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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۱/۰۵

پښتو ژباړه :رحمت آریا

د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
دویم ټوک
شپږپنځوسمه برخه

فراه
او
د افغانستان سویلي برخې
تصحیحات
ډاکټر لوډویک  .ډبیلو  .ادمک
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT
GRAZ –AUSTRIA
1973

لودویک آدمک
اسحق زی :ساکزی – ژ :دا د دُرانیو یوه قبیله ده .ددې قبیلې یوه څانگه ( چې په مبهم نوم د ساکزیو په ډول ویل
کـېـږي) په الندې ډول ده:
هوازي
مندیزي
میسري خیل (خان خیل)
(سترواک اعلیحضرت – ژ) احمد شاه (بابا – ژ) د اسحق زیو د مشرانو په منځ کې الندني مقامونه موروثي کړل :
د آسونو د ساتنو لوی مشر
میر اسپان
۱
1
د یساول یا پیش قراولونو لوی مشر
پـَـره وال
۲
د ښکاریانو لوی مشر
میر شکار
۳
د اوښبانو لوی مشر
Darogha
of
داروغـﮥ شتران
۴
camels
ت روډ کې استوگن دي او دلته د صاحبداد خان د بومي مخبر د راپور له مخې په عام
د اسحاقزیو اکثریت په پُش ِ
ډول ددوی  ۷۰۰۰کورنۍ استوگنې دي چې په دغو ځایونو کې دي:
۲۹۰۰
گرشک
۸۱۰
زمینداور
۲۰۰۰
گرمسیل
۱۲۹۰
نوزاد
۷۰۰۰
ټول ټال
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 یادونه دلته په انگلیسي متن کې  leader of the vanلیکل سوی او زه گومان کوم چې  vanباید د  vanguardیعنی پیشقراول یایساول یا د لښکر د مخکیني ډلگی دی -دا مې دلته د احتیاط په پار یادونه وکړه که له ما څخه تیروتنه سوې وي دوستان دې اصالح کړي -
ژ

