
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 11/1۰/2۰1۹              شاه محمود محمود

 

 یشهر اندخو نهیاق دهٔ یحوض سرپوش
 

بود که به سمت شمال  یها محل اجتماع کاروان یطوالن یها و مدت شد یم دهیانتخد نام اندخود و میدر قد یاندخو
 رفتند. یبخارا م یبه سو

 ۳2۸در سال  یگذار اندخود قلمداد شده و ساخت باالحصار اندخو انیبن یاسکندر مقدون کایتانیدائرهالمعارف بر در
 است. به او نسبت داده شده زین الدیاز م شیپ

 دوم قرن مهیشده، کتاب المسالک و الممالک ابن خردادبه است که در ن ادی یکه در آن از اندخو یاثر نینخست اً ظاهر
 منهیم یجوزجان ازجمله شهرها هیمسلمانان در ناح یرگیاست که چآمده یگریاست. در منبع د سوم هـ ق نوشته شده

 است. هـ ق صورت گرفته( ۳۳به سال ) یو اندخو
که مرکز آن شهر کوچک  داندیرستاق م کیرا مربوط به  یدان قرن سوم هـ ق منطقه اندخو هیجغراف یاصطخر

  است.اُشتُرج بوده
 اریبا کشت و برز بس ییجا ابان،یب انیاست م ی: اَ نتَُخذ شهرککه سدینو یشده م ادآوری یحدود العالم از اندخو مؤلف

 و کم نعمت.
 شتریاست که در آن ب یبازار یقرار گرفته شهر میاندخود قد عیوس یها رانهیو یکیکه در نزد یاندخو یامروز شهر

به  یهـ( زمان ۷۹۶م =  1۳۹۴)زاده  گیب . الغشودیدادوستد م شمیقول، پشم و ابرپوست قره ،ییبخارا یهاچهیقال
 بود. گمارده شده یحکومت شاپورگان و اندخو

ا در خود ر یخیتار گاهیجا یژگیاست که و کیمهم و استراتژ ییایمنطقه جغراف کی یخیتار دینه تنها از د یاندخو
 بیباالترت ه،یروس یبا قدرت اقتصاد قیاز آن طر انه،یم یایبا آس یگیحفظ کرده است، بلکه در همسا شمیراه ابر ریمس

چنان  مالجورد، ه دوریو کور لیخط ر نه،یآق یبندر تجارت یژگیو نیا لیو اروپا قرار دارد که به دل هیترک جان،یآذربا
 ( وصل شده است. یاندخو – نهینقطه ) آق نیبرق بخش بزرگ از افغانستان به هم نیخط تام

اسکندر، ) انیمشترک را با جهان دارد و اکثر کشورگشا یخشکه سرحد ای ی برنقطه نیتر کینزد یاندخو چون
معبر را انتخاب کرده  نیهم یو عبور از افغانستان کنون ریتسخ ی( براهاو چهل سال قبل روس هایبانیش مور،یرتیام

 بودند.
و  یخیاند. آثار تار کماکان حفظ کرده یرا در اندخو شان تیها، موجوداز آن دورها با گذشت قرن یخیتار آثار

 ریاز مرشدان ام یولاز عصر هجوم اسکندر ، آرامگاه چهارده معصوم  یشهر شامل ؛ باالحصار اندخو نیا یباستان
و  یدخومرکز ان یگنبد عدالت در حومه شرق ای چهارسوگنبد  ،یبانیاز زمان عبدهللا ش نهیآق دهیحوض سرپوش مور،یت

 است. یها اثر با وجود عدم توجه به حفاظت آن هنوز باقده

 :نهیآق دهٔ یحوض سرپوش اما
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قرار دارد. با گذشت حدود هفت  ابیفار تیوال یاندخو ی( که درشمال ولسوال نهی) آق ای(  نهی) آقگ دهیسرپوش حوض
تابستان آب گوارا که معموالً ازآب باران  یزمستان وگرما یمانده است. ودرطول قرن ها درسرما یقرن تاهنوز باق

 از متر 1۶رتفاع مترو ا 1۶پخته باعمق  یباخشت ها ابهسرد نی. ادهدیما را اب م یهموطنان اندخو گرددیم رابیس
به  یرویبه عرض ده متربشکل دا رآنیمتر وکاسه آبگ ۳2ابتدا تا انتها به ارتفاع تا سقف گنبد  از یعنی نیسطح زم

 قیاعمار دق خیتار ی. شاعرباشدیم نهیز ایپله  2۴متر و  1۵،۴۰شده است قطر آن  دهیپوش یاسالم یسبک معمار
 :آورده است نیچن شیخو سرودهنرا در آ

 هنیدر اق یبدلـرد احـم باـیوض بس زـآباد ح کرد
 نهیعدد پانزده فزوده بگو( سال اعمار حوض اق)
 

.  است دهیگرد بیبار تخر نیچند یو نظام یعیمتعدد طب عیحوض در اثر وقا نیاست ا دهی( ذکر گردهـ ق۹۹۵در )
 ساریونس خان کمیحمد م شهـ  1۳1۳صورت گرفته است .از جمله در سال  یاعمار مجدد آن تالش ها یاما برا
 تیهـ ش به اثر هدا 1۳۵۰و متعاقباً در سال  دیگرد میوقت ترم یعطا محمد معمار باش یتحت نظر حاج یاندخو

 میاوستا حق قل معمار ترم لهیشاروال به وس یمحمد معمار باش ضیف یبه مشوره حاج ابیفار یوال یعبدالقادر قاض
 .دیگرد

 وزارت اطالعات از بودجهٔ  یبه صورت اساس نهیآق یخیگرفته شده است که حوض تار میاواخر تصم نیدر ا باالخره
وسه هزار  ونیلیم ازدهیپروژه  نیا یمجموع خرج شود،یگردد، گفته م یبازساز یو مسلک یو فرهنگ به طور فن

 . رددگیم قیبتط مینع زیعز یساختمان شرکتو توسط  لیفرهنگ تمو بوده، و از بودجه وزارت اطالعات و یافغان
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