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 لودویک آدمک 
 

 مایله کښته یو کلی دی.   ۳۹د هري روډ پر ښۍ غاړه له هرات    :)ن(  ۶۲  –  ۵۱،  ۳۴  - ۱۵  :)سفلی او علیا(  :بوریاباف
قوم د نورو برخالف کوچیاني ژوند نـۀ لري. ددې کلي لویدیځ ته یو خپل  د  ؛ دوی  کورونه دي    ۳۰دلته د قبچاقو  

واقع دی چې په پریمانو وښو او بوټو    ژ(  –  به معنی ده  طبیعي ورشو یا مرغزار  د   :مشهور ولنِگ بوریاباف )ولنگ 
 پوښلی دی.  

د بوریاباف دا ولنگ )ورشو( یا چمني ځمکه ټوله د دولت ملکیت ده او د ټیټې رسوبي تړانگې برخه جوړوي، له دې  
دی او د څړځای لپاره عالیترینه یارډه اوږد    ۷۰۰یارډه ارت او    ۳۰۰ځایه لږ پورته دا کلی موقعیت لري. دا ځای  

دا بوټي د څو ورځو لپاره د پینځو یا   – دي  سپین شفتل او گالبي مۍ ورسره گډې    لوړې سبزې چې  –ځای جوړوي 
 شپږ سوو څارویو لپاره خوراک کـېـدای سي.  

کلی اوس د    ( دا۱۹۰۴دا کلی د جوی آتشین د ویالې په مرستې خړوبیږي چې له منځه ئـې تیریږي. )میتلند، دابس  
 بوریاباف سفلی په نامـۀ یادېږي چې د بوریا باف علیا په څنگ کې موقعیت لري. 

د هغو ځایونو نومونه چې د برج په نوم پیل کیږي نو د فارسي یو اضافت ورپسې زیاتیږي چې ددویم    :ی  –برج  
 نامـۀ ځانگړتیا ورباندې څرگنده سي.  

 ن(  ۶۲  – ۲، ۳۴ – ۱۹  :وگورئ: بُشرون :بُشران( 
 کورونو یو کلی دی. )پیکاک(  ۲۰۰د هرات په لویدیځ کې د  چې ویل سوي :)ن( ۶۲ –  ۲، ۳۴ –  ۱۹ :بشرون

 ن(  ۶۲  – ۲۶، ۳۴ –  ۲۳ :پشتان :وگورئ :بستان( 

 ن(  ۶۲  – ۲،  ۳۴  – ۳۹ :بتون :وگورئ :بوتن( 
 قرچه گای  :وگورئ :بویه

 و یوه فرعي قومي څانگه ده  اندا د جمشیدی :بزآخور
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فیټه. دا یو کلی دی چې د    ۱۸۵۰  : لوړوالی  :)ن(  ۶۳ – ۲۴،  ۳۵  –   ۲۶او  ۶۳  –   ۲۳،  ۳۵ – ۲۷  :بز بای  :بوز بای
خته او دربنِد کیلریغاړې کې د دربنِد    ېښیرازې درې کې د مرغاب د سیند په لویدیځ  سمبال او  جوکار په کرهڼې

 مایله پورته دی.   ۱۲جوکار تر منځ واقع دی او له دربنِد جوکار څخه 
او طاهریان   کاکړکورنۍ دي چې په تورو کیږدیو کې ژوند کوي او په قوم غلزي،    ۱۷۰ددې کلي استوگن وگړي  

 اوښان لري.   ۲۵۰پسونه او   ۳۰۰۰کورني څاروي،  ۳۰۰دي. کلیوال 
پیل کـېـږي او په کیڼې غاړې کې بهیږي. له بوزبای    بهیر اوبو یو    دکال ده. له بوز بای څخه  له کلي نیم مایل پورته یو  

 کښته د مرغاب دره په غلزیو او نورو کلیو ډکه ده. 
د څرخ    الرهاو د لږ نور کار په کولو سره دا  ه همواره ده  نسبتاً ښـ  الرهخته تر منځ  ییلرکد دربند جوکار او دربنِد  

دوه نور کلي هم د بوز بای په نامـۀ سته چې  (  ۱۹۰۴کــېـدای سي. )ونلیس، دسمبر    الره  هپاره مناسبلرونکو وسایطو ل
همدا شان په یو شمیر افغان سرچینو کې د بوز بای نوم د بوز بار په ډول لیکل سوی  یو بل ته ډیر نیږدې واقع دي.  

 .  دی

 ن( ۶۳ -۲۳، ۳۵ –  ۲۷ :بوز بای :: وگورئبزبز( 
ه خان  یو  په گډه  د تایمني سیمه ویشل کـېـږي له فارسي سره  چې  په هغې سیمې کې  :۶۳ –  ۲۶،  ۳۳ –  ۵۶  :چد روډ

مایلۍ کې   ۱۲یو کلی چې د چپ روډ په ډول لیکل سوی د تولک د ختیځ په  جوړوي، وگورئ تایمني.    نیشینه سیمه
 .  هم سته دسینواقع دی. همدا شان دلته په همدغـۀ نامـۀ یو 

 افغان سرچینې ئـې په دواړو ډولونو لیکي.  :)ن( ۶۵  – ۱۵، ۳۴ –  ۳۲ :چخچران :وگورئ :چغچران 

