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ــ  ۳۴ــ  :سیاه اَو  :وگورئ  :ِاستوغونچیل  ،۶۲ 

ــ  ۳۳ــ  :ایزاباد  )دابس.    ۵۰۰دا د سبزوارو د زاول په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې    :۶۲،   (۱۹۰۴کورونه لري. 

 (۱۹۰۴انو یو کلی دی . )دابس،  سیددا د سبزوارو په عالقه دارۍ زاول کې د    :۶۲، ــ  ۳۳ــ    :ایز آباد باال

(  ۱۹۰۴دا سبزوارو د عالقه دارۍ پُشِت روډ کې د نورزیو یو کلی دی. )دابس    :)ن(  ۶۲ –  ۸،  ۳۳ –  ۳۳  :جبر آباد 

لپاره کارول سوي وي  کیدای سينوم  دا   له اړخه دواړه د یوۀ کلي   .له ظلم آباد سره یو شان نوم وي او ښایي د معنی 

کورنیو یو کلی دی چې د کشک په ولسوالۍ کې د خواجه    ۳۵۰دا د   :)ن(  ۶۲ –  ۲۰،  ۳۴ – ۴۷  :جعفر بیگ جمشیدي 

 .  پر غاړو درې کلي دي  سینددلته د )جوی چار دو باغ( د  (  ۱۹۰۴محل د ختیځ په څو مایلۍ کې واقع دی. )ونلیس  

د تایمنیانو یوه قومي څانگه ده  :جعفري  دا 

چې تر  :)ن(  ۶۲ –  ۱۳،  ۳۴  –  ۱۷  :جغاره  په سویل کې واقع  دا یو لوی کلی دی  او د هرات  ې راتاو دیوالونه لري 

کې د تاجیکانو  ویل سوي چې دې کلي  بي. سي.(  ۱۵۰دی.   کورنۍ ژوند کوي. )اې. 

 ن(  ۶۲ –  ۱۳،  ۳۴ –  ۱۷  :جغاره  :وگورئ  :جغارتان( 
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چې    :)ن(  ۶۲  –  ۴۴،  ۳۴ –  ۲۸  :جهاک  :جاهک کې یو کلی دی  استوگنې    ۴۰دا د کرخ په ولسوالۍ  کورنۍ په کې 

)اې.بي.سي.(  دي. 

د    :۶۳  –  ۲۸،  ۳۵  –  ۱۴  :جهان دوستي په درۀ بارن کې  دی    ۳۰دا  کورنیو یو کلی  ټکي    اوفیروزکوهي  له هغـۀ 

خان(  ۵څخه   الدین  ځای سیند له مرغاب سره یو ځای کیږي. )شمس   مایله پورته دی چې ددې 

سُمالن سره یو ځای    :۶۲  –  ۱۶،  ۳۳  –  ۱۷  :جاک چې  کلی دی  سبزوارو ته نیږدې یو ډیر لوی  کورنۍ په   ۴۲۰دا 

)اې.بي.سي.(  کې استوگنې دي او عمدتاً اڅکزي دي. 

 کورونه په کې دي. )پیکاک(  ۱۸۰دا په هرات کې یو کلی دی او ویل سوي چې    :۶۲، ــ    ۳۴ــ    :َجـلَورچه

په ولسو  :)ن(  ۶۴  –  ۳۰،  ۳۴  –  ۲۱  :جام شهرک  د  د  دا  کې  )دابس    ۲۰الۍ  ځای دی.  استوگنې  کورنیو د  تایمني 

۱۹۰۴) 

د   فیټه.  ۶۱۴۱  :لوړوالی  :۶۱  –  ۴۳،  ۳۳  –  ۲  :جمال غازي چې  یو کوتل دی  کې  په سویل لویدیځ  مندت  د قلعـۀ  دا 

فالت یا   –الش جوین   نامـۀ یادیږي یو کوچنی  هرات سړک ورڅخه تیریږي. هغه ځای چې په مشخص ډول په دغـۀ 

لوړه سطحه ده چې ډډې ئـې سرځوړې یا شیب لرونکي دي او د کوتل په ختیځ کې واقع ځای دی، دا ځای د خینجک  

خواوو کې په دواړو  لوړ  په ونو ډک دی.  تور غرونه  شډل  د   والړ  شخ،  دا غرونه  نامـۀ دي.  کوۀ جمال غازي په 

شمال په   انار درې د  څاه گانې لري او د  یو شمیر  سته چې  نامـۀ یو بل ځای هم  په دې  شان  مایلۍ    ۳۰یادیږي. همدا 

 )ن( کې واقع دی.    ۶۱ –  ۴۰،  ۳۲ –  ۵۹کې په  

 

  ۵۰۰په  کې یو بډای، شتمن او ستر کلی دی؛ دا کلی    دا د سبزوارو په ولسوالۍ  :)ن(  ۶۲ –  ۱۹،  ۳۳  –  ۲۳  :جمبران

دا کلی  کورنیو ودان دی او اکثریت کلیوال ئـې علیزي دي خو په لوټماري او شوکو کې بد شهرت لري. )امام شریف( 

باران( په نامـۀ یادیږي چې د سبزوارو د شمال ختیځ په  واقع دی  ۱۴د )جم   .  مایلۍ کې 

 فیټه  ۷۸۲۹  :لوړوالی  :۶۴ –  ۱۳،  ۳۴ –  ۸  :یم یکوگورئ:    :د جمگوک کوتل  :جمگوک

له لزاري څخه تر چې   دا د غوراتو په سویل کې یوه زښته ډېـره لرغونې کال ده:  )ن(  ۶۴ –  ۷،  ۳۳ –  ۷ :جام قلعه

له ې الرې زرني پورې د تل له پاسه د یوۀ لوړ گړنگ پر سر ناسته ده. ویل سوي چې دا یوه ښایسته ټینگه کال ده چې 

ده ډبرو جوړه سوې  کال ته یوازې    ؛سره تر پایه له  هم لري.  زیرمتون  یو لوی  د معمارۍ  یوه الره پورته کال دننه 

ده گړنگختلې  څخه کال ته راتگ تقریباً ناشونی دی ځکه عمودي  کال ونه ئـې په نورو ډډو کې دي.  ، له نورو خواوو 

یا ) د جام غر( واقع دی چې   چې دا غر د تایمنیانو په ۱۳۵۹۸ته نیږدې )کوۀ جم(  لري، او ویل کـېـږي  لوړوالی  فیټه 

شریف( همدا رنگه یو بل غر  کې  ټولې سیمې   ؛ چې د »فنگ قلعه« په نامـۀ یادیږيهم سته  تر ټولو لوړ غر دی. )امام 

 مایلۍ کې واقع دی.    ۱۷د زرني د سویل لویدیځ په په فراه کې    دا غر

 

د افغان  دا د څلورو قومونو په منځ کې یو قوم دی چې څلورواړۀ ئـې په گډه د چهار ایماق په نامـۀ یادیږي.   :جمشیدي

موږ د جمشیدیانو په هکله لږ معلومات درلودل، دغه تشه اوس الندینۍ مقاله   تحدید کمیسیون له راتگ مخکې  سرحدي 

دۀ په خپله  په خپله  که کړې ده چېډ بشپړه کړې ده چې  میتلند د هغو راپورونو له مخې  ریجوي،   او  ډگروال  ډگروال 

خبره باید به یا خو دا  راټول کړي دي.  تورن جنرال مک کلین  ِمرک، تورن ییت او  په ښاغلي  دا شرحه  د ولرو چې 

