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ورور کریم داد خان بیگلربیگي ونیو. کریم خان ۀ کې د شیرمحـمد خان ځای د هغـۀ د هزاره گانو په مشرتابـ
ـې کړ، ښایي له دې امله چې ئاو رد  وسيۀ وادخور  دۀ ددسره کړه چې له جمشیدي مشر ۀ بیگلربیگي اجازه ورنـ

کبله زمان خان له هزاره گانو دې  له .ۀنوموړي ته د زمان خان شخصیت سپک او له تحقیره ډک شخصیت ښکارید
د هرات د یارمحمـد خان د الس آله وگرځـېـد. خو نوموړی په  ل او په دې سرهوکړ یا قطع روابط سره پریکون

د زامنو، میراحمد خان، مهدي قلیخان او ددوی د وروڼو په الس ووژل سو او همدا ۀ ز کال کې د خپل د تر۱۸۴۲
په دې ترڅ کې د  ؛تیت کړلۀ وارۀ ـې خوارئپر جمشیدیانو برید وکړ او جمشیدیان المل وو چې یارمحـمد خان 

وروسته ول چې مهدي  له؛ له همدې پیښېجمشیدیانو لویه برخه د مهدي قلي تر مشرۍ الندې خیوې ته وتـښـتـېـد
د قهرجن سړی وو په بې پروا، عجوله او په وینه توشهرت وموند. کریمداد خان چې ظاهراً ۀ قلي د خان آغا په نامـ

ـې وړ او محتاط کسان ئله خپلې کورنۍ څخه په دې توپیر درلود چې د کورنۍ پاتې غړي  ـېئ همدې ځانگړتیا وو
ول، دلته ده چې کریمداد خان د خپلې سیالې قبیلې په نشتوالې کې له ترالسه سوې آزادۍ څخه په گټه اخیستنې د 

ل کړل. د فرییر په وینا )مسلماً چې له کومې بدې سرچینې څخه راغلې خپلو گاونډیانو پر ضد یو شمیر بریدونه پی
ـې د ئـی لوټ کړل او د خپل تاړاک او چپاو لمنه ئده( کریمداد خان د الرو پر کاروانونو بریدونه پیل او کاروانونه 

مرییتوب له  ـې پهئپه قاین کې کلي لوټ کړل او خلک ۀ فارس په سویل کې د قاین تر ولسوالۍ پورې وغځوله، د
د کریمداد خان لوټ او چپاوونه دومره ډېـر ول چې شکایتونه ورڅخه ځان سره پر وزبیکانو د پلورلو لپاره بوتلل. 

ۀ کړ چې حتی د خپل یوـې ئدې حد ته ورسیدل چې آصف الدوله په خپله یار محـمد خان ته ورغی او په دې پوه 
لښکر په مشرۍ په ۀ په خپله د یوده چې یار محـمد خان  پر اوسرعیت سړي د کنترول واگې ورڅخه تللې دي، نو 

ـې ورته په الس ورکړي. وزیر چې د پارس د یرغل په صورت کې د خپل ئاو باید سزا  ځيکریمداد خان پسې وو
لښکر په مشرۍ کې د کریمداد خان پرضد ۀ قلمرو د له السه ورکولو په خاطر هر څه له السه ورکول په خپله د یو
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ورڅخه غړولې وه، بیرته ـې ئغاړه ـې مات او دې ته اړ کړ چې د هرات حاکمیت ته چې ئو کریمداد خان راووت ا
ژ( ددې په دوام وایي چې د یار محـمد خان یوغ سپک یوغ وو، ځکه کریمداد خان  –دی )فرییر غاړه کښـېـږدي. 

یو ځل یار محـمد خان ته لیږل تحایف په کال کې ۀ او د څو ښو آسونو په بدل کې به چې دۀ ورکاوۀ منظم خراج نـ
جنگي ډله ورته برابره کړي. د  هاو خلعتونه تر السه کول خو کریمداد خان دې ته اړ وو چې د جگړې پر مهال یو

شلو تنو نورو سره چې د قومي مشرۍ القاب  –او  –کریمداد مشر ورور محـمد حسین خان په هرات کې له پینځو 
وی په هرات کې د اسیرانو په توگه یار محمـد خان ته د وفادارۍ د نښې د ښودلو په ـې درلودل پاتې سوي ول، دئ

  د خدماتو په بدل ښه انتصابات تر سره سوي دي.ۀ توگه پاتې سوي ول. ویل سوي چې په هرات کې دد
مد خان کړ چې یار محـرخو داسې ښکاري چې کریمداد خان بیا هم تر دې دمه خپل لوټ او چپاو ته تر هغو دوام و

مجبور سو چې د هزاره گانو پر وړاندې له خپل ځواک څخه کار واخلي. او یا هم ښایي یارمحـمد دا موخه درلوده 
 چې د جمشیدي قبیلې په شان ددوی قدرت هم له منځه یوسي او یوازې مساعد فرصت ته منتظر وو. 

