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 - :راپور په هکله د جگړن میتلند د ولسوالۍ د وگړو د شمیر، سرچینو او نورو د صوف د درې

ز کال د نوامبر په میاشت کې ۱۸۸۵ـیوي معلومات دفعه دار صاحبداد خان د ئ" د وگړو اونورو په هکله الندني احصا

 - :راټول کړي دي
 د کورنیو شمیر د قوم استوگنې فرعي څانگې کلي عالقه داري او قوم

دای میرداد هزاره  :ولیشانۀ در

 گان

 ۳۰ بامبي ولیشانۀ قلعـ

 ۱۳۰  آهنگران

 ۵۰ توتو خوال

 ۸۰ چاچي چهاردهي

 ۱۳۰ صد مرده بکه ولنگ

 ۲۰ بامبي ِده تور

 ۴۴۰  ټولټال
 

د کورنۍ دی. دوی ټول دای میرداد هزاره گان دي.  ۴۴۰ رې د استوگنو وگړو ټولټال شمیرد د"په دې توگه د ولیشان 

 دي.  سره شمیرل سويته مخ پر کښته په وار درې کلي له پور

 نو وي. ۀ ولیشان دې هماغه د نقشې د مخې قلـعـۀ داسې ښکاري چې قلعـ

 چهار دهي د کوچنیو کلیو یوه ډله ده.

د مرده" په نوم ښودل سوی دی. ِده تور هماغه په نقشه کې د " ص و کتار دی چې په نقشه کېیبکه ولنگ د کوچنیو کلیو 

 تور په ډول ښیي.(ۀ اوسنۍ نقشې دا نو د قلعـیاد سوی دهاِن تور دی. )
په بیالبیلو کلیو کې د استوگنو وگړو شرح وړاندې کوي  د سپتمبر د میاشتې( راپور ۱۸۸۶" د دفعه دار امیر خان د )

، خو دا هم کیدای یشمیر د اټکل تر شمیرې دوه ځله ډیر دۀ د دوی دی او ځکه چې نوموړی له همدې سیمې تیری س

 د ډلې معلومات راټولونکو ورته د هغو کورنیو ټولټال شمیر ورکړی وي چې په کلي پورې اړه ولري اوۀ د دسي چې 

ځایه تر بل ځایه توپیر کوي او  ۀوی شمیر له یود دلري او ۀ په دې ډله کې هغه کورنۍ هم راسي چې هیڅ ځمکه نـ ښایي

 دوی جال شمیرل سوي دي."
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"د ولیشان په سویل کې دنگه غرنۍ لړۍ چې بنِد امیر ته تللې الره ورڅخه د دندان شکن د کوتل له الرې تیریږي د 

منځ حد  رې د ولسوالۍ سویلي حد یا کرښه ده، نو له دې کبله همدا کرښه د کابل او د تورکستان د والیتونو ترد دیوسف 

 یا د حدودو کرښه ده. 
 د کورنیو شمیر قومونه او نور کلي عالقه داري

 د یوسف دره

 ۷۰ حسیني تورکان بل کول

 ۶۰ زیرکي تورکان زیرکي

 ۴۰ سیدان او نور سره گډ  سِر ولنگ

 ۳۰ سیدان شور آب

 ۳۲۰ سره گډ –هزاره گان او نور  قلعه سرکاري

 ۴۰  ،۳۰ ایماقان؟(خواجگان، دیهي ) دیهي

 ۸ گډ قومونه  چپچل

 ۵۹۸  ټولټال
 

ځمکه ده یعنې د دولت ملکیت ځمکه ده. « خالصه»ـې د کوچنیو کلیو ډلې دي. سِر ولنگ ئ"پورته یاد سوي کلي اکثریت 

سوي  ـې د خرگاه گانو په ډلو کې ویشلئولت په ځمکه کې کرهڼه کوي؛ پاتې نور د دکورنۍ  ۲۰سرکاري کې ۀ په قلعـ

 "ـې په سوریو یا سمڅو کې ژوند و ژواک کوي. ئاو څه نور 

  -:پورتنی یاد سوی شمیر ال نور هم کوچنی کوي تر دا شمیر د دفعه دار امیر علي راپورد گړو د شمیر په هکله  "
 

 د کورنیو شمیر قومونه او نور کلي عالقه داري

 چهار اولیاءۀ در

 ۳۰ زیدوري تورکان کج الر

 ۳۰ سیدان َمَرک

 تنگي ُمـشان
 ۱۰۰ باغک تورکان

 ۵۰ دادک تورکان

 ۱۵ گډ قومونه چهار اولیاء

 ۶۰ تخچي ایماقان قره خوال

 ۲۸۵ ټولټال
 

لویدیځ په درو او نورو ځایونو کې د استوگنې سیمې )د دغو سیمو د یو شمیر ځایونو موقعیت څرگند  رې دد د"د یوسف 

رې په لویدیځ د دگومان له مخې ویل سوی دی. کیدای سي چې دغه ځایونه هیڅ د یوسف ـې یوازې د ئدی خو د نورو 

