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 مالیات :
خرواره غالت اټکل سوي دي. د مرحوم احمد خان )وگورئ کورنۍ  ۱۲۰۰۰ددې عالقه دارۍ مالیات په جنس 

له مړېـنې وروسته مالیات په جنس ۀ شجره( د ژوند پر مهال بیگار یا دولت ته اجباري کار یو دود وو. د هغـ
هم تحمیل سوې ده، حال دا چې ټول کروندگر بیگار ته مجبور دي. تر  پولي ارزونه ـېئ نگڅاخیستل کـېـږي او تر 

ـې برابروي خپله مقرري اخلي. د سپرو شمـېـر ئسیستم الندې د کلیو ملکان د کار په اندازې چې دوی ۀ داسې یو
ه )په متن کې څرگنده ن ۸۰ مقرريهغوی  د دی خو ورسره دا هم ویل سوي چې ۴۰ـې باید چمتو کاندي ئچې دوی 

 ژ( ده.  –یا کلنۍ روپۍ  -ده چې روپۍ دې که غیران  
ۀ ژ(، خو د جوین په ښارگوټي کې د تالو په نامـ –له سیستان سره سیمه ییزه سوداگري وژل سوې )له منځه تللې ده 

یو هندو سوداگر او هم څو تنه مسلمان سوداگر سته چې له کویټې مشهد او د افغانستان له نورو ولسوالیو سره د 
 وداگرۍ راکړه ورکړه کوي. س

اصطالح « ژ -پگو »سیستم دود دی. په هرې پگو کې شپږ تنه کارگران دي او د « ځمکوال»په هوکت کې د پگو 
له اصطالح سره ورته ده چې په هندوستان کې دود ده. هره پگو د خپلې ډلې یو تن غوره کوي چې کلي « قلبې»د 

مرِد »د بیگار غوښتنو ته ځواب ووایي. دوی دلته دغسې سړي ته  کې پاتې سي چې پر پگو باندې د کار لپاره
ي چې د تخم اخل اخلي؛ خو خپله ونډه داسې ۀ کومه ونډه نـ یعنی )مړ سوی سړی( وایي او په پگو کې د کار« ُمرده

« چارگو»په ورکړنگ کې د خپلې اندازې تخم شریک کوي او له خالص حاصل څخه وروسته خپله ونډه راټولوي. 
د شاړې ځمکې د اټکل لپاره کارول کـېـږي او کرونده باید په کې سوي وي چې باید دلته ه اصطالح ده چې هغ

  خاش(: نیمایي د پگو وي. )د پگو د سیستم لپاره همدا شان وگورئ
 د الش او جوین د ښارگوټو په هکله الندیني معلومات راټول سوي دي:  

( تنه کابلي خاصه داران په کې د ۳۰۰یا درې قطعې یعنې ) الش محض یوه پوځي پوسته ده چې درې بیرقه
 محـمد رحیم خان تر بولنې الندې ځای پر ځای سوي دي. « سرتیپ»
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جوین د عالقه دارۍ د ملکي ادارې اداري مرکز دی چې پرېـړ دیوالونو ترې راتاو دي، او همدا شان د دیوالونو ور 
ځـېـدلي دي. ددغو دیوالونو په منځنۍ محوطه کې د اسحاقزیو او ـې نور دیوالونو راگرئهاخو او سویل لوري ته 

پگو گانې د کروندې لپاره په کار اچول سوي، هره پگو یوه کرونده ده  ۱۲۰کورنۍ استوگنې دي؛  ۵۰۰تاجیکانو 
خان « ژ –مدد »ـې تحویل دي. مدت ئ ۳۰پگو گانو څخه  ۱۲۰خرواره تخم په کې کرل کـېـږي. له دغو  ۲چې 
 ۱۰ـې پینځه او حال دا چې داد محـمد ئگان محـمـد عمر او محـمد کریم هر یو ۀ دوه تنه ورارۀ د هغـ لري؛ ۱۰

 پگوگانې لري. 
 : غني پگو گانې په الندې ډول ځانگړي سوي دي

 

