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دا یوه ډېره پراخه شاړه : ۶۳ – ۱۰تر  ۶۲ – ۲۰، ۳۱ – ۳۰تر  ۳۰ – ۴۵: دشِت مارگو: د مارگو دښته: مارگو
ـرېـدل ـېـدې دښتې ځانگړتیا دا ده چې ت ددښته ده چې د هلمند او د خاش د سیندونو تر منځ پرته ده، له پوځي اړخه 

مایلو  ۹۰او  ۸۰مایله اوږده او د  ۱۵۰لوري پورې ورڅخه ناشوني دي ځکه له شمال ختیځ لوري تر سویل لویدیځ 
بلوڅان دا  د بلوڅ دښتي ځانگړتیا لري.کټ مټ په واټن ارتوالی لري. ویل سوي چې دا دښته د هلمند په سویل کې 

ـې پوښلې ده او له ئني جغل او شگې گډوله ده چې ټوله دښته ــې د دښتئیادوي او معنی ۀ په نامـ« اربو»دښته د 
لږ او په نا معلومې اندازې دلته او ۀ له ډېره ډېـره لږ حاصلخیزه سطح ورڅخه ترالسه کـېـدای سي. اوبـهمدې کب

دا الرې نظر  ؛هلته د السته راوړلو وړ دي، او د کوز هلمند له خوا تر خاش او فراه پورې الرې ورته راغلې دي
شتون پورې اړه لري چې په دې دښتې کې خورې او د اوبو د ډنډونو او څاگانو په  یا جهت په خپل عملي توب، لور

تر « دور نالې»دښته هغه دښته ښیي چې په سویل کې د هلمند او په شمال کې د ۀ د مارگو په نامـ نقشېورې دي. 
  منځ واقع ده.

ددې دښتې  یادېـږي.ۀ په نامـ« دشِت بـُـنـَدکي»دښته د  مستقیم شمال کې پرته ویل سوي چې د خواجه علي په
یدیځه څنډه په عام ډول له هلمند سره موازې پر مخ ځغلي چې د شین غزي د ونو ځنگل، او یوې شگلنې دښتې لو

مایلو پورې دی سره بـېـل کړي دي. دا دښته یوناڅاپه چخانسور کې په ختیځې ډډې  ۳۰تر  ۱۵ـې له ئچې ارتوالی 
سوي چې له دیشو څخه یو سړک ورته د  فیټه دی. ویل ۱۵۰ـې ئگړنگ پای ته رسـېـږي چې لوړوالی ۀ کې په یو

مایله  ۹۰ـې ئلک کر تگریش او شند له الرې تر چخانسور پورې راځي او په نقشه کې په مستقیمې کرښې واټن 
 هسته او ویل سوي چې له چخانسورۀ نـۀ دی. داسې ښکاري په دې الرې کې د شند تر کم عمقو ځایونو پورې اوبـ

وموند ـې ئره ده. کله چې میتلند د لنډي بړی  د سیمې په هکله پلټنې کولې یو سړی مایله ال ۱۵ځایه پورې ۀ تر هغـ
ـې خپل مشکونه په هلمند ئسره ملگرې ډلې ۀ سړي ورته وویل چې دۀ چې له مله خانه تر خاش پورې تللې وو. دغـ

ـې ئړه. په بله شپه ـې بې اوبو تـېـره کئکې ډک کړل، ددوی ډلې خپل سفر له مله خانه پیل کړ او لومړۍ شپه 
د ۀ درلودلې. دلته اوبـۀ ـې اوبـئاوښانو لپاره  ۱۲سیخسر ته ورسـېـدل او دلته له یوې څاه سره مخامخ سول چې د 

ـې دا بله شپه ئاو په میان ریگ کې  فیټه کښته پریمانه دي. دوی دلته بیا خپل مشکونه ډک کړل ۶ځمکې له سطحې 
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نیمایي الره ده( او بیا په څلورم ماښام خاش ته ورسـېـدل. له دې الرې چې دوی  شندهم بې اوبو تـېـره کړه )دا د 
 تللي ظاهرا تر ډېره د تورو جغلو دښتې دي. 

