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آریا  ۰۷/۰۵/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت 
 

 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز  خيیتأر -  اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه  مهرڅلو  ویوسل

 هرات
 

 او

 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 
1975 

 لودویک آدمک
 

 ز کال کې ۱۸۸۵درازي فیروزکوهیان په 

 په کارجستان او چغچران کې استوگن دي

خان، د پوز  سید ،د رباط د خان مد  محمـد خان او نورو مشرانو تر مشرۍ الندې چې شرحه ئـې   ،د خان  لیچه  مـح سردارد 

 په الندې ډول ده

 کتنې د کورنیو شمیر فرعي څانگې او موقعیتونه قومي څانگې او مشران شمیر

I 

 سلطان یاري

د پوزه لیچ د سردار محمـد جان 

کورنیو( مشر او د  ۴۲۵خان )

مال نجات بیگ، صاحب اختیار 

 کورنیو( مشر ۲۴۰)

  ۲۵ په قلعـۀ دوتي کې )تسراغي تگاو(

د سردار محمـد جان خان 

 پیروان

 ۴۰ په کترسوم کې )له دوتي پورته(

 ۳۰ په قلعـۀ بلوچک کې

 ۳۰ په قلعـۀ ابراهیم بیگ کې )تسراغی(

 ۴۰ په بهاري کې

 ۲۶۰ پوزه لیچ کې

I 

 سلطان یاري

سردار محـمد جان د پوزه لیچ د 

 ۴۲۵خان تر مشرۍ الندې )

کورنۍ( او مال نجات بیگ 

کورنۍ(  ۴۲۰صاحب اختیار )

 تر مشرۍ الندې

  ۲۰ په دهاِن صد سیاه کې )بادگاه تگاو(

د صاحب اختیار مال نجات 

 بیگ پیروان

 ۴۰ په جِر صد سیاه کې

 ۲۰ په پورته ویل سوي ځای کې

 ۱۳۰ په کینداول کې

 ۲۰ په پورته ویل سوي ځای کې

 ۵۰ په تگاو کاوسي کې

 ۸۰ په قلعـۀ کاوسي کې

 ۳۰ په بادگاه کې

 ۳۰ په پورته ویل سوي ځای کې
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  کورنۍ ۸۴۵ ټولټال

II 

 خدایاري

د رسوال داد بیگ،کل اختیار د 

 کاوسي تر مشرۍ الندې

 ۳۰ په قلعـۀ متلح کې )تسراغي(

 ۲۵ قلعـۀ خلیفه کېپه 

 ۲۰ په قلعـۀ اوالد هللا داد کې

 ۲۰۰ په دهان کاوسي کې

  کورنۍ ۲۷۵ ټولټال

III یار فوالد یا گرزیواني  

د سنگ بار، نائـب عبدالرحمن 

 تر مشرۍ الندې

۱ 

 ۱۰۰ شیوجي په شیوجي کې

 ۲۵ په سنگ بار کې :هماغه

 ۱۵ په خواجه سحر پوش کې :هماغه

 ۶۰ پارسا په دهانـۀ اشتر خان کې ۲

۳ 
 ۴۰ یساول په صوفک کې

 ۳۰ په للندر کې :هماغه

 ۶۰ هماغه :مال حاجي ۴

 کورنۍ ۳۳۰ ټولټال

 

IV 

 ضیاء حسیني

د دولت یار د تایمنیو د مشر 

سردار محـمد خان تر مشرۍ 

ئـې د الندې خو د څانگې مشر 

 شینې علي بیگ دی

  ۱۵۰ په شینه کې )شینه چراغدان(

ددولت یار د تایمني مشر تر 

 مشرۍ الندې

 ۵۰ په مُدرسه کې )له بادگاه پورته تگاو(

 ۱۲۰ په شرشر کې )په دولت یار کې(

 ۱۰۰ په لوکي میزار کې )هماغه(

 ۲۰ په گرم آب کې )له شرشر پورته(

 ۵۰ شرشر کې )هماغه(په سِر 

 ۲۰ په دهانـۀ خشکک کې

 ۲۰ په خاربِد کې

 کورنۍ ۵۳۰ ټولټال

 راغلي دي چې له همدې کبله د گرزیوانیانو په نامـۀ  څخه ویل سوي چې دوی په اصل کې د یار فوالد تر مشرۍ الندې له گرزیوان

 پیژندل کېږي. ددوی فرعي څانگه چې شیوجې بلل کیږي د لوی فوالد دي

  

 
د کورنیو  فرعي څانگې او موقعیتونه قومي څانگې او مشران شمیر

 شمیر

 کتنې

V 

  عباسي 

د دولت یار، د تایمني د 

قوم سردار محمـد خان تر 

 مشرۍ الندې

 

 په گنداو کې )د بادگاه او شینې تر منځ(

۱۴۰  

 ۱۴۰ ټولټال

VI 

 زی ولي

په شیخ علم تگاو کې ) د پوزه 

 لیچ په سویل کې

 

  ۳۰  

VII ۲۵ په بهاري تگاو کې کلماني 

VIII 

 چشتي

دوی د تایمني چشتي هماغه  

 خلک دي

 په بهاري تگاو او اختر خانه تگاو کې 

 

۲۰ 

IX 

 زی رضاء

د عباس خان، داروغه تر 

مشرۍ الندې، نوموړی د 

لومړیو دریو فرعي څانگو 

مشري کوي چې د کورنیو 

کورنیو ته  ۶۷۰شمیر ئـې 

رسیږي، کریم بیگ قل، 

 اختیار او مال گدای

  ۱۰۰ کې )مارغه ـژ( زی محمود په َمـِرگ ۱

داورغه د عباس خان 

 پیروان

 ۲۰۰ زی هندو په میسین کې ۲

 

 ۱۰۰ په صحرا کې :هماغه

 هماغه

 په

  مک 

۲۰۰ 
 فوالکار

 دهیاب او

 شیمرگ کې

۳ 
  ۵۰ ضیاء شاه احمد په قلعـۀ گوهر کې 

د کل اختیار کریم بیگ 

 پیروان

 ۲۰ په حصار سَم کې :هماغه

۴ 

 ۱۵۰ ضیاء دولت په بد قول کې

 ۵۰ په دهانـۀ خفک کې :هماغه

 ۸۰ په سِر سنگ کې :هماغه
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 ۸۰ په کامرگ کې :هماغه

 ۴۰ په سفیدک کې :هماغه

 ۳۰ په سیاه سنگک کې :هماغه

 ۷۰ هماغه: په اختیار کې

 ۵۰ شورک کېهماغه: په 

 ۳۰ هماغه: په سرلک کې

 ۲۰ په گش سنگ کې :هماغه

 کورنۍ ۱۲۷۰  :ټول ټال

 
 

X 

 :مالمنجي

)رښتوني تاجیکان( د کد خدا 

 :گانو تر مشرۍ الندې

 )د مالمنجي( او  خدا داد

 نعمت بیگ د درۀ تخت څخه

  ۱۰۰ په َرستان کې )د مالمنجي؟(

 ۱۰۰ په تهدِه کې )هماغه ؟( 

 ۱۰۰ په درۀ تخت کې او )مارغه( کې 

 ټولټال
 کورنۍ ۳۰۰

XI 

 ادهم 

)ویل سوي چې دا ډله رښتوني 

فیروز کوهي ډله نـۀ ده کیدای 

سي له تاجیک سرچینې څخه 

تسلی بیگ تر مشرۍ  وي( د

الندې چې د پوزرخ دی )خو 

داسې ښکاري چې دی یوازې 

و د جالی او  ښایي د فیروزیان

 کنترول ولري(

 ۶۰ ادهمي په کتوس او کاوسي کې ۱ 

 ۱۲۰ مچولک په کلمن کې ۲ 

 ۱۵۰ هماغه کې :کرچه ۳ 

 ۱۰۰ فیروزي په تگاو تور کې ۴

 ۱۳۰ جالی په پوز رخ کې ۵

 ۶۰ جالی په تیلک کې

 ۳۰ جالی په چشمـۀ شیخان کې

 ۳۰ جالی په ده بیست کې

 ۳۰ جالی په دره کالن کې

 کورنۍ ۷۱۰ ټولټال  

  نورې کورنۍ په بهرام خان او قادس کې وي ۱۵۰داسې ښکارې چې ددې څانگې 

  پخوا قرغان بیگ وو خو خپلو خلکو شړلی دی. د خدا داد تر کنترول الندې دوه فرعي څانگې ویل سوي چې د غور د عباس خان

 پیروي کوي خو دریمه ئـې د سربلند خان پیروي کوي. 

