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 لودویک آدمک
 

   :دولت یار

  :سیمه

حذف سوې ده ځکه چې تقریباً جال سوې ده او   د دولت یار ولسوالي له پورتنیو معلوماتو څخه  اوس د تایمني له سیمې 
چې سره له دې چې د تایمني مشر تر قیادت الندې ده فیروزکوهیان اوسیږي. هم په دې دلیل     دلته اکثراً 

تأریخ اوسنی   :د تایمنیانو 

سوی دی.()د    تایمنیانو اوسنی تأریخ د ِمرک د راپور له مخې اخسیتل 
شاه )بابا ع   احمد  دا تأریخ مو د دراني  وړاندې کړل.  مو مخکې  پخواني تأریخ په هکله معلومات  ژ(   –د تایمنیانو د 

د درې تایمني قوم  سوه، د  مړینې وروسته وویشل  ددۀ له  سیمه  د دالور خان  چې  راورساوۀ کله  وو قومي    تر مهاله 

یورې د مشرانو  ، د کامنجي )یا د شهرک( د مشر، د فارسي او تهوس مشرانو تر مشرتابـۀ الندې په درېو برخو وویشل 
وکړ.  تر مشرتابـۀ الندې؛   اوس نیږدې وختونو پورې دوام  ویش تر همدا  سالطینو د س تایمنیانو دغـۀ  طنتونو  لد دراني 

ته مالیه نـۀ ورکوله خو د پادشاه حضور ته د حاضریدلو پر مهال »پیشکش«    پر مهال حکومتونو  د تایمني مشرانو 
له   د اړتیا پر مهال دې  چې  هیله کیدله  که برابر کړي.    هآسونپورې    ۳۰۰۰تر    ۲۰۰۰وړاندې کاوۀ او له دوی څخه 

ځمکو   ول خو دوی ته د هرات په دره کې د همداسې  اداره څه هم دوی د هرات او سبزوارو د والیت له مقامه محروم 
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ډول پخالینه وسوه  ډول د تایمنیانو یرغلونو او تاړاکونو ته معروضه وه او په دې  سپارل سوې وه، دا دره په عجیب 
او جاگیرونه عطیه سول.په پای کې    چې  ورته شاهي ځمکې، 

وضعیت په  خان پر ضد۱۸۴۲دغـۀ  مد  وکړ. تایمنیانو د وزیر یار مـح کال کې د شاه کامران تر مړینې دوام  خپل   ز 

د  هرات  او د  د کامران  خان  ابراهیم  والي  هغـۀ مهال  ووژل سو د غور د  شاه کامران  کله چې  مخالف پورته کړ او 
قوم )تایمنیانو( په عام ډول د الکوزیو غصب او تصاحب په عنف پر  ته پناه ورکړه او دغـۀ  سدوزیو بلې تبعیدي ډلې 

کالو   خان ددوو  مد  وزیر یارمـح وکړ.  وکړې؛وړاندې مقاومت  ماتولو لپاره بې گټې هڅې  دوی په   لپاره د تایمنیانو د 
ئـې   حدود  فارسي، تولک او تگاو ایشالن مشرانو چې  خوا د  خو بلې  خوندي ول.  یاغي او سرکښو غرونو کې  خپلو 

ئـې اغیزې  بریدونو فرسایشي  د  خان  مد  د وزیر یار مـح ول او  ټولو نیږدې  ته تر  له   کرار کرار  هرات  احساسولې 

د وزیر  وکړه چې  سال  ئـې  سوه او په دې  ېـښودل  کـښ یوه سپکه مالیه  پر ځمکو  ددوی  الس واخیست.  څخه  مخالف 
د سیمو له الرې دې د غور لیرې پرتو ته به اجازه ورکړي چې ددوی  په ورته مهال   ته مارش وکړي.  عالقو لښکر 

خان سکه د ابراهیم  او یمان مصطفی خان چې  د ترۀ زوی وو په خائـن ډول له وزیر سره یو ځای سو   کې د سنگان 
سرتیر۱۸۴۴او د   هراتي  کال په پای کې  زړۀ ته رخنه وکړه.  وز  چلپ    د غورات  د  وکړ چې  خان کوښښ  ابراهیم 

مصطفی خان ددۀ   .په تیښې پناه یوسيداالن په طبیعي سنگر کې مقاومت وکړي خو دې ته اړ سو چې هزاره گانو ته 

وکړ چې  د اکا د زوی پ د غور د محصوالتو یو پر وزیر ته به ر ځای د غور مشر وټاکل سو؛ مصطفی خان موافقت 
او   بهلسمه  رمو    هم  پادو او  د  د  برخه  څلویښتمه  د    په توگهخراج  یو پر  شاو خواوو کې  ۱۸۵۱ورکوي.  کال په  ز 

خان بن سوراب )سهراب   لپاره ونیوۀ او مصطفی خان  ژ( هزاره په مرستې غور بیرته د ځان    –ابراهیم خان د حسن 
د کندهاري سردارانو مالتړ ترالسه کړی    ئـې دباندې وایست. ښکاري چې نوموړي په دې هکله  او هم ئـې   ووداسې 

د   د هرات  خان په بیا انتصاب کې  ده.   سیدد مصطفی  ورسره مرسته کړې  پر وړاندې  خان د ضعیفې هڅې  مد   مـح

په   مړ سو  ۱۸۵۶یا    ۱۸۵۵ابراهیم  کال کې  چې  ز  ښکاري  ونیوۀ. داسې  خان  ډډۀ مشر زوی عبدالغفار  ځای ئـې  او 
د کندهار له اتحاد څخه الس په سر سوی وي او د بشپړ استقالل په هیله ئـې له هرات سره مکیزونه پیل   دې نوموړي

 .  کړل
تـنو   المل سو چې افغانانو )پـښ ډیر ژر ددې  چار چلند  پلمې    –ددۀ وحشیانه او خښمناک  په الس ورکړي ژ( ته کافي 

کې فعاله السوهنه وکړي. په  کال کې نوموړي د خپل یوۀ تن خپلوان مرگ تدارک ۱۸۶۱چې د تایمنیانو په سیاست  ز 

