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 فیزیکي حالت

له فیزیکي اړخه د انسان د پیاوړ او لوی بدن له نژاده نـۀ دي خو انصافاً باید ووایو چې ددوی بدن   و هډونوجمشیدیان 
لري جوړښت  سره او فعاله خلک دي. ،ښکلی  نـۀ سته.  په   دوی سخت   دوی کې په هیڅ وجهې د ذکاوت فقدان 

او د چهار ایماقو د ټولو قومونو جا  :جامې، وسلې او آسونه  ې دي.  مې هماغه د تورکمنانو جامد جمشیدیانو جامې 

چې    دومره ډېرجمشیدیان   ځان سره گرځوي  توپک له  نــۀ یو ډول  یو ډول  آس سپور جمشیدی  هر  نـۀ دي.  وسلوال 
توپک   ئـې د ضربتي قلف  زاړۀ ارو  ديډیري  نا کله  کله  جوړوي.  په خپله  ئـې  افغانان  ښکاري توپک هم  چې  پایي 

پُرتوپک ورسره   ورسره لیدل کـېـږي ي. دوی له وخو د اوږدۀ میل توپک نـۀ لري یوازې یو یا دوه زاړه روسي دهن 
په  ټول ډاډ  خپل  چې دوی  نه سته  او شک  خوښوي  توپک او نورې وسلې  هر یو ئـې  خو  سره تورې گرځوي  ځان 

وسلو پورې تړلی بولي.    همداسې 

هم   کوچني دي  د نوجمشیدیان  چې  رو چهار ایماقو قومونو په شان ضعیف آس سپارۀ دي. آسونه ئـې له عادي اندازې 
ددوی ډیري آسونه    د وړ نـۀ دي.  اخیستنې  یا په بله وینا د نسل  له اړخه اصالً د روزلو وړ نـۀ دي  او جوړښت  شکل 

نو د هزاره گانو د آسونو    ي. هغه خبرېکیږد عمر په هماغو لومړیو کې د ډیر کار کولو له کبله معیوبه   چې د قلعـۀ 
هډونه  ۀ  ـښ اندازه  آسونه په کافي  دا  لري.  خبرو سره سمون  د آسونو په اړوند  د جمشیدیانو   په هکله کـېـږي کټ مټ 

وړ دي   روزنې او ودې  د  ځانگړتیاوې لري چې  القاء له الرې تر سره   اواو نورې ـښې  آسونو د  د  د عربي  کیدای 

دا سیمه د آس د   نو کیدای  سي.  دا چاره په خپل الس کې واخلي  روزلو لپاره ښه سیمه ده او که امیر وهڅول سي چې 
آسونه    ۱۵۰۰ټولټال  ز کال کې۱۸۸۴په   جمشیدیانو  سي د ښو آسونو غټه شمیره ورڅخه تر السه سي. ویل سوي چې

 درلودلې.    کچرېتر درې کلنو او له هغو پورته کلونو پورې   او
دا آسونه تل جگړه کوي او لغتې وهي خو د سپریدلو پر مهال آرامه وي.    پر آسونو یوازې سپرلۍ کـېـږي. 
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 ژبه او کرکتر 
فارسي ده. د زکوهیانو او دوی لهجه د هزاره گانو او فیرو  د جمشیدیانو ژبه د نورو ټولو چهار ایماق قومونو په شان 

شان د هراتیانو  څخه توپیر لري  له همدا  لهجې  دومره ژور نـۀ دی.  خ فارسي   و توپیر ئـې 
له ظواهرو ښکاری چې جمشیدیان دې د بزگروال یا دهقاني شخصیت له اړخه سوله خوښوونکي او نیک چلنده خلک  

ۀ  وي. دوی په زړورتیا او مـېـړانې کې له چا کم نـۀ دي او ځانونه ئـې د تو رکمنانو پر وړاندې ددفاع لپاره په نسبتاً ـښ

   ډول سمبال کړي دي.
وجهې   په هیڅ  نـۀ لريخو دوی  قومونو زړورتیا او جسارت  ځینو  د  هغـۀ    ؛د پښتـنو  وخت کې  او شخې  د  په عین 

په عام ډول پښتانـۀ ئـې لري، دوی ئـې نـۀ لري.   خرام چې  اره دوی د زړورتیا له اړخه له هزلوړې غاړې خښمناک 
زړور نـۀ دي فیروزکوهیانو په اندازې  خو د  لوړ او ډیر زړور دي  ډیر   ؛ فیروزکوهیانگانو څخه  کې  سیمې  په دې 

جمشیدیانو په منځ کې دې چې د  ښکاري  داسې  او زړور دي.  تر تورکمنانو ال ډیر غښتلي   د   زړور خلک دي او ان 

د   ددوی  وي او  نــۀ  ژورې نزاع گانې  منځي  یا خپل  او وینې دښمني  خوندي  شان  هند په  د  سیمه کټ مټ  استوگنې 
ده.   نیولې  تورکمنانو ورڅخه  چې  ده  کوښښ  آرامه  سخت  په کارونو کې  چې  وي  نـۀ  خلک  داسې  جمشیدیان  ښایي 

حاصلخیزه سیمې دي او ان ددوی د َرمو شمیر هم   د سیمې ځمکې  وکړي او مؤلده قوت ولري، خو ددوی د استوگنې 
برابرې کاندې. دوی »قـُـرق«  ورته چې د ژوند ټولې اړتیاوې د لږ ستونزې په گاللو سره  په کافي اندازې ډیر نـۀ دی

 جوړوي خو د هزاره گانو په شان ئـې دومره ډیر نـۀ جوړوي.   ژ(  –)ټوکر  «1او »برک

خو    :مذهب دي  سنیان  آزادي    سنيجمشیدیان  بشپړه  انتخاب  د  که دوی  لري.  نـۀ  لیوالتیا  ځانگړې  کومه  ته  مذهب 
او توند الرۍ پر الره ال تللي د افراطیت  گان ول. خو څرگنده خبره دا ده چې دوی  به شیعه  ښایي دوی    هم  درلودای 

او   ۷نـۀ دي. په کشک کې   کتابونه لوستل کپه  ښوونځي دي خو په کې یوازې قرآن   ـېـږي.فارسي ژبې دیني 
د وړیو تر کیږدیو الندې یا ښایي جونگړو کې چې موږ ئـې د کیبتکه په نامـۀ پیژنو ژوند کوي.  :ژوند بڼه   جمشیدیان 

 ً لیکوال  تقریبا هـېـواد  هر  آسیا  منځنۍ  لویه   د  تر ټولو  چې  ډوله دي  دوه  کیږدۍ  دا  ددوی  ده.  ورکړې  شرحه  ددوی 

ئـې د خرگاه او کوچنۍ ئـې  په نومونو یادېـږي.   «چوپاريد »  کـېـږدۍ 
ځایونه د جونگړو او خرگاه گانو استوگن  لري او قشالقونو کې  د خرگاه او ترکیب دی،    هره کورنۍ یو له دغو څخه 

جونگړۍ یوازې د څارویو لپاره دي. د جمشیدي کور په عام ډول دوه یا درې جونگړې  کیږدیو څنگ ته له خټو جوړې 
او چې ترې لن  لريیا د غوایانو غوجلونه   خرگاه گانې په انگړ کې درول سوي دي  راتاو دي.  یا ټیټکي دیوالونه  ډکۍ 

 گرد چاپیره ئـې مردار او گډ وډ دي.  

سویل ته له خپلو رمو  )دودي( نـۀ سته خو په پسرلي کې تقریباً ټول جمشیدیان  د جمشیدیانو په منځ کې عادي کوچیان 
پر مهال خپلو ځایونو ته راستانـۀ   ونوپه میاشت کې د خپلو درمند  سره د غرونو لمنو ته کډه کـېـږي او بیرته د جوالی

 کـېـږي.  
له راټولوود درمند په   لونو  شان د مني  همدا  راځي.  خټکیو او نورو کوچنیو محصوالتو د راټولولو وخت  وروسته د 

د کشک وگړي دسره رارسیدلو   ا لرگي د یوۀ یا د ژمي د مصرف لپاره د سون لرگیو د راټولو کاروبار پیل کـېـږي. 

