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 7 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئه رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۱۹/ ۲۱/۱۱کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                  

 

 آن ۀدر بار یخیمنابع تار یارگ نوده و خموش

 (یک روستای مهم  درفراهجغرافیای تاریخی )

 

 شودیم دهید یقلعه مخروبه بزرگ مروز،ین -جنوب شهر فراه، برسر جاده فراه  یلومتریک ۲۰در

برخوردار است  یادیز تیمردم محل از اهم ینوده برا ارگ .ندیگویکه مردم به آن "ارگ نوده" م

 .باشدیفراوان م تیاهم زیحا یوباستان شناس خیلحاظ تار زازیوپژوهش ن قیاهل تحق یوبرا

 گرانیآن عالقمندم و مثل د ۀوکذشت حیدارم به دانستن تار یونسبت وندینوده پ هیبا قر منکه

چه استحکامات  یاعمار شده و درکدام مدت معمور بوده ودارا یقلعه درچه زمان نیبدانم که ا خواهمیم

 متروک شده است ؟ یزمان یوچ یمانده است ؟ ک یاست که تا کنون باق یساختمان

    
 با عالیم خندق  درجنوب شهر فراه تصویری از مخروبۀ ارگ نودهدو  

که  یاند، که نام نوده در گذشته ده سبز بوده وبعد زمان دهیعق نیبه ا از باشندگان نوده یاریبس

آمدند و  نجایکاه دانک به ا یها یکی(از کنار کوه تکه ونزدیپسران شاهو بارکز یعنیاقوام پشتون )

عالقمند اند  ودهکرده ن لیدادند. جوانان تحص رییمحل را به " نوده " تغ نیارگ را متصرف شدند نام ا

 شده است؟ ادی یو ازکدام زمان به اسم فعل شدهیده سبز خوانده م یکه نوده درچه زمانبدانند 

 یارگ نوده وچگونگ ۀاز اهل نوده( در بار ی)دانشمند ینومبر پوهاند ابوبکر بارکز ۱۷ خیدرتار

از سطح جلگه و خندق گرداگرد آن  ارگبلندی  و قلعهدیوارهای وارتفاع  وطول وعرض نقشه قلعه 

 شدند.متذکرسال قبل  ۲۰۰۰کردند و قدمت آن را به  هیاراجالبی  معلومات

قریه  درمرکزفراه  تیوال یخیوآبدات تار یاز آثار باستان یکی» :ویدگاز چشم دید خود می پوهاند ابوبکر

 (متر۱۰۰۰در۱۰۰۰خود ارگ درحدود) ۀمساحت احاط .اعمار شده است الدیسال قبل ازم (۲۰۰۰)که  قرارداردنوده 

 که شتر تردد یورود گبزر یلیدو دروازه خ .احاطه شده بود متر ۵مرتفع به ارتفاع  یوارهاید لهیبوس د،کهباشیم

ی دروازه ها عالوتا".داشت تیعقب ارگ موقعدراندازه   نیبه ع یدروازه خروج درجلوارگ،و توانستیکرده م

 بود.  یمخف یدروازه ها یدهایلومسئول حفظ ک دانستیارگ م هیقر سیکه صرف رئنیز داشت  یمحرم ومخف کوچک

 رکشیمرتفع دومنزله با ت یبرجها واریووسط هرد لیداشت،که درچهار کنج مستط لیاحاطه ارگ شکل مستط

احاطه ارگ بزرگ  نیا درقلب. گرفتیصورت م انداخت رویدشمن ازآنها ف ۀمخصوص ساخته شده بود،که باحمل یها
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 german.de-at@afghanmaqal  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

شعاع  ( متربود.۵۰۰ارتفاع) یکه دارا رفت،یخورد شده م رهی،شعاع داازتهداب بطرف باال که]قرارگرفته[دائره بشکل

( ۲۰۰با قطر) گدرختم ار .رفتیرو به کاهش م رهی( متر شعاع دا۱۰۰یال۳۰۰آن از ) یتخت باالئ یازتهداب ال رهیدا

شاد وخوش  ی،روزهایعروس ،یخوری نیریش ،محافلیقوم یها ،جرگهیجلسات قوم ریتدو جهتی متر تخت بزرگ

 .گرفتیم انجامی با دهل وسرن نیدیع

 اقوام نوده که اوالده جدشان فهیشش طا یشیمنازل رها آن ارگ،دورادور یمتر ۴۵۰ یاز طرف تهداب ال

ازطرف  ی( متر۵۰.در )کردندیم یوبا وحدت ومحبت زندگ همرف یلیخ یوزندگ شده باشد،اعماریم یبارکز شاهوخان

چاه در  کیوجود داشت،و یدنیآب آشام نیدرجه( جهت تام۹۰) هیوبه اطراف ارگ به زا قیچاه عم چهار نیپائ

