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 مندرجات
 سریزه

 پـېـژندنه

 د افغانستان تأریخي او سیاسي ژورنال

 د اصطالحاتو او لغاتو څانگه

 کاتالوگ

 د نقشو برخه

 

 سریزه

 

، بادغیس او دغور د د افغانستان د تأریخي او سیاسي ژورنال دریم ټوک، د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هرات

عادي سړي او هم د پوهانو لپاره تخصصي معلومات وړاندې کوي؛د ۀ د یوچې هم  والیتونو سیمې تر پوښښ الندې نیسي

 سته. ۀ ډېـري دا معلومات ه په نورو ریفرنسي سرچینو کې نــ  افغانستان په هکله

 

نستان د مطالعاتو لپاره به یو نوی بنسټ رامنځته کړي. اوسنی ژورنال چې د یوې پـېـړۍ د جمعي څـېـړنو پایله ده د افغا

د افغانستان د مطالعاتو د هرې ساحې پوهان به د افغانستان د شمال لویدیځې برخې د تخصصي څـېـړنو په برخې کې دا 

معلومات د پیل او د خوځښت لومړني او حتمي معلومات وگڼي. او هغوی چې په افغانستان کې غیر تخصصی لیوالتیا 

لري دا گزیتر یا ژورنال به د یوې ځانگړې سیمې او د جغرافیوي اشکالو د موندلو لپاره گټور ومومي او د تأریخي 

چې له بډایو پس منظر لرونکي موادو سره  سیاسي او جغرافیوي خصوصیاتو په هکله به داسي معلومات تر السه کړي

 مل دي.

 

ـې د نولسمې پـېـړۍ ئبرتانوي هند دولت، جواسیسو او ایجنټانو  اوسنی ژورنال د هغو موادو پر بنسټ جوړ سوی چې د

مهم ۀ له پـیـله راټول کړي دي. افغانستان د امپریالیزم د پرمختگ په عصر کې "هندوستان ته د ننوتلو د دروازې" په یو

مدې کبله دا د ټکي واوښت او هم د برتانوي او روسي سترواکیو تر منځ د منازعې او مشاجرې په ټکي بدل سو. له ه

ده چې د برتانوي هند بیالبیلو دولتي څانگو خپلې هر ډول هڅې په دې موخې پراخه کړي چې ددې ۀ تعجب خبره نـ

هـېـواد د توپوگرافۍ، قومي جوړښت، اقلیم، اقتصاد او کورنیو سیاستونو په هکله هر ډول ممکنه معلومات راټول کړي. 

ـې پراخه سوه او دا لړۍ به دم پر دم ئـې پوځي مالحظات ول پیل او لمنه ئله دې کبله ددغو هڅو لړۍ چې اصلي موخه 

تازه کـېـدله او نقشې ورڅخه ترالسه سوې، او هم لویدیځو او افغان پوهانو د غیر سیاسي اهدافو لپاره نور معلومات 

رینس د ځالگۍ یا شبکې ـې دومره جامع او مفصل معلومات تولید کړل چې د ریفئراټول کړل او د افغانستان په هکله 

 ـې وموند. ئارزښت 

 :جوړښت او وسعت

دې ژورنال د هرات د ټوک د چمتو کولو په لړ کې ما د هغو گڼ شمـېـر بیالبیلو لوستونکو له نظریاتو، وړاندیزونو او  د

ی سول ـې لوستي دي. ددې وړاندیزونو په روڼا کې مې وکوالئنیوکو څخه گټه تر السه کړه چې مخکیني دوه ټوکونه 
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چې په اوسني ټوک کې نوي اړخونه راوړل سي او د یو شمیر پوښتنو په هکله مو بحث کړی دی خو ورسره دغه 

 بحثونه تصدیق ته اړتیا لري. 

ټوک کې لیست سوي او د نقشو په څانگه کې یا ددې ۀ جغرافیوی کواردیناتونه : ټول هغه سیمه ییز نومونه چې په دغـ

" )یعنی نقشه  mو کې موندل کـېـږي د هر جغرافیوي نوم د کواردینات تر څنگ مو د " ټوک په پای کې په مل نقش

ژ( )د ژباړونکي یادونه : د همدې موخې لپاره ما هم د " ن" یعنی نقشې توری په پښتو ژباړه کې لیکلی  –لیکلی دی 

کـېـږي؛ حال دا چې " احمد قال" په ن( کواردینات لیدل  - ۶۵ – ۲، ۳۴ – ۲۸دی(. د بـېـلگې په توگه د افغانستان په )

 لـیدل کـېـږي. ۀ ـې نوم نــئکې واقع دی خو په نقشو کې  ۶۲ – ۱، ۳۴ – ۳۹

په مقیاس چاپ سوې نقشې د کار  ۱:  ۲۵۰۰۰۰ما پریکړه وکړه چې د جغرافیوي کواردیناتونو لپاره په کابل کې د 

نو د برتانوي دولت د چاپ نقشو ته مې مراجعه کوله چې  سوای موندالیۀ بنسټ وگرځوم. که کوم نوم مې په نقشو کې نـ

په مقیاس وې تلم؛ او یا د امریکا د متحده  ۱: ۲۰۰۰۰۰د  چاپ سوې وې؛ یا به جرمني نقشو ته چې۱: ۲۵۳۰۰۰د 

ه مقیاس چاپ سوې دي او هم به نورو سرچینو ته تلم. دلته مو پ ۱: ۱۰۰۰۰۰۰ایاالتو د هوایي نقشو نومونو ته تلم چې د 

نقشو کې یوازې درجات او دقیقې ښودلې دي ځکه د ورکړل سویو کواردیناتونو او واټنونو په هکله زموږ لومړنی موخه 

دا ده چې لوستونکی وکوالی سي یو جغرافیوي نوم د نقشو په څانگې کې وموندالی سي. د هغو ځایونو نومونه چې په 

نورو کورنیو سرچینو څخه ترالسه کړي دي لکه په دري ژبې  موندل کـېـږي هغه مو لهۀ هیڅ یوې بلې سرچینې کې نـ

په ډیریو حاالتو کې داسې پیښ سوي «. افغانستان جغرافیایي قاموس»قاموس : جغرافیای افغانستان، او په پښتو ژبې د 

کوالی موندل سول، خو له دې سره سره مو بیا هم وۀ چې د سیمو یا د ځایونو نومونه به په هیڅ یوې سرچینې کې ونـ

