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سیند نوم دی چې د تایمني له ۀ پورې: دا د یو ۶۴ – ۱۱تر  ۶۱ – ۲۴، ۳۳ – ۴۰تر  ۳۱ – ۲۹:  فراه روډ

لري، ورپسې د فراه د ولسوالیو شاهیوان  لوریسیمې سرچینه اخلي او د غورات له الرې د بـهـېـدلو سویل لویدیځ 
  کې تشوي. 1بري هاموناچې ورپاتې وي هغـه په  صۀ هر څومره اوبـ او الش جوین له الرې

په حقیقت کې دا داسې یوه  –ویل سوي چې دا سیند په غورات کې د یوې نرۍ او ژورې درې په منځ کې ځغلي 
تر خواجه ِچشت پورې سړک په پام کې ونیسو چې  «رېتــَـیوَ »له  تنگي لري. حتی که  پرله پسېلویه دره ده چې 

مره ډېـرې دي چې له سینده په پښو باندې د پورې غاړه اوښتلو لپاره ـې دوۀ ئپر لوړې سحطې باندې ځي بیا هم اوبـ
لږ وي. پینځه ویشت ۀ دی، په یوې استثناء چې په مني کې شوني کار دی ځکه دغه مهال اوبـۀ چنداني آسانه کار نـ

ژ(  –ي )ولسوالۍ ژ(  تر فارس -ځای کې چې دا سیند د تیتان له الرې له تــَـیورې څخه )د فراه ۀ مایله کښته په هغـ
ً ناممکن کار دی. څو مایله نور کښته  پورې راغلي سړک څخه تـېـرېـږي له سیند څخه پورې غاړه اوښتل تقریبا

تـېـرېـږي خو دا ځای هم د اوښانو لپاره د اوښتلو وړ پورې راغلي سړک څخه  «سـَـخـَر»له پُرچمن څخه تر سیند 
وروسته سیند د ۀ مهال تیرې سي چې د اوبو سطحه ټیټه وي. له دغـ کوالی سي هغه یا قاطرې چرېــَـدی خو کۀ نـ

ۀ معبر نـ لوی گ څخه په استثناء بل کومتځایه چې موږ خبر یو له پلي ۀ غرونو په منځ کې بهـېـږي او تر هغـ
لري، د سیند دا بهیر همداسې روان دی ترڅو چې د غورات د سیند د الحاق له ټکي لس مایله پورته سیند له پُرچمنه 

و غاړو له کبله ډېر سخت دي. په هغو ړتر سبزواره او نورو څخه تـېـریږي. دلته بیا له سینده اوښتل د سیند د لو
و ځایونه یا گودرونه دي ویل سوي چې د اوبو د سطحې د ټیټوالي په ځایونو کې چې له سینده د پورې غاړه اوښتل

له دوه نیمو تر دریو فیټو پورې وي خو د سیند پلنوالی هر څومره چې له لوړو   د اوبو ژور والی  ـېئکې فصل 
  درو راکښته کـېـږي په چټکۍ پراخـېـږي. 

 وي، میتلند وایي : ۀ هیڅ سړک نـ کې ېد ټایمني په سیم دې داسې ښکاري چې د فراه روډ په اوږدو کې 
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 - Hamun -i- Saberi 
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دوی د "داسې ښکاري چې د فراه روډ په هکله د مخکنیو راپورترانو راپورنه له تـېـروتنو سره مخامخ سوي وي، 
. واقعیت دا دې کله چې سرتیري او  راغلې دهله سویلي لوري  عمومي الره ورته فراه رود دره هغه دره ښیي چې

ـې د پُرچمن ئه همدې لوري واستول سول دوی د فراه روډ له الرې تــَـیـَورې ته ننوتل او بیا توپونه تــَـیـورې ته ل
  ـې نیسي."ئاو نیلي او یا د پُرچمن او َوَرس له الرې مارش وکړ. ظاهراً دا هماغه الره ده چې سوداگر 

سیند نور هم پسې او ویل سوي چې له تــَـیـَورې دباندې وځي روډ  نور  د غور د سیند د الحاق له ټکي کښته فراه
پسرلي او د  دله السه ورکوي او ۀ کې غځـېـږي خو ډېر ژر خپلې اوبـ بسترډبرین شگلن ۀ ارت کـېـږي او په یو

