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 د دوآب د ولسوالۍ تاتاران

خو له چنگیز خان سره د خپل منځي دښمنیو ۀ "دا خلک په خپله وایي چې دوی یو مهال په دشِت قبچاق )؟( کې ژوند کاو

نوموړی ډیر غښتلی وو دوی مجبور سول چې عربي هیوادونو شام، حلب او مصر )سوریې او له کبله او له دې چې 

تاتار کورنۍ راوستلې او  ۷۰۰۰ـې له ځان سره ئمصر( ته پناه یوسي. کله چې امیر تیمور گورگان هلته ورسید نو بیرته 

گان د ژوند تر پایه اوسیدل خو د امیر له ـې په بلخ کې ملکیتونه ورکړل. دوی دلته په بلخ کې د امیر تیمور گورئدوی ته 

درلود دوی د خپلو خپلمنځې دعوا گانو او شخړو له کبله غیر متحد سول، ۀ مړینې وروسته له دې چې دوی کوم مشر نـ

ـې په بلخ کې پاتې سول ئمتفرق سول او په پای کې سره وپاشل سول. د دوی اکثریت بخارا او خیوې ته الړل. یو شمیر 

ـې دلته دې ولسوالۍ ته راغله او دلته استوگن سول او له همدې کبله دا ولسوالۍ په افغانستان کې د ئگنده شمیره او یوه څر

تاتارانو د استوگنې اساسي سیمه ده. خو بیا هم د دوی یو شمیر په بلخ او نورو ځایونو کې میشت دي. " د چنگیز خان 

قوم او د )کو آب
1

( تاتاران د دووه وروڼو له پښته دي. د چنگیز خان قوم مغالن دي. د بل ورور له پښته خلک )تورک ی 

تورِک توغان له پښته خلک د تاتارانو په زرهاوو قبیلې دي چې اوس موجودې دي. ویل سوي ۀ توغان( دي او د همدغـ

دوی د هزاره گانو په شان څیرې لري او په تاتاران د هزاره گانو خپلوان دي او همدا المل دی چې « دو آب»چې د 

 چارچلند اوخوی او بوی کې هزاره گانو ته ورته دي او کټ مټ د هزاره په لهجې فارسي خبرې کوي. 

" دوی د تاجیکانو برعکس، او د ډیرو نورو هزاره گانو برخالف، تاتاران ټول په پسرلي کې ایالقونو ته ځي او په 

لري او له خپلو رمو سره د ۀ ـې داسې ښکاري چې بل هیڅ د استوگنې ځای نـئشمیر خو  خرگاه گانو کې ژوند کوي. یو

                                                           
1
 - Tatars of Koab 
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قره کوتل له غرنۍ سیمې نیولې ان د تورکستان تر دښتې پورې په لوړو سطحو کې اللهانده گرځي راگرځي. دوی هم د 

 لوړو سطحو پر هغو للمي ځمکو باندې کرهڼه کوي چې کرکیله په کې ممکنه وي.

 ۱۵۰۰نومونه د بیالبیلو څانگو دي. دوی ټول د دالور خان تر مشرۍ الندې دي او د دوی ټولټال شمیر تر "الندني 

 کورنیو پورې رسیږي.

 

 محـمد قلي زی قره میخ زرین زی شکور

 میریجي زی چوپان زی هوب زی باتور

   زی آهین/ آهن زی هندو

 

 کورنۍ دي. دوه وروستۍ یادې سوې څانگې یوازې څو د گوتو په شمار

چې د دې ولسوالۍ مشر ۀ پورې پیژاند ۱۸۳۹تر  ۱۸۳۸"دالور خان د شاه پسندخان زوی دی، موږ شاه پسند خان له 

( پینځوس کلن دی چې بشپړه تاتاري څیره او بدني جوړښت لري او ټوله کورنۍ ۱۸۸۵وو. نوموړی یعنی دالور خان )

په لقب یادیږي او دا په افغانستان کې معموالً د محمـدزیو د  ـې همدا ډول فزیکي جوړښت لري. نوموړی د "سردار"ئ

یم چې نوموړی تل په همدې لقب یادیږي که نه. دالور خان په خپلې سیمې کې په ۀ کورنۍ د غړو لقب دی خو زه ډاډه نـ

ً د خپلو گټو په ساتلو کې د تعقل نښې له  ځانه ښیي. د پوهي او عقل او ساده معامالتو کې شهرت لري. نوموړی مسلما

ژ( عفو کړي او ویل سوي چې دا په اصل کې د امیر شیرعلیخان له پلوه هم د  -ولسوالۍ عایدات عبدالرحمن )خان 

 سردار د شخصي امتیاز په گټه معاف سوي ول. 

