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 لودویک آدمک
 

 د سردارانو تر منځ د ځمکو ویش
 

 : د رود بار کانال
ـې شرحه ئبه  سسوي چې او لد سنجرانیو د سیمې ځمکې د اوسنیو سنجراني سردارانو په منځ کې په دې ډول ویش

د هرې کورنۍ شرحه ورکړل سوې ده؛ د  کې یوازې ملکیت پهکړو. ) په شرحه کې یوازې د مشرو سردارانو 
ـې د همدې کورنۍ د مشر له ئقاعدې له مخې د تحویل له کروندو څخه ورکول کـېـږي، ونډه وروڼو عاید د  انوکشر

مادِر پادشاه پورې ده او ۀ پلوه ټاکل کـېـږي.( د رود بار د کلي ځمکه د سیند په کیڼې غاړې کې له الت څخه تر قلعـ
اء خان او سردار عطاء محـمد، د د رود بار په کانال خړوبـېـږي، دا ځمکه د سردار کمال خان د زوی محـمد رض

سردار کمال خان د لمسي تر منځ په برابر ډول ویشل سوې ده چې دوی په خپله د دوه وو مشرانو زامن دي او په 
ـې جوړې کړي دي چې بیلو ورڅخه یادونه کړې ده. سردار عمر خان د ئـې هغه دوه کال گانې ئرود بار کې 

دوستانه عمل په لړ کې اجازه لري چې په رودبار کې د ۀ په درناوي د یوسردار محمـد رضاء خان ورور د اړیکو 
 . کروندې دوه تحویله قلبه ولري

سته او د دې ۀ جان بیگ پورې کوم کانال نـۀ قلعـ ترد سیند د کیڼې غاړې په اوږدو کې د مادر پادشاه له کال نیولې 
 ځای مالڅر د رود بار او چهار برجک تر منځ گډ مالڅر دی. 

 : چهار برجک کانالونه د
سبز خیم څخه نیولې ۀ د چهاربرجک ځمکې د سیند په ښۍ غاړې کې د حسین آباد د کال په مقابل لوري کې له پوز

دشت پورې چې د چیگني د کنډوالو په مقابل لوري کې راځي غځـېـدلي دي؛ دا ځمکې د سردار عطاء ۀ تر پوز
ار امام خان لمسیان دي ویشل سوي دي او ویل سوي چې دا محـمد خان او غالم حیدر خان تر منځ چې د سرد

 کړی دی ورکړي دي.ۀ ـې وادئله خور سره ۀ ځمکې سردار امام خان ته د چخانسور سردار ابراهیم چې د هغـ
د دواړو سردارانو دا ځمکې د چهار برجک په کانال خړوبـېـږي، دا کانال یو بل اساسي کانال لري چې د دواړو 

څخه د حسین آباد تر کال پورې پینځلس مایله لیری دی او همدلته دا لوی  پیلکانال له  ؛ دادی کانالسردارانو گډ 
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چهاربرجک پورې غــځـېـدلي دي؛  څنگ پر څنگ ترویشل سوی او دواړه کانالونه  نوکانال په دوه وو نورو کانالو
یند په ښۍ غاړه کې تللی دی. برنۍ کانال د سنجرانیو د سیمې تر وروستي ټکي پورې د س «غالم حیدرۀ دِ »د 

ځمکې د سردار عطاء محـمد خان دي او کوزنۍ ځمکې د سردار غالم حیدر خان دي، هغه پوله چې د دواړو 
څخه د  «دِم کهنه»سردارانو ځمکې له یو بله جال کوي یوه کرښه ده چې له شماله تر لویدیځه کښل سوې ده یعنې له 

 ه کښته.یارډ ۱۰۰۰له سینده  «میرۀ قلعـ»
 : ځمکې« بندِر کهنه»او  «بندِر نو»د 

د رود بار او د چهاربرجک د کانالونه ملکیت مو شرحه کړ، پاتې نور کانالونه چې په سنجرانیو پورې اړه لري 
کانالونه دي چې دا دواړه د کرنې وړ ځمکو یوه کوچنۍ برخه د سیند په کیڼه غاړې کې  «بندر کهنه»او  «بندِر نو»