معلوماتي شرحه چې ټول د چهار ایماق په نامـۀ پـېـژندل    ه ددغو قومونو په هکله الندیني عام  :چهار ایماق

کال کې ډگروال    ز۱۸۹۱په    ماتو زیرمه ئـېد معلو  راپور څخه اخیستل سوي چې  ارزښتمن دقیق او  کـېـږي له هغـۀ
   :پ. ج. میتلند راټول کړي دي

د " ایماق" د وییکي یا لغت معنی په ساده ژبه د " کوچي" په معنی ده او د فارسي له " ایالت" سره دقیقه معنی لري. 
دغو ځایونو کې کوچیان دا نوم له تورکي ژبې سرچینې اخلي او په هرات او افغان تورکستان کې یو عام نوی ځکه  

 د ایماقو په نامـۀ یادوي. په دې توگه د " چهار ایماق" لغت په ساده ژبه د څلورو کوچي قومونو په معنی ده.
ظاهراً دا نوم یو لرغونی نوم دی او بیالبیل اقوام یو وخت او بل وخت په چهار ایماقو کې ورگډ سوي دي. په اوسمهال 

   :ې نـۀ سته وړاندې کـېـږيکې الندني معلومات چې شک په ک
  

 فیروز کوهیان  ۳ جمشیدي ۱

 تایمني ۴ سني هزاره گان په مذهب د قلعـۀ نو ۲

 
 .  یکورنۍ د ۸۰۰۰جمشیدیان د بادغیس په مرکز کې د کشک په ولسوالۍ کې اوسـېـږي چې دلته ددوی شمیر 

 د قلعـۀ نو سني هزاره گان د جمشیدیانو په ختیځ کې استوگن دي.
لوړ مرغاب په بستر کې چې کله نا کله د   ،یا  ،یعنې د بر  –فیروزکوهیان د سني هزاره گانو په ختیځ کې ژوند کوي  

ځای د توپچاق د غرونو په منځ کې چې په شمال کې ئـې بر یا لوړ هري روډ یا اوبې   . دااوسیږي  سرحد په نامـۀ یادېږي 
 فغان تورکستان سره پوله لري.  ده، او په سویل کې ئـې بنِد تورکستان ده چې له ا

په دې توگه دا قومونه د هغې غرنۍ لړۍ په ډډو کې پراتـۀ دي چې د هري روډ نسبتاً تنگه دره د مرغاب له ناوې څخه  
جال کوي. تر دې ځایه یو نوم لري، دا غرنۍ لړۍ د بنِد بابا په نامـۀ یادیږي. د توپچک ) یا تیچک(، لمان، بابا، سیاه 

 او نهالشیني غرونه ئـې برخې دي چې له ختیځه تر لویدیځه پراتـۀ دي.   بوبک، خمب آو
 استوگنې سیمې قادس تر ختیځ پورې بادغیس ده.د فیروزکوهیانو د  د غرونو شمال ته

د تایمني قوم دی او دا قوم د خپلو نورو قومونو په پرتلې نسبتاً لیرې واقع دی او د هرات په سویل ختیځ کې   ،څلورم قوم
م د اوبې د ناڅاپي سویل په برخې هري روډ کې په لوړې غرنۍ سیمې کې اوسیږي. دوی ددې پولې په شمالي  او ه

 برخې کې له فیروزکوهیانو سره گاونډي کـېـږي. 
سره گډ کړي دي. دا د هغـۀ  ورڅو سرچینو د چهار ایماقو له منځه د تایمني قوم ایستلی دی او پر ځای ئـې تیموریان  

څخه نـۀ ده راپورته سوې چې په لومړي سر کې څوک ورباندې گومان وکړي. پخوا   مغشوشوالي له تیروتنې یا اشتباه 
ز کال  ۱۸۰۰توگن ول چې دلته د جمشیدیانو گاونډیان ول خو د  تیموریان د گلران په ولسوالۍ یا لویدیځ بادغیس کې اس

 وتلي ول او اکثریت ئـې اوس د فارس د خاورې د خاف په ولسوالۍ کې ژوند کوي.  په شاو خوا کې په بشپړ ډول
دماتي  ي مقنتر نومونو الندې راسي؛ خو د میتلند الند  ویاقوامو په هکله معلومات به دد  وایماق  چهار  د بادغیس او د څو

   :معلومات به دلته بې ځایه نـۀ وي
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جمشیدیان او فیروزکوهیان په اصل کې فارسیان دي. هزاره گان چې د هزاره له بیالبیلو قبایلي څانگو څخه سرچینه 
 ژ( په وسیلې ددوی له اوسني موقعیت څخه وایستل سول.   –اخلي د نادر شاه )افشار  

راغلي دي. دوی عمدتاً د ډیر پیاوړي )خان خیل( په لرو سره له نورو څخه  تایمنیان هم اساساً له فارسي سرچینې څخه  
او دوی د پټان کاکړ )کاکړ پښتنو( له نسب څخه    توپیر لري وگورئ هغه )برخه چې ددوی په مشرانو پورې اړه لري(

 دي. خو ددې قوم لویه برخه ایرانۍ ده.  
انانو د قبائـیلو په شان نـۀ دی چې په خپلو پولو یا سرحدونو په وضاحت باید پوه سو چې هیڅ یو ددغو قومونو پیل د پټ

