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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۲۰۲۲/ ۲۶/۰۹        پښتو ژباړه: رحمت آریا 

 

 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
 

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

 

 برخه  پنځوسمه رید ویوسل

 تصحیحات:  
 ډاکټر لوډویک ډبلیو آدمک 

 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1979 
 

کیلومتر  ۴۴۵۶دا د سمنگانو په والیت کې یوه ولسوالي ده چې  : ۶۷  – ۱۷،  ۳۵ – ۵۵  :درۀ یوسف :یا :درۀ صوف
ې ولسوالۍ د وگړو شمیر  د دمتر لوړوالی لري؛ افغان سرچینو    ۱۳۰۰مربع مساحت لري او د سمندر له سطحې څخه  

بلخ   :لویدیځ :ې ولسوالۍ کرښېد دتنو پورې اټکل کړی دی.  ۴۳۷۶۹تنو څخه تر  ۳۱۸۵۹کې د  په بیال بیلو شمیر
 چارکنت او خلم، ختیځ سمنگان او روی آب او سویل کې د بامیانو ولسوالیانې.   : آب، کیشینده او شولگره، شمال

ي. لنډ مهالې مجلې دا  څخه ډیر وگړي لر  ۵۰۰کلي ئـې له  ۱۳کلي لري چې له دې شمیرې څخه  ۱۲۱د صوف دره 
   :کلي په الندې ډول لیست کړي دي

 

 بابه نظري آهنگراِن ِد مرداد  الغان هشلیِز سر ولنگ 
 بیني مـَـنگ بامیاِن اولجه قدق بلوچِ قرآن جان گـَـل بلغالي

 تنگي یعقوب  تور قچيات پای کوتِل میرزا حسین 

 جرس  حاجي بچه  تیموري  تیوه تاش 
 چونغر ِت جویحت چار مغز خوالِ  جمبوغه

 موشک  حسینيِ پائـین  حسیني برج  چوبکي
 خواجه بلند  خلیفه قرم قِل فوالد  قرم قِل قره جنگل

 زی خوشي علي موسی  دروازه خواِل دیمرداد خواجه گنج 
 دَه احمد بیگ سرخ دَه  باغِک دََمـکي دومچه باغک

 ضیاء گلک ي کدایکندي دم دایکندي گاو کش ِده کالِن آهنگران 

 َرشــَـک زیدوري ِدهي دهاِن کشکک افشار 
 زیرکي غزنیچي  زیرکي ایماق  زغ علي موسی ُرم

 شابه شاک  سفید کوتل  سفید خاک  سربام 
 زهرا  صد مرده شیخه   شور آب

 قره احمد  چول قدق دهان شور آبِ غزنیچي  علي خیِل سِر دشت 
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 کمچ  قرای قره جنگل قره بوالق

 سای  نگله وا گردنه کوچه ِرق میرزا کیسه گي
 خیل علل گوله  گوشه چقورق له چو قوَرق وگ

 دنسوسو ق میسود  محـمد فوالد  لیال
 نو احمِد فوالد  نوعلي نیکک فوالد  کته قاق

 اوی بوالق  چار ِده  کوتـۀ نو قلعه  نو احمِد هزاره 

 چک آبي نااوی مت علیمردان  غاشو 
 سرخه  هشلیز دایمرداد  بازارک  به هوشي

 شیخِک فوالد ایله بای  دادِک داماکي  لب آبي
 آبي مسجدک  غزنیچي  زی خوش فوالد

 کوتل  مستفرقـۀ سفید  جیتم غلي  ِده خواب

 نواقل تنگي یعقوب  خواجه اولتم باش  پای کوتِل سید ابراهیم تحِت جوی سرولنگ 
 سرولنگمتفرقـۀ  چپچل  متفرقـۀ مرکز  مهاجِر سرولنگ