سته. کله ۀ کې اوبـ شندمرحلې لري او په  ۳ چېویل سوي چې څلورم سړک له چهار برجکه تر چخانسوره تللی 
تر هغه بل غوره وي او دا هم شوني ده چې په دښته  ړه کېدا سړک د سیند په ښۍ غاښایي چې هلمند سیالبي وي 

ني سړکونه په ندرت کارول کـېـږي؛ هغه چې خلک ـهم وي. واقعیت دا دی چې دا دښتۀ کې د باران ډنډ سوي اوبـ
فتح او جوین یا ۀ تل د سیستان له الرې یعنې د قلعـ یغواړي چې شمال ته فراه او نورو ځایونو ته الړ سي دو

 له الرې ځي. )میتلند، پیکاک(.  چخانسور

سته او د سمندر له سطحې څه ۀ د مارگو ددښتې پر شمال ځپلې او شمال وهلي لوړې الرې باندې لږ یا هی  شگې نـ
 فیټه لوړوالی لري.  ۲۰۰۰د باندې 

ـې د ئدا دښته په ځینو ځایونو کې ناورونو یا د ځمکې کښیناستلو برخو پرېک پرېک کړې ده چې په ځـېـنو کې 
مهاله په کې ډنډ پاتې کـېـږي. بلوڅان وایي که په یوې ټاکلي اندازې باران ۀ را ټولـېـږي او تر یوۀ باران اوبـ

 شنددلته راځي. دوی ډېـري وختونه د ۀ وورېـږي نو د مارگو له دښتې تـېـرېـدل خوندي دي او دغه مهال هم شپانـ
په وچـېـدو سي بیرته ستـنـېـږي. په دغې ۀ راټولې سوې اوبـ له الرې دښتې ته ننوځي او کله چې په ناورونو کې

 شمــېــروي خو یو « نیمې الرې منزل»د  شندد  چې غیر مجذوبې سیمې کې د سفر کولو پرځای، داسې ښکاري
قافلو ته بیا استثناء سته چې له چخانسور څخه د خواجه علي له الرې کویټې ته ځي او د سویل او ددې ځای د 

زکال کې د ۱۹۰۳یو شمـېـر همکاران چې په ۀ یو نامتو سرحدي سروې کوونکی او د هغـوری نیسي. لویدیځ ل
سیستان په مأموریت کې ورسره مل ول غوښتل ددې دښتې له الرې تـېـر او پلټنه وکړي، دوی ټولو په همدې الره 

غاړې د کرنیزو ځمکو د سروې خان بهادر شیخ معیین الدین د هلمند د سیند د ښۍ  کې خپل ژوند له السه ورکړ.
لیوالتیا موجب سوه چې له خپل ټاکل سوي کار وړاندې الړ سي او هڅه  هلپاره ولـېـږل سو. د کار د بشړولو شدید

 ـې وکړه چې په نقشې کې تش ځایونه ډک کړي. ئ

وچ ناور ته  ۀیوۀ دې ډلې خپل یون له چهار برجکه پیل کړ. د سفر ددویمې ورځې په ماښام دوی د الله په نامـ
ـې مصرف سوې وې. نورو ملگرو ورباندې ټینگار وکړ چې بیرته وگرځي خو ۀ ئورسـېـدل او ټولې ورسره اوبـ
دوی د دښتې د  سوې.ۀ پیدا نـۀ پیدا سي خو اوبـۀ ـې بیا به هم اوبـئاوښت. او ویل ۀ شیخ معیین الدین له خپله هوډه نـ

ـې پیدا ۀ ئلږ اوبـۀ ناور کې چې غاز نومـېـدۀ وکړ. په پای کې په یوـې ئتږي توب ټول وحشتونه وگالل او مقاومت 
 له بده بدترې وې او دغو اوبو دوی ټول سخت ناروغه کړل. ۀ کړې خو دا اوبـ

په اوښ پورې   درلود ځانۀ د تگ توان نـ هی  چې ـېئ ۀد ډلې له ملگرو څخه دوه تنه وتوانـېـدل چې وتښتي. یو
اچوي. دا ۀ پر ستوني باندې اوبـۀ ښه سو. کله چې په هوښ راغی گوري چې یو سړی دداو ډېـر ژر بې هوۀ وتاړ
 وو، دا سړی یو ښکاري وو چې په وحشي خرونو پسې راغلی وو.  شندځای 

