له خټو جوړ د یوې کنډوال: ۶۳ – ۲۵، ۳۲ – ۱۱: دل آرام: دالرام  ۶۰ا

پر یوې لوړې پُشتې مایله لیرې  ۸۷فراه د سړک په اوږدو کې له گرشک څخه  –یارډه لویوالی لري او د گرشک 
اوسـېـږي خو د قافلو او مسافرینو لپاره ددمې نیولو د ځای په توگه ۀ باندې د خاشرود له پاسه واقع ده. دلته څوک نـ

د کوم هندو له پلوه ودانه ۀ په نامـ« دال رام»پخوا وختونو کې د کار اخیستل کــېـږي. ویل سوي چې دا کال په پخوا
ځای ۀ یادېـږي موقعیت لري چې په همدغـۀ په نامـ« دزدۀ کو»په سویل کې چې د ۀ منفرده غرۀ سوې وه او د یو

ې کې په ختیځ کې د بکوا ددښتې پوله ده. )ییت(. په باراني موسم کې د سیمې خلک په جاله کې له خاشروده پور
لرگین چوکاټ په منځ کې څو په هوا پړسول سوي حیواني پوستکي دي چې ۀ غاړه اوړي، جاله په حقیقت کې د یو

ـې په لرگیو پټ کړي وي بیا خلک ورباندې سپږېـږي.، د جالې دغه ځای د سیند په علیا برخه ئاو د مشک سرونه 
لري او په پښو باندې  ۀنـ ۀي وختونه چندان اوبـرډېـمایله لیرې دی. خو دغـه ځای په خپله  ۹یا  ۷کې له دې ځایه 
وي. له دې ځایه ۀ ورځو پورته ډېـر نـ ۳یا  ۲ځای دی او سیالبونه هم له ۀ ې غاړه اوښتلو لپاره ښـله سینده د پور

سي په سیمه کې کرنیز  کــېــدایلري. ۀ پریمانه سون لرگي ترالسه کـېـدای سي خو نور د اړتیا وړ توکي نـ
تولید سي. د کال په وچ فصل کې د سیند بستر وچ وي. له دې ځایه خاش او چخانسور ته یو سړک هم محصوالت 

(. د دال رام د اوسنۍ سیمې بنسټ په دې سیمې کې د امیر ۱۹۰۳ –له بومي معلوماتو څخه  –تللی دی.ـ )لیسستر 
 حبیب هللا خان د سلطنت پر مهال کښـېـښودل سو. 

 
 ناد علي: وگورئ: دین محـمد
 کنگۀ قلعـ: وگورئ: دین محـمد

 
 ۶۳ - ۱۹،  ۳۰ – ۲۶: دیشو: وگورئ: دیشو

کلي نوم ۀ د گــَرو مخالف لوري کې د خاشرود د سیند بله )کیڼه غاړه کې( د یو: ۶۳ – ۰۰، ۳۱ – ۴۰: دیوالک
کو لپاره چې ددولت کارته مسؤولې پگو ځم ۴ـې د ئکورنۍ  ۲۷دی. دا کلی د پایند خان نورزي استوگنځی دی چې 

 (. ۱۹۰۴دي راټولې او یوه تحویل پگو لري. )ایس. ایم. تییت، له بومي معلوماتو څخه. 
کورونه  ۲۰کلي نوم دی او ویل سوي چې د الکوزیو ۀ د نوزادو په سویل کې د یو: ۶۴ – ۳۰، ۳۲ – ۲۰: دیوالک

 مایله لـېـرې دی.  ۲۰ال له لویدیځ څخه په کې مـېـشت دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د موسی ک
 وگورئ: دیوالک: دیوالک

 
 . مایلۍ کې یو کلی دی ۲۲د گل آباد د ختیځ په : ۶۳ – ۴۹،  ۳۰ – ۳۳: دیوالک
کورونه په کې دېـره  ۴۰په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو : ۶۴ – ۴۰،  ۳۲ – ۱۰: دیوانه

