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لرغوني الرې  و یوهد فارس په سرحد کې یو کوتل دی چې له دې الرې د سوداگر: ۶۰ – ۵۰، ۳۱ – ۳۳: تبرکند

ـې څرگندې بڼې دي. ددې کوتل ئتـېـرېـدله او دا د بندان د غرنو د لړۍ امتداد دی چې سیاه کوه، ماده آهو او سبزک 

د هڅو او الس  کښته بیول سوي ده.  مصنوعي ډول یا په هکلک کاڼي له منځه پ ډېـرۀ فیټو په ژوروالي د یو ۲۵څوکه د 

سړک په لرغونو مهالونو کې چې ۀ او تصدیقوي چې دغـ څرگندويخواریو دومره پانگه چې دلته لگول سوې په ډاگه 

ژ( ته منسوب گڼل سوی دی او ویل سوي  –دا کوتل نادر شاه )افشار  څومره د اهمیت وړ وو.ۀ کار ورڅخه اخیستل کـېـد

جنگیالي تیر کړل چې د سیستان غوړه او بډایه مړۍ خولې ته  ۱۰۰۰۰۰خپل سل زره ـې ئې د همدې کوتل له الرې چ

 (۱۹۰۴)ایس. ایم. تییت  او د کندهار ښار کال بند کړي. د هلمند دره له خاورو سره یو او واچوي

ک ته نـېـږدې دی او ویل سوي چې د دا په نوزادو کې یو کلی دی او زموږ په باور چې غور: ۶۴، ــ  ۳۲ــ : تابوت

 کورونه په کې ودان دي. )صاحبداد خان( ۶۰اڅکزیو او نورزیو 

 ۱۸د هلمند د سیندپر ښۍ غاړه باندې یو کلی دی، دا کلی د لنډي محـمد امین د لویدیځ په : ۶۳ – ۲۸،  ۳۰ – ۳۳: تاغز

قلبې ده او  ۳۰ـې ئ. )سدوزي( کرنیزه ځمکه استوگن وگړي لري ۹۰۰کورونه دي چې ټولټال  ۲۰۰مایلۍ کې دی. دلته 

 ۳۰پسونه او وزې،  ۱۲۰۰، کورني څارويسره  ۶۰۰خرواره حاصل لري. دا کلی  ۲۵ـې د غالتو ئقلبه ځمکه  ههر

( د صاحبداد خان د راپور له مخې ۱۹۰۳اوښان لري. د کلي ملک عمر خان نومـېـږي. )ایس. ایم. ونلیس.  ۳۰آسونه او 

 کورونه دي. )بیلو، صاحبداد خان( ۲۵۰دلته د اسحاقزیو 
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دا یوه ناله ده او ویل سوي چې واشیر ته نـېـږدي په پُشِت روډ کې راپورته کـېـږي او : ۶۳ – ۴۳، ۳۲ – ۴: تاگرج روډ

مایلۍ کې له شمال ختیځ لوري له دور نالې سره یو ځای کـېـږي. همدا نوم ددې نالې  ۲۰د چخانسور د سویل ختیځ په 

د سیمې ۀ خوا سیمې ته هم ورکړل سوی دی. دلته او هلته پریمانه شین غزي او د مالڅر نور بوټي سته او اوبـټولې شاو 

یا دوه وو ځایونو کې دي. دا ځای په پسرلي کې د خاش د ولسوالۍ د شپـنو کوچیانو د خوښې وړ ځای دی. )تییت ۀ په یو

یاده سوې چې له دې ځایه ال ۀ اله د تگِرشک ماندې په نامـد اوسنیو نقشو له مخې دا ن( ۱۹۰۴له بومي معلوماتو څخه 

 کې ښودل سوې ده.  ۶۲ – ۳۹، ۳۱ – ۱۰وړاندې سویل خوا ته په 

تــَـیورې  –کوتل نوم دی چې د سیاه بند له پاسه  د گرشک ۀ فیټه. دا د یو ۶۸۸۰: لوړوالی: ۶۴ – ۲، ۳۳ -۰۰: طاهري

کوتل ته ورختلی دی وایي چې ۀ ز کال د اپریل په میاشت کې دغـ۱۸۵۸سړک ورڅخه تـېـرېـږي. صاحبداد خان چې د 

سړک دی. له دې ځایه کښته دا ناله ۀ او ښـ دی سړک له بادام مزار څخه کښته تر نالې پورې د نیم مایل په اوږدو کې