د   قوم پورې اړه لري چې  کال کې۱۸۸۶  –  ۱۸۸۵هغـۀ  ک  دې  ز  نیټې وروسته یو سیمې  له یادې سوې  ـېـدۀ.  اوـس ې 

سوې.   کورنۍ له افغانستانه ووتلې او په فارس کې استوگنې   گڼ شمیر جمشیدي 
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د  ئـې  کې  او په لویدیځ  نو هزاره گان  قلعـۀ  د  ته ئـې  ختیځ  چې  دي  استوگن  برخې  بادغیس په مرکزي  د  جمشیدیان 

ده. د   کلونو ترمنځ ج ۱۸۸۶ –  ۱۸۸۴گلرانو ولسوالي  له گلرانه ټول ووتل. کشک ددوی مرکز وو.  ز   مشیدیان 

 

سیمه   :د جمشیدیانو 

و او هزاره انختیځ غرنۍ لړۍ د بنِد شارام او بنِد زنده هاشم په نومونو یادیږي چې د جمشیدی دد کشک  : گاونډۍ سیمې

نو د   قلعـۀ  له کوتله د  خو د زنده هاشم  پوله جوړوي  شمال پر لور   الرېگانو تر منځ  وروسته دا کرښه د  له اوښتلو 

څوکې د غرنۍ  گنداو  بنِد  د  دا کرښه  ښایي  رانغاړي.  ځان کې  په  گنداو  چې  چې    تر  ځغلي  الړه سي  پورې  لویدیځ 

شمال او  ۵۰۸۰) ها   فیټه لوړه ده(. ورپسې همدا کرښه  شوِر عربا )عرب  چې  ژ(   –د لویدیځ پر لور پر مخ درومي 

ښکاري چې د شوِر عربا د اوب ییلوونکي یا آب پخشان د شمال ختیځې ډډې په تعقیبولو  په ځان کې رانغاړي او داسې 

)   ترافغان   –سره په بنِد چاۀ خشتي کې د روس   پورې رسیږي.    ۲۳سرحدي نښې   سي( ستنې 

 

جمشی بارو د  د زموږ په  وي یعنې  پخشان  یا آب  ییلوونکی  اوب  لویدیځ  آب  دو  د  باید  لویدیځه کرښه  ځمکو  د   دیانو 

سیند) کې له عمومي    (1دوکي  بتون د کوتل په ختیځ  دا کرښه د  لیکل سوی دی(.  په ډول  د دوگي  کې  )په نقشې  چې 

د روس   څخه  پخشان  تر    –آب  سرحد  د  پر  ۲۳افغان  سیند  د  رباط یا کشک  د آق  پورې  )داسې    ستنې  غاړه ځغلي. 

تر ې دښکاري چې دا د وي چې جمشیدیانو  سیمې لویدیځ حد  کال پورې نیول۱۸۸۴دې  . خو دوی تر قره تیپې وو  یز 

ژ( پر ټولو هغو سیمو چې په کشک روډ پورې اړوندې وې د هفتو او موغور په گډون دعوی   –الندې )تور غونډۍ  

ځمکې دي او ددوی دا دعوی په ع د درویش علیخان او زمان ویل سوي چې  ام ډول منل سوې وه. درلودله چې ددوی 

دوبرار»او    «کشاوري»خان پر مهال جمشیدیانو د   آب پخشان    «خواجه  شان دوی د  همدا  کولې.  کر کیلې  سیمو کې 

   (څخه پورته درې بیا کښته تر یادې سوې نښې پورې. «برجِ بتون»د سویل سیمې هم په خپل ملکیت کې لرلې یعنې له 

د غرنۍ لړۍ د شمال لویدیځ تر ټکي   د جمشیدیانو سویلي کرښه د بابا د غرۀ د څوکې کرښه ده په بلې وینا د زرمست 

لیرې نـۀ ده. پورې د زرمست له کوتل څخه   چې 

تر پا لوري تر سویل ختیځ پورې د بنِد شارام  تگاو رباط، گلستان،  ورپسې دا کرښه له شمال  له دې کبله د  یه ځغلي. 

کې   په ختیځ  او  تر    «چاالنک»دهستان  سیمې  سره سره دا  له دې  هزاره گانو دي خو  نو د  قلعـۀ  د   –   ۱۸۸۴سیمې 

کال پورې جمشیدیانو نیولې وې. خو د جاول او ۱۸۸۵ په بشپړ ډول د جمشیدیانو دي.  «گله چغر»ز   سیمې 

لوړوالی سویل د جمشیدیان  :سیمه او  تر ټولو لویه یا ارته برخه د کشک  سیمې  سیمه دومره لویه سیمه نـۀ ده. ددې  و 

تر  ده؛ خو شمال  ۴۵کې ده چې د بابا د غرنۍ لړۍ په اوږدو کې  ېـدلې  ته یوازې تر یوۀ ټکي رالنډه   مایلو پورې غـځ

له سویله تر شماله تقریباً    ده. ددې سیمې کیلومتر مربع پورې   ۱۰۰۰باید تر مایله دی. ټول مساحت ئـې    ۲۳پراخوالی 

له    راسي. لړۍ الندې  بابا تر غرنۍ  د  چې  توپیر کوي  ئـې  تر    ۶۰۰۰لوړوالی  همدغو    ترفیټو یا    ۲۳۰۰فیټو نیولې 

پورې د سمندر له سطحې  حدودو  په خپله  سره نښلي. کشک  له کشک روډ څخه په تیریدلو د روس له سرحد    ده چې 

لري.    ۳۶۰۰  څخه  فیټه لوړوالی 
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قوم قوم د سردار یا د "خان خیلو" یا :جمشیدي  مبهمه دی. ددغـۀ  د نوم سرچینه او اصل تر یوې کچې  د   د جمشیدي 

او   کورنۍ ځانونه کیانیان بولي  څخه دي؛    ادعا"میر" د څانگې  د کیاني سالطینو له نسلونو  کوي چې دوی د سیستان 
د   لږ  نامـۀدوی په دې معترفه دي چې دوی د جمشید  او په   وډیراشتقاق  د پیشدادیانو له اسطوره وي نیکه څخه اخلي 

د کیاني کورنۍ   دا  دې توگه د کیانیانو له کورنیو څخه دي؛ له ظواهرو ښکاري چې په عام ډول منل سوی نظر دی. 

بولي او یا ځانونه جمشیدیان  په   وسخو اد پیروانو له پلوه ئـې د جمشیدیانو په نامـۀ یادېدل،    هم چې له سیستانه راغلي 
د نامـۀ بله اشتقاقیه بڼه له  ددوی پیروان دي. د جمشیدیانو  نوم ټولو هغو کسانو ته اطالق کـېـږي چې  دې ډول سره دا 

اشتقاقي بڼې باور لري خو  شده( یا )راټولو سویو( څخه راغلې ده، سره له دې چې د قوم ستره برخه په همدغې  )جمع 
ښکاري چې همدا دې په پر  داسې  معنی  وي.  ددقیقې   تلې محتمله معنی 

د ماور امیر تیمور د لسمي،  څخه د  له سیستان  وایي چې دوی لومړی  منوره   او د روښانفکره  ا النهرکیانیان په خپله 

دي راغلي  پر مهال  د واکمنۍ  بیگ  میرزا الغ  تر مشرۍ    دوی  .واکمن  ددوی  وروڼه ول او  دوه تنه  نژاد  سلطنتي  د 
می سول.  راټول  زره تنه  شپیته  سلطان.  الندې  یالنتوش  او  سلطان  حیدر  قوم  بادغیس  ر  د  خان  چنگیز  د  مهال  هغه 

َـغــَـتـ او )قبچاق2ای)ـج د  3انو(  یالنتوش اعقاب  او د  خانان دي  د کرخ  اعقاب  میر حیدر  د  وو.  اشغال کړی  مغولو   )
د میرحیدر او یالنتوش له وخته نیولې تر دې دمه پینځلس نسلونه تیر سوي دي.    کشک مشران دي. 