ـې ترالسه کړو لکه : دداسې ځایونو د شرحې په هکله مو ویلي چې یوه سیمه له بلې سیمې ئسول نسبتاً دقیق کواردینات 

څخه په څومره واټن لیرې ده یا ورته نـېـږدې ده او یا مو جغرافیوي اشکالو ته نیږې لکه د سیمې او یا د سیند کوږوالی 

مو کومې درې ته لیرې یا نیږدې یا کوم سړک او څلورالرې ته لیرې یا نیږدې شرحه سیند څانگې ته نیږدي، یا ۀ یا د یو

جغرافیوي موقعیت په هماغه عامه سیمه کې پیدا کړو. په ځینو ځایونو ۀ کړې ده او په دې سره وتوانیدلو چې د هماغـ

 ۳۳ی لکه :) ناصر آباد : ــکې مو د سیمې موقعیت یوازې د عامې سیمې د موقعیت له مخې یوازې په درجاتو ښودلی د

 ( ۶۲، ــ 

ځای د موندلو لپاره لوستونکی باید د طول البلد او عرض البلد درجاتو ته وگوري چې د هر ځای تر ۀ په نقشو کې د یو

الندې لیکل سوی او همدا کورادیناتونه د نقشې په ضمیمې کې موندالی سي. د بیلگې په توگه : ددې لپاره چې د ۀ نامـ

)ن( کواردیناتونو ته گورو. ورپسې د نقشو  ۶۲ – ۳۹،  ۳۴ – ۴۷ه دار نوم د نقشو په څانگې کې ومومو نو د خواجه کل

. دقیقې  A, B, C, Dپه څانگې ضمیمه وگورئ او د نقشې په مشبکې پاڼې کې کواردیناتونه وموموي یعنی اتمه شمیره 

 ده.  8Bدي د نقشې په پورتنۍ برخې ښۍ خواته ومومي چې  ۳۹او  ۴۷چې 

مقیاس او اوزان : وړاندیز سوی چې زه باید مقیاس او اوزان په میتریک سیستم وښییم.دا کار د برتانوي د مقیاس او 

اوزانو واحدونو په هکله به په لږ څه ستونزمن ډول ترسره سي خو زه گومان کوم چې دا به ښه وي چې افغانان د مقیاس 

و وگوري. ددې ترڅنگ ددې کار کول تر یوې اندازې پیچلې دی: د مقیاس او اوزانو واحدونه په خپلو تأریخي نومون

ده چې له یو بل سره په یوې اندازې وي او همداسې د اوزانو په هکله. نو له دې کبله دا ۀ حتمي نـۀ مشابه واحدونه په نامـ
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ورکړو او په دې توگه به  ال ډیره ساده گرځي چې لوستونکو ته د مقیاس او اوزانو د تبدیلۍ یا بدلون جدول په الس

 لوستونکی وکوالی سي خپله محاسبه وکړي. 

 

 لویدیځ واحدونه

 اوږده والی واټن

اینچ ۰،۳۹۵ سانتی متر ۱  میلی متر ۲،۵۴  اینچ ۱   

فیټ ۳،۲۸۱ متر ۰،۳۰۴۸ ا متر  فوټ ۱   

یارډ ۱،۰۹۴  متر ۰،۹۱۴۴   یارډ ۱   

فیټ ۴،۹۷۱ کیلومتر ۱  متر ۲۱۰،۱۶۸  فرالنگ ۱   

متر ۱،۶۰۹ .۳۴۴   مایل ۱   

 

 ساحه 

فوټ انچ ۰. ۱۵۵ سانتي متر مربع ۱  سانتي متر مربع ۶. ۴۵۱۶  انچ مربع ۱   

فیټ مربع ۱۰ .۷۶۳۹ متر مربع ۱  متر مربع ۰.  ۰۹۲۹۰۳  فوټ مربع ۱   

یارډ مربع ۱ .۱۹۵۹۹ متر مربع ۰.  ۸۳۶۱۳   یارډ مربع ۱   

ایکره ۲ .۴۷۱۱ هکتار ۱  هکتار ۰ .۴۰۴۶۸۶  ایکر ۱   

مایل مربع ۰ .۳۸۶۱ کیلومتر مربع ۱  کیلومتر مربع ۲. ۵۹۰  مایل مربع ۱   

 

 اوزان

اَونس ۰.  ۰۳۵۲۷۴ گرام ۱  گرام ۲۸.  ۳۴۹۵  اَونس ۱   

پَونده ۲. ۲۰۴۶۲ کیلوگرام ۱  کیلوگرام ۰. ۴۵۳۵۹۲۴  پَوند  ۱   

ټن ۰. ۹۸۴۲ میتریک ټن ۱  میتریک ټن ۱ .  ۰۱۶۰۵  ټـن ۱   

 
 درجات د تودوخې

 انتي گرید ته له فارنهایته س

 

