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 ۰۵/۰۶/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت آریا

 

 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
 ای

 تریگز خيیتأر - اسيیافغانستان س د
 

 دریم ټوک
 برخه لسمهیارد ویوسل

 هرات
 

 او
 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې

 تصحیحات
 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 
1975 

 لودویک آدمک
 

کورونه په  ۴۰دا د هرات په ولسوالۍ کې یو کلی دی او ویل سوي چې  :)ن( ۶۲ – ۱۲، ۳۴ – ۱۴ :مورچهۀ قلعـ
 . سره ورته والی ولريۀ ددې ځای نوم ښایي د مرغ آو له نامـکې ودان دي. )پیکاک( 

کورونه په کې ودان دي.  ۵۰دا د سبزوارو په ولسوالي کې یو کلی دی او د گډو قومي وگړو  :۶۲، ــ ۳۳ــ  :کالن
 )اې. بي. سي.(

تگاو )درې کې ۀ دا د غور په شمال ختیځ کې یوه لرغوني کال ده چې په یو :)ن( ۶۵ - ۶، ۳۴ – ۱۱ :نقشيۀ قلعـ
ـنده سنگ په تگاو کې راوځي. ویل سوي چې دا کال له بنِد بایان څخه سویل لور ته د کـ   ژ( کې واقع ده او دا دره –

نقشي ۀ ـې قلعـئپه دیوالونو کې کارول سوي دي او له همدې کبله  ـېئونه له پخو خښتو جوړه سوې چې نقشي ډول
 آهن له الرې غور ته؛ ختیځ ته تر قرغان تگاوۀ دي؛ سویل ته د قلـعـ الرې تللېنقشي څخه څو ۀ بولي. له قلعـ

ای کندي تر کرښې تر غرغره پورې؛ لویدیځ ته تر آو چوش تر اختم او همداسې تر تربولک او ، او د دپورې
 . )میتلند(الرې تللې ديشهرک پورې 

مایلۍ کې یو  ۱۰قین د لویدیځ په ۀ کاه کې د قلعـۀ د سبزوارو په عالقه دارۍ قلعـ دا :۶۱ – ۲۷، ۳۲ – ۸ :نوۀ قلعـ
ـې اوس په کنډوالو اوښتې او ئدوه کال گانې سته چې دواړه  دلته او ده کورونو د استوگنې سیمه ۱۲۰د  داځای دی. 
ۀ ـې د قلعـئکاه ده. دا بله ۀ ـې پاتې دي. د ظواهرو له مخې ویل کیږي چې زړه کال هماغـه اصلي قلعـئپاتې شونې 
میِش مست د چې  غړي سته بل قوم ۀیو ورسره د )تاجیکان اودي ددې ځای خلک فارسي وانان  یادیږي.ۀ نو په نامـ

ـې له سره بیا رغاولې ده او داسې ئنو هغه کال ده چې صالح محـمد خان یا جوړه کړې ده یا ۀ په نوم یادیږي(. قلعـ
ز کال کې ۱۸۶۳په مهاله وو کله چې ۀ ښکاري چې دا کال د الش جوین د مشرانو د استوگنې عادي ځای تر هغـ
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ـې د نړولو فرمان ورکړ. )میتلند( د استوگنې دا سیمه داسې ښکاري چې اوس د دو ئت محـمد خان ژ( دوس –)امیر 
   یادېـږي.ۀ په نامـ 1قال
 ۳۰۰۰ :مرکز دی. لوړوالیاداري ولسوالي د نو ۀ د قلعـدا د بادغیس د والیت  :)ن( ۶۳ – ۷، ۳۴ – ۵۹ :نوۀ قلعـ
 سیندۀ چې د یودی  هوې درې کې واقع ده؛ ددې درې ارتوالی نیم مایلنو په ولسوالۍ کې لویه کال په یۀ د قلعـ فیټه.

یوه محفظه ده چې لوړ دیوالونه  جوړه مایله واټن لري. دا کال له خامو خټو ۸۰ ۳/۴په اوږدو کې واقع او له هراته 
یارډو  ۵۰۰تر  ۴۰۰ـې له ئاو دوه برجونه لري او قسماً له خامو خښتو جوړه ده. د کال نقشه نا منظمه ده خو محیط 

د کال گرد چاپیره یو غوچوړی دی چې په لومړیو کې په اصل کې د خندق لپاره په پام کې نیول سوی  پورې دی.
په کال کې دننه بله کال یا ماڼۍ ده چې د قومي مشر د استوگنې ځای دی او ټوله کال داسې ښکاري چې د قومي  وو.

ـې سویلي دروازه ده. له کال ئـې شمالي او بله ئمشر ساتونکو او مالزمینو نیولې وي. دا کال دوې دروازې لري یوه 
 ۸۰۰ې سته. ددې کال شاو خوا او چم گاونډ کې هټۍ لري او هر څه په ک ۳۰دباندې یو کوچنی بازار دی چې 
ودان سوي دي، دغو کورونو ته کوالی سو عادي جونگړې هم ووایو، او ۀ وارۀ کورونه دي چې هرې خوا ته خوار

نو کې ښه کرهڼه سوې ده چې ددرې په اوږدو کې ځلـېـږي او ۀ ـې خرگاه گانې بولي. په قلعـئددې ځای ټول خلک 
و وربشې په پریمانه دلته غنم ا هم د غونډیو د منځنو په تشو کې پریمانه کرهڼه سوې ده. ددرې په ټیټو ډډو کې

په سته. ۀ یږي، همدا شان خټکي او رشقه په خړوبو سویو ځمکو کې کرل کـېـږي؛ خو دلته میوه نـاندازه تولید
وختونو پورې متروک  دغه ځای د هزاره گانو له بې گټې او نابریالي پاڅون وروسته تر ډیروز کال کې ۱۹۰۳
نو د چهار ایماقو هزاره گانو مرکز دی. ۀ خو ورو ورو بیرته خپل پخواني حالت ته راتلونکی دی. قلعـ ځای وو

 (۱۹۰۳)ونلیس، دابس 
وگړي لري. د ال  ۸۰۰۰۰دا د بادغیس یوه ولسوالۍ یا نیمه والیت دی چې  :)ن( ۶۳ – ۷، ۳۴ – ۵۹ :نوۀ قلعــ

ز کال ۱۹۱۴په  دا سیمه ـیوي معلومات.ئوگورئ د بادغیس تر سرلیک الندې اضافي احصازیاتو معلوماتو لپاره 
نو د هرات والیت یوه لویه ولسوالي ده چې د هرات په شمال ختیځ کې واقع ۀ قلعـ :په الندې ډول شرحه سوې ده کې

مـد خان، سیاه سنِگ ده. ددې ولسوالۍ کرښې یا پولې په لنډ ډول بنِد زرمست، بنِد زنده هاشم، نورک او مح
  :خارستان، منگان، توره شیخ او کوالري دي. دا نیمه والیت په الندینیو دریو ولسوالیو ویشل سوی دی

