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والیت نوم وو چې په ډېـرې خوارۍ د کندهار د والیت ۀ گرشک د افغانستان د یو: ۶۴ – ۳۴،  ۳۱ – ۴۸: گرشک
بیا د ونومول سو. ۀ کلونو کې یو ځل بیا د هلمند د والیت په نامـ ۱۹۶۴ – ۱۹۶۳له لویدیځې برخې جوړ سو او په 

و ۀ د گرشک په نامـ ـې بنسټ ایښودل سوی ووئ مخکېکاله  ۶۰چې تر ټولو لوی ترینه ښارهلمند د سیند پر غاړو 
ورانیو او  له کلونو په اوږدو کې گرشک د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې یو متروک او ۱۹۶۰د  .نومول سو

بیا د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې ورته پراخ پرمختگ ورکړ سو او په معاصر ډول  چې کنډوالو ډک ځای وو
ل( کال کې د بُغرا پر کانال باندې له کار کولو ۱۳۱۶ز )۱۹۳۷یقت کې ددې سیمې بیا رغاونه په جوړ سو. په حق

د هلمند او ارغنداب په َدرو کې  ز کال کې دوه وو امریکایي کمپنیو موریسن او نادسن۱۹۴۶وروسته پیل سوه او په 
کي د بند جوړول او هایدرولیکي د ودانولو یا د ساختماني پروژې قرار داد تر السه کړ. دې پروژې کې د کج

فیټو لوړ والی  ۳۰۰مایلۍ کې واقع دی. دا بند د  ۶۰ټیشن جوړول هم شامل ول چې د گرشک د ختیځ په س بریښنا
کلونو په لومړیو کې د بریښنا د  ۱۹۶۰فیټه دی. د  ۱۳۰۰ـې ئفیټو ارتوالی لري او د بستر پراخوالی  ۹۰۰او د 

سلو شل زرو( کیلوواټ ساعاتو ظرفیت درلود. بله پروژ د بُغرا د کانال پروژه وه )یو ۱۲۰۰۰۰سټیشن د ۀ تولید دغـ
ز کال کې د نادعلي، مارجې او َشمالن د کرنیزو سیمو د خړوبولو په موخه بشپړه سوې وه. همدا ۱۹۵۰چې په 

معاصرو  کانال کې د هایدرولیکي بریښنا یو کوچنی سټیشن هم سته. د گرشک د والیت لپاره دۀ شان په دغـ
 . " هلمند": معلوماتو لپاره وگورئ
 : الندې ډول تشریح سوی وو په ز کال کې۱۹۱۲د گرشک ښارگوټی په 

 ۳۲۹مایله او )د فراه له الرې( له هرات  ۷۸له کندهاره  فیټه. د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې ۲۸۸۱: لوړوالی
په ډېـر گوډ مات  حصار" د گرشک : ز کال( شرحه په دې ډول ده۱۸۹۳. د ییت د )حصار دی ړوز مایله لیرې یو

یا د دیوالونو په « شیره گانې»او په ډېر بد ډول مرمت سوي او ي ـې نرئاو وران ویجاړ حالت کې ده، دیوالونه 
دی او تر دې دمه ـې وچ ئـې په بشپړل ډول ویجاړ سوي، کیڅ یا خندق ئبیخونو کې گردچاپیره دیوالي مورچلونه 

د مورچلونو دیوالونه یا خاکریزونه او بُرجونه داسې له یوې مخې  چې ښکاري بیخي په خاورو ډک سوی دی.
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د هگۍ د پوستکي په « 1محصنه زوایا»حصار د دیوالونو سرونه ته ختل ناشوني دي او د  وران ویجاړ دي چې
ـې یعنې اساسي یا د ئسوې ښکاري او دوه نورې  شان نرۍ دي. لویدیځه یا د هرات دروازه ال تر اوسه جوړه

