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

 

 ۱۴/۰۲/۲۰۲۲        : رحمت آریاپښتو ژباړه
 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه مهیایاو اوه

 فراه
 

 او
 د افغانستان سویلي برخې

 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1973 

 لودویک آدمک
 

 : اندازه اخیستنهاوزان او 
 انچه ۲۹سیره )زمینداور(. گز =  ۴۰مونډ =  ۱هندي سیره =  ۴ده. « َمونډ»او « سیر»وزن په عام ډول په 

تنو سپرو ځواک برابر کړ. ددوی اکثریت ُدرانیان ول خو له نورو  ۹۰۰ز کال کې مجموعاً د ۱۸۸۸پُشت روډ په 
 ـې په الندې ډول ول:  ئات بـېـالبـېـالو قومي څانگو څخه هم جوړ سول چې قطع

 د آس سپرو احضار

 ۲۱۰ بارکزي ۳۶۱ علیزي

 ۲۴ الکوزي ۱۰ ادوزي

 ۱۵ اسحاقزي ۱۵ اڅکزي

 ۷ خوگیاڼي ۱۸ نوزي

 ۵ بروتي ۵ کاکړ

 ۱۷۰ خوانین ۵۰ بلوڅ

 ـې موقعیت درلودئخاصه داران هم ول چې الندې ځایونو کې  ۶۰۰همدا شان   

 ۱۰۰ نوزاد ۳۰۰ گرشک

 ۱۰۰ گرمسیل ۱۰۰ ورزمیندا

 وگورئ: جدول په راتلونکي پاڼې کې 
 

دا باید په پام کې ولرو چې د صاحبداد خان له پلوه ورکړل سوې شمـېـرې له هغو شمـېـرو پورته دي چې یوسف 
له جدول ۀ کورنیو پورته اوړي، همدا شان د وگړو شرحه چې ورکړل سوې د هغـ ۱۱۰۰۰شریف ورکړي چې له 

 دی. ۀ ـې چنداني ډېر نـئخوري. خو توپیر ۀ سره سمون نـ
 نوموړي چې د عالقه داریو او د وگړو په هکله څه ویلي دي په دغو ځایونو کې دي: 
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 عالقه دارۍ ولسوالۍ

 څاروان کال، گاز کال، چغرک، گرشک، واشیر لوی پُشِت روډ یا گرشک

  گرمسیل

  نوزاد

 موسی کالباغران، باغني، خونای، زمینداور،  زمینداور
 

ز کال کې د کندهار والي وو ویل سوي چې اوس ۱۸۸۰ژ( شیرعلیخان زوی چې په  –امیر »سردار نورعلي خان د 

 ز( کې د پُشِت روډ حاکم دی. ۱۹۰۵)

 : پُشِت روډ یا گرشک

ـې په خپله گرشک دی. ددې ئپروت دی او اساسي ځای « پُشِت روډ»د گرمسیل شمال ته د گرشک ولسوالي یا لوی 

په موقعیت کې دی، ځکه که د کندهار او هرات ترمنځ هر ډول لوی ځواک خوځښت وکړي مجبوره ۀ ځای اهمیت د هغـ

په ۀ دی چې له گرشک څخه تـېـر سي. د مجبوریت د تـېـرېـدلو دغه ټکی حیدر آباد یا له حیدر آباده لږ پورته ځای دی، نـ

 خپله د گرشک ښارگوټی. 

واشیر پینځه یا شپږ کلي درلودل او د زمینداور د حاکم اکبر خان تر ادارې الندې وو  ز کال کې۱۸۹۳ویل سوي چې په 

 (۱۹۰۵او دی د پُشِت رود د حاکم تر الس الندې وو. اوسنی ملک یوازې باز محـمد خان دی. )بومي معلومات، 

