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 الش جوین: وگورئ: جوین
 گرشک: وگورئ: )کج پایک( کج بیک

مایله لیرې یو کلی دی. دلته یوه ډېـره  ۲۰د خاشروډ پر ښۍ غاړه باندې له چخانسوره : ۶۲ – ۱۸،  ۳۱ – ۲۲: کده
گانو ـې له څاه ۀ ئدي. اوبـۀ ـې چندان ډېـر نـئسوې ده خو استوگن وگړي په کې لویه کال سته او هم پریمانه کرنه 

سته یوازې څو تنه خاصه داران د ۀ څخه دي. دلته د سړک د ساتنې لپاره د کوم غنډ یا گارنیزون د اچولو اړتیا نـ
چې په کدې )کې او یا د هغې په گاونډ کې بې شمـېـره  سړک د ساتنې لپاره بس دي. همدا شان ویل سوي چې

ز کال کې د ډگروال مک موهن تر ۱۹۰۴ومات چې په کنډوالې او د هغو پاتې شونې سته. )اې. بي. سي(.  هغه معل
مشرۍ الندې د سیستان د مأموریت له الرې له بومي وگړو سرچینو څخه ترالسه سوي دي وایي چې دلته په کده 

دی. راپورونه « ژ –د کلي ملک »ـې )کد خدا( ئکوډلۍ سته او امیر ارباب فارسي  ۱۰۰کې د شیعه فارسیوانانو 
(. همدا شان ۱۹۰۴ه کې د زرتشتیانو د اور معبد او یوه لرغوني کال سته. )بومي معلومات، وایي چې دلته په کد

کې لیست  ۶۲ – ۱۵، ۳۱ – ۳۰یو شمـېـر نقشې دا ځای د )کدو( په نوم ښیي. د )کدې دښته( په خاشروډ. : وگورئ
 سوې ده. 

 خاجو: وگورئ: (کږه خاجو) 1کجه خاجو 

 ۱۸،  ۳۱ – ۲۲: کده: وگورئ: کدو – 
تې ورها خواته تللی یو سړک دی، دا سړک د غلگـُلې ښدله له سیستانه د مارگو : ۶۳ -  ۰۰،  ۳۱ – ۰۰: کافر راه

 ۳۹یو سیند په ۀ (. د کافر روډ په نامـ۱۹۰۳پورې د تللې سړک له الرې راځي. )تییت علي و تار تر خواجه  او سر
 – ۴۶مایلې کې په  ۳۸یو ځای د تیورې د شمال لویدیځ په ۀ کې واقع دی. د کافر راه په نامـ ۶۲ – ۳۱، ۳۱ –

 کې واقع دی.  ۶۴ – ۳۶، ۳۳

                                                           
1
 - KADJAH See KHAJO 
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لیزیو عمایلۍ کې یو کلی دی. دې کلي کې د درانیو، نورزیو،  ۵د فراه د سویل په : ۶۲ – ۶، ۳۲ – ۱۹: کاهدانک
فراه روډ له سینده د راغځـېـدلې کانال له الرې خړوبـېـږي.  جونگړې دي. د کلي ځمکې د ۱۰۰او فارسیوانانو 

کې واقع  ۶۴ – ۳۸، ۳۲ – ۸یو بل کلی په ۀ نامـۀ په دغـ(. ۱۹۰۴خیر آباد. ) ایس. ایم. بومي معلومات. : وگورئ
 . دی

م دی. ني کاریز نوـدښتۀ ه د راغلي سړک په اوږدو کې د یوشندله خاشروډه تر : ۶۲ – ۴۸، ۳۱ – ۱۸: کاِن اعظم
 کــېــدایترالسه کـېـدای سي، ویل سوي چې د اړتیا وړ توکي هم ۀ څاه گانو څخه ښې اوبـ ۵یا  ۴له ځایه ۀ له دغـ

 (. ۱۹۰۴ځایونه سته. )بومي معلومات ۀ سي دلته ډېر سي. همدلته د اوښانو د څرېـدلو لپاره ښـ
نی کاریز دی. ویل سوي چې ډېرې ـپورې د تللي سړک په اوږدو کې یو دښت شندله خاشروډه تر : کاِن جمال الدین