ـې ئـې یو بله کوچنۍ دواړه یو بل ته نـېـږدي د حصار په ختیځ کې دي په بله وینا مخه ئکندهار دروازه او شمال ته 
سته او ۀ سیند ته ده او د هرات تر دروازې الندې یو کوچنی بازار هم ورسره دی. په حصار کې کوم گارنیزیون نـ

څلورو »له د خاصه دارانو  د گرشک گارنیزیون دا مهالیوازې د پُشت روډ د حاکم استوگنځی دی.  دا ځای
ځواک یوې ډلې څخه جوړ دی. همدا شان په گرشک ۀ سرتیرو او د کابلي سپار ۴۰۰یعنی « ټولیو»یا « بیرقونو

ره گانو پر ضد له خپل نوبتي ، دا ځواک د هزاکې د صحرایي توپخانې یوه بطریه چې شپـږ )ایس. بي( توپونه لري
ـم ئخدمت څخه بیرته گرشک ته راغلی دی. د گرشک حاکم وړاندیز کړی چې د توپچي ځواک دا بطریه دې د دا

  لپاره په گرشک کې پاتې سي او دا غوښتنه امیر ته راجع سوې ده.
ښۍ غاړه باندې واقع دی،  مایله پورته د سیند پر همدغه غاړه یعنې د اوسني حصار په شان پر ۲زوړ گرشک چې 

ژ( له پلوه له  –وخت د نادر )افشار ۀ په شان پر یو« ژ –بُست »بیست ۀ تأریخ کې ویل سوي چې دا ځای د قلعـ
له د نادر یادېـږي هغه هم ۀ په نامـ« شهِر کهنه»، او هغه حصار چې په زمینداور کې وو او اوس د منځه یوړل سو
ـې باالخره د سیند د اوبو یاغي څپو ئویجاړ سو، او پاتې شونې  ۀمارش کاو ـېئپر لور کندهار د پلوه کله چې 

، چې ورپسې دا اوسنۍ استحکامي کال ودانه سوه او ویل سوي چې سردار کهندل خان له سره جوړه کړله. ېونړول
شک ه توده، نمجنه او غیر صحي ده. امیر فرمان ورکړی چې د گرډېـرخو دا هم ورسره ویل سوي چې دا کال 

َمونډه غالت زیرمه ساتل سوي وي." د گرشک د حصار په هکله الندني معلومات په  ۶۰۰۰۰حصار کې دې تل 
 : ز کال کې له یوې بومي سرچینې څخه تر السه سوي دي۱۹۰۰

دا حصار د هلمند د سیند له ښۍ غاړې څخه دوه نیم مایله لیرې واقع دی. د حصار سویلي دیوال په : موقعیت – ۱
 فیټو پورې لوړ دی. ۱۵تر  ۱۰یوې کمې ځمکنۍ برجستگۍ ډډه لگوي چې له دښتې څخه له 

 -متر ۲۷۴یټه )ف ۹۰۰ـې ئحصار څلورڅنډیز یا مربعوي بڼه لري چې د هرې ضلعې اوږدوالی : بڼه یا شکل – ۲
 ژ( دی.

 ژ( –متره پلن  ۶متره ژور او  ۳فیټه پلن دی ) ۲۰فیټه ژور او  ۱۰: کیڅ یا خندق – ۳
 فیټه دي.  ۱۵فیټه او په بیخ کې  ۵. د دیوالونو پریړوالی په سر کې يفیټه لوړ د ۴۵دیوالونه : دیوالونه – ۴
ـلدک په شان، وگورئ بَـلدک د گزیتر د کندهار د حصار دوه محصنه زاویې لري ) کټ مټ د بَ : محصنه زوایا – ۵

 والیت په ټوک کې(، هره زاویه پر هرې یوې دروازې باندې جناحي گوټ جوړوي. 
ردیف کې ترتیب سوي دي. دغو ۀ تیرکښونه لري چې په یو ۱۲۰۰ویل کـېـږي چې حصار : تیر کښونه – ۶

 ونو له الرې د پوړیو یا زینو له الرې ورکښته کـېـږي.تیرکښونو ته د گارنیزیون سرتیري د خپلو بارکونو د بام
 هغه سرتیري چې دغو تیرکښونو ته راکښته کـېـږي د باندې شاو خوا سیمه د شپږو مایلو تر واټن پورې کتالی سي. 

