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 لودویک آدمک
 

دا یو ډېـره لویه ژوره شیله یا دننه ناسته د ځمکې پورې:  ۶۲ – ۳۵تر  ۶۱،  ۳۰ – ۴تر  ۲۹ – ۳۵ :گودي زره
نومـېـږي  1نهر په وسیلې چې شیلگۀ مایلۍ کې واقع ده او د یو ۷۰سطحه ده چې د هلمند د هامون د سویل ختیځ په 

سته. مگر په هرو ۀ نـۀ په کې اوبـورسره وصل ده. دا لویه شیله تر هامون ال ژوره ده خو د عامې قاعدې په توگه 
لسو کلونو کې په هامون کې د اوبو سطح له یوې معینې درجې پورته کـېـږي او د شیلگ نهر ته ورغورځي او دا 

له د رسوبي مالگي په پرېـړ قشر باندې پوښلې ده او هم د شیلگ د ته راوړي. دا شی 2گودي ِزِرېۀ نهر د هامون اوبـ
نهر بستر ده، او له ظواهرو داسې ښکاري چې که طبیعي مالگې پسې په ځمکې پورې محاط دریاب پسې وگرځو 

هماغسې چې پورته مو  ـېئ هنو وینو چې له هامونه راوړل سوې مالگه دلته ترسب کړی دی چې شیلگ او گودزر
چې اوس له هامونه شیلگ ۀ هغه اوبـ ـې.ئوروسته دلته راوړي او ټولوي  امون له کله ناکله طغیاني کـېـدلوه وویل د

شیلگ ته د اوبو د  ته ورلوېـږي او بیا گودرزې راځي ډېـرې تازه او د څښلو وړ دي، خو کله چې له هامونه
تقریباً په خالصې مالگې بدلـېـږي او ۀ ړې اوبـراتوییدلو بهیر ودرېـږي نو په لویو لویو غوچوړیو یا ډنډونو کې وال

 ـې رسوب کړی دی. ئهماغسې چې پورته مو وویل د مالگې یو پریړ قشر لیدل کـېـږي چې د گودرزې په بستر کې 
لري، خو ډېـر ستر تــَـوښ یا تبخیر راپورته کوي چې ۀ الره نـوتکومه ۀ ظاهراً داسې برېښي چې د گوزرې اوبـ

کوي چې کله ناکله دې شیلې ته راځي. داسې له ځانه لـېـرې ۀ اوبـ هغه انگړتیا ده او په دې ډولددې سیمې یوه ځ
 (۱۹۰۶محاسبه سوې چې یوازې د یو کلن لوی توښ لپاره لس فیټو اوبو ته اړتیا سته. )مک موهن. 

 گودري: وگورئ: گدري 
ته نـېـږدې یو کلی دی. دلته « بُست»بیست ۀ د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه قلعـ: ۶۴ – ۱۸،  ۳۱ – ۲۶: گورگي

جونگړې دي چې بارکزي او فارسیوانان په کې میشت دي. ددوی ملک عبدالعزیز خان نومـېـږي چې بارکزی  ۱۰۰
  مایلۍ کې دی. ۵بیست د سویل په ۀ دا کلی د قلعـ(. ۱۹۰۴دی. )بومي معلومات، 

                                                           
1
 - Shelag 

2
 - God -i- Zirreh 
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کورونه لري  ۳۰  دا په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو: ۶۴ – ۱۳،  ۳۲ – ۳۰: گورَده
 . مایلۍ کې دی ۲۰د گورَده کلی د نوزادو د شمال لویدیځ په )صاحبداد خان(. 