ما لیکوال ته په  چې په خپله یو جمشیدی دی،  مشران  ۱۸۸۵له بل پلوه، د کرخ خان،  جمشیدي  وویل چې  کال کې  ز 

د یالنتوش استازولي   د میر حیدر او هم  په خپله هم  وگڼي او دی  اعقاب  جمشید  ځانونه کیانیان یا د  نـۀ لري چې  حق 
 کوي.  

تر هغـۀ   شجره  او خوانینو  مشرانو  جمشیدي  راپور په پای کې  د کرخ د  ددې  وو موږ  ممکن  ئـې  تصدیق  ځایه چې 
 راوړې ده. 

د کر ښکاري چې  نظر داسې  بیا د همدې    خعمومي  خانان دې د اصلي کیاني کورنۍ استازي وي او جمشیدي مشران 

پورې اړه لري چې په   ډول ئـې هغه مقام ئـې تر السه کړی چې    یوۀڅانگې په متأخرې او د مقام له اړخه ټیټې درجې 
 د کرخ خوانینو باید درلودای.  

شاه عباس ) پیرو وو ۱۶۶۸تر   ۱۶۴۲ویل کیږي چې د کیاني د ثانویه کورنۍ لومړنی پیژندل سوی غړی د دوهم  ز( 
څخه هغه مهال پاکه کړل سوې   چې د بادغیس د سیمې مسؤول وو، او دا سیمه د »جغتایي« یا وزبیک له اوسیدونکو 

 وه. 

 
2 -Jaghatai 
3 -Kipchaks 
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چاپیره   دراندۀ او اصیل سړي او د هغـۀ د اعقابو گرد  نوم نـۀ پیژنو د بیالبیلو قومونو ټوټې ټوټې ددغـۀ  موږ ئـې  چې 
ئـې تقریباً ایراني نژاده و چې اکثریت  سره له دې  او منفرده خلک،  چې کیانیان   راټول سول.  لاو ډلې  ښکاري  داسې 

سویو کسانو  په لومړیو کې ول چې دوی او ددوی استخدام  اراضي په  د پوځي خدماتو په بدل کې ،  سرحدي محافظین 
د  د پوځیان  میشتي  بادغیس  دغه  وساتي.  څخه  برید  له  تورکانو  د  هرات  چې  وې  ساتلې  ځانته  شرط  د ې  یا  کیاني 

قوم په نامـۀ سول. د اربابي په تصدیق سره د جمشیدي     جمشیدي 

  جشمیدیانو په اصل کې یا په لومړیو کې د باالمرغاب، مروچاق او پنجِده په گډون د مرغاب دره نیولې وه؛ همدا شان
ښکاري  مرکز دی داسې  اوس ددوی  خاتون پورې هم دوی نیولې وې؛ کشک چې  ولي او تخِت  ختیځ لور ته تر قلعـۀ 

د  ښکاري  نوم  لومړنی  چې  کې  په شجرې  جمشیدیانو  د  وي.  الس ته راوړی  وروستیو کې  په دې  ئـې  ځای  دا  چې 
د نادر شاه )افشار   نوم دی چې  خان(  ئـې ژوند کاوۀ.  –)خوشي  )نادر افشار   ژ( پر مهال  سوبمن  ژ( وو چې    –همدا 

له  د قلعـۀ نو هزاره گان ئـې رامنځته کړل، ښایي په دې خاطر ئـې رامنځته کړي وي چې پر جمشیدیانو باندې ددوی 

او دلته ئـې بیا استوگنې   الرې نظارت ولري، نو له همدې کبله ئـې دولس زره هزاره کورنۍ له هزاره جاتو راوستلې 
له   کړې، له دې اوس وه چې هغه مهال ئـې  د مرغاب ولسوالۍ  د هزاره گانو لومړنی موقعیت  څرگندیږي چې  داسې 

نو ته راکډه کړل.    وو نـۀال جمشیدیانو سره ویشلې وه او ډیر وخت    تیر سوی چې دوی ئـې قلعـۀ 
تیمور )شاه بابا  د  زوی وو چې  خان  د خوشي  خان  شاه )بابا رح    –محمـود  احمد  د ۱۷۹۳  –  ۱۷۷۳ژ( )  –ژ( د   )

کالو لپاره )پر خپل قوم   خان ددیرش  مود  مـح ژوند کاوۀ. ویل سوي چې  پر مهال ئـې  ژ( واکمن وو او باال    –سلطنت 

 مرغاب او مروچاق کې ئـې ژوند کاوۀ.
ځمکې   همرو له خاورو سره یو ،جان بیگا دا هغه مهال دی چې د بخار کړه او سریک تورکمنانو د هغوی بې څښتنې 

 نیولې.  و
( معاصر وو، شاه مـحمـود  مود  د شاه مـح زوی یالنتوش خان د هرات  خان  د تیمور شاه ۱۸۲۹ –  ۱۷۹۳د محمـود   )

ژ( زوی وو. ویل سوي چې یالنتوش خان د څلویښتو کالو لپاره مشري وکړه او د مرو چاق کال ئـې جوړه کړه –)بابا 

خ  مود  ورور مـح خان  یالنتوش  د  ورغاوله(.  بیا  ئـې  کې  )یا  پنجِده  په  مهال  دغه  وو،  حاکم  پنجِده  د  ارساري »ان 
بنیاد   د د قلعـۀ نو  ځایدا  هغه مهال وو پر هزاره گانو د برید پر مهال ووژل سو،   شاستوگن ول. یالنتو  «4تورکمنان

شاه( څخه  په ولکې کې  خان   مود  نوموړي کشک له )مـح خان سو او ویل سوي چې  مود  وو. د یالنتوش ځایناستی مـح
نیکـۀ پ خان  اوسني  د کرخ د  ته ورکړ، ابراهیم  ابراهیم  شاه وو چې کرخ ئـې  محمود  کړ، او همدا  ه جاگیر تر السه 

اوس په ډیرو نیږدې دوستانه اړیکو دی.   استازي مشران  سره له دې چې د کشک او کرخ وگړي او همدا شان ددوی 

د قوم له اصل د کرخ جمشیدیان  خو پر یاد سوي مهال ول چې  څخه جال سول او شک نـۀ سته چې دا  کې دي  ي بدنې 
تر یوې اوږدې مودې پورې   هجال کـېـدنـ د کرخ جمشیدیانو  له ټینگ جنگ پرته نه ده تر سره سوې. سره له دې چې 

په لوړو  مودې  جال سوي دي او ددې  قوم څخه  ډول له  په عام  وروسته دوی  مودې  خو له همدې  ځانونه ایماقان بلل 
ساتلی دی. ژورو کې ئـې ډیر لږ شراکت   قومي 

د  هرات  وکړه چې  هم  مهال ادعا  نوموړي په همدغـۀ  فارسیان غوره او مقرب بلل،  خان  مود  مـح ښکاري چې  داسې 

د   واکمني  هڅه وکړه چې خپله  یوه برخه ده او څو ځله ئـې  فیروزکوهیانو باندې   کوچهنادرشاه د قلمرو  پر محمودي 
دا ښایي د  کال شاه و۱۸۱۶ټینگه کړي.  خواووې وې؛ د فیروز کوهیانو مالتړ بنیاد خان او هزاره گانو کاوۀ او په  ز 