ـې د سویلي ئمخ په مرکز کې او بله یوه  يحصار دوې دروازې لري، یوه دروازه د حصار د شمال: دروازې – ۷
ـې پرمخونو میخ ئانچه پرېـړې دي او اوسپنینې صفحې  ۶مرکز کې واقع ده. دا د لرگیو دروازې دي چې مخ په 

سوي دي. دروازې دننه خواته خالصـېـږي او ځنځیرونو او میلونو یا داسې میخونو باندې ټینگې سوې دي چې هر 
 ټه پلنوالی یا عرض لري. فی ۱۰ـې د انسان د مړوند په اندازې پریړوالی لري. دروازې تقریباً ئیو 
زو مخو ته د پخو خښتو پلونه اددغو دروازو مقابل لوري ته کیڅونه یا خندقونه کیندل سوي دي او د درو: پلونه – ۸

 مرمت کې ساتل سوي دي. ۀ ، ټینگ دي او په ښـفیټه پلنوالی لري ۱۰جوړ سوي دي. دا پلونه 
ۀ ې دننه ننوځي. دا په الس کیندل سوی کانال د هلمند له سینده اوبـکانال له الرۀ د یوۀ اوبـ حصار ته: ۀاوبــ – ۹

فیټه ژور دی. دا کانال حصار ته د اوبو رسولو یوازینۍ سرچینه ده او  ۳فیته ارت او  ۵حصار ته رسوي. دا کانال 
    هم د خندقونو د ډکولو یوازینۍ وسیله ده. 

کال د اړتیاوو زیرمه ۀ گودام دی چې د یو ود حصار په سویل خیتځ گوټ کې له خامو خښتو جوړ ی: تدارکات – ۱۰
په کې پرته ده، او دا گودام اوس له سره بیا جوړ سوی دی. د حصار د چم گاونډ په شاوخواوو کې د اړتیاوړ توکو 

 راټولیدای سي.  َمونډه غالت د یوې اونۍ په ترڅ کې په آسانۍ ۲۰۰۰کثرت سته او 
کور چې له پخو خښتو ۀ ددۀ. ز کال کې د حصار بولندوی شیرعلیخان نومـېـد۱۹۰۰په : قوماندان -بولندوی – ۱۱

ـې ختیځ خوا ته ده. اکثریت ئـې یوازې یوه دروازه لري چې مخه ئجوړ دی د حصار په مرکز کې واقع دی او کور 
 دي.ۀ انــې پښتئـې ُدرانیان دي او ټول ئصاحب منصبان 

آسونو لپاره ظرفیت لري له خامو خښتو جوړ دي چې  ۳۰۰بارکونه او غوجلونه چې د : باَرکونه او غوجلونه  - ۱۲
 عادي پرېـړوالی لري او د حصار د دیوالونو مخې ته والړ دي.  

                                                           
1
  -  :bastion  حصار کې سنگر یا داسې ودانیز جوړښت ته وایي چې د استحکاماتو له دیوال څخه پردې دباندې ټینگ ورجست ۀ : په یو

نو کې موقعیت لري. او د دښمن د اور پر وړاندې د خپل ترڅنگ یا برجسته کـېـږي او معموالً د زاویې په شکل وي چې د حصار په گوټو
 د مورچلونو او دیوال تحفظ کوالی سي. په بله وینا د حصار باندنۍ ټینگې ډډې. ژ 
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کـېـږي. د ـې په باروتو باندې ډک ئمهمات دي او ددوی نیمایي او مرمۍ  ۳۰۰حصار کې د توپ : مهمات – ۱۳
ز ۱۹۰۰کې دی. )دا شمـېـر ښایي له  ۴۲په  ۱۵انچه په  ۱۲صندوقه دي او هر صندوق  ۲۰کوچینو وسلو مهمات 

