
 
 
 
 
 

 
 13تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 ۲۳/۰۳/۲۰۲۲        : رحمت آریاپښتو ژباړه
 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه مهیاتیا نهه

 فراه
 

 او
 د افغانستان سویلي برخې

 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1973 

 لودویک آدمک
 

 دوهمه ضمیمه

 په کتاب کې د راغلو نومونو ضمیمه
 

 آقا محـمد آب

 آقچو آب بازان، آب باز ،او آب باز

 اکچو هلمند -آب باز ها

 آنسو آبخرما

 آودک آبخور رستم

 آهنگران آبدک

 ابراهیم آتش خانه

 ابراهیم آباد آخند زاده، آخوند زاده

 اڅکزي آخور رستم

 احمد خان آخوند زاده

 زیاحمد خوا آدم خان

 اختک آننگي پت

 ادرسکن آرگلي

 ادو زي آزاد

 ادینزي آزاو

 اذان آقا -آغه  –آغا 

 اربو آقا احمد
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 13تر 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 

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

 ارغون دربند آقا جان

 الفاجم ارغون ور

 الغاگم ارکف

 الکوزي ارگولي

 الیلي اریري

 امام رباط استاوې

 امیر اسحق زي

 امیران اسد

 امیر بلند صاحب اسماعیل

 پرواه امیر اشکن عام

 زیارت اامیر پرو اشکینک

 صاحب غر اامیر پرو اصغر

 امیر محـمد خان اعظم خان

 انار دره اعظم در

 انارک اعالم در

 انجیر افغان

 انجیران اکنگ

 انجیري البالغ

 انسو البوالغ

 اَو التي گی

 بارکزي اوبې

 د بارکزیو کلی اَو خرما، آبخرما

 بارنگ کاریز اودک

 نوزادبار  اورک

 باشران اوریا

 باشرنگ اونی

 باشلنگ ایر انداز

 باشوري ایر انداس

 باغتي اینک ، عینک

 باغران بابا

 باغک باال بابوس

 باغني بابه

 باغه ته بابه جي

 باال بلوک باجه غار

 باال ِده بادام مزار

 بای ناز بار

 ببجا بران بار آب چاه

 بچه رابعه )رابید( بار آذان

 بوجیر کشته آسبرج 

 بوري برچي

 بوزي برشوري

 بوستان بست

 بوالن بستان

 بهادر بسرنگ

 بهرام چاه بسه بت
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 13تر 3 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 

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

 بهزول بغران

 بیابانک بکوا

 بیچه باران بگت

 بیدک بلوڅ

 بیشام بلوڅ خان

 بیشان بنادر

 بینوش بند تیموري

 پادانه بندر کمال خان ، د کمال خان بندر

 پای مزار بند سیستان

 پایوک بنفش

 پټان بوجر آباد

 پچلوه بوجر آبه

 پیر کندل سلطانۀ پد

 پیر محـمد پرچمن

 پیز یارک پرخه

 پیشوران پره داب

 پیوک پشاوران

 تابوت پشت حسن

 تاج بین پشت رود

 تاجیک پاللک

 تاجو پنج آب

 تاخلي پنج اَو

 تاغز پنج ده

 تاگرج روډ )مانده( پنیام

 تاوخول پنیهام

 تاوکي پلزيپو

 تبرکند پودي

 تبک سر پوزه سفید

 تجک پوست گاو

 تجک پهلوان

 تجوین پیر کندر

 توزک تخت خان

 توسک تخت رستم

 توغنک تخته پل

 توغي تخلي

 توگنگ تراخو

 تیرایي نهر تراخون

 تیر کوه ترکان

 تیزنی تره خون

 جالو تره لوغ

 جانی تله وک

 جای درق تنگي سفلی

 جبار اتنگي علی

 جسر توت

 جک شهرک توت شاه
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 13تر 4 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 