ووژل سو خان  چې محمود  جگړې کې  سوه.   هغې  پیښه  کې  داد  پیوار ته نیږدې په خواجه  جگړه  دا  چې  ویل سوي 
شان وگورئ  فیروزکوهیان(  :)همدا 

مود خان پسې ددۀ ورارۀ درویش علیخان چې د یالنتوش زوی وو قومي مشر سو. درویش علیخان په باالمرغاب  په مـح

هم د خپل پالر    «خوش خان»کې ژوند کاوۀ چې خپل ورور   ئـې د مروچاق او پنجِده حاکم مقرر کړ. درویش علیخان 
مرسته   گانو  ل په چمن بید کې پیښ سوه او د هزارهپه شان له هزاره گانو سره په جگړه کې ووژل سو. دا جگړه دا ځ 

زمان خان کوله.   ورارۀ محمـد   یا پارونه د درویش علیخان 
نوموړي د قوم مرکز زمان اوس قومي مشر دی.  کاوۀ، محمـد  زمان مالتړ د هرات شاه کامران  مد  کشک ته   یتد مـح

امان سردار او قرقش خان، د پنجدۀ ارسا ري او د سالور مشرانو ددۀ له الرې هرات ته باج انتقال کړ، خو بای خان، 

ځانگړتیا یوه برخه دد بدې  وو، ددغې  برخمن  بد شهرته  له  کې  په منځ  خپل قوم  د  په شخصي    ۀورکاوۀ. زمان خان 
باید وو چې  هزاره گانو سره ددۀ اتحاد  برخه ئـې له  وه او بله  نغښتې  کله    ئـې  کرکتر کې  پر هزاره گانو تکیه کوله. 

شاه  یو وَ چې  خان چې  مد  خان الس ته ولویږي نو یار مـح مد  د وزیر یار مـح ددۀ قدرت  اجازه ورکړه چې  ړ کامران 
حاکم وو وکوالی سول  خان پر وړاندې د تعادل  او د توان څښتن  مد  شیر مـح  د زمان خان د هزاره د مشر نظام الدوله 

سوای کوالی په یوازې سر مقاومت وکړي  وزن په توگه وکاروي. خو له ظواهرو داسې ښکاري چې زمان خان ونـۀ

زمان خان په دغو اوصافو یادوي میړانه او زړورتیا    :او ودریږي. پاتنجر محمـد  " بې کاره، نادان او مستبد چې چندان 
نوموړي ونـۀ سوای کوالی پر خپل قوم کنترول ولري." خصوصیاتو پر بنسټ ده چې   یا ثبات نـۀ لري او د همدغو 

خان له خپلې  کله چې هزاره شی مد  خان مړ سو ددۀ ورور کریمداد خان بیگلر بیگي ددۀ ځایناستی وو؛ شیرمـح مد  رمـح
د مشر کوژدنۍ   خان لور د جمشیدیانو مشر ته ورکړې وه او هغه د جمشیدیانو  کریمداد  وریره د  خپله  مړینې مخکې 

 
4 - Arsari Turkomans 
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لورچې  وه، خو کله   د خپلې  خان  کریمداد  نو بیگلربیگي  مړ سو  خان  له   شیرمـحمـد  انکار وکړ.  له ورکړنگ څخه 
د  خان ته مطیع سو.  مد  زمان خان له هزاره گانو سره مناسبات قطع کړل او په بشپړ ډول یار مـح کبله ده چې  همدې 

د محاصرې پر مهال تر   هرات  خان په حضور کې پاتې سو او ددۀ سپرو ډیر خدمات  مد  د وزیر یار مـح زمان خان 
 یو عملیاتو کې ددۀ سپارۀ په لومړي سر کې ول.  سره کړل په ځانگړې توگه په شپن

قوم   د  وروسته چې  مړینې  پالر له  خپل  د  علیخان  محمـد  زوی،  وې تخِت    ۴۰۰د درویش علی  ورسره مل  کورنۍ 

تر  هم والړې او شمیر ئـې  نورې کورنۍ  چې په دۀ پسې  پاتنجر وایي  تـېـد.  او   ۲۰۰۰خاتون ته وتـښ کورنیو ورسید 
مد علیخان دې د قوم مشري تر السه کړې وي ځکه د جمشیدیانو  کله چې پاتنجر له ه راته والړ دا هم شوني ده چې مـح

په   راپور  دا  چې  وه. )پاتنجر،  سره  دۀ  له  ډول  په عام  زړۀ سواندې  او  د ۱۸۳۹توافق  چې  وایي  دی  لیکلی  کې  ز 
کورنیو پورته   ۹۰۰۰یا   ۸۰۰۰کورنیو پورې اټکل سوی دی خو دا شمیر له   ۱۳۰۰۰تر   ۱۲۰۰۰جمشیدیانو شمیر له  

ول. یوۀ مشر تر مشرۍ الندې  مهال دی چې دوی د خپل  ونیسو   نـۀ ده او دا هغه  په پام کې  شمیره هم  حتی که همدا 

له اوسني شمیره هم ال ډیره لوړه شمیره ده.(  نو دا ددوی 
ورسره مرسته کړي وي ورباندې برید وکړ، دی ئـې زندان کې واچاوۀ،   خان خو زمان مد  چې ښایی د هرات یار مـح

کړ او ددۀ پیروان ئـې له کشک اعدام  اټکل ئـې کوالی سو دې کار   څخه  او بیا ئـې  چې ممکن  خو هماغسې  وایستل. 
   د زمان خان پر محبوبیت څه شی ورزیات نـۀ کړل.

له خپل ډ خطرناک رقیب څخه  اوس نو زمان خان  زامن پاتې دي،  ځان  یر  بیگ ال شپږ  د عبدالجبار  خالص کړ خو 

مهدي   او  خان  احمد  میر  ئـې  دوه مشران  زامنو کې  شپږو  په دغو  زوی وو.  یالنتوش خان کشر  بیگ د  عبدالجبار 
خان میراحمد  چې زمان خان له  ویل سوي  وموند.  آغا په نامـۀ شهرت  ول چې وروسته ئـې د خان  او د هغـۀ    قلیخان 

وي یا ئـې   بد چلند کړی  له دوی سره کوم  زمان خان  کاوۀ. که  نـۀ نـۀ  له ورور سره ناوړه چلند  وي کړی خو شک 
د زړۀ له کومې کرکه درلوده. دواړو وروڼو له زمانخان څخه   ـۀ د وژلو پالن کړی وو او په پای دوی د هغ  سته چې 

په د هغـۀ په وژنې کې بریالي هم سول. دا پیښه ظاهر کال کې رامنځته سوه.  ۱۸۴۲اً   ز 

ۀ  قوم  ښایي د زمانخان پر مرگ قوم خپل قناعت په براال توگه بیان کړی وي او   ـښ ته د نوي مشر په توگه  میر احمد 
بغاوت په  کار سره د  له دې  خان  مد  یارمـح نـۀ وو ځکه  موافق  خان  مد  کار سره یارمـح له دې  وویل. خو  راغالست 

ووژل سول  توگه چلند وکړ. یار  ئـې یرغل وکړ، ډیر جمشیدیان  برید ورووړ او پر جمشیدیانو  خان پر کشک  مد  مــح
ته واچول سول او  خان او ورور ئـې عبدهللا خان زندان  ژوندي پاتې سول تیت او متفرق سول. میر احمد  او هغو چې 

او فارس هم د ن  زوی هللا یار خان  خانکورنۍ ئـې هرات ته راکډه کړلې. د زمان  ۵۰۰۰ددوی   تـېـد  ورو په شان وتــښ

فارس ته کډه سوې  ۶۰۰۰ته الړ او په دۀ پسې د قوم   استوگن    ،کورنۍ هم  گاونډ کې  په چم  اوس د مشهد  ددۀ اعقاب 
   دي.

