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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه مهیایاو پنځه
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 او
 د افغانستان سویلي برخې

 

 تصحیحات
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GRAZ –AUSTRIA 
1973 

 لودویک آدمک
 

د فراه  کې د " نورزیو" تر سرلیک الندې. د درانیو یوه اساسي او لویه څانگه ده، وگورئ د کندهار په والیت: نورزي

 : په والیت کې د نورزیو د کورنیو شمـېـره په الندې ډول ورکړل سوې ده

 د کورنیو شمــېـر د پُشِت روډ په ولسوالۍ کې

 ۹۶۰ زمینداور

 ۱۰۰۰ نوزاد

 ۱۱۸۰ گرشک

 ۱۷۶۰ رمسیلگ

 کورنۍ )صاحبداد خان( ۴۹۰۰ ټولټال
 

کوچیانۍ کورنۍ استوگنې دي چې توده  ۳۰۰۰" ویل سوي چې د بکوا په دښتې کې د نورزیو څه دباندې : په بکوا کې

 دشمال لور ته غرونه په همدغو نومونو یادوي او ژمي سیاه بند کې یا سرحد کې تـېـروي، دوی په سیمه ییزه ژبه  هوا په

« معتبر»دوه د اکبر خان او محـمد حلیم خان په نومونو په دښتې کې تر خپلو تورو کـېـږدېـو الندې تـېـروي. دوی  کواب

د بکوا حاکم وفات سوی دی نو دوی دواړه په گډه د فراه د حاکم تر الس الندې د بکوا د حاکم چې ، له دې یا ملکان لري

کورنۍ دي او  ۳۰۰۰او شتمن خلک دي؛ ویل سوي چې دوی لږ تر لږه  چارې پر مخ وړي." د بکوا نورزي ډېر بډای

ـې لري. دوی د اوښانو لویې لویې بودې او همدا شان د پسونو ئـې وغواړي دوی ئشي ته چې اړتیا ولري یا ۀ هر هغـ

پورته  دي چې له اړتیاۀ رمې لري او په ژیړو غوړیو او نورو شیانو کې ډېرې پیسې جوړوي له دې کبله دوی اړ نـ

ال  لريـې ئاوس څه چې ۀ په خپله اجازه نه وای ورکړې چې له هغـښتې کاریزونو د د غالت وکري، پرته له هغې به

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal75.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal75.pdf


  
 
 

 
 7تر 2 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
 
 
 

فعال  ـېئکاریزونه  ۶۰کاریزونه سته؛ اوسمهال یوازې  ۳۰۰ـې وران کړي. ویل سوي چې د بکوا په دښتې کې ئنور 

دي د بزگرانو برعکس دوی ۀ و لرونکي او شپانـڅاروی یورنکوټول کوچیان او مالداران یعنې د  دوی دي. له دې چې

دي چې په هر ډول دعوا او جنگونو کې ښکیل سي ځکه دوی چې خپلې بودې او رمې چا ته ۀ لیواله نـ  هیڅکله

    ز(۱۸۹۳سي چې ورپسې وگرځي. )ییت ۀ پرېښودای نـ

 السي او اکثریت دي.همدا شان نورزي په فراه، د شاهیوان او گلستان په ولسوالیو کې بر 

د هلمند والیت په شمال ختیځې برخې کې د یو شمـېـر کلیو نوم  دا په دهراوټ کې: ۶۵ – ۹، ۳۲ – ۴۶: اونـَـی: اوبې

ې سیمې د دـې کښته سویل لورته د هلمند سیند ته غځـېـدلې ده. ئدی. دا کلي په یوې تنگې درې کې واقع دی چې مخه 

ـې یوه غرنۍ ئاو سویل ته « نالجـَـَوک غر»ـې ئ، لویدیځ ته «درون خوله غر»ـې ئته ، ختیځ «کجک راه غر»شمال ته د 

مایله وړاندې  ۶هم په همدې سیمې کې او هم « اونی»اوسنۍ نقشې یادېـږي. ۀ په نامـ« ارغونـدَر بند»لړۍ ده چې د 

 . لویدیځ لور ته ښیي

مادر ۀ چینه ده چې په یوې نالې کې واقع ده، دا ناله د قلعـ –دا د ډېـرو ښو اوبو یوه اوب  : ۶۲ – ۲۳،  ۳۰ – ۳: اوَرک