 ځای کې بې شمیره کلي دي. ۀ یو کوالري او توره شیخ، هر :موغور، )ج( :نو، )ب(ۀ قلعـ :)الف(
  :نو په ټولو کلیو کې عمدتاً هزاره گان استوگن دي. په الندې دولۀ د قلعـ :نو ۀقلعـ :الف

 

 استوگن وگړي، موقعیت او نور کورونه کلي

 Barankari بـرنکاري ۲۶۵ زردۀ کوچـ
 مایلۍ ۱۲د سویل لویدیځ په نو ۀ د قلعـ

 زید تگاو کېۀ کې په کوچـ

 Barankari بـرنکاري ۵۶ گاو خانه
مایلۍ  ۱۳د سویل لویدیځ په  نو ۀد قلعـ

 چاه کېۀ کې په در
 سرخ آوي ۲۰۰ برگک

 Barankavi برنکاوي Kal- i- Zarkabi ۳۵ کاِل زرکابي؟ قلعه زرقابي؟

 Mamakahs ۱۵ که امم ۱۲۵ ۱۴۰ اسماعیلۀ دهانـ

 مالیان

Mullayan

s 

 غیر هزاره وگړي دي

 مما که ۴۰ حوض خدایی

 مما که ۲۱ سرگزي

 مماکه ۳۰ )ته نیږدې(نو ۀ قلعــ

قبچاق )غیر ۲۶ضیاء مت،  ۳۳دایزنگي،  ۱۶۲مماکه،  ۳۲ ۲۶۸ آب کمري او کمري 

 پهلوانان، )غیر هزاره( ۱۴، هزاره(

 ان )غیر هزاره(سید ۱۵کاه کاه،  ۹۸ ۱۱۳ خارستان

مایلۍ کې  ۱۲نو د شمال په ۀ کاه کاه د آِب گرمک پر غاړه د قلعـ ۱۰۳ سنجدک سنجتک 

 واقع دی

 کاه کاه ۷۵ توتک

 کاه کاه ۴۶ کوتوۀ دهانـ

 مایلۍ کې واقع دی ۲نو د شمال ختیځ په ۀ کاه کاه، د قلعـ ۶۰ موغور

 کاه کاه، د ولسوالۍ لویدیځه پوله ۳۰ بنِد زنده هاشم

 ژ -ښایي کهندل آب وي  کوندیل آو ۳۶۵ تگاو اسماعیل

                                                           
1
 - Doqala 
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 بیابکه  ۳۶دایزنگي،  ۲۰۴ ۲۴۰ تش بولک

 لغاري  ۸۵ مبارک شاه

 لغاري ۱۰۶ دوستکۀ چشمـ

 لغاري ۷۷ پِد کج

 ۱۹۰ آب گرمک

 ضیاء مستان. ۳۲فریستانیان،  ۱۲۹لغاري،  ۲۹

نو په گاونډ ۀ د قلعـ یو سیند )چې د کاشان د سیند یوه څانگه ده(

 ۀکې بهیږي. د گرمک کلی ددې سیند پرغاړې واقع دی چې د قلعـ

مایلۍ راځي. دا سیند شمالي تگلوری لري او نوم  ۲د شمال په  نو

 ـې په متداوم ډول بدلیږي.ئ

 

 Khwaja Do Baradar ۶۲ برادرخواجه دو 
مایلۍ کې د  ۶د سویل په نو ۀ د قلعـ :بوبک ۳۰فریستانیان،  ۳۲

لمان د تگاو په اوږدو کې واقع دی. هغه سیند چې د نره تو له 

 نو ته نیږدې له لویدیځ خوا تیریږيۀ بهیږي قلعـ هشمال

نو د سویل ۀ کوکدریان )غیر هزاره(. د قلعـ ۱۴بې گوجیان،  ۷۰ ۸۴ گنده آب

 مایلۍ کې ۲۴لویدیځ په 

 مایلۍ کې  ۲۰نو د سویل لویدیځ په ۀ د قلعـ :احسان بکه گان ۷۲ کوکچل 

 بیابکه گان ۳۵ کوچه

 نجک ۱۵۰ سنگ آب نجک

 بوبک ۵۵ نراب

مایلۍ کې د لمان د تگاو د یوې  ۱۵نو د سویل په ۀ برات. د قلعـ ۱۸۰ چک آب یا چک آو

 څانگې په اوږدو کې 

د  سیندمایلۍ کې یو کوچنی  ۴۰د سویل ختیځ په نو ۀ قادس. د قلعـ ۸۲ آب باریک

 چهار سدې پر لور شمالي او شمال ختیځ تگلوری لري

 ان )غیر هزاره(سید ۲۰ضیاء مستان،  ۴۰ ۶۰ خواجه شمرک

نو د ۀ جمشیدیان )غیر هزاره( د قلعـ ۱۳احسان بکه گان،  ۷۵ ۸۸ چاهمک

 مایلۍ کې واقع دی ۲۳سویل لویدیځ په  –سویل 

  ۳۴۳۳ ټولټال

 غیر هزاره گان
 انسید ۱۲ ِده سرخک

 انسید ۲۳ شیرین ۀ چشمـ
 انسید ۲۰ لودخ

 لمان

دي، چې لس مایله ۀ نامـۀ کلي په همدغـ ۲قبچاقان. دلته  ۳۰. سید ۴۲

نو د سویل ۀ ـې د قلعـئله یو بله لیرې دي د لمان په تگاو باندې یو 

 ۱۸نو د سویل په ۀ ـې د قلعـئمایلۍ کې او بل  ۸سویل لویدیځ په  –

 مایلۍ کې واقع دی

 سید Band -i- Sharam ۱۰ بنِد شرم

 سید Karketa ۴۶ کرکیته

 په بیالبیلو ځایونو کې
غریب زاده. په دوی کې ډمان، ټنگ ټکور واال او نور دي چې  ۳۶

هرې خوا ته گرځي او د خپلو مهارتونو له الرې ژوند کوي چې د 

 لري. ۀ استوگنې ثابت ځای نـ

  ۱۸۹ ټولټال
 

دا شمیرې د ولسوالۍ له رسمي ثبت سویو شمیرو څخه د پام وړ توپیر لري؛ د ولسوالۍ په رسمي شمیرو کې 
د مجردو غیر  ۳۰۰د متأهلو او  ۵۶۰کورونه د هزاره مجردو کسانو لپاره  ۱۳۰۳کورونه د متأهلو او  ۳۱۸۶

 هزاره وگړو کې راغلي دي. 
 . هـې شرحه ناشوني دئطایفه په بې شمیرو نورو فرعي څانگړ ویشل سوې او دومره ډیر دي چې دلته  ههر