ـې په بشپړ ئده ماته وخوړله او قدرت د هغو لنډو نښتو په لړ کې چې پیښ سوې هزاره گانو هماغسې چې مشهوره 
کورنۍ د هرات درې  ۱۰۰۰ډول دړې وړې سو. په دې جگړې کې د تلفاتو تر څنگ یار محـمد خان د هزاره گانو 

ته بوتلې چې ددوی لمسیان ال تر اوسه هماغلته ژوند کوي. ویل سوي چې په دې توگه هزاره گان خپل نیمایي شمیر 
 ز کال کې رامنځته سوه. ۱۸۴۷ته راټیټ سول. دا پیښه په 

د بومي روایاتو له مخې د کرخ جمشیدیانو د یارمحـمد خان پر ضد د هزاره گانو مالتړ وکړ او ویل سوي چې 
کریمداد خان د لمان د کال د محاصرې پر مهال ووژل سو، ویل سوي چې هزاره گانو او جمشیدیانو د څلورو 

پر ضد په گډه گارنیزیون جوړ کړی وو، د هرات ځواکونه د وزیر د  میاشتو لپاره دې کال کې د هرات د ځواکونو
 محـمد تر بولنې الندې ول.  سیدزوی 

د ۀ. ـې ونیوئز کال کې فارسیانو هرات محاصره او هرات ۱۸۵۶ز کال کې وفات سو. په ۱۸۵۳یار محـمد په 
ۀ ته لښکر ولیږي. ددې پایله په یو فارسیانو دغه کار ددې المل سو چې برتانویان په راتلونکي کال د فارس خلیج

خو په دغه مهال کې چې فارسیانو هرات  تړون وواښتله چې فارسیان به د هرات له ولسوالۍ او ښاره په شا کـېـږي.
ـې ځای پر ځای کړل. د قوم شمیره ئنو ټول هزاره گان وایستل او په خراسان کې ۀ په الس کې درلود دوی د قلعـ

ـې ئلس زره کورنۍ وې چې د څلورو زرو آس سپرو د ځواک د لرلو وړتیا  ،ر ویليهماغسې چې ډگروال تایل
د کریمداد ورور ډیره وي او یو څه مبالغه به په کې سوې وي.  څخه خو دا شمیره کیدای سي له اصلي اټکل -لرله

ه غوره وبلله چې احمد قلیخان د قوم مشرتوب ترالسه کړ خو کله چې قوم په تبعید کې وو ویل سوي چې قوم په خپل
  برنگاري رحمیداد خان د قوم مشرۍ ته وټاکي.

د سولې له ټینگښت سره سم هزاره گانو بادغیس ته په راستنیدلو پیل وکړ. ډگروال تایلر په خپل راپور کې چې 
ز کال د جنورۍ د میاشتې لومړۍ ده وایي چې حتی ۱۸۵۸ـې د ئپورته مو ورڅخه نقل قوال واخیست او نیټه 

داد سلطان )برنگاري( تر مشرۍ الندې یوه څانگه بادغیس ته راستنه سوې وه او نورو هڅه یممهال د رحهماغه 
ۀ کاله نـ ۱۴کوله چې له هغه څخه پیروي وکړي. خو د بومي روایاتو له مخې خراسان ته د هزاره گانو له انتقاله ال 

نو کال چې د ۀ کې بیا استوگن سو؛ او د قلعـ نوۀ ول تیر سوي چې دا قوم د احمد قلیخان تر مشرۍ الندې په قلعـ
محـمد خان  ( پورې چې د احمد قلیخان د زوی۱۸۷۴جمشیدیانو په السونو ورانه سوې وه تر دریو نورو کلونو )

 وه جوړه سوې. ۀ وخت وو، ال له سره نـۀ بیگلربیگي د مشرتابـ
په خراسان کې پاتې سوه. ددوی ۀ ه رســېـدکورنیو ت ۲۰۰۰ـې ئخو له دې سره سره د دې قوم یوه برخه چې شمیر 

محسن  مرکز لومړی اسفراین وو چې د بجنورد سویل کې واقع دی خو ددوی مشر یوسف خان بایبوغا، خپل ځان
مایلۍ کې او د هریروډ په لویدیځ کې واقع دی منتقل کړ. یوسف خان په  ۷یا  ۶آباد ته چې د کاریز د سویل په 

ته فارس ته د خدمت )نپییر( په بدل کې د فارس له پلوه د ډگروالۍ رتبه ۀ ه مهال دز کال زوړ سړی وو، دغ۱۸۸۰
ته د هریروډ د سرحد مسؤولیت پر غاړه ورسپارلی ۀ او امتیازات ورکړل سوي ول او داسې ښکاري چې فارسیانو د

 وو. 
ه خپلې پخوانۍ سیمې له سره ز کال پ۱۸۶۲په خپله د هزاره گانو د تأریخ پر بنسټ ددوی یوه برخه یوازې قسماً په 

استقرار وموند کله چې دواړو فیروزکوهیانو او جمشیدیانو په الس یو کولو سره په گډه ورباندې برید وکړ. سلطان 
ـې د خپل زوی شاه نواز تر مشرۍ الندې یو لښکر ئاحمد خان چې هغه مهال د هرات والي وو د سترگو په رپ کې 

د هرات د والي دغه په موقع مرسته وه  ی اړودوړ او ښورښ غلی کړي؛اپاڅـېـدلاو توپونه سیمې ته واستول چې ر
کلونو کې له  ۱۸۶۰ – ۱۸۵۸وژغورل. باید په یاد ولرو چې جمشیدیانو چې په څخه ـې له نابودۍ ئچې هزاره گان 

