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 لودویک آدمک
 

فتح او د سیستان د بند ترمنځ د هلمند د سیند برخه له ډېـریو اړخونو د مخکنیو برخو په پرتلې چې ۀ د قلعـ :دوهم

شرحه سوې خورا زیات توپیر لري. دا برخه ډېـره لږ چټکه ده: د اوبو د بهیر چټکوالی ان په هغو چټک بهاندو 

او په عام ډول دوه مایله په ساعت کې چټک دی. پر دې  دیۀ ځایونو کې په ساعت کې له دو نیمو مایلو پورته نـ

کانال کې منقبض سوی دی او د عامې قاعدې ۀ او ال ژور کـېـږي او په یو برسیره دلته سیند د ډېـر واټن لپاره ال تنگ

د شگلن دغو ځایونو کې گودرونه هم لږ او په ندرت لیدل کـېـږي ځکه د سینـې هم نرم شگلن دی. ئله مخې د بستر بیخ 

 بیخ یا بستر طبیعتاً د ډېـر تگ راتگ له کبله توږل کـېـږي. 

کمیسیون د سیند دې ځای ته « ژ –سیستان د مأموریت »ز کال د فبرورۍ په میاشت کې د ۱۹۰۳کله چې د 

او د فیټه وو  ۱۰ـې ئیارډه وو او د اوبو ژوروالی  ۲۰۰دې برخې ارتوالی  راورسـېـد، د سیند د اساسي بهیر د کانال د

 ډېـروو چې ان د نسبتاً لویې کښتۍ د خوځښت مانع سي. سیند ښایسته ۀ الرې په اوږدو کې داسې کوم خنډ او بند نــ

له سیند په دواړو غاړو کې  دی.ۀ نـ لـې د پورتنۍ برخې په اندازې چې وویل سوئخو دا کوږوالی  يکوږوالی موم

فتح ۀ خو په کیڼ اړخ کې د بل اړخ په پرتلې ډېـر دي. له قلعـمخامخ کـېـږئ ستوغو گړنگونو سره په ځلونو ځلونو 

 ډېـرکښته د سیند په کیڼه غاړه کې د شین غزي د ونو یو نسبتاً کوچنی ځنگل دی خو برعکس په ښۍ غاړه کې ځنگل 

 گڼ او لوی دی. 
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خې داسې ښکاري چې د د مارچ په میاشت کې په گړنگونو باندې د اوبو د پاتې سویو نښو د کتـنو یا مشاهداتو له م

فیټو  ۴تر  ۳و منقبضو او ټنگو برخو کې د نورو وختونو په پرتلې له ډېـرسیالب پر مهال د سیند د سطحې جگوالی په 

فیټو پورې لوړه کړي او فوق العاده  ۵تر  ۴له  ه. دروند سیالب باید د سیند د اوبو سطحيو هم لوړ پورې نور

 له کبله ز کال کې په هزاره جاتو کې د ویلي سوې واورې۱۹۰۳ټو نوره لوړه کړي. په فی ۹تر  ۸ـې باید له ئاستثنایي 

باید ورسـېـږي معموالً د مارچ د میاشتې تر نیماییو پورې چې په هلمند کې د سیستان تر بنده ۀ د پیل سوي سیالب اوبـ

سته نو له سینده ۀ هم تر جون پورې سیند سیالبي پاتې سو. دلته کښتۍ نـ وي خو په دې کال کې له ډې نیټې لږ وروسته

ویو له ترالسه کـېـدل نو هلته د څارۀ پورې غاړې اوښتل د درویو یا نیونو )توتین( په تختو وسو او که دروي نـ

 جوړې جالې ورکارول سوې. « مشکونو»پرسـېـدلو پوستکو 

ژ( کمیسیون راټول کړي دي. د  –اوس به ددې َدرې په هکله هغه عام معلومات وړاندې کړو چې د )سرحدي تحدید 

کله په مایله دی. کله په یوې  ۲لنـډي ولي محـمد امین او د کمال خان د بندر ترمنځ د َدرې منځنی یا متوسط ارتوالی 

د سیند په دواړو غاړو کې د سیند د فیټو رسـېـږي او د گړنگونو تر منځ  ۱۰۰بلې غاړې کې د گړنگونو لوړوالی تر 

 و تړانگې واقع دي. ربستر له منځه راپورته سوې د رسوبي خاو

په دې ټوله سیمه د لنډي ولي محـمد امین په لویدیځ لوري کې د خان نشین غرنۍ لړۍ یو ناڅاپي سر را پورته کوي. دا 