 ۸۰۰۰۰ :ز کال کې ( اټکل کوي چې د ولسوالۍ د کورنیو څارویو شمیر په دې ډول دی۱۹۰۴ښاغلی دابس )
پسونو  ۱۵۶۰۰۰د  ښاخ لرونکي څاروي، حال دا چې د ولسوالي رسمي مقامات ۲۱۵۰آسونه، او  ۱۸۰۰۰پسونه، 

 شمیر ښیي. 
. د آبي د هیا خړوبه او غیر خړوبه ځمکژ(  –= للمه  ) دیمه)آبي( او )دیمه(  :ترکښت الندې ځمکه دوه ډوله ده

 )آبي کار( وایي او د للمې ځمکې کروند گر ته )دیمه کار( وایي. ځمکې کروندگر ته 
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نو د هزاره گانو ۀ د قلعـکې  زکال ۱۹۰۴اران( دي. په ـې )آبي کئاکثریت کروندگر دیمه کاران دي یوازې څو تنه 
 سلطان نور محـمد بیگ یو برنکاري هزاره وو. مشر 
 دي خو په دې ځای کې څو هزاره کورنۍ هم سته. ۀ ددې ځای اکثریت وگړي پښتانـ :موغور)ب( 

 دلته په پښتنو کې اودري، محمـدزي، مغلزي، توخي او د غلزیو نورې څانگې سته. 
ښاخ لرونکي  ۵۰۰آسونه او  ۳۰۰اوښان،  ۳۰۰ـې ئکورونه درلودل او ټولو  ۳۰۰ز کال دغو وگړو ۱۹۰۴په 

 پسونه درلودل.  ۱۲۰۰۰څاروي او 
 آسونه لري.  ۲۰اوښان او  ۲۰۰پسونه،  ۵۰۰ ېکورنۍ سته چ ۱۰۰ددوی ترڅنگ دلته د فیروزکوهیانو 

 ۶غونډیو تر منځ د نیم مایل په پلنوالي واقع ده. د موغور سیند  د موغور دره له ختیځه پر لویدیځ پرته ده چې د ټیټو
 انچه ژور دی. دلته یو کاروان سرای د جوړیدو په حال کې دی.  ۶یارډه پراخ او 

دوی دواړه د استوگنو په دوه وو سترو ځایونو کې ویشل سوي دي او ویل کیږي چې  :او شیخان کوالریان :)ج(
پسونه لري.  ۷۳۰۰۰ښاخ لرونکي کورني څاروي،  ۳۳۰آسونه او  ۲۰۰ښان، او ۲۶۰۰کورنۍ دي، دوی  ۱۵۰۰

 دي چې دلته له کندهاره راغلي دي. ۀ ددې ځای اوسیدونکي اکثریت پښتانـ
نو څخه لیدنه کړې چې ددې ځای د وگړو او نورو په هکله الندینۍ ۀ ز کال کې له قلعـ۱۹۰۳جگړن ونلیس په 

 د پورې یان او د بنِد بابا د شمالي ډډو لمان، په سویل کې تر توره شیخشرحه ورکوي. ددې ځای ټول وگړي کوچ
قبچاقان او هزاره گان )دا یو  ۳۰۰۰ :سیمو تر منځ د تگ راتگ خلک دي. ددوی ترکیب په دې ډول دی يشمال

غلې یوازې څو لنډ کلونه کیږي چې دې ولسوالۍ ته راکیږدۍ د تایمنیانو.ددوی غټه شمیره  ۱۰۰۰ ټیټ اټکل دی(.
 ده. 

رنواري پټهان کوچیانوغلزی د زره کـېـږدۍ ۴۰۰۰ ، دراني فــ 
ـې غلزیان دي. ئچې له دوی څخه نیمایي زیات  2

اوښان لري. )جگړن ونلیس وایي چې دا یو لوی اټکل دی  ۵ـې په منځني ډول هره کورنۍ ئمالداران ویل سوي چې 
 چې کیدای سي ددې شمیرې نیمایي رښتیا وي.(

سره په دې ځای کې د اوښانو اخیستل گران کار دی ځکه چې دوی اضافي څاروي روسي خاروې ته له دې سره 
الندې  الس ـې په ښه بیعه اخلي. د هرات والي او ترئوړي، سره له دې چې د اوښانو صادرات ممنوع دي خو هلته 

ـې ال نور هم ئه تر سترگو الندې کوي بلکۀ یوازې دا چې له روسانو سره د معامالتو ممانعت نـۀ ـې ټول مقامات نـئ
 هڅوي. 

خو د اپریل، مې او جون په میاشتو کې له  ويرسیدونکې ۀ د وښو اندازه پای ته نـ کې د پسرلي په لومړیو او مني
ځایونه پریمانه دي او په ټول کال ړوي. د اوښ څۀ څخه پورته اسونو ته به د څرلو لپاره کافي خوراک نـ ۲۰۰۰۰
ځای د نره تو په ۀ ښانه په کې وڅري. په ټول بادغیس کې د آسونو د څریدلو لپاره تر ټولو ښـاو ۲۰۰۰۰کې ښایي 

نو ته نیږدې دی او ویل کیږي چې په ۀ گاونډ کې، د زر مست د کوتل په شمال کې په دهستان کې ده. دا ځای قلعـ
 ځای دی. ۀ ټول افغانستان کې دا ځای د څرلو لپاره تر ټولو ښـ

 
 ۍ مالیاتد ټولې ولسوال
 غیرانه ۹۴۵۸۸   د مالڅر مالیه 
 غیرانه ۱۷۰۱۰۷   پر ځمکې مالیه

 ۲۶۴۶۹۵    ټولټال
مونډه وربشې  ۷۵۰۰۰مونډه غنم،  ۱۵۰۰۰۰ـې ئدلته په لویه پیمانه غنم او وربشې کرل کـېـږي او کلنی حاصل 

 شمیر محسوب سي.  مازاد ـې کیدای سيئبرخه  ۱/۵. له دې شمیرې څخه ې دهمونډه بهوسه اټکل سو ۲۴۰۰۰۰
 سون توکي په ندرت موندل کـېـږي او له لیرې ځایونو څخه راوړل کـېـږي.

  :د څارویو منځنۍ بیعه په الندې ډول ده
 غیرانه ۵۰۰    اوښ
 غیرانه ۵۰۰    آس

 غیرانه ۴۰۰    کچره
 غیرانه ۱۵۰   د شیدو واال غوا
 غیرانه ۲۲۰   قلبه یي غوایی

 غیرانو پورې ۵۰ – ۳۰له     پسه
 غیرانه ۲۰    وزه

 (۱۹۰۴ – ۱۹۰۳سته. )ونلیس، دابس ۀ نو کې هیڅ سرتیری نـۀ په قلعـ

                                                           
2
 - Furnwari Pathan nomads 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

نو هزاره گان د چهارایماقو د څلورو قومونو له منځه یو قوم دی؛ ډگروال میتلند په ۀ د قلعـ :نو هزاره گانۀ د قلعـ
  :ه خپله او جگړن اي. دیورند راټول کړي ديپۀ پورې معلومات وړاندې کوي چې دۀ الندینۍ مقالې کې په زړ

ـې فیروز ئـې جمشیدیان او ختیځ لورته ئدا قوم د جمشیدیانو او فیروزکوهیانو تر منځ پروت دی، لویدیځ لور ته 
پیژندل کـېـږي، او دا دې لپاره چې دوی له ۀ نو د هزاره گانو یا د سني هزاره گانو په نامـۀ د قلعـ یدو کوهیان دي.