ې شاه نواز مخکې له دې چ ،خیوې څخه له راستنیدلو وروسته مروچاق او باالمرغاب بیرته یو ځل بیا نیولی وو
سي او په کشک کې استوگن سي او په ۀ راورسیږي میمنې ته شا تگ وکړ خو بیرته دې اړ سول چې راستانـخان 

 مرغاب کې خپلې پخوانۍ ځمکې نورې پرېـږدي. 
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کلونو کې کله چې امیر دوست محـمد خان هرات محاصره کړی وو، ضعیفو هزاره گانو د  ۱۸۶۳ – ۱۸۶۲په 
د ۀ پر بنسټ په دې حال کې خپله وفا د هرات حاکم ته وښودله او د سلطان احمد خان او د هغـ خپلو صادقانه دودونو

ژ( څخه مالتړ  –ـې وتړله حال دا چې جمشیدیانو په فعال ډول له دوست محمـد )خان ئزوی شاه نواز خان مال 
شیرعلیخان زوی یعقوب  ژ( له مړینې وروسته د امیر –وکړ. د هرات د ښار له سقوط او د دوست محمـد )خان 

قومي مشر مهدي قلیخان )خان آغا( کوله او  وـې د جمشیدیانئخان د هرات د والي په توگه پاتې سو خو سرپرستي 
له دې سره سره داسې ښکاري چې هزاره گانو په دې توگه مهدی قلیخان د څو کالو لپاره د هرات مجازي والي وو. 

ـې دا ادعا درلودله، او ښایي دلته ئـې کرهـڼـه کړې ده او تل ئو هلته د باالمرغاب تشې ځمکې تصاحب کړې وي ا
ۀ ژ( په الس ددوی د اصلي موقعیت د ټینگیدلو له کبله وي. خو داسې نـ -ددوی دا ادعاوې د نادر شاه )افشار

ریدونو په ښکاري چې هزاره گانو دې دا سیمې د فیروزکوهیانو د دښمن پاله چلند او هم د تورکمنانو د متواترو ب
دې کبله داسې  وي ساتلي. لهۀ وخته پورې نـۀ د پنجِده د گاونډیو سریکانو د بریدونو له کبله تر اوږد ځانگړې توگه

ۀ خوشې کړی وي او د قلعـپه بشپړ ډول  په شاو خوا کېۀ او یا د هغـ ۱۸۷۰ښکاري چې هزاره گانو باالمرغاب په 
پسې سریکي تورکمنانو هم باالمرغاب او هم مرو چاق ونیول او تر نو په ولسوالۍ کې متمرکز سوي وي. په دوی 

 ز کال کې ورته امر وسو چې له دې ځایه دې ووځي. ۱۸۸۲و دواړو ځایونو کې پاتې سول چې په غوخته دۀ هغـ
احمد قلي د کشر ورور زوی وو د محمـد صادق چې ۀ ورارۀ د قومي مشر احمد قلي ځای د هغـکې په دې وخت 

احتماالتو داسې ښکاري چې محـمـد صادق دې خپل اکا په زوره د قوم له مشرۍ لیرې کړی وي او ښایي  لهۀ. ونیو
وژلی وي، چې دی په خپله د نظام الدوله د مشر زوی احمدقلي په الس ووژل سو، ۀ اغسې خپل ترممحـمدصادق ه

مخکې له دې چې قومي مشر احمدقلي دغه مهال د سرحدي تحدید د کمیسیون مشر وو. ویل سوي چې محـمد خان 
 جنگیالي په توگه ومنل سو ډیر خوښ وو. ۀ عادي سپارۀ سي ډېر خوار او غریب سړی وو او کله چې د یو

ـې په دې پیل وکړ ئنو په ولسوالۍ کې استقرار وموند بیا ۀ داسې ښکاري له کله چې هزاره گانو یو ځل بیا د قلعـ
تر خپلې اغیزې الندې راولي. خو له ظواهرو بریښي چې د نظام الدوله چې د خپل چم گاونډ گاونډیان فیروزکوهیان 

ـې د ئـفه وه چې په دې وروستیو کې ئډیر توپیر درلود او دا د قادس طا څخه له اسالفوۀ محـمد خان سیاست دد
الې پورې د قادس له بهرام خان سره په ټلو ۱۸۸۷تر  ۱۸۷۴کوچه پر ضد له هزاره گانو سره اتحاد کړی وو. له 

کې د هزاره گانو تر منځ دښمني د هغوی د موروثي دښمن فتح هللا بیگ د کوچه د قومي مشر پر ضد دوام کړی 
 وي. 

سو او ویل سوي چې جگړه د هرات د والي )مستوفي حبیب هللا( په امر ودرول ۀ هیڅ ډول جدي اقدام تر سره نـ
 سوه. 

