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 لگولۀ اوبــ

هم د هلمند په « توده سیمه»تقریباً د مصر په شان چې د نیل په اوبو باندې تړلی دی د سیستان او همدا شان گرمسیل 

افغان( ځمکو ته اطالق اوبو پورې تړلی دی، واقعیت دا دی چې د سیستان سیمه په دې ورځو کې ټولو د )فارس یا 

ـې گټه اخلي، معهذا په لرغونو مهالونو کې د سیستان نوم ئکـېـږي چې له سمسوروونکي او ښیرازوونکي سیالب څخه 

 ۀ.ې لویې سیمې ته اطالق کـېـدډېـر

ونو د هلمند د سیالب د کنترول لپاره کوم اقدامات چې تر الس الندې نیول سوي دي د بندونو جوړول، د څانگیزو نهر

جوړول او د سیند تر غاړو د محافظتي دیوالونو جوړول دي چې هغه هم په ډېـر ابتدایي حالت کې دي. پایله دا کـېـږي 

تخریب  دوی د کرنیزو محصوالتو ته د متداوم چې ددوی پر ځمکو باندې د وچکالۍ په پرتلې د سیالب را اوښتل د

 7۲ ترد هلمند سیند له رود باره راکښته نور  وه. یوه استثناءز کال د وچکالۍ له اړخه 19۰۲سرچینه ده. په دې کې 

ز کال کې دا سیند د څلورو 1۸7۶ورځو پورې وچ سو. څاه گانې کښـېـناستلې او لوی رنځ او ستونزه خپره سوه. په 

هماغسې چې  کې کې د یوې میاشتې لپاره وچ کلک سو، خو په عادي کلونوز کال 1۸7۰ورځو لپاره وچ سو او په 

 ددې سیند په اوږدو کې په نورو ځایونو کې څارل سوي دي د سیند د اوبو ژوروالی لږ تر لږه دوه نیم فیټه وي. 
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بې پروایي او بې ډېـره شوني ښکاري چې د هلمند د هامون د سیستم په ټولو بـَـَرنیو برخو کې د اشجارو په قطع کولو 

ې مضیقې او الس تنگې ډېـردی او د ختیځو خلکو په منځ کې د  گواښ د ډېـرېـدلو المل گرځـېـدلی غوري د وچکالیود

 المل سوی دی. 

د لنډي محـمد امین له سیمې نیولې د چخانسور تر حدودو پورې د هلمند له غاړو د کیندل سویو کانالونو په هکله 

ل او تألیف کړي ز کال کې د سیستان د مأموریت غړو راټو19۰3ـیوي ارقام راټول سوي دي. دا معلومات په ئاحصا

مایلو پورته کیندل سوي دي. )وگورئ  1۴تر  7دي. د اوبو لگولو نهرونه معموالً د کرنیزو ځمکو له سیمو څخه له 

هندي َمونډه حاصل په پام کې ونیسو نو 11الندې(. د هلمند په دې غاړو کې که پر هر هکتار ځمکې د غنمو  –جدول 

 مونډه سوی وي. « هندي» ۲۰۰۰۰۰رې حاصل به دَ د د هلمند 

 ۀد څښاک اوبـ

د نیل د سیند له اوبو سره څه ناڅه ورته والی لري، په دغو اوبو کې د ښـېـرازولو ځانگړتیاوې پرتې دي ۀ د هلمند اوبـ

وي البته د ۀ به د برتانوي سرتیرو د روغتیا لپاره دومره تاوان رسوونکي نـۀ خو په لږه پیمانه. له دې کبله دا اوبـ

سیالب له راتلو په استثناء. )د هلمند اوبو ته د څښاک له اړخه له دې منظره کتل ښایي له گوت نیونو سره مل لومړني 

د  چې د راپور په رڼا کې اصالح سي، جگړن ایروین وي، او کـېـدای سي له دې راپور څخه وروسته د جگړن ایروین

و اوبو د ډېـردی چې د ۀ وگړو تکثر دومره ډېـر نـ سیستان په مأموریت کې وو وایي چې د سیند پر غاړو د استوگنو