وره شا ته له دې کبله ده چې سړک دا ناله ن وړي او تیرېـدل ورڅخه ناشوني دي.وراتنگي ۀ راغونجـېـږي او په یو

ـې یوه ژوره دره ده، او آس ئپر ډډې خـېـږي. دا ختل زښت ډېر ستوغ دي، ښۍ خوا ته ۀ پرېـږدي او له کیڼ لوري د غر

ـې له واگو نیولې وای؛ کچرې ورباندې په سختۍ خـېـږي خو د ئباید له آسونو راکښته سوي وای او خپل څاروي ۀ سپار

مایل مزل ۀ یوپه کښته کـېـدلو کې له  چېله کښته کـېـدل هم د ختلو په شان دي ده. له کوتۀ اوښانو لپاره عملي الره نـ

 ناله مخې ته راغله. )صاحبداد خان(یو ځل بیا مو وروسته 

 ۶۴ – ۱۹، ۳۲ – ۵۸: وگورئ: تجوین: تاج بین 

کې ودان دي. کورونه په  ۳۰ علیزیود زمینداور په سویل کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ ۳۲ــ : تاجو

 )صاحبداد خان(

 ۱۱۱له گرشکه  سړک پر تلليپورې  ژ( –)په فراه کې  له گرشکه تر فارسي: ۶۴ – ۱۹، ۳۲ – ۵۸: تجوین: تاج بین

کورونه سته او د  ۲۰یا  ۱۵په دې کلي کې لپاره ځای سته. دلته  د اچولویو کلی دی. دلته د لښکر کوټ مایله لـېـرې 

تاج بین ترڅنگ د روِد تاج بین په ۀ قریـ دزه ورڅخه تر السه کــېـدای سي. )آی. بي. سي.( اړتیا وړ توکي په لږه اندا

 کې واقع دی.  ۶۴ – ۱۶، ۳۲ – ۵۷مایلۍ کې په  ۴۶سیند هم سته چې د پُرچمن د سویل ختیځ په ۀ نامـ

نه په کې ودان دي. کورو ۳۰ وگرشک ته نـېـږدې یو کلی دی او ویل سوي چې د بلوڅان: ۶۴ – ۳۵،  ۳۱ – ۵۰: تخلي

  )بومي معلومات(

 موسی کال: :وگورئ تخته پل

 تخِت رستم: وگورئ: تخِت خان

د فراه روډ په کیڼې غاړې کې د الش جوین او فراه تر منځ چې له تویسک څخه کښته : ۶۱ – ۵۶،  ۳۲ – ۸: تخِت رستم

  دومره لیرې نـه دی د دمې نیولو ځای دی. )میتلند(

یادېـږي او د درانیو او ۀ نوم دی. غونډۍ ته نـېـږدې کلی د تخِت خان په نامـ« تپې»ې غونډۍ تخِت رستم د یودلته 

(. ۱۹۰۴جونگړې په کې دي او د تویسک د خان تر مشرۍ الندې دي. )ایس. ایم. بومي معلومات،  ۲۰فارسیوانانو 

 په نومونو ښیي. « تخت»او « تخِت باال»اوسنۍ نقشې دا دواړه ځایونه د 
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« سنگپوزه»فیټه. دا یوه پلن سرې مخ ته راوتلې دماغه یا گړنگ  ۱۶۸۰لوړوالی : ۶۱ – ۴۶،  ۳۱ – ۳۴: تمتخت رس

دا  فیټه لوړ د الش جوین د سویل ختیځ په دیارلس نیم مایلۍ کې واقع دی. ۱۰۰دی چې د ختیځ هامون په شمال ختیځ کې 

د پرښې دا راوتلې برخه د افسانوي اتل رستم تخت وو.  یادوي چې د خلکو په روایاتو کېۀ د دې لپاره د رستم په نامـ

ـې په ژیو کې روانې دي. )اې. ئځای سته چې له هامون څخه نرۍ نرۍ ویالې ۀ همدلته د پوځ لپاره د کمپ وهلو نسبتاً ښـ

 بي. سي.(

ودان دي. )صاحبداد کورونه په کې  ۳۰ علیزیودا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ۳۲ــ : کتله و  

