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 لودویک آدمک
 

" دا یو سیند دی چې د زمینداور په لویدیځ کې د سیاه بند له غرنۍ لړۍ راپورته : ۶۴ – ۵۷،  ۳۲ –: نوزاد روډ

مایلو لپاره لومړی ختیځ بهیر نیسي، له بَرنوزاده سویل ختیځ لوری نیسي او بیا سویل ته تاویږي او  ۱۵کـېـږي او د 
وړوي او تر هغو په همدې انحنا کې ځغلې چې د گرشک د سویل له هلمند او موسی کال سره یوازې انحنا یا قوس ج

د ټیټیو سطحو د خوړونو  و دنوزادد سیند سره د بَر نوزاد او ۀ له دغـي. سمایلۍ کې له هلمند سره یو ځای  ۷په 
ه مایله لیرې په وروستي ټکي کې هلمند ته وغورځي یو ځای کـېـږي او دا دواړ ۱۷مخکې له دې چې ۀ پریمانه اوبـ

یادېـږي. د نوزادو د سیند دواړه غاړې گڼ استوگنې دي او فوق العاده ۀ نامـۀ خوړونه په گډه د سیاه مینار په یو
 کرکیله په کې سوې ده خو د سیند بستر ددوبي میاشتو کې وچ کـېـږي."

همدې خبرې  دکه چیرې دا فرضیه ومنو چې د نوزادو سیند له هلمند سره د گرشک په سویل کې یوځای کـېـږي نو 
سادات د سړک په هکله په خپل راپور کې وایي چې " ۀ قلعـ –وروستۍ برخه ظاهراً سمه ده ځکه ییت د گرشک 

څه ناڅه څپانده  مایلو لپاره ۱۰لومړیو  دتر پایه د یوې مخ خالصې وچې دښتې په منځ کې تر پایه ځغلي چې سړک 
چو نالو له بستر څخه تـېـرېـږي. ددې سړک په اوږدو کې او د دوه وو و یا متموجه بڼه لري او  ډېـر ډبرین دی

 سته. )یوسف شریف، ییت(ۀ نـۀ قطعاً اوبـ
 سیاه بند: وگورئ: نارام

دا د یوې دښتې نوم دی چې د فراه روډ او خشک : ۶۱ – ۵۶، تر  ۶۱ – ۱۴، ۳۲ -۱۰تر   ۳۱ – ۵۰: نارمـُـنگ
ـېـرېـږي او ویل سوي چې لویدیځ لور ته د هاروت روډ هرات سړک ورڅخه تـ –روډ تر منځ واقع او د الش جوین 

ـې ئدا مخ خالصې دښته نسبتاً همواره ده او یوازې په ډېرو لږو ټیټو بوټو پوښلې ده. خاوره  پر خوا غځـېـدلې ده.
او کله نا کله د رسوبي  خاورې سره گډ دي« د ُرس ډوله »جغل لري، دا جغل  له سور بخونې مټینې خاورې 

پورې ال دا ده چې دا رسوبي برخې د جغل لرونکي برخې په ۀ په زړ ي ټوټې برخې هم راښکاره سي.ځمکې ټوټ
پرتلې ال کلکه او ټینگه ده او په ځینو ځینو ځایونو کې دومره نرمه ده چې شدیداً پرسـېـدلې یا متورمه سوې وي. خو 

 نو د خوځښت لپاره مناسبه ده. ـې د توپوئد سیمې اساسي برخه دومره ټینگه او کلکه ده چې هره برخه 
شمال لویدیځه گرد چاپیره تر لویدیځ شمال  –ددې دښتې په هر ټکي کې پوځي موقعیت نیوالی سئ، له شمال 

د  خپله مایلو پورې کتالی سئ. خو ځمکه په ۴تر  ۳لویدیځه مخامخ د لیدلو پراخه جبهه او منظر درکوي چې له 
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ً نسبي تفوق هم سي ورکوالی، خو د صحرایي مورچلونو جوړول ځکه آسانه دي چې د ۀ نـ قوماندې لپاره تقریبا
 دښتې سطحه په عام ډول نرمه ده.