رالیږل  ئـې له  ده او هم  الندې  ادارې  تر مسقیمې  د کابل د امیر  وو، فراه اوسمهال  فراه اوسیدونکی  کړ، نوموړی د 
له د وکړ چې  سردار محمـد    سرزنش لپاره راغلی وو. ددۀ د  ۀ څخه د دلیل غوښتنې اوسوي افغان پالوي سره بد چلند 

له فراه   –سریف )شریف  جمعه خان  څخه  ژ( خان سمالسي  ونیوله او د سردار  تیوره ئـې  یـد،  د غور پر لور وخوـځ
م او د هغـۀ  تـېـد  خان هرات ته وتـښ هال د هرات  تر مشرۍ الندې ئـې دلته یو گارنیزیون ځای پر ځای کړ. عبدالغفار 

تـنو   د افغانانو )پـښ ئـې اړ کړ چې  سلطان  ژ( له پلوه د غور نیول کیدل دې د یوۀ سپکاوي او تیري په توگه   –واکمن 

سلطان جان هم ددې په غچ کې فراه له هرات سره ملحقه کړه خو پایله ئـې دا سوه چې امیر دوست   په پام کې ونیسي. 
خان دې )په   مد  هرا۱۸۶۳کې    –  ۱۹۶۲مـح پیښې عامل وو (  خان چې ددې  ونیسي. عبدالغفار  ت محاصره او هرات 

ته خراج ورکړي  امیر شیرعلیخان  موافقه وکړه چې  قومي مشر(  وتښتید او تعبید سو او ورور ئـې امبیا خان )اوسنی 
تمبولو  او د غور د مشر په توگه منتصب سو. امبیا خان د افغان کورنۍ جگړې پر مهال د عبدل خان )؟( د هڅو په شا

بوخت سو سخت  ددۀ د عزل لپاره ئـې کولې  چې  چې    کې  برخه وانخیستله  ئـې فعاله  او النجو کې  او په هغو شخړو 

تایمني مشران ټول وخت کې د شمالي  په دغـۀ  او تابعیت کې    وامیر له خپلو وروڼو سره لرلې.  له هرات سره په تعلق 
ژوند وکړ.    په آرامۍ 

کیدلو  ۱۸۸۰تر   لیرې  له  یعقوب  امیر  د  خو  سول  پیښ نـۀ  شی  ډیر مهم  کوم  تأریخ کې  تایمنیانو په  د  پورې  کال  ز 
واکمنۍ ئـې فکر کاوۀ چې دوی ته د افغان  امبیا خان او ډلې  راغی.  هم بدلون  د   وروسته د تایمنیانو په سیاستونو کې 

په   سمبالول.  اساس  پر همدې  خپل پالنونه ئـې  په الس ورغلې او  وړلو لپاره موقع  تایمني ۱۸۸۰له منځه  کال کې  ز 

په الندې ډول ودریدلي    :ډلې 
پر  مشرانو  فرعي  د  ولسوالیو  د  سنگان  او  سخر  او د  تگاو  ایشالن  تولک او  د  فارسي مشر  د  او  امبیا خان  د غور 

دا فرعي قوم وو او پر دوی باندې تور د  وړاندې ودریدل.  د امبیان خان یو ورور او د نیکـۀ لمسی  وراثت ي مشران 
اداره ئـې دوی ته  او سنگان  وي چې د سخر  ته غاړه ایښې  د گډو ونډو ویش وو؛ خو دوی د امبیا خان د آمر مشرۍ 

ده چې امبیا خان او ډله ئـې له برتانیې سره اتحاد ته لیواله سوه او سپارلې وه. نورې خواوې طبعاً له ایوب خان    دلته 

د   د میوند په جگړې کې حضور درلود.  زوی او د سنگان مشر په خپله  د مشر  د سخر  ز  ۱۸۸۰سره یوځای سوې. 
د  برید وکړ او د فارسي  په سخر  خان له ماتې وروسته امبیا خان  کې په کندهار کې د ایوب  کال د سپتمبر په میاشت 

برید لږ مهال مخکې هغه    قومي مشر په ملتیا او مالتړ ئـې د سخر د قومي مشر، مشر زوي وواژۀ. نوموړي له دغـۀ 
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ژمی راورسید او د عملیاتو  چې له کندهاره بیرته راستنیدۀ.  کړی وووخت غورته نیږدې د سنگان پر مشر ناکامه برید  
او براال گټه واخیستله  څخه  له دې شیبې  فارسي قومي مشر  امبیا خان او د  بنده سوه.  ته   مخه  خان جگړې  ئـې ایوب 

خان آغا د جمشیدیانو مشر وخت کې  د ایوب خان    چې  ولمساوۀ او د مالیاتو له ورکولو ئـې هم سرغړونه وکړه. همدا 

ته  وو، په غور کې ژوند کاوۀ، نو دۀ هم د فارسي ولسوالۍ  د تنظیمولو په حال کې  پر ضد د ټولو چهار ایماقو اقوامو 
ته ال نیږد کړه چې هرات  د تولک مخه  کهنه کې  په قلعـۀ  الرې په اوږدو کې د بغارستان د درې  د خپلې  ې وي. دی 

او تگاو ایشالن د قومي مشرانو له پلوه ونیول سو او د سترگو په رپ کې ایوب خان ته ورسول سو او ایوب خان هم  
هرات د بازار له منځه د خان آغا مړی د  کړ. د  پرته نوموړی اعدام  له پښو په  دله ځنډ  د ۀ  تیر سو. )  کشولو کشولو 

د سیاسي مخالف د اعدام   تاوان ورساوۀ. خلکو کوالی سوای  ته سخت  وحشي گرۍ دغې نندارې د ایوب خان شهرت 

د یوۀ قوم یوۀ لوړ پوړي مشر ته دا ډول سپکاوی چې په عین وخت کې  پر موضوع پوه سي او زغم ورته وکړي خو  
ز کال د دسمبر  ۱۸۸۰او ایوب دواړو څخه د خلکو کرکه راوپاروله. د د امیر یعقوب خان خسر هم وو له یعقوب خان 

