
 
 

 
 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

 ۰۳/۰۵/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت آریا
 

 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
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 تریگز خيیتأر - اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه ېمهردیوسل 

 هرات
 

 او
 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 
GRAZ – AUSTRIA 

1975 

 لودویک آدمک
 

 ۱کلي نوم او هم د هرات د څلورمې درجې ولسوالۍ نوم دی. د ۀ یو ددا : )ن( ۶۲ – ۱۲، ۳۴ – ۱۸ :انجیل: 

ښیي(. افغان ۀ مقیاس نقشو پر بنسټ د انجیل کلی د هرات د ښار سویل ته ښیي )د لوی مقیاس نقشې دا نوم نـ ۲۰۰۰۰۰۰

تر  ۳۴ – ۲۸ز کاله مخکې دویمه درجه حکومت په ۱۹۶۳گزیتر یا افغان سیاسي تأریخي ژورنال د انجیل ولسوالي )له 

ـې ئـې کشک، په ختیځ کې ئښیي چې په شمال ختیځ کې  د هرات شمال کېکې (  ۶۲– ۲۴تر  ۶۱ – ۴۹او  ۳۴ – ۴۵

کلي سته چې تر ټولو مهم کلي  ۳۰۰ـې غوریان واقع دي. په دې سیمې کې ئـې هرات او لویدیځ کې ئکرخ، په سویل کې 

  :یې دا دي

 

 جغرستان جبریل ُاوران
 صوفیان تلب شادي بره

 سروستان حوض کربس ماالن
 بیت االمان غوری درواز عقاب

 قرته سفلی قرته علیا تیلمحه

  نوین علیا نرزک
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ـیې ریاست چمتو کړی د انجیل ئز کال د معلوماتو پر بنسټ چې د کرنې او اوبولو لگولو وزرات د احصا19۶7د 
ځمکوال لري. د ال  ۲۰۰۰۰استوگن وگړي لري چې په کرهڼې بوخت دی او  1۲۰۰۰۰کلي او  19۰ولسوالۍ 

 . وگورئ هراتنورو معلوماتو لپاره 
 ۵۰ـې ئد څانگې یوه ډله ده چې شمیر  دا د فیروزکوهیانو د حکیم ضیاء :۶۵ – ۲1، ۳۵ – ۲۴ :آقاز :اِقاز باقي

 کې اوسیږي. )اې. بي. سي.( کوچهکورنۍ دی او په 

 ن( ۶۳ – ۳۲، ۳۳ – ۵۳ :اَرخ :وگورئ :ارخۀ ناو :اِرخ( 

 ن( ۶۳ – ۳۵، ۳۴ – ۲1 :سیبا راز :وگورئ :اسفزر( 

 ۶۳ – ۳۲، ۳۴ – ۸ :اشالن :وگورئ :اشالن 

 ن( ۶۴ – ۲۰، ۳۴ – 7اسپزو  :وگورئ :اسپزاو( 

 ن( ۶۳ – ۵۵، ۳۳ – 9 :استاوي :وگورئ :استوي( 
سره یو ځای د کاجرستان یو له نهو  «فوال خار»فیټه. دا له  9۳1۰ :لوړوالی :۶۵ – 1۸، ۳۵ – 1۵: فیاک

 فیروزکوهیان.  :وگورئ. یوه دهبولوکونو یا ولسوالیو څخه 
کورنۍ په کې  ۳۰دا د سبزوارو د عالقه دارې یو کلی دی چې د اڅکزیو  :)ن( ۶۲ – 1۵، ۳۳ – ۲۰ :فخر آباد

 علیا او سفلی.  :دې سیمې کې دوه کلي ديۀ نامـۀ استوگنې دي. )اې. بي. سي.( دلته په همدغـ
 1/۲په اوږدو کې له تنگي آز اَو څخه  الرېاغني د حوض ب –دا د تنگي آزاَو  :)ن( ۶۴ – ۲۸، ۳۴ – ۵ :فقیر آباد

 مایلۍ کې سته.  1۰یو کلی هم د شهرک د ختیځ په ۀ نامـۀ ( په همدغـ19۰۴مایله لیرې یو تگاو دی. )ونلیس  1۶
 دوهم ټوک  :وگورئ :فراه رود
 نو د هزاره گانو یوه څانگه ده. ۀ دا د قلعـ :فرستان
 کورنیو یو کلی دی. )اې. بي. سي.( 1۲۰ه ولسوالۍ کې د دا د هرات پ :۶۲، ــ ۳۴ــ  :فرجای

 مایلۍ کې یو کلی دی.  1۴دا د هرات د سویل لویدیځ په  :۶۲ – 1۰، ۳۴ – 17 :فرجر 
یو کلی هم سته چې د ۀ دا د سبزوارو د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده، په همدې نامـ :۶۲ – 1۲، ۳۳ – 1۲ :فرمکان

 . پرمکان اوسنۍ نقشې دا نوم د پرمکان په ډول ښیي. وگورئ( 19۰۴نورزیو کلی دی. )ډابس، 

 ز کال 19۶۳دا د فراه د والیت په شمال ختیځ کې یوه عالقه داري ده؛ له  :)ن( ۶۳ – 1۵، ۳۳ – ۴7 :فارسي
کلي  ۵۲متره لوړه ده او  ۲197خکې دا د غور د تولک د ولسوالۍ دریمه درجه عالقه داري وه. دا عالقه داري م

  :ـې دا ديئلري چې تر ټولو مشهور کلي 
 میامند مسجدۀ شیلـ چشمه او گزه وَرک دوب آب سرجاني

 بلوچ ساالرۀ خولـ پي ساالرـیـس سادات شیله
 هزاره کلخک گیرگي عمومي فرشي امله قال

 قالین باف رباِط ژوله بیغول آبِ ماهي
 تیلک عزیزانۀ چشمـ او سفلی اپابید علی سفیدان عمومي