دا   ېـدله.  تر مروې پورې ورـس د مرغاب په اوږدو کې  ستره برخه شمال لور ته پنجِده ته الړه او همداسې  خو د قوم 
ده چې د نـۀ  مد  څرگنده  یار مـح چې  او یا کله  وسوه  یا یو دم  یوۀ ځل  په  کډه کیدنه  د   خانا  وکړ چې  قناعت  په دې 

قلیخان د خپل ولس په ایستلو کې د خیوې له خان   جمشیدیانو سبق ئـې په الس ورکړ او هرات ته راستون سو ، مهدي 

د جمشیدیان په مرسته  د خان  خیوې  ترالسه کړه. د  شوني  وڅخه مرسته  ډیر  سو   ایستل  دا گومان کوالی  ښکاري او 
د برید پر مهال په یو دم مرو چاق او پنجِده ته الړې او  خان  مد  یو شمیر کورنۍ د یار مـح لومړی د جمشیدیانو  چې 

تـېـدلې.    پاتې نورې ئـې د خیوې د آس سپرو تر تحفظ الندې وتـښ
ۀ راغالست  رحیم قلي وو، او د جمشیدیانو د تیښتې پر مه  ،د خیوې د هغـۀ مهال خان ال ظاهراً په مروې کې وو او ـښ

کال کې د خپل پالر ځایناستی سوو او په ۱۸۴۲ئـې ورته وویل. نوموړی په  ز کې مړ سو، نو دې ته په کتلو ۱۸۴۴ز 

مهال په قوي احتمال سره باید   د تـیښتې  د جمشیدیانو  د ۱۸۴۳سره ویالی سو چې  قلي ځایناستی  کال وي. د رحیم  ز 
ورور نامتو ورکړ.    هغـۀ  ته دوام  محافظت  د جمشیدیانو  خپل ورور په شان  هم د  امین  مد  مـح سو،  امین  مد  ویل مــح

ودرولې او د گومان    «قیلیدجوی»سوي چې نوموړي دغـۀ قوم ته د اکسوس د سیند پر غاړې په  کې لس زره کـېـږدۍ 
می هرات له  د  دا قوم  وي. همدلته  گاونډ کې  په چم  باید د خیوې  دا ځای  میر له مخې  سره یو ځای سو،  خان  ر احمد 

تر  جمشیدیان  کړ.  خوشې  مد  او یا یارمـــح له منگولو وتښتید  مد  یار مـح خان د  خیوه والو تابع   ۱۴احمد  کالو پورې د 

مأموریتونو کې فعاله برخه واخیستله.   امین په متعددو  مد  ته ډیر گټور ول ځکه دوی د مـح امین  مد   پاتې سول او مـح
کال په  ۱۸۵۰د   نیاز بیگز  مد  خیوې گورنر مـح ساریکانو بغاوت وکړ او د  په مروې کې   وواژۀ.   ئـې  شاو خواکې 

له خپل   دۀ دې  نـۀ ښکاري چې  سره له دې چې داسې  ېـد،  سره وخوـځ له خپل ځواک  د هغوی پر وړاندې  امین  مد  مـح
چ  دومره وکوالی سول  کومه بریا ترالسه کړې وي خو لږ تر لږه ئـې  یو دمې  په تگ سره سم  ې بغاوت غلی کړي. 

خان د خدمات امین  ودې اړوند د میراحمد  مد   ته د " خان آغا" لقب عطیه سو.    په درناوي مـح

هر څه جوایز او عطایا   د هغو خدماتو په بدل کې چې  او جمشیدیانو  هیڅ شک نـۀ سته چې میر احمد  ې تر ئـدې کې 
ددوی پر مستقیمې مرستې سربیره، دا هم ویل سوي چې  په جگړه کې    السه کړي ول حق ئـې وو او لیاقت ئـې درلود.

امین په څو ناکامو بریدونو پسې ځان بل برید ته چمتو کاوۀ او په پای کې بریالی راوخوت،   مد  وروسته له دې چې مـح
د مرستې ژمنه  سول چې ښایي نوره به جگړې ته ټینگ نـۀ سي، نو ځکه ئـې له فارس څخه  ساریکان په ځان شکمن 

له خپل ورور عبدهللا خان چې ال تر دې دمه په هرات کې وو وغوښتل   تر السه کبله ول چې میر احمد  کړه. له همدې 
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تر  الوسعې  خپلې  چې  چېحتی  مخه ونیسې.    هڅه وکړي  د فارسیانو د تیریدنې  تجند څخه  یار  له  هرات د  ښایي د  دا 
له مړینې ) مد  و۱۸۵۱مـح ته سخته  وروسته سوی وي ځکه عبدهللا خان  وکړي.ز(  دا کار باید   ه چې عمل  شان  همدا 

د  نیټې ته نیږدې کوي چې  ډاډمنې  پیښه موږ  سیالب  د  همدا  الندې وو او  تر سیالب  تجند  چې  وي  مهال سوی  هغه 
او کرخ له درې ۱۸۵۲ د هرات  وسعې  په یو ناڅاپي تر خپلې  خان دې  ښکاري چې عبدهللا  داسې  وو.  کال پسرلی  ز 

راټول کړ جمشیدیان  ويڅخه  مارش    ي  ئـې  پر اوږدو کې  سیند  ویجاړ کړ  کړی وياو د  ئـې  پل خاتون پُـل  ی او د 

د فارسیانو په پرمختگ کې تر هغو ځنډ رامنځته    کې دې خوا په  سیند  . او په دې توگه عبدهللا خان وکوالی سول دوي
ښکاري چ  او انقیاد ته راټیټ کړي. داسې  امین وکوالی سول ساریکان تسلیمۍ  مد  ې عبدهللا خان په پای کړي چې مـح

 کې له خپل ورور سره یو ځای سوی او ورسره یو ځای خیوې ته تللی دی.  
ته په   امین  مد  وکړډیر  تورکمنانو هم ساریکانو او تکه گانو دواړو مـح په    سرخوږي ورکولو دوام  کال ۱۸۵۵چې  ز 

ددۀ ځایناستی وو ووژل سو.  دومره لیرې نـۀ  څخه  سرخس  چې  په ډگر کې  د جگړې  لږ   کې  هم  خو دی  عبدهللا سو 

مهال  وروسته د یموتانو په راپورته کولو کې ووژل سو او له دۀ سره یو ځای میر احمد هم ووژل سو. دلته ده چې دا 
قلیخان د جمشیدیانو مشر کیـږي او د خان آغا لقب خپلوي.   رحیم  مهدي  مد  رحیم قلي زوی سید مــح مد  ډیرو له  د مـح

ته غوره سو. نوموړی د جمشیدیان پر وړاندې نامهربان او له خصومته ډک وینو تویونو وروسته د خیو ه والو سلطنت 
ته ډلې  امین  ـمد  مـح د  متابعت  شدید  جمشیدیانو  د  ښایي  خبرې  ددې  دلیل  قلیخان    وو،  وو یو  مهدي  چې  ول  او همدا 

   پریکړه وکړه چې خپل قوم بیرته افغانستان ته راستون کړي.