ناولي کولو المل سي.( بله خبره په ځانگړي ډول په کښتـني هلمند کې ده چې سیند د رسوبي خټو لوخو تر څنگ هر 

. المل سيناروغیو ډول چټلۍ او کثافات په پریمانه اندازه راوړي او دا د وینو د اسهال یا دیسانتري او دغو ته د ورته 

. دا به ښه وي چې د ندرتاً پاکې ويۀ اوبـ و کې د اوبو لگولو د همیشني لږ ترمیماتي کار له کبلهنهرونپه و لد اوبو لگو

 . ونیسوخپلو سرتیرو لپاره د فلتر کولو متممات په پام کې 

 پـلونه 

ه دې کبله زموږ هر هغه د لرگینو جالو یا پلونو د جوړولو لپاره د چارتراشو موندل په سیمه کې گران کار دی، ل

 د لرگینو تختو او اوسپنینو ستنو او نورو اسبابو کافي اندازه ولري. ې د هلمند په درې کې عملیات کوي بایدچځواک 

پاکې کـېـږي. د  ۍ سرهد کوهک تر بند کښته د سیند بستر او اساسي مقطوعات نرمه خټه او شگه ده چې په چټک

د پاریون له سینده پورې  چې رچ په میاشت کې درې ورځې پرله پسې هڅه وکړهز کال د ما19۰3سیستان مأموریت د 

 ۶د اوبو د ژور بهیر د شین غزي د ونې په څانگو او خاشاکو ډکه کړي چې د  غاړه واوړي، دوی کوښښ وکړ چې

په کوزنیو برخو فیټو ته لوړ سو او په دې سره نور کار ودَرول سو. د هلمند د سیند د اساسي څانگو  1۲فیټو ژوروالی 

کې د لرگینو پلونو د جوړولو په هکله باید وویل سوي چې زموږ مشوره دا ده چې د سیالب پر مهال دې له بـېـړۍ پل 

 څخه کار واخیستل سي. « پانتون»یا 

 اوس به د سیند د اساسي بهیر په هکله ال نوره شرحه وړاندې کړو. 

او د سنگالخ د غرنیو لړیو د یو ځای کـېـدلو له لمنو څخه سرچینه ۀ د هلمند سیند د کابل له لوړو څخه د بابا د غر

فیټو  11۰۰۰یوه سیمه ده چې په ۀ په نامـ« 1هزاره کـُش»اخلي. له هغې سیمې څخه چې دا سیند سرچینه اخلي د 

ی لري چې د فیټه ژور وال ۲مایله کښته شل فیټه ارتوالی او  ۲۰لوړوالي کې واقع ده. دا سیند له خپلې سرچینې څخه 

                                                           
1
 - Hazara Kush 
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ـې په مخ کې دي بهیږي. په گردن دیوال ۀ ئبوټي او نـۀ یوې تنگې درې په شان چې خړ گړنگونه او تورې ډبرې او کاڼي او نـ

له دې سیند  چې له کوتلونو په تـېـرېډلو بامیانو ته ځيځای کې چې له کابله راغلی سړک د حاجي گک او عراق ۀ کې په هغـ

ځای کې د سیند له پاسه پُل ۀ ـې د ولې ونې والړې دي. په هغـئیارډه پلن دي او په ښـیـو ژیو کې  1۰څخه تـېـرېـږي، دغلته سیند 

 –ټکی کې چې د هرات ۀ مایله کښته په هغـ ۲۰فیټه ژوروالی لري. له گردن دیوال څخه  ۲فیټه ارتوالی او  7سیند  چېتیر سوی 

فیټه ژور دی چې بستر  3یارډه پلن او  ۵پر سر پـُل تیر سوی دی سیند د یوې تنگې درې له منځه تــېـرېـږي او دلته کابل د الرې 

ـې ئسم السي ورها خوا سیند له غرني حلق یا تنگي څخه اوړي چې دلته ۀ چټک دی. د پـلـ ډېـرـې ئـې ډبرین او د اوبو بهیـر ئ