فیټو لوړوالي جگه ده او ظاهراً له تورو آتش  ۲۰۰۰کې یوازیني غرنۍ لړۍ ده، دا لړۍ د دښتې له سره په څه دباندې 

د  محـمد امین ـې د لنډي وليئفشاني ډبرو جوړه لړۍ ده. له دې غرنۍ لړۍ څخه دوه سیندونه سرچینه اخلي؛ یو سیند 

د هلمند سیند ته ۀ ویدیځ لور ته بهیـږي چې د غرونو په شمال لویدیځ کې خپلې اوبــې لئدښتې پر لور بهـېـږي او بل 

د غرنۍ لړۍ دا ډله په شمال کې په لویو لویو ټوټه ټوټه ځمکو کې ډوبـېـږي، دا ټوټې له ډېـریو اړخونو د  ورغوځوي.

مومي. ددغو څانگو بسترونه په  سیند څانگو جوړې کړې دي چې له غرونو سرچینه اخلي او خپله الره د هلمند لور ته

  خپلو ځانگړتیاوو کې له یو بله توپیر لري خو اکثریت کې کم عمقه دي او یوازې ژور قطع سوې دي.

خان( ستوغې ډډې د سیند پر ژیو باندې ۀ د سیند کیڼ لور ته د لنډي محـمد امین او دیشو تر منځ ځای لوړ دی او د )کو

 کـېـږي. ۀ نتیجتاً دلته کرهنه نـ اممکنوي اون لگولۀ راکوزې سوې دي چې اوبـ

د سیند پر ښۍ غاړه باندې د رسوبي تړانگې ارتوالی په منځنۍ کچه نـېـږدې یو نیم  د خان نشین او مله خان تر منځ

 مایل دی. 

پراخـېـږي  وړوکي خلیج په اندازېۀ څخه دوه مایله کښته د سیند کیڼه غاړه د یو وکنډوال کال له د د کوزني خواجه علي

دي چې په اوږدوالي  پورې په ټوله دره کې د سیند پر غاړو داسې خلیجونه وسیم ونـېـږد تر بندر داو ان د کمال خان 

مادِر پادشاه او چهار برجک تر منځ د سیند په هیڅ یوې غاړې کې ۀ . د قلعـیمایلو پورې د ۱۲تر  ۶ـې له ئکې هر یو 

ۀ په دغو غاړو کې لرغوني گودرونه، د لرغونو کالگانو پاتې شوني، اوږد سته، خوۀ په مشخص ډول هیڅ کرنه نــ

والړ منارونه ددې شاهدي ورکوي ۀ ـې د پام وړ دی، دا په چوپه خولـئمقابر او له خټو جوړ منارونه سته چې لویوالی 

 په ښـېـرازۍ موجود ول.  ېچې یو وخت په دې شگلنې دښتې ک

ویالی سو  چېشمال لور ته څرخنی کوږوالی موموي  ځای کې سیند یو ناڅاپهۀ هغـ د کمال خان له بندره لږ پورته په

د هلمند دلتا پیل کــېـږي. دلته دره د سیند په دواړو خواوو کې کرار کرار مخ خالصې کـېـږي، گړنگونه ورک  همدلته

 ـې لري. ئکـېـږي او سیمه ان د سیستان تر بند پورې ټولې هغه ځانگړتیاوې له ځانه ښکاره کوي چې د سیستان دښتې 
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د سیستان روډ ته د سیستان د خړوبولو لپاره منحرفوي ۀ د اوبـچې د سین« د اوبو بند»د سیستان بند یا د هلمند پورتنی 

فیټه یعنې  ۷۰دومره نامتو بند چې : )د ژباړونکي یادونه فیټه لوړ دی ۱۰فیټه ارت،  ۷۰د اوبو یو داسی بند دی چې 

یپي په همدې کتاب کې لیکل سوی دی. ښایي په اعدادو کې تا فیټه یعنې درې متره لوړ وي ۱۰متره پراخ او  ۲۱

او د  لوی ول وهللا اعلم( ډېـر ډېـرو بندونو یادونه وسوه چې تر دې نامتو بند ډېـرتاسو ولیدل چې د تیروتنه سوي وي.

