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هرات ته د سړک پر غاړه ددمې نیولو یو ځای دی، دا سړک په شاهیوان کې له روډ څخه  ،له واشیره: شهرک
سړک دی خو د غونډیو له دوه وو ۀ مایلو په اوږدوالي، ډېر ښـ ۱۵کاریز څخه سړک، د « د»تـېـږېـږي. له الجور 

ه یوې کلکې مسطح دښتې ورننوځي، دا دښته تر  پینځلسو یا شلو مایلو لړیو څخه تـېـرېـږي، په دولسم مایل کې پ
پورې د فراه روډ د درې د کروندو تر ژۍ پورې غځـېـدلې ده، او زما مشوره دا ده چې الرې تگ ته مو ِچکاو ته 

ښې ځای دی او ۀ نـېـږدې کاریز کې دمه ورکړئ. د کمپ وهلو سیمه پراخه ده او په دې یادې سوې دښتې کې ښـ
لوی پوځي ځواک لپاره  چې دورڅخه  د جوالی په میاشت کې ترالسه کـېـدای سي  ۀـاو واښ سهو  ج  هم لري؛ ۀ اوبـ

 اوډلې  پرپه پریمانه اندازه سته. دښتې ته نـېـږدې کلي او کروندې هم سته خو ددې سیمې استوگنو وگړو د سندرز 
پلورل. له دې ځایه تر ۀ طو هیڅ ډول د اړتیا وړ توکي ونـپه هیڅ ډول شرط او شرای باندېمل قطعې پر له کندهاره 

 ۱۲مایله دی چې کـېـدای سي د لښکر کوټ لپاره بدیل ځای وي،  ۱۵واټن  پورې شاهیوانه یا تر جهک شهرک
ددمې نیولو ددې ځای په سویل ختیځ کې یو کوچنی کلی دی چې د گرشک ختیځ او د سنگ ب ر مایله. )سندرز( 

 . کې واقع دی ۶۴ – ۵۲،  ۳۱ – ۴۸ او په کېـږي شمال
دا یو قوم دې چې په فارسي سیستان کې اوسـېـږي. ددې قوم ډېـر لږ کسان د چخانسور په ولسوالۍ کې : شهرکي

 : موندل سوي دي. بیلو ددوی په هکله موږ ته الندنۍ شرحه راکوي
ي او براهوي سره خپلوان قوم وو او "ددې قوم په هکله گومان دا دی چې دا قوم په لرغونو مهالونو کې له سربند

اور »یا « گبرانو»پـېـژندل سوي دي. همدا شان ویل سوي چې دوی د ۀ په نامـ« نخعي»ـې په گډه د ئدرې واړه 
ۀ د یوۀ د مهال دي. د سیمه ییزو روایاتو له مخې ویل سوي چې دوی د ملک اژدها په نامـ« آتش پرستو -پرستو

ې ملک اژدها د خوارجو له ویرې د حضرت علي جسد پر خپل اوښ نجف ته )ویل سوي چ له پښته دي« گبر»
ژ(  –ژ( علي )رض  –؛ ملک اژدها له عربي )حضرت ژ( –ـې هم گټلی دی ئد ملک اشتر لقب ـې ئ راوړ نو ځکه

سره مقابله وکړه خو د علي له عجیبې زبردستۍ سره مخامخ سو )ویل سوي کله چې ملک اژدها غوښتل پر علي 
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او همدا وو چې ملک اژدها د  ۀ(ـې په پورته هوا ته واچاوئالس ۀ کړي نو علي، له مال راونیو او په یوبرید و
« لخشکۀ کو –لخشخ ۀ کو»په لرغونو مهالونو کې ددوی مقر له سربندیانو سره په سترگو په رپ کې مسلمان سو.

