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 : ته منسوب نوم دی، بیلو لیکي« ناهوریو»دا نوم د سیستان : ناروې: نهروی

دا قوم سیستان ته د هغوی د مشر سردار عالم خان تر مشرۍ الندې ملک بهرام کیاني د همدې پـېـړۍ په پیل کې " 

راوړل او په بُرج عالم او کیمک
1

الر پر مهال میرزا د پۀ د دد نوموړي کورنۍ او پیروان  .کړځای پر ځای  ـېئ کې 

د خپلو رمو او پر مهال دوی تل خان ته کـډه کـېـدل. د عالم « ناهروۀ کو»خان کوچیان ول چې د بمپر په شمال کې 

  غاړې پووندو ته راتلل. د د سیستان سویلي سیمو او د هلمند اوښانو د مالڅر لپاره 

ـې ځان د سربندیو له تیریو او ئل او په دوی باندې ملک بهرام دوی له ځان سره د اجیرو پوځیانو په توگه ضمیمه کړ

نو، کیمک او نورو سیمو کې ځای پر ځای کړل. خو ناهوریانو ۀ ـې په برج عالم، قلعـئبلوسنو څخه خوندي کړ او دوی 

تحاد ـې له گاونډیو سره د ودونو د ائډېر ژر ځانونه په ورکړل سیمو کې له ټینگـېـدلو وروسته مستقل کړل او خپل موقف 

خو له فارس څخه د کهندل په راستـنـېـدلو  دوی له کیاني او شهریکیو سره د هرات رعیت او تابع ول؛ ۀ.له الرې وساتـ

 بخت خپلـې ئسره ۀ کې د علیخان له استوگن کـېـدلو سره سم له هغـ« سه کوهه»دوی له کهندل سره یو ځای سول او په 

زامن پاتې سول یعنی دوست مـحـمد، شریف، شیردل او عظیم. دوست په څخه څلور  خان له ناهوري، عالمۀ. وآزمایـ

د پالر ۀ ز کال کې وفات سو او یو زوی ورڅخه پاتې سو، درویش؛ د۱۸۵۷برج عالم کې د پالر ځایناستی سو، دی په 

او دا له خدمت څخه بیرته راستون سوی وو  میر افضل خان  دـې شریف چې په کندهار کې ئخو اکا ۀ نیوۀ ځای ونـ

                                                           
1
  - Kimak : ژ -یم. کیدای سي قیمک، قیمق، کیمق او نور هم ولوستل سي ۀ د لیکلو په هکله زه ژباړونکی ډاډمن نـۀ نامـۀ ددغـ 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal73.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal73.pdf


  
 
 

 
 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 
 
 

مهال د فارس یو عقیدتمند او کلک مالتړی گرځـېـدلی وو مشري په غاړه واخیسته. څو کاله وروسته کله چې فارس په 

هماغه مهاله وروسته ول  له ـې الس یو کړ اوئدې سیمې باندې برید وکړ دی لومړنی څوک وو چې له فارسیانو سره 

د خپلې »محـمد علي تهران ته  ال څو کاله مخکې خپل زویۀ ړ. دمقام ته پورته ک ۍچې فارسیانو دی د سیستان د مشر

ز کال( کې زموږ له رسـېـدلو ۱۸۷۲د اسیر په ډول سپارلی وو؛   سیستان ته )په « ژ –وفادارې د ښودولو په توگه 

یرته ژ( زموږ له ب –مخکې محـمد علي چې په بشـپـړ ډول فارسي سوی وو خپل پالر ته راستون سو، خو )له سیستانه 

ـې پرېـښـودله او کابل ته امیر شیرعلیخان ته راغی. درویش خان، ئراسـتنـېـدلو سره سم دی هم یاغی سو او خپله کورنۍ 

دی خو بیا هم ۀ د دوست محـمد زوی اوس په بُرج عالم کې اوسـېـږي او سره له دې چې د پــېـښـو له بهـیر څخه خوښ نـ

ورور شیردل په کیمک کې ژوند کوي او د فارس له گټو سره یو ۀ د داخلي؛ ۀ نـ د خپل هـېـواد په سیاسي چارو کې برخه

ۍ وځای سوی دی. د فارس له یرغل مخکې ناهوریان سني مسلمانان ول خو ناهوریان  د خپل مشر شریف خان په پیر

درې نور ۀ د دنو کې ژوند کوي او ۀ چې له سني څخه شیعه ته اوښتی دی، شیعه گان سوي دي. شریف خان په قلـعـ

 زامن په شریف آباد کې دېـره دي. 