لنډ واټن پورې ۀ یارډه تیر سوی دا دره په پلنوالي کې د سلو یارډو په اندازې تر یو 3۰۰ فیټه دی. له پله څخه ۲۰ارتوالی نیږدې 

دی. ویل سوي ۀ انچه ژور دی، ډبرین بستر لري او د اوبو بهیر چندانی چټک نـ ۶فیټه او  ۲ارته کـېـږي. دلته یو گودر دی چې 

ې د اپریل د میاشتې په شاوخواوو کې ناشونی دی ځکه د خو یواز کـېـدای سي ټول کال چې دلته له سینده پورې غاړه اوښتل

 غرونو واورې ویلي کـېـږي. 
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 ۸۰۰ ۸۰۰۰ ۲۰۰۰ 1۰۰۰۰ ۲۰ کیڼ لنډی

 ۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰۰ 3۰۰۰۰ ۴۰ کیڼ دیشو

« پورتنی»
 خواجه علی

 1۰۰۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰ 3۰۰۰ 1۲ کیڼ

« کوزنی»
 خواجه علي

 1۵۰۰ 3۵۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰۰ 1۲ کیڼ

 ۲۵۰ ۴۰۰۰ 1۰۰۰ ۵۰۰۰ 1۴ کیڼ پوللک

 ۴۵۰ ۴۰۰۰ 1۰۰۰ ۵۰۰۰ 17 کیڼ لنډی بړیڅ

 1۴۰۰ ۴۰۰۰ 1۰۰۰ ۵۰۰۰ ۲۵ کیڼ رود بار

 ۲۴۰۰ 7۰۰۰ 7۰۰۰ 1۴۰۰۰ 3۰ ښۍ چهاربرجک

د کمال خان 
 بندر

 1۰۰۰ 13۰۰ ۲7۰۰ ۴۰۰۰ 1۲ کیڼ

 1۸۰۰ ۵۰۰۰ ۲۰۰۰ 7۰۰۰ 1۶ کیڼ تـَـَرخون

 7۰۰ ۲۰۰۰ 1۰۰۰ 3۰۰۰ 9 کیڼ ډک دیله

 1۵ 1۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰۰ 1 کیڼ د ماشي پوزه

« زوړ»
 میرآباد

 ۲۵۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰۰ نیم 1۲ ښۍ

میر « نوی»
 آباد

 په میر آباد کې شامل سوی دی 3 ښۍ

 19۴۰ 11۰۰۰ ۶۰۰۰ 17۰۰۰ ۲۵ ښۍ 1 -فتح ۀ قلعـ

 ۲۲۰۰ 1۲۰۰۰ 3۰۰۰ 1۵۰۰۰ 1۵ ښۍ ۲ -فتح ۀ قلعـ

 ۲۰۰ 1۵۰۰ 1۵۰۰ 3۰۰۰ 1۵ ښۍ سبز غازي

 9۰۰ ۲۰۰۰ 1۰۰۰ 3۰۰۰ 1۸ ښۍ خوږه

 1۸۸۰۵ 9۶3۰۰ 3۶۲۰۰ 13۲۵۰۰ نیم ۲9۶ ټول ټال
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دي پلټل سوي، حتی په دې سیمې ۀ له دې ځایه وروسته اوس سیند د هزاره جاتو پر غرونو ورننوځي او دا سیمې نـ

دی څـېـړل سوی. ویل کـېـږي چې سیند په یوې تنگې،ژورې او ډبرینې درې ۀ کې د اوبو د بهیر تگلوری په ځیر نـ

بې شمـېـره  نورې دې سیند سرهله  ه تنگي یا غرني حلقونه لري پر مخ ځي. په دې سیمې کېشمــېــرکې چې بې 

دي. د کوخراب « کج روډ»یا « خود»او « کوخراب»ـې ئڅانگې یو ځای کـېـږي، په دغو څانگو کې دوه اساسي هغه 

کې هلمند ته ورغورځي او ویل  په سیمې« غیزآو»څانگه د ډاي کـُـنډي هزاره په ختیځې برخې کې ډوبـېـږي او بیا د 