تیمور دوی له سیستانه « ژ –گوډ »وو. او د زره د کښـېـوتلې سیمې په سویل کې ان د رام روډ تر لویدیځ پورې 
رد ته نـېـږدې په شهروان کې استوگن کړل او په همدغـئوشړل او له سربندیانو سره  ج  ـې ئوخت کې ۀ ـې یو ځای ب ر 

بیا د سربندي سیمې ته تبعید کړل؛ او همدا المل دی چې دوی د سربندي او شهرکي نومونه ځانونو ته د همدغو 
کورنیو لږ دی چې تر ډېـره په سیستان،  ۱۰۰۰۰بنسټ مشتق کړي دي. ددوی شمـېـر تر ځایونو د نومونو پر 

 کورنۍ ویل سوې ده.  ۱۲۰۰ـن، کرمان او لـ ر کې تیت دي. د شهرکي قوم شمـېـره په سیستان کې ئقا
سو. « میر بیگ»زوی ۀ ځایناستی ددۀ وو؛ دد« میر ِشکار»قوم مشر د  پر مهال د شهرکي« ژ –افشار »د نادر 

په لمسون بلوا وکړه )هوتک( )؟ـ ژ(  قومي مشر د سیستان د کیاني حاکم ملک سلیمان پر ضد د پوپلزي واکمنۀ دغـ
د خپل نفوذ په گټه اخیستلو سره ول چې دی د کیاني حاکم پر ځای د سیمې حاکم وټاکل سو  سره« شاه تیمور»او له 

سو کوالی ځان په خلکو گران حاکم ثابت کړي ۀ بیگ ونـچې نوموړی دا مهال له خپل مقامه معزول سوی وو. میر 
او د سیستان د حکومت له حاکم توب څخه څلور کاله وروسته په رود بار کې له بلوڅانو سره د یوې فرقه یي 
جگړې په ترڅ کې ووژل سو. له دې وروسته تیمور د حکومت واگې بـېـرته کیاني کورنۍ ته ورکړې، پورته مو د 

دلته په انگلیسي متن : )یادونه زوی ملک بهرانۀ سلیمان نوم یاد کړ، دا ځل د حکومت واگې دد کیاني حاکم ملک
او  شهرکیانوخو له دې سره سره د ته ورکړل سوې.  ژ( -ـې ملک بهرام ده ئکې ټایپي تیروتنه سوې سمه بڼه 
د کیانیانو سخت او فعال دښمن د میر بیگ زوی او د پالر ځایناستی میر هاشم  ؛کیانیانو تر منځ دښمنۍ دوام وکړ

ـې دوه ځله له ئزوی جالل الدین ۀ وو؛ میر هاشم له بهرام څخه واسیالن ونیو او د بهرام له مرگه وروسته د هغـ
کړ؛ خو بیا هم شهریکیان تل د محمود او  نصبخو په هر حال چې ول کامران دی بیرته پر خپل مقام ۀ سیمې وشاړ

 ـې تل د هرات پر مالتړ ډډه لگوله. ئول او په خپل سیاست کې کامران آرمانونو ته وفاداره 
 شهرکیانود  ، د میرهاشم زوی، میر مهديۀهغه مهال چې کهندل خان له تهرانه د کندهار د بیا نیولو لپاره راستـنـېـد

بیعت ته له یوې قطعې سره د سیستان د نورو ټولو مشرانو په شان له کهندل سره یو ځای سو. خو ډېر ژر د هرات 
له زوی او ځایناستي لطف علي سره یو ځای ۀ راوگرځـېـد او د سربندي محـمد رضاء د مړینې پر مهال دی د هغـ

ـې د یار محـمد په پلوي ساتلې وه. په پای کې د لطف علي پر ځایناستي علیخان باندې له برید ئسو چې سیمه 
د میر مهمدي ورور او ځایناستی ۀ سیانو سیستان ونیووروسته شهریکیان د فارس د گټو پر ضد سول او کله چې فار

محـمد علي ونیول سو او تهران ته د زنداني په توگه تبعید سو. میر مهدي د فارس له برید مخکې مړ سوی وو او د 
: په زاهدان کې ژوند کوي. محـمد علي درې زامن درلودلاوس لب علي په نوم یو زوی ورڅخه پاتې سو چې ک

  سوي دي. )بیلو(ۀ شتک کې ژوند کوي او علي رضاء او بهرام دواړه مړهاشم خان په د
ۀ زاړۀ مایلۍ کې د یو ۱۶فیټه. دا د موسی کال د ختیځ په  ۳۳۹۰: لوړوالی: ۶۴ – ۵۹،  ۳۲ – ۲۱: شهر کهنه

