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 «رحمت آریا»جناب از کری تش

 در بارۀ این کتاب  وتذکری

 

که  ،ی کنممیخواهم از مترجم چیره دست افغان جناب رحمت آریا سپاسگزار

صفحه ئی(  6000با وجود تکالیف صحی، ترجمه کتاب قطور)شش جلدی=

 امریکائی را تحت عنوانمعروف پروفیسردبلیو آدمک، افغانستان شناس 

بدوش گرفته اند وتا کنون توانسته « دافغانستان سیاسی او تاریخی ژورنال»

ارۀ افغانستان را در ب (انسایکلوپیدیای)اند پنج جلد از این گنجینۀ مهم اطالعات

با قلم توانای خود بزبان پشتو ترجمه واز طریق پورتال افغان جرمن آنالین  

 ،دراخیتار هموطنان قرار بدهند. من جلد دوم این کتاب را که به والیت فراه

در پورتال افغان جرمن آنالین، و]ل نیمروز وهلمند اختصاص یافتهبشمو

از به نشر رسیده است[  "ژورنال دافغانستان سیاسی او تاریخی" زیرعنوان

مطالب آن را پسندیده ام و آن را برای بیشترین و مخواندرا  89تا  34قسمت 

کسانی که بدنبال آگاهی از اوضاع سیاسی واقتصادی وجامعه شناسی 

ومناسبات زمینداری در کشور میگردند، یک منبع بسیارمعتبر وقابل اعتماد 

 میدانم. 

ارۀ حوزۀ جنوب غرب کشور )فراه ،نیمروز ،هلمند( در باگراطالعاتی را که 

شرح داده شده است، نمونه یی برای پنج جلد دیگر بشمار جلد دوم در

آورم،میتوانم بگویم که در آن اوضاع جغرافیائی وتاریخی واقتصادی وسیاسی 

وجامعه شناسی والیات فراه ونیمروز وهلمند رابا اقوام وطوایف وسکونتگاه 

واراضی زیر کشت وبدون  انومالدار اندهقان لکان زمین وماها و دهات و 

کشت و ساحات علفچر و رودها وکاریزها ودیگرمنابع آبیاری وسیستم 

ازهر والیات ،هر ولسوالی ، هرده کشتمندی ونوعیت تولیدات کشاورزی 

شیوه های سنتی تولید وملکیتهای هر خان وملک وارباب را با وهرروستا 

رزی میان ارباب ودهقان با دقت شرح کرده است و وتوزیع محصوالت کشاو

احصائیه های دقیقی با استفاده از منابع دولتی وراپورها وگزارش های  

سیاحان بشمول راپورهای جواسیس استخباراتی انگلیس که درطول قرن 

نزدهم ونیمه اول قرن بیستم جمع آوری شده  و در ژورنال ها ومجالت مهم 

 ند،ارایه کرده است.ایافته  تشارلیس اننظامی واستخباراتی انگ

وحوزۀ جنوب غرب کشور در آغاز جلد دوم که به  فراه  ادمکیک دول 

ژورنال افغانستان که دراصل بمنظور اهداف :» اختصاص یافته است میگوید 
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صحیحات جدید به اجازۀ رسمی مخفی چاپ شده بود ، اکنون با اضافات وت

بچاپ رسیده است. چاپ جدید اطالعات  دفتر ملکۀ انگلستان کنترولرئیس 

تکمیل شده بود با خود دارد. ۱9۱۴مخفی سابقه در بارۀ افغانستان را که در 

دراین چاپ اصالحات ونقشه ها واضافات تازه ومطالب قابل توجه دیگر 

جمع آوری شده ۱9۷0وراپورها و پیشرفت های را درخود دارد که تا سال 

 «اند.

لب ارزشمند دربارۀ کشور ما برای هیچ یک از تهیه کردن این همه مطا 

محققان وتاریخ نگاران افغان میسر نبوده است، واما این دانشمند امریکائی 

درطول حیات خود با تالش های پیگیر وهمکاریهای مالی ومعنوی موسسات 

علمی کشورهای امریکا وانگلیس واتریش توانسته است چنین اثر بسیارمهم 

اقتصادی، سیاسی وجالب تراز همه مناسبات زمینداری   تاریخی، جغرافیایی،

وبیستم را تکمیل وبجامعه ما تقدیم  کند. جای دارد تا  19درافغانستان قرن 

 از این دانشمند فقید اظهار امتنان وسپاسگزاری کنیم.

من مندرجات جلد دوم کتاب را که از روی الفبای انگلیسی تنظیم شده، 

به سه قسمت تقسیم کردم وبعد توضیح داده است، ومترجم درمقدمه خود آنرا 

هروالیت را از ردیف الفبائی بیرون کشیدم ودر زیرنام مهم مطالب 

عالقۀ خود والیت یا ولسوالی مورد دربارۀهروالیت قرار دادم تا خواننده 

برای جلوگیری ازحجم کتاب  .رسی داشته باشددست یتر کاملبراطالعات 

اصطالحات لغات و شامل یا د یک آدرس بودرا که درح مطالب کم اهمیت

را که مولف اشتباه شنیده و  ی محلی. برخی نامها حذف کردم ،بودمحلی 

ضبط کرده  ومترجم مجبور به پیروی از اصل امانت داری  آنها را مطابق 

ضبط مولف ترجمه نموده است، اصالح کردم وبه مترجم نیز لیست نامهای 

 ل شان قرارگرفت. صحیح را فرستادم که مورد قبو

 فراه  والیت وضعیت اقتصادی وسیاسی دراین ژورنال،  در بارۀ

ی مطالب مهم ،نیمروزرا هم در برمیگرفتهلمند وه والیات ک 1914سالتا

کتاب  مندرج درمفیدی برای موضوعات تکمله های که  آمده است

« لمندجغرافیای تاریخی واقتصادی ه»وکتاب « جغرافیای تاریخی سیستان»

 «دافغانستان تاریخی او سیاسی ژورنال»من مندرجات جلد دوم باشند.میمن 

 زتاب میدهم :بادراینجا فوق الذکرم ،کتابهای تعلیقاترا بحیث 
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 سریزه
 

د افغانستان د تأریخي او سیاسي ژورنال دویم ټوک، د افغانستان په سویل کې 

ۀ د یوچې هم  نیسيد فراه، نیمروز او هلمند والیتونو سیمې تر پوښښ الندې 

 عادي سړي او هم د پوهانو لپاره تخصصي معلومات وړاندې کوي؛

ۀ په نورو ریفرنسي سرچینو کې نــ تان په هکله   ډېـري دا معلومات افغانسد

 سته. 

 

اوسنی ژورنال چې د یوې پـېـړۍ د جمعي څـېـړنو پایله ده د افغانستان د 

ړي. د افغانستان د مطالعاتو د هرې مطالعاتو لپاره به یو نوی بنسټ رامنځته ک

ساحې پوهان به د افغانستان د سویلي 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 

یوي اشکالو د موندلو لپاره گټور ومومي او د ځانگړې سیمې او د جغراف

تأریخي سیاسي او جغرافیوي خصوصیاتو په هکله به داسي معلومات تر السه 

 کړي  چې له بډایو پس منظر لرونکي موادو سره مل دي.

اوسنی ژورنال د هغو موادو پر بنسټ جوړ سوی چې د برتانوي هند دولت، 

ېـړۍ له پـیـله راټول کړي دي. د ـې د نولسمې پـئجواسیسو او ایجنټانو 

امپریالیزم د پرمختگ په عصر کې افغانستان "هندوستان ته د ننوتلو د 

مهم ټکي واوښت او هم د برتانوي او روسي سترواکیو تر ۀ دروازې" په یو

منځ د منازعې او مشاجرې په ټکي بدل سو. له همدې کبله دا د تعجب خبره 

لو دولتي څانگو خپلې هر ډول هڅې په دې ده چې د برتانوي هند بیالبیۀ نـ

موخې پراخه کړي چې ددې هـېـواد د توپوگرافۍ، قومي جوړښت، اقلیم، 

اقتصاد او کورنیو سیاستونو په هکله هر ډول ممکنه معلومات راټول کړي. له 

ـې پوځي مالحظات ول پیل او ئدې کبله ددغو هڅو لړۍ چې اصلي موخه 

ۍ به دم پر دم تازه کـېـدله او نقشې ورڅخه ـې پراخه سوه او دا لړئلمنه 

ترالسه سوې، او هم لویدیځو او افغان پوهانو د غیر سیاسي اهدافو لپاره نور 

ـې دومره جامع او مفصل ئمعلومات راټول کړل او د افغانستان په هکله 

 ـې وموند.ئمعلومات تولید کړل چې د ریفرینس د ځالگۍ یا شبکې ارزښت 

  

 جوړښت او وسعت
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په دې ژورنال کې مو باید دوه فکتورونه څرگند کړي وای یعنی د کار 

ـې د پراخوالي څومره والی. لومړي سر کې باید دوه ئجوړښت او بل 

پرېـکړې سوې وای: د اوسني اثر جوړښت ماهیتاً هماغه جوړښت دی چې د 

برتانوي مخفي گزیتر په لومړیو کې درلود خو په دې کې یوازې یوه استثناء 

چې پر هماغه کار باندې موږ اصالحات ورزیات کړي دي، نظر ثاني مو ده 

ورباندې کړی او پراختیا مو ورکړې ده. ورباندې مو تر ټولو عالي او تر دې 

عربي الفبا باندې  –دمه نوې جوړې سوې نقشې مو ورزیاتې کړي او پاړسو 

ورنال مو د راغلو نومونو او اعالمو فهرست یا اندکس ورزیات کړی دی. د ژ

د وسعت په هکله موږ ته اړینه سوه چې پرېـکړه وکړو : موږ ته دا ممکنه وه 

چې د ټولو هغو جغرافیوي نومونو لیست چې افغان کارتوگرافیک انستیتیوت 

جوړ کړی او ور سره موجود دی پر دې کار باندې ورزیات کړو؛ خو په دې 

ـې له اقتصادي ئ کار سره د ژورنال لمنه دومره ډېـره پراخـېـدله چې چاپ

له دې کبله مو اړینه وبلله چې ددې کار لمنه په دې ډول ۀ. اړخه ناشونی کاو

رامحدوده کړو چې ددې ژورنال هیڅ ډول معلومات چې اصالحاتو ته اړتیا 

 سي. ۀ هم لري حذف نـ

 

د لوستونکي پام به دې ټکي ته راواوړي چې په دې ټوک کې ډېـري نومونه 

غسې راوړل شوي چې بیالبیلو سرچینو لیکلي دي. ټکي په ټکي کټ مټ هما

دا په دې منتجه سوه چې موږ گډې وډې یا څو ډوله بڼې د ترمینالوژیو یا 

مصطلحاتو ولرو، دې خبرې زموږ کار ال نور هم سخت او کړکچین کړ چې 

موږ په دې ټوک کې د نقشو په گډون ټول راوړل سوي نومونه په انگلیسي 

تلفظ کولو لپاره د الفبا له بیالبیلو سیستیمونو څخه کار کې د هغوی د لیکلو او 

واخلو. دلته موږ له عربي، تورکي، فارسي، پښتو او څو نورو ژبو او لهجو 

ۀ سیستم څخه کار نـۀ ـې له یوئسره مخامخ یو چې د لیکلو تلفظي بڼې لپاره 

عربي خطي نسخ د انگلیسي لنډ واولونه او د  –سو اخیستالی. د پاړسو 

ښیي. د عامو نومونو د لیکنې ۀ د جوړښت په شان گرامري بڼې نـ« افتاض»

لویدیځي سرچینې له یو بل سره ۀ افغان او نـۀ په ډول باندې ځیني وختونه نـ

همغږي لري. افغان سرچینې په خپلو هجایي لیکنو کې د سیمه ییز او یا 

ادبي  محاورتي تلفظ له کبله سره له دې چې د لیکلو درست او صحیح هجایي

دي. مؤلف احساس ۀ سیستم هم لري بیا هم ډېـریو وختونو کې سره همغږي نـ

دی چې د هجایي لیکلو لپاره خپل سیستم په دې موخې ۀ کار نـۀ کوي چې دا دد

ً بې نظمه حالت ته  تحمیل کړي چې گڼې نظم او معیاري توب داسې تقریبا

ی. په دې ډول سره راوړي. دا یوازې د افغانستان د علومو د اکاډیمۍ کار د



   9 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

انگلیسي ته د نومونو د هجا کولو او ایندکس کولو ستونزه تر ډېره ممکنه او 

عملي شکل سره حل سو : یعنې : مصطلحات هماغسې چې په غیر تخنیکي 

ادبیاتو کې ښکاري او ویل کـېـږي ولیکل سول؛ یعنې هماغسې چې اخبارونه 

کلو هجایي بڼه عادي او په عام ډول علمي نشراتو لیکلي دي. که د لی

وي نو د دقیقې هجایي بڼې د لیکلو ۀ لوستونکي ته په آسانۍ د پیژندلو وړ نـ

مثالونو مو د الفبا په سیستم ورته په پای کې برابر کړي دي او د هر نوم لپاره 

عربي لیکنیزه بڼه  –عربي بڼه هم لیکل سوې ده. د پاړسو  –د هغوی پاړسو 

ا آسانتیا په الس ورکوي چې په افغان سرچینو په ایندکس کې لوستونکي ته د

کې په هماغه بڼه لیکل سوی نوم دلته ومومي. له دې کبله موږ وکوالی سول د 

ـې غوښتله او د ئهغو علماوو قناعت هم تر السه کړو چې د لیکنې دقیقه بڼه 

پیچلي سیستم کې مو داسې الره ونیوله چې ۀ نومونو د هجاکولو په داسې یو

 سي. ۀ ونکی ورسره اللهانده نـعادي لوست

دلته پر دې هم باید تأکید وسي چې په دې ژورنال کې ورکړل سوي 

جغرافیوي کواردیناتونه او واټنونه ځیـنو ځایونو کې یوازې په تقریبي ډول 

ـې دا ده چې لوستونکی وکوالی سي یو نوم ئورکړل سوي او یوازینۍ موخه 

د واټن او وزن په هکله میتریک  په نقشه کې ومومي. ما ته وویل سول چې

سیستم په پام کې ونیسم. د برتانوي  وزن او واټن ټاکنې معیار ته په کتلو مو دا 

کار په سختۍ سره کوالی سوای. د افغانستان د وزن او واټن معیار ډېـر 

ـې یو بل ته ورته دي خوا ئپیچلی دی : د واټن داسې واحدونه سته چې نومونه 

دی چې هماغه یو واټن دې وي. ددې لپاره موږ ۀ دې معنی نـدا ورته والی په 

ته تر ټولو ساده الره دا وه چې لوستونکو ته هغه جدول وړاندې کړو چې د 

ـې لوستونکی ئواټن او د وزن د تبدیلولو یو جدول وړاندې کړو او له مخې 

 ـې په خپله محاسبه کړي. ئکوالی سي خپله 

 

 لویدیځ واحدونه

لیاوږده وا واټن  

اینچ 0،39۵ سانتی متر ۱  میلی متر 2،۵۴  اینچ ۱   

فیټ 3،28۱ متر 0،30۴8 ا متر  فوټ ۱   

یارډ ۱،09۴   متر 0،9۱۴۴   یارډ ۱   

فیټ ۴،9۷۱ کیلومتر ۱  متر 2۱0،۱۶8  فرالنگ ۱   

  3۴۴  .۱،۶09 

 متر

مایل ۱  
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 ساحه 

فوټ انچ 0. ۱۵۵ سانتي متر  ۱ 

 مربع

سانتي  ۶. ۴۵۱۶

 متر مربع

بعانچ مر ۱  

فیټ  ۱0.  ۷۶39

 مربع

متر مربع ۱ متر  0.  092903 

 مربع

فوټ مربع ۱  

یارډ  ۱.  ۱9۵99

 مربع

متر  0.  83۶۱3 

 مربع

یارډ مربع ۱  

ایکره 2.  ۴۷۱۱ هکتار ۱   ۴0۴۶8۶  .0 

 هکتار

ایکر ۱  

مایل  0.  38۶۱

 مربع

کیلومتر مربع ۱ کیلومتر  2. ۵90 

 مربع

مایل مربع ۱  

 

 اوزان

03۵2۷۴  .0 

نساَو  

گرام ۱ گرام 28.  3۴9۵  اَونس ۱   

پَونده 2. 20۴۶2 کیلوگرام ۱   ۴۵3۵92۴ .0 

 کیلوگرام

پَوند  ۱  

ټن 0. 98۴2 میتریک ټن ۱   0۱۶0۵  . ۱ 

 میتریک ټن

ټـن ۱  
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 افغان واحدونه : مساحت

 

 متر  ۱.  0 ۶۵ گِز شاه )کابل یارډ( ۱

 متر 0. 0 ۶۶ گِز شاه  ۀِگرِ  ۱

 متر 0.   838 گِز معمار )د معمار یارډ( ۱

 متر 0.  ۷3۶ گِز جریب )ځمکه(۱

 متره ۴۴.  ۱83 جریب )یوه خوا( ۱

 متره 9.  8۷9 بِسوه ) یوه خوا(۱

 متره 2.  209 بِسواسه )یوه خوا( ۱

 

 : اوزان

 

  گرام 0.  ۱9 نخود  ۱

  گرام ۴.  ۴ مثقال ۱

  گرام ۱۱0.  ۴ خورد ۱

  گرام ۴۴۱.  ۶ پاو ۱

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

 کیلو گرام ۷.  0۷ گرام ۷،0۶۶.  0 سیر ۱

 کیلوگرام ۵۶۵.  28 گرام ۵۶۵،280.  0 خروار ۱

  مثقاله ۱ نخود 2۴

  سیر ۱ مثقاله  30

 پونده( ۱3پونده، که غنم وي  ۱2من ) ۱ سیر ۴0

  پونده( ۱200خروار ) ۱ منه ۱00

 همدا شان وگورئ چخانسور : د اوزانو او مساحت په هکله

لوستونکي به د چخانسور، الش جوین او خاش تر عناوینو الندې د اوبو د 

ۀ ویش په اړوند او همدا شان د کرنې د ډولونو او فعالیتونو په باب په زړ

انو کې پورې معلومات تر السه کړي او په ضمیمه کې به په څارویو او انسان

د خپرو یا شایع ناروغیو په هکله معلومات په هغو یو شمــېــر سیمو کې 

وړاندې سي چې په افغانستان کې د برتانیې د څو ځله حضور په ترڅ کې 

 لیدل شوي دي. 
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د هغو نومونو تر څنگ چې ستوري د نښې په ډول ایښودل سوي دي په دې 

ز ۱9۷3ه معلومات تر معنی دي چې دا ددغو راټولو سویو نومونو په هکل

پورې تازه سوي دي؛ او هغه کرښې چې په ریونده یا آیتالیک ډول ښودل 

باندې یا د اوسنیو سرچینو پر ۀ نامـۀ سوي دي په دې معنی دي چې په هماغـ

بنسټ  نوي معلومات ورزیات سوي یا اصالح سوي دي.په پاې کې نور 

بشپړه سوې ده، ز کال پورې ۱9۱۴ـې تر ئنومونه  هماغه دي چې شرحه 

دلته استثناء هماغه ده چې وویل سوه او په متن کې دننه ورته نغوته یا اشاره 

سوې ده. خو له دې سره سره ټول مخکیني معلومات بیا هم له سره له څو 

سرچینو سره بیا بیا پرتله سوي دي او تر شونې یا ممکنه حده پورې تصدیق 

 سوي دي. 

ـیې له هغو ئړ کې کاَرول سوې احصاددې ژورنال د تصحیحاتي کار په ل

سرچینو څخه اخیستل سوي دي چې په دې وروستیو کې چاپ سوي دي. دا 

سرچینې موږ ته د مقایسې د یوې وسیلې په توگه راکړل سوې چې نوموړي 

ـیوي معلومات د بیالبیلو تیرو مهالونو له معلوماتو سره پرتله کړو؛ او ئاحصا

د یوې مطلقې ډاډمنې سرچینې په توگه وگڼل  بایدۀ ـیوي معلومات نـئدا احصا

ـیوي معلومات اکثریت وختونه د نومونو بـېـالبـېـل ئسي ځکه افغان احصا

 ډولونه ښیي او ددې بـېـالبـېـلوالي شمـېـر هم د پام وړ دی. 

موږ ددې هـېـواد د شرحې لپاره یوه هڅه وکړه چې دا هـېـواد په دې ډول 

مهال لپاره د یوې ډاډمنې ریفرینس سرچنې په شرحه کړو چې د تـېـر او اوس

توگه وي. هغه بنسټ چې دې کار ایښی دی اوس کوالی سي د علماوو د ټولنو 

او نورو هغو کسانو لپاره د کار وړ وي چې په افغانستان کې لـېـوالتیاوې لري 

او دا کار به د افغانستان د یوې معتبرې کاملې شرحې د بشپړولو او راټولو 

 خوځښت او پیل ټکی وي. لپاره د 

 

 سرچینې :

 

ـې ئهغو لوستونکو چې ددې ژورنال لومړی ټوک لوستی او کره کتنه 

ورباندې کړې موږ ته وړاندیز وکړ چې ددې ژورنال د کار سرچینې او د 

اثبات مأخذ دې هم وویل سي، دا دواړه کارونه د دې گزیتر د بشپړلو پرمهال 

هم گټور دی چې په ځانگړې تخصصې  سوي دي او د هغو  لوستونکو  لپاره

ساحه کې لیوالتیا لري. څرگنده ده چې دا به ډېر گټور کار وي چې موږ 

وکوالی سو دومره ډېـر ستړی ستومانه او پراخ بیبلوگرافیک مأخذ دلته 
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ضمیمه کړو خو زه احساس کوم چې دا به زموږ د اوسني کار له مقیاس څخه 

 وینم. ۀ ې اړتیا نــئډېـر زیات سي او حقیقتاً چې زه 

دلته ومومي چې په نورو کې ۀ لوستونکی به په دغو بیبلوگرافیو کې هغه څـ

یادې سوې دي لکه د دانالد. ن. ویبلر د افغانستان د بیبلوگرافۍ حاشیه لیکنې، 

 – ۱9۴۵د ادبیاتو دوه ټوکیز کتاب، چاپ  -او د افغانستان د بیبلوگرافۍ 

کتاب ۀ و ویلي کراوس لیکلی دی، په دغـِمَسرشمیت ا  ز چې اي. الف.۱9۶۷

دي راوړي. ۀ کې جرمني مواد او معاصرې سرچینې راغلي دي چې ویلبر نـ

همدا شان شوروي بیبلیوگرافي هم سته چې ټ. آی. کوختینا لیکلې ده او د : 

بیبلیوگرافیا  افغانستانا
۱

یادېـږي او د وارتن گریگورین کتاب دی چې ۀ په نامـ 

پاڼې بیبلیوگرافیک  ۵0ان ظهور نومـېـږي او څه دباندې د معاصر افغانست

 معلومات لري. 

دلته به همدومره کافي وي چې په یو شمــېــر هغو عمده سرچینو خبرې وکړو 

ژورنال د راټولولو او بشپړولو په لړ کې ۀ ـې ددغـئچې له کارونو څخه 

په ورڅخه اخځ اخیستل سوی دی. له ژورنال سره د پـېـژندنې د برخې 

ضمیمه کې به لوستونکي د برتانوي سرچینو او منابعو یو لیست وگورئ لکه 

ـې مشاهیر دي او دوی د ئد بیلو، بیدولف، مک موهن او یاتي چې دوی 

افغانستان د څـېـړنو په برخې کې ډېـر ښکـېـل ول. دوی او نور چې نومونه 

لونو کې ـې الندې وړاندې کـېـږي هغه برتانویان دي چې په تیرو سلو کئ

افغانستان ته د پوځي مأموریتونو یا د سولناکو مأموریتونو په لړ کې گډون او 

ـې په څـېـړنو کې د یوې مودې لپاره گډون کړی دی او په دې توگه هغه ئیا 

ـې راټول کړي چې دوی تر خپلې وسعې په سیمې کې تر السه ئمعلومات 

وې وه چې د کړي دي. ددغو معلوماتو ډېـرۍ برخه هغه مهال چاپ س

چا ورته ۀ برتانوي دولت د مخفي چارو د کارولو لپاره وه او یوازې هغـ

السرسی درلودای سوای چې په برتانوي آرشیفي سرچینو کې ورته د پلټنې 

څرگنده ده چې تل یو شمـېـر ناڅرگندو گمنامو څـېـړونکو ۀ. حق ورکول کـېـد

تر لقب الندې « برانو بومي مخ»په پلټنو کې ونډه اخیستې او ددوی ونډه د 

تصدیق سوې ده. همدا شان هغه سرچینې چې ما موندلي دي او ددې ژورنال 

د اصالحاتو او تازه کولو لپاره راته گټور ښکارېـدل له هغو څخه باید یادونه 

دي ذکر ۀ وکړم، د بیبلیوگرافیو هغه سرچنې په پورتني یاد شوي لیست کې نـ

په افغانستان کې د ځمکې د سطحې د اوبو  سوي دا دي : آرتر. او. ِوستفال :

ز جیولوژیکي سروې. آرتر او. ِوستفال او ۱9۶9پلټنه، د واشنگټن ډي سي 

                                                 
۱
 - T.I. Kukhtina, Bibliografia Afganistana: Literatura na russkom iazyka  
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وي. َجې. لتکوویچ : د افغانستان لپاره د ځمکې د سطحې د اوبو د پلټنې پالن، 

. ویتو َجې لتکوویچ : د افغانستان د ځمکې د ۱9۶۶واشنگټن ډي. سي. 

 ۱9۶۴نې د پروژې په هکله د سر انجنیرانو فعالیتونه، سطحې د اوبو د څـېـړ

ز : د ۱9۷0.  ِجرالډ پ. اوونز، ۱9۶8ز، واشنگټن ډي. سي، ۱9۶8 –

کرنیز اقتصادی سروي : د افغانستان د هلمند او ارغنداب دَرې، کابل، 

ـې وو : د ئز؛ دا سروې د آیرا میم. ستیـفن گزارش تازه کوي چې نوم ۱9۷۱

ز. نون. میم. ِهرمان، ۱9۶۵د زراعتي تولید اقتصاد، کابل  هلمند په دَره کې

َجې زیلهارت او پي. الل اندې  : په افغانستان کې له میترولوژیکو ستیشنونو 

څخه راټول سوي معلومات
۱

. ویوان او دانیل باالند د پاول ال ۱9۷۱، کابل 

ي بدلونونه اندې په ملتیا : د افغانستان جغرافیه : نوي معلومات او تازه اقتصاد

په جغرافیوي معلوماتو کې
2

ز او د افغانستان ۱9۷2، دوهمه شمــېــره، 3۶ 

جغرافیه 
3

. پاینده محـمـد ظاهر او سعید  ۱9۷2: هماغه شمــېــره دوهم. 

(، ۱339ز )۱9۶۱محـمـد یوسف علمي : د افغانستان د معارف تأریخ، کابل 

ز، د  ۱9۶9وزارت ز : د پالن ۱9۶9ـیه، افغانستان ئاو د معارف احصا

ـیوي ئاحصاۀ ز، مجموعـ۱9۷0ـیـې ریاست، د معارف وزارت ئاحصا

 (. ۱9۷۱) ۱3۵0، کابل ۀـیـئوزارت پالن ریاست احصا

کله چې ددې ژورنال لومړی ټوک مطبعې ته ورسید هلته له دوه وو افغان 

ـې : قاموس ئمنابعو څخه د ریفرینس په توگه ذکر سوی وو : یو ۀ عمد

غانستان وو. دا په څلورو ټوکونو کې په فارسي لیکل سوی جغرافیای اف

ـرة المعارف ئجغرافیوي ډایرکټري وه چې انجمن آریانا راټوله کړې وه. دا

کلونو په لړ کې چاپ سوی وو؛ بله  ۱9۶0او  ۱9۵۶چې په کابل کې د 

سرچینه : د افغانستان جغرافیوي قاموس په پښتو ژبې وو. د پښتو جغرافیوي 

ډېـر لوی مقیاس په ډېـر زیات کوښښ په پام کې نیول سوی وو او قاموس په 

چې زما په گومان ۀ د پښتو لومړیو څلورو ټوکونو ته په کتنې ما قضاوت کاو

به دداسې قاموس بشپړول ښایي مخکې له خالصـېـدلو په اتو یا لسو ټوکونو 

کې ځای سي. خو دا فرضیه اوس غلطه ثابته سوه، ځکه د توقع خالف، 

ـې په دوه وو ئسې کار مؤلفینو خپلې پلټنې پای ته ورسولې او خپل ژورنال ددا

نازکو ټوکونو کې بشپړ کړ او په دې توگه په پام کې نیول سوی جامعیت 
                                                 

۱
 - N. M. Herman, J. Zillhardt, and P. Lalande, Recueil de données des stations 

météorologiques de l'Afghanistan, Kabul, ۱9۷۱ 
2
 - Viviane et Daniel Balland with collaboration of Paul Lalande, "La géographie 

de l'Afghanistan: Données nouvelles et transformations économiques récentes," in 

L'Information Géographique, Paris, xxxvi, No. 2, 1972, 
3
 - La Géographie de l'Afghanistan," ibid., No. 2, ۱9۷2 
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ـې چې لس ئرسید او د پښتنو د اوسني کار په پرتلې فارسي بڼه ۀ سرته ونـ

 کاله مخکې بشپړه سوې وه جامع ښکاري. 

زو نقشو په هکله دلته غواړم ووایم چې په افغانستان کې د افغانستان د سیمه یی

د افغان کارتوگرافیک د انستیتیوت له پلوه د تولید سویو نقشو برعکس، هغه 

نقشې چې د برتانوي دولت له پلوه تولید سوي دي هغو ته د برتانیې، پاکستان، 

نونو کې هندوستان او تر ټولو مهمه د امریکا د متحده ایاالتو په لویو کتابتو

السرسی ممکن دی. دا نقشې چې د افغانستان د جي ایس جي ایس
۱

په سلسلې  

په مقیاس دي، او دا هماغه نقشې دي د  ۱:  2۵3،۴۴0کې لیست سوي دي د 

ز کال کې د ۱9۴0ډېـرو وختونو لپاره تر ټولو ډاډمنې نقشې وې. دا نقشې په 

 200،000ـې ئاس جرمن ددولت لپاره د نقشو د تولید بنسټ وگرځید چې مقی

وو، دا نقشې هم د امریکا په عمده څـېـړنیزو کتابتونونو کې موندل  ۱: 

او  ۱9۴8کـېـږي. په پای کې د امریکا د نړۍ لپاره هوایي نقشې دي چې په 

مقیاس چاپ سوې. له دغو نقشو څخه  ۱:  ۱000،000ز کال کې د ۱9۵۱

هم پورتنۍ یادې سوې ۀ دي تولید سوي او نـۀ ـې هم په افغانستان کې نـئیوه 

 ژورنال کې ذکر سوي دي. ۀ نقشې ټول هغه نومونه یادوي چې په دغـ

 

 مننه 

دا کار د یو شمـېـر کسانو او د یو شمـېـر بنسټونو له سخاوتمندانه اقتصادي 

شوای تر سره کـېـدای. له دې کبله دا ماته د خوښۍ ځای ۀ مالتړ څخه پرته نـ

و دغو کسانو څخه خپله مننه څرگنده کړم چې ددې او زما دنده ده چې له ټول

پروژې په لړ کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل ول. په لومړي سر کې 

غواړم د څـېـړنې په ډگر کې له خپلې همکارې پیغلې شیال ان سکویل څخه د 

له تله مننه وکړم چې ددې پروژې له پیله تر پایه راسره همکاره وه. ۀ زړ

سکویل ددې ژورنال ټولې شپږ زره پاڼې ټایپ کړلې. هغې په پیغلې شیال 

خپلې وړتیا له ما سره د بدخشان او فراه د ټوکونو د موادو په بشپړولو او د 

وروستي متن په تصحیح کې راسره مرسته وکړه. د هغې خدمات د دې 

 پرژوې په ونډه کې مهمترینه خدمات ول. 

ض ته چې د کابل په پوهنتون کې خوښ یم چې خپله مننه ښاغلي غالم ج. عار

د جغرافیې استاد دی وړاندې کړم، نوموړي په دې ټوک کې د ټولو جغرافیوي 

نومونو کواردیناتونه کتلي او تصدیق کړي او له بیالبیلو افغان سرچینو څخه 

ـې مواد چمتو کړي دي. نوموړي د پـېـژندنې د برخې لپاره څو نقشې ډیزاین ئ

                                                 
۱
 -Geographical Section General Staff 
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ـې وکتل. په دې پروژې کې د ښاغلي ئعربي نومونه  –کړلې او د متن پاړسو 

عارض د همکارۍ پایله وه چې په کابل کې ایشیا فونډیشن موږ ته الس 

او ددې فونډیشن غړي ښاغلي گلن بَـَورساکس موږ سره همکاري ۀ راوغځاو

وکړه او دا همکاري د کابل پوهنتون له پلوه مدیریت سوه؛ او د فول برایت د 

ه چې له هغې الرې ښاغلي عارض وکوالی سول ټکسون ته څـېـړنې عطیه و

 راسي او له ما سره په گډه خپل کار ته دوام ورکړي. 

ددې پروژې د بشپړولو لپاره د امریکا د متحده ایاالتو دغو بنسټونو مالي 

مالتړ وکړ : د معارف وزارت، د عامې روغتیا وزارت، د روزنې او خیر 

همدا شان د باندنیو ژبو د سیمه ییزې  ښـیگڼو وزرات، واشنگټن ډي سي.

څانگې د باندنیو مطالعاتو ریاست، د نړۍ والو مطالعاتو انستیتیوت، د معارف 

دفتر د ټولو څـېـړنو او سفرونو لگښت پر غاړه واخیست او زه په ځانگړې 

مالتړ لپاره له دې الرې وړاندې ۀ ټوگه غواړم خپله عالي ترینه مننه ددغـ

ـې زما د ئچې د نړي والو مطالعاتو له انستیتیوت سره  کړم. هغو افرادو

څـېـړنیز قرارداد د مدیریت په هکله مرسته کړې دا دي : میرمن جولیا الف. 

پیتروف د څـېـړنیزې څانگې مشره، ډاکټر کارل پ. ایپستین د څـېـړنو د 

څانگې پروگرام آفیسر او د امریکا د معارف په وزرات کې ښاغلی مورتون 

 بچراچ د کاپي د حق مدیرډبیلو 

همدا شان ځان د هندوستان د کتابتون او د باندنیو هیوادونو د آرشیف له 

مأمورینو، او په لندن کې د کامنولت له دفتر څخه ددې کار لپاره د هغو 

کارونو د چاپ په پار منندوی بولم چې په اصل کې نیمه پیړۍ مخکې د 

سوي ول. غواړم په ځانگړې توگه د برتانویانو د څـېـړنو په پایله کې بشپړ 

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 

 له تله خپلې مننې وړاندې کړم. ۀ یادونه وکړم او دوی ته د زړ

غان انسیتیتونو غړو ته وړاندې کړم : لکه د همدا شان غواړم خپلې مننې د اف

انجمِن آریانا » کارتوگرافۍ انستیتیوت، د افغان  تأریخي مطالعاتو له ټولنې 

، د کابل پوهنتون، د پالن له «پښتو ټولنې»، پښتو اکاډیمۍ «ـرة المعارفئدا

ـیې له ریاست، د کرنې له وزارت، د پالن د وزارت د ئورزات او د احصا

 له ریاست او همدا شان د باندنیو چارو له وزارت ـیې ئاحصا

د اریزونا په پوهنتون کې د ختیځ د مطالعاتو د څانگې او د اداري چارو له 

خپلو همکارو ملگرو څخه د مننې پوروړی یم لکه ډاکټر ویلیم شولتز ددې 

ـیس او میرمن فلورانس سندیل سکرترې، دوی راسره په ئڅانگې عمومي ر

مرستې کړي دي؛ ډاکټر هرمن ک. بلیبترو د آزادو هنرونو د ډېرېو برخو کې 
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ـیس ئـیس او ډاکټر ریچرد ک. کسنډر د څـېـړنو د ریاست مرستیال رئکالج ر

ـې د څـېـړنو لپاره د مالي مالتړ مدیریت کړی ئراسره مالي مالتړ کړی او هم 

 دی. 

ډاکټر روان په افغانستان کې د ټولو په سر کې زه له دغو کسانو منندوی یم : 

فرهادي د باندنیو چارو د وزارت مرستیال او ښاغلی مظفرالدین یعقوبی د 

ـې هم د ئـیس. همدا شان دا کسان یو ئافغان کارتوگرافتیک انستیتیوت ر

دي. ډاکټر رابرت الف. نیومن د امریکا سفیر، ۀ حذفیاتو یا تعلل مسؤول نـ

لوویس دوپرې د  ښاغلی تامس اي گوتییر د فولبرایټ ډایرکټر، ډاکټر

امریکایي ټولنې غړی زما د څـېـړنو په برخو کې د آسانتیا د رامنځته کولو په 

اکادیمیش دروک »برخې کې مرستندوی وو. په پای کې لیکوال غواړي په 

یو. ویرلگسنستالت گرز
۱

]د گرز اکاډیمیک چاپ او نشر کمپنۍ[  له ډاکټر « 

حل کولو او هم له اینگ لیوپولد  کار گرتزل د تخنیکي ستونزو په نښه کولو او

ـې په خپل تخصص سره د چاپ لپاره چمتو ئشیدي څخه مننه وکړي چې متن 

 کړ. 

 لودویک آدمک

  

ټوک کې مأخذ اخیستل سوي دي ۀ له هغو برتانوي سرچینو څخه چې په دغـ

 دا دي :
 8۶ - ۱88۴اې بي سي : د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون 

 سي. الرښوونکي : اې. بي.امیرخان، دفعه دار، 

 پینځوسمه پوځي قطعه، د سیستان مأموریتۀ بِل آر. سي. تورن. بولندوی، د اوښانو اتـ

 ۱8۵۷بیلیو. ایچ. جراح. د بنگال لښکر، د کندهار مأموریت 

 بیدولف. ِسر. ایم. جنرال. دویمه افغان جگړه

 بیسکو، تورن، سیاسي مأمور، دویمه افغان جگړه

 . تورن. دویمه افغان جگړهبروم. ډبیلو. اې

 لقب ته ترفیع وکړه( دویمه افغان جگړه« سر»ـې د ئبروني. َجې. جگړن )وروسته 

 ۱838کانولي. اې. تورن. 

 دابس، ایچ. آر. سي.، ښاغلی. آی. سي. ایس.

 ایوان سمیت. جگړن. سیاسي مأمور دویمه افغان جگړه

 ۱8۴۶ – ۱8۴۵ری، فریر جي. پي. جنرال. اې. د نیکبختۍ یو فرانسوي سرتی

 گسلي اې. تورن )وروسته جنرال سو(. ِسر. ډي. اې. کیو. ایم. جي. دویمه افغان جگړه

  ۱8۷2 – ۱8۷0گولډ سیمټ. ِسر. ایف. َجې. 

 آی . بي سي. )د جاسوسۍ د څانگې راټولوونکي څانگه(

 امام شریف، د سروې مرستیال : د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

                                                 
۱
 - Dr. Karl Gratzl of the Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 
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 جگړن. طبي مأمور، د سیستان مأموریت ایرواین. ټي. ان.

 ۱838لیچ آر. جگړن. 

 قطعه 3۵لندن  سي. پي، بریدمن، د سیندهـ د آسانو  

 لیسستر بي. تورن، چشایر غونډ، د ترانسپورټ راجستریش افیسر، کویټه

 لوویت بي. ډگرمن. آر. اي. دویمه افغان جگړه

 مک فرسن. اې. ډي. تورن. پولیټیکل ډیپارټمنټ

 . َجې. ایچ. پي. ډگروال. دویمه افغان جگړهمکولمسن

 ِمرک، ډبیلو. آر. ایچ. ښاغلی. آی. سي. ایس. د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 ۱8۷9مور، ډگروال. 

 ۱89۴مک موهن . اې. ایچ. جگړن، )وروسته( د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون مشر، 

 ۱90۵ – ۱903او د سیستان مأموریت  ۱89۵ –

 ۱8۷۴ـییر، جاللتمآب. جي. سي. تورن. نــَــپـ

 پیکاک ډبلیو. آر. اي. د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 ریج وې ِسر. َجې. ډبلیو. ډگروال د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 ریند، اې. ټي. ایس. اې. جگړن د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 ۱90۵ – ۱903ایس. ایم. د سیستان مأموریت. 

 داد خان، دفعه دار، پینځلسم سپور نظام  د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیونصاحب 

 ۱839سندرز اي. تورن. 

 شهزاده تیموس دفعه دار، الرښوونکي. د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 سټیوارټ آر. مک. جي. آر. اې. اې. کیو. ایم. جي. دویمه افغان جگړه

 ن مأموریتتیت جي. ښاغلی. د سروې آفیسر. د سیستا

 ترنتون اي. د هندوستان د گاونډیو هیوادونو او نورو د گزیتر مؤلف

 ز۱83۷تاد  اي. دې آرکي. جگړن. هرات ته مأموریت، 

 وانلیس. سي. جگړن. ډي. اې. کیو. ایم. جي. د سیستان مأموریت

 وارډ، ټي. آر. َجې. د اوبولگولو آفیسر. د سیستان مأموریت

 . سي. آی. ایي. پولیټیکل دیپارتمنټوییر. ایف. سي. جگړن –ویب 

 یتی، سي. اي. ډگرمن. سي. ایس. آی. سي. ایم. جي. پولیټیکل دیپارټمنټ

 یوسف شریف، د هندوستان د سروې د ډیپارټمنټ د سروې مرستیال 
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  مدخل:
هغه سیمه چې په اوسني ټوک کې تر بحث الندې راغلې هماغه تأریخي فراه 

درجو په سویلي  33ه مخکې موجوده وه؛ دا سیمه د ده چې سلهاوو کال

درجو په لویدیځ طول البلد کې واقع ده او په  ۶۵جغرافیایي عرض البلد او د 

درجو د شمالي برخې د عرض البلد په  33ز کال کې د فراه سیمه ) د ۱9۷2

 استثناء(، نیمروز او هلمند احتوا کول. 

ه وه، خو د امیر شیرعلیخان په تأریخي فراه په اصل کې د هرات والیت برخ

جال والیت په توگه رامنځته سوه. د معاصرې شلمې پـېـړي په ۀ امر د یو

عصر کې دا سیمه په ځلونو ځلونو په اداري واحدونو کې له سره تنظیم سوې 

ده : په لومړیو کې په فراه کې اوسنی نیمروز والیت هم د همدې والیت تر 

حال دا چې ددې سیمې لویدیځه برخه په کندهار ؛ ۀالندې شمـېـرل کـېـدۀ نامـ

ز کال کې د گرشک ۱9۶0کې رانغاړل کـېـدله )وگورئ لومړی شکل(. په 

والیت له کندهاره جال کړل سو او دوه سیمې په کې شاملې سوې )وگورئ 

ز کلونو کې د فراه والیت تقسیم ۱9۶۴او  ۱9۶3دوهم شکل(. په پای کې په 

جوړه سوه )وگورئ دریم ۀ یمروز د والیت په نامــې د نئسو او سویلي برخه 

 شکل(. 

 کرښې

د افغانستان سویل لویدیځه ساحه په لویدیځ کې له ایران سره او په سویل کې 

له پاکستان سره هم سرحده ده. ددې سیمې والیتي پولې په شمال کې د هرات 

سره له والیت، په شمال ختیځ کې د غور او روزگان او ختیځ کې له کندهار 

کیلومتر مربع ده او دا درې واړه  ۱۷۴،8۷0نښلي. ددې سیمې وسعت تقریباً 

والیات د یو بل په پرتله تقریباً په باالنسبه مساوي وسعت کې دي یعنی : فراه 

کیلومتر مربع ده او هلمند  ۵0،033کیلومتر مربع ده، نیمروز  ۵۶،۱۱۶

فراه د شمال په هغه لوستونکي چې غواړي د   کیلومتر مربع ده. ۵9،۷2۱

 درجو عرض البلد کې سیمې ومومي د هرات ټوک دې وگوري.  33

 ز کال کې دا سیمه په دې ډول شرحه سوې وه : ۱۹۱۲په 

د فراه والیت په شمال کې د هرات له والیت سره گډه پوله لري، په ختیځ کې 

ا له کندهار سره، په سویل کې د بلوڅستان له دښتې سره او لویدیځ کې له پرشی

درجو  33یا فارس سره. د دې والیت له شمال ختیځ گوټ څخه په پـېـلـېـدلو د 

طول البلد سره پوله داسې منل سوې چې ددې برخې  ۶۵ – ۴0عرض البلد، 

مایلو په اوږدو د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې  ۱۶پوله په سویل کې د 
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د والیت د دهراوت د مایلو په اوږدوالي د کندهار  20ځغلي او بیا لویدیځ ته د 

په   ولسوالۍ د خواجه برات په شمال کې د هلمند له سینده په تـېـرېدلو تاویږي.

دې پسې دا کرښه سویلي لوری نیسي یو ځل بیا له کجکي پورته د هلمند له 

سیند تیریږي او بیا د گرشک تر گاونډ پورې د هلمند د سیند له کیڼې غاړې 

تو واټنونو ځغلي. دا پوله د باالخانې په لږ مایلو په متفاو ۱0تر  ۴څخه له 

لویدیځ کې له اندرابه په تـېـرېـدلو خپله پوله سویل ته د ریگستان بلې غاړې د 

سویل لویدیځ  –افغان سرحد ته اوړي او له دغه ځایه ددښتې د لویدیځ  –بلوڅ 

ملک سیاه په اوږدو کې ځغلي. له ۀ په بله غاړه کې د فارس د سرحد د کو

ځایه پوله ځان د سیستان د بند شمال ختیځ لور ته تاووي او بیا د هلمند همدې 

د سیند بستر دی چې د افغانستان او فارس تر منځ سرحد د تخت شاه د رأس 

تر پای پورې چې د چخانسور شمال لویدیځ لور کې واقع دی جوړوي.  په 

ې ده سیاه کوه کې سرحدي کرښه تاویږي او شمال لور ته ځغلي. دغه ځای ک

ده په نښه سوې بلکه مشخصه سوې ۀ یوازې دا چې نـۀ چې سرحدي کرښه نـ

ده او بې ثباته او متزلزله پاتې ده. په نقشو کې په عام ډول داسې ښودل ۀ هم نـ

سوي چې دلته دا کرښه په یو شپیتم نصف النهار کې ځغلي خو د سیمه ییز 

غانان تل خپل ـې څوک سم منالی سي. افئرعایت مطابق په ډېـرې سختۍ 

څاروي په چاه سگک کې د فارس تر گمرکي پوستې پورې د پیولو لپاره 

بیایي حال دا چې د هغې په ختیځ کې هیڅ فارسي تبع د دې سیمې په ختیځ کې 

راولي. یو ځل بیا وړاندې په شمال کې د ۀ خپل څاروي د پیولو لپاره نـ

غځـېـدلې دي او راپور افغانانو د مالڅر ځمکې ان د گلوردې تر لویدیځ پورې 

ورکړ سوی چې په دې وروستیو کې یو استحکامي برَجور افغان سرای د 

 د څاه د څنگ په سیمه کې جوړ سوی دی. « نی بسته»

ته نـېـږدې د فارس له سرحد « آتش خانهۀ کو»د  فراه د والیت شمالي پوله 

ځغلي.  څخه اوړي او بیا د هاروت او خشک د رودونو د الحاق د ټکي پر لور

کې په هاروت رود کې بیا ۀ کاه په حذفولو سره په بازدِ ۀ د قلعـ له دې ځایه

له لویدیځ څخه په تـېـرېـدلو یو « بـیـبـچه بارانۀ کو»راڅرگندېـږي. ورپسې د 

په ختیځ کې یو ځای کـېـږي؛ « انار درې»سره د « هاروت رود»ځل بیا له 

بیا مخه ختیځ ته اړوي د واټنه د هاروت په اوږدو کې پرمخ ځي ۀ تر یو

مایلو لپاره مخکې له دې  ۴0د سیمې له سویله تـېـرېـږي او بیا د « تایمني»

چې هماغه د پیل له ټکي سره ونښلي د دایکنډي د سیمې په سویل کې ځغلي. 

او د هغو ډېـرو لویو غرونو لپاره  ددې والیت شمالي برخه یوازې غرنۍ ده

ـې احتوا کړی دی او ئمرکزي کمربند  غرنۍ لمنې جوړوي چې د افغانستان

 ـې له گرشکه تر فراه پورې عمومي سړک غځـېـدلی دی. ئپه بستر کې 
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ثانیو په  ۵۵درجو او  32ځایه چې روښانه ده د ۀ لوړترینه څوکه تر هغـ

 ثانیو په طول البلد کې ده چې ۴3درجو او  ۶3عرض البلد او د 

رخې غونډۍ په چټکۍ په دښتو فیټه د غورات پر پوله ده، خو ددې ب ۱23۶۷

فیټو پورې  2۶۱0ـې تر ئکې ډوبـېـږي چې منځنی یا اوسط لوړوالی 

فیټه دی. د گرشک او فراه له  2۴00فیټه او فراه  288۱رسـېـږي.  گرشک 

کرښې ور هاخوا د سیمې سطحه په ټوله کې په عام ډول د هامون یا د سیستان 

فیټو په ټیټوالي ځمکنی  ۱۱00ډول د د جهیل لور ته راټـیـټـېـږي او په اوسط 

ۀ راټولوي. هغه سیندونه چې په دغـۀ تنزل رامنځته کوي او د ټول والیت اوبـ

ځمکني تنزل کې بـهـېـږي د هلمند، خاش، خـَـسپـَـس، فراه، او هاروت 

روډونه دي. ددغو سیندونو په منځ کې دښتې یا شگلن لوړ پلن لوړ لوړ ځایونه 

اوبو دي، هغـه ځایونه چې په ځمکني تنزل کې واقع دي دي او دا ځایونه بې 

ـې درلودل چې اوس ئلري او یا د اوبو لرغوني پخواني بهیرونه ۀ یا اوبـ

دي؛ ددغو لوړو ځایونو تر ټولو لویه سیمه د هلمند ۀ څوک په کې استوگن نـ

دشِت مارگو/ »دي چې په عام ډول د ۀ او خاش د روډونو تر منځ پراتـ

پـېـژندل کــېـږي. ددغو ځایونو اوږدوالی له ۀ یلي برخو په نامـد سو« مارغو

 80ـې د ئمایله او سور یا ارتوالی  ۱۵0شمال ختیځه د سویل لویدیځ پر لور 

ځایه یوازې یوه یا دوې الرې تـېـرېـږي او ۀ مایلو پورې دی. له همدغـ 90تر 

لي دی، باید په پام کې ولرو چې دا ځای د لښکري خوځښت لپاره غیر عم

شمـېـر لپاره ۀ واړۀ البته د باراني فصل په استثناء چې هغه هم د سرتیرو د یو

 لومړی شکل :کــېــدای سي عملي وبولو. 

 د شلمې پـېـړۍ په پیل کې د افغانستان سویل لویدیځ 
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 ک کال ۱۹۶۰دویم شکل : د افغانستان سویل لویدیځ په 

 

 پورې ۱۹۶۴ – ۱۹۶3 دریم شکل : د افغانستان سویل لویدیځ له
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 اقلیم

په دې والیت کې اقلیمي توپیر یا اختالف د سمندر له سطحې څخه د لوړوالي 

له کبله دی؛ شمالي ولسوالۍ چې ډېـر لوړوالی لري لکه  باغران، خونای
۱

او  

گلستان په ژمي کې سړې وي او واوره لري؛ ددغو سیمو نیمه کوچیان وگړي 

رنیو ولسوالیو په لمنو کې پیایي، او په ژمي خپلې َرمې په دوبي کې ددغو غ

کې گرمسیل ته د تودې هوا د لرلو له کبله د غذایي موادو او خپلو څارویو ته 

د وښو او خوراک برابرولو لپاره راځي. په دوبي کې د چم گاونډ د دښتو له 

کبله ددې والیت د سویلي برخې هوا ډېـره توده وي او په ژمي کې هوا د پام 

ت لري او د شپې له پلوه په کې د ژمنۍ هوا تر صفر الندې درجاتو وړ سړښ

 کې سړه پرخه وي. 

جوین په گډون ژمی لنډ وي خو تر صفر الندې  –په سیستان کې د الش 

درجاتو کې ژمنۍ پرخه واکمنه وي او ثابته سوې چې واوره هم په کې 

ـېـږي؛ په ورېـږي؛ اکثریت وختونه د شمال لویدیځ لوري پیاوړي بادونه چل

دوبي کې چې ډېـر اوږد مهاله او ډېـر تود وي، د شمال لویدیځ لوري باد تر 

پورې  ۱3د سپتمبر د میاشتې تر  ۱۵ورځور پورې د مې د میاشتې له  ۱20

په خپل قوت چلـېـږي. دغو بادونو، بادي ژرندو ته د کار زمینه مساعده کړې 

 چې د دې سیمې یوه ځانگړې مشخصه ده. 

ویلي کـېـدلو له کبله د مارچ او اپریل په میاشتو کې سیالبونه راځي  د واورو د

ورځنی شمالي باد  ۱20او ورپسې هوا زښته ډېـره تودېـږي؛ کله چې 

ودرېـږي د مالریا میاشې په ټوله سیمه کې خپرې سي او ورسره مل د 

ـې د والړو بې ئچیچونکو مچانو او عادي میاشو وبا خپره سي او المل 

پـېـژندل کــېـږي. د ۀ لنډیو یا باتالقونو شتون دی چې د هامون په نامـحرکتو پ

سیستان اقلیم کوالی سو په لنډو ټکیو کې په عام ډول وبایي او مهلک وبولو او 

 د اروپایي مشربو لپاره له ژمي پرته نامناسبه اقلیم دی. 

ز ۱88۴الندنی د هوا پـېـژندنې د تعقیب جدول تاسو ته وړاندې کوو چې په 

کال کې میتلند اخیستی دی او دا به تاسو ته د هوا د تودوخی د حد اعظم او حد 

اقل درجات در وښیي چې د هلمند په دره کې د اکتوبر په میاشت کې ریکارډ 

 کړی دی :

 

درجات په درجات په  د سیمو نومونهد اکتوبر د 

                                                 
۱
 - Khunai 
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تو یا ز کلونو پورې د یوې لسیزې د هوا پـېـژندنې د حاال۱9۷0تر  ۱9۶0له  

میترولوژیکي معلومات له بـېـالبـېـلو سرچینو څخه تر السه کـېـدای سي : د 

افغانستان له میترولوژیکو ستشنونو څخه راټول سوي معلومات د ن. م. 

هرمان، ج. زیلهارت او پ. لالند
۱

له همدې ز کال. ۱9۷۱چاپ : کابل  

و یو جدول لشکرگاه څخه م –سرچینې څخه د فراه له مرکز، زرنج او بُست 

جدولونه(. له افغان سرچینو څخه مو  3او  2، ۱را اخیستی دی )وگورئ 

میترولوژیکي معلومات په انگلیسي ژبه خپریدونکي اخبار کابل ټایمز د 

ز کلونو د کلنیو کتابونو د ټولگو له مخې را اخیستي دي او ۱9۷0او  ۱9۶۷

له مخې اخیستي « ۍد افغانستان کلن» پښتو خپرونو کې  –همدا شان په فارسي 

 دي. 

 

 : ښارگوټي

تنه استوگن  29۴30ددې سیمې عمده ښارونه د فراه د والیت مرکزونه دي : 
تنه استوگن  29098تنه استوگن وگړي؛ او بُست :  ۱۷3۷0وگړي؛ زرنج : 

وگړي. په همدې اندازې بل لوی ښارگوټی گرشک دی. د دغو ښارونو په 
په  الندې وگورئ.ۀ د هغوی تر نامــهکله معلومات په راتلونکو پاڼو کې 

                                                 
۱
 - Recueil De Données Des Stations Météorologiques de L'Afghanistan, by N. M. 

Herman, J. Zillhardt, and P. Lalande 
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ز کال کې برتانوي سرچینو ادعا وکړه چې په دې سیمه کې هیڅ ډول ۱9۱2

سته : فراه اساسي او مرکزي ټکی دی خو له دې ځایه ښاري ۀ ښارگوټي نـ

ـې ئوگړو کډې کړې ده او یوازې عسکري قشلو دلته اړولي او مرکزونه 

 ري. جوړ کړي دي او څو د بازار هټۍ وال ل

 :استوگن وگړي

ـې دلته دقیقه ئسته چې موږ ۀ د نفوسو په هکله ډېـر معلومات په الس کې نـ

ـیه وړاندې کړو. هغه څه چې د نفوسو په هکله ویل سوي دي د هرې ئاحصا

ولسوالۍ تر سرلیک الندې معلومات دي او د بـېـالبـېـلو قومي ډلو نومونه دي 

تو سره سر و کار لري. د هلمند دره کې چې پر هماغه مبنا د نفوسو له معلوما

دي او ډېـری ددوی ۀ ـې پښتانـئتر لنډي مــحـمـد امین پورې اکثریت وگړي 

نورزي دي. ورالندې سیمو کې برالس قوم بلوڅان دي چې له دوی سره موږ 

ً په بلوڅي  کوالی سو بړیڅي پټهانانو ته هم ځای ورکړو چې دوی مطلقا

گو شمال ته چې د هلمند د سیند ښۍ غاړې ته کوي. د دښِت مارۀ خبرې نــ

ـې دُرانیان دي چې ورسره په ئلمن غځوي ددې ځای استوگن وگړي اکثریت 

کم شمـېـر کې فارسیوانان )دري ژبي( وگړي هم دي. هرڅومره چې لویدیځ 

اوق یا » خوا ته ځئ کرار کرار د فارسیوانانو شمـېـر تر هغو ډېـرېـږي چې 

هوکات
۱

د تل په شان حاکم نژاد ۀ ق او غلبه مومي. دلته پښتانـورباندې تفو« 

 –دی د بـېـلگې په توگه د کلیو ملکان او د اوبو د کانالونو ناظران )میر آب 

ژ(. ډېـري پښتانه دلته کوچیان، اسحق زي، اڅکزي، او عمرزي دي چې په 

دوبي کې خپلې رمې لوړو سیمو ته د فراه د اوبو د  سرچینو ځایونو خاشرود 

ه بیایي او په ژمیو او پسرلیو کې وښو لرونکو دښتو او له جگو سیمو څخه ت

کښته لمنو ته راکوزېـږي. په زمینداور کې علیزي برالسي او متفوقه دي حال 

کورنۍ  3000نورزي کورنۍ او په بکوا کې  ۵000دا چې په پُشِت رود کې 

  دي. د افغانستان قومي ویش ته د کتو لپاره وگورئ څلورم شکل.

 : اداره 

پخوا فراه د هرات او کندهار تر منځ ویشل شوې وه او پُشِت رود هم په 

ـې په هرات کې ورگډه وه : سویلي ئکندهار کې ورگډ وو، لویدیځه برخه 

ـې گرمسیل او سیستان عمالً مستقل ول. اوسمهال فراه خپل والي لري ئبرخه 

 او په الندې اداري واحدونو ویشل سوی والیت دی: 

 

 شاهیوان هوکات - ش جوین یا او ال

                                                 
۱
  - Hokat  :ژ -کات د فراه د والیت د الش جوین د ولسوالۍ لرغونی نوم دی  هو 
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 گلستان فراه

 بکوا سیستان یا چخانسور

 پُشِت روډ یا گرشک 

 

د والیاتو په کچه د افغانستان د اداري واحدونو ویش تر یوې کچې اختیاري 

دی. ولسواالن چې د کلونو په اوږدو کې خپل اهمیت تر السه کوي مخامخ له 

گې په توگه چخانسور د کلونو کلونو په کابل سره په گډه کار کوي. د بـېـل

 کوي.ۀ تـېـرېدلو سره په فراه کې له والیتي مقاماتو سره راکړه ورکړه نـ

ز کال کې د والیت والي موال داد یو ُسني مسلمان فارسیوان وو او ۱89۶په 

ځای کې زېـږېـدلی وو او له هماغه قوم څخه وو چې غالم حیدر خان ۀ هماغـ

 –صور خان راغی، دا منصور خان یو وخت د بلوڅ چرخي وو؛ ورپسې من

 – ۱89۴افغان د سرحدي تحدید د کمیسیون )افغان( اسیستانت کمشنر له 

ـې د امیر ئز کال پورې وو. منصور له کاره عزل سو او پر ځای ۱89۵

ز کال کې وټاکل ۱903دوست محـمد خان زوی سردار محـمد عظیم خان په 

ـې ئروپۍ  ۷000له او ویل کـېـږي چې د کال ته تنخوا ورکول کـېـدۀ سو. د

ـبانو له پلوه اداره ئتنخوا ده او په فراه کې استوگنه لري. ولسوالیانې د نا

 ته مسؤولیت لري.  ۀ کـېـږي او مستقیماً د

 3او  2، ۱په تیرو پینځوسو کلونو کې د اداري ویش په هکله وگورئ  

 هلمند عناوین.اشکال. همدا شان وگورئ : د فراه، نیمروز او 

 تدارکات

په دې برخه کې د تدارکاتو په هکله معلومات د څو ولسوالیو د شرحې د 

ټولگې په توگه وړاندې کـېـږي. د شمال غرنۍ ولسوالۍ ددې سیمې ډېـرې 

یبرورې یا حاصلخیزې دي او د خوراکي توکو پریمانه اندازه د هغه لښکر 

او فراه د سړک له الرې  لپاره ورڅخه ترالسه کـېـدای سي چې د کندهار

پرمخ ځي. کله چې د جون په میاشت کې د ایوب خان ځواکونه له هراته 

سول. په فراه کې د ۀ وخوځېـدل په دې هکله له کومې ستونزې سره مخامخ نـ

تنو جنگیالیو ته رسیدلی وي، او د  9000ایوب خان د ځواکونو شمــېــر باید 

ېدو وو. د هلمند په اوږدو کې تر ـې هره ورځ مخ په ډېـرئځواک شمـېـر 

گرشک الندې د سیند په غاړو کې یوازې یوه د کرهنې وړه تړانگه ده، سره 

له دې چې دا تړانگه یبروره ده او تر لنډي محمـد امین الندې په کلني ډول دوه 

َمونډه حاصل ورکوي خو بیا هم د غالتو اضافي تدارکات  200000سوه زره 

 لري. ۀ نـ
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ۀ بالۍ یا د غالتو د سیمې تر څنگ ویل سوي چې نورې ښـد گرشک د ډ

بنسټه سیمې هم سته لکه د زمینداور، پُشِت روډ او گرمسیل سیمې. نورې لکه 

موسی کال، څاروان کال، دو آب، زوار شهر، نوزاد، مالگیر، هزارجفت او 

خروارو غالت لري. د ښاغلي  3000تر  800مله خان. هره یوه سیمه له 

ز کال کې د خاش او فراه روډ دَرو ډېـر ۱893رونو پر بنسټ په یتس د راپو

حاصل ورکړی وو او کوالی سي په ستر مقدار تدارکات چمتو کړي. د 

همدغو راپورونو له مخې موږ پوهیـږو چې امیر په دې وروستیو وختونو کې 

مونډه او په  ۶0000فرمان ورکړی وو چې په گرشک کې دې تل شپیته زره 

 مونډه غالت زیرمه وي.  ۴0000تل څلویښت زره فراه کې دې 
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 د افغانستان سیاسی

 او تأریخي ژورنال

 
 

 

کیلومتر  ۵۶۱۱۵فراه د افغانستان سویل لویدیځ والیت دی. دا والیت   : فراه

مربع مساحت لري او د افغانستان په والیتونو کې د مساحت له اړخه دوهم 

تنه وگړي لري. ددې والیت  322۱۵۴فراه د اټکل له مخې لوی والیت دی. 

تنه استوگن وگړي لري. دا والیت  29۴30مرکز د فراه ښارگوټی دی چې 

کلي لري. د فراه پولې : د ایران له سرحد سره په لویدیځ کې، او د افغان  ۴80

والیتونو له پولو سره : هرات په شمال کې، غور په شمال ختیځ کې، کندهار 

 ویدیځ کې او نیمروز په سویل کې.  په ل

دا والیت په الندې ډول په اداري واحدونو ویشل سوی دی : انار دره دویمه 

درجه ولسوالي؛ بکوا دویمه درجه ولسوالي، باالبلوک څلورمه درجه 

ولسوالي؛ فارسي : عالقه داري؛ گلستان څلورمه درجه ولسوالي؛ خاِک سفید : 

کاه : څلورمه درجه ۀ ه درجه ولسوالي؛ قلعـعالقه داري؛ پُرچمن : څلورم

 ولسوالي. 

فراه روډ، خاشروډ او هاروت روډ؛ د  ددې والیت عمده سیندونه دا دي :

افغان او ریگ روان. ۀ والیت عمده غرونه : خاِک سفید، سیاه کوه، مالمند، کو

ته د والیت مهمترینه کوتلونه : گردِن خاوال؛ گردِن خیرآباد. لویه او پراخه دښ

 ـې د بکوا دښته ده چې د والیت په سویل کې واقع ده. ئ

د والیت اقتصاد عمدتاً په کرنه او مالدارۍ والړ دی. کرنیز عمده محصوالت 

 ۴8۷000ـې ئـې وربشې، مالوچ او غنم دي؛ د کورنیو څارویو شمـېـر ئ

کورني څاروي،  ۴2000وزې،  ۶۱000قره قل پسونه،  ۱000پسونه، 

اټکل سوی دی. همدا شان وگورئ ۀ خر ۴۱0000اوښان او  ۱0000

 راتلونکی جدول. 

ً د مالڅر په توگه کاَرول کــېـږي. السي صنایع په  غیر کرنیزه ځمکه عمدتا

کاه او انار درې کې ډېـر ۀ ځانگړي ډول د غالیو اوبدنگ په خاِک سفید، قلعـ

هیلۍ او  وده کړې ده. د ښکاریانو لپاره دلته په پسرلیو او مني کې بې شماره
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قازان وي، دا مرغان عمدتاً په هامون کې وي او غرڅې په دښتو کې وي. د 

موتوریزه ترانسپورت له پیله مخکې د فراه " شــُتــُِر بادي" ترانسپورتي 

کمپنۍ د د دښتو له الرې د چټک کارواني ترانسپورتي خدماتو د چمتو کولو 

ز کال کې په الندې ډول ۱9۱2په هکله خورا شهرت درلود. د فراه والیت په 

 شرحه سوی دی : 

ولسوالي داسې گډې پولې لري : لویدیځ کې له سبزوار سره ۀ نامـۀ په دغـ 

ـې الش جوین او ختیځ ئچې د هرات په والیت پورې اړه لري؛ په سویل کې 

ـې د بکوا او شاهیوان ولسوالۍ دي. دا ولسوالي پخوا د هرات والیت یوه ئکې 

یر علیخان د جال والیت په توگه رامنځته کړ. ددې برخه وه خو امیر ش

فیټو پورې  3000تر  2۵00دښتـنـۍ سیمې لوړوالی په منځني ډول له 

 فیټه دی.  2۶۷0فیټه دی او ُخرمالیق  2۴00رسـېـږي. فراه په خپله 

سته، دا ځای د ۀ ددې ولسوالۍ په هکله چنداني ډېـر معلومات په الس کې نــ

پاره د دې ځای د حاکمانو د ناحقه زورزیاتیو او په زور ډېـرو ډېـرو کلونو ل

اخیستنو له کبله بې وزلی او فقیر پاتې سوی دی خو په دې وروستیو کې 

ـې له منځه ئـې مخ په رغـېـدلو کړی وي. فراه روډ ئداسې ښکاري چې بیا 

ـې د سیند غاړو ته نـېـږدې ځایونو کې محدوده ئتـېـرېـږي او کرنیزه ځمکه 

ه او همدلته بې شمـېـره کلي دي؛ ظاهراً د وگړو شمـېـر او د کرنې سوې د

 اندازه لویه ده نو له دې کبله دلته باید د اړتیا وړ توکي پریمانه وي. 

ز کال د اکتوبر په میاشت کې په فراه کې له فراه روډه ]د ۱88۵کله چې د 

داران پورې ژ[ د الرښوونکو دوه تنه دفعه -ــت سره مل ئبرتانوي هند له هیـ

 20ـې ئیارډه ارت وو. خو د اوبو بهیر  200غاړه واوښتل، د فراه روډ بستر 

نیمه فیټه ژور وو. په سیالبي وختونو کې د سیند بستر ډک  2یارډه پلن او 

کـېـږي او د مسافرینو لپاره ناشوني وي چې پورې غاړه واوړي خو دا هم 

ریل او جون میاشتو کې ویل سوي چې پلي کسان کوالی سي له سینده په اپ

تر عنوان « الش جوین»هغه مهال واوړي چې واوره ویلي سوي وي. د 

ز کال کې د فراه روډ د اوبو ۱88۴الندې شرحه کې به تاسو وگورئ چې په 

مایلو کښته تر جوین پورې رسـېـدلې خو اوس جوین یوه  ۶0ډېـرۍ برخه تر 

قطع کړي دي؛ دا ددې ۀ ــې ټولې اوبئوچه دښته ده او د فراه په ولسوالۍ 

څرگندونه کوي چې له فراه څخه د تـېـرېـدونکو اوبو ستره برخه راگرځول 

سوې او اوس د اوبو لگولو په چارو کې ورڅخه کار اخلي، او دا ولسوالي د 

ټینگ اوثابته دولت او د عادل واکمن په مټ توانیدلی دی چې خپلې کرنیزې 

 ساحې ته ډېـره پراختیا ورکړي. 
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مـېـرې په کابل افغانستان کې د کرنې د وزارت د پالن د ریاست له پورتنۍ ش

پلوه موږ ته راکړل سوي دي. د ځمکو ورکړل سوې شمـېـره په جریب ده. یو 

  0 ۴۷۷۴متر مربع او یا  ۱93۶مترو کې ده =  ۴۴متره په  ۴۴جریب 

 ایکره یا هکتاره ده. 

 

ره د کمشنر افسر یا د جگړن ریند چې د افغان سرحدي تحدید له کمیسیون س

لوژیستیک افسر په توگه مل وو وایي : " ډېـري وایي چې فراه ډېـر شتمن 

کال لپاره ډوډۍ ۀ لښکر ته د یوۀ دی، او یوازې همدا ځای کوالی سي یو

برابره کړي، خو دا ادعا پر دې فرضیې والړه ده چې که زمینداور په فراه 

لرم چې دا ۀ (. زه هیڅ شک نـوالیت کې ورگډ کړای سي )چې همداسې هم ده

ـې کوالی هم سي، زما په فکر ئیوه مبالغه ده، خو په عین وخت کې دا والیت 

کـېـدای سي په فراه باندې د څو میاشتو لپاره تکیه وسي." فراه په دې باب هم 

ډېـر مهم دی چې د کندهار او هرات تر منځ د اړتیا وړ توکیو د راټولولو یو 

ر ځایونه واشیر دی )یا نور چې ورته گوته نیسي عمده موقعیت دی، نو

تنو جنگیالیو سره په  9000زمینداور( او سبزوار دي. ایوب خان له خپلو 

فراه کې د پینځو ورځو لپاره همدلته دمه وکړه چې زمینداور ته موقع ورکړي 

چې د اړتیا وړ توکي ورڅخه راټول سي او دلته د اړتیا وړ توکي ډېـر پریمانه 

 ۴0000ژ( فرمان ورکړی چې  –دې وروستیو کې عبدالرحمن )خان  ول. په

ز کال کې گودامونه په کې ۱893َمونډه غالت دې په فراه کې زیرمه سي. په 

د وچکالۍ او قحطۍ کال به وي، ۀ ز کال، چې اټکل کـېـد۱893جوړ سول. په 

 سیره په یوې روپۍ پلورل کــېـدل. په عادي کال ۴0سیره او وربشې  29غنم 
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سیره په څلورنیمو آنو  ۴0َمونډ ۀ آنو او وربشې د یو 8کې غنم یو َمونډ په 

 خرڅـېـږي.

د فراه د ولسوالۍ په هکله الندني معلومات په گلچین ډول د سیکهانو د دویمې 

قطعې خان بهادر صوبه دار محـمد حسین خان د ورځینو یاددښتونو د لیکنو له 

چې په قره ۀ راه له الرې سفر کاومخې راټول سوي دي، دوی له کندهار د ف

 تپه کې د افغان سرحدي تحدید له کمیسیون سره یو ځای سي : 

  

 د کورنیو شمــېـر قومونه کلي

 ۱00 تاجیکان ]پشتو[بَستو 

 ۱20 تاجیکان یازده 

 300 نورزي گـُـرجيۀ دِ 

 ۵0 نورزي یاۀ دِ 

 ۴0 نورزي شورآو

 ۱۴0 بارکزي نــَـو ِده

 ۱00 کزياڅ ـسکیکــَـنـ

 ۴0 اڅکزي ُرج

 200 اڅکزي گراني

 ۶0 بارکزي برن گگ

 ۴0 بارکزي ریگي

 ۴00 نورزي دینۀ دِ 

 ۵00 نورزي مساو

 200 اسحاقزي   شولیگان

 2۵0 نورزي ځگۀ دِ 

 300 علیزي   شینه

 200 اڅکزي گنج آباد

 3۰۴۰ ټول ټال

 

ۀ قې کې ونـنوموړی صوبه دار وایي چې : " له دې چې موږ د فراه په عال

سو کوالی په بشپړ ډول ډاډه سو چې په فراه کې کوم ۀ درېـدلو، موږ ونـ

ـې څومره دی. خو هغه څه چې موږ ئقومونه ژوند کوي او د کورنیو شمــېـر 

تر دې دمه له ارباب سلطان محـمد څخه اوریدلي او دې یو متجربه سړی دی 
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کاوه استان»او د 
۱

د شمـېـر ویلو ته لـېـواله  دی او د هغو قومونو د کورنیو« 

دي چې نسلونه نسلونه د فراه روډ د سیند په دواړو غاړو کې ځمکې کري. 

 دی دا شمـېـر داسې ښیي : 

 کورنۍ 800 بارکزي  ۱

 ۱000 اسحاقزي او علیزي دواړه 2

 ۴000 نورزي 3

 ۵00 اڅکزي ۴

 ۱000 تاجیک کورنۍ ۵

 

ورو چې له ورکړل شویو موږ به د کورنیو مجموعي شمـېـر وروسته وگ

 شمـېـرو څخه ال لوړ دی او دا به د کلیو په تشریحي لیست کې وړاندې سي. 

هغه تاجیکان چې د فراه په ولسوالۍ کې استوگن دي په اصل کې له سیستانه »

ـې د ئکاله مخکې دلته راغلل او دا ځای  ۷0دلته راکډه سوي دي. دوی 

ـې په ۀ ئـې ژبې کې، نـۀ ئل خو نـاستوگنې لپاره غوره کړ؛ دوی دلته راغل

ز کال مخکې ۱8۷9ـې به عقیدې کې کوم بدلون راغی. له ۀ ئجامو کې او نـ

کورنۍ هغه مهال په دې سیمې کې وې. کله چې برتانوي  2000ددوی 

ـې په ولکه کې ونیو، افغان والیان ئسرتیري دې سیمې ته ننوتل او کندهار 

راپورته کول او د خلکو په چارو کې تیت سول؛ خلکو دلته او هلته سرونه 

ـې السوهنه پیل کړه، او له دې چې تاجیکان په مذهب شیعه دي )ییت وایي ئ

 وگورئ راتلونکې مقاله.(، –چې دوی سنیان دي 

 ۱00د فراه د والیت ټولو اصلي استوگنو وگړو په دوی برید وکړ او ددوی  

لوټ او چور کړل، ـې ئـې ووژل، ددوی کورني څاروي او ملکیتونه ئتنه 

ـې له ځانه سره یوړې او د فراه له مربوطاتو څخه ئددوی څو لوڼې او ښځـې 

ـې اخراج او وشړل. له دې سیمې څخه په تښـتـېـدو سره ددوی یو شمـېـر د ئ

ـې مشهد ته الړل او ئچخانسور له الرې سیستان ته وتښـتـېـدل او یو شمـېـر 

( ۱000په پورتنی لیست د زرو ) ـې پناه واخیستله.ئهمدغو ځایونو کې 

کورنیو ویل سوی شمـېـر د هغو کورنیو دی چې له یادو شویو کلونو وروسته 

ـې ئسوي دي او فراه ۀ ز کال کې فراه ته راستانـ۱882بـېـرته په بله وینا په 

کورنۍ چې په الش جوین،  ۱000خپله د استوگنې سیمه غوره کړې ده. پاتې 

 دي راستـنې سوې. ۀ مو کې تیتې سوې بـېـرته نــسیستان، مشهد او نورو سی

                                                 
۱
 -Kawaistan 
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کې اوښان، پسونه او خوراکي غالت د کابل، غزني یا « عالقې»په دې 

کندهار په پرتلې په بې شمـېـره ډول ډېـر دي؛ ددې عالقې لپاره دوه ډوله مالیه 

 ۵ـې دا ده چې د څارویو څښتن د هر څاروي پر سر ئټاکل سوې ده، یو ډول 

، یوه کابلۍ روپۍ د هر اوښ پر سر او د هرو سلو پسونو پر سر کابلۍ روپۍ

کابلۍ روپۍ ورکوي. رمو ته ټاکلی شمـېـر غوره سوی دی چې هره رمه  30

پسونه ولري نو پر مالیې برسیره کلنی  ۱0000تر  9000کوالی سي له 

ـې د خوراکي ئـې هم نیول کـېـږي چې څومره وري لري. بل ډول ئشمـېـر 

تل له بزگرانو څخه دي. د غنمو پینځه زره هراتي خرواره د فراه غالتو اخیس

خرواره غنم د تابوکه ۴000له خلکو د ځمکو د نقدینه مالیې په ډول او 
۱

)د  

تابوکه په معنی پوه نه سوم خو په هندي مرهټي ژبه کې د لوی او کواړۍ په 

ږي له هراتي خرواره غالت کـېـ 9000ـې ئژ( په ډول چې دواړه  -معنی ده 

دوی څخه په کلني ډول اخیستل کـېـږي. دا صرف جریمه او مالیات دي چې د 

سوداگرۍ پر مالونو باندې د مالیې په ډول وضع سوې ده. )ییت. اې. بي. 

 سي.(

د پورتني راپور د لیکلو تر دې مهال  پورې له ظواهرو داسې ښکاري چې په 

تر الس الندې نیول  ولسوالۍ کې د مواصالتو د ودې او پرمختگ لپاره هڅې

 سوي دي. 

اوس هغه کال دی چې امیر فرمان صادر کړی چې په هرو دریو فرسخو 

کې دې لوی لوی کاروان سرایونه جوړ سي او د کندهار او « مایلو ۱2»

 هرات تر منځ  کار ال وختي پیل سوی دی.  

له هرې ولسوالۍ څخه چې دا الره تـېـرېـږي د هماغې ولسوالۍ ولسوال خپله 

د کارگرانو ونډه ورته برابروي او خپله ټوله هڅه کوي چې کار ژر پر مخ 

ۀ ـې مخ په بشپړېـدو ده. همدا شان دغـئالړ سي او د کارونو ډېرۍ برخه 

فرمان ته ورته بل فرمان صادر سوی چې د الش جوین له الرې څخه دې له 

ه همدې ځایه تر چخانسور پورې دې د سړک په اوږدو کې کاروان سرایون

 دی پیل سوی. ۀ ـې تر اوسه نـئجوړ سي خو کار 

جاغورداره توپک د فراه د  ۱200ز کال کې، ۱90۴ویل سوي چې په 

 په السونو کې دي. « د خوانینو د سپرو په گډون»ولسوالۍ د ملکي وگړو 

 

: په دا تیرو شلو کلونو کې دي چې د فراه ښارگوټی د فراه )کال یا ښارگوټی( 

تنه  29۴30ـې ئمخ په پراخـېـدو دی. د وگړو شمـېـر  خپل مساحت له اړخه

                                                 
۱
 -tabuka 
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اټکل سوی دی. فراه له کندهاره تر هراته د تللې الرې په اوږدو کې واقع ده؛ 

کله چې نوې لویه الره جوړه سوه د فراه ښار خپله لمنه ال شمال خوا ته پراخه 

ري او څو کړه او اوس دا لویه الره د ښار له منځه تـېـرېـږي. دا ښار بریښنا ل

کاله وړاندې یو معاصر روغتون هم په کې ودان سو. د معارف په هکله : 

منځني ښوونځي او یوه  ۷لومړني ښوونځي،  29کلیوال ښوونځي،  ۴2فراه 

ز کال راپه دیخوا د ۱9۴8لیسه لري او هم دوه مسلکي ښوونځي لري. له 

کې یو ډېـر ز کال په ژمي ۱9۷۱یوه ورځپاڼه هم لري. د ۀ په نامـ« سیستان»

ً ټول  لوی سیالب دې ښار ته لوی تاوان ورپیښ کړ او ویل سوي چې تقریبا

 ښار په کې له منځه تللی دی. 

 

ز کال کې د فراه د اوسني ښار موقعیت په الندې ډول شرحه سوی ۱۹۱۲په 

فیټه. پخوا دې ځای ډېـر اهمیت درلود. هغه پخوانۍ  2۵۶0لوړوالی :  دی :

شه ده، یوازې افغان سرتیري په کې دي چې د والي لویه فراه اوس ټوله ت

بدرگه چیان دي؛ ټوله سیمه په کنډوالو اوښتې او ویجاړه سوې ده، یوازیني د 

استوگنې ځایونه د لښکرکوټ یا گارنیزیون بارکونه دي. دا ځای د واشیر له 

مایله لیرې دی. تر  ۱۶2مایله واټن لري او له هراته  2۴۵الرې له کندهار 

ۀ ی گردچاپیر له خټو جوړ یو بند راتاو دی چې میده یا ټوکلي واښـدې ځا

ـې ژور خندق کـېـندل سوی چې په آسانه په اوبو ئورسره گډ دي او ورالندې 

استحکامي خټین بند لومړنۍ ۀ ډکـېـدای سي او دا خندق په حقیقت کې د همدغـ

ه شمال دفاعي کرښه ده. دا حصار دوې دروازې لري : د هرات دروازه مخ پ

د حصار په منځ کې ده او د کندهار دروازه دقیقاً د هرات ددروازې مخالف 

ـې سویل ته ده واقع ده. د فراه له والیت څخه د ییت ئلوري کې چې مخه 

شرحه په الندې ډول ده :" د کندهار یا سویلي دروازې ته السرسی له 

تـېـرېـږي چې ـې د دیوالونو له منځه په دې ډول ئخالصی الرې دی خو الره 

ـې د کیڅ یا ئنیمایي یوه خوا لنډه الره باندې دډبرو الره ده او نیمایي بل خوا 

خندق له سره تیره سوې الره ده. همداسې  الره د هرات د دروازې یعنی د 

کندهار د دروازې مقابل لوري ته ده. لښکرکوټ د بڼ ترڅنگ ده چې مرحوم 

کې واقع دی. له دې سره سره فراه  والي جوړ کړی وو او د ښار په شمالي ډډه

ـې له ډېـرو پخوا وختونو ئدی. ټول ملکي استوگن وگړي ۀ اوس ښارگوټی نـ

له دې ځایه وتلي دي او اوس یوازې دلته یو پوځي ُغنډ دی چې مرکز او 

کوي؛ والي ۀ ـې دلته جوړ کړي دي. ان والي په خپله دلته ژوند نــئبالکونه 

د سپاهیانو کورنۍ ۀ ه دفتر کې وي خو کورنۍ او دددلته یوازې د ورځې له پلو

ـې له دې ځایه دباندې په کلیو کې ژوند کوي. دا ځای اوس ئاو نور اړوندان 
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په بشپړ ډول یوازې او تک تنها ښکاري؛ هغه کورونه چې د نیم مایل په 

ارتوالي پخوا دلته د ښار ددیوالونو په منځ کې ول ټول له یوې مخې کنډواله او 

ه نړېـدو دي. ویل کـېـږي چې ددې ځای خاوره، مالگه ده او خوسا سوې مخ پ

دي. په دیوالونو کې راتاو دغه ځمکه اوس ۀ ـې نور د دوام نــئده او ودانې 

ـې بڼه بدله کړې ئټوله د خاورو او لوټو کواړۍ ده چې غوچوړو او سوریو 

خال خال ده. دلته او هلته د سپاهیانو له خټو جوړې ټیټې ټیټې جونگړې 

یادېـږي یو څو خوارې ۀ خورې ورې دي، او هغه څه چې د بازار په نامـ

اوفقیرې هټۍ دي چې په نیم قطار کې څنگ پر څنگ د هرات د دروازې ته 

نـېـږدې پاتې دي. بازار ته نـېـږدې په شمالي گوټ کې د نظامي کال او د 

والي ارواښاد بازار تر منځ د والي رسمي استوگنځی او دفتر دی چې پخواني 

سردار محـمد یوسف خان جوړ کړی وو او التر اوسه د بیارغاونې په نسبتاً 

حالت کې دی، دا یوازینۍ ودانۍ په دا ټوله سیمه کې ده. د فراه په ۀ ښـ

جغرافیوي لحاظ، شمال لویدیځ او سویل ختیځ ته پرته ده او په مرکز کې 

ل لوري کې دي. دا ځای له یوازینۍ دوه دروازې په دقیق ډول د یوبل په مقاب

دباندې مجلل ښکاري. که ورته وگورئ نو ټینگه پشته یا غونډۍ یا د خټو یو 

ـې په دوه وو کرښو کې ئفیټه لوړ دی او گردچاپیره  ۴0یا  30حصار دی چې 

یا په دیوالونو کې پټ د سنگر پناه ځایونه دي چې تر ښار راتاو د « شیارونه»

غلول  سوي دي، سره له دې چې دا ځایونه مخ دیوال پر هر مخ کې همداسې ځ

له ښاره تر راتاو دیوال  په کنډواله کـېـدلو دي خو بیا هم د رغاونې وړ دي. 

الندې کیڅ یا خندق تر ډېـره په درویو یا نی باندی ډک دی خو خندق په اوبو 

ډک دی او یوازې پاکولو ته اړتیا لري. له ښاره د راتاو دیوال گرد چاپیره یو 

بیا پلنډۍ یا باتالقونه یا جبه زارونه دي او ناشوني ښکاري چې ددومره  ځل

اوبو له منځه دې نقب ووهل سي. که جبه زارونه وچ هم سي خندق د هغو 

برابروي. ۀ حصار ته د څښاک اوبـۀ اوبو په کانال بیا ډکـېـدالی سي چې دغـ

ـې ئخو ټولې په ډنډونو او څاه گانو کې دي، وي به، ۀ که دننه هر ډول اوبـ

ورباندې قطع ۀ دي، خو فرض دا دی چې که د سیند اوبـۀ مالگینې او بدې اوبـ

وخته کافي وي. د غونډۍ پر سر ۀ به تر یوۀ سي نو دا تروې مالگینې اوبـ

ـې یو یو لوړ ئیارډو کې  ۴0دیوالونه له دباندې لوړ او ټینگ ښکاري او هر 

دننه خوا دیوالونه هوا ځپلې گردۍ بُرج د مورچل په ډول جوړ کړی دی. له 

ـې په کې جوړ کړي دي او تر ئپورې اشکال ۀ او خوړل سوي دي چې په زړ

ـې وحشتناک او بدرنگه ظاهر لري. دا ځای له خپل ئبرجونو الندې ورانوالی 

ـې گردي ته بدله سوې نوره مستطیلي بڼه ئلویدیځ څخه په استثناء چې بڼه 

یارډو تر منځ دی.  800او  ۷00ـې د ئ لري، او د اړخونو ظاهري اوږدوالی
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استحکامي کال ددې ځای په شمالي گوټ کې ده، دا کال له څلورو اضافي 

ـې ئیارډه دی، دننه  200ـې شاوخوا ئلري، لویوالی ۀ دیوالونو پرته بل څه نـ

تش ځای دی، یوازینی زیرمتون چې لري یو شمــېــر د توپ گردۍ گولۍ دي 

سره یو ځای له روزگان څخه راوړل سوي او دا هم  چې له توپونو او مهماتو

له خټو جوړ په یوې جونگړي کې ایښودل سوي دي. د ښارگوټي د دیوالونو له 

پاسه د دریدلو ځایونه په ډېریو برخو کې کهـېـدلي یا فرسوده سوي او ما ته 

سي ورختالی چې ورباندې وگرځي. پر ۀ ـې وویل چې هیڅ څوک نـئ

ریدو ځایونه په ډېـریو برخو کې د پارچاونو او ماتو ځایونو دیوالونو باندې د د

تر منځ د مقوسو تاقچو په درولو سره یو څه رغول سوي خو مخکې له دې 

ـې چارې پیل سي ډېـرو نورو کارونو ته اړتیا سته. دا د ئچې د رغاولو لپاره 

له  دیوال په ډېـریو ځایونو کې د توپخانې په اور په آسانۍ نړېـدالی سي خو

دې چې تر غونډۍ الندې تر خاورو الندې ډېـر کار سوی دی له پوځي اړخه 

ـې ورانول سخت کار ښکاري. ددې ځای تر ټولو لوی د ضعف ټکی دا دی ئ

چې له سویل ختیځ لوري د دوه وو مایلو په لیرې والي غرنۍ غونډۍ ورباندې 

واخلم یا درلود چې اندازه ۀ راسپرې دي. څرگنده ده چې ما دومره وخت نـ

ـې واټن وټاکم له دې کبله مې د سترگو په لیدلو یوازې دغه شمــېــره وویله، ئ

له بله اړخه ددغو غرنیو حاکمو ځایونو اهمیت په دې کې لږ کـېـږي چې که 

له دې ځایه اور بل کړئ تاسو له خاورینو غونډیو او له خټو جوړو کورونو 

چې د ریل په قطارونو کې  پرته بل پر څه شي اور کوئ، د توپ هره مرمۍ

ـې په څارویو راوړئ ضایع ئواټن الرې څخه او بیا  ۴00له میرف څخه له 

کوم ۀ ـې په سختۍ سره دلته راورسـېـږي، او گومان نـئکـېـږي ځکه اور به 

چې په دې دیوالونو کې په تحصن کې راگیر سرتیري دې د ډېـرو مرمیو د 

یو کې امیر فرمان صادر کړی چې راتگ هیله هم ولرالی سي. په دې وروست

غالتو د زیرمې لپاره دې گودامونه جوړ سي ]خروار[د څلویښت زره َمونډه 

او دا اندازه دې تل باید په گودامونو کې موجوده وي. دا گودامونه چې گنبدي 

چتونه لري او د والي استوگنځي ته نـېـږدې جوړ سوي دي کار اخیستلو ته 

رسی له سویل ختیځ لوري مخ خالصی او آسانه دی چمتو دي. دیوالونو ته الس

خو دې اړخ کې ډېـر کلي او د باغونو دیوالونه دي چې د نیم مایل په شعاع 

 ـې باید همواره سي. "ئځای کې دي، له دې کبله لویدیځه خوا 

" دلته د نړیدلو دیوالونو بې شمـېـره ټوټې او د خټینو کورونو پاتې شونې هم 

هر گوټ کې خال خال کنډواله کنډواله پراته دي او باید  سته چې ددې ځای په

ونړول سي. له بلې خوا د ځمکې د حصار خوا، کوزه د کلیو خوا ته شیوه 

سته ۀ سوې ده او د پوځي پرمختگ لپاره داسې کومه طبیعي مانع یا پوښښ نـ
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خو برعکس د حصار مدافعینو ته پریمانه پوښښ ورپه برخه کوي. له دې چې 

ه جبه زار کې جوړ سوی دی نو اوبو تر دیوالونو الندې نفوذ کړی دا ځای پ

ـې د بې حرکتو اوبو ډنډونه جوړ کړي دي؛ دا به د تعجب خبره ئدی او دننه 

وي چې دا ځای هماغسې چې ښکاري ډېـر غیر صحي دی او ټول ۀ نـ

ـې ورڅخه کډه سوي دي. که ودانۍ ونړول سي او سوري ئاستوگن وگړي 

ـې لږ سي. په دې لښکر گوټ کې یوازې ئد ناروغیو اندازه به ـې ډک سي نو ئ

ایس. بي ۀ ـې زاړئد کابل پینځه پلې قطعې دي او درې توپونه لري چې دوه 

ـې غرنی توپ دی. له ما څخه وغوښتل سول چې ئصحرایي توپونه او یو 

سي ۀ تنو پر ځای نـ ۵00ډگروال د   ددې غنډ پلټنه وکړم او دا کار مې وکړ.

د مرستیال قوماندان او د ۀ او ددۀ تنو مجهز وي، او دد 300دای چې په کـېـ

دی. دا د خپرې سوې ۀ دوه وو یا دریو جمه دارانو پرته نور دفتر ورته پاتې نـ

میاشتني خدمت کولو ۀ کولرا او په روزگان کې د هزاره گانو پر ضد د اتـ

ډ ته الړ سم معلومات پایله ده، او دې ته په کتلو کوالی سم هر افغان خدمتي غن

ـې دا کـېـږي چې ټول په همدې حالت کې دي. د فراه گرد ئراټول کړم او پایله 

ـې ئ)ښایي دلته ټایپي غلطي وي او موخه « بستو؟»چاپیره کلیو کې تاجیکان؛ 

]یازدی، دایران له ـېئـې په سویل کې او یزیدیان ئژ( -ۀ پښتو وي یعنې پښتانـ

ـې عمده اقوام دي. ئدیځ کې استوگن دي او دوی په لوی [.سیزده راغلی خلک

دا تاجیکان د فارسیوانانو برخالف ُسنیان دي، چې ټول فارسیوانان شیعه گان 

 دي.

له شمال ختیځه د سویل لویدیځ پر لور بهـېـږي، او د ښارگوتي له  فراه روډ" 

ځای کې چې ۀ شماله دوه مایله لیرې د ښارگوټي له ډډې تـېـرېـږي. په هغـ

یند شمال کې د هرات له سړک اوړي د سیند بستر په ارتوالي کې د مایل له س

د سیند د دایمي غاړو او د اوسني کانال تر ۀ دی او اوبـۀ ربعې ډېـر ارت نـ

ـې پلنوالی له دې ئکال کې د مې په میاشت کې  ۱893منځ بهـېـږي او په 

 -سونو تر گیډ په ندرت د آۀ یارډه وو او اوبـ ۶0غاړې تر هاغه بلې پورې 

 «ییت»بندونو پورې رسـېـدلې. 

 

کال کې ورکړي  ۱۹۰۰ددې کال په هکله الندیني معلومات بومي مخبر په 

 دي :  

 گامونو کې ده  ۵0دا کال یا حصار د سړک د لویدیځ په  سیمه :

 بڼه : مربع

فیټه پریړوالی او په بیخ کې  ۵فیټه لوړ او په پورتنۍ برخه کې  30 دیوالونه :

او مخ په نړېـدلو دي چې له خامو ۀ فیټه پریړوالی لري. دا دیوالونه زاړ ۱۵
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خښتو جوړ دي. د تیرې مې په میاشتې کې ددیوالونو یو برخه « کچه»

ده سوې. دیوالونه ۀ ـې کومه هڅه نـئراونړېدله او د بیا رغاونې لپاره 

 تیرکشونه لري. 

ه هر گوټ کې دی چې څلور بُرج مورچلونه دي او یو یو پ برج مورچلونه :

 -یا خامو خښتو جوړ دي. دوی په نړېـدلي حالت کې دي. هر برج « کچه»له 

 جنگیالیو د ځای ظرفیت لري.  200مورچل د 

ـې په لویدیځ ئـې په ختیځ مرکز کې؛ بله ئدوه دروازې لري یوه  دروازې :

انچه پریړوالی لري او  ۶دیوال کې ده. دا دروازې له لرگیو جوړې دي چې 

لوی ټینگ برنجي میخونه په کې وهل سوي دي. د تیرې مې په میاشتې کې 

 ـې بیا رغاونه وسوه او ډېـرې ټینگې دي. ئ

 : کیڅونه ډک سوي دي کیڅونه یا خندقونه

ـې فراه روډ ده. حصار ته د اوبو ئد اوبو برابرولو یوازینۍ سرچینه  ۀ :اوبـ

مالي دیوال له اړخه یوه ویاله د یوې کوچنۍ سرپټې الرې په وسیلې د ش

ۀ ننوځي، دا ویاله څلور فیټه ژوره ده او بیا د سویلي دیوال له الرې اوبـ

 دباندې وځي. 

تنه ملکي کسان په کې دي( د حصار دننه  80بارکونه او بازار )چې  دننه :

 په نامظم ډول په حصار کې دننه تیت دي. 

حصار په مرکز کې ویل سوي چې دلته څلور میله توپونه دي او د  توپونه :

ځای پر ځای دي. ویل سوي چې دا توپونه په اوسپنینو ټایرونو باندې ټینگ 

توپ ۀ سوي او د نري میل د خولې له الرې ډک کـېـږي. ویل کـېـږي چې د یو

انچه  ۶یا  ۵ـې ئد میل قطر درې نیم یا څلور انچه دی او پاتې نور درې واړه 

 هاویتزر توپونه دي. 

بکسونو کې ټول  ۱2توپ او د هاویتزر د توپونو مهمات په ۀ د واړ مهمات :

ـې هم د اوسپنې دي. دا ئـې د لرگیو او څه ئسوي دي، دا بکسونه یو شمــېــر 

بکسونه د توپ تر څنگه د حصار په مرکز کې ځای پر ځای سوي دي. ښایي 

 مرمۍ به وي.  30په هر بکس کې که ډک وي نو 

ۀ ویدیځ کې له خامو خښتو جوړ یوباروت د حصار د مرکز په شمال ل

زیرمتون کې ځای پر ځای دي. همدلته د کوچنیو وسلو لپاره هم مهمات ځای 

 ډزه  وي.  ۱00پر ځای دي چې ښایي د هر جنگیالي لپاره 

صحرایي توپونه، یو پلی  3غنډ ۀ ز کال کې ویل سوي چې د فرا۱903په 

لږ شمـېـر کې دي او ټولي ال ۀ کنگ کې له یوۀ )چې په قلعـ« کنډک»پلتن 

توپک لرالی سي. دا  ۵00تنه دي( لري، او په دې توگه ټول ټال  ۱00

تنه خاصه داران ) چې اوس په  200 –سرتیري په سنایدر توپکو سمبال دي 
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سپاره  ۷00الش جوین کې ځای پر ځای دي او سنایدر توپک لري(، د خانانو 

  (.۱90۵)بـېـالبـېـل ډول وسلې لري(. )ایس. ایم. 

ز کال( د فراه ۱90۶غالم احمد چې په فراه کې اوسـېـږي )« ډگرمن»بِرِگټ  

د غنډ د سرتیرو بولنه یا قومانده پر غاړه لري چې د گرشک گارنیزون 

 هم په دې کې راځي. « لښکر کوټ»

برگټ غالم احمد خان د چخانسور د گورنر آخوندزاده په غیابت کې رسماً په 

مهاله دوام ورکړ چې د هرات ۀ ـې هغـئته کار وگومارل سو او دې کار 

 (.  ۱90۶ز کال کې مقرر سو. بومي معلومات . ۱90۶موسی خان په 

پورتني ُغنډ ته مو چې نغوته یا اشاره وکړه او هغه بل د فراه د کال گارنیزیون 

یادېـږي. ددوی ډگروال، مهردل ۀ ـې د مزاري کنډک په نامـئمو یاد کړ دواړه 

 ن د کابل یو افغان خوگیاڼی دی. خان دی، مهردل خا

ز کال کې په افغان سرحدي کمیسیون ۱89۶چې په  سردار محـمد عمر خان

کې د بلوڅانو استازی وو ویل سوي چې د فراه خاصه دارانو بولندوی یا 

 قوماندان دی. 

ز کال کې چارواکو ځانونه د فراه د گارنیزیون په پراخولو کې ۱903په 

سپتمبر په میاشت کې یو فرمان صادر سو چې ۀ دغـځانونه بوخت کړل. د هم

توپونه ولـېـږل سي. د اکتوبر پر اوومې نیټې راپور  ۶له کندهاره دې فراه ته 

تورکمني آسانو په  ۷ـې د ئتوپونه چې هر یو ۀ ورکړل سو چې "څلور دراند

او  په مهماتو بار کچرې ۱00مرستیال اضافي آسونه،  ۵۶وسیله کش کـېـدل، 

له کندهاره د فراه ۀ نې له بولندوی سره مل یو غټ شمــېــر بدرگه سپارد توپخا

تنو  300پر لور وخوځـېـدل." دا گنگوسې هم خپرې سوي دي چې امیر 

لغماني خاصه دارانو ته امر کړی چې مخ په فراه وخوځي. دا هم ویل سوي 

 ز کال د اکتوبر د۱903چې په کندهار کې والي او لوی قوماندان دواړه د 

میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د فراه د پیاوړي کولو پر طرحې باندې خورا 

«  ژ –محرم توب »ـې په یوازیتوب ئزیات بوخت ول او پر دې پالن باندې 

سته چې له فارسیانو سره مناقشات او د ۀ شک نـۀ. کې د شپې له پلوه کار کاو

ل فعالیت ته لمن افغانستان په سویل لویدیځ گوټ کې د نا آرامیو پایلو دغه ډو

 (۱903 –بومي معلومات «. ) ژ –چې فراه تقویت سي »وهلي 

د فراه د گارنیزیون په هکله د معلوماتو الندینۍ ټوټه ډگروال مک موهن په 

ز کال کې ورکړې ده. دا هغه تازه او وروستي معلومات دي چې زموږ ۱90۵

ه تصدیق کوي. د دا راپور د اضافي توپونو د لـېـږد قصۀ الس ته راغلي او دد

 ۶توپچي ځواک د پیاوړتیا په هکله باید ووایم چې اوس دوه غرني توپونه، 

ـمي سرتیرو او یا ئصحرایي او یو اتومات ماشینگڼ ورزیات سوي دي. د دا
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دي ویل سوي. یوازې ۀ هم د خاصه دارانو د اضافه کـېـدلو په هکله کوم څه نـ

کنگ ته ۀ واک یو ټولی قلعـدومره ویل سوي چې له سلو تنو جوړ د پلي ځ

 استول سوی دی. 

 

ز کال کې د بومي سرچینو له ۱90۴د سیستان مأموریت الندني معلومات په 

هرات د لویې الرې په اوږدو کې د  –" فراه د کندهار مخې راټول کړي دي :

فراه روډ د ختیځ په دوه مایلۍ کې واقع دی. دا ځای د والیت د اداري مراکزو 

 ـې داللت کوي. ۀ ئهمدې کبله پر نامـ ټکی دی او له

ـې میر عثمان خان د کابل اصلي اوسیدونکی دی؛ نوموړی  « ئسرشته دار»

 د والیت د ټولو مالیاتو د راټولو مسؤول دی. 

ز کال کې د ۱880سردار مهر علیخان د امیر شیرعلیخان زوی چې په 

 کندهار والي وو ویل سوي چې د ولسوالۍ حاکم دی. 

ـمد یوسف خان چې یو قزلباش دی د فراه د ډاگ یا پوست مسؤول میرزا مح

دی او په همدې ښار کې ژوند کوي. د چخانسور لپاره د کابل او هرات پوستې 

 او لیکونه له فراه څخه د الش جوین له الرې ځي راځي. 

میرزا محي الدین دلته د گمرکاتو د دفتر مشر افسر دی. فراه په خپل چم گاونډ 

ېـر په وگړو ډک کلي لري چې بې شمـېـره غالت تولیدوي او دا کې یو شمـ

] تولید دومره ډېر دی چې  د اړتیا هر ډول توکي ورڅخه برابرېـدالی سي."

 ه[برخ 4۷و46افغان جرمن آنالین،دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال،

 

سیند نوم دی چې د تایمني له سیمې سرچینه اخلي او د ۀ دا د یو : فراه روډ

غورات له الرې د بـهـېـدلو سویل لویدیځ لوری لري، ورپسې د فراه د 

چې ورپاتې وي ۀ ولسوالیو شاهیوان او الش جوین له الرې هر څومره اوبـ

هغـه په  صابري هامون
۱
 کې تشوي.  

ویل سوي چې دا سیند په غورات کې د یوې نرۍ او ژورې درې په منځ کې 

یه دره ده چې پرله پسې تنگي لري. په حقیقت کې دا داسې یوه لو –ځغلي 

تر خواجه ِچشت پورې سړک په پام کې ونیسو چې « تــَـیَورې»حتی که  له 

ـې دومره ډېـرې دي چې له سینده په ۀ ئپر لوړې سحطې باندې ځي بیا هم اوبـ

دی، په یوې ۀ پښو باندې د پورې غاړه اوښتلو لپاره چنداني آسانه کار نـ

لږ وي. پینځه ۀ وني کار دی ځکه دغه مهال اوبـاستثناء چې په مني کې ش

ځای کې چې دا سیند د تیتان له الرې له تــَـیورې ۀ ویشت مایله کښته په هغـ

                                                 
۱
 - Hamun -i- Saberi 
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ژ( پورې راغلي سړک څخه  –ژ(  تر فارسي )ولسوالۍ  -څخه )د فراه 

ً ناممکن کار دی. څو مایله  تـېـرېـږي له سیند څخه پورې غاړه اوښتل تقریبا

پورې راغلي سړک څخه « سـَـخـَر»د له پُرچمن څخه تر نور کښته سین

دی خو کــَـچرې یا ۀ تـېـرېـږي خو دا ځای هم د اوښانو لپاره د اوښتلو وړ نـ

ۀ قاطرې کوالی سي هغه مهال تیرې سي چې د اوبو سطحه ټیټه وي. له دغـ

ځایه چې موږ خبر یو ۀ وروسته سیند د غرونو په منځ کې بهـېـږي او تر هغـ

لري، د سیند دا بهیر همداسې ۀ پلي تگ څخه په استثناء بل کوم لوی معبر نـله 

روان دی ترڅو چې د غورات د سیند د الحاق له ټکي لس مایله پورته سیند له 

پُرچمنه تر سبزواره او نورو څخه تـېـریږي. دلته بیا له سینده اوښتل د سیند د 

کې چې له سینده د پورې لوړو غاړو له کبله ډېر سخت دي. په هغو ځایونو 

غاړه اوښتلو ځایونه یا گودرونه دي ویل سوي چې د اوبو د سطحې د ټیټوالي 

ـې د اوبو ژور والی   له دوه نیمو تر دریو فیټو پورې وي خو د ئپه فصل کې 

سیند پلنوالی هر څومره چې له لوړو درو راکښته کـېـږي په چټکۍ 

 پراخـېـږي.  

ډ په اوږدو کې دې د ټایمني په سیمې کې هیڅ داسې ښکاري چې د فراه رو 

وي، میتلند وایي : "داسې ښکاري چې د فراه روډ په هکله د ۀ سړک نـ

مخکنیو راپورترانو راپورنه له تـېـروتنو سره مخامخ سوي وي، دوی د فراه 

.  رود دره هغه دره ښیي چې عمومي الره ورته له سویلي لوري راغلې ده

رتیري او توپونه تــَـیـورې ته له همدې لوري واقعیت دا دې کله چې س

ـې د پُرچمن ئواستول سول دوی د فراه روډ له الرې تــَـیـَورې ته ننوتل او بیا 

او نیلي او یا د پُرچمن او َوَرس له الرې مارش وکړ. ظاهراً دا هماغه الره ده 

 ـې نیسي." ئچې سوداگر 

نور له تــَـیـَورې دباندې وځي  د غور د سیند د الحاق له ټکي کښته فراه روډ 

ډبرین شگلن بستر ۀ او ویل سوي چې سیند نور هم پسې ارت کـېـږي او په یو

له السه ورکوي او د پسرلي او د دوبي ۀ کې غځـېـږي خو ډېر ژر خپلې اوبـ

له لومړیو پرته کله چې واورې ویلـېـږي  د اوبو حجم دغه مهال ډېـر وي نور 

ټه وي او له سینده اوښتل ممکن وي. د فراه روډ په وختونه د اوبو سطحه ټی

ۀ گاونډ کې بې شمـېـره کلي سته چې ددې سیند په اوږدو کې ودان دي او خوار

دي.   پایله دا کـېـږي چې له سیالبي فصله په استثناء ۀ دیخوا ایخوا پراتـۀ وار

په پسرلي کي، دا سیند مخکې له دې چې الش جوین ته ورسـېـږي په بشپړ 

ول د کلیو په اوبو لگولو کې تش سوی او له زوره لویدلی وي. د الش جوین ډ

دښتې ته له رسـېـدو مخکې سیند په خپلو دواړو غاړو کې په یوې تنگې درې 

په منځ کې ځغلي. ددې « دشت»کې د لوړې سیمې د عمودي شخو پیچومو یا 
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دواړو غاړو  مایله پورې دی، او پهۀ درې ارتوالی په ځایونو کې له نیم تر یو

فیټو پورې دی.  له فراه څخه تر الش  80تر  ۷0کې د گړنگونو جگوالی له 

جوین پورې تللی سړک د سیند د غاړو په اوږدو کې موازي ځغلي او اټکل 

کوالی سو چې په همدې برخه کې د اوبو د بهیر په دواړو غاړو کې سړک 

 ند، اې بي سي.(سته. د نورو معلوماتو لپاره وگورئ " الش جوین". )میتل

فراه روډ په لرغونو مهالونو کې درې وتـالرې یا مــَـفــَـرونه درلودل او دغو 

درې واړو وتالرو یو پر بل پسې خپله د تـېـښـتې الره د هاموِن پوزک سیند 

ـې نیغ پر نیغه ورباندې ورغلي دي. دریم ئته موندلې ده. له دوی څخه دوه 

وی دی او همداسې کښته لویدیځ خوا ته ـې بیا په دوه وو څانگو ویشل سئ

په نهرونو ورک سوی دی، دا « بِـرین گک»ُسرخ او ۀ ځغلـېـدلی دی او د دِ 

نعلبکي دي. یو بل لږ  دواړه وروستي د لوی هامون د بستر پیژندل سوي

خران ته نـېـږدې تــېـرېـږي حال دا چې اوسنۍ وتالره ۀ لرغون کانال تپــ

 لي له لویدیځ لوري ورننوځي. شاگــُـۀ هامون ته د تپـ

دلتا د ټیټو یا مسطحو ځمکو پر مخونو باندې د لومړنیو لرغونو  د فراه د  

انسانانو د فعالیتونو د آثارو پاتې شوني دیخوا ایخوا په پاشل سوي ډول په 

سترگو کـېـږي. لوړ ځایونه یا غونډۍ چې دوی کیندلي د لرغونو مهالونو د 

ـې له ځانه پرېـښـودلي دي، او یا هم د ئې شونو بڼې استوگنې د ځایونو د پات

لرغونو مهالونو د بې شمــېــرو ویالو د له منځه تللو غاړو پاتې شوني په کې 

ډول د مالگې بریښنده ځالنده قشر لري او ۀ لیدل کـېـږي. دا ځایونه ټول په یو

ې ځمکې ته یوه عجیبه غریبه ژمنۍ بڼه یا ژمنی ظاهر ورکوي. دغې مالگین

علف شور( بوټې ودې ته امکان برابر کړی  –سطحې د زمۍ )تریو بوټي 

دی. ددغو بوټو توربخنو نصواري غوښنو پاڼو د سپین مالگین قشر له مخ 

سره یو د پام وړ توپیر او تناقض موندلی دی. ددغو سطحو پر مخونو نري 

ي وچ په کې راټولـېـږي. کله چې دا نعلبکۀ نري نعلبکي دي چې د سیالب اوبـ

بونو»سي په دوی کې د 
۱

ـې د ئتک شین بوټی شین کـېـږي او گردچاپیره « 

 خوږ ډول چیله شنه کــېـږي.    ۀ غز د گیاه د یو

اوسنی فراه روډ د لرغونو مصبونو ختیځ لور ته بـَـهـېـږي. د سیند وروستي 

مایله د چنگک په شان یوه معکوسه انحنا جوړوي. ددې چنگک د څوکي  8

ځای کې سیند د ۀ ده چې په همدغـۀ یقت کې د سیند مصب یا خولـټکی په حق

                                                 
۱
  - bunnu  : دلته ښایي په انگلیسي متن کې ټایپي غلطي سوي وي. ما دداسې بوټې په همدې ډول لیکنې بڼه

ـیني بوټی دی په انگلیسي ئډول کوچنی تـزوي نو هغه داسې یو  Bunny  Grassـې موخه ئده لیدلې. که ۀ نـ

هم یادوي او له یوه تر دوه وو مترو ۀ په نامـ little bunny dwarfاو   dwarf fountain grass ـې دئکې 

 ژ  –پورې وده کوي. 
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شمال لویدیځ لوري په نیولو بهـېـږي. له دې کبله کله چې سیالبونه  –شمال 

ورځني باد په غاښونو کې وبهـېـږي. دلته ده  ۱20هامون ته رسـېـږي باید د 

ِن ان د هامو–مایله د سترې ژورتیا سرچینه گرځي  8چې د سیند وروستي 

ـې ډکوي. ددې ئصابري له ژورتیا څخه ال ډېـر ژور گرځي چې فراه رود 

کاهلې او  ژورې لمنې سطحه په ډېـر دقت سره د غز د بوټي گڼه یا متراکمه 

ۀ ـې د بابیلون د ولې د ونو باندني زړئوده او د رنگونو بیال بیل ډولونه 

یو باندې په کوي چې د سیند دغاړو پر ژۀ راښکونکې بڼه سړي ته ورپه زړ

 ښکال والړې دي. 

یو ناڅاپي او یاغي سیالبونو چې د فراه روډ ځانگړتیا ده د سیند له خټو د ډکې 

ـې د راخوشې سویو ځنگلي ونو په کواړیو ډکه کړې ده چې د ئخولې سطحه 

سیالب زور د سیند له غاړو څخه له ځان سره راوړي دي. له دې چې د سیند 

د شگلن بستر له کبله قطع کـېـږي همدلته تل د سیند کې ۀ د سیند په خولـۀ اوبـ

بستر ټینگ وي له دې کبله له سینده د پورې غاړې اوښتلو امکان سته. له 

مایله  9سینده د پورې غاړه اوښتلو بل ځای د سیند د بهیر د لوري برخالف 

پورته دی. د سیند له خولې څخه دوه نیم مایله لیرې یوه جاله ده. دلته د سیند 

یارډه دی. له دې جالې څخه د هوکات د کلیو اوسیدونکي او  200رتوالی ا

ـې کـېـږدۍ وهلې ئکار اخلي چې د هامون په ډډو کې ۀ رمه لرونکي شپانـ

 دي.

د شگو یوې کرښې د هامون روډ د غاړۍ په ژیو کې غونډۍ جوړې کړي دي 

چې په غښۍ غاړه کې لوړې او ال ورجسته دي. د شگو دا غونډۍ په غز 

پوښل سوې دي. د غز همدغو ونو د سیند په خولې کې یو تنگ او تقریباً غیر 

)افغان (. ۱903قابل نفوذ ځنگلي کمربند جوړ کړی دی. )ایس. ایم. تیت 

 (۴۷-46جرمن آنالین،دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال،بخش 

 

تقریباً دا د فراه د والیت یوه څلورمه درجه ولسوالۍ ده.  دا ولسوالي  : گلستان

مایل مربع مساحت لري. ددې ولسوالۍ پولې : د مالموند روډ او د  3000

مالموند غر په شمال کې، باال بلوک په لویدیځ کې؛ سـِـه گوشه او دالرام په 

سویل کې او خاشروډ په ختیځ او سویل ختیځ کې. دا یوه غرنۍ سیمه ده او 

ۀ تیلکماند، قلعـۀ ــې دا دي : قریئاستوگن وگړي لري. عمده کلي  ۱۴000

ۀ تنگي او قریـۀ گـُـند بند، قریـۀ کوه تلک، قریـۀ سیاه کوټه، قریـۀ کهنه، قریـ

ـې دا دي:  د بابا ابدال مزار، د شریف جان مزار او بي ئالرتي. مهم زیارتونه 

 بي دوست مزار. 

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده : ۱9۱2دا سیمه په  



   4۷ دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

شپږو اداري واحدونو یو واحد دی. دا سیمه په شمال کې دا د فراه د والیت د 

له بکوا او واشیر سره، په سویل کې له غورات، په ختیځ کې له نوزادو او په 

لویدیځ کې له شاهیوان سره گډه پوله لري. ددې سیمې په هکله ډېر لږ د ډاډ 

وړ معلومات په الس کې سته خو باور مو دا دی چې ښایي د پام وړ ډېـر دې 

فراه تر منځ سړک باندې  –کلي ولري. ددې سیمې پر سویلي ژۍ د گرشک 

راپور کې چې امیر خان او ۀ ز کال( په یو۱88۵دالرام او بار واقع دي. د )

شهزاده تیموس جوړ کړی وو داسې ویل سوي دي : " د اسفندیار )په نقشې 

یلۍ ما ۱۵ټکي د شمال په ۀ سپیندو  کې ذکر سوی، یوه غونډۍ ده چې د هغـ

څخه تـېـرېـږي(، « جوی ابراهیم»فراه سړک له  -کې واقع ده چې د گرشک  

ـې ئختیځ ته یوه حاصلخیزه دره یا ولسوالي ده چې گلستان نومـېـږي. خلک 

 ۷00کورونه دي چې  2۵0اکثریت اسحاقزي  او نورزي دي. دوی ټول 

دښتې ته  نارینه لري. د ابراهیم سیند له گلستانه راځي او وروسته له دې چې

ورسـېـږي نو د ابراهیم د سیند نوم خپلوي. همدا شان دلته په گلستان کې ډېـر 

زکال کې خبر ورکړ سو چې گلستان د بکوا ۱893کاریزونه دي." ییت ته په 

مایلۍ د شمالي الرې په شمال کې واقع ده او دا هغه  ۴0د شمال ختیځ په 

ـې له څاه گانو څخه ۀ ئاوبـاو د کرنیزو ځمکو ۀ ولسوالي ده چې د څښاک اوبـ

دي او ډېـر ښه کرل سوې ولسوالي ده، په بڼونو یا باغاتو باندې ډکه ده، 

ـې په بشپړ ډول نورزي دي چې شمـېـر ئپریمانه انگور لري، استوگن وگړي 

کورنیو ته رسـېـږي او ددې وړتیا لري چې زموږ د اړتیا وړ  2۵00ـې ئ

،  32 – 3۷د گلستان کلی په یت(. توکي ورڅخه ترالسه سي. )اې.بي.سي، ی
] افغان جرمن آنالین،دافغانستان سیاسی اوتاریخی . کې واقع دی ۶3 – 39

 برخه[ 50ژورنال،

 

 ۱۵3۵9باال بلوک څلورمه درجه ولسوالۍ ده چې د اټکل له مخې  : باال بلوک

وگړي لري او له دغو ولسوالیو سره گډه پوله لري : د شمال له خوا شینډنډ، 

ال ختیځه خوا کې پُرَچَمن، په ختیځ کې گلستان، په سویل ختیځ کې بکوا په شم

ـې په وار په ئاو په لویدیځ کې خاِک سفید. د فراه او د ُخرمالیق ښارگوټي 

 سویل لویدیځ او سویل کې واقع دي. 