ز کال د ۱۸۵۹او دا باید په یاد ولرو کله چې د د جوین د ختیځ د دښتو په پرتله بوټي ډېر دي؛  دې دښتې کې دلته
په اوبو پوښلی وو. ددې دښتې شمالي برخه  مارچ په میاشت کې خانیکوف دلته راغلی وو دا ځای ټول په بشپړ ډول

 یادېـږي. ۀ په نامـ« دشِت خـُـشک روډ»د 
« شیب الره»کې ده او تنگ دی. سړک ته باید  ۱۰په  ۱له دې دښتې څخه خاشروډ ته د کښته کـېـدلو شیوه والی 

 . کې ښیي ۶۱ – ۳۰، ۳۱ – ۵۲ځای په ۀ اوسنۍ نقشې د دغِل نرمونز په نامـجوړه سي. )میتلند، پیکاک.( 
هرات د سړک پر غاړې د خشک او فراه روډونو تر منځ یو کلی  –د الش جوین : ۶۱ – ۳۴،  ۳۱ – ۵۵: نارمنگ

 (۱۹۰۴دی. )ایس. ایم. تییت 

 نارُمنگ: وگورئ: نار ننگي 
 ناهوري: وگورئ: ناروی

 همایلۍ کې یوه کال د ۹د گرشک د سویل لویدیځ په : ۶۴ – ۲۱،  ۳۱ – ۴۵ناصر :: ناظر
 خاشروډ: وگورئ: ناصرالدین
کورونو یو بلوڅي کلی دی چې له چهار برجک څخه څو مایله کوز د  ۶۰دا د : ۶۲ – ۰۰،  ۳۰ – ۱۹: نواب خان

پسونه  ۱۰۰، کورني څارويسره  ۱۴۰تنه دی چې  ۲۵۰هلمند د سیند پر ښۍ غاړه واقع دی. د کلي د گړو شمـېـر 
 او وزې لري.

کانال په مرستې ۀ خروار غالت حاصل لري. دا ځمکه د یو ۲۵ـې ئه چې هره قلبه قلبې د ۱۲ـې ئکرنیزه ځمکه 
خړوبـېـږي چې د کلي د اوسني ملک پالر جوړ کړی وو، نوموړی نواب خان نومـېـږي. دلته د هلمند بلې غاړې ته 

 (۱۹۰۳د تیریدلو لپاره یو گودر هم سته. ) ایس. ایم. ونلیس. 
دا له گالور څخه تر لنډي محمـد امین پورې د هلمند پر غاړې د تللي دښتـني : ۶۴ – ۲۵،  ۳۰ – ۴: نواب خان چاه

 سړک په اوږدو کې یوه څاه ده.
د  ترمنځ دښته سیستان –هلمند ددرې او د نوشکي  دددې ځای اهمیت په دې کې دی چې د نقشې له مخې ظاهراً 

 ه سره ونښلوي. الرې د پیوستون خنډ گرځي او دا ځای کوالی سي دا الر سوداگریزې
فوق العاده عالي او پریمانه دي. دلته د اوښانو څړ ځای هم سته. تورن وب وییر وایي چې دا څاه د  ـېئ ۀاوبـ

نوک »او « شورو»کرښه جوړوي. دغه کرښه له  هریگستان او د لوط د یوځای کـېدنې په ټکي کې د څاه گانو یو
له کاره لویدلې څاه گانې دي او بیا  ۲ته د دوه نیم مایلو په واټن  څخه پیل کـېـږي، چې له دې ځایه لویدیځ لور« څاه

خپلې رمې د دلته د ژمي په میاشتو کې ۀ درې شپانـد مایلو په واټن نورې دي. د هلمند  ۶۰همداسې ختیځ لور ته د 
 (۱۹۰۳پیولو لپاره راوړي. )ایس. ایم. 

