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د هامون اصطالح د سویلي افغانستان د وگړو په منځ کې د کم عمقه جهیل یا جبه : ۶۱ – ۲۰،  ۳۱ – ۳۰: هامون
بستر او کښته ننوتلې ځمکې ته ویل کـېـږي چې د ۀ زار په معنی کاَرول کــېـږي. دا نوم په مشخص ډول د سیند هغـ

 ورته ورلویږي. ۀ د غرني سیستم ټولې اوبـۀ د غر افغانستان د سویل د بابا
ـې په فارس کې ده. هماغسې چې ډگروال مک موهن سرحد بندي ئد هامون یوه برخه په افغانستان او بله برخه 

کړې ده د هامون د ویش کرښه له شـَـلگامي څخه د تخِت شاه د غرپوزې )کوهپوزه( له پای څخه د بندان په غرنۍ 
 ـې د فارس ده. ئکوه پورې ځغلي. ددې کرښې شمالي برخه د افغانستان او سویلي برخه لړۍ کې تر سیاه 

تر ټولو  او حده د مخروط بڼه لريۀ سطحې یوه لویه برخه ده چې تر یوکښـیناستلې  دهامون د ځمکې : بڼه یا شکل
ندونه په څانگو ویشل ـې لږ و ډېر درې نور کوچنې سیئـې په سویل کې او په شمال کې له بستر څخه ئلوړ ټکی 
ـې « ئاشک»شمال ختیځ لور ته او « هاموِن پوزک» شمال لور ته،«  بري هاموناص» یعنې څانگې کـېـږي. دا

 شمال ختیځ لور ته ځي.  –ختیځ 
سو ترالسه کوالی، ځکه هرکال دا لویوالی د ۀ ـیاتو په ویلو سره کومه عملي موخه موږ نـئد هامون د جز: لویوالی

درې یادې شوې کوچنۍ څانگې ظاهراًمخکې له دې چې  بونو او اللیمي شرایطو له کبله بدلون موموي.سیند د سیال
ز کال ۱۸۹۷لویې ځمکې کښیناستلې برخې یا لگن ته خالصه کړي په اوبو ډکې وي. په د خپله مخه سویل لور ته 

لیدلې وې چې دا ۀ جگړن برازییر کریگ د هامون وروستنۍ یادې سوې برخې کې دومره ډېـرې اوبـ –کې جراح 
د  لمنهد سیالب  ز کال کې۱۸۹۶جهیل اړولې وه. په ۀ ـې د یاد سوي کال د اوو میاشتو لپاره په یوئټوله سیمه 

ي برخه دومره ډکه وه چې ز کال کې د کښیناستلې ځمکې سویل۱۸۹۵کوهک د بند عرض البلد وو حال دا چې په 
یادېـږي( او گودزیرې ته ۀ ـې له ژیو را اوښتې وې )وروستۍ سویلي برخه د شیالگ په نامـۀ ئویالی سو اوبـ

معموالً د آگست په میاشتې کې کښـېـناستلي خو ان د نوامبر تر میاشتې پورې د ۀ لویدلې. په دغسې شرایطو کې اوبـ
، سړک ورک وو. په دې وروستیو کلونو کې ۀښکاریدۀ جهل په منځ کې نـ لویدیځ لوري سړک تر بارینگ پورې د

ـم لپاره وچې سوې دي. له دې ئۍ برخې د داډېـراو ددې ستر لگن بستر  راغلي ديۀ سویل لور ته ډېـرې لږ اوبـ
  .ی دیتصور کړ ناسمځای په خپل شکل او اندازې کې  یو نقشو په خپلو چاپونو کې داېـرده چې ډهمدې کبله 
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چې دا بدلون رامنځته سوی بلکه د اوبو تر پوښښ الندې سیمې کې، د اوبو اوښتون ددې المل سوی دا نه یوازې 
ـمي جهیل باندې ئچې د اشک سویل لوري ته ان د چخانسور تر دیوالونو پورې غځون ومومي او اوس د اوبو په دا

 اوښتی دی.
مدغسې بدلون رامنځته سوی دی، نیزار د هامون یوه برخه ده بیا هم د بدلون په هکله ووایو چې په نیزار کې هم ه