 خان(

 ۶۳ – ۵۵، ۳۲ – ۲: دلخک: وگورئ: تلخک 

مایلۍ کې یو کلی دی او د  ۹د نوزادو د سویل لویدیځ په : ۶۴ – ۲۱، ۳۲ – ۱۹: : لر تنگیژ -کوز تنگی : تنگي سفلی

 کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان( ۳۰اسحاقزیو 

تنگي گاونډی کلی دی او  د سفلید دا یو کلی دی او زموږ په باور دا  :۶۴ – ۲۰،  ۳۲ – ۱۸: ژ - بر تنگی: تنگي علیا

 کورونه په کې ودان دي. )صاحبداد خان( ۴۰ علیزیوویل سوي چې د 

« دهقانانو»" دغه ډله د ټول سیستان له : ددې قومي څانگې غړي. بیلو وایيۀ دي نـ« رعیت»تاوکي د سنجرانیو : تاوکي

یا « قالدې –غړوندي »څخه مشتق سوی چې د « تاوک»نوم د عربي له  قومي دامخې  د انگیرنۍ له .سره سمون خوري

ددوی په منځ کې د بلوڅ او براهوي او  چې ددوی د مرییتوب او اسارت نښه پرې څرگنده سي؛په معنی ده « افسار»

ددوی تر الس ځانونه  مَمساني قومونو بـېـالبـېـلې ډلې راځي. دوی یوازې د سنجرانیو او ناهوري بلوڅ تابع دي او

یعنی دوی له خپلو بادارانو سره د  –دریځ کې احساسوي ۀ په پرتلې په ښـ« دهقانۍ»د سربندي او شهرکي د  ،الندې

ځمکو د یا د  خاوندانولري یوازې دا چې د سنجراني ۀ موقف کې دي. دوی د خاورې ملکیت نـۀ تساوي پر حساب په ښـ

دوی  جاره کوي او په خپله آزادۍ کې د دهقان په پرتلې لږ محدودیتونه لري.څښتنانو تر الس الندې ددوی ځمکې ا

تقریباً ټوله له یوې مخې یا د شپنـو په توگه یا د کښت گرو په توگه استخدامـېـږي؛ دوی د السي صنایعو او یا سوداگرۍ 

پرته بل  او چوکاټ جوړولو ار کولودي یوازې اوبدل او د خپلو جونگړو لپاره په کپو باندې له کۀ په هکله هـېـڅ خبر نـ

 چې لږکوی؛ ددوی د گوتو په شمار کوم معامالت چې ورته اړ دي د دهقان د طبقې له الرې ورته ترسره کـېـږي ۀ څه نـ

 استوگن دي."  ورسره ـې په لویو کلیو کېئشمـېـر 

 : يوایـې لیدلي ئمیتلند د هغو تاوکیانو په هکله چې د چخانسور په گاونډ سیمو کې 

ـب وو، خو د ابراهیم له ئـې سفر خان دی. دی د ابراهیم خان نائ"ویل سوي چې تاوکیان خپل سردار لري، او نوم 

ۀ تاوکي اقوامو ته چا ربړ او تاوان ونـ درناوی ورته وویل سو. ۀ تیـښـتې وروسته نوموړی سردار کابل ته الړ او ښـ

سته چې د تاوکي اصطالح د پیغور او بدنامۍ داغ له ۀ رکړ. شک نــې کروندگرۍ ته دوام وئاو د پخوا په شان ۀ رساو

 گوتو په شمار کسان به ومني چې دوی تاوکیان دي." )بیلو، میتلند( ځان سره لري. د دوی د

د یوې یوگړې منفردې خاورینې غونډۍ پر سر یوه کال ده چې : ۶۱ –( ۲۵ – ۳۲، )۳۰ –( ۸ – ۱۷): تره خون: تراخو

او سم حالت کې ده. مـِرک چې دا کال ۀ مایلۍ کې واقع ده. دا کال ال تر اوسه په ښـ ۲۱در د لویدیځ په د بن خان د کمال

 ز کال د دسمبر په میاشت کې لیدلې وایي: ۱۸۸۵ـې د ئ
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ـې په یوې ئچې ُشرفه یا کټاره  دی او د خامو خښتو پریړ دیوال لري یلیدل« بُِرش»" د غونډۍ ډډو یو عمودي تراښ یا 

ټینگ بسرج یا ۀ فیټه پورته تللې ده؛ دا غونډۍ له شمالي اړخه ټیټه ده، دا په یو ۱۰۰ې د ځمکې له سطحې څخه انداز

