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

 

 ۱۷/۰۱/۲۰۲۲            : رحمت آریاپښتو ژباړه
 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه شپـېـتمه شپږ
 

 فراه
 

 او
 د افغانستان سویلي برخې

 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 

 
GRAZ –AUSTRIA 

1973 

 لودویک آدمک
 

ـې جوړې ئیوگړې یا منفرده غرنۍ لړۍ ده چې درې غرنۍ څوکې  هدا یو: ۶۲ – ۴۵،  ۳۱ – ۲۶: خواجه عطاء

ـې تر نورو لوړه ده. ویل سوي چې په دغې څوکې کې یو زیارت ئ، په دغو دریواړو څوکو کې لویدیځواله کړي دي

 هم سته. 

په لرلو لس مایله لیرې ده او د چهار برجک له دا غرنۍ لړۍ له خاش څخه د سویل لویدیځ لور ته د لږ کوږوالي 

پورې سړک ددې لنډې  شندوي د لیدلو وړ ده. له خاش څخه تر ۀ وریځې نـآسمان کې چم گاونډ سیمو څخه چې 

 (۱۹۰۴ۍ ډډې څخه تیریږي. )ایس. ایم. تیی. له بومي معلوماتو څخه ـنلړۍ له لویدیځې وروستد غرنۍ 

 نادعلي: وگورئ: خواجه عظیم

کلي څخه سویل ۀ نامـۀ د موسی کال په عالقه دارۍ کې یو کلی دی، په همدغـ: ۶۴ – ۴۹، ۳۲ – ۲۱ : جه دادخوا

د  1دا کلی د شاهبانکورنۍ استوگنې دي. )صاحبداد خان(  ۲۰۰لیزیو عته څو مایله وړاندې ویل کـېـږي چې د 

 . مایلۍ کې دی ۱۰شمال په 

کورنۍ په کې استوگنې  ۳۰لیزیو عاو ویل سوي چې د  دی کې یو کلیپه زمینداور : ۶۴، ـــ ۳۲ــ : خواجه غریب

 دي. )صاحبداد خان(

                                                           
1
  - Shahban.  .ژ -: شاه بڼ هم لوستل کـېـدای سي 
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په زمینداور کې یو کلی دی، که د سورکت د کال د غونډۍ له پاسه ورته : ۶۴ – ۲۴، ۳۲ – ۹: خواجه خان

مایلۍ  ۱۸ویدیځ په وگورئ نو شمال لور ته غرونو ته نـېـږدې له ورایه ښکاري. )میتلند( دا کلی د نوزادو د سویل ل

کې او خواجه  ۶۴ – ۲۶، ۳۲ – ۱۲خواجه خان بابا په : دوه غرونه هم ستهۀ نامـۀ کې واقع دی.  دلته په همدغـ

 کې.  ۶۴ – ۱۰، ۳۲ – ۸الفت بابا په 

 بل کلی د ۀ نامـۀ مایلۍ کې یو کلی دی. په دغـ ۱۰د موسی کال د ختیځ په : ۶۴ – ۵۵، ۳۲ – ۲۰: خواجه پاکسا

 کې موقعیت لري.  ۶۱ – ۵۶، ۳۱ – ۸اور په سویل کې په زمیند

 ۶۴ – ۵۵، ۳۲ – ۲۰: : وگورئ خواجه پاکساخواجه پاکسار

ۀ نامـۀ مایلۍ کې یو زیارت دی چې په همدغـ ۳د ابراهیم کال د شمال په : ۶۱ – ۵۴،  ۳۱ – ۱۱: خواجه ُرباط

. هلویدیځ خواوو ته د –ختیځ او سویل  –ـې شمال ۀ ئدښتې کې واقع دی. دا دښته یوه تنگه لوړه سطحه ده چې پراتـ

دي، ددې دښتې له وروستۍ لویدیځې څنډې څخه د ۀ یاردو ډېر نـ ۱۰۰ددې دښتې ارتوالی له ختیځه تر لویدیځه له 

یو غر ۀ نامـۀ هابیل د مقبرې سیمې ته تللی سړک تــېـرېـږي خو د شمال ختیځ لور ته پراخـېـږي. )میتلند( په همدغـ

 ه نـېـږدې والړ دی. همدلت

کورونه په کې میشت  ۸۰لیزیو عپه زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ ۳۲ـــ : خواجه شاهي

 دي. )صاحبداد خان(

ددې دښتې  چې د چخانسور په شمال کې یوه دښته ده،: ۶۲ –( ۲۶ – ۲(،  )۲۲ – ۲۵)  – ۳۱: خواجه سیاه پوش

