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   :اقلیم

د سیمې اقلیم هماغسې چې د سیمې له لوړوالي څخه اټکل کیدای سي په ژمي کې شدید اقلیم لري. دلته واوره د    د تایمني

څو فیټو په ژوروالي ان په درو کې وریږي او ټولې الرې بندې وې. ددغو کرښو لیکوال ته وویل سول چې د ژمی په منځ 

ي دې جملې کې مبالغه سوې وي خو شک نـۀ سته چې الرې  فیټو لږ نـۀ وي، ښای  ۶کې په شهرک کې هیڅ کله واوره له  

او سړکونه د څو میاشتو لپاره د تیریدلو وړ نـۀ وي. دې سیمه کې د کال لومړنۍ واوره د نوامبر په میاشت کې کیږي.  

  ښایي تر یوې مودې پورې واوره په جدي ډول ونـۀ وریږي؛ او دلته د نورو ځایونو په شان ژمي د خپل شدت له اړخه 

پاتې کیږي    کې  رو څخه د مارچ په پای کې ورکه کیږي خو د غرونو پر سرونود  سر  متفاوته دي. واوره په عام ډول له  

ونه سیالبي وي او سفر  سینداو لوړ کوتلونه د اپریل د میاشتې تر پای پورې د تیریدلو وړ نـۀ دي. په دغـۀ فصل کې ټول  

 لپاره عمالً د تگ نـۀ وي.  ې سیمه د لښکر یا د سرتیرو د سترو ډلورډیر گران وي. د مې اوحتی د جون تر میاشتې پو
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  :الرې

مخکې له دې چې په خپله د تایمنیانو په هکله خبرې وکړو ښه به دا وي چې ددې سیمې په ټولو برخو کې د تللو الرو په  

تر ټولو لنډه الره دا ده چې  نقشو ته په لومړیو کاتو سره داسې ښکاري چې له گرشک څخه تر هراته    هکله خبرو وکړو.

د تایمنې له ټولې لوړې سطحې تیر سو او په دې توگه په فراه کې د سړک ښۍ زاویه قطع کیږي. خو واقعیت دا دی چې  

حال دا چې د وخت او د زیار د    هیڅ شی مو الس ته نـۀ راځي  حتی د واټن یا مسافت له اړخه  که په دې الرې الړ سئ

سره له دې چې غرنۍ سیمه ویل سوې ده خو هغه ځایونه چې    د سیمې په تولو غرونو کې وکړئ.  گاللو تاوان به د تایمني

دومره سخت  دي  نیولې  باروړونکو    ېتایمنیانو  له  د کچرو  ډلې  کوچنۍ  کوچنۍ  د سرتیرو  نـۀ سته چې  او شک  دي  نـۀ 

خو  وړ امکاناتو سره حرکت وکړي.  ترانسپورت او له غرنیو توپونو سره کوالی سي د دوبي او مني په میاشتو کې د زغم  

ددې سیمې پراتـۀ ټوله د داسې مارش پر ضد ده ځکه له سویل ختیځه   که وسي نو مارشپورې له گرشک څخه تر هرات 

د شمال لویدیځ پر لور خوځښت کې د هلمند د اوب ایلوونکو یا آب پخشان له کوتولونو څخه د اوښتلو په معنی ده. کله چې 

ان سرتیري واستول سول ویل سوي چې افغان سرتیري دې سیمې ته د فراه روډ له الرې ننوتل او بیا  د تیورې پر ضد افغ

دا به له فراه څخه یوه طبیعي الره    ئـې هماغسې چې مخکې مو وویل د پرجمن له الرې نیلي یا وروس ته ئـې مارش وکړ.

سړکونه هرې خوا ته څانگې بیلوي. هغه الره چې دولت  وي خو د فراه له الرې به له خم و پچ ډکه وي. له تیورې څخه  

یار ته تللې ده تر ټولو ښه ده. ټولې الرې خپل سخت ځایونه لري او هیڅ داسې الره نـۀ سته چې په اوسنیو حاالتو کې ئـې 

الرې هم هماغه  د اوښ د تگ الره وبولو. بل مرکز ئـې فارسي ده چې له دې ځایه هم بیالبیلو ځایونو ته الرې تللې دي. دا  

 ځانگړتیاوې لري چې د تیورې الرې ئـې لري خو دا سیمه یو څه توپیر لري.

خو تر ټولو مهم سړک چې د تیورې له سیمې سره اتصال مومي ددولت یار له الرې له هراته تر کابله سړک دی چې ددې  

ړ سوی دی هریرود په خواجه  تیریږي. دا الره په هغـۀ ډول چې سړک ورباندې جوڅخه    سیمې له یوې شمالي برخې

ورپسې د شهرک له ټولې    چشت کې یا له خواجه چشت پورته شا ته پریږدي او بیا د تایمنې د سیمې پر لوړې ورخیږي

 ولسوالۍ څخه تیریږي او بیا په پورتني هریرود یا د شترخون د کوتل یا د زرتالي له الرې راکوزیږي. 

 : لومړنی تأریخ او مبداء

وې کچې له فیروزکوهیانو او جمشیدیانو څخه د پښتـنو د اصلیت د سترې هستې په لرلو سره توپیرمومي.  تایمنیان تر ی

  ه نژاد  ړکاک  د  د کاک له پښته پینځم دی، د هغـۀ  دی  ، تایمن د اصیلو تایمنیانو نیکـۀ د سنزر د دولسو زامنو په منځ کې یو وو

یر شمیر کې اوسیږي چې تر ډیره حده د برتانیې تر سلطې الندې  چې د افغانستان په سویل ختیځ حد کې په ډاعقاب  نیکه  

راغلي دي. کاک چې )کاک نیکـۀ( بلل کیږي په هرات کې وفات سوی دی او مقبره ئـې ال تر اوسه جمعه مسجد )که جامع  

کال په شاو   ۱۲۰۰ژ( ته نیږدې واقع ده او دلته ورته د ستر روحاني په سترگه کتل کیږي. ویل سوي چې کاک د    -مسجد؟  

خوا کې وفات سوی دی. )ِمرک( دا چې آیا کاک په خپله کله د هرات له چم گاونډ څخه وتلی که نـۀ دی لږ تر لږه تر شک  

پر پنجاب باندې د محمـود غوري د برید پر مهال  کې(  ز  ۱۱۸۶)په  الندې ده، خو په دې کې شک نـۀ سته چې زامن ئـې

ي ول او له هغه وروسته خپل اصلي ټاټوبي هرات ته د راتللو پر ځای د نورو  د محمود غوري له لښکر سره یو ځای سو

ډیرو په شان هغو سیمو کې میشت سول چې اوس ئـې افغان سرحدي سیمه بولي. د کاک زامن چې ددوی اوالدونه د  

ونو لپاره د شپانـۀ  لومړی ئـې ځانونه د ژوب ددرې په سر کې ټینگ کړل. دلته دوی د څو نسل  په نامـۀ یادیږي  "انوړکاک"
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سته چې شمیر ئـې ډیر او ان څو چنده سو. سنزر چې له پښته ئـې سنزرخیل، د ژوب    ـۀتوب ژوند تیر کړ او شک نـ

شدید کورنی اختالف راپورته   ددوی په منځ کې یوکاکړان او نور دي دولس زامن لرل. په دې دولسو کې یو ئـې تایمن وو.  