ـې په خښتو معماري سوې ده. د کال لویه دروازه د کال په شمال ختیځ کې ده. بسرج یو ئتکیه گاه ډډه لگوي چې مخه 

نه دي؛ د کال د سویلي پای او بسرج تر منځ ډېر همواره دي او ظاهراً غوجلو ېـې کوټئلوی دهلیز لري چې ورالندې 

 ۳۰۰چې د ورانو ویجاړو جونگړو په پاتې شونو ډکه ده او له ظواهرو ښکاري چې دلته باید لږ تر لږه  ستهځای 

وې؛ او  ۍکورنیو ژوند کړی وي؛ د کال سویلي برخې له خپلو ظواهرو وایي چې دلته باید ددې ځای د مشر شخصي کوټ

د نښو له مخې د ښځو کوټې په آسانۍ سره موندلی سو، یو حمام ال تر اوسه په عالي حالت کې پاتې دی  مات لري.یو جو

د  ۀـاو ورته ډېر نـېـږدې یوه څاه ده چې اوس وچه ده او د ورانو ویجاړو په پاتې شونو نیمه ډکه ده، له دې څاه څخه اوب

اخیستالی ۀ ـې اوبـئانه ځای ورکښته سوی چې د څاه له تل څخه څاه له خولې اخیستل کـېـدې او یا هم یو ستوغ آس

پوښل سوی دی. زه داسې نـښـه په پاتې شونو ماتو ټوټو د د چیني او کاللي لوښو ـې ئاو پاک ځای  سوای. د کال  مرکز 

د راټولیدو  اچول سوی وي. ددغو جونگړو چتونه او د خلکو تهوینم چې دې کال دې اور اخیستای وي او یا اور ورۀ نـ

دی وروړی. بلوڅان وایي چې ددې کال ۀ دهلیز یوازې رالویدلي دي؛ او حمام خو بیخی داسې پاتې دی چې چا الس نـ

ۀ ته کډه سول چې هلته اوس د تراخونیانو په نامـ« َسکـَـاله»استوگن وگړي درې نسله مخکې په فارسي سیستان کې 

سي والیالی. د تراخون په گاونډ کې ال تر اوسه د ورانو ۀ ک څه نـیادېـږي، خو دا چې ولې دوی کډه وکړه هیڅ څو

 نښې سته." )ِمرک(« خوش خانو»ویجاړو قبرونو پاتې شونې، د بادي ژرندو پاتې شونې او د تفریحي کورونو 

کانال مایله اوږد دی او په خپلو اوبو یوه محدوده سیمه خړوبوي، حال دا چې د تراخون زوړ  ۷د تراخون اوسنی کانال 

پورې د  « ژ –افشار »چنگیزه نیولې تر نادر شاه  لهیو مهال د دې سیمې یوه پراخه او حاصلخیره ساحه خړوبوله؛ خو 

د هغوی له یوې مخې بربادیو وروسته ددې سیمې وگړې دومره ناتوانه، ستړي او لږ سول چې    او ورانکارو یرغلگرو

ځمکې په خپل نظم وساتي، او هم سیالبونه او د شگو د توفانونه نورې  سول چې دا کانالونه اوۀ نور څوک ورته پاتې نـ

  ستونزې دي چې د انساني هڅو پروړاندې مقاومت کوي.

د اوبولگولو هغه کارونه چې پخوا موجود ول کـېـدای سي بیرته ورغول سي او اورېـدل کـېـږي چې د سیستان فارسیان 

کوي، او د ځمکو د حق له اړخه دا ددوی ځمکې وې چې اوس په ۀ څ نـشکایت کوي چې گڼې افغانان په دې هکله هـېـ

 افغانستان اړه لري.

 ۳۰۰۰۰تر  ۲۰۰۰۰سیمه ییز روایات تراخون په دې ستایي چې دا ځای د رستم د زوکړې ځای دی. دلته ښایي له 

چې اوس پریښودل سوې سره له دې  ،خاوره وي چې د کښت لپاره مناسبه ده. دا ټوله رسوبي خاوره دهپورې هکتارو 

دا ځمکې یو مهال ښې او حاصلخیزې ځمکې وي ځکه د لرغونو مهالونو پاتې شونې ددې ادعا  خو چې په دښته واوړي

کنډوالې ښیي او هم یوه دښته ښیي چې په څو ۀ په نامـ« تَرقوۀ خرابـ»اوسنۍ نقشې د (. ۱۹۰۴.)ایس. ایم. ثبوت ورکوي