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پر دغو اسحاقزیو سربیره په الش جوین کې هم اسحاقزي سته .پیکاک یوازې د جوین د کال او کلي د افغان
اسحاقزیو وگړو شمــېــر  ۱۰۰۰کورنۍ ښیي ،خو میتلند تر دې شمـېـرې دېـره کښته شمـېـره ښیي او وایي چې
 ۱۵۰کورنۍ د اسحاقزیو او  ۳۰۰د فارسیوانو کورنۍ دي .همدا شان د همدغـﮥ قوم  ۲۰۰کورنۍ د هرات په والیت
کې میشتې دي (وگورئ د هرات ټوک) او هم غټ شمـېـر کوچیان دلته میشت دي چې د خپلو پسونو ډېرې لویې
لویې رمې لري ،میتلند دا سیمه او وگړي په ۱۸۸۵ز کال کې د شهرک په درې کې لیدلي دي (آی .بي .سي ،اې.
بي .سي).
 اِشکینک :وگورئ :اَشکینک
اسماعیل :وگورئ :دا ِد خدا
اِستاوی :اِستووی :۶۳ – ۹ ،۳۲ – ۲ :د خاشروډ د سیند پر ښۍ غاړه باندې تقریبا ً د «راکي» مخالف لوري ته یو
کلی دی .دلته  ۵۰جونگړې دي .دلته د خاشروډ د سیند غاړې د شین غزي د ونو د «پاده 2د ونو» په ځنگلونو
پوښلي دي او د اوښانو د څر لپاره پریمانه خوراک توکي دي( .ایس .ایم .بومي معلومات )۱۹۰۳
جبار :وگورئ :خاشروډ
جهانگیر :وگورئ :سیخ سر
جهان بیگ :وگورئ :خاشروډ
جهازي :۶۴ – ۳۴ ،۳۲ – ۱۹ :د نوزادو په سویل ختیځ کې یو کلی دی او ویل سوي چې د پلوپلزیو  ۷۰کورونه
په کې استوگن دي( .صاحبداد خان) .دا کلی له نوازدو  ۸مایله لیرې دی چې له موسی کال څخه لویدیځ لور ته ۱۵
مایله کـېـږي.
جالل خان ناور :۶۳ – ۲۶ ، ۳۰ – ۲ :د گلي چاه او خواجه علي ترمنځ دښتې کې یو ځای دی ،د سیستان مأموریت
دلته د ۱۹۰۳ز کال د فبرورۍ په میاشت کې د باران اوبـﮥ موندلې وې .دوی همدلته شپه وکړه( .ایس .این.
 .)۱۹۰۳دا ځای د گرمسیر د خوږۍ د سویل ختیځ په  ۲۸مایلۍ کې دی.
جالل الدین :۶۴ – ۲۴ ، ۳۲ – ۲۱ :دا په نوزادو کې یو کلی دی او ویل سوي چې د بارکزیو  ۲۰کورونه په کې
استوگن دي ،دا کلی د نوزادو په سویل لویدیځ کې واقع دی.
جالو: ۶۱ – ۵۷ ، ۳۱ – ۴۲ :دا د ُخسپاس روډ ،د سیند د غاړې یو ځای دی ،دلته د اوبو چینې سته .دا ځای د
بسرینگ له سویله ښایسته لیرې دی( .تییت ،بومي معلومات)
جمشید :۶۴ – ۲۹ ، ۳۲ – ۱۷ :دا په نوزادو کې یو کلی دی چې د بارکزیو  ۲۵کورونه په کې استوگن دي.
(صاحبداد خان) .دا کلی د نوزادو د سویل په  ۷مایلې کې دی.
جانی :وگورئ :نادعلي
جسر :وگورئ :سورکی
 جای درق :وگورئ خوش آباد درگ /درق۶۱ – ۲۹ ، ۳۱ – ۳۶ :
جک شهرک :۶۲ – ۴۵ ،۳۲ – ۳۵ :د واشیر او شاهیوان تر منځ د تللي سړک پر الرې یو کلی دی چې له شهرکه
په  ۱۲مایلو ورها خوا اوښتلو د پوځي کمپ لپاره ښـﮥ ځای لري او دا ځای شاهیوان ته له رسیدلو مخکې درې مایله
واقع دی .پریمانه اوبـﮥ او واښـﮥ لري او د کمپ وهلو سیمه ﺌـې ډېـره ښه ده (سندرز)
جیجه :۶۱ – ۵۹ ،۳۲ – ۵۰ :دا د ادرسکن د سیند پر غاړه د نورزیو د استوگنې سیمه ده ،دغه ځای د سبزوار په
نامـﮥ یادېږي چې (د سړک له الرې) د فراه د شمال په  ۵۰مایلۍ کې واقع ده«( .جیجه» یا «جیگه /جیگاه /جگه)3
کې په ژمي کې د کوچیانو  ۳۰۰کـېـږدۍ والړې وي چې تر دوبي پورې کرار کرار تر  ۱۰۰کـېـږدېو پورې
راټـېـټـېـږي ،او دوی له لویې الرې څخه دوه مایله لویدیځ لوري ته خپلې کـېـږدۍ دروي .ددې کلي مشران د
نورزیو دوه تنه خانان دي ،عطا محـمد او دین محـمد .دلته د سیند په بستر کې بوټي او خس پریمانـه دي او ویل
سوي چې د شاو خوا غرنۍ ډډې په وحشي وزو ډکې وي .له سیند لږ کښته په «کالته» کې مشهور سعید
(سعدالدین) چې په دې سیمه کې ډېـر نفوذ لري ژوند کوي او نوموړی خپل الس الندې د مالزمینو یا ندیمانو ډلې
لري .نوموړی د پښین له سعیدانو سره اړیکه لري .ویل سوي چې له جیجه څخه د غرونو له منځه یو ښه سړک
تللی دی چې نیغ په نیغه فراه ته ځي او د «دهانـﮥ غـُرغــُـش» په نامـﮥ یادېـږي ،خو بیا هم ویل سوي چې له دې
سره سره چې دا الره تر عمومي سړکه لنډه ده ،لږ کارول کـېـږي .له همدې الرې په استثناء ما هیڅ بل عملي لوری
نه دی اوریدلی چې له دغو په گړنگونو او کږ لیچونو ډکو الرو څخه دې تیره سوې وي ،او هر څومره ﺌـې چې
وینئ نو سړی له ځان سره دې فکر کولو ته اړ باسي چې افغانان څومره د یوۀ پرمخ تگ په حال کې ځواک د
معابرو په هکله بحث او مشاجره کوي .ویل سوي چې سیند دلته په دوبي کې وچ وي خو په جیجه کې د اوبو یو
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  :padah treesبیا هم د دې لغت معادل په هیڅ قاموس کې ونـﮥ موندل سو .ښایي په انگلیسي متن کې ټایپي غلطي سوې وي او یا همد کومې ونې سیمه ییز نوم دی چې لیکوال هماغه نوم په انگلیسي کې را اخیستی دی  -ژ
3
- Jija or Jiggah

