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

۲۰۲1/1۲/1۷

پښتو ژباړه :رحمت آریا

د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
دویم ټوک
دو ه شپـېـتمه برخه

فراه
او
د افغانستان سویلي برخې
تصحیحات
ډاکټر لوډویک  .ډبیلو  .ادمک
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT
GRAZ –AUSTRIA
19۷3

لودویک آدمک

خجو ِده :۶۲ – 1۲ ، 3۰ – 1۴ :د هلمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې له رودباره  19نیم مایله کښته او له چهاربرجکه
 1۵مایله لیرې د  ۵۰کورونو یو کلی دی .دلته په  1۸۸۴ز کال کې له سینده د پورې غاړه اوښتلو لپاره یو گودر وو؛ دا
یو ډول مارپیچه گودر وو چې دوه کانالونه ﺌـې درلودل او هر کانال تقریبا ً  3فیټه ژور وو .دا باید په یاد ولرو چې دا
کانالونه په عام ډول بدلیږي او کله ناکله د سیالب له فصله وروسته بیخي ورک سي( .میتلند ،پیکاک).
په 19۰3ز کال کې دلته  ۲۸۰تنه سنجراني بلوڅان اوسـېـدل چې  1۷۰سره کورني څاروي ۲۰۰ ،پسونه او وزې او
 3۰اوښان ﺌـې درلودل .کرنیزه ځمکه ﺌـې  ۲۵قلبې ده او له هرې قلبې څخه ﺌـې  1۸خرواره حاصل ترالسه کـېـږي .دا
ځمکه په هغـﮥ کانال خړوبـېـږي چې له دغـﮥ کلي څخه  ۸مایله پورته له هلمنده جال سوی دی .ددې کلي ملک فتح خان
سنجراني دی .دغـﮥ ځای ته نـېـږدې  3گودرونه ول( .ایس .ایم .ونلیس )19۰۵
خاکــک :۶۲ – ۵۰ ،31 – ۵۰ :د خاش – بکوا او فراه د سړک پر غاړې د دمې نیولو یوه مرحله ده( .ایس .ایم .تییت
له بومي معلوماتو څخه ).همدا شان ددې سیمې په سویل لویدیځ لورې کې یوه تنگه غرنۍ دره ځغلـېـدلې او له تغې فرای
سره یو ځای کـېـږي.
خاکي :ـــ  ،3۲ــــ  :۶۴په زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د علیزیو  33کورونه په کې میشت دي (صاحبداد
خان)
خاک سفید :وگورئ :خوش هوا۶۲ - ۴ ،3۲ – ۴۰ :
د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت 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

 خالچ :وگورئ :خلیچ۶۲ – ۴ ،31 – 3۲ :
خلیچ :۶۴ – 1۵ ،31 – 3۲ :په گرشک کې یو کلی دی او ویل سوي چې د بارکزیو  ۲۰۰کورنۍ په کې استوگنې دي
(صاحبداد خان) دا کلی د ُمعین کال د شمال ختیځ په  ۵مایلۍ کې واقع دی.
ت روډ په هکله د صاحبداد خان راپور ښیي چې د خالوزیو  ۴۵۰کورنۍ
خالوزي :د دراني الکوزیو یوه عشیره ده .د پُش ِ
د باغني په ولسوالۍ کې ژوند کوي.
خاندک :ـــ  ،3۲ـــ  :۶۴په زمینداور کې دوه کلي دي او په دواړو کې د علیزیو  ۵۰کورنۍ دېـره دي (صاحبداد خان)
د خان نشین غر :۶3 – 3۴ ، 3۰ – ۲۷ :لوړوالی  ۴۴۷۰فیټه .د خان نشین غر هماغسې چې بیلو تشریح کړی دی دا
غر د تیزو لوڅو غاښو لرونکو دنگو څوکو د پینځو مایلو په اوږدو د یوې لیرې پرتې کتلې پر سر د هلمند د سویل د
بگت او دیشو تر منځ او د گرمسیر د گل آباد په سویل لویدیځ کې والړ دی .دا غر د کوۀ لنډي (لنډي غر) په نامـﮥ هم
یادېـږي( .بیلو ،صاحبداد خان).
خان نشین په خپله د دریوو کلیو له ډلې څخه د لنډي په مقابل کې په هاغه بله غاړه کې جوړ دی او د میسري خیلو 3۰۰
کورونه په کې استوگن دي .ددغودرې واړو کلیو د لویدیځ په وروستۍ انتها کې د خان نشین د کال کنډوالې والړې دي.

