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GRAZ –AUSTRIA 
1973 

 لودویک آدمک
 

 شودیارې ځمکې 

کال لپاره د شودیارې کـېـدلو ۀ ځمکې ته دې د یو ېهماغسې چې په دلتا کې قاعده ده په دره کې هم قاعده ده چې یو

پر ټوټو  ځمکو شودیارود اجازه ورکړل سي خو له دې چې د کرنې وړ ځمکې په سیمې کې محدودې دي نو خلک 

ځمکه پرېږدي دمه  درې یا څلورو کالو لپاره پرته له دې چېهم د  دا ځمکهځمکو باندې خپلې جونگړې جوړوي او 

وي؛ کله چې ۀ وکړي کري او په دې توگه د ځمکې حاصلخیزي تر دې کچې راټـیـټـېـږي چې نور د کرهڼې وړ نـ

 ـې مجبوره کړي دوی بل چیرې ځي. ئحاالت 

ږي. دلته د شودیارو ځمکو سیستم کټ رسـېـۀ ـې تاوان نـئکړل سي نو حاصلخیزۍ ته وربدیل  کالۀ یو که ځمکې ته د

مټ هماغه د دلتا سیستم دی یعنی پر هغې ځمکې باندې چې غنم او وربشې کرل سوي وي او د غنمو او وربشو له لـَـو 

شیندي. خو د ۀ وروسته چې د مني حاصل ورڅخه راټول سي دوی پر دې ځمکې بل تخم د مني تر بل لو پورې نـ

شیندل کـېـږي. هغه ځمکې چې د غنمو او وربشو تر کښت الندې ۀ نـ غنمو او وربشو تخمږدنو او جوارو په پټیو کې د

تخم  ډېـردي د مني د کښت په پرتلې ډېرې لویې دي له دې کبله ده چې په شودیارو ځمکو کې د غنمو او وربشو 

 شیندل  کـېـږي.

ته نـېـږدې دي په هغو کې عموماً  ځمکې چې کليۀ ـې کاروي. هغـۀ ئته امبار وایی خو نـ« سرې»ددې ځای خلک 

وربشې کري ځکه دوی په آسانۍ سره کوالی سي خپل آسونه په کې خوشې کړي چې د شنو وربشو ځـېـږې برخې 
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ـې وږي وخوري. د ماخیو )ُشتُرخار( ډېـره پریمانه اندازه د غنمو او وربشو په پټیو کې شنې ئوخوري او ورسته 

کـېـږي او ویل سوي چې دا ۀ بولي هم شنـۀ په نامـ« چـَـغـُـک»ـې ئوټي چې دوی او همدا شان یو ډول ټیټ ب کـېـږي

 کـېـږي. ۀ بوټي یوازې په ډېرو ښو ځمکو کې شنـ

 د مني یا خریف کښت 

یا کونځلې )په ډېرې « تیل»او « ماش»د مني درمند لپاره کښت د اپریل په میاشت کې کـېـږي استثناً لږ خټکي او مۍ 

 کـېـږي.  لږې اندازې( کرل

دي؛ په هر کلي کې د سیمه ییز مصرف لپاره « کالک»د مني محصوالت خټکي، ږدن، جوار او اتفاقاً کونځلې، مالوچ 

د اپریل د میاشتې په پای یا د مې د میاشتې په پیل کې مۍ  د ځمکې پر یوې کوچنې ټوټې باندې تنباکو هم کرل کـېـږي.

د په پسرلنیو سیالبونو کې الندې کړې وي، دغسې ځمکو ته دوی په هغو ځمکو کې کرل کـېـږي چې سین« ماش»

د ځمکې د سطحې ټیټ پټي دي چې د بډایې رسوبي خاورې )ورشفتي( خاوره ولري او د سیند د  دا وایي او« ماشي»

 غاړو په اوږدو کې دي. 