)یا سردار اسحق خان( دالور خان ته دوه ۀ ز کال کې افغانستان ته ننوت، د۱۸۸۰ژ( په  –" کله چې عبدالرحمن )خان 

اشغال کړي. دالور خان دا کار د نوي امیر د ۀ په نامـۀ ـې وویل چې کهمرد او سیغان دې د دئتوپونه واستول؛ او ورته 

ات ورته معاف کړل. ویل سوي چې دالوړ د سیمې مالیۀ فرمان په متابعت وکړ او همدا وو چې امیر عبدالرحمن خان د د

او شتمن دي. دوی د امیر عبدالرحمن خان حکومت ته له ۀ ماړۀ ـې هم ښـئخان ډیر شتمن او بډای سړی دی او خلک 

ځانه تیر وفاداره او د امیر ټینگ پیروان دي. ویل سوي چې له کابل څخه د برتانویانو د په شاتگ او خروج پر مهال 

ـب نور محـمد ئونیسي، یوازنیو خلکو چې د ناۀ خان هڅه وکړه چې دا سیمه د ایوب خان )؟( په نامــب نورمـحـمد ئنا

خان پر وړاندې مقاومت وکړ د دوآب تاتاران او د روی حباش هزاره گان ول ځکه دوی د دالور خان تر مشرۍ الندې 

 گ وکړي. ول، دوی له یوې کوچنۍ جگړې وروسته نور محـمد خان مجبور کړ چې شا ته ت

 

ـې خپل ئکابلي روپیو "مواجب" ورکړل کیدل او ولسوالۍ  ۵۰۰۰پخوا )د شیرعلیخان پر مهال( سردار ته د  –" عواید 

ـې ورڅخه ئروپۍ نقدې  ۲۰۰۰مالیات ورکول ؛ خو امیر عبدالرحمن خان دا ولسوالۍ له مالیاتو معاف کړه او یوازې 

لوي خو د خړوبې ځمکې د ثلث پر ځای یوازې یوه ربع تر السه کوي. واخسیتلې. سردار اوس دا مالیات ځان ته راټو

 پاتې نور مالیات هماغسې دي چې په کهمرد او سیغان کې دي. 

د پوځي نظام لپاره له تاتارانو څخه د کوم کنډک د چمتو کولو توقع ۀ ساتي او نـۀ سرتیري نـۀ "دالور خان ځان سپار

 تنو سپرو د راټولولو هیله کیدای سي. ۵۰۰یا  ۴۰۰کیږي؛ خو له دې سیمې څخه د 
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د دې ولسوالۍ هوا سړه ده چې یوازې غنم او وربشې )په برابرې اندازې( په کې کرل کیږي خو د  -: "تولیدات او نور

سته او ډیره ترکاري باب او یا نور ۀ دي. همدا شان دلته شولې یا میوې هم نـۀ سیمه ییزې اړتیا د پوره کولو لپاره کافي نـ

حصوالت په کې کیږي خو د دې ځای خلک ډیر پسونه او وزې لري. دلته د کهمردو برعکس آسونه او نور کورني م

سته. له دشِت سفید او دو آب میخ زري پرته یوازې د دو آب شاه پسند له ۀ دي. دلته هیڅ اوښ نـۀ څاروي دومره ډیر نـ

دلته ډیره پریمانه ده. بار وړونکې کچرې او یابو گان مونډه راټولیدای سي. د پسه غوښه  ۵۰۰ولسوالۍ څخه د غنمو 

کوالی سي د ټول کال په اوږدو کې دلته مالڅر ومومي. همدا شان دلته د اوښانو لپاره خوراک توکي سته. د بومي سپرو 

 سرتیرو یوې رسالې ته کوالی سو د درېو اونیو یا یوې میاشتې لپاره سیمه ییز د اړتیا وړ توکي برابر کړو. 