د زمینداور د عالقه دارۍ په باغني کې یو کلی دی او ویل کـېـږي چې د الکوزیو : ۶۴ – ۳۸،  ۳۲ – ۵: گــُــرما
گـَرمای شمالي : مایلۍ کې دوه کلي دي ۸نۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. د دو آب د لویدیځ په کور ۱۲۵

 ژ(–ـې گـَرما ویلي دي ئـې گــُـرما ویلي او بیا ئپه سر کې : . )یادونهاوگرمای جنوبي نومـېـږي

 د فراه روډ په سویل او د مالمند د روډ په شمال کې یو کلی دی. : ۶۳ – ۲۳، ۳۲ – ۵۴: گور َزنــَـک 
 ۱۶بیست )بُست( څخه ۀ د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له قلعـ: ۶۴ – ۱۴،  ۳۱ – ۱۵: )گدربار هانه(: گدبارحانه 

کیڼ : يمایله کښته د دمې نیولو یو ځای دی. له ارغندابه په پورې وتلو سره سړک په دوه وو څانگو ویشل کــېـږ
سویل لویدیځ د یوې شگلنې دښتې له منځه تـېـرېـږي چې د غز په بوټو پوښلې ده او تر هزار  –سړک مخ په سویل 

 مخ په لویدیځ ځي چې د هلمند د سیند کیڼې غاړې ته سړکجفت پورې رسـېـږي؛ دا بل سړک چې ښۍ خوا ته 
 رسـېـږي، او له هماغه ځایه خپل لوري ته دوام ورکوي. 

ه دار صاحبداد خان بومي معلومات وایي چې دا الره یوازې د هغو آس سپرو لپاره عملي ده چې سپک بار دفع د
گدر  مایله وړاندې ۱۶ولري، خو د جنرال پالک د مأموریت کاروان له خپل بار او کڅوړو سره ورباندې والړ او 

 . )آی. بي. سي.(باهانې ته ورسـېـد. دلته زرې ته د پورې اوښتلو لپاره یو گودر هم سته
 فتح شمال کې ديۀ د قلعـ: ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۳۶: ـینئگدري باال و پا: لر او بر گدري
مایلۍ کې د سړک په اوږدو کې یو کلی دی.  ۲۰د خاش د سویل لویدیځ په : ۶۲ – ۲۹،  ۳۱ – ۲۵: گـُجـري خاشي

 )تورنتون(
 یو کلی دی چې له سیند څخه یو مایل لیرې دی. )تورنتون( کې د هلمند د سیند په کیڼې غاړې: گجرستان

د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د میسري خیلو یو کلی دی چې د لنډي محـمد امین له : ۶۲ – ۴۳،  ۳۰ – ۱۱: گل آباد
 (۱۹۰۴مایله لـېـرې دی. ددې کلي ملک اختر خان نومـېـږي. )ایس. ایم. بومي معلومات.  ۳ختیځ څخه 

مایل  ۳۰۰۰دا ولسوالي تقریباً  دا د فراه د والیت یوه څلورمه درجه ولسوالۍ ده.: ۶۳ – ۳۹، ۳۲ – ۳۷: گلستان
د مالموند روډ او د مالموند غر په شمال کې، باال بلوک په لویدیځ کې؛ : مربع مساحت لري. ددې ولسوالۍ پولې

استوگن  ۱۴۰۰۰دا یوه غرنۍ سیمه ده او  شه او دالرام په سویل کې او خاشروډ په ختیځ او سویل ختیځ کې.گوسـِـه 
گـُـند بند، ۀ کوه تلک، قریـۀ سیاه کوټه، قریـۀ کهنه، قریـۀ تیلکماند، قلعـۀ قریـ: ـې دا ديئوگړي لري. عمده کلي 

 . د بابا ابدال مزار، د شریف جان مزار او بي بي دوست مزار ـې دا دي:ئالرتي. مهم زیارتونه ۀ تنگي او قریـۀ قریـ
 : ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۲سیمه په  دا 

دا د فراه د والیت د شپږو اداري واحدونو یو واحد دی. دا سیمه په شمال کې له بکوا او واشیر سره، په سویل کې 
ډ له غورات، په ختیځ کې له نوزادو او په لویدیځ کې له شاهیوان سره گډه پوله لري. ددې سیمې په هکله ډېر لږ د ډا

وړ معلومات په الس کې سته خو باور مو دا دی چې ښایي د پام وړ ډېـر دې کلي ولري. ددې سیمې پر سویلي ژۍ 
راپور کې چې امیر خان او ۀ ز کال( په یو۱۸۸۵فراه تر منځ سړک باندې دالرام او بار واقع دي. د ) –د گرشک 

