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 دولت آباد د آقچه عالقه داري

دولت آباد د آِب اندخوی پر غاړې د میمنې د عالقه دارې خیر آباد او د اندخوی د ولسوالي تر منځ یوه عالقه داري ده. په 

ز کال کې دا عالقه داري د آقچې د حاکم تر ادارې الندې وه خو له طبیعي اړخه دا باید د اندخوی وي ځکه ۱۸۸۶

 د حکومت له بدلیدلو سره سم دا بدلون راسي.  یوه ورځ بهۀ اندخوی ته نیږدې ده او یوه ورځ نـ

ـې په اندخوی ئـې په میمنې او یا ئداسې ښکاري چې پخوا وختونو کې خیر آباد او دولت آباد دواړه یوه ولسوالۍ وه او یا 

 پورې اړه لرله. 

ه گانو ژوند کوي د دولت آباد خلک په ځانگړي ډول ټول له یوې مخې ارسري تورکمنان دي. دوی په کلیو کې په خرگا

ـې مورچل بندي سوې ده او دوی په ژمیو کې عادت سوي چې هلته الړ ئخو د ځمکې یوه لویه ټوټه ده چې گرده احاطه 

سي ځکه د ژمي پر مهال د قره او سریک تورکمنانو هجوم او یرغالونه تل ډیر پیښیږي. د دولت آباد نوی لغت همداسې 

 له اړخه نیږدې داللت لري. سنگربندي سوي ځای باندې د معنې ۀ یو

ـې په پنجِده کې استوگنه لرله خو کله چې سریکانو د پنجِده واگې په ئدلته ارسري تورکمنان هغه تورکمنان دي چې پخوا 

ـې له هغه ځایه وایستل. دوی د نورو ارسریانو په شان آرام او سوله ناک خلک دي او ئالس کې واخیستلې ارسریان 

 اخلي. ۀ رغالونو او تهاجمونو کې برخه نـی لوټمارو هیڅکله په

  :ز کال( استوگنو وگړو د شمیر څرگندونه کوي۱۸۸۶ویل سوي چې الندنۍ شمیرې د دولت آباد د اوسنیو )
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 دولت آباد

 ۱۳۰ خورش ارسري 

 ۶۰ ارنجي ارسري

 ۱۸۰ چهار شنگي ارسري

 ۱۵ خواجگان

 ۲۰ خواجگان  ینگي کال

 ۴۵۰ ټولټال
 لیکوال نه دي ویلي چې دغه ټولټال د کورنیو ده که د انفرادي کسانو، خو داسې ښکاري چې دا باید د کورنیو شمیر وي :ژباړونکي یادونهد 
 

کورني  ۳۵۰کورنۍ او په بل ځای کې  ۵۰۰ځای کې ۀ ِمرک په یو :کورنۍ ښیي ۴۰۰محـمد اسلم خان د وگړو شمیر 

 یادوي. 

 ز(۱۸۸۶د آقچې د ولسوال عبدالغني خان تر الس الندې دی. ) اود دولت آباد حاکم په قوم وزبیک محـمد عظیم خان دی 

ټنگې دي. د عوایدو د  ۲۰پسونو په سر  ۱۰۰د دولت آباد عواید د ناخالص تولید یو پر پینځم څیړل سوي او د هرو 

 دی. ۀ ټولټال دا شمیر څرگند نـ

ځمکه د شیرین تگاب په اوبو خړوبیږي، له دغو اوبو څخه دولت آباد او خیر آباد دواړه په گډه د  په دې دره کې کرنیزه

 پر دریمه برخه اخلي. –ورځو له منځه د لسو ورځو لپاره گټه اخلي، شیرین تگاو او اندخوی دواړه د پاتې اوبو دوه  ۳۰

  ه وي.ښکاري چې په دولت آباد کې دې کومه دَیمه یا للمه ځمکۀ داسې نـ

شان په خیر آباد او په عام ډول شیرین تگاو کې( کرل کیږي غنم، وربشې، مالوچ، ږدن او لږ  هغه غالت چې دلته )همدا

دی ویل سوی خو په افغان تورکستان کې د ارسري تورکمنانو په هکله د مرک په ۀ شمیر تنباکو دي. د تولید ټولټال نـ

قلبې  ۴۳۱ښودل سوې ده. دا باید یوه تیروتنه وي ځکه یوازې اندخوی  لبېق ۵۲۰  ـیوي جدول کې د ځمکو اندازهئاحصا

قلبې ځمکه ده )دی لیسوی(. د تورکمنانو )د ځمکې  ۲۳۰ځمکه ده )د محـمد اسلم خان راپور(، او ټول شیرین تگاو 