په دواړو غاړو کې   ژ(  –مایله   ۱۲)یو مارش  دوه وو »مارشو« د سیند  راوړي، ځکه  په واټن د سیند له غاړو څخه 
کورنیو څارویو او آسونو ته په   د شین غزو او نورو بوټو یو تنگ ځنگل سته. دوی د پستې د ونې لرگي هم سوځوي.

د  –ژمي کې بهوسه )کاۀ سفید   چې  ورکول کـېـږي او تایمنیان له وښو څخه بیده جوړوي خو جمشیدیان  ۀ(  سپین واـښ
په مخ   ئـې د دروازو  راټول کې  څارویو خوراک توکي  نـۀ ورکوي چې  ځان ته دومره زحمت  په پریمانه اندازه دي 

 ئـې کړي.  

جوړ  ودونه کوي. دوی خپل ولس  منځونو کې  له یو بل سره برابر او په خپلو  جمشیدیان  ټولنیز اړخه  منځي  له خپل 
کړی دی. تر ولس کښته طبقه جټان دي چې د درناوي په پام کې نیولو سره ورته غریب زاده وایي. جټان له مسلکي  

ترکاڼان، سلمانیان او سندربولي دي. د لکه حجامت او وینې دودیزې جراحي،    پهجټانو ښځې    اړخه پښان )آهنگران(، 
بندۍ )د الس او اوښو د ماتو سویو هډوکو بیا رغاونې( او په کوژدو او ودونو کې د رویبارۍ چارې  ایستلو، شکسته 

ته ورنـۀ کړي خو که خوښه    :پر مخ بیایي. جټان په خپلو منځونو کې ودونه کوي به خپله لور کوم جټ  هیڅ جمشیدی 

وادۀ او لیو دا  سره سره به بیا هم  خو له دې  سره وادۀ وکړي  میرمنې  جټې  له  سي  کوالی  وي نو جمشیدی  ئـې  التیا 
په منځ کې ټولټال د جټانو   د جمشیدیانو   کورنۍ سته.    ۶۰سپک وگڼل سي. 

چې په ا  :ودونه فغانستان  معموالً د مني په میاشتو کې د درمندونو د فصل له راټولو وروسته ترسره کـېـږي. هماغسې 
د بودې اندازه  ورته »بوده« وایي.  ییزه لهجې کې  ځای په سیمه  چې ددې  ته ولور ورکول کـېـږي  کې دود دی نجلۍ 
په عام ډول یو څرگند شمیر اوښان   په جنس ورکول کـېـږي،  د هر چا په حاالتو پورې اړوند توپیر کوي؛ خو معموالً 

او نور شیان ور جامې  ورسره حبوبات،  کونډه سي او بیا یا غوایان،  او ښځه  میـړۀ مړ سي  که د ښځې  کول کـېـږي. 
یې ورته د بودې نیمایي باید ورکړي. ودونه په جشن    له بل چا سره وادۀ ونـۀ کړي نو د میړۀ د کورنۍ نیږدې خپلوان 

په نورو برخو کې تر سره کـېـږي.   د افغانستان  چې  هماغسې  ترسره کـېـږي کټ مټ  چې    ورا یا بدرگهاو لمانځنې 

 
1 - kurk and barak 
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افغانان ئـې دلته انج بولي د وسلوالو خلکو له کتار سره بدرگه وي چې ناوې خپل راتلونکي کور ته بیایی، ناوې تل د 
 اوښ پر شا کښیني او زوم ئـې تر څنگ سپرېـږي.  

د جټانو موزیک ته )اټن( کوي ) شرحه ئـې کانولي ورکړې ده( مراسمو کې جمشیدیان   په ودونو او نورو د خوښیو 
مـېـړۀ مړ سو نو د متوفی  او ځې  وو چې که د ـښ ۀ یا اتـۀ کاله وړاندې د جمشیدیانو په منځ کې یو دود وو؛ دا دود داسې 

ته میړه خپلوانو  متوفی  د  چې  ورکوله  وادۀ اجازه نـۀ  د بل  تر هغو  ته  ښځې  خپلوانو دې  وي   ئـې  مـېـړۀ  نـۀ  جریمه 

دا قضیـۀ د هرات قاضي ته راجع کړله، قاضي . کله چې یعقوب خان د هرات والي وو نو دا ميورکړ هال جمشیدیانو 
هر چا سره چې ده چې  کې آزاده  او په خپل انتخاب  حق دی  ښځې  د کونډې  دا  وي او   فیصله وکړه چې  خوښه   ددې 

حق دی.   ئـې  سره واده وادۀ کوي دا  کونډې  وغواړي که کومې  که څوک  قوت پاتې دی.  پر خپل  ال تر اوسه  امر  دا 
 جبور دی چې د ملک له الرې یو څه ورکړي.  وکړي دی م
پخته(    په پخوا وختونو کې جمشیدیان په څلورویشتو واحدونو ویشل سوي ول چې هر واحد ئـې  :قومي اداره  د )مـُـحله 

اوسیدونکو د ملکیت    ۱۰۰۰او قومي مشر پر هر واحد باندې    لهپـۀ نامـۀ یادید )ُمحلو(  غیرانه مالیه وضع کوله. ددغو 
خو له دې   په تیریدلو سره ډیري ددوی بې وزلي سول او وگړي ئـې مخ په لږیدو سول.  خو د وخت  برابر حق درلود 

ت او شخړې راپورته کړې چې د دا ډول سره سره بیا هم هماغه مالیه ورباندې وضع کــېـدله. دې کار دومره منازعا
مالیه چې   دا ډول  د مـُحلو  وضع سوه.  کورنیو څارویو مالیه  ئـې پر پسونو او  پر ځای  ورکړه ودرول سوه او  مالیې 

ده چې   لري اضافي مالیه  شتون  چې  اوس هم  مرتباتو لپاره دي  سفر د  قومي مشر د  یا د  کولو او  د سرتیرو د چمتو 

د ځانگړو ملکیت    ټول قوم ئـې  د  نو ټولې ُمحلې  کـېـږي  ډول مالیه ایښودل  دا  کله چې  او نورو لپاره ورکوي.  موخو 
ستره او  په طبیعي ډول  دا  کې  په حقیقت  نیولو پرته په برابر ډول ارزول کـېـږي.  پام کې  له  وگړو د شمیر  او یا د 

ویشل سخته ستونزه وي او اکثراً د مهاجر کیدلو او کډوال کیدلو المل گرځي. هره  پخته محله په څو نورو )خام محله( 
محله ده، هره خامه  پر بنسټ  رمو  څارویو د  د  ویش  دا  ده،  څارویو    سوې  د  چې  رمې  یوې  کیږي   ۵۰۰د  سرونه 

په دې توگه په ټول قوم کې   سته او تر دا وروستیو وختونو پورې د ارزیابي یو   ۱۱۲استازیتوب کوي.  محلې  داسې 

گڼل کـېـدۀ.    واحد 
قوم د   کوچنیو د  په بله وینا د  استازي  څانگو  د فرعي  قوم  د  گانو په نامـۀ یادېـږي.  د کدخدا  څانگو مشران  مخکښو 

د اربابانو په نامـۀ یادیږي. دا فرعي څانگې هره یوه ئـې له کورنیو یا د کورنیو له ډلو څخه جوړې دي   څانگو مشران 
ریش( پسې ځي. د  لوی قومي مشر فرمانونه د کدخداگانو له الرې خپریږي چې د خپلې څانگې په سپین ږیري یا )سفید 

گان ئـې د اربابانو له الرې د کورنیو هغو مشرانو ته رسوي چې قوم  د فرمان له مخې عمل کوي.   ورباندې  او کدخدا 

 هره محلـۀ خام خپل ملک لري، خو دغه ملک کومه تنخواه نه لري او نـۀ کوم اضافي مزد لري؛ دا سړی اغلباً وختونه 
 د درندو کارونو مسؤولیت پر غاړه لري.  