ي. ځکه د هزاره جات هزاره دزاره گانو توپیر ومومي چې په هزاره جاتو کې له هزاره والدینو زیږیدلی هغو ه
ۀ گان شیعه گان دي، د سني هزاره گانو اصطالح د چهار ایماقو لپاره د تمایز یا بیلوالي کافي اصطالح ده چې د قلعـ

 نو په ولسوالۍ کې میشت دي. 
  :ددوی د سیمې پولې

باید  د هزاره گانو او د جمشیدیانو تر منځ پولې د جمشیدیانو د قوم په وروستي راپور کې ویل سوې ده. دانو ۀ د قلعـ
په یاد ولرو چې د آق رباط یا د کشک د سیند د دواړو څانگو سرچینې د هزاره گانو په الس کې دي. د زرمست د 

نور راځي چې ښه کرهڼه په کې سوې خو هیڅ  کوتل او د نره تو تر منځ سیمه کې دهستان، گلستان، تگاو رباط او
ز کال یوازې یو استوگنځی وو. تگاو رباط له بلې خوا ۱۸۸۵لري، یوازې په ۀ ـمي استوگنځای نـئډول د استوگنې دا

 لري بلکه د کرخ د والیت یوه برخ ده. ۀ نو پورې اړه نـۀ په قلعـ
دي خو له دې ورهاخوا د کرخ د  غرونهبنِد لمان  د کشکه / قشقه خط الرأس او د نو د سیمې سویلي حدۀ د قلعـ

 ـې هزاره گان دي. ئوگړي دي. )تگاو رباط، مچه چین او نور( چې تقریباً نیمایي ۀ ختیځ او شمال شپانـ
دی تعریف سوی. خو ټول ۀ نو د هزاره گانو او فیروزکوهیانو تر منځ ویش په واضح ډول نـۀ په ختیځ کې د قلعـ
نیولی دی حال دا چې هزار میشي د فیروز کوهي دی. وړاندې شمال لور ته د سنجتک/ سنجدک لمان هزاره گانو 

د هزاره گانو ده. له دې کبله دا پوله د حدس او  دره پورې پر مخ تللې ده دا نو ۀدره ده چې لویدیځ لور ته تر قلعـ
وب یلوونکي یا آب پخشان له تشې څخه گومان له مخې باید له بنِد قبچاق څخه د یخک تر شماله او د هزار میشي د ا

یادیږي، کاورستان د هزاره گانو ده. ۀ ټکي پورې چې دا شمال لویدیځ ته تاوییږي او د کاورستان په نامـۀ تر هغـ
ته تاوییږي او د موغور له درې څخه د څو مایلو په خوا دلته له درې څخه په تیریدلو یو ناڅاپه دا کرښه ختیځ 

کلي او کال څخه تیریږي. موغور د کاه کاه هزاره گانو ده خو د قادس د بهرام خان د ۀ نامـ ۀاوږدو کې په همدغـ
یادېـږي ددې ځای ۀ قبیلې یو شمیر فیروزکوهیان ورسره گډ سوي دي او تر دوی پورته چې دره د کچه گي په نامـ

څخه تیریږي، د لنگر  سیندر له ټول اوسیدونکي فیروزکوهیان دي. دا پوله ظاهراً یوځل بیا شمال ته ځي او د لنگ
اوب یلوونکي یا آب پخشان ته تر  بامۀ د درلویدیځ لور ته سره یو ځای کـېـږي او ورپسې  سیندد موغور له  سیند

سته چې دا هم یوه ۀ ز کال یوه متروکه دره وه خو شک نـ۱۸۸۵بارن په ۀ بنِد خارا پورې پر مخ ځي. در
مایلو  ۹یا  ۸فیروزکوهي دره ده او د کوچه په مشر پورې اړه لري. بیا دغه کرښه د خاره د بند په اوږدو کې د 

شمال ته  ۀـاشان د سیندونو تر اوب یلوونکي پورې پر مخ درومي او بیا د هغلپاره لویدیځ لور ته د مرغاب او ک
جوکار ځمکې له ډیرو پخوا وختونو فیروزکوهیانو کرلې حال دا چې  یلریخته او دربندِ ک دربندِ ځي؛ د مرغاب او 

گانو سیمې  اوسیدل مسلماً چې د هزارهۀ ز کال کې په کې څوک نـ۱۸۸۵یا باب الهي سره له دې چې په  الیبابو
ولسوالي او د مرغاب ده چې  د نوۀ دي. بیا لویدیځ کې د جوکار له تشې غرنۍ لړۍ رارسیږي، دلته پوله د قلعـ

 ي.سسرحدي ستنې کې مخامخ  ۳۱افغان له سرحدي پولې سره په  –لویدیځ لور ته تر هغو پرمخ ځي چې د روس 
خو واقعیت دا دی چې د ډیرو مایلو په واټن کې د نو د سیمې شمالي حد جوړوي ۀ افغان سرحد د قلعـ –د روس 
ول. هزاره گانو د سیمې په متروکو ۀ ز کال د سرحدي نښې د ټاکلو پر مهال دلته هیڅ استوگن ځایونه نـ۱۸۸۵

و خپلې رمې پیولې چې غټ شمیر ددوی کوچیاني ژوند لري زید اوبې غل ځایونو کې خپلې رمې پیولې او همدا شان
 د ټول کال په اوږدو کې پاتې کــېـږي.  په دې سیمې کېاو 

ایي د ښز کال را وروسته یو شمیر درانۍ کورنۍ په بابوالی کې استوگنې سوې وي او ۱۸۸۵امکان لري چې له 
ز( تر مهال پورې ۱۸۸۹راپور د لیکلو )ۀ پولې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم میشتې سوې وي؛ خو ددغـ

 سته. ۀ ـدقیق معلومات مو په الس کې ن
مایل مربع دی. ددې ولسوالۍ شکل د  ۲۳۰۰نو د هزاره گانو د سیمې مساحت تقریباً ۀ د قلعـ :مساحت او لوړوالی

افغان سرحدي  –ـې د شمال لور ته ده چې د روس ئجمشیدیانو د سیمې معکوس شکل دی یعنی تر ټولو پراخه خوا 
مایله دی. ددې  ۲۰ـې په سویل آب پخشان کې یوازې ئنوالی مایلو په اندازه جبهه لري حال دا چې پل ۵۰سیمه کې د 

