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 ۱۱/۰۳/۲۰۲۲        : رحمت آریاپښتو ژباړه
 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه مهیاتیاپنځه 

 فراه
 

 او
 د افغانستان سویلي برخې

 

 تصحیحات
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GRAZ –AUSTRIA 
1973 

 لودویک آدمک
 

د کـُـشِک نخود له الرې له گرشکه تر کندهاره د تللي سړک په اوږدو کې ددمې : ۶۴ – ۴۱، ۳۱ – ۴۷: یخچال

 ۶۸څخه « خاِک چوپان»میله او له  ۳۵ ۷څخه « آب بازانو»نیولو ځای دی چې د هلمند پر غاړې له آب بازا 
د جوالی په میاشت کې پریمانه مالڅر ځایونه  ځای سته او همۀ مایله واټن لري. دلته د لښکرکوټ وهلو لپاره ښـ ۱۵

ددې  مرکزي قوماندې همدلته دمه ونیوله او« ژ –د برتانوي لښکر »ز کال د مارچ په میاشت کې ۱۸۷۹د  لري.
دې کانال څخه اخیستی دی؛ همخپل نوم له  ؛ دې ځایتر السه کړيۀ اوبــې ئکنډوالو ته نـېـږدې له کانال څخه  ځای

ند څخه په سنگین کې غځول سوی دی او د سویلي تگلوري په نیولو له باالخانې څخه په تـېـرېـدلو دا کانال له هلم
ز کال د جوالی د میاشتې په ۱۸۸۰. د کــېــدایسي ۀ ـماً ډډه او اطمینان نـئارغنداب ته ځي. په دې کانال باندې دا

راپریښودل سي تر څو د ۀ اوبـ تهل چې کانال ځانگړي تعامل او انتظام له الرې وکوالی سوۀ والي د یو ،لسمې نیټې
ـې دې ته ئاو نوموړی جنرال  قطع سوېۀ وروسته اوبـ ورځې پینځه و مارش ته آسانتیا برابره کړي خوجنرال بور

 میس)اړ کړ چې کــُـشِک نخود ته په راستـنـېـدو کې د مجبوریت له مخې الره کږه کړي او له آب بازانو څخه تر 
 مایله اضافي الره ووهي. ۲۶پورې  ( کاریز

چا استوگنه  د ـېۀ ئز کال د اپریل په میاشت کې ییت " په یخچال کې د ښو اوبو یو ډک کانال وموند، خو نـ۱۸۹۳د 
 ول یوازې د ځمکې چاودې ته رالویدلې گنبدۍ او سرایۀ کوم کلی په شاو خواوو کې ولید، هیڅ شی نــې ئۀ او نـ

سي ترالسه کــېـدای که څه هم موږ قصد درلود چې دلته پاتې سو ۀ هـیـڅ ډول توکي نــې وموندل بس. دلته د اړتیا ئ
ـې موږ وړاندې )کوجِ ئغواړي دلته پاتې سي نو پر ځای ۀ خو موږ ته داسې په نظر راغله چې هـېـڅ څوک نـ

د گرشک له  ته پر مخ الړو. )آی. بي. سي.( یخچال اوس د نهر سراج د ولسوالۍ دولتي مرکز دی چې« بـَـیک
 مایله لیرې دی.  ۹ختیځ څخه 

مایله پورته هلمند خوا ته یوه گنبدي ودانۍ ده. )آی. بي.  ۶فتح څخه ۀ دا له قلعـ: ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۲۸: یکدست
 سي.(

 ۵۰د موسی کال د روډ پر کیڼې غاړې باندې یو کلی دی او ویل سوي چې : ۶۴ – ۴۶، ۳۲ – ۱۸: یتیم چي
  . مایلۍ کې دی ۵دا کلی د موسی کال د سویل ختیځ په )صاحبداد خان(  کورونه په کې ودان دي.
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دا د الش جوین په ولسوالۍ کې د صالحانو شمال ختیځ ته یو لرغونی ځای دی. : ۶۱ – ۳۶،  ۳۱ – ۳۳: زهاک
ـمی ئکوم داۀ اخیستل کـېـږي او دلته نـۀ لرغوني کاریزونه سته چې اوس ورڅخه کار نـ ۶ویل سوي چې دلته 