پخته ملکان بیل موقف لري. دوی مالیات راټولوي او له بیالبیلو الرو ډیرې پیسې پیدا کوي. دوی د ټولې محلې   محلـۀ 
هر کور په کال  د محلې  په هر وادۀ کې دوی ته پینځه پسونه ورکول کــېـږي.  د مالیاتو یو پر لسمه برخه ځانته اخلي، 

مل او  ته  ک  کې  ۀ  او واـښ یوۀ خرۀ بار لرگي  په   ۳۰د  ملکان  یو شمیر  ویل سوي چې  ورکوي.  / رشقه  بنډله ریشکه 

هم سته چې تر دغو ال ډیر غواړي.   ملکان  ېـږي خو داسې  ور رـس  هغـۀ څه خوښ او قانع دی چې 
په ویلو سره پ نـۀ سته؛ خو ددې  کې د وینې کومه دښمني  که  ه دوی کومد چهار ایماقو د قومونو په منځ  څوک د   کې 

بې  سي  زوی یا نیږدې خپلوان کوالی سي قاتل ووژني او یا کیدای  مړۀ سوي سړي  کبله مړ سي د  شخړې له  کومې 
وپیژني او یا تقریباً  ته ورته بل څهگناه ئـې  کلههمدې  پورته نور نـۀ ځي.  خو له دې  قومي    چې  ؛  د خپلو  جمشیدیان 

تاوان مشرانو له پلوه اداره کیدل هغه مها د مقتول کورنۍ ته د اړول سوي  ل قومي مشرانو قاتل دې ته اړ ایست چې 

نجونې ورکړي.   یا څو  له ورکړې پرته یوه نجلۍ  ولور )بوده(  ته د  مقتول کورنۍ  د  شان  همدا  ورکړي او  خسارت 
څرگنده ده چې قاتل هرو مرو د اع قضایاوو قضاوت د والي د دفتر له الرې کـېـږي او دا  سزا ویني.  اوس دداسې  دام 

په ندرت لیدل کېـږي.   جرایم   خو دا باید ووایو چې داسې 
 زنا

ثابته سي نو د  ،که زنا له مخې  گناهکار سزا مرگ ده؛ خو کله   د څلورو شهودو د سترگو د لیدلي حال د شهادت  داسې 

حالت کې اړ د په گاللو سره ځان له مرگه خالصوي، یعنې په داسې  سره ناکله نارینه د سختې جریمې  ی چې له ښځې 
سي نو مظنون فتنو متهم  په شدیدو  حاالتو کې که متخلفین   په لویو متروکو وهل کـېـږي.    وادۀ وکړي. په هغسې 

نـۀ وي نو  که ټپ جدي  تاوان  پر پر چا د تیري یا ټپي کولو په حالت کې؛  کیږي چې  تیري گر باندې جریمه ایښودل 
وي نو د تیریگر له پلوه یوه نجلۍ باید متضرر   رسیدلي کس ته ئـې ورکړي؛ خو که اړول سوی تاوان جدي او دائـمي 

باید ورکړي.    ته ورکړل سي چې وادۀ ورسره وکړي او که دا سړی ونه غواړي نو ددۀ نورو خپلوانو ته ئـې 

ږي نو غال سوی مال او یا د هغـۀ ارزښت باید د مال څښتن  یکه ویل سوی اتهام په اثبات ورس د غال په صورت کې،  
کیږي. څخه جریمه اخیستل  شان له غلـۀ   ته ورکړل سي او همدا 

د نورو کوچینو مسایلو په هکله په عام ډول ملکان پریکړه کوي؛ ډیرې مهمې پیښې یا په کشک کې د حاکم یا د خلیفه  
 گانو له پلوه ارزول کـېـږي، خلیفه گان د جمشیدیانو دیني مشران دي.  
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حاکم یوه قضیه قاضي ته راجع کړي سي  شان کیدای  له پلوه منصوب کیږيهمدا  او له حاکم    ؛ قاضي عموماً د حاکم 
صادروي. خو ورسره قاضي په  په حضور کې خپل حکم  قاضي د حاکم  له مخې  او د قاعدې  خپله تنخواه اخلي  څخه 

د قاضي له پلوه هدایت اخلي. د هرات   خپلو احکامو کې 
کال پورې جمشیدي مشرانو له خپل قوم څخه مالیات د خپلو گټو په پار راټولول او پوځي خدما۱۸۸۶تر  :مالیات ت  ز 

قومي مشر نـۀ سته او  حکومت ته هغه مهال برابرول کله به چې غږ ورباندې وسو. له دې نیټې وروسته کوم  به ئـې 

مأمورینو له پلوه راټولیږي او د هرات خزانې ته سپارل کـېـږي.   ښکاري چې  مالیات مستقیماً د افغان رسمي  د داسې 
قومي مشرانو راټ  .  هولولمالیاتو اندازه هماغه اندازه وي چې 

په درې واړو زامنو کې مشر زوی وو، د حیدر  :  تیر لنډ تأریخ پاتې سول، حیدر قلیخان  له خان آغا څخه درې زامن 
دومره ډیره  پرتلې ئـې  وروڼو په  وو نورو کشرانو  دوه  خپلو  د  وه، او  ټیټې طبقې  له  وه خو  جمشیدۍ  مور یو  قلي 

ن هللا خان چې مور ئـې د درویش خان لور وه. په دغو درې واړو پاملرنه ترالسه نـۀ کړه، یعنی یالنتوش خان او امی

خو جاه  کې ئـې شهرت درلود  ډول د وړتیا خاوند وو او په زیرکۍ او دور اندیشۍ  وروڼو کې یالنتوش خان په قطعي 
، او سست  امین هللا خان په ټولو کې کشر خو په توده وینه کې وو، حال دا چې حیدر قلیخان د لږ وړتیاطلبه مشر وو. 

ددوی   لرلې.  او بدې اړیکې  ترخې  منځو کې  د میرو زامنو په خپل  وو. دغو  منځې    خپلاو ضعیف شخصیت خاوند 
مور سره د خپل پالر پر چلند خوښ    ۱۴یا    ۱۳دښمني   له خپلې  هغه مهال پیل سوه کله چې حیدر قلیخان  کاله مخکې 

مش  آغا د قوم د  وو چې خان  سوی  هم کرکجن  وو؛ حیدرقلیخان   رۍ لپارهنـۀ وو او په دې  رسماً یالنتوش خان ټاکلی 

باندې ئـې د اعتراض په توگه یرغل ور ووړ. په   الرهمینمې پر  –باالمرغاب ته نیږدې غرونو ته وتښتید او د هرات  
پالر   ځان خپل  باالمرغاب ال نیولی نه وو( حیدرقلیخان  مهال جمشیدیان  تبعید وروسته )دا  له یو کلن  باالمرغاب کې 

ورته هم  پالر  او  کړ  تسلیم  معاش    ته  مدد  ټاکلی  نویو  کې    وټاکـۀ،  په هرات  حیدرقلیخان  وروسته  نیټې  هماغې  له 
له خپل   ټولو ته څرگنده وه چې دی  په کشک کې وو او له دې چې  خان آغا د مړینې پر مهال حیدرقلیخان  اوسیږي.د 

کبله چا ونـۀ ځوراوۀ. لري نو له همدې  دوهم مارش پیل   پالر سره دښمني  د کندهار پر لور خپل  ایوب خان  کله چې 

هم ورسره الړ خو   له برخلیک ټاکونکې جگړې وتښتید او ځان ئـې امیر ته وسپارۀ. څو ورځې مخکې  کړ حیدرقلیخان 
سردار عبدالقدوس   چې  کله  سو  یو ځای  هغه مهال  خان سره  له سردار عبدالقدوس  وروسته یالنتوش خان  اونۍ  څو 

کې ئـې د امیر لپاره هرات ونیوۀ.۱۸۸۱خان د   کال د سپتمبر په میاشت    ز 
او  واکمنه کورنۍ د مرحوم امیر شیرعلیخان  ددې المل سول چې د جمشیدي  کې د خان آغا اعدامیدل  په افغان سیاست 
امیر  د  پر ضد  خان  د ایوب  ئـې  او قوم  زامن  آغا  خان  د  چې  سول  باعث  دا  او  لیرې کړي  استازو څخه  له  هغـۀ  د 

تیښته دۀ  د اړتیا پر مهال د حیدر قلیخان  خو ددغو درې واړو ورونو په منځ کې  خان په پلویانو واوړي.  عبدالرحمن 
چې   نو امیر غوره بلله  وای  الره خوندي  دا  که  ځانته راواړوي،  ډاډ  پام او  امیر  د  چې  الس ورکړ  چانس په  ته دا 

