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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
  

 ۲۰۲۱/ ۰۵/ ۰۳                                                                    جغرافیه/ بخش/بندها /یستانیس نیسیاکاد دیکاند

 

معرفی  قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی و معلومات در بارۀ آثار و ابنیهٔ تاریخی، به 

زیرساختهای اقتصادی نیز می پردازد. از آن جمله به شناختاندن بند های آبگردان و بند های برق، بنادر، فابریکه ها، فارمهای  

در این سلسله در ذیل   .بزرگ زراعتی و جنگلها، پروژه های آبیاری، مالداری، خطوط مواصالتی، معادن، منابع انرژی وغیره

 ." پرداخته می شودا بند سلمبه شناسائی بند " 

 

 در قاموس کبیر افغانستان  مروزیچرخ در ن لهیش ای «له ی هر شنمعرفی »

  

.شودیگفته م دیبوجود آ البیکه از اثر س یبآ یبه مجرا معمولا  لهیش . 

فراه عبدالصمدخان  با کار    یاست که  در زمان حکومت شاه محمودخان، توسط وال  یچرخ همان نهر  لهیش  ای  لهینهرش

   ک یجنوب قلعه   کنگ  از نزد  یلومترینهر که از ده ک  نیمحل حفرشده بود . ا  نیدهاق  لهیبوس   یمجان  یکار اجبار  ای  گاریب

بطرف شمال دورخورده واز شرق      یده قاض  یک یوبعد از نزد   شرق،ابتدا بطرف    گرفتی منشا م   رمندیبرج آس از روده

 ی ول کردی اوز نممترتج۸نهر از  نی. در آغاز عرض ادیرس یم  «یکورک لیتا به »م  افتی  یم انیکنگ  بطرف شمال جر

 دو  یگرفت که اراض بزرگ را  بخود   لهیش کی  تی ثیدر آن ح الب یس رشدنیوسراز رمندیرودخانه ه  انیبعد براثر طغ

رودحانه    کینهرکوچک به    نیدانست که چرا ا  دی. بارگرفتیرا ز  رشیمزارع ودهات مس  رفت و   دهیخود را بلع  رفط

 است. ینرا یطول وعمقش قابل کشت لومتریمتر عرضدارد وده ها ک۳۰۰وخروشان مبدل شد که امروز  عیبزرگ ووس

 

بند ُکوهک بر رودهیرمند درنزدیک خوابگاه از سوی دولت ایران اعمارشد. دربهارهمان سال رودخانه ۱۹۵۰گویند درسال  

سیستان ایران راه نداشت ، آب بسوی رود نادعلی )رود مشترک( زور آورد ودرنهر )شیله(    هیرمند سیل کرد وچون بطرف

چقر( نمود ودر آن گرداب های موحشی -ه را بیش از اندازه َغوچ)گودسرازیرشد وبا چنان شدتی بجریان افتاد که مسیر شیل
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

به وجود آورد. از آنجایی که گرداب را در سیستان »چرخ« میگویند، آن شیله معروف به »شیلۀ چرخ« شد .از آن ببعد بخش  

 .کنگ جریان یافت  رود نادعلی از رود) شیله( به سوی زمین های شیراباد ومینو وپنج ده واراضی جنوب وشرق بیشترآب 
سرازیر    سیالب بزرگی در هیرمند وشیله چرخ  ۱۹۵۶/  ۱۳۳۵در سال( ۱۹۵۱)۱۳۳۰تا آنجا که من به یاد دارم بدنبال سیالب  

شد که در اثر آن سطح وسیعي از زمین هاي مینو، شیرآباد، شوال ها، عمر آباد در نیمروز و منطقه سرگز و حاجي آباد در  

و تا هامون پوزك مناطق میان اصل چخانسور و ولسوالي كنگ به عرض بیست كیلومتر بنام    شمال پنج ده ها زیر آب رفت 

 .نیزار جزو هامون پوزك قرار گرفت 
شیله چرخ باز طغیان کرد وسیالب بزرگی آمد که میزان خساره آن كمتر از سیالب   ۱۹۶۵ش /۱۳۴۴بعد از آن در سال  

 .نبود ۱۳۳۵
سیالب بزرگ در شیله چرخ سرازیرشد كه عالوه بر منهدم ساختن قراء   ۱۹۶۹/ش    ۱۳۴۸چهارسال بعد از آن یعنی در  

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 مردم مجبور به ترك قراء و فصبات خود شدند
ملیون ها افغاني به مردم نیمروز خساره وارد ساخت. بدون شك خسارات سیستان ایراني كمتر مزارع تماماً زیر آب رفت و 

دریاچه ها ی شمال و مغرب سیستان    از جانب افغاني نبوده، دریاچه ها تماماً پر از آب و نیزار ها بهم متصل گردیدند و

یالب مذكور از تمام سیالب هاي قرن اخیر تا  بوسیله رود سر شیله به گودزره در جنوب نیمروز وصل شد. مي توان گفت س