د پورتنیو یادو سویو خلکو ترڅنگ د شیخ علي هزاره گانو یو څرگند شمیر هم دلته دې ولسوالۍ کې سته چې له دو  "

آِب میخ زري کښته د سرخاب د سیند پر غاړه په همدې گاونډ کې ژوند کوي او باید په همدې ولسوالۍ کې وشمیرل سي. 

دی او د سید اشرف تر مشرۍ الندې دي او همدا شان د کورنۍ  ۱۰۰۰صوبه دار محـمد حسین وایي چې د دوی شمیر 

 قرای د څو سوو کورنیو له پلوه د خپل مشرپه توگه گڼل کیږي چې د دشِت سفید په گاونډ کې ژوند کوي. 

  -د دو آب دولسوالۍ د وگړو ټول ټال شمیر به په الندې ډول وي: 

 

 کورنۍ د دالور خان تر مشرۍ الندې ۹۰۰استوگن تاتاران 

 کورنۍ د دالور خان تر مشرۍ الندې ۶۰۰کوچیاني تاتاران 

 کورنۍ د سید اشرف تر مشرۍ الندې ۱۰۰۰شیخ علي هزاره گان 

 کورنۍ د سید اشرف تر مشرۍ الندې ۱۰۰قرای 
 

)تاله(، « علي جم»)ودو او نور(، « هشت خواجه»کورنۍ چې پورته ویل سوي دي  ۱۰۰۰" د شیخ علي د څانگې 

کې د « تورموش»ـې په دې ولسوالۍ کې په ئ)برفک( او یو شمیر هزاره سیدان یا ایشانان دي چې اکثریت « کرم علي»

دي. په دوی کې د علي جم څانگه په ډیر شمیر کې ده. ټول هزاره ۀ استوگنو له سیمو کښته یا سرخاب ته نیږدې پراتـ

ـې عمدتاً په رمو پورې تړلی دی ئازه کري خو ژوند گان نیمه کوچیان دي او د خپل ژوند ژواک لپاره د غالتو کافي اند

کوچنۍ  ۴۰۰۰تر  ۳۰۰۰ـې له ئپسونه لري او تر څنگ  ۲۵۰۰۰چې هرکال له خپلو رمو سره ییالقونو ته ځي. دوی 

 آسونه او یابو گان او یو شمیر کورني څاروي لري.

ـې د قافلو مخه نیوله خو کله چې امیر ئشیخ علي او د دوی د قبیلې نور غړي ول چې په قره کوتل کې ۀ "دا همدغـ

عبدالرحمن خان پر سلطنت جلوس وکړ نو دوی هم له خپلو شوکو او لوټماریو څخه نور الس واخیست. صوبه دار 

ـي د آغا خان پیروان دي." )میتلند( ) د شیخ علي هزاره گانو په ئمحـمد حسین وایي چې د شیخ علي هزاره گان د بمبـ

 همدا شان وگورئ: روی دو آبت کوالئ سئ په لومړي ټوک کې ومومئ. ( هکله ال نور معلوما

 ن(: دا له سِرپل څخه تر سنگچارک پورې د الرې پر سر یو کلی دی چې له سنگچارک  ۶۶ – ۲۰، ۳۶ – ۲: دو آبه(

 مایله لیرې موقعیت لري.  ۱۰څخه نیږدې 

فیټه. دا د تاتاریانو د کوچنیو کلیو یوه  ۴۰۹۲)ن(: لوړوالی:  ۶۸ – ۰، ۳۵ – ۱۶: دو آِب ِمخ زرین دو آِب میخ زرین

درې / آب درې، یا سیغانو( د سیندونو د یوځای  –کورنۍ دي او د کهمرد او بامیانو )یا د اَو  ۱۰۰ټولگه ده چې ټولټال 
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)د دغو تاتارانو د  کیدنې په ټکي کې واقع دي. دا دواړه سیندونه، له یو ځای کیدلو وروسته د سرخاب سیند جوړوي.