 نو ِده، نوزاد: وگورئ: نو 
 خاشروډ: وگورئ: نظر
 ۶۴ – ۲۱، ۳۱ – ۴۵: ناصر: گورئو: ناظر

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۰د چهاربرجک د لویدیځ په : ۶۱ – ۵۲،  ۳۰ – ۱۸: نیک محـمد 

د نیمروز والیت پخوا او د لرغوني : ۶۳ – ۳۰تر  ۶۰ – ۵۰،  ۳۱ – ۵۸تر  ۲۹ – ۲۸: نیمروز

کې پروت یو والیت ۀ ان په وروستۍ څنډاو د افغانستۀ یادېـدۀ سیستان په لرغونو مهالونو کې د چخانسور په نامـ
کیلومتر  ۵۴۳۳۶ نیمروز ز کال پورې نیمروز د فراه د والیت یوه برخه وه.۱۹۶۴دی. په شلمې پـېـړۍ کې تر 

کلي لري او د وگړو  ۶۲۰مربع مساحت لري او په افغانستان کې د مساحت له اړخه دویم لوی والیت دی. نیمروز 
تنه استوگن وگړي لري.  ۱۷۳۷۰سوی دی؛ زرنج ددې والیت مرکز دی چې تنه اټکل  ۱۲۴۹۲۴ـې ئشمـېـر 

نیمروز په لویدیځ کې له ایران سره سرحد لري او د افغانستان په والیاتو کې په شمال کې له فراه او ختیځ کې له 
 کندهار کې سره پوله لري. نیمروز له پاکستان سره هم گډه پوله لري. 

دویمه : دویمه درجه ولسوالي؛ چهار برجک: اصلي چخانسور: احدونو ویشل سوی دیدا والیت په الندنیو اداري و
: عالقه داري؛ او کنگ: څلورمه درجه ولسوالي؛ میل کورکي: درجه ولسوالي؛ خاشروډ: عالقه داري؛ الش جوین

 .څلورمه درجه ولسوالي
روِد شاه، : ـې دا ديئواړه سیندونه   یا ادرسکن، هلمند او خاشروډ. –فراه، هاروت روډ : د نیمروز عمده سیندونه

ۀ ـې د یادولو وړ دي چې کوئروِد خـُـسپاس، روِد کافیري، رام روډ، سنا روډ، روډ کل او روډ گلگال. دوه غرونه 
د ځمکې کښیناستلې یا ټیټې سوې  ناورونه یا ملک سیاه نومـېـږي. دې والیت کې د هامون بې شمـېـرهۀ سیاه او کو

هاموِن : ـې دا ديۀ ئـې موقتاً تر اوبـو الندې پټې دي او تر ټولو مهم هغـئـماً او ځینې ئـې دائبرخې دي؛ ځینې 
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د مارگو دښته، دشِت جهنم )جهان ُدم(، د : ـې دا ديئبري، گودزیره او هاموِن ضحاک. دښتې صپوزک، هاموِن 
 . ترخو دښته، دشِت امیران، دشِت گودزیره او دشِت ارتوم

عمدتاً په کرهڼې او مالدارۍ والړ دی. مالوچ او غنم د والیت بنسټیز کرنیز محصوالت دي. د  ددې والیت اقتصاد
 ۱۰۰۰سره پسونه،  ۲۳۴۰۰۰د اوسنیو سرچینو پر بنسټ په نیمروز کې د بوده یا کورنیو څارویو شمـېـر  افغانستان

 ۱۸۶۰۰۰، ۀخر ۳۲۰۰۰آسونه،   ۲۰۰۰اوښان،  ۱۳۰۰۰غوایي،  ۳۱۰۰۰وزې،  ۸۴۰۰۰سره د قره قل سیرلي، 
 ۱۲۰د سطحې پر مخ مالگه سته. باِد  نچرگان دي. د ال نورو معلوماتو لپاره وگورئ راتلونکی جدول. د هامو

ورځو لپاره چلـېـږي. له همدې کبله ده چې دلته دې والیت کې د پریمانو بادي ژرندو شمـیـر لوی  ۱۲۰د  روز،
 .دی

ز کال ۱۹۶۵ستر سیالب په دې وروستیو کلونو کې په ر ټولو لوی او سیالب دې والیت ته یو متداوم گواښ دی، ت
 کې راغی.