سره له دې چې ناهوریان د شمـېـر له اړخه ډېـر لږ او ضعیف ترینه قوم دی خو د فارس د مالتړ له کبله اوس  په 

کورنیو پورته اوړي  ۴۰۰سیستان کې د نفوذ له اړخه پیاوړی قوم دی. د ناهوریانو د ټول قوم شمـېـر په ډېـرې سختۍ له 

 کورنیو ال ډېر وي.   ۱۲۰۰له اړخه ښایي له  شمــېــرد « دهقانان»وی رعیت یا بزگر د دخو 

ز کلونو کې په سیستان کې یا د سیستان په شاو خواوو کې د فارسیانو پر وړاندې د بغاوت پر مهال، ۱۸۷۴ – ۱۸۷۳ په

نازول سو. له دې کبله د بدنیتي د ۀ ـې لرله ونـئهیله ۀ خدمات تر سره کړل خو هغسې چې دۀ ته ښـ وشریف خان فارسیان

کال کې افغان سرحد  ۱۸۷۸ – ۱۸۷۷پراخـېـدلو پایله په دې واوښتله چې شریف د معمول په شان ژمنه ماته کړي او په 

ته ۀ ژ( د–ـې د ځمکو غوښتنه وکړه چې دی په کې ژوند وکړي.  امیر )شیرعلی( )خان ئته راواوښت او له امیر څخه 

فتح ۀ وخت کې په قلعـۀ ځکه په دغـ کرکیله په کې سوې وهۀ او نـۀ چا په کې ژوند کاوۀ چې دا مهال نـفتح ومنله ۀ قلعـ

په عالقو کې ۀ د دفتح باید ۀ ـې قلعـئباندې د سنجرانیو او ناهوریو دعوا او شخړه وه، لکه ابراهیم خان سنجراني چې ویل 

وه او له ظواهرو داسې ښکارېـدل چې دا ۀ مه شخړه نـسنجراني( خو د مشرانو تر منځ په دې هکله کو: وي )وگورئ

ز ۱۸۸۲ز کال په پای یا د ۱۸۸۱خبره د اوس مهال لپاره شا ته غورځول سوې ده؛ خو کله چې امیر عبدالرحمن خان، د 

ۀ ، محـمد شریف غاړه کښـېـښودله او د قلعـۀـې وشاړئ)سرزنش کړ( او له چخانسور څخه ۀ کال په پیل کې ابراهیم وراټـ

او سپین سترگي  يلنډپارۀ د دد ځمکو د تصاحب تصدیق ورکړل سو. سنجرانیو د محـمدشریف دا ډول چارچلند فتح 

 وگڼله او په پاې کې د دواړو قومونو تر منځ دښمني بیا تازه سوه. 

واړو غاړو ز کال کې شریف خان له ډک دیلې او تیرکوه څخه نیولې د سیستان تر بند پورې د هلمند د سیند د د۱۸۸۴په 

او ابراهیم خان ۀ . ِمرک وایي چې دځایه په ښۍ غاړه کې کښته تر ِده کامران پورې د سیمو مشر سردار ووۀ او له هغـ

حاکم علی  دیوې لورې د سیستان ۀ د د «.سنجراني»: خو بیا هم و گورئ –دواړو د یو بل له خویندو سره ودونه وکړل 

ۀ کـُـردي سعید خان سره واد ۀـې د سرحد له یوئوکړ او بلې لور ۀ سره وادمشر زوی « ژ –ـن ئقا»اکبر خان د غاین 

سعید خان، د ابراهیم خان د خور زوی، سلطان علیخان او محـمد علیخان، دوی ټول اوس : د زامنو نومونهۀ د دوکړ. 