 باغان علیا کیج پای عالمداري شورآب

 چالق ده خاک ششیار میر شادي
 ارخ سادات او خام گل خرم شهر چدرود میاواک

 

تأریخي پاتې شوني او سیمې سته. ددې سیمې خلک  نيلرغو ددې سیمې وگړي عمدتاً تایمنیان دي. په دې سیمې کې
ز لسیز په لړ کې افغان حکومت په دې سیمې کې یو کلیوال ښوونځی 19۶۰عمدتاً په کرهڼه کې بوخت دي. د 

 . پرانیست
تر کښت  ـېئ جریبه ځمکه 7۸1۸۰تنو کروندگرو ولس لري او  1۲11۰ـیو پر بنسټ فارسي د ئد افغان د احصا

ز کال کې دا سیمه په الندې ډول 191۲جریبه ځمکه سته. په  ۶۵۵۸۰په دې سیمې کې د څړځایونو لپاره الندې ده. 
 .شرحه سوې ده

 تایمنیان. :فارسي د تایمني د سیمې تر ټولو وروستۍ شمال لویدیځه برخه ده. د ال نورې شرحې لپاره وگورئ
فیټه. د فارسي په ولسوالۍ کې یوه کال ده چې له گرشک څخه تر هراته د تللي سړک په اوږدو  7۳۰۰ :لوړوالی 

د خټو له د نورو معمولي کالگانو په شان مایله لیرې واقع ده. دا  9۴مایله او گرشک څخه  ۲۳۸کې له هراته 
کورونه دي. د فارسي د وگړو او ۀ وار ۀه یو کال ده. د سیند په دواړو غاړو کې د استوگنو سیمو خواردیوالونو جوړ

یو ۀ همدا شان د فارسي کلي ته نیږدې د فارسي په نامـکورنۍ دی.  ۵۵۰د ورڅیرمو جونگړو د وگړو شمیر نیږدې 
 . ژ( کې بهیږي –راپورته کیږي او په اولنگ )ورشو  سیند
 1۴و کورنۍ ا ۴۰۰کاه په ولسوالۍ کې د اسحاقزیو یو کلی دی چې ۀ دا د قلعـ :)ن( ۶1 – ۲9، ۳۲ – ۸ :بفارِ 

نور غیر  هپگو ځمکه لري. دا کلی یوه د اوبو او یوه د باد ژرنده لري. د اوبو پر موجوده سرچینو سربیره دلته دو
کې واقع دی. اوسنۍ  ( دا کلی د فراه په والیت19۰۴فعال کاریزونه هم سته. )ایس. ایم. له بومي معلوماتو څخه 

 نقشې دا نوم د فاِرب په ډول لیکي.
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 دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې د سفید کوه )سپین  :)ن( ۶۴ – ۵۴تر  ۶۳ – ۳۳، ۳۵ – ۴۶تر  ۳۴ – 1۵ :فیروزکوه
 یادېـږي. ۀ ژ( په نامـ –

قوم په هکله ډیر لږ معلومات درلودل؛ ۀ د افغان د سرحدي تحدید له کمیسیون څخه مخکې موږ ددغـ :فیروز کوهي
  :لند په مرستې په الندینۍ مقالې کې ډکه سوې دهتتشه اوس تر ډیره د ډگروال میۀ دغـ

او د هري  بسترفیروزکوهیان د چهار ایماقو دریم قوم دی. دا سیمه ډیره لویه ده چې د مرغاب تقریباً ټول  :کرښې
پیژندل کـېـږي. د ۀ روډ پورتنۍ دره په ځان کې رانغاړي، د هري روډ پورتنۍ دره د چغچران د ولسوالۍ په نامـ

مایلو پورې  ۸۰تر  ۴۵ـې له ئمایله دی او ارتوالی  1۳۰فیروز کوهي د سیمې اوږدووالی له لویدیځه تر ختیځه 
 . رسیږي

ختیځ دوام کې پوله لري چې د مرغاب اوب یلوونکی ۀ تورکستان او د هغـ فیروزکوهیان په شمال کې له بندِ  :سیمه
 جال کوي.  و څخهیا آب پخشان جوړوي او دوی د میمنې د ولسوالۍ له وزبیک وگړ

، دا سیمه د چیراس د مرغابي تاجیکانو او ۀدي پراتـۀ فیروزکوهیان په ختیځ کې د مرغاب د اوبو تر سر پورې نـ
ظواهرو او عاداتو له مخې خپلو گاونډیو فیروزکوهیانو ته ورته والی  ددا تاجیکان ي چې داسې ښکارنورو ده. 

 سي کوالی. ۀ ـې تر منځ توپیر نـئ خلکولري او باندنیان 
فیروز کوهیانو او تایمنیانو تر منځ  دی چې د په سویل کې د پورتني هری روډ سویلي اوب یلوونکی یا آب پخشان

مایلو په واټن واقع ده او د هري روډ د سویل لوړه لړۍ ده.  ۴۰بیان د څوکې په اوږدو کې د دا د بنِد پوله جوړوي. 
خو له آهنگرانو  ،یادیږي. له آهنگرانو کښتهۀ د هري روډ دره کښته د آهنگران په گډون سیمه د چخچران په نامـ

له  ي چې د تایمنیانو سیمه ده.دي د کامنجي کوچنۍ ولسوالۍ کیږۀ ـې د تیریدلو وړ نـئچې تنگالرې ، جال سیمه
چې یو ځل بیا د فیروزکوهیانو پوله  يهمدې ځایه د هري روډ د شمال د غرونو اوب یلوونکی یا آب پخشان پیل کیږ

په بله وینا د یخک کوتل ته نیږدې  ،نو د هزاره گانو سیمه ورسیږيۀ کیږي او دا پوله تر هغو دوام کوي چې د قلعـ
  مایله لیرې ده. ۲۰سویل ختیځ ته  –څخه ختیځ  / نره توچې له نراتو