بیالبیل روایات سته. ویل سوي د همدغو شخړو په لړ کې د تایمن بچیان د سنزر د یوۀ  سو چې په هکله ئـې ال تر اوسه  

( په الس ووژل سول، دا )دومر( د اوسنۍ دومر طایفې نیکـۀ وو. داسې ښکاري چې دا خونړۍ پیښه د تایمن  1مریي )دومر 

وې وي. تایمن له سیمې وتښتید او له په غیاب کې د تایمن د پالر د سنزر د امر یا ئـې د رضائـیت پر بنسټ رامنځته س

ورته کوم وخت راغلی وو او همدلته ئـې   پخوا بهخپل مریي فیروز سره والړ. نوموړی تر غور پورې ورسید چې ښایي 

له دې ځایه دی شمال خوا ته ځي او په درۀ خرگوش کې ځای پر ځای کیږي، درۀ  ځان ته ملگري او دوستان وموندل.  

تر منځ   «2چهار سدې »ر هریرود په شمال کې په چغچران کې د پوزه لیچ او په ب ر مرغاب کې د  ي یا بـنخرگوش د پورت

ژ [ مخکې هم    –کاله    ۱۸۰کال( ددې پیښې نیټه گڼي خو کیدای سي له دې نیټې ]    ز  ۱۵۸۶هجري )   ۹۷۳واقع ده. لیکوال  

ز( نیټه وي. په هر حال ویل سوي چې تایمن او نسل ئـې په درۀ خرگوش کې د څو  ۱۴۰۷هجري )  ۷۹۳سوې وي؛ ښایي 

سوو کالو لپاره وده وکړه او شاو خوا سیمو ته تیت سول، یا ئـې قبچاقان له هغو سیمو وایستل او یا ئـې ځان ته مطیع کړل 

د کورنۍ له کبله   سیدد ستر    «3کرزل »بریالیتوب تر ډیره حده د  ښکاري چې ددوی    چې په دوی پورې ئـې اړه لرله. داسې

وي چې اوس د خواجه چشت په نامـۀ پیژندل کیږي او هغه مهال ډیر پیاوړی وو او ددوی معنوی او دنیوي پیروان ول او 

ن، خارستان او چهارسدې کې  تر اوسه ورته بې حد و حصره احترام قایل دي. ِمرک وایي چې تایمن په خپله په چغچرا

انو استازی معرفي کړ، دا درېواړه ولسوالۍ اوس د فیروزکوهیانو په ولکې کې دي او دا بې له شکه د تایمني د  سیدځان د  

 ځواک او نفوذ منشاء وه.  

رامنځته    کې  مودېلنډې    تیرېداسې ښکاري چې د تایمن د مرییي، د فیروز له پښته د راغلو فیروزکوهیانو جالتوب دې په  

ژ( تر مهاله پورې په تأریخ کې نـۀ    –سوی وي. ځکه دوی په لومړیو کې د شمیر له اړخه لږ ول او د نادر شاه )افشار  

 فیروز کوهیان( :)وگورئ ښکاري.

په حقیقت کې د اووۀ لسمې پـېـړۍ د پای تر نیږدې وخت پورې ول چې تایمنیانو ځانونه تأریخي کړل. ویل سوي چې دغه  

وی مشر میر محمـد سلطان غورات فتح کړ؛ له میر محمـد سلطان وروسته د هغه ځای سردار دالور خان، د  مهال دد

او دلته په لوی   " قبیله وایستله4. تایمنیانو له سبزوارو څخه د "شاملوفراه او سبزوار ئـې نیولي ولتایمنیانو اتل ونیوۀ چې 

صل کې کردان دي خو تر ډیره فارسي سوي ول او شیعه گان ول( قسماً شمیر کې استوگن سول؛ د شاملو قبیله )ظاهراً په ا

د هرات دره کې د خپلې قبیلې خلکو ته ور کډه سول او قسماً ئـې بیرته خپل ټاټوبي فارس ته کډه سول، په پای کې په  

 ول فارس ته الړه.ز کال کې د هرات له محاصرې وروسته د شاملو ټوله قبیله له افغان خاورې ووتله او په بشپړ ډ۱۸۵۷

ز کال وي او داسې بریښي چې نوموړي  ۱۷۲۰داسې ښکاري چې د دالور خان په الس د فراه او سبزوارو د تملک نیټه دې  

دې خپله لمنه ختیځ لور ته او شمال لورته تر هغـۀ ځایه غځولي وي چې نـۀ یوازې د دایزنگي هزاره گانو سیمه بلکه  

 له ولکه کې راوستلي وي. بامیان، کهمرد او سیغان دې په خپ

 
1 - Dumar 
2 - Chaharsad 
3 - Karzul 
4 - the Shamlu tribe 
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واکمنۍ ته د تایمني مشرانو داسې یو ناڅاپه راپورته کیدل په سختۍ سره ممکن ول، ددې خبرې اساسي دلیل د صفوي  

سلطنت هغه پاشلی حالت وو چې دغه مهال د اضمحالل په حال کې وو او همدغـۀ حالت تایمني مشرانو ته فرصت په الس 

بڼې ورڅخه گټه واخلي. د هرات د فارسي والي پر ضد د ابدالیانو پاڅون چې دا والي ئـې له  ورکړ چې په تر ټولې ښې  

ز کال پیښ سو نو دغه حالت باید له مادي اړخه د تایمنیانو په بریالیتوب کې ونډه لوبولي  ۱۷۱۷دې ښار څځه وایست په  

 وي.

نادر    ز کال کې۱۷۳۰نسان سره مخامخ سو. په  خو ډیر وخت ال نـۀ وو تیر سوی چې دالور خان له خپل ځانه بل ستر ا

ژ( هرات محاصره کړ او جنرال جعفر قلي ئـې واستاوۀ چې دالور خان تسلیمۍ ته اړ کړي. ویل سوي چې  –شاه )افشار 

ددوی تر منځ نښته د خرگوش درې په گاونډ کې وسوه، خرگوش دره د تایمنیانو اصلي ټاټوبی وو. جعفرقلي ټینگه ماته 

ډیر تلفات ئـې وگالل او په خپله هم زنداني اسیر سو. خو له دۀ سره ډیر ښـۀ چلند وسو او په زندان کې د لنډې  وخوړله او

کله چې جنرال بیرته نادر شاه ته راغی، بدمرغه جنرال  مودې له تیرولو وروسته له تحایفو او هدایاوو سره خوشې سو.  