 کې دې له یوۀ نیکـۀ څخه راغلي وي.
ددوی د طوایفو یا څانگو نومونو متداوماً ددوی د سیمو په نسبت توپیر لري. د گډې وینې غوټه او د نسب سلسله ئـې د  

ي  و له یو بل سره یو ځای کړي    ودې دویجماعتونو  کورنیو  پـښـتـنو د نسب د سلسلې په پرتلې پیاوړې نـۀ ده، احتماالً د  
په هماغـۀ نامـۀ یاد سوي دي چې هماغلته    ولاو کیدای سي له هغـۀ وروسته په هغـۀ ځای کې چې لومړی استوگن سوي  

دې کبله   خپل خان یا مشر ته تابع دي. له  راټول سوي دي. له بلې خوا دا اقوام د پښتـنو د قومونو په پرتلې تر ډیره حده 
دوی په گډه په مستقالنه ډول دا وړتیا لري چې د یو گډ هدف لپاره چې ځانگړې انگیزه ولري عمل کوالی سي لکه  
تعصب یا د غنیمت هیله او نور. ددوی د خپلو خلکو په منځ کې د خانانو او ان د یوې قومي څانگې د مشرانو د صالحیت 

و خانانو او مشرانو د قدرت سرچینه عمدتاً د قومي غړو په موافقې رائـې  محدوده د پام وړ ډیره ده، سره له دې چې ددغ
 نو قوم کوالی سي دا خانان یا مشران معزوله کړي.   که نامحبوب او یا بې کفایته وي خوباندې ډډه لگوي 

ی دوه لویې  په هر قوم کې سته د چهار ایماقو په منځ کې نـۀ سته. ددوپښتـنو  هغه تریخ اختالف او عدم توافق چې د  
د  او له یو بل سره ئـې جگړې کړې دي؛ دوی    قبیلې فیروزکوهیان او تایمنیان په خپلو منځونو کې سره ویشل سوي

هم داسې دښمنۍ نـۀ دي چې نـۀ پخال کـېـدونکي    نو په شان نـۀ دي چې دښمنۍ ئـې دائـمي وي او دښمني ئـېـپښت  سرحدي
 دښمنۍ ډول په دوی کې نـۀ دی لیدل سوی.   –فردي  یا غچ د وي. همدا رنگه د پښـتـنو د وینې

خو   لري.  متابعت  ته  مشر  قومي  خپل  قوم  هر  او  دي  پاتې سوې  اقوام  متحد  ډیر  و  لږ  تل  گان  هزاره  او  جمشیدیان 
محمودي یا لویدیځو فیروزکوهیانو، او درازي یا ختیځو فیروزکوهیانو ویشل سوي دي. اول الذکره   پهفیروزکوهیان  
فیروزکوهیان ډېر غیر    قبیلې   یو ځل بیا په دوه وو نورو رقیبو قبیلو ویشل سوي دي حال دا چې درازي  فیروز کوهیان

متحد دي او اغلباً له یو بل سره په جگړو کې ښـکـېـل دي. تایمنیان هم په شمالي او سویلي تایمنیانو ویشل سوي دي؛ 
 ور ئـې خپلو منځو کې کوم انسجام او هم آهنگي نـۀ لري.  شمالي تایمنیان د څو قومي مشرانو تر الس الندې دي او پاتې ن

داسې ښکاري چې د کوچیانو د ژوند ژواک د طریقې په هکله ډیر ناسم تصور دې    دا ټول قومونه نیمه کوچیان دي.
موجود وي. ددغو ناسمو تصوراتو په منځ کې یو تصور دا دی چې دوی په ټول هیواد کې له خپلو رمو او پادو سره په  

ي. دا رښتیا نـۀ ده او  وگ راتگ کې دي، کیدای سي یو کال د هیواد یوې برخې کې او بل کال لیرې بل ځای کې  ت
او په ښـۀ   په مشخصو کېواقعیت نـۀ لري. ټول کوچي اقوام په یوې سیمې کې حد او حدود لري یا ئـې ځانونه په سیمو 

ای سي د کوچیانو هره ډله په یوې ځانگړې سیمې کې  حدودو او ثغورو کې محدود کړي دي. او کیدډول تعریف سویو  
 د کال په مشخص فصل کې د چم گاونډ له سیمې سره په مسلم او د ډاډمن تحمل وموندل سي. 

اکثراً داسې هم پـېـښـېـږي چې یوازې خالص او اصلي کوچیان دې په کال کې درې یا څلور ځله خپل ځای بدل کړي.  
ي چې یوه ناحیه یا یوه ولسوالي دې د لنډ مهال لپاره او یا په  وفرمان ددې المل سوچکالي، جگړې او یا د ستر حاکم  

بشپړ ډول متروکه سي او خلک دې له دې ځایه ووځي او سیمه دې تشه کړي؛ چې په دې سره د شپني توب او کوچیاني  
 .  توب ژوند یو بل چیرې له سره پیل کــېـږي او په هماغـۀ پخواني ډول او قاعدې پر مخ ځي

په دې توگه کوچیان نـۀ باید داسې ډول خلک تعریف سي چې گڼې تر کـېـږدیو الندې ژوند کوي او ژوند ژواک ئـې  
عمدتاً په رمو او پادو پورې تړلی دی او نـۀ کومه خړوبه ځمکه لري چې پر بنسټ ئـې متداوماً مالیه ورکړي. تقریباً  

ئـې خړوبوي، د باران له اوبو پرته ټوله خواري ئـې په اوبو  ټول کوچیان هغو ځمکو کې کرکیله کوي چې یوازې باران  
، او دا ددې پر دوی ځانونو ته دومره غالت کري چې ددوی د ژوند د مصرف لپاره کافي وي  اغلباً کې الهو کـېـږي.  