مایلۍ کې په بلوڅستان کې تر امیرچاه پورې په دښتـنـۍ الره کې واقع ده. )بومي معلومات،  ۸پادشاه د سویل ختیځ په 

 هم یادېـږي. ۀ په نامـ« اورکۀ شیلـ»(. دغه ناله د ۱۸۹۳

وم دی چې د سمولي او رباط تر منځ د بلوڅ پولې ته نـېـږدې موقعیت لري. دا د یوې نالې ن: ۶۱ – ۴،  ۲۹ – ۵۵: اوَرک

 )آی. بي. سي.(

 ۶۵ – ۹، ۳۲ – ۴۶: اوبې: وگورئ: اونی 

کې یو کلی دی. د ارغنداب او د هلمند د سیندونو د یو ځای کـېـدنې په ټکې : ۶۴ – ۱۸،  ۳۱ – ۲۹: پـَـچ لــَـَوه

 لري. موقعیت کې مایلۍ یو ه پشمال د بُست د  )تورنتون(. دا کلی

څخه فتح ۀ قلعـله غاړه ښۍ پر سیند د هلمند د فیټه. ۱۸۹۲: لوړوالی: ۶۱ – ۴۶،  ۳۰ – ۴۶: سلطانپدگ : سلطانۀ پــَـد

وو دوه له دوی نوم دا او  یادويۀ نامـپه « سلطانپـَـدَگ »د زیارت دا بلوڅان دی. زیارت یو کښته مایله نیم یولس 

شین د چې سته گانې غونډۍ څو کې خواوو شاو دې په دی. سوی مشتق پــَـدَگ( )بلوڅ، پـده ونو و پریماناو څرگندو 

  وو. ختلی ته لوړې ټولو تر غونډیو غو دد کې میاشت په نوامبر د کال ز ۱۸۸۴د میتلند دي، پوښلي  بوټوپه غزي 

سویل  –سویلي اخیستی نوم خپل څخه ورځای ۀ دغـچې ونې سپیدار فراتي دوه دي. غونډۍ شگلنې لرغوني ساده دا " 

ډول بل لوی بوټي له غزي شین د ۀ نـاو سته ۀ نـشی لوړ بل کوم شان په ونې د دلته او دي نـېـږدې ته غونډۍ لویدیځې 

لنگر قیصري پیر سلطان د دا دی، ۀ نـزیارت عادي دا دي. نښې ښې مخ پر ځمکې د کې دښتې دې په همدا سته، بوټی 

   بلوڅستانپه چې دی نوم قیصر پیر سلطان د هماغه دا او  بولي« ولي»ساتونکی دښتې بلوڅي د  ـېئبلوڅان  چېدی 

راغلی څخه « قیصر»له قیصري ه ڼـباصلي نوم ې دد دی. سوی یاد کې نامې سفر یا لیک یون په گریگور مک د کې 

 کـېـږي. درناوی ورته شان ه پځای ۀ دد هم هلته کـېـږي ویل او دی ځای زوکړې د ۀ دد کې عربستان په قیصر ده، 

څوک که چې کښـېـښود شرط روپۍ یوې په مو کې منځ په ډلې خپلې د کړو ثابت ژوروالی سیند د دلته چې لپاره ې دد 

له او وایستلې جامې خپلې سري ۀ دغـۀ. ومانـشرط ناڅاپه یو سړي بوډا یوه واوړي. ته غاړې بلې سیند د سي وکوالی 

پیاوړي په اوبو د سیند د چټکوالی بهیر د اوبو د او دی پراخ یارډه  ۲۵۰سیند دا ننوت. بو اوپه ځای یو سره زوی خپل 

ته غاړو بل یو د دواړه او دي، کانالونه ژور دوه اوبو د دلته چې سوه ثابته دا دی. مایله دوه کې ساعت په کې بهیر 
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د ۀ اوبـپورې یارډو څو تر یوازې خو ېـدې ورسـپورې غاړو تر سړیو دواړو د ۀ اوبـکې ځایونو دغو په دي. نـېـږدې 

ً برخه منځنۍ سیند د وې. پورې غاړو تر وی د پورې ښنگرو تر ۀ اوبـسره سختۍ په چې ده ژوره لږ ډېره تقریبا