دالور خان دې راولي او یا دې خپل مرگ ته تیاری ونیسي.   ړي او کته شدید فرمان ورکړل سو چې یا دې دا فرمان عملي  

پخواني یرغمل نیوونکي سخاوت ته   د جعفر قلي هم په خپلو راغلو گامونو بیرته گامونه کښیښودل او خپل برخه لیک ئـې

جعفر   خان لهدالرو    دونکی دی،یدالور خان له شک پرته پوهـېـدۀ چې ژر یا وروسته سوبمن نادر ته تسلیم   وغورځاوۀ.

قلي سره ومنله چې ځان به تسلیم کړي او جعفر قلی سره مل هرات ته الړ. د دالور خان تسلیمي ومنل سوه او په پای کې  

په بدل کې ئـې د ټولو هغو سیمو د والیت مقام ورکړل سو چې مخکې د    چېارزښتمن خدمات وکړل    ته  نادر شاه  ئـې

تایمني کورنۍ )او د تایمني    ۱۲۰۰۰یل سوي چې نادر د خپلو دودونو پر بنسټ د  دالور خان قوم نیولې وې. له بلې خوا، و

د رعایاوو کورنۍ؟( له خپلو سیمو وایستلې او اصفهان او مازندران ته ئـې کډه کړې. دوی د اکه )آغا( میرزا، د دالور  

څرگندو دالیلو له مخې ئـې ولیږدول سول، دغه اکه میرزا هماغه سړی دی چې د نا    خان د مشر زوی، تر مشرۍ الندې

 هڅه وکړه چې د نادر شاه ژوند پای ته ورسوي. 

کیدلو وروسته اکثریت اخراج سوې تایمني کورنۍ بیرته   وژل ژ( له    -ز کال کې د نادر شاه )افشار۱۷۴۷ویل سوي چې په  

خپلو مینو ته راستنې سوې خو دا هم ویل سوي چې د هغو تایمنیانو نسل چې په فارس کې پاتې سو تر څلورو زرو کورنیو  

 پورې شمیرل سوی دی.

که میرزا سبزوار او فارسي  د دالرو خان له مړینې وروسته د هغه تر مشرتابـۀ الندې سیمه وویشل سوه. ددۀ مشر زوی ا

واخیستله او ښایي فراه ئـې هم اخیستې وي. د فارسي اوسني مشران ددۀ له پښته دي. خسرو خان ددۀ زوی او ځای نیوونکي 

فیالن د ولسوالیو حاکم ئـې وټاکـۀ. بل سند یا السوند  ه  له احمد شاه دراني څخه د "امیر" لقب تر السه کړ او د اوبې او د شا

د مالي مرستو یو سند دی چې تیمور شاه ورته ورکړی دی او په دې سند کې ئـې د تایمنیانو د قوم د مشر په نامـۀ  چې سته  

چې خسرو خان ته دې د سبزوارو د  ا خبره دې له دې احتماله لیرې نـۀ وی  یاد کړی دی." )ِمرک( داسې ښکاري چې د 

اصل کې په مشخص ډول دراني ولسوالۍ وې، خو ډیر ژر   فیالن ورکړل سوي وي چې پهه تالفي په بدل کې اوبې او شا

د تایمنیانو له کنتروله ووتلې. په حقیقت کې له لږ وخت وروسته د فارسي د کورنۍ واکمني په خپله فارسي پورې رالنډه 

 لویدله. او ددوی نفوذ هم متناسباً راټیټ سو او د تایمنیانو د مشرتابـۀ خبره ددویمې څانگې الس ته و او محدوده سوه
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د دالور خان دویم زوی عناب خان د تگاو ایشالن، تولک، شهرک، چغچران او د فیروزکوهیانو د اوسنیو سیمو د نورو  

برخو، دولت یار، چیراس او د دایزنگي د ولسوالیو ځای ناستی سو. احمد شاه دراني عناب خان ته هم په پیښور کې ددۀ د  

. ددۀ ځای ناستو دا فرض کړې وه چې د فارسي د څانگې له زوال یا  کړب ډالۍ خدماتو په بدل کې د " صاحب اختیار" لق

. له عناب خان څخه د کامنجي دوست محـمد خان صاحب اختیار  يدوی د تایمنیانو مخکښ مشران س  به  انحطاط وروسته

ۀ لپاره د تولک، تگاو، ټبر پاتې دی چې د ددۀ )د سن له اړخه( تر ټولو مشر استازی دی، او د دولت یار قومی مشر چې دد

 ایشالن او شهرک اوسنی کشر یا ټیټ رتبه استازی دی.

ژ( روزي بیگ ته بامیان رسیدلی   –زوی )یعنی د دالور خان لمسی    داسې ښکاري چې د ددالور خان د دریم زوی یوۀ

 . سوې دهوي خو له هغـۀ وروسته نوموړ ورک سو. په دې سیمې کې د تایمنیانو اوالده په تاجیکانو کې شمیرل 

غورات شاه کامران ته    عناب خان،چې د دالور خان یو اکا یا ترۀ وو ورسید. ویل سوي چې  ته  غورات شاه کامران سلطان  

پرته له هغې غورات سقوط کاوۀ. د شاه کامران له اوالدو څخه، امبیا خان اوسمهال د تایمنیانو    په ونډه کې ډالۍ کړی دی

 تر ټولو ډیر مهم مشر دی.

 ضمیمه شجرې د تایمني د بیالبیلو مشرانو د اوالدونو او له یو بل سره د هغوی د اړیکو ښودنه کوي. 

   :تدارکات

ي ترالسه کـېـدای سي. د بیالبیلو ولسوالیو د محصول مازاد په اټکلي ډول  د تایمني له سیمې څخه ډیر لږ د اړتیا وړ توک

دراني کوچیان له دوی څخه اخلي، دراني کوچیان دغو سیمو ته د  خو د محصول دغه ټول مازاد  .  یدی  الندې ویل سو

 کبله به نامطلوبه وي دوبي په میاشتو کې له خپلو رمو سره راځي. دا به په سختۍ امکان ولري او د سیاسي ملحوظاتو له  

یا مخه ونیول سي، دوی د مالڅر کافي ځمکو ته وړیا    ددغو رمو د څښتنانودغو سیمو ته    چې د کلني راتگ محدوده 

 السرسی لري او ددوی مخنیوی عمالً یوه اړتیا ده.  

ووربشې فوق  . دا غالت دواړه غنم اکلنی حاصل لري  مونډه(   ۵۰۰۰د غنمو او وربشو پینـځـۀ سوه خرواره )  :فارسي

العاده اعلی دي. دلته بې شمیره د اوبو ژرندې سته. د غوا د شیدو غوړي پریمانه دي. ددې ولسوالۍ موجوده د اړتیا وړ  

 توکي د هغو سرتیرو لپاره زیرمه یا ریزف سوي دي چې د هرات او کابل ترمنځ تیریږي.