 یا تَرخون. دشِت تَرخو : ـې لیکلې دهئډولونو 

کورونه په کې ودان دي. )صاحبداد  ۲۰ علیزیوپه زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴،ــ ۳۲ــ : تره لوغ

 خان(

 د کمال خان بندر: وگورئ: تاوخول
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 ۶۱ – ۵۹، ۳۲ – ۱۳: توسک: وگورئ: تـ وِسک 

 پورته یوه کال ده.  د فراه روډ په کیڼې غاړې کې له الش جوین : ۶۱ – ۵۹، ۳۲ – ۱۰: توسک

لیزی موسی خان ددوی مشر دی علیزي او فارسیوانان په کې استوگن دي. په قوم عکورونه دي چې دراني  ۲۰۰دلته  

ځای هم  څراو نوموړی د نفوذ خاوند دی. ددې کلي کرکیله حبوبات دي او څو بڼونه هم لري. د روډ په ژیو کې د اوښانو 

 (۱۹۰۶سته. )بومي معلومات. 

دی چې له سویل ختیځه راکوزېـږي او د موسی « تگاو»دا د نوزادو په ولسوالۍ کې یو : ۶۴ – ۴۱،  ۳۲ – ۴۲: نیتیز

زموږ په باور د تیزني په سر کې یو کلی  ، یارډه دی ۶۰۰ـې ئکال له سیند سره یوځای کـېـږي. د منځنۍ کچې ارتوالی 

مایلو په واټن  ۵۱پورې د تر ټکي یو ځای کـېـدنې  دسره  له اساسي سینداو  څخه« سِر تیزنی»  د تیزني له سردی؛ 

 ۵ څخه «سِر تیزني» لهدلته یو سړک راغلی چې د هر ډول ځواک او د هر ډول وسلو د لیږد لپاره عملي دي.  ځغلي.

شندو شل کورونه ورسره دي. له دې کال دوه نیم مایله نور کښته د  علیزیومایله کښته د محـمد اکرم خان کال ده چې د 

 ۲۰نیم مایله کښته پای تیزني دی چې دا ځای  ۹نورزیو کورونه ورسره دي.  له سِر تیزني څخه  ۴۰خان کال ده چې د 

 کورونه لري. 

لري ۀ لپاره ځایونه سته؛ یو څه کرکیله هم سوي او د میوو ونې هم لري. پریمانه واښـجوړولو دلته او هلته د لښکر کوټ 

 دي. ـې له چینو څخه ۀ ئاو اوبـ

کورونه  ۱۰ علیزیوځایه دولس مایله او د مایل د ثلث په اندازې یو کلی دی چې ُسرخ بیدک نومـېـږي او دلته د  دې له

 دي. 

له روډ د موسی کال لږ واټن څخه وروسته  له په پینځلسو مایل کې گرشک ته عمومي سړک تیزنی شاته پرېـږدي چې

خوړ د یو ځای کـېـدنې په ۀ یادوي. د تیزني او واړۀ خوړ په نامـۀ واړک د کـېـږي او دغه ځای سیمه ییز خل سره یو ځای

 ټکي کې د یوې زړې کال کنډوالې دي چې دا ځای د درانیو او مغولو تر منځ پوله وه. )صاحبداد خان(

ریزونو  ـې د کاۀ ئکورونه او سر پناه ځایونه دي، اوبـ ۴۰د سړک په لویدیځې خوا کې دی. دې کلي کې  ،د تیزني کلی

 (۱۹۱۰او د تیزني له نالې څخه دي. )هندی کشاف، 

دا ځای د صاحبداد خان د کلیو په لیست کې د پُشِت روډ د ولسوالۍ د گز کال د عالقه : ۶۴ – ۴۶، ۳۲ – ۰۰: تیرايي نهر

ي کورنۍ ښیي. )اې ب ۱۰۰۰د اسحاقزیو  شمــېــر. صاحبداد خان ددې کلي د وگړو دی راغلې ې کېبرخ ېدارې یو

 سي(

دا د یوې ډېرې لویې طبیعي غونډۍ پر سر د کنډوالو او ورانو ویجاړو یوه ټولگه ده : ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۲۴: تیرکوه

ده او له درې  فیټو په لوړوالي واقع ۴۰ځمکې د سر پر سطحې باندې د  –یارډو ارتوالې غوندۍ  ۲۰۰په  ۳۰۰چې د 