 لیچک سرولنگ بیانان  چوبکي
 لبای اړ  لبای بول قول  میانه

 ولک قتملک میادي  لبیابان روی قو بیلي دلخوش  اړ

 متلي چگلي یواش بلوچ
 لیاچي  لعِل شمال شب جک آبجوش

 برادک  هوران متن  محمـد شاه  منجک
 علي موسی فوالد  دایمرداد نو احمد

 تالک مجنون یوسفي هزاره  یوسفي تاجیکیه  

   کوټه  سرخ دک 
 

رې د ولسوالي د شرحې په لړ کې وایي چې دا ولسوالي د  د دد صوف  ز کال پي یر او میشلین سنتلیورز ۱۹۷۳په 
   : لري چې په الندې ډول په ولسوالۍ کې په شپږو »دستو« یا ډلو تیت او ویشل شوي دي تنه شمیر  ۲۸۸۰۲نارینه وو 

 
  ۵۷۷۲ دای میرداد

 سویل لویدیځ او سویل  ۲۹۰۱ د ولسوالۍ مرکز
 ختیځ  ۲۸۰۹ یوسفي تاجیکیه  

 شمال ختیځ  –شمال  ۲۵۷۰ مسعود  
 شمال ختیځ   –ختیځ  ۲۷۵۰ ایماق

 سویل ختیځ  ۵۳۲۰ یوسفي هزاره 
 شمال لویدیځ  –شمال ختیځ  ۲۹۰۰ موسیعلي 
 شمال لویدیځ او لویدیځ   ۳۸۷۰ فوالد 

 
مؤقتې غرفې یا    ۴۰او د بازار د ورځو لپاره    هټۍ دي  ۲۹۷د صوف د درې بازار )په اوسنیو نقشو کې قلعه( کې  

بازار ورځې دوشنبې او د جمعې )د ډبرو د سکرو د کارگرانو لپاره( په وروځو وي. د ډبرو د سکرو   دقفسچې دي، 
 . کیلومترۍ کې دی ۲۵کان په توِر دای میرداد کې د قلعه د سویل په 

بل    یوه ناهمواره الره قلعه له ایبک سره نښلوي، دا الره په وچ موسم کې د الریو او جیپانو لپاره د تگ الره ده. او
ې سړک وروستنۍ برخه  د داو مزارشریف سره نښلوي )  بوینقره  - کیشنیده –قلعه  –ناهموار سړک توِر دای میرداد 

  :د »دفتِر مواشي« د ریکارډ له مخې څاروي داسې ویل سوي دي ۱۹۶۵  – ۱۹۶۴اوس کریړ سوې ده( د  
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 ۷۶۹۸ آسونه
 ۳۲۰۳۲ خرونه

 ۴۲۲۹۴ کورني څاروي
 ۲۹۱۲۹ وزې 
 ۲۷۴۱۲۷ پسونه

 ۱۳۴۹۹۶ د قره قل وري
 ۵۶ اوښان 

 

 د صوف دره
 د نارینه وو شمیر  ) دای میرداد(  ۱

 ۳۵۰ دای میرداد هزاره  کوته 

 

عه
شی

 

 ۱۱۰ دای میرداد هزاره  دو اَو قلعـۀ نو 
 ۲۶۰ دای میرداد هزاره  آهنگران 

 ۸۵ دای میرداد هزاره  خوال
 ۱۸۰ دای میرداد هزاره  مسجدک 

 ۲۹۰ دای میرداد هزاره  سفید خاک 
 ۴۵۰ دای میرداد هزاره  ِده احمد بیگ

 ۳۹۵ دای میرداد هزاره  لیلی
 ۳۹۰ دای میرداد هزاره  راشک

 ۳۵۰ دای میرداد هزاره  بیني منگ
 ۳۸۰ بهسودي هزاره صد مرده

 ۳۱۰ سادات  قمچ 
 ۵۱۲ دای میرداد هزاره  توري دای میرداد

   :په الندې څانگو ویشل سوي دي :قوليپس 
   پس قولي

 ۷۵ دای میرداد هزاره  اشلیز  ـــ
 ۳۲۰ دای میرداد هزاره  ُرم ـــ
 ۱۵۵ دای میرداد هزاره  گردانه ـــ
 ۵۵۰ دای میرداد هزاره  اوی بوالق  ـــ
 ۳۹۰ دای میرداد هزاره  سرخ ِده  ـــ
 ۲۲۰ دای میرداد هزاره  زهره  ـــ