 کال راوروسته د پام وړ ډیړ سوی وي.(
 تنه دی.  ۳۵۰د بازار د وگړو شمـېـر د اټکل له مخې : بازار

ې گرشک دې باید یو پیاوړی ځای په پام کې د ملکي وگړو او همدا شان گارنیزیون ته په کتلو باید وویل سي چ
ځای ته ۀ ز کال کې د ییت له کتلو وروسته چې دغـ۱۸۹۳ونیول سي او دا امکان هم سته چې دا ځای دې په 

 پیاوړی سوی وي.  ډېـرورغلی وو، ال 
ه او پونډه توپون ۱۸ز کال کې گرشک د جنرال سیل تر بولنې الندې د یوې مفرزې په مرستې چې دوه ۱۸۳۹په 

پونده هویتزر توپ،  ۲۴پونده توپونه او یو  ۹دوه پینځه نیم انچه هاوان، د اوښانو له یوې بطریې چې څلور میله 
سو ۀ دوی سره کوم مخالفت ونـ ۀ.ـې د پلي ځواک ول، لرل ونیوئتنه  ۱۰۰۰تنه سرتیرې چې له هغوی څخه  ۱۷۰۰
آسونو څخه جوړ وو دلته پاتې سول. وروسته ثابته سوه  ۲۰۰غنډ گارنیزیون چې له بومي پلیو سرتیرو او ۀ او د یو
سرتیري له  ۴۰غنډ خپل ۀ ځای د آگست او سپتمبر په میاشتو کې ډېر غیر صحي حالت درلود او دلته یوۀ چې دغـ

  .ووځيـې ناروغه سول او اړ سول چې له دې ځایه ئتنو  ۵۰۰تر  ۴۰۰السه ورکړل او له 
ول؛ جگړن راولسن د گرشک ۀ رشک د اهمیت په هکله له یو بل سره موافق نـد گناټ  جگړن راولسن او جنرال

ز کال د نوامبر په میاشت کې بلوا را ۱۸۴۱د  حصار د هرات د سړک په اوږدو کې یوه مهمه پوسته گڼله. کله چې
ه د گرشک مهال هرات زموږ ]برتانویانو[ پر وړاندې خاصمانه دریځ درلود، نو له دې کبلۀ پورته سوه نو پر دغـ

یوازې ۀ ساتل ځانگړی اهمیت درلود، له دې منظره، جگړن راولسن چې هغه مهال د کندهار پولیتیکل ایجنټ وو، نـ
کړي چې د حصار د ساتنې مسؤولیت ورپه غاړه وو بلکه دې ته ۀ دې ته لیواله وو چې د هلمند   غنډ له السه ورنـ

تقویتي ځواک ورولـېـږي. له بل لوري جنرال نات چې د  لیواله وو چې د کندهار له گارنیزیون څخه ورتههم 
یو کاذب موقعیت دی او تر دې ورهاخوا،  په داسې روانو حاالتو کې گرشک د حصار ساتل او هلته پاتې کـېـدل

مخکې له دې چې د سیمې حاالت په عام ډول له گډوډیو سره ۀ غیر عملي هم دی؛ پر دې بنسټ جنرال نات فکر کاو
صورت کې د ۀ او په دغـۀ کندهار ته د گرشک له حصاره د غنډ او د توپونو په راایستلو ټینگار کاو مخامخ سي نو

. په دغسې یوې حساسي موقع کې جگړن راولسن پریکړه وکړه چې بریښـېـدلهغوی شاته تگ یا رایستل ناممکن 
د  جگړن راولسن، محـمد قلیخان حـمد قلي خان گرشک ته ولـېـږي او د حکومتي چارو مسؤولیت پر غاړه واخلي.مـ