ذکر سوی، یوه غونډۍ ده چې کې  " د اسفندیار )په نقشې سپیندو: شهزاده تیموس جوړ کړی وو داسې ویل سوي دي
څخه تـېـرېـږي(، « جوی ابراهیم»فراه سړک له  - مایلۍ کې واقع ده چې د گرشک ۱۵ټکي د شمال په ۀ د هغـ

او نورزي دي. دوی  ـې اکثریت اسحاقزيئخلک  ختیځ ته یوه حاصلخیزه دره یا ولسوالي ده چې گلستان نومـېـږي.
نارینه لري. د ابراهیم سیند له گلستانه راځي او وروسته له دې چې دښتې ته  ۷۰۰کورونه دي چې  ۲۵۰ل ټو

زکال ۱۸۹۳ورسـېـږي نو د ابراهیم د سیند نوم خپلوي. همدا شان دلته په گلستان کې ډېـر کاریزونه دي." ییت ته په 
او دا هغه  هشمالي الرې په شمال کې واقع دمایلۍ د  ۴۰کې خبر ورکړ سو چې گلستان د بکوا د شمال ختیځ په 

ـې له څاه گانو څخه دي او ډېـر ښه کرل سوې ولسوالي ۀ ئاو د کرنیزو ځمکو اوبـۀ ولسوالي ده چې د څښاک اوبـ
ـې په بشپړ ډول نورزي دي چې شمـېـر ئده، په بڼونو یا باغاتو باندې ډکه ده، پریمانه انگور لري، استوگن وگړي 

یو ته رسـېـږي او ددې وړتیا لري چې زموږ د اړتیا وړ توکي ورڅخه ترالسه سي. )اې.بي.سي، کورن ۲۵۰۰ـې ئ
 . کې واقع دی ۶۳ – ۳۹،  ۳۲ – ۳۷د گلستان کلی په ییت(. 

 وگورئ خاشرود: گل محـمد
 کنگۀ قلعـ: وگورئ: گل محـمد خان

 وگورئ: خشک آوه: گل اُشتُر
 کنگۀ قلعـ: وگورئ: گلزار

 گنبذ: گمبز: وگورئ: گنبد: گمبد : 
ترمنځ سړک په اوږدو کې د مایله لیرې د سیستان او د هلمند د سیند  ۷۲له کندهاره : ۶۴ – ۴۴، ۳۱ – ۳۷: گنبذ

ۀ سته. )لیچ(. اوسنۍ نقشې دا ځای د گــُـنـبـِد سرو خان بابا په نامـۀ دمې نیولو یو ځای دی. دلته هیڅ کورونه نــ
 ښیي. 
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و ځای دی. ته نـېـږي ی شندڅخه د راتلونکي سړک په اوږدو کې  راضيله : ۶۱ – ۵۵،  ۳۱ – ۲۵: گمبذ َسوریز
(. افغان ۱۹۰۳هم یاد سوی دی. )ایس. ایم. تییت. له بومي معلوماتو څخه ۀ په نامـ« حوض ځینې وختونه دا ځای د

 کې ثبت کړی دی.  ۶۲ – ۴۵،  ۳۱ – ۱۱کلی په ۀ نامـۀ گزیتر په دغـ
مایلۍ کې یوه کوچنۍ گنبدي ودانۍ ده چې د  ۵فتح د سویل په ۀ دا د قلعـ: ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۲۹: گنبذ یکدست

ځایه د ُرس د خاورې ددښتې پر شیوه وو ځایونو باندې ۀ او له همدغـ لوړې سطحې پر لویدیځې ژۍ باندې والړه ده
 ختیځ لور ته د هلمند د سیند ښۍ غاړې پورې غځـېـدلې ده. 

