
 ۲۴/۰۷/۲۰۲۲         پښتو ژباړه: رحمت آریا

 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س

 یوسلو اته ویشتمه برخه
 لومړۍ شجره : د تایمني مشرانو عامه شجره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 محمدخان

صاحب اختیار. د تولک، ایشالن 
 او شهرک مشر

 محمد خان صاحب اختیار

دوست محمد خان : صاحب اختیار. کله چې امیر 
عبدالرحمن خان سلطنت ونیو دی له مقام څخه معزول سو. 

 ۀز کال کې په کامینجي کې اوسید۱۸۸۶په 

 خان عبدالرحمن

 ددولت یار مشر

 محمد خان

کژ ددولت یار ۱۸۸۶په 
 مشر وو

 

 تایمن

د کاک له   دی یو د سنځر له زامنو څخه وو. سنځ
پښته پینځم وو  او د سنځرخیلو یا د ژوب د کاکړانو 

له ژوب څخه وو. تایمن ۀ د سارانو او بورز نیکـ
خرگوش کې میشت سو. دغه نیټه ۀ وتښتید او په در
 ز کال( ده۱۵۸۶هجري )  ۹۷۳

 څو نسله

 شاه غالم سلطان
 ز کال شاو خوا(۱۸۸۰)د 

 میر محمـد سلطان

ـې غورات ئړی ویل سوي چې لوم
فتح کړ، خو داسې ښکاري چې له 

دی ۀ څخه کوم نارینه اوالد نـۀ د

 شاه ولد سلطان

 

 شاه کرم سلطان
د ورو د لمسي ۀ نوموړي ته دد

عناب خان له پلوه د غوراتو خان 
نشیني ورکړل سوه، دی د خپل 

پالر د مړینې پر مهال ډیر کوچنی 
ۀ وو او هماغه مهاله وروسته دد
 اوالدونو دا خانشیني نیولې ده

 سردار امیر خان

 د خانسردار محـم

 سردار ابراهیم خان

 سردار غفور خان

د غوراتو مشر وو چې 
زکال کې د ۱۸۷۹په 

یوې ناڅاپي پیښې له 
 کبله ووژل سو

 سردار امبیا خان

د خپل ورور 
ځایناستی سو. په 

کې د غوراتو ۱۸۸۶
مشر وو او د تایمني 
په سیمې کې ډیر مهم 

 مشر وو

 اکه میرزا خان

داسې ښکاري چې مازندران ته د 
کورنیو د مشرپه  توگه تللی چې 
دا کورنۍ نادر شاه )افشار(  

تبعید کړې وې. همدلته نوموړي 
کال کې د نادر افشار  ۱۷۴۱په 

 د وژلو هڅه وکړه.

 عناب خان

د تولک، ایشالن، شهرک دولت 
یار او غوراتو ځایناستی سو. له 

 ژ( څخه –د شاه )بابا دراني احم

ـې د صاحب اختیار لقب په ئ
ز کال کې په پیښور کې د ۱۷۷۶

 روزي بیگ
داسې ښکاري چې د بایانو، او د 

هزاره سیمه                 دایزنگي
 ه ويبرخۀ دې دد

 

 امیر خسرو خان

و خان د فارسي او سبزوار
نشیني ور ورسیدله د احمد 

ژ( د سلطنت  –شاه )بابا 
پر مهال د اوبې او شاه 

 فیالن حاکم وو

 هزاره محـمد خان

 ۴صاحب اختیار.د 
یادوسویو ولسوالیو مشر 

 ووخو د غور نه وو

 نورمحمـد خان
دی سرترپایه په بایان کې 
وو چې هغه مهال په کې د 

 کورنۍ وې ۱۰۰۰تایمنیانو 

 سردار گاډی خان

 ۱۷۹۰د فارسي مشر یوازې په 

 ۱۸۸۵ار آزاد خان سرد 

 سردار عطاء محمد خان

 سردار سلطان محمد خان

 کالو وو ۲۷کې د فارسي مشر وو دغه مهال د  ۱۸۸۶په 

 یوه لور

ـې ئله امیر قیلیچ خان سره 
وکړ، قیلیچ خان د ۀ واد

 تیموریان ستر مشر وو

 محمدخان

صاحب اختیار. د تولک، ایشالن 
 او شهرک مشر

 خان صاحب اختیار محمد

دوست محمد خان : صاحب اختیار. کله چې امیر 
عبدالرحمن خان سلطنت ونیو دی له مقام څخه معزول سو. 

 ۀز کال کې په کامینجي کې اوسید۱۸۸۶په 

 عبدالرحمن خان
 ددولت یار مشر

 محمد خان

کژ ددولت یار ۱۸۸۶په 
 مشر وو

 وگورئ دویمه شجره

 وگورئ دریمه شجره



 



 دویمه شجره : مشر )فارسي( څانگه

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوست محمد په 
 تولک کې

 اوسیږي

فیض محمد : د تولک مشر او 
حاکم وو د محمد صادق په شان 
په هماغه دلیل له مشرتابه څخه 

 معزول سو

شیرمحمد په 
 ۱۱کې  ۱۸۸۵

 کلن 

 اکه احمد  اکه ابراهیم  اکه اسماعیل

محمدگل 
 خان

 شاه پسند خان دل آسا خان اسالم خان

 اکه میرزا خان

مشر ۀ د سردار دالور خان مشر زوی دی. )وگورئ لومړۍ شجره( دی او یا دد
شر وو زوی خسروخان د فارسي، سبزوارو او د هري روډ د ټولو هغو ولسوالیو م

 چې دالور خان نیولی وې.