 کتاره وي.ه ۳۰ـې ئهکتارو پر ځای ممکن موخه  ۳قلبه )یا زوج(، ښایي د ۀ هکتاره، نــ ۳« « تواب»شمیر بڼه 

ـنو معلوماتو په لرلو سره ډیره گرانه ښکاري چې څوک دې د ترالسه کیدونکو د اړتیا وړ توکو د اندازې ئاسې نامطمـد د

 سته چې دا شمیره ډیره ټیټه ده. ۀ ده ځکه شک نـۀ خو دا شمیر دومره مهمه نـ په هکله یو عام اټکل وکوالی سي

مونډه غنم، او په همدې اندازې  ۵۰۰ت آباد او خیر آباد په گډه ښایي چې دولدا سې وگڼو  خو دا تلخیص کوالی سو

  وربشې او یا نور د ټیټې کچې غالت برابر کړای سي.

وي او  ۴۵۰۰ـې ښایي ئد پسونو ټولټال شمیر له دې امله رمې لري.  ۸یا  ۷ولت آباد خلک د پسونو د دد ِمرک په خبره، 

دواړو ځایونو څخه د موجوده غوښې تر السه کول باید د پام وړ لویه اندازه له دې چې خیر آباد ډیر پسونه لري نو له 

 وي. 

اوښان نر او ښځې د ترانسپورتي  ۲۵۰اوښان لري چې له دې ډلې څخه  ۵۰۰ویل کیږي چې د دولت آباد ارسریان 

 موخو لپاره ترالسه کیدای سي. )اې.بي.سي.(

نومیږي؛ نوموړي د مـحمـد سرور خان پر ځای حاکم سو، محـمد سرور خان م د محـمد اکر" د اندخوی اوسنی حاکم سی

 ز کال کې له کاره طرد او وشړل سو."۱۹۱۲خان د رشوت د اخیستلو له کبله په 
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د یوې ۀ نامـۀ کوچني ښارگوټي او په همدغـۀ دا د فاریاب په والیت کې د یو :)ن( ۶۵ – ۷، ۳۶ - ۵۷ :اندخوی

ز کال کې په الندې ډول ۱۹۱۴لوماتو لپاره پورتنۍ شرحه وگورئ. دا ښارگوټی په ولسوالۍ نوم دی. د ال نورو مع

دا یو وران ویجاړ ښارگوټی دی چې لوړه جنگي کال لري؛ دا ښارگوټی په  فیټه. ۱۰۶۰لوړوالی  :شرحه سوی دی

د اکسوس پر  مایله او ۳۹ ۱/۲ـې واټن ئولسوالۍ کې موقعیت لري؛ له شبرغان څخه د سړک له الرې ۀ نامـۀ همدغـ

 مایله دی.  ۶۰غاړه له خمیاب څخه 

  :د اندخوی په هکله پیکاک الندنۍ شرحه لري

که څوک ډیر لیرې واټن څخه د یوې ونې سر ته وخیږي نوباالحصار لري خو ۀ کوم مسلط ظاهر نـ " ښار په خپله

ـې یو نری وران ویجاړ دیوال ئ مایلو پورې مساحت احتوا کوي او گرد چاپیره ۳ ۱/۴تر ۀ . دا ښار له یولیدالی سي

نه له خټو جوړې کوډلۍ دي چې اکثریت وفیټو پورې لوړوالی لري. په دیوال کې دننه کور ۱۵تر  ۱۲راتاو دی چې له 

ـې کنډوالې دي. د باالحصار جنگي کال ته نیږدې چې په شمال لویدیځ گوټ کې واقع دی ئـې گنبدۍ لري او غټ شمیر ئ

ې پاتې شوني سته چې خندق لري خو اوس په بشپړه توگه د نړیدلو په حال ښال یا د دفاعي کرد بل مرکزي یا دننه دیو

فیټه ارتوالی لري. جنگي کال ته د  ۱۰ـې ئـې تنگې او نامرتبې دي؛ هغه لویه یا اساسي ئکې دی. سړکونه یا الرې 

 ـې یوه مدرسه ده. ئ هټۍ لري او نیږدې ۷۰پوښلي بازار له الرې کیږي چې ۀ ننوتنگ اساسي الره د یو

فیټو په لوړوالي عمودي دیوالونه لري او  ۳۰یاردو په قطر یو بې قاعده کثیراالضالع ده چې د  ۱۰۰" باالحصار د 