هم ځل لپاره د کندهار پر لور پرمختگ وکړ خو امیر عبدالرحمن خان ورته وز کال کې ایوب خان دد۱۸۸۱په 
کوچني ۀ ماتې ورکړه. په عین حال کې سردار عبدالقدوس خان له افغان تورکستان څخه ددولت یار له الرې د یو

ـیل تحریک او د امکان په صورت کې دې هرات ئځواک په ملتیا ولیږل سو چې د ایوب خان به غیاب کې قبا
او هم د چهار  نوژ( ته بعیت لیکونه د هرات د درانیو مشرا –ونیسي. ) د قرآن یوه نسخه او عبدالرحمن )خان 

ایماقو د مشرانو او ملکانو له خوا وروسته له دې چې مهمور سوي ول امیر عبدالرحمن خان ته ولـېـږل سول. دغو 
ه ایوب خان سره پر دښمنۍ پر دې دلیل ټینگار ه او اطاعت لیکل سوي ول او لسوگندونکې نوي امیر ته لیکونو 

 وژلي دي، دوی خپل لیکونه په دېۀ سوی وو چې ایوب خان پرته له کوم دلیل څخه ډیري مشران او نور کسان مړ
تنو سپرو سره هرات ته  ۱۰۰۰ژ( یو سردار له  –ژ( عبدالرحمن )خان  –پای ته رسولي ول چې که )امیر 

د لیکونو په السلیک کوونکو کې وکړي او ایوب خان به له دې والیت څخه وشړي.  پاتې کار به دوی نو راولیږي
نو د ۀ د قلعـکوهیان د کوچې او زتر ټولو مهم کسان د تاینمیو مشر امبیا خان، د تیورې مشر فتح هللا بیگ فیرو

چې دا  ک ڼیټهد بیگلربیگي محمـد خان له قوله ددغه خبر لیمحمود خان ول. هزاره گانو مشر )بیگلربیگي( 
نیټه، وه خو محمود خان په مسلم ډول  ۱۶ز کال د جون د میاشتې ۱۸۸۱د  :کابل ،له ځان سره وړلـې ئمعلومات 

ده چې دغه مهال د محمود خان او محـمد خان نسبي موقفونه څه ول. ۀ ورته په پام کې نیول سوی وو. دا څرگنده نـ
کندهار ته نیږدې د ایوب خان له ماتې خوړلو ۀ.( مشر په توگه یادید دنوم تل ۀ دددا نظام الدوله محـمد خان وو چې 

او کله چې د ایوب خان د ماتې خبر په عامه کې خپور سو عبدالقدوس  ۀسره هم مهاله عبدالقدوس خان غور ونیو
ً له نامظمو ۀ خان وکوالی سول هرات ته والړ سي. دد  س سپرو د ټولو هزاره گانو، تایمنیانو،آځواک عمدتا
او  نو هزاره گانو د تل په شان د هرات د واقعي حکومت خوا نیولهۀ فیروزکوهیانو او نورو څخه جوړ وو. د قلعـ

کله چې عبدالقدوس خان شاه فیالن ته نیږدې پوشکان کې د هراتي سرتیرو له مخالفت سره مخامخ سو نظام الدوله 
وه خو دی هلته له خپل ځواک ۀ ـې په الس کې نـئنه تنو سپرو سره که څه هم رښتونې بول ۴۰۰مـحمد خان له خپلو 

ـې د عبدالقدوس خان په گټه ئسره حاضر وو. د ِمرک په خبره د نظام الدوله انرژي او زړورتیا وه چې دا ورځ 
له لویدلو سره سم هراتیانو د جگړې ډگر خوشې کړ او ۀ وژغورله خو نظام الدوله سخت ټپي سو او پر ځمکه دد

او ورپسې نظام الدوله خپل بیعت او تسلیمي اعالن  ازې د سردار عبدالقدوس خان پر مخ پرانیستلې.هرات خپلې درو
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کړه او د سترگو په رپ کې ومنل سوه او ددې لپاره چې نظام الدوله ال نور نوي رژیم ته نیږدې او پیاوړی کړي 
بیگي( د قومي مشر ورور، په لنډ وکړ. خو محمود خان )بیگلرۀ له لور سره وادۀ سردار عبدالقدوس خان د هغـ

احضار سو او د قوم لپاره هلته د یرغمل په توگه وساتل سو چې که ژوندی وي، تر اوسه هماغلته  تهوخت کې کابل 
 کابل کې دی. 

نو د هزاره گانو اوسنی تأریخ او اوسنی موقعیت به هغه مهال ال نور روښانه سي کله چې ددې قوم قوت او ۀ د قلعـ
 مشرح ډول شرحه سي.  خصوصیت په

سره یو  نو د هزاره گانو د بیالبیلو قبیلو د جوړښت په هکله لیست د هغوی له موقعیتونو، ملکانو او شمیرۀ د قلعـ
 نو تر سر لیک الندې ورکړل سوې ده. ۀ ز کال د قلعـ۱۹۰۴په ځای 

ه گانو د کورنیو ټول شمیر ز کال کې ورکړل سوی د هزار۱۹۰۴د افغانانو د رسمي ثبت و ضبط په حواله چې په 
پینځو زرو کورنیو لږ دی. دوی په الندنیو قبیلو ویشل سوي دي. ددوی ډیرۍ قبیلې په ال نورو  لهچې ورکړل سوی 

