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 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
 

 مزار شریف، څلورم ټوک
 مرکزي برخې -او د افغانستان شمال 

 

 برخه تمهېښلوڅیو ویوسل

 تصحیحات: 

 ډاکټر لوډویک ډبلیو آدمک
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GRAZ – AUSTRIA 

1979 
 

 : دا د سنگچارک یوه عالقه داري ده.۶۶، ــ ۳۶: ــ اله غن

دا درې د شمالي ځغاست لوري  ؛درې لري  او کرل سوې گڼ وگړې۲دا عالقه دارۍ د اله غن تگاو او د خواجه تگاو 

ی کالنازس»په لرلو سره د 
1

د  مایلۍ کې موقعیت لري او ۷پر خوا ورځي. د اله غن کلی د توکزر د شمال ختیځ په « 

اله فان/ عالفان»کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( په دې تگاو کې د  ۵۰وزبیکانو 
2

یو کلی هم سته چې په ۀ په نامـ« 

 کې موقعیت لري.  ۶۶ – ۰، ۳۶ – ۳۱

 )اې.بي.سي.(دا د تاجیکانو یوه څانگه ده چې په امرخ کې اوسیږي.  :هللا یاري

کیلومتر مربع  ۱۵۲۵دا د فاریاب د والیت په لویدیځ کې یوه عالقه داري ده چې  :)الف( ۶۴ – ۳۲، ۳۵ – ۵۰ :المار

تر  ۱۵۵۳۶ـې د افغان وزارتخانو له پلوه په بیالبیل ډول سوی چې د اټکل له مخې د ئمساحت لري او د وگړو شمیر 

س والیت، شمال لویدیځ لویدیځ د بادغی :. له گاونډو سیمو سره ددې عالقه دارۍ کرښېـې ویلی دیئتنو پورې  ۲۲۹۶۵

 . پښتـون کوټ، سویل کې د قیصار ولسوالۍ دي :شیرین تگاب، ختیځ :د شوروي اتحاد سرحد، شمال ختیځ

پورته استوگن وگړي لري. د لنډ مهالې  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۷کلي لري چې له دې شمیر څخه  ۴۸د المار عالقه داري 

  :ي دا ديمجلې د معلوماتو له مخې په دې عالقه دارۍ کې کل

 خواجه گوهر عرب کبوتر خان اوق کبوتر خان غله بوله
Ghalabula Oqkabootar Khan  Arab Kabootar Khan 

                                                           
1
 - Sazai Kalan 

2
 - Alafan 
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 قره تانه سرف علي آخند بابا قره قول
 میر شادي تربت بیش قره جل گیلدي

 بََرخ من الوزي بابا ـینئنغیلي پا نجرای قلعه
Aluz -i -Bala Barakhman 

 ایتي اُرق چغه تک چوبکي گــَـوجاِن کټه خان
Gawjan -i -Kata Khan Ayti Aruq 

 چولغي قور داغ قلعـه قره غویلي قولیچ لي 

 کبوتر خان عرب غلبوله دیوانه خانه بادغیس
 ِده سبز راهي ابدال شن گلي ـینئابوِز پا

 قده یار بي بي سوی خوش بای سیِد گـاو خان شور خاِن قره باغ
Kudayar Bibi Soi 

 بد بدي غلبوله خدای مت چوی مت شوران
 فتح عابد نغیلي باال تربِت عرب هوتِک میر شادي

 درداني سقول بوله داالن گوهرۀ عرب خواجـ
    جوغتک

 

  :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴دا سیمه په 

 

د رسوبي خاورې یوه  «دشِت المار»ښارگوټي په لویدیځ کې واقع ده. د ۀ دا د میمنې یوه عالقه داري ده چې په همدې نامـ

ـې ټیټ غرونه دي. له ئمایله په پینځو مایلو کې مساحت لري او په ختیځ او لویدیځ کې  ۵حاصلخیزه دره ښکاري چې 

تر شاوخوا  ۀـې کلي دي، ددغو کلیو د هر یوئدې دښتې څخه څو ویالې تیریږي چې ډبرین بسترونه لري او په منځ کې 

چومس،  :ممینې په الرې کې واقع دي دا دي –ـې باغونه دي. هغه کلي چې د چهار شمبې ئونې شنې دي او گرد چاپیره 

نوگیلي، دیوانه او د وروستیو دوه وو یادو سویو کلیو تر منځ له خټو جوړې څو ودانۍ دي چې هره اونۍ په کې بازار 

تر کښت الندې ده او یوه اندازه غالت حاصل لري خو په کلي کې له بڼونو په  ددښتې ستره برخهجوړیږي )المار بازار(. 