دوبي له لومړیو پرته کله چې واورې ویلـېـږي  د اوبو حجم دغه مهال ډېـر وي نور وختونه د اوبو سطحه ټیټه وي 
په گاونډ کې بې شمـېـره کلي سته چې ددې سیند په اوږدو کې ودان دي او  روډ . د فراهاو له سینده اوښتل ممکن وي

پایله دا کـېـږي چې له سیالبي فصله په استثناء په پسرلي کي، دا سیند مخکې   دي.  ۀپراتـدیخوا ایخوا ۀ وارۀ خوار
وی او له زوره لویدلی وي. د له دې چې الش جوین ته ورسـېـږي په بشپړ ډول د کلیو په اوبو لگولو کې تش س

د لوړې سیمې د  په یوې تنگې درې کېپه خپلو دواړو غاړو کې الش جوین دښتې ته له رسـېـدو مخکې سیند 
مایله پورې دی، ۀ په منځ کې ځغلي. ددې درې ارتوالی په ځایونو کې له نیم تر یو« دشت»عمودي شخو پیچومو یا 

فیټو پورې دی.  له فراه څخه تر الش جوین پورې تللی  ۸۰تر  ۷۰له  او په دواړو غاړو کې د گړنگونو جگوالی
کوالی سو چې په همدې برخه کې د اوبو د بهیر په  اټکلسړک د سیند د غاړو په اوږدو کې موازي ځغلي او 

 دواړو غاړو کې سړک سته. د نورو معلوماتو لپاره وگورئ " الش جوین". )میتلند، اې بي سي.(
 خپلهیو پر بل پسې  وتالرومــَـفــَـرونه درلودل او دغو درې واړو وتـالرې یا درې  کې نو مهالونولرغو پهفراه روډ 

ـې ئـې نیغ پر نیغه ورباندې ورغلي دي. دریم ئتـېـښـتې الره د هاموِن پوزک سیند ته موندلې ده. له دوی څخه دوه د 
 «گک بِـرین»و ُسرخ اۀ ته ځغلـېـدلی دی او د دِ  بیا په دوه وو څانگو ویشل سوی دی او همداسې کښته لویدیځ خوا

نعلبکي دي. یو بل لږ لرغون  پیژندل سويدا دواړه وروستي د لوی هامون د بستر  ی،په نهرونو ورک سوی د
له لویدیځ لوري  شاگــُـليۀ هامون ته د تپـ وتالره ۍخران ته نـېـږدې تــېـرېـږي حال دا چې اوسنۀ کانال تپــ

 ورننوځي. 
د فراه ددلتا د ټیټو یا مسطحو ځمکو پر مخونو باندې د لومړنیو لرغونو 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 
 ویالو د وشمــېــربې  دلي دي، او یا هم د لرغونو مهالونو دـې له ځانه پرېـښـوئاستوگنې د ځایونو د پاتې شونو بڼې 

قشر لري او  هډول د مالگې بریښنده ځالندۀ پاتې شوني په کې لیدل کـېـږي. دا ځایونه ټول په یو غاړو له منځه تللو
علف  –ځمکې ته یوه عجیبه غریبه ژمنۍ بڼه یا ژمنی ظاهر ورکوي. دغې مالگینې سطحې د زمۍ )تریو بوټي 

پاڼو د سپین مالگین قشر له مخ بوټو توربخنو نصواري غوښنو ددغو  شور( بوټې ودې ته امکان برابر کړی دی.
په ۀ سره یو د پام وړ توپیر او تناقض موندلی دی. ددغو سطحو پر مخونو نري نري نعلبکي دي چې د سیالب اوبـ

ـې د ئشین بوټی شین کـېـږي او گردچاپیره  تک« 2بونو»د  کې راټولـېـږي. کله چې دا نعلبکي وچ سي په دوی کې
    خوږ ډول چیله شنه کــېـږي. ۀ غز د گیاه د یو

مایله د چنگک په شان یوه معکوسه  ۸د سیند وروستي  لرغونو مصوبونو ختیځ لور ته بـَـهـېـږي. داوسنی فراه روډ 
ځای کې سیند د ۀ چې په همدغـ دهۀ انحنا جوړوي. ددې چنگک د څوکي ټکی په حقیقت کې د سیند مصب یا خولـ

ورځني  ۱۲۰شمال لویدیځ لوري په نیولو بهـېـږي. له دې کبله کله چې سیالبونه هامون ته رسـېـږي باید د  –شمال 
ان د هاموِن –مایله د سترې ژورتیا سرچینه گرځي  ۸ده چې د سیند وروستي  دلتهباد په غاښونو کې وبهـېـږي. 