 . مایلۍ کې دی ۱۰دا ځای د جوین د سویل لویدیځ په ( ۱۹۰۴هم کرکیله. )ایس. ایم. تییت. ۀ ستوگنځي سته او نـا
 هامون: وگورئ: زهاک
ۀ د شمال د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې لږ کښته یو کلی دی. دلته د یو «ِده دادې»د : ۶۱ – ۵۹، ۳۱ – ۲: زینال

کوي. دلته هم د معمول په شان ۀ حالت کې ده خو څوک په کې ژوند نـۀ یوه کال ده چې په ښـ« زمیندار»ځمکوال 
د هوساینی په پار هغه دلته کله نا کله  اوخلک په خورو ورو کلیو بانډو کې په خپلو مؤقتي جونگړو کې اوسـېـږي 

 . )میتلند(لپاره راځي چې ځمکه سم د السه تر کښت الندې کـېـږيوخت مهال د لنډ 

   ۶۴ – ۴۲، ۳۱ – ۵۱: ُزمبولی: وگورئ: مبوليز: او: مبولیز 
د گرشک د ولسوالۍ شمال ختیځ ته د هلمند د سیند پر : ۶۵ – ۱۵تر  ۶۴ ، ۳۲ – ۳۵تر  ۳۱ – ۵۰ : زمینداور

ښۍ غاړه باندې زمینداور پروت دی. دا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې تر ټول گڼ میشته او تر ټولو حاصلخیزه 
والي د موسی کال په سیند او په نورو هغو سیندونو خړوبـېـږي چې په دوبي کې معروض په . دا ولسهد ۍولسوال

غرني څوکې کرار ـې ئڅخه « آب پخشان»او له اصلي جلگو  دهوچـېـدو دي. ددې ولسوالۍ شمالي برخه غرنۍ 
 کرار په دښتو کې ډوبـېـږي. 

په : اقلیم دیۀ قلیم په ټول افغانستان کې تر ټولو ښـد زمینداور وگړي عمدتاً علیزي دي. ویل سوي چې د زمینداور ا
کـېـږي. زمینداور کې غنم، ۀ ـې هـېـڅ واوره نـئـې لږ واوره کـېـږي خو په سویلي برخه کې ئشمالي برخو کې 

او میوې په کثرت ۀ چ په لویه اندازه کرل کـېـږي. ترکاري او ډول ډول سابـوجوار، وربشې، مشنگ، تنباکو او مال
ي چې زیاتوهر څه په پریمانه اندازه برابروي او  ته ایوب خان سکرتر وایي چې زمینداور افغان ځواک دي. د

میتلند د زمینداور د موجوده  وگړې او تر ټولو حاصلخیزه سیمه ده. -زمینداور په ټول افغانستان کې تر ټولو گڼ
مونډه وربشې  ۲۵۰۰۰نډو غنم او َمو ۵۰۰۰۰سمالسي تولید له مخې اټکل کوي چې زمینداور کوالی سي تر 

 پُشِت روډ. الندیني لیست د زمینداور د کلیو دی: : کړي. همدا شان وگورئ ېبرابر

 کلي
 : شمـېـرد کورنیو

 
 قومونه

ورکوي خو د پشِت روډ تر شرحې الندې د یوسف شریف ۀ صاحبداد خان کومه شرحه نـ باغران باغرام
 شمـېـرې په لومړي جدول کې وگورئ

 نيباغ

 مالکي خالوزي ۱۱۰ کــُـنــجـین

  ۲۵ سنگوانه

  ۳۰ شرایک

  ۵۰ شیوه

 مالکي الکوزي ۱۵۰ شاه ابراهیم

  ۱۲۵ گورمه

 مغول الکوزي ۵۵ اسد

  ۵۰ شاه قمبر

 سیني خالوزي ۳۰ ِده کاریزک

  ۲۰ َسَریي

  ۱۵ سِر اونی

  ۱۲۰ اونی

 کاکړ خالوزي ۱۲۰ شیوه

  ۱۲۵ خینجک مزار

 مغول خالوزي ۲۰ ِده رشته

  ۱۵ سرباز

 سیني الکوزي ۵۵ ِدهک

 کاکړ الکوزي ۹۵ چنار

  ۴۵ کالته

  ۲۵ کافر کوه

 کاکړ خالوزي ۵۰ سفید بادیان
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 خالوزي ۱۲ شهید دیوانه