  
 

 شمیر قومي څانگې او مشران  فرعي څانگې او موقعیتونه د کورنیو شمیر شمیر

 شاه قاسمي یا جاواني ۱ پټان کېشاه قاسمي په   ۶۰ 

 

)رښتوني تاجیکان( لومړۍ یوازې  

دوه څانگې د بهرام بیگ تر مشرۍ 

 الندې دي

XII 
۲۰۰ 

پاجي )د میشیني په نامـۀ یادیږي( په قلعـۀ 

 میشین او خِم تولک کې

۲ 

 ۳ جواني )په چهار تک کې( ۲۰۰

 ټولټال کورنۍ ۴۶۰

 کندخي )کارجستان؟ ( کېپه بیشه  ۱۰۰

 مالمنجي ته نیږدې کندخ کې XIII ۲۰ )رښتوني تاجیکان(

 ټولټال کورنۍ ۱۲۰

   )د چارسدۍ ختیځ کې؟( فیاک ۵۰

 فیاک

 رښتوني فیروزکوهیان نه دي

 

XIV 
 په کورمل کې )هماغه؟( ۵۰

 کورنۍ ۱۰۰
 ټولټال

۵۰۰ 
د کل اختیار سلطان  :علي یار ) د تگاو جوان په سر( آق گمبد کې

 حسین تر مشرۍ الندې
xv 

۲۰۰ 
د غالم محي  :تاجیکان :اوالنتای په چهارتک او اوالنتک کې

 الدین تر مشرۍ الندې
XVI 

۱۰۰ 
)رښتوني فیروزکوهیان نه  :لفراج په لفرا کې )ښایي لوالش وي(

 دي ښایي له اصله وزبیکان وي(
XVII 

 XVIII شیوجي )تاجیکان( په شیوجي کې ۱۰۰

 XIX کارجستاني )تاجیکان؟( په کارجستان کې ۳۰۰

۳۰۰ 

د چمني روډ شیردلخان  :سعدهللا یي په چمن بید کې 

 په درۀ مټا بای کې XX تر مشرۍ الندې

 کېپه خاک سفر 

۱۰۰ 
  :کالیچي په تر شانه کې 

 ) د میر کالیچي خان تیموري اوالد(

XXI 

 په سومباکیچ او دهتور کې

 XXII )د عبدالباقی ملکیت؟( :بندري  ۱ عبدالباقي د بندر په شاو خوا کې ۱۰۰

  ۲کتاسهنیه د بندر په شا و خوا کې ۱۷۰
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د بندر د مشر سکندر بیگ تر  ۳ شیخ علي د بندر په شاو خوا کې ۱۳۰

 مشرۍ الندې

 

 

 کورنۍ ۴۰۰

  ټولټال

 میري په جرماتو او خواجگان کې ۱۰۰ 

 )دسلطان یاري جال فرعي څانگه(

XXIII 

 په تغای تیمور کې ۶۰

 ټولټال کورنۍ ۱۶۰

  ژ( تر مشرۍ الندې دي –کورنۍ هم دي چې بادهللا بیگ )ښایي عبادهللا / عبدهللا وي  ۱۰له دې فرعي څانگې سره د کرچه 

 

 ؟ ۵۰

 تخِت کوفي په رباط جوان کې

)تاجیکان دي( همدا شان د سیاه 

پالس په نامـۀ ځکه یادیږي چې په 

کیږدیو کې ژوند کوي نه په خرگاه 

 گانو کې

XXIV 

۱۰۰ 

 مالکي )په چار سدې کې بارز کې(

)ویل کیږي چې د غور د غوث 

الدین اوالده دي( او د چارسدې 

داروغه عباس خان تر مشرۍ 

 الندې دي

XXV 

۵۰۰ 

ز کال کې ۱۸۸۵د چارسدې دي )؟( خو په 

)ښایي تاجیکان وي( شمال خوا ته د سنگِ حرک 

یا سرای پُل ولسوالي ته د اړ و دوړ او اختالل له 

 کبله الړل. کیدای سي بیرته راستانه سوي وي

 پاوغوني

 )ښایي تاجیکان وي(

XXVI 

۱۰۰۰ 

له هغوی پرته چې په چیراس او د دولت یار په 

 شاو خواووکې اوسیږي

 XVII مرغابي تاجیکان

 د درازیو ټوله لویه مجموعه کورنۍ ۸۹۶۵

 

   :تأریخ

او زیاد کار تر سره سویدی،   زښته ډیره هڅه  تأریخ په هکله  پهد فیروز کوهیانو د  معلومات  یو شمیرو باندې   ددغو 
د بیالبیلو قبایلو موقعیت په اوسمهال کې موندل سوی وای؛ خو تر السه سوي  باید چې پر بنسټ ئـې    اولپوهیدل اړین 

ډول نـۀ دی  چې د    دي ېاو متناقض  ېدومره پیچل  موندنې موجوده تقسیماتو د اصل په جوړښت کې هیڅ شی په قطعي 
. خو دلته دا ټکی د پاملرنې وړ دی چې داسې ښکاري چې د نسبتاً افسانوي شخصیت فیروز خان اعقاب  يروښانه سو

خپل نژاد د   هم نـۀ پوهیږي چې د  یو ئـې  په موجوده مشرانو کې  او یا لږ تر لږه ددوی  تش په نـۀ دي پیژندل سوي؛ 

د اعقابو ریښه ومومي نیکـۀ لري، میر ابراهیم  نامـۀ بنسټ ایښودونکي  ټول یو گډ  کثریت مشران  خوا ددوی  له بلې   .
یوۀ بیگ.   په نامـۀ د  بیگ د خواجه علي  دا ابراهیم  د   سیدد یوۀ روایت له مخې  توفان بیگ په نامـۀ  د  زوی وو چې 

تو اڅکزي لمسی  یوۀ قومي مشر له لور سره ئـې وادۀ وکړ. دغه  خان  د حکیم  شجره دویم جدول(  فان بیگ )وگورئ 
وو او روایات وایي چې نوموړی دې سیمې ته د تیرې پیړۍ په لومړیو کې راغلی وو او د خیل او قبیلې په لرلو سره 
د  معاصر وخت  د  کې  په اصل  قبیله دې  دغه  چې  ښکاري  داسې  وو. له ظواهرو  خاوند  نفوذ  د  او  وړ سړی  پام  د 

پښته فیروزک له  محمود  د همدغـۀ  قبیله دې  د محمودي  ویل سوي چې  وي او  برخې څخه  ویش له  وهیانو د محمودي 
د څانگو یوه اساسي څانگه د زي حکیم   به وي ځکه د محمودي  کیدای سي د حکیم خان زوی یا نیږدې لمسی  وي چې 

ـُـلــَـف ـخ واکمن  یو داستان دی چې وایي د هرات  ته د هغـۀ د زوی د مړینې د   په نامـۀ پیژندل کـېـږي.  خان، محمود 
لویدیځو فیروزکوهیانو یا تاوان په بدل کې د  د هغـۀ زوی په قتل   1غرامت  خان  ـُـلــَـف  ـخ ورکړله، ځکه  ټوله مشري 

وو. داسې    رسولی  اعقاب  یو شمیر  خان  حکیم  د  ویلو وړ ده چې  د  دا  وي خو  ځای  پر خپل  هغه دې  وي  که هرڅه 

ول چې د  پام وړ اختیار او صالحیت ئـې درلود.  قومي مشران 
برخې پریکړه وکړه چې دی به د خپل مشر په توگه  یوې سترې  ویل سوي چې میر ابراهیم ال ځوان وو چې د قبیلې 

د  سو، محمودیان  رامنځته  بیلتون  څانگو تر منځ  د  ضیاء مراد  او  زی حکیم  او  د محمودیانو  ول چې  همدلته  ومني. 
ښکاري چې  حکیم خان د نارینه لمسی له ظواهرو داسې  اصلي څانگې یا مراد    ضیاءانو پیروان ول حال دا چې  د هغې 