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شمـېـر چینې سته چې هیڅکله نـﮥ وچـېـږي او دلته د اوبو پریمانتیا سته .د اړتیا وړ شیان له دې ځایه تر السه
کــېــدای سي".
سبزوار ته تللی سړک تر یوې لنډې الرې پورې د ادرسکن د سیند په بستر ورځي او بیا د سیند ښي الس ته
تاویږي .دلته د سیند بستر د (مې په میاشت کې) په پلنوالي کې د مایل د ربعې په اندازې دی چې د سیند غاړې ټیټې
او په خسو او بوټو ډکې وي او د اوبو بهیر په خپله د  ۲۰یارډو په اندازې عرضا ً بهیږي او ژورتیا ﺌـې د پښو تر
ښنگرو پورې ده .دا سړک له سینده په اوښتلو سره چې ښي لورته تاویږي په کیڼ الس کې نیغ غونډیو ته رسـېـږي
او د څلورو مایلو په اوږدوالي د یوۀ مسطح یا همواره کوتل له الرې اوړي او د یوۀ غاښي یا سوري له منځه چې
شاو خوایي په سختۍ سره  ۸۰یا  ۱۰۰یارډه ده تیریږي او له دې ځایه وروسته په یوې هموارې دښتې ورننوځي.
ددغـﮥ غاښي یا سوري په شاو خواوو کې د یوۀ لرغوني ډبرین دیوال پاتې شوني دي او د گومان له مخې ویالی سو
چې ددې دیوال موخه له شمال لوري د لرغونو یرغلگرو د مخنیوي لپاره وه او د همدغـﮥ دلیل پر بنسټ ښاغلی ییت
په دې باور دی چې ولی دې اوس له دغه دیواله که اړتیا پیښه سي کار وانـﮥ اخیستل سي .دا غونډۍ په دواړو غاړو
کې د ډبرینو ستوغو گړنگونو په کرښو کې غځـېـږي ،او ظاهرا ً له دې موقعیته شا ته بیرته تگ ناشونی دی مگر دا
چې بله اوږده بدیله الرې دې ونیول سي( .ییت).
جیکان :وگورئ :جیکان۶۲ – ۲۴ ، ۳۱ – ۲۲ :
جلیـجـَـل :۶۳ – ۱۹ ، ۲۹ – ۲۸ :د بلوڅ په سرحد کې د رباط په نـېـږدې  ۱۲مایلۍ کې د یوۀ ځای نوم دی .دلته یو
ټیټ ځوړی دی چې د چنار په شان ډبرې ﺌـې پر سر والړې دي( .آی .بي .سي).
جیلجي :۶۴ – ۵۱ ،۳۲ – ۲۰ :دا په موسی کال کې یو کلی دی چې په تگاو کې په همدغـﮥ نامـﮥ د موسی کال د
کلي د ختیځ په  ۶مایلۍ کې د موسی کال او شهر کهنه د سړک پر غاړه واقع دی .دې کلي کې د علیزیو  ۳۰کورونه
استوگن دي( .صاحبداد خان) .اوسنۍ نقشې درې ځایه په دغه نامـﮥ ښیي :د جـُـلجي کاریز ،کښته جیلجي ،او لوړ

جیلجي ،دا ټول په همدغه عامه سیمه کې دي.