تو په  د مشر  جمشیدیانو  د  یالنتوش پر ځای  د  مهالحیدرقلیخان  خو دغه  د    گه وټاکي.  پای په ۱۸۸۱یعنی  د  کال  ز 
په هیڅ ډول دومره پیاوړې او کافي نـۀ وه چې د جمشیدیانو هیلې خنثی کړای   په هرات کې د امیر اتوریته  میاشتو کې

ژوند کاوۀ. په  ئـې  کې  په کوشک  سو چې  په توگه منصوب  د مشر  قبیلې  خپلې  د  یالنتوش خان  کبله  نو له دې  سي 

جمشیدز  ۱۸۸۳ د دوه وو   کال کې  په کابل کې  چې  هللا خان  او امین  میشت کړل سوې  کورنۍ بیا په باالمرغاب کې 
او د یالنتوش خان تر  اخلي  کورنۍ به له کشک څخه  دا جمشیدي  کالو لپاره بندي وو په دې مأموریت مقرر سو چې 

هم خپل د اکا زوی او ملگری ولي محمـد   عام نظارت الندې به دوی په باال مرغاب کې بیا میشت کوي، یالنتوش خان
کې ددۀ مرستیال وټاکـۀ.    خان په کشک 

خان( خان د اوسني امیر )عبدالرحمن  چې عبدالقدوس  لپاره هرات ونیوۀ ورپسې په لنډ وخت کې له کشک    په مجردې 

انو د مرغاب  څخه باالمرغاب ته د کډه کیدلو لړۍ پیل سوه. کشک بیخي غیر صحي ځای دی او ددې ترڅنگ جمشیدی
لیوالتیا درلود پخوانیو زړو حاصلخیزو ځمکو ته ذاتي  پر غاړو خپل  د لد سیند  چې  شک نـۀ سته  خو دې کې هیڅ  ه. 

تر   چې  ده  څرگنده  او  وو  لږ  ډیر  کې  لومړیو  په  شمیر  کورنیو  کیدونکو  څخه  ۱۸۸۳کډه  کشک  له  پورې  کال  ز 
ترسره سوي نـۀ ول  کیدل  پام وړ کډه  ځکه  همپه    کیدلو  کډه  .باالمرغاب ته د  چټکتیا وموندله  ورپسې  مهال او  دغـۀ 

سي متروکه سیمې باید بیا په وگړو ډکې   چې ورسره یو شمیر هزاره گان   يس امیر غوښتل چې څومره ژر چې کیدای 

د ودانولو   وینا له سره  جوړول په بله  د کال  راکډه سوې.  ته  گاوڼد سیمو  باالمرغاب د  د  هم  فیروزکوهي کورنۍ  او 
 م تر الس الندې ونیول سوې.  چارې ه

روسان ۱۸۸۴په   به هم  د پنجِده سیریکانو له دې ویرې چې دوی  کړل او  اشغال  یُـلـَـتان  روسانو مرو او  کال کې  ز 
ددوی دا غوښتـنه  جذب کړي ځانونه افغان رعیت اعالن کړل او غوښتـنه ئـې وکړه چې دوی ته دې والي واستول سي.  

رسمي مأمور پنجِده ته واستول سو او ورسره مل د سترگو په رپ کې ومنل سوه   خان په نامـۀ یو افغان  او د عثمان 

سرتیرو گارنیزیون جوړ کړ. خو په لنډ وخت کې ولیږله او په بیړه افغان  عثمان    د  یو مفرزه ئـې له باالمرغاب څخه 
یادونه وسوه نوموړی  پر ځایخان   د هرات په درې کې   له پلوه  د امیر امین هللا خان وټاکل سو لکه څنگه چې مخکې 

وټاکل سو.  د تاوان د خپلو کلیو د له السه ورکولو    په بدل کې 
دنده وه   هللا خان دنده عمدتاً تش په نامـۀ یوه بې واکه  په توگه د امین  د پنجِده د والي  چې په پنجِده کې  ښکاري  داسې 

سره دوستانه له پخوا وختونو د سیریکیانو له مشرانو  امین هللا خان په ښه    خو جمشیدیانو  لرلې نو له دې کبله  اړیکې 
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چې په پنجِده او هرات کې د سیریکیانو او افغان مأمورینو د ارتباط د چینل په توگه کار وکړي.   توگه دا کفایت درلود 
مغرور  او  کبرجن  اړیکو کې  سره په خپلو  سیریکي مشرانو  وو نو له  تجربې  او بې  ځوان  نوموړی  چې  له دې  خو 

کال په دسمبر کې باالمرغاب ۱۸۸۴او د  له همدې کبله ول چې سیریکي مشرانو ددۀ پر ضد شکایت وکړ ښکاریدۀ ز 
امین هللا خان سره یالنتوش خان مرسته وکړه.   له رسیدلو مخکې  کمیسیون   ته د سرحدي 

ولد      :هغه وخت حاالت په الندې ډول 

او د   سرتیرو د ځواک  د افغان  یالنتوش خان  جمشیدیانو مشر  پنجِده والي    ۱۵۰د  سرتیرو په ملتیا د  سپرو  جمشیدي 
ددۀ په مرستې په باالمرغاب کې بیا  د هغې برخې مشري کوله چې  وو. امین هللا خان په باالمرغاب کې د جمشیدیانو 

کورنیو شمیر شپاړس سوه ی جمشیدي  ددغو  نیمایي نـۀ میشت کړل سوي ول.  د ټول قوم  ا اولس سوه کورنۍ وو چې 
او مجبوره ول   پورې د سیند پر ښۍ غاړې استوگن سوي ول  «قراول خانې»تر   «یل ریختهکدربنِد  »کـېـدۀ. دوی له 

همدا   پریږدي.  ول تشه  ته راغلي  سیمې  نوي  نو هزاره گانو او فیروزکوهیانو ته چې  قلعـۀ  سیند کیڼه غاړه د  د  چې 

د بیگلربیگي عبدهللا شان جمشیدی جوړې کړلې.  په نورو بیالبیلو ځایونو کې مینې  سیند په ختیځ کې  د بوکان او د  انو 
وو.  په هرات کې  د یالنتوش خان مرستیال وو. حیدرقلیخان  خان په کشک کې   خان زوی، ولي محمـد 

او   د مشر  وروسته د جمشیدیانو  اشغال  روسانو په الس د مروې له  د  نـۀ سته چې  د شک  اړیکي  د روسانو تر منځ 
محتوی څه   د لیکونو د تبادلې  چې د دوی تر منځ  خو دا  له الرې تر سره کـېـدلې.  پنجِده د سیریکیانو د منځگړیتوب 

پورې   به ولوه روښانه نـۀ ده، ښایي یوازې تعارفات   چې یالنتوش خان تر یوې مودې  خو په عام ډول باور دا دی 

 وو.  له علیخانوف سره په اړیکه کې  
نیټې( پر سهار ول چې روسانو په »پل خ ۱۸۸۵د ) کال د مارچ د میاشتې د دیرشمې  کې پر افغان سرتیرو یس ز  تي« 

او   تپیان سول  تنه سپارۀ ئـې  دوه  چې  سو،  سرتیرو سره یوځای  افغان  له  مـېـړانې  په  وکړ، یالنتوش خان    ۱۱برید 
کله چې افغانان مروچاق ته شا   له چپنې څخه تیره سوې وه.آسونه ئـې مړۀ او ټپیان سول او همدا شان ئـې یوه مرمۍ  

سره یو ځای سو او خپل افراد ئـې دباندې    ځای پرځای کړل تگ وکړ، یالنتوش خان په پنجِده کې له برتانوي افسرانو 

پوښښ ورکړي. موقف کې پاتې سو، او په پای ک چې د برتانویانو کمپ ته دفاعي  ې  دی د څو ساعتو لپاره په همدغـۀ 
ووځي له پنجِده  چې  اړ سول  اجبار له مخې  شرایطو د  د  برتانوي افسران  چې  پنجِده کله  له  او وروسته له دې چې   ،

څخه د وتلو امر ورسید، دی هم کرار کرار د چم گاونډ غونډیو ته الړ او په هغه ځای کې دمه سو چې نور د تورکمنانو 
څخه پناه سو او بیا ئـې شاتگ ت ه ادامه ورکړه چې د شاتگ په حال کې افغانانو سره یو ځای سو.  د استوگنو له سیمې 