 ۲۰۰۰لمان الندې تر بنِد  ترفیټه  ۷۰۰۰ـې توپیر کوي، ئلوړوالی  مایله دی. ۵۰سیمې اوږدوالی له سویله تر شماله 
 فیټه دی.  ۳۰۰۰نو ۀ فیټو په بابوالی کې. په خپله قلعـ

ـې ئله سیمې توپیر مومي، لویدیځ لوری  وچې د جمشیدیان ځانگړتیا دهعامه مې ینو د سۀ دا د قلعـ :ځمکنی جوړښت
صاف راوتلي ځایونه او غوچوړي ټول په کوچنیو نزولي ۀ یعنی رغښتلي او اوږد ډیرې غونډۍ او غرونه لري؛

ـې نیولې ده، یوازېنۍ استثناء چې ده هغه په سویل کې د غرنۍ لړۍ په ئغونډیو بدلیږي چې د سیمې ټوله ساحه 
ـې د دې سیمې له ئسترې درې راکوزیږي چې بسترونه  له دغو لوړو ځمکو څخه اوږدو کې څو لوړې ځمکې دي.
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عمومي سطحې څخه ټیټ دي. ددوی پورتنۍ برخې تنگې او ډبریني دي خو هرڅومره چې پورته ځي هماغومره 
ه پای کې د توره شیخ په ډاگ ـې پئـې بللی سو او ټول ئپراخیږي او پلنې کیږي چې کم عمقه تش ځایونه یا درې 

کې سره یو ځای کـېـږي، او شمال ته د مرغاب پر لور ځغلـېـدلې ده او بیا د مروچاق او پنجِده تر منځ په همدې 
په دغو ډاگونو او درو کې د هزاره گانو یورتونه )یورت مغولي لغت دی سیند له درې سره یو ځای کـېـږي. ۀ نامـ

( دي، یعنی د خرگاه گانو ټولگې یا مجموعې دي چې ورسره د کورنیو څارویو ژ –چې مغولي کیږدۍ ته وایي 
ددغو خلکو غټه شمیره کوچیان دي چې په خپلې قومې څانگې لپاره له خټو جوړې جونگړې او کوډلۍ هم لري. 

و شپو ځایه بل ځای ته کډه کیږي خو په عام ډول خپلو کلیو ته د ژمي په بدۀ پورې اړوند ځمکنۍ سیمې کې له یو
پـېـژندل کــېـږي. )دودي په حقیقت بې وزلي او غریب ۀ کــېـږي. دا کوچیان د )دودي( په نامـۀ ورځو کې راستانـ

ـې چې لویې لویې رمې لري تل ځمکه هم لري. دودي کوچیان ئاو شتمن خلک ۀ لري. ماړۀ خلک دي چې ځمکه نـ
پسونو کې لږ پسونه  ۲۰ده او یا ښایي که له ۀ نـ ورکوي ځکه دوی کې د مالیې ورکړه دودۀ هیڅ ډول مالیات نـ

ي کوچي وگړو برعکس هغه کسان چې په دـې واخیستل سي. د دوئولري د پسونو مالیه ورڅخه نظر په ارزښت 
ټیټې غونډۍ چې د سیمې  یادیږي.(ۀ یورتونو یا کلیو کې ژوند کوي د جمعي یعنې د سره راټول سویو خلکو په نامـ

فیټو پورې لوړې دي او ښایي  ۴۰۰یا  ۳۰۰تر  ۱۰۰جوړوي د ځمکې له عامې سطحې څخه له اتمه برخه  -ۀ اوو
و شیوه ډډې په عام ډوم رونفیټو لوړې سي. ددغو غ ۱۰۰۰په ځینو ځایونو کې د َدرو له بیخونو څخه نیولې تر 

ده راوستې او ۀ ـگټ انقطاع ن کاڼي یا ډبرې یا کومېـې ئسرځوړې اوشیب لرونکې او نرمې دي چې هیڅ ځای کې 
ۀ هم یوازې په پسرلیو کې شنـۀ کیږي دا واښـۀ شنـۀ اکثراً لوڅې وې او هیڅ ډول گیاه او بوټي له وښو پرته په کې نـ

 کیږي. 
ً مړاوي سي او یا مړبوټي  دا ـې سوځوي چې د راتلونکي کال د مالڅر لپاره ښه ئسي نو په مني کې ۀ چې عموما

د سیمې له وښو سره  ودي خو د لویدیځ بادغیس او د جمشیدیانۀ واښـۀ ښـۀ اښـسته چې دا وۀ وده وکړي. شک نـ
 سي کوالی. ۀ برابري نـ
و په شیوه ډډو کې ان د غونډیو تر غرونهم د  منځونو په تشو ځایونو کې ډیره کرهڼه سوې ده اورونو د د ټیټو غ

ي او د ټول بادغیس په شان دومره کافي څوکو پورې کرهڼه کـېـږي. دا ټوله په للمې )خشک آبې ځمکې( کې کـېـږ
باران کـېـږي چې دغه محصوالت په خړوبې ځمکې کې هم کرل کـېـږي. خړوبه ځمکه یوازې په درې پورې 

لري چې د ۀ ده خو دا باید ووایو چې ددې ځای ټوله ځمکه دومره ډیر حاصل نـۀ محدوده کـېـږي او دومره ډیره نـ
سي، دا ځمکې ددې ځای د اوسنیو استوگنو وگړو د مصارفو لپاره سم دی او  ربرابلویدیځ بادغیس له حاصله دې 

 ښایي له اوسنیو وگړو پورته د ال ډیرو وگړو د مصارفو لپاره حاصل ورکړي.
سته یوازې په نره تو کې داسې طبیعي ځایونه ۀ د هزاره گانو په سیمې کې د پوځي استحکاموتو کوم ټینگ ځای نـ

سته چې پیاوړی استحکاماتي ځای ورڅخه جوړېـدای سي، دلته یوه لرغوني ټینگه استحکامي کال سته چې مسطح 
ن په غونډیو کې د مرهټه وو د کالگانو په ـې یو شخ پیچومی سته کټ مټ د ډکئتپه واله سر لري او گرد چاپیره 

د زرمست کوتل کوم لومړی درجه پوځي اهمیت شان. دا کال د زرمست کوتل ته پر تللي سړک باندې مسلطه ده خو 
 لري. ۀ نـ

دلته غالت هماغه دي چې په عام ډول په بادغیس کې دي لکه غنم او وربشې چې په پریمانه اندازې  :تولید
وبو ځمکو کې کرل کـېـږي. رشقه په نیږدو شاو خوا ړنجدې او خټکي ددویم تولید په توگه په ختولیدیږي او هم ک

کلیو کې هم کرل کیږي. دلته یوه څرگنده شمیره تنباکو هم په خړوبو ځمکې کې کرل کـېـږي او هم په للمي ځمکو 
لو له زده کولو وروسته کله چې قوم د تریاکو د کرۀ تریاک هم کرل کـېـږي. ویل سوي دغـ کې مالوچ کرل کـېـږي.