ـې د تگ توان ئدا بل سړی چې له خپل مشر شیخ معیین الدین څخه تـښـېـدلی وو دومره ضعیف وو چې په ځان کې 
ـې ئموندلې او دومره ۀ ونـۀ دلته اوبـۀ وکړه چې یوه ناله کې د اوبو په لټون کیندنه وکړي. هغـ ـېئدرلود او هڅه ۀ نـ

کله چې لږ توان  په دې ډول تکسین کړي چې د نالې سړه نمجنه خاوره پر ځان راواړوي. ستونزهوکړل چې خپله 
ـې نقشه را وشکوله ئز له سره ـې وموند خپل مشر ته راغی او ویني چې هغه مړ سوی دی. د شیخ د سروې د میئ

ـې تر ځان راتاو کړه چې یا به بې هوښه سي او یا به ورڅخه ورکه سي. دی له خپلو نورو ملگرو ئاو له دې ویرې 
ۀ ـې مړئول، بیا هم وخوځـېـد. شپه راورسیده ټول ملگري ۀ سره چې دومره بې حاله او ستړي ول چې نور د تگ نـ

وڅښلې او بیا له ۀ یو څو غړپه اوبـۀ ـې ناروغه کړي ول. هغـئوموندلې چې دوی  دلته بیاۀ هماغه اوبـۀ سول د
 هوښه ولوید، لږ چې په هوښ راغی گوري چې چخانسور ته رالـېـږدول کـېـږي. 

. د سروې د پاڼو لـې تر السه سوئ ۵اوښانو له ډلې څخه یوازې  ۱۰تنو کسانو خپل ژوندله السه ورکړ، او د  ۷ 
کې داسې نوي ۀ ډېر گران وو د نورو صادقو همکارانو په مرستې بیرته وموندل سو او په هغـمیز چې دوی ته 

 (۱۹۰۳ۍ تشې ورباندې ډکې سوې. )ایس. ایم. ډېـرکارونه ول چې ددغې ناپیژل شوې سیمې 

د ز کال کې د سیستان د مأموریت غړي تییت ویلي ول چې ۱۹۰۳اوسـېـدونکي په ۀ د لنډي محـمد امین د سیمې یو
باال »سفر کوالی سي." کله چې مسافرین ددښتې لوړترینه ځای ۀ مارگو د دښتې تر بل سره پورې پسونه ډېر ښـ

دی او ثابت واټن باید په پام کې ونیول ۀ تگ پرې ښـ: ستهۀ وروسته کومه ستونزه نـۀ ته ورسـېـږي له هغـ« دشت
تـېـرېـږي." ددشِت مارگو بلې غاړې ته یوه  کوچنۍ کوچنۍ ډلې له دې الرې« 1بُرخانانو»کله نا کله د  سي.

                                                           
1
 - burkhans 
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مشهوره کارواني الره ده چې له ناد علي پیل تر خواجه علي پورې تللې او په دې الرې یوازې د الله د کښیوتلې 
یادېـږي ۀ په نامـ« کافر راه»ځمکې له شمالي ډډې څخه تـېـرېـږي. خواجه علي ته بل سړک ددښتې بلې غاړې ته د 

موندل سول چې پر ۀ تار له الرې ده. د سیستان په مأموریت کې داسې څوک ونـ –و  –ـُـلې او سر چې د چــُـلگـ
 خو دا الره د هلمند په اوږدو د بلوڅانو په منځ کې پـېـژندل سوې الره ده.  ـې سفر کړی ويئدې الرې 

میاشتو کې کله چې د ژمي  د مارگو دښته د پوځي تحرکاتو لپاره تقریباً غیر عملي ده. د جنورۍ او فبرورۍ په
بارانونه ناورونه ډک کړي د اسپ سپرو یوه سپکه او کوچنۍ ډله ښایي وکوالی سي له دې دښتې څخه تـېـره سي. 