   : سربندي

او همدغه مهال کې ول چې دوی له  وویشلی وکیانیانو  اوله شهِرکیانو قوم په لرغونو مهالونو کې سیستان ۀ دغـ

پـېـژندل سوي دي او ویل سوي چې دوی دې سیمې ۀ براهویانو سره خپلوان سول؛ دا درې واړه په گډه د نخعي په نامـ

ـې له دې سیمې وشړل او ئتیمور راغی دوی  «ژ –گوډ » مهال راغلي دي. ورپسې کله چې رته د چنگیز د یرغل پ

د ختیځ په سیمو کې «  رام رود»او د «  لخشکۀ کو»د زرې ددرې په سویل کې په  دیانمهال سربنۀ تیټ سول. ددغـ

ـې راولـېـږدول او ئاو همدان ته نـېـږدې بُُرُجرد ته سول  وشړل بیا دوی له دې ځایه تیمور « ژ –گوډ »وموندل سول؛ 

په عامه ټولنه کې گډل سول. د  ل. بیا د تیمور د زوی پر مهال دویکړکې استوگن « سربند»او « شهروان»دلته په 

د سویل په « خواجهۀ کو»ز کال کې سیستان ته راولـېـږدول او د ۱۷۳۰په « ژ –افشار »سربندیانو اوسنی قوم نادر 

په حصار کې « ِسـه کوهه»مهال مشر میر قمبر تر مشرۍ الندې مـېـشت کړل، میرقمبر  د ۀ ـې ددوی د هغـئلمنو کې 

لمسی محـمد رضا سو؛ ۀ ځایناستی ددۀ ـې میر کوچک د پالر ځایناستی سو؛ ددئپسې زوی استوگن سو. په میر قمبر 

 په سیستان کې د سربندیانو قومی مشر وو. زوی میر خان سو چې د شاه تیمور د مرگ په مهالۀ ځایناستی ددۀ دد

، خو کله ۀان خپلواک گاڼـتر یوې مودې پورې ځۀ "کله چې افغانستان باندې د اله گولې او ستونزو سیوری خپور سو د

سرتیرو له یوې قطعې سره له محمود سره یو ځای  ودی د خپل نوچې د تاج او تخت مدعی محمود سیستان ته راغی 

سو. په کورنیو سیاستونو کې نوموړی له سنجراني بلوڅانو سره متحد وو او ددې مهال شخړو کې چې افغانستان له 

د کیانیانو له کورنیو اختالفاتو څخه په گټې اخسیتنې ۀ وو. د والړ ر تر څنگاختالل سره مخامخ وو نوموړی د کندها

زوی او ځایناستي محـمد رضا د ۀ د هغوی یو شمـېـر ځمکې او کلي تصاحب کړي؛ په دې لړ کې دد چې وکوالی سول

ۀ خو د ړیکو کې وو،پالر پر پل گام پر گام روان وو. دا قومي مشر د کندهار له کهندل خان سره په ښو او نـېـږدې ا

 تر ډېره حده په سیستان کې خپل مستقل دریځ ساتلی وو او همدا المل وو چې دی په ډېر پیاوړي قومي مشر بدل سو. 

د فارس پر وړاندې پلي کـېـدلی له کنهدل خان سره ملگری وو؛ او کله چې چې مهال په هغو ټولو دسیسو کېۀ دی د هغـ

 یخان د کهندل خان په خدمت کې سو.ورور په کندهارکې علۀ ددۀ ران څخه راستـېـدز کال کې کهندل خان له ته۱۸۴۴په 
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زوی لطف علیخان سو. لطف ۀ ـې ځایناستی ددئز کال کې وفات سو او په سه کوهه کې ۱۸۴۸محـمد رضاء په 

، په سیستان  ټول ـېئلپاره  ځان په هرات کې د یار محـمد علیخان له کندهار سره له اتحاد څخه الس پر سر سو او

