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 : وگړي

ز کال کې د فراه روډ د اوبو د دایمي کمـېـدلو او قطع کولو له کبله ددې سیمې نیمایي وگړي فارسي ۱۸۸۴په 
کورنۍ وې  ۱۰۰۰سیستان ته مهاجر سول او ال تر اوسه روان دي. هغه مهال ددې سیمې د استوگنو وگړو شمـېـر 

چې عمدتاً دراني اسحاقزي له یو شمــېــر تاجیکانو او د پوپلزیو څو کورنۍ او یوه یا دوې د هندوانې کورنۍ وې. 
ـې په ئز  کال کې د سیستان د مأموریت غړو له دې سیمې لیدنه وکړه د وگړو شمـېـر ۱۹۰۴ – ۱۹۰۳کله چې په 

 نو شمـېـر د نورو هغو په پرتلې یو لږ څه جگ سوی وو. همدغو یادونو شویو حدودو کې وو. خو د تاجیکا

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 ویشل سوي دي. محـمد حسن خان په سمور، درگ او لفتان کې دی؛ حال دا 

عبدالوهاب او خیرآباد او دومبولي پوپلزیو نیولي دي. د ځمکو ۀ د خان خپل ځانته جوین  ساتلی دی. پنجدچې صم
څښتنان د دولت د مالیاتو له وضع کولو وروسته د حاصل یو په دریمه برخه اخلي چې د ټول حاصل یوه په پینځمه 

ـې کروندگر اخلي. که کروندگر خپله ئه برخه کـېـږي. کله چې ددولت او د ځمکوال برخې ورکړل سوې پاتې برخ
ځمکه په اجاره ورکړي وي د دولت او 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 ټوله عالقه داري محـمد حسن خان ته د 

ددې برخې یوه په دریمه د گلزار خان زوی ته ورکړې ده؛ د حسن خان ټوله ۀ د ل سوې ده؛جاگیر په ډول ورکړ
 ۸۰۰۰برتانوي کرنسي ده. پر دې سربیره نوموړی د کال  ۵۰۰۰کندهاري روپۍ =  ۱۰۰۰۰تخصیص سوې مالیه 

پاره هر کله چې غږ ورباندې وسي د خدمت لۀ تنه سپار ۷۵کندهارۍ روپۍ مستمري اخلي. دی مؤظف دی چې 
 چمتو کړي."
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 :  سرچینې

هغه مهال چې د سیستان لگن په وچې کې راگیر سمندر وو، د جوین دښته )وگورئ: پورته( یو  کم عمقه خلیج وو 
ـې مصب وو. اوس دا دښته یوې پراخې، وچې، لوڅې او متروکې سیمې ته ورته ځای دی چې په ټیټو ئاو فراه روډ 

ز کال د نوامبر په میاشت کې( ۱۸۸۴لند د )بوټو پوښلې ده خو ورسره ددې دښتې ډېرۍ برخه پټیو نیولې ده. میت
مایل په گرد چاپیره ۀ وه لیدلې د تیر کال حاصالت په بشپړ ډول نقصان کړی وو. د یوۀ دلته د کروندې کومه نښه نـ

ـې د بادي ژرندو دي ډکه ئواټن کې د جوین دښته د ورانیو په پاتې شونو عمدتاً منفرده دیوالونو باندې چې اکثریت 
ین څیره ال تر اوسه همداسې پاتې ده. ددې سیمې د متروک کیدلو دلیل ظاهراً دا دی چې فراه روډ پخوا د ده؛ د جو

ز کال په شاو خوا کې له دې سیمې پورته د فراه د ولسوالۍ خلکو  ۱۸۸۰برابرولې خو د ۀ کرهڼې لپاره پریمانه اوبـ
یارډه ارت دی او  ۶۰ند په هکله وایي چې سیند ز کال د مارچ په میاشت کې ددې سی۱۸۷۲وگرځولې. بیلو د ۀ اوبـ

رسـېـدې. کله چې د افغان ۀ تر نیمایي زین پور نـۀ مایله لیرې اوبـ ۳په نیمایي الره کې پورته له جوین څخه 
په شرایطو کې دغه بدلون فصلي بدلون سرحدي کمیسیون ډله راغله یوازې له یو څو ډنډو پرته نور سیند وچ وو. 

