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 بجای مقدمه

 شهرت جهانی هیلمند

 
ب کشور، یکی از والیات حاصلخیز والیت هلمند در جنوب غر

ومعمورو ازلحاظ محصوالت زراعتی  تا قبل از کودتای ثور، به "گدام غله" 

 شهرت کسب کرده بود. 

دارد که از لحاظ مساحت زمین خود  کیلومتر مربع مساحت ۵9720 هلمند

 قریه وجود دارد  650دروالیت هلمند یکی از بزرگترین والیات کشوراست.

تا  نفر زندگی میکردند. نام  این والیت 32۵798درهلمند  1970 دههدرو

واقع درمحل تقاطع شهراه نیز گرشک آن گرشک بود،ومرکز 1960سال 

بوداما بعد از آنکه نام والیت به هلمند هرات توسط رودخانه هلمند  -قندهار

بست تاریخی تاریخی نزدیک قلعه  درتبدیل گردید مرکزآن به شهرلشکرگاه 

 د. انتقال گردی

لشکرگاه مقر ریاست عمومی انکشاف وادی هلمند ومحل بود وباش ماموران 

چون خیلی مدرن وبا سیستم عرصی کمپنی موریسن کنودسن امریکائی بود و

نفوس لشکرگاه به امریکای کوچک شهرت داشت. کانالیزایسیون مجهز بود 

 نفرمیرسید. 30000قرن بیستم تخمین به  70در دهه 

ن جهت که بزرگترین رودخانه  کشوریعنی هلمند از والیت هلمند از آ

وسط آن میگذرد و سبب آبیاری و سرسبزی زمین های دوطرف خود 

میگردد، بنام هلمند)مطابق تلفظ عامیانه( مسمی شده است. نام اصلی این 

" آمده ومعنی آن )سد مند یا Haetumantرودخانه درمتون اوستائی "هیتومنت 

است. همین کلمه درزبان فارسی "هیرمند" شده و  رودخانه دارای سد وبند(

 عوام  آنرا امروز بصورت "هلمند یا هیلمند" تلفظ میکنند.

رودخانه هلمند که از کوه بابا درنزدیک کابل سرچشمه می گیرد، در 

مسیرجریان خود  آب ده ها رود خورد وبزرگ دیگررا درکوهستانات 
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یرمیگردد . درمحل کجکی مرکزی  با خود یکجا کرده بسوی کجکی سرا ز

یک بند   19۵2-19۵1دولت افغانستان  به کمک مالی امریکا در سالهای

عظیم را برای کنترول وتنظیم آب های آن اعمار نمود. از آن تاریخ ببعد 

آبهای  رودخانه هیرمند توسط کانالهای خورد و بزرگی که برای آبیاری 

ت کنترول قرارگرفته وادی هیرمند در دوطرف رودخانه کشیده شده، تح

است. بزرگترین کانالی که از رودخانه هلمند جدا شده، نهربغرا است که 

کیلومتر درسمت  80درپنج کیلومتری گرشک از هلمند منشعب شده  و بطول 

راست رودخانه به استقامت نادعلی واقع درسی کیلومتری غرب شهر 

نیز ازاین کانال  لشکرگاه امتداد یافته است. پروژه های مارجه و شماالن

 آبیاری میگردند.

م ببعد درپروژه های نادعلی ومارجه بیشتر 1956/ 133۵از سال 

مردمان ناقل )عمدتا پشتونها وهزاره های بی زمین( جابجا گردیده اند وبنابر 

شرایط مساعد آبیاری وکشت میکانیزه و دریافت مساعدت های فنی دولت 

 ت به ساکنان اصلی هلمند شده اند.هریک از ناقلین صاحب زندگی مرفه نسب

وادی هلمند را میتوان به سه بخش :هلمندعلیا،هلمند وسطی وهلمند 

سفلی تقسیم نمود.درهلمندعلیا ولسوالیهای سنگین،موسی قلعه، کجکی 

ونورزائی وباغران ونوزاد قراردارند که در آنها بیشتر اقوام علیزائی

 نی از گرشک تا درویشان،سکنی دارند. در هیرمند وسطی یع وبارکزائی

ولسوالی های گرشک، نهرسراج،نادعلی، مارجه، ناوه بارکزائی قرار دارند 

که )به استثنای نادعلی ومارجه که محل اسکان ناقلین اند( بیشتراقوام 

بارکزائی وپوپلزائی و نورزائی، زندگی دارند. از درویشان )گرمسیر( تا 

دیشو موقعیت دارند که  در آنها دیشو،ولسوالیهای گرمسیر، خان نشین، و 

)برای اطالع بیشتراز اقوام مختلف مردمان پشتون وبلوچ زندگی میکنند.

 درانی درهلمند به فصل ششم رجوع شود(

آبادیها و زراعت بعد از کجکی منوط به نوار باریک سواحل رودخانه 

است. مردم هلمند وسطی ،پس از ایجاد وتاسیس پروژه انکشاف زراعت 

ی  وادی هیلمند، بسیار مرفه تر نسبت به مردم مسکون درهلمندعلیا، وآبیار

درهر دو ساحل رودخانه بشمول موسی قلعه و نوازاد ونهرسراج تا قلعه بست 

استند. مناطق ولسوالی موسی قلعه از رودموسی قلعه وقسماً توسط اب کاریز 
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سربندی  و ولسوالی نوزاد از رود نوزاد آبیاری میشوند که دارای هیچگونه

 نیستند ودر بسا اوقات سال با خشک آبی مواجه اند.

منطقه واقع میان دو رودخانه ارغنداب وهلمند بنام  نهر سراج یاد  

میگردد. ظاهراً این نام بعد از آن شهرت یافته که  امیرحبیب هللا خان )سراج 

د الملت والدین(، در دهه دوم قرن بیستم به نایب الحکومه قندهار سردارمحم

عثمان خان،هدایت کشیدن نهری را ازرودخانه هلمند از محل سنگین 

صادرکرد و براثرآن هدایت نهرسراج با زور بازوی دهقانان محل کشیده شد. 

هزار هکتارزمین ساحه را نداشت،  130اما این نهر نه تنها امکان آبیاری 

 بلکه در اثر فقدان زاهبرهای زهکشی آب، زمین های دوطرف مجرای خود

را به باطالق مبدل کرد. پس ازفعالیت پروژه انکشافی وادی هلمند، مطالعاتی 

جهت انکشاف اراضی وآبیاری ساحه نهرسراج مطرح گردید ومطالعات 

وسرویهای هم صورت گرفت، مگر این مطالعات تاهنوز جامه عمل بخود 

نپوشیده وبخش بسیاری از زمین های آن ساحه هنوزهم خشکابه گفته میشود. 

ر ساحه نهرسراج تعدادی از مهاجران بخارائی  واغلب اقوام درانی وبقایای د

سرداران بارکزائی قندهاری )اوالدۀ سردارکهندلخان،پردلخان، رحمدلخان، 

 شیردلخان، مهردلخان( زندگی میکنند.

بعد ازولسوالی  ناوۀ بارکزائی وختم پروژۀ شماالن درُسرخدُز)سرخ دژ= 

و معموردرویشان یا هزارجفت آغازمیگردد که از قلعه سرخ(، منطقه سرسبز 

قدیم االیام مورد بهره برداری وزراعت قرارمیگرفته است وبا انکشاف 

پروژه وادی هلمند، درآنجا نیز برودخانه هلمند جهت باال آوردن سطح آب 

رودخانه سربندی در بستر رودخانه ساخته شده  که آب را توسط کانال 

ه هدایت میکند و ده ها هزارهکتار زمین را درویشان بسوی چپ رودخان

تحت آبیاری قرارمیدهد. درسالهای امنیت ازاین ساحه نیزحاصل فراوان 

بدست می آمد که گندم وخربوزه وپنبه از اقالم عمده  محصوالت زراعتی آن 

درنیمه دوم قرن بیستم اقتصاد این والیت متکی به کشت گندم  ناحیه میباشد.

اب)خربوزه وتربوز( وباغات میوه است . گاو وگوسفند وجو وپنبه وپالیزب

قرن  70وشترواسپ وخرنیز در هلمند به وفرت نگهداشته می شود. در دهه 

حیوان  ۶1000ز، ب 79000، گوسفند 399000 گذشته،دروالیت هلمند

مرغ تخمین  2۴2000و ،خر 3۶000، اسپ  1000، شتر 12000، خانگی
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پنبه و روغن نباتی وسنگ های  وگلیم  وصنایع دستی چون قالین . شده است

تعلیقات زیرنام هلمند  م)به فصل شش .رنگه )رخام( از این والیت صادر میشود

 رجوع شود(
 

 علت اصلی شهرت جهانی هلمند:

تا چندی قبل صاحب نظران سیاسی،براین عقیده بودند که دو پدیده از 

وجود معدن همه بیشتر براهمیت وشهرت این والیت افزوده است: یکی 

یورانیم درکوه های خانشین درهلمندسفلی، ودیگری تولید تریاک ومواد مخدر 

در سرتاسر والیت است که گفته میشود، حتی نظامیان خارجی مستقر در این 

والیت نیز در ترافیک وقاچاق آن دو پدیده نقش دارند. اما گزارش های پنهانی 

هیلمند، بیشتر از همه  در کوه های کشف معدن لیتیوممهم میرساند که 

  براهمیت اقتصادی هیلمند افزوده است.

انجنیر محمدداؤودفرهنگ، یکی از فرهنگیان هلمند از قول حامدکرزی 

رئیس جمهوربه این قلم گفت که  کرزی در سخنرانی خود به مردم هلمند 

مژده داد که در والیت هلمند معدن قیمت بهاء لیتیوم موجود است که اگر 

استخراج آن قادر شویم، نه تنها هلمند بلکه تمام افغاستان از فقرو روزی به 

 بدبختی نجات پیدا میکند. 

( آلمان، در یک بخش بسیار WDR2") 2اخیراً رادیو "دبلیو دی آر 

کوتاه خبری، خبر کشف معدن "لیتیوم" در افغانستان را پخش کرد و بعد از 

ی زبان و خبرگزاری های آن به گونه ای متفاوت از تمام رادیوهای فارس

جهان اعالم گردید.این رادیو گفت: ارتش امریکا یک معدن بزرگ " لیتیوم" 

در افغانستان کشف کرده است. نه تنها از لیتیوم برای سیستم های کامپیوتری 

دقیق ترین استفاده ها می شود، بلکه کاربرد این فلز در سالح های جنگی، 

یم در سالح های جنگی بوجود تحول بزرگی را در حد یک چرخش عظ

خواهد آورد. تاکنون تنها معدن لیتیوم در کشور بولیوی بود. از لیتیوم برای 

ساختن تلفن های همراه، لب تاپ و موتر های برقی که به تازگی تولید آنها 

شروع شده استفاده می شود و همچنین برای تولید یکی از نادرترین داروها 

آن استفاده می شود.این بخش خبری دیگر برای بیماری های عصبی از 

تکرار نشد و هیچ خبرگزاری در جهان چنین شفاف در باره سه نکته یاد شده 
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کاربرد در تولید سالح  -2کاربرد در سیستم کامپیوتری،-1درباال خبر نداد: 

 کشف آن توسط ارتش امریکا. -3نظامی و 

کشف توسط نکته سوم، یعنی تصاحب نظامی این معدن و اعالم این 

بالغ بر یک هزار  یک جنرال امریکایی، که خبرگزاری ها، ارزش آن را

برآورد کرده اند. البته رادیوی مذکور در پایان خبر کوتاه خود  میلیارد دالر

اضافه نیز کرد که اگر بخش اندکی از درآمد ناشی از این معدن صرف امور 

کشورهای منطقه تبدیل افغانستان شود، این کشور به یکی از پیشرفته ترین 

خواهد شد." شاید یکی از علل پیاده شدن هزاران تن عسکر نیروهای دریائی 

بخاطر تثبیت ساحه منافع امریکا در  2011امریکا در هلمند سفلی درسال 

 محل بوده باشد.

بنابراهمیت اقتصادی  وسیاسی هلمند)بخصوص معدن لیتیوم ومعدن 

میدان هوائی  بست برای نشست یورانیم درکوه های هلمند( است که 

وبرخاست طیارات بزرگ مسافربری ملکی ونظامی  در مرکز والیت هلمند 

ونیم میلیون دالر  امریکائی اعمار و دراوایل ماه جون  12بامصرف 

به بهره برداری سپرده شد. همزمان با  به بهره سپردن این میدان 2009

ملحقات این میدان هوائی را  هوائی، انگلیسها اعالم کردند: مصارف ساختمان

 میشود، خواهند پرداخت.  که تخمین چهارتا پنج  میلیون یورو

 

  کشت کوکنار:

که سراسر کشور از امنیت برخوردار بود،  1357تا قبل از کوتای ثور

مردم هلمند از زمین های خود بطور وسیعی بهره برداری میکردند وخبری 

گر با حدوث کودتای ثور واوج گیری از کشت کوکنار وتولید تریاک نبود، م

شورشها و نا امنیها درکشور، والیت هلمند ، بحیث مرکز کشت خشخاش 

وقاچاق مواد مخدر شهرت یافت. طالبان تاحدی توانسته بودند که میزان کشت 

این ماده را کاهش بدهند، مگرپس از سقوط طالبان، هلمند یکی ازنا امن ترین 

لیل  این نا امنی رونق کشت وقاچاق مواد مخدر در والیات افغانستان گردید. د

تبانی بانقش مافیای بین المللی  و تعلق گرفتن بخشی از سود آن به طالبان 

 است.
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هزار سربازانگلیسی برای نابودکردن  9ببعد درحدود  200۶از سال 

کشت خشخاش در این والیت مستقر گردیدند وبا وجودی که تا کنون)یعنی 

نفراز سربازان خود را درمقابله با  244( به تعداد   2009تاپایان سال 

طالبان ازدست داده اند، مگردر جهت محو کشت خشاش چندان موفقیتی 

نداشته اند و بازهم این والیت یکی از نا امن ترین والیات کشوراز لحاظ 

 درگیریها با نیروهای خارجی وافغانی بشمارمیرود. حضور طالبان و

صدراعظم اسبق انگلستان ، ضمن ارایه دالیل در باره  تونی بلیر        

ضرورت اعزام نیروها به والیت هلمند در پارلمان آن کشور اعالم داشت که 

معتادین مواد مخدر در خیابان های شهر های انگلستان ، هیروئین افغانی 

مصرف میکنند ، وملت را تهدید خطرناکتر از تروریزم تهدید میکند ، که 

در افغانستان قرار دارد. اما تونی بلیر توضیح نداد که چگونه این منشاء ان 

همه هیروئین افغانی از والیت هلمند به شهرهای انگلستان رسانده میشود؟ 

کرزی دودپلومات انگلیسی را که به موسی قلعه  حامد 2007باری درسال 

سری و  سفرکرده بودند، از افغانستان اخراج کرد. بعد ها گناه آنها تماس های

 9غیرمجاز با طالبانی عنوان شد که دولت انگلیس  برای مبارزه با آنها 

هزارسربازخود را در هلمند مستقر ساخته است. ناظرین سیاسی درهمان 

زمان هیچ ابائی نداشتند ازاینکه بگویند این دودپلومات معامله گران 

این دو موادمخدر از نزد طالبان دربدل اسلحه بوده اند. بر سر اخراج 

دپلومات  روابط سیاسی تونی بلیربا رئیس جمهورکرزی روبه تیرگی نهاد 

 ولی با  آمدن صدراعظم گوردن براون این روابط قدری بهبود یافت.

سازمان ملل آمده بود که افزایش تولید خشخاش  2007در گزارش سال 

در والیت هلمند، در سال 

( بین سی تا پنجاه 200۶)

.به درصد رشد داشته است

این ترتیب، هلمند به 

بزرگترین منطقه تولید مواد 

مخدر در)افغانستان( تبدیل 

شده است. نماینده افغانستان 

در سازمان ملل گفته بود که 
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کشت خشخاش و شورش طالبان با هم ارتباطی انکار ناپذیر دارد و نیروهای 

ر متهم طالبان را به حمایت از تولید کنندگان خشخاش و قاچاقچیان مواد مخد

% حجم تولید تریاک  93کرده بود. قرار آمارملل متحد ، تریاک افغانستان 

% ان در مناطق همجوار با سرحد  70جهان را تشکیل میدهد ، از جمله 

مقدار یادشده در والیت هلمند، جای که  %۵0پاکستان به هیرئین تبدیل میشود. 

 27. )بی بی سی نیرو های عمده انگلیسی مستقر گردیدند ، تولید میشود

 (2007اگست 

اکنون نیزگزارشها حاکی است که میزان کشت خشخاش دراین والیت 

بیش از سایر والیات کشورمیباشد. این در حالی است که انگلیس مسئول 

مستقیم مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در هلمند را بر عهده دارد. و به 

میلیون دالر را برای مبارزه  290همین دلیل در سه سال گذشته انگلیس مبلغ 

با تولید مواد مخدر در هلمند صرف کرده و همزمان با آن از کشاورزان این 

 والیت حمایت کرده است.

دراین والیت یکی از  چنانکه در آغاز بدان اشاره شد، کشت کوکنار،

عمده ترین محصوالت آن است که در توسعه وتداوم  آن هم مافیای بین المللی 

بان نقش دارند. بگزارش آژانس خبری روز ،محمد گالب منگل والی وهم طال

هلمند در یک مصاحبه اختصاصی خود با آن آژانس گفته است: دشوار است 

که به یکبارگی کوکنار از والیت هلمند ریشه کن شود، چون این والیت یکی 

از والیات  بزرگ سرحدی بوده و کنترول سرحدات هم دشوار می باشد. وی 

هزار  33ه نمود که برای اولین بار به خاطر محو کشت کوکنار به عالو

میلیون دالر کود کیمیاوی و تخم های اصالح  12دهقان این والیت به ارزش 

 36شده توزیع گردیده تا آنان کوکنار کشت نکنند. بقول والی هلمند تا کنون 

هکتار زمین از 5000هزار هکتار زمین، زیر کشت مشروع آمده است و

جود کوکنار پاکسازی شده است ومقدار فراوان مواد مخدر دراین والیت و

تُن مواد مخدر در این والیت حریق  52دستگیرشده  ودر جریان سال گذشته 

قاچاقبر مواد  91گردیده وطی عملیات محوکشت کوکناربا دادن ده ها کشته 

هزاران مخدر بازداشت گردیده اند. سه روز قبل ازاین مصاحبه والی هلمند  

کیلوگرام مواد مخدر با پنج تن از قاچاقبران که در میان شان یک نفرپاکستانی 

نیز بود در ولسوالی دیشووالیت هلمند دستگیر شدند. معهذا والیت هلمند  
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هنوزهم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر و نا امن ترین والیت در کشور می 

 باشد. 

عالم کردند که در عملیات ( ا 2009مه  23نظامیان امریکا روز )

های نادعلی ومارجه صورت گرفت، به  چهار روزه که در هلمند در ولسوالی

تن از طالبان کشته  ۶0تن مواد مخدرموفق شدند وحدود  100کشف وضبط 

 ۴00تا  80امریکا، ساالنه میان   های نظامیان اند. بر اساس ارزیابی شده

شود.   )دویچه  سرازیر می میلیون دالر از این طریق به جیب طالبان

 (2009/ 2۴/۵ویله/

ناگفته نماند که عملیات نظامی به بهانه تصفیه و نابودی گروه های 

طالبان دراین والیت از طرف نیروهای ناتو ویا انگلیسی ،چندین بار اجرا 

بیگناه ملکی را گرفته و زنان وکودکان  شده ودرهر بارجان ده ها تن افراد

ست ویتیم وبیوه ساخته است. دیدن صحنه های بمباردمان بسیاری را بی سرپر

خانه های گلین مردم روستاها وکشتار کودکان و زنان واطفال از اثراین 

عملیات روح و روان  هرانسان با احساس را جریحه دار میسازد. این صحنه 

دید  http://www.rethinkafghanistan.comها را میتوان در ویب سایت 

جرمن نیزمشاهده  -وقضاوت کرد. ویا دربخش مطالب تصویری پورتال افغان

 نمود.

طبق اظهارات ریچارد هالبورگ ، نماینده ویژه دولت امریكا در امور 

المللي به جاي اقدامات قبلي در از بین بردن  افغانستان و پاكستان، ائتالف بین

محصوالت خشخاش، باید فعالیت هاي خود را بر روي مبارزه با كشتزارها و 

بزرگان مواد مخدر و ضبط مواد شیمیایي و تجهیزات براي البراتوارهاي 

مخفي تولید هروئین متمركز كند. هالبروک خاطر نشان كرد، دولت امریكا 

قصد دارد كمك هاي خود به كشاورزان افغانستان را افزایش دهد تا آنها از 

خشخاش دست بردارند. وي ادعا كرد، واشنگتن در نظر دارد صدها كشت 

 میلیون دالر بودجه براي این هدف اختصاص دهد. 

پس از تصرف افغانستان توسط كشورهاي ناتو به رهبري آمریكا، 

برابر افزایش یافته است. طالبان  40تولید مواد مخدر در این كشور تا 

چاق آن برچندین ولسوالی هلمند بخاطرسهم بردن از کشت مواد مخدر وقا

کنترول خود را قایم کرده بودند وچون انتخاب ریاست جمهوری از دیدگاه 

http://www.rethinkafghanistan.com/
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امریکا  از اهمیت زیادی برخوردار است،بنابرین بزرگترین عملیات جنگی 

نیروهای امریکائی در هلمند زیرنام خنجر، دراولین هفته ماه جوالی 

وناوه بارکزی شروع شد که  در ولسوالی های گرمسیر، خان نشین2009

بگفته یک وکیل هلمند، باعث فرارپنج  هزاران خانواده هلمندی ازمیدان  

نفر از  650هزار نیروی دریائی امریکا و  4جنگ شد. در این عملیات 

نیروهای دولتی افغان شرکت  کرده بودند. در عین حال نیروهای انگلیسي نیز 

ی درولسوالیهای گرشک وسنگین طي هفته  اخیرجون وهفته اول ماه جوال

عملیات هاي رابنام "پنجه پلنگ" انجام دادند. به گفته مقامات افغانی دراین 

تن بوده است. اما طی همین دوهفته  200تا  1۵0عملیات تلفات طالبان از 

تن از نیروهای انگلیسی براثر انفجارهای بمب های کنار جاده ئی ، کشته  19

 شدند. 

جوال  22نگوي وزارت دفاع افغانستان روز جنرال عظیمی ،سخ

دریک کنفرانس مطبوعاتی به عملیات "خنجر"  در والیت جنوبي هلمند 

جنگجوي داخلي و خارجي در نبرد 70روز گذشته 20اشاره کرده گفت: طي 

عسکربریتانوی 19با نیروهاي امنیتي افغان و خارجي کشته شدند. کشته شدن 

پلنگ" ضربه محکمی  برروحیات نیروهای دردو هفته اول عملیات "چنگال 

بریتانوی  وارد نمود . پس از این حادثه روزنامه تایمزلندن گزارش داد که 

سرباز انگلیسی در افغانستان كشته شده اند و 18۵  تاكنون  در كمتر از سه  

سرباز انگلیسي در افغانستان زخمي شده اند. بر اساس این  730  سال 

ها به صدمات دایمي نظیر نقص عضوی از اعضای  گزارش، اكثر این زخمي

1۵0بدن دچار شده اند. در زمان حاضر حدود  سرباز انگلیسي در  9 

  .افغانستان حضور دارند

هاي پنهاني جنگ  به گزارش روزنامه "ایندي پندنت" چاپ لندن هزینه 

دولت  میلیارد پوند رسیده است که  12تاکنون به  2001افغانستان  از سال 

هزار معلم و  60شفاخانه جدید، یااستخدام  23توانست آن را براي احداث  مي

  هزار پرستار مصرف کند.  77استخدام  یا 

بر اساس این گزارش مصارف پنهاني جنگ همچنین شامل غرامت 

سربازان مجروح  ومعیوب شده انگلیسي مي شود که  هاي پرداخت شده به 

میلیون پوند در سال  2/30به  2005ل سا میلیون پوند در 27/1میزان آن از 
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انگلیس همچنین نشان مي دهد  افزایش یافت. گزارش هاي رسانه هاي  2008

احتماال یک میلیارد   2009-2010که هزینه جنگ افغانستان در سال مالي 

خواهد بود.  میلیارد پوندي اعالم شده در سال گذشته  5/3پوند بیش از برآورد 

روزنامه  ایندی پندنت   انگلستان دراواخر ماه جوال  آمارهاي اعالم شده در

سرباز انگلیسي در  475تاکنون  2009نشان مي دهدکه  از ابتداي سال  

صحرایي بستری شده اند. بر اساس این آمار از ابتداي  بیمارستان هاي 

سرباز  218تاکنون  2006در سال  استقرار سربازان انگلیسي در هلمند 

عضوبدن خود را  تن از آنان یک  50دید برداشته و انگلیسي جراحات ش

  (2009جوالی   30ازدست داده اند.    )  

والیت هلمند قبرستان تاریخی سربازان انگلیسی درافغانستان است. 

انگلیسها هزاران عساکرخود را درجنگ میوند) کشک  میالدی  1880درسال 

ید بخاطرانتقام کشی از آن اکنون هم انگلیسها شا نخود فعلی( از دست دادند،و 

طالبان برگزیدند ولی خبر نبودند که این  شکست خود هلمند را برای سرکوب 

شوروی را نیز به زانو در  قرن گذشته  ابرقدرت  80مردم با شهامت ،دردهه 

خواهند نمود وهیچ  آوردند واکنون هم هر متجاوز دیگر را با شکست مواجه 

برتر و کشتارهای  را مقهور زورگوئی اسلحه نیروی متجاوزی نمیتواند آنها 

 31تا 2001بنابرگزارش های خبری،از سال  وحشیانه خود بسازد. 

در هلمندکشته شده اند که این رقم  نظامي انگلیس  244مجموعا 2009دسمبر

  است.  پنجاه نفر بیشتر از کل تلفات ارتش انگلیس در عراق 

 

  خارجی :مرگبارترین سال برای نیروهای 2009سال 

دسامبر  24وزارت دفاع امریكا  در وبسایت خود اعالم كردکه تا 

اند. به این ترتیب سال  عسکر امریكا در افغانستان كشته شده  859،  2009

سال براي نیروهاي آمریكایي و هم پیمانانشان در  مرگ بار ترین  2009

 940نون خبرگزاري شینهوا ، تاك آید. به گزارش  افغانستان به حساب مي

حالي كه تعداد كل  سربازوافسر امریكایي در افغانستان كشته شده اند. در 

  تن رسیده است.  1553تلفات نیروهاي ائتالف به 
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 کاروان جنازه های سربازان انگلیسی درلندن که درهلمند جان باخته اند

 

( خود تحت عنوان 2009/  7/ 2۵روزنامه گاردین  در شماره ) 

از آن می گوید: بیایید وضع  اک" مطلبی نوشته  و در بخشی "تصورات خطرن

نظامی افغانستان را از دیدگاه دشمن بررسی کنیم. قوای امریکا و بریتانیا 

عملیات بزرگ را در مناطق قدرت طالبان آغاز کردند. اما در این  اخیراً دو 

عسکر بریتانوی  19آیساف و  عسکر  20عسکر امریکایی،  31عملیات ها 

شته شدند. درست است که طالبان نیز در این برخورد ها تلفات داده اند، اما ک

استخدام آنها بی شمار است و از دست دادن یک محل هم برای شان  منابع 

که دوباره در این مناطق رخنه  آنقدر ها اهمیت ندارد، زیرا آنها اطمینان دارند 

د، زیرا تاریخ هم به آنها می کنند. آنها در این زمینه از حوصله کار میگیرن

می دهد که باالخره خارجی ها مناطق شان را ترک می کنند. از این رو  درس 

افزایش تعداد عساکر و توسعهء میدان  در جنگ علیهء تندروان نمی توان با 

محاربه پیروز شد. غرب  باید برای رسیدن به یک راه حل واقع بینانه تالش 
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از همین حاال آغاز شود، قبل از آنکه فرصت از  کند. کار در این زمینه باید 

   ( 2009  / 7/ 2۵دست برود.)رادیوازادی ،

در اینجا شایسته میدانم تا بگویم که کتاب حاضر براثر تقاضا وخواهش 

مکررتلیفونی دو جوان وطن دوست هلمندی که عاشق تاریخ وفرهنگ 

ساروانی، وانجنیر درخشان کشور ومنجمله زادگاه خود اند:)شریف هللا دوست 

محمدداؤود فرهنگ( بطورعاجل از روی نوشته های قبلی ام تهیه شده  است 

ومن به خاطر فرهنگ دوستی این دو جوان با استعداد و پرشور، که بدون 

تردید در آینده از شخصیت های فرهنگی وعلمی نامداراین منطقه خواهند بود 

یت پرور هیلمند برافراشته و بیرق علم وفرهنگ را در سرزمین مردخیز ومدن

نگاه خواهند داشت،این کتاب را بنام شان اهداء میکنم.وامیدوارم کاستی های 

 کتاب را آنها رفع نمایند.

به امید روزی که جوانان هیلمندی مثل سایر جوانان آگاه کشور ، نقش 

ملی وافغانی خود را در راه اعتال وشکوفائی معارف وتعلیم وتربیت فرزندان 

 ند وتمام  کشور بطورشایسته ای ایفا نمایند.هیلم

 کاندیداکادمیسین اعظم سیستانی

 1392ثور10=2013/ 4/ 30سویدن 
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 فصل اول

 

بست، زمینداور
1

ج )قندهار(  ، ُرخَّ

 

 بست دومین شهر سیستان:

بست، دومين شهر سيستان بود که با زرنج دريک عرض البلد 

محل تالقی دو رود خانه بزرگ هيرمند و  جغرافيائی واقع شده  ودر

ارغنداب موقعيت داشت. حصار بزرگ ،ولی فروريخته واستحکامات دامنه 

دار با طاق جالب وبا شکوه بست  نمودار آنست که اينجا روزگاری يکی 

 ازمراکز عمده تمدن سيستان بوده است.

بست مانند اکثر شهرهای عمده قديمی، متشکل از سه بخش بود: ارگ 

يا باالحصار، شارستان و ربض. ارگ محل سکونت شاه ياحاکم وماموران 

عالی رتبه دولتی و جايگاه خزانه وزندان بود. اين قسمت بوسيله باره 

ياديواری بلند که به آن فصيل ميگفتند از شارستان جدا ميشد. شارستان يعنی 

طبقه خود شهرکه محل اقامت تجار وکسبه کاران وماموران  متوسط دولتی و

مرفه  مردم  شهری بود وبازارها و فروشگاه ها درآن قرارداشت.اين قسمت 

هم بوسيله يک حصار بلند از ربض جدا ميشد.بعد از شارستان، ربض 

                                                 
1

شرق تا غور وغزنه وهند نیز  جغرافیه نگاران قرن دهم)قرن چهارم هجری( حدود سیستان را در - 

سیستان با منضمات آن چنانکه » میشمارند.منجمله ابن حوقل،جغرافیه نگار قرن چهارم هجری مینویسد:

در نقشه درج کرده ام،محدود است از مشرق به بیابان واقع میان کرمان وسرزمین سند وسیستان وقسمتی 

هند، واز شمال به سرزمین هند و از جنوب به  از اعمال ملتان، وازمغرب به خراسان وبخشی از اعمال

بیابان واقع در میان سیستان وکرمان، ودر قسمت مجاور خراسان غور وهند انحنای است.)صورتاالرض، 

( بدینسان مالحظه میشود که سیستان در قرون نخستین اسالم سرزمین 150چاپ دکتر جعفرشعار، ص

 وسیبی وبلوچستان راتا غزنه در برمیگرفته است.وسعی بوده بوده که بست وزمینداور و قندهار 
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)حومه( آغاز ميگرديد که محل سکونت مردم عادی وفرودست شهری 

بود.ربض هم با ديواری بلند محاط  بود. هرکه امروز برخرابه های ارگ 

ست صعود کند، بدرستی اين سه بخش فوق الذکر را درآن ديده ميتواند قلعه ب

که هريک با فصيلی ازبخش ديگرشهر جدا ميشده است. فقط  درسمت غربی 

آثار فصيل سوم به سبب نزديکی با ساحل هيرمند ومدوجذرسيالبها از ميان 

 رفته است.

 

 از سمت شمالوطاق آن قلعه بست 

 

را به عصر کی گشتاسپ حامی زرتشت، مرحوم کهزاد بنای اين شهر

وپسربرادراو بستواری، يکی از پهلونان نامدار آن عهد نسبت ميدهد. کهزاد 

نسخه اوستا بزبان پهلوی که از ( ۳۶ميگويد که " در شاتروئيها) فقره 

ميالدی ميرسد، تحريرشده است که:"  ۸۰۰سمرقند پيدا شده و تاريخ آن به 

  1 آبادکرد."بستوارپسرزرير، شهر بست را 

ً دوهزارسال پيش ازامروز، ايزيدور، ازاين شهر بنام "بيوت"  نقريبا

يادکرده وپلينی مورخ رومی درقرن اول ميالدی، آنرابکشل"بست" 

                                                 
1

 132۵، چاپ 2۵۵، ص1کهزاد، تاریخ افغانستان، ج - 
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)بکسراول ( خوانده، موقعيت آنرا درکنار رودخانه "اريمانتوس")هيرمند( 

  1 سراغ داده است.

د که، بست در ملتقای مرحوم پوهاندحبيبی از قول مارکوارت مينويس

هيرمند وارغنداب درزمان قديم يکی ازمراکز تمدن اين سرزمين بوده ودر 

آغاز قرن ششم ميالدی در دست هفتاليان افتاد که انوشيروان خسرو اول 

  2 ساسانی  آنرا از ايشان بگرفت.

چنين معلوم ميشودکه، درايام ضعف وفترت دولت ساسانی پارس در 

يل قرن هفتم ميالدی، سرزمين های سيستان ورخج اواخر قرن ششم واوا

وزابل وداور يعنی وادی های هيرمند وارغنداب وترنک بدست ملوک رتبيل 

هفتالی وترکان شمال هندوکش بوده اند،  -که از بقايای خاندان های کوشانی 

ميالدی( می ۶۵۰هجری) ۳۰افتاده باشد،زيرادرحين فتوح عرب بعد از سنه 

پرويز حکمرانی دارد وبعد  -مرزبانی بنام رستم يا اپرويز بينيم که در زرنج

  ۳ازآن اعراب مسلمان با رتبيل يا زنبيل شاه زابلستان می جنگند.

بالذری درفتوح البلدان خود،آمدن افسرعربی عبدالرحمن بن سمره را 

از سيستان به بست بعد از قطع وادی خواش وقوزان]بوالن[ بست، مينويسد 

را بزوربگرفت وپس از آن مردم روذان)= سروان( را  که ابن سمره بست

  4 مغلوب ساخت وبه خشک آمد وهم در رخج جنگ کرد، وبرمردم چيره شد.

م( رخداده ۶۵۶هجری) ۳۶به نظرمرحوم حبيبی، اين وقايع بعد ازسال 

ولی از جمله سرزمين های مذکور،درکتب فتوح، خواش،همين خاش 

دی ارغنداب است. اما کلمه وخاشرود وخشک هم کشکنخود ورخج وا

"قوزان" را تاکنون نفهميده ام که چيست؟ اگر کسی دراين باره رأی داشته 

  5 باشد، لطفاً به انجمن تاريخ بنويسد.

به نظرصاحب اين قلم، "قوزان"  متذکره بالذری همين "بوالن" 

نزديک ترين روستای شمال بست، بوده است، زيرا در قرون وسطی راهی 

                                                 
1

 کابل1321،چاپ 3۶9کهزاد، آریانا، ص - 
2

 حبیبی() 1، طبری،ج3۶مارکوارت، ایرانشهر،ص  - 
3
 300 -2۷0، ترجمه فارسی، ص۴۸۵،  ۴01ببعد، فتوح البلدان بالذری، ص ۸1تاریخ سیستان، ص -
4

 ،۴۸۸بالذری، فتوح البلدان، متن عربی ص  - 
5
 ش، مقاله بست ولشکرگاه، بقلم پوهاندحبیبی13۵1مجله آریانا،سال  - 
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ا به بست وصل ميکرد، ازواليت خاش ميگذشت و بعد ازعبور که زرنج ر

ازروی پل خاشرود وقطع بيابان )دشت مارگو( به بست ميرسيد،اما قبل از 

رسيدن به بست ، بايدروستای بوالن را در دست راست رودخانه هيرمند که 

خيلی معمور وپرجمعيت بود، پشت سرميگذاشت.عالوتاً کلمه"بوالن" چه از 

د حروف وشکل امالء به رسم الخط عربی و فارسی با"قوزان" لحاظ تعدا

متذکره بالذری  همسانی و شباهت قابل قبولی دارد،خاصه اينکه با نام بست 

 يکجا ذکر شده است.

 

 

 خرابه های قلعه بست از سمت جنوب

جغرافيه دانان اسالمی بست را "درهندوستان" و" جای بازرگانان" 

نه های هند وسند موجود بود.بنابرقديم ترين گفته اند که درآن تجارتخا

بست شهری »هجری:  ۳۷2اثرجغرافيائی کشور،حدودالعالم تاليف درسال 

بزرگ بود با باره محکم بر لب رود هيرمند، با ناحيتی بسيار، و جای 

بازرگانان بود ومردمان داشت جنگی ودالور، ودر آنجا ميوه ها را خشک 

ند وکرباس وصابون نيزاز آنجا صادرميشد. ميکردند وبجاهای ديگرمی  برد

»1  

                                                 
1

 103حدود العالم،چاپ دکتور ستوده، ص  - 
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جغرافيه نگاران اقدم عربی، از بست به تفصيل سخن نميرانند، مثالً 

احمدبن ابويعقوب بن واضح معروف به يعقوبی  که کتاب البلدان خود را 

هجری نوشته، درذکرسيستان، بست را از شهرهای بزرگ آن  2۷۸در

عفرمنصور)عباسی( معن بن زايده ميشمارد وميگويد: درعصرخالفت ابوج

شيبانی برآن تصرف جست ومردم آن قومی است از عجم واطراف آن ببالد 

همچنان احمدبن عمرمشهور به ابن رسته، دراعالق  1 سند وهند پيوسته اند.

هجری، ذکری ازبست در کوره های سيستان)زرنج،  2۶۰النفيسه بسال 

  2 بست،الرخد( دارد.

ی  ميگويد: بست)به ضم ب( درساحل هيرمند لسترانج محقق انگليس

درمحل التقای آن با روديکه از قندهار جريان دارد، واقع وپيوسته جای 

مهمی بوده است. اين شهردرقرن چهارم هجری دومين شهرسيستان 

وبزرگترين شهر کوهستانی مشرق که شامل زمينداور ورخج بود، بشمار می 

ن قرن هشتم،هنگام لشکرکشی آمد. لسترانج عالوه ميکند که درپايا

اميرتيموراز بست بزرنج)از زرنج به بست درست است( اين شهر وحول 

وحوش آن ويران گرديد ودرضمن همين لشکرکشی بندعظيم هيرمند نيز که 

بنام "بند رستم" شهرت داشت خراب شد.اين بند تمام روستاهای باختری 

  ۳ سيستان را مشروب ميکرد.

طخری، سياح وجغرافيه نويس معروف ابواسحاق ابراهيم اص 

اسالمی، درنيمه اول قرن چهارم هجری در کتاب خود)مسالک وممالک( 

ميگويد: جلو دروازۀ بست، باالی دريا چنانکه درعراق معمول است، پلی 

وجود دارد که روی يک عده زورق های خورد وبزرگ تعبيه شده وجاده 

ابن جوقل   4پل ميگذرد. بزرگی که از زرنج به بست می آيد از روی اين

هجری درکتاب صورت االرض  ۳۶۵جغرافيه نگارديگر اسالمی،  درسال 

خود،از بست به نيکويی يادآورشده گويد: شهر بست، پس از زرنج، 

بزرگترين شهر سيستان است ومردم آن مثل اهل عراق)ايران کنونی( 

                                                 
1
 (حبیبی)2۸0،لیدن، ص1۸92یعقوبی،البلدان، طبع دخویه  - 

2
 حبیبی()10۵، ص1۸91ابن رسته،االعالق، طبع لیدن، - 

3
 3۶9تهران، ص  133۷نج،جغرافیای تاریخی خالفت شرقی، ترجمه محمودعرفان، چاپلسترا - 

4
 19۷ -19۶اصطخری، مسالک وممالک ، متن فارسی، ص  - 
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ارند . و در زندگانی ميکنند وجوانمرد وتوانگر اند و با هندوستان تجارت د

  1آنجا خرما وانگور فراوان بدست می آيد.

اما درميان جغرافيه نگاران عربی، آنکه شرح قابل توجهی در باره 

بست ولشکرگاه وشهرک های ديگر آن نواحی بدست ميدهد،ابوعبدهللا 

 ۳۷۵محمدبن احمدمقدسی شامی معروف به البشاری است که درسال 

 نوشته است:هجری، درکتاب احسن التقاسيم خود

بست، باقلعه بزرگ وحومه پهناوری دريک فرسخی باالی ملتقای  

رودخانه خردروی)ارغنداب( وهيرمند قراردارد. بازارهايش معموراند 

ودارای مسجدی نيکو است. اهل آن متدين  وبا مروت  وصاحب نعمت اند 

که به آئين ودرايت وخوی نرم خويش مشهوراند.اين شهرچه پاکيزه وسرسبز 

ا موقعيت مهم اش ،خرما وانگور فراوان وگل ريحان بسيار دارد. از ب

ابومنصور دانشمند سيستانی شنيدم که گفتی: در دنيا شهری باين کوچکی 

ولی سرسبز ودارای ميوه ها ونعم فراوان نديده ام، اما وبا دارد.وشهر آن 

 خيلی اباداست ومسجدجامع و ربض)حصاربيرونی( نيز دارد که بازاردر آن

اند. مردم آن ازاب هيرمند نوشند و رودخانه  ديگری هم دارد که 

خردروی)ارغنداب( گويند.اين دو رودخانه بفاصله يک فرسخ از بست باهم 

   2 می آميزند و درجای آميزش آنها پلی از کشتيها است.

مقدسی در جای ديگر ازکتاب خود گويد: بست قصبۀ مرکزی آن  

( روستا دارد. وشهرهای مربوط آن 11۰۰سرزمين است ويکهزار ويکصد)

عبارت اند از: درتل، سروان، درغش، بغنين، فيروزقند، پنجوائی، بالس و 

جهالکان) ضبط های ديگراين اين کلمه بيايد( بان، قرمه، بوزاد 

)نوزادکنونی(،ارض داور)زمينداور(، صروستان )سدوسان،( قرية 

هار(، بکروآواذ) بکر الجوز)حور، حوز، الجور(، رخود)رخد، رخج= قند

آباد، تکرآواذ، بکيرا،ظاهراً مصحف تگين آبادباشد( ، بنجوی)پنجوائی غرب 

ً مصحف سفنجاری  قندهار(، کش )کشکنخود حاليه(،روزان،سفنجاوی)غالبا

که اکنون سنجاری يا سنزری درغرب قندهار درکنار دريای ارغنداب واقع 

                                                 
1

 1۵۶ابن،صورت االرض،چاپ دکتر شعار، ص  - 
2

 . 304، ص1906احسن التقسیم، طبع دوم لیدن - 
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رب قندهار، پرورشگاه است (، طلقان)تلوکان کنونی بيست ميلی جنوب غ

1شاعر وعارف معروف مالحسن سکزی(
 

 

 طاق بست:

خرابه های ارگ آن، از رواق يا طاق بزرگ قلعه بست، درپای 

آثارتاريخی وديدنی است که حکايتگرشکوه وعظمت پارينه شهر تاريخی 

 بست ميباشد. 

 

 م1۹۳۸طاق بست قبل از ترمیم در

 

درنيمه دوم قرن اول  اين طاق در زمان خالفت عبدالملک اموی

هجری  آبادان و استواربوده و روايت تاريخی از والی عربی آن موجود 

م( عبدهللا بن اميه بن  ۶۹2هجری )= ۷۴است که بالذری گويد: در سال 

عبدهللا حاکم سيستان شد و او به فکر تسخير کابل افتاد. "عبدهللا بقصد نبرد 

يشنهاد رتبيل را که ميخواست بارتبيل رهسپار بست گرديد. وی در آغاز پ

يک ميليون درهم به او خراج بدهد و به صلح برسد نپذيرفت، وگفت هرگاه 

اين رواق )منظور طاق بست است( را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه 

                                                 
1

 29۷، ص 1906طبع دوم لیدن مقدسی،احسن التقاسیم،- 
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شمشير دو رويه کار يکرويه کند. رتبيل نپذيرفت و از پيش او به نواحی 

  1 کوهستانی زابلستان عقب نشست."

 

 
 طاق قلعه بست بعد از ترمیم

 

ازاين روايت معلوم ميشود که طاق بست در قرن اول هجری آباد 

واستوار بوده است. نگارندۀ اين س  طور که اين طاق عظيم وحيرت انگيز 

متر و بلندی  2۰را از نزديک ديده ام ، ميتوانم پهنائی يا عرض آنرا حدود 

به شهرلشکرگاه مسافرت  آنرا ده مترتخمين کنم. به هرحال کسانی که

 ميکنند، ديدن اين طاق برای شان جالب وتماشائی است. 

 

 دروازه های بست: 

برطبق راوايات جغرافيه نگاران کالسيک عرب مانند ابن 

حوقل،واصطخری وغيره روايات شفاهی مردم، شهر بست دو دروازه ويا 

                                                 
1

 2۷0وح البلدان،صفت - 
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روی پلی بيشتز ازدو داشته است. يکی ازاين دروازه های درسمت غرب روب

واقع بود که بررودخانه هيرمند بر يک عده زورق ها تعبيه شده بود واز آن 

بسوی زرنج ميرفتند. دروازه ديگر شهر بست بطرف شرق برجاده ايکه از 

آن به طرف پنجوائی قندهار وهند ميرفتند، باز ميشد. ممکن است شهر بست 

که معلومات دروازه های ديگری هم در شمال وجنوب داشته  بوده باشد 

کتبی اندکی در باره آنها در دست است. از جمله تاريح سيستان از دروازه 

که ظاهراً  1هجری با صالح بستی خبرميدهد. 2۴۹ميرکان بست درحوادث 

درجنوب شهر موقعيت داشته است. دروازه شمال شهر ممکن است همان 

چنين هجری  2۹۸دروازه ديوان باشد که تاريخ سيستان از آن دروقايع 

هجری، طاهر بن محمدبن عمروليث سومين شاه  2۹۴خبرميدهد: درسال 

صفاری دربست کاخی وباغی اعمار نمود وخضراء)چمن( وسيعی در 

نزديک دروازه ديوان ساخت وکوشک ديگری برلب آب هيرمند، نزديک پل 

بست، اعمارنمود. کوشک طاهرشامل نه گنبد درون بدرون بود  که آن همه 

ل نقد يعنی بدون کار بيگار اعمار کرده بود. وسال چند بار را در بدل پو

برای وارسی از پيشرفت کارقصر خود از زرنج به بست می رفت و 

  2 برميگشت.

 

 چاه بست :

يکی ديگر ازعجايب  ديدنی قلعه بست، چاه دايروی است که دروسط 

های تپه باالحصارحفرشده و بگفتۀ مردم محل تا هفت طبقه دورا دور آن اطاق

 بزرگی ساخته شده بود که در وسط آن زندان پادشاه قرار داشته است.

                                                 
1

 211تاریخ سیستان،چاپ انتشاران معین، ص  - 
2

 2۸0، ص131۴تاریخ سیستان،چاپ  - 
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راه دخول به ساختمانهای زيرزمينی باالحصار که توسط دهليز های  

تنگ و تاريک دورتر از مرکز چاه صورت می گيرد، برای هرکس 

ميسرنيست ولی بعد ازدخول به 

ساختمانهای مرکزی باالحصار 

ن خيلی بست، امکان خروج از آ

مشکل به نظرمی ايد. اين چاه در 

از طرف اداره  1۹۷۹سال 

باستان شناسی وحفظ آبدات 

تاريخی، پاک کاری  شد که 

رهنمائی  خوبی  آشنائی بااين چاه

برای معرفت با چگونگی 

ساختمان های قلعه بست نيز 

ميباشد. اکنون دوسه طبقه فوقانی 

چاه که  اطاق های دورادور اين

ن سوخته ودود رنگ خشت های آ

آلوداست وحاکی از آتش سوزی 

 تصویرچاه قلعه بست              های دوران های گذشته ميباشد،
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 بدرستی قابل تشخيص است.

بنابرگزارش ادارۀ باستان شناسی افغانستان، طبقات زيرين اين چاه به 

مرورزمان از خاک وريزش خشت وگل طبقات فوقانی ساختمان انباشته شده 

متر و قطرزيرين آن ده متر، وقطر  ۴2از پاک کاری ، عمق آن  بود، وپس

مترميرسد.قسمت زيرين چاه تا سه متر ازمواد سياه چونه  22باالئی به  

که در مقابل آب فوق العاده مقاومت   )مخلوط خاکسترو چونه باخشت پخته(

دارد،اعمارگرديده است. قسمت خشک چاه باقطر پنج متروعمق هفده متربا 

يچه روشنی انداز، از قسم موری وراهرو زينه دار الی سطح آب شش در

اعمار گرديده است.باالی راهرو زينه، چهارمنزل مجزا ازهم قراردارند که 

هريک دارای اطاق های متعددهست. به کالم ديگر، منزل چهارم،دارای 

چهارفيل پايه و چهاررواق است که اطراف آنها اطاق ها ساخته شده اند و 

 يگر اتصال يافته اند.بايک د

:نيزدارای چهارفيل پايه وچهار رواق جهت اخذ روشنائی منزل سوم

 ودراطراف اطاق ها، روشنی انداز وراه زينه )پلکان( قرارگرفته است. 

فيل پايه و چهاررواق از اطراف چاه جهت اخذ  1۳دارای  منزل دوم:

و گنبد ان شبيه روشنائی و دو روشنی انداز راهرو زينه اعمار شده و رواق 

 منزل سوم می باشد. 

با هفت فيل پايه، و چهار رواق جهت گرفتن روشنی،  منزل اول:

وروشنی انداز و راه زينه اعمار شده است. ساختمان کمان وگنبد آن مشابه 

به منزل دوم به قسم نوک تيزهموار ساخته شده است . ارتفاع اين چهارمنزل 

متر وعمق تخمينی  1۷عمق راهرو زينه  متر ميباشد. 22تا سطح باالی چاه 

 1۳۵۸آب به سه متر ميرسد.  بدينسان هيئت باستان شناسی درسال 

خورشيدی،به کشف اخرين قسمت راهرو زينه وکشيدن اب چاه، و پيدا 

نمودن فرش منزل اول، دوم، سوم و ترميم فرش و کناره های آن وترميم 

ک کاری سه منزل فوقانی راهرو زينه الی قسمت اصلی و آخرين چاه و پا

  1 موفق گرديد.

 

                                                 
1

 مجله باستان شناسی،شماره دوم سال اول - 
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 لشکرگاه بست:      
 

حبيبی،"اين نکته را بايد ملحوظ داشت که درشهرهای پوهاند بگفتۀ 

بزرگ اوايل عهد اسالمی مانند شهرهای کنونی يک حصه جداگانه دور از 

شهر برای سکونت لشکريان واهل اداره معين ميشد و اين مقر عسکری 

شکرگاه" وبزبان عربی "العسکر" و به پشتو " لشکری را"لشکر" يا "ل

بازار" ميگفتند. چنانکه عسکرمصر، وعسکرمکرم، وعسکر رمله وعسکر 

   1 نيشاپورنزد جغرافيون عرب مشهوراند.

ً بفاصله نيم فرسخ]از بست[، کنار جاده ايکه به » مقدسی گويد: تقريبا

ه مسکن سلطان و غزنين روند، شهرچه العسکر)شبيه مدينه( قراردارد ک

  2 لشکريان است.

مقصود مقدسی از شهرچه العسکر يا معسکر، همان "لشکرگاه" متذکره 

تاريخ بيهقی است که خرابه های آن درشش، هفت کيلومتری شمال ويرانه 

 های بست امروزشاهد عظمت وجالل پارينه آن است.

حصه از لحاظ موقعيت وساختمان عمومی، بست و لشکری گاه، درحقيقت دو

يک شهربودند که اولی، محل بود وباش مردم و دومی محل سکونت سپاه و 

ادارات دولتی بود. به عبارت ديگر،دريکی قاطبه مردم و اهالی بست زندگی 

داشتند و کانون تجارت وسرای ها وکاروانسرايها بشمار می آمد، ودر 

ود ديگرش، سپاه و نظاميان وصاحب منصبان وگاه گاه سالطين غزنوی محم

 و مسعود رهايش داشتند.

                                                 
1

 ببعد)حبیبی( 1۷۷،ص ۶یاقوت حموی،معجم البلدان ،ج - 
2

 .304، ص1906احسن التقسیم، طبع دوم لیدن - 
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 کاخهای سلطان مسعود درکرانۀ رودهیرمند وانعکاس آن در رودخانه

 

 ویرانه های قصر سلطان مسعود درکنار رودهیرمنددرلشکرگاه

در بيرون شهر زرنج نيزمحلی بنام "لشکر" موجود بودکه شوربختانه 

همان  و"بسکر")که« بسکو»نام اين محل درتاريخ سيستان اغلب بصورت 

هجری که سيستان توسط  2۹۹لشکراست( ضبط شده  است. در وقايع سال 

سپاه سامانی فتح گرديد واميرسامانی ، سيستان را به پسرعم خود منصور بن 

اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد،لشکريان خود را هم به داخل شهر 

از درمنازل وسراهای مردم جابجا کرد وسپس به حصول  ماليات گزاف 

مردم مبادرت ورزيد. يکی از رجال دراک وزبان آورسيستان بنام محمد بن 
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هرمز)معروف به مولی سندلی( به نمايندگی از مردم شهر به "مظالم" رفت 

واظهارداشت که :"به سيستان رسم نيست که مال بزيادت خواهند ولشکری 

به منزل باشد که مردمان را زنان ودختران باشد. مردم بيگانه  لشکرجایبه 

وسرای ازادمردان واجب نکند." چون حکمران سامانی اين سخن نماينده 

مردم را نشنيد، پنج روز بعد  وی مردم را بشورش فراخواند و مردم با او 

همنوا شده دست به قتل سپاه سامانی زدند وهمه را يا از دم تيغ کشيدند ويا 

شتی( پناه برد مگر مجبور به فرارنمودند وخود حکمران به خانه گبری )زرت

دستگير وزندانی شد. ويکی از بقايای خاندان صفاری که کودکی ده ساله بنام 

  1 ابوحفصعمرو بود را برخود پادشاه کردند.

 

 شهزاده ها: گنبد سرباز

امروز ساحه ميان بست و لشکرگاه بخصوص ساحل رودخانه هيرمند 

آن ميان مزار  مملواز خرابه ها و بقايای بقعات و زيارت هاست که از

 بيشتر معروف است.« شهزاده حسينی»و« شهزادگان گنبد سرباز»

 

 
 گندسربازشهزاده های بست

                                                 
1

 وغیره 32۴، 1۵9،1۴0،1۵۶،نیزصص 29۸-29۶تاریخ سیستان، ص - 
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معين الدين اسفراری، صاحب کتاب روضات الجنات، از اين شهزادها ذکری 

شگفتی آميز دارد و گويد: در ديار سجستان شهر بست بس بعظمت بوده و 

و قبر در آنجاست که آنجا ايشان را در آن ناحيت جنبدی )گنبدی ( است و د

شهزاده های سرباز می گويند باعتبار آنکه چنان مشهور است که بسياری از 

ملوک و سالطين سقف آن گنبد را پوشيده اند چون در آمده اند سقف را 

شکافته يافته اند چنانکه يکمن خاک و گل و خشت در درون گنبد نيفتاده و 

شيده و باز شکافته شده در خواب ديده که يک نوبت شخصی که گنبد را پو

شهزاده ها با او گفته اند که مادر عالم نمی گنجيم تو ميخواهی که ما را در 

اين گنبد بگنجانی، بعد از آن ديگرش نپوشيده اند و به گنبد سرباز مشهور 

 "1 است. گشته

ع در اين زيارت مرحوم کهزاد لوايحی را ديده وخوانده که تاريخ آنها ربي 

هجری حک شده است. لوحه اولی  611هجری و شوال  5۹5االول سال 

منسوب به امام محمد بن ابوالمعالی بن محمد الحسن و لوحه دومی منسوب 

2 به امام جالل الدين اسمعيل بن محمد است .
 

 

 یک اثر تاریخی جالب بشکل تنوردرنزدیک  بست

                                                 
1

 بخش یکم ( 342روضات الجناب معین الدین اسفراری )ص  - 
2

 149کهزاد،لشگرگاه، ص  - 
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 :داستان شهـزادۀ بُـسـت

روف ترین داستانها، داستان شهزاده بست درمیان مردمان هلمند، مع

)پتی ورابیا( است که  با نعره های پشتو بصورت جذاب ودالنگیزی روایت 

عشقی آمیخته با  -داستان شهزاده  بست، یکی ازداستان های حماسی میشود.

 رزم است که جنبه رزمی آن  به آن حالوت وشیرینی خاصی بخشیده است.

یست،درشهربست پادشاهی بنام اسلم در زمانی که تشخیص آن میسرن

به دالوری « پتی خان»خان ،حکم میراند که شهزاده جوانش بنام 

وشمشیرزنی نام آوربود . چون درکودکی مردم ناز او را می برداشتند، 

درجوانی غرور او مایه آزارمردم گردید. شاه از این وضع آگاه  شدو شهزاده 

را تحمل کرده نتوانست.شهزاده  را چنان سرزنش کرد که غرور شهزاده  آن

همراه باچهل نفرازجوانان هم سن وسال خود، شهربست را ترک کرد و رو 

بسوی هند نهاد.... درالبالی  داستان نکات بسیار ظریفی بکار رفته که خیلی 

عبدالرحمن  کشورسال قبل توسط نویسندۀ نامور  60داستاناین آموزنده است. 

روان ترجمه شد و در زمرۀ افسانه های مردم پژواک از زبان پشتو به دری 

 . متن حاضر از قلم آن مرد نامی تقدیم میگردد.ه استدرکابل به چاپ رسید

 سیستانی[]

**** 

در روزگار قدیم،شهر بست بشادی معمور و به سرورآبادان بود. :» آغاز

باغهای آراسته وکاخهای پیراسته داشت. کرانش چون کاشغرو میانش چون 

. امیری شادروان درآن پادشاهی می کرد که کهتر ومهتر بدو شاد فرخاربود

بودند. مردم جزهوای دل او را نمی جستند و او جز دل مردم کشوری نمی 

شناخت که شایسته پادشاهی باشد. کینه از دلها بیرون وکشور را به مهر 

افسون کرده بود. باغبانان بنام او گل می کاشتند ودهگانان بدونیاش 

د.شادی مردم وخرمی کشور از او بود. کاخی برافراشته و بهشتی میکردن

برآورده بود که جای آرام وکام بود. دشمنی نداشت که از دیدن آن حسد برد، 

هیچ دلی آنرا برای دیگری نمی خواست. هرگز فقیری را برآستان او ندیده 

 بودند. گنج مردم را نگرفته بود. از دارندگان نمی خواست وبه درویشان

فراوان بخشیده بود. بدانسان که خدای پیروزگر بدو فرهی داده بود. او در 
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پیروزی مردمان می کوشید. زیردستان او به کوه و بیابان و دریا وشهر بهرۀ 

خود را یافته بودند. بدین داد  وآئین بسربرد تا آنکه بهار زندگانی او درگذشت 

 رد آمدند  و بدو گفتند:و پیری برسرش سایه افگند. دوستان دانا بر او گ

"اگر پادشاه را عمر بسرآید، بالدگرمسیر را سایه یی نباشد که در آن 

آرام کنند. اکنون که کارهای کشور بکام است ،دل مردم را آرزوی آنست که 

 پادشاه زن بخواهد تا بفرزند او اطاعت کنند و در سایه او از ستم بیاسایند."

دیگر مژدۀ فرزند به او نرسید. همه  پادشاه زن خواست، اما چندین سال

گان نومید بودند. امیر وزیری داشت نیک اندیش وفرزانه، که اندیشه اش یاور 

ویارمند آن شاه بود. آن وزیر نیز از فرزند محروم بود. روزگاری بدین حال 

سرآمد تا آنکه روزی مردی ژنده پوش با کاله نمدی از سوی بیابان پدیدار 

درازی که در دست داشت درب کاخ شاهی را سخت گردید و با عصای 

بکوفت. کنیزکان شتافتند تا ببینند کیست و چه میخواهد؟ درویش با غرور 

درویشانه گفت: خواستن  درکاخ شاهان بیشتر از دل درویشان است. شنیده ام 

که شاه مردی است دادگر، اما دلش به اندوه اندر است. آمده ام تا آنچه را 

وید و دریابد. کنیزکان را حرف او شگفت آمد. رفتند و سخنان میخواهد بازگ

او را بازگفتند. ملکه شادمانی کرد و آرزوی فرزند را با او در میان گذاشت. 

در بستان شاه درختی برومند بود. درویش عصای خود را برآن افگند، دو 

یر سیب سرخ پائین افتاد. یکی را به ملکه و دیگری را فرستاد تا بانوی وز

بخورد. تا میخواستند براو درهم و دینار نثار کنند، بگامهای تند از ایشان دور 

شده بود. هیچکس نتوانست  او را بازدارد.پادشاه  و  وزیر ظهور درویش 

رانیک گرفتند. چون روز به پایان رسید به طرب و شادی پرداختند. درویش 

رآن شب همدم شاه و بانوی برسرزبانها افتید، مردم دست به دعا برداشتند.  اند

وزیر آبستن شدند. چون روزها وشبهای مقدر سررفت، شهزاده یی به زیبائی 

پسر بامداد و وزیرزاده یی به جمال دختر آسمان به دنیا آمد. پادشاه جشن 

بیاراست، مردم به طرب پرداختند. چندان شادی کردند که دنیا جای سرور 

تا برپری چهرگان نوزاد نام گذارند.  است. آنگاه روشن دالن را باز خواست

شهزاده را "پتی"و دختر وزیر را "رابیا" خواندند. روزها وشبها میگذشت تا 

 آن که این دو کودک بزرگ شدند و بسان خورشید و ماه  می درخشیدند. 
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محبتی که از کودکی ایشان را دریافته بود، به عشقی بدل شد که جوانی 

مهر همدیگرسرگرم شدند که در شهر بست همه آنها را دریافت. چندان به 

کس از آن آگاه شد. جوانی چون خنگ سرکش است، گاهی قوی ترین دستها 

نمیتواند لگام آنرا نگاه دارد. روزگارمخفیانه برپهلوی آن تازیانه میزند و او 

را مستانه وار می جهاند. پتی را خون جوانی چندان گرم بود که با هرکه 

ی آزمود وهرکه را نیرومند می پنداشت برزمین می زد. روبرومیشد زور م

چون درکودکی مردم ناز او را می برداشتند، درجوانی غرور او مایه 

آزارایشان گردید. دانایانی که امیدوار روزگار پادشاهی او بودند، به هراس 

اندر شدند. ]پتی[وقتی ازکاخ شاهی برون می آمد، مردم بخانه های خود می 

هی از جوانان بی باک را گرد آورده بود، درکوی وبرزن چنان می رفتند.گرو

 تاخت که درشکارگاه مستی می کرد.

آن پادشاه  دادگر را چه افتاده بود که فرزندش برمردم ستم می کرد و او 

بازنمی داشت؟ آیا او نیز مانند همه پادشاهان دیگر خاطر فرزندش را بر 

روزگار او را در پایان عمربه آرامش مردم گرامی می داشت؟ یاعدالت 

پاداش آن همه داد وآئین بدبخت می ساخت، چناکه نتواند آزار وستم را از 

 سرمردمان بردارد؟ 

روزی پیرزنی در کلبه خویش شکایت ستمدیده یی را شنید وگفت:"من 

در سایه پادشاهی این مرد دادگر پیرشده ام. من به مرگ خود وزندگانی پادشاه 

 سوگند میخورم که او از جور شهزاده آگاه نیست." که درازتر باد

آنکوشکایت میگرد، گفت: "چگونه آگاه نیست. هنوزشهزاده کودک بود  

که باهمبازی های خود کوزه های سفالین زنان دهکده را شکست، به پادشاه 

خبربردند پادشاه بزنان دهکده کوزه های نقره ئین داد وفرزند را به رنگی پند 

ا مغرورساخت،چرا او را سرزنش نکرد؟ پیرزن پاسخ داد: گفت که او ر

"بکودکی بیشتر از این نشاید گفت.پادشاه بداد خواهان داد کرده است و به 

 فرزندش ستم ننموده است. " 

 آنکو که دلش درد کرده بود گفت: "همینکه آگاه نیست ستم است." 

اهی براه پیرزن که دلش از محبت پادشاه پربود، برخاست وبسوی کاخ ش

افتاد.پاسبانی نبود که او را بازدارد. پادشاه را دریافت و از جور فرزندش بدو 

باز گفت. چون شهزاده از شکار باز گشت و به حضرت پدر شتافت، او را 
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درهم یافت و چندان سرزنش شد که غرور او نتوانست آن همه نکوهش را 

پادشاه جواب داد: خدا بردارد.آنگه به پدر گفت که از دیار او خواهد رفت. 

 همه ستمگران را از دیار من دور کند. 

پتی یاران خودرا گرد آورد وبه ایشان گفت : مسافرشوند. قلعه بست دو 

 دروازه داشت، ازیکی پتی برون آمد واز دیگری فریادهای مادرش بلند بود.

رابیای زیبارا مردمان بست "بلبل زرد" میگفتند واین نام در نزدشان 

بود. رابیا چون فریاد های ملکه را شنید از هوش برفت.دردی که  محبوب

مادران را به فریاد می آورد، محبوبه گان را به مرگ می سپارد. رابیا رفت 

ودرپای پادشاه افتید که پتی رابازگرداند.پادشاه بسکوت قاهری از او 

زدیک روگردانید. رابیا زار گریست و به پای وزیر افتاد، پدر بروبگریست ون

شاه شد،پوزش طلبید تا اگر به فرزند رحمت آورد. پادشاه گفت من یک فرزند  

را ازخود دور کرده ام تا مردمان من که فرزندان من اند آرام باشند، اگرترا 

برفرزند خودت دل میسوزد به او بگو جائی که خواهد برود. من آرزو نداشتم  

بخواهد وحق پیروجوان  وزیر پیرمن ستمگری جوان مغرور را در دیار من

 کشور را فراموش کند.

وزیر شرمنده شد، آنگاه پادشاه بر روی  او دست کشید و او را بنواخت 

 چنانکه شاد شد و رفت تا دخترش را بیاموزد که حق نزدیکتر از فرزند است. 

رابیا دیوانه وار برخاست وپرستندگان خویش را گفت آماده سفر باشند. 

تان شاه در سایه آن درخت  سیب نشسته بودند که پادشاه ووزیر در بس

خبردادند: شب هنگام پتی از بست برون رفته و بامدادان رابیا در پی او 

 شتافته است. 

هردو بدرخت سیب نگریسند. شاه گفت: " آن درویش مستمند سیب های 

 خود را بازگرفت." وزیرگفت: "آری، اما سخت شیرین بودند."

آمد، به دهکده یی رسید که دید باغ خرمی در پتی چون از بست برون 

آن هست، آنجا فرود آمد تا باهمراهان بسنجدکه کدام سو سفرکنند؟ کرم  و 

پردل از پهلوانان بیباک او بودند، اما درحرف نیز بردیگران پیشی 

میکردند.گفتند شب را دراین منزل بگذاریم و پگاه  براه افتیم. چون هردو را 

دوستان بود به شهزاده گفتند: شاخه یی سبزی را در زمین آرزوی رفتن به هن

بخالنیم سحرگاه میل آن شاخه را بنگریم و بدانسو برویم. شهزاده پذیرفت. در 
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دل شب،کرم شاخه رابسوی هند مایل ساخت.بامدادان آهنگ هندوستان کردند. 

نمازدیگر در منزل دیگری فرود آمدند. خیمه ها را برافراشتند واسپ ها 

رها کردند. چهل خیمه در آن ریگ زار بلند شد که در هریکی پهلوانی را

خفته بود. چون دو پهره از شب بگشت مردی که پاسبان میکرد جوانان را 

بیدار کرد، دیدند خیلی از سواران بسوی شان می شتابد. آماده پیکار شدند، 

نده چون سواران فرارسیدند، پتی دریافت که "رابیا" بادوشیزه گان پرست

خویش خود را به او رسانیده است. فراوان آتش افروختند وشادی کردند.پگاه 

 هنوزبامداد رنگین بود که جانب هندوستان شدند.

روز دیگر در شهر بست درچندین خانه مادران می گریستند و دختران 

خود را یاد میکردند، این واقعه پدران را سخت ناگوار آمد. گرد آمدند و نزد 

تند و داد خواستند که پتی و یارانش دوشیزگان بست را ربوده وآب پادشاه رف

مردم را ریخته اند. پادشاه اندیشناک شد و فرمان داد وزیر را بیاورند. چون 

وزیر بیامد، به ایشان گفت : ای مردم! من یکی ازشما هستم. رابیای زیبا که 

اما من به پادشاه او را بلبل زرد میخواندید، پیشتر ازدختران شما رفته است. 

نگفتم که فرزندش دخترمرا ربوده است. دختر من دل داشت، دلی که دیوانه 

مجبت بود. این دیوانه را رهبرگرفت. من از رفتن او آگاه شدم ولی نتوانستم 

او را بازدارم. هر آنکو درپی دل می رود نتوان او را باز داشت. او یگانه 

دارید. این دختران عاقبت با جوانی فرزند من بود و شما فراوان فرزندان 

میرفتند و از شما دور می شدند. بیشتر از این کاری نکرده اند که این همه 

مالمت را برایشان و یا دیگران گذارید. دختر گنجیست که برای بخشون بما 

داده شده ،اما مانند هربخششی باید بجا باشد. نکوترین جای آن همانست که 

ه میدانستم گفتم دیگر اختیاردر کف نیرومند پادشاه خود میخواهد، من آنچ

 دادگر است. چنانکه فرمایند چنان کنیم."

پادشاه وزیر را به آفرین بنواخت وآنگاه گفت: ای مردم! من درمیان شما 

پیرشده ام، آیا پیرترین شما میتواند به من بگوید که داد نکرده  و راه ستم 

برای آنکه مبادا دادگر نباشد و آنگاه  پوئیده باشم؟ آرزوی فرزند نمی کردم

بیداد او را، ستم من شمرید، زیرا هرپدری را ازفرزندش اگرنیکوباشد یا 

زشت میتوان پرسید واگر زشت بار آید باید پرسید. درختی که میوه آن 

پرورده نباشد ازعلت عاری نیست. برای من اگر این آرزو را برای جستن دل 
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ی بسنده است که نتوانستم پدر فرزندی باشم که مردم پروردم همین شرمندگ

مردم مرا به آن بستایند. او را مانند هرستمگر دیگری از دیار خود دور کردم 

و اندوهگین نیستم. دختران شما در پی آرزوی خود شتافتند. این آرزو ، سخن 

از دل است نه از کشور. ودل نیزکشوری است که باید آن را نگهداشت. من 

گذشتم تا کشورم را داشته باشم. دختران شما از پدر گذشتند تا کشور  از فرزند

دل را نگهدارند. بروید و پادشاه دیگری را پرسید، آن پادشاه عشق  وجوانی 

است. من با شما گروه پیرنمیتوانم با این پادشاه که نیروی آن جوانی است 

وا دارم. اگر بیش بجنگم. می ترسم با اینکه داد شما را بدهم به دیگران ستم ر

از این از من بخواهید برمن جفا میکنید وچنانکه شاهان نباید برمردم خویش 

ستم کنند، مردم را نیز نشاید برپادشاه خود ستم روا دارند. من آنچه می دانستم 

 بگفتم دیگر آنچه بخواهید چنان کنید." مردم همه خاموش شدند وباز گشتند. 

ه درکشورهند پاگذازند وجا یابند. هنوزنمی پتی وهمراهانش تاختند تا آنک

دانستند به دهکده یی رسیدند، پتی به همراهانش گفت: اسپهای خود را 

درکشتزارمردم رها کنند، اطاعت کردند. دیری نگذشته بود که دیدند مردمان 

اسپها را آوردند وبه ایشان سپردند وگفتند: چون فصل را میخورند آنها را 

 ببندید!

ن را گفت: "مردمان این دهکده باهم یکی هستند، بیگانگان پتی، یارا

نمیتوانند با چنین یگانگی دربین ایشان زندگی کنند بروید تا بجای برسیم که 

 مردم آنجا باهم دشمن باشند."

فردای آنروزبدهی دیگر رسیدند، آنرا چنان یافتند و روز دیگردر 

ها کردند، هرکسی اسپ روستای "گواریان" فرود آمدند واسپ های شان را ر

را از کشت خود به کشت دیگری می فرستاد، مردم آن دیار سخت بی مهر 

بودند. کسی را باکسی دوست نبود.پتی باکرم و پردل گفت :" اینست 

 سرزمینی که میتوان در آن پائید."

در قریه گواریان قلعه محکمی بود، قراردادند که در آن قلعه جای گیرند. 

ستند، اما چون شب روز شد، پتی با ایشان گفت که قلعه را گواریان نمی خوا

ترک کنند. گواریان ناگزیر برون آمدند وعذر آوردند که چون بیرون روند 

قبیله دشمن برایشان بتازد و همگان رابکشد. پتی نشان آن قبیله بازجست ونزد 

سر از ایشان شد. چون با گواریان از راه صلح نیامدند با ایشان جنگید وچندین 
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تن جدا کرد. این قبایل را پادشاهی بود داد خواه ،نزد او رفتند، پادشاه به پتی 

پیغام فرستاد. دراین پیغام پرسیده بود که: پتی کیست و چه میخواهد و قلعه 

مردمان دیار او  را چرا کشوده است؟ پتی یاران خویشتن را طلبید و آن 

 داد. حرف را با ایشان درمیان گذاشت، آنگاه پاسخ

"فرزند پادشاه بست هستم. پدر برمن خشونت کرد،دیار او را ترک 

کردم. نسیم شاخه مرا بجانب هند مایل ساخت. بخت مرا به این سامان آورد. 

آمدم تا مهمان مردم شما باشم، درب خود را بروی ما بستند، دربی که بروی 

دگی کنم. دوستان بسته شود، بدشمنی کشوده خواهد شد. میخواهم اینجا زن

دختران بست وفرزندان هیرمند این منزل را گزیده اند. برای شهزاده ای که 

پدر او را از دیار خویش براند، دنیا تنگ است. اگرپادشاه بخواهد از قلعه 

بیرون می شویم اما به میدانی خواهم رفت که در آن با پادشاه بجنگم. من 

یشان بگوئید بجنگند واگر خواستم قبایل را آشتی بدهم اما جنگیدند. به ا

 جنگیدند مغلوب نشوند."

چون این پیام را به پادشاه بردند، اندیشید و باو نبشت : بپاس آنکه مهمان 

نرنجد از آنچه گذشته است درگذشتیم وآن قلعه را گذاشتیم. تادیگری داد 

نخواسته است شاد زندگانی کنید، ما را بجای پدر شمارید و تا خود باعث 

ا را نخواهیم راند. شهزاده بداند که، نمیخواهیم با مهمان بجنگیم اما نشوید شم

 مهمان را نیز نشاید با میزبان خشونت کند."

پتی، چون نامه پادشاه را دریافت یاران را بخواست و جواب نیکو 

فرستاد، آنگاه به همراهان خویش گفت : " بهترآنست با پادشاه ومردم این دیار 

کنیم. نامه او پیغام مردی دانا ودلیر است. چنان مینماید که به نیکوئی زندگانی 

هرچند بودن ما در دیار او برای وی بسیار گوارا نیست، اما میتواند با آنچه 

 نمیخواهد بسازد واین جز برای مردان دانا ودلیر میسرنیست."

"کرم" از میان برخاست وچهره او افروخته بود، سیمایش چون الجورد 

مه راطغیان وطعنه زد وگفت: "نمی دانم چه آبی برآتش شهزاده می نمود . ه

بست ریخته اند که خون گرم جوانی را در پیکر او سرد ساخته است. پادشاه 

ما را برنگی جواب داده است که ما را بترساند واگر پیغام او را بپذیریم بار 

او جنگید تا  خود را برما می گذارد. او میخواهد دلیری ما را بیازماید.باید با
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بداند که پندار او درست نیست واگر مردمش همه داد بخواهند او نمیتواند ما 

 را براند وایشان را دریابد."

شهزاده بست را این گفتار پسندیده نیامد، دست برقبضه شمشیربرد تا 

بفهماند که نباید درحضرت او گستاخی  کند،اما پردل، برخاست و آنچه  را 

صدیق کرد، دیگران نیزبا او همنوا شدند. شهزاده چون دید کرم  گفته بود، ت

همگانرا رأی  یکیست، از خشونت باز ماند و به نرمی لب گشوده گفت: "من 

دلیری وشهامت شما را قدر میکنم، اما کسی درمیان شما هست که دلیرتر 

وجنگجوتراز من باشد؟ همه گان خاموش بودند. شهزاده به آواز بلند ترگفت" 

ار اول است که همراهان من به من پاسخ نمی دهند وصدای مرا نمی این ب

شنوند. نمی دانم روزگار در حلق من سرمه فروریخته ویا درگوش ایشان پنبه 

گذارده است؟ همگان خاموش بودند. شهزاده نعره زد: ما از وطن خود رانده 

موش کرده شده ایم، اما بهرزمینی که برسیم باید خوب زندگانی  کنیم. آیا فرا

اید که صدا رسم دیرین شما است. من سوال خود را بارسوم تکرار میکنم." 

همگان خاموش بودند. پردل به پا ایستاد و گفت: " من از جانب خود ودیگر 

همراهان پوزش میطلبم." آنگاه  به حرمت برخاستند وهریک به حجره خویش 

 رفتند. 

باره به بیرون نگاه کرد و مدتی بدینگونه سرآمد تا آنکه روزی"کرم" از 

دید کاروان عظیمی میگذرد، فرود آمد وبراسپ خویش نشست وتاخت  وچون 

به کاروان رسید، دید شترها آهسته گام می بردارند، از آن بارهای گران 

پرسید: قافله سالربدوگفت: " خزانه پادشاهیست که برما وشما حکومت 

عه من برود." قافله ساالر مردی میکند." کرم گفت: میخواهم این قافله به قل

پهلوان و نیرومندی بود. با او در آویخت وخویشتن را مغلوب ساخت. کرم او 

را بکشت وقافله را برد. در آن روز شهزاده بست وهمراهانش به شکار 

 بیرون رفته بودند. کرم خزانه را درجائی نهان کرد وشترها را رها نمود.

رآشفت وفرمان داد تا جنگجویان او چون به پادشاه خبر رسید، سخت ب

کمر ببندند . شهزاده بست از شکاربازگشت. آنقدر خسته بود که اگرمیگذاشتند 

 با آفتاب یکجا بلند میشد. 

بامداد روز دیگر، رابیا از باره فرونگریست ودید اطراف را خیمه 

سپاهیان پرکرده است. پتی، را از خواب بیدار کرد.چون برخاست، پردل را 
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مان داد که بلند نعره کند و  از عزم ایشان بپرسد. پهلوانی از بیرون پاسخ فر

داد که جنگجویان شاه برای پیکار آمده اند. چون سبب را پرسید معلوم شد که 

غصب خزینه، پادشاه را برانگیخته است. شهزاده ، کرم را خواست . کرم 

همراهان وی حقیقت را با او درمیان گذاشت.شهزاده  سخت اندوهگین شد.

گفتند: چون ما تشنه پیکاریم چرا اندوهگین استید؟ شهزاده گفت: جنگ مرگ 

می آورد. مرگ نجات از مسئولیت است.اما نقض قول مرگیست که مسئولیت 

دارد. آنچه مرا اندوهگین میسازد، جنگ نیست. کاش کرم،طوری که برای 

شهزاده بست  جنگ آماده است ما را پیش از جنگ مغلوب نمی ساخت. آنگاه

نامه یی نوشت وحقیقت امر را به پادشاه رسانید. پادشاه که بهانه می جست 

حاضرنشد خزینه را دریابد و بازگردد. پس مقرر داشتند تا بامداد دیگر به 

 میدان برایند.

در آن روزگارپهلوانان تن به تن می جنیگیدند. سی روز باهم جنگیدند 

شتند. شمار کشته گان پادشاه به سیصد وسی پهلوان از همراهان پتی، را ک

میرسید. ده روز دیگر نبردکردند نه پهلوان بست از دنیا رفت و شصت مرد 

از جانب شاه بخون غلطیده بود. روزیازدهم شهزاده بست بمیدان رفت. سی 

روز نبرد جست، بیشمار پهلوانان را بکشت. چون ماه نو شد وکمر بست، 

بست گفت: نمیدانم چگونه مرا بازمیداری؟ رابیا  رابیا باو گفت : مرو، شهزاده

گفت: خوابی دیده ام سخت پریشان.دیدم که پیرمردی نورانی چادرم را 

میگیرد و برپشت اسپ میگسترد. من زاری میکنم، نمی شنود. بمن میگوید 

من سیب خود را از پادشاه بست میخواهم، مبادا گزندی بتو رسد." شهزاده او 

یدان کرد.در آن روزدوشیزگان، پهلوانان کشته را برتخت را بوسید وآهنگ م

های خواب گذاشته وشالهای رنیگین خود را برآنها گسترده بودند و برباره 

 قلعه برآمده میدان را تماشا می کردند. 

رابیا فریاد کرد: ای اسپ پتی، اگر امروز او را فاتح باز آوردی از 

روارید های خود را بگردن تو زیورخویش نعلهای ترا مزین خواهم کرد وم

 خواهم آویخت."

ناگهان دیدند که اسپ پتی بسوی قلعه می آید .گمان کردند پتی می 

گریزد، فریاد دوشیزگان از باره به آسمان شد. دویدند تا درب را بروی او 

 بکشایند، رابیا فریاد زد: "درب را بروی پهلوانی که می گریزد نباید گشود."
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رسید  و از اسپ بیفتاد. رابیا، در را گشود، دید پتی پتی،به درب قلعه 

آمده است تا درمیدان نیفتد ودر آغوش او جان سپارد. تیردشمن دلش را 

شگافته بود. شهزاده بست جان داد وبه همراهان پیوست. درویش سیب خود 

 ش(133۶)پژواک: افسانه های مردم،طبع  «را از پادشاه باز گرفته بود.

 

 

 ردگاه یعقوب لیث با زنبیل:دشت لکان، نب

بست ولشکرگاه هردو در دامان دشت پهناوری در کنار رود هيرمند، افتاده، 

که در متون ادبی وتاريخی اسم آن به ضبط های محتلف آمده وحکيم  فرخی 

سيستانی وملک الشعراء عنصری آنرا در قالب اشعار خويش  قافيه کرده  

ياد کرده اند که « دشت لکان» ام اند و هريک در قصايد خويش آنرا به ن

 برهمه ضبط ها مرجح وتا امروز به همين نام زبانزد مردم آنجاست. 

دراينجا ميخواهم اين نکته را توضيح کنم که نبرديعقوب ليث با زنبيل 

هجری در دشت لکان واقع درنزديک شهر لشکرگاه امروزی  2۵1درسال 

دارم  وآن شعرمحمد بن رخ داده است. برای اثبات اين نظر من دليلی 

وصيف سکزی درتاريخ سيستان است که درهمان زمان درستايش يعقوب 

ليث گفته است. ازاين شعربرمی آيد که معيادگاه مالقات يعقوب ليث با زنبيل 

 دشت لکان بوده است . چنانکه ابن وصيف ميگويد:
 

 آمد زنبـيل ولتی خورد بلنگ بلکان

 ناملتره شد لشکر زنبيل و هبا گشت ک
 

را در شعر « لکان » مرحوم بهار، مصحح تاريخ سيستان، کلمۀ 

ضبط نموده ودرپاورقی کتاب  1«لتام»محمد ابن وصيف سکزی بگونه 

حدس زده است که محلی در حوالی بست بوده است. با آنکه  بهاردرست 

است که دشت « لکان»حدس زده ، مگر صورت درست " لتام"همان 

ودر تاريخ بيهقی، در حادثه  جوده لشکرگاه.معروفی است درغرب شهر مو

غرق شدن کشتی سطان مسعود در رود خانه هيرمند، از دشت لکان تذکر 

                                                 
1
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رفته ، و فرخی سيستانی در شرح يکی از سفرهايش ازسيستان به بست در 

 قصيده ايکه  با مطلع :

 چون بسيج راه کردم سوی بست از سيستان

 اسمانشب همی تحـــويل کـــرد از باختر بر
 

 از اين دشت که کاخ سلطنتی لشکرگاه  درآن واقع بود اينطور ميگويد:

 اندرين انديشه بودم کزکنار شهربست

 بانگ آب هيرمند آمــد بگـوشم ناگهان

 منـظـرعـالی شـه بنـمـود از بــاالی دژ

 دشت لکانکاخ سلطانی پديدار آمد از 

تی لشکرگاه وملک الشعراعنصری بلخی درقصيده ايکه از کاخ سلطن

 توصيف مينمايد نيز از اين دشت به همين نام ياد ميکند، آنجا که ميگويد:

 بفرقصرتــو شد خوب همچو عقد بدر

 دشت لکانهوای بست ولب هيرمند و

 زمحکمی پی بنــياد او به  بـيخ  زميـن

 زبـرتـری خـم ايــوان آن  خــم کـيوان

 

وهمچنان با صالح بستی بنابرين محل نبرد يعقوب بازنبيل)يا رتبيل( 

درهمين دشت لکان که نام معروف وشناخته شده درتاريخ سيستان وتاريخ 

بيهقی است، صورت گرفته وابن وصيف که معاصر يعقوب ليث بوده، با 

آگاهی از محل نبرد يعقوب با زنبيل و ازتباهی خودش ولشکرش  درشعر 

 خود متذکر شده است.

 

 ت آن:دهکده بوالن و دانشمندان بلندهم

شش کيلومترشمال غرب بست، در دست راست هيرمند، مقابل -در پنج

لشکرگاه دهکدۀ شاداب و سرسبز"بوالن" قرار داشت که متاسفانه در 

هيچيک از کتب مسالک ذکری از آن نيامده، درحالی که در همان دوره های 

عروج بست و لشکرگاه و از آن هم پيشتر در روزگاران اوليۀ اسالم که 

از لشکرگاه کسی نام نمی برد، اين دهکده بحيث گهوارۀ راد مردان هنوز 
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بست در نزديک ترين نقطۀ مقابل لشکرگاه، در آنطرف هيرمند از خود نام 

وبرادرش « عشان بن نصر»ونشانی داشت. وعياران پيشتاز آن چون 

بارها عمال ستمگر عرب را از شهر و مرز خود بيرون « صالح بن نصر»

دم دانش دوست و بامروت بست را از چنگ آنان نجات بخشيده رانده اند ومر

  1اند.

متون ادبيات ما مملواز صدها قصيده در وصف بخشش هاي فراوان 

سالطين غزنوي مخصوصاً محمود و مسعود است ولي آنچنان كه بيهقي مي 

آورد، علوهمت دانشمندان بوالني بست به مراتب باالتر از اين بخشش ها 

جاست كه مراتب همت يكنفر قاضي بستی را با پسرش از است و بسيار ب

 زبان ابوالفضل بيهقي در اينجا نقل كنيم :

باری سلطان مسعود به هوای تفريح در رودخانه هيرمند بر يکی از 

کشتی های که در پای قصر سلطنتی لشکرگاه برای کشتی رانی آماده بودند، 

ان بيموازنه شد ونزديک نشست و شروع به سيرکردن نمود، ناگاه کشتی سلط

بودغرق شود. هنگام نجات سلطان از هيرمند پايش زخم برداشت و سلطان 

 بشکرانۀ نجات خود خواست مقداری طال نذر کند.  

 بگفتۀ بیهقی:

و آغاجي خادم را گفت كيسه ها بياور و مرا گفت : بستان در هر » 

ايست كه پدر كيسه هزار مثقال زر پاره كرده است بونصر را بگوي كه زره

مارضي هللا عنه از غزو  هندوستان آورده است ... و مي شنوم كه قاضي 

بست بوالحسن بوالني و پسرش بوبكر سخت تنگدستند و از كس چيزي 

نستانند و اندك مايه ضيعتي دارند يك كيسه بپدر بايد داد و يك كيسه به پسر 

و ما حق اين  تا خويشتن راضيعتكي حالل خرند و فراخ تر بتوانند زيست

 . 2«نعمت تندرستي كه باز يافتيم لختي گذارده باشيم.

من كیسه ها بستدم و بنزدیك بونصر آوردم و حال »بيهقي ميگويد، 

بازگفتم دعا كرد و گفت خداوند این سخن نیكو كرد و شنوده ام كه بوالحسن 

و پسرش وقت باشد كه بده درم درمانده اند، و بخانه بازگشت و كیسه ها 

                                                 
1

 192 -190تاریخ سیستان، ص  - 
2

این مطلب مربوط واقعه غرق شدن كشتي سلطان مسعود در آب هاي هیرمند و زخم برداشتن پاي  - 

 (512،  50۷بشكرانه صحت مندي خود سلطان خیرات مي دهد) تاریخ بیهقي، ص مسعود از آن است كه 
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اوي بردند و پس از نماز كس فرستاد و قاضي  بوالحسن و پسرش را ب

بخواند و بیامدند بونصر پیغام سلطان بقاضي رسانید. بسیار دعا كرد و 

گفت: این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم كه مرا بكار نیست و قیامت 

سخت نزدیكست حساب این نتوانم داد ... بونصر گفت: اي سبحان هللا زري 

ه سلطان محمود بغزو از بتخانه ها بشمشیر بیاورده باشد و بتان شكسته ك

و پاره كرده و آنرا امیر المؤمنین مي روا دارد ستدن آن، قاضي همي 

نستاند؟ گفت: زندگاني خداوند دراز باد... و بر من پوشیده است كه آن 

غزوها بر طریق سنت مصطفي هست علیه السالم یا نه ؟ به هیچ حال من 

ین نپذیرم و در عهده این نشوم. گفت، اگر نپذیري بشاگردان خویش و ا

مستحقان و درویشان ده، گفت: من هیچ مستحق را نشناسم در بست كه 

زربدیشان توان داد و مراچه افتاده است كه زر كسي دیگر دهد و كسي 

 دیگر برد و شمار آن مرا بقیامت باید داد، به هیچ حال این عهده قبول نكنم.

ونصر پسرش را گفت تو از آن خویش بستان، گفت: زندگاني ب

خواجه عمید درازباد علي اي حال من نیز فرزند این پدرم كه آن سخن گفت 

و علم از وي آموخته ام و اگر وي را یك روز دیده بودمي و احوال و 

عادات وي بدانسته واجب كردي كه در مدت عمر پیروي او كردمي، پس 

دیده ام من از آن حساب و توقف و پرسش قیامت  چه جاي آنكه سالها

بترسم كه وي مي ترسد و آنچه زیاده حاجت مند نیستم. بونصر گفت هلل 

دركما بزرگا كه شما دو تن اید و بگریست و ایشان را باز گردانید و باقي 

روز اندیشمند بود و از این یاد مي كرد و دیگر روز رقعتي بنبشت بامیر و 

زر باز فرستاد. امیر بتعجب بماند و چند وقت شنودم كه  حال باز نمود و

  1«امیر بونصر را گفتي چشم بد دور از بوالنیان.

امروز ازاين دهکده در دوکيلومتری غرب شهرلشکرگاه، در آغاز راهی که 

بسوی چاه انجير ميپيچد، خرابه های يک قلعه مخروبه بصورت خاک توده 

که روزگاری اينجا جايگاه مردان با دانش به مشاهد ميرسد.اما کسی نميداند 

وفضيلی چون قاضی ابوالحسن بوالنی بوده است که تاريخ بنام ونشان شان 

 می بالد.

                                                 
1

 513 - 512تاریخ بیهقي، چاپ دكتر غني و دكتر فیاض، ص  - 
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 فیروزقند ومیمند= میوند:

درجنوب سروان  ومشرق بست، فيروز قند)ظاهراً:کشک نخودحاليه( 

  1 واقع بود که از آن ميوه فراوان بخارج صادر می گرديد.

در نزديكي فيروز قند، در دست راست كسيكه از بست به ابن حوقل 

سراغ مي دهد كه « روذان»رخج )قندهار( مي رفت، محل ديگر را بنام 

ازقرنين كوچكتر، و داراي كشتزار و آب روان بود و محصول عمده آن را 

تشكيل مي داد. در اينجا بايد گفت كه بين بست و قندهار شهرمرد  2منج

موقعيت داشت كه در تاريخ دوره غزنويان بيش « ندميم»پروري موسوم به

از هر دوره ديگر شايان توجه و جالب دقت است، زيرا اين شهر مردان 

بزرگي در دنياي سياست و كياست پرورش داده كه براستي تاريخ اين دوره 

 را تكميل نموده اند.

خاندان دانشور ميمندي در رأس آنها خواجه حسن ميمندي دوست 

تكين و شمس الكفات احمد بن حسن ميمندي وزير مدبر و معروف همكار سبك

سلطان محمود و وزير زاده ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد ميمندي، وزير كار 

فهم سلطان مودود، در تاريخ و تكميل تاريخ اين دوره آنقدر مهم و مؤثراند 

كه بدون نام بردن كار روايي آنها شكاف عميقي در مطالعه تاريخ دوره 

 غزنويان بمالحظه ميرسد.

چون بحث در اطراف اهميت اين خانواده عجالتاً از توان اين مختصر 

بدر است صرف همينقدر مي گوئيم : براي آنكه از دانش و كفايت و 

كارروايي اين خانواده در دوره غزنويان و نقش آنها در بوجود آوردن تاريخ 

يهقي و متون ادبي اين دوره اين دوره خوبتر آگاه شويم بهتر است به تاريخ ب

 مخصوصاً دواوين شعراء مراجعه شود.

از آنجائيكه اين شهر بجز پرورش شخصيت هاي بزرگ كدام شهرتي 

ديگر ندارد، بنابرآن اسم آنهم با از بين رفتن رجال آن از صفحات كتب 

مسالك افتاده است و حتي نويسندگان متأخر اسم آنرا نظر به نزديكي و 

                                                 
1

 3۷1جغرافیای تاریخی خالفت شرقی، ص - 
2

منج معرب منگ بفتح اول بمعني خرماي بهم چسپیده و نیز بمعني دانه مسكري آمده است و بضم اول  - 

ماش سبز است و ظاهراً مراد مصنف معني اخیر باشد.بمعني 
 

 (.  299رك : تعلیقات صوره االرض ص 
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ا كلمه ميمنه كه از نقاط معروف و تاريخي درشمال كشور شباهت لفظي ب

 اشتباه كرده اند.

مثالً بار تولد مستشرق روسي ضمن تعريف ميمنه گويد در نگارشات 

مؤلفين قرن سيزدهم "ميمنه" بشكل "ميمند" ديده مي شود و قبل از آن زمان 

م( وزير سلطان 1۰۳۰ – ۹۹۸هم وجود داشته و خواجه حسن ميمندي )

  1ود از اين دهكده برون آمده است.محم

ياقوت نسبت باين محل مي نويسد: ميمند ناحيتي است از مضافات 

غزنه كه ابوالحسن علي بن احمد ميمندي وزير سلطان محمود بدان منسوب 

يك قرن بعد از ياقوت، حمدهللا مستوفي آنرا چنين تعريف مي  2مي باشد.

و گرم سير و آبش از رودخانه  از اقليم سيم است شهري وسط است»نمايد: 

  ۳ «حاصلش غله و اندك خرما و ميوه باشد.

چون »تقريباً هزار سال پيش فرخي سيستاني اسم ميمند را در قصيده 

 اينطور ياد مي كند آنجا كه گويد: « بسيچ راه كردم سوي بست از سيستان

 من  بدين راه طـــلــسم آگين همی  کردم نگــاه

 ـده همــچو شخــص بی رواناز تفکر خيره مانـ

 " آمـــد و نــــاگــه برويم  بر وزيــدمیـمـندبــاد "

 خال و زلف از بوی اوهم شکل شد با مشک وبان

 

مطابق توصيف فرخي ميمند بين بست و رخج واقع بوده و ظاهراً 

شهرت بسزاي ر  1۹همين ميوند بين گرشك و قندهاراست كه از اواخر قرن 

انگليس كه بجنگ ميوند نيز  )بمناسبت جنگ دوم افغان و تاريخ افغانستان 

دوشيزگان  شهرت دارد( كسب كرده است . و يقيناً اين شهرت را باز يكي از 

دلير او ماللي به اوبخشيد كه با ترانه هاي حماسي اش محشري بر سر 

پا كرد و از خود نام جاوداني در تاريخ اين مرز و بوم  دشمنان كشور بر 

  گذاشت .

                                                 
1

 ۸3 - ۸2بارتولد،جغرافیاي تاریخي ایران،ص  - 
2

 22۸، ص ۸یاقوت ،معجم البلدان، ج  - 
3

 چاپ بمبئي 1۸5حمدهللا مستوفي ،نزهه القلوت، ص  - 
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در اين نواحي محل ديگري نيز بوده موسوم به جالکان كه آنرا 

  1بصورت جالقان و جهلكان و زالقان و صالقان هم نوشته اند

ولی  2ابن حوقل در وصف آن گويد: در يك منزلي بست واقع است 

تعيين نميکند که درکدام سمت آن واقع است.اين اسم درکتب مسالک هم کمتر 

ه که اکثريت اهالی آن را جوالهان تشکيل ميداده اند وارد گرديده وشهری بود

وميوه وغله وخرما وچشمه های آب روان داشته ودر قرن چهارم وسعت آن 

۳ به اندازۀ قرنين بوده است.
 

 

 راه های تجارتی وخراج بست:

موقعيت شهربست بين سه شهرعمده کشور) هرات، زرنج وغزنه( 

ً در زاويه بين دو رودخانه بزرگ هيرمند وارغنداب ، که جاده  مخصوصا

های کاروان رو از سوی مغرب يعنی هرات و زرنج در سراسر قرون 

وسطی بطرف آن سرازيرمی شد و از آنجا بسمت بلوچستان وغزنه وهند 

امتداد می يافت، خيلی مساعد ومهم بوده است. به همين مناسبت نيز توانسته 

کانون آمد و شد بازرگانان قرنها حيثيت خود را به صفت دروازه هندوستان و

 دراين گوشه آسيا حفظ نمايد.

در دوران قرون وسطی راهی که از زرنج بسوی غزنه يا هندوستان 

امتداد می يافت، به بست ميرسيد واز روی پلی که درجنوب بست بر روی 

                                                 
1

پوهاند حبیبي و « ان و بیشتر وي جوالهه اند.، جالكان شهر كیست با آب رو103حدود العالم ص - 

پوهاند میر حسین شاه استادان پوهنتون كابل این اسم را مطابق ضبط حدود العالم )جالكان بكسر سوم ( با 

زله خان یا ذلیخا حالیه واقع در ده میلي جنوب غرب قندهار تطبیق مي كنند كه مشروب از آب رودخانه 

( ابن حوقل این نام را بصورت زالقان و اصطخري  2نجم، سال هجدهم صفحه است )مجله آریانا ، شماره پ

( و مقدسي آنرا جهلكان  19۸اصطخري ص  15۷آن را بشكل صالقان ضبط كرده اند) صوره االلر ض ص 

( كه ظاهراً جالقان و زالقان معرب جالكان و صالقان هم تصحیف جالقان  29۷نوشته )احسن التقاسیم ص 

د و نباید این زالقان را كه صورت ضبط جالكان بر آن  مرجح است با زالقان نزدیك زرنج یكي مي تواند باش

 دانست(.
2

واصطخري فاصله این محل را از بست دو منزل شمرده و بجاي  15۷ابن حوقل صوره االرض ص  - 

دو شهری است سروان اسم داور را با صالقان یكجا ذكر نموده گوید داور، و صالقان بر دو منزلي بست بو

«)پر نعمت و با كشاورزي و میوه بسیار مردم جوالهه باشند.
 

 (19۸ص 
3

 15۷،صورت االرض، ص369جغرافیاي تاریخي شرقي ص  - 
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يک عده زورقها تعبيه شده بود ميگذشت. سپس  از بست بسوی پنجوائی، 

 ميرفت.مرکز قندهار قرون وسطی 

در پنجوائی راه بدوشاخه منقسم ميشد، راهی بسوی غزنه يا زابلستان 

باستقامت ارتفاعات  رودخانه ترنک ميرفت تا به غزنه ميرسيد و به کابل 

منتهی ميشد. و راه ديگر از پنجوائی  بسمت جنوب به سوی درۀ بوالن و 

  1 ميگرديد.سيبی  وقصداربلوچستان امتداد می يافت وازآنجا به سند منتهی 

خوشبختانه سند معتبر  و قديمي ايكه در اينجا راهنماي ما است، همانا 

صوره االرض ابن حوقل سياح و جغرافي نگار معروف بغدادي است كه در 

 دهه هفتم قرن چارم هجري نوشته شده است .

اينك مادر روشنايي اين سند مهم جغرافي راه خود را از مركز بست 

د رودخانه هيرمند به بالد داور و پس از آن بسمت بطرف شمال در امتدا

شرق بسوي سرزمين رخج و بالس باز مي كنيم. عين ترجمه عبارات ابن 

 حوقل از اين قرار است :

اما اين نواحي كه در نقشه مندرج است و من آنها را از اعمال »

و مجاور سيستان شمرده ام و به ناچار آنها را بهم چسپانده ام ليكن ارتفاع 

خراج آنها يكسان نيست. اين نواحي را عمال مختلف است و هر ناحيه قاضي 

و صاحب خبر و بريد و صاحب معونت و نويسنده سله معروف به بندار كه 

مامور اخذ خراج است دارد وجوه اموال واجب از آن سلطان و بيشتر آن 

ست متعلق به صاحب خراسان است و باقي اموال و جبايات از آن امير آنجا

كه از جانب صاحب خراسان باشد و برخي چيزها و هديه ها به وي فرستد 

همچون صاحب بست. چه امير را سپاه و مردان  و لشكرياني انبوه است و 

در بعضي از نواحي خراسان امير چون حكمراني مستقل است و همه اموال 

را به دست دارد. ولي به صاحب خراسان منتسب است از جمله آنان محمد 

بن الياس در روزگار سابق والپتگين حاجب در زمان ماست كه در كابل و 

سرزمين هند است و بر غزنه و اعمال آن تسلط دارد. و نيز بعضي از 

                                                 
1

لسترانج،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، فصل سیستان دیده شود.نیز رک: سیستان ،  - 

 201اه های سیستان در قرون وسطی مقابل صفحه ، نقشه ر2سرزمین ماسه ها وحماسه ها،از این قلم، ج

 دیده شود.
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دارد مانند هرات  1نواحي آن خود حسابهاي قايم ديوان و خراجها و عبرتها 

 كه ناحيه مهمي است كه خراج آنها يك بارو جاهايي نيز بي خراج است .

اما عبرت اين نواحي و وجوه اموالي كه گرفته مي شود از جوزجاني 

صد هزار دينار و چهار صد هزار درهم با توابع آن و سيستان و رخج بجز 

بست باتمام اعمال و جبايات و قوانين پرداخت خراج صدهزار دينار و 

سيصد هزار درهم و بست از حيث جبايات اموال و مقاسمات و خراج و 

دهزار دينار و هشت صد هزار درهم و خراج غزنه و كابل و جزء آن ص

اعمالي كه بدان متصل است از قبيل اعمال هند كه جبايت آن از آن الپتگين 

حاجب بود صدهزار دينار و ششصد هزار درهم است . و در روزگاران 

گذشته خراج سيستان از اين اندازه بيشتر و زمينش پر بركت بود و عايدي 

. اين بود همه آگاهيهاي من درباره اين سرزمين و گمان نمي فراوان داشت

كنم كه در اين باب كوتاهي كرده و از آنچه دانستنش مورد نياز است غفلت 

  2«نموده باشيم.

از اين فهرست ابن حوقل بر مي آيد كه سرزمين هاي خراسان 

ً سيستان با نواحي شرقي اش در قرن چارم هجري خيلي آباد و  مخصوصا

 مند بوده و محصول فراوان از آنجا بخزانه دولت وارد مي شد. ثروت

 

 پیداوار صادراتی:

بقول اصطخری ، از بست ميوه های خشک ، کرباس و صابون به 

ازسيستان، فرش های  بالد اسالمی  صادر ميشده است. بروايت حدود العالم، 

ن زيلو و خرمای خشک و اقسام اطعمه و خرما و انگور وماهی و پرندگا

آبی و مقدار عظيم انگوزه )هنگ( ]از اراضی ميان سيستان و مکران [ 

بدست می آمد که آن را اکثراّ درخوراک های خود می آميختند، و از طاق 

سيستان، انگور فراوان بعمل می آمد. از فراه ، خرما و ميوه های بسيار واز 

                                                 
1

محصوالتي بوده كه از كشتي نشینان یا چادر نشینان به سبب راهداري مي گرفتند  -عبرت بكسر اول  - 

 300تعلیقات صوره االرض ص 
2

و نیز براي معلومات بیشتر رجوع شود به مقاله اوضاع اقتصادي  161- 160صوره االرض ص  - 

 حمل و ثور 2شماره  1346ان در صدر اسالم در مجله آریانا سال سیست
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راوان زمينداور، زعفران و از رخج)قندهار( البسه پشمی)کوسی( وغله ف

  1 بدست می آمد.

 

 هزارجفت ،هزاراسپ :

هزار »مؤلف تاريخ سيستان از دو محل مهم در جنوب بست يكي بنام 

تلفظ مي کنند و ديگري « زارس»كه امروز مردم محل آنرا بصورت « اسپ

هزارجفت در محل درويشان كه اولي در دست راست و دومي در دست چپ 

زديك شماالن در جنوب هزار اسب هيرمند قرار دارد، ذكر كرده است. ن

واقع است كه در گذشته بدون شك جاي مهمي بوده « سرخ دژ»خرابه هاي 

 است .

ُسرخُدز،در اصل سرخ دژ)قلعۀ سرخ( است که در زبان عوام بشکل 

بوده « ُکهن ُدژ» سرخ دوز، تلفظ شده وميشود، چنانکه قندوز در اصل 

د.دراين جا درمورد نام های وعوام الناس آنرا بصورت قندوز تلفظ ميکنن

هزارجفت وهزاراسپ، يک حکايت تاريخی وجود دارد که نشان ميدهد نام 

هجری به  ۹2هزارجفت وهزار اسپ از اواخر قرن اول هجری يعنی سال 

 اينسودرميان مردم بست وگرمسيرمعمول شده است.

بنابرمنابع کتبی واز جمله تاريخ سيستان،حّجاج بعد ازآنکه از شکست 

يدهللا در کابل مطلع گشت، خيلی برآشفت وبه خليفه عبدالملک خبر دادکه عب

اگر لشکرفراوان به کابل فرستاده  نشود، هر آئينه رتبيل ويارانش برآن 

غالب آيند. چون اين  نامه بدربار خليفه رسيد، خليفه عبدالملک به جواب او 

ن رسيد، آکاه چنين نوشت:" نامه ات رسيد واز آنچه در سيستان به مسلمانا

گشتم. آنهای که کشته شدنداجرشان بر خداست،اما در باره فرستادن لشکر به 

سرزمينی که مسلمانان در آن چنين سرنوشتی را ديدند، رأی من همانست، 

  " 2 که رأی تو برآن قرارگيرد،موفق باشی.

نفر از بصره  2۰۰۰۰هزارنفری،مرکب از  ۴۰حجاج اين بار سپاهی 

جنگجويان کوفه را انتخاب و در تحت قيادت عبدالرحمن نفر از 2۰۰۰۰و 

بن اشعث بجنگ کابلشاه فرستاد. حجاج کليه مواجب و حقوق اين سپاه را که 
                                                 

1
 1۶1اعظم سیستانی،مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی ...، اکادمی علوم افغانستان، ص  - 
2

 ۵3حبیبی،افغانستان بعد از اسالم،ص  - 
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دو ميليون درهم ميشد پيش از پيش به اين قشون پرداخت. سربازان آن را به 

جيش »اسپ وسالح بياراست.  اين سپاه آنقدر مجهز و مجلل بود که نام 

  1 يعنی لشکر طاوؤسان را بخود گرفت. «الطواويس

ميالدی( به سيستان  ۶۹۹هجری ) اوايل  ۷۹اين سپاه در اواخر سال 

مواصلت ورزيد. و در خطبه ايکه ابن اشعث در زرنگ ايراد کرد همه جنگ 

آوران عرب سيستان را زيرپرچم خود فرا خواند. درهمين وقت سپاه ديگری 

ث به نامهای قاسم وصباح نيز به او از طبرستان بسرکردگی برادران اشع

بقصد حمله برکابل شاه حرکت نمود وبست را  ۸۰پيوستند. ابن اشعث درسال

 پايگاه عملياتی خود بسوی کابل برگزيد. 

کابلشاه از اين لشکرکشی به هراس افتاد و از تلفات مسلمانان در سفر 

ته خراج به " ابراز تأسف و پيشنهاد کرد که به قرار گذشجیش الفناجنگی "

پردازد و گروگانهايی که عبيدهللا برای دستيابی به صلح پيش اوفرستاده است 

 بازفرستد. اما اين پيشنهاد مورد قبول سپاهساالر عرب قرار نگرفت. 

زنبيل)يا رتبيل( مشاور هوشياری از خوارج داشت که از زمان زياد 

يش سپاه طاوسان بن ابيه درسيستان زندگی ميکرد. به مشورت او زنبيل از پ

به شرق عقب نشست . ابن اشعث برادر خود قاسم را به الرخج فرستاد تا 

درآنجا مستقر شود. قاسم وقتی به الرخج رسيد دريافت که جز بيوه زنان 

کسی باقی نمانده است. زنبيل مثل گذشته به آهستگی عقب می نشست و سپاه 

ول راه گاو و گوسفند عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان عرب که در ط

و اندوخته های مردم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين بار شده بودند که توان 

 حرکت سريع را نداشتند. 

اين کندی حرکت در راه های دشوارگذار، فصل زمستان را نزديک 

ميساخت . عبدالرحمن مجبورشد جنگ فيصله کن را به بهار سال آينده 

نامه از حجاج اجازه خواست، ولی اين چيزی   موکول کند و بنابرين توسط

بود که حجاج آن رانمی پذيرفت و بنابرين عبدالرحمن را مورد عتاب قرار 

داد و کتباّ او را متهم به ترس و جبن و تهديد به عزل نمود. عبدالرحمن که 

مردی مدبر و دليری بود، برآشفت و فرمان حجاج را با دستکاری در 

                                                 
1

 ،20، آصف آهنگ ، یاد داشتهایی از کابل قدیم، ص 12۷بوسورت، سیستان، ص  - 
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مود که در آن برخی از رجال و سرکردگان سپاه اجتماع سپاه قرائت ن

برطرف و برخی بجای آنها نامزد شده بودند و نيز امر شده بود که: بدون 

درنگ بر زابل و کابل حمله کنند، آباديها را ويران و زنان و مردان را اسير 

نمايند. سرداران عرب چون ابوطفيل عامر و عبدالمؤمن ربيعی مخالفت خود 

 رمان ابراز داشتند و اولی خطابه ای برضد حجاج داد وگفت:را با اين ف

اگر سپاه پيروز شود، غنايم و باج وخراج از آن حجاج است و اگردشمن » 

برشما چيره شود، شما درنظر حجاج پست و دون همت خواهيد بود. درحالی 

که اين مملکت گورستان ابدی شماست و ديگر به ديدارعزيزان وخانواده 

اهيد رسيد. سوقيات حجاج در اين کشور، شبيه سوقيات فرعون های خودنخو

در رود نيل است. پس بيائيد که دشمن خدا)حجاج( راخلع وبا اميرخود 

عبدالرحمن بيعت کنيم و عوض کابل به کوفه رويم و حجاج را از وطن خود 

  1 سپاه عرب با شخص عبدالرحمن با سوگند قرآن بيعت کردند.« طرد نمائيم.

دالرحمن ابن اشعث عياض بن هميان بکری سدوسی وعبدهللا سپس عب 

بن عامرتميمی را به جانشينی خود درسيستان برگزيد و اولی را به حکومت 

بست ودومی را به حکومت زرنگ گماشت. همچنان بازنبيل صلح کرد به 

اين شرط که اگر او پيروزگردد از زنبيل ديگرخراج نخواهد گرفت و اگر 

سپاه طاوسان را    2 د زنبيل وی رادرکابل پناه دهد.ازحجاج شکست خور

باخودگرفت و برحجاج بشوريد و گويند در نزديکی کوفه درهشتاد حرب، 

حجاج را هزيمت داد ولی در حرب هشتاد ويکم از طرف قشون حجاج 

شکست خوردو دوباره به سيستان روی آورد ولی حاکم دست نشانده ً او 

زرنگ را بروی ابن اشعث بست ، اما مردم  عبدهللا بن عامر دروازه های

سيستان از او حمايت کردند.عبدالرحمن ناگزير چند روزی در بيرون شهر 

لشکرگاه زد، ولی مجبور شد رهسپار بست گردد. حاکم بست عياض بن 

هميان ابن اشعث را پذيرفت ولی همينکه به شهر داخل شد وی را در بند 

اشعث حجاج به او امان دهد و از گناهانش  کرد بدان اميد که با دستگيری ابن

درگذرد. اماوقتی زنبيل از قضيه مطلع شد، به بست آمد و آن شهررا 

درمحاصره گرفت وعياض را تهديد کرد که اگر به او آزار رسانی ويا 
                                                 

1
 229، ص 1، تاریخ یعقوبی، ج 32۷، بالذری،130ت،سیستان، ص بوسور - 

2
 132بوسورت، همان، ص - 
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آسيبی دهی، من از اينجا نخواهم رفت تا ترا نکشم و خانواده ترا اسير و 

ض از تهديد زنبيل برجان خود ترسيد و ابن اموال ترا به غارت نسپرم. عيا

اشعث را با گروهی از سپاهيانش به زنبيل تحويل داد و زنبيل وی را بگرمی 

  1 پذيرفت و حرمت بسيار نهاد.

در اين ميان قسمت بيشتر سپاهيان او که شمارشان از عرب و سگزی 

ن اشعث، هزار ميرسيد در سيستان باقی مانده بودند. در ميان سپاه اب ۶۰به 

سرکردگانی چون عبدالرحمن بن عباس هاشمی وعبيدهللا بن عبدالرحمن بن 

سمره وجود داشتند و اينان سپاه را بشورش واداشتند و زرنگ را شهر بندان 

کردند و آن را از دست عبدهللا بن عامر بيرون آوردند و به ابن اشعث پيغام 

ر دست شاه کابل بود، فرستادند که به سيستان باز گردد. چون ابن اشعث د

شورشيان با شنيدن آوازه آمدآمد سپاه شام تحت سرکردگی عماره بن تميم 

بيمناک گرديدند. رهبران سپاه ميدانستند که نمی توانند چشم عفو ازحجاج 

داشته باشند، پس بسوی خراسان حرکت کردند واميدوار بودند که هم قبيلگان 

ايشان برخيزند. آنان هرات را به عراقی ايشان درخراسان به پشتيبانی از 

تصرف خود در آوردند و حاکم محلی رقاد بن عبيد ازدی را کشتند. اين 

عمل سبب شد تا والی خراسان)يزيد( برضد شان اقدام کند، وسپاه شورشی 

را تار ومارو عده ای راگرفتار نمايد.وی برخی ازسرکردگان شورشيان را 

از زير ساطور حجاج نجات ببخشد،ولی  که ازقبيله او از يمن بودند توانست

بقيه را نزد حجاج بفرستد و حجاج تمام آنان را در شهرنوبنياد واسط گردن 

  2 زد.

برادر « مفضل»بدستور حجاج سپاه عظيمی از خراسان تحت قيادت 

يزيد والی خراسان، برای دستگيری ابن اشعث بسوی سيستان حرکت کرد و 

ث در سيستان نمود، ابن اشعث شکست خورد در نبردهای که باسپاه ابن اشع

وبسوی قلمرو زنبيل کشيد وسپاهيان قتيبه سيستان را به جرم هواداری ازابن 

 اشعث ويران نمودند. 

                                                 
1

 3۷1۷ -۷ 2۸، ص۸، طبری ج 133بوسورت، همان ،ص  - 
2

 ۵۵ -۵۴حبیبی، افغانستان بعداز اسالم، ص  - 
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حجاج نامه تهديد آميزی به رتبيل  حبيبی، از قول طبری ميگويد که، 

نوشت و ابن اشعث را از او مطالبه کرد.حجاج  تهديد کرده بود که اگر ابن 

اشعث را به او نسپارد با فرستادن يک ميليون سپاه کشوراو را تباه خواهد 

ساخت.مگر مقدسی ،مورخ عربی که کتاب البدء والتاريخ خود را درسال 

هجری درشهر بست نوشته، متذکر شده که حجاج مبلغ يک ميليون  ۳۵۵

 وچهارصدهزار درهم را با عماره بن تميم پيش رتبيل فرستاد، تا عبدالرحمن

   1 را به او تحويل کند. رتبيل او)عبدالرحمن( را درزنجيرکشيد وتسليم نمود.

در هرحال سرانجام عربی که در دربار رتبيل حضور داشت باب 

گفتگو با حجاج را باز نمود .حجاج پيشنهاد کرد که اگر زنبيل ابن اشعث را 

رانجام بدو تسليم کند وی تا هفت سال از پرداخت خراج معاف خواهد بود. س

پيمانی بسته شد که در آن شرط گرديده بود: مسلمانان تا ده سال بر قلمرو 

هزار درهم خراج  ۹۰۰زنبيل نتازند و پس از پايان اين مدت وی ساالنه 

 دهد.

قرار شد ابن اشعث را با تنی چند از همراهان و خانواده اش به   

نکه اين کار انجام نماينده حجاج عماره بن تميم تسليم کنند، اما پيش از اي

گيرد، ابن اشعث خود را کشت. بروايت تاريخ سيستان، کابلشاه عبدالرحمن 

را گرفت ويک پای او را با يک زندانی ديگردربند نهاد واين دو همبند مدتها 

در بند بودند. سرانجام ابن اشعث خود را از بامی در رخج فروانداخت و 

رتبيل سرعبدالرحمن از تن جدا  هجری(. بدستور۸۵هردو همبند جان دادند )

بدين ترتيب داستان شورش سپاه طاوؤسان به   2 و برای حجاج فرستاده شد.

 پايان رسيد.

 

 قتیبه وگماشتن هزار جفت گاو:

هجری بعد از صلح با نيزک، مامور رفتن به سيستان  ۸۶قتيبه درسال 

ين شد،ولی پيش ازخود برادرش عمروبن مسلم را به سيستان فرستاد.درا

ميان اشعث بن بشر يربوغی ازسيستان نزد حجاج رفت وچون مردی فصيح 

                                                 
1

 11۷-11۶تاریخ سیستان، ص - 
2

 120-119تاریخ سیستان، ص - 
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الکالم بود، حجاج بعد از شنيدن گزارش امورسيستان ،  او را به حکومت 

سيستان گماشت ودستور داد به جنگ رتبيل بپردازد. درحالی که ازقول 

تر وقرار حجاج با رتبيل مبنی برمعافيت ده ساله از خراج کابل سه سال بيش

نگذشته بود،سپاه عرب بسرکردگی اشعث از سيستان برقلمرو رتبيل حمله 

برد و دربست با رتبيل به نبردپرداخت. رتبيل ناچار شد با پرداخت مبلغی با 

اشعث صلح کند،اشعث موضع را به حجاج گزارش دادولی حجاج اين مال 

داد هجری( وبه قتيبه دستور ۸۸الصلح را نپذيرفت و او را معزول کرد )

هجری مصروف ۹۰تا  ۸۷خود به جنگ رتبيل برود. اما قتيبه که ازسال 

فتح بخارا وخوارزم وسرکوب کردن شورش تخارستان بود، فرصت نکرد 

به نبرد رتبيل برود، بناچارباز برادرخود عمرو را به سيستان فرستاد 

وعمرو ازسيستان به عزم نبرد عازم بست گرديد. کابلشاه که می دانست 

بخاطرپول وغنيمت می جنگند، اين بارحاضرشد در بدل پرداخت  اعراب

هزار درهم خراج با عمرو صلح کند. عمرو موضوع را به  ۸۰۰ساالنه 

قتيبه اطالع داد و او به حجاج نوشت، مگرحجاج از اين سازش عمرو با 

رتبيل نيز بخشم آمد و وی را از سيستان فراخواند وبه قتيبه دستورداد شخصاً 

هجری بسرکوبی شورش ۹2تا  ۹۰قتيبه که ازسال   1 رتبيل بشتابد.به جنگ 

هجری توانست دوباره برسيستان ۹2نيزک بادغيسی مشغول بود، فقط درسال

برود و رتبيل راکه درسيستان بعد ازعزل برادرش عمرو شورشی برپاکرده 

 بود به مصاف بطلبد وبرقلمرو اوبتازد.

وان برسيستان تاخت وپس هجری قتيبه در راًس لشکرفرا ۹2درسال 

از کشتاری عظيم درآنجا ،بقصد حرب زنبيل و بسوی بست حرکت کرد. 