کلي ورانې ویجاړې د ۀ خواجه سیاه پوش د زاړد ځي. رخاشروډ ته و ،«ِد خاررو»تر منځ  « دشِت الر»او د 

دشِت سیاه پوش شمال ته څومایله وړاندې په دښتې کې پرتې دي. دا پاتې شونې ځکه د پام وړ دي چې په دوی کې 

ې له ځانه چې د ساده مخبـېـلگو یا طرحو ډل ـې په پخو خښتو پوښلی دیئله خټو جوړ یو برج دی چې باندنی مخ 

ـې مارپیچه پوړۍ یا زینې درلودلې. ئفیټو لوړ پاتې وو او دننه  ۴۰ز کال دا برج ال هم تر ۱۸۷۲څرگندوي. په 

 ۶۲ – ۲،  ۳۱ – ۲۵مایلۍ کې په  ۱۸یو کوتل هم سته چې د چخانسور د شمال په ۀ نامـۀ په همدغـ)پیکاک لوِوت( 

 کې واقع دی. 

کې د پراخو « ژ –گرمسیل »هلمند د سیند پر کیڼې غاړې په گرمسیل  د: ۶۳ – ۵۷،  ۳۰ – ۳۷: خواجه سلطان

ـې یوه دنگه کال والړه ده او دومره لویه ده چې د بُست تر کال ال لویه ئورانو ویجاړو پاتې شونې دي او په منځ کې 

 . مایلۍ کې واقع ده ۱۹دا سیمه د گل آباد د شمال ختیځ په ده. )بیلو( 

کورنۍ په کې  ۵۸د نوزادو د ولسوالۍ په شمال کې یو کلی دی او ویل سوي د نورزیو : ۶۴ ،ـــ ۳۲ــ : خواجه الفت

 استوگنې دي. )صاحبداد خان(

د کلي شمال کې واقع دي. ۀ نامـۀ دوه کلي دي او په همدغـ دا په نوزادو کې: ۶۴ – ۳۰،  ۳۲ – ۳۰: کــِـنجــَـک

 ۸پورتنی یا کنجک علیا د نوزادو د شمال په داد خان( کورنۍ ژوند کوي )صاحب ۹۰ویل سوي چې دواړو کلیو کې 

 . مایلۍ کې واقع دی

کورنۍ په کې ژوند  ۱۸۰لیزیو عدا په موسی کال کې دوه کلي دي چې د : ۶۴ – ۳۰،  ۳۲ – ۲۸: سفلی کــِـنجــَـک

 کوي. )صاحبداد خان(

 ممساني: ورئ( وگ۱۹۰۴دا د بلوڅانو د ممساني قوم یوه څانگه ده. )تییت : کی رای: کیري
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دا په گرمسیل کې د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې دوه کلي دي. ویل سوي چې : ۶۴ – ۵،  ۳۰ – ۵۴: کرتاکه

 کورنۍ استوگنې دي )صاحبداد خان( ۳۰۰دواړو کلیو کې د بارکزیو 

یس. ایم. کورنیو یو کلی دی. )ا ۱۰د الش جوین په ولسوالۍ کې د پوپلزیو د : ۶۱ – ۲۸،  ۳۱ – ۲۹: کوه گاه

 مایلۍ واقع دی.  ۱مایلۍ کې او د قوچ د سویل په  ۲دا کلی د علي آباد د شمال لویدیځ په (. ۱۹۰۳ونلیس. 

ـې په ئافت یا کسر د غرونو او ځایونو نومونه چې په کوه پیل کـېـږي نو د دري یو اضفارسي کې  –په دري : کوه

 ندې کړي. پای کې راځي چې د ورپسې نوم ځانگړتیاوې ورباندې څرگ

 مایلۍ کې واقع دی.  ۳دا یو غر دی چې په نوزادو کې د فوالد د سویل په : ۶۴ – ۵،  ۳۲ – ۲۰: سرخکۀ کو 

کال نوم دی او ویل سوي چې د ۀ دا د فراه روډ پر ښۍ غاړه یو کلی او د یو: ۶۱ – ۵۹،  ۳۲ – ۱۳  : کاشفۀ کو

ـې بارکزیان دي. ئابل لوري کې واقع دی. استوگن وگړي په مق« نو ِده»فراه د شمال لویدیځ په شل مایلۍ کې د 

ه پریمانه کرهڼه سوې ده چې پریمانه باغچې او د میوو بڼونه لري او له سینده خړوبـېـږي. اوښ څر ځایونه ډېـردلته 