 کیږي خو د پسونو ډیره ستره شمیره لري.  ـۀهڼه ن. دلته ډیره کرحاصل لريخرواره  ۵۰۰دواړه  :تولک او تگاو ایشالن

ښایسته ډیره کرنیزه ځمکه او د میوو   لري. دلته د ولسوالۍ د لویوالي په پام کې لرلو سرهحاصل دوه سوه خرواره  :سخر

 ډیر بڼونه سته.

 لري.   حاصل دوه سوه خرواره :او سیاه چوب کُجرباش

. د دفعه دار صاحبداد خان  حاصل لري  ه نـۀ پام کې نیولو سره(. زر خرواره) د سخر، کجر باش او سیاه چوب پ  غورات

دوه وو لیوا گانو لپاره د یوې اونۍ   د معلوماتو پر بنسټ په تیورې کې د سپارۀ ځواک د یوۀ کنډک او )د بومي سرتیرو( د

 مونډه( کیږي.  ۱۵۰۰خرواره ) ۱۵۰شمیره  اړتیا وړ توکي له تیورې څخه راټولیدالی سي. ددې د

  ل سود جنس پر ځای د مالیاتو راټول ددې المل  په نقده توگه  ویل سوي دي چې   سته چې  ـۀپه دې کې ددلیل په لرلو شک ن

په دې توگه د اړتیا وړ توکو د قابل وصول اوسیدلو    اوچې خلک خپل مازاد محصول هر څومره ژر چې کیږي خرڅ کړي  

 نې د اقناع لپاره الزمې پیسې په الس کې ولري.ـړاندې د حکومت د غوښتد ویلو پر و
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   :ِمرک د اړتیا وړ توکو یا تدارکاتو د سکالو یا موضوع په هکله الندینۍ کتنې لري 

په شمیر کې سرتیري د تایمني د غرونو له منځه پرته له دې چې د استوگنو وگړو اړتیاوې په    ۳۰۰۰تر    ۲۰۰۰د    که  "

د  له جوالی تر اکتوبر پورې په والړو حاصالتو کې    دویي،  وکړي په دې سیمې کې مارش او امرار معاش  پام کې ولر

چې خلک ئـې  د فصل په پای کې د بهوسې او وچو وښو درمندونه چېمومي پاره په کافي اندازه خوراک توکي  څارویو ل

چې یوه څرگنده    کیږيد درو وگړي اړ    يواو په دې حال کې هرې درې کې چې استوگنې سیمې    ولري  السرسی به  ټولوي

هم غله او هم د څارویو خوراک توکي تر هغـۀ مهاله د ترالسه    .هدواړکاندي.  برابره    ورته  شمیره غله ان که لږ هم وي

سوي وي، خو د د رو له ورڅـېـرمه  کیدلو وړ نـۀ دي چې مخکې له مخکې د هرې درې په مرکزي ټکي کې را ټول کړل 

استوگن سیمو څخه چې د تنگیو او د درو په اوږدو کې خال خال او تیت پراتـۀ دي په مختلفو اندازو هم تر السه   -گاونډ  

تایمني کورنۍ استوگنه لري؛ ددوی کورونه   ۱۵۰یوه بڼه د بغارستان دره ده چې دلته نیږدې    ېکیدای سي. ددغه ډول ستونز

لو د لس مایلو په واټن په یوې کرښې کې خوارۀ وارۀ پراتـۀ دي او سره له دې چې ددوی کرهڼه تقریباً په همدغـۀ  په ډلو ډ

نـۀ وله بل لوري که دغـۀ ځواک    واټڼ دوام لري ددوی د کرهنې د سیمو اوسط په ندرت یوۀ یا دوه هکتاره پټي ته رسیږي.

و دا  ند داوطلبانه خرڅالو له الرې تر السه کړي    تدارکات  چې خپل  پاتې خو دا هڅه کويچې دې سیمې کې    غواړي

تایمنیان په خپله اړتیا لري  بهوسې او وچو وښو ته  احتمال سته چې دوی به یو ډیر لږ اندازه تدارکات تر السه کړي ځکه  

او څاروي    ويچې د اوږدۀ ژمي په میاشتو کې خپل کورني څاروي ماړۀ کړي، ځکه په ژمي کې دا سیمه واورو بنده کړې  

ي نو په داسې حالت کې دوی حاضر نـۀ دي چې حتی د علوفې لږ برخه هم له السه ورکړي.  وئـې په غوجلونو کې خوندي  

جنس په جنس  بنجاره گانو باندې  په    لپاره خپل مازاده غالت مالگې او د ژوندانـۀ د نورو اړتیاوو د شیانو  د  دوی د کالیو،  

سیمو کې نـۀ تولیدیږي؛ خو په هرې منفردې درې کې د موجوده غنمو او وربشو مقدار کوي، ځکه دغه شیان په دې  مبادله  

عمالً ډیر لږ او ناڅیزه دی. د تایمني په سیمه کې وزې، پسونه او کورني څاروي پریمانه دي او که سرتیرو ته غوښه 

نست ده؛ ماته وویل سول چې د    دلته سیمه ییزه سوداگري په  د غوښې موندل دلته کومه ستونزه نـۀ لري.نو  ورکړل سي  

تایمني په ټوله لویه سیمه کې ان یوه هټۍ هم نـۀ سته او که سرتیرو او یا مسافرو ته غوښه برابره کړئ هیڅ ډول ستونزه  

)انگلیسي(    ۳۰۰۰په کې نـۀ سته. خو دا باید زیاته کړم چې ماته د فارسي د سیمې مشر وویل دۀ ته فرمان راغلی چې  

له فارسي او چاد روډ څخه تر غورات پورې د سرتیرو د مصرف لپاره چې توقع ده له کابله راورسیږي مونډه غالت دې  

چمتو کړي. له همدې کبله ده چې که د اړتیا وړ توکو لپاره مخکې له مخکې مرتبات ونیول سي نو له دغو غرونو څخه تر  

مونډو څومره اندازه ئـې   ۳۰۰۰ددغو کړو چې  سو کوالی مشخصه ـۀیوې اندازې پورې تدارکات تر السه کـېـدی سي؛ ن

 او  هغه غالت دي چې په دې ولسوالۍ کې د دولت عاید یا مالیه گڼل سوې )او معموالت په نقد پیسو ورکړل سوې ده(،

کومه اندازه ئـې خلکو د خپلو غالتو له زیرمو څخه پلورلې او په روان کې ورڅخه عایده حاصل تر السه سوی دی. او  

خوا دا څرگنده ده چې له تایمنیانو څخه د غالتو  څومره ئـې خان د خپلو خصوصي غالتو له حاصل څخه مرسته کړې ده.