لیرې پرتې ۀ کورونه دي او په همدې نامـ 2۵00د باال بلوک ښارگوټي کې 

دغو کلیو کې تر ټولو مهم کلي دا دي : شیَرن،  کلي دي. په ۴0ناحیې کې 

کیراني، کـَنیسک، گنج آباد، واله، ُرباِط تورکان، بََرزو، بخش آباد، بوِر لنگر، 

کل، خواجه خضر، تیپه، سِرچشمه، از مردان، دشِت نصرهللا، ۀ شهرک، قلعـ
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کلیوال سبز، شیخ الال، زیِر کوه، ُرباط او ُخرما. په باال بلوک کې اوس دوه ۀ دِ 

 ـې منځنی ښوونځی دی. ئـې لومړنی او بل هغه ئښوونځي دي یو 

ددې سیمې خلک په عام ډول په کرنه او د کورنیو څارویو په روزنه بوخت 

جریبه ځنگلي ځمکه او  ۱3000دي. د افغان سرچینو پر بنسټ باالبولک 

 ً ً  ۱۱22۱0تقریبا جریبه  ۱۵3۶۴0جریبه وښیاڼه یا مرغزار لري. تقریبا

.  ۴۷8۴هکتار مساوي په  ۱،93۶نیزه ځمکه لري )یو جریب مساوي په کر

ً د وړیو وریښل او د غالیو اوبدل ئایکره ده(. سیمه ییزه صنایع  0 ـې عمدتا

دي. له دې چې دا سیمه د ځنگلزارونو په چم گاونډ کې ده نو د کورونو او د 

 لوښو په جوړولو کې دلته له لرگیو ډېـر کار اخیستل کـېـږي. 

« مالمند»د فراه سیند له همدې ولسوالۍ څخه تیریږي. ددې سیند عمده څانگې 

دي. ددې سیمې غرونه دا دي : زیِر کوه، کشمن، بََرزو، « زر مردان»او 

ازو، لــَـر غر او لــَــوال غر او صفارک دي. هغه سړک چې باال بلوک له 

 –ځغلي او کابل  فراه سره نښلوي د فراه روډ د سیند په لویدیځواله غاړه کې

هرات لویه الره د باال بلوک له شمال ختیځې ډډې څخه څو مایله وړاندې 

ـې دا دي : د مال ئتـېـرېـږي. دلته څو زیارتونه سته چې د مهمو هغو نومونه 

محـمـد عثمان زیارت، د شیخ الال زیارت، د کنِسک د شهیدانو زیارت او 

 –کل او آب ۀ تأریخي ځایونه قلعـخواجه خونخوار زیارت. د باال بلوک نامتو 

ـې هوا ډېره توده او په ژمي کې متعدله وي، واوره ئخرما دي. په دوبي کې 

] افغان جرمن آنالین،دافغانستان سیاسی یوازې په لوړو ځایونو کې ورېـږي. 

 برخه[39اوتاریخی ژورنال،

 

یو لوی اداري واحدونو کې  ۷: زموږ په باور دا د فراه د والیت په  شاهیوان

واحد دی او د فراه رود په اوږدو کې د فراه د ولسوالۍ په شمال او ختیځ کې، 

په « ژ –شینډنډ »د بکوا په شمال کې، د گلستان په لویدیځ کې او سبزوار 

، 32 – 3۷سویل کې واقع دی. د شاهي وان کلی د فراه په شمال ختیځ کې په 

 2۵فراه د شمال ختیځ په  بل کلی دۀ نامـۀ کې واقع دی. په همدغـ ۶2 – 23

لرو خو په دې ۀ مایلۍ کې واقع دی. موږ عمالً په دې هکله چندان معلومات نـ

باور ډاډمن یو چې ډېر کلي لري او د سیند په اوبو خړوبـېـږي او د دې درې 

ـې له پوزه لنگر څخه تر ئپه ټوله سیمه کې پریمانه کرکیله سوې ده چې لړۍ 

سته چې د اړتیا وړ د پام وړ توکي هم په ۀ ک نـفراه پورې غځـېـدلې ده. ش

کې سته په ځانگړې توکه د دولت آباد په گاوڼد سیمه کې. ددې ځای استوگن 

 وگړي اکثراً نورزي دي. 

 دا معلومات ددویم چاپ له مخې اخیستل سوي دي : 
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د فراه روډ په کیڼې غاړې کې ددمې نیولو یو ځای دی چې له کندهاره تر 

مایله ور هاخوا واقع  ۱۵ي سړک په اوږدو کې له شهرک څخه هراته د شمال

دی. له دې الرې سره بله الره )د فرییر په راپور کې  لنډ واټن لویدیځ لورې 

کې په باغني کې( یو ځای کـېـږي او دا الره په آسانۍ سره د توپخانې د 

 – ځواک د خوځښت لپاره عمالً ممکنه کـېـږي، دا الره په سیاه آو )سیاه آب

مایله لیرې او د  38ژ( کې چغز ته نـېـږدې فراه ته تللې الر ، له فراه څخه 

مایلۍ کې شا ته پرېـږدي. تر ټولو نامتو یا مشهوره  ۱8گرم آب کوتل په 

سړک د سبزوار او هرات سړک په شاهیوان کې شمال ته منشعب کـېـږي چې 

خو د نقشې له مخې مایلو کې له آِو خرما )آِب خرما( څخه تـېـرېـږي؛  22په 

مایلو لپاره لویدیځ لور ته پر مخ ځي او د فراه  2۶له گرشکه شمالي سړک د 

کندهار له سړک سره یو ځای کـېـږي.  شاهیوان ته د سندرز پام اوښتی او  –

لښکر د زیرمو د راټولولو ۀ ـې وایي چې دا شاهیوان د یوئد توضیح په لړ کې 

موقعیت په خپله د پام وړ دی چې په  لپاره مناسب ځای دی ځکه د شاهیوان

یوه حاصلخیزه کمر بند کې راتاو دی او د کمربند دننه سیمه ښه خړوبه او 

مایله پورته تر فراه روډ پورې  ۱2همواره ده او له دولت آباده نیولې 

غځـېـدلې او بیا کښته د فراه روډ په اوږدو کې ان تر فراه پورې سیمه کې 

ن ددې ځای موقعیت ته په کتلو دا ځای په خپله د یادو غــځـېـدلې ده. همدا شا

سویو سړکونو د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې ستراتیژیک اهمیت لري، او 

فرییر وایي که دلته یو ځواک ځای پر ځای سي نو دا ځواک کوالی سي فراه، 

سبزوار، بکوا، غور او نورې ولسوالۍ چې دا سړکونه ورځي کنترول کړي. 

دې د لښکرکوټ د جوړولو ځای او احاطوي دیوالونه خوړونو کلي ته نـېـږ

چاودې چاودې کړی دی خو له دغو ځایونو لږ واټن وړاندې یوه مخ خالصې 

ځمکه سته او د لوی ځواک لپاره پریمانه ځای سته. د اړتیا وړ توکي، د 

ډېرې ۀ دلته پریمانه دي، ځکه د سیند اوبـۀ څارویو خوراک توکي او اوبـ

 ښې دي. خالصې او 

یارډه  3۵سندرز د فراه روډ گودر د جوالی په میاشت کې لیدلی او وایي چې 

ـې په ئـې دوه نیم فیټه دی او د اوبو د بهیر چټکوالی ئارت دی او ژوروالی 

ساعت کې یو مایل او د مایل ربع ده چې په نرمو شگو کې بهـېـږي. د سیند 

توندو بهیرونو کې بهـېـږي نو  بستر بې قاعدې دی، سیند په متناوبو ډنډونو او

له دې کبله ځینې وختونه کله چې سیند سیالبي وي کاروانونو ته په اونیو 

اونیو ناشوني وي چې له سینده پورې غاړه واوړي. دا د مارچ په میاشت کې 

پیل کـېـږي او تر اپریل او مې پورې دوام مومي. دلته د سیند په ښۍ غاړه کې 

ځای سته خو د ۀ اره د لښکرکوټ وهلو لپاره ښـلږ پورته د لوی ځواک لپ
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دي او که دلته دا ځواک د هر څومره ۀ څارویو خوراک توکي چنداني ډېـر نـ

وخت لپاره پاتې سي مجبوره دی چې خپل څاروي د سیند په کیڼې غاړې کې 

چې ټیټه سطحه ده بوزي ځکه د افغانستان په کچه دې ځای کې د وښو وده له 

ې سیمې یعنې د شاهیوان او فراه ترمنځ لـَـو د جون په د د حده ډېره ده.

ۀ ورځې مخکې کـېـږي. په دغـ ۱۵لومړیو کې پیل کـېـږي چې له هراته 

وخت کې له سینده پورې غاړه اوښتل آسانه او ممکن دي. سندرز دا ځای د 

 په ډول لیکي." )سندرز، فرییر. آي. بي. سي.(« شاه جیوان»

مایله کښته د سیند پر غاړه یو  ۱2رغاړه له فراه څخه : د فراه روډ پ نـَـو ِده

کلی دی. دې کلي کې د بارکزیو او فارسیانو وگړي اوسـېـږي چې ټول ټال 

کورونه دي. بارکزی عبدهللا خان چې د نفوذ خاوند سړی دی ددې کلي  300

نډ د شمال  بل کلی د شینډۀ نامـۀ ملک دی. )ایس. ایم. بومي معلومات( په دغـ

 کې واقع دی.  ۶2 – ۱۵، 33 – 20مایلۍ کې په  8په ختیځ 

کلي نوم دی او د ۀ مایله او د مایل په ربعې د یو 9: د فراه شمال لور ته چین 

سړک په کیڼې غاړې کې یو مایل او د مایل په ربعې واقع دی چې ۀ هغـ

ـې د سج کال او کلی ئته ځي. نیم مایل وړاندې شمال ته « شینډنډ»سبزوار 

 دی. 

اړو ځایونو کې یوازې قزلباشان اوسـېـږي او په مجموع کې په دواړو دو

کورونه ددوی دي. ددې ځای د چم گاونډ سیمه په ښکلي ډول  ۷0ځایونو کې 

ـې کرنیزه ځمکه ده. )امیر خان، ئمخ خالصې سیمه ده او ډېـرۍ برخه 

 شهزاده تیموس(

کې د فراه د هرات تر منځ د تللي سړک په اوږدو  -: د فراه   ساچ سرای

مایلۍ کې یو ځای دی. " ساج/ ساچ کې یو کلی دی، دې  ۱۱شمال ختیځ په 

کلي کې قزلباش فارسیوانان ژوند کوي، ددوی کورونه ټول له یو بل سره 

نښتي دي او بیا تر کلي لوی دیوال راتاو دی او یوازې دوه کوچنۍ دروازې 

نډوالې او ورانې لري. له کلي دباندې پر یوې غونډۍ باندې د یوې کال ک

یادېـږي، ددې کال گرد چاپیر ۀ په نامـ« َسروۀ قلعـ»ویجاړې پرتې دي چې د 

ـې د ئیوه پلنډۍ یا باتالق راتاو دی چې د گومان له مخې ښایي لویدیځ ته 

ـې یو لوی د میوو د ونو بڼ دی. ئلرغوني خندق پاتې شونی وي او ختیځ ته 

کیندل سوي کانال له الرې راځي چې  کوچنيۀ له سینده د یوۀ دې کلي ته اوبـ

د کلي جومات ته نـېـږدې د گنبدې د اوبو زیرمه ډکوي. له دې ځایه هر ډول د 

 اړتیا وړ توکي په ډېرې پریمانې تر السه کـېـدای سي." )ییت( 

فراه روډ پر سړک  –فیټه. د کندهار  2۶۷0: لوړوالی :  خـُـرمالـیـق

 مایله لیرې موقعیت لري.  23ه شپاړلسمه مرحله ده چې له فراه  څخ
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"خرمالیق د هغې پلنې دښتې په ختیځې څنډې کې واقع دی چې تر دښتې 

گردچاپیره غرونه راتاو دی. د دښتې په منځ کې یوه "تیپه" یا غونډۍ راپورته 

ـې د کاروان سرای او د څو دیوال لرونکو بڼونو ورانې ئسوې او شاو خوا ته 

کمپ وهلو ځمکه د اوبو د کانال تر څنگ د  ویجاړې خورې ورې پرتې دي. د

له سړکه څخه « سیاه اَو "آب"»زړو برجونو او محوطو ته نـېـږې واقع ده. د 

سي ترالسه کـېـدای خو د سیاه اَو د سړک د سویل په شپږ مایلۍ ۀ نـۀ هیڅ اوبـ

ۀ باران سوی وي یو لږ اندازه اوبـۀ کې یو کاریز دی چې که په کال کې ښـ

مایله  2ي. د خرمالیق د کمپ وهلو له سیمې څخه ښایسته ورکوالی س

ورهاخوا د لواړو بوټو یو غځون سته چې د څارویو د خوراک سرچینه 

کــېــدای سي. ددې ځای استوگن وگړي نورزیان دي. له سیمې څخه د اړتیا 

 وړ توکي تر یوې کچې تر السه کـېـدای سي. "ییت"

نو ته السرسی هم سته. ویل سوي چې د اوښا ۱۵00دلته پسونه پریمانه دي او 

تنو سرتیرو لپاره ورڅخه د اړتیا وړ توکي هم تر السه کـېـدای سي.  ۱۵00

 (۱903)بومي معلومات، 

هرات د سړک په  –: د فراه  ۶2 – ۱0،  32 – ۴۱: خشک آبه :  خشک آوه

مایله لیرې ددمې نیولو یو ځای دی. " خشک آوې  2۴اوږدو کې له فراه څخه 

سته، یوازې د نړېـدلو په حال کې له خټو جوړې یو شمــېــر ۀ یڅ شی نـکې ه

گنبدي جونگري دي چې په ژمي کې نورزي کوچیان په کې استوگن کـېـږي، 

 2سته او له خپلو رمو سره غرونو ته تللي دي. نـېـږدې ۀ دوی اوس دلته نـ

سته، له مایله وړاندې لویدیځ لور ته د یوې څلورڅنـدېـزې کال پاتې شوني 

دغو پرته نوره ټوله سیمه شاړه دښته ده. ددې ځای شمال ته د دوه وو ډبرینو 

ـې بنده کړې ده خو په یوې استثناء ئشخ پیچومو غونډیو لړۍ دي چې الره 

ـې سویلي کوتل ئـې شمالي کوتل دی او بل ئچې همدلته دوه کوتلونه دي یو 

چې له ۀ آوې ته اوبـ چې دواړه یو په بل پسې هرات ته الره ورکوي. خشک

خالص کانال له الرې را رسول کـېـږي ویل سوي چې د ۀ فراه روډه د یو

تودې هوا په وچو فصلونو کې کله چې د سیند سطحه ټیټه سي دا کانال هم وچ 

کـېـږي. په دغو وختونو کې د کلي په لویدیځ کې لږ کښته کروندو ته نـېـږدې، 

له دې ځایه په هیڅ اندازه د اړتیا وړ توکي له څاه گانو تر السه کـېـږي. ۀ اوبـ

سي ترالسه کــېـدای، د اړتیا وړ توکي باید له گاونډیو کلیو یعنی گل ۀ نـ

اوشـتــُـر، نگ آباد او خاِک سفید څخه راوړل سي. )ییت(. یو بل ځای چې د 

 ۱۵، 32 – ۴۱یادېـږي ختیځ ته څومایله وړاندې په ۀ رباِط خشک آوې په نامـ

 . واقع دیکې  ۶2 –
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: د اوبو د کوچني بهیر یو کاریز دی چې د روِد بنداهي په میشک ۀ چشمـــ

ته نـېـږدې فراه رود ته ورلویږي. دا د  ]تُجگ[«توجیک»یادېـږي او ۀ نامـ

مایلۍ کې فراه ته د تللي سړک پر غاړه واقع  2۵الش جوین د شمال ختیځ په 

ایم. بومي معلومات.  ـمي دي. )ایس.ئـې داۀ ئدی او ویل سوي چې اوبـ

 په گاونډ کې دی. « شارکۀ خرابـ»(. دا ځای د ۱90۴

 
(:د فراه روډ پر ښۍ غاړه باندې له فراه څخه څو مایله الندې جینکو)جینه کو 

ـې ئجونگړې دي چې ملک  ۱۵0یو کلی دی. دې کلي کې د فارسیوانانو 

یم. بومي معلومات، ُمـحـّـیی الدین خان قرلباش دی. دلته بڼونه هم سته. )ایس. ا

۱90۴ .) 

: د فراه روډ پر ښۍ غاړه باندې یو کلی دی او په نقشه کې د شاهیوان  گراني

لنډ واټن کې ښودل سوی دی. فرییر چې له )آو ُخرما( څخه ۀ د لویدیځ په یو

)چاه غز( ته روان وو دلته یو ځل دمه سوی دی، داسې ښکاري چې نوموړی 

له سینده تـېـرېږي خطا وتلی دی او دا هغه سړک کې چې په شاهیوان کې 

کورونه لري او د  ۴0ځای یو مخ خالصی کلی شرحه کوي او وایي چې 

کـېـږدۍ د سیند پرغاړو والړې دي. له همدې  200گمرکاتو د ادارې څنگ ته 

ډېر داسې ځایونه سته او د سوځـېـدلو خښتو ۀ ځایه چندانې دومره لیـرې نـ

ً کنډواله سوې وه. ددې ۀ دغـلرغوني استحکامي کال ال په  وخت کې تقریبا

 –کال »ځای یوه ډډه یو ناڅاپه له سینده راپورته کـېـږي او په نورو ډډو کې د 

شخ پیچومي باندې د ۀ د بنسټ پریړو دیوالونو ته رسـېـدل، یوازې پر یو« ژ

 فیټه لوړ دی. 3۵یا  30ورختلو له الرې کـېـږي چې 

کوچني قرارگاه ده چې د فراه روډ د سیند پر ښۍ : دا د نورزیو یوه  دولت آباد

ټکي کې له ۀ هم سته چې په همدغـ« څوکۍ»غاړه واقع ده. همدلته یوه 

تـېـرېـدونکو قافلو څخه د حق العبور ټکس اخلي. سیند د یوې پراخې دښتې له 

منځه تـېـرېـږي او کله چې ښاغلی کانولي د اکتوبر په څلورویشتمه نیټه 

یارډه ارت وو  ۵0ه واوښت د رڼو اوبو بهیر چټک وو او ورڅخه هاغه غاړ

چې د نرمو شگو په بستر کې روان وو. په پسرلي کې دا ال نور هم ارت 

ۀ کـېـږي او ال هم ژور کـېـږي،  او تل د اوبو لگولو لپاره په کافي اندازه اوبـ

نو کلی دی او کله چې د سیالبو« اوریا»لري. له دولت آباده یو مایل پورته د 

کلي ۀ له کبله له سینده پورې غاړه اوښتل ناشوني وي نو مسافرین دلته همدغـ

کې دمه کوي. دلته او هلته وړوکې وړوکې کښتۍ گانې هم سته خو د سیالبونو 

پر مهال خلک په َمشکي جالو کې تـېـرېـږي. له سینده په پښو باندې د پورې 
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لت آباده کښته تر لسو دی. له دوۀ غاړې اوښتلو ځای په مني او ژمي کې ښـ

 ده سوې )کانولي. امام شریف(ۀ مایلو پورې کومه کرنه نـ

ددولت آباد کلی د پورته یادې سوې قرارگاه په خوا کې د فراه له شمال 
 . مایله لـېـرې دی ۴8ختیځته 

 

نیم مایلۍ کې له  ۱8د دولت آباد د شمال لویدیځ په « : آب خرما: » اَو خرما

پورې سړک پر غاړې د دمې نیولو ځای « ژ–شینډنډ » شاهیوانه تر سبزوار

وموندلې ۀ په بستر کې یو څه اوبـ« ناله»دلته د گاونډۍ « امام شریف»دی. 

ول. راپورونه وایي چې دلته د اوښانو لپاره د پام وړ ۀ لرگي نـ –خو سون 

ز کال کې ښاغلي سندرس د ځانگړي پوځي ۱839څړځایونه سته. په 

، همدلته یو وړوکی ۀره د سړک پر غاړه کمپ وواهــټولي سۀ مأموریت یو

او کبل ورڅخه ترالسه کـېـدای سوای. دا سیمه گردچاپیره ۀ چمن وو چې واښـ

کرهڼه. )سندرس، امام ۀ په کې کوم کلی سته او نـۀ غرنۍ سیمه ده او نـ

 شریف(

 

: د فراه روډ د سیند د ښۍ غاړو په اوږدو کې د یوې ډلې وړو وړو دار آباد 

ونگړو ډله ده چې له فراه څخه څو مایله کښته واقع ده او د اسحاقزیو ، ج

کورونه په کې استوگن دي. ددې کلي ملک سید  3۵0علیزیو او فارسي وانانو 

مـحـمد خان نومـېـږي. د غلې دانې د کرنې ترڅنگ دلته یو شمــېــر بڼونه یا 

چې دلته د میوو باغونه هم سته چې انگور، توت، انار او مڼې لري. له دې 

یادوي. ۀ په نامـ« شربت خانې»کثرت او پریماني ډېـره ده خلک دا سیمه د 

(. بََرنی او کوَزنی دار آباد یو په بل ۱90۴)ایس، ایم. له بومي معلوماتو څخه. 

 مایله لیري دي.  ۵او  ۷پسې له فراه څخه 

  

 د شنې ښارگوټي نوم دی چې پخوا د سبزوار یعنی ۀ : دا د یو شین ډنډ(

)او اوس په عین معنی پښتو نوم لري( او د هرات ۀ یادېـدۀ ځمکې( په نامـ

والیت یوه برخه وه. شینډنډ یوه لومړۍ درجه ولسوالي ده چې نـېـږدې 

مایلۍ کې  80ښارگوټی د هرات د سویل په ۀ وگړي لري. په دې نامـ 83000

 مایله لیرې دی.  ۶۵0او له کابله 

د ادرسکن سیند او بې ۀ د خړوبولو لپاره اوبـ دې ولسوالۍ ته د کروندو

کانالونو کې ویشل  ۶0په نـېـږدې ۀ شمـېـره څاه گانې برابروي چې دا اوبـ

کلي لري چې بـېـالبـېـلې قومي ډلې په کې استوگنې  30۴سوي دي. شینډنډ 
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ً نورزي، علیزي، اڅکزي، بارکزي، اسحاقزي ، پوپلزي او  لري او عمدتا

 تاجیکان دي.  

ـې دا دي : سنگِ سیاه، همجواري، ِده خار، درمنگ، درپاهه او ئم کلي مه

ـې دا دي : ِده علي، شیخ کامه، مندیل، هیکل، کاه، فاج، ئشیرزاد؛ سیندونه 

ـې سیاه کوه نومـېـږي چې د ئانبار قسه، سور او علي آباد؛ تر ټولو مهم غر 

 بابا د غرنۍ لړۍ یوه څانگه ده. 

ـې په ستر الکسندر پورې منسوب ئچې بومي وگړي د شیندڼد لرغونی حصار 

دختر و پسر په ۀ بولي پر ښارگوټي مسلط دی. دوی دا حصار ځکه د قلـعـ

افغان ۀ یادوي چې په حصار کې دوه له یو بل سره نښتي برجونه د یوۀ نامـ

 شهزادگي او یوې ښلکې پیغلې د مینې پایله بولي.

خت دي او تر کښت الندې ځمکه ددې ځای بومي وگړي عمدتاً په کرکیلې بو
جریبه ده. دلته بادام،  3۱9000ـې ئجریبه ده، د مالڅر ځمکه  3۷000ـې ئ

 پستې او نور دانه باب پریمانه دي. 

صناعتي توکي چې له دې ځایه صادرېـږي د غالیو بـېـالبـېـل ډولونه او نور 
نو ز کال د مخکې کلو۱9۱2اوبدل سوي توکي دي.  د سبزوار په هکله له 

 . لپاره وگورئ  دریم ټوک، هرات

 

  : انار َدره

دا د هغې دَرې نوم دی چې د خپلو انارو په لرلو شهرت لري او د فراه د 

مایلۍ کې واقع ده. دا سیمه دویمه درجه ولسوالي ده چې  ۴3شمال لویدیځ په 

ـې له منځه تیریږي ئیو سیندگی ۀ نامـۀ ـې غرونه دي او په همدغـئگردچاپیره 

تنه وگړي لري. په دې  ۱۷۱۱0کلي او  ۷(. دا سیمه ۶۱ – ۱۶، 32 – ۱8)

سیمې کې دوه لومړني ښوونځي سته او په افغان ولسي جرگې کې یو استازی 

 وو. « شیخ آباد»لري. د انار دَرې پخوانی نوم 

 

 [40]ماخذ:بخش: بکوا

م دی. کلي نوۀ په فراه کې د یوۀ دا یوه دویمه درجه ولسوالي او په همدې نامـ 

ددې ولسوالۍ شمال ته د باالبلوک، مغول آباد او سرخاب سیمې دي؛ په ختیځ 

ـې ِده َمَزنگ او د بکوا دښته او پُشِت روډ او په ئـې دالرام؛ په سویل کې ئکې 

 واقع دي. « ُخرمـَلیق»ـې ئلویدیځ کې 
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ـې د ئتنه اټکل سوی دی. ددوی اکثریت  ۱2۵80د بکوا د وگړو شمــېــر 

خس پش»
۱

هرات د  –درود په اوږدو کې استوگن دي. د بکوا کلی د کندهار « 

مایله شمال  ۱۵سړک پر غاړه واقع دی؛ خو نوې لویه الره له دې ځایه ۀ زاړ

 ته له بکوا څخه تـېـرېـږي. د بکوا د کلي لپاره وگورئ : سلطان بکوا. 

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده : ۱9۱2بکوا په 

ۍ نوم دی چې د واشیر لویدیځ او د فراه ختیځ کې واقع ده؛ دا دیوې ولسوال

ـې د خاش دښته ئـې د گلستان او شاهیوان ولسوالۍ دي او سویل ته ئشمال ته 

ـې ئفیټه دی. شمال ته  3000او  2۵00ده. د بکوا د مرکزي برخې لوړوالی 

ـې تر دې لوړوالي د پام وړ په اندازې اوچت دی ئغرونه دي چې لوړوالی 

لرو. د بکوا په دښتې کې ۀ دا چې څومره لوړ دي معلومات په الس کې نـ خو

ـې صحي ده. دلته ډېره کرهڼه سوې ئد تودوخې درجه ډېـره لوړه ده خو هوا 

ده په ځانگړي ډول په لویدیځ لوري کې او د لویې ځمکې په لرلو سره د 

ت سي پریمانه تدارکاتو الس ته راوړل ورڅخه شوني دي. که دلته خلک میش

او کرهڼې ته وده ورکړل سي ښایي دا حاصلخیزه ځای د افغانستان د  پریمانو 

غالتو په کندو بدل سي. په لرغونو مهالونو کې دا سیمې د غرونو په اوبو د 

ـې بې شمــېــره کلي ئپریمانو څاه گانو په مرسته خړوبـېـدلې او هغه مهال 

د کندهار او هرات تر منځ  درلودل؛ خو په تیرې وروستۍ پـېـړۍ کې دا سیمه

د تلپاتې جگړو ډگر گرځـېـدلې وه، پایله دا سوه چې ددغو سیمو استوگن 

ـمي فالکت څخه چې ددوی سرحدي موقعیت ئوگړي اړ سول چې له دغسې دا

ورباندې راوستی وو ووځي. خو د اوسني امیر د ټینگ حکومت او مقتدرې 

ودانیدو ده او کرهڼه مخ په واکمنۍ په برکت دا سیمه بیرته کرار کرار په 

، «ژ –ساکزي »ودې ده. ددې سیمې استوگن وگړي اکثریت اسحاقزي 

 نورزي، اڅکزي او پوپلزي دي، ددوی په منځ کې نورزي متفوق دي. 

ز کال د مې په میاشت کې له بکوا تیر سوی وایي ۱893ډگروال ییت چې د 

ورنۍ استوگنې ک 3000چې دلته په ژمي او پسرلي کې د نورزیو کوچیانو 

وي چې د تودې هوا پر مهال لوړو غرنیو سیمو ته خـېـږي. ددوی د استوگنې 

ۀ پر مهال د لوی پوځي ځواک لپاره د تدارکاتو ترالسه کول کومه ستونزه نـ

ۀ غالت کوالی سي بیده او د څارویو خواړۀ لري. د پسرلي پرمهال شنـ

لرگي  –څخه سون  ورکړي او د سیمې په شمال لویدیځ کې له غرنیو ډډو

ترالسه کــېـدای سي. نورزي شتمن او ماړه خلک دي او د اوښانو او پسونو 

لویې لویې رمې لري؛ که اړتیا پیښه سي دوی کوالی سي ډېـر غالت 

                                                 
۱
 - Khaspash 
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کاریزونه وو خو اوس  300ورکري. ویل سوي چې په سیمه کې د کار وړ 

ه د روسانو او پورته کـېـږي. بکوا تۀ نـ ۶0ددغو کاریزونو شمــېــر له 

انگلیسانو تر منځ د راتلونکي جگړې د ستر ډگر په سترگو کتل کـېـږي، او 

بې سپرو آسونه په  ۱2000پیش بینۍ وایي چې له داسې جگړې وروسته به 

 دښتو کې اللهانده وگرځي. 

دي، له دې کبله ۀ دي، بزگر نـۀ« شپانـ»او « مالدار»د بکوا استوگن خلک 

دي چې خپلې رمې خوشې کړي او د ژوند په بل ډول  ۀدوی دې ته لیواله نـ

کاروبار کې ښکــېـل سي. دلته ده چې ددوی او د زمینداور د وگړو تر منځ 

توپیر وینو، ځکه د زمینداور خلک بزگران دي، دوی اضافي وخت لري او 

کوالی سي په پوځي مأموریتونو کې گډون وکړي. همدا ښایي هماغه راز وي 

کو ایوب خان ته اوږه ورکړه او برعکس د بکوا نورزیو چې د زمینداور خل

 ورته شا کړه. 

زکال کې فرمان ورکړل سو چې په بکوا کې ۱90۴د راپورونو له مخې په 

ـې دیوالونه ئدې یوه پوځي استحکامي کال، یو ښارگوټی چې څلورو خواوو ته 

ي : ـې مخ په بشپړېـدو دئاو څلور دروازې ولري جوړ سي، د ودانولو چارې 

وو، والي ال مخکې ۀ تاج خان استحاقزی د ودانو چارو مسؤول وو خو والي نـ

ټاکل سوی وو چې یو محمـدزیي وو. دې کال کې د هرات سرتیري ځای 

پرځای سول. دا هم راپور ورکړل سوی چې د بکوا له الرې د کندهار او فراه 

 وسي. تر منځ سړک پاک سوی او په نښه سوی چې سفر ورباندې په آسانۍ 

هرات ته تلونکي سویلي سړک په دالرام کې د بکوا پر دښتې ورننوځي او د 

څلویښتو مایلو په واټن له دښتې څخه تـېـرېـږي، په همدې اوږدو کې سړک له 

 الندنیو کلیو څخه تیریږي : 

 سلطان بکوا گـُـرز سلیمان

 شوراخه احمد خان بلوچۀ دِ 

 شربتي غازي آباد ِسـه غــَـله

  کیرته گاهنار ار

 

د پورتینو کلیو د شمـېـر په پرتلې چې په نقشه کې په نښه سوي دي د سړک 

سویلي خوا ته تر دې ال ډېـر نور کلي سته. خو د سړک دا بلې غاړې ته د 

سته. )ییت، امیرخان، شهزاده تیموس، ۀ سړک او د غرونو تر منځ هیڅ کلی نـ

بکوا اوس دویمه درجه (. ز کال د سیمه ییز معلوماتو له مخې۱90۴تیت : 
] افغان  ـیوي معلوماتو لپاره وگورئ د فراه والیت.ئولسوالي ده. د احصا

 برخه[ ۴0جرمن آنالین،دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال،
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 : ال ش جوین

 

 [دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال ۷5و ۷0و 69و 68بخش های  ماخذ:]

 

ښارگوټي دی؛ دا ځای د یوې کال پر ځای  دا هم یوه عالقه داري ده او هم یو

ـې جوین نومـېـدله. دا غبرگ نوم ئـې الش او دښته ئجوړ سوی دی چې کال 

جوین.  –په څو څو ډولونو لیکل سوی دی : الش و جوین، الِش جوین یا الش 

ۀ ده. روایات وایي چې الش د یوۀ تسمیوي وجهه روښانه نـۀ نامـۀ ددغـ

د سیند په ختیځې غاړې کې واقع وو )د الش لغت د حصار نوم وو چې د فراه 

الښ یا جسد په معنی دی(. د جوین د تسمیوي وجهې لپاره دوه روایات دي : 

لومړی وایي چې دا د وربشو )جـَـو( له کرلو څخه د خپل اهمیت په لرلو 

نومولی ۀ ـې دا ځای د "وربشو د سیمې" په نامـئراغلی نوم دی نو له دې کبله 

روایت وایي چې دا نوم د اوبو لگولو له اصطالحاتو څخه ده چې د  دی؛ دویم

ـې درلودل او دوه ئژ( او څرخونه  –اوبو د را ایستلو یوه وسیله وه )ارهټ 

دی. الش جوین د اټکل له مخې « گاوین»وو غوایانو دا وسیله گرځوله نو دا 

اه په کلیو کې لري. دا عالقه داري د فر 22تنه استوگن وگړي په  ۱۵330

سویل لویدیځې څنډه کې واقع ده او دغه سیمې ورسره پوله جوړوي : شمال 

برگ، چاه کیرته او تخت رستم او سویل کې میل ۀ کاه؛ ختیځ کې چاۀ کې قلعـ

 کاه او د ایران یو والیت دی. ۀ کورکي؛ او لویدیځ کې قلـعـ

اتې دا عالقه داري د لرغوني سیستان یوه برخه ده چې د ډېرو لروغونو پ

شونو سیمه ده په ځانگړې توگه د پش آوران سیمه. ددې ځای مهم زیارتونه دا 

دي : د سید میر اقبال مقبره، د حاجي شمس الدین اسحاقزي مقبره او د محمـد 

 نور صاحب مقبره.

ـې خړوبوي. ئجریبه کرنیزه ځمکه لري چې کانالونه  ۱۴۶00دا عالقه داري 

چې کټ مټ نورو عادي څاه گانو ته ورته  کاه کې یوه لرغوني څاه دهۀ په کو

ـې کوالی سي له لسو تر ئده او تر اوسه کار ورکوي. دغه څاه گانې یوه 

پینځلسو جریبو پورې ځمکه خړوبه کړي؛ دلته ارهټونه جوړ او په کار اچول 

راباسي. د چارگاوک کلی د همدغو ۀ سوي دي چې د اوبو لگولو لپاره اوبـ

دغسې نوم اخیستی دی. دلته د غالتو بـېـال بـېـل ډولونه ارهټونو د لرلو په پار 

په پریمانه ډول سته؛ کورني څاروي ، وزې، پسونه اوښان او نور کورني 
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ز کال کې ددې ځای د ښارگوټي ډېـرۍ برخه سیالبونه ۱9۷۱څاروي دي. په 

 ورانه ویجاړه کړله. 

مې نیولو یو فراه تر منځ د تللي سړک پر غاړه دد –: د گرشک  سلطان بکوا

مایله لیرې دی.  ۵۱مایله او له فراه څخه  ۱۱۶ځای دی چې له گرشک څخه 

ز کال کې له دې ځایه تـېـرېـده ۱893ـې د کاریز دي. کله چې ییت په ۀ ئاوبـ

ـې د کوچیانو څو کـېـږدۍ ولیدلې چې خورې ورې درېـدلې وې، خو ئدلته 

کال د خامو خټو دیوالونه سته، یوازې د یوې زړې کنډوالې ۀ دلته هیڅ شی نـ

ـم لپاره ئـې د دائدي او هم سویل ته یوه کوچنۍ غونډۍ یا تپه ده چې دا ځای 

 په نښه کړی دی. )ییت(

 
 :  ز کال کې په الندې ډول شرح سوی دی ۱۹۱۲ال ش جوین په 

وو او عربي « اوق»یا « هوکات»د الش او جوین دواړه لرغوني نومونه 

ۀ نامـۀ همدا اوس هم دا عالقه داري په همدغــې هوکات سوی دی چې ئجمع 

پـېـژندل کـېـږي یا آشنا ده. د الش جوین د عالقه داري اوسنۍ پولې دا دي : 

ـې د خاش دښته )ښایي خسپاس ته نـېـږدې یا د ئسویل کې نی زار؛ ختیځ ته 

ـې د فراه روډ خواته غځـېـدلې او تر ئسیند ختیځ یا لویدیځ خوړ وي(؛ شمال 

ـې د خاشرود تر سر پورې ئپورې رسـېـږي؛ ورپسې لویدیځ لور  «توجک»

افغان سرحد دی چې ددې  –ـې هاروت روډ او بیا د فارسو ئاو په اوږدو کې 

سیمې لویځ او سویل لویدیځ حد دی. ددې سیمې د منځنۍ کچې لوړوالی 

فیټه لوړ دی، )الش ته نـېـږې( پنج ِده  ۱۶80فیټه دی. تخِت رستم  ۱800

یټه ده حال دا چې خاش رود چې د هرات سړک ورڅخه تـېـرېـږي ف ۱8۱0

ـې تر ډېـره هماغه د سیستان ئفیټه لوړوالی لري. میتلند وایی چې اقلیم  ۱9۱2

 اقلیم دی. 

ددې ځای په هر گام کې د لرغونو پاتې شونو شتون ددې شاهدي ورکوي چې 

فلک وهلو له  دا سیمه یو مهال سمسوره او گڼ وگړې سیمه وه او له اوسنیو

ـې جوړ کړی عجیبه مقایسه جوړوي. ئخټو جوړو جونگړو سره چې دا کلی 

دغه تدریجي زوال د پرله پسې یرغلونو او اوښتونونو له کبله رامنځته سوی 

ـې د پـېـړیو پـېـړیو په اوږدو کې له خاورو سره یوه کړې ده. دا ئچې دا سیمه 

پاتې شونو کټ مټ ځانگړتیاوې لرغوني پاتې شونې د پش آوران او زاهدان د 

ـې ښکاري چې دا ځانگړتیاوې عربي منشاء لري؛ خو په ئلري او له ظواهرو 

لري ۀ ـې داسې پاتې شونې هم سته چې چندان هنري خصوصیات نـئمنځ کې 

 او د معاصرو جوړښتونو د پاتې شونو کم ارزښته ځانگړتیا لري. 
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موقعیت تل یو ستراتیژیک  د هرات، فارس او کندهار په اړوند د الش جوین

موقعیت گڼل سوي دی ځکه دې ځای د کندهار پر لور له فارس څخه  

راتلونکو لښکرونو ته چې د هرات له الرې په مجموع کې لیرې الرې ده، د 

پرمختگ وړتیا ورکوله؛ د همدې دلیل له کبله ددې ځای مشر تل د ډېـر 

 سیاسي نفوذ خاوند اوسـېـدلی دی. 

رات تر منځ لرغونی سړک فراه او سبزوار ته د سیستان او د کندهار او ه

ځواکونه « ژ –یرغلگر »هوکات له الرې تل هغه الره پاتې سوې چې 

ورباندې راغلي دي ځکه دې الره کې تل د اړتیا وړ د توکو پریمانتیا وه او هم 

ـې ئمخکې له دې چې د گرشک نیغه الره ونیسي ددې الرې په اوږدو کې 

ن وگړي اطاعت کولو ته اړ ایستلي دي تر څو ځانونو ته د تگ لومړی استوگ

تیمور یرغلونو او تاړاکونو هغه ورانۍ او « ژ –گوډ »الره خوندي کړي. د 

ویجاړۍ بشپړې کړې چې د چنگیز خان یرغلونو پیل کړې وي او ورپسې د 

ژ( تیریو یو ځل بیا هغه نیمگړي کارونه چې له دغو  –بابر او نادر )افشار 

ز ۱۵22لونو وروسته بیا رغول سوي ول له خاورو سره یو کړل. بابر په یرغ

ـې یو ئکال کې د هوکات یا اوق تر ټولو مهم باالحصار ونیو او له خاور سره 

ژ( د کندهار پر لور مارش  –کړ. څه دباندې دوه پـېـړۍ وروسته نادر )افشار 

نې د فراه او ـې عمده او لویې کالگائوکړ او د خپلې الرې په اوږدو کې 

ً د  سیستان او گرمسیل تر بُست پورې له خاورو سره یو کړې، او تقریبا

ز کال را په دیخوا تر نن پورې دا سیمه هماغسې ورانه ویجاړه پاتې ده ۱۷3۷

زکال( خبره ده چې ۱8۷2ژ( شا ته پرې ایښې وه. د بیلو ) –چې نادر )افشار 

یاوې لري؛ ددې سیمې خاوره دا سیمه د سمسورتیا او ښـېـرازۍ ټولې ځانگړت

ـې په واک کې دي خو د کلونو کلونو په ۀ ئحاصلخیزه ده او پریمانه اوبـ

ـې ئاوږدو کې د انارشیو او استبداد د لعنت له السه کړېـږي. کرنیزه ځمکه 

ډېـر زیاته یبره وره یا حاصلخیزه ده، او د کورنیو څارویو لپاره فوق العاده 

ـې زښتې ډېرې پریمانې دي او د ۀ ئلري. اوبـ عالي مالڅرځایونه په وفرت

ۀ اوبو لگولو د موخو لپاره دا ډېـره آسانه چاره ده چې له سیند څخه ورته اوبـ

راوړول سي، پخوانۍ لرغوني نښي څرگندوي چې پخوانیو خلکو دا کار کړی 

دی خو اوس ټول له یوې مخې له زوال سره مخامخ دي دا ویالې له همدې 

د سیستان د . پر دې سیمې د غفلت او زوال خپور سیوری سیمې تـېـرېدلې

گاونډۍ سیمې له سمسورتیا او صنعت سره په متقابل تضاد کې ده. دا ټول د 

فارسي سیستان د والي  کړو وړو او چار چلند ته نسبت ورکړل سوی دی چې 

ـې ئـې په غال له ځان سره یوړل او هغوی ته ئډېري فارسي نژاده بزگران 

ې  نویو الس ته راغلو سیمو کې ځایونه ورکړل او د هغو خلکو پر سیستان ک
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ـې له ئـې چپاو او بریدونه وکړل چې فارسي سیستان ته ئځمکو او کورونو 

سیمو ته کډه وکړي. هوکات ۀ ـې چې ددئتللو سرغړونه وکوله ځکه غوښتل 

د استوگني کلي درلودل او د ژمي او پسرلي په موسونو کې به دا  ۱2پخوا 

یمه د افغانانو )نورزیو او اسحاقزیو( کوچیانو په کـېـږدېو ډکه وه، خو پر س

ځای ته مخه ۀ سیستان باندې د فارس له برېدونو وروسته دغو خلکو بیا دغـ

ده کړې او پینځه کلي خو ال بیخي متروکه دي. واقعیت دا دی چې هوکات ۀ نـ

 اوس تقریباً له خاورو سره یو دی." 

ز کال کې د افغان سرحدي تحدید کمیسیون ۱88۴څخه په له دې عالقه دارۍ 

ـې ښکارېـدل چې سیمه ال نوره پسې بدتره ئتـېـر سو او له شرایطو او حاالتو 

یادېـږي )الش یوازې ۀ ورانه ویجاړه سوې وه. هغه دښته چې د جوین په نامـ

دا مایلو پورې ارته ده.  ۷تر  ۶مایله اوږده ده او له  9یا  8د کال نوم دی( 

دښته له سره تر پایه د بیالبیلو لوړو سطحو په لمنو کې راچاپـېـره ده خو تر 

ده. ددغو لوړو سطحو ژۍ ۀ فیټو پورته لوړه نـ 80ـې له ئټولو لوړه سطحه 

شخې او ستوغې دي او په عام ډول السرسی ورته سخت دی. دې دښتې ته 

ځغلي او د دښتې فراه روډ، له شمال لویدیځې څنډې ننوځي او مخ په لویدیځ 

له یوې پراخې خولې څخه د سیستان صبري هامون ته ورغورځي. پیکاک دا 

 دښته په الندې ډول شرحه کوي :

په  ۱تر شلو تر  ۱څخه یو نیم مایل سړک په څو آسانو له « له تخِت رستم" » 

اوترایي گانو وروسته د لوړې سطحې دښتې یعنې د جوین دښتې ته  ۵

فیټه لوړه ده. دې سطحې ته له ختلو  2۵0څخه  ورخـېـږي چې له هامون

وروسته په اتم مایل کې الره ددې لوړې سطحې شمال لویدیځې ژۍ کې په 

ۀ یوې نرمې چړایي کې د جوین دښتې ته کوزېـږي. ددې لوړې سطحې پراتـ

له یوې ژۍ څخه تر بلې له ختیځه تر سویله او له لویدیځه تر شماله ده چې په 

ـې پورتنۍ پټه او ئږ چاوده لري. دا سطحه دوه پټې لري یوه قاعده برابره خو ل

ـې کرار کرار دښتې ته شیوه سوې ده. که تاسو هم د لوړې پټې او هم د ئبله 

کوزنۍ پټې له سره وگورئ نو د جوین ټوله دښته لیدالی سئ. د لوړې سطحې 

ایله م 9مایله پلنه له شماله تر سویله او له ختیځه تر لویدیځه  ۷دغه دښته 

له دښتې او له سویل او ختیځ ۀ اوږده ده او په شمال لویدیځه برخه کې د پنجد

ـې مخه د ئلوري د جوین له دښتې سره نښتې ده او سویل لویدیځ لوري ته 

 نیزار خواته خالصه ده چې د هامون په لویدیځ کې واقع دی. 

له د جوین ددښتې سویلي برخه په خپلې ختیځې ژۍ کې ظاهراً  یوې درې 

شمالي برخې څخه جال کړې ده. د جوین ددښتې د یوې ژۍ له پاسه لویه لوړه 

دفاعي ۀ مایله پراخه وي له پوځي اړخه ښـ ۵سطحه چې کــېــدای سي 
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ـې له لویدیځه د شمال لور ته ده. دغه دفاعي موقعیت ئموقعیت لري چې مخه 

ده او په فیټه لوړه  80د جوین د دښتې له پاسه له خپلې لوړې څنډې څخه 

فیټه لوړه ده؛ ددې لوړې سطحې له پاسه  30خپلې پراخې کښتنۍ کرښې کې 

سته او احتیاطي ځواکونو ته د لوړې سطحې ۀ بله کومه لوړه مسلطه سطحه نـ

محافظتي ځای ورکوالی سي. ددې لوړې سطحې څوکه د توپخانې ۀ پر سر ښـ

ځواک لپاره موقعیت لري؛ ددې ځای کښتـنۍ برخه د پلي ۀ ځواک لپاره ښـ

دفاعي کرښه ورکوي. ددې لوړې سطحې خاوره روښانه شگلنه د رس ۀ ښــ

مایله پراخه ده او خالص  ۷خاوره ده چې لږ جغل هم لري. دا لوړه سطحه 

ټکي څخه چې لږ د اوښانو د خوراک بوټي دي یا د ۀ مخ لري او یوازې له یو

یغ په نیغه د بیرته شا لري. دا ځای نۀ ده بل دفاعي پوښښ نـۀ اوبو لگولو ویالـ

ابراهیم آباد سړک دی  –اساسي کرښه چې د تخِت رستم « عقب نشینۍ»تگ 

تر پوښښ الندې نیسي. د بیرته شاتگ لپاره بل سړک هم سته یعنې الش څخه 

تر چالباگي
۱
موقعیت کیڼه ۀ او بیا تر خاش یا چخانسور پورې سړک دی. ددغـ 

سي. دا ۀ ه او اړول کـېـدای نـجناح په خاص ډول پر هامون باندې سپره د

موقعیت د هلمند له ښۍ غاړې څخه د هر ډول تعرضي پرمختگ مخه چې له 

له الرې راځي بندوي. خو هغه سړک ۀ بیرجند، زکین او یا فراه څخه د پنجـد

چې د تخِت رستم او چالباگي له الرې له فراه څخه راځي باید تقویت سي او 

واچول سي چې په خپلې ښۍ جناح کې  که ونیول سي دلته باید یو ځواک

سړک په خاص ډول تر څار الندې ونیسي. که دا جناح ټینگه سي دا امکان 

برابروي چې ځواکونه د هامون ختیځ لور ته شا تگ وکړي او بیا د هلمند 

 سویلي غاړې ته د کمال خان د بند له الرې الړ سي.  

ی کمال خان وو د ال ش جوین بنسټ ایښودونکی یا مؤسس اسحاقزی دران

ـې ونیو. له کمال ئد سلطنت پر مهال « ژ –بابا »ـې د تیمور شاه ئچې الش 

لگوله او ۀ یو زوی پاتې سو، رحمدل له چا سره ډډه نـۀ څخه د رحمدل په نامـ

 –شاه بابا »زوی، صالح محـمد د تیمور ۀ ـې چنداني نفوذ درلود، خو ددۀ ئنـ

وړ سړی وو او د کلونو کلونو لپاره معتمد او د خوښې « محـمود»د زوی « ژ

په بیالبیلو برخه لیکونو کې ورسره ملگری وو. کله چې محمـود  ۀ ـې د هغـئ

ز کال کې سلطنتي تاج پر سر کښـېـښود نو خپل وفادار خدمتگار ته ۱8۱0په 

ـې د شاه پسند خان لقب هم ورکړ. ئـې هوکات په تیول کې ورکړ او څنگ ته ئ

قه داري په ډېرې سختۍ له فلک وهلي وران ویجاړ په دې وخت کې دا عال

حالته بیرته ورغول سوه، د گوډ تیمور د یرغل له ورانیو وروسته  دا ځای 

                                                 
۱
 - Chalbagi 
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یوازې د نورزیو او نورو کوچیاني قومونو د ژمي تیرولو ځای وو. ددې 

عالقه دارۍ نوي څښتن په چټکۍ سره د الش کال د هغې د ورانیو د پاتې 

ـې د جوین حصار په دښتې کې جوړ ئودانه کړه او هم شونو پر سر له سره 

مایله لیرې واقع ده. همدا شان  3کړ چې د سیند د مقابل لوري غاړې څخه 

 کاه او څو نورې مهمې کال گانې له سره ورغولې. ۀ نوموړي د قلعـ

صالح محـمد خان د خپلې خیر ښـېـگڼې شیطاني نبوغ هغه مهال په اثبات 

ـې ئح خان په نیولو او مثلـه کولو یا ټوټه ټوټه کولو کې چې د وزیر فتۀ ورساو

ـې ئد اقتدار وروستۍ کرښه « بابا»مشوره ورکړه او په دې سره د احمد شاه 

پاکه کړه. په دې پسې صالح له محـمود څخه زړه تورن او خوابدی سو او له 

 ـې خپله مخه خپلې کال ته واړوله اوئشاه شجاع سره یو سو، خو په دې پسې 

ـې غوره کړه. ئوخته پورې بې طرفې او گوښي توب ۀ الش ته راغی او تر یو

بل زوی حاجي فیروز الدین دا مهال د هرات والي وو « شاه بابا ع»د تیمور 

ـې ئـې الش جوین تر خپلې سلطې الندې راولي نو له دې کبله ئاو غوښتل 

م پوپلزی وو، خپل له سر او ځان تیر عقیدتمند ، دوست محـمد خان، چې په قو

چې الش جوین ونیسي. صالح محـمد خان ځان جوین په ۀ الش جوین ته ولـېـږ

ته دې اجازه ورکړل سي چې په الش کې پاتې ۀ چې دۀ دې شرط ورته وسپار

سي. خو کله چې هرات ته د دوست محـمد خان پوپلزي د ستـنـېـدلو وخت 

وگه وویل چې دی نور ـې په سپینه او ډانگ پییلې تئراغی نو صالح محـمد ته 

سي کوالی په دې والیت کې د پاتې کـېـدلو کړاو پر ځان ومني او له دې ۀ نـ

وروسته صالح محـمد خان کندهار ته د کندهار والي پناه یوړه. کامران په 

او په دې ۀ بـېـړه صالح محـمد خان د خپلو چارو د عمومي مدیر په توگه وټاکـ

مهال کې د ۀ ې پاتې سو. کامران په دغـموقف کې تر نهو یا لسو کالو پور

ۀ هرات والي سو او صالح محـمد خان چې دا مهال د شاه پسند خان په نامـ

ـې د ئـې بیرته الس ته راوړي او له دې ځایه ئخپلې پخوانۍ مینې ۀ یادېـد

ۀ فیروز الدین کسان وایستل. له کامران سره د صالح دوستي او انډیوالي نـ

ۀ بر عکس یو ځل دی په هرات کې ونیول سو او ښـ ماتـېـدونکې وه. خو

وځپل سو. په دې پسې  نوموړی د فارس خاورې ته وتـښـتـېـد او له هماغه 

ځای ته څو څو ځله لښکرې راوستې او د جوین، فراه او ۀ ـې خپل زاړئځایه 

ـې کول. خو له دې سره سره نوموړی ئنورو ځایونو نیول او له السه ورکول 

سو چې الش ونیسي او ځان هلته ټینگ کړي. په دې ۀ بریالی نـ هیڅکله په دې

او فراه ۀ ـې خپل وزیر وټاکـئپسې کامران بیا ورباندې عنایت وکړ او دا ځل 

په پای کې ۀ. ـې الش ځان ته وساتـئـې ورته ورکړل خو په حسادت ئاو جوین 

ښـېـښود ـې د کامران مخې ته یو کاغذ کئشاه پسند خان نور ستړی سو. او بیا 
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ـې کړي، په لیک کې غوښتنه سوې چې تصدیق کړي د الښ ئچې السلیک 

ده او نوموړي دا غوښتنه  ددې لپاره کړې چې غواړي چې خپل ۀ کال دد

 عزت او درنښت په خپل قوم کې وساتي. 

له دې یو کال تـېـر سو، په دې مودې کې کامران یاد سوی کاغذ هـېـر کړی 

ه پسند پیام رسوونکی الش ته  د والي په عنوان د کله چې یو ناڅاپه د شا وو،

خان له  لیک سره راغی، نو دا لیک مهر سوی او نوموړي شهزاده السلیک 

کړی وو او غوښتنه سوې وه چې کال دې ور وسپارل سي، د لیک عمومي 

ټاکل سوي تن ته وسپارل سي. والي دا ۀ فحوی او معنی دا وه چې کال دې دد

وله : کال وسپارل سوه او شاه پسند د سترگو په رپ کې  کال په بشپړ ډول ونی

اقدام پر ضد ۀ ـې بغاوت پیل کړ، او د هر هغـئکال ته ورغی او له دې ځایه 

ـې وکړ، له دې سره سره کامران ئمقاومت ۀ پر وړاندې کارول کـېـدۀ چې دد

ـې په خپله کوښښ وکړ چې جوین او الش ئځله او دوه ځله ۀ یا اتـۀ اوو

 ه کړي.  محاصر

 

څخه  هوسا او بې تکلفه ۀ د کورنۍ په نزول او له هغـ« ژ –بابا »د احمد شاه 

په ډېرې آرامۍ د خپل عمر تر ډېر زړښت پورې  شاه پسند خانپاتې سوي 

ۀ ځایناسی ددۀ ز کال کې مړ سو. دد۱8۵0په الش جوین کې ژوند وکړ او په 

ز د ۱8۶0او  ۱8۵0ز کال کې مړ سو. د ۱88۱احمد خان سو چې په ۀ ورار

ناآرامو او منقلبو کلونو په اوږدو کې احمد خان د هرات د وزیر یار محـمد 

ـې د فارس خوا ونیوله. احمد خان تر خپل مرگ ئخان خوا ونیوله او ورپسې 

مخکې ټولو کلونو کې د برتانوي دولت جیره یا مقرري تر السه کوله او کله 

تو وو چې د ایوب پر ضد زموږ چې برتانوي ځواکونو کندهار ونیو دی چم

تنه راټول  3000ترڅنگ د جگړې ډگر ته راسي. ویل سوي چې نوموړي 

ځایه ال مخکی راغلی وو. دا د برتانوي ځواکونوله ۀ کړي ول او ان تر یو

ایستلو مخکې پیښ سول او کله چې له کندهاره د برتانویانو د وتلو پریکړه 

 ژ( –رڅخه وسو وسوه نوموړی په یاد راوړل سو. )مننه و

ۀ مشر زوی شمس الدین ددۀ د نوموړي له مړینې ډېـره لږ موده مخکې دد

، باور ۀپټ تحریک یا پټې پارونې په لړ کې وواژۀ دویم زوی غالم حیدر د یو

وو. ۀ دا دی چې دغـه محرک یا پاروونکی محـمد حسن د احمد خان تر

ان هم همدا مهال مړ تهران ته وتښـتـېـد او احمد خ« ژ–غالم حیدر »وژونکی 

ځای نیولو ته پـښه وړاندې کړه. له ظواهرو ښکاري ۀ سو او محـمد حسن دد

 چې غالم حیدر د الش جوین د خلکو په منځ کې شهرت درلود.  
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د احمد خان
۱
له مړینې وروسته داسې گډوډۍ رامنځته سوې چې امیر ورڅخه  

ای کړل او له ـې سرتیري ځای پر ځئگټه پورته کړه او په الش جوین کې 

ز کال کې ددې ۱88۴هماغه وخته راوروسته دلته دا سرتیري پاتې دي. په 

سرتیرو بولندوی په ځانگړې توگه د سیمې حاکم وو او ملکي او جنایي 

 د محمـد حسن په الس کې وه.  ۀ اداره تش په نامـ« ژ -قضایي »

مدد »: " ویل سوي چې د کورنۍ په ځوانو غړو کې محـمد مدت  ِمرک وایي

سته ۀ خان د گلزار خان زوی ډېـر وړ او کاري سړ وو. هیڅ شک نـ« ژ –

درلود او تر هغو ۀ چې محـمد حسن خان د خپل سلف په اندازې چنداني نفوذ نـ

ً ددۀ حاالتو الندې چې د ـې ال نور هم ئموقف ۀ مشري ترالسه کړه طبعا

ړاندې سوړ پر وۀ خپل قوم او وگړو په عام ډول ددۀ ضعیف کړ. ظاهراً دد

 نظر درلود."

ز کال کې مړ سو. کله چې د سیستان مأموریت په ۱88۵محـمد حسن په 

ز کال کې له دې سیمې لیدنه وکړه مدد خان د الش جوین ۱90۴ – ۱903

محـسن خان په خپل قوم کې تر « درگ»د اکا زوی د ۀ حاکم وو. دی او دد

 ږي ناست ول. ټولو ډېر نفوذ لرونکي کسان ول خو د یو بل وینو ته ت

 

ژ : دا د دُرانیو یوه قبیله ده. ددې قبیلې یوه څانگه )  –ساکزی  اسحق زی :

 چې د ساکزیو په ډول ویل کـېـږي( په الندې ډول ده : 

 هوازي مندیزي میسري خیل )خان خیل(

 

ژ( د اسحق زیو د مشرانو په منځ کې الندني مقامونه  –احمد شاه )بابا 

 موروثي کړل :

 د آسونو د ساتنو لوی مشر پانمیر اس ۱

د یساول یا پیش قراولونو  پـَـره وال  2

لوی مشر
2

 

 د ښکاریانو لوی مشر میر شکار 3

ۀ داروغـ ۴

 شتران

Darogha of 

camels 

 د اوښبانو لوی مشر

                                                 
۱
سي متن کې د احمدشاه له د ژباړونکي یادونه : دلته لیکوال یوه ډېـر لویه تـېـروتنه کړې ده. په انگلی -  

احمد خان له مړینې وروسته گډوډۍ ۀ ـې د هماغـئـې لیکلي دي حال دا چې موخه ئمړینې وروسته گډوډۍ 

 ۀ دي. او نیغ په نیغه احمد خان ولیکـ
2
باید د  vanلیکل سوی او زه گومان کوم چې  leader of the vanیادونه دلته په انگلیسي متن کې  -  

vanguard  دا مې دلته د احتیاط په پار یادونه وکړه  -پیشقراول یا یساول یا د لښکر د مخکیني ډلگی دییعنی

 ژ -که له ما څخه تیروتنه سوې وي دوستان دې اصالح کړي 
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د اسحاقزیو اکثریت په پُشِت روډ کې استوگن دي او دلته د صاحبداد خان د 

کورنۍ استوگنې دي  ۷000ه عام ډول ددوی بومي مخبر د راپور له مخې پ

 چې په دغو ځایونو کې دي : 

 2900 گرشک 8۱0 زمینداور

 2000 گرمسیل ۱290 نوزاد

 ۷000 ټول ټال

پر دغو اسحاقزیو سربیره په الش جوین کې هم اسحاقزي سته. پیکاک یوازې 

، کورنۍ ښیي ۱000د جوین د کال او کلي د افغان اسحاقزیو وگړو شمــېــر 

کورنۍ  ۱۵0خو میتلند تر دې شمـېـرې دېـره کښته شمـېـره ښیي او وایي چې 

 200قوم ۀ د فارسیوانو کورنۍ دي. همدا شان د همدغـ 300د اسحاقزیو او 

کورنۍ د هرات په والیت کې میشتې دي )وگورئ د هرات ټوک( او هم غټ 

رمې لري، شمـېـر کوچیان دلته میشت دي چې د خپلو پسونو ډېرې لویې لویې 

ز کال کې د شهرک په درې کې لیدلي دي ۱88۵میتلند دا سیمه او وگړي په 

 )آی. بي. سي، اې. بي. سي.(

 

 :  وگړي

ز کال کې د فراه روډ د اوبو د دایمي کمـېـدلو او قطع کولو له کبله ۱88۴په 

ددې سیمې نیمایي وگړي فارسي سیستان ته مهاجر سول او ال تر اوسه روان 

کورنۍ وې چې  ۱000ال ددې سیمې د استوگنو وگړو شمـېـر دي. هغه مه

عمدتاً دراني اسحاقزي له یو شمــېــر تاجیکانو او د پوپلزیو څو کورنۍ او یوه 

ز  کال کې د ۱90۴ – ۱903یا دوې د هندوانې کورنۍ وې. کله چې په 

ـې په ئسیستان د مأموریت غړو له دې سیمې لیدنه وکړه د وگړو شمـېـر 

ادونو شویو حدودو کې وو. خو د تاجیکانو شمـېـر د نورو هغو په همدغو ی

 پرتلې یو لږ څه جگ سوی وو. 

له سمور نور کښته خوا ته د ټول کلي د سیستان په لگن یا آبریز کې راځي. 

ِمرک وایي، " اساسي کلي د درانیانو د اسحاقزیو د کورنۍ د مشرانو تر منځ 

ر، درگ او لفتان کې دی؛ حال دا ویشل سوي دي. محـمد حسن خان په سمو

عبدالوهاب او خیرآباد او ۀ چې صمد خان خپل ځانته جوین  ساتلی دی. پنجد

دومبولي پوپلزیو نیولي دي. د ځمکو څښتنان د دولت د مالیاتو له وضع کولو 

وروسته د حاصل یو په دریمه برخه اخلي چې د ټول حاصل یوه په پینځمه 

او د ځمکوال برخې ورکړل سوې پاتې برخه برخه کـېـږي. کله چې ددولت 

ـې کروندگر اخلي. که کروندگر خپله ځمکه په اجاره ورکړي وي د دولت او ئ
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د ځمکوال د ونډو له اخیستلو وروسته پاتې نیمایي برخه اخلي؛ اجاره دار 

غوایان راوړي، قلبه کوي او د کرلو لپاره د جوارو نیمایی تخم راوړي. دا 

ۀ د حـمد حسن خان ته د جاگیر په ډول ورکړل سوې ده؛ټوله عالقه داري م

ددې برخې یوه په دریمه د گلزار خان زوی ته ورکړې ده؛ د حسن خان ټوله 

برتانوي کرنسي ده.  ۵000کندهاري روپۍ =  ۱0000تخصیص سوې مالیه 

کندهارۍ روپۍ مستمري اخلي. دی  8000پر دې سربیره نوموړی د کال 

هر کله چې غږ ورباندې وسي د خدمت لپاره ۀ تنه سپار ۷۵مؤظف دی چې 

 چمتو کړي."

 :   سرچینې

هغه مهال چې د سیستان لگن په وچې کې راگیر سمندر وو، د جوین دښته 

ـې مصب وو. اوس دا ئ)وگورئ : پورته( یو  کم عمقه خلیج وو او فراه روډ 

دښته یوې پراخې، وچې، لوڅې او متروکې سیمې ته ورته ځای دی چې په 

ټو بوټو پوښلې ده خو ورسره ددې دښتې ډېرۍ برخه پټیو نیولې ده. میتلند د ټی

وه لیدلې ۀ ز کال د نوامبر په میاشت کې( دلته د کروندې کومه نښه نـ۱88۴)

مایل په گرد چاپیره ۀ د تیر کال حاصالت په بشپړ ډول نقصان کړی وو. د یو

ً م نفرده دیوالونو باندې واټن کې د جوین دښته د ورانیو په پاتې شونو عمدتا

ـې د بادي ژرندو دي ډکه ده؛ د جوین څیره ال تر اوسه همداسې ئچې اکثریت 

پاتې ده. ددې سیمې د متروک کیدلو دلیل ظاهراً دا دی چې فراه روډ پخوا د 

ز کال په شاو خوا کې له  ۱880برابرولې خو د ۀ کرهڼې لپاره پریمانه اوبـ

ز کال ۱8۷2وگرځولې. بیلو د ۀ خلکو اوبـ دې سیمې پورته د فراه د ولسوالۍ

یارډه ارت دی او  ۶0د مارچ په میاشت کې ددې سیند په هکله وایي چې سیند 

تر نیمایي زین پور ۀ مایله لیرې اوبـ 3په نیمایي الره کې پورته له جوین څخه 

رسـېـدې. کله چې د افغان سرحدي کمیسیون ډله راغله یوازې له یو څو ۀ نـ

په شرایطو کې دغه بدلون فصلي بدلون ته الره نور سیند وچ وو. ډنډو پرته 

ـمي بهیر د خپلو ئمومي او بله دا چې د فراه ځمکوالو کلیو د سیند د اوبو دا

ځمکو د خړوبولو لپاره  راگرځولي دي. ددې ځای پخوانی وفات سوی مشر 

و د ـې د اوبئاحمد خان یو ځواکمن سړی وو او کـېـدای سي د فراه پر کلیو 

له مرگه وروسته الش جوین ۀ راگرځولو په پار بریدونه کړي وي خو د هغـ

کاله مخکې دا سیند د څو پرله پسې کلونو لپاره د  20له بده پسې بدتره سو. 

ټولو کلونو په اوږدو کې وچ وو. اوس ددې سیمې کروندگري ټول د سیالب 

اوبو جوړ سوي  په اوبو پورې تړلې ده، سیالب د خپلې الرې په اوږدو کې د

بندونه له ځانه سره وړي او د جوین پر دښتې باندې را اوړي چې دا ټوله 

فیټو ژوروالي پورې پټـېـږي. د سیمې د ځمکې د  2تر  ۱دښته په اوبو له 
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په یوه ورځ کې راځي او تر ۀ سطحې د لوړوالي په پام کې نیولو سره اوبـ

ږي. بیا تقریباً په دوه وو څلورو او لسو ورځو پورې ددښتې پر مخ پاتې کـېـ

ـې کلکه ئوي او په ورپسې درو میاشتو کې ځمکه ۀ نـۀ اونیوکې دښته کې اوبـ

ـې تگ راتگ کـېـدای سي. خلک دلته هر څومره ئکـېـږي او پر مخ باندې 

چې ژر کوالی سي تخم شیندي او دا ددوی په بخت او طالعو پورې اړه لري 

ال دلته یو شمــېــر کاریزونه ول خو چې گوندې حاصل ورڅخه واخلي. یو مه

ـې د مارچ یا اپریل په میاشتې کې دی؛ د ئاوسمهال ټول بند دي. سیالبي فصل 

ۀ دسمبر او اپریل د میاشتو ترمنځ کله ناکله بارانونه کـېـږي خو چنداني ډېر نـ

 دي. 

مونډه  ۱000کال کې ۀ جگړن ریند اټکل کوي چې ښایي الش جوین په ښـ

مدې اندازې وربشې حاصل وکړي. دلته د پسونو لویې لویې رمي غنم او په ه

لیدل کـېـږي چې شاو خوا څري او همدا شان یو شمــېــر نور کورني څاروي 

سته. ددې سیمې د حاصالتو تر څنگ غالت جوین ته وړل کـېـږي او یا 

 ۷راوړل کـېـږي او یا هم په آسانه له سیستانه ورته راوړل کـېـږي. جوین کې 

ۀ دي ژرندې دي، هره ژرنده په څلورویشت ساعتو کې شل مونډه غنم اوړبا

ژرندې دي. سون توکي او د  ۱9ـې ټول ټال ئکوي. په نـېـږدې چم گاونډ کې 

 اوښانو څړځایونه د ټول فراه روډ په اوږدو کې پریمانه دي. 

پیکاک د الش او جوین کال گانې په دې ډول شرحه کړي دي : " د جوین کال 

یارډو کې د  200یارډه په  ۱۵0و جوړه یوه پخسه لرونکي کال ده چې له خټ

فیټو پورې لوړه ده ودانه  ۱۵یوې مصنوعي غونډۍ پر سر چې له لسو تر 

سوې او په هر گوټ کې هماغه دودیز برجونه او د کال څلورو واړو مخونو 

ته په فواصلو کې نور برجونه لري. د دیوالونو لوړې څوکې د ځمکې له 

فیټو پورې لوړې دي. دیوالونه په سرنیو  ۶0تر  ۵0ي سطحې څخه له مستو

فیټه پریړوالی لري. د کال له  ۵فیټه پرېـړ دي او په بیخونو کې  2پخسو کې 

فیټو  2۵تر  ۱0دیوالونو دباندې گرد چاپیره یو خندق کیندل سوی چې له 

د خټو فیټو پورې ژور دی. د خندق پاسني شیبونه  ۱0تر  ۷پورې ارت او له 

او خاورو په محافظتي خاکریزونو ډک سوي چې د خپلې مخې له مستوي 

فیټه لوړ دي او دا د گزمې لپاره یو ځای جوړوي او له  ۱۵سطحې څخه 

همدې ځایه چې د شیب له باندنۍ برخې سره په کرښه کې ده  کوالی سي 

مدافعوي اور وکړي. د خاورینې غونډۍ  شمالي مخ د باندني شیب د ژۍ له 

فیټه لوړ خاکریز باندې ټینگ سوی او یو ډول محافظتي پوښښ الره،  20ره س

 ورته جوړوي. 
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" د اساسي دیوال په پورتنیو لسو فیټو او برجونو کې مورچلونه یا تیرکښونه 

ـې ئایستل سوي دي. کال ته د ننوتلو الره یا د کال دروازه چې دواړو ډډو ته 

جوړ ۀ د نورو ځایونو په پرتلې ښـدوه برجونه مسلط سوي ډېـر ټینگ دي او 

ـې د ئسوي دي. کوټې ددیوالونو په اړخونو کې له دننه جوړې سوې او چتونه 

لرگیو دي. د کال لویدیځي خوا ته کال ته نـېـږدې د خندق ژۍ ته یو لوی کلی 

لري. په کال کې دننه شپږ ۀ دی. په نورو خواوو کې له کال دباندې څه شی نـ

ـې د خندق په بیخ کې دي. د ځمکې له مستوي سطحې ئ دیوالونه دي او نور

 دي. ۀ فیټه کښته اوبـ ۱9

ده چې له نـېـږدو د توپخانې ۀ " پر کال باندې کومه بله لوړه سطحه مسلطه نـ

تر اور الندې راسي. کال ته تر ټولو نـېـږدې لوړه دښته د پنجِده دښته ده چې 

ې ده. کال په خپل اوسني حالت مایلو پورې له کال څخه لیر 3له دوه نیمو تر 

کې له ناڅاپي برېدونه او نیولو څخه خوندي ده، په بله وینا په آسانۍ نیول 

سي. اصلي دیوال په څوڅو ځایونو کې چاوده کړه وه خو اوس ۀ کـېـدای نـ

ـې د لومړي او اصلي کار په پرتلې بې ئبـېـرته رغول سوي دي خو کار 

او په لویدیځ مخ  دیۀ ې دیوال هم متداوم نـخونده دی. د خندق له پاسه د گزم

 کې بومي کلی هم دیوال ته پوښښ ورکوي. 

کال د پنجِده دښتې ته ډېـره نـېـږدې ده، دغه نـېـږدېوالی د اوسنۍ کال د 

دلیل او توجیه کـېـدای سي ځکه دا ځای د هر ۀ موقعیت د غوره کولو لپاره ښـ

مل چې ددوی په الس کې مناسب ډول استحکامي کال لپاره نظر په وخت او تأ

ځای وو. که تاسو د پنجِده ددښتې له پاسه دښتې ته وگورئ له هماغه ځایه په 

هر واټن مو چې غوښتي وي مناسب مدافعوي موقعیت موندالی سئ. په 

بـېـړنیو حاالتو کې دا کال په آسانۍ او د لږ کار په کولو سره کـېـدای سي په 

ي. یوازینی کار چې باید لومړی تر سره سي د ټینگې استحکامي پوستې بدله س

کال په لویدیځ مخ کې دې کلی له دې ځایه لیرې سي، لږ ډول ډول نور واړه 

واړه کارونه سته چې په اساسي دیوال باندې په ځانگړې توگه ددیوال په ختیځ 

مخ باندې باید وسي؛ د شیب له پاسه د خاکریز د دیوال بشپړول او د کال له 

اړیکو د ساتلو لپاره د اضافي معبرونو جوړول هم نور کارونه  منځ سره د

دي؛ خندق دې نور هم ژور سي او ډډې دې وکیندل سي؛ د توپونو لپاره دې 

موقعیتونه جوړ سي؛ او که وخت موقع ورکړه نو د دیوالونو په گوټونو یا منځ 

اجازه ۀ کې دې نور  استحکامي ځایونو جوړ سي.  که د فراه روډ اوبـ

کاریونه په لږ کار ورسره نښلول سي ۀ کړي کــېــدای سي یو شمـېـر زاړور

راوستل کـېـږي ترڅو خندق لوند وساتل سي او ۀ او په دې سره خندق ته اوبـ

یا د گرد چاپیره دښتې هره برخه تر اوبو الندې راوستالی سو. د کال له 
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ي غونډۍ لویدیځ مخ څخه درې سوه یا څلور سوه یارده هاخوا د یوې مصنوع

پاتې شوني سته چې شاه کامران هغه مهال د خپلو توپونو لپاره د مسلط 

ـې دا کال محاصره کړې ئکاله مخکې  ۷0موقعیت په پار جوړه کړې وه چې 

 یادېږي. ۀ دمي په نامـ –وه. دا غونډۍ د دم 

 :  د ال ش کال

الش کال مایله کښته د فراه روډ پر ښۍ غاړه باندې د  2له پنجِده څخه نـېـږدې 

واقع ده چې د پنجِده له دښتې څخه د تسلط په لرلو د یوې پوزې په پای کې 

ً د ۀ جوړه سوې ده.  دا کال تش په نامـ افغان خاصه دارانو  300یا اسما

ۀ تنه لري نه کومه مفرزه لري او نـ 80گارنیزیون ده؛ چې اوس یوازې 

 توپونه. 

سي د یوې پوستې په توگه  ده یوازې کـېـدایۀ دا کال هیڅ د ارزښت وړ نـ

ورڅخه د آسیایي وسلوالو پر وړاندې چې کم زورې وسلې ولري لکه فتیله یي 

توپک ولري کار واخسیتل سي او د هر بل ډول ځواک پر وړاندې چې 

ځای کې چې کال جوړه سوې ۀ پیاوړي توپک ولري دا ځای بیکاره دی. دغـ

سطحه ورباندې مسلطه ده ده دا هم بې ارزښته ده ځکه د اساسي دښتې لوړه 

ـې په خپلو ابعادو کې راغونج یا منقبض سوی دی او دا ابعاد په ئاو په ځای 

ـې لوی گړنگ چې د رالویدلو په ئشدت ال نور تنگـېـږي لکه په ختیځ کې 

ـې د رالویدلو تر گواښ ئحالت کې دی او د کال د ختیځې ډډې ټول دیوال 

 الندې نیولی دی.

رخه چې کال ورباندې والړه ده قسماً له اساسي لوړې ددغې پوزې وروستۍ ب

تنگ او ټیټ خط الراس په وسیلې جال سوې ده. په خپله ۀ سطحې څخه د یو

کال باندې اساسي لوړه سطحه له شمال او شمال لویدیځ لوري د توپک د ډز په 

واټن مسلطه ده. او له همدې لوړې سطحې څخه ان د کال ټیټـنۍ برخه هم تاسو 

 سئ.  لیدالی

ده چې د پوزې د لوړې له پاسه جوړه « باال خانه»په کال کې یوه کوچنۍ 

سوې چې د تگ راتگ لپاره ده په بله وینا د کال په هغې کښتنۍ برخې کې ده 

چې له عمومي لوړې سطحې سره نښتې ده. د کال دغه کښتنۍ برخه الندې د 

یو نری  ـېئپوزې پر ستوغ ځوړي یا شیب باندې راغلې چې گردچاپیره 

 ـې دیوال دفاعي وسطي کرښه جوړوي. ئدیوال راتاو کړی دی او ور ها خوا 

د کال په کښتنۍ برخې کې په بله وینا په کښتنۍ کال کې یو ضعیف برج دی. 

شمال لویدیځ دیوال او دا یاد سوی برج بیا هم ددې لپاره لوړ سوی چې د کال 

ورباندې وسي. کال له کښتنۍ برخې څخه پورته لوړې برخې ته تگ راتگ 

ته د ننوتنگ الره یا د کال دروازه د کال په کښتنۍ برخې د کال په سویلي 
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 فیټه لوړه ده او یوه مقوسه دروازه ۱0دیوال کې ده چې د فراه رود له غاړو 

ده، دا لومړۍ دروازه ده، همداسې وړاندې بله مقوسه دروازه راځي چې 

د سیند له « تختگاه» مورچل یا پورتنۍ برخې ته الره ورکوي. د پورتنۍ کال

درجو په اندازې( ستوغ  ۴۵فیټه لوړ دی. د پوزې لویدیځه ډډه )د  90غاړې 

والی لري چې پرې یوې تنگې، درې ورته ځای باندې ور شیوه سوې ده : 

ختیځه ډډه یو عمودي گړنگ دی چې نیغ په نیغه د دیوال له بیخه کښته د سیند 

. گړنگ په خپله د رس له شگلنې خاورې پر غاړې باندې ورکوزه سوې ده

جوړ دی او په شدت مخ په نړیدو دی؛ ددې د نړیدلو د لویې برخې کرښې 

ـې تقریباً په ئخپله پښه ال وختي د سیند غاړې ته رسولې ده، او یوه برخه خو 

بیخ باندې خړېـږي. د گړنگ په بیخ کې د چاودېـدونکو موادو څو چاودنې 

برخه او د کال ختیځه ډډه الندې راورغورځوي، دا کوالی سي د گړنگ ډېره 

دیوال په ډېریو برخو کې د گړنگ پر څنډې باندې راغلی دی. ټول دیوالونه 

په نري او کم دوامه حالت کې دي او په دېرې سختۍ به په ډېرېو برخو کې د 

دافغانستان ] افغان جرمن آنالین،.توپ یوې مرمۍ ته مقاومت وکوالی سي

 [۷0و68،69 بخش خی ژورنال،سیاسی اوتاری

 

 دال ش اوجوین اوچخانسورد نظامی ارزشت:

د توپ څو مرمۍ به ټوله کال له خاورو سره یو کړي، او که په خپله له کال 

څخه دننه دباندې ته د ټوپ ډز وسي هغه به هم کال نسکوره کړي. دا کال له 

یارډه  ۱22 یارډه ارتوالی لري او له شماله تر سویله ۴0ختیځه تر لویدیځه 

ده. فراه روډ د کال په ختیځ کې د گړنگ په بیخ کې بهـېـږي چې د کال لپاره د 

اوبو سرچینه ده. د کال په سویل کې د څو مایلو لپاره پراخه نیزاري ځمکه 

غځـېـدلې ده او د جوین پلنه او مخ خالصې دښته د کال په ختیځ کې ده. له 

)نـــِـه
۱

پیرمان»تر «  
2

کال الندې تـېـرېـږي همدا شان له تللی سړک تر « 

 نصیر آباده سړک هم تر کال الندې پرمخ ځي.  

ځایه ۀ یوازې د ځمکني جوړښت له سرسري کتنې او ارزونې وروسته تر هغـ

چې شوني ده تصدیقوالی سم چې د الش جوین د نـېـږدې چم گاوند ارضي 

اندې )نــِـه( څخه د دښمن د تعرضي پرمختگ پر وړ –جوړښت له هرات 

سي ورکوالی. دغسې یو موقعیت مو مخکې د الش جوین ۀ دفاعي موقعیت نـ

شرح کړه چې په خپله « ـې یادونه وسوهئپورته »ددښتې په شمالي ژۍ کې 

موقعیت ده خو دا په دې اړه لري چې د چاه بالگي له الرې له فراه ۀ نسبتاً ښـ

                                                 
۱
 - Neh 

2
 - Pirman 
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چې له خرمالیق  تر چخانسوره د تـېـرېـدونکي سړک په اړخ کې او هغه الره

څخه خاش پورې ځي باید له جناحینو څخه جناحي پیاوړتیا ومومي؛ ددې 

خاش په مخ خالصو دښتو کې هر لور  –چخانسور  –جوین  –ترڅنگ د فراه 

او که وي هم لږ به وي، دغو ۀ ته د سرتیرو خوځښت به یا هیڅ ستونزمن نـ

کـېـږي او ټول هغه په آسانه د کیندلو له الرې تر السه ۀ ځایونو کې اوبـ

ـې شمال ختیځ او ئروډونه چې ددې دښتې له تقاطع څخه اوړي تگ لوری 

سویل لویدیځ لور ته دی. ددغو روډونو بسترونه په خپله د ځواکونو هر ډول 

موقعیت د ښۍ جناح سقوط د ۀ شا تگ ته ډال یا سپر گرځـېـدالی سي. ددغـ

. ددې موقعیت د ښۍ هلمند له ښۍ غاړې څخه هر ډول شاتگ ناشوني کوي

جناح سقوط به د هلمند د سیند د ښۍ غاړې له الرې هر ډول بیرته شاتگ 

حالت کې باید سیستان او د هلمند د سیند د کیڼې ۀ ناشوني کړي. په داسې یو

موقعیت باندې اعتراض ۀ غاړې له الرې شاتگ باندې باید فکر وسي، په دغـ

جود وي نو یوه برخه دې ښۍ ښایي لږ وي او که په کافي اندازه ځواک مو

جناح کې واچول سي ترڅو شمال ختیځه خوا تر څار الندې ونیسي، په داسې 

 حالت کې ددې موقعیت ساتل خپل گټورتوب لري. 

بیرجند د جبهې له خوا د هر  -د جوین د دښتې شمال وار له واره د هرات  

دی.  ۀمدافعوي موقعیت نـۀ ډول عام تعرضي ځواک پروړاندې چندانۍ ښـ

ددغسې تعرضي پرمختگ کرښې د پام وړ په اندازې سره لیرې او بیلې دي 

نو له دې کبله د دواړو د مخنیوي لپاره د بل جال موقعیت موندل ضروري 

 دي. 

خان په مخ خالصې دښتې ۀ د خاشروډ په شمالي غاړه کې د خاشروډ یا د قلعـ

بیرجند له  –دان کې هر چیرې کوالی سو یو دفاعي موقعیت ونیسو ترڅو د یز

جبهې څخه د تعرضي پرمختگ ونیول سي؛ خو د ارضي جوړښت له اړخه 

سو اخیستای. د درې ۀ ـې د ستر او اخفا په هکله چنداني ډېـره گټه نـئڅخه 

مایلو په اوږدوالي یوه ښه او څرگنده جبهه دلته هر چیرې موندل کـېـدای سي 

ه ده او په دې سره د پام وړ ـې د ستر او اخفا د جوړولو لپاره ښئاو خاوره 

 ټینگ موقعیت جوړوالی سو. 

څـېـړلې خو د سیمې ۀ د فراه روډ د ختیځې غاړې اراضي مو له نـېـږدې ونـ

له عمومي ارضي ظواهرو ویالی سو چې شمال لور ته د مخ خالصو دښتو  

ـې لري او ئتــېـټـېـدلو سره دغه خوا هم هماغه ځانگړتیاوې لري چې نورې 

ږ ته شوني ښکاري چې په دښته کې یو مدافعوي موقعیت ومومو، دلته مو

مایلیو کې د فراه روډ په ټولې ختیځې غاړه کې  ۱0یعنی د جوین د شمال په 

او مخامخ شمال لورته چې د فراه روډ له الرې له فراه څخه چې د تعرضي 
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پرمختگ مخه ونیول سي او یا د چخانسور پر لور دښتې کې. د جوین په 

و کې د استحکامي محوطې جوړول به کیڼه جناح له هر ډول موقعیت شاوخوا

څخه خوندي وساتي او ښایي په دې سره به وکوالی سي ښي لور ته غځون 

ومومي چې د فراه له سویلي لوري د تعرضي پرمختگ ډب کړي او په عین 

 وخت کې دا د هلمند ښۍ غاړې ته د شاتگ الره هم خوندي کوالی سي.

باید وسي د جوین ددښتې په منځني ټکي کې دې یوه ټینگه لومړنی کار چې 

استحکامي پوسته جوړه سي چې د هاروت روډ، فراه روډ او خسپاس د 

 روډونو د تعرضي عملیاتو پر وړاندې د مرکزې هستې په توگه کار وکړي. 

یا د بیرجند د « نـِـه»که دښمن له لویدیځ یا شمال لویدیځ لوري یعنې یا د 

او یا د سویل له خوا له فراه څخه تعرضي پرمختگ کوي دوی  سړک له الرې

ده چې حتماً دې د جوین له الرې تـېـر سي؛ خو که مجبور وي ۀ ته ضرور نـ

چې له دې الرې تیر سي نو دا فرضیه باید په پام کې ولرو چې ددښمن 

حرکات باید پر ممتدو سړکونو محدود وي چې په نقشې کې په نښه سوي دي 

جه کې په جوین کې سره ملحق کـېـږي. د لومړیو یادو سویو سړکونو او په نتی

له هر لوري چې وي فراه روډ ته نیغ په نیغه رسـېـدل د مخ خالصو دښتو له 

هم لري. د دښمن ۀ الرو کـېـدای سي او د الرې په اوږدو کې ښې اوبـ

تحرکات له فراه څخه سویل لوري ته باید وړاندې ختیځ ته تر خاش پورې د 

یادو سویو آسانتیاوو په لرلو سره ترسره سي. د جوین نیولو سره یا په جوین 

کې د پښې په ټینگ ساتلو به د دښمن د پرمختگ مخه له فراه تر سیستانه 

ونیسي او ددښمن د ډارولو لپاره په سیستان کې ځای پرځای سوی ځواک چې 

ی سي شمال له فراه څخه د کندهار پر لور یا خاش ته د تللو تکل لري کوال

اچول سوي ځواک د وتلو الره ال نوره هم خوندي کړي او په ۀ لور ته ددغـ

پای کې د هلمند د دواړو غاړو له الرې د شا تگ قوت ډاډمنوي. دهمدې 

موخې لپار د جوین په دښتې کې د یوې پیاوړې استحکامي پوستې جوړول 

 اې. بي. سي. بیلو(چې د مستقلې دفاع پیاوړتیا ولري یوه عاقالنه توصیه ده. )

د هوکات په هکله مو دا راتلونکي معلومات د ښاغلي تییت له په زړه پورې 

ز کلونو کې د سیستان ۱90۵ – ۱903شرحې څخه راټول کړي دي؛ تییت په 

له مأموریت سره مل وو. هوکات د فارسي سیستان پر سرحدي کرښو پروت 

په یوې کرښې په نښه  دی، هوکات له فارسي سیستانه په هغه ټکي کې د ستنو

 سوی دی چې له هامونه تـېـرېـږي. 

ستره برخه دښتې یا لوړو شگلنو سطوحو نیولې ده. ددې ]قلعه کاه[د هوکات  

سمې کرنیزه ځمکه له رسوبي خاورې جوړه ده چې د پـېـړېـو پـېـړېـو په 

اوږدو کې فراه رود راوړې ده. دا سیمه د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره د 
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سي کوالی خپلې ۀ سیند په سیالبونو پورې تړلې ده. هغه کلي چې نـۀ غـهمد

د سیند په بستر کې له سینده یا له کانالونو څخه ترالسه کړي دوی خپلې ۀ اوبـ

له هغو څاه گانو څخه تر السه کوي چې د سنگ کاریو په کرښو کې ۀ اوبـ

ـې یوازې ئجوړې سوي دي، دا ټولې څاه گانې زړې دي او ان اوسني کلیوال 

فیټه دی.  30پاکوي او کار ورڅخه اخلي. ددغو څاه گانو متوسط ژوروالی 

دې سیمې لرغوني کانالونه درلودل، دا کانالونه د هماغو لیرې اعصارو پاتې 

شوني دي چې یو مهال پش آوران د ښکالوو او نیکیو مرکز او گڼ وگړې 

یرته رغول سوي دي ترڅو ـې تخمیناً بئولسوالي وه.ددغو کانالونو یو شمــېــر 

 د اوسنۍ ځمکې د سطوحو له اړتیاوو سره سمون وخوري. 

دی. ددغو ودانیو تر ۀ کالو پورته نـ 3۵0دلته د ورانو سویو ودانیو عمر له 

 ټولو مسلطه څـېـره بادي ژرندې دي. 

اوسني استوگن وگړي په فقیرانه جونگړو کې ژوند کوي چې د ورانو سویو 

نو څخه ډېـر توپیر لري، دغو ودانیو پخوا خپل سمسور او ودانیو له پاتې شو

ښـېـرازه دوران درلودلی دی، چیرې اوسنۍ خپره خواره اسکیرلې فضا او 

طبیعت ته ناپامې او چیرې هغه پخوانۍ سمسورتیا د سیمې، هیڅ سره سمون 

خوري. ددې ځای ځمکې ال تر اوسه په خپلې یبرورتیا یا حاصلخیزې کې ۀ نـ

دلته د اوربشو یبره یا حاصل د کرل سوي تخم سل ځله ډېر دی؛ او نوم لري. 

جو»غنم دیرش ځله. یو شمــېــر کسان د جوین د نوم تسمیوي وجهه له 
۱

 »

 ـې حاصل خورا لوړ دی.ئیعنې وربشو څخه بولي ځکه په دې سیمه کې 

 مالیات :

خرواره غالت اټکل سوي دي. د  ۱2000ددې عالقه دارۍ مالیات په جنس 

رحوم احمد خان )وگورئ کورنۍ شجره( د ژوند پر مهال بیگار یا دولت ته م

له مړېـنې وروسته مالیات په جنس اخیستل ۀ اجباري کار یو دود وو. د هغـ

ـې پولي ارزونه هم تحمیل سوې ده، حال دا چې ټول ئکـېـږي او تر څنگ 

کان د کار سیستم الندې د کلیو ملۀ کروندگر بیگار ته مجبور دي. تر داسې یو

ـې برابروي خپله مقرري اخلي. د سپرو شمـېـر چې ئپه اندازې چې دوی 

دی خو ورسره دا هم ویل سوي چې د هغوی  ۴0ـې باید چمتو کاندي ئدوی 

یا کلنۍ  -)په متن کې څرگنده نه ده چې روپۍ دې که غیران   80مقرري 

 ژ( ده.  –روپۍ 

ژ(، خو د  –له منځه تللې ده له سیستان سره سیمه ییزه سوداگري وژل سوې )

یو هندو سوداگر او هم څو تنه مسلمان ۀ جوین په ښارگوټي کې د تالو په نامـ

                                                 
۱
  - jan  یعنی وربشو نوم د انگلیسي د « جو»په انگلیسي متن کې ټایپي تیروتنه : دلته لیکوال غوښتي د

 ژ -لیکلی دی.  janـې ئپه ډول ولیکي دلته  Jawترڅنگ د  وییکي
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سوداگر سته چې له کویټې مشهد او د افغانستان له نورو ولسوالیو سره د 

 سوداگرۍ راکړه ورکړه کوي. 

سیستم دود دی. په هرې پاگاو کې شپږ تنه « ځمکوال»په هوکات کې د پاگاو 

له اصطالح سره ورته ده « قلبې»اصطالح د « ژ -پاگاو »کارگران دي او د 

چې په هندوستان کې دود ده. هره پاگاو د خپلې ډلې یو تن غوره کوي چې 

کلي کې پاتې سي چې پر پاگاو باندې د کار لپاره د بیگار غوښتنو ته ځواب 

( وایي یعنی )مړ سوی سړی« مرِد ُمرده»ووایي. دوی دلته دغسې سړي ته 

اخلي؛ خو خپله ونډه داسې  اخلي چې د ۀ او په پاگاو کې د کار کومه ونډه نـ

تخم په ورکړنگ کې د خپلې اندازې تخم شریک کوي او له خالص حاصل 

هغه اصطالح ده چې دلته د « چارگو»څخه وروسته خپله ونډه راټولوي. 

سوي وي چې شاړې ځمکې د اټکل لپاره کارول کـېـږي او کرونده باید په کې 

 باید نیمایي د پاگاو وي. )د پاگاو د سیستم لپاره همدا شان وگورئ : خاش( 

 

 د ال ش او جوین د ښارگوټو په هکله الندیني معلومات راټول سوي دي:  

( 300الش محض یوه پوځي پوسته ده چې درې بیرقه یا درې قطعې یعنې )

ان تر بولنې الندې محـمد رحیم خ« سرتیپ»تنه کابلي خاصه داران په کې د 

 ځای پر ځای سوي دي. 

جوین د عالقه دارۍ د ملکي ادارې اداري مرکز دی چې پرېـړ دیوالونو ترې 

ـې نور ئراتاو دي، او همدا شان د دیوالونو ور هاخو او سویل لوري ته 

دیوالونو راگرځـېـدلي دي. ددغو دیوالونو په منځنۍ محوطه کې د اسحاقزیو 

پاگاو گانې د کروندې لپاره په  ۱20رنۍ استوگنې دي؛ کو ۵00او تاجیکانو 

خرواره تخم په کې کرل  2کار اچول سوي، هره پاگاو یوه کرونده ده چې 

« ژ –مدد »ـې تحویل دي. مدت ئ 30پاگاو گانو څخه  ۱20کـېـږي. له دغو 

گان محـمـد عمر او محـمد کریم هر یو ۀ دوه تنه ورارۀ لري؛ د هغـ ۱0خان 

 پاگاوگانې لري.  ۱0او حال دا چې داد محـمد ـې پینځه ئ

 ي پاگاو گانې په الندې ډول ځانگړي سوي دي : مغ

 پاگاوگانې ۱0 «فارسیوان»ارباب جالل 

 پاگاوگانې ۱0 «فارسیوان»آخوند مال اکرم 

 پاگاوگانې ۱0 قاضي مال محـمد عظیم

 پاگاوگانې ۱0 «اسحاقزی»فقیر محـمد خان 

 پاگاوگانې ۱0 رحمن

 پاگاوگانې ۱0 ال عبدالعليم

 پاگاوگانې 20 ديۀ ـې مهم نـئنور چې نومونه 
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سره کورني څاروي لري؛ دا هماغه  ۱00پسونه او وزې او  ۵00جوین 

 دودیزه شمــېــره ده چې په منځني ډول د هوکات په کلیو کې لیدل کـېـږي. 

کې ده او  له سیمې څخه د پیکاک له سفر راوروسته  کال په ډېر وران ویجاړ

په کال « ژ –مدد خان »لري. سردار مدت خان ۀ له پوځي اړخه کوم اهمیت نـ

کې دننه ژوند کوي چې د خاصه دارانو گارنیزیون هم دي. )ایس. ایم. تییت. 

۱903) 

د جوین تر کال الندې د فراه روډ په بستر کې په عام ډول د اوبو یوه نرۍ 

ز کال ۱902یښته او بې ثباته ده او په لیکه بهـېـږي. د اوبو دغه اندازه کم پا

تل د سیند له ۀ وې. دلته اوبـۀ ال نـۀ کې د خلکو د خبرو له مخې چې هیڅ اوبـ

بستره د کیندلو په واسطه ترالسه کـېـږي. د ښارگوټي استوگنو وگړو د څښاک 

لپاره د خپلو اوبو د برابرولو په موخه په خپله په ښارگوټي کې څاه گان 

 کیندلي دي. 

ویل سوي چې د سیستان حشرات تر شماله لکه جوین پورې لږ لـېـدل کـېـږي. 

د جوین په شاو خوا سیمو کې پینځه ځله لـَـو یا دََرو کـېـږي او ویل سوي چې 

ورځې وروسته لو کـېـږي. )ایس. ایم.  ۶0کرنیز حاصالت له تخم شیندلو 

په ډېر ز کال کې د الش جوین حاکم ۱902(. په ۱903بومي معلومات. 

 گومان چې مدد خان ، اسحاقزی، دُرانی وو. 

 

 2فیټه : دا د فراه روډ پر ښۍ غاړه له الش څخه  ۱8۱0: لوړوالی :  پنج ِده

مایله پورته د یوې کوچنې کال ورانې ویجاړې دي. دلته یو څو د چنار 

ً پریمانه دي؛  مړژواندې ونې سته. سون توکي او د اوښانو څړځایونه نسبتا

هم سته. ددې سیمې په گاونډ کې په ډېر شـمـېـر کې کورني ۀ واښـپریمانه 

څاروي او پسونه موندل کـېـږي. ویل سوي چې هر کور لږ تر لږه شل 

ً د غالتو  کورني څاروي لري. دا سیمه له سیستان سره د سوداگرۍ، عمدتا

 راکړه ورکړه لري. )پیکاک(

پاگاوگانې وې  ۱۱ کورنۍ وې چې 300ز کال کې دلته د اسحاقزیو ۱90۴په 

ۀ. خرواره تخم کرل کـېـد ۶وې او هرې پاگاو کې  ]غمی.س[ـې )غني(ئټولې 

کارولو یو کاریز هم سته. غالم محـمد خان چې ویل ۀ همدلته یو لرغونی د نـ

 2زوی دی ددې ځای ملک دی او ۀ ـب مدد خان د ترئسوي د الش جوین د نا

 2هم ۀ م محـمد ورور هغــې نیولې دي. یار محـمد، د غالئپاگاوگانې 

پاگاوگانې نیولې دي،  3پاگاوگانې نیولې دي، د نور جان زوی مال محـمد 

یوه یوه ۀ پاگاو، جمعه خان او محـمد رحیم خان هر یو 2امیر محـمد خان 
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مایله  ۴( د جوین شمال لویدیځ ته ۱90۴پاگاو نیولې ده. )ایس. ایم. تییت 

 وړاندې یو کلی هم سته. 

ش جوین او پیر ُمندیل تر منځ یو کوچنی کلی دی. دې کلې کې د : د ال پرخه

 ۶پاگاوگانې لري چې هرې پاگاو کې  ۶کورنۍ اوسـېـږي او  ۵0اسحاقزیو 

خرواره تخم کرل کـېـږي. دلته یو فعال کاریز هم سته او ددې ځای نوم له 

کاریز څخه اخیستل سوی دی. دلته یو ډېـر نامتو سړی، مال صمد چې ۀ همدغـ

د چخانسور د آخوندزاده ښوونکی یا بومیا دی ژوند کوي. ویل سوي چې 

آخوندزاده په دنیوي او معنوي چارو کې پر مالصمد باندې ډېر ډاډ او باور 

یادېـږي؛ بل ۀ باال په نامـۀ ( پورتنی کلی د پرخـ۱90۴کوي. )ایس. ایم. تییت 

 ې واقع دی. ک ۶۱ – 3۶، 3۱ – ۴۶ـین نومـېـږي چې په ئپاۀ ـې پرخـئکلی 

 
فارسیوانو  ۱۵0: دا د فراه روډ په ښۍ غاړه کې له الش جوین کښته د  سمور

ز کال کې د الش جوین مشر محـمد حسن خان ۱88۴کورنیو کلی دی. دلته په 

 )آی.بي.سي.(ۀ. ژوند کاو

ۀ : د فراه روډ پر ښۍ غاړه باندې یو کلی دی، دا کلی په داسې یو )قوقه( وگهک

ـې ووایو چې مخکې له ئچې کوالی سو په دغو ټکیو کې ټکي کې واقع دی 

دې چې فراه روډ ، صبري هامون ته وروغورځي سیند یوه دایره جوړوي دا 

کلی ددې دایرې د قوس د پیل په ټکي کې دی. دا کلی د لرغونې استوگن 

سیمې د ورانیو پر سر ودان سوی  او اوس په کې اسحاقزي او فارسیوانان 

غني پاگاوگانې دی او هره  ۱0کورنۍ ده. دلته  ۵0ـې ئـر اوسـېـږي چې شمـې

 خرواره تخم په کې شیندل کـېـږي.  ۶ـې پریمانه کرنیزه ځمکه لري چې ئیوه 

 

 پاگاوگانې لري 2 اسحاقزی جان محـمد خان

 پاگاوگانې لري 2 فارسیوان امان

 پاگاوگانې لري 2  رسول

 پاگاوگانې لري 2 اسحاقزی محـمد اکبر

 پاگاوگانې لري 2  حـمد جان م

 

چارگو» ۱00همدا شان دلته شاړې ځمکې هم سته چې د 
۱

لپاره کافي دي. « 

 (۱90۴)ایس. ایم . تییت 

 

                                                 
۱
 - chargos  ژ -: چارگو ښایي د همدې سیمې کوم سیمه ییز لغت وي 
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 : د الش جوین د سیند له ښۍ غاړې څخه څلور مایله کښته یو کلی دی. لفتان

غني پاگاو ځمکه لري. دلته یو  ۱۱کورنۍ استوگنې  دي او  ۱00دې کلي کې 

ـې د سیند په بستر کې له کیندل سویو څاه ئسته او د اوبو سرچینه کاریز هم 

 گانو څخه دي. 

 ددې کلي ځمکوال دا دي : 

محمـد عظیم خان اسحاقزی ) د محـمد حسن 

 خان زوی(

 پاگاو گانې 2

 پاگاوگانې 2 عبدهللا خان )د عظیم خان زوی(

پاگاوگانې 2 قمرالدین خان  

گانېپاگاو 2 محمـد صدیق )فارسیوان(  

 یوه پاگاو خان محـمد

 یوه پاگاو جان محـمد 

 یوه پاگاو نور محـمد اسحاقزی

 

پسونه او وزې او  ۵00خرواره غالت حاصل لري او دا کلی  ۱00هره پاگاو 

 غوایان لري.  ۱00

دلته د یوې څلور څنډیزې یا مربع ډوله کال پاتې شونې سته چې په هر گوټ 

ـې ال تر اوسه والړ دي. )ایس. ایم. ئدیوالونه ـې درلودل او ئـې برجونه ئکې 

 (۱903تییت. 

ري د کڅ یا د غاړې په شمال لویدیځ باکیم : د هاموِن صۀ پوز : یا سفیدۀ پوز

کې یوه څرگنده دماغه ده چې  د هغې سیمې د لویدیځ په یو مایلۍ کې واقع ده 

 یادېـږي او د هاروت د روډ دلتا جوړوي.ۀ په نامـ« الپي»چې د 

وه تنگه مورگه یا د تاخچې په ډول د ځمکې راوتلې شونډه د اوبو غاړې ته د ی

جهیل پر لور د تاقچې په ډول راوتلې چې اوښان ددماغې او ددې مورگې گرد 

« فارس»چاپیره تـېـرېدالی سي خو د ځمکې پر مخ د نیم مایل په اوږد والي د 

له دښتې تـېـرېـږي له )نـِـه( څخه تر جوین پورې د سوداگرۍ لرغوني الره 

چې دغه پوزه جوړوي. د پـېـړیو پـېـړیو په اوږدو کې پر دې سیمې باندې 

ـې لـښـتۍ الرې ئډېـر تگ راتگ ددې المل سوی چې پر دې ډبرینې څنډې 

ځای  -په هغو ځایونو کې جوړې کړي چې دا الره ددې ځای سر « شیارونه»

خو په دې شرط چې د یا څوکې ته رسـېـږي. دا سړک تل د السرسۍ وړ دی 

گړنگ په بیخ کې راغلې الره یوازې هغه مهال د تگ راتگ ده کله چې د 

 هامون صبري د اوبو سطحه ټیټه وي.  
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ځای کې چې سړک پر یوې ۀ ددې لوړې سطحې په لویدیځ بیخ کې هغـ

نړېدلي بُرج ځای سته چې په سختۍ سره ۀ زاړۀ کوچنۍ درې راکوزېـږي د یو

یادېـږي خو ۀ په نامـ« بُرجِ نادري»ژندالی سو. دا بُرج د ـې پـېـئد برج نښې 

له زمانې په ال ډېـرو پخوانیو وختونو پورې « ژ –افشار »دا بُرج د نادرشاه 

 (۱90۴اړه لري. )ایس. ایم. تییت 

 

:  د هاروت روډ دلتا ته د لپې نوم په دې ورکړل سوی دی چې وخت په  لپـي

اندازې او کچې پورې تړلې ده. په دې وخت په صبري هامون کې د اوبو په 

او  مایل مربع یا ورته نـېـږې رقم ته رسـېـږي ۱0ـې وسعت له ئوروستیو کې 

په بوټو پوښلی دی. لږ پورته د ځمکې له لوړیدلو سره بوټي خپل ځای د 

 مالگې رسوباتو، ښورې او څو د شین غزو بوټو ته ورکوي. 

ـې ددې سیمې ئه الرې ننوځي، یو دې ځای ته هاروت روډ د دوه وو کالونو ل

ـې ختیځواله کانال دی چې له دې ئختیځواله د پووندې وروستۍ څنډه ده او بله 

درک کـېـدونکي توگه د ۀ سیمې درې مایله وړاندې دی. له دې چې ځمکه په نـ

اوبو تر ژیو پورې ډوبـېـږي دا کانالونه هم تقریباً له منځه تلونکي دي. لویدیځ 

عمده بهیر دی. درې مایله پورته له هامون څخه ددې کانال د  کانال د اوبو

« کني»توگه د کانال په بستر کې روان  دی چې دغه ځای ۀ اوبو بهیر په ښـ

ځای د هغو ۀ نومـېـږي او دلته د اوښانو څړ ځای او نور بوټي سته. دغـ

یا « خف»مسافرینو لپاره د دمې نیولو لپاره غوره ځای دی چې په فارس کې 

ته راځي. ددې سیمې په لوړو ځایونو کې د هامون د اوبو خوا ته « دو راه»

ـې درویش حسن ئکورونو یو استوگنځی ده چې کد خدا  20نـېـږي د 

نومـېـږي. دا د سیمې په ټول چم گاونډ کې د استوگنې یوازینی ځای دی او  د 

 هغو شپنو د راټولیدلو ځای دی چې خپلې رمي په لپي کې پیایي.  

یش حسن له ټولو هغو کوچیانو څخه چې له لویدیځو غرنیو لړیو څخه درو

دلته هامون ته دغو درو ته راځي او خپلې کـېـږدۍ دروي  مالیات ټولوي. 

په شان ۀ درویش حسن د هوکات د ولسوالۍ د سیمور فارسیوان دی او دد

استوگن وگړي هم فارسیوانان دي. خو دوی ځانونه قزلباشان بولي. په دوی 

ـې ریکي بلوڅان دي، ئپاتې نور خلک گډوډ بلوڅان دی او دوه کورنۍ  کې

ریکي د بلوڅانو یوه قومي څانگه ده چې لیرې د سیستان په سویل کې په 

جلک او مشخیل کې استوگن دي. ددې څانگې هغه ډله کسان چې دلته په لپي 

 کې استوگن دي د مرحوم میر سابق ریکي له قومه دي چې د خاران له سردار

سره په سخته دښمنۍ کې وو. د خارانو له سیمې څخه د مرحوم میر آزاد خان 

کشر زوی میر عظیم خان،  په میر سابق خان باندې ناببره برید وکړ، ژوندی 
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ـې په وینو لمبولو ئد کورنۍ له څو تنو نورو غړو سره ۀ او ددۀ ـې ونیوئ

 .  ، په دوی د ریکي د قوم د مشر ماشوم زوی هم شامل ووۀوواژ

له دې غم لړلې پـېــښـې وروسته د میر سابق قومي وگړو سیستان ته کډه 

د ۀ ـې غوښتل د خاران د سردار له داسې وحشت سره د هغـۀ ئوکړه او نـ

 ته نور نـېـږدې وي. ۀ ځواک سیمې او یا هغـ

درویِش حسن د دو راه له خلکو سره ښې او دوستانه اړیکي پاللی. دی له هغو 

د زوی په وینا له ۀ کې کلنۍ تبادله د هغـ« متاع»ي او په دې څخه هنجه پلور

غیرانو کـېـږي. دا ډل سوداگري یو کوچنی قاچاق دی. د هنجې  ۵00تر  ۴00

ورکول کـېـږي او هر څوک چې له دې ځایه اوړي را ۀ هیڅ ډول مالیه نـ

لري. هر کال د ۀ اوړي او هنجه له ځان سره وړي اجازه لیک یا پاسپورت نـ

ې او لرگیو یو کاروان له همدې ځایه د هلمند د درې او نوشکي له الرې هنج

غیرانه وه. دا  32ز کال کې د هنجې بیعه من په ۱90۴کویټې ته ځي. په 

 بوټی د دوراه د ولسوالۍ په غرونو کې پریمانه دی. 

ز کال کې ساالر خان، کــُـرخیل، له خپلو رمو او له خپلې کوچنۍ ۱90۴په 

، دوی په شمیر څاه گانو ته نیږدې چې   گزي نومـېـږي واړول ډلې سره ، یو

یوې پراخې درې کې استوگن سول چې د درویِش حسن د جونگړو د شمال 

ز کال کې وروستنی یاد سوی ځای ۱90۴مایلۍ کې واقع ده. په  20لویدیځ په 

کې د اوبو له ژۍ څخه څو مایله لیرې ۀ د هاروت روډ د ختیځ کانال په خولـ

اوسنۍ نقشې یو ځای په دغه سیمه کې د (. ۱90۴. )ایس. ایم. تییت، ولواقع 
 یادوي. ۀ دشِت هاروت یا د هاروت د دښتې په نامـ

 

 [75]ماخذ:بخش پیشاوران :  پیشوران :

ۀ دا د ډېـرو سترو او لویو ورانو ویجاړو ټولگه ده چې د پیشاوران په گډ نامـ 

سویل کې د فراه روډ په کیڼې یادېـږي او د الش جوین د عالقه دارۍ په 

ۀ غاړې کې او د نیزارو په شمال کې واقع ده. بیلو وایي :" موږ اوس د یو

بیابان ورانو ویجاړو ته راغلو چې پیشاوران نومـېـږي، موږ د همدغو ورانیو 

ۀ په نامـ« سیالن»په بیایان کې تر پینځو یا شپږو مایلو پورې مزل وکړ او د 

اړو یوې لویې ټولگې ته نـېـږدې کـېـږدۍ ودرولې، ځای کې مو د ورانو ویج

همدلته درې مایله وړاندې ختیځ خواته د پیشاوران د کال یا حصار ځای دی. 

ځای کې یوه ورځ دمه ونیوله او د پیشاوران حصار او گرد چاپیره ۀ موږ دغـ

د نورو عمده ورانو ویجاړو د پاتې شونو لیدنه مو وکړه. دا زما له انگیرنې او 

ومان وتلې خبره ده چې څنگه دا پاتې شوني او ورانې ویجاړې شرحه کړم گ

دي او ۀ پراتـۀ وارۀ چې د څو مایل مربعو په پراخوالي په دې سمې کې خوار
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« ِده ماالن»، «سیالن»په بـېـالبـېـلو ډلو کې په بـېـالبـېـلو نومونو یادېـږي لکه 

 «. قول ماروت»او 

ره برخه د شپږو په اتو مایلو کې په دومره " ددغو ورانو ویجاړو ډېـره ست

ته دا شک ۀ پراخوالي پرته ده، دومره ارتوالی په خپله د سړي زړ

وي چې په دومره ۀ ښار پاتې شوني نـۀ ورغورځوي چې دا ټول به د یو

دي مگر دا چې د پرله پسې ښارونو لوییدنه او ۀ پراخوالي له سره تر پایه پراتـ

ا مخکنیو ښارونو د ورانیو پر سر دې له سره ځای وده وي چې د خپلو سلفو ی

توانـېـدلو چې د ورانو ویجاړو ۀ پر ځای بیا او نور جوړ سوي وي. موږ ونـ

دډلو په منځ کې د توپیر داسې نښې تعقیب او ومومو چې زموږ شک ورباندې 

 یقیني سي." 

 ایوان سیمټ دغه الندینۍ شرحه د پیشاوران په هکله چمتو کړې ده : 

مارچ د میاشتې په څوارلسمې نیټې ماسپښـین مهال موږ ټول ووتلو چې د  " د

پیشاوران د ورانو ویجاړو لیدنه وکړو، موږ په دې ناامیده سو چې دا ورانې 

ۀ ویجاړې په عام ډول د سیستان وې. دوی پـه ډېـرې پراخې سیمې کې پراتـ

ه لمر او ټینگ او پیاوړي جوړ سوي دي، دوی په متناوب ډول پۀ دي او ښـ

اور کې د پخو سویو خښتو طبقې لري خو د خپلې نیټې یا طبیعیت په هکله 

راکوي. د یوې مدرسې یا جومات او محراب پاتې شونې ۀ داسې څه په الس نـ

د هغو د ډېـرو کواړیو په منځ کې وې؛ په ټولو کې دا ډېـره غټه کواړۍ ده 

ـېـږي. د ارگ یا ماڼۍ ـینې لوحې نښې په کې لیدل کئچې په کوفي الفبا د تز

مرمت کـېـدونکي حالت کې پاتې دي. دا یو گردی ۀ دیوالونه ال تر اوسه په ښـ

ـې له ئیا ُمدََوور جوړښت وو، چې په بڼې کې بې قاعدې وو او د دایرې قطر 

ً ئیارډو پورې وو. دیوالونه  300تر  200 فیټه لوړ دي چې له  ۵0ـې تقریبا

دي او ډول ډول هاللي یا قوس لرونکی  ډېـرو ټینگو پخو خښتو جوړ سوي

دهلیز لري چې پینځه فیټه پراخ او پینځه فیټه لوړ او د استحکاماتو په سر کې 

کې دوه ډېـر ستر څاربرجونه ۀ گرد چاپیره ځغلـېـدلی دی. د دروازې په خولـ

دي چې د ننوتنگ له یوې ستوغې او تنگې الرې څخه دننه د ننوتلو الر لري. 

کزي ټکي کې یوه غونډۍ ده چې یوه فوق العاده لوړ د  کرکتر د حصار په مر

دي چې کــېــدای سي د ۀ ـې پراتـئلرونکې ودانۍ یا کور دی او پاتې شونې 

والي یا گورنر استوگنځی وي. په سویل کې د متراکمو شگو او جغلو لویې 

لویې کواړۍ سته چې د استحکاماتو سر ته ختلي دي. د کاشي کاریو، خښتو، 

دي ۀ نتي گلدانونو او نورو پاتې شوني د ځمکې پرمخ په پاشلي ډول پراتـزی

موند. ددغو ورانیو په منځ کې تر ټولو ۀ خو موږ په کې کوم نوی شی ونـ

ستره ځانگړتیا د هاللونو یا قوسونو شمــېــر دی چې په ډېر ځیر او دقت جوړ 
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اً په هر کور کې سوي او ال تر اوسه پاتې دي، او ددغو پاتې شونو نښې تقریب

لیدل کـېـږي او همدا شان د زښتو ډېرو پیاوړو بادي ژرندو پاتې شوني دي 

چې عمودي محور لري او دا په سیستان کې ډېرې معمولې دي." )بیلو، ایوان 

 سیمټ(

ز کال کې بیا ورغلل تییت چې د حکمیت د کمیسیون د ۱903کله چې په 

ملگری وو وایي چې دا  مأموریت له مشر ډگروال مک موهن سره مل او

ۀ ورانۍ او پاتې شونې د سیستان د نورو پاتې شونو په پرتلې بیا هم په ډېر ښـ

] افغان جرمن آنالین،دافغانستان سیاسی (.۱903حالت کې دي. )ایس. ایم. تییت 

 [۷5 اوتاریخی ژورنال،بخش 

 

له  ژ : دا د څو بیالبیلو ورانو ویجاړو پاتې شونو -: قول ماروت کول ماروت

 یادېـږي. ۀ ـې په گډه د پشاوران په نامـئډلو څخه یوه ډله ده چې ټول 

ـې داسې لیکل ئویل سوي چې دلته یوه ډبرینه کتیبه موندل سوې چې پر مخ 

راغالست، چې د ډېـر لوړ سړک او کوتل پر ۀ سوي دي : )کول ماروت ته ښـ

دي او « اه نومپه مکه کې د نامتو څ»د زم زمو ۀ سر واقع دی. ددې ځای اوبـ

ـې د سرو زرو ده. که غواړئ چې د کعبې له ښکال څخه خوند واخلئ ئخاوره 

نو د کول ماروت جومات ته د ورځې په سپیده دم کې الړ سئ. کیڼ الس ته د 

 خـُـمونه یا مرتبانونه دي(.     ۷سرو زرو 

ـې ال تر ئد کول ماروت جومات یوه لویه ودانۍ ده چې په ظاهري بڼې کې 

ـې ئه د ننوتنگ ددروازې د پالستر نښې په روښانه ډول پاتې دي. ډیزاین اوس

په عربي سبک دی او په لرغوني کوفي تورو قرآني آیات ورباندې لیکل 

سوي دي. د جومات متصل یو شمــېــر څلورگوټي یا څلور کونجه ودانۍ دي 

ه او ویل سوي چې دا د مدرسې پاتې شوني دي. د خانقاه نښې په آسانۍ سر

ـې په دیوالې طاقچې کې د ئلیدالی سو او په منحني ډولو کوټو کې په یوه کې 

پالستر پر مخ په ماسونیک ډیزاین سره متقاطع مثلثونه او ستوري ښکاري. 