بگفته علی ميرفطروس : مردی چنگ نوازدرکوی وبرزن شهرسيستان که 

قصه ها ميگفت و « قتيبه»غرق درخون وآتش بود، از کشتارها و جنايات 

خود نيزخون  اشک خونين از ديدگان بازماندگان مقتولين، جاری ميساخت و

ميگريست: و آنگاه چنگ خويش برميگرفت و ميخواند: با اين همه غم 

  2 درخانه دل،اندکی شادی بايد،که گاه نوروز است...

                                                 
1

 2۷۸سی ص بالذری، فتوح البلندان،ترجمه فار - 
2

 ۴۴، ص1993علی میرفطروس ، دیدگاه ها، چاپ  - 
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قتيبه هنگام ترک سيستان،عبدربه بن عبدهللا ليثی را بحيث نمايندهً خود 

درسيستان گذاشت و بعد نعمان بن عوف يشکری را بجای عبدربه گماشت. 

هزار قتيبه از سيستان به بست رفت ودر بست   صاحب تاريخ سيستانبگفته 

جمع کرد ]اين ناحيه درجنوب بست اکنون بنام هزارجفت  جفت گاو کارگر

ياد ميشود[و دوهزار مرد برزگر با ادوات کشت با سپاه همراه ساخت و به 

جنگ رتبيل،يا زنبيل بسوی کابل کشيد. وطوری وانمود کرد که با اين 

ت گاو زمينهايی را که ميتواند به تصرف درآورد کشت ميکند هزارجف

وحاصل آنرا صرف سپاه می نمايد وتا رتبيل را شکست ندهد از نبرد دست 

نخواهد گرفت. رتبيل وقتی از اين تصميم قتيبه مطلع گرديد، دچار خوف و 

اضطراب شد وبه قتيبه پيشنهاد نمود که حاضراست ساالنه دوهزار 

درهم خراج به او بپردازد وبه اين گونه با قتيبه مصالحه  هزار)دوميليون(

  1 کرد.

قتيبه که از اين نمايش قدرت خوشنود بود واپس بخراسان برگشت 

وحکومت سيستان را به عبدربه بن عبدهللا داد وسپس به نعمان بن عوف داد. 

واين هنگامی بودکه حجاج ووليدبن عبدالملک هردو چشم از جهان فروبستند 

  2قعيت قتيبه نيز درخراسان متزلزل گرديد.ومو

با توجه به اين روايت تاريخ سيستان ميتوان استنباط نمود که نام 

هزارجفت از همان زمان ببعد در مورد گرمسير استعمال شده است و نام 

هزار اسپ نيز برمنطقه ای گذاشته شده است که محل تعليف ونگهداشت سپاه 

ميلی آن در  2۰در نزديکی گرمسيريعنی در قتيبه بوده است .اين محل هم

ناحيه شماالن واقع بود. گرمسيربخاطر داشتن زمين های حاصلخيز زراعتی  

وناحيه هزاراسپ، بخاطر داشتن علفچرهای وسيع برای تغذيه وتعليف اسپان 

لشکر های مهاجم اعراب در نزديکی بست،جاهای مناسب پنداشته می شده 

 (337باره هزارجفت رجوع  شودبه فصل ششم ،ص)برای اطالع بیشتردر اند.

                        

 نظامی  بُـسـت:  -موقعیت سیاسی 

                                                 
1

 120تاریخ سیستان ، ص - 
2

 12۵تاریخ سیستان، ص - 
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زرنج، دومين شهر مهم  از منظر سوق الجيشی شهربست درمشرق

سيستان بشمار ميرفت که ميتوانست دشواريهای خاصی برای اعراب مستقر 

اين شهراز  1بيل شاهاندر زرنج پيش آورد. هنگام حمله اعراب بر قلمروزن

نقطه نظرسوق الجيشی وحمله برقلمرو زنبيلها ، محل مناسبی برای استقرار 

يک قرارگاه نظامی نيرومند از سپاهيان عرب پنداشته ميشد. به همين 

خاطربود که بست در عهد حکومت اموی به حيث قرارگاهی نيرومند نظامی 

زيان محلی برای تاخت وتاز فرماندهان عربی در آمد. داوطلبان جهادی يا غا

برقلمرو زنبيل درآنجا گرد می آمدند و همراه با لشکرهای عربی برقلمرو 

زنبيل می تاختند وتا غزنه و کابل پيشروی ميکردند. دريکی دو مورد زنبيل 

ها دست به ضد حمله زدند، و تا بُست و زرنج پيش رفتتند وموقعيت اعراب 

 ساختند.را در اين نواحی دستخوش خطر کلی 

افزون برآن، بست يکی از کانون های پرجوشش قيامهای مردم  

برضد حکام خود کامۀ عربی واموی وعباسی  نيزبود. بنابرين نميتوان تاريخ 

نهضت های ملی وضد استبدادی خراسان وسيستان را در سده های نخستين 

 پس از اسالم بدون مطالعه تاريخ بست وتقش بستيان دراين نهضت ها کامل

دانست و يا اهميت آن را دراين نهضت ها دست کم گرفت. پيش از روی 

ميالدی( درعهد  ۶۵۰هجری ) ۳۰کار آمدن امويان برمسندخالفت ،درسال

خليفه سوم اسالم، لشکری از اعراب شمشيرکش بسرکردگی ربيع بن زياد 

الحارثی به سيستان فرو ريختند و سيستانيان دست به دفاع زدند و پس از 

خونين و دادن کشته های بسيار از هردو طرف سرانجام راضی به  نبردی

صلح گرديدند. ايران بن رستم مرزبان سيستان برای صلح حاضرگرديد و 

هر سال از سيستان هزار هزار »مواد صلح را بدين شرح امضاکرد که 

درهم )يک ميليون( بدهد اميرالمؤمنين را وامسال هزار وصيف)غالم نابالغ( 

                                                 
1
بوسورت، محقق انگلیسی، معتقد است که: پیدا شدن این لقب)زنبیل یا رتبیل( در دوره های دیرپایی  -

میدهد که "زنبیل" یا ازخالفت معاویه تا هارون الرشید و روزگار امرای نخستین صفاری نشان 

ً لقب سلسله پادشاهی بوده نه نام شخصی. با اینهمه شکل دقیق این لقب تا اندازه ای مبهم  "رتبیل"قطعا

 ۷9، ۷۸)سیستان، از آمدن اعراب تا برآمدن صفاریان( ، ترجمه حسن انوشه ، ص. است
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ت هريک جام زرين و بفرستم هديه، وعهدها برين جمله بکردند بخرم وبدس

  1 «وخطها بدادند و ربيع از آنجا برخاست و بقصبه اندرشد ايمن.

توانستند چنين باج گزافی راهرساله   طبيعی است که مردم سيستان نمی

بپردازند. بنابرين ابتدا مردمان بُست با مواد اين قرارداد شديداً اعتراض 

وحرب کردند و گفتند ما صلح می »از اجرای آن سرباز زدند کردند و 

نکنيم، آخر از ايشان بسيار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و بدرگاه 

بقول بالذری، ربيع چهل هزار برده   2« امير المؤمنين )عثمان( افتادند.

ازمردم بست گرفت وهمه را به عربستان فرستاد و در مدت دوسال ونيم 

همينکه ربيع از   ۳ ود در سيستان تا توانست مردم را غارت نمود.اقامت خ

بست به عزم فارس نزد عبدهللا بن عامر حرکت کرد، مردم سيستان )زرنج( 

  4 نيزدست به عصيان زدند وعامل ربيع را ازشهرو ديارخود بيرون کردند.

عبدهللا بن عامر،وقتی ازعصيان مردم سيستان مطلع شد،به مرکز 

ميالدی( ۶۵۳هـ ) ۳۳ء سوم در سال  ارش داد و بدستور خليفهخالفت گز

عبدالرحمن بن سُمره را به سيستان فرستاد. ابن ســـمــره نيز بالشکری از 

اعراب خون ريز، در يکی از جشن های سال که مردم مصروف شادی 

وشادمانی بودند، به سيستان رسيد و ايران بن رستم را در شهر زرنج 

مرزبان سيستان را مجبور ساخت تا دوچند حق  درمحاصره کشيد و

الصلح)باج وجزيه( را که سه سال قبل با ربيع بن زياد امضاکرده بود، به او 

بپردازد. ايران بن رستم نيزمجبورشد دربدل دوهزار هزار)دومليون( درهم 

  5 و دوهزاروصيف )برده نابالغ( باعبدالرحمن صلح نمايد.

و بست و بعد از کشتار بيدريغ مردم  عبدالرحمن بعد از اين برکش 

» سرکش آن سامان به زمينداور تاخت و در زمينداور بت معروف 

سور = سون = خورشيد( را در زمينداورکه گويند از طالی سرخ «)= زور

ج )قندهار( لشکر کشيد   و چشمانش از ياقوت بود برکند واز انجا بر ُرّخِّ

                                                 
1

 ۸2تاریخ سیستان ، چاپ بهار ص   - 
2

   ۸2تاریخ سیستان ،ص  - 
3
 2۷1-2۷0، ترجمه فارسی ص ۴01ری، فتوح البلدان ، طبع قاهره ص بالذ - 

4
 ۵،حاشیه  ۸2تاریخ سیستان ،ص  - 
5

 2۷0، ترجمه فارسی، ص ۴01، بالذری، ص(۵ح)۸3تاریخ سیستان ، ص  - 
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پيشروی کرد و مال وغنيمت ورخج )قندهار( رابگشود وتا زابل)غزنين(

هجری چون خليفه سوم درمدينه کشته شد  ۳۵فراوان تصرف نمود. درسال 

و خالفت به علی رسيد، ابن َسُمره با غنايم وثروت فراوانی که در اين 

لخالفه رفت  لشکرکشيها از نواحی مختلف سيستان بدست آورده بود،  به دارا

ه سيستان گذاشت، ولی مردم زرنج وامير بن احمد يشکری را به نيابت خود ب

  1 دوباره بشوريدند وعامل عربی را از شهر خود بيرون راندند.

 ۳۶اوضاع سيستان همچنان نا آرام وآشفته بود، تا آنکه در سال 

هجری باز همان سردارشمشيرکش عرب يعنی عبدالرحمن بن سمره از 

ث والی طرف اميرمعاويه بن ابوسفيان )هنگام جريان جنگ صفين( بحي

سيستان فرستاده شد. ابن َسُمره اين بار با جمعی از فرماندهان عربی و 

خواهی نخواهی ورود او را  فقهای اسالمی وارد سيستان گرديد. مردم

2 استقبال کردند.
 

 ۳۶ابن سمره بعد از اندک مدتی در سيستان ظاهراً درهمان سال 

ر بن عبيدهللا هجری همراه با رجال جنگ آوری چون:عباد بن حسين، عم

تميمی وعبدهللا بن خازم سلمی وقطری بن فجاة ومهلب بن ابی صفره و عباد 

بن الحصين وغيره در راًس لشکرهای عربی بعزم جنگ با زنبيل از زرنج 

بيرون شد و پس ازغارت خاش درشرق زرنج از راه بيابان عازم بست 

و يا صلح مطيع گرديد و مردم آنجا را که ارتداد کرده بودند، ازراه زور 

  ۳نمود.

ابن سمره بعد از سامان بخشيدن امور بست ، بسوی الرخج وغزنه و 

کابل کشيد وآن شهر را به محاصره در آورد. سپاه عرب شهرکابل را پيوسته 

با منجنيق ميکوفتند.سر انجام نبردی خونين ميان نيروهای عرب ومدافعين 

بخاک وخون علطيدند. کابل به سرآمد وگروهی انبوه از مهاجمان عرب 

کابلشاه مردی پرقوت وجنگ آوردليری بود که همواره در پيشاپيش سپاه 

 خود قرار ميگرفت و با لشکر دشمن می جنگيد. 

                                                 
1
 1۵۸، ص 1حبیبی،افغانستان بعد از اسالم، ج  - 

2
  ۵۸، افغانستان بعد از اسالم، ص۸۵،۸9تاریخ سیستان، ص  - 
3

  ۸۸تاریخ سیستان، ص - 
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شاه کابل حرب بنفس خويش همی کرد، مردی »بنابر تاريخ سيستان: 

بود که هيچکس برو برابری نکرد، بسيار بکشت تا بيست واند هزار مسلمان 

معهذا پس از آنکه ديوارهای کابل براثر پرتاب   1 «شهيد گشت. بردست او

شگاف برداشت و ديگر مجال مرمت ميسر نگشت وسپاه مهاجم   منجنيق

ازآن شگاف بدرون شهر ريختند و به قتل عام مردم غيرنظامی پرداختند. 

کابلشاه چاره درآن ديد تا با سردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از در 

صلح پيش آيد وموقتاً شر عرب را در بدل پرداخت پول و برده از مذاکره و

 سر کابل بر طرف نمايد. 

کابل بگشاد وبردگان بسيار از »و بقول تاريخ سيستان،عبدالرحمن 

هجری عمال طماع  ۵1در سال « آنجا بياورد وبسيار بزرگان بودند.... 

در اين نوبت  زنبيل تاختند.  عرب به قصد غنيمت و برده وکنيز بر قلمرو

عبيدهللا بن ابی بکروالی عربی سيستان بسوی کابل لشکرکشيد و زنبيل را در 

زنبيل صلح کرد با دو هزارهزار » تنگنای سخت قرارداد تا جايی که اجبارا ً

  2 «)دوميليون( درم.

هجری بار ديگر فرمانده نظامی عرب در سيستان ابوعبيده  ۶1درسال

لشکر کشيدند، اما در مقابله با زنبيل سپاه  يزيد به سوی کابل  و برادرش

به اسارت زنبيل   عرب شکست سختی خورد و شمار فراوانی از مسلمانان

درآمدند که درآن جمله خود ابوعبيده شامل بود و برادرش يزيد بن زياد کشته 

هزار  ۵۰۰حاکم اموی سيستان طلحه توانست با پرداختن  ۶2شد. درسال 

ده را ازاسارت رها سازد و خود از شغل خود کناره درهم به زنبيل ابوعبي

  ۳ گيری نمايد.

م( عبدهللا بن اميه بن عبدهللا حاکم  ۶۹2هجری )= ۷۴در سال 

سيستان شد و او به فکر تسخير کابل افتاد و بازنبيل، به نبرد پرداخت و بر 

يک خروار زر هديه فرستاد و با دو هزار هزار »او پيروزشد و شاه کابل 

که همه جا زنبيل را بگونه  اما بالذری   4 «ليون( درم صلح کرد.)دوم

                                                 
1
  ۸۵تاریخ سیستان، ص - 

2
  9۴تاریخ سیستان ،ص - 

3
  101 -9۸، بوسورت، همان، ص 9۵ -9۴تاریخ سیستان ، ص  - 

4
 ، 2۷۷فتوح البلدان بالذری، ترجمه فارسی ص  - 
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عبدهللا بقصد نبرد بارتبيل رهسپار »"رتبيل" ضبط کرده، متذکر ميشود که 

بست گرديد. وی در آغاز پيشنهاد رتبيل را که ميخواست يک ميليون درهم 

ر به او خراج بدهد و به صلح برسد نپذيرفت، وگفت هرگاه اين رواق )منظو

طاق بست است( را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه شمشير دو رويه 

کاريک رويه کند. رتبيل نپذيرفت واز پيش اوبه نواحی کوهستانی زابلستان 

عقب نشست، اما ناگهان برگشت وبا او به نبرد پرداخت. عبدهللا که خود را 

بدون اخذ حق با ايستادگی سخت رتبيل روبرو ديد، به رتبيل پيشنهاد کرد که 

هزار  ۳۰۰الصلح برميگردد، اما اين بار رتبيل نپذيرفت وگفت: ميبايستی 

ً تعهد بکنی که تا تو در سيستان هستی نبايد با کابل  درهم بپردازی و کتبا

جنگ کنی وخرابی وسوختن ]برمردم ما[ روانداری. عبدهللا با خوشنودی 

عينه صلح نمود، ولی وقتی اين تعهد را با رتبيل پذيرفت و با پرداخت مبلغ م

  1اين خبر به عبدالملک بن مروان رسيد او را از سيستان عزل کرد.

هجری به فرمانداری کل  ۷۸همينکه حجاج از طرف عبدالملک درسال 

خراسان مقرر شد، او از جانب خود مهلب را به خراسان و عبيدهللا بين ابی 

در زمان خالفت معاويه  بکره را به حکومت سيستان برگزيد.عبيدهللا قبالً 

هجری نيز والی سيستان بود و به رموز منطقه بلديت  ۵۳ -۵1طی سالهای 

 داشت. 

م( عبيدهللا به سيستان رسيد و وظيفه  ۶۹۶هـ ) ۷۸به هرحال در سال 

اصلی خود جنگ قطعی با زنبيل را در شرق سيستان قرار داد. متعاقباً 

با مسلمانانی که نزد تو » ميکرد: عبيدهللا فرمانی از حجاج دريافت که حکم 

هستند با او )زنبيل( نبرد کن و باز مگرد تا سرزمينش را به غارت دهی 

وقلعه هايش را ويران کنی و جنگاورانش را بکشی و فرزندانش را اسير 

  2 «کنی!

دراين فرمان چنانکه ديده ميشود از اسالم و قبول آن از جانب مردم 

ور غارت و ويرانی هست وبود مردم است. دستور دست  حرفی نيست وفقط

هزار نفر را بسوی کابل سوق نمود وخود  2۰عبيدهللا سپاهی مرکب از 

دررأس سپاهی قرارگرفت که از مردم بصره فراهم آمده بودند و سرداری 
                                                 

1
 پاورقی() 10۸، تاریخ سیستان، ص113بوسورت، ص  - 

2
  11۸بوسورت ، سیستان ، ص - 
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سپاه منسوب به کوفه را به شريح بن هانی حارثی داد و سپس بسوی بست و 

ع برخاست و عبيدهللا را با همان تاکتيک زابلستان تاخت آورد. زنبيل بدفا

قديم جنگی، در دهن دره های مهيب کوهستانی کشانيد. زنبيل به آهستگی 

عقب می نشست و سپاه عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان عرب که در 

طول راه قلعه ها را ويران و اموال مردم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين 

حرکت سريع را نداشتند. اين کندی حرکت در راه  بار شده بودند که توان

 های دشوار گذار، فصل زمستان را نزديک ميساخت. 

شريح که سربازی کهنه کار بود به عبيدهللا اصرار ميکرد که به غنايم 

فراوانی که بدست آورده اند خرسند باشند و چنان نکند که زنبيل دست از 

ا عبيدهللا که هوای تسخير و غارت جان بشويد و در برابر ايشان بايستد. ام

کابل را در سرمی پرورانيد، پند او نشنيد و سرانجام در دامی سخت گرفتار 

آمد. در نتيجه سپاه عبيده هللا با کمبود شديد خواربار روبرو گرديد 

وسربازانش به خوردن اسپان خود پرداختند. سپاه عرب چنان در تنگنا 

غرور خويش زيرپا نهد و از زنبيل با طلب  گرفتار آمد که عبيدهللا مجبورشد

هزار درهم غرامت دهد  ۷۰۰پوزش صلح نمايد، و پيشنهاد کرد که 

وشماری از بزرگان عرب و سه تن از پسرانش را به نوا پيش او بفرستد. او 

از زنبيل پوزش خواست و ادامه جنگ را نافرمانی سپاه از دستورات 

درهم واعزام  ۷۰۰ر۰۰۰داخت فرمانده شان وانمود ساخت. پس از پر

گروگانهايی به نزد کابلشاه، عبيدهللا اجازه يافت که بقيه سپاهش را از دامی 

که درآن گير افتاده بودند بيرون آورد، اما اينان به سبب سرما و گرسنگی 

تن از ايشان خود را تا بست  ۵۰۰متحمل تلفات سنگين شدند و سرانجام 

ند پس از آنکه شکم سير نان خوردند، رساندند. و چون سخت گرسنه بود

  1 هجری( ۷۹همگی جان دادند.)

هيچکس از آن سپاه نماند، يا »مولف تاريخ سيستان يادآور ميشود 

  2 «نام کردند.« جيش الفنا»کشته شدند يا بمردند... چنانکه ايشان را 

هنگام موافقت صلح از قول کابلشاه به فرمانده اعراب پيغامی فرستاده 

رتبيل ، به اعراب » ست و آنطورکه سعيد نفيسی آن را نقل ميکند: شده ا
                                                 

1
  119ان، ص بوسورت، سیست - 

2
  111تاریخ سیستان، چاپ بهارص - 
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گفت: آنروز که بدينجا آمديد شکمهای تان به پشت چسپيده بود و چهره های 

تان سياه بود، و خويشتن را از برگ خرماپاتابه )پای پوش( ميساختيد و 

عبيدهللا 1!«پيمان نيز نگاه ميداشتيد. آيا اکنون همان های ايد )استيد( که بوديد

 دربازگشت به بُست از ننگ اين شکست و غيظ بسياراز پا درآمد. 

هجری ببعد بست از تسلط طاهريان خارج  وجزو 2۵1ازسال 

قلمروحاکميت صفاريان سيستان گرديد وسومين شاه صفاری، طاهربن محمد 

هجری  در بست دست به اعماربناهای پرشکوهی 2۹۴بن عمروليث درسال 

ی از خزانه زرنج برآنها صرف نمود. ولی ديری نپائيد که زد و پول زياد

هجری( 2۹۶ازپسران عموی خودليث ومعدل ومحمدبن علی شکست خورد)

 2۹۸وبه فارس فرار کرد ودرفارس دستگير وبه بغداد فرستاده شد. درسال 

هجری ،محمد بن علی بن ليث وقتی ازطرف قشون سامانی درزرنج تحت 

را به برادرخود معدل رها کرد وخود به بست محاصره قرارگرفت ، زرنج 

آمد  و دست ظلم وغارت برمردم  درازنمود. واين بيداد گری سبب قيام مردم 

 بست برهبری ابراهيم عريف برضدشهزادۀ صفاری گرديد.

آوازۀ ظلم وستم محمدبن علی به گوش  شاه سامانی  احمدبن اسماعيل 

ان بسوی بست کشيد و بزودی به که اينک تا فراه رسيده بود، رسيد و او عن

بست وارد شد." چون خبرنزديک محمدبن علی رسيد اندر وقت فرمان داد تا 

پل بست بريدند و آب بسيار بود و راه گريز گرفت با سپاهی که با او بودند، 

کيلومتری شمال قلعه بست( شاه سامانی   ۷ -۶مردمان بوالن)روستای  در 

  2 او به بست اندر آمد."را از آب هيرمند عبوردادند و 

شاه سامانی عده يی سپاه ماموردستگيری محمدبن علی نمود وديری 

نگذشت که نيروهای سامانی اورا در ُرخد)قندهار( دستگيرکرده با بار وبنه 

واموالی که از مردم غارت کرده بود، به بست باز آوردند.اميرسامانی در 

بست را به شخص  بست برلب رود خانه هيرمند اردو زد وحکومت 

نيکوسيرو دادگستری بنام حاتم بن عبدهللا چاچی سپرد. چون محمدبن علی را 

به بست باز آوردند، اميرسامانی فرمان داد  همه اموالی که محمدبن علی از 

مردم بست گرفته، به صاحبان اصلی بازدهند. وصاحبان اموال هريک مال 
                                                 

1
 ۴۴2سال، ص  1۴00، شفا، پس از 129سعید نفیسی ، تاریخ اجتماعی ایران، ص  - 
2

 293تاریخ سیستان،ص - 



   68                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

گانی  در بست باقی ماند وسپاه خود را پس گرفتند واميرسامانی تا چهار بيست

خود را حقوق می داد تا ايشان) سپاه(همه مايحتاج خود رابه پول نقد بخرند." 

اميرسامانی هشتاد وپنج روز به بست بود که اندرميان سپاه او هيچ نديدند 

  1مگرنمازشب کردن وروزه داشتن وجماعت وبانگ نماز وقرآن خواندن."

درهم ماهانه  برايش ۳۰۰۰اخودبه بخارابرد وشاه سامانی،محمدبن ليث را ب

حقوق تعيين کرد،مگربه بدستورخليفه  محمدبن علی را به بغداد فرستاد 

 ودرآنجا به حياتش خاتمه دادند. 

ميالدی( غزنه از دست  ۹۶2هجری ) ۳۵۰با قيام الپتگين در سال 

پس سامانيان بدست غزنويان افتاد و بست از نخستين شهرهايی بود که چندی 

 2از آن در برابر آن سر برافراشت. بموجب شرحی که العتبی داده، بايتوز

هجری حکمران بست بود که سبکتگين آنرا از او گرفت وابوالفتح  ۳۶۰در 

علی بن محمدبستی منشی ودبير ديوان راسيل بايتوز)يا باتور(يکی از غنايم 

.او از بزرگی علمی بود که بعد از فتح بست به دربار سبکتگين پيوست

دانشمندان وشاعران ذواللسانين بود که در عربی ودری شعر می سروده 

ودرنثرونظم دستی قوی داشته است.از او در هردو زبان آثاری برجای مانده 

است وقطعاتی از اشعار او درکتب تاريخ وتذکره ها ثبت شده است.سبکتگين 

س اين فرقه وابوالفتح بستی هردو از پيروان فرقۀ کراميه بودند که مؤس

مذهبی، ابو عبدهللا محمدزرنجی)سيستانی( بوده است. ابن کرام درسال 

هجری(، مردم ۳۸۸هجری درگذشته و پسرش اسحاق ابن محمد )متوفی ۳55

بسياری از روستای های خراسان وسيستان وغرجستان را بسوی خود جلب 

ور کرده بودند.ابوالفتح بستی در ستايش او اشعاری دارد. بعد از بايت

حکمرانی بست به طغان سپرده شد،مگر وی از ادای باج وخراج سرباز زد 

و به شمشيری دست سبکتگين را مجروح ساخت ولی شکست خورده وبست 

بعد ازاين همواره بست شهردوم  ۳ هجری بدست سبکتگين افتاد. ۳۶۶درسال 

 دولت غزنوی)يعنی پايتخت زمستانی( بوده است.

                                                 
1

 293تاریخ سیستان،ص - 
2

 )ظاهراً باتورباید باشد،زیردرزبان پشتو"باتور" یعنی شمشیرکش ولی بایتوز معنایی ندارد.(- 
3

 ببعد؛نیزمقالۀ عارف گذرگاه،غزنه...افغان جرمن آنالین1۸،ترجمه تاریخ یمینی،ص العتبی - 
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ً در د وره عروج غزنويان)عصرمحمود و بست ولشگرگاه مخصوصا

مسعود( دوره های مشعشع تاريخ خود را سپری کرده اند وتا يک قرن بعد 

م(دراثراشتباه 11۵۰هجری) ۵۴۵از آن نيز هردو رونقی داشتند،ولی درسال 

يک شهزاده غزنوی، بست ولشکرگاه مانند غزنه درفاصله چندهفته به آتش 

عالءالدين بعد از انهدام غزنين که قهروغضب عالء الدين جهانسوز سوختند. 

مرکز دانش و فرهنگ و هنر و اقتصادو حاصل تمدن قرنهای گذشته 

افغانستان بود، براه قندهار و بست به غور بازگشت، ولی واليت بُست را که 

اقطاع خاندان شاهی غزنوی بود، ديوانه وار با تمام کاخ ها و قصرهای 

  1 هدم ساخت .لشکری بازارو عمارات کم نظير آن من

 

 قایع تاریخی بست:خلص و

شلوم بريژه، درجلد دوم کتاب "حفريات درلشکری بازار بست" 

 کرونولوژی فهرستی از وقايع تاريخی بست را اينطور بيان ميکند:

نام بست ،در آثاريونانی،دربيان عهد پارتيان آمده است.درتاريخ 

از اسالم ذکر شده  طبری، نام بست در رابطه به فتوحات مختلف زمان قبل

است. بعد از ظهوراسالم، درخراسان ذکر بست، درتاريخ بی شمار است، 

زيراکه درجنگ های آن زمان مقام مهمی داشت. از آنجمله درتاريخ سيستان 

 بارها بيان احوال بست آمده است.

در آغاز عهد اسالمی، بست به تصرف امويان درآمد. دراين ناحيه  

ش يافت. بعد از کاميابی جنبش استقالل طلبی در دين اسالم بسرعت گستر

هجری بدست  2۹۸سيستان وخراسان، شهر بست بدست صفاريان وسپس در 

ميالدی( غزنه از  ۹۶2هجری ) ۳۵۰سامانيان افتاد.با قيام الپتگين در سال 

دست سامانيان بدست غزنويان افتاد وبست از نخستين شهرهايی بود که 

م، سبکتيگين ۹۷۷ن سربرافراشت. دراپريلچندی پس ازآن در برابر آ

 درغزنه برقرارشد. 

ميالدی،پادشاه صفاری، ابواحمدخلف برآن حمله  ۹۸۷ -۹۸۶درسال 

کرد، مگرغزنويان دوباره برآن شهرتسلط خود را قايم کردند. پس از مرگ 

                                                 
1

 3۵۴، ص1کابل،ج13۴۵ طبقات ناصری، چاپ حبیبی، - 
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م( پسرش محمود که برنيشاپور وخراسان حاکم بود، با ۹۹۷سبکتگين)اگست 

، که حاکم غزنه وبلخ بود، در باره بست باهم نزاع پسرديگرش اسماعيل

ماه مارچ( سلطان )۹۹۸داشتند. حاکم بست به محمود پيوست. در بهاران

محمود برعزنه تسلط يافت وبزرگترين شهنشاه سالله خود شد.ازاين تاريخ تا 

ميالدی، بست زيرحکم غزنويان بود. شلوم بريژه، دراخيرکتاب  11۵۰سال 

 ، جريان احوال بست را چنين خالصه ميکند.خود، دريک تابلو

ميالدی، بست بدست هفتاليان وسپس بدست خسرو اول ساسانی  ۶قرن  -

 افتاد.)طبری(

ميالدی، بست را ربيع بن زياد حارثی تصرف کرد.)بالذری  ۷وسط قرن  -

 وتاريخ سيستان( 

ميالدی،پيکارها ميان فرماندهان عرب ورتبيالن کابل.)طبری ۷اخيرقرن  -

 وابن اثير(

ميالدی، اعماربناها به حکم طاهربن ليث پادشاه  ۸۶۹ - ۸۶۵ -

 صفاری.)تاريخ سيستان(

 ميالدی بست بدست الپتگين افتاد.)حدود العالم( ۹۶2 -

 ميالدی، بست بدست سبکتگين افتاد.)تاريخ يمينی( ۹۷۷- -

اخيرقرن دهم ميالدی، جغرافيه نگاران عرب احوال بست رابيان  -

 اصطخری، ابن حوقل ومقدسی(ميکنند.)

آغاز قرن يازدهم،دوران عظمت ورونق کاخ ها درکنار هيرمند  -

است.)فرخی سيستانی( درزما سلطان مسعود بربناهای بست، درکنار 

 رودخانه هيرمند بنای های ديگری افزوده شد.)تاريخ بيهقی(

ميالدی، مسعود در بست ولشکرگاه سفيرسلجوقيان  1۰۳۷ -1۰۳۶ -

 د.)طبقات ناصری(راباردا

 ميالدی، غلبه سلجوقيان بر بست.)طبقات ناصری( 1۰۴۴ - 

 ميالدی، شکست سلجوقيان در بست. )طبقات ناصری( 1۰۴۹ -

ميالدی، ارسالن سلطنت را گرفت وبرگرمسيروزمينداور غلبه  11۰۶ -

 کرد.)طبقات ناصری(

، هجری(، عالءالدين جهانسوز، بست رابعد از غزنه۵۴۵ميالدی) 11۵۰ -

 در آتش  سوخت. )طبقات ناصری(
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ميالدی، بست زيرسلطه غياث الدين محمدغوری اندکی رونق  12۰۵ -

 گرفت.)طبقات ناصری(

ميالدی،غياث الدين غوری سپاه بست وفراه واسفزار را بسوی مرو  12۰۶ -

 سوق داد. )طبقات ناصری(

هجری( جالل الدين محمدخوارزمشاه، مغلوب مغول ۶1۷ميالدی)122۰ -

واز خراسان به سوی نيمروز وبست وغزنه گريخت وچنگيزيان بست را  شد

 سوختند.)تاريخ مغول(

 ميالدی، بقول ياقوت، بست ويرانه است.)معجم البلدان( 1۳قرن  -

 ميالدی، بست را سلطان حسين بايقراگرفت، اما رونق نيافت. 1۴۹۸ -

 ری(ميالدی، بست توسط همايون پسربابر، فتح شد.)آئين اکب 1۵۴2 -

ميالدی، نادرافشار برويرانه های بست اسيب رسانيد.)جهانکشای  1۷۳۸ - 

 نادری(

 ميالدی، بعضی ديوارهای بست مرمت گرديد. 1۸۴۸ -

ميالدی )عهد سراجيه( هيئت المانی اولين فوتوگرافی طاق بست را  1۹1۷-

 برداشت. )سفرنامۀ نيدرماير(

انسوی درلشکری بازار ميالدی،حفريات باستان شناسی فر 1۹۵2 - 1۹۴۹ -

 بست انجام شد.)لشکرگاه ، کهزاد(

وربع سوم قرن بيستم، وپس از آن لشکرگاه به عنوان مرکز پروژه  1۹۵۰ -

انکشافی وادی هيرمند، شهری عصری ومرکز واليت هلمند ورياست بهره 

  1برداری وادی هلمند شد.

 

 كش صفار:

و محل معروف بنام درهیرمند سفلی در ولسوالی خان نشین هلمند، از د

"لکی" و"صفار" یاد میشود که هردو از محالت تاریخی سیستان قرون 

همان است كه در تاریخ سیستان و كتب مسالك و « صفار»وسطی بوده اند. 

ممالك بصورت ِكّس و ِكّش )بكسر اول و تشدید ثاني ( و كش صفار به سه 

                                                 
1

 ببعد 50ص  1359ٍاطالعات وکلتور، شماره دوم وسوم، سال مجلۀ هنر، وزارت - 
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جنوب زرنج و  شكل آمده است و یكي از حوزه هاي قدیمي سیستان در سمت

 بوده است .« كش »متصل رودبار موقعیت داشته است كه مركز آن شهر 

را از جمله والیات « كش »مرحوم بهار در حواشي تاریخ سیستان این 

سیستان در سمت غزنه و سند سراغ داده اند
1

كه به حساب او گفته مي توانیم  

 باشد.« كشك نخود حالیه »آن بایستي 

كه امالي این نام را در متن باسین و در حاشیه ولي اصطخري در حالی

با شین آورده گوید: فاصله بین ِكس )بكسر اول ( و سجستان )مقصودش زرنج 

است ( سي فرسنگ است در حدود كرمان و طاق در پنج فرسنگي كس 

است.
2
  

ازاین نوشته اصطخري برمي آید كه ِكش در جنوب و یا جنوب غرب 

 كرمان و طاق سراغ داده شده است. محمود فرخ زرنج واقع بوده و در حدود 

در حواشي جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي، محل آنرا بنابر 

امروزي رودبار حدس مي زند.« كاخ یا كهچ »نشاني اصطخري همین 
3
  

در تاریخ سیستان آنجا كه والیات شانزده گانه نیمروز نام برده مي شود
4

  ،

جاي مهمي « كش»آورده و چنان مینماید كه  كش را بین بست و رودبار

درسمت رود بار فعلي بوده و شاید هم همین ناحیه را كه مركز فعلي آن 

م ( بنام والیت كش میشناخته اند،  12خانشین است در قرون وسطي )قرن 

زیرا در جنوب هیرمند بین لكي در شمال و بنادر واقع در جنوب از 

معروف است كه خرابه هاي « صفار»م مربوطات گرمسیر امروز محلي بنا

قدیمه در اطراف آن سراغ داده مي شود. میان پشته ، بگت ، لكي ، بنادر ، 

تاغز، دیشو، خواجه علي علیا و خواجه علي سفلي در دو جناح هیرمند از 

دهكده هاي مهم و مشهور گرمسیر است. این نام )صفار( انسان را بیاد خاندان 

در تاریخ كشور ما و ایران نقش  بسیار مهمي را  معروف صفاري سیستان كه

ایفاء كرده اند مي اندازد،و ممكن است لیث پدر یعقوب نیز اصالً از همین جا 

از صفار رودبار به روستاي قرنین و سپس به زرنج رفته باشد و یا اینكه 

                                                 
1

 2، ح 30تاریخ سیستان، ص  - 
2

 252متن عربي ص  201ص مسالك و ممالك اصطخري، متن فارسي،  - 
3

 36۸لسترنج، سرزمین هاي خالفت شرقي، ترجمه فارسي، ص  - 
4

 2۸تاریخ سیستان، ص  - 
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محلي بوده منسوب به شاهان صفاري كه بنام )كش صفار( « كوشك -كش»

هـ( به همین نام شهرت داشته ولي بمرور  445اریخ سیستان )تازمان نوشتن ت

زمان قسمت اول نام از ذهن عوام افتاده و تنها كلمه صفار )جز ء دوم ( كه 

 یاد آور خاندان معروف صفاري یعقوب لیث صفار است باقي مانده است .

در احیاء الملوك ملك شاه حسین سیستاني روایتي است كه یكي از 

روان بنام كیخسرو بن اردشیر در زمان یزدگرد ساساني پس از اوالدۀ انوشی

ورود اعراب به ایران از ترس دشمنان عربي خود از دزفول به فارس آمد و 

مدتي بعد به بم كرمان كشید و مدت یكصد سال را در كرمان بسر بردند، ولي 

 باالخره مردم از اصل و نسب شان اطالع یافتند، بناچار هامون پسر كیخسرو

از بم به سیستان در محل )حوض دار( كه گفته مي شود به نبیره بهمن )دارا 

بن داراب ( تعلق داشته مسكن گزیدند و به شیوه اهل حرفه و فقرا معیشت مي 

كردند و براي اولین بار از این خاندان ابوالفضل نصر بن خلف )؟( بالیث پدر 

از سیستان به شغل یعقوب كه نسبش به انوشیروان مي رسد، در ناحیه اي 

رویگري و صفاري پرداختند.
 1

  

این روایت ممكن است صد در صد صحیح نباشد ولي این امكان را از 

حقیقت دور نمي سازد كه شاید لیث ابتدا در ناحیه )صفار( نیمروز بشغل 

روي گري پرداخته باشد تا از لحاظ حفظ نام و نسب خانوادگي  كه بنابر 

و حرفه مقدم تر بود، دور از چشم تمسخر خصوصیات زمانش بر پیشه 

خویشان و سیاالن هم نسبش واقع باشد و سپس با فرزندانش یعقوب و عمرو  

وطاهر و علي ، از آنجا به زرنج پایتخت سیستان آمده باشد و آنگاهي كه 

سلطنت سیستان و سراسر افغانستان و ایران به این خاندان پیشه ور سیستاني 

بنابر انتساب این خاندان به پیشه صفاري بر « صفار»م تعلق گرفته است، نا

 سر زبانها تقویت یافته باشد.

در قرن دهم میالدي )سوم هجري ( كش صفار محل معروفي بود كه 

گاهي شاهان شكست خورده صفاري سیستان از آنجا عبور مي كردند. چنانچه 

ری پس هـج 298بنابر ضبط تاریخ سیستان محمد بن علي لیث در رجب سال 

از شكست از لشكر خراسان شهر بگذاشت و به راه كش به بست شد.
2

این   
                                                 

1
 56 - 55،  20احیاء الملوك در تاریخ سیستان، چاپ دكتر منوچهر ستوده، ص  - 
2

 291تاریخ سیستان ،چاپ مرحوم بهار، ص  - 
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تذكر تاریخ سیستان یك نكته دیگر را نیز روشن مي سازد و آن اینكه كش در 

منطقه رودبار نیمروز در جنوب شرق زرنج واقع بوده نه در شرق بست و نه 

نا كشك نخود هم بر سر راه كرمان و زرنج، چه اگر مقصود از این كش هما

حالیه مي بود كه در شرق بست بر سر راه كندهار واقع است، اصالً آوردن 

آن در اینجا قبل از بست هیچ موردي نداشت ولي چون این عبارت اشاره به 

است و آنهم به مناسبت شكست محمدبن علي از سپاه خراسان  298وقایع سال 

در جنگ بتو
1

یشك نوشته شده، لذا ن-واقع در شرق زرنج بر سر راه زرنج  

تواند بود كه محمد بن علي از بیم لشكر سامانیان از راه جنوب زرنج كه به 

طوران بلوچستان منتهي مي شده  به كش و گرمسیر و از آنجال به بست رفته 

باشد تا كمك مردم آن سامان را نسبت بخود جلب كند ولي در آنجا نیز محمدبن 

 آرامي بگذراند. علي لیث نتوانست چند صباحي را به

احمد بن اسمعیل پس از فتح هرات به قصد سیستان به فراه آمد و چون  

از محمد بن علي و اعمال ظالمانه فتح بن مقبل زمینداوري در بست آگاه شد. 

به بست كشید و وقتي نزدیك روستاي بوالن در یك فرسنگي بست رسید،محمد 

ورق ها تعبیه شده بود بن علي امر كرد تا پل بست را كه روي یك عده ز

ببریدند و خود باسپاهي كه داشت از بست فرار كرد.
 2

)برای اطالع  

 (زیرنام صفاربیشتررجوع  شودبه فصل ششم،

 

 

 زمین داور= ُزن داتبَر)خدای دادگر(:

يکی از واليات معمور متعلق به بست، در ارتفاعات عليای رودخانه 

است که وقتی رودخانه هيرمند تاکجکی ، سرزمين معروف زمين داور 

بزرگ هيرمند و رود موسی قلعه به طرف بست فرود می آيند، آنرا سيراب 

 ميکنند.

                                                 
1

 291تاریخ سیستان، ص  - 
2

 292تاریخ سیستان ،ص  - 
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 بقایای شهرقدیمی زمین داور

اين سرزمين را مؤرخين وجغرافيا نويسان اسالمی بنام های "بالد 

داور،ارض  داور، داور، وزمينداور" ذکرکرده اند که مراد از همه يعنی 

ارسی آن، يکی است وبه گفته لسترنج بمعنی )معبرهای تلفظ عربی وف

   1 کوهستان( ميباشد.

اما بوسورت محقق انگليسی، ريشه کلمه "زمينداور" را به لقب 

تسانگ )اوايل سده هفتم  -"ُزنبيل" ربط داده از قول زايربودايی هيوان

تا" بوده است. ومارکوارت تلفظ  -ميالدی(ميگويد که لقب زنبيل "شون

مارکوارت  تا" را بصورت "زون داذ" توضيح داده است. -انی "شونباست

کلمه ُزنبيل، را واژه مرکبی ميداند که دربخش اول آن نام خدا آمده است 

ُزن داددهنده( يا"ُزن داذ")ُزن داده( درفارسی ميانه «)ُزن داتبر»وريشه آن به

 -داورميرسد. بوسورت احتمال ميدهد که:"داتبر" درنام جغرافيايی زمين

داتبر)زمين داد دهنده( بازتاب يافته است. به باور بوسورت، مرکز  -زمين

دينی وفرهنگی زنبيلها در زمينداور قرارداشت و پرستش ايزد زون= سون 

زور) آفتاب( که هيوان تسانگ با شيفتگی وتفصيل ازآن توصيف کرده  -

نداور[ است، بريکی از تپه های اين ناحيه ]نزديک ده " زور"کنونی زمي

صورت ميگرفت. بوسورت عالوه ميکند: درگزارشی درباره فتوح يعقوب 

                                                 
1

 3۷1، ص 1336هاى خالفت شرقى، ترجمه محمود عرفان، طبع  لسترنج، جغرافیاى تاریخى سرزمین - 
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بن ليث که دوقرن پس از حمله عبدالرحمن بن سمره بر زمينداور روی داد 

از پرستشگاه "زون" ياد ميشود که برسرکوهی نهاده بود. دراين محل شاه 

يشد، راخدا ميخواندند وبرتخت زرينی که  برشانه های دوازده نفرحمل م

  1 ازيکجا به جای ديگری ميرفت.

دادتبر" )خدای دادگر( -بنايرين"زمينداور" ريشه در نام معبد"زون

 داردکه به معنی  سرسرزمين  دادگری و انصاف و داوری می باشد.

از مؤرخين اسالمی، قديم ترين مورخی که از اين سرزمين ياد 

هجری  2۵۵رسال کرده،احمدبن يحيی بغدادی معروف به بالذری است که د

.  بعد 2 در جمله فتوحات مسلمين در سيستان، نام "داور" را ذکر نموده است.

از بالذری، ابن خرداذبه وابن فقيه واصطخری، آنجا که به توصيف وتعريف 

شهرهای عمده سيستان پرداخته اند، از اين سرزمين بنام "بالد الداور" نام 

مقدسی است که از اين منطقه به  در کتب مسالک ظاهراً تنها  ۳ برده اند.

  4 اسم"ارض داور" ياد کرده است.

واما مؤلف گمنام حدود العام وتاريخ سيستان وابوالفضل بيهقی ومناج 

سراج جوزجانی وديگران همه از اين واليت بنام "زمين داور" ياد آور شده 

 اند،مگربعضی هم آنرا تنها به اسم" داور" ياد کرده اند.

عالم، از آبادی اين منطقه يادآورشده واز دوشهر مهم آن مؤلف حدود ال

ناحيتی است آبادان وبرسرحد ميان غور وبست.  -چنين نام ميبرد: " زمنيداور

واو را دوشهرست: تک)تل( ودرغش واين هردوناحيه ثغراند برروی غور. 

و اندر درغش زعفران رويد بسيار و پيوسته است بناحيت درمشان)شايد 

  5؟(درويشان بست

ابوالقاسم اين احمدجيهانی، نيزازاين واليت وکوه های بلندآن تعريف 

کرده نوشته است: کوه های داور،نيک محکم است و در آنجا درختان بسيار 

باشد و سرد سيراست. وبرف افتد واهل آن در ايام بنی اميه بر ملت مجوس 

                                                 
1
 ببعد ۴00، بالذری، ص ۸1 -۸0بوسورت، سیستان،ص  - 

2
 ببعد ۴00بالذری،فتوح البلدان،ص  - 

3
 20۸،کتاب البلدان ابن فقیه،چاپ لیدن،ص۵0ابن خردادبه،مسالک وممالک،ص - 

4
 29۷لتقاسیم فی معرفه االقالیم، صمقدسی،احسن ا - 

5
 103حدود العام چاپ داکترستوده، ص  - 



   77                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

ايام بودند وهيچيک از لشکرهای ايشان را مقهور نتوانست کرد. پس در

خالفت بنی عباس مسلمان شدند. کوه های داور با نعمت ودر آنجا کان آهن 

  1 است."

ياقوت حموی،در آغاز قرن هفتم هجری مينويسد که:"زمينداور" 

)بکسراول وثانی  وفتح واو( واليت وسيعی است واقع بين سجستان 

وغور،وشهرها وروستاهايش بين بست وبکراباد)پنجوائی؟( قرارگرفته که 

وی درجای ديگری زيرعنوان   2دارای جويهای آب ونخلستان بسيار است.

"داور" مينويسد: اهل آن، آنجا را"زمينداور" می نامند ومعنی آن ارض داور 

  ۳ است.

هجری  ۴۰1ابوالفضل بيهقی مؤرخ دربار غزنويان گويد: "درسال 

ود محمود بغزو غور رفت براه زمين داور از بست]پسران خود[ محمد ومسع

وبرادرش يوسف را فرمود تا آنجا مقام کردند و بنه های گرانبها آنجا ماند و 

ايشان را آنجا بدان سبب ماند که زمينداور مبارک داشتی، که نخست واليتی 

اين وادی در قرون  4که اميرعادل سبکتگين وی را داد آن ناحيت بود." 

به ديگرنواحی  وسطی، يکی ازپرجمعيت ترين واليات سيستان بود که نسبت

 سيستان بنابرسرسبزی و حاصلخيزی زمين هايش برتری داشت.

 

 درتل ، درغش، سروان ، بغنین:

لسترنج، از قول ابن حوقل واصطخری می آورد که اين واليت چهار 

شهر بزرگ بنامهای :"درتل، درغش، بغنين،وسروان داشت که مهمترين آنها 

رشک کنونی واقع بوده است شهر "درتل" بود.ظاهراً "درتل " در محل گ

ً بلند واقع است،بيانگر  مجد » وقلعۀ تاريخی آ که برفراز يک تپِّۀ نسبتا

وعظمت گذشتۀ آن بوده ميتواند. از اين قلعه امروز به عنوان زندان شهر 

 استفاده  ميشود.

                                                 
1

 ۶3اشکال العالم جیهانی، ص - 
2
 ۴0۵، ص ۴یاقوت حموی،معجم البالدان،ج - 

3
 2۸، ص۴یاقوت حموی،معجم البلدان،ج - 
4

 113 -111، ص13۵0تاریخ بیهقی، چاپ دکتر غنی ودکترفیاض،  - 
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 قلعۀ گرشک در ساحل راست هلمند هنوز هم مورد استفاده دولت است

 

حيتی است وقصبه آن "تل" و شهر ديگرش داور،نا:»اصطخری گفته 

واقع اند. و ظاهراً اين شهر با شهر  1درغش است وهردو برکنار هيرمند

  2 داور که مقدسی ياد کرده مطابقت دارد.

بنابرتوصيف مقدسی، تل شهری بزرگ وصاحب قلعه يی بود که يک 

زله .  زيرا اين قلعه درقرن دهم به من۳بلوک سوار از آن نگهبانی ميکرد.

يکی از استحکامات سرحدی بود که مقابل کوهستان غور، و درساحل راست 

 رودخانه هيرمند،دريک منزلی بست قرارداشت.
 

يکی از شهرک های مهم نزديک بست،سروان)ساروان قلعه امروزی( 

نام داشت که در دومنزلی شمال بست، بر راه زمينداور، وکمی دورتر از 

 .ساحل رودخانه هيرمند واقع بود

ابن حوقل از فراوانی ميوه های آن يادکرده گويد" شهرچه يی به  

اندازۀ قرنين ولی آبادتر وپرجمعيت تر از آن است، ميوه فراوان وخرما 

مولف حدود العالم سروان را  4وانگور بسيار دارد که بجاهای ديگرمی برند.

ازنواحی گرمسيرخوانده در توصيف آن  گفته است:" سروان، شهرکيست، 

                                                 
1
 19۶ترجمه فارسی، ص  اصطخری ، مسالک وممالک، - 

2
 3۷0لسترنج، جغرافیاس تاریخی خالفت شرقی، ص  - 

3
 32۸ -29۷مقدسی، احسن التقاسیم، ص  - 

4
 1۵۸صورت االرض ابن حوقل، ص - 
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اورا ناحيتی خورد است کی "الين" خوانند وگرم سيراست و اندروی خرما و

  1 خيزد وجايی استواراست."

مؤلف تاريخ سيستان با آنكه اين محل را يكجا با سروان وابسته به 

كوره بست و از جمله خالصجات ديواني كه عوايد آنها فقط به سلطان تعلق 

كه اين شهر به قندهار يا الرخج  ولي ظاهراً چنان مينمايد 2مي گرفت ميداند

 قرون وسطي نزديك و از بالد مهم آن ناحيه بوده است .

درکنار هيرمند، درهمان ساحلی که شهر "تل" واقع بود، به فاصله 

ميل( باالتر از تل، شهر "درغش" قرارداشت. مرحوم  ۳۰يک منزل) تقريباً 

ی" ميان مردم بينوا، نوشته ميکند که نام )درغش( امروز بصورت "درغن

از « درغش»من نيزقول بينوا را تائيد مينمايم، زيرا   ۳محل معروف است.

شبيه است و از امکان بدورنيست که « درغنی»لحاظ امالی نگارش با 

« بغـنی»کاتبان آن را نادرست نقطه گذاری کرده اند. "بغنين" هم همان 

ن مردم محل درميا« بغـنی»مضبوط حدود العام است که تا امروز بصورت 

 .6 واقع بود  5. اين شهر در منطقه  "پشلنگ"4زبانزد است.

درميان قبايل اينجا قبيله َخلَج )به فتح اول ودوم( نيز ساکن بودند،که  

بگفته ابن حوقل "در روزگاران قديم، به سرزمين ميان هند ونواحی سيستان 

آنها  در پشت غوردر آمده اند ومردمی صاحب نعمت اند وسر ووضع وخلق

. ۸ .  ولی چندی بعد، خلج ها بسمت غرب مهاجرت کردند.۷مثل تُرکها است

                                                 
1

 103حدودالعالم، چاپ دکترستوده، ص  - 
2

 15۸صوره االرض، ص  ابن حوقل،- 
3

 )مجله آریانا،سال اول، شماره چهارم( - 
4

لم، این نام بشکل"بغنی" )مثل تلفظ امروزی آن( ضبط وگفته شده که :"شهر یست در حدود العا - 

 (103بنزدیک غور و اندروی مسلمانان اند.)ص 
5
سیستان  سرحدات حصاری مستحکم بوده است در -بکسراول وفتح الم -بشلنگ) یا معرب آن فشلنج(-  

  :ووالیت غور که بدست سلطان محمود فتح شده، فرخی سیستانی گوید

 آنکه زیرسم اسپان سپه خورد بساخت        بزمانی در و دیوار حصار پشلنگ

 .جای باکشت وبرز بسیار درغور سراغ داده شده است( 103و در حدود العالم) ص 
6
 3۷0لسترانج ،جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی، ص   - 

7
ه همین نام در والیت هلمند، درجنوب ،َخَلج، اکنون هم ب(1۵۶ -1۵۵ابن حوقل، صورت االرض،)ص  - 

 غرب بست، دردست راست رودخانه هلمند،مرکز ولسوالی ناوه بارکزائی است.
8

 3۷0جغرافیای خالفت شرقی، ص  - 
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وظاهراً درناحيه ناوۀ بارکزائی سکونت اختيارکردند. امروز مرکز ناوۀ 

 بارکزائی درغرب بست، بنام "خلج" ناميده ميشود.

ابن حوقل آنجاکه ازاين سرزمين بصفت اقليم فراخ نعمت در مرزغور 

نام اقليمی است وشهر مهم آن "درتل" است  -بلد داورنام برده گويد:"

وديگرش "درغش" ميباشد که هردو درکنار رودخانه هيرمند قراردارند. 

وبغنين و خلج و بشلنگ ناحيه های جداگانه هستند وحاکم هريک بنام خود 

را جزو شهرهای می شماردکه  « زمين داور»"  ابن فقيه،  1 ناحيه است.

 بودند.  [تره کیيا وتََرک تبار]« لَجخَ »ساکنانش طوايف 

 

 باغران = باغ ارم :

در واليت هلمند، در ناحيه کوهستانی زمينداور، دربخش عليای بند 

کجکی، يک ولسوالی بنام  "باغران" مسمی است که از سمت شمال با واليت 

غور و ازسمت شرق با واليت روزگان هم سرحد است. اين ولسوالی دارای 

ب وسرسبزو مشجر وپر از درختان ميوه دار و بی ميوه دره های شادا

ميباشد. نام باغ ران درکتب مسالک ديده نميشود،مگر در منابع تاريخی 

وادبی کشور، دراين ناحيه از محلی بنام "باغ ارم" ذکر شده و در وصف آن 

گفته شده است که  زمانی بوی گل وصدای بلبلش پادشاهان را از درون 

از تحتگاه های شان فرو می کشيد تا زمستانی را بتماشای کاخها ويا از فر

 سرو وصنوبرش سپری نمايند.

تايمنی ،شاعر زبر دست زبان پشتو ومعاصر سلطان غياث الدين 

هجری( ادعا دارد که خودش باغ ارم را ديده که همچون  ۵۶۰غوری )

 فيروز کوه خرم وآبادان بوده است. وی اين مطلب را درشعری آبدار بزبان

 پشتو با اين مطلع: 

 ما د داور په مځکه وليد"ارم"      دا دجنت په څيرو بن شه خرم    

منعکس ساخته که ترجمه دری يکی دو بيت آن برسبيل نمونه چنين  

است :" من در سرزمين داورباغ ارم را ديدم که  مثل بهشت خرم وشاداب 

                                                 
1

 3۷0، جغرافیای خالفت شرقی، ص 1۵۵صورت االرض،ص  - 
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آبشارها می سرايند بود. چون فيروزکوه آباد وهرگل آن خندان است. دراينجا 

  1وآبها زمزمه می نمايند."

بود « الدين غوری سلطان غياث»که از ساخته های « باغ ارم»

درنهايت سرسبزی و خرمی بود و به درختان صنوبر و ديگر درختان سبز 

های خوشبو آراسته بود. طول اين باغ بيش از دو ميدان وار بود و به  و گل

يدانی ساخته بودند که طول و عرض آن به دستور سلطان، در نزديکی آن، م

مانند طول و عرض اين باغ بود. اين ميدان، درواقع شکارگاه سلطانی بود و 

به فرمان پادشاه، هرسال يک مرتبه به مدت يک ماه، بيش از ده هزار شکار 

آوردند؛  از وحوش و چارپايان اهلی و غير اهلی و درندگان در اين ميدان می

نشست و مجلس بزم مهيا  ر سلطان بر فراز قصر باغ میسپس، در روز شکا

رفتند و برای  نمود و گماشتگان و بندگان او سوار بر اسب، به ميدان می می

کردند. سلطان منظره  شادی و تفريح پادشاه، در برابر چشمان او شکار می

کرد و هرگاه از جای برمی خاست تا خود به شکار رود،  شکار را تماشا می

 گفت: به پامی خاست و می -فخرالدين مبارکشاه -بارشاعر در

 اندر می و معشوق و نگار آويزی          به زان باشد که در شکار آويزی

2آهوی بهشتی چو به دام تو درست          اندر بز کوهی به چه کار آويزی
 

 

ودرچنين فضا وهوائی بود که شاه دست از شکار ميگرفت و به عيش 

عبارات قاضی منهاج سراج جوزجانی چنين است:" ونوش می پرداخت.

ثقات روايت کرده اند که سلطان غياث الدين در اول جوانی معاشر عظيم بود 

وشکار دوست، واز حضرت فيروزکوه که دارالملک زمستانی او بود هيچ 

آفريده را مجال نبودی که شکار کرده وميان آن دوشهر چهل فرسنگ بود، 

ده بود تا برآورده بودند. ودر زمين داور باغی هر فرسنگ را ميلی فرمو

ساخته بود، آن را "باغ ارم" نام نهاده والحق در]ميان[دنيا مثل نزهت 

وطراوت آن باغ هيچ پادشاهی را نبود وطول او بقدر دو ميدان وار زيادت 

بود وجمله چمن های آن باغ بدرختان صنوبر و ابهل و انواع رياحين آراسته 

                                                 
1

 ، احوال تایمنی دیده  شود.1پشتانه شعرا،ج - 
2
 465-3۶۴، ص 1۷ی،جلد اول،طبقه طبقات ناصری، چاپ پوهاند حبیب - 
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تا در حوالی آن باغ ميدانی ساخته بودند، طول وعرض آن وسلطان فرمود 

   1 باغ بود."

گرچه امروز در زمينداور، باغی بنام " ارم "يا "باغ ارم"  وجود 

ندارد ولی  در ارتفاعات زمينداور، در آنطرف کجکی  عالقه کوهستانی 

وشادابی بنام "باغران" وجود دارد که هر درۀ سرسبز و پردرخت آن يک 

رم را تشکيل ميدهد. ممکن است درهمين عالقه باغی بنام "باغ ارم" باغ ا

وجود داشته است که اسم آن در تلفظ عوام صورت "باغ ران " "باغرام" را 

 بخود گرفته است.  

جغرافيه نگاران اسالمی در همين نواحی ازشهر "بغنی" يا "بغنين"ياد کرده  

آن  به يادگار مانده است. اند  که گفته ميشود امروز خاک توده هايی از 

زمينداور، برعکس شهرت تاريخی خود، امروز متأسفانه ازوجود رجال 

علمی کمتری برخوردار است. من بجز داکتر قيوم تحصيل يافته امريکا 

)معين وزارت معارف وبعد معاون امور محصلين در وزارت تحصالت 

کشورسويدن( و قرن بيستم( ، و داکترداوری )پناهنده در ۸۰عالی در دهه 

نويسنده ،شاعر ،محقق وسياستمدار معروف مرحوم عبدالرؤوف بينوا، 

شخص نامدار ديگری را منسوب به زمينداورسراغ ندارم تا ازوی ياد می 

کردم. البته در گذشته زمينداور رجال سياسی وملی وفرهنگی بيشتری داشته 

،ومبارزملی  است، منحمله ميتوان از نورمحمدعليزی مشهور به مير افغان

اخترمحمدعليزی ،و اکبر زمينداوري، شيخ بايزيد سارواني ، ازاين سرزمين 

 سربلند کرده اند. 

 

 :نوزاد 

يکی ازنواحی مهم زمينداور، نوزاد است. نام نوزاد درتاريخ سيستان واحسن 

التقاسيم فی معرفة االقاليم  مقدسی مکرر آمده است ،اما شرحی در باره 

نوزاد درهيچ يک از کتب مسالک وممالک ديده نميشود.  آباديها وپيداوار

امروز درواليت هلمند، درشمال ولسوالی گرشک،يک ولسوالی بنام نوزاد 

                                                 
1
 3۶۴، ص 1۷طبقات ناصری، چاپ پوهاند حبیبی،جلد اول،طبقه  -  - 
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باشندگان آن ولسوالی بطور  در تشکيالت اداری آن واليت موجود است.

 عموم پشتونها اند.

درشمال یک ولسوالی درجه دوم نوزاد  :سرلودیک ادمک میگوید کهپروفی

 کیلومتر( فاصله دارد. 65میل)  41از گرشک که  است ت رود)گرشک(پش

خانواده بارکزی  ۴00وگفته میشود دهات نوزاد درکنار رود نوزاد واقع اند 

 300درنوزاد یک گدام دولتی غالت با ظرفیت . زندگی میکنند آن در دهات

، پس ازاین شرحی از (190۵، بومی )معلومات گهداری میشود.نخروارگندم 

دهات واراضی زیرکشت واراضی بدون کشت ونام دهات ونام مالکین و 

دهات ومالک ده وقومیت اربابان که در نوزاد زندگی میکنند، درجدول نشان 

داده شده است 
1
  

در مرکز آن ولسوالی يک ليسه ذکورهست که فرزندان شهر نوزاد  

 وحومه را تحت پوشش تعليم وتربيت قرارميدهد. 

فرهنگی  نوزاد، پوهنمل انجنيرحاجی  -ی علمیيکی ازشخصيت ها

محمدنوزادی است که مقاالت علمی وتحليل های سياسی مستدلی به زبانهای 

جرمن آنالين، لر وبرافغان،  -پشتو ودری از وی در سايتهای انترنتی)افغان

دعوت،فردا وتول افغان وغيره( به نشر ميرسد وتا آنجای که من خوانده ام ، 

واستدالل عالی برخوردار بوده اند. وی تحصيالت عالی همگی از منطق 

خود را در اتحاد شوروی به پايان برده ومدتی در پولی تخنيک کابل به حيث 

استاد و بعد در وزارت معادن وصنايع در بخش جيولوجی ومعادن  ايفای 

وظيفه کرده است. او اکنون در کشوردنمارک پناهنده است .وی در سرودن 

 زمائی ميکند. اينست نمونۀ کالم او: شعرنيز طبع آ

 پښتانه          په روغو سترګو دا  ړانده پښتانه څنګه به ويښ کړمه ويده 

 موره          په لر او بر خواره  واره  پښتانه لکه چی غــم لــره پــيدا له 

 کی چا ورته موږی منډلی        اواز می نه اوری کاڼــــه پښتانهدا غـوږ

 خپلو السو ځان سپکوی         هـا چی پـه خـټه وه درانه  پښتانهڅـومره پ

 اوس ګرځی ځـوړنده شمله پښتانه      چی يی دخيال لونګۍ کږه ګرځول  

 خــپل او پــردی دالسه مړه پښتانه   کی په بم څوک په راکټو وژنی     څو

                                                 
1
 برخه ۷4افغان جرمن آنالین،«دافغانستان تاریخی او سیاسی ژورنال»دیده  شود: کتاب- -
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 ه  پښتانهچی شمــله ور  و وينم  ز  خدايه د ژوند فرصت می دومره راکړی     

 ها بريتورو کډی چيرته وکــړی ؟

 چی "نوزادی" پری نازيده  پښتانه

 

ج -پنجوائی،اراکوزیا ذ)کندهار(-ُرخَّ  ُرخَّ

با آنکه راجع به  پنجوائی در آثارتاريخی وجغرافيايی قرون نخستين 

اسالمی اشاراتی ديده ميشود، ولی در هيچيک از کتب جغرافيائی اسالمی، 

واسواق وبناهای آن ديده نمی شود. از آنجمله مؤلف  شرح کاملی از شهر 

حدود العالم، اسم اين ايالت را بصورت "ُرخذ" ضبط نموده واز آبادی های 

آن اينطور تعريف ميکند: "رخذ، ناحيتيست آبادان وبا نعمت بسيار و او را 

  1 ناحيتيست جدا، وپنجوائی قصبه رخذ است."

ترين کتاب خود)جغرافيای لسترنج، مستشرق انگليسی، درمعروف 

تاريخی سرزمين های خالفت   شرقی( ميگويد: کرسی ُرخج )کندهار( 

درقرون وسطی"پنجوائی" بود که معرب آن بنجوائی) به معنی پنج رودخانه( 

است وهنوز اين اسم برناحيه باختری )غربی( قندهار نزديک ملتقای دو 

ج، در قرون وسطی رودخانه ترنک وارعنداب باقی مانده است. بالد رخ

غايت آبادی وحاصلخيزی را داشت ومردم آنجا پشم باف بودند واز دسترنج 

آن مال وافر به دولت تحويل ميگرديد، وی می افزايد که، پنجوائی شهری 

بسيارمستحکم بود ومسجدی نيکو داشت واهالی آن از رودخانه آب برمی 

مروز مشکل است محل واما نسبت به تعيين موقعيت شهر ميگويد: ا 2داشتند.

صحيح پنجوائی را معين کرد. فقط همينقدر ميدانيم که برسر راه بست و در 

چهارمنزلی اين آخری واقع بود ودر آنجا راه دوشاخه ميشد: راهی بطرف 

منزل به غزنه ميرسيد وراه ديگر  12شمال]شمالشرق[ ميرفت وپس از طی 

منزل به سيبی بطرف شرق )جنوب شرق(ميرفت وپس از گذشتن از شش 

۳ )مرکز بلوچستان( ميرسيد.
 

                                                 
1
 103حدود العالم من المشرق الی المغرب،چاپ دکترمنوچهرستوده،ص  - 

2
 3۷1ش تهران،ص 133۷ریخی خالفت شرقی،ترمحمودعرفان، چاپ لسترانج، جغرافیای تا - 

3
  همان اثر، همانجا - 
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ظاهراً پنجوائی با شهر موجوده قندهار مسافت زيادی نداشته است. 

پوهاند ميرحسين شاه ،سابق استاد پوهنتون کابل نوشته است که، 

شهرپنجوائی وذکر آبادانی اين شهر در اوايل ظهور اسالم تا دورۀ غوری 

بحيث جای مهمی در ايالت اراکوزيا  هاست. قبل از اسالم ذکری از پنجوائی

يا ساتراپی درنگيانا بعمل نيامده و بعد از غوری ها نيز از اهميت پنجوائی 

کاسته ميشود وقندهار بيشتر شهرت پيدا ميکند. دليلی هم برای اثبات اين ادعا 

موجود است وآن اينکه پنجوائی برسر راه بست وغزنه واقع بوده وکاروان 

غرب به غزنه و از آنجا به هند ميرسانيده، عالءالدين های تجارت را از 

هجری به بست حمله ميکند وآنرا ويران ميسازد.  ۵۴۵جهانسوز، بسال 

باويرانی بست خط ارتباط تجارت بين آن شهر وپنجوائی برهم ميخورد و از 

آن تاريخ به بعد شهراخيرالذکر اهميت خود را می بازد و قندهار در 

رميگردد. بنابرين عصر ترقی وعظمت پنجوائی را مجاورت آن معروف ت

  1 ميتوانيم بين اوايل ظهور اسالم و دورۀ عالءالدين جهانسوز محدود کنيم.

در هرحال، تا جائيکه از نوشته های جغرافيه نويسان اسالمی برمی 

آيد شهر پنجوائی مدتها وبلکه قرنها مرکز مهم ارتباطی بين سيستان 

هم مرکز تجارت وتبادل امتعه اين سه نقطه بوده وبلوچستان وغزنه وشايد

است. خرابه های اين شهر امروزدر طرف چپ کسی که از قندهار به 

پنجوائی ميرود، بفاصله چندصد قدم از مرکز ولسوالی پنجوائی  بصورت 

 تپه محاط به خندق آب به مشاهده می رسد.

 

 کوهژ، کوهتیز= ُکوهک:

اقليمی است وقصبه آنرا پنجوائی جيهانی واصطخری گويند: رخج، نام 

گويند ويکی ازشهرهای رخج کهک است)که دريک منزلی غرب پنجوائی 

عامه مردم آن پشم فروش اند واز آن برای بيت المال، مال   2 قرارداشت.(

زيادی ميرسد. مردم اين نواحی از لحاظ غله خيلی در وسعت اند. ورخج در 

                                                 
1
  همان اثر، همانجا - 

2
 3مجله آریانا سال هجدهم، شماره پنجم، ص  - 
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الم در توصيف همين شهرگويد: صاحب حدود الع  1 غايت حاصلخيزی است.

  2 شهری با نعمت وکشت است واز وی نمک خيزد.

دريک منزلی پنجوائی برسرراه  سيبی شهر"بکرواذ= بکراباد" که 

قرارداشت،   ۳اصطخری وابن حوقل آنرا بصورت تکين آباد ضبط نموده اند

بارتولد   4 بکراباد شهری بزرگ دارای مسجدی در بازاربود.

فيه نويسان قرن دهم دريک منزلی شمال پنجوائی شهرديگری  مينويسد:جغرا

که ظاراً همان تگين اباد  5 را بنام"تگين اباد" برسر راه غزنه سراغ ميدهند.

اصطخری وابن حوقل تواند بود، زيرا در نقشه های قديم جای آنرا درشمال 

  6 شرق پنجوائی برسر راه غزنه معين کرده اند.

د که "تگين اباد" بايستی در محل کشکنخود پوهاندحبيبی حدس ميزنن

)ميوندحاليه( واقع بوده باشد. شهر تگين آباد)يا تکناباد( ظاهراً از عصر 

هجری  ۴21سلطان محمود آغاز ميگردد و پس از آنکه سلطان محمود در

در عزنه چشم از جهان پوشيد، فرزندش اميرمحمد بجای وی می نشيند وبا 

آيد. دراين جاست که بزرگان به هواداری  لشکر پدر به تگين اباد می

مسعود، اميرمحمد را درقلعه "کوهتيز"يا "کوهژ" که جايی در حوالی تکين 

  ۷ اباد وغالباً مشرف برشارستان بود، توقيف کردند.

قلعه اخيرالذکرپيش ازعصرغزنويان نيز صاحب  نام ونشان بوده، 

هجری ازاين قلعه  2۵2 چنانکه مؤلف نا معلوم تاريخ سيستان در وقايع سال

صالح بن حجرعاصی شد برخذ، يعقوب »به اسم "کوهژ" نام برده گويد: 

بحرب صالح رفت... صالح بقلعه کوهژ بود هيچ خبر نداشت تا يعقوب 

پيرامن قلعه فرو گرفت، پس چند روز حرب صعب کردند چون صالح 

  ۸ «]متيقن[ شد که قلعه بخواهد ستد، خويشتن را بکشت....

                                                 
1
 3۷1جغرافیای تاریخی خالفت شرقی،ص  - 

2
 ۶۶، اشکال عالم جیهانی، ص 19۶اضطخری، - 

3
 10۴حدود العالم، ص  - 

4
،دریک منزلی شمال پنجوائی بجای "تگین آباد" نام (1۵۸بعد،ابن حوقل) ص ب19۸اصطخری،ص  - 

 ."بکراباد" را که اصالً دریک منزلی جنوب پنجوائی واقع بود،نام می برد
5
 12۶بارتولد، جغرافیای تاریخی ایران،ص  - 

6
 3۷1جغرافیای تاریخی خالفت شرقی،ص  - 

7
 .شودافغانستان بعد از اسالم، نقشه خراسان دیده  - 

8
 پوهاند حبیبی، مقاله "تگین ابادکجابود؟" مجله آریانا، سال پنجم، شماره ششم - 
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م بهاردر حواشی تاريخ سيستان تذکر ميدهد که "کوهژ" دراصل مرحو

"کوهيژک" است، يعنی "ُکهک" ودرفارسی از دو امالی ديگر آن بصحت 

  1 نزديکتر است."

مگرامروز بنام ُکهک)ياکوهک( جايی مشهوری درغرب کندهار 

برکرانه های ارغنداب در ولسوالی پنجوائی موجود است. پس منظور از 

يز، واشکال ديگراين نام، همانا همين کوهک است.واشکال کوهژ وکوهت

 ديگر اين نام از سهو کاتبان منشاءگرفته است.

 

 اراکوزیا،الرخج،ُرخذ )کندهار=گندهارا(:

ى هاى سرسبزو حاصلخيز در جنوب  قندهار) کندهار(، يکى ازواد

غرب افغانستان است که مرکز آن در قرون وسطی "پنجوائی" ناميده ميشد. 

اسفانه هيچکدام از نويسندگان کتب مسالک مارا به قندهارنمی برند مت

ودرضمن کالم اصطخری وابن حوقل ازاين سرزمين نامی از قندهار برده 

نشده است. ممکن است پنجوائی در اوايل قرون وسطی جای قندهار را 

گرفته باشد، زيرا ياقوت حموی از آن شهر وصفی نکرده است ، ولی مجدداً 

شهر در دو مورد درتاريخ ظاهر می شود:نخست هنگامی که بدست  نام اين

مغول درنيمه قرن هفتم)اوايل قرن سيزدهم ميالدی( ويران ميشود، ودوم 

موقعی که بحکم تيمور لنگ در اواخر قرن هشتم هجری)چهاردهم ميالدی( 

 خراب گشت. 

«   Harauvatiهرااوواتی»قندهار درسنگ نبشته های هخامنشيان، بنام 

که اسم رودارغنداب است، ياد شده و مورخين يونانی نام  اين سرزمين را 

"اراکوزيا" نوشته اند ومتذکرشده اندکه اسکندر مقدونی دراينجا يک قشله 

"  Alxandria Arachosiaنظامی اعمارکرد و آنرا"اسکندريه اراکوزيا  

و"هرااو  2اوستا«" Haraxvatiناميد. اراکوزيا تلفظ يونانی همان "هراخواتی 

و"اراخوزيا"ی دوره   ۳سنگ نوشته های داريوش يکم«" Harauvatiواتی

                                                 
1
 20۸ -20۷تاریخ سیستان، ص  - 

2
 ،حاشیه20۸تاریخ سیستان، ص  - 

3
، باید عالوه کرد که امالی اوستائی این نام با ضبط سنسکریت 29۸، ص 2ابراهیم پورداود،یشتها،ج -  

 (2، ص 3، شماره 20تطبیق است)رک: مجله آریانا، سال  آن بصورت"سراسواتی" قابل
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که ايزيدور خاراکسی درتعريف واليات پارتی آنرا   1 هخامنشی است.

ناميده و در قرون وسطی يکی از واليات ثروتمند وغنی   2"هندوستان سفيد"

 کشورما به حساب  می رفت.

و در زبان فارسی   ۳"رخـوت "در زبان پهلوی نام "اراکوزيا" را  

آنرا "ُرخــذ " و" رخد" گفته ونوشته اند وعربها همين کلمه " رخــوت" را به 

" الـــُرخـج" معرب کردند ودر اثار خود از آن بشکل "الرخج" نام برده اند. 

  4 مرکزکندهار "پنجوائی" بود که امروز يکی از ولسوالی های کندهار است.

ابر پژوهش های داکتر بليو،  در اصل از نام يکی واما نام کندهار،بن

از قبايل معروف پشتون که در حوزه سفلی رود کابل ازننگرهارتا پشاور و 

سند پراکنده بودند و هنديان آنها را "گنداری" يا "گندهاری" وسرزمين شان 

را"گندهارا" می ناميدند، گرفته شده است. يعنی پس از آنکه اين قبيله براثر 

اقوام ديگراز گندهارا مجبور به مهاجرت به حوزه ارغنداب وترنک هجوم 

  5 شده اند، خود را کندهاری وسرزمين خود را کندهار ناميده اند.

 درنوشته های هندی » اقتدارحسين صديقی دانشمند هندی مينويسد:   

 افغان «)اواغنا»پشتون فعلی( و«)پاکتوس»ويونانی باستان ازپشتونها به نام 

 يادشده است. فعلی(

ناميده وازجملۀ « پاکتوس»ق.م( آنها را 4۸6-426هرودت مورخ يونانی )

هنديانی که درکنار شهر » قبايل هندی به شمارآورده است. او مينويسد:

)پکتيکای کنونی( هستند، « پاکتويکا»کاسپاتوروس)پيشاور( وکشور 

کنند و روش درمقايسه با بقيه هنديان در شمال وهمسوبا بادشمال زندگی می 

  6 «زندگی آنها شبيه باختريهاست. آنها درميان هنديان جنگجوترين اند.

مرحوم کهزاد در بارۀ پکتها ميگويد: آن شاخۀ قبيلۀ پکتها که از 

بخدی)بلخ( به جنوب هندوکش فرود آمدند، در عصر ويدی در دره ها و 

                                                 
1
 همان منبع، همانجا - 

2
 1۵بهار، حواشی تاریخ سیستان، - 

3
  ۶0جغرافیای تاریخی بارتولد، ص  - 

4
  1۵تاریخ سیستان،ص - 

5
، 13۶۷، چاپ اکادمی علوم افغانستان،2سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها،از این قلم، ج - 

  ۴0۵ص
6
 226افغانستان، جنگ وسیاست، مجموعه مقاالت،چاپ تهران، ص - 
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جنگ ده دامنه های دوطرف سپينغر مستقر ومقيم شدند. سرودهای ريگويد در

قبيله و جاهای ديگر از ايشان نام می برد و در جلد دوم سرودهای ريگويد 

 -) توروهنی پشتو Turvayana« توروايانا»ازشاهان پکتها از جمله از

 شمشيرزن( وپيروزی او درجنگ با مخالفين اسم برده شده است. 

يا « پکتی»ق.م( از قوم 4۸6-42۵هرودوت مؤرخ يونانی )

« پکتيا»يا « پکتيکا»واز محل سکونت آنها در« ويسپکت»يا « پکتيس»

ذکرکرده است. بنابرروايت هرودوت چهار قبيله معروف بنامهای: 

با خصوصيات ذيل «  پکتيکا»گندهاری،اپاريتی ، ستاگيدی، و داديک، در 

 زندگانی داشتند.

: باشندگان گندهارا،درسر زمينی که از Gandhariگندهاريها   -1

را احتوا ميکرد، زندگی ميکردند. گندهاريها بارها ازحوزه  کابل تا درۀ سند

شرقی رود کابل به نقاط ديگرمهاجرت کرده اند. از آنجمله به حوزۀ رود 

)رودارغنداب( « Harauvatiهرااواتی »يا « Sarsavatiسراسواتی»

يعنی در وادی قندهار مهاجرت کردند. گندهاريها در آخرين مهاجرت خود 

، دراثر فتوحات کوشانيها ]کدفيزس دوم در اواخر قرن به حوزۀ ارغنداب

ميالدی[ ازباخترتا سند،  1۶۰-12۰-اول ميالدی و رويکار آمدن کنيشکا

از يادگارهای مهم بودا را با خود از اندوس عليا « Foفـو»کاسۀ آب 

 )پشاور( به وادی ارغنداب بردند.

ا است : يکی از کهن ترين اقوام کشورم Satagyddaستاگيديها -2

وبطليموس هردو از آن نام برده اند. هرودوت آنها را با « هرودوت»که 

گندهاريها مربوط وجزء يک واليت ميشماردوميگويد که ستاگيديها با اهالی 

ايشان در کوه « آندره برتلو»اراکوزی )کندهار(هم تماس داشتند.قرار نظر 

نی درآن آباد های پاروپاميزس وحوزه عليای هيرمند ونقطه ايکه حاال غز

 «است، بود وباش داشتند.

: قومی بوده که در دامنه های جنوبی Aparitaeاپاريتی ها -۳

درکتاب نژادهای افغانستان، ايشان را به استناد « بيلو»سپينغرمی زيستند. 

هرودت درعالقۀ پکتيا قرار ميدهد واين عالقه ايست که قسمت جنوبی 

ند در برميگيرد. بيلو درکتاب فوق وشرقی افغانستان را تا سواحل رود   س

« افريديها»ها ميداند و«اپريدی»ها را عبارت از همين« اپاريتی»الذکر خود
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امروز يکی ازقبايل بزرگ ومعروف پشتون است که در دوطرف دره خيبر 

ولی کانديدای اکادميسين مرحوم نوميالی که مطالعات وسيعی  1زندگی دارند. 

داشت ميگفت که تا کنون قبيله داديک ، در در مورد نژادهای افغانستان 

کاکرستان پشين در آنسوی خط ديورند با همين نام زندگی ميکنند وبه زبان 

 پشتو صحبت ميکنند.

داکتر"بليو" محقق نامدار انگليس که کتابهای زيادی در مورد مردم 

وقبايل افغانستان نوشته، در مورد ريشه نام قندهار اشاره ميکند وميگويد که 

در قرون پنجم وششم ميالدی، براثر هجوم اقوام سکائی، يک مهاجرت عظيم 

کتلوی درهند صورت گرفت.کتله مهاجرين هندی که ازاندوس) سند(  به 

وادی هلمند مهاجرت کردند دارای مذهب بودائی بودند، آنها از ترس تهاجم 

سکائی ها منطقه بومی خود را گذاشته وفقط مقدس ترين اثرمعنوی خود 

-س-عنی "ظرف آب بودا" را باخود آوردند.اين اثر)يک ديگ سنگی بزرگي

من آنرا دريک زيارت  1۸۷2( برنگ سبز تيره ومارپيچ شکلی است که در

 کوچک گمنام اسالمی که در چندقدمی خرابه های شهر کهنه کندهار

 قرارداشت ديده ام.

ر بليو می افزايد: مهاجرين هندی که از اندوس مهاجرت نموده ود 

هلمندمسکن گزين شدند، توسط مورخين يونانی بنام گنداری وايالت آنها 

گنداريا ياد دشده است.نويسندگان هندو، آنها را گندهاری وايالت شانرا 

گندهارا ناميده اند.اين مهاجرين قديمی نه تنها نام گندهار يا کندهار و يا 

کردند، بلکه  کندهارا  را به مرکز جديد سکونت خويش دادند وفرمانروائی

درحقيقت پس از ده قرن يک مستعمره قوی را دوباره بخانه اولی ايشان 

فرستادند. اين مهاجرين برگشتی که کامال غافل از مادر وطن خويش و 

تجديد شده بواسطه اسالم بودند باهم قومان خود وديگران يک سان عمل 

  2 قراردادند.نموده وبدون تفاوت آنها رامنحيث کافران وهندوها مورد طعن 

در رابطه به اين تذکر داکتر"بليو"ميخواهم بگويم که اقوام سکائی 

ق.م( پس از آنکه جلو پيشروی آنها را پارتها در 12۴ -12۸درسالهای )

                                                 
1
 9۷،100-91، صفحات 1کهزاد: تاریخ افغانستان،ج - 

2
 داکتربیلو، نژادهای افغانستان، ترجمه سهیل سبزواری،سایت آریائی - 
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خراسان گرفتند، به "درنگيانا" وارد شدند و نام خود را به آن سرزمين دادند 

وايان سکائی ،تقريباً ساکستان، سجستان ، سيستان( ياد شد. حکمر»که بنام 

و  هفتاد سال در جنوب هندوکش از سيستان و اراکوزيا واز آنجا تا تاکسيال 

موئيس »پشاور و پنجاب حکمروائی نمودند و اولين شاه از اين خاندان 

ق.م(ناميده ميشد و در  ۴۰-۴۵ق.م( و آخرين آن ازيليرس )حدود  12۰-۷2

هلوی درسيستان نام آور ترين شاه دنباله اين سالله، از ميان خاندان سورن پ

م( است که  ۴۸ -1۹)دوران حکومت « گندوفار»نيمه سکائی و نيمه پارتی 

از ارغنداب تا پشاور و پنجاب حکومت ميکرد. اين شخص معاصر کجوله 

 م(، رئيس خاندان کوشانی های بزرگ است. ۷۰-۴۰کدفيزس)

اه با ظهور کوشانيهای بزرگ وبخصوص روی کارآمدن کنيشکا)ش

گندهارا( وفتوحات شان برشمال هند در اواخرقرن اول ميالدی، گليم قدرت 

  1 سکائيها در هند جمع گرديد.

قرن های پنجم وششم ميالدی زمان عروج هفتاليان در جنوب هندوکش 

از کابل تا سيستان وپشاور است. بوسورت، به ارتباط قدرت هفتاليان در 

پيش از آمدن اسالم به افغانستان  جنوب هندوکش ميگويد: "کمابيش يک سده

 -۴۹۰برخی فرمانروايان هپتالی جنوب هندوکش مانند تورامانا )حدود 

م ( قدرت بزرگی درشمال هند ساخته ۵۴۴ -۵1۵م( و مهيراکوال)حدود۵1۵

بودند. رفته رفته چنگ اندازی به شمال هند سست شد و در سراشيبی زوال 

ندوکش فرمانروا يان هپتالی به قرارگرفت، امادربخشهای جنوب و مشرق ه

صورت امرای محلی به زندگی خود ادامه دادند و چنانکه ديده ايم اين 

  2 اميران لقب زنبيل )يارتبيل( داشتند."

بنابرين درقرنهای پنجم وششم ميالدی اقوام سکائی اصالً هيچگونه 

د قدرت وشهرتی  در شمال هند  نداشتند.و می بايستی به تحقيق مرحوم کهزا

توجه داشت که به استناد نوشته های هردوت، ميگويد: چهار قبيله معروف 

گندهاری،اپاريتی ، ستاگيدی، و داديک در وادی ها و دره های جنوب 

پاروپاميزاد يعنی در جنوب وادی غزنی تا پشاور سکونت داشته اند. واز 

                                                 
1
 ، فصل های هفتم وهشتم2کهزاد:تاریخ افغانستان،ج - 

2
 ۷۸تهران، ص 13۷4بوسورت،تاریخ سیستان،  - 
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جوم جمله "گندهاريها"  درحوالی پشاورتا سند زندگی ميکردند که  دراثر ه

کوشانيها در قرن اول ميالدی عده يی از مردم گندهارا از سند و پشاور به 

وادی ارغنداب مهاجرت کردند وکاسه" آب بودا" را هم با خود به کندهار 

  1 آوردند.

بدين حساب نام قندهار، برگرفته از نام گندهارا است که اعراب   

ن امال تا امروز درمتون آنرامعرب کرده وبگونه قندهار تلفظ نمودند و به همي

عربی وفارسی و پشتو ديده ميشود. به نظرمن صورت درست امالی اين 

کلمه "کندهار" است ونويسندگان ما می بايستی اسم قندهار را، بشکل کندهار 

که به اصل وريشه نام "گندهارا" نزديک تراست، بنويسند،زيرا مردم بومی 

کنند نه بصورت قندهار،از اين نيزکلمه قندهار را بشکل"کندهار" تلفظ مي

 لحاظ بهتراست شکل کندهار را مرجح دانست.
 

 اوالف کارو چی میگوید؟

" محقق انگليسی ميگويد، سوال اساسی Olaf Caroe"اوالف کارو

 اينست که نام واليت جنوبی افغانستان)کندهار( چگونه پيدا شد؟

ر کارو،خودجواب ميدهد که: دراين هيچ شک نيست که کندهار عص

محمودعزنوی در قرن يازدهم ميالدی که البيرونی از آن ياد ميکند، گندهارا 

) پشاور امروزی( است نه شهر موجوده قندهار که شکل عربی شده گندهارا 

است. کارو، می افزايد که در آثارتمام نويسندگان مسلمان ذکراين شهر ديده 

هميت  قابل توجهی نميشود. واگر شهر قندهار موجود هم بوده باشد مگر از ا

 برخوردارنبوده است.

را تکرار ميکندکه به عقيده او، کندهار  Bellewکاروسپس گفتۀ بيلو

توسط مهاجرين  گندهارا ساخته شده که از دست تهاجم بيگانگان مجبور به 

هرودتس Gandarioiفرار و به قندهارآمده مسکون شده بودند. گنداريوی 

مهاجمينی که اينها را از سرزمين شان فراری نام خود را به اين منطقه دادند.

( بودند. بيلومهاجرت اينها را اويل Seythsساختند بقول هرودتس سيتها)

قرنهای پنجم وششم ميالدی ميداند.ازاين معلوم ميشود که اينها هونهای سفيد 

                                                 
1
 100،ص 1کهزاد،تاریخ افغانستان، ج - 
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بودند. بگفته بيلو اين مهاجرين نه تنها نام خود را به مستعمره جديد دادند، 

قرن بعديک قوت استعماری را به زادگاه اصلی خود فرستادند.آنهای بلکه ده 

که به زادگاه اصلی برگشته بودند، دردوران تبعيد پس از قبول اسالم زادگاه 

اصلی را فراموش کرده بودند. برمبنای همين حرکت بيلو تئوری خود را 

 استوار کرده است.

ه حيث يک فاکت کارو ميگويدکه: پافشاروتأکيد بيلو براين نظريه ب

تاريخی قابل قبول نيست. فرضيه مهاجرتهای قديمی اقوام بوسيله سکا ها با 

اسناد ونوشته های کتبی تائيد نشده اند،  بلکه  يک فرضيه ايست که از لحاظ  

ارتباط دو "قندهار" طرح شده است. دايرة المعارف اسالمی از اين تئوری 

يقات صورت بگيرد.متن کنونی ياد وتاکيد ميکند که بايستی روی آن تحق

درموردکندهار، نظرقبلی را که ميگويد، کندهاررا اسکندر ساخته است 

" است،رد ميکند. Alxandria Arachosiaونامش اسکندريه اراکوزيه"

برای تائيد اين نظر شواهدی دردست نيست  واينهم درست به نظرنميرسد که 

تن چنين ادامه می يابد:" يکی کندهار نام خود را از اسکندريه گرفته باشد. م

دانستن اين]قندهار[ با گندهارا، واقع در مصب رودخانه کابل که پايتخت 

قديمی هندوشاهان بود، منطقی معلوم نميشود. قندهار تذکره نويسان عربی 

شکل معرب اين نام)گندهارا( است.کندهار متذکره مسعودی والبيرونی با 

 کندهار موجوده هيچ ارتباطی ندارد.

دراينجا برای تائيد نظربيلو يک دليل خوب موجود است بدين معنی  

که هنگامی که ازگندهارا مردم مجبور به مهاجرت به سرزمين جديد شدند، 

نام گندهارا را باخود بردند. اين مهاجرت درقرن پنجم ميالدی صورت گرفته 

بود و آن هنگامی است که يفتليها گندهارا را متصرف شدند وسياح 

ميالدی به آنجا سفرکرده بود و به اين  ۵2۰ائی"سنگ يون" در سال چين

موضوع اشاره کرده است. کچکول بودا که در زيارت سلطان ويس 

نگهداشته ميشد، احتمال دارد که توسط کدام صوفی ( 1۸۷2قندهار)تاسال 

در همان  1۸۷2بودائی مهاجر به اينجا آورده شده باشد. بيلو اين کاسه را در 

  1 ديده بودکه بعدها به موزيم کابل انتقال داده شد.زيارت 

                                                 
1
 200۷چاپ پشاور2۶2-2۶1پشتانه، ترجمه پشتو از جنرال شیرمحمدکریمی،ص - 
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کارو، ادامه ميدهد:مورخين عربی دوره اسالمی از کندهار تذکر نداده 

اند وبرای پخش اسالم مرکزفاتحين عرب، زرنج پايتخت سجستان) سيستان( 

بود. در قرن نهم ميالدی بست، يکی از شهرهای مهم دودمان صفاری بود. 

عهد غزنوی هم ديده نميشود وحقيقت اينست که کندهار  قندهار در اسناد

متذکره البيرونی همان گندهارا]واقع در مصب رودخانه کابل[ است. شهر 

عالء الدين جهانسوز بست را  11۵۰قندهار بعد از آن ساخته شد که درسال 

با خاک برابر کرد. قندهار در عهدحکمرانی آل کرت از دست نشاندگان 

ميالدی فتح شد. بعداً از طرف  12۸1قمری/ ۶۸۰چغتائی، در سال

تيمورلنگ تسخيرگرديد وبه نواسه او پيرمحمد تعلق گرفت. سپس جزوقلمرو 

م( شد.سلطان حسين بايقرا خودش مغول 1۵۰۵ -1۴۳۸سلطان حسين بايقرا)

وپسرعموی بابربود. درزمان سلطان حسين بايقرا برای اولين بار نام قندهار 

د. بعد از مرگ سلطان حسين بايقرا کندهاربازهم در مسکوکات ظاهرگردي

در دست خاندان تيموری باقی ماند،مگر ازسه سمت مورد تهديد قرارگرفت. 

شيبک خان از ازبکان ماوراء النهر،شاه اسماعيل صفوی از ايران و بابر 

  1 درکابل، هريک ميخواستند کندهار را درتصرف خود داشته باشند.

ميالدى، قندهار را از  152۰هند درسال بابُر قبل ازلشکرکشى به

چنگ شاه بيک و محمدمقيم ارغون بدرآورد و پسر خود کامران ميرزا را به 

حکومت آن گماشت، اما ديرى نگذشت که سام ميرزا صفوى)حاکم هرات( 

براى تصرف قندهار لشکرآراست و آن شهر را به  152۰در همان سال 

ابر سام ميرزا به مقاومت پرداخت و محاصره کشيد، اما کامران ميرزا در بر

محاصره سام ميرزا را درهم شکست، و سام ميرزا مجبور به عقب گرد شد 

ولی همايون پسروجانشين   2 و به سيستان رفت و از آنجا بهرات بازگشت.

بابُر قندهار را در بدل مساعدت دولت صفوى براى استرداد سلطنت دهلى 

به دولت ايران واگذار شد. قشون م 1544ازدست سوريان افغان درسال 

صفوى بسرکردگى شهزاده مراد قندهار را تسليم گرفتند، مگرشهزاده بزودى 

پس از يک سال درقندهار درگذشت و همايون قندهاررا به بيرم خان سپرد و 

 (.1545سپاه ايران را رخصت داد)

                                                 
1
 2۶۴همان منبع، ص - 

2
 ،پشاور، فصل دوم 200۵رستاخیز قندهار،از این قلم،چاپ  - 
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اما آرزوى الحاق آن هرگز از دل دولت صفوى بيرون نشد و مجدداً 

م 1556تصرف آن لشکرفرستادند. شاه طهماسب اول در سال براى 

ق قندهار را ازمغوالن هند گرفت ولى اکبر، پادشاه هند، آنجا را ۹64=

دوباره در همان سال ازايران پس گرفت. شاه عباس اول، 

ق ، آن ايالت را از جهانگير، امپراطور هند گرفت، اما 1۰۳2م=1622در

( دوباره آنجا را به تصرف آورد. در م16۳۸جهانگير شانزده سال بعد )

ق( شاه عباس دوم ،با پنجاه هزار سپاهى بار ديگر آن ايالت 1۰5۸م)164۸

را مسخرکرد و بست و زمينداور را هم الحاق نمود. شاه صفوى ده هزار 

سپاهى به قيادت مهراب خان در شهر قندهار گذاشت و خود از راه فراه و 

 1121م =1۷۰۹شت. پس از آن تا هرات به مشهد و بعد اصفهان برگ

هقمری در دست صفويان ايران باقى ماند و ديگر شاهان هند بر آن دست 

  1 نيافتند.

ميالدی که ميرويس خان استقالل قندهار 1۷۰۹تا  1۵2۰بدينسان از 

را اعالم نمود، قندهار مدت پنجاه سال درتحت تصرف پادشاهان دهلی، 

لت صفوی ايران باقی ماند. ومدت يکصدوسی سال درتحت اختيار دو

ميالدی احمدشاه ابدالی بحيث پادشاه افغانستان  در شهر  1۷۴۷ودرسال 

قندهار برگزيده شد وتا مرگ آن پادشاه مدبر قندهار به حيث پايتخت 

 افغانستان از شأن وشوکت فراوانی برخودار بود.  

 

 بالس :

و والشتان هم جغرافيه نويسان قديم ناحيه بالس را كه با امالي بالش 

آمده و در جنوب کويته موقعيت دارد و بيهقي آنرا در رديف مكران و 

نيز جزو ايالت سيستان اوايل اسالم و قرون  2 قصدار طوران ضبط كرده

                                                 
1
 ح 95لکهارت، انقراض سلسله صفویه، ص - 

2
اید بود كه این بالس )= والس = والشتان = والستان ( ملتفت ب 294تاریخ بیهقي چاپ تهران، ص  - 

غیر از بالشتان یا والشتان تاریخي غور است. چنانكه ابوالحسن علي بن زید بیهقي معروف به ابن فندق 

نیز در نواحي بست از محلي بنام والشتان نام مي برد كه مركز آن دیهي بنام سیوار بوده است.) تعلیثات پته 

همچنان منهاج السراج جوزجاني هم والشتان را از جمله غور شمرده و پس از آنكه آنرا (  221خزانه ص 

بدو قسمت سفلي و علیا جدا مي نماید، گوید اهالي آنجا در عصر امیر سوري مسلمان نبودند.) طبقات 

  .( 221بحواله پته خزانه، ص  1۸1ص  1ناصري، ج 
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وسطي قلمداد نموده اند.اين مطلب راحتي در نقشه هاي قديم كتب مسالك نيز 

  1مي توان مشاهده كرد.

بالس ناحيتي است اندر ميان بيابان جاي مولف حدود العالم مي نويسد : 

بسيار كشت و برزوكم نعمت است و اندروي شهرهاست چون سفنجاوي 

  2 كوشك قصر ، سيوي و مستقر امير شهر كوشك است .

ابن حوقل اسم اين محل را باشين ضبظ نموده گويد: بالش نام ناحيه اي 

ي نشيند است و حاكم نشين آن سيوي است ليكن والي آنجا در قصر م

  ۳ اسفنجاي بزرگتر از قصر است .

و چنان مي   4 روايت اصطخري نيز با روايات باال مطابقت دارد.

نمايد كه كرسي اين ناحيه شهر سيبي بود كه آنرا سيوي و سيوه نيز نوشته اند 

ناحيه عاد تاً در قصر اقامت داشت قصر شهر چه ئي بود « و فرمانرواي آ

اي يا سفنجوي كه دومين شهر آن ناحيه بشمار در يك فرسخي مقابل اسفنج

مي آيد اما محل صحيح آن معلوم نيست و فقط مي دانيم كه در دو منزلي 

  5 شمال سيبي بر سر راه پنجوايي قرار داشته است .

لسترنج مي نويسد شهر مستنگ بامستنج را اصطخري و مقدسي هر 

دو صد دهكده دارد. ولي دو اسم برده اند و مقدسي درباره آن گويد: دو هزار 

  6 هيچ گونه تفصيلي بيش از اين بدست نرسيده .

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
واشكال  ۷و جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي نقشه  6رجوع شود به صورت االرض ابن حوقل، نقشه  - 

 .العالم جیهاني نقشه سیستان
2
 104حدود العالم چاپ دكتر ستوده ص  - 

3
   551صورت االرض ابن حوقل  - 

4
 ببعد 196اصطخري ، مسالك و ممالك ص  - 

5
  3۷3جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ص  - 

6
  3۷3جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ص  - 
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 فصل دوم

 

 اوضاع سیاسی  بُـسـت در قرون نخستین اسالمی

 

 

 عیاران،یک گروه مؤثر در تاریخ سیستان:

زرنگ دومین شهر مهم سیستان بشمار میرفت  شهربست درمشرق

مستقر در زرنج ویا  ومیتوانست دشواري های خاصی برای عربهای

قلمروزنبیل شاهان
1

پیش آورد. این شهراز نقطه نظرسوق الجیشی وکنترول 

برقلمرو زنبیلها ، جایگاه مناسبی برای استقرار یک قرارگاه نظامی نیرومند 

از سپاهیان عرب پنداشته میشد. به همین خاطربود که بست در عهد حکومت 

اندهان عربی در آمد. افزون اموی به حیث قرارگاهی نیرومند نظامی فرم

برآن داوطلبان جهادی یا غازیان محلی برای تاخت وتاز برقلمرو زنبیل 

درآنجا گرد می آمدند و همراه بالشکرهای عربی گاه گاهی برقلمرو زنبیل می 

تاختند وتا غزنه و کابل پیشروی میکردند. دریکی دو مورد زنبیل ها دست به 

نج پیش رفتتند وموقعیت اعراب را در این ضد حمله زدند، و تا بُست و زر

 نواحی دستخوش خطر کلی ساختند. 

افزون برآن، بست یکی از کانون های پرجوشش قیامهای عیاران  

برضد استبداد حکام خود کامۀ عربی واموی وعباسی  نیزبود. بنابرین 

                                                 
1

، معتقد است که: پیدا شدن این لقب)زنبیل یا رتبیل( در دوره های دیرپایی وسورت، محقق انگلیسیب -

ازخالفت معاویه تا هارون الرشید و روزگار امرای نخستین صفاری نشان میدهد که "زنبیل" یا 

ً لقب سلسله پادشاهی بوده نه نام شخصی. با اینهمه شکل دقیق این لقب تا انداز ه ای مبهم "رتبیل"قطعا

 ۷9، ۷۸)سیستان، از آمدن اعراب تا برآمدن صفاریان( ، ترجمه حسن انوشه ، ص .است
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نمیتوان تاریخ نهضت های ملی وضد استبدادی خراسان وسیستان را در سده 

خستین پس از اسالم بدون مطالعه تاریخ بست وتقش بستیان دراین های ن

 نهضت ها کامل دانست و یا اهمیت آن را دراین نهضت ها دست کم گرفت. 

از عهد خالفت بنی امیه تا پایان دورة سلجوقیان قشر مهمی از جامعه 

 تشکیل میدادند. دنباله این سلسله در عهد مغول به تشکیل«   عیاران»شهری را 

و به « فتیان»که اعضای آنها را به تازی « فتوت  » سازمان نیرومندی بنام 

آنجامید که در راس شان در دوره های مغول  میگفتند « جوانمردان» فارسی 

پیشه وران و صنعتگران و  بزرگان تصوف قرار داشتند و اعضای آن را 

  اقشار مختلف عوام الناس تشکیل می دادند .

ومت اسالمی و طاهریان، صفاریان و سامانیان در دوره های حک  

کشاورزانی که زمین خود را از دست داده بودند و یا  وغزنویان و سلجوقیان 

رونقی نداشت ، به شهرها رو می آوردند  پیشه ورانی که در دهات پیشۀ آنها 

دسته های  و در زمزة عوام الناس شهری در می آمدند. در آغاز از این گروه 

ی جهاد با کفار ) یا مقابله باظلم و اجحاف عمال حکومت ( بوجود مسلح برا

میگفتند. بعد ها در هدف و تشکیالت این گروه « المطوعه » آمد که آنرا  می 

 تحولی رونما شد. 

عیاران از همان آغاز حکومت اسالمی در سرزمین های خراسان  

اف آن نفوذ و مانند، بلخ، مرو، هرات، قهستان و سیستان و روستاهای اطر 

داشتند که همواره در برابر زورگویی عمال خالفت به مبارزه  قدرت زیاد 

اقدامات قاطعانه این گروه بود که سر انجام تحت  برمی خاسته اند و در نتیجه 

قیامت یعقوب لیث صفار که خود یکی از عیاران سیستان و از تۀ طبقۀ پیشه 

او را چون سندانی استوار و  گری ،و کورۀ روی وران کم درآمد برخاسته بود 

محکم و پر اراده و مصمم بار آورده بود ، بیرق استقالل ملی 

    سیستان،خراسان و ایران در برابر سلطۀ جابرانه بغداد به اهتزار در آمد. 

تاریخ سیستان و خراسان زمین در دوره های قبل و بعد از یعقوب لیث، پر از 

جونمردان این مرز و بوم است.و فداکاری عیاران و  مبارزات 
 1

  

                                                 
1

کابل ،  1362خراسان قرون وسطی ،  محمد اعظم سیستانی ، مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی در  - 

 469 - 46۸ص 
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عیار و »مرحوم بهار در مورد مسلک عیاری و عیار پیشگی میگویند:

عیار پیشگی درخراسان زمین عنوان خاصی داشته است و عیاران مانند 

اند و در شهرهای بزرگ این  هایی داشته احزاب سیاسی امروز، سازمان

که جامۀ خاص داشته و « سرهنگ»اند بنام  ها دارای رؤسای بوده  سازمان

آداب و رسوم آنان مخصوص بخودشان بوده است و اصل کارشان به 

بوده و از جان گذشتگی و فداکاری در راه دوست و طلب حق « جوانمردی»

و جستجوی حقیقت و ترک تعصب و دستگیری از خلق وحمایت از مظلوم و 

ً بی فروع دیانات و  عالقگی به اصول یا عدم اندیشه از مرگ و قتل و احیانا

 مذاهب و غیره نیز در این فرقه شهرت داشته است. 

عیاران در نهضت های ملی آزادی خواهی خراسان زمین نقش فعال    

سیستان این گروه توانستند قدرت سیاسی را بدست  داشته و بخصوص در 

)افغانستان( و ایران از سلطه پیدادگرانۀ  گرفته برای نجات و رهایی سراسر 

 ت عباسی تالش و پیکار کند.خالف

کتاب )حماسۀ قیامها(از مؤلف این اثر دراین زمینه اطالعات 

 ومعلومات بیشتری میدهد.

 

 نخستین طغیان مردم بست:

میالدی( درعهد خلیفه سوم اسالم، لشکری از  ۶۵0هجری ) 30درسال

اعراب شمشیرکش بسرکردگی ربیع بن زیاد الحارثی به سیستان فرو ریختند 

تانیان دست به دفاع زدند و پس از نبردی خونین و دادن کشته های و سیس

بسیار از هردو طرف سرانجام راضی به صلح گردیدند. ایران بن رستم 

مرزبان سیستان برای صلح حاضرگردید و مواد صلح را بدین شرح 

هر سال از سیستان هزار هزار درهم )یک میلیون( بدهد »امضاکرد که 

مسال هزار وصیف)غالم نابالغ( بخرم وبدست هریک جام امیرالمؤمنین را وا

زرین و بفرستم هدیه، وعهدها برین جمله بکردند وخطها بدادند و ربیع از 

«آنجا برخاست و بقصبه اندرشد ایمن.
 1

  

                                                 
1

 ۸2تاریخ سیستان ، چاپ بهار ص   - 
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توانستند چنین باج گزافی راهرساله   طبیعی است که مردم سیستان نمی

اد این قرارداد شدیداً اعتراض کردند بپردازند. بنابرین ابتدا مردمان بُست با مو

وحرب کردند و گفتند ما صلح می نکنیم، آخر »و از اجرای آن سرباز زدند 

از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و بدرگاه امیر المؤمنین 

« )عثمان( افتادند.
1

بقول بالذری، ربیع چهل هزار برده ازمردم بست گرفت   

ان فرستاد و در مدت دوسال ونیم اقامت خود در سیستان تا وهمه را به عربست

توانست مردم را غارت نمود.
 2

همینکه ربیع از بست به عزم فارس نزد   

عبدهللا بن عامر حرکت کرد، مردم سیستان )زرنج( نیزدست به عصیان زدند 

وعامل ربیع را ازشهرو دیارخود بیرون کردند.
 3

  

ن مردم سیستان مطلع شد،به مرکز عبدهللا بن عامر،وقتی ازعصیا 

میالدی( ۶۵3هـ ) 33ء سوم در سال  خالفت گزارش داد و بدستور خلیفه

عبدالرحمن بن سُمره را به سیستان فرستاد. ابن ســـمــره نیز بالشکری از 

اعراب خون ریز، در یکی از جشن های سال که مردم مصروف شادی 

بن رستم را در شهر زرنج وشادمانی بودند، به سیستان رسید و ایران 

درمحاصره کشید و مرزبان سیستان را مجبور ساخت تا دوچند حق 

الصلح)باج وجزیه( را که سه سال قبل با ربیع بن زیاد امضاکرده بود، به او 

بپردازد. ایران بن رستم نیزمجبورشد دربدل دوهزار هزار)دوملیون( درهم و 

ح نماید.دوهزاروصیف )برده نابالغ( باعبدالرحمن صل
 4

  

عبدالرحمن بعد از این برکش و بست و بعد از کشتار بیدریغ مردم  

«)= زور» سرکش آن سامان به زمینداور تاخت و در زمینداور بت معروف 

سور = سون = خورشید( را در زمینداورکه گویند از طالی سرخ و چشمانش 

ج )قندهار( لشکر کشید  ورخج )قندهار(  از یاقوت بود برکند واز انجا بر ُرّخِ

رابگشود وتا زابل)غزنین(پیشروی کرد و مال وغنیمت فراوان تصرف نمود. 

هجری چون خلیفه سوم درمدینه کشته شد و خالفت به علی رسید،  3۵درسال 

ابن َسُمره با غنایم وثروت فراوانی که در این لشکرکشیها از نواحی مختلف 

                                                 
1

   ۸2تاریخ سیستان ،ص  - 
2

 2۷1-2۷0، ترجمه فارسی ص ۴01فتوح البلدان ، طبع قاهره ص  بالذری، - 
3

 ۵،حاشیه  ۸2تاریخ سیستان ،ص  - 
4

 2۷0، ترجمه فارسی، ص ۴01(، بالذری، ص۵)ح۸3تاریخ سیستان ، ص  - 
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وامیر بن احمد یشکری را به  لخالفه رفت سیستان بدست آورده بود،  به دارا

نیابت خود به سیستان گذاشت، ولی مردم زرنج دوباره بشوریدند وعامل 

عربی را از شهر خود بیرون راندند.
 1

  

هجری  3۶اوضاع سیستان همچنان نا آرام وآشفته بود، تا آنکه در سال 

باز همان سردارشمشیرکش عرب یعنی عبدالرحمن بن سمره از طرف 

بن ابوسفیان )هنگام جریان جنگ صفین( بحیث والی سیستان امیرمعاویه 

فرستاده شد. ابن َسُمره این بار با جمعی از فرماندهان عربی و فقهای اسالمی 

خواهی نخواهی ورود او را استقبال کردند. وارد سیستان گردید. مردم
 2

 

 3۶ابن سمره بعد از اندک مدتی در سیستان ظاهراً درهمان سال 

با رجال جنگ آوری چون:عباد بن حسین، عمر بن عبیدهللا  هجری همراه

تمیمی وعبدهللا بن خازم سلمی وقطری بن فجاة ومهلب بن ابی صفره و عباد 

بن الحصین وغیره در راًس لشکرهای عربی بعزم جنگ با زنبیل از زرنج 

بیرون شد و پس ازغارت خاش درشرق زرنج از راه بیابان عازم بست گردید 

جا را که ارتداد کرده بودند، ازراه زور و یا صلح مطیع نمود.و مردم آن
3
  

ابن سمره بعد از سامان بخشیدن امور بست ، بسوی الرخج وغزنه و 

کابل کشید وآن شهر را به محاصره در آورد. سپاه عرب شهرکابل را پیوسته 

با منجنیق میکوفتند.سر انجام نبردی خونین میان نیروهای عرب ومدافعین 

به سرآمد وگروهی انبوه از مهاجمان عرب بخاک وخون علطیدند.  کابل

کابلشاه مردی پرقوت وجنگ آوردلیری بود که همواره در پیشاپیش سپاه خود 

 قرار میگرفت و با لشکر دشمن می جنگید. 

 شاه کابل حرب بنفس خویش همی کرد، مردی »بنابر تاریخ سیستان: 

بکشت تا بیست واند هزار مسلمان  بود که هیچکس برو برابری نکرد، بسیار

«بردست او شهید گشت.
 4

معهذا پس از آنکه دیوارهای کابل براثر پرتاب   

شگاف برداشت و دیگر مجال مرمت میسر نگشت وسپاه مهاجم ازآن   منجنیق

شگاف بدرون شهر ریختند و به قتل عام مردم غیرنظامی پرداختند. کابلشاه 

                                                 
1

 1۵۸، ص 1حبیبی،افغانستان بعد از اسالم، ج  - 
2

  ۵۸، افغانستان بعد از اسالم، ص۸۵،۸9تاریخ سیستان، ص  - 
3

  ۸۸ریخ سیستان، صتا - 
4

  ۸۵تاریخ سیستان، ص - 
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اه عرب عبدالرحمن بن سمره از در مذاکره چاره درآن دید تا با سردار سپ

وصلح پیش آید وموقتاً شر عرب را در بدل پرداخت پول و برده از سر کابل 

 بر طرف نماید. 

کابل بگشاد وبردگان بسیار از آنجا »و بقول تاریخ سیستان،عبدالرحمن 

هجری عمال طماع عرب به  ۵1در سال « بیاورد وبسیار بزرگان بودند.... 

زنبیل تاختند. در این نوبت عبیدهللا بن   مت و برده وکنیز بر قلمروقصد غنی

ابی بکروالی عربی سیستان بسوی کابل لشکرکشید و زنبیل را در تنگنای 

زنبیل صلح کرد با دو هزارهزار » سخت قرارداد تا جایی که اجبارا ً

«)دومیلیون( درم.
 1

  

تان ابوعبیده هجری بار دیگر فرمانده نظامی عرب در سیس ۶1درسال

یزید به سوی کابل لشکر کشیدند، اما در مقابله با زنبیل سپاه   و برادرش

به اسارت زنبیل   عرب شکست سختی خورد و شمار فراوانی از مسلمانان

درآمدند که درآن جمله خود ابوعبیده شامل بود و برادرش یزید بن زیاد کشته 

هزار  ۵00ا پرداختن حاکم اموی سیستان طلحه توانست ب ۶2شد. درسال 

درهم به زنبیل ابوعبیده را ازاسارت رها سازد و خود از شغل خود کناره 

گیری نماید.
 2

  

م( عبدهللا بن امیه بن عبدهللا حاکم سیستان  ۶92هجری )= 7۴در سال 

شد و او به فکر تسخیر کابل افتاد و بازنبیل، به نبرد پرداخت و بر او 

ر زر هدیه فرستاد و با دو هزار هزار یک خروا»پیروزشد و شاه کابل 

«)دوملیون( درم صلح کرد.
 3

که همه جا زنبیل را بگونه  اما بالذری   

عبدهللا بقصد نبرد بارتبیل رهسپار »"رتبیل" ضبط کرده، متذکر میشود که 

بست گردید. وی در آغاز پیشنهاد رتبیل را که میخواست یک میلیون درهم به 

برسد نپذیرفت، وگفت هرگاه این رواق )منظور او خراج بدهد و به صلح 

طاق بست است( را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه شمشیر دو رویه 

کاریک رویه کند. رتبیل نپذیرفت واز پیش اوبه نواحی کوهستانی زابلستان 

عقب نشست، اما ناگهان برگشت وبا او به نبرد پرداخت. عبدهللا که خود را با 

                                                 
1

  9۴تاریخ سیستان ،ص - 
2

  101 -9۸، بوسورت، همان، ص 9۵ -9۴تاریخ سیستان ، ص  - 
3

 ، 2۷۷فتوح البلدان بالذری، ترجمه فارسی ص  - 
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بیل روبرو دید، به رتبیل پیشنهاد کرد که بدون اخذ حق ایستادگی سخت رت

هزار  300الصلح برمیگردد، اما این بار رتبیل نپذیرفت وگفت: میبایستی 

درهم بپردازی و کتباً تعهد بکنی که تا تو در سیستان هستی نباید با کابل جنگ 

د کنی وخرابی وسوختن ]برمردم ما[ روانداری. عبدهللا با خوشنودی این تعه

را با رتبیل پذیرفت و با پرداخت مبلغ معینه صلح نمود، ولی وقتی این خبر به 

عبدالملک بن مروان رسید او را از سیستان عزل کرد.
1

همینکه حجاج از   

هجری به فرمانداری کل خراسان مقرر شد، او  78طرف عبدالملک درسال 

ا به حکومت از جانب خود مهلب را به خراسان و عبیدهللا بین ابی بکره ر

 ۵3 -۵1سیستان برگزید.عبیدهللا قبالً در زمان خالفت معاویه طی سالهای 

 هجری نیز والی سیستان بود و به رموز منطقه بلدیت داشت. 

م( عبیدهللا به سیستان رسید و وظیفه  ۶9۶هـ ) 78به هرحال در سال 

 ً  اصلی خود جنگ قطعی با زنبیل را در شرق سیستان قرار داد. متعاقبا

با مسلمانانی که نزد تو » عبیدهللا فرمانی از حجاج دریافت که حکم میکرد: 

با او )زنبیل( نبرد کن و باز مگرد تا سرزمینش را به غارت دهی  هستند

وقلعه هایش را ویران کنی و جنگاورانش را بکشی و فرزندانش را اسیر 

«کنی!
 2

  

از جانب مردم  دراین فرمان چنانکه دیده میشود از اسالم و قبول آن

دستور دستور غارت و ویرانی هست وبود مردم است.   حرفی نیست وفقط

هزار نفر را بسوی کابل سوق نمود وخود  20عبیدهللا سپاهی مرکب از 

دررأس سپاهی قرارگرفت که از مردم بصره فراهم آمده بودند و سرداری 

وی بست و سپاه منسوب به کوفه را به شریح بن هانی حارثی داد و سپس بس

زابلستان تاخت آورد. زنبیل بدفاع برخاست و عبیدهللا را با همان تاکتیک قدیم 

جنگی، در دهن دره های مهیب کوهستانی کشانید. زنبیل به آهستگی عقب می 

نشست و سپاه عرب او را تعقیب میکرد، اما لشکریان عرب که در طول راه 

ردند، آنقدر سنگین بار شده قلعه ها را ویران و اموال مردم را اغتنام میک

بودند که توان حرکت سریع را نداشتند. این کندی حرکت در راه های دشوار 

 گذار، فصل زمستان را نزدیک میساخت. 
                                                 

1
 )پاورقی( 10۸، تاریخ سیستان، ص113بوسورت، ص  - 
2

  11۸بوسورت ، سیستان ، ص - 
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شریح که سربازی کهنه کار بود به عبیدهللا اصرار میکرد که به غنایم 

ز جان فراوانی که بدست آورده اند خرسند باشند و چنان نکند که زنبیل دست ا

بشوید و در برابر ایشان بایستد. اما عبیدهللا که هوای تسخیر و غارت کابل را 

در سرمی پرورانید، پند او نشنید و سرانجام در دامی سخت گرفتار آمد. در 

نتیجه سپاه عبیده هللا با کمبود شدید خواربار روبرو گردید وسربازانش به 

در تنگنا گرفتار آمد که عبیدهللا خوردن اسپان خود پرداختند. سپاه عرب چنان 

مجبورشد غرور خویش زیرپا نهد و از زنبیل با طلب پوزش صلح نماید، و 

هزار درهم غرامت دهد وشماری از بزرگان عرب و  700پیشنهاد کرد که 

سه تن از پسرانش را به نوا پیش او بفرستد. او از زنبیل پوزش خواست و 

تورات فرمانده شان وانمود ساخت. پس از ادامه جنگ را نافرمانی سپاه از دس

درهم واعزام گروگانهایی به نزد کابلشاه، عبیدهللا اجازه  700ر000پرداخت 

یافت که بقیه سپاهش را از دامی که درآن گیر افتاده بودند بیرون آورد، اما 

تن  ۵00اینان به سبب سرما و گرسنگی متحمل تلفات سنگین شدند و سرانجام 

را تا بست رساندند. و چون سخت گرسنه بودند پس از آنکه  از ایشان خود

هجری( 79شکم سیر نان خوردند، همگی جان دادند.)
 1

  

هیچکس از آن سپاه نماند، یا کشته »مولف تاریخ سیستان یادآور میشود 

«نام کردند.« جیش الفنا»شدند یا بمردند... چنانکه ایشان را 
 2

  

ه به فرمانده اعراب پیغامی فرستاده هنگام موافقت صلح از قول کابلشا

رتبیل ، به اعراب گفت: » شده است و آنطورکه سعید نفیسی آن را نقل میکند: 

آنروز که بدینجا آمدید شکمهای تان به پشت چسپیده بود و چهره های تان سیاه 

بود، و خویشتن را از برگ خرماپاتابه )پای پوش( میساختید و پیمان نیز نگاه 

عبیدهللا دربازگشت به « آیا اکنون همان های اید )استید( که بودید!میداشتید. 

بُست از ننگ این شکست و غیظ بسیاراز پا درآمد. 
3

 

 

 قیامهای ضداستبدادی مردم بست :

                                                 
1

  119ص  بوسورت، سیستان، - 
2

  111تاریخ سیستان، چاپ بهارص - 
3

 ۴۴2سال، ص  1۴00، شفا، پس از 129سعید نفیسی ، تاریخ اجتماعی ایران، ص  - 



   105                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

مردم بست،مثل رودخان هیرمند همواره سرکش و سرشار از 

 غرورآزادی خواهی بوده اند. اولین سرکشی وطغیان آنان در مقابل پرداخت

خراج وحق الصلح توان فرسای ربیع الحارثی، سردار لشکر عربی ، در سال 

هجری براه افتاد که دست از جان شستند و با سپاه عربی جنگیدند، مگر  30

سرانجام شکست خوردند واز طرف اعراب فاتح بشدت سرکوب گردیدند. 