. بلوڅان له سربندیانو سره په اتحاد کې په خپلو اړیکو کې له قبضه کړ ملکیتونو په گډوند چخانسور کې د بلوڅانو 

وروسته د کندهار لوی مشر د لطف علي پر  اسیستانه ور هاخوا تر دې دمه د کندهار تابع ول. د لطف علي له دې بلو

کوهه کې د  سه په اکا علیخانۀ ـې لـېـرې کړ او ددئاو له صحنې  ۀونیو ـېئ، لطف علي ۀوړاندې یو لښکر ولـېـږ

 سو. مقرر کندهار په گټه د سربندیانو د مشر په توگه 

ـې لښکر وایست چې په دې سیمې کې د خپلې گټې ډله ئاوس نو د یار محـمد وار راورسـېـد او د علیخان پر ضد 

ز ۱۸۵۱ـدلی وو ناروغۍ ونیو او په بـېـړه بـېـرته راتاو سو چې په مقرره کړي؛ دی چې نوی د سیستان سرحد ته رسـې

کال کې د ستـنـېـدو پر مهال هرات ته نـېـږدې دوه مارشه الر ال پاتې وه چې په الره کې مړ سو. له دې وروسته 

رمنځ ځان د کندهار او هرات د مشرانو تۀ علیخان له خپل ناڅرگند موقف څخه خواتوری او بـېـزاره سو ځکه د

ـې شاه ئاو د فارس له دربار سره د کهندل د دسیسو په هکله هم شکمن سوی وو، نو له دې کبله ۀ رقابتونو کې احساساو

د  تبعې په توگه د فارس مالتړ او پـېـژندل وغوښتل.ۀ ـې د فارس د یوئاو په زاریو زاریو ۀ ته خپل استازی ولـېـږ

ـې ورته د فارس بیرق او تحایف ئدۍ چلند وسو او په ستنـېـدو کې سوانۀ علیخان استازي سره په مهربانۍ او زړ

ـې د فارس ئورکړل. علیخان د سترگو په رپ کې د فارس بیرق په سه کوهه کې د خپلې کال پر سر پورته کړ او ځان 

 تبعه اعالن کړ. 

او د واکمنې کورنۍ مشران چې دا سیمه د فارس تر اشغال الندې راغله د سربندیانو نفوذ ورک سو  ده له هغه مهاله

غړي ټول تهران ته د بندیانو او اسیرانو په توگه تبعید سول. په سیستان کې د سربندیانو د قوم اوسنی شمـېـر د هغوی د 

که له دې شمـېـرې څخه د سربندیانو د  کورنۍ شمـېـرل سوی دی. ۱۰۰۰۰په گډون « دهقانانو»رعایاو یا بزگرو 

ر به گرانه وي چې د سربندیانو د کورنـېـو اټکلي شمـېـره لږ تر لږه روښانه کړو ځکه دوی رعایاوو شمـېـر وباسو ډېـ

ویلو ده چې باید ومنو چې د دوی د رعایاو شمـېـر تر د ټول سره په څو کلیو کې له یو بل سره گډ سوي دي. خو دا 

کورنیو ته  ۴۰۰۰شمـېـر لږ تر لږه په سیستان کې د سربندیو ووایم دوی ډېـر لوړ دی. زه دې ته لـېـواله یم چې 

رسـېـږي. ) دلته له سیستان څخه د بیلو موخه فارسي سیستان دی. د افغان خوا هلمند کې او د فارس د سرحدي کرښې 

 په اوږدو کې یو لږ شمـېـر سربندیان ژوند کوي.(

گبر یا زرتشتي له پښته ۀ ، یورزگودو ۀد یواورېـدلي  چې سربندیان  له مخې سیمه ییزو روایاتو په سیستان کې د ما 

کورنۍ په پخوا ۀ وکړه، ددۀ ډېر پوه او د درناوي وړ شهرکي سړي چې حاجي عبدهللا نومـېـدۀ دغه خبره ما ته یو دي.