تنو توپکوالو د یوې ډلې په  ۲۰۰تر فرمان الندې د ۀ ـې ددئبارکزیو د آسونو له یوې کوچنۍ ډلې سره چې تر څنگ 
عالي ۀ د یوۀ ـې د بـَـلـَونټ سینگهـ په نامـئ، پنجابیان او هندیان ول او بولنه یا قومانده «بلوڅان»ملتیا چې سندي 

کوچنی گارنیزیون ته څو دانې توپونه چې افغان حکومت ۀ دغـۀ. الس کې وه گرشک ته ولـېـږهندي سرتیري په 
ز کال د ۱۸۴۲ز کال د نوامبر له میاشتې بیا د ۱۸۴۱ورته چمتو کړي ول وکوالی سول گرشک په بریالیتوب د 

ـې ئچې گرد چاپیره  بیا هم وساتي سختو ورځو پر مهال د او  له دغو ټول اړو دوړ سره سرهآگست تر میاشتې 
کله به پر حصار باندې بریدونه ول او کله به حصار جنگیالي هم ول،  مخالف دراني وسلوال ۱۵۰۰۰یا  ۱۰۰۰۰

کالبند یا محاصره وو او له کندهار سره به مواصالتي الرې قطع سوې او په نورو وختونو کې به بیا دا وسلوال د 
ـل ول. له گرشک څخه دفاع په داسې حاالتو کې گران کار وو، او جنرال له لښکر سره د جگړې په ډگر کې ښکـې

ي او له کندهاره را سچې خوراکي مواد او مهمات ورته چمتو  ول بل گران کار د گارنیزیون په پښو درول
رسـېـدلي فرامین پلي کړي، دا ټول سخت سخت کارونه ول او دا دجگړې د مهال عالی ترینه کار وو چې تر سره 

ـې یعنی محمـد قلیخان او بلوت سینگهـ ته عالی ترینه تحسینات ورځي. په یوې زماني مقطع کې ئته ۀ رتابـسو او مش
ـې ورباندې وکړل. دا ئدرانیانو له ډېـر نـېـږدې گرشک د دریو پرله پسې میاشتو لپاره کالبند کړ او متکرر بریدونه 

له قومیت څخه ول او ۀ ځکه ددې سیمې ولس عمدتاً دد وهم باید وویل سي چې په هلمند کې د مـحمـد قلیخان نفوذ و
ـې تدارکات برابر کړل. د ئپه دې هم پوروړي او مدیون دي چې د کندهار گارنیزیون ته  څخهۀ له دبرتانویان 

کندهار له تخلیې سره سم جگړن راولسن د گرشک گارنیزیون له کوم مزاحمت پرته ښار ته راوایست د هغوی 
، ولـېـږدولـې د صفدر جنگ خدماتي څانگې ته ئاو دوی  ـې ورکړېئتنخواه گانو پاتې برخې معوقه دیون یا د 

برتانویانو صفدر جنگ ته حکومتي چارې هغه مهال وروسپارلې کله چې د انگلیس د لښکر دوه کتارونه یو په بل 
 ـې سند ته روان سول. ئپسې یو کابل ته او بل 

دویمې فرقې د اړوند  ونه یو ځل بیا گرشک ته راغلل او د کویـټې د لښکرز کال پیل وو چې برتانوي ځواک۱۸۷۹د 
 ۀ. یوې لنډې مودې لپاره ونیو

سوي چې د   راپور له منځه غوره غوره  راټولۀ د هغـ د پوځي عملیاتو الندني معلومات د افغانستان په سویل کې
ژ( په دیپارتمنت کې جوړ سوی  –است )د ټول لښکر لپاره د لوژیستیکي چارو لوی ری«  2سررشته دار اعلی»