په هکله یو ۀ د گنبد یکدست یا مقبرې د نامـ مایلۍ کې دی. ۲۲د چهار برجک د شمال لویدیځ په کلی ۀ نامـۀ په دغـ
یو ۀ فتح کې حکومت کاوۀ ز په حدودو کې په قلعـ۱۶۰۰عجیب روایت دی. ملک حمزع، د سیستان یو کیاني چې د 

سي ۀ معمار د خپلې ماڼۍ لپاره استخدام کړ. کله چې ماڼۍ بشپړه سوه، حمزه د معمار ښی الس ور قطع کړ څو ونـ
فقیر د قبر ۀ په شان بله ماڼۍ جوړه کړای سي. نوموړي معمار له ځنډ پرته په خپل کیڼ الس د یوفتح ۀ کوالی د قلعـ

 نومول سوې ده.ۀ یک دست په نامـۀ پر سر یوه مقبره ودانه کړه چې هماغلته خښ دی؛ له همدې کبله دا ځای د مقبر
" )له چهار : ه داسې لیکل سوي ديد پیکاک د ورځنیو یاددښتونو په دفترچه کې د یکدست د لوړې سطحې په هکل

عمومي سړک د ځمکې له ډډې راپورته ۀ نیم مایلو په واټن یوه کم ارتفاعه شگلنه سطحه د هغـ ۱۸یا  ۱۸برجکه( د 
ـې له اړخه تــېـرېـږي. سیند په نیم دایره بڼه له تیرکوه او ډِک دیلي څخه ددې لوړې سطحې له ئسوې چې دا سړک 

فیټو لوړ یو گړنگ هم لري چې پر سیند باندې مسلط دی  ۲۰ي؛ په همدغې ختیځې ژۍ کې د لویدیځ بیخ څخه بهـېـږ
 -میرـې یوه کوچنۍ گنبدي ودانۍ ده چې جومات ته ورته والی لري او یکدست نومـېـږي. د ئاو ختیځې غاړې ته 

ې تر یکدست الندې حې په بیخ کطنهر چې د روډ په ختیځې ژۍ کې بهـېـږي د همدغې لوړې سکال  د فتح -ۀقلعـ
ځغلي او بیا د یکدست د لوړې سطحې په شمالي بیخ کې نیم دایروي بهیر خپلوي او همداسې د لوړې ځمکې په بیخ 

  فتح په ښۍ غاړه کې پر مخ ځي.ۀ کې د قلعـ
ه چې ځواک د پوښښ لپارۀ موقعیت سته، د بیلگې په توگه د هغـۀ لپاره یو ښـ «پس قراول»" دلته د شا د دفاع یا د 

په  «دم»مایلۍ د  ۵۱دې منزلگاه په سړک له الرې بـېـرته راوځي او له چهار برجک څخه راتیرېـږي نو د ۀ ددغـ
ۀ هماغسې چې فکر کـېـده د همدې موخې لپاره یو بل ښـپس قراول دلته ځای پرځای سي. دې ې کیوه غونډۍ ۀ نامـ

 شمال لویدیځ ته ده. کیڼ –ـې شمال ئچې مخه  هستیکدست د لوړې سطحې هغه ژۍ « ژ –گنبد »موقعیت د گمبذ 
پورې ورته دفاعي پوښښ ورکوي او  د کمال خان تر بندباندې ډډه لگوي چې سیند په خپله ان  ـې په تیرکوهئاړخ 

سته چې له سینده دې څوک په پښو واوښتالی سي؛ په دې صورت کې د لوړې ۀ واټن کې داسې ځای نـۀ په دغـ
ـې د اوبو کانال ورته ئک د گنبذ یکدست د ښۍ خوا پر لور ونیسي ځکه بیا هم مخه ته اځو سطحې برخه به دفاعي

د ځواک د اور تر پوښښ الندې راتالی  ـې چې د قلعـه فتح پورې دښتې ديئدفاعي پوښښ ورکوي او ور هاخوا 
ي اړخه پیاوړی سي. له هره دفاع او یوازې دغه ټکی باید هسي. ددې ځای ښۍ خوا پر لوړې ځمکې باندې واقع د

مخه خپله فتح کې ۀ ده ارزولي خو دې ته په کتلو چې لوړه سطحه ختیځ لورې ته په قلعـۀ ښۍ خوا مو ډېـره نـ
ز کال کې دلته یو ۱۹۰۳په  خالصوي کوالی سو د ښۍ الس یا لورې لپاره مناسبه زمینه ومومو. )پیکاک ِمرک(.