 هیر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپارهـمي بئاو بله دا چې د فراه ځمکوالو کلیو د سیند د اوبو داته الره مومي 
راگرځولي دي. ددې ځای پخوانی وفات سوی مشر احمد خان یو ځواکمن سړی وو او کـېـدای سي د فراه پر کلیو 

 ۲۰جوین له بده پسې بدتره سو.  له مرگه وروسته الشۀ ـې د اوبو د راگرځولو په پار بریدونه کړي وي خو د هغـئ
کاله مخکې دا سیند د څو پرله پسې کلونو لپاره د ټولو کلونو په اوږدو کې وچ وو. اوس ددې سیمې کروندگري ټول 
د سیالب په اوبو پورې تړلې ده، سیالب د خپلې الرې په اوږدو کې د اوبو جوړ سوي بندونه له ځانه سره وړي او 

فیټو ژوروالي پورې پټـېـږي. د سیمې د  ۲تر  ۱اوړي چې دا ټوله دښته په اوبو له  د جوین پر دښتې باندې را
په یوه ورځ کې راځي او تر څلورو او لسو ورځو پورې ۀ ځمکې د سطحې د لوړوالي په پام کې نیولو سره اوبـ

پسې درو میاشتو کې ځمکه وي او په ورۀ نـۀ ددښتې پر مخ پاتې کـېـږي. بیا تقریباً په دوه وو اونیوکې دښته کې اوبـ
ـې تگ راتگ کـېـدای سي. خلک دلته هر څومره چې ژر کوالی سي تخم شیندي ئـې کلکه کـېـږي او پر مخ باندې ئ

او دا ددوی په بخت او طالعو پورې اړه لري چې گوندې حاصل ورڅخه واخلي. یو مهال دلته یو شمــېــر کاریزونه 
ـې د مارچ یا اپریل په میاشتې کې دی؛ د دسمبر او اپریل د میاشتو ئصل ول خو اوسمهال ټول بند دي. سیالبي ف

 دي. ۀ ترمنځ کله ناکله بارانونه کـېـږي خو چنداني ډېر نـ

مونډه غنم او په همدې اندازې وربشې حاصل  ۱۰۰۰کال کې ۀ جگړن ریند اټکل کوي چې ښایي الش جوین په ښـ
ـږي چې شاو خوا څري او همدا شان یو شمــېــر نور کورني څاروي وکړي. دلته د پسونو لویې لویې رمي لیدل کـې

سته. ددې سیمې د حاصالتو تر څنگ غالت جوین ته وړل کـېـږي او یا راوړل کـېـږي او یا هم په آسانه له سیستانه 
ۀ بادي ژرندې دي، هره ژرنده په څلورویشت ساعتو کې شل مونډه غنم اوړ ۷ورته راوړل کـېـږي. جوین کې 

ژرندې دي. سون توکي او د اوښانو څړځایونه د ټول فراه روډ په  ۱۹ـې ټول ټال ئوي. په نـېـږدې چم گاونډ کې ک
 اوږدو کې پریمانه دي. 

پیکاک د الش او جوین کال گانې په دې ډول شرحه کړي دي: " د جوین کال له خټو جوړه یوه پخسه لرونکي کال ده 
فیټو پورې لوړه ده ودانه  ۱۵مصنوعي غونډۍ پر سر چې له لسو تر  یارډو کې د یوې ۲۰۰یارډه په  ۱۵۰چې 

سوې او په هر گوټ کې هماغه دودیز برجونه او د کال څلورو واړو مخونو ته په فواصلو کې نور برجونه لري. د 
فیټو پورې لوړې دي. دیوالونه په سرنیو  ۶۰تر  ۵۰دیوالونو لوړې څوکې د ځمکې له مستوي سطحې څخه له 

فیټه پریړوالی لري. د کال له دیوالونو دباندې گرد چاپیره یو خندق  ۵فیټه پرېـړ دي او په بیخونو کې  ۲کې  پخسو
فیټو پورې ژور دی. د خندق پاسني شیبونه د خټو او  ۱۰تر  ۷فیټو پورې ارت او له  ۲۵تر  ۱۰کیندل سوی چې له 