او اساسي لگن یا د ځمکې لوی ناست ځای دی چې دا ځای له خپلو دوه وو ختیځوالو څانگو سره نښلوي. له دې 
ز کال کې بومي خلکو ۱۹۰۳سیمې څخه د میتلند او پیکاک له راتگ وروسته دای ځای دومره وچ سوی دی چې په 

ي او له لدي لرۀ نـۀ وخت کې هیڅ اوبـۀ ته وویل چې ددې ځای ځینو برخو خو ان د کال په یوجگړن ونلیس 
چې خالص دی.  کـېـږينصرت آباد او فارسي سیتان څخه تر الش جوین پورې راغلی سړک دا دی پینځه کاله 

وچ وي او دا د  څو پرله پسې کاله کـېـږي چې کلونه یي ځکه دا دوکړدې کې به یو څه مبالغه هم خلک ښایي 
په خټو او  باید یو څه ښایسته الره سړی د ژمي پرمهال  همدغو وچو کلونو نښې دي. ډگروال مک موهن وایي چې

 ( وکارول سي.1او د سیالبونو پرمهال ښایي )توتینونه چقړو کې الړ سي
جوړېـږي( او د غز  ز کال مخکې توتینونه یا جالې چې له مزري )یو ډول نی وزمه بوټی چې بوریا ترې۱۸۸۵له 

له څانگو څخه جوړېـدل کارول کـېـدلې دا ډول جالې په پسرلي او دوبي کې د اتصاالتو د وسیلې په توگه کارېـدلې 
درویو یا نیونو پوښلی وو او خلک ورسره عادي سول  په دنگو دنگو حال دا چې په مني او ژمي کې به دا ځای 

مي. همدا اوس د هامون ډېرې برې په درویو پوښلي دي. کله چې چې د هغوی په پریکولو سره خپلې الرې ومو
وچې سي خلک دا دروي سوځوي او په دې سره نوې نــَـودې راشنې کـېـږي او د پووندې لپاره ښه ځای ورته ۀ اوبـ

شتون ددې المل سو چې د خلکو په ۀ ز کال د وچکالۍ پرمهال ول چې ددغو ډول بوټو نـ۱۹۰۲موندل کــېـږي. د 
 ۀ.اوو څاروي هالک سي، مالدارانو په همدغو بوټو حساب کاوزره
ـې ارتوالی وو ئمایله او له لسو تر دولسو پورې  ۱۵ز کال کې ویل سوي چې د هاموِن پوزک اوږد والی ۱۸۸۴په 

و د هامون د کومې دننه کښیوتلي برخه کومه ټوټه اۀ کښتۍ سته او نـۀ او ښایي اوس هم په همدې اندازې وي. دلته نـ
چې ۀ ونیسي. کومې هغه اوبـ« د اوبو مرغان»کاروي چې کبان او غلنۍ « ژ –جالې »د سیمې وگړي )توتینونه( 

دي  جهیل ته ورلوېـږي خو له هغه مهاله اوس ډېر کلونه تیر سويۀ خاشروډ او خوسپس روډ ته پاتې کـېـږي دغـ
، د سیخ سر کانال د تخِت شاه د لویدیځ د غرپوزې چې د هلمند خپلوسر یاغي اوبو د سیخ سر کانال ته شا کړې ده

روِډ »انال ته بدل کړی دی چې اوس د مصنوعي کۀ یودغو اوبو خپل لوری په الس جوړ سوي ۀ. پر لور بهـېـد
پَریون

او  ۱۹۰۴بري د پاکو او رڼو اوبو یو پلنوالی دی چې په اله الرې د هامون بستر ورلوېـږي. هاموِن ص« 2
ۀ د یوۀ بري شاه په نامـابري خپل نوم د صامایل مربع ساحه پوښلې وه. هامون ص ۲۲۵ـې تر ئز کلونو کې ۱۹۰۵

ز کال د وچکالۍ پر ۱۹۰۲ـې تر اوبو الندې دی. خو د ئلرغوني ښارگوټي له پاتې شونو څخه اخیستی چې اوس 
 محال دغه پاتې شونې دلیدلو وړ وې. 