هجري کې جوړ سوی او د  ۵۱۱ښارگوټي ورانې ویجاړې او پاتې شوني دي او ویل سوي چې دا ښار گوټی په 
دا ښارگوټی امیر  والړ پاتې دی. ال یوازې ارگـې ئـې درلود، خو اوس ئپر مهال یو مایل مربع ارتوالی  جوړولو

ژ( وران کړ او د توپ د گولیو د شکلونو آثار او د نورو گولیو آثار ال تر اوسه ورباندې لیدل  –دوست محمـد )خان 
چې د هر ډول انډول په پام کې  ره کر کیله سوې دهکـېـږي. د دې حصار شمال ته د امام یحیی زیارت دی. دلته ډېـ

د کاریزونو ۀ نیولو سره که د لوی ځواک لښکر کوټ دلته ځای پر ځای سي ورته خلل پیدا کوي. ددې ځای اوبـ
کورونه ودان دي. )یوسف شریف،  ۴۰۰تر  ۳۰۰لیزیو له عـې د ئدي. د اړتیا وړ توکي پریمانه دي. گرد چاپیره 

 صاحبداد خان(
 دا په څاروان کال کې د هلمند پر کیڼې غاړې د یو ځای نوم دی. دلته یو گودر سته. )یوسف شریف(: ادهشهز

 ۶۲ – ۲۳، ۳۲ – ۳۲: شاهیوان: :وگورئ شهیوان

 ۶۴ – ۱۱،  ۳۱ – ۱۰: شاه ماالن: وگورئ: شماالن 
کورونه په کې  ۳۰زیو لیعدا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۲۶،  ۳۲ – ۳۲: شمس آباد

 ودان دي )صاحبداد خان(
دا د دور نالې په بستر کې یو ډېـر نامتو ځای دی. دا د شپنو لپاره ځکه : ۶۱ – ۵۰،  ۳۱ – ۲۷ : شندو: شند: شند

مایلۍ او د  ۳۵سته. دا ځای د خاش د سویل په نـېـږدې ۀ آرامځای دی چې دلته ډېـرې ښې او پریمانه اوبـۀ ډېـر ښـ
دومره د ځمکې د ۀ دلته تر ځمکې الندې اوبـ د هلمند په شمال کې واقع دی. واټن کې مایلو تر منځ ۶۰یا  ۵۰

او نور ۀ کوي او هوسۍ، وحشي خرۀ سطحې قشر ته نـېـږدې دي چې ویل سوي وچکالي ورباندې هـېـڅ اغـېـز نـ
ترالسه کوي او ۀ اوبـ خهڅ ځانونو ته سوري جوړوي او ویل سوي چې دوی له همدغو سوریو ځمکه کې ژوي په

د شین غزو یو ډول سته او دا دواړه هغه مهال « سینگیر» خپله تنده ماتوي. دلته د وحشي خرماوو دوه ځنگلونه او
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ـې د ئنـېـږدې وي. دلته د خرما درې ونې او دوه زیارتونه دي یو ۀ کـېـږي چې د ځمکې سطحې ته اوبـۀ شـنـ
 پسرلي کې دا ځای ټول د کوچیانو په کـېـږدېـو ډک وي. ـې د شیخ حسین دی. په ئسلطان او بل 

ږو خړو شگو یوې گډولې یا ـیځـپه شان یوه عربي اصطالح ده چې د نرمو او « اربو»د « شند»ویل سوي چې 
ـې د ځمکې سطحې ته ۀ ئترکیب ته وایي. نور کسان بیا وایي چې دا هغې ځمکې ته وایي چې تر ځمکې الندې اوبـ

 نـېـږدې وي. 
یعنی د شند « دور» په کیندلو تر السه کـېـږي، ۀ ـې اوبـئله بستر څخه په هرځای کې « دور»لوڅان وایي چې د ب

  دا چې تر شند کښته ځای.ۀ په ختیځ کې نـ
ز کال کې له خاش څخه د هلمند پر ۱۸۴۵فرییر په  له دې ځایه د مله خان، دیشو او خواجه علي سړکونه تـېـرېـږي.