خان او سرتیپ    سپور ځواککسیز    ۸۰۰  یوپه میاشت کې د پلي ځواک یو کنډک،   او دوه توپونه د سردار عبدالوهاب 
م قومي  فارسي  د  ېـدل.  وـځ وـخ کوه له الرې  د تغان  پر لور  فارسي  هراته د  الندې له  تر مشرۍ  خان  مد  شر  نورمـح

لپاره   ایستلو  د  کورنۍ  خپلې  د  نور ئـې  چې  وو  ساتل سوی  بوخت  پورې په خبرو اترو  تر هغو  خان  مد  مـح سلطان 

په لیدلو هک پک سو او په جبر ئـې مارش وکړ  پرمخ واوره وه؛ د سپارۀ ځواک  مهال د ځمکې  دا  وخت نـۀ درلود. 
ته ورسوي.   ځان هرات  سو، فتح  د فیروزکددۀ ژوندون  او وئـې کوالی سوای  وبخښل  فتح هللا بیگ په شفاعت  وهي 

خان د وژلو پر ځای ددۀ   چې هللا بیگ وویل مد    ۴۰۰۰۰جریمه کول ال گټور دي. فتح هللا بیگ اړ سو چې  د سلطان مـح
ورپسې دوی تولک ته الړل، په تولک   –غیرانه ورکړي، او چاد   د سرتیرو تر یرغل الندې راغلل.  روډ او فارسي 

وه. له لویدیځ او سویلي    کې له دوی سره د سپارۀ ځواک یوه لیوا یو ځای سوه، دا لیوا د تگاو ایشالن له الرې راغلې 

له   د درانیو  سردار طاهر خان  وسو.  یا همآهنگ خوځښت  جنگیالیو سره له فراه   ۱۰۰۰لوریو هم یو همغږی  قومي 
د درانیانو یو ب د فراه روډ پر لور غور خوا ته مارش وکړ حال دا چې  تر مشرۍ  څخه  د سبزوارو د حاکم  ل ځواک 

تـنو   )پـښ او سخر قومي    –الندې کاروچې ته راورسید. د افغان  د تولک، تگاو ایشالن  ژ( ځواکونو له رسیدلو مخکې 
امبیا خان شا تگ مشرانو خپل مالزمین له ځان سره واخیستل او غور ته الړل.   ېـدل،  کله دا ځواکونه تیورې ته ورـس

ددۀ تایمني دښمنان غور ته ننوتل، دوه ورځې وروسته ئـې  هیڅ ډول  له  وکړ او   تـېـد.  پرته سیاه چوب ته وتــښ مخالفت 

درانیو د فراه له  د سبزوارو    سردار طاهر خان دلته  چې  بیرته خپلو  سره راورسید حال دا  څخه  درانیان له کاروچې 
د غور پر لور خپل مارش ته دوام ورکړ او د خپل پرمختگ په لړ کې له   کورونه ستانـۀ سوي ول. د هرات ځواکونو 

الرو راغلل پسار، فراه    :دغو  سردراونگی،  سرماالن،  جاوجه،  امبیا   –تولک تر بغارستان،  د  تای، غور.  روډ، ِده 
تولک څ  له  وروسته سپور ځواک  له خبریدلو  د تیښتې  کتار چې غور ته خ خان  پوځ هغه  او د  ته ستون سو  هرات  ه 

له ی وو د پلي ځواک  ددوی    هراتي آسونو او دوه په کچرو وړونکو توپونو څخه جوړ وو.  ۸۰۰  له  وۀ کنډک،رسیدلی 

سره سم سردار طاهر خان له خپلو درانیانو سره یو ځای بیرته فراه ته الړ. له لږ ځنډ وروسته د آس سپارۀ   له رسیدلو 
ځواکونه هم بیرته هرات ته  ز کال د مارچ په یوویشتمې پاتې نور۱۸۸۱تنه هم هرات ته ستانـۀ سول. د    ۴۰۰ځواک  

خان  ارسرددا مهال غور او    لراوغوښتل سو د   عبدالوهاب  ته یوازې پاتې سو چې په دوه وو توپونو او د پلي ځواک 
په  یوۀ غنډ په مټ ئـې وساتي. د اپریل په میاشت کې امبیا خان په یخان باال کې د پلي ځواک یوه کوچنی ډله واچوله. 

له یوې تایمني   د دښمنانو  امبیا خان  او د  له غنډ  ځواک  خپل پلي  د  خان  سردار عبدالوهاب  سمدستي  پسې  قطعې  دې 

یار ته وتښتید او امبیا خان دولت  ته وخوځید.  د سیاه چوب له لوټولو وروسته بیرته تیورې ته سردار    سره سیاه چوب 
خان دولت یار ته راورسید او فیروزکوهیان ، هزاره   ستون سو. وروسته همدغه سردار عبدالقدوس  تقریباً یوه میاشت 

او امبیا خان    ۴۰۰۰کله چې  گان او تایمنیان ئـې په شا و خوا راټول سول.   خان  تنه راټول سول، سردار عبدالقدوس 
ېـدل.  د خان یوازې د پلي ځواک یو کنډک او دوه توپونه   کجروباش له الرې د غور پر لور وخوـځ سردار عبدالقدس 

له امبیا خان سره اړیکه ټینگه ک څانگه ئـې سمالسي  او د تایمني له جزوتام څخه فارسي  ړه. غور له ځان سره درلود 

دۀ ته  کړ چې  خان په دې شرط ځان تسلیم  د دریو ورځو لپاره محاصره سو؛ په څلورمه ورځ ئـې سردار عبدالوهاب 
او مصؤونه عبور ورکړل سي.   خوندي  پر لور  هرات  ته دې د  ځواکونو  له جگړې  او ددۀ  د کندهار  چې  ویل سوي 