 فارنهایت سانتي گرید فارنهایت سانتي گرید فارنهایت سانتي گرید فارنهایت سانتي گرید

۱  .۴۱  ۱۰۶ ۷  .۲۱  ۷۱ ۲ .۲  ۳۶ ۲ .۱۷ -  ۱ 

۷  .۴۱  ۱۰۷ ۲ .۲۲  ۷۲ ۸ .۲  ۳۷ ۷  .۱۶ -  ۲ 

۲  .۴۲  ۱۰۸ ۸  .۲۲  ۷۳ ۳ .۳  ۳۸ ۱. ۱۶ -  ۳ 

۸. ۴۲  ۱۰۹ ۳  .۲۳  ۷۴ ۹ .۳  ۳۹ ۶  .۱۵ -  ۴ 

۳  .۴۳  ۱۱۰ ۹  .۲۳  ۷۵ ۴  .۴  ۴۰ ۰  .۱۵ -  ۵ 

۹  .۴۳  ۱۱۱ ۴  .۲۴  ۷۶ ۰  .۵  ۴۱ ۴  .۱۴ -  ۶ 

۴  .۴۴  ۱۱۲ ۰  .۲۵  ۷۷ ۶  .۵  ۴۲ ۹  .۱۳ -  ۷ 

۰ .۴۵  ۱۱۳ ۶  .۲۵  ۷۸ ۱ .۶  ۴۳ ۳  .۱۳ -  ۸  

۶  .۴۵  ۱۱۴ ۱  .۲۶  ۷۹ ۷  .۶  ۴۴ ۸  .۱۲ -  ۹ 

۱  .۴۶  ۱۱۵ ۷  .۲۶  ۸۰ ۲  .۷  ۴۵ ۲  .۱۲ -  ۱۰ 

۷ . ۴۶  ۱۱۶ ۲  .۲۷  ۸۱ ۸  .۷  ۴۶ ۷ .۱۱ -  ۱۱ 

۲  .۴۷  ۱۱۷ ۸  .۲۷  ۸۲ ۳  .۸  ۴۷ ۱ .۱۱ -  ۱۲ 

۸  .۴۷  ۱۱۸ ۳  .۲۸  ۸۳ ۹  .۸  ۴۸ ۶  .۱۰ -  ۱۳ 

۳  .۴۸  ۱۱۹ ۹  .۲۸  ۸۴ ۴  .۹  ۴۹ ۰  .۱۰ -  ۱۴ 

۹  .۴۸  ۱۲۰ ۴  .۲۹  ۸۵ ۰  .۱۰  ۵۰ ۴  .۹ -  ۱۵ 

۴  .۴۹  ۱۲۱ ۰  .۳۰  ۸۶ ۶  .۱۰  ۵۱ ۹  .۸ -  ۱۶ 

۰ . ۵۰  ۱۲۲ ۶  .۳۰  ۸۷ ۱ .۱۱  ۵۲ ۳  .۸ -  ۱۷ 
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۶  .۵۰  ۱۲۳ ۱  .۳۱  ۸۸ ۷  .۱۱  ۵۳ ۸  .۷ -  ۱۸ 

۱  .۵۱  ۱۲۴ ۷  .۳۱  ۸۹ ۲  .۱۲  ۵۴ ۲  .۷ -  ۱۹ 

۷  .۵۱  ۱۲۵ ۲  .۳۲  ۹۰ ۸  .۱۲  ۵۵ ۷  .۶ -  ۲۰ 

۲  .۵۲  ۱۲۶ ۸  .۳۲  ۹۱ ۳  .۱۳  ۵۶ ۱  .۶ -  ۲۱ 

۸  .۵۲  ۱۲۷ ۳  .۳۳  ۹۲ ۹  .۱۳  ۵۷ ۶  .۵ -  ۲۲ 

۳  .۵۳  ۱۲۸ ۹  .۳۳  ۹۳ ۴  .۱۴  ۵۸ ۰  .۵ -  ۲۳ 

۹  .۵۳  ۱۲۹ ۴  .۳۴  ۹۴ ۰  .۱۵  ۵۹ ۴  .۴ -  ۲۴ 

۴  .۵۴  ۱۳۰ ۰  .۳۵  ۹۵ ۶  .۱۵  ۶۰ ۹  .۳ -  ۲۵ 

۰  .۵۵  ۱۳۱ ۶  .۳۵  ۹۶ ۱  .۱۶  ۶۱ ۳  .۳ -  ۲۶ 

۶ .۵۵  ۱۳۲ ۱  .۳۶  ۹۷ ۷  .۱۶  ۶۲ ۸  .۲ -  ۲۷ 

۱  .۵۶  ۱۳۳ ۷  .۳۶  ۹۸ ۲  .۱۷  ۶۳ ۲  .۲ -  ۲۸ 

۷  .۵۶  ۱۳۴ ۲  .۳۷  ۹۹  ۸  .۱۷  ۶۴ ۷  .۱ -  ۲۹ 

۲  .۵۷  ۱۳۵ ۸  .۳۷  ۱۰۰ ۳  .۱۸  ۶۵ ۱  .۱ -  ۳۰ 

۸  .۵۷  ۱۳۶ ۳  .۳۸  ۱۰۱ ۹  .۱۸  ۶۶ ۶  .۰ -  ۳۱ 

۳  .۵۸  ۱ ۳۷ ۹  .۳۸  ۱۰۲ ۴  .۱۹  ۶۷ ۰ ۳۲ 

  ۴  .۳۹  ۱۰۳ ۰  .۲۰  ۶۸ ۶  .۰  ۳۳ 

  ۰  .۴۰  ۱۰۴ ۶  .۲۰  ۶۹ ۱ .۱  ۳۴ 

  ۶  .۴۰  ۱۰۵ ۱  .۲۱  ۷۰ ۷  .۱  ۳۵ 

 

 : مساحتافغان واحدونه
 

 متر ۱.  ۰ ۶۵ گِز شاه )کابل یارډ( ۱

 متر ۰. ۰ ۶۶ گِز شاه ۀ ِگرِ  ۱

 متر ۰.  ۸۳۸ گِز معمار )د معمار یارډ( ۱

 متر ۰.  ۷۳۶ گِز جریب )ځمکه(۱

 متره ۴۴.  ۱۸۳ جریب )یوه خوا( ۱

 متره ۹.  ۸۷۹ بِسوه ) یوه خوا(۱

 متره ۲.  ۲۰۹ بِسواسه )یوه خوا( ۱

 

 :اوزان
 

  گرام ۰.  ۱۹ نخود  ۱

  گرام ۴.  ۴ مثقال ۱

  گرام ۱۱۰.  ۴ خورد ۱

  گرام ۴۴۱.  ۶ پاو ۱

 کیلو گرام ۱.  ۷۷ گرام۱،۷۶۶.  ۴ چارک ۱

 کیلو گرام ۷.  ۰۷ گرام ۷،۰۶۶.  ۰ سیر ۱

 کیلوگرام ۵۶۵.  ۲۸ گرام ۵۶۵،۲۸۰.  ۰ خروار ۱

  مثقاله ۱ نخود ۲۴

  سیر ۱ اله مثق ۳۰

 پونده( ۱۳پونده، که غنم وي  ۱۲من ) ۱ سیر ۴۰

  پونده( ۱۲۰۰خروار ) ۱ منه ۱۰۰
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 همدا شان وگورئ چخانسور : د اوزانو او مساحت په هکله

 زکال کې د هرات اوزان هماغه اوزان شرحه کوي چې په کندهار کې دود اوزان دي :  ۱۹۱۴برتانوي سرچینې په 

 ۱/۱۰د برتانوي )هند( د سیر  ر =هراتي سی ۱ توله = ۸

 برتانوي سیره ۴ هراتي من = ۱ سیره = ۴۰

 برتانوي َمونډه  ۱۰ هراتي خروراه =  ۱ منه =  ۱۰۰

 

وزن په سیمه « سیر»سویو برتانوی اوزانو له معادل څخه لږ دی. ددې تر څنگ د  واقعیت دادی چې دا اوزان د ویل

سیر لس توله دی او په بادغیسیانو کې « اوبې»ې توپیر کوي: د بیلگې په توگه د ییزه بڼه کې له یوې سیمې تر بلې سیم

سیره دی له دې کبله ده چې  ۴۰« من»ـې شپاړس توله دی. په ټولو ځایونو کې ئاو بل  ۱۲ـې ئدوه ډوله سیرونه دي، یو 

لږ و ډېر په دې ټول والیت کې  ـې په آسانۍ محاسبه کـېـدای سي. د هرات اوزانئکه اړتیا پیښه سي نو سیمه ییز وزن 

 پیژندل سوی وزن دی. 