 حذف کړي دي. ږچې دلته موـې ئکوچنۍ کوچنیو څانگو ویشل سوې دي 
 

 د ملک نوم د کورنیو شمیر قبیله

 نور محـمد بیگ، سلطان ۳۵۶ برنکاري

 ارباب خان بیگ ۲۰۰ آويسرخ 

 مفتي عبدالکریم ۲۶۸ مماکه

 فرهاد بیگ ۳۶۰ کندیالن

 خلیفه خان ۴۴۲ کاه کاه

 عبدالعزیز بهایي او خیرهللا بتور ۴۰۰ دایزنگي

 ؟ ۳۰۰ لغاري

 نو تحصیلدارۀ محمـد عظیم بیگ د قلعـ ۲۱۵ فریستان

 ارباب محمود ۷۲ بیگوجه

 فرامرزارباب عمر او  ۱۵۰ احسان کاکا

 بابه خان بتور او مال مصطفی ۷۱ بای بکه

 خدا داد او علي ۱۵۰ نجک

 میرزا نعمت هللا ۸۵ بوبک

 ؟ ۱۸۰ برات

 خیرهللا ۸۲ قادي

 ؟ ۱۰۵ ضیاء مت

 ؟ ۱۶ ته ته
 

 نوۀ قلعـ :د ال نورو معلوماتو لپاره وگورئ
 ۳۵نو د ټول قوم د مشر په توگه گڼل کـېـږي. هغه د ۀ د قلعـ اوس د برنکاري هزاره گانو سلطان نور محـمد بیگ

 کالو دی او د ښو اخالقو خاوند دی. 
کالو لپاره په کابل او جالل آباد کې د یرغمل په توگه ساتل سوی وو او یوازې پروسږ  ۱۴له دې چې نوموړی د 
لري. ډېره گرانه ده چې ۀ نـ اړیکيې ویل سوي چې نوموړی د قبیلې له خلکو سره رښتون نو کال راستون سوی دی

لري، داسې ښکاري چې د مماکه له قبیلې څخه وڅوک ډیر نفوذ  دې ووایو په ټوټو ویشل سویو هزاره گانو منځ کې
 گوري.د مشر په سترگه مفتی د عبدالکریم ډیر درناوی کـېـږي او خلک ورته عمر خوړلي ۀ د زاړنو ۀ د قلعـ
لږ تر لږه د مهمو قبیلو مشران ظاهراً د سلطان القاب لري. د وکیل لقب ظاهراً د  ځ کېنو د هزاره گانو په منۀ د قلعـ

هزاره گانو او جمشیدیانو په منځ کې میراثي دی. وکیل په طبیعي ډول د سلطان ښی الس یا کد خدا وي. کله ناکله 
د ارباب لقب شان مونو په وي. د فرعي څانگو مشران د نورو فارسي ژبو قو هم دی په خپله د قبیلې مجازي مشر

 لري
چې له  خوی او ژبه جمشیدیانو ته ورته دي ،نو د هزاره گانو جامې، رفتارۀ د قلعـ :فیزیکي څیرې او جامې

دي چې یو ۀ جمشیدیانو څخه یوازې د خپلو تاتاري څیرو له کبله د تشخیص وړ دي او دا هم دومره ډیر د توپیر نـ
ـې ئخو دوی د جمشیدیانو په پرتلې هډور او غښتلي ښکاري او ټول  والی سي.پردی دې د دواړو تر منځ توپیر وک

 له تورکمنانو سره څرگند ورته والی لري.
مالیم او بې آزاره خلک دي. فرییر ددوی  ،طبیعت خاوندانۀ هزاره گان په خپل چار چلند کې ساده، د ښـ :چار چلند

دی ۀ د تورکمنانو پر وړاندې مقاومت نـجمشیدیانو په څیر د دوی له زړورتیا څخه له مبالغې ډک اټکل کړی دی. 
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دي خو د ۀ کړی او ویل سوي چې یو فیروز کوهي له پینځو هزاره گانو سره برابر دی. دوی د زغم وړ آس سپار
 ـې کښته وي. ئاو د پښو پنجې  نډلـې ئرکابونه چې  په شان ديهغوی  دۀ او نـ يدۀ خپلو گاونډیانو په شان ټینگ نـ

دوی په ډېرو معمولي وسلو سمبال دي. هر آس سپور خپلې شا ته یوه گرمه وسله )توپک( چې  :وسلې او آسونه
جوړ سوي دي چې ضربتي ماشې لري. له دې چې  دننه تسمه لري له ځان سره گرځوي او دا توپک په هیواد کې

ۀ واټن پورې نـۀ دي او گولۍ تر اوږد ۀنـۀ ـې ډیر اوږدئدوی ډیر پر آس گرځي نو د قاعدې له مخې د توپک میلونه 
د میل لپاره د دوشاخي لرل ـې( په توپکو کې مهارت ولری. ئسره له دې چې )ښایي یو ډیر شمیر  سي ویشتلی،

معمول دي. خو له دې سره داسې ښکاري چې کله چې دوی له دښمن سره مخامخ سي دوی په ډېـر ندرت د آس له 
ه ځان سره تورې گرځوي. هزاره گان ددې لپاره عجیب دلیل وړاندې کوي چې سره راکوزیږي. ډیر لږ آس سپاره ل

ـې یوه یوه توره لري او ئدوی د سولې په وخت کې منع سوي چې تورې وگرځوي. خو دوی وایي چې هر سړی 
پوهیږي چې ۀ ـې وکاروي. خو دا څرگنده ده چې ددوی هر یو توپک غوره بولي او نـئپوهـېـږي چې څنگه ۀ ښـ

 د جگړې پر مهال څنگه وکاروي.  توره
 ولري چې دوی ته نسبت ورکړل سوی دی. خو مسلماً چې تر جمشیدیانۀ هزاره گان د آسونو کومه غټه شمیره نـ

ډیر آسونه لري او هم تر فیروزکوهیانو ددوی د آسونو شمیره ال ډیره ده؛ خو ددوی د ټولو څارویو شمیره چې د 
ورکوي چې پر هغوی باندې ۀ سره دي او امیر اجازه نـ ۲۰۰۰په گډون  مادیانو کار کولو وړ دي د اټکل له مخې د