فتح تر منځ موقعیت لري. د گنبد یک دست سویل ته ۀ برجک او قلعـ ـې د هلمند کږلیچونه راغلي او د چهارئواړو خواو 

 ځایه ـې ښکاري چې دا ځای یو مهال تر ډېرهئیادېـږي او د اوبو د کانالونو له مخې ۀ د شین غزو ځنگل د تیر کوه په نامـ

 ړهه کوچنۍ خو لویارډو په لـېـري والي یو ۸۰۰ږدې ـېـتر کښت الندې وو. د سیند د غاړې په مقابل لورې کې د ن

 یادېـږي. )پیکاک(ۀ په نامـ« ډک ډیله»ـې کنډوالې دي او د ئغونډۍ ده چې پر سر 
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 ۲۰۰، کورني څارويسره  ۱۸۰تنه بلوڅان ول. دوی  ۱۹۰کورونو کې  ۴۰ز کال کې په ډک ډیلې کې په ۱۹۰۳په 

خرواره حاصل لري. همدلته  ۱۳ـې ئقلبې وه چې هر قلبه  ۳۰اوښان درلودل. ددوی کرنیزه ځمکه  ۱۲پسونه او وزې او 

 (۱۹۰۳یو گودر هم سته. )ایس. ایم. ونلیس 

 ز(۱۹۰۵ز( د لوټمارانو نامتو او بدنام مشر دی. )وارډ، ۱۹۰۵د کلي ملک رستم خان )

یو غر د فراه د ۀ )آی. بي. سي( د تیر کوه په نامـۀ. ز کال کې دلته اوسـېـد۱۹۰۳د مکران سردار محـمد عمر خان په 

 کې واقع دی.  ۶۱ – ۵۰، ۳۲ – ۲۵مایلۍ کې په  ۱۰لویدیځ په  شمال

 ۶۴ – ۴۱،  ۳۲ – ۴۲: تیزنی: وگورئ: تیزنی 

 ک ۀ دا د فراه روډ او زرمردان تر منځ د باال بلوک په شمال کې یوه دښته ده. د مالڅر لپاره ښـ: تاو دَنـــَک: یا: تو د نـــ 

 ځای دی.

ک نـــ  ټیټه غرنۍ څوکه ده. )آی.  هد بلوڅ پر پوله د رباط د لویدیځ په څلور مایلۍ کې یو: ۶۰ – ۵۳، ۲۹ – ۵۲: تو گـــ 

 بي. سي(

د بل کلي ۀ نامـۀ په موسی کال کې د موسی کال د سیند په کیڼه غاړه کې د سربیشې او په همدغـ: ۶۴، ــ ۳۲ــ: یتوغ

 ت(کورنۍ په کې استوگنې دي. )بومي معلوما ۵۰ علیزیوترمنځ یو کلی دی. د 

موسی کال د سیند د یو ځای  –د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې یو کلی دی چې د هلمند : ۶۴ – ۵۲، ۳۲ – ۵: توغی

 کورونه په کې ودان دي. )بومي معلومات( ۲۰۰پورته دی. ویل سوي چې د اسحاقزیو  ږکـېـدنې له ټکي ل

مایله پورته ددمې نیولو  ۳۲ړې له الش جوین څخه د فراه روډ پر ښۍ غا: ۶۱ – ۴۸، ۳۲ – ۴تــُـجــَـک :: یا: تــُـجـک

 لري. )بومي معلومات(ۀ ځایونه لري خو سون توگي نـۀ یو ځای دی. د اوښانو د څرېـدلو لپاره ښـ

جونگړې دي چې اسخاقزي او فارسیوانان په کې میشت دی. ددوی ملک په قوم اسحاقزی، شاه پسند خان دی.  ۱۵۰دلته 

 (۱۹۰۴وار، مالوچ او خټکي کرل کـېـږي. )ایس. ایم. بومي معلومات. دلته غنم، وربشې، هندي ج

 کورونه په کې دېره دي. )صاحبداد خان( ۲۵ علیزیوپه زمینداور کې یو کلی دی او د : ۶۴، ـ ۳۲ــ : تورخیل

 ترخون: وگورئ: تراخون

 ۶۱ – ۴۸، ۳۲ – ۴: تجک: وگورئ: تجگ 

 ۶۲ – ۵۰، ۳۲ – ۳۳: خانورت: وگورئ: تُرکان

 کورونه په کې استوگن دي.  ۳۰ علیزیوپه زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ ۳۲ــ : تـُرخاک 