  په انگلیسي ژبې کې د سیمه ییزو نومونو د لیکلو ډول او بڼه.

د لوستونکي پام به ډې ټکې ته راواړول سي چې ډېري لیکل سوي نومونه چې دلته راغلي دي هماغه لیکنیزه بڼه لري 

ینو کې لیدل سوي دي. دا کار ددې باعث سو چې د مصطلحاتو یا چې ټکی په ټکی په تحت اللفظي بڼه په بیالبیلو سرچ

نومونو بیالبیلې بڼې ولرو او دې لړۍ زموږ کار ال نور له بدترینه حالت سره مخامخ کړ، په دې معنی چې راوړل سوي 

و زموږ نومونه د نقشو په گډون چې دې ټوک کې د ضمایمو په توگه راغلي دي له بیالبیلو سرچینو څخه راوړل سوي ا

کښـېـښودلې. دا نومونه په عربي، تورکي، فارسي او پښتو ژبو دي او  ځای لپاره د لیکنې بیالبیلې بڼېۀ ـې د یوئمخې ته 

 سي کیدای. په پاړسوۀ واحد منظم سیستم کې نـۀ ـې د لیکلو په یوئهم د یو شمیر نورو لهجو او ژبو نومونه دي چې لیکل 

بڼې جوړوي. هیڅ « اضافت»سته او دا ډول گرامري بڼې د ۀ نـ« ا مصوته توریی –لنډ واول »عربي نومونو کې  -

مهال کې د نومونو د لیکلو په بڼوکې له یو بل سره موافقت وکړي. ۀ سته چې په یوۀ افغان او هیڅ لویدیځې سرچینې نـ

منظم لیکنز سیستم موجود دی او  لري او سره له دې چې د لیکلو دقیقۀ افغان سرچینې په هجایي ډولونو کې ثابته بڼې نـ

ۀ خو دوی بیا هم کلمات اکثراً په هماغه بڼه لیکي چې په سیمه ییزې یا په محاوروي بڼې تلفظ کـېـږي. ما دا الزمه ونـ

نظم راوړم یا ۀ ناڅـۀ بې نظمه حالت کې څـۀ گڼله چې د لیکلو د بڼې لپاره خپل سیستم په دې موخې و تپم چې په داسې یو

ټاکم. په انگلیسي کې د لیکلو د بڼې او د الحاقیه وو ستونزه په ډیر عملي ډول حل سوه : په دې معنی چې معیار ورته و

مصطلحات یا نومونه په هماغه بڼه باید ولیکل سي چې په غیر تخنیکي ادبیاتو کې کارول کـېـږي لکه په ورځپاڼو او 

نوم د دقیق تلفظ ۀ کي لپاره چې په انگلیسي کې د یوعادي لوستونۀ ډیرو علمي او عامه خپرونو کې لیکل سوي دي. یو

ضوالفقار تلفظي بڼه( د انگلیسي په الفباتیک نظم سره لیکل سوي  –سي )لکه د ذوالفقار ۀ بڼه په آساني په الس ورتالی نـ

یه یا ضمیمه ـې هم لیکل سوې ده. د کتاب په پای کې یوه الحاقئعربي لیکنیزه بڼه  –تر مخې د پاړسو ۀ دي چې د هر نامـ

عربي بڼه په کې راټوله سوې ده او لوستونکي ته دا وړتیا ورکوي چې هماغه راغلی نوم  - راغلې چې د هر نوم پاړسو

په افغاني سرچینو او متونو کې ومومي. له همدې کبله موږ ته دې کار دا امکان راکړ چې د هغو علماوو قناعت ترالسه 

پیچلي سیستم کې یو عادي لوستونکی ۀ قیقه تلفظي بڼه غوښتله چې په داسې یوـې داسې دئلپاره ۀ کړو چې د هر نامـ

  سي.ۀ اللهانده او سرگردانه نـ
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ـېې دی. ما په دویم ټوک، د ئـیه : یوه پوښتنه چې دلته د لږ څه وضاحت غوښتنه کوي د افغانستان اوسنۍ احصائاحصا

ه دغه کتاب کې زما له پلوه اضافه سوې له معاصرو یا ـیوي شمیرې چې پئفراه په والیت کې وویل چې " کومې احصا

ـیوي ارقام له تیرو بیالبیلو پړاونو سره د مقایسې د وسیلې په ئاوسنیو افغان سرچینو څخه اخیستل سوي دي. دا احصا

ارقام له یو ـیوي ئتوگه او موخه راوړل سوي او نـه باید د مطلقاً ډاډمنو ارقامو په توگه ومنل سي ځکه اکثراً افغان احصا

تن مبصر د مشخصو والیاتو او ۀ دی خو یوۀ بله د پام وړ توپیر لري." له دې سره سره چې دا زما کوم مسؤولیت نـ

ـیوي ارقامو په هکله گوت نیونه کړې ده. دا باید په یاد ولرو چې افغانستان ال تر ئښارگوټو لپاره د ورکړل سویو احصا

ـیوي ئده تر سره کړې او کوم احصاۀ په رسمي ډول نـ« نفوس شماري»شمیرنه اوسه په ملي کچې د خپلو ټولو وگړو 

، وزارت پالن، ۱۳۵۰ـیوي سال ئاحصاۀ افغان حکومت په )مجوعـ  ارقام چې سته ټول د اټکل او تخمین له مخې دي.

 ۀ نامـۀ ـیه، کابل، انگلیسي ژباړه په دغـئریاسِت احصا

(Statistical Pocket -Book of Afghanistan, 1350, Department of Statistics, 

Ministry of Planning, Kabul.) 
 