ـې خندق د بیا ئحالت کې دي او په بیخ کې ۀ دیخوا او ایخوا هماغه معمولي برجونه هم لري. د باال حصار دیوالونه په ښـ

فیټه ارتوالی ولري. د ښار د ودانیو او د باالحصار ۳۰فیټو په ژوروالي  ۱۰دی او کیدای سي د  دلو په پړاو کېنکیندل کی

یاردو په اندازه څرگنده او واضحه تشه ځمکه سته. باال حصار ته ننوتل د حصار له ختیځ مخې  ۵۰د دیوالونو تر منځ د 

 خښتو جوړې دي.  پخو او له ې خټېه ودانۍ له پخد یوې ستوغې ریونده یا مایلې الرې له طریق کیږي. د باالحصار د نن

وی لویه شمیره گډوډ او تیت ژوند د دکورنۍ د ارسري تورکمنو.  ۶۰کورنۍ د وزبیکو او  ۵۵۰ :ې ښار وگړيد د" 

 تیروي. کې لري او د کال ډیري وخت په دښتې 

  :ـفو څخه ديئوزبیکان له الندینو طوا

 Kisahkai کیسه کي Katabai قـَـطـَـبي

 Shagird Pesha شاگرد پیشه Alhandai لهنديا

 Posteendoz پوستین دوز Arabi عربي

 Kisr Ali کیسر علي Shekh Nilam شیخ نیلم

 Tajki تاجکي Organji اورگنجي

 Imagh ایماغ Karghar قرغر

 

گـُـنـیش»" او ارسریان د 
1

بکاوال»او « 
2

 ـفه دي" ئطا« 

فیټه کښته  ۱۲۰د ځمکې له سطحې څخه ۀ غو څاه گانو اوبـد دباالحصارونه سته.  ۳گانې او ه " په ښار کې یو شمیر څا

 دي."

                                                           
1
 - Gunesh 

2
 - Bakawal 
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  :په الندې ډول مالیه اخیستل کیږي ،اندخوی ته په رسیدلود بخارا له کاروانونو څخه، " 

 ټنگې ۳په مال التجاره بار هر اوښ باندې 

 ټنگې ۲په غالتو بار هر اوښ باندې 

میمنې الرې باندې تگ  –د اندخوی له الرې د بخارا " له هغه وخته چې په خواجه ساالر کې جاله لیرې سوې ده، 

 اندخوی الره نیسي." )پیکاک( –راتگ لږ سوی دی، اوس تقریباً ټول کاروانونه یوازې د قرقي 

ځواک یوه ۀ د سپار رالیږل سوی ووچې له میمنې څخه گارنیزیون  هغه د اندخویز کال کې ۱۹۱۲په باور دا دی چې 

 رساله وه. 

آِب اندخوی هغه نوم دی چې د قیصار سیند ته له دولت آباد کښته د شیرین تگاو  :)ن( ۶۵ – ۰، ۳۶ – ۴۸ :اندخوی دریا

 .. اوسنۍ نقشې یوازې د شیرین تگاو نوم ښیيله سیند سره له یو ځای کیدلو وروسته ورکړل سوی دی

دا یو زوړ رباط او د اوبو یوه زیرمه ده چې د تاشقرغان د ختیځ په  :)ن( ۶۷ – ۵۴،  ۳۶ – ۴۲ :ینگي اریغ :انگارک

کوپک »کې سوې ده. د  هم پهکورنیو یو قشالق سته هم څه ناڅه کرهڼه  ۶۰مایلۍ کې واقع دي. دلته د وزبیکانو د  ۱۳

اوسنۍ نقشې د ینگي اریغ نوم ښیي پورې یوه الره تللې ده. )اې.بي.سي.(  «غزنیگک»تر  «انگارک»له الرې له  «کوتل

 . او دا څرگندوي چې انگارک په حقیقت کې د ینگي اریغ تحریف سوې بڼه ده

 یادیږي. دې ۀ په نامـ« انگوِټ افغانیه»دا د سِرپل په ختیځ کې یو کلی دی چې د  :)ن( ۶۶ – ۱،  ۳۶ – ۱۱ :انگوټ

 )ن( کې واقع دی.  ۶۶ – ۱، ۳۶ – ۱۲یادیږي او په ۀ په نامـ« انگوِټ هیگزک»ل کلی دی چې د کلي ته نیږدې یو ب

د و ـې د اخته خانې کوتل ته نیږدې دی ائدا د ایبکو په ولسوالۍ کې یوه دره ده چې سر  :۶۸ – ۱۱،  ۳۶ – ۲۰ :انجیر