 ـېئنو د هزاره گانو ) د چهار ایماقو دویم قوم( له سیمې سره پوله لری. په لنډه ۀ په لویدیځ کې د قلعـفیروزکوهیان 
سیمه شا ته پریږدي؛ په حقیقت ِده برنجي ۀ ووایو دا پوله د هري روډ له آب پخشان څخه شمال ته ځي او د قلعـ که

او  ود قادس فیروزکوهیان ؛ول( فیروزکوهیان اوسیږيوختونو کې )هماغسې چې له پخوا  / میشيماشي –او هزار 
ی سوی یا یو پر قوم پر بل قوم باندې برالس یو خپل منځي جگړې کړي دي چې هوختناوخت  ونو هزاره گانۀ د قلعـ

ۀ سوي چې دا یوازې د فیروز کوهیانو او د قلعـ. ویل بل باندې بریالی سوی او دوی کې همدې لړۍ تنوع موندلې ده
 ي؛کیږي چې په هزاره گانو پورې اړه لرۀ دومره ډیر وخت نـقادس د هزاره گانو تر منځ مشخصاً پیښ سوي دي. 

بهرام خان ملکیت ۀ د نیکـ نونو په خپله یو مهال د فیروزکوهیانو د نیکوۀ چې قلعـ ي دهله بله اړخه دا تصریح سو
 وو. 
  :ویش

او چغچرانو ویشل  «کارجستان»رانغاړل کیږي له جغرافیوي اړخه په ۀ د فیروز کوهي سیمې چې قادس په کې نـ
یعنی له چارسدې پورته د  –د مرغاب بستر دی  کارجستاند چیراس د سیمه په د باندې ایستلو سره، سوې ده. 

 لهماغسې چې پورته وویل سوسیمه وي. مشد کښته یا هم ښایی وړاندې ۀ سیندونو د یو ځای کیدنې له ټکي له شا
کامنج د  څخه دد هري روډ پورتنۍ دره، د سرجنگل او الل )لعل( د سیندونو د یوځای کیدنې له ټکي  ،چغچران
ي. سله جغرافیوي اړخه په چغچران کې را دې ونو پورې سیمه ده. داسې ښکاري چې دولت یارسیندتر  ېتنگ الر

کارجستان له ختیځه تر لویدیځه په نهو بولوکونو یا ولسوالیو ویشل سوی دی چې ځایه چې موږ پلټلي دي ۀ تر هغـ
 :ـې الندې راځيئنومونه 

 د چیراس لویدیځ کې فوله خار او فیاک ۱

 ښایي د فوله خار او نورو سویل کې وي مرغابي ۲

د مرغاب په دواړو غاړو کې د پورته دوه وو یاد سویو لویدیځ کې. ویل  چار سده ۳

چې دا بولوک په خپل وار په څلورو نورو عالقه داریو ویشل سوی سوي 

: ِده حاجي، نیلینج او کاونک. ج :گوهر، منگ او ِده یک. ب :الف :دی

 بردیز او شیورگ  :بدقول، خجک او غلخین او د

 د چار سدې سویل کې کلمن یا گلمن  ۴

 د چارسدې لویدیځ په مرغاب کې ملمنج او بیشه کـُـندَخ، ۵

 ظاهراً د کلمن لویدیځ او د مرغاب سویل کې کرکول )یا کرغز( او َسَره تور ۶

 زموږ په باور د سره تور گاونډ او د مرغاب سویل کې ترشانه، َسمبَـــکیج او دهتور ۷

 د مرغاب سویل کې په ختیځ کې د ترشانه او په لویدیځ کې د قادس تر منځ چه وجوان او ک ۸

 د چارسدې لویدیځ کېد مرغاب شمال او  بندر ۹
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قادس چې د فیروزکوهي د سیمې تر ټولو وروستۍ لویدیځه ولسوالي ده زموږ د معلوماتو له مخې دا سیمه باید د 
همدا شان د بنِد تورکستان سویل ته سیمه د بندر لویدیځ ته سیمه او د مرغاب په ښۍ غاړه کې بادغیس برخه وي؛ 

باید د کارجستان پر ځای د بادغیس سیمې وي. دا د قره  «چمِن بید»او ښایي  «تگاو عالم»سیمه چې په دقیق ډول د 
 یادېـږي. ۀ جنگل د ولسوالۍ په نامـ

کارجستان د سویلي برخې په هکله ډیر لږ معلومات لرو؛ او د د باید ووایو چې موږ د کارجستان د لویې برخې او 
ـې روښانه او ئاو ټول  بومي معلوماتو له مخې ديکارجستان په هکله پورته ورکړل سوي نومونه هم یوازې د 

 دي.ۀ څرگند نـ
ددولت یار په گډون چغچران د کارجستان یوازینۍ څلورمه سیمه ده. په دې سیمه کې د دولت یار، شینه یا شینیه 

 )چې ددولت یار برخه ده( کاوسي او سنگوبار سیمې راځي. 
 کوچنۍ سیمه او خواجه چشت هم په فیروزکوهي کې راځي.  ،د دره تخت او هري روډ تر منځ د کامنج )تایمني(

 په دا تیرو نیږدې وختونو کې د مرغاب ټوله شمالي سیمه ظاهراً په میمنې کې رانغاړل سوې ده. خو فیروزکوهي
د بندر سیمه ساتلې ده. ددې سیمې ختیځ ته یعنی چارسده )د سیند شمال ته( مک، فیاک او  تر اوسه یوازې سیمې

( کې د افغان تورکستان له سرپل سره یوځای سوي او د همدې ځای د حاکم تر ادارې 1۸۸۶اوسمهال )نور په 
خو لویه او د اهمیت وړ  ېراغل هدۀ . ) مک د چارسدي شمال ته دره ده. دا د کاجرستان په ولسوالیو کې نـيالندې د