زموږ سینده له ځایه بیل نسبتاً له بیرته سړي دواړه دا رسـېـږي. پورې مال تر ۀ اوبـکې برخو نورو پاتې په رسـېـږي؛ 

د چې ښکاري داسې واوښتل. اوبو له سر خپل په کښته لږ خلک چې ولیدل مو وروسته شیبې څو او ښتل راواوخواته 

دلته دی. جوړ څخه جغلو او کاڼو ټینگو له بستر یا بیخ سیند د او وي؛ شان یو خواته هرې دې ژوروالی او طبیعیت سیند 

هر په سیند بنده تر سیستان د چهاربرجکه له چې یل وخلکو لید. ۀ ونـځای بهانده چټک او ډنډ ژور کوم کې سیند په مو 

ډېر دومره بهیر اوبو د سیند د پورته برجکه چهار له چې وایي دی څـېـړلی سیند دا چې پیکاک دی. همدغسې کې ځای 

 )میتلند(وي. ډېر همدومره هم ـې ئبه ژوروالی ښایي نو وکړي ۀ زړاوښتلو د ته غاړې بلې دې څوک چې دی پیاوړی 

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: انهپاد 

له رستم د دوی چې دي باور دې په دوی وایي بیلو دی. قوم کوچنی یو کې نیزارو په شمال د آباد ابراهیم د دا : پهلوان

ځانونه ځکه اوس خو دي څخه پُـښـت فارسیوان له دوی چې ویلي ملک ۀ یوڅانگې قومي ې دد ته میتلند دي. څخه نسل 

 دي.سوي ودونه  ـې ئسره دوی له او دی کړی ژوند لپاره مودې ډېرې د ـې ئدلته چې گڼي بلوڅان 

کوي. ژوند کې په کورنۍ  ۶۵لیزیو عد چې سوي ویل او دی کلی یو کې زمینداور په دا : ۶۴ـــ ، ۳۲: مزارپای 

 – ۵۵، ۳۲ – ۳۶په کې مایلۍ  ۹په ختیځ د ۀ غرد باغني د ځای ۀ نامـپه مزار ِکنـجـِک د نقشې اوسنۍ خان(. )صاحبداد 

 ښیي. کې  ۶۴

مې دد کې اوږدو په سړک د امین محـمد لنډي  –گالور د دا فیټه.  ۲۴۷۲: لوړوالی: ۶۴ – ۵،  ۳۰ – ۲۰: امیپن: هامپیني 

ایم. )ایس. سته. ۀ نـتوکي وړ اړتیا د نور خو سته، دلته ځای څړ لپاره اوښانو د او توکي سون  ،ۀاوبـدی؛ ځای نیولو 

یو ۀ نامـۀ همدغـپه همدلته دی. واقع کې مایلۍ  ۲۲په سویل د خرمونگ د کلی یو ۀ نامـۀ ـدغپه (. ۱۹۰۳فبروري 

  سته.هم روډ پینیام یعنی سیندگی 

  ۶۴ - ۲۵،  ۳۱ – ۴۳: آوپنج : وگورئ: آوپنج 

یوې د پورته مایله  ۲څخه الش له غاړه ښۍ پر روډ فراه د دا : فیټه ۱۸۱۰: لوړوالی: ۶۱ – ۳۴، ۳۱ – ۴۴: ِدهپنج 

پریمانه نسبتاً څړځایونه اوښانو د او توکي سون سته. ونې ې ژواندمړچنار د څو یو دلته دي. ویجاړې ورانې کال کوچنې 

ویل کـېـږي. موندل پسونه او  څارويکورني کې شـمـېـر ډېر په کې گاونډ په سیمې ې دد سته. هم ۀ واښـپریمانه دي؛ 

ً  ،سوداگرۍد سره سیستان له سیمه دا ري. لڅاروي کورني شل لږه تر لږ کور هر چې سوي  راکړه غالتو د عمدتا

 )پیکاک(لري. ورکړه 

 ۶کې پگو هرې او وې )غني( ـې ئټولې وې پگوگانې  ۱۱چې وې کورنۍ  ۳۰۰اسحاقزیو د دلته کې کال ز ۱۹۰۴په 

جوین الش د سوي ویل چې ن خامحـمد غالم سته. هم کاریز یو کارولو ۀ نـد لرغونی یو همدلته ۀ. کـېـدکرل تخم خرواره 