له بستر څخه تـېـر سو چې لږ وړاندې د شند په « دور»ته ورسـېـد، د امین له چې لنډي ولي محـمد لور وخوځـېـد، ک
 (۱۹۰۴له څاه گانو تر السه کوي. )ایس. ایم. تییت. له بومي معلوماتو څخه. ۀ ختیځ کې ده. دلته خلک خپلې اوبـ

چخانسور لپاره د ډاگ یا پوستې د  دا دمې نیولو یو ځای دی او همدا شان د: ۶۱ – ۵۲،  ۳۱ – ۲۷: شند پوزک
تبادلې سټیشن دی چې له چخانسوره تر الش جوین پورې د تللي سړک په اوږدو کې واقع دی. ویل سوي کله چې په 

فیټو کـیندلو وروسته تر السه کـېـدای سي. دا ځای  ۳تر  ۲د ځمکې له ۀ نـېـږدې گاونډ کې هلمند وچ وي نو دلته اوبـ
 (۱۹۰۴مال په څو مایلۍ کې دی. )ایس. ایم. بومي معلومات. د هابیل د مقبرې د ش

 دا د شگو یوه دښته ده چې د ب ست د کال په سویل ختیځ کې واقع ده. : ۶۴ – ۴۰، ۳۱ – ۲۱: شاِن تیموري 

 ۶۴ – ۴۷، ۳۲ – ۱۶: ښاغلی: شاغلي: وگوري: شارگه 
 اغني په عالقه دارۍ کې دی. )صاحبداد خان(کورونو یو کلی د ب ۳۰ویل سوي چې دا د : ۶۴، ـــ  ۳۲ــ : شهریک
د موسی کال د روډ پر ښۍ غاړې باندې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۴۷،  ۳۲ – ۱۴: شارک: شهرک

کې واقع  ۶۲ – ۴۵، ۳۲ – ۳۵بل کلی په ۀ نامـۀ په دغـکورونه په کې ودان دي. )صاحبداد خان(  ۲۵۰لیزیو ع
 . دی

فراه د قافلو  –د بکوا په دښتې کې د چاه گز د سویل په دوه نیم مایلۍ کې د گرشک  :۶۲ – ۵۰، ۳۲ – ۱۰: شربتي
 پر الرې یو کلی دی. )اې. بي. سي.(

 خاشروډ: وگورئ: شریف

 شیخ: وگورئ: شیخ 
 سیخسر: وگورئ: شیخ محـمد

ونه په کې کور ۲۵لیزیو عدا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۲۸،  ۳۲ – ۲۶: شیخ زي
 . مایلۍ کې دی ۵دا کلی د نوزادو د شمال په ودان دي. )صاحبداد خان( 

ـې د سیستان هامون ئیوه شیله ده چې له منځه یا دا یو لوی ترناو : ۶۱ – ۱۰،  ۳۰ – ۰۰: سر شیله: شیلـه هامون
برخه په فارسي سیستان  ي او ددې شیلې د بهیر ډېرۍود گوِد زیرې کښـېـوتلې ځمکې ته ځغلۀ د سیالب اضافي اوبـ
چې د پاکولو  اوړيو ـې پر څنډو راۀ ئاوبـهغه هغه مهال کـېـږي کله چې هامون طغیاني سي او  کې ده. دا یوازې

ترالسه کـېـږي. وروسته  له دې چې ۀ اوړي او په دې توگه خوږې اوبـ ـې له څنډو راۀ ئپه لړ کې مالگینې اوبـ
 ه دوه وو تر درې کالو پورې پاتې کـېـږي. ـې لۀ ئسیالب کرار سي نو خوږې اوبـ

میر ته نـېـږدې ددې شیلې په گودر کې له اوبو پورې غاړه اوښتی ۀ ز کال د دسمبر په میاشت کې تپـ۱۸۸۵ِمرک د 
فیټه دی او د اوبو ژوروالی دوه نیم  ۸۰دی، دی وایي چې دلته په شیله کې د اوبو د بهیر ارتوالی په منځنۍ کچه 

مایله دی او د اوبو د تگلوري بهیر هماغسې چې په نقشې  ۳اوبو د چټکوالي بهیر په ساعت کې تقریباً  فیټه دی او د
 ۱۵۰ـې ئکې ښودل سوی دی د سیستان له هامونه تر گودې زیرې پورې په داسې بستر کې بهیږي چې ارتوالی 

فیټه ژور والی  ۲۰یا  ۳۰مخې یارډه دی او د رسوبي خاورې څرگندې غاړې لري او د شاو خوا دښتې د سطحې له 
پورې د تللي عمومي  بحیرېـې گردن ریگ )چې له فارسي سیستانه تر سرحد او ئگودرونه   دلته مشهورلري. 