 ډېـرپه  هسطح ې لمنېژورکاهلې او  ـې ډکوي. ددې ئژور گرځي چې فراه رود  ډېـرري له ژورتیا څخه ال صاب
ۀ ـې د بابیلون د ولې د ونو باندني زړئدقت سره د غز د بوټي گڼه یا متراکمه وده او د رنگونو بیال بیل ډولونه 

  په ښکال والړې دي. باندې کوي چې د سیند دغاړو پر ژیوۀ راښکونکې بڼه سړي ته ورپه زړ
ـې د راخوشې سویو ئ هډکې خولې سطح د او یاغي سیالبونو چې د فراه روډ ځانگړتیا ده د سیند له خټو يیو ناڅاپ

چې د سیالب زور د سیند له غاړو څخه له ځان سره راوړي دي. له دې چې د  ې دهکړ هځنگلي ونو په کواړیو ډک
له  وي له دې کبلهېـږي همدلته تل د سیند بستر ټینگ کې د شگلن بستر له کبله قطع کـۀ د سیند په خولـۀ سیند اوبـ

 ۹سینده د پورې غاړې اوښتلو امکان سته. له سینده د پورې غاړه اوښتلو بل ځای د سیند د بهیر د لوري برخالف 
 یارډه دی. له دې ۲۰۰د سیند له خولې څخه دوه نیم مایله لیرې یوه جاله ده. دلته د سیند ارتوالی  مایله پورته دی.

ـې کـېـږدۍ وهلې ئکار اخلي چې د هامون په ډډو کې ۀ جالې څخه د هوکت د کلیو اوسیدونکي او رمه لرونکي شپانـ
 دي.
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  - bunnu  :ـې موخه ئده لیدلې. که ۀ دلته ښایي په انگلیسي متن کې ټایپي غلطي سوي وي. ما دداسې بوټې په همدې ډول لیکنې بڼه نـ

Bunny  Grass ـې دئـیني بوټی دی په انگلیسي کې ئوي نو هغه داسې یو ډول کوچنی تـز dwarf fountain grass   اوlittle bunny 
dwarf ژ  –هم یادوي او له یوه تر دوه وو مترو پورې وده کوي. ۀ په نامـ 
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د شگو یوې کرښې د هامون روډ د غاړۍ په ژیو کې غونډۍ جوړې کړي دي چې په غښۍ غاړه کې لوړې او ال 
د سیند په خولې کې یو تنگ او تقریباً غیر  ورجسته دي. د شگو دا غونډۍ په غز پوښل سوې دي. د غز همدغو ونو

 (. ۱۹۰۳قابل نفوذ ځنگلي کمربند جوړ کړی دی. )ایس. ایم. تیت 

شاه »: د موسی کال د سیند یوه څانگه ده چې د یوسف شریف په وینا د  ۶۴ – ۴۰، ۳۲ – ۲۳:   فرهاد روډ

ي او د موسی کال او خاشرودو د سیندونو د د څوکې له نـېـږدو شاو خوا څخه سرچینه اخلۀ د غر« غــَـلــَـه بابا
له ځان سره یو ۀ ې لویې ساحې اوبـډېـرمخکې له دې چې د موسی کال له سیند سره یو ځای سي د  بسترونو تر منځ

لږ شمـېـر کې استوگنې سیمې په ده. ددې سیند پرغاړو باندې یو څو « گــُـرز»ځای کوي. ددې سیند اساسي څانگه 
یوازې د بارانونو پر مهال ۀ ، ځکه د سیند غاړې  معموالً لوړې او مخ په ځوړ یا شیوه دي. په دې ناله کې اوبـسته

مشهور زیارت له کبله ورکړل سوی ۀ بـهــېـږي او اکثراً په دوبي کې په بشپړ ډول وچ وي. دغه سیند ته دا نوم د یو
کي څخه پورته ددې سیند په کیڼې غاړې واقع دی. )یوسف دی چې د موسی کال له سیند سره د یوځای کـېـدلو له ټ

 شریف(. 