 «افضلۀ قلعـ»څخه د تَرکون یا تَرخون په ناوې کې تر  «چهار شکلک»ک په مقابل لوري کې له د چهار برج
 «دشتۀ پوز»په چې د سیند د اوبو په سر کې  واقع دهکې  «جان بیگۀ قلعـ»پورې خړوبوي. ددې سیمې پوله په 

شمال لویدیځ په وروستي ټکي کې  دۀ هغـته نـېـږدې د سیند پرغاړه یا د  «دِک دیلې»او  ېیا په ختیځواله پای ککې 
ورور محـمد رضاء ۀ ده. دا ځمکې د سردار کمال خان له مرگ وروسته محمـد عمر خان واخیستلې حال دا چې دد

ز کال کې له دې سیمې لیدنه وکړه ددوی د ۱۸۷۲او جنرال پالک په  یټخان رود بار واخیست. جنرال گولډ سم
خان جوړه کړې وه د کارولو وړ وه او خلک په کې اوسیدل خو له دې نیټې لیدنې پرمهال هغه کال چې سردار کمال 

ۀ ـې ډېرې اوبـئه او ناوې ته سوز کال کې د سیالب له کبله په ډېر بډ ډول ورانه ۱۸۸۵وروسته دا کال په 
سو. د ۀ پورې هم وران سو او تر څو کالو پورې بیا ترمیم نـ «افضلۀ قلعـ»کانال تر  «بندر کهنه»وغورځولې. د 

ز کال په ژمي کې د کانال په شا و خوا کې د پام وړ کرونده وسوه خو د پسرلي سیالب یو ځل بیا د کانال ۱۹۰۳
سر چې د سیند په یوې لوړې او سختې غاړې کې وو وران کړ او د سیند د سیالب د اساسی بهیر اوبو په ټول 

هغه کوچنۍ کرنیزه ځمکه چې  سو:ۀ ل بیا ترمیم نــې وران کړ. دا کانائځواک سره دې خوا ته راواوښت او کانال 
ز کال کې د بندِر نو د کانال په اوبو خړوبه سوې وه. د کانالونو ۱۹۰۴ – ۱۹۰۳په دې کانال پورې اړه لري په 

ـې اړه درلوده وځنډېـدې چې ئترمیماتي چارې تر ډېره د عدم اطمینان له کبله چې د تأدیې وړ په مالیاتو پورې 
 ې الندې راسي. ـئشرحه به 

 
 : خجو ځمکېۀ اشکینک او د  ۀ د د  

یا  د اشکینک او خجو ځمکې د چهاربرجک د اساسي کانال په اوبو خړوبـېـږي. دا ځمکې یو مهال د ایدوزیو
ـې ال تر اوسه په دغو کلیو کې ژوند کوي؛ ددوی ملک شاه گل خان ئبلوڅانو په ملکیت کې وې او مشران  عیدوزیو
ز کال کې په اشکینک کې مړ سو.  په دغو ځمکو کې د سردار د کرنېزیو ځمکو ونده ۱۹۰۴په یدوزی وو عچې یو 

اشکینک له مالیاتو څخه د سردار ونډه واخیستله ۀ یدوزیو تر منځ ویشل سوې وه. شاه گل خان د دِ عد سنجرانیو او 
خجو کې سردار عطاء ۀ . په دِ یا د کورونو مالیه واخیستله« پوِل سِر خانه»حال دا چې سردار عطاء محـمد خان 

مالیات او د سردار له ونډې څخه د مالیاتو ثلث اخلي حال دا چې سردار شاه گل خان « پوِل سِر خانه» محـمد خان
 په مالیاتو کې د سردار پاتې ثلث برخه اخلي.

 
 د سنجرانیو په سیمې کې ددولت مالیات

ۀ خو دې ته ملزم ول چې خدماتي آس سپار هورکولۀ ت نـسنجراني سردارانو ددغو ځمکو په بدل کې هیڅ ډول مالیا
ـې ئتنه  ۱۵برابرول چې په هرو شپږو میاشتو کې په وار ۀ سپار ۳۰)سوار( برابر کړي. سردار عطاء محـمد خان 

ـې په هرو شپږو ئتنه  ۵ل چې وبرابرۀ د چخانسور د حاکم په خدمت کې ول. همدا شان غالم حیدر خان لس سپار
 ه وار چخانسور ته لـېـږل. سردار محـمد عمر خان په خپله په کابل کې د امیر په خدمت کې وو. میاشتو کې پ

