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ً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول   ینم نیلزوما

 باشد

 

 
 ۲۲/۰۹/۲۰۱۹            استاد شاه محمود محمود

 

 گل بادام نیسرزم ای یلین
 

 ۳۳ نیشهر ب نی. اما امروز او قندهار و ارزگان انیبام نیبود ب یقبالً روستا یکندیدا تیامروز مرکز وال یلین
با  یلیقرار دارد. در گذشته شهر ن یطول البلد شرق قهیدق ۸درجه و  ۶۶و  یعرض البلد شمال قهیدق ۴۳درجه 

 یایبندر در کنار در کی تیثیح یلین قتیحق رهموطنان ما بوده است . د یمناسب برا ییگل بادام فضا ییبایز

 . ارزگان است تیدر وال« سنگ امون » شمال  یلیداشت که حدود دو م« خوردک»
 

   
 

آن، با تبارها و  اتی؛ وال میبریاز افغانستان واحد نام م کهی. زمانستمین یقوم ای یتبار کی اتیشخصاً موافق وال من
کشور اتحاد اقوام نقطه عطف به شما  کی یقوت و قدرت مردم ی. براشترداردیب یو برتر تیاقوام گونه گون مز

 ندهیآ ،یو تبار یقوم یبرمبن شتریب اتیوال جادیا یدولت ؛ تالش برا تیفرار از مرکز ی. امروز برا رودیم
. در مورد وجه باشدیم یکندیاست دا دهیگرد جادیا ریکه در چند سال اخ اتیاز وال یکیرا همراه دارد.  مونینام

 .باشدیم اتینوشته شده است . اما تماماً در حد حدس یتا هنوز؛ سخنان بلند باال یکندیدا هیتسم
در  (Dahyo)ویبه شکل داه یاست؛ دا یو کند یمتشکل از دو جزء دا یکندیدا ن؛یمی نیپوهاند حس انیب بنابر

واژه هم  نیآمده است. ا تیدر سانسکر (Dasyu) ویمعنا به گونه داس نیو به هم نیکشور و سرزم یاوستا به معنا

 ثیبح بی"بزرگ، به کار برده شده است. در ترکمردم و هم به مفهوم تنها  له،یقوم، قب م،یبزرگ اقل هیناح یمعنا
 (۱کلو) شهر بزرگ( به کار برده شده است.) یدا ایصفت  ایبه مفهوم نسبت  ندیشایپ

 :برشمرده است نیرا چن یلغت نامه دهخدا برخالف نظرات فوق دا در
، نهی(. چ. داو. )برهان یگل واریو مهره ٔ د نهی. هر رده ٔ چ یگل واریاز د ندیو رده و مرتبه را گو نهی. )اِ( هر چ یدا

 : (که از گل سازند. )آنندراج یواریاز مراتب د یمرتبه ا یعنی

 بود نییبدان خانه نوآ هرچه
 (ینظامبود.) نینخست یدا نیپس خشت

 بود کارش مانیا وارید یپ
 (ی)جام ارشیاز چار یشد چاردا یول
، میعظ یبه معنا یکند یعنیاست. البته جزء دوم  یکند لهیقب ای هیناح یعنابه م یکندیتوجه به مطالب فوق کلمه دا با
و  ری: کند. ] ک ُ [ )ص ( دللغت اورده است که یترس افاده شده است در لغت نامه دهخدا به نقل از قاموس ها یب

(. پهلوان یدی. )فرهنگ رشندیگو زی(. پهلوان و دالور که کندآور ناء( )ناظم االطب. )برهانپهلوان و مردانه و شجاع
 تی(، سانسکرری)شجاع ، دل یعنی(. کوند . )انجمن آرا( )آنندراج یریدل یبه معن یو مردانه بود کند ریو دل

 نیهم از(. هرن و هوبشمان کندآور... رامرکب ، کونت )شجاع ، خشن ، ابله ی(، بلوچ(، کونثا )شجاعتی)پراکر
. میو دانا و حک لسوفی(. همچنان فنی برهان قاط  چا  مع ٔهیصدر آن است . )حاشحاصل م یکلمه دانسته اند و کند

ً ُکند نق)برهان .  ستین زیت یعنیکارد کند است ؛  نی: اندیهم هست چنانکه گو زیت ضی()ناظم االطباء(.ضمنا
و تند  زیکه ت زی(. هرچتند. )انجمن آرا( )آنندراج ز،ی(. ضد تیری( )جهانگیدی. )فرهنگ رشزی(. ضد ت)برهان

 (۲و برنده نباشد. )ناظم االطباء(.) زیکه ت یو کارد رینباشد. و شمش

 .باشد یم رانیدل نیسرزم یبه معنا یو کند نیسرزم ای لهیقب یبه معنا یمتشکل است از دا یکندیگونه دا نیبد
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چوپو  یبه مراتب آمده است . مانند : دا یدا شوندیافغانستان پ یمرکز اتینقاط وال گریکلمات در د نیا فیرد هم

 ...رهیو غ یزنگ یفوالد، دا یدا رداد،یم یدهقان، دا یچوپان(، دا ی)دا
 

   
 

چند  ت،یبه وال لیاز تبد شیپ یکندیاست. دا یلیشهر ن تیوال نی. مرکز ا باشدیم یشامل ده ولسوال یکندیدا
اُرزگان بود. پس از  تیوال یها یاز ولسوال یکیو سپس  دیگردیاداره م یزنگیاوالً شامل حکومت کالن دا یولسوال
 یکندیدا یارزگان جدا شدند. ولسوال تیشهرستان و کجران از وال ،یکندیدا یها یولسوال ،یکندیدا تیوال لیتشک