د المار سیند چې د درې په منځ کې بهیږي په قصاب ـې وزبیکان دي. ئاستثناء د ونو نشتوالی څرگند دی. اوسیدونکي 

ر مهال تیریدل ورڅخه ډیر کال کې له قیصار سره یو ځای کیږي. دا سیند په تودې هوا کې تقریباً وچ وي خو د سیالب پ

 یادیږي. )پیکاک(ۀ سخت وي. د سیند پورتنۍ برخه د گاو جان په نامـ

 ارچه  :وگورئ :المورتک

دا د اله غان تگاو په منځ کې یو کلی دی، اله غان تگاو د سنگچارک یوه عالقه  :)ن( ۶۶ – ۳۱، ۳۵ – ۵۸ :آلتي بای

اومرخای/ عمرخای»پر الرې له  روزبیک کورنۍ استوگنې دي. دا کلی د توکز ۲۵داري ده، دې کلي کې 
3

 ۱/۴ه خڅ «

  ځای سته. )اې.بي.سي.(ۀ مایله لیرې دی. همدلته د پوځي قرار گاه جوړولو لپاره ښـ ۷

 ۸دی چې د اندخوی د ښارگوټي د سویل په یا نهر دا د اندخوی په ولسوالۍ کې یو کانال :۶۵ – ۴، ۳۶ ۵۰ :بوالقآلتي 

له الرې له دولت آباد څخه تر  «ارپه گذر»فیټه ژور دی او د  ۲فیټه ارت او  ۱۰مایلۍ کې موقعیت لري. دا کانال 

شپـږو ویشونو یا » هم تیر سوی دی. التي بوالق د اندخوی پورې د الرې په اوږدو کې ددې کانال پر سر یو پل 

 چې دا کانال شپـږ ټوټې ځمکه خړوبوي. ويـې آلتي بوالق نومولی ئپه معنی دی او کیدای سي د همدې لپاره « تقسیماتو

                                                           
3
 - Omakhai 
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ـې سروې کړې ده فکر کوي چې دا کانال په اصل کې د اوبو یو طبیعي بهیر یا ویاله وه ئ ېچې د ځمک« گور»ښاغلي 

یو ځای په ۀ نامـۀ په همدغـځکه د خپلې بهیدا د تگلوري په اوږدو کې په ځینو ځایونو کې ډیر پراخیږي. )اې.بي.سي.( 

ې سیمې شمال ختیځ کې څو مایله د همدۀ په نامـ «نآلتي بوالق توزک » )ن( کې او بل ځای د ۶۵ – ۴، ۳۶ – ۵۰

 .وړاندې موقعیت لري

دا د شبرغان په ولسوالۍ کې د المالیق له الرې له اندخو څخه تر آقچې  :)ن( ۶۵ – ۳۷، ۳۶ – ۵۸ :آلتي چناق کالن

لري او ۀ ـې تروې اوبـئڅانگې  ۲۰څاه گانې دي چې  ۳۰پورې د الرې په اوږدو کې یو ځای دی. دې ځای کې د اوبو 

ز ۱۸۸۶په  ؛چې له خامو خښتو جوړې سوې دي سته ـې وچې دي. همدا شان دلته څو گبندۍ لرونکي ودانۍئورې ن ۱۰

 چې سویل لور ته شبرغان ته ځي یوه الرهسپرو یوه کوچنۍ پوسته وه. له دې ځایه  ییزو کال کې دلته یو گودام او د سیمه

 . مایلۍ کې دی ۳۰کلی د اندخوی د ختیځ په دا مایله الره ده. )اې.بي.سي.(  ۲۲ځایه نیږدې ۀ تر هغـ

مایله لویدیځ لور ته لیرې دی  ۸آلتي چناق خورد له آلتي چناق کالن څخه  :)ن( ۶۵ – ۲۸، ۳۶ – ۵۸ :آلتي چناق خورد

ه للري او بۀ ـې خوږې اوبـئڅاه گانې سته چې دوه  ۳مایلۍ کې موقعیت لري. دلته  ۲۱او د اندخوی د ختیځ په نیږدې 

 )اې.بي.سي.(ه ده. ـې وچئ

سویل ختیځ  –دا د میمنې د ولسوالۍ په ختیځې برخې کې د چهارشمبې د سویل  :)ن( ۶۳ – ۵۳، ۳۵ – ۴۳ :آلتي خواجه

هیَرک»مایلۍ کې یو کلی دی. دا کلی د  ۳ ۱/۲په 
4

داسې ښکاري چې کلی په خپله کله ناکله د هیرک  ،په درې کې دی« 

په « شپږو روحانیونو یا شپو ولیانو»یادیږي. کلي ته نیږدې د آلتي خواجه مشهور زیارت دی. آلتي خواجه د ۀ په نامـ

خو د میتلند په خبره ددې زیارت سم نوم )زیارِت حضرِت اصحاِب کهف( دی، "اصحاب" د پیغمبر د صحابه  معنی ده،

د  یعنې کینې خوا کې د الرې "کاف / کهف" د سوري په معنی ده. میتلند په دې هکله دغه شرحه لري: " دا کلی وو او

څو سوه یارده پورته په کیڼ الس کې  ؛دهۀ ـې د یوې اوږدې تنگې درې خولـئښي الس ته  واقع دی؛ الرې )سویل( کې

جیب و غریب ځای دی او گومان کیږي چې دلته د شپږو ده او همدلته زیارت دی. دا عۀ سوري ته د ننوتلو خولـۀ دغـ

د پښو د ایښودلو لپاره پټه لرونکی  اوۀ تیار ننوتلی،دلته یو کښته  شپـږ ولیان( اجساد دي. –سویو کسانو )آلتي خواجه ۀ بید

الی سي د ـې لویې لویې ټوټي یا پوښونه غوړیدلي دي، رښتوني مومنان او ایمان لرونکي کوئ د غولي پر مخ ځای دی؛

کسان چې تر ټوکرانو الندې نفس باسي نو رښتونی ۀ کله چې دا بید ان ؛وویني مخونهبیدو کسانو کالو مخکې  ۲۰۰۰