 خو اوس په کرمان کې په تبعید کې ژوند کوي." )بیلو(وختونو کې په پالکي کې د قوم مشري کوله 

د موسی ه وو کلیو نوم دی چې له یو بله د دریو مایلو په واټن جال دي او دا دو دو: ۶۴ – ۴۴، ۳۲ – ۳۰: سربیشه

ـې کله ناکله د سیمه ئ. په دغو کلیو کې کوزنی کلي مایلۍ کې د موسی کال د روډ پر غاړه واقع دي ۱۰کال د شمال په 

لیزیو عی؛ دې کلي کې د مایله پورته واقع د ۵۱یادېـږي چې له گرشک څخه ۀ ییز خلکو په ژبه د )کجِ شربت( په نامـ

کورنۍ ژوند کوي. دلته دره د مایل د ثلث په اندازې پراخه ده او کرهڼه په کې سوې ده او پریمانه د میوو بڼونه  ۳۰

 لري او د کمپ وهلو لپاره هم لوی ځای لري. 
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ۀ وکي پریمانه دي خو واښـکورنۍ ژوند کوي، دلته دره نیم مایله پراخه ده. د اړتیا وړ ت ۲۰لیزیو عپه بَـَرني کلي کې د 

 ز(۱۸۸۵لري. )صاحبداد خان، ۀ چنداني ډېر نـ

 ۶۴ – ۴۴، ۳۲ – ۳۰: سربیشه: وگورئ: سربیشه 

کورنۍ  ۵۰د موسی کال په سویل لویدیځ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د پوپلزیو : ۶۴ – ۳۹،  ۳۲ – ۱۶: سِر آب

دا کلی له موسی لري. ۀ کورنه ول او د کاریز ښې اوبـ ۲۴ دلته کال کې ۱۹۱۰په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان(، په 

 . مایله لـېـرې دی ۱۸کال څخه تقریباً 

 کورونه لري. )صاحبداد خان( ۳۵دا په نوزادو کې د اسحاقزیو یو کلی دی چې : ۶۴، ــ  ۳۲ـــ : سرغل

 گــُـرز: وگورئ: سرغټه

کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۴۰۰لیزیو عچې د  دا په موسی کال کې یو کلی دی: ۶۴ – ۵۰،  ۳۲ – ۱۷: سرهند

 . مایلي کې دی ۹دا کلی د موسی کال د سویل ختیځ په )صاحبداد خان( 

دا په افغان سیستان کې په ریښتوني معنی یو مهال د ډېـر لوی ښار کنډوالې او : ۶۲ – ۵،  ۳۰ – ۳۴: سروتار کال

دی،  ډاگو تش اخښتو جوړې دي. دا ځای اوس یو متروک ویجاړې دي، ددې ښار ودانۍ له نیمه خامو او نیمه پخو 

سلطان څخه د یوې ورځې د مارش یا مزل په ۀ فتح یا پادۀ دا ښار په یوې دښتې کې واقع دی چې له قلعـلري. ۀ نـۀ اوبـ

 لــېـدنه وکړه. دا کنډوالې د څخهله دغو ورانو ویجاړو ز کال کې ۱۹۰۳د سیستان مأموریت په اندازې واټن لري. 

  . ځای کې ثبتويۀ په همدغـ ښار ۀپه نامـ« شهر غلغلې»اوسنۍ نقشې د مایلۍ کې دي.  ۵۳چخانسور د سویل په 

 وگورئ شیله: سرشیله

 دا د پُشِت روډ یو اداري واحد دی. : ۳۲،  ۶۳: څاروان کال: سروان قلعه

له کیڼې غاړې په تـېـرېـدلو د شهریوان له الرې له گرشکه تر هرات پورې د سړک  : ۶۲ – ۳۹،  ۳۲ – ۳۷: سور

مایلۍ کې راځي یو کلی  ۳۵ په مخکې له دې چې د شهرک د کمپ وهلو سیمې ته ورسـېـږي چې د فراه د شمال ختیځ

ډېـره ۀ رې په ستوني کې د پنج انگشت د غرنۍ څوکې په لویدیځ کې واقع دی او ویل سوي چې ښـدی. دا کلی د دَ 

له کاریزه تر « د»رونو هغه لړۍ چې ددې ځای یوه برخه جوړوي او د الجورد غ پریمانه کرکیله په کې سوې ده.