ۀ مـدا کلی په اوسنیو نقشو کې د کـَـک شیب په نادي ډېر لږ لرگي لري. )میتلند له بومي معلوماتو څخه( ۀ ـې ښـئ

 . لیکل سوی دی

 ۶۲ – ۳۹،  ۳۰ – ۹: کرباسک: وگورئ: کهنه قلعه

کورونه په کې  ۴۰لیزیو عپه زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۴۷،  ۳۲ – ۴: کوکه چــِـل

 . دا کلی په اوسنیو نقشو کې د کاریز کوکه په ډول لیکل سوی دی استوگن دي )صاحبداد خان(.

دا د څو بیالبیلو ورانو ویجاړو پاتې شونو له ډلو څخه یوه : ۶۱ – ۲۹، ۳۱ – ۳۰: ژ -اروت : قول مکول ماروت

 یادېـږي. ۀ ـې په گډه د پشاوران په نامـئډله ده چې ټول 

ۀ )کول ماروت ته ښـ: لیکل سوي دي داسې ـېئپر مخ  چې ویل سوي چې دلته یوه ډبرینه کتیبه موندل سوې

په مکه کې د نامتو څاه »د زم زمو ۀ . ددې ځای اوبـیاو کوتل پر سر واقع دراغالست، چې د ډېـر لوړ سړک 

ـې د سرو زرو ده. که غواړئ چې د کعبې له ښکال څخه خوند واخلئ نو د کول ماروت ئدي او خاوره « نوم

    خـُـمونه یا مرتبانونه دي(.  ۷د ورځې په سپیده دم کې الړ سئ. کیڼ الس ته د سرو زرو  ته جومات

ال تر اوسه د ننوتنگ ددروازې د پالستر نښې ـې ئپه ظاهري بڼې کې چې  کول ماروت جومات یوه لویه ودانۍ دهد 

ـې په عربي سبک دی او په لرغوني کوفي تورو قرآني آیات ورباندې لیکل سوي ئپه روښانه ډول پاتې دي. ډیزاین 

دي او ویل سوي چې دا د مدرسې پاتې شوني څلورگوټي یا څلور کونجه ودانۍ  شمــېــردي. د جومات متصل یو 

ـې په دیوالې طاقچې کې د ئدي. د خانقاه نښې په آسانۍ سره لیدالی سو او په منحني ډولو کوټو کې په یوه کې 

 پالستر پر مخ په ماسونیک ډیزاین سره متقاطع مثلثونه او ستوري ښکاري. )بیلو(

 کشک : وگورئ: کشک

 ۳۵لیزیو جمعاً عزمینداور کې دوه کلي دي او ویل سوي چې په دواړو کلي کې د په : ۶۴ – ۵۸،  ۳۲ – ۵۸: کوتل

 د بشلنگ د شمال ختیځ په لس مایلۍ کې دی. ۀ یو کلی د سرخ کوتل په نامـکورونه سته. )صاحبداد خان(. 

  ۶۴ – ۹،  ۲۹ – ۲۵: کشته گان غر: وگورئ: کوتل مزاري  

 غوچ: وگورئ: کوچ
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لري. همدا شان ۀ مامو پر سړک یوه مرحله ده چې ډېرې ناکافي اوبـ –د گرگروک : ۶۳ – ۵۴،  ۲۹ – ۳۴: کوچن

 مایلۍ کې یو سیند هم سته.  ۳۰گرمسیل کې د کاریز صالحان د شمال ختیځ په ۀ په همدغه نامـ

 سیستان بند: وگورئ: کـُـهک

 خاشروډ: وگورئ: کوه خان 

 ۹۰مایله کښته یو کلی دی. دا کلی  ۱۳څخه ړه له فراه د فراه روډ پر ښۍ غا: ۶۱ – ۲، ۳۲ – ۱۷: کوِک باال

 ـې بارکزي او فارسیوانان دي.ئکورونه لري چې وگړي 

ړو اوښ څر او سون اد کلي ملک محـمد عظیم خان په قوم بارکزی دی. دلته په کلي کې بڼونه سته او د رود پرغ

 سي.  کــېــدایلرگي تر السه 

لیزیو او علی د کوِک باال له سینده څو مایله کښته واقع دی چې د باکرزیو، دا ک: ۶۱ – ۵۹،  ۳۲ – ۱۳: کوِک شب

دلته غالت کرل ـې په قوم بارکزی غالم خان نومـېـږي. ئکورونه په کې میشت دي. د کلی ملک  ۱۰۰فارسیوانانو 

 (۱۹۰۴کـېـږي او څو بڼونه هم لري. )ایس. ایم. بومي معلومات. 