 وي.(ۀ کې نـ
 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

ـې په کوچنیو کلیو کې تیت دي ئچنگر )خلک 

 چې په خرگاه گانو کې ژوند کوي(

 ۵۰ چنغر

 ۵۰ ایلي بای

 محـمـد
 فوالدي هزاره گان

۶۰ 

 ۵۰ زی گولک

 ۱۱۰ قره جنگل

 ۶۰ هماغه

 ۴۰۰ چکانه تورکان بای غازي

 ۲۰۰ نـَـو آملي تورکان )شیعه گان( گنده چشمه

 ۱۵۰ گډ قومونه ُرم

 ۱۰۰ تولو دای میرداد هزاره گان رې پورتنۍ برخه(د دپه قول )د بازارک 

 ۱۰۰ سیدان بازارک

 ۱۸۲۰ ټولټال
 

زموږ په باور د صوف  چې،جال ديله عالقه دارۍ د استوگنو له سیمو بیل یا  د چهار اولیاء " د استوگنې الندنۍ سیمې،

 -:رې په ختیځ او ولیشان کې ديد د

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي په قوم کلي

 ۷۰ دای کندي شهیدان )د آرپه قول سر(

 ۳۰ بایانان آپه قول

 ۲۵ چوبکي ایماقان چوبکي )د گاو کش درې سر(

 ۷۰ زیرکي تورکان گاو کش
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تگاو کشکه )د تگاو د یابا وزبیکان د 

 بخارا له قوم څخه دي(

 Mirza Kasaki ۱۳۰ میرزا قزاقي

 Chirkarawak ۷۰ چیرقره وک

 Abai ۶۰ ابای

 Maisud ۶۰ میسود

 Susukan ۵۰ سوسوکن

 Uchuruk ۳۰ اوچوروق

 ۱۰۰ نور ورسره گډ هزاره گان او يبهسود خواجه گنج )کوتِل حوض ته نیږدې(

شیشه ولنگ )د استوگنې یو شمیر 

 سیمې(

 ۲۰۰ هماغه

 ۱۰۰ زنگي هزاره گان او نور ورسره گډیدا گردِن علي میران

 ۲۰۰ هماغه گردِن خواجه 

 ۱۰۰ هزاره گان يبهسود گل خرک

 ۵۰ سیدان سرخلیچ

 ۱۳۴۵ ټولټال

 رې د شمال ځایونه دي:د د"الندې د صوف 

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي په قوم کلي

 ۷۰ ِگدي هزاره گان )دای زنگي( آقچه داالن

 ۷۰ هماغه دره دادل

 ۱۴۰ ټولټال
 

رې د حاکم له الرې خپل مالیات د مزار شریف خزانې د د" پورتني یاد سوي لږ و ډیر استوگن وگړي دي چې د صوف 

ـې د هزاره جاتو له ئخلک ان یو شمیر  ې ترڅنگ د هزاره گانو د گډو قومي څانگو هر ډول ډلې ډلېد دته سپاري. 

دلته د لنډ مهال لپاره راځي او دوی باندې مالیه نه وضع کیږي. دوی "مالداران" دي، لږ کرهڼه کوي او  یاغستان څخه

 ۲۰۰۰غو د تگ راتگ په حال کې وگړو شمیر د اټکل له مخې د دخپلو پووندو ته ځي او راځي. دې ولسوالۍ ته 

 کورنۍ دی. 

 

 د یوسف د درې د پورتنیو جدولونو لنډیز

    کورنۍ 

   ۴۴۰ دره ولیشان

 ۲۵۰۰ استوگن هزاره گان ۶۰۰ دره یوسف

 ۴۵۰۰ ،۲۰۰۰ کوچي هزاره گان ۲۸۰ دره چهار اولیاء

لویدیځ استوگنې رې د د دد یوسف 

 سیمې
 ۱۳۰۰ تورکان ۱۸۲۰

 ۴۰۰ وزبیکان ۱۳۵۰ یځ استوگنې سیمېخترې د د دد یوسف 

 ۳۰۰ سیدان او خواجگان ۱۴۰ استوگنې سیمې شمالرې د د دد یوسف 
لنډ مهالي او د تگ راتگ په حال کې 

 وگړي
 ۱۵۰ ایماقان ۲۰۰۰

 ۶۶۵۰ ټولټال کورنۍ ۶۶۳۰ د یوسف د درې ټولټال وگړي
 

ز کال د ۱۸۸۵خان د  " ښایي پورتنۍ شمیرې له اصلي شمیرې څخه لږ ویل سوي وي. کله چې دفعه دار صاحبداد

کورنیو ډیر وگړي ژوند  ۷۳۰۰نوامبر په میاشت کې د یوسف په درې کې وو ورته وویل سول چې په ولسوالۍ کې له 

وی په منځ کې بیا دای میرداد او فوالدي څانگې په غټ شمیر کې دي. د دکوي. د وگړو غټ شمیر هزاره گان دي 

. دوی په څیرو او بشرو کې ډیر ښکلي او ښایسته نارینه دي او په خپلې ولیشان کې منحصراً اول الذکره وگړي اوسیږي

ژ( ته ډیر ورته والی لري خو دوی وایي چې دوی هیڅ کله له افغانانو  -ښکال کې د هزاره گانو په پرتلې افغانانو )پښتـنو

ـې شیعه گان دي. ئاو ټول دوی له ډیرو وختونو راهیسې په ولیشان کې استوگن دي  دي کړي.ۀ سره خپل منځي ودونه نـ

وی په د دوی فارسي لهجه تر اکثریتو نورو هزاره گانو ډیره ښه ده. )ښایي د داغوندي او ۀ دوی هزاره گي خولۍ نـ

 رگونو کې ډیره د تاجیکانو وینه گډه وي(
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کلونو په اوږدو کې  ۱۵یا  ۱۰دلته د تیرو  ی" د دایزنگي د گډو فرعي څانگو وگړي دې سیمې ته نوی راغلي دي دو

 راغلي دي.

