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زمینداور د ولسوالۍ د دا یو سیند دی چې د : ۶۴ – ۰۰تر   ۶۲ – ۰۰، ۳۲ – ۴۰تر  ۳۱ – ۱۰: خاش روډ: خاش

د عالقه دارۍ لویدیځې پولې ته نـېـږدې د سیاه بند له غرنۍ لړۍ څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ لوري په  باغران

تـېـږېـږي او بیا د یوې گرشک ترمنځ سړک څخه له دالرامه  –نیولو سره د گلستان له منځه تـېـرېـږي او بیا د فراه 

غلي چې خاش ته ورسـېـږي او بیا له همدې ځایه په وړاندې تللو سره د اشکاِن چخانسور له دښتې له منځه تر هغو ځ

 ـې ورغورځوي. ئچې ورپاتې کـېـږي هامون ته ۀ منځه اوړي او نورې هر څومره اوبـ

 ۀدی له یو ز کال کې امام شریف د غور په سویل ختیځ کې د خواجه معروف د کلي له سویل څخه وخوځـېـد "۱۸۸۵په 

راکوز سو، د سیند د اوبو سرچنې ته ورسـېـد او بیا له یوې آسانې ته «  خاشرود»یعنی « خشکي روډ» هآسانه کوتل

 ځایه په اوښتلو د پُشِت روډ ولسوالۍ ته ورسـېـد.ۀ تنگې درې څخه واوښت او چغامان" ته راغی. نوموړی له دغـ

غان سرحدي حکمیت بل غړی وو له چغامان څخه څو مایله د اپریل په میاشت کې صاحبداد خان چې د افکال ۀ د همدغـ

یارډه  ۱۰۰ي ته راغلی وو. دلته دره زنکښته له خاش څخه واوښت، نوموړی د تجوین پر الرې د بادام مزار له الرې تی

دی؛  یارډه ۵۰سویل لوری لري بهـېـږي؛ د سیند پلنوالی  –ددرې په ختیځې ډډې کې چې شمال ۀ پراخه ده او د سیند اوبـ

ـې دو نیم فیټه دی؛ د سیند بستر له جغل او شگو ډک دی، د سیند دواړه غاړې ټیټې دي؛ له سینده اوښتل کومه ئژوروالی 

 کـېـږدۍ وې.  ۲۰۰۰لري. له دې لږ نور کښته د مالدارانو ۀ ستونزه نـ
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 ۀکښته له سیند څخه په یو یو ته عمومي سړک د گـُرز له الرې ځي او لږ نورند یادونې وړ ده چې له تجوین څخه تیز

ـې ئ ځای کېۀ ځای کې تـېـرېـږي. دلته د سیند غاړې شیوه او ډبرینې دي او سیند دلته ځکه چټک بهاندی دی چې همدغـ

ي او له سینده اوښتل ناشوني ول نو ځکه صاحبداد خان اوږده وتـېـزې ۀ بستر تنگ کـېـږي او له دې چې دلته د سیند اوبـ

 ۀیل سوي چې د سپمتبر د میاشتې له لومړیو څخه بیا د مارچ د  میاشتې تر پایه سیند کې چنداني اوبـالره ونیوله. خو و

ځای د توپونو او درندو پوځي وسایلو د تیرولو لپاره ۀ وي او تیرېـدل ورڅخه آسانه وي، خو له دې سره سره دغـۀ نـ

یو یا تنگ ستونو غرنیوگـېـږي او له دې کښته د څو دی. دا دره هرڅومره چې سویل لور ته ځغلي هماغومره تنۀ عملي نـ

 سته.ۀ له کبله بل کوم سړک یا الره نـ

دولت آباد تر منځ له سینده د اوښتلو ځای دی. دلته سندرز د  –لرو د واشیر معلومات و ـې کهئبل ټکی چې په هکله 

په ـې ئو یو نیم فیټ ژور وو او د ډډو د روانو اوبو چټکوالی یارډه پلن ا ۳۷جوالی په میاشت کې راغلی وو چې سیند 

  یو مایل او د مایل د ربعې په چټکوالي وو. ویل سوي چې په پسرلي کې د اوبو بهیر ویروونکی دی.ساعت کې 

نوالی دی، پل ۀښـ« روډ»فراه ټکی راځي، ییت وایي چې دلته  –کې له سینده د تیریدلو لپاره د گرشک « بار»لږ کښته په 