مهمانان محافل  یدنی(متر بوده است.به منظورآب آشام۶۰۰)دیارگ وجود داشت که عمق آن شا یباالئ جنب،تخت

ارگ،دورادور ارگ خندق پر از آب  ریتعم از ( متر دورتر۳۰نقطه ارگ بمسافه ) نیتر نیبرپاه شده موجود بود.درپائ

.وخط شدیدرزمان تعرض دشمن کار گرفته م رکشهایمتر وجود داشت،که از خندق وت ۴ عرض متر و۲عمق  به

قلعه ارگ بسته  یهاه شب درواز ازطرفموجودبود. یمواد غذائ رهیغله جهت ذخ یکندو۵۰بودند.  یتدافع

 «.دندیخوابیم آرام شب وگزمه داشتند.ومردم داریتا صبح ب ها بروج وعقب دوازه در داران شد،وپهرهیم

Walimohammad Abubaker 
    ۱۷ نوامبر ، ساعت  ۱۲:۴۳ 

 منابع وماخذ مقاله یایمن از جناب پوهاند جوه بود که نوشتدراین دلچسپ وتازه نکات  بخاطر

 جهیاما جناب پوهاند ابوبکراز من خواستند تا نت میباره کامل ترنما نیشان شدم تا اطالعات خود را درا

 م.زساشریک فرزندان نوده  اباره ب نیمطالعات خود را درا
 

 ارگ نوده: ۀمن دربار یهادریافت 

اکثر  ایام سال پژوهش کرده ام و تم ۲۰کم از کم  ستانیس یخیتار یایوجغراف خیتار ۀدر بار من

 ستانیرا مرور کرده ام و آنچه را در مورد شهرها و قصبات مشهور س یدوره اسالم ییایکتب جغراف

ماسه ها  نیم، سرز ستانیس»داشت گرفته ام و سپس آنها را در چهار جلد کتاب بنام ادیام  افتهیدر آنها 

 بچاپ رسانده ام. ستمیقرن ب ۸۰علوم افغانستان در دهه  یاکادم یواز سو فیتال« وحماسه ها

است که  افتهیدر باره فراه اختصاص  ی( فصلستانیس یخیتار یایکتاب ) جغراف نیجلد دوم ا در

 یونانیوپلینی  انیوآر موسیرا هم از اوستا، وهم از قول استرابو وبطل ستانیهمه تذکرات مربوط به س

نگاران  هیو جغراف نیمورخ سال قبل تا کصدیدر دوهزار و یواستفانوس بیزانتي وایزیدورخاراکس

را  یدر قرون وسط یرانیوا یافغان نیومورخ یاروپائ نیاحیس یو گزارش ها یاسالم نینخست ونقر

 شرح داده ام . تیوال نیا یوباستان یخیاز نقاط تار کیهر لیدر ذ

 یرجغرافی(، وسایطبر خیوتار ی)مثل فتوح البدان بالذر یاسالم هیکتب فتوحات اول انیم در

عمده آن نوشته اند  یگذر کرده اند و در مورد محالت وقلعه ها وشهرها ستانیکه به س یان اسالمنگار

 مسالکمولف کتاب الخراج،عبدهللا ابن خردادبه مولف کتاب ال ی:قدامه بن جعفر کاتب بغدادلیاز قب

صاحب کتاب مسالک وممالک ، وابن حوقل مولف کتاب صورت  یوالممالک، واسحاق اصطخر

وکتاب  یمعروف به البشار یمولف کتاب اشکال العالم و محمد بن احمد مقدس یهانیابوعبدهللا جاالرض،

هفتم  اصاحب کتاب معجم البلدان، که در قرون سوم وچهارم ت یقوت حمو ایو ،یهمدان هیالبلدان ابن فق

 ده سبز نبرده اند. اینوده  هیاز قر ینام شیدرآثار خو کی چیاند ه ستهی زیم یهجر

مشهور به  یفارس یائیکتاب جغراف نیدرمهمتر م،یبگذر ینگاران عرب هیمولفان وجغراف ازاگر

 ستانیمهم خراسان و س یکه در آن از تمام شهرها وقلعه ها یقمر یهجر ۳۷۲در  فیحدود العالم تال

 است. امدهین یذکر چینام برده شده،از قلعه نوده و ارگ آن ه

 از  (یهجر۷۲۵-۴۴۵) یدر سالها انیه در اواخر عهد عزنو)چاپ مرحوم بهار( ک ستانیس خیدرتار

