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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۱۱/۱۰/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه
 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه څلویښتمه اته
 

 فراه
 

 او
 د افغانستان سویلي برخې

 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 

 
GRAZ –AUSTRIA 

1973 

 لودویک آدمک
 

دا د گلیچاه او خواجه علي ترمنځ په دښتې کې ددمې نیولو یو ځای دی؛ : ۶۳ – ۲۶،  ۳۰ – ۵: گرموشکي
 ورڅخه ترالسه سي.   به ۀوکیندل سي اوبـ ـېئ سي که ځمکه کــېــدای

 
ـې اوس وچ ئدا د اوبو د دوه وو لرغونو نهرونو یا کانالونو نوم دی چې دواړه : ۶۲ – ۳۵،  ۳۰ – ۷: گرشاسپ

رود بار ته نـېـږدې   نهر نښې ۀ و دواړو له منځه د یوغددښاغلي بیلو دي او تقریباً په بشپړ ډول له منځه تللي دي. 
له رودبار  ددې نهرونو اساسي نهرول چې د سیمې د ورانیو په منځ کې لیدلې وې، بیلو اورېـدلي « پوسِت گاو»د 

ـې نورې څانگې ورکولې او ئچې دواړو خواوو ته ۀ الندې ځغلــېـدۀ تر نامـ« بَـلبا خان» پورې د « 1فاکو»څخه تر 
ۀ بیلو وایي چې د تـېـرې جملې وروستـنۍ برخه ځکه سمه نــې خړوبولې. ئد سیستان د دښتې نیمایي سویلي برخې 

کانال له چهار برجکه څو ۀ نامـۀ موندله. په همدغـۀ لوري کې د کوم لرغون کانال نښه ونـۀ ده چې نوموړي په دغـ
: سړک په اوږدو کې د هلمند د سیند په کیڼه غاړه کې وو. وگورئ د نصرت آباد  - چهاربرجک دمایله ورهاخوا 

 "بندر" )بیلو(
 

ود د شمال ختیځ په شپږ مایلۍ کې واقع په دې ځای کې دوه کلي دي چې د خاشر: ۶۲ – ۵۷.  ۳۱ – ۳۶ : گارو
لوري کې تر دې ځایه رارسـېـږي. دواړه کلي د خاشروډ د ۀ دي. د خاش د ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو لمنه په همدغـ

ژ( خان نورزي استوگنځی دی. د کلي استوگن  –سیند په کیڼې غاړې کې واقع دي. پورتنی کلی د مـَـَدت )مدد 
تحویل پگو  ۳غني پگو او  ۸۰کورنۍ کـېـږي،  ۱۳۶چې دي ، بلوڅان او فارسیوانان ـې نورزي، افغانانئوگړي 

کورنۍ ژوند کوي  ۶۵ـې د عبدالرحمن نورزي استوگنځی دی چې په خپلې کال کې ژوند کوي. دلته ئلري. بل کلی 
بومي معلوماتو تحویل پگوگانې دي. )تیت، له  ۲پگوگانې دي چې قانوناً دولت ته د خدمت مسؤولیت لري او  ۷چې 

 (۱۹۰۴څخه، 

                                                           
1
 - Faku 
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یوه بله شرحه وایي چې آغا جان خان د کلي خان دی او کلی باغي حاصالت لري، غنم، وربشې، هندي جوار او 
روډ له خاشروډ سره یوځای « راضي ». همدلته نـېـږدې لريد اوښانو څړځای  همخټکي په کې کرل کــېـږي او 

 (۱۹۰۴کـېـږي. )ایس. ایم. بومي معلومات. 
 

هرات پر الرې باندې د والړو اوبو په منځ کې، د کندهار د شمال  –د کندهار  :  ۶۳، ـــ  ۳۲ـــ : 2 گاس وپ
سړک پر غاړه واقع ۀ مایلۍ کې یو کلی دی. دا کلی د عمومي سړک له سویل څخه لږ هاخوا د یو ۱۳۰لویدیځ په 

 ډېرې پریمانه دي. )تورنتون(.ۀ  سړک باندې د عمومي سړک په پرتلې اوبـۀ دی. ویل سوي چې پر دغـ
 ۶۴ – ۱۸،  ۳۱ – ۲۶: گور اگي: وگورئ: گــَــو رگي

 
 لپي: د مقالې په پاې کې: وگورئ: ۶۴ – ۲۴،  ۳۱ – ۴۳: گزي

 