ددې کلي ملک محـمود منیر خان دی .د کال مقابل لوري کې یو گودر دی( .ایس .ایم .بومي معلومات .)19۰3 .اوسنۍ
نقشې یوازې یو کلی ښیي چې د قلــعــﮥ نو د ختیځ په  ۵مایلۍ کې په  ۶3 – ۴۶ ، 3۰ – 33کې واقع دی.
خار :۶۲ – ۲۰ ، 31 – 3۷ :د خسپاس روډ یوه څانگه یا خوړ دی چې یوازې د سیل د اوبو بستر دی .په دې بستر کې
له خسپاس روډ سره له یو ځای کیدلو څو مایله مخکې د اوبو یوه چینه ده چې د «چشمـﮥ خار» په نامـﮥ یادېـږي .دلته د
همدې خوړ پر غاړو د اوښانو څړځای سته( .ایس .ایم .تییت .بومي معلومات.)19۰۴ .
خارک :۶۲ – ۴۵ ،3۲ – ۴۶ :دا د غرونو یوه لړۍ ده چې د فراه روډ د شمال لویدیځ پوله په هغـﮥ ټکي کې جوړوي
چې د دولت آباد له الرې د کندهار او هرات ترمنځ کارواني الره لویدیځ لور ته تاوېـږي .کانولي او تاد له چاه جهان
څخه تر دولت آباده د یو ۀ ټیټکي کوتل له الرې له دغـﮥ ځایه تیر سوي او وایي چې د عرابه لرونکو انتقاالتي وسایلو
لپاره سخته الره ده( .آی .بي .سي).
 خارا کوه :وگورئ :خار کوه۶۴ – ۷ ، 31 – ۴ :
خارکوه :۶۴ – ۷ ، 31 – ۴ :په گرمسیل «گرمسیر – ژ» کې یو ځای دی چې د نورزیو  ۶۰کورونه په کې استوگن

دي( .صاحبداد خان) .دا ځای د هزار جفت د سویل لویدیځ په  ۴مایلۍ کې دی .د خار کوه په نامـﮥ بل ځای د هزار جفت
د شمال په  1۶مایلۍ کې په  ۶۴ – 1۲ ، 31 – 1۴کې واقع دی.
خار رود :وگورئ :خار۶۲ – ۲۰ ، 31 – 3۷ :

خاش( :کاش) :۶۲ – ۴۸ ، 31 – 31 :دا هم د یوې عالقه دارۍ ،او هم د یوۀ ښارگوټي او هم د خاش روډ په نامـﮥ د
یو ۀ سیند نوم دی چې ددې عالقه دارۍ له منځه تـېـرېـږي او د خاش ښارگوټي ته اوبـﮥ برابروي .دا عالقه داري 11۰۰۰
تنه وگړي لري چې ټول ﺌـې په  33کلیو کې ژوند کوي .د افغان سرچینو له مخې دا عالقه داري  1۶۶11۰جریبه ځمکه
لري چې د کرنې لپاره ورڅخه کار اخیستل کـېـږي او  1۸۵۰۰جریبه ځمکه د مالڅر لپاره لري .ددې عالقه دارۍ تر
گرد چاپیر دښتې راتاو دي؛ په ژمي کې کوچیان خاشرود ته راځي او خپلې کـېـږدۍ دروي او له همدې ځایه د اوښانو
د نسل اخیستنې لپاره کار اخلي .د خاش عالقه داري او کلی په  191۲ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی:
د پاڼو شمیره :له  ۲تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت 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