امیر خسرو خان : وگورئ 
 ۱شجره 

 نگین تاج خان  شاه رستم خان

 شیر محمد جان محمد

 عبدهللا خان

 محمد یعقوب

 زامن :  ۶

دین محمد، نور 
محمد، سمندر، 
عبدالرحیم، 

 ، دالورسکندر

 محمد کریم مهردل محمد اکرم شیردل

 محمد عباس محمد عظیم محمد رفیق

 سردار گاډي خان رحیم داد خان خدا داد خان

 دلدار خان سردار آزاد خان حیات خان اکه محمود اکه بنیاد شاه پسند خان

دوست  سمندر
 محمد

 خان محمد

 اکه احمد

 نظام اکرم اعظم

دین 
 محمد

 اعظم عطاء
زامن :  ۲

محمد او 
 مرتضی

 زمان
زامن :  ۲

محمد اکبر او 
 افضل

رحم 
 دل

محمود 
 خان

محمد 
 خان

ژ( د ایوب خان په خوا  –ـې ئحیات خان )او کورنۍ 
او فیض محمد ول چې جمشیدی  کې وو، دا صادق خان
ـې ونیو اوایوب خان ته یې ئم. قلیخان )خان آغا( 

 راوست او ایوب خان هم هرات کې اعدام کړ
ددغو کوچنیو څانگو غړي )اکه محمود او 

 اکه بنیاد کورنۍ( مبهمې دي

گو ټولې کورنۍ مبهمې دي. ددغو ځوانو څان
ددوی د نیکه نوم نگین تاج ان د مرک په 
شجرې کې نه سته. محمدکریم د څانگې تر 

 کلن وو ۵۰ز کې ۱۸۸۵ټولو مشر په 



ۍ شجرې پاتې برخه دلته ولیکم. داپاتې برخه کیڼ الس کې د سردار آزاد سو نو زه اړ سوم چې د پورتنۀ د ژباړونکي یادونه : له دې چې په پورتنۍ پاڼې کې نور ځای پاتې نـ

 خان او سردارد دلدار خان برخې دي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلدار خان سردار آزاد خان

سردار عطاء  سردار محمد خان
 محمد

عمر خان په فارسي 
 کې ژوند کوي

یوه لور : له  امیر خان عالم خان
محمد سرورخان 

ۀ ـې وادئسره 
وکړ چې له 

تر  ۱۸۸۳
پورې د ۱۸۸۷

 هرات والي وو

 جالل الدین خان
سردار سلطان 

محمد :د 
رسي او د فا

چاد روډ حاکم 
 اوقومي مشر

 احمد علیخان

 دوی ټول امیر عبدالرحمن خان ته وفاداره ول

 مصطفی خان اکرم خان

 پردلخان محمد خان احمد خان

 دین محمد رسول خان نور محمد

دا یوه مبهمه څانگه ده خو بیا هم دلدار 
خان په ځینو شجرو کې د سردار گادي 

 خان مشر زوی ویل سوی دی



 دریمه شجره : ځوانه څانگه )شهرک(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سردار 
محمد 
خان 
دولت 

 اری

اکه 
 احمد

عبدالـفـت
 ح خان

اکه 
دوست 
 محمد

 حسن خان

حسین 
 خان 

زی 
 حسین

م. حیدر 
 خان

م. یوسف 
 خان

م. 
اکبر 
 خان

 عناب خان

ته تولک، ایشالن، شهرک، دولت یار او نور ۀ د دالور خان کشر زوی. د
ـې خپل د پالر ئوساتل خو غور ځانته ۀ په میراث و رسیدل. دا ځایونه د

ژ( څخه د  -له دراني احمد شاه )باباۀ اکا شاه کرم سلطان ته ورکړ. د
 صاحب اختیار لقب ترالسه کړ. 

 سردار هزاره محـمـد خان صاحب اختیار

سردار محمد خان صاحب 
 اختیار

 عبدالحمید خان عبدالرحمن خان 

اکه اسعمیل د  اکه ابراهیم
سیاه چیک 

 حاکم

م. صادق  م. اعظم خان عظیم خان م.
 خان

م. اکرم 
 خان 

م. 
 عظیم 

رازاد 
 خان

یوه لور 
چې د 
تیورې 
له امبیا 
خان 

ـې ئسره 
 وکړ ۀ واد

م. علم 
 خان

م.  مهردلخان پردلخان م.خان
اعظ
م 

م. 
عمر 
 خان

م. 
سرور
 خان

هللا داد 
 خان

م. 
اعظم 
 خان

 ۱۷کې  ۱۸۸۵م. عظیم خان په 
 کلن وو

اکه 
 احمد

اکه 
مابراه

 یم

م.  محمد. خان
عظیم 

 خان

اکه 
رحمدل د 

شهرک 
 حاکم

عبدالعظیم 
 خان

قاضي 
عطا 
 خان

زمان خان 
فیروز 
کوهیانو 

 ۀوواژ

ابوبکر
 خان

م. 
 خان

اکرم 
 خان

ابراه
 یم خان

اکه محمد 
 او نور

عنایت 
هللا 
 خان

م.  م. افضل
اکبر 
 خان

اکه دین محمد 
ینج خان په کام

 کې اوسیږي

اکه مرتضی 
 خان

 اکه احمد خان

دوست محمد خان د 
کامنجي صاحب 

اختیار. مقام نلري خو 
د وراثت له اړخه د 
ټولو تایمنیو مشر دی 
او ډیر درونای یې 

 کیږي

یوه لوی چې له 
پردلخان  سره 

وکړ چې د ۀ واد
کوچه د 

فیروزکوهی 
ابراهیم خان 

 زوی دی

 انیار م. خ اکه اسمعیل

اکه 
 نظام

م. عظیم 
 خان

 اکرم

دین م. 
 خان

م. اکبر 
 خان

م. 
یوسف 

 خان

لور: د سکه اکا له 
زوی سره یې واده 
وکړ عنایت خان د 

پردلخان زوی 
 فیروزکوهي

عنایت 
 خان

عطا هللا 
 خان

محمود  م. اعظم
 خان

ع.  م. خان احمد خان
عزیز 
 خان

سرفراز 
 خان

لور د تیورې  م. رفیق
له سردار 
امبیا خان 

واده  سره یې
 وکړ

لور له مال گدای سیره 
یې واده وکړ. زی 
 رضا فیروزکوهی



 څلورمه شجره : غورات )تر ټولو ځوانه( څانگه : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوره بر  
 خان

توره باز 
 خان

 دواړه تیورې کې دي

ډیر زامن لري: په دغو نومونو :  عبدالرحمن، حسن، 
 ۱۵کې  ۱۸۸۵ـې په ئحسین، خیر. م.  محمد او نور.. مشر 