هم ول چې جمشیدیانو  کال ۱۸۵۹خپل استوگنځایونه ونړول او د اکسوس په اوږدو کې بیرته راکډه سول. په    همدا  ز 
خو دوی خیوه وال ځواک ته د ډیرو تلفاتو په اړولو ماته ورکړه او  د خیوایانو ځواک راغی  کې ول چې په دوی پسې 

حکومت  د اوږدۀ مزل له وهلو وروسته په خوندي توگه د میمنې قلمرو ته دننه سول، دلته میمن د والي،  ې کې د میمنې 
ملگری وو دوی او هم ئـې   خوندیتوب ورکړ.    ته  خان چې هم د خان آغا اوښی 
کې د کورماچ ځای په کرښو  د خپل پخواني  ژ« پر غاړو  –»غورماچ    5دوی لومړی  وهللا اعلم  ښایي غورماچ وي. 

نو د باالمرغاب او مروچاق سیمې ئـې یو استوگنه غوره کړه، خو کله چې وئـې ولیدل چا ورسر زور زیاتی ونـۀ کړ  
ددوی د غیابت پر   ښکاري چې  دا ټول وخت کې دغو سیمو کې چا نوی مهال ځل بیا ونیولې، ځکه له ظواهرو داسې 

مهال ول چې سیرکي تورکمنان له مروې څخه »تکه گان« وایستل    استوگنه نـۀ وه غوره کړې. شان په همدغـۀ  همدا 
له   ووله، دوی ویل چې د پنجِده د نیولو لپاره دوی د خان آغا له پلوه بلل شوي ول. د جمشیدیاناو سیریکیانو پنجِده ونی

په   لړۍ ظاهراً  نیول کیدلو  پنجِده د  سیریکیانو له پلوه د  او د  او مروچاق  بشپړه ۱۸۶۰پلوه د باالمرغاب  کال کې  ز 

 سوه.  
لپ ددې  ته  هرات  الړ، ښایی دی  ته  هرات  وخت کې عبدهللا  د په عین  قوم  ته د  یوسف خان  محمـد  وي چې  اره تللی 

بیرته  د  ته  افغانستان  جمشیدیانو  چې  وي  سوی  مهاله  هم  سره  وخت  هغـۀ  له  باید  کار  دا  وکړي.  وړاندیز  تسلیمۍ 
ئـې په   او افرادو  چې عبدهللا خان  راپور وکړل سوی  وي، ځکه  پریکړه کړې  د سرتیپ  ۱۸۵۶راستنیدلو  کال کې  ز 

ا په مرستې  خان  هراته دفاع وکړه او  عیسی  د عبدهللا خان  په ناڅاپي بریدونو کې  و مالتړ د فارسیانو پر وړاندې له 

څخه متمایز ول. کال کې د عیسی خان له مړینی وروسته چې ظاهراً د یو ۱۸۵۹په   افرد د هرات له نورو مدافعینو  ز 
له خپلو پیروانو سره کشک ته تللی  شمیر فارسي سرتیرو په الس وژل سوی وو، له ظواهرو ښکاري چې عبدهللا خان 

خان هزاره گان وځپل،    هزاره گان،  وي. مد  له وتلو وروسته کله چې یارمـح ټول هغه  فارسیانو له هراته د جمشیدیانو 
دوی هرات د لنډ مهال لپاره ونیوۀ او جمشیدیانو د هزاره گانو له غیابته په گټه اخیستنی  مهال له هراته وایستل کله چې  

   وکوالی سول د قلعـۀ نو کال ورانه کړي.سره 

او خپل   ووځي  هراته  له  چې  سو  مجبور  لښکر  ولیږۀ فارسی  لور لښکر  پر  خلیج  فارس د  برتانویانو د  چې  کله  خو 
ز  ۱۸۶۰هیواد ته ستانـۀ سي، له دې سره سم هزاره گانوهم لومړی په کوچني شمیر کې بیرته راستنیدل پیل کړل او د 

بی شباهته نـۀ وو چې د همدې پیړۍ په لومړیو  ددغو دواړو قومونو موقعیت له هغـۀ موقعیت سرهکال په شاو خوا کې  
دواړو قومونو په شمیر او نفوذ کې لږوالی رامنځته سوی دی، او بل دا چې ټول هزاره گان د    کې وو، څرگنده ده چې

کې نـۀ ول راټول سوي  .  تر لسو وروستیو کلونو پورې د قلعـۀ نو په ولسوالۍ 

د ۱۸۵۷په   جان(  )سلطان  خان  احمد  سلطان  پلوه ټاکل سوی  پادشاه له  د  تگ وروسته  شا  فارسیانو له  د  کې  کال  ز 
خان ته بیعت وکړ. خو په   احمد  سلطان  سو او جمشیدیانو  په توگه وپـېـژندل  کال سلطان احمد  ۱۸۶۲هرات د والي  ز 

پر ضد یو لښکر ولـېـږۀ. له ظواهرو داسې   د خان د جمشیدیانو  لـېـږل دې  پر ضد د لښکر  ښکاري چې د جمشیدیانو 
  :هزاره گانو پر وړاندې د جمشیدیانو د نزاع د بیا تازه کولو لپاره سوې وي. د هزاره گانو د روایاتو له مخې چې وایي
سرتیري او توپون او فیروز کوهیانو دواړو پر موږ باندې له دوه وو خواوو بریدونه وکړل، که د هرات  ه جمشیدیانو 

خان د ځواکونو بولنه یا قومانده ددۀ زوی شاه نواز  احمد  موږ به ټول پوپنا او نابود وای. د سلطان  نه وای رارسیدلي 
ته د الرې په اوږدو کې د کرخ له الرې تیر سو، دۀ په کرخ کې پر جمشیدیانو چاپه  نو  شاه نواز خان قلعـۀ  خان کوله.

ښکاریدل چې ددې ځای جمشی داسې  پورته کړې وې.  واچوله ځکه  هم د هزاره گانو پر ضد وسلې  مهال دیانو  همدغه 
خان د کرخ خلک دې ته مجبوره کړل چې د وسله والو خدماتو پر  احمد  ول چې سلطان  وو یا ښایي تر دې لږ مخکې 
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نو جمشیدیان   مهال  ورکړي، دا  درلودل    پهځای دې مالیه  کورونه ئـې  چې  خلک  سوي  یعنی استوگن  خانه«  »سفید 
وړتیا  شمیر ددې  آغا او ددۀ خلکو  نه ول. خان  بزگر یا دهقانان ول، دوی ایماق یا کوچیان  ځکه دول معمولی  ل کیدل 

نـۀ درلوده چې د جگړې په ډگر کې له شاه نواز خان سره مخامخ سي نو له دې امله ئـې مروچاق ته شا کړله، او شاه 
نـۀ لیدۀ چې برید ورباندې وکړ ته راستون  نواز هم ځان دومره ځواکمن  کبله شاه نواز خان بیرته هرات  له همدې  ي. 

بیرته میمنې ته  جمشیدیان  سو او له ځان سره ئـې حیدر قلي خان او څو نور ملکان هرات ته راوستل. ویل سوي چې 

خان د هرات   ـمد  مـح په دغـۀ مهال کې دوست  شاتگ وکړ او شاه نواز بیا ددوی پر وړاندې مارش وکړ. له دې چې 
امکان سته چې شاه نواز خان دې په دې خوشحاله سوې وي چې له خان آغا او پر لور   د پرمختگ په حال کې وو دا 

وو. قوم سره جوړ جاړي ته رسیدلی  په کرارۍ سره د کشک    ددۀ له  ټول قوم  وه او د جمشیدیانو  نوره نو جگړه نـۀ 
او باالمرغاب او مروچاق ئـې متروک پریښودل،  ېـد،  مروچاق او باالمرغاب غه مهال هزاره گانو دولسوالۍ ته وخوـځ

 د لنډ وخت لپاره نیولي ول.  