 ده.(سیمه 
 څلورمې ټوله برخه د هرات والیت برخه ده.  –ي پاتې سیمه تقریباً د دریمې هد فیروزکو

کښت عمده محصوالت غنم  د فیروزکوهیان د خپل مصرف لپاره له کومې ستونزې پرته کافي جوار کري. ددوی
دي. وربشې او ږدن هم کرل کـېـږي. دا هم شوني ده چې که دې سیمې کې جوار د صادراتو لپاره ورکرل سي او 

 ه به ډیر جوار ورکړي. بازار ورته وموندل سي دا سیم
 کرل کیږي او ډیره لږ میوه لري. ۀ ویل سوي چې دې سیمې کې )خټکي او نور( او وریجې نــ

ویل کیږي چې د فیروزکوه په سیمې کې کورني څاروي بې شمیره دي؛ دوی دا کورني څاروي د باروړونکو 
دی خو ددوی د رمو مجموعي شمیر فوق پسونه بې شمیره  څارویو په توگه او همدا شان د سپرلۍ لپاره کاروي.

د هزاره گانو او جمشیدیانو په پرتلې لږ شمیر پسونه  نو ۀدی. ویل سوي چې فیروزکوهیان د قلعـۀ العاده لوړ نـ
 لري. ۀ لري. آسونه هم ډیر لږ دي. دوی اوښان نـ

کې شنې کیږې او ډیرې غونډیو او غرونو  هدلته د نښتر ونې بې شماره دي چې د کارجستان د شمال او سویل پ
سته، خو د نورو څیړنو او د ناتمامو سپړنو هم  لویې لویې دي. د افغانانو په وینا چې دلته د جلغوزو د ونو ځنگلونه

ي. وموندل سسته چې د نښتر له ونې دې ډیره بله مهمه ونه په دې سیمه کې ۀ له مخې ویالی سو چې ددې امکان نـ
رخو کې شنې کـېـږي او باور دا د ی چې د پستو د دانو یوه څرگنده اندازه میمنې د پستې ونې ددې سیمې په ځینو ب

صادریږي. خو ددې سیمې اساسي سون توکي بوټې )کوچني بوټي چې لرگینې ته نو ۀ او سرپل او ان ښایي قلعـ
و په سته سوځول کـېـږي. ددې بوټۀ لرگي په مشخص ډول نـریښې لري( دي. دا منحصراً په چغچرانو کې چې 

 چې د ټول ژمي لپاره بس وي ډیر کار ته اړتیا لري.  ولکافي اندازه راټول
 اقلیم او درمندونه 

ـې کیدای سي شدید ژمی لري. ظاهراً داسې ئـې توقع ئد سیمې اقلیم هماغسې چې له لوړوالي  يد فیروز کوه
وره په عام ډول د نوامبر په پای کې ـې له یو بله ډیر توپیر لري. په چغچران او دولت یار کې وائښکاري چې ژمي 

وریږي خو کله ناکله ان د اکتوبر په نیماییو کې هم دلته واوره وریږي. دا واوره د اپریل تر میاشتې پورې تر څو 
ۀ ـې بندې وي. کله چې واوره ویلي کیږي دلته د څو اونیو لپاره دراندئفیټو پورې رسیږي او ټول سړکونه او الرې 

 وي مگر دا چې ژمی په غیر معمول ډول معتدل وي. ۀ تر جون پورې چندانې خالصه نـ و دا سیمهبارانونه کیږي ا
فیټه( کښته تر پوزه لیچ پورې چټک او توند ځغاستی سیند اکثراً په ژمي  ۸1۰۰ویل سوي چې له دولت یاره )

خو په آهنگرانو دي.  ې الرېدومره کنگل وي چې آس سپاره د کنگل پر مخ سفر کوي او همدا ددوی معمول
 چې ښایي د دولت یار په پرتلې تود وي.  دهۀ فیټه( کې بیا داسې نـ 7۲۵۰)

 ـې ده کټ مټ د چغچرانو اقلیم دی. ئد کارجستان اقلیم چې ختیځه برخه 
دلته درمندونه معموالً په آگست کې وي. البته دا د سیمې په لوړوالي پورې اړه لري خو په اوسط ډول کلنۍ وربشې 

لپاره د همدې میاشتې په نیماییو کې چمتو وي او غنم د د آگست د میاشتې پای یا د سپتمبر د میاشتې پیل کې د لو 
 وي.  ۀـپه عام ډول د آگست تر میاشتې پاتې کیږي او د مني په اوږدو کې د څارویو لپاره پریمانه واښۀ وي. واښـ

 
 فیروز کوهي قوم 

ل سوي دي. تر دې دمه دا قصه منل سوې ړد فیروزکوهیانو د اصل او نسب په هکله بیالبیل نظریات ورک :اصلیت
نوم دی؛ وایي چې ۀ غرۀ چې ددوی نوم له فیروز کوه څخه مشتق سوی دی چې په پارس کې سمنان ته نیږدې د یو

؛ او دا چې تیمور )گوډ ۀتوب کاو ـې شپونئکې ۀ دوی په لومړیو کې له بیالبیلو اقوامو جوړ ول چې په همدې غر
د راغلې بدمرغۍ په گډوالي او خپل نوم د خپل ، خپل د انسجام مخرجنو دوی ل تیمور( دوی له دې ځایه وشړ

پخواني ټاټوبي په موقعیت کې ویني. که دا رښتیا وي نو ددوی د استوگنې لومړنۍ سیمه باید په څوارلسمې 
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ژ( دوی اړ ایستل چې  –ه وي. ویل سوي چې نادر شاه )نادر افشار د هرات ختیځ ت ژ( پیړۍ کې –)زیږدیزې 
مخ په  ا سیمه ـې دئله مړینې وروسته دا خلک بیرته دې سیمې ته راغلل چې اوس ۀ فارس ته بیرته کډه سي خو دد
  پریږدي. ته په فارس کې خپله یوه څرگنده شمیره هم شا دوی او همدا شان ده ډیریدونکي توگه اشغال کړې