له سلطان محمد خان سره  ـې د فارسيئکلن وو. یوه لور 
 کړی دیۀ واد

م. موسی 
 خان

محمد 
حسین 
 

سردار 
عبدالغفا

 ر خان
په 

۱۸۷۲ 
کې 

تصادفاً 

سردار 
اَور خان 
د تیورې 

د 
غورات 

 مشر

زامن : محمد، یوسف او ۳
 مرتضی

م. 
مصطفی 
د امبیا 

تر 
مشرۍ 
الندې د 

درې  ۴
 حاکم

اسماعیل 
خان په 
تیورې 
کې د 
امبیا 
خان 

 

مهر دل 
 خان

حیدر 
شاه خان 
د امبیاپه 
مشرۍ د 

سمر 

 حاکم وو

دوست 
په 

تیورې 
کې فلج 

 دی

ابو بکر 
خان په 
فارسي 

 کې

 سردار ابراهیم خان

 شاه کرم سلطان
ته د ۀ د دالور خان اکا. عناب خان د

راتو خان نشیني ورکړه چې د دالور غو
کشر زوی دی. دی دا مهال زوړ سړی 

 وو

 سردار امیر خان
 سلیمان خان

 مصطفی خان یونس محمد احمد خدابخش یوسف
فرییر دی یادوي چې 
سردار ابراهیم خان 
سره یې د یارمحمد 

لپاره خیانت وکړ او 
کې سردار ۱۸۵۶په 

 ۀعبدالغفار وواژ

دوه 
 زامن

 یو زوی 

 عبدالحمید

زامن  ۴
:جهان. 
اسالم. 

ابرام،  جان 
 محمد

یوزو
 ی

 یونس یوزوی 

 محمد

 یارمحمد خان

په هزاره 
جاتو کې کوم 

چیرې 

دوست محمد خان : د سنگان او  عطاپ خان
اکم وو : )دغفار خان تر یمان ح

مشرۍ الندې وو چې اوس په 
کې ۱۸۸۱میوند کې دی. په 

او اوس د ۀ امبیا خان وشاړ
هرات درې په شاه فیالن کې 

 پر کور ناست دی

 سرفراز خان

زامن : مصطفی، یعقوب، صادق،  حیدر او  ۵
 یوسف

دغه ځوانې څانگې مبهمې دي. د مرک د شجرې له مخې اسعمیل 
ـې ئبلکه ورور وو او د زامنو نومونه ۀ ان زوی نـخان د ابراهیم خ

یونس. یارمحمد خان بیخي  – ۳رسول او  – ۲محمد،  – ۱دادي : 
ښکاري او یونس خان ته دوه زامن یاد سوي دي محمد عظیم او ۀ نـ

 دالور

 سردار محمد خان

 یوسف خان

 دالور خان

یار محمد 
 خان

 عطا محمد خان

 محمد خان اسمعیل خان

زامن : عثمان  ۲
 خان او عمر خان

 رسول خان

زامن :  محمد خان، سیف  ۵
الملوک، سلطان،  غالم او 

 علیجان

م. یوسف 
 انخ

جوره بر  
 خان

توره باز 
 خان

 دواړه تیورې کې دي

م. عطا 
 خان

عمر 
 خان

په 

فقیر م. 
 خان

دوست م. 
 خان

دین م. 
خان د 
سخر 

حاکم په 
میوند 

کې 
حاصر 

 وو

سید. م. 
خان د 
امبیا 

خان پر 
ضد 
جنگ 
کې 

 فقیر او دوست محمد په سخر کې ژوند کوي

 ۱۸۸۵زوی لري م. ناصر په  ۱
 وم ووکې ماش

زامن لري : عبدهللا او عطا محمد. مشر  ۲
 کلن وو ۱۲کې  ۱۸۸۲یې په 

۲ 
کوچني 
زامن 
 لري

م. اعظم د امبیا په مشرۍ  
 د نیلي او زرني حاکم

 اسمعیل 

 خان

 عبدل
 خان

 

م. 
اعظم 
 خان

دوی د ایوب خان په ډله کې 

 ول
سردار ع. غفار خان د فارسي له څانگې مور څخه د ابراهیم مشر زوی وو دی له عطا 

اوابوبکر سره د ایوب خان مالتړي دي ددوی زامن تر اوسه د امبیا مخالفین دي. د 
 نو د کارولو پر ضد ساتل سوې ده ابوبکر کورنۍ په سخر کې د مخالفی

م. مصطفی خان، اسعمیل خان او د دوست محمد خان له امبیاخان سره څلور واړه 
ـې د نیزگان د سمندر خان زوري خپلوانه وه  امبیا ئورونه دي. )خو له دې چې مور 

ب د اکه اسمعیل له لور سره، او د کامنج صاحب اختیار ودونه وکړل : د سیاه چو ۲خان 
 دوست محمد خان له لور سره 



په شاو خوا کې شاه محـمود د خپل ورور زمان شاه له السه ماته وخوړله او اړ سو چې فراه ته پناه یوسي، زمان ۀ ز کال یا د هغـ۱۸۰۰ه پ

ـې ئـې کالبند کړ، دا وخت د هرات ښار د شاه محـمود د ورور حاجي فیروزالدین او زوی ئشاه له هراته ورباندې راوخوځید او ښار 

وو. د شاه محـمود وزیر میر حسین خان هم همدلته وو او قیلیچ هم دلته وو، قیلیچ خان په مدافعې کې بنسټیزه برخه  کامران په الس کې

ـې ویل ددې زوی دې د هرات ئواخیستله. د زمان شاه برید په شا و تمبول سو، خو د شاه محمود د مور په منځگړیتوب خوښ سو چې و

ن سلطنتي تاج او تخت دې زمان شاه ته پریږدي. له همدې کبله زمان شاه له کالبندۍ څخه الس حکومت په الس کې واخلي او د افغانستا

ـې حاجي فیروزالدین او کامران هم د زمان شاه پر ضد ئـې مارش وکړ. زمان شاه چې وخوځید ورپسې ئواخیست او د کندهار پر لور 

چې په مساعده شیبې کې زمان شاه تر برید الندې راولي. وزیر  سته چې د کامران د آرامولو لپاره دوی غوښتلۀ مارش وکړ شک نـ