 : فیټه دی. نوموړی وایي ۲ـې ئیارډه دی او )د مې په میاشت کې( ژوروالی  ۴۰یا  ۳۰ـې ئ

 ۀاو زما کچرې له اوبو څخه په آسانۍ تیرې سوې، اوبـ ی" له سینده د پورې غاړه اوښتلو ځای دایروي دی خو عالی د

ړ ډول وچ وي، حتی همدا اوس هم چندانې یوازې ددوی تر زنگنو پورې وې. ویل سوي چې دا سیند په دوبي کې په بشپ

رسـېـږي، دا سیند په خپله د سیالبونو پرمهال ۀ هامون ته ال نــۀ دي، ددې ځای خلک وایي چې ددې سیند اوبـۀ ډېـرې نـ

ـې کاَرول کــېـږي. د سیند بستر د نیم مایل په اندازې ۀ ئهامون ته ورغورځي خو چخانسور ته له رسیدو مخکې ټولې اوبـ

و ا د ولې ونې هم لري شمــېــرـې په دنگو دنگو بوټو او د شین غزي په ځڼگل ډک دی، یو لږ ئن یا ارت دی او منځ پل

 «خرگوش»د کاڼو یا غرنۍ زرکې، سویان ، یو شمـېـر وحشي خوکان، هندۍ زرکې، «کبک»یو شمـېـر تورې زرکې 

 ۀک ورڅخه تـېـرېـږي او هیڅ ډول ستونزې نـچې سړ دي غاړېټیټې د سیند هغه  دا او شنې صحرایي کفترې لري.

ای، سي ترالسه کـېـدۀ خو د اړتیا وړ خوراک توکي دلته قطعاً نـ سون لرگي پریمانه ديهر چیرته د رامنځته کوي. دلته 

 دانه باب: سي". )خسیل کــېــدایده چې په پسرلي کې له کرنیزې ځمکې ترالسه « 1خسیل» سته چې یوازې یو استثناء 

ه څخه لیدن« بار»ییت هغه مهال له کاروي(.  ـېئ له رسیدلو یا پخیدلو مخکې د څارویو لپاره د شنو وښو په توگهچې 

وکړه چې خاشرود سیالبي وو. اوسني معلومات وایي چې د سیند بستر په دالرام کې نیم مایل د سیند له یوې ژۍ څخه 

ومي له ب: ن تر مني پورې تقریباً وچ کلک وي. )لیسسترددوبي په وروستیو کې اتر بلې پورې ارت دی او معموالً 

   معلوماتو څخه.(

 او هموار سړک دی؛ۀ دالرام ته تللی سړک په ټوله الره کې د خاش د سیند په ښۍ غاړه کې پر مخ ځي، دا یو نسبتاً ښـ

 ۱۵له خاش څخه تر بوټي سته. «  2کیرته»د  شمــېــرد الرې په اوږدو کې د اوښانو پریمانه څړځایونه سته او هم یو 

کښته د نورزیو  ههم د اړتیا وړ توکي . له دالرامۀ د استوگنې سیمې سته او نـۀ د الرې په اوږدو کې نـمایلو پورته 

ۀ نـ ۀکوچیانو څو کورونه سته. موږ ته په خاش کې وویل سول :" سیند د ژمي په بارانونو ډک وي خو په دوبي کې اوبـ

                                                                 
 1 - khasil  گومان کوم دا په پښتو کې کوم زراعتي لغت دی ځکه ما په قاموسونو ډاټ کام کې د پښتو انگلیسي په لوی قاموس کې په :

 ژ -انگریزې شرحې همدا لغت ولید او معنی مې په قوسینو کې پورته ولیکله. 

 2 - kirta او دا هم ښایي سیمه ییز نوم وي چې زه ژباړونکی  درلودۀ دی. ښایي لیکوال هم ورته معادل لغت نـۀ : کیرته انگلیسي لغت نـ

 سوم. ۀ ـې په معنی پوه نـئ
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خه تر چخانسور پورې څو سړکونه سته چې د سیند پر دواړو غاړو پر مخ ځي. له خاش څخه ښایسته لري." له خاش څ

او له خاش څخه کښته پریمانه ځمکې سته چې غالت په کې کرل  پورته زموږ مخې ته ډېرې کرنیزې کروندې راغلې

ـې جوړ کړي دي خو په ئډنډونه سوي دي. د خاش په ولسوالۍ کې د سیند په بستر کې  د اوبو چینې سته چې د اوبو  

سته. ددې سیند د اوبو ستره برخه د لـُـخي د خړوبولو کانال اخلي چې د ۀ ـمي بهیر نـئوچ فصل کې د اوبو د بهیدلو دا