ورڅخه خپل نوم دوی  هغه ځای دی چېسته چې فیروز کوم سړی وو او فیروز کوه ۀ دا څرگنده ده او شک نـ خو
موقعیت باید د فارس په پرتلې په خپله ۀ وي نو ددې غرۀ دی؛ که دا لغت په رښتیا منسوب په کوم غر مشتق کړی

اسان څخه د مارش کولو په لړ کې ددوی افغانستان کې وپلټل سي. د اوسمهال فیروزکوهیان وایي چې فیروز له خر
مشر اوسرالری وو. همدا شان دوی مدعي دي چې ډیري نور اقوام له عرب پښته دي. خو تایمنیان چې د تایمن له 
نسله دي د سنزر په دولسو زامنو کې یو زوی دی چې له کاک څخه په پینځم نسل کې او د ژوب او بوري د سران 

ډول بل داستان لري. دوی دا ادعا هم کوي چې فیروز د سنزر یو مریی و چې تایمن  دی دوی په بشپړۀ و نیکـړکاک
ـې د کورنۍ کور وو وتـښـتید. ویل ئځایه یا تایمن څخه چې سویل ختیځ افغانستان ۀ ـې ورکړی وو او له هغـئته 

یو ځای دی یا د پوزه لیچ شمال کې  خرگوش کې استوگن سو چې په چغچرانو کېۀ سوي چې تایمن لومړی په در
 کال په شاو خوا کې ول.  ز 1۴۰۰ددې ځای او چارسدې تر منځ. ظاهراً دا د 

ـې د قبچاقو او وزبیکو پر وړاندې جگړې وکړې، دا مهال دا ئنوموړي ژر خپل پیروان راټول کړل او په بریالیتوب 
ـې فیروز ته ورکړه. د ئسیمه ـې آهنگران ونیو او دا ئسیمې د قبچاقو او وزبیکو وې. د نورو سیمو په منځ کې 

ان یو مهال ډیر پیاوړي خانتایمني خانانو تر السه الندې ول، د تایمني  د فیروز سالله کوچني قومي مشران ول چې
دا  انوفیروز کوهی ،ول. فیروز پر ځان وفاداران راټول کړل او کله چې د تایمنیانو د بخت ستوری پر لویدو سو

وړتیا وموندله چې د تایمنیانو ډیره سیمه ورڅخه ونیسي؛ همدا المل دی چې اوس فیروزکوهیان دا تصریح کوي 
 چې دوی ټول له اصله تایمنیان دي او یا لږ تر لږه د تایمني مشرانو تر الس الندې اداره سوي ول. 

 نجلۍ کاکړسنزر مریی وو خو له یوې  جمشیدیان د فیروز د داستان په هکله بیل نظر لري او وایي چې فیروز د
چې د سنزر خورزه وه وتیښتید او په دې توگه تبعید سو. دا دواړه داستانونه له یو بل سره له سره تر پایه  سره

داسې ښکاري چې نور  خو دي او توپیر لري. یوازې فیروزکوهیان په خپله له دغو نظریاتو سره مخالف دي همغایر
د سنزر مریی وو چې  یا لږ تر لږه د طایفې بنسټ ایښودونکیۀ یروز ددې قوم یا نژاد نیکـپه دې موافق کیږي چې ف

 وو. اکړک
مریی، او ریښتوني فیروزکوهیان او ۀ له بل پلوه فیروزکوهیان قویاً په دې باور دي چې فیروز د سنزر زوی وو نـ

ۀ ددومر په نامـ کله چې ي. دوی زیاتويریښتوني تایمنیان سره وروڼه دي ځکه دواړه د سنزر له پښته او زامن د
د سنزر بچیان )وگورئ تایمنیان( ووژل، تایمن او فیروز دواړه وتښتیدل. تایمن لومړی په بلخاب یا د چیراس  مریي

له خپلې کورنۍ او ۀ ته الړ. دلته د «1راز کـُـش خانې»په سیمې کې استوگن سو حال دا چې فیروز فارس کې 
ـې پر ئلونو لپاره د لوټ او چپاو له الرې ژوند وکړ او ظاهراً یوه لویه لوټماره ډله یا بانډ منسوبینو سره د ډیرو ک

 ـې رامنځته کړه خو په پای کې ددوی د شړلو لپاره ستر ځواک جوړ سوئاو لوټماري  يوران ډېرهځان راټول کړ او 
لو پیاوړو غرنیو مورچلونو څخه یادوي له خپۀ نامـۀ او فیروز کوهیان هماغسې چې نن دوی ځانونه په همدغـ

)فیروز کوه( څخه تر السه کړ. همدا ول چې دوی له ۀ ـې له دې غرئوشړل سول او همدا ول چې د خپل مشر نوم 
هراته ور هاخوا ختیځ لور ته کډه سول او تایمنیو ته نیږدې دیره سول. دا مهال ال فیروز ژوندی وو خو زوړ سوی 

علي زیرک او علي میرک. له دغو دواړو او ددوی له پیروانو څخه د  :تې سولوو. له فیروز څخه دوه زامن پا
فیروزکوهیانو د قوم دوه څانگې جوړې سوې. د علي زیرک سالله ظاهراً هماغه معاصر محمودیان دي او دوی یا 

په پرتلې په پام کې نیول سوي او یا لږ تر لږه په دې باور دي چې دوی د علي میرک د ساللې او د هغه د وگړو 
خالص ترینه او له سوچه ترینې وینې څخه دي. د علي میرک سالله په تنگو درو او تنگالرو کې اوسیږي او له دې 

 نوم یادیږي. ۀ ـې د درازي نوم گټلی دی او اوس په عام ډول په همدغـئکبله 
ن ډیر لږ کسان چې ځایونه مشیدیانو او تایمنیانو په شاجچې د ـې وپوښتنئ دا څرگنده او روښانه ده ئکه رښتیا 