یادونه ورڅخه شهرک پورې له تللي سړک سره موازي ځغلي همدلته شا ته ځي او هماغه دره جوړوي چې پورته مو 

اوسنۍ رز( دي او د غرونو په لمن کې واقع دي. )سندۀ وکړه. دوه نور کلي هم سته چې له سور څخه دومره لـېـرې نـ

مایلۍ کې  ۹کې ښیي. بل سَور یا سور د فراه د شمال ختیځ په  ۶۲ – ۵۲، ۳۲ – ۳۱یوه کلی په ۀ نقشې د سَور په نامـ

 . کې واقع دی ۶۲ – ۱۲، ۳۲ – ۲۹په 

 سعید: وگورئ: سید  

 د داغِ نمادي کې او مایلۍ  ۱۷دا د فراه په والیت کې د انار درې د سویل لویدیځ په : ۶۱ – ۹،  ۳۲ – ۴۰: ِسه چاه

دي، د همدې څاه په نـېـږدې شا و خوا کې د ۀ مایلۍ کې یوه څاه ده. دې څاه کې یوازې تروې اوبـ ۱۲د شمال ختیځ په 

 یوه کال ده. ۀ سه چاهي په نامـ

 ۶۱ – ۹،  ۳۲ – ۴۰: ِسه چاه: وگورئ: ِسه چاهي 
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 غاړه کې دوه کلي دي چې د گلستان د سویل لویدیځ خـُسپاس د روډ په ښۍ د دا : ۶۳ – ۳۱،  ۳۲ – ۲۷: ِسه گوشه

ۀ جنوبي( او )ِسه گوشـۀ مایلۍ کې واقع دي. دا دواړه کلي د )ِسه گوشـ ۱۳مایلۍ کې او د دالرام د شمال په  ۱۳په 

 شمالي( په نومونو یادېـږي. 

 خوابگاه: وگورئ: سه شاخي

کورونه په کې  ۱۵لیزیو عاو ویل سوي چې د  د موسی کال په سویل کې یو کلی دی: ۶۴ – ۴۸،  ۳۲ – ۸: شبان

 ودان دي. )صاحبداد خان(

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: شهباز خان: شاباز خان

کورونه په کې میشت  ۱۵لیزیو عدا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۲۰،  ۳۲ – ۲: شادیکه

 دي. )صاحبداد خان(

 داد خدا  او شادیکه: وگورئ: شادي خان

ژ( د روډ په ښۍ غاړې کې یو کلی دی، او ویل سوي چې د  –د موسی )کال : ۶۴ – ۴۷،  ۳۲ – ۱۶: شغله: اليشغ

 ۳۵شغالي کلي  ویل سوي چې ز کال په راپور کې۱۹۱۰کورونه په کې ودان دي. )صاحبداد خان(. د  ۲۰۰لیزیو ع

په اوبو خړوبه ده او پریمانه کرکیله په کې  هښـ ـې د موسی کال له سینده برابرېـدلې. دا سیمهۀ ئکورونه درلودل او اوبـ

یو ځای ثبتوي چې ۀ په نامـ« شِرج»اوسنۍ نقشې د سوې ده او ډېرې جونگړې او د میوو بڼونه لري. )هندی کشاف(. 