ښودلې ده؛ د امریکا د ډیموگرافۍ ډله  ۱۷۰۸۶۳۰۰لس میلیونه شپږ اتیازره او درې سوه تنه ۀ کې دغه اټکلي شمیره اوو

رباندې زیات سي. ما د خپل اټکل له مخې د وگړو شمیره ټوله دولس میلیونه ده چې دوه میلیونه کوچیان هم باید و

 ۱۳۴۶ټوکه میموگراف سوي نشرات د  ۷ـیې د مرکزي دیپارتمنت ئوکوالی سول د افغانستان د صدارت عظمی د احصا

افغانستان، دولت جمهوري افغانستان، صدارت عظمی( او ورسره ۀ ـیـئمرکزي احصاۀ لپاره ترالسه کړم )ادار ۱۳۵۲او 

لگولو مشرح چاپ سوي آثار ترالسه کړم چې د کرهنې او اوبو لگولو وزارت د کورنیو څارویو، کښت او کرکیلې، اوبو

راټول کړي دي. په دغو نشراتو کې د وگړو شمیر ځکه ټیټ دی چې یوازې په کروندگري بوخت وگړي په کې اټکل 

تر ټوک کې مې په شپږو جدولونو کې د هرات، بادغیس او غور ۀ سوي دي. ما دغه معلومات ژباړلي او په همدغـ

ـیه تر الس الندې نیسي نو ئمهاله چې افغان حکومت د وگړو د شمیرلو رسمي احصاۀ نومونو الندې راوړي دي. تر هغـ

اړینه ده چې یوازې په همدغو اټکلونو ډډه ولگوو. په دې توگه لوستونکی اړ دی چې دغه شمیرې له پوښتنې پرته یا 

استوگنو وگړو او د کوچیانو یعنې د ټولو وگړو په شمیر پورې  ځایه چې پهۀ ومني یا شک پرې وکړې او یا هم تر هغـ

شل په سلو کې دې ورڅخه کسر کړي؛ خو په دغو شمیرو کې دې چې د هر ښار یا کلي په هکله ویل سوي د  اړه لري

پام  ښار د استوگنو وگړو او هم دې د ورڅیرمه ولسوالیو او سیمو او کوچیانو شمیره هم پهۀ هغو د ترڅنگ دې د هماغـ

 کې ونیسي. 

و بدلون : د سیمو راغلي ټول نومونه تر یوې کچې اصالح سوي دي. د سیمو موقعیتونه تر د سیمو د نومونو اصالح ا

ځایه چې یقینې کیدلې د موجوده سرچینو پر بنسټ پیژندل سوي دي او تصدیق سوي دي. ددې تر څنگ د ټولو ۀ هغـ

سویو نومونو تر څنگ  ز کال د بشپړو سویو سرچینو په بنسټ راټول سوي دي. د اصالح۱۹۷۵سیمو راغلي نومونه د 

نښه ایښې ده؛ نقل قولونه چې د سرچینو له مخې اخیستل سوي هغه مو په ریونده یا آیتالیک بڼه ښودلي دي.  د ستوري 

ز کال د بشپړ متن پر بنسټ راغلي دي او لیکل سوي دي له دې ۱۹۱۴پاتې نورې ټولې شرحې چې راغلي دي هماغه د 

 تی دی هغه ته مو هماغلته نغوته کړې ده. په استثناء که مو کوم بدلون راوس
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 :سرچینې

ـې ورباندې کړې موږ ته وړاندیز وکړ چې ددې ئهغو لوستونکو چې ددې ژورنال لومړی ټوک لوستی او کره کتنه 

ژورنال د کار سرچینې او د اثبات مأخذ دې هم وویل سي، دا دواړه کارونه د دې گزیتر د بشپړلو پرمهال سوي دي او د 

لپاره هم گټور دی چې په ځانگړې تخصصې ساحه کې لیوالتیا لري. څرگنده ده چې دا به ډېر گټور کار  تونکولوس هغو

وي چې موږ وکوالی سو دومره ډېـر ستړی ستومانه او پراخ بیبلوگرافیک مأخذ دلته ضمیمه کړو خو زه احساس کوم 

 وینم.ۀ ـې اړتیا نـئاً چې زه چې دا به زموږ د اوسني کار له مقیاس څخه ډېـر زیات سي او حقیقت

سوې دي لکه د دانالد. ن. ویبلر د  دلته ومومي چې په نورو کې یادۀ لوستونکی به په دغو بیبلوگرافیو کې هغه څـ

ز ۱۹۶۷ – ۱۹۴۵د ادبیاتو دوه ټوکیز کتاب، چاپ  -افغانستان د بیبلوگرافۍ حاشیوي لیکنې، او د افغانستان د بیبلوگرافۍ 

کتاب کې جرمني مواد او معاصرې سرچینې راغلي دي ۀ َسرشمیت او ویلي کراوس لیکلی دی، په دغـمِ  چې اي. الف.

 دي راوړي. همدا شان شوروي بیبلیوگرافي هم سته چې ټ. آی. کوختینا لیکلې ده او د : بیبلیوگرافیاۀ چې ویلبر نـ

افغانستانا
1
 ۵۰افغانستان ظهور نومـېـږي او څه دباندې  یادېـږي او د وارتن گریگورین کتاب دی چې د معاصرۀ په نامـ 

 پاڼې بیبلیوگرافیک معلومات لري. 

ژورنال د ۀ ـې ددغـئدلته به همدومره کافي وي چې په یو شمــېــر هغو عمده سرچینو خبرې وکړو چې له کارونو څخه 

د برخې په ضمیمه کې به  راټولولو او بشپړولو په لړ کې ورڅخه اخځ اخیستل سوی دی. له ژورنال سره د پـېـژندنې

ـې مشاهیر ئلوستونکي د برتانوي سرچینو او منابعو یو لیست وگورئ لکه د بیلو، بیدولف، مک موهن او یاتي چې دوی 

ـې الندې وړاندې کـېـږي هغه ئدي او دوی د افغانستان د څـېـړنو په برخې کې ډېـر ښکـېـل ول. دوی او نور چې نومونه 

رو سلو کلونو کې افغانستان ته د پوځي مأموریتونو یا د سولناکو مأموریتونو په لړ کې گډون او یا برتانویان دي چې په تی

ـې راټول کړي چې دوی تر خپلې ئـې په څـېـړنو کې د یوې مودې لپاره گډون کړی دی او په دې توگه هغه معلومات ئ

ال چاپ سوې وه چې د برتانوي دولت د وسعې په سیمې کې تر السه کړي دي. ددغو معلوماتو ډېـرۍ برخه هغه مه

چا ورته السرسی درلودای سوای چې په برتانوي آرشیفي سرچینو کې ۀ مخفي چارو د کارولو لپاره وه او یوازې هغـ