ده  چې د میر ابراهیم مالتړ ئـې کاوۀ.  کورنۍ په نامـۀ نومول سوې 

مبهم دي، خو دا ټکی قطعي دی چې د تیرې پـیـړۍ د نیماییو په یوۀ وخت کې میر ابراهیم بیگ  تر دې ځایه معلومات 
او نـۀ   چغچران  د  بلکه  کوهیان دي  فیروز  لویدیځ  هماغه  چې  وو  ویش مشر  قومي  د  نامـۀ  په  محمودي  د  یوازې، 

یوازې   ئـې  کارجستان د قوم پر لویې برخې لکه درازیانو باندې د توفان بیگ زوی یا لمسي  مشري کوله، حال دا چې 
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ښکا وو. ) داسې  یا دوهم درجه سردار  د قبیلې فرعي مشر  که اصل او نسب ئـې  د ضیاء حکیم  میر ابراهیم،  ري چې 
  -م، د نادر شاه »افشارهر څه وي وي دې، خو کله چې فیروز کوهیان له فارس څخه راغلل د هغوی له راتگ سره س 

   مشر وو.ددوی تر ټولو لوی  د مرگ متعاقب ز کال،    ۱۷۴۷ژ« 

( د تیمور شاه سدوزي  خان  ابراهیم  چې  د ۱۷۹۳  –  ۱۷۷۳ویل سوي  ابراهیم  مړ سوی دی.  پر مهال  سلطنت  د  ز( 
مړینې پر مهال او یا   ئـې خپل  له  خپلې  درازیانو مشرتوب  ۀ، د  وویـش فیروزکوهیانو مشرتوب  د  مړینې مخکې  خپلې 

ددۀ د نورو زامنو خوشال بیگ او  څانگې مشرتوب  د محمودیانو د  ته ورکړ حال دا چې  سلطان  زوی رحیم  )مشر؟( 
لیکنو کې چې راټول کړي ئـې دي ددۀ نو  2انکشر زوی اورس خ  ییت په خپلو یو شمیر یاددښت  اې. سي.   م )بریدمن 

ته په الندې ډول ورکړل سوه3»آوریس خان    :« لیکي( 

 ته  اوروز خان  خوشال بیگ ته شمیر

 زی حکیم )ټول( ۵ شیسماني ۱

 زی صالح ۶ باسي »عباسي« ۲

 زی مراد ۷ غیب علي ۳

 غالم علي ۸ دوستيجان   ۴

 جلم علي ۹ 

 کامنجي ۱۰
  Uruz Khan 

 

دا به په زړه پورې وي دوی دې   څانگو سره پرتله سي.    لهویل سوي چې دا ټولې موجوده څانگې دي.   اوسنیو فرعي 
مهال   د  ،ارباب نیازد توفان بیگ لمسی،    مشرد څانگې  د زي حکیم  دغه  دلیل له کبله  نا څرگند  وو. نوموړی د کوم 

خان د نارینه وو په   اوروس ځان په الس ووژل سو. انگیرنه وکړو چې ارباب نیاز د حکیم  ډول دا  ښایي په منطقي 
په ناعادالنه ډول په پام کې نـۀ دي نیول سوي او د لرل  لیکه کې په پام کې   چې د مشرتابـۀ په ویش کې ددۀ ادعاگانې 

ښکاري چې  واک د ت پریوتلې ده. هرگوره، داسې  پایله ئـې ورته مرگوني  هڅه کړې وي چې  رالسه کولو لپاره ئــې 

په د   نوموړی دې  لپاره چې  ددې  کې.  یا شخړې  جگړې  نـۀ په کومې علني  سوي  وژل سوی  خصوصي او پټ ډول 
وینه توییدنه ودرول ددې    ژ( –)بابا  سي تیمور شاه  ارباب نیاز او اوروس خان د کورنیو تر منځ د پیل سوي دښمنۍ 

اوروس خان   چې  سره   اړ کړي چېباعث سو  خو له دې  بیگ ته ورکړي.  نیاز زوی لطف علي  لور د ارباب  خپله 
( اوسه  ال تر  وخته  هماغه  له  شخړې  دا  او  نـۀ ده کړې  اغیزه  دومره  کار هم  چې دې  ښکاري  ز  ۱۸۸۰سره داسې 

دوام لري.    لسیزې( 

ښکاري چې د خوشال له مړینې   سربیره د ملک بیگ په نامـۀ بل زوی هم درلود،خوشال بیگ پر اوروس خان   داسې 
بریالی سوی   په الس ته راوړلو کې  د مشرتابـۀ  څانگې  فرعي  د  )پورته یاد سول(  بیگ د محمودیانو  وروسته ملک 

ئـې په قادس او کـ تل ویشل سوي دي، یعني ځانگړي مشران  کووي. په دې ډول سره محمودیان  ې ول. شک نـۀ ـچه 

بل ته  څخه  له مشرۍ  د یوۀ قومي مشر  کبله  له  شرایطو  بیالبیلو حاالتو او  د  برخې  قبیلو ځینې  د  او  قبیلې  چې  سته 
 دواړو قبیلو تر منځ بیلتون تل په خپل حال پاتې سوی دی.  اوښتي دي او د

یعنی په ک قبودا قبیلې تل له یو بل سره په تضاد کې پاتې سوې دي.  یلې له هماغو لومړیو څخه د قلعـۀ  چې کې میشتې 
نو له هزاره گانو سره الس یو کړی او له هغوی سره ئـې په قادس کې پر میشتو گاونډیو فیروزکوهیانو باندې بریدونو 

کړې ده. ک  کې مرسته  په  کبله  له  اتحاد  د  هغوی  د  گانو سره  هزاره  هرات  وله  تل د  فیروزکوهیان  قادس  د  کې  چه 

ته وفاداره پاتې سوي دي؛   محمود خان د فارس د شاه له پلوه د حکومت  او په دې ډول ویل کـېـږي کله چې جمشیدی 
سپرو سره هیواد ته دننه سي،    ۱۰۰چهار ایماقو د ټولو قبائـیلو په مشرۍ منصوب سوی وو کوښښ وکړ چې له خپلو  

خان پ الندې نو دوی د محمود  تر بولنې  بنیاد خان  د خپل مشر  او هزاره گان  لپاره راټول سول  ر وړاندې د مقاومت 
کړل او نوموړی پیوار ته نیږدې په  شرایط رامنځته  خان پر وړاندې ئـې سخت  په مالتړ ودریدل او د محمود  ددوی 

پیښې له کبله ووژل سو. دا پیښه په  داد کې د کومې  کال کې رامنځته  ۱۸۱۶خواجه   سوې ده.  ز 

درازي فیروزکوهیانو د  خان د  بهرام  ویل سوي چې  خان سو.  بهرام  هغـۀ زور )لومړی(  ځایناسی د  د اوروس خان 
داستان   پیښې د  ددې  له پلوه په قتل ورسید.  د کړوسي  رحیم سلطان  د لومړي مشر  قبیلې  خان او ددې  مشر شاه پسند 

څرگند نـۀ دی  مهال فیروزکوهي قبائـیل ټول د یو بل پروړاندې او هم    څرنگوالی  چې دغه  خو دې کې شک نـۀ سته 
ښکیل ول.    د خپلو گاونډیانو پر ضد جگړو کې 

سره موږ  له دې  وي او  ځوان  مړینې پرمهال باید  د  خان  د بهرام  نوموړی  باید ووایو چې  په هکله  خان  شاه پسند  د 

دې کیږو. پاتنجر نوموړی د ظالم، بې رحمه او وحشي مشر په توگه یادوي.  کرار کرار د یوې مؤثقې قصې پیل ته نیږ
یاري د  وکړ، قراربیگ د سلطان  او بغاوت  الندې بلوا  قرار بیگ تر مشرۍ  پر ضد د  ستره برخه ددې  قبیلې  ددۀ د 

 
2  - Urus Khan  . اوروز او نور : زه ژباړونکی نـۀ پوهیږم چې دا نوم په څه ډول ولیکم : اوروس، آورس، اوروض، عروض، 

ونه کړي.   له مخې پر ما نیوکه   لوستونکي دې د پیرزوینې 
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د کورنۍ څانگې مشر وو؛ سره له دې چې قراربیگ په دې توانیدلی وو چې په رباط کې ځان ټینگ کړي ځکه دا ئـې  
 مرکز وو خو بیا هم ددۀ واک او ځواک مخ په لږیدو سو.  