لري چې پر سیمه ییزو مشرانو او ملکان راوړل کیږي او یا په وړاندیز    او علوفې د اخیستلو اندازه په هغـۀ فشار پورې اړه

ژ( پورې اړه   -سویو بیعو پورې اړه لري خو د دومې خبرې په پرتلې تر ډیره په لومړۍ ویل سوې خبرې )یعنی فشار

 لري خاصتاً د علوفې په هکله خو د لږ د غلې په هکله.  
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ارسي کې سته؛ )له بلې خوا صاحبداد خان راپور ورکوي چې د نیزگان ظهوریان تایمنیان اوښان نـۀ لري خو څو اوښان په ف

اوښان لري؛ همدا شان د کشک روډ په ولسوالۍ کې تیموریان او طاهریان اوښان لري(، خو ددوی د کورنیو څارویو  

دوی په عام ډول    دي.شمیر له شماره وتلی دی. او اکثراً تیارۀ تور رنگه نسل دي چې پیاوړي دي، فعال دي او سرسخته  

له سیمې سره ، دا څاروي  کیږي    اخیستل  هم د بار وړلو لپاره کار  و څخهاو غوایان  وبار وړونکي څاروي دي، له غواگان

همدا شان   تر اوښانو پر سختو او بدو الرو ښـۀ تلالی سي. حتیتر خرونو ال ډیر بار وړالی سي او  ان ښه تطابق لري او

د نسل آسونه لري او د هزاره گانو د آسانو په شان شهرت لري، دا شهرت په غرونو کې ددوی    تایمنیان د کوچنیو آسونو

د زیرکۍ او په ځانگړې توگه په ستوغو شیوه ډډو کې په کښته او پورته کیدلو کې ددوی د په تراټ تللو له کبله دی. ِمرک  

کورني څاروي په غرونو کې او په    هم  م آسونه او" هر شتمن تایمنی یوه اسپه لري. کله چې اړتیا ورته نـۀ وي ه  :لیکي

پټیو کې په دوبي کې ) د محصوالتو له ریبلو وروسته( څري او په ژمیو کې ورته په غوجولونو کې خوراک توکي ورکول  

عـۀ  دا آسونه پر ځان ډیر مطمـئـن او ډاډمن دي او په ټوله کې تر هغو آسونو ډیر ښـۀ دي چې د جمشیدیانو او د قلکـېـږي. 

تایمنیان په عام ډول آس    د ښـۀ نسل،  د تالک فیض محمـد خان  نو د هزاره گانو په منځ کې دي. یو شمیر اسپې لري. 

  – روزونکي دي، د آس بچیان په هرات، کندهار او نورو ځایونو کې پلورل کیږي. یو روایت وایي چې نادر شاه )افشار  

نو د فیض محـمد خان د اسپو ظاهر هماغه عربي   که دا رښتیا وي ژ( په غور کې یو شمیر عربي تخمي آسونه پریښودل؛

ظاهر دی." صاحبداد خان وایي، د دې سیمې په سویل ختیځ کې، د سنای او خواجه ماروف خلک هم یو شمیر ښې اسپې 

 لري.  

ن چې د تایمنیانو  تایمنیان معموالً لږ پسونه لري ځکه چې ددوی ژمنۍ پووندې ډیرې محدودې دي؛ له بلې خوا دراني کوچیا

سیمې ته ډیر راځي د پسونو غټ شمیر لري. هماغسې چې مخکې مو وویل دوی هم د پشت روډ او هم د سبزوار له  

ولسوالۍ څخه دغو سیمو ته راځي. ددوبي په میاشتو کې دا ټوله سیمه د پسونو په رمو ډکه سي او دا د همدغو خلکو رمې 

ځای د اوښانو پادې هم راولي. درانیان له تایمنیانو سره په عام ډول ډیر ښـۀ چلند دوی د خپلو پسونو له رمو سره یو    ؛دي  

او راشه درشه لري، سره له دې چې د دواړو تر منځ د صمیمت کوم احساس نـۀ لیدل کیږي خو په خپله تایمنیان وایي چې 

پرته هغه کسان له دوی    کړي.   د پشت روډ د خلکو پر وړاندې شکایت کولو ته اړ  دې  دوی  چې  دوی داسې څه نـۀ لري

چې د سبزوارو له لوري راځي لږ و ډیر له تایمنیانو سره دښمني لري او تایمنیان وایی چې دوی نـۀ اصالح کیدونکي غلـۀ  

 دي. 

خو په دې کې شک نـۀ سته چې د نن ورځې تایمنیان دومره ډیر جنگیالي نـۀ دي. دوی د وینې دښمنې نـۀ لري، او ډیر لږ  

پیښیږې چې خپلو منځو کې دې جنگ وکړي. ددوی دا کار د ستاینې او درناوي وړ دی خو هیڅکله په دې معنی نـۀ ده 

د په یاد ولرو چې دوی د هرات د والیت په اوسنیو جگړو کې  چې دوی دې غیرتي او زړور خلک نـۀ وي؛ خو دا هم بای

، هر هغه کار ئـې چې له السه  هیڅ ډول برجسته ونډه نـۀ ده لوبولې او نـۀ د فیروز کوهیانو پر وړاندې مقاومت کوالی سي

ایمنیانو څخه خپلو  راغلی دی د سبزوار د افغانانو )پښتنو( په هکله ئـې کړی دی. )فیروزکوهیانو نـۀ یوازې چخچران له ت

منگولو ته راوست بلکه ددوی یرغلونه ددې المل سول چې ددې سیمې د شمال ختیځ ډیرۍ برخه له سکنې او وگړو تشه  

د فارسي وگړي په خپلې زړورتیا او د آس په سپرلۍ کې شهرت لري او دا ددوی د سیمې له براال او څرگند موقعیت    سي.(

   :د زور دفاع ته اړ ایستلي دي. ِمرک لیکي ئـې وړاندې له کبله ده چې د زور پر 
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" یرغالونه او غلچکي یو ناڅاپي بریدونه د تیرو مهالونو خبره ده، او د تایمنیانو وحشیانه تعقیب چې فرییر ئـې یادونه  

ه الس اخیستی دا چې تایمنیانو له ډیرو پخوا وختونو ورڅخ  کوي یا د هغـۀ د خبر لوڅو مخبرانو د ذهن مولود دی او یا

دو شاخه قنداق   چې دي    ک وو. د تایمنیانو وسلې تورې او توپک دي؛ ددوی توپکونه یا فتیله یې دي یا ابتدایي چقمقي توپ

تنه    ئـې کوم مشر یو یا دوه  ي. ضربتي توپک په ندرت لیدل کیږي چې یوازې کیږلري چې د هدف د ویشتلو لپاره ټینگ  

پُـر د    –یا دهن پُر توپک نـۀ لري؛ څو د گوتو په شمار تایمنیان لرغوني دهن    ولري هیڅ څوک جاغر لرونکی  درې تنه

آس سپارۀ تومانچې لري، د افغانانو اوږدې درندې چړې دلته نـۀ کارول کـېـږي خو هر نارینه دلته له ځان سره یو چاړه  

 د خپل مال په دستمال کې د عادي چارو لپاره گرځوي." 