 . کې واقع دی ۶۴ – ۴۷، ۳۲ – ۱۴په 

اشکینک د کښته ننوتلې  جونگړو یو بلوڅي کلی دی چې د هلمند د څانگې سیخسر او د ۱۵۰دا د  : شاه گل: شاگل

 (۱۹۰۳سیمې تر منځ واقع دی. )ایس. ایم. 

کورونه په کې ودان دي.  ۲۵لیزیو عدا په موسی کال کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ  ۳۲ـــ : شاه

 )صاحبداد خان(

وډ او هلمند تر منځ دا د فراه سویل ته د تللي سړک په اوږدو کې ددمې نیولو یو ځای دی چې د خاشر: شاه ابو طالب

د څښلو وړ دي. ۀ واقع دی. ویل سوي چې ددې ځای اوبـ دی مایله لیرې ۲۱هلمنده  له مایله او ۶۰ چې له خاشروډه

 )فرییر(

کورونه په کې میشت دي.  ۳۵لیزیو عدا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ ۳۲ــ : شهر

 )صاحبداد خان(

مایلۍ کې د فراه سویل ته د تللي  ۴۲مایلۍ کې او د هلمند د شمال په  ۳۰خاشروډ د سویل په دا د : شاه عزیز خان

ـې د اوبو یو ډنډکی دی او ئوچ خوړ بستر سته چې په منځ کې ۀ سړک په اوږدو کې ددمې نیولو یو ځای دی. دلته د یو

 سوي دي. )فرییر(ۀ ـې شین غزي شنـئگرد چاپیره 

دا یوه لوړه غرنۍ څوکه ده چې نوزاد له گلستان څخه جال کوي او د پُرچمن : ۶۴ – ۱۵،  ۳۲ – ۴۴: بابا لهشاه غــَـ

 سویل ختیځ کې د موسی کال د سیند ترناو له بـَـَرني خاشروډ څخه جال کوي. )آی. بي. سي.(

 سیخسر: وگورئ: شاه گل
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کورونه دي. )صاحبداد  ۱۵۰ي کې دا په باغني کې یو کلی دی او ویل سوي چې دې کل: ۶۴، ــ ۳۲ــ : شاه ابراهیم

 خان(

مامو ته  دا د ځمکې یوه لویه کښـېـوتلې سیمه ده چې د سیند بستر ته ورته ده او: ۶۳ – ۵۴،  ۳۰ – ۲۳: شهیدان

 (۱۹۰۳لړۍ یا استمرار دی. )ایس. ایم. « ناالپ د نالې»نـېـږدې په شمالي پراتو د هلمند لور ته ځغـلـېـدلې ده. دا د 

 کلی دی او ویل سوي چې لس کورونه په کې دي. )صاحبداد خان(دا په موسی کال کې یو: ۶۴ – ۵۴،  ۳۲ – ۵۰: شهیدان

مایلۍ کې د علمدار له الرې له  ۷چې ویل سوي د سیخر د لویدیځ په  دی دا یو ځای: ۶۲ – ۲۵،  ۳۱ – ۷: شهیدان

چې هلته څلور څاه گانې دي او شپږ  ځای کې واقع دیۀ چخانسوره تر سرخدوز پورې د تللي سړک پر غاړه په هغـ

هم کله ناکله په کې  ۀـکله نا کله د اوښ څر لپاره ځایونه موندل کـېـږي او د کیرته واښ کې کال پهفیټه ژورې دي. دلته 

 (۱۹۰۴وي. )بومي معلومات 

او ۀ مانه اوبـنوشکي پر سړک د دمې نیولو یو ځای دی. دلته پری –دا د هلمند : ۶۴ – ۲۵، ۲۹ـ  ۴۳: شاه اسماعیل

ۀ ځایونه موندل کـېـږي. له همدغـداسې سته خو یو لږ واټن وړاندې ۀ سون لرگي سته خو د اوښانو د پیولو لپاره ځای نـ