جود :۶۲ – ۳۹ ، ۳۱ – ۱۰ :دا د تگریج د نالې یا د ت ِگرشک ماندې لپاره بل نوم دی.
جوی ابراهیم( :د ابراهیم ویالـﮥ  -ژ) :۶۳ – ۱۵ ،۳۲ – ۱۳ :لوړوالی ۲۶۸۰ :فیټه .دا د دالرام – فراه د سړک په
اوږدو کې له دالرام څخه  ۱۶مایله لیرې د دمې نیولو یو ځای دی چې کله ناکله کارول کـېـږي .دلته دوه یا درې
څاه گانې سته خو اوبـﮥ ﺌـې ښـې نـﮥ دي .د اړتیا وړ شیان له بکوا څخه ترالسه کـېـدای سي( .بومي معلومات
 .)۱۹۰۳دا ځای د گرشک له سویل څخه  ۱۲مایله لیرې دی.
جوی محـمد( :د محـمد ویالـﮥ  -ژ) :۶۴ – ۳۶ ،۳۱ – ۳۹ :د بُست کال ته پر الرې له باال خانې څخه  ۲مایله لیرې
د سړک له ښي السه په تـېـرېــدلو د یوۀ ځای نوم دی .ددې سیمې په گاونډ کې نورزیان میشت دي چې په کـېـږدېـو
او له درویو څخه جوړو جونگړو کې ژوند کوي( .بیلو)
جوی ندامت :۶۴ – ۴۶ ،۳۲ – ۲۲ :په موسی کال کې یو ځای دی چې د ویلو له مخې په کې د علیزیو  ۵۰کورنۍ
دېـره دي( .صاحبداد خان) .دا ځای د ندامت د کاریز په نامـﮥ هم یادېـږي.
جوی نو( :نوې ویالـﮥ  -ژ) :۶۱ – ۳۳ ،۳۱ – ۳۸ :د فراه روډ په کیڼې غاړې کې د لـَـفتان په مقابل لوري کې د
یوۀ کلي نوم دی .ددې کلي د کورنیو شمــېــر  ۱۱۰دی او ټول ﺌـې پښتانـﮥ دي .دا کلی د الش جوین د سویل لویدیځ
په  ۵مایلۍ کې دی.
د الش جوین سردار مدت خان (مدد خان – ژ) ددې سیمې یو په دریمه گټه اخلي او نور اسحاقزي ﺌـې پاتې برخه
اخلي .ددوی ځمکوال دا دي:
مدد

خان

لري

۴

سردار
اسحاقزی
۳
لري
محـمد یوسف خان
۲
لري
امیر مـحمـد خان
۱
لري
غفار خان
۱
لري
محـمد حسن خان
وروستي څلور واړه یاد سوي کسان د سردار مدد خان زامن دي