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

 جالل الدین توت کسرمان

 جالل خان ناور تودنک

 جلجیل تورخاک

 جمشید تور خان

 جمعه تور خیل

 چار کندوز جمعه خان

 چار گــَـَوک جود

 چاغراک جوی ابراهیم

 چاه آخند کشته جوی سرکار

 چاه انجیر جوی شیخ محمود

 چاه بلبل جوی محمـد

 ه بلگچا جوین

 چاه بوی ناک جوی ندامت

 چاه حسن سور جوی نو

 چاه جوزي )جوري( جهازي

 چاه دیوالي جهان بیگ

 چاه رستم جهانگیر

 چاه سیاه شور جیجه

 چاه سید خان جیکان

 چاه سیستاني جیلجي

 چاه شند جینکو

 چاه عرب جینه کو

 چاه عــَــلــَم چاررا 

 چاه کاسه ده چهار راه

 چکاو چاه کربه

 چگني چاه کرکي

 چلنگ چاه گز

 چنار چاه مال

 چند غندي چاه ملک

 چنگولک چاه موشک

 چوغک چاه موال

 چهار چاه میرزا

 چهار انگور چاه نو

 چهار باغ چخانسور

 چهار برجک چرخاندوز

 چهار بند چرخ گوک

 چهار دهي چرخ گوک باال

 چهار گاوک ـینئچرخ گوک پا

 چهل چشمه

 چهل تن وچشمه آنس

 چهل چیغ چشمه چغکي

 چهل گزي چشمه خواجه خالق

 چهل مریض چشمه سندو

 حیدر آباد اربابۀ چید

 حیدر باجي عربۀ چید
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 13تر 5 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 

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

 حیدر کر چیگیني

 خار چین

 خارا کوه حاجي خیل

 خار روډ حبش

 خارک حبیب هللا خان

 خار کوه ژ -هډ ایره  –حدیره، ادیره 

 خاش )کاش( حسن

 خاش روډ سن گیالن(حسن جیالن )ح

 خاک سفید حسن خروټ

 خاکک حسین

 خاکي حسین آباد

 خالوزي حسین خان

 خان اعظم حسین داد

 خاندک حلیلي )علیلي(

 خان نشین حوض کالو

 خان نشین کوه حوض مدت )مدد(

 خاوند حیات خان

 خماري خاوي

 خنجک خاویند

 خنجک مزار خاهک

 خوابگاه خجو ِده )خجو(

 اجهخو خرما

 خواجه الفت خرماکه

 خواجه پاکسا خرمالک )خرمالق(

 خواجه پاکسار خسپ

 خواجه خان خسر آباد

 خواجه خالق بابا )دشت زیارت( خس پاس

 خواجه داد خس پاش

 خواجه رباط خشت

 خواجه سلطان خشت پخته

 خواجه سیاه پوش خشک آبه

 خواجه شاهي خشکاوه

 خواجه عطاء خشک روډ

 خواجه عظیم کشک سفید(خشک سفید )

 خواجه علي خالچ

 خواجه غریب خلیچ

 درک )درق( خوجه )خواجه(

 درک )درگ( خوش آباد

 درنغز خوش )خسف(

 درواز گو خوگا

 دروازه خوگر

 دروتي خوگه )کوه گاه(

 درویشان خوگي

 درویش خان خوني

 دره میان )دو راه میان( خونیا
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 13تر 6 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 

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

 دزد خیر آباد

 دزدان خیره ناور

 دزدک داد خدا

 دشت داد شاه

 دغ تندي داد کریم

 دغ نمدي داده

 دغ نومید دادي )ِده دادي(

 دکدله دار آباد

 دل آرام داربند

 دالري دراني

 دهانه دلخاکي )دلخکي(

 جوزۀ دهانـ دلخک )تلخک(

 دو آبۀ دهانـ دلخکي

 غارۀ دهانـ دو آب

 ِده خجو دو آو

 ِده دادي دور

 ده شو وتي(دو رافتي )در

 ِده قاضي دو راه میان

 دهک دو راهه

 دهي دوست محـمد

 ِده یک ددوست محـمد کال

 دیشو دوسنگ

 دین محـمد دو شاخ

 دیوالک دوکن

 دیوانه دوکین

 راز دان دو گوري

 راضي دولت آباد

 راضي روډ دومبولي

 رکشاني ده

 ریگستان صدیقي راکي

 ریگي رام روډ

 زارس(زارس )ه رام روډي

 زاري رباط

 زرد رباط جعلي

 زرکان رباط چشمه

 زر مردان رباط خشک آبه

 زرنج رباط سرخ

 زره رباط سلطان

 زمبوله )زمبولي( رباط مانده

 زمینداور رحمت

 زور رزاني

 زور کان رستم خان

 زیارت امیران رشته

 زیارت مال رحیم دل خلیفه رود بار

 زهاک رودین

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 13تر 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 