ز کال په پسرلي کې خبر ورسید چې له دغو سردارانو څخه د اقطاعاتو دغه امتیاز اخیستل سوی ۱۹۰۳ – ۱۹۰۲د 
لت ته وسپاري؛ خو د او دوی اړ دي چې خپل حاصالت وویشي او په هماغه عادي ډول د حاصل یوه ربعه دو

کال په مني کې ورته وویل سول چې د سردار عطاء محـمد خان او غالم حیدر خان په حق کې له دې ۀ همدغـ
برابر کړي ول. خو سردار محـمد عمر خان او محـمد رضاء ۀ پرېکړې صرف نظر سوی ځکه دوی دولت ته سپار
سردار مـحـمد عمر خان او محـمد رضاء خان ددې  لري.ۀ خان باید مالیات ورکړي او د انصراف دا امتیاز نـ

ـې لرله چې ددوی د ملکیت ځمکې دې باید له مالیاتو معاف سي هڅه وکړه چې ددولت له پلوه ئترڅنگ چې ادعا 
غوښتل سوي مالیات له خپلو کروندگرو راټول کړي، خو ددوی اکثریت کروندگړو ځمکې پرېښودلې او نورو 

ـې ال فارسي سیستان ته الړل او د ئلل چې د هغوی ځمکې وکري او یو شمـېـر خو سنجرانیو سردارانو ته ورغ
هواریدو له کبله د غمنو او ۀ لوتک په شاو خوا کې استوگن سول. د سپمتبر په میاشت کې د همدې ستونزې د نـ
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ه میاشت کې ز کال د فبرورۍ پ۱۹۰۵ټکول سول. دا د ۀ وربشو پریمانه درمندونه ځای پر ځای پاتې سول او ونـ
ـې راټوله ئوویشل او د دولت عادي یوه ربعه برخه ـې سره ئبندر ته الړ او حاصالت  ،فتح حاکمۀ ول چې د قلعـ

  کړه.

 

 

 ي. هغه اقدامات چې د سردارانو له پلوه تر الس الندې نیول کـېـږ
د کروندې د نظم ترڅنگ د کانال  ـبئناالندیني اقدامات معموالً د هر سردار له پلوه تر الس الندې نـېـول کـېـږي. 

ـب اجازه لري چې د بیغم یا تحویل له کروندو څخه دوه قلبې ځمکه ئچارې او د کانال ترمیمات پر مخ وړي. نا
ـب څخه ئـب تر الس الندې کار کوي او له نائد نا  آبمیرورکوي. ۀ ولري او سردار ته د حاصل کومه ونډه نـ

 ـب لري. ئـې ترالسه کوي. هرسردار ځانته خپل نائنیمایي هغه غالت اخلي چې د هرې قلبې له بزگرانو څخه 
ـې ئهغه څوک دی چې له بزگرانو څخه د ترالسه سویو حاصالتو د اندازې شمـېـر څاري او سردار ته  ناظر

 سره په اړیکه کې دی.  تحویلدارویش په ځای کې څارنه ده. ناظر له  ددنده د غالتو د حاصل د ناظر    ورسپاري.
له هرې قلبې څخه د ترالسه سوي حاصل اندازه د حاصل د ویش پر مهال د ویش په ځای کې ځای پر ځای  میرزا
 لیکلي.

ف» ف)دا باید « مـَـشر  هغه څوک دی چې د سردار لپاره « ژ –وي چې په عربي کې د څارونکي په معنی ده  ُمشر 
تر هغو څاري او ساتي چې حاصل تر ناظر پورې ورسـېـږي. دا څارونکی د  کروندې د کرنې د پخـېـدلو له مهاله

ۀ سردار د سپرو له منځه توظیف کـېـږي. ددې ځای مشرف د ظلم او تعدی  هغه امکان او اختیار په الس کې نـ
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ي ځکه دا ځمکې چې د سردار له پلوه کنترول کـېـږي کوچنۍ دي او د ـې لرئلري چې د فارسي سیستان مشرف 
 سردار نفوذ هر چیرې محسوس دی. 