 دویم جدول: د صاحبداد خان

  ولسوالۍ
عالقه 
 دارۍ

د استوگنو 
وگړو د کورنیو 

 شمـېـر

وچیانو یا د ک
نیمه کوچیانو 

د کورنیو 
 شمــېــر

د کورنیو 
مجموعي 

 شمــېــر

د حاکمانو 
نومونه 
 ز۱۸۸۸

د حاکمانو 
د اوسیدو 

 ځایونه

زمینداور 
۲۹۶۶۰ 
 کورنۍ

 
 ۵۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ باغران

محـمد 
عمرخان، 

 بارکزی
 کندهار

 ۱۹۱۰ ۶۰۰ ۱۳۱۰ باغني
حکمت خان، 

 علیزی
 زمینداور

 ۱۳۰۰ ۴۰۰ ۹۰۰ خونای
مدد خان، 

 تاجیک
 کابل

 ۱۱۸۰۰ ۵۰۰۰ ۶۸۰۰ زمینداور
میر زین 

العابدین خان، 
 سعید

 کابل

موسی 
 کال

۵۳۵۰ ۴۳۰۰ ۹۶۵۰ 
یوسف علي 

 خان
 غزني

نوزاد: 
۱۵۹۵۰ 
 کورنۍ

 ۱۵۹۵۰ ۹۰۰۰ ۶۹۵۰ نوزاد 
حبیب هللا خان، 

 علیزی
 زمینداور

لوی پُشِت روډ 
۱۸۲۵۰ 
 کورنۍ

څاروان  
 کال

۱۱۵۰ ۸۰۰ ۱۹۵۰ 
حـمد علم م

 خان، علیزی
 زمینداور

 ۵۸۰۰ ۳۲۰۰ ۲۶۰۰ گاز کال
غالم نبي خان، 

 تاجیک
 کابل

 ۲۰۰۰ ۸۰۰ ۱۲۰۰ چغرک
محـمد هاشم 
 خان، تاجیک

 کابل

 ۷۵۰۰ ۳۰۰۰ ۴۵۰۰ گرشک
عبدالغیاث 

 خان، تاجیک
 کابل

 ۱۰۰۰ ۴۵۰ ۵۵۰ واشیر
محمـد عثمان 
 خان، نورزی

 پُشِت روډ

گرمسیل 
 کورنۍ ۲۰۰۰

 ۲۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۹۰۰۰ سیلگرم 
فهیم خان، 

 اڅکزی
 زمینداور
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   ۸۳۸۶۰ ۴۰۵۵۰ ۴۳۳۱۰ ټولټال

 