خان په خپله په  وروڼه، علیخان او سلطان علیخان، شریفۀ د دفتح کې ژوند کوي، همدا شان ۀ ز کال( په قلعـ۱۸۸۴)

کابل کې وو او شریف خان په کابل کې په بدترینه حالت کې د مرگ تر شیبې پورې په زندان کې وو چې شپږ کاله 
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، په شیعه گان ديۀ نازړۀ نـېـږدې خپلوان ناډاډمنه او زړۀ د داو « شریف خان»" دی : مخکې هلته مړ سو. ِمرک وایي

مهاله چې افغانانو ته راغلی دی په ۀ ول شیعه توب ته اوښتی وو خو له هغـبله وینا کله چې د فارس تر اغیز الندې 

وی په منځ کې ښایي په دیني چارو کې ډېر بې د دڅرگند ډول یو سني دي. د ډېریو نورو بلوڅانو په شان، شیرانزي 

ډول په افغان  پروا وي او هرې هغې اسالمي عقیدې ته په آسانه ور اوړي چې پر دوی واکمن وي. ناهوریان په عام

ـې سیستاني شیعه ئـي کارگرانو کې لږ تر لږه یو په دریم ئخاوره کې سنیان دي. د شریف خان په کروندگرو او اجاره 

 گان دي.

 ۲۵۰یا  ۲۰۰کورنۍ وي چې له دې شمـېـرې څخه  ۱۲۰۰هغه سیمه چې د شریف خان په تصاحب کې ده ښایي په کې 

زوی کابل ته احضار سو او ورپسې د ۀ ف خان له مړینې وروسته د هغــې ناهوري بلوڅان دي." د شریئکورنۍ 

ۀ ، سعید خان پیښاور ته الړ او له هغــېئ تن  تورکستان امیر ته واستول سو خو دی د الرې په اوږدو کې وتـښـتـېـد. یو

مهاله ۀ ی او له هغـځایه د کویټې له الرې سیستان ته راغی. بل تن، محـمد علیخان د هلمند له الرې سیتان ته راغ

ورکوي. له بل زوی ۀ راوروسته په سرحد کې له بلوڅانو سره ژوند کوي چې دی او نور بلوڅان دولت ته مالیات نـ

 بریدمنده سوي خو ۀ له علي اکبر خان څخه کومه یادونه نـد سیستان له مشر سلطان علیخان، د ډگروال ییت مخبر،  او 

عالم وخت فارسي حاکم ۀ او د هغـسول ۀ زامن سیستان ته راستانـۀ غـوروسته د ه نـپـییر وایي چې د شریف له مړینې

ورکړ. په فارسي سیستان کې دغه او د مالک کلی د ناهوریانو یوازیني کلي ول چې  محـمد کلیۀ دوی ته د خواجـخان، 

  ز کال کې لیدلي ول. )بیلو، میتلند، ِمرک، نپییر، ییت(۱۸۹۳بریدمن نپییر په 

دا د نیزارونو یو ډېره پراخه سیمه ده چې د سیخ سر د کانال په : ۶۲ – ۱۰تر  ۶۱ – ۵۰، ۳۱ – ۳۰تر  ۳۰ -۵۵: نـیزار

ناور  کې پرته ده چې پخوا د هلمند د سیند اساسي بستر وو. دا سیمه اشکان او هاموِن پوزک د هامون لهۀ مصب یا خولـ

دی، د اشکین او نیزار تر منځ « اشکاِن چخانسور»په ډډو کې  لویې کښینوتلې ځمکنې سطحې سره نښلوي. د نیزار یا له

ـې پوښلی دی حال دا چې په خپله د ئتوپیر په دې کې دی چې د اشکین دروي یا نیزارونه په عام ډول لوړ او اشکین 

د هندي نوم( او نورو بوټو سره گډ دی.  –ډُب  –)یو ډول واښه دي  «غونډ وږي»ټیټ او له  نیزار د سیمي دروي