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010283556333&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA_fZO0yT3aSVH4vBRE9Qe0Bsr_f3shL5izAmZBdpO6EQkwa4MBsVHcLNoiNM-i8YxW1PhJHcyPx2yF&hc_ref=ARQAqtINEon6jG_HXrNhI-eX3f-eLtvmGqlJgaTAbYuDKHK_dt8B3uiYR2A59mQ0a0s&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1015578218794954&id=100010283556333
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1015578218794954&id=100010283556333


  
 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-at@afghanmaqal  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 کند؟ینم ادیده سبز(  ایاز قلعه وارگ نوده ) زینوشته شده است، ن سوی دونفرسیستانی 

که از زرنج به  یمنازل یدر ذکرنام ها یدر قرون سوم وچهارم هجر یاسالم انگارانیجغراف

جنوب فراه  یمنزل کی" در زهیبنام "ج یاز محل به شهر فراه دنیقبل از رس رفتند،یهرات وخراسان م

تخت رستم در پنج  اینوده  نیهم زهیج نیا دیشا آن نداده اند. ۀدر بار یگریشرح د یکرده اند ول ادی

 بوده باشد. تخت رستم کینزد وسکیت هی  قر ایجنوب آن و یلومتریک

که  یهرک ها وقلعه هامعموال از ش ینگاران عرب هی]محل کفار[ است. جغراف ی" به معنزهی"ج

وقلعه الش )قالع  نینوشتند، چنانکه در مورد قلعه جو ینم یشرح کردندیم یزندگ انیدر آنها زردشت

ممکن است درتصرف  زیروستا ن نیننوشته اند. ا یزیاسالم وتحت تسلط خوارج( چ لیمعمور دراوا

 یعل انیکه درجنگ م شدیم گفته یخوارج بوده باشد.]خوارج به آن گروه از مسلمانان ای انیرتشتز

اطاعت نکنند و تاجان در  یحاکم مستبد چیخارج شدند وبا خود عهد بستند که ازه یازلشکر عل هیومعاو

 ستانیتن دارند برضد ستمکاران مبارزه کنند. وسپس از عربستان خارج شدند و به بصره و کرمان وس

دستگاه  گردیمورد اتهام وپ یبنام خارج کرد،یمخالفت م یببعد هرکه با استبداد حکام امو نیآمدند. از ا

 ستانیجنبش خوارج در س یاز کانونها یکی یواوق در قرن دوم هجر نی.[ جوگرفتیحاکمه قرارم

 اند. اندهیمکانها باق نیدرا زیخوارج ن یبعد یکه نسل ها ستین ی.وشکرفتیبشمار م

لملوک را در خود فراه )در ا اءیکه کتاب خود اح یستانیس نیملک شاه حس ستانیس گرید مورخ

به نابع مذکورعدم تذکر م نیا ایآنکرده است. ادیقلعه وارگ آن  نیازا زی( نوشته است، نیهجر ۱۰۲۸

 نگاران هنوز اعمار نشده بود. هیمورخان وجغراف نیا اتیاست که قلعه نوده در زمان ح یمعن نیا

هم ساخته نشده بود، واگر در آن در زمان حمالت مغولها  یکه قلعه نوده حت نستیمن ا برداشت

شدند چنانکه برقلعه  یوغارت آن به آنجا حمله ور م بیتخر یبود، مغوالن برا یم یزمان محل مهم

 الشحمالت و ت نیا یچگونگ ستانیس خیفراه وقلعه الش و قلعه زرنج مکرراً حمله کرده اند ودر تار

 نها پناهگاه مردم بود تذکرداده شده است.قلعه ها که ت ریتعم ای میترم یمردم پس از هرحمله برا

قرن در عهد  نیو در اواخر هم افتندیبر هرات وفراه تسلط  انیصفو یالدیم ۱۶قرن  لیاوا در

آغازشد و از گزارش  ستانیهرات و فراه و س گربریدوم حمالت ازبکان ماوراءالنهر بار د لیشاه اسماع

 کی فدر ظر شدندیکه مردم مجبور م شودیستنباط مالملوک ا اءیدر کتاب اح یستانیس نیملک شاه حس

خود  یدر دورادور قلعه ها قیوعم عیوس یبه حفرخندق ها شیحفظ جان وناموس خو یشب برا

 بپردازند.