خان د یوې میاشت  ۴۰ دا ځای ونیول سو. عبدالقدوس  ددې ماتې په ورځې مخکې  ې لپاره په غور کې چوپ پاتې سو. 
ځواکونو په ملتیا د نیلي او زرني  قومي  د پُشت رود او نوزادو د دراني  خان  سردار حسین  اوریدلو سره، ایوب خان 

څخه   پر غور برید وکړي؛ او له هرات  د دوه   لوی نابله الرې غور ته ولیږه چې  د پلي ځواک  چې  ته وویل سول 

په ملتیا دې د پسار له الرې د غور پر لور مارش وکړي. عبدالقدوس    ۱۰۰۰ووکنډکونو او   تنو د آس سپارۀ ځواک 
خان په  ایوب  ورسید چې  وخت کې خبر  زرني ته الړ. په دې  ته ووت او امبیا خان  مه سي  د لوی ناب ستړي  خان 

ول تیت سول خان سره راغلي  حسین  له سردار  او درانیان چې  ماته وخوړله  له   کندهار کې  چې  او امبیا خان راغی 
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سول او لوی ناب ته ئـې په  ددوی گډ ځواکونه د لوی ناب له ځواکونو سره مخامخ  خان سره یو ځای سي.  عبدالقدوس 

کښته د هریروډ خان  پر لور مارش وکړ او شاه فیالن ته نیږدې په    کوۀ پسار کې ماتې ورکړه. ورپسې عبدالقدوس 

له   ځواک  د هراتي  کې  شپږو توپونو،  دوه  پشکان  سپرو چې    ۸۰۰وو کنډکونو،  نو هزاره   ۴۰۰آس  قلعـۀ  تنه ئـې د 

( الندې ول مخامخ سو.  َسبَرز له خواجه   گان ول او د خپل مشر نظام الدوله تر مشرۍ  د  ویل سوي چې عبدالقدوس 

یو لوړ مقامې   څخه د پام وړ مرسته تر السه کړله، خواجه مجنون  د وو.( عبدالقدوس  او د ستر نفوذ خاون  سیدمجنون 
پورې له بیالبیلو قومونو   ۳۰۰۰تر   ۲۵۰۰خاصه داران او له   ۲۰۰منظم آس سپارۀ،    ۸۰۰خان څلور غرني توپونه، 

تایمنیان، بِربِر هزاره گان او فیروزکوهیان ول. )بِربِـر هزاره د هزاره  جوړ ایله جاري آس سپارۀ درلودل چې عمدتاً 

کنډیان ول. )وگورئ  جاتو د خلکو په معنی ده چې د قلع نو له هزاره گانو څخه توپیر کوي. دوی دایزنگیان او دای  ـۀ 
برخه(هزاره گان   الدوله    څلورمه  د نظام  وه چې  او نیږدې  تیرې سوې  په زړۀ نا زړۀ توب کې  همداسې  څو ورځې 

ه ولوید  چې دی  کله  وو،  نوموړی ټپي  خو  یوسي؛  په گټه  خان  ایوب  د  سره  ځان  انرژي له  او  سپور شهامت  راتي 
ځواک شا ته سو او پلی ځواک هم د سپارۀ ځواک الره ونیوله او د جگړې له ډگره له خپلو توپونو سره ووتل او ټپیان 
سول. ټولې هیلې په نورو مرستو پورې تړلې وې خو جگړه نوره پای ته رسیدلې وه او د هرات دروازې د عبدالقدوس  

   خان پرمخ پرانیستل سوې.
کې  د تایمنیانو په م د نځ  د امیر قدرت  پلویانو ته چا پاملرنه ونـۀ کړه؛ خو کله چې  پورې د ایوب خان  تر یوې مودې 

او  سول،  احساس  په لیرې پرتو ولسوالیو کې  دراندۀ السونه  امیر پیاوړي او  د  ټینگ سو،  ۀ  ـښ په والیت کې  هرات 
له  ۱۸۸۲ تولک او تگام ایشالن مشران  د  کال په وروستیو میاشتو کې  ته احضار ز  او هرات  مقامونو معزول  خپلو 

وروسته دوی  ۱۸۸۵سول او د   حبس کې وساتل سول. د پنجِده له فاجعې  کال تر پسرلي پورې هلته په شرافتمندانه  ز 

کې   او قانون  په نظم  ډلې  قومي  خپلې  چې  هیلې  )په دې  سي  ته ستانـۀ  مینو  بیرته خپلو  سوه چې  اجازه ورکړل  ته 
خو تولک او تگ قاضي وساتي.(  له هراته اداره کیدل د تولک موروثي قاضي یوازې د یوۀ کوچني  او ایشالن مستقیماً 

سره سم، د فارسي قومي مشر خپله آزادي بیرته الس   او د هرات د واکمنو استازولي ئـې کوله. د ایوب خان له سقوط 
کې ئ قبیلې په منځ  خپلې  ئـې بیرته تر السه کړل خو د  السه ورکړته راوړه او خپل مایملک  خپل ډیر ځواک له   : ـې 

پیسو کورنۍ ارزونه په  او د  به ایښودل  فارسي  راټولول چې  به هغه مالیات په خپله  قومي مشر  ول چې  داسې  پخوا 

دا   چې  ویل سوي  واخلي،  په خپله  پیسې  دا  چې  ئـې په الس ورکوله  موقعه  وه او مناسبه  ددۀ په الس کې  بشپړ ډول 
پیسو   د هغو  ورکول شمیره دوه چنده  هم  حقوق  فـئـودالي  تر څنگ دۀ ته  ددې  او  له خلکو غوښتلې  حکومت  وه چې 

هغه  کـېـدل.   دا  سوه،  منظمه  پلوه  مأمور له  یوۀ رسمي  د  هرات  ارزونه د  د عوایدو  او  لغوه سوه  الزحمه  حق  دغه 
سلب کړ او په عین حال کې ئـې امیر د خلکو په ئـې د قبیلې د مشر قدرت  ول چې عمالً  سترگو کې محبوب    اقدامات 

افغانانو )پښتـنو   دې  مخامخ  چې  وښودل  ته ئـې  او خلکو  وگوري.  –کړ  ته   ژ( ته  قومی مشر  سره سره  له دې  خو 