 ځای چې ددوی له مستقل توب څخه کوم شی لږ کړي برعکس ددوی مستقل توب ال ډیروي . 
ددغو ځمکو مایله ورکوي، خو له دې   دویي چې ځمکې لري او منظماً دا ځمکې کري، او  نیمه کوچیاني هغه ډلې د

سره سره بیا هم تر کـېـږدیو الندې ژوند کوي او خپلې رمې لري، دوی په دوبي کې له خپلو رمو سره دباندې وځي او 
له خټو   ،یادېـږي او د بې شمیروپه ژمي کې خپل دائـمي استوگنځایونو ته راگرځي. ددوی دغه سیمې د قشالق په نامـۀ  

ې وي. دا جونگړې  کثراً په کوچنیو په دیوالونو کې راتاو سرایونو ک  چېجوړوشویو جونگړو له مخې تشخیص کـېـږي  
په ژمي کې ددوی د څارویو د اوسیدو لپاره دي. دوی هیڅکله په دغو جونگړو کې ژوند نـۀ کوي خو په دې استثناء چې 

 ي. ددوی د دوبي د استوگن ځایونه د ایالق په نامـۀ یادېـږي.  ډیر خوار او بې وزلې و
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ځمکه   –معمولي څړځای    هره قومي څانگه، د هرې قومي څانگې فرعي څانگه او د هرې فرعي څانگې قومي ډله خپل
 مگر دا چې کوم مزاحم یا سر درد زیږوونکی عامل رامنځته سي یا مداخله وکړي.   ی لري او ځای ئـې روښانه د

تایمنیان ټول د نیمڅیو په کیږدیو کې ژوند کوي چې فارسیوانان    يفیروز کوهیان او شمال  جمشیدیان، د قلعـۀ نو هزاره گان،
تایمنیان د روسي نوم دي. سویلي    1  ئـې د خرگاه په نامـۀ یادوي خو موږ ته تر ټولو پیژندل سوی نوم هماغه د کیبیتکه

 کې ژوند کوي.  کـېـږدۍ( –ژدي غ -پـښـتـنو په تورو کـېـږدیو )کژدي 
خرگاه او همدا رنگه کـېـږدۍ د )سیاه خانې( په نامـۀ یادېـږي، او هغه خلک چې په کې ژوند کوي هغوی هم د سیاه خانه  
) نشین یا اوسیدونکي( په نامـۀ یادیږي خو برعکس )سفید خانه( هغو خلکو ته ویل کـېـږي چې په سپینو استوگنځایونو  

 ونگړو( کې مقیم خلک یعنی استوگن وگړي دي.  )له خټو جوړو ج
هغومره   په پرتلې خورا په ټیټې درجې کې دي، او  (2)اُوې  د چهار ایماق د اقوامو خرگاه گانې د وزبیکو د کـېـږدیو

ښایستې او راحته نـۀ دي چې د تورکمن قومونو د اقامت د سیمو دي. )د اُوې لغت او وییکی به په څلورم ټوک کې د  
 شرحه سي.(  الندېنو تر سرلیک وزبیکا 

د چهار ایماقو خرگاه گانې د همغو معمولو قاعدو پر بنسټ جوړیږي خو کوچنۍ کـېـږدۍ دي او په لږ یا قلیلې اندازې په  
تور یا نصواري نیمڅي پوښل کـېـږي. دا کـېـږدۍ د وخت په تـېـرېـدلو سره څیرې کـېـږي او یا د چت په منځ کې د اور  

بله سوځي او سوري سوري په کې جوړیږي. ددې تر څنگ باد او باران او واوره له څلورو خواوو  د سپرغیو له ک
د کیږدۍ منځنۍ سوری په لوگي یا دود توریږي او خیرن کـېـږي. د کیږدۍ په اړخونو کې د کورنیو    ورباندې راځي.

د کیږدۍ د دروازې په    ،کې لیکې غالۍاقالمو بوجۍ او خاروین زیږۀ لوښي ایښودل کـېـږي او کله ناکله یوه خواره لی
  کوچنۍ خرگاه د )چاوپري( په نامـۀ یادېـږي او داسې ښکاري   : مقابل لوري کې په سترگو سي. دوه ډوله خرگانې دي

چې د کیږدۍ " د منځ د معمولو ستـنو او لرگیو" پر ځای د لرگینو میوگیوپه مرستې چې په ځمکې کې ټک وهل کـېـږي 
یوې معمولي   خالص سي. د  آسمان لور ته  دا کـېـږدۍ همدا شان په چت کې کوم ځای نـۀ لري چې  کیږدۍ درول کـېـږي.