ر لمنې پورې تجبه زار د چخانسور له سویله د مارگو د دښتې  هچخانسور له سویل لویدیځه که ورته وگورئ دا پراخ

او لویدیځ لور « دشِت سیاه پوش»او « دشِت الر»تر  ه ځانغځـېـدلی پروت دی؛ ختیځ خوا ته تر خاشروډ، شمال خوا ت

 تر هلمنده غځوي.  انپورې « دشت خواجه رباط»تر 

ته د دهدادي د شمال ختیځ له شپږ مایلۍ څخه « اشکیِن چخاسور»ز کال د نوامبر په میاشت کې ۱۸۸۴لند چې د میت

ـې ئ" اشک په خپله د دروي یوه ښایسته بوټی دی چې د څلور مایلو په پراخوالي دلته په دې سیمې کې : ننوتلی دی وایي

ـې ژور یا ئدي چې ټولې دښتې ته ۀ ارئ پر ځمکه پراتـپه گڼ ډول وده کړې ده. دا بوټي اوس رژیدلي او کواړۍ کو

نصواري رنگ بخښلی دی، او د دښتې د ځمکې سطحه په خپله لږ کښـېـوتلې ده ځکه هم د هلمند او هم د خاشرود ۀ تیار

کې  دلته ډنډېـږي. د اشک بوټو ته د نیزار د درویو یا نیونو په شان اور اچول کـېـږي چې په پسرلېۀ د سیالبونو اوبـ

وي دلته باید په کافي اندازې ۀ له دې ښکاري چې که سیالب وي یا نـ خوراک وي؛ۀ ـې د مالڅر لپاره ښـئنوې نارونه 

سي. د اشکان په هکله یو د پام وړ ټکی دا دی چې دا له حده وتلی زیږتوب ۀ باران وورېـږي چې دا بوټې بـېـرته شـنـ

و الندې په خټو او کچړو ډکه کړې وه خو بیا هم دا بوټي د ځمکې پر سر لري. ما ولیدل چې دا ټوله سطحه څارویو ترپښ

ې ولسوالۍ لس د دمایل مربعو په اوږدوالي نیغ نیغ درېـدلي ول. ما ته د پلټنۍ په لړ کې وویل سول چې دلته  رود څلو
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ي، د هلمند د پسونه څري. دومره څاروي د کال لویه برخه په نیزار کې څر ۱۵۰۰۰تر  ۱۲۰۰۰، کورني څارويزره 

لگن د شمال پر لوړو سطحو باندې هم پسونه څري. په پسرلي کې کله چې له سیالبه وروسته نوي نودې یا نارونه سر 

ووهي دا ټول په اشکان کې راټولوي او د دریو میاشتو لپاره )اپریل، مې او جون کې( د څارویو خوراک کـېـږي چې له 

د اشکان د ځمکې سطحه دومره سخته او زیږه ده چې پر  کـېـږي."ۀ راستانـ هغو میاشتو وروسته دوی بیرته نیزار ته

علي ته که د  نادـې د آس پر شا له یو لږ څه ستونزو سره سفر کوالی سئ. په ځانگړې توگه ابراهیم آباد، کنگ یا ئمخ 

 ه کوونکی دی. ښتی باد یو څه ستوماند داوښانو د تگ ښـه په نښه سوې الر ونیسئ. خو د الرې په اوږدو کې 

چخانسور ته له رسیدلو یو نیم مایل مخکې اشک خالصـېـږي او له همدې ځایه وروسته ان تر حصار پورې ځمکه ټوله 

کرل سوې ده. دلته د اوبو لگولو بې شماره خندقونه سته خو ویل سوي چې د ځمکې حاصالت تر ډېره د سیالب په اوبو 

 پورې تړلي دي." 