 
 د نارینه وو شمیر  دولسوالۍ مرکز  (۲)

   ۱۷۵ بهسودي هزاره تنگي یعقوب 

ن 
نیا

س
ت 

قلی
 ا
ن
گا

ه 
یع

ش
 

 سِر اولنگ
 بهسودي هزاره

۳۸۰ 
 

 دایمیرداد هزاره 
 غزینیچي هزاره 

  ۲۴۰ نادري تورک  دهاِن خشکک

 تخچي خانه 
 بهسودي هزاره  

۲۲۴ 
 

 ِده زنگي هزاره 
 غزینیچي هزاره  توِت جوی

۳۶۰ 
 

 ِده زنگي هزاره 

 دهان چر توت 
 بهسودي هزاره

۸۰ 
 

 قزلباش 
  ۳۶۵ سادات  دهاِن شور آب 
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   ۱۰۵ دای میرداد هزاره  جمبوغه

 زیرکي
 بهسودي هزاره

۵۰۲ 
 

 غزینیچي هزاره 
  ۴۷۰ تورکمن هزاره  حسني 

 

 ختیځ  -تاجیکیه  یوسفي (۳)

 بایاِن هفت قول
لبِ آبي تورکمنان )فارسي  

 خبرې کوي(
۳۰۰ 

 

ن 
یا
سن

 

)فارسي   بابه ناظري  تورکمنان  آبي  لبِ 
 خبرې کوي(

۶۰ 

 چول قدق
لبِ آبي تورکمنان )فارسي  

 خبرې کوي(
۱۶۵ 

 ۲۳۴ ایماقان  دادِک دامکي 
 ۲۳۰ عربان )فارسي خبرې کوي(  باغک دامکي

 ۲۷۰ سني هزاره گان  دای کندي دامکي 
 ۲۸۰ سني هزاره گان  دای کندي گاو کش

)فارسي   خواجـۀ گنج  تورکمنان  آبي  لبِ 
 خبرې کوي(

۱۲۰ 

 ۱۶۰ عربان  دُمچـۀ باغک 
)فارسي   سُرخه  تورکمنان  آبي  لبِ 

 خبرې کوي(
۱۷۰ 

 لویدیځ   - یوسفي تاجیکیه
آبي   بایان/ اولجه قدق )فارسي  لبِ  تورکمنان 

 خبرې کوي(
۱۷۰  

ن 
یا
سن

 ۱۸۰ تیموریان  تیمور/ توره  
)فارسي   الغان تورکمنان  آبي  لبِ 

 خبرې کوي(
۱۷۰ 

 ۳۰۰ پښتانـۀ )فارسي خبرې کوي( لعل خیل
 
 مسعود (۴)

   ۲۵۰مسعودي وزبیکان سفید کوتل 

ن 
یا
سن

 

 ۴۰۰ مسعودي وزبیکان میرزا کیساکي
 ۳۰۰ مسعودي وزبیکان مسعود خلیفه 

 ۱۵۰ مسعودي وزبیکان جاجي بچه 
 ۳۰۰ مسعودي وزبیکان بلغلي

 ۲۴۰ مسعودي وزبیکان جــَـیـتــَـم غلي 
 ۲۲۰ مسعودي وزبیکان ِده خاب 

کوچه چرقر اََوک/ 
 اریغ 

 ۲۴۰ مسعودي وزبیکان

 ۲۴۰ مسعودي وزبیکان ابای
 ۲۳۰ مسعودي وزبیکان مسعود 

   ز کال د مزارشریف د رئـیس تنظیمیه د مداخلې له کبله د جابو په نامـۀ وزبیکانو خپل نوم مسعودي ته  ۱۹۳۴په
 بدل کړ.
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 ( ایماق ۵)
  ۴۰۰ ایماق قرای

