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 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۸دا د آجر د سیند پر غاړه د کهمرد د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۷ – ۲۹، ۳۵ – ۲۲ :دهقان قلعه 

مایلۍ کې یو کلی دی.  ۷فوالد د شمال په  –دا د کچان د سیند پر غاړه د پارچه  :)ن( ۶۶ -۴، ۳۵ – ۴۷ :باالۀ ِده میانـ

 )ن( کې واقع دی.  ۶۶ – ۴، ۳۵ – ۴۸مایله شمال ته په  ۲ـین ئپاۀ ِده میانـ

 لیرې پورې له تللې الرې څخه  ِکِلفدا د دولت آباد په شمال لویدیځ کې له بلخه تر  :)ن( ۶۵ – ۴۵، ۳۷ – ۲ :ِده نو

)ن(؛ د خلم د شمال لویدیځ په  ۶۶ – ۳۳، ۳۶ – ۵۷لخ په شمال لویدیځ کې په نور کلي د بۀ یو کلی دی. په دې نامـ وتلی

)ن( کې؛ او د میمنې د  ۶۸ – ۳، ۳۶ – ۱په  مایلۍ کې ۲۰کې، د ایبک د سویل په  ۶۷ – ۳۶، ۳۶ – ۴۷مایلۍ کې په  ۷

 )ج( کې واقع دي.  ۶۴ – ۴۸، ۳۵ – ۵۶مایلۍ کې په  ۲شمال ختیځ په 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۷دا د خلم د شمال په  :)ن( ۶۷ – ۴۱، ۳۶ – ۴۷ :ِده ورده 

مایلۍ کې یو شمیر په زړه پورې کنډوالې او د ورانو  ۲دا د خمیاب د سویل په  :)ن( ۶۵ – ۵۰، ۳۷ – ۳۰ :دیو قلعه

ې پلنې ـې ښکاري چې دا کال په اساس کې پر یوې لوړې باندې د آهک پر یوئویجاړو پاتي شوني دي او له ظواهرو 

فیټو په لوړوالي راپورته کیږي جوړه سوې وه. د کال د تهداب د  ۱۳۰تخته سنگې چې یو ناڅاپه د شگو له منځه د 

برج ځینې ۀ دیوالونو نښې په آسانۍ سره لیدل کیدای چې د ډبرې د پاسنۍ برخې په گرد چاپیره کې ښکاري او د زاړ

برجونه په تراښلو ډبرو سنگ کاري سوي دي چې د آهکو سمنټ دا  برخې په څوڅو زاویو کې ال تر اوسه والړې دي.

. د تراښل سویو ډبرو درزونه په ځیر ډک سوي دي چې د ایښودل سویو ډبرو )د آهک يد يـې په منځو کې کارول سوئ

د ډبرو( د دوام المل سوي دي. د دیوالونو دننه برخه پالستر سوي دي. داسې ښکاري چې دې کال کې د فرعي 

د ډبرې  تو د کارولو یو سیستم پر مخ بیول سوی چې د ډبرې شمال ته د رانیږدې کیدلو دفاع به ورڅخه کیدله.استحکاما
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فیټه دی، دا سوري کښته  ۲۰ـې ئفیټه او د بل  ۷ـې ئقطر ۀ سوي دي چې د یو جوړ په سر کې دوه کامالً دایروي سوري

سوري اوس په فضالتو ډک دي. د کوچني سوري له په ډبرې کې تر یوې ځانگړې ژورتیا پورې جوړ سوي دي خو دا 

ـې د اوبو زیرمه ځای وو، دا موږ ته د سنگ کاري سوې کوچنې ویالې له ئبڼې ښکاري چې کومه څاه وه او لوی سوری 

ۀ ې ځای په هکله سیمه ییز روایات هم نـد د کوچنۍ پاتې سوې برخې ښکاري چې دا دواړه سوري له یو بل سره نښلوي.