ئـې د فیروزکوهیانو له اختالفاتو گټه تر السه کړې وه د فیروزکوهیانو  له مخکې  د قلعـۀ نو هزاره گانو چې ال مخکې 

وج ته رسیدلي  پر سیمو ئـې شدید او جدي بریدونه وکړل. دا هغه مهال دی چې هزاره گان د خپلو خوښیو او بریاوو ا
بریدونه په طبیعي ډول پر هغې قبیلې باندې ول چې دوی ته نـېـږدې ول یعنې د اوروس خان د کورنۍ تر  ول؛ ددوی 

د  سره  په آسانۍ  مهال دوی  دا  وو او  په قادس کې  ئـې  مقر  باندې چې  څانگې  پر فرعي  د محمودیانو  الندې  مشرۍ 
د څانگې په نامـۀ یادیدل. چه کې  وژ( نـۀ یوازې په ک  –ریو او بریدونو کې هغوی )هزاره گانو په دغو تی  ضیاء مراد 

پاتنجر په وینا  د بلې طایفې مالتړ تر السه کړ بلکه د  مودي  د مـح د  میشتې  خان او  هزاره گان،  د درازیانو شاه پسند 

په دې بریالي سول چې د فیروز کوهیانو نور قبائـیل هم دړې وړې کړي. له دې سره سره   ښکاري په مرستې،  داسې 
 چې په قادس کې د ضیاء مراد میشته قبیله په رښتیا چې ډېره وکړیدله.  

ته راټیټ سو چې د قلعـۀ نو د  قلیخان سو خو نوموړی دې کچې  د )ړومبي( بهرام خان ځایناستی د هغـۀ زوی مودود 
په   خو  ومني.  او برالسی  پاتنج ۱۸۳۷هزاره گانو تفوق  په ترڅ کې  پرمختگ  فارس د  کال د  " نوموي دا    ر وایيز 

هزاره گانو سره یو ځای ډگر ته الړ سي.   او حاضر نـۀ سو چې  یا یوغ یوې خوا ته کښېـښود"  او منفور جغ  کرکجن 

وو لومړنی   په لښکر کې  ددۀ  الرې چې  له  فیروز کوهیانو د مشر  نیشاپور د  د  جنرال  سره فارسي  په اوریدلو  ددې 
د فارسیانو د مال قلي  شاه )قاجار( له پلوه وړاندیز وکړ. محمود  شاه، محمـد  د فارس د  خپل اعالن کړ چې  تړ پر خوا 

خو د فارسیانو په بیرته ستنیدلو سره نوموړي بله  هم ورسید.  ورته د سردار د اعزازي لقب تر څنگه قیمت بها خلعت 
پرېږدي مهال کې   ؛چاره نـۀ درلوده او دې ته اړ سو چې سیمه  نوموړي په دغـۀ  د میمنې په سیمې  پاتنجر لیکلي چې 

 پورې اړوند شاخ کې ژوند کاوۀ.  

د هرات په دفاع   وکې میشت  کوچهپلوه په    هله بل  یوې کوچنۍ قطعې  وکړ او ددوی  فیروزکوهیانو د فارسیانو مخالفت 
ددوی مشر فتح هللا بیگ کوله، نوموړي د ارورس خان له لور سره وادۀ   يکې برخه واخیستله.  د لطف علي کړوسي 

فتح هللا بیگ  کړی وو او کـېـږي.  لمسی  مستقیم  اڅکزي  حکیم خان،  توگه نوموړی د  کالبندۍ پر مهال ځان   په دې  د 
  ثابت او څرگند کړ او شخصاً ددې وسیله سو چې د فارسیانو خطرناکه برید چې د پله برج ئـې نیولی وو په شا وتمباوۀ. 

وو. نوموړي د درازیانو د قومي مشر شاه پسند خان له لور   کوچهدا مهال د   ابراهیم خان  مشر د ملک بیگ کړوسی 

مـېـړۀ له   سره وادۀ کړی وو. د خپل  دالیلو پر بنسټ اختالف درلود  د کافي  مـېـړۀ سره ئـې  له خپل  میرمنې چې  دې 
د هغـۀ پر وړاندې بغاوت وکړ او په دې بر یالۍ سوه چې د خپل مـېـړه د پلویانو ستره غیابت څخه ئـې په گټه اخیستلو 

استوگنه زړه قبیله دړې وړې کړه او ورسره   برخه د خپل پالر سیمې ته بوزي. ډول په قادس کې  دې کار په اغیزمن 

ته ستون سو.   زوی پردل خان سره دره تخت  خان له خپل مشر  ملک بیگ د کورنۍ مال ورماته کړه. ابراهیم  ئـې د 
پر بیا د هغـۀ د  ویل سوي چې دغه  وروڼو د شاه پسند    ناسکهدلخان وروسته شاه پسند خان وواژۀ او په خپله پردلخان 

 حاجرې د زامنو په الس ووژل سو.بي بي  خان د لور 
په توگه اعالن   د مشر  د محمودیانو  زی مراد  ځای ونیو او د  قلیخان  د محمود  خان  بهرام  وخت کې )دوهم(  په عین 

 سو.

ښایي    کال  ۱۸۴۷دا  مد  ز  یار مـح حاکم  د هرات  وو چې  هغه کال  دا  نو هزاره گان  خان  وو، او  وړې د قلعـۀ  دړې 
مد ته ئـې کډه کړل. خو کله    کړل. یار مـح او هرات  لس زره کورنۍ وې له خپلو مینو وایستل  ددوی غټه شمیره چې 

مد یار مـح ښکاري چې۱۸۵۱په   خان  چې  کال کې مړ سو داسې  بیرته خپلو مین  دا  ز  وقوم دې  ، يو ته ستونی سوی 
خو خپله پیاوړتیا ئـې له السه ورکړې وه. ددوې له بیرته راستنیدلو سره سم خپل منځي جگړې پیل سوې او جمشیدیانو  

فیروزکوهیانو خان  بهرام  د  ناڅاپه    او  وکړل  یو  خپلې    چېپر هزاره گانو بریدونه  د  ورواړول او  تاوانونه ئـې  ډیر 

ډیرۍ برخه ئـې له السه ور خان؟!(  له  کړه. دوی د هرات  سیمې  د مرستې غوښتنه وکړه او د حاکم )یار محمـد  څخه 
ته سرتیري او توپونه واستول او ددوی سیمې ئـې بیرته ورته ونیولې. کال کې  ۱۸۵۷په   هرات حاکم ددوی مرستې  ز 

ته کډه   خراسان  نو ټول هزاره گان ئـې  وو د قلعـۀ  نیولی  فارسیانو هرات  یو کال مخکې  چې  له ظواهرو  کله  کړل، 
ښکاري چې دا خلک په عین هماغـۀ وخت کې چې د تړون پر  ولله قلعـۀ نو او د هرات له والیته ایستل سوي    داسې 

ونیول سوه. هر گوره، د فارسیانو له ټولو هڅو سره سره چې دوی   پرې  ته د برتانویانو د لیږلو مخه «بوشیر»بنسټ  

په چم گاونډ کې ځایونه ورکړي پیل وکړ؛ او کیدای  سوي ول ته د مشهد  ، دوی په یوۀ وار خپلو مینو ته په راستنیدلو 
چې د ټولو تللو وگړو د بیرته راستـنیسي  بهیر پینځه یا شپږ کاله نیولي وي او په خپلو اصلي مینو کې بیرته دوی  دلو 

سوي وي. )خو بیا هم وگورئ نو هزاره گان(  :استوگن   د قلعـۀ 
یو د پام و  کې  خان په السپه دې مقالې  مـد  یار مـح چې د  او تیتولو له نیټې   ړ ټکی دا دی    ۱۵د هزاره گانو د ماتې 

په  او  مهال  پر  د مشرۍ  بنیاد خان  د  ځکه  وځوروي،  فیروزکوهیان  چې  موند  ونـۀ  توان  بیا دا  وروسته دوی  کاله 

توگه او ځانونه  ځانگړې  جبیره وکړي  تیرو بدمرغیو  د  چې  وموند  وخت  قبیلې  خان  بهرام  خو   د  سره سمبال کړي. 
تفوق  او  برالسي  د  ددوی  بیا ترالسه کړي ځکه  تفوق  برالسي او  خپله  چې  سوای کوالی  ونـۀ  هیڅکله  هزاره گانو 