نیت د هر ډول ستاینې او پاداش وړ وو. کله چې   یوۀ کړکیچ کې د یالنتوش خان پالیالي یا وفاداري او حسن  په دغسې 

یخانوف ویل یالنتوش خان په پنجِده کې د برتانویانو په کمپ کې وو، نوموړي ته د علیخانوف څو پیغامونه راغلل، عل
شیبو کې   په هغو  راسي،  تیپې ته دې  آق  چې  وغوښتل  ئـې  او ورڅخه  سره وگوري  یالنتوش خان  لري له  هلیه  چې 

ېـدلی   روسي سرتیري په آق تیپې کې ول، په پای کې دا پیغام هم ورته راغی چې علیخانوف په خپله ددۀ لیدلو ته راخوـځ
له ویرې اړدی.   ددۀ سپرو سرتیرو نور نـۀ غوښتل ډیر پاتې   دی د خطر په لومو کې د لویدلو  ېـږي،  سو چې وخوـځ

سرتیري چې هغه مهال د باالمرغاب  بیا به افغان  سي ځکه دوی دا ویره لرله چې که هر ډول خطر سره مخامخ سي، 

میاشتې په   همدې  یالنتوش خان د  په نوم پریک کړي.  د کورنۍ د غړو غاړې به د غچ    ۳۱پر لور روان ول ددوی 
افغان سرتیرو لپاره  نیټې ئـې په بیړه د خوراکي توکو په راټولولو پیل وکړ. دوی   باالمرغاب ته ورسید او د تښتـېـدلو 

ېـدل   نو پر لور وخوـځ په ماښام هلته ورسیدل او له یوې یا دوه وو ورځو دمه نیولو وروسته د قلعـۀ  د هماغې ورځې 
فیروزکوهي هزاره او  څو  ئـې  کې  اوږدو  الرې په  د  غاړې کې    او  په کیڼې  سیند  د  باالمرغاب  تازه د  چې  کورنۍ 

کډې وتړي او د مرغاب    ټول اړ سول چې  او فیروزکوهیان هزاره گان  استوگنې سوې وې لوټ کړې. په یو وار خپلې 

 له درې څخه خپلو اصلي مینو ته ستانه سي.  
ویل  په پیام کې  پیام راورسید؛  په شپې باندې یالنتوش خان ته د علیخانوف شفاهي  د لومړۍ نیټې  میاشتې  د اپریل د 

وړاندیزسوي ول ددندې  دۀ ته د بادغیس د والیت د والي  له اقدام مخکې  وو؛ او په پنجِده کې دۀ   یسو ، پر پل خیستي 
ه بدل کې ئـې ستاسو کورنۍ چې د افغانانو پته اشاره رسیدلې وه چې برتانوي افسران د یرغمل په توگه ونیسي تر څو 

روسانو ته نـۀ وو اعالن کړی خو بیا هم د ترسره  کار هغه مهال  دۀ دا  چې  سره له دې  په الس کې وې تبادله سي؛ 

ال ناوخ  لپاره ئـې  یاد راوړي.  کولو  په  افغانانو ظلم  او د  کـېـدل  پالر اعدام  خپل  باید د  چې دی  او بل دا  د ته نـۀ ده؛ 
معنیغاپریل د میاشتې په همدې لومړۍ اونۍ کې په همد نور پیامونه د هزاره گانو مشر    ، مفهومې  او داللت څو داسې 

ش  نو کې د  ول. خو په باالمرغاب او قلعـۀ  ته هم رسیدلي  سرتیرو ته په کتلو سره   اتگ په حال کېنظام الدوله  افغان 
ددې   ترسره ئـې کړي؛  چې  درلود  نـۀ  جسارت  دا  کار تر سره هم کړي قومي مشرانو  دا  چې  که دوی غوښتل  حتی 

برتانویانو ته لیوالتیا درلود پیښې په لترڅنگ دوی د روسانو په پرتلې  د  د پل خیستي  ډاډه نـۀ ول چې  او په دې هم  ه 

قومیان پاریدلي ولهکله به د برت څه وي. په دې توگه هغوی هیڅ ونـۀ کړل، که څه هم ددوی  اقدام  ، خو انوي دولت 
وي.   نـۀ ښکاري چې دوی دې روسانو ته کوم ځواب استولی   داسې 

د اپریل د میاشتې په  ته الړ سي، چې  برخالف پریکړه وکړه چې کشک  مشرانو د غوښتنو  یالنتوش خان د جمشیدي 
پر بنسټ،  اوومې یا اتمې   مقاماتو د غوښتنې  مقر وو. په عین حال کې د افغان  نو د نظام الدوله  نو ورسید، قلعه  قلعـۀ 

د  او توطـئـو څخه  او ډگروال ریجوې نظام الدوله ته یو لیک ولیږۀ او هغـۀ ته ئـې د روسانو له دسیسو  جنرال لمسدن 
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 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
 
 

امیر   وغوښتل چې  څخه ئـې  وکړ او له هغـۀ  دغه لیکونه د اپریل د میاشتې  ته وفادار پاتې سي.  ځان ساتلو خبرداری 
له او یالنتوش خان باندې لویه اغیزه وشیندله نو له دې کبله د قوم په وپه اتمې نیټې قلعـۀ نو ته ورسیدل او پر نظام الد

پر ځای دوی غوره وبلله چې او هلته د سرحدي    منځ کې د پاتې کیدلو  تحدید  له افغان سرتیرو سره هرات ته الړ سي 
ډول  د کمیسیون له کمپ سره وگوري؛ ځکه که د قوم په منځ کې پاتې سوي وای نو د قوم فکري فشار دوی په قطعي 

روسانو ته ژمن پاتې سي. دوی د اپریل پر  پرته ئـې دا مطرح   ۱۷دې ته اړایستل چې  نیټې هرات ورسیدل او له ځنډ 

ورپس  سي.  په تیرپُل کې افراز  برتانوي کمپ دي  تیروتنه وکړهکړل چې  مقاماتو یوه عجیبه  افغان  او دغه مشران    ې 
سره له کت لمسدن  ته دومره نیږدې رسولي ول خو اړ کړل لئـې له جنرال  و منع کړل. دوی ځانونه د برتانویانو کمپ 

ته ستانـۀ سي   لیرې   چېسول چې بیرته هرات  له مشرۍ  یالنتوش خان د قوم  هلته په هرات کې نظربند توقیف سول. 
وټاکـۀ.  کړل د قوم مشر  پر ځای  ئـې  خان  حیدرقلي  نامنلی  بې شهرته  تر ټولو ضعیف او  د   سو او  یالنتوش خان  د 

د  په باالمرغاب کې  ته ورسید،  باالمرغاب  کې  وخت  په لنډ  خبر  د عزل  د هغـۀ  مشرتابـۀ څخه  له قومي  توقیف او 

السونو ال وختې چارې په خپلو  یو شمیر څانگو ملکانو  قوم د  وې  جمشیدي  اخیستې  د هغوی    کې  روسانو ته ئـې  او 
وړاندیزونه کړي ول. لومړني  بې   هماغه  کومه  براال توگه  باندې په  پر قبائـیلو  ایماقو  چهار  د  افغانان  دمه  دغـۀ  تر 

نـۀ کوله خو د اپریل د میاشتې د وروستیو دوه وو اونیو په اوږدو کې ددوی   اوضاع ته   اقداماتوسویو   پورتهاعتمادې 
ه کـېـدلو  رکړ. د باالمرغاب جمشیدیانو هغه توصیې رد کړلې چې دۀ ورته له کشک څخه باالمرغاب ته د کډسرعت و

کورنیو لیږدول »د بنِد تورکستان غرنۍ لړۍ ته«؛ افغانانو باالمرغاب او بادغیس   پر مهال ورکړې وې یعنی د خپلو 

د پرمختگ گنگوسې خپرې وې او پر سر ئـې دا خبر د روسانو  تخیله کړي ول او ددوی د راستنیدلو هیڅ نښه نـۀ وه.
د  روسانو  چې  کوله  خبره  دا  خبرونو  ټولو  دغو  دی.  سوی  نیول  مشر  قومي  ددوی  کې  هرات  په  چې  ورسید  هم 