 کې واقع دی.  ۶۲ – ۲۷، ۳۲ – ۱۹بل کلی په فراه کې په ۀ نامـۀ دغـدي )صاحبداد خان(. په هم
په زمینداور کې یو کلی دی چې د موسی کال او د هلمند د سیندونو د یو ځای : ۶۴ – ۵۰، ۳۲ – ۶: دو آو: دو آب

 کورونه دي. )صاحبداد خان( ۳۰۰کـېـدنې په ټکي کې واقع دی. ویل سوي چې دې کله کې 
خرواره غله په کې زیرمه سوې ده. )بومي  ۸۰۰دې کلي کې ددولت د غلې یو گودام دی او ویل سوي چې 

 مایلۍ کې دی.  ۳معلومات(. دا کلی د شبان د ختیځ په 
ني سړک ـسرخدوز تر منځ دښت –د کـَـهوی اعظم او سیخ سر تر منځ د چخانسور : ۶۱ – ۵۷،  ۳۱ – ۷: ِده قاضي

یو مالڅر لري. )بومي  وفیټه ژورې دي او د اوښان ۶م دی چې دلته دوه څاه گانې دي او ځای نوۀ باندې د یو
مایلۍ کې موقعیت  ۱۱یادېـږي او د نادعلي د شمال ختیځ په ۀ دا کلی اوس د ِده قاضي په نامـ(. ۱۹۰۴معلومات 

 . لري
له لیرې د دمې نیولو یو غیر عادي مای ۲۶او مله خان یا دیشو له منځه  شنددا د : ۶۳ – ۵،  ۳۰ – ۴۲: گوري دو

سته، یوازې په باراني وختونو کې په دښته ۀ د یادو سویو ځایونو په منځ کې اوبـۀ سته او نـۀ اوبـۀ ځای دی. دلته نـ
سړي له دوه وو قبرونو ۀ تسمیوي وجهه د یوې ښځې او یوۀ ځای د خپل نامـۀ کې د اوبو ډنډونه جوړېـږي. دغـ
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او همدلته ښخ سوي دي اخیستی دی. )بومي  تنها او وحشتناکې دښتې کې وژل سوي ول تکۀ څخه چې په همدغـ
 (۱۹۰۴معلومات، 

 مایلۍ کې یو کلی دی )آی. بي. سي.( ۱۲د فراه د شمال په : ۶۲ – ۸، ۳۲ – ۳۱: دوِکن
راپیدا سي. بلوڅان ۀ دا د سیند د ارت بستر نوم دی چې ندرتاً که کوم وخت په کې اوبـ : ۶۲ – ۱۵،  ۳۱ – ۳: دور

ځانگړي ځای ۀ د خوړ د ځمکې په کیندلو سره تر السه کـېـږي، او دا لږ پورته په یوۀ وایي چې له خوړ څخه اوبـ
ـې د سیستان په ئټکي کې جال کوي چې دواړه ۀ څخه په هغـ« دور»مایلو واټن له  ۱۶د ځای خاشرود  دا کې ده.

یله ورڅخه پورته د دور بستر د رسوبي خاورې یوه تړانگه ده چې د ځای کې او څو ماۀ دښتې ورننوځي. په همدغـ
مایل په پلنوالي د شمال له لوري له یوې ټیټ لمنې دښتې سره پوله جوړوي او هم په دا بل اړخ کې سویل لوري ۀ یو

رکول سوی نوم و شنددشِت مارگو تر گـېـډې الندې پوله جوړوي. همدې نالې ته کله ناکله په زړو نقشو کې د ته د 
   (۱۹۰۵ډېـر معمول نوم وي. )تییت، له بومي معلوماتو څخه. ورته دې « دور»دی، خو داسې ښکاري چې 

 
 ۱۲۰دا په موسی کال کې یو کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو : ۶۴ – ۴۸، ۳۲ – ۱۵: َدَروتي: دور افتي