 )بیلو(

 

د ورانو، ۀ لوی ځای کې د هغـۀ دا د استوگنې په یو :سالیان :صالحان 

ی چې د الش جوین په ویجاړو د پاتي شونو په منځ کې ودان سوی یو کلی د

په رسوبي دښتې کې واقع « ښې –خي »ولسوالۍ کې د پیشاوران د ختیځ د 

ـې ئپاگاو ځمکه لري چې ټوله  30کورنۍ دي. دا کلی  30دی. دې کلي کې 

ده او هره پاگاو کې ځکه دوه خرواره تخم کرل کـېـږي چې خاوره « غني»
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زونه سته چې اوس د لرغوني کاری 8ـې حاصلخیره ده. ویل سوي چې دلته ئ

 دي. دلته اضافي ځمکه سته. ۀ کار وړ نـ

د کلي ملک د ارواښاد عطاء محـمد خان کشر زوی محـمد عظیم خان دی  

ـې د الش جوین تر سرلیک الندې وگورئ.( ددې کلي ئ)کورنۍ شجره 

 ځمکوال دا دي: 

 پاگاوگانې ۱0  محمـد عظیم خان اسحاقزی

 گاوگانېپا ۱0  فقیر محـمد خان اسحاقزی

پاتې نورې لس پاگاوگانې د هغو کسانو دي چې د پوزِک هامون په گاونډیو 

 سیمو کې خپل کورني څاروي پیایي. 

خرواره حاصل تر  30ویل سوي چې دې ځای کې له هرې قلبې ځمکې څخه 

نور کورني څاروي  ۱۵0وزې او پسونه او  ۵00السه کـېـږي او په کلي کې 

 سته. 

لیان او الش جوین تر منځ واقع دی؛ ا: دا زیارت د سزیارت سید میر اقبال

ددې زیارت لوړې گنبدې د شاو خوا نورو کنډواو او ورانو ویجاړو له منځه 

سر راپورته کړی دی او ددغو فلک ځپلو ورانیو په منځ کې   په ورجسته 

 زیارت د نوم صیحح بڼه باید سعید میر اقبال وي.ۀ ډول والړ دی. )بیلو( ددغـ

 

کورنۍ لري او د فراه  200: دا یو مخ په ودې لوی کلی دی چې   در - درگ

مایلو واټن تر منځ واقع دی او په همدې واټن د الش  ۱0او  ۵روډ د لویدیځ د 

 3۶په  « جای درق»جوین له سویل لویدیځ څخه لـېـرې دی. )ورته نـېـږدې 

قانوناً )پاگاوگانې، غني( یا ) ۱۴کې واقع دی(. دا کلی  ۶۱ – 29، 3۱ –

خرواره تخم شیندل  ۶ـې ئددولت په خدمت( کې دي چې هرې یوې کې 

لگول د سیالبونو د کانالونو د اوبو په وسیلې کـېـږي خو تر ۀ کـېـږي. اوبـ

ۀ لرغوني کاریزونه سته چې اوسمهال کار نـ ۴ـې ویل کـېـږي چې ئڅنگ 

 کوي. ددغو پاگاو گانو څښتنان دغه کسان دي : 

   

 د پاگاو اندازه نهوو د څښتنانو نومد پاگاو گان

 دانې 3 نیولي :« : اسحاقزی»ملک موسم خان 

محـمد عظیم خان د ملک موسم کشر 

 ورور :  نیولې

 دانې 2

 دانه ۱ کامران خان اسحاقزي نیولې : 

دانه ۱ سیدو : نیولې  

دانه ۱ نور محـمد   
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دانه ۱ د کامران خان ماشوم بچي  

دانه ۱ نکریم )کوه کن( فارسیوا  

دانې 3 حسنیه )کوه کن( فارسیوانه  

  

 

ویل سوي چې موسم خان )د الش جوین تر عنوان الندې کورنۍ شجره( د 

الش جوین یا هوکات ولسوالۍ ولسوال وو خو له دې دندې گوښه کړل سو او 

ته ورکړل سوه. محـمد عظیم خان د « ژ –مدت خان/ مدد خان »ـې ۀ ئدند

 ]حاکم[ی دی او ددې هلک مور د چخانسور دمحـمد حسن خان کشر زو

شهرت لري. د درگ شمال ۀ ـې د خلیفه په نامـئآخوندزاده خور ده چې پالر 

 ته یو مایل دوه دانې ډېرې پخوانې زړې او د پام وړ د سرو ونې دي.

فیټه لوړوالی لري ودان سوی دی، دا د  2۵یو کلی پر یوې غونډۍ چې 

 ه کواړۍ ده.لرغونو ودانیو د پاتې شونو یو

پش »کنډواله سوې لرغونې کوټۍ او د بادي ژرندو پاتې شونې چې هماغه د 

آوران/ پیش آوران/ پیشه آوران
۱

د عصر دي د چم گاونډ په سیمې کې « 

 خورې ورې پرتې دي.

نښې او نښانې ۀ ویل کـېـږي چې دلته یو حصار یا لښکر کوټ وو، خو د هغـ

ولسوالیو په شان دا ځای هم د تیمور، ورکې سوې دي. دلته هم ښایي د نورو 

د لښکرو د پرمختگ د مخ نیونې یو ځای وو « ژ –افشار » بابر، یا نادر شاه 

ـې له دغو ځایونو " د اور او وینو له الرو" څخه تیر سوي دي ئچې لښکرونه 

 ـې یو کړي دي. ئـې په بشپړ ډول له منځه وړي او له خاورو سره ئاو فاتحینو 

کانال په وسیلې خړوبـېـږي چې له سیند څخه راجال سوی ۀ هغـد درگ کلی د 

دی او د درگ د کلي شمال ۀ له کلي چنداني ډېـر لـېـرې نـ« لفتان»دی چې د 

ز کال د ۱90۴مایلو په لنډولو سره له یوې پوزې څخه رااوړي. د  ۴یا  3ته د 

 جنورۍ په میاشت کې په دې کانال کې د اوبو یو کوچنی بهیر روان وو.

 (۱90۴)تیت. 

 

 :  مورس

دا د دښتې په بیخ کې د فراه روډ له ښۍ غاړې په لږ واټن کې د الش جوین د  

 تاند او ښـېـرازه کلي نوم دی. ۀ مایلۍ کې د یو ۶سویل لویدیځ په 

                                                 
۱
 - Peshawaran 
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ـې فارسیوانان دي. شل غني ئکورنۍ دي چې ډېری  300ددې کلي وگړي 

 واره تخم کرل کـېـږي. خر ۶کرنیزه ځمکه لري او په هره غني ځمکه کې 

لرغوني کاریزونه دي چې لرغوني نومونه لري. په ۀ ویل سوي چې دلته پینځـ

مدد »بڼ کې انگور باغ دی چې په مدت خان ۀ کلي کې درې بڼونه دي؛ یو

پورې اړه لري. دلته ډېره شاړه ځمکه ده او د اټکل له مخې که « ژ –خان 

 ـېـږي.ځمکه ک« ژ -چار گاو »چارگو  300وکرل سي 

 د ځمکوالو نومونه : 

 پاگاو ۶ اسحاقزی خان  دسردار مد

 پاگاو ۵ فارسیوان کد  خدا قربان

 پاگاو ۵  کد  خدا سلطان

 پاگاو ۴  کد خدا غالم

 (۱903)ایس. ایم. بومي معلومات : 

 

ً  قوچ  یوفراه روډ پر ښۍ غاړه  دمایله کښته  20: د الش جوین څخه تقریبا

پورې رسـېـږي دا کلی د « قوچۀ کو»ـې تر ئلمنې کلی دی چې د ځمکو 

کورونه په کې  ۱00ورانو ویجاړو او کنډوالو په منځ کې ودان دی او 

استوگن دي او لس غني پاگاوگانې لري او په الندې ډول ورته ونډه ورکړل 

 سوې ده.

 ېپاگاوگان       ۵  ېولین یاسحاقز خانیرعلیملک : ش

 ېانپاگاوگ 2 ېولین خانیعل سلطان

 ېپاگاوگان 3 وليی( نوانی)فارس نیمب

 (۱90۴:  تیی. تمی. اسی)ا                                                     

: په سیستان کې د فراه روډ د سیند پر کیڼې غاړې د پشاوران او خیر آباد 

تنه وگړي  ۱20کورونه او  30یا  20الش جوین تر منځ یو کلی دی؛ دا کلی 

پوپلزیان دي. دا کلی په مسکین او خوار ډول جوړ سوی بې ۀ پښتانـلري چې 

کوچني ۀ وزلی کلی دی. دلته د هندي جوارو څو پټي سته چې د فراه روډ له یو

کانال څخه خړوبـېـږي چې د حصار له شمال لویدیځې ډډې څومایلې لیرې 

 بـهـېـږي. )گولد سمیت، بیلو(

 8کورنۍ وو. دلته  ۱00ر ز کال کې ددې کلي د وگړو شمـېـ۱90۴په 

خرواره  3ـې د کال ئـې غني دي او هرې یوې کې ئپاگاوگانې سته چې ټولې 

ـې ډېـره ښه ده او یو د کرنې ئتخم کرل کـېـږي. ویل سوي چې کرنیزه خاوره 

چارگو ده. الندیني کسان ددې کلي ځمکوال  ۱00وړ شاړه ځمکه هم لري چې 

 دي : 
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 پاگاوگانې لري 2 پلزید کلي ملک :شیر محمـد خان پو

 پاگاوگانې لري 2 مال سکندر

پاگاوگانې لري 2 محـمد یوسف خان  

پاگاوگانې لري 2 دوست محـمد خان   

 

ۀ ویل سوي چې د چخانسور آخوندزاده د محمـد یوسف خان له لور سره واد

ۀ د خیر آباد په نامـ( ۱90۴یعنی د سیستان مأموریت  –کړی دی. )ایس. ایم 
کې د هلمند  ۶3 – 3۶،  30 – 3۵خان نشین په لس مایلۍ کې په بل کلی د 

 پرغاړې واقع دی.
 

: د فراه روډ د سیند پر ښۍ غاړه له گوچ څخه لږ پورته چې د روډ  دومبولي

دی یو کلی دی. دې کلي کې د ۀ له خولې یا مصب څخه چندانې لیرې نـ

گاوگانې دي چې پا ۱۱کورنۍ ژوند کوي. دلته  ۱00پلوپلزیو او فارسیوانانو 

 ۶ـې ئیعنی د دولت په خدمت کې دي، هرې یوې کې « غني»ـې ئټول 

خرواره تخم کرل کـېـږي، دا کلی د هوکات د ډول د کلیو برخالف ډېـر 

سمسور او زرغون کلی دی، د کلي په گاونډ کې لرغونې کنډوالې د سیمې د 

مسورتیا او د نورو کنډوالو په پرتلې وړې او لږ دي. د سیمې ښـېـرازي او س

 ده.ۀ آثارو پرتله چندانې د پام وړ نـ

 

ملک جان محـمد خان پوپلزی په اختیار 

 کې لري

 پاگاو گانې 2

 2 مـحـمـد حسن خان

 2 غالم، فارسیوان

 3 مصطفی

 (۱903)ایس. ایم. تیت،   2 رضا

 

 ۱۴ـین د الش جوین د سویل لویدیځ په ئاوسنۍ نقشې دمبولي باال او دمبولي پا

 . یلۍ کې ښیيما

 

ژ( : د فراه روډ په کیڼې غاړې کې د لـَـفتان په مقابل  -ۀ )نوې ویالـ جوی نو

دی او ټول  ۱۱0کلي نوم دی. ددې کلي د کورنیو شمــېــر ۀ لوري کې د یو

 . مایلۍ کې دی ۵دا کلی د الش جوین د سویل لویدیځ په دي. ۀ ـې پښتانـئ
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ژ( ددې سیمې یو په دریمه گټه  –د الش جوین سردار مدت خان )مدد خان 

 ـې پاتې برخه اخلي. ددوی ځمکوال دا دي:ئاخلي او نور اسحاقزي 

سردار مدد خان 

 اسحاقزی

 پاگاوگانې ۴ لري

 پاگاوگانې 3 لري محـمد یوسف خان

 پاگاوگانې 2 لري امیر مـحمـد خان

 پاگاوگانې ۱ لري غفار خان

 پاگاوگانې ۱ لري محـمد حسن خان

 لور واړه یاد سوي کسان د سردار مدد خان زامن ديوروستي څ

 

 

: دا د الش جوین په ولسوالۍ کې د صالحانو شمال ختیځ ته یو لرغونی زهاک 

لرغوني کاریزونه سته چې اوس ورڅخه کار  ۶ځای دی. ویل سوي چې دلته 

هم کرکیله. ۀ ـمی استوگنځي سته او نـئکوم داۀ اخیستل کـېـږي او دلته نـۀ نـ

مایلۍ کې  ۱0دا ځای د جوین د سویل لویدیځ په ( ۱90۴. ایم. تییت. )ایس
 .دی

د هامون پر شمال ختیځې ژۍ باندې د فراه رود د مصب یا  :[قوچ ]کوه 

خولې په لویدیځ کې څو مایله وړاندې یوه غرنۍ غونډۍ ده چې دوه مایله 

اوږده او نـېـږدې یو مایل پلڼه ده. ددې غونډې )خط االتجاه
۱

 -راستا( ]خط 

شیب زاویوي[ سویل ختیځ او شمال لویدیځ ته دی. دا غونډۍ د یوې ډېرې 

ـې دننه لویدلې ده. دا ډډه ئهموارې گنبدۍ یوې برخې ته ورته ده چې یوه ډډه 

 ـې هماغه شمال ختیځه خوا  ده او دا ډېـر سرځوړې یا شیوه ده. ئ

ـې لوړې ۀ ئاوبـدا غونډۍ هغه مهال یوه جزیره وه کله چې د شاوخوا د جهیل 

ـې په ئـې شمالي بل ئوې او پر  دوه وو خلیجونو باندې مسلطه ده یو خلیج 

ـې کم ُعمقه دی ئـې ژور دی او سویلي ئترتیب سویلي خلیج دی. شمالي هغه 

ژبه د ۀ سوي دي. دا غونډۍ په عامـۀ کې دروي یا نیي شنـۀ یوۀ او په همدغـ

 (. ۱90۴م. تییت. شهرت لري. )ایس. ایۀ په نامـ« قوچۀ کو»

په دې غونډۍ کۍ سلفر موندل کـېـږي او ویل سوي چې د غونډۍ په منځ کې 

د ویلي کولو د بټـیو ورانې ویجاړې او د اوسپنې د تفالې کواړۍ لیدل سوي 

 (. ۱8۷2دي. )بلیو، 

 

                                                 
۱
 - strike of the strata 
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: د فراه روډ په کیڼې غاړې کې د الش جوین او فراه تر منځ )کلی( تخِت رستم

 کښته دومره لیرې نـه دی د دمې نیولو ځای دی. )میتلند( چې له تویسک څخه 

نوم دی. غونډۍ ته نـېـږدې کلی د تخِت « تپې»دلته تخِت رستم د یوې غونډۍ 

جونگړې په کې دي او د  20یادېـږي او د درانیو او فارسیوانانو ۀ خان په نامـ

(. ۱90۴تویسک د خان تر مشرۍ الندې دي. )ایس. ایم. بومي معلومات، 

  په نومونو ښیي.« تخت»او « تخِت باال»اوسنۍ نقشې دا دواړه ځایونه د 
فیټه. دا یوه پلن سرې مخ ته  ۱۶80: لوړوالی ]درهامون پوزک[ تخت رستم

دی چې د ختیځ هامون په شمال ختیځ « سنگپوزه»راوتلې دماغه یا گړنگ 

واقع فیټه لوړ د الش جوین د سویل ختیځ په دیارلس نیم مایلۍ کې  ۱00کې 

یادوي چې د خلکو په روایاتو کې د پرښې ۀ دی. دا د دې لپاره د رستم په نامـ

دا راوتلې برخه د افسانوي اتل رستم تخت وو. همدلته د پوځ لپاره د کمپ 

ـې په ژیو کې ئځای سته چې له هامون څخه نرۍ نرۍ ویالې ۀ وهلو نسبتاً ښـ

 روانې دي. )اې. بي. سي.(

کیڼې غاړې کې له الش جوین پورته یوه کال ده. دلته   :  د فراه روډ په توسک

کورونه دي چې دراني علیزي او فارسیوانان په کې استوگن دي. په قوم  200

علیزی موسی خان ددوی مشر دی او نوموړی د نفوذ خاوند دی. ددې کلي 

کرکیله حبوبات دي او څو بڼونه هم لري. د روډ په ژیو کې د اوښانو څر ځای 

 (۱90۶)بومي معلومات. هم سته. 

 32: یا : تــُـجــَـک : د فراه روډ پر ښۍ غاړې له الش جوین څخه  تــُـجـک

ځایونه ۀ مایله پورته ددمې نیولو یو ځای دی. د اوښانو د څرېـدلو لپاره ښـ

 لري. )بومي معلومات(ۀ لري خو سون توگي نـ

دی. ددوی  جونگړې دي چې اسخاقزي او فارسیوانان په کې میشت ۱۵0دلته 

ملک په قوم اسحاقزی، شاه پسند خان دی. دلته غنم، وربشې، هندي جوار، 

 (۱90۴مالوچ او خټکي کرل کـېـږي. )ایس. ایم. بومي معلومات. 

 

 [74بخش افغان جرمن آنالین،]ماخذ: نیمروز :

 
د نیمروز والیت پخوا او د لرغوني سیستان په لرغونو مهالونو کې د 

کې پروت یو والیت ۀ او د افغانستان په وروستۍ څنډۀ دېـدیاۀ چخانسور په نامـ

ز کال پورې نیمروز د فراه د والیت یوه ۱9۶۴دی. په شلمې پـېـړۍ کې تر 

کیلومتر مربع مساحت لري او په افغانستان کې د  ۵۴33۶برخه وه. نیمروز 

کلي لري او د وگړو  ۶20مساحت له اړخه دویم لوی والیت دی. نیمروز 

تنه اټکل سوی دی؛ زرنج ددې والیت مرکز دی چې  ۱2۴92۴ې ـئشمـېـر 
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تنه استوگن وگړي لري. نیمروز په لویدیځ کې له ایران سره سرحد  ۱۷3۷0

لري او د افغانستان په والیاتو کې په شمال کې له فراه او ختیځ کې له کندهار 

 کې سره پوله لري. نیمروز له پاکستان سره هم گډه پوله لري. 

په الندنیو اداري واحدونو ویشل سوی دی : اصلي چخانسور : دا والیت 

دویمه درجه ولسوالي؛ چهار برجک : دویمه درجه ولسوالي؛ خاشروډ: عالقه 

داري؛ الش جوین : څلورمه درجه ولسوالي؛ میل کورکي : عالقه داري؛ او 

 کنگ : څلورمه درجه ولسوالي.

ادرسکن، هلمند او خاشروډ.  یا –د نیمروز عمده سیندونه : فراه، هاروت روډ 

ـې دا دي : روِد شاه، روِد خـُـسپاس، روِد کافیري، رام روډ، ئواړه سیندونه  

ۀ ـې د یادولو وړ دي چې کوئسنا روډ، روډ کل او روډ گلگال. دوه غرونه 

ملک سیاه نومـېـږي. دې والیت کې د هامون بې شمـېـره ناورونه ۀ سیاه او کو

ـې ئـماً او ځینې ئـې دائا ټیټې سوې برخې دي؛ ځینې یا د ځمکې کښیناستلې ی

ـې دا دي : هاموِن پوزک، ۀ ئموقتاً تر اوبـو الندې پټې دي او تر ټولو مهم هغـ

ـې دا ئ. دښتې ]هیرمند[، گودزیره او هاموِن ضحاک]سابوری[برياهاموِن ص

 خو دښته، دشِت امیران،ادي : د مارگو دښته، دشِت جهنم )جهان دُم(، د تر

 ره او دشِت ارتوم. دشِت گودز

او غنم  ]پنبه[ددې والیت اقتصاد عمدتاً په کرهڼې او مالدارۍ والړ دی. مالوچ

د والیت بنسټیز کرنیز محصوالت دي. د افغانستان د اوسنیو سرچینو پر 

سره پسونه،  23۴000بنسټ په نیمروز کې د بوده یا کورنیو څارویو شمـېـر 

 ۱3000غوایي،  3۱000وزې،  8۴000 سره د قره قل سیرلي، ۱000

چرگان دي. د ال نورو  ۱8۶000، ۀخر 32000آسونه،   2000اوښان، 

معلوماتو لپاره وگورئ راتلونکی جدول. د هامون د سطحې پر مخ مالگه سته. 

ورځو لپاره چلـېـږي. له همدې کبله ده چې دلته دې  ۱20روز، د  ۱20باِد 

 ـیـر لوی دی.والیت کې د پریمانو بادي ژرندو شم

سیالب دې والیت ته یو متداوم گواښ دی، تر ټولو لوی او ستر سیالب په دې 

 ز کال کې راغی.۱9۶۵وروستیو کلونو کې په 

 

کیلوواټو د بریښنا د تولید  ۶0د والیت مرکز زرنج په دې وروستیو کې د 

هټۍ، یو روغتون او یوه لیسه سته. هره  ۵۶0جنراتور تر السه کړ. رزنج کې 

لسوالۍ ددې والیت یو لومړنی ښوونځی او څو کلیوالي ښوونځي لري. د و

یادېـږي زرنج له ۀ په نامـۀ پلـ  "ريرغُ غُ "اشروډ له پاسه یو نوی پُل چې د خ

 چخانسور سره نښلوي. 



   89 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

ز کال مخکې د نیمروز په هکله د نورو معلوماتو لپاره وگورئ : ۱9۱2له 

 فراه او چخانسور.

 
 

ل لویدیځ سیمه په ځانگړې توگه سیستان چې د اوسني د افغانستان د سوی

نیمروز والیت یوه برخه جوړوي د لرغون پـېـژندنې د  گڼو سیمو په لرلو 

بډایه سیمه ده. په دې سیمې کې د لرغونپـېـژندنې یو شمـېـر پلټنې سوې دي، 

ڼې هنر د تأریخ پلـټــ -په تــېـرو نـېـږدې وختونو کې د بُـن د پوهنتون د ختیځ 

د دیپارتمنت د پوهانو یوې ډلې دې سیمې کې پلټنې او څـېـړنې کړې دي. 

پوهاند کالوس فیشر
۱

ددې انستیتیوت د پلټنو په هکله الندې معلومات وړاندې  

 کړې دي: 

د بُـن د پوهنـتـون د کارتوگرافۍ او ټوپوگرافۍ د انستـیـتـیوت په همکارۍ 

ډیپارټمنټ د افغانستان په سویل هنر د تأریخ پلټنې  –ددې پوهنتون د ختیځ 

لویدیځ کې په ځانگړې توگه د نیمروز په والیت کې د لرغونپـېـژندنې د سیمو 

یوه سروې تر الس الندې نیولې ده.  لرغونې نړۍ یعنې هخامنشیانو او 

یادوله. او  ساساني سرچینې د ۀ په نامـ« درنگیانا»یونانیانو دغه سیمه  د 

کړې ده. ۀ یادۀ ـواد" )یعنی د خراسان سویل( په نامـ" سویلي هـې –نیمروز او 

ۀ په اسالمي تواریخو کې د کوز هلمند د دواړو غاړو سیمې د سجستان په نامـ

یادې سوې دي چې له هغه څخه د لویدیځ سیستان وروستی نوم مشتق سوی او 

ً د زرنج د مرکزي ښار له نامـ سره مترادفه وو. د کله ناکله ادلونونو ۀ اغلبا

دلونونو په پایله کې ول چې د افغاني سیستان د برخې والیتي پالزمینه د ب

الش جوین او بیا ۀ کنگ ورپسې قلعـۀ نولسمې پـېـړۍ ترڅ کې لومړی قلعـ

                                                 
۱
 - Professor Klaus Fischer 
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د لرغوني ۀ چخانسور، د والیت پالزمینه سي. اوسمهال دا والیت د هغـ

یت نوې بیا نومول سوی دی او د والۀ تأریخي نوم پربنسټ د نیمروز په نامـ

 پر بنسټ زرنج نومول سوې ده. ۀ د لرغوني نامـۀ پالزمینه د هغـ

ددې سیمې د ماقبل التأریخ او د تأریخ د اعصارو نښې ددې ځای په 

)مصنوعي غونډۍ د استوگنې د سیمو پر ترتب « تـیـپو»کثیرالعددو بې سارو 

او تسلسل داللت کوي( کې منعکس سوې دي ، له خټو جوړې خښتې او د 

ـې ئنو ویجاړو پاتې شونې، او له پخو خښتو د جوړو ودانیو پاتې شونې ورا

جي پي »همدا نښې دي. جغرافیه پوهانو، ختیځ پوهانو او لرغونپوهانو لکه 

، اې ستین اي هرزفلد، آر. گریشمن، جې هاکین، ډبلیو فیرسرفیس او «تییت

ن. هاموند
۱

چې له یوې زموږ پاملرنه هغو بډایو عتیقه بقایاوو ته راوړوله  

ـې کوالی سو د لرغونو مهالونو د اوبولگولو د سیستیمونو بنسټ تفسیر ئخوا 

 ـې د اسالمي کالسیکو سرچینو تر رڼا الندې تفسیر کړو. ئکړو او له بلې خوا 

په دې وروستیو وختونو کې د سیستان په دواړو ایراني او افغان برخو کې  

یا د لرغون پـېـژندنې څـېـړنې جیولوجیکي، هایدرولوجیکي او آرکیالوژیکي 

پیل سوي دي. ایم. توسي
2

په ماقبل التأریخ سیمې کې « شهر سوخته»د  

توایو سیرَ »کـېـدنې پیل کړې او 
3

د « ُغالمانۀ دهانـ»په ایران کې د «  

جي دیلز»هخامنشیانو د دور پلټنې پیل کړي دي. 
4
د افغان سیستان د سویلي «  

دیلزو څـېـړنه کړې ده؛ ډبلیو تَروبرخو د ماقبل التأریخ د اعصار
5

په سیمې  

ز ۱9۶9کې د تأریخ د اعصارو د تأریخي بناگانو څـېـړنه تر سره کوي. په 

هنر د تأریخي څیړنو دیپارټمنټ د افغان  –کال کې د بـُـن د پوهنتون  د ختیځ 

سیستان د شمالي برخو د آرکیالوژیکي نقشو په ایستلو پیل وکړ چې عمدتاً په 

ې د کارتوگرافۍ د انستیتیوت د هوایي عکسونو پر بنسټ ایستل کابل ک

 کـېـږي. 

اوس موږ هڅه کوو چې د لرغونو آثارو له حده وتلې کواړۍ کواړۍ پاتې 

شوني تفسیر کړو. موږ باید لومړی د سیندونو د شبکو، لویو کانالونو، کوچنیو 

ي او ویالو او د اوبو درسوباتو نښې او په دوی پورې تړلي متروک کل

استحکامي کالگانې تعقیب کړو. ورپسې د دیوالونو سیستیمونه او تیپې گورو 

چې د کیندونکو یومونو یا بیلونو ته سترگې په الره دي؛ د ځمکې د سطحې له 

                                                 
۱
 - G. P. Tate, A. Stein, E. Herzfeld, R. Ghirshman, J. Hackin, W. Fairservis and N. 

Hammond 
2
 - M. Tosi 

3
 - U. Scerrato 

4
 - G. Dales 

5
 - W. Trousdale 
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مخې راټول سوي د خاورینو یا کاللیو ټوټو نښې په دې داللت کوي چې د 

سویلي روسیې او د شمال  پارتیانو یا د ساسانیانو پالزمینې دې له ختیځ ایران،

لویدیځ هند د استوگنو له سیمو سره پرتله سي. دلته " مجلله" استحکامي 

ډوله  -چې احتماالً د دفاعي سیستم گچ –کالگانې/ حصاورنه او بُرجونه سته 

پاتې شوني دي؛ د خوارزمیا په رغیاڼې یا واحې تورفان کې او د ایران په 

دغه ډول کرښې د اسالم له تأریخه  شمال ختیځې برخې کې ددفاعي سیستم

ـې ئمخکې اعصارو پورې اړه لري حال دا چې په افغانستان کې له ظواهرو 

دا انگیرنه تر السه کـېـدای سي چې دا سیسیتمونه د اسالمي منابعو د کارواني 

الرو، کرنیزو ځمکو او د کلیو د ساتنو لپاره دې جوړ سوي وي. ددې تر 

په ډېرېـدو سیمې ولیدلې. د گنبدي یا مقوسو څنگ موږ د خامو خښتو مخ 

جوړښتونو جوړول او د ودانیو د ظاهري بڼو پسولنه یا ښکال چا ته دا 

برداشت په الس ورکوي په دوی کې د پارتي او ساساني معماریو انگیزې یا 

 –مغولي لړۍ  –ایلخانانو »ُمحـِرکات ان تر غزنوي، غوري، دویمو خاناتو 

انگیرنه وکړي. په دوی کې د ودانیو کوچني  پورې  او تیمورې اعصارو« ژ

هکتارو ځمکو  3تر  ۱کورونه په کې دي تقریباً له  ۴0 – 20واحدونه چې له 

کې جوړ سوي دي او داسې ښکاري چې له "ُرستاق" سره مطابقت وکړي؛ 

ُرستاق یو ډول کلیوال کورونه دي چې د لسمې زېـږدېـزې پـېـړۍ اسالمي 

په منځ کې د خښتو د عادي قالب او بڼې   ن د استوگنځایونولیکواالنو د سیستا

همدا شان تر دغو ځایونو د ورانو ویجاړو د پاتې  په ډول شرحه کړي دي. 

ۀ هکتارو ځمکې پر مخ پراتـ ۱00تر  ۵0شونو نور ډېر لوی ځایونه چې له 

دي، ښایي دا ځایونه د بـېـالبـېـلو سلطنتي کورنیو د پالزمینې ښارونه ول. 

رپسې د حصار سوي استحکامي ښار د خامو خښتو پاتې شوني دي چې د و

پـېـژني چې اسالمي یون ۀ په نامـ« نیشک»ـې د ئاوسني عصر وگړي 

بنسټیز ځای یاد « نیشک د سیند د سیمې»لیکونکو یا د سفرنامو لیکواالنو د 

 کړی دی. 

 شونو ټولې  د سیستان د لرغونپـېـژندنې هیڅ نقشه ددغو پریمانو او سترو پاتې

ښیي چې " هاللي ډوله د شگو غونډۍ"، د شگو عادي غونډۍ ۀ برخې ځکه نـ

او شگې په خپله په ثابت ډول فعالې دي چې هم د استوگنو د سیمو کلي او هم 

د ورانیو پاتې شوني دواړه تر شگو الندې کوي او یا تأریخي پاتې شوني 

کې تر شگو الندې رغړي همداسې پټ ساتي چې د پـېـړېـو پـېـړیو په اوږدو 

 راغړي. 

دغه یو مهال ودانه او سمسوره سیمه اوس د اوبو د نشتوالي له کبله کړېـږي. 

دلته اوسني کلي د اقلیم او طبیعت له خنډونو سره سره د ژوندي پاتې کـېـدلو 
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شپې ورځې سبا کوي. په مرکزونو کې په هغو ځایونو کې د کرنې پرمختگ 

انو اوبو ته السرسی سته او په دې وروستیو کې د پام وړ سوی چې د څاه گ

ـې د اوبو ایستلو پمپونه لگولې او یا د لرغونو او معاصرو اعصارو د کانالو   ئ

ـې فعال کړي دي. په دې ډېرو تیرو نـېـږدې وختونو کې نوي ئسیستیمونه 

والیتي مرکز زرنج له گاونډي هلمند سیند څخه د اوبو شبکه او د بریښنا د 

 امکانات تر السه کړل چې په جنراتور بریښنا تولیدوي. تولید 

هغه تأریخي معلومات چې د لرغونپـېـژندې د شهودو له له الرې راټول او 

ً د دغو اسنادو له  وړاندې سوي دي د لرغونپـېـژندې د نقشو له مخې اساسا

مخې ثبت سوي دي : لومړی : هوایي عکس اخیستنې، دوهم : د کابل د 

، ۱:  ۵0000انستیتیوت د اخیستل سویو هوایي نقشو د  کارتوگرافۍ د

مقیاس نقشو له مخې، دریم : جغرافیوي،  ۱:  2۵0000او  ۱:  ۱00000

هایدرولوژیکي او آرکیالوژیکي ساحوي سروې. د بن د پوهنتون د ختیځ هنر 

د تأریخ د پلټنو ډیپارټمنټ تر اوسه دغه نقشې چاپ کړې دي: )د نقشو نومونه 

]لمن لیک کې (  وگورئ : په
۱

]،[
2
 ] ،[

3
]،[

4
 ]،[

5
 ] 

 

  [برخه 59 افغان جرمن آنالین،]ماخذ:: کنگۀ قلعـ

کلي او همدا شان د یوې ولسوالي نوم دی ۀ دا د نیمروز په والیت کې د یو 

کلي  38۴مایلۍ کې واقع ده. په دې ولسوالۍ کې  8چې د زرنج د شمال په 

دي. ددې ولسوالۍ کرنیزه  وگړي ۵۷300ـې ئدي چې د وگړو ټول شمـېـر 

 جریبه ده.  ۴9۶00ـې ئجریبه ده او د مالڅر ځمکه  3۵۴۴00ځمکه نـېـږدې 

                                                 
۱
 - Fundortkarte vom südlichen Teil des Königsreichs Afghanistan, Bild 2 in: 

Fischer, Zur Lage von Kandahar an Landverbindungen zwischen Iran and Indien," 

Bonner Jahrbücher ۱6۷, ۱96۷. 
2
 - Recently explored sites in the northern part of Afghan Sistan, appendix to 

various articles by the author in Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi University, 

Shiraz 2, ۱9۷۱; East and West N.-S. 2۱, ۱9۷۱; Marg 24, 

۱9۷0/۷۱ Nr. ۱. 
3
 - 5 - Folders Chakhansur, Aliabad and Zyarate Amiran Saheb in Fischer, "Projects 

of archaeological maps from Afghan -Sistan," Zentralasiatische Studien 4, ۱9۷0 Dr. 

D. Morgenstern, Institute of Cartography and Topography, Bonn University, has 

arranged the following maps: 
4
 - Archäologische Fundortkarte von Südwest- Afghanistan ۱:۱,000 000. 

5
 - Archäologische Fundortkarte von Afghanisch- Sistan ۱:250,000. These two 

maps will appear in the forthcoming publication: Nimruz. Archäologische 

Landesaufnahme in Afghanisch- Sistan. Band I. Bonn: Kommissionsverlag Habelt 

۱9۷3. 
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 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده : ۱۹۱۲دا ولسوالي په 

مایلۍ کې له خټو جوړه  3په افغان سیستان کې د ابراهیم آباد د کال د سویل په 

یارډه  ۵00ونو د لویوالي له منظره کال یا حصار ډوله کال ده چې د خپلو اړخ

ـې یو زوړ ئفیټه لوړ دي چې گرد چاپیره  20ـې ئلویوالی لري. دیوالونه 

 ۵00ز کال کې دا کال تر ترمیم الندې  وه او د ۱88۴خندق راتاو دی. په 

دلته پخوا د ابراهیم خان یو زوی ۀ. افغان سرتیرو گارنیزیون په کې اوسـېـد

"کنگ" د ځمکې داسې یوې گردۍ غونډۍ یا پُـښـتې ته ۀ. )غالم حیدر اوسـېـد

وایي چې کله د سیند سیالب گرد چاپیره سیمه یوسي او دا وچه پاتې سي.( 

 «پیکاک»
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ز کال د مارچ په میاشت کې د چخانسور والي آخوندزاه، د خاصه ۱903د 

قعطې کسیز گارنیزیون او د مزاري د پلي کنډک له یوې  300دارانو له 

ویل سوي چې ددوی اکثریت بې وسلو ۀ. ( تنو سره دلته اوسـېـد۱00)

 سرتیري دي. 

له هغې نیټې وروسته په فراه کې مستقر د مزاري غوڼد نور سل تنه دلته د 

 (۱90۵معلوماتو له مخې استول سوي دي )بومي معلومات، 

 کلونو کې د سیستان له مأموریت سره مل د اوبولگولو ۱90۵ – ۱903په 

کنگ د تبابو یا د کلیو د ډلو د ځانگړتیاوو په هکله ۀ مأمور ښاغلي وارډ د قلعـ

راپور ورکړی دی. او وایي چې ) په عادي کال کې د غنمو او وربشو حاصل 

 نیم چنده د کرل سوي تخم وي.( وگورئ : پورتـني جدولونه. ۀ اتـ
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  کبله له منځه الړل. د کونځلو ټول محصوالت  د چینجیو او د اوبو د اړتیا له 

 

ز کال پسرلنیو حاصالتو د گیاهي زنگ وهلو او موږکانو له کبله ۱90۴د 

په  3/8یا  8پر  3تاوان ولید، ټول حاصل د عادي کال د ټول محصول د 

ول او که ول هم ډېـر لږ ول. ۀ اندازې وو؛ د صادراتو لپاره  یا هیڅ غالت نـ

 دی چې عالي به وي. ز کال پسرلنی حاصل امید بخښونکی ۱90۵د 
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مایلو  ۱،0۱3په افغان سیستان کې د نفوسو غلظت د کرنیزې ځمکې په هرو 

کې دی، نو پر همدې بنسټ کوالی سو اټکل وکړو چې په عادي  کلونو کې به 

له دې څخه یوه ربع او په بدو کلونو کې به یو پر شلمه د عادي کلونو د 

 وي. ناخالصه محصول په اندازې صادراتو ته چمتو 

ناخالصه محصول اندازه چې په عادي کال کې تر السه ۀ د غالتو د هغــ  

 ـې د هلمند په اوبو خړوبه سوې په دې ډول ده :ئسوی او ځمکه 

، سنگ خروار؛ د ۱۷3۴، ږدن : 90، دال : ۵۴22، وربشې ۱۴۷۷۱غنم :  

 220۱۷ټولو مجموعه : 

لتا له کرهڼې ترالسه پر دې برسیره، د هغو غالتو اندازه چې د خاشرود د د

سنگ خروار : د  2۱۷، ږدن 2، دال ۴223سوې دا ده : غنم او وربشې : 

ټولو حاصالتو د حاصل مجموعه چې د هلمند او خاشرود له دلتا گانو تر السه 

 سنگ خروار.  2۶۴۵9سوې دا ده : 

هغه غالت چې په عادي کال کې د صادراتو لپاره په اختیار کې وي کــېــدای 

ـې اټکل کړو چې د ټول حاصل یوه ربعه یا یو په څلورمه وي او ئې سي داس

ـې که په هندي ئ. او یا ۱320، او په بدو کلونو کې یو پر شلمه او ۶۶۱۵یا 

او په  992۷۵َمونډو په سنگ خروار په عادي کال کې واړو دا به موږ ته 

 هندي َمونډه په الس راکړي.  ۱9800بدو کلونو کې به 

په هکله باید ووایو : چې په پورتني لیست کې د عادي کال  شمــېــرې 8د 

 لپاره کلنی محصول په الندې ډول وي کله چې هندي َمونډ ته را ټیټ سي  : 

، ۱۵۱0۴،  مالوچ : ۷393۷، وربشې : 2۱۵2۱۷غنم :  -پسرلنی محصول : 

 . 8۵32دال : 

، ۶۵،  تنباکو : ۵۱8، کونځلې : 2۴۷۷8ږدن او جوار :  د مني محصول :

 ۴0000« ارزښت په غیران»خټکي 

. د مني 3۱3، دال :۵۵۱، مالوچ :2۷۱۴، وربشې : ۵0۱۵په ټن : غنم : 

 2388، تنباکو: ۱9، کونځلې : 90۱0حاصل : ږدن او جوار : 

پورتني ارقام یوازې د هغو ځمکو دي چې هلمند خړوبې کړې دي. ددې لپاره 

ره رابشپړه کړو نو شمــېــچې د چخانسور د ټولو ولسوالیو د تولیدي حاصل 

الندې د خاشرود د درې د حاصل مجموعه ورباندې ورزیاته « کده»باید تر 

کړو. ددې سیمې د حاصل اټکل به د عادي کال لپاره په سنگ من دا وي : 

، ږدن 200؛ دال : 3۶89۴۵، ټول ټال : 8۱3۱۵، وربشې : 28۷۶00غنم : 

  ۵82۴او خټکي :  20۶۴۷او جوار : 
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 [برخه 58افغان جرمن انالین،]ماخذ:: فتح ۀقلعـ

 

فتح د کال پراخه او پریمانه ورانۍ او کنډوالې له ۀ فیټه : د قلعـ ۱822 ړوالیلو

نیم مایله کښته د هلمند د سیند پر دواړو غاړو، سیند ته ډېـر  23کرشکه

نـېـږدي واقع دي او فریر وایي چې دا ورانې ویجاړې کنډوالې په ټول سیستان 

ټولو نورو ډېرې او په پراخې سیمې کې پرتې دي. په دغو کنډوالو کې  کې تر

ـې له دیوالونو دباندې د یو ډېر لوی او پراخ کاروان ئتر ټولو د پام وړ هغه 

انچه پخو مربع ډوله خښتو جوړ  ۱۱سرای شتون دی چې له سره تر پایه په 

ي چې د سوی دی او د معمارۍ د ښکال داسې یو منظر د سړي سترگو ته ږد

سیستان په هنرونو کې دا ډول هنر د معماري باندنی هنر ښکاري. دا ودانۍ په 

ـې ئسرای کې دننه په مرکز کې یوه ډېـره لویه قبه لري چې هر گوټ کي 

جناحي ډډې جوړې سوي دي او هره جناح کې څو څو کوټې دي او په ښۍ 

ړۍ جوړه ـې په ښۍ زاویه کې د پرله پسې غوجلونو )طویلو( لئجناح کې 

حالت کې ده خو په خپله ودانۍ داسې یو ۀ سوې ده. دا قبه اوس په ډېر ښـ

ـې هیڅکله بشپړې سوې نه وي. په کیڼه ئظاهر لري چې د جوړیدلو چارې 

ـې د غوجلو د جوړلو کار نوی پیل سوی وو، حال دا چې د قبـې د ئجناح کې 

 سر د جوړولو کار هم نیم کاره پاتې سوی دی. 

چې ددې ښارگوټي له نیمایي ډېـرۍ برخه سیالب له ځان سره  داسې ښکاري

وړي وي. شمالي او سویلي دیوالونه چې په لویدیځه ډډې کې پای ته رسـېـږي 

ۀ ـې لیدلی دی. تر هغـئد اوبو د بهیر پر لور پر ځوړ واقع دي او ډېـر تاوان 

یو  وړاندې د سیند ژۍ د سپینو شگو انبار دی او په شگو پسې د لوړو ونو

ځنگل دی او میتلند ته ویل سوي ول چې دا ځای هغه ځای دی چې یو وخت 

ښارگوټی تر دې ځایه راغځول سوی وو. که دا رښتیا وي نو د شمال او ۀ دغـ

سویل دیوالونه باید د ختیځ او لویدیځ ددیوالونو په اندازې وي او په دې سره دا 

توالي یو مربع شکله گومان کوالی سو چې دا ښارگوټی د مایل د ثلث په ار

ښار وو. فریر د ورانو ویجاړو اټکل کوي او وایي چې دا په ټول سیستان کې 

د ورانو ویجاړو یوه لویه پراخه سیمه ده نو له دې کبله ده چې میتلند فکر 

کاله  3۱کوي چې دا اټکل ښایي سم اټکل وي ځکه ددې ځای وراني یوازې 

کړه چې اوس د هلمند سیند د مخکې سوې وه. پورته مو ځنگل ته نغوته و

میر کې له سینده یو کانال کیندل ۀ ځنگله له لیرې ډډې څخه تیریږي. په قلعـ

سوی دی چې د سیند په ختیځه ژۍ کې بهـېـږي، او د یکدست د شیوه ځمکې د 

فتح ته ۀ بیخ چاپیره ځي او همدا شان ښۍ خوا ته پر لوړې سطحې باندې قلعـ
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فیټو  ۵فیټه ژور دی او په دواړو خواوو کې د  3 فیټه پلن او 8ځي. دا کانال 

 په لوړوالي ورانې سوې غاړې لري. 

ددغو ورانیو په هکله د پیکاک شرحه په دې ډول ده : " د سرای په استثناء 

ـې لمر ته په وچو سویو خښتو جوړ سوي دي. سرای یوه ډېـره لویه ئنور ټول 

ېـر شمـېـر مقَوس کارونه په دی بشپړ سوی، او یو ډۀ ـې نـئقبه لري چې کار 

حالت کې پاتې دي، ۀ کې سوي دي، خو دا ټول سوي کارونه ال تر اوسه په ښـ

او له پخو خښتو جوړ سوي دي. له ظواهرو ښکاري چې تر اساسي ښارگوټي 

ـې هماغه ئټول د پرله پسې دیوالونو لړۍ راتاو سوي وي او په فواصلو کې 

ځای ۀ یوالونو له نښو ښکاري چې دغـدودیز برجونه جوړ سوي دي؛ د زړو د

یارډه کې دی،  ۵00یارډه په  ۱000ـې ئمستطیلي بڼه درلوده چې لوی والی 

ـې مخ په سویل او شمال دي. ددې ښار د دیوالونو یوه لویه ئاضالع ۀ اوږد

فیټه لوړه ده ال تر اوسه په عالي شکل او حالت کې پاتې دي.  30برخه چې 

ـې سیند ئیځې زاویې که واقع دی. لویدیځه مخه سرای ددې ښار په سویل خت

به د سویلي ډډې پاتې ۀ له سینده را اوړېـدونکي اوبـ له ځان سره وړې ده،

 نوره برخه هم له ځان سره یوسي."

د سرد خانو، هره یوه  –" دلته د خښتو پخولو د بټیو )او یا د یخچالي خونو 

ـې، چې لوی پسور ئ ـې چې وي( ډېرې پاتې شونې سته؛ په دوی کې یوهئ

ۀ یارډه قطر لري. د زاړ ۴0لري د مچیو د ځالی په شان جوړښت لري چې 

شگلونو ښویندو الښونو کې د بیالبیلو ودانیو  ښارگوټي په ختیځ کې په لوړو

بې شمــېــره پاتې شونې دي دغه پاتې شوني اوس د غونډیو بڼه خپله کړې ده 

پیر اوسمهال ورڅخه په هیڅ ډول په او د غونډۍ او د ودانیو د پاتې شونو تو

سي کــېــدای چې د تهدابونو طبقه بندي او مکرره مقَوس کاري ۀ دې دلیل نـ

ښارگوټي په شمال ختیځ کې کې دننه محلت په بله ۀ ـې ورکه سوې ده. د زاړئ

حالت ۀ وینا حصار کې دننه پوځي کال یا استحکامي کال واقع ده چې په ډېر ښـ

بې قاعده لوزي ډوله جوړښت لري چې د یوې خاورینې کې ده. دا ځای یو 

غونډۍ پر سر جوړ سوی دی؛ دا ځای د همدې ځمکې له مستوي سطحې 

فیټه لوړ دی. ددې استحکامي کال دیوالونه د غونډۍ له پاسه عموداً  30څخه 

فیټو پورې پورته سوي دي او مورچل کښونه یا تیرکښونه په  ۶۵تر  3۵له 

لونو سرونه غاښي غاښي یا کنگره بندي سوي دي او کې جوړ سوي او ددیوا

ـې گردي یا مدور برجونه جوړ سوي دي چې هماغه دودیزه ئپه زوایاوو کې 

آسیایي بڼه لري. د غونډۍ په بیخ کې او د غونډۍ په ډډو کې له د باندې له 
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خټو جوړ د دفاعي دیوالونو کرښې د )فیوزبیری
۱

( په ډول جوړې سوې دي؛ 

دفاعي دیوالونه د حصار د اصلي دیوالونو په پرتله په چنداني خو دغه باندي 

چې د یو  کار سوی دیۀ دي. په پوځي کال باندې نسبتاً ښـۀ عالي حالت کې نـ

ناڅاپي برید پر وړاندې به ځواب وویالی سي خو د ختیځې خوا لوړه سطحه 

 ورباندې د توپ د ډز په واټن مسلطه ده. " 

 

مایلۍ کې یوه کوچنۍ گنبدي ودانۍ  ۵فتح د سویل په ۀ : دا د قلعـ گنبذ یکدست

ځایه د ۀ ده چې د لوړې سطحې پر لویدیځې ژۍ باندې والړه ده او له همدغـ

ُرس د خاورې ددښتې پر شیوه وو ځایونو باندې ختیځ لور ته د هلمند د سیند 

 ښۍ غاړې پورې غځـېـدلې ده. 

مایلۍ کې دی. د گنبد  22 کلی د چهار برجک د شمال لویدیځ پهۀ نامـۀ په دغـ

په هکله یو عجیب روایت دی. ملک حمزع، د ۀ یکدست یا مقبرې د نامـ

ۀ فتح کې حکومت کاوۀ ز په حدودو کې په قلعـ۱۶00سیستان یو کیاني چې د 

یو معمار د خپلې ماڼۍ لپاره استخدام کړ. کله چې ماڼۍ بشپړه سوه، حمزه د 

فتح په شان بله ماڼۍ ۀ الی د قلعـسي کوۀ معمار ښی الس ور قطع کړ څو ونـ

فقیر د ۀ جوړه کړای سي. نوموړي معمار له ځنډ پرته په خپل کیڼ الس د یو

قبر پر سر یوه مقبره ودانه کړه چې هماغلته خښ دی؛ له همدې کبله دا ځای د 

نومول سوې ده.  د پیکاک د ورځنیو یاددښتونو په ۀ یک دست په نامـۀ مقبر

لوړې سطحې په هکله داسې لیکل سوي دي : " )له دفترچه کې د یکدست د 

نیم مایلو په واټن یوه کم ارتفاعه شگلنه سطحه د  ۱8یا  ۱8چهار برجکه( د 

ـې له اړخه ئعمومي سړک د ځمکې له ډډې راپورته سوې چې دا سړک ۀ هغـ

تــېـرېـږي. سیند په نیم دایره بڼه له تیرکوه او ډِک دیلي څخه ددې لوړې 

فیټو  20یځ بیخ څخه بهـېـږي؛ په همدغې ختیځې ژۍ کې د سطحې له لوید

ـې ئلوړ یو گړنگ هم لري چې پر سیند باندې مسلط دی او ختیځې غاړې ته 

یوه کوچنۍ گنبدي ودانۍ ده چې جومات ته ورته والی لري او یکدست 

فتح د کال نهر چې د روډ په ختیځې ژۍ کې بهـېـږي   -ۀقلعـ -نومـېـږي. د میر

وړې سطحې په بیخ کې تر یکدست الندې ځغلي او بیا د یکدست د د همدغې ل

لوړې سطحې په شمالي بیخ کې نیم دایروي بهیر خپلوي او همداسې د لوړې 

 فتح په ښۍ غاړه کې پر مخ ځي.  ۀ ځمکې په بیخ کې د قلعـ

                                                 
۱
  - fausebraye  د لرغونو مهالونو یوه پوځي اصطالح ده چې د کال یا حصار د باندني او دننه محافظتي

دیوالونو په بیخونو کې له دیوالونو سره موازي په خاص ډول ډېر د دیوالونو په پای کې ددویم خاکریز یا 

    عربي معادل وموند.ۀ فارسي او نـۀ دري، نـۀ پښتو نـۀ ـدل. ما ژباړونکي ورته نـمورچل په توگه جوړې
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موقعیت سته، د بیلگې په ۀ لپاره یو ښـ« پس قراول»" دلته د شا د دفاع یا د 

سړک له الرې بـېـرته راوځي ۀ ځواک د پوښښ لپاره چې ددغـ ۀتوگه د هغـ

په « دم»مایلۍ د  ۵۱او له چهار برجک څخه راتیرېـږي نو د دې منزلگاه په 

یوه غونډۍ کې دې پس قراول دلته ځای پرځای سي. هماغسې چې فکر ۀ نامـ

یکدست د « ژ –گنبد »موقعیت د گمبذ ۀ کـېـده د همدې موخې لپاره یو بل ښـ

شمال لویدیځ ته ده. کیڼ   –ـې شمال ئړې سطحې هغه ژۍ سته چې مخه لو

ـې په تیرکوه  باندې ډډه لگوي چې سیند په خپله ان د کمال خان تر بند ئاړخ 

سته ۀ واټن کې داسې ځای نـۀ پورې ورته دفاعي پوښښ ورکوي او په دغـ

چې له سینده دې څوک په پښو واوښتالی سي؛ په دې صورت کې د لوړې 

طحې برخه به دفاعي ځواک د گنبذ یکدست د ښۍ خوا پر لور ونیسي ځکه س

ـې ئـې د اوبو کانال ورته دفاعي پوښښ ورکوي او ور هاخوا ئبیا هم مخه ته 

چې د قلعـه فتح پورې دښتې دي د ځواک د اور تر پوښښ الندې راتالی سي. 

له   بایدددې ځای ښۍ خوا پر لوړې ځمکې باندې واقع ده او یوازې دغه ټکی 

ده ارزولي خو دې ته په ۀ هره دفاعي اړخه پیاوړی سي. ښۍ خوا مو ډېـره نـ

فتح کې خپله مخه خالصوي ۀ کتلو چې لوړه سطحه ختیځ لورې ته په قلعـ

کوالی سو د ښۍ الس یا لورې لپاره مناسبه زمینه ومومو. )پیکاک ِمرک(.  

 .فتحۀ ز کال کې دلته یو کلی وو. وگورئ : قلعـ۱903په 

 

فتح کې هماغسې چې ددې سیمې په نورو ځایونو ۀ ز کال کې په قلعـ۱88۴په 

کې دود دی د شیراني بلوڅانو او نورو بلوڅ قومونو او د نورو قومونو او 

ددوی لوی مشران ۀ. کورنیو ژوند کاو ۴00حتی انفرادي کسانو د ترکیب 

دوی  .ول ]سعیدخان[او د هغه زوی سید خان ]ناروهی[محـمد شریف خان

محـمد شریف خان ۀ. دواړو په همدې حصار یا استحکامي کال کې ژوند کاو

چې یو ناهوري بلوڅ دی او ددې قومي څانگې میراثي مشر دی کوالی سي په 

تنه نارینه راټول کړي او که اړتیا پیښه سي  ۱000لنډ وخت کې لږ تر لږه 

راټول کړي.  کوالی سي تر یادې شمــېــرې څلور یا پنځه چنده نور کسان هم

فتح کې د پراخې کرنې نښې نښانې لیدل کـېـدلې؛ خو ۀ په یاد سوي کال په قلعـ

له ظواهرو داسي ښکاري چې د ملکیتونو بدلونونه )وگورئ سنجرانیان( ددې 

المل سوي چې د زړو کرنیزو ځمکو ډېـرۍ برخه شاړه سي او په ځنگلونو 

ه سوې ده؛ ویل سوي چې واوړي. خو له دې سره سره د غمنو د پام وړ کرهڼ

 دلته د ځمکو د خړوبولو ستونزه وه )فریر، پیکاک(. 
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ـې ئکورونه ول او د وگړو شمـېـر  2۵0فتح کې ۀ ز کال کې قلعـ۱903په 

 تنه وو.  ۱2۴0

 80آسونه او  2۵پسونه او وزې،  ۱۵00کورني څاروي،  900کلي ۀ دغـ

قلبې ځمکه کـېـږي او  80ري چې اوښان درلودل. دا کلی د چم گاوند سیمې ل

 خرواره حاصل لري.  3۵په منځني ډول د غالتو 

 دا د دولت د غالتو د ټولولو او زیرمه کولو یو مرکز هم دی. 

 تنو خاصه دارانو گارنیزیون هم سته.  ۱00دلته د 

دلته گودرونه هم سته چې د اپریل او مې د میاشتو په استثناء پورې غاړه 

 (۱903ي دي )ایس. ایم. ونلیس ورڅخه اوښتل شون

ز کال د دسمبر په میاشت کې محـمد ایوب خان چې ددې سیمې حاکم ۱90۵د 

لرو ۀ وو کابل ته د نامعلوم دلیل لپاره احضار سو. تر اوسه داسې معلومات نـ

چې دې سیمې ته بل ځای ناستی رالیږل سوی که نه. )بومي معلومات، 

۱90۵) 

مأموریت سره مل د اوبولگولو مأمور وارډ  ز کال کې د سیستان له۱90۵په 

یا د کلیو د ډلو د ځانگړتیاوو په هکله وایي : « تبابو»فتح ته نـېـږدې د ۀ قلعـ

)د دوست محـمـد، میرک او ماشي کلي په دغې  تبابې پورې اړه لري خو 

الندې ښودل سوې ده.( وگورئ ۀ ـې د دوست مـحمـد تر مشرتابـئمشري 

 پورتنی جدول. 

 

فتح څخه څو مایله شمال لور ته د هلمند د سیند پر ښۍ ۀ : دا له قلعـ نو جوی

تنه  900کورونه دي او  200غاړه د بلوڅانو دوه کلي دي. په دواړو کې 

 30پسونه او وزې،  800کورني څاروي،  ۷80استوگن وگړي لري چې 

 ۴0ـې ئقلبې ځمکه لري او هره قلبه  ۷0اوښان لري. دوی  ۷0آسونه او 

 ره حاصل کوي. خروا

کاله  ۱2د کلي ملک ارباب دوست محـمد خان دی. دا دواړه کلي یوازې 

فتح ۀ کـېـږي چې جوړ سوي دي. کله چې دوی دلته میشت سول نو له قلعـ

 (۱903)ایس. ایم. ونلیس ۀ. ـې یو کانال راوغځاوئڅخه 

 

: دا د سنجرانیو یو کلی دی چې د دوست محـمد د کلي پـه  غالم حیدر خان

ً په مقابل لوري کې د هلمند د ۀ نامـ هم یادېـږي او د کمال خان د بندر تقریبا

سیند پر ښۍ غاړه باندې واقع دی. دلته د اوبو یوه ښه ژرنده ده چې د 

ساعتونو  2۴سنجراني سردار په گټه چلـېـږي. ویل کـېـږي چې دا ژرنده په 
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ډ. ایس. ایم، کوي. )وارۀ سیره غنم اوړ 30َمونډه  ۴کې )په هندي وزن( 

مایلۍ کې دی. همدا شان  ۱0(. دا کلی د چهاربرجک د لویدیځ په ۱903

 وگورئ : چهار برجک

  : میر آباد

 مایله پورته یو کلی دی.  ۱3فتح ۀ د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې له قلعـ

د چغای د سرفراز خان « میر؟» ، ۀیادېـدۀ په نامـ« میرۀ دِ »" میر آباد پخوا د 

د سرفراز « شاو خوا وي ۱8۷۶ښایي د » ځای څو کاله مخکې اکا وو، دا 

سنجراني کورنۍ مـېـشتې کړې؛ دوی  30خان ملکیت سو، سرفراز خان دلته 

یکدست پورې د اوبو لگولو یو نوی « ژ –گنبد »میر څخه تر گمبز ۀ له قلــعـ

کانال یوه برخه پرې ۀ ، دوی دا کار ددې لپاره وکړ چې د زاړۀکانال وکــېـند

بدله کړي ځکه د زاړه کانال دغه برخې ورانې سوې وې او سیند ورته تاوان 

رارسوي. دغه کانال محـمـد ۀ فتح ته اوبـۀ رسولی وو. دا نوی کانال قلعـ

د « تیر کوه»او اوس ورسره د ۀ شریف خان له سرفراز خان څخه وپـېـرود

او دلته بند فتح کې درېـږي ۀ ځمکو دعوی هم کوي. دا کانال اوسمهال په قلعـ

ۀ فتح څخه په تـېـرېدو تر ناد علي پورې رسـېـدۀ سوی دی : خو پخوا له قلعـ

 ددې کانال نښې مو په پښو پل کړې دي " )پیکاک(

ز کال کې د میر آباد له کلي څخه لــیدنه وسوه، دغه مهال دې کلي ۱903په 

 سره 2۵0تنه )سنجراني بلوڅ( وگړي ول. دې کلې  280کورونه او  ۵0کې 

 خرواره غــَـله دانه وه.   ۱80پسونه او  300کورني څاروي، 

دا کلی دولتي مالیه ورکوي حال دا چې نور ټول کلي له خواجه علي نیولې 

کښته تر ِده دوست محـمد پورې له مالیې معاف وو. ددې کلي سردار یا ملک 

ودر سته همدلته د هلمند هغې بلې غاړې ته د اوښتلو یو گۀ. مال بـَـرفي نومـېـد

 (۱903کـېـږي. )ایس. ایم. ونلیس. ۀ خو د سیالب پر مهال تـېـرېدل ورڅخه نـ

 

 [64]ماخذ:بخش :خوابگاه 

د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې او فتح په شمال کې واقع دی.ۀ دا ځای د قلعـ

 90کورونه او  20کلي نوم دی چې ۀ د سیستان له بنده دوه مایله کښته د یو

 ۱۵پسونه او وزې او  ۵0کورني څاروي،  ۶0ري. دا کلی استوگن وگړي ل

 آسونه لري. 

خرواره غالت حاصل لري.  20ـې ئقلبې ځمکه لري او هره قلبه  8دا کلی 

دلته دوه گودرونه سته. ددې کلي سردار عمرشاه نومـېـږي )ایس. ایم. ونلیس. 

۱903 .) 
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اوښانو  22۴9آسونو او  ۱۵۶تنو،  ۱۴۶۴دلته د سیستان مأموریت چې له 

ۀ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې کمپ وواهـ۱903جوړ یو کاروان وو د 

 ( د اوبو لگولو او حاصالتو لپاره وگورئ راتلونکی جدول : ۱903)ایس. ایم. 

 

 
 

 
 نیم چنده ده. ۀ یادونه : په عادي کال کې د غنمو او وربشو حاصل، د کرل سوي تخم اتـ
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 )ولسوالۍ( : چخانسور

سور ولسوالي د افغان ډډې توله هغه ځمکه په ځان کې رانغاړي چې د چخان 

وي. دا سیمه تر خاشروده ـې خړوبئهلمند یا کوالی سو ووایو افغان سیستان 

کلی ددې سیمې « الت»پورې غځـېـږي. له رود بار پورته د « لیليه»ان تر 

ن فارسي سرحدي کرښه، او د الش او جوی –ختیځواله پوله جوړوي. د بلوڅ 

دا  او فراه ولسوالۍ ددې سیمې سویلي، لویدیځې او شمالي پولې جوړوي.

 سیمه اوس د نیمروز والیت یوه برخه ده. 

 ز کال کې د چخانسور د ولسوالۍ لښکرکوټ داسې جوړ وو :۱90۴په 

کنگ کې له والي سره ول ۀ پلي سرتیري )د فراه له غونډ څخه( په قلعـ ۱00 

 خاصه داران یعنې : ۶00ل دي. او د سنایدرز په توپکو سمبا

 بیرق( ۱) ۱00 فتحۀ قلعـ

 ۱00 ناد علي

ۀ ـې توپک نـئتنه  200)ددوی  300 د کنگ کال

 لري(

)دوی په سنایدرز توپکو سمبال  ۱00 چخانسور

 دي پورته وویل سول(

)دوی په بـېـالبـېـلو ډولونو وسلو ۱30 خوانین سوار                                

ـې خولبوري )دهن پُر( توپک دي او یو شمــېــر نور ئل دي. یو شمــېــر سمبا

 لرونکي توپک دي.( « جاغور»ـې ئ

ځواک او د چخانسور د ولسوالي د ملکي ۀ ویل سوي چې د خانانو د سپار

ۀ قبضې جاغور لرونکي توپک دي. په قلعـ ۴0خلکو په السونو کې یوازې 

ۀ دارانو دا درې بیرقه ځواک د یوفتح، نادعلي او چخانسور کې د خاصه 

 )سرتیپ( تر قوماندې الندې دی )شهباز خان(. 

)صد باشي( )د سلو تنو سرتیرو قوماندان افسر(  ۱ټولی(  -هر بیرق )ځواک 

ډلگی »تنه )ده باشي( )د لسو تنو قوماندان افسر(  ۱0ژ(،  –)ټولی مشر 

کابلۍ  33یاشت لري چې په الندې ډول تنخواه لري : صد باشي هره م« مشر

 ۷کابلۍ روپۍ هره میاشت، او خاصه داران هره میاشت  ۱2روپۍ، ده باشي 

کابلۍ روپۍ. هغه ده باشي گان او خاصه داران چې د کابل بومي اوسیدونکي 

کابلۍ روپۍ اضافي ورکول کـېـږي. مالیاتي غالت پر دوی  2دي هغوی ته 

ددوی له معاش څخه  ـېئباندې په ارزانه بیعه پلورل کـېـږي او ارزښت 

وضع کـېـږي. ددوی اکثریت د فراه او چخانسور بومي خلک دي. دوی په 

تنه خاصه داران همدا اوسمهال چې په  200سنایدر توپکو سمبال دي خو 

لري. د پورتني ځواک تر ۀ ـې هم کوم توپک نـئولسوالۍ کې خدمت کوي یو 
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د کلي د مشر یا د ۀ ارڅنگ د فراه له والیت څخه د خانانود  سپور ځواک )سپ

تنه هم په چخانسور کې په خدمت بوخت دي.  ۱30ملک له پلوه برابرېـږي( 

 دوی داسې توپک لري چې گومان کوو ددوی خپل توپک دي. 

 : اداره 

ز کال کې له کابله فرمان راغی چې فقیر محـمد آخوندزاه له کاره ۱90۶په 

 نسور والي ټاکل سوی دی. ـې له هراته موسی خان د چخائبرطرفه او پر ځای 

فقیر محـمد د سیستان په مأموریت کې د افغان استازي په توگه کار وکړ تر 

د مأمورینو عالي نظریات ځانته جلب ۀ د کمشنر او د هغـۀ دې ځایه چې د

کړل. خو په افغانانو کې دا ډېـره نادره ده چې یو څوک دې په داسې یوې 

یفه او وظیفه په غاړه واخلي ځکه النجمنې موضوع کې د کمشنر دومره ظر

غواړي ځان له خپل دولت سره په النجه او جنجال ۀ کار کې نـۀ په داسې یو

 وو. ۀ کې راگیر کړي. آخوندزاده هم له همدې قاعدې مستثنی نـ

نومـېـږي، ترین د آخوندزاده خپلوان دي. د آخوند « ترین»یوه قبیله ده چې 

د قبیلې د « ترین»دوی په اصل کې د زاده کورنۍ یوه متنفذه کورنۍ وه. 

بـَر »ـې پشین ته نـېـږدې په ئله څانگې څخه دي او کور کلی « خانوزیو»

 کې وو.« خانوزیو

: چخانسور له څو کالونو را په دېخوا داسې ولسوالي ده چې  مالیاتي اداره 

ـې په اداري او سیاسي چارو کې نیغ په نیغه له کابل سره راکړه ئولسوال 

 کوي.  ورکړه

هغه څه چې د ځمکې په ارزونې  او ټولونې او نورو مالیاتي چارو پورې اړه 

لري دا د چخانسور د ولسوال په الس کې دي خو د مالیاتي چارو ارزونه د 

په الس کې ده چې دی مستیقماً د فراه د سررشته دار تر الس « سررشته دار»

ه دار له الرې ورکول الندې دی. هغه مالیات چې د فراه خزانې ته د سررشت

کـېـږي هغه مالیات په کې راځي چې ددې والیت د ټولې مالیې ټولگه یا 

 مجموعه ده.

قانون « ژ –اسالمي »ـیي موضوعات د محـمـدي ئ: ټول قضا یـي سیستمئقضا

قاضي له پلوه حل و فصل کـېـږي چې امیر ټاکلی وي. نورې ۀ پر بنسټ د هغـ

فتح د حاکم له پلوه که ورته راجع ۀ د قلعـ قضیې د چخانسور د ولسوال او یا

 سي حل او یا ورته رسیدگي کـېـږي. 

مهاله چې سیستاني فارسي استوگنو وگړو ته عطیه ورکړل ۀ : له هغـ سیاست

ز کال په ۱90۵سوه له هماغـه وخته دغو اصولو ته غاړه کښــېـنـښودله، د 

او د نویو بندونو مني کې دوی بیرته د اوبو زړو بندونو ته بدلون ورکړ 

په نست ۀ ـې مال وتړله. پایله دا سوله چې افغان خوا کې اوبـئجوړونې ته 
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سولې، او دا مضیقه ددې باعث سوه چې په دیخوا برخه کې د چخانسور د 

ولسوالي استوگن وگړي سخت وکړېـږي. دلته ده چې د غچ اخیستلو اقدامات 

بیا تکرار ډېـر امکانات  تر الس الندې ونیول سول او د خړو پړو اړیکو د

یوازې هغه مهال بیا رامنځ ته کـېـدونکي دي په مجردې چې وچکالي بیا دا 

 (. ۱90۶سیمې وځپي. )

په چخانسور یا د سیستان په نورو ولسوالیو کې د اوښانو، آسونو او انسانانو د 

روغتیا په هکله معلومات چې د سیستان د مأموریت په لړ کې راټول او بشپړ 

ټوک په پای ۀ ز کال پورې د همدغـ۱90۵تر  ۱90۴دي وگورئ : له سوي 

 کې ورکړل سوي ضمایم. 

د افغان سیستان یا چخانسور استوگن وگړي : بلوڅان، براهویان، تاجیکان یا 

 دي. ۀ فارسیوانان او پښتانـ

بلوڅان دلته اکثریت جوړوي. ورپسې تاجیکان او نور قومونه په ځانگړې 

ددې سیمې د نفوسو د مجموعې یوه ډېـره کوچنۍ برخه  دي چېۀ توگه پښتانـ

 جوړوي. 

د نفوسو اټکل په ډېـر ځیر او احتیاط د کلي په کلي پلټنې له مخې سوی دی. د 

دی او د وگړو مجموعي شمــېــر  ۱۱3۵۶ټولو کورونو مجموعي شمــېــر 

ـې په فارسي سیستان کې دي. له دې ئتنه دی، ددوی نیمایي خلک  ۶890۵

له ځمکني اړخه افغان خوا له فارسي خوا سره برابره ځمکه لري او په چې 

ـې لري ئځانگړې توگه هماغه د اوبو مساوي ونډه لري چې د فارسي سیستان 

نو اوس به وکتل سي چې دا سیمه د لږ پرمختگ له حالت سره مخامخ 

تبابه»کـېـږي. د مختلفو 
۱

ه مي بدلونونئوگړي د قانون له مخې اړ دي چې دا« 

ډېـر زیات ومني، له رود باره نیولې تر خوابگاه پورې د سیند په اړخ کې په 

کیندل سویو کانانو پورې د اړوندو سیمو کرنیز وضعیت په تیرو څو کلونو 

ۀ کې ډېـر بدلون کړی دی؛ دا حالت په اداري وضعیت کې د بدلون او هغـ

و رامنځته کړی وراني له کبله رامنځته سوی دی چې د ملکیت اسنادو یا قبال

دی؛ کله چې داسې بدلون پـېـښـېـږي یو شمــېــر خلک خپل هـېـواد پرېـږدي 

 او هاخوا فارسي سیستان ته وراوړي.

ـې شیعه گان دي، پاتې نور ټول ئ: دلته له تاجیکانو پرته چې اکثریت  مذهب

 وگړي سني مسلمانان دي. 

 :  قومونه

                                                 
۱
 - tababa  ژ  -: په بلوڅي کې د کلیو ډله 
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نگې دا دي : سنجرانی، دې سیمه کې ددوی اساسي قومي څا -بلوڅان 

 کاشانی، نوتاني، گُرگیج، ده مرده، ناهوري او ِریکي.  

په دوی کې سنجرانیان تر ټولو مهم دي. ددوی مشر ال تر اوسه هم خپل نفوذ 

او هم اهمیت لري: دوی د سردار دوهم جم بیگ له نسله څخه دي. سردار 

شر زوی لمسی دوهم جم بیگ ، څلور زامن درلودل. سردار خانجان خان د م

څخه سردار علیخان قومي مشر دی چې د چگای په ولسوالۍ کې ۀ دی او له د

ژوند کوي. د دریم زوی نسل له منځه سردار محـمد عمر خان قومي مشر دی 

کاله کـېـږي چې  2۱چې د کمال خان په بندر او رود بار کې اوسـېـږي. دا 

ۀ توقیف دی خو دد سردار عمر خان د برمته یا گروگان په توگه کابل کې

وروڼه په پورته یادو سویو ځایونو کې واک چلوي. دې کورنۍ، یعنی د 

سردار کمال خان نسل تر تیرو دوو کلونو پورې له مالیاتي معافیت څخه خوند 

واخیست، خو اوس چې ورڅخه مالیه غوښتل کـېـږي دوی له دې پایلې څخه 

 پرېـږدي.  سخت ناراضه دي او دې ته چمتو دي چې افغان خاوره

ـې قومي مشر دی ئد څلورم زوي د نسلونو له منځه سرادر عطاء محـمد خان 

او په چهار بُرجک کې اوسـېـږي. دوی د مالیې له ورکړې څخه معاف دي او 

غیرانو له مستمرۍ  2000عطاء محـمد خان هم له امیر څخه په کلني ډول د 

دولت ۀ ه سیمه ییز سپارتن 30څخه خوند اخلي. دی اړ دی چې د خدماتو لپاره 

 ته چمتو کړي. 

ً له دغو قومي څانگو څخه جوړ دي : منگل، محـمد حسني،  براهویان عمدتا

  لري. ۀ یساني. دوی په افغان سیستان کې داسې کوم مهم مشر نـئسسولي، او ر

د هغو قومي ډلو او ټولنو له ټولگې څخه استازیتوب کوي چې بې  تاجیکان

 ۀپښتانــې په فارسي سیستان کې استوگنې دی. دلته ئ شمــېــره قومي څانگې

 قومونه دا دي : اسحاقزي، دراني، ترین، غلزي، براهوي او بابي. 

اسحاقزي درانیان له الش جوین څخه راځي. ترین د متوفی والي آخوند زاده 

ـې له ئفقیر محـمد خان په خپلوانو پورې محدود دي. آخوندزاده او وروڼو 

ونو دلته ژوند کړی دی. دوی د ترین د څانگې په خانوزیو ډېرو پخوا وخت

پورې اړه لري او ددوی اصلي ټاټوبی پښـین ته نـېـږدې په بَر خانوزیو کې 

حاجی یحیی د یو شمــېــر کورنیو شخړو او النجو له ۀ دی. د آخوند زاده نیکـ

لته کبله خپله مینه پریښودله او کندهار ته راغی او هرات ته والړ او هماغ

میشت سو. دیرش کاله وړاندې دولت، آخوندزاده سیستان ته ددولتي خدمت 

 او له هماغې نیټې را په دیخوا دلته استوگن سو. ۀ لپاره ولیږ
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ً په  په غلزیو کې توخیان او خروټي دلته میشت دي. بابي قومي څانگه عمدتا

ـر بی سوداگرۍ کې بوخته ده. په افغان سیستان کې د پښتـنو مجموعي شمــېـ

 حده زیاد لږ دی.

: په افغان سیستان کې له پورته یادو سویو نومونو څخه  مشران او ملکان

 سته. ۀ پرته بل متنفذ او مهم قومي مشر او ملک نـ

وارډ د چخانسور د ولسوالۍ په هکله الندنی راپور لیکلی چې موږ ته د هلمند 

دي کال کې په الس عاۀ ددرې او د افغان سیستان د دلتا کلنۍ سرچینې په یو

کلونو پورې متداول معلومات دي؛ او هم له  ۱90۵تر  ۱903راکوي چې له 

پورې متداول معلومات ورکوي؛ وگورئ جدول په  ۱900تر  ۱89۷

 راتلونکو پاڼو کې. 

د سیستان د مأموریت پام د چخانسور په ولسوالۍ کې د دودیز کرنیز سیستم په 

 هکله الندنیو ټکیو ته وواوښت : 

دلته یو کال ځمکه شاړه پرېښودل کـېـږي بل کاله ته کرل کـېـږي. په  

)یا « خریف»)یا د پسرلني حاصل( کوچنۍ ځمکې باندې یو کوچنی « رابي»

د مني حاصل لپاره( کرنه کـېـږي او دا یوازې د دوی د خوراک لپاره وي نه 

په  د پلورلو لپاره. خټکي ددوی د مني اساسي خریف یا حاصل وي. د جنوري

میاشت کې غنم سر وهل کـېـږي چې د مخکې له مخکې ودې او د پرېـړېـدلو 

ـې ونیسي. د همدې المل له امله ده چې پر هر جریب ځمکې باندې د ئمخه 

تخم پر ځای هماغسې چې پنجاب کې کـېـږي دلته هم یو « سیرو» 20تر  ۱۵

 تخم شیندي. « َموند»

هندي َمونډه کـېـدای سي.  ۱0د غنمو حاصل د اټکل له مخې پر هر جریب 

ـې ئکروندگر ویل چې دی د کرل سوي تخم لس چنده حاصل اخلي او بل ۀ یو

ویل چې شپاړلس چنده اخلي. کــېــدای سي دوی په منځني ډول پر هر جریب 

سیره تخم شیندلی وي. په همدې فرضیې سره ددوی حاصل باید پر هر  32

 مونډه پورې وي.  ۱2 ۴/۵تر  8جریب له 

 ـې سوځوي. ئلري او ډېـري وختونه ۀ سه ارزښت نـبو

د تخم شیندلو وخت د اکتوبر د میاشتې له پیله د دسامبر د میاشتې تر پایه 

پورې وي. درمند ټولول د مې په میاشت کې پیل کـېـږي او د جون تر میاشتې 

ـې د خټکیو تخم ئپورې غځول کـېـږي او کله چې غنم لـَـو سول نو پر ځای 

 ـېـږي. شیندل ک

سیستانه راوړل کـېـږي. یو قلبه یي غوایی چې په « فارسي»قلبه یي غوایي له 

کابلیو قیمت مومي.  90کابلیو اخیستل کـېـږي دلته په  ۵0سیستان کې په 
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لري. هغه ۀ غواگانې هم په قلبه کې هغه مهال کاَرول کـېـږي چې شیدې ونـ

 کابلۍ دی.  ۱2۵ـې ئسیره شیدې ورکوي قیمت  ۴غوا چې د ورځې 

کابلۍ  ۵یا  ۴آسونه هم له فارسي سیستانه راوړل کـېـږي. پسونه او وزې 

 سیرو پورې غوښه لري.  ۱0تر  9قیمت لري او له 

پوځي ځواک ته پریمانه غوښه برابره ۀ د چخانسور ولسوالۍ کوالی سي یو

کړي. په نیزار، هاموِن صابري، هاموِن پوزه او اشکینک کې مالڅر ځایونه 

 ۱۵000تر  ۱2000دي او ویل سوي چې لس زره کورني څاروي او  ډېـر

پسونه پیول کـېـږي. د غنمو د کرلو تخم شیندنه یوازې یو ځل خړبولو ته اړتیا 

 ځله تر رسیدلو پورې.  3یا  2لري او 
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   سلنه د غنمو او وربشو د تولید پر  ۱۰ددې لپاره چې د ناخالصه محصول اندازه روښانه کړو

سلنه پر مالوچو، دالو او ږدنو  ۵محصول د عادي کال لپاره ورزیاته سوې او همدا شان  ټول

 ورزیاته سوې ده.
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  ـې ئکلونو په پرتلې ډېـر وو له  دې کبله ارزښت ته  ۱۹۰۵تر  ۱۹۰3ـې د ئبیعه به همدا وي خو مقدار

 دی ورکړی. ۀ بدلون نـ
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 تلو مقیاسونهپه چخانسور کې مروج وزني او د اندازې اخیس

 اَونس ۱/۵0 = ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ نخود ۱

 اَونس( ۴/2۵مثقال ) ۱ = ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ نخود 2۴

 پوند( 8/۱0سیر ) ۱ = ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مثقاله 30

 پونده( ۱2من ) ۱ = ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ سیره ۴0

پونده  ۱200خروار ) ۱ = ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ منه ۱00

 هندي َمونډه( ۱۵یا 

 انچ  2۱/32او   2 = ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ِگِره ۱

او نیم  ۴2ذره )  ۱ = ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ِگِره  ۱۶

 انچه(

 

  پونډو سره برابر دی.  ۱3۱من له  ۱یادَونه :  کله چې غنم تلل کـېـږي نو 

 

اټول کړي چې د چخانسور د ولسوالي د همدا شان وارډ الندني معلومات ر

 وگړو شمــېــر او د ژوند او ژواک وسایل ښیي. 

د وگړو شمــېــر د کورنیو د شمــېــر له مخې اټکل سوی دی. په دې  یاَدونه :

کورنۍ پر سر پینځه تنه په « َرَمه دارې»اټکل کې موږ د هرې متوسط الحالې 

 هر ډول کورنیو لپاره اټکل کړي دي. پام کې نیولي دي او شپږ تنه مو د نورو 

 

د  د وگړو شرحه  ک و ر ن ی و ش  م ـ ـ ې ـ ـ ر
 وگړ شمــېــر 
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۱۱3۵ مـــېــرټول ش

۶ 

۱۱8۵

۶ 

۵۶۰۴

۹ 

۶8۹۰

۴ 

په دوهم ستون کې د نومونو راغلې درې بڼې کټ مټ د انگلیسي په متن په 

 ژ -کړه ۀ ـې د تصحیح هڅه ونـئهمدې ډول لیکل سوي دي له کبله ما 

 

" کورنۍ چې د افغاني سیستان په نیزار کې ژوند کوي خپل مالیات صیادد " 

دې کبله دوی د فارسي سیستان د وگړو په  فارسي سیستان ته ورکوي نو له

 شمـېـر کې ورگډېـږي. 

عمده ترین غالت چې کرل کـېـږي، غنم، وربشې او )مۍ( )ماش(  په پسرلي 

 کې، او جوار او خټکي په مني کې وي.

ز کال کې له یوې خوا او له بلې خوا ۱902اوبو ته اړتیا په ځانگړې توگه په  

وروستیو کې بزگرانو ته سخت تاوان د کرنیزو تخمونو کمښت په دې 

وررسولی دی. بذري تخم معموالً له فارسي سیستانه راوړل کـېـږي خو په 

فارسي سیستان کې هم د تخمونو کمښت او فقر دواړه ددې المل سوي چې د 

ز کال کې د ۱902چخانسور ولسوالۍ ته د تخمونو د وارداتو مخه ونیسي. په 

نیټې پورې هلمند له  23پتمبر د میاشتې تر بیا د س ۱۷جوالی د میاشتې له 

 چهار برجکه نیولې تر بنِد سیستان پورې وچ وو. 

 

« گواله»په دې ولسوالۍ کې یوه عامه اصطالح ډېـره کارول کـېـږي، دا د 

 3۵اصطالح ده چې د ځمکې هغې ټوټې ته ویل کـېـږي چې د کښت لپاره 

ایکره یا  3۵هغې معادل چې هندي َمونډه بذري تخم ته اړتیا ولري او یا د 

 )اوس موگ داسی اصطالح په نیمروزکی نلرو.س(هکتاره کـېـږي. 

سیستم په پټیو کې د کار د نظم یو سیستم دی او دلته هم د « پاگاو/پاگو»د 

ه. په دې سیستم کې کاه د ولسوالیو په شان دود دۀ خاش، الش جوین او د قلعـ

ره قرینه لري( ویشل کـېـږي او په ې سبگانو ) چې د قل« گواپــَ »ځمکه په 

ـې د شپږو تنو کارگرانو ډله کار کوي. )ایس. ایم. تیت. ئهرې یوې کې 

 ز(. ۱903

دا به ډېـره گرانه وي چې ووایو د کال په هر وخت کې به د چخانسور په 

ولسوالۍ یا افغان سیستان کې  څومره د اړتیا وړ توکي موجود وي. خو په 

د برخې  له منفي کولو وروسته ښایي په اټکلي ډول ټول محصول کې د دولت 

وویالی سو چې ددې سیمې استوگنو وگړو ته څومره برخه پاتې کـېـږي. د 

سیستان په مأموریت کې وارډ په ډېـر ځیر خپله محاسبه وکړه، وارډ په دې 

محاسبې کې د خاشرود د دلتا سیمه مستنثی کړه، وارډ په خپلې دې محاسبې 
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د اندازې الندیني اټکل ته رسیدلی دی. وگورئ جدول په کې د مالیاتو 

 راتلونکې پانه کې. 

: هغه ځایونه چې د چخانسور د ولسوالي د حاکم تر ادارې الندې دي،  لومړی

د خاش دلتا او تر بنِد سیستان الندې افغان سیستان په عادي کال کې الندني 

سنگ من  ۱۱۷۵9۷، وربشې :  302۶32پسرلني حاصالت درلودل : غنم : 

پَوندو  ۱2پَونده د غنمو او د نورو غالتو له  ۱3) یو سنگ من برابر دی له 

، ږدن او جوار : 8800سره(. د مني حاصالت د عادي کال لپاره : دال 

 سنگ منه.  300،  کونځلې یا کنجد : 3298۷

فتح د حاکم تر ادارې الندې دي : له بند سیستان ۀ : هغه سیمې چې د قلعـدویم 

ً )الندې تر درېمې الندې سیمې( الندیني پسرلني پو رته د هلمند دره، مختصا

سنگ  ۱3۶۵۵، وربشې : ۵۴۵8۷حاصالت په عادي کال کې  لرل : غنم : 

، ږدن او جوار : 3۵2۵منه. د عادي کال لپاره د مني حاصالت : دال : 

 سنگ منه.  ۵۶3، کونځلې یا کنجد : ۱۱2۱2

 

په گډون او د رود بار د کلیو د « تبابو»ډلې  : د چهار برجک د کلیو د دریم

ډلې )تبابو( په گډون سیمې. د دغو سیمو مالیات سنجراني سردارانو ته 

مختص سوي دي. دغو سیمو په عادي کال کې الندیني پسرلني حاصالت لرل 

سنگ منه. د عادي کال لپاره د مني  ۱2۱۱2، وربشې : ۵۴۱3۴: غنم 

 . 32۵0وار ، ږدن او ج۱9۴۵حاصالت : دال 

، ږدن او ۱۴2۷0، دال :  ۱۴۶۵۶۴، وربشې :۴۱۱3۵3: غنم :  ټول ټال

 8۶3، کونځلې :  ۴۶۴۵8جوار : 

افسر څخه منندوی یو چې د موجوده محصوالتو د کلنیو صادراتو ۀ له همدغـ

ـې هم اټکل وړاندې کړی دی. په هغو کلونو کې چې زموږ ئپه هکله 

و شویو سیمو لپاره بد کلونه ول، په مأموریت په سیستان کې وو ددغو یاد

ـې له ئز کال کې پسرلني حاصالت په خپل اوسط حد ول، او ډېـري ۱902

ـې ئز کال یو شمــېــر ۱903قطحۍ څخه د خالصون لپاره صادر سول او په 

د سیالبونو خوراک سول. سیالبونو د فارسي سیستان په پرتلې دلته دغو سیمو 

دا ځکه چې ددې سیمې ډېـرۍ برخه د اساسي کې ډېـر تاوانونه واړول او 

ز کال کې هغه ورانی او تاوان چې ۱903سیند څنډو ته نـېـږدې واقع ده، په 

ـې وړي ئسیالبونو پیښ کړی وو ښایي د ټول محصول یو پر څلورمه برخه 

 وي. 

د خاورې یبَرَوتوب یا حاصلخیزي کـېـدای سي د الندنېو معلوماتو له مخې 

کلونو لپاره پر هر هکتار ځمکې باندې  ۱90۴ – ۱903اټکل سي چې د 
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حقیقي د ویشلو وړ محصول په بله وینا د محصول حقیقي قابل تقسیم ښیي؛ او 

  -د محصول حقیقي قابل تقسیم د عادي کال لپاره : 

 پَونډه د نورو غالتو لپاره  ۱2پَونډه، غنم :  ۱3یادَونه : یو سنگ من 

 

 

 
 

 [4۲و4۱:بخش ]ماخذ: )ولسوالی(چخانسور

چخانسور دویمه درجه ولسوالي ده چې د نیمروز په والیت کې واقع ده. د  

تنه اټکل سوی دی. دا ولسوالي له څلورو خواوو  ۱۶000ـې ئوگړو شمــېــر 

په دښتو کې واقع ده او ال تر اوسه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې تر ټولو 
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ي چې ددې سیمې کرنیزې ځمکې س د اوبو کانالونه لرلوچه سیمه ده. دیار

ـې ئجریبه ده؛ مالڅر  22۷300ـې ئخړوبوي، د کرنیزو ځمکو اندازه 

جریبه ځمکه ده. چخانسور د تأریخي سیستان مرکز وو، ددې  2۴۵00

ز کال کې په الندې ډول شرحه ۱9۱2ولسوالۍ کال او په خپله ټوله سیمه په 

 سوې ده : 

مایله لیرې په  9ـې ئاو له ختیځ څخه  د ابراهیم آباد د کال لږ شمال خوا ته

افغاني سیستان کې یوه کال ده. دا کال یو ناڅاپه د دښتې د سطحې له مخې 

اوچت او ۀ راپورته کـېـږي او له هر لوري چې ورته راسئ له لیرې د یو

فیټه  20ښکاره نښې په توگه مو سترگو ته درځي. دا کال د یوې ټیټې غونډۍ )

ـې له غونډې دباندې شمالي ډډې ئې ده، چې یوه برخه لوړه( پر سر ودانه سو

ته غځـېـدلې ده، دا کال یو ډول نا منظم پولیگون یا کثراالضالع ته ورته ده 

ـې یو یو بُرج جوړ سوی دی. د کال دیوالونه د غونډۍ د ئچې په هرگوټ کې 

فیټو پورې لوړ دي چې پر لمر له  ۶0خاورو له سره تر آخره په ستخ مخ تر 

ز کال کې له بیا رغاونې وروسته ۱88۴سویو خښتو جوړ سوي دي او  وچو

په عالي حالت کې وه. کال ته د ننوتلو الره د کال د سویل لویدیځ له خوا 

کـېـږي. د کال په منځ کې د څارنې یو بُرج جوړ سوی دی چې د دیوالونو له 

ر وړاندې فیټه لوړ دی. دا کال د یو ناڅاپه بریدونو پ 20لوړو څوکه ال نور 

ډېـره خوندي یا مصؤونه ده. د غونډۍ د لمنې په ځانگړې توگه د غونډۍ د 

ښار نړېـدلې نښې د کنډوالو په شان ۀ لمنې سویلي او لویدیځې خواوو ته د یو

ـې خپل اهمیت درلود. د غونډۍ په سویل ئپټې دي چې د ابراهیم خان پر مهال 

ه ددې ښکارندویي کوي ختیځ او سویل کې له خټو جوړو جونگړو گڼه گوڼ

ز ۱88۴په ۀ. چې دلته پخوا د ابراهیم خان قومي مالزمینو او ندیمانو ژوند کاو

ۀ ول او کنډواله شوي ول، چا دلته ژوند نـۀ کال کې ددغو جونگړو چتونه نـ

؛ ددغو جونگړو وگړو له خپل مشر سره یو ځای له دې سیمې تیښته ۀکاو

ختیځ خوا په نیم مایلۍ کې یو نوی کړې وه. )وگورئ : سنجراني(. د سویل 

یادېـږي، دا ۀ د کلي په نامـ« ـب احمد خانئناۀ دِ »کلی جوړ سوی دی چې د 

ـب ژوند کوي. له دغو جونگړو ئیادېـږي دلته د امیر ناۀ په نامـۀ کلی ځکه د د

دباندې یو ځای د ځمکې کښته کښـېـوتلی دی او په سختۍ ویالی سو چې 

ـې د ئځای ځکه کښته تللی وي چې له همدې ځایه غوچوړی به وي، ښایي دا 

ـې شپږ ئدیوالونو د خښتو د خټو لپاره خاوره را اخیستې وي. په منځې کې 

ـې ختیځ خوا ته. ئـې سویل لور ته او درې نورې ئدرې دانې  –څاه گانې دي 

ویل سوي چې په کال کې دننه یوه ژوره څاه هم سته. د کال شمال ته سره له 

یو څه لوړه ده او له پاسه پر ټیټې دښتـنې سطحې باندې مسلطه  دې چې ځمکه
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فیټو پورې راځي خو د دښتې همواروالی چا ته اجازه  ۱8تر  ۱۵ده چې له 

ورکوي چې دښته په پراخ منظر کې وگوري. د کال دیوالونه په سویلي اړخ 

ـې د غونډۍ په لوړو سطحو ئکې له تهدابه رالوڅ سوي دي، خو نور اړخونه 

بُرج یوازې داسې ډیزاین سوی چې  -پټ سوي دي؛ د کال د منځ څار کې

توپکوال ساتندویان وکوالی سي له پاسه کښتنۍ سطحه تر اور الندې ونیسي. 

میتلند دې پایلې ته رسـېـدلی چې که د غونډۍ گردچاپیره یا دا لوړه سطحه 

ه یو توپونه په کې کښـېـښودل سي دا بۀ ټینگه سنگر بندي سي او څو دراند

او دا به یو ډېـر پیاوړی مورچل وي. میتلند  حیرانوونکی او سهمناک کار وي

وایي چې دا به دداسې یو ځواک لپاره چې یوازې توپونه ولري ډېـره گرانه 

وي چې د دې سیمې نټ او بولټ مات کړای سي، هو یوازې به دیوالونو ته 

 ـې لږ څه تاوان ورسوي. ئ

یا دوه وو مایلو په ۀ خال غونډۍ دي خو د یود سیمې په شمالي اړخ کې خال 

سته. له هغوی ورها خوا وړاندې د گز ونې ایښودل ۀ واټن کې هیڅ غونډۍ نـ

سوي دي چې له خاشروده د راغځـېـدلي کانال ځای له لیرې ورباندې په نښه 

دی، کله چې سیند ۀ سي، خو ویل سوي چې کانال په کافي اندازې غوچ نـ

 په دښته کې تیتې سي. ۀ را اخیستې اوبـ سیالبي سي نو سیالب

نور وختونه د اوبو دا کانال وچ وي. د چخانسور مقابل لوري ته په ختیځې 

خوا کې یو بند جوړ سوی چې سیالب ورباندې محصور کړي او دا بند له 

سویل لوري ته ۀ ـې اوبـئاساسي کانال سره موازي جوړ سوی دی. ورالندې 

ز ۱903تښتي. )میتلند، پیکاک، ییت(. کله چې په  د اشکان یا اشکینک خوا ته

ـې په پورتنۍ شرحې هماغسی لیدلی وو چې ئکال ونلیس تللی وو دا ځای 

پیکاک ورغلی وو، خو د طبیعی خرابیو له کبله یو څه تاوان ورپیښ سوی وو 

ـې اړتیا وه،  دیوالونو کې دیخوا او هاخوا هر ځای کې د ئچې بیا رغاونې ته 

ـې کیڅونه یا خندقونه ئو کـېـدلو نښې لـېـدل کـېـږي. گردچاپیره چاودو چاود

راټولې سوي دي؛ د خندقونو او ۀ ـې اوبـئجوړ سوي چې په سویلي ډډو کې 

فیټه لوړ دی او د بیا رغاونې لپاره په  ۶کال تر منځ یو باندنی دیوال دی چې 

 خورا بد حالت کې دی. 

له خاشروډه د اوبو یو کانال راجال د چخانسور شمال ته یو نیم مایل وړاندې 

سوی چې ددې ښارگوټي د ختیځې خوا ځمکې خړوبوي. )ایس، ایم. ونلیس. 

۱903) 

دا یو بلوڅي کلی دی چې له چخانسوره پورته د  : ]ایران دژ[ایرنداس

ـې په ډېـر عالي ئخاشرود د سیند پر کیڼې غاړې واقع دی. د چم گاونډ سیمه 

ه د راغـځـېـدلي نهر په اوبو خړوبـېـږي. )ایس، ډول کرل سوې او له خاشرود
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مایلۍ کې  9دا کلی د چخانسور د شمال ختیځ په (. ۱903ایم. بومي معلومات 
 . دی

 

 [62]ماخذ: بخش:  خا ش

د ۀ ښارگوټي او هم د خاش روډ په نامـۀ دا هم د یوې عالقه دارۍ، او هم د یو 

ـرېـږي او د خاش ښارگوټي سیند نوم دی چې ددې عالقه دارۍ له منځه تـېۀ یو

ـې په ئتنه وگړي لري چې ټول  ۱۱000برابروي. دا عالقه داري ۀ ته اوبـ

 ۱۶۶۱۱0کلیو کې ژوند کوي. د افغان سرچینو له مخې دا عالقه داري  33

 ۱8۵00جریبه ځمکه لري چې د کرنې لپاره ورڅخه کار اخیستل کـېـږي او 

دارۍ تر گرد چاپیر دښتې راتاو  جریبه ځمکه د مالڅر لپاره لري. ددې عالقه

دي؛ په ژمي کې کوچیان خاشرود ته راځي او خپلې کـېـږدۍ دروي او له 

همدې ځایه د اوښانو د نسل اخیستنې لپاره کار اخلي. د خاش عالقه داري او 

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی : ۱9۱2کلی په 

چخانسور له شمال ختیځ  دا یو کلی دی چې ترې دیوالونه راتاو دي دا کلی د

 مایلو په واټن، د خاشروډ پر غاړه یا ورته نـېـږدې واقع دی.  ۵3څخه د 

سته، یوازې یوه ۀ ییت وایي : " ویل سوي چې د خاش په کلي کې هیڅ شی نـ

کورونه په کې استوگن دي، دا کوم  ۱00استحکامي کال یا حصار دی چې 

داران په کې واوسي. ویل دی چې سرتیري یا حتی خاصه ۀ گارنیزیون نـ

کورونه دي چې  ۶00سوي چې د خاش د حاکم تر الس الندې یوازې ټول ټال 

ـې قرلباشان دي." د ئـې نورزیان او نیمایي نور ئددې کورونو نیمایي 

بُست کال تر منځ سړک له دې کلي څخه تـېـرېـږي او همدا شان د  –چخانسور 

فراه سړک هم له دې ځایه  –بکوا له الرې د هلمند پر غاړې ددیشو 

 تـېـرېـږي. )ییت. آی. بي. سي.(

یت چې د مک موهن تر مشرۍ ز کال کې سروې کوونکی ښاغلی ت۱90۴په 

الندې د سیستان له مأموریت سره ملگری وو د خاش د عالقه دارۍ په هکله د 

ً له بومي سرچینو څخه دي په الندې ډول راټول  پام وړ معلومات چې عمدتا

 کړي دي : 

لنډ واټن کې ۀ په کیڼې غاړې کې له روډ څخه په یو« روډ»د خاش کلی د 

واقع دی. ددې کلي په حصار کې یوه زړه څاه ده چې که پاکه سي نو ښایي د 

اړتیا پر مهال د کارولو وړ وگرځي. دا حصار د ارباب آغا خان د استوگنې 

چې د خي کشر ورور دی. ویل سوي وی دی، نوموړی د غالم حیدر خان لـځا

خاش په حصار کې یوه زړه څاه ده چې که پاکه سي نو ښایي د اړتیا پر مهال 

ً ټول  2۴0د کارولو وړ وگرځي. په خاش کې  ـې ئکورنۍ دي چې تقریبا



   ۱22 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

فارسیوانان دي. ویل سوي چې دوی بې شمـېـره اوښان لري او په نیږدې 

ي. کرنیزه ـې د اوښانو د پیولو لپاره پریمانه مالڅر ځای لرئشاوخواوو کې 

پاگاو ده. د خاش عالقه داري د غالتو د تولید عالقه داري ده  ۵0ـې ئځمکه 

او الندیني معلومات ددوی هغه ابتدایي الره چاره ښیي چې دا سیمه ورباندې 

خپلې مالي اړتیاوې سمبالوي. له دوی څخه دولت د غالتو د حاصل یوه پر 

درمند پاکولو وروسته په درمند یا له « بتای»پینځمه اخلي. دا پینځمه برخه د 

ـې په پیسو باندې هم مبهمه ده. دوی د ئځای کې اخیستل کـېـږي چې اروزنه 

منه حاصل میرآب ته، ترکاڼ او پښ یا آهنگر ته  ۵ـې ئپاگاو تر څنگه هر یو 

منه اخلي. مال هم خپله ونډه اخلي. دا ټول د لرغونو  3ورکوي. سلمان یا ډم 

 سوي دي.  دودونو پر بنسټ سمبال

یوه پاگاو د شپږو تنو ډله ده چې د کرنیزو موخو لپاره سره سمبال سوي دي. 

یا د یوم کار کوي. دوی یا خپل « تیشه»ـې ئـې قلبه کوي او پینځه تنه نور ئیو 

غوایان لري او یا یوه جوړه د بلوڅانو له رمو څخه په کرایه اخلي. غني پاگاو 

باري کار ورباندې کـېـږي حال دا چې هغه ځمکې دي چې بیگار یا دولتي اج

رسمي مشر مسؤولیت گرځي او ۀ تحویل پاگاو هغه ځمکه ده چې د سیمې د یو

ــې  د غني پاگاو د حاصل ئدې ورڅخه کټ مټ هماغه ونډه اخلي چې دولت 

 له ونډې څخه اخلي. تحویل پاگاوگانې له بیگار څخه معافې دي. 

خاشروډ د دواړو غاړو په پووندو کې ددې عالقه داري مالداران خپلې رمې د 

 ـې په الندې ډول شمـېـرل سوي دي : ئپیایي. ددوی ډلې او اړوند مشران 

 

 2۶  شاه داد ۴0 بهرامزی میروکن 

لیور  زمان 2۵  ایجاب

 زی

۱8 

شاهاک زی دوست محمـد 
۱

 ۱2  میزرا 3۷ 

ساکز فقیر شاه ۴8 کیری عالم خان

 ی 

 ۱۵ 

شیخ  ۵2  محـمد
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سلطان  8۵  علیم خان

 مـِـخ

 3۷ بلوڅ

                                                 
۱
  - Shahakzai  ممکن دا د بلوڅانو کومه قومي څانگه وي او یا هم ښایي ساکزی یا سهاکزی وي، یا :

 ژ -ضحاکزی 
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    ۱۵ بهرامزی زرین

 

دوی په دوبي کې د سیند د بستر تر غاړې په رسوبي خاورې کې استوگنه 

غوره کوي او اوبو ته نـېـږدې ځایونو کې خپلې رمې پیایي. ویل سوي چې 

شند ته نـېـږدې د تگریج عالقه داري دوی ته په پسرلي کې ددوی د خوښې 

ده ځای دی. د خسپاس روډ ددې سیمې لویدیځه پوله ده چې ور هاخوا وړ پوون

ـې د بلوڅي کوچیانو څو ډلې موندل کـېـږي. )تییت، له بومي معلوماتو څخه ئ

۱90۴) 

دلته موږ ته شک پیدا سوی چې د خاش د عالقه دارۍ اوسنی عالقه دار 

ې وایي ـئڅوک دی. یو روایت وایي چې د لـُـخي غالم حیدر خان دی او بل 

 چې احمد علي خان دی. 

 

 [64و 63]ماخذ:بخش  د:خا ش رو
دا یو سیند دی چې د زمینداور د ولسوالۍ د باغران د عالقه دارۍ لویدیځې   

پولې ته نـېـږدې د سیاه بند له غرنۍ لړۍ څخه سرچینه اخلي او د سویل 

 – لویدیځ لوري په نیولو سره د گلستان له منځه تـېـرېـږي او بیا د فراه

گرشک ترمنځ سړک څخه له دالرامه تـېـږېـږي او بیا د یوې دښتې له منځه 

تر هغو ځغلي چې خاش ته ورسـېـږي او بیا له همدې ځایه په وړاندې تللو 

چې ورپاتې ۀ سره د اشکاِن چخانسور له منځه اوړي او نورې هر څومره اوبـ

 ـې ورغورځوي. ئکـېـږي هامون ته 

یف د غور په سویل ختیځ کې د خواجه معروف د ز کال کې امام شر۱88۵په 

یعنی « خشکي روډ»آسانه کوتله ۀ کلي له سویل څخه وخوځـېـد " دی له یو

ته راکوز سو، د سیند د اوبو سرچنې ته ورسـېـد او بیا له یوې «  خاشرود»

ځایه ۀ آسانې تنگې درې څخه واوښت او چغامان" ته راغی. نوموړی له دغـ

 روډ ولسوالۍ ته ورسـېـد. په اوښتلو د پُشتِ 

کال د اپریل په میاشت کې صاحبداد خان چې د افغان سرحدي ۀ د همدغـ

حکمیت بل غړی وو له چغامان څخه څو مایله کښته له خاش څخه واوښت، 

نوموړی د تجوین پر الرې د بادام مزار له الرې تیزني ته راغلی وو. دلته 

ددرې په ختیځې ډډې کې چې شمال ۀ یارډه پراخه ده او د سیند اوبـ ۱00دره 

ـې دو ئیارډه دی؛ ژوروالی  ۵0سویل لوری لري بهـېـږي؛ د سیند پلنوالی  –

نیم فیټه دی؛ د سیند بستر له جغل او شگو ډک دی، د سیند دواړه غاړې ټیټې 

لري. له دې لږ نور کښته د مالدارانو ۀ دي؛ له سینده اوښتل کومه ستونزه نـ

 کـېـږدۍ وې.  2000
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یادونې وړ ده چې له تجوین څخه تیزنیو ته عمومي سړک د گـُرز له الرې د 

ځای کې تـېـرېـږي. دلته د سیند ۀ ځي او لږ نور کښته له سیند څخه په یو

ۀ غاړې شیوه او ډبرینې دي او سیند دلته ځکه چټک بهاندی دی چې همدغـ

ـزې وي او تـېۀ ـې بستر تنگ کـېـږي او له دې چې دلته د سیند اوبـئځای کې 

له سینده اوښتل ناشوني ول نو ځکه صاحبداد خان اوږده الره ونیوله. خو ویل 

سوي چې د سپمتبر د میاشتې له لومړیو څخه بیا د مارچ د  میاشتې تر پایه 

وي او تیرېـدل ورڅخه آسانه وي، خو له دې سره ۀ نـۀ سیند کې چنداني اوبـ

دی. ۀ لو د تیرولو لپاره عملي نـځای د توپونو او درندو پوځي وسایۀ سره دغـ

دا دره هرڅومره چې سویل لور ته ځغلي هماغومره تنگـېـږي او له دې کښته 

 سته.ۀ د څو غرنیو ستونو یا تنگیو له کبله بل کوم سړک یا الره نـ

دولت آباد تر منځ له  –ـې که معلومات ولرو د واشیر ئبل ټکی چې په هکله 

سندرز د جوالی په میاشت کې راغلی وو چې سینده د اوښتلو ځای دی. دلته 

ـې ئیارډه پلن او یو نیم فیټ ژور وو او د ډډو د روانو اوبو چټکوالی  3۷سیند 

په ساعت کې یو مایل او د مایل د ربعې په چټکوالي وو. ویل سوي چې په 

 پسرلي کې د اوبو بهیر ویروونکی دی. 

فراه ټکی راځي،  –د گرشک کې له سینده د تیریدلو لپاره « بار»لږ کښته په 

یارډه دی او )د مې  ۴0یا  30ـې ئدی، پلنوالی ۀ ښـ« روډ»ییت وایي چې دلته 

 فیټه دی. نوموړی وایي :  2ـې ئپه میاشت کې( ژوروالی 

" له سینده د پورې غاړه اوښتلو ځای دایروي دی خو عالی دی او زما کچرې 

دوی تر زنگنو پورې وې. یوازې دۀ له اوبو څخه په آسانۍ تیرې سوې، اوبـ

ویل سوي چې دا سیند په دوبي کې په بشپړ ډول وچ وي، حتی همدا اوس هم 

هامون ته ال ۀ دي، ددې ځای خلک وایي چې ددې سیند اوبـۀ چندانې ډېـرې نـ

رسـېـږي، دا سیند په خپله د سیالبونو پرمهال هامون ته ورغورځي خو ۀ نــ

ـې کاَرول کــېـږي. د سیند بستر د ۀ ئـچخانسور ته له رسیدو مخکې ټولې اوب

ـې په دنگو دنگو بوټو او د شین ئنیم مایل په اندازې پلن یا ارت دی او منځ 

غزي په ځڼگل ډک دی، یو لږ شمــېــر د ولې ونې هم لري او یو شمـېـر 

د کاڼو یا ، یو شمـېـر وحشي خوکان، هندۍ زرکې، «کبک»تورې زرکې 

او شنې صحرایي کفترې لري. دا د سیند  «خرگوش»غرنۍ زرکې، سویان 

ۀ هغه ټیټې غاړې دي چې سړک ورڅخه تـېـرېـږي او هیڅ ډول ستونزې نـ

رامنځته کوي. دلته هر چیرته د سون لرگي پریمانه دي خو د اړتیا وړ 

» سي ترالسه کـېـدای، یوازې یو استثناء چې سته ۀ خوراک توکي دلته قطعاً نـ
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خسیل
۱

له کرنیزې ځمکې ترالسه کــېــدای سي".  ده چې په پسرلي کې« 

)خسیل : دانه باب چې له رسیدلو یا پخیدلو مخکې د څارویو لپاره د شنو وښو 

څخه لیدنه وکړه چې خاشرود « بار»ـې کاروي(. ییت هغه مهال له ئپه توگه 

سیالبي وو. اوسني معلومات وایي چې د سیند بستر په دالرام کې نیم مایل د 

ژۍ څخه تر بلې پورې ارت دی او معموالً ددوبي په وروستیو سیند له یوې 

ً وچ کلک وي. )لیسستر : له بومي معلوماتو  کې ان تر مني پورې تقریبا

 څخه.(  

دالرام ته تللی سړک په ټوله الره کې د خاش د سیند په ښۍ غاړه کې پر مخ 

ً ښـ انو او هموار سړک دی؛ د الرې په اوږدو کې د اوښۀ ځي، دا یو نسبتا

کیرته»پریمانه څړځایونه سته او هم یو شمــېــر د 
2

بوټي سته. له خاش «  

ۀ د استوگنې سیمې سته او نـۀ مایلو پورته د الرې په اوږدو کې نـ ۱۵څخه تر 

هم د اړتیا وړ توکي . له دالرامه کښته د نورزیو کوچیانو څو کورونه سته. 

ارانونو ډک وي خو په موږ ته په خاش کې وویل سول :" سیند د ژمي په ب

لري." له خاش څخه تر چخانسور پورې څو سړکونه سته ۀ نـۀ دوبي کې اوبـ

چې د سیند پر دواړو غاړو پر مخ ځي. له خاش څخه ښایسته پورته زموږ 

مخې ته ډېرې کرنیزې کروندې راغلې او له خاش څخه کښته پریمانه ځمکې 

لۍ کې د سیند په بستر سته چې غالت په کې کرل سوي دي. د خاش په ولسوا

ـې جوړ کړي دي خو په وچ فصل ئکې  د اوبو چینې سته چې د اوبو  ډنډونه 

سته. ددې سیند د اوبو ستره برخه د لـُـخي ۀ ـمي بهیر نـئکې د اوبو د بهیدلو دا

د خړوبولو کانال اخلي چې د لـُخي له بنده پورته سرچینه اخلي. د اوبو یو 

سیند سره یو ځای کـېـږي دا خوړ ۀ ـږدې له دغـکلي ته نـې« شیشاوې»خوړ د 

 یادېـږي. ۀ د شیشآوه روډ په نامـ

له خاش لږ کښته یوه دښته ده چې ځان سیند ته په متناوب ډول نـېـږدې بیا 

لیرې کوي او دا د وړو وړو خلیجونو د جوړیدو المل کـېـږي او د سیند په 

ـرازه ځمکه جوړوي رسوبي خاورو ډک کـېـږي چې خپله په آسانۍ سره ښـې

څخه لږ کښته دښته د « راضي»او په آسانۍ سره په کښې کار کـېـدای سي. له 

سیند بستر ته نیږدې راغونجـېـږي، بیا په هلیلي او گیکان کې سره لـېـرې 

 کـېـږي. 

                                                 
۱
  - khasil  کې کوم زراعتي لغت دی ځکه ما په قاموسونو ډاټ کام کې د پښتو : گومان کوم دا په پښتو

 ژ -انگلیسي په لوی قاموس کې په انگریزې شرحې همدا لغت ولید او معنی مې په قوسینو کې پورته ولیکله. 
2
  - kirta درلود او دا هم ښایي سیمه ۀ دی. ښایي لیکوال هم ورته معادل لغت نـۀ : کیرته انگلیسي لغت نـ

 سوم. ۀ ـې په معنی پوه نـئنوم وي چې زه ژباړونکی ییز 



   ۱26 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

رزي»له 
۱

پورته د سیند په بستر کې د اوبو چینې سته، خو لږ کښته د سیمې « 

ند په بستر کې له جوړو سویو څاه گانو او یا د د سیۀ اوسیدونکي خپلې اوبـ

یا « آبشار»سیند د غاړو له څاه گانو څخه اخلي. له رزي پورته یو ځړوبی 

ځړوبي الندې د ۀ فیټه لوړ دی؛ تر دغـ 8دي او ویل کـېـږې چې ۀ گړندۍ اوبـ

اوبو یو لوی ډنډ دی چې کبان په کې سته او خلک وایي چې دا ډنډ هـېـڅکله 

ټکي کې د سیالب پر مهال ددې ځړوبي د اوبو ۀ ـږي. په دغـوچـېۀ نـ

 غړغړانده غږ د " گورگوري" صوتي نوم اخیستی دی.

ټکي څخه چې پیکاک ورته ) د چخانسور له ختیځې ۀ د سیند بستر له هغـ

یعنی د « د اشک ځمکه»خوا( څو مایله وړاندې رسـېـدلی وو ټول په بوټو یا 

لزار وو. دلته کومه ځانگړې شیله یا خوړ غز ځنگل معمولی مخ خالصی ځنگ

ۀ په برابر ډول د هموارې دښتې پرمخ تیتیږي او د سیند خولـۀ سته او اوبـۀ نـ

یا مصب جوړوي. واقعیت دا دی کله چې د اوبو ټول بهیرونه د نیمروز تقریباً 

ته ننوځي « اشکان»په بشپړ ډول هموارې سطحې او د یا نیمروز الحاقیې 

پراخې دښتې پر مخ بهـېـږي او ډېر ژر په دې ډول ورکې د یوې ۀ اوبـ

 کـېـږي چې څوک گومان کوي کوم جهیل ته ورلویږي. 

د چخانسور د ختیځ لوړه ځمکه د خاش په شمالي ډډې کې په گړنگونو کې 

فیټو پورې دی. دا گړنگونه  ۷0تر  30ـې له ئپای ته رسـېـږي چې لوړوالی 

ال سوې برخې پورې اړه ولري او داسې ښکاري چې د لوړې سطحې په ج

ـې نومونه له شماله تر ختیځه پورې په دې ډول اخلي : دشِت خواجه ئپیکاک 

سیاه پوش، دشِت الر )ددې سویل لویدیځ ته نـېـږدې یوه ستنه والړه ده(، او 

ختیځواله  –دشِت کده، وروستنۍ یعنی دشت کده د ټولو له پاسه په شمالي 

له سویلې ډډې ورته وگورې په دې لوړې سطحې سکښت شا ته غځـېـږي. که 

څرگند انقطاعات سته د خسپاس روډ، د خار روډ او د شور روډ. د ۀ کې دغـ

ۀ په نامـ« داِد خداۀ دِ »ز کال( د ۱90۵ابراهیم آباد له کال څخه چې اوس )

یادېـږي شمالي الره د هابیل تر مقبرې پورې له سره تر پایه په نیزارونو او 

د  ]خوسپاس[ځمکې( د خاش، خار او خسپاس بوټياشک د د « ) یناشک»

 30تر  20روډونو د سترې خولې تر ها خوا پورې پرمخ تللې ده. کله ناکله د 

فیټو پورې وړې وړوې پُـښـتې یا غونډۍ د الرې په اوږدو کې په سترگو 

کـېـږي چې د هموارې دښتې له پاسه مسلطې والړې دي. د سیالب د لوړوالي 

ې د ماتو سویو بوټو او نورو لکه سیالب راوړو شیانو له مخې په اندازه چ

ـې د لوړو سطحو په بیخونو ئآسانۍ په نـښـه کـېـدای سي او کوالی سو نښـې 

                                                 
۱
  -  Rajai –  ژ -دا په انگلیسي متن که تیروتنه ده دا باید رزي وي 
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کې وگورو؛ او له دغو طبیعي نښو څخه په قضاوت ویالی سو چې سیالب به 

فیټو پورې جگ سوی وي  3د سیند له بستره د لوړې  ځمکې په بیخ کې تر 

ـې د اوبو د تگ الرې پرېښودلې دي. دغه ئاو د خپلو اوبو د تگ په بهیر کې 

پُښتې یا غونډۍ عمدتاً د الرې په اوږدو کې او پورته د یاد شوي سیند د خولې 

ورهاخو هم د یوې لړۍ په توگه موجوده دي او کـېـدای سي پر سرونو باندې 

ځمکې مخ خالصی ـې الرې جوړې سي. په دواړو غاړو کې د پلنې نیزار ئ

غځون په هیڅ خوا یا هیڅ لوري ته د اوبو د بهیدلو د بهیر لږ تر لږه کومه 

ښیي او ډېـره به گرانه وي چې د خاشروډ د سیند کوم ټکي ته د ۀ نښه نـ

په شان ځانگړی نوم ورکړو. په اتم مایل کې یو محتمل « خاشه یا خاشې»

خسپاس ښیي چې دوی ټکی سته چې کـېدای سي هماغه وي. " نقشه خاراو 

 کې تشـېـږي.  ]اشکین[نیغ په نیغه په اشکینک

د اوسنیو راپورونو له مخې موږ کوالی سو ددې ځای دقیق منظر وگورو، 

د سیالب  چې پیکاک ویلي ول کله چې د اشکینخو له دې سره سره هماغسې 

پرېښودولو د لوړو ځایونو له نښو کښته راځئ گرانه ښکاري چې د سیند د 

ز( کاله مخکې د راپورونو په ۱90۴د بهیر نښه تعقیب کړو ځکه له )اوبو 

دي. ویالی سو چې کــېــدای سي خاشروډ د ۀ پرتلې اوس ډېـرې اوبـ

چخانسور د شمال لویدیځ په یو مایلۍ او یا لږ ډېر واټن کې اشکینک ته 

ننوځي، او خار او خسپاس د هابیل د مقبرې په ټکي کې سره ننوځي. د 

شمال په یو نیم مایلۍ کې د اوبو یو کانال سرچینه اخلي او په  چخانسور د

لوري ۀ اشکینک کې ځغلي او د کال له ختیځې ډډې څخه اوړي او په همدغـ

 کې کرنیز پټي خړوبوي. )ایس. ایم. تییت. له بومي معلوماتو څخه.(

 

د چخانسور گرد چاپیره کلي د خاشروډ په اوبو خړوبـېـږي. دا سیمه  

تولیدوالی سي. کله چې ۀ ده او پریمانه غالت، بوسه او واښـحاصلخیزه 

د بوټو یو ډول دی چې د ۀ په نامـ« اشک»اشکین یا اشکینک ته ورسـېـږي د 

کـېـږي. د ۀ خوراک دی او دلته دا بوټي په پریمانه اندازه شنــۀ آسونو لپاره ښـ

چې د  خاشروډ کښتـنۍ برخه د جون د میاشتې تر پایه پورې وچ وي او کله

ورځو سیلۍ یا توپاني باد په شدت پر سیمې را خپور سي نو تر ژمي  ۱20

د کلیو له څاه ۀ پورې همداسې پاتې کـېـږي. د سیمې استوگن وگړې خپلې اوبـ

بولي « کــُـمب»ـې ئگانو یا د خاشروډ له سیمه ییزو ډنډونو څخه چې دوی 

ندلو سره ترالسه د سیند د بستر په کیۀ اخلي. که خاشروډ وچ وي نو اوبـ

 (. ۱90۴کـېـږي. )ایس. ایم. بومي معلومات 



   ۱28 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

ز کال په ۱90۴ – ۱903الندېنی جدول د قــُـلبو او د تخم اندازه ښیي چې د 

ز کال په مني کې کرل سوي دي. جدول د کلیو پر ۱90۴پسرلي کې او د 

 بنسټ سمبال سوی دی.
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 ۷ ۱۱سنگ منه د غنمو تخم او  ۶ 9کرنیزه ځمکه ناوخته کرل کـېـږي؛ او 

سنگ منه د وربشو تخم مو د هر هکتار لپاره د گومان له مخې حد نیولی دی. 