 ۶۴ – ۵۴،  ۳۲ – ۳۶: کازک: وگورئ: گازک 
 

باً د هلیلي په مخالف د خاشروډ پر ښۍ غاړې د چخانسور او خاش تر منځ تقری: ۶۲ – ۲۴، ۳۱ – ۲۲: جیکان
« لشکران»« ژ –ملک »کورونه دي. ددوی کدخدا  ۱۵« گــُـرجي بلوڅانو»لوري کې یو کلی دی. دې کلي کې د 

( 3د غز په ځڼگل او د )کیرته د رود غاړې نومـېـږي. ددې کلي عمده کرنیز محصوالت غنم، وربشې او خټکي دي.
اوس دلته د (. ۱۹۰۴دا په خپله د اوښانو لپاره کافي څړ ځای دی. )بومي معلومات په بوټو پوښل سوي دي، چې 

 . مایلۍ کې دي ۱۹خاشروډ پر ښۍ غاړه باندې دوه کلي دي چې د خاش د سویل لویدیځ په 
 گــُـرز: وگورئ: غم باد

 
دمې نیولو یو ځای دی. مایلۍ کې د بکوا په دښتې کې د ۱۸د دالرام د لویدیځ په : ۶۳ – ۷،  ۳۲ – ۱۲: غراره

موندل کـېـږي. له ۀ ؛ دلته ځای پرځای بل د اړتیاوړ توکي نـپه کې پریمانه دي« 4خریل»ـې له کاریزه دي؛ ۀ ئاوبـ
گز ونه یوه د  ډېـر لـېـرې څخهله دې ځایه د مایل د ربعې په اندازې وړاندې د مال رحمدل بابا زیارت راځي چې  

 ـې څو د توتانو ونې هم دي. )ییت(ئشا ته  اوـې څوک پـېـژندلی سي ئ ېنښ له ورایه ښکاري او په همدې
 

کورنونه په کې ودان دي.  ۱۰۰  په موسی کال کې یو کلی دی چې د علیزیو : ۶۴ – ۴۵، ۳۲ – ۲۲: غارتله
 )صاحبداد خان(

کورنونه په کې ودان دي.  ۵۰  د زمینداور په سویل کې یو کلی دی چې د علیزیو : ۶۴، ـــ  ۳۲ـــ : غوان
 )صاحبداد خان(

 
ځای دی. یو بل یو د گلـُرـ لنډي محـمد امین د سړک په اوږدو کې ددمې نیولو : ۶۴ – ۱۷، ۳۰ – ۱۶: غازان ناور

کې واقع  ۶۲ – ۲۰،  ۳۰ – ۳۰مایلۍ کې په  ۲۲فتح د ختیځ په ۀ یادېـږي د قلعـۀ په نامـ« زناوراغ» د ځای چې
 دی.

 

 ۶۲ – ۲۰،  ۳۰ – ۳۰: غازان ناور: وگورئ: رغاز ناو 
 

پورې د متبادل سړک په اوږدو  «سِر تیزني»گرشکه تر فیټه. له  ۳۵۰۰: لوړوالی: ۶۴ – ۲۴،  ۳۲ – ۱۶: غورک
نیم مایله لیرې دی. شل کورونه لري. )اې . بي.  ۳۲کې د دمې نیولو یو ځای دی چې د گرشک له شمال څخه 

په « اسد کال / کال اسد»مایله لیرې دی. یو بل غورک د  ۲۱کال له سویل لویدیځ څخه دا ځای د موسی سي.(. 
په  غر یوۀ مایله لیرې واقع دی چې اوس د کندهار د والیت برخه ده. د غورک په نامـ ۳۲سویل لویدیځ کې 

 . کې واقع دی ۶۰ – ۵۰، ۳۱ – ۴۳چخانسور کې د جوین په لویدیځ کې په 

                                                           
2
 - GĂSWAP 

3
 - kirta grass  دی ۀ ـې هم نـئـې د بومي لغاتونو په لیست کې ئ: کیرته ښایي د کوم بوټي لپاره بلوڅي لغت وي د کتاب په پای کې

 ورکړی 
 ژ -
4

 - kharil  خریل : ښایي دا هم کوم بلوڅي لغت وي. خریل د معاصر ایران د ختیځ آزرباییجان د والیت یو کلی دی. د کتاب په پای کې :

 ژ -دی ورکړی ۀ ـې هم نـئـې د بومي لغاتونو په لیست کې ئ
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 دا دوه کلي دي چې له یو بله درې مایله لیرې دي او د مغول آباد د شمال ختیځ : ۶۳ – ۱۹،  ۳۲ – ۴۲: غورمه
 مایله لیرې دي. ۱۰له سویل څخه حدوداً « 5روِد مالمند»مایلۍ کې او د  ۱۴په تقریباً 