 کتنه قومونه کورنۍ کلي

 څاروان کال

  الکوزي ۴۰۰ ـــ ـــ   څاروان کال

  الکوزي ۳۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ چک که

 ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ چوغک
  اڅکزي

 اسحاقزي

  سحاقزيا ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ توغای

 ۸۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ کوچیان
 

 ۱۹۰۰ ټولټال 

 گاز کال

  اسحاقزي ۵۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ سنگین

  اسحاقزي ۵۰ ـــ ـــ ـــ ـــ گاز کال

  اسحاقزي ۱۰۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ نهر تیرای

  اسحاقزي ۵۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ ښورکی

  اسحاقزي ۱۲ ـــ ـــ ـــ کاریز کوکه

  بارکزي ۱۵ ـــ ـــ ـــ  لیخینجک سف

  اسحاقزي ۲۰ ـــ ـــ ـــ  سفید

  اسحاقزي ۲۰ ـــ ـــ ـــ  انجیر شالي

  بارکزي ۲۵ ـــ ـــ ـــ  کاه دانک

  بارکزي ۱۰ ـــ ـــ ـــ  توره

  بارکزي ۵ ـــ ـــ ـــ  پوندو

  بارکزي ۱۵ ـــ ـــ ـــ  آهینگرک

  رکزيبا ۱۵ ـــ ـــ ـــ  بُرغنه

  اسحاقزي ۵ ـــ ـــ ـــ  کـُـرم آباد

  بارکزي ۱۵ ـــ ـــ ـــ  پره جونگ

  اسحاقزي ۲۰ ـــ ـــ ـــ  باغک

  اسحاقزي ۱۲ ـــ ـــ ـــ  قاسم آباد

  اسحاقزي ۲۰ ـــ ـــ ـــ  گیمک

  اسحاقزي ۷۰ ـــ ـــ ـــ  اورُمز

  اسحاقزي ۱۵ ـــ ـــ ـــ  خینجک علیا

  اسحاقزي ۲۰ ـــ ـــ ـــ  آباد علي

  اسحاقزي ۱۰ ـــ ـــ ـــ  موسی

  اسحاقزي ۱۰ ـــ ـــ ـــ  ماما

  اسحاقزي ۱۲ ـــ ـــ ـــ  سفید خال

  اڅکزي ۱۰ ـــ ـــ ـــ  شیخ علي

  بارکزي ۱۰ ـــ ـــ ـــ  ځیر )جیر(

  اسحاقزي ۱۵ ـــ ـــ ـــ  خلیفه

   ۳۲۰۰ ـــ ـــ ـــ  کوچیان

  کورنۍ ۵۶۴۱ ټولټال  

 چغرک

  بارکزي ۱۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ حیدر آباد

 ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ زومبوالی
  ماکو

 بارکزي

  نورزي ۳۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ چغرک

 ۹۰ ـــ ـــ ـــ ـــ خماري
  اسحاقزي

 بلوڅ

 ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ میر منداو
  خوگیاڼي

 زيبارک

 ۲۶۰ ـــ ـــ ـــ ـــ خشک آبه
  نورزي

 اسحاقزي

  اسحاقزي ۵۰ ـــ ـــ ـــ ـــ کاه ریز یخچال

   ۸۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ کوچیان
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  کورنۍ ۲۰۰۰ ټولټال    

 گرشک

 ۴۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ آدم خان
  بارکزي

 محـمدزي

  بلوڅ ۷۰     چارخونداز

  محـمدزي ۱۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ گرشک

  بلوڅ ۳۰     تخلي

  بارکزي ۷۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ مالگیر

  بارکزي ۶۰۰     بابا حاجي

  بارکزي ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ بشران

  محمـدزي ۲۰۰     بوالن

  بارکزي ۱۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ عینک

  بارکزي ۲۰۰     خلیچ

  بارکزي ۱۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ خسر آباد

 ۴۰۰     زریز
  پوپلزي

 بارکزي

  نورزي ۴۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ سرخدوز

  بارکزي ۱۰۰     کاریز

  اڅکزي ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ بُست کال

  بارکزي ۳۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ جوی سرکار

  سورکاڼي ۱۵ ـــ ـــ ـــ ـــ انارک کاریز

  سورکاڼي ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ کاریز واخر

  بارکزي ۳۰ ـــ ـــ ـــ  گـُرمه باال

  بارکزي ۳۰ ـــ ـــ ـــ  ـینئگـُرمه پا

  سورکاڼي ۲۰ ـــ ـــ ـــ  آهینگرک

   ۳۰۰۰ ـــ ـــ ـــ   کوچیان

  کورنۍ ۷۲۱۵ ټولټال 

 واشیر

  نورزي ۲۰۰ ـــ ـــ ـــ ـــ فوالد

 ۱۲۰ ـــ ـــ ـــ ـــ یک لنگ
  نورزي

 تاجیک

 ۲۵۰ ـــ ـــ ـــ ـــ واشیر
  نورزي

 علیزي

  نورزي ۳۰ ـــ ـــ ـــ ـــ توبــي شاه

   ۴۵۰ ـــ ـــ ـــ ـــ کوچیان

  کورنۍ  ۱۰۵۰ ټولټال 
 

: د هاموِن صبري د کڅ یا د غاړې په شمال لویدیځ کې یوه څرگنده ۶۱ – ۱۵، ۳۱ – ۴۰ کیم:ۀ : یا: پوزسفیدۀ پوز
یادېـږي او د هاروت د روډ دلتا ۀ په نامـ« الپي»په یو مایلۍ کې واقع ده چې د  د هغې سیمې د لویدیځ چېدماغه ده 
 جوړوي.

یوه تنگه مورگه یا د تاخچې په ډول د ځمکې راوتلې شونډه د اوبو غاړې ته د جهیل پر لور د تاقچې په ډول راوتلې 
د نیم مایل په اوږد والي د چې اوښان ددماغې او ددې مورگې گرد چاپیره تـېـرېدالی سي خو د ځمکې پر مخ 

له )نـِـه( څخه تر جوین پورې د سوداگرۍ لرغوني الره له دښتې تـېـرېـږي چې دغه پوزه جوړوي. د « فارس»
ـې ئپـېـړیو پـېـړیو په اوږدو کې پر دې سیمې باندې ډېـر تگ راتگ ددې المل سوی چې پر دې ډبرینې څنډې 