به  ربیع، چهل هزار اسیراز مردم بست گرفت وآنان را به عنوان برده وکنیز

عربستان فرستاد.این مطلب البته در بحث نخستین طغیان مردم بست برضد 

والی عربی بست تذکر داده شد. سلسلۀ این قیامها در بست تاقرن چهارم 

 میالید ادامه داشت. 11هجری مطابق قرن 

 بوعاصم بستی :  قیام

پس از آنکه عباسیان به قوت شمشیرابومسلم خراسانی برتخت خالفت 

هجری( ابومسلم که 133ر گرفتند،درعهد حکومت سفاح عباسی)اموی قرا

مسئول کنترول امورخالفت در خراسان بود، با اطالع از اوضاع آشفته 

های نصر بن سیار با ابومسلم  ابوالنجم عماربن اسمعیل که درجنگ سیستان،

خراسانی همنوا و همکار بود، به سیستان فرستاد تا به یاری عمرحاکم 

تابد واگر کار از کار گذشته باشد، خود عهده دار والیت گردد، اعزامی وی بش

اما اوهم طالع بهتری از عمربن عباس نداشت.گروهی بسرکردگی بوعاصم 

بستی از بست به سیستان حمله کرد وقبیله بنی تمیم از او حمایت کردند واو 

ابوالنجم را در نبردی شکست داده  کشتند و سیستان در تصرف بوعاصم 

قرار گرفت .ظاهراً بوعاصم بستی بدون آنکه از بیرون حکومتش بستی 

تائیدگردد، تاچهارسال دیگردرسیستان با کروفری حکومت کرد.و همینکه 

خبرقتل ابومسلم بدست منصور خلیفه عباسی درخراسان پیچید)شعبان 

میالدی(، بوعاصم لشکر بیاراست وقصد فتح 7۵۵هجری= فبروری 137

داود خالد بن ابراهیم والی خراسان از قصد بوعاصم خراسان نمود. وقتی ابو

بستی مطلع گشت سپاهی بسرکردگی سلیمان الکندی به مقابل او فرستاد. 

همینکه سپاه سلیمان به اسفزار رسید ،عده ای از مردم سیستان که مخالف بنی 

تمیم بودند گرد آمدند وگروهی بسرکردگی عبیدهللا بن العالء وحصین بن ربیع 

وعاصم به دنبال او افتادند ودر فراه  به  بوعاصم رسیدند و در نبردی برضد ب

که میان آنان درگرفت ، بوعاصم کشته شد وعبیدهللا بن عالء وهمراهان وی 
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 138ربیع االخر  -به استقبال سلیمان کندی شتافتند و او را به سیستان آوردند

 میالدی.7۵۵سپتامبرواکتوبر  -هجری

د حکومت سلیمان الکندی، یکی دیگر از هجری ودرعه 1۴1درسال 

خوارج که مردی بزرگزاده بودبنام حضین برالرقاد از اهالی رون وجول 

سیستان  درمحل سرلشکر  درحومه زرنج سر به شورش برداشت. وی پس 

از نبردی خونین بدست سلیمان کشته شد. گرچه حضین درین شورش کشته 

و والیت را به هنادی السری شد ولی مردم شهر سلیمان را اسیر گرفتند 

سپردند.
 1

  

 

 قیام محمدبن شداد بستی:

هجری، درعهد خالفت منصورعباسی شورشی در بست  1۵0درسال 

برهبری محمدبن شداد باهمراهی دونفر از زردشتیان بنام های آذرویه 

مجوسی و مرزبان مجوسی درگرفت که بزودی دامنه شورش به 

و حاکم سیستان یزید ابن منصورخلیفه، مرکزسیستان یعنی زرنگ کشیده شد 

درمقابله با شورشیان شکست خورد و بسوی نیشاپور فراری شد. واکنش 

منصوردر بارهً گزارشهای که از شورشهای سیستان وبست  می رسید این 

بود تا سرباز کهنه کار وفرمانده پیشین
2

آخرین خلفای اموی معن بن زایده   

هـ(. 1۵1الی یمن بود به سیستان بفرستد.)شیبانی راکه در نه سال گذشته و

معن توانست شورش را در سیستان خاموش ونظم وآرامش را در بست 

 برقرار نماید.

 

 :ومستبد امیرمعن،حاکمی مسرف

المال توسط  مؤلف تاریخ سیستان، ازظلم وتعدی و تبذیر مال بیت 

روزی امیرمعن شیبانی بر اقوام عربی خویش روایت میکند و میگوید: معن 

در بدل پنج شش بیت که مروان شاعر عربی در مدحش سروده بود، تمام بیت 

بخدای تعالی که اگر مرا دینار )در »المال را بدوبخشید، و سوگند یاد کرد:

بیت المال( بودی و تو هم چنین تا هزار بیت همی گفتی، هر بیتی را هزار 
                                                 

1
  13۷-1۴0تاریخ سیستان، ص  - 
2

  1۴2تاریخ سیستان، ص  - 
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«می. دینار همی داد
 1

موردش از جیب  ای بی ه  بدینگونه امیر معن با بخشش  

مردم یا از کیسه خلیفه  برای خود شهرت کمایی میکرد،وچون خزانه خالی 

میگشت، در پی بهانه برمی آمد تامردم را مصادره کند. باری امیرمعن به 

 -که از زمان مرگ حجاج ببعد پرداخت نشده بود-قصد گرفتن خراج اززنبیل 

شکری ازبست به کندهارفرستاد و یزید بن مزید برادرزاده خود را در راًس ل

ها فرستاد از أوانی سیمین و قباهای ترکی از ابریشم و  او را هدیه» زنبیل

اما امیر معن آن مقدار را اندک شمرد وبا بردرزاده اش « چیزهای لطیف

بدرون قلمرو زنبیل حمله کرد،مگر زنبیل بسوی شمال در زابلستان عقب 

ین حمله برزنبیل نشستند وهنگامی که نشست. معن و برادر زاده اش در کم

، ناگهان بر سپاه زنبیل زدند،سپاهیان زنبیل از ارتفاعات کوهستانی برمیگشت

زنبیل شکست خوردند وبسیاری به اسارت درآمدند وبقول مولف تاریخ 

مرد)بشمول زنان وکودکان( از آن به یکجا اسیرکرد و  30000» سیستان 

و معن اندر بازگشتن مردمان بست رامصادره  داماد زنبیل زنهارخواست...

کرد، و چون به سیستان آمد، همان عادت فرو گرفت که با مردمان]بست[ 

«همی داشت. مردمان سیستان شوریده گشتند.
 2

  

مردم که هر روز بیشتر از روز پیشتر از امیرمعن صدمه میدیدند، در  

سیستان شکایت این  صدد چاره برآمدند. عبیدهللا بن عالء یکی از معاریف

رفتار را به منصور خلیفه نوشت. این نامه در راه بدست جاسوسان معن افتاد 

و معن از مضمون آن آگاه شد. او نویسنده نامه یعنی عبیدهللا را که مردی با 

حشمت و محترم بود احضار کرد و دستور داد تا سر او را تراشیدند و چهار 

تا همه کسانی را که با عبیدهللا همراهی  اش زدند، سپس امر داد صد تازیانه

کرده بودند گردن بزنند،ولی آن گروه با توسل به رشوه و پرداخت تمام 

خویشتن را باز خریدند و مالی عظیم از ایشان بستد و »مایملک خود به معن 

چهل مرد را گرفت از آن خوارج و بند بر نهاد و به بست فرستاد که کارشان 

ود به ایشان در کارکردن شتاب کنید وهر جای که تمام شدی فرمایند،... و فرم

«نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و چنین بکنید.
 3

  

                                                 
1

 1۴۶تاریخ سیستان ،ص  - 
2

 1۴۴تاریخ سیستان ،ص  - 
3

  1۴۵تاریخ سیستان ،ص - 
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امیر معن امر کرده بود تا برایش از طریق کار بیگار بوسیله  در واقع 

یاغیان و شورشیان کاخی مجلل با ملحقات وسیع بنا کنند، تا بدینوسیله اوالً 

داده باشد و ثانیاً بنایی از خود در سیستان بیادگار مانده  شورشیان را گوشمالی

باشد. در حقیقت این کاخ اعمار شد و یادگاری از او در سیستان بجای ماند، 

مگر این یادگار به قیمت جان او تمام شد. این رخ داستان هم از وقایع جالب 

 توجه است با هم میخوانیم:

 

 بیگاریان حاکم کش:

ر معن، موجب شد که بیگاریان زجر کشیده، توظئه های امی سختگیری 

های قبلی، گروهی ازبیگاریان تعهد   سازی ئی بر ضد معن بچینند. با زمینه  

کردند تاپس از اتمام کوشک وی را بکشند. کوشک امیر معن اتمام یافت و به 

او خبر داده شد که تمام آنچه امیر دستور داده، اتمام یافته و آماده گشایش 

. امیر معن برای دیدن کوشک به بست رفت و هنگام بازدید کاخ بر بام است

آن باال شده، بفکر افتاد که در ایوان کوشک خود شراب بنوشد.بیگاریان که 

منتظر ورود امیر معن بودند، با اطالع از آمدن معن به کوشک ، آنروز هم 

ت گرفتند مثل سایر روزها، هر یک پشتاره نی به بهانه سوخت شبانه، بر پش

و روانه کوشک شدند. در نزدیک کوشک، پیشکار معن از ورودشان به 

کوشک ممانعت کرد. هرچه از پیشکار تقاضا کردند تا به آنها اجازه مالقات 

با امیر را بدهند، ولی حاجب مانع میشد، سرانجام با فریاد اعالم داشتندکه: 

«ماهمی دور کنی!ما آن کاخ خویش تمام کردیم ]اما تو[ عطاء امیر از »
 1

  

معن که از ایوان کاخ جریان را مشاهده میکرد، داد و فریاد بیگاریان 

را شنید و گفت بگذارید پیش بیایند. بیگاریان پیش رفتند و همینکه در چند 

های نی را بر زمین گذاشتند و ناگهان هر یک  قدمی امیر معن رسیدند، پشتاره

ودند، بدر آوردند و بطور دسته جمعی خنجریکه درمیان پشتاره پنهان کرده ب

بر اوحمله بردند. معن غافلگیر شده بود و هیچ وسیله دفاعی نداشت.به 

اطراف خود نگاه کرد، بالشی نزدیکش بود و برداشت و از آن بجای سپر 

ها و شمشیرها را متوجه او  استفاده کرد. اما بیگاریان از هر طرف خنجر

                                                 
1
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دند و سرانجام شکم او را که اتفاقاً بزرگ هم ساختند و او را جراحات بسیار ز

هجری  1۵2الحجه  ذی 22بروایت تاریخ سیستان این واقعه در  بود، دریدند.

روی داد و معن را دربست بخاک سپردند.
 1

  

در اینجا توضیح این نکته هم ضروری است که چگونه مؤلف )گمنام( 

وقعیت کاخ امیر معن تاریخ سیستان که خودش از اهل سیستان بوده در باب م

دچار اشتباه شده و محل قصر و کوشک امیر معن را دربست سراغ داده 

است؟ شاید توجه او به کتاب البلدان یعقوبی او را دچار چنین اشتباهی نموده 

 باشد.

زیرا امروز در گرد و نواح بست هیچ محلی به امیر معن شیبانی  

هست. ولی در نیمروز، منسوب نیست و نه هم از قبر او دربست سراغی 

کیلومتری جنوب شرق زرنج، درمیان دشت صاف وهمواریکه  2۵-20در

» گویند و صورت درست آن « دشت امیران صاحب »عوام الناس آنرا 

های وسیع و دور و دراز کاخ و باغ امیرمعن معلوم و  است، خرابه« امیرمعن

م برخی مشهور است و در پنجصد شش صد قدمی غرب این کاخ که هنوز ه

های عریض و طویل گنبدی ساخت آن با کمی ترمیم قابل استفاده  از خانه

موجود است که محل ارادت و « امیرمعن » است، مقبره و مسجد منسوب به 

 اخالص مردم نیمروز و نقاط مجاور میباشد.  

با ازمیان رفتن معن بار دیگر زنبیل از پرداخت خراج به عمال خلیفه 

مزید جانشین معن گردید، ولی یکسال بعد براثر نامه راحت شد. یزید بن 

شکایت آمیز مردم از حکومت سیستان معزول  وراهی خراسان شد وخلیفه 

منصور تمیم بن عمر تمیمی را که درگذشته حاکم هرات بود به سیستان 

و  هجری(1۵۶فرستاد. تمیم درسیستان خود را با شورش خوارج روبرودید )

اصالً فرصت نکرد تا دراندیشهً زنبیل وخراج کابل بیفتد وچون درآرامش 

اوضاع سیستان ناکام ماند از کار برکنار ودوباره به هرات بازگشت. خلیفه 

منصور درآخرین سال حیاتش عبیدهللا بن عالء راکه درکارهای مربوط به 

هجری.(1۵8ستان بسیارآزموده بود بحکومت سیستان گماشت) سی
 2
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 قیام حضین خارجی در بست :

م( عثمان بن عماره بن خزیمه 778هجری)اکتبر172درجمادی االول 

از سوی هارون الرشید به عنوان حاکم وارد سیستان شد و بشرفرقد را که 

ازه پارس بدم تیغ مایه فساد و درگرفتن مالیات برمردم ستم کرده بود در درو

سپرد وبعد پسرخود صدقه را با سپاهی  به بست فرستاد و هدایت داد تا به 

رخج وقلمرو زنبیل بتازد. نیروهای صدقه خود را برای حمله به رخج آماده 

کردند ،مگر بین بست وقندهاربا شورشی تحت قیادت یکی از خوارج بنام 

دقه دوباره به بست حضین یا حصین از مردم اوق سیستان روبروشد. ص

برگشت ورخداد را به پدرخود خبر داد. وقتی عثمان از این جریان مطلع شد،  

عثمان خود بسرکردگی سپاهی از سیستان به حرب حضین حرکت کرد و به 

پسرش نیز هدایت داد تا از سمت بست برحضین بتازد،اما هردو سپاه از 

 هجری(. 17۵شورشیان شکست خوردند و به زرنگ عقب نشستند )

تغییراتی در جابجایی حکام سیستان داده شد.داود  17۶در ربیع االول 

بن بشر مهلبی به حیث والی وهمام بن سلمه به سمت عامل خراج تعیین 

گردیدند. داود با سپاه بزرگی ازخراسان به سیستان واردشد. چندی بعد 

بروایت  داودگروهی از سپاهیان ثابت، غازیان وداوطلبان)مطوعه( گردآورد.

ابن اثیر، حضین پس از شکست عثمان بن عماره به مشرق خراسان،بسوی 

هرات، بادغیس وپوشنگ حرکت کرد. این ناحیه از دیرباز کنام همدالن 

خوارج بودند وسنتهای گسترده ای در نا آرامیهای اجتماعی،دینی داشتند. والی 

هزار سوار خراسان، غطریف بن عطای کندی، داود بن یزید را با دوازده 

برای مقابله باحضین فرستاد. حضین با ششصد مرد از یاران خود برسپاه 

دولتی تاخت آورد وگروه بیشماری از سپاهیان داود بن یزید را کشت 

هجری که دراسفزار کشته 177ونیروهای دولتی را بشکست.حضین تا سال 

ان شب شد، دست از مبارزه با والی سیستان نگرفت. وبه روایت تاریخ سیست

هجری حضین پس از نبردی  177شنبه سیزده روزگذشته از ربیع االخرسال 

خونین با حاکم سیستان که از هردو طرف گروه بسیاری کشته شدند،کشته 

شد.
1
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پیداست که تاریخ سیستان به فعالیت های حضین دربیرون از سیستان 

ی انجامد کمتر عالقه نشان داده وبنابرین رویدادهایی را که به مرگ وی م

جدی  حذف میکند، اما میتوان دریافت که شورش حضین رویداد بسیار

وخطرناک برای زمامداران دولت عباسی بود و از شورش خطرناکتر 

 ودیرپاتر همشهری خودحمزه بن آذرک خبرمیداد.

هجری هارون الرشید فضل بن یحیی ، نوادهً خالد بن 177درسال  

رمکی را به حکومت خراسان وسیستان برمک جداعلی خاندان وزارت پیشهً ب

گماشت وفضل مدت سه سال عهده دار این سمت در خراسان بود. فضل 

برمکی ، برای حکومت سیستان ابتدا یزید بن جریر را گماشت )جمادی االول 

هجری(وبعد از وی ابراهیم بن جبرئیل فرمانده نگهبانان خود را به آنجا 178

یم بن جبرئیل همینکه درسیستان استقرار ق(. ابراه179فرستاد)ربیع االول 

و به نواحی زمینداور، زابلستان یافت رهسپار بست وفراسوی آن گردید 

وکابل تاخت وهفت میلیون درهم مال غارتی به بغداد فرستاد، واین بدون از 

.چهارمیلیون درهمی بود که وی از سیستان گردآورده بود
 1

اما ابراهیم وقتی   

با شورش خارجی تازه ای روبروشد که رهبری آن را به سیستان بازگشت 

مروان بن عمر برعهده داشت. تاریخ سیستان از نبردی میان غازیان ابراهیم 

وشورشیان یاد میکند، اما توضیح روشنی درباره نتیجه این نبرد نمیدهد. اما 

اگر ابراهیم این گروه خاص از خوارج را شکسته باشد، از پویایی آنها چیزی 

ه نشد و دیری نگذشت که تحت رهبری امیرحمزه بن عبدهللا آذرک کاست

 شاری باردیگر سربرآوردند. 

 

 قیام حرب بن عبیده خاشی در بست :

م( یکی از عیاران در بست سربشورش  81۵هجری)  199در سال  

بست و غوغا، بسیار با  برداشت وبقول تاریخ سیستان،"باز مردی برخاست به 

«عبیده از خواش سیستان بود.او، نام وی حرب بن 
 2

اشعث بن محمد حاکم   

بست برای سرکوبی او برخاست ولی بدست حرب و مردم بست اسیر و 

                                                 
1
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زندانی شد.
 1

حرب بن عبیده از این پیروزی جزئی بخود مغرور گشت و   

ام که این سپاه عرب با  من حرب حمزه الخارجی رابرخاسته»اعالم داشت که 

«او بس نیایند.
 2

ل عربی سیستان، وقتی از زندانی شدن پسرش بدست عام  

عیاران بست آگاه شد فوراً سپاهی برای سرکوبی قیام کنندگان به بست فرستاد 

ولی بدون تنبیه این سپاه بازگشت. درین هنگام اوضاع سیستان هم آشفته شد و 

برضد عامل سیستان یعنی محمد بن اشعث طغیان « حمدویه»شخصی بنام 

ا از شهر اخراج نمود.کرد و عامل ر
 3

  

حرب بن عبیده با استفاده از آشفتگی اوضاع سیستان فوراًخود را 

ازبست به سیستان رسانید و پس از نبردی مختصر هر دو دشمن خود یعنی 

هم حمدویه و هم محمد بن اشعث )پدراشعث زندانی( را مغلوب و ازشهر 

رابگرفت.« مال و ستور ایشان»زرنج بیرون راند و 
 4

درین سال پس از  

آنکه زلزله نیز سیستان را تکان داد و مردم را متضرر ساخت، لیث بن فضل 

ترسل)دوست هارون رشید( از طرف مامون رشید بحکومت سیستان فرستاده 

شد.
 5

  

هجری که اوضاع سیستان بر اثر  199لیث بن فضل ترسل در سال  

ستان بود و او برادر اختالفات خوارج و عیاران بحرانی شده میرفت، حاکم قه

خود احمد بن فضل را به سیستان فرستاد. مگر حاکم سابق و فراری سیستان 

محمد بن اشعث با آگاهی از قضیه از حرب بن عبیده زنهار وعفوخواست و 

بقوای حرب پیوست و در جمله سرهنگان او درآمد و بر ضد حاکم جدید 

عربی بجنگ برخاست.
 6

  

چهار صد سوار از قهستان خود را به  لیث با اطالع از موضوع با

هـ( ولی چون درین موقع حرب بن عبیده  200سیستان رساند )جمادی االول 

به جنگ خوارج از شهر بیرون رفته بود، لذا شهر بدست لیث بن فضل ترسل 

افتاد. هنوز حرب از حرب خوارج برنگشته بود که خبر بازگشت امیرحمزه 

                                                 
1

 1۷3تاریخ سیستان، ص   - 
2

 1۷3تاریخ سیستان، ص  - 
3

 1۷3تاریخ سیستان، ص  - 
4

 1۷3تاریخ سیستان، ص  - 
5

 1۷4تاریخ سیستان، ص  - 
6

 1۷4تاریخ سیستان، ص  - 



   113                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

ن رسید و لیث از مراجعت حمزه بخاطر دفع سیستانی ازراه مکران به سیستا

حرب بن عبیده خوشحال شده، تنی چند از بزرگان خوارج را به پیشواز حمزه 

سیستانی فرستاد و ضمن یادداشتی از او در دفع حرب خاشی، کمک خواست. 

حمزه سیستانی نیز به او وعده کمک داد و از اینکه سبب اذیت و آزار خوارج 

نونیت کرد. سپس حمزه خود را برای جنگ با هموطنش نشده بود، اظهار مم

)حرب خاشی( آماده کرد. درین وقت قوای حرب به سی هزارنفر سوار و 

پیاده میرسید
1

از یاران حرب بن »در نبردی که میان طرفین واقع شد، حمزه  

«عبیده بیست و اند هزارمرد بکشت.
 2

و محمد بن اشعث درین جنگ شکست   

 آورد، مگر بدست لیث بن ترسل گرفتار و تکه تکه شد. خورده به شهر پناه

این اولین برخورد عیاران و خوارج در سیستان بود، و عیاران را  

روشن ساخت که هنوز خوارج در سیستان پر قدرت اند و به آتش زیر 

خاکستر میمانند که با رفتن حمزه از سیستان چند روزی خاموش گشته بودند. 

رای حفظ خود و آرامش اوضاع راه دیگری در پیش ازین وقت ببعد، لیث ب

های مخالف بود. بگفته تاریخ  گرفت و آن روش مدارا کردن با عیاران و قوت

و لیث هرچه به سیستان بدست آوردی طعام ساختی و عیاران » سیستان : 

سیستان را مهمان کردی وخلعت دادی و خوارج نیز بروزگار او به شهر 

«آمدی و رفتی.
 3

  

 

 شکسالی، انگیزه ای برای قیام بست:خ 

هیرمند همانگونه که سخاوتمندانه و پر تالش آب صدها آبریزه را با  

ریزد، گاهی  خود همراه و یکجا کرده به کاسه سیستان و دریاچه هامون می

چنان می خشکد که یکقطره آب به منطقه دلتا نمیرساند و بالنتیجه سراسر 

هجری  220رگ و میرمیسازد. سال جلگه سیستان را دچار قحطی و م

م( از سالهای تنگ و با ننگ سیستان بود. هیچکس تا آن سال چنین  83۵)=

خشکسالی و قحطی را بخاطر نداشت. آب هیرمند از حد بست بکلی خشک 

ئی به سیستان نرسید. تمامی کشت و زراعت مردم، پس از جوانه  شد و قطره
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ت رفت. نخلستانهای زرنج و آبی بسوخ  زدن از خاک، از تشنگی و بی 

های زاهدان و زالقان و کرکوی و نیشک و قرنین  تاکستانهای طاق و باغستان

 و غیره از کمبود آب خشکیدند.

در آن سال کودکان سیستانی رنگ انگور را ندیدند و مزه تربوز  

)هندوانه( و خربوزه را نچشیدند. بست وگرمسیر، هزار اسپ و هزار جفت، 

ار)کش( در سواحل سفلی هیرمند که منبع ذخیره عمده برای درویشان و صف

سیستان بشمار میرفت، نیز دچارخشکسالی شده بود و محصولی که از آن 

های بادی که بیشتر ایام  های آسیا آمد، بدست نیامد. بتدریج پره نواحی بدست می

 اد.سال به نیروی باد مداوم سیستان در گردش بودند، همه خوابید و از کار افت

از همان سر سال معلوم بود که نرخ مواد خواربار بلند میرود.  

توانگران پول دوست غله و خواربار را به نرخ بلندتر از سالهای دیگر 

فروختند، و مالکان مردم دوست، در انبارهای خود را بروی مردم ناتوان و 

ایر و کم تمام ذخ مستمند گشودند، و مقداری غله در راه خدا بذل کردند. کم

انبارهای غله خالی شده رفت، و هنوز فصل خرمن نرسیده بود که گرسنگی 

 مردم را زبون ساخت.

بدینگونه طولی نکشیدکه قحط غله درشهرو روستاهای سیستان به بیداد  

و کشتار پرداخت. مرگ و میر همه جا گیر شد و نه تنها فقرا و بیچارگان 

«ز بسیار بمردند.تجار و بزرگان و خداوندان نعمت نی»بلکه 
 1

قحطی یکسال   

قحط غله و مرگ و میر   طول کشید، حاکم سیستان، حسین سیاری جریان

مردم را به خراسان نوشت، چه سیستان در آن عهد تابع خراسان بود و مالیات 

آن به والی خراسان که در آن وقت عبدهللا بن طاهر بود، تعلق میگرفت. 

هزار درهم  خبر شد، اجازه داد، سیصد عبدهللا بن طاهر که از حال مردم

مالیات را که در خزانه زرنج باقی مانده بود و هنوز بخراسان فرستاده نشده 

بود، بین مردم تقسیم کنند. سیاری دو تن از علمای فقه و روحانیون معروف و 

مورد اعتماد سیستان را که یکی عثمان بن عفان و )دیگری حسن بن عمرو( 

ر این کار کرد و آنها این پولها را بین مردم تقسیم کردند، ولی نام داشتند، مامو

                                                 
1

 (19۶)چاپ انتشارات معین، ص 1۷۶تاریخ سیستان، ص  39 - 
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المثل سیستان   این بخشش درمقایسه با تعداد و احتیاج مردم باین ضرب

 نرسیده باشد.« برگی به مردی»میمانست که 

این پریشیدگی و آشفته حالی اقتصادی به آشفتگی اوضاع سیاسی  

که در مبنای اقتصادی جامعه رونما سیستان بسیار کمک کرد، زیرا هر تغییری

گردد، خواهی نخواهی بر ساختار اجتماعی و روبنائی جامعه اثر میگذارد و 

های سیاسی میگردد. به سخن دیگر، وقتی مردم براثر  پایه دگرگونی

پریشیدگی اقتصادی، پریشان و بینوا شدند، برخی ازگرسنگی میمیرند، 

که میمانند بدبین و ناراضی و  گروهی بفکر مهاجرت می افتند و آنهایی

 خواهان تحول و طغیان میباشند.

آمادگی مردم سیستان برای قیام و طغیان بر ضد اوضاع و احوال، تنها  

از جهت وجود خوارج یا عوارض خشکسالی نبود، بلکه گرفتن خراج بی 

حساب همراه با شکنجه و آزار عمال حکومت عباسی که کارد را باستخوان  

ده بود، عاملی بود برای قیام مردم برضد دستگاه حکومت مردم رسان

  عباسی.از سالها پیش خراجی که مردم سیستان به عمال حکومت می

پرداختند، واقعا ًکمرشکن بود. و روز بروز آنهارا دچارفقر و تنگدستی 

 ئی برای روز مبادا داشته باشند.   مینمودواصوال نمیگذاشت تا ذخیره

اجی را درکتاب خود )مقدمه( نقل کرده که ابن خلدون صورت خر 

ملیون درهم  ۴متعلق به عصر مامون رشید است و در آن خراج سیستان: 

کیلوگرام(  30000های تافته وبیست هزاررطل ) دست پارچه 300پول نقد و

شکر سفید بوده است.
1

یعقوبی خراج سیستان را در عهد مامون رشید ده   

ملیون درهم قلمداد کرده است.
 2

خراج البته در سالهای مختلف فرق میکرد،   

ولی معموال هرگزاز رقم متذکره ابن خلدون کمتر نبوده است. متاسفانه از 

جهت مالیات، نزول آفات سماوی و ارضی آنقدرها تاثیری نداشته است ، 

یعنی کسی نبوده که بدادمردم برسد و خراج سالهای قحطی وخشک را ببخشد 

بایستی خراج را بپردازند. و از  بود، مردم می وقتی مییاکم کند. باالخره هر

« مال دیوان تب داره و مرگ نداره»اینجا بودکه مردم مثلی داشتند ومیگفتند: 

شود.  یعنی ممکن است مالیات دیرتر وصول شود ولی هرگزبخشیده نمی
                                                 

1
 ۴۴3-۴۴۴، ص 1مقدمه ابن خلدون ،ج   - 
2

 ۵1-۵0ص البلدان یعقوبی ، - 



   116                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

آوری مالیات، بخصوص که  بنابرین جور و ستم ماموران و محصالن جمع

بود حد و حصر نداشت و با توصل به   های قبل باقی مانده میمالیات از سال

ها و آزار و اذیت مردم را خاکسترنشین میکردند. این چنین  انواع شکنجه

یک »عواملی، باعث میگردید تا مردی از میان مردم برخیزد و فریاد زند: 

«درم دیگر به خلیفه ندهید. چون شما را نگاه نتواند داشت.
 1

  

 

 ضین :قیام ابن ح

ها و  همچنانکه خشکسالی شیره جان مردم را مکیده میرفت، گروه

های مختلف اجتماعی بهم نزدیکترمیشدند،تا آنجایی که برخی از  دسته

های خود را بر روی مردم  توانگران مردم دوست، در کندوها و ذخایر گدام

حه گشودند و مقداری خواربار بمردم ناتوان در راه خدا بذل کردند.در بحبو

خروج کرد ومردم « ابی ابن حضین» این خشکسالی، مردی از سیستان بنام 

 بسیار از هر دو گروه )ظاهراً خوارج و عیاران( بدور او جمع شدند.

ئی از مشایخ و روحانیون و  حسین بن عبدهللا سیاری حاکم سیستان عده  

و  شهر )ازقبیل: حسن بن عمرو و شارک بن نضر و عثمان بن عفان بزرگان 

یا سر بن عمارخارجی( را به نزد شورشیان فرستاد تا دست از شورش 

بگیرند، مگر آنها بدین پیام سیاری توجهی نکردند و بالنتیجه سیاری مجبور 

کشی شد و آنها را بزور شمشیر پراکنده ساخت. به لشکر
 2

یی   و بعد هم عده  

عبدهللا بن از بزرگان سیستان را به عنوان محرک غایله به خراسان نزد 

طاهر فرستاد و او همه را در قلعه هرات زندانی کرد و بدینگونه موقتاً 

شورش خاموش گشت.
 3

  

 

 قیام عبدهللا جبلی در بست :

یی برای گرسنگی مردم سنجیده نشده بود که، مردم بست  هنوز چاره 

سر به طغیان برداشتند، رهبری مردم بست را شخصی بنام عبدهللا جبلی به 

اشت. وی که از سرکردگان خوارج آنجا )خوارج به مسلمانان بنیادگرا عهده د

                                                 
1

 (1۶0از خطابه حمزه سیستانی به مردم )تاریخ سیستان ص  - 
2

 1۸۴تاریخ سیستان، ص  - 
3

 1۸۵تاریخ سیستان، ص  - 
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وافراطی گفته میشد(، بر حاکم بست عبدهللا بن محمد معروف به عبدوس که 

برادر زاده حسین سیاری میشد، یورش برد و پس از نبردی مختصر، حاکم 

نده بست را مجبور به فرار جانب سیستان نمود. حاکم سیستان قوایی تحت قوما

امیر شرط سیستان محمد بن سیف طارابی به بست فرستاد و او توانست از 

ً شورش را خاموش کند. اما طولی نکشید که باز مرد  طریق صلح موقتا

شورشیان پراگنده بست را جمع کرد و بر علیه « محمد بن یزید»دیگری بنام 

دهللا( عبدوس که مجدداً به بست رفته بود، قیام کرد. این بار عبدوس )عب

پایداری کرد وقیام کنندگان را بقوت سپاه متفرق ساخت.
 1

  

هـ( و  222در همین اوقات سیاری حاکم سیستان نیز وفات کرد)صفر 

عبدهللا بن طاهر از خراسان، الیاس بن اسد را که قبال هم سیستان را دیده بود. 

 برای قلع وقمع خوارج به سیستان فرستاد و اوهنگامی رسید که شیرازه

و هیچ مال اندر بیت »اوضاع اقتصادی و مالی سیستان ازهم گسیخته بود 

«المال نمانده بود. ازمردمان شهر مالی بستد.
 2

وسپس به تعقیب خوارج  

های مکرر باحکام خراسانی   برآمد. خوارج که بعلت قحط وخشکسالی وجنگ

د.کرمان نهادند و بدان سو رفتن   در سیستان ضعیف شده بودند، روی به
3
  

   

 قیام محمدبن واصل در بست : 

پس از الیاس بن اسد، اداره سیستان به نصر بن سیاری )پسر عم حسین  

سیاری( سپرده شد و نصرپسرخود سیاربن نصر را به بست فرستاد تا از 

امور آنجا وارسی کند. ولی چون کفایت کافی نداشت، مردم بست برهبری 

و وی را پس از برخورد مختصر  محمد بن واصل بر حاکم جدید شوریدند

دستگیر و زندانی ساختند. نصر سیاری چون از قضیه آگاه شد، چند تن از 

بزرگان و معاریف سیستان را برای شفاعت و رهایی پسر خود و دلجوئی 

مردم به بست فرستاد. در میان شفاعت گران سیستان، دو نفر نماینده سیاری 

د بن سیف طارابی امیر شرط سیستان و هم شامل بود که عبارت بودند از محم

دیگری با یعقوب راسبی. اینان مردم بست را دلجوئی کردند و بروش ولسی 

                                                 
1

 1۸۷تاریخ سیستان، ص  - 
2

 1۸۸تاریخ سیستان، ص  - 
3

  1۸۸تاریخ سیستان، ص  - 
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پسر نصر سیاری را با خود به سیستان آوردند. رهبر شورش بست )محمدبن 

واصل( نیز با ایشان به زرنج رفت ومورد استقبال گرم حاکم سیستان قرار 

.گرفت و مجدداً به بست بازگشت
 1

  

چندی بعد از طرف عبدهللا بن طاهر، ابراهیم قوسی به حکومت  

م( او چون به سیستان رسید، پسر  839هجری =  22۵سیستان منصوب شد)

های سیستان روش  خود اسحاق را بحکومت بست فرستاد. ابراهیم با تمام فرقه

مسالمت آمیز در پیش گرفت. ولی اسحاق پسر او که تجربه حکومت نداشت، 

مردم بست سختگیری میکرد. مردم بست از او شکایت کردند و ابراهیم  با

پسر را باز خواند و بجای او پسر دیگر خود را فرستاد. اما این پسر دوم هم 

آنقدر بد رفتاری کرد که مردم به پسر اول )اسحاق( راضی شدند و دوباره او 

م(  8۴0هـ =  22۶را خواستند و او به بست رفت و در آنجا بود تا درگذشت )

با مرگ اسحاق و رفتن احمد برادرش بجای او، بست مجدداً طغیان کرد.
 2

  

 

 طغیان مجدد مردم بست :

گرفت و این  م( سرمای سخت سیستان را فرا 8۴1هجری) 227درسال 

سرما بحدی شدید بود که کلیه محصول را دچار آفت ساخت و خصوصاً 

اه و خشک کرد و نه تنها به درختان میوه و تاکستان انگور را بکلی سی

محصوالت سردرختی و زیر درختی صدمه رسانید، بلکه مردم را نیز دچار 

بیماری و مرگ و میر مرض و با ساخت.
 3

  

 اندازه  این سرما زدگی مخصوصاً در وضع اقتصادی مردم بست بی  

درختی و  موثر افتاد. در آن سال تجارت خشکبار و میوه و محصوالت سر

ی نیز درین شهر از میان رفت و وضع اقتصادی مردم بیش از پیش درخت زیر

پریشان شد. درچنین شرایطی ابراهیم ، پسر سختگیر خود احمد را بحکومت 

بست فرستاد، تا مالیات سالهای گذشته را از مردم جمع کند. چون مردم بست 

  معاز پیش احمد را میشناختند و از او دل خوشی نداشتند، همینکه شروع به ج

 آوری مالیات کرد، مردم هم دست به شورش زدند و بر ضد احمد قیام کردند.

                                                 
1

 1۸9تاریخ سیستان، ص - 
2

 1۸9تاریخ سیستان، ص  - 
3

 190تاریخ سیستان، ص  - 
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 قیام عشان بن نصربستی:

زای تاریخ سیستان محسوب  های طوفان  هجری از دهه 230دهه   

به زرنج « بست»شود. مدتها بود که هر روز خبرهای نامساعدی از  می

نهاد تا  این خبرها وقعی نمیمیرسید. ابراهیم فرمانروای سیستان در ابتدا به 

اینکه روزی پیکی تندرو به کاخ ابراهیم آمد و خبر داد که مردم بست قیام 

کرده و سراسر شهر به طغیان برخاسته است. این قیام را که عیاران بست 

از روستای بوالن آن را « عشان بن نضر » براه انداخته بودند، مردی بنام 

 رهبری میکرد.

کردن این  راهیم با اطالع این خبر دریافت که خاموشحاکم سیستان اب 

آتش از دست پسر او احمد پوره نیست، لذا سپاهی تحت قومانده یکی از 

نزدیکترین مردان خود بنام سلیمان بن بشیرحنفی روانه بست کرد تا در دفع 

شورش عشان ، احمد را یاری دهد. سلیمان به بست رسید و پس از نبردی 

ئی از مردم را که در شورش  پراکندن شورشیان شد. دستهخونین موفق به 

 را که بقول صاحب تاریخ سیستان « عشان»شرکت داشتند، دستگیر کرد و 

«مردی بزرگ بود و اصیل و از سیستان بود.»
 1

دستگیر کرده کشت و سر   

سرعشان را »او را به سیستان نزد ابراهیم فرستاد. ابراهیم دستور داد تا 

گونه او میخواست رعب و وحشتی را در دل مخالفین  بدین.« بردار کردند

افکند و پایان شورش سرکوب شده را اعالم دارد. ولی عیاران سیستان وقتی 

سرعشان را بر دار دیدند، دست به تظاهراتی زدند و سرپیشوای خود را 

تمام آنرا به گور کردند و هیچ کس ازمحاظان وماموران  گرفته با احترام

هم جرأت نکرد جلو هیجان مردم را بگیرد.طولی نکشید که، بست امنیتی 

که « احمد قولی»دوباره کانون هیجان و طغیان گشت. این بار مردی بنام 

یکی از عیاران سرشناس بود، رهبری طغیان را بدوش گرفت و دیری 

عیاران و مردان مرد بسیار با اوجمع شدند چه از بست و چه از »نگذشت که 

«سیستان.
 2

  

                                                 
1

 191تاریخ سیستان، ص  - 
2

 191تاریخ سیستان، ص  - 
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و همه بر ضد احمد بن ابراهیم قوسی برخاستند. ابراهیم برای اینکه 

اوضاع را آرامتر سازد، پسر سختگیر خود احمد را از بست فرا خواند و 

که مردی محترم بود به آن صوب « یحیی بن عمرو»حاکمی نرمتر بنام 

«او مردمان را بنواخت و بدو آرام گرفتند.»فرستاد و 
1

ولی دوران این  

مش کوتاه بود، و اصوال یحیی بن عمرو هم با اینکه حاکم برگزیده ابراهیم آرا

بود، نمیتوانست تمام تمایالت و نظرهای ابراهیم را برآورده کند.زیرا ابراهیم 

های مخالف را ازمیان ببرد، ولی یحیی میل  میخواست که یحیی کلیه دسته

 داشت با مردم مدارا کند. 

 

 قیام صالح بن نصر بستی: 

ابراهیم پس از مدتی که اوضاع بست آرام شد، یحیی را معزول کرد و  

پسر خویش احمد را مجدداً به آنجا فرستاد و اوهم سلیمان بن بشیرحنفی را که 

از نزدیکان اوبود، اختیار داد تا شهر را در تسلط خویش گیرد و مردی را 

سالهای قبل  آوری خراج و بقایای مالیات مامورجمع « خاقان البخاری»بنام 

کرد. این مرد برای وصول مالیات مردم را شکنجه داد تا باصطالح قصد 

ً خوش خدمتی خود را به  احمد را از گرده مردم ناتوان گرفته باشد و ضمنا

بشار بن »احمد نیز نشان بدهد. ولی نتیجه این عمل او، آن شد که مرم بدور 

ع شوند تا بر ضد که از بزرگان و معاریف شهر بست بود، جم« سلیمان

بن ابراهیم قیام کنند. بشارهم بجنگ احمد برخاست و پس ز نبردی  احمد

شهربست فرو گرفت »مختصر، احمد را بجانب سیستان فراری ساخت و خود 

«و برمردم جورکرد.
 2

احمد قولی رهبر طغیان درین روزها مجبور بفرار   

های خود برای دفع   شده بودو مردم دنبال رهبر دیگری میگشتند تا از کوشش

«صالح بن نضر»ظلم بشار استفاده کنند. درین وقت 
3

برادرعشان شهید را به  

» های سیاسی شهر به او کمک کردند و پیشوائی خودبرگزیدند و همه دسته

                                                 
1

 192تاریخ سیستان، ص  53- 
2

 192تاریخ سیستان، ص  - 
3

در تاریخ سیستان نام پدر صالح "نضر" آمده و بهار آنرا زیباروی معنی کرده ، امادر بعضی منابع  - 

 دیگر اسم پدر صالح )نصر( ضبط شده است.
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و یعقوب بن لیث و عیاران  - مردم بسیار با او جمع شد از سیستان و بست

«سیستان او را قوت کردند.
 1

  

هـ سیستان  232باری است که ازیعقوب لیث در وقایع سال این اولین  

شود و بدون شک وجود او و عیاران سیستان در پیروزی صالح  نام برده می

بن نصر بستی نقش سازنده و تعیین کننده داشته است.چنانکه در نخستین 

جنگی که با بشار روی داد، بشار کشته شد و بست یکباره به دست صالح بن 

نصر افتاد.
2

و صالح، مقام سرهنگی بست را به یعقوب سپرد.  
 3

  

مؤلف نامعلوم تاریخ سیستان جای دیگری به قوت و نقش یعقوب اشاره  

و کار صالح بن نصربه بست بزرگ شد و این همه بقوت » کرده میگوید: 

یعقوب بن لیث و عیاران سیستان بود، و این ابتدای کار یعقوب بود. و مردمان 

هـ( صالح بن نضر را بیعت  238سنه ثمان و ثلثین و مایتی ) بست اندر محرم

«کردند و خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی همی داد.
 4

  

نشانده خراسان، البته کاری شگرف بود،  قیام بست بر ضد حاکم دست 

کرسی « زرنج»ولی مسلم بود که این کار زمانی نتیجه میدهد که شهر 

ً بنام سیستان خوانده میشد( نیز بدست سیستان )که در آن روزها مطلق ا

کنندگان افتد. عالوه بر این هنوز در اطراف بست و شهرهای نزدیک آن،  قیام

هایی بودند که خیال مخالفت داشتند. ابراهیم قوسی نیز مسلماًخود را  فرقه

برای سرکوبی صالح ویاران او آماده میساخت. بهرحال آینده این اقدام 

 هیچکس روشن بود. آمیز هنوز بر تهور

 

 اندازی عمارخارجی در راه قیام : سنگ

اولین مقاومتی که در برابر صالح بستی بعمل آمد از طرف خوارج  

)شهرچه در دست چپ هیرمند سفلی بین بست و رودبار( بود. « کش»مقیم 

سر به مخالفت « عّمارخارجی»به رهبری « کش»بدین معنی که خوارج مقیم 

اندازی کنند، اما صالح سه تن   د در راه جنبش مردم سنگبرداشتند ومیخواستن

                                                 
1

  192تاریخ سیستان، ص  - 
2

  192تاریخ سیستان، ص  - 
3

 ۷-۶االخبار، ص  یزی زین گرد - 
4

 193تاریخ سیستان، ص  - 
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)یا رفاق بگفته گردیزی، رقاق « کثیر بن رقاد»از سرهنگان سیستان یعنی 

بقول اصطخری(
 1

که مامای یعقوب لیث میشد و یعقوب لیث و درهم بن   

فرستاد، « کش»نضر را با گروهی از عیاران به مقابله با عمارخارجی به

شکست خورده فرارکرد.درنتیجه عمار
 2

  

امادرهمین زمان خطر بزرگ ازجانب غرب یعنی از جانب ابراهیم  

حاکم سیستان متوجه بست شد. ابراهیم حاکم سیستان پسردیگر خود محمد را 

هـ(. درجنگی که میان طرفین واقع شد، 239به جنگ صالح به بست فرستاد)

به کش متواری شد، صالح شکست خورد و یاران او پراگنده شدند. وخودش 

مدتی درآنجاماند تا یاران پراگنده براو جمع شدند و دوباره متوجه بست شد، 

رسید، محمد پسر ابراهیم قوسی مجدداً « ماهي آباد»وقتی به حدود قریه 

سپاهیانی بمقابل او فرستاد، ولی سپاهیانش شکست خوردند و به طرف قلعه 

 بست بازگشتند و درقلعه حصار گرفتند. 

 

 مله صالح برزرنج بجای بست :ح

صالح که متوجه شد امکان تسخیر قلعه بست برای او باین زودی ممکن  

نیست، از تسخیر بست منصرف شد و ناگهان برخالف انتظار عنان عزیمت 

)دشت مارگو( خود را به پایتخت « میان بر»را متوجه زرنج کرد واز راه 

براهیم قوسی به مقابله نزدیک زرنج رسانید. ا« عسکر یا لشکر»بمحل 

پرداخت و درنزدیک در" آکار") در کشاورزان( زرنج جنگی سختی 

هـ(. در ختم روز ابراهیم بشهر به دار االماره  239ذی الحجه  20درگرفت )

برگشت و صالح نیز همان شب بایعقوب لیث وبرادران او )عمرو و علی و 

«دکسربا»طاهر( و درهم بن نصر وحامد بن عمرومشهور به 
3

وعده ای  

                                                 
1

 19۷-192، اصطخری ص ۷گردیزی ص - 
2

 19۴تاریخ سیستان، ص  - 
3

"سربادک" در لهجه مردم سیستان بمعنی کسیکه سر خود را در راه دوست وقول خود به باد بدهد، - 

ان مشکوک بوده ̃ خوانده ولی نسبت به صحت« اتک وسربایکسرناوک ،سرب»میباشد. بهار این نام را 

است. دکتر پاریزی در کتاب یعقوب لیث خود، سرناوک را بمعنی سری که شبیه ناودان بوده باشد، حدس 

انرا نتوانسته ̃ زده است. بوسورت نیز در تاریخ سیستان خود برین کلمه مکث نموده، مگر صورت دقیق

که دشت معروفی است در « لکان» است که مرحوم بهار این کلمه را مانند کلمه  دریابد. نگارنده باین باور

درست نخوانده قندهار و محل نبرد یعقوب با زنبیل بوده است،  -نزدیکی بست بر سر راه لشکرگاه 
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اندازی و شبروی متهور بودند، شبانه باوسایلی  دیگر از عیاران که در کمند

«بسرای قاسم در شهر فرود آمدند.»خود را به شهر داخل و 
 1

  

صبح روزبعد که عیاران سیستان و دوستان صالح بستی از این توفیق  

از ماجرا خبر آگاه شدند، سالح پوشیدند و بحضور او شتافتند. ابراهیم وقتی 

شد، خود را شکست خورده یافت، جمعی از روحانیون و مشایخ را نزد 

عیاران و یاران صالح فرستاد، تااطالع حاصل کند که مقصودشان از این 

 «اند؟ اینجا به چه شغل آمده» کارها چیست؟ و بقول صاحب تاریخ سیستان 

رج من اینجا بحرب خوا» صالح ظاهراً برای اغفال حاکم گفت:  

را به قتل رساندند. « عشان»زیرا این خوارج بودند که برادرم « ام، آمده

مشایخ بازگشتند. ولی معلوم بود که وارد شدن ناگهانی صالح و عیاران به 

شهر و اشغال مراکز حساس، عواقبی غیر از جنگ با خوارج دارد. ساعتی 

ر خارج شود، و چند نگذشت که به ابراهیم قوسی پیغام داده شد که باید از شه

چون ابراهیم موافقت نکرد، صالح و یارانش سالح پوشیده از راه خندق که آن 

آب بود، بطرف برج و باروهای کاخ داراالماره براه  روزها خشک و بی

افتادند. بدین معنی که سپاهیان ابراهیم قوسی به شارستان اندرشدند و 

آمدند و به باره بر شدند و  ها را بستند، حامد سر بادک و عیاران فرود دروازه

بر شدند و از در سرای او بیرون شدند و در « حیک بن مالک»به بام سرای 

«شارستان باز کردند... و ابراهیم قوسی را ازین هیچ خبر نبود.
 2

  

یاران صالح بن نضر بستی، به شارستان اندر شدند وبسیار مردم اندر  

براهیم چون خبریافت بر نشست و یک ساعت از آن ابراهیم قوسی بکشتند... ا

بدر پارس بیرون شد و سوی درغنجره به عزیمت برفت وشارستان خالی 

«کرد.
 3

  

 نیز میگفتند( « ارگ»بدینگونه صالح به داراالماره زرنج )که بآن   

 داخل شد، چنانکه آن روز مقارن ظهر،عیاران و یعقوب وصالح، از غذایی 

                                                                                                                   
خواند و نوشت، نه « سربادک»نیزدچار اشتباه شده اند.این کلمه را باید « سربادک»ودرخوانش کلمه 

 چیزدیگری.سرناوک یا
1

 19۵-19۴تاریخ سیستان، ص   - 
2

 19۵تاریخ سیستان، ص  - 
3

 19۵تاریخ سیستان، ص  63- 
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 9بود، نهارخوردند، و این روز پنجشنبه بود که برای ابراهیم قوسی پخته شده 

میالدی. 8۵۴هجری = می  239روز باقی از ذی الحجه سال 
 1

  

 

 برداری صالح از قیام :  بهره 

قبالگفتیم که صالح زرنج مرکزسیستان را بدست آورد و بالفاصله برای  

تحکیم موقعیت خود و سر و سامان دادن به وضع آشفته شهر، نخست دستور 

وقسمتی ازین ثروت مصادره « بحوربندان خزانه ابراهیم را برگیرند» تا  داد

«زندانها را بشکنند.»شده را بین سپاهیان تقسیم کرد سپس فرمان داد 
 2

  

های زندان برای آن بودکه کلیه مخالفین حکومت  ظاهراًگشودن دروازه 

دند، آزاد های سیاسی در آن بو یی از عیاران و سایر گروه قبلی که شاید عده

تر کرد ونزدیک بود، عامه  شوند. این کار صالح اوضاع آشفته شهر را آشفته

ند. چون صالح بر اوضاع هنوز مسلط نبود،  شهر بر او و سپاه او هجوم آور

«بسرای ابراهیم قوسی، نیارست شد و باز گشت و بداراالماره فرود آمد.»
 3

  

آنچه ازمردم عام این شهر آن شب از شهر بگریزداز»و بدان فکر افتاد که 

« دید.
4

اما یاران او را از این کار برحذر داشتند و صالح در آن دیدند که با   

مالقات ومشورت کند. صبح « عثمان بن عفان»روحانی بزرگ شهر یعنی 

این »بمالقات عثمان فقهی بزرگ شهر رفت او ضمن صحبت به صالح گفت: 

خون برادر خویش آمدم که برادر  من بطلب»صالح جواب داد: « نبایست کرد.

«اندعشان را. مرا خوارج کشته
 5

ام وگمان  وبدینجهت باین کارها دست زده  

«تومرا اندرین یاری کنی.» میگردم که 
 6

عثمان حرفی نزد و خاموش گشت  

 و این خاموشی روحانی متنفذ شهر دلیل بر رضای او بود.

که از نزد عثمان فقیه  بالنتیجه صالح نیز از شهر خارج نشد و هنگامی

باز میگشت فرمان داد تا سرای بهلول بن معن را که صاحب شرط )قوماندان 

                                                 
1

 19۵تاریخ سیستان، ص  64 - 
2

 196تاریخ سیستان، ص  - 
3

 196تاریخ سیستان، ص - 
4

  196تاریخ سیستان، ص  - 
5

 19۷تاریخ سیستان، ص  - 
6

 19۷تاریخ سیستان، ص  - 
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امنیه( ابراهیم قوسی بود غارت کردند.
1

روز بعد برای آنکه قدرت لشکریان  

خود را بچشم عامه بکشد و زهر چشمی از فضول شهر بگیرد، از سپاهیان 

«چهارهزارمرد بودند سوار وپیاده»خودکه 
2

رژه دید و این کاربدین منظور   

ها، رعبی در دل مردم ایجاد کند. ابراهیم  ها ومیدان بود که عبوراز کوچه

قوسی که از شهر فرار کرده بود، به عّمارخارجی که قبال ضرب شصت 

عیاران رادیده بود، پناه برد و با وی طرح اتحادبست. دیری نگذشت که 

های شهر نزدیک  اعمارخارجی به دروازه درافواه مردم شایع شد که ابراهیم ب

 شده اند. 

شهر سیستان )زرنج( شهری باحصار بودو پیرامن او »درآن روزگار  

ای داشت که آنرانیز سیزده  خندقی، و اورا پن دروازه بودازآهن، وباره

«دروازه بود.
3

نام داشت و دروازه شرقی « درکرکوی»دروازه شمال   

های  ترین دروازه که پر رفت و آمد« طعامدر »نامیده میشد، « درنیشک»

شهربود بجنوب باز میشد. و در سمت غرب دو دروازه باز میشد که معروف 

« باب جدید»و دیگری را « باب عتیق»که یکی را « دو در پارس»بود به 

میگفتند.
 4

باب مینا، باب »ها داشت:  های بدین نام ربض )حومه( شهر دروازه  

اب غنجره، باب نوخیزک )یانوایست( باب شتاراو، طبقگران، باب آکار، ب

باب رودگران، باب جرجان )گرگان(، باب شیرک، باب شعیب، باب کرکویه، 

باب نیشک، باب بارستان،
5
  

ئی از سپاهیان به طرف دروازه   بدستور صالح، یعقوب لیث با عده 

ا رفت تا مهمترین دروازه شهر را حفاظت کند. حفاظت دروازه مین« آکار»

بدوش عقیل « درکرکوی»بعهده حامد سر بادک گذاشته شد، و نگهداری 

اشعث بود. همه این سرداران به پیروی از رهبر جوانمردان خراسان یعنی 

های سیاه داشتند وپرچم خوارج که باابراهیم قوسی  ابومسلم خراسانی پرچم

از هر بسیار مرد »همراه بودند سفید بود. آخر االمر جنگی سخت در گرفت و 

                                                 
1

 19۷تاریخ سیستان، ص  - 
2

 19۸تاریخ سیستان، ص  - 
3

 19۸تاریخ سیستان، ص  - 
4

 102حدود العالم، ص  - 
5

و نیز حواشی تاریخ  13۴۶سال  ۶-3مجله آریانا، مقاله جغرافیای تاریخی زرنج از من شماره  - 

 1۵9-1۵۸سیستان، ص 
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«دوگروه کشته شدند.
 1

ولی درپایان روز عمارخارجی و ابراهیم قوسی  

شکست خورده باز گشتند. و از آن روز به بعد دیگر جان نگرفتند و کار 

خورده، چاره سنجید و جریان  ابراهیم قوسی حاکم شکست  صالح قوی گشت.

خواست والی خراسان گزارش داد و از طاهر کمک « طاهر بن عبدهللا»را به 

یی از خوارج که  تا با قیام کنندگان به مقابله بپردازد.درین احوال عده 

های اطراف شهر را به باد غارت دادند، و  دراطراف پراگنده بودند. آبادی

نه کسی بیرون توانست شد و نه درون »شهر را درمحاصره کشیدند، چنانکه 

«توانست آمد.
 2

را شروع کند، شاید یعقوب چاره را درین دیدکه زودتر جنگ  

یعقوب لیث بتاختن خوارج شد، »بتواند حلقه محاصره را بشکند. بنابرین 

«خلقی کشته شدند و روز و شب یعقوب حرب بایستی کرد.
 3

ولی این   

حمالت پی هم یعقوب قاطع کننده نبود، زیرا نیروهای کمکی طاهر بن عبدهللا 

تنگتر میساختند، در این شدگان را  نیز از خراسان رسیدند و کار محاصره 

آوان، صالح دستور داد تا مال و ثروت ابراهیم قوسی و حمدان بن یحیی را 

 که از نزدیکان و همکاران او بود ضبط کنند.

ابراهم قوسی نیز که موقع را برای خود موافق یافته بود، فوری پیکی  

هرحال، بوسیله جمازه به بست نزد پسر خود محمد فرستاد تا سپاه بفرستد. ب

آورد و به  پسر ابراهیم قوسی از بست و زمینداور، فوراً سپاهی جمع 

خوانده شده است، به سیستان فرستاد، ولی این « خواشی»سرداری مردی که 

تن از یارانش به   سردار سپاه چون وضع حریف را مساعدتر دید با سیصد

صالح پیوست و بقیه سپاه بازگشت.
 4

  

یز در رأس سپاهی بجانب سیستان حرکت و بعد محمد پسر ابراهیم ن 

شبانه راه را گم کرد و صبح که به نزدیک شهر رسید، سپاهیان یعقوب از 

حرکت او آگاهی یافته بودند و یعقوب و حامد سر بادک در بیرون یکی از 

مسمی بود به مقابله او شتا فتند « دروازه رودگران»های شهر که بنام  دروازه

تا اینکه پسر ابراهیم « یار کشته شد از هر دو گروهبس»و جنگی درگرفت و 
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سیستان « بهیسون»شکست خورده فرار کرد و نزد پدرش که در روستای 

جای گرفته بود بازگشت. بعد از این جنگ، صالح دستورداد،خانه وثروت 

محمد بن ابراهیم را نیز غارت کنند.
 1

  

 

 مخالفت یعقوب با  صالح: 

هجری  تا  239ز تسخیر ارگ زرنج در صالح بستی ویاران اوپس ا

2۴۴  ً مدت پنج سال در سیستان مصروف جنگ باعمال   هجری تقریبا

حکومت طاهریان ومصادره دارائی مردم به بهانه های گونه گون بود. 

پرست معلوم میشد. چه او از همان   بنابرین صالح مردی پول دوست و مادی

و گرفتن اموال مردم کرد  اول موفقیت در سیستان، شروع به ضبط خزاین

دست به غارت بگشاد و همه اموال که به » وکار را بدآنجا کشانید که رسماً 

«برد. غارت میگرفت خود به کار می
 2

گذشته از این، کارصالح به کمک   

)پسر « ازهر بن یحیی»یعقوب و برادرانش عمرو و علی و طاهر وهمچنین 

ن رقاد)مامای یعقوب( قوت گرفته عم یعقوب، که مردی شجاع بود( و کثیر ب

بایست  بود وهمه عیاران نیز با اینان بودند، بنابراین معلوم بود که صالح می 

 قبل از هر چیز تکلیف این همکاران قوی دست و نیرومند خود را تعیین کند.

ً زرنجی شناخته   گفتیم که صالح بن نصر از اهل بست بود و طبعا

ل از سیستان بود اما به بست بزرگ شده صالح را اص»شد، در واقع  نمی

«بود.
 3

بنابراین هر کس سودای در سر داشت این روحیه را در مورد   

سیستان میتوانست تقویت کند که: مردی از اهل بست بر شهر آنان مسلط شده 

ها شده ند.ازطرفی گفتیم شهر بست از  است و زرنجی ها مغلوب بستی

همیشه با پایتخت یعنی سیستان )= زرنج( های سال، شهری نا آرام بود و سال

سرمخالفت و طغیان داشت و این مسئله نزدسیستانیان روشن بودکه مردم 

 بست ، مردمی نا آرام و آشوب طلب و شورشگراند. 

آن روز که صالح دستور غارت خانه محمد بن ابراهیم قوسی را داد،  

اش کردند و با هم یعقوب لیث وهمکارش  حامد سر بادک و سایر عیاران  کنگ
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حرب ما همی کنیم و شهریاری او راست و ما وی را تقویت میکنیم. »گفتند: 

او که باشد که تا کنون دوبار هزار هزار درم )دوملیون درم( از غارت 

سیستان بدو رسید، و اکنون باز غارت خواهد کرد، بست را و او را چه خطر 

«ها از اینجا ببرد. لحمیتی باشد اگر وی این ما )اهمیت( باشد؟ بی
 1

  

این شعارکه جنبه ملی آن سخت قوی بود، در روحیه مردم مستعد  

ً جوانان عیار و شبگردان وفادار وشجاع که تازه مزه  سیستان و خصوصا

های شهر را چشیده بودند و اولین آرزوی وطنی آنان جامه  گشودن دروازه

ن حرف یعقوب را عمل به خود پوشیده بود، سخت موثر افتاد.همه عیارا

وخالف آوردند وهرچه مردم سکزی بود برنشستند وبدرغنجره)که » پذیرفتند 

«مرکزعیاران سیستان بود(فرودآمدند و لشکرگاه زدند.
 2

  

صالح چون متوجه شد که ادامه کار در سیستان برای او ممکن نیست،  

» ن خود ئی به یکی از دوستا شبانه بار و بنه و سالح خود را بر بست و نامه

من به آنجا »که جانشین صالح در بست بود، نوشت که « مالک بن مردویه

آیم، و وضع سیستان چنین شد که همکاران با من دل یکی نکردند و  می

«اختالف پدید آمد و چاره نیست.
 3

مالک با پانصد سوار از بست حرکت کرده  

و حامد سر بطرف زرنج براه افتاد و صالح نیز از شهر بیرون شد. یعقوب 

های شهر درگرفت که طی   بادک از پی او تاختند و جنگی سخت در نزدیکی

آن مالک کشته شد و کلیه بار و بنه آنان بدست عیاران سیستان افتاد و بیشتر 

امراء و سران سپاه صالح کشته شدند. صالح شکسته و وامانده خود را به 

حدود رودبار رسانید.
 4

م روستای نوقان با (ودر آنجا گروهی ازمرد8۵) 

صالح همراه شدند. یعقوب و سپاهیانش که در تعقیب صالح بودند. دوباره با 

کردند که در نتیجه طاهر بن لیث )برادر « حربی صعب»صالح برخوردند و 

م(. 8۵8 -هجری  2۴۴یعقوب( در آن جنگ کشته شد )جمادی االخر سال 
5

  

کسی از او خبری نیافت.  صالح باز هم ازین جنگ جان بسالمت برد و مدتها
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کار صالح تمام نشد ولی یعقوب بطرف شهر بازگشت و درآنجا با واقعه 

یی از یاران او و سپاهیان با در   عجیب تری روبرو شد. بدین معنی که عده

هم بن نضر که از همکاران یعقوب و یکی از معاریف شهر بود، بیعت کرده 

و او را به حکومت گماشته بودند.
 1

  

واقع مردم ناچار شده بودند، از جهت حفظ آرامش اوضاع، کسی را در  

به سرپرستی خود انتخاب کنند. یعقوب دربازگشت از جنگ متوجه این نکته 

شد که مخالفت با درهم فعال صالح نیست و باید با او از دراطاعت پیش آید. 

 درهم نیز که متوجه موقف یعقوب وهمکار وفادارش، حامد سر بادک درمیان

او را و حامد سرباتک را سپاهساالری » عیاران بود، با آنها مداراکرد و 

و این دو خصوصاً با مخالفان درهم و با خوارج جنگهای فراوان کردند « داد.

هجری( محمد  2۴۴و سیستان را از وجود مخالفان پاک نمودند.درهمین ایام )

عقوب رهبر خود بن ابراهیم حاکم سیستان نیز درگذشت وبامرگ اومخالفین ی

را از دست دادند.
 2

  

 

 یعقوب لیث، برندۀ  پاد شاهی :

به « درهم»کاریعقوب،به تدریج باالمیگرفت و بسیاری از یاران 

چون مردی و شجاعت یعقوب »اطاعت و پشتیبانی یعقوب کمر بستند درهم 

لیث و شکوه او اندر دل مردمان بدید، ترسان شد و اندر سرای قرار گرفت که 

«یمارم.من ب
 3

درهم در واقع از قدرت و موقعیت و شجاعت یعقوب و   

محبوبیت او در میان عیاران که سرهنگی آنان را داشت، بیمناک شد و 

یی برای از میان بردن یعقوب چید و خود را به بیماری زد و در بستر  توطئه

 افتاد تا تماس خود را با یعقوب قطع کند و وسیله دفع او را فراهم سازد. 

یعقوب که شاید نیت او را نسبت به خود درک کرده بود، پیغام داد که :  

بر باید نشست و بیرون »شود مملکت سیستان را اداره کرد باین ترتیب نمی

«آی... که با بیماری پادشاهی نیمروز نتوانست کردن.
4

درهم از این پیغام   
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وب را فرمان داد که یعق»خشمناک شد وبه چند تن از سپاهیان خویش 

یعقوب چون متوجه توطئه شد، پیش دستی کرده، چند تن را بکشت و « بکشند.

سایرین گریزان شدند. درهم را اسیرکرد و ازخانه بیرون آورده به زندان 

فرستاد.مردم بالفاصله بعد از دستگیری درهم با یعقوب لیث بیعت کردند 

 2۴۴محرم2۵) «شنبه پنج روز مانده از محرم سنه اربع و اربعین ومایتی»

شمسی(.239حمل 21=8۶1آپریل 12هجریـ=
 1

  

بدینگونه جریان تاریخ به نفع یعقوب و عیاران سیستان چرخید و صالح   

بستی که گویا محرک و انگیزه او، انتقام خون برادر و بدست آوردن پول 

بود، میدان را باخت و پس از مدتها سرگردانی وگمنامی دوباره به بست رسید 

ر بست حکمراند وباردیگر با یعقوب مصاف دادوشکست خورد و مدتی د

وخودرا بزرنج رسانید وچندی زرنج را از چنگ عمرو برادر یعقوب بیرون 

کشید، مگر دوباره از یعقوب  شکست خورد ومدتها درنواحی به قندهار 

 سرگردان بود تا بدست یعقوب لیث افتاد ونابود شد. 

مین آرامش و استقالل سیستان و یعقوب لیث متوجه بود که برای تأ 

همه مردمان »گسترش دامنه نفوذ خود اول باید مردم را راضی کند. بنابر آن 

را بخواند و بنواخت، و اسیران را بیرون گذاشت )آزاد کرد( و خلعت داد و 

سوگندها و عهدها برگرفت، و باز همه دل با اویکی بکردند، و سپاه را روزی 

«داد.
 2

ب به فکر حل مسئله خوارج که حیثیت دشمن خانگی پس از آن یعقو 

او را داشتند، افتادوصالح چنان دید که ابتدا دست دوستی و وحدت بسوی 

خوارج دراز کند و با رهبران این گروه که هنوز قوتی در سیستان محسوب 

میشدند، مذاکره کند و دوستی و اعتماد آنها را نسبت بخود و عیاران جلب 

ازهر بن » ، یکی از بستگان خیلی وفادار و دلیر او یعنی درین کار نماید.

)که یعقوب او را پسر عم خود خطاب میکرد( دخالت داشت. همکاری « یحیی

 برای یعقوب بسیار ارزنده بود.« ازهر»

ها کرد  ازهر را با خوارج دوستی بود... پس نامه»چه از سالها قبل  

نیکوئی گفتن ترغیب کرد، تا  سوی بزرگان خوارج، و ایشان را به نواختن و

هزار مرد به یک راه بیامدند، و یعقوب مهتران ایشان را خلعت داد و گفت که 
                                                 

1
 200تاریخ سیستان، ص   - 
2

 (209)چاپ انتشارات معین،203تاریخ سیستان ، ص - 



   131                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

از شما هر که سرهنگ است امیر کنم، و هر که یک سوار است سرهنگ کنم 

و هر چه پیاده است شما را سوار کنم و هرچه پس از آن هنر بینم جاه و قدر 

«گرفتند.افزایم، پس مردم با او آرام 
 1

  

پس از آن یعقوب پیکی بجانب عّمار خارجی، رهبر خوارج کش به  

ئی باو پیغام داد و در آن از حمزه سیستانی  آنسوی رودبار فرستاد و طی نامه

حمزه بن عبدهللا »سردار بزرگ خوارج با تکریم بسیار نام برده و گفته بود: 

سکزی را نیازرد، بر مردی بود که هرگز قصد این شهر نکرد، و هیچ مردم 

اصحاب سلطان )خلیفه( بیرون آمده بود، و رعیت سلطان از او بسالمت 

«بودند.
 2

  

یعقوب در این نامه تذکر داده بود که اصحاب سلطان )خلیفه( بر مردم  

بیداد میکردند و حمزه حق داشت شر آنان را از سر مردم کم کند.اما امروز 

دیگر گون است، اگر باید که اکنون حال بر »وضع طور دیگری است 

یابی، امیرالمؤمنینی )خیال سلطنت( از سر دور کن، و برخیز با سپاه  سالمت

خویش، دست با ما یکی کن که ما باعتقاد نیکو برخاستیم، که سیستان نیز 

فراکس ندهیم، و اگر خدای تعالی نصرت کند، به والیت سیستان اندر فزاییم 

نیاید، به سیستان کسی را میازار و بر همان آنچه توانیم.و اگر اینت خوش 

«رو. سنت که اسالف خوارج رفتند همی
 3

یعقوب درین نامه از تمام زوایای   

روحیه ملیت خواهی با عمار سخن گفته بود، طوری که عمار نتوانست 

ً به  پیشنهاد او را رد کند و برای مطالعه نظر او مهلت خواست و عجالتا

«ا نگاه کنیم، اما بیش نیازاریم ترا و کسان ترا.ت»یعقوب پیغام داد که 
 4

  

 

 پایان کارصالح بستی :

برای یک خواننده  بستی یا هلمندی  دلچسپ خواهد بود تا بداند که پایان 

کار این همشهری اش بکجاها کشیده وچه برسرش امده است؟ صالح پس از 

کست آنکه از دست یعقوب لیث درنواحی هیرمند سفلی یعنی رودبار ش
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خورد،بعد از مدتی سرگردانی نیرویی فراهم کرد و بربست حمله  برد و آنرا 

تصاحب نمود. یعقوب لیث نیزمدتی در سیستان مصروف تامین آرامش بود. 

حکامی به نواحی دور دست از جانب خود گماشت و دفاتر دیوان را اصالح 

نجصد درم کرد و به گرفتن خراج دستوراتی صادر نمود که در آن هرکه از پ

مال کمتر داشت از مالیات معاف شده بود. یعقوب پس از پاک سازی سیستان 

به سرکوبی سپس  پردازد.  از وجود دشمنان خود، به توسعه قلمرو سیستان می

دشمنان سرکوفته خود )صالح، و عّمار( می رود، ابتدا عمارخارجی را که در 

له برق آسا فاصلۀ قلعه نیشک )کده( سیستان کمین گرفته بود بایک حم

یکصدکیلومتری زرنج تا قلعه نیشک را دریک شب درنوردید و هنگامی که 

عمار وسربازانش هنوز در خواب بودند، برآنها شبیخون زد، ووی راازمیان 

  برد وبه زرنج بازگشت ، وسپس به عزم رزم با صالح بستی به بست کشید.

شت وعزیزبن یعقوب برادرخود عمرو را به نیابت  درسیستان گذا

عبدهللا را به حیث رئیش شرط )پُلیس(تعیین نمود وخود در رأس لشکری 

هجری میان یعقوب و صالح در 2۴8درجمادی االخرسال جانب بست راند. 

بست  نبردهای خونینی صورت گرفت که سرانجام  صالح از شهربست شبانه 

یافت.  بیرون رفت و راه بیابان سیستان درپیش گرفت و یعقوب بربست دست

صالح با بیرون رفتن شبانه ازبست، از راه دشت مرگ)یا دشت مارگو( به 

سوی سیستان تاخت  وشبی از شبهای ماه رجب خود را در پشت دروازه 

آکار، یکی ازدروازه های شهر زرنج رسانید. پهره داران به گمان اینکه 

دند یعقوب از جنگ بست بازگشته ، دروازه  را بروی صالح ویاران اوکشو

وتا عمرواللیث از ازقضیه مطلع شد، خانه وی در کوی کوشه درمحاصره 

صالح درآمد. درتاریکی شب، درحالی که سپاهیان دولتی پراکنده شده بودند، 

عمرو را از باالحصار ورئیس شرط عزیز وبرادراو داود را اسیرگرفتند. 

ح را در یعقوب لیث با اطالع این خبربسرعت خود را به زرنج رسانید وصال

محاصره گرفت. صالح درقلعه مینو حنف)یاخلف( که حصاری ناگشودنی 

بود، خود را مستحکم کرد وگردا گرد حصاررا خندق کشید. درپنجم شعبان 

همان سال نیروهای یعقوب لیث برسربازان صالح یورش بردند ونبردی 

 هولناکی بسرآمد که نتیجه اش  پیروزی نصیب یعقوب لیث شد و صالح بازهم

شکست خورد. یعقوب لیث از اینکه برادرخود، عمرواللیث وعزیز وبرادرش 
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داود را زنده دید اظهار خوشحالی نمودو بشکرانه زنده دیدن برادرخود پنجاه 

هزاردرهم به مردم خیرات داد ومال وسالح وستوران سپاه صالح را میان 

سپاه خود تقسیم نمود.
 1

  

قوب لیث به جنگ صالح به هجری باردیگر یع 2۴9یک سال بعد در 

بست شتافت. صالح این باربدون جنگ با یعقوب لیث از بست فرارکرد وخود 

را به قلمرو زنبیل رساند.یعقوب لیث باروبنه صالح را تصاحب نمود وبه 

سیستان بازگشت.
 2

دیری نگذشت که باز خبرحمله ورشدن صالح بر بست   

نیزباخود همراه ساخته بگوش یعقوب رسید،وگفته میشد صالح زنبیل را 

است،بنابرین یعقوب ، بعد از آنکه یکی از خوارج بنام "اسدویه" را که بر 

دروازه طعام طغیان کرده بود، مغلوب وسرش را بردار آویخت، بسوی بست 

هجری،  یعقوب لیث دررأس دوهزارسپاه )تاریخ  2۴9شتافت. درذی الحجه

نفرنوشته است3000گزیده تعداد این سپاه را 
3
به سوی بست مارش نمود و   ( 

در دروازه میرکان بست اردوگاه زد.مگرصالح بازهم میخواست فرارکند، 

وخود را به رخد)قندهار( برساند،مگر یعقوب جداً اورا  تعقیب کرد و دردشت 

لکان )هشت کیلومتری بست( جلو او را گرفت  وباهم به نبردی سخت 

بخاطرنداشت. در آخرین دقایق  پرداختند که تا آنروز  کس چنین نبردی را

نبرد که پیروزی حتمی از آن یعقوب معلوم میشد، زنبیل)یا رتبیل( با لشکر 

انبوه وپیالن بسیار، به کمک صالح رسید. سپاه تازه دم و بی شمار 

رتبیل)یازنبیل( همراه با پیالن جنگی  کار را بریعقوب دشوار ساخت، اما 

گ را به نفع سپاه سیستان تغییرداد. رشادت ازهر)پسرعم یعقوب( نتیجه جن

خرطوم پیلی را که حمله آورده بود برسپاه »ازهربا جالدت بی نظیری 

«یعقوب، با شمشیر بیرون انداخت وسبب هزیمت آن سپاه بیشتر از آن بود.
 4

 

 این رشادت ازهر سبب شد تا جنگ مؤقتاً متوقف شود. 

 

 بست:دشت لکان یعقوب با رتبیل در  نبرد

                                                 
1

 210تاریخ سیستان، چاپ انتشارات معین، ص  - 
2

 211تاریخ سیستان، چاپ انتشارات معین، ص  - 
3

 3۷۴،تاریخ گزیده، ص 211تاریخ سیستان،ص  - 
4

 39زین االخبار گردیزی، ص  - 
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باخود اندیشید که اگردست به حیله جنگی نزند، با سپاه اندک یعقوب،

خودممکن است شکست بخورد،ازاین روی رسولی به نزد زنبیل فرستاد 

وپیغام داد که :"...از کرده پشیمانم واینقدر میدانم که مرا تاب مقابله باتو 

چی نیست، میخواهم مرا بپذیری تا با تو پیمان بندم که هرگز ازفرمان تو سرپی

نکنم وآنچه فرمائی انجام دهم ولی اگر بگویم که از در تسلیم نزد تو می آیم 

لشکریان پیروی نکنند وتواند بود که مرابکشند، اینست که با ایشان میگویم که 

به جنگ تو میروم تا با من همراهی کنند."
 1

  

 فرستاده یعقوب با موفیت بازگشت و اطالع داد که "رتبیل" حاضراست 

مالقات کند ووقت رابرای این کار تعیین کرده است. در روز موعود، او را 

یعقوب به محل معیاد رفت،وکس نزد رتبیل فرستاد که اینک من به مالزمت 

میرسم. شاه رخد و کابل را رسم این بود که وقتی ازجائی به جائی میخواست 

ند. برود،برتختی از طالی ناب می نشست ودوازده مرد آنرا بردوش می کشید

رتبیل درمیدانی کمی دورتراز سربازانش که در دوخط صف کشیده بودند 

 آماده 

پذیرش یعقوب شد
2

، یعقوب پنجاه سوار
3

از زبده ترین افراد خود را درحالی   

که لباس عادی برروی زره پوشیده بودند، برگزید واز میان صفوف پذیرائی 

سرفرود آورد وبه  گذشت و نزدیک رتبیل پیاده شد ودریک قدمی تخت رتبیل

بهانۀ اینکه میخواهد گوشۀ تخت را ببوسد، دفعتا ًنیزه از نیام برآورد 

وبسرعت آنرا برسینه رتبیل زد، چنانکه رتبیل در دم جان داد.
 4

  

پس از آن "یعقوب و یاران شمشیراندرنهادند تا بر یکجا شش هزار 

ء آن روز به بکشتند و سی هزارمرد اسیرگرفتند و چهارهزار اسپ گران بها

دست آمد یعقوب را دون اشتر واستر وخر واسپان یاالنی وترکی ودرم ودینار 

وپیالن وخیرک را که غالم وحاجب صالح بن النضربود اسیرگرفتند وهمه 

یاران صالح به زنهار یعقوب آمدند. صالح با پنج سوار به هزیمت شد و برادر 

                                                 
1

 ۴1، زندگانی یعقوب لیث، ص 1۶۵ماه نخشب،طبع سومص ، سعید نفیسی، 3۷۴تاریخ گزیده، ص - 
2

 3۷۴، تاریخ گزیده، ص11۵جوامع الحکایات عوفی، نیز بعقوب لیث،از باستانی پاریزی، ص  - 
3

 (211)چاپ انتشارات معین ص 20۵تاریخ سیستان، ص  - 
4

 3۷۴، تاریخ گزیده، ص 1۶۵جوامع الحکایات عوفی، نیز ماه نخشب،طبع سوم ،ص  - 
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رتخت سیمین زنبیل وخزینه زنبیل به زنهار یعقوب آمد وهمه قرابتیان او ب

او."
 1

  

یعقوب دستورداد سرهای کشته شدگان را جدا کردند و برای نشان دادن 

اهمیت فتوحات خود، آن سرها را بوسیله کشتی) معلوم میشود که در آن زمان 

رودخانه هیرمند از بست تا زرنج قابلیت کشتی رانی را داشته است.( به 

ال که به دست آمده بود، دویست و اند سیستان فرستاد وسالح افزونی وم

کشتی باربود." وچون در آن گیرودارصالح بازهم توانسته بود با پنج سوار از 

چنگ یعقوب فرارکند، یعقوب یکی ازسرداران سپاه خودبنام شاهین بن روشن 

را با فوجی سوار برای دستگیری صالح  فرستاد. سپاهیان یعقوب مدتی بعد 

بلوچستان دستگیرکرده  پیش یعقوب آوردند، ویعقوب او صالح را در والشتان 

روز بعد در زندان  17را با سایراسیران به سیستان فرستاد. صالح بن النضر 

میالدی.(8۶۵هجری، فبروری  2۵1محرم سال  17زرنج درگذشت. )
 2

  

با ازمیان بردن زنبیل، درحقیقت قلمروزنبیل)قندهار وزابلستان( را نیز 

رف خود پسرعمومی رتبیل که صالح بن حجرنام داشت، به فتح نمود واز ط

حیث حکمران رخج و خلف بن اللیث بن فرقد یکی از بنواعمام خود را به 

حکومت بست گماشت وخود بعد ازدوسال توقف در بست،به سیستان 

بازگشت.
 3

  

هجری ببعد بست از تسلط طاهریان خارج  وجزو قلمرو 2۵1ازسال 

گردید وسومین شاه صفاری، طاهربن محمد بن  حاکمیت صفاریان سیستان

هجری  در بست دست به اعماربناهای پرشکوهی زد 29۴عمرولیث درسال 

و پول زیادی از خزانه زرنج برآنها صرف نمود. ولی دیری نپائید که 

هجری( 29۶ازپسران عموی خودلیث ومعدل ومحمدبن علی شکست خورد)

 298بغداد فرستاده شد. درسال وبه فارس فرار کرد ودرفارس دستگیر وبه 

هجری ،محمد بن علی بن لیث وقتی ازطرف قشون سامانی درزرنج تحت 

محاصره قرارگرفت ، زرنج را به برادرخود معدل رها کرد وخود به بست 

                                                 
1

 ( 212 -211)انتشارات معین، ص 20۶ -20۵تاریخ سیستان، ص  - 
2

 ( 212)چاپ انتشارات معین، ص 20۷تاریخ سیستان، ص  - 
3

 ها و حماسه ها یعقوب لیث رجوع شو به جلد سوم ، سیستان سرزمین ماسه  در مورد کارنامه  - 
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آمد  و دست ظلم وغارت برمردم  درازنمود. واین بیداد گری سبب قیام مردم 

 ری گردید.بست برهبری ابراهیم عریف برضدشهزادۀ صفا

 

 طغیان ابراهیم عریف دربست :

قبل از اینکه  شهزاده صفاری محمد بن علی بر بست تسلط یابد، 

ابراهیم بن یوسف العریف، یکی از سرکردگان عیاران در بست ، در یک 

روز جمعه  سر به طغیان برداشت و درحالی که چشمانش را سرمه کشیده 

ان شعار داد)به اصطالح بود، برضد صفاریان وبه هواخواهی سامانی

امروزی،زنده باد ساماینان ومرده باد صفاریان گفت(. کودکان ومردم عوام 

شهر نیز از عقب اودر کوی وبرزن شهر روان شدند و بزودی گروه زیادی 

از مردم به دور او گرد آمدند وبه همنوائی با او پرداختند. ابراهیم عریف که 

رداد تا بر دوایر و خزاین وگدامهای  همنوائی مردم را با خود دید، دستو

دولتی حمله کنند،مردم چنان کردند و سپس به مسجد آدینه رفت و ازپشت 

منبر خطابه ای ایراد کرد ودراخیر بنام احمدبن اسماعیل سامانی خطبه خواند 

و بقول مولف  تاریخ سیستان"کاری بکرد که هرگزچنو نکرده بود وبرفت 

یاربدست او افتاد." از آن پس به مقابله با وحالش بزرگ شد وستوران بس

شهزاده صفاری  محمدبن علی لیث پرداخت وهروقت که محمد بر شهر حمله 

می آورد، ابراهیم بن یوسف به مقابلش می شتافت، وجنگ های سخت بسرمی 

آورد تا سرانجام از فرمانده صفاری شکست خورد و بسوی دشت )ظ:مارگو( 

براو دست نیافت. وقتی محمد بن علی بربست  عقب نشست و فرمانده صفاری

مسلط شد " جور وستم کرد برمردمان وغارت وکشتن ومردم را 

عذابهاءکرد.] وبا انواع  شکنجه ها از مردم پول گرفت[ تا آنجا که"مردمان 

برباطها وجایهاء مبارک همی شدند ودعا همی کردند تا مگرفرج یابند از 

جور ایشان."
 1

  

محمدبن علی به گوش  شاه سامانی  احمدبن اسماعیل  آوازۀ ظلم وستم

که اینک تا فراه رسیده بود، رسید و او عنان بسوی بست کشید و بزودی به 

بست وارد شد." چون خبرنزدیک محمدبن علی رسید اندر وقت فرمان داد تا 

                                                 
1

  292تاریخ سیستان،ص  - 
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پل بست بریدند و آب بسیار بود و راه گریز گرفت با سپاهی که با او بودند، 

کیلومتری شمال قلعه بست( شاه سامانی  را  7 -۶بوالن)روستای  در مردمان 

از آب هیرمند عبوردادند و او به بست اندر آمد."
 1

  

شاه سامانی عده یی سپاه ماموردستگیری محمدبن علی نمود ودیری  

نگذشت که نیروهای سامانی اورا در رخد)قندهار(دستگیرکرده با بار وبنه 

رت کرده بود، به بست باز آوردند.امیرسامانی در واموالی که از مردم غا

بست برلب رود خانه هیرمند اردو زد وحکومت  بست را به شخص 

نیکوسیرو دادگستری بنام حاتم بن عبدهللا چاچی سپرد. چون محمدبن علی را 

به بست باز آوردند، امیرسامانی فرمان داد  همه اموالی که محمدبن علی از 

صاحبان اصلی بازدهند. وصاحبان اموال هریک مال مردم بست گرفته، به 

خود را پس گرفتند وامیرسامانی تا چهار بیستگانی  در بست باقی ماند وسپاه 

خود را حقوق می داد تا ایشان) سپاه(همه مایحتاج خود رابه پول نقد بخرند." 

امیرسامانی هشتاد وپنج روز به بست بود که اندرمیان سپاه او هیچ ندیدند 

نمازشب کردن وروزه داشتن وجماعت وبانگ نماز وقرآن خواندن."مگر
2

  

درهم ماهانه  برایش 3000شاه سامانی،محمدبن لیث را باخودبه بخارابرد و

حقوق تعیین کرد،مگربه بدستورخلیفه  محمدبن علی را به بغداد فرستاد 

ودرآنجا به حیاتش خاتمه دادند.شهرزرنج نیزبدنبال فتح بست توسط شاه 

انی ،از طرف نیروهای سامانی تحت سرکردگی علی مرورودی  سام

هجری از معدل بن علی گرفته 298وسیمجوردواتی در روز دوم ذی الحجه 

شد ودرتصرف دولت سامانی قرارگرفت.
 3

  

 

 بست در قلمرو غزنویان درمی آید :

میالدی( غزنه از دست  9۶2هجری ) 3۵0با قیام الپتگین در سال  

زنویان افتاد وبست از نخستین شهرهایی بود که چندی پس سامانیان بدست غ

ازآن در برابر آن سربرافراشت. بموجب شرحی که العتبی داده، 

بایتوز)ظاهراً باتورباید باشد،زیردرزبان پشتو"باتور" یعنی شمشیرکش ولی 

                                                 
1

 293تاریخ سیستان،ص - 
2

 293تاریخ سیستان،ص - 
3

 294تاریخ سیستان،ص - 
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هجری حکمران بست بود که سبکتگین آنرا از  3۶0بایتوز معنایی ندارد.( در 

لفتح علی بن محمدبستی کاتب صاحب تجنیس وشاعرذولسانین او گرفت وابوا

که منشی باتور بود به دربار سبکتگین پیوست وبعد حکمرانی بست به طغان 

سپرده شد،مگر وی از ادای باج وخراج سرباز زد و به شمشیری دست 

هجری  3۶۶سبکتگین را مجروح ساخت ولی شکست خورده وبست درسال 

بدست سبکتگین افتاد.
 1

عد ازاین همواره بست شهردوم دولت غزنوی)یعنی ب 

 پایتخت زمستانی( بوده است.

 تخریب بست :

  11۵0شهربست از زمان بنیاد خود درحدود هزارسال قبل از میالد  تا 

میالدی )که  سلطان عالء الدین غوری مشهور به جهانسوز پس ازویرانی 

قرن، یکی 21مدت  غزنه،  آن را نیزدر آتش خشم وکینه خود سوخت(،  برای

 از شهرهای پرنعمت ومعمور سیستان بود که کاروانهای تجارتی هندوستان 

 وخراسان وفارس را بسوی خود میکشید.

میالدی(  12فاجعه ای که در وسط قرن پنجم هجری)نیمه قرن 

دراثربرخورد دو خاندان غزنوی وغوری در مملکت روی داد،غزنه، آن 

لطان مسعود غزنوی وهم شهر بست ویران پایتخت زیبای سلطان محمود و س

ً بعد ازآن به همان رونق وشکوه نخستین خود نرسید.  وسوختانده شد وغالبا

تصویراین صحنه های غم انگیز را مورخ همان دوره منهاج سراج جوزجانی 

 چنین بیان میکند:

"... بهرامشاه کرت سوم  حشم غزنین وخلق شهر وپیاده بسیارجمع کرد 

اف شد، طاقت ومقاومت نیاورد وشکسته شد وعالء الدین به وسوم کرت مص

قهر شهر غزنین را بگرفت وهفت شبانه روزغزنین در آتش ودود بسوخت 

 ومکابره فرمود.

در این هفت شبانه روز از کثر »... جوزجانی با اندوه ادامه میدهد: 

 سواد دود،چنان هوا مظلم گردید که روز، شب را مانستی، وشب از شعله ها

آتش که در شهر غزنین میسوخت، هوا چنان روشن می بود که بروز مانستی. 

و در این هفت روز دست کشتار و غارت وکشتن مکابره بود. هرکه را از 

                                                 
1

 1۸العتبی،ترجمه تاریخ یمینی،ص  - 
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مردان یافتند بکشتند و زنان و اطفال را اسیر کردند، و فرمان داد تا اجساد 

ود و سالطین محمودی را از خاک برآوردند و بسوخت ، مگر سلطان محم

مسعودو ابراهیم را... چون هفت  روز بگذشت وشب هشتم شد، شهر تمام 

  خرابه گشت و سوخته شد...."
1
  

عالءالدین بعد از انهدام غزنین که مرکز دانش و فرهنگ و هنر و 

اقتصاد و حاصل تمدن قرنهای گذشته افغانستان بود، براه قندهار و بست به 

اقطاع خاندان شاهی غزنوی بود،  غور بازگشت، ولی والیت بُست را که

دیوانه وار با تمام کاخ ها و قصرهای لشکری بازارو عمارات کم نظیر آن 

 منهدم ساخت .

جوزجانی میگوید:" از غزنین رخت بربست و به بالد داور و بست، 

کوچ کرد وچون به شهر بست رسید، قصور وعمارات محمودی را که 

وکل والیت که به محمودیان مضاف  درآفاق مثل آن نبود تمام خراب کرد،

بود، جمله را خراب کرد و ویران گردانید وبغورباز آمد...."
 2

  

ً در دورۀ عروج غزنویان  بست ولشگرگاه قرنها ومخصوصا

)عصرمحمود وپسرش مسعود( دوره های مشعشع تاریخ خود را سپری کرده 

 ۵۴۵ل اند وتا یک قرن بعد از آن نیز هردو رونقی داشتند، ولی درسا

م( دراثراشتباه کوچک یک شهزاده غزنوی" بست ولشکرگاه 11۵0هجری)

همانند غزنه در فاصله چند هفته به آتش قهر وغضب عالء الدین جهانسوز 

سوختند، سپس مرمت کاری شدند و بازسوختند. باز اشغال گردیدند تا مغوالن 

هشتم چنگیزی بدانها ضربتی حواله کردند و تیمورلنگ درنیمه دوم قرن 

هجری)اواحر قرن چهاردهم میالدی( با تخریب بندهای اب نه تنها به حیات 

بست ولشکرگاه خاتمه داد، بلکه زندگانی را به مفهوم عام کلمه در آن دیار 

خاموش گردانید."
 3

  

 

 خالصۀ وقایع تاریخی بست:

 شلوم بریژه، درجلد دوم کتاب "حفریات درلشکری بازار بست" 

                                                 
1

 3۵۴، ص1کابل،ج13۴۵طبقات ناصری،طبع دوم پوهاندحبیبی،  - 
2

 طبقات ناصری،همانجا - 
3

 13۵کهزاد، لشکرگاه، چاپ انجمن تاریخ، ص - 
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 از وقایع تاریخی بست را اینطور بیان میکند:کرونولوژی فهرستی 

نام بست ،در آثاریونانی،دربیان عهد پارتیان آمده است.درتاریخ طبری، 

نام بست در رابطه به فتوحات مختلف زمان قبل از اسالم ذکر شده است. بعد 

از ظهوراسالم، درخراسان ذکر بست، درتاریخ بی شمار است، زیراکه 

م مهمی داشت. از آنجمله درتاریخ سیستان بارها درجنگ های آن زمان مقا

 بیان احوال بست آمده است.

در آغاز عهد اسالمی، بست به تصرف امویان درآمد. دراین ناحیه دین  

اسالم بسرعت گسترش یافت. بعد از کامیابی جنبش استقالل طلبی در سیستان 

هجری بدست  298وخراسان، شهر بست بدست صفاریان وسپس در 

میالدی( غزنه از  9۶2هجری ) 3۵0یان افتاد.با قیام الپتگین در سال سامان

دست سامانیان بدست غزنویان افتاد وبست از نخستین شهرهایی بود که چندی 

م، سبکتیگین درغزنه 977پس ازآن در برابر آن سربرافراشت. دراپریل

 برقرارشد. 

له میالدی،پادشاه صفاری، ابواحمدخلف برآن حم 987 -98۶درسال 

کرد، مگرغزنویان دوباره برآن شهرتسلط خود را قایم کردند. پس از مرگ 

م( پسرش محمود که برنیشاپور وخراسان حاکم بود، با 997سبکتگین)اگست 

پسردیگرش اسماعیل، که حاکم غزنه وبلخ بود، در باره بست باهم نزاع 

 )ماه مارچ( سلطان998داشتند. حاکم بست به محمود پیوست. در بهاران

محمود برعزنه تسلط یافت وبزرگترین شهنشاه سالله خود شد.ازاین تاریخ تا 

میالدی، بست زیرحکم غزنویان بود. شلوم بریژه، دراخیرکتاب  11۵0سال 

 خود، دریک تابلو، جریان احوال بست را چنین خالصه میکند.

میالدی، بست بدست هفتالیان وسپس بدست خسرو اول ساسانی  ۶قرن  -

 ری(افتاد.)طب

میالدی، بست را ربیع بن زیاد حارثی تصرف کرد.)بالذری  7وسط قرن  -

 وتاریخ سیستان( 

میالدی،پیکارها میان فرماندهان عرب ورتبیالن کابل.)طبری 7اخیرقرن  -

 وابن اثیر(

میالدی، اعماربناها به حکم طاهربن لیث پادشاه صفاری.)تاریخ  8۶9 - 8۶۵

 سیستان(
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 الپتگین افتاد.)حدود العالم(میالدی بست بدست  9۶2 -

 میالدی، بست بدست سبکتگین افتاد.)تاریخ یمینی( 977- -

اخیرقرن دهم میالدی، جغرافیه نگاران عرب احوال بست رابیان  -

 میکنند.)اصطخری، ابن حوقل ومقدسی(

آغاز قرن یازدهم،دوران عظمت ورونق کاخ ها درکنار هیرمند  -

ن مسعود بربناهای بست، درکنار است.)فرخی سیستانی( درزما سلطا

 رودخانه هیرمند بنای های دیگری افزوده شد.)تاریخ بیهقی(

میالدی، مسعود در بست ولشکرگاه سفیرسلجوقیان را  1037 -103۶ -

 بارداد.)طبقات ناصری(

 میالدی، غلبه سلجوقیان بر بست.)طبقات ناصری( 10۴۴ - 

 ت ناصری(میالدی، شکست سلجوقیان در بست. )طبقا 10۴9 -

میالدی، ارسالن سلطنت را گرفت وبرگرمسیروزمینداور غلبه  110۶ -

 کرد.)طبقات ناصری(

هجری(، عالءالدین جهانسوز، بست رابعد از غزنه، ۵۴۵میالدی) 11۵0 -

 در آتش  سوخت. )طبقات ناصری(

میالدی، بست زیرسلطه غیاث الدین محمدغوری اندکی رونق  120۵ -

 گرفت.)طبقات ناصری(

میالدی،غیاث الدین غوری سپاه بست وفراه واسفزار را بسوی مرو  120۶ -

 سوق داد. )طبقات ناصری(

هجری( جالل الدین محمدخوارزمشاه، مغلوب مغول شد ۶17میالدی)1220 -

واز خراسان به سوی نیمروز وبست وغزنه گریخت وچنگیزیان بست را 

 سوختند.)تاریخ مغول(

 بست ویرانه است.)معجم البلدان(میالدی، بقول یاقوت،  13قرن  -

 میالدی، بست را سلطان حسین بایقراگرفت، اما رونق نیافت. 1۴98 -

 میالدی، بست توسط همایون پسربابر، فتح شد.)آئین اکبری( 1۵۴2 -

میالدی، نادرافشار برویرانه های بست اسیب رسانید.)جهانکشای  1738 - 

 نادری(

 مرمت گردید.میالدی، بعضی دیوارهای بست  18۴8 -
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میالدی،حفریات باستان شناسی فرانسوی درلشکری بازار  19۵2 - 19۴9 -

 بست انجام شد.)لشکرگاه ، کهزاد(

وربع سوم قرن بیستم، وپس از آن لشکرگاه به عنوان مرکز پروژه  19۵0 -

انکشافی وادی هیرمند، شهری عصری ومرکز والیت هلمند وریاست بهره 

برداری وادی هلمند شد.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 ببعد 50ص  1359ٍاطالعات وکلتور، شماره دوم وسوم، سال مجلۀ هنر، وزارت - 
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 فصل سوم

 

 جغرافیای تاریخی هیلمند)=هیرمند، هیتومنت(
 

 

 وجه تسمیۀ هیلمند:

هیلمندیا هیرمند كه جغرافیه نگاران اقدم عربي زبان چون یعقوبي و 

ابن فقیه و یاقوت حموي و ابوالفدا آنرا رودخانۀ هزار بازو نامیده اند
1

، در 

ندهش و اوستا( رود خانۀ مقدس و باشكوهي كتب سنت پهلوي وزردشتي )ب

 ( زامیادیشت:69 -66است كه بنابر مندرجات فقرات )

خیزابهاي سپید برانگیزد و سركشي كند بسویث دریاچه كیانسي  

 )دریاچه هامون ( روان گردد و بدان فرو ریزد.

 هیرمند رودي است كه نیروي اسپي از آن اوست ،

 كه نیروي اشتري از آن اوست ، 

 كه نیروي مرد دلیري از آن اوست پف 

«فَّركیاني»كه 
2
 از آن اوست. 

                                                 
1

و  3۸6ببعد، ابوالفدا تقویم البلدان ، ص  4۷، البلدان یعقوبي ص 39ص  5وت ، معجم البلدان ، ج یاق - 

 مقاله )دور نماي یك رودخانه بزرگ ( از مولف دیده شود. 1345سال  10 -۷نیز مجله آریانا شماره 
2

راه شود او را نیروي است اهورا مزدایي كه به كالبد هاي گوناگون در میاید و با هر كه هم« فَر» -

مخصوص پادشاهان كیاني است « فَّر» پیروزمند و توانا و شگوهمند و شكست ناپذیر مي سازد. فركیاني 

 كه اصالً از سیستان بوده اند.
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چندان فركیاني در ]هیرمند[ است كه مي تواند سرزمین هاي غیر 

آریایي را پر كند و در آب فرو برد. مي تواند دشمنان را سرگشته و پریشان 

كند و دچار گرسنگي و تشنگي سرما و گرما نماید.
1

 

ن رودخانه در كتب ادبي و مذهبي مي توان قدیم ترین ذكریكه از ای

سراغ داد، همانا اوستا )كتاب مقدس زردشتیان ( است كه نام آن در آنجا 

مي « سدمند»ضبط شده و معني لغوي آن « Heatumant«  »هیتومنت»

باشد. بدین ترتیب كه جز اول این اسم )هیتو( به معناي پل و سد است و این 

به همین معني استعمال شده و جزء « 130فقره  و ندیداد 19فرگرد »كلمه در 

)رودخانه داراي « هیتومنت»دوم آن )منت = مند( است كه بصورت تركیب 

سد و بند ( معني میدهد.
2
  

پهلوي را توضیح مي كند، « هیربد»و اما مرحوم بهار، آنجا كه كلمۀ 

» ضبط وجزاول كلمه « ایربد» از قول مسعودي اصل و ریشه این كلمه را 

را "بلد الخیار" مي نامد. « ایرانشهر»را خیر و بركت معني كرده و « ایر

نیز در مقایسه و مقارنه با كلمه هاي « هیرمند»بنابراین مي توان براي لفظ 

رودخانه صاحب یعني « هیر+ مند»توجیهي دریافت كه « ایربد»و « هیربد»

همین هیرمند ، زیرا یگانه منبع خیر و بركت براي مردم سیستان خیرو بركت

 شمرده مي شود.

در متون مربوطه به دوره هاي قبل از اسالم و بعد از اسالم، اسم این 

رود خانه به اشكال و امالي مختلف نوشته و دیده مي شود. از آن جمله 

«اتیمندر» در جغرافیاي تاریخي خود اسم آنرا« دیودورس»
3
و پولیبیوس آنرا  

« ایري مانتوس »
4

« ند روس اتیم»وایریان هم  
5

ضبط كرده، بالذري و   

«.هندمند»یاقوت و ابن خرداذ به و یعقوبي آنرا 
6
 گفته اند. 

                                                 
1

 تهران  1342،چاپ  345ابراهیم پورداود، یشت ها جلد دوم، ص - 
2

 .299 - 29۸ص  ،2، یشت ها، ج  332آناهیتا )پنجاه گفتار ابراهیم پور داود( ص  - 
3

 . 51، ص 1، چ 2پروفیسر عباس شوشتري ، كارنامه ایرانیان، ج  - 
4

 مجله آریانا، سال هجدهم ،شماره دوم، مقاله "هیرمند" به قلم پوهاند میرحسین شاه . - 
5

 همان مجله . - 
6

ابن خرداد به زیر نامه سیستان و كابل ، مسالك و ممالك  401فتوح البلدان بالذري، چاپ لیدن، صفحه  - 

 ، البلدان یعقوبي چاپ نجف .4۷ - 3۸،ص  5، یاقوت حموي معجم البلدان، ج  59 -50طبع لیدن،ص  
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در حدود العالم بنام )هیذمند(  
1

آمده كه این امال با امالي یاقوت،  

بالذري و ابن خرداد به و یعقوبي شباهت نزدیك دارد. دركتاب البلدان ابن فقیه 

بشكل "هیدمیذ" 
2

قات بصورت "هندبند" در عجایب المخلو 
3

،در نزهت   

القلوب بامالي "هیرمید" 
4

و در احسن التقاسیم مقدسي در متن آنرا بصورت  

امالي نزهت القلوب یعني "هیرمید"
5

 Hermidو در حاشیه بشكل "هرمید" 
6
 

« هیرمن»مي خوانیم. در ظفرنامه بصورت 
7

قید شده و در تاریخ سیستان و  

« هیرمند»اننامه و گرشاسپنامه بصورت تاریخ بیهقي و نسخه عكسي جه
8

و  

در یك نسخه ناقص دیگر این نام از طرف پوهاند میرحسین شاه ، استاد 

پوهنتون كابل كه گمان برده اند آخرین امالي این نام باشد بشكل )هیرمند( 

دیده شده است كه با خط نسخ و تعلیق و نستعلیق و الزام نقطه در خط عربي و 

 توان باشكال مختلف خواند و نوشت. فارسي آن را مي 

آخرین شكل امالي آن بگمان نزدیك به یقین همین )هیرمند( است كه تا 

 هنوز معمول است و "ر" همین كلمه به "ل" تبدیل شده و كلمه "هیلمند" از 

 آن زاییده است و بعد )ي ( آن افتاده و بزبان عوام )هلمند( شده است .

 

 ن:هیرمند، گهواره تمدن سیستا

 

 دو منزل زمین تالب هــیــرمند

 بُد آب خوش و بیشه وکشتمند

 «اسدی طوسی » 

                                                 
1

 . 63،  29،  11، صفحات 131۷حدود العالم، چاپ سید جالل الدین تهراني  - 
2

 . 20۸ابن فقیه ، كتاب البلدان، ص  - 
3

بوط كتابخانه استاد میرحسین شاه ملتفت باید عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات نسخه قلمي مر- 

 بود كه این نسخه غیر از عجایب المخلوقات قزویني است )امیر حسین شاه ( .
4

 . 1۸3و چاپ بمبئي ص  1۸0نزهت القلوب حمدهللا مستوفي، چاپ سیاقي، بعد از ص  - 
5

 . 329لیدن، ص  1906احسن التقاسیم مقدسي، چاپ  - 
6

 . 1906چ  329ص همان كتاب، حاشیه  - 
۷

 . 2۷ص  1، چ 25۷، ص 2تهران، ج  1336ظفرنامه، چاپ  - 
۸

 50۷، تاریخ بیهقي، چاپ داكتر فیاض و دكتر غني، ص 2۸ -1۷ – 15تاریخ سیستان چاپ بهار، ص - 

( گوید.دو  263و اسدي طوسي در گرشاسپ نامه )ص  139 -22، 14مسكو ص  1960جهاننامه چاپ 

 بود آب خوش و بیشه و كشتمند.     منزل زمین تالب هیرمند
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رودخانه ها بدون تردید در ایجاد تمدن ها و گسترش آن و رشد زراعت 

و غنامندی ملت ها و کشورها در طول تاریخ نقش بسیار ارزنده  و تعیین 

 کننده داشته اند.

به رودخانه ایست که آن  سرنوشت برخی از سرزمین ها اصوالً وابسته

را آب می دهد و حیات می بخشد، مانند: مصر که مولود نیل است و وادی 

 سند که مرهون رود سند است و سیستان که زاده هیرمند است .

به عقیده دانشمندان زمین شناس واقعاً اگررود هیرمند به سیسان ره نمی 

سوبات سایر رودخانه برد و گل و الیه کوه پایه ها و دره های سرچشمه و ر

ها را با خود بدانجا نقل نمی داد سیستان وجود نمی داشت و سرنوشتی بهتر 

به لهجۀ بلچی( -از سرنوشت کویر لوت در غرب خود و دشت مرگ )یامارگو

 در شرق خود نداشت .

بنابر این خاک سیستان از نوع خاک وادی های نیل و دجله سند و غیره 

دون شک قدیمترین تمدن ها را در خود پرورده دره های حاصل خیز است و ب

است. برکرانه های سرسبز رودخانه بزرگ هیرمند آثاری از همه ادوار 

فرهنگ و تمدن بشری بچشم می خورد که نه تنها از مفاخر تاریخي كشور 

است ، بلكه خاطره هاي قبل التاریخ را نیز در خاطر ها زنده مي كند و بنابر 

خي دست نخورده است كه سیستان را بهشت باستان همین كثرت آثار تاری

شناسان نامیده اند.
1
  

میالدي هیئت هاي باستان شناسي ایتالوي  1963 -1959طي سالهاي 

در دهانه رود هیرمند، پس از كشف شهری از زیر شن هاي حوالي قلعه نو 

 )دهان غالمان ( ضمن راپوري به اداره باستان شناسي ایران اینطور نوشتند:

سیستان از لحاظ اینكه در وسط كویر وسیعي واقع است به مثابۀ  »

جزیره ایست كه دریاي از ماسه آنرا  احاطه كرده باشد. به عالوه بر اثر 

موقعیت جغرافیایي اش كه آنرا روي یكي از شاهراه هاي ارتباطي شرق و 

غرب قرار داده اهمیت زیادي از لحاظ روابط فرهنگي ، نظامي ، تجارتي در 

دوران هاي مختلف كسب كرده است. و همچنین از لحاظ تاریخ و اشكال تمدن 

                                                 
1

 ، مقاله سیستان و بلوچستان بقلم ریچارد فرای. 1330، سال 10مجله دانش، شماره  - 
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هاي مختلفي كه در آن یكي پس از دیگري جاگزین شده اند و هم از لحاظ 

اهمیت كه براي تسلط فاتحان به شرق و یا غرب آن داشته بدون شك نه تنها 

«. معرف یكي از مكانهاي بسیار جالب ایران، بلكه بطوركلي آسیا است
1
  

و اما این نكته را بایستي بخاطر داشت كه هر نقشي كه سیستان از نظر 

تاریخ و اشكال تمدن هاي كه در آن یكي بعد دیگري جایگزین شده و همچنان 

از لحاظ روابط فرهنگي تجارتي و نظامي و مذهبي در دوران هاي مختلف 

بزرگ بازي كرده باشد، اهمیت آن بطور مسلم وابسته بوجود رودخانه 

 هیرمند است .

باستان شناسان ایتالوي ضمن كشف آثار فراوان مربوط به زندگي نسبتاً 

هزار سال پیش از میالد در پهلوي  3مرفه مردم شهر سوخته سیستان در 

دستیابي به هزاران و ملیونها قطعات شكسته سفال و شیشه و پیكان و اشیاء 

د زیاد استخوانهاي جانوران ملي متر و تعدا 2كوچك و بسیار ریز به اندازه 

دریایي و پرندگان و غیره آثار دانه هاي گندم وجو و شاهدانه و تخم خربزه و 

حتي انگور را نیز پیدا كردند و این براي دانشمندان دیرین شناسي مسلم 

گردانید كه رود هیرمند قبل از آنكه در میان شن ها و ریگزارهاي سیستان 

درۀ نیل بوجود آورده و چون گل و الي كه با نابود گردد، جلگه ای، شبیه 

خود به سیستان نقل مي دهد موجب حاصلخیزي فوق العاده زمین مي گردد، 

لذا این امر سبب شده بود كه ساكنان این ناحیه زودتر بتوانند بكار زراعت 

«بپردازند و در مرحله شهر نشیني موفق به پیشرفت هاي گردند.
2

 

یکائی ازپوهنتون موزیم پنسلوانیا طي سال دانشمندان دیرین شناس امر

در نیمروز در منطقه گردن ریگ نزدیك گودزره در محل  1971 -1969

ُگدر شاه، دم و اطراف رود بیابان آثار و شواهدي از ازمنه قبل التاریخ 

سیستان را بدست آوردند.
3
  

باتوجه به نتایج كاوش ها مي توان اینطور نتیجه گرفت كه خاك هاي 

ً دردوره هاي  زرخیز سیستان نه تنها در قدیمترین ازمنه تاریخي بلكه حتما

قدیمتر كه جزو زمانه هاي قبل التاریخ شود نقش خود را به حیث مؤثر ترین 

                                                 
1

 . 666مجله سخن، دوره چهاردهم، شماره ششم، ص  - 
2

 ، شماره اول، مقاله )سیستان قدیم ( از من1363مجله آریانا، سال  - 
3

 4شماره  1961مجله باستانشناسي،  - 
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رشته ارتباط مدنیت وادي سند و بلوچستان و مناطق شمال آمو دریا و اراضي 

هرین و حتي بین خزر و خلیج فارس و دور تر تا سوزیان و عیالم در بین الن

 از آن هم دورتر تا وادي نیل به نحو دلپذیري بازي كرده است .

مدنیت باشكوه و پر طنطنه ایكه طي سده هاي متمادي در سیستان پرتو 

افشاني داشت بدون شك عطیۀ رودخانه پرفیض هیرمند بوده است . هم اكنون 

اد سواحل آثار و بقایاي شهرها و قلعه ها و خرابه هاي تاریخي كه در امتد

هیرمند از گرشك تا هامون در طول تخمین شش  صد كیلومتر چون حلقه هاي 

زنجیر یكي پهلوي دیگري قرار گرفته، بیانگر این حقیقت تاریخي است كه 

حوزۀ هیرمند از طلوع مدنیت تا اواخر قرون وسطي یكي از سرسبز ترین و 

گرماي شدید  شاداب ترین نقاط كشور بوده و با وصف اوضاع جوي متغیر و

و مقدار كم بارندگي قسمت هاي وسیع آن بوسیله نهرهاي انشعابي و 

مصنوعي هیرمند تحت آبیاري و زراعت بوده و جمعیت فراوان و شهرهاي 

 معمور داشته است .

میالدي سري  19كه در قرن « فریه»یكنفر سیاح فرانسوي موسوم به 

بشكل ویرانه و خرابه هاي آثار و عالیمي كه » هم به سیستان زده مي نویسد:

باقیمانده حاكي از ادواري است كه ایالت سیستان مجد و عظمت ، جالل و 

شكوه فراوان داشته است. زمین سیستان بي نهایت حاصلخیز است . الیه و 

رسوبي كه بعد از طغیان آب هیرمند ته نشین مي شود به وضع عجیبي در 

«باشد. مؤثر است كه اسباب حیرت ميحاصلخیزي زمین 
1

 

مكماهون در گزارش تاریخي ایكه بمناسبت پایان حكمیت خود در 

» سیستان نوشته به حاصلخیزي اراضي سیستان تماس گرفته مي نویسد:

حاصلخیزي بي مانند زمین سیستان و فراواني آب رودخانه هیرمند این ایالت 

را غني ترین ممالك از حیث محصوالت زراعتي قرار داده است . ایالت 

یستان با مختصر سعي و كوشش مصر ثاني خواهد گشت چونكه یك زماني س

بسیار آباد و معمور بوده، شهرهاي پرجمعیت داشته، سكنه آن غني و با 

ثروت بوده اند شك نیست كه باردیگر به همان اندازه آباد و معمور خواهد 

 گشت."

                                                 
1

 19۷6ص  ۷میالدي ج  19محمود محمود تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 
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ه به میالدي ك 19الرد كرزن نایب السلطنه هند برتانوي در اواخر قرن 

اهمیت سیاسي و اقتصادي سیستان از هر كس دیگر توجه زیادتر داشته نسبت 

 به آینده آن اینطور ابراز امید كرده است .

زماني سیستان معروف جهان بوده و حاصلخیزي آن مشهور آفاق » 

است وسكنه بسیار زیاد داشته و شهرهاي مجلل  دارا بوده، چه باید گفت به آن 

خی که فرسنگها خرابه های آنها امروز امتداد دارد؟ اگر آثار بی شمار تاری

سیستان در دست مردمان جدي و حسابي قرار گیرد و آبیاري درست بشود آیا 

 نخواهد توانست به ترقیات ادوار گذشته خود برسد؟ من امیدوارم آنروز بیاید.

کرزن ادامه میدهد: آیندۀ سیستان بسته به اتخاذ اصول صحیح اداره 

ب هیرمند است بوسیله هیدرولیك كه از تضییع آب جلوگیري شود. كردن آ

رود هیرمند امروزه بطرف شمال جاري است و زیادي آب در نیزار و 

باطالق هدر مي رود وضع طبیعي سیستان هم طوري است كه هیچ مانعي 

وجود ندارد از اینكه آب هیرمند بزمین هاي وسیع جنوب سوار بشود و انهار 

و زرع كند. با ایجاد یك اصول صحیح و علمي آبیاري در آنجا  را آماده كشت

«این ایالت استعداد آن را دارد كه محصول فراوان بدهد.
1
  

آري، از بركت وجود این رودخانه است كه روزگاري سیستان از فرط 

« سرزمین توانگران »و « انبار غله آسیا» شادابي و سرسبزي و عمران بنام 

د مي شد وچه بسا كه همین شهرت و فراواني نعمت یا« بصره خراسان »و 

 آنرا به پیشباز حوادث ناگوار تاریخي كشانده است .

اسكندر مقدوني ، سلطان محمود غزنوي، چنگیزخان، تیمور لنگ ، 

نادر افشار و غیره هریك بر آن سرزمین تاخته اند و هر كدام به سهم خود 

 ر فقر و فالكت گذاشته اند.ثروت و دارایي آنرا غارت كرده و سكنه را د

گاهي هم خود رودخانه هیرمند با سرازیر شدن سیالب هاي خطرناك و 

خانه براندازخود هست و بود مردم را بلعیده است و یا با تغییر مجرایش دلتاي 

تازه اختیار نموده و ساكنان دلتاي پیشین خود را از بي آبي و تشنه گي و ادار 

نموده است. به عقیده دانشمندان باستان شناسي به ترك خانه و كاشانه شان 

رود بیابان كه از محل بندر كمال خان بسوي غرب جریان مي یافته است و 

                                                 
1

 . 2001 -1995همان اثر، ص  - 
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امروز خشك است ، بستر اصلي هیرمند در عهد قبل التاریخ بوده است، زیرا 

در سواحل این رودخانه خشك آثار و شواهدي از عهد برونز به نظر مي 

هیرمند به باشندگان این محل آب و تابي میداده است.  خورد كه طبعاً جریان

یاد « رامرود»میالدي این شاخه هیرمند بنام  17و  16در منابع كتبي قرون 

مي شد و چنین مینماید كه در دوران قرون وسطي رامرود از بزرگترین 

شعب هیرمند بوده باشد و در سرسبزي این قسمت سیستان نقش ارزنده داشت 

است.
1
  

خن دیگر این رودخانه با رفتار پرپیچ و خم خود اراضي خاره و به س

 بائریكه امروز به فاصله بعید از آن واقع گردیده در گذشته آبیاري مي كرد، 

ولي چون مسیر آن در طول تاریخ براثر طغیان سیالب ها دستخوش تغییر و 

نیز همه تبدل گردیده لهذا مراكز تمدن و نفوس كه محتاج به اب رودخانه بوده 

وقت و همه جا دنبال رودخانه حركت كرده ، موجد مدنیت هاي مختلف و 

متفاوت تاریخي شده است. از اینجاست كه امروز هر كه از كجكي تا هامون 

ً از  سفر كند، خواهد دید كه رودخانه هیرمند در طول صدها كیلومتر تقریبا

آن روزي شهري ،  میان یك سلسله خرابه ها مي گذرد. خرابه هائیكه هر كدام

دهكده ئي ، قصري كوشكي ، كاخي ، قلعه ئي ، معبدي ، آتشكده ئي ، مسجدي 

یا برج آسیایي بوده كه از روزگاران باستان از پنج شش هزار سال قبل و 

شاید هم بیشتر از آن از موقعیكه انسان در بستر این رودخانه حاصل خیز 

ي آباد گردیده و رودخانه متمكن شده تا اواخر قرون وسطي یكي بعد دیگر

بزرگ تاریخي عالوه بر اینكه به این شهرها و باشندگان آن آب مي رسانده 

 بهترین وسیله مراوده و ارتباط شان هم به شمار مي رفت .

سیاح معروف قرن نزدهم عیسوي هیرمند را یگانه رودخانه « فریه»

انه به دست حقیقي دریاچه هامون خوانده و عقیده دارد كه اگر این رودخ

اروپائیان بود كشتي ها در آن سیر مي كرد.
2
  

اینك ما یك قدم تاریخي به عقب گذاشته مي بینیم كه آیا این رودخانه  

 ظرفیت كشتي راني در روزگاران گذشته داشته است یا خیر؟

 
                                                 

1
 1361مجله باستانشناسي ، سنبله  - 
2

 11۸بارتولد،جغرافیاي تاریخی ایران، ص  - 
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 كشتي راني در هیرمند از بست تا زرنج:

علي فرخي  شاعر دهقان منش و بیابان گرد سیستان استاد ابوالحسن

سیستاني سخن سراي توانا و موسیقي نواز چیره دست عصر محمود و مسعود 

غزنوي در یك سفرش از زرنج به بست چشم دیدهاي خودش را با كلمات 

پخته و رسا اما ساده و دل نشین در مورد كشتي هاي كوشك دشت لكان روي 

 آب هاي هیرمند این طور باز مي گوید:

 كنار شهر بست         اندر ین اندیشه بودم كز

 بانگ  آب هــیرمند  آمـد بگوشم  ناگهان

 منــظر عــالي شــه بنمـود از بــاالي دژ        

 كاخ سلطاني پدیـدار آمـــد از دشت لكان

 مركبــان آب دیـدم سر زده بر روي آب         

 پالهــنگ هر یكي پیچیده  بـر كوه گران

 انور         جانور كش مركباني سركش و نـاجـ

آب هریك را ركاب و باد هریك راعنان
1

 

 

این بیان روشن و ساده فرخي سیستاني گواه صادقي است بر اینكه 

 رودخانه بزرگ هیرمند ازمحل بست تاهامون قابل كشتي راني بوده است .

به شهادت اسناد تاریخي نیز این حقیقت ثابت شده مي تواند كه در 

فاري و غزنوي كه سیستان به منتهاي آبادي و عصر اسالمي در دوره هاي ص

ناز و نعمت و فراواني رسیده بود، كشتي ها به كثرت روي آبهاي هیرمند بین 

لشكرگاه و بست و بین بست و زرنج و حتي بین زرنج و هامون حركت مي 

 كردند.