لري. اوسني فیروز کوهیان ۀ فیروزکوهیان بولي د فیروز خان یا د هغه د همالرو پیروانو په وینه کې کومه ونډه نـ
ۀ ـې په هیڅ ډول او وجهې سره اصالتاً ایراني نـئپه ډیر احتمال سره د بیالبیلو اقوامو او نژادونو ترکیب دی او ټول 

 دي. 
 فزیکي جوړښت

لویدیځ فیروزکوهیان چې هماغه محمودیان دي، ښکلي هیکلونه لري؛ مسلماً چې دوی د جمشیدیانو په پرتلې په 
له تاجیکانو سره ورته والی لري. له  داسې ښکاري چې څیرو کې ستر دي. دوی ایرانۍ څیرې لري او ما لیکوال ته

ً تارتاري مشخصات لري. بلې خوا ختیځ فیروزکوهیان تر یوې کچې متفاوت قد او قامت لري ا و ډیري ددوی قویا
دوی په خپله په دې خبرې پوهـېـږي او وایي چې دوی دا ډول تارتاري فیزیونومي له خپلو ختیځو گاونډیو، دایزنگي 

 بین النژادي ودونو له الرې تر السه کړی دی. ـمي ئدا دچې تارتاري ظاهر لري هزاره گانو سره 
له څون او څار پرته څرگنده او  ده او زړورتیا ماً چې د محمودي فیروزکوهیانو، مسلزړورتیا  د فیروزکوهیانو

روښانه ده. درازیان تر ټولو ډیرمستقل دي خو له دوی سره د سیمې د جغرافیوي جوړښت سختوالي ډیره مرسته 

                                                           
1
 - Raz Kushkhana in Persia 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ً د نفوذ یا د تریدلو وړ نـ کوهیان د چهار سته چې فیروزۀ دي. شک نـۀ کړې ده چې د افغان سرتیرو لپاره تقریبا
 ایماقو د ټولو قومونو په منځ کې تر ټولو زړور قوم دی. 

 

 موقعیت د کورنیو شمیر قومي څانگه

 په قادس کې ۲۵۰ زی مراد  ۱

او  فرعي څانگې لري او د ِده برنج په درې ۵ ۳۰۰ غالم علي ۲

 کې اوسیږي اَو پکه او نورو

اَو  فرعي څانگې لري او په کوهستان، ۳ ۱۵۰ جلم علي ۳

 بخش او نورو کې اوسیږي

 قادس ۵۰ زی صالح ۴

 کرچه گي ۱۰۰ زی محمود ۵

خود آمده ۶


 هماغه ۱۰۰ 

 هماغه ۱۰۰ پاس شاهي یا پشه یي ۷

تخت کوفي ۸

 هماغه ۴۰ )تاجیکان( 

جرای  ۹


 هماغه ۲۰ 

 هماغه ۲۰ تگه چي ۱۰

 هماغه ۵۰ کامنجي ۱۱

مال ایون ۱۲ 
 

 هماغه ۳۰ یا مالیان

 هماغه ۶۰ سخري/ صخري ۱۳

تاجیک ۱۴


 هماغه ۴۰ 

 هماغه .... شیگی ۱۵

  ۱۳۱۰ ټولټال

 د جشمیدیو ددې څانگې نوم ویل سوي چې دا باید یوه منشعبه برخه ددې څانگې وي 

  الندې راغلي ديۀ محـمد تر نامـ سیددا برخې همدا شان د فتح هللا بیگ او د 

 کیدای سي د تگاو بیست د جاالی یوه ټوټه وي 

  ويبرخه یوه منشبعه برخه باید ددې څانگې د جمشیدیو ددې څانگې نوم ویل سوي چې دا 

 د ونو نیالگي کښینوي یا ونې شنې  ویل سوي چې رښتوني فیروز کوهیان دي خو " تاجیکان" بلل کیږي ځکه

 کوي او بڼونه لري. 

 

ـې له ئـې په اړه پوهیږو او پیل به ئپه هکله تر هغه ځایه خبرې وکړو چې موږ  قبیلواوس به د فیروزکوهیانو د 

 محمودیانو وکړو. 

 ز کال کې۱۸۸۵محمودي فیروزکوهیان په 

 چه په ولسوالیو کې استوگنه لري.ود قادس او ک

 وگورئ جدول په راتلونکي پانې کې د زی مردا قبیله د قادس د بهرام خان تر مشرۍ الندې ده. :لومړی

 د میرزا محمود بیگ تر مشرۍ الندې بهرام خان ته وفادراه

I –  د اوالد میرزا، اوالِد جـُـندُس، اوالِد شاه فوالد او اوالِد باتور )د میرزا محمود بیگ خپله څانگه( د زی حکیم په

 کورنۍ دی  ۹۰ـې ئقبیلې پورې اړه لري او شمیر 

II - یادېږي. دوی په اصل کې له ۀ د زي مراد د قبیلې کوچنۍ فرعي څانگې د بای، بوسبای او بابا دوستي په نامـ

 کورنۍ دی.  ۱۲۰بهرام څخه فتح هللا بیگ ته متنزع سوي دي او بیا میرزا محمود ته. ددوی شمیر 

موږ تر السه کوالی سوای خو  ټولگه ده چې کورنۍ. )پورتني معلومات د هغو تر ټولو ښو معلوماتو ۲۱۰ټول ټال 

 یو چې میرزا محمود څومره وفاداران یا پیروان لري.(ۀ واقعیت دا دی چې موږ ډیر ډاډمن نـ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

تخت سربلند خان تر مشرۍ الندې بهرام خان ته وفاداره. د زی حکیم د قبیلې الندینۍ څانگې یا د څانگې برخې ۀ د در

  :)هماغسې چې موږ ته سربلند خان او کامران خان ویلي دي دا دي( چې د ابراهیم خان کورنۍ ته وفاداره پاتې دي

 قادس :موقعیت ۱۵۰ ِششماني

سته چې عباسي ۀ باسي )شک نـ

 دي(

۱۵۰  

  ۱۰۰ جان دوستي

  ۱۵۰ غیب علي

  ۵۵۰ ټولټال

( د دولت یار په ولسوالۍ کې د سردار محـمد خان تایمیني تر مشرۍ الندې ده.  ۱۴۰د عباسي یوه برخه )کورنۍ 

 

 ویل سوي چې غیب علي له ششماني سره مخلوط سوي او جان دوستي له عباسي سره. 

