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 اقلیم
 ډېـرد سمندر له سطحې څخه د لوړوالي له کبله دی؛ شمالي ولسوالۍ چې  په دې والیت کې اقلیمي توپیر یا اختالف

ددغو سیمو نیمه کوچیان  گلستان په ژمي کې سړې وي او واوره لري؛ او 1باغران، خونای  لوړوالی لري لکه
وگړي خپلې َرمې په دوبي کې ددغو غرنیو ولسوالیو په لمنو کې پیایي، او په ژمي کې گرمسیل ته د تودې هوا د 

لپاره راځي. په دوبي کې د چم گاونډ د برابرولو لرلو له کبله د غذایي موادو او خپلو څارویو ته د وښو او خوراک 
ي برخې هوا ډېـره توده وي او په ژمي کې هوا د پام وړ سړښت لري او د شپې له دښتو له کبله ددې والیت د سویل

 وي.  سړه پرخه تر صفر الندې درجاتو کېهوا  ژمنۍ د پلوه په کې
جوین په گډون ژمی لنډ وي خو تر صفر الندې درجاتو کې ژمنۍ پرخه واکمنه وي او  –په سیستان کې د الش 

ـږي؛ اکثریت وختونه د شمال لویدیځ لوري پیاوړي بادونه چلـېـږي؛ په دوبي ثابته سوې چې واوره هم په کې ورې
د  ۱۵ورځور پورې د مې د میاشتې له  ۱۲۰او ډېـر تود وي، د شمال لویدیځ لوري باد تر  مهاله کې چې ډېـر اوږد

ساعده کړې چې د پورې په خپل قوت چلـېـږي. دغو بادونو، بادي ژرندو ته د کار زمینه م ۱۳سپتمبر د میاشتې تر 
 دې سیمې یوه ځانگړې مشخصه ده. 

د واورو د ویلي کـېـدلو له کبله د مارچ او اپریل په میاشتو کې سیالبونه راځي او ورپسې هوا زښته ډېـره تودېـږي؛ 
ورځنی شمالي باد ودرېـږي د مالریا میاشې په ټوله سیمه کې خپرې سي او ورسره مل د چیچونکو  ۱۲۰کله چې 

ې حرکتو پلنډیو یا باتالقونو شتون دی چې د هامون په ـې د والړو بئمچانو او عادي میاشو وبا خپره سي او المل 
پـېـژندل کــېـږي. د سیستان اقلیم کوالی سو په لنډو ټکیو کې په عام ډول وبایي او مهلک وبولو او د اروپایي ۀ نامـ

 مشربو لپاره له ژمي پرته نامناسبه اقلیم دی. 

                                                           
1
 - Khunai 
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میتلند اخیستی دی او دا به تاسو  ز کال کې۱۸۸۴چې په  الندنی د هوا پـېـژندنې د تعقیب جدول تاسو ته وړاندې کوو
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 :
 

د اکتوبر د 
 میاشتې نیټې

درجات په فارنهایت  د سیمو نومونه
 ورځ

درجات په فارنهایت 
 شپه

 ۳۹ ۷۷ خواجه علي ۱۷

 ۴۳ ۸۲ رود بار ۲۰

 ۴۱ ۸۵ کژه ۲۱

 ۵۵ ۸۴ چهار برجک ۲۲

 ۵۳ ۸۴ فتحۀ قلعـ ۲۳

 ۵۷ ۸۱ پاداه سیستان ۲۵

 ۵۲  کامرانۀ د ۲۶

 ۵۰ ۸۵ دادهۀ د ۲۷

 ۴۷ ۸۸ ابراهیم آباد ۲۸

 ۵۴ ۸۰ هابیلۀ مقبر ۳۰

  ۷۷ تخِت رستم ۳۱
 

ز کلونو پورې د یوې لسیزې د هوا پـېـژندنې د حاالتو یا میترولوژیکي معلومات له بـېـالبـېـلو ۱۹۷۰تر  ۱۹۶۰له  
د افغانستان له میترولوژیکو ستشنونو څخه راټول سوي معلومات د ن. م.  سرچینو څخه تر السه کـېـدای سي :