مایله  ۱۵مادر پادشاه ته نـېـږدې له رودباره ۀ لمند پر سیند یو گودر دی چې قلعـد ه: ۶۲ – ۱۴،  ۳۰  -۱۱: کوکرو

لري او دلته د ۀ گودر دی په ندرت سره په اکتوبر کې تر مال پورې اوبـۀ کښته واقع دی. ویل سوي چې دا ډېـر ښـ

ۀ و کې داسې بل گودر نــمي گودر دی چې د هلمند په نورو ځایونئدی. ویل سوي چې دا داۀ سیند بستر هم ډېر ښـ

 سته. )میتلند(

 داد خدا: وگورئ: کوملدان

 خاشروډ: وگورئ: کندل

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: کندل

کورونه  ۱۱۰د زمینداور په عالقه دارې باغني کې یو کلی دی چې د خالوزیو : ۶۴ – ۵۰،  ۳۲ – ۳۰: کـُـنجوی

 په کې میشت دي. )صاحبداد خان(

 خوابگاه: وگورئ: کورا گز

غاړه یو کلی پر تللي سړک  دمایلۍ کې خاش ته  ۱۰۴د کندهار د لویدیځ په : ۶۴ – ۳،  ۳۱ – ۴۰: رهي مادليکـُ 

 دی. )تورنتون(

یوه عالقه داري او یو کلی دی چې پر ایراني سرحد د کنگ : ۶۱ –( ۴۵ – ۴۷، )۳۱ –( ۱۶ – ۱۸) : کــُـرکي

 شمال ته واقع ده. 

مایله لیرې خاش ته د تللي سړک پر غاړه یو  ۱۵۰د کندهار له لویدیځه : ۶۳ – ۱۹،  ۳۱ – ۲۸: کــُـرکي تگِرش

 ۲۷د شمال لویدیځ په ـې ئاه څیو ځای ښیي چې د سیستان ۀ کلی دی. )تورنتون(. اوسنۍ نقشې د کرکي پشتي په نامـ

 مایلۍ کې ده. 

له ښۍ غاړې څخه څو مایله  فراه روډ ته نیږدې د سیند: ۶۱ – ۲۹، ۳۱ – ۳۶: قجای در: یا: )کــُـش( آبادکوش 

لیرې له دومبولي څخه پورته یو کلی دی. دا کلی په یوې تنگې درې کې په دشت کې واقع دی. ددې کلي د سویل په 

د ورانیو په منځ د مسجد څو مایلۍ کې د یوې کوچنۍ کال پاتې شوني دي او د کال لږ ختیځ خوا ته یو مسجد دی او 

 یو زیارت دی.  کې
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 6تر 5 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
 
 
 

پښتـنې او فارسیوانې کورنۍ په کې ژوند کوي چې په  ۴۰ه ده او سیمه په لرغوني کانال خړوبـېـږي. دلته ښه خاور

خرواره تخم کرل کـېـږي. محـمد خان  ۶غني پگو کې د کرنیزو چارو لپاره سمبال سوي دي او هره پگو کې  ۴

دا ځای (. ۱۹۰۴ي )ایس. ایم. تییت ـې دوه دوه پگوگانې نیولي دئ)اسحاقزی( او ابراهیم کوهکن )فارسیوان( هر یو 

 یادېـږي. ۀ ځای ته نـېـږدې بل ځای د درق په نامـۀ ثبت سوی دی. دغـۀ اوس د جای درق په نامـ

 

کورنۍ په کې میشتې دي.  ۷۰لیزیو عپه موسی کال کې یو کلی دی چې د : ۶۴ – ۳۵،  ۳۲ – ۱۹: کــُـشک

 )صاحبداد خان(

کورنۍ په  ۱۶۰دو سویل ختیځ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د پوپلزیو د نوزا: ۶۴ – ۱، ۳۲ -  ۵۹: کــُـشک

 کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(

 

د پُشِت روډ په شمال کې یو سیند دی او د اوبو د بهیر سویل لویدیځ تگلوری لري او : ۶۴ – ۲۵، ۳۳ – ۲: کـُـشک

ي له تیورې څخه راځي. داسې ښکاري د زرني او بادام مزار تر منځ یو سړک ورڅخه تیریږي چې له سویل لور