ترالسه  خپل مشرتوب  وړاندې  کاله  څو  خان  که بهرام  وه؛ او  کې  شتمنې  لوړې  باالنسبه  او  په یووالي  جرړه ددوی 
وای هیڅ   ددۀ  بکړای  وو چې  نـۀ  دښمن  شک وکړي چې  ل داسې  کې به څوک  په دې  راودانگالی سي،  ته دې  مخې 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 10تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

په والیت کې په  ټول غړي تر خپل مشرتابـۀ الندې راټول کړي وي او د هرات  قبیلې  ښایي نوموړي دې د محمودي 
وي.    یوۀ د پام وړ ځواک اوښتی 

به د الندنۍ شرحې په درلودل. دا  لړ کې روښانه سي چې    دا هم پیښ سوي دي چې بهرام یو سهمناکه شخصي دښمن 

یاد کړل چې نوموړی د اڅکزي،   لرله. فتح هللا بیگ مو مخکې  بهرام خان او فتح هللا بیگ له یو بل سره میراثي دښمني 
وو، چې په  کال کې ئـې د هرات د کالبندۍ پر مهال خپل ځان او زړورتیا څرگنده ۱۸۳۷حکیم خان له اعقابو څخه  ز 

ق یو عادي ارباب وو خو د خپلې هڅې، زړورتیا او   بیلېکړه. نوموړی هغه مهال د خپلې  د ټولې قبیلې  د ضیاء حکیم 
سره ئـې   هر مشر  فیروزکوهیانو له  د  مهال  هغـۀ  یا د  او  خان  له بهرام  لوړ کړ چې  دومره  ئـې ځان  انرژۍ په مټ 

کړ تر السه  ر  برابر موقعیت  دۀ پر ځان  ټولگه چې  قبیلو دا  سو، او د  قبیلې مشر  اټوله کړه هماغه قبیلې  او د اساسي 

بي هاجر د بي  قبیلې  دا  الندې وې او  تر مشرۍ  ابراهیم  د  پخوا  د   ېوي چې  دا  وې.  تیتې سوې  په لړ کې  د بغاوت 
له لور  د زوی پردلخان  خان  د بهرام خان مشر زوی نیاز خان د ابراهیم  اوس موجوده ده.  قبیله ده چې  ضیاء حکیم 

که نه د شک خبره ده. له بل لوري، سره وادۀ کړی دی؛ خو دا چې فتح بیگ  مستقیمه گټه اخیستې  له دغـۀ اتحاد څخه 
حاج  له پښته د بي بي  خان  سره   رېد ابراهیم  خان له قبیلې  وخته د بهرام  د پام وړ پیروان لري له هماغه  چې  زامن 

 یوځای سوي دي.  

کلونو پورې د لویدیځو فیروزکوهیانو تأریخ په ځانگړې تو۱۸۸۰تر   ۱۸۷۰له   خان او فتح هللا بیگ تر  گهز  د بهرام 
نو د هزاره گانو په منځ کې   قلعـۀ  سره د  په پوهیدلو  ورپیښ خطر  ته د  موقعیت  بهرام خپل  جگړو تأریخ دی.  منځ د 

پیدا کړل او د   د فتح هللا بیگ پر وړاندې د جگړو  ۱۸۶۴او    ۱۸۶۳ملگري  حدودو کې( دوی  کالونو )یا په همدغو  ز 
حالته گټه ترالسه کړي وي.    ډگر کې والړ ول. داسې  بریښي چې هیڅ یوۀ لوري دې له داسې 

په بشپړ ډول  خو له دې یو څه وخت وروسته بهرام خان ) چې نور ئـې مالتړي نـۀ درلودل؟( د فتح هللا په الس داسې 

خپل ځای کله چې نوموړی  .يمات سو چې دې ته اړ سو چې میمنې ته وتښتي او دلته تر دوه وو کلونو پورې پاتې س 
میرحسین   ځل د هغه ځای د والي  ته راستینږي یو ځل بیائــې ستوری لویږي او ددویم ځل لپاره میمنې ته تښتي او دا 

بیگ په چوپړ کې پاتې کیږي.    علي 
ز کال کې امیر شیر علی )خان( پریکړه وکړه چې میمنه مطیع او منظمه کړي. بهرام خان هم له یوۀ کوچني  ۱۸۷۵په 

واخ قطار سره چې   پر ضد کالبندۍ کې برخه  د والي  وو چې  ېـدلی  د  یستلهله هراته راخوـځ کال په مارچ ۱۸۷۶.  ز 

هللا بیگ فتح  چې  له دې  سو او  بیرته ستون  کتار سره  له  د هرات  خان  نیولو وروسته بهرام  له  ښارگوټي  د  هم    کې 
افغان وو، نو د  اعالن سوی  نیول کیدلو  د  په ښار کې  هم ئـې  سوی وو او  تـنو  مغضوب  د   –انو »پـښ ژ« په مرستې 

په قادس کې بیرته اعاده سوه.    بهرام خان مشرتوب 

نو له هزاره گانو  راستنیدا لږ موده وروسته د خپل ځان د بقا لپاره یو ځل بیا د قلعـۀ  موږ وینو چې بهرام خان له خپلې 
ماته وخوړله. ویل سوي کله  ئـې  سره اتحاد ته مال وتړله خو دا ځل بیا د فتح هللا بیگ د مشر زوی نیاز خان په مټ  

سپه ساالر ېـدۀ، د فیر بیگ هرات ته احضارچې فتح هللا وزکوهي د ضیا حکیم د قبیلې یو تن، د میمنې د معزول والي 
چې ورته یا مشابهو پیښو کې    په  میر نصیر بیگ/ ناصر بیگ د هغـۀ پر ځای منصوب سوی وو؛ خو هماغسې  داسې 

د قبیلې له پلوه له پامه وغورځول سو.   له یوې مخې  او اقتدار  ددۀ ځواک  ېـږي   پیــښ

کې د یوۀ  کال بند له مودې تـېـرولو وروسته فتح هللا بیگ له زندانه خالص سو او ورته اجازه ورکړل سوه په هرات 
په نامـۀ د فتح   د میرزا محمود  په هغې  سوه چې  بله نښته رامنځته  په دې پسې  سی.  ته ستون  مـېـنې  بیرته خپلې  چې 

زړور او تقریباً ارزښمند مالتړی ورڅخه و ضعیف  هللا بیگ د مالتړو په منځ کې  فتح هللا بیگ ال نور هم  او  اوښت 
خان ښکاري چې بهرام  وروسته داسې  وخوړله، او له همدې مودې  د هزاره گانو د مشر نظام الدوله    سو او ماته ئـې 

د قبیلې مرسته تر السه  او د هغـۀ  سره اتحاد کړی وي او د خپل تفوق د ساتنې لپاره ئـې د میرزا محمود  خان  مد  مـح

وروستۍ جگړه په کړې وي. ویل سو کال کې پیښ سوه.  ۱۸۷۸ي چې   ز 
له پلوه د هرات والي مقرر سو.  ۱۸۸۱په  )خان(  خان د امیر عبدالرحمن  کال کې عبدالقدوس  خان  ز  د خپل  عبدالقدوس 

له لور سره وادۀ وکړ. ویل سوي   خان  محمـد  نو د هزاره گانو د مشر نظام الدوله  قلعـۀ  په پار د  د ټینگښت  موقعیت 
د جنرال  چې محمـ ټکي ته راواړاوۀ چې فتح هللا بیگ ال تر اوسه غاړه نـۀ ده ایښې.  خان پام دې  خان د عبدالقدوس  د 

خان تر مشرۍ الندې د سپرو یو ځواک واستول سو چې فتح هللا بیگ ونیسي او رائـې ولی. فتح هللا بیگ   شهاب الدین 

تـېـد او ویل سوي چې بهرام خان او م  کې د سترگو په رپ له یو شمـېـر هزاره متحدینو سره ورپسې  وتـښ یرزا محمـود 
یار خان، فتح هللا بیگ ته پناه ورکړه چې د رباط   د دۀ د نیولو لپاره تر بندر پورې الړل. خو دلته ددۀ ځای مشر علي 

ئـې اړ سو او ملگري  توگه بهرام خان  په دې  خان مالتړ ئـې درلود،  جان  سردار محمـد  او پوزه لیچ  ل  د عطاء خان 
   چې بیرته ستانـۀ سي.