نوموړی به  پریمانه عطایاوې ورکړل سوې د هرات والي په تدبیر سره ددۀ له خور سره وادۀ وکړ، سره له دې چې 

نـۀ وو خو ظاهراً   بدلونونو خوښ  )رښتله  له دغو  سرور خان، له    یا شکایاتو څخه نور محروم سو.  مـد    ۱۸۸۳مـح

تایمني   ۱۸۸۷تر  پورې.( نوموړی وروسته له هغـۀ په کابل کې په زندان کې مړ سو.( له شهرک پرته د ټولو شمالي 
موقعیته خوند اخ   سیمو خان نشینۍ له هغـۀ  ادارې الندې راغلي دي. امبیا خان ال تر اوسه  تر مستقمې  چې  د دولت  لي 

الرې نظم مومي او دۀ ته اجازه ورکړل سوې چې د دولت مالیات یا خراج  له پالر ئـې درلود؛ غورات ال تر اوسه ددۀ 
د   تر څنگ  ددې  راټول کړي.  او  ارزیابي  اړه لري  پورې  نشینۍ  په خان  ددۀ  ته   ۱۵۰۰۰چې  دۀ  مستمري  غیرانه 

ر اسماعیل خان ته سوې او دۀ ته اجازه ورکړل سوې  )کندهاري( روپیو ورکړه ددۀ ورو  ۱۰۰۰ورکړل سوې او هم د 
ژوند  په شاه فیالن کې دې  چې  نوموړي ته امر سوې  وشړي، او  له سیمې  د سنگان مشر  او دښمن  ددۀ خپلوان  چې 
ځای پاتې دی او هغه   اغزي په توگه پر خپل  ډارولو لپاره د سترگو د  د امبیا خان د  قومي مشر  خو د سخر  وکړي. 

د وروستیو   اعالنځواکه چې امیر  کړی چې په غور یا د پرجمن په درې کې دې ځای پرځای سي ددۀ د نیمه خپلواکۍ 
چې د غور تایمنیانو تر ډیره د ځان لپاره ساتلې وه. )ورټول کړي به نور پاتې شونو ټبر سرتیری  ، هغه نیمه خپلواکي 

کې د   او د تایمینانو په ټوله سیمه  سول  کال تر پس ۱۸۸۸وانـۀ استول  سرتیری نـۀ وو، د  ز  پورې هیڅ  ز  ۱۸۸۸رلي 
مرستیال د سروې  خان او  صاحبداد  دار  دفعه  وو چې  مهال  هغه  ته سفر    کال پسرلی  سیمې  ټولې  یوسف شریف دې 

حکومت   د غورات د مالیاتو اداره به د افغان  وکړ.( که امبیا خان اوس مهالونو کې مړ سي نو لیرې نـۀ ښکاري چې 

ښکاري له پلوه تر سره سي او د ا مبیا خان ځایناستي ته به ددۀ په شان د فارسي د قومي مشر لقب ورکړل سي. ) داسې 
کار سوی دی. په   د ۱۸۹۴چې همدا  د هرات والي امر کړی چې  راپور ورکړ چې  خبر لیکونکي  کال کې د هرات  ز 

قوم پر نور ددوی د  د غور حاکم ته هماغه سرانه مالیه ورکړي چې  سوې  تایمنیانو هغه څانگې دې  و څانگو ایښودل 
مالیې په تحمیلولو سره والي هیله لری چې په مالیاتو کې دې یو لک روپۍ زیاتوالی راسي.(  ده. دداسې 

اړیکي د تایمنیانو  او له خپلو گاونډیو سره   .  له افغان حکومت 
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سره د تایمنیانو اړیکي به   حکومت  کالو را په دیخوا    ۱۸۰دوی له  روښانه سي.    له مخې تأریخي لنډیزونو  دله افغان 
په  یوۀ  د یوۀ پیاوړي او تقریباً د ته سپارلی دی او اوس د افغان  قوم په توگه خپل ځای متدرجاً مرکزي قدرت  مستقل 

کې ئـې ادغام موندل دی.   تسلیحاتو له سلطنت  د دفاعي  ځواکونو پر وړاندې ددوی  ناشوني ده چې دا خبره دې ددولتي 

ونـۀ گڼو.  کموالي   د سره مرتبط  تایمني  وې د  شکل  یو  سرتیرو وسلې  افغان  د تایمنیانو او د  چې  حال کې  داسې  په 
له یو څه   او  اوس  سي.  حال پریښودل  خپل  په  وگړي دې  سیمې  ددې  سو چې  باعث  کرکتر ددې  او  موقعیت  سیمې 

وکوالی سي   مودې وړاندې تایمنیان داسې چانس په الس کې نـۀ لري چې په بریالیتوب سره د افغان ځواکونو مخالفت 
بنسټ   اقتداراو په همدې     په زیاتیدلو تثبیت کیږي.سره  قوت   په ال  ورځ تر بلې  لمنه  د کابل د حکومت 

پخوا په شان په  دمه لکه د  تر دې  او یا لیوالتیا ورته نـۀ لری؛  ونډه نـۀ اخلي  افغانستان په عام سیاست کې  تایمنیان د 

گډ دي لکه له هرات سره او کله ناکله له فراه او کندهار سره په اړیکه کې دي. د چهار ایماقو خپلو کورنیو چارو کې  
سوله   معمول دي  په ټولو ایماقانو کې  چې  ورورولۍ پر بنسټ  مبهمې  د  چې  تایمنیانو اړیکي  سره د  له نورو اقوامو 

د دلیل پر بنسټ  د تولک او تگاو ایشالن مشران د پورتني یاد سوي  آغا له زامنو سره د وینې دښمني   ناکې دي.  خان 
د تایمني د خان خیلو د صاحب اختیار د څانگې مشر چې د کامینجې استوگن دی د وادۀ د وصلت  مد  مـح لري. دوست 
خپل نفوذ لري.   له الرې له نامتو فیروزکوهي کورنیو سره متصل دی او راپورونه وایي چې نوموړی په دې قوم کې 