اصطخري و ابن حوقل دو جغرافیه نویس معروف اسالمي در یك 

» ه بین زرنج و بست ترعه ئي كشیده شده بود بنام هزار سال قبل نوشته اند ك

كه هنگام طغیان آب مسافرین و مال التجاره ذریعه زورق ها میان « سنارود

دو شهر رفت و آمد داشتند و حمل و نقل مي شد.
2

 

                                                 
1

 14۷دیوان حكیم فرخي سیستاني، چاپ  محمد دبیر سیاقي، ص  - 
2

و همچنین مجله آریانا، سال دوم، شماره پنجم، ص  195ك اصطخري، متن فارسي، ص مسالك و ممال - 

4 
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درسي میلي جنوب زرنج یك سلسله سدهاي روي هیرمند وجود داشت 

شهر زرنج میرفت و معروف كه از این جا مقدار زیاد آب در پنج نهر بطرف 

ترین آنها همانا "سنارود" است که از همه نهرها بزرگتر و طوالني تر و پر 

آب تر بود. در اوقات عادي كشتي ها از لشكر گاه تا فاصله سي میلي شهر 

زرنج روي مجراي رودخانه حركت مي كرد و بعداً از راه ترعه سنا رود از 

ش مي نمود. شكي نیست كه این زورق زرنج هم گذشته تا هامون سیر و گرد

ها بخصوص در خط حركت خود بین بست و زرنج بیشتر محصوالت 

تجارتي را انتقال مي دادند، زیرا زرنج و بست در تمام دوره هاي قرون 

وسطي دو مركز مهم بازرگاني بشمار مي رفت و كاروانهاي مال التجاره 

یگر از سرزمین یكطرف از حصص جنوب و جنوب شرق ایران و جانب د

پهناور هند از راه سند و بلوچستان وارد مي شدند و بیشتر در مركز مهم 

تجارتي سیستان یعني بست مبادله و خرید و فروش بعمل مي آمد.
1
  

اتصال رودخانه ارغنداب و هیرمند در مجاورت بست از نظر كشتي 

در این راني و مراودت روي آب امكانات دیگري را فراهم كرده بود. تاریخ 

حصه چیزي نمي گوید ولي خاموشي منابع دلیل آن شده نمي تواند كه 

 ارغنداب بكلي در مراوده از راه آب سهمي نداشته باشد.

استاد احمد علي كهزاد در تائید این معني از روي تجربه خویش چنین 

كه بنا بود هیئت كاروان زرد فرانسوي از هرات  1312مي نویسد: در سال 

، به غرض مطالعه امكانات عبور دادن موتر هاي ثقیل هیئت ذریعه بكابل بیاید

كشتي از آبهاي هیرمند و ارغنداب یكماه با پروفیسور"هاكن" و "كپتان پكور" 

در گرشك توقف داشتم و چون موتر تلگراف بي سیم هیئت كه وزن زیاد 

داشت با یك كشتي از رودخانه عبور داده نمي شد. یك كشتي دیگر را از 

ابل كوكران ارغنداب از راه آب به محل تالقي دو رودخانه آوردند و بعد مق

كشتي مذكور را از مقابل خرابه هاي بست و لشكرگاه  روي آب هاي هیرمند 

انجنیر فرانسي »به گرشك رسانیدند و آنگاه عمله هیئت فرانسه تحت مراقبت 

و موترهاي  دو كشتي هیرمند و ارغنداب را با ریسمان هاي فلزي بهم بست« 

                                                 
1

 363لسترانج،جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي، ص  - 
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ثقیل هیئت عبور داده شد. این وقت هاي بود كه هیرمند و ارغنداب پل نداشت 

والري ها و مسافرین ذریعه كشتي ها عبور داده مي شدند.
1
  

طبق روایت اصطخري براي عبور ومرور از سواحل چپ كناره هاي 

راست رودخانه در مقابل باالحصار بست پلي بود كه مانند پل هاي عراق 

 یك عده زورق ها تعبیه شده بود.  روي

چنین مینماید كه این پل به مقر سلطنتي لشكرگاه كه درست در یك 

فرسنگي شمال شرق شهر بست واقع شده نزدیكي نداشته است، زیرا سالطین 

غزنوي محمود و مسعود هر گاه براي شكار و تفریح به كرانه هاي راست 

ها عبور مي كردند. براي اثبات  رودخانه مي رفتند، هیرمند را ذریعه زورق

این مدعا از زبان استاد ابوالفضل بیهقي یك واقعه بسیار دلچسپ و مهم 

ً به مطلب كشتي راني روي  تاریخي عصر سلطنت مسعود را كه مخصوصا

 آبهاي هیرمند تعلق خوبي دارد در اینجا نقل مي كنیم :

بگیر بر امیر ش« هجري قمري 428روز دو شنبه هفتم صفر سال »... 

نشست و بكنار هیرمند رفت با بازان و یوزان وحشم و ندیمان و مطربان 

وخوردني و شراب بردند و صید بسیار بدست آمد كه تا چاشتگاه بصید 

مشغول بودند پس بكران آب فرود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده بودند، نان 

ده پس از بخوردند و دست بشراب كردند و بسیار نشاط رفت از قضاي آم

نماز امیر كشتي ها بخواست و ناوي ده بیاوردند یكي بزرگترین جهت نشست 

او را درست كردند و جامها افكندند و شراعي برو كشیدند و وي انجا رفت با 

دو ندیم و كسي كه شراب پیماید از شراب داران و دو ساقي و غالمي 

در كشتی هاي دیگر سالحدار و ندیمان و مطربان و فراشان و ازهر ... دستي 

بودند و كسي را خبر نه ، ناگهان دیدند كه چون آب نیرو كرده بود و كشتي پر 

شده نشستن و دریدن گرفت. آنگاه آگاه شدند كه غرق خواست شدن، بانگ و 

هزاهزو غریو خاست. امیر بر خواست و هنر آن بود كه كشتي هاي دیگر بدو 

تن امیر را بگرفتند و بربودند و به نزدیك بودند. ایشان درجستند و هفت هشت 

كشتي دیگر رسانیدند و نیك كوفته و پاي راست افگار شد، چنانكه یك دوال 

پوست و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غرق شدن اما ایزد عزذكره 

                                                 
1

 61همان منبع،ص  - 
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رحمت كرد، پس از نمودن قدرت و چون امیر بكشتي رسید كشتي ها براندند 

از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه  و بكرانه رود رسانیدند و امیر

بگردانید و تر و تباه شده بود و برنشست و بزودي به كوشك آمد كه خبري 

سخت ناخوشي در لشكرگاه افتاده بود و اضطرابي و تشویشي بزرگ بپا شده 

و اعیان و وزیر بخدمت استقبال رفتند. چون پادشاه را سالمت یافتند خروشي 

«ي و رعیت و چندان صدقه دادند كه آنرا اندازه نبود...دعا بود از لشكر
1
  

چنین مي نماید كه همواره یك دسته از كشتي هاي كرائي و تجارتي به 

عالوه كشتي هاي كه اختصاص به كوشك سلطنتي لشكر گاه داشته براي حمل 

و نقل و سیر و گردش در كرانه هاي ساحلي هیرمند در فاصله شهر بست و 

شکرگاه  لنگر اندازه بوده است. مركبان آبي ئي كه فرخي قصر سلطنتي ل

سیستاني پالهنگ هر یكي را پیچیده بر كوه گران دیده همین كشتي هاي بوده 

كه در مقابل شهر بست و متصل كوشك سلطنتي لشكرگاه در امتداد سواحل 

رودخانه هیرمند لنگر انداخته بودند و ریسمان هاي آنها در بروج مستحكمي 

شده بود كه در نگاه شاعر سیستاني چون "كوه گران" استوار مي نمود. بسته 

بهر حال به اساس مدارك و اسناد تاریخي روشن شده است كه رودخانه 

هیرمند از حوالي گرشك تا هامون سیستان ظرفیت كشتي راني را داشته و 

مؤرخین و جغرافیه نگاران و دیگر نویسندگان سده هاي میانه مانند 

ابن حوقل ، بیهقي و فرخي در این مورد و دیگر موارد مطالبي  اصطخري،

 دارند.

باید گفت كه كشتي راني روي آب هاي آرام و گاهي خروشان رودخانه 

هیرمند از نگاه توریزم )جهان گردي ( نیز خالي از دلچسبي نیست زیرا همان 

ون در گونه كه قبالً اشاره شد رودخانه بزرگ هیرمند از حوالي گرشك تا هام

حالیكه قسمت بزرگي از خاكهاي حاصلخیز نیمروز را در یك نیم دایره بسیار 

وسیع در بر مي گیرد، گاهي چنان خود را به آثار و بقایاي تاریخي نزدیك مي 

كند كه انعكاس سایه دیوار هاي بلند بعضي از دژها و خرابه روي آبهایش 

 منعكس مي شود.

                                                 
1

 . 50۷تاریخ بیهقي، چاپ داكتر غني و دكتر فیاض، ص  - 
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ري والیت هلمند و از جانب دیگر اكنون كه لشكرگاه به حیث مركز ادا

محل فعالیت هاي پروژه زراعتي و صنعتي وادي هیرمند تعیین شده است ، 

سیاحین نه فقط به دیدن آثار باستاني بست خواهند آمد، بلكه ممکن است تا 

رودبار ونیمروز نیز سفر خواند نمود واز دریاچه هاي لوخي سیستان و 

رواج و عادات و عنعنات و خالصه زندگي و هم چنان از رسم و پرندگان 

 مردم اطراف این  دریاچه ها نیز دیدن خواهند نمود.

 

 سرچشمه و موقعیت هیرمند:

در كتاب اوستا كه قدیمترین سند فرهنگي و جغرافیایي كشور است در 

 زامیاد یشت، مطلبي به این عبارت مي خوانیم :  66فقره 

وي از آنجائي كه رودهیرمند فركیاني از آن كسي است كه شهریاري »

دریاچه كیانسي را پدید مي آورد برخاسته است، آنجایكه كوه 

جاي دارد و از گرد آن آب بسیار كه از كوه ها سرازیر مي  Ushidamاوشدم

شود قرار مي گیرد.
»1

 

كه مكرر در اوستا یاد  Ushidarn یا اوشیدرنUshidamكوه اوشیدم 

آن درود فرستاده شده ، هر دو یكي است و زامیادیشت بر  96شده و در فقره 

نامیده شده و « Ushtashtarاوشتا شتار» 15فقرۀ  12در بند هشن فصل 

محل آن هم در سیستان سراغ داده شده است. 
2

   

ظاهراً مراد از كوه اوشیدم یا اوشیدرن همانا كوه خواجه است كه در 

بسیاري از هیرمند و وسط دریاچه هامون قرار دارد و از گردا گرد آن آبهاي 

معاونین آن حلقه زده است و این كوه درسنت مزدیسنا مقام مقدسي است از 

 براي تولد موعود هاي زرتشتي .

ولي برخي از مستشرقین كوه اوشیدم یا اوشدرن را در سرچشمه و 

منبع هیرمند جستجو كرده آنرا عبارت از كوه بابا میدانند كه البته من با ایشان 

( مندرج  17فقره  20یستم ، زیرا در جاي دیگر از بندهش )فصل هم عقیده ن

است كه رود هیرمند در سگستان است و سرچشمه اش در 

 میباشد. Uparrsenاپارسئن
                                                 

1
 زامیادیشت . 96 و فقره 326_ همان كتاب ص 1۸343_ پورداود، یشت ها، ج ص  
2

 زامیادیشت . 96و فقره  326_ همان كتاب ص  
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( نامیده Upaerisaenaزامیادیشت )اوپائیري سئنا  3اپارسئن در فقره  

د و شده است كه مي توان آنرا همان كوه بابا شاخه ئي از هندوكش تصور نمو

معني آن )بلندتر از پرواز عقاب ( مي باشد.
1
  

 4212بهر حال رودخانه هیرمند از ارتفاعات كوتل اوني به بلندي 

متر
2

 78در نزدیكي پغمان سرچشمه مي گیرد و تا مقام گردن دیوار بطول  

كیلومتر از پیچ و خم سنگالخ هاي عظیم عبور مي كند كه مي توان گفت 

كم است كه به سبب تندی جریان آب اسب هم قدرت پهنایش درین حدود خیلي 

عبور از عرض ده متري آن را ندارد.
3
  

این رودخانه هر قدر از خاستگاهش دور تر مي گردد، مقدار آب آن 

زیاد تر و بیشتر شده مي رود و بر هیبت و غریوش مي افزاید، زیرا قدم بقدم 

آن مي ریزد و با  آب تمام كوه ها و دره هاي واقع در دو جناج مسیرش در

سرعت هر چه غریونده تر و آبشار گونه بسوي نشیب هاي جنوب عربي 

كوتل مال یعقوب در وادي معروف شهرستان سرازیر مي گردد.
4

اما قبل از  

عبور از كوتل مالیعقوب پل افغان را كه در مسیر كم عرض آن بسته شده 

شیله از سمت  است، پشت سر مي گذارد. در پایان كوتل مالیعقوب آب سرخ

 راست در نقطه یي بنام كوتل )یكه خارك ( در آن خالي مي شود.

درین حدود شاخه یی بنام "آب سیاه " و درۀ حاجي خاك نیز سراع داده 

مي شود كه بعد از گرفتن آب آن هیرمند بسوي نشیب هاي "غوچ قول" 

گل  سرازیر مي گردد. در اینجا سواحل هیرمند كه مملواز بته هاي زینتي و

هاي وحشي است در بهاران جلوه خاصي دارد. درین دره مردم پلي براي 

عبور و مرور خود روي پرتگاه هیرمند تعبیه كرده اند . اما از آب رودخانه 

براي امور زراعت درین حدود استفاده شده نمي تواند. كمي بعد از كوتل 

هراً بنام )آب خارك ، دو شاخۀ دیگر بنام شیله گرماب و شیلۀ سفید آب كه ظا

دالور( شناخته مي شوند
5

در ارتفاعات چارصد خانه ، جائیكه هیرمند ناگهان  

                                                 
1

 . 2، ج 326،  29۸ایضاء ،ص  - 
2

 میالدي . 1960. باستناد معلومات  134۷نقشه جغرافیایي افغانستان، طبع ریاست كارتو گرافي  - 
3

 به بعد. 43، ص 1312سالنامه كابل ، سال  - 
4

 از یاد داشت هاي محترم حسین نایل . - 
5

 . 44ش ،ص  1312سالنامه كابل،  - 
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از استقامت جنوب غربي بجانب جنوب شرقي و بعد بسوي غرب و سپس 

بطرف جنوب غرب مي پیچد وقوس ناموزوني بصورت نعل اسب تشكیل مي 

مند از دو دهد، در هیرمند مي ریزند. از این نقطه تا محل شهرستان، هیر

طرف مسیرش ده ها شاخه و شیله خورد و بزرگ دیگر را با خود یكجا 

ساخته بسوي مركز شهرستان مي شتابد.
1

 

هیرمند منطقه شهرستان را از گوشه شمال شرقي به استقامت جنوب 

غربي در مي نوردد و این وادي را به دوحصه )گیر و پیتو( تقسیم مي كند و 

 -یش میرود . مردم شهرستان در ماه هاي حملاز آن به بعد بسوي گیزاب پ

 سرطان ، ناظر مستي و طغیان رودخانه هیرمند مي باشند.

در فصل طغیان رودخانه هیرمند عبور از آن به مشكل میسر مي گردد. 

و براي كسانیكه بدون ریسمان و کدو بخواهند امواج پر هیبت هیرمند را پشت 

تي نخواهد بود.سر بگذارند خالي از خطرات جاني و حیا
2
  

هیرمند قبل از رسید به گیزاب ، در وسط مسافۀ بین شهرستان و 

گیزاب آب رود بمبلستان كه از ناوه  باتور و نواحي ملخوك و منگور در 

سمت چپ برخاسته نیز میگیرد و چند كیلومتر بعد تر رود شهرستان از سمت 

تان به هیرمند راست بعد از آبیاري ناحیه )امواج ( و نواحي دیگر شهرس

 خالي مي شود. در مركز گیزاب "رود تمیزان" نیز با آن مي پیوندد.

هیرمند پس از آنكه مركز گیزاب را از سمت شمال غرب دور مي زند، 

در جنوب غرب گیزاب ، شیله خوش غدیر را با خود همراه كرده پس از طي 

ا نیز چند كیلومتر در محل "داوران" آب شیله هاي "كندو" و "كیشي" ر

 پذیرفته بسوي دهراؤود باستقامت جنوب بحركت خود ادامه مي دهد.

در دهراود، جاي كه اولین استیشن هاي پیمایش آب نصب گردیده، رود 

تیرین كه از كوه هاي اجرستان و مالستان سرچشمه مي گیرد بعد از آبیاري 

ود مناطق روزگان به استقامت چنارتو و میراباد در مركز ثیرین كوت با ر

"سرخ مرغاب" در شمال تیرین كوت پیوسته بطرف غرب و شمال عرب 

جریان یافته در غرب نزدیك دهراود با رود هیرمند یكجا مي شود.
3

 

                                                 
1

 . 134۷رجوع شود به نقشه جغرافیایي افغانستان چاپ  - 
2

 ازیاد داشت هاي محترم حسین نایل عضو اكادمي علوم افغانستان . - 
3

 . 134۷رجوع شود به نقشه جغرافیایي افغانستان، طبع ریاست كارتوگرافي -  
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كیلومتري ساخیر كه رود ترین با رودخانۀهیرمند یكجا مي  44در 

شود، هیرمند تقریباً به عظیم ترین ظرفیت خود مي رسد و باستقامت كجكي به 

د، در حالیكه سواحل خود را پیوسته در هم مي شكند، ادامه مي پیشروي خو

خورد »كیلومتري پائین تر از دهراود در موضوع گریابه شیله  88در  .دهد

كیلومتري شرق گرشك با  70نیز در هیرمند مي ریزد و سرانجام در « رود

سد بزرگ كجكي مقابل مي شود. در اینجاست كه هیرمند سركش و خروشان 

 دیده و براي استفاضت بیشتر و بهتر مردم، رام مي گردد.مهار گر

بطور خاص هیرمند، پس از آمیزش با هزاران آبریز خورد و بزرگ 

هزار میل مربع  50در پهناي 
1

كوهستانات مركزي كشور، در خم دره هاي  

پهناور هزاره جات هزاران پیچ و تاب خورده سرانجام با بند عظیم كجكي 

از عبور از كجكي وارد زمین هاي هموار حاشیه شرقي سینه مي ساید و پس 

بست و لشكرگاه یعني گرشك شده در حالي كه سطح آن پهنایي مي گیردآب 

هاي رود موسی قلعه و شیله سنگین را باالتر از سربند بغرا نیز با خود یكجا 

كرده با سیرمتین و مالیم خود بحیث یك رودخانۀ فیاض و پر بركت بسوي 

به حركتش ادامه مي دهد. هیرمند از كجكي تا هامون سیستان  جلگه سیستان

در طول هفتصد كیلومتر مسافت دو جناح خود را آب مي دهد و حیات مي 

 بخشد و سر سبز نگه میدارد. 

هیرمند در قسمت علیایش تا هنوز غیر قابل استفاده است در حالي كه 

ي قرار دارد و تقریبا مي توان گفت نیم جریان این رودخانه در بلندتر از كجك

تمام مقدار آب آنرا كوه پایه هاي مركزي كشور كه به روزگان مسمي است 

تهیه مي كند، ولي بعلت عدم تدابیر الزم بمنظور استفاده از آب آن جهت 

آبیاري اراضي واقع در دو جناح آن و یا جهت استحصال برق و غیره تدابیر 

سامان تا هنوز گرفته نشده است.  سودمند  براي ارتقاي سطح زندگي مردم آن

در حال حاضر هیرمند با جریان تندو لجام گسیخته اش سواحل خود را كه 

زمین هاي مزروعي مردم است خورده مي رود وبرمشکالت مردم سواحل 

 خود می افزاید.

                                                 
1

 یر عنوان منبع هیرمند .راپور كمیسیون بیطرف مصب هیرمند، ز - 
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قرنها و هزاران سال است كه هیرمند با مستي و خروش هیبتاكش از  

ستحق و قابل توجه دو جناحش در باالتر از پیش چشم باشندگان زحمتكش و م

كجكي مي گذرد و با آنكه آرزوي استفاده معقول از آب آن در دل هر باشنده 

آن سامان جوش مي زند ولي هیرمند با بیباكي و سرزوري در حالي كه آب و 

دهكده  2484تاب مردم 
1

خورد و بزرگ بهسود شهرستان ، گیزاب ، مالستان 

، ترین كوت و دهراود و غیره محال را همواره گرفته  و اجرستان و ارزگان

و مي گیرد، هنوز هم بافرسایش بیشتر سواحلش مردم زراعت پیشه و كم 

 توان را ناتوان تر و متضرر تر مي گرداند.

 

 از بند كجكي تاهامون :

هیرمند پس از شكافتن دره هاي سهمگین و پرخم و پیچ و عبور از 

شرق گرشك در میدان هموار زمینداور بیرون  كیلومتري 70كجكي واقع در 

متر( 3000متر تا 900مي آید، ولي باید گفت كه در همین جاست كه از )

متر مكعب آب را پیش مي  500تا  350پهنایي مي گیرد و در هر ثانیه از 

راند و این مقدار آب بسیاري است براي شادابي حوزه یي مانند حوزه 

هیرمند.
2

كیلومتر( و بزرگترین رودخانه  1400ر حدود  طول این رودخانه د 

ئي میان سند و فرات در شرق حساب شده است.
3

و بقول حمدهللا مستوفي  

فرسنگ درازا دارد. 135
4

 

رودخانه هیرمند در :» مكماهون در مورد رودخانه هیرمند مي گوید 

اوقات عادي در هر ثانیه دو هزار فت مكعب آب به سیستان مي دهد و در 

سیالب این مقدار از پنجاه تا هفتاد هزار فت مكعب در ثانیه مي رسد.  مواقع

م( این میزان از 1885در هنگام سیالب هاي فوق العاده )مانند سیالب 

ششصد تا هفتصد هزار فت مكعب آب در ثانیه مي كشد از اینجا پیداست كه 

.«هیرمند چه رود خانۀ  بزرگي است 
5

 

                                                 
1

 . 14وزارت امور پالنگذاري ص  1359سالنامه احصائیه ، منتشره سنبله  - 
2

 ش . 132۷،طبع  91احمد توكلي، روابط سیاسي ایران و افغانستان، ص  - 
3

 تهران . 1311طبع كتابفروشي ابن سینا،  95مسعود كیهان، جغرافیاي طبیعي ایران، ص  - 
4

 . 222، نزهت القلوب ص  حمدهللا مستوفي - 
5

 . 2000، ص  ۷میالدي، جلد  19تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 
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ر رودخانه ها از قبیل خاشرود، فراه گل والي كه این رودخانه با سای

رود و هاروت و غیره به سیستان نقل مي دهند، فوق العاده زیاد مي باشد و 

این امر موجب حاصل خیزي زمین مي گردد. قرار پیمایش هیئت فني 

حصه آب هیرمند  127یك حصه از  1905تا  1903مكماهون در سالهاي 

ن میزان تجاوز كند.الي بود و كمتر رود جهان باشد كه از ای
1

 

رودخانه عظیم هیرمند همانقدر كه در دره هاي سهمگین كوه پایه هاي 

مركزي كشور خشمگین است، همینكه از بند كجكي پائین مي شود از غریوش 

 میكاهد و بصورت یك رودخانۀ  فیاض و سودبخش در مي آید.

در نزدیكي بُست رود مهم ارغنداب با شعباتش از طرف چپ به 

انه هیرمند مي پیوندد. بست یگانه شهر تاریخي و تجارتي سیستان در رودخ

دوران قرون وسطي از این رودخانه آب مي گیرد و پیچ بزرگ هیرمند بقدر 

یك نیم دایره وسیع از این شهر آغاز و بعد بطرف جنوب و سپس از نقطه 

لندي ولي محمد به طرف مغرب و در اخیر از بند كمال خان بطرف شمال 

كیلومتر به بند كوهك در  70ان كرده و پس از طي مسافتي در حدود جری

نزدیك خوابگاه و در جنوب شهر تاریخي زرنج مي رسد. در آنجا یك شعبه 

بزرگ آن بنام رود سیستان بسمت غرب مي پیچد و به هامون هلمند)یا 

هیرمند( مي ریزد. شاخه دیگر موسوم به رود پریان است كه پس از جدا شدن 

كیلومتر با استقامت شمال جریان یافته و اضافه آبش  20ودسیستان حدود از ر

 را توسط رود نیاتك تا هامون سابوري مي رساند.

شعبۀ سوم معروف به رود نادعلي بحیث مجراي اصلي رود خانه 

بطرف شمال و بحیث مرز مشترك جریان مي یابد تا در محلي موسوم به 

د. یكي موسوم به رود سیخ سر كه همه بدو شعبه تقسیم مي گرد "برج آس " 

آبش وقف سیرابي زمین هاي زراعتي اطراف ناحیۀ كنگ مي شود و شعبۀ 

دیگر موسوم به شیله چرخ )كه همچون چرخ ظالم طینت است( باشدت و 

غریو هر چه مهیب تر بسمت شرق جاري شده و پس از طي مسافتي زمینهاي 

« شوال ها»و « چهل گاو»و « عمر آباد»و « شیرآباد»و « مینو»حاصلخیز 

را در جنوب و منطقه كنگ را در شمال همراه با صدها دهكده خورد و 
                                                 

1
و نیز جغرافیاي طبیعي ایران طبع  112، ص 1311مسعود كیهان ، جغرافیاي مفصل ایران طبع  - 

 . 95 -94ش، ص  1311
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بزرگ زیر گرفته از نزدیكي آبادي هاي موسوم به علي آباد در جنوب 

چخانسور و از پهلوي دهات رئیس جمعه خان و مال شیردل و حاجي غالم 

مال جریان پیدا حسن و غیره )واقع در جنوب غرب مركز كنگ ( بطرف ش

تشكیل مي دهد كه فعالً محل تعلیف « اشكین»كرده ابتدا باطالق وسیعي بنام 

كیلومتر مربع به هامون  500احشام گرد و نواح است . این اشكین با وسعت 

پوزك واقع در شمال زرنج مي پیوندد. در هنگام طغیان آب كه هامون مذكور 

 ن سابوري مي پیوندد.پر مي شود از جنوب  صالحان جوین به هامو

تأثیرات هیرمند در ساحل شرقي رودخانه بیشتر است تا ساحل غربي، 

زیرا بادهاي جنوبي ریگ ها را بساحل چپ آن آورده و پیوسته رودخانه را 

از سمت غربي بشرق مي برد و به عقیده بعضي سابقاً رودخانه هیرمند وارد 

تغییر نموده وارد هامون مي شده ولي بعدها مجراي آن « گودرزه »باطالق 

سیستان شده است و فقط در موقع زیادي آب دریاچه هاي سیستان بواسطه 

كیلومتر وحد وسط فراخي  90كه طول آن تقریباً « سرشیله »رودي موسوم به

فت ارتفاع مي رسد به گودزره وصل مي  50متر و سواحل آن به  350آن 

راست كه به موازات شود. در هنگام پر آبي سرشیله رودي وسیع و شو

هیرمند ولي برخالف جریان آن جاري مي باشد. سایكس در تاریخ ایران 

سرعت آب این رودخانه در ساعتي چهار میل بود. 1911نوشته كه در بهار 
1
  

باید عالوه كرد كه رودخانه هیرمند بعد از قلعۀ بست تا بند كمال خان با 

 350میل) 225رگ در حدود پیچ و خمي كه دارد به صورت یك نیم دایره بز

میل عرض دارد آرام و  3کیلومتر( از میان تنگه ئي عریضي كه طور اوسط 

بدون سرو صدا، ابتداء به طرف جنوب و سپس بطرف غرب  و از بند كمال 

خان به بعد بطرف شمال به حركت خود ادامه مي دهد. این تنگه كه از گل و 

ن دشت خاره و بایري مملو از الي و ریگ تركیب یافته در دو جناح آن په

خرابه هاي قلعه ها و شهرها و دهكده هاي افتاده كه جنوب آن دشت ریگستان 

و گود زره و شمال آن دشت مارگو)مرگ( ودشت جهنم  واقع اند. این دشت 

هاي وسیع و سوزان یك قطره آب هم به رودخانه نمي دهند، زیرا مقدار 

دو انج است كه آنهم یا به زمین جذب بارندگي ساالنه درین مناطق كمتر از 

                                                 
1

 . 52پرسي سایكس ، تاریخ ایران ، جلد اول ص  - 
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مي شود و یا به هوا بخار مي گردد. از این است كه زراعت در امتداد كرانه 

هاي رودخانه از قلعه بست تا بندكمال خان محدود به یك خط باریك زمین 

ً به قوه جاذبه از رود خانه آب مي گیرد. در بند  سطح جلگه است كه غالبا

هیرمند كه بعضاً متجاوز از دو صد فوت بلندي دارد كمال خان پرت گاه هاي 

تمام مي شود و در اینجاست كه رودخانه هیرمند وارد دلتاي خود شده است. 
1
 

سانتي (  61فوت ) 2از خواجه علي تا دلتاي فعلي بستر رودخانه در هر میل 

 سركوب دارد.

 دلتاي هیرمند:

دلتاي 
2

خان آغاز مي  از بندكمال هیرمند كه امروز سیستانش مي نامند ظاهراً  

كیلومتري شمال بند كمال خان( سه شعبۀ عمده 70گردد و در بند كوهك )

 تشكیل مي دهد.

ً نهر بزرگي است و از بند كوهك جدا مي  -1 رود سیستان كه نسبتا

گردد و اراضي میان كنگي سیستان ایراني را آبیاري مي كند. اضافه آب این 

 .رود به هامون هیرمند مي ریزد

رود پریان كه افغانها آنرا رود عام مي گویند، پس از جدا شدن از  -2

میل سرحد مشترك را تشكیل مي دهد  13رود سیستان با ستقامت شمال بطول 

و بعداً بطرف غرب در خاك سیستان ایراني جریان یافته آبش را توسط رود 

 نیاتك تا هامون سابوري مي رساند.

دن از رود پریان بحیث مجراي اصلي رود نادعلي، بعد از جدا ش -3

هیرمند باستقامت شمال بحركت خود ادامه مي دهد و در نقطه ئي موسوم به 

كیلومتري شمال قلعه نادعلي بدو شعبه تقسیم مي گردد:  7 -6برج اس در 

شعبه اصلي بنام رود سیخسربه استقامت شمال بحیث مرز مشترك باظرفیت 

یابد ولي شعبه فرعي بنام شیله چرخ  كمتر تا روستاي سیخ سر ادامه مي

 بسمت شرق با ظرفیت بیشتر و عمق زیادتر جاري مي گردد.

باید گفت كه فاضل آب هر یك از شاخه هاي هیرمند در هامون هاي 

سیستان مي ریزد . بدین معني كه فاضل آب رود سیستان در هامون هیرمند و 

                                                 
1

 . 2فصل  1950میسیون بیطرف مصب هیرمند راپور ك - 
2

دلتا ،حرف چهارم الفباي یوناني است و دهانه اكثر رودخانه هاي بزرگ را دلتا مي نمامند مانند دلتاي  - 

 نیل ، دلتاي سند و غیره .
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اضل آب شیلۀ چرخ در فاضل آب رود پریان یا پریون در هامون سابوري و ف

هامون پوزك خالي مي گردد. از آنجا كه رود هیرمند در طول قرنها از یك 

طرف بطرف دیگر متمایل شده و مجرایي خود را عوض كرده است، 

همانطور هم شكي نیست كه به مرور زمان یك دلتا را عوض كرده دلتاي 

هنوز هم بچشم مي  دیگري اختیار نموده است . آثار و عالیم این تغییر مجراها

یک وقتي مجراي اصلي هیرمند بوده و آب آن هم در « سنارود»خورد مثالً 

قسمت جنوبي هامون فعلي هیرمند مي ریخت و دلتاي آن ایام نیز قسمتي از 

تراكو" در انتهاي جنوبي »و « رامرود»زمین هاي مسكوني حالیه را با دلتاي 

مي شود قطعه گودزره امروز به هامون امروزي شامل مي شد یا چنانكه دیده 

ندرت آب دارد و شهر سابور شاه در شمال غرب هامون زیر آب رفته كه به 

اسم هامون سابوري معروف گشته است. همچنان سلسله خرابه زار 

معروف به شهر غلغله در دست راست هیرمند نشانه یك دلتاي « ساروتار»

وسیله دیگري براي دیگر است زیرا مردم سیستان حكه جز هیرمند هیچ 

زراعت خود سراغ ندارند همواره اجباراً دنبال حركت رودخانه رفته اند و از 

این است كه آثار و بقایاي شهرها، قلعه ها و دهكده هاي بسیاري در كرانه 

هاي دلتاهاي قدیمه و متروك هیرمند به نظر مي خورد. وجود این دلتاها و 

ودخانه هیرمند است.آثار فراوان تاریخي مولود مدو جزو ر
1

 

                                                 
1

،حكمیت ماكماهون در  ۷، ج 19محمود محمود ، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن   - 

 سیستان 
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 (19۷3)کالس فیشر،1۸۸4رودخانۀ هیرمند در نزدیکی چهاربرجک در

چون در روزگاران قدیم هیرمند همواره مجرایش را بطرف شرق و 

غرب پس و پیش میبرده و مقدار گل و الي آن حتماً بیش از مقدار امروزي 

س قدیمي را در بوده كه با خود حمل مي نماید، لذا میتوان گفت كه شهرهاي ب

ً وقتي مشاهده مي شود كه  زیر گل و الي خود پنهان كرده است. اینها اتفاقا

هیرمند مجراي تازه براي خود باز كرده است )مثل شهر شاه پور شاه در زیر 

آبهاي هامون سابوري كه تا هنوز قسمتي از برج و باره آن به نظر مي 

و قسمتي از این خرابه ها را  خورد( یا بادهاي تند و سخت زمین را پاك كرده

آشكار ساخته است )مانند شهر مكشوفه سیستان در قلعه نو و دهان غالمان از 

میالدي ( و یا هنگام حفر جویها و انهار جدید كه از  1962زیر ریگ ها در 

متر از زیر زمین بیرون مي آیند )مانند برج اس در مسیل شیله  3 -2عمق 

آب رودخانه بشدت از میان دهلیزها و از  سال است 60چرخ كه در حدود 

 فراز طاقهاي آن مي گذرد ولي هنوز قسماً پا برجا مانده است.(

م (  9105 -1903مكماهون طي اقامت دو نیم ساله خود در سیستان )

كه هیئت مجهز و متخصصین ورزیده انگلیسي و هندي از هر قبیل او را 

اي سیستان در ایام قدیم در همراهي مي كردند در بارۀ موقعیت پایتخت ه

 دلتاي هیرمند مي گوید:
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طوریكه مشاهده مي شود سكنۀ سیستان همیشه و همه جا دنبال رودخانه 

رفته اند، حتي در ازمنه اخیر نیز دیده شده كه كرسي سیستان از یك دلتا به 

و « اگریاسپ »و « رام شهرستان .»دلتاي دیگر نقل مكان كرده است 

خت یا شهرهاي مهم سیستان در زمان اسكندر مقدوني بودند پایت« درانجیانا»

 Ranrud" بنام رامرودTrakuكه خرابه هاي آنها امروز در دلتاي "تراكو

معروف است . همچنین خرابه هاي زرنج كرسي سیستان در عصر اسالمي 

واقع در دلتاي امروزي نیز موئد این ادعاست كه مردم سیستان همواره دنباله 

ته اند و شهري را اجباراً ترك گفته و شهر دیگریكه به آب رودخانه رف

 رودخانه دسترسی میداشت آباد كرده اند. 

مكماهون عالوه مي كند: هیئت اعزامي مادلتاي رودخانه هیرمند را در 

سه محل كشف كرد و در هر سه محل هم هامون ها)دریاچه هاي ( جداگانه 

ي شده است. در زمان هاي گذشته وجود داشته كه آب هیرمند به آنها خالي م

هر یك از این دلتاها چندین بار دلتاي هیرمند قرار گرفته و آب آن از یك 

هامون به هامون دیگر خالي مي شده است. 
1

 

جارج پیترتیپ، یكي از همراهان فني ماكماهون و شخصیت وارد در 

وجب وجب خاك سیستان را گردش  1904 -1903باستان شناسي كه در 

و آنرا مورد مطالعه همه جانبه خویش قرار داده است، درباره تغییر كرده 

مجراي رودخانه هیرمند و تغییر دلتاي آن اینطور ابراز عقیده مي كند: 

مجراي قدیمي هیرمند رود بیابان بود كه اكنون به علت موجودیت خرابه هاي 

د نشان یاد مي شود. شواه« رود تراخون » یك قلعه بزرگ در دهانه آن بنام 

مي دهد كه رودخانه هیرمند در گذشته چندین بار تغییر مجرا داده و این امر 

سبب تغییر و تحول محلي سیستان و شرایط زندگي گردیده است . اما این 

تغییر و تحول محلي و موضعي بوده و بر اوضاع عمومي منطقه آنقدر تاثیر 

 نداشته است .

اعراب بر سیستان چنین از تذكرات مختصر حوادث مربوط به تسلط 

بر مي آید كه در قرن هفتم میالدي رودخانه هیرمند باالي دلتاي شمالي خود 

ً رودخانه در اخیر قرن یازدهم  جریان داشت. اینقدر میتوان گفت كه غالبا

                                                 
1

 ببعد. 19۷0، ص ۷، ج 19محمود محمود، تاریخ سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 
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میالدي باردیگر وارد مجراي رود بیابان گردیده و مردم بنابر ضرورت آب 

را در مجراي متروكه به سمت دلتاي  "بند رستم" را اعمار كرده اند و آب

میالدي توسط تیمور تخریب  1383شمالي جاري ساخته اند. بند مذكور در 

از ساحل « بند بلبا خان » گردید و بعد مردم دست به اعمار بند دیگري بنام 

راست رودخانه نزدیك رودبار زدند، اما هنوز قسمت بیشتر آب رودخانه از 

سال بین سنوات  30زره میریخت. سپس در ظرف طریق رود بیابان به گود 

میالدي ، هیرمند به مجراي خود در دلتاي شمالي جریان پیدا  1722 -1692

كرده است كه تا هنوز در این دلتا جریان دارد.
1

 

تحقیقات دانشمندان باستان شناسی در دلتای موجوده سیستان، بیانگراین 

هزار سال  3خان شروع شده، به نکته است که عمردلتای فعلی که از بند کمال

قبل از میالد میرسد. البته در پیچ وتاب رودخانه از چهار برجک تا چخانسور 

دلتای های دیگری هم وجود داشته اند که نشانه ها وعالیم آنها را اهل فن 

متر میرسد ودر زیر  8میتوانند مالحظه کنند. ضخامت رسوبی در نیمروز تا 

متر دیده میشود. 6 -3ضخامت  آن یک  طبقۀکانگلومره به
2

 

 (338)برای اطالع بیشتررجوع شود به فصل ششم کتاب،ص

 مد و جزر هیرمند:

ً بسیار 107 سال پیش از امروز هیئت فني مكماهون با وسایل نسبتا

بسیط دست بكار پیمایش میزان آب هیرمند در باالي بند كوهك شدند و از 

ماه جریان رودخانه  27دت براي م 1905تا اخیر ماه مي  1903فبروري 

پیمایش (Velocityrod) یا خادهاي سرعت  Tootهیرمند سفلي را بطریق 

كردند كه نتایج حاصله از این پیمایشات تقریباً پنجاه سال بعد از طرف هیئت 

 نیز مورد تایید واقع شد. 1950فني بیطرف دلتاي هیرمند در 

وسط جریان هیئت فني ماكماهون كوشش كرد تا بطور تخمین حد 

ساالنه هیرمند سفلي را معلوم نموده و این معلومات را بگذشته هاي نزدیك 

نیز توسعه دهد. براي نیل باین مقصد طریقه اي را كه از آن كار گرفته شده 

را بیكي از انواع پنجگانه تصنیف و  1902تا  1872این است كه سنوات 

الهاي سیالبهاي معتدل، داخل نمایند. یعني سالهاي  خشك ، سالهاي عادي، س

                                                 
1

 -       The Frontiers of Baluchistan,London, 1909,p.251 
2

 -International Commission for Irrigation and Drainage Bulten,July 19۷4    



   167                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

سال هاي سیالبهاي بزرگ وسالهاي سیالب هاي فوق العاده. این تصنیف 

بیشتر متكي به معلومات و خاطراتي بوده است كه ساكنین محل در زمان 

ماكماهون هنوز به حافظه داشته اند. همچنان در این تصنیف مشاهدات فني 

ن گردان نیز مدنظر نشانه هاي رودخانه و چشم دیدهاي سیاحین و جها

 صاحب منصب آبیاري هیئت ماكماهون بوده است .

این سنوات سالهاي تقویم نبوده بلكه سنوات آبي مي باشند. مثالً سال 

را در برمي گیرد. سال  1905سپتمبر  30تا  1904از اول اكتوبر  1905

( سال خشك یعني سالیكه  1905سپتمبر  30تا  1904)اول اكتوبر  1905

 000/398/2هاري آن كم و ناچیز بوده جریان آبهاي هیرمند سفلي )سیالب ب

( فوت مكعب في ثانیه مي رسد ودر 370( ایكرفوت و حجم جریان دریا به )

 وقت شدت گرما آب از رود نادعلي و پریان براي دو ماه نگذشته است.

( عادي، حد  1904سپتمبر  30تا  1903)اول اكتوبر  1904سال 

ایكرفوت بود.  ( 000/453/4هیرمند در كوهك بالغ به ) تخمیني جریان آب

سال سیالب هاي معتدل، حد تخمیني جریان آب هاي هیرمند سفلي در  1903

خشكسالي  1902( ایكرفوت بوده است.سال  200/091/7كوهك بالغ به )

شدید دریا ، پایانتر از رودبار كه در پنجاه میلي باالتر از بند كمال خان واقع 

 خشك . 1901ماه خشك بوده،  3ي تقریباً شده برا

 عادي  1900

 خشك  1899

 عادي 1898

 عادي  1897 

سیالب بزرگ ، دریا از بستر اصلي یعني رودناد علي بطرف  1896

غرب لغزید و رود پریان را مسیر قرار داد كه همین امر منجر به حكمیت 

 دوم انگلیس در سیستان و آمدن هیئت مكماهون گردید.

 یالب بزرگ س 1895

 عادی  1894

 خشک   1893

 سیالب بزرگ   1892

 سیالب بزرگ  1891
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 عادی  1890

 سیالب معتدل  1889

 سیالب معتدل  1888

 عادی  1887

 سیالب معتدل 1886

 -1902سیالب های فوق العاده. قرارمعلوماتیکه در سنوات  1885

موظف در سیستان بدست آمده، حجم این سیالب ها را صاحب منصب  1905

آبیاری هیئت مکماهون بزرگتر از کلیه سیالب های  که تا سنوات اخیر رخ 

داده خوانده است . آب های سیالب آنقدر بلند بوده که آب از دریای هیرمند 

پایانتر از بند کمالخان به مجرای قدیمی رود بیابان از راه گودزره سرازیر 

 شده بود .

 خشک  1884

 عادی  1883

 عادی  1882

 عادی  1881

 سیالب معتدل  1880

 عادی  1879

 عادی 1878

 سیالب بزرگ   1877

 عادی 1876

 خشک  1875

 خشک  1874

 عادی 1873

 خشک  1872

خشکسالی. برای مدت چهل روز آب رودخانه هیرمند از چهار  1871

 برجک عبور نکرد.

 سیالب بزرگ  1865

دت ( دریا برای م1844در یکی از سنوات مذکور ) -1838 -1864

روز پایین تر از قلعه فتح خشک بوده. هیئت فنی بیطرف دلتای هیرمند  22
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ملتفت سوابق تاریخی مقادیر آب دریای هیرمند بوده و  1950نیز در سال 

برای انضمام به معلومات و احصانیه های مربوط به جریان آب رودخانه 

ن محل هیرمند برخی معلومات از منابع رسمی و یا پرسش های که از ساکنی

سیستان و نیمروز بعمل آورده بدست می دهد و تحلیل اوضاع دلتای هیرمند 

را در سنوات اخیر از روی همین معلومات علی قدر صحت احتمالی آن از 

 میالدی قید مینمایند. 1927 - 1950

بقول سکرترهیئت بیطرف  
1

اصطالح بلندتر از حد عادی و عادی و  

به معلومات عملی نبوده و فقط باساس یاد  کمتر و پایانتر از حد عادی متکی

بود و خاطراتی است که از مشاهده اوضاع باقیمانده است. میزان عمومی 

 از جانب ادارۀ مستقل آبیاری تهران تهیه شده است. 1949تا  1939سنوات 

بلندتر از حد عادی جریان ساالنه دریای هیرمند  1329مطابق  1950

 ایکرفوت آب بود. 000/310/5در چهار برجک بالغ بر 

بلندتر از حدعادی، جریان ساالنه اندازه آب  1328مطابق  1949

مطابق  1948ایکرفوت آب بوده،  730/406/15درحد چهار برجک بالغ بر 

 600/107/13سال عادی جریان آب در چهار برجک بالغ بر  1327

 ایکرفوت آب بود.

هار برجک ، سال بسیار خشک و میزان آب در چ1326مطابق  1947

ً در تابستان خشک گردیده  300/823/1 ایکرفوت آب بود. دریاچه ها تماما

جوالي باالتر از  25)قرار راپور ساكنین محل و منابع رسمي (. بتاریخ 

فوت مكعب في ثانیه بوده، در  47كوهك اندازه سرعت آب دریاي هیرمند فقط 

رك آب جریان نهر شاهي، نهر خوابگاه و نهرهاي مارونگي و دریاي مشت

جوالي نهر چهاربرجك خشك و جریان دریاي هیرمند  28نداشته ، بتاریخ 

فوت مكعب في ثانیه بوده در همین روز در نهر بندر كه بیست  60درین نقطه 

میل باالتر از چهار برجك موقعیت دارد آب جریان نداشت و در منطقه ایكه 

 یان داشته است. فوت مكعب في ثانیه آب جر 3قلعه فتح آب مي گیرد. 

                                                 
1

 راپور . 9۸-92مو اد  41راپور کمیسیون دلتای رودهیرمند، ص  - 
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اگست جریان آب دریاي هیرمند در نهر كمال خان فقط پنج  11بتاریخ 

اگست نهر قلعه فتح و انهار دك دیله  12فوت مكعب في ثانیه بوده و بتاریخ 

 خشك بودند.

فوت  85اگست دریاي هیرمند در نزدیك قریه شماالن فقط  23بتاریخ 

مكعب في ثانیه آب داشته است. 
1
  

 سال خشك  1325 -1946

 كمتر از حد عادي  1324 - 1945

 كمتر از حد عادي  1323 -1944

 سال خوب یعني بهتر از عادي اما بدون سیالب بزرگ  1322 -1943

 سال سیالب  1321 -1942

 سیالب عادي  1320 -1941

 سال آب خیز و مرطوب  1319 -1940

سال آب خیزي شدید. حداكثر جریان اب در چهار  1318 -1939

( فوت مكعب في ثانیه تخمین مي گردد، این تخمین با  000/145برجك تا )

واقع شده و متعلق به استانسه  1950ساس پیمایش آب خیزي كه در سال 

پیمایش مقدار و سرعت آب در چهار برجك مي باشد تعیین گردیده است. 

ساكنین محل اطالع مي دهند كه دریاچه ها پر از آب شده و هامون پوزك و 

امون سابوري از جنوب صالحان با هم پیوستند. سیالب مذكور از اول ه

فبروري شروع و تا هشتاد یا نود روز ادامه داشت و رقبات وسیعي كه 

 معموالً در دلتا کشت مي گردد زیر آب رفت .

سال كمتر از حد عادي .  1316 -1937سال عادي،  1317 -1938

ایراني جریان آب را در بند كمال  اكتوبر هیئت مختلط افغاني و 8 -6بتاریخ 

( فوت مكعب في ثانیه تعیین نمودند )وزارت 1200خان اندازه نموده و آنرا )

اكتوبر جریان آب در حصه سفلي رودهیرمند  15فواید عامه كابل(. بتاریخ 

متر  33و  42فوت مكعب في ثانیه )یا  1180در بندكمال خان مساوي به 

 مكعب ( في ثانیه بوده است .

                                                 
1

 . 42ایضاً، ص  - 
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سال خشك. جریان آب دریا در بند كمال خان توسط  1936-1315

سپتمبر مقدار  4هیئت مختلط ایراني و بترتیب ذیل پیمایش گردید.بتاریخ 

( لیتر. 11775فوت مكعب في ثانیه یعني ) 415جریان آب در بند كمال خان 

 18لیتر( و بتاریخ  7573فوت مكعب في ثانیه )یا  267سپتامبر  19بتاریخ 

لیتر( )اداره آبیاري تهران ( و  11860فوت مكعب في ثانیه ) 420توبر اك

فوت  55اكتوبر جریان آب در یاي هیرمند در بند كمال خان  16بتاریخ 

 مكعب في ثانیه بوده است )منابع افغاني ( .

( آب به پیمانه زیاد در منطقه دلتا 1312 -1314) 1933 -1935

جریان آب در بند كمال خان پیمایش و  1935فراهم مي گردد در ماه فبروري 

متر مكعب في ثانیه ( بود  60( فوت مكعب في ثانیه یعني )2120مساوي )

 )اداره آبیاري تهران ( .

 ( سال عادي هیئت هاي مختلط ایراني و افغاني با هم 1311) -1932

جهت تقسیم جریان آب هیرمند در حد بند كمال خان جمع مي گردند اما چون 

 و زیاد موجود است مبادرت به پیمایش نمي كنند. آب كافي

( سال سیالب هاي بزرگ سیالب مذكور بطور غیر 1310) -1931

عادي از ماه جنوري آغاز مي یابد و خسارات هنگفتي بهر دو طرف مي 

رساند. آب دریاچه ها از راه سرشیله به گودزره میریزد )معلوماتیكه در 

 ( . فونسلگري انگلیس در زابل ضبط شده

( سیالب هاي وسیع در اواخر مارچ و دسمبر واقع 1309)1930 -29

شده )معلوماتي كه در قوه نسلگري انگلیس در زابل ضبط شده .
1

 

به بعد كه رودخانه هیرمند در حد كجكي  (  1330) 1950از سال 

)هیرمند علیا( و كوهك )هیرمند سفلي ( براي كنترول سیالب بند گردیده، در 

بار طغیاني شده و در هر بار رقبات  3اخیر رودخانه مذكور سال  25طول 

وسیعي در هر دو جناح آن زیر آب رفته و خسارات هنگفتي ببار آمده است و 

 یك بار هم خشك سالي دود از نهاد مردم آن سامان كشید.

 

 خشك سالي هاي بحراني :

                                                 
1

 . 43-41راپور كمسیون بیطر ف دلتاي هیرمند، ص  - 
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 از احصائیه ها و سوابق تاریخي معلوم مي گردد كه خشكسالي ایكه در

واقع شده بود به مراتب بحراني تر از  1902آب ریزه دریاي هیرمند در سال 

و شاید بدترین خشك سالي قرن بیستم بوده باشد. چون چهار  1947خشكسالي 

(  1947و  1902و  1871 - 1838مرتبه خشكسالي مانند خشكسالي هاي )

سال واقع شده، پس چنان معلوم مي شود كه یك خشكسالي  112در ظرف 

سال باید منتظر بود. خشكسالي  28را بطور اوسط در هر  1947نظیر سال 

چنانكه دریاي هیرمند در پایان تر از رودبار براي سه ماه خشك بود.  1902

درست  1350 - 1971هر صد سال بعد انتظار داشت چنانكه خشكسالي 

ر اتفاق افتاد كه مي توان آنرا حتي باالت 1871یكصد سال بعد از خشكسالي 

و یا نظیر آن دانست و به حساب دیگر خشكسالي  1902از خشك سالي 

بوقوع پیوست كه  1947سال بعد از خشكسالي  25( درست  1350) 1971

سال یكمرتبه  28بقول هیئت فني بیطرف باید یك چنین خشكسالي ر ا در هر 

حتماً انتظار داشت. 
1

 

شد رودخانه  در خشك سالي اخیر الذكر كه سراسر كشور از آن متأثر

هیرمند نیز نتوانست به زراعت منطقه دلتا آب و تابي بدهد و بالطبع سطح 

زراعت به پایانترین حد ممكن تقلیل یافت و رودخانه بندرت مقدار آب قابل 

 شرب مردم را پایانتر از كوهك تهیه میكرد.

نیز با خشك سالي مواجه شد و زراعتي در  1972به تعقیب آن سال 

صورت نگرفت و مردم منطقه دلتا به تعقیب تحمل خسارات ناشي منطقه دلتا 

و متاقباً از ناحیه خشكسالي نیز شدیداً متضرر و تهي  1348از سیالب هاي 

ً خشكید و نیزارها به  دست گردیدند. از اثر این خشكسالي دریاچه ها تماما

صحراي بي آب و علف تبدیل گشتند. اكثر مواشي مردم تلف شدند و انواع 

رندگان آبي كه دریاچه هاي سیستان حكم النه آنها را دارد نزدیك بود نسل پ

شان گم شود. خوك هاي وحشي كه از نیم قرن به این طرف نیزارها را 

متصرف شده بودند و جرأت شكار پرندگان را از شكار چیان سلب كرده 

قراء بودند، همگي یا از تشنه گي كور و تلف شدند و یا اینكه هنگام رجوع به 

 و دهات مجاور براي پیدا كردن آب مردم آنان را تلف كردند.

                                                 
1

 . 10۸ -10۷راپور كمیسیون بیطرف دلتاي هیرمند، فقرات  - 
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مؤلف تاریخ سیستان نیز یك خشك سالي شدید را كه منجر به قحطي و 

هجري بیاد مي دهد و مي  220مرگ و میر بسیاري مردم شده بود در سال 

هـ( آب هیرمند خشك گشت از بست و  220در سنه عشرین و ماءتي )»گوید 

دید آمد اندروالیت سیستان و بست و مرگي بسیار بود تا سال قحطي صعب پ

هـ و عبدهللا بن طاهر والي خراسان امر كرد تا سه صد هزار درهم از  221

«بیت المال بدرویشان دادند.
1

 

 

 سالهاي سیالب هاي بزرگ  و مدهش :

 1885بزرگترین سیالب دریاي هیرمند درصد سال گذشته سیالب سال 

( متر مكعب رسیده 5700ندازه جریان آب في ثانیه به )میالدي است كه ا

بود.
2

از این رو مي توان به عظمت سیالب مذكور پي برد زیرا معقول است  

كه تصور شود كلیه آبریزه هاي هیرمند در باالتر از قلعه بست در تهیه میزان 

آبیكه موجب طغیان رودخانه و سبب وقوع سیالب در دلتا میشوند سهم دارند. 

است كه مسیر رودخانه از بستر طبیعي یعني  1896د از آن سیالب بزرگ بع

رودنادعلي در رود پریان در غرب مجراي اصلي غلطید و عالوه بر خرابي 

هاي وارده و از میان بردن بندهاي محلي سبب نزاع هاي بعدي به سویه بین 

ه طایفۀ المللي نیز گردید. همین سیالب جالل آباد و جهان آباد دو مركز عمد

كیاني سیستان را ویران كرد.
3

 

( قلم داد شده 1318) 1939در سنوات اخیر بزرگترین سیالب سیالب 

كه سویه آب دریاچه هاي سیستان را تا حد زیادي بلند برده و اراضي وسیعي 

 1956را در رقبه دلتا كه معموالً زرع مي گردد تحت آب رفته بود. در سال 

مند سرازیر شد و در اثر آن سطح وسیعي سیالب هاي بزرگ هیر 1335 -

از زمین هاي مینو، شیرآباد، شوال ها، عمر آباد توسط نهر شیله چرخ در 

جنوب مسیرش در نیمروز و منطقه سرگز و حاجي آباد در شمال پنج ده ها 

زیر آب رفت و تا هامون پوزك مناطق میان اصل چخانسور و ولسوالي كنگ 

 یزار جزو هامون پوزك قرار گرفت.به عرض بیست كیلومتر بنام ن

                                                 
1

 . 1۸6تاریخ سیستان، ص   - 
2

 . 5۷، ص 1334افغانستان، طبع  - 
3

 تهران . 1336ببعد طبع  395ص  31فصل  2سفرنامه سایكس ج  - 
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هامون پوزك از جنوب صالحان و شمال تپه خران )یا خاران ( مربوط  

عالقه میل كوركي با هامون سابوري پیوسته شد. در این سیالب رودهاي 

پریان و سیستان نیز به هامون سابوري و هامون هیرمند آب فراوان میدهند و 

ودزره مي پیوندند. این سیالب بهم اتصال گویا تمام دریاچه هاي سیستان به گ

یافته از طریق رود شیله خساره كلي به هستي مردم سیستان و نیمروز رساند 

و فریاد و شیون مردم را تا گوش آسمان باال برد. شعر زیر شرح آالم و 

مصائبي است كه شاعر معاصر نیمروز نوراحمد عزیزي بمناسبت سیالب 

 ش( سروده است آنرا باهم میخوانیم:1335) 1956خانمان برانداز 

 

 آب هیرمند است  یا رب یا كه طــوفـان بـال       

 یا حوادث مي كشد مـا را در آغــوش  فــنا

 یا كه غوغاي قیامت گشته بـر پا زین زمـین      

 فرصت حشراست میگویي كه یا روز جـزا

 كاین چنین هرلحظه طوفان حوادث مـیرسد       

 مسلـــمان غریـب و بــیــنــوابر سر جمعي 

 بس كه باران بـــال امسال بـاریـــده بخـــشم       

 آب سیل ازهرطرف زدحلقه همچون اژدها

 خانه هاویران و مردم روبصحرا مضطرب      

 دیده جمعي رابود پرآب و خون زین ماجرا

 چون هجــوم لشكـر چنگیزیان دارد خروش      

 ند است یا بر ملك  مادر بخـارا و سمــــــرق

 از دعاي نوح قومش غرق طوفان گشته بود      

 توبه هــا داریم یا رب گــرزما هم شد خـطا

 مــدتي در اشتــیـاق آب حسرت بـــرده ایـم       

 آب اگـر اینست زین آب است ما را توبه ها

 آسمان میبارد و هم از زمین به جوشـید آب       

 در دعا آب  از خدا پس طلب كردیم هــردم

 صد دهن باز است اشكین را زیك آب خـطر      

 صدخطر باشد ز یك هامون و یك  باد صبا
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 ز اتحــاد لشكر هــامـون  و اشكـیـن االمـان       

 و زنـفــاق این دو هـــم ما را نگهدارد خـدا

 از سوي هیرمند و ازسوي دیگر رود فــراه      

 مي جوشد جداخاشرود ازسمتي و خسپاس 

 پوده ئي از یكطرف با شیله هاي پر خروش       

 مي فــــــزاید بـــر ســرمــردم بال اندر بال

 شیلۀ چرخ بسكه همچون چرخ ظالم طینتست       

 در خـــروش ناله مي پیچد دو صد آه و نوا

 حصه ئي در زیر آب و قسمتي بي آب و نان      

 قاب فـنانهــــر شاهي خشـك و نادعلي بغر

 میل كوركي خانه ماهي و سیخسر در تـنـور      

 تخت یك تخت است لیكن اختالفش در هوا

هیــچ آبــادي زخشكي نیست ابــراهیم
1
 را 

شد كــریم
2
 هم كــشته در آب حوادث بینوا 

 1965، سیالب 1956دومین سیالب بزرگ بعد از سیالب 

آن كمتر از سیالب  ش( است كه سطح آب رودخانه و میزان خساره1344)

 نبود. 1956

مطابق بود كه عالوه بر منهدم  1348/ 1969سومین سیالب بزرگ سیالب

ساختن قراء متعدد و بلعیدن ساحات وسیع كشت و مزارع تمام بندهاي خاكي 

سمت شمال شیله چرخ از منطقه پده هاي غوث به بعد ویران گردید و اكثریت 

 د شدند.مردم مجبور به ترك قراء و فصبات خو

مزارع تماماً زیر آب رفت و ملیون ها افغاني به مردم نیمروز خساره 

وارد ساخت. بدون شك خسارات سیستان ایراني كمتر از جانب افغاني نبوده، 

ً پر از آب و نیزار ها بهم متصل گردیدند و رود سر شیله  دریاچه ها تماما

بهم پیوند داد. مي دریاچه ها را از شمال و مغرب سیستان تا جنوب نیمروز 

                                                 
1

 از ابراهیم، بلوك ابراهیم اباد در منطقه كنك است كه از خشك ابي ، آبادي ندیده.مقصرد  - 
2

كریم یعني محل معروف )كریم كشته( است كه زیر آب است و گویا بدست آب سراسر منطقه كشته شده  -

است . دراین شعر، شیلۀ چرخ، وپوده ئی نام دو رودخانه بزرگ اند که در اشکین می ریزند. ونهرشاهی 

 ونادعلی وسیخسر وتخت، همه مناطق معروف نیمروز اند که شاعراز آنها نامبرده است.
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توان گفت سیالب مذكور از تمام سیالب هاي قرن اخیر تا آنروز بزرگتر بود 

 روز طول كشید. 60مدت جریان این سیالب بیش از 

ش/ 1355آخرین و دلخراش ترین سیالب فوق العاده هیرمند سیل آب 

بود كه بیش از سه ماه بطول انجامید. این سیالب بزرگترین سیالب در  1976

اخیر ربع سوم قرن بیستم است كه باعث خسارات تمام بندهاي خاكي دو 

طرف دریاي هیرمند پایانتر از برج اس در شمال نادعلي گردید و منطقه 

كنگ یعني حاصلخیز ترین و سرسبز ترین قسمت نیمروز زیر آب رفت و 

قراء و قصبات متعدد خراب شد. بازارها، عمارات مكاتب ، مراكز دولتي و 

ین و باغات و مزارع بسر رسیده اهالي در ساحه تقریباً صد هزار هكتار دكاك

زمین در شمال رودهیرمند و بقدر نیم ساحه شمال در جنوب یعني دست 

راست شیله چرخ نیز طعمۀ سیالب هاي بهاري هیرمند گردید . هامون پوزك 

ً پر شده باهامون سابوري متصل گردید و هامون  و نیزارهاي كنگ تماما

بوري نیز با هامون هیرمند پیوسته شد و از طریق رود سرشیله آب اضافي سا

هامون هیرمند به دریاچه گودزره خالي مي شد و در طول مدت سه ماه رود 

سر شیله چنان با مستي جریان داشت كه عبور از آن براي مردم بدون كشتي 

ي خسارات ناممكن بود. این سیالب براي مردم  منطقه سیستان ایراني و افغان

مالي هنگفتي ببار آورد. تاریخ سیستان نیز از یك سیالب فوق العاده كه به 

هجري بیاد مي دهد چنانكه مولف  641طوفان نوح شباهت دارد در سال 

 گمنام آن مي نویسد:

آمدن سیالب در والیت سیستان چنانكه در كناره خندق و حوالي شهر » 

مغرب تا بیابان سركنده كرمان  زرنج یك نیزه باال آب مي رفت و در طرف

آب داشت و طرف مشرق تا پاي كوه دزدان )نزدیك دالرام ( و در شمال تا 

پاي كوه فراه و در جنوب تا حدود مكران بدین منوال آب بود و از شهر مدت 

سه ماه برگشتي مي باید شد و در این خندق هشت مرد غرق شدند و در 

آدمي از مرد وزن و بسیار چارپای حوالي والیت درین سیالب قریب سیصد 

هالک گشتند. و اغلب غله سیستان را آب ببرد. در روز آدینه نوزدهم ماه 

.«شوال در سال ششصد و چهل و یک 
1

 

                                                 
1

 . 39۷تاریخ سیستان ص  - 
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شهزادۀ صفاری ملک شاه حسین سیستانی سیالب دیگری از رود 

سیالب عظیم »هجری به یاد می دهد و می گوید:  1028هیرمند را در سال 

بهم رسیده و حوالی رود حق را آب برد. حاصل در عرض سه در سیستان 

روز چنان شد که یک قطره آب به طرف شمال هیرمند بجانب بند برزره و 

راشکک نرفت و قریه آتشگاه و شیخلنگ و جارونک شیخلنگ که مشهور به 

هزار برج است هامون شد. بعد از چند روز مردم جمع شده مدت هشت ماه 

یکصد و پنجاه هزار مرد کار شد نتوانستند بست آخر به کار نمودند موازی 

هزار نومیدی  دست داشتند... در خالل این حال بند حمزه بلواخان )مشهور به 

بند بلباخان ( را که آبیاری سرابان از آنجا است آب برد و محصول رسیده 

«سرابان خشک شد.
1

 

هیرمند در خالصه از روی سوابق و ارقام آبشناسی معلوم می گردد که 

سیالب فوق العاده و مدهش )مانند سیالب سالهای  4ظرف یکصد و ده سال 

سال   9سال سیالب بزرگ،  11(  1976و  1966و  1885و  1865

سال  جریان پایانتر از حد  24سال  جریان عادی و  34سیالب متوسط، 

عادی یعنی سالهای خشک را بوجود آورده است.
2
  

 

 ند در سالهای عادی و نورمال :اندازه و مقدار آب هیرم

در طول یکسال آبی جریان ماهای قوس ، جدی ، دلو جریان عادی و 

ماهای حوت حمل و ثور جریان سیالبی و سرطان الی عقرب جریان کم آبی 

درصد مجموع جریان آب  70الی  60رودخانه را تشکیل می دهد. در حدود 

ر ماهای سال صوررت می ساالنه در دوران ماهای سیالبی و مابقی در سای

 گیرد.

مجموع جریان یک سال عادی و نور مال آب در رود هیرمند بمالحظه 

ارقام بیست ساله دستگاه های آبشناسی در نواحی مدخل کجکی پنج میلیون 

ایکرفوت سنجش شده و از روی این ارقام معلوم می گردد که در ظرف این 

                                                 
1

 . 441احیاء الملوک چاپ تهران، ص - 
2

 . 111_ 109راپور کمیسیون بیطرف مصب هیرمند، فقرات - 
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فوق نورمال بوده و جریان  سال آن نورمال یا 12بیست سال جریان هیرمند 

سال آن تحت نورمال می باشد. 8
1
  

 حد وسط جریان ساالنه  1950هیئت فنی بیطرف دلتای هیرمند نیز در 

 هیرمند را از روی احصائیه ها و ارقام دستگاه آبشناسی چهار برجک بالغ به 

 -1947ایکرفوت تخمین کرد و تایید نمود که در ظرف سالهای  800000/4

یچوقت جریان ماهانه هیرمند در چهار برجک کمتر از مقدار آب ه 1950

محتاج الیه که جهت آبیاری سنجش گردیده نبوده است. همچنان این هیئت حد 

 000/005/6زمان مکماهون را  1903 -1902وسط جریان آب سال آبی 

ایکرفوت تخمین کرده که از مقایسه ارقام آب بر می آید که مقدار مجموعی 

یکه به منطقه دلتا میرسد هیچوقت یعنی نه در زمان مکماهون جریان آب

از پنج ملیون  1975و نه امروز  1950و نه در زمان هیئت بیطرف  1902

ایکرفوت کمتر نمی باشد و این مقدار آب بسیار کافی است برای آبیاری و 

مشروب ساختن پنجصد هزار ایکر زمین صالح الزراعت سیستان ایرانی که 

کماهون با انهار موجوده وقت می توانست آبیاری بشود )ولی فقط در زمان م

هزار ایکران در دو فصل سال زمستان و تابستان کشت  150000در حدود 

ایکر زمین در نیمروز توسط انهار آنوقته امکان آبیاری  142500می شد و 

هزار ایکر زمین در دو فصل در  41را داشت و منجمله ساالنه در حدود 

زرع می گردید و بعضی اوقات بر اثر عوامل مختلفه آب و هوا این نیمروز 

ایکر زمین باال می رود و از نیمروز  154000رقم در سیستان ایرانی تا 

( ایکر زمین تقلیل می یابد. 36000افغانی به )
2
  

 

 معاونین هیرمند:

در اوستا قدیم ترین و معتبرترین سند فرهنگي و جغرافیایي آریاناي 

زامیادیشت گذشته از هیرمند از هشت رود دیگر سیستان كه  67فقره كهن در 

« خواسترا»به دریاچه هامون مي ریزد این طور نام برده مي شود: 

توانا « اوشتوئیتي»و آن « خوارننگهیتي زیبا»و آن « فراداتا»،« هواسپا»،

و هیرمند « زرنومیتي»و « ارزي»)دارنده چراگاه بسیار( و « اورواذا» و
                                                 

1
 . 4کتاب سفید در مورد سوابق و اسناد موضوع آب هیرمند، ص  - 
2

 . 29 -2۸هیئت فنی بیطرف دلتای هیرمند، ص  راپور - 
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وه و فرهمند كه امواج سفید برانگیزد و طغیان كند بسوي )دریاچۀ باشك

كیانسي ( روان شوند و بدان فرو ریزند.
1

 

در میان این رودها بعد از هیرمند فقط چهار رودخانه را محققین تعیین 

 كرده اند و از آن جمله است :

 خواسترا = خاشرود: -1

فقره  68سنای صفت است بمعني داراي چراگاه خوب ، چنانكه در ی

به همین معني آمده، در این جا رودي است كه اكنون به آن خاشرود مي  15

گویند و از جانب شرقي به هامون پوزك مي ریزد. طول این رودخانه از منبع 

كیلومتر است. این رود از  380اش كه كوهاي ایماق و هزاره باشد تا مصبش 

نیمروز شرقي را كه  شمال شرق بطرف جنوب غرب جریان داشته و اراضي

در قرون وسطي بنام والیت نیشك ، معروف بود و مهمترین شهرهاي آن 

خواش )خاش ( واقع در دلتا در جنوب رود خانه و نیشك معروف به كده واقع 

در شمال رودخانه مقابل خاش مي باشد آبیاري مي كند. قسمت هاي علیاي این 

گذرد بنام خاشرود یاد مي منطقه امروز بمناسبت رودیكه از میان آن مي 

 گردد.

زراعت این منطقه از دالرام تالوخي )پرجمعیت ترین روستاي آن 

ناحیه ( بسته به یك خط باریك سواحل رودخانه است كه آبیاري آن به سیستم 

 قدیم توسط نهرهاي مصنوعي ایكه از رودخانه جدا گردیده صورت مي گیرد.

پهنایي مي گیرد و در  از روستاي لوخي به بعد رقبۀ تحت زراعت

حوالي كده و خاش اراضي مزروعه خیلي صاف و هموار به منتهاي وسعت 

خود مي رسد. در سالهاي كه میزان باران هاي موسمي به پیمانه زیاد باشد 

جریان رودخانه همراه با سیالب است كه به قسمت هاي زیاد این ساحه آب 

والت مردم در منطقه دلتا میدهد و بعضاً سبب خرابي و از میان رفتن محص

)چخانسور( مي شود . چون موسم طغیان رودخانه اكثراً در ماه هاي فبروري 

)دلو( و بعضاًمارچ و اپریل ) حمل وثور( مصادف است و كدام بند ذخیره در 

مقابل آن وجود ندارد مدت طغیان رودخانه خیلي محدود مي باشد و بستگي 

 بمقدار مدت بارندگي سرچشمه دارد.

                                                 
1

 ببعد. 340، ص 2ابراهیم پورداود،یشت ها، ج  - 
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آبیاري در منطقه دلتا بعلت عدم اطمینان مردم بمدت جریان سیالب كه 

از آب باران سرچشمه مي گیرد بیشتر شباهت به مسیل رودخانه دارد. هرگاه 

باران هاي مناطق سراب مستدام و زیاد و بشكل برف باشد مقدار سیالب 

رودخانه براي مشروب ساختن اراضي و زراعت كافي پنداشته مي شود ولي 

ً مدت جریان سیالب محدود و خطرناك  هرگاه بارندگي از برف نباشد طبعا

 خواهد بود.

ً ده ماه در سال خشك است و به  میتوان گفت كه این رودخانه تقریبا

ً آنرا بنام  همین علت است كه جغرافیه نگاران كالسیك دورۀ اسالمی بعضا

ي حاصلخیز و نیز یاد كرده اند. زمین تحت آبیاري خاشرود خیل« خشك رود»

پرقوت است و بسا كه محصوالت مردم تنها به همان آب اول آبیاري به ثمر 

مي رسد. گندم و جو و ذرت و جواري از محصوالت عمده این حوزه است، 

مگر خربوزه و هندوانه آن چه از لحاظ لذت و چه از نگاه بزرگي و كمیت در 

در این منطقه وجود  تمام منطقه نیمروز مشهور و معروف است . باغات میوه

ندارد و اگر باشد آنقدر کم وناچیز است که قابل تذکر نیست.اما درعصر امیر 

شیرعلی خان از قریۀ دیوالک خاشرود واطراف آن در حدود دوهزار خروار 

بادام در سال بدست می آمد و گندم آن به هرات صادر میشد.
1

 

آن یعنی این رودخانه از سه صد تا هفتصد متر عرض دارد ومصب 

نیزار یگانه چراگاه مواشی مردم گرد ونواح آن است.قلعۀ چخانسور منسوب 

به قلعۀ ابراهیم خان سنجرانی بلوچ که از بناهای مستحکم این منطقه است در 

مصب همین رودخانه موقعیت دارد که از فاصله های خیلی دور توجه بیننده 

یعی دارای خرابه های را به خود جلب میکند. در شمال این قلعه میدان وس

متعدد تاریخی موقعیت دارد که به "پوست گاو" معروف است. همچنان در 

دوجناح سرکی که زرنج را به دآلرام وصل میکند، بقایا وآثارخرابه های 

تاریخی به چشم میخورد که تا حال در آنها از لحاظ باستان شناسی حفریات 

 ومطالعه یی صورت نگرفته است.

 

 خوسپاس:خواسپا =  -2
                                                 

1
،مقالۀ اوضاع سیاسی واقتصادی عصر امیر شیرعلی 64، ص 1359مجلۀ آریانا، شماره سوم، سال - 

 خان
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این کلمه نیز صفت است ومعنی آن )کسی که اسپش خوب است( می 

مهر یشت به همین معنی استعمال شده ودر فرس  76باشد.این کلمه در فقرۀ 

( آمده وداریوش در کتیبۀ تخت جمشید Huvaspaهخامنشی)هواسپا 

« میگوید:"پارس دارای اسپ های خوب)هواسپ( ومردان خوب است.

نگارمعروف کالسیک نام این رودخانه را بطلیموس جغرافیه 

نوشته ومراد از آن همان رودی است که امروز به آن « Khuvaspaخواسپا»

خوسپاس گویند، که از جانب شرقی به هامون پوزک می ریزد. پس بی مورد 

نیست که بعضی جغرافیه نگاران این هامون را بنام هامون سواران یاد کرده 

ون امروز هم بهترین چراگاه اسپان سواری ودیگر اند. چه همچنانکه این هام

 مواشی آن سامان است در قدیم نیز از همین لحاظ مورد توجه بوده است.

 

 فراداتا= فراه رود:-3

این کلمه به معنی افزایش وبالش) ترقی ونمو( است ومکرر به این 

ودر  6معنی در اوستا استعمال شده است. واز جمله در اشتاد یشت ، فقرۀ 

رجمۀ پهلوی اوستا"فراخ دهشنی" ترجمه شده است. وامروز این اسم به ت

رودخانه یی اطالق میشود که به فراه رود معروف است واز جانب شمال 

شرق به هامون سابوری می ریزد. فراه رود که از کوه های غور 

وکوهساران تاجیک)سلسلۀ سیاه کوه( سرچشمه میگیرد، پس ازمشروب 

باال بلوک، چون شریانی از قلب والیت فراه میگذرد.  ساختن وادی حاصلخیز

دراینجاست که شهر تاریخی فریدون را با آن همه فرو شکوه روزگاران 

گذشته آن در دست راست رودخانه مقابل شهر موجودۀ میتوان دید. از نقطۀ 

باغ پل جریان رودخانه به طرف جنوب دور خورده ودر اخیر از غرب قلعۀ 

 تاریخی الش گذشته به هامون سابوری خالی میشود.جوین وپای قلعۀ 

این رودخانه در نزدیکی قریۀ تخت)تخت رستم( در نقطه یی  بنام 

ً « بارانک» فت بوجود می آورد که  70آبشاری بس زیبا به ارتفاع تقریبا

منظرۀ بس دالنگیز وجالب دارد. آب این رودخانه طعم خوشگوار دارد وبا 

ً  آنکه درسال بیشتر از سه  % زراعت  70ماه یا چارماه آب ندارد،تقریبا

منطقه را مشروب می نماید. فصل طغیان رودخانه معموالً به ماه های آخر 

زمستان تصادف میکند ولی بعضاً در اثر باران های موسمی که گاه گاهی در 
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اوایل زمستان اتفاق می افتد، سبب بوجود آمدن سیالبهای بزرگ وخطرناک 

سارات جانی ومالی فراوانی همره دارد، مانند نیز میگردد که خ

ش که در ماه عقرب اتفاق افتاد وبیش از یک ماه طغیان 1350/ 1971سیالب

رودخانه دوام داشت واین مدت به مزارع وباغات وسرکها وقراء وقصبات 

ومرکز شهرکه به مسیل طغیان رودخانه نزدیک است، خساراتی هنگفت 

کیلومتر  320را بعضی از منبع تا هامون تحمیل کرد. طول این رودخانه 

حساب کرد اند.
1

هزار 30کیلومتر و حوزۀ آبگیر آنرا  560وبرخی  طول آنرا 

 کیلومتر مربع وانمود کرده اند. 

مترمکعب آب فی ثانیه و در تابستان  1200رودفراه در اوقات سالبی 

انیه ( مي متر مكعب في ث 15الي  10این رقم به مراتب تنزیل می یابد و به )

رسد.
2

رود غور و رود مالمند و رود زر مردان از معاونین مهم فراه رود  

 بحساب مي آیند.

كیلومتر مربع و رود مالمند داراي  7220رود غور داراي حوزه آبگیر 

كیلومتر مربع و رود زر مردان داراي حوزه آبگیر  1420حوزه آبگیر 

 كیلومتر مربع مساحت مي باشند. 1090

متر( واقع شده اند  2000 -1500فراه رود كه در ارتفاعات )معاونین 

ً شامل  كیلومتر مربع حوزه  21000مقدار آب فراه رود را باالبرده جمعا

فیصد حوزه آبگیر فراه رود را تشكیل مي دهند. متباقي  70آبگیر میباشد كه 

كیلومتر مربع بوده كه   9000حوزه آبگیر فراه رود در اراضي هموار 

حایز اهمیت نیست ، زیرا بعضي اوقات در این رقبه معاونین آن فاقد چندان 

آب مي باشد و یا گاهي هم بصورت نوبه یي و مؤقت در فصل بهار داراي 

مقدار حداقل آب بوده و به منظور زراعت از آن استفاده مناسب صورت نمی 

 گیرد.

تغییرات حجم آب در فراه رود قوس هاي)صعودي و نزولي ( را نظر 

ه مواسم سال مي پیماید و این تغییرات در نزدیكي شهر فراه طور عادي بین ب

متر مكعب ( في ثانیه است، اما حجم آبرفت اعظمي بین سال  84 - 1/55)

متر مكعب في ثانیه تغییر  221متر مكعب به  170از  1961و  1952هاي 
                                                 

1
 ، زیرنام فراه دیده شود.3قاموس جغرافیائی افغانستان،ج- 
2

 . 64پوهنتون كابل،  ص  1360طبیعي افغانستان، طبع  پوهاند عارض ، جغرافیاي - 
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اهي متر مكعب في ثانیه و گ 10یافته بود. مگر حجم آبرفت اصغري آن به 

لیتر در یك ثانیه تنزیل مي نمابد كه از تابستاني داغ یا خشكسالي محلي  80

 نمایندگي مي كند.

در اثناي آبخیزي مقدار مواد رسوبي ایكه در آب منحل شده و یكجا به 

كیلوگرام مي رسد در  10الي  8آن انتقال مي یابد در هر متر مكعب آب از 

كیلوگرام مواد  3ي بصورت اوسط حالي كه در تمامي دریاهاي آسیاي مركز

رسوبي منحل شده در یك متر مكعب آن حساب شده است.
1
  

زمین هاي زراعتي ایكه توسط فراه رود آبیاري مي شود معادل  

 هكتار بوده قسمت بیشتر آن در ساحل راست فراه رود موقعیت دارد.  59200

ست كه از رودهاي قابل تذكر دیگر منطقه فراه یكي هم رود گلستان ا

پس از مشروب كردن اراضي گلستان ، در مواقع سیالبي آبش را تا صحراي 

بكوا و دشت هاي آن نواحي میرساند. سر سبزي و شادابي منطقه گلستان 

آنطوریكه از نام آنجا بر مي آید مولود فیض و بركت این رود است . منبع این 

منطقه سیاه بند در رود نیز سلسله جبال غور و سیاه كوه مي باشد. گلستان و 

ایام بهار و تابستان مراتع و چراگاه مهم مردمان كوچي فراه و هلمند و 

 نیمروز را تشكیل مي دهد.

همچنان رود دیگري بنام سنگ فسان در موازات فراه رود سراغ داده 

مي شود كه از كوه هاي ناراهوك سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن 

ً آبهایش را تا هامون منطقه ناراهوك و انشعاب نهر هاي كوچك از آن بعضا

 سواران )هامون پوزک(مي رساند.

امروز از آب این رودخانه كه فقط در فصل باران هاي موسمي جریان 

دارد و از میان دشت هاي حاصل خیز و پهناور بكوا گذشته خود را به هامون 

 پوزك مي رساند ، استفاده نمي شود ولي در گذشته هاي دور كه جزو

زمانهاي قرون وسطي شود چنان مي نماید كه از آب این رودخانه براي 

زراعت استفاده مي شد. زیرا در دو جناح مسیل دلتاي این رود آثار و بقایاي 

اماكن و قلعه ها و روستاهاي دیده مي شود كه حتماً به مردم آن سامان آب و 

اكن وقت بیشتر به ناني تهیه مي داشته است ولي ظاهراً چنان مي نماید كه ام

                                                 
1
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منظور استفاده از چراگاه هاي مصب این رودخانه بوجود آمده باشد. تخت 

)بزبان بومي سیستان زمین مملو از گل « شند»رستم در چند كیلومتري شمال 

و ماسه را گویند( در مصب همین رود واقع است و طبق روایات مورخین در 

ستم در قریه قرنین اسپ معروف ر« آخوررخش »فتوحات اولیه مسلمین 

زادگاه یعقوب لیث صفاري در همین حوالي سراغ داده مي شود. هرگاه از 

وجود رستم جهان پهلوان مشهور حماسه ملي سیستان انكار نیاید، بدون شك 

باید قبول داشت كه رخش اسپ معروف رستم نیز در اینجا پرورش یافته و 

ه تا زمان حمله داشته است ك« آخوري »در اطراف نزدیك تخت رستم 

 اعراب بر سیستان زبانزد عام و خاص و جاي مشهوري بوده است .

نیمروز از طریق جوین دو نقطه را بنام "آخور  -امروز بر راه فراه 

اسپ رستم" سراغ مي دهند، یكي در حوالي كوره گزي در نزدیكي بند كهنه 

سبتاً مرتفع فراه تپه منفرد و ن« تیوسك »رود فراه و دیگرش در جنوب قریه 

است و در جوار آن خرابه های تخت و آخور اسپ مشهور رستم را سراغ 

مي دهند. امروز قریه ایكه در نزدیكي تخت رستم واقع است معروف به 

است. از اینجا راه قدیمي است بطرف جنوب كه به نیمروز منتهي « تخت »

راه رود بر بین قرنین و پل ف« گیزه»مي شود و در نقشه هاي قدیمي روستای 

سر همین راه موقعیت داشته است و شاید جیزه تاریخي همین كوره گزي 

 امروزي باشد.

 

 هاروت رود =خوار ننگهئیتي : -4

این كلمه مونث است و تركیب مذكر آن خوار ننگهونت است به معني 

فرهمند و شكوه مند و امروز به آن هاروت رود گویند. از گوشه شمال غربي 

از میان منطقه قلعه گاه گذشته و بعد از مشروب كردن اراضي والیت فراه و 

آن محل آبش را تا هامون سابوري میرساند.
1

 

متري  3000این رودخانه كه از سلسله سیاه كوه از ارتفاعات 

كیلومتر حساب شده و به  400تا  350سرچشمه مي گیرد طول آن تا هامون 

                                                 
1
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رد بنام رود شیندند نیز یاد سببي كه از میان منطقه شیندند )اسفزار( میگذ

 میگردد.

رود گزاو، رود فرسي و رود اولنگ آب خود را به این رود مي ریزند. 

این رود ها چون در نزدیكي ادرسكن با هم یكجا مي گردند، بنام رود ادرسكن 

یاد شده و پس از مشروب كردن ادرسكن باستقامت شیندند )اسفزار( بصورت 

رب و جنوب غرب شیندند گذشته بسوي جیجه قوسي بجریان مي افتد واز غ

 بحركت خود ادامه مي دهد.

در قسمت جیجه این رود اسم محلی به خود گرفته بنام رود جیجه یاد 

مي شود و پس از مشروب كردن منطقه جیجه در جنوب انار دره، بارود 

كوچك انار دره یكجا شده بنام رود هاروت یاد میگردد. و این همان 

فرنكوتیس » م( از آن بنام  79 -23ست كه پلیني مورخ رومي)یي ا رودخانه

یاد آور شده است.« 
1

 

پس از عبور از منطقه انار دره كه در درۀ سرسبز و شاعرانه اي واقع 

شده ، با معاونین كوچك و مؤقـت دیگر یكجا شده و در شمال هامون سابوري 

 مي ریزد.

حظه مي رسد كه در نواحي غربي هاروت یكتعداد زیاد چاه ها بمال

بنابر عمل تبخیر اكثراً داراي آب نمكین مي باشند، مشهور ترین آنها عبارت 

اند از چاه شور، چاه شبتي ، چاه شند و گله چاه و داغ بند كه جهیل كوچك 

باطالقي بوده آبریزه سیالبي دارد و از سمت شمال طور مؤقت به ان یكجا 

اي تحت االرضي بشكل باطالق مي گردد. داغ نمد اصالً از اجتماع آب ه

بوجود آمده آب آن كامالً نمكي و غیر صحي است .
2

 

 اوشتا وایتي : -5

این كلمه هم صفت است و بمعني )دارنده آنچه آرزو شده ( مي باشد و 

 این جا مراد از آن رودي است كه به هامون مي ریزد.

 ارواذا:-6

 گویا رودي است كه به هامون مي ریزد.

 ارزي : -7
                                                 

1
 . 335،ص  2پورداود، یشت ها، ج   - 
2
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دي است كه آبش را به هامون خالي مي كند، احتماالً رودي باشد كه رو

( واقع در جنوب خاشرود علیا گذشته بارود خاشرود  Razaiاز ناحیه )رزئ

 مي پیوندد و به هامون پوزك  مي ریزد.

 زرینو مئیتي : -8

به 234بندهش، فقرۀ  20به معني )صاحب زر یازرمند( مي باشد. در فصل 

 یاد شده و در اینجا رودي است كه آبش را به هامون میدهد صفت )زرینمند( 

و شاید رود ارغنداب باشد كه از بزرگترین معاونین هیرمند بشمار مي رود. 

ممکن است به همین سبب رود هیرمند در بندهش زرین مند خوانده شده 

است.
1

در تاریخ سیستان نیز ضبط شده كه در هیرمند در نزدیك بست چشمه   

كه روزي هزار مثقال زرخالص از آن حاصل مي شدئي بود 
2

و شاید همان  

چشمه واقع در نزدیكي بست همین دریاي ارغنداب بوده باشد كه در زیر قلعه 

 بست از طرف چپ با هیرمند یكجا مي شود.

 

 رود ارغنداب= هرااوواتي : -9

 این رود كه از جمله معاونین بزرگ رودخانه هیرمند مي باشد، بنابر 

" و در كتیبه هاي داریوش Harkhuatiیتي در اوستا بشكل "هراخواتيروا

آمده و جغرافیه نگاران كالسیك یونان « Harauvati هرااوواتي»بصورت 

آنرا به امالي )اراكوزیا( تلفظ كرده بر ایالت كندهار اطالق كرده اند.
3
  

" آمده Haraxuatiرودارغنداب است که در اوستا بشکل "هراخوواتی 

" Harauvatiگ نوشته های هخامنشیان به صورت"هرا او واتی ودرسن

ذکرشده وظاهراً همین نام است که در سانسکریت بصورت 

" یاد شده و جناب داکترسیاه سنگ در مقالتی ممتع Sarasauati"سراسواتی

زیرعنوان")نازنین گمشده درمیان هیمالیا وهیرمند" از رودخانه"سراسواتی" 

که:"برخی از اینهـــم گـامــي فــراتر گذاشـــته و  بحث رانده ومتذکرمیشود

گـفته اند: ریشـــهء فرا /سـانسکــریتي این نام "هـره وتي" اوســتایي و هـمانا 

                                                 
1

 . 335، ص 2یشت ها، ج  - 
2

 . 1۸تاریخ سیستان، ص  - 
3
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رود "هیرمند" اســت، و افزوده شــده که در روزگار هخامنشــیان "هـــره 

ند. "هووتي" نام کهن دریاي "ارغنداب" بود و ارغنداب پرترین آبراه هیرم
1
  

یاد شده و « ُرَخدرود» در تاریخ سیستان از  این رودخانه بصورت 

)بضم اول و فتح ثاني ( « ُرَخد»مرحوم بهار عالوه مي كند كه تلفظ قدیم آن 

پهلوي است كه « رخوت »فرس قدیم و « اراخوزیاي »بوده و ماخوذ از 

كرده اند.« الُرُخج »عربها آنرا 
2
  

تلفظ مي كردند« اراكوتي »ن نام را بصورت بنابر روایتي آثوریها ای
3
 

وجغرافیه نگاران مشهور یونان : استرابو و بطلیموس در حوالي همین 

كه بدون شك مركز آن روزي « اراكوتیس »رودخانه از شهري بنام 

بوده نام مي برند. استرابو موقعیت آنرا بفاصله دو صد استاد  « اراكوزیا»

)كابل( تعیین مي كند و « اورتسپانا» شهر میل انگلیسي ( از 230)مساوي 

پلیني مؤرخ رومي این فاصله را دو صد و بیست و پنج میل دریایي معادل 

میل انگلیسي حساب مي كند. 600
4

 

بهر حال رود ارغنداب از معاونین درجه اول و بزرگ هیرمند است كه 

بعد  از ارتفاعات هزاره جات از حدود گل كوه و درۀ لومان سرچشمه گرفته

از طي مسافتي در نقطه سنگ ماشه ، مركز جاغوري را قطع و با استقامت 

پل جنگلي واقع در درۀ كم عرض و مملو از انگور هاي كوهي بحركت خود 

ادامه مي دهد. درۀ داي چوپان از آب این رودخانه سیر آب مي گردد و سپس 

قلعه بست  به وادي كندهار داخل مي شود. كندهار را آبیاري كرده در جنوب

كیلومتر مربع  800با هیرمند مي پیوندد . این رودخانه رقبۀ وسیعي در حدود 

را در برگرفته و جریان عمومي آن از شمال شرق بطرف جنوب غرب ادامه 

كیلومتر حساب شده و رود  414مي یابد. طول ارغنداب از منبع تا مصب 

ه در غرب كندهار ترنك و رود ارغستان از معاونین آن رودخانه مي باشد ك

                                                 
1

 ۵9ویب سایت کابل ناتهه، شماره -

  
2

  1۷تاریخ سیستان ، ص  - 
3

 . 1۷۸، ص 133۸آریانا دایره المعارف، چاپ  - 
4

 . 19۸، ص 133۸آریانا دایره المعارف،چاپ  - 
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از طرف چپ با آن یكجا شده به استقامت قلعه بست بحركت خود ادامه مي 

 دهد.

رودخانه ارغنداب برخالف هیرمند كمتر به طغیان و سركشي مي 

پردازد و آب آن معموال در فصل تابستان تقلیل مي یابد . عمل كم و جریان 

رت و امكان بستن بطي و ساده رودخانه و كثرت نفوس در دو جناح آن ضرو

بندهاي محلي و حفر انهار را براي آبیاري میسر گردانیده است. توسعۀ 

ً در ارغنداب شمالي و مركزي با استفاده از  زراعت و باغداري مخصوصا

انهار محلي تا اندازه ایكه ضرورت و كفایت آب محسوس بوده همواره ادامه 

ً خشك سالي شدید سبب شده است كه  یك قسمت از باغات داشته است. بعضا

انار و تاكستان هاي انگور و سایر میوه ها به علت نرسیدن آب كافي به زمین 

هاي زراعتي تبدیل گردند. پس بزرگترین اقدام اصالحي كه تهداب انكشاف 

 25عمومي ساحه پنداشته مي شود ساختمان بند ذخیره ارغنداب است كه در 

( اعمار  1952جنوري  1950كیلومتري شمال كندهار طي سالهاي )جون 

 گردیده است .

بند ذخیرۀ ارغنداب جریان آب را در رودخانه انتظام بخشیده و یك اقدام 

بزرگ اصالحي و انكشافي براي تضمین آب كافي ساحه هاي زراعتي منطقه 

محسوب مي شود و با این اطمینان است كه مردم منطقه مجدداً به توسعه 

ضي زراعتي را به باغهاي میوه تبدیل كرده زراعت و باغداري پرداخته ، ارا

اند. منظور اساسي دیگر از ساختمان بند ذخیره ارغنداب آن بود كه یك اندازه 

زمین قابل آبیاري جدید در وادي ارغنداب تحت زرع آورده شود. در اثر 

مطالعات فني منطقه قابل آبیاري این حوزه ساحه ترنك تشخیص گردید كه به 

افي بایر مانده بود. ساحه مذكور در جنوب شهر كندهار در علت نداشتن آب ك

محاذ سرك كندهار سپین بولدك در مجاورت میدان هوائي بین المللي كندهار 

 هزار جریب زمین زراعتي را احتوا مي كند. 120واقع است و 

هزار  10از جمله این ساحه وسیع قبل از انكشافات اخیر در حدود 

با استفاده آب رودخانۀ ترنك در موقع بهار و جریب زمین آن كم یا بیش 

 كاریزهاي كه در فواصل مختلف حفر شده آبیاري مي گردید.

نظر به عدم كفایت آب حاصالت این ساحه محدود به كشت هاي بهاري 

ً زرع حاصالت  بوده زراعت فصول تابستاني در آن رواج ندارد،و اساسا
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گي مساعدتي را براي بهاري هم محدود به سالهاي است كه وضع بارند

زراعت بصورت فوق العاده فراهم نماید، از این جهت منطقه ثابت زراعتي 

شناخته نمي شود. در دامنه جنوبي شهر كندهار سیل رو بزرگي معروف به 

هزار فت مكعب  20شورآب واقع شده كه گاهي در اثر بارانهاي موسمي تا

وجب خسارات بزرگي براي آبرا در ثانیه بجانب شهر فرو مي ریزد و طبعاً م

قراء مجاور شهر مي گردد. آب این سیلرو پس از آنكه دولت در مقابل آن نهر 

كیلومتر در جنوب ظاهر شاهي و یاله  12و بند آب گرداني بطول تخمین 

 طرح و تكمیل كرد از شهر كندهار دفع و امروز به رود ترنك خالي مي شود.

 

 رود ترنك : -10

غرب قندهار به ارغنداب مي ریزد، یكي از این رود كه در جنوب 

معاونین رود ارغنداب است . این رودخانه از دامنه شرقي كوه تمكي بر 

خاسته از وسط وادي وسیع ُمقُر مي گذرد و بجانب چپ شوسه و عالقه هاي 

كه « پش »گیالن و اغوجان بسوي زابل پیش مي رود. در محل كند معروف 

قه جات مسكوني دو شاخ بزرگ اقوام غزني است عال -حد فاصل زابل 

غلزائي )ابراهیم و توران ( را از هم جدا مي كند. در اینجا ترنك آب دره 

رسنه را نیز با خود گرفته بسوي عالقه توخي و شاه جوي و زابل سرازیر 

كندهار در  -مي گردد و پس از آبیاري دشت وسیع توخي از كنار شاهراه كابل

از سمت جنوب شهر زابل را دور مي زند و بعد  حدود مركز زابل )قالت (

بسوي شهر صفا در غرب زابل بحركت خود ادامه مي دهد. در این حدود 

سواحل ان مملو از درختان بادام كوهي و گز مي باشد كه ساالنه عوایدي 

 براي مردم گرد و نواح آنجا ببار مي آورد.

ز سمت راست ترنك در فاصله میان زابل و شهر صفا، رود جلدك را ا

با خود مي گیرد و با مشروب ساختن خط باریكي در دو جناح خود تا دشت 

مهمند در پانزده كیلومتري شرق قندهار مي شتابد و از اینجا به بعد باستقامت 

جنوب غرب قندهار حركت كرده در غرب قندهار با رودخانۀ ارغنداب مي 

 پیوندد.

و كم آب تر است ولي  ترنك اگر چه نسبت برود ارغنداب كم عرض تر

قسماً زمین هاي مزروعي دو طرف مسیرش را آب مي دهد. طول این رود 
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كیلومتر حساب شده كه قسمت عمده آن از سطح مرتفع غلزائي مي  352

گذرد و با رود ارغنداب موازي تاكندهار حركت مي كند
1
  

در ساحل راست رود ارغنداب ساحه وسیعي زراعتي موجود است كه 

آن باغستان وقسمت دیگر آن بایر است. این رقبه تا قلعۀ بست در  قسمتي از

كرانه هاي رود در یك خط طویل افتاده كه از چند جوي كوچك آب مي گیرد. 

انهار عمده این منطقه سنزري ، منار، جوور، سنگي حصار و ناگهان مي 

رود  باشد. دهنۀ این انهار آبگیره هاي كانكریتي مجهز با دروازه هاي آهني بر

خانۀ ارغنداب ساخته شده است تا مردم بتوانند اندازه جریان آب را در نهر 

خویش كنترول كنند و آبهاي اضافي، نهرهاي شانرا خراب و ترمیمات والي 

 رویي متواتر را ایجاد نكند.

 

 آبریزهاي دیگر:

باید گفت كه رود میوند معروف به رود ُكشكنخود نیز در هنگام سیالبي 

وب كردن اراضي میوند از شرق شهر میوند عبور كرده آبش را بعد از مشر

به رود ارغنداب میرساند. همچنان رود سنگین )منسوب به  ولسوالی سنگین 

در وادي هیرمند( از سمت چپ در پائین كجكي و رود موسي قلعه باشیلۀ 

كجر، غورك و رودفرهاد از سمت راست در مواقع سیالب بهاري بعد از 

سمتي از اراضي زمین داور، دیه زور ، آذان ، شهرك ، مشروب كردن ق

ساروان قلعه و سایر دهكده هاي واقع در آن حدود آبشان را پایان تر از بند 

كجكي به هیرمند فرو مي ریزند. رود نوزاد كه از وسط دره سرسبز و 

باغستان هاي شهر نوزاد مي گذرد نیز در مواقع آبخیزي هاي موسمي بعد از 

قندهار، هرات باالتر از گرشك بنام شیله آب پاشك و تلخك از  قطع شهراه

قسمت لوي مانده )معبر بزرگ ( یا )سیل بر بزرگ ( و معبر مالگیر )سیل 

بركوچك دیگري است ( از روي سیفونهاي بزرگ نهر بغراگذشته آبش را به 

دریاي هیرمند خالي مي كند. سرچشمه این رودها وشیلۀ شورابك )واقع در 

ً كوهستانات غور و سلسله سیاه كوه مي  -هراه گرشكوسط ش دالرام ( تماما

باشد. خالصه مي توان گفت كه باالتر از مدخل كجكي صدها شیله و نهر 

                                                 
1

 . 4۸، ص 1312سالنامه كابل، سال  - 
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كوچك و بزرگ آبش را به هیرمند خالي مي كند و با این حال هیچ جاي 

 نامیده است .« رودخانه هزار بازو»تعجب نیست كه یاقوت حموي هیرمند را 

كه از دشت هاي مارگو سرچشمه « پوده ئي » نیمروز شیله ئي بنام در 

مي گیرد نیز در هنگام بارانهاي بهاري بهم آمده بشكل رودي آبش را از سمت 

 جنوب به نیزار سلسله هامون پوزك مي ریزد .

در تاریخ سیستان از این شیله بنام "خشكرود" یاد شده و حاال هم جز 

آبي در آن جاري نمي گردد. همچنان رود شورو  در مواقع بارانهاي موسومي

رود بندان و نیه از جانب غرب و شمال غرب به هامون سیستان مي ریزند . 

بهرحال مصب رودخانه هیرمند و معاونین آن كه اینك هامون نامیده مي شود 

به معني دشت و بیابان است، چنانكه امیر معزي آنجا كه شترش را وصف 

 مي نماید گوید:

 ون نوردي تیز رواندك خور و بسیار دوهام

 از آهـــوان برده گرو  در پــویه و در تاختن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 نظری به پروژه وادی هیلمند

 به مثابه بزرگترین پروژه اقتصادی کشور
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 پس منظر اقدامات دولت در جهت احیاء مجدد وادی هیلمند:

بادی و عمران بعضی از در دوران سلطنت امیر حبیب هللا خان به آ

قسمت های کشور توجه به عمل آمد که یکی هم از آنجمله وادی هیرمند 

او در سفری که به کندهار انجام داد به نایب  .)امروز والیت هلمند( بود

الحکومه کندهار سردار محمد عثمان هدایت داد تا نهری جهت سرسبزی 

ر این هدایت حفر نهر دشت های سواحل شرقی هیرمند علیا حفر کند. در اث

مذکور که بعداً به نهر سراج مسما گردید از محل سنگین شروع شد، ولی 

متاسفانه که جنگ عمومی اول، اثر سوء خود را براین گوشه آسیا نیز انداخت 

و مدتی کار حفر نهر به علت نرسیدن ماشین االت و وسایل ضروری معطل 

م افغانستان مدتی برای حصول ماند. در ماه های اخیر جنگ بین المللی مرد

استقالل کشور و زمانی در اثر اغتشاشات داخلی از انجام کارهای عمرانی 

م عده از مردم گرشک به 1932ش / 1311باز ماندند. باالخره در سال 

رئیس تنظیمه کندهار عرایضی تقدیم کردند و از حکومت خواستند تا در جوی 

همان سال رئیس تنظیمه غالم فاروق  کشی منطقه به انها کمک کند. در دوران

عثمان از منطقه گرشک تا نزدیکی های نادعلی، خط مخروبه نهر بغرای 

سابقه را مالحظه نمود و راپور مفصلی از مشاهدات خود به حکومت تقدیم 

با رئیس « الوازی »کرد. در این مشاهدات یک نفر متخصص ایتالوی بنام 

دو باره برای نایب الحکومه  1933/ 1312تنظیمه همراه بود. در سال 

کندهار جهت مطالعات منطقه هدایت داده شد غالم فاروق عثمان این بار 

راپور دوم را ترتیب داده بکابل فرستاد که در اثر آن برای تکمیل کار 

باقیمانده نهر سراج هدایت رسید. کار نهر مذکور که در وقت امیر حبیب هللا 

جوزای  26خاتمه یافت و بروز  1935ش/1314خان آغاز شده بود در سال 

 همان سال رسماً افتتاح شد.

در حفر مجدد نهر سراج عالوه بر مهندسین داخلی یک نفر مهندس 

المانی بنام مستر سیمه و یک نفر متخصص جاپانی بنام فیوجوش نیز سمت 
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رهنمایی داشتند.) نقشه دیده شود( این را باید به حیث اولین قدم انکشافی یا 

دمه طرح پالنهای انکشافی دولت به منظور بهره برداری از ذخایر و منابع مق

 سرشار طبیعی وادی هیرمند قبول کرد.

م( از طرف حکومت یکنفر مهندس جاپانی 1937ش)1316در سال 

بنام کمیتو به گرشک اعزام گردید تا در قسمت حفر نهر بغرا مطالعه کرده 

ر مطالعات خود را در قسمت خط طرح آن را روی کاغذ بریزد. مهندس مذکو

به تعمیر بند  1318سیر نهر و سربند آن انجام داد و در نتیجه در اوایل  سال 

آبگردان و همچنان به حفر نهر اقدام شد. کمیوتو سربند نهر را دو کیلو متر 

پایان تر از پل آهنی در قریه چرخ انداز تعیین نموده بود ولی در همین سال 

ی بنام سویاباشی بر نقشه مهندس اول در قسمت سربند نهر مهندس دیگر جاپان

اعتراض کرده محل آن را در شش و نیم کیلومتری شمال دریا در قسمت 

تعیین نمود و نظریات و دالیل خود را به وزارت فواید عامه تقدیم « زنبولی»

کرد که در اثر آن وزیر فواید عامه مرحوم رحیم هللا خان با دسته یی از 

ن المانی و هالیندی و خود سویا باشی به گرشک آمده و از نزدیک متخصصی

 31به  13 -5نظر سویاباشی را تایید کردند و همچنان عرض نهر را نیز از 

( بشدت جریان داشت و در سال 1941ش)1320متر هدایت داد. کار نهر از 

ش نظریۀ بوجود آمد که در پهلوی کارنهر مطالعه خاک نیز صورت 1323

برای این کار از طرف ریاست مستقل زراعت آن وقت شاغلی محمد گیرد. 

زمان خان با چند نفر دیگر موظف گردید که مطاله آنها دو سال را در بر 

 گرفت .

صدر اعظم افغانستان شاه محمودخان با چند تن از  1325در سال 

اعضای کابینه و مامورین عالی رتبه بعضی از وزارت خانه ها و سر مهندس 

ت فواید عامه الکزاندر به گرشک مسافرت نمود و در جریان اقامت وزار

 شان در گرشک سه موضوع ذیل مطرح شد.

 کیفیت و استعداد زراعتی زمین و تهیه آب آن . -1

ظرفیت فینانس مان پروژه به شمول استرداد پول دولت از ساحه  -2

 بغرا.

 ارزش اقتصادی و اجتماعی پروژه . -3
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ن سه سوال به یک کمپنی معروف امریکایی بنام مطالعات در تهیه ای

حواله گردید که از طرف کمپنی به فرانک ینگ « موریسن کنودسن»

متخصص آبیاری هدایت داده شد تا موضع به وسیله متخصصین انتر نشینل 

انجنیرینگ کمپنی مقیم سانفرانسیسکو تحت مطالعات علمی قرار گیرد. 

لعات معروف به راپور )مسترینگ ( باالخره کمپنی موری سن از روی مطا

 1329/1950سروی های متخصصین کمپنی انجنیری بین المللی را در سال 

خود در مورد  1947به حکومت افغانستان داد. مسترینک طی راپور ماه می 

 پروژه وادی هیرمند به نکات زیر اشاره کرده می نویسد:

تا جائیکه برای  پروژه  آبیاری گرشک و حفر نهر بغرا و تکمیل آن -1

آبیاری سمت راست دریا الزم باشد و حفر شاخه یی از نهر اصلی بغرا برای 

 آبیاری ساحه مارجه ادامه یابد.

 ساختمان سربند بغرا و بکار انداختن برق گرشک . -2

اصالح و توسعۀ نهر مالگیر و اصالح آبیاری حصه اول ساحه بین  -3

 سربند و شماالن .

 تا نزدیک دوریشان .حفر نهر شماالن  -4

هموار کاری زمین های سواحل دریا که تحت آبیاری نبوده اعم از  -5

 شخصی دولتی و همچنان کشیدن زابرها در آنها.

حل پرابلم های زمین های ساحل دریا واداره جدی کشت مندی  -6

 بصورت ساینتفیک)علمی( .

 تعمیر بند کجکی  -7

 بند ارغنداب  -8

 مصارف پروژه را به قرار ذیل سنجیده بود: مسترینگ در این راپور

 دالر 000/000/9                     مصرف بند کجکی 

 دالر 000/000/2    مصرف بند ارغنداب

 دالر 000/000/44   مصارف پروژه آبیاری 

 دالر 000/000/50   مصارف سرکهای داخل  پروژه 

 دالر 000/000/70    جمله مصارف 
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موعی ساالنه را مسترینگ به سی و هفت ملیون در مقابل واردات مج

دالر تخمین کرده می نویسد، دولت اعادۀ  پول مصرف را از راه های زیر 

 جستجو کرده می تواند .

 از طریق محصوالت گمرکی  -2

 از طریق فروش برق . -1

 از طریق محصول آب -3

فروش زمین )بهبود حالت زارع و تربیه یکعده افغانی در امور  -4

 خنیک بحیث حاصالت نامریی باید شمرده شود.(ت

راپور مفصل دیگری ترتیب و در  1949"مسترینگ" در ماه دسمبر 

 مقدمه آن چنین نوشت :

ببعد کمپنی موری سن کنودسن به اثر تقاضای  1946از سپتمبر 

مامورین وزارت فواید عامه و ریاست مستقل زراعت و کابینه دولت 

ت زراعتی را به راه انداخته که باساس پرو گرام افغانستان یک سلسله تتبعا

 کار شامل فعالیت های زیر بوده است :

 سروی خاک و تضنیف زمین های زراعتی . -1

تجربه ها و زراعت تجربوی .عالوتاً سروی آبهای زیر زمینی نیز  -2

 مطالعه شد.

( ً ( هزار  000/250از ساحه نیمروز، دشت بکوا، یک ساحه تقریبا

 کندهار بشمول وادی ارغنداب ترنک و ارغستان تحقیق و تدفیق شد.ایکر در 

مسترینک می گوید: سه سال سروی خاک، تحقیقات و مطالعات و 

زراعت تجربوی در افغانستان نویسنده را اجازه می دهد تا نظریات زیر را 

 ارائه کند:

جنوب غرب افغانستان ساحه عظیم زراعتی آب و خاک انکشاف  -1

 ر افغانستان داراست .ناشده را د

رقبات قابل کشت بالقوه در جنوب غرب افغانستان بسیار وسیع  -2

است ولی رقبه یی که امروز کشت می شود یک کسر خود آن مجموعه است 

 ) سبب های آن : نارسایی آب و مشکالت زرع است (.

دریای هیرمند و معاونین آن در صورتیکه کنترول شوند و تنظیم  -3

 چندین برابر رقبه موجوده را آبیاری کرده می تواند. گردند رقبه
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ساحه مذکور منابع آب های زیر زمینی دست نخورده دارد و اگر  -4

 دست زده شود ساحه عظیم را آب می دهد.

انواع مختلف زراعت درین ساحه به حاصل رسیده می تواند،  -5

انواع سبزیجات و  چنانچه تنباکو، لبلبو، پنبه ، کچالو، بادام ، بادام زمینی،

 علوفه موقتاً تجربه شده .

حاصالت زراعتی جنوب غرب افغانستان چند برابر حاصل موجود  -6

شده می تواند، اگر ساحه کشت توسعه یابد و مقدار آب آنها تنظیم و اصالح 

 شود و اراضی از خطر سیل حفظ شود و طرز زراعت اصالح گردد.

 زدیک تر است .این ساحه برای بازار های خارجی ن -7

حصۀ اعظم راپور مسترینگ در مورد تجربه های او در فارم های 

زنبولی و نادعلی است، اما در حصه انکشاف عمرانی بعضی حصص راپور 

راپور قدم  35را تائید و بعضی قسمت ها را تجدید می کند. در صفحه  1947

 های انکشافی را ذکر کرده می گوید:

 ه شود.سروی و تجربه ادامه داد -1

 30پروژه بغرا،چون یک حصه بغرا سربند دو سایفون و در حدود  -2

کیلومتر نهر ساخته شده است، انهار فرعی ساختمان ها و رساندن آب به 

 ایکررا در بردارد. 000/100مزارع تکمیل شود ساحه زراعتی در حدود 

 بند کجکی ، بند ارغنداب : -3

 ه پایانتر از بند الزمی است .بند کجکی برای ذخیره کردن آب کافی ساح

ساحه قندهار که در منطقه میوه زار ارغنداب واقع است و در  -4

به بی آبی شدید مواجه شد، ایجاد تعمیر بند ارغنداب  47و  1946سالهای 

محدود است برای تقویه آن چاه ها حفر و بمبه های برقی نصب شود. این بمبه 

 000/200رد. بند ارغنداب در حدود ها از برق ارغنداب استفاده خواهند ک

 ایکر زمین را مستفید خواهد ساخت .

ساحۀ بین گرشک و شماالن، این ساحه از نهر بغرا استفاده کرده  -5

می تواند بلکه ادامه طبیعی منطقه نهر بغرا است. خاک این ساحه عمیق تر و 

از سایر حصص نهر بغرا برتر می باشد. بعضی حصص باخطر سیالب 

و بعضی باطالقی است که حصص زیاد آنرا جنگل گز اشغال کرده و  مواجه
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باید پاک شود. زمین هموار و زاه برهای الزمه کشیده و سیالب ها دفع گردد. 

 ایکر در این ساحه موجود است . 65000در حدود 

ساحه گرشك و كجكي، این ساحه مانند ساحه ارغنداب براي نموي  -6

بعضي حصص زاه بر كشي و در بعضي تاك و میوه مساعد است و در 

ایكر زمین  300000حصص تسطیح و هموار كاري بكار دارد. در حدود 

 قابل زرع  درین ساحه دیده مي شود.

ایكر تخمین مي شود. نیم  30000ساحۀ نهر سراج به  -نهر سراج  -7

 این رقبه نسبتاً خوب و نیمه دیگر آن ادني است .

ي چاربرجك، گرمسیر یاد مي شود. گرمسیر: ساحه بین شمالن ال -8

ایكر زمین كه شامل اراضي مثبت زراعتي  000/100این ساحه در حدود 

است كمتر از نیم آن كشت مي شود. حصۀ اعظم آن مورد خطر سیالبهاي 

 دریایي است كه طبعاً باید چاره شود و آب دریا تحت كنترول  آورده شود.

آن هموارو خاك ْآن  چخانسور : ساحه بسیار وسیع است، سطح -9

عمیق است ساختن آبگردانهاي مناسب و اصالح زمین و توسعه آنها و حفر 

 انهار حاصل اهالي را چندین برابر خواهد كرد.

ایكر است ولي تاپیدا  000/100فراه : ساحه قابل زرع در حدود  -10

كردن ذخایر آب كشت آن  محدود به آب جاري دریا و كاریز است، شاید 

ند و یا بندهاي آب ذخیره براي كشت مندي تمام ساحه مناسب دیده تعمیر ب

 شود.

دشت بكوا: دشت وسیع است كه آب ندارد و شاید بعد از مطالعه  -11

جریان آب و ریكارد چند ساله جریان ممكن شود روي دریاي خاشرود بندي 

 ایكر تحت انواع كشت بیاید. 000/100تعمیر شود تا یك رقبه در حدود 

ختم و درنظر  1946اپور در زماني بدست مي آید كه قرار داد این ر

 قرار داد دیگري روی دست گرفته شود.

چون بنا بود از بانك انكشاف بین المللي امریكا براي تمویل )فینانیس 

ژه ها قرضه گرفته شود. راپورهاي از طرف كمپني تهیه و توسط  كردن( پرو

داده شد و این راپورها اقتصادي بودن  وزارت فواید عامه به اكزم بانك امریكا

 را صریحاً تایید مي كرد. 1950پروژه هاي تحت قرار داد 
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اكزم بانك چند نفر متخصصین خود را به افغانستان فرستاد از قبیل 

 و فرنج و انجنیر اكزم بانك )كهكر( به كندهار آمدند.« مستركمبل »

اقتصادي و مطالعات  آنها بعد از مالحظه و معاینۀ ساحه ها و مذاكرات

ژه ها را تائید كردند. منجمله متخصصین مستر كهكر  تخنیكي، مفید بودن پرو

 استخدام شد. 1954بعداً بحیث مشاور وادي هیرمند تحت قرار داد 

قرارداد دوم از طرف وزارت فواید عامه و كمپني موریسن در سال 

 1950رداد به امضاء رسید. بعضي از سفارشات مسترینگ تحت قرا 1950

عملي گردید، از قبیل تعمیر بند كجكي ، بند ارغنداب ، حفر نهر شماالن و بند 

سیل گردان نادعلي، ادامه نهر بغرا تامارجه از جمله كارهاي عمدۀ قرار داد 

بود. 1950
1

 

پس از راپور مسترینگ دو نفر متخصص دیگر آمریكایي موسوم به 

مطالعات خاك وزرع را در وادي دكتور فالي و مسترسوت مؤلف گردیدند تا 

ترنگ كندهار هیرمند و نیمروز بشكل نهایي آن تكمیل نمایند. این دو 

 1958متخصص راپور كار خود را طي دو جلد كتاب ضخیم در سال 

بریاست عومي انكشاف وادي هیرمند تقدیم نمودند.
 2

  

 

 پروژه هاي بزرگ ساختماني در وادي هیلمند و ارغنداب :

انكشافي وادي هیرمند براي اولین مرتبه با حفر نهر بغرا پروژه هاي 

قرار دادهاي  1325آغاز شد و چنانكه اشاره شد در سال  1316در سال 

ساختماني آن با كمپني )موري سن ( عقد گردید و پس از تكمیل ساختمان هاي 

بزرگ بند كجكي ، بند ارغنداب ، سر بندكانال بغرا و حفر انهار  بغرا، 

، مارجه ، درویشان و كانال جنوبي ارغنداب دستگاه برق كرشك ، شماالن 

سرك هاي داخل پروژه و سروي هاي انجنیري كه در ذیل هر كدام آنها 

معرفي مي گردد. استفاده از آنها از شروع پالن هاي انكشافي دولت میسر 

 گردیده است. 

 

 بند كجكي :
                                                 

1
 ببعد 11، ص 1340 – 1315تاریخچه مختصر وادي هیرمند، سال هاي  - 
2

 ۷0جشن استقالل كشور، ص  52جرات  هیرمند و ارغنداب، بمناسبت سالگرد راپور ا - 
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کمپنی )موری میالدي به متخصصین و انجنیران  1946در تابستان  

سن( وظیفه داده شد تا امکانات ساختن بندی را بر رودخانۀهیرمند مطالعه 

 کرده به حکومت راپور مفصل آنرا تقدیم کنند.

متخصصین و انجنیران کمپنی مذکور بعد از مطالعات دقیق جریان 

رودخانه هیرمند باالخره در نزدیکی قریه کجکی در یکصد کیلومتری شمال 

وضع بسیار مناسب طبیعی را برای اعمار بند ذخیرۀ شرق گرشک یک م

ً بکار ساختمان بند شروع  کجکی کشف و به حکومت اطالع دادند و متعاقبا

 کردند.

تکمیل شد،  1952شروع و در نوامبر  1950بند کجکی در ماه می 

 ارقام ذیل مبین عظمت و خصوصیات ساختمانی بند است :

 
 متر  100   ارتفاع بند  -1

 متر 275   ل بند طو -2

 متر 420                  ه        عرض در حصه قاعد -3

 225ملیون  3 حجم پرکاری از سنگ و ریگ و خاک  -4

 هزار متر مکعب .

 هزار کیلوات 120                           امکانات تولید قوه -5
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 کیلومتر . 2کیلومتر و عرض  85طول جهیل )کاسه بند(  -6

 

متر ارتفاع و  60/10متر طول و  717ونل آبیاری آن دارای همچنان ت

متر وارتفاع  575متر عرض می باشد. تونل برق آن به طول  40/10

متر می باشد که در هر دو تونل یک هزار و دو  3/10متر و عرض  60/10

صد متر مکعب کانکریت به مصرف رسیده است . ظرفیت والوهای تونل 

( مکعب فت در ثانیه  7800سطح پرچاوه باشد )آبیاری هنگامی که آب به 

حساب شده است . غرض عمده و اساسی از احداث این بند آنست که آبهای 

سیالبی را به منظور استفاده در موقع کم آبی ذخیره نماید و از این جهت 

کنترل سیالب غایه ضمنی این بنا دانسته می شود. قدرت فعلی ذخیره آب در 

ک میلیون و پنجصد هزار ایکرفت بوده که با نصب ( ی 000/500/1بند )

دروازه های پرچاوۀ بند که در اصل پالن ابتدایی پیش بینی شده ظرفیت 

( ایکرفت باالبرده شده  000/300/2ذخیره بند به دو میلیون وسه صد هزار )

می تواند و درین صورت امکان کنترل سیالب بوسیله بند ذخیره بیشتر میسر  

 می گردد. 

تفاده از قدرت تولید انرژی برق که بوسیله ساختمان بند ممکن اس

گردیده هدف سوم اعمار آنرا تشکیل می دهد.مقدار نهایی انرژی برق که در 

صورت نصب توربین ژنراتورها از بند کجکی بدست آمده می تواند یکصد و 

بیست هزار کیلو وات سنجش شده است . با اعمار این بند امکانات آبیاری 

ش از هفتصد هزار ایکر زمین میسر شده که این رقم بر عالوه اراضی بی

)پنج صد هزار( 000/500صالح زراعت سیستان ایرانی که اقالً رقم آن به 

( دالر  889/543/12ایکر می رسد می باشد.مصارف این بند عظیم بالغ بر )

 گردیده است .

 بند ارغنداب :

سن آمریکایی بر یکی از ساختمان بزرگ دیگری که توسط کمپنی موری

بزرگترین معاونین دریای هیرمند ساخته شده، بند ارغنداب است . عامل 

است که به اثر  1325 -26اصلی اعمار این بند همانا کم آبی و خشک سالی 

آن اکثر باغداران آن سرزمین به قطع اشجار و تاکستان های خویش شروع 

ارغنداب با همه باغستان کردند و نزدیک بود که وادی سرسبز و شاداب 



   201                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

هایش  از بین برود و خسارت بزرگی بر پیکر اقتصادی کشور وارد آید، 

همان بود که به ارادۀ دولت کمیسیونی برای چاره جویی این آفت بزرگ کم 

آبی تعیین و به کندهار اعزام گردید. در نتیجه کمیسیون مذکور احداث یک بند 

ومت پیشنهاد نمود و به این ترتیب ذخیره را بر رودخانۀ ارغنداب به حک

دومین قدم مفید انکشافی برای حفظ باغستان های وادی ارغنداب و سرسبزی 

 و شادابی حوزه کندهار گذاشته شد.