ځای یا څوکې ته رسـېـږي.  -جوړې کړي چې دا الره ددې ځای سر  په هغو ځایونو کې« شیارونه»لـښـتۍ الرې 
دا سړک تل د السرسۍ وړ دی خو په دې شرط چې د گړنگ په بیخ کې راغلې الره یوازې هغه مهال د تگ راتگ 

 ده کله چې د هامون صبري د اوبو سطحه ټیټه وي.  
نړېدلي ۀ زاړۀ وچنۍ درې راکوزېـږي د یوځای کې چې سړک پر یوې کۀ ددې لوړې سطحې په لویدیځ بیخ کې هغـ

یادېـږي خو دا ۀ په نامـ« بُرجِ نادري»ـې پـېـژندالی سو. دا بُرج د ئبُرج ځای سته چې په سختۍ سره د برج نښې 
 (۱۹۰۴له زمانې په ال ډېـرو پخوانیو وختونو پورې اړه لري. )ایس. ایم. تییت « ژ –افشار »بُرج د نادرشاه 

 ۶۴ – ۴۶، ۳۲ – ۰۰ئ: گاز کال: : وگورگزۀ قلعـ 

 ۳۰ – ۱۶،  ۶۱ – ۴۵: وگورئ: افضل کال: افضلۀ قلعـ 

 ۶۴ – ۲۲، ۳۱ – ۳۰: وگورئ: بُست کال: بُستۀ قلعـ 
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 ۶۴ – ۲۲، ۳۱ – ۳۰بیست: ۀ : وگورئ: قلعـبُستۀ قلعـ 

 ۶۱ – ۵۱، ۳۰ – ۳۴: وگورئ: فتح کال: فتحۀ قلعـ 

 ۶۴ – ۴۷،  ۳۲ – ۱: : کالی گاز: وگورئ گز کالگزۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۲۵،  ۳۰ – ۸: وگورئ: هندو کال: هندوۀ قلعـ 

 ی ابراهیم آباد:  د ابراهیم آباد کال:  –: کال ابراهیم آبادۀ قلعـ 

 ۶۲ - ۱۱، ۳۰ – ۱۴: وگورئ: کالی جان بیگ: د جان بیگ کال: جان بیگۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۳۲، ۳۲ – ۳۸: وگورئ: کالی کال: کال کال: کالۀ قلعـ 

 ۶۱ – ۵۲، ۳۱ – ۶: وگورئ: کالی کنگ: کنگ کال: کنگۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۳۹،  ۳۰ – ۹: وگورئ: کالی کهنه: زړه کال: کهنهۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۱۵، ۳۰ – ۱۱: وگورئ: کالی مادر پادشاه: مادر پادشاهۀ قلعـ 

 ۶۴ -۴۱، ۳۲ – ۳۸: وگورئ: کالی محـمد کریم خان: محـمد کریم خانۀ قلعـ 

 ۶۳ - ۴۴، ۳۰ – ۳۴: وگورئ: کالی نو: ونۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۴۵، ۳۱ – ۳۲: ناوۀ قلعـ 

 ناو ۀ : قلعـنوۀ قلعـ 

 ۶۳ – ۴۵، ۳۰ – ۳۳: وگورئ: کالی سبز: سبزۀ قلعـ 

 ۶۴ – ۲۷، ۳۲ – ۴سادت: ۀ سادات: قلعـۀ : قلعـسعادتۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۴۲، ۳۰ – ۱۰: کالی شریف خان: شریف خانۀ قلعـ 

 ۶۴ – ۴۲، ۳۲ – ۳۸: کالی شندوخان: شندوخانۀ قلعـ 

 ۶۴ – ۲۳، ۳۲ – ۱: کالی ُسرکت: ُسرقتۀ قلعـ 

 ۶۴ – ۲۴، ۳۲ – ۱۹: کالی ُسرخک: ُسرخکۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۴۰، ۳۰ -۹: کالی خون کالت: خون قالتۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۱۶،  ۳۲ – ۷: کالی سیدان: سیدانۀ قلعـ 