 استعمالوي هم.  ـېئد خپل لنډ مهالي اقامت پرمهال د لنډ وخت لپاره فارس ته ځي نو 
. دا غوایان دلته په عام ډول تور دي او د افغانستان د نورو ځایونو له غوایانو غوایان د قلبې لپاره کارول کـېـږي

هم ۀ . خروکو د لیږدولو لپاره او حتی د سپرلۍ لپاره هم کارويسره نیږدې ورته والی لري. دوی دا غوایان د ت
 تقریباً بې شماره دي. 

د بادغیس په ختیځو ډډو کې د پستې ونې په وحشي ډول پریمانه شنې کـېـږي همدا شان پستې د فیروزکوهیانو په 
خو داسې ښکاري چې د  ي.سیمې کې په پورتني باالمرغاب کې او د بنِد تورکستان په ډډو کې پریمانه شنې کـېـږ

نو په سیمې کې وي چې گردچاپیره ټیټې غونډۍ د پستو ونو پوښلي دي او کله نا کله تر ۀ پستو غټه شمیره دي د قلعـ
 یادېـږي. ۀ یوه مایل پورې سیمه ټوله د پستو په ونو پوښلي وي. دغسې ځایونه د پسته لیق په نامـ

د ټولولو پر مهال توت تر یو میاشتې پورې کواړۍ کواړۍ پر  د پستې حاصل د جون په میاشت کې راټولیږي.
نو او کشک ته انتقال کـېـږي او ۀ ځمکې پاتې کیږي او ورپسې د مالیې ونډه اخیستل کـېـږي. په دې پسې پستې قلـعــ

ې عادي د پست ـې اخلي.ئپیري او هم د فارس له بیالبیلو برخو سوداگر  ـېئ دغو ځایونو کې هراتي او لواني سوداگر
 ۶۰ـېئبارونو منځنی اندازه چې هر یو  ۲۰۰غیران او د اوښ د ۀ برتانوي سیره( په یو ۸قیمت دو هراتي مونډه )

نو څخه صادریږي او هم له کشک څخه ستره ۀ هراتي )یا شپږ برتانوي( مونده کـېـږي ویل سوي هرکال له قلعـ
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یا وي نو د پستو حاصل به ددغو سیمو خلکو ته ستر دا رښتکه  بازار لري.ۀ اندازه پستې هم صادریږي چې ال ښـ
 اهمیت ولري. 

اساسي پسته لیقونه په گنداو، بالوالی او توره شیخ کې دي. د نښتر یا عرعر ونې په ټولو لوړو غونډیو کې شنې 
ي کـېـږي چې د ودانولو په چارو کې او هم د سون توکو په توگه ورڅخه هغه مهال کار اخیستل کیږي چې په کاف

ـې د پستو په لرگیو پورې تړلي دي چې له ډیر لیرې واټن څخه ئاندازې السرسی ورته وي؛ خو هزاره گان اکثریت 
ـې راوړي. دا او د ژمي د سوړوالي شدت د سون لرگیو د زیرمو اړتیا ضروري گرځوي چې د ژمي په بدو ئ

 میاشتو یعنی جنوري او فبروري کې ورته ډیره اړتیا وي. 
نو تر سرلیک الندې راغلې ۀ ـې د قلعـئپه دې سیمې کې د پسونو او وزو شمیر له شماره وتلي دي او بشپړه شرحه 

 ده. 
د اړتیا وړ توکو په هکله باید وویل سي چې دلته غالت او بهوسه پریمانه ترالسه کـېـدای سي  :د اړتیا وړ توکي

ي. د پسرلي په لومړیو کې دلته د بادغیس د لویدیځ په پرتلې ځکه چې دلته د وگړو شمیر لږ دی او پسونه پریمانه د
پریمانه دي خو له دې سره سره ډیر داسې ځایونه سته چې دغو توکو ته اړتیا لري. طبیعي بوټي او سون لرگي 

 نو. ۀ قلعـ :همدا شان وگورئ
دي خو ورسره باید ۀ نــې دومره سختې او ستونزمنې ئهزاره په سیمو کې سفر کوي الرې څوک د که  :سړکونه

ً لوړئوویل سي چې دا الرې دا کوښښ  نو له الرې څوک ځي غرونو غونډیوژورې لري، کله چې د کوچنیو  ېما
ي. له همدې الرې له هراته تر میمنې او افغان تورکستان کړکوي چې په درندو بارونو اوښان له همدغو الر تیر 

له  رباط )اردیوان( یا د بابا د کوتل –کشک پورې الره ده چې د کش  پورې الره تللې ده. معمولې الره له هراته تر
تللی دی خو د نورو  ته نوۀ نو پورې الره ده. د زرمست کوتل نیغ په نیغه قلعـۀ الرې تللې ده او بیا له کشک تر قلعـ

 –ورکه وي. د کشک  او تل د ژمي د څو میاشتو په اوږدو کې په واورو کې بنده او هالرو په پرتلې دا الره سخته د
نو تر باال مرغابه څو الرې تللې ۀ بندېـږي په عام ډول د کارولو وړ ده. له قلعـۀ رباط الره چې ډیر لږ یا هیڅکله نـ

ـې له درې کښته تر آبشاره، بابوالی او توره شیخ پورې ده او بیا له دې ځایه منغان ته تر ئدي. تر ټولو آسانه الره 
 اب درې ته تللې الره ده. باالمرغاب الندې د مرغ

په دې پسې بله ښه الره د قلعه موغور له الرې تر دره بارن او همداسې له دربنِد کیلریخته / قیلریخته پورته تر 
مرغاب پورې الره ده. همدا شان نور مستقیم سړکونه تر دربنِد قیلریخته پورې د خاراه د کوتل له الرې سته او بله 

دی چې د غونډیو له سره ځي او نیغ په نیغه له دربنِد جوهر پورته پر  الرهک تب زداو یا سنجتقریباً مستقیمه الر د 
  .الره ده هبد همرغاب راکوزیږي. دا ډیر

نو هزاره گان له هزاره جاتو راغلي ۀ چې گڼي د قلعـ ده منل سوې تیوريیوه  دا تر دې دمه :نو هزاره قومۀ د قلعـ
لویه تیروتنه  دي، خو دا یوه ژ( له پلوه د هرات پر پوله ځای پر ځای سوي –کډوال دي او د نادر شاه )افشار 

ول. دوی وایي کله چې ۀ دا مني چې دوی هیڅکله په هزاره جاتو کې نـپه خپله نو هزاره گان ۀ ښکاري. د قلعـ
نه مغولي تارتاران د چنگیز خان تر مشرۍ الندې افغانستان باندې راغلل ددوی د قوم یوه برخه دلته په ددوی نیکو

نو ۀ نو کې استوگنه سوه او اوسنی قوم د همدغو خلکو له نسلونو څخه جوړقوم دی. دا واقعیت چې د قلعـۀ قلعـ
پر خپل مذهب والړ خلک دي، ددې هزاره گان سنیان دي حال دا چې نور هزاره گان شیعه دي او ډیر ټینگ 

نو هزاره گانو ونډه ډیره څرگنده ده خو په ۀ د هرات په تأریخ کې د قلعــید تر ټولو پیاوړی ټکی دی. ئتیورۍ د تا
ادي کروندگرو سطحې دی او د عقومي استقاللیت له السه ورکړی پخوانی ـې د خپل قوم ئدغو وروستیو کلونو کې 
او فیروزکوهیانو سره تل الس او  وکلونو پورې له خپلو گاونډیانو جمشیدیان ۲۵تیرو  دوی ته راټیټ کړل سوي دي.