ـې د کانال چارې او د کانال د ترمیماتو پرمخ بیول دی. له هرې ئتر الس الندې کار کوي او دنده  ـبئمیرآب د نا
ـې خپلو منځو کې ئي د میرآب ده، دوی ـې ترالسه کوي نیمایئـب ئقلبې څخه د غالتو د حاصل هغه برخه چې نا

/ پکار/ پکر»ویل کـېـږي، په ندرت د  میرآببرابر ویشي. )په دغو کانالونو کې د اوبو د ویش مسؤول ته معموالً 
 نوم هم ورته کاروي.(« 1پاکر

 ساتنه کوي. ـب تر الس الندې کار کوي او د کانال په څانگو یا ویالو کې د راغلو اوبو د ویش د لړۍئد نا کوټوال
دا هغه څوک دی چې د درمند پر سر د حاصل د اندازه کولو دنده ترسره کوي. قیل د ترازو او گردان د : قیل گردان

 له هرې قبلې څخه تر السه کوي. « کرو»گرځولو په معنی ده. قیل گردان پینځه منه 
 د کرنې لپاره د ځمکو ویش

. له دې چې سنجراني سردارانو دغه له او اوبو د ویش سیستمد کانال په څانگو یا ویالو کې د کرنیزې ځمکې 
ـې په واک کې درلودلې، نو دوی د خپلو ئمالیاتو معاف ځمکې په واک کې لرلې، په بلې وینا تر دا نیږدو وختونو 

ـب ته ورسپاري ئبلل کـېـدل، خو دوی د کار و بار ټولې چارې خپل استازي او مأمور نا« کد خدای کالن»کروندو 
ـې کوي. دوی په خپلو منځو کې د « ئکد خدا»نده شرحه کړه او هماغه دنده پرمخ بیایي چې دۀ پورته مو د هغــچې 

، له دې چې دلته د افغان او فارسي سیستان د دلتا گانو په پرتلې د ـب له الرې ځمکې د کرهڼي لپاره ویشيئنا
 ي نو دا ټکي به په مفصل ډول تشریح کړو. پورې ټکي لرۀ تنظیم چارې د توپیر په زړ -کروندو د دودیز 

د سنجرانیو په سیمې کې هر کانال ځانته د اوبو لگولو څانگې یا ویالې لري نو د کرنې وړ هره جال ټوټه او څانگې 
 ـې د کروندگرو تر منځ د پـټـیو پر بنسټ ویشل سوي دي.ئ

 
 جفت گاو او کدخدا ُکرد بزگر ،بادار کشتگر

په راتلونکي پاراگراف کې شرحه کړو چې د کانال په هرې څانگې کې د کروندگرو شمـېـر تر موږ به هغه دلیل 
ممکنه حده پورې برابر وساتل سي خو د ځمکو حیاتي احتیاجات ددې المل گرځي چې دا شمـېـره یو لږ څه توپیر 

 بزگروي. د هر  بزگرانپورې  ۱۲تر  ۸ومومي؛ د عامې قاعدې پر بنسټ د هر کانال په هرې څانگې کې له 
یادېـږي؛ معموالً څلور ۀ په نامـ« جوړې»یا « جفت گاو»یادېـږي او د هرې قلبې کرونده د ۀ په نامـ قلبېکرونده د 

هر کال په  کانال سردارتنه بزگران په یوې قلبې کې کار کوي خو ځینې کلونه دا ډله دوه یا درې تنه کـېـږي؛ د 
گیاهو او خاشاکو د کانال کې د کار کولو لپاره، له ځمکو څخه د ۀ ه یوخپله پریکړه کوي چې څومره کسان به پ

پاکولو لپاره مناسب وي. موږ په دې شرحه کې د هرې قلبې لپاره څلور تنه بزگران انگیرلي دي. خو په دې ټکي 
مـېـر په هکله باید په څرگنده پوه سو چې د سنجرانیو په ځمکو کې په هر کانال کې د هرې قلبې لپاره د بزگرانو د ش

 ـې معموالً دوه، درې یا څلور تنه وي. ئهر کال پرېـکړه کـېـږي او شمـېـر 
ژ( له پلوه تنظیم کـېـږي. کانال په څانگو ویشل  -)میر کدخداد هر بزگر لپاره د تخم اندازه چې باید وکرل سي د 

څخه ۀ تناسب ټاکل کـېـږي، او له هر یوېـر په کـېـږي او هرې څانگې ته د اوبو د ورکولو اندازه د بزگرانو د شمـ
 هیله ځي چې په عین اندازه تخم وکري او یا هم د ټاکل سوې ځمکې په اندازې تخم وکري.