 : لي ديِمرک الندې معلومات لیک

ده. ۀ ـې ښکاري په هیڅ ډول حاصلخیره یا محصول ورکوونکې سیمه نـئ" نیزار هماغسې چې له بڼې او نوم څخه 

څړ ۀ و د مالڅر لپاره فوق العاده ښـڅاروی وکورنیدروي ښه کټبون او بوریا ورکوي او هماغسې چې پورته وویل سول د 

په  کورني څاروي استوگنې دي. –د درویو په منځ کې تل  ۀـشپانپووندگر کوچیاني وې د دځای دی. لویې لویې رمې او 

پسرلي او دوبي کې په درویو کې څري او د سیالبونو پر مهال خپلې رمې د لویو لویو جبه زارونو پټیو ته بیایي او هلته 

ل ډکوي او په ـې پیایي. په مني کې دروي سوځول کـېـږي او نوي نارونه او نودې او بوټي پووندې په حاصلناکه ډوئ

و لیرې لیرې ځایونو څخه نیزار ته راوړي. د نیزار تل ډېـرله  يکورني څارو رمه وال پووندگر خپلهمدې دلیل ده چې 

د استوگنې وگړي له درویو جوړو جونگړو کې ژوند کوي او خپل غالت د چخانسور د سیستان له کلیو څخه اخلي.  –

رمند کولو لپاره کرایه ورکوي او د د دکروندگرو ته  ، خپل غوایي او نور پرمهال درمندونو کورنیو څارویو څښتنان  د

د محصول سیره غالت اخلي او که قبله کې په کرایه سي نو  ۶د ټکولو لپاره د ورځې  هر سر غوایي پر سر د جواورو 

پیمانه سیستان او فراه  دوی اخلي. دوی د ژیړو غوړیو پریمانه او لویهانگلیسي َمونډه(  ۸سیره ) ۱۰د هر خروار پر سر 

ویل سوي چې د نیزار د سیمې غوایان کله ناکله ان شمال ته غوایي برابروي.  ته لیږدوي او د ټولې سیمې لپاره قبله یي

نسل ۀ پورې، تر کندهار او ختیځ پورې د پلورلو لپاره لـېـږدول کـېـږي. دا غوایان د ښـ« ژ –شینډنډ »تر سبزوار 

وی رنگ معموالً تور وي. ښکاري چې د نیزار پووندگر دې له بیال بیلو د دکي او پیاوړي دي. دي خو ټنډۀ ښکاري، واړ

لپاره ۀ ـې دغو جبه زارونو ته د ځان د خوندیتابـئکډوالو قومونو څخه وي چې د تـیرېـگرو د پرله پسې تیریو له ویرې 

پیرایباره، کندا فقیرا، گمزه، شیخ حسیني، : يغو قومي ډلو د څانگو نومونه په دې ډول راپور سوي دد دپناه راوړې ده. 

وی اکثریت شیعه تاجیکان دي د دسنگلیچي، رکشاني، گونډه، ده مرده، بـُـزي، کوهکن، کریم کـُشته، سروني او گال بچه. 

د سیستان اصلي اوسـېـدونکي وي. رکشاني او سروني ظاهراً د بلوڅي طوایفو څانگې دي. ډېـره  ـېئاو ښایي یو شمـېـر 

تر السه کړو. دغه الندیني  شمــېــرپه هکله دقیق  شمــېــرو د څاروی وکورنیگرانه ښکاري چې د نیزار د اوسیدونکو د 

چې زموږ )برتانویانو( دي معلومات باید لږ په احتیاط ومنل سي؛ دغه معلومات یوازې د نیزار د ختیځې برخې په هکله 

 : د مارش په الرې کې راتلل
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 شمــېــرو کورني څاروید  د څښتنانو نومونه وکورني څاروید 

 سره ۷۰۰ لري: کلبالي بلوڅ

 ۲۵۰۰ کونډا قومي څانگه

 ۱۰۰۰ کوهکن قومي څانگه

 ۶۰۰ کریم کشته

 ۱۵۰۰ سروني

 ۲۰۰۰ مراد خان بلوڅ

 ۱۵۰۰ سید جالل الدین

 ۲۲۰ شاه ولي گزمه

 ۲۰۰ رکشاني

 ۶۰۰ گالبچه قومي څانگه

 ۵۰۰ ښادي بلوڅ

 ۶۰۰ ، ده مرده څانگهڅرگند

 ۱۵۰۰ پیرای، د نیزار د وگړو ملک
 

ې ایښودلو حق چې پووندگر په کې خپل څاروي په نیزار کې وپیایي او مالیه ورکړي یو ځانگړی ی" د پووندې د مال