ۀ راغالست   ویل سوي چې فتح هللا بیگ له دې وروسته میمنې ته الړ، هلته د میمنې د والي دالور خان له پلوه ورته ـښ

په پای کې فتح    لوویل سو له پلوه معزول سو.  خان  هم د امیر عبدالرحمن  او میلمه پالنه ئـې ورته وکړه خو دا والي 
ته   سیمې  او په  هللا بیگ خپلې  نـۀ کړه ځکه    کوچهراستون  ستونزه پیدا  ورته کومه  والي  او د هرات  سو  استوگن  کې 

هم   سوله سره وساتي.    یوازېوالي  منځې  مشرانو ته د اخطار په ورکولو قانع وو چې خپل  وروسته محمودي  له دې 
قبایلو په منځ کې کومه ستونزه رامنځته نـۀ سوه، یوازې فتح هللا بیگ او پلویاد نو ئـې، د خلکو د خبرو له مخې،  دغو 

له الرې لویه الره خوندي نـۀ وه.   دلته او هلته شوکه او لوټماري کوله، په ځانگړې توگه د چغچران 
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عظیم خان  ۱۸۸۵  –  ۱۸۸۴په   مد  کې تر څار الندې وو. ددۀ ورارۀ )او وارث؟( مـح خان په هرات  کال کې بهرام  ز 
بولندوی وو په پن ددۀ د سپرو د قطعې  د یوچې  د   ېجِدۀ کې  ښکاري چې  مرگونې ماجرا په لړ کې ووژل سو. داسې 

فتح هللا بیگ مشر زوی، نیاز خان په هرات کې بندي وو خو په خپله فتح هللا بیگ په کابل کې توقیف وو او ویل سوي  

کال کې هماغلته مړ سو.  ۱۸۸۶چې نوموړی په   ز 
د فیروزکوهیانو درازي   لږ شرحه سوی  اوس اړینه بولو چې  په پرتلې  څانگه، د محمودیانو  دا  څانگې ته راوگرځو. 

له مخکې   تأریخ لري، او د هرات له نفوذ څخه ایستل سوې ده، او په یو شمیر نورو قبیلو ویشل سوې ده. موږ مخکې 
یاري د څانگې د مشر د قرار بیگ د ب یم سلطان د کړوسي د رباطد رح  پر وړاندې د سلطان  غاوت په د شاه پسندخان 

ومو ویل چې    مو  لړ کې یاد کړل او  مشرتابـۀ چې  نی مشر وو  ـوروست  نوموړیدوی  د  پر ټولو درازیانو باندې ئـې 

یاري څانگه د  خپره وه. سلطان  ولکه  بـَـر  سلطه  چغچغران  ولسوالۍ  د نسبتاً مهمې  هري روډ پر غاړې تر یوې کچې 
دپه الس کې لري ) چې ټوله ولسوالي  باید وویل سي  په الس کې نـۀ ده(دا  یار  دوی  ده چې د دولت  ، دا هغه ولسوالي 

له الرې له هراته تر کابل او بامیانو لویه الره ورڅخه تیره سوې ده. د قراربیگ زوی، د پوزه لیچ، سردار   د سیمې 
خان په  جان  کې ډیر ځواکمن مشر وو، ظاهراً نوموړي د درازی۱۸۸۵محمـد  ددرازیو په قومي مشرانو  کال کې  و ز 

قومي   خپلې  د  خان  جان  محمـد  سردار  پوهیږو چې  په دې  خو موږ  څانگو مالتړ تر السه کړی وو،  نورو فرعي  د 

واک درلود. یارې، پر نیمایي برخې باندې مستقیم  اوسنی استازی  څانگې، سلطان  د   سید  د شاه پسند خان  خان  مد  مـح
کال کې د قبیلې شمیر ئـې ۱۸۸۵رباط دی چې په  بید شیردلخان هم چې یو کوچنی قومي  کورنۍ وو  ۱۲۰۰ز  . د چمِن 

 مشر دی د شاه پسند خان له اعقابو څخه دی.  
ځورونو  ښکاري چې د درازیانو ټوله انرژي د خپل منځي جگړو او د خپلو سویلي گاونډیو، تایمنیانو، په دائـمي  داسې 

س  له دې  خو  سوې وي.  مستحیل  د لوټمارو بریدونو په ترڅ کې  د بهرام  او تاړاکونو او  مشرانو  ره سره تقریباً ټولو 

  خان او فتح هللا بیگ تر منځ د شخړو په ترڅ کې د یوۀ یا بل خوا نیولې ده، ښایي ډیره فعاله ونډه ئـې نـۀ وي اخیستې 
له فتح هللا بیگ سره ودرید او داسې  ويد یوۀ یا بل مالتړ ئـې کړی    او ممکن خان  مد  مـح توگه سردار جان  . په دې 

خانښکاري چې   مد  مـح د رباط سیعد  یار خان    د خپل میراثي دښمن  د بندر علي  پروړاندې ئـې ددۀ مالتړ کړی وي. 
په  )د زي رضا۱۸۸۵)چې  بید شیردلخان،  د چمِن  کال کې ووژل سو(،  خان د دولت    ءز  مد  د قبیلې( مال گدای او مـح

بیگ )خدا    سیدیار د تایمنیو مشر ټول یوې خوا ته ول. له بل پلوه، د رباط د سیمې   او ددۀ پیروان، رسول داد  مد  مـح

)یار فوالدي( ول.    یاري( او نائـب عبدالرحمن  او ملگري   د بهرام خان مرستندوی 
خان او  که   بهرام  ووایو چې  نو کوالی سو  د رباط د   سیدد فیروز کوهیانو قوم په ټوله کې سره راواخلو  خان  مد  مـح

اغ پر وړاندې سخت  د اوسني حکومت  جان خان  افغانستان  مد  مـح فتح هللا بیگ او سردار  سوي دي حال دا چې  یزمن 

له خپلو ټول کورنۍ ته ډېره لیوالتیا درلودله.  ود پوزه لیچ     پلویانو سره د امیر شیرعلیخان 
اخیر الذکره په ځانگړې توگه د درازي قبیله په هیڅ ډول اطاعت او انقیاد ته نـۀ ده راوړل سوې، له دې چې  تر اوسه  

د صعب العبوره دي او دا  ددوی  سیمې  ښایي څو کاله نور په کار   ،له دوی سره ډیره مرسته کوي  موقعیت  استوگنې 
الس ته راسي نو د فیروزکوهیانو بشپړ وي چې دوی  پاتې سو  پر پالز یا تخت  د سلطنت  امیر عبدالرحمن  خو که   ،

 انقیاد او تسلیمي به شوني او تر السه سي.  

سرور خ  مد  خان، چې له فیروزکوهي۱۸۸۴ان په د هرات والي مـح کال کې جنرال هللا داد  وو، ولیږۀ چې پر   پښته  ز 
ۀ؟( را ټول نارینه  کړي او هم د ټولو هغو   هدرازي فیروزکوهیانو باندې د پاتې سوې خراج )د هرې رمې پر سر یو پـس

بعیت نـۀ دی   ئـې خپل  تر اوسه  او انقیاد تر السه کړي چې  په   ورلیږلی.وو رئـیسانو اطاعت  خان هم  جنرال قدوس 
بیگ،  داد  رسول  اختیار  کل  خان،  جان  سردار  پوزه لیچ  د  ئـې  سره  ځان  له  او  سو  بیرته راستون  کې  وخت  الزم 

جان خان د ډلې ول راوستل.   راسماعیل بیگ )مهري(، مال گدای، قاسم زرد او نو مد  بیالبیل کسان چې ټول ئـې د مــح

خوښ کړل کې    سیدسول، د رباط   ناراضه اساسي مشران  خان د ټولو درازیو مشر وټاکل سو او په چغچغرانو  مد  مـح
رامنځته کړي. دا کار به چارو کې نرموالی او سموالی  بیگ ددۀ نائـب وټاکل سو او هیله دا وه چې     عبدالرحمن 

مد پروړاندې یو ډول شدید احساس   ول خو د سید مـح ه سوه او له ظواهرو  راپورتیو ناڅاپي تر دې دمه حاالت همداسې 
د فیروزکوهي درازیانو اکثریت وگړو د نوي  ېـدۀ او نـۀ چا ورته درناوی درلود.  ښکاري چې دی د چا نـۀ خوـښ داسې 

کې برمته ول خو بیا هم وینه ټاکل سوي مشر صالحیت ونـۀ مانـۀ په هرات  ډیري ملکان  چې ددوی  ، او سره له دې 

بغاوت یو څو بر نیول او   ئـې  اال کړنېتوی نـۀ سوه، یوازې د  د یوې کوچنۍ ډلې  د خاصه دارانو  تر سره کړې لکه 
 بې وسلې کول.  