څرگنده ده چې په پلټنو کې تل یو شمـېـر ناڅرگندو گمنامو څـېـړونکو ونډه اخیستې او ۀ. ورته د پلټنې حق ورکول کـېـد

تر لقب الندې تصدیق سوې ده. همدا شان هغه سرچینې چې ما موندلي دي او ددې « بومي مخبرانو »ددوی ونډه د 

ژورنال د اصالحاتو او تازه کولو لپاره راته گټور ښکارېـدل له هغو څخه باید یادونه وکړم، د بیبلیوگرافیو هغه سرچنې 

 دي ذکر سوي دا دي : ۀ په پورتني یاد شوي لیست کې نـ

رچینو کې ما له دغو منابعو څخه کار اخیستی دی : قاموِس جغرافیای افغانستان : څلور ټوکونو کې کتاب دی په افغان س

 ۱۹۵۶ـرة المعارف په کابل کې د ئژ( ژبې کې یو جغرافیایي قاموس دی. دا کتاب انجمن آریانا دا –چې په فارسي )دري 

نستان جغرافیایی قاموس. دا قوامیس ستر قوامیس دي خو ز کلونو په منځ کې چاپ کړی دی او هم پښتو د افغا۱۹۶۰او 

لري له دې کبله ده چې دواړه قوامیس مې سره وکتل. یوه بله گټوره سرچینه ۀ دي او له یو بل سره ورته والی نـۀ بشپړ نـ

)د افغانستان د کارتوگرافۍ د موسسې وه چې« اطلس والیاِت افغانستان»د 
2

اپ سوی ز کې چ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹( له پلوه په 

                                                           
1
 - T.I. Kukhtina, Bibliografia Afganistana: Literatura na russkom iazyka  

2
 - Da Afghánistán Kartúgráfi Mu assassa 
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ټوکیزه میموگرافیکي نشریه وه چې د افغانستان  ۷ـیوي ارقامو په هکله زما تر ټولو مهمه سرچینه یو ئکتاب دی. د احصا

 ـې په الندې ډول دي : ئـیې له خوا چاپ سوې او نومونه ئمرکزي احصا د

 ۱۳۴۶ـیه گیري سروې مقدماتي زراعتي سال ئلومړی : توحید عمومي نتایج احصا

به تفریق ولسوالي ها ووالیات  ۱۳۴۶زمینداري سال ۀ ـیه نفوس زراعتي، تعداد زمیندار و مالدار، ساحـئاحصادوهم : 

 کشور

به تفریق ولسوالي ها  ۱۳۴۶ساحات تحت زرع از منابع مختلف آبي، تعداد منابع آبي و آسیابي سال ۀ ـیـئدریم : احصا

 ووالیات کشور

 تفریق ولسوالي ها ووالیات کشور به ۱۳۴۶مواشي سال ۀ ـیـئڅلورم : احصا

 به تفریق ولسوالي ها ووالیات کشور ۱۳۴۶ساحه های تحت زرع نباتات مختلف زراعتي سال ۀ ـیـئپینځم : احصا

به تفریق ولسوالي ها  ۱۳۴۶ساحه های براهی مؤقتی، ساحه های زمینداري جنگالت و علفچر سال ۀ ـیـئشپږم : احصا

 ووالیات کشور

 به تفریق ولسوالي ها ووالیات کشور ۱۳۴۶تولیدات نباتي مختلف زراعتي سال ۀ ــیئاووم : احصا

ـیوي کتاب گوټي په توگه هم تر السه ئجیبي احصاۀ د افغانستان په هکله ددغو یادو سویو سرچینو انگلیسي اختصار د یو

 ز کال کې چاپ سوی دی. ۱۹۷۲/ ۱۳۵۰کـېـدای سي چې د پالن د وزارت له لوري په 

ۀ نظامنامـ»له سرچینه چې د اعلیحضرت امان هللا خان پر مهال د افغانستان د اداري واحدونو د ویش په هکله ده یوه ب

 ز کال کې په کابل کې چاپ سوې ده.۱۹۲۱/ ۱۳۰۰نومیږي چې په « تقسیمات ُملکیه

« ات و مناطق آنهر»ـې هم ئد پالن د وزارت په نشراتو کې چې په اوسني ټوک پورې اړوند سیمې راغلي دي یوه 

لیکلي او « لویس« »پالنگذاري انکشافي در افغانستان»ـې ئلیکلي او بله « الم ریشنو او لویس لـُـنگ»نومـېـږي چې 

ژ –فرانسوي نوم په لمن لیک کې وگورئ »ژباړلې ده « الم ریشنو»نومـېـږي چې « انکشاِف والیات مرکزي»
3

یوه « 

نومـېـږي چې سرور گویا « هراتۀ آبداِت نفیسـ»یو او آثارو په هکله ده چې بله افغان سرچینه د هرات د تأریخي څل

کې چاپ کړې ده؛ نورې سرچینې هم سته لکه په  ۱۹۶۴/ ۱۳۳۴په کابل کې په « وزارت مطبوعات»اعتمادي لیکلې او 

او په  هرات چې ف. سلجوقي لیکلې «خیابان»ده چې الف خلیلي لیکلې ده یا « آثاِر هرات»دریو ټوکونو کې 

 کې هرات کې چاپ سوې ده.  ۱۳۳۳/۱۹۵۴

کارل » ـې ئپال انگلیش لیکلې او دا برخه « د هرات تأریخي ښار، افغانستان» په لویدیځو سرچینو کې دا سرچینې دي : 

له مدینې تر میتروپولیس»برخه کې « برونس
4

لیکوال : ریچرډ ن. فرې، د « هرات»ز؛ ۱۹۷۳کې راغلې چاپ « 

پیدیا دویم چاپاسالم انسایکلو»
5

؛ د افغانستان جغرافیه ج. هوملم
6

افغانستان : مصور الرښود کتاب، ننسي هچ ولف  ؛

                                                           
3 - translation by Alam Reshnu of Le Dévelopment de Province Centrales, by J. C. Woillet 
4 - The Traditional City of Herat, Afghanistan," by Paul English, in Carl Brown's From Medina to Metropolis, 

1973 
5 - Herat," by Richard N. Frye, in Encyclopaedia Islam, 2nd. ed. 
6 - La géographie de l'Afghanistan, by J. Humlum 
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)دوپري(، کابل
7

او : افغانستان : طبیعت، تأریخ او فرهنگ، دولت، ټولنه او اقتصاد، ویلي کراوس ؛۱۹۶۶، 
8