 : د فرهاد د سیند په کیڼه غاړه کې یوه دښتـنـۍ سیمه  ۶۴ – ۳۶، ۳۲ – ۲۸د فرهاد دښته : دشِت فرهاد :  فرهاد :
 یو کلی او یو زیارت هم سته. ۀ نامـۀ ده. همدلته په همدغـ

 : وگورئ : سیخ سر فتح خان

 ۶۳ – ۴۵تر  ۶۱ – ۳۰، ۳۲ – ۳۷تر   ۳۱ – ۲۸وگورئ : فیض آباد : :  فیض آباد  

 ۶۱ - ۳۹،  ۳۱ – ۲۸: وگورئ : فیض محـمد :  فیض محـمد 
 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲۰: د هزار جفت د شمال په  ۶۴ – ۱۵،  ۳۱ – ۱۸:  فیض محـمد کلی

: د کندهار او سیستان تر منځ سړک باندې د گرشک له لویدیځ  ۶۳ – ۱۲،  ۳۱ – ۳۷: )چاه کربه( :  گاه کربه
یادېـږي. په ۀ په نامـ« 3کیر بِهۀ چا»دا ځای اوس ښکاري چې د مایله لیرې یو کلی دی. )تورنتون(.  ۷۵څخه 
کې  ۶۲ – ۴۰،  ۳۰ – ۱۰مایلۍ کې په  ۲۲بل ځای په گرمیسر کې د خواجه علي د سویل لویدیځ په ۀ نامـۀ همدغـ

 اقع دی.و
 ۶۲ – ۷، ۳۲ – ۲۸: وگورئ : خاشرود :  گــَـی خان

 ۶۲ – ۷، ۳۲ – ۲۸: وگورئ : : خاشرود :  گج خان 

 دغِ »: دا د فراه په والیت کې د یوې مهمې څاه نوم دی چې د  ۶۱ – ۲،  ۳۲ – ۴۹چاه : ۀ :  گلــ گله چاه
 مایلۍ کې واقع ده.  ۱۵د شمال په « 4دينماناَمدي/ داغ 

هلمند د سړک پر غاړه د دمې نیولو یو ځای دی. دلته یو زیارت  –: د نوشکي  ۶۳ – ۳۷،  ۲۹ – ۴۳:  چاه گـَـلي
 (۱۹۰۳موندل کــېـږي. )ایس. ایم. ونلیس  په کې ، د اوښانو څړځای هم سته او سون لرگي همۀ، اوبـ

مایلۍ کې د گرشک د  ۴ یا ۳هرات د سړک د شمال په  –: د کندهار  ۶۴ – ۱۷،  ۳۱ – ۵۳)چاه( :  گنده چه
ـې ئمایلۍ په ټکې کې یو کلی دی. ددې کلي گرد چاپیره شاو خوا وچه شاړه ځمکه ده چې مخه  ۲۵شمال لویدیځ د 

د گنده دا پلنه دښته کرښه کرښه کړې ده. )میتلند(.  وخالصه او یوه ډبرینه دښته ده چې یوازې د سطحي خوړونو نښ
 . کې واقع دی ۶۱ – ۵۶، ۳۳ – ۴۲بل کلی په ۀ چاه په نامـ
نیم مایله لیرې  ۳۶له واشیر څخه د سړک په اوږدو کې آباد دولت  –: د واشیر  ۶۳ – ۱۹،  ۳۲ – ۲۶:  گاني ُمرغ

د دمې نیولو یو ځای دی. کانولي وایي دا یو کوچنی ځایگوټی دی چې د ټیټو غونډیو په منځ کې یو مخ خالصی 
جاري کوي. سندرز بیا وایي چې دلته د ۀ باندې د رڼو اوبو ویالـ ۲۶ځای دی او یوه چینه لري چې د اکتوبر پر 