  ۹فیټو پورې ده او لوړوالی ئـې په مرکز کې نـېـږدې لس فیټه دی. د چاوپري خرگاه قطر له    ۱۲تر   ۱۱خرگاه قطر له  
بل قوم  له  فیټه دی. د خرگاه په بڼو کې ډیر لږ مشخصات سته چې د یوۀ قوم خرگاه    ۹فیټو پورې او لوړوالی ئـې    ۱۰تر  

د قلعـۀ نو هزاره گان کوالی سو له لیرې الرې د هغوی د کـېـږدیو د بام له تیرو   څخه متمایزه کوي. د بیلگې په توگه
   تیرو راوتلو څوکو څخه وپیژنو. 

ددوی جامې په ډیر لږ بدلون سره هماغه د تورکمنانو )او وزبیکانو( جامې دي چې همدا    :د چهار ایماقو د قومونو جامې
 واسکټۍ سدرۍ یا لنډکی  د وگړو په منځ کې عامې جامې دي. لنډکډول جامې له پښتـنو پرته د هرات او غوریانو  

اغوندي چې د بدن پوستکي ته ئـې نیږدې دی، دا واسکټ کرښې کرښې گنډل سوی او کله نا کله د وړیو یا مالوچو استر  
ئـې پورې  که یا چپنه اغوندي چې تڼۍ نـۀ لري، مخه ئـې خالصه ده او تر زنگنونو  دهم لري. ددې پر سر یوه اوږده غ

ددوی جامې »پای   لري. هم رسـېـږي. دا غدکې کله چې نوې وي په عام ډول د روښانه گڼدل شوېو رنگونو لیکې لیکې 
دا په لوړو موزو کې ننه ایستل سوي دي او په منځ کې « څخه جوړې سوي دي او ډیرې لویې دي. 3جامې« له »برک

وزې یا بوټان ئـې له داسې څرمن څخه جوړ سوې دي چې آش ئـې اوږد نیمڅی یا د برک جورابې ایښودل سوي دي. م
 نـۀ دی ورکړل سوی او په عجیب او غریب ډول کوچني کـُـري او گردي تلي لري چې د پښو په گوتو کې لږ پورته دي.
،  ظاهراً دا بوټان د گرځیدلو لپاره نـۀ دي. سرجامې ئـې د پسونو له پوستکو جوړې خولۍ دي. دا خولۍ معموالً تورې

د سبعیت  څنگه  تیارۀ نصواري رنگه وړۍ دي خو سپینې خولې هم کم پیدا نـۀ دي. جالبه دا ده چې په دې سر جامې باندې  
خندا به درسي. ددوی تر مال    څیرې په نرم ظاهر باندې بدلیږي. که تاسو کوچني هلکان په داسې سرجامې وگورئ نو

دوی مهمیز نـۀ   ورته دننه ننوځي یا دا دو پټه تر خپل سر تاووي.»دو پټه« راتاو وي او کله چې له مال لیرې سي او ک
اخلي خو هر آس سپور له ځان سره یوه لنډکۍ الستي لرونکي متروکه گرځوي چې تر خپلې مال ئـې تړلې وي. تر مال  

   ئـې یو توپک او مچلوغزه هم وي.

) دا یوه سیمه   روزکوهیان ئـې نـۀ اغوندي.اغوندي خو فی  جمشیدیان او هزاره گان د پسـۀ د پوستکي خولۍ )گبال(  
ییز اصطالح ده. په هرات کې سمه دودیزه اصطالح ورته گبري ده. لنډ ویښتان ئـې قره قل دي. د قره قل لپاره فارسي  

 
1 - kibitka 
2 - Owehs 

دوام لرونکي اوبدل سوې جامې دي چې د باال پوښ، شالونو او پرتوگونو لپاره کارول کـېـدي. په    : یو ډول ټینگې  BARAKبرک :     -   3

پاڼه کې ویل سوي چې برک یو ډول لنډې   ۲۶۰پخوانیو مهالونو کې دا ډول ټوکر یوازې د چپنو او خولیولپاره کارول کـېـدۀ. د برهان ناطق 
لک ئـې اغوندي. برک یو کم پیدا ټوکر دی؛ د برک د تولید لوی مرکز د خراسان په یوۀ  جامې دي چې » دار المرز« خلک یا د باتالقونو خ

ښار کې شهر فردوس کې وو. د ښـۀ کیفیت برک د وزو د وړیو له الندنیو وړیو څخه وې او د لږ کیفیت واال ئـې د اوښ له وړیو وې. دا  
 ژباړونکی -مرستې ئـې د څارویو له وړیو راټولولې وړۍ به دوی په پسرلي کې راټولې کړې او د یوې ځانگړې ږمنځ په 
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خبرې کوي خو لهجې ئـې له یو بله او په هرات کې د فارسیوانانو له  ژبې  لغت عرقچین ده(. دا ټول قومونه په فارسي  
 ره ډیر نـۀ دی چې چهار ایماق وگړي او هراتیان دې د یو بل په خبره پوه نـۀ سي. لجهې توپیر لري. خو دا توپیر دوم

له بلې خوا د هزاره گانو جامې دقیقاً هماغه د جمشیدیانو د جامو په شان دي او څیرې ئـې په ډېرې آسانۍ او څرگند ډول 
 د هغوی تاتاري بڼې او د سرو سرو مخونو له مخې توپیر مومي.  