فیټه لوړ دي او دا د گزمې  ۱۵ي سطحې څخه خاورو په محافظتي خاکریزونو ډک سوي چې د خپلې مخې له مستو
لپاره یو ځای جوړوي او له همدې ځایه چې د شیب له باندنۍ برخې سره په کرښه کې ده  کوالی سي مدافعوي اور 

فیټه لوړ خاکریز باندې ټینگ سوی او یو  ۲۰وکړي. د خاورینې غونډۍ  شمالي مخ د باندني شیب د ژۍ له سره 
 " ، ورته جوړوي. ډول محافظتي پوښښ الره

د اساسي دیوال په پورتنیو لسو فیټو او برجونو کې مورچلونه یا تیرکښونه ایستل سوي دي. کال ته د ننوتلو الره یا د 
جوړ ۀ ـې دوه برجونه مسلط سوي ډېـر ټینگ دي او د نورو ځایونو په پرتلې ښـئکال دروازه چې دواړو ډډو ته 

ـې د لرگیو دي. د کال لویدیځي خوا ته کال ئکې له دننه جوړې سوې او چتونه سوي دي. کوټې ددیوالونو په اړخونو 
لري. په کال کې دننه شپږ ۀ ته نـېـږدې د خندق ژۍ ته یو لوی کلی دی. په نورو خواوو کې له کال دباندې څه شی نـ

 دي. ۀ فیټه کښته اوبـ ۱۹ـې د خندق په بیخ کې دي. د ځمکې له مستوي سطحې ئدیوالونه دي او نور 

ده چې له نـېـږدو د توپخانې تر اور الندې راسي. کال ته تر ټولو ۀ " پر کال باندې کومه بله لوړه سطحه مسلطه نـ
مایلو پورې له کال څخه لیرې ده. کال په خپل اوسني  ۳نـېـږدې لوړه دښته د پنجِده دښته ده چې له دوه نیمو تر 
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سي. اصلي دیوال په ۀ ندي ده، په بله وینا په آسانۍ نیول کـېـدای نـحالت کې له ناڅاپي برېدونه او نیولو څخه خو
ـې د لومړي او اصلي کار په پرتلې بې ئڅوڅو ځایونو کې چاوده کړه وه خو اوس بـېـرته رغول سوي دي خو کار 

پوښښ  او په لویدیځ مخ کې بومي کلی هم دیوال ته دیۀ خونده دی. د خندق له پاسه د گزمې دیوال هم متداوم نـ
 ورکوي. 

دلیل او ۀ کال د پنجِده دښتې ته ډېـره نـېـږدې ده، دغه نـېـږدېوالی د اوسنۍ کال د موقعیت د غوره کولو لپاره ښـ
توجیه کـېـدای سي ځکه دا ځای د هر ډول استحکامي کال لپاره نظر په وخت او تأمل چې ددوی په الس کې مناسب 

ه دښتې ته وگورئ له هماغه ځایه په هر واټن مو چې غوښتي وي مناسب ځای وو. که تاسو د پنجِده ددښتې له پاس
مدافعوي موقعیت موندالی سئ. په بـېـړنیو حاالتو کې دا کال په آسانۍ او د لږ کار په کولو سره کـېـدای سي په 

کلی له دې ټینگې استحکامي پوستې بدله سي. یوازینی کار چې باید لومړی تر سره سي د کال په لویدیځ مخ کې 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 منځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره د 

ق دې نور هم ژور سي او ډډې دې وکیندل سي؛ د توپونو لپاره اضافي معبرونو جوړول هم نور کارونه دي؛ خند
دې موقعیتونه جوړ سي؛ او که وخت موقع ورکړه نو د دیوالونو په گوټونو یا منځ کې دې نور  استحکامي ځایونو 

 کاریونه په لږ کار ورسره نښلول سيۀ اجازه ورکړي کــېــدای سي یو شمـېـر زاړۀ جوړ سي.  که د فراه روډ اوبـ
راوستل کـېـږي ترڅو خندق لوند وساتل سي او یا د گرد چاپیره دښتې هره برخه تر ۀ او په دې سره خندق ته اوبـ

اوبو الندې راوستالی سو. د کال له لویدیځ مخ څخه درې سوه یا څلور سوه یارده هاخوا د یوې مصنوعي غونډۍ 
کاله  ۷۰د مسلط موقعیت په پار جوړه کړې وه چې  پاتې شوني سته چې شاه کامران هغه مهال د خپلو توپونو لپاره