 سیمې او نیږدې شاو خوا کېۀ د دامتیاز دی. ابراهیم خان د هر څاروي پر سر یو غیران له هغو پووندگرو اخلي چې 

فارسیان د  څخه دا امتیاز واخلي او په خپله به مالیه راټوله کړي.ۀ دۀ لـ سته چې افغانان بهۀ خپل څاروي پیایي. شک نـ

سي، خو ۀ ـې ټولوي تصدیق کـېـدالی نـئنیزار په فارسي خوا کې خپل مالیات ټولوي. د مالیې هغه اندازه چې فارسیان 

( روپیو پورې په کال کې رسـېـږي." ۸۰۰۰غیرانو ) ۲۰۰۰۰شلو زرو  ـې ترئپه تخِت شاه کې ویل سوي چې مالیه 

هامون. )میتلند. : آنې مالیه ایښې ده." وگورئ ۸" امیر په پووندو کې د هر مال پر سر د کال یوازې : میتلند وایي

 پیکاک. ِمرک(

رونو څخه راځغلي او د دا د یوې ډېـرې مهمې نالې نوم دی چې د بلوڅ له سرحدي غ: ۶۳ – ۵۸،  ۳۰ – ۱۰: ناالپ

ناله هم ورسره یو ځای کـېـږي. )آی. بي. سي.(. د « اوَرک»اربو په لویدیځ کې په لوط کې ډوبـېـږي. په الره کې د 

 کې واقع ده.  ۶۴ – ۵۱،  ۲۹ – ۳۳یوه څاه هم په ۀ په نامـ« نالف»یا « نال آب څاهان»

  ۶۰ – ۵۹،  ۳۲ – ۲۶: داغِ نمدي: وگورئ: نـَـَمـدي او نـاومید

مایله کښته د سیند پر غاړه یو کلی دی. دې کلي کې د  ۱۲ څخه له فراه د فراه روډ پرغاړه: ۶۲ – ۲،  ۳۲ – ۱۴: نـَـو ِده

د کورونه دي. بارکزی عبدهللا خان چې د نفوذ خاوند سړی دی  ۳۰۰بارکزیو او فارسیانو وگړي اوسـېـږي چې ټول ټال 

، ۳۳ – ۲۰مایلۍ کې په  ۸نډ د شمال ختیځ په  بل کلی د شینډۀ نامـۀ ومات( په دغـې کلي ملک دی. )ایس. ایم. بومي معلد

 کې واقع دی.  ۶۲ – ۱۵

. د نوزادو کلی د چې اوس دویمه درجه ولسوالي دهدا د پُشِت روډ یوه عالقه داري وه : ۶۴ – ۲۸،  ۳۲ – ۲۴ :نوزاد

کورنۍ په کې ژوند کوي. نوزاد د گرشک له شماله  ۴۰۰نوزادو د سیند پر غاړه واقع دی او ویل سوي چې د بارکزیو 

 مایله واټن لري. )صاحبداد خان( ۴۱

 هټۍ ) د جامو، غالتو او میوو( لري ۶کورونه،  ۶۰)هندی مخبر او کشاف وایي( چې نوزاد 

ت، خرواره غالت په کې زیرمه کـېـږي. )بومي معلوما ۳۰۰او ویل سوي  ستهنوزادو کې د غالتو یو دولتي گودام 

۱۹۰۵) 
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تر اوسه پورې عامه انگیرنه دا وه چې د گرشک له شماله تر تایمني او د هزاره گانو تر  هماغسې چې مخکې مو وویل

ې سیمې لویدیځه برخه نوزاد د دپـېـژندل کـېـدله، خو دا لویه سهو او تیروتنه وه؛ ۀ پولې پورې سیمه د زمینداور په نامـ