 میرحسین په هرات کې د سرپرست په توگه پریښودل سو او د هرات د کال بولنه یا قومانده قیلیچ خان په الس کې واخیستله. زمان شاه ال ډیر

ـې د زمان شاه په گټه اعالن کړ. په ئیک کړه او هرات ـې پرئوو تللی چې قیلیچ خان له وزیر سره دعوا وکړه، د وزیر غاړه ۀ وړاندې نـ

مجردې چې دا خبر حاجي فیروز الدین او شهزاده کامران ته ورسید، دواړه فارس ته وتښـتـېـدل. زمان شاه بیرته مخه هرات ته راتاو کړه 

د هرات د ځواک بولنه وسپارل سوه او  اوقیلیچ خان تهۀ ـې ونیو. زمان شاه خپل زوی قیصر د هرات د والي په توگه وټاکـئاو هرات 

سوه. ورپسې په بیړه د کابل پر لور وخوځــېـد. خو د افغانستان د سلطنت د نیولو لپاره د زمان شاه او شاه محمود تر منځ مبارزه له سره پیل 

هم ویل سوي چې دا کار د خیانت له  دا د مبارزه د شاه محمود په گټه پاتې ته ورسیدله او حاجي فیروز الدین د هرات کنترول واخیست، دا

سته چې قیلیچ خان ته هم نوره نا شونې وه د هرات په سیمې کې د خپلو خلکو په منځ کې پاتې سي. په بادغیس ۀ الرې تر سره سو. شک نـ

دلته استوگنه وه. دا باید کې ټولو تیموریانو خپلې کډې بار او ځکه د خاف د ولسوالۍ پر لور وخوځـېـدل چې ددوی د قوم یوه برخه ال وختي 

 –افشار »ز کال په شاو خوا کې پیښ سوې وي او دا تقریباً ثابته ده چې خاف د فارس برخه گرځـېـدلې وه، که څه هم )د نادر شاه ۱۸۰۲د 

 وه سوې. ۀ نـ له وخته را په دیخوا( د فارسیانو لومړنۍ هڅه دا وه چې هرات ونیسي خو دا هڅه تر دا تیرو نیږدو وختونو پورې بیا« ژ

 د سبزوارو د ولسوالۍ تیموریان هماغلته پاتې سول. شوني ښکاري چې دوی دې د قوم له اساسې بدنې څخه جال سوې وي.

سته چې دوی د هرات پر ضد د فارس ۀ سره له دې چې قیلیچ خان او تیموریان عمالً له تأریخ څخه ورک سول خو په دې کې هیڅ شک نـ

 ز کال وو. ۱۸۵۶خیستې ده، د فارس وروستنی برید پر هرات په ټولو بریدونو برخه ا

 ۲۵۰۰تیموریان اوس عمالً فارسي قوم دي. سټیوارټ لیکي : " د خاف په ولسوالۍ او د بخارز په گاونډیو غرونو کې د تیموریانو نیږدې 

د قیلیچ خان له اعقابو څخه دی.  تنه دي." ددغو تیموریانو مشر، درویش علیخان نومیږي چې ۱۰۰۰۰کورنۍ ژوند کیږي چې نیږدې 

 درویش علیخان څخه ډیري معلومات راټول کړي دي چې موږ هم همدغه معلومات راوړي دي. ۀ سټیوارټ له همدغـ

ز کال د اپریل په میاشت کې له خاف څخه ۱۸۸۵د افغان سرحدي تحدید د کمیسیون د استخباراتو له ډلې څخه دفعه دار صاحب داد خان د 

کورنۍ ژوند کوي. سټیوارټ د خاف د تیموریانو په  ۳۲۵. صاحب داد خان وایي چې په کال کې درویش علیخان او د تیموریانو لیدنه وکړه

 ښکاري خو ډیر زیات عربي څیرې او مخونه لری. ددوی ژبې فارسي ده."ۀ هکله وایي :" دوی که څه هم په تن غټ او زیږ

 ه سرحدي کلیو کې هم تیموریان سته. فرمان آباد او تی آباد ډیر سره نیږدې دي. همدان شان د کرات، فرمان آباد او تی آباد پ

ژ( ډیر لیوال وو چې د هرات د شمال سرحدي  –ز کال په پیل کې چې امیر عبدالرحمن )خان ۱۸۸۴ز کال کې یا د ۱۸۸۳ویل سوي چې په 

تیموریان دې گلران ته راسي او دلته دې استوگن سي خو دا ولسوالي یو ځل بیا گڼ وگړي او گڼ استوگنې کړي نوموړي وړاندیز وکړ چې 

 منل سو. ۀ وړاندیز ونـ

افغان د سرحد په اوږدو کې د هریرود په سویل کې تیموریانو کې گډ وشمیرل سي. باور دا دی چې که څه  –د خاف تیموریان باید د پاړسو 

یخان د خپل مشر په توگه مني. په ژمي کې دوی دشِت میر شکار هم ددوی اکثریته پووندې په افغان خاورې کې دي خو دوی درویش عل

سته چې ۀ غوره گڼي، دشِت میرشکار د دوشاخ د غرنۍ لړۍ په سویل ختیځې ډډې کې د پره او یزدان تر منځ ستره وچه دښته ده. شک نـ

دِک پـُـل برنج»دوی د دوشاخ په لویدیځ کې د نمکسار او 
1

سیاه بوبک»په دوبي کې دوی د بنِد بابا او  په شاو خوا کې هم موندل کیږي.« 
2

 »

سته او د هرات او د غوریانو د ۀ غرونو ته چې د هریروډ د درې شمال ده ځي. ددې غرنۍ لړۍ په ډیریو برخو کې ښایسته بوټي او واښـ
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سیمو د پسونو د څښتنانو لپاره د ولسوالیو تر څنگ د سویل او همدا شان د شمال له لوري د میش مست، مشواڼیانو، د طاهریانو او د نورو 

 استراحت غوره ځای دی. 