ډول رسـېـږي چې د لومړۍ شمــېــرې اظهاریې ۀ د مني حاصالت په هماغـ

 کرښې کې راغلي دي. ۱۵۴په 

  هغه تخم چې د "کیلگیرکارانو" له پلوه کرل کـېـږي د کرل سوي تخم په

دی. خو د هلمند په ۀ موعه کې راځي د "کیلگیرکارانو" شمــېــر څرگند نـمج

 3۵ 0قلبې لپاره په منځني  ډول « غمۍ»یا « بیغمۍ»دلتا کې د هرې 

سنگ من غنم او وربشې کري؛ له  2۴ ۱8"کیلگیرکاران" سته او کیلگیرکار 
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ابې د "کیلگیرکارانو" گومان کوالی سو؛ او د چخانسور د تب ۶۴دې موږ د  

سنگ خرواره تخم، او د وربشو  9۶ 9تخم له ټولې مجموعې څخه د غنمو 

۷۱ ۱  سنگ خرواره هغه تخم منفي کوالی سوي چې د "کیلگیرکارانو" له

 پلوه کرل سوی دی. 

تخم چې د بیغمي او غمي قبلو له پلوه کرل 

 سوی دی
03 ۴۴0 سنگ خرواره 

 ۱83 هماغه مجموعي شمــېــره

مي او غمي قبلو له پلوه کرل تخم چې د بیغ

 سوی دی
۴ 2 

 

 لگولۀ د خاشروډ په دلتا کې د کرل سوې ځمکې اوبـ

 – ۱903الندینی جدول د تخم او کرل سوې ځمکې څرگندونه کوي؛د 

ز کال له واقعي تولید څخه د واقعي تولید او د هر هکتار تولید او د ۱90۴

سوی تولید په هر هکتار دولت د برخې انقسام یا ویش اټکل سوی دی؛ اټکل 

او ددولت برخه د عادي کال د اټکل سوي تولید پر بنسټ؛ همدا شان د مقاطعو 

د مجموعي ارزښت ایستل او دولت ته ددغو مقاطاعتو د پرېښودلو لگښت په 

 کال کې. همدا شان ددې تبابې کلنۍ سرچینې.  ۱90۴ – ۱903

وماتو له مخې راټول سوي یادونه : دا معلومات د بومي الر ښودو کسانو د معل

سو کوالی چې له دغو کلیو ۀ دي؛ زموږ د اوبو لگولو د ډلې هیڅ غړي ونـ

 څخه لیدنه وکړي.
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دغه حاصالت د فارسي سیستان په پرتله دلته د گیاهي زنگ او موږکانو له 

دومره ډېر لکه چې د افغان سیستان د هلمند په ۀ کبله ال ډېر وځپل سول، خو نـ

 پـېـښ سول. دلتا کې
ـې لس چنده د تخم دی؛ دا موږ ته پر هر هکتار ئ+ خلک ادعا کوي دلته خاوره بډایه ده او حاصل 

 ډېـر لوړ حاصل راکوي.

زکال د حاصل په اندازې وي ځکه  ۱۹۰۴ – ۱۹۰3++ په عادي کال کې د هندوانو حاصل باید د 

 اځي.هر څومره چې شمــېــر د حاصل ډېـر وي نرخ هم ورسره کښته ر

کرښې له پاسه ښودلې دا دی  ۱۱کرښه د  9یادونه : هغه ارزښت چې موږ په 

ً د " سررشته  9۴۵۴چې  غیرانه د دولت د برخې ارزښت دی چې مستقیما

 دار" له پلوه راټولـېـږي. 
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 یادونه : په همدې دلتا کې پادې او رمې هم څري

 

ـې د ئز کلونو کې  ۱90۵ – ۱903د اوبو لگولو د چارو مأمور چې په 

سیستان له مأموریت سره دنده تر سره کړه د خاشروډ په اوږدو کې د کلیو په 

اړوند د چخانسور د کروندو معلومات راټول کړي دي چې په پورتنیو 

 جدولونو کې ښودل سوي دي. 

 

د خاشروډ په ښۍ غاړه کې یو کلی دی چې دیوالونه ترې راتاو دي.  : لوخي

دارۍ کې تر ټولو مهم ځای دی، او د یوې لرغونې کورنۍ دا د خاش په عالقه 

ـې ئله اداري مراکزو څخه یو مرکز وو؛ د خاش اربابان چې اوسنی ارباب 

غالم حیدر خان نومـېـږي همدلته ژوند کوي. ددی دعالقه دارۍ رسمي مشر 

 تر ټولو مشر دی.

 330کلي کې ۀ ـې فارسیوانان دي. دغـئددې ځای استوگن وگړي اکثریت 

پاگاوگانو کې د کار او بیگار لپاره سمبال  ۱80کورنۍ ژوند کوي چې په 

سته. کلي ته نـېـږدې کرنیزه ځمکه ۀ ـې بیگار نـئپاگاوگانو کې  ۵سوي دي او 

یبره وره یا حاصلخیره ده او د اوبو په کانالونو خړوبـېـږي. دلته د لـَو کولو 

ال د اگست د میاشتې په ز ک۱90۴فصل تر سیستان لږ وروسته کـېـږي، او د 

سو. هغه تخم چې په ژمي کې ۀ پای کې دې ټولې سیمې کې هیڅ درمند ونـ

حاصلناک وو او د موږکو او د ۀ ښـۀ شیندل سوی وو او په پسرلي کې لو کـېـد

کړه. د ۀ ـې ورباندې ونـئگیاهي سپږو له شر څخه خالص وو او کومه اغیزه 

ډک ول او یو نیم من غنم په غیران غــَـلو انبارونه د تیر فصل په غنمو 
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هندي سیرو سره په یوې هندي  38خـرڅــېـدل ) یو نیم من مساوي دي له 

سته. )تییت، له ۀ روپۍ(. ددې عالقه دارې په کلیو کې چنداني ډېـر بڼونه نـ

 .(۱90۴بومي معلوماتو څخه. 

ه د یوه بله سرچینه وایي چې ارباب احمد علیخان دلته ژوند کوي. دی د فرا

َسج یو قزلباش فارسیوان دی او د خاش د عالقه دارۍ حاکم هم دی. )ایس. 

 .(۱90۴ایم. بومي معلومات. 

د خاش رود تل د اوبوتل  ترتله روان بهیر  د لخي کانال جذبوي چې د لخي له 

 (۱903بنده پورته ایستل سوی دی. )وارډ 

  

ه لیرې یو کلی دی. مایل 20: د خاشروډ پر ښۍ غاړه باندې له چخانسوره  کده

دلته یوه ډېـره لویه کال سته او هم پریمانه کرنه په کې سوې ده خو استوگن 

ـې له څاه گانو څخه دي. دلته د سړک د ۀ ئدي. اوبـۀ ـې چندان ډېـر نـئوگړي 

سته یوازې څو تنه ۀ ساتنې لپاره د کوم غنډ یا گارنیزون د اچولو اړتیا نـ

ره بس دي. همدا شان ویل سوي چې چې په خاصه داران د سړک د ساتنې لپا

کدې )کې او یا د هغې په گاونډ کې بې شمـېـره کنډوالې او د هغو پاتې شونې 

ز کال کې د ډگروال مک ۱90۴سته. )اې. بي. سي(.  هغه معلومات چې په 

موهن تر مشرۍ الندې د سیستان د مأموریت له الرې له بومي وگړو سرچینو 

 ۱00ي چې دلته په کده کې د شیعه فارسیوانانو څخه ترالسه سوي دي وای

دی. « ژ –د کلي ملک »ـې )کد خدا( ئکوډلۍ سته او امیر ارباب فارسي 

راپورونه وایي چې دلته په کده کې د زرتشتیانو د اور معبد او یوه لرغوني 

شمـېـر یو (. همدا شان وگورئ : خاشروډ. ۱90۴کال سته. )بومي معلومات، 

 ۶2 – ۱۵، 3۱ – 30کدو( په نوم ښیي. د )کدې دښته( په نقشې دا ځای د )

  کې لیست سوې ده.
 

ځای کې دوه کلي دي چې د خاش او چخانسور تر منځ د ۀ : دغـ[رزی] يزرا

دی چې « زیکوچنی ر»ـې ئخاشروډ په کیڼې غاړې کې واقع دي. یو کلی 

 ۶2 – ۴0،  3۱ – 2۵په « يزلوی ر»ـې ئـې یادونه سوې ده او بل ئوړاندې 

کې واقع دی. ددغو کلیو گرد چاپیره د کروندې لویې ځمکې راتاو دي. یو کلی 

دی او نورزی، میر افضل خان ددې کلي په کال کې اوسـېـږي. « افغان؟» ـې ئ

تحویل پاگاو گانې  ۴غني پاگاو او  23کورنۍ استوگنې دي او  ۱2۵دلته 

وره ده اخلي او په فیټه ژ 3۵له یوې څاه څخه چې ۀ جوړوي. دا کال خپلې اوبـ

ـې ښې دي او تریو بخوني ۀ ئـې پخې خښتې کارول سوي دي. اوبـئمنځ کې 

 گرځي. ۀ نـ
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دوهم کلی د شاه نظر خان د استوگنې ځای دی چې د کیرایانو د څانگې قومي 

ز کال کې د ځمکو د څار او نظم له دندې لیرې ۱90۱مشر دی. نوموړی په 

تحویل  ۱2غني او  ۱8نیو. دلته ـې ځای وئکړای سو او عرب آغا خان 

کورنۍ دي؛ بل راپور وایي چې دلته ان د  ۱2۱پاگاوگانې دي. دې کلي کې 

کورنۍ دي، کــېــدای سي دا راپور په دوبي کې  ۱000کورنیو شمــېــر 

اخیستل سوی وي ځکه دا مهال د روډ دره په کوچیاني پووندگرو ډکه وي او 

دي، دا کوچیان خپل ژمی او پسرلی ۀ ــمي استوگن وگړي نئدوی ددې ځای دا

په تگریج او دې ورته ځایونو کې تـېـروي. )ایس. ایم. بومي معلومات 

۱902) 

: د خاشرود پر کیڼې غاړې د چخانسور او خاش تر منځ یو کلی دی او لیلي ه

جونگړې په کې میشتې دي او ددوی ملک  20ویل سوي چې د ریکي بلوڅانو 

پاگاوگانې کرنیزه ځمکه سته. همدا  ۶ـېـږي؛ دلته : کدخدا نظرخان ریکي نوم

 (۱90۴شان وگورئ : خاشرود. )بومي معلومات : 

 

فیټه. دا یوه مقبره ده، د آبیل مقبره، د سیمې  ۱۷۱۴: لوړوالی :  آبیلۀ مقبر

وگړي په دې باور دي دا هغه ځای دی چې د قابیل په الس د آبیل له وژلو 

ابراهیم آباد د کال د سړک  –دا مقبره د فراه وروسته، آبیل دلته ښخ سوی دی. 

مایلۍ کې واقع ده. دلته  2مایلۍ کې او د آب گوي د ختیځ په  ۱8د شمال په 

ځای په هیڅ مرحلې ۀ هم ددغـۀ سته او نـۀ سون توکي او یا د مالڅر ځای نـ

کــېــدای سي په نیزار کې د راټولو سویو ویالو ۀ ترالسه کـېـږي. اوبـۀ کې نـ

منځه ترالسه سي، خو په خټو او دوړو ډکې دي، سره له دې چې چندانې له 

 دي خو د څښاک لپاره ورڅخه کار اخیستل کــېــدای سي. ۀ نـۀ خوندورې اوبـ

له دې مقبرې څخه په تـېـرېـدو سره سم سړک له ډېرې مسطح او ډبرینې 

ې دښتې څخه چې ختیځ خواته ترې الره غځـېـدلې تـېـرېـږي. له دې مقبر

 یادېـږي. )میتلند(ۀ پورته ځای د دشِت حیدره په نامـ

 

 :  خواجه سیاه پو ش

تر «  دشِت الر»: د چخانسور په شمال کې یوه دښته ده، چې ددې دښتې او د 

کلي ورانې ۀ ، خاشروډ ته ورځي. د خواجه سیاه پوش د زاړ«روِد خار»منځ 

تې کې پرتې دي. ویجاړې د دشِت سیاه پوش شمال ته څومایله وړاندې په دښ

دا پاتې شونې ځکه د پام وړ دي چې په دوی کې له خټو جوړ یو برج دی چې 

ـې په پخو خښتو پوښلی دی چې د ساده مخبـېـلگو یا طرحو ډلې له ئباندنی مخ 

فیټو لوړ پاتې وو او  ۴0ز کال دا برج ال هم تر ۱8۷2ځانه څرگندوي. په 
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یو ۀ نامـۀ )پیکاک لوِوت( په همدغــې مارپیچه پوړۍ یا زینې درلودلې. ئدننه 

 – 2،  3۱ – 2۵مایلۍ کې په  ۱8کوتل هم سته چې د چخانسور د شمال په 

 کې واقع دی.  ۶2

 

دا له خټو جوړ د یوې کنډوالې استحکامي کال نوم دی چې  : دل آرام :دالرام 

 ً فراه د سړک په اوږدو کې له  –یارډه لویوالی لري او د گرشک  ۶0تقریبا

مایله لیرې پر یوې لوړې پُشتې باندې د خاشرود له پاسه  8۷څخه گرشک 

اوسـېـږي خو د قافلو او مسافرینو لپاره ددمې نیولو د ۀ واقع ده. دلته څوک نـ

ځای په توگه کار اخیستل کــېـږي. ویل سوي چې دا کال په پخواپخوا وختونو 

منفرده ۀ او د یو د کوم هندو له پلوه ودانه سوې وهۀ په نامـ« دال رام»کې د 

یادېـږي موقعیت لري چې په ۀ په نامـ« دزدۀ کو»په سویل کې چې د ۀ غر

ځای کې په ختیځ کې د بکوا ددښتې پوله ده. )ییت(. په باراني موسم ۀ همدغـ

کې د سیمې خلک په جاله کې له خاشروده پورې غاړه اوړي، جاله په حقیقت 

پړسول سوي حیواني پوستکي  لرگین چوکاټ په منځ کې څو په هواۀ کې د یو

ـې په لرگیو پټ کړي وي بیا خلک ورباندې ئدي چې او د مشک سرونه 

مایله  9یا  ۷سپږېـږي.، د جالې دغه ځای د سیند په علیا برخه کې له دې ځایه 

لري او په ۀ نـۀ لیرې دی. خو دغـه ځای په خپله ډېـري وختونه چندان اوبـ

ځای دی او سیالبونه هم له ۀ اوښتلو لپاره ښـپښو باندې له سینده د پورې غاړه 

وي. له دې ځایه پریمانه سون لرگي ترالسه ۀ ورځو پورته ډېـر نـ 3یا  2

لري. کــېــدای سي په سیمه کې ۀ کـېـدای سي خو نور د اړتیا وړ توکي نـ

کرنیز محصوالت تولید سي. د کال په وچ فصل کې د سیند بستر وچ وي. له 

له بومي  –خانسور ته یو سړک هم تللی دی.ـ )لیسستر دې ځایه خاش او چ

(. د دال رام د اوسنۍ سیمې بنسټ په دې سیمې کې د ۱903 –معلوماتو څخه 

 امیر حبیب هللا خان د سلطنت پر مهال کښـېـښودل سو.

چندان مهم سیندگی دی چې د والیت په ۀ : دا یو کوچنی او نـ س پاسوخـ

لویدیځ تگلوری لري او له خاش روډ  –یل لویدیځ کې واقع او د اوبو د سو

 سره یو ځای کــېـږي. 

موږ ددې سیندگي په هکله چندان ډېـر معلومات لرو، هغه لږ څه چې لرو دا 

دي : ویل سوي چې له چخانسوره تر فراه پورې سړک ورڅخه تـېـږېږي: 

 ـې دا دي : ئمرحله 

 نیمه ورځ کده  ۱

 یوه ورځ خـُـس پاس 2

 رځه ودو فراه  3
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مایلو پورې واټن دی.  30تر  2۵ساعتو د متداوم سفر یا له  ۱2یوه ورځ د 

ـې ۀ ئله خـُس پاس روډ څخه د کیندلو له الرې ترالسه کـېـدای سي. اوبـۀ اوبـ

په عام ډول ترخې دي خو ویل سوي چې ډېـري داسې ټکي سته چې خوږې 

 په کې موندل کـېـدای سي. )پیکاک، بومي معلومات.(ۀ اوبـ

په ندرتو حاالتو کې د غیر معمولي سیالبونو د ډېـرو اوبو ۀ خوړ کې اوبـۀ دغـ

 –په لرلو سره راځي او د سیند په بستر کې بهـېـږي. له دې خوړ سره خار 

روډ د هابیل مقبرې ته نـېـږدې د سیستان د لگن له مصب لږ پورته یو ځای 

 (۱90۴کـېـږي. )ایس. ایم. تییت. 

 

  [:برخه 4۰فغان جرمن آنالین،ا]ماخذ:چهار برجک :
مایلۍ  22د دویمې درجې د یوې ولسوالۍ نوم دی چې د رود بار د لویدیځ په 

کلي دي چې تر  2۶کې د هلمند د سیند په اوږدو کې واقع ده. دې ولسوالۍ کې 

، فتح، میر آبادو رودبار، «واک دَلې کلی»، «بندر کلی»ـې ئټولو مهم کلي 

تنه  ۱۷۷00ـېـږي. ددې سیمې د وگړو شمــېــر نوم« خجو کال»اشکنیک او 

کانالونو خړوبیږي چې تقریباً  9ـې په ئاټکل سوی دی. کرنیزه ځمکه 

جریبه  ۵800ـې ئجریبه ځمکه راځي او د مالڅر د ځمکې اندازه  ۱۵۵800

ځمکه ده. په دې سیمه کې د لرغون پیژندنې بې شماره سیمې سته. وگورئ : 

ز کال کې په الندې ډول ۱9۱2. دا ولسوالۍ په )نیمروز ته د سریزې بحث(

 : شرحه سوې ده 
مایله کښته د یوې شگلنې دښتې  38فیټه. له رود بار څخه  ۱9۶0 لوړوالی :

په ژۍ کې د هلمند د سیند د سمالسي بستر له پاسه یوه ډېـره ښه له خټو جوړه 

مخکې د کاله  ۴۶ـې له اړخونو سل یارډه دی. دا کال ئکاله ده چې لویوالی 

ز کال کې ۱88۴کندهار د کهندلخان پر مهال کمال خان جوړه کړې وه او په 

مزدوران   اوسـېـدل. په کال کې ۀ دې کال کې د امام خان کورونه او د هغـ

کورونه ول، د کال په ختیځه او  ۶0دننه د کورونو ټول شمــېــر هغه مهال 

نجرانیان ول او د کرایه ـې سئلویدیځه ډډه کې د خان د کارگرانو چی اکثریت 

جونگړې وې. دلته پریمانه ځمکه کرل سوې ده، د جگړن ریند په  2۵0نشینو 

 ۴000َمونډه غنم، وربشې حاصل او تقریباً  2000اټکل دا سیمه او کلي باید 

مونډه بوسه  ولري. د کلي مخالف لور ته له هلمنده د پښو پورې غاړه اوښتلو 

وروسته بدلیږي. کله چې د افغان سرحدي  ځای سته چې له هر سیالبي فصله

ز کال د اکتوبر په میاشت کې د سیند له کیڼې غاړې پورې ۱88۴کمیسیون د 

کانالونو ویشل سوی وو. لومړنی کانال له  3ځای کې سیند په ۀ واوښت په دغـ

یارډو  ۱00تر  80ـې له ئیارډه وو، دویم او دریم  ۴0لوري تر بل پورې ۀ یو
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 200الی یا عرض، له سینده د پورې غاړې اوښتلو له ځایه، وو. د سیند ارتو

یارډه وو. د سیند د غاړې په شا ته پرېـښودلو، الره کیڼ لور ته ځي او بیا له 

لومړي کاناله په اوښتلو سره د سیند شگلنې غاړې یا ټیټ سطحې جزیرې ته 

د چټک  پورې دي او په تیزۍ روانې دي، دا د اوبوۀ تر زنگانـۀ ځي. دلته اوبـ

ۀ بهـېـدنگ سر دی. الره بیا هم د جزیرې په اوږدو کې لویدیځ لور ته تر یو

فیټو  2ـې له ۀ ئواټن پورې پرمخ ځي او بیا له دویم کاناله تـېـرېـږي چې اوبـ

چندان چټک ۀ انچو پورې ژورې دي او دلته اوبـ 9فیټو او  2انچو تر   ۶او 

ۀ ال په اندازې ژوروالی لري، دغـلري. دریم کانال هم د دویم کانۀ بهیر نــ

وو. په دویم او دریم ۀ کانال هم د خوځښت بهیر درلود خو چندان چټک نـ

کانال کې له اوبو څخه په پښو د پورې اوښتلو ځای د غاز د ونې د لرگي د ِسه 

پایې په ستنې باندې په نښه سوی چې د اوبو په منځ کې دنگه والړه ده، د اوبو 

ې درې درې داسې ستنې لگولي دي. د سه پایو له سر څخه ـئپه هره غاړه کې 

سي کوالی د رسۍ له کرښۍ ۀ ـې رسۍ گانې تیرې کړې دي، چې څوک ونـئ

لږ دیخوا یا بل خوا واوړي. په لومړي کانال کې د نارینه وو دوه دوه قطارونه 

ـې نیولې. دوی د څو ساعتو لپاره د کنگل وهلو ئول چې داسې رسۍ گانې 

تر زنگنونو پورې رسـېـدلې تر هغو ۀ ان سړو اوبو کې چې اوبـاوبو په ش

والړ ول چې زموږ د مأموریت ټول غړي او د باروړونکو څارویو قطار مو 

حتی وړو وړو کچرو  -سوهۀ له اوبو واوښت.  کومه ناوړه پـېـښه رامنځته نـ

او وړو وړو آسونو مو هم خپل بارونه په خوندي توگې له سینده تیر کړل. 

کلونو "  ۱88۷ – ۱88۵سوه.  د ۀ ته یو کښتۍ هم وه خو اړتیا ورته پیښه نـدل

ځای کې د هلمند له اوبو څخه پورې ۀ بیرته راستنیدونکې" ډله چې همدغـ

غاړه اوښتله ولیدل چې په پښو باندې د سیند پورې غاړې ته د اوښتلو پخوانی 

 د(وو. )میتلند. رینۀ ځای بیخي بدل سوی او چنداني د کار نـ

تنه استوگن  900کورونه او  200ز کال کې چهاربرجک کې ۱903په 

آسونه او  ۶0پسونه او وزې،  ۱۷00کورني څاروي،  800وگړي ول. دوی 

 اوښان درلودل.  ۱۱0

کانال له الرې خړوبـېـږي ۀ قلبې ده. دا ځمکې د هماغـ ۷ـې ئکرنیزه ځمکه 

ه اوبو څخه د پورې څخه تـېـرېـږي. همدلته په پښو باندې ل« خجو»چې له 

 (. ۱903غاړې اوښتلو لپاره دوه ځایونه ول. )ایس. ایم.، ونلیس، 

په چاربرجک کې دوه د اوبو ژرندې دي. د سیستان له مأموریت سره مل د 

الندني معلومات او ځانگړتیاوې د چاربرجک د « وارډ»اوبو لگولو افسر 

او وربشو حاصل د کانال په هکله راټول کړي دي. په عادي کال کې د غنمو 

 نیم چنده وو.  8شیندل سوي تخم 
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دغه قومونه د چاربرجک د کانال په شاوخوا کې غالت کري : خان نشینیان، 

  ، محـمد حسني براهویان.«ایدو زي»َسدولي براهویان، عیدوزي 

 د کلي ملک کلي

 - ۱۹۰3د  

پسر۱۹۰۴

لی د کرل 

سوي تخم 

وزن په 

)خروار او 

 سنگ(
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 :[برخی 8۱و7۹،8۰افغان جرمن آنالی،  ]ماخذ: [قوم]سنجراني

 

او  دا د بلوڅانو یوه قومي څانگه ده چې له رودباره کښته د هلمند په درې کې 

هم په هغې دښتـنۍ سیمې کې چې د چگای او ُمحابت په استقامت په سویلي او 

سویل ختیځ لوري غځـېـدلې ده استوگن دی. بیلو دا خلک د سنگوراني په 

 یادوي او د هلمند د سنجرانیو شرحه په الندې ډول ورکوي : ۀ نامـ

ً ۀ " دغـ استوگن  قوم یوازې د همدې پـېـړۍ په پیل کې په سیستان کې دایما

وگړي ول. « د کودړیو استوگن»یا « پالس نشین»مخکې دوی ۀ سو، له هغـ

دوی د لومړی ځل لپاره له بلوڅستانه هغه مهال راغلل کله چې شاه احمد 

ز( د درانیو د واکمنۍ بنسټ  –)سترواک اعلیحضرت احمد شاه بابا ع 

ه خان او کښـېـښود. دغه مهال دوی د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې د مل

رود بار تر منځ د خپل مشر عبدهللا خان تر مشرۍ الندې په کلني ډول تگ 

دا سیمه د نورزیو ده، خو له دې چې څه موده وړاندې دا سیمه ۀ. راتگ کاو

ژ( له خاورو سره یوه کړې وه نو کله چې بلوڅانو دا سیمه  –نادر شاه )افشار 

اوسه هم هماغسې متروکه او  ونیوله دا یوه شاړه او متروکه سیمه وه، ال تر

شاړه ځمکه ده؛  بلوڅان کوچیان ول او دلته یوازې هر کال د شپږو یا اتو 

میاشتو لپاره له خپلو رمو سره راتلل او د لنډ مهال لپاره به په خپلو کودړیو یا 

جونگړو کې اوسـېـدل، دا جونگړې او کودړۍ دوی په دې ډول جوړولې چې 

ـې ترې ئه لرگیو ورته جوړ کړ او بوریا گانې به ـې د شین غزي لئچوکاټ به 

بللې. داسې ښکاري چې عبدهللا خان له نورزیو « پالس»راتاو کړې چې دوی 

زوی او ځای ناستی جان بیگ تل ۀ سره ښې اړیکې او چارچلند درلود؛ خو دد

مدام له نورزیو سره په دښمنۍ کې وو؛ نوموړی یو نامتو یرغلگر وو او د 

ـې د گرمسیل له الرو د کندهار او سیستان تر منځ ئه اوږدو کې ډېـرو کلونو پ

وخت کې سنجرانیانو او د هغوی متبوع تاوکي ۀ الرې نیولې. په همدغـ

بلوڅانو د خپل تگ راتگ لمنه د هلمند د سیند د غاړو په اوږدو کې ان د 
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چخانسور تر ولسوالۍ پورې وغځوله. دلته دوی په هغو النجو او جگړو کې 

واخیستله چې د سیستان د سیمه ییزو مشرانو تر منځ روانه وه او په دې برخه 

ـې په ثابتې ئـې ځان ته یو موقعیت خپل کړه او د خپلې کډوالۍ ژوند ته ئتوگه 

ژ( د  –استوگنیزې بڼې بدلون ورکړ. له دې چې دغه مهال د تیمور )شاه بابا 

گړې او شخړې زامنو تر منځ د سلطنت د تاج د الس ته راوړلو لپاره ج

روانې وې دوی په آسانۍ وکوالی سول خپله اغیزمنیتا ثابته کړي او ځانونه د 

ـې له خپلو قومي ځمکو او تاړاکونو څخه ئنورزیو له مزدورۍ څخه چې نور 

 درلود خالص کړي. ۀ ددفاع توان نـ

له جان بیگ څخه درې زامن پاتې سول یعنی : نواب، اسالم او خان جهان. د 

فتح  -ژ( محمـود وزیر، بارکزي  –په شا و خوا کې د )شاه  ز کال۱8۱0

خان، وروسته له دې چې خپل رقیب او دښمن د خاش د نوروزیو مشر میر 

ـې د سیستان له پولو سره نښتې د نورزیو سیمې ئنو دوی ته ۀ عالم خان وواژ

 ډالۍ کړې. دا مهال نو نواب خان ته د تَرکون ولسوالۍ، اسالم خان ته رود بار

د ۀ عمده ښار ددۀ او خان جهان ته د خاش ولسوالۍ له چخانسور او د هغـ

اداري مرکز په توگه ورکړل سول. د ملک بهرام زوی، جالل الدین د خان 

بیرینگ »ـې د ئوکړ او د ناوی د مهر په توگه ۀ جهان له لور سره واد

ي کلی او سیمه ورکړه. خان جهان دا حصار له سره جوړ کړ او د کل« حصار

ـې ئـې بل نوی ښارگوټی جوړ کړ او نوم ئد کنډوالو او ورانو ویجاړو پر سر 

زوی ۀ کښـېـښود. په چخانسور کې د خان جهان ځای ناستی دد« جهان آباد»

ز کال کې مړ ۱8۴0علیخان سو خو علیخان د ډېـرو چرسو د وهلو له کبله په 

دا سړی هم په  ورور ابراهیم خان اوسنی مشر سو.ۀ ـې ددئسو او ځایناستی 

بې حده چرس وهلو روږدي دی او له دې چې ډېر چرس وهي د جنون سرحد 

ډوډۍ مار او میلمه پال خان دی او بې ۀ ته رسـېـدلی دی؛ خو له دې چې ښـ

شهرت ۀ مشهوره خان دی او له هغـۀ احتیاطه آزادي او سخاوت کوي نو ښـ

رمو په لرلو کې تر څخه هم خوندونه اخلي چې په سیمې کې په مالدارۍ او د 

کړی دی، احمد خان د الش ۀ خور له احمد خان سره وادۀ ټولو مشهور دی. دد

لمسی دی ۀ له اسحاقزیو څخه دی؛ او د ناهوریو اوسنی مشر شریف خان دد

له ۀ )د ابراهیم خان او شریف د اړیکو په هکله خبرونه چې د کورني واد

)شریف ۀ ک وایي : " دالرې سوې گډوډ او شک رامنځته کوونکي دي. ِمرِ 

خان( او ابراهیم خان د چخانسور د یو بل له خویندو سره ودونه کړي دي"، 

بلې لور د چخانسور له ابراهیم « شریف خان»حال دا چې میتلند وایي : " د 

ۀ کړی دی او د ابراهیم خان لور محـمد شریف خان ته وادۀ خان سره واد

بل خسران هم دي." دی خپل مستقل سوې ده نو له دې کبله دوی دواړه د یو 
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ـې د فارس د نفوذ پر وړاندې په دې هیلې مقاومت ئموقعیت ساتي او تر اوسه 

خپل زوی خان جهان د ۀ کړی چې له کابله به مالتړ ترالسه کړي، ځکه د

امیر دربار ته لـېـږلی دی؛ خو په دې هیلې کې ناکامه سو دی مجبوره دی چې 

 ږدي. د فارس قدرت ته غاړه کښـېـ

ـې په رود بار کې په خپلو کال گانو کې ۀ ئنواب خان او اسالم خان هر یو

ـې له یو بله د نیم مایل په واټن لـېـرې دي؛ ددوی ئچې کال گانې ۀ ژوند کاو

رعایاوو د اشکینک او حسین آباد کلي او نور چې د سیند په مقابل لوري کې 

دی، اوسنی کمال خان د  دي نیولي دي. له نواب خان څخه یو زوی پاتې سوی

تَرکون د بندر مشر؛ او له اسالم څخه هم یو زوی پاتې سوی دی، د 

چهاربرجک اوسنی مشر امام خان. دا دواړه مشران دم مهاله د حاالتو د جبر 

له کبله د فارس تر پاملرنې الندې دي خو له دې چې دوی ُسنیان دي طبعاً 

ده. ددوی دواړه کال گانې په معاصر  ددوی ډېـره لـېـوالتیا د افغانانو لور ته

دود جوړې سوې دي چې د سربندي محـمد رضاء په وخت کې ودانې سوي 

 دي چې په دې وروستیو کې فارسیانو ورته ال ښه ودانیزه وده ورکړې ده.

ډېر مهم قوم بدل سوي دي، ددوی اهمیت هم ۀ اوس دلته سنجرانیان په یو

ه کبله دی. دوی په خپل سیاست کې د ددوی د نفوذ او هم ددوی د شـمـېـر ل

خپلو حدودو او خپلواکۍ په چوکاټ کې تل د کندهار د مشر خوا نیسي. 

ژ( شیرعلیخان دربار ته د  –ابراهیم خان خپل زوی خان جهان د )امیر 

او دا د کابل  سلطنت ته د بلوڅانو د بعیت لومړنۍ ۀ استازي په توگه ولـېـږ

 نښه ده.

دي خو ددوی په منځ کې څو  ]طوقیان[او تاوکیان ددوی رعایا سنجرانیان

توخي، تره کي او د غلزیو نورې کورنۍ هم سته او هم د میر محـمود تر 

ـې نیولي ئمشرۍ الندې د فارسي مهاجمینو پاتې شونې هم سته او دغه کلي 

 دي : 

 

د کورنیو  د کلیو نومونه

 شمـېـر

د کورنیو  د کلیو نومونه

 شمـېـر

 2۵0 کمال خان بندر د ۱200 چخانسور

 200 خیر آباد ۱000 خاش

 200  اشکینک ۶00 کده کداه 

 300 حسین آباد ۵00 جهان آباد

 ۱۵0 علمدار ۶00 ناد علي

 200 خواجه احمد 2۵0 طفلک
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 200 نظر خان ۵00 رود بار

آغاجان او څو  ۴00 چار برجک

 نور  

۶00 

 

ک مشر امام خان، د ز کال پورې د سنجرانیو مشران، د چهاربرج۱882تر 

کمال د بندر مشر کمال خان او د چخانسور مشر ابراهیم خان د یو بل مالتړ 

او په ځانگړي ډول مستقل ول او له رودباره راکښته د هلمند ټوله دره ۀ کاو

وخت کې د چخانسور مشر ابراهیم خان د ۀ ددوی په ولکه کې وه. په همدغـ

له موقعیت څخه وشړل سو ځکه ۀ امیر عبدالرحمن خان له پلوه د مشرتابـ

سیمه ۀ نو اوس ددۀ مانـۀ ابراهیم خان، امیر عبدالرحمن خان د امیر په توگه نـ

 کې یو گارنیزیون ځای پر ځای سوی دی.

 

 دتبعید علت: دسردارابراهیم خان

ز کال کې د ابراهیم خان د اخراج او تبعید په هکله الندیني ۱88۴میتلند په  

 ـې د بشپړلولو په شان آسان ول. ئدي او ظاهراً راټولول معلومات راټول کړي 

ـب وو. )نوموړی ئامیر، علم خان د سیستان فارسي نا« ژ –ـن ئقا»" د غاین  

مشر زوی علی اکبر خان د پالر ځایناستی ۀ ز کال کې مړ سو، دد۱89۱په 

پر ضد پاڅون ۀ کاله مخکې سیستانیانو ددۀ ـب سو.( اتـئـې نائسو او پر ځای 

ـې د نصیر آباد په کال کې کال بند کړ. د چخانسور مشر ابراهیم ئوکړ او دی 

جنگیالیو ددې کالبندي په ۀ حده د سیستانیانو مالتړ وکړ او ددۀ خان تر یو

م الملوک تر مشرۍ صایمصژ( شاه د  –ځواک کې گډون درلود. )فارسي 

ۀ. سانه ولـېـږالندې د نصیر آباد د کالبندۍ د ماتولو لپاره یو ځواک له خرا

سیستانیان په شا وتمبول سول او پاڅون وځپل سو. محـمد شریف چې دا مهال 

پیاوړې کال کې  ]علم خان.س[د برج عالم خانۀ په شریف آباد کې ژوند کاو

ـې مرسته وکړه او هم کله چې  ئه ـن له امیر سرئځای پر ځای وو د قا

ړه؛ په حقیقت کې ـې هم مرسته وکئسره ۀ م الملوک ورغی له هغـصیمصا

چلند کړی وي. خو کله چې ۀ ژ( ښـ –)له فارسیانو سره ۀ داسې ښکاري چې د

ـې ۀ ئسوه او نـۀ خدماتو ته چنداني پاملرنه ونـۀ د بغاوت  پاڅون وځپل سو دد

ـې هم چا ئپه دې اړه شکایت وکړ خو شکایاتو ته ۀ کومه ډالۍ تر السه کړه. د

وړي نور فارس ته له وفادارۍ او پیروۍ کړه. په پای کې نومۀ پاملرنه ونــ

صرف نظر وکړ او د سرحد دیخوا افغان خاورې ته راواوښت. دا خبره شپـږ 

مایملک په سیستان کې ۀ کاله مخکې سوې ده. ورپسې فارسیانو ددۀ یا اوو

ته دې د ۀ ضبط کړل. محـمد شریف د امیر له درباره غوښتنه وکړه چې د
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له مقام سره مناسبې ۀ مکې ورکړل سي چې ددژوند کولو لپاره یو شمـېـر ځ

چا ۀ فتح ورکړه چې هغه مهال نـۀ ژ( ورته قلعـ –وي. امیر )شیر علی( )خان 

راپور له مخې ۀ هم کرهڼه په کې سوې وه. اوس د یوۀ او نـۀ په کې ژوند کاو

د ولکې سیمه ۀ فتح ددۀ داسې ښکاري چې ابراهیم خان ) گومان کوي چې قلعـ

سره ۀ یوې معاملې څخه سخت خوابدی دی ځکه چې مخکې له دده( له دغسې 

وه سوې او نور راپورونه وایي چې ابراهیم پر ۀ په دې هکله سال مشوره نـ

ـې لوټ او تاال کړ. نور ئمحمـد شریف خان برید وکړ او شریف خان 

راپورونه وایي چې دا مشران هـېـڅکله له یو بل سره په بدو اړیکو کې نه ول 

فتح محـمد شریف خان ته ورکړې ده، خو ۀ یم خان په خپله خوښه قلعـاو ابراه

منله او په دې باندې سنجرانیان او ناهوریان له یو ۀ ـې دا خبره ورسره نـئقوم 

غوښتل چې د خپل مالڅر ۀ بل سره ونښتل. داسې بریښي چې سنجرانیانو نـ

ان د بغاوت او ډېرۍ برخه له السه ورکړي. دا هم باید په یاد ولرو چې د سیست

پاڅون په لړ کې ناهوریان او سنجرانیان په دې وروستیو کې د یو بل پر ضد 

ودرېـدل او همدا شان په میرآباد کې د تیر کوه د سیمو په هکله د سرفراز خان 

له خلکو سره په شخړو کې دي.  خو له ظواهرو ښکاري چې دا ټولې سختۍ 

ه سوې ده. له دې سره سره ـې سولئاو شخړې اوس حل سوې وي او تر منځ 

د محـمد شریف خان دریځ متزلزل سو، نوموړی کابل ته احضار سوی او د 

ـې ویلي ول چې دی له څلورو خوا دښمنانو را ایسار ئکابل په ځواب کې 

سي. تر هغه وخته پورې چې ابراهیم خان له ۀ کړی دی او حرکت کوالی نـ

ۀ د کروندگرۍ کومه هڅه نـ فتح کېۀ وو په قلعـۀ چخانسوره اخراج سوی نـ

فتح په آرامۍ سره منظمه او اداره سوه. ابراهیم تر ډېره وخته ۀ وه سوې. قلعـ

پورې خپل لج او سرزوري کوله. د امیر شیرعلیخان د سلطنت د کلونو پر 

، یا دا ده چې ډېر زوړ سوی وو او ۀمهال دی په ځانگړي ډول مستقل ښکارېـد

ني نور هغه مهال اوس بدل سوی دی. یا هم ډېـر لنډپاری وو چې وم

ـې پر وړاندې ودریدالی سي ئدی چې څوک ۀ عبدالرحمن خان داسې څوک نـ

د شطحیاتو د اورېـدلو حوصله لري. عبدالرحمن خان د فراه والي ته ۀ او نـ

 ۷00فرمان ورکړ چې د ابراهیم خان ډیوه غلې کړي. والي چخانسور ته 

رې او عجیبه خو دا ده چې ابراهیم خان خاصه داران ورولـېـږل. په زړه پو

کړ. دی له خپل زوی سره یو ځای د فارس خاورې ته ۀ هیڅ مقاومت ونـ

 وتښـتــېـد او تر اوسه اللهانده او سربداله گرځي. 

په دې توگه د سنجرانیو او ناهوریو تر منځ دښمني له سره تازه سوه. 

ډول د ۀ یوۀ ډول نـۀ یوناهوریان په دې فکر کې دي چې محـمد شریف باید په 

ابراهیم مرسته کړې وای. ویل سوي دوی د سیند پورې غاړې ته له خپلو رمو 
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سره شا ته سوي دي. خو په سختۍ اورېـدل کـېـږي چې ددوی په منځ کې دې 

فتح خلکو هم له خپلو رمو سره دهلمند ۀ کومه نښته روانه وي، ځکه د قلعـ

 سویل ته تللي دي." 

د ابراهیم خان اړیکو د شلـېـدلو د الملونو په هکله داسې  له امیر سرهرک مِ 

ز کال کې کندهار ونیو د ابراهیم خان ۱88۱وایي :  کله چې ایوب خان په 

مشر زوی د ایوب خان له لښکرو سره یو ځای سو چې د امیر مخالفین ول، 

او یو څه موده وروسته کله چې ایوب خان ماتې وخوړه نو ابراهیم خان په 

له پخواني والي سره په کراچۍ کې  ]دکندهار [شیر علیخان« امیر»د خپله 

دلیکونو الرې له دې خبرې خبر سو. له دې کبله امیر په خپله پریکړه وکړه 

پر ضد عمالً کوم گام ۀ چې ستونزې ورسره حل کړي. مخکې له دې چې دد

مهال د فراه والي د خپل مشر جاسوس له الرې د ۀ اوچت سي د هغـ

معتمدین او نـېـږدې ملگري په پټه خبر کړي ول چې کابل  ]سنجرانی[ابراهیم

ته د څه  لپاره احضار سوی او څه برخلیک ورته ټاکل سوی دی. مـحـمد 

ابراهیم په خپل شک کې په حقه وو او پوه سو چې که کابل ته الړ سي نو څه 

ه تگ ـې کابل ته لئته سترگې په الره وي نو له دې کبله ۀ ډول برخلیک به د

سوه کسیزه ځواک د ۀ څخه نټه یا امتناع وکړه او کله چې د خاصه دارانو اتـ

هم د وخت له ضایعو کولو خان چخانسور پر لور وخوځـیـد محـمد ابراهیم 

 پرته د سترگ په رپ کې وتښـتـېـد. 

زامن خان جهان خان، غالم حیدر او محـمد حیدر نومـېـږي. مشر زوی ۀ دد

ـې هم  کوم ئکویټې ته راغلی وو. دغو زامنو کې یو  ز کال کې۱883ـې په ئ

ډېـر تینگ بنسټ ډډه لگوله، ځکه د ۀ یوۀ لري. د قومي مشر ځواک پـۀ نفوذ نـ

کورنیو پورې  2۵00تر  2200ـې ئچخانسور په ټولو وگړو کې چې شمـېـر 

 تنه نارینه قومي بلوڅان دي.  300رسـېـږي یوازې د ابراهیم خان د طایفې  

بدلون په هکله خبرې کوي چې د ابراهیم خان د شړلو المل ۀ د هغـریجوي 

سول :" سره له دې چې د خلکو د خبرو له مخې په چخانسور کې افغان 

سته چې ددې ۀ لري خو په دې کې هیڅ شک نـۀ واکمني چنداني شهرت نـ

ځای عادي خلک د نورو خلکو په شان هغې بنسټـیزې او محسوسې صلحې ته 

دي چې قاطع امیر د خپل سلطنت په لویدیځ او سویل قلمرو زښت ډېر خوښ 

سي ۀ کې رامنځته کړې ده. په چخانسور کې په ځانگړي ډول هـېڅ څوک نـ

ـې څوک له ئکوالی چې بل څوک د مریي یا غالم په توگه خرڅ کړي او یا 

د قومي مشر په خوښې او امر وایستالی سي، پر ۀ خپلې مینې څخه د هغـ

ژ( له  –مشر  –ژ( وو باندې د بلوڅ د )توماندار  -رعایا  –خپلو )تومانو 

اقتداره داسې ښکاري چې نوموړي پر خپلو کسانو او کروندگرو باندې خپل 
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مطلقه قدرت ته پراختیا ورکړې ده، سره له دې چې ابراهیم خان خپل څو تنه 

د خپل قوم کسان تر شا درلودل خو ویل سوي دي چې  خپل جابرانه او 

ً پر تاجیکانو،  مستبدانه ځواک،  په خپلو نورو نژادي رعایاوو باندې عمدتا

سیستانیانو، پر تنگي یا سرفي بلوڅو باندې تعمیلوي )سرف : هغه رعیت چې 

ژ(  –ۀ. له خپلو ځمکو او جایداد سره یو ځای پر بل چا باندې پلورل کـېـد

امیر سي کوالی د ځان په گټې کوم پاڅون ته الس واچوي ځکه ۀ نوموړی نـ

 ټوله شتمني ضبط کړې ده." ۀ دد

ز کال په پیل کې سنجرانیان د ابراهیم خان له پلوه ۱893خو یو وخت تقریباً د 

ۀ ولمسول سول، ابراهیم خان دغه مهال ال تر اوسه په فارس کې کډوال ول، د

سنجرانیان وپارول چې د امیر مأمورینو ته د مالیې له ورکولو غاړه و غړوي 

ـې ژمنه کړې وه چې که ددوی پر ضد امیر له پلوه کوم ئته  او سنجرانیانو

اقدام وسو نو دی به ورته فارس کې ځمکې او نور معافیات ورکړي. په پای 

بندیان کړل چې د مالیاتو باقیات ۀ څلور تنه افغان سپارۀ کې سنجرانیانو هغـ

ـې راټولول او دې ته چمتو سول چې ددوی یوه ډله د فارس له سرحده ئ

ړي او هلته به کډوال سي. په دې خبره باندې د الش جوش د اسحاقزیو، واو

تنه خاصه  200ـې ئمحمـد شریف خان خبر سو او د سنجرانیانو پر ضد 

ـې له هلمنده پورې ئمهال ونیول چې غوښتل ۀ ـې هغـئداران ولـېـږل او دوی 

له غاړه واوړي او د څلورو واړو سپرو په خالصولو کې بریالی سو او کډوا

ـې هم ودرول. هغه سنجرانیان چې مخکې له مخکې ئکـېـدونکي سنجرانیان 

فارس ته کډوال سوي ول ولیدل چې د ابراهیم خان ژمنې هسې منځ تشې 

یوازې دا چې په خپله بـېـرته ۀ ژمنې وې، او ویل سوي چې دوی په پای کې نـ

هم له ځان ـې ئخپلو مینو ته راکډه سول بلکه گڼ شمـېـر نور فارسي بلوڅان 

سره راوستل. کله چې دوی راتلل د محـمد شریف خان کسانو ددوی مخه نیوله 

ـې درولې ول، دلته یوه کوچنۍ نښته پیل سوه او په دې نښته کې دوه ئاو دوی 

تنه فارسي ملکان د نورو تر څنگ ټپیان سول. ددوی یوتن ووژل سو او ویل 

ـې واچول، ئزندان ته ـې فارسي مأمورینو ونیول او ئسوي نور څو تنه 

یوازې د هر ډول اړیکي له لرلو بلکه د راپورته سوې اړودوړ له ۀ نوموړي نـ

ز کال په پای کې مړ سو. کله ۱893مسؤولیته هم انکار وکړ. ابراهیم خان د 

ز کال کې له سیمې لیدنه کوله د ابراهیم خان زوی ۱89۴چې ډگروال ییت په 

کې ]میلک.س[سي سیستان کې په میالک خان جهان خان ال تر دې دمه په فار

او فارسیانو ۀ نوموړي د غربت په ډېرو بدو حاالتو کې ژوند کاوۀ. ژوند کاو

 کتل. ۀ هم ورته د کلي د ملک له مقام پورته په بله سترگه ونـ
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ز کال په ۱8۷9د جان بیگ د دوه وو نورو لمسیانو په منځ کې، کمال خان د 

ز کال په ۱88۴مد رضاء خان په حــې مئشاو خوا کې مړ سو او زوی 

؛ څرگنده ده ۀبار کې د خپل مشر ورور عمر خان په استازیتوب ژوند کاورود

چې عمر خان د کمال خان په بندر کې خپل د استوگنې ځای درلود خو دغه 

مهال نوموړی کابل ته د نورو ځمکو د غوښتلو لپاره تللی وو. ویل سوي چې 

ځایه چې گلوگاه نومـېـږې غـځـېـدلی ۀ ته تر یواقتدار تر ډېره سویل لور ۀ دد

ده چې د جلک په سرحد کې د آزاد خان کاله ده. ۀ وو، خو دا هماغه گلوگاه نـ

ز کال کې په سیستان کې خبر سو چې عمر خان ال تر ۱89۴ډگروال ییت په 

 اوسه هم په کابل کې په توقیف کې دی. 

په بستر کې پروت زوړ  ز کال کې د مرگ۱88۴ـې امام خان په ئبل لمسی 

ۀ سړی وو. ِمرک د چهاربرجک په هکله د لیکنې په برخې کې وایي : " دد

مشر زوی او ځایناستی شیر محـمد کوي. ۀ استازیتوب اوس دد« امام خان»

نور زامن دوست مـحـمد، میرهللا او تیمور نومـېـږي." )بیلو، ریجوې، ۀ دد

 میتلند، ِمرک(

مشر دی خان جان خان د ابراهیم خان زوی  هغه سړی چې اوس د سنجرانیو

)سیاه دی چې اوس د فارس د سیستان د میان کنگي د ولسوالي په سیادوک

 کې ژوند کوي. (.سدک

تر دې ځایه مو د روانو حاالتو شرحه ورکړه. اوس به بیرته د بیلو شرحې ته 

تر ملکیت ۀ ز کال کې مړ سو، دد۱8۷9راوگرځو: سردار کمال خان په 

ـې محـمد ئد دوه وو زامنو له خوا تنیظم کـېـدلې. یو ۀ ځمکو چارې دد الندې د

چې د کابل د امیر په خدمت کې وو او د سیمه ییزو ۀ عمر خان نومـېـد

ز کال د فبرورۍ په میاشت ۱90۵گنگوسو له مخې ویل کـېـږي چې اوس د 

ـې اجازه موندلې چې خپل جایداد ته په هلمند کې راستون سي او د ئکې 

نولس ۀ سره ددۀ ز کال په پسرلي کې به خپل ځای ته راورسـېـږي. له د۱90۵

بل زوی محـمد رضاء خان د ۀ کلن زوی امیر خان هم په کابل کې دی. دد

چې ۀ ـې د تاج محـمد په نامـئز کال په پیل کې مړ سو او یو مشر زوی ۱90۴

 کلن دی دم مهال په رود بار کې ژوند کوي.  2۵اوس 

دوه وو زامنو ته پاتی دی، یو ۀ خان د ملکیت د ځمکو تنظیم ددد سردار امام 

ـې دوست محـمد خان نومـېـږي چې د کمال خان په بندر کې د سیند په مقابل ئ

ـې شیر محـمد خان نومـېـږي. ئکلی یاد سوی او بل ۀ په نامـۀ لوري کې دد

یو زوی ۀ دوست محـمد خان مړ سوی دی او ورڅخه د غالم حیدر په نامـ

ـې هم جوړ سوی دی. دی دوه زامن لري ئـې یو کلی ۀ ئاتې دی چې په نامـپ

لس کلن امیر خان او پینځه کلن سید خان. له شیر محـمد خانه دوه زامن پاتې 
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ـې اداء محـمد خان نومـېـږي چې په چهاربرجک کې ئدي چې ژوندی دي یو 

امام خان؛ د ژوند کوي او دوه زامن لري درې کلن یار محـمد خان او یو کلن 

 شیر محـمد خان بل زوی میر محـمد خان نومـېـږي. 

 په راتلونکي جدول کې ددوی کورنۍ شجره ورکړل سوې ده.

 

 برخه[ 39]ماخذ::  بندر کمال خان

کلي نوم دی چې له چهار برجک ۀ دا د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې د یو

نو څړځایونه په کثرت او د اوښاۀ مایله کښته واقع دی. دلته لرگي، اوبـ ۱3

ً دا چې د اړتیا وړ شیان ځای پر ځای په کې نـ سته. ۀ دي؛ خو مشخصا

 ددې ځای په هکله الندې معلومات وړاندې کوي : « ِمرک»

ز(  د کمال خان د بندر اوسنی مشر یو سنجراني بلوڅ دی چې ۱88۵" )

او پر محـمد عثمان خان نومـېـږي، خو دی اوس په کابل کې په توقیف کې دی 

کلي ۀ اړوندې چارې پرمخ بیایي. دغـۀ ورور سرفراز خان ددۀ ـې ددئځای 

کورنۍ استوگنې دي. پروسږن سیالب ددوی ټول  ۵0کې د سنجراني بلوڅانو 

ـې ئغالت له ځان سره یوړل، په دې سیالب کې د خان کال هم الړه او خلک 

سیند په هاغه بله فقروهلی ظاهر لري. د سیند په اوږدو کې دوه مایله کښته، د 

بلوڅ کورنۍ( په کې  ۶0غاړه کې د دوست محـمد خان کلی دی چې )

استوگنې دي، دا دوست مـحـمد خان د امام خان سنجراني زوی دی. خلک 

وایي چې هلمند په تیر پسرلي کې دا ټوله ناوه چې اساسي بستر په کې پروت 

ړې بلې غاړې ته دښتې له یوې غاد دومره ډېـرې وي چې ۀ دی ډکه کړه، اوبـ

په غړغړاندو وي. دلته د کمال خان په بندر کې د افغان ملیشیا سپرو یوه 

 کوچنۍ پوسته هم سته. 

 

کاله وړاندې، محمـد رضا خان ودانه کړه. محمـد رضا  ۴0د کمال خان کال 

یو زوی دی. سردار ۀ خان د سردار کمال خان د مهمو زامنو په منځ کې د هغـ

ي بلوڅ وو، دی د چخانسور د ابراهیم خان او د رود بار کمال خان یو سنجران

درلود. ددوی نیکه جان بیگ ۀ د امام خان د اکا زوی وو. دوی یو نیکـ

 د جان بیگ اوالده په الندې ډول ده : ۀ. نومـېـد
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د زوی او د گاونډي امام خان په پرتلې څه ناڅه ۀ کمال خان د خپل د تر

ـۍ ځانته یوه ۀ ئځ ویشل سوی وو او هر یوغښتلی وو. رود بار ددوی تر من

ـې ددې ئیوه کال جوړه کړې وه او هلته ددوی یو زوی یا د کورنۍ بل غړی 

چې د ځمکو د ویش لړۍ ددوی په منځو کې په مناسب روانه ۀ لپاره اوسـېــد

زامن درلودل چې ددوی په منځ کې تر ټولو مهم  8وساتي. سردار کمال خان 

سردار اختیار او ۀ رضا خان او سرفراز خان ول. د زاړـې عمر خان، محـمد ئ

صالحیت عمدتاً د بندر او رودبار تر منځ پر خوځنده یا کوچیانو بلوڅانو وو. 

ـې ئز کې د فارسي دولت تر جیرې الندې وو او هرکال ۱8۷2کمال خان په 

ـې د شاه اقتدار ئتومانه مستمري تر السه کوله چې په بدل کې  ۵00ورڅخه 

امیر اقتدار ته غاړه « ز –افغان »ـې د ئاو همداسې ۀ میت پـېـژاندپه رس

څخه هم څه تر السه کړي نو ځکه امیر ته ۀ په اند له هغـۀ ایښوده چې که دد

ـې امیر ته څو پسونه او اوښان د ډالۍ ئایښودله او هر کال به ۀ ـې غاړئـې ته ئ

معلوماتو لپاره یا خراج په ډول لیږل. د دغو سردارانو په هکله د نورو 

 وگورئ : " سنجرانیان" 

ویل سوي چې هلمند په ماقبل التأریخ مهالونو کې د هلمند سیند د کمال خان له 

، او روایات وایي چې ۀبنده پر سویل لویدیځ خوا د گودزیرې لوري ته بهـېـد

یا د هلمند »کیخسرو په کې په کښتۍ کې وگرځـېـد. ویل سوي چې دغه هلمند 

دي او لـه ستر ۀ وازې د سیند د طغیاني کیدلو راتوی سوې اوبـی« دغه برخه

بند څــخه د را تښـتـېـدلو اوبو لپـاره بند د جمشید لمسي گرشاه سپ یا 

ً تقسیم کړې او دا بند بیا د ۀ ئگرشاسپت مله خان جوړ کړ چې اوبـ ـې دقیقا

ه فیټه سور لري چې پ ۴۵تیمور زوی شاهرخ ویجاړ کړ. دا نهر « ژ –گوډ »

ـې یو کوچنې کیندل سوي ئبشپړ ډول له خاورو سره یو دی، خو پری ځای 

کانال جوړ سوی دی چې بلوڅانو کیندلی دی. معاصر کانال په خپل اوږد 

مایلو ترمنځ اوږد وو او یوه پراخه مار پیچه  کښیناستلې  8او  ۷کې د ۀ والـ

پیلـېـږي او له ـې خړوبوله، دا کانال د کمال خان له بندره ئځمکه یا ناحیـه 

ز کال کې سیالب وران کړ ۱88۵ورهاخوا دوام مومي. دا کانال په « جینا»
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کال ۀ او د یوۀ چې ورپسې د کمال خان زوی، عمر خان بیرته له سره ورغاو

ـې خپلې ځمکې ورباندې خړوبې کړلې. له هغې وروسته له کاناله چا ئلپاره 

کوي. )بیلو، ۀ ال نور کار نـز کال دی دا کان۱89۴گټه وانخیستله او اوس چې 

 گولډ سمیټ، نپییر، ِمرک، ییت(

 

 

 
 

د سیستان د حکمیت د کمیسیون په وسیلې ول چې د کمال خان بندر د 

افغانستان په خاوره کې وشمــېــرل سو؛ له دې چې هم کمال خان او هم 

ابراهیم خان د فارس په خوا کې کلي او ځمکې درلودلې هغوی په دې نوې 

 وې سرحدي کرښې خوښ نه ول. راښکل س
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ز کال ۱90۵ – ۱903الندیني معلومات وارډ راټول کړي دي؛ نوموړی له 

یا په کانال کې د هغو کلیو د ډلو د « تبابه»پورې د سیستان په کمیسیون کې د 

اوبو لگولو آفیسر وو چې بندر تأمینوي. په عادي کال کې د غنمو، وربشو 

 چنده وي.   نیم 8درمندونه د شیندل سوي تخم 

کانال کې دغه قومونه کرهنه کوي. : کبداني، بلوچ، صفاري، « نــَـو»په بندِر 

 خان نشیني، ُسرخدوزي او مالي. 

 

 کلی
ساال

 ر

یا « پاگاو»د 

 قلبې شمــېــر

 ۴-۱903 د

پسرلی، د 

کرل سوي 

ه پ) تخم وزن

و اخروار 

 سنگ(

کل د مني د فصل د ۱90۴د 

کرل سوي محصول وزن په 

 سنگ ، من

 

ل
حوی

ت
 

ی
غن

ر 
گی

کل
 

غنم
 

ې
ش

رب
و

 

ل
دا

 

 او 
ن

ږد

ر
جوا

ې 
ځل

کون
 

ي
ک

خټ
 

ي 
 کل

په

 د 
ې

ک

رونو 
کو

ر
شمــېــ

 

د 

کمال 

خان 

 بندر

سردا

ر 

عمر 

 خان

۱

0 

۴

0 

۱

۵ 

۴۶.

30 

۱0.

9 
30 

۱

0 
9 

33.

۵ 

3۱

۱ 

نصی

 ر 

نصی

 ر 

۱/

2  

2  

 ۱ 
2.۶

۵ 

0.۷

۵ 
۴ 

۱

۶ 
2.۵ 2 ۱8 

تاوه 

 خول

تاوه 

 خول
          

 3۴          هزار هزار

ۀ عـقل

رود

ن یا 

ۀ قلعـ

صاح

ب 

صاح

ب 

 خان

 

۱/

2  

۱ 

   ۷ 
۱

۵ 
2 2.۵ 23 



   ۱53 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

 خان

 جندو

سعید 

محمـ

د 

عمر 

 خان

     ۴.۵ 
۵.

۵ 
 ۱.۵ 33 

ۀ قلعـ

افض

 ل

  دو

۱/

2  

۱ 

 
0.۵

0 
  

2.

۵ 
 0.۵ ۱۵ 

 ټول ټال 

۱/

2  

۱

2 

۴

3 

۱

۶ 

۴9.

۶۵ 

۱0.

۷۵ 

۴۵.

۵ 

۴

9 

۱3.

۵ 
۴0 

33

۴ 

 

  

 د سردارانو تر منځ د ځمکو ویش
 

ز کال پورې د سیستان له مأموریت سره مل ۱90۵تر  ز۱903وارډ چې له 

ـې د ئوو د کوز هلمند د اوبو لگولو پر سیستم یوه څـېـړنه کړې ده موږ ته 

 سنجرانیو د سیمو په هکله الندیني معلومات راکړي دي : 

 : د رود بار کانال

د سنجرانیو د سیمې ځمکې د اوسنیو سنجراني سردارانو په منځ کې په دې 

ـې شرحه کړو. ) په شرحه کې یوازې د مشرو ئشل سوي چې اوس به ډول وی

سردارانو په ملکیت کې یوازې د هرې کورنۍ شرحه ورکړل سوې ده؛ د 

کشرانو وروڼو عاید د قاعدې له مخې د تحویل له کروندو څخه ورکول 

ـې د همدې کورنۍ د مشر له پلوه ټاکل کـېـږي.( د رود بار د ئکـېـږي، ونډه 

مادِر پادشاه پورې ۀ د سیند په کیڼې غاړې کې له الت څخه تر قلعـ کلي ځمکه

ده او د رود بار په کانال خړوبـېـږي، دا ځمکه د سردار کمال خان د زوی 

محـمد رضاء خان او سردار عطاء محـمد، د سردار کمال خان د لمسي تر 

 منځ په برابر ډول ویشل سوې ده چې دوی په خپله د دوه وو مشرانو زامن

ـې جوړې کړي دي چې بیلو ئـې هغه دوه کال گانې ئدي او په رود بار کې 

ورڅخه یادونه کړې ده. سردار عمر خان د سردار محمـد رضاء خان ورور 
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دوستانه عمل په لړ کې اجازه لري چې په رودبار ۀ د اړیکو په درناوي د یو

 کې د کروندې دوه تحویله قلبه ولري. 

جان ۀ ږدو کې د مادر پادشاه له کال نیولې تر قلعـد سیند د کیڼې غاړې په او

سته او د دې ځای مالڅر د رود بار او چهار برجک ۀ بیگ پورې کوم کانال نـ

 تر منځ گډ مالڅر دی. 

 د چهار برجک کانالونه : 

د چهاربرجک ځمکې د سیند په ښۍ غاړې کې د حسین آباد د کال په مقابل 

دشت پورې چې د چیگني د ۀ ې تر پوزسبز خیم څخه نیولۀ لوري کې له پوز

کنډوالو په مقابل لوري کې راځي غځـېـدلي دي؛ دا ځمکې د سردار عطاء 

محـمد خان او غالم حیدر خان تر منځ چې د سردار امام خان لمسیان دي 

ویشل سوي دي او ویل سوي چې دا ځمکې سردار امام خان ته د چخانسور 

 کړی دی ورکړي دي.ۀ ـې وادئ له خور سرهۀ سردار ابراهیم چې د هغـ

د دواړو سردارانو دا ځمکې د چهار برجک په کانال خړوبـېـږي، دا کانال یو 

بل اساسي کانال لري چې د دواړو سردارانو گډ کانال دی؛ دا کانال له پیل 

څخه د حسین آباد تر کال پورې پینځلس مایله لیری دی او همدلته دا لوی کانال 

ونو ویشل سوی او دواړه کانالونه څنگ پر څنگ تر په دوه وو نورو کانال

کانال د سنجرانیو د « غالم حیدرۀ دِ »چهاربرجک پورې غــځـېـدلي دي؛ د 

سیمې تر وروستي ټکي پورې د سیند په ښۍ غاړه کې تللی دی. برنۍ ځمکې 

د سردار عطاء محـمد خان دي او کوزنۍ ځمکې د سردار غالم حیدر خان 

واړو سردارانو ځمکې له یو بله جال کوي یوه کرښه ده دي، هغه پوله چې د د

ۀ قلعـ»څخه د « دِم کهنه»چې له شماله تر لویدیځه کښل سوې ده یعنې له 

 یارډه کښته. ۱000له سینده « میر

 ځمکې : « بندِر کهنه»او « بندِر نو»د 

د رود بار او د چهاربرجک د کانالونه ملکیت مو شرحه کړ، پاتې نور 

کانالونه « بندر کهنه»او « بندِر نو»په سنجرانیو پورې اړه لري  کانالونه چې

دي چې دا دواړه د کرنې وړ ځمکو یوه کوچنۍ برخه د سیند په کیڼه غاړې 

څخه د تَرکون یا « چهار شکلک»کې د چهار برجک په مقابل لوري کې له 

پورې خړوبوي. ددې سیمې پوله په « افضلۀ قلعـ»تَرخون په ناوې کې تر 

« دشتۀ پوز»کې واقع ده چې د سیند د اوبو په سر کې په « جان بیگۀ عـقل»

ۀ ته نـېـږدې د سیند پرغاړه یا د هغـ« دِک دیلې»کې یا په ختیځواله پای کې او 

د شمال لویدیځ په وروستي ټکي کې ده. دا ځمکې د سردار کمال خان له 

ـمد ورور محۀ مرگ وروسته محمـد عمر خان واخیستلې حال دا چې دد

ز ۱8۷2رضاء خان رود بار واخیست. جنرال گولډ سمیټ او جنرال پالک په 
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کال کې له دې سیمې لیدنه وکړه ددوی د لیدنې پرمهال هغه کال چې سردار 

کمال خان جوړه کړې وه د کارولو وړ وه او خلک په کې اوسیدل خو له دې 

بډ ډول ورانه  ز کال کې د سیالب له کبله په ډېر۱88۵نیټې وروسته دا کال په 

ۀ قلعـ»کانال تر « بندر کهنه»وغورځولې. د ۀ ـې ډېرې اوبـئسوه او ناوې ته 

ز ۱903سو. د ۀ پورې هم وران سو او تر څو کالو پورې بیا ترمیم نـ« افضل

کال په ژمي کې د کانال په شا و خوا کې د پام وړ کرونده وسوه خو د پسرلي 

په یوې لوړې او سختې غاړې کې  سیالب یو ځل بیا د کانال سر چې د سیند

وو وران کړ او د سیند د سیالب د اساسی بهیر اوبو په ټول ځواک سره دې 

سو: هغه ۀ ـې وران کړ. دا کانال بیا ترمیم نـئخوا ته راواوښت او کانال 

ز ۱90۴ – ۱903کوچنۍ کرنیزه ځمکه چې په دې کانال پورې اړه لري په 

بو خړوبه سوې وه. د کانالونو ترمیماتي چارې کال کې د بندِر نو د کانال په او

ـې اړه ئتر ډېره د عدم اطمینان له کبله چې د تأدیې وړ په مالیاتو پورې 

 ـې الندې راسي. ئدرلوده وځنډېـدې چې شرحه به 

 

 خجو ځمکې : ۀ د  اشکینک او دِ 

د اشکینک او خجو ځمکې د چهاربرجک د اساسي کانال په اوبو خړوبـېـږي. 

یو مهال د ایدوزیو یا عیدوزیو بلوڅانو په ملکیت کې وې او مشران  دا ځمکې

ـې ال تر اوسه په دغو کلیو کې ژوند کوي؛ ددوی ملک شاه گل خان چې یو ئ

ز کال کې په اشکینک کې مړ سو.  په دغو ځمکو کې ۱90۴عیدوزی وو په 

د سردار د کرنېزیو ځمکو ونده د سنجرانیو او عیدوزیو تر منځ ویشل سوې 

اشکینک له مالیاتو څخه د سردار ونډه واخیستله حال دا ۀ وه. شاه گل خان د دِ 

یا د کورونو مالیه واخیستله. په « پوِل سِر خانه»چې سردار عطاء محـمد خان 

مالیات او د سردار له « پوِل سِر خانه»خجو کې سردار عطاء محـمد خان ۀ دِ 

شاه گل خان په مالیاتو کې د ونډې څخه د مالیاتو ثلث اخلي حال دا چې سردار 

 سردار پاتې ثلث برخه اخلي.

 :د سنجرانیو په سیمې کې ددولت مالیات

ورکوله خو ۀ سنجراني سردارانو ددغو ځمکو په بدل کې هیڅ ډول مالیات نـ

)سوار( برابر کړي. سردار عطاء ۀ دې ته ملزم ول چې خدماتي آس سپار

تنه  ۱۵ږو میاشتو کې په وار برابرول چې په هرو شپۀ سپار 30محـمد خان 

ـې د چخانسور د حاکم په خدمت کې ول. همدا شان غالم حیدر خان لس ئ

ـې په هرو شپږو میاشتو کې په وار چخانسور ته ئتنه  ۵برابرول چې ۀ سپار

 لـېـږل. سردار محـمد عمر خان په خپله په کابل کې د امیر په خدمت کې وو. 
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خبر ورسید چې له دغو سردارانو  ز کال په پسرلي کې۱903 – ۱902د 

څخه د اقطاعاتو دغه امتیاز اخیستل سوی او دوی اړ دي چې خپل حاصالت 

وویشي او په هماغه عادي ډول د حاصل یوه ربعه دولت ته وسپاري؛ خو د 

کال په مني کې ورته وویل سول چې د سردار عطاء محـمد خان او ۀ همدغـ

ې صرف نظر سوی ځکه دوی دولت غالم حیدر خان په حق کې له دې پرېکړ

برابر کړي ول. خو سردار محـمد عمر خان او محـمد رضاء خان ۀ ته سپار

لري. سردار مـحـمد عمر خان ۀ باید مالیات ورکړي او د انصراف دا امتیاز نـ

ـې لرله چې ددوی د ملکیت ئاو محـمد رضاء خان ددې ترڅنگ چې ادعا 

ه وکړه چې ددولت له پلوه غوښتل ځمکې دې باید له مالیاتو معاف سي هڅ

سوي مالیات له خپلو کروندگرو راټول کړي، خو ددوی اکثریت کروندگړو 

ځمکې پرېښودلې او نورو سنجرانیو سردارانو ته ورغلل چې د هغوی ځمکې 

ـې ال فارسي سیستان ته الړل او د لوتک په شاو خوا ئوکري او یو شمـېـر خو 

هواریدو له ۀ اشت کې د همدې ستونزې د نـکې استوگن سول. د سپمتبر په می

ۀ کبله د غمنو او وربشو پریمانه درمندونه ځای پر ځای پاتې سول او ونـ

فتح ۀ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې ول چې د قلعـ۱90۵ټکول سول. دا د 

ـې سره وویشل او د دولت عادي یوه ربعه ئحاکم، بندر ته الړ او حاصالت 

 ـې راټوله کړه. ئبرخه 

 

 هغه اقدامات چې د سردارانو له پلوه تر الس الندې نیول کـېـږي. 

الندیني اقدامات معموالً د هر سردار له پلوه تر الس الندې نـېـول کـېـږي. 

د کروندې د نظم ترڅنگ د کانال چارې او د کانال ترمیمات پر مخ  ـبئنا

قلبې ځمکه ـب اجازه لري چې د بیغم یا تحویل له کروندو څخه دوه ئوړي. نا

ـب تر الس ئد نا  میرآبورکوي. ۀ ولري او سردار ته د حاصل کومه ونډه نـ

ـب څخه نیمایي هغه غالت اخلي چې د هرې قلبې له ئالندې کار کوي او له نا

 ـب لري. ئـې ترالسه کوي. هرسردار ځانته خپل نائبزگرانو څخه 

تو د اندازې هغه څوک دی چې له بزگرانو څخه د ترالسه سویو حاصال ناظر

 د ناظر دنده د غالتو د حاصل د   ـې ورسپاري.ئشمـېـر څاري او سردار ته 

 سره په اړیکه کې دی.  تحویلدارویش په ځای کې څارنه ده. ناظر له 

له هرې قلبې څخه د ترالسه سوي حاصل اندازه د حاصل د ویش پر  میرزا

 مهال د ویش په ځای کې ځای پر ځای لیکلي.

 –وي چې په عربي کې د څارونکي په معنی ده  ُمشِرفدا باید « )مـَـشِرف»

هغه څوک دی چې د سردار لپاره کروندې د کرنې د پخـېـدلو له مهاله تر « ژ

هغو څاري او ساتي چې حاصل تر ناظر پورې ورسـېـږي. دا څارونکی د 
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سردار د سپرو له منځه توظیف کـېـږي. ددې ځای مشرف د ظلم او تعدی  

ـې ئلري چې د فارسي سیستان مشرف ۀ او اختیار په الس کې نـ هغه امکان

لري ځکه دا ځمکې چې د سردار له پلوه کنترول کـېـږي کوچنۍ دي او د 

 سردار نفوذ هر چیرې محسوس دی. 

ـې د کانال چارې او د کانال د ئتر الس الندې کار کوي او دنده  ـبئمیرآب د نا

څخه د غالتو د حاصل هغه برخه چې  ترمیماتو پرمخ بیول دی. له هرې قلبې

ـې خپلو منځو کې برابر ئـې ترالسه کوي نیمایي د میرآب ده، دوی ئـب ئنا

ویل  میرآبویشي. )په دغو کانالونو کې د اوبو د ویش مسؤول ته معموالً 

/ پکار/ پاکرپکر»کـېـږي، په ندرت د 
۱

 نوم هم ورته کاروي.(« 

ي او د کانال په څانگو یا ویالو کې د ـب تر الس الندې کار کوئد نا کوټوال

 راغلو اوبو د ویش د لړۍ ساتنه کوي.

: دا هغه څوک دی چې د درمند پر سر د حاصل د اندازه کولو دنده  قیل گردان

ترسره کوي. قیل د ترازو او گردان د گرځولو په معنی ده. قیل گردان پینځه 

 له هرې قبلې څخه تر السه کوي. « کرو»منه 

 پاره د ځمکو ویشد کرنې ل

. له د کانال په څانگو یا ویالو کې د کرنیزې ځمکې او اوبو د ویش سیستم

دې چې سنجراني سردارانو دغه له مالیاتو معاف ځمکې په واک کې لرلې، په 

ـې په واک کې درلودلې، نو دوی د خپلو ئبلې وینا تر دا نیږدو وختونو 

د کار و بار ټولې چارې خپل بلل کـېـدل، خو دوی « کد خدای کالن»کروندو 

دنده شرحه کړه ۀ ـب ته ورسپاري چې پورته مو د هغــئاستازي او مأمور نا

ـې کوي. دوی په خپلو منځو کې د « ئکد خدا»او هماغه دنده پرمخ بیایي چې 

ـب له الرې ځمکې د کرهڼي لپاره ویشي، له دې چې دلته د افغان او فارسي ئنا

ۀ تنظیم چارې د توپیر په زړ -لې د کروندو د دودیز سیستان د دلتا گانو په پرت

 پورې ټکي لري نو دا ټکي به په مفصل ډول تشریح کړو. 

 

 

د سنجرانیو په سیمې کې هر کانال ځانته د اوبو لگولو څانگې یا ویالې لري نو 

ـې د کروندگرو تر منځ د پـټـیو پر بنسټ ئد کرنې وړ هره جال ټوټه او څانگې 

 ویشل سوي دي.

 

 بادار کشتگر، جفت گاو او کدخدا ُکرد بزگر

                                                 
۱
 - Pakar 
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موږ به هغه دلیل په راتلونکي پاراگراف کې شرحه کړو چې د کانال په هرې 

څانگې کې د کروندگرو شمـېـر تر ممکنه حده پورې برابر وساتل سي خو د 

ځمکو حیاتي احتیاجات ددې المل گرځي چې دا شمـېـره یو لږ څه توپیر 

 ۱2تر  8پر بنسټ د هر کانال په هرې څانگې کې له ومومي؛ د عامې قاعدې 

یادېـږي او د هرې قلبې ۀ په نامـ قلبېکرونده د  بزگروي. د هر  بزگرانپورې 

یادېـږي؛ معموالً څلور تنه ۀ په نامـ« جوړې»یا « جفت گاو»کرونده د 

بزگران په یوې قلبې کې کار کوي خو ځینې کلونه دا ډله دوه یا درې تنه 

هر کال په خپله پریکړه کوي چې څومره کسان به په  کانال سردار کـېـږي؛ د

کانال کې د کار کولو لپاره، له ځمکو څخه د گیاهو او خاشاکو د پاکولو ۀ یو

لپاره مناسب وي. موږ په دې شرحه کې د هرې قلبې لپاره څلور تنه بزگران 

په ځمکو  انگیرلي دي. خو په دې ټکي باید په څرگنده پوه سو چې د سنجرانیو

کې په هر کانال کې د هرې قلبې لپاره د بزگرانو د شمـېـر په هکله هر کال 

 ـې معموالً دوه، درې یا څلور تنه وي. ئپرېـکړه کـېـږي او شمـېـر 

ژ( له پلوه  -)میر کدخداد هر بزگر لپاره د تخم اندازه چې باید وکرل سي د 

رې څانگې ته د اوبو د تنظیم کـېـږي. کانال په څانگو ویشل کـېـږي او ه

څخه ۀ ورکولو اندازه د بزگرانو د شمـېـر په تناسب ټاکل کـېـږي، او له هر یو

هیله ځي چې په عین اندازه تخم وکري او یا هم د ټاکل سوې ځمکې په اندازې 

 تخم وکري.

 :  د کانال د اوبو ویش

له  د کانال څانگو ته د اوبو ویش په ډېرې علمي طریقې د کوچنیو بندونو

لوري ترسره کـېـږي او په دې توگه هرې څانگې ته د کانال په څانگې کې د 

ځایه چې څو ۀ ورخوشې کـېـږي. له هغـۀ بزگرانو د شمـېـر په تناسب اوبـ

ویش  -ژ( یا اوب  –آب بخش  –ته د )او بخش ۀ اخلي هغـۀ څانگې خپلې اوبـ

څانگې د سر په ځای وایي. ددغو اوب ویش ځایونو په بسترونو کې او هم د 

ویش په ډډو کې د  -اړخونو کې د شین غزي بوریا اچول سوي دي؛ د اوب

شین غزو بوریاگانې په لویو لرگینو میخونو ټینگ سوي دي، د کلي ترکاڼ یا 

نجار د شین غزي د ونې یوه ټوټه په مستطیل ډول پریک کوي چې د یوې 

تې کار اخلي. ویش ورڅخه د مخې د دړې یا تخ –دړې کار ورکوي او اوب 

خوشې ۀ یا له دوه وو پورته څنگ پر څنگ څانگو ته یو ځای اوبـ 2که 

کـېـږي نو یوه اوږده دړه د ټولو لپاره جوړوي چې د ټولو لپاره د اوب ویش 

یوه دړه سي په دې توگه که د اوبو په سر کې دړه کښته یا پورته کوي نو 

خوشې ۀ ه سر کې اوبـکوالی سي یوې یا بلې ته یا دواړو ته د اوب ویش پ

 کړي.
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دا دړه تل د اوبو په عیناً ژورتیا ساتل کـېـږي چې د دړې له سره ټولو کانالونو 

په یوې اندازې الړې سي. د هرې څانگې د اوبولو لگولو ظرفیت د ۀ ته اوبـ

 دړې د پلنوالي د بدلون له مخې بدلـېـږي.  

خبرېـږي خو دوی د ۀ څرگنده ده چې بزگران د اوبو د حجم په اندازې هیڅ نـ

اوبو د اوبولگو په ظرفیت پوهـېـږي نو له دې کبله دوی د اوب ویش د دړې 

اوږدوالی تعدیلوي چې د څانگو د اوبو لگولو ظرفیت په ټولو څانگو کې په 

 یوه اندازه وي. 

د اوب ویش د دړې اوږدوالی په آزمایښتي یا امتحاني ډول تر السه کـېـږي؛ د 

له ترکاڼ سره مل ځي او د دړې د اوږد والي میچ اخلي او کلي کدخدا یا میر 

هغه اوږدوالی ورته ټاکي چې ددوی په باور په هرې څانگې کې د بزگرانو د 

شمــېــر له تناسب سره سمون ولري او د اوبو د څانگې اوږدوالی او د خړوبه 

ه پام کـېـدونکې ځمکې لوړ والی او په کانال کې د اوبو د برابرولو په تناسب پ

یا دوه وو ۀ کې نـېـول کـېـږي. د یوې شدیدې قاعدې له مخې هر بزگر ته د یو

)ناخونونو( یعنې نوکانو په اندازې د اوبو د لرلو حق ورکړل سوی دی. )ویل 

ته یو « ِده غالم حیدر خان»سوي چې د چهار برجک د کانال اوږدې څانگې 

له ۀ ټاکل سوې دي، ځکع اوبـ د نورو د اوبو د ونډې په پرتلېۀ نیم چنده   اوبـ

واټن څخه راځي او اوږد مزل وهي چې په دې سره کروندو ته متعادلې ۀ اوږد

 ورسـېـږي.(ۀ اوبـ

که د کانال په څانگې کې د اوبو د بهیر په هکله کوم شک پیدا سي او ځمکه د 

بلې څانگې له پلوه په یوه ورځ کې خړوبـېـږي نو دا له سره پرتله کوي چې 

وي او اوب ویش بدلون ته اړتیا لري چې ۀ مه ده که نه. که سمه نـوگوري س

د قاعدې له مخې په پام کې نیول لنگر باید ترسره سي. کرنیزه ځمکه د 

کـېـږي یعنی هموغمره ځمکه چې باید په یوه ورځ کې په یوې قلبې کې کښت 

 سي.

ه ټول کانالونه تر هغه ځایه چې ممکنه ده په دې ډول جوړ سوي دي چې پ

په مدام ډول روانې وې، او دا په عام ډول په دې ممکنه ده چې ۀ ټولو کې اوبـ

په سیند کې موجود کانالونه د سیند له څانگو را جال کـېـږي ځکه دوی په خپله 

کانال په بندولو سره ۀ  له طبیعي ځمکو څخه راځي او په دې ډول د سیند د یو

ۀ وړوي او په دې سره اوبـد سیند د اوبو مخې ته معموالً د اوبو بند ج

برابرېـږي. که د سیند د اوبو سطحه په غیر عادي ډول ټیټه سي بیا هم ورته د 

ځای کې جوړوي ۀ سیند په بله غاړه کې اوب ویش یا حتی د اوبو بند په هغـ

ز کال ۱902ډکوونکې څانگه د سیند، ورڅخه اوړي. ) په ۀ چې د کانال اوبـ

ۀ ر تر میاشتې پورې د هلمند د سیند ټولې اوبـکې د جوالی له میاشتې د سپتمب
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ـې ورته ئد رود بار د کانال له پلوه راوگرځول سوې ځکه د کانال په سر کې 

د اوبو بند جوړ کړی وو او په دې سره د اوبو له بنده کښته نور سیند وچ 

 سو.(

کانال ته د کوم دلیل پر بنسټ ډېره ځمکه وټاکل سي نو د اوبولگولو ۀ که یو

ـې د څانگو په نوبتي بندولو سره ترسره کـېـږي خو دا ډېـر لږ ئیت ظرف

 پـېـښـېـږي. 

د بزگرانو په منځ کې د اوبو برابرول په نوبتي ډول یا په وار دي؛ هر بزگر 

 ترالسه کوي. ۀ معموال د دوه وو ورځو او دوه وو شپو لپاره اوبـ

بلل  کوټوالته چې  کم اهمیته سړيۀ په کانال کې د اوبو د بندونو څارنه یو

دنده ده چې د اوبو له بندونو ساتنه وکړي او ۀ کـېـږي ورسپارل کـېـږي او دد

 وي وهلی. ۀ وگوري چې چا په کې الس نـ

د سیند په اوږدو کې نور کانالونه کټ مټ په همدې ډول کار کوي. د ویش دا 

 ۀکو»سیستم په اغیزناک ډول کار کوي او ټول هغه کانالونه چې موږ له 

ـې همداسې د اوب ویش ئنیولې د کمال خان تر بندره لیدلي دي ټول « خانشین

بندونه لري؛ او ویل سوي چې ان تر کندهاره د سیند پر غاړو کانالونه په 

همدې ډول کار کوي. )د کمال خان د بند په شمال کې دغه کانالونه هم په 

ۀ آباد کانال، دِ فتح کانال، میرۀ همدې ډول کار کوي : ډک ډیله کانال، قلعـ

 دوست محـمد کانال او د ِده میرک یا سبز غاړي کانال.(

هغه خلک چې په دغو کانالونو کې ددې سیستم پر بنسټ کار کوي دلیل 

راوړي چې په کانال کې د اوبو له سطحې څخه کرنیزه ځمکه نسبتاً لوړه ده 

ې کې او هغه کروندې د کانال په اوبو خړوبـېـږي چې په یوې اوږدې تړانگ

دي؛ که دویش سیستم د نوبتي دَورونو پر بنسټ دود سي نو د اوبو پیلول او 

درول هم ډېر وخت نیسي او په دې سره به ډېر وخت له السه ورکړل سي. په 

اوسني سیستم کې د لوړې سطحې ځمکې له کښت څخه حذف سوي دي. دا 

په کار  پورې دی چې دا ډول پیچلی سیستم چې دغو بلوڅانوۀ ټکی ډېر په زړ

غورځولی دی ځکه دوی په خپله د چگای له لم یزرع غونډیو او غرونو څخه 

کاله مخکې استوگن سوي  ۱00راغلي دي او دلته د بزگرو په ډول یوازې 

 دي. 

 

 : د کانال ساتل او ترمیم

تنگي یا د هلمند د سیند په ناوې کې واقع ده چې ډېره ۀ د سنجرانیو سیمه، په یو

دي او د ځمکې په یوې ۀ ـې اوږدئکبله ده چې کانالونه  تنگه ده؛ له همدې

 تنگې تړانگې کې کرونده کوي. 
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کانالونه ته په ساده ډول د آزمایښتي یا مؤقتي بندونو او نښو پر ۀ د سیند اوبـ

بنسټ د اړتیا له مخې راگرځول کـېـږي؛ دا یوه عامه قاعده ده چې په مجردې 

نو دوی اړ کـېـږي چې ورته نور چې په سیند کې د اوبو سطحه ټیټه سي 

فصل کې د جون د میاشتې په پای ۀ بندونه جوړ کړي؛ دا کار د کال په تاود

ۀ کې کـېـږي ترڅو ډاډمن سي چې د مني د حاصالتو د رسولو لپاره کافي اوبـ

ز کال کې د سپتمبر تر میاشتې اړتیا پیښه ۱903ولري. دغسې کار ته په 

ه د کلنیو خټو او خاورو د پاکولو لپاره وتړل ز کال کې کانالون۱90۴سوه؛ په 

سول. که سیالبونه پیاوړي وي نو کانالونه هرو مرو په خټو بندیږي او یا له 

سربند څخه پریک کـېـږي او هر څومره ژر چې د غمنو او وربشو له حاصل 

څخه خالص سي هماغومره ژر باید ورته پاملرنه وسي. بارانونه، سیند ته د 

له الرې په ژمي کې راځي او په غیر « آبگیرونو»کو ډمامو راغورځـېـدون

عادي کلونو کې د درندو بارانونو له کبله د سیند سیالبونه کـېـدای سي ال 

وختي د نوامبر په میاشت کې راسي؛ دا سیالبونه عموماً د دسمبر د میاشتې په 

 پای کې راځي. 

سربند ویجاړ کړي که په سیند کې د اوبو سطحه دومره لوړه سي چې د کال 

نو بزگران باید ځانونه سمبال کړي چې ویجاړۍ بیرته جوړې کړي که داسې 

سي کوالی د تخم د کرلو او د پسرلنیو حاصالتو د ۀ کړي نو دوی به ونـۀ ونـ

 ولري. ۀ رسولو لپاره اوبـ

په سیستان کې د کالونو سربندونه ټینگ دي او کله چې د کمال خان بند جوړ 

ــې تضمین کړه. ځمکې پراخې دي خو د کانال ئپریمانه اندازه سو نو د اوبو 

 دی. ۀ اوږدوالی د کرنیزو ځمکو د هکتار په تناسب له حده زیات نـ

 :  په پسرلي کې د تخمونو کرل

دی چې د غنمو تخم شیندل دې له ۀ د هلمند ددرې په دې برخې کې دود نـ

ژ( وروسته د  -یاشت ده دوبني یا خزاني اعتدالین )منظور د تلې یا میزان م

نوې میاشتې په لومړۍ کې پیل سي حال دا چې په سیستان کې تخم شیندل په 

 یوه اونۍ یا لس ورځې مخکې پیل کـېـږي. ۀ اعتدالین کې او ان له هغـ

)من  ۱2تر  9له مهالنۍ مخکې د غنمو د تخم شیندنه پر هر هکتار باندې له 

م شیندل کـېـږي حال دا چې له هندي سیرو( پورې تخ ۴0تر  30کرو( )له 

هندي سیرو پورې( د  ۶0تر  ۵0کرو من )له  ۱8تر  ۱۵مهالنۍ وروسته له 

 غنمو تخم شیندل کـېـږي. په کم حاصلو ځمکو کې ال ډېر تخم شیندل کـېـږي. 

کوي چې ۀ تخم چې وشیندل سو ماله ورباندې کـېـږي؛ تخم شیندونکي داسې نـ

 روسته جویې جوړې کړي. له قلبې او د تخم له شیندلو و
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په دې دره کې د سیستان د دلتا په پرتلې تخم شیندل ال وختي بشـپـړېـږي؛ د 

غنمو د تخمونو شیندنه تر دوه وو میاشتو یا د دسمبر تر لسمې پورې دوام 

کوي، او د وربشو د تخم شیندنه یوه میاشت وروسته تقریباً د جنورۍ تر لسمې 

 دوام کوي. 

 که د غنمو د ټول کښت یو په پینځمه ده.د وربشو د کښت ځم

 

 شودیارې ځمکې 

هماغسې چې په دلتا کې قاعده ده په دره کې هم قاعده ده چې یوې ځمکې ته 

کال لپاره د شودیارې کـېـدلو اجازه ورکړل سي خو له دې چې د ۀ دې د یو

کرنې وړ ځمکې په سیمې کې محدودې دي نو خلک د شودیارو ځمکو پر 

ندې خپلې جونگړې جوړوي او دا ځمکه هم د درې یا څلورو ټوټو ځمکو با

کالو لپاره پرته له دې چې ځمکه پرېږدي دمه وکړي کري او په دې توگه د 

وي؛ ۀ ځمکې حاصلخیزي تر دې کچې راټـیـټـېـږي چې نور د کرهڼې وړ نـ

 ـې مجبوره کړي دوی بل چیرې ځي. ئکله چې حاالت 

ۀ ـې تاوان نـئسي نو حاصلخیزۍ ته  کال بدیل ورکړلۀ که ځمکې ته د یو

رسـېـږي. دلته د شودیارو ځمکو سیستم کټ مټ هماغه د دلتا سیستم دی یعنی 

پر هغې ځمکې باندې چې غنم او وربشې کرل سوي وي او د غنمو او وربشو 

له لـَـو وروسته چې د مني حاصل ورڅخه راټول سي دوی پر دې ځمکې بل 

شیندي. خو د ږدنو او جوارو په پټیو کې دغنمو ۀ تخم د مني تر بل لو پورې نـ

شیندل کـېـږي. هغه ځمکې چې د غنمو او وربشو تر کښت ۀ او وربشو تخم نـ

الندې دي د مني د کښت په پرتلې ډېرې لویې دي له دې کبله ده چې په 

 شودیارو ځمکو کې د غنمو او وربشو ډېـر تخم شیندل  کـېـږي.

ځمکې چې ۀ ـې کاروي. هغـۀ ئایی خو نـته امبار و« سرې»ددې ځای خلک 

کلي ته نـېـږدې دي په هغو کې عموماً وربشې کري ځکه دوی په آسانۍ سره 

کوالی سي خپل آسونه په کې خوشې کړي چې د شنو وربشو ځـېـږې برخې 

ـې وږي وخوري. د ماخیو )ُشتُرخار( ډېـره پریمانه اندازه ئوخوري او ورسته 

کې شنې کـېـږي او همدا شان یو ډول ټیټ بوټي چې د غنمو او وربشو په پټیو 

کـېـږي او ویل سوي چې دا بوټي ۀ بولي هم شنـۀ په نامـ« چـَـغـُـک»ـې ئدوی 

 کـېـږي. ۀ یوازې په ډېرو ښو ځمکو کې شنـ

 

 د مني یا خریف کښت 

د مني درمند لپاره کښت د اپریل په میاشت کې کـېـږي استثناً لږ خټکي او مۍ 

 یا کونځلې )په ډېرې لږې اندازې( کرل کـېـږي. « تیل»او « ماش»
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دي؛ « کالک»د مني محصوالت خټکي، ږدن، جوار او اتفاقاً کونځلې، مالوچ 

په هر کلي کې د سیمه ییز مصرف لپاره د ځمکې پر یوې کوچنې ټوټې باندې 

تنباکو هم کرل کـېـږي. د اپریل د میاشتې په پای یا د مې د میاشتې په پیل کې 

په هغو ځمکو کې کرل کـېـږي چې سیند په پسرلنیو سیالبونو کې « ماش» مۍ

وایي او دا د ځمکې د « ماشي»الندې کړې وي، دغسې ځمکو ته دوی 

سطحې ټیټ پټي دي چې د بډایې رسوبي خاورې )ورشفتي( خاوره ولري او 

 د سیند د غاړو په اوږدو کې دي. 

 

 [:بخش 78]ماخذ:رودبار:

ه )تقریباً(. د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې درې کلي فیټ ۱۷۶0لوړوالی : 

دي چې ویالی سو ووایو دا د عظیم خان او د محـمد میرزا )رضاء( خان کلي 

دي )چې د رود باِر علیا او رود باِر سفلی( په نومونو یادېـږي؛ دلته د زړو 

څخه ودانیو یوه ډله سته چې د رود بار تر زړې کال راتاو دي؛ له خواجه علي 

مایله دی. دا کال په داسې ځای کې ده چې معموالً د رود  30ـې واټن تقریباً ئ

پـېـژندل سوې ده، خو دا نوم هغې ولسوالۍ ته په سم ډول   ۀ بار په نامـ

ورکړل سوی چې له کربَشک څخه، یعنې له کال څخه یو نیم مایل پورته پیل 

ځـېـدلې سیمه ده. څو پادشاه پورې غۀ او همداسې کښته په درې کې تر قلعـ

اوسي ۀ کاله کـېـږي چې دا کال اوس ځکه متروکه سوې او څوک په کې نـ

چې د خلکو د خبرو له مخې، دلته په دې کال کې په ډېرې لویې شمـېـرې 

سوي دي. میتلند چې د ۀ کسان د دوه وو یا دریو ورځو په ترڅ کې مړ

 وایي :ز کال د اکتوبر په میاشت کې په رود بار کې وو ۱88۴

ـې ال تر ئ" د سنجراني جان بیگ، په دوه وو زامنو کې، چې د سیمې خلک 

یا شپږ  ۵چې ۀ ـې کمال خان نومـېـدئاوسه له کړو وړو څخه یادونه کوي، یو 

زوی ۀ ز کال کې( وفات سو. د هغـ۱8۷9کاله مخکې )کــېــدای سي ووایو په 

ستازیتوب ژوند کوي. محـمد میرزا خان همدلته د خپل د ورور عمر خان په ا

څرگنده ده چې عمرخان اصالً د کمال خان په بندر کې ژوند کوي او امیر ته 

ورغلی چې نوره ځمکه ورڅخه وغواړي؛ ښایي د چخانسور د مړۍ کومه 

ټوټه به وغواړي.  امام خان ژوندی دی خو ډېر زوړ سوی دی. دی په چهار 

« معتبر»ه سیمې کې یو برجک کې ژوند کوي. محـمد عظیم خان حقیقتاً چې پ

یا بډای سړی دی او په خپل کلي کې چې پورته مو یادونه وکړه ژوند کوي. 

جنگیالیو پورې رسـېـږي.  200دلته د مـحـمد میرزا خان د کسانو شمـېـره تر 

تنه جنگیالي لري  ۶0ـې یادونه وسوه ئویل سوي چې محـمد عظیم چې پورته 

ار کې د همدغو خورو ورو جونگړو د او زموږ د معلوماتو له مخې په رودب
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تنو ورسـېـږي. دا  ۱۵0ډلو په منځ کې د ټولو جنگیالیو شمـېـر ښایي تر 

کـېـدای سي د امام خان کسان وي. په هر حال، که دا وشـمېـرل سي نو د دې 

کورنیو  ۴00سي کـېـدای چې له ۀ ټولې ولسوالۍ د وگړو ټولټال شمـېـر نـ

ً تاوکي پورته الړ سي. دوی له یو  بل سره ډېـر گډ سوي دي خصوصا

سنجرانیان چې ریاستونه لري نه قومي مشرتوب. له دوی سره ممسانیان، 

 دي. « همسایگان»رکشانیان او نور گډ دی چې بزگران او 

ۀ ده سوې او خلک وایي چې دوی غالت نـۀ دلته چنداني ډېـرې کرونده نـ

په پرتله هندي جوار ډېر ژ(  –یو ډول جوار دي  –صادروي. دلته د )َمکي 

 ماش( هم کرل کـېـږي.  –کرل کـېـږي همدا شان ډېرې ښې )مۍ 

یارډو  200ـې ارتوالی ښایي تر ئسیند دی. اوس ۀ په روبار کې سیند ډېر ښـ

ـې ئفیټو پورې او د اوبو د بهیر چټکوالی  ۶تر  ۵ـې له ئوي او ژوروالی 

کال مقابل لوري ته یو گودر دی  تقریباً یو مایل په ساعت کې دی. د امام خان د

 3ـې ئ)لویدیځ خواته(. ویل سوي چې په دې اوبو کې تر ټولو ژوره برخه 

ټینگ دی. دلته ددې ځای ۀ انچه ده، او د سیند بیخ هم ښـ ۶فیټه او  3فیټه یا 

خلک هم د اوبو د لوړوالی او ټیټوالي په هکله همدا خبرې کوي چې کله ټیټې 

په تر ټولو ټیټې ۀ چې موږ له سینده واوښتلو اوبـوې او کله لوړې. اوس 

 ـې په لوړېـدو پیل کړی دی." )میتلند(ئسطحې کې وی خو نوی 

الندیني معلومات د سیستان د مأموریت د اوبو لگولو مأمور وارډ چې په 

مأموریت سره مل وو چمتو سوي دي. ۀ کال کې له دغـ ۱90۵ – ۱903

 ۵ 8او وربشو حاصل د کرل سوي تخم )یادونه : په عادي کال کې د غنمو 

 ځله وي:
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ز کال کې د رودبار د شرحې په ترڅ کې، رود بار د ډېرو ۱۹۰3ونلیس په 

کروندو په لرلو سره یوه مخ په ودې سمسوره سیمه شرحه کوي او وایي چې 

دلته د سیند په ښۍ غاړه کې گړنگونه دي او سیند تر همدغو گړنگونو الندې 

)سنجراني بلوڅي(  ۱۱00کورونه دي او  2۵0ایي چې دلته بهـېـږي. دی و

پسونه او وزې او  ۶00سره کورني څاروي،  ۵00استوگن وگړي دي. دوی 

قلبې ده چې  ۱00آسونه لري. ددې سیمې کرنیزه ځمکه  20اوښان او  200

کانال ۀ خرواره حاصل ورکوي. دا ځمکه په هغـ ۱۵په هر قلبه په منځني ډول 

مام خان جوړ کړی وو. دلته د کلي دوه تنه ملکان دي عالم  خړوبـېـږي چې ا

خان او مهُمرزا خان )ښایي محـمد میرزا خان وي او په متن کې ټایپي غلطي 

ژ( وي، وروستنی یاد سوی ملک د )کوز( خواجه علي، محـمد  –سوي وي 

 رضاء خان ورور دی. 

ورکوي، خو ۀ نـ په رودبادر کې د اوبو دوې ژرندې سته. رودبار دولتي مالیه

 د پوځي خدمت لپاره یوه ټاکل سوې شمـېـره برابروي. 

ز کال د فبرورۍ په  ۱903په رودبار کې دوه گودرونه دي، دا گودرونه د 

ز( وگورئ پورتنی ۱903فیټه ژور ول. )ایس. ایم. ونلیس  2میاشت کې 

 جدول.

 : خجو ده 

مایله کښته او له  نیم ۱9د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې له رودباره  

ز کال ۱88۴کورونو یو کلی دی. دلته په  ۵0مایله لیرې د  ۱۵چهاربرجکه 

کې له سینده د پورې غاړه اوښتلو لپاره یو گودر وو؛ دا یو ډول مارپیچه گودر 

فیټه ژور وو. دا باید په  3ـې درلودل او هر کانال تقریباً ئوو چې دوه کانالونه 
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ه عام ډول بدلیږي او کله ناکله د سیالب له فصله یاد ولرو چې دا کانالونه پ

 وروسته بیخي ورک سي. )میتلند، پیکاک(. 

سره  ۱۷0تنه سنجراني بلوڅان اوسـېـدل چې  280ز کال کې دلته ۱903په 

ـې درلودل. کرنیزه ئاوښان  30پسونه او وزې او  200کورني څاروي، 

رواره حاصل ترالسه خ ۱8ـې ئقلبې ده او له هرې قلبې څخه  2۵ـې ئځمکه 

مایله  8کلي څخه ۀ کانال خړوبـېـږي چې له دغـۀ کـېـږي. دا ځمکه په هغـ

ۀ پورته له هلمنده جال سوی دی. ددې کلي ملک فتح خان سنجراني دی. دغـ

 (۱90۵گودرونه ول. )ایس. ایم. ونلیس  3ځای ته نـېـږدې 

 

 

 کلي نوم دی ۀ یو: همدا شان : غالم حیدر : دا د  ]سنجرانی[دوست مـحـمـد

هم یادېـږي، او د هلمند د سیند پر غاړه تقریباً ۀ چې د غالم حیدر د کلي په نامـ

کورونه دي  90د کمال خان د بند مخالف لوري کې واقع دی. دې کلې کې 

کورني  280تنه سنجراني بلوڅان په کې استوگن دي. دې کلي کې  3۵0چې 

 ه. آسونه ست 2۵پسونه او وزې او  300څاروي، 

خرواره حاصل ورکوي.  2۵قلبې ده او هره قلبه ځمکه  2۵ـې ئکرنیزه ځمکه 

دلته په پښو باندې له سینده د پورې غاړې اوښتلو لپاره یو ځای سته. ددوی 

سردار غالم حیدر نومـېـږي. وگورئ : چهاربرجک. )ایس. ایم. ونلیس. 

۱903) 

ت سره مل د اوبو ز کلونو په لړ کې د سیستان له مأموری ۱90۵ – ۱903د 

لگولو آفیسر وارډ د دوست محـمد د کلي او د هغو د گاونډیو سیمو لکه د 

فتح ۀ میرک او ماشي کلیو په هکله چې د هلمند د سیند له ښۍ غاړې له قلعـ

مایله کښته دي الندنۍ ځانگړتیاو وړاندې کوي. وگورئ جدول په  8څخه 

 راتلونکي پاڼه کې. 

 



   ۱6۷ دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

 
  
 

 

 

 : ]نیمروز[ ناد علي

ښار د ورانو ویجاړو پاتې شونې دي چې ۀ زاړۀ دا یوه کوچنۍ کال او د یو

فتح ۀ یادېـدله او د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه، له قلعـۀ پخوا د "بـُـنـَـک" په نامـ

فتح تر الش جوین پورې د تللي سړک په کیڼې ۀ نیم مایله کښته او له قلعـ 3۶

ز کال کې دا ځای د ۱8۷2.  په مایل په واټن موقعیت لريۀ غاړې کې د یو

فارس او افغان سیستان تر منځ   سرحد کې د فارس د سرحدي ځواکونو له 

کال د )ِسر فریدریک گولډسمیټ( د سرحدي ۀ پلوه ونیول سو خوپه همدغـ

بـېـلـېـدونکی ۀ حـَـکمـیَت له پلوه پرېـکړه وسوه چې دا ځای د افغانستان یو نـ

یرغلگر، گوډ تیمور، په الس له خاورو سره یو ځای دی. دا ښار د تارتار د 

ً د خاورو او شگو په غرونو کې ډوب دی چې باد د څو  سو او اوس تقریبا

ـې هم تر ئپـېـړیو په اوږدو کې ورباندې خاورې او شگې راوړي او ال نور 

خاورو الندې ډوب کړی دی. ددې ځای بومي خلک مدعي دي چې ددې ښار 

ستم له وخته مخکې نیټو څخه دی اووایي چې دا لرغونتوب ان د افسانوي ر

فتح پورې غځـېـدلی وو. یوان سمیت د دې ځمکې د ۀ ښار پخوا ان تر قلعـ

سطحې په شرحه کې وایي چې دا سطحه د لرغونو مهالونو د خښتو، کاشي، د 
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ښیښه یي بنگړیو او نورو په ټوټو پوښل سوی او په دې باور دی چې دقیقه او 

د لرغونو مهالونو زښتې ډېرې ارزښتناکې  خزانې راوباسي  مجتهده پلټنه به

دی وروړی او د زوال له هماغو ۀ ځکه دغو ورانیو ته تر اوسه چا الس نـ

ۀ لومړیو څخه وروسته تر نن پورې دقیق النظرو مراجعو ته د پلټنې لپاره نـ

 ز کال کې ناد علي ته تللی وایي : ۱88۴دی سپارل سوی. پیکاک چې په 

یارډه پراخه ده، له خټو جوړ  80یوه کال ده چې مربع ډوله  ده او  " دلته

فیټه لوړ دي او د یوې ټیټې غونډۍ پر سر والړه ده او له  ۱۵ـې ئدیوالونه 

یوې بلې غونډۍ سره نښتې ده چې د لرغوني ښار د ورانیو له پاتې شونو 

 دي او ویل سويۀ څخه جوړه سوې غونډۍ ده. دې کال کې څوک استوگن نـ

سول او یوه متروکه ۀ کله چې افغانانو دا ځای ونیو نور په کې څوک پاتې نـ

کال سوه. مخکنیو استوگنو بلوڅانو  دلته په ځنگل کې په کوډلیو او جونگړو 

او د سیالبونو پر مهال به له خپلو مینو هغو ځایونو ته کډه ۀ کې ژوند کاو

په چم گاونډ کې یو ـې وچه ځمکه موندله؛ ددې ځای ئکـېـدل چې هر چیرته 

د افغان سردار نوم موسی خان وو. د سیمې بلوڅان ۀ. شمـېـر افغانانو ژوند کاو

ـې په نـېـږدې چم گاونډ کې ئغورغیج او تاولیان دي او ویل سوي چې شمـېـر 

تنه نارینه دی.  دلته د سیمې په گاونډ کې د غالتو ښې کروندې سته او  ۱000

. ځینو رمو سره چې زه مخامخ سوم ان تر هم خلکو ډېـر پسونه ساتلي دي

ـې لکه غوایان ئپسونه هم ول او هم د نورو کورنیو څارویو پاده خو  ۱000

سرونو وه او ویل سوي چې په ځنگل کې تر دغو رمو او  200تر ۀ او خر

پادو ال نورې لویې لویې رمې هم سته. افغانان د حاصل یو پر څلورمه مالیه 

پر مهال بلوڅي استوگنو وگړو راته وویل چې دوی د راټولوي. زما د پلټنو 

نوي امیر له قواعدو او قوانینو څخه خوښ او راضي دي ځکه امیر له دوی 

 راټولوي.  ۀ څخه هر وخت دغه مالیه نـ
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ښار نښې د پرله پسې دیوالونو د تهدابونو له مخې ښکارې چې په ۀ د زاړ

ښار مربع بڼه درلوده ۀ اري چې دغـآسانۍ د موندلو وړ دي، له دغو نښو ښک

یارډه وو چې اوسنۍ کال  ۱000ـې ئاو دیوالونه ترې راتاو ول او پراخوالی 

برج »ـې یو زوړ گوټ جوړوي. یوازیني د پاملرنې وړ ورانې ویجاړې د ئ

موجوده ورانۍ ویجاړۍ دي چې له پخو خښتو جوړې دي « کــُـشِک دختران
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د ډېریو ودانیو نښې وي. یو لوی کانال  او داسې ښکاري چې دا د همدې ښار

ـې ښکاري چې د ښار ئچې پراخ بـُـعدي دی، اوسمهال وچ دی، له ظواهرو 

د هلمند له سینده اخلي او ۀ دا کال خپلې اوسنۍ اوبـۀ. په دریو ډډو کې ځغلـېـد

ـې له څاه گانو او د اوبو له چینو څخه ترالسه کوي. ویل سوي چې کیاني ئهم 

 د علي جوړ کړی وو. سالطینو، نا

د آغا جان کلی د سیند د کیڼې غاړې پر سر باندې د جونگړو یوه ټولگه ده 

چې له یونیم مایله څخه په لږ واټن کې د کال لویدیځ ته واقع ده؛ او له دې سره 

موازي چې ظاهراً د آغاجان د کلي د لویدیځ په څلور مایلۍ کې د جهان آباد 

چې اوس د ابراهیم خان استوگنځی دی، یوه کوچنۍ مربع ډوله کال ده 

 نوموړی پخوا په چخانسور کې وو.

سویل لویدیځ لور ته د سیند پر کیڼې غاړې ظاهراً د لسو مایلو په واټن او د 

ـې لیرې د نسبتاً ئسیستان رود ته نـېـږدې د شریف آباد کال واقع ده؛ او شا ته 

ـې د خیتځ ۀ ئپراتـ لوړو شگلنو غرونو د یوې لړۍ سرونه ښکاري چې ظاهراً 

لویدیځ پر لور دي. ختیځ خوا ته په کتلو سره د مارگو د دښتې د لوړې  –

سطحې په لمن کې د چینلینگ کلی واقع دی؛ او شمال ختیځ خوا ته په کتو 

 ټیټ ځنگل له پاسه سترگک وهي. ۀ سره هلته ډېر لیرې د چخانسور کال د یو

فیټه ژور دی؛ او له  2ر دی او د آغا جان کلي کې د سیند پر غاړې یو گود

ناصر آباده تر ناد علي پورې سړک له همدې کلي څخه تـېـرېـږي، دا سړک 

ځایه بیا سړک له خاشروده ۀ بیا د دهدادي له الرې چخانسور ته ځي او له هغـ

تر گرشک او کندهار پورې ځي. ددې سړک د سیستان برخه ویل سوې چې 

لري چې د بې شمـېـرو کانالونو پر سرونو پلونه ۀ ده، د ټینگو لرگیو ښـۀ ښـ

 جوړ سوي دي. 

د ناد علي بُرج یا کال او یا ورسره په گاونډ کې د دوه غونډیو له منځه هره  

ـې کوالی سي د ټولې درې لپاره له شماله تر لویدیځه فوق العاده عالي ئیوه 

 څارکوټونه یا د څارنې پوسته ورکړي.

له جال یا منفصله د خاورو او شگو دوه غونډۍ د ناد علي ختیځ لور ته له یو ب

ـې د ئفیټو پورې لوړې دي؛ لومړنۍ هغـه  ۱00تر  ۷0والړې دي چې له 

ـې چې ډېر ه ختیځ خوا ته ده د ُسوفیډک په نومونو یادېـږي. ئُسرډک او بله 

سړک ددغو دواړو غونډیو له منځه تـېـرېـږي او بیا مخه د دهدادي د کلي 

. د ُسوفیډک په غونډۍ کې یو سړک د چخانسور خوا ته شمال لور ته اړوي

جال کـېـږي چې د نیمې ورځې الره ده. د مرحلې په وروستیو دوه وو مایلو 

 کې شگلنې ټیټې غونډۍ د سړک د ښۍ غاړې کرښه جوړوي" 
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، او یا ۀپاچا لور ژوند کاوۀ روایات وایي چې د رستم په زمانې کې دلته د یو

کې بندي وه. څو موده « کـُـشِک دختران»ته به په هم ډېره شوني ده چې دل

یوه لوړه ۀ نامـۀ وروسته شهزادگۍ د خــُـسک یا کـُـشک برج ته چې په همدغـ

ـې همدلته ښخ سو. )میتلند، ئسطحه ده والړه او  دلته مړه سوه او مړی 

 پیکاک، ایوان سمیټ(

 ز کال کې د ډگروال مک موهن تر مشرۍ الندې د حکمیت د۱903په 

کمیسیون غړو له ناد علي څخه لیدنه وکړه. د غونډۍ پر سر چې لرغونې کال 

ـې ځای نوې کال نیولی دی، دا نوی کال د هماغې لرغونې کال ئوالړه وه اوس 

تنه خاصه  ۱00پرسر او د هماغې لرغونې کال له خښتو جوړه سوې ده. دلته 

 داران مستقر سوي دي.

کمشنر ته وویل چې نوموړي په ُسرډک  د چخانسور حاکم آخوندزاده، برتانوي

ـې بې ئغونډۍ کې ژورې کیندنې پیل کړې دي، او د کیندونو پر مهال 

شمـېـره هډوکي، کوپړۍ او د انساني اسکلیټ نورې برخې وموندلې، په 

 (۱903حقیقت کې غونډۍ په دغو هډوکو ډکه وه. )ایس. ایم. تیت. 

 

 :دادي )ِده دادي(

کلي ۀ فیټ. په افغان سیستان کې د یو ۱۷3۴الی : : لوړو ۶۱ – ۵9، 3۱ – 2 

سړک پر الرې واقع ده چې د هلمند ۀ او یوې استحکامي کال نوم دی او د هغـ

د سیند پر ښۍ غاړه دوام مومي او ابراهیم آباد ته له رسـېـدلو مخکې پینځه 

تنو افغان سرتیرو یو  ټولی وو  ۱00ز کال کې دلته د ۱88۴مایله پرته ده. په 

پیر ۀ یو شمــېــر بلوڅان هم ورسره ول. ددې سویل ته دوه کلي دي چې دِ  چې

تنه بلوڅان  2۵0شیردل نومـېـږي؛ په دغو دواړو کلیو کې ۀ محـمد او دِ 

ً ۀ استوگن دي. د دِ  مایلۍ کې د کمپ وهلو لپاره یو  2دادي د سویل په تقریبا

 2۵تر  20کانال له  دادي له کاناله دي، داۀ ـې د دِ ۀ ئډېـر ځای سته چې اوبـ

فیټو پورې ارتوالی لري او دوه نیم فیټه ژور دی. دا کانال د اوبولگولو په 

یو بلوڅ  ځمکوال پورې اړه ۀ په نامـ« دادي»کانالونو کې ورک کـېـږي او د 

ۀ دِ » ، خان جان خان جوړ کړی وو چې په لري. دا کانال د ابراهیم خان زوی

ۀ د کلیو ترمنځ ډېـره ښـ« کامرانۀ د»او « داديۀ دِ »د ۀ. کې اوسـېـد« دادي

کرنه سوې ده په ځانگړې توگه د نادعلي د شمال په پټیو کې، دې ته په کتو 

پورې غالت له بوسې  ]خروار[َمونډو ۴000تر  3000سره کــېــدای سي له 

ترالسه سي. دوی پریمانه پسونه لري او باید نور  سره یو ځای ورڅخه

 کورني څاروي هم ولري. 
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د کانال سر ته نـېـږدې واقع ده. دا « داديۀ دِ  »س استحکامي پوسته د آد بُرج 

د کمپ وهلو د سیمې د « داديۀ د دِ » کال له آغا جانه یو نیم مایل کښته ده چې 

یا لښکر کوټ کې یو مایلۍ کې راځي. دغې پوستې  ۴سویل لویدیځ په 

شمــېــر افغان سرتیري سته دي؛ یو شمــېــر بلوڅان هم هماغلته ژوند کوي. 

ۀ همدې کال ته نـېـږدي له سیند څخه په پښو د پورې اوښتلو ځای دی چې اوبـ

فیټه ژورې دي. له همدې پوستې څخه د پورې اوښتلو ځای او هم د  2ـې ئ

د بلې غاړې ته د اوښتلو ځای په آغاجان په ځای کې په پښو باندې د سین

ځایه له ناصر/ نصیر آباده راغلی سړک هم ۀ څرگنده ښکاري او له همدغـ

 تـېـږېـږي. )ریند، پیکاک(. 

ز کال د مارچ په میاشت کې ول چې ونلیس ولیدل چې په هغه ځای ۱903د 

الش جوین له سړکه په تقاطع  –کانال د نادعلي « داديۀ دِ »کې چې د 

له دې کاناله تیریدل ناشوني ول. د اوبو عادي ژوروالی دوه نیم  تـېـرېـږي،

یارډه ارت وو. دا کانال له برج عاس څخه څو سوه یارډه کښته  ۱0فیټه وو او 

گڼ ځنگله په اوښتلو د اوبولگولو په ویالو ۀ تخفیف مومي او د غز د ونو له یو

ده او دلته  کې ځان ورک کوي. د برج عاس زړه کال اوس په کنډوالو اوښتې

 (۱903سته. )ایس. ای. ونلیس. ۀ اوس گارنیزیون نــ

 

 

کلي نوم دی چې یو وخت ځکه ۀ : دا د یوې کال او یو ]ابراهیم آباد[ داد خدا

 –چې ابراهیم خان  سنجراني ودان کړي ول ۀ ابراهیم آباد نومـېـدل کـېـد

مایلۍ  ۴۷سویل ختیځ په  –)وگورئ : سنجرانیان(. دا د الش جوین د سویل 

ز کال کې سرتیري دلته واستول او دغه النجمار ۱883کې واقع دی. امیر په 

، د ابراهیم له تـېـښتې وروسته دا کال تر ډېـره د ۀـې وشاړئدعویي سردار 

 امیر د سرتیرو له پلوه په کنډوالو واړول سوه. 