تنگې سترگې، پلن مخونه او نرۍ تیرې تیرې څوکې لرونکې ږیرې او په غمبورو کې لږ ویښتان    انودډیریو هزاره گ
دوی ته تر ډیره منگولیایي یا مغولي بڼه وربخښي. دوی د جمشیدیانو په پرتلې ستر او غښتلي دي؛ خو له دغو ځانگړتیاوو  

ړې اوږدې ږیرې  ـبشپمشیدیان ایرانۍ څیرې او  سره سره بیا هم دوی له تورکمنانو سره د پام وړ ورته والی لري. ج
لري. جمشیدیان له نورو چهار ایماقو څخه په دې په آسانۍ پیژندل کـېـدای سي چې د پـسـۀ د پوستکي پر ځای دوی  

دا سمه وي که ووایو به  پگړۍ تړي. لویدیځ فیروز کوهیان د پښـتـنو او فارسیانو برعکس لنډې لنډې ږیرې لري؛ او یا  
څیرې د تاجیکانو په شان دي. ختیځ فیروزکوهیان په څرگنده او پیاوړي ډول د تاتاري ویني ظاهري څیره    چې ددوی 

لري او دوی وایي چې ددوی څیرې د)هزاه جاتو( له هزاره گاونډیو سره د کورنیو تر منځ د ودونو له کبله بدلې سوي  
   دي.

تایمنیان ددوی په شان آس سپارۀ وگړي دي. دوی د آس   جمشیدیان او هزاره گان ټول آس سپارۀ خلک دي او همدا شان 
په سپرلۍ کې ډیر ښـۀ دي. فیروزکوهیان لږ آسونه لري ځکه ددوی د استوگنې سیمې د آس سپرلۍ لپاره چندانې سمون  

 نـۀ لري. خو له دې سره سره لویدیځ فیروز کوهیان کوالی سو د پلي خلکو په پرتلې بیا هم آس سپارۀ وگړي وبولو.  
 د چهار ایماقو ټول آسونه بې توپیره کوچني آسونه دي چې د تورکمنانو د آسونو په پرتلې د ټیټې درجې آسونه دي.  

دوی ټول د آسونو د مال له سره په سپارۀ ډول جگړه کوي، خو دوی په توپکو جگړه کوي او په ندرت به پیښ سي چې  
 په تورو )شمشیر( هم جگړه وکړي.  

ي چې فیروزکوهیان ډیر زړه ور خلک دي او ویل سوي چې له تورکمنانو سره برابري لري؛  په عام ډول دا منل سو
 خو د روایاتو له مخې داسې ښکاري چې د تورکمنانو د زړورتیا درجه دې کوم فوق العاده لوړوالی ولري.  

جمشیدیان،    سته چې   خو دا په عام ډول او پوره توافق دا خبره منل سوې ده چې هزاره گان دې لږ زړور وي. شک نـۀ
د تایمنیانو اکثریت سره له دې چې په خولې اعتراف کوي چې په هماغه لومړیو د قلعـۀ نو هزاره گان، فیروزکوهیان او  

 کې د خپلو مشرانو او رئـیسانو د فشار له کبله سنیان دي خو په خپلو زړونو کې شیعه گان دي. 
و په ترافیک یا لیږد رالیږد باندې روږدي ول، دوی  نمرییو یا غالمایو وخت ووچې ټول دغه اقوام تر لږ و ډیر حده د  

په عام ډول دغه ډول کارونه د تاړاک او چاپه اچولو له الرې کول او خلک به یې مرییان کول کټ مت زموږ د وخت  
ه ډیرو وختونو را  یا درې نسله وړاندې د وزبیکانو په شان. خو دا غیر انساني عمل ئـې ل هد تورکمنانو په شان او یا دو

 په دیخوا شاته پرې ایښی دی.  
تر هغه ځایه چې په هرات کې په سیاست کې د اقوامو د ونډې اخیستلو خبره ده، دوی سره له دې چې په ځانگړې توگه 
یو بل ته ورته احساسات او گټې لري خو هیڅکله ئـې د گډ سیاست الرې نـۀ دې نیولي. برعکس دوی په عام ډول د یو  

ئـې  یب پاتې سوي او له یو بل سره ئـې جگړې کړي دي او یا لږ تر لږه ئـې له خپلو نیږدې ترینو گاونډیو سره  بل رق
او    جنگونه کړي دي. دغـۀ حالت د هرات متوالي امراوو ته دا وړتیا ورکړي چې یو قوم د بل قوم پر وړاندې ولوبوي

که په عام ډول ووایو د قلعـۀ نو هزاره گانو د هرات د  تر مطیع موقف پورې راټیټ کړي دي.   په اوسمهال کې ئـې خو
په مخالف لوري کې موقف نیولی دی، خو دا باید    واوسني )دې فکتو حکومت( مالتړ کړی دی، حال دا چې جمشیدیان

نو که عادالنه ووایو نو جمشیدیان بارکزي امیرانو ته پالیاله یا وفاداره پاتې سوي دي. د هزاره مشراورزیاته کړو چې  
دا ځیرکه پالیسي له اوږدۀ مهاله ددې المل سوې چې دوی دا وړتیا تر السه کړي چې خپل یو ډول برالسی او تفوق 