سوي چې دا یوه ډېـره ښایسته دره ده چې د خپلو بڼونو په لرلو او حاصلخیزې نامتو ده او له لسو زرو تر دولسو زرو 

فیټه ژور دی او د سیالبونو  ۴تنو وگړو لپاره د ژوند کولو ځای دی. ویل سوي چې هلمند دلته په خپل عادي حالت کې 

 ل په اندازې ارتوالی مومي. پر مهال د نیم مای

هماغسې چې د خپل ټول بهیر د تگلوري په اوږدو کې د خپلې شرحې لپاره باید بل  -ۀد کوخراب سرچینې یا سر اوبـ

شینه تخت کې ۀ دي. د کوخراب د څانگې تلخک په قلعـۀ هماغه د تلخک او تربولک د درو اوبـ –نوم تر السه کړي 

دي، څو نورې څانگې له ځان سره ۀ ـې یو ځل بیا د تربولک الحاقي اوبـئچې ورالندې  ۀاو کښته د جنگو او تگاو اوبـ

 ملگرې کوي. 

 

خلي او داسې ښکاري چې دا سیند دې د کوخراب ا خود روډ هم د ډای کـُـنډي د سیمې د اوبو یوه برخه له ځان سره را

)یا د څلورو سیندونو سیمې( کې له هلمند سره یو  په پرتلې لوی او ارت سیند وي. دا سیند له هلمند سره په چهار شینه

آهنگران د سویل په شل مایلۍ کې ده د ۀ هرات پر سړک د قلعـ –ځای کـېـږي. ددې سیند سرچینه چې د دولت یار 

ـې سای یا شینه مقبول او گوجرباش دي. د وروستنیو یادو ئپـېـژندل کـېـږي او اساسي څانگې ۀ جوی میر هزار په نامـ

په کریمدادو کې له  یادېـږي چې ورپسېۀ څانگو د یو ځای کـېـدنې له ټکي لږ الندې ځای د تگاو بندر په نامـسویو 

یو ځای کـېـږي. ۀ تگاو سره یو ځای کـېـږي او نور ال سویل لور ته ورسره د تایمني د سیمې د ختیځې برخې اوبـ

ټکي پورته ۀ خودي گردنه راځي، ښایي له دغـۀ بیا د درـې ئورپسې سیند د شیخ میران له سیمې تـېـرېـږي او ورالندې 

 یادېـږي. ۀ تنگي خپل نوم ټول سیند ته ورکړی وي. له دې ټکي الندې دا سیند د کج خورد په نامـۀ دغـ

مایلو واټن لپاره سویلي لوری نیسي او تر للو پورې ځي دلته  3۰له دې ځایه وروسته د هلمند د اوبو د بهیر تگلوری د 

ټکي کې د تیرین سیند له ختیځ لوري ورسره یو ځای کـېـږي. دا سیند د َدر افشان یو څانگه ده چې د هزاره ۀ ـپه دغ

  جاتو د اُجرستان او روزگان په درو کې راټولـېـږي.

د اُجرستان دره ظاهراً هغه دره ده چې د َدرافشان څانگه ورڅخه تیریږي او ویل سوي چې ډېـره اوږده دره ده او ډول 

ـې ډېـر لوړه، ډبرینه او د خوځښت لپاره سخته ده چې د ئډول جناحي منځغري او درې لري او د بستر پورتنۍ برخه 

 یادېـږي. ۀ پِس کوه په نامـ

د روزگان دره چې د تیرین سیند ورڅخه تـېـرېـږي د مبهمو موجوده تشریحاتو له مخې باید پراخه دره وی خو د 

 –خان »ز کال کې د هزاره گانو پر ضد د امیر عبدالرحمن 1۸91ده. دا سیمه په ۀ ده نـاُجرستان په اندازه دومره اوږ

  ده کړې.ۀ ـیانو هـېـڅکله لـېـدنه نــئد جزایي لښکر لـېـږد موخه وه خو له دې سیمې څخه اروپا «ژ

ا ته د دهراوت او سویل لوري ته په یوې تنگې درې کې سویل خو ،الحاق ټکي الندې هلمند خپل بهیر ته ترد تیرین 