ډېر ناشوني  لوی لښکر تهځواک یوه ډلگۍ کوالی سي په خوندي توگه له دښتې واوړي خو ۀ څرگنده ده چې د سپار
اه گانې سته او یوازې کوالی سي د ځواک یوې لږ شمـېر ډلې او ښکاري. د الرې په اوږدو کې یوازې څو څ

 او خوراک توکي چې ورته اړتیا لري په الس ورسي. ۀ څارویو ته اوبـ

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۵د لشکرگاه د سویل لویدیځ په : ۴۶ – ۷،  ۳۱ – ۳۱: مارجه 

یادېـږي ۀ ارجې د رود یا روِد مارجه په نامـدا د اوبو یو بهیر یا خوړ دی چې د م: ۶۴ – ۵،  ۳۰ – ۵۴: مارجه
لیکل سوی او له پُشِت روډ څخه راغځـېـدلی دی او د واشیر له سویل ۀ چې په اوسنیو نقشو کې د )ماهي( په نامـ

کې کله چې « دیوالکۀ چا»مایله لـېـرې راځي او بیا سرخ دوز او میان پُشتې ته نـېـږدې هلمند ته ځي. په  ۲۰څخه 
ني سړکونه ورڅخه تـېـرېـږي همدلته یوه ښه څاه سته. دا ویالی ـالرې له سیستانه کندهار ته راغلي دښتد خاش له 

 (۱۹۰۴)تییت  خوړ کوالی سو یوازې د سیالبونو پرمهال د اوبو بهیر وبولو.ۀ دغـچې سو 

 مارجه: وگورئ: مارجه

کلیو دا ډله د فراه په شمال  ـې وبولو، دئ یو کلی دی، ښه به دا وي چې د کلیو یوه ډله: ۶۲ – ۲، ۳۲ – ۳۰: مساو
دوه ۀ نامـۀ اوسنۍ نقشې په دغـغونډۍ ختیځ ته پروت دی. )اې. بي. سي.( ۀ / د غر« بـیـبـچه باران»لویدیځ کې د 

 مساو نورزي.  مساو بارکزي او: کلي ښیي

 ۶۲ – ۲، ۳۲ – ۳۰: مساو: وگورئ: مساو

کورونه په کې  ۲۰ د اسحاقزیوچې یو کلی دی او ویل سوي په نوزادو کې : ۶۴ – ۱۵، ۳۲ – ۳۰: مصلحت
 مـېـشت دي. )صاحبداد خان(

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د کمال خان د بند او د سیستان د : ۶۱ – ۴۸،  ۳۰ – ۳۸: دشِت ماشي: ماشي دښته
ل پوښلې ده )ایس. ایم. ځای ته نـېـږدې سیمه ټوله د شین غزي د ونو په گڼ ځنگۀ بند تر منځ یو ځای دی. همدغـ

 ( وگورئ دوست مـحمـد. ۱۹۰۳

کې یو کلی دی چې د  اداري واحد موسی کالۀ د زمینداور د یو: ۶۴ – ۴۶،  ۳۲ -۲۱: مستان کلی: مستان ِده
 مایله لیرې واقع دی. ۲باغني او موسی کال د سیندونو د یوځای کیدنې په ټکي کې د موسی کال له سویل څخه 

 لیزي کورنۍ دي. )صاحبداد خان(ع ۱۱۰ي د وگړو شمـېـر ویل سوي چې د کل

 فتحۀ قلعـ: وگورئ: مستي خان

 ناد علي: وگورئ: مهر دل

په بیخ ۀ مایله کښته )د خان نشین د غر ۲۳سبز څخه ۀ په گرمسیر کې د هلمند پر کیڼې غاړې له قلعـ: مــِـل گودر
ځای کې واقع دی ۀ اوښتلو یو ځای دی، دا گودر په هغـکې( یو ځای دی. ِمل گودر په خپله له سینده د پورې غاړه 

 د سویل لوري ته یو ژور کوږ والی مومي. )بیلو(نچې سی

د سنجراني بلوڅو یو کلی دی چې د هلمند د سیند پر : ۶۲ – ۱۴، ۳۰ – ۱۳: مینایۀ دِ : د مینای کلی: مینای: میني
 ۶۰مایلۍ کې واقع دی. دې کلي کې  ۳ویدیځ په مایله پورته او د چل مریض د ل ۱۰ه ککیڼې غاړې له چهار برج