کال  ۸۵  –  ۱۸۸۴د   پاتې سول خو د همدې  حاالت همداسې  مارچ په  ز کال د ژمي په لړ کې  په پسرلي    نیټې(  ۳۰)د 
وروسته ټول برمته مشرانپنجِده له    دکې   جان خان    ،ناروین ځپلې پیښې  مد  بیگ پرتهله سردار مـح د   ،او رسول داد 

دفاع لپاره راټول کړي چې د روسانو د  سول او ورته وویل سول چې خپل جنگیالي دي د هـېـواد  والي له پلوه خوشې 

ېـدو سره سم ئـې اعالن  پرمختگ مخه ونیسي.   به وکړي، خو خپلو کورونو ته له رارـس دوی ژمنه وکړه چې همداسې 
ړنگه څرگنده ده چې قومي مشرانو خپل    وکړ چې روسانو افغان واکمني  خلک دي.  کبله دوی مستقل  کړې نو له دې 

جگړې د پرمخ   پر ضد د قومي  د بیگلربیگي عباس خان  ددفاع لپاره نـۀ بلکه  راټول کړل خو دوی د هیواد  جنگیالي 
ک په چهارسدې  وو چې  د غور بیولو لپاره ئـې راټول کړل، بیگلربیگي عباس خان په قبیلې یو زی رضاء درازي  ې 

ټولو درازي   چې ظاهراً  دلیل  چپاو  یو ناڅاپي عام  باندې دداسې  خان  پر عباس  وو.  جوړ کړی  مقر  ئـې  کې  په کال 
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تر  ویالی سو چې  ۱۸۸۵مشرانو په کې په گډه گډون درلود  کال پورې نـۀ وو موندل سوی، خو له ظواهرو داسې  ز 
په هغې کې د کل اختیار کریم بیگ تر مشرۍ  دا دلیل د زی رضاء په قبیلې کې د انشعاب له دلیل سره ت ړلی وي چې 

څانگه)الندې د  ول، او کیدای  (4جالی فرعي  ، او د مال گدای، د سردار جان خان مالتړي ټول د عباس خان مخالفین 

د رباط له   خان سره اتحاد کړی وي  سیدسي عباس خان  مد  رالنډه کړو چې دغه    مـح په دې ټکیو ئـې  او کوالی سو 
ته غوره ډله وه. قومي ف افغان حکومت   رکسیون 

قبیلې پیروان راټول او د غور کال ته الړ؛ دا ښایي د عباس خان په مرستې تر سره سوي وي.    سید هم د خپلې  مد   مـح
خو له دې سره سره بیا هم عباس خان اړ سو چې له خپل موقفه الس پر سر سي او له یو شمیر کوچنیو جگړو وروسته 

سي. د میمنې په سویل ختیځې ولسوالۍ گرزیوان کې د گرزیوان مشر او حاکم په قوم وزبیک میر دانیال میمنې ته کډه 

خان د مرغاب د سیند پر شمالي غاړې باندې د فیروز کوهیانو پر مشر باندې کنترول درلود، میر دانیال خان د فیروز 
له دې امر سره سم    خان مرستې ته ودانگي.وروستي توان پورې دې د عباس    کوهیانو مشر ته امر وکړ چې تر خپل

د  د څو سوه وزبیکو سپرو په ملتیا د غور د کال پر لور مارش وکړ او یرغل پیل سو، او  میر دانیال او عباس خان 
وځپل   نښته  فیروزکوهیانو په روایت وکړ. درازیان  دوام  ورځې تر نیمایي پورې ئـې  پیل او د  سهار له سپیده دمه  د 

ز د قاسم  یو نامتو سړی )سول،  بې شمیره چې    رد په نامـۀ  وو( له څلورو نورو سره ووژل سو،  یار فوالد  په قبیلې 

لپاره خپل استازي واستول،   درازیانو دانیال خان ته د سولې  په دې پسې  او شل تنه زندانیان سول.  ټپیان سول  کسان 
پایلېخو مخکې له دې چې   ېـږي د مرغابي سپرو   کومې  ځواک راورسید او پر وزبیکو تنه م  ۱۰۰ته ورـس رستندوی 

برید وکړ. ووژل سول    ئـې  سپرو الره وموندله، درې تنه ئـې  وسو او مرغابي  پر وزبیکانو غافلگیرانه برید  ظاهراً 
 خو د غور کال ددوی په الس کې پاتې سوه.  

رباط  د  یعنی  درازیانو وفاداره مشران  سره د  په اوریدلو  نائـب عبدالرح   سیدددې  مد،  موالداد،  مـح بیگ، صوفی  من 

اسماعیل   مال  او  دوست  مـد  مـح خلیفه  بادگاه،  د  اتالــُـک  یوسف،  مد  مـح یاري(،  )سلطان  اختیار  صاحب  نجات،  مال 
په  خان تایمني د دولت یار ټولو په گډه یو لیک د یوۀ هیـئـت  مد  شان سردار مـح او همدا  د هرات    وسیلېبیگ، ولیعهد 

غوښتنه کړې وه. د سیمې د ح   چېوالي ته ولیږۀ  ئـې ددۀ د مداخلي   االتو بیان ئـې په کې کړی وو او له والي څخه 
کال په دوبي  ۱۸۸۵د  دا نو   د روسانو د پرمختگ بیم ال   لوز  یوازینی کار س هم خپور  نور چې  له دې کبله والي  و؛ 

او نور  ول  ساتلي  په هرات کې  والي  بیگ چې  رسول داد  او  خان  جان  مد  مـح سردار  وو چې  دا  سوای  چې کوالی 

سو چې سوله راولي خو په دې شرط  وغواړيخالص سوي ول دوی دواړو څخه ئـې مشوره   . رسولداد بیگ دواطلب 
اجاز ستنـېـدلو  مینې ته د  دۀ ته خپلې  او چې  د ژمني  سره له دۀ څخه  خبرې په اوریدلو  ددې  هم  والي  ه ورکړل سي. 

او اجازه ئـې ورکړه چې الړ سي.   واخیست   تعهد قسم 

د   لیکوال  ددغو کرښو  چې  دواړو ۱۸۸۵کله  درازي  تیریده د  څخه  له چغچران  میاشتو کې  په  آگست  جوالی او  د  ز 
په ک  سیدقومي فرکسیونونو مشران په رباط کې د   مد  ال کې د یوې شورای لپاره راټول سوي ول او دې ته سترگې  مـح

د  میاشت کې  په  سپتمبر  د  کال  همدغـۀ  بیا د  چې  کله  او  ویل غواړي،  څه  ته  بیگ دوی  رسولداد  چې  الره ول  په 
له الرې بـېـرته ستنـېـدۀ وئـې لیدل چې ددوی تر منځ کوم توافق سوی دی او سیمه په همدې مودې کې آرامه   چغچران 

د کال    وه. کې  د غور په کال  خان ظاهراً  ملکیت  عباس  گرزیوان تهد  خان  او دانیال  سو  سره پریښودل   د   په دردلو 

له ځان سره د زنداني یا برمته به توگه بوت.  بیرته   د ستنیدلو پرمهال مال گدای 
مد    سید نائـب وو خو دوی له خپلو وفادارو کسانو یوازې مـح د چغچران  تش په نامــۀ د کارجستان حاکم او عبدالرحمن 

نـۀ درلود.    ورهاخوا پر بل چا حاکمیت 
رسمي مأمورینو تر منځ د فیروز کوهي پر سیمې باندې د پوځ د ورلیږلو لویې لویې  ۱۸۸۶په بل کال ) کې( د افغان  ز 

خو تر دې نور مه پورته نـۀ سو خو کله  ۱۸۸۷او تر   ول  م مسائـلخبرې کـېـدلې  کوم گام  کال پورې په دې هکله  ز 