دی او دلته بستر یا ۀ میر دوست؛ تر دې دمه د گردن ریگ گودر تر ټولو نورو ډېر ښـۀ سړک پر غاړه دی( او تپـ
د اوښانو لپاره ځکه سخت دی چې د رسوبي خاورو بیخ لري. څو نور  میردوست گودرۀ بیخ هم عالي دی؛ د تپـ

 دي. ۀ گودرونه هم سته چې د اوښانو او نورو باروړونکو څارویو لپاره د تیریدو وړ نـ
ډېرې ژورې وې چې پورې غاړې ورڅخه اوښتل ناشونی ۀ " د تیر اپریل او مې په میاشتو کې په سر شیلې کې اوبـ

کښته ۀ ز کال د دسمبر په میاشت کې( د شمال ډېر توند باد له هامونه دومره ډېرې اوبـ۱۸۸۵؛ او ان  اوس )د لو
 راوړي چې کوالی سي گودر د یوې یا دوه وو ورځو لپاره بند کړي."

په وچو کلونو کې کله چې هامون تر یوې کچې راغونجـېـږي، په نقشو کې ښودل سوي چې تل مدام تر اوبو الندې 
دغه مهال ده که چیرې  ِد زیره په بشپړ ډول وچه سي نو څرگنده ده چې سرشیله هم وچــېـږي؛وي، او کله چې گو
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درویش پر لور چپ یا منحرف ۀ د چاڅخه له ترخون څخه د لویدیځ پر لور مارش وکړئ نو اړیاست چې له اوبو 
 واوړئ." را سویلي څنډې ته  وسیم واو د فارسي سیستان د استوگن سئ

 : ه پرتلې د بریدمن نـپـییر راپور تر یوې اندازې توپیر لري. نوموړی وایيد پورتني راپور پ
ز کال د جنورۍ میاشت وه چې په شاه گودر کې له شیلې واوښتم. دلته د سیند بستر تر ډېره وچ وو خو ۱۸۹۳" د 

په شاه گودر کې تش اوبو یو ډنډ  وو او  و یا ترشویارډو کې د ترو ۳۰۰یا  ۲۰۰گوِد زیره په اوبو ډکه وه. په هرو 
د اوښانو په مرداریو ډکې وې. د سیند په بستر کې هر چیرې چې دوه یا درې  تر ډېره چېڅاه گانې وې ۀ په نامـ

سوي ۀ د سیند د دواړو غاړو په څنډو کې شنـ ترالسه کړئ.ۀ فیټه ځای وکیندئ زما په باور کوالی سئ تروې اوبـ
ی کـېـدای سي. د سیند په دواړو غاړو کې سیمې تر ډېره لوڅې او څرځا ۀـاوښانو ته ښ سوي چې ۀشین غزي شنـ

 شگلنې دي. )ِمرک، نپییر، ییت(
استثناء په ځانگړو ځایونو کې لکه شاه  ینۍدي تیرې سوي. یوازۀ نـۀ په دې وروستیو کلونو کې په دې خوړ کې اوبـ

ۀ د انساني مصرف لپاره مناسبې نـ انهغه  که کیندنې سويده چې هلته هم که د اوبو د ترالسه کولو لپاره گودر کې 
 (۱۹۰۳دي. )ایس. ایم. 