نیولې دي او د   سیمې  ډول د روسیې  ۱۸۸۵چهارایماقو  په محسوس  ول چې جمشیدیان  کال په منځنیو وختونو کې  ز 
افغانان د  ول.  روان  ته  یوۀ برخلیک خوا  د  څیرې  جسوره  شمیر  یو  ئـې  کې  په منځ  ددوی  چې  تیروتنې وې  همدا  و 

ددوی درې تنه برجسته مشران  ټاکونکي لوري ته  په وروستیو کې  د اپریل د میاشتې  سوق کړل؛ چې  په گام اخیستلو 

مال سره ولیدل او  لکه مال نیازبیگ گلگندي،  خلیفتي او عبدل بهانگي خاکچې په پنجِده کې له روسي والي  عبدالرحمن 
ورزیات کړل دا ول چې دغو درې تنو »کد خدا  خلعتونه ورته ورکړل سول.   پر شدت  چې ددغـۀ عمل  کوم هغه څه 

چاره په وو له ځان سره یووړ، دا  لس کلن  خان چې  مد  ډول په آسانۍ   گانو« یا ملکانو د یالنتوش مشر زوی مـح دې 
داسې   سوي.  وي اخیستل  اجازه نـۀ  یو ډول  څخه  قومي مشر  له  په خپله  چې  مگر دا  تر سره کیدای  سوای  سره نـۀ 

افغان مقاماتو  ښکاري چې پنجِده ته ددغو مشرانو تگ او له روسي والي سره لیدل په پټه ترسره سوي وي. په هر حال

دغه پمهال  ټول    د  ورته کومه  کړه.  په اوږدو کې  داملرنه ونـۀ  والي  هرات  د  وخت کې  همدغـۀ  سپرو یو   ۳۰۰  په 
باالمرغاب  د  او  کوله  مبالغه  هکله  په  شمیر  د  ځواک  ددغـۀ  گنگوسو  ونیسي.  بیا  باالمرغاب  چې  ولــېـږۀ  ځواک 

کډ ته د  پنجِده  ویل چې  براال ئـې  او په  ته ولیږدولې  قراول خانې  ئـې  کورنۍ  او خپلې  سول  وارخطا  وال  جمشیدیان 
کیدلو نیت لري. قلعـۀ نو ته د افغان ځواک په رسیدلو سره دغـۀ ځواک له هزاره گانو څخه د اړتیا وړ توکو په ترالسه 
راپورونو باندې  سو او په باالمرغاب باندې د روسانو د پرمختگ په درواغو  له ډیرو ستونزو سره مخامخ  کولو کې 

د بولندوی  ځواک  ددغـۀ  نیکه مرغه  له  سول.  باالمرغابه لیرې توقف بوخت  له  وو چې  دور اندیشه  او  ومره محتاط 
وکړي او د امین هللا خان د هڅو پایلو ته منتظر سي، امین هللا خان په سختۍ سره کوښښ کاوۀ چې جمشیدیانو ته بیرته 

وجمشیدیانو  قناعت ورکړي او له قراول خانې څخه ئـې بیرته خپلو مینو ته راوگرځوي. دوی بیرته راستانـۀ سول خو هغ
پر لسمې   مې د میاشتې  اړیکه کې پاتې سول او د  سره په کتبي  وه له روسي والي  ئـې لیدنه کړې  له پنجِده څخه  چې 

افغان سرتیري دې دلته    نیټې کرکه دومره اوج ته ورسیدله چې دوی نـۀ منل چې  سرتیرو د حضور په هکله  د افغان 

د اوضاع هغه مهال ال پیچلې او ستونز خان په کوشک کې د خپلپاتې سي.  بې بنسټو گنگوسو    ومنه سوه چې حیدرقلي 
د  کار یوازې  او دۀ دا  واچوي  افغانانو سره په جنگ  له  باالمرغاب جمشیدیان  چې د  کوله  په خپرولو سره ټوله هڅه 

   خپلو وروڼو د بدنامولو لپاره کاوۀ.
چې   لري  ده او امکان  هراته لیدنه کړې  له  برتانوي افسرانو  چې  واورېـدل  وخت کې  په لنډ  بل لوري جشمیدیانو  له 
روسان له پنجِده څخه ووځي او د مې د میاشتې په پنځلسمې ول چې افغان سپور ځواک له کوم مخالفت پرته باالمرغاب 

 ته ننوت.  
، په پنجِده کې میشت روسي افسر بولندوی   ته رسیدلي ديباالمرغاب ن  پنجِده ته خبر ورسید چې افغاناپه مجردې چې  

له روسي   د افغان سپارۀ ځواک بولندوی ته یو لیک ولـېـږۀ او ویې ویل چې دی به په مرغاب کې په تنور سنگي کې 
کړی وو سرحده چې له قراول خانې کښته د مروچاق د درې په سر کې دی دفاع وکړي او په زغرده ئـې ورته تهدید  

پورته له دې ځایه    که  چې جگړې اور به بل سي.  مو  نو د  واخیست  په منځ کې  گام  جمشیدیانو  یوۀ لیک د  سې  دغه 

شور   داروسانو له پلوه د پنجِده د نوي تورکمن ټبري گورنر عوض خان لیک   او دڅرگند شور او غلغله رامنځته کړه 
  ه.کړاو غلغله ال پسې لوړه 

یادونه کړې وه، او بیا ئـې امین  عوض خان د لیک په پیل  هللا خان له پالر سره له خپلې دوستۍ  کې په لنډ ډول د امین 
چې دی اړ سوی دی   یوې موقع کې  په داسې  بلکه ددرد  ونـۀ نیسي  د افغانانو خوا دې  ورکړی وو چې  هللا ته اخطار 
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وکړي، ځان دې روسانو ته تسلیم کړي او په پای کې ئـې دا هم زیاته کړ له روسانو  :ې وهداسې  له دې چې جمشیدیان 
خالص کړي.   د افغانانو له ظلمه   سره دوستي کړې نو دا د عوض خان دنده وه چې جمشیدیان 

په دې وخت کې گنگوسې خپرې سوې چې پنجِده به د روسانو السونو ته ولوېـږي او د جمشیدیانو په منځ کې ترینگلتیا 
دو پر  میاشتې  د  جون  د  چې  سوه  ډیره  نښته دومره  سره  افغانانو  له  چې  ویرې  دې  له  خان  هللا  امین  نیټې  همې 

ده نو ډگروال ریجوې ته ئـې یو د پام وړ لیک ولـېـږۀ او له هغـۀ څخه ئـې وغوښتل چې د باالمرغاب  ېـدونکې  ژرپـېـــښ

لیکه دې له کوم ځایه راوباسي. په   سرحدي  ئـې هم ورته وویل چې  وکړي او دا  ې هماغه نیټپه چارو کې دې مداخله 
غلي کړي.    «خبر لیکونکي»د باالمرغاب  دلته راسي چې جمشیدیان  په ټینگار سره ولیکل چې یو برتانوي افسر دې 

د افغانانو کرکه راپاروله او هر ډول نښته نـۀ یوازې ددې المل  شیبې وې. د جمشیدیانو هر خوځښت  دا ډیرې حساسې 
له   دې  جمشیدیان  چې  اکثریت  کـېـدله  د کشک  څخه  ویرې  له  د غچ  افغانانو  د  بلکه  سي  کډه  ته  باالمرغابه پنجِده 

او بې وفا  وهلي  هیجان  اندازې  نو هزاره گان په کافي  د روسانو خاورو ته پناه وړله. د قلعـۀ  هم ورپسې  جمشیدیان 

امکانه مشوش ول چې ټول بادغیس به افغانان و ته له السه ورکړي.  ول چې د همدې طریقې پیروي وکړي او له دې 
وسیله دا وه چې ټوله قبیله دې د برتانیې د نفوذ خبره مطرح کړي. ډگروال ریجوې فوراً امین    دوی ته یوازینۍ د ډاډ 

روسانو ته وسپارل سي؛ او د امیر د عفوې   باالمرغاب دې  هللا خان ته ولیکل چې هیڅ ډول قصد او تکل نـۀ وو چې 
هم وویل سته؛ او دا ئـې  دار    احتمال  خان رساله  اسلم  مد  سردار مـح او د   –چې  جگړن  پینځم سپارۀ لښکر  د بنگال د 