 
 : د کانال د اوبو ویش

د کانال څانگو ته د اوبو ویش په ډېرې علمي طریقې د کوچنیو بندونو له لوري ترسره کـېـږي او په دې توگه هرې 
ځایه چې څو څانگې ۀ ورخوشې کـېـږي. له هغـۀ ه څانگې کې د بزگرانو د شمـېـر په تناسب اوبـڅانگې ته د کانال پ

ددغو اوب ویش ځایونو په ویش ځای وایي.  -ژ( یا اوب  –آب بخش  –د )او بخش ته ۀ هغـاخلي ۀ خپلې اوبـ
ویش په ډډو کې د  -ي بوریا اچول سوي دي؛ د اوبزبسترونو کې او هم د څانگې د سر په اړخونو کې د شین غ

و میخونو ټینگ سوي دي، د کلي ترکاڼ یا نجار د شین غزي د ونې یوه ټوټه په نشین غزو بوریاگانې په لویو لرگی
د مخې د دړې یا تختې کار اخلي.  ورڅخه ویش –مستطیل ډول پریک کوي چې د یوې دړې کار ورکوي او اوب 

خوشې کـېـږي نو یوه اوږده دړه د ټولو لپاره ۀ و ځای اوبـیا له دوه وو پورته څنگ پر څنگ څانگو ته ی ۲که 
دړه کښته یا پورته کوي نو  د ټولو لپاره د اوب ویش یوه دړه سي په دې توگه که د اوبو په سر کېچې جوړوي 

 خوشې کړي.ۀ کوالی سي یوې یا بلې ته یا دواړو ته د اوب ویش په سر کې اوبـ
په یوې اندازې الړې سي. د ۀ اتل کـېـږي چې د دړې له سره ټولو کانالونو ته اوبـدا دړه تل د اوبو په عیناً ژورتیا س

  هرې څانگې د اوبولو لگولو ظرفیت د دړې د پلنوالي د بدلون له مخې بدلـېـږي. 

                                                           
1
 - Pakar 
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خبرېـږي خو دوی د اوبو د اوبولگو په ظرفیت پوهـېـږي ۀ څرگنده ده چې بزگران د اوبو د حجم په اندازې هیڅ نـ
دې کبله دوی د اوب ویش د دړې اوږدوالی تعدیلوي چې د څانگو د اوبو لگولو ظرفیت په ټولو څانگو کې په نو له 

 یوه اندازه وي. 
کدخدا یا میر له ترکاڼ سره مل د کلي د اوب ویش د دړې اوږدوالی په آزمایښتي یا امتحاني ډول تر السه کـېـږي؛ 

ږدوالی ورته ټاکي چې ددوی په باور په هرې څانگې کې د بزگرانو ځي او د دړې د اوږد والي میچ اخلي او هغه او
له تناسب سره سمون ولري او د اوبو د څانگې اوږدوالی او د خړوبه کـېـدونکې ځمکې لوړ والی او په  شمــېــرد 

یا ۀ ه د یوکانال کې د اوبو د برابرولو په تناسب په پام کې نـېـول کـېـږي. د یوې شدیدې قاعدې له مخې هر بزگر ت
دوه وو )ناخونونو( یعنې نوکانو په اندازې د اوبو د لرلو حق ورکړل سوی دی. )ویل سوي چې د چهار برجک د 

، ټاکل سوې دي د نورو د اوبو د ونډې په پرتلېۀ ته یو نیم چنده   اوبـ «ِده غالم حیدر خان»ې څانگ ېکانال اوږد
 ورسـېـږي.(ۀ وهي چې په دې سره کروندو ته متعادلې اوبـ اوږد مزل راځي او واټن څخهۀ له اوږدۀ اوبـ ځکع

که د کانال په څانگې کې د اوبو د بهیر په هکله کوم شک پیدا سي او ځمکه د بلې څانگې له پلوه په یوه ورځ کې 
وي او اوب ویش بدلون ته اړتیا لري ۀ سره پرتله کوي چې وگوري سمه ده که نه. که سمه نـله خړوبـېـږي نو دا 

په پام کې نیول کـېـږي یعنی هموغمره ځمکه چې باید  ې له مخېدد قاع لنگر دې باید ترسره سي. کرنیزه ځمکه چ
 په یوه ورځ کې په یوې قلبې کې کښت سي.