)الندیني معلومات د ِمرک د راپور له مخې ټکی په ټکي اخیستل سوي دي. لږ نا   :حصائـیېد تایمني مشرانو شرحه او ا

ز کال د استخباراتي ډلې له خوا راټول سوي ول او له مجموعي ارقامو سره نسبتاً ښـۀ سمون ۱۸۸۵بشپړ معلومات په  

شمیر احصائـیوي معلومات له هغـۀ خوري څرگنده ده چې جزئـي اختالفات به په کې وي. دفعه دار صاحبداد خان هم یو  

ز کال د مارچ او اپریل په میاشت کې سیمې ته سفر کړی وو. ددۀ مجموعي  ۱۸۸۸راپور سره ضمیمه کړي چې نوموړي د  

ارقام د ِمرک تر ارقامو ډیر لوړ دي او هغـه څـۀ چې صاحبداد خان له نورو سرچینو ترالسه کړې دي باید له مبالغو ډک  

 ر ټولو غوره دا ده چې د ِمرک راپور هماغسې چې ویل سوی کټ مټ دلته راواخلو.(وي. له دې کبله ت

اړوند دقیق وي لکه د    په  " ددې خبرې تضمین ناشونی دی چې الندیني معلومات دې د تایمني د هرې خان نشینې سیمې

  و دا شان د غیر تایمني وگړمالیاتو ارزونه، په هرې سیمې کې د تایمنیانو کومې قبیلې استوگنې دي، ددوی شمیر او هم

تر هغـۀ مهال چې دقیقه څیړنه او سرشمیرنه    او ددوی د ملکانو نومونه.  شمیر هغه هم که ددوی په منځ کې موجود وي،

نـۀ وي سوي داسې معلومات باید تر یوې کچې شکمن معلومات وگڼل سي، خو ورسره یو شمیر هڅې سوې چې دغه 

   :معلومات وازمایي

  سیدئـې    حاکم  چې راستون سو اوسنیییت  ) ډگروال    .سلطان محـمد خان  :. قومي مشر او حاکماد روډفارسي او چ  –  ۱

آس سپارۀ ولري؛ دلته د تایمني د قوم   ۱۲۰۰غیرانه؛ ښایي    ۲۰۰۰۰ارزول سوي مالیات    رحمن، غوري( وو؛ د ولسوالۍ

  :الندینۍ قبیلې استوگنې دي "

 

 ملکقومي مشر یا  د کورنیو شمیر  قبیله 

 ارباب عبدالحکیم Kausi ۲۰۰ کاوسي

 عبدالرحیم  ۳۰۰ زل یاران 

 مال شاه عمر  ۱۱۰ درزي 

 ارباب صیفور، مال مجید ۲۰۰ زی دوست

 سید ارباب امین، مال  ۴۰۰ سرجاني

 ارباب یعقوب  ۲۰۰ علمداري 

 دل آسا، ارباب وحید، مال عبدهللا Kujai, Baluch ۱۲۰ کوجای، بلوڅ 

میرزاده، دمارده )ښایي ده مرده وي 

 ژ( –
 مال عبدالرحیم مال عطاء، ۱۱۰

)د قومي مشر نوکران او  :عمله

 ( مالزمین
 سلطان مـحمد خان :قومي مشر ۲۳۰

  ۱۸۷۰  ټولټال
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  عظ وي.وادلته د مال معنی هغه څوک ده چې لیکل او لوستل کوالی سي، حتمي نـۀ ده چې دی په رښتیا مال او یا 

 پسونه او ډیر لږ اوښان لري.  ۱۲۰۰۰خلک   یۍویل سوي چې ددې خان نشین
 

او دا ولسوالي د    وو  ز کال کې تایمني له خان نشینۍ څخه محرومه۱۸۸۲په    فیض محـمد خان،  : قومي مشر  :تولک  –  ۲

تنو آس سپاره ولري؛ وگړي   ۷۰۰تر    ۶۰۰غیرانه؛ کیدای سي له    ۲۰۰۰۰  : هرات له پلوه اداره کـېـدله؛ ارزول سوې مالیه

 ئـې یوازې تایمنیان دي. 

 قومي مشر یا ملک د کورنیو شمیر  قبیله 

 مال رسول، موسی    ۳۰۰ زی افغان

 میر عطاء، مال دولت  ۲۸۰ گذر هزاره

 پردل، مال جهان ۳۲۰ ژ(  –ه وي ددامرده )ښایي ده مر

 مال حکیم، مال احمد کاریز  ۲۹۰ پهلوان

)د قومي مشر نوکران او  :عمله

 ( مالزمین
 فیض مـحمد خان :قومي مشر ۱۵۰

  ۱۳۴۰  ټولټال
 

  ۹۰۰۰نشینۍ خلک تقریباً  قاضي باتور دی. ددې خان    قاضي د قبیلې یو شمیر کورنۍ؛ د قاضي د قبیلي مشر همدا شان د

 پسونه لري.

  ؛ز کال کې د حاکم له دندې څخه لیرې کړل سو۱۸۸۲صادق خان په قوم تایمني دی او په   :قومي مشر  :تگاو ایشالن  –  ۴

آس سپارۀ چمتو کړي؛    ۵۰۰غیرانه؛ کیدای سي    ۲۰۰۰۰؛ ارزول سوې مالیه  ياوس د هرات له پلوه اداره کیږ  يدا ولسوال

 یوازې تایمنیان دي.وگړي ئـې 

 قومي مشر یا ملک د کورنیو شمیر  قبیله 

 مال یونس  ۱۸۰ پهلوان 

 ارباب شیردل ۱۵۰ لوخي

 ؟ ۶۰ راوتي

 ارباب سکندر مجید ۳۰۰ خالقي، کوجای

 ارباب گلداد ۸۰ کاوسي

 ارباب مصطفی  ۱۲۰ بلوڅ 

)د قومي مشر نوکران او  :عمله

 مالزمین( 
 محمـد صادق :قومي مشر ۶۰

  ۹۵۰  ټولټال
 

 پسونه لري.  ۷۰۰۰ددې ځای وگړي 

مشر او حاکم اکه رحمدل په قوم تایمنی )کله چې ډگروال ییت راستون سو دې ځای مشر په قوم الکوزی   :شهرک  –  ۴

آس سپارۀ برابر کړي، وگړي ئـې عمدتاً تایمنیان    ۱۵۰۰غیرنه؛ کیدای سي    ۲۵۰۰۰ل سوې مالیه  وعلي خان وو؛ ارز

 .دي

  "  وگړو او نورو په هکله معلومات راټول کړي ول، دغه معلومات له    ز کال د جوالی په میاشت کې د شهرک د ولسوالۍ د۱۸۸۵میتلند د

 ." پورتینو ورکړل سویو معلومات څخه د پام وړ توپیر لري نو له دې کبله مو د ِمرک له راپور څخه له نورو معلوماتو سره یو ځای واخیستل
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 قومي مشر یا ملک د کورنیو شمیر  قبیله 

 عزیزهللا مال  ۳۰۰ تایمني پهلوان

 ارباب شاه مراد ۵۰۰ کوچک 

 مال عالم ۲۰۰ پهلوان

 سید مال  ۱۰۰ شنگاني 

 ۴۰۰ چشتي
مال عصا؟ )ښایي مال عیسی 

 وي(
Mulla Asa 

 غنیمت  ۱۰۰ بیلوچک 

 کل اختیار ۲۰۰ غیبي

)د قومي مشر نوکران او  :عمله

 مالزمین( 
 ؟قومي مشر  ۶۰

  ۱۹۰۰  ټولټال
 

   :د مقایسې لپاره ورکړل سوی دی، د پورتنیو معلوماتو په هکله لنډیز 

 مال عالم  ،ژ(  –کتخدا )کد خدا کورنۍ؛  ۲۱۰ :پهلوان – ۱

اسپیزاو، جاوره،    ددې ځای خلک ځانونه اصیل تایمنیان بولي؛ دوی پینځه خیلونه لري چې مراکز ئـې یو په بل پسې دا دي: 

 سرم الن، تنگي آزاو او اوشان. 