بلوڅان په کې ژوند کوي. دوی  280کورونه دي او  ۷0کلي کې ۀ اوس دغـ 

پسونه او وزې لري. دلته په دې شاو خوا کې  ۴00کورني څاروي، او  280

 (۱903د اړتیاوړ توکي او کورني څاروي پریمانه دي. )ایس. ایم. ونلیس. 

ز( سره مل د اوبولگو افسر الندیني ۱90۵ – ۱903د سیستان له مأموریت )

ټول کړي یا د کلیو د ډلو په هکله را« تبابه»کلي ته نـېـږدې د ۀ معلومات دغـ

نیم چنده د کرل ۀ دي. یادَونه :په عادي کال کې د غنمو او وربشو حاصل اتـ

 سوي تخم دی. وگورئ جدول په راتلونکو پاڼو کې.



   ۱۷4 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

  

 



   ۱۷5 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

 
 

 

 (:83]ماخذ:بخش  :سیخسر

ز کال پورې د هلمند ۱89۶دا  د هلمند زوړ او اساسي کانال دی چې تر 

تر نیزارو پورې الره وموندله. کانال له الرې ځانته ۀ حجیمو اوبو د همدغـ

)همدا شان وگورئ سیستان او د ډگروال مک موهن د سرحدي حکمیت 

مأموریت مقاله( په دې شاوخوا کې بې شمـېـره کلي دي چې د سیخ سر د 

( کال د سیستان په ۱90۴ – ۱903کانال په اوبو خړوبـېـږي. موږ ته د )

له ددې سیمې ځانگړتیاوې مأموریت کې د اوبو لگولو مأمور وارډ په دې هک

 په الس راکړي دي وگورئ )راتلونکي پاڼه(

نیم ۀ یادونه : په عادي کال کې د غنمو او وربشو حاصل د کرل سوي تخم اتـ

 ځله ډېر وي. 
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 اقوام وطوایف عمده سیستان :

 

 :  کیاني
استوگنه قوم نوم دی چې په سیستان کې د هلمند په فارسي برخې کې ۀ دا د یو

لري. دلته په افغان خاوره کې ددوی یو لږ شمــېــر سته. د سیستان د 

ز کال کې ددوی په هکله الندني ۱903مأموریت غړي میر شمس شاه په 

 معلومات راټول کړي دي:

« مسگر»پښ ۀ یعقوب، چې د وخت په لړۍ کې د سیستان واکمن سو، د یو

بل ونیول او له خپل سلطنت لیث زوی وو. نوموړي خراسان، شیراز، بلخ، کا

ـې ملحق کړل. کله چې نوموړی د بغداد د نیولو په تکل وتلی وو په ئسره 

ـې سلطنت وکړ. د ئالره کې د قولنجو د ناروغۍ له کبله مړ سو. یولس کاله 

 –یزگرد »سیستان کیانیان تصدیقوي چې یعقوب په واقعیت کې د یزِد ِجرد 

دشاه له اعقابو څخه وو. د یعقوب د ساساني د کورنۍ د وروستي پا« ژ

ورور عمر سو. نوموړي د ماورا النهر پر والي امیر ۀ ځایناستی د هغـ

اسماعیل یرغل وروړ، په دې یرغل کې هغه )عمر( ژوند ونیول سو او بغداد 

کاله سلطنت وکړ. د عمر  23ته واستول سو چې په زندان کې مړ سو. عمر 

ـمد سو. نوموړی له شپږ کالو سلطنت لمسی طاهر بن محۀ ځای ناستی د هغـ

په دې پسې ۀ. ـې بغداد ته واستاوئوروسته خپلو امیرانو بندي کړ او ژوندی 

خلف بن احمد د یعقوب د لور له اعقابو څخه د سیستان واکمن سو. نوموړي 

چې ملک عمر په کرمان باندې ۀ خپل مشر زوی ملک عمر له دې کبله وواژ

ه چې خلف پر کرمان باندې د برید تکل وکړ دا برید کې ناکامه سوی وو. کل

سره د مرستې له کولو څخه انکار وکړ ځکه ۀ دویم ځل وو چې سیستانیانو له د

نوموړي دغسې یو قتل کړی وو. په پای کې خلف یوه دسیسه جوړه کړه. 

خلف قاضي ابو یوسف چې په خپلې تقوا او ولسي شهرت کې نوم درلود د 

ـې یو بل ئ، له قاضي سره ۀکرمان والي ته ولیږ خپل د استازي په توگه د

ته دنده ورکړل سوې وه چې قاضي کرمان ته ۀ څوک هم ملگری کړ او هغـ

په رسیدو سره ووژني او د قتل مالمتي دې د کرمان پر والي واچوي. دا 

دسیسه کامیابه سوه او خلف په دې بریالی سو چې د سیستانیانو مالتړ تر السه 

ـې خپل دویم زوی طاهر ته ئدې برید وکړي، په دې کار کې او پر کرمان بان

ـې ونیو نوموړي د پالر پر وړاندې ئوکالت ورکړی وو، کله چې کرمان 

ـې اعالن کړ. له یو څه وخته وروسته خلف ئبغاوت پیل کړ او خپل استقالل 

په مکر او حیلې د خپلې جدي ناروغۍ پلمه جوړه کړه او له خپل زوی څخه 
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سلطنت او ثروت دواړه دې واخلي. کله چې ۀ چې راسي او دد ـې وغوښتلئ

طاهر راورسید له رارسیدو سره سم یو ناڅاپه د خپل جعلي مرگ له بستره 

قتل په ۀ ـې د خنجر په گوذار مړ کړ. ددغـئاو خپل زوی ۀ ـې ټوپ وواهـئ

دوه زامن او د سیستان خلک له خلف څخه سخت ۀ ترسره کولو سره دد

ـې وغوښتل چې سیستان ئد غزني له سلطان محـمود څخه  خوابدي سول او

ـې تحصن ونیو خو ژر ونیول سو ئونیسي. خلف طاق امیران ته الړ او هلته 

او غزني ته ولـېـږل سو چې وروسته له څلورو کلونو هماغلته مړ سو. په دې 

پسې سلطان محـمود د خلف دریم زوی ابو حافظ له غزني څخه سیستان ته د 

اوالدو د نولسمې پـېـړۍ تر نیماییو ۀ چې د هغـۀ والي په توگه ولــېـږ سیستان د

پورې هلته ارثي واکمني وکړه. کله چې سلطان سنجر سلجوقي د توران پر 

پادشاه قور خان برید وکړ نو په دې برید کې ورسره د مرستې لپاره د سیستان 

کال ۀ خو له یو کیاني، ملک تاج الدین هم وو. قور خان، ملک تاج الدین ونیو

د سلطان ۀ. ـې ملک تاج الدین بیرته سیستان ته په درناوي ولـېـږئوروسته 

سنجر سلجوقي له مړینې وروسته د کیاني سلطنتي کورنۍ بیا په سیستان کې 

پـېـژندل ۀ واک ته ورسـېـدله او ددوی سالطین د سلطاِن نیمروس په نامـ

نت ته ورسـېـد ملک تاج کــېـدل. له دې کورنۍ څخه چې لومړنی تن سلط

 –گوډ »الدین وو. ورپسې ددوی سلطنت د تاتاري مغلو په الس ړنگ سو. د 

تیمور د یرغل پرمهال ملک قطب الدین د سیستان واکمن وو او زاهدان « ژ

د واکمنۍ پالزمینه وه. د زاهدان له ړنگولو ۀ چې یو پرتمین ښار وو دد

د تیمور د ۀ. مرقند ته ولـېـږتیمور، ملک قطب الدین س« ژ –گوډ »وروسته 

ځایناستي د شاهرخ د واکمنۍ پر مهال، قطب الدین له سمرقنده وتـښـتـېـد او 

ـې تر ئته هرات ته ورغی، د قطب الدین چار چلند « ژ –شاهرخ »ته ۀ هغـ

ۀ. ـې بیا د سیستان د والي په توگه وټاکـئدې حده خوښ سو چې قطب الدین 

قطب الدین هڅه وکړه چې د خپلې سیمې وران سیستان ته له رسیدو سره سم 

ویجاړ حالت تر یوې کچې له سره سمبال کړي او د یو څه وخت له تیریدو 

ـې شاهرخ ته د باج له ورکولو انکار وکړ، شاهرخ پر سیستان برید ئوروسته 

فتح ته راغی او ۀ ـې له منځه یووړ؛ په پای کې قطب الدین قلعـئوکړ او بیا 

ه غوره کړه. د شاه عباس صفوي د سلطنت پر مهال، لومړي ـې استوگنئدلته 

ملک جالل الدین د ډېـرو پیسو په مصرولو سره سیستان بیا په وگړو ډک کړ. 

مشر زوی ملک حمزه خان د پالر ځایناستی ۀ له جالل الدین وروسته د هغـ

هجري  ۱0۵۵ملک نصرت خان په ۀ ورارۀ سو او په ملک حمزه پسې د هغـ

مشر ۀ زه ځایناستی سو. د ملک نصرت خان ځایناستی د هغـکې د ملک حم

هجري کې او بیا ملک فتح علیخان د ملک  ۱0۵8زوی ملک جعفر خان په 
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ځایناستی سو. په ملک ۀ هجري کې د هغـ ۱۱0۴نصرت خان دویم زوی په 

هجري ۱۱3۴مشر زوی ملک محـمد حسین خان په ۀ فتح علیخان پسې د هغـ

حسین ال ژوندی وو چې  ملک عبدهللا د ملک جرار کې والي سو. ملک محـمد 

خان زوی د شاه طهماسپ صفوي په مخ کې د سیستان د والیت دعوی کړې 

وه او شاه طهماسپ هم د والي په توگه ټاکلی وو. نو ملک محـمد حسین خان 

ـې لویه ډله ۀ ئته الړ او هلتـ« تون»له خپل ورور ملک محمود خان سره 

ـې اعالن کړ. د شاه طهماسپ ستردرستیز فتح علي ئل راټوله او خپل استقال

له ویرې شاه « شاه محمـود»د « محـمد حسینۀ »ورباندې برید وکړ او د

طهماسپ ته بیعت وکړ او شاه طهماسپ هم ورته د خراسان د والیت د والي 

توب دنده ډالۍ ورکړه. په دې کې ملک محـمد حسین خان له خپل ورور سره 

ـې د خپل ئکلبعلي خان ۀ رضا زیارت ته الړ او خپل ورارمشهد ته د امام 

په خپل ژوندون کې خپله واکمني خپل ۀ ځایناستي په توگه پرېـښود. دلته د

پیژندل کـېـږي وسپارله ۀ ورور ملک محمود خان ته چې د شاه محـمود په نامـ

ـې غوره کړ او یو څه وخت وروسته مړ سو.  ملک محمود ئاو گوښې توب 

ـې ئـې اعالن کړ، په دې پسې ئپه نیغه واکمن سو او خپل استقالل  خان نیغ

ـې ئاو نیشاپور ۀ ملک لطف علیخان له خپل لښکر سره ولـېـږۀ خپل ورار

د شاه طهماسپ د ستردرستیز نادر لښکر په مشهد برید وکړ، د یو څه ۀ. ونیو

عالن کړ وخت په تـېـرېـدلو او هلته پاتې کـېـدلو سره ملک محمود خپل بیعت ا

هجرې کې په دې پلمې ووژل سو چې نوموړي )ملک محمود( د  ۱۱39او په 

مري تورکمنان د بلوا لپاره تحریکول. ملک لطف علیخان له مشهده وتښـتـېـد 

او کلب علیخان ته ورغی. ورپسې کله چې نادر په دوی باندې برید وکړ ملک 

ژ(  –)هوتکي  کلب علیخان او ملک لطف علیخان غلزي پادشاه، شاه اشرف

ته ورغلل، دا مهال شاه اشرف د اصفهان پادشاه وو. ورپسې شاه اشرف په 

ـې تر څار الندې ونیو. ئملک لطف علیخان باندې یو ډول شکمن سو او دې 

کله چې نادرشاه، شاه اشرف ته ماتې ورکړه، ملک لطف علیخان، نادرشاه ته 

ې  نادر شاه ته د وفا کولو هم لطف علیخان په راتلونکي کۀ پناه وروړه او هغـ

او د یو زر تنو سیستاني سپرو جنگیالیو د برابرولو په شرط د سیستان والي 

مقرر کړ. کله چې ملک لطف علیخان سیستان ته راغی، ملک اسدهللا د 

ـیت وښود چې ئغږ په دې رضاۀ سیستان والي وو، خو د سیستان وگړو په یو

و ملک اسدهللا بیرته نادر ته ورغی. ملک لطف علیخان د والي په توگه مني ا

سره ملک لطف ۀ کله چې نادر ددویم ځل لپاره په روم برید وکړ نو له د

علیخان له خپل سیستاني لښکر سره یو ځای د مرستې لپاره مل وو. څو وخته 

وروسته کله چې نادر د سیستان له الرې پر کندهار د برید په تکل له سیستانه 
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ـې د ځان له پلوه استازیتوب ورکړ چې د ئلیخان ته ، ملک لطف عۀتـېـرېـد

قاتل وویشت او ځای ۀ کرمان بلوڅان وځپي. نوموړي هم کرمان ونیو خو یو

نادر هم له ځنډ پرته دویم ملک فتح علیخان، د ملک لطف ۀ. ـې وواژئپر ځای 

دویم ملک فتح علیخان ۀ. علیخان دویم ورور د سیستان د والي په توگه وټاکـ

سیستاني لښکر سره پر هندوستان او توران باندې د )نادر شاه( په  له خپل

یرغل کې د مرستې لپاره د نادر شاه له لښکر سره یو ځای سو. سیستان ته 

بیرته له راتگ وروسته د یو څه وخت په تیرېدلو سره ملک فتح علی خان د 

پر ۀ ددـې اعالن کړ. نادر شاه ئنادر شاه له بیعته الس واخیست او استقالل 

، نوموړی ۀضد د محمـد رضا خان تر مشرۍ الندې یو ځپونکی لښکر ولـېـږ

او ددویم ملک فتح علیخان تر منځ جگړه و نښتله ۀ لومړی فراه ته راغی او دد

او دویم ملک فتح علیخان په کې ماته وخوړله. په پای کې ددوی په منځ کې په 

امیر قمبر سربندي او دې شرط صلح وسوه چې دویم ملک فتح علیخان دې له 

محـمد رضا، کالنتر سره د نادر شاه مخې ته حاضر سي. ددوی له رسیدو 

 ۱۱۶0سره سم نادر شاه د دوی سترگې ور ایستلې. دویم ملک فتح علیخان په 

علي ۀ ورارۀ هجري کال کې مړ سو. د نادر شاه له وژل کـېـدلو مخکې د هغـ

ـې پر وړاندې بغاوت کړی وو. ئقلي خان په سیستان کې وو خو علي قلي خان 

د نادر شاه له وژل کـېـدلو وروسته نوموړی یو ناڅاپه خراسان ته الړ او خپل 

ـې د علي عادل شاه په لقب یاد کړ. د ئـې اعالن کړ او خپل ځان ئسلطنت 

لیدلو ته مشهد ته ۀ ملک فتح علیخان ورور، لومړي کیاني ملک سلیمان دد

ـې د کاشان د والي ئتیرولو وروسته نوموړی  ورغی،  دلته د یو څه وخت له

په توگه مقرر کړ، ملک سلیمان په کاشان کې د یو لنډ وخت له تیرولو 

وروسته بیرته راستون سو. احمدشاه سدوزي، افغان )اعلیحضرت سترواک 

ژ( په کندهار کې د خپل سلطنت له استقرار وروسته  –ستر احمد شاه بابا رح 

ژ( ورغی او ملک  –ـې د کتلو لپاره )حضور ته ئ هرات ونیو. ملک سلیمان

ـې د سیستان د گورنر په توگه مقرر کړ. یو څه وخت وروسته احمد ئسلیمان 

ژ( کله چې پر مشهد باندې د برید لپاره روان سو نو د سیستان له  –شاه )بابا 

 ـنئـې د  قائنو ملک سلیمان ته ۀ الرې تـېـرېـد
۱

د والیت دنده هم ورکړه.  

ژ( د ځایناستي سدوزي   –هجري کې د احمد شاه )بابا  ۱۱9۶سلیمان په  ملک

ژ( د  –ژ( د سلطنت پر مهال مړ سو او د تیمور شاه )بابا  –تیمورشاه )بابا 

فرمان پربنسټ د ملک سلیمان مشر زوی ملک محمـد نصیر خان د سیستان د 

زوی دویم ۀ والي په توگه مقرر سو. د ملک سلیمان له مړینې وروسته د هغـ

                                                 
۱
 - Kain  
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ژ(  –هجري کال کې د سدوزي افغان )اعلیحضرت  ۱2۱3ملک سلیمان په 

شاه زمان د فرمان پر بنسټ د سیستان د والي په توگه وټاکل سو. له دې چې 

دویم ملک سلیمان ډېـر کوچنی وو نو د والیت د ټولو چارو د پرمخ بیولو 

بیولې. په  چارې د ملک محمـد نصیر خان کشر ورور ملک بهرام خان پرمخ

هجري کال کې دویم ملک سلیمان له آس څخه د لویدلو په اثر مړ سو.  ۱2۱۷

پسې ۀ ځایناستی ملک بهرام خان د سیستان د والي په توگه سو او په دۀ د هغـ

زوی دویم ملک جالل الدین خان د سیستان والي سو. دویم ملک جالل ۀ د هغـ

ۀ ۍ د وروستي پادشاه او د هغـالدین خان د کامران، د سدوزیو د سلطنتي کورن

)د کامران( د قاتل او وارث، وزیر یارمحمـد خان الکوزي افغان چې د هرات 

واکمن وو تر فرمانونو الندې وو. د وزیر یارمحـمد خان له مړینې وروسته د 

ـې ئپرضد سول او وۀ د ملک د ضعف له امله د هغـ سیستان بلوڅي سرداران

 سلطنتي کورنۍ دور هم پای ته ورسید. ایست. او په دې سره د کیاني

یادونه : ددغې تأریخي څـېـړنې مواخذ دا دي : الف: د ابن خلدون تأریخ. ب : 

 –میراز محـمد مهدي، ج : شجرة الملوِک سیستان  –نادري ۀ تأریخ جهان گشا

ِسر جان  –د سیستان شاعر. د : د فارس تأریخ  –نیش، ظهوري او صبوري 

 محـمـد احسن هللا عباسي. –تأریخ  مکولم. ی : د اسالم

 

 ته منسوب نوم دی، بیلو لیکي : « ناهوریو»: دا نوم د سیستان  یینهرو

" ملک بهرام کیاني د همدې پـېـړۍ په پیل کې دا قوم سیستان ته د هغوی د 

مشر سردار عالم خان تر مشرۍ الندې راوړل او په بُرج عالم او کیمک
۱

کې  

د پالر پر مهال میرزا ۀ وموړي کورنۍ او پیروان ددـې ځای پر ځای کړ. د نئ

ته کـډه کـېـدل. د عالم « ناهروۀ کو»خان کوچیان ول چې د بمپر په شمال کې 

خان پر مهال دوی تل د خپلو رمو او اوښانو د مالڅر لپاره د سیستان سویلي 

 سیمو او د هلمند د غاړې پووندو ته راتلل.  

جیرو پوځیانو په توگه ضمیمه کړل او په ملک بهرام دوی له ځان سره د ا

ـې ځان د سربندیو له تیریو او بلوسنو څخه خوندي کړ او دوی ئدوی باندې 

نو، کیمک او نورو سیمو کې ځای پر ځای کړل. خو ۀ ـې په برج عالم، قلعـئ

ناهوریانو ډېر ژر ځانونه په ورکړل سیمو کې له ټینگـېـدلو وروسته مستقل 

دوی ۀ. ـې له گاونډیو سره د ودونو د اتحاد له الرې وساتـئکړل او خپل موقف 

له کیاني او شهریکیو سره د هرات رعیت او تابع ول؛ خو له فارس څخه د 

کې « سه کوهه»کهندل په راستـنـېـدلو دوی له کهندل سره یو ځای سول او په 

                                                 
۱
  - Kimak : یم. کیدای سي قیمک، قیمق، کیمق او ۀ د لیکلو په هکله زه ژباړونکی ډاډمن نـۀ نامـۀ ددغـ

 ژ -نور هم ولوستل سي 
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له ۀ. ـې خپل بخت وآزمایـئسره ۀ د علیخان له استوگن کـېـدلو سره سم له هغـ

ناهوري، عالم خان څخه څلور زامن پاتې سول یعنی دوست مـحـمد، شریف، 

شیردل او عظیم. دوست په برج عالم کې د پالر ځایناستی سو، دی په 

د پالر ۀ ز کال کې وفات سو او یو زوی ورڅخه پاتې سو، درویش؛ د۱8۵۷

ـې شریف چې په کندهار کې د میر افضل خان  له ئخو اکا ۀ نیوۀ ځای ونـ

خدمت څخه بیرته راستون سوی وو او دا مهال د فارس یو عقیدتمند او کلک 

مالتړی گرځـېـدلی وو مشري په غاړه واخیسته. څو کاله وروسته کله چې 

فارس په دې سیمې باندې برید وکړ دی لومړنی څوک وو چې له فارسیانو 

ـې الس یو کړ او له هماغه مهاله وروسته ول چې فارسیانو دی د ئسره 

ال څو کاله مخکې خپل زوی محـمد ۀ سیستان د مشرۍ مقام ته پورته کړ. د

د اسیر په ډول « ژ –د خپلې وفادارې د ښودولو په توگه »علي تهران ته 

ز کال( کې زموږ له رسـېـدلو مخکې ۱8۷2سپارلی وو؛   سیستان ته )په 

خو محـمد علي چې په بشـپـړ ډول فارسي سوی وو خپل پالر ته راستون سو، 

ژ( زموږ له بیرته راسـتنـېـدلو سره سم دی هم یاغی سو او  –)له سیستانه 

ـې پرېـښـودله او کابل ته امیر شیرعلیخان ته راغی. درویش ئخپله کورنۍ 

خان، د دوست محـمد زوی اوس په بُرج عالم کې اوسـېـږي او سره له دې 

هـېـواد په سیاسي دی خو بیا هم د خپل ۀ چې د پــېـښـو له بهـیر څخه خوښ نـ

ورور شیردل په کیمک کې ژوند کوي او د ۀ اخلي؛ ددۀ چارو کې برخه نـ

فارس له گټو سره یو ځای سوی دی. د فارس له یرغل مخکې ناهوریان سني 

مسلمانان ول خو ناهوریان  د خپل مشر شریف خان په پیروۍ چې له سني 

نو کې ۀ ه قلـعـڅخه شیعه ته اوښتی دی، شیعه گان سوي دي. شریف خان پ

 درې نور زامن په شریف آباد کې دېـره دي. ۀ ژوند کوي او دد

سره له دې چې ناهوریان د شمـېـر له اړخه ډېـر لږ او ضعیف ترینه قوم دی 

خو د فارس د مالتړ له کبله اوس  په سیستان کې د نفوذ له اړخه پیاوړی قوم 

کورنیو پورته  ۴00له دی. د ناهوریانو د ټول قوم شمـېـر په ډېـرې سختۍ 

د شمــېــر له اړخه ښایي له « دهقانان»اوړي خو ددوی رعیت یا بزگر 

 کورنیو ال ډېر وي.   ۱200

ز کلونو کې په سیستان کې یا د سیستان په شاو خواوو کې ۱8۷۴ – ۱8۷3په 

خدمات ۀ د فارسیانو پر وړاندې د بغاوت پر مهال، شریف خان فارسیانو ته ښـ

نازول سو. له دې کبله د ۀ ـې لرله ونـئهیله ۀ هغسې چې د تر سره کړل خو

بدنیتي د پراخـېـدلو پایله په دې واوښتله چې شریف د معمول په شان ژمنه 

کال کې افغان سرحد ته راواوښت او له امیر  ۱8۷8 – ۱8۷۷ماته کړي او په 

ـې د ځمکو غوښتنه وکړه چې دی په کې ژوند وکړي.  امیر )شیرعلی( ئڅخه 
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ۀ او نـۀ چا په کې ژوند کاوۀ فتح ومنله چې دا مهال نـۀ ته قلعـۀ ژ( د–ان )خ

فتح باندې د سنجرانیو ۀ وخت کې په قلعـۀ کرکیله په کې سوې وه ځکه په دغـ

ۀ ـې قلعـئاو ناهوریو دعوا او شخړه وه، لکه ابراهیم خان سنجراني چې ویل 

د مشرانو تر منځ په  په عالقو کې وي )وگورئ : سنجراني( خوۀ فتح باید دد

وه او له ظواهرو داسې ښکارېـدل چې دا خبره د ۀ دې هکله کومه شخړه نـ

اوس مهال لپاره شا ته غورځول سوې ده؛ خو کله چې امیر عبدالرحمن خان، 

)سرزنش ۀ ز کال په پیل کې ابراهیم وراټـ۱882ز کال په پای یا د ۱88۱د 

شریف غاړه کښـېـښودله او د ، محـمد ۀـې وشاړئکړ( او له چخانسور څخه 

فتح د ځمکو د تصاحب تصدیق ورکړل سو. سنجرانیو د محـمدشریف دا ۀ قلعـ

لنډپاري او سپین سترگي وگڼله او په پاې کې د دواړو ۀ ډول چارچلند دد

 قومونو تر منځ دښمني بیا تازه سوه. 

ز کال کې شریف خان له ډک دیلې او تیرکوه څخه نیولې د سیستان ۱88۴په 

ځایه په ښۍ غاړه کې ۀ تر بند پورې د هلمند د سیند د دواړو غاړو او له هغـ

او ۀ کښته تر ِده کامران پورې د سیمو مشر سردار وو. ِمرک وایي چې د

خو بیا هم و گورئ  –ابراهیم خان دواړو د یو بل له خویندو سره ودونه وکړل 

خان د غاین یوې لورې د سیستان د حاکم علی اکبر ۀ دد«.  سنجراني: »

کـُـردي ۀ ـې د سرحد له یوئوکړ او بلې لور ۀ مشر زوی سره واد« ژ –ـن ئقا»

د زامنو نومونه : سعید خان، د ابراهیم خان د ۀ وکړ. ددۀ سعید خان سره واد

ز کال( ۱88۴خور زوی، سلطان علیخان او محـمد علیخان، دوی ټول اوس )

ڼه، علیخان او سلطان علیخان، وروۀ فتح کې ژوند کوي، همدا شان ددۀ په قلعـ

شریف خان په خپله په کابل کې وو او شریف خان په کابل کې په بدترینه 

حالت کې د مرگ تر شیبې پورې په زندان کې وو چې شپږ کاله مخکې هلته 

نـېـږدې خپلوان ناډاډمنه او ۀ او دد« شریف خان»مړ سو. ِمرک وایي : " دی 

وینا کله چې د فارس تر اغیز الندې ول شیعه شیعه گان دي، په بله ۀ نازړۀ زړ

مهاله چې افغانانو ته راغلی دی په څرگند ډول ۀ توب ته اوښتی وو خو له هغـ

یو سني دي. د ډېریو نورو بلوڅانو په شان، شیرانزي ددوی په منځ کې ښایي 

په دیني چارو کې ډېر بې پروا وي او هرې هغې اسالمي عقیدې ته په آسانه 

پر دوی واکمن وي. ناهوریان په عام ډول په افغان خاوره کې  ور اوړي چې

ـي کارگرانو کې لږ تر لږه ئسنیان دي. د شریف خان په کروندگرو او اجاره 

 ـې سیستاني شیعه گان دي.ئیو په دریم 

کورنۍ  ۱200هغه سیمه چې د شریف خان په تصاحب کې ده ښایي په کې 

ـې ناهوري بلوڅان دي." ئورنۍ ک 2۵0یا  200وي چې له دې شمـېـرې څخه 

کابل ته احضار سو  ]زامن.س[زویۀ د شریف خان له مړینې وروسته د هغـ
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ته واستول سو خو دی د الرې په  ]افغان ترکستان[او ورپسې د تورکستان

، سعید خان پیښاور ته الړ او له ]زوی.س[ـېئاوږدو کې وتـښـتـېـد. یو تن 

ته راغی. بل تن، محـمد علیخان د هلمند ځایه د کویټې له الرې سیستان ۀ هغـ

مهاله راوروسته په سرحد کې له ۀ ان ته راغی او له هغـسله الرې سیت

ورکوي. ۀ بلوڅانو سره ژوند کوي چې دی او نور بلوڅان دولت ته مالیات نـ

له بل زوی سلطان علیخان، د ډگروال ییت مخبر،  او د سیستان له مشر له 

ده سوي خو بریدمن نـپـییر وایي چې د ۀ ادونه نـعلي اکبر خان څخه کومه ی

ۀ سول او د هغـۀ زامن سیستان ته راستانـۀ شریف له مړینې وروسته د هغـ

محـمد کلی ورکړ. په ۀ خان، دوی ته د خواجـ]علم[وخت فارسي حاکم عالم 

فارسي سیستان کې دغه او د مالک کلی د ناهوریانو یوازیني کلي ول چې 

 ز کال کې لیدلي ول. )بیلو، میتلند، ِمرک، نپییر، ییت( ۱893بریدمن نپییر په 

 

 :    سربندي

قوم په لرغونو مهالونو کې سیستان له شهِرکیانو او کیانیانو ویشلی وو او ۀ دغـ

همدغه مهال کې ول چې دوی له براهویانو سره خپلوان سول؛ دا درې واړه 

وي چې دوی دې سیمې ته پـېـژندل سوي دي او ویل سۀ په گډه د نخعي په نامـ

تیمور « ژ –گوډ »د چنگیز د یرغل پر مهال راغلي دي. ورپسې کله چې 

مهال سربندیان د ۀ ـې له دې سیمې وشړل او تیټ سول. ددغـئراغی دوی 

د ختیځ په سیمو «  رام رود»او د «  لخشکۀ کو»زرې ددرې په سویل کې په 

ه بیا وشړل  سول او تیمور دوی له دې ځای« ژ –گوډ »کې وموندل سول؛ 

او « شهروان»ـې راولـېـږدول او دلته په ئهمدان ته نـېـږدې بُُرُجرد ته 

کې استوگن کړل. بیا د تیمور د زوی پر مهال دوی په عامه ټولنه « سربند»

ز کال کې ۱۷30په « ژ –افشار »کې گډل سول. د سربندیانو اوسنی قوم نادر 

ـې ددوی د ئد سویل په لمنو کې « جهخواۀ کو»سیستان ته راولـېـږدول او د 

ِسـه »مهال مشر میر قمبر تر مشرۍ الندې مـېـشت کړل، میرقمبر  د ۀ هغـ

ـې میر کوچک د ئپه حصار کې استوگن سو. په میر قمبر پسې زوی « کوهه

ځایناستی ۀ لمسی محـمد رضا سو؛ ددۀ ځایناستی ددۀ پالر ځایناستی سو؛ دد

تیمور د مرگ په مهال په سیستان کې د  زوی میر خان سو چې د شاهۀ دد

 سربندیانو قومی مشر وو.

تر یوې ۀ "کله چې افغانستان باندې د اله گولې او ستونزو سیوری خپور سو د

، خو کله چې د تاج او تخت مدعی محمود ۀمودې پورې ځان خپلواک گاڼـ

 سیستان ته راغی نو دی د خپلو سرتیرو له یوې قطعې سره له محمود سره یو

ځای سو. په کورنیو سیاستونو کې نوموړی له سنجراني بلوڅانو سره متحد 
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وو او ددې مهال شخړو کې چې افغانستان له اختالل سره مخامخ وو نوموړی 

د کیانیانو له کورنیو اختالفاتو څخه په گټې ۀ د کندهار تر څنگ والړ وو. د

حب کړي؛ اخسیتنې وکوالی سول چې د هغوی یو شمـېـر ځمکې او کلي تصا

زوی او ځایناستي محـمد رضا د پالر پر پل گام پر گام ۀ په دې لړ کې دد

روان وو. دا قومي مشر د کندهار له کهندل خان سره په ښو او نـېـږدې اړیکو 

تر ډېره حده په سیستان کې خپل مستقل دریځ ساتلی وو او ۀ کې وو، خو د

 و. همدا المل وو چې دی په ډېر پیاوړي قومي مشر بدل س

مهال په هغو ټولو دسیسو کې چېد فارس پر وړاندې پلي کـېـدلی له ۀ دی د هغـ

ز کال کې کهندل خان له ۱8۴۴کنهدل خان سره ملگری وو؛ او کله چې په 

ورور په کندهارکې علیخان د کهندل خان په خدمت ۀ ددۀ تهران څخه راستـېـد

 کې سو. 

ـې ځایناستی ئکوهه کې  ز کال کې وفات سو او په سه۱8۴8محـمد رضاء په 

زوی لطف علیخان سو. لطف علیخان له کندهار سره له اتحاد څخه الس ۀ دد

ـې ټول سیستان ، په ئپر سر سو او په هرات کې د یار محـمد ځان لپاره 

چخانسور کې د بلوڅانو د ملکیتونو په گډون قبضه کړ. بلوڅان له سربندیانو 

سیستانه ور هاخوا تر دې دمه د  سره په اتحاد کې په خپلو اړیکو کې له

کندهار تابع ول. د لطف علي له دې بلوا وروسته د کندهار لوی مشر د لطف 

ـې ئاو له صحنې  ۀـې ونیوئ، لطف علي ۀعلي پر وړاندې یو لښکر ولـېـږ

اکا علیخان په سه کوهه کې د کندهار په گټه د سربندیانو د ۀ لـېـرې کړ او دد

 مشر په توگه مقرر سو. 

ـې لښکر وایست ئوس نو د یار محـمد وار راورسـېـد او د علیخان پر ضد ا

چې په دې سیمې کې د خپلې گټې ډله مقرره کړي؛ دی چې نوی د سیستان 

سرحد ته رسـېـدلی وو ناروغۍ ونیو او په بـېـړه بـېـرته راتاو سو چې په 

ر ال پاتې ز کال کې د ستـنـېـدو پر مهال هرات ته نـېـږدې دوه مارشه ال۱8۵۱

وه چې په الره کې مړ سو. له دې وروسته علیخان له خپل ناڅرگند موقف 

ځان د کندهار او هرات د مشرانو ۀ څخه خواتوری او بـېـزاره سو ځکه د

او د فارس له دربار سره د کهندل د دسیسو په ۀ ترمنځ رقابتونو کې احساساو

او په ۀ استازی ولـېـږ ـې شاه ته خپلئهکله هم شکمن سوی وو، نو له دې کبله 

تبعې په توگه د فارس مالتړ او پـېـژندل ۀ ـې د فارس د یوئزاریو زاریو 

سواندۍ چلند وسو او په ۀ وغوښتل. د علیخان استازي سره په مهربانۍ او زړ

ـې ورته د فارس بیرق او تحایف ورکړل. علیخان د سترگو په ئستنـېـدو کې 

د خپلې کال پر سر پورته کړ او ځان رپ کې د فارس بیرق په سه کوهه کې 

 ـې د فارس تبعه اعالن کړ. ئ
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له هغه مهاله ده چې دا سیمه د فارس تر اشغال الندې راغله د سربندیانو نفوذ 

ورک سو او د واکمنې کورنۍ مشران غړي ټول تهران ته د بندیانو او 

شمـېـر د  اسیرانو په توگه تبعید سول. په سیستان کې د سربندیانو د قوم اوسنی

کورنۍ شمـېـرل  ۱0000په گډون « دهقانانو»هغوی د رعایاو یا بزگرو 

سوی دی. که له دې شمـېـرې څخه د سربندیانو د رعایاوو شمـېـر وباسو ډېـر 

به گرانه وي چې د سربندیانو د کورنـېـو اټکلي شمـېـره لږ تر لږه روښانه 

گډ سوي دي. خو دا د  کړو ځکه دوی ټول سره په څو کلیو کې له یو بل سره

ویلو ده چې باید ومنو چې د دوی د رعایاو شمـېـر تر دوی ډېـر لوړ دی. زه 

 ۴000دې ته لـېـواله یم چې ووایم په سیستان کې د سربندیو شمـېـر لږ تر لږه 

کورنیو ته رسـېـږي. ) دلته له سیستان څخه د بیلو موخه فارسي سیستان دی. 

فارس د سرحدي کرښې په اوږدو کې یو لږ د افغان خوا هلمند کې او د 

 شمـېـر سربندیان ژوند کوي.(

ۀ ما په سیستان کې د  سیمه ییزو روایاتو له مخې اورېـدلي  چې سربندیان د یو

ډېر پوه او د ۀ گبر یا زرتشتي له پښته دي. دغه خبره ما ته یوۀ گودورز، یو

کورنۍ په ۀ ددوکړه، ۀ درناوي وړ شهرکي سړي چې حاجي عبدهللا نومـېـد

پخوا وختونو کې په پالکي کې د قوم مشري کوله خو اوس په کرمان کې په 

 تبعید کې ژوند کوي." )بیلو(

 

 

: دا یو قوم دې چې په فارسي سیستان کې اوسـېـږي. ددې قوم ډېـر  شهرکي

لږ کسان د چخانسور په ولسوالۍ کې موندل سوي دي. بیلو ددوی په هکله 

 راکوي : موږ ته الندنۍ شرحه 

"ددې قوم په هکله گومان دا دی چې دا قوم په لرغونو مهالونو کې له سربندي 

ۀ په نامـ« نخعي»ـې په گډه د ئاو براهوي سره خپلوان قوم وو او درې واړه 

 -اور پرستو»یا « گبرانو»پـېـژندل سوي دي. همدا شان ویل سوي چې دوی د 

له مخې ویل سوي چې دوی د  د مهال دي. د سیمه ییزو روایاتو« آتش پرستو

له پښته دي )ویل سوي چې ملک اژدها د « گبرۀ »د یوۀ ملک اژدها په نامـ

خوارجو له ویرې د حضرت علي جسد پر خپل اوښ نجف ته راوړ نو ځکه 

ژ(؛ ملک اژدها له عربي )حضرت  –ـې هم گټلی دی ئـې د ملک اشتر لقب ئ

ي له عجیبې زبردستۍ سره ژ( سره مقابله وکړه خو د عل –ژ( علي )رض  –

مخامخ سو )ویل سوي کله چې ملک اژدها غوښتل پر علي برید وکړي نو 

او همدا وو ۀ( ـې په پورته هوا ته واچاوئالس ۀ علي، له مال راونیو او په یو

چې ملک اژدها د سترگو په رپ کې مسلمان سو.په لرغونو مهالونو کې 
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او د زره د « لخشکۀ کو –لخشخ ۀ کو»ددوی مقر له سربندیانو سره په 

« ژ –گوډ »کښـېـوتلې سیمې په سویل کې ان د رام روډ تر لویدیځ پورې وو. 

ـې یو ځای بُُرُجرد ته ئتیمور دوی له سیستانه وشړل او له سربندیانو سره 

ـې بیا د ئوخت کې ۀ نـېـږدې په شهروان کې استوگن کړل او په همدغـ

المل دی چې دوی د سربندي او سربندي سیمې ته تبعید کړل؛ او همدا 

شهرکي نومونه ځانونو ته د همدغو ځایونو د نومونو پر بنسټ مشتق کړي 

ـن، ئکورنیو لږ دی چې تر ډېـره په سیستان، قا ۱0000دي. ددوی شمـېـر تر 

 ۱200کرمان او لـُر کې تیت دي. د شهرکي قوم شمـېـره په سیستان کې 

 کورنۍ ویل سوې ده. 

ۀ وو؛ دد« میر ِشکار»پر مهال د شهرکي د قوم مشر « ژ –افشار »د نادر 

قومي مشر د سیستان د کیاني حاکم ۀ سو. دغـ« میر بیگ»زوی ۀ ځایناستی دد

ملک سلیمان پر ضد د پوپلزي واکمن )هوتک( )؟ـ ژ( په لمسون بلوا وکړه او 

سره د خپل نفوذ په گټه اخیستلو سره ول چې دی د کیاني « شاه تیمور»له 

پر ځای د سیمې حاکم وټاکل سو چې نوموړی دا مهال له خپل مقامه حاکم 

سو کوالی ځان په خلکو گران حاکم ثابت ۀ معزول سوی وو. میر بیگ ونـ

کړي او د سیستان د حکومت له حاکم توب څخه څلور کاله وروسته په رود 

بار کې له بلوڅانو سره د یوې فرقه یي جگړې په ترڅ کې ووژل سو. له دې 

ته تیمور د حکومت واگې بـېـرته کیاني کورنۍ ته ورکړې، پورته مو د وروس

زوی ملک ۀ کیاني حاکم ملک سلیمان نوم یاد کړ، دا ځل د حکومت واگې دد

ـې ئبهران )یادونه : دلته په انگلیسي متن کې ټایپي تیروتنه سوې سمه بڼه 

او  ژ( ته ورکړل سوې. خو له دې سره سره د شهرکیانو -ملک بهرام ده 

کیانیانو تر منځ دښمنۍ دوام وکړ؛ د میر بیگ زوی او د پالر ځایناستی میر 

هاشم د کیانیانو سخت او فعال دښمن وو؛ میر هاشم له بهرام څخه واسیالن 

ـې دوه ځله له ئزوی جالل الدین ۀ ونیو او د بهرام له مرگه وروسته د هغـ

خپل مقام نصب  خو په هر حال چې ول کامران دی بیرته پرۀ سیمې وشاړ

کړ؛ خو بیا هم شهریکیان تل د محمود او کامران آرمانونو ته وفاداره ول او 

 ـې تل د هرات پر مالتړ ډډه لگوله. ئپه خپل سیاست کې 

، د ۀهغه مهال چې کهندل خان له تهرانه د کندهار د بیا نیولو لپاره راستـنـېـد

ه د سیستان د نورو میرهاشم زوی، میر مهدي د شهرکیانو له یوې قطعې سر

ټولو مشرانو په شان له کهندل سره یو ځای سو. خو ډېر ژر د هرات بیعت ته 

له زوی ۀ راوگرځـېـد او د سربندي محـمد رضاء د مړینې پر مهال دی د هغـ

ـې د یار محـمد په پلوي ئاو ځایناستي لطف علي سره یو ځای سو چې سیمه 

استي علیخان باندې له برید وروسته ساتلې وه. په پای کې د لطف علي پر ځاین
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د ۀ شهریکیان د فارس د گټو پر ضد سول او کله چې فارسیانو سیستان ونیو

میر مهمدي ورور او ځایناستی محـمد علي ونیول سو او تهران ته د زنداني په 

توگه تبعید سو. میر مهدي د فارس له برید مخکې مړ سوی وو او د کلب علي 

پاتې سو چې اوس په زاهدان کې ژوند کوي. محـمد په نوم یو زوی ورڅخه 

علي درې زامن درلودل : هاشم خان په دشتک کې ژوند کوي او علي رضاء 

 سوي دي. )بیلو( ۀ او بهرام دواړه مړ

 

: د افغان سیستان په ټولې ولسوالۍ کې استوگن بلوڅان ویل کـېـږي چې بلوڅ 

ئ : سنجرانیان، د دغو قومونو او عشایرو له ترکیب څخه دي، وگور

شانیان او خیج، کشانیان، رگورگه سانیان، غـَـلـَـه چه گان، ناهوریان، مم

انیان؛ خو د وروستیو یادو شویو نیمایي بلوڅي او براهوي قومونو نومونه، تهن

دي اورېـدل سوي، خو د ۀ د نورو ډېـرو نومونو تر څنگ په بل ځای کې نـ

تح او چخانسور تر منځ سیمو کې لیدل فۀ هلمند د سیند په ښۍ غاړه کې د قلعـ

ـې له پخوا وختونو دلته سته دي؛ دوی ئسوي دي. ددغو قومي اجزاوو ډېـري 

د خپلې اصلي مبداء په هکله خپل یو ډول مبهم روایات ساتي او حتی په ځینو 

ـې خپله ژبه له السه ورکړې ده. پیکاک وایي چې د نادعلي په ئحاالتو کې 

ً نیږدې چم گاونډ کې ت تنه استوگن  ۴000تنه نارینه بلوڅان او  ۱000قریبا

 وگړي د چخانسور د چم گاونډ په ځنگلزارونو کې ژوند کوي. 

اکثریت ناهوریان مالدار وگړي دي او کروندگري د ټیټې درجې نورو قومونو 

ته سپارل سوې ده. ال تر اوسه ددوی کم شمــېــر ددوی د اصلي استوگنځای 

ناهروۀ کو»
۱

غه د گاونډ په سیمه کې سته خو دا سیمه اوس ټوله د او د ه« 

او گرمسیل کې په ډېـر چغای په سیمه کې ورگډه سوې ده. په سیستان 

شانیان سته. ویل کـېـږي چې په سیستان کې اکثریت ددوی خشمــېــر ر

 . (کوچیان دي. )میتلند، پیکاک 
انگې ددې قومي څۀ دي نـ« رعیت»: تاوکي د سنجرانیو  )طوقی(تاوکي

سره سمون خوري. « دهقانانو»غړي. بیلو وایي : " دغه ډله د ټول سیستان له 

څخه مشتق سوی چې د « تاوک»د انگیرنۍ له مخې دا قومي نوم د عربي له 

په معنی ده چې ددوی د مرییتوب او اسارت « افسار»یا « قالدې –غړوندي »

و مَمساني نښه پرې څرگنده سي؛ ددوی په منځ کې د بلوڅ او براهوي ا

قومونو بـېـالبـېـلې ډلې راځي. دوی یوازې د سنجرانیو او ناهوري بلوڅ تابع 

په « دهقانۍ»دي او ځانونه ددوی تر الس الندې، د سربندي او شهرکي د 

                                                 
۱
 - Koh Nahru 
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یعنی دوی له خپلو بادارانو سره د تساوي  –دریځ کې احساسوي ۀ پرتلې په ښـ

لري یوازې دا چې ۀ یت نـموقف کې دي. دوی د خاورې ملکۀ پر حساب په ښـ

د سنجراني خاوندانو یا د ځمکو د څښتنانو تر الس الندې ددوی ځمکې اجاره 

کوي او په خپله آزادۍ کې د دهقان په پرتلې لږ محدودیتونه لري. دوی تقریباً 

ټوله له یوې مخې یا د شپنـو په توگه یا د کښت گرو په توگه استخدامـېـږي؛ 

دي یوازې اوبدل ۀ سوداگرۍ په هکله هـېـڅ خبر نـ دوی د السي صنایعو او یا

او د خپلو جونگړو لپاره په کپو باندې له کار کولو او چوکاټ جوړولو پرته 

کوی؛ ددوی د گوتو په شمار کوم معامالت چې ورته اړ دي د ۀ بل څه نـ

ـې په لویو کلیو ئدهقان د طبقې له الرې ورته ترسره کـېـږي چې لږ شمـېـر 

 استوگن دي." کې ورسره 

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

 وایي : 

ـې صفار خان دی. دی د ئ"ویل سوي چې تاوکیان خپل سردار لري، او نوم 

ـب وو، خو د ابراهیم له تیـښـتې وروسته نوموړی سردار کابل ئابراهیم خان نا

ۀ تاوکي اقوامو ته چا ربړ او تاوان ونـ سو.  درناوی ورته وویلۀ ته الړ او ښـ

سته چې د ۀ ـې کروندگرۍ ته دوام ورکړ. شک نـئاو د پخوا په شان ۀ رساو

گوتو په  تاوکي اصطالح د پیغور او بدنامۍ داغ له ځان سره لري. د دوی د

 شمار کسان به ومني چې دوی تاوکیان دي." )بیلو، میتلند(

 

یوه قومي څانگه ده چې اصل کې د نوشکي  : د بلوڅانو ]رخشانی[رکشاني

زگر مینگلیانو»یوازینۍ خاوندان دي، چې تر ډېر شمـېـر د 
۱

د پیاوړي قوم « 

په وسیلې له دې سیمې وایستل سول او اوس په دې سیمې کې برالسي دي. په 

نوشکي کې د اصلي اوسیدونکو د اوالدې ډېرۍ کورنۍ اوس په دښته کې 

کله نا کله ددوی یو شمـېـر د تــَـرنــَـک او هلمند په  دي.ۀ وارۀ اللهانده خوار

 غاړو کې موندل کـېـږي. همدا شان ددوی ډېـرۍ شمـېـره په سیستان کې سته. 

ـې په ئیا څانگې دي، ددوی له منځه دوه « تاکارونه»د رکشانیو ټولټال شپږ 

 ـې په سیستان کې او دښتې کېئنوشکي کې استوگن دي، او پاتې څلور نور 

 دي : 

 

 موقعیت قومي څانگه شمــېــر

دا څانگې په نوشکي کې دي، دوی دلته  بدیني ۱

                                                 
۱
  - Zagar Mingals ستان چ: زگر مینگلیان د مینگلیانو د دوه سترو څانگو له منځه یو څانگه ده چې د بلو

 ژ -شمال لویدیځ او مرکزي سیمو کې اوسـېـږي، دوی عمدتاً په نوشکي، قالت او چگای کې دي 
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 جمال الدین 2

درې کلي لري : عالم خان کلی،  داد کریم 

جنگیالي  300کلی او بگک کلی؛ دوی 

 لري

 رگیچوگــ 3
کې  ]قلعه فتح؟[«خالفت»د سیستان په 

 نارینه لري ۱000

 جیانزي ۴
خو په سیستان او  دوی بې شمـېـره دي

 دي )میتلند(ۀ وارۀ دښتې کې خوار
 بیکزيزاو ۵

 رونياس ۶

 

 

 

 [:5۱]ماخذ:بخش : هامون

د هامون اصطالح د سویلي افغانستان د وگړو په منځ کې د کم عمقه جهیل یا  

بستر او ۀ جبه زار په معنی کاَرول کــېـږي. دا نوم په مشخص ډول د سیند هغـ

د ۀ ه ویل کـېـږي چې د افغانستان د سویل د بابا د غرکښته ننوتلې ځمکې ت

 ورته ورلویږي. ۀ غرني سیستم ټولې اوبـ

ـې په فارس کې ده. هماغسې ئد هامون یوه برخه په افغانستان او بله برخه 

چې ډگروال مک موهن سرحد بندي کړې ده د هامون د ویش کرښه له 

له پای څخه د بندان په شـَـلگامي څخه د تخِت شاه د غرپوزې )کوهپوزه( 

غرنۍ لړۍ کې تر سیاه کوه پورې ځغلي. ددې کرښې شمالي برخه د 

 ـې د فارس ده. ئافغانستان او سویلي برخه 

: هامون د ځمکې د کښـیناستلې سطحې یوه لویه برخه ده چې تر  بڼه یا شکل

ـې په سویل کې او په شمال ئحده د مخروط بڼه لري او تر ټولو لوړ ټکی ۀ یو

ـې لږ و ډېر درې نور کوچنې سیندونه په څانگو ویشل ئې له بستر څخه ک

« هاموِن پوزک»شمال لور ته، «  صابري هامون»کـېـږي. دا څانگې یعنې 

 شمال ختیځ لور ته ځي.  –ـې ختیځ « ئاشک»شمال ختیځ لور ته او 

سو ۀ ـیاتو په ویلو سره کومه عملي موخه موږ نـئ: د هامون د جز لویوالی

سه کوالی، ځکه هرکال دا لویوالی د سیند د سیالبونو او اقلیمي شرایطو ترال

له کبله بدلون موموي. درې یادې شوې کوچنۍ څانگې ظاهراًمخکې له دې 

چې خپله مخه سویل لور ته د لویې ځمکې کښیناستلې برخې یا لگن ته 

جگړن برازییر  –ز کال کې جراح ۱89۷خالصه کړي په اوبو ډکې وي. په 

لیدلې وې ۀ گ د هامون وروستنۍ یادې سوې برخې کې دومره ډېـرې اوبـکری

جهیل اړولې ۀ ـې د یاد سوي کال د اوو میاشتو لپاره په یوئچې دا ټوله سیمه 
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ز کال کې د سیالب لمنه د کوهک د بند عرض البلد وو حال دا ۱89۶وه. په 

وه چې ز کال کې د کښیناستلې ځمکې سویلي برخه دومره ډکه ۱89۵چې په 

ـې له ژیو را اوښتې وې )وروستۍ سویلي برخه د شیالگ په ۀ ئویالی سو اوبـ

معموالً د ۀ یادېـږي( او گودزیرې ته لویدلې. په دغسې شرایطو کې اوبـۀ نامـ

آگست په میاشتې کې کښـېـناستلي خو ان د نوامبر تر میاشتې پورې د لویدیځ 

، سړک ورک ۀښکاریدۀ لوري سړک تر بارینگ پورې د جهل په منځ کې نـ

راغلي دي او ۀ وو. په دې وروستیو کلونو کې سویل لور ته ډېـرې لږ اوبـ

ـم لپاره وچې سوې دي. له دې همدې ئددې ستر لگن بستر ډېـرۍ برخې د دا

کبله ده چې ډېـریو نقشو په خپلو چاپونو کې دا ځای په خپل شکل او اندازې 

 کې ناسم تصور کړی دی. 

دا بدلون رامنځته سوی بلکه د اوبو تر پوښښ الندې سیمې نه یوازې دا چې 

کې، د اوبو اوښتون ددې المل سوی چې د اشک سویل لوري ته ان د 

ـمي جهیل ئچخانسور تر دیوالونو پورې غځون ومومي او اوس د اوبو په دا

 باندې اوښتی دی.

ته بیا هم د بدلون په هکله ووایو چې په نیزار کې هم همدغسې بدلون رامنځ

سوی دی، نیزار د هامون یوه برخه ده او اساسي لگن یا د ځمکې لوی ناست 

ځای دی چې دا ځای له خپلو دوه وو ختیځوالو څانگو سره نښلوي. له دې 

سیمې څخه د میتلند او پیکاک له راتگ وروسته دای ځای دومره وچ سوی 

ز کال کې بومي خلکو جگړن ونلیس ته وویل چې ددې ۱903دی چې په 

دي لرلي او له ۀ نـۀ وخت کې هیڅ اوبـۀ ی ځینو برخو خو ان د کال په یوځا

نصرت آباد او فارسي سیتان څخه تر الش جوین پورې راغلی سړک دا دی 

پینځه کاله کـېـږي چې خالص دی. ښایي خلک دې کې به یو څه مبالغه هم 

وکړي ځکه دا دی څو پرله پسې کاله کـېـږي چې کلونه وچ وي او دا د 

دغو وچو کلونو نښې دي. ډگروال مک موهن وایي چې د ژمي پرمهال هم

سړی باید یو څه ښایسته الره  په خټو او چقړو کې الړ سي او د سیالبونو 

پرمهال ښایي )توتینونه
۱

 ( وکارول سي.

ز کال مخکې توتینونه یا جالې چې له مزري )یو ډول نی وزمه ۱88۵له 

له څانگو څخه جوړېـدل کارول  بوټی چې بوریا ترې جوړېـږي( او د غز

                                                 
۱
  - tutins : اسې شیانو سره مخامخ سوي دي دغو پیرنگیانو چې دغه راپورونه لیکلي دي په سیمې کې له د

ـې هماغه سیمه ییز نوم ورته کارولی دی. لکه ئدی درلودلی، نو ځکه ۀ ـې ورته نوم نـئچې په انگلیسي کې 

دغه د توتین نوم. توتین په انگلیسي کې یو ډول زهري بوټی دی چې په نیوزلند کې ډېـر پیدا کـېـږي خو دلته 

دي. دا کار ددې ټوک په څوڅو ځایونو کې سوی دی. توتین ښایي  ۀد ډگروال مک موهن موخه هاغه زهر نـ

ـې ئـې د راتلونکي پاراگراف له مخې معلومیږي او موخه ئد همدې سیمې د وگړو یو لغت وي چې معنی 

 ژ–هماغه جاله ده. 
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کـېـدلې دا ډول جالې په پسرلي او دوبي کې د اتصاالتو د وسیلې په توگه 

کارېـدلې حال دا چې په مني او ژمي کې به دا ځای په دنگو دنگو  درویو یا 

نیونو پوښلی وو او خلک ورسره عادي سول چې د هغوی په پریکولو سره 

مون ډېرې برې په درویو پوښلي دي. کله خپلې الرې ومومي. همدا اوس د ها

وچې سي خلک دا دروي سوځوي او په دې سره نوې نــَـودې ۀ چې اوبـ

ز ۱902راشنې کـېـږي او د پووندې لپاره ښه ځای ورته موندل کــېـږي. د 

شتون ددې المل سو چې د ۀ کال د وچکالۍ پرمهال ول چې ددغو ډول بوټو نـ

 ۀ.، مالدارانو په همدغو بوټو حساب کاوخلکو په زرهاوو څاروي هالک سي

مایله او له  ۱۵ز کال کې ویل سوي چې د هاموِن پوزک اوږد والی ۱88۴په 

ـې ارتوالی وو او ښایي اوس هم په همدې اندازې وي. ئلسو تر دولسو پورې 

د هامون د کومې دننه کښیوتلي برخه کومه ټوټه او د ۀ کښتۍ سته او نـۀ دلته نـ

د اوبو »کاروي چې کبان او غلنۍ « ژ –جالې »تینونه( سیمې وگړي )تو

چې خاشروډ او خوسپس روډ ته پاتې ۀ ونیسي. کومې هغه اوبـ« مرغان

جهیل ته ورلوېـږي خو له هغه مهاله اوس ډېر کلونه تیر سوي ۀ کـېـږي دغـ

دي چې د هلمند خپلوسر یاغي اوبو د سیخ سر کانال ته شا کړې ده، د سیخ 

دغو اوبو خپل ۀ. شاه د لویدیځ د غرپوزې پر لور بهـېـد سر کانال د تختِ 

مصنوعي کانال ته بدل کړی دی چې اوس د ۀ لوری په الس جوړ سوي یو

روِډ پَریون»
۱

له الرې د هامون بستر ورلوېـږي. هاموِن صابري د پاکو او « 

 22۵ـې تر ئز کلونو کې ۱90۵او  ۱90۴رڼو اوبو یو پلنوالی دی چې په 

د ۀ احه پوښلې وه. هامون صابري خپل نوم د صابري شاه په نامـمایل مربع س

ـې تر اوبو ئلرغوني ښارگوټي له پاتې شونو څخه اخیستی چې اوس ۀ یو

ز کال د وچکالۍ پر محال دغه پاتې شونې دلیدلو وړ ۱902الندې دی. خو د 

 وې. 

ژور ـې تر ټولو ئد هامون د کښته ننوتلې پراخې ځمکې په ټولو ځایونو کې دا 

ز ۱90۵او  ۱90۴سته. په ۀ ځای دی له همدې کبله ده چې دلته دروي نـ

سیدانو»فیټه وای او  ۱۵کلونو کې د اوبو ژوروالی لږ تر لږه باید 
2

هڅه « 

سویل خوا ته یو « قوچۀ کو»کړه چې ورڅخه پورې غاړه واوړي. د ۀ ونـ

زارونو مایله ارتوالی لري او په دواړو خواوو کې د نی 2تنگ معبر دی چې 

سره نښلوي. د ۀ ستر بسترونه دي، دا معبر دغه شمالي جهیل له سویلي هغـ

هاموِن صابري لویدیځ ته یو پراخه له جغلو او کاڼو ډگه شیوه لوړه سطحه ده 

                                                 
۱
 - Rud -i- Pariun 

2
  - Sayyids ه ناکله دوی دري پښتو او ـې کوم سیدان یا سعیدان دي. کلئسوم چې موخه ۀ : زه دلته پوه نـ

 ژ -بلوڅي لغات هم کارولي دي.خو دا سعید ده  
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او دا شیوه والی په نرمۍ سره جهیل ته راکوز سوی دی خو یو ناڅاپه د 

ري هامون خپلې گړنگونو په ښې په نښه سوې کرښې کې انقطاع مومي. صاب

د فراه او هاروت له روډونو څخه اخلي.  صابري هامون او د پوزک ۀ اوبـ

هامون  د هامون په ټولې سیمې کې یوازې کښیناستلي ځمکنۍ سطحې دي 

 ــمي ژوروالی لري. ئچې د اوبو دا

کلونو په ترڅ کې د  ۱90۵ – ۱903سروې کوونکی ښاغلی تییت چې د 

مک موهن سره ملتیا کوله موږ ته د اوبو   َحـکـَمیت په کمیسیون کې له

 رښتونی بدلون په الندې الندنۍ شرحه راکوي. 

ز کال د فبرورۍ په میاشت کې( سیستان ته ورسـېـدو ۱903کله چې موږ د )

هامون وچ وو، له دې سره موږ وکوالی سوای د هلمند د سیالب په اوبو د 

فبرورۍ د میاشتې په پای  هامون د بیا ډکولو حقیقي لړۍ په سترگو ووینو. د

کې سیالب راغی او دا به موږ هغه نیټه ومونو چې د اوبو د سطحې جگوالی 

« نیزاِر کاریکار»پیل کـېـږي. د مارچ په پای کې د صابري هامون او د 

سیمې تر اوبو الندې وې، او د پوزک هامون یوه برخه د خاشروډ د سیالب په 

دمه بیا هم ممکنه وه چې په موزو کې د اوبو تر اوبو الندې سوې وه. تر دې 

کښینوتلې برخې )بستر( له یوې ژۍ څخه بلې ته چې پر بستر باندې راخوره 

د اپریل د میاشتې له منځنیو ورځو بیا د اپریل د میاشتې تر پایه   وه تیر سو.

پورې ډېر باران وورېـد، او د هلمند راپورته کـېـدل هماغسې ثابته ول. اوس 

ـې تر ئل سوي او پر کرنیزو ځمکو را اوښتي او د غالتو پټي سیالبونه پی

 تهدید الندې نیولي دي. 

نیټې د هامون له اساسي سویلي برخې د سړک له الرې  30موږ د اپریل په 

مایلۍ که واقع ۀ خواجه د شمال په پینځـۀ تر بارینگ پورې الړو چې د کو

ۀ ازې ځمکې باندې اوبـدی، زموږ د الرې په اوږدو کې د مایل د ثلث په اند

وې چې ورڅخه تیر سوي وای. په هلمند کې د اوبو راپورته کـېـدل ددې المل 

سول چې هامون هم راپورته سي. هغه ځمکه چې بیخي وچه وه د مې د 

میاشتې په شپږمې نیتې تر دوه فیټو پورې په اوبو کې پټه وه پرځمکې باندې د 

خواجه پورې وه ۀ سي برخه تر کواوبو لمنه په سویل لوري کې د هامون اسا

 چې ټوله په اوبو کې پټه وه. 

ۀ ز کال کې کله چې د گولدسمیت مأموریت له سیمې څخه تـېـرېـد۱8۷2په 

وایي چې هامون د هر ډول وحشي مرغانو په شور او شر ډک دی. خو 

په ۀ ډگروال مک موهن که څه هم ددغو مرغانو غټ شمــېــر لیدلی وو خو نـ

ۀ ـې یادوي.دا احتمال هم له پامه نـئاک شمــېــر چې گولدسمیت هاغه حیرتن

سو غورځوالی چې ښایي له مک موهن مخکې ورکړل سوې شمـېـرې یو څه 
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له حده وتلې شمـېـرې وي او یا دا چې په دې سیمې کې د مرغانو د ژوند 

 کولو کچه لږ سوې ده. 

الس له چنگیزه  مخکې له دې چې د افغانستان سویل د تباهگرو فاتحینو په

ژ( پورې " وران ویجاړ او له استوگنو تش سي چې  –نیولې تر نادر )افشار 

ـې له ځانه د وینو او سرولمبو کرښه پرېښودله" ئ" په دې خونړي تیاتر کې 

که ښارونه نه ول خو کلیو باید ټول هامون پوښلی وو. که څه هم د ښارگوټو 

التړ او اړتیاوو د پوره کولو لپاره  سته خو د مخ په ودې ښارگوټو د مۀ نښې نـ

ددې پر ۀ باید ډېـره ځمکه کارول سوي وي. له همدې امله ده چې د سیند اوبـ

ځای چې په هامون کې هسې بې گټې ولوېـږي او تخبیر سي باید ډېـرې سیمې 

خړوبې کړي. له دې کبله که په راتلونکي کې د هامون د سیند سیستم له علمي 

چې ددې سیند په ۀ سته چې هغه اوبـۀ دمت کې سي شک نـنظره د انسان په خ

]افغان بستر کې بهیږي دا سیمه به بیرته خپلو لرغونو ابعادو ته راوکاږي. 

 برخه[ 5۱جرمن آنالین، دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال،

 

دا یو ډېـره لویه ژوره شیله یا دننه ناسته د ځمکې سطحه ده چې د  : زره گود

نهر په وسیلې ۀ مایلۍ کې واقع ده او د یو ۷0ون د سویل ختیځ په هلمند د هام

چې شیلگ
۱

نومـېـږي ورسره وصل ده. دا لویه شیله تر هامون ال ژوره ده  

سته. مگر په هرو لسو کلونو کې ۀ نـۀ خو د عامې قاعدې په توگه په کې اوبـ

گ په هامون کې د اوبو سطح له یوې معینې درجې پورته کـېـږي او د شیل

گودي ِزِرېۀ نهر ته ورغورځي او دا نهر د هامون اوبـ
2
ته راوړي. دا شیله د  

رسوبي مالگي په پرېـړ قشر باندې پوښلې ده او هم د شیلگ د نهر بستر ده، 

او له ظواهرو داسې ښکاري چې که طبیعي مالگې پسې په ځمکې پورې 

ه دلته محاط دریاب پسې وگرځو نو وینو چې له هامونه راوړل سوې مالگ

ـې هماغسې چې پورته مو وویل د ئترسب کړی دی چې شیلگ او گودزره 

ـې. هغه ئهامون له کله ناکله طغیاني کـېـدلو وروسته دلته راوړي او ټولوي 

چې اوس له هامونه شیلگ ته ورلوېـږي او بیا گودرزې راځي ډېـرې ۀ اوبـ

وبو د راتوییدلو تازه او د څښلو وړ دي، خو کله چې له هامونه  شیلگ ته د ا

تقریباً په ۀ بهیر ودرېـږي نو په لویو لویو غوچوړیو یا ډنډونو کې والړې اوبـ

خالصې مالگې بدلـېـږي او هماغسې چې پورته مو وویل د مالگې یو پریړ 

 ـې رسوب کړی دی. ئقشر لیدل کـېـږي چې د گودرزې په بستر کې 

                                                 
۱
 - Shelag 

2
 - God -i- Zirreh 
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لري، خو ډېـر ستر ۀ نـ کومه وتالرهۀ ظاهراً داسې برېښي چې د گوزرې اوبـ

تــَـوښ یا تبخیر راپورته کوي چې ددې سیمې یوه ځانگړتیا ده او په دې ډول 

له ځانه لـېـرې کوي چې کله ناکله دې شیلې ته راځي. داسې ۀ هغه اوبـ

محاسبه سوې چې یوازې د یو کلن لوی توښ لپاره لس فیټو اوبو ته اړتیا سته. 

 (۱90۶)مک موهن. 

 

 شیله :سر  یا شیلـه 

ـې د سیستان هامون د سیالب ئدا یو لوی ترناو یا یوه شیله ده چې له منځه  

د گوِد زیرې کښـېـوتلې ځمکې ته ځغلوي او ددې شیلې د بهیر ۀ اضافي اوبـ

هغه مهال کـېـږي کله چې  ډېرۍ برخه په فارسي سیستان کې ده. دا یوازې

ړي چې د پاکولو په لړ ـې پر څنډو را واوۀ ئهامون طغیاني سي او هغه اوبـ

ترالسه ۀ ـې له څنډو را اوړي او په دې توگه خوږې اوبـۀ ئکې مالگینې اوبـ

ـې له دوه وو ۀ ئکـېـږي. وروسته  له دې چې سیالب کرار سي نو خوږې اوبـ

 تر درې کالو پورې پاتې کـېـږي. 

 میر ته نـېـږدې ددې شیلې پهۀ ز کال د دسمبر په میاشت کې تپـ۱88۵ِمرک د 

گودر کې له اوبو پورې غاړه اوښتی دی، دی وایي چې دلته په شیله کې د 

فیټه دی او د اوبو ژوروالی دوه نیم  80اوبو د بهیر ارتوالی په منځنۍ کچه 

مایله دی او د اوبو د  3فیټه دی او د اوبو د چټکوالي بهیر په ساعت کې تقریباً 

د سیستان له هامونه تگلوري بهیر هماغسې چې په نقشې کې ښودل سوی دی 

یارډه  ۱۵0ـې ئتر گودې زیرې پورې په داسې بستر کې بهیږي چې ارتوالی 

دی او د رسوبي خاورې څرگندې غاړې لري او د شاو خوا دښتې د سطحې 

ـې گردن ئفیټه ژور والی لري. دلته مشهور  گودرونه  20یا  30له مخې 

د تللي عمومي ریگ )چې له فارسي سیستانه تر سرحد او بحیرې پورې 

میر دوست؛ تر دې دمه د گردن ریگ گودر تر ۀ سړک پر غاړه دی( او تپـ

میردوست ۀ دی او دلته بستر یا بیخ هم عالي دی؛ د تپـۀ ټولو نورو ډېر ښـ

گودر د اوښانو لپاره ځکه سخت دی چې د رسوبي خاورو بیخ لري. څو نور 

ویو لپاره د تیریدو وړ گودرونه هم سته چې د اوښانو او نورو باروړونکو څار

 دي. ۀ نـ

ډېرې ژورې وې ۀ " د تیر اپریل او مې په میاشتو کې په سر شیلې کې اوبـ

ز کال د ۱88۵چې پورې غاړې ورڅخه اوښتل ناشونی ول؛ او ان  اوس )د 

کښته ۀ دسمبر په میاشت کې( د شمال ډېر توند باد له هامونه دومره ډېرې اوبـ

 وې یا دوه وو ورځو لپاره بند کړي."راوړي چې کوالی سي گودر د ی
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په وچو کلونو کې کله چې هامون تر یوې کچې راغونجـېـږي، په نقشو کې 

ښودل سوي چې تل مدام تر اوبو الندې وي، او کله چې گوِد زیره په بشپړ 

ډول وچه سي نو څرگنده ده چې سرشیله هم وچــېـږي؛ دغه مهال ده که 

لور مارش وکړئ نو اړیاست چې له اوبو چیرې له ترخون څخه د لویدیځ پر 

او د فارسي سیستان د استوگنو  درویش پر لور چپ یا منحرف سئۀ څخه د چا

 سیمو سویلي څنډې ته  راواوړئ." 

د پورتني راپور په پرتلې د بریدمن نـپـییر راپور تر یوې اندازې توپیر لري. 

 نوموړی وایي : 

شاه گودر کې له شیلې واوښتم. ز کال د جنورۍ میاشت وه چې په ۱893" د 

 200دلته د سیند بستر تر ډېره وچ وو خو گوِد زیره په اوبو ډکه وه. په هرو 

یارډو کې د تروو یا ترشو اوبو یو ډنډ  وو او په شاه گودر کې تش په  300یا 

څاه گانې وې چې تر ډېره د اوښانو په مرداریو ډکې وې. د سیند په ۀ نامـ

دوه یا درې فیټه ځای وکیندئ زما په باور کوالی سئ بستر کې هر چیرې چې 

سوي شین ۀ ترالسه کړئ. د سیند د دواړو غاړو په څنډو کې شنـۀ تروې اوبـ

څرځای کـېـدای سي. د سیند په دواړو ۀ سوي چې اوښانو ته ښـۀ غزي شنـ

 غاړو کې سیمې تر ډېره لوڅې او شگلنې دي. )ِمرک، نپییر، ییت(

دي تیرې سوي. یوازینۍ ۀ نـۀ کې په دې خوړ کې اوبـ په دې وروستیو کلونو

استثناء په ځانگړو ځایونو کې لکه شاه گودر کې ده چې هلته هم که د اوبو د 

ۀ ترالسه کولو لپاره که کیندنې سوي هغه ان د انساني مصرف لپاره مناسبې نـ

 (۱903دي. )ایس. ایم. 

 

 

  نـیزار :
چې د سیخ سر د کانال په مصب یا  دا د نیزارونو یو ډېره پراخه سیمه ده

ن یسیند اساسي بستر وو. دا سیمه اشککې پرته ده چې پخوا د هلمند د ۀ خولـ

او هاموِن پوزک د هامون له ناور یا له لویې کښینوتلې ځمکنې سطحې سره 

دی، د اشکین او نیزار تر « ِن چخانسوریاشک»نښلوي. د نیزار په ډډو کې 

د اشکین دروي یا نیزارونه په عام ډول لوړ او  منځ توپیر په دې کې دی چې

ـې پوښلی دی حال دا چې په خپله د نیزار د سیمي دروي ټیټ او له ئاشکین 

هندي نوم( او نورو بوټو سره گډ  –ډُب  –)یو ډول واښه دي « غونډ وږي»

دی. د چخانسور له سویل لویدیځه که ورته وگورئ دا پراخه جبه زار د 

د مارگو د دښتې تر لمنې پورې غځـېـدلی پروت دی؛ چخانسور له سویله 
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دشِت سیاه »او « دشِت الر»ختیځ خوا ته تر خاشروډ، شمال خوا ته ځان تر 

 پورې ان تر هلمنده غځوي. « دشت خواجه رباط»او لویدیځ لور تر « پوش

ته د « اشکیِن چخاسور»ز کال د نوامبر په میاشت کې ۱88۴میتلند چې د 

تیځ له شپږ مایلۍ څخه ننوتلی دی وایي : " اشک په خپله د دهدادي د شمال خ

دروي یوه ښایسته بوټی دی چې د څلور مایلو په پراخوالي دلته په دې سیمې 

ـې په گڼ ډول وده کړې ده. دا بوټي اوس رژیدلي او کواړۍ کوارئ پر ئکې 

نصواري رنگ بخښلی ۀ ـې ژور یا تیارئدي چې ټولې دښتې ته ۀ ځمکه پراتـ

او د دښتې د ځمکې سطحه په خپله لږ کښـېـوتلې ده ځکه هم د هلمند او  دی،

دلته ډنډېـږي. د اشک بوټو ته د نیزار د درویو ۀ هم د خاشرود د سیالبونو اوبـ

ـې د مالڅر ئیا نیونو په شان اور اچول کـېـږي چې په پسرلې کې نوې نارونه 

وي دلته باید ۀ ا نـخوراک وي؛ له دې ښکاري چې که سیالب وي یۀ لپاره ښـ

سي. د اشکان په ۀ په کافي اندازې باران وورېـږي چې دا بوټې بـېـرته شـنـ

هکله یو د پام وړ ټکی دا دی چې دا له حده وتلی زیږتوب لري. ما ولیدل چې 

دا ټوله سطحه څارویو ترپښو الندې په خټو او کچړو ډکه کړې وه خو بیا هم 

یل مربعو په اوږدوالي نیغ نیغ درېـدلي دا بوټي د ځمکې پر سر د څلورو ما

ول. ما ته د پلټنۍ په لړ کې وویل سول چې دلته ددې ولسوالۍ لس زره 

پسونه څري. دومره څاروي د کال لویه  ۱۵000تر  ۱2000کورني څاروي، 

برخه په نیزار کې څري، د هلمند د لگن د شمال پر لوړو سطحو باندې هم 

له سیالبه وروسته نوي نودې یا نارونه  پسونه څري. په پسرلي کې کله چې

سر ووهي دا ټول په اشکان کې راټولوي او د دریو میاشتو لپاره )اپریل، مې 

او جون کې( د څارویو خوراک کـېـږي چې له هغو میاشتو وروسته دوی 

کـېـږي." د اشکان د ځمکې سطحه دومره سخته او ۀ بیرته نیزار ته راستانـ

آس پر شا له یو لږ څه ستونزو سره سفر کوالی  ـې دئزیږه ده چې پر مخ 

سئ. په ځانگړې توگه ابراهیم آباد، کنگ یا ناد علي ته که د اوښانو د تگ ښـه 

په نښه سوې الر ونیسئ. خو د الرې په اوږدو کې ددښتی باد یو څه ستومانه 

 کوونکی دی. 

ې چخانسور ته له رسیدلو یو نیم مایل مخکې اشک خالصـېـږي او له همد

ځایه وروسته ان تر حصار پورې ځمکه ټوله کرل سوې ده. دلته د اوبو لگولو 

بې شماره خندقونه سته خو ویل سوي چې د ځمکې حاصالت تر ډېره د 

 سیالب په اوبو پورې تړلي دي." 

 ِمرک الندې معلومات لیکلي دي : 

ـې ښکاري په هیڅ ډول حاصلخیره ئ" نیزار هماغسې چې له بڼې او نوم څخه 

ده. دروي ښه کټبون او بوریا ورکوي او ۀ یا محصول ورکوونکې سیمه نـ
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هماغسې چې پورته وویل سول د کورنیو څارویو د مالڅر لپاره فوق العاده 

د درویو ۀ څړ ځای دی. لویې لویې رمې او ددوې کوچیاني پووندگر شپانـۀ ښـ

په استوگنې دي. کورني څاروي په پسرلي او دوبي کې  –په منځ کې تل 

درویو کې څري او د سیالبونو پر مهال خپلې رمې د لویو لویو جبه زارونو 

ـې پیایي. په مني کې دروي سوځول کـېـږي او نوي ئپټیو ته بیایي او هلته 

نارونه او نودې او بوټي پووندې په حاصلناکه ډول ډکوي او په همدې دلیل ده 

لیرې ځایونو څخه  چې رمه وال پووندگر خپل کورني څاروي له ډېـرو لیرې

استوگنې وگړي له درویو جوړو جونگړو کې  –نیزار ته راوړي. د نیزار تل 

ژوند کوي او خپل غالت د چخانسور د سیستان له کلیو څخه اخلي. د کورنیو 

څارویو څښتنان  د درمندونو پرمهال خپل غوایي او نور، کروندگرو ته  

وایي پر سر د جواورو  د ددرمند کولو لپاره کرایه ورکوي او د هر سر غ

سیره غالت اخلي او که قبله کې په کرایه سي نو د  ۶ټکولو لپاره د ورځې 

انگلیسي َمونډه( دوی اخلي. دوی  8سیره ) ۱0محصول د هر خروار پر سر 

د ژیړو غوړیو پریمانه او لویه پیمانه سیستان او فراه ته لیږدوي او د ټولې 

ي. ویل سوي چې د نیزار د سیمې غوایان سیمې لپاره قبله یي غوایي برابرو

پورې، تر کندهار او ختیځ « ژ –شینډنډ »کله ناکله ان شمال ته تر سبزوار 

ۀ نسل ښکاري، واړۀ پورې د پلورلو لپاره لـېـږدول کـېـږي. دا غوایان د ښـ

دي خو ټنډکي او پیاوړي دي. ددوی رنگ معموالً تور وي. ښکاري چې د 

یال بیلو کډوالو قومونو څخه وي چې د تـیرېـگرو د نیزار پووندگر دې له ب

لپاره ۀ ـې دغو جبه زارونو ته د ځان د خوندیتابـئپرله پسې تیریو له ویرې 

پناه راوړې ده. ددغو قومي ډلو د څانگو نومونه په دې ډول راپور سوي دي : 

پیرایباره، کندا فقیرا، گمزه، شیخ حسیني، سنگلیچي، رکشاني، گونډه، ده 

ه، بـُـزي، کوهکن، کریم کـُشته، سروني او گال بچه. ددوی اکثریت شیعه مرد

ـې د سیستان اصلي اوسـېـدونکي وي. ئتاجیکان دي او ښایي یو شمـېـر 

رکشاني او سروني ظاهراً د بلوڅي طوایفو څانگې دي. ډېـره گرانه ښکاري 

ق شمــېــر چې د نیزار د اوسیدونکو د کورنیو څارویو د شمــېــر په هکله دقی

تر السه کړو. دغه الندیني معلومات باید لږ په احتیاط ومنل سي؛ دغه 

معلومات یوازې د نیزار د ختیځې برخې په هکله دي چې زموږ )برتانویانو( 

 د مارش په الرې کې راتلل : 

 

 د کورني څارویو شمــېــر د کورني څارویو د څښتنانو نومونه

 سره ۷00 کلبالي بلوڅ : لري

 2۵00 نډا قومي څانگهکو
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 ۱000 کوهکن قومي څانگه

 ۶00 کریم کشته

 ۱۵00 رونياس

 2000 مراد خان بلوڅ

 ۱۵00 سید جالل الدین

 220 شاه ولي گزمه

 200 شانيخر

 ۶00 بچه قومي څانگهه گل

 ۵00 ښادي بلوڅ

 ۶00 څرگند، ده مرده څانگه

 ۱۵00 پیرای، د نیزار د وگړو ملک

 

لیې ایښودلو حق چې پووندگر په کې خپل څاروي په نیزار " د پووندې د ما

کې وپیایي او مالیه ورکړي یو ځانگړی امتیاز دی. ابراهیم خان د هر څاروي 

سیمې او نیږدې شاو خوا ۀ پر سر یو غیران له هغو پووندگرو اخلي چې دد

څخه دا امتیاز ۀ دۀ سته چې افغانان به لـۀ کې خپل څاروي پیایي. شک نـ

او په خپله به مالیه راټوله کړي. فارسیان د نیزار په فارسي خوا کې  واخلي

ـې ټولوي تصدیق ئخپل مالیات ټولوي. د مالیې هغه اندازه چې فارسیان 

ـې تر شلو زرو ئسي، خو په تخِت شاه کې ویل سوي چې مالیه ۀ کـېـدالی نـ

یي : " ( روپیو پورې په کال کې رسـېـږي." میتلند وا8000غیرانو ) 20000

آنې مالیه ایښې ده."  8امیر په پووندو کې د هر مال پر سر د کال یوازې 

 وگورئ : هامون. )میتلند. پیکاک. ِمرک(

 

 : دهاروت رو

دا هغه سیند دی چې د صابري هامون له وروستۍ شمالي څنډې څخه د هلمند  

بستر ته ورغورځي. ددې سیند پورتنۍ برخه به د هرات په توگ کې د 

ندادَرسک
۱

کاه له ولسوالۍ څخه په ۀ تر عنوان الندې شرحه سي. دا سیند د قلعـ 

تـېـرېـدلو له یو بل سیند سره یو ځای کـېـږي، دا سیند د غرغري سیند دی چې 

د سربیشه او دو روح د دَرو له اوبو جوړ سوی او له لویدیځ لوري هاروت 

 روډ ته ورلوییږي. 

                                                 
۱
  - Adraskand ادرسکن : 
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مایله د هاروت شمال ته  ۱۶ـې ئي یو هاروت په دوه وو کانالونو ویشل کـېـږ

مایله پورته دی. د دښتې یوه ځمکني مقطع چې د  8ـې له دلتا څخه ئاو بل 

مایل په ارتوالي ده لکه د فانې یا پاڼې په ۀ شپږو مایلو په اوږدوالي او د یو

شان ده چې دا دواړه څانگې له یو بل څخه جال ساتي. ورپسې دا دواړه څانگې 

ه وو مفرونو له الرې چې په دواړو خواوو کې غیر قابل خپلې مخې د دو

 اشتباه گرنگونه دي هامون ته اړوي. 

سروې کوونکی قدیر/قادر شریف چې د دښتې له څو موقعیتونو څخه د 

هاروت د سیند انشعاب له پاسه لیدلی دی وایي چې وړاندې شمال لور ته که 

ي کـېـږي او بیا په ال وگورو گړنگونه د ختیځ او لویدیځ په خواو کې کوچن

ـې هاروت روډ ئنور لوړوالي تر یوې تنگې دښتې راتاویږي چې په منځ کې 

بهیږي. د دښتې بستر به ظاهراً د رس له خاورې وي خو په ځینو ځینو 

ځایونو کې د د ډېرې مالگینې ښورې نښې ښیي او د دښتي غز او د زمۍ 

د غز د بوټو کرښې په بوټي لږ لږ په کې ښکاري. په خپله « علف شور آب»

 څرگنده ښیي چې دلته د اوبو بهیر راځي. 

لپای»د درویش حسن زوی چې د روډ ددلتا  یا د 
۱

ملک دی ویل چې چې «   

د آتش خانې غرونه چې نوموړی هر پسرلی خپل پسونه هلته لیږي د سیند د 

 مایلۍ( کې دي.  8فرسخۍ ) 2لویدیځ په 

نورو معلوماتو لپاره وگورئ :  هکله د ال د سیمې یا د روډ د دلتا په« یلپ»د 

 (۱90۴ی. )ایس. ایم. تییت. لپ

سیند نوم دی چې د خپل ځړوبی یا آبشار بستر ته ۀ : دا د یو غـُـرغـُـري 

ورلویږي او له لویدیځ لوري هاروت روډ ته بـهـېـږي. ویل سوي چې دا سیند 

جوړ سوی دی  د یوځای کـېـدلو له ټکي څځه« روِډ میل»او « روِډ شور»د 

 چې نوموړي دواړه سیندونه د فارس له دَرو څخه سرچینه اخلي. 

چې له دې سینده هاروت روډ ته رسـېـږي یوازې د درندو ۀ هرې هغه اوبــ

دي. مخکې له دې چې په شرکـُهک کې له هاروت سره یو ځای ۀ بارانونو اوبـ

ی چې هلته تر ځمکې الندې ورکې کـېـږي، یو ډېـر مشهور ځای دۀ سي اوبـ

 د خوښې ځای دی. ۀ یوه څاه سته او دا ځای د شپنو د زړ

د غرغري په دواړو خواوو کې دښته د ښکار لپاره مشهور ځای دی او د 

او گوره خرانو د تگ راتگ ځای دی. )ایس. ایم. تییت، « غزاالنو»هوسیو 

 ۷یو ځړوبی یا آبشار د خاشروډ د لویدیځ په ۀ د غرغري په نامـ(. ۱90۴
 کې واقع دی. ۶2 – ۴۵، 3۱ – 30لۍ کې په مای

                                                 
۱
 - Lapai 
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 : اشکین عام

" اشکین" په حقیت کې د نیزار یوه څانگه ده. نیزار اوس وچ دی خو د 

ـې ورسره وصلوي او د خواجه ُرباط او خواجه گیرک ئځمکې ژبه یا مماس 

تر منځ لوړه سطحه تر اوبو الندې وه. له هغه ځایه چې زه والړ وم ما ته 

وه چې چخانسور د اوبو په نـېـږدې ژۍ کې واقع دی نو  له داسې ښکاره س

ۀ کله چې په ما پسې پیکاک هلته تللی دی هلته اوس باید ال نورې ډېرې اوبـ

 وي."

لري او په خال خال ځایونو ۀ انچه اوبـ ۶د اشکان شیله اوس په اوسط ډول 

ال دي. خاشروډ د چخانسور د شمۀ کې ان تر دوه وو فیټو پورې ژورې اوبـ

لویدیځواله لوري په لرلو بهیږي چې په  -په یو نیم مایلۍ واټن کې د سویل 

اشکنیک کې ځان ورک کوي. بومي وگړي وایي چې اشکینک اوس تل په 

ز( د وچکالۍ له کبله وچ وو او ۱902اوبو کې پټ دی خو پروسږکال )

ډېـري بلوڅان چې د اوبو پر غاړو استوگن ول سیمه خوشې کړه، خپل 

ـې واخیستل او پرشیا )فارس( ته کډه سول. په پسرلي او ددوبي په ئڅاروي 

لومړیو کې کله چې هلمند او خاشرود سیالبي وي اشکین په اوبو ډک وي. په 

د سیمو له گرد چاپیرو کورنو څخه کورني ۀ لږ کـېـږي او شپانـۀ جون کې اوبـ

ي. ویل ـې راولئڅاروي راټولوي او د اشکین په څنډو کې د پیولو لپاره 

مایلو په واټن له لویدیځه تر ختیځه ډنډ دي. )س. م.  ۱۴د ۀ کـېـږي چې اوبـ

 (۱903ونلیس 

 : اشکینک

مایله پورته د یوې  ۱3د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې له چهاربُرجک څخه   

ز ۱88۴ـې په ئکنډوالې حصار یا کال نوم دی. ښاغلی پیکاک چې دغه سیمه  

 او همدا شان له سړکه په اوښتلو نورې کال گانې کال کې لیدلې وایي :" دا کال

غیر عادي سیالب په ترڅ کې ورانې سوې. ۀ د ملک حمزه خان پر مهال د یو

دا کال تر لمر الندې له پخو سویو خښتو څخه جوړه سوې او یو شمــېــر نیم 

دایروي یا هاللي کارونه په کې سوي دي. ددې کال د باندنیو دیوالونو او 

والونو ډېـرۍ برخه ال تر اوسه هم والړ دي. دې کال ته نـېـږدې د دداخلي دی

سنجرانیو د استوگنې یوه سیمه سته چې په کوډلیو او له خټو جوړو جونگړو 

ـې غنم دي ئکې ژوند کوي. دلته د پام وړ کرهڼه سوې ده چې ډېـرۍ برخه 

چې هم په همدې سیمې کې او د ټول سړک په اوږدو کې کرل سوي دي. د 

شو اټکلوالی خو دا ویل سوي چې دوی غنم ۀ ـې نـئني حاصل اندازه کل

ـې ئپلوري او هغه شمــېــر غنم چې ددوی له اړتیاوو پورته وي نو په قافلو 

سنجراني کورنیو  پلوري. ددې ځای مشر شاه گل خان دی. په اشکینک کې د
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گډون(  د کوچني کلي پهۀ ځای او د اشکینک په نامـۀ مجموعي شمــېــر )ددغـ

ممه ساني»او « تاوکي»کورنۍ دی. یو شمــېــر  ۱00
۱

هم دلته ژوند کوي. « 

 دلته څو سوه پسونه او وزې هم لیدل سوي دي. 

ز کال کې یو شمــېــر فارسي سرتیرو اشکینک له سیستان څخه ۱8۷2په 

کال موږ ته وویل سول چې د سیمې گردچاپیره ځمکې د ۀ ونیو او په همدغـ

په جونگړو او د جوارو د « ژ -د بلوڅانو یو قوم دی  –څانو زبر دستو بلو»

څخه « مله خان»کاله مخکې له  ۴0کرکیلو په پټو ډکې وي، دا بلوڅان چې 

 ـې استوگنه غوره کړه.  ئشړل سوې ول نو دلته 

ز کال کې هغه مهال چې برتانویانو ۱8۴2 – ۱839دا باید په یاد ولرو چې په 

ې هم ونیو، زموږ د معلوماتو له مخې دغه مهال په ـ« ئمله خان»کندهار ونیو،

قومي مشر استوگنه لرله چې بیا کرکیله په ۀ یوۀ  اشکینک کې د جبار په نامـ

راوستلي « ممه ساني بلوڅان»جبار له ځان سره یو شمــېــر ۀ کې وسوه. دغـ

ـې یوه وړوکې « ئزبر دست»ته چې « ممه ساني بلوڅانو»ول. ښایي همدغو 

گه ده بې تفاوته وه چې د برتانویانو څنگ ته پاتې سي، له هغوی فرعي څان

ـې مرسته ترالسه کړه او دیخوا کښته راغلل او دلته په اشکینک کې ئڅخه 

 میشت سول. )بیلو، گولډ سمیټ، پیکاک(

تنه وگړي ول. دوی  ۴80کورونه او  ۱00کلي کې ۀ ز کال کې دغـ۱903په 

اوښان درلودل. کرنیزه  20او  پسونه او وزې 300کورني څاروي،  3۵0

خرواره غالت  ۱۵ـې نیږدې ئقلبې ده او هره قلبه ځمکه  ۴0ـې ئځمکه 

نهر خړوبیږي چې د خجو ځمکه ۀ حاصل لري. د کلي کرنیزه ځمکه په هماغـ

وي له سینده په پښو د پورې غاړې ۀ خړوبوي. کله چې هلمند سیالبي نـ

ای ِسردار، شاه گل خان بلوڅ دی. اوښتلو لپاره دوه ځایونه دلته سته. ددې ځ

 (۱903)ایس. ایم. ، ونلیس، 

 

  : [84]ماخذ:بخش تراخو : تره خون
خان د  د یوې یوگړې منفردې خاورینې غونډۍ پر سر یوه کال ده چې د کمال

او سم حالت ۀ مایلۍ کې واقع ده. دا کال ال تر اوسه په ښـ 2۱بندر د لویدیځ په 

ز کال د دسمبر په میاشت کې لیدلې ۱88۵د  ـېئکې ده. مـِرک چې دا کال 

 وایي: 

لیدلی دی او د خامو خښتو پریړ « بُِرش»" د غونډۍ ډډو یو عمودي تراښ یا 

ـې په یوې اندازې د ځمکې له سطحې څخه ئدیوال لري چې ُشرفه یا کټاره 

                                                 
۱
 - Taokis and Mamasanis 
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ټینگ ۀ فیټه پورته تللې ده؛ دا غونډۍ له شمالي اړخه ټیټه ده، دا په یو ۱00

ـې په خښتو معماري سوې ده. د کال ئا تکیه گاه ډډه لگوي چې مخه بسرج ی

لویه دروازه د کال په شمال ختیځ کې ده. بسرج یو لوی دهلیز لري چې 

ـې کوټې دي او ظاهراً غوجلونه دي؛ د کال د سویلي پای او بسرج ئورالندې 

که تر منځ ډېر همواره ځای سته چې د ورانو ویجاړو جونگړو په پاتې شونو ډ

کورنیو ژوند کړی  300ده او له ظواهرو ښکاري چې دلته باید لږ تر لږه 

وي؛ د کال سویلي برخې له خپلو ظواهرو وایي چې دلته باید ددې ځای د مشر 

شخصي کوټۍ وې؛ او یو جومات لري. د نښو له مخې د ښځو کوټې په آسانۍ 

ی او ورته ډېر سره موندلی سو، یو حمام ال تر اوسه په عالي حالت کې پاتې د

نـېـږدې یوه څاه ده چې اوس وچه ده او د ورانو ویجاړو په پاتې شونو نیمه 

د څاه له خولې اخیستل کـېـدې او یا هم یو ستوغ ۀ ډکه ده، له دې څاه څخه اوبـ

اخیستالی سوای. د ۀ ـې اوبـئآسانه ځای ورکښته سوی چې د څاه له تل څخه 

او کاللي لوښو د ماتو ټوټو په پاتې شونو ـې د چیني ئکال  مرکز او پاک ځای  

وینم چې دې کال دې اور اخیستای وي او ۀ پوښل سوی دی. زه داسې نـښـه نـ

یا اور ورته اچول سوی وي. ددغو جونگړو چتونه او د خلکو د راټولیدو 

ۀ دهلیز یوازې رالویدلي دي؛ او حمام خو بیخی داسې پاتې دی چې چا الس نـ

ایي چې ددې کال استوگن وگړي درې نسله مخکې په دی وروړی. بلوڅان و

ته کډه سول چې هلته اوس د تراخونیانو په « َسکـَـاله»فارسي سیستان کې 

سي والیالی. ۀ یادېـږي، خو دا چې ولې دوی کډه وکړه هیڅ څوک څه نـۀ نامـ

د تراخون په گاونډ کې ال تر اوسه د ورانو ویجاړو قبرونو پاتې شونې، د 

نښې سته." « خوش خانو»پاتې شونې او د تفریحي کورونو  بادي ژرندو

 )ِمرک(

مایله اوږد دی او په خپلو اوبو یوه محدوده سیمه  ۷د تراخون اوسنی کانال 

خړوبوي، حال دا چې د تراخون زوړ کانال یو مهال د دې سیمې یوه پراخه او 

« ژ –افشار »چنگیزه نیولې تر نادر شاه  لهحاصلخیره ساحه خړوبوله؛ خو 

پورې د  ورانکارو یرغلگرو او د هغوی له یوې مخې بربادیو وروسته ددې 

ۀ سیمې وگړې دومره ناتوانه، ستړي او لږ سول چې   نور څوک ورته پاتې نـ

سول چې دا کانالونه او ځمکې په خپل نظم وساتي، او هم سیالبونه او د شگو 

  مقاومت کوي. د توفانونه نورې ستونزې دي چې د انساني هڅو پروړاندې

د اوبولگولو هغه کارونه چې پخوا موجود ول کـېـدای سي بیرته ورغول سي 

او اورېـدل کـېـږي چې د سیستان فارسیان شکایت کوي چې گڼې افغانان په 

کوي، او د ځمکو د حق له اړخه دا ددوی ځمکې وې چې ۀ دې هکله هـېـڅ نـ

 اوس په افغانستان اړه لري.
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خون په دې ستایي چې دا ځای د رستم د زوکړې ځای سیمه ییز روایات ترا

هکتارو پورې خاوره وي چې د کښت  30000تر  20000دی. دلته ښایي له 

لپاره مناسبه ده. دا ټوله رسوبي خاوره ده، سره له دې چې اوس پریښودل 

سوې چې په دښته واوړي خو دا ځمکې یو مهال ښې او حاصلخیزې ځمکې 

ادعا ثبوت ورکوي.)ایس. ایم. پاتې شونې ددې  وي ځکه د لرغونو مهالونو

کنډوالې ښیي او هم یوه دښته ۀ په نامـ« تَرقوۀ خرابـ»(. اوسنۍ نقشې د ۱90۴

 ـې لیکلې ده : دشِت تَرخو یا تَرخون.ئښیي چې په څو ډولونو 

 
 :[59]ماخذ: بخش  مادِر پادشاهۀ قلعــ

لمند د سیند پر کیڼې مایله کښته د ه ۱۵فیټه. له رودباره  ۱۴۶0لوړوالی : 

حصار کنډوالې دي. ددې حصار د دیوالونو د پام وړ برخه ۀ غاړې باندې د یو

ـې گـنـبدې ده. دا حصار د سیمې په چم ئال تر اوسه والړه ده او دننه برخه 

گاونډ کې د نورو موندل سویو او لیدل سویو کالگانو په پرتلې د معماري د 

ظاهراً ښکاري چې دا ځای د یو شمــېــر  او سترو مهارتونو نښې نښانې لري

مدعیاتو ځای دی. بیلو وایي : ویل سوي چې دا د کیخسرو استوگنځی وو خو 

دی. نوموړی افسر ۀ میتلند په خپل نظر د بیلو له دې خبرې سره موافق نـ

حالت کې پاتې دی او ۀ یعنی میتلند وایي : " دا د نورو ځایونو په پرتله په ښـ

ر څخه د عادي کال بڼه لري. د کال یا حصار شکل مستطیل دی له باندني منظ

یارډو کې ده. دا کال  ۱20یارډه په  ۱۶0لري او ۀ لویدیځ پراتـ –او په ختیځ 

په هماغه دودیز ډول په لمر کې له وچو سویو خښتو څخه جوړه سوې ده او د 

 یوې نـه چندان لوړې سطحې پر ژې والړه ده او ظاهراً داسې ښکاري چې د

 2۵ـې چې له دننه اندازه سوي ئغونډۍ پر سر دې جوړه سوې وي. دیوالونه 

فیټو  ۶تر  ۵فیټه لوړوالی لري او د دیوالونو پاس د سرونو په ځای کې له 

 ـې په شمالي ډډه کې ده. ئپورې پرېـړ دي. دروازه 

ـې څو ئد کال دننه ظاهراً په لویو لویو انگړونو ویشل سوې ده. لویدیځ لور ته 

ـې ال له ډېـرو وختونو دننه رالوېـدلي ئوټې دي چې گنبدې لري خو چتونه ک

سته چې دغو کوټو د ماڼۍ د کوټو بڼه درلوده چې د دننه فضا تر ۀ دي. شک نـ

ً د  بڼه خپلوي او بیلو « راهبه خانې یا دَیر»نیمایي پورې غځـېـدلي او تقریبا

داسې به وي، خو زما ـې جومات بولي، او ډېر احتمال هم سته چې ښایي همئ

په فکر کې د ډېـرو ځانگړتیاو موندنه وه. زما ذهن ته داسې رالویږي چې 

وه. ددې دربار شمال او سویل تر منځ یو « زنکه خانه»ښایي دا به کومه 

وي ویشل ۀ ـې په نورو برخو نـئداالن تیر سوی دی او ښایي دواړه اړخونه 

پزانو استوگنځایونه به ول.  د سوي او ممکن د ندیمانو او مزدورانو او آش
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د اُریب  سویلي اړخ په اوږدو کې او د لویدیځ په نیمایي اړخ کې دننه دیوال

ـې د اصلي ئشوې شگې غونډۍ ته ورته دي چې په سویل ختیځه برخه کې 

دیوال سرته ختلې ده. دیوال په شمال ختیځ گوټ کې او همدا شان د انگړ د 

سته ۀ . له باندني اړخه د کوم خندق نـښه نـدروازې لویدیځ ته چاوده کړې ده

خو کال هم ختیځ او لویدیځ، هم غونډۍ گانې او د ټولې ودانۍ پاتې برخې تر 

 ښایسته ډېـر ځایه غځــېـدلي دي. 

لري، خو دا ۀ دغه ورانې ویجاړې کنډوالې د کوم ستر لرغونتوب ظواهر نـ

ودانه سوي وي. په  امکان سته چې د کومې ال لرغونې ودانۍ پر ځمکې باندې

ـې په دیوالونو کې ئدغو کنډوالو کې د پخو خښتو ټوټې پرتې دي او هم نښې 

ښکاري. موږ په غرمه کې د اتموسفیر د سنجولو آله په ودانۍ کې دننه 

درجو کې ودریدله او لوړوالی  3۷اعشاریه  28ـې په ئکښـېـښودله  او ستنه 

ازې مقابل لوري سړک باندې فیټه وښود. د عمومي درو ۱۴۶0ـې نـېـږدې ئ

فیټو د لوړوالي  30کښته وښودله او د  ۱00پر  3ـې ئمو چې ولیدله درجه 

یادېـږي، او ۀ په نامـ« پادشاه د مور د کال»توپیر مو ولید. دا چې ولې دا کال د 

ـې موندنه ناشوني ئدا کوم پادشاه وو، او یا دا به کوم پادشاه وي اوسمهال 

په قطعیت څرگنده ده چې دا ودانۍ د کیخسرو )ستر ښکاري. خو یوه خبره 

ده. ۀ دا ، بلکه هغه عصر ال بیخې نـېـږدې نـۀ ده، نـۀ کوروش( د مهال نـ

کورونو  30ز کال کې دلته د سنجراني بلوڅانو  د ۱903)بیلو، میتلند(. په 

 ۵0کورني څاروي،  ۷0ـې درلودل. دغو خلکو ئتنه وگړي  ۱۱0کلی وو چې 

 ۱8قلبې ځمکه درلوده چې هرې قلبې  ۴اوښان او  ۴0، پسونه او وزې

 دلته یو گودر هم وو. )ایس. ایم. ونلیس(ۀ. خرواره حاصل کاو

 
 

 :[برخی54،53، 5۲افغان جرمن آنالین،]ماخذ: ( هلمند : )روډ

)سمه تلفظي بڼه : هــَــلـمـَـنـد( : دا سیند پینځه بنسټیزې څانگې لري : کج یا  

غنداب، تــَـرنـَک او ارغستان.  دا سیند د افغانستان د خود روډ، تیرین، ار

په ځان کې راټولوي. هلمند د لرغونو ۀ ټولې سویل لویدیځې برخې اوبـ

ایتیمـَـنـِدر»مهالونو 
۱

درنگیوس»یا « 
2

اونۍ له »دی چې د کابل والیت د « 

سر راپورته کوي او د سویل لویدیځ لوري په نیولو له هزاره جاتو « کوتله

                                                 
۱
 - Etymander 

2
 - Drangius 
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دیراوت»رېـږي او بیا د کندهار والیت د تـېـ
۱

)دهراوټ( ولسوالۍ کې ځغلي « 

والیت د زمنیداور ولسوالۍ ته ورننوځي. بیا د سویل  ]هلمند[او بیا د فراه

لویدیځ عام لوري په نیولو سره د خواجه علي پر لور بهـېـږي، له دې چې دا 

ري په نیولو د الش سیند لویدیځ ته د کمال خان بند ته ځي او بیا د شمالي لو

جوین هامونونو ته ځي نو په دې توگه د فراه تر ټول والیت له ټولو درې 

کې د  واړو خواوو گرد راتاویږي. ویل سوي چې هلمند په لرغونو مهالونو

پر لور سویل لویدیځ بهیر درلود او روایات وایي  هزر کمال خان له بنده د گود

 ې وگرځـېـد. چې کیُخسَرو په دې اوبو کې په کښتۍ ک

د هلمند نهرونه چې ددې سیند د بهیر په نیږدو شاوخوا کې واقع دي د څـېـړنو 

پورې موضوع ده، خو ښایي د پوځي څـېـړنو له اړخه چندانې د ۀ لپاره په زړ

 وي. ۀ اهمیت وړ نـ

 

ز کال کې سیالب له لویدیځه منشعب سوی کوچنی کانال ډېر پراخ ۱88۴په 

کال کې بل کانال ددې باعث سو چې هلمند خپل  ز۱89۶کړ حال دا چې په 

پخوانی بهیر چې نادعلي ته نـېـږدې وو او ورپسې د سیخسر کانال ته روان 

 وو، شا ته پرېـږدي او خپل لوری بدل کړي.

نور وړاندې لویدیځ لوري ته د  په دې سره هلمند د خپلو اوبو عمده برخه ال

ولـېـږدوي. له دې د چې د  ته چې مخکې یو مصنوعي نهر وو« ریون روډپ»

ز( کال کې گولډ ۱8۷2افغان سرحدوو او په ) –د فارس « هلمند اصلي بستر»

مهاله یوازې له ۀ ـې ستونزې زېـږولي دي چې له هغـئسیمټ ټاکلی وو اوس 

لـېـرې لیدل کـېـدلې. زړو کانالونو یوه مثلثي ځمکه جوړه کړې ده چې )میان 

 ډوکو په اختالفاتو اوښتې ده. کنگي نومـېـږي( او اوس د زړو ه

 ابعاد : 

میتلند د هلمند د ابعادو په هکله له گرشک څخه کښته وایي  :" د اوسني بهیر 

یارډو پورې دي. ژوروالی  200تر  ۱00وي له ۀ ارتوالی کله چې سیالب نـ

ـیدوالی سم په ندرت له شپږو فیټو پورته ئـې چې زه تر ممکنه حده پورې تائ

او د  2ـې له ئباندې له سینده د پورې اوښتلو غاړو گودرونه ځي او په پښو 

                                                 
۱
 - Derawat 
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ز کال کې د ۱903فیټو پورې دي". هغه پلټنې چې په  3فیټ ربعې تر 

سیستان د حکمیت مأموریت ترسره کړي څرگندوي چې ډېر په ندرت کله 

فیټو پورې ژور والی ومومي، البته په دې کې استثنایي  2ناکله څوک تر 

 شمـېـرو. ۀ ز کال وچکالي سته چې هغه ورسره نــ۱902کلونه لکه د 

ز کال د فبرورۍ په میاشت کې له خواجه علي ۱903ډگروال مک موهن د 

)قات کـېـدونکي( کښتۍ کې د هلمند د سیند کم عمق ترینو  «بیرتون»څخه په 

د اوبو ژوروالی یو نیم فیټ وموند خو ورسره دا مني ۀ ځایونو ته الړ او هغـ

 وي. ۀ وړي د سیند په اساسي بهیر کې پاتې سوې نـچې ښایي نوم

د سیند د ټول کوزني بهیر د اوږدو په بیخ کې ان د کوهک تر بنده یا د  

 سیستان تر بنده پورې ښایي شگې یا ټینگ کاڼي وي.

 د اوبو حجم : 

 -۱903ـیوي معلومات ښاغلي وارډ د ئد سیند د اوبو د حجم په هکله احصا

 سیستان د مأموریت په ترڅ کې راټول کړي دي. ز کلونو پورې د ۱90۵

ز کال د هرې میاشتې د ورځنیو اوبو ۱903د هلمند د اساسي سیند په هکله د 

تشولو منځنۍ کچه یا حد وسط یوازې د سیستان د بند یا د کوهک له بند پورته 

 په الندې ډول وو: 

 ۶۱3۵ جوالی ۴000 جنوري

 3330 آگست ۴۵00 فبروري

 ۱893 تمبرسپ ۶۷۷8 مارچ

 2080 اکتوبر 2۶۱۶۵ اپریل

 2۵۴3 نوامبر 38۷۵9 مې

 2۷03 دسمبر ۱۶۵۴۱ جون

 

ورکړل سوې شمـېـرې فیټ مکعب په هره ثانیه کې ده. په هزاره جاتو کې 

 واوره په اپریل، مې او جون کې ویلي کـېـږي. 

په مساوي ډول ویشل سوي وي( ۀ په ورځنۍ توگه د کلني وسط )یعنی که اوبـ

کوسک د اوبو  –فوټ په ثانیه کې ۀ یعنی برابر به یو –)کوسک  9. ۶۱۶ید با

 ژ( وي.  –اندازه کولو یو واحد دی. 
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 د اوبو د سطحې کمـېـدنه یا ټیټیدنه : 

د اوبو د سطحې د ټـېـټـېـدنې په هکله الندیني معلومات هم د سیستان د 

 : ز کال ۱903مأموریت ښاغلي وارډ له پلوه وړاندې سوي دي، 

 ۴۱3۶ز کال د فبرورۍ د میاشتې په اتمه نیټه( د۱903په خواجه علي کې )د 

کوسکه د اوبو تـشـېـدل په درې نیم مایلو کې، د ټـېـټـېـدو یا لویدلو سطحه په 

ـې لس نیم فیټه په ئمنځني ډول دوه نیم فیټه په مایل کې وه. تر ټولو لوی هغه 

 اټن کې وه :فیټو په و ۱000مایل کې وه خو دا یوازې د 

ز کال د جون په میاشت کې له سینده بیا کتنه وسوه، دغه مهال سیند د ۱903د 

ځایه ۀ ـیه له همدغـئتشولې. دا احصاۀ کوسکه اوبـ ۱۵000سیستان په بند کې 

مادِر پادشاه څخه په لنډ واټن کې ده؛ ۀ ماشي پورې سوې چې له قلعـۀ تر پوز

 راکړې :  دغې کتنې الندنۍ ارقامي پایلې په الس

لویدنه )فیټ په هر  مایل 

 مایل(

میر ۀ له پوزه ماشي تر قلعـ

 ً  تقریبا

3۱ ۶ – 2  

میر تر دوِم کالن ۀ له قلعــ

 ً  تقریبا

28 8۶ - ۱ 

له دِوم کالن تر بند سیستان 

 ً  تقریبا

۱۶ 92 - 0 

له پوزه ماشي تر بند سیستان 

 ً  تقریبا

۷۵ 09 - 2 

 

 چټکوالی :  

مایل ۀ کې په ځینو ځایونو کې کمـېـدنه په یوۀ ر په اوږدوالـد سیند د اوبو د بهی

کلونو کې د سیستان د مأموریت غړی وارډ  ۱90۵ – ۱903فیټه ده. په  ۶کې 

د هلمند د اوبو د بهیر د چټکوالي په هکله وایي هر څومره چې شیوه والی 

یند کوچنی وي او د سیند بستر پراخ او کم عمقه وي یا شیوه والی لوی او د س

بستر تنگ او ژور وي نو ددغو ټکیو په پام کې نیولو سره د چټکوالي 

مایلو په ساعت کې دی : خو هماغسې چې قاعده ده  ۵تر  2ـې له ئحداعظم 
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که شیوه والی هر څومره لوییږي د سیند بستر ورسره پراخیږي او اوبه کم 

د مقاومت پر عمقه کـېـږي. دا هیله باید ولرو. کله چې چټکوالي د هغو موادو 

شکل ته ۀ وړاندې چې کانال جوړ سوی ډېـر وي نو کانال تر هغو چې هغـ

ـې مقاومت وکړي د موادو وړل یا مینځل دوام ئرسـېـږي چې پر وړاندې ۀ ونـ

مومي. د همدې کار لپار ده چې د اوبو بهیر خپل ارتوالی ډېروي او کم عمقه 

لو چټکوالی موندلې چې د کـېـږي. " ما په خپلې برخې کې د اوبو د تشـېـد

مایلو په ساعت کې پورته چټکوالی نه لري خو  ۵کوسکو تشیدل له  ۴0000

مایلو چټکوالی په ساعت کې حد ورته په پام  3غوره به دا وي چې هماغه د 

 کې ونیسو."

د درې مایلو او د   کوسکه سیالب ۷0000د سیند د تنگو ناوو په برخو کې د 

فیټو شیوه توپ په فیټ کې  2ه ساعت کې په مایل د ثلث په چټکوالي پ

 (.۱90۵ – ۱903واوښت. )ایس ایم وارد 

 د کښتۍ چلولو وړتیا : 

د هلمند په سیند کې د کښتۍ چلولو وړتیا له گرشک څخه پیل کـېـږي او 

کوالی سو ووایو چې له گرشکه د سیستان تر بند پورې دا سیند د کښتۍ چلولو 

د سیستان بند نړېـږي او دړې وړې سي،  وړتیا لري. په سیالبي فصل کې

ډېـرې پیاوړې کښتۍ ته اړتیا ده چې د اوبو د پیاوړي بهیر په مقابل لوري کې 

ز کال د اکتوبر په میاشت کې په دې سیند ۱88۴بـېـرته راوگرځئ. پیکاک د 

کې کښته له خواجه علي تر هامونونو پورې سفر کړی دی. دی وایي :" که د 

ـې ووایم، نو وینو چې له څه ناڅه پاملرنې او د ئوښښ کې عامو کلماتو په پ

د بند په لیرې کولو )که اوسني بهیر د هامون له اساسي بهیر سره « کوهک»

بهیر باندې د اوبو په اړولو ۀ یو ځای کــېــدای، او د هلمند د بستر پر زاړۀ نـ

لي لس دا سیند د بخاري کښتۍ چلولو وړتیا درلودله یعنی له خواجه ع سره(

 مایله پورته." 

کله نا کله به اختالل رامنځته سي خو ویل سوي چې د سیند په بستر کې لویې 

 سته. ۀ لویې ډبرې نـ

د سیند پرغاړو شین غزي او نور بوټي سته چې سړي ته ډاډمنتیا ورکوي، 

سي نیوالی خو د اړتیا پر مهال ۀ سره له دې چې دا بوټي د سون لرگیو ځای نـ
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سو کوالی چې د بخاري کښتیو د اړتیا ۀ یستالی سو خو نـورڅخه کار اخ

 لپاره ورڅخه کار واخلو.

د اوبو د اتصاالتي الرو په هکله باید ووایو چې له کوهک کښته د سیستان 

 دي. ۀ کانالونه د خلکو د ویلو له مخې د استفادې وړ نـ

 کښتۍ : 

" صاحبداد خان وایي چې له گرشک پورته په ښورکي کې چې د "جسر

ـې جوړ ئکښتۍ گانې ایښودل سوي چې یو پُل  ۴۵یادېـږي ۀ په نامـۀ( )پـلـ

څخه د جون له پیله تر دسمبر پورې کار اخلي. همدا ۀ پلـۀ کړی دی او له دغـ

شان په گرشک او دهاِن دو آب کې هم کښتۍ ساتل کـېـږي. که څوک په 

 8سپور : ـې په الندې ډول دی : یو ئکښتیو کې پورې غاړه اوړي نو نرخ 

آنې، پلی مسافر : دوه نیمې آنې، بار سوی اوښ : یوه روپۍ لس آنې، بار 

ۀ آنې. که څاروي بار سوي نـ ۴آنې، یو خر یا بار سوی غوایي  ۱3سوی آس 

وي نو نیمه پورته یاده سوې کرایه اخلي. مالیات مقاطعه کار قرار دادي 

 اخلي. 

" باید زیاته کړم چې ما ته  ز کال ښاغلي ییت له گرشکه لیکلي دي :۱893په 

وویل سول چې په دا تیرو دوه وو کلونو کې د کښـتـېـو د جوړولو چارې د 

لعل  –امیر د فرمان پر بنسټ تر الس الندې نـېـول سوي دي. له )الل پورې 

 2۴پورې( څخه ماهر کښتۍ جوړونکي راوړل سوي او اوس په سیند کې 

ـې د ئنور  ۶مسافرو د وړلو او کښتۍ د  ۱8کښتۍ سته چې له دې ډلې څخه 

څارویو د لیږد رالیږد لپاره کارول کـېـږي. کله چې د اوبو سطحه ټیټه سي په 

ځای کې ۀ دې فصل کې له کښتیو جوړ یو پُل حیدر آباد ته نـېـږي په هغـ

ـمي غاړو کې منبقض کـېـږي، دا ئایښودل کـېـږي چې سیند په خپلو دواړو دا

ورته دی. ټولې هغه قافلې او پسونه او نور چې له مایله پ ۱2ځای له گرشکه 

سینده پورې غاړه اوړي کندهار ته د خرڅالو لپاره وړل کـېـږي ټول له 

 همدې الرې تـېـرېـږي. 

ز کال ۱898څخه کار اخیستل اوس بس سوي وي ځکه په ۀ پلـۀ ښایي له دغـ

ورڅخه کې دا پُل په داسې بد حالت کې وو چې په څارویو کې یوازې پسونه 

 تـېـرېدالی سوای. 



   2۱2 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

یا له درویو « توتین»دي. ۀ د هلمند ددرې استوگن وگړي کښتۍ جوړونکي نـ

جوړې جالې او بل ډول جالې چې له مشکونو او یا له کدوانو جوړوې وي 

دلته ډېرې کارول کـېـږي، دوی دا جالې یوازې له سینده د پورې غاړه اوښتلو 

پورته ورڅخه د ترانسپورت په توگه کار دا چې له کښته تر ۀ لپاره کاروي نـ

واخلي. ښایي ددې کار لپاره دوه دلیلونه وي : لومړی دا چې د پسرلي له دریو 

سته چې درندې کښتۍ کله ناکله له ۀ نـۀ میاشتو پرته په سیند کې دومره اوبـ

سینده د اوښتلو لپاره وکارول سي او داسې ښکاري چې دوی همدا یو ډول د 

لري چې د اوبو د ۀ ېـژني؛ دویم دا چې دوی داسې وسایل نـجالې جوړښت پـ

 بهیر په مخالف لوري کې ورباندې حرکت وکړي. 