 . هکې واقع د ۶۴ – ۱۰، ۳۲ – ۱۵دي. )صاحبداد خان(. بل َدَروتي په  کورونه په کې استوگنې
یوې غرنۍ سیمې کې یو کلی دی چې د فراه  :د فراه د ښارگوټي ختیځ ته ۶۲ – ۲۸،  ۳۲ – ۲۳: دو راهه

 مایله لیرې دی. )تورنتون( ۳۰ښارگوټی ورڅخه 
کورونه په کې  ۱۵۰  دا په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو : ۶۴ – ۲۰،  ۳۲ – ۲۹: دوسنگ

 مایلۍ کې دی.  ۱۴مـېـشت دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د نوزادو د شمال په 
مایله لیرې یوه کرنیزه  ۳۲فراه د سړک په اوږدو کې له گرشک څخه  -د گرشک  : ۶۴ – ۱۴، ۳۲ – ۱۲: دوشاخ

 سي.(. )آی. بي. ستهۀ سیمه ده. داسي ښکاري چې دلته دې کوم استوگن کور یا وگړي نـ
 

 خاشروډ: وگورئ: دوست مـحـمد
کلي نوم دی چې د غالم حیدر د کلي په ۀ یو د دا: ۶۱ – ۵۳،  ۳۰ – ۱۹: غالم حیدر: همدا شان: دوست مـحـمـد

 ۹۰ې کهم یادېـږي، او د هلمند د سیند پر غاړه تقریباً د کمال خان د بند مخالف لوري کې واقع دی. دې کلې ۀ نامـ
پسونه او  ۳۰۰کورني څاروي،  ۲۸۰تنه سنجراني بلوڅان په کې استوگن دي. دې کلي کې  ۳۵۰کورونه دي چې 

 آسونه سته.  ۲۵وزې او 
دلته په پښو باندې له سینده د پورې خرواره حاصل ورکوي.  ۲۵قلبې ده او هره قلبه ځمکه  ۲۵ـې ئکرنیزه ځمکه 

چهاربرجک. )ایس. ایم. ونلیس. : ـږي. وگورئغاړې اوښتلو لپاره یو ځای سته. ددوی سردار غالم حیدر نومـې
۱۹۰۳) 

ز کلونو په لړ کې د سیستان له مأموریت سره مل د اوبو لگولو آفیسر وارډ د دوست محـمد د  ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳د 
فتح ۀ کلي او د هغو د گاونډیو سیمو لکه د میرک او ماشي کلیو په هکله چې د هلمند د سیند له ښۍ غاړې له قلعـ

 ه کښته دي الندنۍ ځانگړتیاو وړاندې کوي. وگورئ جدول په راتلونکي پاڼه کې. مایل ۸څخه 

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۴د خواجه علي د سویل په : ۶۲ – ۵۸،  ۳۰ – ۱۵: دوست محـمد 
مایله کښته د یوې  ۸د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له لنډي بړیڅ څخه : ۶۲ – ۵۶،  ۳۰ – ۱۳: ددوست محـمد کال

 –مایله لیرې دی. )بیلو  ۲یادېـږي او له دې ځایه ۀ نامـۀ والې کال نوم دی. دلته یو زیارت هم سته چې په همدغـکنډ
۱۸۷۱) 

د فراه روډ د سیند پر ښۍ غاړه له گوچ څخه لږ پورته چې د روډ له خولې یا : ۶۱ – ۲۸، ۳۱ – ۳۳: دومبولي
کورنۍ ژوند کوي. دلته  ۱۰۰دې کلي کې د پلوپلزیو او فارسیوانانو  دی یو کلی دی.ۀ مصب څخه چندانې لیرې نـ

خرواره تخم کرل  ۶ـې ئیعنی د دولت په خدمت کې دي، هرې یوې کې « غني»ـې ئپگوگانې دي چې ټول  ۱۱
سمسور او زرغون کلی دی، د کلي په گاونډ کې لرغونې  ډېـرکـېـږي، دا کلی د هوکټ د ډول د کلیو برخالف 