 (.۱۹۰۴ورڅخه تر السه کـېـدای سي. )ایس. ایم. تیی. له بومي معلوماتو څخه ۀ ښې اوبـ
مایله له  ۲۴وران ویجار ښار نوم دی، دا ځای ۀ د هلمند د سیند پر غاړه د یو: ۶۲ – ۱۷،  ۳۰ -۱۲: کیقباد: کیکباد

مایلۍ کې دی. ددې ښار نوم ددې ښار د بنسټ ایښودونکي  ۱۴ه کښته او د چهاربرجک د سویل ختیځ په رود بار
ویل سوي چې دا ځای د کیخسرو پالزمینه وه، له دې کبله څخه راغلی دی او ۀ یعنی د لومړني کیاني پادشاه له نامـ

یا مخروب برجونه ول چې دواړه له یو ددې سیمې او ځای له ځانگړتیاوو څخه ښکاري چې دلته دوه لوړ کنډواله 
  یارډه لیرې ول. د پاتې شونو خښتې په لمر وچې سوې  دي. )بیلو(.  ۳۰۰بله 

لیزیو عد زمیندواور په سویل ختیځ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ – ۵۷، ۳۲ – ۱۷: غیسارک: کیسارک
 موقعیت لري مایلۍ کې ۱۲کال د سویل ختیځ په کورنۍ په کې استوگنې دي )صاحبداد خان(. دا کلی د موسی  ۵۵
 ډول هم لیکل سوی  دی.  په« غیسارکه»د نوم دا 

 کجکي: وگورئ: کجکي 
ټه یف ۳۰۰د کجکي د اوبو د بند او د اوبو د بریښنا د تولید د سټیشن نوم دی. دا بند دا : ۶۵ – ۳،  ۳۲ -۱۶: کجکي

 ۶۶۰۰۰مایلو په اوږدو کې د اوبو یو بند جوړوي. د بریښنا د تولید دا سټیشن  ۳۶فیټه اوږد دی او د  ۹۰۰لوړ او 
: دوه کلي ديۀ د کجکي په نامـکیلوواټه بریښنا تولیدوي چې عمدتاً د گرشک او د گرشک د گاونډیو سیمو لپاره ده. 

 ۶۵ – ۷، ۳۲ – ۱۹او  ۶۵ – ۵، ۳۲ – ۱۶او په « ژ –بر کجکي او کوز کجکي »)کجکي علیا او کجکي سفلی( 
ز کال کې داسې سوې ۱۹۱۲کې واقع دی. ددې سیمې شرحه په  ۶۵ – ۱۶، ۳۲ – ۲۲کې واقع دي. د اوبو بند په 

 : ده
ټکي ته نـېـږدې چې سیند د هلمند والیت ته ننوځي واقع ده. د صاحبداد خان د ۀ د هلمند پر کیڼه غاړه باندې هغـ

 : بنسټ " کجکي" کې دغه وگړي استوگن دي راپور پر

 شمــېــرد کورنیو  قوم شمــېــرد کورنیو  قوم

 ۲۵۰ علیزي ۳۵۰ اسحاقزی

 ۲۰۰ بارکزي ۳۰۰ نورزي

   ۱۵۰ الکوزي

 کورنۍ ۱۲۵۰ ټول ټال

 
 گودر هم سته )صاحبداد خان(ۀ دلته یو ډېر ښـ

 مایله لیری یو کلی دی.  ۱۲د موسی کال له سویل ختیځ څخه : ۶۴ – ۵۸، ۳۲ – ۸: کج گرد 
 گرشک: وگورئ: کج بایک

 گرز: وگورئ: کجکي
کورونه په کې دي.  ۳۰لیزیو عد موسی کال یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴ ---، ۳۲ ---: کج ماش کوه

 )صاحبداد خان(
 یکچال: وگورئ: کچکال

 ۶۱ – ۵۹، ۳۲ – ۱۳: کاشفۀ : کوِک ِشب: کوکاک ِشب
ۀ "قلعـ: "پُشِت روډ"؛ همدا شان وگورئ: د گرشک یوه عالقه داري ده. وگورئ: ۶۴ – ۴۶، ۳۲ – ۰۰: گزۀ قلعــ
 گز"
 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۵د کمال خان د بند د سویل لویدیځ په : ۶۱ – ۴۵، ۳۰ – ۱۶: افضلۀ قلعـ