 شرحې لپاره پورتنۍ مقاله ولولئ(

فیټو پورې  ۳۰تر  ۲۹؛ او سره له دې چې د سیند ۀزکال د سپتمبر په میاشت کې د کهمرد سیند ډیر توند بهید۱۸۸۶د 

ـې درلودې. د بامیانو سیند هم کټ مټ ئفیټه ژور وو چې بد ډوله ستوغوالی او د سرو خاورو غاړې  ۵ارت وو خو 

 ۶فیټه او  ۲ـې یوازې حد اعظم ئـې ارتوالی وو خو ژوروالی ئیارډو تر منځ  ۶۰او  ۵۰اسې توند او ستوغ وو او د همد

انچه وو. د کهمرد د سیند پر سر د لرگیو یو پل دی دا پل د کله قلیچ په سیمه کې د سیند د پورتنۍ برخې په دوه وو مایلو 

 تکې شنې او پاکې دي. ۀ او دوړو ډکې دي؛ خو د بامیانو اوبـ سرې او له خټوۀ کې دی. د کهمرد د سیند اوبـ

د دو آب د سیند په دواړو غاړو کې په هموارو ځمکو کې د کمپ لپاره ډیر ځایونه سته او همدا شان پورته د کهمرد په 

هم لیکل سوی دا نوم د میخ زرین په ډول درې کې قلعه قلیچ ته نیږدې ځایونو کې هم د کمپ لپاره ځای لري. )پیکاک( 

 . دی

ـې جونگړې دي او ئفیټه. دا یوه کال ده چې گرد چاپیره  ۷۴۰۵)الف( لوړوالی:  ۶۷ – ۴۹، ۳۵ – ۳۳: دو آِب شاه پسند

کورنۍ دې چې د دو آب د ولسوالۍ په شمال کې د قره کوتل او  ۷۵د جونگړو بامونه هموار دی دو ټول د تاتارانو 

یارډه ارته ده او د کمپ لپاره ځای سته خو  ۷۰۰دي. دا دره ۀ په ټکي کې پراتـاوخورک د تنگو درو د یو ځای کیدلو 

 سته. )میتلند(ۀ دلته د کروندې پټې نـ

  -په دو آِب شاه پسند کې دغه الندې الره سره یو ځای کیږي: 

و آب الره. د –دوب آب الره. د دهاِن ایسکار  –مزارشریف سړک چې له دوب آب څخه تیریږي. د اَو خورک  –د کابل 

دا ځای د سمنگانو په والیت کې د ایبک د سویل ویل سوي چې دا ټولې الرې د اوښانو د تگ الرې دي. )اې. بي. سي( 

 . مایلۍ کې دی ۵۰په 

 مایلۍ کې  ۲)ن(: دا د دای میرداد د سیند پر غاړه د آهنگرانو د سویل لویدیځ په  ۶۷ – ۸، ۳۵ – ۲۷: دو اَو: دو آب

 ا شان وگورئ: دو آبیو کلی دی. همد

 زنگ پر غاړه یو کلی دی. ۀ مایلۍ کې د در ۹)ن(: دا د بلچراغ د سویل په  ۶۵ – ۱۵، ۳۶ -۴۴: دوبه 

 مایل کښته د درې په شمالي اړخ کې سمڅو ته نیږدې یو کلی دی. )اې. بي. سي.( ۱دا له سرپل : ۶۷، ــ ۳۵: ــ دو دري

 :ن(: دا په یوې اوږدې درې کې د صوف د درې په سویل لویدیځ کې یو کلی دی. ۶۷ – ۵، ۳۵ – ۵۱ دوگانه( 

)ن(: دا یو غر دی چې دوه پلن سرونه لري او د پستو په ونو پوښلي دي، دا غر د میرزا  ۶۸ – ۱۶،  ۳۶ – ۱۶: دو کوه

 مایلۍ کې دی.  ۷هدبیل )د کوتل( د شمال په 

مایله  ۱۷ي درو تر منځ اوب یلوونکي یا آب پخشان څخه له رباط څخه غزنیگک الر د تاشقرغان او غور -د رباط 