دي او له دروازې دباندې یو بازار ۀ کلي تیت پراتـۀ واړۀ ـې څو واړئ" گرشک یو حصار لري او تر شاو خوا : دی
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ً بې فایدې دیلري.  ـې د نړېـدو په حالت کې دي او دې ځای ته ختل ډېـر ئدیوالونه  ،حصار ته دفاعي کار تقریبا
ـې په بد ډول جوړې سوې دي. له بلې خوا ئـې په ضعیف دفاعي حالت کې دي او دروازې ئونه آسان کار دی؛ مدخل

او د هلمند  واقع دی  هرات پر الر –د گرشک موقعیت خورا زیات مهم دی ځکه چې دا ځای نیغ په نیغه د کندهار 
 ځایونو بانې مسلط دي." هآسانتر ټولو اوښتلو پر  له سینده د پورې غاړه 

یا څلورو مایلو په واټن کې له  ۳د شمال یا د سویل د « کجي بایک»بیشاپ" د گرشک په مقابل لوري کې د »تورن 
ـې د ئځایونو له شتون څخه یادونه کوي. ویل سوي چې ددوی له منځه پینځه  ۷سینده د پورې غاړه اوښتلو د 

تر  ۳ـې هم د ځایونو په توپیر سره له ئر والی ول او ژوۀ یا نسبتاً ښـۀ ز کال کې د فبرورۍ په میاشت کې ښـ۱۸۷۹
ـې په مني کې درلود او ئیارډه ارتوالی  ۱۰۰مارچ د سیند د شرحې په هکله بیا وایي چې ښاغلی فیټو پورې وو.  ۴

په څو کوچنیو نهرونو کې بهـېـږي. د اوبو د بهـېـر چټکوالی تقریباً درې مایله په ۀ درې نیم فیټه ژور وو. اوبـ
 - ډېره چټک اندازه پهد سیند بستر نـېـږدې یو مایل پلن دی او د سیالبونو پر مهال د اوبو لویه  دی. ېک ساعت

د مې د میاشتې په پای او یا د جون د میاشتې په پیل کې خپل لوړ ترینه ظرفیت  دا سیندپه کې ځغلې، تیزۍ  ه بهاند
د مې په میاشت کې له کجي بایک یا کڅِ بَیک  ز کال۱۸۹۳ته رسـېـږي. همدا شان وگورئ " هلمند". ییت چې د 

موږ باید د اوبو په بهیر کې دوه مایله کښته په جاله یا کښتۍ کې تر هغه ځایه تللي وای  ": څخه تیر سوی دی وایي
کانال یا یوې اوبالرې کې منقبض کـېـږي، دا کښتۍ د سیند په کیڼې غاړې کې تر گړنگونو الندې ۀ چې سیند په یو

ـې مربع ډوله وه ئـې سر او لکۍ دواړه لوړ ول او بله ئد یوې اتگ کې دي. موږ دوې کښتۍ واخیستلې، په تگ ر
ز کال ۱۷۴۰ویل چې دوی دلته ]د  یـې ټیټه تخته درلوده. کښتۍ چلوونکي فارسیوانان ول، دوئچې د څارویو لپاره 
ي دي او دلته استوگن سوي چې په سیند کې د ژ[ دلته راوستل –نسله وړاندې نادر شاه ]افشار ۀ په شاو خوا کې[ اوو

کورنۍ دي. هغه مهارت او شهامت چې دوی زموږ د ټولو  ۶۰ډول ډول کښتیو لپاره کار وکړو. دوی نـېـږدې 
مي دولتي مالزمین دي ئتنه دا ۴۰آسونو او کچرو په پورې ایستلو کې په کار یووړ ډېر د ستاینې وړ دی. ددوی 

او ددې مهارت او خدمات به په دې حالت کې ډېر گټور وي چې  روپۍ تنخواه لري، ۳۶ـې د میاشتې ئچې هر یو 
که پوځي ځواک وغواړي په پسرلي کې له هلمنده واوړي، دا هغه مهال دی چې سیند په بشپړ ډول سیالبي دی." له 