 چې د نفس ایستلو پر مهال ټوکر څنگه کښته او پورته ځي! لیدالی سيـې ئمؤمن 

د ښار د وخت « ن دقیانوسسلطا»ـې د ئدوی  پورې برخه دا ده چېۀ تر ټولو په زړ له زیارت سره د تړلي روایت

پادشاه له وخته دلته راغلي دي. ویل سوي چې دغه ښار د ۀ صحابه د همدغـۀ او وایي چې دا په خوب بید صحابه گڼي،

سویل په غرونو کې د بند تورکستان تر اساسي خط الرأس الندې د یوې لوړې سطحې پر مخ ودان سوی وو. او ادعا 

پراخه برخه ال تر اوسه سته، خو گرانه به وي چې دا ادعا دې ومنل سي، ښایي په  کوي چې ددې ښار د پاتې شونو ډیره

راتلونکي کې لرغونپوهان به غوره او ارزښتمن وگني چې یو ځل دې ځای ته ورسي. دقیانوس تر ډیره گریکو 

 باختریک نوم ښکاري." )میتلند(

                                                           
4
 - Hirak 
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 ۴فیټه. دا یو کلی دی چې د شبرغان د سویل ختیځ په  ۱۳۰۰نیږدې  :لوړوالی :)ن( ۶۵ – ۴۷،  ۳۶ – ۳۷ :آلتي خواجه

" آلتي خواجه یو اوږد او ضیق کلی دی چې د  :کیڼې غاړې ته نیږدې موقعیت لري. پیکاک وایي «آِب سیاه»مایلې کې د 

کستانونه او نور دریو مایلو په اوږدو شمال او سویل ته گډ وډ پروت دی. دا ځای ډیرې ونې لري، او هم ډیر بڼونه، تا

ـې د مخ په ئاو دلیل  تللی دی،نیمایي له دې ځایه شمیر ۀ ددغـکورنۍ استوگنې وې خو  ۴۰۰پخوا دلته د وزبیکو لري. 

 کورنۍ ښیي. )اې.بي.سي.( ۶۰. میتلند ددې ځای د وگړو شمیر اوس لډیریدو مالیاتو اخیستل و

دا ځای د مزار شریف په ولسوالۍ کې دی. دا ځای د هغه الرې په اوږدو  :)ن( ۶۶ – ۴۶،  ۳۷ – ۸ :التین :آلتي تپه

له جالې څخه د دولت آباد له الرې مزار شریف ته تللې  «چوشکه گذر»کې ددمې نیولو ځای دی چې د اکسوس پر سر د 

کره جه / قره جاه»ده. دا ځای د 
5

ې چیرې چې کرهڼه مایلۍ کې دی؛ قره جاه د جالې په سویلي برخې ک ۱۵د سویل په « 

" په / طال تپهپیل کیږي د استوگنې یوه سیمه ده، دغه الره له دې ځایه په شگو ځي. آلتین تپه "د سرو زرو د غونډۍ

 مایلۍ کې موقعیت لري.  ۵د شمال په « قول تک»)اې.بي.سي.( ددمې نیولو دا ځای د معنی ده. 

ده چې کښته د قیصار  دره دا د میمنې د ولسوالۍ په شمال کې د تنگو اوږدو درو په منځ کې یوه :۶۴، ـ ۳۶ــ  :امندیگک

 "الدارتي" :پر لور تللې ده. وگورئ

 مایلۍ کې یو  ۶دا د سرپل د سړک په اوږدو کې د شبرغان د سویل ختیځ په  :)ن( ۶۵ – ۴۸، ۳۶ – ۴۵ :امار تورکي

 کلی دی. 

دا د روی په سویل لویدیځ کې یو کلی او د روي ولسوالۍ کې یوه اوږده دره او  :)ن( ۶۷ – ۵۱، ۳۵ – ۴۵ :عنبر :عمبر

مایله لیرې  ۳ ۱/۲تیریږي. دې تنگي ته ننوتل له روی څخه  الره مزارشریف –ـې د کابل ئیو تنگی دی چې له منځه 

لوړې ډیرې  ـې کڼدو دي اوئدواړه ډډې  چې کیږي او تقریبا د مایل د ربعې په اندازې اوږد دی. دا یو ډبرین تنگی دی

را  تیریږيشپږ ځله  چې الره ورڅخهمنځ کې یو نهر هم سته  تنگي په په آسانه ورته السرسی کیږي. ددې چېدي ۀ نـ

له  او یادیږيۀ د دشت عمبر په نامـ چېیارډو پورې پراخیږي  ۱۰۰۰خوا کرار کرار تر  له تنگي ورهادره . تیریږي

سته بیا تنگیږي. په دې پسې دا دره بیا مخ خالصې کیږي او د تاشقرغان د سیند له درې سره یوځای دوه وو مایلو ورو

  مخ خالصی ځای سته. )میتلند(ۀ کیږي. د عمبر دره تر ډیره کرل سوې ده او همدلته د لښکر د قرارگاه جوړولو لپاره ښـ

چې د زري د سیند پورتنۍ دره هم په کې راځي. دا د سنگچارک یوه عالقه داري ده  :)ج( ۶۶ – ۳۸، ۳۵ – ۴۵ :امرخ

امرخ ته تللی  ز کال کې۱۸۸۵مقیاس نقشو کې ښودل سوی دی. صاحبداد خان چې په  ۱ :۲۰۰۰۰۰۰دلته کلی یوازې د 