ـې تر ټولو ژور ځای دی له همدې کبله ده چې دلته ئونو کې دا د هامون د کښته ننوتلې پراخې ځمکې په ټولو ځای
هڅه « 3سیدانو»فیټه وای او  ۱۵ز کلونو کې د اوبو ژوروالی لږ تر لږه باید ۱۹۰۵او  ۱۹۰۴سته. په ۀ دروي نـ

مایله ارتوالی لري  ۲سویل خوا ته یو تنگ معبر دی چې « غوچۀ کو»د کړه چې ورڅخه پورې غاړه واوړي. ۀ ونـ
سره نښلوي. د ۀ په دواړو خواوو کې د نیزارونو ستر بسترونه دي، دا معبر دغه شمالي جهیل له سویلي هغـاو 

بري لویدیځ ته یو پراخه له جغلو او کاڼو ډگه شیوه لوړه سطحه ده او دا شیوه والی په نرمۍ سره جهیل اهاموِن ص
بري هامون خپلې اښې کې انقطاع مومي. صته راکوز سوی دی خو یو ناڅاپه د گړنگونو په ښې په نښه سوې کر

بري هامون او د پوزک هامون  د هامون په ټولې سیمې کې اد فراه او هاروت له روډونو څخه اخلي.  صۀ اوبـ
 ــمي ژوروالی لري. ئسطحې دي چې د اوبو دا نۍیوازې کښیناستلي ځمک

ـَمیت په کمیسیون کې له مک موهن کلونو په ترڅ کې د َحـک ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳سروې کوونکی ښاغلی تییت چې د 
 بدلون په الندې الندنۍ شرحه راکوي.  یسره ملتیا کوله موږ ته د اوبو  رښتون

ز کال د فبرورۍ په میاشت کې( سیستان ته ورسـېـدو هامون وچ وو، له دې سره موږ ۱۹۰۳کله چې موږ د )
لړۍ په سترگو ووینو. د فبرورۍ د میاشتې په  وکوالی سوای د هلمند د سیالب په اوبو د هامون د بیا ډکولو حقیقي

پای کې سیالب راغی او دا به موږ هغه نیټه ومونو چې د اوبو د سطحې جگوالی پیل کـېـږي. د مارچ په پای کې د 

                                                           
1
  - tutins :  ـې ئدغو پیرنگیانو چې دغه راپورونه لیکلي دي په سیمې کې له داسې شیانو سره مخامخ سوي دي چې په انگلیسي کې

ـې هماغه سیمه ییز نوم ورته کارولی دی. لکه دغه د توتین نوم. توتین په انگلیسي کې یو ډول زهري ئدی درلودلی، نو ځکه ۀ ورته نوم نـ
دي. دا کار ددې ټوک په څوڅو ځایونو ۀ پیدا کـېـږي خو دلته د ډگروال مک موهن موخه هاغه زهر نـ بوټی دی چې په نیوزلند کې ډېـر

ـې هماغه ئـې د راتلونکي پاراگراف له مخې معلومیږي او موخه ئکې سوی دی. توتین ښایي د همدې سیمې د وگړو یو لغت وي چې معنی 
 ژ–جاله ده. 

2
 - Rud -i- Pariun 

3
  - Sayyids ـې کوم سیدان یا سعیدان دي. کله ناکله دوی دري پښتو او بلوڅي لغات هم کارولي دي.خو ئسوم چې موخه ۀ : زه دلته پوه نـ

 ژ -دا سعید ده  
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سیمې تر اوبو الندې وې، او د پوزک هامون یوه برخه د خاشروډ د سیالب « نیزاِر کاریکار»بري هامون او د اص
وې یله کښینوتلې برخې )بستر(  په موزو کې دو الندې سوې وه. تر دې دمه بیا هم ممکنه وه چې په اوبو تر اوب

بیا د اپریل د میاشتې د اپریل د میاشتې له منځنیو ورځو   ژۍ څخه بلې ته چې پر بستر باندې راخوره وه تیر سو.
پایه پورې ډېر باران وورېـد، او د هلمند راپورته کـېـدل هماغسې ثابته ول. اوس سیالبونه پیل سوي او پر تر 

 ـې تر تهدید الندې نیولي دي. ئکرنیزو ځمکو را اوښتي او د غالتو پټي 
ۀ نیټې د هامون له اساسي سویلي برخې د سړک له الرې تر بارینگ پورې الړو چې د کو ۳۰موږ د اپریل په 