زمینداور د ولسوالیو له الرې دوام ورکوي چې په لومړي سر کې له ډبرین بستر څخه چې په دواړو خواوو کې لوړې 

بهیږي؛ په دو آب کې له موسی کال روډ سره یو ځای کـېـږي. له زمینداوره تر کندهاره سړکونه  لوړې غونډۍ لري
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مایله پورته د خوړ له  1۵یا ښورکي کې له گرشکه  رې او په حیدر آبادمایله لی ۲۵ورڅخه په سنگور کې له گرشکه 

الرې راتیر سو(. په گرشک ۀ ز کال د جوالی په میاشت کې د ښورکي لـ1۸۸۰) د ایوب خان لښکر د  الرې تیریږي

نځه چې شگلن او ډبرین بستر کې له یوې رسوبي درې څخه د دوه وو سترو پراخو او نیغو گړنگونو له مۀ کې په یو

دوه مایله له یو بل څخه لیرې دي تـېـرېـږي. د گرشک مخالف لوري کې ختیځ گړنک د لویدیځ گړنگ په پرتلې یو لږ 

ځای کې د سیند بهیر متداوماً سروی سوی او ان تر سویله د ۀ څه لوړ دی او سیند ترختیځ گړنگ الندې بهـېـږي. دغـ

 لیدنه کړې ده. ـې ئـیانو ئبُست تر کال پورې اروپا

ق مچې په مني کې درې نیم فیټه ژور وی او په ژمي کې کم ع دا سیند گرشک ته نـېـږدې په څو کانالونو ویشل کـېـږي

ـې څو دانې ئدی او په چم گاونډ کې کې ترینې سطحې ته راټیټږي؛ د اوبو د بهیر چټکوالی درې نیم مایله په ساعت 

لري. ۀ ې اوبـډېـرمهال ۀ گودرونه دي. دا سیند د مې او جون په میاشتو کې خپلې لوړې سطحې ته جگ کـېـږي او دغـ

منقبض کـېـږي؛ دلته ده چې کله ناکله له کښتیو جوړ پُل او کله کې کانال ۀ له گرشکه دوه مایله کښته سیند بیرته په یو

د ۀ ز کال کې برتانویانو د آب بازا په سیمه کې گرشک ته نـېـږدې د پلـ1۸79اله کارول کـېـږي. په ناکله هم ج

 . هسوۀ نـ هه خو هیڅکله بشپړکړجوړولو هڅه و

مایله کښته له سینده پورې غاړه اوښتی دی او د جاله وانانو مهارت  3ز کال کې له گرشکه 1۸93ډگروال ییت چې په 

  ژ( دلته استوگن کړي دي. –یي چې دا جاله وانان تاجیکان دي او نادر شاه )افشار او زړورتیا ستایي، وا

مایله کښته د بُست کال ده، دا هغه ځای دی چې د ارغنداب سیند له هلمند سره یو ځای کـېـږي. دا سیند  3۰له گرشکه 

هزاره جاتو او د سلیمان د غرونو  ټول د ،وريژ( له خپلو څانگو سره یعنی ترنک، ارغستان او دُ  –)د ارغنداب سیند 

ۍ ډېـرد لویدیځې لړۍ تر منځ سیمې کې د افغانستان د ټولې ختیځې برخې سیندونه راټولوي، خو ددې برخې د اوبو 

هلمند ته ۀ برخه د همدغو سیمو په کرنیزو اوبو لگولو کې کارول کـېـږي او له سیالبي مهالونو پرته دومره ډېـرې اوبـ

 ورغورځوي. ۀ نـ

ـې په شین ئد بُست په کال کې دره دوه مایله پراخه ده او سیند په څو بیالبیلو کانالونو کې بهـېـږي چې په منځونو کې 

ۀ دی، کله چې کال وچ وي او بیا دراندۀ ـې هم ډېـر ښـئغزو پوښلي ټاپوگان دي. دلته ډېـره ښه کرهنه سوې او حاصل 