ورور محـمد غالم د محـمد، یار دي. نیولې ـې ئپگوگانې  ۲او دی ملک ځای ې دد دی زوی ۀ ترد خان  دد مـب ئناد 

خان جمعه پگو،  ۲خان محـمد امیر دي، نیولې پگوگانې  ۳محـمد مال زوی جان نور د دي، نیولې پگوگانې  ۲هم ۀ هغـ

یو وړاندې مایله  ۴ته لویدیځ شمال جوین د ( ۱۹۰۴تییت ایم. )ایس. . هدنیولې پگو یوه یوه ۀ یوهر خان رحیم محـمد او 

 سته. هم کلی 
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ۀ هغـپه منځ تر سیخسر او « آذانکاهوی »د غاړه پر سړک د ُسرخدوز  –چخانسور د : ۶۲ – ۴۸، ۳۱ – ۱۳: دابپره 

او  «تـَـغـَز»د  لپاره پیولود اوښانو د ي، دژورې فیټه  ۶گانې څاه دا ري، لگانې څاه دوې چې دی ځای یو کې ټکي 

 (۱۹۰۴معلومات. بومي ایم. )ایس. دي. پریمانه بوټې کیرته 

 ۵۰اسحاقزیو د کې کلې دې دی. کلی کوچنی یو منځ تر ُمندیل پیر او جوین الش د : ۶۱ – ۳۶،  ۳۱ – ۴۸: پرخه

د او سته هم کاریز فعال یو دلته کـېـږي.  کرلتخم خرواره  ۶کې پگو هرې چې لري پگوگانې  ۶او اوسـېـږي کورنۍ 

آخوندزاده د چخانسور د چې صمد مال سړی، نامتو ډېـر یو دلته دی. سوی اخیستل څخه کاریز ۀ همدغـله نوم ځای ې د

او ډاډ ډېر باندې مالصمد پر کې چارو معنوي او دنیوي په آخوندزاده چې سوي ویل کوي. ژوند دی بومیا یا ښوونکی 

چې نومـېـږي ـین ئپا ۀـپرخـې ئکلی بل یادېـږي؛ ۀ نامـپه باال  ۀـپرخد کلی پورتنی ( ۱۹۰۴تییت ایم. ایس. )کوي. باور 

 دی. واقع کې  ۶۱ – ۳۶، ۳۱ – ۴۶په 

په وگړو د دی. کې شمال په نوزادو د چې دی دا مو باور او دی کلی یو  کېنوزادو په دا : ۶۴ – ۲۹،  ۳۲ – ۲۳: پټان

 خان()صاحبداد کوي. ژوند کورنۍ  ۱۵۰بارکزیو د دلته  چېسوي ویل ـې ئهکله 

د ناکله کله چې دی ځای نیولو دمې د باندې سړک منځ تر هرات  –کندهار د دا : ۶۳ – ۵۸،  ۳۲ – ۱۷: پیوک: پایوک

د پریمانه څخه گاونډ له سیمې د دی؛ کې مایلۍ  ۸په ختیځ شمال د واشیر د ځای دا نیسي. دمه کې په مسافرین الرې ې د

 (۱۸۹۳معلومات )بومي سو. راوړای ته الس اوښان ورڅخه هم او سي کـېـدای السه تر توکي وړ اړتیا 

 ۶۴ – ۵،  ۳۰ – ۲۰: پنیام: وگورئ: روډپنیام 

گډ په پیشاوران د چې ده ټولگه ویجاړو ورانو لویو او سترو و ډېـرد دا : ۶۱ – ۳۲،  ۳۱ – ۳۱: پیشوران : پیشاوران

واقع کې شمال په نیزارو د او کې غاړې کیڼې په روډ فراه د کې سویل په دارۍ عالقه د جوین الش  داو یادېـږي ۀ نامـ

بیایان په ورانیو همدغو د موږ نومـېـږي، پیشاوران چې راغلو ته ویجاړو ورانو بیابان ۀ یود اوس موږ :" وایي بیلو . هد

 تهټولگې لویې یوې ویجاړو ورانو د مو کې ځای ۀ امـنپه « سیالن»د او وکړ مزل پورې مایلو شپږو یا پینځو تر کې 