جاِم جم ۀ سټیوارټ راپور ورکوي : " )د خاف( ددغو تیموریانو ترڅنگ، مشهد ته نیږدې د مازندران کال ته نیږدې، سویل لور ته د پُشِت کو

په لوړې سطحې کې او همدا شان  ترکبت شیخ جام
3

تیموري کورنۍ استوگنې دي.  ۲۰۰۰نیږدې ژ( ته  –ـې تربت جام دی ئ)صحیح بڼه  

ددې ډلې مشر سرتیپ علیمردان نومیږي چې ډیر نفوذ لري، او سره له دې چې دی په مشهد کې ژوند کوي خو بیا هم سخت د روسانو ضد 

ً تیموریان دي. د تربت شیخ جام پر وگړو باندې د څلورو سوو سپ رو د برابرولو او دی." نپییر وایي : " د جام د ولسوالۍ وگړي عمدتا

ز کال کې مردان علیخان چې د نصرت المک اعزازي ۱۸۸۴احضار ونډه ایښودل سوې چې عمدتاً فارسي هزاره گان او تیموریان دي. په 

 لقب لري د سرخس، زور آباد او جام والي وو."

ه ووتلې او په فارس کې استوگنې سوې ز کال کې له هرات۱۸۵۸نورې کورنۍ وې چې په  ۱۰۰۰ددغو کورنیو تر څنگ د تیموریانو نیږدې 

دی اوسمهال تر خپل ۀ. سرخ په ولسوالۍ کې ځمکې ورکړل سوې. ددوی مشر عطاء هللا نومیدۀ ځکه دوی ته د نیشاپور په سویل کې د کو

وی د بیرته تللو دلیل سوي دي، او ددۀ لري، ځکه ددوی اکثریت بیرته افغانستان ته ستانـۀ کورنیو پورته نور څوک نـ ۵۰۰کنترول الندې له 

 ـیتي ده. ئظاهراً د فارسي مقاماتو له چلنده نارضا

ز کال کې عطاء هللا په دې بریالی سو چې د جام د ولسوالۍ د حاکم څوکۍ ۱۸۸۵عطاء هللا خان او مردان علیخان د یو بل رقیبان دي او په 

 د هم په کې راځي. تر السه کړي، مردان علیخان ته د سرخ مسؤولیت ورپاتې سو چې زور آبا

فارسي دولت په خپلو سرحدونو کې له استوگنو کوچیانو سره د بد چلند له کبله ټول تیموریان له ځانه پردي کړي دي او  سټیوارټ وایي : "

 " یي.راغالست وواۀ سته چې دا ډله به د هرې مهاجمې ډلې له هدف سره یو ځای سي ان که منفور افغانان هم وي هغوی ته به ښـۀ شک نـ

کورنۍ استوگنې دي. تر هغه ځایه چې اطالعات تر دې دمه په  ۳۰۰: د سبزوارو په ولسوالۍ کې د تیموریانو تقریباً  د سبزوارو تیموریان

لري. له بلې خوا ډیر امکان سته چې پورته یاد سوي تیموري کوچیان دې د درویش علیخان ۀ الس کې دي دوی له خاف سره کومه اړیکه نـ

د سبزوارو د ولسوالۍ له تیموریانو سره  ښې اړیکي ولري او زښت ډېر امکان سته چې دوی دې افغان مقاماتو ته خپل مالیات  په پرتله

فارسیانو ته. له دې سره سره چې دوی ځینې وختونه خپل مالونه د فارسي د خوا په پووندو کې پیایي خو داسې ښکاري چې ۀ ورکړي نـ

دی په نښه سوی او هم د خاف د ولسوالۍ له ۀ یر کې شمیرل سوي وي، او دا ځکه چې سرحد په دقیق ډول نـدوی دې د افغان رعایاو په شم

 درویش علیخان سره د وینې او همدردۍ له اړخه متحد دي. )میتلند( 

چې " تیموریان  ز کال کې بریدمن نپییر ته د تیموریانو د مشر نصرت المک په هکله چې په مشهد کې ژوند کوي خبر ورکړ سو۱۸۹۳په 

 تنه دي." ۱۲۰۰۰سم دم د افغانستان او فارس تر منځ سره ویشل سوي دي او  په هر لوري کې تقریباً 

 )ن( ۶۲ – ۴۵، ۳۴ – ۳۷: وگورئ  : شتر مرده :  تای سرخ

ومونه دي، دا ولسوالۍ کلي او د یوې دریمې درجې ولسوالۍ نۀ دا د غور په والیت کې د یو)ن( :  ۶۴ – ۲۷، ۳۳ – ۳۱: تیواره : تیوره 

ز کال کې د افغان دولت ۱۹۶۹تنه په کرندو کې بوخت بزگر وگړي لري. د ال نورو معلوماتو له لپاره په  ۳۵۰۰۰کلیو جوړه ده چې  ۷۰له 

:  ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴سوي معلومات ولولئ، د غور تر سر لیک الندې جدولونه وگورئ.  دا سیمه په ۀ خپار

کورونه  ۳۰۰ـې د  تایمنیانو ئفیټه )؟( دا د تایمني د سیمې مرکز دی. دلته یوه عادي له خټو جوړه کال ده او گرد چاپیره  ۷۰۰۰لوړوالی : 

ز کال کې دې کال کې یو شمیر ترمیمات تر ۱۹۰۲او غور د سیندونو د یو ځای کیدنې په ټکي کې موقعیت لري. په « چهاردَر»دي چې د 

 سره سول.

مایله لیرې موقعیت لري. د کمپ وهلو لپاره  ۱۸۷مایله او له هراته  ۱۶۴کال په یوې مخ خالصې دښتې کې واقع ده چې له گرشک څخه  دا 

ـې پریمانه دي. دلته د پلي ځواک د دوه وو لیواگانو لپاره او د ۀ ئپریمانه لری؛ خو د سون لپاره لږ بوټي لري. اوبـۀ ـې ښه ده؛ واښـئځمکه 

ـې د پام وړ ده. )امام شریف. آی. ئکنډک لپاره د اړتیا وړ توکي د یوې اونۍ د مصرف لپاره ترالسه کیدای سي. کرهڼه ۀ اک د یوځوۀ سپار

 (۱۹۰۲بي. سي. 
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تگاو نوم دی چې د شیورگ او نوسپینج د منځغرونو د یو ځای کیدنې په ۀ کلي او یوۀ )ن( : دا د یو ۶۴ – ۲، ۳۴ – ۲۰: تاجرمین :  تجرمین