( مورد ۱٥۸٩ق= ٩٩۸الملوک : سیستان ازآغاز حکومت ملک جالل الدین محمود)  اءیاح بنابر

و بر هستى و جان و مال مردم سیستان ظلم ها تاخت و تاز اوزبک هاى ماوراء النهر قرار گرفت 

صورت گرفت . در این هنگام ملک جالل الدین محمود به اعمار قلعه سبز) بعدها جالل آباد( در منطقه 

کنگى سیستان پرداخت و در ظرف ده روز خندقى در اطراف قلعه کهنه حفر شد و در اوایل سال  میان

د و اطرافیانش از چپ راست به قلعه سبز نقل مکان م( ملک جالل الدین محمو۱٥٩٤هجرى)= ۱۰۰۳

نمودند. دیرى نگذشت که خبر حمله ازبکان بسرکردگى اغالن بردى بگوش مردم آنجا رسید و چون 

مردم در حصار قلعه سبز و پشت خندق جاى نمى شدند، اجباراً بکندن خندق دیگرى درسمت  امتم

وسعت داشت، وادار شدند و در ظرف یک شب  شرقى خندق سابقه قلعه سبز که پنجاه جریب زمین

 خندق را کندند و در پشت آن خندق که یگانه وسیله دفاعى مردم بي دفاع بشمار مى آمد، در آمدند.

همان شب ، سر وکله اوزبکهاى مهاجم در پشت خندق پیدا شد، در جنگ مختصرى که  صبح

بک را )که گفته میشد هرات را فتح اوز« یارم پهلوان » صورت گرفت، میر قاسم سیستانى توانست 
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کرده( با تیر بکشت و با کشته شدن او، اغالن بردى سپاهش را بسوى جنوب سیستان در سمت حوض 

و رامرود و سرابان و قلعه تراقون سوق داد و پس از چپاول وکشتار بسیار، هنگامى که  هدار، پیش زر

الدین محمود و ملک شاه حسین )مؤلف  از پاى کوه خواجه بسمت شمال حرکت میکردند، ملک جالل

احیاء الملوک( در رأس یک هزار نفر بر مهاجمان اوزبک تاختند و عده یى از آنها را کشتند و برخى 

 ( ٣٤٢ - ٣٣٩ص ،  بکوشش دکتورمنوچهر ستوده، تهران،احیاء الملوک ،)را دستگیر و بعضى هم فرار کردند. 

 نیدر هم زی[ نده سبز ایاستنباط نمود که قلعه نوده ] توانیم یستانیس نیگزارش ملک شاه حس از

دوم(  لیدر دوران شاه طهماسب اول وشاه اسماع) ستانیتاخت وتاز ازبکها برهرات وفراه وس یسالها

 میالدی. ۱۶قرن  ربع اول تسلطه صفویان برهرات وفراه درپس از ودرنهایت اعمار شده باشد

مشروط(  یاهدائ نی)زم ولیدادن ت انیصفوعهد در  که تنسیای ه زنتایید چنین ګماندیگر در نکته

 بر فراه  انیتسلط صفوممکن است س از است. انیصفو ۀاز مشخصات بارز دور یکی یبه سران نظام

معاش وحقوق  یواقطاع داده شده باشد تا بجا ولیت ثیاز فرماندهان قزلباش بح یکیبه روستای نوده 

نوده عالوه برآب رودخانه فراه رود، از  هیوامالک قر یاراضزیرا . دینما یخود از آن بهره بردار

 گرید یشده بود ونسبت به روستاها دهیجنوب کش یکوه تکه بسو یکه از حوال دیگردیم یاریآب یزیکار

 .ه استشدیم دهیبنام ده سبز نام لیدل نیبه همشاید  سرسبزتر بود و

خان  نیالد یرزامحیم اتیانوده)بخصوص رو یبارکز فهیطا نیمعمر یشفائ اتیروا طبق

 یگذاشته شد که پسران شاهو هیقر نیپس از آن برا (ده نو)سال قبل(، نام "نوده"  ۷۰– ۶۰در  یبارکز

درزمان حکمرانی  شاه کامران برهرات  وفراه امر  نیبرقلعه وارگ  غلبه حاصل کرده اند. وا یهلمند

-۱۸۰۱)یخان بارکزائ رفتحیوز رتاوصد یدر عهد سلطنت شاه محمود سدوزائ)صورت گرفته است 

بود  یشاه محمود سدوزائ یپادشاهآغازدر  مرحوم  نیالد یمح رزایبگفته م رای.زویا بعد از آن(۱۸۱۸

خود  یشدند و در پاداش خدمات نظام یاسیوس ینظام یها تیوارد فعال یبارکزائ یکه پسران شاهو

پسرش شهزاده کامران بدست آوردند و  ای مودنوده را از شاه مح هیقر ینهایوزم زیکار تیسند مالک

به نوده  زیحادثه نام ده سبز ن نیقلعه نمودند وهمزمان با ا هیقلعه نو ده را وادار به تخل اربابمالک و

 شد. لیتبد

 یکه نادرافشار سپاه ۱۷۳۱درسال  ،ینادر یراآعالم  خیمحمدکاظم مولف تار تیبنابر روا اما

ذوالحجه  ریسپاه درهفته اخ نینمود، ا لیسگفراه  ریتسخ یبراق واو نیاز راه الش وجو ستانیاز س