دي، ان د ژمي تر لومړیو پورې دوام کوي. همدا شان په ۀ بوټي او واښـۀ " دې سیمې کې له سره ترپایه شنـ :وو وایي

څخه تر السه کوي.  «دره چنگي»ـې خس او بوټي هم سته خو خلک خپل د اړتیا وړ سون توکي تر ډیره له ئغرونو کې 

 تنو سرتیرو لپاره د اړتیا وړ توکي راټولیدای سي.  ۳۰۰۰تر  ۲۰۰۰له دې ځایه له 

سیمه د هغـې په قلمرو کې وه. امرخ په )بیزه او دا لور وه «جمشید»ویل سوي چې امرخ د 
6

ځای کې چې ۀ یو( کې په 

ـې ال تر اوسه والړه ده. دا ودانۍ ئاوسیدله. دا ځای اوس په بشپړ ډول ویجاړ دی خو یوه دروازه ۀ )قصِر گل اندام( نومید

 جوړه وه چې د خښتو په منځ کې د چونې، شگو او سمنټو تعمیراتي مساله کارول سوې وه.  له سرو پخو خښتو

                                                           
5
 - Karajah 

6
 - Baiza 
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ـې ال ئیارډو د پاتې شونو ډډې  ۳۰۰په  ۹۰۰یا  ۸۰۰یې کال پاتې شوني دي چې د " څو سوه مایله ختیځ خوا ته د یوې لو

 غونډۍ تر اوسه د خاپ په شان ښکاري. داسې ښکاري چې دا کال دې له ډبرو جوړه سوې وي خو یوازې هغه غونډۍ

 . مشخصويپاتې دي چې د دیوالونو کرښې ترې ځایونه 

ددیوالونو په خوا ۀ خندق وو خو د وخت په تیریدو سره ډک سوی دی. نـ " خلک په خپلو روایاتو کې وایي چې دلته یو

یادیږي، خواجه بیداد حتماً کوم پخوانی ۀ لیدل کیږي. دا د خواجه بیداد په نامـۀ د احاطې دننه د خښتو کومه نښـۀ کې او نـ

د ظالمانه چار چلند په بدل کې  ۀحاکم یا والي وو. د خواجه لقب په یوې معنی د ارباب په معنی هم کیدای سي چې د هغـ

 ورته دا لقب ورکړل سوی دی. " )صاحبداد خان(

 اکسوس :وگورئ :آمو دریا 

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )پیکاک( ۶۰دا د بلخ په دښتې یو کلی دی چې د وزبیکو  :۶۶، ــ ۳۶ــ  :انبــُـکان

دا په کهمرد کې یو کلی دی چې د باجگه له کال څخه څو مایله کښته په  :)ن( ۶۷ – ۵۲، ۳۵ – ۲۰ :انداب :عنداب

 کورونه دي. )اې.بي.سي.( ۲۰اساسي درې کې پروت دی. دې کلي کې د تاجیکانو 

کیلومتر مربع  ۴۹دا د فاریاب د والیت په شمال کې یوه ولسوالي ده چې  :)ن( ۶۵ – ۷، ۳۶ – ۵۷ :اندخوی

 :تنه وگړي لري. له گاونډیو سیمو سره ددې ولسوالۍ کرښې ۱۱۰۰۰بنسټ نیږدې  د افغان سرچینو پر لري؛ مساحت

 . کې کرم قللویدیځ کې قرغان، شما کې خاِن چارباغ او په سویل 

ډیر وگړي لري. لنډ مهالې مجله ددې ولسوالۍ د  ۵۰۰ـې له ئکلي لري چې یوازې څلور کلي  ۴۰د اندخوی ولسوالي 

  :یادويکلیو نومونه په الندې ډول 

 یمچي خانه بیگ محله اورگنجي الندي خانه
 عطر خانه شیخ محله چرمگر خانه میمنهۀ درواز

 اهِل سديۀ عرب خانـ تاوه چي خانه سنای خانه باال خانه 
 خضر علي خانه غریب زادهۀ مهتري خانـ پوستین دوز خانه نجار خانه

 میر شکار خانه آق مسجد قوز ایماق خانه زرگر خانه

 کارگر خانه نامد مال خانه بگل خانه مهتری خانه
 ینگي تیگرمن بلوچۀ عرب خانـ بابا خواجه کوزه گرۀ کالل خانـ

 جِر تیگرمن راحت خانه اغر خانه کوپلک
 نسای خانه قصاب خانه عرب بلوچ تورچي خورد

 قلدال خانه باالۀ عرب خانـ غجر آباد کسه گرۀ کالل خانـ
 اغون باش خانه اورگنج خانه اولي تپه اخته چي

 

ز کې وفات سوی دی؛ د بابا سنگو ۱۳۸۶د بابا ولي زیارت، چې په  :په اندخوی کې عمده مساجد او تأریخي ځایونه

نیاز محـمد زوی رحمت هللا ودان کړی دی؛ او د چهاره  ز کال کې د بلخ او اندخوی د والي۱۶۷۷زیارت چې په 

 معصوم زیارت. 