کنترول کړي. زړه ورو خو یاغي او غیر متحد فیروزکوهیانو د هیواد په ې  برخه تر  ه وساتي او د فیروز کوهیانو یو
یښو باندې ئـې ـغیر متحد دي خو داسې وختونه راغلي دي چې پر پعامه چارو کې برخه نــۀ ده اخیستې. تایمنیان هم  

 مهمه اغیزه اچولې ده.  
ز کال پورې جمشیدیانو او د قلعـۀ نو هزاره گانو د هرات خزانې ته مالیات نـۀ ورکول. ددوی مشرانو دا ۱۸۸۶تر  

و پوځي خدمات به ئـې برابرول، دوی به که غږ ورباندې کـېـدۀ ن مالیات د خپلو گټو لپاره راټولول او په بدل کې به ئـې
سپارۀ چمتو کړل. لویدیځ )محمودي( فیروزکوهیان هم تقریباً په همداسې یوۀ   ۵۰۰قطعات برابر کړل ظاهراً هر یوۀ به  

دریځ کې ول. د دوه وو قبیلو مشرانو به هماغومره مالیات راټولول چې دوی به د خپلې قبیلې له غړو څخه راټولوالی 
قومي مشر به د اړتیا پر مهال خپل کوچني قطعات برابرول. تایمنیان هم عمدتاً په همداسې دریځ کې ول،    سول او هر

خو د هرات وزیر یار مـحـمد خان لومړنی حاکم وو چې د جمشیدیانو او د قلعـۀ نو د هزاره گانو ځواک ئـې مات کړ او  
ي، په داسې حالت کې بیا هم مالیات ددوی د مشرانو له پلوه  په دې بریالی سو چې پر ټولو تایمنیانو باندې مالیه وضع کړ

، دغو مشرانو ددغې ونډې په بدل کې دنده درلوده چې د  ورکولهراټولیدل خو مشرانو ته به ئـې نظر په موقف یوه ونډه 
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د راټولولو    ز کال کې ول چې د شمالي تایمنیانو مشران د مالیاتو۱۸۸۲حکومت د خدمت لپاره یو شمیر سپارۀ وساتي. په  
له قلمرو څخه   او پر خپلو خلکو د  او پر ځای ئـې افغان رسمي مأمورین مقرر سول چې    محروم سول   اقتدار چلولو 

 ولسوالۍ ئـې اداره کړي.  
اقوام ایماقو بیالبیلو  په    ود چهار  پیاوړتیا هماغسې چې  د مشموالنو  او خدمت ته ددوی  او قوت    –  ۱۸۸۴غښتلتوب 

 راتلونکي پاڼې کې جدول.   :وگورئ :ی سي په الندې ډول وویل سيز کال کې وو کیدا۱۸۸۵
  : جمشیدیان  : دا باید پوه سو چې هر قوم د هرات په دره کې خپل استازي لري. دوی په دې توگه له دغو ځایونو څخه دي

نوکره کې او  او  شانِده او ُرچ کې، فیروزکوهیان په سرخز یا سرخس :په ساک سلیمان او نورو ځایونو کې، هزاره گان
همداسې نور. خو هغوی چې دائـم استوگني بزگران دي، په بله وینا سفید خانه قومي وگړي دي، او په عام ولس کې 

په دغو راپورنو کې نـۀ دي راغلي. خو د کرخ جمشیدیان  مدغم سوي دي په پورتني اټکل کې نـۀ دي شمیرل سوي او یا  
هم آهنگۍ لري    ځانگړې اندازهپه  ن هزاره گان چې خپل مشران لري او  او فارسیوان جمشیدیان او همدا شان فارسیوا

 دلته نـۀ ده راغلې.  
مشر او کورنۍ ئـې له کوم   وز کال کې د چهار ایماقو مشران په کابل کې زندان ته واچول سول. د جمشیدیان۱۸۸۶په  

   دلیل پرته اعدام سوه، دوی ځکه اعدام سول چې له روسانو سره په اړیکه کې ول.
 