دي له ۀ په حقیقت کې دې سیمې کې عام نظر دا دی چې مادیانې یا اسپې د جگړې لپاره مناسبې نـمالیه سپره سي. 
یده کولو لپاره کاروي. مددرمند همدې کبله دا اسپې دوی کله ناکله د نسل اخیستنې او نورو کارونو لکه بار وړلو او 

ال ټیټ دی چې د فرییر او نورو په تشریحاتو کې ویل سوی دی. دا آسونه کوچني دي ۀ د آسونو کیفیت هم تر هغـ
ډول د یو بل ترڅنگه نه رسیږي او ډیره لږ وده لري. ۀ کې چې په هیڅ وجهې په ښـ ۱ – ۱۴السه تر  ۱۴تقریباً 

سته چې سرسخته دي او په ۀ فعاله دي او شک نـ آسونه ې وړتیا لري. دادوی یو معیین ذات هم سته چې د ودد خو 
دوی په مناسب سرعت سره کوالی سي په غونډیو او چاودو ځایونو کې کښته  نیمایي څرخ ډیر ژر تیریدالی سي.

څ سپور دي. د هند هیۀ او پورته او په تراټ الړ سي. دا آسونه زموږ په باور د سپور ځواک لپاره مناسب آسونه نـ
سته چې په ډیرې تنکۍ ۀ ځواک به دا آسونه وانخلي. ددې ترڅنگ ددوی ډیري ناسالمه او معیوب دي او شک نـ

 سونو کې د هډوکو پاړسوب ډیر عام دی. آځوانۍ کې سختو کارونو ته اچول سوي دي. په دې 
په خوښۍ به  ه کړي او خلکد څو عربي نسل نارینه آسونو راوړل به په لنډ وخت کې فوق العاده پرمختگ رامنځت

  پښې ډېـرې اوږدې دي.ـې ئاخلي. تورکمني آسونه ډیر غټ او د کوچنیو مادیانو لپاره وورڅخه کار 
لهجو له  او په عام ډول د هراتیانو د جمشیدیانو لهجهنو د هزاره گانو ژبه فارسي ده. ددوی ۀ د قلعـ :ژبه او مذهب

لري. دوی په ۀ خو په هزاره جاتو کې د فارسي ژبو له لهجو څخه دومره لوی توپیر نـ یو لږ څه توپیر لري څخه
 مذهب سنیان دي. 

هزاره گان هم د چهار ایماقو په شان په خرگاه گانو )کیبتیکه( کې ژوند کوي. له خټو جوړې کوډلۍ چې  :عادات
ه پام کې نیول سوي دي. هزاره گان په ددوی د استوگنې نیمایی ځای احتوا کوي ددوی د کورنیو څارویو لپاره پ

کوي مگر دا چې مجبور سي او دا مجبوریدل ددوی د ډیر فقر او غربت د نښې په توگه پیژندل ۀ خپله هلته ژوند نـ
پر مهال بیرته خپلو مینو  نوکـېـږي. ددوی ټول قوم تقریباً ددوبي په پیل کې خپلې رمې غرونه ته بیایي او د درمندو

یادیږي خو د ژمي لپاره د ۀ ږي. ددوی د دوبي استوگنځایونه د نورو ځایونو په شان د اییالقونو په نامــنــېـته راست
، قشالق. ددوی د خوښې وړ ایالقونه د بنِد لمان د غرونو شنېۀ یادوي نـۀ ـمي ځای د یورت په نامـئاستوگنې ډیر دا

 و د زرمست د کوتل تر منځ واقع دی. په وښو او بوټو پوښلې ښایسته ډډې دي، بنِد لمان د نره تو ا
په جوړولو  (2( او له وړیو څخه د )بارک1ددوبي په میاشتو کې ښځې خپل وخت د وزې له ویښتانو څخه د )کـُـرک

ـې، او د ژمي د مصرف لپاره کورت جوړوي. ئته ځانگړی کوي. دوی زیړ غوړي را ټولوي او زیرمه کوي 
دا شاربل  سویو شیدو )لسي( څخه دوی کورت )قروت( جوړوي. دویله شاربل  ؛ دویلومړی دوی کوچ جوړوي

دوی کورت قروت پریږدي چې د کیک په شان وچ سي. دا په ټول افغانستان کې کارول کـېـږي؛  سوې شیدې ښې
ـې په همدې گډوله کې لمده کوي. هغه ئاو زیړ غوړ ورسره گډوي او بیا ډوډۍ په کې وړوي یا  مال کې سولوي او

د آسونو، رمو او نورو او پریږدي(  په کروندو کې گرځي )دوی یوازې څو تنهۀ د پټیو په چارو پسې نـې نارینه چ
چې دوی ته وویل سي چې اوس د درمند د راټولولو وخت دی او دوی د درمندو په ټولولو  تر څو پالنه تر هغو کوي

خپلو مینو ته له راستنیدا مخکې د پستو د حاصل د راټولولو لپاره راټولیږي. په ژمي کې  کې کار کوي. دوی ټول
کرباس جوړوي چې په هندوستان کې ورته کهدر وایي چې له رنگولو  میرمنې له وړیو څخه نیمڅي او له مالوچو