گریوان ول خو په دا تیرو څو کلونو کې دا قومونو ټول بې وسلې سوي دي او د یو بل ترڅنگ په کاملې سولې او 
 ارامۍ کې ژوند کوي. 

اره گان د هزاره جاتو کډوال دي چې نادر شاه نو هزۀ د قلعـیوه تیوري وایي چې  :ددې قوم بنیاد او لنډ تأریخ
ژ( له هزاره جاتو و ایستل )وگورئ پورتنی پاراگراف(، نادر افشار د دایزنگی او دای کندي قومونو لس  –)افشار 

 «میرکش سلطان»ـې د هرات پر پوله استوگنې کړې. ددوی لومړنی مشر ئیا دولس زره کورنۍ راوایستلې او دوی 
د داسې ښکاري چې ددې قوم اصلي موقعیت په مرغاب کې وو. ویل سوی چې  ؛زوی وو «کفیالن سلطان»د 
له وخته راپه دیخوا ددې قوم ۀ ځکه د هماغـ بنسټ ایښودونکی وينو ۀ د قلعـ «آغای سلطان»زوی،  «میر کش»

ژ( دا خلک په دې والیت کې  –مهاله چې نادر شاه )افشار ۀ مرکز او ددوی ولسوالۍ مرکزیت سوی دی. له هغـ
  نو هزاره گان د هرات په تأریخ کې د پام وړ ونډه اخیستې ده.ۀ ځای پرځای کړل د قلعـ

ژ( موخه دا وي چې د  -دا هم امکان لري چې د هرات پر پولې د هزاره گانو په میشتولو کې د نادر شاه )افشار
ـې د بادغیس اکثریت برخې او د مرغاب ئاوږدو کې ضد یو تعادل رامنځته کړي چې د یوې پیړۍ په  وجمشیدیان

 دره نیولې وه چې په مضر ډول پیاوړي سوي ول.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

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

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

ً له هماغو لومړیو ۀ په هر صورت داسې ښکاري چې جمشیدیانو او د قلعـ خپلو منځو کې په نو هزاره گانو تقریبا
نو هزاره گانو د هرات د  ۀله ظواهرو ښکاري چې د اوسنۍ پیړۍ په لومړیو کې د قلعـ ؛ خوجگړې کړي دي 

 ـې پر جمشیدیانو برالسی تر کړی دی. ئحاکمانو مالتړ تر السه کړی وي او په دې سره 
ته ۀ ژ( پر مهال قومي مشر وو او د –د تیمور شاه )بابا  «محـمد خان»ۀ ورار «آغای سلطان»داسې ښکاري چې د 

د زوی،  «آغای سلطان»قومي مشرتوب د  ېد امکان لري چې نوموړي هم د بیلگربیگي لقب ورکړل سوی وو. دا
په ضرر غصب کړی وي چې د سکندر خان د زوی  «بنیاد خان»ورور او ځایناستي د ۀ او د هغـ «سکندر خان»
 په الس ووژل سو.  «شیر محـمد»

معاصر وو، ویل سوي چې  «محـمود خان»د ورور ۀ او د هغـ «یالنتوش خان»د جمشیدي  «بنیاد خان»دغه 
او هزاره گانو ددوی برید په  «بنیاد خان»نو باندې د برید پر مهال وژل سوی دی چې ۀ پر قلعـ «یالنتوش خان»

له دا احتمال سته چې بنیاد خان له زمان شاه، محمود شاه او )د تیمور شاه له زوی( بریالتوب سره دفع کړی وو. 
هرات په الس کې وو د جمشیدیانو  ـېئ ز کال پورې۱۸۱۸تر  ۱۷۹۳له  سره یا بل ۀیو، له حاجي فیروز الدین سره 

ضد مالتړ لپاره محرمانه اړیکي لرلې وي. لږ تر لږه دا څرگنده ده چې د تیمور شاه د مړینې له مهاله وروسته 
هزاره گان د صعود په حال کې ول او دوی د خپل قدرت پوروړتوب د خپلو مشرانو د مهارتونو له برکته تر السه 

ه ورکړل سویو فرصتونو او امکاناتو او د هرات د نیولو لپاره د مداومې مبارزې له منځه تر السه کړی چې دوی ل
د رښتوني وسلوال ځواک ۀ نـ دی کړی وو، دوی خپل قدرت د همدغو فرصتونو د سم کارولو له کبله تر السه کړی

 د برالسۍ په مټ. 
ي د زمان شاه له زوی قیصر څخه د هغه نهرات واکمونیو کله چې د گلران داسې ښکاري چې تیموریانو هغه مهال 
انتقال سو. د تیموریانو مشر قیلیچ خان د زمان شاه  ته ز کال کې ؟(۱۸۰۰متخاصم میرې زي حاجي فیروزالدین )

ـې د هرات والیت یوه برخه جوړوله. ئدا مهال  چېخپل قوم خاف ته وایست ۀ یو څرگند مالتړی او پیرو وو، د
سیمو د  نیاد خان دې د سیمې ځینې برخې نیولې وي چې هغه مهال تشې پاتې سوې وې او دداسې بریښي چې ب
 «پیش رباط»یا  «تومن آغا»د هریروډ پر ښۍ غاړه تقریباً د ـې د قیلیچ خان ځای نیولی وي. ئساتونکي په توگه 

بنیاد خان ودانه کړې وه او تر  ؛ دا کالیادیږيۀ مخالف لوري ته یوه کنډواله کال ده چې د بنیاد خان د کال په نامـ
 ز کال پورې هزاره مشران په کې اوسـېـدل. ۱۸۲۴

نو په تأریخ کې فیروزکوهیان د لومړي ځل لپاره راڅرگند سول. ددې قوم ۀ دا د بنیاد خان پر مهال ول چې د قلعـ
ً ۀ محمودي څانگه )وگورئ فیروزکوهیان( چې د قلعـ دوی ته ډیره پاملرنه  نو په چم گاونډ کې واقع سوي دي طبیعتا

محمودیانو ته ده مگر دا چې دفیروز کوهیانو  سوې ده او کله چې د فیروزکوهیانو یادونه کـېـږي نو هرو مرو نغوته
« ضیاء حکیم»د او د قادس  «ضیاء مراد»د سیمې « کوچه»د بلې مشخصې څانگې نوم یاد سي. محمودیان د 