 ۵۶۰کیلوواټو د بریښنا د تولید جنراتور تر السه کړ. رزنج کې  ۶۰د والیت مرکز زرنج په دې وروستیو کې د 
ځي لري. د هټۍ، یو روغتون او یوه لیسه سته. هره ولسوالۍ ددې والیت یو لومړنی ښوونځی او څو کلیوالي ښوون

 . یادېـږي زرنج له چخانسور سره نښلويۀ په نامـۀ پلـ« غرغري»خاشروډ له پاسه یو نوی پُل چې د غورغوري 
 .فراه او چخانسور: ز کال مخکې د نیمروز په هکله د نورو معلوماتو لپاره وگورئ۱۹۱۲له 
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 ځمکې

 ۴۴۲۹۴۰ ۴۹۵۹۰ ۴۰۰۳۰ ۷۷ ۱۲۲ ۱۰۰۰ ۳۵۴۳۹۰ ۸۵۲۰ ۵۷۳۰۰ ۳۸۴ کنگ زرنج

 ۱۵۵۷۷۰ ۵۷۸۰ ۱۲۰ ۲۴ ۹ ـــ ۱۳۹۳۹۰ ۲۵۰ ۱۱۴۰۰ ۲۶ چهار برجک

 ۱۴۶۱۰۰ ۱۰۴۵۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ـــ ۱۳۶۸۱۰ ۲۲۳۰ ۲۰۷۰۰ ۲۲ جوین

 ۲۷۷۳۰۰ ۲۴۴۴۰ ۲۰ ۱۲ ۳۰ ـــ ۲۵۴۹۲۰ ۶۶۲۰ ۱۵۹۰۰ ۱۰۵ چخانسور

 ۱۶۶۱۱۰ ۱۸۴۳۰ ۸۱۲۰ ۱۳ ۱۰ ـــ ۱۴۴۶۴۰ ۷۰۰ ۱۱۰۰۰ ۳۳ خاشروډ

 ۲۱۷۳۰۰ ۱۹۲۱۰ ۳۰۰ ۴ ۱۲ ـــ ۱۹۸۸۷۰ ۲۶۰ ۲۸۰۰ ۳۴ میل کورکي

خوا اټکل سوي دي. د ځمکو راکړل سوې اندازه په  ـیوي شمـېـرې په کابل افغانستان کې د کرنې د وزارت د پالن د ریاست لهئپورتنۍ احصا

 ایکره ده  ۴۷۸۴ ۰مترمربع یا  ۱۹۳۶مترو کې یا  ۴۰۰متره په  ۴۴جریب مساوي په  ۱جریب ده. 
 

د افغانستان د سویل لویدیځ سیمه په ځانگړې توگه سیستان چې د اوسني نیمروز والیت یوه برخه جوړوي د لرغون 
ه لرلو بډایه سیمه ده. په دې سیمې کې د لرغونپـېـژندنې یو شمـېـر پلټنې سوې دي، پ پـېـژندنې د  گڼو سیمو په

هنر د تأریخ پلـټــڼې د دیپارتمنت د پوهانو یوې ډلې دې  -ختونو کې د بُـن د پوهنتون د ختیځ ونـېـږدې  تــېـرو
و په هکله الندې معلومات وړاندې ددې انستیتیوت د پلټن 1سیمې کې پلټنې او څـېـړنې کړې دي. پوهاند کالوس فیشر

 : کړې دي
هنر د تأریخ  –د بُـن د پوهنـتـون د کارتوگرافۍ او ټوپوگرافۍ د انستـیـتـیوت په همکارۍ ددې پوهنتون د ختیځ 

ډیپارټمنټ د افغانستان په سویل لویدیځ کې په ځانگړې توگه د نیمروز په والیت کې د لرغونپـېـژندنې د سیمو  پلټنې
ۀ نامـپه « درنگیانا»د  دغه سیمه  هخامنشیانو او یونانیانو یعنې لرغونې نړۍ . ې تر الس الندې نیولې دهیوه سرو