ۀ "کوچي هزاره گان به هغه مهال خوښ او دلته استوگن سي چې که ځمکه ورته ورکړل سي خو دلته هیڅ تشه ځمکه نـ

  سته. یوازې للمي ځمکه ده چې د ساتلو ارزښت لري.

چې دوی دلته له لرغونو مهالو را په دیخوا ژوند  ـې تیتې دي. دوی وایيئ"تورکان ټول یو قوم دي خو فرعي څانگې 

ـې سنیان ئوی له دوه وو کلیو پرته نور ټول د دکوي او له وزبیکانو سره د هر ډول قومي تړاو له لرلو څخه انکار کوي. 

 دي. "ایماقان" یا قبچاقان دي او یا هم د "فیروزکوهیانو" له پښته دي. 

 گان دي. خواجگان، اکثریت تورکان، وزبیکان او ایماقان ټول سنیان دي.  شیعه ټول هزاره گان او سیداندلته  "

کورنۍ په اصل کې د یک اولنگ ۀ د ددی، « تکانه هزاره»رې مشر مال محـمد علي نومیږي چې په قوم د د" د یوسف 

لنگ له الخاني سره له دې چې نوموړی د یک اولنگ له الخاني سره متحد دی خو د یک او ؛له ولسوالۍ دلته راغلې ده

 لري. ۀ سره کوم تړاو نـ

د دفعه دار صاحبداد خان راپور( خو د عبدالرحمن خان له جلوس ورورسته  :) وگورئ " نوموړی پخوا حاکم وو

ـې پر ځای وټاکل سو. نوموړی د ئ)جاغوري بهسواد هزاره( « جیغاري بهسود هزاره»یو « سرهنگ محـمد بیگ»

ې پر ضد دعوا گانې ثبت کړې وې او یو افغان د جالل د دبرطرف سو ځکه خلکو  زکال په پسرلې کې له کاره ۱۸۸۶

ده چې حاکم ۀ ز کال( موږ ته روښانه نـ۱۸۸۸د لنډ مهال لپاره د ولسوالۍ حاکم مقرر سوی وو. اوس )ۀ خان په نامـ

 څوک دی. 

ۀ ې د قلعه قره یوسف په نامـحاکم خپل مرستیال لري چې په قلعـه سرکاري کې اوسیږي، دا ځای د یوسف په درې ک"

ـم لپاره ځای پر ځای دي. دوی ټول هزاره گان دي چې نیمایي ئاد دتنه(  ۱۰۰بیرق خاصه داران )ۀ یادیږي. دلته د یو

ل سوي دي. دوی په ستـې ویل سوي چې د یک اولنگ له ولسوالۍ څخه راوئـې د ولیشان دای میردادیان دي. پاتې نور ئ

ـې ځوانان ول خو د تورکستان د نورو ځایونو برعکس دوی ډیره ئز کال کې ډیری ۱۸۸۵څیرو ښایسته خلک دي په 

 لري. ۀ ښه وسله نـ

باید یو غټ  د وگړو شمیر او د موجوده کرهنې اندازې ته په کتلو دي، خوۀ رې عواید څرگند نـد دد یوسف  - "عواید

 . شمیر عواید وي

دا ولسوالۍ په خپلې حاصلخیزۍ کې شهرت لري او جالبه دا ده چې د کلني راپور له  -ید، تدارکات او ترانسپورت "تول

ې ولسوالۍ د ځمکو لویه اندازه "للمي" ځمکې دي چې د اساسي درې د د دمخې دلته د غنمو او وربشو اندازه لوړه ده. 

ځای للمې ځمکې په درې کې د خړوبو ځمکو په پرتلې  ېد دختیځ او لویدیځ په لوړو ځمکو کې دي، ویل سوي چې 

 حاصل لري.ۀ ډیره ښـ

لرو خو دفعه دار صاحبداد خان وایي چې ۀ ـیوي ارقام په الس کې نـئد تولیدي محصوالتو په هکله احصاموږ  "

الت لیرې سته. خلکو ورته وویل چې دوی کله ناکله خپل غۀ ولسوالي د غالتو یو ستر انبار دی خو بازار ورته نـ

 غورځوي. 