 پگوگانې ۱۰ «فارسیوان»ارباب جالل 

 پگوگانې ۱۰ «فارسیوان»آخوند مال اکرم 

 پگوگانې ۱۰ قاضي مال محـمد عظیم

 پگوگانې ۱۰ «اسحاقزی»ر محـمد خان فقی

 پگوگانې ۱۰ رحمن

 پگوگانې ۱۰ مال عبدالعلي

 پگوگانې ۲۰ ديۀ ـې مهم نـئنور چې نومونه 

 
ه ده چې په منځني ډول د شمــېــرلري؛ دا هماغه دودیزه  کورني څارويسره  ۱۰۰پسونه او وزې او  ۵۰۰جوین 

 هوکت په کلیو کې لیدل کـېـږي. 
لري. ۀ د پیکاک له سفر راوروسته  کال په ډېر وران ویجاړ کې ده او له پوځي اړخه کوم اهمیت نـ له سیمې څخه

په کال کې دننه ژوند کوي چې د خاصه دارانو گارنیزیون هم دي. )ایس. ایم. « ژ –مدد خان »سردار مدت خان 
 (۱۹۰۳تییت. 

و یوه نرۍ لیکه بهـېـږي. د اوبو دغه اندازه کم د جوین تر کال الندې د فراه روډ په بستر کې په عام ډول د اوب
تل د سیند ۀ وې. دلته اوبـۀ ال نـۀ ز کال کې د خلکو د خبرو له مخې چې هیڅ اوبـ۱۹۰۲پایښته او بې ثباته ده او په 

په د خپلو اوبو د برابرولو د څښاک لپاره له بستره د کیندلو په واسطه ترالسه کـېـږي. د ښارگوټي استوگنو وگړو 
 په خپله په ښارگوټي کې څاه گان کیندلي دي. موخه 

ویل سوي چې د سیستان حشرات تر شماله لکه جوین پورې لږ لـېـدل کـېـږي. د جوین په شاو خوا سیمو کې پینځه 
ورځې وروسته لو کـېـږي. )ایس. ایم.  ۶۰ځله لـَـو یا َدَرو کـېـږي او ویل سوي چې کرنیز حاصالت له تخم شیندلو 

، «ژ –مدت خان »په ډېر گومان چې مدد خان  ز کال کې د الش جوین حاکم۱۹۰۲(. په ۱۹۰۳علومات. بومي م
 اسحاقزی، ُدرانی وو. 

 ۶۱ – ۳۷،  ۳۱ – ۴۳: الش و جوین: الش ُجـوین: وگورئ: الش َجوین 
 خاشروډ: وگورئ: لشکران

 داد خدا: وگورئ: لښکر خان
مایلۍ کې یو کلی  ۲۰د گرشک د سویل لویدیځ په  : ۶۴ – ۲۵،  ۳۱ – ۳۱: د بُست کال: وگورئ: لښکري بازار

 دی. 

 الله زنگي: وگورئ: لوله زنگي: لوره زنگي: لوړه زنگي: الله زنگي 
د خاشروډ په ښۍ غاړه کې یو کلی دی چې دیوالونه ترې راتاو دي. دا د خاش په : ۶۲ – ۴۸،  ۳۷ – ۳۱: لوخي

یوې لرغونې کورنۍ له اداري مراکزو څخه یو مرکز وو؛ د خاش د عالقه دارۍ کې تر ټولو مهم ځای دی، او 
 تر ټولو مشر دی دعالقه دارۍ رسميدـې غالم حیدر خان نومـېـږي همدلته ژوند کوي. ئاوسنی ارباب  چې اربابان

 مشر دی.
انو پگوگ ۱۸۰کورنۍ ژوند کوي چې په  ۳۳۰کلي کې ۀ ـې فارسیوانان دي. دغـئددې ځای استوگن وگړي اکثریت 

سته. کلي ته نـېـږدې کرنیزه ځمکه یبره ۀ ـې بیگار نـئپگوگانو کې  ۵کې د کار او بیگار لپاره سمبال سوي دي او 
وره یا حاصلخیره ده او د اوبو په کانالونو خړوبـېـږي. دلته د لـَو کولو فصل تر سیستان لږ وروسته کـېـږي، او د 

سو. هغه تخم چې په ژمي کې ۀ ې سیمې کې هیڅ درمند ونـز کال د اگست د میاشتې په پای کې دې ټول۱۹۰۴
له شر څخه خالص وو سپږو  يموږکو او د گیاهد حاصلناک وو او ۀ ښـۀ شیندل سوی وو او په پسرلي کې لو کـېـد

کړه. د غــَـلو انبارونه د تیر فصل په غنمو ډک ول او یو نیم من غنم په غیران ۀ ـې ورباندې ونـئاو کومه اغیزه 
هندي سیرو سره په یوې هندي روپۍ(. ددې عالقه دارې په کلیو کې  ۳۸څــېـدل ) یو نیم من مساوي دي له خـر

 .(۱۹۰۴سته. )تییت، له بومي معلوماتو څخه. ۀ چنداني ډېـر بڼونه نـ
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خاش یوه بله سرچینه وایي چې ارباب احمد علیخان دلته ژوند کوي. دی د فراه د َسج یو قزلباش فارسیوان دی او د 
 .(۱۹۰۴د عالقه دارۍ حاکم هم دی. )ایس. ایم. بومي معلومات. 