ویل سوي چې په شاهیوان کې یو رباط دی چې د فراه روډ د یوې کوچنۍ فرعي : ۶۲ – ۵۷،  ۳۲ – ۴۶: تورخان

ۀ ام شریف(. په اوسنیو نقشو کې دا رباط د ناومایلۍ کې واقع دی. )ام ۶۳څانگې پر غاړې د سبزوار د سویل ختیځ په 

 یاد سوی دی.ۀ رباط تورکان په نامـ

فراه تر منځ د تللي سړک په اوږدو کې د دمې نیولو یو ځای دی. )تییت. بومي  –بکوا  –د خاش  : ۶۴، ــ ۳۲ــ : توت

 (۱۹۰۴معلومات 

تر هراته د نیمایي الرې په منځ کې د  هه کندهارلوی پوځي ځواک لپاره ل ۀدا د یو: ۶۳ – ۱۴، ۳۲ – ۳۲: توِت کسرمان

ځای ۀ لپاره ډېـر ښـ جوړولوله الرې له شمالي سړک څخه د لښکر کوټ ژ(  –)آِب خرما  گرشک، شاهیوان او اَو خـُرما
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 مایلۍ کې ده. دا ځای په یوې غرنۍ سیمې که واقع ۲راه د شمال په  –څاه هم سته چې د چار ۀ یوۀ نامـۀ دی. په همدغـ

کـېـږي او کوچیان په کې ژوند کوي، په شپږ نیمو مایلو کې د نالتک د ۀ دی چې د جوالی په میاشت کې کر کیله په کې نـ

له درې  ېچین»سړک راغلی چې د ۀ یو ښـ لښکر کوټ وهلو له سیمې ورهاخوا
1

څخه تـېـرېـږي او کرار کرار د  «

مایلو په واټن د  ۱۵مزل له پیل وروسته په بل مارش کې د لوړې غرنۍ لړۍ پر لور پورته کـېـږي چې له کمپ څخه د 

 ۲سخت دی او لومړی د  له کاریزه تـېـرېـږي. له توِت کسرمان څخه تر وروستي یاد سوي ځای پورې سړک« د»الجور

غرنۍ مایلو لپاره شمال لور ته پر مخ ځي او ورپسې لویدیځ ته تاوییږي او د مایل د ثلث تر دوه وو مایلو پورې د یوې 

د توت کسرمان له  ددې کوتل سر رسـېـږي او ویل سوي چې ته درې په اوږدو کې پورته ځي چې همدلته د کوتل سر

سیند بستر ته راکوز کـېـږي چې په بشپړ ډول په ۀ فیټه لوړ دی. بیا دا سړک د یو ۱۲۰۰نیم مایلۍ کې   ۵سطحې څخه په 

مایلو په اندازې د کاریز پر  ۴یا  ۳و ورو تـېـرېـږي، دا دره د درې څخه ور لهلوړو وښو، بوټو او درویو ډک دی او 

کانولي وایي چې کوتل ته ورختلی تر سر لیک الندې راغلې ده. « کاروان کاسي»ـې د ئلور پراخـېـږي چې شرحه 

نجک په گڼ ځنگل او غرونو له منځه تـېـږېـږي چې د خۀ تنگـېـږي او ډبرین دی او د یوکې سړک په ځینو ځینو ځایونو 

ـې دومره ۀ ئلري او اوبـۀ کاریزه تر السه کـېـږي او ښې اوبـۀ له یوۀ ونو پوښل سوی دی. په توِت کسرمان کې اوبـ

لوی ځواک لپاره کافي دي. د څارویو خوراک هم پریمانه دی خو نور د ۀ ډېرې دي چې د جوالی په میاشت کې د یو

ده سوې. )کانولي، ۀ د چینې درې ته نـېـږدې هیڅ ډول کرکیله هم نـ سي ترالسه کـېـدای، اوۀ اړتیا وړ توکي ورڅخه نـ

 سندرز(

سته او له دې داسې ۀ کاریز سړک تر منځ کومه ستونزه نـ دالجور –صاحبداد خان له دې مطلع سو چې د توت کسرمان 

دلته اوس د ِده توت سړک ودان سوی دی. ۀ ښکاري ممکنه ده چې د سندرز له مهاله چې هلته تللې وو وروسته یو بل ښـ