 گڼ وگړې سیمه ده. نومـېـږي. نوزاد ډېره حاصلخیزه او 

 

 قوم شمــېــرد کورنیو  کلی

 نورزي ۲۰ اختک

 نورزي ۳۰ امام رباط

 نورزي ۴۰ سفید بید

 نورزي ۵۵ گرز

 نورزي ۲۵ غمباد

 نورزي ۱۵ سرغټه )گـُرز(

 نورزي ۱۵ کجکي

 نورزي ۱۰ سِر تزنای

 علیزي ۵۰ د محـمد اکرم خان کال

 اسحاقزي ۱۵ بگهټه بــَـغــَـټــه

 نورزي ۴۰ ـُـندو خان کالد ش

 علیزي  ۱۰ سرخ بید

 علیزي ۳۰ سیاه خوله

 اسحاقزي  ۲۵ کاه ریز سرهنگ

 نورزي ۱۲ چهل چراغ ـــ

 پوپلزي ۴۰ مټه ـــ

 اسحاقزي  ۲۰ ـــ بازار

 الکوزي ۵۰ خینجک ـــ

 کيالم ۴۰ خینجک علیا ــ

 الکوزي ۳۰ خینجک سفلی ــ

 علیزي ۷۰ ـــ صمد

 علیزي ۱۱۵ گر اعظم  گـُـرازم ـــ

 بارکزي ۱۵۰ پټان ـــ

 علیزي ۳۰۰ ــــ انجیران

 بارکزي ۴۰۰ نوزاد کالن ـــ

 بارکزي ۴۰ چنگولک ـــ

 بارکزي ۵۰ ِده میان ـــ

  بارکزي، ُسرکاڼي ۲۰ ِده بلوڅ ـــ

 ُسرکاڼي ۱۵۰ روشن آباد ـــ

 بارکزي، اڅکزي او الکوزي ۴۰۰ افغان ـــ

 بارکزي، الکوزي ۴۰ خوله جمال ـــ

 بارکزي ۲۰ جالل الدین ـــ

 الکوزي ۲۵ قلعه ُسرخک ـــ

 اسحاقزي  ۵۰ ـــ رزدان رحیم

 علیزي ۷۵ ـــ رزدان کالن

 اسحاقزي ۷۰ ـــ بزدان تهورودک

 اسحاقزي Pavab ۱۰ پواب  ـــ

 اسحاقزي Deh Khamak ۱۲ ِده خمک ـــ

 علیزي ۴۰ ـــ تنگي علیا 

 اسحاقزي ۳۰ ـــ تنگي سفلی
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 اسحاقزي Kanai ۳۰ کنای ـــ