 لیرې د دو کوه د کوتل له الرې تیریږي. )اې. بي. سي.(

ټکي کې ۀ مایلۍ کې په هغـ ۵ایبک تر منځ الرې کې د رباط د ختیځ په  -: دا د چاریکار ۶۸ – ۳۰،  ۳۶ – ۸: دو راهي

سره مخامخ کیږي.همدا ټکی د تورکستان او د بدخشان د والیتونو کرښه  یو ځای دی چې همدا الره د بغالن له الرې

 ټاکي. )اې. بي. سي.(
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 ۳۰« بـَـیا هزاره گانو»)ن(: دا د بلخاب د عالقه دارۍ سرپل کې یو ځای دی چې د  ۶۶ – ۴۸، ۳۵ – ۲۷: دو شاخ

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.(

سویل ختیځ ته کوزیږي او د ۀ )ن(: دا د کهمرد په ختیځ کې یوه دره ده، د دې درې اوبـ ۶۷ – ۴۷، ۳۵ – ۲۰: دوشاخ

مایله کښته چې د باجگه د تنگی په شمال کې واقع ده یو ځای کیږي.  ۲ ۱/۲کلي څخه ۀ نامـۀ مادر له درې سره په همدغـ

ځایه دوه الرې دي: ۀ ره تللې ده، له هماغـدې درې کې ښه پریمانه کرهڼه سوې ده او د درې له سره د دوشاخ کلي ته ال

ـې شمال خوا ته د ئکیڼ لور ته الره د دورو له کلي څخه ځي او بیا د ریگ کوتل له الرې کهرد ته تللې ده؛ دا بله الره 

ه مایلۍ کې واقع ده ځي. د کوچه کوتل د بار وړونکو یابوگانو لپار ۲کوتل ته چې د قره کوتل د لویدیځ په « پس کوچه»

عملي دی خو د کوچې تنگی چې زموږ په باور یوه اوږده تنگه دره ده او د قره کوتل د سویلي په ناهمواره سر کې 

 راځي په ژمي کې په واورو بندیږي. )میتلند(

 مایلۍ کې یو ځای دی.  ۲)ج(: دا د صوف د درې د ولسوالۍ د سویل په  ۶۷ – ۱۴، ۳۵ – ۵۲: دوست محـمد 

)ن(: دا د گرزیوان یا د آسترآب د درې په پورتنۍ برخې کې یو تنگی دی. )اې. بي.  ۶۵ – ۲۹،  ۳۵ – ۲۶: درنگک

مایلۍ کې  ۱۵سویل لویدیځ په  -مایلۍ کې او د قلعه شهر د سویل  ۳۶کلی د بلچراغ د سویل ختیځ په ۀ په دې نامـسي.( 

 . واقع دی

ه خواوالسیا»)ن(: دا د چهلتن د زیارت او د  ۶۷ – ۲۷،  ۳۵ – ۵۶: دمچه
2

تر منځ نیمایي الرې کې د دمې نیولو « 

 ځای دی. 

)ن(: دا د سرپل په عالقه دارۍ گرزیوان کې یو کلی دی چې د ) آخ شیخ وزبیکانو ۶۵ -۲ ۱،  ۳۵ – ۴۱: دم قلعه
3

 )

کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( دا کلی د بلچراغ د  ۴۰« ژ -وزبیکان وي  ـې آق شیخئښایي سمه بڼه »

 مایلۍ کې دی. ۱۱سویل په 

ۀ زاړۀ تر منځ د الرې په کیڼه غاړه کې د یو« رباط اَو دان»)ج(: دا د شبرغان او  ۶۵ – ۳۱، ۳۶ – ۳۶: احسان رباط

مایله لیرې دی. دلته همدغو کنډوالو ته نیږدې په څپاندو ډډو کې  ۱۳رباط ورانۍ او پاتې شوني دي چې شبرغان څخه 

 سوي دي د کمپ لپاره ښه ځای سته. )پیکاک( چې په بوټو او سبزو پوښل

 ن(: دا د درزآب په ولسوالۍ کې د شاه توت په شمال ختیځ کې یو کلی دی.  ۶۵ – ۳۵، ۳۶ – ۲: اِالتاو( 