له همدې سرچینې څخه د فراه له مرکز، زرنج او ز کال. ۱۹۷۱چاپ : کابل  2هرمان، ج. زیلهارت او پ. لالند
جدولونه(. له افغان سرچینو څخه مو  ۳او  ۲، ۱لشکرگاه څخه مو یو جدول را اخیستی دی )وگورئ  –بُست 

ز کلونو د کلنیو کتابونو د ۱۹۷۰او  ۱۹۶۷په انگلیسي ژبه خپریدونکي اخبار کابل ټایمز د  میترولوژیکي معلومات
له مخې اخیستي « د افغانستان کلنۍ» پښتو خپرونو کې  –یستي دي او همدا شان په فارسي ټولگو له مخې را اخ

 دي. 
 

 :ښارگوټي
تنه استوگن  ۱۷۳۷۰تنه استوگن وگړي؛ زرنج :  ۲۹۴۳۰ددې سیمې عمده ښارونه د فراه د والیت مرکزونه دي : 

وټی گرشک دی. د دغو ښارونو په تنه استوگن وگړي. په همدې اندازې بل لوی ښارگ ۲۹۰۹۸وگړي؛ او بُست : 
ز کال کې برتانوي سرچینو ادعا ۱۹۱۲په  الندې وگورئ.ۀ هکله معلومات په راتلونکو پاڼو کې د هغوی تر نامــ

سته : فراه اساسي او مرکزي ټکی دی خو له دې ځایه ښاري ۀ وکړه چې په دې سیمه کې هیڅ ډول ښارگوټي نـ
ـې جوړ کړي دي او څو د بازار هټۍ وال ئو دلته اړولي او مرکزونه او یوازې عسکري قشل ې دهوگړو کډې کړ

 لري. 
 :استوگن وگړي

هغه څه چې د  ـیه وړاندې کړو.ئـې دلته دقیقه احصائسته چې موږ ۀ په هکله ډېـر معلومات په الس کې نـ ود نفوس
البـېـلو قومي ډلو نومونه دي وي دي د هرې ولسوالۍ تر سرلیک الندې معلومات دي او د بـېـسنفوسو په هکله ویل 

 مـد امین پورې اکثریتـحـتر لنډي مـ کې . د هلمند درهلريو کار  ه سرچې پر هماغه مبنا د نفوسو له معلوماتو سر
دي او ډېـری ددوی نورزي دي. ورالندې سیمو کې برالس قوم بلوڅان دي چې له دوی سره ۀ ـې پښتانـئ وگړي

کوي. د دښِت مارگو شمال ۀ هم ځای ورکړو چې دوی مطلقاً په بلوڅي خبرې نــ موږ کوالی سو بړیڅي پټهانانو ته
ـې ُدرانیان دي چې ورسره په کم ئته چې د هلمند د سیند ښۍ غاړې ته لمن غځوي ددې ځای استوگن وگړي اکثریت 

یوانانو شمـېـر کې فارسیوانان )دري ژبي( وگړي هم دي. هرڅومره چې لویدیځ خوا ته ځئ کرار کرار د فارس
حاکم نژاد دی د په شان تل  دۀ ـورباندې تفوق او غلبه مومي. دلته پښتان« 3هوکت»ر هغو چې تډېـرېـږي شمـېـر 

ژ(. ډېـري پښتانه دلته کوچیان، اسحق زي،  –بـېـلگې په توگه د کلیو ملکان او د اوبو د کانالونو ناظران )میر آب 
اڅکزي، او عمرزي دي چې په دوبي کې خپلې رمې لوړو سیمو ته د فراه د اوبو د  سرچینو ځایونو خاشرود ته 
بیایي او په ژمیو او پسرلیو کې وښو لرونکو دښتو او له جگو سیمو څخه کښته لمنو ته راکوزېـږي. په زمینداور 

کورنۍ  ۳۰۰۰نورزي کورنۍ او په بکوا کې  ۵۰۰۰متفوقه دي حال دا چې په پُشِت رود کې او  يکې علیزي برالس
 د افغانستان قومي ویش ته د کتو لپاره وگورئ څلورم شکل. دي. 
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  - Hokat  : ژ - لرغونی نوم دیهوکت د فراه د والیت د الش جوین د ولسوالۍ 
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 : اداره 
ـې په ئپخوا فراه د هرات او کندهار تر منځ ویشل شوې وه او پُشِت رود هم په کندهار کې ورگډ وو، لویدیځه برخه 

ـې گرمسیل او سیستان عمالً مستقل ول. اوسمهال فراه خپل والي لري او په ئورگډه وه : سویلي برخه  هرات کې
 وی والیت دی: سالندې اداري واحدونو ویشل 

 

 شاهیوان الش جوین یا هوکت
 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 
د بـېـلگې په توگه چخانسور د کلونو کلونو په کې خپل اهمیت تر السه کوي مخامخ له کابل سره په گډه کار کوي. 