شیر پورې یوه الره ۀ اط څخه تر چشمـ. له دې ځایه کښته له ربباندې منتهي کیږيښتې شمال لویدیځ گوټ د د يغور

گیاه په کې سته. )میتلند( د ال نورو ۀ تللې ده. دا دره پراخه او مخ خالصې ده، چې په ډیریو برخو کې ډبرینه ده او لږ شنـ

 "خواجه الوان" :لومړی ټوک :معلوماتو لپاره وگورئ

جـِـه د کوتلخواجه »دا یو سیند دی چې د  :)ن( ۶۵ – ۳۲، ۳۵ – ۱۸ :اَو باریک
3

په لمن کې سر را پورته کوي او د « 

دره درینگک»بهیدا د شمال لویدیځ ځغاست لوري په نیولو سره له 
4

 سره یو ځای کیږي. « 

اَو کبوت»د 
5

کال شهر»راپورته کیږي، شمال لور ته بهیږي او  څخهسیند له ختیځ لور ژ[  –] آب کبود « 
6

ته نیږدې « 

دره درینگک»له 
7

آستراب»ی کیږي چې د سره یو ځا« 
8

 د سرپل اساسي څانگه ده. )اې.بي.سي.( او داي سیند جوړو« 

 د  لنډمهالې مجلهمایلۍ کې یو کلی دی.  ۳۲دا د چهار شمبې د سویل په  :)ج( ۶۳ -۵۹، ۳۵ – ۲۴ :اَو باریک

غ د سویل ختیځ په )ج( کې ښیي؛ او هم د بلچرا ۶۳ – ۵۹، ۳۵ – ۲۸مایلۍ کې یو کوتل په  ۳۰چهارشمبې د سویل په 

 )ج( کې ښیي.  ۶۵ – ۳۰، ۳۵ – ۲۹مایلۍ کې یوه دره په  ۱۰

                                                           
3
 -Khwaja Jeh Kotal 

4
 - Dara Dringak 

5
 - Ao Kabut 

6
 - Kala Shahar 

7
 - Dara Dringak 

8
 - Astarab 
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 9تر 5 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
 
 
 
 

اچه میل وزبیکانو»دا د سرپل له ښارگوټي دباندې گاونډ کې یو ځای دی. دلته د  :۶۵ – ۵۷، ۳۶ – ۱۲ :اوچي
9

 »۱۷۰ 

 کورونه دي. )اې. بي. سي.(

دا یو اوږ، ډبرین تنگی دی چې د سید بابا د تگاو شمال لویدیځ لور ته د سیغانو د  :)ج( ۶۷ – ۳۹، ۳۵ – ۴۸ :اَو دره

 ده. ۀ اوبو راټولوونکې کاسې سر ته تللی دی. دې درې ته یوه الره راغلې خو ښه الره نـ

بیگل هزاره گانو»کلي کې د ۀ نامـۀ په دغـ
10

 ۳مال په د ش« 11کال نـَوَرک»د لنډمهالې مجله کورنۍ دي. )میتلند(  ۲۰« 

 . کې ښیي ۶۶ – ۳۴، ۳۵ – ۴۶مایلۍ کې یوه اوږده تنگه دره ښیي. اوسنۍ نقشې یو سیندپه 

زري»دا یوه اوږده تنگه دره ده چې د  :۶۶ – ۳۹، ۳۵ – ۴۸ :اَو دره
12

د سیند پر شمال ختیځ باندې راکوزیږي. دا « 

انچه  ۹ـې ئیارډه دی او د اوبو ژوروالی  ۶هغې ـې له یوې غاړې تر بلې ئدره تنگه ده خو یو سیندگی لري چې پلنوالی 

له دې درې څخه د زري بیزه الره تیریږي، دا الره د لنډ واټن لپاره  تنگي راوځي.ۀ دی، دا سیندگی ښي لور ته له یو

ره له سالره کښته تللو او پورته تللو سره پر مخ ځي او  ۍڅوکې د تاج په اوږدو کې په نرمد ۀ غرپورته خیږي او بیا د 

 تر پایه ښه ده. )اې. بي.سي.(

)اې.  دا د عرب کوچیانو یوه څانگه ده چې د بلخاب د ولسوالۍ د سِر پل په عالقه دارۍ کې تگ راتگ کوي. :اَو فروش

  بي.سي.(

دا یو کلی دی چې د حضرت امام او شبرغان تر منځ کیڼ لور ته تر  :)ن( ۶۵ – ۴۸، ۳۶ – ۳۲ :افغان : اوغان تپه

تغان تورکمنانو»مایله لیرې واقع دی. دلته د  ۱۰غرونو الندې له شبرغان څخه 
13

کورونه دي. )اې. بي.سي.(  ۱۵« 

د افغان تپه ماوسنۍ نقشې دا نو
14
 په ډول ښیي.  