په  .کړې دهۀ یادۀ په نامـ هـېـواد" )یعنی د خراسان سویل(" سویلي  – اونیمروز  د ساساني سرچینې  او .یادوله
لویدیځ  څخه د چې له هغه يدیادې سوې ۀ ن په نامـاسالمي تواریخو کې د کوز هلمند د دواړو غاړو سیمې د سجستا

کله ناکله ادلونونو . د سره مترادفه ووۀ وروستی نوم مشتق سوی او اغلباً د زرنج د مرکزي ښار له نامـ سیستان
ۀ ترڅ کې لومړی قلعـ د نولسمې پـېـړۍ والیتي پالزمینه ېبرخد افغاني سیستان  ول چې د بدلونونو په پایله کې

د لرغوني ۀ ي. اوسمهال دا والیت د هغـسوالیت پالزمینه د  ،الش جوین او بیا چخانسور ۀسې قلعـکنگ ورپ
پر ۀ د لرغوني نامـۀ بیا نومول سوی دی او د والیت نوې پالزمینه د هغـۀ تأریخي نوم پربنسټ د نیمروز په نامـ

 بنسټ زرنج نومول سوې ده. 
)مصنوعي « تـیـپو»دې ځای په کثیرالعددو بې سارو  ارو نښې ددې سیمې د ماقبل التأریخ او د تأریخ د اعص د

، له خټو جوړې خښتې او د  دي غونډۍ د استوگنې د سیمو پر ترتب او تسلسل داللت کوي( کې منعکس سوې

                                                           
1 - Professor Klaus Fischer 
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ـې همدا نښې دي. جغرافیه پوهانو، ختیځ ئاو له پخو خښتو د جوړو ودانیو پاتې شونې پاتې شونې،  وویجاړ ووران
، اې ستین اي هرزفلد، آر. گریشمن، جې هاکین، ډبلیو فیرسرفیس او «جي پي تییت»لرغونپوهانو لکه  پوهانو او
ـې کوالی سو د لرغونو مهالونو د ئزموږ پاملرنه هغو بډایو عتیقه بقایاوو ته راوړوله چې له یوې خوا  2ن. هاموند

 و. کړمي کالسیکو سرچینو تر رڼا الندې تفسیر ـې د اسالئاوبولگولو د سیستیمونو بنسټ تفسیر کړو او له بلې خوا 
په دې وروستیو وختونو کې د سیستان په دواړو ایراني او افغان برخو کې جیولوجیکي، هایدرولوجیکي او 

په ماقبل التأریخ سیمې کې  «شهر سوخته»د  3آرکیالوژیکي یا د لرغون پـېـژندنې څـېـړنې پیل سوي دي. ایم. توسي
جي »د هخامنشیانو د دور پلټنې پیل کړي دي.  «ُغالمانۀ دهانـ»په ایران کې د «  4یو سیَرتو»او کـېـدنې پیل کړې 

په سیمې کې د  6د افغان سیستان د سویلي برخو د ماقبل التأریخ د اعصارو څـېـړنه کړې ده؛ ډبلیو تَرودیل«  5دیلز
هنر د  –ال کې د بـُـن د پوهنتون  د ختیځ ز ک۱۹۶۹تأریخ د اعصارو د تأریخي بناگانو څـېـړنه تر سره کوي. په 

تأریخي څیړنو دیپارټمنټ د افغان سیستان د شمالي برخو د آرکیالوژیکي نقشو په ایستلو پیل وکړ چې عمدتاً په کابل 
 ایستل کـېـږي.  انستیتیوت د هوایي عکسونو پر بنسټ د کې د کارتوگرافۍ

د  ې کواړۍ کواړۍ پاتې شوني تفسیر کړو. موږ باید لومړیاوس موږ هڅه کوو چې د لرغونو آثارو له حده وتل
پورې تړلي متروک کلي او  یسیندونو د شبکو، لویو کانالونو، کوچنیو ویالو او د اوبو درسوباتو نښې او په دو