. د بند له جوړولو يد يیو څخه جوړ سوی چې د بند تر شاو خوا راغـځــېـدل شین غزني د څانگو له لرگینو گـېـډ

 ۱۰یارډه ارت او  ۳۵۰فیټه دی. د بند له پاسه سیند  ۴او له بنده پورته وروسته د اوبو د ژوروالي توپیر له بند کښته 

فیټه ارت دی. دا بند هر کال د آگست په میاشت کې داسې مهال کې جوړېـږي  ۱۳۰بند الندې سیند  ترفیټه ژور دی، 

وړي. تر بند الندې  په کافي اندازه ټیټه وي او بند د راتلونکي کال د پسرلي بارانونه له ځان سره هچې د اوبو سطح

 ـې د پاریون روډ دی چې د شمال لویدیځ پر لور بهـېـږي. ئاو تر ټولو مهم  سیند په څو کانالونو ویشل کـېـږي

دا سیند د کوهک له بند یا په بله وینا د  فیټه ژور دی. ۸یارډه ارت او  ۲۰د سیستان روډ یا د اوبولگولو اساسي کانال 

 او په لویدیځ لور بهـېـږي. سیستان له بند راخوځـېـږي 

د اوبو کسر د سیستان له بنده پیـل کـېـږي چې له دې کبله ډېر  د هلمند دلتا په بیالبیلو کانالونو قطع کـېـږي او

په ځانگړي ډول د سیالبونو پر مهال له کانالونو  يحاصلخیزه دی. د همدې دلیل لپاره چې تیریدل ورڅخه ډېـر سخت د

سته. )ایس. ایم. ۀ اغسې چې مخکې مو وویل له همدې کبله په دې چم گاونډ کې کښتۍ نـتیریدل ناشوني وي هم

۱۹۰۳) 

د بوټي پـېـژندنې له منظره د هلمند په هکله الندینی راپور چې له خواجه علي کښته برخه رانغاړې  1ډاکټر ایچــِـسن

  جوړ کړی دی.

دي چې د سیند پرغاړو په مناسبو ژ(  –) سپیدار  2یوازینۍ استثناء فراتي چنار " د هلمند َدره له ونو څخه محرومه ده؛

دې ته په  ،جزیروي ځنگلونو کې وده کوي او کله ناکله منحصراً د شین غزي ونې دي چې په غونډیو کې شنې کـېـږي

بولي، له دغو « يغرني یا د غونډیو شین غز»ـې ئسره له دې چې په غونډیو کې شنې کـېـږي نو بومي خلک  ،پام

ي ونې چې کښـېـنول سوي دي توت دی او دا هم دومره لږ دي چې گالیند دې لیدل سوي. یوازینۍ ۀ پرته نورې ونې نـ

  "کوالی سو ووایو د گوتو په شمار دي.

"هغه لوی لوی ځنگلونه چې کله ناکله د سیند په بستر کې لـېـدل کـېـږي او په هغو ځایونو کې چې له سطحې څخه 

په  3دا له نورو بوټو سره د سپلمۍ دي کوچني کوچني شین غزي دي چې د اوښانو خوراک دي؛ۀ ومره لـېـرې نـد

ـې ئدي، او نخودو غوندې اوږده غوزه کوي چې هم ۀ استثناء چې په څانگو کې گلپاڼو غوندې تاوویږي تر ډېـره گډ نـ

 لیدل سوي." ديۀ انسانان خوري او هم اوښان، له دغو پرته بل ډول بوټې نـ

سته ځمکه په بشپړ ډول شاړه ده او دښته له هر ډول بوټو ۀ نـۀ " د سیند ښۍ غاړې او هغو ځایونو کې چې اوبـ

دغو ځایونو  یا یا د اوبو کانالونه ورڅخه تـېـرېـږي چېخاوره کې نفوذ کوي ۀ محرومه ده؛ خو په هغو ځایونو کې اوبـ

ـې لوی دي خو ځمکې ئدي لکه اروپایي مرغیړي او نور چې بوټي  دي بوټيپریمانه طبیعي بوټي سته چې عمدتاً ټیټ ق

                                                           
1
 - Dr. Aitchison 

2
 - Euphratic Poplar 

3
  - Asclipoid  یاCalotropis  په عربي کې صقالب، استبرق ویل سوي او په فارسي کې ورته "گیاه شیره دار با برگهای پهن و گل

 ژ -های صورتی و سفید خوشه ای و معطر" ویلي دي 
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ۀ و گیاهانو سره په دغـډېـر( له نورو 5(، )چارتُمس زنتیوم4ـې )آریتیمسیا کرویوفورائسره نښتې خپرېـږي، تر څنگ 

 "فصل کې د پیژندلو وړ دي.