 .روز طول كشید ۶۰آنروز بزرگتر بود مدت جریان این سیالب بیش از 
  .بود كه بیش از سه ماه بطول انجامید ۱۹۷۶ش/ ۱۳۵۶سیآلب  آخرین و دلخراش ترین سیالب شیله چرخ

رات تمام بندهاي خاكي دو طرف دریاي هیرمند این سیالب بزرگترین سیالب در اخیر ربع سوم قرن بیستم بودكه باعث خسا

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 دكاكین و باغات و مزارع بسر رسیده اهالي  

ساحه تقریباً صد هزار هكتار زمین در شمال رودهیرمند و بقدر نیم ساحه شمال در جنوب یعني دست راست شیله چرخ در  

نیز طعمۀ سیالب هاي بهاري هیرمند گردید . هامون پوزك و نیزارهاي كنگ تماماً پر شده باهامون سابوري متصل گردید 

ز طریق رود سرشیله آب اضافي هامون هیرمند به دریاچه گودزره و هامون سابوري نیز با هامون هیرمند پیوسته شد و ا

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  

 .منطقه سیستان ایراني و افغاني خسارات مالي هنگفتي ببار آورد ناممكن بود. این سیالب براي مردم
   ن نور احمد عزیزی بنیان گذارمعارفشاد روا

شعری سروده است که من آنراکاپی برداشته بودم  ( ۱۹۵۶ش)۱۳۳۵عصری نیمروز بمناسبت سیالب خانمان برانداز سال 

 : میخوانم  و اینجا آنرا یک باردیگر
  یا رب یا كه طــوفـان بـال ؟ آب هیرمند است 

 فــنا ؟ یا حوادث مي كشد مـا را در آغــوش
   ه غوغاي قیامت گشته بر پا زین زمین یا ك

 فرصت حشراست میگویي كه یا روز جـزا ؟ 
  كاین چنین هرلحظه طوفان حوادث مـیرسد
 بر سر جمعي مسلـــمان غریـب و بــیــنــوا 

  بس كه باران بـــال امسال بـاریــده بخـشم
 آب سیل ازهرطرف زدحلقه همچون اژدها 

  رب خانه هاویران و مردم روبصحرا مضط
 دیده جمعي رابود پرآب و خون زین ماجرا
  چون هجــوم لشكـر چنگیزیان دارد خروش

 ما  در بخـارا و سمــــــرقند است یا بر ملك
   ازدعاي نوح قومش غرق طوفان گشته بود
 توبه هــا داریم یا رب گــرزما هم شد خـطا
  مــدتي در اشتــیـاق آب حسرت بـــرده ایـم

 آب است ما را توبه ها  آب اگـر اینست زین 
   جوشـید آب  از زمین  آسمان میبارد و هم

 از خدا پس طلب كردیم هــردم در دعا آب 
   صد دهن باز است اشكین* را زیك آب خـطر
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 باد صبا  صدخطر باشد ز یك هامون و یك
  و اشكـیـن االمـان  *ز اتحــاد لشكر هــامـون 

 و زنـفــاق این دو هـــم ما را نگهدارد خـدا
  از سویی هیرمند و از سوي دیگر رود فـراه

 خاشرود ازسمتي و خسپاس مي جوشد جدا 
  پوده ئي *از یكطرف با شیله هاي پرخروش

 اندر بال  مي فــــــزاید بـــر ســرمــردم بال
   شیلۀ چرخ بسكه همچون چرخ ظالم طینت است 

 ي پیچد دو صد آه و نوا در خـــروش ناله م
   حصه ئي در زیر آب و قسمتي بي آب و نان 

 نهــر شاهي* خشـك و نادعلي بغرقاب فـنا
   میل ُكركي خانه ماهي و سیخ سر در تـنـور

 تخت" یك تخت است لیكن اختالفش در هوا"
 را *هیچ آبادي زخشكي نیست ابــراهیم

 هم كشته* در آب حوادث بینوا شدكریم
ــ ــــــــــــ  ـــ

 .ـاشکین،یعنی نیزار واقع میان ولسوالی کنګ واصل چخانسور جای تعلیف احشام مردم است *
 ـ هامون یعنی دریاچه پوزک واقع درشمال شرقولسوالی کنگ *

پوده ئی ،نام آبریزی است که از دشت مارگودر موسم بارانهای بهاری بردشت امیران سرازیرمیشود و گاهی بنام خشک -*

 .ه شده است رود هم نامید
 .کشیده سده است  نادعلی   زرنج واراضی جنوب خرابه بمنظور ابیاری نواحی  ی است کهنهرشاهی اسم نهر-*
 تخت، نام ناحیه است در شمال سیخسرمقابل ده دوست محمد ناروئی-*
 ابراهیم، یعنی ناحیه آبراهیم آباد -*
 کریم کشته، نام محل معروف است در شمال نهر ابراهیم آباد -*
 .در ولسوالی کنگ میباشند میل کورکی وسیخسر، دوناحیه معروف -*
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