ته  ویا بیلون وورپسې د دیوالونو سیستیمونه او تیپې گورو چې د کیندونکو یوموناستحکامي کالگانې تعقیب کړو. 
نښې په دې داللت کوي چې  و ټوټویا کاللی وخاوریند رگې په الره دي؛ د ځمکې د سطحې له مخې راټول سوي ست

د پارتیانو یا د ساسانیانو پالزمینې دې له ختیځ ایران، سویلي روسیې او د شمال لویدیځ هند د استوگنو له سیمو سره 
ډوله  -دفاعي سیستم گچچې احتماالً د  –بُرجونه سته پرتله سي. دلته " مجلله" استحکامي کالگانې/ حصاورنه او 

پاتې شوني دي؛ د خوارزمیا په رغیاڼې یا واحې تورفان کې او د ایران په شمال ختیځې برخې کې ددفاعي سیستم 
ـې دا ئدغه ډول کرښې د اسالم له تأریخه مخکې اعصارو پورې اړه لري حال دا چې په افغانستان کې له ظواهرو 

کلیو د ساتنو د و د کارواني الرو، کرنیزو ځمکو او منابعر السه کـېـدای سي چې دا سیسیتمونه د اسالمي انگیرنه ت
جوړ سوي وي. ددې تر څنگ موږ د خامو خښتو مخ په ډېرېـدو سیمې ولیدلې. د گنبدي یا مقوسو دې لپاره 

په دوی کې د پارتي  ت په الس ورکويچا ته دا برداش جوړښتونو جوړول او د ودانیو د ظاهري بڼو پسولنه یا ښکال
او « ژ –مغولي لړۍ  –ایلخانانو »او ساساني معماریو انگیزې یا ُمحـِرکات ان تر غزنوي، غوري، دویمو خاناتو 

کورونه په کې دي  ۴۰ – ۲۰انگیرنه وکړي. په دوی کې د ودانیو کوچني واحدونه چې له   تیمورې اعصارو پورې
ځمکو کې جوړ سوي دي او داسې ښکاري چې له "ُرستاق" سره مطابقت وکړي؛ ُرستاق هکتارو  ۳تر  ۱تقریباً له 

په منځ کې   د سیستان د استوگنځایونو یو ډول کلیوال کورونه دي چې د لسمې زېـږدېـزې پـېـړۍ اسالمي لیکواالنو
اړو د پاتې شونو نور همدا شان تر دغو ځایونو د ورانو ویج عادي قالب او بڼې په ډول شرحه کړي دي. د خښتو د 

دي، ښایي دا ځایونه د بـېـالبـېـلو سلطنتي کورنیو ۀ هکتارو ځمکې پر مخ پراتـ ۱۰۰تر  ۵۰ډېر لوی ځایونه چې له 
د پالزمینې ښارونه ول. ورپسې د حصار سوي استحکامي ښار د خامو خښتو پاتې شوني دي چې د اوسني عصر 

نیشک د سیند د »د لیکواالنو  سفرنامود و یا کالمي یون لیکوناس چېپـېـژني ۀ په نامـ« نیشک»ـې د ئوگړي 
سیستان د لرغونپـېـژندنې هیڅ نقشه ددغو پریمانو او سترو پاتې شونو ټولې  بنسټیز ځای یاد کړی دی. د« سیمې

په ثابت ډول فعالې  ې په خپلهښیي چې " هاللي ډوله د شگو غونډۍ"، د شگو عادي غونډۍ او شگۀ برخې ځکه نـ
تر شگو الندې کوي او یا تأریخي پاتې شوني دواړه  نيد ورانیو پاتې شو هم سیمو کلي اود  د استوگنو چې هم دي

 همداسې پټ ساتي چې د پـېـړېـو پـېـړیو په اوږدو کې تر شگو الندې رغړي راغړي. 
لي د اقلیم او طبیعت له کړېـږي. دلته اوسني کله کبله نشتوالي  ددغه یو مهال ودانه او سمسوره سیمه اوس د اوبو 