هزاره گانو سره دي،  تایمنیان د هرات له است کې له  خوا  په ختیځې  شان  وگړو سره په ښو اړیکو کې دي همدا  وگنو 
ه غیږه ده. د زمینداور، نوزادو، فراه او  هزاره گان   سبزوارو له افغانانو )پښتـنـو  د دوی ته په بدو ورځو کې د پناه ـښ

سیمو پووندو ته د هر پسرلی  وچیان  دراني کله څو نسله را په دیخوا  .  يژ( سره تایمنیان ځانگړي اړیکي لر – ددغو 
خپلو پسونو له رمو سره راځي او د تایمني په ټولو غرونو کې پووندې کوې او په هرې درې کې چې دوی خوښ وي 
کې د پووندو څښتانانو ته هیڅ ډول مننه یا په بدل کې ئـې   کیږدۍ دروي او د پووندو هیڅ ډول فیس یا په سیمې  خپلې 

   جنس نـۀ ورکوي.
په خپله  دغه  اوسمهال   وخت  یو  چې  گڼي  خپل  وخته دوی  له هغه  پووندې حق  آزاده  د  چې  نـۀ سي  کیدای  مشخصه 

وگړي ول،   ته نـۀ ول راکوز سوي او یا دا  درانیان ددغو غرونو او غونډیو ممکنه استوگن  او تر دې دمه دوی دښتو 
سترواکۍ له ظهور وروسته الس ته راوړل روډ چې آیا دوی دا حق د دراني  د پُشِت  )میتلند ته وویل سول چې  ی دی. 

 د امبیا خان سلف ته ورکاوۀ.(   ژ« د پووندو فیس عبدالغفار خان -]نوزاد، زمینداور او نورو ځایونو[ افغانان »پښتانـۀ 

د تایمني هر کې  وخت  په عین  بالمنازعه ده.  دا  ده له   هپه هر حال اوس  ته نیږدې  سیمې کرښې  خپلې  د  څانگه چې 
کې ده؛  او  د نوزادو  سیمې تیورېد  خپلو درانیو گاونډیانو سره په دښمنۍ  او زمینداور له نارینه وو سره کلنۍ شخړې 

کال وه. پر ضد سرحدي  د سبزوارو  او فارسي  درلودلې  اوس پای ته رسیدلې    مشاجرې  تر منځ دښمني   ده او ددوی 
ژ( متعدي دي. نورزیانو په دې وروستیو  -څرگنده ده چې افغانان )پښتانـۀ  خو ؛تر اوسه پر خپل ځای ده ال   ئـې کرکه

خالص کړي دي. تایمنیانو له ولکې  د  ِسه درخت  کاروچه او  )پښتانـۀ    کې  کې افغانان  چشمه  ژ( ددوی هغه    -په گله 

تر دې مهاله تایمنیانو کرلې او په هنوت کې چ  تصاحب کوي چې  ز  ۱۸۸۱ې څو تایمني کورنیو ژوند کاوۀ له ځمکې 
کال راپه دیخوا وروسته له دې چې له نوروزیو شپنو سره ئـې شخړه وسوه اړسوې چې دا دره پریږدي، په دې شخړې  

و په دې کې شک نـۀ اکې دواړه خواووته انساني تلفات واوښتل. خو تایمنیان ال تر اوسه په دې درې کې کرهڼه کوي  
یو وخت به  ژ( ته تسلیم کړي.    -خپلې کروندې افغانانو )پښتنو  ته چې 

د قومي مشرانو شجره   د خان خیلو یا 

لري. مو یادونه وکړه چې تایمنیان یو پیاوړی خان خیل  د   اړوندوله یو بل سره د    مخکې  جدولونه  شجرو  پرله پسې 
کیږي    تابـۀقومي مشر وروسته وړاندې  او   نسبونه ښیي چېژ(   –له اصلي کورنیو سره )چې  اوس په قدرت کې دي 

په    یا ئـې خیل دې  خان  کوچني  ده چې  ناشوني  تقریباً  درلود.  قدرت  کورنیو دې  پخوا  د  چې  ځکه  راسي  شجره کې 
دا به د دالور خان او د هغـۀ د وروڼو په اعقابو کې ولیدل سي چې    شمیر ئـې ډیر دی او هم کومه اړتیا ورته نـۀ سته.

ډلو کې یادوالی سو:  په دریو سترو ډلو کې ویشل سوي   سره ئـې په ډغو   دي چې په آسانۍ 

 

 مشران یا فارسي څانگه  :الف 
 څانگه  شهرک یا کامنیج  :ب
 د غورات څانگه  :ج

الف د څانگې اوسني مشران دا دي خان، قومي مشر او د فارسي او چاد    :د  نوموړی   ؛روډ حاکم دی –سلطان مـحمـد 
کال کې د  ۱۸۸۵په   خاوند ځوا  ۲۶ز  ۀ چلند  ـښ یو هوښیار او د  دریځ یا موقف لري   ، دیوو  نکالو وو چې  برجسته 
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سره وادۀ کړی دی؛ همد د هرات له والي  خور ئـې  د تگاو ایشال  اځکه چې  خان چې پخوا  مد  ن قومي  شان فیض مـح
نوموړی ناکراره، کنجکاوه طبع لري.  ۴۰مشر او حاکم وو؛ نوموړی      کاله عمر لري او راپور ورکړل سوی چې 

شاه )بابا   احمد  چې  اخلي  خان څخه  له عناب  نسب  څانگه خپل  کمینج  یا د  صاحب اختیار لقب    –شهرک  ژ( ورته د 

استازي مودې وروسته ددۀ مشر وارث  د   اثت په کرښه کې پاتې دي.د ور  ،اعطاء کړ او له همدې  له مخې  د قاعدې 
د " سردار" په نامـۀ یادیږي. څانگې تر ټولو لوی مشر آغا  –د »ښاغلي   تایمني نور مشران  ژ« لیچ پر مهال ددویمې 

په  وو چې  خو د میمنه گیانو د مکررو بریدونو له کبله اړ سو چې    «ِده تای»عبدالحمید  ـېـدۀ  ته په   «سینای»کې اوـس
نوموړ سره  يشا سي.  له ځان  سپارۀ   ۲۰۰  تل  چې    درلودلتنه آس  سوای  ئـې  راټول   ۲۰۰۰او کوالی  تنه پر ځان 

اړیکي درلودل خان، صاحب اختیار وي(  ېکړي.؛ نوموړي له هرات سره ښې  )ښایي محمود  مود  بل تن ئـې آغا مـح  .