لري او د لښکر د پام وړ یوې ۀ پوځي کمپ وهلو لپاره د زغم وړ یا د گوذارې وړ یو ځای سته، په کافي اندازه اوبـ
وي ځکه  کې میاشت په برخې ته خوراک هم برابروالی سي، خو د اوبو په هکله د سندرز دا خبره ښایي د جوالی

د گرشک لور ته تللی سړک له گني  نوموړی په همدې میاشت کې له دې ځایه تـېـر سوی دی. کانولي وایي چې
. نوموړي په گاني مرغ رسـېـږياو دی درې مایله وړاندې ابراهیم جوی ته  یمایله ور هاخوا تیر سو ۴مرغ څخه 

نور د اړتیا ور توکي برابر کړل؛ بله الره چې  ـې غالت اوئمل ډلې ته ۀ د او دوموند  «خیل»کې د اڅکزیو یو 
په جوالی کې د کوچیانو د کـېـږدۍ وهلو خبره یادوي او وایي چې " دلته له کاریزه  سندرز شرحه کوي هغې کې هم

غني مرغ  بَرغني مرغ او  کوزاوس په دې سیمې کې دوه ځایونه دي پریمانه دي" )کانولي، سندرز(. ۀ راغلي اوبـ
 . مایلۍ کې دي ۲۰د شمال په  چې د دالرام

: د خاشرود په اوږدو کې د دالرام او راکي تر منځ یو ځای دی، دا ځای په دې  ۶۳ – ۲۲، ۳۲ – ۸:  گاو میشي
سته. د ۀ ځایونه سته. دلته کوم کلی نـړیادېـږي چې دلته د اوښانو، پسونو او غوایانو لپاره ډېـر څۀ خاطر په دغه نامـ
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 - Chah- i- Kirbeh 
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 - Daghe Namadi 
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندرپه افغان جرمن آنالین 

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

گلستان ولسوالي ورسره پوله لري. )ایس. ایم. بومي  دخاش د ولسوالی پوله له دې ځای سره نـېـږدې پرته ده او 
  .مایلۍ کې دی ۶جغرافیوي موقعیت کې د دالرام د لویدیځ په ۀ بل کلی اوس په همدغـۀ نامـۀ په دغـ(. ۱۹۰۴ معلومات

 ۶۱ – ۵۲،  ۳۲ – ۲۴خوال : گردِن جوال :  ۀـگردنوگورئ : :  جوالۀ گردنـ

 مایلۍ کې واقع  ۱۴کوتل نوم دی چې د فراه د شمال لویدیځ په ۀ :  دا د یو ۶۱ – ۵۲،  ۳۲ – ۲۴:  خوالۀ گردنـ
 ثبت کړی دی. ۀ دی. ځینو نقشو دا د گردِن جوال په نامـ

کورونه په کې  ۱۱۰ کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو  : په زمینداور کې یو ۶۴ – ۵۵، ۳۲ – ۲۱:  گــَـرگک
 . هم یادېـږيۀ دا ځای د کاریِز گرگک په نامـمیشت دي. )صاحبداد خان(. 

فراه د سړک په اوږدو کې د دمې نیولو یو ځای دی. )تییت،  –بکوا  –: د خاش  ۶۳ – ۱۸،  ۳۳ – ۴۴: 5 گرکــي
 . واقع دی کې ۶۳ – ۱۸، ۳۳ -۴۴کلی په ۀ په نامـ 6گرگيجرگي / د (. ۱۹۰۴بومي معلومات. 

 ۶۴ – ۳۸،  ۳۲ – ۵گــُـرما :  وگورئ :: گــَرما 
هرات پر  –ز کال په چاپ کې ویل سوي چې دا د کندهار ۱۸۸۴د ددې کتاب :  ۶۲ – ۳۱، ۳۲ – ۲۱:  گرم آب

الرې په سیاه آو )سیاه آب(  الرې د دمې نیولو هغه ځای دی چې د سویلي سړک الره د هرات سړک ته د فراه له
مایله ورهاخوا پرېـږدي او د شاهیوان له شمالي سړک سره یو ځای کـېـږي. له شاهیوانه واټن  ۴کې له چاه گر څخه 