او جمشیدیانو د ) قلیخان  د هرات د کالبندۍ پر مهال )امیر    ۶۳ –  ۱۸۶۲ویل سوي چې مهدي  ( کلونو په اوږدو کې 
ته ستره مرسته په ځانگړې توگه د خوراک – خان  مد  مـح مد  توکو په راټولولو کې ورسوله. دوس  -  ژ( دوست  مـح ت 

هغـۀ ټاکل سوي   زوی د  خان  مد  مـح د امیر دوست  وروسته وفات سو.  دوه اونۍ  څخه  ښار له سقوط  هرات د  خان د 
مد   شیرعلیخان په هرات کې خپل زوی مـح خپل سلطنت ټینگ کړي.  شیرعلیخان په بیړه کابل ته وخوځید چې  ولیعهد 

سره و له لور  قلیخان  مهدي  د  خان  یعقوب  پریښود،  خان  توگه  یعقوب  په دې  چې  د ئـې  ادۀ کړی وو،  قلیخان  مهدي 

خان آغا په حقیقت کې د هرات د والیت مجازي    .ـۀځوانو سردارانو یو ډول سرپرست یا ناظر وټاک نیتجه دا سوه چې 
 والي سو.  

)تک د  سیمو  هرات  او  خراسان  د  چې  دوره وي  هغه  کبله  له  حالت  اللهانده  د  افغانستان  د  ښایي  دوره  او (  وگان  هدا 
تاوانونه ولیدل. دا هم ویل سوي چې یو ځل خو جمشیدیان    )سیریکیانو( په گډون د تورکمنانو د بریدونو له السه سخت 

د   په ساتنه کې ستونزه درلودله.  موقعیت  هم د خپل  ته ورسیدل چې دوی  کال په شاو خوا کې  ۱۸۷۲هم دې کچې  ز 

لښکر په ملتیا خو جمشیدیانو د کشک د ښار په دواړو خواوو  په خپله په کشک   تورکمنان د ستر ځواکمن  راواوښتل. 
مورچلونو کرښې جوړې کړې وې او تورکمنان ئـې په شدت بیرته شا ته وتمبول. ویل سوي چې جمشیدیان   کې ددفاعي 

په تورکمنانو پسې راووتل او له ټولې درې څخه ئـې وایستل او تورکمن ځواک ډیر سخت تلفات ولیدل. له دې وروسته 
نور ډیر ونـۀ ځورول سول.  جمشی  دیان 

کال یعقوب خان بغاوت وکړ او تر ۱۸۷۰په   هللا خان،  ۱۸۷۴ز  حبیب  سو. مستوفي  کال پورې په کابل کې زنداني  ز 

زکال په اوږدو   ۱۸۸۰ –  ۱۸۷۹چې د هرات د والي په توگه ټاکل سوی وو، خان آغا ئـې کابل ته ولیـږۀ، نوموړی د  
تر  برتانویانو د اشغال  چې سر فریدریک رابرتس د کندهار پر لور مارش وکړ، کې د  سو. کله  پورې زنداني  مودې 

د   اجازه ورکړل سوه چې  ورسره بدرگه وو او  آغا هم  ماتې ۱۸۸۰خان  له  ایوب خان  د  سپتمبر په لومړۍ  کال د  ز 
 وروسته دې هرات ته الړ سي.  

دا مهال نور د برتانویانو له گټو سره هم السی سوی و امبیا ته ورغی، امبیا خان  و د غور د تایمنیو مشر  خان آغا چې 

)خان   –د )سردار   او د هغه د پلویانو ټینگ مخالف وو )وگورئ تایمنیان(، دۀ هڅه وکړه چې له امبیا ژ(   –ژ( ایوب 
دا چاره دې   خان سره په ملتیا د ایوب خان پر ضد د چهار ایماقو ټول قومونه راپورته کړي. دا هم ناشوني نـۀ ده چې 

وي. په براال د ایوب خان مقابلې ته والړ ول او شک نه   بریالي سوي هم  مد  امبیا خان او د فارسیانو مشر سلطان مـح
پاڅون وکړي.   په الرې ول چې  او ډیري هراتیان یوازې یوې اشارې ته سترگې  پر دا مهال خان  سته چې جمشیدیان 

پر لور چې د فارسي د ولسوالۍ  له تیورې څخه  نوموړی د الرې   آغا د )غور(  ېـد.  وه وخوـځ ته نیږدې سیمه  هرات 

په اوږدو کې د بوغارستان په درې کې په قلعـۀ کهنه کې د توالک او تگاو ایشان د مشرانو له پلوه ونیول سو او الس 
د ښار په  د نوموړی جسد  کړ.  نوموړی په بیړه اعدام  هم  ایوب خان  سردار  خان ته ولـېـږۀ.  ایوب  ئـې سردار  تړلی 

ورساوۀ. خلکو  با تاوان  ډیر  ته ئـې  شهرت  خان  ایوب  د  چې  کار وو  گټې  بې  هغه  دا  سو،  وځړول  پښو  له  زار کې 
وحشیانه چلند   درک کړي خو د یوۀ لوړ پوړې قومي مشر له جنازې سره داسې  کوالی سوای د سیاسي مخالف اعدام 

بدي او زړۀ تورن کړل.  د امیر یعقوب خان خسر کـېـدۀ د ټولنې ټول طبقات ئـې خ ددۀ د ورور چې    وا 

هللا خان یو ناڅاپه پنجدۀ  پر مهال ډیر زوړ او عمر خوړلی وو. زامن ئـې یالنتوش خان او امین  خان آغا د خپل اعدام 
لپاره لښکر   وهلو  د چاپي  پر درې باندې  د کشک  په مشرۍ  خان  حسن  مد  مـح سردار  د  خان  او ایوب  تـېـدل  ته وتـښ

چې غافلگ په ولـېـږۀ. جمشیدیان  سي چې  ځایه لیرې  مقاومت وکړي او یا له هغـۀ  کول چې  یره سوي ول ونـۀ سوای 
خبرو  له دغو  وسو.  وحشیانه چلند  ول او ورسره ډیر بد  سرتیرو په اختیار کې  افغان  لپاره د  څو میاشتو  ډول د  دې 

تر تورو  ښکاري چې همدا عوامل  ئـې له خپلو   نوروداسې  لوی عامل وو چې جمشیدیان  پردي عواملو  حاکمانو څخه 

 او بیگانه کړل.  
هغه مهال له کشک څخه ووتل کله چې ایوب خان د کندهار پر لور خپل دوهم مارش  سرتیري یوازې څو اونۍ مخکې 

هللا   پیل کړ. او ورور ئـې امین  وروسته یالنتوش خان  په میمنې    لهله برخلیک ټاکونکې جگړې څو اونۍ  پنجِده څخه 
ر ته  سیمې  چهارشمبې  د  بریالي کې  خپل  په  خان  عبدالقدوس  سول،  یو ځای  سره  خان  له عبدالقدوس  دلته  او  اغلل 

)خان   د امیر عبدالرحمن  هرات  سره وکوالی سول چې  ژ( لپاره ونیسي، ظاهراً دوی د شاه فیالن سیمې   –خوځښت 
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د قلعـۀ نو هزاره گان راگیر   حاضر ول چې په مقابل لوري کې  په اقدام کې  ول. په دې کار کې  ته نیږدې د پوشکان 
ئـې په  پرانیستل سي او د هرات ملکیت  د هرات دروازې ددۀ پر مخ  المل سو چې  خان بریالیتوب ددې  د عبدالقدوس 

د مشر په  ته وسپارۀ. له دې وروسته یالنتوش خان رسماً د جمشیدیانو  خان(  امیر )عبدالرحمن  ځانگړې توگه اوسني 
 توگه وپـېـژندل سو.  