مایله پورته د هریروډ په کیڼې غاړې کې راڅرگندیږي. له هریروډ څخه یو گودر تیر سوی  ۱۶ ۱/۲ي کې دي او له خواجه چشت څخه ټک

ً په ټول پلنوالي عرض کې تر ۀ ئیارډه ارت دی او اوبـ ۵۰دی، دلته سیند  دی، یوازې په کیڼې ۀ ـې ښـئفیټو ژورې دي، بستر  ۳ـې تقریبا

 ـې متوسط دی؛ د سیند غاړې تر یوې اندازې ستوغې دي. ئځکه هلته غټې غټې ډبرې دي؛ د اوبو د بهیر چټکوالی دی ۀ نـۀ غاړې کې ښـ

سته خو له یوې لیوا څخه لږ ځواک ښایي وکوالی سي کله چې ۀ په نو سپینج کې د پوځي ځواک د هر ډول شمیر لپاره د کمپ وهلو ځای نـ

 مه ځایونه پیدا کړي. )میتلند(درمندونه وریبل سي په پټیو کې ځانته آرا

: د محمودي فیروز کوهیانو یوه کوچنۍ څانگه ده. ویل کیږي چې دوی اصیل فیروزکوهیان دي خو ځکه ځانونه " تاجیکان" بولي  تاجک

 چې د میوو بڼونه لري او ونې روزي. )میتلند(

 بل ټوک. نژاد نوم دی چې په ټول افغانستان کې سته. وگورئ  : د کاۀ : دا د یو تاجک

کورنۍ؛ په غوریانو  ۲۵۰۰کورنۍ؛ په سبزوارو کې  ۱۰۰۰د افغان سرحدي تحدید د کمیسیون د معلوماتو له مخې په اوبې کې د تاجیکانو 

کورنۍ اوسـېـږي. همدا شان ددوی یوه غټه شمیره په هرات کې استوگنه ده.  سربیره  ۲۴۰۰کورنۍ؛ او د تایمني په سیمې کې  ۱۷۰۰کې 

کورنۍ، او د فیروزکوهیانو د سیمې په نورو ځایونو کې د تاجیکانو څو سوه نورې کورنۍ  ۵۵۰هارتک کې د تاجیکانو پر دې په چ

 استوگنې دي. داسې ښکاري چې دغه وروستۍ یادې شوې تاجک کورنۍ عمالً فیروزکوهیانې سوې وي. )اې. بي. سي.(

 نالې کې واقع دی چې د چکاو دۀ و کوچنی کلی دی چې په هغـنو په ولسوالۍ کې یۀ : دا د قلعـ ۶۴ – ۲، ۳۴ – ۴۹:  تاجور

 (۱۹۰۴مایلۍ کې د لمان له درې څخه ښي لور ته جال کیږي. )ونلیس  ۴ ۱/۲شمال په 

 ژ -بنِد مادن/ بنِد معدن »)ن( : دا د  ۶۵ – ۴، ۳۴ – ۱۳:  تــَـکه باغر
4

 ختیځواله دوام دی. همدا شان د نخشي په شمال کې یو کلی دی. « 

مایله کښته د مرغاب په ښۍ غاړه کې راوځي.  ۳: دا یوه تنگه دره یا وټ دی چې له کال نیاز خان څخه  ۶۴ – ۲، ۳۵ – ۴:  تــَـک چگي

«دشِت الل آبي»دې درې ته له 
5
 څخه یوه الره راغلې ده. )هیرا سینگهـ( 

 معلومات( کورونه لري. )بومي ۳۰: دا په کرخ کې یو کلی دی چې  ۶۲، ــ ۳۴: ــ  تکدان

: دا د هرات د ولسوالۍ په ختیځ کې یو کلی دی او هغې تنگې درې کې واقع دی چې د لنگر له کلي څخه نیم  ۶۳ – ۱، ۳۴ – ۱۰:  تاخچه

کاوتغان تگاو»مایل پورته د 
6

 له کیڼ لورې سره یو ځای کـېـږي.)صاحبداد خان(« 

په سویل کې د بنِد تورکستان یوه « کال ولي»ې یو پلن سری غر وی چې د )ن( : داسې بریښي چې دا د ۶۳ – ۵۰، ۳۵ – ۳۸:  تخِت خاتون

اوسنۍ نقشې څلور لوی ښار پاتې شوني په کې سته. )پیکاک( ۀ په شمالي لمنه کې دشِت خاتون واقع ده او د یوۀ برخه دې وي. ددې غر

 . ِت خاتون سویل لویدیځ ته دوه ځایونهښیي : د دشِت خاتون سویل ختیځ ته دوه ځایونه او ددشۀ ځایونه د خاتون په نامـ

 مایلۍ کې یو غر دی.  ۳۰)ن( : دا د گلرانو د شمال لویدیځ په  ۶۱ – ۱۳، ۳۵ – ۱۰:  تخِت خورد 

 مایلۍ کې یوغر دی.  ۱۵)ن( : دا د هریروډ د شمال په  ۶۴ – ۴، ۳۴ – ۳۶:  تخِت ملک 

 یځ کې یو څرگند برجسته ځای دی. )پیکاک(: دا د بابا د کوتل خت ۶۲ – ۲۳، ۳۴ – ۴۱:  تخِت میرزا

  مایلۍ کې یو غر دی.  ۲۰)ن( : دا د گلرانو د لویدیځ په  ۶۱ – ۲۴، ۳۵ – ۷: شرخت :  تخِت شیرک 

 : دا د تاجیکانو یوه څانگه ده چې له محمودي فیروزکوهیانو سره مدغمه سوې ده.  تخت کوفي

په اوسنیو نقشو کې کورونو یو کلی دی. )بومي معلومات(  ۳۰هرات په ولسوالۍ کې د  )ن( : ویل سوي چې دا د ۶۲ – ۵، ۳۴ – ۱۹:  تالو

 د تاالو په ډول هم لیکل سوی دی. 