 هلمند: وگورئ: هیرمند

کلي ۀ د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې د سیستان له بنده دوه مایله کښته د یو: ۶۱ – ۴۷،  ۳۰ – ۵۰: خوابگاه: هوگا

 استوگن وگړي لري.  ۹۰کورونه او  ۲۰نوم دی چې 

 آسونه لري.  ۱۵پسونه او وزې او  ۵۰، کورني څاروي ۶۰دا کلی 

 سته. خرواره غالت حاصل لري. دلته دوه گودرونه  ۲۰ـې ئقلبې ځمکه لري او هره قلبه  ۸دا کلی 

مایلۍ کې  ۳۸(. دا کلی د چخانسور د سویل لویدیځ په ۱۹۰۳ددې کلي سردار عمرشاه نومـېـږي )ایس. ایم. ونلیس. 

 دی. 

د هلمند د سیند پر کیڼه غاړه له خټو او وښو جوړو جونگړو یوه ټولگه ده چې د : ۶۳ – ۱۸، ۳۰ – ۲۳: هوجــَـله

ۀ کاوۀ د فبرورۍ په میاشت کې دلته په دغو جونگړو کې چا ژوند نـ ز کال۱۹۰۳مایلۍ کې ده. د  ۴دیشو د لویدیځ په 

خلک د مې په میاشت کې کله چې سیالبونه خالص سي بیرته خپلو مینو ځای خو نورو خلکو موږ ته وویل چې ددې 

 ته راگرځي. 

 تـېـرېـږي.ۀ ددې کلي له څنگه د اوبولگولو یوه ژوره ویالـ

 (۱۹۰۳: ـې د کلي ملک دی. )ایس. ایم. بومي معلوماتئاو درویش خان ددې کلي استوگن وگړي بلوڅان دي 

 الش جوین: وگورئ: هوکت

 ناد علي: وگورئ: حسین

 خاشروډ: وگورئ: حسین

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: حسین

نیم مایله پورته د یوې نړېدلې  ۵د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې له چهاربرجکه : ۶۲ – ۹،  ۳۰ – ۱۶: حسین آباد

خو د اشکینک د کال په پرتلې دا کال د معماري  هد هکنډوالې دي. ددې کال د دیوالونو ډېرې برخه ال تر اوسه والړ کال

 څو پرمختللې نښې له ځانه ښیي، دا کال له سینده دوه مایله پورته ده. )پیکاک(

 ناد علي: وگورئ: حسین داد

 کنگۀ قلعـ: وگورئ: حسین خان

 ناد علي: وگورئ: ابراهیم

 ۶۱ – ۵۲،  ۳۱ – ۸: داد خدا: وگورئ: ابراهیم آباد

 خاشروډ: وگورئ: عیدو

تللې سړک پر غاړه یو  د پورې شندي څخه په خاشروډ کې تر اضله ر: ۶۲ – ۱۸،  ۳۱ – ۱۶: علم دار: (اعالم در)

 (۱۹۰۴: بومي معلومات: دیوالونه لري. )تییت شمــېــرځای دی چې یو 

                                                           
4
  - Artemisia Croyophora  ژ -: موږ په هیواد کې یو بوټی لرو چې ترخه ورته وایي، زه ددې بوټي په معنی پوه نه سوم 

5
  - Charthamus Xanthium چې د بوتاني مختصصین ورباندې ۀ سوم نو ځکه مې نباتي نوم دلته ولیکـۀ بوټي په معنی پوه نـۀ : ددغـ

 ژ -پوهیږي 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

کورونه په کې میشت دي )صاحبداد  ۳۰په نوزادو کې یو کلی دی چې د نورزیو : ۶۴ – ۴۲،  ۳۲ – ۵۲: امام رباط

 خان(

اوس دلته نی ځای دی. ـیو بې اوبو دښتددمې نیولو د زیرې یا د ترخون پر دښتې باندې : ۶۱ – ۳۳،  ۳۰ – ۱: ارکف

 . مایلۍ کې دی ۴۰یو کلی دی چې د چهار برجک د سویل لویدیځ په ۀ نامـۀ په همدغـ

 

 بیانور 

 ساکزی: اسحق زی

 
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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