  ۳۰ شین دره

  ۶۰۰ کوچیان

  ۱۹۸۵ لاټولټ

 خونای
 د خونای دره

 نورزي ۵۰۰

 اسحاقزي ۳۰۰

 مالکي ۱۰۰

  ۴۰۰ کوچیان

  ۱۳۰۰ ټولټال

 لوی زمینداور

 مالکي ۱۰ خواجه خالقۀ چشمـ

 علیزي ۳۰ خواجه غریب

  ۴۵ تاجۀ قلعـ

  ۱۵ حضرت امام

  ۳۰ بشلنگ

  ۲۰ بیدک

  ۸۰ ُوله خوړ

  اسحاقزي  يزنور ۳۲۰ شیریۀ در د شیري دره

  علیزي  ۱۵۰ سفید حصار

  ۳۰ کاریز سرخ

  ۱۰ ده خانپاین

  ۵۰ (۲خندق )

 لیزيع ۳۰ کاریز ولنگ

  ۱۳۰ کلي ۲خشت پخته 

  ۲۵ شیخ زي

  ۳۵ قاضي

  ۳۵ کـُـچـَـک

  ۳۵ خاکي

  ۲۰ خان محـمد 

  ۲۰ مزدورک

  ۱۰ گز گاز

  ۱۲۰ خینجک

  ۸۰ چهار باغ

  ۱۵ ناو

  ۳۰ تــلــَـَوک

  ۲۰ باغک

  ۵۰ غــَــوان

  ۶۰ بادسکندر آ

  ۳۵ چهل تن

 الکوزي ۵۰ الکوزي )دوه کلي(

 لیزيع ۵۵ درغاني

  ۱۵ غجیزار

  ۲۰ شاهۀ در

  ۳۵ شیر دل )دوه کلي(

  ۳۵ مـُـغري

  ۴۰ عبدالمالک
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  ۳۰ صبریکار

  ۲۵ ژ -آهنگران  آهینگران

  ۲۵ حاجي خیل

 -ښایي    تغاوي
 -تگاوي وي 

 ژ

۴۰  

  ۳۰ تورکک

  ۱۵ ژ -چاچا  چاچه

  ۲۰ قاسم جو

  ۳۵ کوټۍ  ) دوه کلي(

  ۱۵۰ ُمـشــَـک

  ۱۵۰ لرکند 

  ۳۰ مار خوله

ښایي  کـالوزي
خالوزي وي 

 ژ -

۳۰  

  ۴۰ دیوانه

براهیم 
 زي

همداسې لیکل سوي 
دي او ښایي همدا 

ـې سمه لیکنه وي. ئ
براهه په سانسکریټ 

 -کې ستر ته وایي 
 ژ

۱۰  

  ۲۵ ـغجيحیدر بــُ 

  ۱۵ شادیکه

  ۱۵ بـَـور

  ۶۵ پای مزار

   ۵۵ جوی دراز

آب  اَوکول
 کول

 -آب قول 
 ژ

۲۰  

  ۶۰ ِده بابه

  ۱۱۰ گرگک

حاجي بوره  جاجي بُره
 ژ -

۳۰  

  ۷۰ خواجه پاک سر

  ۸۰ تاجو

  ۸۰ چهار باغ

  ۲۵ عادل

  ۲۰ میر بازار

  ۱۲۰ علي آباد

  ۱۲۰ چینل غازي

  ۲۰ صیادان

  ۲۵ ُدران

  ۲۰ اسماعیل

  ۵۰ بنفش
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  ۵۵ قیصرک

  ۲۱۰ ازان

  ۸۰ خواجه شاهي

  ۴۰ کوکه چــِـل

  ۶۵ باجه غیر

  ۲۵ تورخیل

  ۴۰ البالغ

  ۳۰ تره لــُـغ ؟

  ۳۵ چـِـل چیغ

  ۴۰ اکا محـمد

  ۶۰ شیر احمد

  ۴۰ انجیران

  ۲۰ میر زاهه

  ۱۵ جوال

  ۱۰ کشمش خان