هم ددۀ تر په شهرک کې ئـې ژوند کاوۀ او نور اړوند کلي  سپارۀ    ۱۰۰۰مشرۍ الندې ول. نوموړي    وو چې  تنه آس 
له منځه تر   خپل قوم  چې د  سوای  او کوالی ئـې  مالیه   ۳۰۰۰پیروان درلودل  تنو پورې راټول کړي؛ نوموړي خپله 

له  ئـې تحایف ورلیږل او د جگړې پر مهال به ئـې  ۀ اړیکي درلول او متداوماً  ـښ خپله راټولوله او له هرات سره ئـې 
نوموړی د کندهار له سردارانو سره هیڅ ډول اړیکه نـۀ لري. اوسنی صاحب اختیار، دوست    رسته کوله.هرات سره م

خو نـۀ لري  مقام  رسمي  کوم  خان  مد  په   مـح هریروډ د درې  د  له کبله  لوړ شخصیت  او  مقام  راغلي  د  نسله  له لوړ 

څانگې نور غړي د کجرباش، سیاه کامینج کې ورته په لوړه سترگه کتل کیږي او خلک ئـې ډیر درناوی کوي. دد ې 
السه  اختیار له  او  خپل واک  ئـې  ډیریو  چې  سره له دې  حاکمان دي.  او  یار قومي مشران  دولت  او  شهرک  چوب، 

کتل کـېـږي.   کورنۍ ته د تایمنیو له پلوه په ډیر درنښت   ورکړی دی خو دې 
کې  :دریمه څانگه راځي، دوی تر دې دمه د  په دې څانگط  د تایمني خوانینو په منځ کې تر   د غور مشران  اوسمهال 

لیکي لیچ  خوانین دي.  امبیا خان پالر("  :ټولو پیاوړي او مهم  )د  ژوند کاوۀ او  «غوِر تیورې»په    " آغا ابراهیم  کې 

او  راټولوي او په کورنیو جگړو  خراج  ځانته وساتل؛ نوموړی خپل  ئـې  او غوِر مشکان  نیلي، زرني، سخر  پسک، 
آس سپارۀ سره راټول کړي؛ نوموړي به شاه کامران ته کله ناکله تحایف استول او د   ۵۰۰۰سي تر نښتو کې کوالی  

اختیار  پالر، صاحب  ابراهیم  آغا  د  کوله.  له الرې ورسره مرسته  جنگالیو  ملیشو  خپلو  د  ئـې  کې  په جگړو  کامران 
کو چهار ایماقو مشري  د  ټولو تایمنیانو او  د  خان(  مد  مـح )سردار  خان  پورته نوره هم  محمـد  شک  خبره له  )دا  له. 

د سي.  راټول  سي  زره تایمنیان کیدای  شل  پر وړاندې  باندني دښمن  د  ده(  هغه  شکمنه  ابراهیم  چهار   آغا  او  تایمني 

چې ېـدل  نـۀ خوـښ او ورور   ایماق قومي مشران  ورکړي. آغا مصطفی په یمان کې  ته دې دوام  د مرییتوب سوداگرۍ 
کې اوسیدل؛ په کورنیو جگړو کې    ئـې په سنگان  نوموړی د   ۱۰۰۰نوموړی کوالی سي  تنه آس سپارۀ چمتو کړي. 

سو. بارکزیو سره په اړیکه کې  له الرې له  ته   خپل ورور فتح خان  راټولوي او کله ناکله هرات  خپل خراج  دا مشر 
سره مرسته کوي."    تحایف استوي او د جگړو پر مهال د خپلو جنگالیو پر مهال له هرات 

ابراهیم خان  " پور د  راوړل سوی دی.  تأریخ څخه  اوسنی تأریخ د تایمنیانو له عام  د څانگې  د غورات  ته ذکر سوی 

امبیا خان ځایناستی په   خان او د  د ۱۸۷۹زوی، عبدالغفار  له کبله ووژل سو.  د توپک ډز د ناڅاپي پیښې  کال کې  ز 
مد    چې له خپلو تایمني تربرونو سره ئـې  غورات د سنگان یامن څانگه د خپل تربور دوست مـح درلودله  اوږده دښمني 

د م په  صخان  امبیا خان  زوی )چې  خان  سوه، دوست  ۱۸۸۱طفی  وو( دړې وړې  شړلی  څخه  له سنگان  کې  کال  ز 
په   خان  ژوند کوي. مصطفی  په شاه فیالن کې  ته نیږدې  هرات  وواژۀ. ۱۸۵۶محمـدخان  خان  کال کې عبدالغفار  ز 

د غوراتو بال لري؛ نوموړی  امبیا خان اوس  شهرت  او پریکړو کې  منازع قومي مشر دی؛ نوموړی په خپل ذکاوت 

بدني جوړښت  مصمم مخ   پلن او، هغاړ  هپریړ هد سخوندر په شان ستر خنډی سړی دی او  قد،  لنډ مڼد لري، ددۀ دغسې 
فکر ته دا  دا    سړي  چې  بې  به  پیدا کوي  او  ډبه  بې  سي.  څرنگه  ورسره مخامخ  څوک دې  وي چې  میرڅمن  شکله 

کال کې د چهار ایماقو له نورو مشرانو سره کابل ته احضار سو، خو بیرته ورته اجازه ورکړل ۱۸۸۶نوموړی په   ز 
سي ستون  چې  چې  ؛سوه  ښکاري  ژوند ۱۸۸۸په    نوموړی  داسې  خوندورو  تیورۍ کې  نشینۍ  خان  خپلې  په  کې  ز 