په مدام ډول روانې وې، ۀ چې په ټولو کې اوبـ دي ټول کانالونه تر هغه ځایه چې ممکنه ده په دې ډول جوړ سوي
دې ممکنه ده چې په سیند کې موجود کانالونه د سیند له څانگو را جال کـېـږي ځکه دوی په او دا په عام ډول په 

د سیند د اوبو مخې ته معموالً د کانال په بندولو سره   ۀخپله له طبیعي ځمکو څخه راځي او په دې ډول د سیند د یو
ه غیر عادي ډول ټیټه سي بیا هم ورته د که د سیند د اوبو سطحه پ برابرېـږي.ۀ اوبـاوبو بند جوړوي او په دې سره 

ډکوونکې څانگه د ۀ ځای کې جوړوي چې د کانال اوبـۀ سیند په بله غاړه کې اوب ویش یا حتی د اوبو بند په هغـ
ز کال کې د جوالی له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې پورې د هلمند د سیند ټولې ۱۹۰۲سیند، ورڅخه اوړي. ) په 

ـې ورته د اوبو بند جوړ کړی وو او په ئال له پلوه راوگرځول سوې ځکه د کانال په سر کې د رود بار د کانۀ اوبـ
 .(نور سیند وچ سودې سره د اوبو له بنده کښته 

ـې د څانگو په نوبتي بندولو ئکانال ته د کوم دلیل پر بنسټ ډېره ځمکه وټاکل سي نو د اوبولگولو ظرفیت ۀ که یو
 لږ پـېـښـېـږي.  سره ترسره کـېـږي خو دا ډېـر

د بزگرانو په منځ کې د اوبو برابرول په نوبتي ډول یا په وار دي؛ هر بزگر معموال د دوه وو ورځو او دوه وو شپو 
 ترالسه کوي. ۀ لپاره اوبـ

دنده ده ۀ بلل کـېـږي ورسپارل کـېـږي او دد کوټوالکم اهمیته سړي ته چې ۀ په کانال کې د اوبو د بندونو څارنه یو
 وي وهلی. ۀ د اوبو له بندونو ساتنه وکړي او وگوري چې چا په کې الس نـچې 

د سیند په اوږدو کې نور کانالونه کټ مټ په همدې ډول کار کوي. د ویش دا سیستم په اغیزناک ډول کار کوي او 
د اوب ویش  ـې همداسېئنیولې د کمال خان تر بندره لیدلي دي ټول « خانشینۀ کو»ټول هغه کانالونه چې موږ له 

بندونه لري؛ او ویل سوي چې ان تر کندهاره د سیند پر غاړو کانالونه په همدې ډول کار کوي. )د کمال خان د بند 
دوست ۀ فتح کانال، میرآباد کانال، دِ ۀ ډک ډیله کانال، قلعـ: په شمال کې دغه کانالونه هم په همدې ډول کار کوي

 کانال.(محـمد کانال او د ِده میرک یا سبز غاړي 
هغه خلک چې په دغو کانالونو کې ددې سیستم پر بنسټ کار کوي دلیل راوړي چې په کانال کې د اوبو له سطحې 

په یوې اوږدې تړانگې کې دي؛  چې څخه کرنیزه ځمکه نسبتاً لوړه ده او هغه کروندې د کانال په اوبو خړوبـېـږي
اوبو پیلول او درول هم ډېر وخت نیسي او په دې سره به ورونو پر بنسټ دود سي نو د که دویش سیستم د نوبتي دَ 

ه کښت څخه حذف سوي دي. دا ټکی لډېر وخت له السه ورکړل سي. په اوسني سیستم کې د لوړې سطحې ځمکې 
دوی په خپله د چگای  ځکهډول پیچلی سیستم چې دغو بلوڅانو په کار غورځولی دی  اپورې دی چې دۀ ډېر په زړ

 کاله مخکې استوگن سوي دي.  ۱۰۰راغلي دي او دلته د بزگرو په ډول یوازې  څخهاو غرونو  له لم یزرع غونډیو
 

 : د کانال ساتل او ترمیم
تنگي یا د هلمند د سیند په ناوې کې واقع ده چې ډېره تنگه ده؛ له همدې کبله ده چې ۀ په یو ،د سنجرانیو سیمه