 یادېږي. ۀ دمي په نامـ –ـې دا کال محاصره کړې وه. دا غونډۍ د دم ئمخکې 

 : د الش کال

مایله کښته د فراه روډ پر ښۍ غاړه باندې د الش کال واقع ده چې د پنجِده له دښتې څخه د  ۲له پنجِده څخه نـېـږدې 
ً د ۀ په پای کې جوړه سوې ده.  دا کال تش په نامـ تسلط په لرلو د یوې پوزې افغان خاصه دارانو  ۳۰۰یا اسما

 توپونه. ۀ تنه لري نه کومه مفرزه لري او نـ ۸۰گارنیزیون ده؛ چې اوس یوازې 

ده یوازې کـېـدای سي د یوې پوستې په توگه ورڅخه د آسیایي وسلوالو پر وړاندې چې ۀ دا کال هیڅ د ارزښت وړ نـ
رې وسلې ولري لکه فتیله یي توپک ولري کار واخسیتل سي او د هر بل ډول ځواک پر وړاندې چې پیاوړي کم زو

ځای کې چې کال جوړه سوې ده دا هم بې ارزښته ده ځکه د اساسي دښتې ۀ توپک ولري دا ځای بیکاره دی. دغـ
نقبض سوی دی او دا ابعاد په شدت ـې په خپلو ابعادو کې راغونج یا مئلوړه سطحه ورباندې مسلطه ده او په ځای 

ـې لوی گړنگ چې د رالویدلو په حالت کې دی او د کال د ختیځې ډډې ټول ئال نور تنگـېـږي لکه په ختیځ کې 
 ـې د رالویدلو تر گواښ الندې نیولی دی.ئدیوال 

گ او ټیټ خط تنۀ ددغې پوزې وروستۍ برخه چې کال ورباندې والړه ده قسماً له اساسي لوړې سطحې څخه د یو
الراس په وسیلې جال سوې ده. په خپله 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 لیدالی سئ. 

ده چې د پوزې د لوړې له پاسه جوړه سوې چې د تگ راتگ لپاره ده په بله وینا « باال خانه»په کال کې یوه کوچنۍ 
د کال په هغې کښتنۍ برخې کې ده چې له عمومي لوړې سطحې سره نښتې ده. د کال دغه کښتنۍ برخه الندې د 

ـې ئی دیوال راتاو کړی دی او ور ها خوا ـې یو نرئپوزې پر ستوغ ځوړي یا شیب باندې راغلې چې گردچاپیره 
 دیوال دفاعي وسطي کرښه جوړوي. 

برج  یسو ادیاو دا  والید یځدی. شمال لویبرج د فیضع وی ېکال ک ۍتنښپه ک نایپه بله و ېک ېبرخ ۍتنښد کال په ک
وسي. کال ته  ېته تگ راتگ ورباند ېبرخ ړېپورته لو خهڅ ېبرخ ۍتنښد کال له ک ېچ یسو ړلپاره لو ېهم دد ایب

 ۱۰ وړد فراه رود له غا ېده چ ېک والید ليیپه سو د کال ېبرخ ۍتنښد کال دروازه د کال په ک اید ننوتنگ الره 
 ۍپورتن ېچ يځبله مقوسه دروازه را ېاندړو ېدروازه ده، همداس ړۍمقوسه دروازه ده، دا لوم وهیده او  هړلو هیټف

 هډډ هیځدیلو ې. د پوزید ړلو هیټف ۹۰ ړېله غا ندید س« تختگاه» ایکال مورچل  ۍته الره ورکوي. د پورتن ېبرخ
 هډډ هیځده: خت ېسو وهیور ش ېباند یاځورته  ېدر ،ېتنگ ېوی ېپر ېلري چ ی( ستوغ والېدرجو په انداز ۴۵)د 

په  نگړده. گ ېورکوزه سو ېباند ړېپر غا ندید س تهښک خهیله ب والید د غهیپه ن غین ېچ ید نگړعمودي گ وی
 هښخپله پ ښېکر ېبرخ یېد لو دلوړید ن ېدد ؛ید دوړیاو په شدت مخ په ن ید ړجو ېخاور ېخپله د رس له شگلن