ور سکنی  خان  د امبیا  توگه کار کوي.  تیروي.  یاور په  د  ددۀ  کې  خان نشینۍ  ددۀ په  وختونه  ځیني  خان  ور اسمعیل 

له هرات  یوازینی د یادونې او پاملرنې ورور بوبکر خان دی چې د امبیا خان دښمن دی.   څخه  نوموړی د سخر )چې 
تـنو   او افغانانو )پـښ حاکم دی  سیمه ده(  پ  ژ(  –غور ته د رسیدلو  دالیلو له مخې  کې پریښودی  د څرگندو  ه خپل مقام 

 دی.  
ډول  په مستقل  ِمرک شجرې  د  سوې دي.  پلوه راټولې  له  ډلې"  د "استخباراتي  دي چې  هغه شجرې  ضمیمه شجرې 
ضروري اړخونو  له راټولو سویو شجره سره په خپلو  د استخباراتو  د ِمرک راټولې سوې شجرې  راټولې سوې دي. 

ه لومړۍ شجرې کې یو شمیر د پام وړ توپیرونه سته. په دې صورت کې سره یو دي، خو ورسره د تایمني مشرانو پ
شجرې له ټولو  له پلوه راټولې سوې شجرې صحیح ښکاري او له بلې خوا دا  د استخباراتو د ډلې  کې ویالی سو چې 

 اړخونو بشپړې دي. خو د شجرو نظم د ِمرک د نظم پر بنسټ سوی دی. " میتلند" وگورئ ضمیمه شجرې.  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

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

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

ــ  ۳۴ـ    :تیمورک یو کلی دی چې    :۶۲،  )بومي معلومات(  ۲۵په کرخ کې   کورونه لري. 

میتلند اساساً د ستیوراټ او   :تیموري د تیموریانو په هکله الندیني معلومات عمدتاً هغه معلومات دي چې ډگروال 

تر  کال پورې بشپړ کړي دي۱۸۸۵نپییر د راپورونو له مخې   :ز 
ژ« له نامـۀ څخه اخیستی   –او د تیموري نوم ئـې د امیر تیمور کورخان »گورگان   یله نسله د" تیموري قوم د اعرابو  

یو شمیر ته وسپارل، دغه میر    سید  ،میرددوی    دی، تیمور د عرب اسیرانو  له   علي  ژ(  –قاسم د )حضرت    سیدقاسم 

لري. نوموړی بخارا ته نیږدې ترمز کې ژو د میرقاسم کالل په نامـۀ شهرت   ند کوي.  اعقابو څخه دی چې 
د میر   مد  مـح الدین  یوه لور میر شمس  شان امیر تمیور خپله  کالل زوی ته په وادۀ ورکړه. دغه میر شمس    سیدهمدا 

په  د خپل پالر له مړینې وروسته له خپلو پیروانو سره هرات ته کډه سو. د سټیوارټ د معلوماتو له مخې  مد  مـح الدین 
. دی په خپله هرات کې پاتې سو او هرات کې  ېو ته ئـې ځمکه ورکړل سواو پیروان  سیدبکوا او هم په زمینداور کې  

د ښار له دیواله دباندې د زیارتونو منځ کې یو زیارت دی.   تک کې دی، دا   مړ هم سو، او قبر ئـې په خواجه 

ئـې کوله.   اوالدونه متنفذه مشران سول او د یوۀ پیاوړي قوم مشري  مد  الدین مـح ر شاه )بابا د دراني تیمود میر شمس 
پر مهال د تیموریا۱۷۹۳تر   ۱۷۷۳ژ( )له    – د  نوز(  د بادغیس  دا قوم  ښکاري چې  خان نومیدۀ، داسې  حاجي  مشر 

په گاونډ کې اوسیږي او ښایي دلته دوی ته هغه ځمکه ورکړل  وولسوالۍ گلران کې میشت دی او همدا شان د سبزواور
د دالور خ ۱۸۲۰سوي وي چې تایمنیانو په  کال کې   وایستله.    له دې سیمې  ان تر مشرۍ الندې د شاملو قبیلهز 

کې   خاف په ولسوالۍ  سوه او د  ته کډه  لوري  لویدیځ  هریروډ بلې غاړې سویل  د  بادغیسه  تیموریانو یوه برخه له  د 

 سوه، دغه مهال خاف د هرات یوه برخه وه.   هاستوگن
پر  شاه د سلطنت  شاه د زوی د محمود  د تیمور  وو. نوموړی  سړی  یو مشهور  خان  قیلیچ  زوی امیر  خان  حاجي  د 

ئـې ورله غاړې وو.  ښکاري چې د هرات د سرحد مسؤولیت  وو او دا سې  سردارانو څخه  مهال د هرات له ځواکمنو 
ور ته د راننوتلو یا له هراته د وتلو الرې دۀ د هرات په ټولو هغو کوتلونو کې برجونه جوړ کړل چې د هرات شمال ل

. دغه  د څارکوټونو په توگه کارول کیدلوې او ددغو برجونو اکثریت ئـې ان تر دغه تیرو ډیرو نیږدو وختونو پورې  

هزاره گانو  نو له  نیولې وه او تر ډیره د قلعـۀ  ولسوالي  الندې د مرغاب  تر مشرۍ  یالنتوش خان  د  مهال جمشیدیانو 
ول. له دې کبله  سره په ن ښکیل  لپاره راخپله  ښتو او جگړو کې  د ځان  ډیرۍ برخه  تیموریانو باید د بادغیس  ده چې 

ځای لري.   خان دلته د استوگنې   کړي وي. ددوی مرکزونه په گلرانو او توتکچې کې ول او ویل سوي چې قیلچي 
 

 نوربیا

 د تایمني مشرانو عامه شجره  :لومړۍ شجره
 

 
تاسو تر دغه  یادونه: د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک  قدرمنو لوستونکو!  آریا صاحب په آرشیف کی  الندی د ښاغلی 

شی.  او دریم ټوک ټولي برخي لوستی 
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