مزارشریف  –بامیان  –دا یوه تنگه ډبرینه اوږده دره ده چې د کابل  :)ن( ۶۷ – ۵۵، ۳۵ – ۵۱ :اَو کیلي :یا :اَو گیلي

" په لومړیو کې کوچنی، ټیت گړنگ چې ډډو کې ډبرین دی  :سړک ورڅخه د روی او خرم تر منځ تیریږي. میتلند وایي

سي سیند په تنگي دی." دا دره نیم مایل اوږده ده او د اساۀ ډیر ژر په دنگو گړنگونو اوړي خو سړک په کافي اندازې ښـ

یادیږي. ۀ په نامـ« آِب کیلي پلِ »ـې یو ډبرین پل تیر سوی دی چې د ئکې راڅرگندیږي او په همدې ځای کې له سره 

 )میتلند( اوسنۍ نقشې دا نوم د اَو کلي په ډول ښیي. 

ې د تاجیکانو ک يقلعې په سویل کې یو کلی دی. دې کل َسوزمهدا په سنگچارک کې د  :)ن( ۶۶ – ۱۴، ۳۵ – ۵۰ :اوقاف

 کورونه ودان دي. )اې. بي.سي.( اوسنۍ نقشې دا نوم د اوگاف په ډول ښیي.  ۱۰۰

کورنۍ  ۱۰۰کې یو کلی دی. دې کلي کې د دایزنگي هزاره گان  «اله غان»دا د سنگچارک په ولسوالۍ کې په  :اَو خور

 استوگنې دي. )اې. بي.سي.(

 خورِک باال :وگورئ :اَو خورک

                                                           
9
 - Achamail Uzbaks 

10
 - Begal Hazaras 

11
 - Kala Naurak 

12
 - Zari 

13
 - Taghan Turkomans 

14
 - Afghan Tapa 
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 9تر 6 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
 
 
 
 

 له چار شنغو څخه د اندخوی په سویل کې د ټولو غرونو له دا یو تنگی دی چې  :)ن( ۶۴ – ۵۸، ۳۶ – ۲۷ :اولیا سي

 منځه تیریږي. 

 ـین ِدهئپا :وگورئ :اَو سفید

دا شبرغان ته ورڅیرمه یو ځای دی چې د آِب سفید په اوږدو کې واقع دی  :۶۵ – ۴۳، ۳۶ – ۳۹ :اَو شار )افشار( خانه

 کورنۍ په کې میشتې دي. )اې. بي.سي.( ۶۰او د آشوریانو 

د ویل سوي چې ـې د اندخوی په ولسوالۍ کې موندل کیږي. ئچې لږ شمیر دی دا د تورکانو یوه قوم  :اَوشار: افشار

 خواجه ساالر د ولسوالۍ قرقین تورکمن هم په اصل و نسب کې له آشور څخه دي. )اې. بي.سي.(

د لمنې په لویدیځ کې د  «کریمک کوتل»دا د حق العبور یو ډیر زوړ ستیشن دی چې د  :۶۸ – ۳، ۳۵ – ۱۸ :اَو تهـپور

 سرخاب د سیند په اوږدو کې واقع دي. )پیکاک(

کې د سنگچارک په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دا کلی د  قلعه تگاو َسوزمهدا په  :)ن( ۶۶ – ۱۲، ۳۵ – ۵۶ :پانچ :اپه نچ

اوسنۍ )اې. بي.سي.( کورنۍ په کې میشتې دي.  ۷کې واقع دی چې د وزبیکانو  مایلۍ ۱۳توکزر د لویدیځ په نیږدې 

 . نقشې دا نوم د پانچ په ډول ښیي

کورنیو  ۲۰مایلۍ د عربانو د  ۱ ۱/۲دا د سرپل په ولسوالۍ کې د سِرپل د شمال په  :)ن( ۶۵ – ۵۶، ۳۶ – ۱۴ :اپار ِده

 . اپاردي په ډول ښیياوسنۍ نقشې دا نوم د یو کلی دی. )اې. بي.سي.( 

 دا د روِډ سرخاب پر غاړه د میمنې په سویل لویدیځ کې یو کلی دی.  :)ن( ۶۴ – ۳۹، ۳۵ – ۵۳ :عرب 

 ۳۰کې یو کلی دی. دلته د وزبیکانو  «اله غان تگاو»دا د سنگچارک د ولسوالۍ په  :)ن( ۶۶ – ۲۴، ۳۶ – ۳ :عرب بای

  مایلۍ کې واقع دی. ۱۲قلعې د سویل ختیځ په  سَوزمهدا کلی د )اې. بي.سي.(  کورونه سته.