 ـې اغوندي. ئوروسته ورڅخه )االچې( یا جامې جوړوي چې معموالً دوی 

                                                           
1
  - kurk  : ژ-یو ډول ټوکر  و جوړوړید وزو او اوښ له 

2
  - barak  ژ  –: د پسونو او اوښ له نریو وړیو جوړ نرۍ جامې 
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خلکو د روایاتو له مخې چې د خپله په م هزاره گانو او هم جمشیدیانو ته د پام وړ ارزښت لري. د پستې حاصالت ه
 روپیو ۲۴۰۰۰تر  ۲۰۰۰۰غیرانو )له تر  ۶۰۰۰۰تر  ۵۰۰۰۰له نو څخه ۀ کال کې یوازې له قلعـۀ په هر ښـ

 پورې( په ارزښت پسته صادریږي. 
دي. له دوی څخه ددوی په خپله سیمه ۀ په اندازې اغیزمن نـ نو هزاره گان حتی د جمشیدیانوۀ په جگړه کې د قلعـ

 کې د الرو د ښودلو او د زمرک یا څارندوی په توگه کار اخیستل کیدای سي. 
ز کال کې ۱۸۸۴ـې وغږیږو. په ئسته چې په هکله ۀ نو د هزاره گانو د معاصر تأریخ په هکله دومره څه نـۀ د قلعـ

والۍ ژر او په شوني توگه بیا گڼ میشته کړي، یو شمیر هزاره کورنۍ هلته کله چې امیر وغوښتل د مرغاب ولس
ز کال په ژمي کې کله چې د سرحدي تحدید کمیسیون په باالمرغاب کې وو په ۱۸۸۵ – ۱۸۸۴واستول سوې. د 

چې ددوی په منځ کې د هزاره گانو د هرې څانگې ۀ کورنیو ته رسید ۴۴۰دې چم گاونډ کې د هزاره گانو شمیر 
ستازي ول. دوی ټول د سیند په کیڼه غاړه کې دیره سول، ددوی د استوگنې په سیمې کې فیروزکوهیان هم ورگډ ا

تر  انغځـېـدله او په دې توگه د سیند ښۍ غاړه ۀ سول خو ددوی د استوگنې لمنه له باالمرغاب کښته نوره ونـ
الدوله ورور شیر مـحـمد خان په مرغاب کې قراول خانې پورې بې شمیرو جمشیدیانو ونیوله. د محـمد خان نظام 

 ددغو کورنیو مشر وو. 
ز کال د مارچ د میاشتې په دېـرشمې، د آق تیپې )پنجِده( له ناورین ځپلې پیښې وروسته د شاتگ په حال ۱۸۸۵د 

پیښې  کې افغان سرتیرو چې له کنتروله وتلي ول د هزاره گانو او فیروزکوهیانو استوگنځایونه لوټ کړل او له دې
 سول. ۀ وروسته دوی ټول خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانـ

هماغسې چې د جمشیدیانو په هکله راپور کې نغوته وسوه، جمشیدي مشر یالنتوش خان د اپریل د میاشتې په اوومې 
لمسدن او ، جنرال نې پربنسټـنو ته راغی. په عین حال کې، د افغان مقاماتو د غوښتۀ نـېـټې له باالمرغابه قلعــ

ـې د روسانو د دساسیو ئته ۀ ډگروال ریجوې د اپریل د میاشتې په دوهمې نیټې نظام الدوله ته لیکونه ولیږل او هغـ
چې امیر ته وفادار پاتې سي. کله چې دغه لیکونه د اپریل د  ولـې هڅئـو په هکله خبرداری ورکړ او وئاو توطـ

عالي اغیزه  ه مثبتهفوق العادـې ئ نظام الدوله او یالنتوش خان باندېنو ته ورسیدل په ۀ میاشتې په اتمې نیټې قلعـ
وکړه چې د شاتگ په حال کې افغان سرتیرو سره  ـېئ وکړه او ددې پر ځای چې له خپل قوم سره پاتې سي ژمنه

 هرات ته په گډه الړ سي او په دې ترڅ کې به د سرحدي تحدید له کمیسیون سره هم وگوري. 
د قومي مشرانو ددې اتفاقي حرکت گټورتوب په دې کې وو چې دغه طوایف چې د خپلو طبیعي مشرانو له شتون 

نیټه هرات ته  ۱۷څخه بې برخې سوي ول گنگس ول چې څه وکړي. داسې ښکاري چې دا مشران د اپریل په 
ـې ئیبه تیروتنه وکړه او دا مشران په دې پسې افغان مقاماتو یو عجته وخوځـېـدل.  «تیرپل»ورسیدل او له ځنډ پرته 

کله چې دا مشران کمپ ته نیږدې سول دې ته اړ سول چې بیرته هرات ته  له جنرال لمسدن سره له کتلو منع کړل.
یو ناڅاپه طغیان شوم عواقب هم اوس، هم په ۀ سي او په هرات کې تر نظارت الندې توقیف سول. ددغسې یوۀ ستانـ

ـیلو ته څرگند ول. شک نه سته چې هزاره گان د لنډ ئه قومي مشرانو او هم ددوی قباراتلونکي کې او هم په خپل
ـې ئوخت لپاره منگ، هک پک او فلج سوي ول؛ ددوی مشر په هرات کې توقف او تر نظارت الندې دی او ورور 