آغاز گردید و در جنوری  1950کار ساختمان ارغنداب در ماه جون 

ی کیلومتر 25خاتمه پذیرفت. این بند پائین تر از قریۀ دهله به فاصله  1952

شمال شهر کندهار واقع است. ارقام ذیل بیان گر خصوصیات ساختمانی بند و 

 قوه بزرگ برق آن است .

 الف / بند ارغنداب :

 متر  50    ارتفاع بند -1

 متر  530                     طوب بند در قسمت فوقانی        -2

 متر  220  طول بند در قسمت تحتانی  -3

 متر 226                     قاعده ضخامت بند در قسمت  -4

 حجم پرکاری دیوارهای بند  دو ملیون پنجصد هزار متر مکعب  -5

 کیلومتر  18                  طول جهیل )کاسه ( بند -6

  کیلومتر  2           عرض اوسط                                   -7

 مکعب فت فی ثانیه : 1850ب/ تونل بند بظرفیت 

 متر  264   طول تونل  -1

 متر  40   شعاع تونل  -2

متر  2200مجموع كانكریت كه در هر دو طونل مصرف شده  -3

 مكعب 

 كیلووات  9500قوت تولید برق                                         -4

متر  100متر  و  240بند ارغنداب داراي دو پرچاوه هر كدام بعرض 

 میباشد.
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كي و ارغنداب كه باوسایل عصري كنترول و تنظیم جریان بندهاي كج

آب مجهز میباشد ،منافع بزرگ در تضمین آب اساسي براي زراعت و تامین 

ً باساختمان و تكمیل بند ارغنداب  انرجي برق به بار آورده است. خصوصا

خطر خشك سالي هاي متواتر ساحه كندهار كه محصول زراعت و میوه جات 

ت به صورت صحیح رفع گردیده است. ظرفیت كاسه این را متضرر مي ساخ

( ایكرفت حساب شده و ساحه  388000بند سه صد و هشتاد و هشت هزار  )

زمینی كه توسط این بند  آبیاري شده میتواند یكصد و سي هزار ایكر زمین 

 دالر تكمیل گردیده است . 625/607/6تخمین شده است . این بند به مصرف 

 غنداب :بند آبگردان ار

كیلومتري شمال شهر كندهار ساختمان بند انحرافي به طول  25در 

ساخته شد كه  1957متر در عرض رودخانه در  15متر و عرض  400

جریان آب را به طرف بناي كانگریتي بند سوق مي دهد. بناي كانكریتي بند 

بطوري دیزاین و تعمیر شده كه در عین حال از آن بحیث پل اساسي جهت 

اطاق  13و مرور عراده جات كار گرفته شده مي تواند. این بند داراي  عبور

اطاق داراي دروازه هاي آهني براي كنترول  3كانگریتي است كه از آنجمله 

اطاق دیگر آن به حیث پرچاوه جهت عبور آب دریا  10جریان آب مي باشد و 

 متر است . 91كارمیدهد. طول مجموعي ساختماني بند 
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غنداب كه از این نقطه آب مي گیرد داراي مدخل نهر جنوبي ار

كانكریتي و دروازه آهني براي كنترول جریان آب میباشد كه با باز و بسته 

شدن دروازه هاي بند و مدخل نهر مقدار آب طرف ضرورت به سهولت در 

(  059/057/1بعد از مصرف ) 1957نهر جریان مي یابد. بند مذكور در 

 دالر تكمیل گردید.

 

 جنوبي ارغنداب : نهر

مكعب فت در ثانیه آغاز  1500از نقطۀ سربند ارغنداب به ظرفیت 

هزار جریب زمین آب كافي تهیه مي نماید. در فاصله هفده  250یافته و براي 

مكعب فت   950كیلومتري این نهر از نقطه سربند شاخه دیگري به ظرفیت 

ساعد مي سازد، به هزار جریب زمین را م 130در ثانیه كه امكان آبیاري 

سوي پروژه ترنك امتداد یافته و بقیه آب نهر جنوبي ارغنداب به انهار 

موجوده ارغنداب شمالي توزیع مي گردد. در نزدیكي فابریكه موجودۀ برق 

كندهار نهر مذكور یك آبشار بزرگ براي تولید انرژي برق نیز تشكیل داده 

كیلومتري پروژه ترنك  47است. شاخه نهر ترنك چنانكه قبالً ذكر شد تا 

 290عبور مي نماید لذا به طول « بابا ولي»امتداد دارد. این نهر چون از كوه 

 1957متر در عرض كوه مذكور تونل بزرگي حفر گردیده است. این نهر در 

 ( دالر به پایه تكمیل رسید. 104/1024با مصرف اسعاري 

ری  در قسمت کمیسیون بیطرف دلتای هیرمند درموردانکشافات ابیا

 علیای وادی هیلمند چنین متذکرشدند :

 

 : انکشافات در قسمت علیای دریای هلمند 

دو پروژۀ ساختمانی که فعالً در جریان است ویا در نظراست که -173

ساخته شود وامکان دارد ساختن آنها برجریان دریای هلمند در نزدیکی دلتا 

بندکجکی که توسط آبیاری  تاثیرات زیادی وارد کند،عبارت است از تعمیر

 اراضی پایان آن نقطه که از دلتا به حد بند کمالخان بقسمت علیا تر واقع است.

میل باالتر از دلتای در نقطه ایکه کوه  300بند کجکی به فاصلۀ  -174

ها درمیدان باهم مالقی میشوند از طرف حکومت افغانستان ساخته میشود. 

میلیون ایکرفت آب را ذخیره خواهد  3د متر ودر حدو 100ارتفاع این بند 



   204                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

نمود. این مخزن مقدار زیاد آب را ازجاری شدن به قسمت های سفلی مانع 

خواهد شد. جریان اضافی که عموما ً باوقاتی رخ میدهد که آب برای آبیاری 

چندان ضرورت نمی افتد. دراین مخزن برای روزهای مبادا آب ذخیره 

ته شدن رسوبات مناطق سفلی خواهد شد. وتا خواهد گردید. این بند سبب شس

یک اندازه بار سنگین رسوبات را از قسمت های مذکور تقلیل خواهد داد. 

هریک از پروژه های فوق بر کار آبیاری دردریای پائین تر بشمول دلتا 

 تسهیالت فراهم خواهد آورد.

پالنهای اپریشن اصلی مخزن کجکی بدسترس هیئت نبود -175

یداند که بصورت عملی از مخزن مذکور چه گونه استفاده بعمل وکمیسیون نم

می آمد. از مطالعۀ اپریشن های آزمایشی آن چنین برمی آید که در اپریشن آن 

بعضی محدودیتها پیش بینی شده میتواند. یک قسمت ظرفیت برای کنترول 

سبزیجات سیالبی که مقارن به آغاز ذخیره نمودن آب واقع میشود، مسلم 

شته شده ویک قسمت دیگر آن بحیث یک مخزن احتیاطی کار خواهد داد پندا

تا تنها در مواقعی که جریان آب خیلی ها کم باشد از آن استفاده شده بتواند. تا 

جای که معلومات بدست است برای کنترول سیالب در مخزن مذکور ظرفیتی 

تی علیحده تخصص داده نشده چنانچه بدون اینکه برای کنترول سیل کدام ظزفی

گذاشته شود هنوز هم از سیالب کدام خطری متصور نیست، زیرا سیالب ها 

عموماً ظرف ماه های بهار از فبروری تا اپریل واقع میشود. در اخیر موسم 

سیالبی مخزن بحد نهائی ظرفیت خود پرخواهد شد ویا اینکه لبریز خواهد 

ً در صرف خواهد رسید ماه دیگر آب ذخیره شده بم 9یا  8گردید. متعاقبا

ولزوم بیشتر آب برای آبیاری درخزان است. در نتیجه قبل ازاینکه موسم 

سیالبی رخ دهد مخزن خیلی ها خالی شده وبرای گرفتن سیالبی که در 

بهارآینده واقع شود جای زیاد وجود خواهد داشت تا که این جای خالی 

ان سیالب در پرگردد. احتمال لبریز شدن آب نمیرود. در نتیجه حجم جری

 سیالبهای عادی بهاری به اندازه قابل قدری تقلیل خواهد یافت.

از رهگذر تاثیرتاالبی ذخیره مقارن به صعود سطح آب باالتر از تاج یا 

قلۀ لبریزگاه یک  منفعت دیگر کنترول سیالب خواهد شد. اگرچه برای این 

یرآنکه مقصد ظرفیتی تخصیص داده نشده سیالب ها مدهشی وغیر عادی نظ



   205                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

بوقوع پیوست. بطوری تحویل  خواهد یافت که منفعت قابل  1885در سال 

 توجهی از آن منتج نخواهد شد.

ظرفیت مجموعی  که برای مقاصد فوق الذکر پیش بینی شده  -176

بتواند فعالً تخمین شده نمیتواند، اما از آنجا که منظور اساسی در تعمیر بند آن 

ه شود بنابرآن فرض شده میتواند که یک است که برای آبیاری آب ذخیر

 قسمت بزرگ مخزن برای همان منظور)ریزرو( نگهداشته خواهد شد.

در جایی که کنترول مزید در قسمت های علیای دریا وجود  -177

نداشته باشد،بین جریان اوسط ساالنه یک نهر وظرفیت ذخیره که در مخزن 

از حقایق ومعطیات متعدده آن تهیه شده یک رابطه موجود است واین رابطه 

که از چندین نهر دیگر بدست می آید ثابت میباشد. این رابطه بین حدود های 

که متکی است برخصوصیات عمومی منطقه بدرفت باالتر از بند وشرایط 

اقلیمی که منتج بجریان آب میگردد تا یک اندازه متغییر میباشد. این حدود ها 

ی ضرورت آبیاری بقدرکافی تهیه شده در مقدار اوسط آب ساالنه که برا

( ایکرفت فرض گردد در 2150000بتواند در صورتیکه ظرفیت ذخیره )

 ( ایکرفت  میباشد.2ر150ر000( تا )1ر600ر000مورد مخزن کجکی)

از مطالعات آزمایشی اپریشن مخزن که حساب لزوم اساس آن بعضی 

ً ساالنه  1950تا دسمبر 1946فرضیات بوده ودر موعد بین اکتوبر  تقریبا

( ایکرفت را برای آن دوره نشان میدهد. این مقدار تحلیل فوق 2ر000ر000)

را تائید میکند زیرا بین حدود های معینه فوق واقع میباشد وهرگاه مقدار آب 

 ساالنه ازاین حد تجاوز کند مخزن نیز لبریز خواهد شد.

تان طوری توسط منطقۀ آبیاری باستقامت دریای هلمند درافغانس -178

که اکنون برای قسمت دریا بین بندکجکی وبند کمالخان در نظرگرفته شده از 

همه بیشتر جهت انکشافات پروژه بغرا تمرکز خواهد یافت. واضح است که 

تمام منطقه که آبیاری آن در نظراست بصورت فوری تحت آبیاری نخواهد 

ای این اراضی جدید آمد. تعمیر نهرها ویا ترمیم واصالح نهرهای قدیمه تا بر

آب تهیه کند. در مورد عالقه بغرا هم اکنون آغاز شده است. ظرفیت اضافی 

نهر تا موقعی که تنظیم آب برای مخزن در قسمت علیا تهیه نشود مورد 

 ضرورت نخواهد بود.
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اراضی ایکه اکنون تحت آبیاری نهر بغرا در می آیند در حقیقت  -179

نهر قدیم بغرا آبیاری میشد. در اثر مالقات  جزء اراضی است که سابقاً توسط

با ریش سفیدان گرشک و در مقام چاه انجیر به کمیسیون معلوم گردید که نهر 

قدیم بغرا برای سالیان متمادی کار می داد ومورد اسفاده بود تا اینکه سیالب 

آن را منهدم کرد.پس از سیالب مذکور هرقدرکوشش کردند تا نهر  1885

م کنند ، مصارف آن  از نقطه نظر کار وزحمت خیلی گران تمام مجدداً ترمی

میشد وچون موفقیت دست نداد مجبور از آن صرف نظرکردند)در نتیجه 

اراضی باالتر از گرشک که قبالً توسط آن نهر آبیاری میگردید به نهر های 

دیگری الحاق یافته وبدین ترتیب به استفاده از اراضی مذکور دوام دادند وبه 

اقدام بعمل آمد. اما اقدام  1936عمیر یک نهر جدید برای بغرا در سنۀ ت

مذکور بزودی معوق ماند. کار احداث وتعمیر نهر کنونی بغرا در سال 

از نهر  1950آغاز یافت. در موقعی که کمیسیون در اخیر اکتوبر  1946

م بغرا دیدن نمود کار قسمت اول نهر تکمیل شده بود ویک مقدار کم آب را ه

برای آزمایش در آن جاری ساخته بودند. معلوماتی که راجع به اندازه 

ً همان  انکشاف اراضی متعلق این نهر در آن وقت بکمیسیون داده شد اساسا

 معلوماتی بوده که قبالً به ایران داده شده بود وآن بشرح زیراست:

تجویز بعمل آمده است که این منطقه بصورت میتریانه قسمی آباد 

 -5000اقالً در حدود  1950وانکشاف داده شود که به اخیر  ساخته

 1952ده هزار ایکر دیگر ودر  1951ایکرزمین زیر آبیاری بیاید. در طول 

 180هزار ایکر دیگر ودر  20، 1953پانزده هزار ایکر دیگر ودر اواخر 

 مناطقی که فعالً توسط افغانستان از دهانه دلتای هلمند باالتر آبیاری میگردد

توسط کمیسیون هم از زمین وهم از فضا معاینه بعمل آمد وتمام شواهد نشان 

میداد که همین مناطق از سالیان متمادی است توسط افغانها آبیاری شده ومیشد 

در بغرا آبیاری گردیده بنابرآن 1950وچون یک مقدار کم اراضی در آخر 

 ده است.تاثیر آن تا کنون برمنطقه دلتا بصورت موثر معلوم نگردی

قابل توجه است مالحظه بنمائید که جریان اب در حوالی سد دلتا  -181

پس از تفریق نمودن آبی که در قسمت علیا بمصرف برسد بصورت اوسط در 

به چهار میلیون ایکر  1950تا سپتمبر سنه  1946ظرف چهارسال از اکتوبر 
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ه در استیشن فت بالغ میگردد)مالحظه کنید ریکاردهای جریان آب هلمند را ک

 قریب چاربرجک پیمایش وثبت شده (

 در طول این مدت مقدار آبیکه ساالنه بدلتا داخل میشود

( ایکرفت در 5ر406ر740تا ) 1947( ایکر فت در سال 1ر823ر000)

بوده است. ازاین آب یک مقدار خیلی کم آن ساالنه در حوالی دلتا  1949سال 

ون استفاده از نهرهای های دلتا بمقصد آبیاری بمصرف میرسد وبقیه آن بد

گذشته به دریاچه هامون  میریزد ودر آنجا بی فایده تبخیر میشود.
1

 

 

 سربند بغرا:

 
 سربند بغرا

بناي كانكریتي است كه براي انحراف آب در نهر بغرا در پنج 

 70/3متر و ارتفاع  12متر و عرض  180كیلومتري شرق گرشك به طول 

ند اعمار گردیده داراي دروازه هاي جهت متر در عرض رودخانۀ هیرم

 عكس ( –كنترول جریان آب در نهر بغرا مي باشد)رك 

 نهر بغرا:

                                                 
1

،ص 1990نقل از کتاب سرگذشت سیستان ورودهیرمند، تالیف اینجانب، چاپ اکادمی علوم افغانستان - 

205 
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تكمیل  1328كار آن شروع شده در سال  1316این نهر كه در سال 

مكعب فت في ثانیه  2300 -2100كیلومتر و داراي  75گردیده، طول آن 

ظرفیت و اهمیت آن در  ظرفیت نهایي می باشد. نهر بغرا از لحاظ طول و

آبیاري سه پروژه بزرگ زراعتي نادعلي ، مارجه و شماالن بعد از بند هاي 

ذخیره از جمله بزرگترین ساختمان هاي آبیاري وادي هیرمند محسوب مي 

شود. در طول نهر ساختمان هاي متعدد براي كنترول و انتظام جریان آب و 

اضعي كه نهر از شیله هاي توزیع آن به انهار فرعي وجود دارد. در مو

سیالبي عبور مي كند، سیفون هاي بزرگ در محل تقاطع آن ساخته شده است 

كه آب هاي سیالبي از روي آن عبور مي نماید. پرچاوه هاي نهر آب اضافه 

از حاجت را به دریا مي اندازد. در نزدیكي گرشك از نشیب كافي نهر براي 

كیلووات برق روي  4500ه برق به قوت تولید قوه برق استفاده شده و فابریك

نهر اعمار گردیده است. بوسیله نهر بغرا پروژه هاي نادعلي و مارجه كه 

عبارت از دو پروژه جدید دشتي است، تحت آبیاري قرار گرفته و پروژه 

شماالن كه ذریعه این نهر آبیاري مي شود، قبالً بعضي حصص آن تحت زرع 

براي زراعت این پروژه بوسیله این نهر  بوده است ولي آب اساسي و كافي

دالر( و براي اعمار  64/306/645/4تهیه شده است. در حفر این نهر )

 دالر ( به مصرف رسیده است . 07/2 23/700/4فابریكه برق گرشك )

 نهر شماالن :

كیلو متر طول دارد و از نقطه  66شاخه یي از نهر بغرا است كه 

مكعب فت در ثانیه حساب شده.  75فیت نهایي آن مانده)شیله( آغاز یافته و ظر

این نهر براي آبیاري پروژه شماالن آب كافي تهیه مي كند و در طول مسیر 

آن آبشارهاي خورد و بزرگ متعدد موجود است كه به منابع تولید انرجي 

برق براي آسیاب ها و غیره در نظر گرفته شده و قابل استفاده است .براي 

 دالر( مصرف شده است . 35/005/434/1غ )حفر این نهر مبل

 نهر   درویشان :

كیلومتر طول  51این نهر از ده كیلومتري شمال درویشان شروع شده 

 110مكعب فت در ثانیه حساب شده و براي  1000دارد. ظرفیت نهایي آن 

 هزار جریب زمین پروژه درویشان آب تهیه مي كند.



   209                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

 363رودخانه ساخته شده سربند این نهر كه از كانكریت در عرض 

متر طول دارد كه آب طرف ضرورت را به نهر درویشان رد مي كند. 

تكمیل گردید كه مجهز با وسایل كنترول  1335ساختمان این بند در سال 

 جریان آب براي نهر درویشان مي باشد.

 

 پروژه هاي زراعتي دروادي هیرمند :

جنوب الي  اراضي زراعتي ساحه هیرمند از بند كجكي به طرف

كیلومتر عموماً در سواحل دریاي هیرمند و  400آخرین نقطه سرحد بفاصله 

 مربع میل را احتوا مي كند. 1800معاونین آن وقوع داشته و رقبه 

اكثر این اراضي زمینهاي سنگزار و ریگي بوده و انكشاف آن براي 

بل زراعت مستلزم مصارف گزاف ساختماني و آبیاري مي باشد. زمینهاي قا

آبیاري وادي هیرمند به استثناي حوزه ارغنداب ، بغرا و نیمروز اكثراً 

بصورت قطعات باریك در طول سواحل رودخانۀهیرمند واقع شده است. از 

م در 1961ش/1340مجموع این اراضي براساس احصائیه قبل از سال 

فیصد آن به حیث  25هزار ایكر تخمین گردیده كه از آن جمله  880حدود 

شناخته مي شود كه تنها براي احداث چراگاه ها مناسب است.  4درجه  زمین

چه معموالً زمین درجه چهارم كه آماده ساختن آن براي زراعت مصارف 

زیاد دارد و عواید آن به تناسب مصرف ناچیز است و در ممالك بزرگ حتي 

هزار ایكر زمین  600در امریكا از آبادي آن صرف نظر مي شود.  تقریبا

ي هیرمند براي زرع غله مساعد دانسته مي شود. طبق احصائیه هاي كه واد

در دست است اندازه زمین قابل آبیاري و اراضیكه تحت زرع قرار دارد در 

 جدول آتي توضیح مي شود.

 بدون زرع             مجموع      تحت زرع                             ساحه  

 ایكر 24500       ایكر 4500     ر   ایك 20000   از كجكي الي گرشك  

 ایكر 38450    ایكر    7450   ایكر  31000   مین خارج پروژهبغرا وز

 ایكر  28600      ایكر 25600       ایكر 3000   مارجه ...............     

 ایكر  13500       ایكر  5500    ایكر   8000از گرشك الي شماالن      

 ایکر 44400   ایكر   20400كر        ای  24000.  ........شماالن  ......

 ایكر 64400      ایكر 10700ایكر            53700.  ....سراج ...........
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 ایكر  55200     ایكر  45200 ایكر            10000...  .درویشان ......

 ایكر  48800       ایكر 31300ایكر             17500گرمسیر.........    

 ایكر  103000    ایكر  63000  ایكر      40000چار برجك   تاروز نیم

 ایكر   68000      ایكر 0 53000  ایكر       15000......      .ترنک ...

 ایكر  35000         ایكر       ....             35000ارغنداب شمالي        

 ایكر  48000        یكر        ....         ا  48000  ارغنداب مركزي .... 

 ایکر000/900...تقریباً ........................................مجموع اراضی ..

 

باید متذكر شد كه  امكانات توسعه زراعتي چه در حوزۀ هیرمند و چه 

در حوزه ارغنداب بیشتر از آنچه تذكر رفت میسر شده مي تواند، اما عدم 

ساحه قابل آبیاري در موقعیت واحد مشكالت آبادي و انكشاف این تمركز 

اراضي را با وجود وافر بودن آب كار مشكل و پر مصرف ساخته است .بدین 

معني كه چون موقعیت اراضي در طول سواحل رودخانه بصورت متفرق 

واقع شده ایجاب آنرا مي نماید كه در هر نقطه بند و نهر جداگانه براي آبیاري 

مقدار معین زمین كه در آن ساحه موجود است اعمار گردند و به همین دلیل و 

پروژه هاي زراعتي وادي هیرمند مجزا از یك دیگر به فواصل مختلف در 

هیرمند در قسمت علیا ساحه ایست كه بوسیله نهر بغرا آبیاري مي شود. این 

ه اراضي عبارت از زمین هاي است كه در كنار دشت هاي غربي رودخان

هیرمند موازي شهر لشكر گاه قرار دارد. نهر بغرا كه این ساحه را آبیاري 

تكمیل شده است. مجموع  1950و  1946مي نماید تحت قرار دادهاي 

 ایكر مي رسد. 200000اراضي تحت نهر بغرا به حدود 

 پروژۀ نادعلي :

 400000پروژه ایست در چهل كیلومتري غرب گرشك به ساحه 

ي كه از نهر بغرا آبیاري مي شود. ساختمان انهار فرعي جریب زمین زراعت

كیلومتر و زابرهاي  294كیلومتر وجوي هاي فرعي به طول  314به طول 

كیلومتر  152كیلومتر زابر هاي پوشیده و عمیق به طول  71سطحي به طول 

وبعد از آن  1330كیلومتر قبل از سال  24000و تسطیح اراضي به طول 

تعمیر دو فامیله و چهار فامیله براي رهایش ناقلین  500ر انجام گردیده و د
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به بعد  1329خانواده ناقل درین پروژه از سال  1300در پنج قریه اعمار و 

 مسكون شده اند.

 28جریب زمین داده شده كه  30براي هر خانوار ناقل در نادعلي 

جریب آن براي زرع گندم و دو جریب دیگر آن جهت احداث باغ میوه 

تصاص دارد. چون یگانه طریقه ممكنه براي اصالح اراضي نادعلي اخ

و همچنین بوسیله دستگاه  1954توسعه شبكه زاه كشي آن بود، تحت قرارداد 

ساختماني هیرمند و ارغنداب یك اندازه شبكه زاه كشي كه حجم كار آن در 

فوق ذكر شد بوسایل ماشینیري انجام گردیده و حفر زاه برهاي مزروعه وي 

 ً كیلو متر طول دارد بدوش خود ساكنین منطقه گذاشته  50را كه مجموعا

توسط دست و قوه انساني انجام گرفت. همچنان به منظور بهبود وضع حیاتي 

و اجتماعي منطقه به اعمار مكاتب و شفاخانه و مراكز توسعۀ زراعتي 

مبادرت شده است. چنانكه در هر قریه یك یك مسجد جامع بصورت اساسي و 

بستر در نادعلي در  30پخته كاري تعمیر گردیده كار تعمیر شفاخانه عصري 

به  1334خاتمه یافت و تعمیر بزرگ توسعه زراعتي در سال  1339سال 

 1000صورت عصري تكمیل گردید. از جمله اراضي زراعتي آن ساحه 

جریب زمین بحیث فارم تجربوي زراعتي اختصاص داده شده كه در آن انواع 

نه جات زراعتي از داخل و خارج مملكت مورد تجربه قرار گرفته و از تخمینا

نتایج آن زراعین و ناقلین تمام ساحه استفاده مي نمایند. همچنان احداث 

جریب در قریه خوشحال نادعلي در  3500جنگالت مصنوعي در ساحه 

اصالح آب و هواي منطقه  بي تاثیر نیست . روي هم رفته وضع زراعت 

لي در اثر مساعدت ها و رهنمایي هاي متخصصین زراعت وادي حوزه نادع

هیرمند تا اندازه بهبودي حاصل كرده به نوعیكه هر بیننده تفاوت وضع 

 زراعتي آنجا را نظر به سالهاي سابق اكنون مشاهده و تصدیق كرده اند.

 پروژه مارجه :

 پروژه جدید دشتي است كه در جنوب شرق نادعلي واقع بوده و بوسیله

جریب زمین  60000انهار بغرا آبیاري مي شود. ساحه زمین زراعتي آن 

حساب شده و كار حفر كانال آبیاري آن كه شاخه ئی از نهر بغرا است. قبالً 

كیلومتر و انهار فرعي به طول  17تكمیل و ساختمان انهار عمومي به طول 
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در  كیلومتر و تسطیح اراضي 701كیلومتر و جویهاي فرعي به طول  193

 كیلومتر صورت  گرفته است . 5600حدود 

یك قسمت اراضي پروژه مارجه تكمیل  1335براي اولین بار در سال 

و براي زراعت آماده گردید. شعبه زراعت وادي هیرمند قبل از توزیع زمین 

به  ناقلین این پروژه به منظور معلوم نمودن استعداد زراعتي خاك این پروژه 

جریب زمین براي  200تجربوی مبادرت و رزید و  اولتر به احداث فارم

زرع حاصالت تجربوي تخصیص داد كه قسمت اعظم آن تحت نظارت 

مامورین فني انواع مختلف حبوبات و سبزیجات زرع گردیده غرس اشجار 

در اطراف سرك ها و پارك هاي عمومي و غرس بته هاي تزئیني در سال 

 2پروژه نیز اكثراً از زمین درجه  آغاز و ادامه داده شد. نوعیت خاك 1335

 بوده زمین درجه اول ندارد. 4و  3، 

تضنیف زمین از نقطه نظر نوعیت خاك درین پروژه حسب آتي تعیین گردیده 

 است :

 ایكر  7925  درجه دوم

 ایكر  7443  در جه سوم

 رر  11344  درجه چهارم

 800دود آغاز یافته و در ح 1336اسكان ناقلین درین پروژه از سال 

خانوار ناقل درین پروژه مسكون گردیده اند. براي ساكنین این منطقه دهقان 

قریه جداگانه اعمار گردیده است .مركز اداري این پروژه در  35خانه ها در 

كمپ مذكور متشكل از یك سلسله عمارات پخته كاري است كه براي رهایش 

ي ترمیم عراده جات، فامیل هاي مستخدمین خارجي دفاتر شفاخانه ، شاپ ها

تحویل خانه ها و غیره اعمار گردیده است. این ساختمان ها فعالً مورد استفاده 

مامورین و دوایر زراعت وادي هیرمنداست. از جمله اراضي این پروژه 

جریب زمین براي احداث فارم ماشیني زراعتي اختصاص داده شده  20000

دشتي آن جنگل احداث جریب زمین هاي   15000است همچنان در ساحه 

شدهكه در تصفیه آب و هواي منطقه تاثیر مهم داشته ضمناً عمل بادشكن را 

 دالر( مصرف شده است . 654/846/3انجام مي دهد. درین پروژه )

 

 پروژه شماالن :
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به اندازه هشتاد و هشت هزار جریب زمین زراعتي بصورت قطعه 

اقع وداراي زمین در جه طویلي در امتداد ساحل راست رودخانۀ هیرمند و

اول، دوم و سوم میباشد. نهر شماالن كه شعبه یي از نهر بغرا است در 

نزدیكي قریه بشران از بغرا جدا شده و به طرف جنوب موازي به رودخانۀ 

سرخ دژ( قریه شماالن امتداد مي یابد. كارساختمان این «)سرخدز»هیرمند تا 

كافي براي زراعت پروژه شماالن  به پایه تكمیل رسیده و آب 1953نهر در 

تضمین نموده است. فعالً قسمت عمده این پروژه كه از سابق تحت زراعت 

قرار داشته به وسیله ساكنین محلي زرع مي گردد که معروف است به ناوه 

باركزایي ، شاخه دومي نهر شماالن نیز در این اواخر تكمیل گردیده و كار 

اني چاه انجیر صورت گرفته است. این نهر ساختماني آن توسط دستگاه ساختم

براي اضافه تر از ده هزار جریب زمین بلند آبه ناوه باركزایي آب تهیه مي 

 كند.

 

 پروژه درویشان :

اراضي پروژه درویشان در ساحل چپ رودخانۀهیرمند در منطقه گرم 

سیر واقع است و ساحه آن یكصد و ده هزار جریب زمین را احتوا مي كند. 

ري این پروژه از قریه درویشان تا قریه لكي و صفار بصورت قطعات آبیا

باریك و طویل در امتداد ساحل شرقي و جنوب شرقي رود هیرمند واقع است. 

یك قسمت از اراضي این پروژه قبل از انكشافات اخیر تحت زراعت بوده 

قد بوسیله انهار فرعي از هیرمند آب مي گیرد، انهار مذكور كه تمام آنها فا

بندهاي اساسي است، آب گیري آن از هیرمند همیشه با مشكالت مواجه بوده 

جز در مواقع سیالب هاي بهاري كه سطح آب رودخانه بلند مي رود، در 

سایر فصول سال جریان آب در این انهار به ندرت به مشاهده رسیده است . 

تمان عمق بستررودخانۀ هیرمند در این نقطه و شدت جریان آب امكان ساخ

بندهاي محلي را در عرض رودخانه از طاقت مردم بوسیله دست بكلي از 

میان برده و جز بوسیله ساختمان بند اساسي مشروب ساختن این ساحه مشكل 

بزرگي است . آبیاري این منطقه مروط به ماه هاي اول سال است لهذا غیر از 

در این كشت هاي بهاري گندم و جو زراعت فصول تابستاني و سبز برگ 

مناطق رواج ندارد، اما استعداد زراعتي خاك هاي این منطقه بهتر از سایر 
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پروژه هاي قسمت علیا رود هیرمند است. مجموع اراضي قابل زراعت این 

هزار ایكر مي رسد و نوعیت خاك آن به چهاردرجه اتي  55پروژه به حدود 

 تثبیت شده است :

 درجه سوم           درجه چهارم        درجه دوم      درجه اول        

 ایكر 6766ایكر        11430ایكر         22500ایكر        9000 

براي آبیاري ساحه درویشان نظریه تفصیلي كه در  فوق تذكر داده شد 

اوالً حفر كانال عمومي از رودخانۀ هیرمند و ثانیاً ساختمان بند كانکریتي در 

كمپني  1954امیسر گرداند، در قرار داد عرض دریا كه آبگیري این نهر ر

در ده میلي شمال  1335موریسن پیش بیني شد. ساختمان این بند درسال 

متر بصورت فني تكمیل  363درویشان در عرض رودخانه هیرمند بطول 

گردید. اساساً امتداد نهر مذكور تا فاصله هفتاد كیلومتري جزء پروگرام وادي 

كیلومتر تمدید داده نشد.  51بیش از  36اخیر سال هیرمند بود اما كار آن تا 

ً در این پروژه عملي  حفر یك تعداد انهار فرعي و زاهبرهاي عمیق قسما

كیلومتر و  51گردیده است كه مي توان گفت حفر كانال عمومي به طول 

كیلومتر و زاه بر هاي عمیق به طول هفتاد دو  14انهار فرعي به طول 

 انجام گرفته است .كیلومتر در این پروژه 

دالر( 53/78/393/5براي انجام مامول فوق الذكر در این پروژه )

مصرف گردیده است. عالوه بر انجام ساختماني فوق در ساحه درویشان یك 

سلسله تعمیرات اساسي بنام كمپ درویشان، مجهز باوسایل الزمه رهایش ، 

اسیس گردیده است. شفاخانه ، لیسه زراعت و دیگر مكاتب ابتدایي و دهاتي ت

دالر اعمار گردیده است. تذكر باید داد كه  641500كمپ مذكور با صرف 

یاد مي گردد و سرك درجه دوم هیرمند « هزارجفت»مركز درویشان بنام 

 گرم سیر از روي پلي كه بررودخانۀ هیرمند زده شده از اینجا مي گذرد.

 

 پروژه سراج :

ورودخانۀ ارغنداب در منطقه  باالتر از محل تقاطع رودخانۀ هیرمند

هزار جریب  130بین این دو رودخانه پروژه نهر سراج واقع است كه ساحه 

ً یكصد هزار جریب زمین آن فعالً  زمین زراعتي را احتوا مي كند. تقریبا

هزار خانه وار در آن مسكون اند. در  5000زراعت مي شود و بیش از 
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نگین براي آبیاري این ساحه كه از زمان امیر حبیب هللا خان نهري از حصه س

شمال به جنوب در ساحل چپ رودخانۀ هیرمند حفر گردید. این نهر كه سرك 

كندهار هرات را در نزدیكي جنوب گرشك قطع كرده تا نزدیكي هاي خرابه 

هاي بست امتداد دارد. نهر مذكور كه با قوه انساني و وسایل ابتدایي احداث 

ست، هر چند قسمت زیاد این ساحه توسط نهر گردیده فاقد سربند اساسي ا

مذكور آبیاري مي شود اما با وسایل توزیع آب بصورت اساسي مجهز نبوده؛ 

فقدان شبكه زاه كشي و عدم اصالحات اراضي قسمت بیشتر زمین هاي ساحه 

را به جبه زار و باتالق تبدیل كرده است. كارهائیكه در این پروژه انجام شده 

ز سروي خاكهاي زراعتي و مطالعات ابتدایي. وضع فقط عبارت است ا

كنوني نهر سراج كه مطابق به این مطالعات در حدود یكصد و سي هزار 

 ً هزار دالر در این  41جریب زمین در این ساحه انكشاف پذیر است تقریبا

 پروژه به مصرف رسیده است .

 

 پروژه ترنك :

اب ساختمان بند بزرگترین اقدام اصالحي و انكشافي دروادي ارغند

ذخیره ارغنداب است كه قبالً به آن اشاره شد. وادي ارغنداب بر خالف ساحه 

وادي هیرمند از نقطه نظر تكثر نفوس و آشنایي مردم به فن زراعت امتیاز 

كیلومتري جنوب قندهار واقع است و آبیاري  50بارز دارد. ساحه ترنك در 

اب صورت مي گیرد. در این اراضي زراعتي آن به وسیله نهر جدید ارغند

 30هزار جریب زمین مستعد زراعتي وجود دارد كه تقریباً  130پروژه نیز 

هزار جریب آن با استفاده از آب هاي بهاري و كاریز زراعت مي گردد و 

بقیه آن از نهر جنوبي ارغنداب كه به نهر ظاهر شاهي معروف است و شاخه 

 هاي منشعب آن آبیاري مي شود.

شاهي كه از نهر جنوبي ارغنداب جدا مي شود بعد از طي  نهر ظاهر

كیلومتر فاصله در نزدیك كوه بابا ولي بدوشاخه تقسیم مي شود: یكي به  17

جانب راست از روي آبشار كانکریتي پخته بعد از عبور از دستگاه مولد برق 

شهر موجوده كندهار، جوي شاه، پاتاب و میان جوي را سیر آب مي كند و 

ره به رودخانه منتهي مي گردد. شاخه دیگر به سمت جنوب جاري بوده باالخ

بعد از طي مسافتي بدامنه سلسله فیل كوه مي رسد و براي عبور از فیل كوه 
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متر ساخته شده است. نهر بعد از  20/3متر و قطر  350تونلي به طول 

خروج از تونل آبشاري را براي تولید قوه برق تشكیل مي دهد كه داراي 

كیلو وات برق مي باشد. نهر مذكور بعد از این نقطه از  1200رفیت نهایي ظ

حاشیه شمالي شهر كندهار دور خورده خود را به جنوب شهر مي رساند كه 

كیلومتر را تا دشت ترنك طي مي كند. ظرفیت این  45در این سیر فاصله 

یل مكعب فت در ثانیه محاسبه شده است. در جنوب شهر كندهار س 750نهر 

رو بزرگي معروف به شورآب است كه گاه گاهي تا بیست هزار مكعب فت 

در ثانیه آب بصورت سیالب بدامنه جنوبي شهر فرو مي ریزد وطبعاً باعث 

خسارات به قراء مجاور شهر مي گردد. براي جلوگیري از خطر سیالب به 

شهر و اطراف آن دولت طرح بند سیل گرداني را در جنوب نهر ظاهر شاهي 

كیلومتر و ارتفاع بند در حدود پنج متر و  12ریخت كه طول آن در حدود 

متر است. این سیل گردان ، سیالب را از شهر  15عرض شیله مصنوعي 

دفع كرده به رودخانۀ ترنك تحویل مي دهد. نهر ظاهر شاهي و نهر درویشان 

هار هر دو كامالً به دقت استر شده است. استر خاكي كه روي بستر وجدار ان

مذكور انداخته شده اقالً یك متر ضخامت دارد. این استر روي انهار به این 

ملحوظ صورت گرفته تا از چکک و رسوب و از ضیاع آب جلوگیري به 

 عمل آید. در پروژه ترنك كارهاي ساختماني ذیال انجام شده است. 

كیلومتر وزاه برهاي  9كیلومتر. انهار فرعي  14حفر نهر عمومي 

كیلومتر. قسمتي از مبالغي كه براي تكمیل پروژه هاي وادي  13ول عمیق بط

 ارغنداب به صرف رسیده عبارت است :

 دالر 87/121908..........سروي هاي آبیاري ارغنداب ...................... -1

 رر 72/97349سربند ارغنداب شمالي ........................................ -2

 رر  14/1057059.......ارغنداب........... ....................  كانال جنوبي -3

 رر  90/940376حصه دوم ترنك از تونل تاسایفون ......................... -4

 ر ر  62/151943...........ي وزاه كشي ترنك  ..............كانالهاي آبیار -5

 رر  44/1088147.............(  ........... ............61ترنك ورك اردر ) -6

 رر 40/264839(  ......................................62رر       رر      ) -7

 رر    96/890149برق دیزلي كندهار و شبكه لین دورني آن ................ -8

 رر 72/17375.......... .............................برق ارغنداب .......... -9
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 رر14/2024104...............................سربند آبگردان ارغنداب .. -10

 رر 91/6607625.......بند ارغنداب.......................................... -11

 رر 15260880/ 82 ... ........ ........................مجموع مصارف ........

 

ه زمین هاي مستعد زراعتي ساحه هیرمند ارقام زیر آخرین احصائی           

 1349و ارغنداب را از آغاز كار پروژه هاي انكشافي در هیرمند تا سال 

 نمایش میدهد.

 جریب زمین  760/218ارغنداب مركزي    ..................................      

 جریب زمین    97320ارغنداب شمالي    ..................................      -2

 جریب زمین 170330ترنك            .....................................      -3

 جریب زمین  17540كجكي          .......................................     -4 

 جریب زمین  137210نهر سراج      ......................................     -5

 جریب زمین   42470......................................             نهر بغرا -6

 جریب زمین    59340مارجه     ...........................................      -7

 جریب زمین    95580شماالن    ...........................................     -8

 جریب زمین  112360...........................     درویشان   ............... -9

 جریب زمین  111050گرم سیر  .........................................    -10 

 جریب زمین  760000نیمروز    .........................................    -11

 جریب زمین 1821960مجموع  ساحات    ................................   -12

 

ارقام فوق نمایش گر آن قسمت اراضي است كه همین اكنون مستعد و آماده 

زراعت است و قابلیت انكشاف مزید را نیز دارد ولي مجموع اراضي ساحه 

رود خانه هاي هیرمند و ارغنداب بالغ بر دومیلیون وهفتصد ونه هزار 

وز از پنج ملیون ( جریب زمین است كه متجا 2709810وهشت صد وده ) 

ایكر فت آب براي سیر آب كردن آنها در این دو وادي جاري است .
1

 

 

                                                 
1

تا این جا مطالبي كه راجع به پروژه وادي هیرمند بیان شد متکی برمحتوای  نشریه هاي هیرمند سنبله  - 

و نشریه هیرمند  1349 – 4۸و نشریه هیرمند و ارغنداب در  1342و سنبله  1336، سنبله 1332

 استواراست. 1346 -4۷
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 فعالیت هاي عمراني وصنعتی در وادي هیرمند:

مركز ریاست وادي هیرمند از كندهار به گرشك  1331در اواخر سال 

نقل داده شد و براي تعیین مركز دایمي پروژه وادي هیرمند در همان موقع 

اتي به كمك متخصصین شهر سازي آغاز شد. در نتیجه مطالعات مقدم

مطالعات در مواضع مختلف گرشك ، لشكر گاه ، یخچال ، نادعلي، قلعۀ بست  

و غیره باالخره مركز كنوني در جوار خرابه هاي قصر سلطان 

مسعودغزنوي به حیث نقطه مساعد انتخاب گردید. در مطالعات مربوط به 

ایق مختلفه از قبیل وسعت منطقه براي گنجایش انتخاب مركز وادي هیرمند حق

نفوس زیاد در آینده، نزدیكي اراضي براي تامین احتیاجات اولیه؛ امكانات آب 

رساني، مساعدت خاك براي ساختمان تعمیر و باالخره موقعیت آن به فاصله 

متناسب از پروژه هاي زراعتي از نگاه علمي دقیقانه مورد تحلیل و بررسي 

و منطقه لشكرگاه كه نسبت به نقاط دیگر واجد اكثر شرایط فوق  قرار گرفته

 بود به حیث مركز وادي هیرمند انتخاب گردید.

فعالیت هاي عمراني در لشكرگاه آغاز و یك سلسله  1332از سال 

عمارات منازل ، تعمیرات دفاتر شفاخانه، مكتب، كلوپ ، مسجد جامع ، 

ي هیرمند و غیره در آن ساخته شده فابریكه سنگ رخام و فابریكه روغن نبات

است بطوریكه اكنون لشكرگاه یكي از شهرهاي نسبتاً خیلي عصري و مجهز 

 باوسایل نل آب و سیستم كانالیزاسیون مي باشد.

لیسه لشكرگاه یكي از مدرن ترین ومجهز ترین كانون هاي تربیتي و 

صحت  فرهنگي وادي و شفاخانه عصري و مجهز لشكرگاه مركز مهم وقایع

 اهالي منطقه و والیات همجوار شمرده مي شود.

فابریكه سنگ رخام لشكرگاه محصوالت نفیس حجاري را به داخل 

كشور و فسمتي به خارج عرضه مي دارد. همچنان فابریكه روغن نباتي 

منحیث بزرگترین دستگاه تولیدي روغن نباتي و صابون، مجهز باوسایل 

كشور است . با تاسیس این دستگاه توجه حالجي پخته و غیره بهترین وسیله 

دهقانان هیرمند به زرع پنبه بیشتر و كار براي یك عده جوانان و كارگران 

جلب گردیده و ساالنه ازین رهگذر عاید عمده به دست مي آورند. چنانكه این 

امر به طوربي سابقه در ازدیاد مقدار تولید پنبه در وادي هیرمند و والیات 

ر انداخته و ساالنه هزاران تن پنبه دانه دار درین فابریكه جذب مجاور آن تاثی
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و پس از محلوج وعدل بندی عدلهاي آن بخارج صادر مي گردد كه رقم عمده 

 در صادرات كشور به حساب مي رود.

در این جا الزم است از دستگاه بزرگ ساختماني چاه انجنبر كه در 

به  1332این دستگاه از سال  كمپ چاه انجنیر موقعیت دارد یاد آوري كرد.

بعد به عنوان دستگاه ساختماني افغاني به فعالیت آغاز نموده است و بعداً با 

عقد قرار داد همكاري بین دستگاه افغاني و كمپني عمراني دستگاه یك سلسله 

عمارات و وركشاپ هاي ترمیم و سایط نقلیه و ساختماني را تكمیل نموده 

طاق  29گ این دستگاه مي توان پل دالرام داراي است. از ساختمان هاي بزر

متر و  76/393طاق و به طول  42متر و پل فراه داراي  40/272و طول 

متر و پل جدید كانال شماالن  75/292طاق و به طول  16پل لشكرگاه داراي 

متر و پل درویشان باالي رودخانۀ هیرمند به  00/22طاق به طول  2داراي 

كانال شمالي شماالن و ساختمان سرك هاي داخل  متر و حفر 300طول 

 پروژه كه به صدها كیلومتر میرسد. 

افزون بر ترمیمات دستگاه هاي تخنیكي و امور ترمیمات ثقلیه و حفظ 

و مراقب سرك هاي داخل و خارچ پروژه را انجام داده است. عالوتاً ساختمان 

مله فعالیت هاي كیلومتر نیز در ج 60نهر لشكري نیمروز به طول تخمین 

ساختماني این دستگاه قرار دارد و بصورت كلي مي توان گفت دستگاه 

ساختماني چاه انجنیر یكي از مجهزترین و بزرگترین دستگاه هاي ساختماني 

 وادي هیرمند و ارغنداب در جنوب غرب كشور به حساب مي رفت. 

یون خالصه باید گفت كه در پروژه وادي هیرمند متجاوز از دو صد مل

دالر و تقریباً سي سال كار به مصرف رسیده ولي هنوز به پایه تكمیل نرسیده 

است. مع الوصف طي سالهاي اخیر این پروژه وسیع زراعتي اهمیت خود را 

در امر ارتقاي سطح محصوالت زراعتي براي همه مردم كشور ثابت ساخت 

و امید است و امروز رقم درشت فیصدي احتیاجات غله كشور را تهیه میدارد 

با تكمیل پروژه آبیاري هیرمند سفلي و نیمروز یك بار دیگر مقام خود را 

 منحیث انبار غله كشور در دل تاریخ و مردم این سرزمین نقش بزند.

 امكان گسترش سیستم آبیاري دروادي هیلمند و حوزه نیمروز

 

 اصالح اراضي و تسهیالت آبیاري :
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آبیاري وزاه بري شماالن براي  انكشاف اراضي شماالن ، تأسیسات -1

جریب  91000هزار هكتار ساحه این پروژه )معادل  2/18آبیاري منظم 

زمین ( كفایت نكرده ایجاب مي كند سیستم زاهبرهاي اصلي و فرعي و كانال 

هاي آبیاري توسعه یابد كانال عمومي شماالن ظرفیت كافي بمقصد آبیاري 

ن مساعد كه در حصه سفلي آن جریب ( زمی 11100هكتار )معادل  2220

واقع است ندارد. به مقصد توسعه اراضي تحت زرع و بهبود وضع آبیاري 

 در نظر است اهداف مشخص فزیكي ذیل مورد تطبیق قرار مي گیرد.

 22اصالح سیستم آبیاري و ساختمان تاسیسات هایدروتخنیكي احداث 

حكیم بازوهاي زابر كیلومتر زابرهاي سابقه و ت 137كیلومتر كانال و اصالح 

كیلومتر  522كیلومتر زابر عمومي و  50و كانال ها و استركاري آن احداث 

هزار هكتار )معادل  4/15زابر فرعي. انتظار میرود با اكمال این پروژه 

 8/2جریب ( زمین جدید انكشاف یافته و وضع آبیاري در ساحه  77000

د. در ساحه مجموعي فوق جریب( زمین عمیقاً بهبود یاب14000هزار هكتار )

متر مكعب آب في ثانیه  7/27الذكر شماالن جهت آبیاري مكمل به اندازه 

ضرورت مي باشد كه ظرفیت موجوده كانال شماالن آب طرف نیاز اراضي 

را تكافو كرده نمیتواند. غرض رفع این مشكل و تامین آب كافي در نظر است 

 8متر مكعب في ثانیه بطول  12تا از جوار پل لشكرگاه كانالي به ظرفیت 

 كیلومتر بشمول اعمار سربند آن احداث گردد.

 

 انكشاف اراضي درویشان : -2

ً یك ساحه  هزار هكتار زمین  16پروژه درویشان كه اساسا

جریب ( را احتوا مي كند، فاقد سیستم مكمل زاهبري و شبكه هاي 80000)

ي درویشان قرار آبیاري مي باشد. بمنظور تزئید سطح حاصل خیزي اراض

جریب ( زمین تسهیالت زاهبري و  27000هزار هكتار)  4/5است در 

 آبیاري اصالح و انكشاف یابد. اجزاي عمده پروژه قرار ذیل مي باشد:

كیلومتر و ساختمان زاهبر هاي  100حفر زاهبر جدید اصلي بطول 

كیلومتر و همچنان اصالح زاهبرهاي موجوده بطول  556مزروعي بطول 

كیلومتر اصالح سیستم آبیاري و هموار كاري بازوهاي كانال ها و  133

 زابرها.
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 انكشاف اراضي مارجه : -3

جریب (  85000هزار هكتار زمین) 17ساحه پروژۀ  مارجه شامل 

بوده و بمقصد تكمیل شبكه زاهبري و آبیاري این ساحه و تزئید میزان حاصل 

 اهد شد:خیزي اراضي تحت آبیاري اقدامات ذیل عملي خو

كیلومتر، حفر زاهبرهاي فرعي بطول  64حفر زاهبر عمومي بطول 

كیلومتر.ساختمان  206كیلومتر و اصالح زاهبرهاي موجوده بطول  902

 تأسیسات كوچك هایدور تخنیك در سیستم زابري و آبیاري .

تسطیح و پخته كاري هاي كانال و ترمیم سرك و حفظ و مراقبت با 

جریب ( بصورت  63000هزار هكتار) 6/12در  اكمال آن شرایط آبیاري

 قابل مالحظه بهبود خواهد یافت.

 

 انكشاف اراضي نادعلي : -4

 جریب ( زمین را احتوا  70000هزار هكتار ) 14پروژه نادعلي ساحه 

مي كند كه ساختمان هاي اساسي آبیاري مربوطه آن قبالً تكمیل شده است. 

د بهره برداري اعظمي از این چون سیستم زابرهاي اصلي و فرعي بمقص

ساحه كافي نمي باشد، بنابر آن در پروژه مذكور اقدامات ذیل مرعي مي 

 گردد:

كیلومتر، زاهبر مزروعي بطول  142احداث زاهبر اصلي بطول 

 كیلومتر. 85كیلومتر و اصالح زاهبرهاي سابقه بطول  2012

 آبیاري .احداث ساختمان هاي كوچك هایدرو تخنیك در سیستم زابري و 

 هموار كاري و پخته كاري بازوهاي كانال و زاهبرهاي اصلي .

هزار هكتار  6/12در نتیجه انتظار میرود وضع آبیاري در ساحه 

 زمین پروژه به صورت اساسي بهبود یابد.

 

 احداث سیستم زابري باباجي : -5

( جریب زمین را احتوا  16000هكتار ) 3200ساحه پروژه باباجي 

هكتار زمین و همچنان كندن كاري سیلبر عمومي و  200ح مي كند اصال

میلیون  10ساختمان كنترول آب در ساحه پروژه تكمیل خواهد شد و مبلغ 

 افغاني براي انجام این مامول بمصرف مي رسد.
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 :ترمیم كانال سراج 

كیلومتر طول داشته نسبت عدم مراقبت الزم از ظرفیت  80كانال سراج 

جریب ( زمین را  56000هزار هكتار ) 2/11ت آبیاري نهایي كانال كه قدر

هزار هكتار =  7حایز است استفاده مؤثر صورت نمي گیرد و صرف براي 

جریب زمین آب كافي تهیه مي شود. اصالح و ترمیم هایدروتخنیكي  35000

در مسیر این كانال سبب استفاده اعظمي و مؤثر از ظرفیت كانال مذكور 

 خواهد شد.

 ند سراج و كانال هاي مربوطه :ساختمان ب

ً در اثر طغیان سیالب  با احداث سربند سراج بندهاي متعدد خامه كه بعضا

هاي هیرمند متضرر مي گردد توحید شده و امكان انكشاف بهبود شرایط آب 

جریب ( میسر مي شود.  126500هزار هكتار ) 3/25رساني در ساحه 

ین و حواشي رودخانه ارغنداب قسمت اعظم این ساحه در نواحي یخچال ،سنگ

جریب ( زمین  775000هزار هكتار ) 5/15واقع بوده و بهبود وضع آبیاري 

 موجود حصه سراج مركزي متصور است.

 پروگرام ساختمان  این پروژه شامل عناصر ذیل میباشد:

احداث سربند آب گردان در قریه حیدر آباد، بشمول تمام تسهیالت هایدرو 

كیلومر و ظرفیت  6/16انال عمومي جناح چپ بطول تخنیك. ساختمان ك

متر مكعب آب في ثانیه. ساختمان كانال شرقي كه از كانال عمومي  3090

 متر مكعب في ثانیه . 5/4كیلومتر و ظرفیت  39نشات مي كند بطول 

ساختمان كانال سراج غربي كه از حصه نهایي كانال اصلي جناح چپ آغاز 

 متر مكعب آب في ثانیه .  22ر و ظرفیت كیلومت 5/52مي گردد بطول 

از كانال غربي سه كانال فرعي ذیل منشا مي گیرد كه خصوصیات آن قرار 

متر مكعب  2/0كیلومتر و ظرفیت  8/2آتي است : كانال فرعي اول بطول 

 آب في ثانیه .

متر مكعب آب في  3/11كیلومترو ظرفیت  2/10كانال فرعي دوم بطول 

 ثانیه .

 متر مكعب في ثانیه . 0/2سوم بطول  كانال فرعي

احداث سرك هاي حفظ و مراقبت و سرك هاي زراعتي و ساختمان هاي 

 هایردو تخنیكي بعداً در موقع پروژه سازي تثبیت و تعیین خواهد شد.
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 دروازه هاي پرچابه كجكي :

به منظور افزایش ذخیره آب احداث ظرفیت هاي بزرگتر برق و كاهش 

ر مسیر رودخانه هیرمند در پرچابه كجكي هشت عدد خساره سیالب ها د

دروازه فوالدي اعمار خواهد شد. پروژه مذكور ظرفیت بند ذخیره كجكي را 

ملیارد متر مكعب زیاد ساخته زمینه آبیاري  7/2ملیارد متر مكعب به  7/1از 

جریب ( اراضي كم آب را در هیرمند علیا  105000هزار هكتار ) 26منظم 

زد. برعالوه وضع آب رساني در سایر حصص نیز بهبود یافته مساعد مي سا

هزار كیلو وات  100و امكان احداث دستگاه دوم برق كجكي به ظرفیت 

 ممكن مي شود.

 

 كجكي غربي :

ساحه خالص آبیاري این پروژه كه در قسمت شمال غربي بند كجكي موقعیت 

ً  87500هزار هكتار ) 5/17دارد  توسط كاریزها  جریب زمین ( بوده و قسما

آبیاري مي گردد. در نظر است تا با پمپ نمودن مستقیم آب از كاسۀ بند 

( جریب این ساحه تحت آبیاري منظم در  14500هكتار ) 2900كجكي 

متر مكعب آب في  45/3آورده شود. بدین منظور یك دستگاه پمپ به ظرفیت 

متر بوده و كیلو 6/21ثانیه اعمار خواهد گردید. طول كانال كجكي غربي 

عدد ساختمان هاي كنترولي خواهد بود.خاك این ساحه خیلي خوب  9داراي 

 بوده و به سیستم هاي زاهبري ضرورت نخواهد داشت .

مطالعات مقدماتي این پروژه انجام گردیده و مطابق پالن دولت بایست دیزاین 

 تهیه شده باشد. 1356و  1355هاي مفصل انجبنیري آن طي سالهاي 

 

 خیره الوم)ارم( باغ :بند ذ

كیلومتر باالتر از بند موجوده كجكي در قریه الوم باغ  80بند ذخیرۀ مذكور 

كیلومتر بلند تر از مركز عالقه داري دهراود واقع است اعمار خواهد  15كه 

شد . مقصد اساسي ساختمان الوم باغ)یا ارم باغ( افزایش ظرفیت ذخیره تنظیم 

سیالب هاي رودخانه هیرمند مي باشد . اجزاي آب تولید برق و جلوگیري از 

 عمده پروژه قرار آتي است :
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. 100ملیارد متر مكعب و ارتفاع  0/3الي  8/1ساختمان بند به ظرفیت 

هزار كیلووات.  200الي  100احداث دستگاه برق به ظرفیت ناصبه 

 متر. 840ساختمان سرك به فاصله 

 1356این پروژه كه در سال  در موقع مطالعات مفصلي تخنیكي و اقتصادي

آغاز شده سعي گردیده تا امكان احداث بند كنترول آب باالي دریاي موسي 

 قلعه نیز تحقیق و ارزیابي گردد.

 

 انكشاف اراضي و تمدید كانال درویشان سفلي :

هكتار اراضي اضافي موجود است  10000در ساحه درویشان سفلي  حدود 

جریب ( آن داراي خاك  27000كتار )ه 5400كه از این جمله در حدود 

خوب بوده و براي آبیاري كامالً مساعد میباشد. ظرفیت كانال درویشان در 

متر مكعب في ثانیه مي باشد كه از این آب اضافي  2/11ختم كانال موجوده 

تاكنون استفاده صورت نگرفته است. بنابر آن در نظر است تاكانال موجوده 

 5400تر دیگر امتداد داد ه شده و به این وسیله كیلوم 5/33درویشان بطول 

 هكتار اراضي درویشان سفلي آبیاري گردد.

عدد ساختمان هاي كنترولي و ساختمان سیستم زاهبري و  79همچنین 

 انكشاف مكمل اراضي این ساحه شامل پروگرام پروژه مي باشد.

 

 ساختمان بند كمال خان :

ب هاي مدهشي است كه همه ساله مقصد واقعي این پروژه جلوگیري از سیال

ساحه نیمروز را شدیداً متاثر میسازد. مشاهدات نشان مي دهد كه در سال 

جریب ( زمین در  500000هزار هكتار ) 100هاي سیالبي متجاوز از 

جوار زرنج و پایان تر از آن صدمه مي بیند چون ساحه هیرمند سفلي براي 

مساعد نیست و ساختن بندهاي  ساختن بناي بزرگ ذخیره و كنترول سیالب

متعدد ذخیره و ایجاد تسهیالت بیشمار هایدرو تخنیكي ایجاب بندهاي متعدد 

ذخیره و ایجاد تسهیالت بي شمار هایدرو تخنیكي ایجاب مصارف قابل 

مالحظه را مي نماید، لذا تجویز گرفته شد تا به مقصد رفع خطر سیالب هاي 

در ناحیه كمال خان تاسیس و آب سیالب  رودخانه هیرمند، بند كنترول سیالب

 به گودزره رهنمایي گردد. 
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بندكمالخان براي تحریف آب از چینل هاي طبیعي رود بیابان و رودخشك 

رامرود استفاده مي كند و به این علت نسبت به سایر امكانات رجحان دارد. 

اصالح عالوتاً با احداثي کانال هاي چپ و راست بند كمالخان امكان انكشاف و

جریب ( زمین در مرحله اول میسر مي گردد.  350000هزار هكتار ) 75

به مقصد رفع سیالب و رهنمایي آن به گودزره قرار است یك بند خاكي در 

حصه قلعۀ افضل اعمار و ساحه اطراف این ناحیه از طریق ساختمان بند 

و آخذه  تحفظي بین بندكمال خان و قلعه افضل حفاظه گردد. احداث پرچابه آب

كانال هاي راست و چپ توأم با ساختمان دروازه هاي كنترول آب و سركهاي 

 حفظ و مراقبت و احداث زاهبرها در این پروژه پیشبیني شده است. 

در گزارشی که توسط سیدخالد مجروح در مورد بندآبرسانی کمالخان 

که:در  آمده است درنیمروزتهیه شده، وکلید گروپ آنرا اخیراًبه نشر سپرده ،

( کابل و تهران در 1972)مارچ  1351زمان صدارت موسی شفیق در سال 

تقسیم آب هیرمند با امیر عباس هویدا صدراعظم وقت ایران به موافقت  

طرفین عقد گردید که دو ثلث آب دریای هلمند را  رسیدند و قراردادی بین 

اتکآ به این ایران دانست. با  مالکیت افغانستان و یک ثلث آنرا مربوط به 

 4افغانستان  متر مکعب آب )در این مقدار  26معاهده، در هر ثانیه بمقدار 

میلیون  820متر مکعب آب را با حسن نیت به ایران واگذار شد.( که ساالنه 

مکعب آب شود، حق ایران دانسته شد. ولی ایران طی چند دههء گذشته  متر 

 55بیش درهرثانیه از متر مکعب آب، کم و 26  عمآل بعوض فی ثانیه 

  مترمکعب آب بهره برداری میکند.

در زمان ریاست جمهوری محمد داَود، کار عملی بند کمال خان در چوکات 

( روی دست گرفته شد 1975) 1353ساله در سال  5انکشافی  نخستین پالن 

(، 1978اپریل  28) 1357ثور  7جمهوری در  و حین سقوط حکومت 

رفته بود. در وهلهء اول کودتای  کمال خان پیش  امور ساختمانی بند %40

بدبختانه بزودی  ثور، بجز از ساخت چند بارک رهایشی برای کارگران، 

امور عمران بند متوقف گردید و وسایل و مواد ساختمانی آن به یغما برده شد. 

بدینگونه برنامهء بند برق کمال خان مانند دیگر زیربناها و روبناهای عدیده  

  سه دهه، در آتش جنگ و نابودی فرو رفت. طی بیشتراز کشور 



   226                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

(، وزارت انرژی و آب افغانستان اعالم 2011آگست  10اسد ) 19بتاریخ 

اعمار مرحلهء اول بند برق کمال خان را با  نوعلی  داشت که قرارداد 

 85،9فاز اول  نیازوف رئیس شرکت تاجکستانی "تدس" امضآ کرده است. 

برداشته و کار ساخت آن در مدت یکسال خاتمه می یابد.  میلیون دالر هزینه

یعنی در ماه اسد امسال، شرکت مذکور باید کار را به  از امروز تا دو ماه بعد، 

و آب باید  پایهء اتمام برساند و تسلیم دولت کند. حال از وزارت انرژی 

ست استفسار شود تا به مردم صریحآ بگوید که وعدهء پارسال اش عملی شده ا

بند بکجا رسیده و شرکت و وزارت تا حال چه  یا خیر؟کار اختتام فاز اول 

 6متر عرض و  320متر طول،  3400کرده اند؟)مرحلهء نخست، بند را در 

است.( با مراجعه به تخمین وزارت انرژی و  متر ارتفاع مد نظر گرفته  11تا 

هزار  100  حدودآ آب افغانستان، در جریان کار ساختمان بند کمال خان برای 

نفر زمینهء کار مساعد شده می تواند. نظر به طرح نقشه، اعمار بند باید در 

میلیون دالر  100هزینهء ُکلی بند کمال خان کم و بیش  سه فاز تکمیل گردد. 

جنوب شهر  کیلومتری  95و  90برآورد شده است. بند کمال خان که در 

قرار دارد، در صورت اکمال،  زرنج در ولسوالی چهاربرجک والیت نیمروز

میگاوات برق و نظر به اظهارات وزارت آب و انرژی   9ظرفیت تولید 

بایر والیت نیمروز  هزار هکتار اراضی  80افغان، قدرت آبرسانی به حدود 

را دارد. با استناد به منبع اخیرالذکر ذخیره بند باید قسمتی از دشتهای بایر و 

  رسبز گرداند.سیرآب و س سوزان نیمروز را 

( بر رود هلمند 1967)1345پروژه بند برق آبی کمال خان در سال 

درهمان زمان نیز دولت ایران با اعمار بند  )هیرمند( طرح ریزی شده بود. 

بند  مطلقآ ناراض بود، موانع ایجاد می کرد و بعدآ چندین بار برای تخریب 

کری زرنج را نابود کمال خان دست اندرکار شد. مثآل دروازه های نهر لش

بلدوزرها هموارکاری کرد تا بیشتر آب  کرد؛ کرانه های چپ دریا را با 

آن تا  بسوی ایران جریان پیدا کند ؛ برعالوه تغییر نهر"جریکه" و بزرگسازی 

دو برابر، چهار نهر دیگر به نام های نهر حاجی شریف، نهر شاه گل نهر 

با یک نیمه چاه ذخیرهء آب نامکمل  نمودند. را حفر  2و نهر گلمیر  1گلمیر 

آب  ، امروز ایران در حدود هفت یا هشت نیمه چاه ذخیره 1351در سال 

اعمار کرده است که در صورت حتا قطع آب دریای هلمند نیز می تواند تا ده 
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در حالیست که باشندگان شهر زرنج که در  سال آب ذخیروی داشته باشد. این 

دگی می کنند از آب روزانه محرومند وازاین دو کیلومتری رود هلمند زن

شدیدآ  رنج می برند. همسایه غربی از خود آب افغانستان، محض یک  ناحیه 

خیراتی را که آنهم گاهی باز است و گاهی مسدود، به  نل چهار انچه آب گویا 

زابل، زاهدان،  شهرنشینان زرنج کشیده است. ایران معکوسآ آب هلمند را به 

آ سوق داده و باالخره تصمیم بر این است تا آب هامون صابری کرمان وسیع

از دیر زمانیست که سران ایرانی معضل سهم و غصب  را به بیرجند برساند. 

زورگویی،  هر چه بیشترآب دریای هلمند را با افغانستان از راه دعوا، 

دریای هلمند  پررویی، تخریب و دخالت های مختلف به پیش گرفته اند. 

رین دریای داخلی کشور است که از کوه بابا سرچشمه می گیرد. بعد از بزرگت

کیلومتر از شرق بسوی غرب افغانستان در جهیل سیستان که   1150طی 

هلمند، هامون صابری و  کیلومتر مربع مساحت دارد و مجموع هامون  7500

ر کیلومت 27هامون پوزک می باشد، می ریزد. این دریای طویل فقط به امتداد 

افغانستان و ایران را تشکیل می دهد. درست حین عبور از ناحیه  خط مرزی 

 –کیلومتر بصوب شمال  70  کمال خان، مسیر دریای هلمند )هیرمند( بطول 

کیلومتر این مسافت خط سرحدی دو  27غرب میالن حاصل کرده و تنها 

  می سازد. کشور را 

تا  75انستان ساالنه دارای نظر به محاسبات رسمی و میزان سنجی ها، افغ  

و در شرایط  25سطح ارضی است که تنها از % میلیارد متر مکعب آب  80

آن  75%  این آب در داخل کشور استفاده می شود. متباقی  30خوب تا %

بدون بهره برداری و آنهم رایگان به کشورهای همسایه بخصوص پاکستان و 

/ 1391جوزا  21ایران سرازیر می شود. )کلیدگروپ، یكشنبه 

  (2012جون10



   228                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

 
 رودخانه هلمند ودورنمای شهرلشکرگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمالخان  بندافتتاح فاز سوم 

 اشرف غنی توسط 
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 (۲۰1۷اقتتاح فاز سوم بندکمالخان توسط رئیس جمهوراشرف غنی )اپریل

 

بمناسبت افتتاح   1۳۹۶ثور  2صبح کابل، درتاريخ  ۸روزنامه 

اله ممتعی  به قلم فرهاد حقيار انتشار داد که در آن فازسوم کار بندکمال مق

سخنان رئيس جمهور اشرف غنی  و خواست های مردم آنواليت باستانی 

 چنين بازتاب يافته است:

گان نیمروز در آروزی ساخت  ه شود که باشند بیش از پنجاه سال می»

دولتی،  بلند پایه  خان بودند. اما اینک رییس جمهور غنی با هیأت بند کمال

خان را رقم زد و  در سفری به والیت نیمروز کار ساخت بخش سوم بند کمال

گان نیمروز در فضای مجازی پس از گشایش کار ساخت این بند  ه باشند

 «شان رسیدند. مردم نیمروز به آرزوی دیرینه »اند:  نوشته

رييس جمهور افغانستان طی سخنانی در واليت نيمروز اعمار بند 

دوباره را به مثابه احيای مجدد سيستان باستان دانسته و گفته که خان  کمال

خان را وسيله  . آقای غنی بند کمالاین منطقه را مرکز تمدن خواهد ساخت

های افغانستان  گويد با مديريت آبها، ديگر آب آبرومندی افغانستان خوانده می

ی بنيادی ها رود. او اراده حکومت وحدت ملی را در تطبيق پروژه هدر نمی

و اقتصادی قوی عنوان نمود. غنی روز افتتاح اين بند را روز مردم نيمروز 

شود و  شدن کار اين بند، نيمروز متحول نمی گويد بدون تکميل دانسته و می

اين پروژه سبب رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد شد. هر چند همواره 

به ويژه ايران به چالش بر ها، با کشورهای همسايه  افغانستان روی مسأله آب
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ها را موجب نزاع نه، بلکه  خورده است، اما رييس جمهور غنی مديريت آب

گويد اين موضوعات در چارچوب معاهدات و  موجب همکاری دانسته و می

های زيربنايی کشور،  گردد. غنی در زمينه تطبيق پروژه قوانين تنظيم می

هر کس »افغانستان گفت:  خواهان همکاری مردم شد و خطاب به مخالفان

که به فکر ساختن افغانستان است، قابل قبول مردم و دولت است، اما 

کنیم، زیرا  ها مقابله می باشند، با آن که به فکر بربادی افغانستان می کسانی 

خواهند و بربادی در اسالم جای  مردم ما زندگی، آب، حیات و رفاه می

 «ندارد.

 -بنابه شرکت ساختمانی آسيا 2۰1۳فاز دوم بندکمالخان درسال 

سپرده شد. اين شرکت کار خود را مطابق ديزاين  (ABCC)کمالخان سازان 

اولی پروژه کمالخان که از سوی يک کمپنی سويسی بنام الکترووات تهيه 

کيلومتر فاز دوم بند را  6،6با اکمال 2۰15شده بود ادامه داد و درسال 

شروع  2۰1۷اپريل  2۰بندکمال در تکميل کرد. کارعملی فاز سوم پروژه

کار آن تکميل گردد. پيشبينی شده است که  2۰2۰گرديد و قرارشد تا نومبر 

هزارهکتار زمين تحت 1۸4تا  1۷4با تکميل فاز سوم بندکمال خان از 

آبياری قرارميگيرد وحدود دوميليون نفر دراين پروژه مصروف 

 لخان سازانکما-:شرکت ساختمانی آسیا بنایوتیوب کارشوند.)

۳-  Kamal khan Flood&Hydropwer project phase) 
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 درنیمروزبندکمالخان 

 

 درباره بند کمال خان یکلمعلومات 

چهاربرجک  یبزرگ کشور است که درولسوال یاز بندها یکيخان  بندکمال

 ،یموسم یبهااليهلمند به هدف کنترول س یايدر یاالب مروزين تيالو

 یبند دارا نيبرق اعمار شده است. ا ديوتول یعتزرا یها نيزم یاريآب

برق  گاواتيم ۹ ديتول تيظرف مترمکعب آب و ونيليم 52 رهيذخ تيظرف

 باشد. یم

آغاز شد اما پس از شهادت سردار  1۹۷4بندکمال خان درسال  کارساخت

متوقف  پروژه انمان سوز کاراحداثخ یمحمد داود خان و شروع جنگ ها

دوباره آغازشد ودرسه  یديخورش 1۳۹۰سال  آن در ی. کاراصلديگرد

 2۰1۷سال  ليدر ماه اپر آن مرحله نيو آخر نيکه سوم ديگرد ليمرحله تکم

افغانستان افتتاح شد و قرار  یاسالم یجمهور سيرئ یتوسط محمد اشرف غن

 شود. ليتکم 14۰۰سال  مهيتا ن پروژه نيمانده ا یاست کارباق
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 یاريبند تحت آب نيتوسط ا یراعتز نيهکتارزم 1۷4۰۰۰ یمجموع مساحت

دوباره  یاياح ،یزراعت یها نيهم زمان با شاداب ساختن زم رديگيقرار م

 .رديگيروان را هم دربرم یها گيوکنترول ر ستيز طيمح

کانال ها به نام  نيباشد که ا یم یاريکانال آب نيچند یکمال خان دارا بند

قلعه  کانالهکتار، 4۹5۰۰ یاريآب تيقلعه افضل با ظرف و کوادشت تر یها

 تيباظرف رانيوام رآباديهکتار، ش ۳۸۰۰۰ یاريآب تيفتح و خوابگاه باظرف

 باشد. یهکتارم 265۰۰ تيظرف با خسريس هکتار وکانال 6۰۰۰۰یاريآب
 

خان در چهار  وزير انرژی و آب کشور ميگويد،اعمار پروژه بند کمال

ميليون دالر از بودجه  ۷۸شود، او هزينه ساخت اين بند را  سال تکميل می

 کند.  انکشافی دولت افغانستان بيان می

 ۸۰خان، بيش از  وزير انرژی و آب ، با استفاده از بند کمال  بگفته

ميگاوات برق توليد خواهد  ۹هزار هکتار زمين زراعتی آبياری و بيش از 

ی کار نيز فراهم  چنان  با ساخت اين بند، برای شمار زيادی زمينه شد. هم

های وزارت انرژی و آب  اهد شد. وی کار ساخت اين بند را ادامه تالشخو

 داند. های کشور می  برداری از آب در راستای مديريت و بهره 

خان در نيمروز،  آباد در فراه و بند کمال بند سلما در هرات، بند بخش

شوند. با آن  ترين بندهای آبی افغانستان محسوب می ترين و مهم   از بزرگ

خان نسبت به بند سلما ظرفيت پايين دارد، اما دارای اهميت  بند کمال که 

 باشد. حياتی و مهم می

(  ۹۶سرطان  2۶)2۰1۷جوالی   1۷بگزارش بی بی سی ،روز 

علی احمد عثمانی، وزير انرژی و آب افغانستان به جلسه استجواب ولسی 

د. آقای های افغانستان، گزارشی را ارائه کر جرگه، در مورد وضعيت آب

عثمانی دراين استجواب ،که بمناسبت سخنان اخير آقای روحانی رئيس 

رويه تا  جمهور ايران سخن ميگفت،  ايران را به سوء مديريت و استفاده بی

ها مشترک متهم کرد. او گفت که ايران بر  مرز خشک شدن آب رودخانه

ا در حال سد ساخته اما افغانستان تنه ۶۰۰درياهای مشترک با افغانستان، 

 ساخت چهار سد بر اين آبها است.

ای هستند:حوزه  ايران و افغانستان دارای چهار حوزه مشترک رودخانه

قراقم، خاف، پترگان و هيرمند که به گفته وزير انرژی و آب افغانستان، 
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اند.در حال حاضر   ها به سبب اعمار بندهای متعدد خشکيده تمامی اين آب

دارای آب وافر نيست و تغييرات اقليمی نيز سبب رودخانه های افغانستان  

به گفته او،   های جاری و زيرزمينی شده است. کاهش بارندگی و آب

ميليارد مترمکعب آبهای سطحی خود را از دست داده و در حال  ۹افغانستان 

ميليارد مترمکعب آب جاری دارد. آماری که پيش از اين  ۴۹حاضر تنها 

شد.آقای عثمانی گفت افغانستان در  مکعب اعالم میميليارد متر  ۵۷بيش از 

حال حاضر مطالعه و ساخت چهل بند را در سراسر اين کشور روی دست 

گاه اين کشور اينقدر متوجه آبهايش نبوده   دارند. به گفته او، تا اين زمان هيچ

های مشترک را خشکانده  رويه، آب ايران با استفاده بی :1۷/۷/2۰1۷)بی بی سی«است.

 است(

حال که بند کنترول سيالبهای هيرمند در حد  کمالخان نيمروز به پايه اکمال 

رسيده است الزم است تا مردم نيمروز نه تنها از انجنيران شرکت ساختمانی 

وکارگران بند  و سربازان فداکار وطن و دولت مردان خود تشکر نمايند ؛ 

حان دريغ نورزند تا بلکه از همکاری  در حفاظت ونگهبانی دايمی بندکمال

خدای نخواسته دشمنان سعادت مردم افغانستان نتوانند به اين بند که بند 

زندگی ومرگ مردم نيمروز وسيستان تاريخی است صدمه بزنند و مردم  ما 

 را که بخاطر يک لب نان آواره کشورهای بيگانه اند دوباره دربدر نه نمايند.

 یمروزتصاویری از جریان کاربند کمالخان درن

 
 ویدیوی کلیپ جریان کاربند کمالخان درنیمروز

 
https://www.facebook.com/groups/5۹662645۷۳4۰544/permalink/

۷1۸1۷۸۳۳1۸52۰22/ 

 

https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/
https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/
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 گوشه های از کاربندکمال خان درنیمروز
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 کارپروژه بندکمالخان درنیمروز
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 جریان کار پروژه بندکمال خان درنیمروز
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 بند آبگردان خوابگاه :        

اعمار بند آبگردان مذكور باالي رودخانۀهیرمند در ناحیه خوابگاه پیش بیني 

جریب ( زمین  240000هزار هكتار ) 48گردیده است كه زمینه آبیاري 

هزار هكتار زمین  13قسمت را فراهم مي سازد. ساحه مذكور شامل واقع این 

هزار هكتار زمین جدید مي باشد. مشخصات بند آبگردان و كانال  35سابقه و 

كیلومتر به مقصد آبیاري نواحي زیارت امیرمعن و  115اساسي كه به طول 

د نهرشاهي و شیر آباد احداث مي گردد. در پروژه مفصل تخنیكي تعیین خواه

 شد.

 بند آبگردان سیخسر:         

این پروژه در جوار شهر زرنج در محل سر بند هاي عنعنوي برج اس ، 

مارونگي ها باالي رودخانه هیرمند در مواضع نادعلي اعمار خواهد 

جریب (  128000هكتار ) 25600شد.هدف پروژه تنظیم آب در ساحه 

 مي باشد. زمین موجوده واقع در شمال شیله چرخ و قلعه كنك

اعمار بند آبگردان و ساختمان هاي آخذه آب در كانال اساسي .انكشاف و 

 اصالح كانال سابقه سیخسر و احداث زاهبرها و ساختمان هاي هایدرو تخنیك.

 ساختمان نهر لشكري نیمروز:

كیلومتر  44آغاز گردیده و از جمله  1351پروژه مذكور قبالً در سال 

یلومتر تكمیل گردیده است . هدف پروژه در مرحله ك 20طول كانال به اندازه 

جریب (  92000هزار هكتار ) 4/18نهایي بهبود وضع آبیاري در ساحه 

 زمین منطقه مركز نیمروز میباشد اجزاي پروژه قرار آتي است :

 كیلومتر. 24ساختمان سربند و تكمیل كانال آبیاري به طول 

متر جهت آبیاري كیلو 15احداث كانال فرعي جناح چپ به طول 

كیلومتر به منظور آبیاري  20خوابگاه و ساختمان كانال سمت راست به طول 

احداث زاهبر، ساختمان سرك هاي  ساحه زرنج و دشت امیران )امیر معن (

 حفظ و مراقبت و تاسیسات هایدرو تخنیكي در مسیر كانال و تسطیح اراضي .
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 فصل پنجم

 

 انمعاهده بین افغانستان وایر

 لمند )هیرمند(یراجع به آب رود ه
 

مسافرت صدراعظم ایران به کابل واعالمیه مشترک افغانستان وایران 

 در مورد امضای معاهده آب از رودهلمند:

نظر به دعوت شاغلی محمدموسی شفیق صدراعظم افغانستان بتاریخ 

شاغلی امیر عباس هویدا در رأس یک هیئت وارد کابل  1351حوت  21

با هیئت افغانی که ریاست آنرا محمدموسی شفیق صدراعظم بعهده گردید و

داشت در موضوع آب از رودهیلمند بمذاکره پرداختند.صدراعظم ایران در 

دوران اقامت خود در کابل به حضور اعلیحضرت پادشاه افغانستان شرفیاب 

 1351حوت  22گردید وبا مقامات دیگر افغانی تماس حاصل نمود. بتاریخ 

( 1بین افغانستان وایران راجع به آب هیرمند وپروتوکول شمار) معاهده

( در بارۀ 2ودربارۀ صالحیت ووظایف کمیساران وپروتوکول شماره )

حکمیت که ضمایم معاهده مذکور میباشند توسط صدراعظمان افغانستان 

 وایران به امضاء رسید.در پایان مذاکرات اعالمیۀ مشترک آتی نشر گردید:

 

 اعالمیه

ر بدعوت شاغلی محمدموسی شفیق صدراعظم افغانستان، شاغلی نظ

حوت  23تا 21امیر عباس هویدا صدراعظم ایران وهمراهان ایشان از 

 از افغانستان بازدید رسمی بعمل آوردند.1973مارچ 14تا 12مطابق  1351
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صدراعظم ایران در مدت توقف خود در کابل بحضور اعلیحضرت 

ده تمنیات برادری ودوستی اعلیحضرت معظم همایونی شرف یاب گردی

همایونی محمدرضاشاه پهلوی را بحضور اعلیحضرت همایونی 

 محمدظاهرشاه اظهار داشت.

اعلیحضرت معظم همایونی با اظهار قدردانی از این تمنیات 

ازصدراعظم ایران خواستارشدند تمنیات برادرانه شانرا به  اعلیحضرت 

 یند.همایونی محمد رضا پهلوی اظهار نما

صدراعظمان افغانستان وایران در حالیکه هیئت های هردو طرف 

حاضر بودند در موضوع آب رودهلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد از 

حوت  22توافق هردو صدراعظمان بتاریخ 

م(معاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوکول 1973مارچ13ش)1351

طی مراحل قانونی در هردو کشور امضا ومنعقد کردند. این اسناد پس از 

معتبر ونافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که مظهر 

 پیوندهای برادری پایدار بین هر دو کشور میباشد  صورت گرفت.

 دراین مذاکرات از طرف افغانستان ذوات آتی اشتراک داشتند:

 -عت وآبیاریداکتر عبدالوکیل وزیرزرا -محمدخان جاللر وزیر مالیه 

انجنیر میرمحمداکبر رضارئیس عمومی  -داکتر عبداواحد سرابی وزیرپالن

 -داکتر عبدالحکیم طبیبی سفیرکبیر افغانستان در دهلی -انکشاف وادی هلمند 

داکتر روان فرهادی سابق معین سیاسی وزارت امورخارجه)سفیرمنتخب 

می سیاسی وزارت داکتر عبدالواحد کریم مدیر عمو -افغانستان در پاریس(

 -انجنیر جمعه محمدمحمدی معین وزارت زراعت وآبیاری -امورخارجه

داکتر عبدالفرید رشید معاون مدیریت معاهدات وحقوق وزارت امورخارجه. 

حبیب هللا کرزی سابق معاون مدیریت سیاسی وزارت خارجه و سکرتر اول 

دی امورشرق محمدیوسف صمد متص -نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد

 میانه در مدیریت عمومی سیاسی وزارت امورخارجه.

 از جانب ایران ذوات آتی شرکت نمودند:

 مهدی صفی اصفیا نائب نخست وزیر.

 جهانگیر تفضلی سفیرکبیر ایران در افغانستان.

 سفیرکبیر منوچهرفرتاش، معاون اول وزارت امورخارجه ایران.
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 رت امورخارجه ایران.سفیرکبیرحسین شهیدی زاده رئیس در وزا

 سفیرکبیرپرویز راجی مشاور صدراعظم ایران.

 منصور مشکین پوش وزیرمختار مستشار سفارت ایران درکابل.

 داکترمحمدصفا مدیر عمومی دفتر مخصوص صدراعظم ایران.

 هوشنگ عامری رئیس دفتر معاون سیاسی وزارت امورخارجه.

برادرانه که از طرف صدراعظم ایران از پذیرائی گرم ومهمان نوازی 

 حکومت افغانستان به عمل آمده بود مراتب تشکرات خود را ابراز داشت.

طرفین اظهار یقین نمودند که این مسافرت ها در استواری مزید 

پیوندهای عنعنوی برادری وگسترش مناسبات هممسایگی نیک هردو کشور 

 نقش سودمندی خواهد داشت.

روتوکول منضمۀ آن جهت طی معاهده ودو پ 1351حوت  23بتاریخ 

 مراتب قانونی به شوری تقدیم نمود.

 

 

 متن معاهده

دولیتن افغانستان وایران با آروزمندی رفع دایمی كلیه اسباب اختالف درمورد 

آب رور هلمند )هیرمند( وبه سایقه )بمنظور( حفظ روابط حسنهء بین المللی 

عاهده ئی رابه این واحساسات ناشی از برادری وهمسایگی تصمیم گرفتند م

 منظور منعقد نمایند و نمایندگان ذیصالح خویش را قرار ذیل تعیین نمودند : 

 محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان -از جانب افغانستان

 امیر عباس هویدا نخست وزیر ایران-ازجانب ایران

ح وهر دو نماینده اعتبار نامه های خویشرا به یكدیگر ارایه نمودند وآنرا صحی

 ومعتبر شناختند وبه مواد آتی موافقت نمودند.

 

 ماده اول

 درین معاهده اصطالحات ذیل معانی آتی را دارند:

 دی ( مطابق اول جنوری 11جدی )  11 -د مرغومی 11-الف 

 بهمن ( مطابق اول فبروی  12دلو )  12 -د سلواغی 12

 اسفند ( مطابق اول مارچ  10حوت )  10 -د كب 10
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 فروردین( مطابق اول اپریل  12حمل )  12 -د وری  12

 اردیبهشت ( مطابق اول می  11ثور )  11 -د غویی 11

 خرداد ( مطابق اول جون  11جوزا )  11 -د غبرگولی 11

 تیر ( مطابق اول جوالی  10سرطان )  10 -د چنگاش 10

 مرداد( مطابق اول اگست  10اسد ) 10 -د زمری 10

 یور( مطابق اول سپتمبرشهر 10سنبله )  10د وژی  10

 مهر ( مطابق اول اكتوبر  9میزان )  9د تله  9

 آبان ( مطابق اول نوامبر  10عقرب )  10د لرم  10

 می باشد. -آذر ( مطابق اول دسمبر 10قوس )  10دلیندی  10

 در سالهای كبیسه تفاوت یكروز به موجب تقویم هجری شمسی رعایت می شود.

 از اول اكتوبر الی ختم سپتمبر سال مابعد. )یك سال آب( مدتی است -ب

یك سال نورمال آب عبارت از سالی است كه مجموع جریان آب از اول  –ج 

اكتوبر تاختم سپتمبر سال مابعد درموضع دستگاه آب شناسی دهراود بر رود 

هلمند )هیرمند( باال تراز مدخل بندكجكی چهارملیون وپنجصد ونود هزار 

( میلیون مترمكعب اندازه 5661715ایكرفیت )( 4590000ایكر فیت )

گیری ومحاسبه شده است. مقادیر ماهانه سال نورمال درپرتوكول شماره یك 

 منضمه این معاهده ذكر گردیده است .

دستگاه آب شناسی دهراود محضاً بحیث )صرفاً بعنوان( شاخص محاسبهء  -د

شکیل می دهد یا نی به این منظور که آیا جریان یک سال نورمال را ت -جریان

 )یا نمی دهد( شناخته شده است.

 

 مادهء دوم

مجموع مقدار آبیكه از رود هلمند )هیرمند( در سال نورمال آب ویاسال مافوق 

نورمال آب از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می شود منحصراست به 

میسیون مترمكعب درثانیه طبق جدول شماره ده راپورك 22اوسط )متوسط( جریان 

 2مطابق تقسیمات ماهانه ئی كه درستون  1951فبروری  28دلتای هلمند مورخ 

جدول مندرج ماده سوم این معاهده ذكر شده ویك مقدار اضافی اوسط )متوسط( 

كه  2مترمكعب در ثانیه متناسب به تقسیمات ماهانه مشمول ستون  4جریان 
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ه سایقهء حسن نیت جدول مندرج درمادهء سوم توضیح گردیده وب 3درستون 

 وعالیق برادرانه از طرف افغانستان بایران تحویل داده میشود.

 

 مادهء سوم

درظرف ماههای سال نورمال آب یا سال مافوق نورمال آب، مقادیر معینه آب 

از رود هلمند )هیرمند( كه در مادهء دوم این معاهده تشریح گردیده طبق 

رمند( در مواضع ذیل از طرف جدول آتی در بستر رود هلمند )هی 4ستون 

 افغانستان به ایران تحویل داده میشود.

 

1 2 3 4 

 ماه

 

 اوسط تقسیمات

)متوسط( جریان 

آب به متر مكعب 

 22در ثانیه باساس 

متر مكعب در ثانیه 

كمیسیون دلتای 

 هلمند

 

تقسیمات اوسط 

)متوسط( جریان 

آب به متر مكعب 

در ثانیه باساس 

متر مكعب در  4

 ن نیتثانیه حس

 

 تقسیمات اوسط )متوسط(

 جریان آب به متر مكعب 

 در ثانیه باساس مجموع 

 این جدول 3و  2ستون  

 متر مكعب در ثانیه 26یعنی 

 اكتوبر 

 نوامبر 

 دسمبر

 جنوری

 فبروری

 مارچ

 اپریل

 می

 جون 

 جوالی

 اگست

 4ر23

 10ر75

 19ر48

 29ر35

 66ر12

 61ر90

 26ر30

 7ر64

 16ر71

 11ر61

 7ر93

 0ر77

 1ر97

 3ر56

 5ر32

 12ر04

 11ر23

 4ر81

 1ر39

 3ر02

 2ر11

 1ر44

 5ر00

 12ر72

 23ر04

 34ر67

 78ر16

 73ر13

 31ر11

 9ر03

 19ر73

 13ر72

 9ر37
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 2ر32 0ر34  1ر98 سپتمبر

 الف: مواضع تحویل دهی قرار ذیل اند: 

 

 قطع می كند. درموضعی كه خط سرحد رود سیستان را -1

پنجاه ویك و پنجاه ودو كه در در دوموضع دیگر بین پایهء سرحدی   -2

خالل مدت سه ماه از انفاذ این معاهده توسط كمیساران طرفین با تثبیت فاصله 

وسمت هریك از آن دو موضع از یكی از پایه های سرحدی مذكور در جائیكه 

خط سرحد در بستر رود هلمند )هیرمند( واقع گردیده، تعیین می گردد. تعیین آن 

 حكومتین ) دولتین ( نافذ شمرده میشود. دو موضع بعد از تصویب

ب: طرفین در مواضعی كه در فقرهء الف این ماده تذكار یافته تاسیسات 

مشترك ومناسب كه شرایط آن مورد قبول طرفین باشد اعمار )احداث( وآالت 

الزمه درآن نصب می نمایند تا مقادیر آب معینه مندرج مواد این معاهده بصورت 

 به احكام این معاهده اندازه گیری وتحویل شود. موثر ودقیق مطابق

 

 مادهء چهارم

درسالهائی كه در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نورمال 

آب كمتر باشد وارقام اندازه گیری دستگاه آب شناسی دهراود جریان مربوط 

به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نورمال آب، 

جدول مادهء سوم به تناسبی  4ار كمتری نشان دهد، ارقام مندرج درستون مقد

كه جریان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب سال )درین صورت جریان ماه 

مارچ ماقبل الی ماه مورد بحث( باماه های مشابه یكسال نورمال آب دارد 

ده درمواضع برای ماههای آیندهء همان سال آب تعدیل مییابد. ومقادیر تعدیل ش

 مندرج ماده سوم به ایران تحویل داده میشود.

هرگاه درظرف یكی از ماههای آینده بعد ازماه مورد بحث، دستگاه آب 

شناسی دهراود مقدار آبی برابر یا مازاد برآب ماه مشابه سال نورمال رانشان 

 جدول مادهء سوم تحویل میشود. 4دهد، آب ماه مورد بحث طبق ستون 

 مادهء پنجم



   244                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

افغانستان موافقت دارد اقدامی نكند كه ایران را از حقابهء آن از آب 

رود هلمند )هیرمند( كه مطابق احكام مندرج ماده دوم وسوم وچهارم این 

 معاهده تثبیت ومحدود شده است، بعضاً یا كالً محروم سازد.

اففانستان باحفظ تمام حقوق وباقی رود هلمند )هیرمند( هرطوریكه 

 د از آن استفاده می نماید وآنرا بمصرف می رساند.خواسته باش

ایران هیچگونه ادعائی برآب هلمند )هیرمند( بیشتر از مقادیریكه  

طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در 

دلتای سفالی هلمند )هیرمند( میسر هم باشد ومورد استفادهء ایران هم 

 بتواند قرار گیرد.

 هء ششمماد

افغانستان اقدامی نخواهد كرد كه حقابهء ایران برای زراعت بطور كلی 

نامناسب شود یا به مواد شیمیائی حاصله از فاضل آب صنایع بحدی آلوده شود 

كه با آخرین روشهای فنی معمول قابل تصفیه نبوده استعمال آن برای 

 ضروریات مدنی ناممكن ومضر گردد.

 مادهء هفتم

فنی مشترك كه اعمار )احداث( آن بمنظور استحكام هرنوع ابنیه 

بستر رود در مواضعی كه خط سرحد دربستر رود هلمند )هیرمند( واقع 

گردیده الزم دیده شود، بعد از موافقت طرفین بر شرایط ومشخصات آن 

 میتواند احداث گردد.

 مادهء هشتم

خود  هریك از طرفین یكنفر كمیسار ویكنفر معاون كمیسارازبین اتباع

تعیین خواهد نمود تا در اجرای احكام این معاهده از )جانب( دولت خود 

نمایندگی كند. حوزهء صالحیت ووظایف این كمیسارها درپروتوكول شماره 

 یك ضمیمهء این معاهده تعیین گردیده است.

 ماده نهم

درصورت بروز اختالف درتعبیر یا تطبیق )اجرای( مواد این معاهده، 

ً از طریق صرف مساعی  –ز طریق مذاكرات دیپلوماتیك طرفین اوالً ا ثانیا

جمیله ثالث برای حل اختالف سعی خواهند كرد ودرحالیكه این دو مرتبه به 
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 2نتیجه نرسد اختالف مذكور بر اساس مواد مندرج در پروتوكول شماره 

 ضمیمهء این معاهده به حكمیت محول میشود.

 مادهء دهم

رند كه این معاهده ممثل )بیانگر( موافقت افغانستان وایران قبول دا

كامل ودایمی دولتین می باشد واحكام این معاهده محض )صرفاً( درداخل 

حدود محتویات آن اعتبار دارد وتابع هیچ اصل )پرنسیب( یاسایقه )پرسدنت( 

 موجود یا آینده نمی باشد.

 مادهء یازدهم

ژور( رسیدن هرگاه خشكسالی مدهش یا بروز حاالت مجبره )فورس ما

آب رابه دلتای هلمند )هیرمند( موقتاً ناممكن سازد، كمیساران طرفین فوراً به 

مشوره پرداخته پالن )طرح( عاجل الزمه را بمنظور رفع مشكالت وارده 

 ویا تخفیف آن تهیه وبه حكومتین )دولتین( مربوط خویش پیشنهاد می نمایند.

 مادهء دوازدهم

می گردد كه اسناد مصدقه پس از طی این معاهده از تاریخی نافذ 

 مراحل قانونی آن بین دولتین مبادله شود.

این معاهده به زبانهای پشتو، دری)فارسی( وانگلیسی هریك در دو 

 نسخه تنظیم گریده ودارای اعتبار مساوی می باشند.

درموقع صرف مساعی جمیلهء مرجع ثالث و رجوع به حكمیت، به 

 متن انگلیسی مراجعه میشود.

مارچ  13هجری شمسی مطابق  1351حوت 22درشهركابل به تاریخ 

 میالدی امضا ومنعقد گردید. 1973

 

 امیرعباس هویدا  -محمد موسی شفیق       ازجانب ایران -از جانب افغانستان 

 صدراعظم افغانستان                        نخست وزیر ایران

 

 

 (1پروتوكول شماره )

 كمیساران درباره صالحیت ووظایف

 ضمیمهء معاهدهء افغانستان وایران راجع به رود هلمند )هیرمند(
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 مادهء اول:

 مقصد از معاهده درین پروتوكول معاهدهء افغانستان وایران راجع به آب 

بین دولتین به امضاء رسیده،  1351حوت  22رود هلمند )هیرمند( كه بتاریخ  

 میباشد.

 مادهء دوم:

ز اتباع خود یكنفر كمیسار ویك نفر معاون هریك از طرفین معاهده ا

كمیسار تعیین می نماید، كمیسار ومعاون وی درتطبیق )اجرای( احكام معاهده 

راجع به تحویل  آن مقدار آ ب از هلمند)هیرمند( به ایران كه درمعاهده تعیین 

 گردیده، از حكومت )دولت(خود نمایندگی می كند. 

 مادهء سوم:

 ین مامورین عالیرتبه منصوب می شوند.الف:  كمیسار ها از ب

ب : هریك از كمیساران می توانند دراجرای وظایف خویش از خدمات 

 دونفر مشاور كه از تبعهء مملكت خودش باشد استفاده نماید.

معاونین ومشاورین بعهدهء  -ج : تامین مصارف )هزینه( كمیساران 

 حكومات )دولت های( متبوعه شان میباشد. 

 م:مادهء چهار

كمیساران دركلیه مسایل ناشی از اجرای این پروتوكول نمایندهء دولت 

خود می باشند ودر امور مربوط به این پروتوكول بین دولتین بحیث )بعنوان( 

 مامورین ارتباط اجرای وظیفه می نمایند. 

 مادهء پنجم:

درسالهائی كه بر حسب شرح مادهء چهارم معاهده، مقدار جریان آب 

نورمال آب باشد وكمیسارجانب ایرانی راجع به جریان آب باال  كمتر از سال

تر از مدخل بندكجكی به رود هلمند )هیرمند( در دستگاه آب شناسی دهراود 

طالب معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را كه توسط آن دستگاه 

ثبت شده است بدسترس وی می گذارد. دراثر تقاضای كمیساران ایرانی، 

ر افغانی راپور ماهانهء جریان آب را كه در دستگاه دهراود ثبت كمیسا

گردیده به وی ارائه میدارد. درصورت تقاضای كمیسار ایرانی كمیسار افغانی 

باوی همكاری خواهد نمود تاجریان آبرا دردستگاه دهراود مشاهده واندازه 

 گیری نماید .
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  قرار ذیل استتبصره: جدول تقسیمات  جریان ماهانه سال نورمال آب 

 ایكرفیت  154000   اكتوبر 

 رر     172000   نوامبر 

 رر     176000   دسمبر 

 رر       178000   جنوری 

 رر          208000                       فبروری 

 رر     597000   مارچ 

 رر     1158000   اپریل 

 رر     1033000   می 

 رر     441000   جون 

 رر     211000   جوالی 

 رر    137000   اگست 

 رر     125000   سپتمبر 

 رر     4590000   مجموع 

 

 مادهء ششم:

كمیساران افغانی وایرانی درمواضع تحویلدهی مندرج مادهء سوم 

معاهده درمورد اندازه گیری وتحویل دهی آب مطابق احكام معاهده ومواد این 

 پروتوكول مشتركاً اقدام می نمایند.

 مادهء هفتم:

كمیساران افغانی وایرانی )كمیته مشترك كمیساران ( راتشكیل میدهند 

كه منبعد بنام )كمیتهء مشترك( یاد میشود. این كمیته بمنظور حل وفصل سریع 

مسایل ناشی از اجرای وظایفی كه بموجب این پروتوكول بعهدهء آنها محول 

درحدود صالحیت آن الزم  گردیده سعی خود را بكار خواهند برد وتصامیم آن

 االجراء خواهد بود.

 مادهء هشتم:

كمیتهء مشترك جلسات عادی خویش را در اوقات معینه كه توسط آن كمیته 

تعیین می گردد دایر می نماید. درحاالت عاجل هریك از كمیساران میتواند دایر شدن 

ی خود جلسهء مخصوص كمیتهً مشترك را تقاضا نماید. كمیته مشترك جلسات عاد
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را در كابل یا  زرنج افغانستان یا در تهران یا زابل ایران هریك كه مورد موافقت آن 

قرار گیرد دایر می سازد. جلسه مخصوص كمیته، درمحلی از محالت متذكرهء 

 فوق كه در درخواست جلسهء مذكور از آن نام برده شده دایر میگردد.

 مادهء نهم:

ماقبل كمیتهء مشترك رابه  كمیساران گزارش فعالیت های سال آب

حكومت های )دولت های( مربوط خویش قبل از اول نوامبر هرسال تقدیم می 

نمایند. كمیساران می توانند درهرموقع دیگری كه مناسب بدانند گزارش های 

دیگری در داخل حدود وظایف شان كه درین پروتوكول تعیین شده، به 

 نمایند.حكومت های )دولت های( مربوط خویش تسلیم 

 مادهء دهم:

هریك از طرفین معاهده، هیاُتی راتحت ریاست وزیر متكفل  الف:

)مسئول( امور استفاده از آب تعیین می نمایند. مجموع هیاًتین دوطرف 

 )كمیتهء وزرا( راتشكیل میدهند. 

كمیته وزراء دراثر تقاضای یكی از حكومتین )دولتین( جلسهء خود  ب:

زراء صالحیت دارد تا به حل مشكالتی كه از تطبیق رادایر می كند. كمیتهء و

)اجرای( این پروتوكول بروز نماید بپردازد. كمیتهء مشترك به تطبیق 

 )اجرای( فیصله های )تصمیم های( كمیتهء وزراء مكلف می باشد.

درحاالت عاجل یا حینی كه اعضای كمیتهء مشترك نتوانند به  ج :

یتوانند از حكومت )دولت( خود بخواهند موافقه برسند، هریك از كمیساران م

 تا دایر شدن جلسهء كمیتهء وزراء را تقاضا نماید.

: كمیتهء مشترك وكمیتهء وزراء طرز العمل جلسات مربوط خود را د 

 وضع می نمایند.

 مادهء یازدهم:

درصورت عدم موافقت كمیتهء وزراء، طرفین كمیته به حكومت های 

ر ارائه خوهند نمود تا از مجرای دپلوماسی )دولت های( متبوعهء شان راپو

 بین حكومتین )دولتین( راه حلی جستجو شود.

فیصله ایكه )تصمیمی كه( ازطرف كمیته ها ویا از مجرای دپلوماسی 

صورت میگیرد باید درداخل حدود معاهده و این پروتوكول بوده باهیچ حكم 

اتخاذ مینمایند از احكام آن تنافض نداشته باشد. تصامیمی را كه آنها 
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وهراقدامی كه از جانب آنها بعمل می آید به هیچوجه سابقه )پرسدنت( ایرا 

 بوجود نمی آورد.

 مادهء دوازدهم:

هرگونه تعدیل، تغییر باتجدید نظری كه درین پروتوكول با موافقت طرفین 

 منضمه تاثیر ندارد. 2معاهده وارد شود به هیچوجه برمعاهده پروتوكول شماره 

 سیزدهم: مادهء

این پروتوكول جزء ال یتجزای معاهده بین افغانستان وایران راجع به 

امضاء گردیده،  1351حوت  22آب هلمند )هیرمند( كه درشهر كابل بتاریخ 

 می باشد واز تاریخ انفاذ معاهده مرعی االجرا است. 

این پروتوكول به زبانهای پشتو، دری )فارسی( و انگلیسی، هریك در 

 ظیم گردیده ودارای اعتبار مساوی میباشند.دونسخه تن

درموقع صرف مساعی جمیلهء مرجع ثالث و رجوع به حكمیت، به 

 متن انگلیسی مراجعه میشود.

مارچ  13هجری شمسی مطابق  1351حوت  22درشهر كابل بتاریخ 

 میالدی امضا گردید.  1973

 -ایران از جانب                                -از جانب افغانستان

 محمد موسی شفیق صدر اعظم                 امیر عباس هویدا  نخست وزیر

 

 ( دربارهء حكمیت2پروتوكول شماره) 

 ضمیمهً معاهدهً افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند )هیرمند(

 مادهء اول:

مقصد از معاهده درین پروتوكول معاهدهء افغانستان وایران درمورد 

بین دولتین به امضاء  1351حوت 22)هیرمند( كه بتاریخ  آب رود هلمند

 رسیده است، می باشد. 

 مادهء دوم:

درصورت بروز اختالف درتعبیر )اجرای( مواد معاهده درحالكیه به 

موجب ماده نهم آن، مذاكرات دپیلوماتیك یا بعداً صرف مساعی جمیلهء مرجع 

 محول خواهد گردید. ثالث به حل اختالف انجام نیابد، اختالف به حكمیت

 مادهء سوم:
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درصورتیكه یكی از طرفین معاهده بعد از طی مراحل دوگانه مندرج 

ماده دوم این پروتوكول ارجاع اختالف را به حكمیت الزم ببیند، طرف 

مذكور باتوضیح نقطه یانقاط معینه مورد اختالف، اوالً درخواست تشكیل 

ات مادهء چهارم این پروتوكول هیاُت حكمیت )دریافت حقایق( را طبق محتوی

ً درصورت لزوم تشكیل دیوان حكمیت را مطابق محتویات مادهء پنجم  وثانیا

 پروتوكول بوسیله یادداشت دپیلوماتیك به اطالع طرف دیگر می رساند.

 مادهء چهارم:

نماینده های طرفین درظرف سه ماه بعد  از وصول یادداشت 

وكول تذكار یافته جلسه دایر وبرای دیپلوماتیك كه درمادهء سوم این پروت

حصول موافقت راجع به تركیب هیاُت حكمیت )دریافت حقایق( وطرز العملی 

كه هیاُت مذكور از آن پیروی نماید سعی می ورزند. درصورتیكه چنین هیاتی 

بوجود آید و نتیجه گیری وتوصیه های آن مورد موافقت دولتین قرار گیرد، 

 شود. موصوع حل شده پنداشته می

 مادهء پنجم:

درصورتیكه طرفین به اساس مادهء چهارم این پروتوكول دربارهء 

نتیجه گیری وتوصیه های هیاُت حكمیت )دریافت حقایق( به موافقت نرسند، 

نقطهء اختالف به دیوان حكمیتی كه از سه عضو تركیب یافته وتشكیل آن 

 قرار آتی صورت می گیرد، تقدیم خواهد شد.

ز طرفین یكی از اتباع خود را بعنوان حكم تعیین می الف:  هریك ا

 نماید.

ب: حكم سوم كه رئیس دیوان حكمیت می باشد در ظرف سه ماه بعد از 

تعیین اعضائی كه باساس فقرهء الف این ماده صورت می گیرد, به موافقت 

طرفین تعیین میشود. درصورتیكه حكم سوم درظرف سه ماه انتخاب نگردد، 

از طرفین از سرمنشی )دبیركل( سازمان ملل متحد تقاضا می نماید طرفین یایكی 

تاحكم سوم  را تعیین كند. رئیس دیوان حكمیت كه به موجب فقره ب هذا انتخاب 

می شود از میان اتباع كشوری خواهد بود كه با افغانستان وایران مناسبات 

 نباشد. دوستانه داشته ولی باهیچ یك از این دوكشور دارای منافع مشترك

ج: دیوان حكمیت به اتفاق نظر طرفین برای اجرای امورخویش طرز 

 العمل الزم 
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وموثر كه با احكام معاهده وپروتوكول شماره یك واین پروتوكول موافق باشد 

وضع می كند ودراجرای امورمحوله مطابق به معاهده ودر داخل حدود آن 

 سعی می ورزد. 

ه )راُی( صادرهء خویش را كه د: دیوان حكمیت یك نسخه فیصله نام

 بدالیل كتبی تائید شده باشد بدسترس طرفین می گذارد.

 هـ: فیصله )راُی( صادرهء دیوان حكمیت قطعی والزم االجرا است.

 مادهء ششم:

هرگاه عضوی از اعضای هیاُت حكمیت )دریافت حقایق( مندرج مادهء 

نظر بدلیلی از وظیفه چهارم یا دیوان حكمیت مندرج ماده پنجم این پروتوكول 

باز ماند، به ترتیبی كه وی تعیین یا انتخاب شده بود تعویض میگردد. 

درآنصورت جلسات بعدی زمانی دایر می گردد كه عضو جدید االًنتصاب یا 

جدید االًنتخاب موقع و وقت الزمه برای آشنائی كامل با همه گزارشات كه قبل 

 باشد. از تعیین یا انتخابش صورت گرفته، یافته

 مادهء هفتم:

مصارف )هزینه های( هرحكم از جانب دولتی كه حكم را تعیین نموده، 

 پرداخته میشود ومصارف )هزینه های( حكم سوم را طرفین مساویانه می پردازند. 

 مادهء هشتم:

هرگونه تعدیل ، تغییر یا تجدید نظری كه درین پروتوكول )باموافقت طرفین 

 جه برمعاهده یا پروتوكول شماره یك منظمه تاثیر ندارد .معاهده( وارد شود به هیچو

 ماده نهم:

این پروتوكول جزء الیتجزای معاهده بین افغانستان وایران راجع به  

امضاء  1351حوت 22آب رود هلمند )هیرمند( كه درشهركابل بتاریخ 

 گردیده می باشد واز تاریخ انفاذ معاهده مرعی االجرا است. 

زبانهای پشتو، دری )فارسی( وانگلیسی هریك دردو  این پروتوكول به

 نسخه تنظیم گردیده ودارای اعتبار مساوی میباشد.

در موقع صرف مساعی جمیلهء مرجع ثالث و رجوع به حكمیت، به 

 متن انگلیسی مراجعه میشود. 

مارچ  31هجری شمسی مطابق  1351حوت  22درشهركابل بتاریخ 

 میالدی امضا گردید . 1973
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 نب  افغانستان                                    ازجانب ایرانازجا

 محمد موسی شفیق صدر اعظم                امیر عباس هویدا نخست وزیر

 

 1352شورای دورۀ سیزدهم در جلسۀ تاریخی سه شنبه اول جوزای 

نفر وکیل حاضر بود معاهده مذکور را با دو پروتوکول 153خود، در حالیکه 

 11رأی موافق و 127آن بدون کوچکترین تغییر وتعدیلی به اکثریت  منضمۀ

رأی مستنکف تصویب کرد وسپس برای توشیح به یادشاه  15رأی مخالف و

 1973مطابق سوم جون  1352جوزای  13افغانستان تقدیم شد. بتاریخ 

میالدی، شاه افغانستان این قرار داد را توشیح نمود ولی اسناد مصدقه بین 

سرطان بوقوع پیوست و رژیم  26هنوز مبادله نشده بود كه كودتای  دوكشور

سلطنتی در افغانستان سرنگون شد. رژیم جمهوری داودخان یک سال بعد این 

 معاهده را تائید نمود.

 

 : براساس این معاهده حقابۀ ایران عبارت است از

آب ویا سال  مجموع مقدارآبى که از رودهیرمند درسال نورمال » 

میشود  ق نورمال آب ازطرف افغانستان به ایران تحویل داده مافو

مترمکعب درثانیه طبق جدول  22منحصراست به اوسط)متوسط( جریان 

مطابق  1950فبرورى  28راپور کمیسیون دلتاى هیرمند مورخ  10شماره  

( جدول مندرج ماده سوم این معاهده ذکرشده 2تقسیمات ماهانه ایکه درستون ) 

اضافى اوسط)متوسط( جریان چارمترمکعب درثانیه متناسب به ویک مقدار 

( جدول مندرج درماده سوم توضیح گردیده 2تقسیمات ماهانه مشمول ستون ) 

سایقه حسن نیت وعالیق برادرانه ازطرف افغانستان به ایران تحویل داده  وبه 

یکسال نورمال آب عبارت ازسالى است که مجموع جریان آب از « میشود. 

اکتوبرتاختم سپتمبرسال مابعد درموضع دستگاه آبشناسى دهراود بر   اول

رودهلمند)هیرمند( باالتر از مدخل بندکجکى چهارمیلیون و پنجصدونودهزار  

ایکرفیت معادل پنج میلیون وششصد وشصت ویک هزارهفتصدوپانزده  

  مترمکعب اندازه گیرى ومحاسبه شده است. 

  ماهانه سال نورمال آب قرار ذیل است :جدول تقسیمات جریان  تبصره :  

 ایکرفیت    - 154ر000اکتوبر                                                        
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 ایکرفیت    - 172ر000نومبر                                                         

 ایکرفیت    -176ر000         دسمبر                                                

 ایکرفیت   - 178ر000جنورى                                                        

 ایکرفیت   -  208ر000فبرورى                                                      

 ایکرفیت   - 597ر000مارچ                                                          

 ایکرفیت  - 1. 158ر000اپریل                                                       

 ایکرفیت   -1. 033ر000مى                                                         

 فیت  ایکر-  441ر000جون                                                           

 ایکرفیت  -  211ر000جوالى                                                        

 ایکرفیت   -137ر000اگست                                                          

 ایکرفیت   - 125ر000سپتمبر                                                       

 ایکرفیت   - 4. 590ر000                                                 مجموع  

میالدى در مورد  1905اپریل  10هنرى ماکماهون درحکمیت خود در 

 پس از سنجش وپیمایش » آب  هیرمندمیان ایران وافغانستان گفته بود:  تقسیم 

شده  آب دریاى هیرمند درموسم زمستان بصورت واضح ثابت حجم عادى 

سوم آبى که به بندکمالخان میرسدبراى سیستان ایرانى اگر  است که تنهایک 

است واین مقدار بقدرى است که اگر زراعت سیستان  انکشاف هم بکند کافى 

انکشاف هم بیابد احتیاج مذکور را رفع خواهد نمود.  ایرانى درآینده توسعه و 

نى )نیمروز( باقى میماند.احتیاجات سیستان افغا معذا مقدار آب کافى براى 
1

» 

 

 

 عکس العمل محافل سیاسی افغانستان در برابر امضای معاهدۀ آب هلمند

پس از امضای قرار داد، گروههای سیاسی چنان جو و فضای 

زهراگین بوجود آوردند كه فرصتی برای تحلیل علمی از مفاد معاهده میسر 

جود دارد كه نشان نشد. در اسناد وزارت امورخارجهء افغانستان سندی و

میدهد سالها بعد اهل خبره درافغانستان به خالئی درین معاهده اشاره نموده 

                                                 
1

 1369 چاپ،2۷0– 269، صفحات 19۷3تا  1۸۷3سیستان ورودهیرمند از سرگذشت  تانی،سسی - 

 علوم افغانستان یاکادم
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وآنرا توضیح كردند. شاید این دلیل یكی از دالیلی بود كه موجب شد تا داود 

خان حكم تبادلهء اسناد مصدقهء قرار داد هلمند را تاسال چهارم جمهوریت 

 خویش به تعویق اندازد.

ه تقسیمات آب رود هلمند درقرارداد زیر سوال رفته است درین سند ك

درحقیقت انتقاد از راپور كمیسیون بیطرف نیز تلقی میشود. زیرا تقسیمات آب 

درقرار داد هلمند از آن راپور اقتباس گردیده است. دراین سند با استناد بر 

 راپور كمیسون دلتای هلمند آمده است:

ای هلمند كه از مشاهدهء اقلیم وطبیعت راپور كمیسیون دلت – 191مادهً 

 دلتا تحریر شده میگوید: 

)فصل اساسی منطقهء دلتا عبارت است از حبوب )غله( زمستانی گندم 

وجو كه درخزان زرع ودر بهار درو میشود . شرایط ناگوار اقلیمی كه 

ً تمام احتماالت را از وارد  درطول ایام تابستان درمنطقه حكفرماست غالبا

كدام تغییر قابل توجه در ترتیب فوق ناممكن می سازد وامكان ندارد آوردن 

زراعت درتابستان از نظر اقتصادی مفید ثابت شود(. بنابرآن كمیسون دلتای 

)یگانه موسم زراعت وآبیاری درآن منطقه  ماههای  هلمند نتیجه میگیرد كه:

 عقرب الی حوت میباشد(.

اههای عقرب الی حوت را اگر ما مجموع آب دریای هلمند درطول م 

با مجموع آبی كه درطول این پنج ماه طبق معاهده به ایران تعلق میگیرد باهم 

( 1331000مقایسه كنیم به این نتیجه می رسیم كه مجموع آب رود خانه )

( 465732ایكرفیت است ومجموع آب سمهیه ایران درطول این پنج ماه ) 

 ً تمام آب رود هلمند درماههائی  1/3 ایكرفیت خواهد بود. به این صورت تقریبا

به ایران تعلق میگیرد كه یگانه موسم كشت وزراعت است. واگر مسئله 

راكمی دقیق تر ارزیابی كینم درماه دلو )فبروری( كه مجموع آب رود هلمند 

( 163980( ایكرفیت است از آن جمله طبق معاهده ایران )208000)

( ایكرفیت آب باقی می 54520صرف )ایكرفیت آنرا میگیرد وبه افغانستان 

ماند لذا ایران درین ماه یعنی ماه دلو كه اوج موسم آبیاری است تقربیا سه چند 

 افغانستان آب میگیرد.

اما تهیه كنندگان این گزارش به یك نكته مهم توجه نكرده بودند وآن 

اینكه كمیسیون دلتای هلمند درتحقیق وبررسی خویش به مقدار آبی كه 
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س عرف وسوابق تاریخی درسیستان ایران وچخانسور افغانستان براسا

مصرف میشود نیز توجه نموده و درجدول ساالنهء تقسیمات آب به تفكیك 

ماههای سال این مسئله را نیز مدنظر داشتند كه شرایط اقلیمی درین منطقه 

برای مردمان هر دو سوی مرز مساوی است. درفصل پنجم راپور كمیسیون 

ند تحت عنوان )زراعت درمصب رودخانه( درمورد حاصالت  این دلتای هلم

 منطقه آمده است:

)درین منطقه صحرائی كه باران بسیار كم دارد حاصالت كامالً متكی  

به آبیاری است. حاصالت تابستانی درمصب تا اندازه زیاد جا ندارد زیرا 

حتی احتمال درماههای ژوئیه و اوت آب هلمند بسیار كم است ودرماه سپتامبر 

خشك شدن آن میرود. بادهای این منطقه نیز مانع حاصالت تابستانی است. 

بادهای این منطقه كه تقربیاً بصورت متواتر وپیوسته از ماه ژوئن تاسپتامبر 

در وزش است آنقدر بین مردم اهمیت دارد كه آنرا نام مخصوص 

مستان كه باد )یكصدوبیست روزه( داده اند، با تحدید آبیاری به ماههای ز

درآن وقت مشكالت تولید نمیكند، حاصالت نیز مربوط به غله جاتیست كه 

درآن فصل می روید. تجربه به مردم نشان داده كه جووگندم درین فصل خوب 

می روید. از اینرو تقریبا، درتمام زمین هائی كه ساالنه آبیاری می شوند، 

ی درزمستان كاشته همین دوچیز كاشت میشود. حاصالت دیگر كه گاهگاه

 میشود آنقدر قلیل وبی اهمیت است كه قابل ذكر نیست(.

 درین فصل همچنین آمده است: 

)گندم وجو كه خوراك عمدهء مردم است درفصل خزان یعنی اواخر 

سپتامبر زرع میشود. چون درین فصل مقدار آب رود خانه زیاد شده می رود 

نند واكثراً بذركاری تا اواخر مردم تمام كاشت زمستانی خود را تكمیل می ك

ژانویه ادامه دارد. چون در تابستان تقریباً هیچ باران نمی بارد رواج است كه 

قبل از بذر زمین ها رایكبار آب بدهند زیرا  شدت گرمی وبادهای مسلسل، 

زمین را كامالً خشك می سازد. بعد از اینكه مزرعه سبز میشود آنوقت به سه 

دارد. درو معموالً در اواخر اپریل یا اوایل جون  تا پنج بار آب ضرورت

صورت میگیرد. طریق آب دادن اینست كه كرد ها را كامالً غرق آب میكنند 

وطوریكه دهاقین سیستان وچخانسور شرح داده اند مقدار یاعمق آب دركردها 

 درهر آبیاری تقریباً چهار انچ یا ده سانتی میباشد.
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 یخی درسیستان ایران گشانده میشود :آبیكه براساس عرف وسوابق تار

 ایكرفیت   61000                            %  5/11جنوری 

 رر   124200                            % 4/32فبروری 

 رر   129200                             %  4/42مارچ    

 نده میشود آبیكه بر اساس عرف وسوابق تاریخی درچخانسور افغانستان گشتا

 ایكرفیت  14000                          %  8/8جنوری 

 رر   28500                           %  8/17فبروری 

 رر   30500                                 %    19   مارچ 

نیز باید مورد توجه قرار داد كه كارشناسان افغانی كه  این نكته را

آب هیرمند با ایرانی ها مشغول مذاكره بودند دررشته  درطول سالها درمورد

خویش تخصص داشتند ومسئله ئی به این روشنی از نظر آنان پنهان نمانده 

بود ولی برای حل مشكل میان دوكشور باید بریك اساس به توافق می رسیدند 

كه راپور كمیسیون دلتای هلمند چنین اساس را بوجود آورد ولی هیچكس ادعا 

كه این راپور كامالً یك جانبه وبه نفع افغانستان باشد. ادعای ایران نداشت 

مبنی براینكه این راپور به ضرر ایران است، متكی بردالیل علمی نبود بلكه 

ایرانی ها سعی داشتند با زیرسوال بردن راپوركمیسیون بیطرف، سهم بیشری 

مكعب درثانیه از افغانستان بگیرند. ولی پادشاه افغانستان فقط چهار متر 

برحقابهء ایران بعنوان حسن نیت افزده ودر جدول نیز سهمی كه براساس 

حسن نیت داده شد مشخص است. هرزمانی كه افغانستان احساس نماید كه 

ایران دست به اقداماتی حاكی از عدم حسن نیت علیه این كشورمی زند، 

 میتواند سهمیه ایران را  چهار مترمكعب درثانیه كاهش دهد.