ۀ مایلۍ که والع دی، زموږ د الرې په اوږدو کې د مایل د ثلث په اندازې ځمکې باندې اوبـۀ خواجه د شمال په پینځـ
اوبو راپورته کـېـدل ددې المل سول چې هامون هم راپورته سي. د وې چې ورڅخه تیر سوي وای. په هلمند کې 

ر دوه فیټو پورې په اوبو کې پټه وه پرځمکې باندې د هغه ځمکه چې بیخي وچه وه د مې د میاشتې په شپږمې نیتې ت
 خواجه پورې وه چې ټوله په اوبو کې پټه وه. ۀ اوبو لمنه په سویل لوري کې د هامون اساسي برخه تر کو

وایي چې هامون د هر ډول وحشي ۀ ز کال کې کله چې د گولدسمیت مأموریت له سیمې څخه تـېـرېـد۱۸۷۲په 
په ۀ لیدلی وو خو نـ شمــېــرک دی. خو ډگروال مک موهن که څه هم ددغو مرغانو غټ مرغانو په شور او شر ډ

سو غورځوالی چې ښایي له مک موهن ۀ ـې یادوي.دا احتمال هم له پامه نـئچې گولدسمیت  شمــېــرهاغه حیرتناک 
مرغانو د ژوند مخکې ورکړل سوې شمـېـرې یو څه له حده وتلې شمـېـرې وي او یا دا چې په دې سیمې کې د 

 کولو کچه لږ سوې ده. 
ژ( پورې "  –له چنگیزه نیولې تر نادر )افشار  په الس مخکې له دې چې د افغانستان سویل د تباهگرو فاتحینو

له ځانه د وینو او سرولمبو کرښه پرېښودله"  ېـئتیاتر کې  خونړي وران ویجاړ او له استوگنو تش سي چې " په دې
سته خو د مخ په ودې ۀ لیو باید ټول هامون پوښلی وو. که څه هم د ښارگوټو نښې نـکه ښارونه نه ول خو ک

ځمکه کارول سوي وي. له همدې امله ده چې د سیند  هښارگوټو د مالتړ او اړتیاوو د پوره کولو لپاره  باید ډېـر
خړوبې کړي. له دې ددې پر ځای چې په هامون کې هسې بې گټې ولوېـږي او تخبیر سي باید ډېـرې سیمې ۀ اوبـ

هغه  سته چېۀ کبله که په راتلونکي کې د هامون د سیند سیستم له علمي نظره د انسان په خدمت کې سي شک نـ
 چې ددې سیند په بستر کې بهیږي دا سیمه به بیرته خپلو لرغونو ابعادو ته راوکاږي. ۀ اوبـ

 ۶۱ - ۴۵،  ۳۱ – ۳۰: هامون: وگورئ: هاموِن پوزک 

  ۶۱ – ۲۰،  ۳۱ – ۳۰هامون :: وگورئ: صابريهاموِن 
دا هغه سیند دی چې د صابري هامون له : پورې ۶۲ – ۵۲تر  ۶۱ -۱۱، ۳۳ -۳۳، تر  ۳۱ – ۲۴: هاروت روډ

وروستۍ شمالي څنډې څخه د هلمند بستر ته ورغورځي. ددې سیند پورتنۍ برخه به د هرات په توگ کې د 
کاه له ولسوالۍ څخه په تـېـرېـدلو له یو بل سیند سره یو ځای ۀ سیند د للعـ تر عنوان الندې شرحه سي. دا 4اَدرسکند

د َدرو له اوبو جوړ سوی او له لویدیځ لوري  کـېـږي، دا سیند د غرغري سیند دی چې د سربیشه او دو روح
 هاروت روډ ته ورلوییږي. 