ک : ۶۴ – ۱۵،  ۳۰ – ۳۷: شیر کې تر جت پتي پورې پر تللي سړک، له « ژ –آبک »له سفر څخه په شور آو 
اوښانو څړځایونه او سون توکي پریمانه د ځای نوم دی. دلته د اوبو یوه زیرمه سته. ۀ مایله لیرې د یو ۹سفر څخه 

 ز(۱۸۸۷ي. )بومي معلومات، د
دی یو کلی دی. ویل سوي ۀ د زمینداور په سویل ختیځ کې چې د هلمند د سیند له غاړې دومره لیرې نـ: شیر احمد
 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( ۶۰لیزیو عچې د 

کورونه دي.  ۳۲۰دې ـې نورزي او اسحاقزي دي چې نـېـږئ. استوگن وگړي کې دهپه زمینداور  دره دا: شیري دره
 )صاحبداد خان(

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: شیرعلخیان
کورونه په کې ودان  ۶۰لیزیو عدا په موسی کال کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ــ ۳۲ــ : ځایشیراغ 

 دي. )صاحبداد خان(

 شربتي: وگورئ: شربتي 
 کورونه دي. )صاحبداد خان( ۳۵لیزیو عد  ـېئه شمــېــردا په زمینداور کې دوه کلي دي او د وگړو : شیردل
 فراه د سړک په اوږدو کې د دمې نیولو یو ځای دی. )تییت، بومي معلومات( –بکوا  –د خاش : شیردل
 کنگۀ قلعـ: وگورئ: شیردل
 خاشروډ: وگورئ: شیردل

 شش آوه: وگورئ: شش آبه
 ه په کې ودان دي. )صاحبداد خان(کورون ۱۲۰ویل سوي چې دا په باغني کې ده او : ۶۴، ــ  ۳۲ــ : شیوه

 کورونه په کې ودان دي. )صاحبداد خان( ۵۰ویل سوي چې دا په باغني کې ده او : ۶۴، ــ ۳۲ــ : شیوای
 کوتل نوم دی.ۀ دا د هلمند په سویل کې بلوڅستان ته د تللې الرې د یو: ۶۴ – ۳۴،  ۲۹ – ۳۲: شیبیان کوتل

د هلمند د  یو کلی دی؛ دا کلی د سیستان د جهیل په ختیځې غاړې کې او دا په سیستان کې: ۶۱، ــ  ۳۰ــ : شلنگ
ـې له درویو یا نیونو څخه ئخولې له شماله څو مایله وړاندې واقع دی. دې کلي کې یو لوی برج دی چې گرد چاپیره 

. سئ بدلوالیوغواړي په آسانۍ سره په استحکامي حصار ۀ جوړ کورونه راتاو دي. دا کال چې څرنگه مو زړ
ـلینگ»کانولي دا ځای د  ـې بدلوي.ئـې لیدلي چې آسونه په وچو کبانو تغذیه کوي په پودر ئفرییر وایي چې دلته  « چ 
کورنۍ استوگنې دي. )فرییر، کانولي،  ۴۰۰یادوي او وایي چې دلته د سربندیانو « چلینگ»ـې ئپه ډول یادوي. بیلو 

 بیلو(

 ۀ شنې ځمکې( په نامـد ښارگوټي نوم دی چې پخوا د سبزوار یعنی )ۀ دا د یو: ۶۲ – ۸،  ۳۳ – ۱۸: شین ډنډ
په عین معنی پښتو نوم لري( او د هرات والیت یوه برخه وه. شینډنډ یوه لومړۍ درجه ولسوالي ده  او اوس)ۀ یادېـد

مایله  ۶۵۰مایلۍ کې او له کابله  ۸۰ښارگوټی د هرات د سویل په ۀ وگړي لري. په دې نامـ ۸۳۰۰۰چې نـېـږدې 
 . لیرې دی

په ۀ د ادرسکن سیند او بې شمـېـره څاه گانې برابروي چې دا اوبـۀ د کروندو د خړوبولو لپاره اوبـدې ولسوالۍ ته 
کلي لري چې بـېـالبـېـلې قومي ډلې په کې استوگنې لري او  ۳۰۴کانالونو کې ویشل سوي دي. شینډنډ  ۶۰نـېـږدې 