ن 
یا
سن

 

 حسِن پایان 
  ایماقان 

۲۰۰ 
 هزاره گان 

  ۵۰۰ ایماقان )وزبیکي خبرې کوي( تاقچي
 ۵۵۰ ایماق، سادات ِدهي

 ۱۵۰ ایماقان  چوبکي
    

 زیرکي

خبرې   )وزبیکي  ایماقان 
 کوي( 

 ۹۵۰  

 بهسودي هزاره گان 
 غزنیچي هزاره گان 

 قزلباش 
 
 ( یوسفي هزاره ۶)

  ۲۷۰ گان  تورکمن هزاره شــَـوباشــَـک 

ن 
گا

ه 
یع

ش
 

  بهسودي هزاره گان  دروازه
 شیخه، گرمک

 داؤود، سیاه گک ۱۱۵۰ تورکمن هزاره گان 
 ریگ بوالق

 جلِغز
 ۳۵۰ بهسودي هزاره گان 

 نوعلي
پیتاوک،   )قدُر، 
اَو،   سر  ایتمک، 

 ( میرو، گرگ کشته

 تورکمن هزاره گان 
 بهسودي هزاره گان  ۹۰۰

 ۴۰۰ سادات هزاره  تاوه تاش 
کالن آمِد  =    نو   (

 بیني منگ(
 ۱۶۰۰ تورکمن هزاره گان 

 خواجه بلند 
 بهسودي هزاره گان 

۱۰۰ 
 تورکمن هزاره گان 

 ( علي موسی ۷)
تورکمنان   چوبکي آبي  )فارسي  لب 

 خبرې کوي(
۲۰۰  

ن 
یا
سن

 

تورکمنان   زی دُري آبي  )فارسي  لب 
 خبرې کوي(

۳۰۰ 

 ۷۰۰ لب آبي تورکمنان  لب آبي

 علي خیل 
 لب آبي تورکمنان 

۷۰۰ 
 پښتانـۀ 

 ۵۰۰ آبي تورکمنان لب  زغ
 ۳۰۰ لب آبي تورکمنان  زی خوشي

 ۲۰۰ ایماق چوبکي
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 ( فوالد۸)
  ۲۳۰ ایماقان  اویمه تان 

ن 
یا
سن

 
 ۴۵۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  نیغک 

 ۲۰۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  زی گلک/شلتک
 ۱۰۵ تورکمنان )فارسي ژبي(  قره جنگل

 ۲۴۰ )فارسي ژبي(  تورکمنان نو آمد
 ۹۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  قرم قل 

 ۱۵۰ بلوڅ بلوڅ
 ۴۵۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  شیخک

 محمـد فلوالد 
 ۲۲۰ تورکمنان )فارسي ژبي( 

 سه داره 
 خاِن زغ 

 ۳۵۰ تورکمنان )فارسي ژبي( 
 چون گغ

 ۲۱۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  زی خوشي
  ۶۰ سادات  قره بوالق  ساداتِ 

ن 
یا
سن

 

 ۱۵۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  بهوشي 
 ۲۰۵ تورکمنان )فارسي ژبي(  بازارک 

 ۲۰۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  گـــُـلـۀ چقورک
 ۴۰۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  گــُـلــۀ حصار 

 ۷۰ تورکمنان )فارسي ژبي(  انابی؟ // عنابي؟ 
Anabai 

 
دا د والیت د پینځلسو اداري واحدونو په منځ کې یو واحد   :په الندې ډول شرحه سوې ده  کې ز کال ۱۹۱۴په دا سیمه 

یک اولنگ او کمرد/   د  دو آب ولسوالۍ واقع دي؛ شمال ته ئـېد  ې ولسوالۍ لویدیځ ته د ایبک، روی او  د ددی.  
ژ[ او   –ژ( ]چهار کنت  -ي؛ سویل ته ئـې چهار کینگ )؟ ولسوالۍ واقع د بلخاب او بنِد امیرد کهمرد؛ ختیځ ته ئـې 