د ۀ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې ډگروال مک موهن وایي چې دد۱903د 

حکمیت د ماموریت لپاره یوه یا دوه د اړتیا وړ په شیانو بار کښتۍ مله خان ته 

کښتۍ چې د کار وړ دي او د  20ې دغسې واستول سوې. بیا وویل سول چ

اللپورې د کښتۍ جوړونکو په الس جوړې سوې دي په گرشک کې موجودې 

مونډو د وړلو  300دي او دوی ته ورته د کابل په سیند باندې دي چې د 

وړتیا لري. بومي تأریخ لیکونکي وایي چې یو وخت په سیستان کې کښـتۍ 

مه کې چارتراش موجود وي چې کښتۍ وې.  که دا رښتیا وي نو باید په سی

په ۀ د کوزني هلمند په اوږدو کې او نـۀ ورباندې جوړې شوې وي خو اوس نـ

 سته. ۀ سیستان کې هیڅ چارتراش نـ

 گودر : له سیند د پورې غاړې اوښتلو لپاره ځایونه :

   

 َشَمالن گرشک کجکي

 درویشان بابا حاجي گرم آو

 یر تکهک قلعه بست )د بُست کال( سنگور

 دیوالک خـُـســـَـرآباد گزۀ قلعـ

  رساز حیدر آباد

 

د مک موهن په خبره له لنډي محـمد امین کښته الندیني گودرونه موجود 

 دي: 
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گودر دی. یوې ۀ یو ډېر ښـ لنډي محـمد امین

جزیرې د اوبو بهیر ویشلی 

چټکې دي ۀ دی. د گودر اوبـ

او ښایي د سیالب پر مهال 

 شوني وي. ورڅخه تیریدل نا

مله خان، خواجه علي، لنډی بړیڅ، 

رودبار، د ماشي پوزه )د پنجه کش 

 زیارت(، اشکینک

زکال ۱903ویل سوي چې د 

نیټې کله چې د  2۵د جون په 

کوسکه وو  ۶۶00اوبو بهیر 

له سینده واوښته. خو که د 

 ۵000سیند د اوبو بهیر له 

کوسکه پورته وي اوښتل 

 ورڅخه ناشوني دي.

 گودر دیۀ یو ښـ ای، چهار برجکمینۀ دِ 

ۀ دلته سیند ارت دی او ډېر ښـ د کمال خان بندر

چې ۀ بستر لري، اوبـ

کوسکه پورې وي  ۶۶000

بومي خلک ورڅخه بلې 

غاړې ته اوړي خو که د اوبو 

کوسکو پورته  ۵000بهیر له 

وي ښایي د باروړونکو 

ۀ څارویو لپاره د اوښتلو وړ نـ

 وي. 

 د سیند بستر شگلن دی  دوست محـمد، ۀ ، دِ میر آباد، دِک دیله

 د سیند بستر شگلن دی زيگسبز ۀ د

ۀ دا تر پورتنیو دریو هغو ښـ ماشي

دی ځکه دلته سیند ارت دی 

او د اوبو بهیر سوکه دی.  په 

ځای کې زموږ د ۀ دغـ
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مأموریت ټول غړي پورې 

غاړه واوښتل او د اوبو بهیر 

کوسکه وو. د تیریدلو  3۶00

مو د کچرو له شا پرمهال 

څخه بارونه کښته کړل. حد 

فیټه وو.  ۴اعظم ژوروالی 

دلته د سیند بستر د ډېـر تگ 

، له دې ۀراتگ لپاره کښیناستـ

ز کال د  ۱903کله موږ د

مو په  فبرورۍ په میاشت کې

نقشه کې بل نوی ځای په نښه 

 کړ.

او ټینگ له کاڼو ډک ۀ ښــ  خوابگاه

بستر لري. ورڅخه یو مایل 

رته د سیستان یا د کوهک پو

بند دی. له سینده اوښتل که د 

کوسکو  ۵000اوبو بهیر له 

لږ وي ممکن دي، خو کله 

ۀ چې د سیستان د بند اوبـ

 والړې وې نا شونې ده.

 

کي، شاه وِ د سیستان له بنده لږ پورته، جر

 گل

ۀ تل په بدلون کې وي او ښـ

دی. د نادعلي د کانال له ۀ نـ

ر سته. سره لږ راکښته گود

ځای کې له هلمنده ۀ دغـ

اوښتل هغه مهال شوني دي 

کله چې د هلمند سیند اساسي 

کوسکو  ۴000بهیر تر 
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ز کال د ۱903پورته سي. د 

مارچ د میاشتې له نولسمې تر 

شپږویشتمې نیټې پورې 

زموږ د مأموریت د ډلې ټول 

ځای کې په ۀ کسان په دغـ

جاله کې پورې غاړه واوښتل 

ۀ ند اوبـچې د هلمند د سی

ۀ کوسکه وو. له هغـ ۶۶00

ۀ مهاله وروسته په پښو له دغـ

ځایه اوښتل ناشوني سول. 

زموږ بار سوي اوښان له 

راتلونکي گودر څخه چې 

نومـېـږي په ډېرې « طفلک»

سختې واوښتل، او موږ په 

گودر کې د تیریدلو پر ۀ دغـ

مهال څو اوښان له السه 

ز ۱903ورکړل. موږ بیا د 

په دریمې نیټې کال د دسمبر 

راتیر سولو. دغه مهال د 

 2۶00هلمند اساسي سیند

کوسکه وو او گودر آسانه وو 

ډېـر ۀ ـې په هغـۀ ئاو اوبـ

 فیټه وې.  3ژور ځای کې 

 

ریون روډ په څانگې کې د پ طفلک یا جهان آباد

گودر دی. له ۀ یو تر ټولو ښـ

مهال ورته السرسی ۀ هغـ

شونی دی چې د هلمند د 

 ۶000له ۀ د اوبـاساسی سین
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 وي. ۀ کوسکه پورته نـ

گودر دی. تر مخکیني ۀ ښـ ]ماککی[مالکي

گودر چې یاد سو ورڅخه تر 

 اوږد مهاله کار اخیستای سو

دی چې ۀ گودر نـۀ دا ځکه ښـ جالل آباد یا مارگو

د سیند په بستر کې سوري 

 دي

کارول ۀ چندانې ډېـر نـ کــُـندلۀ دِ 

 کـېـږي

د پریون په ټول روډ کې دا  يمسجـِد گــُرگ عل

گودر دی. بستر ۀ تر ټولو ښـ

ـې ټینگ او ډبرین دی. له ئ

مهاله ۀ دې گودر څخه تر هغـ

تیریدالی سو چې د هلمند 

 8000اساسی سیند تر 

کوسکه پورې ورســېـږي خو 

کوسکو کې د سیند  8000په 

د بستر ځمکه تر اوبو الندې 

ډوبـېـږي او سیالب وهلې 

کـېـږي او برخه خطرناکه 

 تیرېدل ورڅخه ستخـېـږي.

له پورته یاد سوي گودر څخه  شیخ ویسي

څو مایله شمال لور ته واقع 

دی. لږ گټه ورڅخه اخیستل 

 کـېـږي. 

 

ریون روډ د جوالی له لومړۍ او د مارچ د ه عام ډول که ووایو هلمند او د پپ

 لومړۍ تر منځ مهال کې ورڅخه پورې غاړه  د اوښتلو وړ دي. 
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کوسکو پورته سي یوازې څو  ۶000له چې د هلمند )اساسي سیند( له ک

کوسکو لږ وي له ټولو  ۴000گودرونه د استفادي وړ دي خو کله چې له 

 گودرونو استفاده کـېـدای سي. 

ویل سوي چې له گرشکه پورته له سیالبي فصل څخه په استثناء پرته له دې 

پورې غاړې اوښتلو ځایونه  چې ډېر وړاندې الړ سئ کوالی سئ له سینده د

 ومومي. 

کله چې په سیند کې د اوبو سطحه لوړه وي په دغو ځایونو کې تر مله خانه 

 پورې جالې موندل کـېـدای سي : 

 

د جاله ځای  د جاله ځای نوم د سیند غاړې د جاله ځای نوم

 نوم

 ښۍ بابا حاجي ښۍ کجکي

بیست )د بُست ۀ قلعـ ښۍ دو آب

 کال(

 کیڼ

 ښۍ عینک یڼک سنگور

 یښ ُسرخ دوز ښۍ آدم خان

 ښۍ شمالن ښۍ ښورکی

 ښۍ مله خان ښۍ گرشک

   کیڼ مالگیر

 

په پورتینو گوردونو کې د گرشک او دو آب جالې زښتې ډېرې مهمې دي او 

ناظرین ورته ناست دي چې له سینده د اوښتلو پر مهال ورڅخه حق العبور 

 یادېـږي.  ۀټول کړي، دا ناظرین د " گذري" په نامـ

 :لگولۀ اوبــ

ً د مصر په شان چې د نیل په اوبو باندې تړلی دی د سیستان او همدا  تقریبا

هم د هلمند په اوبو پورې تړلی دی، واقعیت دا دی « توده سیمه»شان گرمسیل 

چې د سیستان سیمه په دې ورځو کې ټولو د )فارس یا افغان( ځمکو ته اطالق 

ـې گټه اخلي، ئښیرازوونکي سیالب څخه  کـېـږي چې له سمسوروونکي او
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معهذا په لرغونو مهالونو کې د سیستان نوم ډېـرې لویې سیمې ته اطالق 

 ۀ.کـېـد

د هلمند د سیالب د کنترول لپاره کوم اقدامات چې تر الس الندې نیول سوي 

دي د بندونو جوړول، د څانگیزو نهرونو جوړول او د سیند تر غاړو د 

جوړول دي چې هغه هم په ډېـر ابتدایي حالت کې دي. پایله محافظتي دیوالونو 

دا کـېـږي چې ددوی پر ځمکو باندې د وچکالۍ په پرتلې د سیالب را اوښتل 

ددوی د کرنیزو محصوالتو ته د متداوم  تخریب سرچینه ده. په دې کې 

ز کال د وچکالۍ له اړخه یوه استثناءوه.  د هلمند سیند له رود باره ۱902

ورځو پورې وچ سو. څاه گانې کښـېـناستلې او لوی رنځ  ۷2نور تر   راکښته

ز کال کې دا سیند د څلورو ورځو لپاره وچ ۱8۷۶او ستونزه خپره سوه. په 

ز کال کې د یوې میاشتې لپاره وچ کلک سو، خو په عادي ۱8۷0سو او په 

کلونو کې هماغسې چې ددې سیند په اوږدو کې په نورو ځایونو کې څارل 

 دي د سیند د اوبو ژوروالی لږ تر لږه دوه نیم فیټه وي.  سوي

ډېـره شوني ښکاري چې د هلمند د هامون د سیستم په ټولو بـَـَرنیو برخو کې د 

اشجارو په قطع کولو بې پروایي او بې غوري د وچکالیود  گواښ د ډېـرېـدلو 

الس المل گرځـېـدلی دی او د ختیځو خلکو په منځ کې د ډېـرې مضیقې او 

 تنگې المل سوی دی. 

د لنډي محـمد امین له سیمې نیولې د چخانسور تر حدودو پورې د هلمند له 

ـیوي ارقام راټول سوي دي. دا ئغاړو د کیندل سویو کانالونو په هکله احصا

ز کال کې د سیستان د مأموریت غړو راټول او تألیف ۱903معلومات په 

تر  ۷د کرنیزو ځمکو له سیمو څخه له کړي دي. د اوبو لگولو نهرونه معموالً 

الندې(. د هلمند په دې  –مایلو پورته کیندل سوي دي. )وگورئ جدول  ۱۴

هندي َمونډه حاصل په پام کې ۱۱غاړو کې که پر هر هکتار ځمکې د غنمو 

 مونډه سوی وي. « هندي» 200000ونیسو نو د هلمند د دَرې حاصل به 

 ۀد څښاک اوبـ

د سیند له اوبو سره څه ناڅه ورته والی لري، په دغو اوبو  د نیلۀ د هلمند اوبـ

ۀ کې د ښـېـرازولو ځانگړتیاوې پرتې دي خو په لږه پیمانه. له دې کبله دا اوبـ

وي البته د ۀ به د برتانوي سرتیرو د روغتیا لپاره دومره تاوان رسوونکي نـ

له اړخه له دې لومړني سیالب له راتلو په استثناء. )د هلمند اوبو ته د څښاک 
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منظره کتل ښایي له گوت نیونو سره مل وي، او کـېـدای سي له دې راپور 

څخه وروسته د جگړن ایروین د راپور په رڼا کې اصالح سي، جگړن 

ایروین چې د سیستان په مأموریت کې وو وایي چې د سیند پر غاړو د 

ي کولو المل دی چې د ډېـرو اوبو د ناولۀ استوگنو وگړو تکثر دومره ډېـر نـ

سي.( بله خبره په ځانگړي ډول په کښتـني هلمند کې ده چې سیند د رسوبي 

خټو لوخو تر څنگ هر ډول چټلۍ او کثافات په پریمانه اندازه راوړي او دا د 

وینو د اسهال یا دیسانتري او دغو ته د ورته ناروغیو المل سي. د اوبو لگولو 

ندرتاً ۀ ږ ترمیماتي کار له کبله اوبـپه نهرونو کې د اوبو لگولو د همیشني ل

پاکې وي. دا به ښه وي چې د خپلو سرتیرو لپاره د فلتر کولو متممات په پام 

 کې ونیسو. 

 پـلونه 

د لرگینو جالو یا پلونو د جوړولو لپاره د چارتراشو موندل په سیمه کې گران 

یات کار دی، له دې کبله زموږ هر هغه ځواک چې د هلمند په درې کې عمل

 کوي باید د لرگینو تختو او اوسپنینو ستنو او نورو اسبابو کافي اندازه ولري.

د کوهک تر بند کښته د سیند بستر او اساسي مقطوعات نرمه خټه او شگه ده 

ز کال د مارچ ۱903چې په چټکۍ سره پاکې کـېـږي. د سیستان مأموریت د 

ون له سینده پورې په میاشت کې درې ورځې پرله پسې هڅه وکړه چې د پاری

غاړه واوړي، دوی کوښښ وکړ چې د اوبو د ژور بهیر د شین غزي د ونې 

فیټو ته لوړ سو او  ۱2فیټو ژوروالی  ۶په څانگو او خاشاکو ډکه کړي چې د 

په دې سره نور کار ودَرول سو. د هلمند د سیند د اساسي څانگو په کوزنیو 

اید وویل سوي چې زموږ برخو کې د لرگینو پلونو د جوړولو په هکله ب

څخه کار « پانتون»مشوره دا ده چې د سیالب پر مهال دې له بـېـړۍ پل یا 

 واخیستل سي. 

 اوس به د سیند د اساسي بهیر په هکله ال نوره شرحه وړاندې کړو. 

او د سنگالخ د غرنیو لړیو د ۀ د هلمند سیند د کابل له لوړو څخه د بابا د غر

څخه سرچینه اخلي. له هغې سیمې څخه چې دا سیند  یو ځای کـېـدلو له لمنو

Hazara Kush هزاره کـُش»سرچینه اخلي د 
 

یوه سیمه ده چې په ۀ په نامـ« 

مایله  20فیټو لوړوالي کې واقع ده. دا سیند له خپلې سرچینې څخه  ۱۱000

فیټه ژور والی لري چې د یوې تنگې درې په شان  2کښته شل فیټه ارتوالی او 
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ـې په مخ کې ۀ ئبوټي او نـۀ نگونه او تورې ډبرې او کاڼي او نـچې خړ گړ

ځای کې چې له کابله راغلی سړک د ۀ دي بهیږي. په گردن دیوال کې په هغـ

حاجي گک او عراق له کوتلونو په تـېـرېډلو بامیانو ته ځي چې له دې سیند 

ې د ولې ـئیارډه پلن دي او په ښـیـو ژیو کې  ۱0څخه تـېـرېـږي، دغلته سیند 

 ۷ځای کې د سیند له پاسه پُل تیر سوی چې سیند ۀ ونې والړې دي. په هغـ

مایله کښته په  20فیټه ژوروالی لري. له گردن دیوال څخه  2فیټه ارتوالی او 

کابل د الرې پر سر پـُل تیر سوی دی سیند د  –ټکی کې چې د هرات ۀ هغـ

فیټه ژور دی  3ه پلن او یارډ ۵یوې تنگې درې له منځه تــېـرېـږي او دلته 

سم السي ۀ ـې ډېـر چټک دی. د پـلـئـې ډبرین او د اوبو بهیـر ئچې بستر 

ـې ارتوالی نیږدې ئورها خوا سیند له غرني حلق یا تنگي څخه اوړي چې دلته 

یارډه تیر سوی دا دره په پلنوالي کې د سلو  300فیټه دی. له پله څخه  20

 2ټن پورې ارته کـېـږي. دلته یو گودر دی چې لنډ واۀ یارډو په اندازې تر یو

ۀ انچه ژور دی، ډبرین بستر لري او د اوبو بهیر چندانی چټک نـ ۶فیټه او 

دی. ویل سوي چې دلته له سینده پورې غاړه اوښتل ټول کال کـېـدای سي خو 

یوازې د اپریل د میاشتې په شاوخواوو کې ناشونی دی ځکه د غرونو واورې 

 ویلي کـېـږي. 
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له دې ځایه وروسته اوس سیند د هزاره جاتو پر غرونو ورننوځي او دا سیمې 

ۀ دي پلټل سوي، حتی په دې سیمې کې د اوبو د بهیر تگلوری په ځیر نـۀ نـ

دی څـېـړل سوی. ویل کـېـږي چې سیند په یوې تنگې،ژورې او ډبرینې درې 

ي. په دې سیمې کې  کې چې بې شمــېــره تنگي یا غرني حلقونه لري پر مخ ځ

له دې سیند سره نورې بې شمـېـره څانگې یو ځای کـېـږي، په دغو څانگو کې 

دي. د کوخراب « کج روډ»یا « خود»او « کوخراب»ـې ئدوه اساسي هغه 

« غیزآو»څانگه د ډاي کـُـنډي هزاره په ختیځې برخې کې ډوبـېـږي او بیا د 

ې دا یوه ډېـره ښایسته دره په سیمې کې هلمند ته ورغورځي او ویل سوي چ

ده چې د خپلو بڼونو په لرلو او حاصلخیزې نامتو ده او له لسو زرو تر دولسو 

زرو تنو وگړو لپاره د ژوند کولو ځای دی. ویل سوي چې هلمند دلته په خپل 
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فیټه ژور دی او د سیالبونو پر مهال د نیم مایل په اندازې  ۴عادي حالت کې 

 ارتوالی مومي. 

هماغسې چې د خپل ټول بهیر د تگلوري په  -ۀاب سرچینې یا سر اوبـد کوخر

هماغه د تلخک او  –اوږدو کې د خپلې شرحې لپاره باید بل نوم تر السه کړي 

شینه تخت کې ۀ دي. د کوخراب د څانگې تلخک په قلعـۀ تربولک د درو اوبـ

ک الحاقي ـې یو ځل بیا د تربولئچې ورالندې ۀ او کښته د جنگو او تگاو اوبـ

 دي، څو نورې څانگې له ځان سره ملگرې کوي. ۀ اوبـ

 

خود روډ هم د ډای کـُـنډي د سیمې د اوبو یوه برخه له ځان سره را اخلي او 

داسې ښکاري چې دا سیند دې د کوخراب په پرتلې لوی او ارت سیند وي. دا 

هلمند سیند له هلمند سره په چهار شینه )یا د څلورو سیندونو سیمې( کې له 

هرات پر سړک د  –سره یو ځای کـېـږي. ددې سیند سرچینه چې د دولت یار 

پـېـژندل ۀ آهنگران د سویل په شل مایلۍ کې ده د جوی میر هزار په نامـۀ قلعـ

ـې سای یا شینه مقبول او گوجرباش دي. د ئکـېـږي او اساسي څانگې 

الندې ځای د تگاو وروستنیو یادو سویو څانگو د یو ځای کـېـدنې له ټکي لږ 

یادېـږي چې ورپسې په کریمدادو کې له تگاو سره یو ځای ۀ بندر په نامـ

ۀ کـېـږي او نور ال سویل لور ته ورسره د تایمني د سیمې د ختیځې برخې اوبـ

یو ځای کـېـږي. ورپسې سیند د شیخ میران له سیمې تـېـرېـږي او ورالندې 

تنگي خپل ۀ ټکي پورته دغـۀ ه دغـخودي گردنه راځي، ښایي لۀ ـې بیا د درئ

ۀ نوم ټول سیند ته ورکړی وي. له دې ټکي الندې دا سیند د کج خورد په نامـ

 یادېـږي. 

مایلو واټن لپاره  30له دې ځایه وروسته د هلمند د اوبو د بهیر تگلوری د 

ټکي کې د تیرین سیند له ۀ سویلي لوری نیسي او تر للو پورې ځي دلته په دغـ

ري ورسره یو ځای کـېـږي. دا سیند د دَر افشان یو څانگه ده چې د ختیځ لو

 هزاره جاتو د اُجرستان او روزگان په درو کې راټولـېـږي.  

د اُجرستان دره ظاهراً هغه دره ده چې د دَرافشان څانگه ورڅخه تیریږي او 

ویل سوي چې ډېـره اوږده دره ده او ډول ډول جناحي منځغري او درې لري 

ـې ډېـر لوړه، ډبرینه او د خوځښت لپاره سخته ده ئبستر پورتنۍ برخه او د 

 یادېـږي. ۀ چې د پِس کوه په نامـ
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د روزگان دره چې د تیرین سیند ورڅخه تـېـرېـږي د مبهمو موجوده 

تشریحاتو له مخې باید پراخه دره وی خو د اُجرستان په اندازه دومره اوږده 

ې د هزاره گانو پر ضد د امیر عبدالرحمن ز کال ک۱89۱ده. دا سیمه په ۀ نـ

ـیانو ئد جزایي لښکر لـېـږد موخه وه خو له دې سیمې څخه اروپا« ژ –خان »

 ده کړې.  ۀ هـېـڅکله لـېـدنه نــ

د تیرین تر الحاق ټکي الندې هلمند خپل بهیر ته، سویل لوري ته په یوې تنگې 

لیو له الرې دوام درې کې سویل خوا ته د دهراوت او زمینداور د ولسوا

ورکوي چې په لومړي سر کې له ډبرین بستر څخه چې په دواړو خواوو کې 

لوړې لوړې غونډۍ لري بهیږي؛ په دو آب کې له موسی کال روډ سره یو 

ځای کـېـږي. له زمینداوره تر کندهاره سړکونه ورڅخه په سنگور کې له 

مایله  ۱۵ه گرشکه مایله لیرې او په حیدر آباد  یا ښورکي کې ل 2۵گرشکه 

ز کال د جوالی ۱880پورته د خوړ له الرې تیریږي ) د ایوب خان لښکر د 

شگلن او ۀ الرې راتیر سو(. په گرشک کې په یوۀ په میاشت کې د ښورکي لـ

ډبرین بستر کې له یوې رسوبي درې څخه د دوه وو سترو پراخو او نیغو 

ې دي تـېـرېـږي. د گرشک گړنگونو له منځه چې دوه مایله له یو بل څخه لیر

مخالف لوري کې ختیځ گړنک د لویدیځ گړنگ په پرتلې یو لږ څه لوړ دی او 

ځای کې د سیند بهیر متداوماً ۀ سیند ترختیځ گړنگ الندې بهـېـږي. دغـ

ـې لیدنه کړې ئـیانو ئسروی سوی او ان تر سویله د بُست تر کال پورې اروپا

 ده. 

و کانالونو ویشل کـېـږي چې په مني کې درې دا سیند گرشک ته نـېـږدې په څ

نیم فیټه ژور وی او په ژمي کې کم عمق ترینې سطحې ته راټیټږي؛ د اوبو د 

ـې څو ئبهیر چټکوالی درې نیم مایله په ساعت کې دی او په چم گاونډ کې 

دانې گودرونه دي. دا سیند د مې او جون په میاشتو کې خپلې لوړې سطحې ته 

لري. له گرشکه دوه مایله کښته سیند ۀ مهال ډېـرې اوبـۀ غـجگ کـېـږي او د

کانال کې منقبض کـېـږي؛ دلته ده چې کله ناکله له کښتیو جوړ پُل ۀ بیرته په یو

ز کال کې برتانویانو د آب بازا ۱8۷9او کله ناکله هم جاله کارول کـېـږي. په 

هیڅکله بشپړه د جوړولو هڅه وکړه خو ۀ په سیمه کې گرشک ته نـېـږدې د پلـ

 سوه. ۀ نـ
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مایله کښته له سینده پورې  3ز کال کې له گرشکه ۱893ډگروال ییت چې په 

غاړه اوښتی دی او د جاله وانانو مهارت او زړورتیا ستایي، وایي چې دا جاله 

  ژ( دلته استوگن کړي دي.  –وانان تاجیکان دي او نادر شاه )افشار 

ده، دا هغه ځای دی چې د ارغنداب  مایله کښته د بُست کال 30له گرشکه 

ژ( له خپلو  –سیند له هلمند سره یو ځای کـېـږي. دا سیند )د ارغنداب سیند 

څانگو سره یعنی ترنک، ارغستان او دُوري، ټول د هزاره جاتو او د سلیمان 

د غرونو د لویدیځې لړۍ تر منځ سیمې کې د افغانستان د ټولې ختیځې برخې 

ددې برخې د اوبو ډېـرۍ برخه د همدغو سیمو په  سیندونه راټولوي، خو

کرنیزو اوبو لگولو کې کارول کـېـږي او له سیالبي مهالونو پرته دومره 

 ورغورځوي. ۀ هلمند ته نـۀ ډېـرې اوبـ

د بُست په کال کې دره دوه مایله پراخه ده او سیند په څو بیالبیلو کانالونو کې 

غزو پوښلي ټاپوگان دي. دلته ډېـره ـې په شین ئبهـېـږي چې په منځونو کې 

دی، کله چې کال وچ وي او بیا ۀ ـې هم ډېـر ښـئښه کرهنه سوې او حاصل 

بارانونه وسي سیند کوالی سي ددې سیمې د اوبو لگولو بندونه له منځه ۀ دراند

 یوسي. 

د بُست له کال پیل هلمند د ریگستان یا شگلنې دښتې له منځه سویلي بهیر 

محـمد امین تر هامونه د هلمند سیند د افغانستان سرحدي  نیسي. له لنډي

ز کال کې د ډگروال مک موهن د  ۱903ز کال کې او په ۱88۵کمیسیون په 

مأموریت له پلوه څـېـړل او پلټل سوی دی. الندې موږ د دواړو راپورونو د 

 شرحې لنډیز دلته وړاندې کوو.  

هلمند کې هم د سیالب فصل  د افغانستان د ټولو سویلي سیندونو په شان په

پسرلی دی. د سیالب د اوبو ډېـرۍ برخه د ویلي سویو واورو له اوبو او هم 

په هزاره جاتو کې د پسرلنیو درندو بارانونو له اوبو څخه راځي؛ د جوالی د 

میاشتې بارانونه نامعلوم دی او په دې سیمه کې لږ هم دي، او له ظواهرو 

ۀ ن د سیند د اوبو په ډېروالي کومه اغیزه نـښکاري چې هیڅ سیمه ییز بارا

کوي او دا بارانونه د آگست په میاشت کې تر ټولو په ټیټې کچه کې وي؛ 

ورپسې سیند کرارکرار په لومړیو کې لوړېـږي خو د فبروري، مارچ او 

اپریل په میاشتو کې چې د سیالبونو میاشتې دي په چټکۍ راپورته کـېـږي؛ د 

 وسته سیند په چټکۍ سره کښیني. اپریل له میاشتې ور
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د لنډي ولي محـمد امین او د سیستان د بند ترمنځ د سیند د بهیر لپاره د 

ز کال( ۱903مشرحو معلوماتو لپاره ښه به دا وي چې د جگړن ونلیس )

 ـې ویلي دي یعنی : ئخبرې راواخلو چې په دوه وو جال جال برخو کې 

 فتح پورېۀ تر قلعـ له لنډي ولي محـمد امین څخه –لومړی  

 فتح څخه د سیستان تر بنده پورېۀ له قلعـ  -دویم 

 او دا ځکه چې دا دواړه سیمې له یو بله ډېر پراخ متفاوت خصوصیات لري.  

ـې په ئلومړی : دهلمند دا برخه یو چټک بهاندی سیند دی چې چټکوالی  

ډو د یار 300تر  2۵0منځنۍ کچه نـېـږدې درې مایله په گړۍ کې او له 

منځنۍ کچې په ارتوالي او له درې نیمو تر څلورو فیټو پورې ژوروالي کې 

یارډه دی او ددغو  ۱00ـې ئـمي غاړې تر بلې پورې ارتوالی ئدی. له یوې دا

غاړو تر منځ سیند مارپیچ بهیر لري او په ثابت ډول په درې یا څلورو 

لې چې په شین غزو کانالونو کې ویشل کـېـږي او هر کانال د ټاپوگانو په وسی

پوښلي دي له یو بله جال کـېـږي. د سیند له دغو برخو څخه پورې غاړه 

اوښتل د گودرونو له الرې ممکن دي خو د سیالب له مهاله په استثناء یعنې د 

 مارچ د میاشتې له منځه بیا د جون د میاشتې تر پایه پورې. 

ۀ کبله د اوبو واټن له یود اساسي سیند د اوبو بهیر ډېر پیچاپیچ دی او له دې 

ځایه تر بله د ځمکې په پرتلې ډېـر دی. د سیند ژۍ په عام ډول ټیټې دي او په 

 8ـې له ئځای ځای کې د شین غزو په ځنگلونو پوښل سوي دي چې لوړوالی 

 ۶0تر لسو فیټو پورې دی. سیند د نرمو ډبرو د گړنگونو په اوږدو کې چې له 

او تر دغو گړنگونو الندې د اوبو ژور والی  فیټوپورې لوړ دي بهیږي 80تر 

 فیټو پورې دی.  ۱0تر  ۷له 

مایلو په ترمنځ ارتوالی لري او د سیند  ۴او  3په کوز خواجه علي کې دره د 

 200یارډه دی خو د سیند حقیقي ارتوالی  ۱000ـمي غاړو تر منځ واټن ئددا

ه درې گودرونه دي یارډه دی. دلته د سیند په بیخ کې شگې او جغل دي او دلت

فیټو پورې ژور دي. دا معلومات د  3فیټو او شپږو انچو نیولې تر  2چې له 

ۀ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې هغه مهال راټول سوي چې په دغـ۱903

ـې تر ټولو ئفیټه  ۶مهال کې د سیند د اوبو منځنی ژوروالی څلور فیټه وو او 

 ه ساعت کې وو. مایله پ 2ژور وو. د اوبو د بهیر چټکوالی 
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د لنډي بړیڅ او رود بار تر منځ دا سیند نیغ په نیغه ښۍ ژۍ ته بهـېـږي او په 

ـې په څرخني ډول ئټول واټن کې لوڅ گړنگونه دي او د اوبو له ژیو ۀ دغـ

 راپورته کـېـږي. 

ټکي کې سړک یا الره  د سیند له کیڼې ۀ مایله کښته په یو ۱۵له رود بار څخه 

ـې دلته سویل لور ته یو څرگند ئکـېـږي، یوه څانگه  غاړې سره مخامخ

کوږوالي کې له الرې سره مخامخ ۀ کوږوالی یا انحنا جوړوي او په همدغـ

ځای کې د هلمند د ۀ مماس جوړوي. په همدغـۀ کـېـږي دغه ځای د هغـ

ـې دلته کړۍ یا حلقه ئلرغون بستر په ډول کې یوه موندنه وسوه چې پخوا 

بستر په قطعي ډول ثابتوي چې دا سیند یو مهال له خپلې  جوړه کړې وه. دا

 فیټه پورته بهـاند وو.  2۵اوسنۍ سطحې څخه په بشپړ ډول 

د سیند په دې برخې کې بندونه یو په پل پسې راځي خو تر میرآباد ورهاخوا 

دي چې د سپکو باروړونکو کښتیو لپاره خنډ رامنځته کړي ۀ دا بندونه داسې نـ

ـې له سره تــېـرېـږي ۀ ئفیټه اوبـ 2ه داسې دي چې لږ تر لږه ځکه ټول بندون

ز کال د غیر عادي وچکالۍ په استثناء غوندې مهالونو کې.کله ۱902البته د 

د مایل له ربعې نیولې تر نیم مایله اوږد واټن پورې  له داسې ۀ نا کله اوبـ

په  یارډو 200کانال کې د ۀ ځایونو سره مخامخ کـېـږي چې سیند په یو

فیټو ژور بهـېـږي، خو دا استثنا گڼالی سو. د چهار  ۶تر  ۵ارتوالي او له 

 80برجک په مخالف لوري کې د سیند بستر په چټکۍ کښته لویږي او ان تر 

تر  8یارډو پورې منقبض کـېـږي او د مایل د ربعې تر واټن پورې دلته له 

. ورپسې سیند بهـېـږي چې ډېـرې تیزې یا چټکې ديۀ فیټو پورې اوبـ ۱0

ځایه ۀ بیرته په چټکۍ سره پراخـېـږي او د مایل د ثلث په واټن کښته تر هغـ

 چې د چهاربرجک گودر رارسـېـږي د اوبو ژوروالی کمـېـږي. 

فتح تر منځ د سیند بستر زښت ډېـر پراخـېـږي او ان په ۀ د میر آباد او قلعـ

یږي او د اوبو ژوروالی ـې تر نیم مایله پورې لویئځینو ځایونو کې ارتوالی 

انچو پورې وي، د سیند اساسي بستر استثناء دی او د اساسي  ۶ـې یوازې تر ئ

ځای کې د سیند اساسي بستر ۀ انچه دی. دغـ ۱8بستر د اوبو ژوروالی 

ځای کې ۀ کږلیچن دی او له یوې ډډې و بلې ته کوږوږ کـېـږي. په همدغـ

لري چې د سیالب له مهاله په مایلو تر واټن پورې شگلنې غاړې  2سیند د 
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استثناء په نورو وختونو کې کښتۍ چلول ان د وړوکو کښتیو لپاره خوځښت 

 سختوي.

فتح او د سیستان د بند ترمنځ د هلمند د سیند برخه له ډېـریو ۀ د قلعـ  دوهم :

اړخونو د مخکنیو برخو په پرتلې چې شرحه سوې خورا زیات توپیر لري. دا 

ه ده: د اوبو د بهیر چټکوالی ان په هغو چټک بهاندو برخه ډېـره لږ چټک

دی او په عام ډول دوه ۀ ځایونو کې په ساعت کې له دو نیمو مایلو پورته نـ

مایله په ساعت کې چټک دی. پر دې برسیره دلته سیند د ډېـر واټن لپاره ال 

کانال کې منقبض سوی دی او د عامې ۀ تنگ  او ال ژور کـېـږي او په یو

ـې هم نرم شگلن دی. دغو ځایونو کې گودرونه ئله مخې د بستر بیخ  قاعدې

هم لږ او په ندرت لیدل کـېـږي ځکه د سیند شگلن بیخ یا بستر طبیعتاً د ډېـر 

 تگ راتگ له کبله توږل کـېـږي. 

 –سیستان د مأموریت »ز کال د فبرورۍ په میاشت کې د ۱903کله چې د 

رسـېـد، د سیند د اساسي بهیر د کانال کمیسیون د سیند دې ځای ته راو« ژ

فیټه وو او د  ۱0ـې ئیارډه وو او د اوبو ژوروالی  200ددې برخې ارتوالی 

وو چې ان د نسبتاً لویې کښتۍ د ۀ الرې په اوږدو کې داسې کوم خنډ او بند نــ

ـې د ئخوځښت مانع سي. سیند ښایسته ډېـر کوږوالی مومي خو دا کوږوالی 

دی.  سیند په دواړو غاړو کې له ۀ اندازې چې وویل سول نـپورتنۍ برخې په 

ستوغو گړنگونو سره په ځلونو ځلونو مخامخ کـېـږئ خو په کیڼ اړخ کې د 

فتح کښته د سیند په کیڼه غاړه کې د شین ۀ بل اړخ په پرتلې ډېـر دي. له قلعـ

غزي د ونو یو نسبتاً کوچنی ځنگل دی خو برعکس په ښۍ غاړه کې ځنگل 

 گڼ او لوی دی.  ډېـر

د مارچ په میاشت کې په گړنگونو باندې د اوبو د پاتې سویو نښو د کتـنو یا 

مشاهداتو له مخې داسې ښکاري چې د سیالب پر مهال د سیند د سطحې 

تر  3جگوالی په ډېـرو منقبضو او ټنگو برخو کې د نورو وختونو په پرتلې له 

 ۴باید د سیند د اوبو سطحه له  فیټو پورې نور  هم لوړ  وي. دروند سیالب ۴

فیټو  9تر  8ـې باید له ئفیټو پورې لوړه کړي او فوق العاده استثنایي   ۵تر 

ز کال کې په هزاره جاتو کې د ویلي سوې واورې ۱903نوره لوړه کړي. په 

چې په هلمند کې د سیستان تر بنده باید ۀ له کبله د پیل سوي سیالب اوبـ

چ د میاشتې تر نیماییو پورې وي خو په دې کال کې ورسـېـږي معموالً د مار
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له ډې نیټې لږ وروسته  هم تر جون پورې سیند سیالبي پاتې سو. دلته کښتۍ 

سته نو له سینده پورې غاړې اوښتل د درویو یا نیونو )توتین( په تختو ۀ نـ

ترالسه کـېـدل نو هلته د څارویو له پرسـېـدلو پوستکو ۀ وسو او که دروي نـ

 جوړې جالې ورکارول سوې. « کونومش»

اوس به ددې دَرې په هکله هغه عام معلومات وړاندې کړو چې د )سرحدي 

ژ( کمیسیون راټول کړي دي. د لنـډي ولي محـمد امین او د کمال  –تحدید 

مایله دی. کله په یوې  2خان د بندر ترمنځ د دَرې منځنی یا متوسط ارتوالی 

فیټو رسـېـږي او د  ۱00و لوړوالی تر کله په بلې غاړې کې د گړنگون

گړنگونو تر منځ د سیند په دواړو غاړو کې د سیند د بستر له منځه راپورته 

 سوې د رسوبي خاورو تړانگې واقع دي. 

د لنډي ولي محـمد امین په لویدیځ لوري کې د خان نشین غرنۍ لړۍ یو 

غرنۍ لړۍ ده، دا ناڅاپي سر را پورته کوي. دا په دې ټوله سیمه کې یوازیني 

فیټو لوړوالي جگه ده او ظاهراً له  2000لړۍ د دښتې له سره په څه دباندې 

تورو آتش فشاني ډبرو جوړه لړۍ ده. له دې غرنۍ لړۍ څخه دوه سیندونه 

ـې د لنډي ولي محـمد امین د دښتې پر لور بهـېـږي او ئسرچینه اخلي؛ یو سیند 

د ۀ ونو په شمال لویدیځ کې خپلې اوبــې لویدیځ لور ته بهیـږي چې د غرئبل 

هلمند سیند ته ورغوځوي. د غرنۍ لړۍ دا ډله په شمال کې په لویو لویو ټوټه 

ټوټه ځمکو کې ډوبـېـږي، دا ټوټې له ډېـریو اړخونو د سیند څانگو جوړې 

کړې دي چې له غرونو سرچینه اخلي او خپله الره د هلمند لور ته مومي. 

ه خپلو ځانگړتیاوو کې له یو بله توپیر لري خو ددغو څانگو بسترونه پ

 اکثریت کې کم عمقه دي او یوازې ژور قطع سوې دي.  

ۀ د سیند کیڼ لور ته د لنډي محـمد امین او دیشو تر منځ ځای لوړ دی او د )کو

لگول  ۀ خان( ستوغې ډډې د سیند پر ژیو باندې راکوزې سوې دي چې اوبـ

 کـېـږي. ۀ هنه نـناممکنوي او  نتیجتاً دلته کر

د خان نشین او مله خان تر منځ  د سیند پر ښۍ غاړه باندې د رسوبي تړانگې 

 ارتوالی په منځنۍ کچه نـېـږدې یو نیم مایل دی. 

د کوزني خواجه علي د کال له کنډوالو څخه دوه مایله کښته د سیند کیڼه غاړه 

د بندر تر نـېـږدو  وړوکي خلیج په اندازې پراخـېـږي او ان د کمال خانۀ د یو

سیمو پورې په ټوله دره کې د سیند پر غاړو داسې خلیجونه دي چې په 
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مادِر پادشاه او ۀ مایلو پورې دی. د قلعـ ۱2تر  ۶ـې له ئاوږدوالي کې هر یو 

چهار برجک تر منځ د سیند په هیڅ یوې غاړې کې په مشخص ډول هیڅ 

ونه، د لرغونو کالگانو سته، خو په دغو غاړو کې لرغوني گودرۀ کرنه نــ

ـې د پام ئمقابر او له خټو جوړ منارونه سته چې لویوالی ۀ پاتې شوني، اوږد

والړ منارونه ددې شاهدي ورکوي چې یو وخت په ۀ وړ دی، دا په چوپه خولـ

 دې شگلنې دښتې کې په ښـېـرازۍ موجود ول. 

شمال لور ته  ځای کې سیند یو ناڅاپهۀ د کمال خان له بندره لږ پورته په هغـ

پیل کــېـږي.  هلمند دلتاڅرخنی کوږوالی موموي چې ویالی سو همدلته د 

دلته دره د سیند په دواړو خواوو کې کرار کرار مخ خالصې کـېـږي، 

گړنگونه ورک کـېـږي او سیمه ان د سیستان تر بند پورې ټولې هغه 

 ـې لري. ئځانگړتیاوې له ځانه ښکاره کوي چې د سیستان دښتې 

د سیستان روډ ۀ چې د سیند اوبـ« د اوبو بند»سیستان بند یا د هلمند پورتنی  د

فیټه  ۷0ته د سیستان د خړوبولو لپاره منحرفوي د اوبو یو داسی بند دی چې 

فیټه  ۷0فیټه لوړ دی )د ژباړونکي یادونه : دومره نامتو بند چې  ۱0ارت، 

په همدې کتاب کې  ويفیټه یعنې درې متره لوړ  ۱0متره پراخ او  2۱یعنې 

لیکل سوی دی. ښایي په اعدادو کې تایپي تیروتنه سوي وي.تاسو ولیدل چې د 

 ډېـرو بندونو یادونه وسوه چې تر دې نامتو بند ډېـر ډېـر لوی ول وهللا اعلم(

یو څخه جوړ سوی چې د بند تر شاو  او د شین غزني د څانگو له لرگینو گـېـډ

له جوړولو وروسته د اوبو د ژوروالي توپیر له خوا راغـځــېـدلي دي. د بند 

یارډه ارت او  3۵0فیټه دی. د بند له پاسه سیند  ۴بند کښته او له بنده پورته 

فیټه ارت دی. دا بند هر کال د  ۱30فیټه ژور دی، تر بند الندې سیند  ۱0

آگست په میاشت کې داسې مهال کې جوړېـږي چې د اوبو سطحه په کافي 

وي او بند د راتلونکي کال د پسرلي بارانونه له ځان سره وړي. تر اندازه ټیټه 

ـې د پاریون روډ ئبند الندې سیند په څو کانالونو ویشل کـېـږي او تر ټولو مهم 

 دی چې د شمال لویدیځ پر لور بهـېـږي. 

 فیټه ژور دی. 8یارډه ارت او  20د سیستان روډ یا د اوبولگولو اساسي کانال 

هک له بند یا په بله وینا د سیستان له بند راخوځـېـږي او په دا سیند د کو 

 لویدیځ لور بهـېـږي. 
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د هلمند دلتا په بیالبیلو کانالونو قطع کـېـږي او د اوبو کسر د سیستان له بنده 

پیـل کـېـږي چې له دې کبله ډېر حاصلخیزه دی. د همدې دلیل لپاره چې 

ل د سیالبونو پر مهال له تیریدل ورڅخه ډېـر سخت دي په ځانگړي ډو

کانالونو تیریدل ناشوني وي هماغسې چې مخکې مو وویل له همدې کبله په 

 (۱903سته. )ایس. ایم. ۀ دې چم گاونډ کې کښتۍ نـ

ډاکټر ایچــِـسن
۱

د بوټي پـېـژندنې له منظره د هلمند په هکله الندینی راپور  

 چې له خواجه علي کښته برخه رانغاړې جوړ کړی دی.  

" د هلمند دَره له ونو څخه محرومه ده؛ یوازینۍ استثناء فراتي چنار
2
) سپیدار  

ژ( دي چې د سیند پرغاړو په مناسبو جزیروي ځنگلونو کې وده کوي او  –

کله ناکله منحصراً د شین غزي ونې دي چې په غونډیو کې شنې کـېـږي، دې 

ـې ئومي خلک ته په پام، سره له دې چې په غونډیو کې شنې کـېـږي نو ب

دې لیدل ۀ بولي، له دغو پرته نورې ونې نـ« غرني یا د غونډیو شین غزي»

سوي. یوازینۍ د نیالگي ونې چې کښـېـنول سوي دي توت دی او دا هم دومره 

  لږ دي چې کوالی سو ووایو د گوتو په شمار دي."

او په "هغه لوی لوی ځنگلونه چې کله ناکله د سیند په بستر کې لـېـدل کـېـږي 

دي کوچني کوچني ۀ هغو ځایونو کې چې له سطحې څخه دومره لـېـرې نـ

شین غزي دي چې د اوښانو خوراک دي؛ دا له نورو بوټو سره د سپلمۍ
3

په  

دي، او ۀ استثناء چې په څانگو کې گلپاڼو غوندې تاوویږي تر ډېـره گډ نـ

وښان، له ـې انسانان خوري او هم ائنخودو غوندې اوږده غوزه کوي چې هم 

 دي لیدل سوي."ۀ دغو پرته بل ډول بوټې نـ

سته ځمکه په بشپړ ډول ۀ نـۀ " د سیند ښۍ غاړې او هغو ځایونو کې چې اوبـ

ۀ شاړه ده او دښته له هر ډول بوټو محرومه ده؛ خو په هغو ځایونو کې اوبـ

خاوره کې نفوذ کوي چې یا د اوبو کانالونه ورڅخه تـېـرېـږي یا دغو ځایونو 

یمانه طبیعي بوټي سته چې عمدتاً ټیټ قدي بوټي دي لکه اروپایي مرغیړي پر

ـې ئـې لوی دي خو ځمکې سره نښتې خپرېـږي، تر څنگ ئاو نور چې بوټي 

                                                 
۱
 - Dr. Aitchison 

2
 - Euphratic Poplar 

3
  - Asclipoid یا   Calotropis په عربي کې صقالب، استبرق ویل سوي او په فارسي کې ورته "گیاه  

ژ -شیره دار با برگهای پهن و گل های صورتی و سفید خوشه ای و معطر" ویلي دي   
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)آریتیمسیا کرویوفورا
۱

(، )چارتُمس زنتیوم
2

( له نورو ډېـرو گیاهانو سره په 

 فصل کې د پیژندلو وړ دي."ۀ دغـ

 

 دشِت مارگو :

پراخه شاړه دښته ده چې د هلمند او د خاش د سیندونو تر منځ  دا یوه ډېره 

پرته ده، له پوځي اړخه د دې دښتې ځانگړتیا دا ده چې تـېــرېـدل ورڅخه 

 ۱۵0ناشوني دي ځکه له شمال ختیځ لوري تر سویل لویدیځ لوري پورې 

مایلو په واټن ارتوالی لري. ویل سوي چې دا  90او  80مایله اوږده او د 

د هلمند په سویل کې کټ مټ د بلوڅ دښتي ځانگړتیا لري. بلوڅان دا  دښته

ـې د دښتـني جغل او شگې گډوله ده ئیادوي او معنی ۀ په نامـ« اربو»دښته د 

ـې پوښلې ده او له همدې کبله ډېره ډېـره لږ حاصلخیزه سطح ئچې ټوله دښته 

ې دلته او هلته د لږ او په نا معلومې اندازۀ ورڅخه ترالسه کـېـدای سي. اوبـ

السته راوړلو وړ دي، او د کوز هلمند له خوا تر خاش او فراه پورې الرې 

ورته راغلې دي؛ دا الرې نظر په خپل عملي توب، لور یا جهت او د اوبو د 

ډنډونو او څاگانو په شتون پورې اړه لري چې په دې دښتې کې خورې ورې 

یي چې په سویل کې د هلمند او دښته هغه دښته ښۀ دي. نقشې د مارگو په نامـ

 تر منځ واقع ده. « دور نالې»په شمال کې د 

دشِت »ویل سوي چې د خواجه علي په  مستقیم شمال کې پرته  دښته د 

یادېـږي. ددې دښتې لویدیځه څنډه په عام ډول له هلمند سره ۀ په نامـ« بـُـنـدَکي

گلنې دښتې چې موازې پر مخ ځغلي چې د شین غزي د ونو ځنگل، او یوې ش

مایلو پورې دی سره بـېـل کړي دي. دا دښته  30تر  ۱۵ـې له ئارتوالی 

گړنگ پای ته رسـېـږي چې ۀ یوناڅاپه چخانسور کې په ختیځې ډډې کې په یو

فیټه دی. ویل سوي چې له دیشو څخه یو سړک ورته د لک  ۱۵0ـې ئلوړوالی 

په نقشه کې په کر تگریش او شند له الرې تر چخانسور پورې راځي او 

مایله دی. داسې ښکاري په دې الرې کې د شند  90ـې ئمستقیمې کرښې واټن 

سته او ویل سوي چې له چخانسوره تر ۀ نـۀ تر کم عمقو ځایونو پورې اوبـ

مایله الره ده. کله چې میتلند د لنډي بړیڅ د سیمې په  ۱۵ځایه پورې ۀ هغـ

ه خانه تر خاش پورې تللې وو. ـې وموند چې له ملئهکله پلټنې کولې یو سړی 

ـې خپل مشکونه په هلمند کې ئسره ملگرې ډلې ۀ سړي ورته وویل چې دۀ دغـ

                                                 
۱
  - Artemisia Croyophora : موږ په هیواد کې یو بوټی لرو چې ترخه ورته وایي، زه ددې بوټي په  

ژ -معنی پوه نه سوم   
2
  -  Charthamus Xanthium چې ۀ سوم نو ځکه مې نباتي نوم دلته ولیکـۀ بوټي په معنی پوه نـۀ : ددغـ 

ژ -د بوتاني مختصصین ورباندې پوهیږي   
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ـې بې اوبو ئډک کړل، ددوی ډلې خپل سفر له مله خانه پیل کړ او لومړۍ شپه 

ـې سیخسر ته ورسـېـدل او دلته له یوې څاه سره ئتـېـره کړه. په بله شپه 

د ځمکې له ۀ درلودلې. دلته اوبـۀ ـې اوبـئلپاره اوښانو  ۱2مخامخ سول چې د 

فیټه کښته پریمانه دي. دوی دلته بیا خپل مشکونه ډک کړل او په  ۶سطحې 

ـې دا بله شپه هم بې اوبو تـېـره کړه )دا د شند نیمایي الره ده( ئمیان ریگ کې 

او بیا په څلورم ماښام خاش ته ورسـېـدل. له دې الرې چې دوی تللي ظاهرا 

 ر ډېره د تورو جغلو دښتې دي. ت

 3ویل سوي چې څلورم سړک له چهار برجکه تر چخانسوره تللی چې  

سته. کله چې هلمند سیالبي وي ښایي دا ۀ مرحلې لري او په شند کې اوبـ

سړک د سیند په ښۍ غاړه کې تر هغه بل غوره وي او دا هم شوني ده چې په 

اقعیت دا دی چې دا دښتـني هم وي. وۀ دښته کې د باران ډنډ سوي اوبـ

سړکونه په ندرت کارول کـېـږي؛ هغه چې خلک غواړي چې شمال ته فراه او 

فتح او جوین ۀ نورو ځایونو ته الړ سي دوی تل د سیستان له الرې یعنې د قلعـ

 یا چخانسور له الرې ځي. )میتلند، پیکاک(. 

ې لږ یا هیڅ د مارگو ددښتې پر شمال ځپلې او شمال وهلي لوړې الرې باند

 فیټه لوړوالی لري.  2000سته او د سمندر له سطحې څه د باندې ۀ شگې نـ

دا دښته په ځینو ځایونو کې ناورونو یا د ځمکې کښیناستلو برخو پرېک 

ۀ را ټولـېـږي او تر یوۀ ـې د باران اوبـئپرېک کړې ده چې په ځـېـنو کې 

یوې ټاکلي اندازې باران  مهاله په کې ډنډ پاتې کـېـږي. بلوڅان وایي که په

ۀ وورېـږي نو د مارگو له دښتې تـېـرېـدل خوندي دي او دغه مهال هم شپانـ

دلته راځي. دوی ډېـري وختونه د شند له الرې دښتې ته ننوځي او کله چې په 

په وچـېـدو سي بیرته ستـنـېـږي. په دغې غیر ۀ ناورونو کې راټولې سوې اوبـ

نیمې »پرځای، داسې ښکاري چې د شند د  مجذوبې سیمې کې د سفر کولو

وي خو یو شمــېــر قافلو ته بیا استثناء سته چې له چخانسور « الرې منزل

څخه د خواجه علي له الرې کویټې ته ځي او د سویل او ددې ځای د لویدیځ 

یو شمـېـر همکاران ۀ لوری نیسي. یو نامتو سرحدي سروې کوونکی او د هغـ

سیستان په مأموریت کې ورسره مل ول غوښتل زکال کې د ۱903چې په 

ددې دښتې له الرې تـېـر او پلټنه وکړي، دوی ټولو په همدې الره کې خپل 

ژوند له السه ورکړ. خان بهادر شیخ معیین الدین د هلمند د سیند د ښۍ غاړې 

د کرنیزو ځمکو د سروې لپاره ولـېـږل سو. د کار د بشړولو شدیده لیوالتیا 

ـې وکړه ئله خپل ټاکل سوي کار وړاندې الړ سي او هڅه  موجب سوه چې

 چې په نقشې کې تش ځایونه ډک کړي. 
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دې ډلې خپل یون له چهار برجکه پیل کړ. د سفر ددویمې ورځې په ماښام 

ـې ۀ ئوچ ناور ته ورسـېـدل او ټولې ورسره اوبـۀ یوۀ دوی د الله په نامـ

کړ چې بیرته وگرځي خو مصرف سوې وې. نورو ملگرو ورباندې ټینگار و

پیدا سي ۀ ـې بیا به هم اوبـئاوښت. او ویل ۀ شیخ معیین الدین له خپله هوډه نـ

سوې. دوی د دښتې د تږي توب ټول وحشتونه وگالل او ۀ پیدا نـۀ خو اوبـ

ـې ۀ ئلږ اوبـۀ ناور کې چې غاز نومـېـدۀ ـې وکړ. په پای کې په یوئمقاومت 

ه بدترې وې او دغو اوبو دوی ټول سخت ناروغه له بدۀ پیدا کړې خو دا اوبـ

 کړل. 

ـې چې هیڅ د تگ ۀ ئد ډلې له ملگرو څخه دوه تنه وتوانـېـدل چې وتښتي. یو

او ډېـر ژر بې هوښه سو. کله چې ۀ درلود ځان   په اوښ پورې وتاړۀ توان نـ

اچوي. دا ځای ۀ پر ستوني باندې اوبـۀ په هوښ راغی گوري چې یو سړی دد

 ، دا سړی یو ښکاري وو چې په وحشي خرونو پسې راغلی وو. شند وو

دا بل سړی چې له خپل مشر شیخ معیین الدین څخه تـښـېـدلی وو دومره 

ـې وکړه چې ئدرلود او هڅه ۀ ـې د تگ توان نـئضعیف وو چې په ځان کې 

موندلې او ۀ ونـۀ دلته اوبـۀ یوه ناله کې د اوبو په لټون کیندنه وکړي. هغـ

ـې وکړل چې خپله ستونزه په دې ډول تکسین کړي چې د نالې سړه ئ دومره

ـې وموند خپل مشر ته ئنمجنه خاوره پر ځان راواړوي. کله چې لږ توان 

ـې نقشه ئراغی او ویني چې هغه مړ سوی دی. د شیخ د سروې د میز له سره 

 ـې تر ځان راتاو کړه چې یا به بې هوښه سي اوئرا وشکوله او له دې ویرې 

یا به ورڅخه ورکه سي. دی له خپلو نورو ملگرو سره چې دومره بې حاله او 

ول، بیا هم وخوځـېـد. شپه راورسیده ټول ۀ ستړي ول چې نور د تگ نـ

ـې ناروغه ئدلته بیا وموندلې چې دوی ۀ هماغه اوبـۀ سول دۀ ـې مړئملگري 

لږ چې په وڅښلې او بیا له هوښه ولوید، ۀ یو څو غړپه اوبـۀ کړي ول. هغـ

 هوښ راغی گوري چې چخانسور ته رالـېـږدول کـېـږي. 

 ۵اوښانو له ډلې څخه یوازې  ۱0تنو کسانو خپل ژوندله السه ورکړ، او د  ۷ 

ـې تر السه سول. د سروې د پاڼو میز چې دوی ته ډېر گران وو د نورو ئ

کې داسې نوي ۀ صادقو همکارانو په مرستې بیرته وموندل سو او په هغـ

ونه ول چې ددغې ناپیژل شوې سیمې ډېـرۍ تشې ورباندې ډکې سوې. کار

 (۱903)ایس. ایم. 

ز کال کې د سیستان د ۱903اوسـېـدونکي په ۀ د لنډي محـمد امین د سیمې یو

مأموریت غړي تییت ویلي ول چې د مارگو د دښتې تر بل سره پورې پسونه 

باال »ینه ځای سفر کوالی سي." کله چې مسافرین ددښتې لوړترۀ ډېر ښـ

ۀ سته : تگ پرې ښـۀ وروسته کومه ستونزه نـۀ ته ورسـېـږي له هغـ« دشت
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بُرخانانو»کله نا کله د  دی او ثابت واټن باید په پام کې ونیول سي.
۱

کوچنۍ « 

کوچنۍ ډلې له دې الرې تـېـرېـږي." ددشِت مارگو بلې غاړې ته یوه مشهوره 

خواجه علي پورې تللې او په دې  کارواني الره ده چې له ناد علي پیل تر

الرې یوازې د الله د کښیوتلې ځمکې له شمالي ډډې څخه تـېـرېـږي. خواجه 

یادېـږي چې د ۀ په نامـ« کافر راه»علي ته بل سړک ددښتې بلې غاړې ته د 

ر و تار له الرې ده. د سیستان په مأموریت کې داسې څوک اچــُـلگــُـلې او س

ـې سفر کړی وي خو دا الره د هلمند په ئدې الرې موندل سول چې پر ۀ ونـ

 اوږدو د بلوڅانو په منځ کې پـېـژندل سوې الره ده. 

 

ً غیر عملي ده. د جنورۍ او  د مارگو دښته د پوځي تحرکاتو لپاره تقریبا

فبرورۍ په میاشتو کې کله چې د ژمي بارانونه ناورونه ډک کړي د اسپ 

وکوالی سي له دې دښتې څخه تـېـره سپرو یوه سپکه او کوچنۍ ډله ښایي 

ځواک یوه ډلگۍ کوالی سي په خوندي توگه له ۀ سي. څرگنده ده چې د سپار

دښتې واوړي خو لوی لښکر ته ډېر ناشوني ښکاري. د الرې په اوږدو کې 

یوازې څو څاه گانې سته او یوازې کوالی سي د ځواک یوې لږ شمـېر ډلې او 

 چې ورته اړتیا لري په الس ورسي.  او خوراک توکيۀ څارویو ته اوبـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
۱
 - burkhans 
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 والیتدهلمند 

 

 :  هلمند

هلمند د افغانستان په سویل کې یو والیت دی چې یو مهال د کندهار یوه برخه 

ً د گرشک د والیت په نامـ کیلومتر  ۵9۷20دا والیت ۀ. یادېـدۀ وه او متعاقبا

د افغانستان تر ټولو  مربع مساحت لري چې د خپل ځمکني مساحت له اړخه

تنه استوگن وگړي اټکل سوی  32۵۷98ـې ئلوی والیت دی. د وگړو شمـېـر 

ۀ ز کال کې د گرشک د والیت په نامـ۱9۶0دی. کله چې د هلمند والیت په 

ـې ئـې د گرشک ښارگوټی وو، خو کله چې  نوم ئنو د والیت مرکز ۀ یادېـد

او څو کاله وروسته ۀ ت بلل کـېـدـې مرکز بُسئهلمند ته بدل سو نو هغه مهال 

وگړي  30000لشکرگاه د هلمند د والیت مرکز سو.  د لشکرگاه ښار تقریباً 

کلي دي. د هلمند والیت پولې : نیمروز په  ۶۵0لري. په ټول والیت کې 

لویدیځ کې، غور په شمال کې، روزگان په شمال ختیځ کې او کندهار په ختیځ 

سره نښلي )ظاهراً لیکوال په خپلې محافظه کې. په سویل کې له پاکستان 

 ژ(.  –دي غوښتي د دیورنډ کرښه ووایي ۀ کارۍ نـ

دا والیت په الندنیو اداري واحدونو ویشل سوی دی : باغران : څلورمه درجه 

ولسوالي؛ گرمسیر : دریمه درجه ولسوالي؛ کجکي : عالقه داري؛ موسی کال 

درجه ولسوالي؛ نهِر سراج : لومړۍ : دویمه درجه ولسوالي؛ نادعلي : دریمه 

بارکزی : څلورمه درجه ۀ ناو« ژ –د بارکزیو ناوه »درجه ولسوالي؛ 

ولسوالي؛ نوزاد: دویمه درجه ولسوالي؛ ریگ یا ریگستان : عالقه داري؛ 

 سنگین یا څاروان کال : عالقه داري؛ او واشیر : عالقه داري. 

موسی کال، نوزاد، کجکي او په دې والیت کې اساسي سیندونه : ارغنداب، 

باني؛ د والیت عمده غرونه : نوزاد، خان نشین، ملک دوکان
۱

او کشته گان 
2

 .

                                                 
۱
 - Malik Dokan 

2
 - Kushtagan 
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ـې شایبانئیو مهم کوتل 
۱

کې دی.د دې والیت لویې شگلنې دښتې : د بکوا  

دښته، د مارگو دښته اوکوږ دښته
2

 . 

تنه ده. ددې والیت اقتصاد په لومړي سر په کرنې والړ دی او بیا د څارویو سا

د والیت اساسي کرنیز محصوالت وربشې، مالوچ او غنم دي. ددې والیت په 

دَرو کې د میوو ستر ستر ډولونه سته. ددې والیت د کورنیو څارویو شمــېــر 

اوښان،  ۱2000کورني څاروي،  ۶۱000وزې،  ۷9000پسونه،  399000

نورو چرگان اټکل سوی دی. د ال  2۴2000او ۀ خر 3۶000آسونه،  ۱000

 معلوماتو لپاره راتلونکو پاڼو کې جدولونه وگورئ. 

غیر کرنیزه ځمکه عمدتاً د مالڅر لپاره کارول کـېـږي. السي صنایع عمدتاً د 

« ژ–لبنیات »غالیو اوبدنگ دي. د نباتي غوړیو، او له شیدو جوړ محصوالت 

 همدا شان د مرمر ډبرې د هلمند له والیته صادرېـږي. 

ز کلونو په پای ۱930تره برخه د هلمند په سیند خړوبـېـږي. د د هلمند ډېـره س

کې د سل میلونو ډالرو په ارزښت گرشک ته نـېـږدې د بُغرا د کانال د بیا 

رغاونې چارې پیل سوې. د کوچیانو د استوگنولو لپاره ارضي اصالحات پیل 

« آموزشي پروژې»سول. تجربیاتي فارمونه جوړ سول او د زدکړو پروژې 

هکتاره  2000ز کلونو په اوږدو کې به هر کال ۱9۷0او  هیله وه چې د  پیل

ځمکه به ارضي اصالح کـېـږي.  د کجکي بند او د کجکي د برېـښنا د تولید 

ز کال ۱9۷0بټۍ د برېـښنا د تولـېـد لپاره جوړه سوه. د برېـښـنا د تولید بټۍ په 

ـې ئتولیدي ظرفیت به کیلوواټه برېښنا تولید کړه او هیله وه چې  ۶0000کې 

 تر سلو زرو کیلوواټو پورې لوړ سي. 

                                                 
۱
 - Shayban 

2
 - Kuzh Dashte 
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 9لومړني ښوونځي،  ۴3کلیوال ښوونځي،  ۵3:  د هلمند د معارف سیستم

مسلکي ښوونځي. دا والیت یوه ورځپاڼه لري  2لیسې، او  2منځني ښوونځي، 

ۀ امـپه هرو دوه وو اونیو کې یو ځل په پښتو چاپ کـېـږي او د هلمند په ن

ز کال کې محـمد هاشم صافي د والیت والي وو. تر ۱9۷0یادېـږي. په 

 ز کال پورې د هلمند په هکله معلومات وگورئ : گرشک۱9۱2
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 : [برخی75،76،77 ]ماخذ: دپُـشـِت رو

 

اداري واحدونو کې یو واحد دی. ددې ځای د نوم  ۷دا د فراه د والیت په 

بین « او یا هم کوالی سوی « ته له سیند ورهاخوا یا د سیند شا»معنی 

ـې وبولو او دا نوم ځکه په دې ډول مشتق سوی چې دا ځای د هلمند « ئالهلمند

د لویدیځ په سیمې کې واقع دی نو له دې کبله په دې معنی دی چې له کندهاره 

ورها خوا د سیند د بلې خوا سیمه ده، دا امیر شیر علیخان وخت ته ورگرځي 

ۀ د فراه والیت جوړ کړ. له دغـۀ ـې د والیت په نامـئه چې د لومړي ځل لپار

وخته مخکې فراه په عام ډول د هرات یوه برخه گڼل کــېـدله. د اوسني پُشِت 

روډ کې د هلمند د سیند دواړه غاړې او د هزاره گانو تر سیمو الندې کښته 

ر ـې لویدیځ لور ته تر خاشروډ پورې او کښته د رود بار تئسیمې او ترڅنگ 

سینده سیمې په ځان کې رانغاړي. پُشِت روډ په څلورو اداري واحدونو ویشل 

سوی دی : لومړی : لوی پُشِت روډ یا د گرشک ولسوالي؛ دویم : گرمسیل 

چې د بُست له کال کښته د هلمند د سیند په اوږدو کې سیمې رانغاړي؛ دریم : 

ل ختیځ ته. دا نوزاد د گرشک شمال ته؛ او څلورم : زمینداور د گرشک شما

حاکم تر ادارې الندې ده چې په گرشک کې استوگنه لري او ۀ ټوله سیمه د یو

ز کال( کې وایي چې ۱893د فراه د والي تر الس الندې کار کوي. ییت )په 

د کندهار تر الس ۀ د فراه او نـۀ پُشِت روډ اوس یو مستقل واحد دی چې نـ

تر دې دمه عام ذهنیت دا وو الندې دی خو دا خبره موږ ته شکمنه ښکاري. 

چې د گرشک د شمال ټوله سیمه تر تایمني او د هزاره گانو تر پولو پورې " 

زمینداور" وو، خو دا یوه تـېـروتنه وه. ددې سیمې لویدیځه برخه نوزاد ده. 

لوی پُشِت روډ او زمینداور دواړه یو ځل بیا په بیالبیلو اداري واحدونو ویشل 

د الندینۍ شرحې ډېـرۍ برخه د صاحبداد خان او  سوي دي الندې وگورئ.

ز کال پسرلي ۱888یوسف شریف د راپورونو له مخې اخیستل سوې چې د 

ـې له دغو سیمو لیدنه کړې وه او داسې ښکاري چې دوی سره په دغو ئکې 

 پالل سوي دی. ۀ چلند سوی او ښـۀ سیمو کې ډېر ښـ

 فزیکي بڼې :
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فیټه لوړ( د  ۱0000سمندر له سطحې  ددې سیمې تر ټولو لوړ غرونه )د 

باغني په غرنۍ لړۍ کې دي چې د باغني عالقه داري له زمینداور څخه جال 

کوي. سیاه بند له تورو ډبرو جوړه یو نغل یا د راټولیدونکو اوبو یوه کاسه ده 

چې پُشِت روډ د ټایمني له سیمې جال کوي. ددې سیمې تر ټولو لوړه څوکه د 

یادېـږي. په پُشِت روډ کې څلور اساسي سیندونو ۀ په نامـ« ه باباشاه غــَــلــَـ»

بهیږي یا ورڅخه تـېـرېـږي او هلمند ته ورغورځي  یعنی : د موسی کال 

سیند، د فرهاد سیند، د باغني سیند او د نوزاد سیند.  ددغو څلورو واړو 

دېـږي یاۀ په نامـ« لنډي ناو»سیندونو ترڅنگ یو بل د پام وړ سیند دی چې د 

په کې راټولـېـږي، همدا شان دوه کوچني ۀ چې د دشِت خنجک مزار ټولې اوبـ

سیندونه د موسی کال په ختیځ کې دي چې هلمند ته ورغورځي او دا د اهمیت 

وړ سیندونه دي چې د هلمند د ستر سیند په ښۍ غاړه کې د گڼ وگړو سیمو او 

 ه  برابروي.  دغو سیمو تۀ د سیمې د کرنیزو تړانگو د اړتیا اوبـ

 اقلیم او لوړوالی : 

سره له دې چې د دوبي په میاشتو کې ددې سیمې ځینې ولسوالۍ ډېرې تودې 

ـې صحي اقلیم دی. نوزاد کوالی ئوي  خو په عام ډول ویالی سو چې اقلیم 

ـې ئسو د تفریح او آرامۍ ځای وگڼو. دا ځای سوړ دی او که په عامه ژبه 

یو ډول جنت دی. په باغران کې په ژمي کې  « ژ –بال تشبیه »ووایو نو 

ۀ ورېـږي یا هیڅ هم نـۀ درنده واوره کـېـږي. په باغني کې چندانې واوره نـ

ـې ښې او خوندورې دي او په دې ټولې سیمې کومه ناروغي ۀ ئورېـږي. اوبـ

ده خپره. د اپریل او مې په میاشتو کې د خلکو په منځ کې یو ډول تبه ۀ نـ

په هغو کسانو کې خپرېـږي چې ډېر توت وخوري. د جون او  خپرېـږي او دا

یا تود باد خپور سي ورسره تبه هم « تفت باد»جوالی په میاشتو کې کله چې 

فیټو په خواجه علي کې تر  ۱920ـې توپیر لري، چې له ئراسي. لوړوالی 

فیټو پورې په هلمند کې د باغران تر شماله لوړېـږي. د بُست کال  ۱0000

فیټه لوړه ده حال دا چې د نوزادو په  288۱یټه لوړه ده، گرشک ف 2۴90

تر  2800فیټو پورې او موسی کال له  ۴000ولسوالۍ کې لوړوالی ظاهراً تر 

 ۵۵۷0فیټو پورې لوړوالی موموي. پورته د نوزادو په شمال کې ُگرز  ۴000

لوړه د  فیټه او له باغرانه په استثناء ښایي دا په ټول پُشِت روډ کې تر ټولو

 استوگنې سیمه وي. 
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سړکونه : د یوسف شریف د راپور پر بنسټ هغه سړکونه چې د شمال له 

الرې زمینداوراو نوزادو ته راغلي دي ښایي دا سړکونه وي : لومړی : د 

خونای الره چې د خونای د کوتل له الرې له سیاه بنده تـېـرېـږي؛ دا الره په 

اوښانو لپاره سخت دی. دوهم : د باغني  ـې دئعام ډول ښه الره ده خو کوتل 

الره د باغني د سیند په اوږدو کې تللې چې د قافلو په تر ټولو ښو الرو کې 

شمـېـرل کـېـږي او دولت یار له زمینداور سره نښلوي. دا شمال لور ته 

عمومي الره ده. ) خو صاحبداد خان وایي :" د باغني دره  د پناه لپاره داسې 

دی. په دواړو ډډو کې غرونه لوړ ۀ یباً تسخیر کـېـدونکی نـځای دی چې تقر

دی او دَرې ته یوازې یو سړک راغلی او یوازې د سرتیرو لپاره په پښو 

باندې د تـېـرېـدلو وړ ده."( دریم : د باغران سړک چې د موسی کال د سیند د 

اوبو د بهیر تر څنگ پرمخ ځغلي او ډېر تگ راتگ ورباندې کـېـږي سره له 

دې چې په ځینو ځایونو کې د اوښانو د کچرو لپاره سخته الره ده خو په پای 

سره یو ځای کـېـږي. څلورم او « ژ  -یعنی د باغران له الرې »کې له دویمې 

ـې له ئپینځم : دوې الرې دي چې تـَـیوره له زمینداور سره نښلوي. یوه 

ـرېـږي او بیا له لویې څخه تـې« آکتوبه / آق توبه»او « گــَـل آباد»، «چاردر»

ده چې مخې ۀ الرې سره یو ځای کـېـږي. دا الره د قافلو لپاره ځکه عملي نـ

مایلۍ کې دی او له  3ـې یو تنگی راځي، دا تنگی د تــَـیورې د سویل په ئته 

همدې تنگي څخه دا الره تـېـرېـږي.  د غور لویه الره د نیلي، زرین او علیا 

خوړ ۀ ټیټ کوتل څخه تـېـرېـږي او د هغـۀ ې له یوله الرې تـېـرېـږي، ورپس

په ډډو کې تر هغو ځغلي چې دا خوړ د تجوین له سیند سره یو ځای کـېـږي. 

ـې د ریگ روان تر کوتله پر مخ تللې ئدلته دا الره ویشل کـېـږي؛ یوه څانگه 

ـې ختیځ لور ته کږېـږي او د سیند پر غاړو تر خـُـشکک پورې ځغلي ئاو بله 

د آق توبې له کوتله اوړي او ورپسې د آق توبې د سیند په ډډو کې ترهغو  بیا

پر مخ ځي چې د آق توبې سیند له خاشروډ سره یو ځای کـېـږي او له دې 

ځایه وروسته له تیورې څخه له راغلې لویې الرې سره یو ځای کـېـږي؛ په 

ره یو دې لویې الرې باندې یو بل سړک هم د ختیځ له لوري راغلی او ورس

خوړ په ۀ دی پلټل سوی. ورپسې دا سړک د یوۀ ځای کـېـږي چې تر اوسه نـ

ته راکوزېـږي، بیا د طاهري له « بادام مزار»ډډو کې پورته خـېـږي او بیا 

کوتله اوړي او بیا همداسې تر ُمرغابي پورې ځي. دلته په مرغابي کې دا 
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ه ځي او ورپسې د ـې لویدیځ ته گرز تئسړک بیا ویشل کـېـږي: یوه څانگه 

ریگ روان له سړک سره یو ځای کـېـږي، او بیا تیزني ته رسـېـږي او په دې 

ډول له اساسي څانگې سره یوه کړۍ جوړوي چې د سرخ بیدک له الرې 

تیزني ته ځي. له تیزني څخه دا سړک بله څانگه د سویل لویدیځ لورته بیلوي 

ې ځي. دا سړک تر بَر چې دا څانگه د بَرنوزاد له الرې تر خاشروډ پور

نوزدادو پورې آسانه دی خو د راپورونه وایي چې ددې ځای لویدیځ ته د سیاه 

بند غرونه سخت دي. د تیزني او موسی کال تر منځ څو دانې خالص یا 

ـې یوازینی خنډ د موسی کال سیند ئپرانیستې سړکونه سته چې په اوږدو کې 

یند د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې دی. معموالً خلک د دې سیند او د تیزني دس

بلې غاړې ته اوړي او یا له دې ځایه کښته دوه نور د اوښتلو ځایونه سته. د 

موسی کال د سیند له ښۍ غاړې سره موازي یو بل عام سړک هم سته چې په 

 کـېـږي.     دې سره له هلمنده د پورې غاړې اوښتلو ډډه

پورې د قافلو له عام سړک سره  یو بل مستقیم سړک له تیزني څخه تر کندهار

یو ځای کـېـږي، مخکې له دې چې دا سړک له ویل سوي سړک سره یو ځای 

سي له موسی کال څخه تـېـرېـږي بیا د سویل ختیځ لور ته پر مخ ځي او د 

له دښتي اوړي او بیا د کروندو له منځه تـېـرېـږي او تر هغو پورې « دریځ»

 د څخه پورې غاړه واوړي. پر مخ ځي چې په کجکي کې له هلمن

له بر نوزاد څخه یو ډېر آسانه سړک چې تقریباً د نوزاد د سیند په اوږدو کې  

پر مخ ځي د نوزادو له کلي څخه تـېـریږي او او همداسې د نوزادو د ولسوالۍ 

سویلي دښتې کې پر مخ ځي. له دې سړک څخه له نوازدو لږ پورته د گرشک 

سویل خوا ته د ښورې لور ته ځي او له دې سړک خپله څانگه جال کوي او 

د گودر لور ته اړوي. د ښورې او گرشک تر « جسر»ځایه یو څانگه مخه د 

منځ سړک مخ خالصی او آسانه دی خو بې اوبو دی، د الرې په اوږدو کې 

 له کاریزونو څخه تر السه کوي. ۀ کلي خپلې اوبـۀ پراتـ

دا سیمه ټوله همواره سیمه ده. سړکونه دي ځکه ۀ "سړکونه په عام ډول ښـ  

ټول په دغو الرو ځي او له ۀ باروړونکې ډبې، اوښان، کچرې، غوایان او خر

مخامخ کــېـږي. د هلمند د سیند کیڼې غاړې ته سړک ۀ کومې ستونزې سره نـ

 د گرشک او دهراوټ تر منځ ډېـر اعلی سړک دی. "

 د عالقې وړ ځایونه : 
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ۀ قلعـ»سته؛ د گرشک ۀ ه د پاملرنې وړ کال نـد باغني له کال/ حصار پرته بل

چې د نوشیروان په وخت کې جوړه سوې او د بُست کال دواړه اوس « کهنه

ښار پاتې شونې وموندل ۀ زاړۀ هجري کال کې د یو ۵۱۱کنډوالې دي. په 

یاد سو او دا ال تر اوسه په زمینداور کې ۀ په نامـ« شهر کهنه»سوې چې د 

د امام طحیا سته. ددې کال شمال ته
۱

زیارت دی چې د امام رضاء ورور دی  

ـې د یوې ډېرې څرگندې نښې په توگه په مشهد کې دی. د گرشک ئاو زیارت 

کال ته نـېـږدې یو ډېر بل مشهور زیارت دی چې د سید تاجدار زیارت 

 نومـېـږي. 

 استوگن وگړي : 

خو هماغسې ددې سیمې استوگن وگړي تقریباً ټول له یوې مخې دُرانیان دي، 

ډول له یو بل سره گډ سوي ۀ چې په ټول افغانستان کې عام دي قومونو په ښـ

دي، په موسی کال او زمینداور او د زمینداور په اداري واحدونو کې استوگن 

وگړي تقریباً ټول له یوې مخې علیزي دي. نورزي او اسحاقزي  په نوازدو 

ال کې  چې د لوی پشت او په گرمسیل کې برالسي دي، اسحاقزي په گاز ک

روډ یوه عالقه داري ده، بارکزي او اڅکزي د گرشک په اداري واحد کې 

برالسي دي. د صاحبداد خان د راپور له مخې د پشِت روډ په سیمې کې د 

کورنۍ کـېـږي چې ددې ترڅنگ  ۴3000استوگنو وگړو ټولټال شمـېـره 

ې شمـېـرې کې په ډاډ مالداران هم په خپلو کـېـږدیو کې ژوند کوي؛ د ۴0000

مبالغه سوې ده او خوندي او نسبتاً ډاډمنه شمــېــره به ۀ ویالی سو چې یو څـ

دا وي چې دا شمــېــرې نیمایي وگڼو.  خو له دې سره سره صاحبداد د پام وړ 

ـې دلته ضمیمه دی. دا شمـېـرې باید د هغوی د ئشرحه ورکوي او لیست 

 ارزښت له مخې اخیستل سوې وای. 

الداران عمدتاً اسحاقزي، نورزي، بلوڅ او مالکي قومونه دي. دوی د مې له م

میاشتې تر آگست پورې خپل څاروي د تایمنیو په سیمو کې پووندو ته بیایي 

ـې سوړ دی. د اپریل او سپتمبر په میاشتو کې ئځکه هلته گیاه ډېـره ده او اقلیم 

په میاشتو کې دوی په  دوی د خوځښت په حال کې دي او د اکتوبر او نوامبر

زمینداور، نوزادو او موسی کال کې دېره کـېـږي. له دسمبر تر مارچ پورې 

                                                 
۱
 - Imam Tahya 
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د ۀ ده او اوبـۀ ـې دومره سړه نـئدوی په گرمسیل کې اوسـېـږي چې هوا 

 ځمکې د کیندنې له الرې تر السه کـېـدای سي. 

ه. خو ستۀ د زمینداور د تأریخ په هکله ډېر معلومات زموږ په الس کې نـ

دوی دا شهرت تر السه کړی چې د برتانوي واکمنۍ او راج پر وړاندې سخت 

متعصبه او کلک دښمنان دي. ښایي دوی د هر ډول کنترول او السبرۍ پر 

 لري. ۀ وړاندې صبر او زغم ونـ

ز کال کې شاه شجاع پر تخت کښـېـنول سو د زمینداور له ۱839کله چې په 

ې ژمنه وسوه چې دوی له هر ډول السوهنې استوگنو وگړو سره په لومړیو ک

زکال کې ددوی ۱8۴۱ولري؛ خو په ۀ آزاد دي څوک به ورسره غرض ونـ

یوې ډلې د شاه شجاع پر سپرو چې څاروان کال ته د مالیې د راټولولو لپاره 

راغلي ول برېـد وکړ. له دې کبله د کندهار له ځواک څخه د ضربتي ځواک 

تر بولنې الندې امر وسو چې دوی وځپي، یوې ډلې ته د تورن فرینگټن 

نوموړی له دوی سره د " لنډۍ ناوې" په سیمې کې مخامخ سو چې د هلمند پر 

غاړه له گرشک څخه څو مایله پورته ځای دی، دلته دوی د شگلنو غونډیو په 

ـې یو کانال وو چې له یوې لنډې ئمنځ کې ټینگ موقعیت نیولی وو او شا ته 

ـې ووژل سول او د تورن ئتنه  ۶0رکړل سوه او نښتې وروسته ماته و

ـې ووژل سول ئسرتیري  3فرینگټن له ډلې څخه دوه تنه افسران ټپیان سول، 

 تنه نور سرتیري ټپیان سول.  ۱۱او 

ز کال کې د زمینداور خلکو ډېـره هڅه وکړه چې گرشک ونیسي، ۱8۴2په 

یرو یو کوچنی تنو هندوستاني سرت ۱00ځکه دلته د شاه شجاع د سرتیرو د 

سول. گارنیزیون د ۀ گارنیزیون وو خو دوی په خپلې دې هڅې کې بریالي نـ

ـې په شا وتمبول خو ئټولو بریدونو پر وړاندې مقاومت وکړ او ټول بریدونه 

په پای په کندهار کې د مستقر برتانوي ځواک په مرستې له گارنیزیونه ووتل 

ز کال کې د ۱8۷9. په ـې شاتگ وکړئاو د برتانوي ځواک په مرسته 

فبرورۍ په میاشت کې په زمینداور کې د خلکو یوې راټولې سوې ډلې د 

کــُـشِک نخود په سیمې کې د جنرال بیدولف د ځواک په وروستۍ یا شاتینې 

ز کال کې د ۱8۷9ـې ولید. په ئمحافظتي گارد برید وکړ او د پام وړ تاوان 

ویل سوي چې دوست محـمد خان  زمینداور د علیزیو د پام وړ په مشرانو کې

 او نجیب هللا خان دي. 
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علیزي او نورزي باید له سیمه ییز اړخه د هغوی د جنگي کیفیت له اړخه په 

پام کې ونیول سي، دوی په میوند او کندهار کې د ایوب خان د ځواک د مال 

ز کال کې د ایوب خان د  پرمختگ ۱8۷9ستن جوړوله. ویل سوي چې په 

سرتیري راټول سول، هغه مهال دا  20000اونۍ په ترڅ کې  پرمهال د یوې

یادېدله چې ظاهراً د معاصر وخت پُشِت روډ سیمه ۀ سیمه د زمینداور په نامـ

تنو سرتیرو په ملتیا  2000منفي گرمسیل ده، ایوب خان دې سیمې ته د 

ً د سپرو ځواک وو. د غازیانو  کوچني ځواک سره رسـېـدلی وو چې عمدتا

وبکر خان ته وسپارل سوه، نوموړي ځان ثابت کړ چې یو وړ او بولنه اب

زړور مشر دی. ابوبکر خان د خپلو ټولو هڅو په لړ  کې په پای کې په دې 

ـې ئوتوانید چې په باغني کې یوه کال جوړه کړي او د برتانویانو پر وړاندې 

ر تنه غازیان راټول کړل چې له هلمنده دیخوا راواوړي او د زمینداو ۶000

 –له الرې مارش وکړي. ابوبکر په پای کې د مرحوم امیرعبدالرحمن )خان 

ځایه ۀ ـې تورکستان ته تبعید کړ او له همدغـئژ( قرباني سو او نوموړی 

 وروسته ورک سو. 

دلته په عام ډول خلک په پښتو خبرې کوي خو یو شمــېــر کسان په فارسي 

 هم غږېـږي.

 جامې او وسلې : 

ۍ چې په ډېر ځیر د سر تر کوپړۍ تاو سوي ده ددوی لویه سپینه پگړ

سرجامه ده. اوږد لوی کمیس چې لوی لوی لستوڼي او لوی لوی پرتوگونه 

رنگونه لري ددوی د جامو ډولونه دي. ددوی بډای او « آبيۀ »چې سپین، شنـ

شتمن خلک چوگا یا پوستین اغوندي. ښځي په عام ډول اوږد تور کمیس چې 

رنگ خامک دوزي او پسولل سوی، تور پرتوگونه ۀ په سر نسبتاً ارت دی او

اغوندي او سور یا تور پوړنی پر سر راتاووي. دوی سرو زرو او گاڼو ته 

ډېرې لـېـواله دي او په عام ډول له روپیو جوړ د غاړې هار لري ) او په 

ً پر خپل تندي تړي(، او د سرو زرو بنگړي ئډېرېو وختونو کې  ـې عمدتا

ً توره تر مال )کره( په مړ وند کې د مړوند گاڼې په توگه لري. نارینه عموما

لري )ایرانۍ یا هم هراتۍ تورې( او د همدغو ځایونو تولیدي توپک هم له 

ـې شمـېـر ئځان سره گرځوي. د اروپایي تولید توپک عام دود دی او ځکه 
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 کال پر کال مخ په ډېـرېـدو دی چې د فارس په خلیج کې د وسلو د سوداگرۍ

 شرایط مخ په ودې دي.  

 

 د ودونو دودونه : 

دلته د ودونو دود کټ مټ هماغه دودونه دي چې په نورو افغان قومونو کې 

 – ۱8کولو کلونه په دې ډول دي چې هلک د ۀ دود دي، د هلک او نجلۍ د واد

کالو وي. کله چې یوه نجلۍ کوژده کـېـږدي د  ۱۶او  ۱3کالو او نجونې د  20

روپیو پورې  2000روپیو تر  ۵00لۍ مور او پالر ته له هلک خوا د نج

ورکوي. د اسحاقزیو په منځ کې دا پیسې توپیر لري د هغوی په منځ کې له 

روپیو پورې دي. ددوی په منځ کې د پیسو د ورکړې په  ۵000تر  ۱000

لیکل کـېـږي او دا ټول د شهودو )شاهد( د ۀ هکله هیڅ ډول لیکلی سند نـ

 کـېـږي.  تصدیق پر بنسټ

 

 تولیدات، سوداگري، مالیات او نور : 

ځمکه په پینځو ډولونو ویشل سوې ده  : لومړی : دو آبه، د سیندونو د غاړو 

ځمکې؛ دویم : آبي، چې د کانالونو له الرو خړوبـېـږي، دریم : ځمکې چې د 

اوبو د چینو له الرو خړوبـېـږي، څلورم : کاناتي، چې د کاریزونو له الرو 

کـېـږي او پینځم : دایمه یا خـُـشک آبه، چې یوازې د باران په اوبو ۀ اوبـ

 پورې تړلې دي. دا باید وویل سي چې د پینځم ډول ځمکو بڼه ډېره لږ ده. 

غنم، وربشې، جوار، مشنگ، مالوچ او تنباکو پریمانه کرل کـېـږي او وریجې 

خټکي،  -يپه لږه اندازه. هر ډول ترکاري باب بیخي پریمانه کرل کـېـږ

هندوانې، گازرې او نور هم کرل کـېـږي.  همدا شان د میوو بیالبیل ډولونه 

اینځر، بادام، مڼې، انار، سنځلې، انگور، او   سته لکه توت، زرد آلود، آلو،

، «بادیان»ولني ۀ ، خواږ«سپیغول»شفتالو. ښورکی یا رشقه، شفتل، ایسبگول 

ـږي. دلته ډول ډول گالن په کثرت کـېۀ سپیلني او نور درملیز بوټي دلته شنـ

کـېـږي. سون لرگي ډېر لږ دي خو دغـه ُونې دې سیمې کې سته : وله، ۀ شنـ

سفیده »، «د غرنیو پــِستو ونې –کینجک »، شین غزی، «فراتي چنار –پاده »

 –، ترخه، زویل یا زول، او جهوج «شنگر»او غجره؛ شتر خار، « سپیدار –

 بهوسه او ښورکی یا رشقه پریمانه ده. کم پیدا دي خو ۀ ځوز. واښـ
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بولي « اوښ مالگه»ـې ئدلته یو ډول ځانگړی بوټی دی چې ددې ځای خلک 

ـې وخوري بې حده زهرجن دی. که دا بوټی یو ئاو د ځوانو اوښانو لپاره که 

ورکوي ۀ میاشتـنی وي او نسبتاً پوخ سوی وي بیا د ناروغۍ هیڅ ډول بڼه نـ

 ی بلل کـېـږي. او ارزښتناک خوراک توک

دلته اوښان او غوایان ډېر زیات دي؛ غواگانې په منځنۍ شمـېـر کې ساتل 

 کـېـږي؛ آسونه کم پیدا دي. پسونه له شماره وتلي ډېـر دي. 

مونډو غنمو،  ۵0000اټکل سوی چې د پُشِت روډ اضافي تولید به له 

، وړي، او ددې ترڅنگ پریمانه بگۍ، گاډۍۀ وربشو پورته وانـ 2۵000

ـې پر غالتو باندې تبادله کوي. په ئاوښان او غوایان دي چې د اړتیا پرمهال 

 ۶0000دې وروستیو کې امیر فرمان ورکړی دی چې په گرشک کې دې تل 

 مونډه غالت زیرمه وي. 

 د غالتو عادي قیمت په الندې ډول ویل سوی دی :

 سیرو پورې په یوې کندهارۍ روپۍ 20تر  ۱۶غنم : له 

 سیرو پورې په یوې کندهارۍ روپۍ 30تر  20ه وربشې : ل

دی ۀ زیړ غوړي : یوه کندهارۍ روپۍ )یادونه : د غوړیو وزن په متن کې نـ

 ژ( –ویل سوی 

 ښځي نیمڅي، جوالونه، خورجینې، گلیمونه او کــَــوسۍ جوړوي. 

کالي، نیل، بوره او چای له کویټې او کندهار څخه راوړل کـېـږي،  واردات :

 کندهار له بند تیمور څخه او آسونه په کندهار کې له دیراوت څخه. مالگه د 

صادرات : د پسونو، وړیو، زیړو غوړیو او زیرې صادرات کویټې او 

کندهار ته کـېـږي؛ مالوچ او تنباکو غوراتو ته صادرېـږي، وریښم او د 

 اوښانو وړۍ بیرجند او انار درې ته لـېـږل کـېـږي. 

سته. ۀ ه دې سیمې د مرغانو ډېر بـېـال بـېـل ډولونه نـمرغان او ژوي : دلته پ

د اوبو مرغان په ځانگړو فصلونو کې ډېر وي، زرکان او مړزان هم پریمانه 

دي. اولایر یا گډ پسه )قوچ( یوازینی ښکرور څاروي دي چې دغو غرونو 

کې پـېـژندل سوي دی. کلیوال د سپیانو ساتلو ته لیواله دي او یو ډول خړ 

 لري چې د افغانستان په سویل کې شهرت لري. سپیان 

یارډ  ۱00د ځمکې مالیات د هرې قلبې د اتو جریبو )هر جریب  مالیات :

روپۍ ده.  ۱۵روپۍ ده. د اوبو د هرې ژرندې پر سر مالیه  ۶0مربع(  پر سر 
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مالیه د پسونو او وزو په څښتنانو ایښودل سوې ده. ددې  0 – ۴ – 28د 

 الندې ډول ایښودل سوي دي :  ترڅنگ نور مالیات په
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درانیان د سرخانگي او د غواگانو د مالیې له ورکړې معاف دي. پښ او 

ورکوي خو د مالیې پر ځای دوی هر کله که اړتیا پیښه سي ۀ ترکاڼ مالیات نـ

 نو د دولت لپاره کار کوي. 

د ځمکې مجموعي عاید او مالیات هماغسې چې پورته ورته نغوته وسوه تر 

روپیو مجموعي  3۵000روپیو پورې رسـېـږي. ددې تر څنگ د  ۴۵0000

شمـېـره د مالیاتو لپاره له قراردادیانو تر السه کـېـږي او ټوله مجموعي 

 روپۍ جوړوي.  ۴8۵000شمـېـره د 

پخوا به ډېـره گرانه وه چې له پُشِت روډ څخه دې مالیه راټوله کړای سي په 

زادو له ولسوالیو څخه؛ خو د امیر عبدالرحمن ځانگړې توگه د زمینداور او نو

ژ( له جلوس وروسته د هغه اقتدار ته په درناوي سره د مالیې  –)خان 

راټولول شدیداً تحمیل سوي او اوس دا سیمې خپل مالیات په منظم ډول 

 ورکوي. 

 

 اوزان او اندازه اخیستنه :

 

 ۴0مونډ =  ۱ هندي سیره = ۴ده. « َمونډ»او « سیر»وزن په عام ډول په 

 انچه 29سیره )زمینداور(. گز = 

ً د ۱888پُشت روډ په  تنو سپرو ځواک برابر کړ.  900ز کال کې مجموعا

ددوی اکثریت دُرانیان ول خو له نورو بـېـالبـېـالو قومي څانگو څخه هم جوړ 

 ـې په الندې ډول ول :  ئسول چې قطعات 

 

 د آس سپرو احضار
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 2۱0 بارکزي 3۶۱ علیزي

 2۴ الکوزي ۱0 وزياد

 ۱۵ اسحاقزي ۱۵ اڅکزي

 ۷ خوگیاڼي ۱8 نوزي

 ۵ بروتي ۵ کاکړ

 ۱۷0 خوانین ۵0 بلوڅ

ـې موقعیت ئخاصه داران هم ول چې الندې ځایونو کې  ۶00همدا شان   

 درلود

 ۱00 نوزاد 300 گرشک

 ۱00 گرمسیل ۱00 زمینداور

 وگورئ : جدول په راتلونکي پاڼې کې 

 

ام کې ولرو چې د صاحبداد خان له پلوه ورکړل سوې شمـېـرې له دا باید په پ

کورنیو  ۱۱000هغو شمـېـرو پورته دي چې یوسف شریف ورکړي چې له 

له جدول ۀ پورته اوړي، همدا شان د وگړو شرحه چې ورکړل سوې د هغـ

 دی. ۀ ـې چنداني ډېر نـئخوري. خو توپیر ۀ سره سمون نـ

د وگړو په هکله څه ویلي دي په دغو ځایونو نوموړي چې د عالقه داریو او 

 کې دي : 

 عالقه دارۍ ولسوالۍ

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

 گرشک، واشیر

  گرمسیل

  نوزاد

باغران، باغني، خونای،  زمینداور

 زمینداور، موسی کال

 

کال کې ز ۱880ژ( شیرعلیخان زوی چې په  –امیر »سردار نورعلي خان د 

 ز( کې د پُشِت روډ حاکم دی. ۱90۵د کندهار والي وو ویل سوي چې اوس )
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 اقوام عمده  در پشت رود:

کورنۍ د پُشِت  ۶80قوم ۀ ز کال کې ویل شوي چې ددغـ۱888په  اڅکزي :

 روډ په ولسوالۍ کې استوگنې دي او دا شمـېـر په دغو ځایونو کې ژوند کوي. 

 ۱0 کله گز کال گاز  3۷0 نوزاد

 200 گرشک ۱00 څاروان کال

 کورنۍ ۶80 ټول ټال

 

)صاحبداد  –همدا شان د اڅکزیو یو بل غټ شمــېــر په فراه کې استوگن دي. 

 خان(

ـې په گرمسیل کې ئد درانیو یوه څانگه ده چې یو غټ شمــېــر  ادو زي :

 ژوند کوي. وگورئ : "پُشِت روډ"

ه وگورئ د کندهار په والیت کې د دُرانیو یوه اساسي څانگه د بارکزی :

"چاالکزي". د صاحبداد خان د راپورونو له مخې مو د پُشت روډ په هکله 

 معلومات را اخیستي دي : 

 300 چغرک 200 لوی زمینداور

 2۷۶0 گرشک ۱۵0 موسی کال

 22۵ گرمسیل 9۵0 نوزاد

   ۱۱0 کال گز کال گاز

)        ۴۶9۵د ولسوالۍ د ټولو کورونو شمــېــر : 

 صاحبداد خان(

 

 

وگورئ " الکوزي" د کندهار په والیت  –د دُرانیو یوه څانگه ده  الکوزي :

 ۱820ز کال کې ویل شوي چې د پُشِت روډ په سیمې کې ۱888کې. په 

 کورنۍ په الندې ډول استوگنې وې : 

 د کورنیو شمــېــر د سیمو نومونه

 ۷00 گرشک
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 ۴20 زمینداور

 ۷00 نوزاد 

 ) صاحبداد خان(   ۱820 ــېــرټول شم

 

 علي زي 

دا د دُرانیو یوه لویه قومي څانگه ده چې ددوی ډېـری په زمینداور کې 

استوگن او په کرکیلې کې بوخت دي. ډگروال مور معلومه کړې چې په 

او دا هغه مهال دی ۀ تنو ته رسید ۱۵000ز کال کې د علیزیو شمــېــر ۱8۷9

 خان ددوی مشران ول. د صاحب داد خان چې محـمد خان او نجیب هللا

ورکړل سوې شمــېــره د ډگروال مور د شمــېــرې په پرتلې ډېـره لوړه ده. 

کورنۍ وایي او د همدوی  9000صاحبداد خان د زمینداور د  علیزو شمــېــر 

ـې په نوزادو کې استوگنې دي، خو دا شمــېــره کـېـدای سي له ئکورنۍ  ۵۶0

 ناڅه لیري وي.   واقعیت څخه څه 

سیمې د  –همدا شان د هلمند په اوږدو کې هم د علیزیو بې شمــېــره استوگنې 

 ۴0تر  30گرمسیل په ولسوالۍ کې سته. دا استوگنې سیمې په عام ډول له 

لوی پراخ سړک پر دواړو غاړو په ۀ پورې کاه گلي جونگړې دي چې د یو

ای کې له جونگړو لیری یو ردیف کې جوړې او د هر ردیف په هر پۀ یوۀ یو

رنگونه لري. ۀ یو بُرج لري. دا خلک زړور او بې پروا خلک دي او تیار

دوی ساده ږیـږه، له مالوچو جوړې بې تــَـکــَـلـُـفې جامې لري چې کرباس 

ـې لوی لوی دي او په عام ډول شین )آبي( ئنومـېـږي، کمیسونه او پرتوگونه 

مایه جوار او د څارویو روزنه ده، دوی د رنگ لري. ددوی ټوله پانگه یا سر

دښتې هاخوا نوشکي او خران ته د بلوڅستان د مارکیټ لپاره په غټ شمــېــر 

 جوار صادروي. 

د دې ترڅنگ چې دوی په فراه کې استوگن دي، ددوی یوه غټه شمــېــره د 

هرات په والیت کې هم سته؛ په هرات کې ددوی لویه شمــېــره د سبزوار 

د دادگل په عالقه دارۍ کې میشته ده، همدا شان ددوی یوه د « ژ –نډ شینډ»

پام وړ بله شمــېــره د هرات په دَره کې موندل کـېـږي چې خپلې لویې لویې 

َرمې د پیولو لپاره راولي. د افغان د جگړې د کلونو په لړ کې دې قومي ډلې 

رتیري او پلي س 3000ته له بیت المال څخه نقدې پیسې ورکړل سوې چې 
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ـې چمتو کړل او د سردار محـمد یوسف خان تر مشرۍ ۀ ئآس سپار ۵00

ـې د کندر پر لور مارش وکړ چې کندهار ته د برتانویانو د راتگ مخه ئالندې 

 ونیسي. ویل کـېـږي چې علیزي په شپږو فرعي څانگو ویشل سوي دي : 

 

 شیخزي ۴ «خانزي»خالوزي  ۱

 پـیـرزي ۵ حبـیـبـزي 2

 ادوزي ۶ يحسنز 3

په هکله باور دا دی چې دوی « ژ –ادوزي »د وروستنۍ یادې شوې څانگې 

وگورئ " درانیان"  د کندهار په والیت کې. )بیلو،  –له علیزیو توپیر لري. 

 دوه نور کلي په ۀ بیسکو، مور اې. بي. سي(. د علیزیو په نامـ

  کې واقع دي.  ۶۴ – ۴0،  32 – 38او  ۶۴ – 2۷،  32 – 2۵

د درانیو یوه اساسي څانگه ده وگورئ د کندهار په والیت کې د وپلزي : پ

پوپلزیو تر سر لیک الندې. الندنۍ شمـېـرې په پُشِت روډ کې د استوگنو 

ز کال د راپور ۱888پوپلزیو د کورونو شمـېـرې دي چې د صاحبداد خان د 

 له مخې اخیستل سوي دي : 

 2۶0 موسی کال

 ۱۴۵ نوزاد

 3۱۵ گرشگ

 ۱۵0 رمسیلگ

 )صاحبداد خان( 8۷0 ټولټال

 

د درانیو یوه اساسي او لویه څانگه ده، وگورئ د کندهار په والیت   نورزي :

کې د " نورزیو" تر سرلیک الندې.  د فراه په والیت کې د نورزیو د کورنیو 

 شمـېـره په الندې ډول ورکړل سوې ده : 

 د کورنیو شمــېـر د پُشِت روډ په ولسوالۍ کې

 9۶0 زمینداور

 ۱000 نوزاد

 ۱۱80 گرشک
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 ۱۷۶0 گرمسیل

 کورنۍ )صاحبداد خان( ۴900 ټولټال

 

 

 : برخی 75،76،77ماخذ:،دپشِت رو

پروت دی او « پُشِت روډ»د گرمسیل شمال ته د گرشک ولسوالي یا لوی 

په موقعیت کې ۀ ـې په خپله گرشک دی. ددې ځای اهمیت د هغـئاساسي ځای 

کندهار او هرات ترمنځ هر ډول لوی ځواک خوځښت وکړي  دی، ځکه که د

مجبوره دی چې له گرشک څخه تـېـر سي. د مجبوریت د تـېـرېـدلو دغه ټکی 

 په خپله د گرشک ښارگوټی. ۀ حیدر آباد یا له حیدر آباده لږ پورته ځای دی، نـ

ز کال کې واشیر پینځه یا شپږ کلي درلودل او د ۱893ویل سوي چې په 

ور د حاکم اکبر خان تر ادارې الندې وو او دی د پُشِت رود د حاکم تر زمیندا

الس الندې وو. اوسنی ملک یوازې باز محـمد خان دی. )بومي معلومات، 

۱90۵) 
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 :برخه[ 4۹]ماخذ: گرشک

والیت نوم وو چې په ډېـرې خوارۍ د کندهار د ۀ گرشک د افغانستان د یو 

کلونو کې یو ځل بیا  ۱9۶۴ – ۱9۶3ړ سو او په والیت له لویدیځې برخې جو

ونومول سو. بیا د هلمند د سیند پر غاړو تر ټولو ۀ د هلمند د والیت په نامـ

ـې بنسټ ایښودل سوی وو د گرشک په ئکاله مخکې  ۶0لوی ترینه ښار چې

کلونو په اوږدو کې گرشک د هلمند د سیند پر  ۱9۶0و نومول سو. د ۀ نامـ

و متروک او له ورانیو او کنډوالو ډک ځای ووچې  بیا د ښۍ غاړه باندې ی

هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې ورته پراخ پرمختگ ورکړ سو او په 

ز ۱93۷معاصر ډول جوړ سو. په حقیقت کې ددې سیمې بیا رغاونه په 

ل( کال کې د بُغرا پر کانال باندې له کار کولو وروسته پیل سوه او په ۱3۱۶)

دوه وو امریکایي کمپنیو موریسن او نادسن د هلمند او  ز کال کې۱9۴۶

ارغنداب په دَرو کې د ودانولو یا د ساختماني پروژې قرار داد تر السه کړ. 

دې پروژې کې د کجکي د بند جوړول او هایدرولیکي بریښنا سټیشن جوړول 

 300مایلۍ کې واقع دی. دا بند د  ۶0هم شامل ول چې د گرشک د ختیځ په 

 ۱300ـې ئفیټو ارتوالی لري او د بستر پراخوالی  900وړ والی او د فیټو ل

سټیشن د ۀ کلونو په لومړیو کې د بریښنا د تولید دغـ ۱9۶0فیټه دی. د 

)یوسلو شل زرو( کیلوواټ ساعاتو ظرفیت درلود. بله پروژ د بُغرا  ۱20000

د ز کال کې د نادعلي، مارجې او َشمالن ۱9۵0د کانال پروژه وه چې په 

کانال ۀ کرنیزو سیمو د خړوبولو په موخه بشپړه سوې وه. همدا شان په دغـ

کې د هایدرولیکي بریښنا یو کوچنی سټیشن هم سته. د گرشک د والیت لپاره 

 د معاصرو معلوماتو لپاره وگورئ : " هلمند". 

 ز کال کې په الندې ډول تشریح سوی وو : ۱۹۱۲د گرشک ښارگوټی په 

 ۷8ټه. د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې له کندهاره فی 288۱لوړوالی : 

مایله لیرې یو زوړ حصار دی. د  329مایله او )د فراه له الرې( له هرات 

ز کال( شرحه په دې ډول ده : " د گرشک حصار په ډېـر گوډ ۱893ییت د )

ـې نري او په ډېر بد ډول مرمت ئمات او وران ویجاړ حالت کې ده، دیوالونه 

یا د دیوالونو په بیخونو کې گردچاپیره دیوالي « شیره گانې» سوي او

ـې وچ دی او تر ئـې په بشپړل ډول ویجاړ سوي، کیڅ یا خندق ئمورچلونه 
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دې دمه چې ښکاري بیخي په خاورو ډک سوی دی. د مورچلونو دیوالونه یا 

خاکریزونه او بُرجونه داسې له یوې مخې وران ویجاړ دي چې د دیوالونو 

محصنه زوایا»ته ختل ناشوني دي او د حصار  سرونه
۱

د هگۍ د پوستکي « 

په شان نرۍ دي. لویدیځه یا د هرات دروازه ال تر اوسه جوړه سوې ښکاري 

ـې یو بله ئـې یعنې اساسي یا د کندهار دروازه او شمال ته ئاو دوه نورې 

ـې ئه کوچنۍ دواړه یو بل ته نـېـږدي د حصار په ختیځ کې دي په بله وینا مخ

سیند ته ده او د هرات تر دروازې الندې یو کوچنی بازار هم ورسره دی. په 

سته او دا ځای یوازې د پُشت روډ د حاکم ۀ حصار کې کوم گارنیزیون نـ

څلورو »استوگنځی دی. د گرشک گارنیزیون دا مهال  د خاصه دارانو له 

اک یوې ډلې ځوۀ سرتیرو او د کابلي سپار ۴00یعنی « ټولیو»یا « بیرقونو

څخه جوړ دی. همدا شان په گرشک کې د صحرایي توپخانې یوه بطریه چې 

شپـږ )ایس. بي( توپونه لري، دا ځواک د هزاره گانو پر ضد له خپل نوبتي 

خدمت څخه بیرته گرشک ته راغلی دی. د گرشک حاکم وړاندیز کړی چې د 

ي او دا غوښتنه ـم لپاره په گرشک کې پاتې سئتوپچي ځواک دا بطریه دې د دا

 امیر ته راجع سوې ده.   

مایله پورته د سیند پر همدغه غاړه یعنې د اوسني حصار  2زوړ گرشک چې 

ۀ په شان پر ښۍ غاړه باندې واقع دی، تأریخ کې ویل سوي چې دا ځای د قلعـ

ژ( له پلوه له منځه  –وخت د نادر )افشار ۀ په شان پر یو« ژ –بُست »بیست 

په « شهِر کهنه»حصار چې په زمینداور کې وو او اوس د  یوړل سو، او هغه

ۀ ـې مارش کاوئیادېـږي هغه هم د نادر له پلوه کله چې د کندهار پر لور ۀ نامـ

ـې باالخره د سیند د اوبو یاغي څپو ونړولې، چې ئویجاړ سو، او پاتې شونې 

 ورپسې دا اوسنۍ استحکامي کال ودانه سوه او ویل سوي چې سردار کهندل

خان له سره جوړه کړله. خو دا هم ورسره ویل سوي چې دا کال ډېـره توده، 

نمجنه او غیر صحي ده. امیر فرمان ورکړی چې د گرشک حصار کې دې 

َمونډه غالت زیرمه ساتل سوي وي." د گرشک د حصار په هکله  ۶0000تل 

                                                 
۱
  -  :bastion  انیز جوړښت ته وایي چې د استحکاماتو له دیوال څخه حصار کې سنگر یا داسې ودۀ : په یو

پردې دباندې ټینگ ورجست یا برجسته کـېـږي او معموالً د زاویې په شکل وي چې د حصار په گوټونو کې 

موقعیت لري. او د دښمن د اور پر وړاندې د خپل ترڅنگ د مورچلونو او دیوال تحفظ کوالی سي. په بله 

 ډډې. ژ  وینا د حصار باندنۍ ټینگې
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ز کال کې له یوې بومي سرچینې څخه تر السه ۱900الندني معلومات په 

 دي : سوي 

دا حصار د هلمند د سیند له ښۍ غاړې څخه دوه نیم مایله لیرې  موقعیت : – ۱

واقع دی. د حصار سویلي دیوال په یوې کمې ځمکنۍ برجستگۍ ډډه لگوي 

 فیټو پورې لوړ دی. ۱۵تر  ۱0چې له دښتې څخه له 

بڼه یا شکل : حصار څلورڅنډیز یا مربعوي بڼه لري چې د هرې ضلعې  – 2

 ژ( دی. -متر 2۷۴فیټه ) 900ـې ئاوږدوالی 

متره  ۶متره ژور او  3فیټه پلن دی ) 20فیټه ژور او  ۱0کیڅ یا خندق :  – 3

 ژ( –پلن 

 ۵فیټه لوړ دي. د دیوالونو پریړوالی په سر کې  ۴۵دیوالونه : دیوالونه  – ۴

 فیټه دي.  ۱۵فیټه او په بیخ کې 

کټ مټ د بَـلدک په محصنه زوایا : حصار دوه محصنه زاویې لري )  – ۵

شان، وگورئ بَـلدک د گزیتر د کندهار د والیت په ټوک کې(، هره زاویه پر 

 هرې یوې دروازې باندې جناحي گوټ جوړوي. 

ۀ تیرکښونه لري چې په یو ۱200تیر کښونه : ویل کـېـږي چې حصار  – ۶

ردیف کې ترتیب سوي دي. دغو تیرکښونو ته د گارنیزیون سرتیري د خپلو 

ونو د بامونو له الرې د پوړیو یا زینو له الرې ورکښته کـېـږي. هغه بارک

سرتیري چې دغو تیرکښونو ته راکښته کـېـږي د باندې شاو خوا سیمه د 

 شپږو مایلو تر واټن پورې کتالی سي. 

دروازې : حصار دوې دروازې لري، یوه دروازه د حصار د شمالي مخ  – ۷

لي مخ په مرکز کې واقع ده. دا د لرگیو ـې د سویئپه مرکز کې او بله یوه 

ـې پرمخونو میخ ئانچه پرېـړې دي او اوسپنینې صفحې  ۶دروازې دي چې 

سوي دي. دروازې دننه خواته خالصـېـږي او ځنځیرونو او میلونو یا داسې 

ـې د انسان د مړوند په اندازې ئمیخونو باندې ټینگې سوې دي چې هر یو 

 فیټه پلنوالی یا عرض لري.  ۱0باً پریړوالی لري. دروازې تقری

پلونه : ددغو دروازو مقابل لوري ته کیڅونه یا خندقونه کیندل سوي دي  – 8

فیټه  ۱0او د دروازو مخو ته د پخو خښتو پلونه جوړ سوي دي. دا پلونه 

 مرمت کې ساتل سوي دي. ۀ پلنوالی لري، ټینگ دي او په ښـ
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ال له الرې دننه ننوځي. دا په الس کانۀ د یوۀ حصار ته اوبـۀ : اوبــ – 9

فیته  ۵حصار ته رسوي. دا کانال ۀ کیندل سوی کانال د هلمند له سینده اوبـ

فیټه ژور دی. دا کانال حصار ته د اوبو رسولو یوازینۍ سرچینه ده  3ارت او 

  او هم د خندقونو د ډکولو یوازینۍ وسیله ده.   

کې له خامو خښتو جوړ یو  تدارکات : د حصار په سویل خیتځ گوټ – ۱0

کال د اړتیاوو زیرمه په کې پرته ده، او دا گودام اوس له ۀ گودام دی چې د یو

سره بیا جوړ سوی دی. د حصار د چم گاونډ په شاوخواوو کې د اړتیاوړ 

َمونډه غالت د یوې اونۍ په ترڅ کې په آسانۍ  2000توکو کثرت سته او 

 راټولیدای سي. 

ز کال کې د حصار بولندوی شیرعلیخان ۱900ندان : په قوما -بولندوی – ۱۱

کور چې له پخو خښتو جوړ دی د حصار په مرکز کې واقع دی ۀ ددۀ. نومـېـد

ـې ختیځ خوا ته ده. اکثریت ئـې یوازې یوه دروازه لري چې مخه ئاو کور 

 دي.ۀ ـې پښتانـئـې دُرانیان دي او ټول ئصاحب منصبان 

آسونو لپاره  300: بارکونه او غوجلونه چې د  باَرکونه او غوجلونه  - ۱2

ظرفیت لري له خامو خښتو جوړ دي چې عادي پرېـړوالی لري او د حصار د 

 دیوالونو مخې ته والړ دي.  

مرمۍ او مهمات دي او ددوی نیمایي  300مهمات : حصار کې د توپ   – ۱3

قه دي او صندو 20ـې په باروتو باندې ډک کـېـږي. د کوچینو وسلو مهمات ئ

ز کال ۱900کې دی. )دا شمـېـر ښایي له  ۴2په  ۱۵انچه په  ۱2هر صندوق 

 راوروسته د پام وړ ډیړ سوی وي.(

 تنه دی.  3۵0بازار : د بازار د وگړو شمـېـر د اټکل له مخې 

د ملکي وگړو او همدا شان گارنیزیون ته په کتلو باید وویل سي چې گرشک 

کې ونیول سي او دا امکان هم سته چې دا ځای  دې باید یو پیاوړی ځای په پام

ځای ته ورغلی وو، ۀ ز کال کې د ییت له کتلو وروسته چې دغـ۱893دې په 

 ال ډېـر پیاوړی سوی وي. 

ز کال کې گرشک د جنرال سیل تر بولنې الندې د یوې مفرزې په ۱839په 

ښانو له پونډه توپونه او دوه پینځه نیم انچه هاوان، د او ۱8مرستې چې دوه 

پونده هویتزر توپ،  2۴پونده توپونه او یو  9یوې بطریې چې څلور میله 

ـې د پلي ځواک ول، لرل ئتنه  ۱000تنه سرتیرې چې له هغوی څخه  ۱۷00
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غنډ گارنیزیون چې له بومي ۀ سو او د یوۀ دوی سره کوم مخالفت ونـ ۀ.ونیو

روسته ثابته سوه آسونو څخه جوړ وو دلته پاتې سول. و 200پلیو سرتیرو او 

ځای د آگست او سپتمبر په میاشتو کې ډېر غیر صحي حالت درلود ۀ چې دغـ

ـې ئتنو  ۵00تر  ۴00سرتیري له السه ورکړل او له  ۴0غنډ خپل ۀ او دلته یو

 ناروغه سول او اړ سول چې له دې ځایه ووځي.  