 فتح.ۀ قلعـ: کلی وو. وگورئ
مایلۍ کې یو کلی  ۴۸هرات پر سړک د گرشک د شمال لویدیځ په  –د کندهار : ۶۴ – ۳۰، ۳۲ – ۲۵: گــُـرازان

تقریباً د گرشک شمال او د نوزادو په ولسوالۍ  دی. کـېـدای سي دا په نقشې کې ویل سوی هماغه گـُرزان وي چې
 ښیي. ۀ په نامـ« ـرزان بندد گـُ »مایلۍ کې  ۳کې دی. )تورنتون(. اوسنۍ نقشې دا ځای د نوزادو د شمال ختیځ په 

د نوزادو د ولسوالۍ په شمالي پولې کې یو کوتل دی، له دې کوتل څخه یو سړک : ۶۴ – ۳۴، ۳۲ – ۵۱: گــُـرز
« ـینئگرِز پا» یا « نوی کلی»مرغابي پورې ځي. یو کلی چې  ترتـېـرېـږي چې له گـُـرز څخه په باغران کې 

په کوتل « گرِز باال»یا « بَـَرنی گـُرز»کې واقع دی.  ۶۴ – ۳۲، ۳۲ – ۴۷چم گاونډ کې په ۀ نومـېـږي په همدغـ
 . کې دی

مایل ۀ کله چې سړک له ُمرغابي څخه تیر سي بیا د یو صاحبداد خان چې دې کوتل ته له شمالي اړخه ورختلي وایي
ي الس سړک نیغ په نیغه په واټن د یوې نالې په څنډه باندې پرمخ ځي او بیا په دوه وو څانگو ویشل کـېـږي. د ښ

سړک دی او د گرز د کوتل د ۀ ـې امام رباط ته. ویل سوي چې دا ښـئ بله څانگه ځایه له دې سِر تیزنی ته ځي او
 سړک په پرتلې لنډ هم دی. 

څاپه د گـُرز پر کوتل ورخـېـږي. دا ناد ښي الس د څانگې سړک مخ په سویل لویدیځ گـُرز ته ځي، دا سړک یو 
خو د هر ډول  یکوتل کې په مارپیچ ډول تللی دی، سره له دې چې دا سړک سرځوړې یا شیوه دسړک په 

 د کوتل سر ته له دوه مایله واټن وروسته رسـېـږئ.  باروړونکو څارویو لپاره عملي دی.
ټول ټال  له کوتله کښته کـېـدل د چړایي د شیوه والي له اړخه هماغه د اوترایي په شان سرځوړی دی خو کښته کیدل

دوه نیم مایله الره ده. له کوتله له کښته کـېـدلو وروسته سړک د متموجې ځمکې پر مخ وړاندې ځي، د آسانتوب له 
 هم دی.  ۀـاړخه ډېر آسانه او ښ
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کیڼ  پریمانه کرنه سوې ده.ـې ئله پینځو مایلو وروسته سړک د دښتې تر بلې څنډې پورې پلن دی او په اړخونو کې 
 دی او استوگنځي په کې دي چې په گـرز پورې اړه لري.« 3تگاو»و پراخ ـې یئلور ته 

یارډه دی. دلته د  ۵۰۰ارتوالی  دلته د سینداو  راځيد سیند د اوبو پرغاړه  دی چې تگاو ـېئ کې په شپږم مایل
بوټي یا لرگي  –په کې سته، سَون  ۀـځای سته او ډېـر ځای لري. پریمانه واښۀ ځواک لپاره د کمپ وهلو لپاره ښـ

: د ولې او میوو ونې هم په کې سته. لوړوالی شمــېــرکـېـدای د چم گاونډ له غونډیو او غرونو راټول سي. یو 
 فیټه. ۵۵۷۰