پگوگانې
پگوگانې
پگوگانې
پگوگانې
پگوگانې

جوی نو :۶۱ – ۴۷ ، ۳۰ – ۳۸ :دا د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه له قلعـﮥ فتح څخه څو مایله شمال لور ته د بلوڅانو
دوه کلي دي .په دواړو کې  ۲۰۰کورونه دي او  ۹۰۰تنه استوگن وگړي لري چې  ۷۸۰کورني څاروي۸۰۰ ،
پسونه او وزې ۳۰ ،آسونه او  ۷۰اوښان لري .دوی  ۷۰قلبې ځمکه لري او هره قلبه ﺌـې  ۴۰خرواره حاصل کوي.
د کلي ملک ارباب دوست محـمد خان دی .دا دواړه کلي یوازې  ۱۲کاله کـېـږي چې جوړ سوي دي .کله چې دوی
دلته میشت سول نو له قلعـﮥ فتح څخه ﺌـې یو کانال راوغځاوۀ( .ایس .ایم .ونلیس )۱۹۰۳
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جوی سرکار :۶۴ – ۲۵ ،۳۱ – ۳۷ :د بُست کال ته د تللي سړک په ښۍ غاړه کې په یوۀ لنډ واټن کې یو کلی او
یوه کال ده چې له کندهاره پر راغلې الرې باندې د باال خانې د لښکرکوټ په شپږمایلۍ کې راځي او دا ځای
لښکري بازار ته له رسـېـدو مخکې په لنډ واټن کې موقعیت لري .بل سړک چې د تورن میتلند د ۱۸۷۹ز کال د
دسمبر د میاشتې په راپور کې ورڅخه یادونه کوي دغـﮥ کلي ته سړک له گرشکه د مختار له غونډۍ څخه په
راتـېـرېډلو راغلی دی ،او د بُست کال ته ځي ،ظاهرا ً دا سړک د باال خانې له عمومي سړک سره له یو ځای کـېـدلو
پر ته نیغ راغلی دی او د بیلو په وینا دا سړک د ارغندراب د سیند د بستر پرغاړه همداسې راغلی دی( .والتر – ژ)
بیلو په ۱۸۷۲ز کال کې دا کال د همدغـﮥ وخت یوه مډرنه کال شرحه کوي چې د یوۀ ډېـر نامتو نجیب سړي کال ده
او ددۀ د خپلو بڼونو په منځ کې جوړه سوې ده او گردچاپیره ﺌـې لوړ لوړ دیوالونه جوړ سوي دي ،اوبـﮥ ﺌـې د
کاریز دي او میتلند وایي چې دا کال یوه مستطیل ډوله کال ده چې دوه برجونه لري چې په ډېـر ښـﮥ حالت کې دي.
له دې احاطې دباندې د خدمتگارانو لپاره پیاده خانې او د استوگنې ځایونه دي او شاو خوا ﺌـې د دُرانیو ،غلزیو،
بلوڅانو او نورو خوارۀ وارۀ کورونه دي او د ځمکوالو ځمکې ورته کري .داسې ښکاري چې دا کال په ۱۸۴۶ز
کال کې سردار کهندل خان وروسته له هغې جوړه کړه چې نوموړي گرمسیل له کندهار سره ملحق کړ او په دۀ
پسې دا کال د دۀ لمسي سردار گل محـمد ته پاتې سوه چې نوموړی له کال سره متصل د تیول د ځمکو څښتن دی،
نوموړي په ۱۸۷۹ز کال کې په کندهار کې برتانوي دولت ته خپل بیعت او وفاداري اعالن کړې وه .نوموړی د
مـحـمد صادق خان زوی دی ،محـمد صادق خان په ۱۸۴۵ز کال کې د گرشک والي وو ،نوموړي په همدغـﮥ کال
(فریر) په محمود آباد کې زنداني کړی وو( .بیلو ،میتلند ،فریر)
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جوی شیخ محـمـد ( :د شیخ مـحـمد ویالـﮥ  -ژ ) :۶۱ – ۵۰ ،۳۲ – ۱۱ :له تاوسک څخه څو مایله پورته د فراه
روډ د سیند له ښۍ غاړې څخه یو لوی کانال جال کـېـږي .ددې کانال د اوبو ژوروالی د سیالبونو پرمهال له  ۴فیټو
پورې ته ځي.دا کانال خپل بهیر ته تر قلعـﮥ کاه پورې دوم ورکوي( .ایس .ایم .بومي معلومات .)۱۹۰۴
جمعه :وگورئ :خاشروډ
جمعه خان :وگورئ :نادعلي
جمعه خان :وگورئ :خاشروډ
نوربیا
جوین :وگورئ
یادونه :قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه لینک الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک ټولی او
دوېم ټوک ټولي برخي لوستی شی.

- Tawesk
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