 و لگولو بندونه له منځه یوسي. کوالی سي ددې سیمې د اوب بارانونه وسي سیند

د بُست له کال پیل هلمند د ریگستان یا شگلنې دښتې له منځه سویلي بهیر نیسي. له لنډي محـمد امین تر هامونه د هلمند 

ز کال کې د ډگروال مک موهن د مأموریت له  19۰3ز کال کې او په 1۸۸۵په  سیند د افغانستان سرحدي کمیسیون

  سوی دی. الندې موږ د دواړو راپورونو د شرحې لنډیز دلته وړاندې کوو. پلوه څـېـړل او پلټل

د افغانستان د ټولو سویلي سیندونو په شان په هلمند کې هم د سیالب فصل پسرلی دی. د سیالب د اوبو ډېـرۍ برخه د 

راځي؛ د جوالی د میاشتې  څخه ویلي سویو واورو له اوبو او هم په هزاره جاتو کې د پسرلنیو درندو بارانونو له اوبو

بارانونه نامعلوم دی او په دې سیمه کې لږ هم دي، او له ظواهرو ښکاري چې هیڅ سیمه ییز باران د سیند د اوبو په 

ورپسې سیند  کوي او دا بارانونه د آگست په میاشت کې تر ټولو په ټیټې کچه کې وي؛ۀ ډېروالي کومه اغیزه نـ

ي خو د فبروري، مارچ او اپریل په میاشتو کې چې د سیالبونو میاشتې دي په چټکۍ کرارکرار په لومړیو کې لوړېـږ

 راپورته کـېـږي؛ د اپریل له میاشتې وروسته سیند په چټکۍ سره کښیني. 
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د لنډي ولي محـمد امین او د سیستان د بند ترمنځ د سیند د بهیر لپاره د مشرحو معلوماتو لپاره ښه به دا وي چې د 

 : ـې ویلي دي یعنیئز کال( خبرې راواخلو چې په دوه وو جال جال برخو کې 19۰3) جگړن ونلیس

 فتح پورېۀ له لنډي ولي محـمد امین څخه تر قلعـ –لومړی 

 فتح څخه د سیستان تر بنده پورېۀ له قلعـ -دویم 

 او دا ځکه چې دا دواړه سیمې له یو بله ډېر پراخ متفاوت خصوصیات لري. 

ـې په منځنۍ کچه نـېـږدې درې مایله په گړۍ کې او ئد دا برخه یو چټک بهاندی سیند دی چې چټکوالی دهلمن: لومړی

یارډو د منځنۍ کچې په ارتوالي او له درې نیمو تر څلورو فیټو پورې ژوروالي کې دی. له یوې  3۰۰تر  ۲۵۰له 

نځ سیند مارپیچ بهیر لري او په ثابت ډول یارډه دی او ددغو غاړو تر م 1۰۰ـې ئـمي غاړې تر بلې پورې ارتوالی ئدا

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 

 د مارچ د میاشتې له منځه بیا د جون د میاشتې تر پایه پورې.  استثناء یعنې

ځایه تر بله د ځمکې په پرتلې ډېـر دی. د ۀ د اساسي سیند د اوبو بهیر ډېر پیچاپیچ دی او له دې کبله د اوبو واټن له یو

تر  ۸ـې له ئلی سیند ژۍ په عام ډول ټیټې دي او په ځای ځای کې د شین غزو په ځنگلونو پوښل سوي دي چې لوړوا

تر لوړ دي بهیږي او پورې فیټو ۸۰تر  ۶۰سیند د نرمو ډبرو د گړنگونو په اوږدو کې چې له لسو فیټو پورې دی. 