پټهان سوداگر سره ولیدل، دی همدلته ژوند کوي، عطاء هللا ۀ یوۀ "نوموړي دغه دار په دیهي کې د عطاء هللا کاکړ په نامـ

الت برتانوي مونډه( غ ۳۲۰۰۰کابلي خرواره ) ۲۰۰۰د وریجو په گډون  کاکړ ورته وویل چې دی هر مهال کوالی سي

 روښانه سوې.  ده ۀله نوموړې شمیرې څخه د غنمو، وربشو او وریجو اندازه نـراټول کړي. خو په خواشینۍ چې 

له دې ځایه په کلني ډول سیغانو، کهمرد او روی او همدا شان د تاشقرغان مارکیت ته د غالتو )عمدتاً د غنمو( د پام وړ 

کمبود پیښ سو؛ خو دا ز کال کې غالت کابل ته صادر سول ځکه دغه مهال دلته د غنمو ۱۸۸۵صادارت کیږي. په 

 ماً تکرار سي. ئښکاري چې دا کار دې داۀ لومړی ځل دی چې داسې یو څه پیښیږي او داسې نـ

 افغان رسمي مأمور دفعه دار صاحبداد خان ته وویل چې دی کوالی سيۀ ز کال کې په قلعه سرکاري کې یو۱۸۸۵"په 

ً هماغه شمیر ۀ رشل زرو برتانوي هندي سرتیرو ته چې د پلي ځواک، سپا ۲۰۰۰۰ ځواک او د توپچي ځواک )تقریبا

چې دفعه دار وړاندې کړی دی( عادي ترکیب ولري لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره، پرته له دې چې سیغانو او کهمرد او 

نورو ځایونو ته د غالتو په صادراتو کې السوهنه وکړي، خوراک برابرول تر الس الندې ونیسي. او که یادو سویو 

 و ته د غالتو صادرات ودرول سي نو تر یادې شمیرې به دوه ځله ډیر خوراک توکي برابر کړي. ځایون

 نگازرې او شلغم پریمانه دي. همدا شا"داسې ښکاري چې د یوسف په درې کې وریجې په پریمانه اندازې کرل کیږي. 

آلو ونې په ځانگړې توگه دیهي کې بې شمیره  خټکي، بادرنگ او نور؛ په ټولې یوسف درې کې د توتو باغونه، د زرد

 دي. تریاک او تنباکو د قلعه سرکاري په گاونډ کې کرل کیږي. 
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 8تر 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
 
 
 
 

ـې د خپلو څارویو د خوراک لپاره زیرمه کوي. خو که مخکې له مخکې ئ" بهوسه په عام ډول نسبتاً لږ ده ځکه خلک 

په پسرلي او دوبي کې طبیعي  کې دلته په ټولې سیمېخبرتیا ورکړل سي نو پریمانه بهوسه راټولیدای سي. همدا شان 

 کیږي. ۀ او بوټي پریمانه شنـۀ واښـ

 "د اوښانو د څرلو لپاره ځایونه ډیر لږ دي.

ـې د پسونو ئلري او پر ځای ۀ ې سیمې استوگن وگړي ډیرې رمې نـد د"لږ و ډیر د زیړو غوړیو توقع هم کیدای سي. 

استفاده کوي. پسونه دلته پریمانه دي او کیدای سي زیړ غوړي د تنج له کوچنۍ  وازگه او د لم د وازگې له غوړ څخه

 سیمې څخه تر السه سي.

"ویل سوي چې د یوسف په درې کې سون لرگي باید پریمانه دي، خو په ولیشان کې په ندرت موندل کیږي."" دلته د 

په قلعه سرکاري کې څلور، په  ته دي اوبس.سته او که وي هم هغه یوازې په اساسي درو کې سۀ اوبو ډیرې ژرندې نـ

 دیهي کې دوه، په چپچل کې دوه او په چهار اولیاء کې دوه د اوبو ژرندې سته. "

سته او که وي هم ډیر لږ دي. غوایان او یابوگان د ترانسپورتي موخو لپاره کارول کیږي خو ۀ " په درې کې اوښان نـ

 عمدتاً غوایان ډیر کارول کیږي. "

یابوگان او بار وړونکي آسونه تر السه کیدای سي چې د بند ۀ اور دا دی چې له کوچیانیو وزبیکانو څخه ډیر ښـ"زموږ ب

 رې په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل مالونه پیایي. د دامیر د سیند په گاونډ او د یوسف 

 موندل کیږي. )اې.بي. سي.(ۀ "په شیشه ولنگ کې د ډبرو سکار

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۱۰دا د بلخ په والیت کې د وزیر آباد د سویل لویدیځ په  :۶۶ – ۴۸، ۳۶ – ۴۲ :َدَرجي 

 مایلۍ کې یو تنگی دی.  ۳۶دا د بلچراغ د سویل ختیځ په  :)ج( ۶۵ – ۲۹، ۳۵ – ۳۹ :َدَرنگـک 

او د بلخ د شمال  دا یو کلی دی چې د نهِر شرشرک په اوبو خړوبیږي :)ن( ۶۶ – ۴۰، ۳۶ – ۵۵ :درازۀ دِ  :دراز ِده

کورنۍ استوگنې دي. اوسنۍ نقشې دا  ۵۰مایلۍ کې آدینه مسجد ته نیږدې واقع دی. دې کلي کې د غلزیو  ۱۶لویدیځ په 

 دراز په ډول ښیي. ۀ د دِ  منو

 دا د میمنې په سویل لویدیځ کې د سیند پر غاړې یو کلی دی.  :)ن( ۶۴ – ۴۲، ۳۵ -۴۵ :درگک 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲۰دا د خلم د سیند پر غاړه د ایبکو د سویل په  :)ن( ۶۸ – ۳، ۳۶ – ۲ :درونزاو 