دا د شبرغان په ولسوالۍ کې د شبرغان د ښارگوټي سویل کې د عرِب سفید پر غاړه یو کلی  : ۶۵، ــ ۳۶ــ  :عرب خانه

 )اې. بي.سي.( کورنۍ میشتې دي. ۵۰دی. دې کلي کې د دولتشاهي عربانو 

په شمال کې د امام صاحب او ینگ قلعې ترمنځ تقریباً  «ویچمتال ج»دا د  :)ن( ۶۶ – ۳۷، ۳۶ – ۴۱ :عرب نظر

په « عرب مزاري»نیمایي الرې کې د نسبتاً ډیرو پراخو ورانو ویجاړو پاتې شوني دي. )پیکاک( اوسنۍ نقشې دا نوم د 

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۰وزیرآباد د سویل لویدیځ په نیږدې بلخ د نوم ښیي چې د 

ً په بیالبیلو ځایونو کې د عربانو د استوگنې بې شمیره :عربان سته. سیمې  خورې ورې د افغان تورکستان تقریبا

  :ويکورنۍ په الندې ولسوالیو کې  ۱۶۰۷۰لند د اټکل له مخې وایي چې ښایي د عربانو تمی

 

 د کورنیو شمیر ولسوالۍ

 ۳۰۰ ایبک له خرم سره

 ۱۰۰۰ تاشقرغان

 ؟۵۰۰۰ بلخاب

 ۷۰۰۰ بنِد امیر ولسوالۍد روِد 

 ۱۵۰۰ هژده نهر

 ۶۰ سنگچارک
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 9تر 7 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
 
 
 
 

 ۱۵۰ سِرپل

 ۶۰۰ شبرغان

 ۳۹۰ اندخوی او دولت آباد

 ۷۰ میمنه

 ۱۶۰۷۰ ټولټال

د کې کوچیان یا نیمه کوچیان دی خو د تاشقرغان په ولسوالۍ کې او ژوند بڼې غو خلکو ستره شمیره په خپلو عاداتو د د

کورنۍ په هژده نهر کې او هغه کورنۍ چې په سنگچارک، سرپل،  ۱۵۰۰ وید دچې ، او ویل سوي کورنۍ ۷۵۰وی د

 دي.  ېـم استوگنې کورنۍ او په کښت او بزگرۍ بوختئـې دائاندخوی او د میمنې په ولسوالۍ استوگنې دي ټولې 

  :میتلند د ایبکو د ولسوالۍ د عربانو په هکله وایي

یاني عربانو یو شمیر سته. دوی د فصل پر بنسټ د تورکستان او قره کوتل " په عام ډول د ایبکو په ولسوالۍ کې د کوچ

د ایبکو په شمال ختیځ کې اجرم او رحمت آباد دي. دوی هیـڅ  ـېئتر منځ دښتې کې په خوځښت کې دي خو مراکز 

وی ژبه د دورکوي. ۀ هیڅ ډول مالیات هم نـ ظاهراً دوی  وکړي نو ډیره لږ کرهڼه کوي؛ ـېئکوي خو که ۀ کرهڼه نـ

 فارسي ده."

 ۵۰۰۰"ویل سوي چې په دې ولسوالۍ کې د کوچیاني عربانو  :آب د ولسوالۍ د عربانو په هکله لیکي –میتلند د بلخ 

دغه غونډله یا جمله د ژور شک په لرلو سره منل ـې د سرپل په عالقه دارۍ کې دي. )ئکورنۍ ژوند کوي او اکثریت 

کله نا کله بلخاب له سرپل سره اشتباه کیږي او داسې ښکاري اعراب دې په سرپل اشتونو کې د دسوې ده. په لومړنیو یا

 ظاهراً  ده ویل سوې.ۀ ـې نـئدا عرب سترې سترې رمې لري او زکاة ورکوی خو اندازه د زکاة  پورې اړه ولري. میتلند(

ۀ دوی د ډیرو نورو کوچیانو په شان ډیر لږ للمې ځمکه کري. داسې ښکاري چې له دوی څخه څوک حساب او کتاب نـ

 وی ژبه فارسي ده. د داخلي. دوی په خرگاه گانو کې ژوند کوي او راحت او چوپ دي. 