و په عصر کې او بیا له اولسمې تر نولسمې پیړۍ پورې د سوداگرۍ مهم مرکز وو. عمده صادرات اندخوی د تیموریان

 . ـې د قره قل پوستکي، غالۍ، وریښمین او د گلدوزي او خامک دوزي د صنایعو بیالبیل ډولونه ولئ

 دا د )والیت( په شمال لویدیځ کې یوه کوچنۍ ولسوالي ده.  :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی۱۹۱۴اندخوی په 
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ـې دولت آباد ئـې د شبرغان ولسوالي او سویل ته ئـې د روس خاوره، ختیځ ته ئشمال او لویدیځ ته  :ددې ولسوالۍ کرښې

او د  یعنی د میمنې –ـې خړوبوي ئمایل مربع دی چې د اندخوی سیند  ۸۰ده. ددې ولسوالۍ د کښت وړ ځمکې مساحت 

فیټو پورې دی. اندخوی په  ۷۰۰تر  ۱۷۰۰ـې خړوبوي. ددې ولسوالۍ لوړوالی له ئقیصار د سیندونو د اوبو گډ بهیر 

فیټه لوړ دی. غنم، وربشې، مالوچ، جوار او میوې ددې ولسوالۍ اساسي حاصالت دي. د اندخوی په هکله  ۱۰۶۰خپله 

  :له مخې ټکی په ټکي اخیستل سوی دید ورځنیو یاددښتونو  میتلند الندینی راپور د جگړن

، بڼونه ستهلږ و ډیر ویجاړ ښارگوټی ۀ لري. دلته د اندخوی په نامـۀ " اندخوی یوه کوچنۍ ولسوالي ده، چې ډیر وگړي نـ

 لري.ۀ نـۀ ـې کافي اوبـئد کښت لپاره پریمانه حاصلخیزه ځمکه لري خو نیمایي په خپل چم گاونډ کې لري او 

عادت لري چې په ، دا خلک  ۀکاوو لیدل سول چې د وگړو اکثریت په باغاتو کې ژوند  ز کال کې۱۸۸۸۶ – ۱۸۸۵په 

دی بلکه د امنیت لپاره دی ځکه ژمي کې ۀ ژمي کې بیرته ښار ته الړ سي، ددوی دا بیرته تگ ددوی په زړه او خوښه نـ

  د قره تورکمنانو تهاجمونه ډیر وي.

لرحمن خان له جلوس وروسته افغانان تر ډیره حده په دې بریالي سوي چې د سرحد په دې دا واقعیت دی چې د امیر عبدا

برخې کې امن ټینگ کړي خو د سرحدي تحدید د کمیسیون د راتگ پر مهال ال تر اوسه هم د خلکو په منځ کې پر امنیت 

 . راغلیوو ۀ باندې اعتماد ال نـ

 به چې قره تورکمن او همدا شان د پنجده سیرکیان د روسانو رعیت گرځیدلي دي نو سرحد کې کیږي له دېاوس هیله 

سي او ښارگوټي  هپه باغاتو کې میشت و؛ ددې سیمې د ټولو وگړو کروندگره برخه به بیا په ټولويۀ نـهم کوم مزاحمت 

 کې به یوازې د سوداگرو او صنعتگرو کوچنۍ طبقه پاتې سي. 

له باغاتو جال سوې هیله ده چط خان چهار باغ او قزل قل. خو  :کلي لريۀ وی اوس دوه لیرې پراتـویل سوي چې اندخ

 ډیر ژر په کلیو بدله سي. سیمه به عمالً 

  :رسمي مأمورینو څخه ترالسه سوی دی په الندې ډول دی واټکل چې له سیمه ییز د اندخوی د وگړو د شمیر

 

 کورنۍ ۴۵۰ علیلي وزبیکان

 کورنۍ ۴۴۰ گډې قومي څانگې د وزبیکانو

 کورنۍ ۲۰۰ پای دراز عربان

 کورنۍ ۶۰۰ ارسري تورکمنان

 کورنۍ ۱۶۹۰ ټولټال
 

پورتنی شمیر وگړي کوالی سو ښار ته د نیږدو کلیو وگړي وبولو چې د ښارگوټي په نیږدې گاونډ کې ژوند کوي )او د 

 لري. ۀ . ویل سوي چې ارسریان د میوو بڼونه او عادي باغونه نـالړ سيکیدای سي( ژمي کې ورته 

  :په دې ډول دي نوـم استوگن وگړي ور زیات سي ئددې شمیرې پر سر باید د ښار گوټي داکه 

 کورنۍ ۱۰۰ آشور/ عاشور

 کورنۍ ۱۱۰ عرب، وزبیک او تورکمن :گډ

 کورنۍ ۲۱۰ ټولټال 
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سوي چې د سردار محـمد  لدي شمیرۀ خان چهارباغ او قزل قل وگړي نـداسې ښکاري چې په پورتنیو شمیرو کې د 

  :اسلم په وینا په الندې ډول دي

 کورنۍ ۱۰۰ ارسري تورکمنان خان چهار باغ

 کورنۍ ۱۱ ارسري تورکمنان قزل قل

 ۱۱۱ ټولټال

 کورنۍ ۲۰۱۱ د ولسوالۍ د ټولو وگړو د شمیر غټ ټولټال

 

کورنۍ  ۲۴۱۶ټولټال  ته و پر بنسټ ده چې موږرپه هر کانال کې د میشتو کروندگ خو د سردار محـمد اسلم دا خبره

 ۳۵۰ـم استوگنو ئښار ته نیږدې او د لیرې ځایونو وگړي دي. پر دې شمیر باندې د ښارگوټي د دا ،ټول دوی اوراکوي 