. )وارډ سوی دیله بنده پورته ایستل چې د لخي  جذبويد لخي کانال   روان بهیر لهتتر د اوبوتل  د خاش رود تل
۱۹۰۳) 

لی دی. )پیکاک(. دا د چخانسور د سویل په یو نیم مایلۍ کې د بلوڅانو د کوډلیو یو لوی ک: ۶۲ – ۴، ۳۱ – ۹: مدد
 همدا شان وگورئ خاشروډ.

 ۶۱ – ۳۲، ۳۱ – ۳۱: ماالن: وگورئ: مال هاۀ محلـ 
فیټه. دا یوه مقبره ده، د آبیل مقبره، د سیمې وگړي په دې باور  ۱۷۱۴: لوړوالی: ۶۱ – ۵۱، ۳۱ – ۲۳: آبیلۀ مقبر

ابراهیم  –ه ښخ سوی دی. دا مقبره د فراه دي دا هغه ځای دی چې د قابیل په الس د آبیل له وژلو وروسته، آبیل دلت
مایلۍ کې واقع ده. دلته سون توکي او یا د  ۲مایلۍ کې او د آب گوي د ختیځ په  ۱۸آباد د کال د سړک د شمال په 

سي په نیزار کې د  کــېــدایۀ ترالسه کـېـږي. اوبـۀ ځای په هیڅ مرحلې کې نـۀ هم ددغـۀ سته او نـۀ مالڅر ځای نـ
ۀ نـۀ سره له دې چې چندانې خوندورې اوبـ ،دوړو ډکې دي اوخټو  خو په ،سيترالسه  ویو ویالو له منځهراټولو س

 سي.  کــېــدایدي خو د څښاک لپاره ورڅخه کار اخیستل 
له دې مقبرې څخه په تـېـرېـدو سره سم سړک له ډېرې مسطح او ډبرینې دښتې څخه چې ختیځ خواته ترې الره 

 یادېـږي. )میتلند(ۀ ي. له دې مقبرې پورته ځای د دشِت حیدره په نامـغځـېـدلې تـېـرېـږ
مایلۍ کې یو کلی  ۳په زمینداور کې د سادات د کال د لویدیځ په : ۶۴ – ۲۱،  ۳۲ – ۳: )محـمـد آباد( 1ــَـد آبادقمـَـ

یي معاصر محـمد آباد (. دا کلی ښا۱۹۰۴او د اړتیا وړ توکي تر السه کـېـدای سي. )تییت ۀ دی. له دې ځایه اوبـ
 اوسي. 

دا د درانیو یو څانگه ده. د پُشِت رود په هکله د صاحبداد خان راپور ښیي چې د : چغرک: چاغرک: وگورئ: ماکو
 کورنۍ ژوند کوي.  ۱۰۰چاغرک/ چغرک په کلي کې د ماکو د څانگې 

 ۲۲د پر ښۍ غاړه له خواجه علي دا په گرمسیل کې یوه کال ده چې د هلمند د سین: ۶۳ – ۲۳،  ۳۰ – ۲۷: مله خان
 مایله پورته واقع ده. 