اینكه ایران درطول ماههائی كه نیاز به بیشترین آب برای آبیاری در 

حصه آب هیرمند را میگیرد به این معنی است  3/1دوسوی مرز است، تقربیاً 

كه اگر افغانستان خواسته باشد زمین های ساحه هیرمند را از جریان طبیعی 

د بود. آب رودخانه آبیاری نماید قادر به توسعه اراضی تحت كشت نخواه

درحالیكه در این ساحه صدها هزار هكتار زمین بایر وجود دارد و با ازدیاد 

نفوس درین ساحه این مشكل برجسته تر خواهد شد. بنابراین افغانستان درآینده 

مجبور به اعمار بندهای جدید درین منطقه خواهد بود تا با ذخیره کردن آب 
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برای رفع نیازهای نفوس بیشتر سیالب، قادر به گسترش ساحهء تحت زرع 

 روبه تزاید درین ساحه باشد.

این نكته نیز در خور دقت و توجه است كه بند های كجكی و دهله كه 

نیم قرن قبل اعمار گردیده بعلت تراكم رسوبات دیگر ظرفیت سابق را ندارد 

 و ضرورت به اعمار بند های جدید كامالً احساس میشود. 

تابرای از میان برداشتنن مانعی در راه  بهر حال افغانستان مجبور بود

گسترش روابط حسنه باهمسایه غربی خویش بهائی بپردازد. زیرا كشور های 

همسایه از چنین داد و ستد ها ناگزیر اند اما اینكه ادعا شد بر اساس این 

معاهده سهم ایران یك هشتم حصهء آب هلمند است نیز درست نیست زیرا 

بیاری نیاز به  آب است بیشتر از مقدار آبی را می ایران درزمانیكه برای آ

 گیرد كه قرار حكمیت مك ماهون به این كشور تعلق می گرفت.

اماچنین بنظر می رسد كه ایران هنوز هم از آنچه كه بدست آورده 

هـ ش از طرف موسسه چاپ  1371راضی نیست. دركتابی كه درسال 

اختالف دولتین ایران وانتشارات وزارت خارجهء ایران تحت عنوان ) 

وافغانستان درمورد رود هیرمند( به نشر رسید، گذشته از اینكه ادعا های 

ارضی ناروائی نیز مطرح شد، امضای قرار داد هلمند )گذشتی بزرگ از 

 جانب ایران( عنوان گردیده. درین كتاب تحت عنوان )حكمیت دلتا( آمده است:

اهداف سیاسی  درخصوص چگونگی ویكطرفه بودن ودخالت»....

هیرمند، دربخش مربوط به ارزیابی كمیسیون دلتا  –انگلستان در حكمیت دلتا 

به اشباع اشاره شده است و اما غرض از آنچه به طور اجمال درمورد شرایط 

انعقاد وبطالن قرارداد ها وحكمیت ها در این بخش وفصول قبلی مقاله به آنها 

عات عمیق تری ازجانب پرداخته شده است. پیگیری، بررسی ومطال

كارشناسان و متخصصان امربه منظور بهره برداری در طرح مجدد 

موضوع، جهت احقاق حقوق حقهء كشورمان می باشد. از آنجائی كه جریان 

امر وحتی آخرین قرار داد منعقد شده به نفع دولت افغانستان وگذشتی بزرگ 

جدید افغانستان از جانب ایران بوده است، بعید بنظر میرسد كه حكومت 

 درصدد طرح این موضوع برآید.

بنابر مراتب فوق وباتوجه به كشمكش های داخلی وبین الملی افغانستان 

واوضاع منطقه، جو بین المللی وموقعیت  بسیار مناسب كشورمان، شرایط 
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مناسبی را برای طرح مجدد موضوع حقابهء ایران از هیرمند فراهم آورد. 

ت مقتضی معمول گردد.بسیار بجاست كه اقداما
 

"
1

 

 

 

 :)هیرمند(لمندیمکثی بر معاهده آب ه

 

 
 هیلمند درپشت  بندکجکی 

 

من به عنوان يک سيستانی )اهل  نيمروز( که رنج مردمان محل را در 

)سيالبها( ديده ام، يکی از عالقمندان حل عادالنه خشکسالی ها وترسالی ها

آب هلمند با جانب  ايران بودم واستم، ولی وقتی که متن معاهده را مطالعه 

کردم برخی مواد آن به نظرم به ضرر منافع ملی معلوم می شود. بگونه 

 مثال:

درماه فبرورى =دلو)اسفند( که ضرورت به آب برای کشت در نيمروز به -1

هزار ايکرفيت آب  2۰۸ود ميرسد، مطابق معاهده اخير از جمله خ  اوج 

مترمکعب آب (  ۷۸ايکرفيت آب) 162۹۸۰هلمند، براى ايران  رودخانه 

ايکرفيت آب  4452۰افغانستان صرف  درنظر گرفته شده است، وبراى 

که ماه دلو  مترمکعب آب(. يعنى درمهمترين فصل زراعت وآبيارى 22)

                                                 
1

 2010سال  –بخش هفتم  -تان وایرانافغانسوحید مژده،روابط سیاسی  افغان جرمن آنالین،  - - 
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چند آبى درنظر گرفته شده که در بند کهک وارد  سهاست، براى ايران 

معاهده   وتنظيم مواد اين  ثک نکنيم که هيئت افغانى هنگام بحاگر ش ميگردد.

از جانب ايران تطميع شده باشند، اين بى توجهى وبى مباالتى نسبت به 

 حقوق طبيعى وثروت ملى کشور را چگونه ميشود توجيه وتفسير نمود؟. 

ه نقض حاکميت ملی پنداشته ميشود، اينست که نکته مهمی ک   -2

تقسيم آب ميان ايران ( 1۹۷۳)مارچ 1۳51حوت  22برمبناى معاهده 

آب وارده در مرز  وافغانستان به ايران حق داده شده تا هر وقتى که برميزان  

باشد،  مرزى اعتراض داشته  52و 51مشترک يعنى در محل پايه هاى 

براى  يوست معاهده( ماموران خود را )برطبق پروتوکول شماره يک پ

کيلومتر ۷۰۰ -۶۰۰کنترول مقدار آب رودخانه هيلمند در منطقه دهراود، 

باال تر از دلتاى هيرمند، درمرکز افغانستان مورد تفتيش و کنترول خود 

بدهند و بعد از بررسى و برآورد ميزان آب در دستگاه آبشناسى  قرار 

مقامات دولت متبوع خود ارائه کنند.  مقدار آب را به دهراود، گزارش 

درحالی که به افغانستان دراين معاهده چنين حقی داده نشده تا ساحه 

کشاورزی سيستان را ازشعب رودخانه هيلمند مالحظه کند و درصورتی که 

آب هلمند به واليت ديگری انتقال داده شده باشد ويا درچاه نيمه ها ذخيره 

هامون گرديده باشد، به دولت خود گزارش  شده ومانع رسيدن به تالبهای

بدهد. اين موضوع پس ازامضای معاهده اب هلمند از سوی ناظران سياسی 

افغان ناقض تماميت ارضی کشور ارزيابی شد و برضد آن مظاهرات 

من فکر نميکنم که تمام مخالفان ومنتقدان امضای قرارداد  وسيعی براه افتاد.

ند و خدا ه اچپ يا راست سياسی بود آب هلمند، منسوب به جريانهای

 ناخواسته همه بد وخرابی افغانستان را ميخواستند؟!  

البته  نقاط قوت اين معاهده اين است که حقابه ايران را مطابق  -۳

گزارش هيئت بيطرف مصب رودهيلمند چنين تعريف کرده است:  1۹۸فقره 

ط جريان هزار ايكرفت )معادل اوس ۵۵۶ضرورت فعليهء آب سيستان »

مترمکعب فی  ۴« حسن نيت»و براساس «. مترمکعب درثانيه( 22ماهوار

ثانيه بر حقابه جانب ايران افزود شده است.و هرزمانی که از جانب ايران 

را خدشه دارسازد، ميتوان اين « حسن نيت»حرکتی بظهور برسد که اين 

 چهارمتر مکعب آب فی ثانيه  را از حقابه ايران کاهش داد.
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ایران » ش تصريح شده است که:1۳۵1حوت  22رمادۀ پنجم معاهده ود -4

هیچگونه ادعائی برآب هلمند )هیرمند( بیشتر از مقادیریكه طبق این معاهده 

شده است، ندارد . حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفالی هلمند  تثبیت

  «ایران هم بتواند قرار گیرد. )هیرمند( میسر هم باشد ومورد استفادۀ

مادۀ دهم معاهده روی اصل " دایمی بودن معاهدده وحداکم بدودن اصدول   -5
برطبق مفاد مااده  آن بر احکام و اصول قبل و بعد خود " تأکید نموده است .

افغانستان و ایران قبول دارند که این معاهده  »شده:فته گدهم معاهده آنجا که 
احکددام ایددن معاهددده  ممثل)بیددانگر( موافقددت کامددل و دایمددی دولتددین میباشددد و

محتویات آن اعتباردارد و تابع هیچ یدک اصدل  دمحض)صرفاٌ( در داخل حدو
طرفين نميتوانناد  «نت( موجود یا آینده نمی باشد.سدسابقه )پر )پرنسیب( یا

باااه معاهااادات وکنوانسااايون هاااای باااين المللااای ديگاااری کاااه مغاااايرآن باشاااد، 
 استنادنموده وتعديل مواد آنراتقاضا نمايند.

 :در حقابه از هیرمندایران فات لتخ

اساس ماده پنجم معاهاده، باا حفاظ حق باه اياران  رافغانستان با وجودی که ب-1
سااالها جنااگ  علااتدارد امااا ب را هلمناادرودخانااه حااق هرنااوع اسااتفاده از آب 

نتوانسته ازين حق خاود طاوری اساتفاده نمايدکاه باعاث کااهش جرياان آب آن 
رعکس اياران باا اساتفاده از جناگ وبحاران ، بيستان ايران شوددريا بسوی س

در افغانسااتان تااا چهارچنااد حقابااه خااود از رودخانااه هلمنااد بهااره گرفتااه اساات. 
گودال مصنوعی بناام "چااه چهار  احداثايران مثالهای زنده اين سوء استفاده 

ميلياون متار  ۹۰۰تاا ۸۰۰معاادل   کاه هرياک حجمای اسات  نيمه "های زابل
]از  آب هلمند)هيرمند( را روز ميليونها مترمکعب هر و  ندداررا مکعب آب( 

 محال هاای غيرمجازتوساط واترپماپ هاا[ ازرودخاناه مشاترک بندکمالخان تا 
باال ميکشاد و درايان چااه نيماه هاا ذخياره ميکناد واز آنهاا بادلخواه در آبيااری 
باغااات و کشااتزارها و مااردم ودامهااا اسااتفاده ميکنااد.  دولاات ايااران چهااارمين 

ميلياااون  ۸2۰را در پهلاااوی چااااه نيماااه هاااای قبلااای باااا ظرفيااات "چااااه نيماااه" 
تکميل نمود، وآب آنرا برای  شهرزاهدان مرکز 2۰۰۴مترمکعب آب درسال  

 استان بلوچستان اختصاص داده است.

 ۸/۵/1۳۹۶]ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی،درگزارش مورخ  

نه هلمند را تا خبرميدهد که ايران  طرح کشيدن دومين لولۀ آب از رودخا

شهرزاهدان روی دست دارد و اين اقدام سبب شکايت ساکنان سيستان نيز 
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میگوید : تمام این آب باید در دریاچه پخش ] اهل سیستان[رضا جهان تیغی  شده است.

شود تا از گرد و خاک موجود در منطقه کاسته شود. نباید آب زابل را به زاهدان انتقال 

 کمبود آب است. [ داد زیرا خود زابل دچار

 
 ازچاه نیمۀ چهارم در نزدیک زابل تصویری

 

ايران از حقابه ای که  به مردم سيستان تعلق دارد وبايد مردم  دولت  -2

يره شده در چاه نيمه های زابل را به بومی از آن مستفيد گردند ، آب ذخ

ديگری می برد و در بدل قيمت به مردم زاهدان مرکز بلوچستان  توزيع شهر

 ميکند. 

وقتی رأی حکميت خود را صادرميکرد،  1۸۷2گولد سميد، درسال -۳

سيستان اصلی وسيستان فرعی تقسيم کرد. اوسيستان  سيستان را بدو قسمت

وهردو را  تان فرعی را حق افغانستان شمردايران وسيسمتعلق به اصلی را

 چنين تعريف ومحدود نمود :

، محدود است از شمال به هامون که آنرا قسمت اول سیستان اصلی»

از نواحی الش وجوين، نيه وبندان مجزا می سازد واز طرف جنوب به طور 

کلی محدود به هامون است وتا محل سه کوهه وبرج علم خان ممتد ميشود. 

شرقی نيز محدود است به شعبۀ عمدۀ رودهيرمند در زيربند  از طرف

 -قسمت دوم یا سیستان فرعی]سيستان[ که در دهنۀ کانال بزرگ واقع است.
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عبارت از ناحيه ايست واقع در ساحل راست رودهيرمند با امتداد يکصد 

 1 .«وبيست ميل انگليسی 

ز منابع معتبر بنابر  تعريفی که درحکميت گولدسميد قيد شده وما آنرا ا

تاريخی ايران انعکاس داديم، زاهدان مرکزبلوچستان ايران، جزء سيستان به 

حساب نمی آيد، زيرا بلوچستان واقع در جنوب سيستان از قديم االيام 

بوده وتمام جغرافيا نگاران کالسيک « گدروزيا»سرزمين شناخته شده بنام 

يا واقع در جنوب سيستان وازجمله استرابو از موقعيت وحدود آن بنام گدروز

يادکرده اند. پس يکجا ساختن ايالت بلوچستان با سيستان درسال های بعد از 

حکميت گولدسميد وماکماهون صورت گرفته است که يک نيرنگ سياسی 

برای استفاده غيرمجاز از آب هيرمند وانتقال آن به مرکز يک واليت 

افغانستان  صورت، دولت . دراين  است ديگر،بدون موافقت دولت افغانستان

کامالً حق خواهد داشت تا براين خالف کاری دولت ايران از مفاد معاهده 

اعتراض نمايد و برطبق ماده پنجم معاهده مذکور برمقدار آبي که به نام 

مترمکعب [ به جانب ايران داده ميشود، تجديد نظر کند ويا آن ۴حسن نيت]

 د. به ايران بفروش برسان را دربدل قيمت  

با يک حساب سرانگشتی ميتوان دريافت که افغانستان به ايران عالوه 

حقابه ]براساس نظر کميسيون بيطرف مصب رود هلمند در  مترمکعب   22بر

چهارمتر مکعب آب به  سايقه حسن نيت وبرادری ، از  هرثانيه  ، در[1۹۵۰

ب مقدارآبی که از روی حسن نيت به جان رودخانه هلمند بخشش ميدهد. 

مترمکعب ودر يک شبانه  2۴۰  ايران تحويل داده ميشود، در يک دقيقه 

 12۶، 1۴۴، ۰۰۰روز )   ۳۶۵مترمکعب( ودريک سال  ۳۴۵/ ۶۰۰روز)

تا  1۹۷2قرارداد در سال بعد از امضای اين  ۴۵مترمکعب ( و درمدت 

ميگردد که مفت  متر مکعب آب(  ۵، ۶۶۷، ۰۰۰،۳2۸،مجموعاً )2۰1۷لسا

آب يک  يران داده ميشود. بنابرين اگر قيمت يک متر مکعب ورايگان به ا

                                                 

1
، ص ۷ببعد،ج ۷35، ص3میالدی، ج 19محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن - 

199۷. 
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مليون   ۶۶۷ميليارد ونج دالرمحاسبه شود، درحقيقت ايران تا کنون به ميزان پ

هزار دالر آب از افغانستان  به عنوان حسن نيت وبرادری  برده  ۳2۸و

آيا ايران حاضرخواهد بود تا از آن همه ثروت  طبيعی فراوان نفت   است. 

 د به کشورما  يک ملی متر نفت فی ساعت مجانی  بدهد؟ هرگز!خو
 

زيرعنوان  «روابط سیاسی ایران با افغانستانتاریخ  »کتابوحيد مژده در -4

ازمجموعهء راپور های چندين  »تخلفات ايران از معاهده آب هلمند مينوسد:

م راپوری توحيد گرديد كه تخلفات ايران از 1۹۸4ش/ 1۳6۳ساله در سال 

ار داد هلمند را كه صدمات بزرگی به افغانستان وارد نموده است، توضيح قر

می كند. درراپور آمده است:براساس مشاهدات هايدرولوژيكی واليت های 

سال گذشته از ذخيرهء بند  2۷هلمند ونيمروز، مقدار جريان آب درطول 

كجكی باالی دريای هلمند در دستگاه پيمايش آب دهراود بصورت اوسط 

( 6/41( مترمكعب فی ثانيه، باالتر از ذخيرهء بند ارغنداب) ۰/1۷6)

مترمكعب فی ثانيه بوده و اوسط جريان آب درين مدت در دستگاه پيمايش 

آب در )خوابگاه( كه آغاز مرز ايران با  افغانستان در رود هلمند است، 

( مترمكعب درثانيـه 2/۷6( متر مكعب فی ثانيه و در "شيله چرخ" )۰/14۰)

(  6۳=  ۰/14۰ -2/۷6ــوده است. تفاوت آب اين دو استيشن يعنی )ب

مترمكعب درثانيه است كه مقدار مصرف ايران از آب هلمند را نشان ميدهد 

و اين رقم تقريباً سه چند مقدار آبی است كه در قرار داد هلمند حق بهء ايران 

آب  سال گذشته سه برابر سهم خود از 2۷شناخته شده و ايران در طول 

 1 «هلمند استفاده كرده است.

وزيرانرژی وآب اسماعيل خان] که مدافع منافع ايران درافغانستان  -5

در جلسۀ توضيحی ولسی جرگه در مورد  2۰1۰ماه می  2۰است[، روز 

برطبق  ايران  :نيمروز، لب به شکايت گشود وگفت اعمار بندکمال خان در 

فی ثانيه حقابه دارد، ولی  مترمکعب 2۶تقسيم آب هلمند،  1۳۵1معاهده 

پمپ استيشن اب  برهلمند از محل بندکمالخان تابند  ۷۵اکنون بانصب  

تخمين يکصدمتر مکعب آب در ثانيه می برد که خالف معاهدۀ  خوابگاه 

های بين المللی است.)تلويزيون آريانای بيات شام  مذکور وتمام نورم 

2۰/۵/2۰1۰) 

                                                 
1
 ،تحت عنوان تخلفات ایران19۷۸تا 1-1901روابط سیاسی ایران با افغانستان از تاریخ  وحیدمژده،- 
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مند از زمان امضای معاهده تا بحال ساه هلآبی روددر حوزه مردم نفوس  -6

ماردم خاود حاق دارد تاا برابر شده و افغانستان بخاطر تأمين نيازهاای حيااتی 

بهاااره رودخاناااه در قالاااب برناماااه هاااای درازمااادت و کوتااااه مااادت از آب آن 

چناان  دچاار کشامکش منطقاه يای   1۳۵۷اماا باا کودتاای ثاور برداری نماياد.

که نتوانست جلو اضافه طلبای هاای اياران  گرديدوگروه های شورشی داخلی 

وپاکستان را بگيرد. در دوران رياست جمهوری حامدکرزی برای اولين باار 

» مهاار رشااوت گيااری برپيشااانی رئاايس جمهااور افغانسااتان زده شااد وکاارزی 

بدددون خجالددت از ملددت وتدداریو ایددن کشددور، بدده گددرفتن ایددن رشددوت اعتددراف 

ن "شهامت ؟ ضدد شدرافت وعدزت و سازمان ملل متحد هم بخاطر ای« کرد؟!

افغانی او" درگرفتن خریطه های رشوت از سدفارت ایدران، مقدام درجده دوم 

 فساد در جهان را به نام نامی حامدکرز ی ثبت کرد. 

دادن خريط های دالراز سوی ايران به اقای کرزی، بخاطر چپن 

يش پ سبزش داده نميشد، بلکه در بدل بردن آب اضافه  از رودخانه هلمند و

آوردن نشانه های سرحدی برای ضميمه کردن بخش های از خاک افغانستان 

به ايران وهمچنان فعاليت روزنامه ها وتلويزيونها ومطبوعات واشخاص 

 وابسته به استخبارات دولت ايران از تريبونهای افغانستان نيزبود. 
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 «رحمت آریا»گرامی  مترجمتذکری در بارۀ این کتاب وتشکری از 

 

که  ،میخواهم از مترجم چیره دست افغان جناب رحمت آریا سپاسگزاری کنم

صفحه ئی(  6000با وجود تکالیف صحی، ترجمه کتاب قطور)شش جلدی=

 امریکائی را تحت عنوانمعروف مک، افغانستان شناس پروفیسردبلیو آد

بدوش گرفته اند وتا کنون توانسته « دافغانستان سیاسی او تاریخی ژورنال»

در بارۀ افغانستان را  (انسایکلوپیدیای)اند پنج جلد از این گنجینۀ مهم اطالعات

ین  با قلم توانای خود بزبان پشتو ترجمه واز طریق پورتال افغان جرمن آنال

 ،دراخیتار هموطنان قرار بدهند. من جلد دوم این کتاب را که به والیت فراه

در پورتال افغان جرمن آنالین، وبشمول نیمروز وهلمند اختصاص یافته]

از به نشر رسیده است[  "دافغانستان سیاسی او تاریخی ژورنال" زیرعنوان

ام و آن را برای مطالب آن را پسندیده بیشترین و مخواندرا  89تا  34قسمت 

کسانی که بدنبال آگاهی از اوضاع سیاسی واقتصادی وجامعه شناسی 

ومناسبات زمینداری در کشور میگردند، یک منبع بسیارمعتبر وقابل اعتماد 

 میدانم. 

اگراطالعاتی را که در بارۀ حوزۀ جنوب غرب کشور )فراه ،نیمروز ،هلمند( 

یی برای پنج جلد دیگر بشمار شرح داده شده است، نمونه دراین جلد دوم 

آورم،میتوانم بگویم که در آن اوضاع جغرافیائی وتاریخی واقتصادی وسیاسی 

وجامعه شناسی والیات فراه ونیمروز وهلمند رابا اقوام وطوایف وسکونتگاه 

واراضی زیر کشت وبدون  انومالدار اندهقان مالکان زمین وها و دهات و 

اریزها ودیگرمنابع آبیاری وسیستم کشت و ساحات علفچر و رودها وک

ازهر والیات ،هر ولسوالی ، هرده کشتمندی ونوعیت تولیدات کشاورزی 

شیوه های سنتی تولید وملکیتهای هر خان وملک وارباب را با وهرروستا 

وتوزیع محصوالت کشاورزی میان ارباب ودهقان با دقت شرح کرده است و 

بع دولتی وراپورها وگزارش های  احصائیه های دقیقی با استفاده از منا

سیاحان بشمول راپورهای جواسیس استخباراتی انگلیس که درطول قرن 

نزدهم ونیمه اول قرن بیستم جمع آوری شده  و در ژورنال ها ومجالت مهم 

 یافته بودند،ارایه کرده است. تشارنظامی واستخباراتی انگلیس ان
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وحوزۀ جنوب غرب کشور مترجم گرامی در آغاز جلد دوم که به  فراه 

ژورنال افغانستان که دراصل بمنظور اهداف :» اختصاص یافته است میگوید 

رسمی مخفی چاپ شده بود ، اکنون با اضافات وتصحیحات جدید به اجازۀ 

دفتر ملکۀ انگلستان بچاپ رسیده است. چاپ جدید اطالعات  کنترولرئیس 

کمیل شده بود با خود دارد. ت191۴مخفی سابقه در بارۀ افغانستان را که در 

دراین چاپ اصالحات ونقشه ها واضافات تازه ومطالب قابل توجه دیگر 

جمع آوری شده 1970وراپورها و پیشرفت های را درخود دارد که تا سال 

 «اند.

تهيه کردن اين همه مطالب ارزشمند دربارۀ کشور ما برای هيچ يک از  

ه است، واما اين دانشمند امريکائی محققان وتاريخ نگاران افغان ميسر نبود

درطول حيات خود با تالش های پيگير وهمکاريهای مالی ومعنوی موسسات 

علمی کشورهای امريکا وانگليس واتريش توانسته است چنين اثر بسيارمهم 

تاريخی، جغرافيايی، اقتصادی، سياسی وجالب تراز همه مناسبات زمينداری  

تکميل وبجامعه ما تقديم  کند. جای دارد تا  وبيستم را 1۹درافغانستان قرن 

 از اين دانشمند فقيد اظهار امتنان وسپاسگزاری کنيم.

من مندرجات جلد دوم کتاب را که از روی الفبای انگليسی تنظيم شده، 

به سه قسمت تقسيم کردم وبعد ومترجم درمقدمه خود آنرا توضيح داده است، 

ئی بيرون کشيدم ودر زيرنام هرواليت را از رديف الفبامهم مطالب 

عالقۀ خود واليت يا ولسوالی مورد دربارۀهرواليت قرار دادم تا خواننده 

برای جلوگيری ازحجم کتاب . رسی داشته باشددست یتر براطالعات کامل

ياشامل  لغات واصطالحات  را که درحد يک آدرس بود مطالب کم اهميت

که مولف اشتباه شنيده و  را ی محلی. برخی نامها محلی بود، حذف کردم

ضبط کرده  ومترجم مجبور به پيروی از اصل امانت داری  آنها را مطابق 

ضبط مولف ترجمه نموده است، اصالح کردم وبه مترجم نيز ليست نامهای 

 صحيح را فرستادم که مورد قبول شان قرارگرفت. 

 ر آن واقوام ساکن دولسوالی ها ووالیت هلمند ون ژورنال،  در بارۀ یدرا

نقاط منابع ابیاری  وتولیدات زراعتی وصنایع دستی ومناطق زراعتی و

 :امده است  ی ذیلمطالب مهم وقابل دانستنآن وستراتیژیک تاریخی 
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 سریزه
 

د افغانستان د تأریخي او سیاسي ژورنال دویم ټوک، د افغانستان په سویل کې 

ۀ د یوچې هم  د فراه، نیمروز او هلمند والیتونو سیمې تر پوښښ الندې نیسي

 عادي سړي او هم د پوهانو لپاره تخصصي معلومات وړاندې کوي؛

ۀ ـري دا معلومات  په نورو ریفرنسي سرچینو کې نــدافغانستان په هکله   ډې

 سته. 

اوسنی ژورنال چې د یوې پـېـړۍ د جمعي څـېـړنو پایله ده د افغانستان د 

مطالعاتو لپاره به یو نوی بنسټ رامنځته کړي. د افغانستان د مطالعاتو د هرې 

ې ساحې پوهان به د افغانستان د سویلي برخې د تخصصي څـېـړنو په برخې ک

دا معلومات د پیل او د خوځښت لومړني او حتمي معلومات وگڼي. او هغوی 

چې په افغانستان کې غیر تخصصی لیوالتیا لري دا گزیتر یا ژورنال به د یوې 

ځانگړې سیمې او د جغرافیوي اشکالو د موندلو لپاره گټور ومومي او د 

ات تر السه تأریخي سیاسي او جغرافیوي خصوصیاتو په هکله به داسي معلوم

 کړي  چې له بډایو پس منظر لرونکي موادو سره مل دي.

اوسنی ژورنال د هغو موادو پر بنسټ جوړ سوی چې د برتانوي هند دولت، 

ـې د نولسمې پـېـړۍ له پـیـله راټول کړي دي. د ئجواسیسو او ایجنټانو 

امپریالیزم د پرمختگ په عصر کې افغانستان "هندوستان ته د ننوتلو د 

مهم ټکي واوښت او هم د برتانوي او روسي سترواکیو تر ۀ وازې" په یودر

منځ د منازعې او مشاجرې په ټکي بدل سو. له همدې کبله دا د تعجب خبره 

ده چې د برتانوي هند بیالبیلو دولتي څانگو خپلې هر ډول هڅې په دې ۀ نـ

، موخې پراخه کړي چې ددې هـېـواد د توپوگرافۍ، قومي جوړښت، اقلیم

اقتصاد او کورنیو سیاستونو په هکله هر ډول ممکنه معلومات راټول کړي. له 

ـې پوځي مالحظات ول پیل او ئدې کبله ددغو هڅو لړۍ چې اصلي موخه 

ـې پراخه سوه او دا لړۍ به دم پر دم تازه کـېـدله او نقشې ورڅخه ئلمنه 

دافو لپاره نور ترالسه سوې، او هم لویدیځو او افغان پوهانو د غیر سیاسي اه
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ـې دومره جامع او مفصل ئمعلومات راټول کړل او د افغانستان په هکله 

 ـې وموند. ئمعلومات تولید کړل چې د ریفرینس د ځالگۍ یا شبکې ارزښت 

 جوړښت او وسعت

په دې ژورنال کې مو باید دوه فکتورونه څرگند کړي وای یعنی د کار 

ی. لومړي سر کې باید دوه ـې د پراخوالي څومره والئجوړښت او بل 

پرېـکړې سوې وای: د اوسني اثر جوړښت ماهیتاً هماغه جوړښت دی چې د 

برتانوي مخفي گزیتر په لومړیو کې درلود خو په دې کې یوازې یوه استثناء 

ده چې پر هماغه کار باندې موږ اصالحات ورزیات کړي دي، نظر ثاني مو 

رباندې مو تر ټولو عالي او تر دې ورباندې کړی او پراختیا مو ورکړې ده. و

عربي الفبا باندې  –دمه نوې جوړې سوې نقشې مو ورزیاتې کړي او پاړسو 

مو د راغلو نومونو او اعالمو فهرست یا اندکس ورزیات کړی دی. د ژورنال 

د وسعت په هکله موږ ته اړینه سوه چې پرېـکړه وکړو : موږ ته دا ممکنه وه 

نومونو لیست چې افغان کارتوگرافیک انستیتیوت چې د ټولو هغو جغرافیوي 

جوړ کړی او ور سره موجود دی پر دې کار باندې ورزیات کړو؛ خو په دې 

ـې له اقتصادي ئکار سره د ژورنال لمنه دومره ډېـره پراخـېـدله چې چاپ 

له دې کبله مو اړینه وبلله چې ددې کار لمنه په دې ډول ۀ. اړخه ناشونی کاو

چې ددې ژورنال هیڅ ډول معلومات چې اصالحاتو ته اړتیا  رامحدوده کړو

 سي. ۀ هم لري حذف نـ

 

د لوستونکي پام به دې ټکي ته راواوړي چې په دې ټوک کې ډېـري نومونه 

ټکي په ټکي کټ مټ هماغسې راوړل شوي چې بیالبیلو سرچینو لیکلي دي. 

نالوژیو یا دا په دې منتجه سوه چې موږ گډې وډې یا څو ډوله بڼې د ترمی

مصطلحاتو ولرو، دې خبرې زموږ کار ال نور هم سخت او کړکچین کړ چې 

موږ په دې ټوک کې د نقشو په گډون ټول راوړل سوي نومونه په انگلیسي 

کې د هغوی د لیکلو او تلفظ کولو لپاره د الفبا له بیالبیلو سیستیمونو څخه کار 

او څو نورو ژبو او لهجو واخلو. دلته موږ له عربي، تورکي، فارسي، پښتو 

ۀ سیستم څخه کار نـۀ ـې له یوئسره مخامخ یو چې د لیکلو تلفظي بڼې لپاره 

عربي خطي نسخ د انگلیسي لنډ واولونه او د  –سو اخیستالی. د پاړسو 

ښیي. د عامو نومونو د لیکنې ۀ د جوړښت په شان گرامري بڼې نـ« اضافت»
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لویدیځي سرچینې له یو بل سره ۀ و نـافغان اۀ په ډول باندې ځیني وختونه نـ

همغږي لري. افغان سرچینې په خپلو هجایي لیکنو کې د سیمه ییز او یا 

محاورتي تلفظ له کبله سره له دې چې د لیکلو درست او صحیح هجایي ادبي 

دي. مؤلف احساس ۀ سیستم هم لري بیا هم ډېـریو وختونو کې سره همغږي نـ

ې د هجایي لیکلو لپاره خپل سیستم په دې موخې دی چۀ کار نـۀ کوي چې دا دد

ً بې نظمه حالت ته  تحمیل کړي چې گڼې نظم او معیاري توب داسې تقریبا

راوړي. دا یوازې د افغانستان د علومو د اکاډیمۍ کار دی. په دې ډول سره 

انگلیسي ته د نومونو د هجا کولو او ایندکس کولو ستونزه تر ډېره ممکنه او 

ه حل سو : یعنې : مصطلحات هماغسې چې په غیر تخنیکي عملي شکل سر

ادبیاتو کې ښکاري او ویل کـېـږي ولیکل سول؛ یعنې هماغسې چې اخبارونه 

او په عام ډول علمي نشراتو لیکلي دي. که د لیکلو هجایي بڼه عادي 

وي نو د دقیقې هجایي بڼې د لیکلو ۀ لوستونکي ته په آسانۍ د پیژندلو وړ نـ

و د الفبا په سیستم ورته په پای کې برابر کړي دي او د هر نوم لپاره مثالونو م

عربي لیکنیزه بڼه  –عربي بڼه هم لیکل سوې ده. د پاړسو  –د هغوی پاړسو 

په ایندکس کې لوستونکي ته دا آسانتیا په الس ورکوي چې په افغان سرچینو 

وکوالی سول د کې په هماغه بڼه لیکل سوی نوم دلته ومومي. له دې کبله موږ 

ـې غوښتله او د ئهغو علماوو قناعت هم تر السه کړو چې د لیکنې دقیقه بڼه 

پیچلي سیستم کې مو داسې الره ونیوله چې ۀ نومونو د هجاکولو په داسې یو

 سي. ۀ عادي لوستونکی ورسره اللهانده نـ

دلته پر دې هم باید تأکید وسي چې په دې ژورنال کې ورکړل سوي 

اردیناتونه او واټنونه ځیـنو ځایونو کې یوازې په تقریبي ډول جغرافیوي کو

ـې دا ده چې لوستونکی وکوالی سي یو نوم ئورکړل سوي او یوازینۍ موخه 

په نقشه کې ومومي. ما ته وویل سول چې د واټن او وزن په هکله میتریک 

مو دا  سیستم په پام کې ونیسم. د برتانوي  وزن او واټن ټاکنې معیار ته په کتلو

کار په سختۍ سره کوالی سوای. د افغانستان د وزن او واټن معیار ډېـر 

ـې یو بل ته ورته دي خوا ئپیچلی دی : د واټن داسې واحدونه سته چې نومونه 

دی چې هماغه یو واټن دې وي. ددې لپاره موږ ۀ دا ورته والی په دې معنی نـ

جدول وړاندې کړو چې د  ته تر ټولو ساده الره دا وه چې لوستونکو ته هغه



   273                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

ـې لوستونکی ئواټن او د وزن د تبدیلولو یو جدول وړاندې کړو او له مخې 

 ـې په خپله محاسبه کړي. ئکوالی سي خپله 

 

 لویدیځ واحدونه

 اوږده والی واټن

 اینچ 1 میلی متر 2،۵۴ سانتی متر 1 اینچ 0،39۵

 فوټ 1 متر 0،30۴8 ا متر فیټ 3،281

 یارډ 1 متر 0،91۴۴  یارډ 1،09۴  

 فرالنگ 1 متر 210،1۶8 کیلومتر 1 فیټ ۴،971

  3۴۴  .1،۶09 

 متر

 مایل 1

  

 ساحه 

سانتي متر  1 فوټ انچ 0. 1۵۵

 مربع

سانتي  ۶. ۴۵1۶

 متر مربع

 انچ مربع 1

فیټ  10.  7۶39

 مربع

متر  0.  092903 متر مربع 1

 مربع

 فوټ مربع 1

یارډ  1.  19۵99

 مربع

تر م 0.  83۶13 

 مربع

 یارډ مربع 1

 0.  ۴0۴۶8۶ هکتار 1 ایکره 2.  ۴711

 هکتار

 ایکر 1

مایل  0.  38۶1

 مربع

کیلومتر  2. ۵90 کیلومتر مربع 1

 مربع

 مایل مربع 1

 

 اوزان

03۵27۴  .0 

 اَونس

 اَونس 1 گرام 28.  3۴9۵ گرام 1

 پَوند  1 0. ۴۵3۵92۴ کیلوگرام 1 پَونده 2. 20۴۶2
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 کیلوگرام

 1 .  01۶0۵ میتریک ټن 1 ټن 0. 98۴2

 میتریک ټن

 ټـن 1

 

 د تودوخې  درجات

 له فارنهایته سانتي گرید ته 

سانتي 

 گرید

سانتي  فارنهایت

 گرید

سانتي  فارنهایت

 گرید

سانتي  فارنهایت

 گرید

 فارنهایت

1  .

۴1 

10۶ 7  .

21 

71 2 .2 3۶ 2 .

17 - 

1 

7  .

۴1 

107 2 

.22 

72 8 .2 37 7  .

1۶ - 

2 

2  .

۴2 

108 8  .

22 

73 3 .3  38 1  .

1۶ - 

3 

8  .

۴2 

109 3  .

23 

7۴ 9 .3 39 ۶  .

1۵ - 

۴ 

3  .

۴3 

110 9  .

23 

7۵ ۴  .۴ ۴0 0  .

1۵ - 

۵ 

9  .

۴3 

111 ۴  .

2۴ 

7۶ 0  .۵ ۴1 ۴  .

1۴ - 

۶ 

۴  .

۴۴ 

112 0  .

2۵ 

77 ۶  .۵ ۴2 9  .

13 - 

7 

0 

.۴۵ 

113 ۶  .

2۵ 

78 1 .۶ ۴3 3  .

13 - 

8  

۶  .

۴۵ 

11۴ 1  .

2۶ 

79 7  .۶ ۴۴ 8  .

12 - 

9 

1  .

۴۶ 

11۵ 7  .

2۶ 

80 2  .7 ۴۵ 2  .

12 - 

10 



   275                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

7  .

۴۶ 

11۶ 2  .

27 

81 8  .7 ۴۶ 7 

.11 - 

11 

2  .

۴7 

117 8  .

27 

82 3  .8 ۴7 1 

.11 - 

12 

8  .

۴7 

118 3  .

28 

83 9  .8 ۴8 ۶  .

10 - 

13 

3  .

۴8 

119 9  .

28 

8۴ ۴  .9 ۴9 0  .

10 - 

1۴ 

9  .

۴8 

120 ۴  .

29 

8۵ 0  .

10 

۵0 ۴  .9 

- 

1۵ 

۴  .

۴9 

121 0  .

30 

8۶ ۶  .

10 

۵1 9  .8 

- 

1۶ 

0  .

۵0 

122 ۶  .

30 

87 1 

.11 

۵2 3  .8 

- 

17 

۶  .

۵0 

123 1  .

31 

88 7  .

11 

۵3 8  .7 

- 

18 

1  .

۵1 

12۴ 7  .

31 

89 2  .

12 

۵۴ 2  .7 

- 

19 

7  .

۵1 

12۵ 2  .

32 

90 8  .

12 

۵۵ 7  .۶ 

- 

20 

2  .

۵2 

12۶ 8  .

32 

91 3  .

13 

۵۶ 1  .۶ 

- 

21 

8  .

۵2 

127 3  .

33 

92 9  .

13 

۵7 ۶  .۵ 

- 

22 

3  .

۵3 

128 9  .

33 

93 ۴  .

1۴ 

۵8 0  .۵ 

- 

23 

9  .

۵3 

129 ۴  .

3۴ 

9۴ 0  .

1۵ 

۵9 ۴  .۴ 

- 

2۴ 



   276                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

۴  .

۵۴ 

130 0  .

3۵ 

9۵ ۶  .

1۵ 

۶0 9  .3 

- 

2۵ 

0  .

۵۵ 

131 ۶  .

3۵ 

9۶ 1  .

1۶ 

۶1 3  .3 

- 

2۶ 

۶ 

.۵۵ 

132 1  .

3۶ 

97 7  .

1۶ 

۶2 8  .2 

-  

27 

1  .

۵۶ 

133 7  .

3۶ 

98 2  .

17 

۶3 2  .2 

- 

28 

7  .

۵۶ 

13۴ 2  .

37 

99  8  .

17 

۶۴ 7  .1 

- 

29 

2  .

۵7 

13۵ 8  .

37 

100 3  .

18 

۶۵ 1  .1 

- 

30 

8  .

۵7 

13۶ 3  .

38 

101 9  .

18 

۶۶ ۶  .0 

- 

31 

3  .

۵8 

1 37 9  .

38 

102 ۴  .

19 

۶7 0 32 

  ۴  .

39 

103 0  .

20 

۶8 ۶  .0 33 

  0  .

۴0 

10۴ ۶  .

20 

۶9 1 .1 3۴ 

  ۶  .

۴0 

10۵ 1  .

21 

70 7  .1 3۵ 

 

 افغان واحدونه : مساحت

 متر  1.  0 ۶۵ گِز شاه )کابل یارډ( 1

 متر 0. 0 ۶۶ گِز شاه ۀ ِگرِ  1

 متر 0.   838 گِز معمار )د معمار یارډ( 1

 متر 0.  73۶ گِز جریب )ځمکه(1
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 متره ۴۴.  183 )یوه خوا( جریب 1

 متره 9.  879 بِسوه ) یوه خوا(1

 متره 2.  209 بِسواسه )یوه خوا( 1

 

 اوزان :

  گرام 0.  19 نخود  1

  گرام ۴.  ۴ مثقال 1

  گرام 110.  ۴ خورد 1

  گرام ۴۴1.  ۶ پاو 1

 کیلو گرام 1.  77 گرام1،7۶۶.  ۴ چارک 1

 لو گرامکی 7.  07 گرام 7،0۶۶.  0 سیر 1

 کیلوگرام ۵۶۵.  28 گرام ۵۶۵،280.  0 خروار 1

  مثقاله 1 نخود 2۴

  سیر 1 مثقاله  30

 پونده( 13پونده، که غنم وي  12من ) 1 سیر ۴0

  پونده( 1200خروار ) 1 منه 100

 همدا شان وگورئ چخانسور : د اوزانو او مساحت په هکله

تر عناوینو الندې د اوبو د لوستونکي به د چخانسور، الش جوین او خاش 

ۀ ویش په اړوند او همدا شان د کرنې د ډولونو او فعالیتونو په باب په زړ

پورې معلومات تر السه کړي او په ضمیمه کې به په څارویو او انسانانو کې 

د خپرو یا شایع ناروغیو په هکله معلومات په هغو یو شمــېــر سیمو کې 

د برتانیې د څو ځله حضور په ترڅ کې  وړاندې سي چې په افغانستان کې

 لیدل شوي دي. 

د هغو نومونو تر څنگ چې ستوري د نښې په ډول ایښودل سوي دي په دې 

ز 1973معنی دي چې دا ددغو راټولو سویو نومونو په هکله معلومات تر 

پورې تازه سوي دي؛ او هغه کرښې چې په ریونده یا آیتالیک ډول ښودل 

باندې یا د اوسنیو سرچینو پر ۀ نامـۀ ي چې په هماغـسوي دي په دې معنی د

بنسټ  نوي معلومات ورزیات سوي یا اصالح سوي دي.په پاې کې نور 
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ز کال پورې بشپړه سوې ده، 191۴ـې تر ئنومونه  هماغه دي چې شرحه 

دلته استثناء هماغه ده چې وویل سوه او په متن کې دننه ورته نغوته یا اشاره 

ې سره سره ټول مخکیني معلومات بیا هم له سره له څو سوې ده. خو له د

سرچینو سره بیا بیا پرتله سوي دي او تر شونې یا ممکنه حده پورې تصدیق 

 سوي دي. 

ـیې له هغو ئددې ژورنال د تصحیحاتي کار په لړ کې کاَرول سوې احصا

سرچینو څخه اخیستل سوي دي چې په دې وروستیو کې چاپ سوي دي. دا 

ږ ته د مقایسې د یوې وسیلې په توگه راکړل سوې چې نوموړي سرچینې مو

ـیوي معلومات د بیالبیلو تیرو مهالونو له معلوماتو سره پرتله کړو؛ او ئاحصا

باید د یوې مطلقې ډاډمنې سرچینې په توگه وگڼل ۀ ـیوي معلومات نـئدا احصا

ـېـل ـیوي معلومات اکثریت وختونه د نومونو بـېـالبئسي ځکه افغان احصا

 ډولونه ښیي او ددې بـېـالبـېـلوالي شمـېـر هم د پام وړ دی. 

موږ ددې هـېـواد د شرحې لپاره یوه هڅه وکړه چې دا هـېـواد په دې ډول 

شرحه کړو چې د تـېـر او اوسمهال لپاره د یوې ډاډمنې ریفرینس سرچنې په 

ټولنو توگه وي. هغه بنسټ چې دې کار ایښی دی اوس کوالی سي د علماوو د 

او نورو هغو کسانو لپاره د کار وړ وي چې په افغانستان کې لـېـوالتیاوې لري 

او دا کار به د افغانستان د یوې معتبرې کاملې شرحې د بشپړولو او راټولو 

 لپاره د خوځښت او پیل ټکی وي. 

 سرچینې :

ـې ئهغو لوستونکو چې ددې ژورنال لومړی ټوک لوستی او کره کتنه 

موږ ته وړاندیز وکړ چې ددې ژورنال د کار سرچینې او د  ورباندې کړې

اثبات مأخذ دې هم وویل سي، دا دواړه کارونه د دې گزیتر د بشپړلو پرمهال 

سوي دي او د هغو  لوستونکو  لپاره هم گټور دی چې په ځانگړې تخصصې 

ساحه کې لیوالتیا لري. څرگنده ده چې دا به ډېر گټور کار وي چې موږ 

و دومره ډېـر ستړی ستومانه او پراخ بیبلوگرافیک مأخذ دلته وکوالی س

ضمیمه کړو خو زه احساس کوم چې دا به زموږ د اوسني کار له مقیاس څخه 

 وینم. ۀ ـې اړتیا نـئډېـر زیات سي او حقیقتاً چې زه 

دلته ومومي چې په نورو کې ۀ لوستونکی به په دغو بیبلوگرافیو کې هغه څـ

دانالد. ن. ویبلر د افغانستان د بیبلوگرافۍ حاشیه لیکنې،  یادې سوې دي لکه د
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 – 19۴۵د ادبیاتو دوه ټوکیز کتاب، چاپ  -او د افغانستان د بیبلوگرافۍ 

کتاب ۀ ِمَسرشمیت او ویلي کراوس لیکلی دی، په دغـ  ز چې اي. الف.19۶7

دي راوړي. ۀ کې جرمني مواد او معاصرې سرچینې راغلي دي چې ویلبر نـ

شان شوروي بیبلیوگرافي هم سته چې ټ. آی. کوختینا لیکلې ده او د :  همدا

بیبلیوگرافیا  افغانستانا
1

یادېـږي او د وارتن گریگورین کتاب دی چې ۀ په نامـ 

پاڼې بیبلیوگرافیک  ۵0د معاصر افغانستان ظهور نومـېـږي او څه دباندې 

 معلومات لري. 

ــر هغو عمده سرچینو خبرې وکړو دلته به همدومره کافي وي چې په یو شمــې

ژورنال د راټولولو او بشپړولو په لړ کې ۀ ـې ددغـئچې له کارونو څخه 

ورڅخه اخځ اخیستل سوی دی. له ژورنال سره د پـېـژندنې د برخې په 

ضمیمه کې به لوستونکي د برتانوي سرچینو او منابعو یو لیست وگورئ لکه 

ـې مشاهیر دي او دوی د ئدوی  د بیلو، بیدولف، مک موهن او یاتي چې

افغانستان د څـېـړنو په برخې کې ډېـر ښکـېـل ول. دوی او نور چې نومونه 

ـې الندې وړاندې کـېـږي هغه برتانویان دي چې په تیرو سلو کلونو کې ئ

افغانستان ته د پوځي مأموریتونو یا د سولناکو مأموریتونو په لړ کې گډون او 

یوې مودې لپاره گډون کړی دی او په دې توگه هغه ـې په څـېـړنو کې د ئیا 

ـې راټول کړي چې دوی تر خپلې وسعې په سیمې کې تر السه ئمعلومات 

کړي دي. ددغو معلوماتو ډېـرۍ برخه هغه مهال چاپ سوې وه چې د 

چا ورته ۀ برتانوي دولت د مخفي چارو د کارولو لپاره وه او یوازې هغـ

رتانوي آرشیفي سرچینو کې ورته د پلټنې السرسی درلودای سوای چې په ب

څرگنده ده چې تل یو شمـېـر ناڅرگندو گمنامو څـېـړونکو ۀ. حق ورکول کـېـد

تر لقب الندې « بومي مخبرانو »په پلټنو کې ونډه اخیستې او ددوی ونډه د 

تصدیق سوې ده. همدا شان هغه سرچینې چې ما موندلي دي او ددې ژورنال 

کولو لپاره راته گټور ښکارېـدل له هغو څخه باید یادونه  د اصالحاتو او تازه

دي ذکر ۀ وکړم، د بیبلیوگرافیو هغه سرچنې په پورتني یاد شوي لیست کې نـ

سوي دا دي : آرتر. او. ِوستفال : په افغانستان کې د ځمکې د سطحې د اوبو 

ز جیولوژیکي سروې. آرتر او. ِوستفال او 19۶9پلټنه، د واشنگټن ډي سي 

                                                 
1
 - T.I. Kukhtina, Bibliografia Afganistana: Literatura na russkom iazyka  
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وي. َجې. لتکوویچ : د افغانستان لپاره د ځمکې د سطحې د اوبو د پلټنې پالن، 

. ویتو َجې لتکوویچ : د افغانستان د ځمکې د 19۶۶واشنگټن ډي. سي. 

 19۶۴سطحې د اوبو د څـېـړنې د پروژې په هکله د سر انجنیرانو فعالیتونه، 

ز : د 1970.  ِجرالډ پ. اوونز، 19۶8ز، واشنگټن ډي. سي، 19۶8 –

کرنیز اقتصادی سروي : د افغانستان د هلمند او ارغنداب دَرې، کابل، 

ـې وو : د ئز؛ دا سروې د آیرا میم. ستیـفن گزارش تازه کوي چې نوم 1971

ز. نون. میم. ِهرمان، 19۶۵هلمند په دَره کې د زراعتي تولید اقتصاد، کابل 

میترولوژیکو ستیشنونو  َجې زیلهارت او پي. الل اندې  : په افغانستان کې له

څخه راټول سوي معلومات
1

. ویوان او دانیل باالند د پاول ال 1971، کابل 

اندې په ملتیا : د افغانستان جغرافیه : نوي معلومات او تازه اقتصادي بدلونونه 

په جغرافیوي معلوماتو کې
2

ز او د افغانستان 1972، دوهمه شمــېــره، 3۶ 

جغرافیه 
3

. پاینده محـمـد ظاهر او سعید  1972ه دوهم. : هماغه شمــېــر

(، 1339ز )19۶1محـمـد یوسف علمي : د افغانستان د معارف تأریخ، کابل 

ز، د  19۶9ز : د پالن وزارت 19۶9ـیه، افغانستان ئاو د معارف احصا

ـیوي ئاحصاۀ ز، مجموعـ1970ـیـې ریاست، د معارف وزارت ئاحصا

 (. 1971) 13۵0ل ، کابۀـیـئوزارت پالن ریاست احصا

کله چې ددې ژورنال لومړی ټوک مطبعې ته ورسید هلته له دوه وو افغان 

ـې : قاموس ئمنابعو څخه د ریفرینس په توگه ذکر سوی وو : یو ۀ عمد

جغرافیای افغانستان وو. دا په څلورو ټوکونو کې په فارسي لیکل سوی 

ـرة المعارف ئدا جغرافیوي ډایرکټري وه چې انجمن آریانا راټوله کړې وه.

کلونو په لړ کې چاپ سوی وو؛ بله  19۶0او  19۵۶چې په کابل کې د 

سرچینه : د افغانستان جغرافیوي قاموس په پښتو ژبې وو. د پښتو جغرافیوي 

قاموس په ډېـر لوی مقیاس په ډېـر زیات کوښښ په پام کې نیول سوی وو او 

چې زما په گومان ۀ ت کاود پښتو لومړیو څلورو ټوکونو ته په کتنې ما قضاو

                                                 
1
 - N. M. Herman, J. Zillhardt, and P. Lalande, Recueil de données des stations 

météorologiques de l'Afghanistan, Kabul, 1971 
2
 - Viviane et Daniel Balland with collaboration of Paul Lalande, "La géographie 

de l'Afghanistan: Données nouvelles et transformations économiques récentes," in 

L'Information Géographique, Paris, xxxvi, No. 2, 1972, 
3
 - La Géographie de l'Afghanistan," ibid., No. 2, 1972 



   281                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

به دداسې قاموس بشپړول ښایي مخکې له خالصـېـدلو په اتو یا لسو ټوکونو 

کې ځای سي. خو دا فرضیه اوس غلطه ثابته سوه، ځکه د توقع خالف، 

ـې په دوه وو ئدداسې کار مؤلفینو خپلې پلټنې پای ته ورسولې او خپل ژورنال 

گه په پام کې نیول سوی جامعیت نازکو ټوکونو کې بشپړ کړ او په دې تو

ـې چې لس ئرسید او د پښتنو د اوسني کار په پرتلې فارسي بڼه ۀ سرته ونـ

 کاله مخکې بشپړه سوې وه جامع ښکاري. 

د افغانستان د سیمه ییزو نقشو په هکله دلته غواړم ووایم چې په افغانستان کې 

و نقشو برعکس، هغه د افغان کارتوگرافیک د انستیتیوت له پلوه د تولید سوی

نقشې چې د برتانوي دولت له پلوه تولید سوي دي هغو ته د برتانیې، پاکستان، 

هندوستان او تر ټولو مهمه د امریکا د متحده ایاالتو په لویو کتابتونونو کې 

السرسی ممکن دی. دا نقشې چې د افغانستان د جي ایس جي ایس
1

په سلسلې  

ه مقیاس دي، او دا هماغه نقشې دي د پ 1:  2۵3،۴۴0کې لیست سوي دي د 

ز کال کې د 19۴0ډېـرو وختونو لپاره تر ټولو ډاډمنې نقشې وې. دا نقشې په 

 200،000ـې ئجرمن ددولت لپاره د نقشو د تولید بنسټ وگرځید چې مقیاس 

وو، دا نقشې هم د امریکا په عمده څـېـړنیزو کتابتونونو کې موندل  1: 

او  19۴8ریکا د نړۍ لپاره هوایي نقشې دي چې په کـېـږي. په پای کې د ام

مقیاس چاپ سوې. له دغو نقشو څخه  1:  1000،000ز کال کې د 19۵1

هم پورتنۍ یادې سوې ۀ دي تولید سوي او نـۀ ـې هم په افغانستان کې نـئیوه 

 ژورنال کې ذکر سوي دي. ۀ نقشې ټول هغه نومونه یادوي چې په دغـ

 مننه 

مـېـر کسانو او د یو شمـېـر بنسټونو له سخاوتمندانه اقتصادي دا کار د یو ش

شوای تر سره کـېـدای. له دې کبله دا ماته د خوښۍ ځای ۀ مالتړ څخه پرته نـ

او زما دنده ده چې له ټولو دغو کسانو څخه خپله مننه څرگنده کړم چې ددې 

سر کې  پروژې په لړ کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل ول. په لومړي

غواړم د څـېـړنې په ډگر کې له خپلې همکارې پیغلې شیال ان سکویل څخه د 

له تله مننه وکړم چې ددې پروژې له پیله تر پایه راسره همکاره وه. ۀ زړ

پیغلې شیال سکویل ددې ژورنال ټولې شپږ زره پاڼې ټایپ کړلې. هغې په 

                                                 
1
 -Geographical Section General Staff 
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ادو په بشپړولو او د خپلې وړتیا له ما سره د بدخشان او فراه د ټوکونو د مو

وروستي متن په تصحیح کې راسره مرسته وکړه. د هغې خدمات د دې 

 پرژوې په ونډه کې مهمترینه خدمات ول. 

خوښ یم چې خپله مننه ښاغلي غالم ج. عارض ته چې د کابل په پوهنتون کې 

د جغرافیې استاد دی وړاندې کړم، نوموړي په دې ټوک کې د ټولو جغرافیوي 

واردیناتونه کتلي او تصدیق کړي او له بیالبیلو افغان سرچینو څخه نومونو ک

ـې مواد چمتو کړي دي. نوموړي د پـېـژندنې د برخې لپاره څو نقشې ډیزاین ئ

ـې وکتل. په دې پروژې کې د ښاغلي ئعربي نومونه  –کړلې او د متن پاړسو 

الس عارض د همکارۍ پایله وه چې په کابل کې ایشیا فونډیشن موږ ته 

او ددې فونډیشن غړي ښاغلي گلن بَـَورساکس موږ سره همکاري ۀ راوغځاو

وکړه او دا همکاري د کابل پوهنتون له پلوه مدیریت سوه؛ او د فول برایت د 

څـېـړنې عطیه وه چې له هغې الرې ښاغلي عارض وکوالی سول ټکسون ته 

 راسي او له ما سره په گډه خپل کار ته دوام ورکړي. 

ژې د بشپړولو لپاره د امریکا د متحده ایاالتو دغو بنسټونو مالي ددې پرو

مالتړ وکړ : د معارف وزارت، د عامې روغتیا وزارت، د روزنې او خیر 

ښـیگڼو وزرات، واشنگټن ډي سي. همدا شان د باندنیو ژبو د سیمه ییزې 

رف څانگې د باندنیو مطالعاتو ریاست، د نړۍ والو مطالعاتو انستیتیوت، د معا

دفتر د ټولو څـېـړنو او سفرونو لگښت پر غاړه واخیست او زه په ځانگړې 

مالتړ لپاره له دې الرې وړاندې ۀ ټوگه غواړم خپله عالي ترینه مننه ددغـ

ـې زما د ئکړم. هغو افرادو چې د نړي والو مطالعاتو له انستیتیوت سره 

یرمن جولیا الف. څـېـړنیز قرارداد د مدیریت په هکله مرسته کړې دا دي : م

پیتروف د څـېـړنیزې څانگې مشره، ډاکټر کارل پ. ایپستین د څـېـړنو د 

څانگې پروگرام آفیسر او د امریکا د معارف په وزرات کې ښاغلی مورتون 

 ډبیلو بچراچ د کاپي د حق مدیر

همدا شان ځان د هندوستان د کتابتون او د باندنیو هیوادونو د آرشیف له 

ه لندن کې د کامنولت له دفتر څخه ددې کار لپاره د هغو مأمورینو، او پ

کارونو د چاپ په پار منندوی بولم چې په اصل کې نیمه پیړۍ مخکې د 

برتانویانو د څـېـړنو په پایله کې بشپړ سوي ول. غواړم په ځانگړې توگه د 

میرمن جان سي لنکاسټر کتابدارې او اسناد ساتونکې، ښاغلي مارتین مویر، د 
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دو د ساتنې مرستیال او میرمن والیري ِوسټن د څـېـړنو له مأمورې څخه اسنا

 له تله خپلې مننې وړاندې کړم. ۀ یادونه وکړم او دوی ته د زړ

همدا شان غواړم خپلې مننې د افغان انسیتیتونو غړو ته وړاندې کړم : لکه د 

آریانا  انجمنِ » کارتوگرافۍ انستیتیوت، د افغان  تأریخي مطالعاتو له ټولنې 

، د کابل پوهنتون، د پالن له «پښتو ټولنې»، پښتو اکاډیمۍ «ـرة المعارفئدا

ـیې له ریاست، د کرنې له وزارت، د پالن د وزارت د ئورزات او د احصا

 ـیې له ریاست او همدا شان د باندنیو چارو له وزارت ئاحصا

ري چارو له د اریزونا په پوهنتون کې د ختیځ د مطالعاتو د څانگې او د ادا

خپلو همکارو ملگرو څخه د مننې پوروړی یم لکه ډاکټر ویلیم شولتز ددې 

ـیس او میرمن فلورانس سندیل سکرترې، دوی راسره په ئڅانگې عمومي ر

ډېرېو برخو کې مرستې کړي دي؛ ډاکټر هرمن ک. بلیبترو د آزادو هنرونو د 

ـیس ئت مرستیال رـیس او ډاکټر ریچرد ک. کسنډر د څـېـړنو د ریاسئکالج ر

ـې د څـېـړنو لپاره د مالي مالتړ مدیریت کړی ئراسره مالي مالتړ کړی او هم 

 دی. 

په افغانستان کې د ټولو په سر کې زه له دغو کسانو منندوی یم : ډاکټر روان 

فرهادي د باندنیو چارو د وزارت مرستیال او ښاغلی مظفرالدین یعقوبی د 

ـې هم د ئـیس. همدا شان دا کسان یو ئت رافغان کارتوگرافتیک انستیتیو

دي. ډاکټر رابرت الف. نیومن د امریکا سفیر، ۀ حذفیاتو یا تعلل مسؤول نـ

ښاغلی تامس اي گوتییر د فولبرایټ ډایرکټر، ډاکټر لوویس دوپرې د 

امریکایي ټولنې غړی زما د څـېـړنو په برخو کې د آسانتیا د رامنځته کولو په 

اکادیمیش دروک »وو. په پای کې لیکوال غواړي په برخې کې مرستندوی 

یو. ویرلگسنستالت گرز
1

]د گرز اکاډیمیک چاپ او نشر کمپنۍ[  له ډاکټر « 

کار گرتزل د تخنیکي ستونزو په نښه کولو او حل کولو او هم له اینگ لیوپولد 

ـې په خپل تخصص سره د چاپ لپاره چمتو ئشیدي څخه مننه وکړي چې متن 

 کړ. 

 ک آدمکلودوی

  

                                                 
1
 - Dr. Karl Gratzl of the Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 
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ټوک کې مأخذ اخیستل سوي دي ۀ له هغو برتانوي سرچینو څخه چې په دغـ

 دا دي :

 8۶ - 188۴اې بي سي : د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون 

 سي. امیرخان، دفعه دار، الرښوونکي : اې. بي.

پینځوسمه پوځي قطعه، د سیستان ۀ بِل آر. سي. تورن. بولندوی، د اوښانو اتـ

 مأموریت

 18۵7لیو. ایچ. جراح. د بنگال لښکر، د کندهار مأموریت بی

 بیدولف. ِسر. ایم. جنرال. دویمه افغان جگړه

 بیسکو، تورن، سیاسي مأمور، دویمه افغان جگړه

 بروم. ډبیلو. اې. تورن. دویمه افغان جگړه

لقب ته ترفیع وکړه( دویمه افغان « سر»ـې د ئبروني. َجې. جگړن )وروسته 

 جگړه

 1838اې. تورن.  کانولي.

 دابس، ایچ. آر. سي.، ښاغلی. آی. سي. ایس.

 ایوان سمیت. جگړن. سیاسي مأمور دویمه افغان جگړه

 – 18۴۵فریر جي. پي. جنرال. اې. د نیکبختۍ یو فرانسوي سرتیری، 

18۴۶ 

گسلي اې. تورن )وروسته جنرال سو(. ِسر. ډي. اې. کیو. ایم. جي. دویمه 

 افغان جگړه

  1872 – 1870ِسر. ایف. َجې. گولډ سیمټ. 

 آی . بي سي. )د جاسوسۍ د څانگې راټولوونکي څانگه(

 امام شریف، د سروې مرستیال : د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 ایرواین. ټي. ان. جگړن. طبي مأمور، د سیستان مأموریت

 1838لیچ آر. جگړن. 

 قطعه 3۵لندن  سي. پي، بریدمن، د سیندهـ د آسانو  

 سستر بي. تورن، چشایر غونډ، د ترانسپورټ راجستریش افیسر، کویټهلی

 لوویت بي. ډگرمن. آر. اي. دویمه افغان جگړه

 مک فرسن. اې. ډي. تورن. پولیټیکل ډیپارټمنټ

 مکولمسن. َجې. ایچ. پي. ډگروال. دویمه افغان جگړه
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ید ِمرک، ډبیلو. آر. ایچ. ښاغلی. آی. سي. ایس. د افغان سرحداتو د تحد

 کمیسیون

 1879مور، ډگروال. 

مک موهن . اې. ایچ. جگړن، )وروسته( د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون 

 190۵ – 1903او د سیستان مأموریت  189۵ – 189۴مشر، 

 187۴نــَــپــییر، جاللتمآب. جي. سي. تورن. 

 پیکاک ډبلیو. آر. اي. د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 ډبلیو. ډگروال د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون ریج وې ِسر. َجې.

 ریند، اې. ټي. ایس. اې. جگړن د افغان سرحداتو د تحدید کمیسیون

 190۵ – 1903ایس. ایم. د سیستان مأموریت. 

صاحب داد خان، دفعه دار، پینځلسم سپور نظام  د افغان سرحداتو د تحدید 

 1839کمیسیونسندرز اي. تورن. 

فعه دار، الرښوونکي. د افغان سرحداتو د تحدید شهزاده تیموس د

کمیسیونسټیوارټ آر. مک. جي. آر. اې. اې. کیو. ایم. جي. دویمه افغان 

 جگړه

ترنتون اي. د  تیت جي. ښاغلی. د سروې آفیسر. د سیستان مأموریت

 هندوستان د گاونډیو هیوادونو او نورو د گزیتر مؤلف

  ز1837موریت، تاد  اي. دې آرکي. جگړن. هرات ته مأ

 وانلیس. سي. جگړن. ډي. اې. کیو. ایم. جي. د سیستان مأموریت

 وارډ، ټي. آر. َجې. د اوبولگولو آفیسر. د سیستان مأموریت

 وییر. ایف. سي. جگړن. سي. آی. ایي. پولیټیکل دیپارتمنټ –ویب 

 یتی، سي. اي. ډگرمن. سي. ایس. آی. سي. ایم. جي. پولیټیکل دیپارټمنټ

 ریف، د هندوستان د سروې د ډیپارټمنټ د سروې مرستیال یوسف ش
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 دهلمند 

 

 هلمندوالیت : 

هلمند د افغانستان په سویل کې یو والیت دی چې یو مهال د کندهار یوه برخه 

ً د گرشک د والیت په نامـ کیلومتر  ۵9720دا والیت ۀ. یادېـدۀ وه او متعاقبا

احت له اړخه د افغانستان تر ټولو مربع مساحت لري چې د خپل ځمکني مس

تنه استوگن وگړي اټکل سوی  32۵798ـې ئلوی والیت دی. د وگړو شمـېـر 

ۀ ز کال کې د گرشک د والیت په نامـ19۶0دی. کله چې د هلمند والیت په 

ـې ئـې د گرشک ښارگوټی وو، خو کله چې  نوم ئنو د والیت مرکز ۀ یادېـد

او څو کاله وروسته ۀ ـې مرکز بُست بلل کـېـدئهلمند ته بدل سو نو هغه مهال 

وگړي  30000لشکرگاه د هلمند د والیت مرکز سو.  د لشکرگاه ښار تقریباً 

کلي دي. د هلمند والیت پولې : نیمروز په  ۶۵0لري. په ټول والیت کې 

لویدیځ کې، غور په شمال کې، روزگان په شمال ختیځ کې او کندهار په ختیځ 

له پاکستان سره نښلي )ظاهراً لیکوال په خپلې محافظه کې. په سویل کې 

 ژ(.  –دي غوښتي د دیورنډ کرښه ووایي ۀ کارۍ نـ

دا والیت په الندنیو اداري واحدونو ویشل سوی دی : باغران : څلورمه درجه 

ولسوالي؛ گرمسیر : دریمه درجه ولسوالي؛ کجکي : عالقه داري؛ موسی کال 

لي : دریمه درجه ولسوالي؛ نهِر سراج : لومړۍ : دویمه درجه ولسوالي؛ نادع

بارکزی : څلورمه درجه ۀ ناو« ژ –د بارکزیو ناوه »درجه ولسوالي؛ 

ولسوالي؛ نوزاد: دویمه درجه ولسوالي؛ ریگ یا ریگستان : عالقه داري؛ 

 سنگین یا څاروان کال : عالقه داري؛ او واشیر : عالقه داري. 

: ارغنداب، موسی کال، نوزاد، کجکي او په دې والیت کې اساسي سیندونه 

باني؛ د والیت عمده غرونه : نوزاد، خان نشین، ملک دوکان
1

او کشته گان 
2

 .

                                                 
1
 - Malik Dokan 

2
 - Kushtagan 
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ـې شایبانئیو مهم کوتل 
1

کې دی.د دې والیت لویې شگلنې دښتې : د بکوا  

دښته، د مارگو دښته اوکوږ دښته
2

 . 

د څارویو ساتنه ده. ددې والیت اقتصاد په لومړي سر په کرنې والړ دی او بیا 

د والیت اساسي کرنیز محصوالت وربشې، مالوچ او غنم دي. ددې والیت په 

دَرو کې د میوو ستر ستر ډولونه سته. ددې والیت د کورنیو څارویو شمــېــر 

اوښان،  12000کورني څاروي،  ۶1000وزې،  79000پسونه،  399000

ی دی. د ال نورو چرگان اټکل سو 2۴2000او ۀ خر 3۶000آسونه،  1000

 معلوماتو لپاره راتلونکو پاڼو کې جدولونه وگورئ. 

غیر کرنیزه ځمکه عمدتاً د مالڅر لپاره کارول کـېـږي. السي صنایع عمدتاً د 

« ژ–لبنیات »غالیو اوبدنگ دي. د نباتي غوړیو، او له شیدو جوړ محصوالت 

 همدا شان د مرمر ډبرې د هلمند له والیته صادرېـږي. 

ز کلونو په پای 1930مند ډېـره ستره برخه د هلمند په سیند خړوبـېـږي. د د هل

کې د سل میلونو ډالرو په ارزښت گرشک ته نـېـږدې د بُغرا د کانال د بیا 

رغاونې چارې پیل سوې. د کوچیانو د استوگنولو لپاره ارضي اصالحات پیل 

« پروژې آموزشي»سول. تجربیاتي فارمونه جوړ سول او د زدکړو پروژې 

هکتاره  2000ز کلونو په اوږدو کې به هر کال 1970پیل او  هیله وه چې د 

ځمکه به ارضي اصالح کـېـږي.  د کجکي بند او د کجکي د برېـښنا د تولید 

ز کال 1970بټۍ د برېـښنا د تولـېـد لپاره جوړه سوه. د برېـښـنا د تولید بټۍ په 

ـې ئهیله وه چې تولیدي ظرفیت به کیلوواټه برېښنا تولید کړه او  ۶0000کې 

 تر سلو زرو کیلوواټو پورې لوړ سي. 

                                                 
1
 - Shayban 

2
 - Kuzh Dashte 
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 9لومړني ښوونځي،  ۴3کلیوال ښوونځي،  ۵3:  د هلمند د معارف سیستم

مسلکي ښوونځي. دا والیت یوه ورځپاڼه لري  2لیسې، او  2منځني ښوونځي، 

ۀ هلمند په نامـ په هرو دوه وو اونیو کې یو ځل په پښتو چاپ کـېـږي او د

ز کال کې محـمد هاشم صافي د والیت والي وو. تر 1970یادېـږي. په 

 ز کال پورې د هلمند په هکله معلومات وگورئ : گرشک1912
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 : [برخی۷5،۷6،۷۷ ]ماخذ: دپُـشـِت رو

 

اداري واحدونو کې یو واحد دی. ددې ځای د نوم  7دا د فراه د والیت په 

بین « او یا هم کوالی سوی « ا د سیند شا تهله سیند ورهاخوا ی»معنی 

ـې وبولو او دا نوم ځکه په دې ډول مشتق سوی چې دا ځای د هلمند « ئالهلمند

د لویدیځ په سیمې کې واقع دی نو له دې کبله په دې معنی دی چې له کندهاره 

ورها خوا د سیند د بلې خوا سیمه ده، دا امیر شیر علیخان وخت ته ورگرځي 

ۀ د فراه والیت جوړ کړ. له دغـۀ ـې د والیت په نامـئمړي ځل لپاره چې د لو

وخته مخکې فراه په عام ډول د هرات یوه برخه گڼل کــېـدله. د اوسني پُشِت 

روډ کې د هلمند د سیند دواړه غاړې او د هزاره گانو تر سیمو الندې کښته 

د رود بار تر ـې لویدیځ لور ته تر خاشروډ پورې او کښته ئسیمې او ترڅنگ 

سینده سیمې په ځان کې رانغاړي. پُشِت روډ په څلورو اداري واحدونو ویشل 

سوی دی : لومړی : لوی پُشِت روډ یا د گرشک ولسوالي؛ دویم : گرمسیل 

چې د بُست له کال کښته د هلمند د سیند په اوږدو کې سیمې رانغاړي؛ دریم : 

د گرشک شمال ختیځ ته. دا  نوزاد د گرشک شمال ته؛ او څلورم : زمینداور

حاکم تر ادارې الندې ده چې په گرشک کې استوگنه لري او ۀ ټوله سیمه د یو

ز کال( کې وایي چې 1893د فراه د والي تر الس الندې کار کوي. ییت )په 

د کندهار تر الس ۀ د فراه او نـۀ پُشِت روډ اوس یو مستقل واحد دی چې نـ

منه ښکاري. تر دې دمه عام ذهنیت دا وو الندې دی خو دا خبره موږ ته شک

چې د گرشک د شمال ټوله سیمه تر تایمني او د هزاره گانو تر پولو پورې " 

زمینداور" وو، خو دا یوه تـېـروتنه وه. ددې سیمې لویدیځه برخه نوزاد ده. 

لوی پُشِت روډ او زمینداور دواړه یو ځل بیا په بیالبیلو اداري واحدونو ویشل 

ندې وگورئ. د الندینۍ شرحې ډېـرۍ برخه د صاحبداد خان او سوي دي ال

ز کال پسرلي 1888یوسف شریف د راپورونو له مخې اخیستل سوې چې د 

ـې له دغو سیمو لیدنه کړې وه او داسې ښکاري چې دوی سره په دغو ئکې 

 پالل سوي دی. ۀ چلند سوی او ښـۀ سیمو کې ډېر ښـ

 فزیکي بڼې :
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فیټه لوړ( د  10000وړ غرونه )د سمندر له سطحې ددې سیمې تر ټولو ل 

باغني په غرنۍ لړۍ کې دي چې د باغني عالقه داري له زمینداور څخه جال 

کوي. سیاه بند له تورو ډبرو جوړه یو نغل یا د راټولیدونکو اوبو یوه کاسه ده 

چې پُشِت روډ د ټایمني له سیمې جال کوي. ددې سیمې تر ټولو لوړه څوکه د 

یادېـږي. په پُشِت روډ کې څلور اساسي سیندونو ۀ په نامـ« غــَــلــَـه باباشاه »

بهیږي یا ورڅخه تـېـرېـږي او هلمند ته ورغورځي  یعنی : د موسی کال 

سیند، د فرهاد سیند، د باغني سیند او د نوزاد سیند.  ددغو څلورو واړو 

یادېـږي ۀ په نامـ« لنډي ناو»سیندونو ترڅنگ یو بل د پام وړ سیند دی چې د 

په کې راټولـېـږي، همدا شان دوه کوچني ۀ چې د دشِت خنجک مزار ټولې اوبـ

سیندونه د موسی کال په ختیځ کې دي چې هلمند ته ورغورځي او دا د اهمیت 

وړ سیندونه دي چې د هلمند د ستر سیند په ښۍ غاړه کې د گڼ وگړو سیمو او 

 دغو سیمو ته  برابروي.   ۀد سیمې د کرنیزو تړانگو د اړتیا اوبـ

 اقلیم او لوړوالی : 

سره له دې چې د دوبي په میاشتو کې ددې سیمې ځینې ولسوالۍ ډېرې تودې 

ـې صحي اقلیم دی. نوزاد کوالی ئوي  خو په عام ډول ویالی سو چې اقلیم 

ـې ئسو د تفریح او آرامۍ ځای وگڼو. دا ځای سوړ دی او که په عامه ژبه 

یو ډول جنت دی. په باغران کې په ژمي کې «  ژ –تشبیه بال »ووایو نو 

ۀ ورېـږي یا هیڅ هم نـۀ درنده واوره کـېـږي. په باغني کې چندانې واوره نـ

ـې ښې او خوندورې دي او په دې ټولې سیمې کومه ناروغي ۀ ئورېـږي. اوبـ

ده خپره. د اپریل او مې په میاشتو کې د خلکو په منځ کې یو ډول تبه ۀ نـ

رېـږي او دا په هغو کسانو کې خپرېـږي چې ډېر توت وخوري. د جون او خپ

یا تود باد خپور سي ورسره تبه هم « تفت باد»جوالی په میاشتو کې کله چې 

فیټو په خواجه علي کې تر  1920ـې توپیر لري، چې له ئراسي. لوړوالی 

کال  فیټو پورې په هلمند کې د باغران تر شماله لوړېـږي. د بُست 10000

فیټه لوړه ده حال دا چې د نوزادو په  2881فیټه لوړه ده، گرشک  2۴90

تر  2800فیټو پورې او موسی کال له  ۴000ولسوالۍ کې لوړوالی ظاهراً تر 

 ۵۵70فیټو پورې لوړوالی موموي. پورته د نوزادو په شمال کې ُگرز  ۴000

کې تر ټولو لوړه د  فیټه او له باغرانه په استثناء ښایي دا په ټول پُشِت روډ

 استوگنې سیمه وي. 
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سړکونه : د یوسف شریف د راپور پر بنسټ هغه سړکونه چې د شمال له 

الرې زمینداوراو نوزادو ته راغلي دي ښایي دا سړکونه وي : لومړی : د 

خونای الره چې د خونای د کوتل له الرې له سیاه بنده تـېـرېـږي؛ دا الره په 

ـې د اوښانو لپاره سخت دی. دوهم : د باغني ئکوتل  عام ډول ښه الره ده خو

الره د باغني د سیند په اوږدو کې تللې چې د قافلو په تر ټولو ښو الرو کې 

شمـېـرل کـېـږي او دولت یار له زمینداور سره نښلوي. دا شمال لور ته 

عمومي الره ده. ) خو صاحبداد خان وایي :" د باغني دره  د پناه لپاره داسې 

دی. په دواړو ډډو کې غرونه لوړ ۀ ی دی چې تقریباً تسخیر کـېـدونکی نـځا

دی او دَرې ته یوازې یو سړک راغلی او یوازې د سرتیرو لپاره په پښو 

باندې د تـېـرېـدلو وړ ده."( دریم : د باغران سړک چې د موسی کال د سیند د 

ـږي سره له اوبو د بهیر تر څنگ پرمخ ځغلي او ډېر تگ راتگ ورباندې کـې

دې چې په ځینو ځایونو کې د اوښانو د کچرو لپاره سخته الره ده خو په پای 

سره یو ځای کـېـږي. څلورم او « ژ  -یعنی د باغران له الرې »کې له دویمې 

ـې له ئپینځم : دوې الرې دي چې تـَـیوره له زمینداور سره نښلوي. یوه 

څخه تـېـرېـږي او بیا له لویې « بهآکتوبه / آق تو»او « گــَـل آباد»، «چاردر»

ده چې مخې ۀ الرې سره یو ځای کـېـږي. دا الره د قافلو لپاره ځکه عملي نـ

مایلۍ کې دی او له  3ـې یو تنگی راځي، دا تنگی د تــَـیورې د سویل په ئته 

همدې تنگي څخه دا الره تـېـرېـږي.  د غور لویه الره د نیلي، زرین او علیا 

خوړ ۀ ټیټ کوتل څخه تـېـرېـږي او د هغـۀ رېـږي، ورپسې له یوله الرې تـېـ

په ډډو کې تر هغو ځغلي چې دا خوړ د تجوین له سیند سره یو ځای کـېـږي. 

ـې د ریگ روان تر کوتله پر مخ تللې ئدلته دا الره ویشل کـېـږي؛ یوه څانگه 

رې ځغلي ـې ختیځ لور ته کږېـږي او د سیند پر غاړو تر خـُـشکک پوئاو بله 

بیا د آق توبې له کوتله اوړي او ورپسې د آق توبې د سیند په ډډو کې ترهغو 

پر مخ ځي چې د آق توبې سیند له خاشروډ سره یو ځای کـېـږي او له دې 

ځایه وروسته له تیورې څخه له راغلې لویې الرې سره یو ځای کـېـږي؛ په 

اغلی او ورسره یو دې لویې الرې باندې یو بل سړک هم د ختیځ له لوري ر

خوړ په ۀ دی پلټل سوی. ورپسې دا سړک د یوۀ ځای کـېـږي چې تر اوسه نـ

ته راکوزېـږي، بیا د طاهري له « بادام مزار»ډډو کې پورته خـېـږي او بیا 

کوتله اوړي او بیا همداسې تر ُمرغابي پورې ځي. دلته په مرغابي کې دا 
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یځ ته گرز ته ځي او ورپسې د ـې لویدئسړک بیا ویشل کـېـږي: یوه څانگه 

ریگ روان له سړک سره یو ځای کـېـږي، او بیا تیزني ته رسـېـږي او په دې 

ډول له اساسي څانگې سره یوه کړۍ جوړوي چې د سرخ بیدک له الرې 

تیزني ته ځي. له تیزني څخه دا سړک بله څانگه د سویل لویدیځ لورته بیلوي 

خاشروډ پورې ځي. دا سړک تر بَر  چې دا څانگه د بَرنوزاد له الرې تر

نوزدادو پورې آسانه دی خو د راپورونه وایي چې ددې ځای لویدیځ ته د سیاه 

بند غرونه سخت دي. د تیزني او موسی کال تر منځ څو دانې خالص یا 

ـې یوازینی خنډ د موسی کال سیند ئپرانیستې سړکونه سته چې په اوږدو کې 

د تیزني دسیند د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې  دی. معموالً خلک د دې سیند او

بلې غاړې ته اوړي او یا له دې ځایه کښته دوه نور د اوښتلو ځایونه سته. د 

موسی کال د سیند له ښۍ غاړې سره موازي یو بل عام سړک هم سته چې په 

 کـېـږي.     دې سره له هلمنده د پورې غاړې اوښتلو ډډه

ه تر کندهار پورې د قافلو له عام سړک سره یو بل مستقیم سړک له تیزني څخ

یو ځای کـېـږي، مخکې له دې چې دا سړک له ویل سوي سړک سره یو ځای 

سي له موسی کال څخه تـېـرېـږي بیا د سویل ختیځ لور ته پر مخ ځي او د 

له دښتي اوړي او بیا د کروندو له منځه تـېـرېـږي او تر هغو پورې « دریځ»

 کې له هلمند څخه پورې غاړه واوړي.  پر مخ ځي چې په کجکي

له بر نوزاد څخه یو ډېر آسانه سړک چې تقریباً د نوزاد د سیند په اوږدو کې  

پر مخ ځي د نوزادو له کلي څخه تـېـریږي او او همداسې د نوزادو د ولسوالۍ 

سویلي دښتې کې پر مخ ځي. له دې سړک څخه له نوازدو لږ پورته د گرشک 

جال کوي او سویل خوا ته د ښورې لور ته ځي او له دې سړک خپله څانگه 

د گودر لور ته اړوي. د ښورې او گرشک تر « جسر»ځایه یو څانگه مخه د 

منځ سړک مخ خالصی او آسانه دی خو بې اوبو دی، د الرې په اوږدو کې 

 له کاریزونو څخه تر السه کوي. ۀ کلي خپلې اوبـۀ پراتـ

ونه دي ځکه دا سیمه ټوله همواره سیمه ده. سړکۀ "سړکونه په عام ډول ښـ  

ټول په دغو الرو ځي او له ۀ باروړونکې ډبې، اوښان، کچرې، غوایان او خر

مخامخ کــېـږي. د هلمند د سیند کیڼې غاړې ته سړک ۀ کومې ستونزې سره نـ

 د گرشک او دهراوټ تر منځ ډېـر اعلی سړک دی. "

 د عالقې وړ ځایونه : 
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ۀ قلعـ»سته؛ د گرشک ۀ صار پرته بله د پاملرنې وړ کال نـد باغني له کال/ ح

چې د نوشیروان په وخت کې جوړه سوې او د بُست کال دواړه اوس « کهنه

ښار پاتې شونې وموندل ۀ زاړۀ هجري کال کې د یو ۵11کنډوالې دي. په 

یاد سو او دا ال تر اوسه په زمینداور کې ۀ په نامـ« شهر کهنه»سوې چې د 

کال شمال ته د امام طحیاسته. ددې 
1

زیارت دی چې د امام رضاء ورور دی  

ـې د یوې ډېرې څرگندې نښې په توگه په مشهد کې دی. د گرشک ئاو زیارت 

کال ته نـېـږدې یو ډېر بل مشهور زیارت دی چې د سید تاجدار زیارت 

 نومـېـږي. 

 استوگن وگړي : 

رانیان دي، خو هماغسې ددې سیمې استوگن وگړي تقریباً ټول له یوې مخې دُ 

ډول له یو بل سره گډ سوي ۀ چې په ټول افغانستان کې عام دي قومونو په ښـ

دي، په موسی کال او زمینداور او د زمینداور په اداري واحدونو کې استوگن 

وگړي تقریباً ټول له یوې مخې علیزي دي. نورزي او اسحاقزي  په نوازدو 

زي په گاز کال کې  چې د لوی پشت او په گرمسیل کې برالسي دي، اسحاق

روډ یوه عالقه داري ده، بارکزي او اڅکزي د گرشک په اداري واحد کې 

برالسي دي. د صاحبداد خان د راپور له مخې د پشِت روډ په سیمې کې د 

کورنۍ کـېـږي چې ددې ترڅنگ  ۴3000استوگنو وگړو ټولټال شمـېـره 

ژوند کوي؛ دې شمـېـرې کې په ډاډ مالداران هم په خپلو کـېـږدیو کې  ۴0000

مبالغه سوې ده او خوندي او نسبتاً ډاډمنه شمــېــره به ۀ ویالی سو چې یو څـ

دا وي چې دا شمــېــرې نیمایي وگڼو.  خو له دې سره سره صاحبداد د پام وړ 

ـې دلته ضمیمه دی. دا شمـېـرې باید د هغوی د ئشرحه ورکوي او لیست 

 سوې وای. ارزښت له مخې اخیستل 

مالداران عمدتاً اسحاقزي، نورزي، بلوڅ او مالکي قومونه دي. دوی د مې له 

میاشتې تر آگست پورې خپل څاروي د تایمنیو په سیمو کې پووندو ته بیایي 

ـې سوړ دی. د اپریل او سپتمبر په میاشتو کې ئځکه هلته گیاه ډېـره ده او اقلیم 

ر او نوامبر په میاشتو کې دوی په دوی د خوځښت په حال کې دي او د اکتوب

زمینداور، نوزادو او موسی کال کې دېره کـېـږي. له دسمبر تر مارچ پورې 

                                                 
1
 - Imam Tahya 
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د ۀ ده او اوبـۀ ـې دومره سړه نـئدوی په گرمسیل کې اوسـېـږي چې هوا 

 ځمکې د کیندنې له الرې تر السه کـېـدای سي. 

سته. خو ۀ س کې نـد زمینداور د تأریخ په هکله ډېر معلومات زموږ په ال

دوی دا شهرت تر السه کړی چې د برتانوي واکمنۍ او راج پر وړاندې سخت 

متعصبه او کلک دښمنان دي. ښایي دوی د هر ډول کنترول او السبرۍ پر 

 لري. ۀ وړاندې صبر او زغم ونـ

ز کال کې شاه شجاع پر تخت کښـېـنول سو د زمینداور له 1839کله چې په 

په لومړیو کې ژمنه وسوه چې دوی له هر ډول السوهنې استوگنو وگړو سره 

زکال کې ددوی 18۴1ولري؛ خو په ۀ آزاد دي څوک به ورسره غرض ونـ

یوې ډلې د شاه شجاع پر سپرو چې څاروان کال ته د مالیې د راټولولو لپاره 

راغلي ول برېـد وکړ. له دې کبله د کندهار له ځواک څخه د ضربتي ځواک 

رن فرینگټن تر بولنې الندې امر وسو چې دوی وځپي، یوې ډلې ته د تو

نوموړی له دوی سره د " لنډۍ ناوې" په سیمې کې مخامخ سو چې د هلمند پر 

غاړه له گرشک څخه څو مایله پورته ځای دی، دلته دوی د شگلنو غونډیو په 

ـې یو کانال وو چې له یوې لنډې ئمنځ کې ټینگ موقعیت نیولی وو او شا ته 

ـې ووژل سول او د تورن ئتنه  ۶0وسته ماته ورکړل سوه او نښتې ور

ـې ووژل سول ئسرتیري  3فرینگټن له ډلې څخه دوه تنه افسران ټپیان سول، 

 تنه نور سرتیري ټپیان سول.  11او 

ز کال کې د زمینداور خلکو ډېـره هڅه وکړه چې گرشک ونیسي، 18۴2په 

دوستاني سرتیرو یو کوچنی تنو هن 100ځکه دلته د شاه شجاع د سرتیرو د 

سول. گارنیزیون د ۀ گارنیزیون وو خو دوی په خپلې دې هڅې کې بریالي نـ

ـې په شا وتمبول خو ئټولو بریدونو پر وړاندې مقاومت وکړ او ټول بریدونه 

په پای په کندهار کې د مستقر برتانوي ځواک په مرستې له گارنیزیونه ووتل 

ز کال کې د 1879ـې شاتگ وکړ. په ئاو د برتانوي ځواک په مرسته 

فبرورۍ په میاشت کې په زمینداور کې د خلکو یوې راټولې سوې ډلې د 

کــُـشِک نخود په سیمې کې د جنرال بیدولف د ځواک په وروستۍ یا شاتینې 

ز کال کې د 1879ـې ولید. په ئمحافظتي گارد برید وکړ او د پام وړ تاوان 

ه مشرانو کې ویل سوي چې دوست محـمد خان زمینداور د علیزیو د پام وړ پ

 او نجیب هللا خان دي. 
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علیزي او نورزي باید له سیمه ییز اړخه د هغوی د جنگي کیفیت له اړخه په 

پام کې ونیول سي، دوی په میوند او کندهار کې د ایوب خان د ځواک د مال 

ز کال کې د ایوب خان د  پرمختگ 1879ستن جوړوله. ویل سوي چې په 

سرتیري راټول سول، هغه مهال دا  20000رمهال د یوې اونۍ په ترڅ کې پ

یادېدله چې ظاهراً د معاصر وخت پُشِت روډ سیمه ۀ سیمه د زمینداور په نامـ

تنو سرتیرو په ملتیا  2000منفي گرمسیل ده، ایوب خان دې سیمې ته د 

ً د سپرو ځواک وو. د غازیا نو کوچني ځواک سره رسـېـدلی وو چې عمدتا

بولنه ابوبکر خان ته وسپارل سوه، نوموړي ځان ثابت کړ چې یو وړ او 

زړور مشر دی. ابوبکر خان د خپلو ټولو هڅو په لړ  کې په پای کې په دې 

ـې ئوتوانید چې په باغني کې یوه کال جوړه کړي او د برتانویانو پر وړاندې 

و د زمینداور تنه غازیان راټول کړل چې له هلمنده دیخوا راواوړي ا ۶000

 –له الرې مارش وکړي. ابوبکر په پای کې د مرحوم امیرعبدالرحمن )خان 

ځایه ۀ ـې تورکستان ته تبعید کړ او له همدغـئژ( قرباني سو او نوموړی 

 وروسته ورک سو. 

دلته په عام ډول خلک په پښتو خبرې کوي خو یو شمــېــر کسان په فارسي 

 هم غږېـږي.

 جامې او وسلې : 

ه سپینه پگړۍ چې په ډېر ځیر د سر تر کوپړۍ تاو سوي ده ددوی لوی

سرجامه ده. اوږد لوی کمیس چې لوی لوی لستوڼي او لوی لوی پرتوگونه 

رنگونه لري ددوی د جامو ډولونه دي. ددوی بډای او « آبيۀ »چې سپین، شنـ

شتمن خلک چوگا یا پوستین اغوندي. ښځي په عام ډول اوږد تور کمیس چې 

 ً رنگ خامک دوزي او پسولل سوی، تور پرتوگونه ۀ ارت دی او په سر نسبتا

اغوندي او سور یا تور پوړنی پر سر راتاووي. دوی سرو زرو او گاڼو ته 

ډېرې لـېـواله دي او په عام ډول له روپیو جوړ د غاړې هار لري ) او په 

ً پر خپل تندي تړي(، او د سرو زرو بنگړي ئډېرېو وختونو کې  ـې عمدتا

ً توره تر مال  )کره( په مړوند کې د مړوند گاڼې په توگه لري. نارینه عموما

لري )ایرانۍ یا هم هراتۍ تورې( او د همدغو ځایونو تولیدي توپک هم له 

ـې شمـېـر ئځان سره گرځوي. د اروپایي تولید توپک عام دود دی او ځکه 
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و د سوداگرۍ کال پر کال مخ په ډېـرېـدو دی چې د فارس په خلیج کې د وسل

 شرایط مخ په ودې دي.  

 

 د ودونو دودونه : 

دلته د ودونو دود کټ مټ هماغه دودونه دي چې په نورو افغان قومونو کې 

 – 18کولو کلونه په دې ډول دي چې هلک د ۀ دود دي، د هلک او نجلۍ د واد

کالو وي. کله چې یوه نجلۍ کوژده کـېـږدي د  1۶او  13کالو او نجونې د  20

روپیو پورې  2000روپیو تر  ۵00لک خوا د نجلۍ مور او پالر ته له ه

ورکوي. د اسحاقزیو په منځ کې دا پیسې توپیر لري د هغوی په منځ کې له 

روپیو پورې دي. ددوی په منځ کې د پیسو د ورکړې په  ۵000تر  1000

لیکل کـېـږي او دا ټول د شهودو )شاهد( د ۀ هکله هیڅ ډول لیکلی سند نـ

 دیق پر بنسټ کـېـږي. تص

 

 تولیدات، سوداگري، مالیات او نور : 

ځمکه په پینځو ډولونو ویشل سوې ده  : لومړی : دو آبه، د سیندونو د غاړو 

ځمکې؛ دویم : آبي، چې د کانالونو له الرو خړوبـېـږي، دریم : ځمکې چې د 

ه الرو اوبو د چینو له الرو خړوبـېـږي، څلورم : کاناتي، چې د کاریزونو ل

کـېـږي او پینځم : دایمه یا خـُـشک آبه، چې یوازې د باران په اوبو ۀ اوبـ

 پورې تړلې دي. دا باید وویل سي چې د پینځم ډول ځمکو بڼه ډېره لږ ده. 

غنم، وربشې، جوار، مشنگ، مالوچ او تنباکو پریمانه کرل کـېـږي او وریجې 

خټکي،  -ه کرل کـېـږيپه لږه اندازه. هر ډول ترکاري باب بیخي پریمان

هندوانې، گازرې او نور هم کرل کـېـږي.  همدا شان د میوو بیالبیل ډولونه 

اینځر، بادام، مڼې، انار، سنځلې، انگور، او   سته لکه توت، زرد آلود، آلو،

، «بادیان»ولني ۀ ، خواږ«سپیغول»شفتالو. ښورکی یا رشقه، شفتل، ایسبگول 

کـېـږي. دلته ډول ډول گالن په کثرت ۀ ته شنـسپیلني او نور درملیز بوټي دل

کـېـږي. سون لرگي ډېر لږ دي خو دغـه ُونې دې سیمې کې سته : وله، ۀ شنـ

سفیده »، «د غرنیو پــِستو ونې –کینجک »، شین غزی، «فراتي چنار –پاده »

 –، ترخه، زویل یا زول، او جهوج «شنگر»او غجره؛ شتر خار، « سپیدار –

 پیدا دي خو بهوسه او ښورکی یا رشقه پریمانه ده. کم ۀ ځوز. واښـ
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بولي « اوښ مالگه»ـې ئدلته یو ډول ځانگړی بوټی دی چې ددې ځای خلک 

ـې وخوري بې حده زهرجن دی. که دا بوټی یو ئاو د ځوانو اوښانو لپاره که 

ورکوي ۀ میاشتـنی وي او نسبتاً پوخ سوی وي بیا د ناروغۍ هیڅ ډول بڼه نـ

 ک خوراک توکی بلل کـېـږي. او ارزښتنا

دلته اوښان او غوایان ډېر زیات دي؛ غواگانې په منځنۍ شمـېـر کې ساتل 

 کـېـږي؛ آسونه کم پیدا دي. پسونه له شماره وتلي ډېـر دي. 

مونډو غنمو،  ۵0000اټکل سوی چې د پُشِت روډ اضافي تولید به له 

ه بگۍ، گاډۍ، وړي، او ددې ترڅنگ پریمانۀ وربشو پورته وانـ 2۵000

ـې پر غالتو باندې تبادله کوي. په ئاوښان او غوایان دي چې د اړتیا پرمهال 

 ۶0000دې وروستیو کې امیر فرمان ورکړی دی چې په گرشک کې دې تل 

 مونډه غالت زیرمه وي. 

 د غالتو عادي قیمت په الندې ډول ویل سوی دی :

 ۍسیرو پورې په یوې کندهارۍ روپ 20تر  1۶غنم : له 

 سیرو پورې په یوې کندهارۍ روپۍ 30تر  20وربشې : له 

دی ۀ زیړ غوړي : یوه کندهارۍ روپۍ )یادونه : د غوړیو وزن په متن کې نـ

 ژ( –ویل سوی 

 ښځي نیمڅي، جوالونه، خورجینې، گلیمونه او کــَــوسۍ جوړوي. 

ي، کالي، نیل، بوره او چای له کویټې او کندهار څخه راوړل کـېـږ واردات :

 مالگه د کندهار له بند تیمور څخه او آسونه په کندهار کې له دیراوت څخه. 

صادرات : د پسونو، وړیو، زیړو غوړیو او زیرې صادرات کویټې او 

کندهار ته کـېـږي؛ مالوچ او تنباکو غوراتو ته صادرېـږي، وریښم او د 

 اوښانو وړۍ بیرجند او انار درې ته لـېـږل کـېـږي. 

سته. ۀ وي : دلته په دې سیمې د مرغانو ډېر بـېـال بـېـل ډولونه نـمرغان او ژ

د اوبو مرغان په ځانگړو فصلونو کې ډېر وي، زرکان او مړزان هم پریمانه 

دي. اولایر یا گډ پسه )قوچ( یوازینی ښکرور څاروي دي چې دغو غرونو 

ل خړ کې پـېـژندل سوي دی. کلیوال د سپیانو ساتلو ته لیواله دي او یو ډو

 سپیان لري چې د افغانستان په سویل کې شهرت لري. 

یارډ  100د ځمکې مالیات د هرې قلبې د اتو جریبو )هر جریب  مالیات :

روپۍ ده.  1۵روپۍ ده. د اوبو د هرې ژرندې پر سر مالیه  ۶0مربع(  پر سر 
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مالیه د پسونو او وزو په څښتنانو ایښودل سوې ده. ددې  0 – ۴ – 28د 

 ر مالیات په الندې ډول ایښودل سوي دي : ترڅنگ نو
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درانیان د سرخانگي او د غواگانو د مالیې له ورکړې معاف دي. پښ او 

ورکوي خو د مالیې پر ځای دوی هر کله که اړتیا پیښه سي ۀ ترکاڼ مالیات نـ

 نو د دولت لپاره کار کوي. 

وته وسوه تر د ځمکې مجموعي عاید او مالیات هماغسې چې پورته ورته نغ

روپیو مجموعي  3۵000روپیو پورې رسـېـږي. ددې تر څنگ د  ۴۵0000

شمـېـره د مالیاتو لپاره له قراردادیانو تر السه کـېـږي او ټوله مجموعي 

 روپۍ جوړوي.  ۴8۵000شمـېـره د 

پخوا به ډېـره گرانه وه چې له پُشِت روډ څخه دې مالیه راټوله کړای سي په 

ینداور او نوزادو له ولسوالیو څخه؛ خو د امیر عبدالرحمن ځانگړې توگه د زم

ژ( له جلوس وروسته د هغه اقتدار ته په درناوي سره د مالیې  –)خان 

راټولول شدیداً تحمیل سوي او اوس دا سیمې خپل مالیات په منظم ډول 

 ورکوي. 

 

 اوزان او اندازه اخیستنه :

 

 ۴0مونډ =  1هندي سیره =  ۴ده. « َمونډ»او « سیر»وزن په عام ډول په 

 انچه 29سیره )زمینداور(. گز = 

ً د 1888پُشت روډ په  تنو سپرو ځواک برابر کړ.  900ز کال کې مجموعا

ددوی اکثریت دُرانیان ول خو له نورو بـېـالبـېـالو قومي څانگو څخه هم جوړ 

 ـې په الندې ډول ول :  ئسول چې قطعات 
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 د آس سپرو احضار

 210 رکزيبا 3۶1 علیزي

 2۴ الکوزي 10 ادوزي

 1۵ اسحاقزي 1۵ اڅکزي

 7 خوگیاڼي 18 نوزي

 ۵ بروتي ۵ کاکړ

 170 خوانین ۵0 بلوڅ

ـې موقعیت ئخاصه داران هم ول چې الندې ځایونو کې  ۶00همدا شان   

 درلود

 100 نوزاد 300 گرشک

 100 گرمسیل 100 زمینداور

 وگورئ : جدول په راتلونکي پاڼې کې 

 

دا باید په پام کې ولرو چې د صاحبداد خان له پلوه ورکړل سوې شمـېـرې له 

کورنیو  11000هغو شمـېـرو پورته دي چې یوسف شریف ورکړي چې له 

له جدول ۀ پورته اوړي، همدا شان د وگړو شرحه چې ورکړل سوې د هغـ

 دی. ۀ ـې چنداني ډېر نـئخوري. خو توپیر ۀ سره سمون نـ

قه داریو او د وگړو په هکله څه ویلي دي په دغو ځایونو نوموړي چې د عال

 کې دي : 

 عالقه دارۍ ولسوالۍ

څاروان کال، گاز کال، چغرک،  لوی پُشِت روډ یا گرشک

 گرشک، واشیر

  گرمسیل

  نوزاد

باغران، باغني، خونای،  زمینداور

 زمینداور، موسی کال
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ز کال کې 1880چې په ژ( شیرعلیخان زوی  –امیر »سردار نورعلي خان د 

 ز( کې د پُشِت روډ حاکم دی. 190۵د کندهار والي وو ویل سوي چې اوس )

 

 

 اقوام عمده  در پشت رود:

کورنۍ د پُشِت  ۶80قوم ۀ ز کال کې ویل شوي چې ددغـ1888په  اڅکزي :

 روډ په ولسوالۍ کې استوگنې دي او دا شمـېـر په دغو ځایونو کې ژوند کوي. 

 10 کله گز گاز  کال 370 نوزاد

 200 گرشک 100 څاروان کال

 کورنۍ ۶80 ټول ټال

 

)صاحبداد  –همدا شان د اڅکزیو یو بل غټ شمــېــر په فراه کې استوگن دي. 

 خان(

ـې په گرمسیل کې ئد درانیو یوه څانگه ده چې یو غټ شمــېــر  ادو زي :

 ژوند کوي. وگورئ : "پُشِت روډ"

ساسي څانگه ده وگورئ د کندهار په والیت کې د دُرانیو یوه ا بارکزی :

"چاالکزي". د صاحبداد خان د راپورونو له مخې مو د پُشت روډ په هکله 

 معلومات را اخیستي دي : 

 300 چغرک 200 لوی زمینداور

 27۶0 گرشک 1۵0 موسی کال

 22۵ گرمسیل 9۵0 نوزاد

   110 کال گز کال گاز

)        ۴۶9۵ر : د ولسوالۍ د ټولو کورونو شمــېــ

 صاحبداد خان(

 

 

وگورئ " الکوزي" د کندهار په والیت  –د دُرانیو یوه څانگه ده  الکوزي :

 1820ز کال کې ویل شوي چې د پُشِت روډ په سیمې کې 1888کې. په 

 کورنۍ په الندې ډول استوگنې وې : 
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 د کورنیو شمــېــر د سیمو نومونه

 700 گرشک

 ۴20 زمینداور

 700 نوزاد 

 ) صاحبداد خان(   1820 ټول شمــېــر

 

 علي زي 

دا د دُرانیو یوه لویه قومي څانگه ده چې ددوی ډېـری په زمینداور کې 

استوگن او په کرکیلې کې بوخت دي. ډگروال مور معلومه کړې چې په 

او دا هغه مهال دی ۀ تنو ته رسید 1۵000ز کال کې د علیزیو شمــېــر 1879

او نجیب هللا خان ددوی مشران ول. د صاحب داد خان  چې محـمد خان

ورکړل سوې شمــېــره د ډگروال مور د شمــېــرې په پرتلې ډېـره لوړه ده. 

کورنۍ وایي او د همدوی  9000صاحبداد خان د زمینداور د  علیزو شمــېــر 

ـې په نوزادو کې استوگنې دي، خو دا شمــېــره کـېـدای سي له ئکورنۍ  ۵۶0

 قعیت څخه څه ناڅه لیري وي.   وا

سیمې د  –همدا شان د هلمند په اوږدو کې هم د علیزیو بې شمــېــره استوگنې 

 ۴0تر  30گرمسیل په ولسوالۍ کې سته. دا استوگنې سیمې په عام ډول له 

لوی پراخ سړک پر دواړو غاړو په ۀ پورې کاه گلي جونگړې دي چې د یو

ردیف په هر پای کې له جونگړو لیری یو ردیف کې جوړې او د هر ۀ یوۀ یو

رنگونه لري. ۀ یو بُرج لري. دا خلک زړور او بې پروا خلک دي او تیار

دوی ساده ږیـږه، له مالوچو جوړې بې تــَـکــَـلـُـفې جامې لري چې کرباس 

ـې لوی لوی دي او په عام ډول شین )آبي( ئنومـېـږي، کمیسونه او پرتوگونه 

پانگه یا سرمایه جوار او د څارویو روزنه ده، دوی د  رنگ لري. ددوی ټوله

دښتې هاخوا نوشکي او خران ته د بلوڅستان د مارکیټ لپاره په غټ شمــېــر 

 جوار صادروي. 

د دې ترڅنگ چې دوی په فراه کې استوگن دي، ددوی یوه غټه شمــېــره د 

سبزوار هرات په والیت کې هم سته؛ په هرات کې ددوی لویه شمــېــره د 

د دادگل په عالقه دارۍ کې میشته ده، همدا شان ددوی یوه د « ژ –شینډنډ »

پام وړ بله شمــېــره د هرات په دَره کې موندل کـېـږي چې خپلې لویې لویې 
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َرمې د پیولو لپاره راولي. د افغان د جگړې د کلونو په لړ کې دې قومي ډلې 

پلي سرتیري او  3000ې ته له بیت المال څخه نقدې پیسې ورکړل سوې چ

ـې چمتو کړل او د سردار محـمد یوسف خان تر مشرۍ ۀ ئآس سپار ۵00

ـې د کندر پر لور مارش وکړ چې کندهار ته د برتانویانو د راتگ مخه ئالندې 

 ونیسي. ویل کـېـږي چې علیزي په شپږو فرعي څانگو ویشل سوي دي : 

 

 شیخزي ۴ «خانزي»خالوزي  1

 ـرزيپـی ۵ حبـیـبـزي 2

 ادوزي ۶ حسنزي 3

په هکله باور دا دی چې دوی « ژ –ادوزي »د وروستنۍ یادې شوې څانگې 

وگورئ " درانیان"  د کندهار په والیت کې. )بیلو،  –له علیزیو توپیر لري. 

 دوه نور کلي په ۀ بیسکو، مور اې. بي. سي(. د علیزیو په نامـ

  واقع دي. کې  ۶۴ – ۴0،  32 – 38او  ۶۴ – 27،  32 – 2۵

د درانیو یوه اساسي څانگه ده وگورئ د کندهار په والیت کې د پوپلزي : 

پوپلزیو تر سر لیک الندې. الندنۍ شمـېـرې په پُشِت روډ کې د استوگنو 

ز کال د راپور 1888پوپلزیو د کورونو شمـېـرې دي چې د صاحبداد خان د 

 له مخې اخیستل سوي دي : 

 2۶0 موسی کال

 1۴۵ نوزاد

 31۵ گرشگ

 1۵0 گرمسیل

 )صاحبداد خان( 870 ټولټال

 

د درانیو یوه اساسي او لویه څانگه ده، وگورئ د کندهار په والیت  نورزي : 

کې د " نورزیو" تر سرلیک الندې.  د فراه په والیت کې د نورزیو د کورنیو 

 شمـېـره په الندې ډول ورکړل سوې ده : 

 رنیو شمــېـرد کو د پُشِت روډ په ولسوالۍ کې

 9۶0 زمینداور
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 1000 نوزاد

 1180 گرشک

 17۶0 گرمسیل

 کورنۍ )صاحبداد خان( ۴900 ټولټال

 

 

 : برخی ۷5،۷6،۷۷ماخذ:،دپشِت رو

پروت دی او « پُشِت روډ»د گرمسیل شمال ته د گرشک ولسوالي یا لوی 

په موقعیت کې ۀ ـې په خپله گرشک دی. ددې ځای اهمیت د هغـئاساسي ځای 

دی، ځکه که د کندهار او هرات ترمنځ هر ډول لوی ځواک خوځښت وکړي 

مجبوره دی چې له گرشک څخه تـېـر سي. د مجبوریت د تـېـرېـدلو دغه ټکی 

 په خپله د گرشک ښارگوټی. ۀ حیدر آباد یا له حیدر آباده لږ پورته ځای دی، نـ

او د  ز کال کې واشیر پینځه یا شپږ کلي درلودل1893ویل سوي چې په 

زمینداور د حاکم اکبر خان تر ادارې الندې وو او دی د پُشِت رود د حاکم تر 

الس الندې وو. اوسنی ملک یوازې باز محـمد خان دی. )بومي معلومات، 

190۵) 
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 :برخه[ 49]ماخذ: گرشک

والیت نوم وو چې په ډېـرې خوارۍ د کندهار د ۀ گرشک د افغانستان د یو 

کلونو کې یو ځل بیا  19۶۴ – 19۶3یدیځې برخې جوړ سو او په والیت له لو

ونومول سو. بیا د هلمند د سیند پر غاړو تر ټولو ۀ د هلمند د والیت په نامـ

ـې بنسټ ایښودل سوی وو د گرشک په ئکاله مخکې  ۶0لوی ترینه ښار چې

کلونو په اوږدو کې گرشک د هلمند د سیند پر  19۶0و نومول سو. د ۀ نامـ

غاړه باندې یو متروک او له ورانیو او کنډوالو ډک ځای ووچې  بیا د  ښۍ

هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې ورته پراخ پرمختگ ورکړ سو او په 

ز 1937معاصر ډول جوړ سو. په حقیقت کې ددې سیمې بیا رغاونه په 

 ل( کال کې د بُغرا پر کانال باندې له کار کولو وروسته پیل سوه او په131۶)

ز کال کې دوه وو امریکایي کمپنیو موریسن او نادسن د هلمند او 19۴۶

ارغنداب په دَرو کې د ودانولو یا د ساختماني پروژې قرار داد تر السه کړ. 

دې پروژې کې د کجکي د بند جوړول او هایدرولیکي بریښنا سټیشن جوړول 

 300د  مایلۍ کې واقع دی. دا بند ۶0هم شامل ول چې د گرشک د ختیځ په 

 1300ـې ئفیټو ارتوالی لري او د بستر پراخوالی  900فیټو لوړ والی او د 

سټیشن د ۀ کلونو په لومړیو کې د بریښنا د تولید دغـ 19۶0فیټه دی. د 
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)یوسلو شل زرو( کیلوواټ ساعاتو ظرفیت درلود. بله پروژ د بُغرا  120000

جې او َشمالن د ز کال کې د نادعلي، مار19۵0د کانال پروژه وه چې په 

کانال ۀ کرنیزو سیمو د خړوبولو په موخه بشپړه سوې وه. همدا شان په دغـ

کې د هایدرولیکي بریښنا یو کوچنی سټیشن هم سته. د گرشک د والیت لپاره 

 د معاصرو معلوماتو لپاره وگورئ : " هلمند". 

 ز کال کې په الندې ډول تشریح سوی وو : 1912د گرشک ښارگوټی په 

 78فیټه. د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې له کندهاره  2881الی : لوړو

مایله لیرې یو زوړ حصار دی. د  329مایله او )د فراه له الرې( له هرات 

ز کال( شرحه په دې ډول ده : " د گرشک حصار په ډېـر گوډ 1893ییت د )

ل مرمت ـې نري او په ډېر بد ډوئمات او وران ویجاړ حالت کې ده، دیوالونه 

یا د دیوالونو په بیخونو کې گردچاپیره دیوالي « شیره گانې»سوي او 

ـې وچ دی او تر ئـې په بشپړل ډول ویجاړ سوي، کیڅ یا خندق ئمورچلونه 

دې دمه چې ښکاري بیخي په خاورو ډک سوی دی. د مورچلونو دیوالونه یا 

یوالونو خاکریزونه او بُرجونه داسې له یوې مخې وران ویجاړ دي چې د د

محصنه زوایا»سرونه ته ختل ناشوني دي او د حصار 
1

د هگۍ د پوستکي « 

په شان نرۍ دي. لویدیځه یا د هرات دروازه ال تر اوسه جوړه سوې ښکاري 

ـې یو بله ئـې یعنې اساسي یا د کندهار دروازه او شمال ته ئاو دوه نورې 

ـې ئه بله وینا مخه کوچنۍ دواړه یو بل ته نـېـږدي د حصار په ختیځ کې دي پ

سیند ته ده او د هرات تر دروازې الندې یو کوچنی بازار هم ورسره دی. په 

سته او دا ځای یوازې د پُشت روډ د حاکم ۀ حصار کې کوم گارنیزیون نـ

څلورو »استوگنځی دی. د گرشک گارنیزیون دا مهال  د خاصه دارانو له 

ځواک یوې ډلې ۀ ابلي سپارسرتیرو او د ک ۴00یعنی « ټولیو»یا « بیرقونو

څخه جوړ دی. همدا شان په گرشک کې د صحرایي توپخانې یوه بطریه چې 

شپـږ )ایس. بي( توپونه لري، دا ځواک د هزاره گانو پر ضد له خپل نوبتي 

خدمت څخه بیرته گرشک ته راغلی دی. د گرشک حاکم وړاندیز کړی چې د 

                                                 
1
  -  :bastion  حصار کې سنگر یا داسې ودانیز جوړښت ته وایي چې د استحکاماتو له دیوال څخه ۀ : په یو

په شکل وي چې د حصار په گوټونو کې پردې دباندې ټینگ ورجست یا برجسته کـېـږي او معموالً د زاویې 

موقعیت لري. او د دښمن د اور پر وړاندې د خپل ترڅنگ د مورچلونو او دیوال تحفظ کوالی سي. په بله 

 وینا د حصار باندنۍ ټینگې ډډې. ژ 
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رشک کې پاتې سي او دا غوښتنه ـم لپاره په گئتوپچي ځواک دا بطریه دې د دا

 امیر ته راجع سوې ده.   

مایله پورته د سیند پر همدغه غاړه یعنې د اوسني حصار  2زوړ گرشک چې 

ۀ په شان پر ښۍ غاړه باندې واقع دی، تأریخ کې ویل سوي چې دا ځای د قلعـ

ژ( له پلوه له منځه  –وخت د نادر )افشار ۀ په شان پر یو« ژ –بُست »بیست 

په « شهِر کهنه»ړل سو، او هغه حصار چې په زمینداور کې وو او اوس د یو

ۀ ـې مارش کاوئیادېـږي هغه هم د نادر له پلوه کله چې د کندهار پر لور ۀ نامـ

ـې باالخره د سیند د اوبو یاغي څپو ونړولې، چې ئویجاړ سو، او پاتې شونې 

ې سردار کهندل ورپسې دا اوسنۍ استحکامي کال ودانه سوه او ویل سوي چ

خان له سره جوړه کړله. خو دا هم ورسره ویل سوي چې دا کال ډېـره توده، 

نمجنه او غیر صحي ده. امیر فرمان ورکړی چې د گرشک حصار کې دې 

َمونډه غالت زیرمه ساتل سوي وي." د گرشک د حصار په هکله  ۶0000تل 

تر السه  ز کال کې له یوې بومي سرچینې څخه1900الندني معلومات په 

 سوي دي : 

دا حصار د هلمند د سیند له ښۍ غاړې څخه دوه نیم مایله لیرې  موقعیت : – 1

واقع دی. د حصار سویلي دیوال په یوې کمې ځمکنۍ برجستگۍ ډډه لگوي 

 فیټو پورې لوړ دی. 1۵تر  10چې له دښتې څخه له 

لعې بڼه یا شکل : حصار څلورڅنډیز یا مربعوي بڼه لري چې د هرې ض – 2

 ژ( دی. -متر 27۴فیټه ) 900ـې ئاوږدوالی 

متره  ۶متره ژور او  3فیټه پلن دی ) 20فیټه ژور او  10کیڅ یا خندق :  – 3

 ژ( –پلن 

 ۵فیټه لوړ دي. د دیوالونو پریړوالی په سر کې  ۴۵دیوالونه : دیوالونه  – ۴

 فیټه دي.  1۵فیټه او په بیخ کې 

زاویې لري ) کټ مټ د بَـلدک په  محصنه زوایا : حصار دوه محصنه – ۵

شان، وگورئ بَـلدک د گزیتر د کندهار د والیت په ټوک کې(، هره زاویه پر 

 هرې یوې دروازې باندې جناحي گوټ جوړوي. 

ۀ تیرکښونه لري چې په یو 1200تیر کښونه : ویل کـېـږي چې حصار  – ۶

ي د خپلو ردیف کې ترتیب سوي دي. دغو تیرکښونو ته د گارنیزیون سرتیر

بارکونو د بامونو له الرې د پوړیو یا زینو له الرې ورکښته کـېـږي. هغه 
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سرتیري چې دغو تیرکښونو ته راکښته کـېـږي د باندې شاو خوا سیمه د 

 شپږو مایلو تر واټن پورې کتالی سي. 

دروازې : حصار دوې دروازې لري، یوه دروازه د حصار د شمالي مخ  – 7

ـې د سویلي مخ په مرکز کې واقع ده. دا د لرگیو ئیوه په مرکز کې او بله 

ـې پرمخونو میخ ئانچه پرېـړې دي او اوسپنینې صفحې  ۶دروازې دي چې 

سوي دي. دروازې دننه خواته خالصـېـږي او ځنځیرونو او میلونو یا داسې 

ـې د انسان د مړوند په اندازې ئمیخونو باندې ټینگې سوې دي چې هر یو 

 فیټه پلنوالی یا عرض لري.  10. دروازې تقریباً پریړوالی لري

پلونه : ددغو دروازو مقابل لوري ته کیڅونه یا خندقونه کیندل سوي دي  – 8

فیټه  10او د دروازو مخو ته د پخو خښتو پلونه جوړ سوي دي. دا پلونه 

 مرمت کې ساتل سوي دي. ۀ پلنوالی لري، ټینگ دي او په ښـ

کانال له الرې دننه ننوځي. دا په الس ۀ د یوۀ بـحصار ته اوۀ : اوبــ – 9

فیته  ۵حصار ته رسوي. دا کانال ۀ کیندل سوی کانال د هلمند له سینده اوبـ

فیټه ژور دی. دا کانال حصار ته د اوبو رسولو یوازینۍ سرچینه ده  3ارت او 

  او هم د خندقونو د ډکولو یوازینۍ وسیله ده.   

سویل خیتځ گوټ کې له خامو خښتو جوړ یو تدارکات : د حصار په  – 10

کال د اړتیاوو زیرمه په کې پرته ده، او دا گودام اوس له ۀ گودام دی چې د یو

سره بیا جوړ سوی دی. د حصار د چم گاونډ په شاوخواوو کې د اړتیاوړ 

َمونډه غالت د یوې اونۍ په ترڅ کې په آسانۍ  2000توکو کثرت سته او 

 راټولیدای سي. 

ز کال کې د حصار بولندوی شیرعلیخان 1900قوماندان : په  -بولندوی – 11

کور چې له پخو خښتو جوړ دی د حصار په مرکز کې واقع دی ۀ ددۀ. نومـېـد

ـې ختیځ خوا ته ده. اکثریت ئـې یوازې یوه دروازه لري چې مخه ئاو کور 

 دي.ۀ ـې پښتانـئـې دُرانیان دي او ټول ئصاحب منصبان 

آسونو لپاره  300نه او غوجلونه : بارکونه او غوجلونه چې د باَرکو  - 12

ظرفیت لري له خامو خښتو جوړ دي چې عادي پرېـړوالی لري او د حصار د 

 دیوالونو مخې ته والړ دي.  