ځای ۀ دغـموږ دی. ځای حصار یا کال د پیشاوران د خواته ختیځ وړاندې مایله درې همدلته ودرولې، کـېـږدۍ نـېـږدې 

ړه. وکمو لیدنه شونو پاتې د ویجاړو ورانو عمده نورو د چاپیره گرد او حصار پیشاوران د او ونیوله دمه ورځ یوه کې 

مربعو مایل څو د چې کړم شرحه ویجاړې ورانې او شوني پاتې دا څنگه چې ده خبره وتلې گومان او انگیرنې له زما دا 

، «سیالن»لکه یادېـږي نومونو بـېـالبـېـلو په کې ډلو بـېـالبـېـلو په او دي ۀ پراتـۀ وارۀ خوارکې سمې دې په پراخوالي په 

 «. ماروتقول »او « ماالنِده »

د خپله په ارتوالی دومره ده، پرته پراخوالي دومره په کې مایلو اتو په شپږو د برخه ستره ډېـره ویجاړو ورانو غو دد " 

پایه تر سره له پراخوالي دومره په چې وي ۀ نـشوني پاتې ښار ۀ یود به ټول دا چې ورغورځوي شک دا ته ۀ زړسړي 

له دې سر پر ورانیو د ښارونو مخکنیو یا سلفو خپلو د چې وي وده او لوییدنه ښارونو پسې پرله د چې دا مگر دي ۀ پراتـ

داسې توپیر د کې منځ په دډلو ویجاړو ورانو د چې توانـېـدلو ۀ ونـموږ وي. سوي جوړ نور او بیا ځای پر ځای سره 

 سي." یقیني ورباندې شک زموږ چې ومومو او تعقیب نښې 

 : دهکړې چمتو هکله په پیشاوران د شرحه الندینۍ دغه سیمټ ایوان 

وکړو، لیدنه ویجاړو ورانو د پیشاوران د چې ووتلو ټول موږ مهال ماسپښـین نیټې څوارلسمې په میاشتې د مارچ د " 

او دي ۀ پراتـکې سیمې پراخې ډېـرې پـه دوی وې. سیستان د ډول عام په ویجاړې ورانې دا چې سو ناامیده دې په موږ 
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خپلې د خو لري طبقې خښتو سویو پخو د کې اور او لمر په ډول متناوب په دوی دي، ي سوجوړ پیاوړي او ټینگ ۀ ښـ

و ډېـرد هغو د شونې پاتې محراب  اوجومات یا مدرسې یوې د راکوي. ۀ نـالس په څه داسې هکله په طبیعیت یا نیټې 

د کـېـږي. لیدل کې په نښې لوحې ینې ـئتزد الفبا کوفي په  چېده کواړۍ غټه ډېـره دا کې ټولو په ؛ وېکې منځ په کواړیو 

چې وو، جوړښت ُمدََوور یا گردی یو دا دي. پاتې کې حالت کـېـدونکي مرمت ۀ ښـپه اوسه تر ال دیوالونه ماڼۍ یا ارگ 

ً ـې ئ دیوالونهوو. پورې یارډو  ۳۰۰تر  ۲۰۰له ـې ئقطر دایرې د او وو قاعدې بې کې بڼې په  دي لوړ فیټه  ۵۰تقریبا

او پراخ فیټه پینځه چې لري دهلیز  یلرونکقوس یا هاللي ډول ډول او دي سوي جوړ خښتو پخو ټینگو رو ډېـله چې 

څاربرجونه ستر ډېـر دوه کې ۀ خولـپه دروازې د دی. ځغلـېـدلی چاپیره گرد کې سر په استحکاماتو د  اولوړ فیټه پینځه 

غونډۍ یوه کې ټکي مرکزي په حصار د لري. الر تلو ننود دننه  څخه الرېتنگې  او ستوغېیوې له  ننوتنگد  چېدي 

یا والي د سي  کــېــدایچې  ديۀ پراتـ ـېئ شونېپاتې او  دیکور یا ودانۍ لرونکې کرکتر  د لوړ العاده فوق یوه چې  ده

ي. دختلي ته سر استحکاماتو د چې  ستهکواړۍ لویې لویې جغلو او شگو و ممتراکد کې سویل په . وياستوگنځی گورنر 