  ۱۰ قاضي

  ۱۰ لِب جو

  ۲۰ دره خیل

  ۴۰ رباِط سرخ

  ۳۰ شمس آباد

  ۲۰ مزار

  ۱۰ نیچه

  ۲۰ سیاه قول

  ۲۰۰ روشن آباد

  ۲۰ خـَـد

  ۳۵۰ کجکي

 ۳۰۰  

 ۲۵۰  

 ۲۰۰  

 ۱۵۰  

  ۵۰۰۰ کوچیان

  ۱۰۸۶۵ ټولټال

 موسی کال

 علیزي ۱۰ شهیدان

  ۳۰ کج مج کوه

 مالکي ۶۰ وسک

  ۱۳۰ کلي( ۲ِده زور )

 علیزي ۱۰۰ غرتاله

  ۹۵ غونډۍ

  ۱۵۰ چهار ِده

  ۱۲۰ احمد خوزي

  ۲۰۰ شیغ لي

  ۲۵۰ شهرک شهارک

  ۵۰ ریگي

  ۹۰ میان دهي

  ۱۱۰ میزرآباد
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 بارکزي اڅکزي ۲۰۰ دو آبۀ دهانـ

 علیزي ۲۰ کاریز بتلیق

  ۱۵ غالم

 پوپلزي ۵۰ سِرآب

 علیزي ۷۰ کشک

  ۶۰ کاریز شیراغزي

  ۴۰ مشوزه

  ۵۰ حبیب هللا خان

  ۲۰ ناو 

  ۱۰ بیدک

  ۱۵ شبان

  ۱۵ لشکرک

  ۲۵ کاریز گوربسته

 سعید    ۳۰ سعیدان

 علیزي ۲۰ عیسی

  ۳۰ سلطان رباط

  ۷۰ سیاه آب

  ۲۰ سربیشه

  ۳۰ کجِ شربت

  ۱۰ کجِ سردار

  ۵۰ جوی نادم

  ۵۰ توغای

  ۳۰ صاحب خانۀ قلعـ

  ۲۳۰ تخِت پُـل

  ۱۲۰ خینجک

  ۱۶۰ ؟ ِده

  ۱۱۰ ِده مستان

  ۵۵ یتیم چي

  ۷۵ کاریز عمر خان

  ۲۳۰ ؟ سیهوب

  ۴۰۰ سیرهند

  ۱۲۰ دورفتي

  ۷۵ دغیا

  ۱۴۰ سندله

  ۲۰۵ خواجه داد

  ۷۰ سمن چي

  ۲۰۰ مسلماني

  ۲۰۰ کوه بـُـر

  ۶۰ کاریز غورای

  ۱۰۵ کلي( ۳مال رحیم ُجلجای )

  ۱۵ زبر

  ۲۵ شاه

  ۳۰ بهادر

  ۷۰ بشان

  ۴۳۰۰ کوچیان

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 8تر 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
 
 
 
 

  ۹۴۴۵ ټولټال

 ییت، صاحبداد خان، یوسف شریف آی. بي. سي

 
 د زمینداور سرچینې

ً په دوه وو ډولو خرو: ترانسپورت ـې د ئډډه لگوي یو ډول  االغ(  –)مرکبونو  نوددې سیمې ترانسپورت عمدتا
 – ۳۰په اوسط ډول  ـېئ څخه پیاوړي دي چې عمدتاً خړ دي قیمت خو له هغو خرونو ته ورته دیکندهاري ډول 

ـې د فراه خرونه دي چې په ځانگړي ډول ډېـر غښتلي دي او دوی هم خړ رنگ ئکابلي روپیو دی؛ بل ډول  ۴۰
کابلۍ روپۍ دی. په زمینداور کې د  ۸۰ـې ئـې وړي قیمت ئي چې یو کوچنی کچر لري او دومره بار وړالی س