جگړن راولسن او جنرال ناټ د گرشک د اهمیت په هکله له یو بل سره 

ول؛ جگړن راولسن د گرشک حصار د هرات د سړک په اوږدو ۀ افق نـمو

ز کال د نوامبر په میاشت کې بلوا ۱8۴۱کې یوه مهمه پوسته گڼله. کله چې د 

مهال هرات زموږ ]برتانویانو[ پر وړاندې ۀ را پورته سوه نو پر دغـ

خاصمانه دریځ درلود، نو له دې کبله د گرشک ساتل ځانگړی اهمیت درلود، 

ه دې منظره، جگړن راولسن چې هغه مهال د کندهار پولیتیکل ایجنټ وو، ل

کړي چې د ۀ یوازې دې ته لیواله وو چې د هلمند   غنډ له السه ورنـۀ نـ

حصار د ساتنې مسؤولیت ورپه غاړه وو بلکه دې ته هم لیواله وو چې د 

کندهار له گارنیزیون څخه ورته تقویتي ځواک ورولـېـږي. له بل لوري 

جنرال نات چې د گرشک د حصار ساتل او هلته پاتې کـېـدل په داسې روانو 

یو کاذب موقعیت دی او تر دې ورهاخوا، غیر عملي هم دی؛ پر  حاالتو کې

مخکې له دې چې د سیمې حاالت په عام ډول ۀ دې بنسټ جنرال نات فکر کاو

د  له گډوډیو سره مخامخ سي نو کندهار ته د گرشک له حصاره د غنډ او

صورت کې د هغوی شاته تگ یا ۀ او په دغـۀ توپونو په راایستلو ټینگار کاو

رایستل ناممکن بریښـېـدل. په دغسې یوې حساسي موقع کې جگړن راولسن 

حـمد قلي خان گرشک ته ولـېـږي او د حکومتي چارو پریکړه وکړه چې مـ

د آسونو مسؤولیت پر غاړه واخلي. جگړن راولسن، محـمد قلیخان د بارکزیو 

تنو  200تر فرمان الندې د ۀ ـې ددئله یوې کوچنۍ ډلې سره چې تر څنگ 

، پنجابیان او هندیان ول او «بلوڅان»توپکوالو د یوې ډلې په ملتیا چې سندي 

عالي هندي سرتیري په ۀ د یوۀ ـې د بـَـلـَونټ سینگهـ په نامـئبولنه یا قومانده 

نی گارنیزیون ته څو دانې توپونه کوچۀ دغـۀ.   الس کې وه گرشک ته ولـېـږ

چې افغان حکومت ورته چمتو کړي ول وکوالی سول گرشک په بریالیتوب د 

ز کال د آگست تر میاشتې له ۱8۴2ز کال د نوامبر له میاشتې بیا د ۱8۴۱

دغو ټول اړو دوړ سره سره او د سختو ورځو پر مهال  بیا هم وساتي چې 
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لف دراني وسلوال جنگیالي هم ول، مخا ۱۵000یا  ۱0000ـې ئگرد چاپیره 

کله به پر حصار باندې بریدونه ول او کله به حصار کالبند یا محاصره وو او 

له کندهار سره به مواصالتي الرې قطع سوې او په نورو وختونو کې به بیا 

دا وسلوال د جنرال له لښکر سره د جگړې په ډگر کې ښکـېـل ول. له گرشک 

و کې گران کار وو، او بل گران کار د گارنیزیون په څخه دفاع په داسې حاالت

پښو درول ول چې خوراکي مواد او مهمات ورته چمتو سي او له کندهاره را 

رسـېـدلي فرامین پلي کړي، دا ټول سخت سخت کارونه ول او دا دجگړې د 

ـې یعنی محمـد ئته ۀ مهال عالی ترینه کار وو چې تر سره سو او مشرتابـ

وت سینگهـ ته عالی ترینه تحسینات ورځي. په یوې زماني مقطع قلیخان او بل

کې درانیانو له ډېـر نـېـږدې گرشک د دریو پرله پسې میاشتو لپاره کالبند کړ 

ـې ورباندې وکړل. دا هم باید وویل سي چې په هلمند کې ئاو متکرر بریدونه 

ت څخه ول له قومیۀ د مـحمـد قلیخان نفوذ وو ځکه ددې سیمې ولس عمدتاً دد

څخه په دې هم پوروړي او مدیون دي چې د کندهار ۀ او برتانویان له د

ـې تدارکات برابر کړل. د کندهار له تخلیې سره سم جگړن ئگارنیزیون ته 

راولسن د گرشک گارنیزیون له کوم مزاحمت پرته ښار ته راوایست د هغوی 

ـې د صفدر ئی ـې ورکړې او دوئمعوقه دیون یا د تنخواه گانو پاتې برخې 

جنگ خدماتي څانگې ته ولـېـږدول، برتانویانو صفدر جنگ ته حکومتي 

چارې هغه مهال وروسپارلې کله چې د انگلیس د لښکر دوه کتارونه یو په بل 

 ـې سند ته روان سول. ئپسې یو کابل ته او بل 

ز کال پیل وو چې برتانوي ځواکونه یو ځل بیا گرشک ته راغلل او د ۱8۷9د 

 ۀ. ټې د لښکر اړوند دویمې فرقې د یوې لنډې مودې لپاره ونیوکویـ

راپور له ۀ الندني معلومات د افغانستان په سویل کې د پوځي عملیاتو د هغـ

سررشته دار اعلی»منځه غوره غوره  راټول  سوي چې د 
۱

)د ټول لښکر «  

ژ( په دیپارتمنت کې جوړ سوی دی  –لپاره د لوژیستیکي چارو لوی ریاست 

ۀ کلي تیت پراتـۀ واړۀ ـې څو واړئ" گرشک یو حصار لري او تر شاو خوا  :

ً بې  دي او له دروازې دباندې یو بازار لري.   حصار ته دفاعي کار تقریبا

ـې د نړېـدو په حالت کې دي او دې ځای ته ختل ډېـر ئفایدې دی، دیوالونه 

                                                 
۱
 - Quartermaster- General's Department 
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ـې ئروازې ـې په ضعیف دفاعي حالت کې دي او دئآسان کار دی؛ مدخلونه 

په بد ډول جوړې سوې دي. له بلې خوا د گرشک موقعیت خورا زیات مهم 

هرات پر الر  واقع دی او د  –دی ځکه چې دا ځای نیغ په نیغه د کندهار 

هلمند له سینده د پورې غاړه  اوښتلو پر تر ټولو آسانه ځایونو بانې مسلط 

 دي."

د شمال یا د « بایککجي »بیشاپ" د گرشک په مقابل لوري کې د »تورن 

 ۷یا څلورو مایلو په واټن کې له سینده د پورې غاړه اوښتلو د  3سویل د 

ـې د ئځایونو له شتون څخه یادونه کوي. ویل سوي چې ددوی له منځه پینځه 

ول او ژور والی ۀ یا نسبتاً ښـۀ ز کال کې د فبرورۍ په میاشت کې ښـ۱8۷9

فیټو پورې وو. ښاغلی مارچ د سیند  ۴تر  3ـې هم د ځایونو په توپیر سره له ئ

ـې په مني کې درلود او ئیارډه ارتوالی  ۱00د شرحې په هکله بیا وایي چې 

په څو کوچنیو نهرونو کې بهـېـږي. د اوبو د ۀ درې نیم فیټه ژور وو. اوبـ

بهـېـر چټکوالی تقریباً درې مایله په ساعت کې دی. د سیند بستر نـېـږدې یو 

بهانده   -د سیالبونو پر مهال د اوبو لویه اندازه په ډېره چټک مایل پلن دی او 

تیزۍ په کې ځغلې، دا سیند د مې د میاشتې په پای او یا د جون د میاشتې په 

پیل کې خپل لوړ ترینه ظرفیت ته رسـېـږي. همدا شان وگورئ " هلمند". ییت 

ه تیر ز کال د مې په میاشت کې له کجي بایک یا کڅِ بَیک څخ۱893چې د 

موږ باید د اوبو په بهیر کې دوه مایله کښته په جاله یا  سوی دی وایي : "

کانال یا یوې اوبالرې کې ۀ کښتۍ کې تر هغه ځایه تللي وای چې سیند په یو

منقبض کـېـږي، دا کښتۍ د سیند په کیڼې غاړې کې تر گړنگونو الندې په تگ 

سر او لکۍ دواړه لوړ ـې ئراتگ کې دي. موږ دوې کښتۍ واخیستلې، د یوې 

ـې ټیټه تخته درلوده. کښتۍ ئـې مربع ډوله وه چې د څارویو لپاره ئول او بله 

ز کال په شاو ۱۷۴0چلوونکي فارسیوانان ول، دوی ویل چې دوی دلته ]د 

ژ[ دلته راوستلي دي او دلته  –نسله وړاندې نادر شاه ]افشار ۀ خوا کې[ اوو

ډول کښتیو لپاره کار وکړو. دوی استوگن سوي چې په سیند کې د ډول 

کورنۍ دي. هغه مهارت او شهامت چې دوی زموږ د ټولو آسونو  ۶0نـېـږدې 

 ۴0او کچرو په پورې ایستلو کې په کار یووړ ډېر د ستاینې وړ دی. ددوی 

روپۍ تنخواه  3۶ـې د میاشتې ئمي دولتي مالزمین دي چې هر یو ئتنه دا

ه دې حالت کې ډېر گټور وي چې که لري، او ددې مهارت او خدمات به پ
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پوځي ځواک وغواړي په پسرلي کې له هلمنده واوړي، دا هغه مهال دی چې 

سیند په بشپړ ډول سیالبي دی." له کجي بایک څخه تر گرشک پورې واټن 

درې مایله دی. )دیورند. ییت. آی. بي. سي.(. په گرشک کې د غالتو لپاره یو 

خروارو غــَـلو د  30000تر  2۵000ږي له دولتي زیرمتون دی او ویل کـېـ

 (. ۱90۵ساتلو ظرفیت لري. )بومي معلومات، 

بې شمـېـره راپورونه الس په الس کـېـږي او وایي چې د بیالبیلو ډولونو 

توپونه په بیالبیلو وختونو کې لـېـږل سوي دي، سره له دې چې دا راپورونه 

شک سته خو دا امکان هم سته متضاد او متناقض دي او په حقیقت لرلو باندې 

ز کلونو کې ددغو ډول راپورونو د خپرېـدلو لړۍ د ۱90۴او  ۱903چې په 

سیستان د مأموریت غوږونو ته الره موندلې وي، د سیستان مأموریت 

 ـې رښتونی حد وي. ئاوریدلي ول چې دلته شپږ توپونه سته او ښایي همدومره 

نیزیون شپږ د سیار توپچي ز کال کې د گرشک گار۱90۴ویل سوي چې په 

تورن تر الس الندې دي چې دی په ۀ ځواک توپونه درلودل. ) دا توپونه د یو

خپل وار په فراه کې د مزاري پلي ځواک د غنډ د بولندوی افسر تر الس 

 الندی دی.(

 تنه د سپور ځواک ۱00

تنه خاصه داران )پوځي خدمت ته استخدام سوي سرتیري او دولتي  ۴00

 (وسلې لري

تنه د خانانو سپور ځواک. )دا هغه قومي سپور ځواک دی چې د سیمې  ۷00

 په شاو خوا کلیو کې ژوند کوي او خپلې وسلې لري.(

ـې د بیالبیلو ئـمي سپور ځواک او خاصه داران د سنایدرز توپک لري نور ئدا

خولپوټو او جاغور لرونکو وسلو ډول ډول توپک لري. د هغوی مهمات 

 محدود دي. 

سوي چې د گرشک او د پُشِت روډ د ولسوالیو د ملکي وگړو او قومي  ویل

جاغر لرونکي توپک سته دي. )ایس. ایم.  3000ځواک په السونو کې ۀ سپار

قبضې  ۱000ز کال د جون په میاشت کې ۱90۴(. ویل سوي چې د ۱90۴

 (. ۱90۴توپک گرشک ته لیږل سوي دي )ونلیس 

د جنرال بیدولف د ځواک د کندهار  ز کال د فبرورۍ په میاشت کې۱8۷9د 

دویمې سیارې فرقې د هلمند د سیند په دواړو غاړو کې لښکرکوټونه واچول 
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ژ( له گړنگ پورته  –)آب بازان « آب بازا»یعنی د سیند په کیڼې غاړې کې د 

او د حصار سویل ته د سیند پر ښۍ غاړې په مخ خالصې دښتې کې واړول، 

موارو جالو او کښتیو له الرې ساتل. طنابونه له ځواکونو خپله اړیکه د بیخ ه

یوې غاړې بلې غاړې ته وغځول سول اوکښتۍ او جالې د کښتۍ والو د یوې 

 ډلې په مرستې چې د همدغو سیمو اوسیدونکي ول وړل او راوړل کـېـدې. 

په دې فصل کې سیند په گودر یا له سینده د پورې غاړه اوښتلو په ځای کې له 

ورو فیټو پورې ژور وو خو د اوبو بهـېـر پیاوړ وو. گودر له درې نیم تر څل

دې غاړې څخه تر بلې غاړې پورې ریونده یا مورب دی او له همدې ریونده 

الرې څخه یوازې کوچنی انحراف مو ژورو اوبو ته اچوي. کله چې له 

ـې ۀ ئاساسي سینده واوښتلو د سیند له بلې څانگې سره مخامخ سوو چې اوبـ

چټک بهاندې وې. له سینده د پورې غاړې اوښتلو ځای ډېـر احتیاط ژورې او 

او ډېر پام ته اړتیا لري؛ ټولې کڅوړې او بارونونه باید د جالې په مرستې 

پورې غاړه لـېـږدول سوې وای. غیر بار سوي اوښان او سپاره افسران په 

له آسانۍ واوښتل. د پلي ځواک سرتیري په کښتیو او جالو کې تـېـر سول. 

 سینده پورې غاړه اوښتل په ټوله کې جداً ډېـر سخت کار وو. 

هڅه وسوه چې د چاتراش له لرگیو یو پُل جوړ سي، ځکه دا لرگي په دره کې 

سو چې نورو توکو ته ۀ ـې ځکه بشـپـړ نـئموندل کــېـږي، خو د جوړولو کار 

د ۀ پلـ ـې لږ پرمختگ وسو. دئاړتیا وه نو ځکه د کار د پرمختگ په لړۍ کې 

چوکاټ او  -جوړولو په هڅه کې کوم کوښښ چې وسو یوازې د لومړنیو ستنو

یوازې پر گودر او پر ۀ تخت یوه برخه وه. د آب بازانو له پاسه گړنگ نـ

جالې مسلطه دی بلکه ان د گرشک تر حصاره پورې پر ټولې درې مشرف 

خه کې د پوزې )کوهپوزه( دي چې د آب بازانو په بر –دی. یو شمــېــر غر

سیند له غاړو ورجستې راوتلي دي او له سینده د پورې غاړه اوښتلو لپاره ښه 

پوښښي موقعیتونه برابروالی سي. د آب بازانو گودر په ټولو ځایونو کې 

مصؤون ترینه ځای دی او له همدې ځایه ډېره استفاده کـېـږي. په کجې بایک 

ر دی بلکه ډېـر بُغرنج او یوازې تر آب بازانو ژوۀ کې هم یو گودر دی چې نـ

 (۱8۷9پیچلی هم دی. )بیدولف. 

ز کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د گرشک حاکم علیاقلي خان دی. ۱903د 

 )آی.بي. سي.(
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 [5۹]ماخذ:بخشسادات :ۀ  قلعــ

 20مایلۍ کې او د نوزادو د سویل لویدیځ په  ۱8د گرشک د شمال لویدیځ په  

ړه کال ده چې پخوا د محـمد حسین خان مایلۍ کې یوه زړه ورانه ویجا

ـې ئاستوگنځای وو. دا کال د ځمکې پر سطحه واقع ده او د څنگ شاوخوا ته 

کومه لوړه سطحه سته. دا کال څلور گوټه ده )خو ۀ کومه غونډۍ او نـۀ نـ

فیټو په لوړوالي دیوال راتاو دی او د  2۵ـې د ئده( چې گرد چاپیره ۀ مربع نـ

ۀ ر لس نیم فیټو پورې پرېـړ دی. دا دیوال په خپل اوږدوالـت 9دیوال بیخ له 

ـې خاکریز لري خو دواړه دیوالونه اوس ئکې بل سنجي دیوال او په ډډو کې 

اوبو وړي دي یوازینی ځای چې ددغو دیوالونو نښې په ځان کې لري د دیوال 

سویل ختیځ مخ دی. د کال په هر گوټ کې یو کثیراالضالع ډوله  –سویل 

ـې دا ډول مورچل سته خو د ئل ځای سته او هم د هر مخ په منځ کې مورچ

لویې دروازې په ډډو کې دوه مورچلونه دي چې دروازې ته جناحي مدافعه 

گامونو په اندازه لیرې تر ټولې کال  20ورکوي. د کال له دیواله دباندې د 

ړې راتاو د خندق را کیندل سوي خاورې دي او د مدافعوي دیوال په ډول لو

ـې د باندې خوا ته تللی دی، خو له دننه جوړ سوی ئسوې دي او شیوه توب 

تر یو نیم فیټو پورې لوړ دیوال  ۱ـې له پاسه د ئدی او په هماغو لومړیو کې 

ً اوس په بشپړ  جوړ کړی وو او د کال گردچاپیره ځغلیدلی وو، خو دا تقریبا

په هر گوټ کې یو ډول ورک سوی دی. دلته هم د کال د دیوالونو په شان 

ـې یو کوچنی مربع ډوله ئسنگر جوړ سوی دی او د هر مخ په نیمایي کې 

فیټه  ۶فیټه او په بیخ کې  ۱8خندق په پاسنۍ برخه کې  برج جوړ سوی دی.

پسور لري، داسې بې قاعدې سوی دی لکه چې باران وړی وي. خندق د کال 

ل تیر سوی دی چې د دروازې مقابل لوري ته په یوې تراډې په متقاطع ډو

ـې مورچلونه جوړ کړي دي او دلته د دیوالونو د نښو شتون ئدواړو خواوو ته 

 ـې تیرکښونه درلودل.  ئوایي چې دا د محافظینو کوټې وې چې په لومړیو کې 

ـې ختل آسانه دي او بل ته ئته ۀ د کال مورچلونه د دروازې له پاسه دي، یو

جاړ دي او له دننه ورته ختل نا شوني ـې سخت دي خو له دننه خوا وران ویئ

ـې لږ و ډېـر ورانې ویجاړې دي؛ ئدي. په کال کې دننه ودانۍ یا کوټې ټولې 
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خو یو شمــېــر په داسې حالت کې هم سته چې په لږ ترمیم سره د ژوند کولو 

 دي. ۀ ـې د کار نـئدي، نورې 

ربړ پرته  گومان کـېـږي چې دا ځای د برید له اړخه له ډېـر سرخوږي او

سي ساتل کـېـدای ۀ دي. ددیوالونو پاسنۍ برخې په مدافعینو نـۀ ددفاع وړ نـ

د مدافعي ځای. د مورچلونو سرونه ۀ موقعیت لري او نـۀ ځکه د هغو لپاره نـ

سي برابروالی. د کال ۀ لري او ستر او اخفا ورته نـۀ اضافي تدافعي ځای نـ

لري او یوازینۍ الره چې ۀ ـاساسي دیوالونه، تیرکښونه یا مورچلونه ن

کــېــدای سي له دیوالونو څخه مدافعوي اور وکړئ مجبوره یاست چې تیر 

دی(، او بل دا چې مدافعینو ته ۀ کښونه په کې وباسي )دا چنداني آسانه کار نـ

باید ددرېـدلو ځایونه هم جوړ سي چې ورڅخه اور وکوالی سي. ییت 

چې ما دغه ځای ته نـېـږدې  ز( وایي : یوازیني استوگن وگړي۱893)

وموندل د څو گوتو په شمار عرب کوچیانې کورنې وې. د کال په شمالي او 

سویلي برخو کې بڼونه اوس په دولت اړه لري او هغه هم د نړیدلو په حال کې 

دي. دلته یوه د اوبو ژرنده ده هغه هم له کاره لویدلې ده او یو څه کرهنه سته 

راک لپاره ده. سون لرگي په نست دي. ویل سوي چې هغه هم د څارویو د خو

کوچي عرب راته وویل ۀ چې شاو خوا سیمې په هوسیو او غرڅو ډکې دي. یو

هوسۍ ښکار کوي او د پُشِت روډ حاکم راته  200چې دی هر کال نیږدې 

وویل چې د امیر د امر د پلي کولو سره سم مې یوازې پروسږکال کابل ته د 

 ول. )سندرز، مکولم سن. ییت.(پوستکي واست ۵00هوسیو 

سته یوازې یوه کنډواله کال والړه ده او له ۀ سادات کال کې اوس هیڅ شی نـ

سي ترالسه کـېـدای. خو لږ شمــېــر سون توکي په ۀ دې ځایه اړتیا توکي نـ

 (۱903کې موندل کـېـږي او د اوښانو څر ځایونه لري. )بومي معلومات، 

 

 [:85]ماخذ:بخش  زمینداور :

د گرشک د ولسوالۍ شمال ختیځ ته د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې 

زمینداور پروت دی. دا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې تر ټول گڼ میشته او 

تر ټولو حاصلخیزه ولسوالۍ ده. دا ولسوالي د موسی کال په سیند او په نورو 

و دي. ددې هغو سیندونو خړوبـېـږي چې په دوبي کې معروض په وچـېـد
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ـې ئڅخه « آب پخشان»ولسوالۍ شمالي برخه غرنۍ ده او له اصلي جلگو 

 غرني څوکې کرار کرار په دښتو کې ډوبـېـږي. 

د زمینداور وگړي عمدتاً علیزي دي. ویل سوي چې د زمینداور اقلیم په ټول 

ـې لږ واوره کـېـږي ئاقلیم دی : په شمالي برخو کې ۀ افغانستان کې تر ټولو ښـ

کـېـږي. زمینداور کې غنم، ۀ ـې هـېـڅ واوره نـئو په سویلي برخه کې خ

جوار، وربشې، مشنگ، تنباکو او مالوچ په لویه اندازه کرل کـېـږي. ترکاري 

او میوې په کثرت دي. د ایوب خان سکرتر وایي چې ۀ او ډول ډول سابـ

توي چې زمینداور افغان ځواک ته هر څه په پریمانه اندازه برابروي او زیا

وگړې او تر ټولو حاصلخیزه  -زمینداور په ټول افغانستان کې تر ټولو گڼ

سیمه ده. میتلند د زمینداور د موجوده سمالسي تولید له مخې اټکل کوي چې 

مونډه وربشې  2۵000َمونډو غنم او  ۵0000زمینداور کوالی سي تر 

مینداور د برابرې کړي. همدا شان وگورئ : پُشِت روډ. الندیني لیست د ز

 کلیو دی: 

 

 کلي

د کورنیو 

 شمـېـر : 

 

 قومونه

ورکوي خو د پشِت روډ ۀ صاحبداد خان کومه شرحه نـ باغران باغرام

تر شرحې الندې د یوسف شریف شمـېـرې په لومړي 

 جدول کې وگورئ

 باغني

 مالکي خالوزي ۱۱0 کــُـنــجـین

  2۵ سنگوانه

  30 شرایک

  ۵0 شیوه

 مالکي الکوزي ۱۵0 مشاه ابراهی

  ۱2۵ گورمه

 مغول الکوزي ۵۵ اسد

  ۵0 شاه قمبر
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 سیني خالوزي 30 ِده کاریزک

  20 َسَریي

  ۱۵ سِر اونی

  ۱20 اونی

 کاکړ خالوزي ۱20 شیوه

  ۱2۵ خینجک مزار

 مغول خالوزي 20 ِده رشته

  ۱۵ سرباز

 سیني الکوزي ۵۵ ِدهک

 کړکا الکوزي 9۵ چنار

  ۴۵ کالته

  2۵ کافر کوه

 کاکړ خالوزي ۵0 سفید بادیان

 خالوزي ۱2 شهید دیوانه

  30 شین دره

  ۶00 کوچیان

  ۱98۵ ټولټال

 خونای
 د خونای دره

 نورزي ۵00

 اسحاقزي 300

 مالکي ۱00

  ۴00 کوچیان

  ۱300 ټولټال

 لوی زمینداور

 مالکي ۱0 خواجه خالقۀ چشمـ

 علیزي 30 ه غریبخواج

  ۴۵ تاجۀ قلعـ

  ۱۵ حضرت امام

  30 بشلنگ

  20 بیدک
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  80 ُوله خوړ

د شیري 

 دره

ۀ در

 شیری

 اسحاقزي   نورزي 320

 علیزي   ۱۵0 سفید حصار

  30 کاریز سرخ

  ۱0 پاینده خان

  ۵0 (2خندق )

 علیزي 30 کاریز ولنگ

  ۱30 کلي 2خشت پخته 

  2۵ شیخ زي

  3۵ قاضي

  3۵ کـُـچـَـک

  3۵ خاکي

  20 خان محـمد 

  20 مزدورک

  ۱0 گز گاز

  ۱20 خینجک

  80 چهار باغ

  ۱۵ ناو

  30 تــلــَـَوک

  20 باغک

  ۵0 غــَــوان

  ۶0 سکندر آباد

  3۵ چهل تن

 الکوزي ۵0 الکوزي )دوه کلي(

 علیزي ۵۵ درغاني

  ۱۵ غجیزار

  20 شاهۀ در
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  3۵ شیر دل )دوه کلي(

  3۵ مـُـغري

  ۴0 عبدالمالک

  30 صبریکار

آهنگران  آهینگران

 ژ -

2۵  

  2۵ حاجي خیل

 -ښایي    تغاوي

تگاوي 

 ژ -وي 

۴0  

  30 تورکک

 -چاچا  چاچه

 ژ

۱۵  

  20 قاسم جو

  3۵ کوټۍ  ) دوه کلي(

  ۱۵0 ُمـشــَـک

  ۱۵0 لرکند 

  30 مار خوله

ښایي  کـالوزي

خالوزي 

 ژ -وي 

30  

  ۴0 دیوانه

براهیم 

 زي

همداسې 

لیکل سوي 

دي او ښایي 

ـې ئهمدا 

سمه لیکنه 

وي. براهه 

۱0  
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په 

سانسکریټ 

کې ستر ته 

 ژ -وایي 

  2۵ حیدر بــُـغجي

  ۱۵ شادیکه

  ۱۵ بـَـور

  ۶۵ پای مزار

   ۵۵ جوی دراز

آب  اَوکول

 کول

آب 

 -قول 

 ژ

20  

  ۶0 ِده بابه

  ۱۱0 گرگک

حاجي  جاجي بُره

 ژ -بوره 

30  

  ۷0 خواجه پاک سر

  80 تاجو

  80 چهار باغ

  2۵ عادل

  20 میر بازار

  ۱20 علي آباد

  ۱20 چینل غازي

  20 صیادان

  2۵ دُران

  20 اسماعیل

  ۵0 بنفش

  ۵۵ قیصرک
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  2۱0 ازان

  80 اجه شاهيخو

  ۴0 کوکه چــِـل

  ۶۵ باجه غیر

  2۵ تورخیل

  ۴0 البالغ

  30 تره لــُـغ ؟

  3۵ چـِـل چیغ

  ۴0 اکا محـمد

  ۶0 شیر احمد

  ۴0 انجیران

  20 میر زاهه

  ۱۵ جوال

  ۱0 کشمش خان

  ۱0 قاضي

  ۱0 لِب جو

  20 دره خیل

  ۴0 رباِط سرخ

  30 دشمس آبا

  20 مزار

  ۱0 نیچه

  20 سیاه قول

  200 روشن آباد

  20 خـَـد

  3۵0 کجکي

 300  

 2۵0  

 200  
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 ۱۵0  

  ۵000 کوچیان

  ۱08۶۵ ټولټال

 موسی کال

 علیزي ۱0 شهیدان

  30 کج مج کوه

 مالکي ۶0 وسک

  ۱30 کلي( 2ِده زور )

 علیزي ۱00 غرتاله

  9۵ غونډۍ

  ۱۵0 چهار ِده

  ۱20 احمد خوزي

  200 شیغ لي

  2۵0 شهرک شهارک

  ۵0 ریگي

  90 میان دهي

  ۱۱0 میزرآباد

 بارکزي اڅکزي 200 دو آبۀ دهانـ

 علیزي 20 کاریز بتلیق

  ۱۵ غالم

 پوپلزي ۵0 سِرآب

 علیزي ۷0 کشک

  ۶0 کاریز شیراغزي

  ۴0 مشوزه

  ۵0 حبیب هللا خان

  20 ناو 

  ۱0 بیدک

  ۱۵ شبان

  ۱۵ لشکرک
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  2۵ کاریز گوربسته

 سعید    30 سعیدان

 علیزي 20 عیسی

  30 سلطان رباط

  ۷0 سیاه آب

  20 سربیشه

  30 کجِ شربت

  ۱0 کجِ سردار

  ۵0 جوی نادم

  ۵0 توغای

  30 صاحب خانۀ قلعـ

  230 تخِت پُـل

  ۱20 خینجک

  ۱۶0 ؟ ِده

  ۱۱0 ِده مستان

  ۵۵ یتیم چي

  ۷۵ کاریز عمر خان

  230 ؟ سیهوب

  ۴00 سیرهند

  ۱20 دورفتي

  ۷۵ دغیا

  ۱۴0 سندله

  20۵ خواجه داد

  ۷0 سمن چي

  200 مسلماني

  200 کوه بـُـر

  ۶0 کاریز غورای

  ۱0۵ 3مال رحیم ُجلجای )
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 کلي(

  ۱۵ زبر

  2۵ اهش

  30 بهادر

  ۷0 بشان

  ۴300 کوچیان

  9۴۴۵ ټولټال

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

 

 د زمینداور سرچینې

ترانسپورت : ددې سیمې ترانسپورت عمدتاً په دوه وو ډولو خرونو )مرکبونو 

ـې د کندهاري ډول خرونو ته ورته دی خو له ئاالغ(  ډډه لگوي یو ډول  –

 ۴0 – 30ـې په اوسط ډول ئڅخه پیاوړي دي چې عمدتاً خړ دي قیمت  هغو

ـې د فراه خرونه دي چې په ځانگړي ډول ډېـر ئکابلي روپیو دی؛ بل ډول 

غښتلي دي او دوی هم خړ رنگ لري او دومره بار وړالی سي چې یو 

کابلۍ روپۍ دی. په زمینداور کې د  80ـې ئـې وړي قیمت ئکوچنی کچر 

باید دیرش زره خرونه وي چې له دې ډلې څخه یوازې شل زره  اټکل له مخې

ترانسپورتي کارونو کې کارول کـېـدای سي چې په اټکلي ډول  -ـې په پوځي ئ

 مونډو بار وړلو زور به ولري.  3۵000د 

د سیمې استوگن وگړي لږ شمـېـر اوښان ساتي، هغه اوښان چې موږ لیدلي 

یا هرات د سوداگرو دي چې معموالً د دي په ځانگړې توگه د کندهار، فراه 

د ډول دي. خو دا سیمه د هر ډول اوښانو د ساتلو لپاره مناسبه ده، د « پوونده»

اوښانو د څرېـدلو لپاره ددې سیمې په هر ځای کې مالڅر سته په ځانگړې 

 توگه "زوزان" یا اغزن بوټي ډېر دي. 

پیاوړې دي تقریباً  ـې ډېـرېئد سیمې خلک یو ډول آسونه ساتي چې مالگانې 

2 ۱۴  السونه )د ژباړونکې یادونه : ښایي د السونو له یادولو څخه موخه

هماغه د قوت ټاکل وی یعنی هارس پاور یا د آس توان یا کوم بل مقیاس چې 

سوم.(، چې په پراخه اندازه د بار ۀ اوس له کاره لویدلی یا زه ورباندې پوه نـ
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سورلۍ لپاره. آسونو ته بهوسه او وربشې د ۀ وړلو لپاره کارول کـېـږي نـ

ۀ کـېـږي. دلته په مطلق ډول مالڅر نـۀ ورکوي چې په همدې سیمې کې شنـ

سته یوازینۍ استثناء له باران وروسته د څو اونیو لپاره ده چې هلته مالڅر ته 

 خوراک موندل کـېـږي. 

؛ د پسونه : د سیمې وگړي د وزو لویې لویې رمې ساتي خو لږ پسونه لري

ځایونه سته، چې د دوبي په ۀ سیاه بند په غرنۍ لړۍ کې د مالڅر لپاره ښـ

 (۱9۱0میاشتو کې دلته لویې لویې رمې لـېـدل کـېـږي. )هندی کشاف، 

 

 

 [:7۲]ماخذ:بخش : موسی قلعه :]رود[موسی کال 

دا یو له څلورو اساسي او عمده وو سیندونو څخه دی چې د پُشِت روډ له  

ورځغلي. دا سیند د باغران په شمال کې سر راپورته کوي او د  الرې هلمند ته

ـې سویلي لوری دی، ویل سوي چې دا سیند د خپل ئاوبو د بهیر عام تگلوری 

مایلو پورې له یوې شاړې سیمې څخه چې هیڅ استوگن ځایونه  30بهیر تر 

لري تـېـرېـږي؛ له هغې راکښته د سیند دواړو غاړو  ۀ تر دې واټن پورې نـ

کې گڼ استوگنې سیمې راڅرگندیږي او د استوگنې دا سیمې تر هغو دوام 

کوي چې سیند په دو آب کې له هلمند سره یو ځای کـېـږي. د سیند بستر په 

شگو او گاټو ډک دی؛ د سیند غاړې ستوغې او د اوبو د بهیر په پورتنۍ برخه 

و پورې په فیټ 200تر  ۵0ـې لوړوالی له ئکې لوړ دي چې د سیند له بستره 

بیالبیلو ځایونو کې توپیر مومي او معموالً ددوبي په میاشتو کې په سیند کې 

وي. د غور په سویل ختیځ گوټ کې له خواجه ۀ فیټه ژورې اوبـ 3نیږدې 

ژ( څخه یو سړک راځي او کښته پر مخ ځي او ویل  –ماروف )معروف 

رو او اوښانو سوي چې دا سړک ډېر د قافلو له پلوه کارول کـېـږي خو د کچ

لپاره په ځینو ځایونو کې تگ گران دی. صاحبداد خان د بومي معلوماتو له 

 مخې تر سر بیشې پورې د الرې د مرحلو په باب معلومات راټول کړي دي : 

مایله. له  ۱0مایله، سربیشه  ۱2مایله؛ بشلینگ  ۱2مایله؛ زرگین  22باغران، 

مال لویدیځ لوري سره  یوځای مایله پورته د تیزنای تگاو له ش ۶سربیشې 

ۀ کـېـږي چې له هغه کښته له تجوین سره سړک راځي. دوه مایله کښته په یو

یادېـږي وروستنی یاد سوی سړک د سیند له ۀ ځای کې چې د شهیدانو په نامـ



   2۷9 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

ښۍ غاړې څخه اوړي او په دې توگه له خواجه ماروفه له راغلي سړک سره 

ز ۱888اندازې ارته ده، )د  ۴پر  3مایل ۀ یو ځای کـېـږي. دغلته دره د یو

یارډه  30هر کانال ۀ کانالونو کې بهـېـد 3کال د اپریل په میاشت کې( سیند په 

ـې گودر عملي دی. له ئنیم فیټه ژور وو؛ د هر ډول وسلو لپاره  2ارت  او 

مایله، دره په کلیو، بڼونو او کروندو ډکه  ۱۱سربیشې تر موسی کال پورې، 

یالبیلو ځایونو کې د اوبو لگولو کوچنیو ویالو پریک پریک کړې او ده او په ب

دا سرتیرو ته د تگ پر مهال سختي جوړوي چې له سړکه واوړي. تر دې 

مایله پراخه ده او ویل سوي چې د سیند په دواړو غاړو کې  2درې الندې دره 

ی سیمه په هر لوري کې د هر ډول وسلو لپاره عملي الره ده. دو آب له موس

 نیم مایله کښته ده. )یوسف شریف، صاحبداد خان( ۱8کال څخه 

ـې د اوبو ئیارډه  ۱3یارډه دی او  ۱00د موسی کال د سیند د بستر پراخوالی 

ـې د اوبو ژوروالی دی خو د پسرلي په لومړیو کې تر ئانچه  ۶بهیر دی او 

مایله  3 ـېئدوه نیمو فیټو پورې لوړېـږي، د اوبو د بهیر د ځغاستې چټکوالی 

فیټه لوړې دي او د سیند بستر ډبرین  2ـې ئپه ساعت کې دی د سیند غاړې 

 (۱9۱0دی. )هندي پوځي کشاف. 

په زمینداور کې یو کلی دی چې د موسی کال د رود پرغاړه واقع  موسی کال :

مایلۍ  ۴3هم یادېـږي؛ د گرشک د شمال په ۀ په نامـ« تخِت پـُـل»دی چې د 

کورنۍ په کې استوگنې  ۱0کورنۍ او د هندوانو  330یو کې واقع دی. د علیز

 مایله ارته ده. )صاحبداد خان( 2دي. د موسی کال دره دلته 

کلي کې د غالتو لپاره یو دولتي گودام هم سته او ویل سوي چې ۀ په دغـ

 (۱90۵خرواره غالت په کې ساتل کـېـږي. )بومي معلومات  ۱000

مایلۍ کې د  ۱۶دا د موسی کال د ختیځ په  فیټه. 3390شهر کهنه : لوړوالی : 

ښارگوټي ورانې ویجاړې او پاتې شوني دي او ویل سوي چې دا ۀ زاړۀ یو

هجري کې جوړ سوی او د جوړولو پر مهال یو مایل  ۵۱۱ښار گوټی په 

ـې یوازې ارگ ال والړ پاتې دی. دا ئـې درلود، خو اوس ئمربع ارتوالی 

ژ( وران کړ او د توپ د گولیو د  –ښارگوټی امیر دوست محمـد )خان 

شکلونو آثار او د نورو گولیو آثار ال تر اوسه ورباندې لیدل کـېـږي. د دې 

حصار شمال ته د امام یحیی زیارت دی. دلته ډېـره کر کیله سوې ده چې د 

هر ډول انډول په پام کې نیولو سره که د لوی ځواک لښکر کوټ دلته ځای پر 
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د کاریزونو دي. د اړتیا وړ ۀ کوي. ددې ځای اوبـ ځای سي ورته خلل پیدا

کورونه ودان  ۴00تر  300ـې د علیزیو له ئتوکي پریمانه دي. گرد چاپیره 

 دي. )یوسف شریف، صاحبداد خان(

 

 

 

 [74]ماخذ:بخش  نوزاد :

 داري وه چې اوس دویمه درجه ولسوالي ده. ددا د پُشِت روډ یوه عالقه  

یند پر غاړه واقع دی او ویل سوي چې د بارکزیو نوزادو کلی د نوزادو د س

مایله واټن لري.  ۴۱کورنۍ په کې ژوند کوي. نوزاد د گرشک له شماله  ۴00

 )صاحبداد خان(

هټۍ ) د جامو،  ۶کورونه،  ۶0)هندی مخبر او کشاف وایي( چې نوزاد 

غالتو او میوو( لرینوزادو کې د غالتو یو دولتي گودام سته او ویل سوي 

 (۱90۵خرواره غالت په کې زیرمه کـېـږي. )بومي معلومات،  300

هماغسې چې مخکې مو وویل تر اوسه پورې عامه انگیرنه دا وه چې د 

گرشک له شماله تر تایمني او د هزاره گانو تر پولې پورې سیمه د زمینداور 

پـېـژندل کـېـدله، خو دا لویه سهو او تیروتنه وه؛ ددې سیمې لویدیځه ۀ په نامـ

 برخه نوزاد نومـېـږي. نوزاد ډېره حاصلخیزه او گڼ وگړې سیمه ده. 
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 [74]ماخذ:بخش:نوزاد روډ 

دا یو سیند دی چې د زمینداور په لویدیځ کې د سیاه بند له غرنۍ لړۍ  

مایلو لپاره لومړی ختیځ بهیر نیسي، له بَرنوزاده  ۱۵راپورته کـېـږي او د 

ي او بیا سویل ته تاویږي او له هلمند او موسی کال سره سویل ختیځ لوری نیس

یوازې انحنا یا قوس جوړوي او تر هغو په همدې انحنا کې ځغلې چې د 

سیند سره ۀ مایلۍ کې له هلمند سره یو ځای سي. له دغـ ۷گرشک د سویل په 

مخکې له دې ۀ د بَر نوزاد او د نوزادو د د ټیټیو سطحو د خوړونو پریمانه اوبـ

مایله لیرې په وروستي ټکي کې هلمند ته وغورځي یو ځای کـېـږي  ۱۷ چې

یادېـږي. د نوزادو د سیند ۀ نامـۀ او دا دواړه خوړونه په گډه د سیاه مینار په یو

دواړه غاړې گڼ استوگنې دي او فوق العاده کرکیله په کې سوې ده خو د سیند 

 بستر ددوبي میاشتو کې وچ کـېـږي."

ه ومنو چې د نوزادو سیند له هلمند سره د گرشک په سویل که چیرې دا فرضی

کې یوځای کـېـږي نو د همدې خبرې وروستۍ برخه ظاهراً سمه ده ځکه ییت 

سادات د سړک په هکله په خپل راپور کې وایي چې " ۀ قلعـ –د گرشک 

سړک تر پایه د یوې مخ خالصې وچې دښتې په منځ کې تر پایه ځغلي چې د 

و لپاره څه ناڅه څپانده یا متموجه بڼه لري او  ډېـر ډبرین دی مایل ۱0لومړیو 

او د دوه وو وچو نالو له بستر څخه تـېـرېـږي. ددې سړک په اوږدو کې قطعاً 

 سته. )یوسف شریف، ییت(ۀ نـۀ اوبـ

 

  :برخه[ 47]ماخذ:]گرمسیل[سیرگرم

پـه دا یوه دریمه درجه ولسوالي ده او هم د هلمند کلی دی چې د گرم سیل 

یادېـږي. دا ولسوالي په شمال کې له گرشک او د مارگو له دښتې سره، ۀ نامـ

په ختیځ کې له چخانسور سره، په سویل کې د بلوڅستان له سرحد سره او په 

د بارکزیو له ناوې او د نهِر بُغرا له « بُست»بیست ۀ لویدیځ کې د قلعـ

یله دی او د وگړو مربع ما 8۵00ولسوالۍ سره پوله لري. د گرمسیر مساحت 

 تنه اټکل سوی دی.  ۴0000ـې ئشمـېـر 

زکریا، خرکوه، ۀ د گرمسیر اساسي کلي : شــَــمــَـالن، هزار ُجفت، دِ 

درویشان )علیا او سفلی(، عباس آباد، کیشتي، میان پُشته )علیا او سفلی(، 
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، ۀ، لنډۍ والـۀبِرتکه  )علیا او سفلی(، لکي، صفار، بندِر علیا، لویه والـ

 نو. ۀ بَگــَـت )علیا او سفلی(، لنډی، دیوالِک خان نشین، او قریــ

مهم زیارتونه : جـِـلیرگ بابا په شــَــمــَـالن کې؛ مال کابـَـلی صاحب په هزار 

جفت کې؛ امیر بُلند په درویشان کې، خواجه َمش په درویشان کې؛ خواجه 

جان په ِکرتکه کې او ـب په لکي کې، فقیِر سرتور په ِکرتکه کې؛ صالح ئغا

 شیخ حسن په صفار کې. 

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی وو : ۱۹۱۲گرمسیر په 

مایلو په واټن له هزار جفته تر  ۱۶0گرمسیر )گرمسیل( یا )توده سیمه( د 

رودباره غځـېـدلې سیمه ده او هر کال د شپږو میاشتو لپاره ډېـره توده سیمه 

هلمند پر درې ډډه لگوي چې په سویل او  وي. ددې سیمې کرنیزه برخه د

ـې وچه او شاړه دښته ده، په شمال کې د مارگو دښته او سویل او ئشمال کې 

ـې د ریگستان او بلوڅستان دښتې دي. د گرمسیل په هر ځای کې ئختیځ کې 

ددې سیمې د ښـېـرازۍ او گڼ استوگنو سیمو نښې هرې خواته ښکاري. 

لري. ددې لپاره ۀ ـې حد نـئه او د اوبو ډېروالی ـې ډېـره حاصلخیره دئخاوره 

ۀ چې دا سیمه خپله سمسورتیا او ښـېـرازي بـېـرته تر السه کړي سولې او ښـ

حکومت ته اړتیا لري؛ او همدا شان د ډېـرو ونو کښـېـنـول به په ښکاره اقلیم 

 کړي.ۀ ـې ال ښـئ
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؛ فهیم خان ۀنومـېـد ز کال کې د گرمسیل  مشر او مسؤول فهیم خان۱888په 

د شپږو ۀ له گرشک څخه کښته د هلمند له دو آبې څخه یو اڅکزی مشر وو. د

 ۵000کالو لپاره دفتر او دیوان درلود او ویل سوي چې هر کال ورته 

کندهارۍ روپۍ تنخواه ورکول کــېـدله. نوموړی د افغان سرحدي کمیسیون 

تر هلمند پورې د امیر له پلوه  لپاره د بلوڅ په دښته کې له شاه اسماعیل سیمې

 د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره مدیر وو. 

ز کال کې د هلمند درې ته له خان نشین او لنډي محـمد څخه کښته ۱903په 

ـې ورڅخه ئتر سیستان پورې د سیستان د َحـکــَـمیت مأموریت راغی او لیدنه 

ولو وروسته د وکړه. دوی وکوالی سول چې د شخصي تحقیقاتو له بشپړ

 گرمسیل د ولسوالۍ د ځمکو د سیستم د ادارې په هکله معلومات راټول کړي. 

د هلمند د درې د گرمسیل د سیمې ټولې ځمکې په دولت پورې اړه لري. د 

اوبو هر کانال یا نهر چې د هلمند له سینده راغځول سوی د حاکم تر ادارې 

ۀ یرآب نومـېـږي او ددالندې دی، دا حاکم یو رسمي مأمور مقرروي چې م

  هم سته. ۀ تر ادارې الندې بل څوک د کوټوال په نامـۀ مرستیال دی. دد

کـَـد »ـې د ئهر نهر په خپل وار په څو څانگو ویشل سوی دی او هره څانگه 

تر ادارې الندې وي. نوموړی له خان یا ملک سره له سال وروسته یو « خدا

ل دي( ټاکي چې دی د خپلې ټاکل )د ځمکوالو یو ډو« ِکشت گران»شمـېـر 

 سوي څانگې برخې کنترول او مسؤولیت پر غاړه لري. 

ته ورکوي چې « بزگرانو»قلبه کوي دوی ځمکه ۀ ځمکه نـ« ِکشت گران»

، بزگرانو ته تخم، یوغ او سپار برابروي او د «کشت گران»ـې کري. ئو
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 ً ( غیرانه20) ځمکې قلبه تطبیقوي، له بلې خوا هغو ته په کلني ډول مجموعا
۱
 

په اصطالح یادېـږي د نهر د ترمیم او پاکولو لپاره ورکول « کفشي»چې د 

 کـېـږي. 

دََرو( وخت ورسـېـږي دولتي تحصیلدار راځي  –کله چې د حاصل د )لـــَــو 

او د ناخالصه حاصل یو پر اوومه برخه ورڅخه اخلي. همدا شان دا 

یادېـږي. الندني ۀ په نامـ« فتاده»منه هم اخلي چې اصطالحاً د  ۷0تحصیلدار 

 کسان په الندنۍ شرحې د خپلو حقوقو تر څنگ دغه انعامات تر السه کوي :

 اخلي په َمـن  دنده

 ۱۵ میرآبي

 ۱2 آهنگر،  نعل ساز

 ۷ ترکاڼ

 ۵ سلمان( –حجام )ډم 

 2 کوټوال

 

هغه څوک چې د قلبې لپاره غوایان برابروي او د ژرندې کار کوي په ورځ 

 دوه منه اخلي. کې

د غالتو خالصه برخه چې پاتې کـېـږي  د بزگر او کشت گر تر منځ ویشل 

کـېـږي، بزگر یو پر شپږمه برخه اخلي او کشت گر پنځه پر شپږمه برخه 

اخلي. د درمند د ویش ستونزه به په دې ډول حل سي چې که موږ په الندې 

ـې کړی ئَمونده تولید  2000ډول د کشت گر یوه بـېـلگه یا مثال راواخلو چې 

 دی : 

 په من رسـېـدونکې برخه

 3۵۵ ددولت برخه

 ۱۵ د میرآب برخه

 ۱2 د پښ یا آهنگر برخه

 ۷ نجار برخه د ترکاڼ

 ۵سلمان  حجام د ډم

                                                 
۱
 - 20 krans 
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 برخه

 2 د کوټوال برخه

ـې اټکل ئد غوایانو د څښتن برخه : په به 

 ۴قلبې کوي او  ۴ووایو چې د ورځې 

 درمندونه ټکوي

۱۶ 

 ۴۱2 ټول ټال

 ۱۵88 = 2000  -  ۴۱2پاتې برخه :  

 2۶۵ د بزگر برخه

 ۱323 د کشت گر برخه

 

په سلو  ۱3په سلو کې، بزگر  ۶۶په دې محاسبې کې ِکشت گر د ټول درمند 

 په سلو کې برخه خپلوي.  ۱8کې او دولت 

یوه خان دا امتیاز لري چې په کلني ډول د اوبو د کانالونو د څانگو له منځه 

ـې د خپلې شخصي گټه اخـېـسـتـنې لپاره غوره کړي او ښایي دولتي مالیات ئ

« بیگار»نه ورکوي او د وړیا کار « کشفي»هم له ځان سره وساتي. خان 

 مستحق هم دی. 

 میرآب ددولتي مالیاتو یوه بزگري ونډه او کدخدا نیمه د بزگري ونډه اخلي. 

ۀ اکثریت کلي دولتي مالیات نـ د هلمند په اوږدو کې له خواجه علي کښته

(. اوسنۍ سرچینې د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې ۱903ورکوي )ایس. ایم. 

یو کلی ۀ مایلۍ کې د گرمسیل په نامـ 3باندې د لنډي بړیڅ د سویل لویدیځ په 

ښیي. د سیمې د نورې شرحې لپاره کوالی سئ د پُشت روډ تر سرلیک الندې 

 نوره برخه وگورئ. 

 :  : سرخ دوزسرخ ُدز 

مایله ور هاخوا او د معین کال د سویل  ۴د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له زرې 

مایلۍ کې یو کلی دی. له دې ځایه په لږه اندازه د اړتیا وړ توکي  8لویدیځ په 

 ترالسه کـېـدای سي. )سټیوارت(

کورنۍ دلته ژوند کوي.ویل سوي چې دلته )په  ۴00ویل سوي چې د نورزیو 

ـې نورزي ول او ئجونگړې وې چې استوگن وگړي  ۱۵0کال کې( ز ۱90۴

هم د فارسیوانانو یوه کوچنۍ برخه ورسره وه. ددوی خان بالي خان په قوم 
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ـې وربشې، غنم او هندي جوار ئنورزی دی. دا کلی څو بڼونه لري او کرکلیه 

دي. د سیند پر غاړو د شین غزو ونو ځنگل دی. د سیخسر او د دښتې له 

یو سړک چې چخانسور ته ځي له همدې ځایه پیل کـېـږي. )ایس. ایم. الرې 

 (۱90۴بومي معلومات. 

 

  : برخه، افغان جرمن آنالین[ 5۱]ماخذ:هزار ُجفت

فیټه. هزار جفت د هلمند له ډډې یوه لویه پراخ لمنې سیمه ده  23۶0لوړوالی:

ه سیمه ده ـې سویل لوري ته ددښتـنیو گړنگونو یو ډېره لویئاو له بلې خوا 

 -"یعنی دا سیمه د هلمند او د دښتې د گړنگونو تر منځ په خپل ارتوالي پرته ده

ژ"، هزار جفت په دې معنی ده چې دا ځمکه دومره لویه ده چې د قلبه کولو 

ـې زر جوړې غوایان په کار دي. له هر لوري ورباند د اوبو کانالونه ئلپاره 

ږلي دي، دې سیمې کې پینځه ـې ورته راکائدي چې له سینده ۀ راسپار

ـې له درویو یا نی څخه جوړې جونگړې ئاستحکامي کلي دي چې گرد چاپیره 

. د هزار جفت اوسنی جوړې سوی دي چې بیالبیال قومونه په کې استوگن دي

 . کې واقع دی ۶۴ – ۱2،  3۱ – ۷کلی په 

په  ـې دلته د دې سیمېئهزار جفت د آزاد خان جاگیر یا تیول دی چې کورنۍ 

کور یوه څلورڅنډیزه یا مربع کال ده ۀ لوی او بنسټیز کلي کې ژوند کوي. دد

ـې یو یو بُرج دی او یو بل بُرج د کال د دروازې پر سر ئچې په هر گوټ کې 

او نورزیو دي؛ د صاحب داد خان « ادوزیو»دی. نورې کال گانې چې سته د 

 ۍ دی. کورن ۵00د راپور پر بنسټ ددې سیمې د وگړو شمــېــر 

د هزار جفت فوق العاده ځانگړتیاوې ددې سیمې کرنیزې ځمکې او په غټ 

شمــېــر کې ورانې ویجاړې کنډوالې دي چې ددې سیمې پر سطحې باندې 

ـې د ئهرې خوا ته خورې ورې پرتې دي. ددغو پاتې شونو یو شمــېــر 

 ـې د استحکامي موادو نښې دي چې دئلرغونو مهالونو دي او پاتې نور 

مصنوعي غونډیو پر سر راپورته سوي دي خو له ظواهرو ښکاري چې 

ـې یوازې د مهاجرو اقوامو د لنډمهالو استوگنځیو پاتې شونې دي ئاکثریت 

چې په خپلې خوښې له یوې سیمې بلې ته تللي دي او یا که په اغلبو متکررو 

او له حاالتو کې ورته وگورو ددوی په منځ کې د خپل منځیو دښمنیو له الرې 

 ځمکوالو سره د اختالفاتو له کبله دې خوا ایخوا کډه سوې دي. 
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که څوک ددغو، مخ په نړېـدو دیوالونو نظم، لویوالي او د جوړېدو ډولونو ته  

په ځیر وگوري یوازېنی توپیر چې له موجودو مؤقتو استوگنځیو څخه لري دا 

چوکاټونو کې د دی چې دوی خپل دیوالونه او مخې له السه ورکړي دي. دا په 

غز د څانگو جوړ دي چې له دباندې څخه د ُرس د خاوري او میده میده وښو 

ـې له ئله گډولې یا ترکیب څخه ورته یو پوښ ورکړ سوی دی او په آسانۍ 

ځانه سره وړلی سي، له ظواهرو ښکاري چې ددغسې دیوالونو وړلو ته کومه 

اړتیا وي د سیند پر غاړو  ده ځکه دا مواد په هره اندازه چې ورتهۀ اړتیا نـ

 پریمانه موندل کـېـږي. )بیلو، صاحبداد خان(

 2000په دې سیمې کې د غلو دانو لپاره  یو حکومتي گودام سته چې د 

 (.۱90۵خروارو غالتو د ساتلو ظرفیت لري. )بومي معلومات 

په گرمسیل کې د بگت او خواجه علي ترمنځ د خان نشین د لویدیځ   نو :ۀ قلعـ

لورمایلۍ کې د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې یو کلی دی. ویل سوي په څ

 کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان، بیلو( 300چې دلته د اسحاقزیو  

 3۵0ز کال کې د سیستان مأموریت د میسري خیلو، سدوزیو ۱903په 

تنه وو. د کلي ملک  900ـې ئکورنۍ ولیدلې چې د وگړو ټول شمــېــر 

ان وو. ټوله ځمکه ددوی کرل سوې او پریمانه د اړتیا وړ محـمود افضل خ

 ۱۵0پسونه او وزې او  300غواگانې او غوایان،  ۵00توکي لري. دلته 

ـې له سینده د پورې غاړه وتلو لپاره یو گودر هم ئاوښانه ول. مقابل لور ته 

بل کلی د نوزادو د ۀ نامـۀ (. په دغـ۱903سته. )ایس. ایم. بومي معلومات 

 کې واقع دی.  ۶۴ – 20، 32 – ۱2مایلۍ کې په  ۱۶ل لویدیځ په سوی

 

 کجکي :

دا د کجکي د اوبو د بند او د اوبو د بریښنا د تولید د سټیشن نوم دی. دا بند  

مایلو په اوږدو کې د اوبو یو  3۶فیټه اوږد دی او د  900فیټه لوړ او  300

اټه بریښنا تولیدوي چې کیلوو ۶۶000بند جوړوي. د بریښنا د تولید دا سټیشن 

دوه ۀ عمدتاً د گرشک او د گرشک د گاونډیو سیمو لپاره ده. د کجکي په نامـ

او « ژ –بر کجکي او کوز کجکي »کلي دي : )کجکي علیا او کجکي سفلی( 

 22کې واقع دي. د اوبو بند په  ۶۵ – ۷، 32 – ۱9او  ۶۵ – ۵، 32 – ۱۶په 
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ز کال کې داسې ۱9۱2شرحه په کې واقع دی. ددې سیمې  ۶۵ – ۱۶، 32 –

 سوې ده : 

ټکي ته نـېـږدې چې سیند د هلمند والیت ته ۀ د هلمند پر کیڼه غاړه باندې هغـ

ننوځي واقع ده. د صاحبداد خان د راپور پر بنسټ " کجکي" کې دغه وگړي 

 استوگن دي : 

د کورنیو  قوم د کورنیو شمــېــر قوم

 شمــېــر

 2۵0 علیزي 3۵0 اسحاقزی

 200 بارکزي 300 رزينو

   ۱۵0 الکوزي

 ۱2۵0 ټول ټال

 کورنۍ

 گودر هم سته )صاحبداد خان(ۀ دلته یو ډېر ښـ 

 

لرغوني ښار او د ۀ فیټه. دا د یو 2۴00 لوړوالی: ]بُست[بیست قلعه 

باالحصار پاتې شونې دي چې د هلمند او ارغنداب د سیندونو د یوځای کـېـدلو 

 مایله لیرې دی.  30گرشک له سویل څخه  ټکي ته نـېـږد واقع دی او د

ز کال ۱۷38په « ژ -افشار»دا باالحصار یو له هغو څخه دی چې نادر شاه 

کې د سیستان او هلمند درې له الرې د کندهار پر لور د خپل مارش په ترڅ 

ۀ کې د کندهار د غلجي ټولواک،  ټولواک میرحسین پر ضد وران کړ. نـ

د سرتیرو په ۀ پیاوړي مورچل نړول بلکه دد یوازې د نادر په الس دداسي

الس  د څو ورځو مخکې ورانیو هڅې پر دې ټکي د تضمین ُمهر ږدي چې دا 

 څومره مهم ستراتیژیک موقعیت دی. 

سردار د پانگې اچونې ځای وو. په ۀ ز کال کې بُست د غزني د یو9۷۷په 

سلطان  ز کال۱۴98ز  کال کې چنگیز خان له خاورو سره یو کړ. په ۱222

حسین میرزا مخکې له دې چې نور هم ختیځ لور ته د خپل یاغي زوی پر ضد 

ـې ونیو، حال دا چې په ئـې مارش وکړ او دا ځای ئوخوځـېـږي له هراته 
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ز کال سترواک همایون۱۵۴2
۱

فارسي لښکر په ملتیا له هلمنده هاخوا د ۀ د یو 

وکړي او خپل پرمختگ پر الرې مخکې له دې چې کندهار ته پرمختگ 

 کندهار ورته تسلیم سي دا ځای خوندي کړ. 

د گرشک له خوا بست ته د راتگ پر الرې د هلمند د سیند کیڼې غاړې پر لور 

د ورانو سویو زړو برجونو پاتې شونې لیدل کـېـږي چې پر لوړ ترینو ټکیو 

باندې والړ دي او د سیمې د لویدیځ لورې پر ټول منظر باندې له خنډ پرته 

 چلوي.فرمان 

د بست کال ته په رانـېـږې کـېـدو سره د ورانیو دغه پاتې شونې مخ په 

ډېـرېـدو سي او له دې ځایه تر څلورو مایلو پورې د سړي سترگې پر یوې 

باال حصار ولگـېـږي چې د برجونو، کالگانو او د پرتمین ۀ لوړې باندې پر یو

ورې پرتې دي؛ دا  ـې خورېئبا عظمته ارگ د ماڼیو د تعمیراتو پاتې شونې 

پاتې شونې د معمارۍ د ستر مهارت نښې له ځانه څرگندوي او ددې شاهدي 

ورکوي چې دا ځای یو وخت یو ډېـر مهم ښار وو، دا ځای د معمارۍ په 

غیر معمولې پیاوړتیا سره ډېر ټینگ سنگربندي سوی وو، ۀ مهارت او په یو

د پام وړ ۀ ـې د یوئه دلته داسې خلک اوسـېـدل چې د پوځي هنر پیاوړې پوه

 فرهنگي خوند د ترکیب په لرلو سره درلوده. 

د هلمند د سیند پر غاړې پر دې لوړې باندې د ورانیو دغه پاتې شونې له درې 

مایلو پورې اوږدوالی او یو نیم مایل پلنوالی لري. د  ۴نیم مایلو نیولې تر 

موقف په الس  ځای ته داسې یو موقعیت اوۀ ځمکې د ټوټې دغه لوړوالی دغـ

 ورکوي چې پر شاوخوا ټولې سیمې ان تر ارغندابه پورې فرمان چلوي. 

لوړ ځای پر وروستي سویل لویدیځ ټکي باندې پر یوې ۀ د بُست کال د همدغـ

ډېـرې لوړې غونډۍ باندې واقع ده چې له همدې ځایه پر ښار او شاو خواوو 

د بلې غاړې پر گودرونو  سیمو باندې مسلطه والړه ده او له بلې خوا د هلمند

 باندې فرمان چلوي. 

                                                 
۱
پیژندل کـېـږي دی د مغولي ۀ ز د همایون په سلطنتي نامـ۱۵۵۶ – ۱۵08میرزا نصیرالدین بیگ محـمد  -  

ز کال ۱۵۵۶تر ۱۵۵۵ـې له ئاو بیا  ۱۵۴0تر  ۱۵30ـې له ئهند یا د گورگانیانو دویم  پادشاه وو چې لومړی 

هم د خپل پالر ۀ د افغانستان، معاصر پاکستان او بنگله دیش په دې جغرافیوي تړانگې واکمنی کوله. د پورې

ـې پناه یوړه.نوموړي د صفوي فارسي ئبابر په شان ډېر ژر خپل سلطنت له السه ورکړ او صفوي فارس ته 

سو او په ۀ ټینگ نـلښکر په مرستې د خپلې واکمنې سیمې ونیولې. همایون د سوري شیر شاه توري ته 

 ژ -ز کال کې مغولي سلطنت ورڅخه الړ او شیرشاه ونیو. ۱۵۴0
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ۀ حصار په خپله څلورڅنډیز یا مربع دی چې جناحي برجونه لري او دغـ

پیاوړي او له غښتلي ضخامته برخمن دغه جوړښت ته له دننه یو ټینگ کمر 

بند جوړوي، دغه غښتلی محافظتی ضخامت د غونډۍ په شمالې ډډې کې په 

له درې وو خواوو ترې ژور خندقونه راتاو مستطیل ډول جوړ سوی دی او 

دي. غونډۍ په خپله د مستطیل څلورمه ضلع جوړوي؛ او د غونډۍ سویلي 

وه. ۀ ډډه شخه سرځوړې یا شیوه ده او ډېـره لوړه ده دلته کوم خندق ته اړتیا نـ

ځان ساتونکی جوړښت له دننه د مستطیلې احاطې په  –دغه په خپله د خپل 

چې خپل شمالي مخ ته یو خندق لري او دوه لویې لویې مرسته محافظت سوی 

ـې په لویدیځې ډډې کې ده او همدغې ئـې په ختیځ او بله ئدروازې لري یوه 

محوطې ته الر ورکوي او همدا حصار ته یوازینۍ د ننوتلو الرې دي. دا 

دروازې په کوچنیو فرعي استحکاماتو او په چتونو کې د سرپوښلو دهلیزونو 

پیاوړې او محافظت سوي دي. ددې ځای ټول موقعیت له یوه لوړې په مرستې 

ـې د وخت د تـېـرېدلو اثراتو د ئمتوازنې پیاوړتیا څخه برخمن دی او دیوالونو 

 ورانیو پر وړاندې ټینگ مقاومت کړی دی.

شکمن گومان ښایي د شلو کال گانو له ۀ په یو« بیستۀ قلعـ»ددې سیمې نوم 

یا شلو باالحصارونه څخه او یا هغې لومړې شتون څخه اشتقاق سوی وی 

سیمې څخه راغلی وي چې مخکې مو شرحه کړله. د بیست کال چې ددې ټولو 

کالگانو په منځ لویه او مهمه ده پر اصلي ځمکې باندې ده چې د هلمند د سیند 

پر غاړه واقع ده او له ارغندابه یوازې دوه مایله لیرې ده.  له دې کال څخه 

رې د هلمند او ارغنداب سیندونه سره یو ځای کـېـږي، ددې درې مایله لی

سیندونو د الحاق او د دواړو تر منځ د رسوبي ځمکې یوه بډایه د ټیټ سطحې 

ځمکې ژبه راغلې ده چې دا د دواړو سیندونو دلتا جوړوي؛ ښایي دا د رسوبي 

خاورې د تدریجي راټولیدلو او راوړل سویو خټو او چقړو له کبله وي چې 

اړو سیندونو له ځان سره راوړي دي.  کله چې دا دواړه سیندونه سیالبي دو

سي ددې ژبې ډېرۍ برخه په اوبو کې پـټـېـږي؛ خو په دې دلتا کې په کلیو کې 

له خټو جوړو د کوچنیو کالگانو شتون ددې څرگندونه کوي چې ښایي دا ژبه 

د بیست کال د وي ډوبه سوي. په خپله ۀ هیڅکله به بشپړ ډول په اوبو کې نـ

دلتا له سطحې د پام وړ لوړوالي باندې ودانه سوه او هماغسې چې فریر وایي 

 دي راتاو سوي.ۀ ترې نـۀ هیڅکله اوبـ
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د ارغنداب د سیند په کیڼې غاړې کې د شگو غونډۍ ناڅاپه د سیند پر بستر 

باندې راکوزېـږي. په څو دانو دغو غونډیو کې د زړو برجونو پاتې شوني 

اوس په شگو کې ښخ دي، بادونو کرارکرار شگې پر دغو برجونو سته چې 

ـې په بشپړ ډول ښخې کړي دي او د سیند ئباندې راوړي او دغه پاتې شونې 

 پر بستر باندې را شیوه سوي ځوړند دیوال ددغو پاتې شونو یوازینی نښه ده. 

شنه او ښـېـرازه ډول ۀ الندې یاده سوې دلتا په ښـ« ژ –بُست »بیست ۀ تر قلعـ

ښه کرنه په کې سوې ده او څو کلي لري. د همدې لوړې پر سرباندې ددغو 

ځای ختیځ کې د ۀ پاتې شونو په منځ کې څو نور کلي هم سته او بیا هم ددغـ

یادېـږي په دې ۀ ـې د لښکري بازار په نامـئارغنداب خوا ته چې ټول 

ي ورکوي او ولسوالۍ کې د پخوانیو استوگنو سیمو پر ډول او طبیعت شاهد

 تصدیقوي چې دلته دغسې د استوگنې سیمې ال له پخوا هم وې. 

څخه گرشک ته د سیند په ښۍ غاړه کې « ژ –د بُست له کال »د بیست له کال  

او آسانه سړک تللی دی؛ دا سړک، لومړی د ټیټې سطحې د کرنیزو ۀ یو ښـ

ځ کې تر ځمکو په منځ کې پرمخ ځي او په دې پسې بیا د شلگنې دښتې په من

گرشکه ځي. له بابا حاجي وروسته هرات ته د تللي سویلي سړک په اوږدو 

کې یو سړک شورآب ته تللی دی. د بیست د کال په مخالف لوري کې د هلمند 

 300تر  2۵0گودرونه سته. دلته د اوبو بهیر له  2د سیند په بله غاړه کې 

فیټه لوړ دی،  20یند یارډو ارت دی او د سیند د بستر په مستقیمو غاړو کې س

یارډو پورې ارت وو او  90تر  80خو د فبروري په میاشت کې یوازې له 

 ـې درلود. )سټیوارټ، بیدولف، بیلو(ئشگلن بیخ 

الندني معلومات د ډگروال مک موهن تر مشرۍ الندې د سیستان د مأموریت 

 له پلوه ددې لرغوني پیاوړي حصار په هکله له بومي سرچینو څخه اخیستل

ـې درې کلي ئسوي دي." حصار په وران ویجاړ حالت کې دی. ورڅـېـرمه 

دي چې بارکزي، دراني بړیڅي او د فارسیوانانو یوه کوچني شمــېــره په کې 

استوگن دي. محـمد جان خان، خـُـنسـِزی بارکزی
۱

دواړه  ددې سیمې ملکان  

ــېــر دي. دې ځای کې غنم، وربشې او هندي جوار کرل کـېـږي او یو شم

بڼونه هم دلته سته. د بیست کال )بُست کال( درې د اوبو ژرندې لري او د 

                                                 
۱
  - Khunsezai Barakzai ژ -ښایي حسنزی بارکزی وي  –   
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همدغو کلیو په چم گاونډ کې په وگړو ډک نور کلي سته چې ورڅخه پریمانه 

 د اړتیا وړ توکي ترالسه کــېـدای سي. 

په دوبي کې د ورڅـېـرمو ولسوالیو رمه وال خپل څاروي دې سیمې او د 

ژ( ته د مالڅر لپاره راوړي، همدا شان د هلمند او  –کال  )بُست« بیست کال»

ارغنداب د سیندونو پر دواړو غاړو د شین غزي د ونو گڼ ځنگلونه سته چې 

 –د اوښانو د څر لپاره پریمانه خوراک توکي برابروي. )بومي معلومات 

 ز(۱90۴

 

 صفار :

نیم  ۵۷له کال  د هلمند د کیڼې غاړې په اوږدو کې د تللې الرې پر سر د بُست 

مایله الندې ددمې نیولو یو ځای دی. دلته سیند په لوی بستر کې بهـېـږي او په 

ـې د شین غزو یو لوی ځنگل دی. د سیند د بهیر په اوږدو کې د ئمنځ کې 

کوچنیو بندونو جوړونه او له سیند څخه د کیندل سویو ویالو شمـېـر دلته ډېـر 

لپاره دي. د سیند د مقابل لوري غاړه یو  ـې د اوبو د ژرندوئدی او اکثریت 

ناڅاپه په دښتـني گړنگ کې راپورته کـېـږي او هماغلته یو  یوگړی یا منفرده 

بُرج والړ دی چې له ډېر لـېـري هم لیدل کــېــدای سي. ویل سوي چې 

کورونه ودان دي. )بیلو، صاحبداد خان(. اوسنیو  ۵00صفاري کې د نورزیو 

 ثبت کړی دی.ۀ اري د کلي( په نامـنقشو دا ځای د )صف

 

 دیشو: 

تنه اټکل  ۱3300ـې ئد څلورمې درجې یوه ولسوالي ده چې د وگړو شمـېـر 

سوی دی. دا ولسوالي شپږ کلي لري، ددې ولسوالۍ د کرنیزې ځمکې اټکل 

ً ئجریبه او د مالڅر د ځمکې اټکل  2۴8۷900 جریبه  ۱۴۵8۷0ـې تقریبا

شپاړلس د اوبو کانالونه لري. د افغان سرچینو  سوی دی. د اوبو لگولو لپاره

 تنو ځمکوالو په واک کې ده.  8۵0پر بنسټ دا ځمکه د 

کرنیز محصوالت چې له دې سیمې څخه تر السه کـېـږي عمدتاً غنم، وربشې 

او جوار دي. نور محصوالت رشقه یا ښورکی او تنباکو او همداشان انار او 

و وریښمینې جامې تولیدوي. دیشو په انگور دي. دیشو عالیترینې غالۍ ا

 ز کال کې په الندې ډول شرح سوی دی :  ۱9۱۴
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کلي نوم دی چې د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې ۀ دا په گرمسیل کې د یو

ـې د مله خان کال ده چې ئپروت دی. د سیند پر ښۍ غاړه نیغه په نیغه مخامخ 

په چم گاونډ کې د پام وړ  ترمیم وروسته تل ښه ساتل سوې ده. د سیمېۀ له ښـ

کرهنه سوې ده او د اړتیا وړ توکي ورڅخه په مناسبه اندازه تر السه کــېـدای 

زکال کې ددې سیمې وگړي چې لیدل سوي ۱903سي. )آی. بي. سي(. په 

تنو ته  ۵00ـې ئـې ممه ساني بلوڅ دي چې شمـېـر ئبلوڅان دي او اکثریت 

قلبې ځمکه لري چې هره  ۱۴دي او کورونه  ۱00رسـېـږي. په دې سیمې کې 

کورني څاروي،  ۴00خرواره حاصل ورکوي. د سیمې خلک  20ـې ئقلبه 

اوښان لري. ددې سیمې مشر خان  2۵آسونه او  ۱2وزې او پسونه،  ۷00

 (. ۱903محـمد نومــېـږي. )ایس، ایم، ونلیس. 

 

 [65بخش افغان جرمن انالین،]ماخذ:خواجه علي : 

پورتنی کلی د هلمند د سیند پر کیڼې ۀ )باال( : په دې نامـخواجه علي علیا یا 

مایلۍ کې واقع دی. دا کلی د سنجراني بلوڅانو  ۱۱غاړې ددیشو د لویدیځ په 

تنه  ۱۴0ـې تاج محـمد نومــېـږي. کلي کې ئجونگړې لري. د کلي ملک  30

اوښان  ۱0پسونه او وزې،  200سره کورني څاروي،  ۱20ژوند کوي چې 

خرواره حاصل ورکوي. )ایس.  ۱2ـې ئلبې ځمکه لري چې هره قلبه ق ۱2او 

کلی په کې او د خواجه علي ۀ د خواجه علي سفلی په نامـ(.  ۱903ایم. ونلیس 

 . کې واقع دي ۶3 – ۱ ۱،  30 – ۱۷سه یکه کلی په 

فیټه. د هلمند پر کیڼې غاړې د رسوبي  ۱920لوړوالی :  ]سفلی[:خواجه علي 

یادېـږي، بیلو وایي چې دا ۀ نامـۀ خلیج دی چې په همدغـخاورې یو کوچنی 

ځای ځکه خواجه علي یادېـږي چې د یوې غونډۍ او یوه نړېـدلي برج  د 

 ځمکې سطحه د کاللیو ماتو ماتو ټوټو په خپل سوروالي پوښلې ده.

سته یوازې سون لرگي او د اوښانو څړځایونه چې د ۀ دلته اصالً هیڅ شی نـ

اړو کې دي او پریمانه موندل کـېـږي. دا ځای د ځوانو تنکیو سیند په دواړو غ

]شترخار[نیالگیو گڼ ځنگل لري او اوښ اغزي
۱

او د شین غزي بوټي دومره  

ـې په ئیارډه ارت دی او ژوروالی  ۱20لري. دلته هلمند ۀ دي چې حد نـ

                                                 
۱
  - camel thorn موند. خو په هـېـواد کې مې په کلي کې د دري ژبو ۀ : ما ورته په پښتو کې معادل ونـ

 ی. ژاوریدلی د« شتر خار»هیوادوالو له خولې 
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ـې دوه ئانچه دی. د اوبو د بهیدلو د چټکوالی بهیر  3فیټه او  ۴منځنۍ کچې 

ـې ښـې دي. د سیند بستر او د سیند د غاړو ۀ ئیم مایله په ساعت کې دی. اوبـن

ډډې پاکې صفا شگې لري د سیند دواړه غاړې پټه پټه جوړې سوې دي او 

مایلو  3تر  2السرسی ورته آسانه دی. د هلمند د درې یا ناوې ارتوالی له 

لمند سیند ـې د هئپورې دی او ددښتې هر ډول رسوبات لري چې په منځ کې 

الره غځولې دي. ددښتې په دواړو غاړو کې د نشیبونو یا  –خپله اوب 

گړنگونو کرښې راپورته سوې چې له خواجه علي سره څنگ په څنگ له 

فیټو پورې لوړ دي او د دښتې تر عمومي سطحې پورې پورته  2۵0تر  200

 ختلي دي. 

 

وانیو استوگنو ؛ د پخۀکاوۀ ز کال کې خواجه علي کې چا ژوند نـ۱8۷2په 

نړېـدلي برج پاتې شوني دي، خلک ۀ وگړو یوازینۍ نښه چې دلته پاتې ده د یو

ۀ کاله مخکې  هغه مهال کډه سوي دي کله چې د هلمند یو 22له دې نیټې 

نیز یا طغیان د اوبولگولو کانالونه له یوې مخې له ځان سره ۀ سیالب یو

و د کرهڼي ژوند تړلی وو. یوړل، په دغو کانالونو باندې د دې سیمې د خلک

 )بیلو، پیکاک(

له ولسوالۍ څخه د بیلو له کتنې وروسته خواجه « ژ –گرمسیر »د گرمسیل 

کورونه دي چې  ۷0تنو بلوڅانو  3۵0علي ته بیرته خلک راغلل. اوس دلته د 

 20آسونه لري.  دلته د  ۱۵پسونه او وزې او  200سره کورني څاروي،  80

خرواره غالت حاصل ورکوي.  ۱۵ـې ئې هره قلبه قلبو کرنیزه ځمکه ده چ

 ددې سیمې اوسـېـدونکي په پښـتـو او بلوڅي خبرې کوي. 

کانال خړوبـېـږي چې له بر ۀ دلته د پام وړ کرهڼه سوې ده. دا دره په یو

ـې ئمایلو پورې ارت دی )دلته  ۵تر  3خواجه علي څخه سرچینه اخلي او له 

 -ـې اوږدوالی وي ئتنه وي او موخه ارت لیکلی دی. ښایي ټایپي تیرو

 ۱000ـمي غاړې تر بلې هغې پورې واټن ئژباړونکی(. د سیند له یوې دا

ـې ئیارډه دی چې بستر  200یارډه دی او د سیند حقیقي ارتوالی یا عرض 

گودرونه سته چې دغو ځایونو کې د اوبو  3جغل او شگې لري. دلته 

 و پورې دی. فیټ 3انچو تر  ۶فیټو او  2ژوروالی له 
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ددې ځای ملکان عطاء محـمد خان، محـمد رضا خان او گل محـمد خان دي 

ـې په چهار برجک کې ژوند ئـې بلوڅان دي او درې واړه ئچې درې واړه 

کوي او خواجه علي ته د درمندونو پر مهال راځي. )ایس. ایم. ونلیس 

۱903). 

 

 چي : یلنډی بړ

مایله کښته او د چهار  ۱۷له خواجه علي د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې 

مایلۍ کې یوه کال او له خټو او څپریو یا چجو جوړه د  ۵0برجک د ختیځ په 

تنه نارینه استوگن وگړي  200( وایي دلته ۱88۴کورونو یوه ډله ده. پیکاک )

ً په کلني ډول َمونده  ۵00دي چې بړیڅي او َرخشانیان دي؛ دلته  اوسطا

تولیدیږي. عمدتاً غنم کرل کـېـږي په همدا شان یو  )سرکاري( غالت حاصل

 شمــېــر وربشې، مۍ او لږ جوار کرل کـېـږي.

نیولی دی او « جاگیر»د لنډي ځمکوال ابوزي بړیڅان دي. دوی ټول کلی په 

)کندهاري( نقد روپیو ورکړې ته مجبوره دي. دلته سیند درې  ۱00د کال 

فیټه ژوره ده، غاړو ته  3ارته او یارډه  ۵0ـې ئڅانگې لري. سویلي څانگه 

ـې( د اوبو د بهیر چکټوالی ئـې السرسی شونی دی؛ د )اکتوبر په میاشت کې ئ

لټ او ورو دی. نورې څانگې هم همدې څانگې ته ورته دي یوازینی ټوپیر 

ـې په منځنۍ څانگه کې دی چې لږ ډېـر ارت او ژور دی. د دغو څانگو ئ

 بسترونو کې نرۍ خټه ده. 

د کلي په ختیځ کې ده او یوه عادي غوندې کال ده. د کلي لویدیځ ته ښایسته کال 

یو مایل وړاندې د لنډي بړیڅ زړه کال ده چې د سړک په کیڼې غاړې کې پر 

 یوه گړنگ باندې والړه ده. )میتلند، پیکاک، ِمرک(

تنه استوگن وگړي  ۷00کورونه او  ۱۴0ز کال کې په دې کلي کې ۱903په 

 ول. 

 پسونه او وزې درلودې. 2۷0سره کورني څاروي،  80لي کۀ دغـ

 2۵قلبې وه او هرې قلبې په منځنۍ کچې د کال  2۵ـې ئکرنیزه ځمکه 

 ۀ.خرواره حاصل کاو

ددې ځای سردار،  محـمد رضا خان ۀ. کلی د کـُـاللک په کانال خړوبــېـد

و. څخه راغلی و« ژ –شور آبک  –شور آَوک »ـې له ۀ ئنومــېـږي چې نیکــ
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دلته دوه مشهور گودرونه دي، خو دا معلومات موږ ته د )فبرورۍ( په میاشت 

کې یا په داسې مهال کې په الس راغلل چې له هلمنده په څو څو ځایونو کې 

 (۱903پورې غاړه اوښتل شوني ول. )ایس. ایم. ونلیس. 

لري. دا کال د ۀ د شریف خان کال : یوه عصري کوچنۍ کال ده چې برجونه نـ

مایله کښته واقع ده. دا کال د افغان او  ۵مند پر غاړه له لنډي بړیڅ څخه هل

ـې د بلوڅانو ځمکه ده، خو بیا هم د ئبلوڅ د پولې ترمنځ نښه ده. لږ ورکښته 

افغان بزگرانو او کارگرانو یو شمــېــر په کې سته. خو د ځمکو د مالکیت حق 

سردارانو په الس کې دی.  له دې ځایه تر تخِت رستم پورې د بلوڅ قومونو او

 )مرک(

 

 لنډی محـمد امین :

دا یو کلی دی چې کله ناکله په نقشو کې د لنډي ولي محـمد خان په ډول هم  

ثبت سوی دی او د هلمند د سیند په سویلي غاړه کې د بُست د کال او رود بار 

 ځای کې واقع دی چې سیند لویدیځ لور ته دۀ تر منځ نیمایي الره کې په هغـ

 پام وړ کوږوالی مومي. 

د کرنیزو ځمکو خړوبول له سره تر پایه د یادو سویو بندونو په اوبو تړلي دي 

رارسول کـېـږي. د سیند تدریجي پورته ۀ چې له همدغو بندونو څخه ورته اوبـ

کـېـدلو دې سیمې ته ډېـره گټه رسولې ده ځکه په داسې حالت کې له سینده 

ۀ ځایونه په آرامۍ ډک کـېـږي او تاوان نـاړول سوې ویالې یا قطع سوي 

ـې روښانه او خوړینه ده او کله چې خړوبه سي ښه ئرسوي. خاوره 

( کې میسه یا د غنمو تازه سر وهلې نــَـودې د ۱903حاصلخیزه ده. په )

سبزو په شان گڼ ول او کروندگر څاروي پرېـښودل چې په پټیو کې تر یوې 

 (۱903کچې وڅري. )ایس. ایم. ونلیس 

تنه میسري خیل ژوند کوي ددوی د کلي ملک محـمد امین خان  900دلته 

انچه ژور دی. له دې  ۶فیټه او  3یارډه ارت او د  200نومـېـږي. دلته سیند 

ۀ زکال د فبرورۍ په میاشت کې( د یو ۱903سینده پورې غاړه اوښتل )د 

ال د جالو له فیټه ژور وو او د سیالبونو پر مه 3گودر له الرې شونی ول چې 

الرې له سینده اوړي چې پړسیدلي مشکونه لري. دلته د اړتیا وړ توکي 

 پسونه او وزې لري.  300غواگانې او غوایان او  200پریمانه دي او دا کلی 
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سته. د مارچ او اپریل په میاشتو کې د ۀ دلته د سیند پر غاړه هیڅ ډول کښتۍ نـ

وي. )ایس. ایم. بومي ۀ پورې اوبـفیټو  ۱2تر  ۶لنډي په مقابل لوري کې له 

 (۱903معلومات 

له هزار جفته تر لنډي پورې دا د هلمند کیڼه غاړه ده چې کرل سوې ده.  په 

ښۍ غاړه کې دښته دومره مماس مومي چې د دښتې تر شخو پیچومو الندې 

 سي چې ځمکه خړوبه او وکري. ۀ څوک څه کوالی نـ

ر مومي او د رسوبي خاورو د لنډي تر سیمې الندې برعکس حالت توپی

 سطحې د سیند په ښۍ غاړه کې لیدل کـېـدای سي. )بیلو(

 پُـاللک :

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د خواجه علي او لنډي بړیڅ په نیمایي الره کې  

 3۷0ـې ئکورونه دي. د وگړو شمـېـر  90یو کلی دی. دې کلي کې د بړیڅانو 

پسونه او وزې لري. کرنیزه ځمکه  300کورني څاروي،  ۷0تنه دی. دا کلی 

خرواره حاصل کوي. ددې کلي ملک،  20ـې ئقبلې ده او هره یوه  22ـې ئ

کانال خړوبـېـږي چې محـمد رضا خان ۀ ابراهیم خان نومـېـږي. دا کلی په یو

 (۱903ونلیس « ژ –یعنی د سیستان مأموریت »جوړ کړی وو. )ایس.  ایم. 

 

 مله خان : 

یوه کال ده چې د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له خواجه علي دا په گرمسیل کې 

 مایله پورته واقع ده.  22

دا کال پر یوې لوړې غونډۍ باندې چې د سیند پر ښۍ غاړه باندې مسلطه ده 

په یو خورا گټور موقعیت کې ځای لري چې یوه لویه   والړه ده. دا کال

یواک پر مهال دلته د کندهار ـې درلوده. د برتانویانو د لومړي نئپرتمینه ماڼۍ 

د گارنیزیون یو ټولی ځای پر ځای سو. دا د افغان جگړې پر مهال په سویل 

کې تر ټولو وروستی لیرې ټکی وو چې برتانویانو نیولی وو. د برتانوي پوځ 

اروپایي افسر تر بولنې الندې همدلته تر یوې ۀ د نامنظم ځواک یو ټولی د یو

ټولي له بلوڅانو او د سیستان له نورو ۀ او همدغـډېـرې مودې پورې پاتې سو 

ز کال کې دا ۱8۶3مشرانو سره اړیکي ساتلې. امیر دوست محـمد خان په 

ماڼۍ او د استحکامي کال استحکامات ځکه ونړول چې هر والي او حاکم به 

هغه به د استحکامي کال د پیاوړتیا ۀ ـې چې دغې پوله ساتې پوستې ته ولـېـږئ
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ـې تحصن ونیو؛ خو باور دا دی چې دا کال اوس ئسو او هلته به  په پار یاغي

ډول ترمیم سوې ده. صاحبداد خان په خپل راپور کې وایي چې دلته ۀ بیا په ښـ

 کورنۍ ژوند کوي. )آی. بي. سي. صاحبداد خان.( ۴00د اسحاقزیو  

ز کال کې د ډگروال مک موهن تر ۱90۴دغه معلومات چې اوس راځي په 

ې د سیستان مأموریت د خپلو پلټنو په لړ کې موندلي دي : په مله مشرۍ الند

جونگړې دي او په کې استوگن وگړي دراني  ۱00خان کې نـېـږدي 

ـې شاه نواز خان دی چې په قوم ئاسحاقزي او فارسیوانان دي. د کلي ملک 

ـې لږ ئاسحاقزی دی. دلته ډول ډول غالت کرل کـېـږي خو د کرلو شمـېـر 

تر یوې محدودې اندازه ورڅخه ترالسه کـېـدای سي. د هلمند د  دی. بهوسه

سیند دواړو غاړو ته نـېـږدې نور کلي سته چې له هغو څخه د اړتیا پریمانه 

توکي ترالسه کـېـدای سي. د شین غزي د ونو ځنگل او د کیرته بوټي د سیند 

د  دی اوۀ په دواړو غاړو کې سته او په مله خان کې سیند چندان ژور نـ

سیالب له مهاله پرته پورې غاړه اوښتل ورڅخه آسانه دي، د سیالبونو پر 

یوه ابتدایي وسیله ده چې له لرگیو « ) جالو»مهال خلک خپل شیان د سالونو 

ـې کدوان ایښي دي( له الرې پورې غاړه تیروي. ئجوړه ده او ورالندې 

 اوښان هم په همدغسې جالو کې تـېـروي. 

یستانه راغلی سړک دلته هلمند ته له شند څخه له یوې بې د شند له الرې له س

مایله اوږدوالی لري، راځي. دا سړک عمدتاً  ۵0اوبو وچې دښتې  څخه چې 

هندي سوداگر کاروي چې له کویټې څخه د لویدیځ پر لور ځي، دوی دا کار 

ځکه کوي چې په چخانسور کې د گمرکي محصول او حق العبور له ورکړې 

ي. مالداران یا د رمو څښتنان هم دا الره کاروي. )ایس. ایم. څخه ځان بچ کړ

سرخ د ۀ یو کلی د قلعـۀ د مالي خان په نامـ( ۱903بومي سروې کوونکي، 

 . کې واقع دی ۶2 – ۱۶، 32 – 38سویل په پینځه مایلې کې په 

 

  بگت :
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کلي ۀ مایلۍ کې د یو 3د هلمند په اوږدو کې د لنډي محـمد امین د سویل په 

وم دی. بگت په لـُغوي معنی هغه ځمکي او پټي دي چې سیالبونو ته ن

په کې والړې ويۀ مهاله اوبـۀ معروضه وي او هغه ځایونه چې تر یو
۱

 . 

ـې هم ئاستوگن وگړي  ۵00ددې سیمې خان د دُرانیو له پوپلزیو څخه دی او 

 ـې غالم خان دی.ئپوپلزي دي. نوم 

اوښان،  ۱۵0یارډه لیري دي. دلته  ۴00دا کلی دوه برخې لري چې له یو بله 

ـې په ارت ئپسونه او وزې سته. کرنیزه ځمکه  ۱00کورني څاروي او  ۵0

(. ۱903خړوبـېـږي او په دې کلي کې یوه څاه ده. )ایس. ایم. بومي معلومات 

 – ۴۶،  30 – 32یادېـږي چې په ۀ یو کلی اوس د خداینظر خان بگت په نامـ

ې د) احمردان خان بگتـئکې واقع دی او بل  ۶3
2

یادېـږي چې په  ۀ ( په نامـ

  کې واقع دی. ۶3 – ۴8،  30 – 30

 

د هلمند پرغاړې د څو جونگړو یوه ټولگه یا مجموعه ده؛ له  بِناَدر : بَناِدر :

ـې د خپل ئمایلو کښته چې هره ډله  ۷0تر  ۶0څخه له « بُست کال»بِست ۀ قلعـ

. لکه )بِنادَر  تالو خان، بِنادَر ای سيله یو بله مشخص کـېـدۀ ملک په نامـ

کورنۍ ژوند کوي.  300جمعه خان او همداسې نور(. په بِنادَر کې د نورزیو 

په « پای بناِدر»او « سر بناِدر»)بیلو، آی. بي. سي(. اوسنۍ نقشې هم د 

 کې ښیي ۶3 – ۵8، 30 – 33نومونو کلي په 

 

 

 

                                                 
۱
  - Baghat لغت ورته په سانسکریت کې ۀ : همدغـBhagat  چېभक्त د مختلفو دینی څانگو  لیکل کـېـږي

ـې مشتق کړی دی. بهاگاوتا هغه ئروحانیونو ته ویل کیدل. دا یو پنجابي لغت دی چې له سانسکریت څخه 

کله ناکله د بودیزم په متونو کې  څوک چې ځان بهگوان یا خدای ته قربانوي. دا لغت په هندوییزم، سیکیزم او

هم لیدل سوی دی. په جمو، کشمیر او پنجاب کې د هندوانو او سیکهانو د بگهتانو بې شمـېـره ټولنې سته. له 

بلې خوا موږ د لرغوني افغانستان کویټې ته نیږدې د سیبي په سیمې کې او هم په ژوب کې د بلوڅانو د بُـگتي 

کتاب کې راغلې او پورته ۀ سوم چې دغه معنی چې په دغـۀ ونکی اوس پوه نـقوم سترې ټولنې لرو. زه ژباړ

پورې وي ۀ زه په کې ناتوانه یم. ما ته به په زړ -وژباړل سوه سمه ده که نه. ددې نوم تسمیوي وجهه څه ده؟ 

دي ویل چې بگت په کومه ۀ ځکه لیکوال نـ –چې بگت په همدغې معنی یو لرغونی هیر سوی لغت وي. 

وم. او که د بلوڅانو ۀ کې په یادې معنی ده. آیا بلوڅي ده؟ که داسې وي نو زه ژباړونکی پرې خبر نـژبې 

 ژ -بگتي وي نو هغه بـُـگتي ده 
2
 - Ahmardan Khan Bagat 
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 متفرقه ملحقات 

 

و یو بلوڅي کلی دی چې له چهار برجک څخه کورون ۶0: دا د  نواب خان

څو مایله کوز د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه واقع دی. د کلي د گړو شمـېـر 

 پسونه او وزې لري. ۱00سره کورني څاروي،  ۱۴0تنه دی چې  2۵0

خروار غالت حاصل  2۵ـې ئقلبې ده چې هره قلبه  ۱2ـې ئکرنیزه ځمکه 

ې خړوبـېـږي چې د کلي د اوسني ملک کانال په مرستۀ لري. دا ځمکه د یو

پالر جوړ کړی وو، نوموړی نواب خان نومـېـږي. دلته د هلمند بلې غاړې ته 

 (۱903د تیریدلو لپاره یو گودر هم سته. ) ایس. ایم. ونلیس. 

: دا له گالور څخه تر لنډي محمـد امین  ۶۴ – 2۵،  30 – ۴:  نواب خان چاه

 ښتـني سړک په اوږدو کې یوه څاه ده.پورې د هلمند پر غاړې د تللي د

ددې ځای اهمیت په دې کې دی چې د نقشې له مخې ظاهراً د هلمند ددرې او 

سیستان ترمنځ دښته د سوداگریزې الرې د پیوستون خنډ گرځي  –د نوشکي 

 او دا ځای کوالی سي دا الره سره ونښلوي. 

نو څړ ځای هم سته. ـې فوق العاده عالي او پریمانه دي. دلته د اوښاۀ ئاوبـ

تورن وب وییر وایي چې دا څاه د ریگستان او د لوط د یوځای کـېدنې په ټکي 

« نوک څاه»او « شورو»کې د څاه گانو یوه کرښه جوړوي. دغه کرښه له 

له  2څخه پیل کـېـږي، چې له دې ځایه لویدیځ لور ته د دوه نیم مایلو په واټن 

مایلو په واټن  ۶0اسې ختیځ لور ته د کاره لویدلې څاه گانې دي او بیا همد

دلته د ژمي په میاشتو کې خپلې رمې د پیولو ۀ نورې دي. د هلمند د درې شپانـ

 (۱903لپاره راوړي. )ایس. ایم. 

 

فیټه. د هلمند د سیند پر ښۍ ۱892: پدگ سلطان : ]زیارت[ سلطانۀ پــَـد

. بلوڅان دا زیارت فتح څخه یولس نیم مایله کښته یو زیارت دیۀ غاړه له قلعـ

یادوي او دا نوم دوی له دوه وو څرگندو او ۀ په نامـ« پـَـدَگ سلطان»د 

پریمانو ونو پـده )بلوڅ، پــَـدَگ( مشتق سوی دی. په دې شاو خواوو کې څو 

ز کال د ۱88۴غونډۍ گانې سته چې د شین غزي په بوټو پوښلي دي، میتلند د 

  ولو لوړې ته ختلی وو. نوامبر په میاشت کې ددغو غونډیو تر ټ

ځای ۀ " دا ساده لرغوني شگلنې غونډۍ دي. دوه فراتي سپیدار ونې چې دغـ

سویل لویدیځې غونډۍ ته نـېـږدې دي او  –ورڅخه خپل نوم اخیستی سویلي 

د شین غزي له بوټي لوی ۀ سته او نـۀ دلته د ونې په شان کوم بل لوړ شی نـ

کې د ځمکې پر مخ ښې نښې دي. دا بل ډول بوټی سته، همدا په دې دښتې 
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ـې د ئدی، دا د سلطان پیر قیصري لنگر دی چې بلوڅان ۀ عادي زیارت نـ

بولي او دا هماغه د سلطان پیر قیصر نوم دی « ولي»بلوڅي دښتې ساتونکی 

چې په بلوڅستان   کې د مک گریگور په یون لیک یا سفر نامې کې یاد سوی 

څخه راغلی ده، قیصر په « قیصر» دی. ددې نوم اصلي بڼـه قیصري له

ځای په شان ۀ د زوکړې ځای دی او ویل کـېـږي هلته هم ددۀ عربستان کې دد

 ورته درناوی کـېـږي. 

ددې لپاره چې دلته د سیند ژوروالی ثابت کړو د خپلې ډلې په منځ کې مو په 

یوې روپۍ شرط کښـېـښود چې که څوک وکوالی سي د سیند بلې غاړې ته 

سري خپلې جامې ۀ دغـۀ. وه بوډا سړي یو ناڅاپه شرط ومانـواوړي. ی

یارډه پراخ  2۵0وایستلې او له خپل زوی سره یو ځای په اوبو ننوت. دا سیند 

دی او د اوبو د بهیر چټکوالی د سیند د اوبو په پیاوړي بهیر کې په ساعت کې 

او دواړه د  دوه مایله دی. دا ثابته سوه چې دلته د اوبو دوه ژور کانالونه دي،

د دواړو سړیو تر غاړو ۀ یو بل غاړو ته نـېـږدې دي. په دغو ځایونو کې اوبـ

ددوی تر غاړو پورې ۀ پورې ورسـېـدې خو یوازې تر څو یارډو پورې اوبـ

تر ۀ وې. د سیند منځنۍ برخه تقریباً ډېره لږ ژوره ده چې په سختۍ سره اوبـ

تر مال پورې ۀ اوبـ ښنگرو پورې رسـېـږي؛ په پاتې نورو برخو کې

ً بیل ځایه له سینده زموږ خواته  رسـېـږي. دا دواړه سړي بیرته له نسبتا

راواوښتل او څو شیبې وروسته مو ولیدل چې خلک لږ کښته په خپل سر له 

اوبو واوښتل. داسې ښکاري چې د سیند طبیعیت او ژوروالی دې هرې خواته 

کاڼو او جغلو څخه جوړ دی. دلته  یو شان وي؛ او د سیند بیخ یا بستر له ټینگو

لید. خلکو ویل چې له ۀ مو په سیند کې کوم ژور ډنډ او چټک بهانده ځای ونـ

چهاربرجکه د سیستان تر بنده سیند په هر ځای کې همدغسې دی. پیکاک چې 

دا سیند څـېـړلی دی وایي چې له چهار برجکه پورته د سیند د اوبو بهیر 

وکړي نو ۀ ک دې بلې غاړې ته د اوښتلو زړدومره ډېر پیاوړی دی چې څو

 ـې هم همدومره ډېر وي. )میتلند(ئښایي ژوروالی به 

: دا د ابراهیم آباد د شمال په نیزارو کې یو کوچنی قوم دی. بیلو وایي  پهلوان

دوی په دې باور دي چې دوی د رستم له نسل څخه دي. میتلند ته ددې قومي 

ارسیوان پُـښـت څخه دي خو اوس ځکه ملک ویلي چې دوی له فۀ څانگې یو

ـې د ډېرې مودې لپاره ژوند کړی دی او له ئځانونه بلوڅان گڼي چې دلته 

 ـې  ودونه سوي دي.ئدوی سره 

 

: شش آبه : د خاشروډ پر ښۍ غاړه د خاش او چخانسور تر منځ د شش آوه 

وڅ مایلۍ کې یو کلی دی. دا کلی د اوزباکي/ وزبکي، بل 8خاش د لویدیځ په 
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اکبر استوگنځی دی چې درې کاله مخکې د ځمکو د انتظام له دندې هغه مهال 

وشړل سو کله چې ارباب آغا خان دا دنده پر غاړه واخیستله. دې کلي کې 

پاگاوگانو جوړه ده.  ۱2ـې له ئکورنۍ ژوند کوي چې کرنیزه ځمکه  ۱۱0

ورباندې  ویل سوي چې کلي ته نـېـږدې پریمانه شاړه ځمکه پرته ده که کار

پاگاو ځمکه ورڅخه جوړېـږي. )تییت، له بومي معلوماتو څخه  ۴0وسي نو 

۱90۴) 

: دا یو خوړ دی چې د شش آوې )شش آبې( کلي ته نـېـږدې له  شش آوه روډ

ً اوبـئخاشروډ سره یو ځای کـېـږي. دې خوړ کې دا وي. د خوړ په ۀ نـۀ ـما

 –کي کې واقع ده چې د خاش ټۀ بستر کې د اوبو یوه چینه ده، دا چینه په هغـ

 (۱90۴فراه سړک ورڅخه تـېـرېـږي. )تییت له بومي معلوماتو څخه  –بکوا 

 

مایله کښته د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې  2۴: له رودباره جان بیگۀ قلعـ

باندې د یو شمــېــر کنډوالو او ورانو ویجاړو ځایونو نوم دی. دلته بنسټیزه 

تحکامي کال ده چې تر لمر الندې له پخو سویو کنډواله یوه مربع ډوله اس

ـې په مقاوم ډول ال والړ دي. دې ځای خپل ئخښتو څخه جوړه ده، دیوالونه 

څخه اخیستی دی، نوموړی یو ۀ بلوڅي سردار جان بیگ له نامـۀ نوم د یو

وخت د نورزیو له ډاره دې کال کې پناه یا تحصن اخیستی وو. د کال له 

درلودل او کوم د یادونې وړ کار ۀ دې کال برجونه نـظاهري بڼې ښکاري چې 

 دی سوی. )بیلو، میتلند(ۀ په کې نـ

 

:له خاش څخه تر خاشروډ پورې په لنډ واټن کې یو کلی دی. دا کلی نوۀ قلعــ

ددې سیند پر کیڼې غاړې واقع دی او د سیند پر بستر باندې مسلط دی. دا کلی 

وړی د لـُـخي غالم حیدر خان د ارباب حسین خان استوگنځی دی چې نوم

کورنۍ دي چې فارسیوانان  ۱02دریم ورور دی. ددې ځای استوگن وگړي 

تحویل پاگاوگانې دي. )ایس. ایم. تییت  2غني او  ۱2ـې ئدي او ځمکې 

۱903) 

 

: د هلمند د سیند پر  ۶2 – ۴0،  30 – 9: یا : کهنه کال :  خون کالتۀ قلعـ

تیځ په څلور مایلۍ کې یو کوچنی کلی دی کیڼې غاړې باندې د رودبار د خ

وگړي  ۷0ـې ئکورونه په کې دېره دي او ټول  ۱۵چې د )سنجراني بلوڅانو( 

 20پسونه او وزې او  ۱00سره کورني څاروي،  ۷0کلي کې ۀ کـېـږي. دغـ

خرواره کلنی  ۱8ـې ئقلبې ده چې هره قبله  ۴ـې ئاوښان سته. کرنیزه ځمکه 

کـېـږي چې پواللک او لنډی بړیڅ ۀ اغه کانال اوبـحاصل کوي. دا کلی په هم
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خړوبوي. ددې کلي وگړي هم په پښتو او هم په بلوڅي خبرې کوي. )ایس. 

 . یادېږيۀ داسي ښکاري اوس د کهنه کال په نامـ( ۱903ایم. ونلیس. 

فیټه. د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له چهاربرجکه  ۱822: لوړوالی : کامران 

ـې بلوڅان دي. ئسړک پر غاړه یو کلی دی. استوگن وگړي مایله کښته د  ۵۱

په دې چم گاونډ کې پسونه او کورني څاروي بې شماره دي او ډېره کرهڼه 

کامران د شاري خان، ناهوري د ځمکو د حد پوله وه؛ له ۀ دلته سوې ده.  دِ 

پادشاه سلطانه څلور نیم مایله ها خوا د پیر روشان زیارت دقیقاً هاغه ټکی دی 

کامران د ۀ د مالکیت سیمه پای ته رسوي، خو په عمل کې دِ ۀ چې دد

چخانسور د سیمې پیل وو چې پخوا د ابراهیم خان په الس کې وو. 

 )پیکاک،ِمرک(

: له رودباره یو نیم مایله پورته د  ۶2 – 3۷،  30 – ۷کربسک :  کرباسک :

ې ناکرل سوې هلمند د سیند پر کیڼې غاړې یوه کنډواله کال ده. دا کال د یو

کې واقع ده، او باید د سړک د بندولو لپاره جوړه « دامان»ځمکې په لمنه 

ځای کې دره ډېـره تنگه ده او سیند ورڅخه چنداني ۀ سوې وي، ځکه دغـ

ـې خلکه ئدی. ددې کال دقیق نوم کرباُسک دی خو په عامه ژبه کې ۀ لیرې نـ

 )زړه کال( بولي. )میتلند(« کهنهۀ قلعـ»

تنو وگړو یو کوچنی کلی وموند. دوی  ۴0کال کې ونلیس دلته د  ز۱903په 

 ۱9پسونه او وزې او  80کورني څاروي،   30سنجراني بلوڅان ول چې 

خرواره  28قلبې ده چې په ټوله کې  2ـې ئـې درلودل. کرنیزه ځمکه ئاوښان 

 حاصل کوي. 

ښتو او ـې اعظم خان نومـېـږي. ددې کلي استوگن وگړي هم په پئد کلي ملک 

 ( ۱903هم په بلوڅي خبرې کوي. )ایس. ایم. ونلیس 

تخِت  –: دا یوه دښته ده چې د الش جوین  ۶۱ – 28، 32 – 2۴:  کاریز

نیم مایلۍ کې ورننوځي. ددې  ۵رستم سړک د تخت رستم د شمال لویدیځ په 

په  ۱فیټه لوړ دی او ورڅخه د  ۱00له سطحې څخه « نیزار»ځای لوړوالی د 

ت لوړوالی نیسي. هغه لوړه سطحه چې ددې ځای ختیځ ته ښایسته کې ثاب 2۵

 یادېـږي. )میتلند(ۀ په نامـ« کاديۀ دانــ»وړاندې غځـېـدلې د 

: یوه لوړه سطحه یا د پلنې دښتې برخه  ۶۱ – 3۴، 3۱ – ۵۴:  کاروان ریز

چې د فراه او الش جوین ترمنځ د فراه روډ د کږیدلو په ختیځ کې واقع ده. 

 . سي.()آی. بي

 

فراه پر سړک اووه لسمه  –: د کندهار  ۶2 – ۱۵، 32 – ۱8:  خیر آباد

ۀ مایله لیرې ده. خیر آباد کې چندان شی نـ ۱0مرحله ده چې له فراه څخه 
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سته، دا د دوه وو غرونو د لړیو تر منځ یوه دښته ده چې ددښتې په منځ کې 

یواله لري او د توتو یوه مربع ډوله په دیوالونو احاطه سوځای دی چې څلور د

سرخالصي کاریز د ویالې په مرسته خړوبیږي او ۀ یو کوچنی بڼ لري او د یو

ددې ویالې تر څنگ د کمپ وهلو لپاره ښه ځمکه لري. په دې ځای کې لویدیځ 

مایله لیرې د کندک له کلي څخه د اړتیاوړ توکي ترالسه کـېـدای  ۴لور ته 

نه او شل بڼونه لري او د کورو ۱00سي، ویل سوي چې د کندک کلی 

کاریزونو په مرستې خړوبـېـږي او غالت او د څارویو خوراک توکي په کې 

ـې : نورزیان، درانیان، علیزي او فارسیوانان ئپریمانه دي. استوگن وگړي 

بیا څو نور کلي دي ۀ په نامـ« نو ِده»دي. له دې کلي څلور مایله ورهاخوا د 

مایله کښته  ۱2روډ پر غاړې له فراه څخه کورونه لري او د فراه  300چې 

ـې  : بارکزیان او فارسیوانان دي. په دې قومي ئواقع دي. استوگن وگړي 

څانگې کې عبدهللا خان بارکزی چې د نفوذ خاوند دی ددې ځای خان دي. 

 (۱90۴)بومي معلومات، ایس ایم. 

خه کورونو یو بلوڅي کلی دی چې له چهار برجک څ ۶0دا د  نواب خان :

څو مایله کوز د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه واقع دی. د کلي د گړو شمـېـر 

 پسونه او وزې لري. ۱00سره کورني څاروي،  ۱۴0تنه دی چې  2۵0

خروار غالت حاصل  2۵ـې ئقلبې ده چې هره قلبه  ۱2ـې ئکرنیزه ځمکه 

کانال په مرستې خړوبـېـږي چې د کلي د اوسني ملک ۀ لري. دا ځمکه د یو

ر جوړ کړی وو، نوموړی نواب خان نومـېـږي. دلته د هلمند بلې غاړې ته پال

 (۱903د تیریدلو لپاره یو گودر هم سته. ) ایس. ایم. ونلیس. 

 

مایله کښته د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې  2۴له رودباره  جان بیگ:ۀ قلعـ

بنسټیزه باندې د یو شمــېــر کنډوالو او ورانو ویجاړو ځایونو نوم دی. دلته 

کنډواله یوه مربع ډوله استحکامي کال ده چې تر لمر الندې له پخو سویو 

ـې په مقاوم ډول ال والړ دي. دې ځای خپل ئخښتو څخه جوړه ده، دیوالونه 

څخه اخیستی دی، نوموړی یو ۀ بلوڅي سردار جان بیگ له نامـۀ نوم د یو

وو. د کال له وخت د نورزیو له ډاره دې کال کې پناه یا تحصن اخیستی 

درلودل او کوم د یادونې وړ کار ۀ ظاهري بڼې ښکاري چې دې کال برجونه نـ

 دی سوی. )بیلو، میتلند(ۀ په کې نـ
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مایله پورته د خاشروډ په کیڼې غاړې کې یو کلی دی.  ۱۶: له خاش  خشت

دې کلي کې نورزیان او فارسیوانان ژوند کوي. ددې کلي خان صالح خان 

غني  9کورنۍ ژوند کوي او د کرنیزو موخو لپاره په  9۷نورزی دی. دلته 

تحویل پاگاوگانې سره سمبال سوي دي. دا ځای په خپله یو ډېر  3پاگاوگانو او 

لرغونی ځای دی. ددې ځای په هکله ویل سوي چې دا ځای له سیستانه د 

بُست تر کال پورې ددښتې پر الرې واقع وو چې اصطخري ورباندې راغلی 

هجري کال یا د لسمې پیړۍ په نیماییو کې لیکوال وو.  290د  دی، نوموړی

کندهار پر الرې باندې واقع دی. )تییت  –دا ځای بیا هم همدا اوس د سیستان 

(، افغان گزیتر یا دغه تأریخي سیاسي ژورنال ۱90۴له بومي معلوماتو څخه 

کې په  مایلۍ 8ـې د خاش د شمال ختیځ په ئدوه ځایه لري: یو ۀ نامـۀ په دغـ

 2۱ر د شمال لویدیځ په ـې د تبکسر/ طبقسئکې؛ او بل  ۶2 – ۵9، 3۱ – 32

 کې واقع دی.  ۶2 – ۵، 3۱ – 38مایلۍ کې په 

: د موسی کال په عالقه دارۍ کې یو کلی  ۶۴ – ۴9، 32 – 2۱ :  خواجه داد

کلي څخه سویل ته څو مایله وړاندې ویل کـېـږي چې د ۀ نامـۀ دی، په همدغـ

د شمال  ۱دا کلی د شاهبانکورنۍ استوگنې دي. )صاحبداد خان(  200علیزیو 
 . مایلۍ کې دی ۱0په 

 

کورنیو یو کلی  ۱0: د الش جوین په ولسوالۍ کې د پوپلزیو د ]قوقه[ کوه گه

 دا کلی د علي آباد د (. ۱903دی. )ایس. ایم. ونلیس. 

ه یو کلی او : دا د فراه روډ پر ښۍ غاړ ۶۱ – ۵9،  32 – ۱3:    کاشفۀ کو

کال نوم دی او ویل سوي چې د فراه د شمال لویدیځ په شل مایلۍ کې د ۀ د یو

ـې بارکزیان دي. دلته ئپه مقابل لوري کې واقع دی. استوگن وگړي « نو ِده»

ډېـره پریمانه کرهڼه سوې ده چې پریمانه باغچې او د میوو بڼونه لري او له 

دي ډېر لږ لرگي لري. )میتلند له ۀ ــې ښئسینده خړوبـېـږي. اوښ څر ځایونه 

لیکل ۀ دا کلی په اوسنیو نقشو کې د کـَـک شیب په نامـبومي معلوماتو څخه( 
 . سوی دی

مایله کښته یو کلی دی.  ۱3: د فراه روډ پر ښۍ غاړه له فراه څخه  کوِک باال

 ـې بارکزي او فارسیوانان دي.ئکورونه لري چې وگړي  90دا کلی 

د عظیم خان په قوم بارکزی دی. دلته په کلي کې بڼونه سته د کلي ملک محـم

 او د رود پرغاړو اوښ څر او سون لرگي تر السه کــېــدای سي. 

                                                 
۱
  - Shahban.  .ژ -: شاه بڼ هم لوستل کـېـدای سي 
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: دا کلی د کوِک باال له سینده څو مایله کښته واقع دی چې د  ]شیب[کوِک شب

کورونه په کې میشت دي. د کلی ملک  ۱00باکرزیو، علیزیو او فارسیوانانو 

قوم بارکزی غالم خان نومـېـږي. دلته غالت کرل کـېـږي او څو بڼونه ـې په ئ

 (۱90۴هم لري. )ایس. ایم. بومي معلومات. 

: دا د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې له رودباره یو مایل او د  پوسِت گاو

ستر حصار د ورانیو پاتې شوني دي. پوسِت گاو ۀ مایل د ربعې په واټن د یو

یادېـږي چې د روایاتو له ۀ نامـۀ او دا ځکه په دغـ« ستکید غوایي پو»یعنی 

مخې دا ځای په لومړیو کې د غوایي له دباغت سویو پوستکو څخه د جوړو 

ـې شرحه په الندې ډول ئسویو رسیو په مرستې اندازه سوی دی. میتلند 

 ورکوي : 

" ددې ځای له نښو داسې ښکاري چې دا ځای نیمه دایروي او یا نیمه 

ـې تــَـحـَدُب درلود. اوږدوالی ئیز یا کثیراالضالع وو او سویل لور ته گډڅنډ

یارډو وو. ارتوالی ښایي د همدې شمـېـرې په نیماییو  ۴00تر  3۵0ـې له ئ

ـې، چې په ځینو ځایونو کې ال پاتې دي زښت ډېر لوړ دي ئکې وو. دیوالونه 

کولو سره به ال او له دې چې د غونډۍ پر سر جوړ سوي ښایي د کافي کار په 

تر اوسه ورڅخه یوه ښه دفاعي موضع جوړه سي. هماغسې چې د سیمې د 

ـې لمر ته ئورانو ویجاړو په پاتې شونو کې لیدل سوي دي دلته هم خښتې 

 وچې سوې چې ډېـرې ټینگې خښتې دي." 

" ددې ځای له ظواهرو ښکاري چې تر یوې اندازې د پام وړ ځای دی ځکه د 

دلته په دې معنی ده چې دا ځای د هلمند له بره د دَرې مخ خالص توب 

تعرضي دښمن د مخنیوۍ لپاره یا د هغو ځواکونو د مخنیوۍ لپاره چې له 

ـې ئسیستانه شا ته تگ کوي یو مناسب ځای دی او کوالی سي پر وړاندې 

ـې په دقیق ئراکوله چې دا سیمه او ځمکه ۀ ودرېـږي. موږ ته وخت اجازه نـ

ا ساده ده چې ووایو ددې ځای ښۍ خوا ظاهراً پر سیند باندې ډول وپلټو. خو د

ـې پر ئلري( او کیڼه خوا ۀ پرته ده )چې د سیند بلې غاړې ته د اوښتلو ځای نـ

مایلو پورې دی. ددې ترڅنگ  2غونډیو باندې سپره ده؛ د مخامخ لید واټن تر 

ده عالي فوق العاۀ چې پوسِت گاو د توپخانې د ځواک د موقعیت لپاره په یو

پناه ځای دی. ددې ۀ موقعیت بدلیدالی سي د احتیاطي ځواک لپاره هم ډېر ښـ

واټن وړاندې ټیټې غونډۍ سته چې هماغه د دفاعي ۀ ځای مخامخ تر یو

مقاومت کرښه کــېــدای سي. زه ورته ورنغلم. خو ددې ترڅنگ دا ویل 

او لوڅه دښته ده غواړم چې دښته په خپله لږ تر لږه تر یونیم مایله پورې شاړه 

چې هیڅ ډول سرتیری که د معاصرو وسلو اور ته برابر سي دیخوا ته 

 سي کوالی. )میتلند(ۀ پرمختگ نـ
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مایله پورته  ۵: دا د سنجراني بلوڅانو یو کلی دی چې له چهار برجکه  رودین

کورونه دي او د  30د هلمند په کیڼې غاړې کې واقع دی. دې کلې کې 

سره کورني څاروي او  900تنه دی. دا کلی  ۱20ـې ئراستوگنو وگړو شمـېـ

قلبې ده او هره قلبه ځمکه  ۱0ـې ئپسونه او وزې لري. کرنیزه ځمکه  ۱80

 خرواره غالت حاصل کوي.  2۵ـې ئ

هغه کانال چې ددې درې دا برخه خړوبوي شیر محـمد خان جوړ کړی وو، 

ودر هم سته. )ایس. شیر محـمد خان د عطاء محـمد خان پالر وو. همدلته یو گ

 ( همدا شان وگورئ : د کمال خان بند. ۱903ایم. ونلیس. 

 

د سویل ختیځ « صفار»ته د تللي سړک په اوږدو کې د « جټ پډ: »ملککوه 

مایلۍ کې یو غرگی یا غونډۍ ده. دلته د اوبو دوه زیرمې سته چې د  20په 

ته. )بومي څړ س –لري. دلته سون توکي او اوښ ۀ کال ډېري وختونه اوبـ

 32یو کلی د لنډي محـمد امین خان د ختیځ په ۀ نامـۀ ( په دغـ۱889معلومات 
 .مایلۍ کې هم سته

فیټه. دا یو غر  ۵392: لوړوالی :  ۶0 – ۵2،  29 – ۵۱:  ملک سیاه کوه 

دی چې د افغان سرحدي کرښه د هغې په ورستـني سویل لویدیځ ټکي کې په 

ز کال کې دا ۱8۷2ې گولډ سمیټ په راتاوېدو په نښه کوي. هماغسې چ

ز کال کې له ۱90۴سرحدي کرښه په نښه کړې وه ورپسې مک موهن 

 ځایه پیل کړه. ۀ همدغـ

هیلوگرافیکي»ز کال کې د ۱903سیاه ملک په ۀ کو
۱

اړیکو لپاره گټور « 

وموندل سو. افغانانو په پام کې درلودل چې همدلته نـېـږدې د خاصه دارانو یو 

ده چې د هغوی دا تکل عملي سوی ۀ ي خو تر اوسه څرگنده نـپوسته جوړه کړ

 (. ۱90۵ – ۱903دی که نه. )ایس. ایم. 

 ټکي کې فراه رود ته ۀ : د فراه د سیند یوه اساسي څانگه ده چې په یو مالمند

ۀ مایلۍ کې دی. د کو ۱2ورغورځي دا ټکی د گورَزنـَک د سویل لویدیځ په 

 ۴۱، 32 – ۴۶د مالمند د سیند په شمال کې په  یوه غرنۍ لړيۀ مالمند په نامـ

 کې واقع ده.  ۶3 –

: محـمد حسني : دا د بلوڅانو یوه ستره قومي څانگه ده چې د  ماما سني

څخه نیولې په شمال کې د « روپنج گــ»او « کــِـج»بلوڅستان په سویل کې له 

دوی د  دي. ویل سوي چېۀ پراتــۀ وارۀ فراه د والیت تر بکوا پورې  خوار

                                                 
۱
 - Heliographic Communication 
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قوم یوه څانگه ده چې په معاصر وخت کې په فارس کې پـه لــُـرستان ۀ هماغـ

 (۱90۴کې دېـره دي. )تییت 

ـې وبولو، د  کلیو دا ډله ئ: یو کلی دی، ښه به دا وي چې د کلیو یوه ډله مساو 

غونډۍ ختیځ ته پروت ۀ / د غر« بـیـبـچه باران»د فراه په شمال لویدیځ کې د 

دوه کلي ښیي : مساو بارکزي ۀ نامـۀ اوسنۍ نقشې په دغـي. سي.( دی. )اې. ب
 او  مساو نورزي. 

: شند : دا د دور نالې په بستر کې یو ډېـر نامتو ځای دی. دا د شپنو لپاره  شند

سته. دا ځای ۀ آرامځای دی چې دلته ډېـرې ښې او پریمانه اوبـۀ ځکه ډېـر ښـ

مایلو تر منځ واټن کې د  ۶0یا  ۵0د  مایلۍ او 3۵د خاش د سویل په نـېـږدې 

دومره د ځمکې د ۀ هلمند په شمال کې واقع دی. دلته تر ځمکې الندې اوبـ

ۀ سطحې قشر ته نـېـږدې دي چې ویل سوي وچکالي ورباندې هـېـڅ اغـېـز نـ

او نور ژوي په ځمکه کې ځانونو ته سوري ۀ کوي او هوسۍ، وحشي خر

ترالسه کوي او ۀ غو سوریو څخه اوبـجوړوي او ویل سوي چې دوی له همد

د شین « سینگیر» خپله تنده ماتوي. دلته د وحشي خرماوو دوه ځنگلونه او

کـېـږي چې د ځمکې سطحې ته ۀ غزو یو ډول سته او دا دواړه هغه مهال شـنـ

ـې د ئنـېـږدې وي. دلته د خرما درې ونې او دوه زیارتونه دي یو ۀ اوبـ

ین دی. په پسرلي کې دا ځای ټول د کوچیانو په ـې د شیخ حسئسلطان او بل 

 کـېـږدېـو ډک وي. 