 مزارشریف واقع دي.  
سي خو اساسي دره په خپله ښایي قلعه سرکاري ته نیږدې   وړاندېډیر ژر به د دې ولسوالۍ د لوړوالي په هکله شرح 

 پورې لوړې تللې دي.   فیټو ۱۳۰۰۰فیټه لوړه وي. د ولیشان په لویدیځ کې غرنۍ څوکي دي چې تر  ۳۰۰۰
د  ختیځ کې   په ده چېحوضه لوړې سطحې د مرکزي برخې یا د لوړو غرونو  لویېرې بستر، د د ددره یا د صوف 

. په چشمه سنگ کې د  امیر تر منځ سیمه ډکوي  -بنِد    –رې یا د کندز د سیند او په لویدیځ کې د روی  د دسرخاب  
  ۷  ۱/۲سره د یو ځای کیدلو تر ټکي پورې، یعنی له آق کپروک څخه رې له سره نیولې بیا له بنِد امیر  د دصوف  

   مایلو لږ نـۀ دی. ۸۰مایله کښته ټول واټن له 
ې ځای په سویلي پای ټکي  د ددره  یوه الره چې د اوښانو د تگ لپاره عملي الره ده د دیهي درې ته منتهي کیږي.  

کښته بیا له بنِدامیر سره د یو ځای کیدلو  «کیشیندي باال» کې د ولیشان د تنگي په نامـۀ پیژندل کیږي حال دا چې له
د تر ټکي پورې د »آبِ کیشیندي« په نامـۀ یادیږي. خو د کیشیندي ولسوالي د مزار شریف برخه ده نـۀ د صوف  

 رې.  د
په سویل کې د کابل او د  یادیږي چې د ولیشان  نامـۀ  په  یا »کمر زرد«  ئـې د »کوۀ کج کمر«    لوړه غړنۍ لړۍ 

یا آب پخشان  د دتورکستان د والیتونو تر منځ کرښه جوړوي او هم د صوف   یللونکی  یوه  دیرې اوب  . ولیشان 
« د غرۀ  پراندازمایله پلنه او گرد چاپیره ئـې لوړې ستوغې غرنۍ لړۍ والړې دي یعنی د »  ۲حاصلخیزه دره ده چې  

ه برخه ئـې لویدیځ کې واقع ده. دلته د څارویو یو «قره کشان»د څانگې  «کوۀ هزار چشمه»لړۍ ئـې ختیځ کې او د 
په ندرت موندل کیږي.    خو خوراک توکي پریمانه دي   دای میرداد هزاره  »ې ځای استوگن وگړي  د دسون لرگي 

 کورنۍ وگړي دي.  ۵۰۰دي چې ټولټال   «گان
مایلو   ۲۰ډول تللی دی او له خپلې سرچینې څخه له  چې د اوبو پر غاړه په مارپیچ دی مایله اوږد  ۴۰دا تنگی تقریباً 

له سویل لویدیځ  د رشیک تنگی  له دې کښته  او« په نامـۀ یادیږي  1وروسته په بل تنگي ورننوځي چې د د »تنگي سِر بُم 
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مایله نور کښته ئـې »تنگي حسني« راځي چې یو مایل او د مایل ثلث په واټڼ اوږد دی، دا تنگی   ۱۲لوري راځي. 
  ۷تر  یارډه ارت دی خو له مدخل څخه ئـې نیم مایل وړاندې دا تنگی دومره تنگ کیږي چې ان   ۲۰لومړي کې  په  

 یارډو پورې تنگ کیږي؛ خو لږ وړاندې بیا هماغه لومړنی ارتوالی تر السه کوي. 
ستوغې  خاورینې  «کوۀ یتیمک»هر اړخ کې ئـې د  « پیل کیږي.دره » صوفد د تنگي له شمالي خروج څخه لویه 

هر   او ډډې دي ) چې له منځه ئـې سیند د تنگي له الرې وځي(، دا ډډې شیوه راکوزې سوي دي خو مخ خالصې دي 
 لور ته الره ورکوالی سي. 