 کورنۍ کیږي.  ۳۰۰۰کورنۍ هم باید ورزیاتې سي او په دې توگه ټولټال 

ـې ډیر امکانات لري ئله دې چې اسلم خان له اوږدې مودې راهیسې په اندخوی کې دی او د معلوماتو د راټولو لپاره 

 راکړل سوې شمیرې د منلو وړ وي چې د عملي موخو لپاره سمه شمیره ده. ۀ کیدای سي دد

 وو. کورنۍ  ۱۲۰۰۰( کې د اندخوی د وگړو شمیر ۱۸۰۴ – ۱۸۰۳کاله مخکې ) ۵۰ویل سوي چې 

ز کال کې "ډگروال" عبدالحمید خان د آقچې د ولسوال مشر ورور وو. نوموړي په ۱۸۸۶ – ۱۸۸۵د اندخوی حاکم په 

وران ویجاړ ـې ئخو د ښارگوټي دیوالونه  وه حالت کېۀ په ښـ دا کالۀ ژوند کاوز کال کې په استحکامي کال کې ۱۸۸۶

 له همدې کبله نور ورته د ترمیم اړتیا نه ده لیدل سوې.  وه نوۀ نـول او د مهاجمینو له دفاع پرته نور د گټې اخیستلو 

صحرایي توپونه او د خاصه دارانو  ۴ځواک یوه رساله، ۀ زکال کې د سپار ۱۸۸۶گارنیزیون هم په کال کې وو چې په 

 ۳۰۰واک ځۀ سرتیري( په کې ول ) د نا تصدیق سویو راپورونو له مخې دې گارنیزیون کې د سپار ۲۰۰دوه بیرغه )

 خاصه داران ول.( )آی. بي. سي.( ۳۰۰منظم سرتیري او 

په ښارگوټي کې دننه د بابا ولي مقبره یو مشهور زیارت دی.دا یو جومات وو چې په معماري ډول جوړ سوی وو، د 

و په ـې درلودل. زیارت پورې اړوند یو شمیر سیدان او شیخان دي او دوی هم د ښار گوټي د وگړئاوبو زیرمه او نور 

 شمیر کې راغلي چې محـمد اسلم ورکړي دي. ۀ هغـ

لِب آب »هټۍ لري. په اندخوی کې په اونۍ کې دوې ورځې د بازار ورځې وي. په بازار کې د  ۸۳د اندخوی بازار 

آزادانه تگ راتگ کوي چې د بخارا رعایا دي، دوی د اوبو د غاړو د ولسوالیو ارسري او قرقیني بزگران « تورکمنان

ژ( هم ورته راځي. په اندخوی کې ډیر لږ خلک په فارسي خبرې کوالی سي. عربان  -ۀ همدا شان افغانان )پښتانـ دي او

 او آشوریان له وزبیکانو سره ودونه کوي او په تورکي ژبې خبرې کوي. )محـمد اسلم خان(

  :د محـمد اسلم خان د معلوماتو پر بنسټ –عواید 

په " د اندخوی د عوایدو ټولټال د یو او یو نیم لک خامو کابلي روپیو تر منځ دی چې په ضمیمه کې ویل سوی دی )؟(. 

ټنگې ښودل سوی دی چې تقریباً د یاد سوي رقم له مجموع سره برابر دی. )خامې کابلۍ  ۲۵۰۰۰۰رسمي ارقامو کې دا 

ـې دولت ته ئټنگې کیږي. پخې یا پخته کابلي روپۍ چې له مخې دوه نیمې  ۲ ۱/۲شاهي  ۱۰د خامو کابلي روپیو  :روپۍ

ټنگو ارزښت لري.( د عوایدو ډیریښت یا لږیدل د حاصالتو په درمند او د کاروانونو په  ۳معموالً ورکول کیږي د 
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رسیدلو پورې تړلی دی. د ښاروالۍ مالیات
7
په نوسان کې دي. خلک باید په پسرلي کې د ځمکې له حاصالتو څخه یو په  

څلورمه او په دوبي کې یو پر دریمه برخه د ځمکني حاصل له عوایدو ورکړي. د باغاتو عواید هم په همدې ډول په هر 

د کورنۍ د  تورکمنان سته. خوۀ جریب ټاکل کیږي. د وزبیکانو او تورکمنانو د عوایدو د ارزولو تر منځ کوم توپیر نـ

پورتنۍ یادې سوې شمیرې ډیرې گډوډې دي خو محـمد اسلم خان د  مالیې او د عاید د مالیې له ورکړې معاف دي."

خامو کابلي روپیو تر منځ گڼي او له نورو بیالبیلو  ۳۰۰۰۰او  ۲۵۰۰۰د  ښاروالۍ مالیات )او ترانزیت( د اټکل له مخې

 خامو کابلي روپیو تر منځ ښیي.  ۲۵۰۰۰۰و ا ۲۰۰۰۰سرچینو څخه نقد عواید د 

  :ټنگي یوه کابلۍ خامه روپۍ کیږي( عاید به په تقریبي ډول داسې وي ۲ ۱/۲له دې کبله ده چې )

  ټنگې ۶۸۷۵۰ د ښاروالي او ترانزیت مالیه
۱۲۵۰۰۰ 

 ټنگې ۵۶۲۵۰ بیالبیل نقدینه مالیات
    ټنگې ۱۲۵۰۰۰ د ځمکې د عاید ارزښت چې په جنس ورکول سوی دی