سیمې د نورو کنډوالو په پرتلې وړې او لږ دي. د سیمې ښـېـرازي او سمسورتیا او د آثارو پرتله چندانې  کنډوالې د
 : ده. د اجاره یي ځمکه محصوالت په الندې ډول ديۀ د پام وړ نـ
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 کانال کلی ملک قوم

 ۱۵ ـــ ۳۰ ۳ ۳۵۵ ۲۰۲
۰ 

 
۳ 

۲۴۵۰ ۱۴ ۲۳ ۵ 
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پن سمه 
الري، 
 براهوي

ارباب 
دوست 
 محـمد

ارباب 
دوست 
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دوست 
 محـمـد

۳۹ 
۵  

۱۶ 
 ـــ ۱۲ ۴۰ ـــ

۲ 

 
۱ 

۸  ۵ ۲ ۴ ۲ 

کبداني 
بلوڅ، 
باجي، 
زی 
 بلوڅ

 میرک میرک میرک

۲۵ 
۴  
۳ 

 ۱۰ ـــ
۱۵  
۷ 

 ـــ ۲ ـــ ــــ ـــ ـــ
 ـــ

 ماشي ماشي ـــ

 نیم ځله د کرل سوي تخم په اندازې ويۀ یادونه : په عادي کال کې د غنمو او وربشو حاصل اتـ 
 

 
 

 پگو گانې ۲ خان پوپلزی په اختیار کې لريملک جان محـمد 

 ۲ مـحـمـد حسن خان

 ۲ غالم، فارسیوان

 ۳ مصطفی

 (۱۹۰۳)ایس. ایم. تیت،   ۲ رضا

 
 . مایلۍ کې ښیي ۱۴ـین د الش جوین د سویل لویدیځ په ئاوسنۍ نقشې دمبولي باال او دمبولي پا

 ۱۰۰په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو  : ۶۴ – ۲۰، ۳۲ – ۳۷: دره: دو راه میان: میانۀ در
. همدا شان د دی مایلۍ کې ۱۸ي. )صاحبداد خان(. دا کلی د نوزادو د شمال لویدیځ په په کې ژوند کوکورنۍ 

 په ډول هم لیکل سوی دی. « دړه»
 نادعلي: وگورئ: دراني

مایله لیرې دی، دا کلی  ۲څخه  کلنگاِ کې یو کلی دی چې له  د واشیر په ولسوالۍ: ۶۳ ۰ ۵۱، ۳۲ – ۱۳: ُدر نغز
ز کال کې ددې کلي ملک، اختر خان وو. ۱۸۸۷کورنۍ په کې استوگنې دي. په  ۵۰یو کاریز لري او د نورزیو 

 )آی. بي. سي.(
 .مایله لیرې یو غر دی ۸د دالرام په شمال ختیځ کې : ۶۳ – ۳۱، ۳۲ – ۱۲: ُدزد

 ۶۳ – ۳۰، ۳۲ – ۱۱: ُدزدان: : وگورئُدزد 

 ـین دوه کلي د نوزادو په سویل لویدیځ کې واقع دي. ئد ُدزدک باال او ذُزدک پا: ۶۴ – ۱۴، ۳۲ – ۱۶: ُدزدک 
او دالرام تر منځ د (  ژ -چاک آب  – چاک آو)لړي د ۀ دزدان یا د غلو د غرۀ د کو: ۶۳ – ۳۱، ۳۲ – ۱۲: ُدزدان

ز(. ددې لړۍ ختیځه پوله د بکواه دښته ده. )آی. بي. سي.( دا ۱۸۹۳پر کیڼې غاړې واقع ده. )ییت خاشروډ د سیند 
کې واقع  ۶۰ – ۴۶، ۳۳ – ۱۸غر په ۀ ُدزد یا د غلـۀ مایلۍ کې ده. د کو ۸شمال ختیځ په  –لړۍ د دالرام د ختیځ 