، د جوالی په میاشت کې ستهمایله. دلته د لښکر د کمپ وهلو لپاره ښه ځای  ۱۸مایله دی او له چاه گز څخه  ۲۰
اوسنۍ نقشې سته. )سندرز(. ۀ فصل کې دلته د خوراکي توکو کمښت نـۀ شان په همدغـ ـې پریمانه وي. همداۀ ئاوبـ

 . گرم آبۀ گرم آب، زیارِت گرم آب او چشمـۀ درې موقعیتونه یادوي : دِ ۀ په دې نامـ
مایله له  ۴۹: د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې یو ځای دی او د اټکل له مخې  ۶۵ – ۱،  ۳۲ – ۱۴:  گرم آو

ژ( محـمد زوم، حضرت علي  –دلته د تودو اوبو یوه چینه ده چې د )حضرت د روایاتو  گرشکه پورته دی.
سته ۀ سوه. شک نـورباندې برکت َوَرولی دی، نوموړي یوه ډبره په خپلې شولگرې یا نیزې ووهله او دا چینه جوړه 

ه شوني ښکاري چې ددې سیمې ډېـرچې دا چینه طبي گټې لري چې په ځانگړي ډول د روماتیزمو لپاره گټوره ده، 
دا ځای د کجکي د په گاونډ کې دې سلفر موجود وي او د تودو اوبو دا چینه ورڅخه جوړه سوې ده. )برومی(.  

 . مایلۍ کې دی ۸سویل لویدیځ په 
 پورې ۶۴ – ۱۵تر  ۶۲ – ۳۰، ۳۱ -۱۵تر   ۳۰ – ۱۵:  گرم سیل

 ددا یوه دریمه درجه ولسوالي ده او هم پورې :  ۶۴ – ۱۵تر  ۶۲ – ۳۰، ۳۱ -۱۵تر   ۳۰ – ۱۵:  گرم سیر

له گرشک او د مارگو له دښتې سره، په  په شمال کې یادېـږي. دا ولسواليۀ هلمند کلی دی چې د گرم سیل پـه نامـ
د « بُست»ت بیسۀ ختیځ کې له چخانسور سره، په سویل کې د بلوڅستان له سرحد سره او په لویدیځ کې د قلعـ

مربع مایله دی او د وگړو  ۸۵۰۰بارکزیو له ناوې او د نهِر بُغرا له ولسوالۍ سره پوله لري. د گرمسیر مساحت 
 . کل سوی دیتنه اټ ۴۰۰۰۰ـې ئشمـېـر 

زکریا، خرکوه، درویشان )علیا او سفلی(، عباس آباد، کیشتي، ۀ د گرمسیر اساسي کلي : شــَــمــَـالن، هزار ُجفت، دِ 
، بَگــَـت )علیا او ۀ، لنډۍ والـۀمیان پُشته )علیا او سفلی(، بِرتکه  )علیا او سفلی(، لکي، سفر، بندِر علیا، لویه والـ

 . نوۀ خان نشین، او قریــسفلی(، لنډی، دیوالِک 
مهم زیارتونه : جـِـلیرگ بابا په شــَــمــَـالن کې؛ مال کابـَـلی صاحب په هزار جفت کې؛ امیر بُلند په درویشان کې، 

ـب په لکي کې، فقیِر سرتور په ِکرتکه کې؛ صالح جان په ِکرتکه کې او ئخواجه َمش په درویشان کې؛ خواجه غا
 . شیخ حسن په سفر کې

 :  ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی وو۱۹۱۲رمسیر په گ
مایلو په واټن له هزار جفته تر رودباره غځـېـدلې سیمه ده او هر کال د  ۱۶۰گرمسیر )گرمسیل( یا )توده سیمه( د 

د هلمند پر درې ډډه لگوي چې په سویل او شمال  برخه هددې سیمې کرنیز شپږو میاشتو لپاره ډېـره توده سیمه وي.
ـې د ریگستان او بلوڅستان دښتې ئـې وچه او شاړه دښته ده، په شمال کې د مارگو دښته او سویل او ختیځ کې ئکې 

ـې ئدي. د گرمسیل په هر ځای کې ددې سیمې د ښـېـرازۍ او گڼ استوگنو سیمو نښې هرې خواته ښکاري. خاوره 
اره چې دا سیمه خپله سمسورتیا او ښـېـرازي بـېـرته لري. ددې لپۀ ـې حد نـئحاصلخیره ده او د اوبو ډېروالی  هډېـر

ۀ ښـ ال ـېئاقلیم  هحکومت ته اړتیا لري؛ او همدا شان د ډېـرو ونو کښـېـنـول به په ښکارۀ تر السه کړي سولې او ښـ
 کړي. 