لرغوني ښار او د باالحصار پاتې ۀ فیټه. دا د یو ۲۴۰۰: لوړوالی: ۶۴ -۲۲، ۳۱ – ۳۰: بیستۀ قلعـ: د بُست کال
شونې دي چې د هلمند او ارغنداب د سیندونو د یوځای کـېـدلو ټکي ته نـېـږد واقع دی او د گرشک له سویل څخه 

 مایله لیرې دی.  ۳۰
رې له الرې د د سیستان او هلمند دز کال کې ۱۷۳۸په « ژ -افشار»دا باالحصار یو له هغو څخه دی چې نادر شاه 

ۀ ټولواک میرحسین پر ضد وران کړ. نـ  ،کندهار پر لور د خپل مارش په ترڅ کې د کندهار د غلجي ټولواک
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د څو ورځو مخکې ورانیو هڅې پر  د سرتیرو په السۀ د یوازې د نادر په الس دداسي پیاوړي مورچل نړول بلکه د
 موقعیت دی. دا څومره مهم ستراتیژیک  دې ټکي د تضمین ُمهر ږدي چې

ز  کال کې چنگیز خان له خاورو ۱۲۲۲سردار د پانگې اچونې ځای وو. په ۀ ز کال کې بُست د غزني د یو۹۷۷په 
ز کال سلطان حسین میرزا مخکې له دې چې نور هم ختیځ لور ته د خپل یاغي زوی پر ضد ۱۴۹۸سره یو کړ. په 

ۀ د یو 2ز کال سترواک همایون۱۵۴۲حال دا چې په ـې ونیو، ئـې مارش وکړ او دا ځای ئوخوځـېـږي له هراته 
فارسي لښکر په ملتیا له هلمنده هاخوا د خپل پرمختگ پر الرې مخکې له دې چې کندهار ته پرمختگ وکړي او 

 کندهار ورته تسلیم سي دا ځای خوندي کړ. 
ویو زړو برجونو پاتې لور د ورانو س د گرشک له خوا بست ته د راتگ پر الرې د هلمند د سیند کیڼې غاړې پر

شونې لیدل کـېـږي چې پر لوړ ترینو ټکیو باندې والړ دي او د سیمې د لویدیځ لورې پر ټول منظر باندې له خنډ 
 پرته فرمان چلوي.

مخ په ډېـرېـدو سي او له دې ځایه تر څلورو مایلو  د بست کال ته په رانـېـږې کـېـدو سره د ورانیو دغه پاتې شونې
لگـېـږي چې د برجونو، کالگانو او د پرتمین با وباال حصار ۀ ترگې پر یوې لوړې باندې پر یوپورې د سړي س

د معمارۍ د ستر مهارت  ـې خورې ورې پرتې دي؛ دا پاتې شونېئپاتې شونې عظمته ارگ د ماڼیو د تعمیراتو 
مهم ښار وو، دا ځای د معمارۍ په  ډېـرنښې له ځانه څرگندوي او ددې شاهدي ورکوي چې دا ځای یو وخت یو 

دلته داسې خلک اوسـېـدل چې د پوځي  ،غیر معمولې پیاوړتیا سره ډېر ټینگ سنگربندي سوی ووۀ مهارت او په یو
 . هد پام وړ فرهنگي خوند د ترکیب په لرلو سره درلودۀ ـې د یوئهنر پیاوړې پوهه 

مایلو پورې  ۴یم مایلو نیولې تر ې ندغه پاتې شونې له درد هلمند د سیند پر غاړې پر دې لوړې باندې د ورانیو 
ځای ته داسې یو موقعیت او موقف په ۀ د ځمکې د ټوټې دغه لوړوالی دغـ اوږدوالی او یو نیم مایل پلنوالی لري.

 الس ورکوي چې پر شاوخوا ټولې سیمې ان تر ارغندابه پورې فرمان چلوي. 
ي سویل لویدیځ ټکي باندې پر یوې ډېـرې لوړې غونډۍ باندې واقع ده لوړ ځای پر وروستۀ د بُست کال د همدغـ

د هلمند د بلې غاړې پر  خوا چې له همدې ځایه پر ښار او شاو خواوو سیمو باندې مسلطه والړه ده او له بلې
 گودرونو باندې فرمان چلوي. 