)ن(: دا د مزارشریف د ولسوالۍ په سویل لویدیځ کې د غرونو یوه وچه او لوڅه  ۶۶ – ۵۲، ۳۶ -۳۵ :کوه البرز

غرنۍ لړۍ ده چې له دشِت ارجناج او د بلخ له دښتې څخه یو ناڅاپه په کنډونو، ستوغو ډډو او گرنگونو کې سر راپورته 

فیټه  ۴۰۰۰سطحې څخه  کوي. دا غرنۍ لړۍ د خواجه کاورتي سویل ته نیږدې ټکي څخه پیل کیږي او د دښې له

شادیان او نورو امتداد دی. د ۀ ـې د کوئلوړوالی ترالسه کوي او مخ پر ختیځ د روِد بنِد امیر پر لور ځغلي چې ورها خوا

بلخ الره د البرز د غرنۍ لړۍ په شمالي لمنه کې پرمخ تللې ده، له همدې الرې که تاسو دې لړۍ ته وگورئ  –مغل علي 

ـې د کوچنیو غاښو د څوکو ئـې غاښي غاښي یا کنډو کنډو ده. لمنه ئله ډبرو جوړ غر دی او سطح  نو د البرز غر د آهک

                                                           
2
 - Siah Khwawal 

3
 - Akhshekh Uzbaks 
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په شان )ریف ډوله
4

ـې د کانونو څو ځایونه دي چې ډیرې سختې الرې ورختلې دي. ویل ئ( لړۍ کرښه ده. په څوکه کې 

 تر السه کیږي. سوي چې د امام صاحب څنگ ته د سلفر کانونه دي او هم له دې ځایه اوسپنه 

به شپږ میاشتې په دښتې او شپږ میاشتې به ۀ ؛ دۀد بلخ پادشاه به خپل دوبی د دې غرنۍ لړۍ په ختیځې څنډې کې تیراو

 ـې د البرز پر څوکې تیرولې. )پیکاک(ئ

 : وگورئ: اورغلياِرغلي

 : وگورئ: اَرسري اِرسري

ې د دالخاکي شمال ته، د تاشقرغان د درې سیند د پخوا په شان )ج(: دا د ایبک په ولسوالۍ ک ۶۷ – ۵۵، ۳۶ – ۲۲: اِتــَـم

په یوې څوکې پای مومي چې په همدې اندازې ۀ د غرونو په هغو قطعاتو ویشل کیږي چې سویل کې د غرۀ په اوږدوالـ

دیځې لمنې کې ـې لویئکیڼ خوا ته اساسي دره ده او سیند ۀ پیژندل کیږي. د همدې غرۀ څوکه د اِتم کوه په نامـۀ دي ، دغـ

او د آفتاب روی تر منځ تیریږي. )میتلند( اوسنۍ ۀ غرۀ پر مخ ځغلي. سړک یا الره د اِتم بلې خوا )ختیځ ته( د همدغـ

 متره لوړ او د حضرت سلطان په عالقه دارۍ کې واقع دی.  ۱۶۹۱دالخاکي نوم ښیي چې ۀ نقشې د کو

 داد د سیند په ختیځ کې او د سِرپل د ولسوالۍ د قلعه سرکاري د )ن(: دا د دای میر ۶۷ – ۱۹، ۳۵ – ۴۶: اِتـُـمـَـک

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۵سویل په 

 کیلومتر  ۸۲۹)ن(: فیض آباد د جوزجان د والیت یوه عالقه داري ده چې  ۶۶ – ۲۸، ۳۶ – ۴۹: فیض آباد

تنه وگړي لري. د دې عالقه دارۍ کرښې: شمال: مردیان، ختیځ: چاربولک او  ۱۰۶۰۰مربع مساحت او د اټکل له مخې 

 چمتال او سویل کې د سرپل ولسوالۍ گانې دي. 