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

 زینال روشن آباد

 ساچ ریگ روان

 سروتار ساچ سرای

 سرهند سبزگزي

 سعدهللا سبزي کار

 سفر سپینداو

 سفرخان کوشتک سپیندو

 سفرزي سخي )ساغي(

 سفلی )سفله( سدوزي

 سفندو سرآب

 سفید سربندي

 سفید بادیان سربیشه

 سفید بید سرخ

 سفید حصار سرخ بیدک

 سفید کاریز سرخ دز

 سکندر آباد سرخ دیوار

 سکه لک سرخي

 سلطان بکوا سرشیله

 سلطان رباط سرغل

 سلطان محـمد سرکاڼي

 سور ریگ سلطان ویس )ویس قلن( )ویش قرن(

 سورکاڼی )سرکاڼي( سلو چاه

 سوره سلیان

 سه چاهي سلیمان

 سه شاخي سلیم خان

 سه گوشه سمبول کوه

 سیاه آب سمبولي

 سیاه اَو سمنار دشت

 سیاه بند سمنچي

 سیاه خان سمور

 سیاه خوله سمولي

 سیاه چو سمولي کوه

 سیاه چوب سنا روډ

 سیاه کول سنجراني

 سیاه کوه )نار آهو( سندله

 سیاه منار سنگ وانه )سنگینک(

 سیخ سر سنگیالن

 سیخ سر دشت سنگین

 سید سور

 شاه بیگ سیدان )سعیدان(

 شاه پسند سید خان

 شاه عزیزخان سید غالم

 شاه غال بابا نسید محـمد خا

 شاه قمبر سید محـمد لنگر

 شاه کرم سید میر اقبال
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 13تر 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 

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

 شاه گل سیستان

 شاه محـمد سیف الدین

 شاه مالن شادي خان

 شاه میرزا شادیکه

 شاهي وان شارگه

 شبان شا غال بابا

 شربتي شا گل

 شریف شان تیموري

 شریک شاه

 شش آبه شاه ابراهیم

 شش آوه شاه ابو طالب

 شش آوه روډ اسمعیلشاه 

 شغالي شاه باز خان

 شیبان کوتل شغله

 شیخ شلنگ

 شیخ زي شماالن

 شیخ مـحـمد شمس آباد

 شیخ ویس شند )شندو(

 شیر شند پوزک

 شیر احمد شنه کال

 شیراغ ځای شور آب

 شیر دل شور آبک

 شیر علي خان شوره کي )شورکیان(

 شیري دره شوره کین

 شیله باغک شهر

 شین ډنډ شهرک

 شیوا شهر کهنه

 شیوان شهرکي

 شیوه شهریک

 صاحب خان شهزاده

 صاحب داد شهیدان

 صالحان شهیوان

 عمر شاه صفار

 عیدو صمد

 عیدیل طاهري

 عینک عباس آباد

 غار تله عباس کشته شیله

 غازان ناور عبداالباد

 غراره عبدالمالک

 غرغوري عبدي

 غالمان علم

 ر خانغالم حید علم خان

 غالم خان علم دار

 غالم محـمد علي

 غالم محـمد خان علي آباد
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 13تر 9 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 

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

 غلغله علي خان

 غم باد علیزي

 غندي علیلي

 غوان علي مردان

 غوچ عمر خان

 غورک عمرزي

 محـمد غوثۀ قریـ غورمه

 مال عبدهللاۀ قریـ فتح خان

 قزک فراه

 ابراهیم آبادۀ قلعـ فراه روډ

 فضلاۀ قلعـ فرهاد )دشت(

 بستۀ قلعـ فرهاد روډ

 جان بیگۀ قلعـ فقیر ناور

 خون قالتۀ قلعـ فقیره 

 سبزۀ قلعـ فکو

 سرخکۀ قلعـ فوز

 سرقتۀ قلعـ فوالد

 سعادتۀ قلعـ فیض آباد

 سویاۀ قلعـ فیض محـمد

 سیدانۀ قلعـ فیض محـمد کلی

 شریف خانۀ قلعـ قاضي

 شندو خانۀ قلعـ قریه

 تکشورۀ قلعـ رباطۀ قریـ

 فتحۀ قلعـ سیاه کولۀ قریـ

 کالۀ قلعـ غورمهۀ قریـ

 کالوزي کنگۀ قلعـ

 کامران کهنهۀ قلعـ

 کان اعظم گزۀ قلعـ

 کان جمال الدین مادِر پادشاهۀ قلعـ

 کاني محـمد کریم خانۀ قلعـ

 کاهدانک نوۀ قلعـ

 کج بایک هندوۀ قلعـ

 کج بیک و کج پایک قوچ

 کجکي کارگی روډ

 کج گرد ضيکاروان قا

 کج ماش کوه کاروان کاریز

 کجه خاجو کاروان گاه

 کده کارویز

 کرباسک کاریز

 کرتاکه کاریزي

 کرکي کاش )خاش(

 کرکي تگرش کافر راه

 ژ( –محـمد علي وي ۀ کرهي مادلي )ښایي قریـ کال قلعه

 ژ( –کندل )کهندل  کریم خان

 کندلو کریم کشتو
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 13تر 10 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 