اسلم خان    کمیسیون اتشه، باالمرغاب ته در روان دی چې د چارو په سمبالتیا کې درسره مرسته وکړي. سردار محمـد 

نیټې باالمرغاب ته ورسید او له ځان سره ئـې د۱۸۸۵د   کال د جون د میاشتې پر یولسمې  مقاماتو سپارښت    ز  افغان 
راوړ حضور   للیکونه هم  د سردار  وویل. په باالمرغاب کې  ۀ راغالست  ـښ ورته  افغان ځواکونو  او  چې جمشیدیانو 

برتانیې په  وای نو د  دره نیولې  که روسانو ددوی  چې  دې پایلې ته ورسیدل  خپله اغیزه خپره کړه. جمشیدیان  یو دم 
کې یو افسر به دوی ته نــۀ لیوالتیا درلوده   رالیږل کـېـدۀ  استخدام  سکوت دا  د روسي سرتیرو اوږدمهالي  حال دا چې 

او حاالت مخ به کراریدلو   به خپلو اغیزو الندې راولي. په پای کې ددوی هیجان کرار کرار کښیناست  چې جمشیدیان 

خان هڅه وکړه  او قضاوت چټکه سوه، اسلم  اسلم خان په درایت  مد  مـح چې دا قوم آرامه کړي سول. دا لړۍ د سردار 
 او ددوی او د افغانانو تر منځ دوستانه اړیکي پیاوړې کړي.

د  وو. نوموړي  پورې محدود  په جمشیدیانو  صالحیت د کشک  حیدرقلیخان  په اړوند د  د قوم  کې  مهال  په ټول دغـۀ 
نوموړي ته په لومړیو کې د ډیرو حری  ۲۵اپریل په   صو او ډارنو ملکانو له نیټې تش په نامـۀ د قوم مشري واخیستله، 

نیټې دی هرات ته خپلو پلویانو ته ورغی او د  په درویشتمې  خو د جون د میاشتې  ورکړل سو.  ډاډ  پلوه د مالتړ غلط 

وټاکل سو نیټې یالنتوش خان یو ځل بیا د قوم په مشرۍ  له   جون د میاشتې په دیرشمې  خو اجازه ورنـۀ کړل سوه چې 
د کشک اداره د یال خان له پلوه هراته ووځي.  مد  نتوش خان د کشر زوی او ددۀ د اکا د زوی او معتمد مأمور ولي مـح

هللا خان په الس کې پاتې سوه.  حال دا چې د باالمرغاب د چارو اداره د امین  مد  پر مخ وړل کـېـدله  د هرات والي مـح
مهال د سرحد۱۸۸۶  –  ۱۸۸۵سرور خان د   کال ژمی په باالمرغاب کې تـېـر کړ چې دا  نښو د ایښودلو لړۍ په ز  ي 

وه او د   مرتبات ۱۸۸۶پرمختگ کې  د ایستلو  جمشیدیانو  ته د  بیرته کشک  له باالمرغاب څخه  کې  کال په پسرلي  ز 

کوچیانو ته ورکړ.  سول ونیول  او ددوی ځای ئـې افغان 
رمې ئـې ان د تخِت خ  او خواجه کندو  د مې د میاشتې په پای کې د جمشیدیانو ټولې بیالبیلې قومې ډلې چې خپلې  اتــُـم 

یلریخته کې له لرگیو جوړ پلـۀ څخه د مرغاب د سیند له سره واړول کتر غرونو پورې پیولې راوستل سوې او په بنِد 
او  هللا خان  امین  زامن،  دوه مشران  ددۀ  وروسته یالنتوش خان،  وخت  لنډ  له دې  سول او  ته واستول  او کشک  سول 

گان تنه کدخدا  یالنتوش    درې  د  څو چې  لیکوال  چې  اړوم  ته را  ټکي  پام دې  لوستونکو  د  زوی )دلته  له مشر  خان 

زوی وایي   اوس مشر  وو خو  ویلی  زوی  یالنتوش کشر  د  په   ژ(  -پاراگرافه مخکې  امیر  ول د  تللي  پنجِده ته  سره 
کال  ۱۸۸۶دستور ونیول سول او د هزاره جاتو له الرې کابل را زنداني راوستل سول او په پای کې د   د اکتوبر یا ز 

ستنیدو په حال کې   ته د  بیرته هند  هم  کمیسیون  سرحدي  چې  دا نو هغه وخت دی  سول،  کې اعدام  نوامبر په میاشت 
 وو.

دا   وړل کـېـدله،  پر مخ  ږیرو په مرسته  سپین  پلوه د جشمیدي  له  افغان  د یوۀ استوگن  چارو اداره لومړی  د  د کشک 

لږ وروسته حیدرقلیخان د قوم مشر وټاکل سو خو ورته اجازه سړی رسول خان نومـېـدۀ؛ خو د یالنتوش خا ن له اعدام 
ته ولیږل سو.   زوی کشک  پر ځای ددۀ  ددۀ  او  هراته ووځي،  له  چندانې    مگرنـۀ وه چې  ته  حیدرقلیخان  جمشیدیانو 

بارکزي   یارمحمـدخان  لیرې کړ او د  وخت کې  په لنډ  المل وو چې نوموړی هم  په نامـۀ یو پاملرنه نـۀ کوله نو همدا 
په توگه وگومارل سو.   مأمور د کشک د حاکم   رسمي افغان 

خان هم له یالنتوش خان سره په یوۀ وخت کې ونیول سو او کابل ته راولـېـږل   مد  د هزاره گانو مشر نظام الدوله مــح

ده تر اوسه ) ځایه چې موږ ته معلومه  د قل۱۸۸۸سو او تر هغـۀ  بندي دی.  پورې ال په کابل کې  عـۀ نو د چارو د ز( 
د کشک   نو واستول سو چې  خان ورارۀ دی قلعـۀ  جنرال غوث الدین  مأمور چې د  رسمي  پرمخ بیولو لپاره یو افغان 

 په شان ادارۀ ئـې د افغانانو په الس کې ده.  
پریکړه   کــېـدۀ  معزوله  څخه  مشرتابـۀ  له  جمشیدیانو  د  حیدرقلیخان  چې  مهال  هغه  ښکاري  قبیله   وسوهداسې  دا  چې 

بهيس ځای پر ځای    دېي او د هري روډ په دره کې  س تجزیه   په منځ کې تیت سي او بیا به   ودلته د خلک ؛ جمشیدیان 
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کار ونـ د تر سره کولو لپاره په گډه کوم  سوی دید هیڅ کومې موخې  دا پالن تر ډیره عملي  تر دې    ان  ۀ سي کړای. 
چې اوس په ټول کشک کې د جمشیدیانو یوازې یولس سوه کورنۍ پاتې دي. پاتې کورنۍ په زور او جبر سره د اوبې،  

دلته دوی ته ځمکه ورکړل سوې او د نورو بزگرو په شان    ؛کرخ او شاهیفیالن په ولسوالیو کې میشت کړل سوي دی
حاکم ته مالیه ورکوي،  مالیه ورک کورنۍ افغان  کې پاتې سوې جمشیدي  مالیه له دېوي. په کشک  په عین  مخکې    دا 

شان دوی باید سپارۀ هم چمتو کړي چې د هرو لسو کورنیو پر سر یو تن   اندازه همدا  قومي مشر ته ورکول کــېـدله. 