شهرستان و  یشهرستان به دو ولسوال یشد. ولسوال میتقس یلیو ن ریِخد ،یَسنگتَخت و بندر، اَشتَرل یبه چهار ولسوال
که اداره آن با  زابیگ یقرار شد که ولسوال نیگشت. همچن میتقس یتیکجران به کجران و ک یو ولسوال رامور،یم

 یداده شد. ولسوال یکندیدا تیپاتو به وال یگردد و ولسوال میتقس یمواجه شده است، به دو ولسوال یاریسمشکالت ب

 .دیاضافه گرد یکندیدا تیوال التیهلمند جدا شده و در تشک تیاز وال زین شیناوه م
و  رهایتوسط م نینسرزمید،اینما یدولت مرکز مهءیهزاره جات را ضم نیعبدالرحمن خان سرزم ریام نکهیاز ا قبل

 .دیگرد  یمستقل اداره م  مهین ایبه صورت مستقل  ها گیب
 : یلین اما

 یلیخوردک است که از ن یاینشده است اما احتماالً گرفته شده از رنگ در یاشاره خاص یلین مهیمورد وجه تس در
با برج و  یمتعدد یها  قلعه یرا حفظ نموده است ؛ دارا شیخو ییروستا تیهنوز وضع کهیبا وجود یلی. نگذردیم

 کردند یاده مدفاع از خود شان استف یآنها برا ازافغانستان  یاست که در گذشته مردم مناطق مرکز یبلند یباروها

 .رفتند  یشمار م  منطقه به یها گیب ایو  رانیم یو اقتصاد یاسیس ازیقدرت و امت انگریو نما
است. « دشت»و منطقه  «یلین»دره  یو روستاها یچند ساختمان دولت ،یبازار تجارت کیامروز متشکل از  یلین

چند  یلیهمراه است بازار ن یساختمان یکه به شهرک شهرت دارد با تفاوتها یو ادارات دولت یلیبازار ن قتیدر حق

 .بلند یها پهن و احاطه شده با کوه یی  رسته )راسته( دارد. در کل منطقه
ً یتقر دانیم نیا« بادام  گل دانیم»است به نام  یدانیشهرک، م در  .شده است یکندینماد دا با
و  راموریبه شارستان و م یی  . از جنوبش جادهرود یم یتخت و اشترل  سنگ یها یبه ولسوال یی  جاده یلیشمال ن از

 یی. گوکنند یرا به مرکز وصل م یلیاطراف ن یها هیهم هستند که قر یکوچک یها . جادهیتیک یسو به یی  جاده

 .اند  ها خاک گرفته رگ نیاما ا تپد، یم لبق نیو ا رسند یم یکندیبه قلب دا یادیز یها و رگ ها انیشر
 دهیو حتا در کابل هم د گرید یها تیکه در وال ییزهای: چ سدینو ینقل از روزنامه اطالعات روز چا  کابل م به
 یمنحن وتاب چیجسورانه فرمان را در پ یی  دغدغه چیبدون ه کنند؛ یم یرانندگ یلیدر ن یاری. زنان بسشود ینم

 .رسند یو به مقصد م چرخانند یشهر م نیا یها سرک
. برند یسوار، مسافر م  کلیفاصله مردان موترسا نیوجود دارد. در ا یلیو بازار ن تیمرکز وال انیم یاندک  ِفاصله

 .کنند یآمد م و  رفت ها کلیموترسا نیبا ا ییپروا چیبدون ه یلیزنان و دختران ن یحت
راه،  یدور لیدل  ها به . آنخوانند یدرس م یکندیم دامعل  ِهیدر پوهنتون ناصر خسرو و مرکز ترب یادیز دختران

دوردست  یها یپس از چند ماه به خانه که در ولسوال شهیاطاق دارند و هم جا نیکنند. هم یزندگ یلیمجبورند در ن
روند ادامه  نیا دوارمی. امدیافزا یم یبر غرور آدم که ی. امرخورد یبه چشم م ادیز زیزن ن سی. پولروند یاست م

 (۳«.)داشته باشد
،  نیغروج، غدار، کوه آغا حس ر،یسنگموم، لذ ،یلین یونوک، خوالک، پا ،یلیشامل مناطق دشت، سرن یلین امروز

 سهیدو ل یدارا باشدیو روستا م هیقر ۱۳۵ ی... بوده و در کل داراشیخاکباد، لشکرگاه، سوختوک ، م کوتل،یپا
 (۴.)دارد یمرکز صح ۵سه مکتب متوسطه و و هییمکتب ابتدا ۱۹اناث و ذکور،

در منطقه پست تر قرار دارد بنابران تابستان گرم  گرید ینسبت به روستا ها و شهر ها یلیاست که ن یاداوری قابل
مناسب  اریپرورش درخت بادام بس یبارد. بنابران برا ینم چیه ایبرف به ندرت و  کهییدارد . جا میو زمستان مال

 یلی. بادام نباشدیم یلیو به خصوص شهر ن یکندیدا تینماد از وال« جشن گل بادام »  یگ ژهیو نیهم یاست و رو
 گری. حاصالت ددهدیم شتریتوجه به درخت بادام گردد حاصالت ب یمصنوع یاریبوده اگر با کود و اب یللم ای یمید

 پایان  .باشدیم یان زردالو و جوار
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