 یو کلی دی.  مایلۍ کې ۲۰دا )د یوسف په درې کې( د قلعه سرکاري د سویل په  :)ج( ۶۷ – ۲۱، ۳۵ – ۴۳ :دروازه 

 

 متره لوړوالی  ۱۲۸۰او  کیلومتر مربع مساحت ۱۱۲۸دا د فاریاب په والیت کې یوه ولسوالي ده چې  :درزآب

ې د دتنو پورې اټکل کړی دی.  ۱۸۰۵۷تر  ۱۳۹۷۱ـې افغان سرچینو په بیالبیلو شمیرو کې د ئلري او د وگړو شمیر 

ـې د ئدي، په ختیځ کې  دولت آباد ولسوالۍ فاریاب د والیت د د شیرین تگاب او شمال کې –لویدیځ  :ولسوالۍ کرښې

او د جوزجان د والیت د کوهستاناتو ولسوالیانې او په سویل کې د فاریات د والیت د بلچراغ ولسوالي شبرغان، سرپل 

ډیر استوگن وگړي لري. لنډمهالې مجلې دا کلي په دې  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۳۲ ېکلي لري چ ۴۲ده. د درزآب ولسوالي 

  :ډول لیست کړي دي

 تان چار سو ياچي بی رعليوس کارخانه افغانیه -جرق دق 

توره غیلي جرق دق  یلغوِن افغانیه

 افغانیه
 حوض بیلي افغانیه جرقدق افغانیه   تورکمن ویلیدي

 قره یتیچ سر دره حلقاني شور قدِق افغانیه حوض بولي

 توجواز ابک خو کوهلیق آق بوالق پاینده قره یُرد

 جیک الیق کشتار بوالق مغـل بید غرب شیر منگو

 مهاجِر جرق دق چغِر جرق دق چهل گزي خانقاه اقسایه

 قزل قشالق قرای بیرونه سونه بتو یوز بیگي

 عرب جرق دق اوالد بی سر گردن شیربیگ

جرق دق سفلی 

 افغانیه

   بزغله خور چکانه قدق

 

 ې ولسوالۍ اساسي کلی دی. د کلي په هکله د ال نورو تشریحاتو لپاره الندنی سرلیک وگورئ. د ددرزآب 

هم پیژندل ۀ میر عظیم بیگ په نامـ ۀدا د درزآب اساسي کلی دی چې د قلعـ :)ن( ۶۵ – ۲۲، ۳۵ – ۵۸ :درز آب قلعه

رې او له ختیځ لوري د سر درې د اوږدې درې د یو ځای کیدلو په ټکي کې واقع د ددا کلی له سویل څخه د میر  کیږي.
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 8تر 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
 
 
 
 

 ً دوی د توغ علي وزبیکان، خدایاري، بِتاني او د خالق  ؛تنه دي ۱۰۲۰کورونه دي چې  ۴۰۰ده. دې کلي کې تقریبا

وی په منځ کې تاجیکان او قرای هم سته. )اې. بي. سي.( دا کلی د بلچراغ د دوردي د قومونو غړي غړي دي. همدا شان 

 په شمال ختیځ کې واقع دی. 

لویدیځ لور ته د درز آب د عالقه  دا یوه دره ده چې لومړی لویدیځ لور ته او بیا شمال : ۶۵ – ۲۳،  ۳۶ – ۵ :درز آب

له یو ځای کیدلو څخه جوړه  مایلۍ کې د څو کوچنیو نالو ۱۳د درز آب قلعې د ختیځ په  دارۍ له منځه تیږیږي. دا دره

ې درې په پورتنۍ برخې کې د دپیژندل کیږي. ۀ زمبورک / زنبورک په نامـۀ د در ـېئسوې ده چې اساسي اوږده دره 

ـې یو الره تیره سوې چې لږ و ډیره د ئله ټول منځ څخه ۀ او نور بڼونه لري او د اوږوالـ یوو باغونهډیر کلي دي چې د م

 باروړونکو څارویو لپاره عملي الره ښکاري. 

ـې پورې غاړه اوښل سخت دي. له دې ځایه ئدا دره په خوجر آب کې د مایل د ربعې په اندازې ارتوالی لري او له سینده 

یارډو پورې تنگه کیږي خو په درز آب کې خپل لومړنی ارتوالی بیرته تر السه  ۶۰و ځایونو کې ان تر کښته دره په ځین

مایلو پورې ډبرینه او بده ده؛ دره د پخوا په شان خپل ارتوالی لري او  ۳کوي. له درز آب څخه الر له پیل څخه تر 

مایله کښته یعنې له  ۲چان قلعه له شیربیگ څخه مایلو وروسته شیربیگ بچه رارسیږي. قب ۷ کرهنه په کې سوې ده. له

کورونه لري او د وگړو شمیر  ۲۰۰مایله کښته راځي او د سیند په کیڼه غاړه کې ده. دا کلی تقریباً  ۹درز آب قلعې څخه 

ورونه ک ۴۰بل کلی هم سته چې له دې ځایه دوه مایله کښته دی او ۀ ه په نامـاتنه دی. د خانق ۵۵۰ـې د قزاق وزبیکانو ئ

سته. الره ښه ده او د اوښانو د تگ لپاره عملي ده او کښته په دره کې ۀ ویل سوې چې له دې کلي کښته نور کلي نـ لري.