ـې د خاشروډ تر عنوان الندې راسي. )اې. ئوي له دې کبله شرحه به ۀ چې دا دې د خاشروډ د سر له اوبو بل څه نـ

، ۳۲ – ۵۹کلی په ۀ کې او د کـُـشک په نامـ ۶۲ – ۶،  ۲۹ – ۵۲په ۀ کــُـجک په نامـۀ یوه ویاله د شیلـبي. سي.( 

 کې واقع دی. ۶۴ – ۱

 

الش جوین د سړک  –جونگړې لري او د نادعلي  ۲۵د بلوڅانو یو کلی دی چې : ۶۱ – ۲۹،  ۳۱ – ۳۶: کــُـشک

اوسنۍ نقشې دا ځای د (. ۱۹۰۳سر د سیند او اشکینک تر منځ واقع دی. )ایس. ایم. ونلیس. خپر کیڼې غاړې د سی

 په نامه لیکي.  «کوشه»

 : سیخ سر: کــُـشِک سفید: وگورئ: کشک

د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې یو وران ویجاړ کلی دی چې د سیستان : ۶۱ – ۴۷،  ۳۰ – ۴۳: کوشک :کشک

فتح تر بند پورې د سیند د ښۍ غاړې ټولې عامې الرې ته ورکړل ۀ دا نوم له قلعـله بنده څو مایله پورته واقع دی. 

 سوی دی. )وگورئ " سرخي"( )پیکاک(

ـې نورزیان دي )امیر خان. ئایکلنگ ته نیږدې یو کوچنی کلی دی. وگړي : ۶۳ – ۵۸، ۳۲ – ۱۸: کشک سفید

 شهزاده تیموس(

 کشک سفید : وگورئ: کشک سفید 

 ۶۴ – ۱۰،  ۳۰ – ۵۶: کـــَــشتي: وگورئ: کــُـشتي 

 د هلمند والیت په سویل کې یو غر دی چې له بلوڅستان سره د پولې یوه : ۶۴ – ۷،  ۲۹ – ۲۵: کشتگان غر

 په ها بله خوا کې بلوڅستان ته الره لري. ۀ یو کوتل دی چې د غرۀ جوړوي. د کوتِل مزاري په نامـبرخه 

 د الش جوین د سیند له ښۍ غاړې څخه څلور مایله کښته یو کلی دی.: ۶۱ – ۳۶،  ۳۱ – ۴۱: لفتان

ـې د ئد اوبو سرچینه غني پگو ځمکه لري. دلته یو کاریز هم سته او  ۱۱دي او   کورنۍ استوگنې ۱۰۰دې کلي کې 

 سیند په بستر کې له کیندل سویو څاه گانو څخه دي. 
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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
 
 
 

 : دې کلي ځمکوال دا دي د

 پگو گانې ۲ محمـد عظیم خان اسحاقزی ) د محـمد حسن خان زوی(

 پگوگانې ۲ عبدهللا خان )د عظیم خان زوی(

پگوگانې ۲ قمرالدین خان  

پگوگانې ۲ محمـد صدیق )فارسیوان(  

 یوه پگو خان محـمد

 یوه پگو جان محـمد 

 یوه پگو نور محـمد اسحاقزی

 

 غوایان لري.  ۱۰۰پسونه او وزې او  ۵۰۰خرواره غالت حاصل لري او دا کلی  ۱۰۰هره پگو 

ـې درلودل او ئـې برجونه ئد یوې څلور څنډیزې یا مربع ډوله کال پاتې شونې سته چې په هر گوټ کې  دلته

 (۱۹۰۳والړ دي. )ایس. ایم. تییت. ـې ال تر اوسه ئدیوالونه 

دولت آباد د سړک په اوږدو کې د دمې نیولو  –د واشیر : ۶۳ – ۱، ۳۲ – ۳۲: ژ –الجورد کاریز : الجور کاریز

او ۀ نیم مایله لیرې دی. دلته څو کورونه هم سته. د کاریز ښې ډېرې اوبـ ۵۰یو ځای دی، دا ځای له واشیر څخه 

ـې سورغم بولي( ئ)عربي او انگلیسي کې  )وښکی لرونکي جوار( . خوشه یي جوارپریمانه مالڅر ځای لريۀ ښـ

دي. ددې سیمې په چم گاونډ کې کلي هم سته خو په دوبي کې ددې کلیو خلک له لږ ډېر ـې ئۀ پریمانه دي خو واښـ

 خپلو مینو څخه بل ځای ته کډه کـېـږي. )کانولي، سندرز(

 

 نور بیا

 :لــَــکــَـړي

 
 

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