 فیټو پورې دی.  1۰تر  7دغو گړنگونو الندې د اوبو ژور والی له 

یارډه  1۰۰۰و تر منځ واټن ـمي غاړئمایلو په ترمنځ ارتوالی لري او د سیند ددا ۴او  3په کوز خواجه علي کې دره د 

یارډه دی. دلته د سیند په بیخ کې شگې او جغل دي او دلته درې گودرونه دي چې  ۲۰۰دی خو د سیند حقیقي ارتوالی 

ز کال د فبرورۍ په میاشت کې هغه 19۰3فیټو پورې ژور دي. دا معلومات د  3فیټو او شپږو انچو نیولې تر  ۲له 

ـې تر ټولو ژور وو. ئفیټه  ۶ال کې د سیند د اوبو منځنی ژوروالی څلور فیټه وو او مهۀ مهال راټول سوي چې په دغـ

 مایله په ساعت کې وو.  ۲د اوبو د بهیر چټکوالی 

ټول واټن کې لوڅ گړنگونه دي او ۀ د لنډي بړیڅ او رود بار تر منځ دا سیند نیغ په نیغه ښۍ ژۍ ته بهـېـږي او په دغـ

 ي ډول راپورته کـېـږي. ـې په څرخنئد اوبو له ژیو 

، یوه څانگه د سیند له کیڼې غاړې سره مخامخ کـېـږي ټکي کې سړک یا الرهۀ مایله کښته په یو 1۵له رود بار څخه 

کوږوالي کې له الرې سره مخامخ کـېـږي ۀ ـې دلته سویل لور ته یو څرگند کوږوالی یا انحنا جوړوي او په همدغـئ

ځای کې د هلمند د لرغون بستر په ډول کې یوه موندنه وسوه چې پخوا ۀ په همدغـمماس جوړوي. ۀ دغه ځای د هغـ

ـې دلته کړۍ یا حلقه جوړه کړې وه. دا بستر په قطعي ډول ثابتوي چې دا سیند یو مهال له خپلې اوسنۍ سطحې څخه ئ

 فیټه پورته بهـاند وو.  ۲۵په بشپړ ډول 

دي چې د سپکو ۀ ځي خو تر میرآباد ورهاخوا دا بندونه داسې نـد سیند په دې برخې کې بندونه یو په پل پسې را

ـې له سره ۀ ئفیټه اوبـ ۲باروړونکو کښتیو لپاره خنډ رامنځته کړي ځکه ټول بندونه داسې دي چې لږ تر لږه 

ربعې  د مایل لهۀ ز کال د غیر عادي وچکالۍ په استثناء غوندې مهالونو کې.کله نا کله اوبـ19۰۲تــېـرېـږي البته د 

یارډو په  ۲۰۰کانال کې د ۀ له داسې ځایونو سره مخامخ کـېـږي چې سیند په یو اوږد واټن پورې نیولې تر نیم مایله

فیټو ژور بهـېـږي، خو دا استثنا گڼالی سو. د چهار برجک په مخالف لوري کې د سیند بستر په  ۶تر  ۵ارتوالي او له 
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فیټو  1۰تر  ۸منقبض کـېـږي او د مایل د ربعې تر واټن پورې دلته له  یارډو پورې ۸۰چټکۍ کښته لویږي او ان تر 

ې تیزې یا چټکې دي. ورپسې سیند بیرته په چټکۍ سره پراخـېـږي او د مایل د ثلث په ډېـربهـېـږي چې ۀ پورې اوبـ

 ځایه چې د چهاربرجک گودر رارسـېـږي د اوبو ژوروالی کمـېـږي. ۀ واټن کښته تر هغـ

ـې تر نیم مایله ئفتح تر منځ د سیند بستر زښت ډېـر پراخـېـږي او ان په ځینو ځایونو کې ارتوالی ۀ او قلعـد میر آباد 

انچو پورې وي، د سیند اساسي بستر استثناء دی او د اساسي بستر  ۶ـې یوازې تر ئپورې لوییږي او د اوبو ژوروالی 

بستر کږلیچن دی او له یوې ډډې و بلې ته کوږوږ ځای کې د سیند اساسي ۀ انچه دی. دغـ 1۸د اوبو ژوروالی 

مایلو تر واټن پورې شگلنې غاړې لري چې د سیالب له مهاله په استثناء په  ۲ځای کې سیند د ۀ کـېـږي. په همدغـ

 نورو وختونو کې کښتۍ چلول ان د وړوکو کښتیو لپاره خوځښت سختوي.

 بیانور 

 ...فتح او د سیستان د بندۀ د قلعـ :دوهم

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

 برخي لوستی شی.دوېم ټوک ټولي 
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