په مرکزونو کې په هغو ځایونو کې د کرنې  خنډونو سره سره د ژوندي پاتې کـېـدلو شپې ورځې سبا کوي.
ـې د اوبو ایستلو پمپونه ئپرمختگ د پام وړ سوی چې د څاه گانو اوبو ته السرسی سته او په دې وروستیو کې 

ـې فعال کړي دي. په دې ډېرو تیرو نـېـږدې ئالو   سیستیمونه لگولې او یا د لرغونو او معاصرو اعصارو د کان
وختونو کې نوي والیتي مرکز زرنج له گاونډي هلمند سیند څخه د اوبو شبکه او د بریښنا د تولید امکانات تر السه 

 کړل چې په جنراتور بریښنا تولیدوي. 
 د لرغونپـېـژندې دول او وړاندې سوي دي راټ هغه تأریخي معلومات چې د لرغونپـېـژندې د شهودو له له الرې

ً نقشو  د کابل د : هوایي عکس اخیستنې، دوهم: لومړی: د دغو اسنادو له مخې ثبت سوي دي له مخې اساسا
له مقیاس نقشو  ۱: ۲۵۰۰۰۰او  ۱: ۱۰۰۰۰۰، ۱: ۵۰۰۰۰کارتوگرافۍ د انستیتیوت د اخیستل سویو هوایي نقشو د 

                                                           
2
 - G. P. Tate, A. Stein, E. Herzfeld, R. Ghirshman, J. Hackin, W. Fairservis and N. Hammond 

3
 - M. Tosi 

4
 - U. Scerrato 

5
 - G. Dales 

6
 - W. Trousdale 
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ژیکي او آرکیالوژیکي ساحوي سروې. د بن د پوهنتون د ختیځ هنر د تأریخ د جغرافیوي، هایدرولو: ، دریممخې
(، 9(، )  8(، ) 7په لمن لیک کې ( ): پلټنو ډیپارټمنټ تر اوسه دغه نقشې چاپ کړې دي: )د نقشو نومونه وگورئ

(10 ،) (11 ) 
 خاشروډ: وگورئ: نوربیگ

 نادعلي: وگورئ: نور محـمد
 سیخسر: وگورئ: نور محـمد

 خاشروډ: وگورئ: حـمدنور م
هلمند په دلتا کې یوه سیمه ده. دا سیمه ددې د وچوالي له  -د ارغنداب  : ۶۴ – ۲۲، ۳۱ – ۲۸: نور هللا خشک آبه

په ختیځ کې  12یادېـږي، دا څپانده یا متموجه سیمه له اوبو بې برخې ده. دا سیمه د مــُـخــَــټـارۀ نامـۀ کبله په همدغـ
 واقع ده. )بیلو(

 

 بیار ون
 

 : زينور
 

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 

                                                           
7
 - Fundortkarte vom südlichen Teil des Königsreichs Afghanistan, Bild 2 in: 

Fischer, Zur Lage von Kandahar an Landverbindungen zwischen Iran and Indien," Bonner Jahrbücher 167, 1967. 
8
 - Recently explored sites in the northern part of Afghan Sistan, appendix to various articles by the author in Bulletin of 

the Asia Institute of Pahlavi University, Shiraz 2, 1971; East and West N.-S. 21, 1971; Marg 24, 
1970/71 Nr. 1. 
9
 - 5 - Folders Chakhansur, Aliabad and Zyarate Amiran Saheb in Fischer, "Projects of archaeological maps from Afghan -

Sistan," Zentralasiatische Studien 4, 1970 Dr. D. Morgenstern, Institute of Cartography and Topography, Bonn 
University, has arranged the following maps: 
10

 - Archäologische Fundortkarte von Südwest- Afghanistan 1:1,000 000. 
11

 - Archäologische Fundortkarte von Afghanisch- Sistan 1:250,000. These two maps will appear in the forthcoming 
publication: Nimruz. Archäologische Landesaufnahme in Afghanisch- Sistan. Band I. Bonn: Kommissionsverlag Habelt 
1973. 
12

 - Mukhattar 
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