 تنه سپارۀ کـېـږي.    ۱۱۰کیږي یا په ټوله کې  
تر   ک۱۸۸۸حیدرقلیخان  ورته ورکول ز  او یوه مستمري  وو  کې  په خدمت  والي  د  هرات  د  هرات کې  پورې په  ال 

ددۀ او ددۀ د زامنو ترڅنگ، د خان آغا د کورنۍ بل یوازینی ژوندی  ډله وساتي.  د آس سپرو یوه کوچنۍ  چې  کـېـدله 
چې یا به د یالنتوش خان کشر زوی وي او یا د امین هللا   خان زوی.  پاتې نارینه غړی یو ماشوم دی، 

تیت خپل  ثروت او له  السه تللي  د له  گډوډ  جمشیدیان  او  دومره   حالت  خو دوی اوس  ناراضه دي  سخت  څخه  والي 

خان پاتې. ده کمزوره سوي چې د تیښتې وسعه هم ورته نـۀ مد  د دوی د طبیعي   ته  اوس ددوی سترگې د کرخ ولي مـح
قوم مشرتابـۀ ته مشر په توگه اوړي. نوموړی سپین ږیری او ددرناوي وړ س  چې ځان د  ړی دی خو له دې ډاریږي 

 مخکې کړي.  
کال کې د  ۱۹۰۸په  بیگ په نامـۀ  سیدز  د   احمد  په کابل کې  یو تن چې  د مرحوم خان آغا له اعقابو څخه  د جمشیدیانو 

په زندان کې زنداني وو امیر حبیب هللا خان په  کال کې له زندانه خو۱۹۰۶شپاړلسو کالو لپاره ددولت  کړ، ز  دی  شې 

واوړي او روسانوته ته  یو چې له سرحده  وهڅولې  کورنۍ ئـې  ته راغی او یو شمیر جمشیدي  سیمې   په   ناڅاپه خپلې 
ورکړلې او و او پیسې  ته ئـې وسلې  وویل، دوی  راغالست  ۀ  ـښ روسانو دوی ته تود  ئـې  پناه وړلو سره کډه وکړي. 

له روسي خاورې څخه په گټه اخیستنې کوالی  سي دا ځای د خپلې هډې په توگه وکاروي او په افغانستان  لمسول چې 
گا سرحدي  بریدونه وکړي. افغان  سولرکې  ټینگ کړل  سرتیرو تر منځ    ؛نیزیونونه پیاوړي او  افغان  مهاجمینو او  د 

وسوې نښتې  ځله  مهاج   څو  ده چې  تاوانونه لیدل.میاو طبیعي  سخت  ته هڅول    ۱۰۰۰۰ټولټال    نو  دې  تنه جمشیدیان 

او سوي ول   په تشو او غلطو هیلو بې الرې سوي دي  روسي خاورې ته واوړي خو وروسته دوی وموندل چې  چې 
چې بیرته خپل بومي هیواد ته راستانـۀ سي.   شدید ترینې مخمصې کې راگیر سوي دي نو له دې کبله ئـې هیله وښودله 

اجازه ورکامیر   ته  جمشیدیانو  تښتیدلو  منځگړیتوب،  په  دولت  هند  برتانوي  ته د  ځمکو  او  مینو  خپلو  بیرته  چې  ړه 
استثناء په  له شپږو تنو مشرانو  خو ددوی  سي  ونـۀ ؛    راستانـۀ  اذیت  آزار او  دوی ته به  ورسره وسوه چې  او ژمنه 

خوانین   سره نیک چلند وکړ. ممنوعه  سوه او د هرات مقاماتو له راستنو سویو جمشیدیانو  دا ژمنه عملي  رسول سي. 

د هللا قلي خان زوی،   سیداحمد بیگ د مصطفی قلي زوی،    سید :دغه کسان ول رحیم زوی، عبدالرحمن  مد  د مـح مد  مـح
وو چې دوی   ددوی په هکله تصور دا  لمسی؛  هللا د هللا قلي خان  او حفیظ  او خان آغا د یالنتوش خان زامن  احمد علي 

رحد په شاو خواوو کې د استوگنې  ډیر شریر او مضر اشخاص دي او د روسیې ددولت په همآهنگۍ حتی دوی ته د س 
او نورو ځایونو ته تبعید سول.    هاجازه ورنـۀ کړل  بلکه سمرقند 

   د کرخ جمشیدیان

په هکله یو  د جمشیدیانو  او د خراسان  د کرخ ددرې  اړینه بولو چې  راپور پای ته ورسول سي  چې دا  له دې  مخکې 
ل چې  څه دلته وویل سي؛ که څه هم د دواړو ځایونو جمشیدیانو  ایماقان    دوی وروسته له دېه دې خبرې الس اخیستی 

اړیکه نـۀ لري.  ؛ دوینـۀ دي له جمشیدیانو سره هیڅ ډول مستقیمه   په ټوله کې له ډیر اوږدۀ وخت راپه دیخوا 
له منځه یوۀ تن راکړې ده خو دا  ۱۸۸۴الندینۍ شرحه د کرخ د غیر کوچیاني جمشیدیانو ده چې په   کال کې ددوی  ز 

وگڼل سي. الندینی جدول یوازې د هغو کورنیو دی چې ځمکې لري.  باید ووا نه باید دقیق معلومات   یو چې دا معلومات 

 

 د کورنیو شمیر د ټبر نوم شمیر 

 ۱۲۰ ضیامل )کیاني( ۱

 ۹۰ میرزا بای ۲

 Sakhri ۸۰ سخري ۳

 Khulasar ۸۰ خوله سر ۴

 Kashur Mandi ۶۰ کشور مندي ۵

 Kuri ۶۰ ؟قـُـري ۶

 Hakkar ۷۰ هک کر ۷

 Kulagh ۲۰ کلغ ۸

 Pelwan ۳۰ پلون ۹

 Kipchak ۷۰ قبچاق ۱۰

 Zohri ۲۰ ظهري ۱۱

 Binaoshki ۸۰ بیناوشکي ۱۲

 Binaoshki ۹۰ انجیرکي ۱۳
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 9تر 9 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
 
 

آباد ۱۴  ۴۰ حسن 

 Kasab ۲۰ ؟بَس ــَـک ؟قصاب ۱۵

 Chaharshamba ۳۰ چهارشمبه ۱۶

 Machkandak ۹۰ مچ کندک ۱۷

 Dahan-i-Kari ۷۰ ؟دهانـۀ کري/ قري ۱۸

 ۱۱۲۰ ټولټال

 ۳۰۰ پر دوی باندې باید تاجیکان ورزیات سي

کورنیو ټول ټال شمیر    ۱۴۲۰ کورنۍ  ۱۴۲۰د ځمکوالو 

 
په   موږ ته  چې  معلومات  شمـېـر  ۱۸۸۵هغه  وگړو ټولټال  د  ولسوالۍ  ددې  راکړي دي  خان  د کرخ  په خپله  کال  ز 

شمیر    دغوچې نیمایي ئـې جمشیدیان او پاتې نور ئـې تاجیکان، هزاره گان او نور دي. دکورنۍ ویل سوی دی    ۴۰۰۰
 خلکو ژوند و ژواک عمدتاً د َرمو په ساتلو پورې تړلې دی.  

د  وینې  د  نو له دې کبله  دي  راغلي  دلته  له سیستانه  چې  بولي  استازي  اصلي  کیاني کورنۍ  ځانونه د  د کرخ خانان 
د کشک د کورنۍ تر   ویانوراثت له اړخه د جمشید ددوی دی. دوی ځانونه د وینې د وراثت له اړخه  د مشرتابـۀ حق 

اوس د جمشیدیان جمشیدیان  لوړ گني؛ د کشک  ښکاري چې    وجمشیدیانو  ول، او داسې  په بله وینا مشران  مشران دي 

چې ادعا  دا  تایید وړ ده.    دوی  ددوی  ټولو د  ډول د  لوړ پښته دي په عام  سرله  د کشک  خو له دې  ه سره د کرخ او 
مور د  مد  خان، ولي مـح د اوسني  ویل سوي چې  کورنۍ له ډیرو پخوا وختونو تر اوسه د یو بل نیـږدې متحدین دي. 

نوموړي د مرحوم زمان خان له لور سره وادۀ کړی دی چې دوې لوڼې او دوه زامن لري.    کشک له کورنۍ څخه ده.
ته وادۀ سوې   د خان  ددۀ یوه لور یالنتوش خان  ده چې  ته وادۀ سوې  خان  اعظم  مد  زوی، مـح اکرم خان  او بله ئـې د 

د خان آغا له یوې خور سره وادۀ کړی دی خو ماشومان ورڅخه   آغا کشر ورور دی. د خان مد  ورور، حاجي یار مـح

خان ئـې د خپل وارث په توگه منلی دی. اعظم  مد   نـۀ لري او مـح
 

 وربیان
 عجیبه ده چې د کرخ د خوانینو شجره یوازې د تیرو څو نسلونو لنډه شجره ده.  

 

 
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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