په شان یوه عربي اصطالح ده چې د نرمو او « اربو»د « شند»ویل سوي چې 

ځـیـږو خړو شگو یوې گډولې یا ترکیب ته وایي. نور کسان بیا وایي چې دا 

ـې د ځمکې سطحې ته ۀ ئهغې ځمکې ته وایي چې تر ځمکې الندې اوبـ

 ږدې وي. نـېـ

په کیندلو تر ۀ ـې اوبـئله بستر څخه په هرځای کې « دور»بلوڅان وایي چې د 

 دا چې تر شند کښته ځای. ۀ یعنی د شند په ختیځ کې نـ« دور» السه کـېـږي، 

له دې ځایه د مله خان، دیشو او خواجه علي سړکونه تـېـرېـږي. فرییر په 

خوځـېـد، کله چې لنډي ولي ز کال کې له خاش څخه د هلمند پر لور و۱8۴۵

له بستر څخه تـېـر سو چې لږ وړاندې د « دور»محـمد امین ته ورسـېـد، د 

له څاه گانو تر السه کوي. )ایس. ۀ شند په ختیځ کې ده. دلته خلک خپلې اوبـ

 (۱90۴ایم. تییت. له بومي معلوماتو څخه. 

لپاره د ډاگ  : دا دمې نیولو یو ځای دی او همدا شان د چخانسور شند پوزک

یا پوستې د تبادلې سټیشن دی چې له چخانسوره تر الش جوین پورې د تللي 

سړک په اوږدو کې واقع دی. ویل سوي کله چې په نـېـږدې گاونډ کې هلمند 

فیټو کـیندلو وروسته تر السه کـېـدای  3تر  2د ځمکې له ۀ وچ وي نو دلته اوبـ
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و مایلۍ کې دی. )ایس. ایم. بومي سي. دا ځای د هابیل د مقبرې د شمال په څ

 (۱90۴معلومات. 

: دا په سیستان کې یو کلی دی؛ دا کلی د سیستان د جهیل په ختیځې  لنگچ

غاړې کې او د هلمند د خولې له شماله څو مایله وړاندې واقع دی. دې کلي 

ـې له درویو یا نیونو څخه جوړ کورونه ئکې یو لوی برج دی چې گرد چاپیره 

وغواړي په آسانۍ سره په استحکامي ۀ دا کال چې څرنگه مو زړ راتاو دي.

ـې لیدلي چې آسونه په وچو کبانو ئحصار بدلوالی سئ. فرییر وایي چې دلته 

په ډول یادوي. « ُچـلینگ»کانولي دا ځای د  ـې بدلوي.ئتغذیه کوي په پودر 

کورنۍ  ۴00یادوي او وایي چې دلته د سربندیانو « چلینگ»ـې ئبیلو 

 توگنې دي. )فرییر، کانولي، بیلو(اس

ډبرو یوه لوړه کواړۍ ده چې تر : دا څلي ته ورته د راټولو سویو  چیده ارباب

مایله پر خاشروډ باندې مسلطه ده، کـېـدای سي دا  9یا  8الندې « یرز»

د « داده»کواړۍ په لومړیو کې ددې لپاره راټولې سوي وي چې د خاشروډ او 

ځایه یو لرغونی ۀ ورباندې په نښه کړي. له همدغـولسوالیو تر منځ پوله 

کاریز پیل کـېـږي چې پخوا ورڅخه د خواجه سورجو د زیارت شاو خوا 

کرنیزې ځمکې ورباندې خړوبـېـدلې. وایي چې د اوبو ددې چینې سرچینه 

باید د سیند تر بستر الندې وي او شوني ده چې ددوی دا خبره رښتیا وي. 

او هیله لرو چې د ځمکو د کرنې وړتیا ورباندې چې اوس دا کاریز پاک سوی 

پخوا گټورې ځمکې وې بیا راژوندۍ کړي. )تیت : له بومي معلوماتو څخه. 

۱90۴) 

ۀ مایله کښته د یو ۱0: د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له چهاربرجکه  چیگیني

دوه کلي سته : ۀ کلي نوم دی. )آی. بي. سي.( دلته اوس د چینگیني په نامـ

 گیني ِده او چیگیني میر آباد. چین

مایله کښته په  ۱3: د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له خواجه علي څخه  چلنگ

تللو د یوې کنډوالې کال نوم دی. ویل کـېـږي چې دا کال د لنډي بړیڅ او د 

بل ځای د چهار ۀ نامـۀ په همدغـپواللک تر منځ پوله په نښه کوي. )پیکاک(. 
 . کې واقع دی ۶۱ – 2۷،  30 – ۱۷مایلۍ کې په  ۴2برجک د لویدیځ په 

نوم دی چې له خاش  « تپې»: دا د یوې لوړې غونډې  ]طبق سر[تبک سر

مایله لیرې له خاشروډه پورته واقع ده. شین غزي، تغز او د کیرته  3۵څخه 

پریمانه خوراک برابر کړي. دلته د ۀ دلته کوالی سي د اوښانو لپاره ښـۀ واښـ

( ۱90۴سته. )ایس. ایم. بومي معلومات. ۀ ژوند او کورونه نښې نـانسانانو د 

یوه غونډۍ پورته ال شمال خواته ښیي چې د ۀ اوسنۍ نقشې د تبخ سر په نامـ
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کې واقع  ۶۴ – ۱۴،  33 – ۱۴مایلۍ په  ۱0خنجک مزار د سویل لویدیځ په 
 . ده

نډي محـمد : د هلمند د سیندپر ښۍ غاړه باندې یو کلی دی، دا کلی د لتاغز 

 900کورونه دي چې ټولټال  200مایلۍ کې دی. دلته  ۱8امین د لویدیځ په 

قلبې ده او هره قلبه  30ـې ئاستوگن وگړي لري. )سدوزي( کرنیزه ځمکه 

سره کورني  ۶00خرواره حاصل لري. دا کلی  2۵ـې د غالتو ئځمکه 

ملک اوښان لري. د کلي  30آسونه او  30پسونه او وزې،  ۱200څاروي، 

( د صاحبداد خان د راپور له ۱903عمر خان نومـېـږي. )ایس. ایم. ونلیس. 

 کورونه دي. )بیلو، صاحبداد خان( 2۵0مخې دلته د اسحاقزیو 

 

: دا د یوې ډېرې لویې طبیعي غونډۍ پر سر د کنډوالو او ورانو تیرکوه 

 ځمکې د –یارډو ارتوالې غوندۍ  200په  300ویجاړو یوه ټولگه ده چې د 

فیټو په لوړوالي واقع ده او له درې واړو خواو  ۴0سر پر سطحې باندې د 

فتح تر منځ موقعیت ۀ ـې د هلمند کږلیچونه راغلي او د چهار برجک او قلعـئ

یادېـږي ۀ لري. د گنبد یک دست سویل ته د شین غزو ځنگل د تیر کوه په نامـ

مهال تر ډېره ځایه تر ـې ښکاري چې دا ځای یو ئاو د اوبو د کانالونو له مخې 

یارډو په  800کښت الندې وو. د سیند د غاړې په مقابل لورې کې د نـېـږدې 

ـې کنډوالې دي او د ئلـېـري والي یوه کوچنۍ خو لوړه غونډۍ ده چې پر سر 

 یادېـږي. )پیکاک(ۀ په نامـ« ډک ډیله»

. تنه بلوڅان ول ۱90کورونو کې  ۴0ز کال کې په ډک ډیلې کې په ۱903په 

اوښان درلودل.  ۱2پسونه او وزې او  200سره کورني څاروي،  ۱80دوی 

خرواره حاصل لري.  ۱3ـې ئقلبې وه چې هر قلبه  30ددوی کرنیزه ځمکه 

 (۱903همدلته یو گودر هم سته. )ایس. ایم. ونلیس 

ز( د لوټمارانو نامتو او بدنام مشر دی. )وارډ، ۱90۵د کلي ملک رستم خان )

 ز(۱90۵

)آی. بي. ۀ. ز کال کې دلته اوسـېـد۱903سردار محـمد عمر خان په  د مکران

 2۵مایلۍ کې په  ۱0یو غر د فراه د شمال لویدیځ په ۀ سي( د تیر کوه په نامـ

 کې واقع دی.  ۶۱ – ۵0، 32 –

ۀ مایلۍ کې د یو 3د هلمند په اوږدو کې د لنډي محـمد امین د سویل په  بگت:

عنی هغه ځمکي او پټي دي چې سیالبونو ته کلي نوم دی. بگت په لـُغوي م

 .په کې والړې ويۀ مهاله اوبـۀ معروضه وي او هغه ځایونه چې تر یو

ـې هم ئاستوگن وگړي  ۵00ددې سیمې خان د دُرانیو له پوپلزیو څخه دی او 

 ـې غالم خان دی.ئپوپلزي دي. نوم 
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اوښان،  ۱۵0یارډه لیري دي. دلته  ۴00دا کلی دوه برخې لري چې له یو بله 

ـې په ارت ئپسونه او وزې سته. کرنیزه ځمکه  ۱00کورني څاروي او  ۵0

(. ۱903خړوبـېـږي او په دې کلي کې یوه څاه ده. )ایس. ایم. بومي معلومات 

 – ۴۶،  30 – 32یادېـږي چې په ۀ یو کلی اوس د خداینظر خان بگت په نامـ

ـې د) احمردان خان بگتئکې واقع دی او بل  ۶3
۱

یادېـږي چې په  ۀ ه نامـ( پ

  کې واقع دی. ۶3 – ۴8،  30 – 30

: د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې له رود بار دری نیم مایله کښته باغک 

ـې ډېـرې غونډۍ دي او پر سرونو ئد یوې کال کنډوالې دي. گرد چاپیره 

 ـې د شین غزي د ونې ډولونه دي چې ددې سیمې د حاالتو بیان وایي.ئباندې 

دا غونډۍ همداسې د کال  ښي لور ته تر یوې بلې کنډوالې کال پورې 

غځـېـدلي دي، گرانه به وي چې په ډاډ ووایو خو میتلند گومان کوي چې دا 

دا چې د شین غزي د ونو په ۀ کالگانې د لرغونو مهالو پاتې شونې دي نـ

ۀ بیخونو کې دې ډبرې کواړۍ سوې وي. دغه ټوله سیمه د باغک په نامـ

یادېـږي او د کیاني پادشاه ملک حمزه خان پر مهال یوه سمسوره او په وگړو 

« مخبر»سپین ږیري سړي وویل چې کله چې دی ۀ ډکه سیمه وه. پیکاک ته یو

کاله وړاندې خلکو په باغک کې ژوند ۀ په خبره شپیتـۀ هغه مهال هلک وو، دد

له خاورو سره یو وروسته دا سیمه طاعون ونیوله نو سیمه ۀ ؛ خو له هغـۀکاو

 ـې ورڅخه کډه سول. )میتلند، پیکاک(ئسوه او استوگن وگړي 

 

: د خاشرود په اوږدو کې د دالرام او راکي تر منځ یو ځای دی، دا  گاو میشي

یادېـږي چې دلته د اوښانو، پسونو او غوایانو ۀ ځای په دې خاطر په دغه نامـ

ه. د خاش د ولسوالی پوله له ستۀ لپاره ډېـر څړځایونه سته. دلته کوم کلی نـ

دې ځای سره نـېـږدې پرته ده او د گلستان ولسوالي ورسره پوله لري. )ایس. 

ۀ بل کلی اوس په همدغـۀ نامـۀ په دغـ(. ۱90۴ایم. بومي معلومات. 

 مایلۍ کې دی.  ۶جغرافیوي موقعیت کې د دالرام د لویدیځ په 

 

رونو یا کانالونو نوم دی چې : دا د اوبو د دوه وو لرغونو نه]رود[گرشاسپ 

ـې اوس وچ دي او تقریباً په بشپړ ډول له منځه تللي دي. ښاغلي بیلو ئدواړه 

د « پوسِت گاو»نهر نښې   رود بار ته نـېـږدې د ۀ ددغو دواړو له منځه د یو

سیمې د ورانیو په منځ کې لیدلې وې، بیلو اورېـدلي ول چې ددې نهرونو 

فاکو»تر  اساسي نهر له رودبار څخه
2

الندې ۀ تر نامـ« بَـلبا خان» پورې د « 

                                                 
۱
 - Ahmardan Khan Bagat 

2
 - Faku 
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ـې نورې څانگې ورکولې او د سیستان د ئچې دواړو خواوو ته ۀ ځغلــېـد

ـې خړوبولې. بیلو وایي چې د تـېـرې جملې ئدښتې نیمایي سویلي برخې 

لوري کې د کوم ۀ ده چې نوموړي په دغـۀ وروستـنۍ برخه ځکه سمه نـ

کانال له چهار برجکه څو ۀ نامـۀ موندله. په همدغـ ۀلرغون کانال نښه ونـ

نصرت آباد د سړک په اوږدو کې د هلمند د   -مایله ورهاخوا د چهاربرجک 

 سیند په کیڼه غاړه کې وو. وگورئ : "بندر" )بیلو(

: په دې ځای کې دوه کلي دي چې د خاشرود د شمال ختیځ په شپږ مایلۍ گارو

لوري کې تر ۀ د کرنیزو ځمکو لمنه په همدغـکې واقع دي. د خاش د ولسوالۍ 

دې ځایه رارسـېـږي. دواړه کلي د خاشروډ د سیند په کیڼې غاړې کې واقع 

ژ( خان نورزي استوگنځی دی. د کلي  –دي. پورتنی کلی د مـَـدَت )مدد 

 ۱3۶ـې نورزي، افغانان، بلوڅان او فارسیوانان دي چې ئاستوگن وگړي 

ـې د ئتحویل پاگاو لري. بل کلی  3گاو او غني پا 80کورنۍ کـېـږي، 

 ۶۵عبدالرحمن نورزي استوگنځی دی چې په خپلې کال کې ژوند کوي. دلته 

ً دولت ته د خدمت  ۷کورنۍ ژوند کوي چې  پاگاوگانې دي چې قانونا

تحویل پاگاوگانې دي. )تیت، له بومي معلوماتو څخه،  2مسؤولیت لري او 

۱90۴) 

ا جان خان د کلي خان دی او کلی باغي حاصالت یوه بله شرحه وایي چې آغ

لري، غنم، وربشې، هندي جوار او خټکي په کې کرل کــېـږي او هم د اوښانو 

روډ له خاشروډ سره یوځای کـېـږي. «  زیر»څړځای لري. همدلته نـېـږدې 

 (۱90۴)ایس. ایم. بومي معلومات. 

ځ تقریباً د هلیلي : د خاشروډ پر ښۍ غاړې د چخانسور او خاش تر منجیکان 

 ۱۵« گــُـرجي بلوڅانو»په مخالف لوري کې یو کلی دی. دې کلي کې د 

نومـېـږي. ددې کلي عمده کرنیز « لشکران»کورونه دي. ددوی کدخدا  

محصوالت غنم، وربشې او خټکي دي. د رود غاړې د غز په ځڼگل او د 

)کیرته
۱

اره کافي څړ ( په بوټو پوښل سوي دي، چې دا په خپله د اوښانو لپ

اوس دلته د خاشروډ پر ښۍ غاړه باندې (. ۱90۴ځای دی. )بومي معلومات 
 . مایلۍ کې دي ۱9دوه کلي دي چې د خاش د سویل لویدیځ په 

: د گــَرو مخالف لوري کې د خاشرود د سیند بله )کیڼه غاړه کې( د  دیوالک

کورنۍ  2۷کلي نوم دی. دا کلی د پایند خان نورزي استوگنځی دی چې ۀ یو

                                                 
۱
  - kirta grass  ـې د بومي لغاتونو په ئ: کیرته ښایي د کوم بوټي لپاره بلوڅي لغت وي د کتاب په پای کې

 دی ورکړی ۀ ـې هم نـئلیست کې 

 ژ -
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پاگاو ځمکو لپاره چې ددولت کارته مسؤولې دي راټولې او یوه  ۴ـې د ئ

 (. ۱90۴تحویل پاگاو لري. )ایس. ایم. تییت، له بومي معلوماتو څخه. 

ژ (  -چاک آب  –لړي د )چاک آو ۀ دزدان یا د غلو د غرۀ : د کوُدزدان کوه 

ز(. ۱893ده. )ییت او دالرام تر منځ د خاشروډ د سیند پر کیڼې غاړې واقع 

ددې لړۍ ختیځه پوله د بکواه دښته ده. )آی. بي. سي.( دا لړۍ د دالرام د 

، 33 – ۱8غر په ۀ دُزد یا د غلـۀ مایلۍ کې ده. د کو 8شمال ختیځ په  –ختیځ 

 کې واقع دی.  ۶0 – ۴۶

ایر انداس : دا یو بلوڅي کلی دی چې له چخانسوره  : ]ایران دژ[ایرنداس

ـې په ئد د سیند پر کیڼې غاړې واقع دی. د چم گاونډ سیمه پورته د خاشرو

ډېـر عالي ډول کرل سوې او له خاشروده د راغـځـېـدلي نهر په اوبو 

دا کلی د چخانسور د شمال (. ۱903خړوبـېـږي. )ایس، ایم. بومي معلومات 
 . مایلۍ کې دی 9ختیځ په 

ې یو کلی دی، مایلۍ ک ۱۵: حوض کازو : د فراه د ختیځ په  حوِض کالو

او د ۀ څخه د لږ شمــېــر کسانو لپاره اوبـ 2000کــېــدای سي له دې ځایه له 

اړتیا وړ توکي ترالسه کړو. لرگي پریمانه دي. دلته یوه لویه ناله ده، دا ناله د 

گرشک پر سړک واقع ده چې د سیالب پر مهال ورڅخه تـېـرېـدل  –فراه 

 ته نیږدې دی. « خیرآبادۀ گردنـ»ا کلی (. د۱893ني دي. )آی. بي. سي. ناشو

 چاه : دا د فراه په والیت کې د یوې مهمې څاه نوم دی چې ۀ :  گلــ گله چاه

دغِ ناَمدي/ داغ نمادي»د 
۱

 مایلۍ کې واقع ده.  ۱۵د شمال په « 

هلمند د سړک پر غاړه د دمې نیولو یو ځای دی. دلته  –: د نوشکي  گـَـلي چاه

د اوښانو څړځای هم سته او سون لرگي هم په کې موندل  ،ۀیو زیارت ، اوبـ

 (۱903کــېـږي. )ایس. ایم. ونلیس 

: د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې د سیستان له بنده دوه مایله کښته خوابگاه 

 ۶0استوگن وگړي لري. دا کلی  90کورونه او  20کلي نوم دی چې ۀ د یو

 ونه لري. آس ۱۵پسونه او وزې او  ۵0کورني څاروي، 

خرواره غالت حاصل لري.  20ـې ئقلبې ځمکه لري او هره قلبه  8دا کلی 

 دلته دوه گودرونه سته. 

(. دا کلی د ۱903ددې کلي سردار عمرشاه نومـېـږي )ایس. ایم. ونلیس. 

 مایلۍ کې دی.  38چخانسور د سویل لویدیځ په 

نیم مایله  ۵جکه : د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې له چهاربر حسین آباد

پورته د یوې نړېدلې کال کنډوالې دي. ددې کال د دیوالونو ډېرې برخه ال تر 

                                                 
۱
 - Daghe Namadi 
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اوسه والړه ده خو د اشکینک د کال په پرتلې دا کال د معماري څو پرمختللې 

 نښې له ځانه ښیي، دا کال له سینده دوه مایله پورته ده. )پیکاک(

ال لور ته د هلمند د سیند پر ښۍ فتح څخه څو مایله شمۀ : دا له قلعـ جوی نو

تنه  900کورونه دي او  200غاړه د بلوڅانو دوه کلي دي. په دواړو کې 

 30پسونه او وزې،  800کورني څاروي،  ۷80استوگن وگړي لري چې 

 ۴0ـې ئقلبې ځمکه لري او هره قلبه  ۷0اوښان لري. دوی  ۷0آسونه او 

 خرواره حاصل کوي. 

کاله  ۱2ـمد خان دی. دا دواړه کلي یوازې د کلي ملک ارباب دوست مح

فتح ۀ کـېـږي چې جوړ سوي دي. کله چې دوی دلته میشت سول نو له قلعـ

 (۱903)ایس. ایم. ونلیس ۀ. ـې یو کانال راوغځاوئڅخه 

( : له تاوسک ژ - ۀ: ) د شیخ مـحـمد ویالـ جوی شیخ محـمـد
۱

څخه څو مایله  

څخه یو لوی کانال جال کـېـږي. ددې  پورته د فراه روډ د سیند له ښۍ غاړې

فیټو پورې ته ځي.دا کانال  ۴کانال د اوبو ژوروالی د سیالبونو پرمهال له 

کاه پورې دوم ورکوي. )ایس. ایم. بومي معلومات ۀ خپل بهیر ته تر قلعـ

۱90۴ .) 

مایلۍ کې یو کلی دی. دې کلي کې د درانیو،  ۵: د فراه د سویل په  کاهدانک

جونگړې دي. د کلي ځمکې د فراه روډ  ۱00زیو او فارسیوانانو نورزیو، علی

له سینده د راغځـېـدلې کانال له الرې خړوبـېـږي. وگورئ : خیر آباد. ) ایس. 

 ۶۴ – 38، 32 – 8یو بل کلی په ۀ نامـۀ په دغـ(. ۱90۴ایم. بومي معلومات. 
 . کې واقع دی

وران ویجار ښار نوم دی، دا  ۀ: کیقباد : د هلمند د سیند پر غاړه د یوکیکباد 

مایلۍ  ۱۴مایله له رود باره کښته او د چهاربرجک د سویل ختیځ په  2۴ځای 

کې دی. ددې ښار نوم ددې ښار د بنسټ ایښودونکي یعنی د لومړني کیاني 

څخه راغلی دی او له دې کبله ویل سوي چې دا ځای د ۀ پادشاه له نامـ

ی له ځانگړتیاوو څخه ښکاري چې کیخسرو پالزمینه وه، ددې سیمې او ځا

یارډه  300دلته دوه لوړ کنډواله یا مخروب برجونه ول چې دواړه له یو بله 

 لیرې ول. د پاتې شونو خښتې په لمر وچې سوې  دي. )بیلو(.  

 

: دا د یوې غونډۍ پر سر یوه کنډواله کال ده چې د هلمند د  صفارخان کوشک

مایله کښته واقع ده. دا کال د  ۵ سیند په کیڼې غاړې کې له خواجه علي

یادېـږي چې صفار خان جوړه کړې وه، ۀ صفارخان کوشتک د کال په نامـ

                                                 
۱
 - Tawesk 
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اللک د سیمې آزاد خان وشیرواني بلوڅ وو چې همدلته د  پصفارخان یو ن

یو څاه هم سته چې د ۀ نامـۀ بړیڅ په الس وژل سوی وو. )میتلند( په همدغـ

 ې واقع ده. مایلۍ کې ک ۱8خرمونگ د شمال په 

لنډي محـمد امین د سړک په اوږدو کې یو  –: دا د گالور  سیدان محـمد لنگر

ز کال د جنورۍ په میاشت کې د اوبو یو ۱903ځای کې د ۀ ځای دی، دغـ

فیټه ژور وو. )ایس. ایم.  2فیټ مربعه او  2۷00ـې ئلوی ډنډ وو چې لویوالی 

 (۱903وارډ 

تیځ کې له تورو شگلنو کاڼو جوړ یو نغل یا : دا د پُرچمن په سویل خ سیاه بند

د اوبو پوله )آب پخشان( دی چې د موسی کال سیند د تایمني له سیمې او 

په « شاه غــَـله بابا»خاشروډ څخه جال کوي. ددې نغل تر ټولو لوړه څوکه د 

کې واقع ده. دا ځای له شینیلي او  ۶۴ – ۱2،  32 – ۴3یادېـږي چې په ۀ نامـ

ـې په بې اوبو خوړونو کې لیدل کـېـږي. ئوم دی یوازې څو ونې نباتاتو محر

ددې ځای سویلي مخ په ځوړ ډډې نیغ په نیغه په هلمند کې دوبې سوې دي او 

د نوزادو او زمینداور ولسوالۍ ته د اوبو برابرولو اساسي سرچینه جوړوي. 

فیټو په  3000یو د پام وړ یوگړی یا منفرده غر دی چې د « نرمۀ کو»

ړوالي په یوازې سر د دښتې له پاسه د سیاه بند په بیخ کې، تیزني ته لو

ته د شمال له لوري السرسی ناشونی دی خو د ۀ غرۀ نـېـږدې والړ دی. دغـ

سویل له الرې دومره په آسانۍ ورختالی سئ چې که په آس هم سپور اوسئ 

ف تر سره ورختالی سئ. )یوسۀ نرمو مخ په ځوړ ډډو باندې د غرۀ ددې غر

مایلۍ کې  20یو بل غر د باغران د شمال ختیځ په ۀ نامـۀ شریف( په همدغـ

 کې واقع دی.  ۶۵ – 2۱، 33 – 2۵په 

دا د  فیټه. ۴۵00: لوړوالی :  ۶0 – ۵۱،  3۱ – 29: یا : نار آهو :  سیاه کوه

دریو غرنۍ څوکو تر ټولو لیرې سویلي ټکی یا اقصی یعنې د سبزک، ماده 

و منځۍ څوکه ده چې پر هامون صبري باندې له لویدیځ آهو چې شمالي خوا ا

فیټه لوړه ده. په  ۱۵00لوري مسلطه ده. دا په خپل بیخ کې له ځمکې څځه 

ـې تر دوه وو ئاساسي څوکې کې دوه ستر کاڼي دي. په دوی کې شمالي څوکه 

شمــېــره سرحدي ستنه  90نورو لوړه ده او السرسی ورته ناشونی دي. 

ز کال د ۱90۴سویلي هغې باندې والړه ده او د مک موهن د ددغو څوکو په 

 (۱90۴سرحدي کرښې د حکمیت شمالي حد جوړوي. )ایس. ایم. تییت. 

 

مایله کښته د  ۷۵: د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د بست له کال څخه  دیوالک

کورونه  200کلي کې د اسحاقزیو ۀ کلي نوم دی. ویل کـېـږي چې دغـۀ یو

نور ځایونه په دغو سیمو کې ۀ نامـۀ .(. په همدغـی. بي. سياستوگن دي. )آ
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مایلۍ کې  9، چې د خاش د شمال په ۶2 – ۵۶، 3۱ – 3۶موقعیت لري : 
چې  ۶3 – 28،  32 -22مایلۍ کې دی او  ۵دی، چې د ناد علي د شمال په 

 . مایلۍ کې دی 3۱دالرام د شمال ختیځ په 

چې د هلمند له ختیځې برخې څخه : د څو کانالونو نوم دی  زرکن و زور کن

ـې خړوبوله چې اوس متروکه ئسیمه ۀ په نامـ« امیران»کیندل سوي ول او د 

دشِت »سته، دا سیمه د سیند له گاونډۍ ډدې نیولې د ۀ ده او څوک په کې نـ

د ډاگ تر بیخه پورې د شل مایلو په اوږد والي غځـېـدلې ده. دلته په « مارگو

هم « سر و تار»ورانې ویجاړې او کنډوالې سته چې دې سیمه کې بې شمـېـر 

ۀ همدلته چې یو مهال لوی ښار وو. ددغو کانالونو بند د زابلستان د بند په نامـ

مایلۍ کې  ۵0)اې بي سي.( دا کانالونه د چخانسور د سویل لویدیځ په ۀ. یادېـد

 دي. 

د ختیځ په : د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې د رودبار  خون کالتۀ قلعـ

کورونه په  ۱۵څلور مایلۍ کې یو کوچنی کلی دی چې د )سنجراني بلوڅانو( 

سره کورني  ۷0کلي کې ۀ وگړي کـېـږي. دغـ ۷0ـې ئکې دېره دي او ټول 

قلبې ده  ۴ـې ئاوښان سته. کرنیزه ځمکه  20پسونه او وزې او  ۱00څاروي، 

ۀ هماغه کانال اوبـ خرواره کلنی حاصل کوي. دا کلی په ۱8ـې ئچې هره قبله 

کـېـږي چې پواللک او لنډی بړیڅ خړوبوي. ددې کلي وگړي هم په پښتو او 

داسي ښکاري اوس د ( ۱903هم په بلوڅي خبرې کوي. )ایس. ایم. ونلیس. 

 . یادېږيۀ کهنه کال په نامـ

مایله کښته د سړک  ۵۱د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له چهاربرجکه  کامران :

ـې بلوڅان دي. په دې چم گاونډ کې ئدی. استوگن وگړي  پر غاړه یو کلی

ۀ پسونه او کورني څاروي بې شماره دي او ډېره کرهڼه دلته سوې ده.  دِ 

کامران د شاري خان، ناهوري د ځمکو د حد پوله وه؛ له پادشاه سلطانه څلور 

د مالکیت ۀ نیم مایله ها خوا د پیر روشان زیارت دقیقاً هاغه ټکی دی چې دد

کامران د چخانسور د سیمې پیل وو ۀ مه پای ته رسوي، خو په عمل کې دِ سی

 چې پخوا د ابراهیم خان په الس کې وو. )پیکاک،ِمرک(

کربسک له رودباره یو نیم مایله پورته د هلمند د سیند پر کیڼې  کرباسک :

« دامان»غاړې یوه کنډواله کال ده. دا کال د یوې ناکرل سوې ځمکې په لمنه 

ځای ۀ ع ده، او باید د سړک د بندولو لپاره جوړه سوې وي، ځکه دغـکې واق

دی. ددې کال دقیق نوم ۀ کې دره ډېـره تنگه ده او سیند ورڅخه چنداني لیرې نـ
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)زړه کال( بولي. « کهنهۀ قلعـ»ـې خلکه ئکرباُسک دی خو په عامه ژبه کې 

 )میتلند(

نی کلی وموند. دوی تنو وگړو یو کوچ ۴0ز کال کې ونلیس دلته د ۱903په 

 ۱9پسونه او وزې او  80کورني څاروي،   30سنجراني بلوڅان ول چې 

خرواره  28قلبې ده چې په ټوله کې  2ـې ئـې درلودل. کرنیزه ځمکه ئاوښان 

 حاصل کوي. 

ـې اعظم خان نومـېـږي. ددې کلي استوگن وگړي هم په پښتو او ئد کلي ملک 

 ( ۱903ونلیس  هم په بلوڅي خبرې کوي. )ایس. ایم.

 8کورنۍ وو. دلته  ۱00ز کال کې ددې کلي د وگړو شمـېـر ۱90۴په 

خرواره  3ـې د کال ئي دي او هرې یوې کې مـې غئپاگاوگانې سته چې ټولې 

ـې ډېـره ښه ده او یو د کرنې ئتخم کرل کـېـږي. ویل سوي چې کرنیزه خاوره 

ن ددې کلي ځمکوال چارگو ده. الندیني کسا ۱00وړ شاړه ځمکه هم لري چې 

 دي : 

 پاگاوگانې لري 2 د کلي ملک :شیر محمـد خان پوپلزی

 پاگاوگانې لري 2 مال سکندر

 پاگاوگانې لري 2 محـمد یوسف خان

 پاگاوگانې لري 2 دوست محـمد خان 

 

ۀ ویل سوي چې د چخانسور آخوندزاده د محمـد یوسف خان له لور سره واد

 د ( ۱90۴سیستان مأموریت یعنی د  –کړی دی. )ایس. ایم 

دا د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې له رودباره یو مایل او د  پوسِت گاو :

ستر حصار د ورانیو پاتې شوني دي. پوسِت گاو ۀ مایل د ربعې په واټن د یو

یادېـږي چې د روایاتو له ۀ نامـۀ او دا ځکه په دغـ« د غوایي پوستکی»یعنی 

د غوایي له دباغت سویو پوستکو څخه د جوړو مخې دا ځای په لومړیو کې 

ـې شرحه په الندې ډول ئسویو رسیو په مرستې اندازه سوی دی. میتلند 

ورکوي : " ددې ځای له نښو داسې ښکاري چې دا ځای نیمه دایروي او یا 

ـې تــَـحـَدُب درلود. ئنیمه گډڅنډیز یا کثیراالضالع وو او سویل لور ته 

یارډو وو. ارتوالی ښایي د همدې شمـېـرې په  ۴00تر  3۵0ـې له ئاوږدوالی 

ـې، چې په ځینو ځایونو کې ال پاتې دي زښت ډېر ئنیماییو کې وو. دیوالونه 
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لوړ دي او له دې چې د غونډۍ پر سر جوړ سوي ښایي د کافي کار په کولو 

سره به ال تر اوسه ورڅخه یوه ښه دفاعي موضع جوړه سي. هماغسې چې د 

ـې ئو ویجاړو په پاتې شونو کې لیدل سوي دي دلته هم خښتې سیمې د وران

 لمر ته وچې سوې چې ډېـرې ټینگې خښتې دي." 

" ددې ځای له ظواهرو ښکاري چې تر یوې اندازې د پام وړ ځای دی ځکه د 

دَرې مخ خالص توب دلته په دې معنی ده چې دا ځای د هلمند له بره د 

و ځواکونو د مخنیوۍ لپاره چې له تعرضي دښمن د مخنیوۍ لپاره یا د هغ

ـې ئسیستانه شا ته تگ کوي یو مناسب ځای دی او کوالی سي پر وړاندې 

ـې په دقیق ئراکوله چې دا سیمه او ځمکه ۀ ودرېـږي. موږ ته وخت اجازه نـ

ډول وپلټو. خو دا ساده ده چې ووایو ددې ځای ښۍ خوا ظاهراً پر سیند باندې 

ـې پر ئلري( او کیڼه خوا ۀ اړې ته د اوښتلو ځای نـپرته ده )چې د سیند بلې غ

مایلو پورې دی. ددې ترڅنگ  2غونډیو باندې سپره ده؛ د مخامخ لید واټن تر 

فوق العاده عالي ۀ چې پوسِت گاو د توپخانې د ځواک د موقعیت لپاره په یو

پناه ځای دی. ددې ۀ موقعیت بدلیدالی سي د احتیاطي ځواک لپاره هم ډېر ښـ

واټن وړاندې ټیټې غونډۍ سته چې هماغه د دفاعي ۀ مخامخ تر یو ځای

مقاومت کرښه کــېــدای سي. زه ورته ورنغلم. خو ددې ترڅنگ دا ویل 

غواړم چې دښته په خپله لږ تر لږه تر یونیم مایله پورې شاړه او لوڅه دښته ده 

چې هیڅ ډول سرتیری که د معاصرو وسلو اور ته برابر سي دیخوا ته 

 سي کوالی. )میتلند(ۀ ختگ نـپرم

سیمه کی ی تیت، دپوست گاو موقعیت د چخانسوردکال پرشمال

 راشیی)سیستانی(

: دا د دور نالې په بستر کې یو ډېـر نامتو ځای دی. دا د شپنو لپاره  شند : شند

سته. دا ځای ۀ آرامځای دی چې دلته ډېـرې ښې او پریمانه اوبـۀ ځکه ډېـر ښـ

مایلو تر منځ واټن کې د  ۶0یا  ۵0مایلۍ او د  3۵ـېـږدې د خاش د سویل په ن

دومره د ځمکې د ۀ هلمند په شمال کې واقع دی. دلته تر ځمکې الندې اوبـ

ۀ سطحې قشر ته نـېـږدې دي چې ویل سوي وچکالي ورباندې هـېـڅ اغـېـز نـ

او نور ژوي په ځمکه کې ځانونو ته سوري ۀ کوي او هوسۍ، وحشي خر

ترالسه کوي او ۀ سوي چې دوی له همدغو سوریو څخه اوبـ جوړوي او ویل

د شین « سینگیر» خپله تنده ماتوي. دلته د وحشي خرماوو دوه ځنگلونه او
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کـېـږي چې د ځمکې سطحې ته ۀ غزو یو ډول سته او دا دواړه هغه مهال شـنـ

ـې د ئنـېـږدې وي. دلته د خرما درې ونې او دوه زیارتونه دي یو ۀ اوبـ

ـې د شیخ حسین دی. په پسرلي کې دا ځای ټول د کوچیانو په ئاو بل سلطان 

 کـېـږدېـو ډک وي. 

په شان یوه عربي اصطالح ده چې د نرمو او « اربو»د « شند»ویل سوي چې 

ځـیـږو خړو شگو یوې گډولې یا ترکیب ته وایي. نور کسان بیا وایي چې دا 

ځمکې سطحې ته  ـې دۀ ئهغې ځمکې ته وایي چې تر ځمکې الندې اوبـ

 نـېـږدې وي. 

په کیندلو تر ۀ ـې اوبـئله بستر څخه په هرځای کې « دور»بلوڅان وایي چې د 

 دا چې تر شند کښته ځای. ۀ یعنی د شند په ختیځ کې نـ« دور» السه کـېـږي، 

له دې ځایه د مله خان، دیشو او خواجه علي سړکونه تـېـرېـږي. فرییر په 

ه د هلمند پر لور وخوځـېـد، کله چې لنډي ولي ز کال کې له خاش څخ۱8۴۵

له بستر څخه تـېـر سو چې لږ وړاندې د « دور»محـمد امین ته ورسـېـد، د 

له څاه گانو تر السه کوي. )ایس. ۀ شند په ختیځ کې ده. دلته خلک خپلې اوبـ

 . ( ۱90۴ایم. تییت. له بومي معلوماتو څخه. 

ۀ مایله کښته د یو ۱0له چهاربرجکه  د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه چیگیني :

دوه کلي سته : ۀ کلي نوم دی. )آی. بي. سي.( دلته اوس د چینگیني په نامـ

 چینگیني ِده او چیگیني میر آباد. 

دا د یوې ډېرې لویې طبیعي غونډۍ پر سر د کنډوالو او ورانو  تیرکوه :

ځمکې د  –یارډو ارتوالې غوندۍ  200په  300ویجاړو یوه ټولگه ده چې د 

فیټو په لوړوالي واقع ده او له درې واړو خواو  ۴0سر پر سطحې باندې د 

فتح تر منځ موقعیت ۀ ـې د هلمند کږلیچونه راغلي او د چهار برجک او قلعـئ

یادېـږي ۀ لري. د گنبد یک دست سویل ته د شین غزو ځنگل د تیر کوه په نامـ

ځای یو مهال تر ډېره ځایه تر  ـې ښکاري چې دائاو د اوبو د کانالونو له مخې 

یارډو په  800کښت الندې وو. د سیند د غاړې په مقابل لورې کې د نـېـږدې 

ـې کنډوالې دي او د ئلـېـري والي یوه کوچنۍ خو لوړه غونډۍ ده چې پر سر 

 یادېـږي. )پیکاک(ۀ په نامـ« ډک ډیله»

لوڅان ول. تنه ب ۱90کورونو کې  ۴0ز کال کې په ډک ډیلې کې په ۱903په 

اوښان درلودل.  ۱2پسونه او وزې او  200سره کورني څاروي،  ۱80دوی 



   323 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

خرواره حاصل لري.  ۱3ـې ئقلبې وه چې هر قلبه  30ددوی کرنیزه ځمکه 

 (۱903همدلته یو گودر هم سته. )ایس. ایم. ونلیس 

ز( د لوټمارانو نامتو او بدنام مشر دی. )وارډ، ۱90۵د کلي ملک رستم خان )

 ز(۱90۵

)آی. بي. ۀ. ز کال کې دلته اوسـېـد۱903د مکران سردار محـمد عمر خان په 

 2۵مایلۍ کې په  ۱0یو غر د فراه د شمال لویدیځ په ۀ سي( د تیر کوه په نامـ

 کې واقع دی. ۶۱ – ۵0، 32 –

په دې ځای کې دوه کلي دي چې د خاشرود د شمال ختیځ په شپږ مایلۍ  گارو:

لوري کې تر ۀ والۍ د کرنیزو ځمکو لمنه په همدغـکې واقع دي. د خاش د ولس

دې ځایه رارسـېـږي. دواړه کلي د خاشروډ د سیند په کیڼې غاړې کې واقع 

ژ( خان نورزي استوگنځی دی. د کلي  –دي. پورتنی کلی د مـَـدَت )مدد 

 ۱3۶ـې نورزي، افغانان، بلوڅان او فارسیوانان دي چې ئاستوگن وگړي 

ـې د ئتحویل پاگاو لري. بل کلی  3ني پاگاو او غ 80کورنۍ کـېـږي، 

 ۶۵عبدالرحمن نورزي استوگنځی دی چې په خپلې کال کې ژوند کوي. دلته 

ً دولت ته د خدمت  ۷کورنۍ ژوند کوي چې  پاگاوگانې دي چې قانونا

تحویل پاگاوگانې دي. )تیت، له بومي معلوماتو څخه،  2مسؤولیت لري او 

۱90۴) 

چې آغا جان خان د کلي خان دی او کلی باغي حاصالت یوه بله شرحه وایي 

لري، غنم، وربشې، هندي جوار او خټکي په کې کرل کــېـږي او هم د اوښانو 

روډ له خاشروډ سره یوځای کـېـږي. «  زیر»څړځای لري. همدلته نـېـږدې 

 (۱90۴)ایس. ایم. بومي معلومات. 

تر منځ تقریباً د هلیلي د خاشروډ پر ښۍ غاړې د چخانسور او خاش جیکان : 

 ۱۵« گــُـرجي بلوڅانو»په مخالف لوري کې یو کلی دی. دې کلي کې د 

نومـېـږي. ددې کلي عمده کرنیز « لشکران»کورونه دي. ددوی کدخدا  

محصوالت غنم، وربشې او خټکي دي. د رود غاړې د غز په ځڼگل او د 

)کیرته
۱

نو لپاره کافي څړ ( په بوټو پوښل سوي دي، چې دا په خپله د اوښا

                                                 
۱
  - kirta grass  و په ـې د بومي لغاتونئ: کیرته ښایي د کوم بوټي لپاره بلوڅي لغت وي د کتاب په پای کې

 دی ورکړی ۀ ـې هم نـئلیست کې 

ژ -  



   324 دافغانستان سیاسی اوتاریخی ژورنال                                                                  

اوس دلته د خاشروډ پر ښۍ غاړه باندې (. ۱90۴ځای دی. )بومي معلومات 

 . مایلۍ کې دي ۱9دوه کلي دي چې د خاش د سویل لویدیځ په 

 

دیوالک : د گــَرو مخالف لوري کې د خاشرود د سیند بله )کیڼه غاړه کې( د 

کورنۍ  2۷ی چې کلي نوم دی. دا کلی د پایند خان نورزي استوگنځی دۀ یو

پاگاو ځمکو لپاره چې ددولت کارته مسؤولې دي راټولې او یوه  ۴ـې د ئ

 (. ۱90۴تحویل پاگاو لري. )ایس. ایم. تییت، له بومي معلوماتو څخه. 

لړي د ۀ دزدان یا د غلو د غرۀ : د کو ۶3 – 3۱، 32 – ۱2 ُدزدان :کوه 

د سیند پر کیڼې ژ ( او دالرام تر منځ د خاشروډ  -چاک آب  –)چاک آو 

ز(. ددې لړۍ ختیځه پوله د بکواه دښته ده. )آی. ۱893غاړې واقع ده. )ییت 

دُزد ۀ مایلۍ کې ده. د کو 8شمال ختیځ په  –بي. سي.( دا لړۍ د دالرام د ختیځ 

 کې واقع دی.  ۶0 – ۴۶، 33 – ۱8غر په ۀ یا د غلـ

جار ښار نوم دی، دا وران ویۀ د هلمند د سیند پر غاړه د یو کیکباد : کیقباد :

مایلۍ  ۱۴مایله له رود باره کښته او د چهاربرجک د سویل ختیځ په  2۴ځای 

کې دی. ددې ښار نوم ددې ښار د بنسټ ایښودونکي یعنی د لومړني کیاني 

څخه راغلی دی او له دې کبله ویل سوي چې دا ځای د ۀ پادشاه له نامـ

گړتیاوو څخه ښکاري چې کیخسرو پالزمینه وه، ددې سیمې او ځای له ځان

یارډه  300دلته دوه لوړ کنډواله یا مخروب برجونه ول چې دواړه له یو بله 

 لیرې ول. د پاتې شونو خښتې په لمر وچې سوې  دي. )بیلو(.  

 

 : جیجه

دا د ادرسکن د سیند پر غاړه د نورزیو د استوگنې سیمه ده، دغه ځای د  

مایلۍ  ۵0الرې( د فراه د شمال په یادېږي چې )د سړک له ۀ سبزوار په نامـ

جیگه/ جیگاه/ جگه»یا « جیجه)»کې واقع ده. 
۱

( کې په ژمي کې د کوچیانو 

کـېـږدېو  ۱00کـېـږدۍ والړې وي چې تر دوبي پورې کرار کرار تر  300

پورې راټـېـټـېـږي، او دوی له لویې الرې څخه دوه مایله لویدیځ لوري ته 

مشران د نورزیو دوه تنه خانان دي، عطا خپلې کـېـږدۍ دروي. ددې کلي 

محـمد او دین محـمد. دلته د سیند په بستر کې بوټي او خس پریمانـه دي او 

ویل سوي چې د شاو خوا غرنۍ ډډې په وحشي وزو ډکې وي. له سیند لږ 
                                                 

۱
 - Jija or Jiggah 
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کې مشهور سعید )سعدالدین( چې په دې سیمه کې ډېـر نفوذ « کالته»کښته په 

ی خپل الس الندې د مالزمینو یا ندیمانو ډلې لري. لري ژوند کوي او نوموړ

نوموړی د پښین له سعیدانو سره اړیکه لري. ویل سوي چې له جیجه څخه د 

غرونو له منځه یو ښه سړک تللی دی چې نیغ په نیغه فراه ته ځي او د 

یادېـږي، خو بیا هم ویل سوي چې له دې سره ۀ په نامـ« غـُرغــُـشۀ دهانـ»

ره تر عمومي سړکه لنډه ده، لږ کارول کـېـږي. له همدې الرې سره چې دا ال

په استثناء ما هیڅ بل عملي لوری نه دی اوریدلی چې له دغو په گړنگونو او 

ـې چې وینئ نو ئکږ لیچونو ډکو الرو څخه دې تیره سوې وي، او هر څومره 

 پرمخۀ سړی له ځان سره دې فکر کولو ته اړ باسي چې افغانان څومره د یو

تگ په حال کې ځواک د معابرو په هکله بحث او مشاجره کوي. ویل سوي 

چې سیند دلته په دوبي کې وچ وي خو په جیجه کې د اوبو یو شمـېـر چینې 

وچـېـږي او دلته د اوبو پریمانتیا سته. د اړتیا وړ شیان له ۀ سته چې هیڅکله نـ

 دې ځایه تر السه کــېــدای سي." 

ر یوې لنډې الرې پورې د ادرسکن د سیند په بستر سبزوار ته تللی سړک ت

ورځي او بیا د سیند ښي الس ته تاویږي. دلته د سیند بستر د )مې په میاشت 

کې( په پلنوالي کې د مایل د ربعې په اندازې دی چې د سیند غاړې ټیټې او په 

یارډو په اندازې عرضاً  20خسو او بوټو ډکې وي او د اوبو بهیر په خپله د 

ـې د پښو تر ښنگرو پورې ده. دا سړک له سینده په اوښتلو ئیږي او ژورتیا به

سره چې ښي لورته تاویږي په کیڼ الس کې نیغ غونډیو ته رسـېـږي او د 

مسطح یا همواره کوتل له الرې اوړي او د ۀ څلورو مایلو په اوږدوالي د یو

یارډه  ۱00یا  80غاښي یا سوري له منځه چې شاو خوایي په سختۍ سره ۀ یو

 ده تیریږي او له دې ځایه وروسته په یوې هموارې دښتې ورننوځي. 

لرغوني ډبرین دیوال پاتې ۀ غاښي یا سوري په شاو خواوو کې د یوۀ ددغـ

شوني دي او د گومان له مخې ویالی سو چې ددې دیوال موخه له شمال 

بنسټ دلیل پر ۀ لوري د لرغونو یرغلگرو د مخنیوي لپاره وه او د همدغـ

ښاغلی ییت په دې باور دی چې ولی دې اوس له دغه دیواله که اړتیا پیښه 

اخیستل سي. دا غونډۍ په دواړو غاړو کې د ډبرینو ستوغو ۀ سي کار وانـ

گړنگونو په کرښو کې غځـېـږي، او ظاهراً له دې موقعیته شا ته بیرته تگ 

 . )ییت(.ناشونی دی مگر دا  چې بله اوږده بدیله الرې دې ونیول سي

 

: دا له گالور څخه تر لنډي محمـد امین پورې د هلمند پر  نواب خان چاه

 غاړې د تللي دښتـني سړک په اوږدو کې یوه څاه ده.
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ددې ځای اهمیت په دې کې دی چې د نقشې له مخې ظاهراً د هلمند ددرې او 

سیستان ترمنځ دښته د سوداگریزې الرې د پیوستون خنډ گرځي  –د نوشکي 

 دا ځای کوالی سي دا الره سره ونښلوي. او 

ـې فوق العاده عالي او پریمانه دي. دلته د اوښانو څړ ځای هم سته. ۀ ئاوبـ

تورن وب وییر وایي چې دا څاه د ریگستان او د لوط د یوځای کـېدنې په ټکي 

« نوک څاه»او « شورو»کې د څاه گانو یوه کرښه جوړوي. دغه کرښه له 

له  2له دې ځایه لویدیځ لور ته د دوه نیم مایلو په واټن  څخه پیل کـېـږي، چې

مایلو په واټن  ۶0کاره لویدلې څاه گانې دي او بیا همداسې ختیځ لور ته د 

دلته د ژمي په میاشتو کې خپلې رمې د پیولو ۀ نورې دي. د هلمند د درې شپانـ

 (۱903لپاره راوړي. )ایس. ایم. 

 

مایلۍ کې یو  8: د نوزادو د سویل په  ۶۴ – 2۴،  32 – ۱9 ُسرخاک :ۀ قلعـ

د کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(  2۵کلی دی چې د الکوزیو 

 ۶2 – ۱2، 30 – ۵۶یو بل ځای په چهار برجک کې په ۀ سُرخ په نامـۀ قلعـ

 . کې موقعیت لري ۶2 – ۱۵، 32 – ۴۱ـې په ئکې واقع دی؛ او بل 

القه دارۍ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د زمینداور د باغني په ع کالته :

همدا شان د انار درې سویل کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان(.  ۴۵

 – 3۵ځای سته )صاحبداد خان( چې په ۀ عالم خان په نامـۀ لویدیځ ته د کالتـ

مایلۍ کې  2۱کې موقعیت لري؛ او د دوست آباد د شمال په  ۶۱ – 3۴، 32

 . کې موقعیت لري ۶۱ – 33، 32 – 3۴کالته په 

: په نوزادو کې یو کلی دی چې د اسحاقزیو   ۶۴ – ۱۵، 32 – 20 کاني :

کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د نوزادو د سویل  30

 مایلۍ کې دی.  2۱لویدیځ په 

 

فیټه. د خان نشین غر هماغسې چې بیلو  ۴۴۷0لوړوالی  د خان نشین غر :

دا غر د تیزو لوڅو غاښو لرونکو دنگو څوکو د پینځو مایلو تشریح کړی دی 

په اوږدو د یوې لیرې پرتې کتلې پر سر د هلمند د سویل د بگت او دیشو تر 

لنډي ۀ منځ او د گرمسیر د گل آباد په سویل لویدیځ کې والړ دی. دا غر د کو

 هم یادېـږي. )بیلو، صاحبداد خان(. ۀ )لنډي غر( په نامـ
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خپله د دریوو کلیو له ډلې څخه د لنډي په مقابل کې په هاغه بله  خان نشین په

کورونه په کې استوگن دي.  300غاړه کې جوړ دی او د میسري خیلو 

ددغودرې واړو کلیو د لویدیځ  په وروستۍ انتها کې د خان نشین د کال 

 کنډوالې والړې دي. 

و گودر دی. ددې کلي ملک محـمود منیر خان دی. د کال مقابل لوري کې ی

(. اوسنۍ نقشې یوازې یو کلی ښیي چې د ۱903)ایس. ایم. بومي معلومات. 

 کې واقع دی.  ۶3 – ۴۶،  30 – 33مایلۍ کې په  ۵نو د ختیځ په ۀ قلــعــ

کې یو ځای دی « ژ –گرمسیر »: په گرمسیل  ۶۴ – ۷،  3۱ – ۴خارکوه : 

ن(. دا ځای د کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خا ۶0چې د نورزیو 

بل ځای د ۀ د خار کوه په نامـمایلۍ کې دی.  ۴هزار جفت د سویل لویدیځ په 

 کې واقع دی.  ۶۴ – ۱2،  3۱ – ۱۴مایلۍ کې په  ۱۶هزار جفت د شمال په 

 

: د موسی کال په عالقه دارۍ کې یو کلی  ۶۴ – ۴9، 32 – 2۱  خواجه داد :

یله وړاندې ویل کـېـږي چې د کلي څخه سویل ته څو ماۀ نامـۀ دی، په همدغـ

د شمال  ۱دا کلی د شاهبانکورنۍ استوگنې دي. )صاحبداد خان(  200علیزیو 

 . مایلۍ کې دی ۱0په 

 

: د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې په  ۶3 – ۵۷،  30 – 3۷:   خواجه سلطان

کې د پراخو ورانو ویجاړو پاتې شونې دي او په « ژ –گرمسیل »گرمسیل 

وه دنگه کال والړه ده او دومره لویه ده چې د بُست تر کال ال ـې یئمنځ کې 

 . مایلۍ کې واقع ده ۱9دا سیمه د گل آباد د شمال ختیځ په لویه ده. )بیلو( 

: د نوزادو د ولسوالۍ په شمال کې یو کلی دی او  ۶۴،ـــ  32: ــ  خواجه الفت

 ن(کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خا ۵8ویل سوي د نورزیو 

: دا په نوزادو کې دوه کلي دي او په  ۶۴ – 30،  32 – 30 کــِـنجــَـک :

 90د کلي شمال کې واقع دي. ویل سوي چې دواړو کلیو کې ۀ نامـۀ همدغـ

پورتنی یا کنجک علیا د نوزادو د شمال په کورنۍ ژوند کوي )صاحبداد خان( 

 . مایلۍ کې واقع دی 8

                                                 
۱
  - Shahban.  .ژ -: شاه بڼ هم لوستل کـېـدای سي 
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: دا په موسی کال کې دوه کلي دي  ۶۴ – 30،  32 – 28:  کــِـنجــَـک سفلی

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( ۱80چې د علیزیو 

: دا په گرمسیل کې د هلمند د سیند پر ښۍ  ۶۴ – ۵،  30 – ۵۴: رتاکه ک

 300غاړه باندې دوه کلي دي. ویل سوي چې دواړو کلیو کې د بارکزیو 

 کورنۍ استوگنې دي )صاحبداد خان(

د نوزادو سویل ختیځ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د پوپلزیو  کــُـشک :

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان( ۱۶0

د پُشِت روډ په شمال کې یو سیند دی او د اوبو د بهیر سویل لویدیځ  کـُـشک :

تگلوری لري او د زرني او بادام مزار تر منځ یو سړک ورڅخه تیریږي چې 

ې څخه راځي. داسې ښکاري چې دا دې د خاشروډ د له سویل لوري له تیور

ـې د خاشروډ تر عنوان ئوي له دې کبله شرحه به ۀ سر له اوبو بل څه نـ

 29 – ۵2په ۀ کــُـجک په نامـۀ یوه ویاله د شیلـالندې راسي. )اې. بي. سي.( 

 کې واقع دی. ۶۴ – ۱، 32 – ۵9کلی په ۀ کې او د کـُـشک په نامـ ۶2 – ۶، 

: دا یو سیندگی دی چې د خواجه مزار د  ۶۴ – 32،  32 – 28 : لنډی ناو

راټولوي او له سویل ختیځ لورې د موسی کال پر روډ ۀ دښتې ټولې اوبـ

راکوزېـږي او له دو آبه لږ پورته د موسی کال سیند ته ورغوځي. )یوسف 

 شریف(

و دولت آباد د سړک په اوږدو کې د دمې نیولو ی –: د واشیر  الجور کاریز

نیم مایله لیرې دی. دلته څو کورونه هم  ۵0ځای دی، دا ځای له واشیر څخه 

پریمانه مالڅر ځای لري. خوشه یي ۀ او ښـۀ سته. د کاریز ښې ډېرې اوبـ

ـې سورغم بولي( ئجوار )وښکی لرونکي جوار( )عربي او انگلیسي کې 

ي هم سته ـې ډېر لږ دي. ددې سیمې په چم گاونډ کې کلۀ ئپریمانه دي خو واښـ

خو په دوبي کې ددې کلیو خلک له خپلو مینو څخه بل ځای ته کډه کـېـږي. 

 )کانولي، سندرز(

 ۵2د هلمند پر کیڼې غاړې یو کلی دی. دا کلی د بُست له کال څخه  لــَــخــي :

کورنۍ په کې استوگنې  ۴00« ادو زیو»مایله لیرې دی او ویل سوي چې د 

ه په مورچلونو او مدافعوي برجونو سمبال یوه دي. بیلو وایي چې لـخي په خپل

ـې یو شمــېــر یا یوه یوه ډله په لوخو او وښو پټ ئکوچنۍ کال ده. گردچاپیره 

، علیزیو او نورزیو پرتې دي.  د دغو «ادوزیو»چت لرونکي جونگړې د 
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استوگنځایونو هره ډله یو مدافعوي برج لري او په دې ډول هره ډله ځانته 

لوي چې په ټوله کې پینځه یا شپږ برجونه دي. د استوگنځایونو تحفظي بڼه خپ

پراخ سړک په ۀ پورې جونگړې دي او د یو ۴0تر  30هرې ډلې کې له 

غاړو کې په نظم جوړې سوي دي، د استوگنځایونو د هرې ډلې په پای کې 

 برجونه والړ دي. )بیلو، صاحبداد خان(.

مایلۍ  ۴دي : د خاش د شمال په نور کلي په دغو ځایونو کې ۀ نامـۀ په دغـ 

مایله لیرې ؛ او  ۷میان پښتې څخه له کې، د گل آباد د ختیځ په لس مایلۍ کې 

 مایلۍ کې.  8د لنډي محـمد امین خان د کال د شمال ختیځ په 

پټان : دا په نوزادو کې یو کلی دی او باور مو دا دی چې د نوزادو په شمال 

کورنۍ  ۱۵0سوي چې دلته د بارکزیو ـې ویل ئکې دی. د وگړو په هکله 

 ژوند کوي. )صاحبداد خان(

 

کلي نوم دی. ۀ مایله لیرې د یو ۱2د گرشک په سویل لویدیځ کې  حاجي : اباب

کورنۍ استوگنې دي. )تورنتون،  ۶00ویل کـېـږي چې دلته د بارکزیو 

 صاحبداد خان(

یزني څخه تر دا په باغران کې یو کوچنی گور دی چې له سِر تِ  بادام مزار :

نیم مایله لیرې  2۱تجوین پورې سړک پر غاړه، د سِر تِیزني له شمال څخه 

لرگي دلته پریمانه دي. دلته په دوبي کې د  –او سون ۀ واقع دی. واښه، اوبـ

له خپلو َرمو سره راځي. هغه سړک چې د « مالداران»تایمني د سیمې ډېـري 

نښلوي د زمینداور او تایمني د سیمو بادام مزار دره له کوتِل بادام مزار سره 

 90یارډه )گز. یو گز =  200تر منځ پوله جوړوي. د سړک وروستـنۍ 

ژ( چړایي ټوله ډبرینه ده خو نوره پاتې الره د بار وړونکو څارویو  –سانتي 

لپاره ښه ده. د سړک په ښۍ او کیڼې غاړو کې غونډۍ گانې سته، هغه چې په 

لوړوالی لري. خاش ته د کوزیدلو اوترایي آسانه کیڼې غاړې کې دي د پام وړ 

 تقریباً یو مایل ده. )صاحبداد خان(ۀ شیوه والی لري او په اوږدوالـ

 

دا د هلمند په کیڼې غاړې د گرشک او د بُست د کال تر  پنج آو : پنج آب :

دا وران ویجاړ حصار پاتې شوني دي. )میتلند(. ۀ منځ نیمایي الرې کې د یو

 . مایلۍ کې دی ۱۵د سویل لویدیځ په  حصار د گرشک
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: دا د سنجراني بلوڅانو یو کلی دی چې له  ۶۱ – ۵8،  30 – ۱۶ رودین :

مایله پورته د هلمند په کیڼې غاړې کې واقع دی. دې کلې کې  ۵چهار برجکه 

 900تنه دی. دا کلی  ۱20ـې ئکورونه دي او د استوگنو وگړو شمـېـر 30

قلبې  ۱0ـې ئسونه او وزې لري. کرنیزه ځمکه پ ۱80سره کورني څاروي او 

 خرواره غالت حاصل کوي.  2۵ـې ئده او هره قلبه ځمکه 

هغه کانال چې ددې درې دا برخه خړوبوي شیر محـمد خان جوړ کړی وو، 

شیر محـمد خان د عطاء محـمد خان پالر وو. همدلته یو گودر هم سته. )ایس. 

 د کمال خان بند.  ( همدا شان وگورئ :۱903ایم. ونلیس. 

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له گرشک څخه کښته یو مالگیر : ملگیر : 

کورونه په کې دي. )صاحبداد  ۷00لوی کلی دی او ویل سوي چې د بارکزیو 

خان(دلته د غـَـلو دانو یو دولتي زیرمتون یا گودام هم سته او ویل سوي چې 

 (۱90۵بومي معلومات، خرواره غالت په کې زیرمه سوي دي. ) 2000

د سویل ختیځ « صفار»ته د تللي سړک په اوږدو کې د « جټ پډ»ملک: کوه 

مایلۍ کې یو غرگی یا غونډۍ ده. دلته د اوبو دوه زیرمې سته چې د  20په 

څړ سته. )بومي  –لري. دلته سون توکي او اوښ ۀ کال ډېري وختونه اوبـ

 32محـمد امین خان د ختیځ په  یو کلی د لنډيۀ نامـۀ ( په دغـ۱889معلومات 

 .مایلۍ کې هم سته

فیټه. دا یو غر  ۵392: لوړوالی :  ۶0 – ۵2،  29 – ۵۱:  ملک سیاه کوه

دی چې د افغان سرحدي کرښه د هغې په ورستـني سویل لویدیځ ټکي کې په 

ز کال کې دا ۱8۷2راتاوېدو په نښه کوي. هماغسې چې گولډ سمیټ په 

ز کال کې له ۱90۴وه ورپسې مک موهن  سرحدي کرښه په نښه کړې

 ځایه پیل کړه. ۀ همدغـ

هیلوگرافیکي»ز کال کې د ۱903سیاه ملک په ۀ کو
۱

اړیکو لپاره گټور « 

وموندل سو. افغانانو په پام کې درلودل چې همدلته نـېـږدې د خاصه دارانو یو 

 ده چې د هغوی دا تکل عملي سویۀ پوسته جوړه کړي خو تر اوسه څرگنده نـ

 (. ۱90۵ – ۱903دی که نه. )ایس. ایم. 

                                                 
۱
 - Heliographic Communication 
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دا د اوبو یو بهیر یا خوړ دی چې د مارجې د رود یا روِد مارجه په  مارجه  :

لیکل سوی او له ۀ یادېـږي چې په اوسنیو نقشو کې د )ماهي( په نامـۀ نامـ

مایله لـېـرې  20پُشِت روډ څخه راغځـېـدلی دی او د واشیر له سویل څخه 

ۀ چا»رخ دوز او میان پُشتې ته نـېـږدې هلمند ته ځي. په راځي او بیا س

کې کله چې د خاش له الرې له سیستانه کندهار ته راغلي دښتـني « دیوالک

ۀ سړکونه ورڅخه تـېـرېـږي همدلته یوه ښه څاه سته. دا ویالی سو چې دغـ

 (۱90۴خوړ کوالی سو یوازې د سیالبونو پرمهال د اوبو بهیر وبولو. )تییت 

 ۴۵ن پُشته : د هلمند د سیند له کیڼې غاړې څو مایلې لیرې د بُست له کال  میا

مایلۍ کې یو کلی دی. دلته د  ۱0نیم مایله لیرې او د درویشان د سویل په 

 کورنۍ مـېـشتې دي. )آی. بي. سي. صاحبداد خان( 300« ادو زیو»

، دا له واشیره، هرات ته د سړک پر غاړه ددمې نیولو یو ځای دی شهرک :

کاریز څخه « د»سړک په شاهیوان کې له روډ څخه تـېـږېـږي. له الجور 

سړک دی خو د غونډیو له دوه وو ۀ مایلو په اوږدوالي، ډېر ښـ ۱۵سړک، د 

لړیو څخه تـېـرېـږي، په دولسم مایل کې په یوې کلکې مسطح دښتې 

د  ورننوځي، دا دښته تر  پینځلسو یا شلو مایلو پورې د فراه روډ د درې

کروندو تر ژۍ پورې غځـېـدلې ده، او زما مشوره دا ده چې الرې تگ ته مو 

ِچکاو ته نـېـږدې کاریز کې دمه ورکړئ. د کمپ وهلو سیمه پراخه ده او په 

ۀ هم لري؛ ُجَوسه او واښـۀ ځای دی او ښې اوبـۀ دې یادې سوې دښتې کې ښـ

وی پوځي ځواک ورڅخه  د جوالی په میاشت کې ترالسه کـېـدای سي چې د ل

لپاره په پریمانه اندازه سته. دښتې ته نـېـږدې کلي او کروندې هم سته خو ددې 

سیمې استوگنو وگړو د سندرز پر ډلې او له کندهاره پر مل قطعې باندې په 

پلورل. له دې ځایه ۀ هیڅ ډول شرط او شرایطو هیڅ ډول د اړتیا وړ توکي ونـ

مایله دی چې کـېـدای سي د  ۱۵ټن تر شاهیوانه یا تر جهک شهرک پورې وا

ددمې نیولو ددې ځای په مایله. )سندرز(  ۱2لښکر کوټ لپاره بدیل ځای وي، 

سویل ختیځ کې یو کوچنی کلی دی چې د گرشک ختیځ او د سنگ بُر شمال 

 . کې واقع دی ۶۴ – ۵2،  3۱ – ۴8کېـږي او په 

تللي دښتـني  : له گرشکه دالرام ته د ۶3 – ۵۵، 32 – 2:  دلخک : تلخک

مایله لـېـرې د یوې کنډوالې کال نوم  ۴8سړک په اوږدو کې له دالرام څخه 

له چینې څخه تر السه کـېـږي؛ که چینه نوره وکیندل سي ښایي ۀ دی. دلته اوبـ
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ۀ هم ورڅخه تر السه سي؛ دلته په لږه اندازه سون توکي او واښـۀ نورې اوبـ

 ۵9کال د واشیر د سویل لویدیځ په دا هم موندل کــېـږي. )آی. بي. سي(. 

 .مایلۍ کې ده

: په گرمسیل کې میان پُشتې ته نـېـږدې، د هلمند د سیند پر کیڼې سلطان ویس 

ـې بولي او یا هم پیر  قیصري. دا ئغاړې یو زیارت دی چې سلطان ویس 

پاده لویو »ـې د ئزیارت په ډېر درناوي او تکریم دلته ساتل سوی او له پاسه 

ژ(  –و ونو سیوری والړ دی )یادونه : د پاده د نوم سیمه ییز نوم دی او ښکل

ـې ئژور کانال په ډډو کې چې له څنگه ۀ چې دا ونې د اوبو لگولو د یو

ۀ تـېـرېـږي شنې سوې دي. )بیلو( د سلطان ویس قرني یا ویس قرني په نامـ

 کې واقع دی.  ۶2 -32،  29 – ۵۵زیارت په 

ر ښۍ غاړه باندې یو کلی دی، دا کلی د لنډي محـمد : د هلمند د سیندپتاغز 

 900کورونه دي چې ټولټال  200مایلۍ کې دی. دلته  ۱8امین د لویدیځ په 

قلبې ده او هره قلبه  30ـې ئاستوگن وگړي لري. )سدوزي( کرنیزه ځمکه 

سره کورني  ۶00خرواره حاصل لري. دا کلی  2۵ـې د غالتو ئځمکه 

اوښان لري. د کلي ملک  30آسونه او  30وزې، پسونه او  ۱200څاروي، 

( د صاحبداد خان د راپور له ۱903عمر خان نومـېـږي. )ایس. ایم. ونلیس. 

 کورونه دي. )بیلو، صاحبداد خان( 2۵0مخې دلته د اسحاقزیو 

دا یوه ناله ده او ویل سوي چې واشیر ته نـېـږدي په پُشِت روډ  : دتاگرج رو

مایلۍ کې له شمال  20چخانسور د سویل ختیځ په  کې راپورته کـېـږي او د

ختیځ لوري له دور نالې سره یو ځای کـېـږي. همدا نوم ددې نالې ټولې شاو 

خوا سیمې ته هم ورکړل سوی دی. دلته او هلته پریمانه شین غزي او د 

یا دوه وو ځایونو کې دي. دا ۀ د سیمې په یوۀ مالڅر نور بوټي سته او اوبـ

کې د خاش د ولسوالۍ د شپـنو کوچیانو د خوښې وړ ځای دی.  ځای په پسرلي

د اوسنیو نقشو له مخې دا ناله د ( ۱90۴)تییت له بومي معلوماتو څخه 

یاده سوې چې له دې ځایه ال وړاندې سویل خوا ته په ۀ تگِرشک ماندې په نامـ

 کې ښودل سوې ده.  ۶2 – 39، 3۱ – ۱0

دی چې له سویل ختیځه « تگاو»کې یو  دا د نوزادو په ولسوالۍ : رود تیزنی

راکوزېـږي او د موسی کال له سیند سره یوځای کـېـږي. د منځنۍ کچې 

یارډه دی،  زموږ په باور د تیزني په سر کې یو کلی دی؛ د  ۶00ـې ئارتوالی 
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څخه او له اساسي سیند سره د یو ځای کـېـدنې تر « سِر تیزنی»تیزني له سر  

دلته یو سړک راغلی چې د هر ډول  په واټن ځغلي.مایلو  ۵۱ټکي پورې د 

 ۵څخه « سِر تیزني»ځواک او د هر ډول وسلو د لیږد لپاره عملي دي. له 

مایله کښته د محـمد اکرم خان کال ده چې د علیزیو شل کورونه ورسره دي. 

نورزیو  ۴0له دې کال دوه نیم مایله نور کښته د شندو خان کال ده چې د 

نیم مایله کښته پای تیزني دی چې  9ي.  له سِر تیزني څخه کورونه ورسره د

 کورونه لري.  20دا ځای 

دلته او هلته د لښکر کوټ جوړولو لپاره ځایونه سته؛ یو څه کرکیله هم سوي 

 ـې له چینو څخه دي. ۀ ئلري او اوبـۀ او د میوو ونې هم لري. پریمانه واښـ

اندازې یو کلی دی چې ُسرخ بیدک  له دې ځایه دولس مایله او د مایل د ثلث په

 کورونه دي.  ۱0نومـېـږي او دلته د علیزیو 

په پینځلسو مایل کې گرشک ته عمومي سړک تیزنی شاته پرېـږدي چې له لږ 

واټن څخه وروسته د موسی کال له روډ سره یو ځای کـېـږي او دغه ځای 

خوړ د یو ځای ۀ یادوي. د تیزني او واړۀ خوړ په نامـۀ سیمه ییز خلک د واړ

کـېـدنې په ټکي کې د یوې زړې کال کنډوالې دي چې دا ځای د درانیو او 

 مغولو تر منځ پوله وه. )صاحبداد خان(

کورونه او  ۴0د تیزني کلی، د سړک په لویدیځې خوا کې دی. دې کلي کې 

ـې د کاریزونو  او د تیزني له نالې څخه دي. ۀ ئسر پناه ځایونه دي، اوبـ

 (۱9۱0، )هندی کشاف

  

: د پُشِت روډ شمال ختیځ ته د غرونو یوه  ۶۴ – ۵۶،  32 – 3۵ باغني :

مایلو لپاره تقریباً د شمال او سویل پر لور پر مخ درومي او  20لړۍ ده چې د 

ویل کـېـږي چې په سیمه کې تر ټولو لوړ غر دی )د سمندر له سطحې 

ې شیوه او مخ پر فیټه لوړ دی(. ددې لړۍ دواړه خواوې زښتې ډېـر ۱0000

ً عمودي بڼه لري او څوکې ته ختل یوازې ددې لړۍ د  ځوړ دي چې تقریبا

ختیځ مخ له الرې  شوني ده چې یوه الره د همدې لړۍ له شمالي وروستۍ 

 څنډې ورختلې ده. )یوسف شریف(

بهیر یا نهر نوم دی چې د باغني له غرونو څخه ۀ : دا د اوبو د یوباغني 

سویل لویدیځ لوري بهیږي او بیا د موسی کال  –په سویل سرچینه اخلي او مخ 
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په ۀ کلي څخه لږ الندې یو ځای کـېـږي. دا اوبـۀ نامـۀ له سیند سره په همدغـ

څخه تیریږي او ورپسې د ۀ غرۀ خپل لومړني شل مایله واټن کې د سیمې له یو

ۀ روشن آباد مخ خالصې دښتې ته ځان رسوي، چې له همدې ځایه یوازې د یو

خوړ په شان د اوبو بهیر دی او د سیند  ټیټې غاړې لري. ویل سوي چې د 

قافلو یوه الره ورباندې راکوزه سوې چې دولت یار له زمینداور سره نښلوي. 

ـید سوې ئ)یوسف شریف( دغه شرحه  لږ او ډېـره  د صاحبداد خان له پلوه تا

د ټینگې پناه ده، صاحبداد خان وایي "د باغران دره داسې یوه دره ده چې 

ً ناشوني دي. په دواړو ئلپاره ځای جوړوي او له پوځي اړخه نیول  ـې تقریبا

خواوو کې غرونه ډېـر لوړ دي او درې ته یوازې یوه الر راغلې چې حتی په 

مایله اوږده ده. له باغران څخه وتل  3۵پښو ورڅخه تیریدالی سئ. دا دره 

سنگر ۀ وري د ننوتلو الره یوزښت ډېـر گران دي، درې ته د زمینداور له ل

بنده کړې ده، له دې کبله یوازې څلور سپاره څنگ پر څنگ کوالی سي درې 

 ته ننوځي. 

 : د موسی کال د سیند یوه څانگه ده چې  ۶۴ – ۴0، 32 – 23  فرهاد روډ :

د څوکې له نـېـږدو شاو ۀ د غر« شاه غــَـلــَـه بابا»د یوسف شریف په وینا د 

نه اخلي او د موسی کال او خاشرودو د سیندونو د بسترونو تر خوا څخه سرچی

منځ مخکې له دې چې د موسی کال له سیند سره یو ځای سي د ډېـرې لویې 

ده. « گــُـرز»له ځان سره یو ځای کوي. ددې سیند اساسي څانگه ۀ ساحې اوبـ

 ددې سیند پرغاړو باندې یو څو په لږ شمـېـر کې استوگنې سیمې سته، ځکه د

ۀ سیند غاړې  معموالً لوړې او مخ په ځوړ یا شیوه دي. په دې ناله کې اوبـ

یوازې د بارانونو پر مهال بـهــېـږي او اکثراً په دوبي کې په بشپړ ډول وچ 

مشهور زیارت له کبله ورکړل سوی دی چې د ۀ وي. دغه سیند ته دا نوم د یو

پورته ددې سیند په کیڼې موسی کال له سیند سره د یوځای کـېـدلو له ټکي څخه 

 غاړې واقع دی. )یوسف شریف(. 

کلي نوم دی، ویل ۀ د زمینداور د عالقه دارۍ په سویل کې د یو باغک :

دا کلی د کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان(.  20کـېـږي چې دلته د علیزیو 

  مایله لیري دی. 22نوزاد له سویل ختیځ څخه 

م دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو کلي نوۀ په کال گز کې د یو باغک :

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( 20ژ(  –)ساکزیو 
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بیابانک د  –کلي نوم دی چې د سادات کال ۀ دا په نوزادو کې د یو باغک :

سړک د شمال په یو مایلۍ کې واقع دی. دلته او د کلي په چم گاونډ کې ښه 

 کرهڼه سوې ده. 

کیڼې غاړې باندې له رود بار دری نیم مایله کښته د هلمند د سیند پر  باغک :

ـې ډېـرې غونډۍ دي او پر سرونو ئد یوې کال کنډوالې دي. گرد چاپیره 

ـې د شین غزي د ونې ډولونه دي چې ددې سیمې د حاالتو بیان وایي. ئباندې 

دا غونډۍ همداسې د کال  ښي لور ته تر یوې بلې کنډوالې کال پورې 

ه به وي چې په ډاډ ووایو خو میتلند گومان کوي چې دا غځـېـدلي دي، گران

دا چې د شین غزي د ونو په ۀ کالگانې د لرغونو مهالو پاتې شونې دي نـ

ۀ بیخونو کې دې ډبرې کواړۍ سوې وي. دغه ټوله سیمه د باغک په نامـ

یادېـږي او د کیاني پادشاه ملک حمزه خان پر مهال یوه سمسوره او په وگړو 

« مخبر»سپین ږیري سړي وویل چې کله چې دی ۀ ه. پیکاک ته یوډکه سیمه و

کاله وړاندې خلکو په باغک کې ژوند ۀ په خبره شپیتـۀ هغه مهال هلک وو، دد

وروسته دا سیمه طاعون ونیوله نو سیمه له خاورو سره یو ۀ ؛ خو له هغـۀکاو

 ـې ورڅخه کډه سول. )میتلند، پیکاک(ئسوه او استوگن وگړي 

په زمینداور د سیمې یو اداري ویش دی. وگورئ : پُشِت روډ.  د باغني :

 مایلۍ کې دی.  20کلی د شهیدانو د شمال ختیځ په ۀ نامـۀ همدغـ

ۀ مایلۍ کې د یو 29دا په موسی کال کې د شهیدانو د شمال په   باغران : 

 کوچني کلي نوم دی. 

م دی چې د کوچني کلی نوۀ د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د یو آب باز :

میداني راځي ۀ گرشک په سویل کې واقع دی، دا سیمه د  لښکر کوټ له هغـ

مایله د کندهار له هراتي دروازې څخه د  ۷8چې له باال خانې ور هاخوا او 

سړک په سویلي غاړه کې د ارغنداب د درې له الرې چې له هراته ورباندې 

سیند څخه تقریباً نیم راسئ واقع دی. د جنرال بیدولف د لښکر یوې برخې له 

ـې ئاو نیمایي بلې برخې ۀ مایل لیرې په یوې لوړې سطحې باندې کمپ وواهـ

دوه مارپیچه سړکونه دي ۀ. په جزیرې کې د جزیرې په بستر کې کمپ وواهـ

چې لږ تر لږه د اوښانو د تگ لپاره عملي دي چې کلي ته نـېـږدې د سیند په 

خه راکوزېـږي او له کلي څلورسوه کیڼه غاړې کې له ایغ یا شیوه سطحې څ

یارډه کښته د سیند  ۷00یارډه الندې تر یوې جالې رسـېـږي او هم لږ نور 
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ۀ داسې ځای ته رسـېـږي چې په پښو د پورې غاړې اوښتلو وړ ده، په دغـ

ځای کې  له سینده پورې غاړه اوښتل هغه مهال ناشوني دي چې سیند سیالبي 

ز کال کې د فبرورۍ په میاشت کې داسې ۱8۷9وي، سټیوارټ وایي چې په 

ځایه دوه نیم مایله ۀ وو چې له درې فیټو دې ژور وي. له همدغـۀ ځای نـ

 پورته د کجي بَـیـک کوچنی کلی دی. وگورئ "گرشک"

وړاندیز سوی چې له سینده پورې غاړه اوښتنگ کــېــدای سي د رسۍ گانو د 

گړونج یا پایه خرک پورې ۀ یو په وسیله وسي چې پهۀ ځوړند یا معلق پـلـۀ یو

ځای کې جوړ سي چې ۀ ټینگ سي او دا پُل کـېـدای سي چې د آب بازا په هغـ

مخکې مو وویل چې دلته له سینده په پښو د پورې غاړه اوښتلو لپاره ځای 

نیم انچه رسۍ ۀ یا پینځـ ۵سته. د سیند د دواړو غاړو جوړښت داسې دی چې 

په داسې چنگک لرونکو قالبونو کې تیرې ورته مناسبې دي او دا رسۍ دې 

سي چې هر قالب کې درې درې رسۍ ټینگـېـږي؛ او ټینگې ستنې او یو 

شمــېــر طنابونه او یو دانه گیر به ددغې موخې لپاره کافي وي. )آی. بي. 

 سي.(

 3۶دولت آباد د سړک په اوږدو کې له واشیر څخه  –د واشیر  گاني ُمرغ :

نیولو یو ځای دی. کانولي وایي دا یو کوچنی ځایگوټی  نیم مایله لیرې د دمې

دی چې د ټیټو غونډیو په منځ کې یو مخ خالصی ځای دی او یوه چینه لري 

جاري کوي. سندرز بیا وایي چې ۀ باندې د رڼو اوبو ویالـ 2۶چې د اکتوبر پر 

دلته د پوځي کمپ وهلو لپاره د زغم وړ یا د گوذارې وړ یو ځای سته، په 

لري او د لښکر د پام وړ یوې برخې ته خوراک هم ۀ اندازه اوبـکافي 

برابروالی سي، خو د اوبو په هکله د سندرز دا خبره ښایي د جوالی په 

میاشت کې وي ځکه نوموړی په همدې میاشت کې له دې ځایه تـېـر سوی 

مایله  ۴دی. کانولي وایي چې د گرشک لور ته تللی سړک له گني مرغ څخه 

تیر سوی او دی درې مایله وړاندې ابراهیم جوی ته رسـېـږي. ور هاخوا 

ـې ئمل ډلې ته ۀ وموند او د د« خیل»نوموړي په گاني مرغ کې د اڅکزیو یو 

غالت او نور د اړتیا ور توکي برابر کړل؛ بله الره چې سندرز شرحه کوي 

هغې کې هم په جوالی کې د کوچیانو د کـېـږدۍ وهلو خبره یادوي او وایي 

اوس په دې پریمانه دي" )کانولي، سندرز(. ۀ ې " دلته له کاریزه راغلي اوبـچ
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سیمې کې دوه ځایونه دي کوز غني مرغ او بَر غني مرغ چې د دالرام د 

  . مایلۍ کې دي 20شمال په 

 –ز کال په چاپ کې ویل سوي چې دا د کندهار ۱88۴ددې کتاب د  گرم آب :

دی چې د سویلي سړک الره د هرات  هرات پر الرې د دمې نیولو هغه ځای

مایله  ۴څخه  تهسړک ته د فراه له الرې په سیاه آو )سیاه آب( کې له چاه گر

ورهاخوا پرېـږدي او د شاهیوان له شمالي سړک سره یو ځای کـېـږي. له 

مایله. دلته د لښکر د کمپ  ۱8مایله دی او له چاه گز څخه  20شاهیوانه واټن 

ـې پریمانه وي. همدا ۀ ئه، د جوالی په میاشت کې اوبـوهلو لپاره ښه ځای ست

سته. )سندرز(. ۀ فصل کې دلته د خوراکي توکو کمښت نـۀ شان په همدغـ

گرم آب، زیارِت گرم آب ۀ درې موقعیتونه یادوي : دِ ۀ اوسنۍ نقشې په دې نامـ

  گرم آب.ۀ او چشمـ

 

کلي ۀ نوزادو کې د یو فیټه. دا په ۴۵80)بَـر نوزاد( : لوړوالی :  ر نو زاد :ب

کورونه په کې استوگن دي.  200نوم دی، او ویل کـېـږي چې د اسحاقزیو 

)صاحبداد خان(. دلته دوه کلي دي : بَر نوزاد شرقي او بَر نوزاد غربي چې د 

 نوزادو د شمال لویدیځ په لس مایلۍ کې واقع دي. 

چې د علیزیو  کلي نوم دی او ویل سويۀ دا په زمینداور کې د یو باشلنگ :

کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د شهیدانو د شمال په  30

 مایلۍ کې واقع دی.  ۷

کلي نوم دی او ویل سوي چې د بارکزیو ۀ دا په گرشک کې د یو بـَـشران :

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان( 200

 200. دلته د محمـدزیو کلي نوم دیۀ د گرشک په ولسوالۍ کې د یو بوالن :

داسې ښکاري چې دا کلی اوس په کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان(. 

  کنډوالو بدل سوی دی.

 :کلي نوم دی چې د ۀ مایلۍ کې د یو 22د گرشک د لویدیځ په  چاه انجیر

 ورکشاپ موقعیت وو. ۀ د پروژ ې لپاره د یو« بُغره»

چې د موسی کال او د هلمند د  په زمینداور کې یو کلی دی دو آب : دو آو :

سیندونو د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې واقع دی. ویل سوي چې دې کله کې 

کورونه دي. )صاحبداد خان(دې کلي کې ددولت د غلې یو گودام دی او  300
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خرواره غله په کې زیرمه سوې ده. )بومي معلومات(. دا  800ویل سوي چې 

 ی. مایلۍ کې د 3کلی د شبان د ختیځ په 

یو کلی د ۀ دا د پُشِت روډ یو اداري واحد دی. د سِر واشیر په نامـ واشیر :

مایله لیرې واقع دی  ۶0فراه له سړک په تـېـرېدلو له گرشک څخه  –گرشک 

ۀ مایله ور هاخوا بل کلی دی چې د اخشیر واشیر په نامـ 2او له دې څخه 

 یادېږي. )ییت(

مـد خان دی. ددې کلي خلک د ویل سوي چې د واشیر د کلي ملک باز مح

برتانویانو پر وړاندې څرگندې دښمنۍ کې تر نورو توپیر لري. )آی. بي. 

 سي(

پـېـژندل کـېـږي له پینځو یا شپږو کلیو ۀ دغه ولسوالي چې د واشیر په نامـ

ـې مزاریان، تاجیکان او علیزي ئکورنۍ لري او ډېری  ۱0۵0جوړه ده چې 

ۀ کاریزونه دي چې په عام ډول د څښلو اوبـ دي. ددې سیمې په گاونډ کې څو

سرتیرو لپاره د اړتیا وړ توکي له دې ولسوالۍ څخه  ۱۵000دي. د 

 راټولـېـدای سي. 

د کـُـشِک نخود له الرې له گرشکه تر کندهاره د تللي سړک په  یخچال :

آب »اوږدو کې ددمې نیولو ځای دی چې د هلمند پر غاړې له آب بازا 

مایله واټن  ۶8 ۱۵څخه « خاِک چوپان»میله او له  3۵ ۷څخه « بازانو

ځای سته او هم د جوالی په میاشت ۀ لري. دلته د لښکرکوټ وهلو لپاره ښـ

د »ز کال د مارچ په میاشت کې ۱8۷9کې پریمانه مالڅر ځایونه لري. د 

مرکزي قوماندې همدلته دمه ونیوله او ددې ځای « ژ –برتانوي لښکر 

تر السه کړي؛ دې ځای خپل نوم ۀ ـې اوبـئدې له کانال څخه کنډوالو ته نـېـږ

له همدې کانال څخه اخیستی دی؛ دا کانال له هلمند څخه په سنگین کې غځول 

سوی دی او د سویلي تگلوري په نیولو له باالخانې څخه په تـېـرېـدلو 

ای. د سي کــېــدۀ ـماً ډډه او اطمینان نـئارغنداب ته ځي. په دې کانال باندې دا

ځانگړي تعامل او ۀ ز کال د جوالی د میاشتې په لسمې نیټې، والي د یو۱880

راپریښودل سي تر څو د ۀ انتظام له الرې وکوالی سول چې کانال ته اوبـ

ۀ جنرال بورو مارش ته آسانتیا برابره کړي خو پینځه ورځې وروسته اوبـ

نخود ته په ـې دې ته اړ کړ چې کــُـشِک ئقطع سوې او نوموړی جنرال 
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راستـنـېـدو کې د مجبوریت له مخې الره کږه کړي او له آب بازانو څخه تر 

 مایله اضافي الره ووهي. 2۶)میس کاریز(  پورې 

ز کال د اپریل په میاشت کې ییت " په یخچال کې د ښو اوبو یو ډک ۱893د 

و کې ـې کوم کلی په شاو خواوۀ ئـې د چا استوگنه او نـۀ ئکانال وموند، خو نـ

ول یوازې د ځمکې چاودې ته رالویدلې گنبدۍ او سرای ۀ ولید، هیڅ شی نـ

سي ترالسه کــېـدای که څه ۀ ـې وموندل بس. دلته د اړتیا هـیـڅ ډول توکي نـئ

هم موږ قصد درلود چې دلته پاتې سو خو موږ ته داسې په نظر راغله چې 

وړاندې )کوجِ  ـې موږئغواړي دلته پاتې سي نو پر ځای ۀ هـېـڅ څوک نـ

ته پر مخ الړو. )آی. بي. سي.( یخچال اوس د نهر سراج د ولسوالۍ « بـَـیک

 مایله لیرې دی.  9دولتي مرکز دی چې د گرشک له ختیځ څخه 

مایله پورته هلمند خوا ته یوه گنبدي  ۶فتح څخه ۀ یکدست : دا له قلعـگنبد

 ودانۍ ده. )آی. بي. سي.(

یو کلی دی او د نوازدو د کلي په « ژ -کې  په ولسوالۍ»د نوزادو  گینه :

کورنۍ په کې  ۱۱0سویل ختیځ کې واقع دی. ویل سوي چې د اڅکزیو

مایلۍ کې  20دا کلی د موسی کال د لویدیځ په استوگنې دي. )صاحبداد خان(. 

نو( د چهار برجک ۀ گینـ« ) نوې گینه»کهنه( او ۀ )گینـ« زړه گین»واقع دی. 

 ۶۱ – 29، 30 – ۱۷او  ۶۱ – 29، 30 -20کې په  مایلۍ ۴8د لویدیځ په 

 . کې واقع دي

 30دا په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو    گورَده :

 20د گوردَه کلی د نوزادو د شمال لویدیځ په کورونه لري )صاحبداد خان(. 

 . مایلۍ کې دی

ی دی او ویل کـېـږي د زمینداور د عالقه دارۍ په باغني کې یو کل گــُــرما :

کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. د دو آب د  ۱2۵چې د الکوزیو 

گـَرمای شمالي اوگرمای جنوبي مایلۍ کې دوه کلي دي :  8لویدیځ په 

–ـې گـَرما ویلي دي ئـې گــُـرما ویلي او بیا ئ. )یادونه : په سر کې نومـېـږي

 ژ(

بیست ۀ مند د سیند پر کیڼې غاړې له قلعـ)گدربار هانه( : د هل گدبارحانه :

مایله کښته د دمې نیولو یو ځای دی. له ارغندابه په پورې  ۱۶)بُست( څخه 

 –وتلو سره سړک په دوه وو څانگو ویشل کــېـږي : کیڼ سړک مخ په سویل 
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سویل لویدیځ د یوې شگلنې دښتې له منځه تـېـرېـږي چې د غز په بوټو پوښلې 

ت پورې رسـېـږي؛ دا بل سړک چې ښۍ خوا ته سړک مخ ده او تر هزار جف

په لویدیځ ځي چې د هلمند د سیند کیڼې غاړې ته  رسـېـږي، او له هماغه ځایه 

 خپل لوري ته دوام ورکوي. 

د دفعه دار صاحبداد خان بومي معلومات وایي چې دا الره یوازې د هغو آس 

پالک د مأموریت سپرو لپاره عملي ده چې سپک بار ولري، خو د جنرال 

مایله وړاندې گدر  ۱۶کاروان له خپل بار او کڅوړو سره ورباندې والړ او 

باهانې ته ورسـېـد. دلته زرې ته د پورې اوښتلو لپاره یو گودر هم سته. )آی. 

 بي. سي.(

 

مایلۍ  ۴8هرات پر سړک د گرشک د شمال لویدیځ په  –د کندهار  گــُـرازان :

ي دا په نقشې کې ویل سوی هماغه گـُرزان وي چې کې یو کلی دی. کـېـدای س

ً د گرشک شمال او د نوزادو په ولسوالۍ کې دی. )تورنتون(. اوسنۍ  تقریبا

ۀ په نامـ« د گـُـرزان بند»مایلۍ کې  3نقشې دا ځای د نوزادو د شمال ختیځ په 

 ښیي. 

تل د نوزادو د ولسوالۍ په شمالي پولې کې یو کوتل دی، له دې کو گــُـرز :

څخه یو سړک تـېـرېـږي چې له گـُـرز څخه په باغران کې تر مرغابي پورې 

چم گاونډ ۀ نومـېـږي په همدغـ« ـینئگرِز پا» یا « نوی کلی»ځي. یو کلی چې 

په  «گرِز باال»یا « بَـَرنی گـُرز»کې واقع دی.  ۶۴ – 32، 32 – ۴۷کې په 

 . کوتل کې دی

اړخه ورختلي وایي  کله چې سړک صاحبداد خان چې دې کوتل ته له شمالي 

مایل په واټن د یوې نالې په څنډه باندې ۀ له ُمرغابي څخه تیر سي بیا د یو

پرمخ ځي او بیا په دوه وو څانگو ویشل کـېـږي. د ښي الس سړک نیغ په نیغه 

ـې امام رباط ته. ویل سوي چې ئسِر تیزنی ته ځي او له دې ځایه بله څانگه  

 گرز د کوتل د سړک په پرتلې لنډ هم دی.  سړک دی او دۀ دا ښـ

د ښي الس د څانگې سړک مخ په سویل لویدیځ گـُرز ته ځي، دا سړک یو 

ناڅاپه د گـُرز پر کوتل ورخـېـږي. دا سړک په کوتل کې په مارپیچ ډول تللی 

دی، سره له دې چې دا سړک سرځوړې یا شیوه دی خو د هر ډول 
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د کوتل سر ته له دوه مایله واټن   باروړونکو څارویو لپاره عملي دی.

 وروسته رسـېـږئ. 

له کوتله کښته کـېـدل د چړایي د شیوه والي له اړخه هماغه د اوترایي په شان 

سرځوړی دی خو کښته کیدل ټول ټال دوه نیم مایله الره ده. له کوتله له کښته 

کـېـدلو وروسته سړک د متموجې ځمکې پر مخ وړاندې ځي، د آسانتوب له 

 هم دی. ۀ اړخه ډېر آسانه او ښـ

له پینځو مایلو وروسته سړک د دښتې تر بلې څنډې پورې پلن دی او په 

تگاو»ـې یو پراخ ئـې پریمانه کرنه سوې ده. کیڼ لور ته ئاړخونو کې 
۱

دی « 

 او استوگنځي په کې دي چې په گـرز پورې اړه لري.

رغاړه راځي او دلته د ـې تگاو دی چې د سیند د اوبو پئپه شپږم مایل  کې  

ځای ۀ یارډه دی. دلته د ځواک لپاره د کمپ وهلو لپاره ښـ ۵00سیند ارتوالی 

بوټي یا لرگي  –په کې سته، سَون ۀ سته او ډېـر ځای لري. پریمانه واښـ

کـېـدای د چم گاونډ له غونډیو او غرونو راټول سي. یو شمــېــر د ولې او 

 فیټه. ۵۵۷0:  میوو ونې هم په کې سته. لوړوالی

په اتم مایل کې د تیزني سړک د گـُـرز د اوبو له پاسه کیڼې غاړې ته 

 300سته. تگاو یا شنه کرنیزه ځمکه دلته ۀ تـېـرېـږي؛ دلته کومه ستونزه نـ

 یارډه پلنه ده. 

په لسم مایل کې په همدې تگاو کې د سیند د اوبو د بهیر او د سړک تر منځ یو 

یادېـږي. ۀ لی د گـُرز یوه برخه ده خو د غمباد په نامـکلی دی؛ که څه هم دا ک

د ۀ کلي څخه په تـېـرېـدلو سیند ښۍ لور ته کوږوالی مومي او د غرۀ له دغـ

ټیټ گړنگ له ډډې په څرخاني لوري سره کیڼ خوا ته بهـېـږي. سړک ۀ یو

دلته مستقیم دی او له دې گړنگه څخه اوړي، سړک همداسې پرمخ ځي ترڅو 

سیند له بهیر سره مخامخ کــېـږي، دا کلی هم ۀ بل کلي کې د همدغـۀ چې په یو

ۀ د گـُرز یوه برخه ده او د هاغه بل کلي په شان دا هم د غمباد په نامــ

 یادېـږي. 

تیر گړنگ په شان کږېـږي. سړک هم د ۀ دلته بیا سیند ښۍ خوا ته د هاغـ

رمخ ځي، په دولسم مایله پ ۱2هاغه بل په شان له گړنگ څخه تـېـرېـږي او 

                                                 
۱
  - tagao  ژ   -: د لیکوال موخه دلته د اوبو د بهیر تر غاړې سیمې دي 
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مایل کې د سړک ښي الس ته یو کلی راځي. دا کلی هم د گــُرز یوه برخه ده 

یادېـږي. سړک بیا نیغ لوری نیسي او نور له تگاوه ۀ په نامـ« سرغـټـه»چې د 

واټن پورې خالصـېـږي، خو تگاو بیا دلته ښي لور ته د سړک پر الر ۀ تر یو

 راښکاره کـېـږي. 

 ۶00وروسته یو ځل بیا پر تگاو ورننوځي چې دلته بیا  مایلو ۱3سړک له 

ـې کرل سوې او ډېرې لویې لویې ونې لري. له دې ئیارډه پراخ دی او سیمه 

ۀ ځایه یو مایل کښته یو شمــېــر د استوگنې سیمې دي چې د کجکي په نامـ

ځای کې تگاو نور شاه پرېـږدي او کیڼ لوري ته مخ ۀ یادېـږي. سړک په دغـ

ـې د ئخـېـږي. ددې تگاو په اوږدو کې یوه بله الره تللې ده چې شاوخوا  پورته

مالدارو ډېـر قشالقونه
۱

تگاوه تر ۀ دي. داسې ښکاري چې دا الره له همدغـ 

موسی کال پورې تللې ده، خو د فرهاد له تنگي تـېـرېـږي او ویل سوي چې 

 څه ناڅه سخته الره ده. وگورئ : "فرهاد"! )صاحبداد خان(

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې یو لوی کلی دی چې له گرشک  در آباد :حی

 ـې بارکزي او اسحاقزي دي. ئمایله پورته دی. استوگن وگړي  ۱۵څخه 

ځای کې د هلمند له سینده په پښو باندې د پورې غاړې اوښتلو ځای ۀ په دغـ

ه ز کال د جوالی په میاشت کې د میوند ل۱880سته چې سردار ایوب خان د 

 جگړې مخکې ورڅخه کار اخیستی وو. 

ویل سوي چې پخوا به دلته له ماڼوگانو یا کوچینو کیښتیو جوړ پُل هغه مهال 

چې د اوبو د ټیټې سطحې فصل به راغی او دا پُل به هغه ځای کې ۀ جوړېـد

ـمي غاړو تر منځ تنگ یا منقبض سو. ټولې ئجوړ سو چې سیند به د خپلو دا

د شاوخوا له سیمو څخه د کندهار پر لور د شیانو  او هغه قافلې چې د گرشک 

پسونو او نور چې د پلورلو لپاره تللې له همدې الرې تللې. )آی. بي. سي. 

 ییت(

ز کال کې په ډېر بد ترمیماتي حالت کې وو او ښایي نور ۱900دا ډول پُل په 

 (. ۱900ورڅخه څوک گټه وانخلي. )بومي معلومات : 

گرشکه تر دالرامه د دښتـني سړک په اوږدو کې له  حوض مدد )مدت( :

مایله لیرې راځي. دلته له خښتو  2۵ددمې نیولو دوهم ځای دی چې له گرشکه 

                                                 
۱
 - kishlaks of maldars 
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ـې ئفیټ مربع لویه ده او پر سر باندې  2۵جوړه د اوبو یوه زیرمه ده چې 

گنبدي بام دی. ښاغلی ټاډ وایي چې د جنورئ په میاشت کې دلته ډېرې لږ 

پراخ خوړ ډډې ته جوړه سوې ده چې کــېــدای ۀ زیرمه د یو وي خو داۀ اوبـ

وي )آی. بي. ۀ ـې د واورو له ویلي کیدلو وروسته ډېرې اوبـئسي ورالندې 

یو کلی د کندهار او کـُـشِک نخود ترمنځ سړک باندې ۀ نامـۀ سي.( په همدغـ

 کې واقع دی. ۶۵ – 20،  3۱ – 33په 

ک پر غاړه د دمې نیولو یو ځای دی. دلته هلمند د سړ –د نوشکي  گـَـلي چاه :

، د اوښانو څړځای هم سته او سون لرگي هم په کې موندل ۀیو زیارت ، اوبـ

 (۱903کــېـږي. )ایس. ایم. ونلیس 

مایلۍ کې د  ۴یا  3هرات د سړک د شمال په  –د کندهار  گنده چه )چاه( :

ې کلي گرد مایلۍ په ټکې کې یو کلی دی. دد 2۵گرشک د شمال لویدیځ د 

ـې خالصه او یوه ډبرینه دښته ئچاپیره شاو خوا وچه شاړه ځمکه ده چې مخه 

ده چې یوازې د سطحي خوړونو نښو دا پلنه دښته کرښه کرښه کړې ده. 

  کې واقع دی. ۶۱ – ۵۶، 33 – ۴2بل کلی په ۀ )میتلند(. د گنده چاه په نامـ

او وښو جوړو جونگړو یوه د هلمند د سیند پر کیڼه غاړه له خټو  هوجــَـله :

ز کال د فبرورۍ ۱903مایلۍ کې ده. د  ۴ټولگه ده چې د دیشو د لویدیځ په 

خو نورو خلکو موږ ۀ کاوۀ په میاشت کې دلته په دغو جونگړو کې چا ژوند نـ

ته وویل چې ددې ځای خلک د مې په میاشت کې کله چې سیالبونه خالص 

 سي بیرته خپلو مینو ته راگرځي. 

تـېـرېـږي.ددې کلي استوگن ۀ ي له څنگه د اوبولگولو یوه ژوره ویالـددې کل

ـې د کلي ملک دی. )ایس. ایم. بومي ئوگړي بلوڅان دي او درویش خان 

 (۱903معلومات : 

 20دا په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د بارکزیو  جالل الدین :

 ویدیځ کې واقع دی. کورونه په کې استوگن دي، دا کلی د نوزادو په سویل ل

ژ( : د بُست کال ته پر الرې له باال خانې  -ۀ )د محـمد ویالـ جوی محـمد :

ځای نوم دی. ددې ۀ مایله لیرې د سړک له ښي السه په تـېـرېــدلو د یو 2څخه 

سیمې په گاونډ کې نورزیان میشت دي چې په کـېـږدېـو او له درویو څخه 

 جوړو جونگړو کې ژوند کوي. )بیلو(
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 ۱۵0دا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو  سفید حصار :

داسې ښکاري چې دا کلی اوس د کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان( 

 . یادېږيۀ علیزیو د کلي په نامـ

مایلې د سادات د کال د  20: په زمینداور کې د نوزادو د سویل په  سفید کاریز

او یو شمـېـر د اړتیا وړ ۀ و کلی دی؛ له دې ځایه اوبـمایلۍ کې ی ۴شمال په 

 ز(۱893توکي ترالسه کـېـدای سي. )ییت 

لنډي محـمد امین د سړک په اوږدو کې یو  –دا د گالور  سیدان محـمد لنگر :

ز کال د جنورۍ په میاشت کې د اوبو یو ۱903ځای کې د ۀ ځای دی، دغـ

فیټه ژور وو. )ایس. ایم.  2عه او فیټ مرب 2۷00ـې ئلوی ډنډ وو چې لویوالی 

 (۱۹۰3وارډ 

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له گرشکه لږ پورته یو کلی دی. دلته  زمبولي :

تر بولنۍ الندې یوه قطعه وه « وډ بورن»د کندهار له گارنیزیون څخه د تورن 

ژ( اکبر خان  –ز کال د جوالی په شپږمې نیټې د )وزیر محـمد ۱8۴۱چې د 

کسیز ځواک په مټ دړې وړې سوه، اکبر خان  3000الندې د  تر مشرۍ

 ورباندې برید  کړی وو. )آی. بي. سي.(

 2۴ز په کال کې د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې له گرشکه دا د گ سنگین :

کلي نوم دی. دا ۀ مایله لیرې د یو ۷مایله پورته او د شاهبان له سویل ختیځه 

ـې د ټیټې ئي په منځ کې واقع ده چې مخې ته غرني ستوني یا تنگۀ کلی د یو

سطحې پراخه ځمکه غـځـېـدلې ده. دلته یوازې پینځه کورونه دي. )برومی، 

 صاحبداد خان(

 2۶: دا په باغني کې یو کلی دی او ویل سوي چې   سنگوانه : سنگینک

 مالکي کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان(

لیرې دالرام ته د دښتـني سړک په  مایله ۴0دا له گرشک څځه  شور آب :

ځای ۀ اوږدو کې ددمې نیولو یو ځای دی. دلته د پوځ د کمپ وهلو لپاره ښـ

لري؛ ویل سوي چې د کال په نورو ۀ سته.  په ژمي او پسرلي کې پریمانه اوبـ

 ـې تروې دي. )تاد(ۀ ئفصلونو کې اوبـ

د پر ښۍ غاړه د : د هلمند د سین ۶۴ – ۴۴،  3۱ – ۵۵شورکیان :  ښورکیان :

ۀ مایلۍ کې د حیدر آباد مخامخ لوري ته په هغـ ۱۴گرشک د شمال ختیځ په 

ټکي کې چې دا دواړه سیمې یو گودر سره نښلوي او له کندهاره راغلي سړک 
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وي، خو د ۀ ز کال کې په سیند کې لږ اوبـ۱880ته ورځي، یو کلی دی. په 

وې چې له سینده ۀ رې اوبـکال په نورو فصلونو کې ښایي دلته به ډېۀ همدغـ

ـې گرانول. د صاحبداد خان د معلوماتو له مخې ویل ئپورې غاړه اوښتل 

کوچنۍ بـېـړۍ ساتل سوي دي چې پُـل ورڅخه جوړ کړي،  ۴۵سوي چې دلته 

دا پُـل د جون د میاشتې له پیل څخه د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې کارول 

کورونه ودان دي او  ۵00حاقزیو کـېـږي. ویل سوي چې په ښورکي کې د اس

 وي یعنی " پـُـل". )اې بي سي.( « جسر»کیداسي 

ز کال کې په ډېـر بد حالت کې وو او یوازې ۱900ویل سوي چې دا پُـل په 

وي. ۀ پسونه ورڅخه اوښتالی سول. اوس نو ښایي هیڅ د کارولو وړ نـ

 )بومي معلومات(

لمند پر ښۍ غاړه باندې په ز کال کې راپورونه ورکړل سول چې د ه۱9۱0په 

یارډه ارت دي، دلته د سیند  ۴00کورونه ول. د سیند بستر  30ښورکي کې 

ـې ټیټه ده، په سیند کې د اوبو د ئفیټه لوړه ده، لویدیځه غاړه  ۱2ختیځه غاړه 

یارډه پلن، دوه نیم فیټه ژور او د اوبو د بهیر د تگلوري  ۱00بهیر ارت والی 

مایله دی، د پسرلي په لومړیو کې په هر ځای کې له  ۴گړندیوالی په گړۍ کې 

فیټو  8تر  ۷له ۀ سئ اوښتالی ځکه دا مهال د سیند اوبـۀ سینده پورې غاړه نـ

فیټو کې  8فیټه په  20پورې لوړې وې. دلته یوه د جالې بـېـړۍ ده چې 

تنو انسانانو د وړلو  ۱00خرونو او یا د  20آسونو یا  8لویوالی لري او 

مایله هاخوا د گز په کال کې  ۱0لري. ویل سوي چې شمال ختیځ ته  ظرفیت

 هم همداسې دوې نورې بـېـړۍ سته. )هندی کشاف(

فراه د قافلو د سړک په اوږدو کې ددمې  –د گرشک  سیاه اَو : سیاه آب :

ـې ئمایلۍ کې لږ سویل خوا ته  39نیولو یو ځای دی چې د فراه د ختیځ په 

سته او یوازې لږ کر کیله په کې سوې ۀ توگن کورونه نـواقع دی. دلته هیڅ اس

ده او هغه هم لږ واټن کښته ده، خو دا ځای د شډلو او بې کیفیته وښو په لرلو د 

ۀ مایلو په اوږدوالي خپار 2خپل غځون له اړخه د پام وړ دی چې نـېـږدې د 

ۀ د یو دي او دا په خپله د آسونو او کچرو لپاره پریمانه خوراک توکي ورکوي.

مایل په واټن کښته د سیند د بستر له منځه سون توکي ترالسه کـېـدای سي خو 

نور د اړتیا وړ توکي باید له ځانه سره راوړل سي. دلته د دوه وو غونډیو په 

منځ کې د اوبو یو ژور ډنډ دی چې د کمپ وهلو د سیمې د سویل ختیځ په 
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که ورته وگورئ نو دا ځای پر ځایه ۀ نـېـږدې یو مایلۍ کې واقع دی او له هغـ

دښتې باندې مسلط والړ دی، ویل سوي چې هلته یو ژور سوری هم سته او دا 

سوری دومره لوړ دی چې سړی په کې دننه په گام وهلو تلالی سي؛ نورزیو 

موږ ته وویل چې دا سوری مصنوعي یا په الس جوړ سوی دی خو هیڅ 

ـې والړ سي. ددې ځای د ئورې دي توانـېـدلي چې تر پایه پۀ څوک په دې نـ

شمال شپږ مایله هاخوا د سفیدار لوړ غر دی، دا یو ډبرین غر دی چې هیڅ 

 لري. )ییت، اې بي سي.(ۀ او بوټي نـۀ واښـ

: دا د پُرچمن په سویل ختیځ کې له تورو  ۶۴ – 3۶،  32 – ۵8 سیاه بند :

موسی کال سیند شگلنو کاڼو جوړ یو نغل یا د اوبو پوله )آب پخشان( دی چې د 

د تایمني له سیمې او خاشروډ څخه جال کوي. ددې نغل تر ټولو لوړه څوکه د 

کې واقع ده.  ۶۴ – ۱2،  32 – ۴3یادېـږي چې په ۀ په نامـ« شاه غــَـله بابا»

ـې په بې اوبو ئدا ځای له شینیلي او نباتاتو محروم دی یوازې څو ونې 

مخ په ځوړ ډډې نیغ په نیغه په خوړونو کې لیدل کـېـږي. ددې ځای سویلي 

هلمند کې دوبې سوې دي او د نوزادو او زمینداور ولسوالۍ ته د اوبو 

یو د پام وړ یوگړی یا منفرده « نرمۀ کو»برابرولو اساسي سرچینه جوړوي. 

فیټو په لوړوالي په یوازې سر د دښتې له پاسه د سیاه بند  3000غر دی چې د 

ته د شمال له لوري ۀ غرۀ والړ دی. دغـ په بیخ کې، تیزني ته نـېـږدې

السرسی ناشونی دی خو د سویل له الرې دومره په آسانۍ ورختالی سئ چې 

تر ۀ نرمو مخ په ځوړ ډډو باندې د غرۀ که په آس هم سپور اوسئ ددې غر

یو بل غر د باغران د ۀ نامـۀ سره ورختالی سئ. )یوسف شریف( په همدغـ

 کې واقع دی.  ۶۵ – 2۱، 33 – 2۵ مایلۍ کې په 20شمال ختیځ په 

دا د دریو غرنۍ څوکو تر  فیټه. ۴۵00لوړوالی :  سیاه کوه : یا : نار آهو :

ټولو لیرې سویلي ټکی یا اقصی یعنې د سبزک، ماده آهو چې شمالي خوا او 

منځۍ څوکه ده چې پر هامون صبري باندې له لویدیځ لوري مسلطه ده. دا په 

فیټه لوړه ده. په اساسي څوکې کې دوه  ۱۵00 خپل بیخ کې له ځمکې څځه

ـې تر دوه وو نورو لوړه ده او ئستر کاڼي دي. په دوی کې شمالي څوکه 

شمــېــره سرحدي ستنه ددغو څوکو په سویلي  90السرسی ورته ناشونی دي. 

ز کال د سرحدي کرښې د ۱90۴هغې باندې والړه ده او د مک موهن د 

 (۱90۴. ایم. تییت. حکمیت شمالي حد جوړوي. )ایس
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: د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د بست له کال  ۶3 – ۵3،  30 – 32 دیوالک :

کلي کې د ۀ کلي نوم دی. ویل کـېـږي چې دغـۀ مایله کښته د یو ۷۵څخه 

نور ۀ نامـۀ .(. په همدغـکورونه استوگن دي. )آی. بي. سي 200اسحاقزیو 

، چې د خاش د ۶2 – ۵۶، 3۱ – 3۶ځایونه په دغو سیمو کې موقعیت لري : 

 ۵چې د ناد علي د شمال په  ۶۱ – ۵۵، 3۱ – ۱مایلۍ کې دی،  9شمال په 

مایلۍ  3۱چې دالرام د شمال ختیځ په  ۶3 – 28،  32 -22مایلۍ کې دی او 

 . کې دی

کلي نوم دی او ۀ دولت آباد د سړک په اوږدو کې د یو –دا د واشیر  دیوالک :

سته ۀ مایله لیرې دی. دلته د کاریز اوبـ 2۵څخه  د گومان له مخې له واشیر

 سي ترالسه کـــېــدای. )آی. بي. سي.(ۀ خو د اړتیا وړ توکې ورڅخه نـ

: دا د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې  ۶۴ – ۱۷،  3۱ – 20 : پسازارس : هزارَ 

ۀ په سم السي مخالف لوري کې یوه گڼ استوگنې او ښـ« گودِر بارهانه»د 

ده. دا د گرشک د ولسوالۍ په برخه کې شامله ده او په هغو کرل سوې سیمه 

کانالونو په آزاده خړوبـېـږي چې  د بُست په مقابل لوري کې څو مایله پورته 

ورته له هلمنده راغځول سوی دی. ویل سوي چې ددې ځای مهم کلي دا دي : 

ت دوز خالک، زَرس، ُسرخدوز، شاه ماالن او معین کال. معین کال د هزار جف

ـې ئکورونه دي چې وگړي  ۴00په مقابل لوري کې ده. یوازې په زرس کې 

 پوپلزي او بارکزي دي. )بیلو، صاحبداد خان(

ز کال کې په څو راپورونه کې ویل سوي ول چې زرس کلي کې ۱90۴په 

جونگړې د بارکزیو او پوپلزیو او څو هم د فارسیوانانو دي. محمـد جان  ۷0

ـې مشران دي. )بومي معلومات، ئن خان پوپلزی خان بارکزی او نظام الدی

۱90۴) 

کم عمقه سیند پر غاړه د سبزوار ۀ دا یو کوچنی کلی دی چې د یو زرمردان :

ـې نورزي دي. ئنیم مایلۍ کې واقع دی. استوگن وگړي  ۴۴د سویل ختیځ په 

 – ۵8غر د کلي لږ شمال خوا ته په ۀ زرمردان په نامـۀ د کو)امام شریف( 

 . کې واقع دی ۶2 – ۴۶، 32

 ۱30دا په موسی کال کې دوه کلي دي او ویل سوي چې د علیزیو  : ]ده[زور

)صاحبداد خان( د زور کوه غر ددغو کلیو په سویل کورنۍ په کې میشتې دي. 

 کې واقع دی. 
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مایله کوز د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې د  ۱0هندو :  له رودباره ۀ قلعـ

 یمې کنډوالې او ورانې پرتې دي. )میتلند(یوې نسبتاً پراخې س

: د بُست کال ته د تللي سړک په ښۍ  ۶۴ – 2۵، 3۱ – 3۷ جوی سرکار :

لنډ واټن کې یو کلی او یوه کال ده چې له کندهاره پر راغلې ۀ غاړه کې په یو

الرې باندې د باال خانې د لښکرکوټ په شپږمایلۍ کې راځي او دا ځای 

ېـدو مخکې په لنډ واټن کې موقعیت لري. بل سړک لښکري بازار ته له رسـ

ز کال د دسمبر د میاشتې په راپور کې ورڅخه ۱8۷9چې د تورن میتلند د 

کلي ته سړک له گرشکه د مختار له غونډۍ څخه په ۀ یادونه کوي دغـ

راتـېـرېډلو راغلی دی، او د بُست کال ته ځي، ظاهراً دا سړک د باال خانې له 

یو ځای کـېـدلو پرته نیغ راغلی دی او د بیلو په وینا دا  عمومي سړک سره له

ژ(  –سړک د ارغندراب د سیند د بستر پرغاړه همداسې راغلی دی. )والتر 

وخت یوه مډرنه کال شرحه کوي ۀ ز کال کې دا کال د همدغـ۱8۷2بیلو په 

د خپلو بڼونو په منځ کې جوړه ۀ ډېـر نامتو نجیب سړي کال ده او ددۀ چې د یو

ـې د ۀ ئـې لوړ لوړ دیوالونه جوړ سوي دي، اوبـئوې ده او گردچاپیره س

کاریز دي او میتلند وایي چې دا کال یوه مستطیل ډوله کال ده چې دوه برجونه 

حالت کې دي. له دې احاطې دباندې د خدمتگارانو لپاره ۀ لري چې په ډېـر ښـ

رانیو، غلزیو، بلوڅانو ـې د دُ ئپیاده خانې او د استوگنې ځایونه دي او شاو خوا 

کورونه دي او د ځمکوالو ځمکې ورته کري.  داسې ۀ وارۀ او نورو خوار

ز کال کې سردار کهندل خان وروسته له هغې ۱8۴۶ښکاري چې دا کال په 

پسې دا ۀ جوړه کړه چې نوموړي گرمسیل له کندهار سره ملحق کړ او په د

وموړی له کال سره متصل لمسي سردار گل محـمد ته پاتې سوه چې نۀ کال دد

ز کال کې په کندهار کې ۱8۷9د تیول د ځمکو څښتن دی، نوموړي په  

برتانوي دولت ته خپل بیعت او وفاداري اعالن کړې وه. نوموړی د مـحـمد 

ز کال کې د گرشک والي ۱8۴۵صادق خان زوی دی، محـمد صادق خان په 

زنداني کړی وو.  کال )فریر( په محمود آباد کېۀ وو، نوموړي په همدغـ

  )بیلو، میتلند، فریر(

 پای

 

 