 پخې کابلۍ روپۍ ۸۳۸۳۳ ټنگې ۲۵۰۰۰۰ ټولټال
 

 ټنگې وو.  ۱۲۰۰۰۰ز کال کې راټول سوي نقدینه عواید ۱۸۸۵ – ۱۸۸۴ِمرک وایي چې په 

الندیني معلومات د سردار محـمد اسلم خان د راپور تلخیص دی او کیدای سي د حقیقي ارقامو په توگه  :تولید او تدارکات

  :ومنل سي

اندخوی نوما»مایل مربع دی. له اندخوی څخه شمال کې تر  ۸۰د اندخوی د کښت وړ د ځمکې مساحت  
8

 ۱۰پورې « 

غځـېـدلې ده. سویل ته ۀ مایلو په اوږدوالـ ۵مایله ځمکه ده. په لویدیځ کې د کښت وړ ځمکه تر قرغان او صوفي پورې د 

له خان چهار باغ  پرته ده. شمال ختیځ ته دا ځمکهۀ لو په اوږدوالـمای ۴دا ځمکه تر بنِد میر آباد پورې له اندخوی څخه د 

د کښت وړ ۀ مایلو په اوږدوالـ ۲۰ده. )ختیځ کې( د خواجه کتال تر زیارت پورې د ۀ مایلو په اوږدوالـ ۱۲ورهاخوا د 

د سیمې والي یا  لري ځکه دا ځمکې دولتي ملکیت محسوب کیږي.ۀ ځمکه ده. بزگران د ځمکې د انتقال توان او قدرت نـ

ـې کړي. د بڼونو څښتنان دا حق لري چې پر چا ئـې خوښه وي ور ئحاکم ددې ځای دا صالحیت لري چې هر چا ته 

 باندې ددوی خوښه وي خپل بڼ خرڅ کړي. 

ـې د جان ئـې له میمنې راځي او بله ئد اندخوی کرنیزه ځمکه د شیرین تگاو د سیند په اوبو خړوبیږي چې یو څانگه 

له میمنې څخه ورسره یو ځای کیږي او د اوبو دا گډ بهیر د هم ن، خیر آباد او دولت آباد له منځه تیریږي. د قیصار سیقره

یادیږي. په دې سیند کې په دوبي کې د اوبو اندازه لږ کیږي او دا هغه مهال دی چې سخته ۀ د آِب اندخوی د سیند په نامـ

اخلي حال دا چې جان قره، خیر آباد او دولت آباد ۀ ورځو لپاره اوبـ ود لساړتیا ورته وي. اندخوی په یوې میاشت کې 

ـې ئخیر آباد او دولت آباد  :اخليۀ ورځو لپاره اوبـ ۱۰سوبک او جان قره د  –ورځو لپاره اخلي. )شیرین تگاو  ۲۰ـې د ئ

وي. ۀ پاره تل په کافي اندازه اوبـورځو لپاره(. د سیند په بستر کې د شته وو اوب چینو د شتون له کبله د څښاک ل ۱۰د 

د ټولې ۀ دي، ظاهراً په عام ډول ډیرې کارول کیږي.( اوبـۀ نـۀ اوبـ ښې ، که څه هم بدې او چندانېۀ)خو د څاه اوبـ

اتمه  –دي له دې کبله د اوبو یو پر اتمه تر کښت الندې راځي حال دا چې پاتې اووه ۀ ساحې د خړوبولو لپاره کافي نـ

ۀ ـې غیر کرنیزې ځمکې ته ځي. د اندخوی په ولسوالۍ کې له دې سیند پرته بل کوم نهر یا د اوبو بل کانال نـئبرخه 

                                                           
7
 - octroi duties 

8
 - Andkhui Numa 
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کانالونو یا نهرونو ویشل کیږي چې هر یو  ۲۸سته. کله چې سیند د اندخوی په ولسوالۍ ننوځي نو له ننوتلو سره سم په 

 ـې ځانته جال جال نومونه لري. ئ

 نیټې کرل کیږي.  ۲۲سته. د پسرلي د حاصل لپاره تخم د مارچ په ۀ ی په ولسوالۍ کې )دولمه( یا للمې ځمکې نـد اندخو

وربشې، مالوچ، جوار، د غوړیو تخم، دال، توت، مڼې، بهي، ناک، آلوگان، زرد آلو، تور آلوبالو، خټکي، بادرنگ، 

مده تولیدات دي چې ورسره وریښمین، د پسونو مشنگ، نخود، کدو، گازرې، تنباکو او ترکاري ددې ولسوالۍ ع

پوستکي، وړۍ او نور هم په دغو محصوالتو کې راځي. وروستني یاد سوي اقالم بخارا ته د پلور لپاره صادریږي. په 

 ښار کې درې هټۍ دي چې په کې باورت تولید او پلورل کیږي. 

وریښمین، اوسپنه، مس، بوره، سرب، چینایي لوښي، بلغاري  :الندیني اقالم اندخوی ته عمده وارداتي توکي دي

)بخارایي یا روسي( څرمن، روسي چیټ ټوکر له بخارا څخه، نقش داره چیټ ټوکر، ټینگ کتاني ټوکر، سور سالو، 

 جامه دانۍ، چیټ، لنگۍ، شین چای، نیل، مرچ، دارچیني، زنجبیل، لـَـَونگ )گل میخک(، ترنج، اپیوم او چرس. 