سوي چې   نـۀ ول سنجول  ته ولیږدول سول د سرتیرو د لیږلو موخه څرگنده نـۀ وه او دا هم  سرتیري کارجستان  چې 
جنرال سره ولیدل چې پیکاک له افغان  ورپسې  تر السه سي.  بولنهد لیږل سوي پو  کومه پایله به ورڅخه  په   ئـې  ځي 

کار نـۀ دی سوی.  هغـۀ  ،  غاړه درلوده دومره ډېر  هکله  په دې  چې  ډېرې   ومنله  ؟( وویل چې  الدین  جنرال )غوث 
الره بـېـرته د تنگیو او تنگالرو له الرو ونیسي، دۀ وویل چې   او دې اړ سو چې خپله  سترې ستونزې رامنځته سوې 

ما د دښمن  روان وو چې  تنگالرو کې  وکړي په همدغو  گړنگ له سره پر دۀ ډزې  د یوۀ داسې  هرو نښه ویشتونکو 

ورسره نا آشنا نـۀ دي.   یو ناراحته وضعیت وو چې برتانوي افسران  ورته ناشونی وو، داسې   چې السرسی 
ورزیات سي.   برسیره ښایي زموږ نوي معلومات  په هکله په پورتنیو معلوماتو   ددې قبیلې 

ښکاري چې د   کال د مې۱۸۹۰داسې  فیروزکوهیانو د امیر مأمورینو ته د غوښتل سوې    ز  د چغچران  په میاشتې کې 
مالیات راټول کړي.   سو چې  واستول  پر ضد یو ځواک  امله ددوی  همدې  ډډه وکړه، له  له ورکړې څخه  غاړه  مالیې 

و ظالمانه او هغوی چې ونیول سول له ډیر بیرحمه ا لغړوونکي او ښورښیان ټینگ وځپل سول او ډیر تلفات ئـې ولید

ښورښ  په هیڅ ډول بغاوت او  چې  اوسیدونکي،  یو شمیر  چغچران  کلونو کې د  په راتلونکو  سول.  سره مخامخ  چلند 
او ان د امیر سرتیرو ته ئـې خدمتونه کړي ول د هرات والي   په کې نـۀ لیدل کـېـدلې،  کې دخیل نـۀ ول او داسې نـښې 

د اداء کولو لپاره الړل. د هرات   راوړي او په ته د احترام  کورنۍ دې له چغچرانه  والي دوی ته امر وکړ چې خپلې 

 
4 - the Jalai subdivision 
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استوگن سي. لکه چې وویل   هرات کې دې  اقدامات  د یوې قبیلې د غرو پر ضد دومره شدید  په سختۍ ویالی سو چې 
وضعیت ورباندې سم کړي.   دا وه چې  ئـې  کړه که موخه  گټه ونــۀ  نـۀ وه کړې هیڅ  ئـې  او هیڅ غلطۍ  افغان  سول 

په دې لړ کې یو څه  س  نیولو ته دوام ورکړ او فرمان صادر سو چې دا ټول قوم دې بې وسلو سي.  رتیري د دې سیمې 

ته ولیږل سول. د   راټول سول او هرات  خلکو  دوه زره قبضې توپک له دغو  کال د آگست  ۱۸۹۲پرمختگ وسو،  ز 
فیروزکوهی وای چې  ځکه باید استول سوی  ځواک  یو بل افغان  انو په سرپل باندې یرغل وروړی وو. په میاشت کې 

جگړه وسوه او افغانانو د خپلې بریا ادعا وکړه.   یاغي وروسته وویل سول چې په چهارسدي کې  فیروزکوهي مشران 
د   یرغلونه کول.  خپل  ناکله به ئـې  او کله  پاتې سول  وویل سو۱۸۹۳او باغي  په میاشت کې  جون  کال د  د   لز  چې 

فیروزکوهی چغچغران  فیروزکوهیان بیا بغاوت پیل کړ او ورسره هغه هزاره گان هم  چهارسدې،  ان او د نورو سیمو 

سره د نیولو سو د نویو یا له  کې  کال  په راتلونکي  ول.  استوگن  کې  په گاونډ  دولت  د  چې  او   يباغیان سول  آشوب 
ونیول سول چې په لړ کې ئـې له چغچرانو او د اقدامات  ورڅیرمو سیمو څخه    اختالل راپور ورنـۀ کړل سو خو داسې 

 .  لاو له کورنیو سره ئـې کابل ته راکډه کړکړل  ټول هغه خطرناک او عاصي او سرکش کسان را ټول 
د پخوانیو وختو په پرتلۍ اوس ) اړیکي  خپل منځي  په والیت کې قومي  د ۱۹۰۳د هرات  ډېرې دوستانه دي.  کال(  ز 

اوس له ډیرو وختونو   ېدرلودل  ۍخونړۍ دښمن  ئـې  ړاندېچې د یو بل پر و و،فیروزکوهیان  د سیمې،  کوچهقادس او د  

سول.   کابل ته بوتلل سول او اعدام  ددوی مشران  په سوله کې ژوند کوي.   راپه دیخوا 
او ناندرۍ نـۀ سته. اوس دوی په بشپ ړ اوس د هزاره گانو او د قادس د فیروزکوهیانو تر منځ د پخوا په شان شخړې 

د   او  وړې سوي دي  د ډول دړې  تنه سپارۀ او  هزاره گانو سل  پروسږکال د  تر گوتو الندې دي.  حکومت  مرکزي 
ول، بیرته   ۀتنه سپار  ۲۰۰  وفیروزکوهیان توگه ساتل سوي  د برمته په  ول او غالباً  شامل  نظام کې  په عسکري  چې 

نظام کې نـۀ شاملیږي خو د هرات د سر اوس عسکري  ولسوالیو  خپلو مینو ته ولیږل سول. له دغو قومونو څخه  حدي 

ښایي  ولسواالنو ته دا اختیار ورکړل سوی چې که اړتیا پیښه سي کوالی سي دغه قومونه عسکري نظام ته راوبولي.  
ېـږي چې د قبیلوي سازمان د مال د ستني په ماتولو کې د پخواني امیر )عبدالرحمن   خلک دې پایلې ته ونـۀ رـس عموماً 

ې په هر حالت کې څومره بریالی وو چې د افغانستان ټول وگړي ئـې د یوۀ  د هرات په والیت ک  په تیرهخان( سیاست  
کړل.   ملت په سازمان کې سره مدغم  هغو کسانو ته چې زموږ د هند په سرحد کې د کوچنیو قبیلو او خیلونو تر واحد 

ۀ شتون او فقدان ورته حدودو خپل منځي اختالفاتو شاهد ول، په اوسمهال کې د ټولو قبیلوي اختالفاتو بشپړ نـممنځ د نا

وړ   حیرت  او کاکړ  .دید  غلزي  د   دراني،  وینې  د  کې  په منځ  کوي او  سره ژوند  څنگ په یوۀ ځای کې  څنگ پر 
ددونو په نامـۀ لیرې غورځول سوي دي.   د پټانانو دودونه او رواجونه هم د وحشت  نـۀ سته.  په شان هیڅ شی  دښمنۍ 

یا شورا ږیرو جرگې  سپین  لپاره د  محاکمې  یا د  والي  د  شخړې  پیژني او  نـۀ  څوک  په منځ کې  ددوی  گانې نور  ی 

قاضي له پلوه حل و فصل کـېـږي. د ښځو په هکله عجیب او غریب دودونه او رواجونه او د ودونو اختالفات چې ال 
دا یو څ  تللي دي.  او له منځه  زموږ د هند په خوا کې سته بلې خوا ته د پښتنو په منځ کې ځپل سوي  او تر اوسه  رگند 

ده. ښایي دا   ډېره ساده کړې  تر پخوا  ئـله  مـس د حاکمیت  د هیواد  سیاست  تجزیې دغه  د قبیلوي  چې  واقعیت دی  مسلم 
وده کوي پر بنسټ  احساساتو  د قبیلوي  روحیه چې  یا جنگیالۍ  وگړو رزمي  استوگنو  د  وړ وي چې  یادولو  د  د   هم 

ې کچې ضعیفه سوي وي. د امیر د قلمرو په دې برخې کې  همدې لړۍ یا سیاست په ترڅ کې په غیر قابل محاسبه سو

حتی نور مهیب او خوفناکه خلک نـۀ دي. )دابس    (.۱۹۰۴خالص افغانان 
 

 نوربیا
 ملک جمشید

 لومړۍ شجره 
 

 

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