ترانسپورتي کارونو  - ـې په پوځيئشل زره  یوازې ل له مخې باید دیرش زره خرونه وي چې له دې ډلې څخهکاټ
 مونډو بار وړلو زور به ولري.  ۳۵۰۰۰کې کارول کـېـدای سي چې په اټکلي ډول د 

ړي لږ شمـېـر اوښان ساتي، هغه اوښان چې موږ لیدلي دي په ځانگړې توگه د کندهار، فراه یا د سیمې استوگن وگ
د ډول دي. خو دا سیمه د هر ډول اوښانو د ساتلو لپاره مناسبه ده، د « پوونده»دي چې معموالً د  ود سوداگر هرات

 ه "زوزان" یا اغزن بوټي ډېر دي. اوښانو د څرېـدلو لپاره ددې سیمې په هر ځای کې مالڅر سته په ځانگړې توگ

: السونه )د ژباړونکې یادونه ۲ ۱۴ـې ډېـرې پیاوړې دي تقریباً ئد سیمې خلک یو ډول آسونه ساتي چې مالگانې 
ښایي د السونو له یادولو څخه موخه هماغه د قوت ټاکل وی یعنی هارس پاور یا د آس توان یا کوم بل مقیاس چې 

د ۀ ، چې په پراخه اندازه د بار وړلو لپاره کارول کـېـږي نـسوم.(ۀ ه ورباندې پوه نـاوس له کاره لویدلی یا ز
کـېـږي. دلته په مطلق ډول مالڅر ۀ ې شنـکسورلۍ لپاره. آسونو ته بهوسه او وربشې ورکوي چې په همدې سیمې 

 وراک موندل کـېـږي. سته یوازینۍ استثناء له باران وروسته د څو اونیو لپاره ده چې هلته مالڅر ته خۀ نـ
د سیمې وگړي د وزو لویې لویې رمې ساتي خو لږ پسونه لري؛ د سیاه بند په غرنۍ لړۍ کې د مالڅر لپاره : پسونه

 (۱۹۱۰ځایونه سته، چې د دوبي په میاشتو کې دلته لویې لویې رمې لـېـدل کـېـږي. )هندی کشاف، ۀ ښـ

 ی دی چې د نیمروز والیت اداري مرکز دی. دا ښارگوټي یو دا یو کوچنی ښارگوټ: ۶۱ – ۵۱،  ۳۱ – ۲: زرنج
 مهال د لرغوني سیستان ډېر مهم مرکز وو. 

په سم السي مخالف  «گودِر بارهانه»د  هلمند د سیند پر ښۍ غاړېد دا : ۶۴ – ۱۷،  ۳۱ – ۲۰: هزاَرس: زارس
ه برخه کې شامله ده او په هغو کرل سوې سیمه ده. دا د گرشک د ولسوالۍ پۀ لوري کې یوه گڼ استوگنې او ښـ

. ید یسو له هلمنده راغځول کانالونو په آزاده خړوبـېـږي چې  د بُست په مقابل لوري کې څو مایله پورته ورته
دوز خالک، زَرس، ُسرخدوز، شاه ماالن او معین کال. معین کال د هزار : ویل سوي چې ددې ځای مهم کلي دا دي

ـې پوپلزي او بارکزي دي. )بیلو، ئکورونه دي چې وگړي  ۴۰۰زې په زرس کې جفت په مقابل لوري کې ده. یوا
 صاحبداد خان(

جونگړې د بارکزیو او پوپلزیو او  ۷۰ویل سوي ول چې زرس کلي کې  کېڅو راپورونه په ز کال کې ۱۹۰۴په 
)بومي معلومات،  ـې مشران دي.ئڅو هم د فارسیوانانو دي. محمـد جان خان بارکزی او نظام الدین خان پوپلزی 

۱۹۰۴) 
د سبزوار په سویل ختیځ کې یو کوتل دی او همدا کوتل د سبزوار او فراه د ولسوالیو : ۶۲ – ۷، ۳۲ – ۵۰: زرد