سیند سره یو ځای کـېـږي دا ۀ کلي ته نـېـږدې له دغـ« شیشاوې»لـُخي له بنده پورته سرچینه اخلي. د اوبو یو خوړ د 

 یادېـږي. ۀ روډ په نامـخوړ د شیشآوه 

ي او دا د وړو وړو خلیجونو د کوله خاش لږ کښته یوه دښته ده چې ځان سیند ته په متناوب ډول نـېـږدې بیا لیرې 

خپله په آسانۍ سره ښـېـرازه ځمکه جوړوي او په  چېجوړیدو المل کـېـږي او د سیند په رسوبي خاورو ډک کـېـږي 

څخه لږ کښته دښته د سیند بستر ته نیږدې راغونجـېـږي، بیا په هلیلي « يضرا»له  سي.آسانۍ سره په کښې کار کـېـدای 

 او گیکان کې سره لـېـرې کـېـږي. 

یند په بستر د سۀ پورته د سیند په بستر کې د اوبو چینې سته، خو لږ کښته د سیمې اوسیدونکي خپلې اوبـ« 3راجای»له 

دۍ یا گړن« آبشار»غاړو له څاه گانو څخه اخلي. له راجای پورته یو ځړوبی  کې له جوړو سویو څاه گانو او یا د سیند د

 سته او خلکپه کې ځړوبي الندې د اوبو یو لوی ډنډ دی چې کبان ۀ فیټه لوړ دی؛ تر دغـ ۸دي او ویل کـېـږې چې ۀ اوبـ

اوبو غړغړانده غږ د " ټکي کې د سیالب پر مهال ددې ځړوبي د ۀ وچـېـږي. په دغـۀ وایي چې دا ډنډ هـېـڅکله نـ

 گورگوري" صوتي نوم اخیستی دی.

ټکي څخه چې پیکاک ورته ) د چخانسور له ختیځې خوا( څو مایله وړاندې رسـېـدلی وو ټول په ۀ د سیند بستر له هغـ

ته سۀ یعنی د غز ځنگل معمولی مخ خالصی ځنگلزار وو. دلته کومه ځانگړې شیله یا خوړ نـ« د اشک ځمکه»بوټو یا 

یا مصب جوړوي. واقعیت دا دی کله چې د اوبو ۀ په برابر ډول د هموارې دښتې پرمخ تیتیږي او د سیند خولـۀ اوبـ او

یوې  دۀ اوبـ ته ننوځي «اشکان»ارې سطحې او د یا نیمروز الحاقیې ټول بهیرونه د نیمروز تقریباً په بشپړ ډول همو

 جهیل ته ورلویږي.  کوم ې کـېـږي چې څوک گومان کويپراخې دښتې پر مخ بهـېـږي او ډېر ژر په دې ډول ورک

تر  ۳۰ـې له ئد چخانسور د ختیځ لوړه ځمکه د خاش په شمالي ډډې کې په گړنگونو کې پای ته رسـېـږي چې لوړوالی 

ـې ئفیټو پورې دی. دا گړنگونه داسې ښکاري چې د لوړې سطحې په جال سوې برخې پورې اړه ولري او پیکاک  ۷۰

دشِت خواجه سیاه پوش، دشِت الر )ددې سویل لویدیځ ته نـېـږدې : شماله تر ختیځه پورې په دې ډول اخلي نومونه له

ـږي. ختیځواله سکښت شا ته غځـې –په شمالي  یوه ستنه والړه ده(، او دشِت کده، وروستنۍ یعنی دشت کده د ټولو له پاسه

د خسپاس روډ، د خار روډ او د  ستهرگند انقطاعات څۀ په دې لوړې سطحې کې دغـکه له سویلې ډډې ورته وگورې 

یادېـږي شمالي الره د هابیل تر ۀ په نامـ« داِد خداۀ دِ »ز کال( د ۱۹۰۵شور روډ. د ابراهیم آباد له کال څخه چې اوس )

ځمکې( د خاش،  «بوټيۀ د یوۀ اشک په نامـ»د )یعنې « اشک ځمکې»مقبرې پورې له سره تر پایه په نیزارونو او 

فیټو پورې وړې وړوې  ۳۰تر  ۲۰کله ناکله د  ار او خسپاس د روډونو د سترې خولې تر ها خوا پورې پرمخ تللې ده.خ

 د سیالب د پُـښـتې یا غونډۍ د الرې په اوږدو کې په سترگو کـېـږي چې د هموارې دښتې له پاسه مسلطې والړې دي.