 انیهمان ماه در محل کاهدانک بافراه۲۸ خیودرتار دندی[ رسیهق، درمقام "ده نو"]نوده کنون ۱۱۴۳ُ

تن  ۱۵۰۰ جهید که در نتوردنبسرآ ینیجنگ خون یخان برادر ذولفقار خان ابدال مردانیعل یسرکردگب

 نیجنگ کشته شد. ]مقبره ا نیدرا یمرو کیسلطان ب یعنیاو سرکرده سپاه  نادر با دو انیاز لشکر

 رادتمعروف است ومورد ا ریسلطان م ارتیبنام ز انیفراه انیقوماندان خون آشام نادر امروز درم

 (٣۱۰-٣۰۸، ص ۱، چاپ مسکو، ج ینادر یراآ)عالم [ یزوار فراهواخالص 

، نام  یشاه کامران سدوزائ ایقرن قبل ازسلطنت شاه محمود  کیکه  شودیمعلوم م تیروا نیازا

بنام ده سبز ده نو درچه زمانی  نشان بدهد  کهمن به سندی برنخوردم نوده وجود داشته است، اما 

 است؟ شدهیخوانده م

 :جهینت

که باشندگان قلعه نوده عالوه برمردم بومی شامل رمی آید ز شرح مطالب فوق چنین با

وده اند که با غلبه صفویان برفراه وسیستان برآنجا مسلط شده واین قلعه را برای حفاظت قزلباشانی ب

خود ولشکریان خود اعمار کرده اند. زیرا قلعه از استحکامات خوبی برخوردار بوده وآنطورکه آقای 
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ی ابوبکر شرح داده اندوجود حصار مستحکم با برجهای دیده بانی وچاهای آب درچهار گوشه قلعه برا

در باالترین قسمت تپه ارگ با دروازه های بزرگ ورودی وخروجی ورهروهای  هم مردم ویک چاه

دهقان مخفی و به نظرمیرسد که طرح و ساختن چنین قلعه مهم دفاعی از تصور ادمهای عادی و یا 

 .گله دار خیلی بلند تر استو

ی قریه را ترک نگفته نکته مهم دیگر اینست که هنگام غلبه پسران شاهو بر قلعه نوده، همه اهال

ند.پسران شاهو وقتی بر قلعه وقریه ری داشته اند همانجا باقی ماندوآنهای که شغل دهقانی و پیشه و

بنام را خان و مسلطه شدند قلعه وباغها وزمینها را میان خود به شش قسمت تقسیم کردند وهریک خود

وصلت نواده های قزلباش و بومی شمردند و برای ارضای خواهشات خود با خاجداگانه  )طایفه(خیل

فارسی حرف کردند وچون مردم بومی بزبان فارسی تکلم میکردند، پسران شاهو وفرزندان شان نیز ب

 .دامن پشتونها را رها کرد نیز پشتوکردند زبان ترک بتدریح نوده را ها زدند و همچنانکه فارسی

، فرهنگ ود را به فارسی گذاشتجای خیکی از دالیلی که زبان پشتو درخانواده های بارکزی 

ن وخم شدن ودست روی سینه گذاشتن همراه بود واز سوی گفت واداب جدیدی بود که با بلی وقربان

خادمان غیر پشتون به خوانین نوده بجا آورده میشد. احترام ودستوور پذیری بیچون چرای دهقانان 

تا اختیارونظارت بر زمین وباغ خود را وسوسه نمود  را خوانین نوده ،وپیشه وران از ارمالکان جدید

شان  نوش به خادمان و نوکران جدیدی بسپارند که هم دست به سینه ایستاده بودند وهم اسباب عیش و

که برخی از  ه باشدتریاک بودتداوی مریضان  را فراهم میساختند. به نظرمیرسد که یکی ازوسایل

و یا اوالدۀ شان نیزهنگام مریضی ازآن استفاده کرده و پسران شاه دند بوبه آن آغشته قریه نوده مردم 

از اجتماع تجرید شدند. درنتیجه براثر به اصطالح تریاکی شده  و گشته معتاد بعضی به آنتا آنکه اند 

)پشتو(محروم ماندند و امروز اززبان چنین پدرانی پسران خطرناک مسکن و ،مفرحابتال به این ماده 

می توانند که در مکاتب نظامی درس خوانده اند ویا درشهرهای فقط آنهای به پشتو صحبت کرده 

 .قندهار وپکتیا وننگرهار تولد یافته باشند

است که بعد از خواندن این مقاله ، برایم  ذبیح هللا بارکزییکی ازجوانان تحصیل کرده قریه نوده 

شش پسرش به نوده آمد  یهمرا کهیام، وقت شاهو ن دهیشن انګمن از بزر کهییجا تا »درمیسنجرنوشت:

نوده شده باشد و  یها یشان ممکن با فارس یبعد یها یشاوندیخو یکرده بودند ول یپسرانش عروس

 لسان پشتو را از دست دهند.  یبعد یتا نسل ها دهیردګ نیباعث ا یلسان مادر

 کردندیاز جوانان نوده که پشتو صحبت م ادیتعداد ز وندیم ګکه در جن فتګ میبرا ریګد ګبزر

ها  رګماند و چون اکثر بز یباق هیشدند و تعداد کم از اطفال و کهن ساالن در قر دیرفته و شه ګبه جن

خود را از  انلس زیصحبت کند، آنها ن یو آنها مجبور بودند با آنها فارس کردندیصحبت م یبه لسان در

 دارد. قتیچقدر حق هیفرض نیا دانمیدست دادند، نم

 نیزیګلسان جا نیتا ا دهیردګ نیبصورت عموم باعث ا یسهل بودن لسان در  ریګد یسو از

رفتن  نیحاال ما شاهد از ب نی. همکنندیو م کردندیم ګیکه در مجاورت آنها زند ردندګمردم  یلسانها

و  یبه فارس دینسل جد یول کنندیمپدر ها به لسان پشتو صحبت  یعنی میهست وسکیت هیلسان پشتو در قر

 «خواهد شد. لیزبان تبد یفارس هیهم به قر وسکیت هیچند سال بعد قر

 یکرده وروشنفکر اند ودر عرصه ها لیبطورعموم اشخاص تحص ،نودهنسل نو گفت که باید 

 یکی رهیوشعر وهنر وغ اتیوطب وادب یریوقضاء وحقوق وانجن یواقتصاد یواجتماع یونظام یاسیس

در همه  توانی. مکندیم یشیپ گرفراهیمحالت د یاریاز بس یفراه است وحت یروستاها نیتر یاز غن

 واز وجودشان بهره گرفت . افتیرا  ی ستهیافراد شا یدگامور زن یرشته ها
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 شاهو کی بود؟

دادو")یعنی شاه محمد ودادمحمد( دوبرادر بودند  "شاهو و: کهشنیده ام  خود انگمن از بزردر نیمروز 

وگله دخانه هیرمند مالک زمین های زراعتی در کنار رو ،دروالیت هلمند که در روستای "زنبولی" نزدیک گرشک

از  خودگوسفندان  وفرزندان زنان و شاهو با وخورد رادرانه شان برهم وابط بزندگی ر بودند.در روندهای گوسفند 

کوه س بسوی پله داری ادامه میدهد وسگمدتی درخرمالق به  آورد. فراه بدر  خرمالق  از د و سرشگرشک بیرون 

ند وبه شغل زمید و درحوالی زیارت "سلطان میر"]سلطان بیک مروی[ خیمه کنمی کوچ اه شهر فر درجنوبتکه 

    مالداری اش ادامه میدهد.

سه خانم داشت که یکی از طایفه بارکزائی  ودیگری از قبیله غلزائی وسومی از طایف مندیزی)  ،شاهو

واز خانم غلزائی صاحب دو پسربنام های  مندوزی( بود. از خانم بارکزی صاحب دو پسربنامهای جبار ونایب بود.

حاجی بدنیا آورد. بعدها که این [* انعام خان]شیر و پاچا گردید و از خانم مندوزی نیز دو پسربنام های کالن و 

برادران بزرگ شدند و صاحب زن وفرزند گردیدند، اوالدۀ هریکی از این شش برادر بنام خیل مثالً: کالن خیل، حاجی 

 ،نایب خیل، شیرخیل و پاچا خیل یاد گردیدند.خیل،جبار خیل

بطووور نمونووه میتوووان  از طایفووه کووالن خیوول، در نیمروز،ازکرنیوول محموودعمرخان وبوورادرانش )غفورخووان، محموود 

یوسفخان، کجیرخان، محمدعلم خان، محمدنعیم خان، محداعظم خان ومحمدحسین خان( نام برد که در قلعه فوت   میویم  

 ان دوران خان ابن مرادخان از تیرۀ کالن خیل بودند. اند. این برادران پسر

ازکرنیل محمدعمرخان:چهارپسربنامهای غالم صودیق خوان،غالم حیودرخان، عبدالیدوسوخان، وعبودالعزیز خوان   

 واز برادرانش نیز فرزندانی بجامانده است.بوجود آمدند.

محموودایوب خووان، ،یوسووف خووان وامووا ازتیووره شوویرخیل،فیخ محموودخان کمیدان)صوواحب سووه پسووربنامهای محمد

-جوود راقووم ایوون سووطور -یمحموودیعیوب خووان ( بووود. پسووران ایوون بووردارن از ایوون قوورار بود:ازمحمدیوسووف خووان بووارکز

ونثاراحموود بثموور  یسووتانی، احموودخان، گوول احموودپوونپ پسووربنامهای : میراحموودخان، محمووداعظم ساو از(و)شوویراحمدخان

 رسیدند .