ً یتقر ېـئبرخه خو  وهیده، او  ېته رسول ړېغا ندیال وختي د س د  ېک خیپه ب نگړ. د گيږـړېخ ېباند خیپه ب با
 والیدا د وي،ځراورغور ېالند هډډ هیځبرخه او د کال خت رهډې نگړسي د گ یکوال ېچاودن وڅموادو  ـدونکوېچاود

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 ېرېدي او په د ېپه نري او کم دوامه حالت ک والونهید ولټ. ید یراغل ېباند ډېنڅ پر نگړد گ ېبرخو ک ویرډېپه 
 سي. یته مقاومت وکوال ۍمرم ېوید توپ  ېبرخو ک وېرډېبه په  ۍسخت

 د الش جوین د اسحاقزیو کورنۍ
 

 

 

 اندې ته د ټوپ ډز وسيدب دننهڅخه د توپ څو مرمۍ به ټوله کال له خاورو سره یو کړي، او که په خپله له کال 
یارډه  ۱۲۲یارډه ارتوالی لري او له شماله تر سویله  ۴۰هغه به هم کال نسکوره کړي. دا کال له ختیځه 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 
جوین پلنه او مخ خالصې دښته د کال په ختیځ کې ده. له د زاري ځمکه غځـېـدلې ده او څو مایلو لپاره پراخه نی

تللی سړک تر کال الندې تـېـرېـږي همدا شان له نصیر آباده سړک هم تر کال الندې پرمخ « 2پیرمان»تر «  1)نـــِـه
  ځي. 

شوني ده تصدیقوالی سم چې د ځایه چې ۀ یوازې د ځمکني جوړښت له سرسري کتنې او ارزونې وروسته تر هغـ
)نــِـه( څخه د دښمن د تعرضي پرمختگ پر وړاندې  –الش جوین د نـېـږدې چم گاوند ارضي جوړښت له هرات 

ـې ئپورته »سي ورکوالی. دغسې یو موقعیت مو مخکې د الش جوین ددښتې په شمالي ژۍ کې ۀ دفاعي موقعیت نـ
خو دا په دې اړه لري چې د چاه بالگي له الرې له فراه  هموقعیت دۀ چې په خپله نسبتاً ښـ شرح کړه« یادونه وسوه

تر چخانسوره د تـېـرېـدونکي سړک په اړخ کې او هغه الره چې له خرمالیق څخه خاش پورې ځي باید له جناحینو 
خاش په مخ خالصو دښتو کې هر لور  –چخانسور  –جوین  –ددې ترڅنگ د فراه  څخه جناحي پیاوړتیا ومومي؛

په آسانه د کیندلو له ۀ او که وي هم لږ به وي، دغو ځایونو کې اوبـۀ ه د سرتیرو خوځښت به یا هیڅ ستونزمن نـت
ـې شمال ختیځ او سویل ئالرې تر السه کـېـږي او ټول هغه روډونه چې ددې دښتې له تقاطع څخه اوړي تگ لوری 

هر ډول شا تگ ته ډال یا سپر گرځـېـدالی سي. لویدیځ لور ته دی. ددغو روډونو بسترونه په خپله د ځواکونو 
ددې موقعیت د ښۍ  د هلمند له ښۍ غاړې څخه هر ډول شاتگ ناشوني کوي. موقعیت د ښۍ جناح سقوطۀ ددغـ

                                                           
1
 - Neh 

2
 - Pirman 
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حالت کې باید ۀ جناح سقوط به د هلمند د سیند د ښۍ غاړې له الرې هر ډول بیرته شاتگ ناشوني کړي. په داسې یو
موقعیت باندې اعتراض ۀ ند د کیڼې غاړې له الرې شاتگ باندې باید فکر وسي، په دغـسیستان او د هلمند د سی

برخه دې ښۍ جناح کې واچول سي ترڅو شمال ختیځه  هښایي لږ وي او که په کافي اندازه ځواک موجود وي نو یو
 خوا تر څار الندې ونیسي، په داسې حالت کې ددې موقعیت ساتل خپل گټورتوب لري. 