 قومونه کورونه کلي
 نورزي ۲۰۰ ُشمـَـالن

 بارکزي ادوزي ۱۵۰ کالنۀ ِکرتکـ -لویه ِکرتکه 
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 Garki 
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 - Gergi 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندرپه افغان جرمن آنالین 

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

 ژ

ِکرتکه کوچنۍ 
 ژ-

 بارکزي ۱۵۰ خوردۀ ِکرتکـ

   اسحاقزي ۲۰۰ دیوالک

  ۳۰۰ خان نشین

  ۳۵۰ نوۀ قلعــ

  ۵۰ خیر آباد

  ۲۵۰ تَغز

  ۱۰۰ َملـَـه خان

 بلوڅ بړیڅ ۱۴۰ لنډی بړیـڅ

 نور زي ادوزي ۵۰۰ هزار جفت

  ۶۰ قره کوه )ژ( خره کوه

  ۱۰۰ ِده

 -لوی درویش 
 ژ

  ۴۰۰ درویش کالن

کوچنی 
 ژ -درویش 

  ۲۰۰ درویش خورد

 ادوزي ۲۰۰ کالنۀ میان پُشتـ

  ۱۰۰ خوردۀ میان پُشتـ

  ۴۰۰ لکي

 نورزي ادوزي ۵۰۰ ُسفـَر

  ۱۰۰ بنادر حصار

  ۲۰۰ بنادر

 پوپلزي ۱۰۰ بگټ کالن  ژ -لوی بگټ 

 -کوچنی بگټ 
 ژ

  ۵۰ بگټ خورد

 میسري ۲۰۰ لنډی محـمد امین

  ۱۰۰ دیشو

 بلوڅ بړیڅ ۳۹۰ پَه له لک

 ښایي نور هم وي

  ۱۱۰۰۰ کوچیان

  ۱۶۴۴۰ ټول ټال
 

؛ فهیم خان له گرشک څخه کښته د هلمند له دو ۀز کال کې د گرمسیل  مشر او مسؤول فهیم خان نومـېـد۱۸۸۸په 
 ۵۰۰۰د شپږو کالو لپاره دفتر او دیوان درلود او ویل سوي چې هر کال ورته ۀ آبې څخه یو اڅکزی مشر وو. د

یون لپاره د بلوڅ په دښته کې له شاه اسماعیل کندهارۍ روپۍ تنخواه ورکول کــېـدله. نوموړی د افغان سرحدي کمیس
 مدیر وو.  وړ توکو د برابرولو لپاره د امیر له پلوه د اړتیاسیمې تر هلمند پورې 

ز کال کې د هلمند درې ته له خان نشین او لنډي محـمد څخه کښته تر سیستان پورې د سیستان د ۱۹۰۳په 
ـې ورڅخه وکړه. دوی وکوالی سول چې د شخصي تحقیقاتو له بشپړولو ئَحـکــَـمیت مأموریت راغی او لیدنه 

 ل کړي. وروسته د گرمسیل د ولسوالۍ د ځمکو د سیستم د ادارې په هکله معلومات راټو
هر کانال یا نهر چې د هلمند له د اوبو د هلمند د درې د گرمسیل د سیمې ټولې ځمکې په دولت پورې اړه لري. 