 )پیکاک(ۀ. ممکنه ده چې یو مهال تر همدې ډبرې الندې چې کال ورباندې والړه ده کوم سیند بهید سته. ډیره

 تاوه :وگورئ :دیو زندان

 د الرې په سویل لویدیځ کې یو  ِکِلفدا د بلخ په شمال لویدیځ او د  :)ن( ۶۶ – ۳۳، ۳۶ – ۵۹ :دل باجین :دل ورجن

)ن(  ۶۶ – ۳۸، ۳۶ – ۵۰ر آقچې پورې د تللې الرې په شمال لویدیځ کې په بل کلی له بلخ څخه تۀ کلی دی. په دې نامـ

 )ن( کې واقع دی.  ۶۶ – ۵۵، ۳۶ – ۲۲متره لوړوالی لري به  ۱۶۳۷غر چې ۀ کې واقع دی. په دې نامـ

 دا د شیرین تگاو پر غاړه د چار شنغو په سویل کې یو کلی دی.  :)ن( ۶۴ – ۵۵، ۳۶ – ۲۲ :دلبر 

دا د سنگچارک په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د زري په درې کې موقعیت لري او د خواجگانو  : ۶۶ – ۳۵ :دیمارک

 کورونه په کې دي. )اې. بي. سي.( ۳۰

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۶دا د قرقین په ولسوالۍ کې د خمیاب د سویل ختیځ په  :)ج( ۶۵ – ۷، ۳۷ – ۲۶ :دینار 

 دا د خواجه ساالر د ولسوالۍ د قرقین د عالقه دارۍ یو ښارگوټی دی.  :)الف( ۶۵ – ۵۸،  ۳۷ – ۲۶ :دینار تپه

 الرېجرق دق د  –ې لپاره دینار تپه یاده سي چې دا ښارگوټی په خپله د یوې سترې غونډۍ پر سر د قرقین د دښایي دا 

ع سوی دی. دا غونډۍ یا په کیڼې غاړې کې له قرقین څخه پینځه مایله په تیریدلو پر یوه کوچني مخ خالصي ځای کې واق

د معاصرو وختونو د کال پاتې شونې ال تراوسه په  وو.و ـې یو خندق راتائتپه د یوې سترې کال ځای وو چې گرد چاپیره 

ته یوه کرونده او ستر کلیوال کور دی چې دفاعي قابلیت لري. دا  لور دې غونډۍ باندې ښکاري. د غونډۍ سویل لویدیځ

ـې ستر او ئ ده چې د خټو په پخسو جوړ دیوالونه، برجونه او مورچلونه لري خو ورته نیږدې کور په حقیقت کې یوه کال

 . مایلۍ کې واقع دی ۱۵کلی د خمیاب د سویل ختیځ په ۀ په دې نامـاخفا ډیره لری. )میتلند( 

 دا د فاریاب په والیت کې د نمازگاه د سویل په یو مایلۍ کې یو کلی دی.  :)ج( ۶۴ – ۳۱، ۳۵ -۳۵ :دیوانه خواجه 

دا په هژده نهر کې یو کلی دی چې د نهِر عبدهللا پر غاړې واقع او د  :)ج( ۶۶ – ۵۴، ۳۶ – ۵۴ :دَه َولي :دیوالي

 . کې واقع دی مایلۍ ۱۸دا کلی د وزیرآبا د شمال په کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي.سي.(  ۴۰وزبیکانو 

کورنۍ استوگنې دي.  ۱۰۰دې کلي کې د وزبیکانو  دا د سنگچارک په ولسوالۍ کې یو ځای دی. :۶۶، ــ ۳۶ــ  :دو آب

بل ځای د ۀ )ج( کې موقعیت لري؛ په همدې نامـ ۶۷ – ۴۹، ۳۵ – ۳۳ځای په ۀ د روی دو آب په نامـ)اې. بي. سي.( 

 . یادیږيۀ کې واقع دی چې دا هم د دو آب په نامـ ۶۵ – ۱۵، ۳۵ – ۴۴مایلۍ کې په  ۶د سویل په بلچراغ 

دو آب( د یوې  –ز کال کې، دوآب )روی ۱۹۷۳پي ییر سنتلیورس په  : ۶۷ – ۵۹، ۳۵ – ۱۶ :دو آِب شاه پسند

ش تاتاران په کې استوگن دي او په ادو آب شاه پسند کې د روی سیمه چې حب ولسوالۍ په توگه شرحه کوي چې وایي

ـې ئ( کاله پورې دو آبِ شاه پسند یوه عالقه داري وه چې مرکز ۱۹۶۵ – ۱۹۶۴) ۱۳۴۳ه دو آبِ شاه پسند راځي. تر خپل

اوس د ولسوالي مرکز په دو آبِ شاه پسند کې ده چې اوسنیو  روی وو؛ دا دواړه سیمې د بامیانو د والیت برخې وې.
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خامه سړک له الرې ۀ ۍ په کې موجودې دي. دو آب ته د یوـې یو کوچنی بازار هم جوړ کړی دی او څو هټئوختونو کې 