 مایله پورته ۸ـې له دلتا څخه ئته او بل  مایله د هاروت شمال ۱۶ې ـئ هاروت په دوه وو کانالونو ویشل کـېـږي یو
مایل په ارتوالي ده لکه د فانې یا پاڼې په ۀ . د دښتې یوه ځمکني مقطع چې د شپږو مایلو په اوږدوالي او د یودی

د دوه وو مفرونو له خپلې مخې ورپسې دا دواړه څانگې جال ساتي. څخه شان ده چې دا دواړه څانگې له یو بل 
 و خواوو کې غیر لابل اشتباه گرنگونه دي هامون ته اړوي. الرې چې په دواړ

سروې کوونکی لدیر/لادر شریف چې د دښتې له څو مولعیتونو څخه د هاروت د سیند انشعاب له پاسه لیدلی دی 
گړنگونه د ختیځ او لویدیځ په خواو کې کوچني کـېـږي او بیا په ال نور که وگورو وایي چې وړاندې شمال لور ته 

 لهظاهراً د رس  به د دښتې بسترـې هاروت روډ بهیږي. ئالي تر یوې تنگې دښتې راتاویږي چې په منځ کې لوړو
علف شور »و په ځینو ځینو ځایونو کې د د ډېرې مالگینې ښورې نښې ښیي او د دښتي غز او د زمۍ خخاورې وي 

 چې دلته د اوبو بهیر راځي.  بوټي لږ لږ په کې ښکاري. په خپله د غز د بوټو کرښې په څرگنده ښیي« آب
هر  نوموړیچې د آتش خانې غرونه چې  ملک دی ویل چې   «5لپای»د ددلتا  یا د درویش حسن زوی چې د روډ 

 . يمایلۍ( کې د ۸فرسخۍ ) ۲پسرلی خپل پسونه هلته لیږي د سیند د لویدیځ په 
 (۱۹۰۴لپای. )ایس. ایم. تییت. : ه وگورئد سیمې یا د روډ د دلتا په هکله د ال نورو معلوماتو لپار« لپای»د 

 خاشروډ: وگورئ: حسن
له گرشکه تر دالرامه ددښتـني سړک په اوږدو کې له : ۶۳ – ۴۲، ۳۲ – ۶: سن جیالنح –سنگیالن : حسن گیالن

دلته په ندرت دي او ۀ . زموږ په باور اوبـمایله لیرې راځي ۱۲چې له دالرامه مایله لیرې یوه کال ده  ۶۳گرشکه 
 . ښیيۀ اوسنۍ نقشې دا ځای د سنگیالن په نامـک توکي. اهمدا شان خور

 سیخ سر: وگورئ: (حسن خروټ) 6حسن خروط
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

ني سړک په اوږدو کې ددمې نیولو دوهم ـله گرشکه تر دالرامه د دښت: ۶۴ – ۲۰، ۳۱ – ۵۵: )مدت( حوض مدد
فیټ مربع لویه ده  ۲۵و یوه زیرمه ده چې مایله لیرې راځي. دلته له خښتو جوړه د اوب ۲۵ځای دی چې له گرشکه 

وي خو دا ۀ گنبدي بام دی. ښاغلی ټاډ وایي چې د جنورئ په میاشت کې دلته ډېرې لږ اوبــې ئاو پر سر باندې 
ـې د واورو له ویلي کیدلو وروسته ئسي ورالندې  کــېــدایخوړ ډډې ته جوړه سوې ده چې  پراخۀ زیرمه د یو

 ۳۱ – ۳۳یو کلی د کندهار او کـُـشِک نخود ترمنځ سړک باندې په ۀ نامـۀ سي.( په همدغـ وي )آی. بي.ۀ ډېرې اوبـ
 کې والع دی. ۶۵ – ۲۰، 

سي له دې  کــېــدایمایلۍ کې یو کلی دی،  ۱۵د فراه د ختیځ په : ۶۲ – ۲۰، ۳۲ – ۱۳: حوض کازو: حوِض کالو
او د اړتیا وړ توکي ترالسه کړو. لرگي پریمانه دي. دلته یوه ۀ کسانو لپاره اوبـ شمــېــرڅخه د لږ  ۲۰۰۰ځایه له 

دل ناشوني دي. )آی. ېـرـېـچې د سیالب پر مهال ورڅخه ت ده گرشک پر سړک والع –دا ناله د فراه  ،لویه ناله ده
 . ته نیږدې دی« خیرآبادۀ گردنـ»دا کلی (. ۱۸۹۳بي. سي. 
 ناد علي: وگورئ: حیات خان

 بندِر کمال خان: وگورئ: هزار

 ۶۴ – ۱۷،  ۳۱ – ۲۰: زارس: وگورئ: هزارس 
هزار جفت د هلمند له ډډې یوه لویه پراخ  فیټه. ۲۳۶۰: لوړوالی: ۶۴ –( ۹ – ۱۵، )۳۱ –( ۶ -۱۰) : هزار ُجفت