ب راوړو شیانو له مخې په آسانۍ په نـښـه کـېـدای سي او کوالی لوړوالي اندازه چې د ماتو سویو بوټو او نورو لکه سیال

ـې د لوړو سطحو په بیخونو کې وگورو؛ او له دغو طبیعي نښو څخه په قضاوت ویالی سو چې سیالب به د ئسو نښـې 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

د اوبو ـې ئهیر کې فیټو پورې جگ سوی وي او د خپلو اوبو د تگ په ب ۳سیند له بستره د لوړې  ځمکې په بیخ کې تر 

یاد شوي سیند د خولې ورهاخو د . دغه پُښتې یا غونډۍ عمدتاً د الرې په اوږدو کې او پورته ديد تگ الرې پرېښودلې 

ـې الرې جوړې سي. په دواړو غاړو کې د پلنې ئسي پر سرونو باندې  ـېـدایهم د یوې لړۍ په توگه موجوده دي او ک

 ښیي اوۀ څ لوري ته د اوبو د بهیدلو د بهیر لږ تر لږه کومه نښه نـنیزار ځمکې مخ خالصی غځون په هیڅ خوا یا هی

په شان ځانگړی نوم ورکړو. په اتم مایل کې « خاشه یا خاشې»د خاشروډ د سیند کوم ټکي ته د  چې ډېـره به گرانه وي

ینک کې یو محتمل ټکی سته چې کـېدای سي هماغه وي. " نقشه خاراو خسپاس ښیي چې دوی نیغ په نیغه په اشک

 تشـېـږي. 

د اوسنیو راپورونو له مخې موږ کوالی سو ددې ځای دقیق منظر وگورو، خو له دې سره سره هماغسې چې پیکاک 

د  گرانه ښکاري چې د سیند د اوبوراځئ ویلي ول کله چې د اشکینک د سیالب پرېښودولو د لوړو ځایونو له نښو کښته 

 کــېــدایدي. ویالی سو چې ۀ مخکې د راپورونو په پرتلې اوس ډېـرې اوبـ هز( کال۱۹۰۴بهیر نښه تعقیب کړو ځکه له )

سي خاشروډ د چخانسور د شمال لویدیځ په یو مایلۍ او یا لږ ډېر واټن کې اشکینک ته ننوځي، او خار او خسپاس د 

ه سرچینه اخلي او پد چخانسور د شمال په یو نیم مایلۍ کې د اوبو یو کانال سره ننوځي. کې هابیل د مقبرې په ټکي 

پټي خړوبوي. )ایس. ایم. تییت.  کرنیز لوري کېۀ اشکینک کې ځغلي او د کال له ختیځې ډډې څخه اوړي او په همدغـ

 له بومي معلوماتو څخه.(

 ۀد چخانسور گرد چاپیره کلي د خاشروډ په اوبو خړوبـېـږي. دا سیمه حاصلخیزه ده او پریمانه غالت، بوسه او واښـ 

 ۀد بوټو یو ډول دی چې د آسونو لپاره ښـۀ په نامـ« اشک»ی سي. کله چې اشکین یا اشکینک ته ورسـېـږي د تولیدوال

کـېـږي. د خاشروډ کښتـنۍ برخه د جون د میاشتې تر پایه پورې وچ ۀ خوراک دی او دلته دا بوټي په پریمانه اندازه شنــ

ر سیمې را خپور سي نو تر ژمي پورې همداسې پاتې کـېـږي. ورځو سیلۍ یا توپاني باد په شدت پ ۱۲۰وي او کله چې د 

« بکــُـم»ـې ئد کلیو له څاه گانو یا د خاشروډ له سیمه ییزو ډنډونو څخه چې دوی ۀ د سیمې استوگن وگړې خپلې اوبـ

ات لومد سیند د بستر په کیندلو سره ترالسه کـېـږي. )ایس. ایم. بومي معۀ وي نو اوبـ بولي اخلي. که خاشروډ وچ

۱۹۰۴ .) 

ز کال په مني کې ۱۹۰۴ز کال په پسرلي کې او د ۱۹۰۴ – ۱۹۰۳چې د ښیي اندازه د تخم لبو او ــُـالندېنی جدول د ق

  . جدول د کلیو پر بنسټ سمبال سوی دی.يد يکرل سو

 

 بیانور 

 د چخانسور تبابه

 

 
و دوېم االندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک ټولی  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:

 برخي لوستی شی.ټوک ټولي 
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