 کیلومتره دی.  ۱۱۳ـې واټڼ ئچې یوازې په دوبي کې د تگ لپاره عملي دی رسیدای سئ. تر ایبک پورې 

 تنه دی.  ۹۶۲۲ز کال د دی ځای د وگړو ویل سوی ټولټال شمیر ۱۹۷۳په 

 

 د نارینه وو شمیر استوگن وگړي ځایونه
 مرکز - ۱

 ۲۸۰ گډ قومونه آبِ شاه پسنددو 
 
 ختیځ  – ۲

 پای تنگي

 زی مورتومو تاتار

۱۱۲۷ 

 زی نظر تاتار

 زی میر زري تاتار
 زی چونیکه تاتار

 زی پاینده بیگ تاتار

 منگک
 زی پاینده بیگ تاتار
 زی میر زري تاتار

 زی شکور تاتار سرتنگي

 زی شکور تاتار سِر یَرمالق ۹۳۰
 زی بي تاتار َمدیرک

 سرخ قال )قلعه(

 زی محمـد تاتار

۱۷۰۰ 

 زی شوله تاتار
 زی قره تاتار

 زی هوندو تاتار

 زی نبکي تاتار
 زی ولسي تاتار

 هزاره گان اهنگران

 
 سویل لویدیځ  - ۳

 آب خورِک سفلی
 زی باتو تاتار

۹۰۰ 
 زی بي تاتار

 زی قبیض تاتار

 باتو تاتارزی  سَوَزک ماندي
 ـــ بهسودي هزاره گان شیخاني

 میمنه
 ـــ بهسودي هزاره گان قالچه )قلعه چه(
 دای میرداد هزاره گان آب خورِک علیا

۵۸۰ 
 دای میرداد هزاره گان پچگاه

 ــ دای میرداد هزاره گان تاِل مزار

 
 سویل – ۴

 ــ زی بي تاتا چهارمغز سای
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 لویدیځ – ۵
 ۱۹۰ هزاره گان دای میرداد سارجه

 سِر آسیا
 دای میرداد هزاره گان

۴۳۰ 
 بهسودي هزاره گان

 ۲۱۰ بهسودي هزاره گانسادات، هزاره گان،  غوجورتو

 عالء الدین
 اورتالق ۵۲۰ عالء الدین هزاره گان

 گذرک
 ۳۷۰ ایماقان ایماق / چهل ایماق

 ۳۹۰ بهسودي هزاره گان بالغلي
 
  شمال لویدیځ – ۶

 قشقه
 زی غوله تاتار

 دای میرک هزاره گان ۲۷۵
 تورکمن هزاره گان االملي

 ۴۵۵ میري جي تاتار خواجه زید

 
 شمال  – ۷

 هزار ُسـم
 میري جي تاتار

۳۹۲ 
 ۀمنگل پښتانـ

 ماهو
 ۸۷۳ زی چوپان تاتار

 کل گمبز
 روی دو آب :همدا شان د دوآب د ولسوالۍ د شرحې لپاره وگورئ

 

  :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴سیمه په دا 

د دوآِب شاه پسند له شاوخوا چې  دا د والیت )اوس دا د بامیانو او بغالن برخه ده( په سویل ختیځ کې یوه ولسوالي ده

رد او مکهیادیږي(؛ د ۀ )چې په عام ډول د دشِت سفید په نامـ ېکوزنۍ درله د کهمرد  ي برخو،سیمو، د قره کوتل له شمال

کښته تر شترجنگل پورې سیمه په دې  ېسرخ در لهسرخ آب د سیندونوپه یو ځای کیدنې کې دو آِب میخ زري؛ او 

د روی ولسوالي؛ ختیځ غوري او دوشي؛ سویل غوربند؛  :شمال :ې ولسوالۍ کرښېد دولسوالۍ کې رانغاړل کیږي. 

 لویدیځ سیغان، کهمرد او د یوسف دره. 