ۀ سینده راغځول سوی د حاکم تر ادارې الندې دی، دا حاکم یو رسمي مأمور مقرروي چې میرآب نومـېـږي او دد
  . ستههم ۀ تر ادارې الندې بل څوک د کوټوال په نامـۀ مرستیال دی. دد

تر ادارې الندې وي. نوموړی « ـَـد خداک»ـې د ئهر نهر په خپل وار په څو څانگو ویشل سوی دی او هره څانگه 
)د ځمکوالو یو ډول دي( ټاکي چې دی د خپلې ټاکل « ِکشت گران»له خان یا ملک سره له سال وروسته یو شمـېـر 

 سوي څانگې برخې کنترول او مسؤولیت پر غاړه لري. 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندرپه افغان جرمن آنالین 

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

، بزگرانو ته «ت گرانکش»ـې کري. ئته ورکوي چې و« بزگرانو»قلبه کوي دوی ځمکه ۀ ځمکه نـ« ِکشت گران»
چې  7( غیرانه۲۰هغو ته په کلني ډول مجموعاً )برابروي او د ځمکې قلبه تطبیقوي، له بلې خوا  تخم، یوغ او سپار

 په اصطالح یادېـږي د نهر د ترمیم او پاکولو لپاره ورکول کـېـږي. « کفشي»د 
ر راځي او د ناخالصه حاصل یو پر اوومه َدَرو( وخت ورسـېـږي دولتي تحصیلدا –کله چې د حاصل د )لـــَــو 

ً د  ۷۰برخه ورڅخه اخلي. همدا شان دا تحصیلدار  یادېـږي. الندني ۀ په نامـ« هفتاد»منه هم اخلي چې اصطالحا
 کسان په الندنۍ شرحې د خپلو حقوقو تر څنگ دغه انعامات تر السه کوي :

 اخلي په َمـن  دنده

 ۱۵ میرآبي

 ۱۲ آهنگر،  نعل ساز

 ۷ کاڼتر

 ۵ سلمان( –حجام )ډم 

 ۲ کوټوال
 

 ي او د ژرندې کار کوي په ورځ کې دوه منه اخلي.ود قلبې لپاره غوایان برابر هغه څوک چې
د بزگر او کشت گر تر منځ ویشل کـېـږي، بزگر یو پر شپږمه برخه اخلي   د غالتو خالصه برخه چې پاتې کـېـږي

دې ډول حل سي چې که موږ په الندې ډول په ویش ستونزه به  او کشت گر پنځه پر شپږمه برخه اخلي. د درمند د
 ـې کړی دی : ئَمونده تولید  ۲۰۰۰د کشت گر یوه بـېـلگه یا مثال راواخلو چې 

 

 نپه م رسـېـدونکې برخه

 ۳۵۵ ددولت برخه

 ۱۵ د میرآب برخه

 ۱۲ د پښ یا آهنگر برخه

 ۷ نجار برخه د ترکاڼ

سلمان  حجام د ډم
 برخه

۵ 

 ۲ د کوټوال برخه

چې د  ـې اټکل ووایوئپه به :  د غوایانو د څښتن برخه
 درمندونه ټکوي ۴قلبې کوي او  ۴ورځې 

۱۶ 

 ۴۱۲ ټول ټال

 ۱۵۸۸ = ۲۰۰۰  -  ۴۱۲پاتې برخه :  

 ۲۶۵ د بزگر برخه

 ۱۳۲۳ د کشت گر برخه
 

په سلو کې برخه  ۱۸په سلو کې او دولت  ۱۳په سلو کې، بزگر  ۶۶په دې محاسبې کې ِکشت گر د ټول درمند 
 خپلوي. 

ـې د خپلې شخصي گټه اخـېـسـتـنې ئخان دا امتیاز لري چې په کلني ډول د اوبو د کانالونو د څانگو له منځه یوه 
« بیگار»نه ورکوي او د وړیا کار « کشفي»ړي او ښایي دولتي مالیات هم له ځان سره وساتي. خان لپاره غوره ک

 مستحق هم دی. 
 میرآب ددولتي مالیاتو یوه بزگري ونډه او کدخدا نیمه د بزگري ونډه اخلي. 

(. اوسنۍ سرچینې د هلمند ۱۹۰۳ورکوي )ایس. ایم. ۀ کښته اکثریت کلي دولتي مالیات نـعلي د هلمند په اوږدو کې له خواجه 
 یو کلی ښیي. ۀ مایلۍ کې د گرمسیل په نامـ ۳د سیند پر کیڼې غاړې باندې د لنډي بړیڅ د سویل لویدیځ په 

 برخه وگورئ.  هد سیمې د نورې شرحې لپاره کوالی سئ د پُشت روډ تر سرلیک الندې نور

 نوربیا

 : گرموشکي

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