 ز کال کې ۱۸۸۴چهار ایماق اقوم په 

  د آس سپرو شمیر   

 شمیر
 قوم

 ظاهرا   قوت په شمیر 
د هرات د ریکارډ 

 پر بنسټ 

په بشپړې جگړې  

کې د قوم ټوله  

 غښتلتیا 

۱ 

یَـالن   :قومي مشر: جمشیدیان

کال کې   ۱۸۸۶توش خان )په 

 په کابل کې اعدام سو(

 ۴۵۶ ۵۰۰ کورنۍ ۴۰۰۰
آس   ۱۵۰۰

 سپارۀ 

۲ 
قومي  : د قلعـۀ نو هزاره گان

 نظام الدوله محمـد خان  :مشر
 ۴۰۰ ۵۰۰ کورنۍ ۴۰۰۰

آس   ۲۰۰۰

 سپارۀ 

۳ 

محمودي  :فیروز کوهیان

په گډه له قادس  :فیروزکوهیان

چه  وڅخه د بهرام خان او له ک

څخه د نیاز بیگ تر مشرۍ 

 الندې

 ۲۵۰ ۳۰۰ کورنۍ ۳۴۶۰

آس سپاره   ۷۰۰

تنه  ۱۰۰۰او 

 پلي

د بیالبیلو  :درازي فیروزکوهیان

 قومي مشرانو تر مشرۍ الندې 
ــ  کورنۍ ۷۴۰۰ ــ  ـ  ـ

ناڅرگنده، خو  

شمیر ئـې ډیر لږ 

 دی

۴ 

د  :شمالي تایمنیان :تایمنیان

فارسي، تولک، تگاو، ایشالن  

او او شهرک ..... د مشرانو تر  

 مشرۍ الندې 

 ؟ ؟ کورنۍ ۶۰۰۰
آس   ۳۸۰۰

 سپارۀ 

د غور د مشر  :سویلي تایمنیان

 امبیا »انبیا.؟« تر مشرۍ الندې

۱۴۳۰۰  

 کورنۍ
 ۸۵ ؟

آس   ۶۰۰۰

 سپارۀ 

 سوي دي چې په حقیقت کې اصلي فیروزکوهیان دي لپه دوی کې د مرغاب هغه تاجیکان هم شمیر 

  پورته شمیره کې د تاجیکانو، ظهوریانو او نورو کورنۍ هم شمیرل سوي دي. ۸۰۰۰له 
 

د اصلي قوم  ز کال کې ۱۸۸۸په وه، دړې وړې سوې وه او  له دولته ناراضه ډول هغه قومي څانگه چې تقریباً په براال
د کشک په ولسوالۍ کې ژوند کاوۀ. د هزاره گانو مشر او  ئـېد څلورو زرو کورنیو له منځه یوازې یولس سوه کورنۍ 

لږ تر لږه د لویدیځو فیروزکوهیانو یو مشر په کابل کې زنداني سول او ددرې واړو قومونو سیمې د هرات په پلوه اداره 
فیروزکوهیان چې سیمه   نـۀ دي  کـېـدلې. ختیځ  ته  اندازې دې حد  اوسه په کافي  ده تر  اړخه سخته  له جغرافیایی  ئـې 
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زکال کې د عادي مالیه ورکوونکو    ۱۸۸۴رسیدلي چې ورسره الس او گریوان سي. شمالي تایمنیان ال مخکې له مخکې په  
و مشرانو په منځ کې  د چهار ایماقو د ټول  د غورات مشر امبیا خان  کارگرو او بزگرو دریځ ته را ټیټ کړل سوي دي.

دا ایوب خان وو چې )خان آغا(   را وروسته تر ټولو ډیر د نفوذ خاوند مشر دی؛  له جمشیدي، مهدي قلي خان )خان آغا(
مهدي قلي خان ئـې اعدام کړ؛ اوس د غورات مشر ته اجازه ورکړل سوې چې خپلې سیمې ته ستون سي، خو دا ال 

    ر کومې کچې رالنډ سوی دی.روښانه نـۀ ده چې واک او اختیار ئـې ت
یوۀ یا دوه وو نسلونو کې ئـې په افغانستان کې کار په تیرو  چې  سره د متوازن نفوذ اغیز    اقوامو په گډه  وایماق  چهار  د

لرحمن خان له جلوس وروسته ډیر سوی دی. دوی ددې پر ځای  احساس کړی دی، خو دا احساس د امیر عبدااوس  کاوۀ  
او دا کار چندان سخت نـۀ دی، او هماغسې    ته ورکړي خپل مالیات د هرات خزانې ته ورکوي چې مالیات خپلو مشرانو

ه هماغې  لچې افغانان اعتراف کوي مخکې له دې چې د مالیې اندازه دقیقاً وټاکل سي دوی د مالیې هماغه ټاکلي اندازه  
اهمیت او مقام له السه ورکول هم په  الرې ورکوي. خو خلک او همدا شان قومي مشران دا بدلون احساسوي چې د خپل  

 په بادغیس کې اقوام ال تر اوسه باید خدمت ته سپارۀ چمتو کړي.  کې راځي، په ځانگړې توگه
د وحشت له طغیان سره ملگرې وي ټول اقوام لږ و ډیر  دا او د افغانستان د واکمنۍ عمومي بې صبري چې کله نا کله  

ضررناکه او اورگډی قدرت تر ډیره حده له منځه تللی دی، ځکه ددوی یو شمیر په  ناراضه کوي. خو له بلې خوا ددوی  
لږ ځکه  دا ښایي په دې دلیل وي چې په هرات والیت کې د افغان واکمنۍ د ثبات لمنه    هر حالت کې وفاداره نـۀ ول،

 او خښمناک چلند له الرې تابع گرځولي دي. )میتلند( اقوام ئـې د شدید سوې نـۀ ده
ز کال کې ئـې له بادغیسه لیدنه کړې پورتنی نظر تصدیقوي. نوموړی افسر د خپل نظر د  ۱۸۹۳ل ییت چې په  ډگروا

وړاندې کولو په لړ کې وایي چې د هرات سرحد ښایي تر هغو په نا آرامه حالت کې پاتې سي چې چهار ایماق اقوام یا  
ځکه ددۀ په باور دوی مدام له افغانانو سره د په بشپړ ډول دړې وړې کړې او یا ځان ورڅخه خالص کړي،    افغانان

 مخالفت جاذبه لري.  
د وروستنیو راپورونو له مخې د هزاره گانو او جمشیدي کورنیو یو لویه شمیره د هرات له والیت څخه ایستل سوې او  

 نقل مکان سوې ده. 
 

 نور بیا 
 

 : چهار برج
 

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