 ۱۵پسونه او وزې او  ۲۰۰، کورني څاروي ۱۲۰تنه دی، دوی  ۳۳۰ـې ئکورونه دي او د ټولو وگړو شمـېـر 
خرواره حاصل لري. دلته یو گودر هم سته. )ایس.  ۱۵ـې ئپگو ده، هره پگو  ۳۰ـې ئآسونه لري. کرنیزه ځمکه 

 هم ثبت سوی دی.ۀ په نامـ« دِل مینای»د  (. دا کلی۱۹۰۳ایم. ونلیس، 

 د میش ماس په شمال کې یو غر دی. : ۶۴ – ۳۰،  ۳۲ – ۱۵: میش ماس غر 

بارکزۍ  ۴۵مایلۍ کې یو کلی دی او ویل سوي چې  ۱۰د نوزادو د سویل په : ۶۴ – ۳۰،  ۳۲ – ۱۴: میش ماس
 . یو کاریز هم ستهۀ نامـۀ په دغـ دلته په همدې سیمې کېکورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. 
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ تهنپه 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
 
 
 

 ۶۴ – ۳۰،  ۳۲ – ۱۴  :میش ماس: وگورئ: میش مست 

کورنۍ په کې دېـره  ۹۰لیزیو عکې یو کلی دی او ویل سوي چې د  موسی کال په: ۶۴ – ۵۰، ۳۲ – ۸: میان ِده
 دي. )صاحبداد خان(

کورنۍ په مې  ۴۰  وي چې د اسحاقزیوپه نوزادو کې یو کلی دی او ویل س: ۶۴ – ۱۴،  ۳۲ – ۳۰ :میان جوی
 مـېـشتې دي. )صاحبداد خان(

نیم مایله لیرې  ۴۵ د هلمند د سیند له کیڼې غاړې څو مایلې لیرې د بُست له کال: ۶۴ – ۹،  ۳۰ – ۵۵: میان پُشته
ي. سي. کورنۍ مـېـشتې دي. )آی. ب ۳۰۰« ادو زیو»مایلۍ کې یو کلی دی. دلته د  ۱۰او د درویشان د سویل په 

 صاحبداد خان(

کورنۍ په  ۴۰د نوازدو په سویل کې یو کلی دی او ویل سوی چې د نورزیو : ۶۴ – ۱۹، ۳۲ – ۲۰: میان شهر
 کې ژوند کوي. )صاحبداد خان(

 داد خدا: وگورئ: محراب

له ختیځه شمال لویدیځ ته د غرونو یوه لرۍ ده چې تقریباً  دا ددې والیت: ۶۱ – ۴۷، ۳۲ – ۴۵: میل غر: میل کوه
دي. د هاروت رود چې له شمال لویدیځه راځي د انار درې او د میل کوه د لویدیځ د پای، ۀ مخ په لویدیځ پراتـ

 ترمنځ واقع کـېـږي. )میتلند(

 ۶۱ –( ۴۵ – ۴۷، ) ۳۱ –( ۱۶ – ۱۸) : کــُـرکي: وگورئ: میل کــُـرکي 

 ناد علي: وگورئ: میم خان

 ناد علي: وگورئ: مینو

دا په سیستان کې د یو لوی او پراخ ښار د وارنیو پاتې شونې دي چې د : ۶۳ – ۳۶،  ۳۰ – ۳۴: آباد میر: میر
مایلۍ  ۷د شمال ختیځ په « تــَـغــَز» د  او )بیلو( په مقابل لوري کې د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه کې« ډکي دیلي»

 وگورئ راتلونکي شرحه: کې واقع دي

 مایله پورته یو کلی دی.  ۱۳فتح ۀ د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې له قلعـ: ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۲۵: میر آباد

» د چغای د سرفراز خان اکا وو، دا ځای څو کاله مخکې « میر؟» ، ۀیادېـدۀ په نامـ« میرۀ دِ »" میر آباد پخوا د 
 ؛کړې ېشتسنجراني کورنۍ مـېـ ۳۰سو، سرفراز خان دلته  کیتد سرفراز خان مل« شاو خوا وي ۱۸۷۶ښایي د 

، دوی دا کار ددې ۀیکدست پورې د اوبو لگولو یو نوی کانال وکــېـند« ژ –گنبد »میر څخه تر گمبز ۀ دوی له قلــعـ
کانال یوه برخه پرې بدله کړي ځکه د زاړه کانال دغه برخې ورانې سوې وې او سیند ورته ۀ لپاره وکړ چې د زاړ
رارسوي. دغه کانال محـمـد شریف خان له سرفراز خان څخه ۀ اوبـفتح ته ۀ دا نوی کانال قلعـتاوان رسولی وو. 