 
 ته یو کلی دیمایله کښ ۲۰د فراه روډ پر ښۍ غاړه له الش جوین څخه تقریباً : ۶۱ – ۲۷، ۳۱ – ۳۲: )قوچ( غوچ

پورې رسـېـږي دا کلی د ورانو ویجاړو او کنډوالو په منځ کې ودان دی او « غوچۀ کو»ـې تر ئچې د ځمکو لمنې 
 کورونه په کې استوگن دي او لس غني پگوگانې لري او په الندې ډول ورته ونډه ورکړل سوې ده. ۱۰۰

 

 پگوگانې ۵ شیرعلیخان اسحاقزی نیولې: د کلي ملک
 پگوگانې ۲ علیخان نیولېسلطان 

 پگوگانې ۳ مبین )فارسیوان( نیولي
 (۱۹۰۴: )ایس. ایم. تییت                                                 

 
د هامون پر شمال ختیځې ژۍ باندې د فراه رود د مصب یا خولې په لویدیځ کې څو : ۶۱ – ۳۵،  ۳۱ – ۳۵: قوچ

( ]خط 6ږدې یو مایل پلڼه ده. ددې غونډې )خط االتجاهـېـمایله وړاندې یوه غرنۍ غونډۍ ده چې دوه مایله اوږده او ن
موارې گنبدۍ یوې برخې ته دی. دا غونډۍ د یوې ډېرې هته شیب زاویوي[ سویل ختیځ او شمال لویدیځ  -راستا

 ده او دا ډېـر سرځوړې یا شیوه ده.   ـې هماغه شمال ختیځه خوائدننه لویدلې ده. دا ډډه  ـېئورته ده چې یوه ډډه 
ـې لوړې وې او پر  دوه وو خلیجونو باندې ۀ ئغونډۍ هغه مهال یوه جزیره وه کله چې د شاوخوا د جهیل اوبـا د

ـې کم ُعمقه ئـې ژور دی او سویلي ئـې په ترتیب سویلي خلیج دی. شمالي هغه ئبل  ـې شماليئده یو خلیج  مسلطه
شهرت لري. ۀ په نامـ« غوچۀ کو»ژبه د ۀ سوي دي. دا غونډۍ په عامـۀ کې دروي یا نیي شنـۀ یوۀ دی او په همدغـ

 (. ۱۹۰۴)ایس. ایم. تییت. 
د ویلي کولو د بټـیو ورانې ویجاړې په منځ کې د غونډۍ ویل سوي چې په دې غونډۍ کۍ سلفر موندل کـېـږي او 

 (. ۱۸۷۲او د اوسپنې د تفالې کواړۍ لیدل سوي دي. )بلیو، 
 

د خان نشین او بگټ تر منځ د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې یو کلی دی. : ۶۳ – ۴۸،  ۳۰ – ۳۳: غالمان
 .  )بیلو(. 

 
هم یادېـږي ۀ دا د سنجرانیو یو کلی دی چې د دوست محـمد د کلي پـه نامـ: ۶۱ – ۵۲،  ۳۰ – ۲۱: غالم حیدر خان

ً په مقابل لوري  د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې واقع دی. دلته د اوبو یوه ښه کې او د کمال خان د بندر تقریبا
 ۴ونو کې )په هندي وزن( ساعت ۲۴ژرنده ده چې د سنجراني سردار په گټه چلـېـږي. ویل کـېـږي چې دا ژرنده په 

مایلۍ کې دی.  ۱۰(. دا کلی د چهاربرجک د لویدیځ په ۱۹۰۳کوي. )وارډ. ایس. ایم، ۀ سیره غنم اوړ ۳۰َمونډه 
 چهار برجک :همدا شان وگورئ

 
 نادعلي: وگورئ: غالم خان

 ناد علي: وگورئ: غالم مـحـمد خان
 

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: غالم مـحـمد
 

مایلۍ کې یو ځای دی.  ۱۵د مارگو په دښتې کې د بنِد سیستان د سویل ختیځ په : ۶۲ – ۵،  ۳۰ – ۳۹ : غلغله
 )آی. بي. سي.(

کورونه په کې ودان دي.  ۱۰۰موسی کال ته نـېـږدې یو کلی دی چې د علیزیو : ۶۴ – ۴۵،  ۳۲ – ۲۴: غـُـنـډۍ
 )صاحبداد خان(

ځړوبی یا آبشار بستر ته ورلویږي او له لویدیځ  خپل د د نوم دی چېسینۀ دا د یو: ۶۱ – ۷،  ۳۱ – ۵۷: غـُـرغـُـري
د یوځای کـېـدلو له ټکي څځه « روِډ میل»او « روِډ شور»لوري هاروت روډ ته بـهـېـږي. ویل سوي چې دا سیند د 

 جوړ سوی دی چې نوموړي دواړه سیندونه د فارس له َدرو څخه سرچینه اخلي. 