 ۶۲ – ۱۵، ۳۲ – ۶: کالی سویا: سویاۀ قلعـ 
: د هغو ځایونو نومونه چې په قریـه یعني کلي پیل کـېـږي نو یو اضافت معموالً ور زیاتېـږي چې د ۀقریـه ی: قریـ

 ورپسې دویم نوم ځانگړتیا ورباندې څرگنده کړي. 
 ۶۳ – ۱۹، ۳۲ – ۴۲: وگورئ: غورمه: غورمهۀ قریـ
 ۶۴ – ۱۳، ۳۲ – ۲۸قوِل سیاه:  سیاه کول: سیاه قول: ۀ : قریـکوِل سیاهۀ قریـ
مایلۍ کې  ۸: د فراه په شمالي برخې کې د رباِط خشک آوې د شمال په ۶۲ – ۱۳، ۳۲ – ۵۲: محـمد غوثۀ قریـ

 شینډنډ ته د تللې الرې په اوږدو کې یو کلی دی. 
 ۶۲ – ۱۳، ۳۲ – ۵۲محـمد غوث: ۀ : وگورئ: قریـمال عبدهللاۀ قریـ
 د شمال لویدیځ په یوې حاصلخیزې درې کې یو کلی دی.: د نوزادو ۶۴ – ۱۰،  ۳۲ – ۲۹: رباطۀ قریـ

 ۶۴ – ۵۴،  ۳۲ – ۳۶: وگورئ: کزک: قزک
 : وگورئ: کاضيقاضي
 ۶۱ – ۳۵،  ۳۱ – ۳۵وگورئ: غوچ: قوچ: 

 وگورئ: داد خدارحمت: 
 : وگورئ: ناد عليرحمت

کورونه په  ۲۵د نورزیو  : د نوزادو د ولسوالي په سویل کې یو کلی دی او ویل سوي چې۶۴، ــ  ۳۲:ــ  ریز آباد
 سي تثبیت کــېــدای. ۀ کې ودان دي. )صاحبداد خان( دا ځای په هیڅ یوې سرچینې کې نـ

ـې استوگن وگړي دي او د ئ: دا د څلورو کورونو یو کلی دی چې نورزي او دري ژبې ۶۳ – ۱۹،  ۳۲ – ۳راکي: 
مایله پورته واقع دی.  ۱۴سار: طبقسار څخه دالرام د سړک په اوږدو کې له تبک –خاشروډ په اوږدو کې د خاش 

 . مایله لیرې واقع دی ۱۱دا کلی د دالرام په سویل لویدیځ کې ( ۱۹۰۴)ایس. ایم. بومي معلومات 
زگر »: د بلوڅانو یوه قومي څانگه ده چې اصل کې د نوشکي یوازینۍ خاوندان دي، چې تر ډېر شمـېـر د رکشاني
یلې له دې سیمې وایستل سول او اوس په دې سیمې کې برالسي دي. په نوشکي د پیاوړي قوم په وس« 1مینگلیانو

                                                           
1

 - Zagar Mingalsه چې د بلوڅستان شمال لویدیځ او مرکزي سیمو : زگر مینگلیان د مینگلیانو د دوه سترو څانگو له منځه یو څانگه د

 ژ -کې اوسـېـږي، دوی عمدتاً په نوشکي، قالت او چگای کې دي 
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دي. کله نا کله ددوی یو ۀ وارۀ کې د اصلي اوسیدونکو د اوالدې ډېرۍ کورنۍ اوس په دښته کې اللهانده خوار
 ان کې سته. شمـېـر د تــَـرنــَـک او هلمند په غاړو کې موندل کـېـږي. همدا شان ددوی ډېـرۍ شمـېـره په سیست

ـې په نوشکي کې استوگن دي، او پاتې څلور ئیا څانگې دي، ددوی له منځه دوه « تاکارونه»د رکشانیو ټولټال شپږ 
 ـې په سیستان کې او دښتې کې دي: ئنور 

 

 موقعیت قومي څانگه شمــېــر

دا څانگې په نوشکي کې دي، دوی دلته درې کلي لري: عالم خان کلی،  داد  بدیني ۱

 جمال الدین ۲ جنگیالي لري ۳۰۰یم کلی او بگک کلی؛ دوی کر

 نارینه لري ۱۰۰۰کې « خالفت»د سیستان په  گــُـرگیچ ۳

 جیانزي ۴

 اوسبیکزي ۵ دي )میتلند(ۀ وارۀ دوی بې شمـېـره دي خو په سیستان او دښتې کې خوار

 سروني ۶
 

 ېـدونکی سیند دی چې د کمال خان بندر ته نـېـږدې واقع : دا هلمند ته یو غورځـ۶۱ – ۵۳،  ۳۰ – ۱۸: رام روډ
 دی. 