مرمۍ او مهمات دي او ددوی نیمایي  300مهمات : حصار کې د توپ   – 13

صندوقه دي او  20مهمات ـې په باروتو باندې ډک کـېـږي. د کوچینو وسلو ئ
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ز کال 1900کې دی. )دا شمـېـر ښایي له  ۴2په  1۵انچه په  12هر صندوق 

 راوروسته د پام وړ ډیړ سوی وي.(

 تنه دی.  3۵0بازار : د بازار د وگړو شمـېـر د اټکل له مخې 

د ملکي وگړو او همدا شان گارنیزیون ته په کتلو باید وویل سي چې گرشک 

ړی ځای په پام کې ونیول سي او دا امکان هم سته چې دا ځای دې باید یو پیاو

ځای ته ورغلی وو، ۀ ز کال کې د ییت له کتلو وروسته چې دغـ1893دې په 

 ال ډېـر پیاوړی سوی وي. 

ز کال کې گرشک د جنرال سیل تر بولنې الندې د یوې مفرزې په 1839په 

ه هاوان، د اوښانو له پونډه توپونه او دوه پینځه نیم انچ 18مرستې چې دوه 

پونده هویتزر توپ،  2۴پونده توپونه او یو  9یوې بطریې چې څلور میله 

ـې د پلي ځواک ول، لرل ئتنه  1000تنه سرتیرې چې له هغوی څخه  1700

غنډ گارنیزیون چې له بومي ۀ سو او د یوۀ دوی سره کوم مخالفت ونـ ۀ.ونیو

ه پاتې سول. وروسته ثابته سوه آسونو څخه جوړ وو دلت 200پلیو سرتیرو او 

ځای د آگست او سپتمبر په میاشتو کې ډېر غیر صحي حالت درلود ۀ چې دغـ

ـې ئتنو  ۵00تر  ۴00سرتیري له السه ورکړل او له  ۴0غنډ خپل ۀ او دلته یو

 ناروغه سول او اړ سول چې له دې ځایه ووځي.  

یو بل سره  جگړن راولسن او جنرال ناټ د گرشک د اهمیت په هکله له

ول؛ جگړن راولسن د گرشک حصار د هرات د سړک په اوږدو ۀ موافق نـ

ز کال د نوامبر په میاشت کې بلوا 18۴1کې یوه مهمه پوسته گڼله. کله چې د 

مهال هرات زموږ ]برتانویانو[ پر وړاندې ۀ را پورته سوه نو پر دغـ

همیت درلود، خاصمانه دریځ درلود، نو له دې کبله د گرشک ساتل ځانگړی ا

له دې منظره، جگړن راولسن چې هغه مهال د کندهار پولیتیکل ایجنټ وو، 

کړي چې د ۀ یوازې دې ته لیواله وو چې د هلمند   غنډ له السه ورنـۀ نـ

حصار د ساتنې مسؤولیت ورپه غاړه وو بلکه دې ته هم لیواله وو چې د 

. له بل لوري کندهار له گارنیزیون څخه ورته تقویتي ځواک ورولـېـږي

جنرال نات چې د گرشک د حصار ساتل او هلته پاتې کـېـدل په داسې روانو 

یو کاذب موقعیت دی او تر دې ورهاخوا، غیر عملي هم دی؛ پر  حاالتو کې

مخکې له دې چې د سیمې حاالت په عام ډول ۀ دې بنسټ جنرال نات فکر کاو

صاره د غنډ او د له گډوډیو سره مخامخ سي نو کندهار ته د گرشک له ح
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صورت کې د هغوی شاته تگ یا ۀ او په دغـۀ توپونو په راایستلو ټینگار کاو

رایستل ناممکن بریښـېـدل. په دغسې یوې حساسي موقع کې جگړن راولسن 

حـمد قلي خان گرشک ته ولـېـږي او د حکومتي چارو پریکړه وکړه چې مـ

ان د بارکزیو د آسونو مسؤولیت پر غاړه واخلي. جگړن راولسن، محـمد قلیخ

تنو  200تر فرمان الندې د ۀ ـې ددئله یوې کوچنۍ ډلې سره چې تر څنگ 

، پنجابیان او هندیان ول او «بلوڅان»توپکوالو د یوې ډلې په ملتیا چې سندي 

عالي هندي سرتیري په ۀ د یوۀ ـې د بـَـلـَونټ سینگهـ په نامـئبولنه یا قومانده 

کوچنی گارنیزیون ته څو دانې توپونه ۀ دغـۀ.   الس کې وه گرشک ته ولـېـږ

چې افغان حکومت ورته چمتو کړي ول وکوالی سول گرشک په بریالیتوب د 

ز کال د آگست تر میاشتې له 18۴2ز کال د نوامبر له میاشتې بیا د 18۴1

دغو ټول اړو دوړ سره سره او د سختو ورځو پر مهال  بیا هم وساتي چې 

مخالف دراني وسلوال جنگیالي هم ول،  1۵000یا  10000ـې ئگرد چاپیره 

کله به پر حصار باندې بریدونه ول او کله به حصار کالبند یا محاصره وو او 

له کندهار سره به مواصالتي الرې قطع سوې او په نورو وختونو کې به بیا 

دا وسلوال د جنرال له لښکر سره د جگړې په ډگر کې ښکـېـل ول. له گرشک 

په داسې حاالتو کې گران کار وو، او بل گران کار د گارنیزیون په څخه دفاع 

پښو درول ول چې خوراکي مواد او مهمات ورته چمتو سي او له کندهاره را 

رسـېـدلي فرامین پلي کړي، دا ټول سخت سخت کارونه ول او دا دجگړې د 

 ـې یعنی محمـدئته ۀ مهال عالی ترینه کار وو چې تر سره سو او مشرتابـ

قلیخان او بلوت سینگهـ ته عالی ترینه تحسینات ورځي. په یوې زماني مقطع 

کې درانیانو له ډېـر نـېـږدې گرشک د دریو پرله پسې میاشتو لپاره کالبند کړ 

ـې ورباندې وکړل. دا هم باید وویل سي چې په هلمند کې ئاو متکرر بریدونه 

 ً له قومیت څخه ول ۀ دد د مـحمـد قلیخان نفوذ وو ځکه ددې سیمې ولس عمدتا

څخه په دې هم پوروړي او مدیون دي چې د کندهار ۀ او برتانویان له د

ـې تدارکات برابر کړل. د کندهار له تخلیې سره سم جگړن ئگارنیزیون ته 

راولسن د گرشک گارنیزیون له کوم مزاحمت پرته ښار ته راوایست د هغوی 

ـې د صفدر ئې ورکړې او دوی ـئمعوقه دیون یا د تنخواه گانو پاتې برخې 

جنگ خدماتي څانگې ته ولـېـږدول، برتانویانو صفدر جنگ ته حکومتي 
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چارې هغه مهال وروسپارلې کله چې د انگلیس د لښکر دوه کتارونه یو په بل 

 ـې سند ته روان سول. ئپسې یو کابل ته او بل 

غلل او د ز کال پیل وو چې برتانوي ځواکونه یو ځل بیا گرشک ته را1879د 

 ۀ. کویـټې د لښکر اړوند دویمې فرقې د یوې لنډې مودې لپاره ونیو

راپور له ۀ الندني معلومات د افغانستان په سویل کې د پوځي عملیاتو د هغـ

سررشته دار اعلی»منځه غوره غوره  راټول  سوي چې د 
1

)د ټول لښکر «  

جوړ سوی دی  ژ( په دیپارتمنت کې –لپاره د لوژیستیکي چارو لوی ریاست 

ۀ کلي تیت پراتـۀ واړۀ ـې څو واړئ: " گرشک یو حصار لري او تر شاو خوا 

ً بې  دي او له دروازې دباندې یو بازار لري.   حصار ته دفاعي کار تقریبا

ـې د نړېـدو په حالت کې دي او دې ځای ته ختل ډېـر ئفایدې دی، دیوالونه 

ـې ئلت کې دي او دروازې ـې په ضعیف دفاعي حائآسان کار دی؛ مدخلونه 

په بد ډول جوړې سوې دي. له بلې خوا د گرشک موقعیت خورا زیات مهم 

هرات پر الر  واقع دی او د  –دی ځکه چې دا ځای نیغ په نیغه د کندهار 

هلمند له سینده د پورې غاړه  اوښتلو پر تر ټولو آسانه ځایونو بانې مسلط 

 دي."

د شمال یا د « کجي بایک»ري کې د بیشاپ" د گرشک په مقابل لو»تورن 

 7یا څلورو مایلو په واټن کې له سینده د پورې غاړه اوښتلو د  3سویل د 

ـې د ئځایونو له شتون څخه یادونه کوي. ویل سوي چې ددوی له منځه پینځه 

ول او ژور والی ۀ یا نسبتاً ښـۀ ز کال کې د فبرورۍ په میاشت کې ښـ1879

فیټو پورې وو. ښاغلی مارچ د سیند  ۴تر  3سره له  ـې هم د ځایونو په توپیرئ

ـې په مني کې درلود او ئیارډه ارتوالی  100د شرحې په هکله بیا وایي چې 

په څو کوچنیو نهرونو کې بهـېـږي. د اوبو د ۀ درې نیم فیټه ژور وو. اوبـ

بهـېـر چټکوالی تقریباً درې مایله په ساعت کې دی. د سیند بستر نـېـږدې یو 

بهانده   -یل پلن دی او د سیالبونو پر مهال د اوبو لویه اندازه په ډېره چټک ما

تیزۍ په کې ځغلې، دا سیند د مې د میاشتې په پای او یا د جون د میاشتې په 

پیل کې خپل لوړ ترینه ظرفیت ته رسـېـږي. همدا شان وگورئ " هلمند". ییت 

ا کڅِ بَیک څخه تیر ز کال د مې په میاشت کې له کجي بایک ی1893چې د 

                                                 
1
 - Quartermaster- General's Department 
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موږ باید د اوبو په بهیر کې دوه مایله کښته په جاله یا  سوی دی وایي : "

کانال یا یوې اوبالرې کې ۀ کښتۍ کې تر هغه ځایه تللي وای چې سیند په یو

منقبض کـېـږي، دا کښتۍ د سیند په کیڼې غاړې کې تر گړنگونو الندې په تگ 

ـې سر او لکۍ دواړه لوړ ئې، د یوې راتگ کې دي. موږ دوې کښتۍ واخیستل

ـې ټیټه تخته درلوده. کښتۍ ئـې مربع ډوله وه چې د څارویو لپاره ئول او بله 

ز کال په شاو 17۴0چلوونکي فارسیوانان ول، دوی ویل چې دوی دلته ]د 

ژ[ دلته راوستلي دي او دلته  –نسله وړاندې نادر شاه ]افشار ۀ خوا کې[ اوو

یند کې د ډول ډول کښتیو لپاره کار وکړو. دوی استوگن سوي چې په س

کورنۍ دي. هغه مهارت او شهامت چې دوی زموږ د ټولو آسونو  ۶0نـېـږدې 

 ۴0او کچرو په پورې ایستلو کې په کار یووړ ډېر د ستاینې وړ دی. ددوی 

روپۍ تنخواه  3۶ـې د میاشتې ئمي دولتي مالزمین دي چې هر یو ئتنه دا

او خدمات به په دې حالت کې ډېر گټور وي چې که لري، او ددې مهارت 

پوځي ځواک وغواړي په پسرلي کې له هلمنده واوړي، دا هغه مهال دی چې 

سیند په بشپړ ډول سیالبي دی." له کجي بایک څخه تر گرشک پورې واټن 

درې مایله دی. )دیورند. ییت. آی. بي. سي.(. په گرشک کې د غالتو لپاره یو 

خروارو غــَـلو د  30000تر  2۵000ی او ویل کـېـږي له دولتي زیرمتون د

 (. 190۵ساتلو ظرفیت لري. )بومي معلومات، 

بې شمـېـره راپورونه الس په الس کـېـږي او وایي چې د بیالبیلو ډولونو 

توپونه په بیالبیلو وختونو کې لـېـږل سوي دي، سره له دې چې دا راپورونه 

ت لرلو باندې شک سته خو دا امکان هم سته متضاد او متناقض دي او په حقیق

ز کلونو کې ددغو ډول راپورونو د خپرېـدلو لړۍ د 190۴او  1903چې په 

سیستان د مأموریت غوږونو ته الره موندلې وي، د سیستان مأموریت 

 ـې رښتونی حد وي. ئاوریدلي ول چې دلته شپږ توپونه سته او ښایي همدومره 

کې د گرشک گارنیزیون شپږ د سیار توپچي ز کال 190۴ویل سوي چې په 

تورن تر الس الندې دي چې دی په ۀ ځواک توپونه درلودل. ) دا توپونه د یو

خپل وار په فراه کې د مزاري پلي ځواک د غنډ د بولندوی افسر تر الس 

 الندی دی.(

 تنه د سپور ځواک 100
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ولتي تنه خاصه داران )پوځي خدمت ته استخدام سوي سرتیري او د ۴00

 وسلې لري(

تنه د خانانو سپور ځواک. )دا هغه قومي سپور ځواک دی چې د سیمې  700

 په شاو خوا کلیو کې ژوند کوي او خپلې وسلې لري.(

ـې د بیالبیلو ئـمي سپور ځواک او خاصه داران د سنایدرز توپک لري نور ئدا

خولپوټو او جاغور لرونکو وسلو ډول ډول توپک لري. د هغوی مهمات 

 حدود دي. م

ویل سوي چې د گرشک او د پُشِت روډ د ولسوالیو د ملکي وگړو او قومي 

جاغر لرونکي توپک سته دي. )ایس. ایم.  3000ځواک په السونو کې ۀ سپار

قبضې  1000ز کال د جون په میاشت کې 190۴(. ویل سوي چې د 190۴

 (. 190۴توپک گرشک ته لیږل سوي دي )ونلیس 

ۍ په میاشت کې د جنرال بیدولف د ځواک د کندهار ز کال د فبرور1879د 

دویمې سیارې فرقې د هلمند د سیند په دواړو غاړو کې لښکرکوټونه واچول 

ژ( له گړنگ پورته  –)آب بازان « آب بازا»یعنی د سیند په کیڼې غاړې کې د 

او د حصار سویل ته د سیند پر ښۍ غاړې په مخ خالصې دښتې کې واړول، 

اړیکه د بیخ هموارو جالو او کښتیو له الرې ساتل. طنابونه له ځواکونو خپله 

یوې غاړې بلې غاړې ته وغځول سول اوکښتۍ او جالې د کښتۍ والو د یوې 

 ډلې په مرستې چې د همدغو سیمو اوسیدونکي ول وړل او راوړل کـېـدې. 

په دې فصل کې سیند په گودر یا له سینده د پورې غاړه اوښتلو په ځای کې له 

درې نیم تر څلورو فیټو پورې ژور وو خو د اوبو بهـېـر پیاوړ وو. گودر له 

دې غاړې څخه تر بلې غاړې پورې ریونده یا مورب دی او له همدې ریونده 

الرې څخه یوازې کوچنی انحراف مو ژورو اوبو ته اچوي. کله چې له 

ـې ئ ۀاساسي سینده واوښتلو د سیند له بلې څانگې سره مخامخ سوو چې اوبـ

ژورې او چټک بهاندې وې. له سینده د پورې غاړې اوښتلو ځای ډېـر احتیاط 

او ډېر پام ته اړتیا لري؛ ټولې کڅوړې او بارونونه باید د جالې په مرستې 

پورې غاړه لـېـږدول سوې وای. غیر بار سوي اوښان او سپاره افسران په 

ې تـېـر سول. له آسانۍ واوښتل. د پلي ځواک سرتیري په کښتیو او جالو ک

 سینده پورې غاړه اوښتل په ټوله کې جداً ډېـر سخت کار وو. 
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هڅه وسوه چې د چاتراش له لرگیو یو پُل جوړ سي، ځکه دا لرگي په دره کې 

سو چې نورو توکو ته ۀ ـې ځکه بشـپـړ نـئموندل کــېـږي، خو د جوړولو کار 

د ۀ پرمختگ وسو. د پلــې لږ ئاړتیا وه نو ځکه د کار د پرمختگ په لړۍ کې 

چوکاټ او  -جوړولو په هڅه کې کوم کوښښ چې وسو یوازې د لومړنیو ستنو

یوازې پر گودر او پر ۀ تخت یوه برخه وه. د آب بازانو له پاسه گړنگ نـ

جالې مسلطه دی بلکه ان د گرشک تر حصاره پورې پر ټولې درې مشرف 

بازانو په برخه کې د  پوزې )کوهپوزه( دي چې د آب –دی. یو شمــېــر غر

سیند له غاړو ورجستې راوتلي دي او له سینده د پورې غاړه اوښتلو لپاره ښه 

پوښښي موقعیتونه برابروالی سي. د آب بازانو گودر په ټولو ځایونو کې 

مصؤون ترینه ځای دی او له همدې ځایه ډېره استفاده کـېـږي. په کجې بایک 

آب بازانو ژور دی بلکه ډېـر بُغرنج او  یوازې ترۀ کې هم یو گودر دی چې نـ

 (1879پیچلی هم دی. )بیدولف. 

ز کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د گرشک حاکم علیاقلي خان دی. 1903د 

 )آی.بي. سي.(

 

 [59]ماخذ:بخشسادات :ۀ  قلعــ

 20مایلۍ کې او د نوزادو د سویل لویدیځ په  18د گرشک د شمال لویدیځ په  

ړه ورانه ویجاړه کال ده چې پخوا د محـمد حسین خان مایلۍ کې یوه ز

ـې ئاستوگنځای وو. دا کال د ځمکې پر سطحه واقع ده او د څنگ شاوخوا ته 

کومه لوړه سطحه سته. دا کال څلور گوټه ده )خو ۀ کومه غونډۍ او نـۀ نـ

فیټو په لوړوالي دیوال راتاو دی او د  2۵ـې د ئده( چې گرد چاپیره ۀ مربع نـ

ۀ تر لس نیم فیټو پورې پرېـړ دی. دا دیوال په خپل اوږدوالـ 9ال بیخ له دیو

ـې خاکریز لري خو دواړه دیوالونه اوس ئکې بل سنجي دیوال او په ډډو کې 

اوبو وړي دي یوازینی ځای چې ددغو دیوالونو نښې په ځان کې لري د دیوال 

الع ډوله سویل ختیځ مخ دی. د کال په هر گوټ کې یو کثیراالض –سویل 

ـې دا ډول مورچل سته خو د ئمورچل ځای سته او هم د هر مخ په منځ کې 

لویې دروازې په ډډو کې دوه مورچلونه دي چې دروازې ته جناحي مدافعه 

گامونو په اندازه لیرې تر ټولې کال  20ورکوي. د کال له دیواله دباندې د 

وال په ډول لوړې راتاو د خندق را کیندل سوي خاورې دي او د مدافعوي دی
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ـې د باندې خوا ته تللی دی، خو له دننه جوړ سوی ئسوې دي او شیوه توب 

تر یو نیم فیټو پورې لوړ دیوال  1ـې له پاسه د ئدی او په هماغو لومړیو کې 

ً اوس په بشپړ  جوړ کړی وو او د کال گردچاپیره ځغلیدلی وو، خو دا تقریبا

الونو په شان په هر گوټ کې یو ډول ورک سوی دی. دلته هم د کال د دیو

ـې یو کوچنی مربع ډوله ئسنگر جوړ سوی دی او د هر مخ په نیمایي کې 

فیټه  ۶فیټه او په بیخ کې  18خندق په پاسنۍ برخه کې  برج جوړ سوی دی.

پسور لري، داسې بې قاعدې سوی دی لکه چې باران وړی وي. خندق د کال 

په متقاطع ډول تیر سوی دی چې  د دروازې مقابل لوري ته په یوې تراډې

ـې مورچلونه جوړ کړي دي او دلته د دیوالونو د نښو شتون ئدواړو خواوو ته 

 ـې تیرکښونه درلودل.  ئوایي چې دا د محافظینو کوټې وې چې په لومړیو کې 

ـې ختل آسانه دي او بل ته ئته ۀ د کال مورچلونه د دروازې له پاسه دي، یو

ه خوا وران ویجاړ دي او له دننه ورته ختل نا شوني ـې سخت دي خو له دننئ

ـې لږ و ډېـر ورانې ویجاړې دي؛ ئدي. په کال کې دننه ودانۍ یا کوټې ټولې 

خو یو شمــېــر په داسې حالت کې هم سته چې په لږ ترمیم سره د ژوند کولو 

 دي. ۀ ـې د کار نـئدي، نورې 

ېـر سرخوږي او ربړ پرته گومان کـېـږي چې دا ځای د برید له اړخه له ډ

سي ساتل کـېـدای ۀ دي. ددیوالونو پاسنۍ برخې په مدافعینو نـۀ ددفاع وړ نـ

د مدافعي ځای. د مورچلونو سرونه ۀ موقعیت لري او نـۀ ځکه د هغو لپاره نـ

سي برابروالی. د کال ۀ لري او ستر او اخفا ورته نـۀ اضافي تدافعي ځای نـ

لري او یوازینۍ الره چې ۀ یا مورچلونه نـاساسي دیوالونه، تیرکښونه 

کــېــدای سي له دیوالونو څخه مدافعوي اور وکړئ مجبوره یاست چې تیر 

دی(، او بل دا چې مدافعینو ته ۀ کښونه په کې وباسي )دا چنداني آسانه کار نـ

باید ددرېـدلو ځایونه هم جوړ سي چې ورڅخه اور وکوالی سي. ییت 

ي استوگن وگړي چې ما دغه ځای ته نـېـږدې ز( وایي : یوازین1893)

وموندل د څو گوتو په شمار عرب کوچیانې کورنې وې. د کال په شمالي او 

سویلي برخو کې بڼونه اوس په دولت اړه لري او هغه هم د نړیدلو په حال کې 

دي. دلته یوه د اوبو ژرنده ده هغه هم له کاره لویدلې ده او یو څه کرهنه سته 

د څارویو د خوراک لپاره ده. سون لرگي په نست دي. ویل سوي چې هغه هم 

کوچي عرب راته وویل ۀ چې شاو خوا سیمې په هوسیو او غرڅو ډکې دي. یو



   319                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

هوسۍ ښکار کوي او د پُشِت روډ حاکم راته  200چې دی هر کال نیږدې 

وویل چې د امیر د امر د پلي کولو سره سم مې یوازې پروسږکال کابل ته د 

 پوستکي واستول. )سندرز، مکولم سن. ییت.( ۵00هوسیو 

سته یوازې یوه کنډواله کال والړه ده او له ۀ سادات کال کې اوس هیڅ شی نـ

سي ترالسه کـېـدای. خو لږ شمــېــر سون توکي په ۀ دې ځایه اړتیا توکي نـ

 (1903کې موندل کـېـږي او د اوښانو څر ځایونه لري. )بومي معلومات، 

 

 [:۸5]ماخذ:بخش  زمینداور :

د گرشک د ولسوالۍ شمال ختیځ ته د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې 

زمینداور پروت دی. دا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې تر ټول گڼ میشته او 

تر ټولو حاصلخیزه ولسوالۍ ده. دا ولسوالي د موسی کال په سیند او په نورو 

روض په وچـېـدو دي. ددې هغو سیندونو خړوبـېـږي چې په دوبي کې مع

ـې ئڅخه « آب پخشان»ولسوالۍ شمالي برخه غرنۍ ده او له اصلي جلگو 

 غرني څوکې کرار کرار په دښتو کې ډوبـېـږي. 

د زمینداور وگړي عمدتاً علیزي دي. ویل سوي چې د زمینداور اقلیم په ټول 

اوره کـېـږي ـې لږ وئاقلیم دی : په شمالي برخو کې ۀ افغانستان کې تر ټولو ښـ

کـېـږي. زمینداور کې غنم، ۀ ـې هـېـڅ واوره نـئخو په سویلي برخه کې 

جوار، وربشې، مشنگ، تنباکو او مالوچ په لویه اندازه کرل کـېـږي. ترکاري 

او میوې په کثرت دي. د ایوب خان سکرتر وایي چې ۀ او ډول ډول سابـ

رابروي او زیاتوي چې زمینداور افغان ځواک ته هر څه په پریمانه اندازه ب

وگړې او تر ټولو حاصلخیزه  -زمینداور په ټول افغانستان کې تر ټولو گڼ

سیمه ده. میتلند د زمینداور د موجوده سمالسي تولید له مخې اټکل کوي چې 

مونډه وربشې  2۵000َمونډو غنم او  ۵0000زمینداور کوالی سي تر 

دیني لیست د زمینداور د برابرې کړي. همدا شان وگورئ : پُشِت روډ. الن

 کلیو دی: 

 

 کلي

د کورنیو 

 شمـېـر : 

 

 قومونه



   320                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

ورکوي خو د پشِت روډ ۀ صاحبداد خان کومه شرحه نـ باغران باغرام

تر شرحې الندې د یوسف شریف شمـېـرې په لومړي 

 جدول کې وگورئ

 باغني

 مالکي خالوزي 110 کــُـنــجـین

  2۵ سنگوانه

  30 شرایک

  ۵0 شیوه

 مالکي الکوزي 1۵0 شاه ابراهیم

  12۵ گورمه

 مغول الکوزي ۵۵ اسد

  ۵0 شاه قمبر

 سیني خالوزي 30 ِده کاریزک

  20 َسَریي

  1۵ سِر اونی

  120 اونی

 کاکړ خالوزي 120 شیوه

  12۵ خینجک مزار

 مغول خالوزي 20 ِده رشته

  1۵ سرباز

 سیني الکوزي ۵۵ ِدهک

 کاکړ الکوزي 9۵ چنار

  ۴۵ کالته

  2۵ کافر کوه

 کاکړ خالوزي ۵0 سفید بادیان

 خالوزي 12 شهید دیوانه

  30 شین دره

  ۶00 کوچیان

  198۵ ټولټال
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 خونای
 د خونای دره

 نورزي ۵00

 اسحاقزي 300

 مالکي 100

  ۴00 کوچیان

  1300 ټولټال

 لوی زمینداور

 مالکي 10 خواجه خالقۀ چشمـ

 علیزي 30 خواجه غریب

  ۴۵ تاجۀ قلعـ

  1۵ حضرت امام

  30 بشلنگ

  20 بیدک

  80 ُوله خوړ

د شیري 

 دره

ۀ در

 شیری

 اسحاقزي   نورزي 320

 علیزي   1۵0 سفید حصار

  30 کاریز سرخ

  10 پاینده خان

  ۵0 (2خندق )

 علیزي 30 کاریز ولنگ

  130 کلي 2خشت پخته 

  2۵ شیخ زي

  3۵ قاضي

  3۵ کـُـچـَـک

  3۵ خاکي

  20 خان محـمد 

  20 مزدورک

  10 گز گاز

  120 خینجک
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  80 چهار باغ

  1۵ ناو

  30 تــلــَـَوک

  20 باغک

  ۵0 غــَــوان

  ۶0 سکندر آباد

  3۵ چهل تن

 الکوزي ۵0 الکوزي )دوه کلي(

 علیزي ۵۵ درغاني

  1۵ غجیزار

  20 شاهۀ در

  3۵ شیر دل )دوه کلي(

  3۵ مـُـغري

  ۴0 عبدالمالک

  30 صبریکار

آهنگران  آهینگران

 ژ -

2۵  

  2۵ حاجي خیل

 -ښایي    تغاوي

تگاوي 

 ژ -وي 

۴0  

  30 تورکک

 -چاچا  چاچه

 ژ

1۵  

  20 قاسم جو

  3۵ کوټۍ  ) دوه کلي(

  1۵0 ُمـشــَـک

  1۵0 لرکند 
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  30 مار خوله

ښایي  کـالوزي

خالوزي 

 ژ -وي 

30  

  ۴0 دیوانه

براهیم 

 زي

همداسې 

لیکل سوي 

دي او ښایي 

ـې ئهمدا 

سمه لیکنه 

وي. براهه 

په 

سانسکریټ 

کې ستر ته 

 ژ -وایي 

10  

  2۵ حیدر بــُـغجي

  1۵ شادیکه

  1۵ بـَـور

  ۶۵ پای مزار

   ۵۵ جوی دراز

آب  اَوکول

 کول

آب 

 -قول 

 ژ

20  

  ۶0 ِده بابه

  110 گرگک

حاجي  جاجي بُره

 ژ -بوره 

30  

  70 خواجه پاک سر
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  80 تاجو

  80 چهار باغ

  2۵ عادل

  20 میر بازار

  120 علي آباد

  120 چینل غازي

  20 صیادان

  2۵ دُران

  20 اسماعیل

  ۵0 بنفش

  ۵۵ قیصرک

  210 زانا

  80 خواجه شاهي

  ۴0 کوکه چــِـل

  ۶۵ باجه غیر

  2۵ تورخیل

  ۴0 البالغ

  30 تره لــُـغ ؟

  3۵ چـِـل چیغ

  ۴0 اکا محـمد

  ۶0 شیر احمد

  ۴0 انجیران

  20 میر زاهه

  1۵ جوال

  10 کشمش خان

  10 قاضي

  10 لِب جو

  20 دره خیل
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  ۴0 رباِط سرخ

  30 شمس آباد

  20 مزار

  10 نیچه

  20 سیاه قول

  200 روشن آباد

  20 خـَـد

  3۵0 کجکي

 300  

 2۵0  

 200  

 1۵0  

  ۵000 کوچیان

  108۶۵ ټولټال

 موسی کال

 علیزي 10 شهیدان

  30 کج مج کوه

 مالکي ۶0 وسک

  130 کلي( 2ِده زور )

 يعلیز 100 غرتاله

  9۵ غونډۍ

  1۵0 چهار ِده

  120 احمد خوزي

  200 شیغ لي

  2۵0 شهرک شهارک

  ۵0 ریگي

  90 میان دهي

  110 میزرآباد

 بارکزي اڅکزي 200 دو آبۀ دهانـ
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 علیزي 20 کاریز بتلیق

  1۵ غالم

 پوپلزي ۵0 سِرآب

 علیزي 70 کشک

  ۶0 کاریز شیراغزي

  ۴0 مشوزه

  ۵0 یب هللا خانحب

  20 ناو 

  10 بیدک

  1۵ شبان

  1۵ لشکرک

  2۵ کاریز گوربسته

 سعید    30 سعیدان

 علیزي 20 عیسی

  30 سلطان رباط

  70 سیاه آب

  20 سربیشه

  30 کجِ شربت

  10 کجِ سردار

  ۵0 جوی نادم

  ۵0 توغای

  30 صاحب خانۀ قلعـ

  230 تخِت پُـل

  120 خینجک

  1۶0 ؟ ِده

  110 ِده مستان

  ۵۵ یتیم چي

  7۵ کاریز عمر خان
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  230 ؟ سیهوب

  ۴00 سیرهند

  120 دورفتي

  7۵ دغیا

  1۴0 سندله

  20۵ خواجه داد

  70 سمن چي

  200 مسلماني

  200 کوه بـُـر

  ۶0 کاریز غورای

 3مال رحیم ُجلجای )

 کلي(

10۵  

  1۵ زبر

  2۵ شاه

  30 بهادر

  70 بشان

  ۴300 کوچیان

  9۴۴۵ ټولټال

 ییت، صاحبداد خان، یوسف شریف آی. بي. سي

 

 د زمینداور سرچینې

ترانسپورت : ددې سیمې ترانسپورت عمدتاً په دوه وو ډولو خرونو )مرکبونو 

دی خو له  ـې د کندهاري ډول خرونو ته ورتهئاالغ(  ډډه لگوي یو ډول  –

 ۴0 – 30ـې په اوسط ډول ئهغو څخه پیاوړي دي چې عمدتاً خړ دي قیمت 

ـې د فراه خرونه دي چې په ځانگړي ډول ډېـر ئکابلي روپیو دی؛ بل ډول 

غښتلي دي او دوی هم خړ رنگ لري او دومره بار وړالی سي چې یو 

د کابلۍ روپۍ دی. په زمینداور کې  80ـې ئـې وړي قیمت ئکوچنی کچر 

اټکل له مخې باید دیرش زره خرونه وي چې له دې ډلې څخه یوازې شل زره 



   328                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

ترانسپورتي کارونو کې کارول کـېـدای سي چې په اټکلي ډول  -ـې په پوځي ئ

 مونډو بار وړلو زور به ولري.  3۵000د 

د سیمې استوگن وگړي لږ شمـېـر اوښان ساتي، هغه اوښان چې موږ لیدلي 

کندهار، فراه یا هرات د سوداگرو دي چې معموالً د دي په ځانگړې توگه د 

د ډول دي. خو دا سیمه د هر ډول اوښانو د ساتلو لپاره مناسبه ده، د « پوونده»

اوښانو د څرېـدلو لپاره ددې سیمې په هر ځای کې مالڅر سته په ځانگړې 

 توگه "زوزان" یا اغزن بوټي ډېر دي. 

ـې ډېـرې پیاوړې دي تقریباً ئانې د سیمې خلک یو ډول آسونه ساتي چې مالگ

2 1۴  السونه )د ژباړونکې یادونه : ښایي د السونو له یادولو څخه موخه

هماغه د قوت ټاکل وی یعنی هارس پاور یا د آس توان یا کوم بل مقیاس چې 

سوم.(، چې په پراخه اندازه د بار ۀ اوس له کاره لویدلی یا زه ورباندې پوه نـ

د سورلۍ لپاره. آسونو ته بهوسه او وربشې ۀ کـېـږي نـوړلو لپاره کارول 

ۀ کـېـږي. دلته په مطلق ډول مالڅر نـۀ ورکوي چې په همدې سیمې کې شنـ

سته یوازینۍ استثناء له باران وروسته د څو اونیو لپاره ده چې هلته مالڅر ته 

 خوراک موندل کـېـږي. 

لږ پسونه لري؛ د  پسونه : د سیمې وگړي د وزو لویې لویې رمې ساتي خو

ځایونه سته، چې د دوبي په ۀ سیاه بند په غرنۍ لړۍ کې د مالڅر لپاره ښـ

 (1910میاشتو کې دلته لویې لویې رمې لـېـدل کـېـږي. )هندی کشاف، 

 

 

 [:۷2]ماخذ:بخش : موسی قلعه :]رود[موسی کال 

دا یو له څلورو اساسي او عمده وو سیندونو څخه دی چې د پُشِت روډ له  

الرې هلمند ته ورځغلي. دا سیند د باغران په شمال کې سر راپورته کوي او د 

ـې سویلي لوری دی، ویل سوي چې دا سیند د خپل ئاوبو د بهیر عام تگلوری 

مایلو پورې له یوې شاړې سیمې څخه چې هیڅ استوگن ځایونه  30بهیر تر 

دواړو غاړو   لري تـېـرېـږي؛ له هغې راکښته د سیندۀ تر دې واټن پورې نـ

کې گڼ استوگنې سیمې راڅرگندیږي او د استوگنې دا سیمې تر هغو دوام 

کوي چې سیند په دو آب کې له هلمند سره یو ځای کـېـږي. د سیند بستر په 

شگو او گاټو ډک دی؛ د سیند غاړې ستوغې او د اوبو د بهیر په پورتنۍ برخه 



   329                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

فیټو پورې په  200تر  ۵0ـې لوړوالی له ئکې لوړ دي چې د سیند له بستره 

بیالبیلو ځایونو کې توپیر مومي او معموالً ددوبي په میاشتو کې په سیند کې 

وي. د غور په سویل ختیځ گوټ کې له خواجه ۀ فیټه ژورې اوبـ 3نیږدې 

ژ( څخه یو سړک راځي او کښته پر مخ ځي او ویل  –ماروف )معروف 

ـېـږي خو د کچرو او اوښانو سوي چې دا سړک ډېر د قافلو له پلوه کارول ک

لپاره په ځینو ځایونو کې تگ گران دی. صاحبداد خان د بومي معلوماتو له 

 مخې تر سر بیشې پورې د الرې د مرحلو په باب معلومات راټول کړي دي : 

مایله. له  10مایله، سربیشه  12مایله؛ بشلینگ  12مایله؛ زرگین  22باغران، 

نای تگاو له شمال لویدیځ لوري سره  یوځای مایله پورته د تیز ۶سربیشې 

ۀ کـېـږي چې له هغه کښته له تجوین سره سړک راځي. دوه مایله کښته په یو

یادېـږي وروستنی یاد سوی سړک د سیند له ۀ ځای کې چې د شهیدانو په نامـ

ښۍ غاړې څخه اوړي او په دې توگه له خواجه ماروفه له راغلي سړک سره 

ز 1888اندازې ارته ده، )د  ۴پر  3مایل ۀ ته دره د یویو ځای کـېـږي. دغل

یارډه  30هر کانال ۀ کانالونو کې بهـېـد 3کال د اپریل په میاشت کې( سیند په 

ـې گودر عملي دی. له ئنیم فیټه ژور وو؛ د هر ډول وسلو لپاره  2ارت  او 

که مایله، دره په کلیو، بڼونو او کروندو ډ 11سربیشې تر موسی کال پورې، 

ده او په بیالبیلو ځایونو کې د اوبو لگولو کوچنیو ویالو پریک پریک کړې او 

دا سرتیرو ته د تگ پر مهال سختي جوړوي چې له سړکه واوړي. تر دې 

مایله پراخه ده او ویل سوي چې د سیند په دواړو غاړو کې  2درې الندې دره 

دو آب له موسی  سیمه په هر لوري کې د هر ډول وسلو لپاره عملي الره ده.

 نیم مایله کښته ده. )یوسف شریف، صاحبداد خان( 18کال څخه 

ـې د اوبو ئیارډه  13یارډه دی او  100د موسی کال د سیند د بستر پراخوالی 

ـې د اوبو ژوروالی دی خو د پسرلي په لومړیو کې تر ئانچه  ۶بهیر دی او 

مایله  3ـې ئې چټکوالی دوه نیمو فیټو پورې لوړېـږي، د اوبو د بهیر د ځغاست

فیټه لوړې دي او د سیند بستر ډبرین  2ـې ئپه ساعت کې دی د سیند غاړې 

 (1910دی. )هندي پوځي کشاف. 

په زمینداور کې یو کلی دی چې د موسی کال د رود پرغاړه واقع  موسی کال :

مایلۍ  ۴3هم یادېـږي؛ د گرشک د شمال په ۀ په نامـ« تخِت پـُـل»دی چې د 
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کورنۍ په کې استوگنې  10کورنۍ او د هندوانو  330قع دی. د علیزیو کې وا

 مایله ارته ده. )صاحبداد خان( 2دي. د موسی کال دره دلته 

کلي کې د غالتو لپاره یو دولتي گودام هم سته او ویل سوي چې ۀ په دغـ

 (190۵خرواره غالت په کې ساتل کـېـږي. )بومي معلومات  1000

مایلۍ کې د  1۶فیټه. دا د موسی کال د ختیځ په  3390:  شهر کهنه : لوړوالی

ښارگوټي ورانې ویجاړې او پاتې شوني دي او ویل سوي چې دا ۀ زاړۀ یو

هجري کې جوړ سوی او د جوړولو پر مهال یو مایل  ۵11ښار گوټی په 

ـې یوازې ارگ ال والړ پاتې دی. دا ئـې درلود، خو اوس ئمربع ارتوالی 

ژ( وران کړ او د توپ د گولیو د  –ت محمـد )خان ښارگوټی امیر دوس

شکلونو آثار او د نورو گولیو آثار ال تر اوسه ورباندې لیدل کـېـږي. د دې 

حصار شمال ته د امام یحیی زیارت دی. دلته ډېـره کر کیله سوې ده چې د 

هر ډول انډول په پام کې نیولو سره که د لوی ځواک لښکر کوټ دلته ځای پر 

د کاریزونو دي. د اړتیا وړ ۀ ورته خلل پیدا کوي. ددې ځای اوبـځای سي 

کورونه ودان  ۴00تر  300ـې د علیزیو له ئتوکي پریمانه دي. گرد چاپیره 

 دي. )یوسف شریف، صاحبداد خان(

 

 

 

 [۷4]ماخذ:بخش  نوزاد :

 داري وه چې اوس دویمه درجه ولسوالي ده. ددا د پُشِت روډ یوه عالقه  

د نوزادو د سیند پر غاړه واقع دی او ویل سوي چې د بارکزیو  نوزادو کلی

مایله واټن لري.  ۴1کورنۍ په کې ژوند کوي. نوزاد د گرشک له شماله  ۴00

 )صاحبداد خان(

هټۍ ) د جامو،  ۶کورونه،  ۶0)هندی مخبر او کشاف وایي( چې نوزاد 

ویل سوي  غالتو او میوو( لرینوزادو کې د غالتو یو دولتي گودام سته او

 (190۵خرواره غالت په کې زیرمه کـېـږي. )بومي معلومات،  300

هماغسې چې مخکې مو وویل تر اوسه پورې عامه انگیرنه دا وه چې د 

گرشک له شماله تر تایمني او د هزاره گانو تر پولې پورې سیمه د زمینداور 
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سیمې لویدیځه پـېـژندل کـېـدله، خو دا لویه سهو او تیروتنه وه؛ ددې ۀ په نامـ

 برخه نوزاد نومـېـږي. نوزاد ډېره حاصلخیزه او گڼ وگړې سیمه ده. 
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 [۷4]ماخذ:بخش:نوزاد روډ 

دا یو سیند دی چې د زمینداور په لویدیځ کې د سیاه بند له غرنۍ لړۍ  

مایلو لپاره لومړی ختیځ بهیر نیسي، له بَرنوزاده  1۵راپورته کـېـږي او د 

ختیځ لوری نیسي او بیا سویل ته تاویږي او له هلمند او موسی کال سره سویل 

یوازې انحنا یا قوس جوړوي او تر هغو په همدې انحنا کې ځغلې چې د 

سیند سره ۀ مایلۍ کې له هلمند سره یو ځای سي. له دغـ 7گرشک د سویل په 

مخکې له دې ۀ د بَر نوزاد او د نوزادو د د ټیټیو سطحو د خوړونو پریمانه اوبـ

مایله لیرې په وروستي ټکي کې هلمند ته وغورځي یو ځای کـېـږي  17چې 

یادېـږي. د نوزادو د سیند ۀ نامـۀ او دا دواړه خوړونه په گډه د سیاه مینار په یو

دواړه غاړې گڼ استوگنې دي او فوق العاده کرکیله په کې سوې ده خو د سیند 

 بستر ددوبي میاشتو کې وچ کـېـږي."

چیرې دا فرضیه ومنو چې د نوزادو سیند له هلمند سره د گرشک په سویل  که

کې یوځای کـېـږي نو د همدې خبرې وروستۍ برخه ظاهراً سمه ده ځکه ییت 

سادات د سړک په هکله په خپل راپور کې وایي چې " ۀ قلعـ –د گرشک 

سړک تر پایه د یوې مخ خالصې وچې دښتې په منځ کې تر پایه ځغلي چې د 

مایلو لپاره څه ناڅه څپانده یا متموجه بڼه لري او  ډېـر ډبرین دی  10ومړیو ل

او د دوه وو وچو نالو له بستر څخه تـېـرېـږي. ددې سړک په اوږدو کې قطعاً 

 سته. )یوسف شریف، ییت(ۀ نـۀ اوبـ

 

  :برخه[ 4۷]ماخذ:]گرمسیل[گرم سیر

چې د گرم سیل پـه  دا یوه دریمه درجه ولسوالي ده او هم د هلمند کلی دی

یادېـږي. دا ولسوالي په شمال کې له گرشک او د مارگو له دښتې سره، ۀ نامـ

په ختیځ کې له چخانسور سره، په سویل کې د بلوڅستان له سرحد سره او په 

د بارکزیو له ناوې او د نهِر بُغرا له « بُست»بیست ۀ لویدیځ کې د قلعـ

مربع مایله دی او د وگړو  8۵00ت ولسوالۍ سره پوله لري. د گرمسیر مساح

 تنه اټکل سوی دی.  ۴0000ـې ئشمـېـر 

زکریا، خرکوه، ۀ د گرمسیر اساسي کلي : شــَــمــَـالن، هزار ُجفت، دِ 

درویشان )علیا او سفلی(، عباس آباد، کیشتي، میان پُشته )علیا او سفلی(، 
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، ۀ، لنډۍ والـۀـبِرتکه  )علیا او سفلی(، لکي، صفار، بندِر علیا، لویه وال

 نو. ۀ بَگــَـت )علیا او سفلی(، لنډی، دیوالِک خان نشین، او قریــ

مهم زیارتونه : جـِـلیرگ بابا په شــَــمــَـالن کې؛ مال کابـَـلی صاحب په هزار 

جفت کې؛ امیر بُلند په درویشان کې، خواجه َمش په درویشان کې؛ خواجه 

رتکه کې؛ صالح جان په ِکرتکه کې او ـب په لکي کې، فقیِر سرتور په کِ ئغا

 شیخ حسن په صفار کې. 

 ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی وو : 1912گرمسیر په 

مایلو په واټن له هزار جفته تر  1۶0گرمسیر )گرمسیل( یا )توده سیمه( د 

رودباره غځـېـدلې سیمه ده او هر کال د شپږو میاشتو لپاره ډېـره توده سیمه 

کرنیزه برخه د هلمند پر درې ډډه لگوي چې په سویل او  وي. ددې سیمې

ـې وچه او شاړه دښته ده، په شمال کې د مارگو دښته او سویل او ئشمال کې 

ـې د ریگستان او بلوڅستان دښتې دي. د گرمسیل په هر ځای کې ئختیځ کې 

ددې سیمې د ښـېـرازۍ او گڼ استوگنو سیمو نښې هرې خواته ښکاري. 

لري. ددې لپاره ۀ ـې حد نـئـره حاصلخیره ده او د اوبو ډېروالی ـې ډېئخاوره 

ۀ چې دا سیمه خپله سمسورتیا او ښـېـرازي بـېـرته تر السه کړي سولې او ښـ

حکومت ته اړتیا لري؛ او همدا شان د ډېـرو ونو کښـېـنـول به په ښکاره اقلیم 

 کړي.ۀ ـې ال ښـئ
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؛ فهیم خان ۀمسؤول فهیم خان نومـېـدز کال کې د گرمسیل  مشر او 1888په 

د شپږو ۀ له گرشک څخه کښته د هلمند له دو آبې څخه یو اڅکزی مشر وو. د

 ۵000کالو لپاره دفتر او دیوان درلود او ویل سوي چې هر کال ورته 

کندهارۍ روپۍ تنخواه ورکول کــېـدله. نوموړی د افغان سرحدي کمیسیون 

ه اسماعیل سیمې تر هلمند پورې د امیر له پلوه لپاره د بلوڅ په دښته کې له شا

 د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره مدیر وو. 

ز کال کې د هلمند درې ته له خان نشین او لنډي محـمد څخه کښته 1903په 

ـې ورڅخه ئتر سیستان پورې د سیستان د َحـکــَـمیت مأموریت راغی او لیدنه 

قیقاتو له بشپړولو وروسته د وکړه. دوی وکوالی سول چې د شخصي تح

 گرمسیل د ولسوالۍ د ځمکو د سیستم د ادارې په هکله معلومات راټول کړي. 

د هلمند د درې د گرمسیل د سیمې ټولې ځمکې په دولت پورې اړه لري. د 

اوبو هر کانال یا نهر چې د هلمند له سینده راغځول سوی د حاکم تر ادارې 

ۀ ور مقرروي چې میرآب نومـېـږي او ددالندې دی، دا حاکم یو رسمي مأم

  هم سته. ۀ تر ادارې الندې بل څوک د کوټوال په نامـۀ مرستیال دی. دد

کـَـد »ـې د ئهر نهر په خپل وار په څو څانگو ویشل سوی دی او هره څانگه 

تر ادارې الندې وي. نوموړی له خان یا ملک سره له سال وروسته یو « خدا

ځمکوالو یو ډول دي( ټاکي چې دی د خپلې ټاکل  )د« ِکشت گران»شمـېـر 

 سوي څانگې برخې کنترول او مسؤولیت پر غاړه لري. 

ته ورکوي چې « بزگرانو»قلبه کوي دوی ځمکه ۀ ځمکه نـ« ِکشت گران»

، بزگرانو ته تخم، یوغ او سپار برابروي او د «کشت گران»ـې کري. ئو
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( غیرانه20ني ډول مجموعاً )ځمکې قلبه تطبیقوي، له بلې خوا هغو ته په کل
1
 

په اصطالح یادېـږي د نهر د ترمیم او پاکولو لپاره ورکول « کفشي»چې د 

 کـېـږي. 

دََرو( وخت ورسـېـږي دولتي تحصیلدار راځي  –کله چې د حاصل د )لـــَــو 

او د ناخالصه حاصل یو پر اوومه برخه ورڅخه اخلي. همدا شان دا 

یادېـږي. الندني ۀ په نامـ« هفتاد»اصطالحاً د  منه هم اخلي چې 70تحصیلدار 

 کسان په الندنۍ شرحې د خپلو حقوقو تر څنگ دغه انعامات تر السه کوي :

 اخلي په َمـن  دنده

 1۵ میرآبي

 12 آهنگر،  نعل ساز

 7 ترکاڼ

 ۵ سلمان( –حجام )ډم 

 2 کوټوال

 

کوي په ورځ  هغه څوک چې د قلبې لپاره غوایان برابروي او د ژرندې کار

 کې دوه منه اخلي.

د غالتو خالصه برخه چې پاتې کـېـږي  د بزگر او کشت گر تر منځ ویشل 

کـېـږي، بزگر یو پر شپږمه برخه اخلي او کشت گر پنځه پر شپږمه برخه 

اخلي. د درمند د ویش ستونزه به په دې ډول حل سي چې که موږ په الندې 

ـې کړی ئَمونده تولید  2000اواخلو چې ډول د کشت گر یوه بـېـلگه یا مثال ر

 دی : 

 په من رسـېـدونکې برخه

 3۵۵ ددولت برخه

 1۵ د میرآب برخه

 12 د پښ یا آهنگر برخه

 7 نجار برخه د ترکاڼ

 ۵سلمان  حجام د ډم

                                                 
1
 - 20 krans 
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 برخه

 2 د کوټوال برخه

ـې اټکل ئد غوایانو د څښتن برخه : په به 

 ۴قلبې کوي او  ۴ووایو چې د ورځې 

 مندونه ټکويدر

1۶ 

 ۴12 ټول ټال

 1۵88 = 2000  -  ۴12پاتې برخه :  

 2۶۵ د بزگر برخه

 1323 د کشت گر برخه

 

په سلو  13په سلو کې، بزگر  ۶۶په دې محاسبې کې ِکشت گر د ټول درمند 

 په سلو کې برخه خپلوي.  18کې او دولت 

څانگو له منځه یوه خان دا امتیاز لري چې په کلني ډول د اوبو د کانالونو د 

ـې د خپلې شخصي گټه اخـېـسـتـنې لپاره غوره کړي او ښایي دولتي مالیات ئ

« بیگار»نه ورکوي او د وړیا کار « کشفي»هم له ځان سره وساتي. خان 

 مستحق هم دی. 

 میرآب ددولتي مالیاتو یوه بزگري ونډه او کدخدا نیمه د بزگري ونډه اخلي. 

ۀ خواجه علي کښته اکثریت کلي دولتي مالیات نـد هلمند په اوږدو کې له 

(. اوسنۍ سرچینې د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې 1903ورکوي )ایس. ایم. 

یو کلی ۀ مایلۍ کې د گرمسیل په نامـ 3باندې د لنډي بړیڅ د سویل لویدیځ په 

ښیي. د سیمې د نورې شرحې لپاره کوالی سئ د پُشت روډ تر سرلیک الندې 

 ورئ. نوره برخه وگ

 :  سرخ ُدز : سرخ دوز

مایله ور هاخوا او د معین کال د سویل  ۴د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له زرې 

مایلۍ کې یو کلی دی. له دې ځایه په لږه اندازه د اړتیا وړ توکي  8لویدیځ په 

 ترالسه کـېـدای سي. )سټیوارت(

لته )په کورنۍ دلته ژوند کوي.ویل سوي چې د ۴00ویل سوي چې د نورزیو 

ـې نورزي ول او ئجونگړې وې چې استوگن وگړي  1۵0ز کال کې( 190۴

هم د فارسیوانانو یوه کوچنۍ برخه ورسره وه. ددوی خان بالي خان په قوم 
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ـې وربشې، غنم او هندي جوار ئنورزی دی. دا کلی څو بڼونه لري او کرکلیه 

دښتې له  دي. د سیند پر غاړو د شین غزو ونو ځنگل دی. د سیخسر او د

الرې یو سړک چې چخانسور ته ځي له همدې ځایه پیل کـېـږي. )ایس. ایم. 

 (190۴بومي معلومات. 

 

  : [غان جرمن آنالیناف ،برخه 51]ماخذ:هزار ُجفت

فیټه. هزار جفت د هلمند له ډډې یوه لویه پراخ لمنې سیمه ده  23۶0لوړوالی:

ه ده ـې سویل لوري ته ددښتـنیو گړنگونو یو ډېره لویه سیمئاو له بلې خوا 

 -"یعنی دا سیمه د هلمند او د دښتې د گړنگونو تر منځ په خپل ارتوالي پرته ده

ژ"، هزار جفت په دې معنی ده چې دا ځمکه دومره لویه ده چې د قلبه کولو 

ـې زر جوړې غوایان په کار دي. له هر لوري ورباند د اوبو کانالونه ئلپاره 

ي، دې سیمې کې پینځه ـې ورته راکاږلي دئدي چې له سینده ۀ راسپار

ـې له درویو یا نی څخه جوړې جونگړې ئاستحکامي کلي دي چې گرد چاپیره 

. د هزار جفت اوسنی جوړې سوی دي چې بیالبیال قومونه په کې استوگن دي

 . کې واقع دی ۶۴ – 12،  31 – 7کلی په 

ـې دلته د دې سیمې په ئهزار جفت د آزاد خان جاگیر یا تیول دی چې کورنۍ 

کور یوه څلورڅنډیزه یا مربع کال ده ۀ وی او بنسټیز کلي کې ژوند کوي. ددل

ـې یو یو بُرج دی او یو بل بُرج د کال د دروازې پر سر ئچې په هر گوټ کې 

او نورزیو دي؛ د صاحب داد خان « ادوزیو»دی. نورې کال گانې چې سته د 

  کورنۍ دی. ۵00د راپور پر بنسټ ددې سیمې د وگړو شمــېــر 

د هزار جفت فوق العاده ځانگړتیاوې ددې سیمې کرنیزې ځمکې او په غټ 

شمــېــر کې ورانې ویجاړې کنډوالې دي چې ددې سیمې پر سطحې باندې 

ـې د ئهرې خوا ته خورې ورې پرتې دي. ددغو پاتې شونو یو شمــېــر 

ـې د استحکامي موادو نښې دي چې د ئلرغونو مهالونو دي او پاتې نور 

عي غونډیو پر سر راپورته سوي دي خو له ظواهرو ښکاري چې مصنو

ـې یوازې د مهاجرو اقوامو د لنډمهالو استوگنځیو پاتې شونې دي ئاکثریت 

چې په خپلې خوښې له یوې سیمې بلې ته تللي دي او یا که په اغلبو متکررو 

 حاالتو کې ورته وگورو ددوی په منځ کې د خپل منځیو دښمنیو له الرې او له

 ځمکوالو سره د اختالفاتو له کبله دې خوا ایخوا کډه سوې دي. 
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که څوک ددغو، مخ په نړېـدو دیوالونو نظم، لویوالي او د جوړېدو ډولونو ته  

په ځیر وگوري یوازېنی توپیر چې له موجودو مؤقتو استوگنځیو څخه لري دا 

ونو کې د دی چې دوی خپل دیوالونه او مخې له السه ورکړي دي. دا په چوکاټ

غز د څانگو جوړ دي چې له دباندې څخه د ُرس د خاوري او میده میده وښو 

ـې له ئله گډولې یا ترکیب څخه ورته یو پوښ ورکړ سوی دی او په آسانۍ 

ځانه سره وړلی سي، له ظواهرو ښکاري چې ددغسې دیوالونو وړلو ته کومه 

ا وي د سیند پر غاړو ده ځکه دا مواد په هره اندازه چې ورته اړتیۀ اړتیا نـ

 پریمانه موندل کـېـږي. )بیلو، صاحبداد خان(

 2000په دې سیمې کې د غلو دانو لپاره  یو حکومتي گودام سته چې د 

 (.190۵خروارو غالتو د ساتلو ظرفیت لري. )بومي معلومات 

په گرمسیل کې د بگت او خواجه علي ترمنځ د خان نشین د لویدیځ   نو :ۀ قلعـ

یلۍ کې د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې یو کلی دی. ویل سوي په څلورما

 کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان، بیلو( 300چې دلته د اسحاقزیو  

 3۵0ز کال کې د سیستان مأموریت د میسري خیلو، سدوزیو 1903په 

تنه وو. د کلي ملک  900ـې ئکورنۍ ولیدلې چې د وگړو ټول شمــېــر 

. ټوله ځمکه ددوی کرل سوې او پریمانه د اړتیا وړ محـمود افضل خان وو

 1۵0پسونه او وزې او  300غواگانې او غوایان،  ۵00توکي لري. دلته 

ـې له سینده د پورې غاړه وتلو لپاره یو گودر هم ئاوښانه ول. مقابل لور ته 

بل کلی د نوزادو د ۀ نامـۀ (. په دغـ1903سته. )ایس. ایم. بومي معلومات 

 کې واقع دی.  ۶۴ – 20، 32 – 12مایلۍ کې په  1۶دیځ په سویل لوی

 

 

 :برخه[54،53، 52]ماخذ:(  هلمند : )روډ

)سمه تلفظي بڼه : هــَــلـمـَـنـد( : دا سیند پینځه بنسټیزې څانگې لري : کج یا  

خود روډ، تیرین، ارغنداب، تــَـرنـَک او ارغستان.  دا سیند د افغانستان د 

په ځان کې راټولوي. هلمند د لرغونو ۀ برخې اوبـ ټولې سویل لویدیځې

ایتیمـَـنـِدر»مهالونو 
1

درنگیوس»یا « 
2

اونۍ له »دی چې د کابل والیت د « 

                                                 
1
 - Etymander 

2
 - Drangius 
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سر راپورته کوي او د سویل لویدیځ لوري په نیولو له هزاره جاتو « کوتله

دیراوت»تـېـرېـږي او بیا د کندهار والیت د 
1

)دهراوټ( ولسوالۍ کې ځغلي « 

ا د فراه والیت د زمنیداور ولسوالۍ ته ورننوځي. بیا د سویل لویدیځ عام او بی

لوري په نیولو سره د خواجه علي پر لور بهـېـږي، له دې چې دا سیند لویدیځ 

ته د کمال خان بند ته ځي او بیا د شمالي لوري په نیولو د الش جوین 

لو درې واړو هامونونو ته ځي نو په دې توگه د فراه تر ټول والیت له ټو

خواوو گرد راتاویږي. ویل سوي چې هلمند په لرغونو مهالونو کې د کمال 

خان له بنده د گودي زیرې پر لور سویل لویدیځ بهیر درلود او روایات وایي 

 چې کیُخسَرو په دې اوبو کې په کښتۍ کې وگرځـېـد. 

څـېـړنو  د هلمند نهرونه چې ددې سیند د بهیر په نیږدو شاوخوا کې واقع دي د

پورې موضوع ده، خو ښایي د پوځي څـېـړنو له اړخه چندانې د ۀ لپاره په زړ

 وي. ۀ اهمیت وړ نـ

 

ز کال کې سیالب له لویدیځه منشعب سوی کوچنی کانال ډېر پراخ 188۴په 

ز کال کې بل کانال ددې باعث سو چې هلمند خپل 189۶کړ حال دا چې په 

وو او ورپسې د سیخسر کانال ته روان پخوانی بهیر چې نادعلي ته نـېـږدې 

 وو، شا ته پرېـږدي او خپل لوری بدل کړي.

په دې سره هلمند د خپلو اوبو عمده برخه ال نور وړاندې لویدیځ لوري ته د 

ته چې مخکې یو مصنوعي نهر وو ولـېـږدوي. له دې د چې د « پاریون روډ»

ز( کال کې گولډ 1872افغان سرحدوو او په ) –د فارس « هلمند اصلي بستر»

مهاله یوازې له ۀ ـې ستونزې زېـږولي دي چې له هغـئسیمټ ټاکلی وو اوس 

لـېـرې لیدل کـېـدلې. زړو کانالونو یوه مثلثي ځمکه جوړه کړې ده چې )میان 

 کنگي نومـېـږي( او اوس د زړو هډوکو په اختالفاتو اوښتې ده. 

 ابعاد : 

رشک څخه کښته وایي  :" د اوسني بهیر میتلند د هلمند د ابعادو په هکله له گ

یارډو پورې دي. ژوروالی  200تر  100وي له ۀ ارتوالی کله چې سیالب نـ

ـیدوالی سم په ندرت له شپږو فیټو پورته ئـې چې زه تر ممکنه حده پورې تائ

                                                 
1
 - Derawat 
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او د  2ـې له ئځي او په پښو باندې له سینده د پورې اوښتلو غاړو گودرونه 

ز کال کې د 1903پورې دي". هغه پلټنې چې په  فیټو 3فیټ ربعې تر 

سیستان د حکمیت مأموریت ترسره کړي څرگندوي چې ډېر په ندرت کله 

فیټو پورې ژور والی ومومي، البته په دې کې استثنایي  2ناکله څوک تر 

 شمـېـرو. ۀ ز کال وچکالي سته چې هغه ورسره نــ1902کلونه لکه د 

فبرورۍ په میاشت کې له خواجه علي  ز کال د1903ډگروال مک موهن د 

)قات کـېـدونکي( کښتۍ کې د هلمند د سیند کم عمق ترینو  «بیرتون»څخه په 

د اوبو ژوروالی یو نیم فیټ وموند خو ورسره دا مني ۀ ځایونو ته الړ او هغـ

 وي. ۀ چې ښایي نوموړي د سیند په اساسي بهیر کې پاتې سوې نـ

وږدو په بیخ کې ان د کوهک تر بنده یا د د سیند د ټول کوزني بهیر د ا 

 سیستان تر بنده پورې ښایي شگې یا ټینگ کاڼي وي.

 د اوبو حجم : 

 -1903ـیوي معلومات ښاغلي وارډ د ئد سیند د اوبو د حجم په هکله احصا

 ز کلونو پورې د سیستان د مأموریت په ترڅ کې راټول کړي دي. 190۵

ز کال د هرې میاشتې د ورځنیو اوبو 1903د هلمند د اساسي سیند په هکله د 

تشولو منځنۍ کچه یا حد وسط یوازې د سیستان د بند یا د کوهک له بند پورته 

 په الندې ډول وو: 

 ۶13۵ جوالی ۴000 جنوري

 3330 آگست ۴۵00 فبروري

 1893 سپتمبر ۶778 مارچ

 2080 اکتوبر 2۶1۶۵ اپریل

 2۵۴3 نوامبر 387۵9 مې

 2703 دسمبر 1۶۵۴1 جون

 

ورکړل سوې شمـېـرې فیټ مکعب په هره ثانیه کې ده. په هزاره جاتو کې 

 واوره په اپریل، مې او جون کې ویلي کـېـږي. 

په مساوي ډول ویشل سوي وي( ۀ په ورځنۍ توگه د کلني وسط )یعنی که اوبـ

کوسک د اوبو  –فوټ په ثانیه کې ۀ یعنی برابر به یو –)کوسک  9. ۶1۶باید 

 ژ( وي.  –ولو یو واحد دی. اندازه ک
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 د اوبو د سطحې کمـېـدنه یا ټیټیدنه : 

د اوبو د سطحې د ټـېـټـېـدنې په هکله الندیني معلومات هم د سیستان د 

 ز کال : 1903مأموریت ښاغلي وارډ له پلوه وړاندې سوي دي، 

 ۴13۶ز کال د فبرورۍ د میاشتې په اتمه نیټه( د1903په خواجه علي کې )د 

ه د اوبو تـشـېـدل په درې نیم مایلو کې، د ټـېـټـېـدو یا لویدلو سطحه په کوسک

ـې لس نیم فیټه په ئمنځني ډول دوه نیم فیټه په مایل کې وه. تر ټولو لوی هغه 

 فیټو په واټن کې وه : 1000مایل کې وه خو دا یوازې د 

سیند د  ز کال د جون په میاشت کې له سینده بیا کتنه وسوه، دغه مهال1903د 

ځایه ۀ ـیه له همدغـئتشولې. دا احصاۀ کوسکه اوبـ 1۵000سیستان په بند کې 

مادِر پادشاه څخه په لنډ واټن کې ده؛ ۀ ماشي پورې سوې چې له قلعـۀ تر پوز

 دغې کتنې الندنۍ ارقامي پایلې په الس راکړې : 

لویدنه )فیټ په هر  مایل 

 مایل(

میر ۀ له پوزه ماشي تر قلعـ

 ً  تقریبا

31 ۶ – 2  

میر تر دوِم کالن ۀ له قلعــ

 ً  تقریبا

28 8۶ - 1 

له دِوم کالن تر بند سیستان 

 ً  تقریبا

1۶ 92 - 0 

له پوزه ماشي تر بند سیستان 

 ً  تقریبا

7۵ 09 - 2 

 

 چټکوالی :  

مایل ۀ کې په ځینو ځایونو کې کمـېـدنه په یوۀ د سیند د اوبو د بهیر په اوږدوالـ

کلونو کې د سیستان د مأموریت غړی وارډ  190۵ – 1903فیټه ده. په  ۶کې 

د هلمند د اوبو د بهیر د چټکوالي په هکله وایي هر څومره چې شیوه والی 

کوچنی وي او د سیند بستر پراخ او کم عمقه وي یا شیوه والی لوی او د سیند 

بستر تنگ او ژور وي نو ددغو ټکیو په پام کې نیولو سره د چټکوالي 
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مایلو په ساعت کې دی : خو هماغسې چې قاعده ده  ۵تر  2ـې له ئحداعظم 

که شیوه والی هر څومره لوییږي د سیند بستر ورسره پراخیږي او اوبه کم 

عمقه کـېـږي. دا هیله باید ولرو. کله چې چټکوالي د هغو موادو د مقاومت پر 

 شکل تهۀ وړاندې چې کانال جوړ سوی ډېـر وي نو کانال تر هغو چې هغـ

ـې مقاومت وکړي د موادو وړل یا مینځل دوام ئرسـېـږي چې پر وړاندې ۀ ونـ

مومي. د همدې کار لپار ده چې د اوبو بهیر خپل ارتوالی ډېروي او کم عمقه 

کـېـږي. " ما په خپلې برخې کې د اوبو د تشـېـدلو چټکوالی موندلې چې د 

لی نه لري خو مایلو په ساعت کې پورته چټکوا ۵کوسکو تشیدل له  ۴0000

مایلو چټکوالی په ساعت کې حد ورته په پام  3غوره به دا وي چې هماغه د 

 کې ونیسو."

د درې مایلو او د   کوسکه سیالب 70000د سیند د تنگو ناوو په برخو کې د 

فیټو شیوه توپ په فیټ کې  2مایل د ثلث په چټکوالي په ساعت کې په 

 (.190۵ – 1903واوښت. )ایس ایم وارد 

 د کښتۍ چلولو وړتیا : 

د هلمند په سیند کې د کښتۍ چلولو وړتیا له گرشک څخه پیل کـېـږي او 

کوالی سو ووایو چې له گرشکه د سیستان تر بند پورې دا سیند د کښتۍ چلولو 

وړتیا لري. په سیالبي فصل کې د سیستان بند نړېـږي او دړې وړې سي، 

و د پیاوړي بهیر په مقابل لوري کې ډېـرې پیاوړې کښتۍ ته اړتیا ده چې د اوب

ز کال د اکتوبر په میاشت کې په دې سیند 188۴بـېـرته راوگرځئ. پیکاک د 

کې کښته له خواجه علي تر هامونونو پورې سفر کړی دی. دی وایي :" که د 

ـې ووایم، نو وینو چې له څه ناڅه پاملرنې او د ئعامو کلماتو په پوښښ کې 

کولو )که اوسني بهیر د هامون له اساسي بهیر سره د بند په لیرې « کوهک»

بهیر باندې د اوبو په اړولو ۀ یو ځای کــېــدای، او د هلمند د بستر پر زاړۀ نـ

دا سیند د بخاري کښتۍ چلولو وړتیا درلودله یعنی له خواجه علي لس  سره(

 مایله پورته." 

په بستر کې لویې کله نا کله به اختالل رامنځته سي خو ویل سوي چې د سیند 

 سته. ۀ لویې ډبرې نـ

د سیند پرغاړو شین غزي او نور بوټي سته چې سړي ته ډاډمنتیا ورکوي، 

سي نیوالی خو د اړتیا پر مهال ۀ سره له دې چې دا بوټي د سون لرگیو ځای نـ
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سو کوالی چې د بخاري کښتیو د اړتیا ۀ ورڅخه کار اخیستالی سو خو نـ

 لپاره ورڅخه کار واخلو.

د اوبو د اتصاالتي الرو په هکله باید ووایو چې له کوهک کښته د سیستان 

 دي. ۀ کانالونه د خلکو د ویلو له مخې د استفادې وړ نـ

 کښتۍ : 

صاحبداد خان وایي چې له گرشک پورته په ښورکي کې چې د "جسر" 

ـې جوړ ئکښتۍ گانې ایښودل سوي چې یو پُل  ۴۵یادېـږي ۀ په نامـۀ( )پـلـ

څخه د جون له پیله تر دسمبر پورې کار اخلي. همدا ۀ پلـۀ ی او له دغـکړی د

شان په گرشک او دهاِن دو آب کې هم کښتۍ ساتل کـېـږي. که څوک په 

 8ـې په الندې ډول دی : یو سپور : ئکښتیو کې پورې غاړه اوړي نو نرخ 

 آنې، پلی مسافر : دوه نیمې آنې، بار سوی اوښ : یوه روپۍ لس آنې، بار

ۀ آنې. که څاروي بار سوي نـ ۴آنې، یو خر یا بار سوی غوایي  13سوی آس 

وي نو نیمه پورته یاده سوې کرایه اخلي. مالیات مقاطعه کار قرار دادي 

 اخلي. 

ز کال ښاغلي ییت له گرشکه لیکلي دي : " باید زیاته کړم چې ما ته 1893په 

ـو د جوړولو چارې د وویل سول چې په دا تیرو دوه وو کلونو کې د کښـتـې

لعل  –امیر د فرمان پر بنسټ تر الس الندې نـېـول سوي دي. له )الل پورې 

 2۴پورې( څخه ماهر کښتۍ جوړونکي راوړل سوي او اوس په سیند کې 

ـې د ئنور  ۶کښتۍ د مسافرو د وړلو او  18کښتۍ سته چې له دې ډلې څخه 

چې د اوبو سطحه ټیټه سي په څارویو د لیږد رالیږد لپاره کارول کـېـږي. کله 

ځای کې ۀ دې فصل کې له کښتیو جوړ یو پُل حیدر آباد ته نـېـږي په هغـ

ـمي غاړو کې منبقض کـېـږي، دا ئایښودل کـېـږي چې سیند په خپلو دواړو دا

مایله پورته دی. ټولې هغه قافلې او پسونه او نور چې له  12ځای له گرشکه 

ته د خرڅالو لپاره وړل کـېـږي ټول له سینده پورې غاړه اوړي کندهار 

 همدې الرې تـېـرېـږي. 

ز کال 1898څخه کار اخیستل اوس بس سوي وي ځکه په ۀ پلـۀ ښایي له دغـ

کې دا پُل په داسې بد حالت کې وو چې په څارویو کې یوازې پسونه ورڅخه 

 تـېـرېدالی سوای. 
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یا له درویو « ینتوت»دي. ۀ د هلمند ددرې استوگن وگړي کښتۍ جوړونکي نـ

جوړې جالې او بل ډول جالې چې له مشکونو او یا له کدوانو جوړوې وي 

دلته ډېرې کارول کـېـږي، دوی دا جالې یوازې له سینده د پورې غاړه اوښتلو 

دا چې له کښته تر پورته ورڅخه د ترانسپورت په توگه کار ۀ لپاره کاروي نـ

وي : لومړی دا چې د پسرلي له دریو واخلي. ښایي ددې کار لپاره دوه دلیلونه 

سته چې درندې کښتۍ کله ناکله له ۀ نـۀ میاشتو پرته په سیند کې دومره اوبـ

سینده د اوښتلو لپاره وکارول سي او داسې ښکاري چې دوی همدا یو ډول د 

لري چې د اوبو د ۀ جالې جوړښت پـېـژني؛ دویم دا چې دوی داسې وسایل نـ

 ورباندې حرکت وکړي.  بهیر په مخالف لوري کې

د ۀ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې ډگروال مک موهن وایي چې دد1903د 

حکمیت د ماموریت لپاره یوه یا دوه د اړتیا وړ په شیانو بار کښتۍ مله خان ته 

کښتۍ چې د کار وړ دي او د  20واستول سوې. بیا وویل سول چې دغسې 

دي په گرشک کې موجودې اللپورې د کښتۍ جوړونکو په الس جوړې سوې 

مونډو د وړلو  300دي او دوی ته ورته د کابل په سیند باندې دي چې د 

وړتیا لري. بومي تأریخ لیکونکي وایي چې یو وخت په سیستان کې کښـتۍ 

وې.  که دا رښتیا وي نو باید په سیمه کې چارتراش موجود وي چې کښتۍ 

په ۀ د په اوږدو کې او نـد کوزني هلمنۀ ورباندې جوړې شوې وي خو اوس نـ

 سته. ۀ سیستان کې هیڅ چارتراش نـ

 گودر : له سیند د پورې غاړې اوښتلو لپاره ځایونه :

   

 َشَمالن گرشک کجکي

 درویشان بابا حاجي گرم آو

 کیر تکه ست )د بُست کال(قلعه ب سنگور

 دیوالک خـُـســـَـرآباد زگۀ قلعـ

  زرس حیدر آباد

 

ه له لنډي محـمد امین کښته الندیني گودرونه موجود د مک موهن په خبر

 دي: 
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گودر دی. یوې ۀ یو ډېر ښـ لنډي محـمد امین

جزیرې د اوبو بهیر ویشلی 

چټکې دي ۀ دی. د گودر اوبـ

او ښایي د سیالب پر مهال 

 ورڅخه تیریدل ناشوني وي. 

مله خان، خواجه علي، لنډی بړیڅ، 

رودبار، د ماشي پوزه )د پنجه کش 

 ارت(، اشکینکزی

زکال 1903ویل سوي چې د 

نیټې کله چې د  2۵د جون په 

کوسکه وو  ۶۶00اوبو بهیر 

له سینده واوښته. خو که د 

 ۵000سیند د اوبو بهیر له 

کوسکه پورته وي اوښتل 

 ورڅخه ناشوني دي.

 گودر دیۀ یو ښـ مینای، چهار برجکۀ دِ 

ۀ دلته سیند ارت دی او ډېر ښـ د کمال خان بندر

 ۶۶000چې ۀ ستر لري، اوبـب

کوسکه پورې وي بومي 

خلک ورڅخه بلې غاړې ته 

اوړي خو که د اوبو بهیر له 

کوسکو پورته وي  ۵000

ښایي د باروړونکو څارویو 

 وي. ۀ لپاره د اوښتلو وړ نـ

 د سیند بستر شگلن دی  دوست محـمد، ۀ میر آباد، دِک دیله، دِ 

 د سیند بستر شگلن دی زيگسبز ۀ د

ۀ دا تر پورتنیو دریو هغو ښـ شيما

دی ځکه دلته سیند ارت دی 

او د اوبو بهیر سوکه دی.  په 

ځای کې زموږ د ۀ دغـ

مأموریت ټول غړي پورې 



   348                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

غاړه واوښتل او د اوبو بهیر 

کوسکه وو. د تیریدلو  3۶00

پرمهال مو د کچرو له شا 

څخه بارونه کښته کړل. حد 

فیټه وو.  ۴اعظم ژوروالی 

بستر د ډېـر تگ  دلته د سیند

، له دې ۀراتگ لپاره کښیناستـ

ز کال د  1903کله موږ د

مو په  فبرورۍ په میاشت کې

نقشه کې بل نوی ځای په نښه 

 کړ.

او ټینگ له کاڼو ډک ۀ ښــ  خوابگاه

بستر لري. ورڅخه یو مایل 

پورته د سیستان یا د کوهک 

بند دی. له سینده اوښتل که د 

کوسکو  ۵000اوبو بهیر له 

لږ وي ممکن دي، خو کله 

ۀ چې د سیستان د بند اوبـ

 والړې وې نا شونې ده.

 

د سیستان له بنده لږ پورته، جِرکي، شاه 

 گل

ۀ تل په بدلون کې وي او ښـ

دی. د نادعلي د کانال له ۀ نـ

سره لږ راکښته گودر سته. 

ځای کې له هلمنده ۀ دغـ

اوښتل هغه مهال شوني دي 

ي کله چې د هلمند سیند اساس

کوسکو پورته  ۴000بهیر تر 

ز کال د مارچ د 1903سي. د 
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میاشتې له نولسمې تر 

شپږویشتمې نیټې پورې زموږ 

د مأموریت د ډلې ټول کسان 

ځای کې په جاله کې ۀ په دغـ

پورې غاړه واوښتل چې د 

 ۶۶00ۀ هلمند د سیند اوبـ

مهاله ۀ کوسکه وو. له هغـ

ځایه ۀ وروسته په پښو له دغـ

ي سول. زموږ اوښتل ناشون

بار سوي اوښان له راتلونکي 

« طفلک»گودر څخه چې 

نومـېـږي په ډېرې سختې 

ۀ واوښتل، او موږ په دغـ

گودر کې د تیریدلو پر مهال 

څو اوښان له السه ورکړل. 

ز کال د 1903موږ بیا د 

دسمبر په دریمې نیټې راتیر 

سولو. دغه مهال د هلمند 

کوسکه  2۶00اساسي سیند

ۀ سانه وو او اوبـوو او گودر آ

ډېـر ژور ځای ۀ ـې په هغـئ

 فیټه وې.  3کې 

 

د پاریون روډ په څانگې کې  طفلک یا جهان آباد

گودر دی. له ۀ یو تر ټولو ښـ

مهال ورته السرسی ۀ هغـ

شونی دی چې د هلمند د 

 ۶000له ۀ اساسی سیند اوبـ

 وي. ۀ کوسکه پورته نـ
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گودر دی. تر مخکیني ۀ ښـ مالکي 

یاد سو ورڅخه تر  گودر چې

 اوږد مهاله کار اخیستای سو

دی چې ۀ گودر نـۀ دا ځکه ښـ جالل آباد یا مارگو

 د سیند په بستر کې سوري دي

کارول ۀ چندانې ډېـر نـ کــُـندلۀ دِ 

 کـېـږي

ریون په ټول روډ کې دا تر د پ مسجـِد گــُرگ علي

ـې ئگودر دی. بستر ۀ ټولو ښـ

ټینگ او ډبرین دی. له دې 

مهاله ۀ گودر څخه تر هغـ

تیریدالی سو چې د هلمند 

 8000اساسی سیند تر 

کوسکه پورې ورســېـږي خو 

کوسکو کې د سیند  8000په 

د بستر ځمکه تر اوبو الندې 

ډوبـېـږي او سیالب وهلې 

برخه خطرناکه کـېـږي او 

 تیرېدل ورڅخه ستخـېـږي.

له پورته یاد سوي گودر څخه  شیخ ویسي

ل لور ته واقع څو مایله شما

دی. لږ گټه ورڅخه اخیستل 

 کـېـږي. 

 

په عام ډول که ووایو هلمند او د پاریون روډ د جوالی له لومړۍ او د مارچ د 

 لومړۍ تر منځ مهال کې ورڅخه پورې غاړه  د اوښتلو وړ دي. 

کوسکو پورته سي یوازې څو  ۶000کله چې د هلمند )اساسي سیند( له 

کوسکو لږ وي له ټولو  ۴000دي خو کله چې له گودرونه د استفادي وړ 

 گودرونو استفاده کـېـدای سي. 
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ویل سوي چې له گرشکه پورته له سیالبي فصل څخه په استثناء پرته له دې 

چې ډېر وړاندې الړ سئ کوالی سئ له سینده د پورې غاړې اوښتلو ځایونه 

 ومومي. 

یونو کې تر مله خانه کله چې په سیند کې د اوبو سطحه لوړه وي په دغو ځا

 پورې جالې موندل کـېـدای سي : 

 

د جاله ځای  د جاله ځای نوم د سیند غاړې د جاله ځای نوم

 نوم

 ښۍ بابا حاجي ښۍ کجکي

بیست )د بُست ۀ قلعـ ښۍ دو آب

 کال(

 کیڼ

 ښۍ عینک کیڼ سنگور

 یښ ُسرخ دوز ښۍ آدم خان

 ښۍ شمالن ښۍ ښورکی

 ښۍ مله خان ښۍ گرشک

   کیڼ رمالگی

 

په پورتینو گوردونو کې د گرشک او دو آب جالې زښتې ډېرې مهمې دي او 

ناظرین ورته ناست دي چې له سینده د اوښتلو پر مهال ورڅخه حق العبور 

 یادېـږي. ۀ ټول کړي، دا ناظرین د " گذري" په نامـ

 :لگولۀ اوبــ

ً د مصر په شان چې د نیل په اوبو باندې تړلی دی د سی ستان او همدا تقریبا

هم د هلمند په اوبو پورې تړلی دی، واقعیت دا دی « توده سیمه»شان گرمسیل 

چې د سیستان سیمه په دې ورځو کې ټولو د )فارس یا افغان( ځمکو ته اطالق 

ـې گټه اخلي، ئکـېـږي چې له سمسوروونکي او ښیرازوونکي سیالب څخه 

ې لویې سیمې ته اطالق معهذا په لرغونو مهالونو کې د سیستان نوم ډېـر

 ۀ.کـېـد
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د هلمند د سیالب د کنترول لپاره کوم اقدامات چې تر الس الندې نیول سوي 

دي د بندونو جوړول، د څانگیزو نهرونو جوړول او د سیند تر غاړو د 

محافظتي دیوالونو جوړول دي چې هغه هم په ډېـر ابتدایي حالت کې دي. پایله 

اندې د وچکالۍ په پرتلې د سیالب را اوښتل دا کـېـږي چې ددوی پر ځمکو ب

ددوی د کرنیزو محصوالتو ته د متداوم  تخریب سرچینه ده. په دې کې 

ز کال د وچکالۍ له اړخه یوه استثناءوه.  د هلمند سیند له رود باره 1902

ورځو پورې وچ سو. څاه گانې کښـېـناستلې او لوی رنځ  72راکښته نور تر  

ز کال کې دا سیند د څلورو ورځو لپاره وچ 187۶په  او ستونزه خپره سوه.

ز کال کې د یوې میاشتې لپاره وچ کلک سو، خو په عادي 1870سو او په 

کلونو کې هماغسې چې ددې سیند په اوږدو کې په نورو ځایونو کې څارل 

 سوي دي د سیند د اوبو ژوروالی لږ تر لږه دوه نیم فیټه وي. 

د د هامون د سیستم په ټولو بـَـَرنیو برخو کې د ډېـره شوني ښکاري چې د هلمن

اشجارو په قطع کولو بې پروایي او بې غوري د وچکالیود  گواښ د ډېـرېـدلو 

المل گرځـېـدلی دی او د ختیځو خلکو په منځ کې د ډېـرې مضیقې او الس 

 تنگې المل سوی دی. 

هلمند له  د لنډي محـمد امین له سیمې نیولې د چخانسور تر حدودو پورې د

ـیوي ارقام راټول سوي دي. دا ئغاړو د کیندل سویو کانالونو په هکله احصا

ز کال کې د سیستان د مأموریت غړو راټول او تألیف 1903معلومات په 

تر  7کړي دي. د اوبو لگولو نهرونه معموالً د کرنیزو ځمکو له سیمو څخه له 

دې(. د هلمند په دې الن –مایلو پورته کیندل سوي دي. )وگورئ جدول  1۴

هندي َمونډه حاصل په پام کې 11غاړو کې که پر هر هکتار ځمکې د غنمو 

 مونډه سوی وي. « هندي» 200000ونیسو نو د هلمند د دَرې حاصل به 

 ۀد څښاک اوبـ

د نیل د سیند له اوبو سره څه ناڅه ورته والی لري، په دغو اوبو ۀ د هلمند اوبـ

ۀ ې پرتې دي خو په لږه پیمانه. له دې کبله دا اوبـکې د ښـېـرازولو ځانگړتیاو

وي البته د ۀ به د برتانوي سرتیرو د روغتیا لپاره دومره تاوان رسوونکي نـ

لومړني سیالب له راتلو په استثناء. )د هلمند اوبو ته د څښاک له اړخه له دې 

منظره کتل ښایي له گوت نیونو سره مل وي، او کـېـدای سي له دې راپور 

خه وروسته د جگړن ایروین د راپور په رڼا کې اصالح سي، جگړن څ
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ایروین چې د سیستان په مأموریت کې وو وایي چې د سیند پر غاړو د 

دی چې د ډېـرو اوبو د ناولي کولو المل ۀ استوگنو وگړو تکثر دومره ډېـر نـ

سي.( بله خبره په ځانگړي ډول په کښتـني هلمند کې ده چې سیند د رسوبي 

و لوخو تر څنگ هر ډول چټلۍ او کثافات په پریمانه اندازه راوړي او دا د خټ

وینو د اسهال یا دیسانتري او دغو ته د ورته ناروغیو المل سي. د اوبو لگولو 

ندرتاً ۀ په نهرونو کې د اوبو لگولو د همیشني لږ ترمیماتي کار له کبله اوبـ

د فلتر کولو متممات په پام پاکې وي. دا به ښه وي چې د خپلو سرتیرو لپاره 

 کې ونیسو. 

 پـلونه 

د لرگینو جالو یا پلونو د جوړولو لپاره د چارتراشو موندل په سیمه کې گران 

کار دی، له دې کبله زموږ هر هغه ځواک چې د هلمند په درې کې عملیات 

 کوي باید د لرگینو تختو او اوسپنینو ستنو او نورو اسبابو کافي اندازه ولري.

وهک تر بند کښته د سیند بستر او اساسي مقطوعات نرمه خټه او شگه ده د ک

ز کال د مارچ 1903چې په چټکۍ سره پاکې کـېـږي. د سیستان مأموریت د 

په میاشت کې درې ورځې پرله پسې هڅه وکړه چې د پاریون له سینده پورې 

غاړه واوړي، دوی کوښښ وکړ چې د اوبو د ژور بهیر د شین غزي د ونې 

فیټو ته لوړ سو او  12فیټو ژوروالی  ۶ه څانگو او خاشاکو ډکه کړي چې د پ

په دې سره نور کار ودَرول سو. د هلمند د سیند د اساسي څانگو په کوزنیو 

برخو کې د لرگینو پلونو د جوړولو په هکله باید وویل سوي چې زموږ 

څخه کار « پانتون»مشوره دا ده چې د سیالب پر مهال دې له بـېـړۍ پل یا 

 واخیستل سي. 

 اوس به د سیند د اساسي بهیر په هکله ال نوره شرحه وړاندې کړو. 

او د سنگالخ د غرنیو لړیو د ۀ د هلمند سیند د کابل له لوړو څخه د بابا د غر

یو ځای کـېـدلو له لمنو څخه سرچینه اخلي. له هغې سیمې څخه چې دا سیند 

Hazara Kush هزاره کـُش»سرچینه اخلي د 
 

یوه سیمه ده چې په ۀ په نامـ« 

مایله  20فیټو لوړوالي کې واقع ده. دا سیند له خپلې سرچینې څخه  11000

فیټه ژور والی لري چې د یوې تنگې درې په شان  2کښته شل فیټه ارتوالی او 

ـې په مخ کې ۀ ئبوټي او نـۀ چې خړ گړنگونه او تورې ډبرې او کاڼي او نـ

ځای کې چې له کابله راغلی سړک د ۀ ال کې په هغـدي بهیږي. په گردن دیو
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حاجي گک او عراق له کوتلونو په تـېـرېډلو بامیانو ته ځي چې له دې سیند 

ـې د ولې ئیارډه پلن دي او په ښـیـو ژیو کې  10څخه تـېـرېـږي، دغلته سیند 

 7ځای کې د سیند له پاسه پُل تیر سوی چې سیند ۀ ونې والړې دي. په هغـ

مایله کښته په  20فیټه ژوروالی لري. له گردن دیوال څخه  2رتوالی او فیټه ا

کابل د الرې پر سر پـُل تیر سوی دی سیند د  –ټکی کې چې د هرات ۀ هغـ

فیټه ژور دی  3یارډه پلن او  ۵یوې تنگې درې له منځه تــېـرېـږي او دلته 

سم السي ۀ ـې ډېـر چټک دی. د پـلـئـې ډبرین او د اوبو بهیـر ئچې بستر 

ـې ارتوالی نیږدې ئورها خوا سیند له غرني حلق یا تنگي څخه اوړي چې دلته 

یارډه تیر سوی دا دره په پلنوالي کې د سلو  300فیټه دی. له پله څخه  20

 2لنډ واټن پورې ارته کـېـږي. دلته یو گودر دی چې ۀ یارډو په اندازې تر یو

ۀ او د اوبو بهیر چندانی چټک نـانچه ژور دی، ډبرین بستر لري  ۶فیټه او 

دی. ویل سوي چې دلته له سینده پورې غاړه اوښتل ټول کال کـېـدای سي خو 

یوازې د اپریل د میاشتې په شاوخواوو کې ناشونی دی ځکه د غرونو واورې 

 ویلي کـېـږي. 
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له دې ځایه وروسته اوس سیند د هزاره جاتو پر غرونو ورننوځي او دا سیمې 

ۀ پلټل سوي، حتی په دې سیمې کې د اوبو د بهیر تگلوری په ځیر نـ ديۀ نـ

دی څـېـړل سوی. ویل کـېـږي چې سیند په یوې تنگې،ژورې او ډبرینې درې 

کې چې بې شمــېــره تنگي یا غرني حلقونه لري پر مخ ځي. په دې سیمې کې  

گو کې له دې سیند سره نورې بې شمـېـره څانگې یو ځای کـېـږي، په دغو څان

دي. د کوخراب « کج روډ»یا « خود»او « کوخراب»ـې ئدوه اساسي هغه 

« غیزآو»څانگه د ډاي کـُـنډي هزاره په ختیځې برخې کې ډوبـېـږي او بیا د 

په سیمې کې هلمند ته ورغورځي او ویل سوي چې دا یوه ډېـره ښایسته دره 

لسو زرو تر دولسو ده چې د خپلو بڼونو په لرلو او حاصلخیزې نامتو ده او له 

زرو تنو وگړو لپاره د ژوند کولو ځای دی. ویل سوي چې هلمند دلته په خپل 
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فیټه ژور دی او د سیالبونو پر مهال د نیم مایل په اندازې  ۴عادي حالت کې 

 ارتوالی مومي. 

هماغسې چې د خپل ټول بهیر د تگلوري په  -ۀد کوخراب سرچینې یا سر اوبـ

هماغه د تلخک او  –لپاره باید بل نوم تر السه کړي  اوږدو کې د خپلې شرحې

شینه تخت کې ۀ دي. د کوخراب د څانگې تلخک په قلعـۀ تربولک د درو اوبـ

ـې یو ځل بیا د تربولک الحاقي ئچې ورالندې ۀ او کښته د جنگو او تگاو اوبـ

 دي، څو نورې څانگې له ځان سره ملگرې کوي. ۀ اوبـ

 

ي د سیمې د اوبو یوه برخه له ځان سره را اخلي او خود روډ هم د ډای کـُـنډ

داسې ښکاري چې دا سیند دې د کوخراب په پرتلې لوی او ارت سیند وي. دا 

سیند له هلمند سره په چهار شینه )یا د څلورو سیندونو سیمې( کې له هلمند 

هرات پر سړک د  –سره یو ځای کـېـږي. ددې سیند سرچینه چې د دولت یار 

پـېـژندل ۀ گران د سویل په شل مایلۍ کې ده د جوی میر هزار په نامـآهنۀ قلعـ

ـې سای یا شینه مقبول او گوجرباش دي. د ئکـېـږي او اساسي څانگې 

وروستنیو یادو سویو څانگو د یو ځای کـېـدنې له ټکي لږ الندې ځای د تگاو 

ی یادېـږي چې ورپسې په کریمدادو کې له تگاو سره یو ځاۀ بندر په نامـ

ۀ کـېـږي او نور ال سویل لور ته ورسره د تایمني د سیمې د ختیځې برخې اوبـ

یو ځای کـېـږي. ورپسې سیند د شیخ میران له سیمې تـېـرېـږي او ورالندې 

تنگي خپل ۀ ټکي پورته دغـۀ خودي گردنه راځي، ښایي له دغـۀ ـې بیا د درئ

ۀ د کج خورد په نامـ نوم ټول سیند ته ورکړی وي. له دې ټکي الندې دا سیند

 یادېـږي. 

مایلو واټن لپاره  30له دې ځایه وروسته د هلمند د اوبو د بهیر تگلوری د 

ټکي کې د تیرین سیند له ۀ سویلي لوری نیسي او تر للو پورې ځي دلته په دغـ

ختیځ لوري ورسره یو ځای کـېـږي. دا سیند د دَر افشان یو څانگه ده چې د 

 ان او روزگان په درو کې راټولـېـږي.  هزاره جاتو د اُجرست

د اُجرستان دره ظاهراً هغه دره ده چې د دَرافشان څانگه ورڅخه تیریږي او 

ویل سوي چې ډېـره اوږده دره ده او ډول ډول جناحي منځغري او درې لري 

ـې ډېـر لوړه، ډبرینه او د خوځښت لپاره سخته ده ئاو د بستر پورتنۍ برخه 

 یادېـږي. ۀ نامـچې د پِس کوه په 
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د روزگان دره چې د تیرین سیند ورڅخه تـېـرېـږي د مبهمو موجوده 

تشریحاتو له مخې باید پراخه دره وی خو د اُجرستان په اندازه دومره اوږده 

ز کال کې د هزاره گانو پر ضد د امیر عبدالرحمن 1891ده. دا سیمه په ۀ نـ

ـیانو ئه دې سیمې څخه اروپاد جزایي لښکر لـېـږد موخه وه خو ل« ژ –خان »

 ده کړې.  ۀ هـېـڅکله لـېـدنه نــ

د تیرین تر الحاق ټکي الندې هلمند خپل بهیر ته، سویل لوري ته په یوې تنگې 

درې کې سویل خوا ته د دهراوت او زمینداور د ولسوالیو له الرې دوام 

ورکوي چې په لومړي سر کې له ډبرین بستر څخه چې په دواړو خواوو کې 

لوړې لوړې غونډۍ لري بهیږي؛ په دو آب کې له موسی کال روډ سره یو 

ځای کـېـږي. له زمینداوره تر کندهاره سړکونه ورڅخه په سنگور کې له 

مایله  1۵مایله لیرې او په حیدر آباد  یا ښورکي کې له گرشکه  2۵گرشکه 

ی ز کال د جوال1880پورته د خوړ له الرې تیریږي ) د ایوب خان لښکر د 

شگلن او ۀ الرې راتیر سو(. په گرشک کې په یوۀ په میاشت کې د ښورکي لـ

ډبرین بستر کې له یوې رسوبي درې څخه د دوه وو سترو پراخو او نیغو 

گړنگونو له منځه چې دوه مایله له یو بل څخه لیرې دي تـېـرېـږي. د گرشک 

وړ دی او مخالف لوري کې ختیځ گړنک د لویدیځ گړنگ په پرتلې یو لږ څه ل

ځای کې د سیند بهیر متداوماً ۀ سیند ترختیځ گړنگ الندې بهـېـږي. دغـ

ـې لیدنه کړې ئـیانو ئسروی سوی او ان تر سویله د بُست تر کال پورې اروپا

 ده. 

دا سیند گرشک ته نـېـږدې په څو کانالونو ویشل کـېـږي چې په مني کې درې 

ې سطحې ته راټیټږي؛ د اوبو د نیم فیټه ژور وی او په ژمي کې کم عمق ترین

ـې څو ئبهیر چټکوالی درې نیم مایله په ساعت کې دی او په چم گاونډ کې 

دانې گودرونه دي. دا سیند د مې او جون په میاشتو کې خپلې لوړې سطحې ته 

لري. له گرشکه دوه مایله کښته سیند ۀ مهال ډېـرې اوبـۀ جگ کـېـږي او دغـ

بض کـېـږي؛ دلته ده چې کله ناکله له کښتیو جوړ پُل کانال کې منقۀ بیرته په یو

ز کال کې برتانویانو د آب بازا 1879او کله ناکله هم جاله کارول کـېـږي. په 

د جوړولو هڅه وکړه خو هیڅکله بشپړه ۀ په سیمه کې گرشک ته نـېـږدې د پلـ

 سوه. ۀ نـ
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نده پورې مایله کښته له سی 3ز کال کې له گرشکه 1893ډگروال ییت چې په 

غاړه اوښتی دی او د جاله وانانو مهارت او زړورتیا ستایي، وایي چې دا جاله 

  ژ( دلته استوگن کړي دي.  –وانان تاجیکان دي او نادر شاه )افشار 

مایله کښته د بُست کال ده، دا هغه ځای دی چې د ارغنداب  30له گرشکه 

ژ( له خپلو  –داب سیند سیند له هلمند سره یو ځای کـېـږي. دا سیند )د ارغن

څانگو سره یعنی ترنک، ارغستان او دُوري، ټول د هزاره جاتو او د سلیمان 

د غرونو د لویدیځې لړۍ تر منځ سیمې کې د افغانستان د ټولې ختیځې برخې 

سیندونه راټولوي، خو ددې برخې د اوبو ډېـرۍ برخه د همدغو سیمو په 

له سیالبي مهالونو پرته دومره  کرنیزو اوبو لگولو کې کارول کـېـږي او

 ورغورځوي. ۀ هلمند ته نـۀ ډېـرې اوبـ

د بُست په کال کې دره دوه مایله پراخه ده او سیند په څو بیالبیلو کانالونو کې 

ـې په شین غزو پوښلي ټاپوگان دي. دلته ډېـره ئبهـېـږي چې په منځونو کې 

کال وچ وي او بیا  دی، کله چېۀ ـې هم ډېـر ښـئښه کرهنه سوې او حاصل 

بارانونه وسي سیند کوالی سي ددې سیمې د اوبو لگولو بندونه له منځه ۀ دراند

 یوسي. 

د بُست له کال پیل هلمند د ریگستان یا شگلنې دښتې له منځه سویلي بهیر 

نیسي. له لنډي محـمد امین تر هامونه د هلمند سیند د افغانستان سرحدي 

ز کال کې د ډگروال مک موهن د  1903په ز کال کې او 188۵کمیسیون په 

مأموریت له پلوه څـېـړل او پلټل سوی دی. الندې موږ د دواړو راپورونو د 

 شرحې لنډیز دلته وړاندې کوو.  

د افغانستان د ټولو سویلي سیندونو په شان په هلمند کې هم د سیالب فصل 

ه اوبو او هم پسرلی دی. د سیالب د اوبو ډېـرۍ برخه د ویلي سویو واورو ل

په هزاره جاتو کې د پسرلنیو درندو بارانونو له اوبو څخه راځي؛ د جوالی د 

میاشتې بارانونه نامعلوم دی او په دې سیمه کې لږ هم دي، او له ظواهرو 

ۀ ښکاري چې هیڅ سیمه ییز باران د سیند د اوبو په ډېروالي کومه اغیزه نـ

تر ټولو په ټیټې کچه کې وي؛ کوي او دا بارانونه د آگست په میاشت کې 

ورپسې سیند کرارکرار په لومړیو کې لوړېـږي خو د فبروري، مارچ او 

اپریل په میاشتو کې چې د سیالبونو میاشتې دي په چټکۍ راپورته کـېـږي؛ د 

 اپریل له میاشتې وروسته سیند په چټکۍ سره کښیني. 
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ند د بهیر لپاره د د لنډي ولي محـمد امین او د سیستان د بند ترمنځ د سی

ز کال( 1903مشرحو معلوماتو لپاره ښه به دا وي چې د جگړن ونلیس )

 ـې ویلي دي یعنی : ئخبرې راواخلو چې په دوه وو جال جال برخو کې 

 فتح پورېۀ له لنډي ولي محـمد امین څخه تر قلعـ –لومړی  

 فتح څخه د سیستان تر بنده پورېۀ له قلعـ  -دویم 

 دا دواړه سیمې له یو بله ډېر پراخ متفاوت خصوصیات لري. او دا ځکه چې  

ـې په ئلومړی : دهلمند دا برخه یو چټک بهاندی سیند دی چې چټکوالی  

یارډو د  300تر  2۵0منځنۍ کچه نـېـږدې درې مایله په گړۍ کې او له 

منځنۍ کچې په ارتوالي او له درې نیمو تر څلورو فیټو پورې ژوروالي کې 

یارډه دی او ددغو  100ـې ئـمي غاړې تر بلې پورې ارتوالی ئې دادی. له یو

غاړو تر منځ سیند مارپیچ بهیر لري او په ثابت ډول په درې یا څلورو 

کانالونو کې ویشل کـېـږي او هر کانال د ټاپوگانو په وسیلې چې په شین غزو 

 پوښلي دي له یو بله جال کـېـږي. د سیند له دغو برخو څخه پورې غاړه

اوښتل د گودرونو له الرې ممکن دي خو د سیالب له مهاله په استثناء یعنې د 

 مارچ د میاشتې له منځه بیا د جون د میاشتې تر پایه پورې. 

ۀ د اساسي سیند د اوبو بهیر ډېر پیچاپیچ دی او له دې کبله د اوبو واټن له یو

ل ټیټې دي او په ځایه تر بله د ځمکې په پرتلې ډېـر دی. د سیند ژۍ په عام ډو

 8ـې له ئځای ځای کې د شین غزو په ځنگلونو پوښل سوي دي چې لوړوالی 

 ۶0تر لسو فیټو پورې دی. سیند د نرمو ډبرو د گړنگونو په اوږدو کې چې له 

فیټوپورې لوړ دي بهیږي او تر دغو گړنگونو الندې د اوبو ژور والی  80تر 

 فیټو پورې دی.  10تر  7له 

مایلو په ترمنځ ارتوالی لري او د سیند  ۴او  3علي کې دره د په کوز خواجه 

 200یارډه دی خو د سیند حقیقي ارتوالی  1000ـمي غاړو تر منځ واټن ئددا

یارډه دی. دلته د سیند په بیخ کې شگې او جغل دي او دلته درې گودرونه دي 

ات د فیټو پورې ژور دي. دا معلوم 3فیټو او شپږو انچو نیولې تر  2چې له 

ۀ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې هغه مهال راټول سوي چې په دغـ1903

ـې تر ټولو ئفیټه  ۶مهال کې د سیند د اوبو منځنی ژوروالی څلور فیټه وو او 

 مایله په ساعت کې وو.  2ژور وو. د اوبو د بهیر چټکوالی 
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ي او په د لنډي بړیڅ او رود بار تر منځ دا سیند نیغ په نیغه ښۍ ژۍ ته بهـېـږ

ـې په څرخني ډول ئټول واټن کې لوڅ گړنگونه دي او د اوبو له ژیو ۀ دغـ

 راپورته کـېـږي. 

ټکي کې سړک یا الره  د سیند له کیڼې ۀ مایله کښته په یو 1۵له رود بار څخه 

ـې دلته سویل لور ته یو څرگند ئغاړې سره مخامخ کـېـږي، یوه څانگه 

کوږوالي کې له الرې سره مخامخ ۀ دغـکوږوالی یا انحنا جوړوي او په هم

ځای کې د هلمند د ۀ مماس جوړوي. په همدغـۀ کـېـږي دغه ځای د هغـ

ـې دلته کړۍ یا حلقه ئلرغون بستر په ډول کې یوه موندنه وسوه چې پخوا 

جوړه کړې وه. دا بستر په قطعي ډول ثابتوي چې دا سیند یو مهال له خپلې 

 فیټه پورته بهـاند وو.  2۵اوسنۍ سطحې څخه په بشپړ ډول 

د سیند په دې برخې کې بندونه یو په پل پسې راځي خو تر میرآباد ورهاخوا 

دي چې د سپکو باروړونکو کښتیو لپاره خنډ رامنځته کړي ۀ دا بندونه داسې نـ

ـې له سره تــېـرېـږي ۀ ئفیټه اوبـ 2ځکه ټول بندونه داسې دي چې لږ تر لږه 

ر عادي وچکالۍ په استثناء غوندې مهالونو کې.کله ز کال د غی1902البته د 

د مایل له ربعې نیولې تر نیم مایله اوږد واټن پورې  له داسې ۀ نا کله اوبـ

یارډو په  200کانال کې د ۀ ځایونو سره مخامخ کـېـږي چې سیند په یو

فیټو ژور بهـېـږي، خو دا استثنا گڼالی سو. د چهار  ۶تر  ۵ارتوالي او له 

 80مخالف لوري کې د سیند بستر په چټکۍ کښته لویږي او ان تر  برجک په

تر  8یارډو پورې منقبض کـېـږي او د مایل د ربعې تر واټن پورې دلته له 

بهـېـږي چې ډېـرې تیزې یا چټکې دي. ورپسې سیند ۀ فیټو پورې اوبـ 10

یه ځاۀ بیرته په چټکۍ سره پراخـېـږي او د مایل د ثلث په واټن کښته تر هغـ

 چې د چهاربرجک گودر رارسـېـږي د اوبو ژوروالی کمـېـږي. 

فتح تر منځ د سیند بستر زښت ډېـر پراخـېـږي او ان په ۀ د میر آباد او قلعـ

ـې تر نیم مایله پورې لوییږي او د اوبو ژوروالی ئځینو ځایونو کې ارتوالی 

او د اساسي انچو پورې وي، د سیند اساسي بستر استثناء دی  ۶ـې یوازې تر ئ

ځای کې د سیند اساسي بستر ۀ انچه دی. دغـ 18بستر د اوبو ژوروالی 

ځای کې ۀ کږلیچن دی او له یوې ډډې و بلې ته کوږوږ کـېـږي. په همدغـ

مایلو تر واټن پورې شگلنې غاړې لري چې د سیالب له مهاله په  2سیند د 
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لپاره خوځښت استثناء په نورو وختونو کې کښتۍ چلول ان د وړوکو کښتیو 

 سختوي.

فتح او د سیستان د بند ترمنځ د هلمند د سیند برخه له ډېـریو ۀ د قلعـ  دوهم :

اړخونو د مخکنیو برخو په پرتلې چې شرحه سوې خورا زیات توپیر لري. دا 

برخه ډېـره لږ چټکه ده: د اوبو د بهیر چټکوالی ان په هغو چټک بهاندو 

دی او په عام ډول دوه ۀ مایلو پورته نـ ځایونو کې په ساعت کې له دو نیمو

مایله په ساعت کې چټک دی. پر دې برسیره دلته سیند د ډېـر واټن لپاره ال 

کانال کې منقبض سوی دی او د عامې ۀ تنگ  او ال ژور کـېـږي او په یو

ـې هم نرم شگلن دی. دغو ځایونو کې گودرونه ئقاعدې له مخې د بستر بیخ 

دل کـېـږي ځکه د سیند شگلن بیخ یا بستر طبیعتاً د ډېـر هم لږ او په ندرت لی

 تگ راتگ له کبله توږل کـېـږي. 

 –سیستان د مأموریت »ز کال د فبرورۍ په میاشت کې د 1903کله چې د 

کمیسیون د سیند دې ځای ته راورسـېـد، د سیند د اساسي بهیر د کانال « ژ

فیټه وو او د  10ـې ئالی یارډه وو او د اوبو ژورو 200ددې برخې ارتوالی 

وو چې ان د نسبتاً لویې کښتۍ د ۀ الرې په اوږدو کې داسې کوم خنډ او بند نــ

ـې د ئخوځښت مانع سي. سیند ښایسته ډېـر کوږوالی مومي خو دا کوږوالی 

دی.  سیند په دواړو غاړو کې له ۀ پورتنۍ برخې په اندازې چې وویل سول نـ

ځلونو مخامخ کـېـږئ خو په کیڼ اړخ کې د ستوغو گړنگونو سره په ځلونو 

فتح کښته د سیند په کیڼه غاړه کې د شین ۀ بل اړخ په پرتلې ډېـر دي. له قلعـ

غزي د ونو یو نسبتاً کوچنی ځنگل دی خو برعکس په ښۍ غاړه کې ځنگل 

 ډېـر گڼ او لوی دی. 

نو یا د مارچ په میاشت کې په گړنگونو باندې د اوبو د پاتې سویو نښو د کتـ

مشاهداتو له مخې داسې ښکاري چې د سیالب پر مهال د سیند د سطحې 

تر  3جگوالی په ډېـرو منقبضو او ټنگو برخو کې د نورو وختونو په پرتلې له 

 ۴فیټو پورې نور  هم لوړ  وي. دروند سیالب باید د سیند د اوبو سطحه له  ۴

فیټو  9تر  8ې باید له ـئفیټو پورې لوړه کړي او فوق العاده استثنایي   ۵تر 

ز کال کې په هزاره جاتو کې د ویلي سوې واورې 1903نوره لوړه کړي. په 

چې په هلمند کې د سیستان تر بنده باید ۀ له کبله د پیل سوي سیالب اوبـ

ورسـېـږي معموالً د مارچ د میاشتې تر نیماییو پورې وي خو په دې کال کې 



   362                                                                    جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند 

رې سیند سیالبي پاتې سو. دلته کښتۍ له ډې نیټې لږ وروسته  هم تر جون پو

سته نو له سینده پورې غاړې اوښتل د درویو یا نیونو )توتین( په تختو ۀ نـ

ترالسه کـېـدل نو هلته د څارویو له پرسـېـدلو پوستکو ۀ وسو او که دروي نـ

 جوړې جالې ورکارول سوې. « مشکونو»

چې د )سرحدي  اوس به ددې دَرې په هکله هغه عام معلومات وړاندې کړو

ژ( کمیسیون راټول کړي دي. د لنـډي ولي محـمد امین او د کمال  –تحدید 

مایله دی. کله په یوې  2خان د بندر ترمنځ د دَرې منځنی یا متوسط ارتوالی 

فیټو رسـېـږي او د  100کله په بلې غاړې کې د گړنگونو لوړوالی تر 

د بستر له منځه راپورته  گړنگونو تر منځ د سیند په دواړو غاړو کې د سیند

 سوې د رسوبي خاورو تړانگې واقع دي. 

د لنډي ولي محـمد امین په لویدیځ لوري کې د خان نشین غرنۍ لړۍ یو 

ناڅاپي سر را پورته کوي. دا په دې ټوله سیمه کې یوازیني غرنۍ لړۍ ده، دا 

له  فیټو لوړوالي جگه ده او ظاهراً  2000لړۍ د دښتې له سره په څه دباندې 

تورو آتش فشاني ډبرو جوړه لړۍ ده. له دې غرنۍ لړۍ څخه دوه سیندونه 

ـې د لنډي ولي محـمد امین د دښتې پر لور بهـېـږي او ئسرچینه اخلي؛ یو سیند 

د ۀ ـې لویدیځ لور ته بهیـږي چې د غرونو په شمال لویدیځ کې خپلې اوبـئبل 

مال کې په لویو لویو ټوټه هلمند سیند ته ورغوځوي. د غرنۍ لړۍ دا ډله په ش

ټوټه ځمکو کې ډوبـېـږي، دا ټوټې له ډېـریو اړخونو د سیند څانگو جوړې 

کړې دي چې له غرونو سرچینه اخلي او خپله الره د هلمند لور ته مومي. 

ددغو څانگو بسترونه په خپلو ځانگړتیاوو کې له یو بله توپیر لري خو 

 ع سوې دي.  اکثریت کې کم عمقه دي او یوازې ژور قط

ۀ د سیند کیڼ لور ته د لنډي محـمد امین او دیشو تر منځ ځای لوړ دی او د )کو

لگول  ۀ خان( ستوغې ډډې د سیند پر ژیو باندې راکوزې سوې دي چې اوبـ

 کـېـږي. ۀ ناممکنوي او  نتیجتاً دلته کرهنه نـ

ړانگې د خان نشین او مله خان تر منځ  د سیند پر ښۍ غاړه باندې د رسوبي ت

 ارتوالی په منځنۍ کچه نـېـږدې یو نیم مایل دی. 

د کوزني خواجه علي د کال له کنډوالو څخه دوه مایله کښته د سیند کیڼه غاړه 

وړوکي خلیج په اندازې پراخـېـږي او ان د کمال خان د بندر تر نـېـږدو ۀ د یو

 سیمو پورې په ټوله دره کې د سیند پر غاړو داسې خلیجونه دي چې په
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مادِر پادشاه او ۀ مایلو پورې دی. د قلعـ 12تر  ۶ـې له ئاوږدوالي کې هر یو 

چهار برجک تر منځ د سیند په هیڅ یوې غاړې کې په مشخص ډول هیڅ 

سته، خو په دغو غاړو کې لرغوني گودرونه، د لرغونو کالگانو ۀ کرنه نــ

ـې د پام ئی مقابر او له خټو جوړ منارونه سته چې لویوالۀ پاتې شوني، اوږد

والړ منارونه ددې شاهدي ورکوي چې یو وخت په ۀ وړ دی، دا په چوپه خولـ

 دې شگلنې دښتې کې په ښـېـرازۍ موجود ول. 

ځای کې سیند یو ناڅاپه شمال لور ته ۀ د کمال خان له بندره لږ پورته په هغـ

پیل کــېـږي.  هلمند دلتاڅرخنی کوږوالی موموي چې ویالی سو همدلته د 

ته دره د سیند په دواړو خواوو کې کرار کرار مخ خالصې کـېـږي، دل

گړنگونه ورک کـېـږي او سیمه ان د سیستان تر بند پورې ټولې هغه 

 ـې لري. ئځانگړتیاوې له ځانه ښکاره کوي چې د سیستان دښتې 

د سیستان روډ ۀ چې د سیند اوبـ« د اوبو بند»د سیستان بند یا د هلمند پورتنی 

فیټه  70تان د خړوبولو لپاره منحرفوي د اوبو یو داسی بند دی چې ته د سیس

فیټه  70فیټه لوړ دی )د ژباړونکي یادونه : دومره نامتو بند چې  10ارت، 

په همدې کتاب کې  فیټه یعنې درې متره لوړ وي 10متره پراخ او  21یعنې 

ل چې د لیکل سوی دی. ښایي په اعدادو کې تایپي تیروتنه سوي وي.تاسو ولید

 ډېـرو بندونو یادونه وسوه چې تر دې نامتو بند ډېـر ډېـر لوی ول وهللا اعلم(

یو څخه جوړ سوی چې د بند تر شاو  او د شین غزني د څانگو له لرگینو گـېـډ

خوا راغـځــېـدلي دي. د بند له جوړولو وروسته د اوبو د ژوروالي توپیر له 

یارډه ارت او  3۵0د بند له پاسه سیند فیټه دی.  ۴بند کښته او له بنده پورته 

فیټه ارت دی. دا بند هر کال د  130فیټه ژور دی، تر بند الندې سیند  10

آگست په میاشت کې داسې مهال کې جوړېـږي چې د اوبو سطحه په کافي 

اندازه ټیټه وي او بند د راتلونکي کال د پسرلي بارانونه له ځان سره وړي. تر 

ـې د پاریون روډ ئو کانالونو ویشل کـېـږي او تر ټولو مهم بند الندې سیند په څ

 دی چې د شمال لویدیځ پر لور بهـېـږي. 

 فیټه ژور دی. 8یارډه ارت او  20د سیستان روډ یا د اوبولگولو اساسي کانال 

دا سیند د کوهک له بند یا په بله وینا د سیستان له بند راخوځـېـږي او په  

 لویدیځ لور بهـېـږي. 
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هلمند دلتا په بیالبیلو کانالونو قطع کـېـږي او د اوبو کسر د سیستان له بنده  د

پیـل کـېـږي چې له دې کبله ډېر حاصلخیزه دی. د همدې دلیل لپاره چې 

تیریدل ورڅخه ډېـر سخت دي په ځانگړي ډول د سیالبونو پر مهال له 

کبله په  کانالونو تیریدل ناشوني وي هماغسې چې مخکې مو وویل له همدې

 (1903سته. )ایس. ایم. ۀ دې چم گاونډ کې کښتۍ نـ

ډاکټر ایچــِـسن
1

د بوټي پـېـژندنې له منظره د هلمند په هکله الندینی راپور  

 چې له خواجه علي کښته برخه رانغاړې جوړ کړی دی.  

" د هلمند دَره له ونو څخه محرومه ده؛ یوازینۍ استثناء فراتي چنار
2
) سپیدار  

ي چې د سیند پرغاړو په مناسبو جزیروي ځنگلونو کې وده کوي او ژ( د –

کله ناکله منحصراً د شین غزي ونې دي چې په غونډیو کې شنې کـېـږي، دې 

ـې ئته په پام، سره له دې چې په غونډیو کې شنې کـېـږي نو بومي خلک 

دې لیدل ۀ بولي، له دغو پرته نورې ونې نـ« غرني یا د غونډیو شین غزي»

ي. یوازینۍ د نیالگي ونې چې کښـېـنول سوي دي توت دی او دا هم دومره سو

  لږ دي چې کوالی سو ووایو د گوتو په شمار دي."

"هغه لوی لوی ځنگلونه چې کله ناکله د سیند په بستر کې لـېـدل کـېـږي او په 

دي کوچني کوچني ۀ هغو ځایونو کې چې له سطحې څخه دومره لـېـرې نـ

د اوښانو خوراک دي؛ دا له نورو بوټو سره د سپلمۍ شین غزي دي چې
3

په  

دي، او ۀ استثناء چې په څانگو کې گلپاڼو غوندې تاوویږي تر ډېـره گډ نـ

ـې انسانان خوري او هم اوښان، له ئنخودو غوندې اوږده غوزه کوي چې هم 

 دي لیدل سوي."ۀ دغو پرته بل ډول بوټې نـ

سته ځمکه په بشپړ ډول ۀ نـۀ ې چې اوبـ" د سیند ښۍ غاړې او هغو ځایونو ک

ۀ شاړه ده او دښته له هر ډول بوټو محرومه ده؛ خو په هغو ځایونو کې اوبـ

خاوره کې نفوذ کوي چې یا د اوبو کانالونه ورڅخه تـېـرېـږي یا دغو ځایونو 

پریمانه طبیعي بوټي سته چې عمدتاً ټیټ قدي بوټي دي لکه اروپایي مرغیړي 

ـې ئـې لوی دي خو ځمکې سره نښتې خپرېـږي، تر څنگ ئ او نور چې بوټي

                                                 
1
 - Dr. Aitchison 

2
 - Euphratic Poplar 

3
  - Asclipoid یا   Calotropis په عربي کې صقالب، استبرق ویل سوي او په فارسي کې ورته "گیاه  

ژ -شیره دار با برگهای پهن و گل های صورتی و سفید خوشه ای و معطر" ویلي دي   
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)آریتیمسیا کرویوفورا
1

(، )چارتُمس زنتیوم
2

( له نورو ډېـرو گیاهانو سره په 

 فصل کې د پیژندلو وړ دي."ۀ دغـ

 

 کجکي :

دا د کجکي د اوبو د بند او د اوبو د بریښنا د تولید د سټیشن نوم دی. دا بند  

مایلو په اوږدو کې د اوبو یو  3۶ه اوږد دی او د فیټ 900فیټه لوړ او  300

کیلوواټه بریښنا تولیدوي چې  ۶۶000بند جوړوي. د بریښنا د تولید دا سټیشن 

دوه ۀ عمدتاً د گرشک او د گرشک د گاونډیو سیمو لپاره ده. د کجکي په نامـ

او « ژ –بر کجکي او کوز کجکي »کلي دي : )کجکي علیا او کجکي سفلی( 

 22کې واقع دي. د اوبو بند په  ۶۵ – 7، 32 – 19او  ۶۵ – ۵، 32 – 1۶په 

ز کال کې داسې 1912کې واقع دی. ددې سیمې شرحه په  ۶۵ – 1۶، 32 –

 سوې ده : 

ټکي ته نـېـږدې چې سیند د هلمند والیت ته ۀ د هلمند پر کیڼه غاړه باندې هغـ

ې دغه وگړي ننوځي واقع ده. د صاحبداد خان د راپور پر بنسټ " کجکي" ک

 استوگن دي : 

د کورنیو  قوم د کورنیو شمــېــر قوم

 شمــېــر

 2۵0 علیزي 3۵0 اسحاقزی

 200 بارکزي 300 نورزي

   1۵0 الکوزي

 12۵0 ټول ټال

 کورنۍ

 گودر هم سته )صاحبداد خان(ۀ دلته یو ډېر ښـ 

 

 د بُست کال : 

                                                 
1
  - Artemisia Croyophora ه ورته وایي، زه ددې بوټي په : موږ په هیواد کې یو بوټی لرو چې ترخ 

ژ -معنی پوه نه سوم   
2
  -  Charthamus Xanthium چې ۀ سوم نو ځکه مې نباتي نوم دلته ولیکـۀ بوټي په معنی پوه نـۀ : ددغـ 

ژ -د بوتاني مختصصین ورباندې پوهیږي   
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او د باالحصار پاتې  لرغوني ښارۀ فیټه. دا د یو 2۴00 : ]بُست[بیست قلعه 

شونې دي چې د هلمند او ارغنداب د سیندونو د یوځای کـېـدلو ټکي ته نـېـږد 

 مایله لیرې دی.  30واقع دی او د گرشک له سویل څخه 

ز کال 1738په « ژ -افشار»دا باالحصار یو له هغو څخه دی چې نادر شاه 

پل مارش په ترڅ کې د سیستان او هلمند درې له الرې د کندهار پر لور د خ

ۀ کې د کندهار د غلجي ټولواک،  ټولواک میرحسین پر ضد وران کړ. نـ

د سرتیرو په ۀ یوازې د نادر په الس دداسي پیاوړي مورچل نړول بلکه دد

الس  د څو ورځو مخکې ورانیو هڅې پر دې ټکي د تضمین ُمهر ږدي چې دا 

 څومره مهم ستراتیژیک موقعیت دی. 