  . ي، اسحاقزي ، پوپلزي او تاجیکان ديلیزي، اڅکزي، بارکزععمدتاً نورزي، 
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ِده علي، شیخ : ـې دا ديئسنِگ سیاه، همجواري، ِده خار، درمنگ، درپاهه او شیرزاد؛ سیندونه : ـې دا ديئمهم کلي 
ـې سیاه کوه نومـېـږي چې د بابا د ئاو علي آباد؛ تر ټولو مهم غر  کامه، مندیل، هیکل، کاه، فاج، انبار قسه، سور

 . یوه څانگه ده غرنۍ لړۍ
بولي پر ښارگوټي مسلط دی. دوی دا  منسوبـې په ستر الکسندر پورې ئد شیندڼد لرغونی حصار چې بومي وگړي 

افغان ۀ یادوي چې په حصار کې دوه له یو بل سره نښتي برجونه د یوۀ دختر و پسر په نامـۀ حصار ځکه د قلـعـ
 .پیغلې د مینې پایله بولي ښلکېشهزادگي او یوې 

جریبه ده، د مالڅر ځمکه  ۳۷۰۰۰ـې ئددې ځای بومي وگړي عمدتاً په کرکیلې بوخت دي او تر کښت الندې ځمکه 
 . جریبه ده. دلته بادام، پستې او نور دانه باب پریمانه دي ۳۱۹۰۰۰ـې ئ

بزوار په اوبدل سوي توکي دي.  د س غالیو بـېـالبـېـل ډولونه او نور صناعتي توکي چې له دې ځایه صادرېـږي د
 . ز کال د مخکې کلونو لپاره وگورئ  دریم ټوک، هرات۱۹۱۲هکله له 
د خاشروډ پر ښۍ غاړه د خاش او چخانسور تر منځ د خاش د لویدیځ : ۶۲ – ۴۱،  ۳۱ – ۳۱: شش آبه: شش آوه

مکو د مایلۍ کې یو کلی دی. دا کلی د اوزباکي/ وزبکي، بلوڅ اکبر استوگنځی دی چې درې کاله مخکې د ځ ۸په 
کورنۍ  ۱۱۰انتظام له دندې هغه مهال وشړل سو کله چې ارباب آغا خان دا دنده پر غاړه واخیستله. دې کلي کې 

پگوگانو جوړه ده. ویل سوي چې کلي ته نـېـږدې پریمانه شاړه ځمکه پرته  ۱۲ـې له ئژوند کوي چې کرنیزه ځمکه 
 (۱۹۰۴)تییت، له بومي معلوماتو څخه  پگو ځمکه ورڅخه جوړېـږي. ۴۰ده که کار ورباندې وسي نو 

دا یو خوړ دی چې د شش آوې )شش آبې( کلي ته نـېـږدې له خاشروډ سره : ۶۲ – ۴۰،  ۳۱ – ۲۹: شش آوه روډ
ټکي کې ۀ چینه ده، دا چینه په هغـ هوي. د خوړ په بستر کې د اوبو یوۀ نـۀ ـماً اوبـئیو ځای کـېـږي. دې خوړ کې دا

 (۱۹۰۴فراه سړک ورڅخه تـېـرېـږي. )تییت له بومي معلوماتو څخه  –کوا ب –واقع ده چې د خاش 

 ۶۳ – ۳۴، ۳۰ – ۳۳سبز: ۀ قلعـ: وگورئ: شنـه کال 
مایله لیرې دالرام ته د دښتـني سړک په اوږدو کې ددمې  ۴۰دا له گرشک څځه : ۶۳ – ۵۸،  ۳۲ – ۳: شور آب

لري؛ ویل ۀ ځای سته.  په ژمي او پسرلي کې پریمانه اوبـۀ نیولو یو ځای دی. دلته د پوځ د کمپ وهلو لپاره ښـ
 ـې تروې دي. )تاد(ۀ ئسوي چې د کال په نورو فصلونو کې اوبـ

 ښورکی: وگورئ: شورکی 
مایلۍ کې په شورآبک کې جت پتي ته  ۱۸د ب ست کال د سویل لویدیځ په : ۶۴ – ۳۴،  ۳۱ – ۲۳: شورکی: ښورکی

 ز(۱۸۸۹سون توکي او د څارویو خوراک ترالسه کـېـدای سي. )بومي معلومات د سړک پر غاړه یو ځای دی. دلته 
مایلۍ کې  ۱۴د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د گرشک د شمال ختیځ په : ۶۴ – ۴۴،  ۳۱ – ۵۵: شورکیان: ښورکیان