دغه  برخمناو له غښتلي ضخامته پیاوړي ۀ حصار په خپله څلورڅنډیز یا مربع دی چې جناحي برجونه لري او دغـ
ښت ته له دننه یو ټینگ کمر بند جوړوي، دغه غښتلی محافظتی ضخامت د غونډۍ په شمالې ډډې کې په ړجو

مستطیل ډول جوړ سوی دی او له درې وو خواوو ترې ژور خندقونه راتاو دي. غونډۍ په خپله د مستطیل څلورمه 
وه. ۀ وړې یا شیوه ده او ډېـره لوړه ده دلته کوم خندق ته اړتیا نـشخه سرځ ضلع جوړوي؛ او د غونډۍ سویلي ډډه

ځان ساتونکی جوړښت له دننه د مستطیلې احاطې په مرسته محافظت سوی چې خپل شمالي  –دغه په خپله د خپل 
مدغې ـې په لویدیځې ډډې کې ده او هئـې په ختیځ او بله ئمخ ته یو خندق لري او دوه لویې لویې دروازې لري یوه 

محوطې ته الر ورکوي او همدا حصار ته یوازینۍ د ننوتلو الرې دي. دا دروازې په کوچنیو فرعي استحکاماتو او 
لوړې په چتونو کې د سرپوښلو دهلیزونو په مرستې پیاوړې او محافظت سوي دي. ددې ځای ټول موقعیت له یوه 

ـېـرېدلو اثراتو د ورانیو پر وړاندې ټینگ مقاومت ـې د وخت د تئڅخه برخمن دی او دیوالونو  متوازنې پیاوړتیا
 کړی دی.

شکمن گومان ښایي د شلو کال گانو له شتون څخه اشتقاق سوی وی یا شلو ۀ په یو« بیستۀ قلعـ»ددې سیمې نوم 
باالحصارونه څخه او یا هغې لومړې سیمې څخه راغلی وي چې مخکې مو شرحه کړله. د بیست کال چې ددې ټولو 

ه منځ لویه او مهمه ده پر اصلي ځمکې باندې ده چې د هلمند د سیند پر غاړه واقع ده او له ارغندابه یوازې کالگانو پ
دوه مایله لیرې ده.  له دې کال څخه درې مایله لیرې د هلمند او ارغنداب سیندونه سره یو ځای کـېـږي، ددې 

دا د دواړو  ده چې ژبه راغلې ېټیټ سطحې ځمک سیندونو د الحاق او د دواړو تر منځ د رسوبي ځمکې یوه بډایه د
چې  ويخټو او چقړو له کبله سویو د رسوبي خاورې د تدریجي راټولیدلو او راوړل  دا ښایي ؛سیندونو دلتا جوړوي

.  کله چې دا دواړه سیندونه سیالبي سي ددې ژبې ډېرۍ برخه په اوبو کې دي دواړو سیندونو له ځان سره راوړي
ه دې دلتا کې په کلیو کې له خټو جوړو د کوچنیو کالگانو شتون ددې څرگندونه کوي چې ښایي دا پـټـېـږي؛ خو پ

وي ډوبه سوي. په خپله د بیست کال د دلتا له سطحې د پام وړ لوړوالي ۀ ژبه هیڅکله به بشپړ ډول په اوبو کې نـ
 سوي. دي راتاوۀ ترې نـۀ باندې ودانه سوه او هماغسې چې فریر وایي هیڅکله اوبـ
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پیژندل کـېـږي دی د مغولي هند یا د گورگانیانو دویم  ۀ ز د همایون په سلطنتي نامـ۱۵۵۶ – ۱۵۰۸میرزا نصیرالدین بیگ محـمد  -  

ز کال پورې د افغانستان، معاصر پاکستان او بنگله دیش په ۱۵۵۶تر ۱۵۵۵ـې له ئاو بیا  ۱۵۴۰تر  ۱۵۳۰ـې له ئپادشاه وو چې لومړی 
ـې پناه ئه شان ډېر ژر خپل سلطنت له السه ورکړ او صفوي فارس ته هم د خپل پالر بابر پۀ دې جغرافیوي تړانگې واکمنی کوله. د

سو او په ۀ یوړه.نوموړي د صفوي فارسي لښکر په مرستې د خپلې واکمنې سیمې ونیولې. همایون د سوري شیر شاه توري ته ټینگ نـ
 ژ -ز کال کې مغولي سلطنت ورڅخه الړ او شیرشاه ونیو. ۱۵۴۰
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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 