 دی. 
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فیټه. په واشیر کې یو کلی دی چې دوې کالگانې او بې شمـېـره  ۴۳۱۰: لوړوالی: ۶۳ – ۵۷، ۳۲ – ۱۹: اِکـلـَـنگ
فراه د سړک په اوږدو کې واقع  -مایله لیرې د گرشک ۵۶گرشک څخه له په چهاردیوالیو کې راتاو بڼونه  لري، او 

څخه اخیستل سوی دی  تسمیوي وجهه له خټو جوړ یوه بُرجۀ ـې نورزي دي. ددې کلي د نامـئدی. استوگن وگړي 
 چې د کلي ختیځ خوا ته یو مایل لیري په یوازې د پټیو په منځ کې لکه دنگ چنار والړ دی. )ییت(

په نومونو یادېـږي. په دغو درېواړو کلیو کې « فَوالد»او « کاریز سفید»کلي ته نـېـږدې دوه نور کلي دي چې د 
پورې اوښان دلته ترالسه کـېـدای سي.  ۱۲۰۰تر  ۱۰۰۰و له کورونه دي. د اړتیا وړ توکي دلته پریمانه دي ا ۵۰

 مایلۍ کې دی.  ۸اکلنگ د واشیر د شمال ختیځ په 
دا یو بلوڅي کلی دی چې له چخانسوره پورته د خاشرود د سیند پر : ۶۲ – ۱۱، ۳۱ – ۱۳: ایر انداس: ایرنداس

ل سوې او له خاشروده د راغـځـېـدلي نهر په اوبو عالي ډول کر ډېـرـې په ئکیڼې غاړې واقع دی. د چم گاونډ سیمه 
 . مایلۍ کې دی ۹دا کلی د چخانسور د شمال ختیځ په (. ۱۹۰۳خړوبـېـږي. )ایس، ایم. بومي معلومات 

 ۶۲ – ۱۱، ۳۱ – ۱۳: ایرنداس: وگورئ: ایر انداز 

  ِ۶۳ – ۹، ۳۲ – ۲: استاوي: وگورئ: ستاويا 

 بري ته نـېـږدې د صالحان سویل لویدیځ اهامون ص: ۶۱ – ۳۰،  ۳۱ – ۲۸: فیض محـمد: وگورئ: فیض آباد
 لور کې یو کلی دی. 

 د سیخ سر د سیند او د اشکنیک د رسوبې سیمې یا کښته کښیناستلې ځمکې : ۶۱ – ۳۹،  ۳۱ – ۲۸: فیض محـمد
داسې ښکاري چې اوس دا کلی د (. ۱۹۰۳ـې جونگړې دي. )ایس. ایم. ئتر منځ د پښـتـنـو یو کلی دی چې کورونه 

  یادېـږي. دا کلی د صالحانو په سویل لویدیځ کې دی.ۀ فیض آباد په نامـ
 یخ سرس: وگورئ: فیض محـمد

 وگورئ: داد خدا: فقیره

 ځای ۀ مایلۍ کې په چخانسور کې د یو ۴۵د چهار برجک د سویل لویدیځ په : ۶۱ – ۲۶،  ۳۰ – ۱ ۶ : فقیر ناور
 نوم دی. 

یو وخت د  د روایانو له مخې ځای نوم دی چېۀ ړه رودبار ته نـېـږدې د یوا: د هلمند پرغ۶۲ – ۳۷، ۳۰ – ۸: فکو
 سره وصل سوی وو. )بیلو( «بالبا خان»گرشاسپ د کانال له څانگې 

 ۶۴ – ۳، ۳۲ – ۲۰: وگورئ: اکلنگ: فَوالد
 کنگۀ قلعـ: وگورئ: فَوز

 
 بیانور 
 :فراه

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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