فتح کې درېـږي او دلته ۀ ل اوسمهال په قلعـناد ځمکو دعوی هم کوي. دا کا« تیر کوه»او اوس ورسره د ۀ وپـېـرود
 و پل کړېددې کانال نښې مو په پښۀ فتح څخه په تـېـرېدو تر ناد علي پورې رسـېـدۀ خو پخوا له قلعـ: بند سوی دی

 " )پیکاک( دي

تنه )سنجراني  ۲۸۰کورونه او  ۵۰کلي څخه لــیدنه وسوه، دغه مهال دې کلي کې  له د میر آبادز کال کې ۱۹۰۳په 
  خرواره غــَـله دانه وه. ۱۸۰پسونه او  ۳۰۰، کورني څارويسره  ۲۵۰بلوڅ( وگړي ول. دې کلې 

ِده دوست محـمد پورې له مالیې  تر له خواجه علي نیولې کښتهدا کلی دولتي مالیه ورکوي حال دا چې نور ټول کلي 
همدلته د هلمند هغې بلې غاړې ته د اوښتلو یو گودر سته ۀ. معاف وو. ددې کلي سردار یا ملک مال بـَـرفي نومـېـد

 (۱۹۰۳کـېـږي. )ایس. ایم. ونلیس. ۀ خو د سیالب پر مهال تـېـرېدل ورڅخه نـ

 . مایلۍ کې یو کلی دی ۶د کنگ د کال د شمال ختیځ په : ۶۱ – ۴۹، ۳۱ – ۸ :داد خدا: وگورئ :میر افضل

فتح کښته د هلمند د سیند په ښۍ غاړه کې ۀ ِده میرک یو بلوڅي کلی دی چې له قلعـ: ۶۱ – ۴۸،  ۳۰ – ۴۰: میرک
، ني څارويکورسره  ۶۰تنه استوگن دي. دا کلی  ۱۱۰ـې ئ کورونه لري چې د ټولو وگړو شمـېـر ۲۵واقع دی او 

خرواره حاصل لري. د کلي ملک  ۲۴ـې ۀ ئقلبې ده او هره قلبـ ۱۲ـې ئپسونه او وزې لري. کرنیزه ځمکه  ۱۴۰
 (۱۹۰۳میرک نومـېـږي. دلته یو گودر هم سته. ) ایس. ایم. ونلیس. 

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: میر اکبر
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ تهنپه 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
 
 
 

له خټو جوړې جونگړې لري،  ۲۵چې  ژبې ویوونکی یو کلی دی« َدري»دا په : ۶۲ – ۳۰،  ۳۱ – ۲۲: میر علم
ۀ (. په دغـ۱۹۰۳دا کلی د اشکینک د کښـېـوتلې ځمکې او د سیخ سر د سیند تر منځ واقع دی. )ایس. ایم. ونلیس 

 کې واقع دی.  ۶۴ – ۳۰،  ۳۱ – ۳۶مایلۍ کې په  ۹بل کلی د لشکري بازار د ختیځ په ۀ نامـ

 داد خدا: وگورئ: میران

فراه ترمنځ د تللي سړک پر غاړې د دمې نیولو یو ځای دی. )ایس. ایم. بومي معلومات  –ا بکو –دا د خاش : میریز
۱۹۰۴) 

 ناد علي: وگورئ: میر جعفر خان

څو مایله پورته یو کلی دی؛ ویل  هد هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې له گرشک: ۶۴ – ۴۵، ۳۱ -۵۲: میر مـَــنَدو
 کورونه ودان دي. )صاحبداد خان( ۲۰۰او بارکزیو  خوگیاڼیو استوگنو سوي چې دې کلي کې د

 (۱۹۱۰سینده دي. )هندي پوځي کشاف،  له ـېۀ ئکورونه دي، اوبـ ۳۰دلته 

 

 بیانور 

 :میر محـمـد خان
 
 

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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