کلی د کوتل په شمال ۀ نامـۀ جوړوي. )اې. بي. سي( په دغـۀ پوله جوړوي. دا کوټل آسانه دی او کومه ستونزه نـ
 دی.  کې واقع ۶۲ – ۳۱، ۳۳ – ۵ختیځ کې په 

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: زاري
څو کانالونو نوم دی چې د هلمند له ختیځې برخې څخه کیندل سوي د : ۶۱ – ۴۹،  ۳۰ – ۳۶: زرکان و زور کان

سته، دا سیمه د سیند له ۀ ـې خړوبوله چې اوس متروکه ده او څوک په کې نـئسیمه ۀ په نامـ« امیران»او د  ول
د ډاگ تر بیخه پورې د شل مایلو په اوږد والي غځـېـدلې ده. دلته په دې سیمه  «دشِت مارگو»گاونډۍ ډدې نیولې د 

هم همدلته چې یو مهال لوی ښار وو. ددغو « سر و تار»کې بې شمـېـر ورانې ویجاړې او کنډوالې سته چې 
مایلۍ کې  ۵۰ویدیځ په )اې بي سي.( دا کانالونه د چخانسور د سویل لۀ. یادېـدۀ کانالونو بند د زابلستان د بند په نامـ

 دي. 
کم عمقه سیند پر غاړه د سبزوار د سویل ختیځ ۀ دا یو کوچنی کلی دی چې د یو: ۶۲ – ۴۵، ۳۲ – ۵۷: زرمردان

غر د کلي لږ ۀ زرمردان په نامـۀ د کوـې نورزي دي. )امام شریف( ئنیم مایلۍ کې واقع دی. استوگن وگړي  ۴۴په 
 کې واقع دی.  ۶۲ – ۴۶، ۳۲ – ۵۸شمال خوا ته په 

 مایلۍ کې یو مهم  ۱۶دا زرنج ته نـېـږدې د چخانسور د سویل ختیځ په : ۶۲ – ۷، ۳۰ – ۵۹: زیارت امیران
 زیارت دی.
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

دالرام د سړک پر غاړې یو زیارت دی. همدا شان اوس  –د فراه : ۶۳ – ۷، ۳۲ – ۱۳: زیارت مال رحیم دل خلیفه
 مایلۍ کې دی.  ۱۹یو کلی هم سته چې د دالرام د لویدیځ په 

 دا د هلمند والیت په سویل کې یو کوچنی کلی او یو زیارت دی : ۶۴ – ۲۴،  ۲۹ – ۴۳: زیارِت شاه اسماعیل
 مایله لیرې دی.  ۱۱چې د صالحانو د څاه له ختیځ څخه 

و ته نـېـږدې د دمې نیولو ی «موناه  گشیال»گودي زیرې یا : ۶۱ –( ۲۴ – ۴۰، )۳۰ – ۲تر   ۲۹ – ۵۱: زره
مخکې شیلگ په دوه وو  څخه ځای دی او د هغو دوه وو څانگو په شمالي ډډه کې واقع دی چې شیلگ ته له ننوتلو

ـې ډېرې بدې او مضرې ۀ ئورڅخه ترالسه کـېـږي، خو اوبـۀ چې اوبـ ستهبرخو ویشي. دلته دوه لږ ژور خندقونه 
مردان د سویل ختیځ ۀ دی چې د زیارِت شا یو کلی کې ( اوس په همدې سیمې۱۹۰۳دي. )ویب، وییر، مک فرسن، 

 مایلۍ کې واقع دی.  ۱۰په 
کورنۍ په کې  ۱۳۰ علیزیودا په موسی کال کې دوه کلي دي او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۳۹، ۳۲ – ۲۸: زور

 . د زور کوه غر ددغو کلیو په سویل کې واقع دیمیشتې دي. )صاحبداد خان( 
کورونه لري.  ۲۰۰چې دا کلی په چغرک کې موقعیت لري او ویل سوي : ۶۴ – ۴۲، ۳۱ – ۵۱: یزمبول

 )صاحبداد خان(
 

 وربیان
 لومړۍ ضمیمه

 
 

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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