                                                           
5
 - Rud -i- Malmand 

6
 - strike of the strata 
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ي. مخکې له دې چې په دۀ چې له دې سینده هاروت روډ ته رسـېـږي یوازې د درندو بارانونو اوبـۀ هرې هغه اوبــ
مشهور ځای دی چې هلته  ډېـرتر ځمکې الندې ورکې کـېـږي، یو ۀ شرکـُهک کې له هاروت سره یو ځای سي اوبـ

 د خوښې ځای دی. ۀ یوه څاه سته او دا ځای د شپنو د زړ
او گوره خرانو د تگ « غزاالنو»او د هوسیو  په دواړو خواوو کې دښته د ښکار لپاره مشهور ځای دید غرغري 

مایلۍ  ۷یو ځړوبی یا آبشار د خاشروډ د لویدیځ په ۀ د غرغري په نامـ(. ۱۹۰۴راتگ ځای دی. )ایس. ایم. تییت، 
 . کې واقع دی ۶۲ – ۴۵، ۳۱ – ۳۰کې په 

 
د نوازدو د کلي په سویل ختیځ کې  او یو کلی دی« ژ -په ولسوالۍ کې »د نوزادو : ۶۴ – ۲۳،  ۳۲ – ۱۹: گینه

دا کلی د موسی کال د لویدیځ کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(.  ۱۱۰واقع دی. ویل سوي چې د اڅکزیو
 ۴۸برجک د لویدیځ په  نو( د چهارۀ گینـ« ) نوې گینه»کهنه( او ۀ )گینـ« زړه گین»مایلۍ کې واقع دی.  ۲۰په 

 . کې واقع دي ۶۱ – ۲۹، ۳۰ – ۱۷او  ۶۱ – ۲۹، ۳۰ -۲۰مایلۍ کې په 
 

یو کلی دی.  :د فراه روډ پر ښۍ غاړه باندې له فراه څخه څو مایله الندې ۶۱ – ۵۹،  ۳۲ – ۱۴: (جینکو)جینه کو 
ـې ُمـحـّـیی الدین خان قرلباش دی. دلته بڼونه هم سته. ئجونگړې دي چې ملک  ۱۵۰دې کلي کې د فارسیوانانو 
 (. ۱۹۰۴)ایس. ایم. بومي معلومات، 

ۀ د فراه روډ پر ښۍ غاړه باندې یو کلی دی او په نقشه کې د شاهیوان د لویدیځ په یو: ۶۲ – ۲۷، ۳۲ – ۳۸: گراني
دمه سوی دی، داسې  ځلروان وو دلته یو  ته)چاه غز(  څخهن کې ښودل سوی دی. فرییر چې له )آو ُخرما( لنډ واټ

دا ځای یو مخ  او ښکاري چې نوموړی هغه سړک کې چې په شاهیوان کې له سینده تـېـرېږي خطا وتلی دی
کـېـږدۍ د سیند  ۲۰۰د گمرکاتو د ادارې څنگ ته  کورونه لري او ۴۰چې  او وایي خالصی کلی شرحه کوي

ډېر داسې ځایونه سته او د سوځـېـدلو خښتو لرغوني ۀ پرغاړو والړې دي. له همدې ځایه چندانې دومره لیـرې نـ
وخت کې تقریباً کنډواله سوې وه. ددې ځای یوه ډډه یو ناڅاپه له سینده راپورته کـېـږي او ۀ استحکامي کال ال په دغـ

شخ پیچومي باندې د ورختلو له ۀ یوازې پر یو ل،نسټ پریړو دیوالونو ته رسـېـدد ب« ژ –کال »په نورو ډډو کې د 
 فیټه لوړ دی. ۳۵یا  ۳۰الرې کـېـږي چې 

 
د اربو له الرې له نوشکي څخه د هلمند درې ته پر الره ددمې نیولو یو ځای : ۶۳ – ۵۱،  ۳۰ – ۲۶: ِگرد پُشت

 . مایلۍ کې دی ۳۵دا ځای د گل آباد د سویل په  دی. )آی. بي. سي.(.
 

 نوربیا
 : گرشک

 
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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