بیرجند د جبهې له خوا د هر ډول عام تعرضي ځواک پروړاندې  -شمال وار له واره د هرات   دښتېد جوین د 
ددغسې تعرضي پرمختگ کرښې د پام وړ په اندازې سره لیرې او بیلې دي دی. ۀ مدافعوي موقعیت نـۀ چندانۍ ښـ

 نو له دې کبله د دواړو د مخنیوي لپاره د بل جال موقعیت موندل ضروري دي. 

په مخ خالصې دښتې کې هر چیرې کوالی سو یو دفاعي  خان ۀاشروډ په شمالي غاړه کې د خاشروډ یا د قلعـد خ
بیرجند له جبهې څخه د تعرضي پرمختگ ونیول سي؛ خو د ارضي جوړښت له  –موقعیت ونیسو ترڅو د یزدان 

ې مایلو په اوږدوالي یوه ښه او سو اخیستای. د درۀ گټه نـ هچنداني ډېـر ـې د ستر او اخفا په هکلهئاړخه څخه 
ـې د ستر او اخفا د جوړولو لپاره ښه ده او په دې سره د ئڅرگنده جبهه دلته هر چیرې موندل کـېـدای سي او خاوره 

 پام وړ ټینگ موقعیت جوړوالی سو. 

یالی سو څـېـړلې خو د سیمې له عمومي ارضي ظواهرو وۀ د فراه روډ د ختیځې غاړې اراضي مو له نـېـږدې ونـ
ـې لري او ئچې شمال لور ته د مخ خالصو دښتو  تــېـټـېـدلو سره دغه خوا هم هماغه ځانگړتیاوې لري چې نورې 

مایلیو کې د  ۱۰شوني ښکاري چې په دښته کې یو مدافعوي موقعیت ومومو، یعنی د جوین د شمال په  ږ تهدلته مو
د تعرضي چې  ه چې د فراه روډ له الرې له فراه څخهفراه روډ په ټولې ختیځې غاړه کې او مخامخ شمال لورت

پرمختگ مخه ونیول سي او یا د چخانسور پر لور دښتې کې. د جوین په شاوخواو کې د استحکامي محوطې 
ښي لور ته  کوالی سيپه دې سره به وي او ښایي وساتموقعیت څخه خوندي ډول جوړول به کیڼه جناح له هر 

یلي لوري د تعرضي پرمختگ ډب کړي او په عین وخت کې دا د هلمند ښۍ غاړې غځون ومومي چې د فراه له سو
 ته د شاتگ الره هم خوندي کوالی سي.

چې د  پوسته جوړه سياستحکامي ټینگه  هلومړنی کار چې باید وسي د جوین ددښتې په منځني ټکي کې دې یو
 ې د مرکزې هستې په توگه کار وکړي. هاروت روډ، فراه روډ او خسپاس د روډونو د تعرضي عملیاتو پر وړاند

خوا له له سویل  د یا د بیرجند د سړک له الرې او یا« نـِـه»که دښمن له لویدیځ یا شمال لویدیځ لوري یعنې یا د 
ده چې حتماً دې د جوین له الرې تـېـر سي؛ خو که مجبور ۀ فراه څخه تعرضي پرمختگ کوي دوی ته ضرور نـ

نو دا فرضیه باید په پام کې ولرو چې ددښمن حرکات باید پر ممتدو سړکونو محدود  وي چې له دې الرې تیر سي
او په نتیجه کې په جوین کې سره ملحق کـېـږي. د لومړیو یادو سویو  وي چې په نقشې کې په نښه سوي دي

سي او د الرې سړکونو له هر لوري چې وي فراه روډ ته نیغ په نیغه رسـېـدل د مخ خالصو دښتو له الرو کـېـدای 
هم لري. د دښمن تحرکات له فراه څخه سویل لوري ته باید وړاندې ختیځ ته تر خاش پورې ۀ په اوږدو کې ښې اوبـ

به د دښمن یا په جوین کې د پښې په ټینگ ساتلو د یادو سویو آسانتیاوو په لرلو سره ترسره سي. د جوین نیولو سره 
په سیستان کې ځای پرځای سوی ځواک چې  ددښمن د ډارولو لپاره اوسیستانه ونیسي تر د پرمختگ مخه له فراه 