کوم کې په موږ خو دي ۀ پراتـډول پاشلي په پرمخ ځمکې د شوني پاتې نورو او گلدانونو زینتي خښتو، کاریو، کاشي د 

ځیر ډېر په چې دی  شمــېــرقوسونو یا هاللونو د ځانگړتیا ستره ټولو تر کې منځ په ورانیو غو دد موند. ۀ ونـشی نوی 

د شان همدا او کـېـږي لیدل کې کور هر په تقریباً نښې شونو پاتې غو دد  اودي، پاتې اوسه تر ال او سوي جوړ دقت او 

)بیلو، دي." معمولې ډېرې کې سیستان په دا او لري محور عمودي چې دي شوني پاتې ژرندو بادي پیاوړو ډېرو زښتو 

 سیمټ(ایوان 

مل سره موهن مک ډگروال  مشرله مأموریت د کمیسیون د حکمیت د چې تییت ورغلل بیا  کېکال ز ۱۹۰۳په چې کله 

دي. کې حالت ۀ ښـډېر په هم بیا پرتلې په شونو پاتې نورو د سیستان د شونې پاتې او ورانۍ دا چې وایي وو ملگری او 

 (۱۹۰۳تییت ایم. )ایس. 

 ۶۴ – ۵، ۳۰ – ۲۰: هامپـَـني : وگورئ: هامپیني 

پر رود فراه د ـې ئدواړه  چې دی نوم پوستې د ارانو دخاصه د او زیارت ۀ یو د دا : ۶۱ – ۳۷،  ۳۱ – ۵۷: کـُـندرپیر 

ده ۀ نـکرهڼه دي. پریمانه ۀ اوبـډنډونو د کې بستر په سیند د دلته دي. واقع پورته مایله  ۱۶څخه جوین الش له غاړه ښۍ 

بومي  لهسي. بي. )اې. لري. توکي سون پریمانه هم او لري څړځایونه ۀ ښـلپاره اوښانو د سره سره دې له خو سوې 

 . دیکې مایلۍ لس په شمال د جوین د چې سته هم کلی یو اوس دلته څخه( معلوماتو 

  ۶۱ – ۳۷،  ۳۱ – ۵۷: کـُندرپیر : وگورئ: کـُـنـِدلپیر 

 خدا داد : وگورئ: پیرمـحـمد

 پیشاوران : وگورئ: پیشوران: پیشوران

 ۲۰۰څخه سړک له چې دی کلی یو نـېـږدې ته سړک تللي پورې ِچکاو تر ایکلنگ له : ۶۲ – ۵۸، ۳۲ – ۳۳: پیزیارک

لویدیځ سویل کلي د ځمکه کرنیزه کلي ې دد لري. کورونه څلویښت او دی واقع کې غاړې بلې نالې یوې د لیرې  یارډه

 (۱۹۱۰کشاف )هندی خړوبـېـږي. اوبو په کاریزونو څو د چې ده اوږده مایل ۀ یوتر ته 

په شمـېـرې الندنۍ الندې. لیک سر تر پوپلزیو د کې والیت په کندهار د ورئ وگده څانگه اساسي  هیودرانیو د : پوپلزي

اخیستل مخې له راپور د کال ز ۱۸۸۸د خان صاحبداد د چې دي شمـېـرې کورونو د پوپلزیو استوگنو د کې روډ پُشِت 

 : ديسوي 
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 ۲۶۰ کالموسی 

 ۱۴۵ نوزاد

 ۳۱۵ گرشگ

 ۱۵۰ گرمسیل

 خان()صاحبداد  ۸۷۰ ټولټال
 

 )میتلند(دی. نوم شونو پاتې د ویجاړو ورانو د کې مایلۍ  ۹په شمال د چخانسور د دا : ۶۲ – ۴،  ۳۱  -۱۶: رَچمـَـنپُ 

د واټن په ربعې د مایل د او مایل یو رودباره له کې غاړې کیڼې په سیند د هلمند د دا : ۶۲ – ۳۴،  ۳۰ – ۹: گاوپوسِت 

د  چېیادېـږي ۀ نامـۀ دغـپه ځکه دا او « پوستکیغوایي د »یعنی گاو  پوستِ دي. شوني پاتې ورانیو د حصار ستر ۀ یو

اندازه مرستې په رسیو  سویو جوړود څخه پوستکو سویو دباغت له غوایي د کې لومړیو په ځای دا مخې له روایاتو 