 اسحاقزي ۲۰ کله بادام ـــ

 اسحاقزي ۱۰۰ دوراهي میان

 او مالکي Khawai ۴۰  خاوای

 اسحاقزي ۳۰ گـُرده

 اسحاقزي ۱۵ ُسندوۀ چشمـ

 اسحاقزي Anjirai ۲۰ انجیرای

 اسحاقزي ۱۵ کاه ریز گل آباد

 اسحاقزي ۱۰ علي خفهـــ 

 اسحاقزي ۱۰ گیلدان خفه ـــ 

 مالکي ۱۰ شمس آباد ـــ 

 مالکي ۱۲ غوریان ـــ

 مالکي ۳۰ دل آرای ـــ 

 اسحاقزي ، مالکي ۹۰ وتراب ــ 

 اسحاقزي ، مالکي ۳۵ سرغل ـــ 

 اسحاقزی  ۲۰ ـــ دره

 اسحاقزی Altegai ۱۰ التي گای ـــ
کنای  ــ

 کور

کنیا  ـــ

 اسحاقزی Kania Kor ۶۰ کور

 اسحاقزی Barnazad ۲۰۰ بر نازاد ــ
 اسحاقزی Baisufi ۵ بَی صوفي ــ

 اسحاقزی Dossang ۱۵۰ دوسنگ ـــ

 سنگه وان ــ
Sangawan 

 اسحاقزی ۲۳

 څنگه وان ــ

 اسحاقزی Mianji ۴۰ میان جي ــ

 اسحاقزی ۲۰ مصلحتــ  

 اسحاقزی ۲۵ شاه محـمد ـــ

 اسحاقزی ۳۰ دَربــُـند ـــ

 اسحاقزی ۲۰ رباطـــ 
 اسحاقزی Ki'i Siah ۲۵ کی ی سیاه ـــ

 پوپلزي ۱۰ غوره تک ـــ

 بارکزي ۱۰ غورک ـــ

 پوپلزي ۷۰ جهازي ـــ

 پوپلزي ۱۶۰ کــُـشک ـــ

 ته بوت ـــ
Tabut 

 اڅکزي، نورزي ۶۰

 تـَـبـَت ـــ

 پوپلزي ۱۰ چاومي ـــ
 اڅکزي Gins ۱۱۰ جینس ـــ گینس

 الکوزي ۳۵۰ ـــ دهانه

 لکوزيا ۴۰ کاریز

 الکوزي ۴۰ ــ ملنگ

 الکوزي ۲۰ ــ دیوالک

 مالکي ۳۵ ــ لرغر

 بارکزي ۲۵ ـــ جمشید

 بارکزي ۴۵ ـ میش مست

 اسحاقزي  ۱۰ ـــ محـمد 

 اسحاقزي ۱۵ ــ خیرالدین

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 
 
 

 اسحاقزي Barang ۲۰ ــ بََرنگ 

 سعید ۱۲ ــ سیدا

 مالکي ۲۰ ــ سادات کال

 ينورزي، اسحاقز ۲۵ ــ محـمد آباد 

 بارکزي ۵ ــ احمد آباد 
 نورزي Naoghan ۴۰ زیارت خواجه، احمد ناوغان 

 نورزي ۱۲ کاه ریز فقیران

 نورزي Mulyanuddin ۲۰ ــ مولیان الدین

 نورزي ۱۰ ــ شاه میرزا

 نورزي ۵ ـــ جمال

 نورزي ۱۰ ـــ لنگر

 نورزي ۴۰ ـــ میان شهر

 نورزي Kisimabad ۵ ــ کیسیم آباد 

 یم آبادقســ 

 نورزي Chinagi ۱۵ ـــ چینه گي

 نورزي Lupatu ۱۰ ــ لوپتو 

 نورزي Panatu ۲۰ په نه توــ 

 نورزي Balagak ۱۲ ــ بالگک 

 ــ باالگک

 نورزي Orghulai ۲۰ ــ اورغولی

 نورزي ۳۰ ــ ناو

 نورزي ۳۰ ــ سنگ

 نورزي ۳۰ ــ جـَـلــَـکــَـی 

 زينور Ulgak ۱۵ ــ ول گک 

 نورزي ۶۰ ـــ نو ِده

 نورزي ۱۰ ــ چاه گلي

  ۱۰ ــ هللا قلي

 Manzarak ۱۰  ــ منزرک
 ــ منظرک

 Navak ۱۲  ــ نـَـَوک

  ۲۵ بیابانک

  ۲۰ ـ دو شاخ

  ۴۰ ــ گونده چاه

  ۵۷ ــ خواجه الفت

  ۲۵ ــ چاراب

  ۲۵ ــ دربند

  ۱۰ ــ لوندي

  ۵ ــ کرکان

 نورزي ۲۰ یز عابدوکاه ر

  ۱۲ ــ اجرم

  ۱۰ ــ بخش آباد

  ۲۰ ــ فیض آباد

  ۲۵ ــ َریز آباد

  ۲۰ ــ پر دل خان

  ۳۲ ــ لــَـر

  Pachrabia ۲۵ ــ پچ َربیا
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 
 
 

  Lora -i -Mir ۱۵ لوره ی میرــ 

  ۳۵ ــ چک آو

  ۲۰ ــ لوله زنگي

  ۹۰۰۰ کوچیان

  ۱۴۶۵۸ ټول ټال
 

 بیانور 

 

 :نوزاد روډ

 
 

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