 ددوی ټولو مشر مال عالم دی.

 ژ(  –ژ( مال عصا )مال عیسي  –کتخدا )کد خدا  :کورنۍ ۳۰۰ :چشتي – ۲

اوالده دي، دوی ځانونه په کرزل کې مستقر کړل،   چشتیان وایي چې دوی د غور د یوۀ لرغوني اوسیدونکي )ظهوري؟(

ت ده. کله چې خواجگان دلته راغلل دوی په تدریج سره د شهرک ولسوالۍ ته کډه سول؛ او له کرزل معاصر خواجه چش

خیلونه لري چې مرکزونه ئـې    ۸هغـۀ مهاله چې کرزل په خواجه چشت بدل سو دوی د چشتیانو په نامـۀ یاد سول. دوی  

اوستاوه او لچ   اوپینجي، شیورگ، جام  دهاِن لشوه او کوته، دهران او دهاِن خون بسته، نوس  :په الندې ځایونو کې دي

 حصارک.

وروستني یاد سوي ځایونه د هریروډ په تنگیو کې دي چې هم له کامینجي کښته او هم پورته دي. په خواجه چشت کې ال  

 تراوسه څو کورنۍ سته.  

 کورنۍ؛ کدخدا، شاه مراد. ۳۲۱ :عیني – ۳

 ۸" قبچاق" په نامـۀ یادوي. دوی د وزبیک له پښته دي او  هماغه خیل وي چې ِمرک ئـې د  دې  داسي ښکاري چې عیني  

زی   –(  ۴کې؛ )  بلوچک په میناره  -(  ۳سنجلي په گردان توپ کې، )  –(  ۲خالقدادي په ریزگاه کې؛ )  –(  ۱)  :خیلونه لري

گاوي ( سرت۷زی افغان په خواج کې، سواره تگاو او په شهرک کې؛ )  (۶( زی ایشک په کاریز تگاو کې؛ )۵شاوگان او )

د شاه مراد  ( خواجگان په خواجگان کې. وروستی یاد سوی خیل په ټولو کې غښتلی دی او۸په کولر او چشمه باغ کې؛ )

 د ټولې قبیلې مشر دی.  تر مشرۍ الندې خیل دی، نوموړی

او    کورنۍ جوړوي او ویل سوي چې ټول هغه کسان په کې شاملیږي چې ځمکه لري  ۸۳۱پورته یاد سوي خیلونه ټولټال  

 مالیه ورکوي.  
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چې دوی ټول یا د خان )دوست محـمد خان کامینجي( خپلوان یا  کورنۍ دي ۷۰یا  ۶۰د گوک او کامینجي استوگن وگړي 

مالزمین دي، او هیڅ شی نـۀ ورکوي. اکه رحیم دل او کورنۍ ئـې چې په گوک کې ژوند کوي هم په همدې ډله کې شامل 

کوچني مالداران سته چې له خپلو رمو سره له یوې ولسوالۍ بلې ته په تگ راتگ کې دی. همدا شان یو شمیر نور ساده او  

 کورنۍ دی.   ۲۰۰څخه هم مالیه نـۀ اخیستل کـېـږي. ددوی شمیر په اوسط ډول  یدي. له دو

کورنۍ دی خو دا شمیر په یقین سره چې ډیره ټیټه    ۱۱۰۰ددې خبرې پر بنسټ د شهرک د ولسوالۍ د وگړو شمیر یوازې  

 شمیره ویل سوې ده.

نو د غوراتو  ز کال کې راستون سو  ۱۸۹۴سردار امبیا خان په قوم تایمني؛ )کله چې ډگروال ییت په    مشر او حاکم.  :غورات

  ۱۷۰۰غیرانه نقد او    ۱۲۰۰۰۰د زیارتگاه استوگن په قوم بارکزی د یار علم خان زوی وو.( ارزول سوې ماله  حاکم  

تایمني، تاجیک او ظهوری؛ همدا   :ارۀ برابر کاندې؛ وگړي ئـې له قومي اړخه گډ ديسپ  ۶۰۰۰خرواره غالت؛ کیدای سي  

 شان یو شمیر مغول هم سته.  

   :عالقه دارۍ

 قومي مشر یا ملک د کورنیو شمیر  د قوم یا قبیلې نوم  شمیر

ف
ال

 

 تایمني  :سنگان او یمان
 په خپله قومي مشر ۸۰ مالزمین  :عمله

ک   عبدالغفار، محمـد عظیم، محمـد خاصه  ۲۷۰ کــُـر 

 اسمعیل  ۴۶ فیروزي

 ان تایمنیان نـۀ دي( سیدخلیفه عبدالعظیم )څرگنده ده چې  ۷۰ ان سید

 دالور ۲۴ کوکاني

 نائـب رستم، میر علم، مال رسول  ۱۹۰ سنجاني 

 میر احمد، مال عزیز ۱۳۰ کرسیه

 مهدي، مال یوسف  ۱۸۶ جعفري

 ؟ ۴۴ زبردست 

 مال خدا داد  ۵۴ تاشي 

 (ژ« سره تړلي –شیرعلیخان ) له افغانانو »پښتنو  ۱۰۰ علیزي

 تایمني  :چهار دره

 مصطفی  ۱۶۰ کرسیه ب

 دالور ۶۰ سرجاني 

 پُش پاره تایمني 

 ارباب مبین  ۴۰۰ خسروي پ

 قاضي عبدالرحمن ۶۰ قاضي خیل 

 تایمني  :سیني یا ثاني

 مال رسول ۱۲۰ سیني  ت

 مشکانغوري 

 آغا یار محـمد ۴۰۰ تاجیک  ث

 تایمني  :تیوره –غوری 

 ج
 میرزا ۶۰ زی نو روز 

 په خپله قومي مشر ۱۰۰ عمله )مالزمین( 

  : نیلي او زرني

 څ
 ۷۰۰ مغوالن 

محمـد امین خان، عبدالکریم، مال حبیب )همدا شان 

ن او چگامن کې(  په قیصار، اولیا یزداو 

 مصطفی ۱۰۰ تایمني کاوسي 

 الروند 

 ارباب میرزا  ۲۰۰ تاجیک  ح
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 پرجمن