یا  سته. تگاوۀ کیڼې غاړې ته تـېـرېـږي؛ دلته کومه ستونزه نـ پاسهد اوبو له  سړک د گـُـرز يپه اتم مایل کې د تیزن
 . ه دهیارډه پلن ۳۰۰دلته  شنه کرنیزه ځمکه
اوبو د بهیر او د سړک تر منځ یو کلی دی؛ که څه هم دا کلی د گـُرز  سیند د تگاو کې د همدې په لسم مایل کې په
ۀ کلي څخه په تـېـرېـدلو سیند ښۍ لور ته کوږوالی مومي او د غرۀ یادېـږي. له دغـۀ په نامـ غمبادیوه برخه ده خو د 

ټیټ گړنگ له ډډې په څرخاني لوري سره کیڼ خوا ته بهـېـږي. سړک دلته مستقیم دی او له دې گړنگه څخه ۀ د یو
سره مخامخ کــېـږي، دا کلی  سیند له بهیرۀ بل کلي کې د همدغـۀ اوړي، سړک همداسې پرمخ ځي ترڅو چې په یو

 یادېـږي. ۀ په نامــ غمبادد هم د گـُرز یوه برخه ده او د هاغه بل کلي په شان دا هم 
تیر گړنگ په شان کږېـږي. سړک هم د هاغه بل په شان له گړنگ څخه تـېـرېـږي ۀ دلته بیا سیند ښۍ خوا ته د هاغـ

الس ته یو کلی راځي. دا کلی هم د گــُرز یوه برخه ده چې  مایله پرمخ ځي، په دولسم مایل کې د سړک ښي ۱۲او 
خالصـېـږي، خو تگاو  واټن پورېۀ تر یویادېـږي. سړک بیا نیغ لوری نیسي او نور له تگاوه ۀ په نامـ« سرغـټـه»د 

 کـېـږي. د سړک پر الر راښکاره بیا دلته ښي لور ته 
ـې کرل سوې ئیارډه پراخ دی او سیمه  ۶۰۰چې دلته بیا  مایلو وروسته یو ځل بیا پر تگاو ورننوځي ۱۳سړک له 

ۀ د استوگنې سیمې دي چې د کجکي په نامـ شمــېــراو ډېرې لویې لویې ونې لري. له دې ځایه یو مایل کښته یو 
ځای کې تگاو نور شاه پرېـږدي او کیڼ لوري ته مخ پورته خـېـږي. ددې تگاو په اوږدو ۀ په دغـسړک  یادېـږي.
تگاوه ۀ دي. داسې ښکاري چې دا الره له همدغـ 4ـې د مالدارو ډېـر قشالقونهئبله الره تللې ده چې شاوخوا  کې یوه

: تر موسی کال پورې تللې ده، خو د فرهاد له تنگي تـېـرېـږي او ویل سوي چې څه ناڅه سخته الره ده. وگورئ
 "فرهاد"! )صاحبداد خان(

یو ځای دی چې کله ناکله رمه وال په کې اوسـېـږي او د خاشرود په دا داسې : ۶۲ – ۲۵، ۳۱ – ۲۱: گذِر خاش
 (۱۹۰۴کیڼې غاړې باندې له )کداه( څخه لږ پورته واقع دی. )بومي معلومات، 

دا د میاداد د خوږو اوبو د چینې تر څنگ یو ځای دی چې د )فراه رود مصب : ۶۱ – ۱۷، ۳۱ – ۳۷: گذِر گبرک
مایلۍ  ۲۰مایلۍ کې او د فارس د سرحد د )اسپـِـَرن( د شمال ختیځ په  ۱۲لویدیځ په قوچ د شمال ۀ ته نـېـږدې( د کو

کې واقع دی. ویل سوی چې دلته یو استحکامي یا مورچل لرونکی سرای د جوړېـدو په حال کې دی. )بومي 
 ز کال د سپتمبر میاشت(۱۹۰۵معلومات، 

 خاشرود: وگورئ: حـَـبـَـش
کورنۍ په کې  ۵۰په موسی کال کې یو کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو : ۶۴ – ۴۲، ۳۲ – ۳۸: حبیب هللا خان