دې درې کې کرهڼه سوې ده؛ ونې له ورایه تر سترگو کیږي او هر څومره چې کښته ځئ د ونو گڼه گوڼه ډیریږي؛ 
ي. له تنگي  راځسپرې دي چې ډیری ئـې له سویل لویدیځ او سویل ختیځ لوري    ورباندې   ـۀ او د بې شمیرو درو اوب

په ورڅیرمو گاونډیو لوړو ډډو کې غنم   مایله واټن الره ده دره ډیره حاصلخیزه ده،  ۱۶پورې چې نیږدې  «دهي»تر 
 چې په خپل کمیت او کیفیت دواړو کې بې حده ډیر شهرت لري.   ږيتولید کی

نور له درې وځي او ختیځ یا شمال ختیځ لور ته تاوییږي او له هغو خط   الرهف ته تللی  مزار شری  څخهه دیهي  ل
 له الرې بیلوي.  «زوم د کوتلگم»څخه د  «خشک درې»الرأسونو څخه تیریږي چې د صوف دره له 

مایله پورته په قلعه سرکاري کې جال کیږي او د سیند له کینې   ۵څخه   یوه بله الره چې له عمومي الرې څخه له دیهي
درې په اوږدو کې چپچل ته   ېد د، فیټه اوبـۀ لري( تیریږي ۲  ۲/ ۱)په مني کې  غاړې څخه د یوۀ گودر له الرې چې 

یو ځای   سره یو ځل بیا  الرې/ دادیل« په درې کې له عمومي    2د »دادل  ځي او بیا د چپچل پر کوتل ورخیږي او
 کیږي. 
  ې ئـې یارډو پورې تنگه کیږي؛ په دواړو خواوو ک  ۳۰۰تر    ۲۰۰له دیهي نیم مایل کښته په چټکۍ سره له دا دره  

له دیهي پیل دی.  تنگي  ناشوني کیږي. دا د چپچل د  مایله    ۳څخه    غرونه لوړیږي، ډبرین کیږي او ورختل ورته 
فیټو پورې ژور دی. په هغو ځایونو کې چې سیند د    ۲تر   ۱ ۲/ ۱وروسته دا الره نور په سیند کې ده، دلته سیند له 

یارډو( ارت کیږي  ۶۰یا  ۵۰ډبرو نـۀ دی تنگ سوی، سیند د ټول ټنگي په ارتوالي )او یدلو خاورو ښوگړنگونو په 
ې هیڅکله له  ډیرې اوبـۀ نـۀ دي او نـۀ توندې بهیږي او بستر ئـې له جغلو کې سیند   ۀ دي.فیټو لږ نـ ۱ ۱/۲خو اوبـۀ ـئ

  ځکه وی تیروتنه وي؟( د دسیالبونه په پسرلي هیڅکه نـۀ بندوي )خو دا به دا تنگی دی. خلک وایي چې  ـۀډک او ښ
الره د مایل د ثلث   دا ده چې کنگل مات کړي بس.چاره د تللو یوازېنۍ  نود کنگل له کبله تگ راتگ په کې بندیږي 

په واټڼ په سیند کې تللې ده کله چې د سیند د غاړې ښي الس ته اوړي او په همدې غاړه پر مخ درومي، نو گړنگونه 
یارډو وروسته   ۲۰۰یارډه ارت دی خو له  ۱۵مو په ښي الس کې او سیند مو په کین الس کې پاتې کیږي. سیند دلته  

ځای دی، یوازې دومره ارتوالی لري چې یوازې باروړونکې کچرې ورڅخه  یارډو په ارتوالي یو ډیر تنگ    ۱۵د  
 سي.   تیرې

څوڅو ځله باید د سیند له سره دیخوا او بلې خوا یارډه ارت دی. الره ډیره ښه ده خو  ۳۰۰تر دې لږ کښته دا تنگی 
 واوړئ ځکه چې الره د تنگي له یوې ډډې څخه بلې ته په مارپیچ ډول تللې ده.  