 ارباب عبیدهللا   ۴۰۰ تاجیک  خ

 نیزگان او آزا و

 شمس الدین خان  ۱۰۰۰ ظهوریان  ځ

 پسک 

 نائـب محـمد   ۶۰۰ تاجیکان  د

 سخر

 ۵۰۰ تاجیکان  ذ
بوبکر خان د امبیا خان ورور حاکم ارباب یوسف، )

 (  دی

 پنجِده او آخیري 

 اکرم آزاد  ۳۰۰ تاجیکان  ر

 انا  ،یا ،اونه

 قاضي عثمان  ۱۰۰ خواجه ها  ز

 یخان، فراه روډ، سور او ِده تاهي

 ژ

 تایمني

 نائـب خدا داد  ۵۰۰ بایان

 سربلند، محـمد بیگ  ۱۰۰ ترسان

 حبیب هللا  ۱۰۰ کرسیه

 ارباب قاسم ۸۰ کوکاني 
 درویش سیف هللا، بیگ  ۲۰۰ پهلوان په یگین کې
 مبین  ۲۰۰ خسروي په نورک کې

 پسار

 ؟ ۲۰۰ خواجه ها او میر زاده ط

 کجر باش 

 شهسوار بیگ  ۲۰۰ اکه جاني تایمني ظ

 سیاه چوب

 ی
کیبي، زی مبین، پره،  

 میرزا
 ؟ ۱۵۰

  ۸۱۸۴ د غورات ټولټال

 
  ۱۸۸۵څلورمه شجره( په  :)وگورېد معلوماتو د راټولوونکي د خبرو پر بنسټ د ابو بکر زوی دین محـمد 

 ز کلونو کې د سخر حاکم وو. ۱۸۸۷ –

 

ز کال کې د سیاه چوب حاکم اکه اسمعیل وو او ورور ئـې اکه  ۱۸۸۵ِمرک سیاه چوب حذف کړی وو. په 

ابراهیم د کجرباش حاکم وو. دا دواړه د عبدالحمید خان زامن دي چې له دې کبله د دولت یار د قومي مشر  

دریمه شجره( دا باید په پام کې ولرو چې د سیاه چوب سیمه ییز   :محـمد خان د اکا زامن کیږي )وگورئ

 سي چو دی.  :تلفظ
 

   :د ِمرک د معلوماتو پر بنسټ ددې سیمې نژادي تناسب په الندې ډول دی

 

 ولسوالۍ 
د کورنیو  

 شمیر
 وگړي 

 ۱۸۸۵په 

کال کې  

مشران او  

 ملکان 

 مالیات 
د پسونو  

 شمیر

د آس سپرو 

 شمیر
 په غیران

 تایمنیان  ۱۸۷۰ فارسي او چاد 

سلطان محمـد  

خان، مشر 

 اوحاکم

۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰ 
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 هماغه  ۱۳۴۰ تالوک 

فیض محـمد خان  

مشر او قاضي  

 باتور

۲۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۶۰۰ 

 هماغه  ۹۵۰ تگاو ایشالن 
محمـد صدیق  

 خان مشر
۲۰۰۰۰ ۷۰۰۰ ۵۰۰ 

 ۱۹۰۰ شهرک
تقریباً ټول  عمالً 

 تایمنیان دي 

اکه رحم دل،  

 مشر
۲۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۱۵۰۰ 

د شمالي  

 ولسوالیو ټولټال 
۶۰۶۰   ۸۵۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۶۸۰۰ 

 ۸۲۱۰ غورات
تایمني، تاجیک،  

 ظهوري او نور

امبیا خان مشر 

 او حاکم

غیرانه  ۱۲۰۰۰

  ۱۷۰۰او 

 خرواره غالت 

 ۶۰۰۰ ؟

د تایمني د  

ټولې سیمې  

 ټولټال 

۱۴۳۰۰ 
دریمه دوه پر 

 تایمنیان 
 

۲۰۵۰۰۰  

غیرانه او 

۱۷۰۰  

 خرواره غالت 

 ۱۲۸۰۰ ؟

 
دې سیمې کې سفر کاوۀ سلطان محـمد خان د قوم له مشرۍ څخه  ې پهک ز کال۱۸۸۸کله چې دفعه دار صاحبداد خان په 

 ژ( وو چې امین هللا خان نومیدۀ. –عزل سوی وو او حاکم ئـې یو افغان )پښـتون 

  ز کال کې ددغو ولسوالیو مسؤول یو افغان )پښـتون( د عطاء هللا په نامـۀ وو. ۱۸۸۸په 
 

 ۶۰۶۰ شمالي ولسوالۍ عمالً ټول تایمنیان دي 

  غورات په الندې ډول 

 ۳۷۷۰ تایمنیان :شمالي او ختیځ

 ۲۴۰۰ تاجیکان 

 ۱۰۰۰ ظهوریان )د نیزگان او ازاو(

 ۷۰۰ مغول )د نیلي او زرني(

 ۳۷۰ ان او خواجه گانسید

 ۱۴۳۰۰ ټولټال 
 

له دې کبله په ټولو    نو  څه پورته دی  لږ   کورنۍ او له هغـۀ  ۱۲۰۰۰سیمې د وگړو شمیر    عموماً ویل سوي چې د تایمني د

کورنیو لږ   ۱۰۰۰۰احتماالتو پورته ورکړل سوي ارقام نسبتاً سم دي. هغه خلک چې ځانونه تایمنیان یادوي لږ تر لږه له 

 کورنۍ دي.  ۲۰۰۰په عام ډول  ې د تایمن حقیقي اعقاب ديچنـۀ دي او ددې له منځه د خان خیلو د میر څانگه 

دا باید په پام کې ولرو چې که د تایمني د سیمې شمالي ولسوالۍ ټولې تایمني وگړي دي د غورات تر نیمایي ډیر وگړي بیا  

 تاجیکان، ظهوریان او مغول دي چې دوی د امبیا خان د سیمې د استوگنو وگړو غټه شمیره جوړوي. 

علومات یوازې په دائـم استوگنو وگړو پورې اړه لري. د دوبي د میاشتو په لړ کې د تایمني دا باید په یاد ولرو چې پورتني م

د سیمې د وگړو شمیر له پشِت رود او سبزوارو څخه د درانیانو د سیل ډوله راتگ له کبله دوه چنده کـېـږي. د سیل په ډول 

یل سوي چې دوی ال کال پر کال ډیریږي او  کورنیو لوړ ویل سوی او دا هم و  ۲۰۰۰۰شمیر تر    ددغو راتلونکو وگړو

ددوی ډیری ال وړاندې شمال خوا د فیروزکوهیانو او د بادغیس پووندو ته ځي او یو شمیر خو ئـې ال بنِد تورکستان کې د  

 میمنې چول ته ځي. 

 نوربیا 

   :دولت یار

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