دا سیمه د هلمند او د نیو گړنگونو یو ډېره لویه سیمه ده "یعنی ــې سویل لوري ته ددښتئلمنې سیمه ده او له بلې خوا 
ژ"، هزار جفت په دې معنی ده چې دا ځمکه دومره لویه ده چې  -دښتې د گړنگونو تر منځ په خپل ارتوالي پرته ده

دي چې له سینده ۀ ورباند د اوبو کانالونه راسپار يـې زر جوړې غوایان په کار دي. له هر لورئد للبه کولو لپاره 
ـې له درویو یا نی څخه جوړې ئکې پینځه استحکامي کلي دي چې گرد چاپیره ـې ورته راکاږلي دي، دې سیمې ئ

 – ۱۲،  ۳۱ – ۷. د هزار جفت اوسنی کلی په دي چې بیالبیال لومونه په کې استوگن ديسوی جونگړې جوړې 
 . کې والع دی ۶۴

ز کلي کې ژوند کوي. ـې دلته د دې سیمې په لوی او بنسټیئهزار جفت د آزاد خان جاگیر یا تیول دی چې کورنۍ 
ـې یو یو بُرج دی او یو بل بُرج د کال د دروازې پر ئکور یوه څلورڅنډیزه یا مربع کال ده چې په هر گوټ کې ۀ دد

خان د راپور پر بنسټ ددې سیمې د  داد او نورزیو دي؛ د صاحب« ادوزیو»سر دی. نورې کال گانې چې سته د 
 کورنۍ دی.  ۵۰۰ شمــېــروگړو 

ورانې ویجاړې کنډوالې کې  شمــېــرغټ  پهت فوق العاده ځانگړتیاوې ددې سیمې کرنیزې ځمکې او د هزار جف
ـې د ئ شمــېــرددغو پاتې شونو یو هرې خوا ته خورې ورې پرتې دي.  باندې دي چې ددې سیمې پر سطحې

 پر سر راپورته سوي ديچې د مصنوعي غونډیو استحکامي موادو نښې دي  د ـېئلرغونو مهالونو دي او پاتې نور 
مهاجرو الوامو د لنډمهالو استوگنځیو پاتې شونې دي چې په خپلې د ـې یوازې ئخو له ظواهرو ښکاري چې اکثریت 
او یا که په اغلبو متکررو حاالتو کې ورته وگورو ددوی په منځ کې د خپل  يخوښې له یوې سیمې بلې ته تللي د

 ایخوا کډه سوې دي.  ې خواره د اختالفاتو له کبله دمنځیو دښمنیو له الرې او له ځمکوالو س
مخ په نړېـدو دیوالونو نظم، لویوالي او د جوړېدو ډولونو ته  په ځیر وگوري یوازېنی توپیر چې له  ،که څوک ددغو

موجودو مؤلتو استوگنځیو څخه لري دا دی چې دوی خپل دیوالونه او مخې له السه ورکړي دي. دا په چوکاټونو 
د ُرس د خاوري او میده میده وښو له گډولې یا ترکیب څخه ورته  څخه ز د څانگو جوړ دي چې له دباندېکې د غ

ـې له ځانه سره وړلی سي، له ظواهرو ښکاري چې ددغسې دیوالونو وړلو ته ئاو په آسانۍ  دی سوی یو پوښ ورکړ
د پر غاړو پریمانه موندل کـېـږي. )بیلو، ده ځکه دا مواد په هره اندازه چې ورته اړتیا وي د سینۀ کومه اړتیا نـ

 صاحبداد خان(
خروارو غالتو د ساتلو ظرفیت لري.  ۲۰۰۰په دې سیمې کې د غلو دانو لپاره  یو حکومتي گودام سته چې د 

 (.۱۹۰۵)بومي معلومات 
 

 نوربیا
 : هلمند

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

 لوستی شی.

                                                                                                                                                                                
6
ید ټایپي تیروتنه وي او دا خروټ ـې د انگلیسي متن مخې ته د نورو ټولو نومونو په شان په عربي الفبا خروط لیکلی دی چې بائدلته  -  

 ژ -دی. 
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