د اوبو ژرندې او د ژرنده گرو جونگړې    همایل کې مو مخې ته یو ځای راځي چې چپچل نومیږي؛ چپچل دوپه دولسم  
همداسې ارت دی. خو ال هم د تیرو ځایونو په شان لوړ او   یاردو ۶۰۰یارده ارت کیږي او تر   ۵۰۰لري. دلته تنگی 

دلته ټوله ځمکه همواره ده او د کمپ لپاره پریمانه ځای سته. له غرونو څخه لرگي تر السه کیدای سي او   سخت دي.
 .  ه دید ټیټو بوټو پریمانتیا او کثرت دلته ست

و ان د اوښانو د تگ لپاره عملي الره ده خو ډیره بده  په تنگي کې له آسیاي چپچل کښته یوه الره ده چې د اس سپرو ا
 الره ده.  

مایله وړاندې شمال   ۷په درې کې د چپچل کوتل ته ختلې ده چې    «لته بند»ښي الس ته یوه الره غرونو ته ختلې او د 
تل« سویلي لور ته له »دره دادل« څخه تیږیږي. ) د امیر خان د راپور له مخې ښکاري چې دا باید د »آت چپر د کو

   له نالې څخه تر کیشیندي پورې یوه الره تللې ده.  «لته بند»څانگه وي.( د 
 -  :د صوف تر درې پورې تللی وایي «لته بنده»له له همدې الرې چې  گریسباخښاغلی 

الرأس خط ي څخه د یوۀ ډیر نر «له درې یوسف»حوضه یا د اوبو د راکوزیدلو تر ټولو لوړ ټکی د   «لته بند»" د 
سر    څخه  په خپله )تقریباً لوړې سطحې ته ورته( له یوې لوړې  «لته بند»په حقیقت کې    په وسیلې جال سوی دی؛

ې لپاره چې د یوسف درې ته ورسیږئ تاسو باید د  د دچې په تقاطع کې ئـې د یوسف دره راغلې ده او  کويراپورته 
 ز سئ او دا په رښتیا چې ډیره ژوره دره ده.  لته بند له سرچنې څخه کښته د درې هموارې ځمکې ته راکو

" کوالی سو د یوسف د درې په اوږدو کې استوگن سیمه د یوسف دره په نامـۀ یاده کړو؛ د درې په دواړو غاړو کې 
ې تر څنگ د هغو گړنگونو پر مخونو د لرغونو مهالو ډیرې  د دمکرراً د درېو یا څلورو جونگړو ډلې لیدل کیږي. 
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هزاره گان یا تاتاران په کې استوگن دي، دا هزاره گان   اواو تاقچې لیدل کیږي چې د دره تشکیلوي، ډبرینې محفظې 
په ځینو ځایونو کې د تنگي په دواړو خواوو کې د گړنگونو ډبرین دیوالونه په سمڅو او ډبرینو  ځانونه تاتاران بولي. 

ړ مصنوعي لمس له ځانه ښیي لکه باندني  جو  ، یو ډول په الس  محفظو او تاقچو سوري سوري سوي دي. دا سمڅي 
مربع ډوله دي او   ئـې  ډیرې ښې جوړې سوې دي چې اکثریتسمڅې سوړې؛ دا  محافظتي دیوالونه او یا پراخه سوې

تر ټولو ښـۀ ته ئـې اوسمهال السرسی نـۀ سي کیدای،   ئـې یو شمیر خو ئـې ډیر لوی دي. په لویو او مربع ډولونو کې
کړي دي او یا ئـې په   ېالرې د گرنگ راغورځیدلونو خاورو او ډبرو بند وورختلد د ورتگ یا ځکه دغو ځایونو ته 

فیټو لوړ دي. هغه    ۴۰۰ان تر   څخه بشپړ ډول له ځانه سره وړي دي. یو شمیر خو ئـې د سیند د بستر له سطحې
او ډیرې ئـې طبیعي سمڅې   سمڅې چې د درې اساس یا قاعدې ته نیږدې دي د نورو په پرتله ورته السرسی آسانه دی