 : ورکويډول الندې په شرحه ـې ئمیتلند دی. سوی 

ـې ئته لور سویل او  وو کثیراالضالعیا گډڅنډیز نیمه یا او یروي دانیمه ځای دا چې ښکاري داسې نښو له ځای ې دد " 

دیوالونه وو. کې نیماییو په شمـېـرې همدې د ښایي ارتوالی وو. یارډو  ۴۰۰تر  ۳۵۰له ـې ئاوږدوالی درلود. تــَـحـَدُب 

کار کافي د ښایي ي سوجوړ سر پر غونډۍ د چې دې له او دي لوړ ډېر زښت دي پاتې ال کې ځایونو ځینو په چې ـې، ئ

پاتې په ویجاړو ورانو د سیمې د چې هماغسې سي. جوړه موضع دفاعي ښه یوه ورڅخه اوسه تر ال به سره کولو په 

 دي." خښتې ټینگې ډېـرې  چې سوېوچې ته لمر ـې ئخښتې هم دلته دي سوي لیدل کې شونو 

معنی دې په دلته توب خالص مخ رې دَ د ه ځکدی ځای وړ پام د اندازې یوې تر چې ښکاري ظواهرو له ځای  ېدد " 

ته شا سیستانه له چې لپاره مخنیوۍ د ځواکونو هغو د یا لپاره مخنیوۍ د دښمن تعرضي د بره له هلمند د ځای دا چې ده 

او سیمه دا چې راکوله ۀ نـاجازه وخت ته موږ ودرېـږي. ـې ئوړاندې پر سي کوالی او دی ځای مناسب یو کوي تگ 

سیند د )چې ده پرته باندې سیند پر ظاهراً خوا ښۍ ځای ې دد ووایو چې ده ساده دا خو وپلټو. ډول دقیق  پهـې ئځمکه 

پورې مایلو  ۲تر واټن لید مخامخ د ده؛ سپره باندې غونډیو پر ـې ئخوا کیڼه او لري( ۀ نـځای اوښتلو د ته غاړې بلې 

د سي بدلیدالی موقعیت عالي العاده فوق ۀ یوپه لپاره موقعیت د ځواک د توپخانې د گاو پوسِت چې ترڅنگ ې د ددی. 

د هماغه چې سته غونډۍ ټیټې وړاندې واټن ۀ یوتر مخامخ ځای ې دد دی. ځای پناه ۀ ښـډېر هم لپاره ځواک احتیاطي 

تر لږه تر لږ  خپلهپه دښته چې غواړم ویل دا ترڅنگ ې دد خو ورنغلم. ورته زه سي.  کــېــدایکرښه مقاومت دفاعي 

پرمختگ  تهدیخوا ي سبرابر ته اور وسلو معاصرو د که  یسرتیرډول هیڅ چې ده دښته لوڅه او شاړه پورې مایله ونیم ی

 )میتلند(کوالی. سي ۀ نـ

 دی. نوم بل لپاره نالې دور د دا  : پودي

 دادخدا: وگورئ: پادانه

کلی یو کې الره نیمایي په بړیڅ لنډي او علي خواجه د غاړې کیڼې پر سیند د هلمند د : ۶۲ – ۵۴،  ۳۰ – ۱۴: پُـاللک

پسونه  ۳۰۰، څارويکورني  ۷۰کلی دا دی. تنه  ۳۷۰ـې ئشمـېـر وگړو د دي. کورونه  ۹۰بړیڅانو د کې کلي دې دی. 

خان ابراهیم  ،ملککلي ې دد ي. کوحاصل خرواره  ۲۰ـې ئیوه هره او ده قبلې  ۲۲ـې ئځمکه کرنیزه لري. وزې او 

 –مأموریت سیستان د یعنی ». ایم . )ایسوو. کړی جوړ خان رضا محـمد چې خړوبـېـږي کانال  ۀیوه پکلی دا نومـېـږي. 