ـې ئالندې ده او پر ټولو باندې تر مشرۍ « میرهزارۀ »ـې د یوئ" دا عربان په لسو څانگو ویشل سوي دي او هره څانگه 

چیکه پا»نومیږي چې د « نــَـفــَـس« »ایل بیگ»دی. اوسنی « ایل بیگ»یو 
15

 له څانگې څخه دی. « 

کورنیو کوچیاني عربان دي په دې ډول ثبت سوي  ۵۰۰۰د « بلخاب»ـې د سرپل ئ" د الندنیو څانگو نومونه چې ټول 

  :دي

 

 خانزاده ژ( -پا لیکلې ده ؟ ـې چیکه ئپورته  –چل کپه )یادونه 

Chilkapa Khanzada 

 َرشــَـدي جمالي

Jamali Rashadi 

 اسکندري اَو کاروش 

Ao Karosh Iskandari 

 دي.ۀ او درې نورې څانگې چې موږ ته څرگندې نـ موالیي

Mullai  
 

بوینقرې»کورنۍ د  ۷۰۰۰د همدغو اعرابو  " همدا شان
16

پیکام درې»یا « 
17

مال »ولسوالۍ کې د یو ایل بیگ چې په « 

 نومیږي اوسیږي."« بیگ

                                                           
15

 - Chikapa 
16

 - Buinakara 
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 9تر 8 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
 
 
 
 

  :د عربانو په هکله الندنۍ کتنې وړاندې کوي« روِد بنِد امیر»میتلند د 

مالونه  کې ې سیمې په گاونډیو سیمود د " په دې دره کې د لږو ډیر استوگن سویو عربانو ترڅنگ نور هم سته چې

پیایي، او اکثراً په پسرلي او دوبي کې د سیند لویدیځ خوا ته وي او په ژمي کې هژده نهر ته ځي. ویل سوي چې دوی 

کورنۍ  ۵۰۰ځمکه کري )پورته یوازې  چې کورنۍ هم راځي۱۰۰۰کورنۍ دي، په دې شمیره کې هغه  ۷۰۰۰ټولټال 

وی خرگاه گانې د د دپه خرگاه گانو کې ژوند کوي،  غو عربانو ژبه فارسي ده او دوی همد د سوي دي(. لشمیر

تر مشرۍ « میر هزارۀ »ـې د یوئڅانگو ویشل سوي دي او هره څانگه  ۱۸تورکمنانو خرگاه گانو ته ورته دي. دوی په 

غو څانگو نومونه په الندې ډول د دوی ټولو مشر دی. د دینقرې ته نیږدې ژوند کوي والندې ده. ایل بیگ مال بیگ چې ب

  :دي

 عبدوی کریمي َرَشدي
Rashadi Abdui Karimi 

 کیتوکره بَوسري
Bausari Keitukra 

 الن چاري خربوزه خوري
Kharbuza Khori Alanchari 

 قشقاري سازي
Sazi Kashkari 

نور نومونه  ۸او د څانگو  هژده دیوانه

ۀ دي چې موږ ته څرگند نـ

 سول

Hazhda -Diwana 

 هفت پوستي
Haft Posti 

 

 کورنۍ دی.  ۶۵۰۰د پیکام درې او د هژده نهر د غیر کښت گرو عربانو ټولټال شمیر 

بډای او شتمن خلک دي ځکه د پسونو بې شمیره رمې لري او همدا شان ویل سوي چې ډیر اوښان هم ۀ " دا عربان ښـ

هم د بلخاب د ولسوالۍ د عربانو په  ده. دویۀ ـې څرگنده نـئلري. گومان کیږي چې دوی زکاة ورکوي خو د زکاة شمیره 

 نژاده دي. "ۀ شان له یو

کاله مخکې )یعنی د  ۳۵" د یادونې په لړ کې موږ ته وایي چې څخهمیتلند د قیصار په درې کې له خواجه گوهر 

ې اقوامو په ملکیت کې وه. دوی لویې لویې رم ز کال شاو خواوو کې( دغه ټوله سیمه د میمنې د رعایاوو د عرب۱۸۵۰

. همدا شان دوی هماغلته د استوگنې وېـې په چول کې وه او همدلته دوی ډیرې څاه گانې کیندلې ئدرلودلې او پوونده 

ـې نښې موندلې دي. دغو حاالتو د میمنې د مضراب خان تر مړینې پورې دوام وکړ خو د ئسیمې درلودلې چې پیکاک 

وی د دکمنان مهار کړي او له هماغه وخت وروسته ول چې تورۀ مضراب خان ځایناستي ټول دومره پیاوړي نـ

ـې ورته تشه ورپریښودله او سیمه ئـې دوام وکړ چې ټوله سیمه ئیرغالونه او تاړاکونه مخ په ډیریدو سول او تر هغو 

 نه سته کله چې سیریکانو پنجِده اشغال کړله د دوی تاړاکونه او یرغلونه ډیر متکرر او خوفناکه سول. شک متروکه سوه.