په یو خورا گټور   غاړه باندې مسلطه ده والړه ده. دا کالدا کال پر یوې لوړې غونډۍ باندې چې د سیند پر ښۍ 
د ـې درلوده. د برتانویانو د لومړي نیواک پر مهال دلته د کندهار ئیوه لویه پرتمینه ماڼۍ  چېموقعیت کې ځای لري 

گارنیزیون یو ټولی ځای پر ځای سو. دا د افغان جگړې پر مهال په سویل کې تر ټولو وروستی لیرې ټکی وو چې 
اروپایي افسر تر بولنې الندې همدلته تر یوې ۀ برتانویانو نیولی وو. د برتانوي پوځ د نامنظم ځواک یو ټولی د یو

و د سیستان له نورو مشرانو سره اړیکي ساتلې. امیر ټولي له بلوڅانو اۀ ډېـرې مودې پورې پاتې سو او همدغـ
هر والي او حاکم  ز کال کې دا ماڼۍ او د استحکامي کال استحکامات ځکه ونړول چې۱۸۶۳دوست محـمد خان په 

ـې ئهغه به د استحکامي کال د پیاوړتیا په پار یاغي سو او هلته به ۀ ولـېـږته  ـې چې دغې پوله ساتې پوستېئبه 
ډول ترمیم سوې ده. صاحبداد خان په خپل راپور کې وایي ۀ کال اوس بیا په ښـ او؛ خو باور دا دی چې دتحصن ونی

 کورنۍ ژوند کوي. )آی. بي. سي. صاحبداد خان.( ۴۰۰چې دلته د اسحاقزیو  
ز کال کې د ډگروال مک موهن تر مشرۍ الندې د سیستان مأموریت د ۱۹۰۴دغه معلومات چې اوس راځي په 

جونگړې دي او په کې استوگن وگړي دراني  ۱۰۰مله خان کې نـېـږدي په : لټنو په لړ کې موندلي ديخپلو پ
ـې شاه نواز خان دی چې په قوم اسحاقزی دی. دلته ډول ډول غالت کرل ئاسحاقزي او فارسیوانان دي. د کلي ملک 

ترالسه کـېـدای سي. د هلمند د سیند وسه تر یوې محدودې اندازه ورڅخه هـې لږ دی. بئکـېـږي خو د کرلو شمـېـر 
د شین غزي د  دواړو غاړو ته نـېـږدې نور کلي سته چې له هغو څخه د اړتیا پریمانه توکي ترالسه کـېـدای سي.

دی او د سیالب ۀ سیند چندان ژور نـکې ونو ځنگل او د کیرته بوټي د سیند په دواړو غاړو کې سته او په مله خان 
یوه « ) جالو»غاړه اوښتل ورڅخه آسانه دي، د سیالبونو پر مهال خلک خپل شیان د سالونو پرته پورې  هله مهال

ـې کدوان ایښي دي( له الرې پورې غاړه تیروي. اوښان هم په ئابتدایي وسیله ده چې له لرگیو جوړه ده او ورالندې 
 همدغسې جالو کې تـېـروي. 

مایله  ۵۰چې  څخه  ته له شند څخه له یوې بې اوبو وچې دښتېد شند له الرې له سیستانه راغلی سړک دلته هلمند 
دوی دا کار  ،اوږدوالی لري، راځي. دا سړک عمدتاً هندي سوداگر کاروي چې له کویټې څخه د لویدیځ پر لور ځي

ځان بچ کړي. مالداران یا د رمو  څخه ځکه کوي چې په چخانسور کې د گمرکي محصول او حق العبور له ورکړې
سرخ د ۀ یو کلی د قلعـۀ د مالي خان په نامـ( ۱۹۰۳هم دا الره کاروي. )ایس. ایم. بومي سروې کوونکي، څښتنان 

 . کې واقع دی ۶۲ – ۱۶، ۳۲ – ۳۸سویل په پینځه مایلې کې په 
فارس په سرحدکې د الش جوین سویل کې د یوې  –پش آوران ته نـېـږدې د افغان : ۶۱ – ۳۲،  ۳۱ – ۳۱: ماالن

 . ښیيۀ په نامـ« مال هاۀ محــلــ»اوسنۍ نقشې دا نو د ویجاړو د پاتې شونو نوم دی. )بیلو( ډلې ورانو 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

کښته یو لوی کلی دی او  څخه د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له گرشک: ۶۴ – ۲۸،  ۳۱ – ۴۴: ملگیر: مالگیر
 کورونه په کې دي. )صاحبداد خان( ۷۰۰ویل سوي چې د بارکزیو 

خرواره غالت په کې زیرمه سوي  ۲۰۰۰یو دولتي زیرمتون یا گودام هم سته او ویل سوي چې  دلته د غـَـلو دانو
 (۱۹۰۵دي. )بومي معلومات، 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۵کنگ د لویدیځ په ۀ د قلعـ: ۶۱ – ۴۸،  ۳۱ – ۷: داد خدا: وگورئ: ملک داد
په گاونډ کې تر « سوکه لوک»پر پولې د  فیټه.  دا د بلوڅ ۷۳۳۲: لوړوالی: ۶۳ – ۳۲،  ۲۹ – ۳۹: ملک دوکند