، الرښود 

نـَـتا د افغانستان د لویدیځ د خلکو په هکله یو شمیر کتاب چې په جرمني ژبې ډیر گټور بیبلیوگرافیکي مواد لري. الفرد ج

هم په کې راځي او د « په اتنوگرافي او اتنو جینیسس کې د چهار ایماقو ونډه»، «غور وگړي»مقاالت چاپ کړي چې د 

آرشیف کې راغلي دي« اتنوگرافۍ لپاره»
9

 «په اتنوگرافۍ کې پلټنه» او د افغانستان په لویدیځ کې  ۱۹۶۲/۶۳؛ چاپ 

بُستن وین
10

جیو میدیکل». د افغانستان د ۱۹۷۰چاپ  
11

په ځانگړتیاوو کې یوه پلټنه چې له جغرافیوي اړخه په « 

افغانستان کې د پـېـښـېـدونکو ناروغیو پلټنه په کې سوې ده، ل فیشر لیکلی مونوگراف دی : افغانستان : جغرافیوي 

ز۱۹۶۸مونوگراف برلین 
12

 . 

و په هکله دلته غواړم ووایم چې په افغانستان کې د افغان کارتوگرافیک د انستیتیوت له پلوه د افغانستان د سیمه ییزو نقش

د تولید سویو نقشو برعکس، هغه نقشې چې د برتانوي دولت له پلوه تولید سوي دي هغو ته د برتانیې، پاکستان، 

ې السرسی ممکن دی. دا نقشې چې د افغانستان هندوستان او تر ټولو مهمه د امریکا د متحده ایاالتو په لویو کتابتونونو ک

د جي ایس جي ایس
13

په مقیاس دي، او دا هماغه نقشې دي د ډېـرو  ۱:  ۲۵۳،۴۴۰په سلسلې کې لیست سوي دي د  

ز کال کې د جرمن ددولت لپاره د نقشو د تولید بنسټ وگرځید ۱۹۴۰وختونو لپاره تر ټولو ډاډمنې نقشې وې. دا نقشې په 

وو، دا نقشې هم د امریکا په عمده څـېـړنیزو کتابتونونو کې موندل کـېـږي. په پای کې د  ۱:  ۲۰۰،۰۰۰ ـېئچې مقیاس 

مقیاس چاپ سوې. له دغو  ۱:  ۱۰۰۰،۰۰۰ز کال کې د ۱۹۵۱او  ۱۹۴۸امریکا د نړۍ لپاره هوایي نقشې دي چې په 

ورتنۍ یادې سوې نقشې ټول هغه نومونه یادوي چې هم پۀ دي تولید سوي او نـۀ ـې هم په افغانستان کې نـئنقشو څخه یوه 

 ژورنال کې ذکر سوي دي. ۀ په دغـ

 :مننه

شوای تر سره کـېـدای. له ۀ دا کار د یو شمـېـر کسانو او د یو شمـېـر بنسټونو له سخاوتمندانه اقتصادي مالتړ څخه پرته نـ

و څخه خپله مننه څرگنده کړم چې ددې پروژې په لړ دې کبله دا ماته د خوښۍ ځای او زما دنده ده چې له ټولو دغو کسان

کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ښکیل ول. په لومړي سر کې غواړم د څـېـړنې په ډگر کې له خپلې همکارې پیغلې 

له تله مننه وکړم چې ددې پروژې له پیله تر پایه راسره همکاره وه. پیغلې شیال سکویل ددې ۀ شیال ان سکویل څخه د زړ

ژورنال ټولې شپږ زره پاڼې ټایپ کړلې. هغې په خپلې وړتیا د لومړیو دریو ټوکونو د موادو په بشپړولو او د وروستي 

 متن په تصحیح کې راسره مرسته وکړه. 

                                                           
7
 - Afghanistan: A Pictorial Guide, by Nancy Hatch Wolfe (Dupree) 

8
 - Afghanistan: Natur, Geschichte und Kultur, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft, ed. by Willy Kraus 

9
 - Alfred Janata, Die Bevoelkerung von Ghor. Beitrag zur Ethnographie und Ethnogenese der Chahar 

Aimak," in Archiv fuer Voelkerkunde, 
10 - Voelkerkundliche Forschungen in West -afghanistan," in Bustan, Wien, 1970 
11

 - the geomedical characteristics of Afghanistan 
12

 - L. Fischer's Afghanistan: A Geomedical Monograph, Berlin, 1968 

 
13

 -Geographical Section General Staff 
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ددې پروژې د بشپړولو لپاره د امریکا د متحده ایاالتو دغو بنسټونو مالي مالتړ وکړ : د معارف وزارت، د عامې روغتیا 

د روزنې او خیر ښـیگڼو وزرات، واشنگټن ډي سي. همدا شان د باندنیو ژبو د سیمه ییزې څانگې د باندنیو  وزارت،

مطالعاتو ریاست، د نړۍ والو مطالعاتو انستیتیوت، د معارف دفتر د ټولو څـېـړنو او سفرونو لگښت پر غاړه واخیست 

التړ لپاره له دې الرې وړاندې کړم. هغو افرادو چې د نړي مۀ او زه په ځانگړې ټوگه غواړم خپله عالي ترینه مننه ددغـ

ـې زما د څـېـړنیز قرارداد د مدیریت په هکله مرسته کړې دا دي : میرمن جولیا الف. ئوالو مطالعاتو له انستیتیوت سره 

ریکا د معارف په پیتروف د څـېـړنیزې څانگې مشره، ډاکټر کارل پ. ایپستین د څـېـړنو د څانگې پروگرام آفیسر او د ام

 وزرات کې ښاغلی مورتون ډبیلو بچراچ د کاپي د حق مدیر.