ـې په اقتاش کې د سرپل او شبرغان ئعربانو د سرپل ولسوالۍ ته مهاجرت وکړ او ال تر اوسه هماغلته دي چې مراکز 
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 9تر 9 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
 
 
 
 

آقچې تر منځ د الرې په سویل کې په چول کې پوونده کوي او له همدې  –تر منځ سیمې کې دي. اوس دوی د شبرغان 

 ه تیریږي. چول څخه له سرپل څخه تر مزارشریف پورې د حضرت امام الر

سول خو ۀ ښوریدل او مهاجر نـۀ " د بنِد امیر د سیند په درې کې عربان او همدا شان کیشیندي وگړي له خپلو سیمو ونـ

 سیمو کې له ډیرو پخوا وختونو ژوند کړی دی. )اې. بي.سي.( ودوی خپل

 ۲۵« اچه میلي وزبیکانو»دا د سِرپل د ښار ورڅیرمه گاوڼد کې یو کلی دی چې د  :۶۵ – ۵۶، ۳۶ – ۱۲ :عرب شهري

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي.سي.(

شمال  مایلۍ کې یو کلی دی. )پیکاک( ۴دا د اندخوی د شمال ختیـځ په نیږدې  :)ن( ۶۵ – ۹، ۳۶ – ۵۸ :عرب شاه باغ

 . هم سته څو نور کليۀ نامـۀ ته څو مایله لیرې په همدغـ

دی چې سمه ۀ د اراِل پیغمبر په نامـ ،په دې ټاپو کې زیارت دا په اکسوس کې له تاش گذر کښته یو ټاپو دی. :اراِل پیغمبر

ـې ذوالقعده پیغمبرئبڼه 
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ې سیند ډیره ختیځواله د ددی، ارال یو تورکي وییکی یا لغت دی چې د ټاپو په معنی دی.  

؛ دا سیند یو ناڅاپه شمال ته کوږ کیږي او د ترمز د دیکاري چې د سیند اساسي بهیر څانگه چې تر دې ټاپو راتاو ده ښ

راتاوویږي. لویدیځه څانگه په  بیا لویدیځ لور ته په یوې لویې منحني کېیو ځل رأس لویدیځ بیخ له ځان سره وړي او 

له دنگو ستوغو ۀ دلته اوبـ ؛رمخ ځيکې کوچنۍ ده او د سیند د کینې غاړې په بیخ کې په شگو کې پ څانگو دوه وو نورو

 غاړې ځنگلي ونې دي. )اې. بي.سي.(د ـې د سیند ئدیخوا هاخوا  چېگړنگو سره مخامخ کیږي 

مایله پورته  ۱۵څخه  ِکِلفد اکسوس په سویلي غاړې کې یو ښارگوټی دی چې له  :۶۶ – ۳۱،  ۳۷ – ۱۸ :اران جي

ـې خړوبوي. ۀ ئواقع دی او د )اران جي جوی( اوبـ مزار شریف د شورتیپې په عالقه دارۍ کې ا ښارگوټی دواقع دی. د

ې سیمې وگړي د دـې څو کوچني کلي کتار جوړ سوي دي. ئځنگل له منځه تیریږي او تر غاړې ۀ د اران جي ویاله د یو

 -۱مایلۍ کې به  ۵رازي د ختیځ په دا ځای د شیخ لنډمهالې مجله )اې. بي.سي.(  کورنۍ دي. ۲۰۰د ارسري تورکمنانو 

 )ج( کې ښیي.  ۶۶ – ۱۴، ۳۷

فیټه. دا د ارچي په ولسوالۍ کې د بلخ د شمال لویدیځ په نیږدې  ۹۷۰ :لوړوالی :)ن( ۶۶ – ۲۵، ۳۶ – ۵۸ :اران جي

اې. ) کورنۍ میشتې دي. ۲۰۰مایلۍ کې د نهِر چهاربولک پر غاړه یو کلی دی. دې کلي کې د ارانجي ارسریانو  ۳۳

 )ن( کې واقع دی.  ۶۶ – ۳۱، ۳۷ – ۱۸بل کلی په ۀ بي.سي.( په همدې نامـ

 

 نوربیا

 …په آق کپروک کې یو :ارچه

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

 .او دریم ټوک ټولي برخي لوستی شی
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