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

د ارغنداب د سیند په کیڼې غاړې کې د شگو غونډۍ ناڅاپه د سیند پر بستر باندې راکوزېـږي. په څو دانو دغو 
غونډیو کې د زړو برجونو پاتې شوني سته چې اوس په شگو کې ښخ دي، بادونو کرارکرار شگې پر دغو برجونو 

ځوړند  وياو د سیند پر بستر باندې را شیوه سـې په بشپړ ډول ښخې کړي دي ئباندې راوړي او دغه پاتې شونې 
 . نښه دهدیوال ددغو پاتې شونو یوازینی 

ښـېـرازه ډول شنه او ښه کرنه په کې سوې ده او څو کلي ۀ الندې یاده سوې دلتا په ښـ« ژ –بُست »بیست ۀ تر قلعـ
ختیځ کې د  ځای ۀبیا هم ددغـ پر سرباندې ددغو پاتې شونو په منځ کې څو نور کلي هم سته او ېلري. د همدې لوړ

یادېـږي په دې ولسوالۍ کې د پخوانیو استوگنو سیمو پر ډول ۀ ـې د لښکري بازار په نامـئچې ټول  ارغنداب خوا ته
 او طبیعت شاهدي ورکوي او تصدیقوي چې دلته دغسې د استوگنې سیمې ال له پخوا هم وې. 

او آسانه سړک تللی دی؛ دا ۀ ه د سیند په ښۍ غاړه کې یو ښـڅخه گرشک ت« ژ –د بُست له کال »د بیست له کال  
سړک، لومړی د ټیټې سطحې د کرنیزو ځمکو په منځ کې پرمخ ځي او په دې پسې بیا د شلگنې دښتې په منځ کې 
تر گرشکه ځي. له بابا حاجي وروسته هرات ته د تللي سویلي سړک په اوږدو کې یو سړک شورآب ته تللی دی. د 

 ۳۰۰تر  ۲۵۰گودرونه سته. دلته د اوبو بهیر له  ۲غاړه کې مخالف لوري کې د هلمند د سیند په بله  په بیست د کال
فیټه لوړ دی، خو د فبروري په میاشت کې یوازې  ۲۰یارډو ارت دی او د سیند د بستر په مستقیمو غاړو کې سیند 

 ، بیدولف، بیلو(ـې درلود. )سټیوارټئیارډو پورې ارت وو او شگلن بیخ  ۹۰تر  ۸۰له 
الندني معلومات د ډگروال مک موهن تر مشرۍ الندې د سیستان د مأموریت له پلوه ددې لرغوني پیاوړي حصار 

ـې درې کلي ئپه هکله له بومي سرچینو څخه اخیستل سوي دي." حصار په وران ویجاړ حالت کې دی. ورڅـېـرمه 
ه په کې استوگن دي. محـمد جان خان، شمــېــروچني دي چې بارکزي، دراني بړیڅي او د فارسیوانانو یوه ک

دواړه  ددې سیمې ملکان دي. دې ځای کې غنم، وربشې او هندي جوار کرل کـېـږي او یو  3خـُـنسـِزی بارکزی
بڼونه هم دلته سته. د بیست کال )بُست کال( درې د اوبو ژرندې لري او د همدغو کلیو په چم گاونډ کې په  شمــېــر

 نور کلي سته چې ورڅخه پریمانه د اړتیا وړ توکي ترالسه کــېـدای سي. وگړو ډک 
ژ( ته د مالڅر  –)بُست کال « بیست کال»دې سیمې او د رمه وال خپل څاروي  د ورڅـېـرمو ولسوالیو کې په دوبي

ه سته چې د لپاره راوړي، همدا شان د هلمند او ارغنداب د سیندونو پر دواړو غاړو د شین غزي د ونو گڼ ځنگلون
 ز(۱۹۰۴ –اوښانو د څر لپاره پریمانه خوراک توکي برابروي. )بومي معلومات 

 ۶۴ – ۲۲، ۳۱ – ۳۰: بیستۀ قلعـ: وگورئ: ژ -د بُست کال  : بُستۀ قلعـ
 

 نوربیا
 …:فتحۀ قلعـ
 

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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  - Khunsezai Barakzai –  ژ -ښایي حسنزی بارکزی وي 
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