فیټه دی حال دا چې د سرخاب په درې کې  ۷۴۰۵فیټه دی. دو آِب شاه پسند  ۶۰۰۰اوسط لوړوالی  دروې ولسوالۍ د د د

فیټه لوړ دی. د ولسوالۍ سویل ته د هندوکش سترې دنگې څوکي دي چې په لوړوالي  ۶۶۰۰فیټه او چهار در  ۳۷۴۰تاله 

 فیټو پورې جگې والړې دي.  ۱۶۰۰۰کې تر 

ې ولسوالي له شمالي خوا د دې ولسواللۍ ډیرۍ برخې پلټلي دي؛ میتلند د دبیالبیلو غړو د افغان سرحدي تحدید کمیسیون 

شنبشک د  څخه ې ولسوالۍ له سویل لویدیځ خواد د گریسباخشمس الدین سړک له الرې تیر سوی دی؛  ۀد قره کوتل در

ـې وپلټله چې ئه ننوت او هغه الره قره کوتل له الرې تیر سوی دی؛ صاحبداد خان د بدقاق د کوتل له الرې ولسوالۍ ت –

له همدې ځایه د نای چوشک له الرې تر دشِت سفید پورې تللې ده؛ پیکاک د سرخاب دره له شترجنگل څخه کښته سیمه 

 کوتل پورې تللې ده.تر چهار در د او نورو ډلو هغه الره وپلټله چې سویل کې له فسک څخه  وپلټه؛
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تاتاري مشر دالور خان تر ادارې الندې وو نوموړي په دو آِب شاه پسند کې ۀ وز کال کې د ی۱۸۸۶ – ۱۸۸۵دو آب په 

دواړه تاتارانو اشغال کړی دي حال دا چې د سرخاب دره او ورڅیرمه لیرې  «دو آب»او  «دو آِب دشتي»ۀ. ژوند کاو

 دي. قومي څانگې نیولې ـې د شیخ علي ئپرتې درې 

خو ورسره د وینې نیږدې قرابت او خپلوي لري چې په رسم او خوی او  ديۀ تاتاران په دقیقه معنی هزاره گان نـ

ظاهري بڼې کې هزاره گانو ته ورته دي. د تاتارانو لویه شمیره کوچیان یا نیمه کوچیان دي چې په خرگاه گانو کې ژوند 

ورکستان تر دښتې بنِد بابا څخه د ت له کوي او یوازې للمې ځمکې دلته او هلته پر هغو لوړو سطحو باندې کري چې

 پورې غځـیدلي دي. 

ـې ئز کال په پسرلي کې په سفید دشت کې له دې کبله اعدام سو چې د سردار اسحق خان په بلوا کې ۱۸۸۹دالور خان د 

 گډون کړی وو. 

 اشتونو له منځه ځینې اخیستل سوې برخېد دد میتلند د ورځنیو یا

 د دو آب ولسوالي

 سفید په کې رانغاړل کیږي()چې دواړه دو آبونه او دشت 

 

  :«الندیني معلومات د دې ځای د کلیو، د وگړو او نورو په هکله دي»

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۴۰ میخ زري تاتاران میخ زري

 ۳۰ زی شکور تاتاران قیلیچ

 ۳۰ سیدان او تاتاران سره گډ دي مویک -ی  –تنگي 

 ۴۰ څانگو گډد تاتاران د بیالبیلو  دشِت سفید 

 ۲۰۰ زی قره تاتاران سو )سرخ( قلعه

 ۱۰۰ محـمد قلي تاتاران پای تنگي

 ۱۰۰ د تاتاران د بیالبیلو څانگو گډ شاه پسند

 ۱۰ زی هوبي تاتاران چهار مخسای

 ۳۰ تاتاران خواجه زید )اَو خوَرک( میرجي

 ۴۰ زی چوپان تاتاران ماهو

 ۵۰ هوبي تاتارانزی باتور او هی  ـین ئاَو خورِک پا

 ۱۰۰ شیخاني بهسود هزاره گان اَو خوَرِک باال

 ۱۰۰ شیخاني بهسود هزاره گان چیل/؟ چهل

 ۲۰ میریجي تاتاران قشقه

 ۲۰ شیخاني بهسود هزاره گان باال گلي

 ۹۱۰ ټولټال

 

کورنۍ  ۶۰۰وی شمیر نسبتاً ډیر دی چې تقریباً د دراځي، ۀ " په پورته یادسویو کې کوچیان یا نیمه کوچیان تاتاران نـ

 کورنۍ کیږي.  ۱۵۰۰کیږي او په دې توگه د ټولې ولسوالۍ د وگړو شمیر 

 

 د دوآب د ولسوالۍ تاتاران
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 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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