ي او بهرام اوسیږ کورنۍ دي چې د قادس په ولسوالۍ کې ۲۰7۰د شمیر له اړخه  وگړي سوي ویل دا ټول پورته

سربلند خان او میرزا خان خپله ونډه له خپلو نیږدې ترینو وفادارانو  مني خو په توگه خان خپل لوی او اساسي مشر

 څخه اخلي. 

کورنۍ د باالمرغاب په چم گاونډ کې استوگنې  ۲۲۰هغه  ز کال په ژمي کې د زی مراد د قبیلې ۸۵ – 1۸۸۴د 

دوی ز کال کې 1۸۸۳د هرات والي په  کې بیا استوگنول پیل سول نو کله چې د باال مرغاب په ولسوالۍ ؛سوې

عظیم خان تر مشرۍ الندې وې. په پنجِده کې د افغانانو له ماتې وروسته چې  ۀ. دوی د بهرام خان د وراروشړل

داسې سول همۀ د استوگنو لومړیو مینو ته راستانـ وسو د باال مرغاب فیروزکوهیان ټول خپل عظیم خان په کې ووژل

 ز کال کې دوی هم وایستل سول. 1۸۸۶ـې پرېـښودل خو په ئوکړل او یوازې جمشیدیان  هم هزاره گانوۀ د قلعـ

یلرخته او دربنِد جوکار تر منځ استوگنه سوه. دوی کزکال کې د دربنِد  ۸۵ – 1۸۸۴په سخري څانگه  د صخري/

د بیرته ستنیدلو اجازه  دې تهی م شوني ده چې دووخت کې دا ځای پرېـښـود خو داهۀ هم لکه د نورو په شان په یو

صحیح بڼه باید  ۀیادېـدله خو ددې ځای د نامـۀ ورکړل سوي وي. ددوی د استوگنې سیمه د سخري/ صخري په نامـ

 وي "یعنی توتو ته السرسی یا انحنا." « خــَـــِم توت»

سته چې هغه ۀ او شک نــې ورکول ئویل سوي چې سخري یوازیني فیروزکوهیان ول چې د خپلو ځمکو مالیات 

 څانگې که په باالمرغاب کې پاتې سوي وي دوی هم د خپلو ځمکو مالیات ورکړي دي. 

ـې پاینده خان کوله امر ئکورنیو ته چې مشري  ۲۵۰ز کال کې د هرات والي محـمـد سرور خان د شیگي 1۸۸۴په 

نو کې دې تجمعات پیل کړي. خو دی د کشک د سیند وکړ چې د گلران او بادغیس سیمو ته کډه سي او په دغو ځایو

ز کال پورې همدلته پاتې سول خو کر کیله 1۸۸۵گاونډۍ سیمه ده متوقف سول او تر  «کش آسیا»د پر غاړې چې 

 ز(1۸۸۸ده چې اوس دوی چیرې دي. )ۀ درلوده. اوس څرگنده نـۀ ـې نـئ

منل ۀ دا دلیل چې ولي شیگي غوره سول چې له خپلو مینو ووځي او گلران ته کډه سي ویل سوي چې دوی نور نـ

یوه قصه ده چې په کې ویل سوي چې بهرام خان د شیگي مشر، میرزا چې د بهرام خان تر سلطې الندې پاتې سي. 

او دلته دوی په  په محفل کې گډون وکړي ۀپه کور کې د وادۀ زوی پاینده خان ته بلنه ورکړه چې دد ۀدعلي او د

خیانت ونیول سول او زندان ته واچول سول. یوه شپه یو شمیر شیگي په ستر او اخفا یا په څلور بولو راغلل او د 

توانید چې خپل پالر راخالص کړي او په ۀ پاینده خان په آزادولو بریالي سول چې وتښتید خو پاینده خان په دې ونـ

ده ویل سوې. کیدای سي میرزا علي ۀ پالر اعدام سو. ددې حرکت لپاره د بهرام خان انگیزه نــې ئسبا سهار 

. شمشاني چې د سربلند خان د قبیلې د پیروانو یوه برخه وړه کړيجۀ ـئپروړاندې کومه توطـۀ غوښتل د هغـ
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وي دي، دوی دلته د جوړوي ویل سوي چې له ډیرې اوږدې مودې را په دیخوا د هرات په ولسوالۍ کې استوگن س

 سوي دي. ۀ ز کال کې بیرته راستانـ1۸7۲سلطان احمد خان )سلطان جان( پر مهال دلته راغلي دي او یوازې په 

چه په ولسوالۍ کې استوگنه ده. وزوی تر مشرۍ الندې د کۀ د یوۀ د زي حکیم قبیله د فتح هللا بیگ یا د هغـ :دوهم

ې راغلې داسې ښکاري چې دوی دې په حقیقت کې د اصلي زي حکیم ـې الندئچې شرحه  ددې قبیلې ډیرۍ برخه

 فرعي څانگې وي. 