تللې ده ان تر سه شمبه پورې ځي چې د شبرغان او سرپل تر منځ واقع ده او سه شمبه له شبرغان څخه د یو مارش په 

مایله لیرې دی  ۲۰یا  ۱۹چ وي او ویل سوي چې دا سیند له سه شمبې څخه سیند په دوبي کې و واټن سویل کې واقع ده.

ې درې د دیادیږي او هغه سیند چې ۀ او مسافرین په کې دمه نیسي. د درز آب د درې کوزنۍ برخه د دره الغان په نامـ

ه کښته یو ځای کیږي. مایل ۶سفید سره چې د سِرپل د سیند یوه څانگه ده له حضرت امام څخه  ریایراټولوي له دۀ اوبـ

 )اې. بي. سي.(

 دا د بلخ شمال ته د بلخ په والیت کې او د دولت آباد ختیځ کې یو کلی دی.  :)ن( ۶۶ – ۵۵،  ۳۶ – ۵۸ :داشتن 

 هغه نومونه چې په دشت پیل کیږي د دشت په پای کې یو اضافت ور زیاتیږي :دشتِ 

 د هغې الرې په اوږدو کې یو کلی دی چې د المار او دای میرداد  دا د اوښ د تگ :)ن( ۶۷ – ۲۵،  ۳۵ – ۴۱ :داؤود

 درې سره نښلوي. 

کیلومتر مربع مساحت  ۲۵۹۸دا د فاریاب په والیت کې یوه ولسوالي ده چې  :)ن( ۶۴ – ۵۵،  ۳۶ – ۲۶ :دولت آباد
اټکل کړی دی. دا ولسوالي تنو پورې  ۸۵۹۴تر  ۷۵۵۵ـې د وگړو شمیر په بیال بیلو شمیر کې د ئلري او افغان سرچینو 

له لویدیځ لوري له شوروي اتحاد سره سرحد لري په شمال کې له قرمقل، په ختیځ کې له شبرغان او په سویل کې له 
 . رزآب له ولسوالیو کې کرښه لريد دشیرین تگاب او د 

نډ مهالې مجلې په الندې ډیر استوگن وگړي لري. دا کلي ل ۵۰۰ـې له ئکلي  ۴کلي لري چې  ۲۱د دولت آباد ولسوالي 

  :ډول لیست کړي دي

 بازار قلعه قریش آتهتورت 
 وارديتخته پل خیر آباد تخِت دولت آباد

 کوکچه قلعه جر قلعه چار شنغو
 شور دریا خشت پل توپ خانه قلعه

 شیخ ها چار شنغو ۀـتخت قوزي بایی قلعه
 ارباب ها پته بابا دولت آباد

 شش پیِر شور دریا بابای ریدي زیتپه  تپه بابای پوپلزی
 

یوه کوچنۍ  :ز کال کې داسې تشریح سوې ده۱۹۱۴. دا ولسوالي په د دولت آباد کلی د دولت د ولسوالۍ مرکز دی

 "اندخوی"( :ولسوالي د شرین تگاب پر غاړه ده چې د خیر آباد او اندخوی تر منځ واقع ده. )وگورئ

فیټه. دا له خټو جوړه یوه کال او د شیرین تگاو په اوږدو کې  ۱۳۷۸ :لوړوالی :)ن( ۶۴ – ۵۵،  ۳۶ – ۲۶ :دولت آباد

 مایله لیرې موقعیت لري.  ۳۸د استوگنې یوه سیمه ده چې د اندخوی له سویل څخه 

کورنیو تر منځ دی. دوی ارسري تورکمنان دي چې په اصل  ۵۰۰او  ۴۰۰په دولت آباد کې د تورکمن کورنیو شمیر د 

ب ئچې نادې کې ول چې سریکانو پنجِده ونیوله. خو وروسته له ۀ تر هغو پنجد دا خلک ؛دي راغلي ه څخهکې له پنجدِ 

محـمد علم میمنه ونیوله نوموړي امر وکړ چې دوی دې دولت آباد ته الړ سي او له هماغه مهاله دلته استوگن سوي دي. 
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وکو له السه ډیر کړیدلي دي چې دوی هم ارسریان دي دوی میتلند ته وویل چې دوی د قره تورکمنانو د چپاو، لوټ او ش

 خو ارسریان له دوی سره هیڅکله په دوستانه اړیکو او شرایطو کې نه ول. 

ز کال د جنورۍ په میاشت کې دا تگاو د ۱۸۸۵ـې ډبرین دی. د ئشیرین تگاب دلته د خوږو اوبو یو بهیر دی چې بستر 

او  ۲۰ې تگاو بستر د دښتې له عامې سطحې څخه د د دیټو پورې ژور وو. ف ۴تر  ۲فیټو تر منځ ارت او له  ۲۵او  ۲۰

ـې کنډو کپر او بې قاعده او هم ډیرې سړ ځوړې یا شیوه ئا ډوب سوی دی او غاړې یافیټو تر منځ کښته کښیوتلې  ۳۰

دی. دا ۀ رباندې مسلط نـولت آباد کال نسبتاً پیاوړې کال ده او ډیر کار ورباندې سوی دی او له هیڅ خوا بل ځای ود ددي. 