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

 کنسک کریم کشته

 کنگ کشت

 کنگ دین محـمد تگان غرکش

 کني کشتي

 کوتل کشک

 کوتل مزاري کشک سفید

 کوچ کک چال

 کوچن کالته

 کودي گز کالنتر

 کورا گز کلوزي

 کوش آباد کمبالدي

 کوشک کنجک

 کوک باال کنجک سفلی

 کوکرو کنجک مزار

 کوک شب گنجوي

 کوکه چل کندالو ناور

 کول ماروت کند گز

 گجرستان  کولمدان

 گدر برخانه کوه

 گدر شاه  کوه خان

 گدري کوه سرخک

 ـینئگدري باال و پا کوه کشف

 گذر خاش کوه گاه

 گذر گبرک کهک

 گرازان کهنه قلعه

 گراني کیاني

 گرد پشت کیري

 جوالۀ گردنـ  کیسارک )غیسارک(

 خوالۀ گردنـ کیکباد )قیقباد(

 گرز گارو

 گرز جبرک گازک

 گرشاسپ گاسوپ

 گرشک مرغگاني 

 گرکي گاومیشي

 گرگک گاه کربه

 گرما گجر خاشي

 گودي زره گرم آب

 گورده گرم آو

 گورزنگ گرمسیر

 گورکي گرمسیل

 گورماه گرموشکي

 گي خان گزي

 گینه گل آباد

 الجور کاریز گل اشتر

 الر گلزار
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 13تر 11 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 

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

 الرکند گلستان

 الروبي گل محـمد

 الش جوین گله چاه

 اللو ناور گلي چاه

 الله زنگي ژ -گمبد،  گنبد 

 لپي گمبذ سوریز

 لخي گمبد یکدست

 لشکران گنبد

 لشکر خان گنده چاه )چه(

 لشکري بازار گوبارانس

 ماما سني )محـمد حسني( لفتان

 مامو لکر تگرش

 ماني لکري

 محراب لکي

 مال ها لنډی

 محـمد لنډی اسحق زی

 محـمد آباد لنډی برچي

 محمـد اکبر لنډی محـمد امین

 محـمد امین ی نوډلن

 محـمد زیي لنگر سلطان

 محـمد علي خان لوخي

 محـمد گل مارجه

 محـمد نور مارگو دشت

 مختار ماشي دشت

 مدد ماکو

 مرغابي ماالن

 مژدان مالگیر

 مساو مالمند

 مستان ده مالي خان

 مال شیر محـمد مستي خان

 مال عمر مسلماني

 شاهمال غالم  مصري خیل

 مال فقیر مصلحت

 مال کریم معین الدین خان

 ملک دوکند مغري

 ملک سیاه کوه مغل آباد

 ملک کوه آبیلۀ مقبر

 ملک محـمد مقد آباد

 مال گودر مقیم

 مله خان مال آدم

 منزاک مال اکرم

 موته مال جمعه

 مورچي مال خان

 موسی مال داد خدا

 مال دونگي مال سلیم
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 13تر 12 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 

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

 ی کال، موسی قلعهموس مال شاه داد

 میر مندو موشک

 میریز مهردل

 میرز آباد میان پشته

 میشک میان جوی

 میش ماس میان ده

 میش ماس غر میان شهر

 میش مست میر

 میل کرکي میر آباد

 میل کوه میر افضل

 میم خان میر اکبر

 مینو میران

 میني ده )میان ده( میر جعفر

 نادر میرزا

 نادعلي میرزابو

 نارام میرزا تاج محـمد

 نارمنگ میر علم

 نارننگي میرک

 ناروی میر محـمد خان

 ناصر میرمندان

 وتره ناصرالدین

 وریا ناظر

 وزیر ناالپ

 وسک نظر

 وسکه نمدي

 ولنگ نو

 هاروت روډ نواب خان

 هامون نواب خان چاه

 هامون پوزک نو ده

 هاموی صابري نور هللا خشک آبه

 رهزا نور بیگ

 هزار جفت نورزي

 هزارس نور محـمد

 هلمند )هیرمند( نوزاد

 هوجله نوزاد روډ

 هوکت نهروی )ناروی(

 مندیله نیزار

 یتیم چي نیک محـمد

 یخچال نیمروز

 یکدست واشیر
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 13تر 13 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 

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

 
 

 نوربیا
 
 

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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