هزاره  په څو رقیبو قبیلو ویشل سوي او د دواړو تر منځ تل ترخې شخړې او جگړې وي. چې دي فرعي څانگې
د  ،اغلباً د کوچه د فیروزکوهیانو په مرستې ،گانو بیا له دې اختالف څخه گټه اخیستې او خپل نیږدې ترینه گاونډیان

شاه پسند خان سره قبیلې له مشر د فیروزکوهیانو د درازي د قادس قبیلې ربړوي او ځوروي. همدا شان هزاره گانو 
پاتنجر په وینا نوموړي هزاره گانو ته دا  ؛ دیو اتحاد جوړ کړی دی. شاه پسند خان یو وخت پیاوړی قومي مشر وو 

توان ورکړ چې د فیروزکوهیانو نورې څانگې ورباندې دړې وړې کړي. خو په حقیقت کې دا د قادس ضیاء حکیم 
شاه پسند خان ښورښ وکړ )وگورئ فیروزکوهیان( نوموړي وکوالی سول د  ه چېقبیله وه چې ډیره وکړیدله. کل
په رباط کې پاتې سي. خو دا باید د شیرمحمـد خان، د نظام د هزاره گانو په مرستې خپلې قبیلې له پاتې افرادو سره 

 الدوله بنیاد خان د ځای ناستي پر مهال پیښ سوي وي. 
ر ته نـېـږدې په خواجه داد کې جگړه پیښ سوه، په دې جگړې کې د کوچه د بنیاد خان د واکمنۍ پر مهال پیوا

د هزاره گانو مرسته ورسره وه پر  چې ـې نیولی وو او د بنیاد خان تر مشرۍ الندېئفیروزکوهیانو چې هغه مهال 
ونو جمشیدي محمـد خان د پارس د سیاسي موخو او آرمانۀ. ـې واژئـې یرغل ورووړ او وئجمشیدي محمـد خان 

داسې ښکاري چې نوموړي د خپل  او د فارس شاه نوموړی د چهار ایماقو د ټولو قومونو مشر ټاکلی وو.ۀ مالتړ کاو
 له ډېرې بیړې کار اخیستی او په دې لړ کې له خپل مرگ سره مخامخ سوی دی. اقتدار د اثبات لپاره ۀ تش په نامـ

په  ۱۸۲۰مړینه د ۀ ه مخې کوالی سو ووایو چې ښایي د هغـده ثبت سوې. د گومان لۀ د بنیاد خان د مړینې ورځ نـ
شاو خواوو کې سوې ده. نوموړی د سکندر خان د زوی، شیر محـمد خان په الس ووژل سو او په دې سره قومي 

څانگې ته ولیږدول سوه او ال تر اوسه همداسې پاتې ده. دا مهال شاه کامران د هرات یا پخوانۍ  مشري د قوم زړې
. داسې ښکاري چې نوموړي د جمشیدیانو پر ضد د هزاره گانو مالتړ له ځان سره درلود، جمشیدیان واکمن دی

مهال د قومي مشر درویش ۀ ، محـمد زمان خان د هغـۀـې کاوئمالتړ ۀ محمـد زمان خان ته لیواله ول او د هغـ
 ۀ. کاوپر ضد ۀ د ترۀ وو او جمشیدیانو د محمـد زمان خان مالتړ د هغـۀ علیخان ورار

په جگړې کار باندې دعوی سوه چې په پایله کې په چمِن بید کې ۀ د هزاره گانو او جمشیدیانو تر منځ پر یویو ځل 
پسې محمـد زمان خان د جمشیدیانو مشر سو او خپل ۀ په دې جگړې کې درویش علیخان ووژل سو. په د واوښتله؛
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

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

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

ه کشک د مروچاق پر ځای د جمشیدیانو په مرکز بدل مهاله راوروستۀ له هغـ ؛ـې په کشک کې جوړ کړلئمراکز 
 سو. 

 نو ۀشیرمحمـد خان ته د )شاه کامران؟( له پلوه د نظام الدوله لقب ورکړل سو. داسې ښکاري چې دا مهال د قلعـ
ال دومره پیاوړي سوي ول چې له شاه کامران دوی هزاره گان د خپلې سوکالۍ او نیکمرغۍ اوج ته رسیدلي ول. 

درلودله؛ ددوی د ختیځ گاونډیان، د قادس فیروزکوهیان بشپړې تسلیمۍ او انقیاد ته راټیټ ۀ ال ویره نـ ـېئڅخه 
چې ۀ خوښواۀ ـې جمشیدیان بې اتفاقه او ځپل سوي ول. جمشیدیانو خپل مشر زمان خان ځکه نـئسوي ول او رقیبان 

ز کال راپه دیخوا د هرات ۱۸۸۳ر محـمد چې له تر ډیره د نظام الدوله تر اغیز الندې وو. د شاه کامران وزیر، یا
ی وو او دا مجازي حاکم وو هڅه وکړه چې قومي مشران د یو بل پر ضد وکاروي؛ خو زمان خان ډېـر ضعیف سو

درلود چې ځان د شیر محـمد خان له شر څخه خالص کړي او د پاتنجر په خبره د وزیر )یار محـمد ۀ ـې نـئتوان 
ایله دا سوه چې جمشیدیان ال نور هم په بشپړ ډول د هزاره گانو الس ته وغورځوي. ز( د ټولو هڅو پ –خان 

ـې ئشیرمـحـمد ددې لپاره چې زمان خان ال نور هم په بشپړ ډول ځان ته نـېـږدې کړي د زمانخان له خور سره 
پیښ سوي وي.  کال کې ۱۸۳۸یا  ۱۸۳۷مړینه په ۀ مخکې مړ سو چې ښایي ددۀ کوژده وکړه خو شیر محـمد له واد

دا هغه کال دی چې هرات د فارسیانو له پلوه کالبند سو او پاتنجر په کې برجسته ونډه ولوبوله. هزاره گان د معمول 
په شان هرات ته وفاداره ول حال دا چې نور قومونه لږ و ډیر فارسیانو ته لیواله ول. ښایي د تأریخ په دغه مقطع 

سم فیروزکوهیانو د قادس طایفه وهڅوله چې د هزاره گانو د مرییتوب یوغ  د نظام الدوله له مرگ سرهکې ول چې 
ژ( د فارسیانو له  –ژ( د شاه لپاره دې خپل استقاللیت اعالن کړي. خو )له هراته  –لیرې وغورځوي او د )فارس 

په قادس کې د هزاره گانو د برالسي  په دې سره او ،شاتگ وروسته د قادس مشر محمودقلی اړ سو چې وتښتي
 توب یو ځل بیا رامنځته سو. 

 

 بیانور 
 …کېۀ د هزاره گانو په مشرتابـ

 
 

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