( ۱۹۰۴ځایه یو سړک جال کـېـږي چې د هلمند د سیند په اوږدو کې د اربو له الرې لنډي ته ځي. )ایس. ایم. ونلیس 

یادېـږي او په هلمند کې د گالب ناور د شمال ۀ ې د شاه اسماعیل د زیارت په نامـدلته یو زیارت هم سته چهمدا شان 

 . کې واقع دی ۶۴ – ۲۳،  ۲۹ – ۴۲مایلۍ کې په  ۸ختیځ په 

اداري واحدونو کې یو لوی واحد دی او د فراه رود په اوږدو  ۷زموږ په باور دا د فراه د والیت په : شاهي وان

په « ژ –شینډنډ »او ختیځ کې، د بکوا په شمال کې، د گلستان په لویدیځ کې او سبزوار  کې د فراه د ولسوالۍ په شمال

ۀ کې واقع دی. په همدغـ ۶۲ – ۲۳، ۳۲ – ۳۷سویل کې واقع دی. د شاهي وان کلی د فراه په شمال ختیځ کې په 

موږ عمالً په دې هکله کې واقع دی.  ۳۲ – ۳۸، ۶۲ – ۲۸مایلۍ کې په  ۲۵بل کلی د فراه د شمال ختیځ په ۀ نامـ

لرو خو په دې باور ډاډمن یو چې ډېر کلي لري او د سیند په اوبو خړوبـېـږي او د دې درې په ۀ چندان معلومات نـ

سته چې د ۀ ـې له پوزه لنگر څخه تر فراه پورې غځـېـدلې ده. شک نـئپریمانه کرکیله سوې ده چې لړۍ کې ټوله سیمه 

ه کې سته په ځانگړې توکه د دولت آباد په گاوڼد سیمه کې. ددې ځای استوگن وگړي اړتیا وړ د پام وړ توکي هم پ

 نورزي دي. اکثراً 

 : دا معلومات ددویم چاپ له مخې اخیستل سوي دي

د فراه روډ په کیڼې غاړې کې ددمې نیولو یو ځای دی چې له کندهاره تر هراته د شمالي سړک په اوږدو کې له 

لورې له دې الرې سره بله الره )د فرییر په راپور کې  لنډ واټن لویدیځ  اخوا واقع دی.مایله ور ه ۱۵ څخه شهرک

کې په باغني کې( یو ځای کـېـږي او دا الره په آسانۍ سره د توپخانې د ځواک د خوځښت لپاره عمالً ممکنه کـېـږي، 

مایله لیرې او د گرم آب  ۳۸له فراه څخه ،  ته تللې الر ژ( کې چغز ته نـېـږدې فراه –دا الره په سیاه آو )سیاه آب 

د سبزوار او هرات سړک په شاهیوان کې  شا ته پرېـږدي. تر ټولو نامتو یا مشهوره سړک کې مایلۍ ۱۸کوتل په 

مایلو کې له آِو خرما )آِب خرما( څخه تـېـرېـږي؛ خو د نقشې له مخې له گرشکه  ۲۲شمال ته منشعب کـېـږي چې په 

کندهار له سړک سره یو ځای کـېـږي.  شاهیوان  –یلو لپاره لویدیځ لور ته پر مخ ځي او د فراه ما ۲۶شمالي سړک د 

لپاره مناسب  لولښکر د زیرمو د راټولوۀ ـې وایي چې دا شاهیوان د یوئته د سندرز پام اوښتی او د توضیح په لړ کې 
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یزه کمر بند کې راتاو دی او د کمربند دننه حاصلخ هځای دی ځکه د شاهیوان موقعیت په خپله د پام وړ دی چې په یو

مایله پورته تر فراه روډ پورې غځـېـدلې او بیا کښته د فراه  ۱۲سیمه ښه خړوبه او همواره ده او له دولت آباده نیولې 