یارډو  ۵۰ـې دیوالونه راتاو دي چې د ئد شیرین تگاو د غاړې په ختیځ کې د دښتې پر ژۍ والړه ده او گرد چاپیره  کال

او د شیرین تگاب پر بستر  ید فیټو په لوړوالي مسلط ۳۰یا  ۲۵یوالونو سر یا تاج د دښتې له پاسه د د دمربع تشکیلوي. 

ه لوړالي تسلط لري. د کال لویدیځ مخ په خپلې ټیټې سطحې کې یو مورچل ډوله کوچنی ځای لري چې فیټو پ ۵۰باندې د 

ۀ زکال کې په ډیر ښـ ۱۸۸۵ز کال کې جوړ سوی او په ۱۸۸۴د شیرین تگاو پر تنگې درې باندې مسلط دی. دا ځای په 

 یوه ډیره ستره له لرگیو جوړه درنده د کال ؛کال ته د ننوتنگ عمومي الره د کال په ختیځ مخ کې ده  حالت کې وو.

 لري. ۀ دروازه لري خو د کال د باندنیو دیوالونو له خوا هیڅ دفاعي پوښښ نـ

تر کال الندې یارډه اوږد دی او همدا الره  ۳۰ځای ته ورځي چې  هیو سرپوښ لرونکی داالن دغه کوچني مورچل ډول 

 ورڅخه ترالسه کیږي. ۀ اوبـچې هلته یوه څاه ده او  هد کښته تهکاوۍ ته تللې

  :پیکاک وایي

دی ځکه د هرات، یا پنجده او بلخ او یا د اکسوس د ۀ ولت آباد ستراتیژیکي موقعیت ظاهراً تر میمنې ښـد دد خیرآباد یا  "

ې وړتیا لري چې ورڅخه پیاوړې استحکامي کالگانې د ددرې ترمنځ اتصاالت تر پوښښ الندې نیسي. دواړه ځایونه 

)ن(  ۶۴ – ۵۵، ۳۶ – ۲۹یو کلی دی چې په ۀ دولت آباد په نامـۀ (. یو مایل وړاندې د تختـي. )میتلند، پیکاکجوړې س
 .کې موقعیت لري

دا د تاشقرغان د عالقه دارۍ په غزنیگک کې یو کلی دی. دې کلي کې د عربانو  :)ن( ۶۷ – ۵۱، ۳۶ – ۳۱ :دولت آباد

 کورنۍ استوگنې دي. )میتلند( ۲۰۰

کیلومتر مربع مساحت لري  ۱۳۵۶دا د بلخ د والیت یوه ولسوالي ده چې  :)ن( ۶۶ – ۴۹، ۳۶ – ۵۹ :ددولت آبا

 –لویدیځ  :ې ولسوالۍ کرښېد دتنو تر منځ اټکل کړی دی.  ۲۹۰۰۸او  ۲۴۸۰۸او افغان سرچینو د وگړو شمیریې د 
 او بلخ ولسوالۍ.  د چار بولک :شور تپه، ختیځ نهر شاهي او سویل :مردیان، شمال

ډیر استوگن وگړي لري او لنډ مهالې مجلې په الندې ډول  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۱۹کلي لري چې  ۵۰ولت آباد ولسوالي د د
  :لیست کړي دي

 

 قلتان قرشي گک جوی عرب مرکِز دولت آباد
 چاهي صدر آباد  حیاتان فرخ عابد

 هنچک تغان اریغ تالي گک شارک و چاربولکقازاِن شخ 

 اسالم عاشقان خاله بچه گان ِلندي
 بیدو غیشي آرنجي دالي شخ شارک

 چار باغِ سیدان خوشحال عابد سلطان خواجه ولي ولي آباد
 پای مشهد سرِده یخدان باغي شور
 سرخ گنبد شتانهرا هستاند هاشم آباد
 آسیا آباد قره غجله شنگال آباد دهر آباد

 دیانزا خیر آباد شاخِ مچالن سرآسیاب
 ِده نــَـو دُرمن االنگ نخجیر آباد

 دلبرجین دالي ی چار بولک نو واردۀ نغاره خانـ ونچي خواجه سای
  نهِر عبدهللا قوِل پنجاب کوترمه

 

 ولت آباد کلی دی.د دد ولسوالۍ مرکز 
چې د روایاتو له مخې شاه سلطان جم جامه  یادیږيۀ جم جم په نامـۀ په سویل کې یو زړه کال ده چې د قلعـ آباد ولتد د

مردان ۀ بابا او د شا آتهد قره تپه بابا زیارت، آق چار بابا، چوپان بابا،  :سیمې زیارتونه دا دي کې ودانه کړې وه. په دې
 لسیزې په اوږدو کې دولت آباد تشریح کوي او وایي چې یو کوچنی ښارگوټی دی ۱۹۰۷جان قدمگاه. ښاغلی کارپنتیر د 
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ـې هموار دي، پراخ سړکونه لري او په ښیو زوایاو ئچې د شهِرنو د ماډل پر بنسټ ودان سوی دی، د کورونو بامونه 
کې تقاطع مومي. دا ښار گوټی یو کوچنی خالص بازار لري او هره دوشنبې او پنج شنبې د بازار ورځ لري. همدا شان 

ولې گاونډۍ سیمې لپاره د سوداگریز مرکز په توگه دی او د سیمه دلته یو لوی دولتي هوټل هم سته. دولت آباد د خپلې ټ
 ییزو کرنیزو محصوالتو، د قره قل د پوستکي او غالیو په سوداگرۍ کې څه ناڅه خپل اهمیت لري.