شوواعروخدمتگار معووارف (،عبوودالحکیم ، محمدحسوون  -نوراحموودعزیزیردپ)خاناز محموودایوب خووان: عبوودالعزیز

    .ندبوجودآمد

 (  داکتر، محمدانور، عبدالیدوس محمداکبر پدراز محمدیعیوب خان: محمدهاشم خان )

واما در قریه نوده ،اوالدۀ  شاهو به شش خیول)کالن خیل،نایوب خیل،جبارخیل،شویرخیل، پاچاخیول، حواجی خیول( 

 وند که تعداد شان، به صدها وهزاران تن میرسند و شمردن اسامی همه شان ناممکن است. میشتیسیم وشناخته 

بارکزی عضو مشروطه خواهان اول ،پودرحاجی مهرعلوی خان  یرعلیش درنیمروز: لیجبارخ اشخاص نامدار از

 (  ثور کوتایشهید شده در  ،ی ملیاخان  وحاجی امان هللا خان) وکیل مردم چخانسور در دوره سیزدهم شور

 را میتوان نام برد. باور ومیق ، وداکتر قدوستیرۀ شیرخیل درنوده فراه : داکتر صدیق فرهمند ، از

خان جنورال لعول محمود ،ن اول وزارت داخلوهیمعو  لودخا یهاد جنرال،جنرال احمد خاناز طایفه پاچا خیل،مرحوم 

 خووانواده رکزی و راضوویه بووارکزی هووردو  ازواسووتاد همووایون بووا خووان نامدارترانوود. میسووناتور عبوودالرحو وداکترشووکور

 ان وشاعران خوب قریه نوده اند.گنویسند سناتور عبدالرحیم خان از جمله 

 داکتر داکتر نجیب بارکزی وداکتر شکیبابارکزی وو یبارکز ایزکرانجنیراز تحصیل یافتگان طایفه نایب خیل:   

  برادرقاضی عبدالواحد نهضت فراهی  اند.بارکزی فرزندان انجنیرحکیم وداکتر زبی  بارکزی  یبارکز دونیفر

 را میتوان نام گرفت.  انخجمعه  خان  ومرادو جان میکر:ل یخ کالن طایفه  از
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 اند .تردار  نام ابوبکری ول پوهاندو  یوبیداکتر ظاهر ا، ازطایفه حاجی خیل:  شهید دگروال ایوبی

پدر استاد  )خان نیالد یمح رزایم خود گرپدر بز ولازق )از طایفه حاجی خیل (ابوبکرمحمد پوهاند ولی  -*

که ]داشت[دختر  کی وکالن عالوه ازانعام شیخو یمندوز زن شاهو از »...چنین روایت میکند: (غفارخان

 خاص شکوراحترام یبه حاج دوبرادر،چون هربود عبدالشکور ازدواج کرده یوبا حاج بودهبزرگترازهردوبرادر

 بناء   د،یافتخار را بخش نیاشکور یدامادش حاج کند،بهی افتخار را بخودکمائ نیا نکهیا داشتند،انعام خان بعوض

 کردند. دایپ شهرت لیخ یبه حاج ومختصرا   لیشکورخ یبه حاج لیخ انعامۀ[ اوالد]

حاتم سه  ،اما]بوجودآمد[ پسر بنام حاتم خان کیزیماند،وازذوالفقارنیذوالفقارخان باق بنامپسر کیاز انعام خان 

 اقوام ندهیبصفت نما مدادخانیرح برادر سه نیا نیدرب.دادیخدا یوصوف خانمدادخان،کرمیرح یها بنام رداشتپس

را  مدادخانیرحخان ،  وبیا شود،شهزادهیم یهرات معرف یخان وال وبیمحمداه شهزاد فراه نزد تیوال یبارکزائ

 است یمصادف بزمان نیکند،ایمی اره معرفقوندوصدسواراسپ  با فراه مکتوبا   تیوال یبارکزائ اقوام ندهیبصفت نما

 کهند شد قنیمت زهایوانگر .بکابل است آمدن خان درشرف رعدالرحمنیوام شده درحمله دومش ناکام زهایانگر که

خان را به  وبیمحمدابلندشده و یآزادخواه یجنبشها وجوش عاست،درهرات جم ناممکن تصرف افعانستان بزور

 کهی قندهار مارش کردند،وقت بطرف و آغاز ها یبجنگند،آمادگ زهایانگر هیهار رفته وعلبه قند تا کردندوادار جهاد