ج  د  له دې چې  پیاوړتیا د مخکې  قومي  د  چې ددوی  به دا وي  ته الړ سو ښه  تأریخ شرحې  د اوسني  د قوم  مشیدیانو 

په ورکړنگ سره چې   معلوماتو  ورکړو، ددغو  معلومات  لنډ  څانگو په هکله  قومي  د فرعي  او ددوی  له اړخه  شمیر 
حد   ممکنه  تر  چې  ورسي  الس  په  تصور  یو عام  ته  لوستونکو  ښایي  ولري  ځانگړتیاوې  اوسنیو  دغسې  د  پورې 

 جمشیدیانو په پیژندنې کې ورسره مرسته کوالی سي.

 ز کال۱۸۸۴جمشیدي قوم  

کورنیو   فرعي قومي څانگه شمیر  د 
 شمیر

 موقعیت

۱ 
د  پورې  په دې څانگې  څانگه چې  میر  کیاني )د 

اړه لري(  قوم مشران 
۲۵ 

 کشک

 کشک او گوگیالم ۲۳۵ تایمني ۲

 مرتضی یی ۳
۴۵۰ 

چهار   کشک  دهانـۀ  او  دبک 
 الندې

 خاکچي ۴
۴۰۰   

اکبروت   نـېـږدې  ته  کشک 

 کې

 کشک ۴۵ سفر ۵

 کشک )له کال پورته( ۳۰ دَرموشي ۶

 خلیفتي ۷
۱۳۵ 

رباطِ  په درې کې(  د )کشک 
 خلیفه

 شیخ آبادي ۸
۱۳۵ 

کشک   تر  او  دبک  چهار 

 الندې

 د کشک دره ۱۲۰ شولتري ۹

 کشک ۳۵ تــَبـَـک بردار ۱۰

 کشک ۳۵ کوتي ۱۱

 کشک ۵۰ اَّوگذشت ۱۲

 ؟ ۴۵ خوگرو یا خود َرو ۱۳

 دهانـۀ دو اَو ۱۱۵ تربور ۱۴

 کشک ۱۰۰ بوزه خور ۱۵

 کشک ۴۰ خود آمده ۱۶

 کشک ۵۵ باال مرغابي ۱۷

 ؟ ۴۰ مال عیان یا مالیان ۱۸

 کشک ۱۸۵ گل گاندي کُـل کاندي ۱۹

 کشک ۳۰ قمبري ۲۰

آباد ۳۵ زینگر ۲۱  علي 

یا  ۲۲  خافيخوفي 
۳۵ 

شهاب   کشک  زیارت 
 )کشاب؟(

آباد ۱۵ کموچي ۲۳  دهانـۀ علی 

 راوتي ۲۴
۷۰ 

هاشم   زنده  د  قلندر  خواجه  د 
 دره

قلندر ۶۵ وال ۲۵  دهانـۀ خواجه 

 پتور خاني ۲۶
۸۰ 

الندې نظیر   قلندر  تر خواجه 
 خانه/ نذیر خانه

آباد ۳۵ شال باف ۲۷  دهانـۀ علي 

 قشالق خواجه ۵۰ خواجه   ۲۸

 ؟  ۳۰ خواجه مالیي ۲۹

 کشک ۱۳۵ سبزکي ۳۰
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آباد ۱۰۰ ظهري یا زوري ۳۱  علي 

 ؟ ۴۰ تاش بای ۳۲

 ؟ ۶۵ سیف الدیني ۳۳

 ؟ ۱۶۵ مودوي ۳۴

 ؟ ۴۵ ِده زبري ۳۵

 ؟ ۷۰ اَوگاجي ۳۶

یا شاه لچي ۳۷  ؟ ۵۰ شالجي 

 ؟ ۲۰ توخي ۳۸

 ؟ ۱۰ گردک ۳۹

 ؟ ۴۰ بخملي ۴۰

 ؟ ۲۰ گوش اسپي ۴۱

 ؟ ۵۰ بې نام ۴۲

 ؟ ۲۵ میر دوستي ۴۳

 ؟ ۳۵ طاهري ۴۴

 ؟ ۳۵ میرها ۴۵

 ؟ ۳۰ شریف بلندي ۴۶

 ؟ ۳۰ سوټه ۴۷

 ؟ ۵۰ کرماني ۴۸

 ؟ ۹۰ سنجري ۴۹

 ؟ Chehil Kharai ۲۰ چهل خارای ۵۰

 ؟ ۲۰ قربان بای ۵۱

 ؟ ۲۰ بولر ۵۲

 ؟ ۴۰ غورک خراساني ۵۳

  ۳۹۴۵ ټولټال
 کورنۍ

 

 

د کورنیو شمیر په   سي  یا دوراني    6مستدیرهد جمشیدیانو  کې کیدای    ۱۶۰۰۰تر    ۱۴۰۰۰کورنۍ یا له    ۴۰۰۰شمیر 
 تنو پورې وگڼو.  

قومي   معنی نـۀ ده چې دغه  دا په دې  څانگو اکثریت نومونه سیمه ییز نومونه دي.  د پورتنیو قومي  چې  لیدل کـېـږي 

له قوم سره ی له دې چې  ول او مخکې  په دغو نومونو یادیدل.  څانگې په اصل کې ددغو سیمو اوسیدونکي  و ځای سي 
نور. او  کیاني، خافتي  لکه  نـۀ کیږي  شک  بیا دا  په ځینو نومونو کې  کوچنۍ    خو  ډلو  قومي  د  په نورو نومونو کې، 

سره د بیا پیوستون پر مهال د هماغې   له اصلي ونې یا سټې  وې، د قوم  سوې  کې استوگنې  په یوې سیمې  برخې چې 
په نامـۀ یادې سوې دي. ایماقو او   سیمې  چې د چهار  بیلگې دي  نوم ایښودنو  ددغو  باال مرغابي او غورک خراساني 

هغو  او تایمنیان د  لکه ظهوري، قبچاق  نورې څانگې  سوي دي.  لیدل  په ځلونو ځلونو  کې  هراتیانو په نورو طوایفو 

لکه قمبریان و سره یو ځای سوي دي. نور ئـې  له قوم  د ادغام برخې دي چې د جمشیدي  یل سوي چې دوی په خلکو 
یو گڼ شمیر نور ئـې لکه مرتضی یی، مال عینی، پتورخاني او نور هغه   سیستانیان دي.  یا سربندي  اصل کې شاَرکي 

د  نوم ئـې ورڅخه  سړي پیروان وي چې اوسنی  د هماغـۀ  نومونه دي او کیدای سي  ډلې دي چې نومونه ئـې د افرادو 
مشتق سوی دی یع خو ددې په نی دا سړي کوچني قومي مشران ول یا بل د پام وړ خلک.  هماغـۀ سړي له نامـۀ څخه 

په پښت وي لکه چې  ته راغلی  گڼې دا ټول قوم دې د کوم گډ نیکـۀ له پُــښ ادعا نـۀ سته چې  ني  ـمنځ کې هیڅ ډول داسې 

په پښت  کې  قبیلو ئـې ادعا کوي چې دوی د  ـدي،  څانگې او فرعي څانگې  د هغوی قومي  بیالبیلو اړوندو بنسټ  نو کې 
د کورنیو، د هغوی د زامنو، لمسیانو او وروڼو له  پښته دي.    ایښودونکو مشرانو 

 
 ایبنور

 

 فیزیکي حالت
 

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

 
6 - round numbers 
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