 : وگورئ: داد خدارام روډي
ځای کې دوه کلي دي چې د خاش او چخانسور تر منځ د خاشروډ په کیڼې ۀ : دغـ۶۲ – ۴۰،  ۳۱ – ۲۸: راضي

« لوی راضي»ـې ئـې یادونه سوې ده او بل ئدی چې وړاندې « کوچنی راضي»ـې ئغاړې کې واقع دي. یو کلی 
» ـې ئکې واقع دی. ددغو کلیو گرد چاپیره د کروندې لویې ځمکې راتاو دي. یو کلی  ۶۲ – ۴۰،  ۳۱ – ۲۵په 

غني  ۲۳کورنۍ استوگنې دي او  ۱۲۵دی او نورزی، میر افضل خان ددې کلي په کال کې اوسـېـږي. دلته « افغان؟
فیټه ژوره ده اخلي او په منځ کې  ۳۵یوې څاه څخه چې له ۀ تحویل پگو گانې جوړوي. دا کال خپلې اوبـ ۴پگو او 

 گرځي. ۀ ـې ښې دي او تریو بخوني نـۀ ئـې پخې خښتې کارول سوي دي. اوبـئ
ز کال ۱۹۰۱دوهم کلی د شاه نظر خان د استوگنې ځای دی چې د کیرایانو د څانگې قومي مشر دی. نوموړی په 

تحویل  ۱۲غني او  ۱۸ـې ځای ونیو. دلته ئاو عرب آغا خان کې د ځمکو د څار او نظم له دندې لیرې کړای سو 
کورنۍ دي،  ۱۰۰۰کورنۍ دي؛ بل راپور وایي چې دلته ان د کورنیو شمــېــر  ۱۲۱پگوگانې دي. دې کلي کې 

کــېــدای سي دا راپور په دوبي کې اخیستل سوی وي ځکه دا مهال د روډ دره په کوچیاني پووندگرو ډکه وي او 
دي، دا کوچیان خپل ژمی او پسرلی په تگریج او دې ورته ځایونو کې ۀ ـمي استوگن وگړي نـئی دادوی ددې ځا

 (۱۹۰۲تـېـروي. )ایس. ایم. بومي معلومات 

 د زیارِت شاه اسماعیل شمال ختیځ ته د هلمند والیت په سویل ختیځې برخې ۶۴ – ۳۸،  ۲۹ – ۴۴: رزاني چاه :
 کې یوه څاه ده. 

درې کلي دي: رازدان رحیم کالن، رازد کالن او ۀ نامـۀ : په نوزادو کې په دغـ۶۴ – ۲۳ ،۳۲ – ۲۱: رازدان
د علیزیو کورنۍ ژوند کوي.  ۷۵د اسحاقزیو کورنۍ او  ۱۲۰رازدان تهوروډک. په دغو درې واړو کلیو کې ټولټال 

 . فلی په نومونو ثبت سوي ديرازدان سۀ په اوسنیو نقشو کې دا کلي د رازداِن سفلی، علیا او قریـ)صاحبداد خان( 
خوړ نوم دی چې د خاش له کلي شپږ مایله پورته له خاشروډ سره د ۀ : دا د یو۶۲ – ۴۰،  ۳۱ – ۲۵: راضي روډ

 (۱۹۰۴له کیڼې ډډې یو ځای کـېـږي. )ایس. ایم. بومي معلومات ۀ هغـ
ه په کې ودان دي )صاحبداد کورون ۵۰: په موسی کال کې یو کلی دی چې د علیزیو ۶۴ – ۴۸،  ۳۲ – ۱۰: ریگي
 . مایلۍ کې واقع دی ۵دا کلی په نهِر سراج کې د شاهبان د شمال په خان( 