مایلۍ کې ده. همدا شان په  ۲۸د سویل په « کندو ولي» څوکه د  داټولو لوړه غرنۍ څوکه ده. )آی. بي. سي.( 
 . مایله لیرې شمال لور ته ده ۱۵یوه دښته له دې ځایه ۀ نامـۀ همدغـ

مایلۍ  ۲۰د سویل ختیځ په « سفر»و کې د ته د تللي سړک په اوږد« جټ پډ»: ۶۴ – ۱۷،  ۳۰ – ۳۳: ملک کوه
لري. دلته سون توکي او ۀ کې یو غرگی یا غونډۍ ده. دلته د اوبو دوه زیرمې سته چې د کال ډېري وختونه اوبـ

مایلۍ کې  ۳۲یو کلی د لنډي محـمد امین خان د ختیځ په ۀ نامـۀ ( په دغـ۱۸۸۹څړ سته. )بومي معلومات  –اوښ 
 .هم سته

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۵کنگ د شمال لویدیځ په ۀ د قلعـ: ۶۱ – ۴۸،  ۳۱ – ۸: داد خدا: ورئوگ: ملک محـمد
دا یو غر دی چې د افغان سرحدي کرښه د هغې په  فیټه. ۵۳۹۲: لوړوالی: ۶۰ – ۵۲،  ۲۹ – ۵۱: ملک سیاه کوه

ز کال کې دا سرحدي ۱۸۷۲ني سویل لویدیځ ټکي کې په راتاوېدو په نښه کوي. هماغسې چې گولډ سمیټ په ـورست
 ځایه پیل کړه. ۀ ز کال کې له همدغـ۱۹۰۴کرښه په نښه کړې وه ورپسې مک موهن 

اړیکو لپاره گټور وموندل سو. افغانانو په پام کې درلودل « 2هیلوگرافیکي»ز کال کې د ۱۹۰۳سیاه ملک په ۀ کو
عملي ده چې د هغوی دا تکل ۀ ده نـچې همدلته نـېـږدې د خاصه دارانو یو پوسته جوړه کړي خو تر اوسه څرگن

 (. ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳که نه. )ایس. ایم. سوی دی 

 ټکي کې فراه رود ته ورغورځي ۀ په یو د فراه د سیند یوه اساسي څانگه ده چې: ۶۳ – ۱۶،  ۳۲ – ۵۲: مالمند
ي د مالمند د سیند په یوه غرنۍ لړۀ مالمند په نامـۀ مایلۍ کې دی. د کو ۱۲دا ټکی د گورَزنـَک د سویل لویدیځ په 

 کې واقع ده.  ۶۳ – ۴۱، ۳۲ – ۴۶شمال کې په 
پنج »او « کــِـج»دا د بلوڅانو یوه ستره قومي څانگه ده چې د بلوڅستان په سویل کې له : محـمد حسني: ماما سني

 د ې دویدي. ویل سوي چۀ پراتــ ۀوارۀ څخه نیولې په شمال کې د فراه د والیت تر بکوا پورې  خوار« گـــُـر
 (۱۹۰۴قوم یوه څانگه ده چې په معاصر وخت کې په فارس کې پـه لــُـرستان کې دېـره دي. )تییت ۀ هماغـ
هلمند د سړک پر غاړې د دمې نیولو یو ځای دی. دلته  –د نوشکي : ۶۳ – ۴۷،  ۲۹ – ۳۵: ماموۀ تهانــ: مامو
 (۱۹۰۴ه سته. )ایس. ایم. ونلیس پریمانه دي خو تروې دي. سون لرگي او اوښ څړځایونه دلتۀ اوبـ

 ۶۲ – ۵، ۳۰ – ۱۶: وگورئ مینای: ماني
 –مایلۍ کې، د سادات د کال  ۶په نوزادو کې د خواجه خان د شمال لویدیځ په : ۶۴ – ۱۶، ۳۲ – ۱۰: َمنزاک

 بیابانک د سړک په شمال کې یو کلی دی. )اې بي. سي.(

 ۶۴ – ۱۶، ۳۲ – ۱۰: منزاک: وگورئ: منظرک 
 

 بیانور
 

 :مارگو
 

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