غلي سړک یو گودر سره نښلوي او له کندهاره رادا دواړه سیمې چې  کېټکي ۀ د حیدر آباد مخامخ لوري ته په هغـ
کال په نورو فصلونو کې ښایي ۀ وي، خو د همدغـۀ ز کال کې په سیند کې لږ اوبـ۱۸۸۰ته ورځي، یو کلی دی. په 

د صاحبداد خان د معلوماتو له مخې ویل سوي  ـې گرانول.ئاوښتل  غاړه له سینده پورې چېوې ۀ دلته به ډېرې اوبـ
ل ورڅ ۴۵چې دلته  ل د جون د میاشتې له پیل څخه د کوچنۍ بـېـړۍ ساتل سوي دي چې پـ  خه جوړ کړي، دا پـ 

کورونه ودان دي او  ۵۰۰دسمبر د میاشتې تر پایه پورې کارول کـېـږي. ویل سوي چې په ښورکي کې د اسحاقزیو 
ل". )اې بي سي.(« جسر»کیداسي    وي یعنی " پــ 

ل په  پسونه ورڅخه اوښتالی سول. اوس نو ز کال کې په ډېـر بد حالت کې وو او یوازې ۱۹۰۰ویل سوي چې دا پـ 
 وي. )بومي معلومات(ۀ ښایي هیڅ د کارولو وړ نـ

کورونه ول. د سیند  ۳۰ز کال کې راپورونه ورکړل سول چې د هلمند پر ښۍ غاړه باندې په ښورکي کې ۱۹۱۰په 
ده، په سیند کې د اوبو  ـې ټیټهئفیټه لوړه ده، لویدیځه غاړه  ۱۲یارډه ارت دي، دلته د سیند ختیځه غاړه  ۴۰۰بستر 

مایله دی،  ۴یارډه پلن، دوه نیم فیټه ژور او د اوبو د بهیر د تگلوري گړندیوالی په گړۍ کې  ۱۰۰د بهیر ارت والی 
 ۸تر  ۷له ۀ ځکه دا مهال د سیند اوبـاوښتالی  سئۀ نـ په هر ځای کې له سینده پورې غاړه ېد پسرلي په لومړیو ک

خرونو  ۲۰آسونو یا  ۸فیټو کې لویوالی لري او  ۸فیټه په  ۲۰یوه د جالې بـېـړۍ ده چې فیټو پورې لوړې وې. دلته 
مایله هاخوا د گز په کال کې هم  ۱۰تنو انسانانو د وړلو ظرفیت لري. ویل سوي چې شمال ختیځ ته  ۱۰۰او یا د 

 همداسې دوې نورې بـېـړۍ سته. )هندی کشاف(
و یوه چینه ده. )آی. بر پولې د بار آبچې د شمال په لس مایلۍ کې د اود بلوڅ پ: ۶۴ – ۲، ۲۹ – ۳۳ : وره کینش

 بي. سي.(

 ۀ مایلۍ کې یو کلی دی. په دغـ ۲۹د چخانسور د سویل لویدیځ په : ۶۱ – ۵۲،  ۳۰ – ۵۲: شور آب: شور آو
ۀ نامـۀ په همدغـ کې واقع دی؛ او بیا هم ۶۲ – ۱۲، ۳۲ – ۲۸مایلۍ کې په  ۷بل کلی د فراه د شمال ختیځ په ۀ نامـ

 کې واقع ده.  ۶۳ – ۵۸، ۳۲ – ۱مایلۍ کې په  ۷د اوبو یوه چینه د واشیر د سویل لویدیځ په 
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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 

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

ک : شور آبک  مایلۍ کې یوه وچه ناله ده.  ۱۵د گرشک د لویدیځ په : ۶۴ – ۲۱،  ۳۱ – ۵۰: شور آو 
 خوابگاه: وگورئ: شورو

 گرمسیل: وگورئ: شومه زن
 سیخسر: وگورئ: سیدک

 

 نوربیا
 

 :آب سیاه
 
 

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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