 استوگنې دي. )صاحبداد خان(

 ۶۳ – ۵،  ۳۰ – ۲۱: حدیره )ادیره(: وگورئ: حدیره 
دا د هلمند د سیند پرغاړو د )مله خان( او )لنډي بړیڅ( تر منځ یو : ۶۳ – ۵،  ۳۰ – ۲۱: حیدره: )ادیره(حدیره 

ۀ مقبر: ژ( ددښې په معنی دی )همدا شان وگورئ –ایرې  –ې دښته ده. دا نوم په خپله د )هــډ لویه مخ خالص
خو دلته د هیڅ  سوې دهعلي(. ددې دښتې سطح یا مخ د سرې خاورې د لوښو او کاشي یا شینکیو په ټوټو پوښل 

 حیدره.ۀ دیره وي نـهسته. )بلیو(. دا نوم باید ۀ ډول ودانۍ نښې نـ
مایله  ۱۵د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې یو لوی کلی دی چې له گرشک څخه : ۶۴ – ۴۵،  ۳۱ – ۵۳: حیدر آباد

 ـې بارکزي او اسحاقزي دي. ئپورته دی. استوگن وگړي 
ز ۱۸۸۰چې سردار ایوب خان د  د پورې غاړې اوښتلو ځای ستهباندې  ځای کې د هلمند له سینده په پښوۀ په دغـ

 د میوند له جگړې مخکې ورڅخه کار اخیستی وو. کال د جوالی په میاشت کې 
چې د اوبو د ټیټې سطحې ۀ ویل سوي چې پخوا به دلته له ماڼوگانو یا کوچینو کیښتیو جوړ پُل هغه مهال جوړېـد

ـمي غاړو تر منځ تنگ یا منقبض سو. ئد خپلو دا به جوړ سو چې سیندکې فصل به راغی او دا پُل به هغه ځای 
او پسونو او نور چې د پلورلو لپاره  ې د گرشک د شاوخوا له سیمو څخه د کندهار پر لور د شیانوټولې هغه قافلې چ

 تللې له همدې الرې تللې. )آی. بي. سي. ییت(

                                                           
3
  - tagao  ژ   -: د لیکوال موخه دلته د اوبو د بهیر تر غاړې سیمې دي 

4
 - kishlaks of maldars 
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ز کال کې په ډېر بد ترمیماتي حالت کې وو او ښایي نور ورڅخه څوک گټه وانخلي. )بومي ۱۹۰۰دا ډول پُل په 
 (. ۱۹۰۰: معلومات

 کورونه لري )صاحبداد خان( ۲۵د زمینداور د ختیځ یو کلی دی چې : ۶۵ – ۵، ۳۲ – ۲۲: حیدر باجي
فراه د سړک په اوږدو کې د دمې نیولو یو ځای دی )تییت، له بومي  –بکوا  –د خاش : ۶۲ --، ۳۲ --: حیدِر کر

 (. ۱۹۰۴معلوماتو څخه 
کورونه په کې  ۲۵سوي چې د علیزیو  په زمینداور کې یو کلی دی او ویل: ۶۴ – ۴۰،  ۳۲ – ۲۱: حاجي خیل

کې او  ۶۴ – ۴۷، ۳۲ – ۲۲د حاجي آغا زیارت په : دېـره دي. )صاحبداد خان(. په دې سیمه کې دوه زیارتونه دي
 کې واقع دي.  ۶۴ – ۴۵، ۳۲ – ۲۱زیارت په ۀ( )حاجي نیکــ

و خاش تر منځ یو کلی دی او د خاشرود پر کیڼې غاړې د چخانسور ا: ۶۲ – ۲۴، ۳۱ – ۲۱: ژ( –)هلیلي : حلیلي
کدخدا نظرخان ریکي نومـېـږي؛ : جونگړې په کې میشتې دي او ددوی ملک ۲۰ویل سوي چې د ریکي بلوڅانو 

 (۱۹۰۴: خاشرود. )بومي معلومات: پگوگانې کرنیزه ځمکه سته. همدا شان وگورئ ۶دلته 
 

 نور بیا
 :هامون
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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