فیټه. دا یو کوتل دی چې د هریروډ له درې څخه د شهرک تر درې پورې  ۸۷۰۰: لوړوالی :  ۶۴ – ۷، ۳۴ – ۱۴ژ( :  -: )تلخاب  تلخ اَو

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۳شهرک د شمال لویدیځ په الره ورڅخه تیریږي. دا کوتل د 

ځای کې واقع ده چې ۀ فیټه. دا د ایشالن تگاو یوه تړانگه ده او په هغـ ۷۰۰۰)ن( : لوړوالی :  ۶۴ – ۱۲، ۳۴ – ۷: تنگي آرزو :  تنگي آزو

تگاو جوره»ا له توند کوږوالی مومي. د همدې ځای په شمالي پای کې دا تگاو له شمال ختیځ خوۀ سیند سویل خواتـ
7

سره یو ځای کیږي او « 
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زرنو»په سویلي پای کې د 
8

خوړ له سویل لویدیځ لوري ورسره یو ځای کیږي. دا د حلق په شان یو لنډ تنگی دی چې سیند د دې تنگي له « 

ار سړک له دې تنگي څخه دولت ی –الرې پر غرنۍ لړۍ ورننوځي او یوازې د پلي کسانو لپاره عمالً د تگ دی. پایه دا کیږي چې د هرات 

یمیاک»تیریږي خو د ۀ نـ
9

افغان گزیتر یا د افغانستان سیاسي تأریخي ژورنال دا د کوتل له الرې تیریږي چې د دې تنگي په ختیځ کې دی. « 

)ن( کې  ۶۳ – ۵، ۳۴ – ۱۰ده چې د اوبې په سویل لویدیځ په « 11تنگي آزوۀ دهانـ» په ډول لیکي. بل ځای د «  10تنگي آرزو» نوم د 

د پورته آسونو  ۳۰۰. دلته د کمپ وهلو په ځای کې پریمانه بوټي او کوچني لرگي د سون لپاره سته دي. گرانه به وي چې له موقعیت لري

 (۱۹۰۴دلته وموندل سي. )ونلیس ۀ او کچرو لپاره واښـ

مایلۍ کې موقعیت  ۶محمـد خان د ختیځ په )ن( : دا یو غاښی دی چې په سِر جنگل کې د کال  ۶۵ – ۵۴،  ۳۴ – ۳۴:  تنگي جوی مایل

یو بل  کلی په هریرود کې د دولت یار د ۀ نامـۀ همدا شان په همدغـ(  ۱۹۰۴لري. دا غاښۍ په ختیځ کې د هرات کرښه جوړوي. )ونلیس 

 . مایلۍ کې دی ۶ختیځ په 

 (۱۹۰۴عالقه دارۍ سیروان کې موقعیت لري. )دابس کورونو کوچنی کلی دی چې د اوبې په  ۱۲: دا د سیدانو د  ۶۳، ــ ۳۴: ــ تــنوره 

تیورې سړک په اوږدو کې دریو کوتلونو ته ورکړل سوی دی  –فیټه. دا نوم د فارسي  ۸۲۶۰: لوړوالی  :  ۶۳ – ۴۹، ۳۳ – ۴۵:  تنوره

 ۍ کې موقعیت لري. مایل ۲۴چې د جواجه او ِده تیتان تر منځ واقع دي. )صاحبداد خان( دا کوتلونه د تولک د سویل ختیځ په 

مایلو په اوږدو یوه  ۱۱: دا دره د قراول خانې په مقابل لوري کې پر مرغاب باندې راکوزیږي. دلته د  ۶۳ – ۱۳، ۳۵ – ۴۰:   تنور سنگي

مایلۍ کې په کاشان روډ  ۲بلې لویې درې ته را کوزیږي او د رباِط کاشان د سویل په آسانه کوتله تیریږي، او بیا ۀ الره راغلي او بیا له یو

د روسیې په خاوره کې ده خو پاتې نوره دره د افغان خاوري په سرحدي سیمې کې پرته ده. د درې کوزنۍ ۀ کې ډوبیږي. د تنور سنگي خولـ

ټکي ۀ فیټه او له هغـ ۸۸۰ددرې په سر کې کوتل ددرې له خولې څخه یارډه ارتوالی لري.  ۱۰یا کښتنۍ برخه ډیره تنگه ده چې یوازې 

 (۱۹۰۴ – ۱۹۰۳فیټه پورته دی چې کاشان ته رسیږي. )آی. بي. سي. ونلیس.  ۷۰۰

تنگ منځغري کې بهیږي او ددولت یار په مقابل ۀ )ن( : دا یو لوی سیند دی چې له شمال لوري په یو ۶۵ – ۵۰، ۳۴ – ۳۴:  تنور تاق

ټکي کې دی چې دا سیند له ۀ یو کلی هم سته، دا کلی په هغـۀ ه سِر جنگل سره یو ځای کیږي. همدا شان د تنور تاق په نامـلوري کې ل

 هریروډ سره مخامخ کیږي. 

 ۸فیټه لوړوالی لري او د سیند په ښۍ غاړه کې له باالمرغابه  ۴۰: دا یوه کوچنۍ گردۍ غونډۍ ده چې  ۶۳ – ۲۰، ۳۵ -۴۱:  تپه عبدهللا

کیږدیو د استوگنې  ۱۲۰ـې د غلزیو د ئاستحکامي کوټ پر پاتې شونو باندې سپره ده. ورته نیږدې ۀ زاړۀ مایله کښته واقع ده. دا غونډۍ د یو

آسونه لری. دلته لږ کرهڼه سوې ده چې په کال کې  ۹۰اوښان او  ۸۰پسونه او وزې،  ۷۰۰۰کورني څاروي،  ۴۰۰یوه سیمه ده. دوی 

کانال څخه دي. دا ځای د مرغاب د درې تر ټولو وروستی شمالي استوگنځای دی. )ونلیس، ۀ ـې له یوۀ ئل لري او اوبـمونډه حاص ۱۵۰۰۰

 (۱۹۰۴ – ۱۹۰۳دابس 

خرگاه گانو یو قبچاقي استوگن ځای دی چې د مرغاب د سیند پر ښۍ غاړه له باالمرغاب دوه مایله  ۸۰: د  ۳۶ – ۲۱، ۳۵ – ۳۶:  تپه بابا