دی چې د اندخوی، شبرغان، دولت آباد او میمنې خلک پرته له « نمکسار/ نمکزار»مایله لیرې یو  ۱۲خوی څخه له اند

دې چې کومه مالیه ورکړي خپله مالگه راټولوي. د اندخوی په ولسوالۍ کې د گچ یا آهکو )کلسیم کاربونیت( کانونه ډیر 

 دي. 

قلبې ځمکه  ۴۳۱کانالونه په حقیقت کې  ۲۸د اندخوی هغه جدول چې محـمد اسلم خان جوړ کړی دی، وایي چې 

تر کښت الندې ده له دې کبله د ځمکې د ځمکه دي ویلي چې په اندخوی کې په کومې اندازې ۀ ـې نـئخړوبوي. خو دا 

هکتارو پورته هر څومره چې وي ویل کیدای سي. خو همدا سرچینه وایي چې د هرې قلبې  ۳۰قلبې اندازه کیدای سي له 

همدا شان محـمد اسلم خان د اندخوی د  خرواره. ۱۲۹۳خرواره ددولت ربي )پسرلنۍ( ونډه ده، یا  ۳صل پر سر د حا

د پسرلي  کې برتانوي سیره دی. په دې نرخ ۳۲مونډه او  ۱۶غواړي ووایي خو یو مزاري خروار ۀ وزن اندازه نـ

موږ نه باید ددې  کیدای سي یو لک مونډه وي.مونډه وي او د دوه وو غالتو ناخالص حاصل  ۸۶۸۹۰ناخالص تولید به 

اندازې حاصل یو پر لسمه د خوراکي غالتو د مازاد حاصل په توگه وگڼو او دا هم باید په پام کې ولرو چې محـمد اسلم 

یادوي. له دې سره سره دا ټکی نباید له پامه وغورځوو چې د محـمد ۀ خان د اندخوی ددغو محصوالتو په منځ کې غنم نـ

لم خان په لیست کې د غنم حذف کیدای سي یو تصادف وي ځکه غنم هر چیرته د وربشو په پرتلې ډیر کرل کیږي او اس

 وغنمد ښایي د اندخوی د خوراکي غالتو تناسب په هماغه معمولي تناسب وي یعنی دوه په دریمه لږو اوبو ته اړتیا لري. 

 پورې.  تر یو په دریمه د وربشو او جوارو

همدا تناسب د گومان له مخې په پام کې ونیسو نو د ترالسه کیدونکو د اړتیا وړ توکو اندازه به په الندې اټکل که موږ 

  :وي

 

 مونډه ۶۰۰۰ غنم

 مونډه ۴۰۰۰ وربشې او جوار

 مونډه  ۱۰۰۰۰ ټولټال
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 ۱۰۰پسونه او  ۲۷۰۰۰پسونه سته؛ خو ِمرک وایی چې  ۶۹۵۰۰محـمد اسلم خان وایي چې د اندخوی په ولسوالۍ کې 

 اوښان دي.

  :اقلیم

د اندخوی اقلیم په عام ډول د افغان تورکستان له اقلیم سره یو شان دی. ویل سوي چې نسبتاً صحي اقلیم لري، ان په دوبي 

څښي او ۀ صحي ده خو په دې خبرې کې باید یو څه تردید ولرو ځکه سیند وچ کیږي او خلک د څاهانو اوبـ هوا ـېئکې 

 ـې خلک کړیږي. ئله پایلو څخه  چېڅښي ۀ د بستر په منځ کې د پاتې سویو ډنډونو له منځه اوبـیا د سیند 

دي. په ۀ د کارولو نـ چېتروې دي ۀ ـې وچ دي او ددریمې څاه اوبـئپه کال یا ارگ کې دننه درې څاهان سته خو دوه 

لري. په اندخوی کې د گینیا چینجیۀ ټول ښار کې ټولې څاه گانې تروې اوبـ
9

)رشته( زښت ډیر عام دي چې د اوبو د  

د څاه گانو د تروو اوبو د کارولو په پرتلې تر ډیره د  بدوالي له کبله رامنځته کیږي. داسې ښکاري چې دغه ناروغي

ې د والړو اوبو له کارولو له کبله وي خو ورسره کیدای سي د اسهال یا خوني اسهال علت سیند په بستر کې په ډنډونو ک

 هم سي. 

سرتیري په اندخوی کې د ۀ تنه سپار ۵۰د اندخوی )خان چهار باغ( او د دولت آباد د تورکمنانو  :سیمه ییز سرتیري

چې دوی خپله دنده په اغیزمنه توگه پرمخ "قراول" یا د سرحدي پوستې د دندې لپاره ساتل کیږي. له ظواهرو ښکاري 

تنو وزبیک سپرو سرتیرو یوه ډله د ډاگ یا پوستي خدماتو او نورو چارو لپاره په ولسوالۍ کې ساتل  ۵۰بیایي. د 

 کیږي."

 

 نوربیا

 دولت آباد د آقچه عالقه داري

 
 

الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 .برخي لوستی شیاو دریم ټوک ټولي 
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  -  Guinea worm (rishta)  یو ډول چینجی دی چې په افریقا او آسیا کې موندل کیږي او د انسان تر پوستکي الندې ننوځي او :

 ژ -سانتي مترو پورې رسیږي.  ۹۰ـې ان تر ئاوږدوالی 
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