غالتو لپاره  (. په گرشک کې دگرشک پورې واټن درې مایله دی. )دیورند. ییت. آی. بي. سي تر کجي بایک څخه
خروارو غــَـلو د ساتلو ظرفیت لري. )بومي  ۳۰۰۰۰تر  ۲۵۰۰۰یو دولتي زیرمتون دی او ویل کـېـږي له 

 (. ۱۹۰۵معلومات، 
توپونه په بیالبیلو وختونو کې لـېـږل سوي  ونوډول وبیالبیلد بې شمـېـره راپورونه الس په الس کـېـږي او وایي چې 

ه متضاد او متناقض دي او په حقیقت لرلو باندې شک سته خو دا امکان هم سته چې دي، سره له دې چې دا راپورون
ز کلونو کې ددغو ډول راپورونو د خپرېـدلو لړۍ د سیستان د مأموریت غوږونو ته الره ۱۹۰۴او  ۱۹۰۳په 

 د وي. ـې رښتونی حئاو ښایي همدومره موندلې وي، د سیستان مأموریت اوریدلي ول چې دلته شپږ توپونه سته 
ز کال کې د گرشک گارنیزیون شپږ د سیار توپچي ځواک توپونه درلودل. ) دا توپونه د ۱۹۰۴ویل سوي چې په 

تورن تر الس الندې دي چې دی په خپل وار په فراه کې د مزاري پلي ځواک د غنډ د بولندوی افسر تر الس ۀ یو
 الندی دی.(

 سپور ځواکتنه د  ۱۰۰
 خدمت ته استخدام سوي سرتیري او دولتي وسلې لري(خاصه داران )پوځي تنه  ۴۰۰
تنه د خانانو سپور ځواک. )دا هغه قومي سپور ځواک دی چې د سیمې په شاو خوا کلیو کې ژوند کوي او  ۷۰۰

 خپلې وسلې لري.(
ر لرونکو وسلو وـې د بیالبیلو خولپوټو او جاغئـمي سپور ځواک او خاصه داران د سنایدرز توپک لري نور ئدا
 ول ډول توپک لري. د هغوی مهمات محدود دي. ډ

 ۳۰۰۰ځواک په السونو کې ۀ گرشک او د پُشِت روډ د ولسوالیو د ملکي وگړو او قومي سپار د ویل سوي چې
 ۱۰۰۰ز کال د جون په میاشت کې ۱۹۰۴(. ویل سوي چې د ۱۹۰۴جاغر لرونکي توپک سته دي. )ایس. ایم. 
 (. ۱۹۰۴لیس قبضې توپک گرشک ته لیږل سوي دي )ون

ز کال د فبرورۍ په میاشت کې د جنرال بیدولف د ځواک د کندهار دویمې سیارې فرقې د هلمند د سیند په ۱۸۷۹د 
ژ( له گړنگ  –)آب بازان « آب بازا»په کیڼې غاړې کې د  د سیند دواړو غاړو کې لښکرکوټونه واچول یعنی

صې دښتې کې واړول، ځواکونو خپله اړیکه د بیخ او د حصار سویل ته د سیند پر ښۍ غاړې په مخ خال پورته
له یوې غاړې بلې غاړې ته وغځول سول اوکښتۍ او جالې د کښتۍ  ههموارو جالو او کښتیو له الرې ساتل. طنابون

 . وړل او راوړل کـېـدېپه مرستې چې د همدغو سیمو اوسیدونکي ول  د یوې ډلې والو
پورې غاړه اوښتلو په ځای کې له درې نیم تر څلورو فیټو پورې ژور  د هپه دې فصل کې سیند په گودر یا له سیند

ریونده یا مورب دی او له همدې  پورې غاړې بلېتر  څخه وو خو د اوبو بهـېـر پیاوړ وو. گودر له دې غاړې
لې کوچنی انحراف مو ژورو اوبو ته اچوي. کله چې له اساسي سینده واوښتلو د سیند له ب څخه یوازې ریونده الرې
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د پورې غاړې اوښتلو ځای ډېـر  هـې ژورې او چټک بهاندې وې. له سیندۀ ئڅانگې سره مخامخ سوو چې اوبـ
احتیاط او ډېر پام ته اړتیا لري؛ ټولې کڅوړې او بارونونه باید د جالې په مرستې پورې غاړه لـېـږدول سوې وای. 