 (۱۹۰۴لري. )ونلیس  پورته موقعیت

شمیرې سرحدي ستنې مقابل لوري ته یوه روسي  ۳۶: دا له مرو چاق یو مایل کښته د سیند پر کیڼه غاړه د  ۶۳ – ۹، ۳۵ – ۴۹:  تپه خان

 (۱۹۰۴آس سپاره ځای پر ځای دي. )ونلیس  ۱۴پوسته ده. دې پوستې کې 

الۍ کې یو کلی دی چې په هغې زاویې یا گوټ کې موقعیت لري چې د کاوتغان )ن( : دا د اوبې په ولسو ۶۳ – ۲، ۳۴ -  ۱۶:  تـَـَر شـَـک

  .اوسنۍ نقشې د کرسک نوم ښیيـې له هریرود سره جوړوي. )میتلند( ئتگاو 

 ن( ۶۴ -۵۰ – ۱۰ – ۶۴: وگورئ : تربوالک :  تربوالغ( 

تایمني کورونو یو کلی دی چې د  ۳۰ه ولسوالۍ کې د )ن( : دا د د رود ایشالن په اوږدو کې د شهرک پ ۶۴ – ۵۰، ۳۴ – ۱۰:  تربوالک

 اوسنۍ نقشې دا نوم د تربوالغ په ډول لیکي. ( ۱۹۰۴مایلۍ کې موقعیت لري. )دابس  ۱۱حوض بهانگي د شمال ختیځ په 
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 )ن( : دا نوم د ایشالن یا د شهرک ددرې پورتنۍ برخې ته ورکړل سوی دی.  ۶۴ – ۵۰، ۳۴ – ۱۰:  تربوالک

 جمشیدیانو یوه فرعي څانگه ده.  : دا د تربر

کورنۍ  ۲۰۰کاه د ولسوالۍ په شمالي برخې کې یو کلی دی. دې کلي کې ۀ )ن( : دا په  پُشِت کوه یا د قلعـ ۶۱ – ۲۹، ۳۲ – ۱۷:  ترگي

کلی د تیرگي په ا ( د۱۹۰۵غیر فعال کاریزونه هم سته. )تییت. له بومي معلوماتو څخه  ۴ژوند کوي. دلته داوبو د موجوه سرچینو ترڅنگ 

 . مایلۍ کې موقعیت لري ۲ډول هم یادیږي چې د دزد آباد د سویل ختیځ په 

 : دا د تایمنیانو یوه څانگه ده.  ترسان

 : دا د جمشیدیانو یوه څانگه ده.  تاش بای

 ۳۶نو هزاره گانو ۀ د بیبکه قلعـنو کې یو کلی دی. دلته ۀ )ن( : دا د پده او کوچه زرد تر منځ په قلعـ ۶۲ – ۵۳، ۳۴ – ۵۰:  تاش بوالق

 (۱۹۰۴د دایزنگي هزاره گانو کورونه دي. )دابس  ۲۰۴کورونه او 

مایلۍ کې موقعیت لري. همد  ۱۲منځغري کې یو کلی دی چې د کانسي د سویل ختیځ په ۀ )ن( : دا په یو ۶۵ – ۲۵، ۳۴ – ۲۹:  تسرغي

 شان دا د تسرقي په ډول هم لیکل سوی دی. 

: دا د هریروډ له درې څخه تر ایشالن تگاو پورې د الرې منځ کې یو آسانه کوتل دی دا الره سویل لور ته له  ۶۳ – ۴۳، ۳۴ – ۱۵:  تاوه

ماله سر»خواجه چشت څخه تر تایمني سیمې پورې ځي. د تایمنیانو شمالي کرښه د 
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مشخصه ۀ اوب یلوونکي یا آب پخشان په وسیلې ښـ« 

واټن مخکې له دې چې سړک ایشالن ته ورسیږي شیوه، ډبرینه او د اوښانو لپاره سخته ده خو داسې ښکاري  مایلو په ۲د   سوې ده. دا الره

ویني. د الرې دا برخه په غلطه شتر راه نومول سوې ده.  د شتر راه په کښتنۍ لمن کې له لرگیو ۀ چې کچرې به کومه ځانگړې ستونزه ونـ

 مایله الره ده. )امام شریف( ۱۵/۵شالن پورې جوړ یو پُل وموندل سو. له خواجه چشت تر ای

 پِل ماالن الره ورڅخه تیریږي. –)ن( : دا د هریروډ په سویل کې یو کلی او یو کانال دی چې د روضه باغ  ۶۲ – ۲، ۳۴ – ۱۴:  تیزان 

 : وگورئ : کسه گاو تیب چاک

یوه سیمه ده چې د فیروزکوهیانو د خدایاري څانگه په کې )ن( : دا د چغچرانو په ولسوالۍ کې د استوگنې  ۶۵ – ۱۶، ۳۴ – ۳۵:  تیلک

زکال کې( ددوی ملک  ۱۹۰۴پسونه لري. )په  ۱۰۰۰ـې ئکورونه دي چې په تگاو کاسي کې دي او خلک  ۲۰۰میشته ده. دې سیمې کې 

 اوسنۍ نقشې د تیلک سفلی نوم ښیي.( ۱۹۰۴مال درویش وو. ددوی دوبني مرکز: پمبکه. )دابس 

 ن( ۶۱ – ۲۹، ۳۲ – ۱۷گورئ : تارگي : : و تیرگي( 

 مشهد الره ورباندې تیریږي. –مایله کښته یو پُل ددی چې د هرات  ۵۹)ن( : دا د هریروډ له پاسه، له هراته  ۶۱ – ۱۵، ۳۴ – ۳۶:  تیرپل

فیټو په  ۷۰۰نو شاته نیږدې د فیټه دی او د سیند پر کیڼې غاړې والړ دي، او ددغو گړنگو ۵۰ـې ئدلته څو ستوغ گړنگونه سته چې لوړوالی 

 ـې د څارکوټ یو برج والړ دی. ئته نیږدې ده او پر سرباندې ۀ ـې پلـئلوړوالي خاورینې غونډۍ راپورته سوي دي چې یوه 

 

 نوربیا

 ز( کې وایي ۱۸۹۳نپییر )
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