 .یو کلی هم ستهۀ په نامـ

فراه تر منځ سړک باندې ددمې نیولو یو ځای دی چې له گرشک څخه  -د گرشک  : ۶۳ – ۴۸، ۳۲ – ۱۴: توِت شاه

ۀ ـې پریمانه دي چې د یوۀ ئمایله لیرې واقع دی؛ د لښکرکوټ وهلو لپاره د اینځرو د بڼ تر څنگ ښه ځای سته. اوبـ ۶۳

 کــېــداید واشیر له کلیو څخه د اړتیا وړ توکي په پریمانه اندازه ترالسه  اریز له الرې تر السه کـېـږي.سر خالصي ک

 . مایلۍ کې واقع دی ۴یو کلی دی چې د واشیر د سویل لویدیځ په نـېـږدې ۀ اوس دلته د توِت شاه په نامـسي. )ییت(. 

 ۶۱ – ۴۸، ۳۲ – ۴: تجک: وگورئ: توزگ

کورونه په کې  ۷۵ علیزیود موسی کال په سویل کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۴۵،  ۳۲ – ۲۲: عمرخان

 ودان دي. )صاحبداد خان(

 خاشروډ: وگورئ: عمر شاه

له نیکونو نیکونو  ه ورتهنورزیو یوه قومي څانگه ده چې د هزار جفت خاورد « ژ –پښـتـنو »دا د افغان : عمرزي

 دي. )بیلو( ېـئ میراثي مالکیناو ورپاتې 

کورونو وگړي لري. )صاحبداد  ۱۲۰دا په باغني کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۵۷،  ۳۲ – ۳۸: اونی

 خان(
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 8تر 8 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

مایلۍ کې یو  ۲مایلۍ کې او د دولت آباد د ختیځ په  ۵۰: دا د فراه د شمال ختیځ په ۶۲ – ۴۲، ۳۲ – ۴۸: وریا: اوريا

 په ډول هم لیکل سوی وي. « وریا»کلی دې د  اکلی دی. داسې ښکاري چې د

کورونه په کې میشت دي. )صاحبداد  ۳۰ علیزیوپه زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ ۳۲ــ : ولنگ

 خان(

 ۶۲ – ۴۲، ۳۲ – ۴۸: اوریا: وگورئ: وريا 

فراه له  –و کلی د گرشک یۀ دا د پُشِت روډ یو اداري واحد دی. د سِر واشیر په نامـ: ۶۳ – ۵۱، ۳۲ – ۱۵: واشیر

اخشیر د مایله ور هاخوا بل کلی دی چې  ۲مایله لیرې واقع دی او له دې څخه  ۶۰سړک په تـېـرېدلو له گرشک څخه 

 یادېږي. )ییت(ۀ واشیر په نامـ

د واشیر د کلي ملک باز محمـد خان دی. ددې کلي خلک د برتانویانو پر وړاندې څرگندې دښمنۍ کې تر ویل سوي چې 

 ورو توپیر لري. )آی. بي. سي(ن

ـې ئکورنۍ لري او ډېری  ۱۰۵۰پـېـژندل کـېـږي له پینځو یا شپږو کلیو جوړه ده چې ۀ دغه ولسوالي چې د واشیر په نامـ

 مزاریان، تاجیکان او علیزي دي. 

اړتیا وړ توکي  سرتیرو لپاره د ۱۵۰۰۰دي. د ۀ ددې سیمې په گاونډ کې څو کاریزونه دي چې په عام ډول د څښلو اوبـ

 له دې ولسوالۍ څخه راټولـېـدای سي. 

 ۶۴ – ۴۵، ۳۲ – ۲۲: وِسک: وگورئ: وسک 

کورونه په کې ژوند کوي.  ۶۰ علیزیوپه موسی کال کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۴۵، ۳۲ – ۲۲: وسک

 . مایلۍ کې دی ۷دا کلی د موسی کال د شمال په )صاحبداد خان( 

 ۶۴ – ۴۵، ۳۲ – ۲۲: وسک :وگورئ: وسکه 

 کورونه لري. )صاحبداد خان( ۳۰او ویل سوي چې  دی په نوزادو کې یو کلی: ۶۴، ــ ۳۲ــ : وتره

 داد خدا: وگورئ: وزير

 

 بیانور 

 ۴۷: يخچال

 
 

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