سردار د پانگې اچونې ځای وو. په ۀ ت د غزني د یوز کال کې بُس977په 

ز کال سلطان 1۴98ز  کال کې چنگیز خان له خاورو سره یو کړ. په 1222

حسین میرزا مخکې له دې چې نور هم ختیځ لور ته د خپل یاغي زوی پر ضد 

ـې ونیو، حال دا چې په ئـې مارش وکړ او دا ځای ئوخوځـېـږي له هراته 

همایونز کال سترواک 1۵۴2
1

فارسي لښکر په ملتیا له هلمنده هاخوا د ۀ د یو 

خپل پرمختگ پر الرې مخکې له دې چې کندهار ته پرمختگ وکړي او 

 کندهار ورته تسلیم سي دا ځای خوندي کړ. 

د گرشک له خوا بست ته د راتگ پر الرې د هلمند د سیند کیڼې غاړې پر لور 

کـېـږي چې پر لوړ ترینو ټکیو د ورانو سویو زړو برجونو پاتې شونې لیدل 

باندې والړ دي او د سیمې د لویدیځ لورې پر ټول منظر باندې له خنډ پرته 

 فرمان چلوي.

د بست کال ته په رانـېـږې کـېـدو سره د ورانیو دغه پاتې شونې مخ په 

ډېـرېـدو سي او له دې ځایه تر څلورو مایلو پورې د سړي سترگې پر یوې 

باال حصار ولگـېـږي چې د برجونو، کالگانو او د پرتمین ۀ لوړې باندې پر یو

ـې خورې ورې پرتې دي؛ دا ئبا عظمته ارگ د ماڼیو د تعمیراتو پاتې شونې 

                                                 
1
ـږي دی د مغولي پیژندل کـېۀ ز د همایون په سلطنتي نامـ1۵۵۶ – 1۵08میرزا نصیرالدین بیگ محـمد  -  

ز کال 1۵۵۶تر 1۵۵۵ـې له ئاو بیا  1۵۴0تر  1۵30ـې له ئهند یا د گورگانیانو دویم  پادشاه وو چې لومړی 

هم د خپل پالر ۀ پورې د افغانستان، معاصر پاکستان او بنگله دیش په دې جغرافیوي تړانگې واکمنی کوله. د

ـې پناه یوړه.نوموړي د صفوي فارسي ئي فارس ته بابر په شان ډېر ژر خپل سلطنت له السه ورکړ او صفو

سو او په ۀ لښکر په مرستې د خپلې واکمنې سیمې ونیولې. همایون د سوري شیر شاه توري ته ټینگ نـ

 ژ -ز کال کې مغولي سلطنت ورڅخه الړ او شیرشاه ونیو. 1۵۴0
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پاتې شونې د معمارۍ د ستر مهارت نښې له ځانه څرگندوي او ددې شاهدي 

ورکوي چې دا ځای یو وخت یو ډېـر مهم ښار وو، دا ځای د معمارۍ په 

غیر معمولې پیاوړتیا سره ډېر ټینگ سنگربندي سوی وو، ۀ یو مهارت او په

د پام وړ ۀ ـې د یوئدلته داسې خلک اوسـېـدل چې د پوځي هنر پیاوړې پوهه 

 فرهنگي خوند د ترکیب په لرلو سره درلوده. 

د هلمند د سیند پر غاړې پر دې لوړې باندې د ورانیو دغه پاتې شونې له درې 

ایلو پورې اوږدوالی او یو نیم مایل پلنوالی لري. د م ۴نیم مایلو نیولې تر 

ځای ته داسې یو موقعیت او موقف په الس ۀ ځمکې د ټوټې دغه لوړوالی دغـ

 ورکوي چې پر شاوخوا ټولې سیمې ان تر ارغندابه پورې فرمان چلوي. 

لوړ ځای پر وروستي سویل لویدیځ ټکي باندې پر یوې ۀ د بُست کال د همدغـ

ونډۍ باندې واقع ده چې له همدې ځایه پر ښار او شاو خواوو ډېـرې لوړې غ

سیمو باندې مسلطه والړه ده او له بلې خوا د هلمند د بلې غاړې پر گودرونو 

 باندې فرمان چلوي. 

ۀ حصار په خپله څلورڅنډیز یا مربع دی چې جناحي برجونه لري او دغـ

نه یو ټینگ کمر پیاوړي او له غښتلي ضخامته برخمن دغه جوړښت ته له دن

بند جوړوي، دغه غښتلی محافظتی ضخامت د غونډۍ په شمالې ډډې کې په 

مستطیل ډول جوړ سوی دی او له درې وو خواوو ترې ژور خندقونه راتاو 

دي. غونډۍ په خپله د مستطیل څلورمه ضلع جوړوي؛ او د غونډۍ سویلي 

وه. ۀ دق ته اړتیا نـډډه شخه سرځوړې یا شیوه ده او ډېـره لوړه ده دلته کوم خن

ځان ساتونکی جوړښت له دننه د مستطیلې احاطې په  –دغه په خپله د خپل 

مرسته محافظت سوی چې خپل شمالي مخ ته یو خندق لري او دوه لویې لویې 

ـې په لویدیځې ډډې کې ده او همدغې ئـې په ختیځ او بله ئدروازې لري یوه 

زینۍ د ننوتلو الرې دي. دا محوطې ته الر ورکوي او همدا حصار ته یوا

دروازې په کوچنیو فرعي استحکاماتو او په چتونو کې د سرپوښلو دهلیزونو 

په مرستې پیاوړې او محافظت سوي دي. ددې ځای ټول موقعیت له یوه لوړې 

ـې د وخت د تـېـرېدلو اثراتو د ئمتوازنې پیاوړتیا څخه برخمن دی او دیوالونو 

 ومت کړی دی.ورانیو پر وړاندې ټینگ مقا

شکمن گومان ښایي د شلو کال گانو له ۀ په یو« بیستۀ قلعـ»ددې سیمې نوم 

شتون څخه اشتقاق سوی وی یا شلو باالحصارونه څخه او یا هغې لومړې 
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سیمې څخه راغلی وي چې مخکې مو شرحه کړله. د بیست کال چې ددې ټولو 

چې د هلمند د سیند  کالگانو په منځ لویه او مهمه ده پر اصلي ځمکې باندې ده

پر غاړه واقع ده او له ارغندابه یوازې دوه مایله لیرې ده.  له دې کال څخه 

درې مایله لیرې د هلمند او ارغنداب سیندونه سره یو ځای کـېـږي، ددې 

سیندونو د الحاق او د دواړو تر منځ د رسوبي ځمکې یوه بډایه د ټیټ سطحې 

یندونو دلتا جوړوي؛ ښایي دا د رسوبي ځمکې ژبه راغلې ده چې دا د دواړو س

خاورې د تدریجي راټولیدلو او راوړل سویو خټو او چقړو له کبله وي چې 

دواړو سیندونو له ځان سره راوړي دي.  کله چې دا دواړه سیندونه سیالبي 

سي ددې ژبې ډېرۍ برخه په اوبو کې پـټـېـږي؛ خو په دې دلتا کې په کلیو کې 

و کالگانو شتون ددې څرگندونه کوي چې ښایي دا ژبه له خټو جوړو د کوچنی

وي ډوبه سوي. په خپله د بیست کال د ۀ هیڅکله به بشپړ ډول په اوبو کې نـ

دلتا له سطحې د پام وړ لوړوالي باندې ودانه سوه او هماغسې چې فریر وایي 

 دي راتاو سوي.ۀ ترې نـۀ هیڅکله اوبـ

و غونډۍ ناڅاپه د سیند پر بستر د ارغنداب د سیند په کیڼې غاړې کې د شگ

باندې راکوزېـږي. په څو دانو دغو غونډیو کې د زړو برجونو پاتې شوني 

سته چې اوس په شگو کې ښخ دي، بادونو کرارکرار شگې پر دغو برجونو 

ـې په بشپړ ډول ښخې کړي دي او د سیند ئباندې راوړي او دغه پاتې شونې 

 یوال ددغو پاتې شونو یوازینی نښه ده. پر بستر باندې را شیوه سوي ځوړند د

ښـېـرازه ډول شنه او ۀ الندې یاده سوې دلتا په ښـ« ژ –بُست »بیست ۀ تر قلعـ

ښه کرنه په کې سوې ده او څو کلي لري. د همدې لوړې پر سرباندې ددغو 

ځای ختیځ کې د ۀ پاتې شونو په منځ کې څو نور کلي هم سته او بیا هم ددغـ

یادېـږي په دې ۀ ـې د لښکري بازار په نامـئچې ټول ارغنداب خوا ته 

ولسوالۍ کې د پخوانیو استوگنو سیمو پر ډول او طبیعت شاهدي ورکوي او 

 تصدیقوي چې دلته دغسې د استوگنې سیمې ال له پخوا هم وې. 

څخه گرشک ته د سیند په ښۍ غاړه کې « ژ –د بُست له کال »د بیست له کال  

تللی دی؛ دا سړک، لومړی د ټیټې سطحې د کرنیزو او آسانه سړک ۀ یو ښـ

ځمکو په منځ کې پرمخ ځي او په دې پسې بیا د شلگنې دښتې په منځ کې تر 

گرشکه ځي. له بابا حاجي وروسته هرات ته د تللي سویلي سړک په اوږدو 

کې یو سړک شورآب ته تللی دی. د بیست د کال په مخالف لوري کې د هلمند 
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 300تر  2۵0گودرونه سته. دلته د اوبو بهیر له  2ړه کې د سیند په بله غا

فیټه لوړ دی،  20یارډو ارت دی او د سیند د بستر په مستقیمو غاړو کې سیند 

یارډو پورې ارت وو او  90تر  80خو د فبروري په میاشت کې یوازې له 

 ـې درلود. )سټیوارټ، بیدولف، بیلو(ئشگلن بیخ 

موهن تر مشرۍ الندې د سیستان د مأموریت الندني معلومات د ډگروال مک 

له پلوه ددې لرغوني پیاوړي حصار په هکله له بومي سرچینو څخه اخیستل 

ـې درې کلي ئسوي دي." حصار په وران ویجاړ حالت کې دی. ورڅـېـرمه 

دي چې بارکزي، دراني بړیڅي او د فارسیوانانو یوه کوچني شمــېــره په کې 

ان، خـُـنسـِزی بارکزیاستوگن دي. محـمد جان خ
1

دواړه  ددې سیمې ملکان  

دي. دې ځای کې غنم، وربشې او هندي جوار کرل کـېـږي او یو شمــېــر 

بڼونه هم دلته سته. د بیست کال )بُست کال( درې د اوبو ژرندې لري او د 

همدغو کلیو په چم گاونډ کې په وگړو ډک نور کلي سته چې ورڅخه پریمانه 

 ي ترالسه کــېـدای سي. د اړتیا وړ توک

په دوبي کې د ورڅـېـرمو ولسوالیو رمه وال خپل څاروي دې سیمې او د 

ژ( ته د مالڅر لپاره راوړي، همدا شان د هلمند او  –)بُست کال « بیست کال»

ارغنداب د سیندونو پر دواړو غاړو د شین غزي د ونو گڼ ځنگلونه سته چې 

 –توکي برابروي. )بومي معلومات د اوښانو د څر لپاره پریمانه خوراک 

 ز(190۴

 

 صفار :

نیم  ۵7د هلمند د کیڼې غاړې په اوږدو کې د تللې الرې پر سر د بُست له کال  

مایله الندې ددمې نیولو یو ځای دی. دلته سیند په لوی بستر کې بهـېـږي او په 

ـې د شین غزو یو لوی ځنگل دی. د سیند د بهیر په اوږدو کې د ئمنځ کې 

وچنیو بندونو جوړونه او له سیند څخه د کیندل سویو ویالو شمـېـر دلته ډېـر ک

ـې د اوبو د ژرندو لپاره دي. د سیند د مقابل لوري غاړه یو ئدی او اکثریت 

ناڅاپه په دښتـني گړنگ کې راپورته کـېـږي او هماغلته یو  یوگړی یا منفرده 

دای سي. ویل سوي چې بُرج والړ دی چې له ډېر لـېـري هم لیدل کــېــ

                                                 
1
  - Khunsezai Barakzai ژ -ښایي حسنزی بارکزی وي  –   
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کورونه ودان دي. )بیلو، صاحبداد خان(. اوسنیو  ۵00صفاري کې د نورزیو 

 ثبت کړی دی.ۀ نقشو دا ځای د )صفاري د کلي( په نامـ

 

 دیشو: 

تنه اټکل  13300ـې ئد څلورمې درجې یوه ولسوالي ده چې د وگړو شمـېـر 

یزې ځمکې اټکل سوی دی. دا ولسوالي شپږ کلي لري، ددې ولسوالۍ د کرن

ً ئجریبه او د مالڅر د ځمکې اټکل  2۴87900 جریبه  1۴۵870ـې تقریبا

سوی دی. د اوبو لگولو لپاره شپاړلس د اوبو کانالونه لري. د افغان سرچینو 

 تنو ځمکوالو په واک کې ده.  8۵0پر بنسټ دا ځمکه د 

بشې کرنیز محصوالت چې له دې سیمې څخه تر السه کـېـږي عمدتاً غنم، ور

او جوار دي. نور محصوالت رشقه یا ښورکی او تنباکو او همداشان انار او 

انگور دي. دیشو عالیترینې غالۍ او وریښمینې جامې تولیدوي. دیشو په 

 ز کال کې په الندې ډول شرح سوی دی :  191۴

کلي نوم دی چې د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې ۀ دا په گرمسیل کې د یو

ـې د مله خان کال ده چې ئند پر ښۍ غاړه نیغه په نیغه مخامخ پروت دی. د سی

ترمیم وروسته تل ښه ساتل سوې ده. د سیمې په چم گاونډ کې د پام وړ ۀ له ښـ

کرهنه سوې ده او د اړتیا وړ توکي ورڅخه په مناسبه اندازه تر السه کــېـدای 

ي زکال کې ددې سیمې وگړي چې لیدل سو1903سي. )آی. بي. سي(. په 

تنو ته  ۵00ـې ئـې ممه ساني بلوڅ دي چې شمـېـر ئبلوڅان دي او اکثریت 

قلبې ځمکه لري چې هره  1۴کورونه دي او  100رسـېـږي. په دې سیمې کې 

کورني څاروي،  ۴00خرواره حاصل ورکوي. د سیمې خلک  20ـې ئقلبه 

اوښان لري. ددې سیمې مشر خان  2۵آسونه او  12وزې او پسونه،  700

 (. 1903د نومــېـږي. )ایس، ایم، ونلیس. محـم

 

 [65بخش افغان جرمن انالین،]ماخذ:خواجه علي : 

پورتنی کلی د هلمند د سیند پر کیڼې ۀ خواجه علي علیا یا )باال( : په دې نامـ

مایلۍ کې واقع دی. دا کلی د سنجراني بلوڅانو  11غاړې ددیشو د لویدیځ په 

تنه  1۴0. کلي کې ـې تاج محـمد نومــېـږيئجونگړې لري. د کلي ملک  30

اوښان  10پسونه او وزې،  200سره کورني څاروي،  120ژوند کوي چې 
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خرواره حاصل ورکوي. )ایس.  12ـې ئقلبې ځمکه لري چې هره قلبه  12او 

کلی په کې او د خواجه علي ۀ د خواجه علي سفلی په نامـ(.  1903ایم. ونلیس 

 . کې واقع دي ۶3 – 1 1،  30 – 17سه یکه کلی په 

فیټه. د هلمند پر کیڼې غاړې د رسوبي  1920لوړوالی :  ]سفلی[:خواجه علي 

یادېـږي، بیلو وایي چې دا ۀ نامـۀ خاورې یو کوچنی خلیج دی چې په همدغـ

ځای ځکه خواجه علي یادېـږي چې د یوې غونډۍ او یوه نړېـدلي برج  د 

 .ځمکې سطحه د کاللیو ماتو ماتو ټوټو په خپل سوروالي پوښلې ده

سته یوازې سون لرگي او د اوښانو څړځایونه چې د ۀ دلته اصالً هیڅ شی نـ

سیند په دواړو غاړو کې دي او پریمانه موندل کـېـږي. دا ځای د ځوانو تنکیو 

]شترخار[نیالگیو گڼ ځنگل لري او اوښ اغزي
1

او د شین غزي بوټي دومره  

ـې په ئروالی یارډه ارت دی او ژو 120لري. دلته هلمند ۀ دي چې حد نـ

ـې دوه ئانچه دی. د اوبو د بهیدلو د چټکوالی بهیر  3فیټه او  ۴منځنۍ کچې 

ـې ښـې دي. د سیند بستر او د سیند د غاړو ۀ ئنیم مایله په ساعت کې دی. اوبـ

ډډې پاکې صفا شگې لري د سیند دواړه غاړې پټه پټه جوړې سوې دي او 

مایلو  3تر  2ناوې ارتوالی له السرسی ورته آسانه دی. د هلمند د درې یا 

ـې د هلمند سیند ئپورې دی او ددښتې هر ډول رسوبات لري چې په منځ کې 

الره غځولې دي. ددښتې په دواړو غاړو کې د نشیبونو یا  –خپله اوب 

گړنگونو کرښې راپورته سوې چې له خواجه علي سره څنگ په څنگ له 

عمومي سطحې پورې پورته فیټو پورې لوړ دي او د دښتې تر  2۵0تر  200

 ختلي دي. 

 

؛ د پخوانیو استوگنو ۀکاوۀ ز کال کې خواجه علي کې چا ژوند نـ1872په 

نړېـدلي برج پاتې شوني دي، خلک ۀ وگړو یوازینۍ نښه چې دلته پاتې ده د یو

ۀ کاله مخکې  هغه مهال کډه سوي دي کله چې د هلمند یو 22له دې نیټې 

اوبولگولو کانالونه له یوې مخې له ځان سره نیز یا طغیان د ۀ سیالب یو

یوړل، په دغو کانالونو باندې د دې سیمې د خلکو د کرهڼي ژوند تړلی وو. 

 )بیلو، پیکاک(

                                                 
1
  - camel thorn موند. خو په هـېـواد کې مې په کلي کې د دري ژبو ۀ : ما ورته په پښتو کې معادل ونـ

 اوریدلی دی. ژ« شتر خار»هیوادوالو له خولې 
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له ولسوالۍ څخه د بیلو له کتنې وروسته خواجه « ژ –گرمسیر »د گرمسیل 

کورونه دي چې  70تنو بلوڅانو  3۵0علي ته بیرته خلک راغلل. اوس دلته د 

 20آسونه لري.  دلته د  1۵پسونه او وزې او  200سره کورني څاروي،  80

خرواره غالت حاصل ورکوي.  1۵ـې ئقلبو کرنیزه ځمکه ده چې هره قلبه 

 ددې سیمې اوسـېـدونکي په پښـتـو او بلوڅي خبرې کوي. 

کانال خړوبـېـږي چې له بر ۀ دلته د پام وړ کرهڼه سوې ده. دا دره په یو

ـې ئمایلو پورې ارت دی )دلته  ۵تر  3ه سرچینه اخلي او له خواجه علي څخ

 -ـې اوږدوالی وي ئارت لیکلی دی. ښایي ټایپي تیروتنه وي او موخه 

 1000ـمي غاړې تر بلې هغې پورې واټن ئژباړونکی(. د سیند له یوې دا

ـې ئیارډه دی چې بستر  200یارډه دی او د سیند حقیقي ارتوالی یا عرض 

گودرونه سته چې دغو ځایونو کې د اوبو  3لري. دلته جغل او شگې 

 فیټو پورې دی.  3انچو تر  ۶فیټو او  2ژوروالی له 

ددې ځای ملکان عطاء محـمد خان، محـمد رضا خان او گل محـمد خان دي 

ـې په چهار برجک کې ژوند ئـې بلوڅان دي او درې واړه ئچې درې واړه 

مهال راځي. )ایس. ایم. ونلیس کوي او خواجه علي ته د درمندونو پر 

1903). 

 

 چي : یلنډی بړ

مایله کښته او د چهار  17د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې له خواجه علي 

مایلۍ کې یوه کال او له خټو او څپریو یا چجو جوړه د  ۵0برجک د ختیځ په 

ي تنه نارینه استوگن وگړ 200( وایي دلته 188۴کورونو یوه ډله ده. پیکاک )

ً په کلني ډول َمونده  ۵00دي چې بړیڅي او َرخشانیان دي؛ دلته  اوسطا

)سرکاري( غالت حاصل تولیدیږي. عمدتاً غنم کرل کـېـږي په همدا شان یو 

 شمــېــر وربشې، مۍ او لږ جوار کرل کـېـږي.

نیولی دی او « جاگیر»د لنډي ځمکوال ابوزي بړیڅان دي. دوی ټول کلی په 

ري( نقد روپیو ورکړې ته مجبوره دي. دلته سیند درې )کندها 100د کال 

فیټه ژوره ده، غاړو ته  3یارډه ارته او  ۵0ـې ئڅانگې لري. سویلي څانگه 

ـې( د اوبو د بهیر چکټوالی ئـې السرسی شونی دی؛ د )اکتوبر په میاشت کې ئ

لټ او ورو دی. نورې څانگې هم همدې څانگې ته ورته دي یوازینی ټوپیر 
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منځنۍ څانگه کې دی چې لږ ډېـر ارت او ژور دی. د دغو څانگو ـې په ئ

 بسترونو کې نرۍ خټه ده. 

کال د کلي په ختیځ کې ده او یوه عادي غوندې کال ده. د کلي لویدیځ ته ښایسته 

یو مایل وړاندې د لنډي بړیڅ زړه کال ده چې د سړک په کیڼې غاړې کې پر 

 اک، ِمرک(یوه گړنگ باندې والړه ده. )میتلند، پیک

تنه استوگن وگړي  700کورونه او  1۴0ز کال کې په دې کلي کې 1903په 

 ول. 

 پسونه او وزې درلودې. 270سره کورني څاروي،  80کلي ۀ دغـ

 2۵قلبې وه او هرې قلبې په منځنۍ کچې د کال  2۵ـې ئکرنیزه ځمکه 

 ۀ.خرواره حاصل کاو

ردار،  محـمد رضا خان ددې ځای سۀ. کلی د کـُـاللک په کانال خړوبــېـد

څخه راغلی وو. « ژ –شور آبک  –شور آَوک »ـې له ۀ ئنومــېـږي چې نیکــ

دلته دوه مشهور گودرونه دي، خو دا معلومات موږ ته د )فبرورۍ( په میاشت 

کې یا په داسې مهال کې په الس راغلل چې له هلمنده په څو څو ځایونو کې 

 (1903. ونلیس. پورې غاړه اوښتل شوني ول. )ایس. ایم

لري. دا کال د ۀ د شریف خان کال : یوه عصري کوچنۍ کال ده چې برجونه نـ

مایله کښته واقع ده. دا کال د افغان او  ۵هلمند پر غاړه له لنډي بړیڅ څخه 

ـې د بلوڅانو ځمکه ده، خو بیا هم د ئبلوڅ د پولې ترمنځ نښه ده. لږ ورکښته 

ـېــر په کې سته. خو د ځمکو د مالکیت حق افغان بزگرانو او کارگرانو یو شمـ

له دې ځایه تر تخِت رستم پورې د بلوڅ قومونو او سردارانو په الس کې دی. 

 )مرک(

 

 لنډی محـمد امین :

دا یو کلی دی چې کله ناکله په نقشو کې د لنډي ولي محـمد خان په ډول هم  

کال او رود بار  ثبت سوی دی او د هلمند د سیند په سویلي غاړه کې د بُست د

ځای کې واقع دی چې سیند لویدیځ لور ته د ۀ تر منځ نیمایي الره کې په هغـ

 پام وړ کوږوالی مومي. 

د کرنیزو ځمکو خړوبول له سره تر پایه د یادو سویو بندونو په اوبو تړلي دي 

رارسول کـېـږي. د سیند تدریجي پورته ۀ چې له همدغو بندونو څخه ورته اوبـ
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ې سیمې ته ډېـره گټه رسولې ده ځکه په داسې حالت کې له سینده کـېـدلو د

ۀ اړول سوې ویالې یا قطع سوي ځایونه په آرامۍ ډک کـېـږي او تاوان نـ

ـې روښانه او خوړینه ده او کله چې خړوبه سي ښه ئرسوي. خاوره 

( کې میسه یا د غنمو تازه سر وهلې نــَـودې د 1903حاصلخیزه ده. په )

ن گڼ ول او کروندگر څاروي پرېـښودل چې په پټیو کې تر یوې سبزو په شا

 (1903کچې وڅري. )ایس. ایم. ونلیس 

تنه میسري خیل ژوند کوي ددوی د کلي ملک محـمد امین خان  900دلته 

انچه ژور دی. له دې  ۶فیټه او  3یارډه ارت او د  200نومـېـږي. دلته سیند 

ۀ فبرورۍ په میاشت کې( د یو زکال د 1903سینده پورې غاړه اوښتل )د 

فیټه ژور وو او د سیالبونو پر مهال د جالو له  3گودر له الرې شونی ول چې 

الرې له سینده اوړي چې پړسیدلي مشکونه لري. دلته د اړتیا وړ توکي 

 پسونه او وزې لري.  300غواگانې او غوایان او  200پریمانه دي او دا کلی 

سته. د مارچ او اپریل په میاشتو کې د ۀ کښتۍ نـ دلته د سیند پر غاړه هیڅ ډول

وي. )ایس. ایم. بومي ۀ فیټو پورې اوبـ 12تر  ۶لنډي په مقابل لوري کې له 

 (1903معلومات 

له هزار جفته تر لنډي پورې دا د هلمند کیڼه غاړه ده چې کرل سوې ده.  په 

ندې ښۍ غاړه کې دښته دومره مماس مومي چې د دښتې تر شخو پیچومو ال

 سي چې ځمکه خړوبه او وکري. ۀ څوک څه کوالی نـ

د لنډي تر سیمې الندې برعکس حالت توپیر مومي او د رسوبي خاورو 

 سطحې د سیند په ښۍ غاړه کې لیدل کـېـدای سي. )بیلو(

 پُـاللک :

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د خواجه علي او لنډي بړیڅ په نیمایي الره کې  

 370ـې ئکورونه دي. د وگړو شمـېـر  90ي کې د بړیڅانو یو کلی دی. دې کل

پسونه او وزې لري. کرنیزه ځمکه  300کورني څاروي،  70تنه دی. دا کلی 

خرواره حاصل کوي. ددې کلي ملک،  20ـې ئقبلې ده او هره یوه  22ـې ئ

کانال خړوبـېـږي چې محـمد رضا خان ۀ ابراهیم خان نومـېـږي. دا کلی په یو

 (1903ونلیس « ژ –یعنی د سیستان مأموریت »وو. )ایس.  ایم. جوړ کړی 

 مله خان : 
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دا په گرمسیل کې یوه کال ده چې د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له خواجه علي 

 مایله پورته واقع ده.  22

دا کال پر یوې لوړې غونډۍ باندې چې د سیند پر ښۍ غاړه باندې مسلطه ده 

گټور موقعیت کې ځای لري چې یوه لویه  په یو خورا  والړه ده. دا کال

ـې درلوده. د برتانویانو د لومړي نیواک پر مهال دلته د کندهار ئپرتمینه ماڼۍ 

د گارنیزیون یو ټولی ځای پر ځای سو. دا د افغان جگړې پر مهال په سویل 

کې تر ټولو وروستی لیرې ټکی وو چې برتانویانو نیولی وو. د برتانوي پوځ 

اروپایي افسر تر بولنې الندې همدلته تر یوې ۀ اک یو ټولی د یود نامنظم ځو

ټولي له بلوڅانو او د سیستان له نورو ۀ ډېـرې مودې پورې پاتې سو او همدغـ

ز کال کې دا 18۶3مشرانو سره اړیکي ساتلې. امیر دوست محـمد خان په 

 ماڼۍ او د استحکامي کال استحکامات ځکه ونړول چې هر والي او حاکم به

هغه به د استحکامي کال د پیاوړتیا ۀ ـې چې دغې پوله ساتې پوستې ته ولـېـږئ

ـې تحصن ونیو؛ خو باور دا دی چې دا کال اوس ئپه پار یاغي سو او هلته به 

ډول ترمیم سوې ده. صاحبداد خان په خپل راپور کې وایي چې دلته ۀ بیا په ښـ

 صاحبداد خان.(کورنۍ ژوند کوي. )آی. بي. سي.  ۴00د اسحاقزیو  

ز کال کې د ډگروال مک موهن تر 190۴دغه معلومات چې اوس راځي په 

مشرۍ الندې د سیستان مأموریت د خپلو پلټنو په لړ کې موندلي دي : په مله 

جونگړې دي او په کې استوگن وگړي دراني  100خان کې نـېـږدي 

ې په قوم ـې شاه نواز خان دی چئاسحاقزي او فارسیوانان دي. د کلي ملک 

ـې لږ ئاسحاقزی دی. دلته ډول ډول غالت کرل کـېـږي خو د کرلو شمـېـر 

دی. بهوسه تر یوې محدودې اندازه ورڅخه ترالسه کـېـدای سي. د هلمند د 

سیند دواړو غاړو ته نـېـږدې نور کلي سته چې له هغو څخه د اړتیا پریمانه 

د کیرته بوټي د سیند  توکي ترالسه کـېـدای سي. د شین غزي د ونو ځنگل او

دی او د ۀ په دواړو غاړو کې سته او په مله خان کې سیند چندان ژور نـ

سیالب له مهاله پرته پورې غاړه اوښتل ورڅخه آسانه دي، د سیالبونو پر 

یوه ابتدایي وسیله ده چې له لرگیو « ) جالو»مهال خلک خپل شیان د سالونو 

ي( له الرې پورې غاړه تیروي. ـې کدوان ایښي دئجوړه ده او ورالندې 

 اوښان هم په همدغسې جالو کې تـېـروي. 
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د شند له الرې له سیستانه راغلی سړک دلته هلمند ته له شند څخه له یوې بې 

مایله اوږدوالی لري، راځي. دا سړک عمدتاً  ۵0اوبو وچې دښتې  څخه چې 

ی دا کار هندي سوداگر کاروي چې له کویټې څخه د لویدیځ پر لور ځي، دو

ځکه کوي چې په چخانسور کې د گمرکي محصول او حق العبور له ورکړې 

څخه ځان بچ کړي. مالداران یا د رمو څښتنان هم دا الره کاروي. )ایس. ایم. 

سرخ د ۀ یو کلی د قلعـۀ د مالي خان په نامـ( 1903بومي سروې کوونکي، 

 . دیکې واقع  ۶2 – 1۶، 32 – 38سویل په پینځه مایلې کې په 

 

  بگت :

کلي ۀ مایلۍ کې د یو 3د هلمند په اوږدو کې د لنډي محـمد امین د سویل په 

نوم دی. بگت په لـُغوي معنی هغه ځمکي او پټي دي چې سیالبونو ته 

په کې والړې ويۀ مهاله اوبـۀ معروضه وي او هغه ځایونه چې تر یو
1

 . 

ـې هم ئستوگن وگړي ا ۵00ددې سیمې خان د دُرانیو له پوپلزیو څخه دی او 

 ـې غالم خان دی.ئپوپلزي دي. نوم 

اوښان،  1۵0یارډه لیري دي. دلته  ۴00دا کلی دوه برخې لري چې له یو بله 

ـې په ارت ئپسونه او وزې سته. کرنیزه ځمکه  100کورني څاروي او  ۵0

(. 1903خړوبـېـږي او په دې کلي کې یوه څاه ده. )ایس. ایم. بومي معلومات 

 – ۴۶،  30 – 32یادېـږي چې په ۀ اوس د خداینظر خان بگت په نامـ یو کلی

ـې د) احمردان خان بگتئکې واقع دی او بل  ۶3
2

یادېـږي چې په  ۀ ( په نامـ

  کې واقع دی. ۶3 – ۴8،  30 – 30

 

                                                 
1
  - Baghat لغت ورته په سانسکریت کې ۀ : همدغـBhagat  چېभक्त د مختلفو دینی څانگو  لیکل کـېـږي

ـې مشتق کړی دی. بهاگاوتا هغه ئې له سانسکریت څخه روحانیونو ته ویل کیدل. دا یو پنجابي لغت دی چ

څوک چې ځان بهگوان یا خدای ته قربانوي. دا لغت په هندوییزم، سیکیزم او کله ناکله د بودیزم په متونو کې 

هم لیدل سوی دی. په جمو، کشمیر او پنجاب کې د هندوانو او سیکهانو د بگهتانو بې شمـېـره ټولنې سته. له 

د لرغوني افغانستان کویټې ته نیږدې د سیبي په سیمې کې او هم په ژوب کې د بلوڅانو د بُـگتي  بلې خوا موږ

کتاب کې راغلې او پورته ۀ سوم چې دغه معنی چې په دغـۀ قوم سترې ټولنې لرو. زه ژباړونکی اوس پوه نـ

پورې وي ۀ ما ته به په زړ زه په کې ناتوانه یم. -وژباړل سوه سمه ده که نه. ددې نوم تسمیوي وجهه څه ده؟ 

دي ویل چې بگت په کومه ۀ ځکه لیکوال نـ –چې بگت په همدغې معنی یو لرغونی هیر سوی لغت وي. 

وم. او که د بلوڅانو ۀ ژبې کې په یادې معنی ده. آیا بلوڅي ده؟ که داسې وي نو زه ژباړونکی پرې خبر نـ

 ژ -بگتي وي نو هغه بـُـگتي ده 
2
 - Ahmardan Khan Bagat 
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د هلمند پرغاړې د څو جونگړو یوه ټولگه یا مجموعه ده؛ له  بِناَدر : بَناِدر :

ـې د خپل ئمایلو کښته چې هره ډله  70تر  ۶0څخه له « بُست کال»بِست ۀ قلعـ

. لکه )بِنادَر  تالو خان، بِنادَر له یو بله مشخص کـېـدای سيۀ ملک په نامـ

کورنۍ ژوند کوي.  300جمعه خان او همداسې نور(. په بِنادَر کې د نورزیو 

 په« پای بناِدر»او « سر بناِدر»)بیلو، آی. بي. سي(. اوسنۍ نقشې هم د 

 کې ښیي ۶3 – ۵8، 30 – 33نومونو کلي په 
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 متفرقه :

 

: دا له گالور څخه تر لنډي محمـد امین پورې د هلمند پر  نواب خان چاه

 غاړې د تللي دښتـني سړک په اوږدو کې یوه څاه ده.

هلمند ددرې او  ددې ځای اهمیت په دې کې دی چې د نقشې له مخې ظاهراً د

سیستان ترمنځ دښته د سوداگریزې الرې د پیوستون خنډ گرځي  –د نوشکي 

 او دا ځای کوالی سي دا الره سره ونښلوي. 

ـې فوق العاده عالي او پریمانه دي. دلته د اوښانو څړ ځای هم سته. ۀ ئاوبـ

ي تورن وب وییر وایي چې دا څاه د ریگستان او د لوط د یوځای کـېدنې په ټک

« نوک څاه»او « شورو»کې د څاه گانو یوه کرښه جوړوي. دغه کرښه له 

له  2څخه پیل کـېـږي، چې له دې ځایه لویدیځ لور ته د دوه نیم مایلو په واټن 

مایلو په واټن  ۶0کاره لویدلې څاه گانې دي او بیا همداسې ختیځ لور ته د 

کې خپلې رمې د پیولو  دلته د ژمي په میاشتوۀ نورې دي. د هلمند د درې شپانـ

 (1903لپاره راوړي. )ایس. ایم. 

 

مایلۍ کې یو  8: د نوزادو د سویل په  ۶۴ – 2۴،  32 – 19 ُسرخاک :ۀ قلعـ

د کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(  2۵کلی دی چې د الکوزیو 

 ۶2 – 12، 30 – ۵۶یو بل ځای په چهار برجک کې په ۀ سُرخ په نامـۀ قلعـ

 . کې موقعیت لري ۶2 – 1۵، 32 – ۴1ـې په ئدی؛ او بل  کې واقع

د زمینداور د باغني په عالقه دارۍ کې یو کلی دی او ویل سوي چې  کالته :

همدا شان د انار درې سویل کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان(.  ۴۵

 – 3۵ځای سته )صاحبداد خان( چې په ۀ عالم خان په نامـۀ لویدیځ ته د کالتـ

مایلۍ کې  21کې موقعیت لري؛ او د دوست آباد د شمال په  ۶1 – 3۴، 32

 . کې موقعیت لري ۶1 – 33، 32 – 3۴کالته په 

: په نوزادو کې یو کلی دی چې د اسحاقزیو   ۶۴ – 1۵، 32 – 20 کاني :

کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د نوزادو د سویل  30

 ی. مایلۍ کې د 21لویدیځ په 
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فیټه. د خان نشین غر هماغسې چې بیلو  ۴۴70لوړوالی  د خان نشین غر :

تشریح کړی دی دا غر د تیزو لوڅو غاښو لرونکو دنگو څوکو د پینځو مایلو 

په اوږدو د یوې لیرې پرتې کتلې پر سر د هلمند د سویل د بگت او دیشو تر 

لنډي ۀ دا غر د کو منځ او د گرمسیر د گل آباد په سویل لویدیځ کې والړ دی.

 هم یادېـږي. )بیلو، صاحبداد خان(. ۀ )لنډي غر( په نامـ

خان نشین په خپله د دریوو کلیو له ډلې څخه د لنډي په مقابل کې په هاغه بله 

کورونه په کې استوگن دي.  300غاړه کې جوړ دی او د میسري خیلو 

شین د کال ددغودرې واړو کلیو د لویدیځ  په وروستۍ انتها کې د خان ن

 کنډوالې والړې دي. 

ددې کلي ملک محـمود منیر خان دی. د کال مقابل لوري کې یو گودر دی. 

(. اوسنۍ نقشې یوازې یو کلی ښیي چې د 1903)ایس. ایم. بومي معلومات. 

 کې واقع دی.  ۶3 – ۴۶،  30 – 33مایلۍ کې په  ۵نو د ختیځ په ۀ قلــعــ

کې یو ځای دی « ژ –گرمسیر »رمسیل : په گ ۶۴ – 7،  31 – ۴خارکوه : 

کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان(. دا ځای د  ۶0چې د نورزیو 

بل ځای د ۀ د خار کوه په نامـمایلۍ کې دی.  ۴هزار جفت د سویل لویدیځ په 

 کې واقع دی.  ۶۴ – 12،  31 – 1۴مایلۍ کې په  1۶هزار جفت د شمال په 

 

: د موسی کال په عالقه دارۍ کې یو کلی  ۶۴ – ۴9، 32 – 21  خواجه داد :

کلي څخه سویل ته څو مایله وړاندې ویل کـېـږي چې د ۀ نامـۀ دی، په همدغـ

د شمال  1دا کلی د شاهبانکورنۍ استوگنې دي. )صاحبداد خان(  200علیزیو 

 . مایلۍ کې دی 10په 

 

اړې په : د هلمند د سیند پر کیڼې غ ۶3 – ۵7،  30 – 37:   خواجه سلطان

کې د پراخو ورانو ویجاړو پاتې شونې دي او په « ژ –گرمسیل »گرمسیل 

ـې یوه دنگه کال والړه ده او دومره لویه ده چې د بُست تر کال ال ئمنځ کې 

 . مایلۍ کې واقع ده 19دا سیمه د گل آباد د شمال ختیځ په لویه ده. )بیلو( 

                                                 
1
  - Shahban.  .ژ -: شاه بڼ هم لوستل کـېـدای سي 
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لۍ په شمال کې یو کلی دی او : د نوزادو د ولسوا ۶۴،ـــ  32: ــ  خواجه الفت

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان( ۵8ویل سوي د نورزیو 

: دا په نوزادو کې دوه کلي دي او په  ۶۴ – 30،  32 – 30 کــِـنجــَـک :

 90د کلي شمال کې واقع دي. ویل سوي چې دواړو کلیو کې ۀ نامـۀ همدغـ

کنجک علیا د نوزادو د شمال په پورتنی یا کورنۍ ژوند کوي )صاحبداد خان( 

 . مایلۍ کې واقع دی 8

: دا په موسی کال کې دوه کلي دي  ۶۴ – 30،  32 – 28:  کــِـنجــَـک سفلی

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( 180چې د علیزیو 

: دا په گرمسیل کې د هلمند د سیند پر ښۍ  ۶۴ – ۵،  30 – ۵۴: رتاکه ک

 300ي. ویل سوي چې دواړو کلیو کې د بارکزیو غاړه باندې دوه کلي د

 کورنۍ استوگنې دي )صاحبداد خان(

د نوزادو سویل ختیځ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د پوپلزیو  کــُـشک :

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان( 1۶0

د پُشِت روډ په شمال کې یو سیند دی او د اوبو د بهیر سویل لویدیځ  کـُـشک :

وری لري او د زرني او بادام مزار تر منځ یو سړک ورڅخه تیریږي چې تگل

له سویل لوري له تیورې څخه راځي. داسې ښکاري چې دا دې د خاشروډ د 

ـې د خاشروډ تر عنوان ئوي له دې کبله شرحه به ۀ سر له اوبو بل څه نـ

 29 – ۵2په ۀ کــُـجک په نامـۀ یوه ویاله د شیلـالندې راسي. )اې. بي. سي.( 

 کې واقع دی. ۶۴ – 1، 32 – ۵9کلی په ۀ کې او د کـُـشک په نامـ ۶2 – ۶، 

: دا یو سیندگی دی چې د خواجه مزار د  ۶۴ – 32،  32 – 28 لنډی ناو :

راټولوي او له سویل ختیځ لورې د موسی کال پر روډ ۀ دښتې ټولې اوبـ

وځي. )یوسف راکوزېـږي او له دو آبه لږ پورته د موسی کال سیند ته ورغ

 شریف(

دولت آباد د سړک په اوږدو کې د دمې نیولو یو  –: د واشیر  الجور کاریز

نیم مایله لیرې دی. دلته څو کورونه هم  ۵0ځای دی، دا ځای له واشیر څخه 

پریمانه مالڅر ځای لري. خوشه یي ۀ او ښـۀ سته. د کاریز ښې ډېرې اوبـ

ـې سورغم بولي( ئي کې جوار )وښکی لرونکي جوار( )عربي او انگلیس

ـې ډېر لږ دي. ددې سیمې په چم گاونډ کې کلي هم سته ۀ ئپریمانه دي خو واښـ
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خو په دوبي کې ددې کلیو خلک له خپلو مینو څخه بل ځای ته کډه کـېـږي. 

 )کانولي، سندرز(

 ۵2د هلمند پر کیڼې غاړې یو کلی دی. دا کلی د بُست له کال څخه  لــَــخــي :

کورنۍ په کې استوگنې  ۴00« ادو زیو»دی او ویل سوي چې د  مایله لیرې

دي. بیلو وایي چې لـخي په خپله په مورچلونو او مدافعوي برجونو سمبال یوه 

ـې یو شمــېــر یا یوه یوه ډله په لوخو او وښو پټ ئکوچنۍ کال ده. گردچاپیره 

غو ، علیزیو او نورزیو پرتې دي.  د د«ادوزیو»چت لرونکي جونگړې د 

استوگنځایونو هره ډله یو مدافعوي برج لري او په دې ډول هره ډله ځانته 

تحفظي بڼه خپلوي چې په ټوله کې پینځه یا شپږ برجونه دي. د استوگنځایونو 

پراخ سړک په ۀ پورې جونگړې دي او د یو ۴0تر  30هرې ډلې کې له 

ی کې غاړو کې په نظم جوړې سوي دي، د استوگنځایونو د هرې ډلې په پا

 برجونه والړ دي. )بیلو، صاحبداد خان(.

مایلۍ  ۴نور کلي په دغو ځایونو کې دي : د خاش د شمال په ۀ نامـۀ په دغـ 

مایله لیرې ؛ او  7میان پښتې څخه له کې، د گل آباد د ختیځ په لس مایلۍ کې 

 مایلۍ کې.  8د لنډي محـمد امین خان د کال د شمال ختیځ په 

و کې یو کلی دی او باور مو دا دی چې د نوزادو په شمال پټان : دا په نوزاد

کورنۍ  1۵0ـې ویل سوي چې دلته د بارکزیو ئکې دی. د وگړو په هکله 

 ژوند کوي. )صاحبداد خان(

 

کلي نوم دی. ۀ مایله لیرې د یو 12د گرشک په سویل لویدیځ کې  حاجي : اباب

ي. )تورنتون، کورنۍ استوگنې د ۶00ویل کـېـږي چې دلته د بارکزیو 

 صاحبداد خان(

دا په باغران کې یو کوچنی گور دی چې له سِر تِیزني څخه تر  بادام مزار :

نیم مایله لیرې  21تجوین پورې سړک پر غاړه، د سِر تِیزني له شمال څخه 

لرگي دلته پریمانه دي. دلته په دوبي کې د  –او سون ۀ واقع دی. واښه، اوبـ

له خپلو َرمو سره راځي. هغه سړک چې د « دارانمال»تایمني د سیمې ډېـري 

بادام مزار دره له کوتِل بادام مزار سره نښلوي د زمینداور او تایمني د سیمو 

 90یارډه )گز. یو گز =  200تر منځ پوله جوړوي. د سړک وروستـنۍ 

ژ( چړایي ټوله ډبرینه ده خو نوره پاتې الره د بار وړونکو څارویو  –سانتي 
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ه. د سړک په ښۍ او کیڼې غاړو کې غونډۍ گانې سته، هغه چې په لپاره ښه د

کیڼې غاړې کې دي د پام وړ لوړوالی لري. خاش ته د کوزیدلو اوترایي آسانه 

 تقریباً یو مایل ده. )صاحبداد خان(ۀ شیوه والی لري او په اوږدوالـ

 

تر دا د هلمند په کیڼې غاړې د گرشک او د بُست د کال  پنج آو : پنج آب :

دا وران ویجاړ حصار پاتې شوني دي. )میتلند(. ۀ منځ نیمایي الرې کې د یو

 . مایلۍ کې دی 1۵حصار د گرشک د سویل لویدیځ په 

: دا د سنجراني بلوڅانو یو کلی دی چې له  ۶1 – ۵8،  30 – 1۶ رودین :

مایله پورته د هلمند په کیڼې غاړې کې واقع دی. دې کلې کې  ۵چهار برجکه 

 900تنه دی. دا کلی  120ـې ئونه دي او د استوگنو وگړو شمـېـرکور 30

قلبې  10ـې ئپسونه او وزې لري. کرنیزه ځمکه  180سره کورني څاروي او 

 خرواره غالت حاصل کوي.  2۵ـې ئده او هره قلبه ځمکه 

هغه کانال چې ددې درې دا برخه خړوبوي شیر محـمد خان جوړ کړی وو، 

محـمد خان پالر وو. همدلته یو گودر هم سته. )ایس. شیر محـمد خان د عطاء 

 ( همدا شان وگورئ : د کمال خان بند. 1903ایم. ونلیس. 

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له گرشک څخه کښته یو مالگیر : ملگیر : 

کورونه په کې دي. )صاحبداد  700لوی کلی دی او ویل سوي چې د بارکزیو 

دولتي زیرمتون یا گودام هم سته او ویل سوي چې خان(دلته د غـَـلو دانو یو 

 (190۵خرواره غالت په کې زیرمه سوي دي. )بومي معلومات،  2000

د سویل ختیځ « صفار»ته د تللي سړک په اوږدو کې د « جټ پډ»ملک: کوه 

مایلۍ کې یو غرگی یا غونډۍ ده. دلته د اوبو دوه زیرمې سته چې د  20په 

څړ سته. )بومي  –ري. دلته سون توکي او اوښ لۀ کال ډېري وختونه اوبـ

 32یو کلی د لنډي محـمد امین خان د ختیځ په ۀ نامـۀ ( په دغـ1889معلومات 

 .مایلۍ کې هم سته

فیټه. دا یو غر  ۵392: لوړوالی :  ۶0 – ۵2،  29 – ۵1:  ملک سیاه کوه

 دی چې د افغان سرحدي کرښه د هغې په ورستـني سویل لویدیځ ټکي کې په

ز کال کې دا 1872راتاوېدو په نښه کوي. هماغسې چې گولډ سمیټ په 

ز کال کې له 190۴سرحدي کرښه په نښه کړې وه ورپسې مک موهن 

 ځایه پیل کړه. ۀ همدغـ
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هیلوگرافیکي»ز کال کې د 1903سیاه ملک په ۀ کو
1

اړیکو لپاره گټور « 

د خاصه دارانو یو وموندل سو. افغانانو په پام کې درلودل چې همدلته نـېـږدې 

ده چې د هغوی دا تکل عملي سوی ۀ پوسته جوړه کړي خو تر اوسه څرگنده نـ

 (. 190۵ – 1903دی که نه. )ایس. ایم. 

دا د اوبو یو بهیر یا خوړ دی چې د مارجې د رود یا روِد مارجه په  مارجه  :

ه لیکل سوی او لۀ یادېـږي چې په اوسنیو نقشو کې د )ماهي( په نامـۀ نامـ

مایله لـېـرې  20پُشِت روډ څخه راغځـېـدلی دی او د واشیر له سویل څخه 

ۀ چا»راځي او بیا سرخ دوز او میان پُشتې ته نـېـږدې هلمند ته ځي. په 

کې کله چې د خاش له الرې له سیستانه کندهار ته راغلي دښتـني « دیوالک

ۀ سو چې دغـسړکونه ورڅخه تـېـرېـږي همدلته یوه ښه څاه سته. دا ویالی 

 (190۴خوړ کوالی سو یوازې د سیالبونو پرمهال د اوبو بهیر وبولو. )تییت 

 ۴۵میان پُشته : د هلمند د سیند له کیڼې غاړې څو مایلې لیرې د بُست له کال  

مایلۍ کې یو کلی دی. دلته د  10نیم مایله لیرې او د درویشان د سویل په 

 بي. سي. صاحبداد خان( کورنۍ مـېـشتې دي. )آی. 300« ادو زیو»

له واشیره، هرات ته د سړک پر غاړه ددمې نیولو یو ځای دی، دا  شهرک :

کاریز څخه « د»سړک په شاهیوان کې له روډ څخه تـېـږېـږي. له الجور 

سړک دی خو د غونډیو له دوه وو ۀ مایلو په اوږدوالي، ډېر ښـ 1۵سړک، د 

یوې کلکې مسطح دښتې لړیو څخه تـېـرېـږي، په دولسم مایل کې په 

ورننوځي، دا دښته تر  پینځلسو یا شلو مایلو 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 نـېـږدې کاریز کې دمه ورکړئ. د کمپ وهلو سیمه پراخه ده او په 

ۀ هم لري؛ ُجَوسه او واښـۀ اوبـ ځای دی او ښېۀ دې یادې سوې دښتې کې ښـ

ورڅخه  د جوالی په میاشت کې ترالسه کـېـدای سي چې د لوی پوځي ځواک 

لپاره په پریمانه اندازه سته. دښتې ته نـېـږدې کلي او کروندې هم سته خو ددې 

سیمې استوگنو وگړو د سندرز پر ډلې او له کندهاره پر مل قطعې باندې په 

پلورل. له دې ځایه ۀ هیڅ ډول د اړتیا وړ توکي ونـ هیڅ ډول شرط او شرایطو

مایله دی چې کـېـدای سي د  1۵تر شاهیوانه یا تر جهک شهرک پورې واټن 

                                                 
1
 - Heliographic Communication 
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ددمې نیولو ددې ځای په مایله. )سندرز(  12لښکر کوټ لپاره بدیل ځای وي، 

سویل ختیځ کې یو کوچنی کلی دی چې د گرشک ختیځ او د سنگ بُر شمال 

 . کې واقع دی ۶۴ – ۵2،  31 – ۴8کېـږي او په 

مایله کښته په  13د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له خواجه علي څخه  چلنگ :

تللو د یوې کنډوالې کال نوم دی. ویل کـېـږي چې دا کال د لنډي بړیڅ او د 

بل ځای د چهار ۀ نامـۀ په همدغـپواللک تر منځ پوله په نښه کوي. )پیکاک(. 

 . کې واقع دی ۶1 – 27،  30 – 17مایلۍ کې په  ۴2برجک د لویدیځ په 

: له گرشکه دالرام ته د تللي دښتـني  ۶3 – ۵۵، 32 – 2:  دلخک : تلخک

مایله لـېـرې د یوې کنډوالې کال نوم  ۴8سړک په اوږدو کې له دالرام څخه 

له چینې څخه تر السه کـېـږي؛ که چینه نوره وکیندل سي ښایي ۀ دی. دلته اوبـ

ۀ هم ورڅخه تر السه سي؛ دلته په لږه اندازه سون توکي او واښـۀ بـنورې او

 ۵9دا کال د واشیر د سویل لویدیځ په هم موندل کــېـږي. )آی. بي. سي(. 

 .مایلۍ کې ده

په گرمسیل کې میان پُشتې ته نـېـږدې، د هلمند د سیند پر کیڼې  :سلطان ویس 

ـې بولي او یا هم پیر  قیصري. دا ئان ویس غاړې یو زیارت دی چې سلط

پاده لویو »ـې د ئزیارت په ډېر درناوي او تکریم دلته ساتل سوی او له پاسه 

ژ(  –او ښکلو ونو سیوری والړ دی )یادونه : د پاده د نوم سیمه ییز نوم دی 

ـې ئژور کانال په ډډو کې چې له څنگه ۀ چې دا ونې د اوبو لگولو د یو

ۀ نې سوې دي. )بیلو( د سلطان ویس قرني یا ویس قرني په نامـتـېـرېـږي ش

 کې واقع دی.  ۶2 -32،  29 – ۵۵زیارت په 

: د هلمند د سیندپر ښۍ غاړه باندې یو کلی دی، دا کلی د لنډي محـمد تاغز 

 900کورونه دي چې ټولټال  200مایلۍ کې دی. دلته  18امین د لویدیځ په 

قلبې ده او هره قلبه  30ـې ئرنیزه ځمکه استوگن وگړي لري. )سدوزي( ک

سره کورني  ۶00خرواره حاصل لري. دا کلی  2۵ـې د غالتو ئځمکه 

اوښان لري. د کلي ملک  30آسونه او  30پسونه او وزې،  1200څاروي، 

( د صاحبداد خان د راپور له 1903عمر خان نومـېـږي. )ایس. ایم. ونلیس. 

 دي. )بیلو، صاحبداد خان(کورونه  2۵0مخې دلته د اسحاقزیو 

دا یوه ناله ده او ویل سوي چې واشیر ته نـېـږدي په پُشِت روډ  : دتاگرج رو

مایلۍ کې له شمال  20کې راپورته کـېـږي او د چخانسور د سویل ختیځ په 
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ختیځ لوري له دور نالې سره یو ځای کـېـږي. همدا نوم ددې نالې ټولې شاو 

. دلته او هلته پریمانه شین غزي او د خوا سیمې ته هم ورکړل سوی دی

یا دوه وو ځایونو کې دي. دا ۀ د سیمې په یوۀ مالڅر نور بوټي سته او اوبـ

ځای په پسرلي کې د خاش د ولسوالۍ د شپـنو کوچیانو د خوښې وړ ځای دی. 

د اوسنیو نقشو له مخې دا ناله د ( 190۴)تییت له بومي معلوماتو څخه 

یاده سوې چې له دې ځایه ال وړاندې سویل خوا ته په  ۀتگِرشک ماندې په نامـ

 کې ښودل سوې ده.  ۶2 – 39، 31 – 10

دی چې له سویل ختیځه « تگاو»دا د نوزادو په ولسوالۍ کې یو  : رود تیزنی

راکوزېـږي او د موسی کال له سیند سره یوځای کـېـږي. د منځنۍ کچې 

یزني په سر کې یو کلی دی؛ د یارډه دی،  زموږ په باور د ت ۶00ـې ئارتوالی 

څخه او له اساسي سیند سره د یو ځای کـېـدنې تر « سِر تیزنی»تیزني له سر  

دلته یو سړک راغلی چې د هر ډول  مایلو په واټن ځغلي. ۵1ټکي پورې د 

 ۵څخه « سِر تیزني»ځواک او د هر ډول وسلو د لیږد لپاره عملي دي. له 

 ده چې د علیزیو شل کورونه ورسره دي. مایله کښته د محـمد اکرم خان کال

نورزیو  ۴0له دې کال دوه نیم مایله نور کښته د شندو خان کال ده چې د 

نیم مایله کښته پای تیزني دی چې  9کورونه ورسره دي.  له سِر تیزني څخه 

 کورونه لري.  20دا ځای 

هم سوي دلته او هلته د لښکر کوټ جوړولو لپاره ځایونه سته؛ یو څه کرکیله 

 ـې له چینو څخه دي. ۀ ئلري او اوبـۀ او د میوو ونې هم لري. پریمانه واښـ

له دې ځایه دولس مایله او د مایل د ثلث په اندازې یو کلی دی چې ُسرخ بیدک 

 کورونه دي.  10نومـېـږي او دلته د علیزیو 

په پینځلسو مایل کې گرشک ته عمومي سړک تیزنی شاته پرېـږدي چې له لږ 

ټن څخه وروسته د موسی کال له روډ سره یو ځای کـېـږي او دغه ځای وا

خوړ د یو ځای ۀ یادوي. د تیزني او واړۀ خوړ په نامـۀ سیمه ییز خلک د واړ

کـېـدنې په ټکي کې د یوې زړې کال کنډوالې دي چې دا ځای د درانیو او 

 مغولو تر منځ پوله وه. )صاحبداد خان(

کورونه او  ۴0دیځې خوا کې دی. دې کلي کې د تیزني کلی، د سړک په لوی

ـې د کاریزونو  او د تیزني له نالې څخه دي. ۀ ئسر پناه ځایونه دي، اوبـ

 (1910)هندی کشاف، 
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: د پُشِت روډ شمال ختیځ ته د غرونو یوه  ۶۴ – ۵۶،  32 – 3۵ باغني :

رومي او مایلو لپاره تقریباً د شمال او سویل پر لور پر مخ د 20لړۍ ده چې د 

ویل کـېـږي چې په سیمه کې تر ټولو لوړ غر دی )د سمندر له سطحې 

فیټه لوړ دی(. ددې لړۍ دواړه خواوې زښتې ډېـرې شیوه او مخ پر  10000

ً عمودي بڼه لري او څوکې ته ختل یوازې ددې لړۍ د  ځوړ دي چې تقریبا

ستۍ ختیځ مخ له الرې  شوني ده چې یوه الره د همدې لړۍ له شمالي ورو

 څنډې ورختلې ده. )یوسف شریف(

بهیر یا نهر نوم دی چې د باغني له غرونو څخه ۀ : دا د اوبو د یوباغني 

سویل لویدیځ لوري بهیږي او بیا د موسی کال  –سرچینه اخلي او مخ په سویل 

په ۀ کلي څخه لږ الندې یو ځای کـېـږي. دا اوبـۀ نامـۀ له سیند سره په همدغـ

څخه تیریږي او ورپسې د ۀ غرۀ یله واټن کې د سیمې له یوخپل لومړني شل ما

ۀ روشن آباد مخ خالصې دښتې ته ځان رسوي، چې له همدې ځایه یوازې د یو

خوړ په شان د اوبو بهیر دی او د سیند  ټیټې غاړې لري. ویل سوي چې د 

قافلو یوه الره ورباندې راکوزه سوې چې دولت یار له زمینداور سره نښلوي. 

ـید سوې ئشریف( دغه شرحه  لږ او ډېـره  د صاحبداد خان له پلوه تا )یوسف

ده، صاحبداد خان وایي "د باغران دره داسې یوه دره ده چې د ټینگې پناه 

ً ناشوني دي. په دواړو ئلپاره ځای جوړوي او له پوځي اړخه نیول  ـې تقریبا

چې حتی په خواوو کې غرونه ډېـر لوړ دي او درې ته یوازې یوه الر راغلې 

مایله اوږده ده. له باغران څخه وتل  3۵پښو ورڅخه تیریدالی سئ. دا دره 

سنگر ۀ زښت ډېـر گران دي، درې ته د زمینداور له لوري د ننوتلو الره یو

بنده کړې ده، له دې کبله یوازې څلور سپاره څنگ پر څنگ کوالی سي درې 

 ته ننوځي. 

 : موسی کال د سیند یوه څانگه ده چې : د  ۶۴ – ۴0، 32 – 23  فرهاد روډ

د څوکې له نـېـږدو شاو ۀ د غر« شاه غــَـلــَـه بابا»د یوسف شریف په وینا د 

خوا څخه سرچینه اخلي او د موسی کال او خاشرودو د سیندونو د بسترونو تر 

منځ مخکې له دې چې د موسی کال له سیند سره یو ځای سي د ډېـرې لویې 

ده. « گــُـرز»ره یو ځای کوي. ددې سیند اساسي څانگه له ځان سۀ ساحې اوبـ

ددې سیند پرغاړو باندې یو څو په لږ شمـېـر کې استوگنې سیمې سته، ځکه د 
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ۀ سیند غاړې  معموالً لوړې او مخ په ځوړ یا شیوه دي. په دې ناله کې اوبـ

چ یوازې د بارانونو پر مهال بـهــېـږي او اکثراً په دوبي کې په بشپړ ډول و

مشهور زیارت له کبله ورکړل سوی دی چې د ۀ وي. دغه سیند ته دا نوم د یو

موسی کال له سیند سره د یوځای کـېـدلو له ټکي څخه پورته ددې سیند په کیڼې 

 غاړې واقع دی. )یوسف شریف(. 

کلي نوم دی، ویل ۀ د زمینداور د عالقه دارۍ په سویل کې د یو باغک :

دا کلی د کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان(.  20کـېـږي چې دلته د علیزیو 

  مایله لیري دی. 22نوزاد له سویل ختیځ څخه 

کلي نوم دی او ویل سوي چې د اسحاقزیو ۀ په کال گز کې د یو باغک :

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )صاحبداد خان( 20ژ(  –)ساکزیو 

بیابانک د  –کلي نوم دی چې د سادات کال ۀ دا په نوزادو کې د یو باغک :

سړک د شمال په یو مایلۍ کې واقع دی. دلته او د کلي په چم گاونډ کې ښه 

 کرهڼه سوې ده. 

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې له رود بار دری نیم مایله کښته  باغک :

ـې ډېـرې غونډۍ دي او پر سرونو ئد یوې کال کنډوالې دي. گرد چاپیره 

ونه دي چې ددې سیمې د حاالتو بیان وایي. ـې د شین غزي د ونې ډولئباندې 

دا غونډۍ همداسې د کال  ښي لور ته تر یوې بلې کنډوالې کال پورې 

غځـېـدلي دي، گرانه به وي چې په ډاډ ووایو خو میتلند گومان کوي چې دا 

دا چې د شین غزي د ونو په ۀ کالگانې د لرغونو مهالو پاتې شونې دي نـ

ۀ سوې وي. دغه ټوله سیمه د باغک په نامـبیخونو کې دې ډبرې کواړۍ 

یادېـږي او د کیاني پادشاه ملک حمزه خان پر مهال یوه سمسوره او په وگړو 

« مخبر»سپین ږیري سړي وویل چې کله چې دی ۀ ډکه سیمه وه. پیکاک ته یو

کاله وړاندې خلکو په باغک کې ژوند ۀ په خبره شپیتـۀ هغه مهال هلک وو، دد

وروسته دا سیمه طاعون ونیوله نو سیمه له خاورو سره یو ۀ ؛ خو له هغـۀکاو

 ـې ورڅخه کډه سول. )میتلند، پیکاک(ئسوه او استوگن وگړي 

په د زمینداور د سیمې یو اداري ویش دی. وگورئ : پُشِت روډ.  باغني :

 مایلۍ کې دی.  20کلی د شهیدانو د شمال ختیځ په ۀ نامـۀ همدغـ

ۀ مایلۍ کې د یو 29 کې د شهیدانو د شمال په دا په موسی کال  باغران : 

 کوچني کلي نوم دی. 
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کوچني کلی نوم دی چې د ۀ د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د یو آب باز :

میداني راځي ۀ گرشک په سویل کې واقع دی، دا سیمه د  لښکر کوټ له هغـ

ه د مایله د کندهار له هراتي دروازې څخ 78چې له باال خانې ور هاخوا او 

سړک په سویلي غاړه کې د ارغنداب د درې له الرې چې له هراته ورباندې 

راسئ واقع دی. د جنرال بیدولف د لښکر یوې برخې له سیند څخه تقریباً نیم 

ـې ئاو نیمایي بلې برخې ۀ مایل لیرې په یوې لوړې سطحې باندې کمپ وواهـ

یچه سړکونه دي دوه مارپۀ. په جزیرې کې د جزیرې په بستر کې کمپ وواهـ

چې لږ تر لږه د اوښانو د تگ لپاره عملي دي چې کلي ته نـېـږدې د سیند په 

کیڼه غاړې کې له ایغ یا شیوه سطحې څخه راکوزېـږي او له کلي څلورسوه 

یارډه کښته د سیند  700یارډه الندې تر یوې جالې رسـېـږي او هم لږ نور 

ۀ اوښتلو وړ ده، په دغـ داسې ځای ته رسـېـږي چې په پښو د پورې غاړې

ځای کې  له سینده پورې غاړه اوښتل هغه مهال ناشوني دي چې سیند سیالبي 

ز کال کې د فبرورۍ په میاشت کې داسې 1879وي، سټیوارټ وایي چې په 

ځایه دوه نیم مایله ۀ وو چې له درې فیټو دې ژور وي. له همدغـۀ ځای نـ

 "گرشک" پورته د کجي بَـیـک کوچنی کلی دی. وگورئ

وړاندیز سوی چې له سینده پورې غاړه اوښتنگ کــېــدای سي د رسۍ گانو د 

گړونج یا پایه خرک پورې ۀ په وسیله وسي چې په یوۀ ځوړند یا معلق پـلـۀ یو

ځای کې جوړ سي چې ۀ ټینگ سي او دا پُل کـېـدای سي چې د آب بازا په هغـ

غاړه اوښتلو لپاره ځای مخکې مو وویل چې دلته له سینده په پښو د پورې 

نیم انچه رسۍ ۀ یا پینځـ ۵سته. د سیند د دواړو غاړو جوړښت داسې دی چې 

ورته مناسبې دي او دا رسۍ دې په داسې چنگک لرونکو قالبونو کې تیرې 

سي چې هر قالب کې درې درې رسۍ ټینگـېـږي؛ او ټینگې ستنې او یو 

ې لپاره کافي وي. )آی. بي. شمــېــر طنابونه او یو دانه گیر به ددغې موخ

 سي.(

 3۶دولت آباد د سړک په اوږدو کې له واشیر څخه  –د واشیر  گاني ُمرغ :

نیم مایله لیرې د دمې نیولو یو ځای دی. کانولي وایي دا یو کوچنی ځایگوټی 

دی چې د ټیټو غونډیو په منځ کې یو مخ خالصی ځای دی او یوه چینه لري 

جاري کوي. سندرز بیا وایي چې ۀ د رڼو اوبو ویالـباندې  2۶چې د اکتوبر پر 

دلته د پوځي کمپ وهلو لپاره د زغم وړ یا د گوذارې وړ یو ځای سته، په 
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لري او د لښکر د پام وړ یوې برخې ته خوراک هم ۀ کافي اندازه اوبـ

برابروالی سي، خو د اوبو په هکله د سندرز دا خبره ښایي د جوالی په 

موړی په همدې میاشت کې له دې ځایه تـېـر سوی میاشت کې وي ځکه نو

مایله  ۴دی. کانولي وایي چې د گرشک لور ته تللی سړک له گني مرغ څخه 

ور هاخوا تیر سوی او دی درې مایله وړاندې ابراهیم جوی ته رسـېـږي. 

ـې ئمل ډلې ته ۀ وموند او د د« خیل»نوموړي په گاني مرغ کې د اڅکزیو یو 

تیا ور توکي برابر کړل؛ بله الره چې سندرز شرحه کوي غالت او نور د اړ

هغې کې هم په جوالی کې د کوچیانو د کـېـږدۍ وهلو خبره یادوي او وایي 

اوس په دې پریمانه دي" )کانولي، سندرز(. ۀ چې " دلته له کاریزه راغلي اوبـ

سیمې کې دوه ځایونه دي کوز غني مرغ او بَر غني مرغ چې د دالرام د 

  . مایلۍ کې دي 20ه شمال پ

 –ز کال په چاپ کې ویل سوي چې دا د کندهار 188۴ددې کتاب د  گرم آب :

هرات پر الرې د دمې نیولو هغه ځای دی چې د سویلي سړک الره د هرات 

مایله  ۴څخه  تهسړک ته د فراه له الرې په سیاه آو )سیاه آب( کې له چاه گر

سړک سره یو ځای کـېـږي. له ورهاخوا پرېـږدي او د شاهیوان له شمالي 

مایله. دلته د لښکر د کمپ  18مایله دی او له چاه گز څخه  20شاهیوانه واټن 

ـې پریمانه وي. همدا ۀ ئوهلو لپاره ښه ځای سته، د جوالی په میاشت کې اوبـ

سته. )سندرز(. ۀ فصل کې دلته د خوراکي توکو کمښت نـۀ شان په همدغـ

گرم آب، زیارِت گرم آب ۀ موقعیتونه یادوي : دِ  درېۀ اوسنۍ نقشې په دې نامـ

  .گرم آبۀ او چشمـ

 

کلي ۀ فیټه. دا په نوزادو کې د یو ۴۵80)بَـر نوزاد( : لوړوالی :  ر نو زاد :ب

کورونه په کې استوگن دي.  200نوم دی، او ویل کـېـږي چې د اسحاقزیو 

نوزاد غربي چې د  )صاحبداد خان(. دلته دوه کلي دي : بَر نوزاد شرقي او بَر

 نوزادو د شمال لویدیځ په لس مایلۍ کې واقع دي. 

کلي نوم دی او ویل سوي چې د علیزیو ۀ دا په زمینداور کې د یو باشلنگ :

کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. دا کلی د شهیدانو د شمال په  30

 مایلۍ کې واقع دی.  7
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وم دی او ویل سوي چې د بارکزیو کلي نۀ دا په گرشک کې د یو بـَـشران :

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان( 200

 200کلي نوم دی. دلته د محمـدزیو ۀ د گرشک په ولسوالۍ کې د یو بوالن :

داسې ښکاري چې دا کلی اوس په کورنۍ ژوند کوي. )صاحبداد خان(. 

  کنډوالو بدل سوی دی.

 :کلي نوم دی چې د ۀ یلۍ کې د یوما 22د گرشک د لویدیځ په  چاه انجیر

 ورکشاپ موقعیت وو. ۀ د پروژ ې لپاره د یو« بُغره»

په زمینداور کې یو کلی دی چې د موسی کال او د هلمند د  دو آب : دو آو :

سیندونو د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې واقع دی. ویل سوي چې دې کله کې 

کورونه دي. )صاحبداد خان(دې کلي کې ددولت د غلې یو گودام دی او  300

رواره غله په کې زیرمه سوې ده. )بومي معلومات(. دا خ 800ویل سوي چې 

 مایلۍ کې دی.  3کلی د شبان د ختیځ په 

یو کلی د ۀ دا د پُشِت روډ یو اداري واحد دی. د سِر واشیر په نامـ واشیر :

مایله لیرې واقع دی  ۶0تـېـرېدلو له گرشک څخه فراه له سړک په  –گرشک 

ۀ مایله ور هاخوا بل کلی دی چې د اخشیر واشیر په نامـ 2او له دې څخه 

 یادېږي. )ییت(

ویل سوي چې د واشیر د کلي ملک باز محمـد خان دی. ددې کلي خلک د 

برتانویانو پر وړاندې څرگندې دښمنۍ کې تر نورو توپیر لري. )آی. بي. 

 سي(

پـېـژندل کـېـږي له پینځو یا شپږو کلیو ۀ ه ولسوالي چې د واشیر په نامـدغ

ـې مزاریان، تاجیکان او علیزي ئکورنۍ لري او ډېری  10۵0جوړه ده چې 

ۀ ددې سیمې په گاونډ کې څو کاریزونه دي چې په عام ډول د څښلو اوبـدي. 

خه سرتیرو لپاره د اړتیا وړ توکي له دې ولسوالۍ څ 1۵000دي. د 

 راټولـېـدای سي. 

د کـُـشِک نخود له الرې له گرشکه تر کندهاره د تللي سړک په  یخچال :

آب »اوږدو کې ددمې نیولو ځای دی چې د هلمند پر غاړې له آب بازا 

مایله واټن  ۶8 1۵څخه « خاِک چوپان»میله او له  3۵ 7څخه « بازانو

هم د جوالی په میاشت  ځای سته اوۀ لري. دلته د لښکرکوټ وهلو لپاره ښـ

د »ز کال د مارچ په میاشت کې 1879کې پریمانه مالڅر ځایونه لري. د 
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مرکزي قوماندې همدلته دمه ونیوله او ددې ځای « ژ –برتانوي لښکر 

تر السه کړي؛ دې ځای خپل نوم ۀ ـې اوبـئکنډوالو ته نـېـږدې له کانال څخه 

هلمند څخه په سنگین کې غځول له همدې کانال څخه اخیستی دی؛ دا کانال له 

سوی دی او د سویلي تگلوري په نیولو له باالخانې څخه په تـېـرېـدلو 

سي کــېــدای. د ۀ ـماً ډډه او اطمینان نـئارغنداب ته ځي. په دې کانال باندې دا

ځانگړي تعامل او ۀ ز کال د جوالی د میاشتې په لسمې نیټې، والي د یو1880

راپریښودل سي تر څو د ۀ سول چې کانال ته اوبـ انتظام له الرې وکوالی

ۀ جنرال بورو مارش ته آسانتیا برابره کړي خو پینځه ورځې وروسته اوبـ

ـې دې ته اړ کړ چې کــُـشِک نخود ته په ئقطع سوې او نوموړی جنرال 

راستـنـېـدو کې د مجبوریت له مخې الره کږه کړي او له آب بازانو څخه تر 

 مایله اضافي الره ووهي. 2۶ې )میس کاریز(  پور

ز کال د اپریل په میاشت کې ییت " په یخچال کې د ښو اوبو یو ډک 1893د 

ـې کوم کلی په شاو خواوو کې ۀ ئـې د چا استوگنه او نـۀ ئکانال وموند، خو نـ

ول یوازې د ځمکې چاودې ته رالویدلې گنبدۍ او سرای ۀ ولید، هیڅ شی نـ

سي ترالسه کــېـدای که څه ۀ یا هـیـڅ ډول توکي نــې وموندل بس. دلته د اړتئ

هم موږ قصد درلود چې دلته پاتې سو خو موږ ته داسې په نظر راغله چې 

ـې موږ وړاندې )کوجِ ئغواړي دلته پاتې سي نو پر ځای ۀ هـېـڅ څوک نـ

ته پر مخ الړو. )آی. بي. سي.( یخچال اوس د نهر سراج د ولسوالۍ « بـَـیک

 مایله لیرې دی.  9چې د گرشک له ختیځ څخه  دولتي مرکز دی

مایله پورته هلمند خوا ته یوه گنبدي  ۶فتح څخه ۀ یکدست : دا له قلعـگنبد

 ودانۍ ده. )آی. بي. سي.(

یو کلی دی او د نوازدو د کلي په « ژ -په ولسوالۍ کې »د نوزادو  گینه :

ې کورنۍ په ک 110سویل ختیځ کې واقع دی. ویل سوي چې د اڅکزیو

مایلۍ کې  20دا کلی د موسی کال د لویدیځ په استوگنې دي. )صاحبداد خان(. 

نو( د چهار برجک ۀ گینـ« ) نوې گینه»کهنه( او ۀ )گینـ« زړه گین»واقع دی. 

 ۶1 – 29، 30 – 17او  ۶1 – 29، 30 -20مایلۍ کې په  ۴8د لویدیځ په 

 . کې واقع دي
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 30یل سوي چې د اسحاقزیو   دا په نوزادو کې یو کلی دی او و گورَده :

 20د گوردَه کلی د نوزادو د شمال لویدیځ په کورونه لري )صاحبداد خان(. 

 . مایلۍ کې دی

د زمینداور د عالقه دارۍ په باغني کې یو کلی دی او ویل کـېـږي  گــُــرما :

کورنۍ په کې استوگنې دي. )صاحبداد خان(. د دو آب د  12۵چې د الکوزیو 

گـَرمای شمالي اوگرمای جنوبي مایلۍ کې دوه کلي دي :  8لویدیځ په 

–ـې گـَرما ویلي دي ئـې گــُـرما ویلي او بیا ئ. )یادونه : په سر کې نومـېـږي

 ژ(

بیست ۀ )گدربار هانه( : د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له قلعـ گدبارحانه :

به په پورې مایله کښته د دمې نیولو یو ځای دی. له ارغندا 1۶)بُست( څخه 

 –وتلو سره سړک په دوه وو څانگو ویشل کــېـږي : کیڼ سړک مخ په سویل 

سویل لویدیځ د یوې شگلنې دښتې له منځه تـېـرېـږي چې د غز په بوټو پوښلې 

ده او تر هزار جفت پورې رسـېـږي؛ دا بل سړک چې ښۍ خوا ته سړک مخ 

ـږي، او له هماغه ځایه په لویدیځ ځي چې د هلمند د سیند کیڼې غاړې ته  رسـې

 خپل لوري ته دوام ورکوي. 

د دفعه دار صاحبداد خان بومي معلومات وایي چې دا الره یوازې د هغو آس 

سپرو لپاره عملي ده چې سپک بار ولري، خو د جنرال پالک د مأموریت 

مایله وړاندې گدر  1۶کاروان له خپل بار او کڅوړو سره ورباندې والړ او 

ـېـد. دلته زرې ته د پورې اوښتلو لپاره یو گودر هم سته. )آی. باهانې ته ورس

 بي. سي.(

 

مایلۍ  ۴8هرات پر سړک د گرشک د شمال لویدیځ په  –د کندهار  گــُـرازان :

کې یو کلی دی. کـېـدای سي دا په نقشې کې ویل سوی هماغه گـُرزان وي چې 

ً د گرشک شمال او د نوزادو په ولسوالۍ کې دی. ) تورنتون(. اوسنۍ تقریبا

ۀ په نامـ« د گـُـرزان بند»مایلۍ کې  3نقشې دا ځای د نوزادو د شمال ختیځ په 

 ښیي. 

د نوزادو د ولسوالۍ په شمالي پولې کې یو کوتل دی، له دې کوتل  گــُـرز :

څخه یو سړک تـېـرېـږي چې له گـُـرز څخه په باغران کې تر مرغابي پورې 

چم گاونډ ۀ نومـېـږي په همدغـ« ـینئگرِز پا»  یا« نوی کلی»ځي. یو کلی چې 
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په  «گرِز باال»یا « بَـَرنی گـُرز»کې واقع دی.  ۶۴ – 32، 32 – ۴7کې په 

 . کوتل کې دی

صاحبداد خان چې دې کوتل ته له شمالي اړخه ورختلي وایي  کله چې سړک 

ندې مایل په واټن د یوې نالې په څنډه باۀ له ُمرغابي څخه تیر سي بیا د یو

پرمخ ځي او بیا په دوه وو څانگو ویشل کـېـږي. د ښي الس سړک نیغ په نیغه 

ـې امام رباط ته. ویل سوي چې ئسِر تیزنی ته ځي او له دې ځایه بله څانگه  

 سړک دی او د گرز د کوتل د سړک په پرتلې لنډ هم دی. ۀ دا ښـ

ړک یو د ښي الس د څانگې سړک مخ په سویل لویدیځ گـُرز ته ځي، دا س

ناڅاپه د گـُرز پر کوتل ورخـېـږي. دا سړک په کوتل کې په مارپیچ ډول تللی 

دی، سره له دې چې دا سړک سرځوړې یا شیوه دی خو د هر ډول 

باروړونکو څارویو لپاره عملي دی.  د کوتل سر ته له دوه مایله واټن 

 وروسته رسـېـږئ. 

ړخه هماغه د اوترایي په شان له کوتله کښته کـېـدل د چړایي د شیوه والي له ا

سرځوړی دی خو کښته کیدل ټول ټال دوه نیم مایله الره ده. له کوتله له کښته 

کـېـدلو وروسته سړک د متموجې ځمکې پر مخ وړاندې ځي، د آسانتوب له 

 هم دی. ۀ اړخه ډېر آسانه او ښـ

له پینځو مایلو وروسته سړک د دښتې تر بلې څنډې پورې پلن دی او په 

تگاو»ـې یو پراخ ئـې پریمانه کرنه سوې ده. کیڼ لور ته ئخونو کې اړ
1

دی « 

 او استوگنځي په کې دي چې په گـرز پورې اړه لري.

ـې تگاو دی چې د سیند د اوبو پرغاړه راځي او دلته د ئپه شپږم مایل  کې  

ځای ۀ یارډه دی. دلته د ځواک لپاره د کمپ وهلو لپاره ښـ ۵00سیند ارتوالی 

بوټي یا لرگي  –په کې سته، سَون ۀ او ډېـر ځای لري. پریمانه واښـسته 

کـېـدای د چم گاونډ له غونډیو او غرونو راټول سي. یو شمــېــر د ولې او 

 فیټه. ۵۵70میوو ونې هم په کې سته. لوړوالی : 

په اتم مایل کې د تیزني سړک د گـُـرز د اوبو له پاسه کیڼې غاړې ته 

 300سته. تگاو یا شنه کرنیزه ځمکه دلته ۀ ومه ستونزه نـتـېـرېـږي؛ دلته ک

 یارډه پلنه ده. 

                                                 
1
  - tagao  ژ   -: د لیکوال موخه دلته د اوبو د بهیر تر غاړې سیمې دي 
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په لسم مایل کې په همدې تگاو کې د سیند د اوبو د بهیر او د سړک تر منځ یو 

یادېـږي. ۀ کلی دی؛ که څه هم دا کلی د گـُرز یوه برخه ده خو د غمباد په نامـ

د ۀ ه کوږوالی مومي او د غرکلي څخه په تـېـرېـدلو سیند ښۍ لور تۀ له دغـ

ټیټ گړنگ له ډډې په څرخاني لوري سره کیڼ خوا ته بهـېـږي. سړک ۀ یو

دلته مستقیم دی او له دې گړنگه څخه اوړي، سړک همداسې پرمخ ځي ترڅو 

سیند له بهیر سره مخامخ کــېـږي، دا کلی هم ۀ بل کلي کې د همدغـۀ چې په یو

ۀ کلي په شان دا هم د غمباد په نامــ د گـُرز یوه برخه ده او د هاغه بل

 یادېـږي. 

تیر گړنگ په شان کږېـږي. سړک هم د ۀ دلته بیا سیند ښۍ خوا ته د هاغـ

مایله پرمخ ځي، په دولسم  12هاغه بل په شان له گړنگ څخه تـېـرېـږي او 

مایل کې د سړک ښي الس ته یو کلی راځي. دا کلی هم د گــُرز یوه برخه ده 

یادېـږي. سړک بیا نیغ لوری نیسي او نور له تگاوه ۀ په نامـ« ټـهسرغـ»چې د 

واټن پورې خالصـېـږي، خو تگاو بیا دلته ښي لور ته د سړک پر الر ۀ تر یو

 راښکاره کـېـږي. 

 ۶00مایلو وروسته یو ځل بیا پر تگاو ورننوځي چې دلته بیا  13سړک له 

ې لویې ونې لري. له دې ـې کرل سوې او ډېرې لویئیارډه پراخ دی او سیمه 

ۀ ځایه یو مایل کښته یو شمــېــر د استوگنې سیمې دي چې د کجکي په نامـ

ځای کې تگاو نور شاه پرېـږدي او کیڼ لوري ته مخ ۀ یادېـږي. سړک په دغـ

ـې د ئپورته خـېـږي. ددې تگاو په اوږدو کې یوه بله الره تللې ده چې شاوخوا 

مالدارو ډېـر قشالقونه
1

تگاوه تر ۀ اسې ښکاري چې دا الره له همدغـدي. د 

موسی کال پورې تللې ده، خو د فرهاد له تنگي تـېـرېـږي او ویل سوي چې 

 څه ناڅه سخته الره ده. وگورئ : "فرهاد"! )صاحبداد خان(

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې یو لوی کلی دی چې له گرشک  حیدر آباد :

 ـې بارکزي او اسحاقزي دي. ئپورته دی. استوگن وگړي  مایله 1۵څخه 

ځای کې د هلمند له سینده په پښو باندې د پورې غاړې اوښتلو ځای ۀ په دغـ

ز کال د جوالی په میاشت کې د میوند له 1880سته چې سردار ایوب خان د 

 جگړې مخکې ورڅخه کار اخیستی وو. 

                                                 
1
 - kishlaks of maldars 
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چینو کیښتیو جوړ پُل هغه مهال ویل سوي چې پخوا به دلته له ماڼوگانو یا کو

چې د اوبو د ټیټې سطحې فصل به راغی او دا پُل به هغه ځای کې ۀ جوړېـد

ـمي غاړو تر منځ تنگ یا منقبض سو. ټولې ئجوړ سو چې سیند به د خپلو دا

هغه قافلې چې د گرشک د شاوخوا له سیمو څخه د کندهار پر لور د شیانو  او 

پاره تللې له همدې الرې تللې. )آی. بي. سي. پسونو او نور چې د پلورلو ل

 ییت(

ز کال کې په ډېر بد ترمیماتي حالت کې وو او ښایي نور 1900دا ډول پُل په 

 (. 1900ورڅخه څوک گټه وانخلي. )بومي معلومات : 

له گرشکه تر دالرامه د دښتـني سړک په اوږدو کې  حوض مدد )مدت( :

مایله لیرې راځي. دلته له خښتو  2۵ه ددمې نیولو دوهم ځای دی چې له گرشک

ـې ئفیټ مربع لویه ده او پر سر باندې  2۵جوړه د اوبو یوه زیرمه ده چې 

گنبدي بام دی. ښاغلی ټاډ وایي چې د جنورئ په میاشت کې دلته ډېرې لږ 

پراخ خوړ ډډې ته جوړه سوې ده چې کــېــدای ۀ وي خو دا زیرمه د یوۀ اوبـ

وي )آی. بي. ۀ و له ویلي کیدلو وروسته ډېرې اوبــې د واورئسي ورالندې 

یو کلی د کندهار او کـُـشِک نخود ترمنځ سړک باندې ۀ نامـۀ سي.( په همدغـ

 کې واقع دی. ۶۵ – 20،  31 – 33په 

هلمند د سړک پر غاړه د دمې نیولو یو ځای دی. دلته  –د نوشکي  گـَـلي چاه :

ته او سون لرگي هم په کې موندل ، د اوښانو څړځای هم سۀیو زیارت ، اوبـ

 (1903کــېـږي. )ایس. ایم. ونلیس 

مایلۍ کې د  ۴یا  3هرات د سړک د شمال په  –د کندهار  گنده چه )چاه( :

مایلۍ په ټکې کې یو کلی دی. ددې کلي گرد  2۵گرشک د شمال لویدیځ د 

ته ـې خالصه او یوه ډبرینه دښئچاپیره شاو خوا وچه شاړه ځمکه ده چې مخه 

ده چې یوازې د سطحي خوړونو نښو دا پلنه دښته کرښه کرښه کړې ده. 

  کې واقع دی. ۶1 – ۵۶، 33 – ۴2بل کلی په ۀ )میتلند(. د گنده چاه په نامـ

د هلمند د سیند پر کیڼه غاړه له خټو او وښو جوړو جونگړو یوه  هوجــَـله :

ز کال د فبرورۍ 1903مایلۍ کې ده. د  ۴ټولگه ده چې د دیشو د لویدیځ په 

خو نورو خلکو موږ ۀ کاوۀ په میاشت کې دلته په دغو جونگړو کې چا ژوند نـ

ته وویل چې ددې ځای خلک د مې په میاشت کې کله چې سیالبونه خالص 

 سي بیرته خپلو مینو ته راگرځي. 
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تـېـرېـږي.ددې کلي استوگن ۀ ددې کلي له څنگه د اوبولگولو یوه ژوره ویالـ

ـې د کلي ملک دی. )ایس. ایم. بومي ئدي او درویش خان وگړي بلوڅان 

 (1903معلومات : 

 20دا په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د بارکزیو  جالل الدین :

 کورونه په کې استوگن دي، دا کلی د نوزادو په سویل لویدیځ کې واقع دی. 

له باال خانې  ژ( : د بُست کال ته پر الرې -ۀ )د محـمد ویالـ جوی محـمد :

ځای نوم دی. ددې ۀ مایله لیرې د سړک له ښي السه په تـېـرېــدلو د یو 2څخه 

سیمې په گاونډ کې نورزیان میشت دي چې په کـېـږدېـو او له درویو څخه 

 جوړو جونگړو کې ژوند کوي. )بیلو(

 1۵0دا په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو  سفید حصار :

داسې ښکاري چې دا کلی اوس د کورونه په کې استوگن دي. )صاحبداد خان( 

 . یادېږيۀ علیزیو د کلي په نامـ

مایلې د سادات د کال د  20دو د سویل په : په زمینداور کې د نوزا سفید کاریز

او یو شمـېـر د اړتیا وړ ۀ مایلۍ کې یو کلی دی؛ له دې ځایه اوبـ ۴شمال په 

 ز(1893توکي ترالسه کـېـدای سي. )ییت 

لنډي محـمد امین د سړک په اوږدو کې یو  –دا د گالور  سیدان محـمد لنگر :

میاشت کې د اوبو یو  ز کال د جنورۍ په1903ځای کې د ۀ ځای دی، دغـ

فیټه ژور وو. )ایس. ایم.  2فیټ مربعه او  2700ـې ئلوی ډنډ وو چې لویوالی 

 (1903وارډ 

د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې له گرشکه لږ پورته یو کلی دی. دلته  زمبولي :

تر بولنۍ الندې یوه قطعه وه « وډ بورن»د کندهار له گارنیزیون څخه د تورن 

ژ( اکبر خان  –د جوالی په شپږمې نیټې د )وزیر محـمد  ز کال18۴1چې د 

کسیز ځواک په مټ دړې وړې سوه، اکبر خان  3000تر مشرۍ الندې د 

 ورباندې برید  کړی وو. )آی. بي. سي.(

 2۴ز په کال کې د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې له گرشکه دا د گ سنگین :

کلي نوم دی. دا ۀ ایله لیرې د یوم 7مایله پورته او د شاهبان له سویل ختیځه 

ـې د ټیټې ئغرني ستوني یا تنگي په منځ کې واقع ده چې مخې ته ۀ کلی د یو

سطحې پراخه ځمکه غـځـېـدلې ده. دلته یوازې پینځه کورونه دي. )برومی، 

 صاحبداد خان(
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 2۶: دا په باغني کې یو کلی دی او ویل سوي چې   سنگوانه : سنگینک

 ې ژوند کوي. )صاحبداد خان(مالکي کورنۍ په ک

مایله لیرې دالرام ته د دښتـني سړک په  ۴0دا له گرشک څځه  شور آب :

ځای ۀ اوږدو کې ددمې نیولو یو ځای دی. دلته د پوځ د کمپ وهلو لپاره ښـ

لري؛ ویل سوي چې د کال په نورو ۀ سته.  په ژمي او پسرلي کې پریمانه اوبـ

 تاد(ـې تروې دي. )ۀ ئفصلونو کې اوبـ

: د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د  ۶۴ – ۴۴،  31 – ۵۵شورکیان :  ښورکیان :

ۀ مایلۍ کې د حیدر آباد مخامخ لوري ته په هغـ 1۴گرشک د شمال ختیځ په 

ټکي کې چې دا دواړه سیمې یو گودر سره نښلوي او له کندهاره راغلي سړک 

وي، خو د ۀ وبـز کال کې په سیند کې لږ ا1880ته ورځي، یو کلی دی. په 

وې چې له سینده ۀ کال په نورو فصلونو کې ښایي دلته به ډېرې اوبـۀ همدغـ

ـې گرانول. د صاحبداد خان د معلوماتو له مخې ویل ئپورې غاړه اوښتل 

کوچنۍ بـېـړۍ ساتل سوي دي چې پُـل ورڅخه جوړ کړي،  ۴۵سوي چې دلته 

شتې تر پایه پورې کارول دا پُـل د جون د میاشتې له پیل څخه د دسمبر د میا

کورونه ودان دي او  ۵00کـېـږي. ویل سوي چې په ښورکي کې د اسحاقزیو 

 وي یعنی " پـُـل". )اې بي سي.( « جسر»کیداسي 

ز کال کې په ډېـر بد حالت کې وو او یوازې 1900ویل سوي چې دا پُـل په 

. ويۀ پسونه ورڅخه اوښتالی سول. اوس نو ښایي هیڅ د کارولو وړ نـ

 )بومي معلومات(

ز کال کې راپورونه ورکړل سول چې د هلمند پر ښۍ غاړه باندې په 1910په 

یارډه ارت دي، دلته د سیند  ۴00کورونه ول. د سیند بستر  30ښورکي کې 

ـې ټیټه ده، په سیند کې د اوبو د ئفیټه لوړه ده، لویدیځه غاړه  12ختیځه غاړه 

یم فیټه ژور او د اوبو د بهیر د تگلوري یارډه پلن، دوه ن 100بهیر ارت والی 

مایله دی، د پسرلي په لومړیو کې په هر ځای کې له  ۴گړندیوالی په گړۍ کې 

فیټو  8تر  7له ۀ سئ اوښتالی ځکه دا مهال د سیند اوبـۀ سینده پورې غاړه نـ

فیټو کې  8فیټه په  20پورې لوړې وې. دلته یوه د جالې بـېـړۍ ده چې 

تنو انسانانو د وړلو  100خرونو او یا د  20آسونو یا  8 لویوالی لري او

مایله هاخوا د گز په کال کې  10ظرفیت لري. ویل سوي چې شمال ختیځ ته 

 هم همداسې دوې نورې بـېـړۍ سته. )هندی کشاف(
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فراه د قافلو د سړک په اوږدو کې ددمې  –د گرشک  سیاه اَو : سیاه آب :

ـې ئمایلۍ کې لږ سویل خوا ته  39تیځ په نیولو یو ځای دی چې د فراه د خ

سته او یوازې لږ کر کیله په کې سوې ۀ واقع دی. دلته هیڅ استوگن کورونه نـ

ده او هغه هم لږ واټن کښته ده، خو دا ځای د شډلو او بې کیفیته وښو په لرلو د 

ۀ مایلو په اوږدوالي خپار 2خپل غځون له اړخه د پام وړ دی چې نـېـږدې د 

ۀ دا په خپله د آسونو او کچرو لپاره پریمانه خوراک توکي ورکوي. د یودي او 

مایل په واټن کښته د سیند د بستر له منځه سون توکي ترالسه کـېـدای سي خو 

نور د اړتیا وړ توکي باید له ځانه سره راوړل سي. دلته د دوه وو غونډیو په 

سویل ختیځ په  منځ کې د اوبو یو ژور ډنډ دی چې د کمپ وهلو د سیمې د

ځایه که ورته وگورئ نو دا ځای پر ۀ نـېـږدې یو مایلۍ کې واقع دی او له هغـ

دښتې باندې مسلط والړ دی، ویل سوي چې هلته یو ژور سوری هم سته او دا 

سوری دومره لوړ دی چې سړی په کې دننه په گام وهلو تلالی سي؛ نورزیو 

جوړ سوی دی خو هیڅ موږ ته وویل چې دا سوری مصنوعي یا په الس 

ـې والړ سي. ددې ځای د ئدي توانـېـدلي چې تر پایه پورې ۀ څوک په دې نـ

شمال شپږ مایله هاخوا د سفیدار لوړ غر دی، دا یو ډبرین غر دی چې هیڅ 

 لري. )ییت، اې بي سي.(ۀ او بوټي نـۀ واښـ

و : دا د پُرچمن په سویل ختیځ کې له تور ۶۴ – 3۶،  32 – ۵8 سیاه بند :

شگلنو کاڼو جوړ یو نغل یا د اوبو پوله )آب پخشان( دی چې د موسی کال سیند 

د تایمني له سیمې او خاشروډ څخه جال کوي. ددې نغل تر ټولو لوړه څوکه د 

کې واقع ده.  ۶۴ – 12،  32 – ۴3یادېـږي چې په ۀ په نامـ« شاه غــَـله بابا»

ـې په بې اوبو ئو ونې دا ځای له شینیلي او نباتاتو محروم دی یوازې څ

خوړونو کې لیدل کـېـږي. ددې ځای سویلي مخ په ځوړ ډډې نیغ په نیغه په 

هلمند کې دوبې سوې دي او د نوزادو او زمینداور ولسوالۍ ته د اوبو 

یو د پام وړ یوگړی یا منفرده « نرمۀ کو»برابرولو اساسي سرچینه جوړوي. 

ې سر د دښتې له پاسه د سیاه بند فیټو په لوړوالي په یواز 3000غر دی چې د 

ته د شمال له لوري ۀ غرۀ په بیخ کې، تیزني ته نـېـږدې والړ دی. دغـ

السرسی ناشونی دی خو د سویل له الرې دومره په آسانۍ ورختالی سئ چې 

تر ۀ نرمو مخ په ځوړ ډډو باندې د غرۀ که په آس هم سپور اوسئ ددې غر
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یو بل غر د باغران د ۀ نامـۀ دغـسره ورختالی سئ. )یوسف شریف( په هم

 کې واقع دی.  ۶۵ – 21، 33 – 2۵مایلۍ کې په  20شمال ختیځ په 

دا د دریو غرنۍ څوکو تر  فیټه. ۴۵00لوړوالی :  سیاه کوه : یا : نار آهو :

ټولو لیرې سویلي ټکی یا اقصی یعنې د سبزک، ماده آهو چې شمالي خوا او 

ه چې پر هامون صبري باندې له لویدیځ لوري مسلطه ده. دا په منځۍ څوکه د

فیټه لوړه ده. په اساسي څوکې کې دوه  1۵00خپل بیخ کې له ځمکې څځه 

ـې تر دوه وو نورو لوړه ده او ئستر کاڼي دي. په دوی کې شمالي څوکه 

شمــېــره سرحدي ستنه ددغو څوکو په سویلي  90السرسی ورته ناشونی دي. 

ز کال د سرحدي کرښې د 190۴دې والړه ده او د مک موهن د هغې بان

 (190۴حکمیت شمالي حد جوړوي. )ایس. ایم. تییت. 

: د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه د بست له کال  ۶3 – ۵3،  30 – 32 دیوالک :

کلي کې د ۀ کلي نوم دی. ویل کـېـږي چې دغـۀ مایله کښته د یو 7۵څخه 

نور ۀ نامـۀ .(. په همدغـدي. )آی. بي. سيکورونه استوگن  200اسحاقزیو 

، چې د خاش د ۶2 – ۵۶، 31 – 3۶ځایونه په دغو سیمو کې موقعیت لري : 

 ۵چې د ناد علي د شمال په  ۶1 – ۵۵، 31 – 1مایلۍ کې دی،  9شمال په 

مایلۍ  31چې دالرام د شمال ختیځ په  ۶3 – 28،  32 -22مایلۍ کې دی او 

 . کې دی

کلي نوم دی او ۀ دولت آباد د سړک په اوږدو کې د یو –دا د واشیر  دیوالک :

سته ۀ مایله لیرې دی. دلته د کاریز اوبـ 2۵د گومان له مخې له واشیر څخه 

 سي ترالسه کـــېــدای. )آی. بي. سي.(ۀ خو د اړتیا وړ توکې ورڅخه نـ

مند د سیند پر ښۍ غاړې : دا د هل ۶۴ – 17،  31 – 20 : پسازارس : هزارَ 

ۀ په سم السي مخالف لوري کې یوه گڼ استوگنې او ښـ« گودِر بارهانه»د 

کرل سوې سیمه ده. دا د گرشک د ولسوالۍ په برخه کې شامله ده او په هغو 

کانالونو په آزاده خړوبـېـږي چې  د بُست په مقابل لوري کې څو مایله پورته 

یل سوي چې ددې ځای مهم کلي دا دي : ورته له هلمنده راغځول سوی دی. و

دوز خالک، زَرس، ُسرخدوز، شاه ماالن او معین کال. معین کال د هزار جفت 

ـې ئکورونه دي چې وگړي  ۴00په مقابل لوري کې ده. یوازې په زرس کې 

 پوپلزي او بارکزي دي. )بیلو، صاحبداد خان(
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س کلي کې ز کال کې په څو راپورونه کې ویل سوي ول چې زر190۴په 

جونگړې د بارکزیو او پوپلزیو او څو هم د فارسیوانانو دي. محمـد جان  70

ـې مشران دي. )بومي معلومات، ئخان بارکزی او نظام الدین خان پوپلزی 

190۴) 

کم عمقه سیند پر غاړه د سبزوار ۀ دا یو کوچنی کلی دی چې د یو زرمردان :

ـې نورزي دي. ئمایلۍ کې واقع دی. استوگن وگړي  نیم ۴۴د سویل ختیځ په 

 – ۵8غر د کلي لږ شمال خوا ته په ۀ زرمردان په نامـۀ د کو)امام شریف( 

 . کې واقع دی ۶2 – ۴۶، 32

 130دا په موسی کال کې دوه کلي دي او ویل سوي چې د علیزیو  : ده[]زور

زور کوه غر ددغو کلیو په سویل  د)صاحبداد خان( کورنۍ په کې میشتې دي. 

 . کې واقع دی

مایله کوز د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې د  10له رودباره هندو :  ۀ قلعـ

 یوې نسبتاً پراخې سیمې کنډوالې او ورانې پرتې دي. )میتلند(

: د بُست کال ته د تللي سړک په ښۍ  ۶۴ – 2۵، 31 – 37 جوی سرکار :

لنډ واټن کې یو کلی او یوه کال ده چې له کندهاره پر راغلې ۀ ړه کې په یوغا

الرې باندې د باال خانې د لښکرکوټ په شپږمایلۍ کې راځي او دا ځای 

لښکري بازار ته له رسـېـدو مخکې په لنډ واټن کې موقعیت لري. بل سړک 

رڅخه ز کال د دسمبر د میاشتې په راپور کې و1879چې د تورن میتلند د 

کلي ته سړک له گرشکه د مختار له غونډۍ څخه په ۀ یادونه کوي دغـ

راتـېـرېډلو راغلی دی، او د بُست کال ته ځي، ظاهراً دا سړک د باال خانې له 

عمومي سړک سره له یو ځای کـېـدلو پرته نیغ راغلی دی او د بیلو په وینا دا 

ژ(  –دی. )والتر  سړک د ارغندراب د سیند د بستر پرغاړه همداسې راغلی

وخت یوه مډرنه کال شرحه کوي ۀ ز کال کې دا کال د همدغـ1872بیلو په 

د خپلو بڼونو په منځ کې جوړه ۀ ډېـر نامتو نجیب سړي کال ده او ددۀ چې د یو

ـې د ۀ ئـې لوړ لوړ دیوالونه جوړ سوي دي، اوبـئسوې ده او گردچاپیره 

ستطیل ډوله کال ده چې دوه برجونه کاریز دي او میتلند وایي چې دا کال یوه م

حالت کې دي. له دې احاطې دباندې د خدمتگارانو لپاره ۀ لري چې په ډېـر ښـ

ـې د دُرانیو، غلزیو، بلوڅانو ئپیاده خانې او د استوگنې ځایونه دي او شاو خوا 

کورونه دي او د ځمکوالو ځمکې ورته کري.  داسې ۀ وارۀ او نورو خوار
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ز کال کې سردار کهندل خان وروسته له هغې 18۴۶ه ښکاري چې دا کال پ

پسې دا ۀ جوړه کړه چې نوموړي گرمسیل له کندهار سره ملحق کړ او په د

لمسي سردار گل محـمد ته پاتې سوه چې نوموړی له کال سره متصل ۀ کال دد

ز کال کې په کندهار کې 1879د تیول د ځمکو څښتن دی، نوموړي په  

یعت او وفاداري اعالن کړې وه. نوموړی د مـحـمد برتانوي دولت ته خپل ب

ز کال کې د گرشک والي 18۴۵صادق خان زوی دی، محـمد صادق خان په 

کال )فریر( په محمود آباد کې زنداني کړی وو. ۀ وو، نوموړي په همدغـ

 )بیلو، میتلند، فریر(
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 فهرست عمومی مآخذ کتاب

 

 ، کابل13۴۶غالم محمد غبار، طبع  تألیف میرافغانستان در مسیر تاریخ،  -1 

افغانستان بعد از اسالم، تألیف پوهاند عبدالحی حبیبی، طبع انجمن تاریخ  -2 

 ، کابل 13۴8افغانستان 

معرفه االقالیم، از ابوعبدهللا محمد مقدسی بشاری، طبع  احسن التقاسیم فی-3 

  190۶لیدن، 

ملک شاه حسین کیانی، بکوشش احیاء الملوک در تاریخ سیستان، از  -۴ 

 ، تهران 13۴۴دکتور منوچهر ستوده، طبع 

 ، تهران13۴3البلدان یعقوبی، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، طبع  -۵ 

خان  بابرنامه یا تزوک بابری، ترجمه فارسی از متن ترکی، از عبدالرحیم -۶ 

 قمری، هند 1308خانان بن بیرم خان، طبع 

های اجتماعی در ایران، از  ها و جنبش رباره جهانبینیها د برخی بررسی -7 

  13۵8احسان طبری،طبع 

تاریخ اجتماعی ایران، تألیف مرتضی راوندی، چاپ موسسه انتشارات  -8 

 جلد(3) 13۴1امیر کبیر، تهران، 

تاریخ ایران در نخستین قرون اسالمی، تألیف اشپولر مستشرق آلمانی  -9 

 چاپ بنیاد فرهنگ ایران، تهران ترجمه دکتور جواد فالطوری،

تاریخ ایران نوشته گروهی از مورخان شوروی، ترجمه کریم کشاورز،  -10 

 طبع تهران

ق(، به 3۴8-28۶بن جعفر نرشخی ) تاریخ بخارا، تألیف ابوبکر محمد -11 

 تصحیح مدرس رضوی، بنیاد فرهنگ ایران ،چاپ اول ودوم

بن بلعمی،  طبری( از ابوعلی محمد تاریخ بلعمی )تکمله و ترجمه تاریخ -12 

  131۴به تصحیح و حواشی مرحوم بهار

تاریخ تمدن اسالم، تالیف جرجی زیدان، ترجمه علی جواهر کالم )پنج  -13 

 جلد(طبع تهران 
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تاریخ سیستان، از مؤلف نامعلوم به تصحیح و تحشیه مرحوم بهار  -1۴ 

 ، تهران 131۴خراسانی، طبع 

بن حسین بیهقی، طبع دکتر فیاض،  ابوالفضل محمد تاریخ بیهقی، از -1۵ 

 مشهد 13۵0

بن زید بیهقی، به تصحیح احمد بهمنیار، طبع  تاریخ بیهقی، ازعلی -1۶ 

 ، تهران1317

تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی، تألیف و. و. بارتولد، ترجمه  -17 

 پوهاند علی محمد زهما، چاپ کابل 

ف موالنافخرالدین علی صفی، بسعی واهتمام لطایف الطوایف ، تالی -18 

 1362احمدگلچین معانی، ، انتشارات اقبال،چاپ چارم 

جریر طبری،  تاریخ طبری )یا تاریخ الرسل و الملوک( تألیف محمد بن -19 

ترجمه ابوقاسم پاینده)جلدهای اول، دوم، سوم، نهم، دهم، یازدهم، سیزدهم، 

  13۵3اد فرهنگ ایرانچهاردهم، پانزدهم( از انتشارات بنی

 بن حسن اسفندیار، طبع ایران تاریخ طبرستان، تألیف بهاءالدین محمد -20 

تاریخ کامل ابن اثیر، ترجمه عباس خلیلی، از انتشارات موسسه  -21 

 مطبوعاتی علمی، تهران

تاریخ قرون وسطی، کاسمینسکی، ترجمه صادق انصاری و باقر مومنی  -22 

 ، تهران 13۴8چاپ 

 13۴7، کابل13۴9تاریخ مختصر افغانستان، تألیف پوهاند حبیبی، چاپ  -23 

ابراهیم  بن واضح یعقوبی، ترجمه دکتر محمد تاریخ یعقوبی، تالیف احمد -2۴ 

 آیتی، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

ترجمه تاریخ یمینی از ابوشرف ناصح بن ظفر جربادقانی، باهتمام دکتر  -2۵ 

 ، تهران 13۴۵ترجمه و نشر کتاب،  جعفر شعار، طبع بنگاه

جلد(  2ترکستاننامه، تألیف و. و . بارتولد، ترجمه کریم کشاورز) -2۶ 

 ، تهران 13۵۵

تذکره الشعراء از دولتشاه سمرقندی، به تصحیح وتحقیق محمد عباسی،  -27 

 طبع تهران 

 تذکره المولک، چاپ محمد دبیر سیاقی، طبع تهران -28 
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ت )تاریخ سیفی( از سیفی هروی، به تصحیح پروفسیر تاریخنامه هرا -29 

 محمد زبیر صدیقی، چاپ کلکته و چاپ افسیت ایران 

های خالفت شرقی، تألیف گ، لسترنج،  جغرافیای تاریخی سرزمین -30 

 تهران  133 ۶ترجمه محمود عرفان، طبع

جوامع الحکایات و لوامع الروایات، از محمد عوفی، به تصحیح و  -31 

 ، تهران 13۵3ات دکتر بانو مصفاء طبع بنیاد فرهنگ ایران، تعلیق

هـ( چاپ  372حدود العالم من المشرق الی المغرب )تالیف در  -32 

  13۴2منوچهر و چاپ پوهنتون کابل )ترجمه پوهاند میرحسین شاه(،  دکتر

ز، ک، اشرافیان،  -دولت نادرشاه افشار، تالیف خانم م، ر، ارونووا،  -33 

 ، تهران 13۵2مید مؤمنی، طبع ترجمه ح

، تهران 13۵۵دیوان فرخی سیستانی، بکوشش محمد بیرسیاقی، طبع  -3۴ 

 13۴7طبع دوم

الدین زمچی  اوصاف مدینه الهرات، از معین روضه الجنات فی -3۵ 

 1339اسفزاری، چاپ کاظم امام، دانشگاه تهران 

م و پنجم( چاپ روضه الصفا )تاریخ( از میرخواند )جلد سوم، و چهار -3۶ 

 ش1338رضاقلی هدایت، تهران ،

 ، تهران13۴3زندگانی یعقوب لیث، به قلم حسین یزدانیان، طبع  -37  

زین االخبار گردیزی، از عبدالحی بن ضحاک گردیزی، به تصحیح و  -38 

 تحشیه پوهاندعبدالحی حبیبی، طبع تهران 

علیقات سازمان اداری حکومت صفوی با تحقیقات و حواشی و ت -39 

 ، تهران133۴نیا، چاپ  الملوک، ترجمه مسعود رجب مینورسکی بر تذکره

سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دکتر محمد علی موحد، چاپ بنگاه ترجمه  -۴0 

 ، تهران 13۴8و نشر کتاب، 

 1338سفرنامه کالویخو، ترجمه مسعود رجب نیا،تهران،  - ۴1 

ظام الملک، چاپ  عالمه محمد نامه یا سیرالملوک، از خواجه ن سیاست -۴2 

 قزوینی و چاپ عبدالرحیم خلخالی، تهران 

سمک عیار،از فرامز بن خداداد با مقدمه و تصحیح دکتر خانلری، طبع  -۴3 

  13۵3جلد(  ۶بنیاد فرهنگ ایران )
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صورت االرض ابن حوقل، ترجمه دکترجعفر شعار، بنگاه ترجمه و  -۴۴ 

 نشرکتاب، تهران 

ی، تألیف منهاج سراج جوزجانی، به تصحیح و تحشیه طبقات ناصر -۴۵ 

 کابل. 13۴7پوهاند حبیبی، طبع 

تهران، متن  13۵3فتوح البلدان بالذری، ترجمه آذر تاش آذرنوش، طبع  -۴۶ 

 19۵7عربی طبع

 ، تهران13۴2قابوسنامه، به تصحیح و تحشیه سعید نفیسی، طبع  -۴7 

حمد بن داود(، ترجمه صادق اخبارالطوال ، ازدینوری )ابوحنیفه ا -۴8 

 تهران  13۴۶نشأت،چاپ، بنیاد فرهنگ ایران، 

کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، تألیف پطروشفسکی،  -۴9 

 شاهنشاهی  2۵3۵کریم کشاورز، چاپ  ترجمه

های دهقانی، تألیف محمد اعظم سیستانی، طبع،  مالکیت ارضی و جنبش -۵0 

 نستان ،کابل، اکادمی علوم افغا13۶2

 ، تهران13۴7ماه نخشب، شهکار سعید نفیسی، چاپ  -۵1 

مسالک و ممالک اصطخری، باهتمام ایرج افشار، چاپ بنگاه ترجمه و  -۵2 

 نشر کتاب، تهران

مروج الذهب مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، طبع بنگاه ترجمه و نشر  -۵3 

 13۴۴کتاب، تهران

، 13۴1ی، به تصحیح محمود فرخ، چاپ مجمل فصیحی از احمد خواف -۵۴ 

 مشهد

 300مسالک و ممالک ابن خرداد به، چاپ مصر، تألیف در حدود  -۵۵ 

 هجری 

 البحرین از عبدالرزاق سمرقندی، طبع تهران السعدین و مجمع مطلع -۵۶ 

 جلد( 2) 133۶مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، طبع  -۵7 

لوامع الروایات، بکوشش مرحوم بهار خراسانی، منتخب الحکایات و  -۵8 

 تهران 132۴

، مقاله، جغرافیای تاریخی زرنج، بقلم  اعظم 13۴۶مجله آریانا، سال -۵9 

 سیستانی 

 به قلم حبیبی « عیاران»شماره نهم ودهم، مقاله  1323مجله آریانا، سال  -۶0 
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سوات  دخوشحال خان ختک» ، شماره اول مقاله 13۶1مجله کابل،  -۶1 

 بقلم محمد صدیق روهی « نامه

بقلم دکتر ناتل « آئین عیاری»مجله سخن، دوره هجدهم و نوزدهم، مقاله  -۶2 

 (13۴7، 13۴8خانلری، سال 

مقاله  13۴2سال  12-11مجله سخن، دوره سیزدهم، شماره  -۶3 

 نامه  ابومسلم

باهتمام هـ(  7۴0نزهت القلوب، از حمدهللا مستوفی )تألیف در حدود  - ۶۴ 

 133۶محمد دبیرسیاقی، 

، 13۵3یعقوب لیث، تألیف دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، طبع  -۶۵ 

 تهران

تاریخ سیستان)از آمدن تازیان تا بر آمدن صفاریان( تالیف ادموند  -۶۶ 

 ش.1370کلیفورد بوسورت ، ترجمه حسن انوشه ، تهران، 

دکترسید احمد موسوی، چاپ   جی، پی، تیت، سیستان، )جلداول (ترجمه -۶7 

 تهران 13۶۴

 چهار مقاله عروضی سمر قندی ، چاپ دکتر معین ، تهران  -۶8 

سیستان سرزمین ماسه هاوحماسه ها، تالیف اعظم سیستانی، طبع کابل،  -۶9 

 ش 13۶8

  1317تاریخ بیهق، از ابن فندق، چاپ احمد بهمن یار، تهران -70 

قاالت( جواد محمدی سکائی،چاپ ماتیکان سیستان )مجموعه م-71  

  1378مشهد

گنج دانش ، جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ، محمدتقی حکیم ،  - 72 

  13۶۶تهران ، 

  2000تولدی دیگر، نوشتۀ دکتر شفا، چاپ - 73 

  2003پس از هزار وچهارصدسال ، دکتر شفا، چاپ - 7۴ 

 م اسالم شناسی ،تالیف علی میرفطروس ، جلداول ودو -7۵ 

 مالحظاتی درتاریخ اجتماعی ایران، چاپ سوم ، ازعلی میر فطروس - 7۶ 

 ش 1380پنج نقد برکتاب تولدی دیگر، دکتر شفا، چاپ  - 77 

مالکیت ارضی و شیوه های بهره برداری از آن در خراسان قرون  - 78 

  2002وسطی ، از من، چاپ دوم سوئد
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 تهران  1317چاپ اکبر دانا سرشت، آثار الباقیه ، ابو ریحان بیرونی ،   - 79 

 ، تهران 1333حبیب السیر، از خواندمیر)غیاث الدین(، چاپ  - 80 

تاریخ نهضت های ملی ایران، از حمله تازیان تا ظهور صفاریان، تالیف  -81 

 ، تهران 13۵0عبدالرفیع حقیقت، چاپ 

  13۵۵دوقرن سکوت، از داکتر عبدالحسن زرینکوب، چاپ،  - 82 

صر زرین فرهنگ ایران،  ریچاردفرای ، ترجمه مسعود رجب نیا، ع -83

  13۴۴تهران ، 

قمری ،  1332تاریخ روضه الصفا،میرخواند )محمدبن حسن خاوندشاه(  -8۴ 

 چاپ هندوستان 

  13۶۶ضحاک ماردوش، سعیدی سیرجانی ، چاپ تهران،  -8۵ 

  13۵0ان، پطروشفسکی ، اسالم در ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهر -8۶  

 1371خاک اولیا،تالیف سیکورسکی،ترجمه عبدالعلی نور احراری، - 87 

توضیح المسایل، پاسخهای هزارساله ازکلینی تاخمینی ، دکتر شفا،چاپ  - 88 

 پنجم 

ادموند کلیفوردبو سورت، تاریخ سیستان،از آمدن تازیان تا برآمدن دولت  - 89 

  1370امیر کبیر،تهران  انتشارات صفاری، ترجمه حسن انوشه،چاپ  

   بیروت.  1955( طبع 4، 3، 2یاقوت حموي، معجم البلدان )جلد هاي - 90 

   1993دیدگاه ها، علی میرفطروس ، چاپ  -91 

یادداشتها وبرداشتهایی از کابل قدیم ، محمداصف آهنگ ،تابستان  - 92 

2000 

لژیون دونور، ایران، کلده وشوش، نوشته خانم ژان دیوالفو، شوالیه  -93 

 افسر 

پاریس، ترجمه علی محمدفره وشی، چاپ دانشگاه 1887اکادمی ،چاپ 

  1371تهران، 

برتلس، ترجمۀ حسین آرین پور،  طبع  ناصر خسرو واسماعیلیان،تالیف  -94 

 تهران

موسسه مطبوعاتی  ، ترجمه عباس خلیلی طبع  12ابن اثیر ، کامل ، ج  -9۵ 

 علمی
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وره باستانی تا سده هجدهم،نوشته گروهی از مستشرقین تاریخ ایران از د -96 

 چاپ تهران کریم کشاورز ،  ترجمه  شوروی، 

 1342طبع   قابوسنامه، چاپ سعیدنفیسی،تهران  -97  

   1226آریانا، از احمدعلی کهزاد،چاپ کابل ،  -98 

   1906معجم البلدان جلد پنجم ، از یاقوت حموی ، طبع  -99 

 عین ،چاپ تهرانفرهنگ م -10 0  

  ، طبع ایران  حمدهللا مستوفی ، تاریخ گزیده  -  10 1  

 ، چاپ ایران  5ابن خلکان، وفات االعیان ج  -10 2 

 چاپ تهران  چارمقاله عروضی سمرقتدی ،  تصحیح دکتر معین ،  - 10 3 

  ، تهران.1318،    مجمل التواریخ و القصص ، طبع  ملک الشعرابهار - 104   

 چاپ تهران سعید نفیسی، خاندان طاهری،  -105

ش .  1320اقبال  ابن اسفندیار ، تاریخ طبرستان ) به تصحیح مرحوم  -106  

 )  

  چاپ تهران  اقبال آشتیانی، از طاهریان تا مغول، -107

  بقلم حبیبی  « عیاران»مجله آریانا، سال پنجم شماره نهم و دهم مقاله  -10  8

سال  ۶-3مقاله جغرافیای تاریخی زرنج از من شماره  مجله آریانا، - 10 9

13۴۶   

، مقالۀ سرگذشت یک رودخانۀ  ۶-۵شماره  13۴۵مجله آریانا سال  -110 

  بزرگ،

   8مجله برسى هاى تاریخى ، سال دوازدهم ، شماره چهارم ، ص  -111  

، مقاله لشکریان صفاری، ترجمه پوهاند 13۶۴مجله آریانا، سال  -112

  همایون سرور 

تاریخ جهانکشای جوینی)سه جلد(. چاپ حمدبن عبدالوهاب قزوینی،  -112 

1329 

  جلد  2بیست مقاله ،عالمه محمد قزوینی ،  -113

  ، تهران 1339تاریخ گزیده، حمدهللا مستوفی ، طبع  -11۴

  . 135۶وضع اجتماعی دوره غزنوی، دکتوراکبرمددی، طبع کابل   -  11۵ 

 1332آل سلجوق یا  راحة الصدور ، راوندی ، طبع تهران ، تاریخ  -  11۶  

 تهران
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بنگاه  واسلی یان ، چنگیز خان ) شاهکار رومان تاریخی ( طبع  -117 
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