 گې کې کرونده کوي. دي او د ځمکې په یوې تنگې تړانۀ ـې اوږدئکانالونه 
کانالونه ته په ساده ډول د آزمایښتي یا مؤقتي بندونو او نښو پر بنسټ د اړتیا له مخې راگرځول ۀ د سیند اوبـ

ي چې ورته کـېـږدوی اړ  نوکـېـږي؛ دا یوه عامه قاعده ده چې په مجردې چې په سیند کې د اوبو سطحه ټیټه سي 
فصل کې د جون د میاشتې په پای کې کـېـږي ترڅو ډاډمن سي چې د ۀ تاود دا کار د کال په بندونه جوړ کړي؛نور 
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ز کال کې د سپتمبر تر میاشتې اړتیا پیښه ۱۹۰۳ولري. دغسې کار ته په ۀ مني د حاصالتو د رسولو لپاره کافي اوبـ
پیاوړي وي نو ز کال کې کانالونه د کلنیو خټو او خاورو د پاکولو لپاره وتړل سول. که سیالبونه ۱۹۰۴سوه؛ په 

کانالونه هرو مرو په خټو بندیږي او یا له سربند څخه پریک کـېـږي او هر څومره ژر چې د غمنو او وربشو له 
 ډماموبارانونه، سیند ته د راغورځـېـدونکو حاصل څخه خالص سي هماغومره ژر باید ورته پاملرنه وسي. 

ونو کې د درندو بارانونو له کبله د سیند سیالبونه او په غیر عادي کل په ژمي کې راځي له الرې« آبگیرونو»
 کـېـدای سي ال وختي د نوامبر په میاشت کې راسي؛ دا سیالبونه عموماً د دسمبر د میاشتې په پای کې راځي. 

نو بزگران باید ځانونه سمبال کړي چې  که په سیند کې د اوبو سطحه دومره لوړه سي چې د کال سربند ویجاړ کړي
یو حاصالتو د سي کوالی د تخم د کرلو او د پسرلنۀ کړي نو دوی به ونـۀ کړي که داسې ونـ ېرته جوړبی ۍویجاړ

 لري. وۀ رسولو لپاره اوبـ
ــې ئپه سیستان کې د کالونو سربندونه ټینگ دي او کله چې د کمال خان بند جوړ سو نو د اوبو پریمانه اندازه 

 دی.ۀ والی د کرنیزو ځمکو د هکتار په تناسب له حده زیات نـتضمین کړه. ځمکې پراخې دي خو د کانال اوږد
 

 : په پسرلي کې د تخمونو کرل
 تلې یا )منظور د دی چې د غنمو تخم شیندل دې له دوبني یا خزاني اعتدالینۀ د هلمند ددرې په دې برخې کې دود نـ

په سیستان کې تخم شیندل په  پیل سي حال دا چې وروسته د نوې میاشتې په لومړۍ کې ژ( -میزان میاشت ده 
 یوه اونۍ یا لس ورځې مخکې پیل کـېـږي. ۀ اعتدالین کې او ان له هغـ

 هندي سیرو( ۴۰تر  ۳۰)من کرو( )له  ۱۲تر  ۹و د تخم شیندنه پر هر هکتار باندې له مله مهالنۍ مخکې د غن
هندي سیرو پورې( د  ۶۰تر  ۵۰)له کرو من  ۱۸تر  ۱۵تخم شیندل کـېـږي حال دا چې له مهالنۍ وروسته له  پورې

 غنمو تخم شیندل کـېـږي. په کم حاصلو ځمکو کې ال ډېر تخم شیندل کـېـږي. 
کوي چې له قلبې او د تخم له شیندلو وروسته ۀ تخم چې وشیندل سو ماله ورباندې کـېـږي؛ تخم شیندونکي داسې نـ

 جویې جوړې کړي. 
خم شیندل ال وختي بشـپـړېـږي؛ د غنمو د تخمونو شیندنه تر دوه وو په دې دره کې د سیستان د دلتا په پرتلې ت

ً د جنورۍ تر  پورې میاشتو یا د دسمبر تر لسمې دوام کوي، او د وربشو د تخم شیندنه یوه میاشت وروسته تقریبا
 لسمې دوام کوي. 

 د وربشو د کښت ځمکه د غنمو د ټول کښت یو په پینځمه ده.
 

 بیانور 
 

 شودیارې ځمکې 
 
 

او دوېم الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه :یادونه
 برخي لوستی شی.ټوک ټولي 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?20