سړک ته ۀ یو مهم کلی دی چې د نهِر دولت آباد پر غاړه هغـ :ز کال کې دا سیمه په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴په 

مایله  ۲۷ ۱/۲تللی دی او له چوشکه گذر څخه  واقع دی چې له مزار شریف څخه د چوشکه گذر تر جالې پورېنیږدې 

 ۶۴ – ۵۵، ۳۶ – ۲۶بل کلی په ۀ کورنۍ استوگنې دي. )اې. بي. سي.( په دې نامـ ۴۰۰لیرې. دې کلي کې د وزبیکانو 

 )الف( کې واقع دی. 

وپل امام بوکر»ه یا اتلس نهرونو څخه یو نهر دی. دا نهر د دا یو له هژد :۴۹ – ۵۵، ۳۶ – ۵۶ :دولت آباد
1

] دا باید  «

مایلۍ څخه له چهار بولک څخه منشعب کیږي او تقریباً شمال لور ته د  ۸د شمال لویدیځ له تقریباً ژ[  –امام بوکري وي 

مایلۍ کې یو کلی  ۴د سویل په  دولت آباد کلي ته ځي او همدلته ظاهراً پای ته رسیږي. په باغ شور کې چې د دولت آباد

 څخه تیریږي.ۀ پلـۀ ورڅخه له خښتو جوړ یو الرهدی د مزار شریف 

)تلي یک( او « ې نهر یوه فرعي څانگه )نهِر باغ شورد دلري. ۀ ډیر موانع نـخپلې مخې ته فیټه ارت دی او  ۷نهر دلته 

 مایل په واټڼ لیري دي. )اې. بي. سي.(ۀ و بل څخه د یواو تقریباً له ی هتللی د الرهواړو تر منځ د د)قرشي یک( ته ځي. 

 ۶بلخ تر منځ د الرې په اوږدو کې ښۍ غاړې ته یو کلی دی چې له بلخ څخه  –دا د نیملیک  :۶۶، ــ ۳۶ــ :دولت زي

 ۲بل کلی د خلم د شمال ختیځ په  ۀپه دې نامـژ( دي. )میتلند(  -ۀ ې کلي استوگن وگړي افغانان )پښتانـد دمایله لیرې دی. 
 . مایلۍ کې دی

 پورې د تللې الرې په اوږدو کې د بلخ د شمال  ِکِلفدا له بلخ څخه تر  :)ن( ۶۶ – ۴۶،  ۳۶ – ۵۴ :)درمن( :َدورمن

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۵لویدیځ په 

کې موقعیت لري. دې کلي کې د  «تگاوخواجه په »دا د سنگچارک یو کلی دی چې د  :)ن( ۶۶ – ۲۱، ۳۶ – ۱ :داوتــُـم

  کورونه دي. )اې. بي. سي( اوسنۍ نقشې دا نوم د دواتــِـم په ډول لیکي. ۴۰وزبیکانو 

 مشخصې لپاره ِده ته یو اضافت ورزیاتیږي. د ۀ هغه نومونه چې په )ِده( پیل کیږي د ورپسې راتلونکي نامـ :ِده

 خرم :وگورئ :ِده اصیل

 دادي :وگورئ :ِده دادي 

 ته د تللې الرې په لویدیځ کې  ِکِلفدا کلی  دا د بلخ شمال لویدیځ کې یو کلی دی :)ن( ۶۶ – ۴۱، ۳۶ – ۵۶ :ِده دراز

 واقع دی. 

کورنۍ  ۷۰او سیدانو د دریو کوچنیو کلیو یوه ډله چې ټول ټال  دا د تاجیکانو، ایماقانو :)ن( ۶۷ – ۱۶، ۳۵ – ۵۷ :دهي

مایلۍ کې واقع دی. دلته یوه لویه کرنیزه سیمه ده چې د  ۷سرکاري د شمال په ۀ دي او د صوف د درې د ولسوالۍ د قلعـ

مانتیا سته. )امیر لري؛ همدا شان دلته د کمپ لپاره ډیر ځای سته او هم د سون توکو پریۀ میوو بڼونه او پریمانه واښـ

 خان(

  ِکالن په شمال ۀ مایلۍ کې او کو ۵دا د سِرپل د سیند پر غاړه د خوال د ختیځ په  :)ن( ۶۵ – ۴۸، ۳۵ – ۴۶ :سرخۀ د

 کې یو کلی دی. 

 

 نوربیا

 دهقان قلعه: 

 
 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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