 کوي.ۀ ړه ورکړه نـتـېـرېدلو سره په فراه کې له والیتي مقاماتو سره راک
ځای کې زېـږېـدلی وو او له ۀ ز کال کې د والیت والي موال داد یو ُسني مسلمان فارسیوان وو او هماغـ۱۸۹۶په 

هماغه قوم څخه وو چې غالم حیدر خان چرخي وو؛ ورپسې منصور خان راغی، دا منصور خان یو وخت د بلوڅ 
ز کال پورې وو. منصور له ۱۸۹۵ – ۱۸۹۴افغان د سرحدي تحدید د کمیسیون )افغان( اسیستانت کمشنر له  –

ز کال کې وټاکل ۱۹۰۳ـې د امیر دوست محـمد خان زوی سردار محـمد عظیم خان په ئکاره عزل سو او پر ځای 
او په فراه کې استوگنه لري.  هخوا دتنـې ئروپۍ  ۷۰۰۰د کال  ته تنخوا ورکول کـېـدله او ویل کـېـږي چېۀ سو. د

  ته مسؤولیت لري. ۀ ـبانو له پلوه اداره کـېـږي او مستقیماً دئولسوالیانې د نا
اشکال. همدا شان وگورئ : د فراه، نیمروز  ۳او  ۲، ۱په تیرو پینځوسو کلونو کې د اداري ویش په هکله وگورئ  

 .او هلمند عناوین
 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 لپاره 

پرمخ ځي. کله چې د جون په میاشت کې د  ورڅخه ترالسه کـېـدای سي چې د کندهار او فراه د سړک له الرې
سول. په فراه کې د ایوب ۀ ایوب خان ځواکونه له هراته وخوځېـدل په دې هکله له کومې ستونزې سره مخامخ نـ

ـې هره ورځ مخ په ډېـرېدو ئتنو جنگیالیو ته رسیدلی وي، او د ځواک شمـېـر  ۹۰۰۰باید  شمــېــرخان د ځواکونو 
تړانگه ده، سره له دې  هدو کې تر گرشک الندې د سیند په غاړو کې یوازې یوه د کرهنې وړپه اوږوو. د هلمند 

ل ورکوي صَمونډه حا ۲۰۰۰۰۰چې دا تړانگه یبروره ده او تر لنډي محمـد امین الندې په کلني ډول دوه سوه زره 
 لري. ۀ خو بیا هم د غالتو اضافي تدارکات نـ
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بنسټه سیمې هم سته لکه د زمینداور، پُشِت ۀ وي چې نورې ښـسد گرشک د ډبالۍ یا د غالتو د سیمې تر څنگ ویل 
مالگیر، هزارجفت او مله روډ او گرمسیل سیمې. نورې لکه موسی کال، څاروان کال، دو آب، زوار شهر، نوزاد، 

ز کال ۱۸۹۳خروارو غالت لري. د ښاغلي یتس د راپورونو پر بنسټ په  ۳۰۰۰تر  ۸۰۰خان. هره یوه سیمه له 
په ستر مقدار تدارکات چمتو کړي. د همدغو  کې د خاش او فراه روډ َدرو ډېـر حاصل ورکړی وو او کوالی سي

روستیو وختونو کې فرمان ورکړی وو چې په گرشک کې دې تل راپورونو له مخې موږ پوهیـږو چې امیر په دې و
 مونډه غالت زیرمه وي.  ۴۰۰۰۰مونډه او په فراه کې دې تل څلویښت زره  ۶۰۰۰۰شپیته زره 

 

 بیانور 
 

 د افغانستان سیاسی
 او تأریخي ژورنال

 
 

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