 دو وستند،ویلشکر پ نیا فراه داوطلب به گراقوامیود مدادخانیرح رقیربیز یبارکزائ اقوام دیبفراه رس وبیشهزاده ا

ی الدی( م۱۸۸۰درسال) بودند دهکری آرائ صف وندیم دانیدرم "قبال زیانگر یروهایکه ن وندیم دانیم بعد به روز

 زصرفیانگر وازجمله دوازده هزارسپاه پشته ساختند زهایانگرکشته  از افغانها. افتیدآغازیجنگ شدوندیمدر

 نماز یبه ادا یروزیپ نیا از یجهت سپاسگزار مدادخانیرح دروقت عصروشام بود جنگ. زفرارکردندینفر انگر۱۵۰

اش را  جنازه ساخت. دیرا شه یمدادغازیرح جان که مسلح بوده مین یزخم زیانگر کیشام استاد بود که از عقب 

 .باشدیعام وخاص م ارتگاهیز فعال انتقال ودفن نمودندکه یلنب  ز   بهی لزنب   یاقوام بارکزائ

دعوت وتمام افتخارات  را خانداد میرح دیشه -یخان پسر غاز وبی ا افغانها سردارمحمد یروزیپ از بعد

 همان با و اعطانمود مدادیرح دیشه-یغاز ونغاره را به ابوبکرخان پسر اسپ را با دوصد سوار ادمدیرح دیشهی غاز

 آوردند. فیبه نوده تشر افغانستانی آزاد فتح و افتخار صالبت و

 ابوبکر،محمد یپدر پوهاندول احمدشاه،  قیدرجان،محمدعثمان،محمدرفیح غالم :هفت پسرداشت ابوبکرخان

 ،یوبیاحمدا سراج مرحوم ،دگروالیوبینثاراحمدا ،استادیوبیمحمدنادرا دیشه حرب ارکان درپ خان وبیمحمدا لیوک

-م،پوهنوالیمرحوم ،دگرمن مرحوم محمدرح یوبیا قیصد غالم پدر وسفیلدارمحمدیتحو د،یشه مورشاهیت تورن

 راحمیر،شرمحمدابوبکیام ودگروال ابوبکر داحمدیمرحوم س دگروال پدر نوراحمدخان ،یوبیاحمدا الدگرو

 خان که سه پسرداشت،احمد ازکرم گرعبارتید دبود،برادرانیشه -یغاز مدایرح سلسله اوالد نهای.امیوابراه

 پسران خان نیوم،محمدامیوق عبدهللا پسران دهللایاحمدخان،عب پسرانخان، نیلدخان وبهاوا نیالد یمح رزایخان،م

 پسرانش استاد و نیالد یرزامحیم میکعبدالح یپسرش حاج هللا بیحب وهللا ورحمت یضابط محمدعل

خان  وبیا خان پدرمحمد یسیخان،ع وگالبن پسرانش فضل احمدخا نیبهاوالد شاعرعبدالغفار،عبدالستار،جبار،جل

 نسل کرم خان. نهایخان مرحوم ا عقوبیوسناتورمحمد

 وهاشمی رعلیپسرانش م نیفروتن،نصرالدن استاداکبرخان وجمعه خا پسرانش نورمحمد :دادیخدا یصوف نسل

 دیز،عبدالحمیلعزپدردگروال عبدا مرحوم دیعبدالرش پسرش دیخان،نظرمحمدپسرش دگروال نوراحمد،عبدالحم

 .مروزین یمستوف خان نیالد یپدرمح قیصد غالم .وعبداقادر

را با  فراهی ها یلقب خان بارکزائ وبخانیا که سردارمحمد ابوبکرخان داشت،دوپسر مدادخانیرح دیشه-یغاز

کردکه  یمعرف وخودرا رفت وبخانینزد سردارا خودش م محمدعمربود کهوپسر دو کرد سوارونغاره اعطادوصد

که  یرعلیوم زیمحمدعمرخان پسرانش عبدالعز لیجرن یعنی داد یلیجرن رتبه شیاست،برا مدادخانیدرحیشهی پسرغاز

 یخان،حاج یعبدالباق پسر خان که یخان وعبدالباق یمحمدعل راحمدخان،یم دخان،یعبدالحم هستند زکیکار هیدرقر

 (برگرفته از برگه فیسبوک پوهاند ولی محمد ابوبکر«).باشدیپاک نمود م روسها جهاد هیعبدالغفورخان که عل ومعلم سیرئ

 قلمبدستان شش طایفه بارکزی نوده مثل پوهاند صاحب ابوبکر، شجره خیل )عشیره[ خود را کاش هریک از

  ناخت اتنو گرافی خدمتی انجام داده می بودند.ثبت میکردند، تا برای برای ش

 پایان
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