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 ندارند پیوند ها «چی یوئه» با ها «ایماق» 
 

 به مادر طرف از و «ضحاک» به پدر طرف از ایماق قوم گروه تاریخی، روایات نیز و ها شجره از روایت اساس به

 .است بوده یمک شان مادری و ضحاک شان پدری جد یعنی اند، مرتبط یما خواهر یماک یا« یمک»
 
 آن، ایابتد در عاریتی همزه گرفتن با چنانکه رسد می نظر به( یماک) یمک اسم ریشه از نیز ایماق طایفه اسم قسم این به 

 ایماق است شده عرب زبان از پذیری اثر با بعدا   و ایماک است شده تدریج به و ایمک است شده اسم این
 را داشت قرار سامان آن مردم پرستش و احترام طرف که هایی الهه از یکی آنجا اهالی میان در نورستان فتح از پیش

 این منداندانش اکثر باور به بنا که است بوده نورستان مردم اعتقادات در النوع ربه بزرگترین البته که نامیدند می «ایمرا»
 دهش جاگیر ادأ در سهولت بخاطر همزه حرف نیز( یماق)یماک واژه ابتدای در اینکه پس. است داشته یما اسم به رابطه اسم

 .رسد نمی نظر به بعید باشد،

 یماق نیز خودم مادری نزدیکان از یکی چنانکه. هاست ایماق میان در مروج و معمول های اسم از یکی حال به تا «یماق»
 .داشت نام

 پسین اندور های «چی یوئه» اوستایی، دوران ی«تئوژیه» طایفه با نزدیکی و قرابت ها ایماق که نکته این یادآوری با البته
 و قبچاق و قلماق چون تبار ترک اقوام با نباید اسمی همآهنگی لحاظ از را طایفه این هم و. ندارند امروزی های تاجیک و

 .دانست مرتبط وغیره

 ستا طایفه این زادگاه و خاستگاه غور -غور های ایماق ویژه به طایفه این بیندازیم، نظر نیز ایماق مردم های چهره به وقتی
 روهگ و افراد طایفه این میان در هم و دارند شباهت پشتون مردم به بیشتر -خورده گره سرزمین این با مردم این تاریخ و

 .اند شبیه بیشتر ها نورستانی و ییان پشه مردم به که یافت توان می را مردمی های
 فسانها به ریشه شان هویت و اسم که اند سرزمین این بومی و اصلی باشندگان از و آریایی اقوام از یکی ها ایماق بنابراین

 .دارد عجم مردم روایات در زمین کره های انسان اولین خلقت های

 
 پایان
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