انانو پر د افغ که ؛ سره له دې چېآیا دوی کوم خوځښت کوالی سي؟په کابل کې یرغمل دی دوی شک درلود چې 
د به  ضد د چهار ایماقو گډ ترکیب په بریالیتوب سره جوړ سوای هم وای په دې کې هم شک وو چې آیا هزاره گان

. خو هغه څه چې هغه مهال پیښ سول د هزاره گانو مشر راسي که نهاحساساتو تر اغیزو الندې  د قبیلوخپلو 
 ـې تر ډیره په یاد ولري. ئاوقبیله به 

کاله توقیف پاتې ۀ دوی د نیول کیدو له مهاله په هرات کې تر یو ،یالنتوش خان راخوشې سولۀ او نـ نظام الدولهۀ نـ
سول او کله چې د سرحدي نښو ایښودلو کار له مرغاب څخه تیر سو دوی دواړه کابل ته د زندانیانو په توگه 

ورور، د اکا زوی او دوه ۀ د هغـز کال د اکتوبر یا نوامبر په میاشتې کې یالنتوش خان، ۱۸۸۶واستول سول. د 
ۀ نظام الدوله باندې له روسانو سره د مستقیمې اړیکو لرلو تور ونـ په ـې په کابل کې اعدام سول؛ئکشري زامن 

 ز ( ژوندی دی. ۱۸۸۹لگول سو خو په زندان کې پاتې سو او زموږ باور دا دی چې ال تر اوسه )
افغان مقام ۀ دي، خو ددوی سیمه مستقیماً د یوۀ په شان مات سوي نـ وننو هزاره گان ال تر اوسه د جمشیدیاۀ د قلعـ

ددې سیمې اداره په ۀ ز کال کې مال عزیز خان د جنرال غوث الدین خان ورار۱۸۸۸له لوري اداره کیږي چې په 
 ـې دئپه خپله جنرال غوث الدین خان چې د باالمرغاب د ولسوالۍ مسؤول وو په عام ډول  الس کې درلودله.

 بادغیس نظارت هم پر غاړه درلود. 
( دا قبیله سره راټوله او پریمانه سرچینې په الس کې لري خو په سختۍ سره ۱۸۸۹راپور د لیکلو تر مهاله )ۀ ددغـ

 والي په نسبت په پام کې نیوالی سو. ۀ ـې د مرکزي حکومت د ښـئ
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یو  3کسپین گورنرجنرال –تکین د ترانس ز کال کې یو دلیل موجود وو چې باور وکړو چې جنرال کوروپ۱۸۹۱په  
جمشیدیان به هم  او گڼل سوي ول چېنو وگړي پاڅون ته وهڅوي ۀ جاسوس پالوی لیږلی وو چې د میمنې او قلعـ

  :ـې کیدای سي په الندې ډول وهئځایه چې تصدیق ۀ ورسره الس یو کړي. ددې کار پایله تر هغـ
هزاره گان د درندو مالیاتو له کبله چې پر دوی ایښودل سوي ول په هیجان نو ۀ د بل کال د مې په میاشت کې د قلعـ

مأمور هم له خپلو ۀ ، دغـۀاو نارضایتۍ کې ول او د هرات والي ددغو خلکو د آرامولو لپاره یو مأمور ولیږ
وکړ او  ال نور هم ناراضه کړل. هغوی د هرات والي ته شکایت ـېئ اختیاراتو ناوړه گټه واخیسته او هزاره گان

دستور له پلي ۀ والي امر وکړ چې مأمور دې بیرته هرات ته راستون سي او مشران دې له ځان سره راولي. ددغـ
مرسته وغواړي. دا پینځه  څخه ه هزاره گان پنجِده ته وتښـتـېـدل چې له روسانونپینځه ویشت ت ۲۵کیدلو مخکې 

نو ۀ روسي مأمور بریدمن تارنوفسکي په مشرۍ قلعـۀ د یو ویشت واړه د هزاره گانو او تورکمنانو له یوې ډلې سره
پښه سپکه کړه او وتښـتـېـدل. دا روسي ـې اشغال کړ د امیر مأمور او نورو رسمي مقاماتو ئنو ۀ ته راغلل او قلعـ

فرمان په ترڅ کې بـېـرته وغوښتل سو او هزاره گانو چې ولیدل چې روسانو په وچ ډاگ ۀ افسر له مروې څخه د یو
د هرات والي ته خپل بشپړ بعیت وکړ. ورپسې ـې ئژر تر ژره  نو ـې ورغورځويئپریښودلي او د نورو پښو ته 

او گزارش ورکړل سو چې نوموړی طرد د مسلک هم سو خو د ۀ روسي دولت د تارنوفسکي دا عمل وغاند
شیخ جنید کې په توپچي ـید سویو گنگوسو ویل چې نوموړی افسر په ئز کال د جوالی په میاشت کې نا تا۱۸۹۴

ډیر ناراضه  نو هزاره گان تر پخوا الۀ ځواک کې گومارل سوی دی. په اوس مهال کې داسې ښکاري چې د قلعـ
وروستیو کې له خپلو مینو وتلي او په پنجِده کې له خپلو وطنوالو سره  ېـې له خپلو کورنیو سره په دئدي او ډیري 

 یو ځای سوي دي. 
 

 انوربی
 

 فارسي هزاره گان

 
 

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 

                                                           
3
 - General Kuropatkin, Governor General of Trans -Caspia 
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