ستوگن وگړي لري. لنډ مهالې مجلې د دغو کلیو لیست په دې ډول ډیر ا ۵۰۰ـې له ئکلي  ۸کلي لري چې  ۲۹فیض آباد 

 ثبت کړی دی: 

 

 اوون پیکال چِکش وزیر -ی  –جوی  سن سیز -ی –پیکالي  اوون مهاجر

 خانومي حیدر آباد یان دََرک چارباغ

 قبچاِق وطني فضل آباد وطني و افغانیه علي آباد وطنی -ی –شیشه خانه 

 گورجک کوکل داش قبچاق افغانیهکشکک و  کشکِک وطني

 نور آباد نصرت آباد وطني و نواقل مملیک ُمردیان باال

 نواقل سن سنیز گورجي گک عرِب سیاه خانه شیخ آباد

 کوکل داِش تورکمنیه قبچاِق نواقل اوون پیکال وزبیکیه نواجل شیشه خانه

    فاغي کوکل داِش مهاجر
 

مایلۍ کې واقع او د همدې عالقه دارۍ اداري  ۲۰د فیض آباد کلی د آقچې او بلخ تر منځ د آقچې د سویل ختیځ په نیږدې 

 مرکز دی. 

                                                           
4
  Reef : ـې ئیا غونډۍ کې راوتلي ځایونه دي چې د گیاهي او حیواني اسکلیتونو په شکل راټول سوي وي او د آهک له ډبرو څخه ۀ په غر

لغت ته معادل لغت نه په پښتو او نه دري کې وموند نو ځکه مې انگلیسي لغت راوړ او داې هم ۀ تشکل موندلی وي.  ما ژباړونکي دغـ
 شرحه. 
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 مایلۍ یو  ۱۲)ن(: دا د میمنې د والیت په شیرین تگاب کې د دولت آباد د سویل په  ۶۴ – ۵۲،  ۳۶ – ۱۷: فیض آباد

 )ج( کې موقعیت لري.  ۶۵ – ۵۵، ۳۵ – ۵۳د سیند پرغاړه په  بل کلی د سرپلۀ کلی دی. په دې نامـ

)ن(: دا د هژده نهر په اتلسو نهرونو کې یو نهر دی. دا نهر پِل امام بوکري ۶۶ – ۲۸، ۳۶ – ۴۹: فیض آباد
5
ته نیږدې  

لو سره د څو څخه سرچینه اخلي او بیا د بهیدا د عام شمال لویدیځ تگ لوري په نیو« چمتال جوی»په ینگ قلعه کې له 

 مایلو په اوږدو کې مخ پر آقچې ورځي. )اې. بي. سي.(

: فله خار: فله کارفــَـلـَـک هار
6

ز کال د ۱۸۸۵: دا په چهار سدې کې د استوگنې یوه سیمه ده. د ۶۵ – ۸، ۳۵ – ۱۱: 

کورنیو استوگنه  ۴۰یا  ۳۰نوامبر په میاشت کې هیرا سینگهـ دې سیمې ته ورغلی وو، دغه مهال دلته په فله خار کې 

درلوده چې په خرگاه گانو کې اوسیدلې؛ دلته ښه کرهڼه سوې وه، هم دلته او هم د گوهر په دواړو سیمو کې ډیره ښه 

ـې بې حده زیات دي. دې ۀ ئاخیستله. د کمپ لپاره پریمانه ځای سته او واښـۀ ځمکه وه خو خلکو ورڅخه ډیره گټه نـ

ال کې لرگي هم پریمانه موندل کیږي. فه خار د گوهر په شان د هغې اوږدې تنگې ځای ته د راغلې الرې یا سړک په شم

مایله لیرې واټڼ ورڅخه لري. له دې ځایه یوه الره له  ۵درې په سر کې واقع دی چې په مرغاب منتهي کیږي او یوازې 

ره ده او د مرغاب له درې سینده په تیریدلو نیلینج ته ځي خو داسې ښکاري چې د اوږدې تنگې درې په منځ کې بده ال

 څخه د دې الرې په وسیلې تیریدل هم ډیر سخت دي. 