 د کورنیو شمیر څانگه شمیر

 ۳۵۰ زی حکیم ۱

اوالِد شاه فوالد ۲
۱

 ۱۴۰ 

 ۷۰ اوالِد جان دوست )یا جندس( ۳

اوالِد باتور ۴
۲ 

۱۰۰ 

 ۳۰ اوالِد میرزا ۵

عوض بابي  ۶
۳

 ۵۰ 

 ۲۰ اوالِد موکم ۷

 ۲۰ سید عطاء ۸

 ۲۰۰ جواني )تاجیک( ۹

 ۶۰ جب هاري ۱۰

 کې کوچهټول په  کورنۍ ۱۰۴۰ ټولټال
 لمسیان دي او له همدې کبله نیاز خان ددوی مشري کويۀ اوالِد شاه فوالد د ممتاز قومي مشر د نیکـ ۱
 خپل مشرڅخه بیل سوي دي.ـې له ئکورنیو ډیر ول خو یو شمیر  ۱۰۰اوالِد باتور د محمود د څانگې دي. دوی په اصل کې له  ۲
 له میرزا محموده بیل سوي خو وروسته بیرته راستانه سوي دي.  ۳
 سوي دي.ۀ ویل سوي چې دوی د مزار شریف له سنگچارک څخه چې د افغان تورکستان ولسوالي ده راستانـ ۴

 )نیمه ورور( د َمیرې زوی بیگد ککر بیگ تر مشرۍ الندې د فتح 

 ۱۰۰ اوالِد شاه دوست ۱۱

 ۲۰۰ داؤودي ۱۲

 کورنۍ ۳۰۰ ټولټال

 

 دره کې موقعیت لري.  خلومړی یاد سوي په تگاو عالم کې او وروسته ویل سوي په دوز
 کورنۍ دي. 1۳۴۰د زوی تر مشرۍ الندې ټول ټال یا لویه شمیره ۀ په بله وینا دد ،د فتح هللا بیگ

 لري. )وگورئ فتح هللا بیگ(چه مشر بیالبیل متحدین وددغو قومي پیروانو تر څنگ د ک
په سیمې کې چې د مرغاب په شمالي ډډې کې واقع دی استوگن  «تگاو عالم»د  ه،بیگ د زی حکیم څانگ ړکاد ک
د  دي. ېسیند په کیڼې غاړې یا سویلي غاړې کې استوگنۀ پاتې څانگې د هماغـ ېټول «زی حکیم»حال دا چې د  دي

بیگ په گاونډ کې په ختیځ کې استوگن دي.  ړکادد ک ،عدهللا درازیانس ،چمن بید د شیردل خان تر مشرۍ الندې
ته دا معلومات ورکړل سول چې  «ییت)ښاغلي یادیږي خو ۀ ظاهراً دغه ټوله سیمه د قره جنگل د ولسوالۍ په نامـ

 پیژندل کیږي. ۀ په نامـ« وطِن میانه»دا ځای د 
ډیر پخوا وختو د هرات په ولسوالۍ کې اوسـېـږي، درې کې دي؛ ویل سوي چې دوی له  خي، اوس په دوزداؤود

او ددوی له منځه یو مشهور ، چې د هغوی له راستنیدو څخه ډېـر کلونه تیریږي. خو یو شمیر کورنۍ ال پاتې دي
چې د سردار محـمد یعقوب خان په خدمت کې وو له تورکمن سپرو سره د کوم مطلب پر سر  «کونتل باتور»تن 

کې په هرات کې ژوند کوي. د درازي فیروزکوهیانو لپاره  «ژ -/ نقره نوکرهۀ قریـ»ان په لمسیۀ ووژل سو. دد
 وگورئ په راتلونکو پاڼو کې جداول. 

کیدای سي  ،د محمودي د دوه وو قبلیو پیاوړتیااو کورنیو سربیره  ۳۴۰۰د نژاد شمیر پر دغو  انوفیروزکوهی ود ټول
فیروز کوهي د سیمې استوگنې کورنۍ وي ځکه یو غټ شمیر ددوی چې د دوی به کورنۍ وي په بله وینا  1۰۸۰۰

د درازي فیروزکوهیانو په منځ کې شمیرل سوي دي مرغابي تاجیکان دي. خو تاجیکان دومره له نیږدې 
ده ۀ سي پیژندالی، او دا غیر عادي خبره نـۀ ـې نـئچې له دباندې راغلی څوک  فیروزکوهیانو سره جذب سوي دي

له لیرې د مرغاب د بستر استوگن وگړي د چیالس د مرغابیانو په گډون گوري نو د " فیروز چې که څوک 
 ـې فیروز کوهیان بولي. ئگومان ورباندې کوي یا  کوهیانو"

 -  د هرات ددرې فیروز کوهیان د ایماقو د قومونو په شان اوس د هراتیانو په شمیر کې بلل کـېـږي او په سفید خانو )کورونو( کې د

 ز کال کې ددوی شمیر په الندې ډول ویل سوی دی:1۸۸۵سیاه خانو )کیږدیو( پر ځای اوسیږي. په 
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 9تر 9 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 سهراب بیگ 

تر مشرۍ 

الندې په سخر 

کې ټولټال 

 کورنۍ ۱۸۰

 ۶۰ کرم علي 

د محمـد عمر بیگ تر 

مشرۍ الندې ټولټال 

 کورنۍ ۱۹۰

 ۴۰ په نقره، شاه کرماني کې 

داؤودي په سنگ بست،  ۴۰ باجي 

 کې

۲۰ 

 ۳۰ په کشک کې ۳۰ شبرغاني

د هرات په دره کې محـمد عمر بیگ د ټولو  ۱۰ کرماني

فیروزکوهیانو منل سوی مشر دی. د یو 

شمیر خورو ورو فیروزکوهیانو چې دلته او 

هلته پراته دي د دوي ټولټال شمیر نیږدې 

 کورنۍ کیږي ۳۰۰

 ۲۰ اوتنتای

 ۲۰ صبوري

 

 نوربیا
 ز کال کې ۱۸۸۵درازي فیروزکوهیان په 

 

دوېم ټوک  ،الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 ټولي برخي لوستی شی.او دریم ټوک 
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