 هم یادېـږي چې یوه دښتـنۍ ۀ : د پُشته های ریگستان صدیقي په نامـ۶۲ – ۴۵،  ۲۹ – ۳۷: ریگستان صدیقي
 سرحد ته نـېـږدې موقعیت لري.  سیمه ده چې په گڼو شگو پوښل سوې ده او د نیمروز په سویل کې د بلوڅستان

: دا په سیاه بند کې یو کوتل دی چې له گرشکه تر غور پورې تللې سړک ۶۴ – ۲۴، ۳۲ – ۵۸: ریگ روان
ۀ ورڅخه تـېـرېـږي. ویل سوي چې دا سړک د ژمي په میاشتو کې سخت کوتل دی. )یوسف شریف( همدا شان دغـ

 مایلۍ کې واقع دی.  ۴۳ل ختیځ په کوتل ته نـېـږدې یو کلی دی چې د پُرچمن د شما
 کورونه لري. )صاحبداد خان( ۲۰: دا په باغني کې یو کلی دی او ویل سوي چې ۶۴، ـــ ۳۲: ـــ رشته
: دا د )بلوڅستان( له چگای څخه د هلمند تر درې پورې د تللې دښتـنۍ الرې په اوږدو کې د دمې نیولو یو رباط

 ځای دی. 
 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( ۲۰کلی دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو دا په نوزادو کې یو رباط: 

 دا د کالی الال د رباط د شمال په یو مایلۍ کې یو کلی دی. ۶۰ – ۵۷،  ۲۹ – ۵۰: رباط چشمه : 

 د فارس تر ټولو سویلي وروستي ټکي ته نـېـږدې یو کلی دی.۶۰ – ۵۸،  ۲۹ – ۵۱: رباط جعلي : 
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  دا له سارا تر هرات پورې د تللي سړک په اوږدو کې د فراه د شمال ۶۲ – ۱۵،  ۳۲ – ۴۰: آبهرباط خشک :
 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲۶ختیځ په 

 د ختیځې « ملک دوکانۀ کو»: دا د یوې تنگې غرنۍ درې نوم دی چې د ۶۳ – ۳۴،  ۲۹ – ۳۵: رباط مانده
 برخې په ستوغو ډډو کې پرمخ تللې ده. 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۴: دا د شاهبان د شمال لویدیځ په ۶۴ – ۴۵،  ۳۲ – ۹: نرباط سلطا 
کورنۍ په کې  ۴۰: دا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو ۶۱ – ۵۶،  ۳۲ – ۳۸: رباِط سرخ

 استوگنې دي. )صاحبداد خان(
مایله پورته د هلمند په  ۵ه چهار برجکه : دا د سنجراني بلوڅانو یو کلی دی چې ل۶۱ – ۵۸،  ۳۰ – ۱۶: رودین

 ۹۰۰تنه دی. دا کلی  ۱۲۰ـې ئکورونه دي او د استوگنو وگړو شمـېـر ۳۰کیڼې غاړې کې واقع دی. دې کلې کې 
 ۲۵ـې ئقلبې ده او هره قلبه ځمکه  ۱۰ـې ئپسونه او وزې لري. کرنیزه ځمکه  ۱۸۰سره کورني څاروي او 

 خرواره غالت حاصل کوي. 
ال چې ددې درې دا برخه خړوبوي شیر محـمد خان جوړ کړی وو، شیر محـمد خان د عطاء محـمد خان هغه کان

 ( همدا شان وگورئ: د کمال خان بند. ۱۹۰۳پالر وو. همدلته یو گودر هم سته. )ایس. ایم. ونلیس. 
غني په درې کې فیټه. په زمینداور کې یو کلی دی چې د با ۳۵۰۰: لوړوالی: ۶۴ – ۵۵، ۳۲ – ۳۳: روشن آباد

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان( ۲۰۰موقعیت لري او ویل سوي چې د علیزیو 
مایلۍ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د  ۲: د نوزادو د سویل ختیځ په ۶۴ – ۲۹،  ۳۲ – ۲۲: روشن آباد

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( ۱۵۰ُسرکاڼیو 
 

 :رودبار
 

او دوېم الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک وستونکو! تاسو تر دغهقدرمنو ل یادونه:
 برخي لوستی شی.ټوک ټولي 
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