ډوله جوړښتونه ولیدل چې    کوټه یا اطاقورڅخه کار اخیستی دی. ما یو شمیر    ونودي چې انسانانو په بیالبیلو ډول
مربع ډوله ول او د ننوتلو کوچني مدخلونه ئـې درلودل او ډیریو خو ئـې ان کړکۍ هم درلودلې. په ټیټو سطحو کې 

رې ختیځ پای ته نیږدې ما له  د دسوي او خلک په کې ژوند کوي. یوازې په دیهي کې واقع تقریباً ټولې سمڅې نیول 
دغو   ه؛ او یو زیارت او د لمانځه کوټه )مسجد( ئـې درلود خټو جوړې کوچنۍ جونگړې ولیدلې، بامونه ئـې هموار ول

برخه په احتیاط سره کرل سوې او خلک ئـې    يرسوبهمواره    ېد درځایونو کې د یوسف د درې عربان اوسیږي.  
کورنۍ ژوند کوي او ډیرۍ برخه ئـې    ۶۰خوشحاله او نیکمرغه دي. ما څو دانې ونې ولیدلې. په دیهي کې په خپله  

 کاله مخکې راغلي دي. "  ۷تاجیکان دي، دغه تاجیکان د یوسف درې ته د استوگنې لپاره نیږدې  
( مایله په اوږدې تنگې درې کې پر مخ تللې ده او  ۱۲ ۴/ ۱ ته مستقیمه الره ) بیرته چپچل ته راگرځو. کیشیندي باال

په متداوم ډول له سینده دې غاړه او بلې غاړې ته اوړي او را اوړي. ویل سوي چې دا الره ډیره سخته ده او د تیریدلو  
وکړ دا الره عمالً د تگ  ز کال د سپتمبر په میاشت کې مزل ۱۸۸۶وړ نـۀ ده. کله چې امیر خان په دې درې کې د 

حقیقي ستونزه په مکرر ډول له سینده د پورې غاړې اوښتل او را اوښتل  الره وه ځکه په مني کې تل همداسې وي. 
توند دی خو د سیند بستر ټینگ او په جغلو ډک دی.دا تنگی په   ئـې دی. د تنگي بستر نرم او هموار دی؛ د اوبو بهیر 

همدا ارتوالی   ؛ دی ېثلث په اندازد و په یوې درې بدلیږي چې ارتوالی ئـې د مایل کیشیندي کې خپله مخه خالصوي ا
تر څه دباندې دریو مایلو پورې همداسې پاتې کیږي. سیند چې دلته ننوځي نو د کیشیندي پورتنۍ او کښتنۍ برخې  

، چې په دواړو خواوو کې یارډو تر منځ دی ۱۰۰او  ۸۰سره نښلوي. دا په اوږد والـۀ کې یو مایل او ارتوالـۀ کې د 
چې   داسې ښکاري ؛دنگ گړنگونه والړ دی خو بستر ئـې هموار دی. له کیشیندي پائـین دره کرار کرار بیا تنگیږي

دا تنگی دې د خپلې کوزنۍ برخې او د هغـۀ ټکي تر منځ چې له آق کپروک څخه تر بوینقرې پورې الړه له سیند  
رې او سیند  د د له دې ځایه وروسته  ۀ دی. په هر حال داسې ښکاري چې  څخه پورې غاړه اوړي، د تیریدلو وړ نـ

ورباندې تگ وکوالی سي یوازې   دې چې باروړونکي څاروينـۀ سته نوره بله کومه الره  تر بند امیر پورې ترمنځ
،  ریسباخگمایله دی. )  ۴پلي کسان کوالی سي ورباندې الړ سي. له کیشیندي پائـین تر بنِد امیر پورې واټن نیږدې  

   صاحبداد خان او امیر خان(
 

 نوربیا
 ... د ولسوالۍ د وگړو د شمیر د صوف د درې

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

 . شئلوستی  او دریم ټوک ټولي برخي 
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