یوه بله الره سویل ختیځ ته تللې او سیند ته تر رسیدلو پورې چې لس مایله الره ده ښه الره ده. همدې ځای کې دوه 

له سویل ختیځ څخه ده چې ـې ظاهراً ئسیندونو سره یو ځای کیږي او دا دواړه سیندونه مرغاب جوړوي چې یوه څانگه 

ـې له چیراس څخه ده چې شمال خیتځ خوا ته ده. له دې ئـې په ډیر احتمال سره ختیځ لور کې ده. بله سرچینه ئسرچینه 

 ځایه چیراس ته یوه الره تللې ده خو دا الره هم سخته الره ده. )هیرا سینگهـ (

رپل د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده چې د آستراب د تنگي په : دا د س۶۵ – ۳۴، ۳۵ – ۳۳: یا قلعـه شهر: فـَـوغان قلعه

سر کې یوه لویه کاسه یا حوضه لري. د دې عالقه داري عامه ځانگړتیا دا ده چې څپانده یا متموجه لوړې شیوه سطحې 

سره لري چې د ستوغوالي په متوسطې اندازې د اساسي غرنۍ لړۍ پر لور لوړیږي خو له ډیرو سترو چاودو یا چاکونو 

فیټو په ژوروالي جوړوي. د دغو کندونو یا گړنگونو تر منځ  ۱۰۰۰تقاطع مومي چې تنگ دیوال لرونکي تنگي د 

سرکښته یا مخ پر ځوړ لوړ سطوحات په آسانۍ سره هر لور ته تقاطع مومي خو د تنگیو ډډې په ډیریو ځایونو کې د تگ 

ـې موانع موندلي دي چې دلوړو گړنگونو له ئگټونو بند سوي یا ـې هم په هغو کاڼو او ئلپاره غیر عملي دي او بسترونه 

 ډډو څخه الندې د تنگیو بسترونه ته راغورځـیدلي دي. 

بیخ ته د لمر د ډیرې لږ روڼا الره ورکوي چې په ۀ ـې اکثراً دباندې راوتلې ځوړندې دي خو د تنگي نیمه تیارئډډې 

 وي. ۀ بجو په کې تپه تیار ۵پسرلي کې د ماسپښین په 

 د دغو اوږدو تنگو تنگیو یو شمیر سره یو ځای کیږي چې د قلعه شهر او خوال تر منځ آسترآب جوړ کړي یعنی له آبِ 

گریزیوان یو ځای کیدل. )دې سره تاسو نباید د گرزیوان ولسوالۍ ۀ قره غیتو سره د تورکاک او ُسفک، خِم ِده او در

 مغالطه کړئ.(

                                                           
5
 - Imam Bukri 

6
 - FALAKHAR Or FULAKAR 
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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
 
 
 
 

 په لنډه وینا کوالی سو ووایو چې د فوغان ولسوالي د آستراب له ټولو سرچینو څخه جوړه سوې ده. 

 کورنۍ استوگنې دي.  ۱۰۰شهر دی. دې کلي کې د فیروزکوهیانو ۀ د دې ولسوالۍ بنسټیز کلی قلعـ

گریسباخ وایي چې د فوغان ولسوالي د اوب یللونکي یا آب پخشان په دواړو غاړو کې غځـېـدلې ده یعنی د بنِد تورکستان 

 کلي راځي: یعنی:  ۀآب پخشان الندې الندني اتــۀ ختیځ امتداد کې. دی وایي چې تر دغـ

 

 قره غیتو ۵ ـین دَهـَـکئپا ۱

 ِچر دُز مرغابي )؟( ۶ ِدره گرزیوان ۲

 چهار سده )؟( ۷ شهرۀ قلعـ ۳

 مک )؟( ۸ ِده -ی  -خم ۴
 

اوسنۍ ـې فیروزکوهیان دي. )امام شریف، گریسباخ( ئکورونه لري. استوگن وگړي  ۸۰۰تر  ۷۰۰په ټوله کې نیږدې له 

 نوم په دې موقعیت کې ښیي.نقشې د قلعه شهر 

مایلۍ کې یوه الره ورڅخه  ۳ ۱/۲: دا یوه غرنۍ لړ ده چې د آق کپروک د سویل په ۶۶ – ۴۹، ۳۶ – ۳: فرغیچ

 تیریږي. )اې.بي. سي.(

 

 نوربیا

 فریاب: فاریاب: 

 
 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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