اچول سوي ځواک د وتلو ۀ تکل لري کوالی سي شمال لور ته ددغـ تللوله فراه څخه د کندهار پر لور یا خاش ته د 
وخې هم خوندي کړي او په پای کې د هلمند د دواړو غاړو له الرې د شا تگ قوت ډاډمنوي. دهمدې مال نوره الره 

لپار د جوین په دښتې کې د یوې پیاوړې استحکامي پوستې جوړول چې د مستقلې دفاع پیاوړتیا ولري یوه عاقالنه 
 توصیه ده. )اې. بي. سي. بیلو(

د هوکت په هکله مو دا راتلونکي معلومات د ښاغلي تییت له په زړه پورې شرحې څخه راټول کړي دي؛ تییت په 
ستان له مأموریت سره مل وو. هوکت د فارسي سیستان پر سرحدي کرښو پروت ز کلونو کې د سی۱۹۰۵ – ۱۹۰۳

 دی، هوکت له فارسي سیستانه په هغه ټکي کې د ستنو په یوې کرښې په نښه سوی دی چې له هامونه تـېـرېـږي. 

ده  د هوکت ستره برخه دښتې یا لوړو شگلنو سطوحو نیولې ده. ددې سمې کرنیزه ځمکه له رسوبي خاورې جوړه 
سیند په ۀ چې د پـېـړېـو پـېـړېـو په اوږدو کې فراه رود راوړې ده. دا سیمه د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره د همدغـ

د سیند په بستر کې له سینده یا له کانالونو څخه ۀ سي کوالی خپلې اوبـۀ سیالبونو پورې تړلې ده. هغه کلي چې نـ
نو څخه تر السه کوي چې د سنگ کاریو په کرښو کې جوړې سوي له هغو څاه گاۀ ترالسه کړي دوی خپلې اوبـ

ـې یوازې پاکوي او کار ورڅخه اخلي. ددغو څاه گانو متوسط ئدي، دا ټولې څاه گانې زړې دي او ان اوسني کلیوال 
فیټه دی. دې سیمې لرغوني کانالونه درلودل، دا کانالونه د هماغو لیرې اعصارو پاتې شوني دي چې  ۳۰ژوروالی 

ـې تخمیناً بیرته ئ شمــېــرددغو کانالونو یو یو مهال پش آوران د ښکالوو او نیکیو مرکز او گڼ وگړې ولسوالي وه.
 ي. وخورسمون  سره له اړتیاووترڅو د اوسنۍ ځمکې د سطوحو  دي رغول سوي
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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 پتهنپه 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
 
 
 

 ـره بادي ژرندې دي. . ددغو ودانیو تر ټولو مسلطه څـېدیۀ کالو پورته نـ ۳۵۰و عمر له یدلته د ورانو سویو ودان

اوسني استوگن وگړي په فقیرانه جونگړو کې ژوند کوي چې د ورانو سویو ودانیو له پاتې شونو څخه ډېـر توپیر 
لري، دغو ودانیو پخوا خپل سمسور او ښـېـرازه دوران درلودلی دی، چیرې اوسنۍ خپره خواره اسکیرلې فضا او 

خوري. ددې ځای ځمکې ال تر ۀ هیڅ سره سمون نـ ،رتیا د سیمېطبیعت ته ناپامې او چیرې هغه پخوانۍ سمسو
دلته د اوربشو یبره یا حاصل د کرل سوي تخم سل ځله ډېر  اوسه په خپلې یبرورتیا یا حاصلخیزې کې نوم لري.

یعنې وربشو څخه بولي ځکه په « 3جو»کسان د جوین د نوم تسمیوي وجهه له  شمــېــردی؛ او غنم دیرش ځله. یو 
 ـې حاصل خورا لوړ دی.ئیمه کې دې س

 

 نوربیا

 

 مالیات :

 

 

او الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک ټولی  لینک لوستونکو! تاسو تر دغهقدرمنو  یادونه:
 برخي لوستی شی.دوېم ټوک ټولي 

                                                           
3
  - jan  یعنی وربشو نوم د انگلیسي د وییکي ترڅنگ د « جو»په انگلیسي متن کې ټایپي تیروتنه : دلته لیکوال غوښتي دJaw  په ډول

 ژ -لیکلی دی.  janـې ئولیکي دلته 
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