همدا شان ځان د هندوستان د کتابتون او د باندنیو هیوادونو د آرشیف له مأمورینو، او په لندن کې د کامنولت له دفتر 

مخکې د برتانویانو د څـېـړنو څخه ددې کار لپاره د هغو کارونو د چاپ په پار منندوی بولم چې په اصل کې نیمه پیړۍ 

په پایله کې بشپړ سوي ول. غواړم په ځانگړې توگه د میرمن جان سي لنکاسټر کتابدارې او اسناد ساتونکې، ښاغلي 

مارتین مویر، د اسنادو د ساتنې مرستیال او میرمن والیري ِوسټن د څـېـړنو له مأمورې څخه یادونه وکړم او دوی ته د 

 نې وړاندې کړم.له تله خپلې منۀ زړ

ښاغلي جول ډبلیو سکاربورو په کابل کې د ایشیا فوندیشن مشر له ما سره د څیړنو په برخه کې چې د کابل پوهنتون له 

پلوه اداره کیدلې مالي مرسته وکړه. همدا شان نوموړي د چاپ لپاره د دوه زرو ډالرو سبسایدي راکړه چې د هرات ټوک 

دې توگه ښاغلي سکاربورو او په کابل کې ایشیا فوندیشن ته خپل د زړه له کومې  ورباندې چاپ کړم. خوښ یم چې په

 مننه وړاندې کوم. 

تأریخي  همدا شان غواړم خپلې مننې د افغان انسیتیتونو غړو ته وړاندې کړم : لکه د کارتوگرافۍ انستیتیوت، د افغان

، د کابل پوهنتون، د پالن له وزارت او «پښتو ټولنې»اډیمۍ ، پښتو اک«ـرة المعارفئانجمِن آریانا دا» مطالعاتو له ټولنې 

ـیې له ریاست او همدا شان د باندنیو چارو له ئـیې له ریاست، د کرنې له وزارت، د پالن د وزارت د احصائد احصا

 وزارت څخه مننه وکړم. 

کارو ملگرو څخه د مننې پوروړی یم د اریزونا په پوهنتون کې د ختیځ د مطالعاتو د څانگې او د اداري چارو له خپلو هم

ـیس او میرمن فلورانس سندیل سکرترې، دوی راسره په ډېرېو برخو کې ئلکه ډاکټر ویلیم شولتز ددې څانگې عمومي ر

ـیس او ډاکټر ریچرد ک. کسنډر د څـېـړنو د ئمرستې کړي دي؛ ډاکټر هرمن ک. بلیبترو د آزادو هنرونو د کالج ر

 ـې د څـېـړنو لپاره د مالي مالتړ مدیریت کړی دی. ئسره مالي مالتړ کړی او هم ـیس رائریاست مرستیال ر

سم کوالی د ټولو نومونه دلته راوړم. په کابل کې ۀ په افغانستان کې له ډیرو افغانانو او امریکایانو څخه منندوی یم خو نـ

له تله منندوی یم چې په بیالبیلو ډولونو ۀ زړ د امریکایي ټولنې له ټولو غړو د سفیر تیودور ل. ایلویت جونیر په گډون د

 ـې رادانگلي دي. ئزما مرستې ته 

ـې تخنیکي ئپه پای کې غواړم له ډاکټر کارل گراتزل او اینگ لیوپولد شیدي څخه مننه وکړم چې په خپل تخصص 

 ـې د چاپ لپاره چمتو کړ. ئچارې پر غاړه واخیستې او دا متن 

 ل. ډبیلو. الف                                             
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 : ټوک کې مأخذ اخیستل سوي دي دا ديۀ له هغو برتانوي سرچینو څخه چې په دغـ

 اې بي سي : د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 ۱۸۵۷بیلیو. ایچ. جراح. د بنگال لښکر، د کندهار مأموریت 

 (۱۸۷۸پورې )چاپ لندن  ۱۸۶۳تر  ۱۸۵۴کاله : له ۀ هـ: د هندوستان د لیرې لویدیځ په سرحد کې ن کاتون. س. مؤلف

 ۱۹۰۴افغان سرحد  –دابس، ایچ. آر. سي.، ښاغلی. آی. سي. ایس. ځانگړې دنده روسو 

اې. بي. سي. –دیورند. اي. جگړن آر. اي 
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ن، : په افغانستان، تورکستا ، مؤلف۱۸۴۶ – ۱۸۴۵فریر جي. پي. جنرال. اې. د نیکبختۍ یو فرانسوي سرتیری، 

 (۱۸۵۸( او د افغانانو تأریخ )ژباړه او چاپ لندن ۱۸۵۷بلوڅستان او پارس کې سفرونه )ژباړه او چاپ لندن 

 «۱۸۹۰آی. بي »گالیندو آر. اي. بریدمن رویال َسِسکس ریجمنټ، مؤلف )په ختیځ فارس او بلوڅستان کې سفرونه( 

 ۱۸۷۰حکمیت مأموریت  افغان د سرحدي –گولډ سمیټ سر. ایف جې. تورن جنرال د پارسو 

 ۱۸۸۹گریس بچ. سي. ل. ښاغلی، اې. بي. سي. د امیر جیولوجیست 

 هیرا سینگهـ مرستیال سروې کوونکی اې. بي. سي

 اې. بي. سي امام شریف، مرستیال سروې کوونکی :

 د استخباراتو د څانگې راټول سوي السوندونه ، بیالبیل

 ۱۸۸۹مکلین جنرال، فرست کونسل جنرال مشهد 

 یتلند پ. جې. جگړن اې. بي. سيم

 ِمرک . ډبلیو. آر. ایچ. ښاغلی. آی. سي. ایس . اې. بي. سي

 ۱۸۸۵محـمد تقي خان په هرات کې برتانوي جاسوس 

 محمـد اکبر خان دفعه دار اې. بي. سي

 نـَـپــییـر، جاللتمآب، جي. سي. تورن. اې. بي. سي

 پیکاک ډبلیو، تورن، آر. اي. اې. بي. سي

 ۱۸۳۷ایلدرډ، تورن. هرات  پاتنجر،

 ریجوې . سر. جې. ډبلیو، ډگروال اې. بي. سي

 صاحبداد خان، دفعه دار، پینځلسمه بي. ایل. اې. بي. سي

 شمس الدین خان، دفعه دار اې. بي. سي

 ۱۹۰۵ – ۱۹۰۴د سیستان مأموریت )ایس. ایم( 

 سټیوارت سي. ای. ډگروال. د سیستان مأموریت او افغان سرحدي کمیسیون

 تالبوت، جاللتمآب، ایم. جي. تورن. آر. اي. اې. بي. سي

 تییت. جي. پي. ښاغلی، د سروې افسر. د سیستان مأموریت. ایس. ایم.

 ۱۹۰۴افغان سرحد،  –ونلیس . سي. جگړن، د سیستان مأموریت. ځانگړې دنده : د روس 
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 ه مأمور، بلوڅستانییت . سي. اي. ډگرمن . سي. ایس. آی. سي. ایم. جي. د گورنر جنرال لپار

 

 
 نوربیا

 پـېـژندنـه
 

 
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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