 (۱۹۰۳ونلیس  «ژ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 7تر 7 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
 
 
 

د کې الرې نیمایي منځ تر کال د بُست د او گرشک د غاړې کیڼې په هلمند د دا : ۶۴ – ۲۵،  ۳۱ – ۴۳ : آبپنج : آوپنج 

 . دیکې مایلۍ  ۱۵په لویدیځ سویل د گرشک د حصار  دا)میتلند(. دي. شوني پاتې حصار ویجاړ وران ۀ یو

  ۶۲ - ۴۸،  ۳۱ – ۱۳: دابپُره : وگورئ: پایداب پُره 

 پُرچمن: وگورئ: پُرچمن 

او خاش د کې مایلۍ لس په لویدیځ سویل د خاش د باندې غاړې کیڼې پر خاشروډ د : ۶۲ – ۴۲،  ۳۱ – ۲۸: حسنپُشِت 

کورنۍ  ۲۶دلته کوي. ژوند دلته محـمد گل ارباب ورور، حیدر غالم د لوخي د دی. کلی کوچنی یو منځ تر چخانسور 

بومي له )تییت. کوي. کار ځمکې پر چې لري پگو تحویل یوه او لري ځمکه کرنیزه پگو غني څلور کوي. ژوند 

  . دیاقع وکې  ۶۲ – ۵۶، ۳۱ – ۴۰په چې دی کلی بل یو ۀ نامـپه حسن پشت د ته شمال خاش د ( ۱۹۰۴څخه معلوماتو 

واحد یو کې واحدونو اداري  ۷په والیت د فراه د دا : ۶۴ – ۳۵تر  ۶۲ – ۳۰، ۳۲ – ۲۰تر  ۳۱ – ۳۰: روډپُـشـِت 

نوم دا او وبولو ـې ئ «الهلمندبین « سوی کوالی هم یا او « تهشا سیند د یا ورهاخوا سیند له »معنی نوم د ځای ې دد دی. 

له چې دی معنی دې په کبله دې له نو دی واقع  ېکسیمې په لویدیځ د هلمند  دځای دا چې سوی مشتق ډول دې په ځکه 

د ـې ئلپاره ځل لومړي د چې ورگرځي ته وخت علیخان شیر امیر دا  ده،سیمه خوا بلې د سیند د خوا ورها کندهاره 

اوسني د  کــېـدله.گڼل  برخهیوه هرات د ډول عام په فراه مخکې وخته ۀ دغـله کړ. جوړ والیت فراه د ۀ نامـپه والیت 

تر ته لور  لویدیځـې ئترڅنگ  اوسیمې  کښته الندېسیمو تر گانو هزاره د او غاړې دواړه سیند د هلمند د کې روډ پُشِت 

سوی ویشل واحدونو اداري څلورو په روډ پُشِت رانغاړي. کې ځان په سیمې سینده تر بار رود د کښته او پورې خاشروډ 

کې اوږدو په سیند د هلمند د کښته کال له بُست د چې گرمسیل : دویمولسوالي؛ گرشک د یا روډ  پُشتِ لوی : لومړی: دی

حاکم ۀ یود سیمه ټوله دا ته. ختیځ شمال گرشک د زمینداور : څلورماو ته؛ شمال گرشک د نوزاد : دریمرانغاړي؛ سیمې 

کال( ز ۱۸۹۳)په ییت کوي. کار الندې الس  تروالي د فراه د او لري استوگنه کې گرشک په چې ده الندې ادارې تر 

ته موږ خبره دا خو دی الندې الس تر کندهار د ۀ نـاو فراه د ۀ نـچې دی واحد مستقل یو اوس روډ پُشِت چې وایي کې 

پورې پولو تر گانو هزاره د او تایمني تر سیمه ټوله شمال د گرشک د چې وو دا ذهنیت عام دمه دې تر ښکاري. شکمنه 

ځل یو  دواړه زمینداوراو روډ پُشِت لوی ده. نوزاد برخه لویدیځه سیمې ې دد وه. تـېـروتنه یوه دا خو وو، داور" زمین" 

یوسف او خان صاحبداد د برخه ډېـرۍ شرحې الندینۍ  دوگورئ. الندې دي سوي ویشل واحدونو اداري بیالبیلو په بیا 

داسې او وه کړې لیدنه سیمو دغو له ـې ئکې پسرلي کال ز ۱۸۸۸د چې سوې اخیستل مخې له راپورونو د شریف 

 دی. سوي پالل ۀ ښـاو سوی چلند ۀ ښـډېر کې سیمو دغو په سره دوی چې ښکاري 

 

 بیانور 

 : بڼېفزیکي 

 
 

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