د غــځـېـدلې ده. همدا شان ددې ځای موقعیت ته په کتلو دا ځای په خپله  کې روډ په اوږدو کې ان تر فراه پورې سیمه

یادو سویو سړکونو د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې ستراتیژیک اهمیت لري، او فرییر وایي که دلته یو ځواک ځای پر 

ځي کنترول کړي. ورچې دا سړکونه  ۍولسوال ېځای سي نو دا ځواک کوالی سي فراه، سبزوار، بکوا، غور او نور

خوړونو چاودې چاودې کړی دی خو له دغو ځایونو ه او احاطوي دیوالونکلي ته نـېـږدې د لښکرکوټ د جوړولو ځای 

لږ واټن وړاندې یوه مخ خالصې ځمکه سته او د لوی ځواک لپاره پریمانه ځای سته. د اړتیا وړ توکي، د څارویو 

 ډېرې خالصې او ښې دي. ۀ دلته پریمانه دي، ځکه د سیند اوبـۀ خوراک توکي او اوبـ

ـې دوه نیم فیټه ئیارډه ارت دی او ژوروالی  ۳۵اشت کې لیدلی او وایي چې سندرز د فراه روډ گودر د جوالی په می

ـې په ساعت کې یو مایل او د مایل ربع ده چې په نرمو شگو کې بهـېـږي. د سیند بستر ئدی او د اوبو د بهیر چټکوالی 

ې وختونه کله چې سیند سیالبي بې قاعدې دی، سیند په متناوبو ډنډونو او توندو بهیرونو کې بهـېـږي نو له دې کبله ځین

وي کاروانونو ته په اونیو اونیو ناشوني وي چې له سینده پورې غاړه واوړي. دا د مارچ په میاشت کې پیل کـېـږي او 

ي. دلته د سیند په ښۍ غاړه کې لږ پورته د لوی ځواک لپاره د لښکرکوټ وهلو لپاره مومتر اپریل او مې پورې دوام 

دي او که دلته دا ځواک د هر څومره وخت لپاره پاتې سي ۀ ارویو خوراک توکي چنداني ډېـر نـځای سته خو د څۀ ښـ

چې ټیټه سطحه ده بوزي ځکه د افغانستان په کچه دې ځای مجبوره دی چې خپل څاروي د سیند په کیڼې غاړې کې 

جون په لومړیو کې پیل کـېـږي چې  د دې سیمې یعنې د شاهیوان او فراه ترمنځ لـَـو د کې د وښو وده له حده ډېره ده.

اوښتل آسانه او ممکن دي. سندرز دا ځای  غاړه وخت کې له سینده پورېۀ ورځې مخکې کـېـږي. په دغـ ۱۵له هراته 

 په ډول لیکي." )سندرز، فرییر. آي. بي. سي.(« شاه جیوان»د 

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: شاه کرم

 کورونه په دې کلي کې دي. )صاحبداد خان( ۵۰دی او ویل سوي چې  کلی دا په باغني کې یو: ۶۴، ــ ۳۲ــ : شاه قمبر

دا په زره کې یو کلی دی چې د هلمند د سیند ښۍ غاړې ته نـېـږدې د سیند : ۶۴ – ۱۱، ۳۱ – ۱۰: شماالن: شاه مالن

. ـې نورزي ديئدی چې د بست د کال مخالف لوری راځي. وگړي کښته مایله   ۳۰ټکيۀ له هغـپه اوږدو کې 

 )سټیوارټ(

 ۶۴ – ۲۴، ۳۲ – ۱۱: میرزا: وگورئ: شاه میرزا

کورونه په کې ودان دي.  ۲۵دا په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو : ۶۴، ــ ۳۲ــ : شاه محـمد

 )صاحبداد خان(

 بیانور 

 خاشروډ: وگورئ: شاه پسند

 
او دوېم الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه :یادونه

 برخي لوستی شی.ټوک ټولي 
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