ځواک سرتیري په کښتیو او جالو کې تـېـر سول. له  غیر بار سوي اوښان او سپاره افسران په آسانۍ واوښتل. د پلي
 وو.  کار سخت ډېـرسینده پورې غاړه اوښتل په ټوله کې جداً 

هڅه وسوه چې د چاتراش له لرگیو یو پُل جوړ سي، ځکه دا لرگي په دره کې موندل کــېـږي، خو د جوړولو کار 
د  ـې لږ پرمختگ وسو.ئلړۍ کې  په د کار د پرمختگ نو ځکه سو چې نورو توکو ته اړتیا وهۀ ـې ځکه بشـپـړ نـئ

چوکاټ او تخت یوه برخه وه. د آب بازانو  -د جوړولو په هڅه کې کوم کوښښ چې وسو یوازې د لومړنیو ستنوۀ پلـ
یوازې پر گودر او پر جالې مسلطه دی بلکه ان د گرشک تر حصاره پورې پر ټولې درې ۀ له پاسه گړنگ نـ

غاړو ورجستې راوتلي  له)کوهپوزه( دي چې د آب بازانو په برخه کې د سیند  پوزې –غر ــرشمــېمشرف دی. یو 
بازانو گودر په ټولو ځایونو دي او له سینده د پورې غاړه اوښتلو لپاره ښه پوښښي موقعیتونه برابروالی سي. د آب 

ۀ کې هم یو گودر دی چې نـ کې مصؤون ترینه ځای دی او له همدې ځایه ډېره استفاده کـېـږي. په کجې بایک
 (۱۸۷۹یوازې تر آب بازانو ژور دی بلکه ډېـر بُغرنج او پیچلی هم دی. )بیدولف. 

 ز کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د گرشک حاکم علیاقلي خان دی. )آی.بي. سي.(۱۹۰۳د 
مایلۍ کې د هلمند د  ۴۰رشک د شمال په دا یو کلی دی او ویل سوي چې د گ: ۶۴ – ۳۴،  ۳۲ – ۳۰: گوبارانس

 سیند د یوڅانگې په اړخ کې واقع دی. )تورنتون(
دا یو کم عمقه خوړ ته ورته د اوبو یو بهیر دی چې د بلوڅانو د پولې له غونډیو : ۶۳ – ۴۵،  ۲۹ – ۳۴ : گــُـَدري

صالحانو د کاریز  ـې دئدوه نور کلي سته چې یو ۀ نامـۀ په همدغـنیولې د گلیچاه پر لور ځغلي. )آی. بي. سي.(. 
، ۳۰ – ۱۷مایله په  ۸۸ـې د صالحانو د کاریز شمال ته ئکې او بل  ۶۳ – ۳۳،  ۲۹ – ۳۴شمال ته درې مایله په 

 .کې واقع دی ۶۳ – ۱۵
دا په شیالگ کې له فارسي سیستانه په بلوڅستان کې تر کیرتکه پورې د راغلي : ۶۱ – ۲۱، ۲۹ – ۵۵: گـَُدر شاه

(. دا ځای چې اوس وران او ۱۹۰۳ –ښې دي. )مکفرسن ۀ ځای اوبـۀ سړک پر غاړه ددمې نیولو یو ځای دی. دد
 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۷ملک سیاه د شمال ختیځ په ۀ کنډواله دی د کو

 
 نوربیا

 : گودي زره
 

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