دا یو کلی دی چې ترې دیوالونه راتاو دي دا کلی د چخانسور له شمال ختیځ څخه د  ۵3مایلو په واټن ،د خاشروډ پر
غاړه یا ورته نـېـږدې واقع دی.
ییت وایي " :ویل سوي چې د خاش په کلي کې هیڅ شی نـﮥ سته ،یوازې یوه استحکامي کال یا حصار دی چې 1۰۰
کورونه په کې استوگن دي ،دا کوم گارنیزیون نـﮥ دی چې سرتیري یا حتی خاصه داران په کې واوسي .ویل سوي چې
د خاش د حاکم تر الس الندې یوازې ټول ټال  ۶۰۰کورونه دي چې ددې کورونو نیمایي ﺌـې نورزیان او نیمایي نور
ﺌـې قرلباشان دي ".د چخانسور – بُست کال تر منځ سړک له دې کلي څخه تـېـرېـږي او همدا شان د بکوا له الرې د
هلمند پر غاړې ددیشو – فراه سړک هم له دې ځایه تـېـرېـږي( .ییت .آی .بي .سي).
په  19۰۴ز کال کې سروې کوونکی ښاغلی تییت چ ې د مک موهن تر مشرۍ الندې د سیستان له مأموریت سره ملگری
وو د خاش د عالقه دارۍ په هکله د پام وړ معلومات چې عمدتا ً له بومي سرچینو څخه دي په الندې ډول راټول کړي
دي:
د خاش کلی د «روډ» په کیڼې غاړې کې له روډ څخه په یو ۀ لنډ واټن کې واقع دی .ددې کلي په حصار کې یوه زړه
څاه ده چې که پاکه سي نو ښایي د اړتیا پر مهال د کارولو وړ وگرځي .دا حصار د ارباب آغا خان د استوگنې ځای دی،
نوموړی د غالم حیدر خان لـُخي کشر ورور دی .ویل سوي چې د خاش په حصار کې یوه زړه څاه ده چې که پاکه سي
نو ښایي د اړتیا پر مهال د کارولو وړ وگرځي .په خاش کې  ۲۴۰کورنۍ دي چې تقریبا ً ټول ﺌـې فارسیوانان دي .ویل
سوي چې دوی بې شمـېـره اوښان لري او په نیږدې شاوخواوو کې ﺌ ـې د اوښانو د پیولو لپاره پریمانه مالڅر ځای لري.
کرنیزه ځمکه ﺌـې  ۵۰پگو ده .د خاش عالقه داري د غالتو د تولید عالقه داري ده او الندیني معلوم ات ددوی هغه ابتدایي
الره چاره ښیي چې دا سیمه ورباندې خپلې مالي اړتیاوې سمبالوي .له دوی څخه دولت د غالتو د حاصل یوه پر پینځمه
اخلي .دا پینځمه برخه د «بتای» یا له درمند پاکولو وروسته په درمند ځای کې اخیستل کـېـږي چې اروزنه ﺌـې په پیسو
باندې هم مبهمه ده .دوی د پگو تر څنگه هر یو ﺌـې  ۵منه حاصل میرآب ته ،ترکاڼ او پښ یا آهنگر ته ورکوي .سلمان
یا ډم  3منه اخلي .مال هم خپله ونډه اخلي .دا ټول د لرغونو دودونو پر بنسټ سمبال سوي دي.
یوه پگو د شپږو تنو ډله ده چې د کرنیزو موخو لپاره سره سمبال سوي دي .یو ﺌـې قلبه کوي او پینځه تنه نور ﺌـې
«تیشه» یا د یوم کار کوي .دوی یا خپل غوایان لري او یا یوه جوړه د بلوڅانو له رمو څخه په کرایه اخلي .غني پگو
هغه ځمکې دي چې بیگار یا دولتي اجباري کار ورباندې کـېـږي حال دا چې تحویل پگو هغه ځمکه ده چې د سیمې د
یو ۀ رسمي مشر مسؤولیت گرځي او دې و رڅخه کټ مټ هماغه ونډه اخلي چې دولت ﺌــې د غني پگو د حاصل له
ونډې څخه اخلي .تحویل پگوگانې له بیگار څخه معافې دي.
ددې عالقه داري مالداران خپلې رمې د خاشروډ د دواړو غاړو په پووندو کې پیایي .ددوی ډلې او اړوند مشران ﺌـې په
الندې ډول شمـېـرل سوي دي:

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت 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

میروکن
ایجاب
دوست محمـد
عالم خان
محـمد
علیم خان
زرین

بهرامزی
شاهاک
کیری

زی 1

بهرامزی

شاه داد
زمان
میزرا
فقیر شاه
شیخ دورخ
سلطان مـِـخ

۴۰
۲۵
3۷
۴۸
۵۲
۸۵
1۵

۲۶
1۸
لیور زی
1۲
ساکزی اسحاقزی 1۵
3۲
3۷
بلوڅ

دوی په دوبي کې د سیند د بستر تر غاړې په رسوبي خاورې کې استوگنه غوره کوي او اوبو ته نـېـږدې ځایونو کې
خپلې رمې پیایي .ویل سوي چې شند ته نـېـږدې د تگریج عالقه داري دوی ته په پسرلي کې ددوی د خوښې وړ پوونده
ځای دی .د خسپاس روډ ددې سیمې لویدیځه پوله ده چې ور هاخوا ﺌـې د بلوڅي کوچیانو څو ډلې موندل کـېـږي( .تییت،
له بومي معلوماتو څخه )19۰۴
دلته موږ ته شک پیدا سوی چې د خاش د عالقه دارۍ اوسنی عالقه دار څوک دی .یو روایت وایي چې د لـُـخي غالم
حیدر خان دی او بل ﺌـې وایي چې احمد علي خان دی.
خاش :خاش روډ:

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.

 : Shahakzai - 1ممکن دا د بلوڅانو کومه قومي څانگه وي او یا هم ښایي ساکزی یا سهاکزی وي ،یا ضحاکزی  -ژ

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت 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

