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م استوگني ئې ځای داد دکورنۍ دی. دوی  ۶۰۰م استوگنو وگړو شمیر د وزبیکانو، عربانو او تاجیکانو ئد بلخ د دا

 ۲۰کورنۍ او د شکارپوري هندوانو  ۴۰کورنۍ، د یهودانو  ۱۰۰وگړي دي، چې په دې کې د ډیرو پخوانیو بلخیانو 

 سیمې چې دیوالونو ته نیږدې و کېسیم وورڅیرمپه  ښار تهې تر څنگ د ښار او د دورگډې یا شاملې دي.  کورنۍ

دا د گډو قومونو  کورنیو ته رسیږی؛ ۱۰۰۰ـې ئې شمیر چ ستهم او د تگ راتگ په حال کې وگړي ئدي غیر دا

کوچنۍ او خوارې  ۶۰ې ځای بازار د دکورنۍ دي لکه پټهانان، تاجیکان، وزبیکان او اعراب چې ځي او راځي. 

خو دلته د پودرو جوړولو څلور فابریکې سته  ـې دوه ترکاڼان او دوه پښان هم لیدل کیږي.ئهټۍ لري چې په منځ کې 

وران ویجاړ ښار کې په آسانه تر السه ۀ پونډه د سلفر مالگه تولیدوي او په همدغـ ۱۶ـې په ورځ کې ئچې هره یوه 

 کیدای سي. 

د نړیدلو په حال کې دي. دا دیوالونه د خټو یا له  باندې دیوالونو ډیری برخه ال تر اوسه والړه ده خود د" له ښاره 

 ۲۰فیټو پورې په بیخ یا د ځمکې پر سر دی او نیږدې  ۱۵تر  ۱۲ـې له ئخامو خښتو جوړ دیوالونه دي چې پریړوالی 

 ۀفیټه لوړوالی لري، دا دیوالونه مستقیماً له دښتې راپورته سوي دي چې هیڅ ډول ریونده الره مدافعوي پښته ورته نـ

لري او په فواصلو کې هماغه دودیز نیمه دایروي برجونه لري. د باال حصار دیوالونه په بشپړ ډول نړیدلي دي؛ دا 

ـې د ښار پر باندنیو ځایونو ئفیټو په لوړوالي  ۷۰دیوالونه د یوې لوړې مدافعوي پښتې پر سر والړ ول او لږ تر لږه د 

خښتو څخه جوړ  وخښتو او هم د پخو خښتو د ودانیو له ټینگو او ستر باندې مسلط موقعیت درلود. دا دیوالونه له پخو

یوالونو یوه د دـې ئـې د کاشي کاریو په لعاب پسولل سوي ول چې یا له دیوال سره متصل ول او یا ئچې ډیری  ول

ښتی حصار اوس متروک او په دښتې او اـې اوس په بشپړ ډول ویجاړ حالت کې دی او دئدیوالونه  برخه جوړوله.

او ویل کیږي چې دا  دی ـې له خښتو جوړ د یوې لویې ودانۍ پاتې شونيئله باالحصار دباندې او ختیځ خوا ته  -دی

یوه مدرسه وه. شوني ښکاري چې باالحصار په اصل کې د ښار په مرکز کې جوړ سوی وو او ویل سوي چې بیا یو 

. له ډیرو آفتونوورورسته چې پر بلخ راغلي دي هڅه ويمهال له دې ځایه وړاندې شمال او ختیځ لور ته پراخ سوی 

)د نقشې کرشیاک تلیاک« کـَـرشیاک تلیاک»وسوه چې په 
1

مایله لیرې ده د بلخ نوی ښار  ۲۰( کې چې شمال لور ته 

جوړ کړي او یو وخت د دولت اداري مرکز هلته ولیږدول سو. ویل سوي چې په کرشیاک تلیاک کې د ورانو ویجاړو 

پر ځای بل نوی ښار جوړ  ښار ۀاو دا هماغه پاتې شوني دي چې هڅه کیدله د بلخ د زاړ تهسپاتې شونې زښتې ډېرې 

                                                           
1
 - Karshiak Taliak (Karshiyak Teliyak of map) 
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ې ښار بنسټ د د دد بلخ د ښار د بنسټ ایښودلو په هکله سیمه ییز روایات وایي چې  کرشیاک(" :وگورئ :کړي. )خو

ـې د ئنیږدې گاونډ کې وو او د ثبوت لپاره ۀ هم په همدغـ« باغ عدن»آدم )ع( څلورم زوی ایښی دی او دا هم وایي 

او ادعا لري چې ۀ نومید کیومرثجیحون لرغونی نوم ښیي. دا روایات دا هم وایي چې د بلخ لومړنی پاچا  –اکسوس 

 و. د آدم )ع( له پښته څلورم نسل کې و کیومرث

ځله وران ویجاړ سوی دی خو ډیري روایات چې ستر ناروین څخه ډیره یادونه کوي د  ۲۴" ویل سوي چې دا ښار 

او له هغه وروسته دا  چنگیز خان په الس د ښار ورانول یادوي. د ښار ټول استوگن وگړي له یوې مخې قتل عام سول

 دی.ۀ ه چا هیر کړی نـسو او تر اوسۀ ښار هیڅکله په خپل پخواني عظمت بیا جوړ نـ

ښت د دپه ذهن او یاۀ د دکاله مخکې پیښ سو. زما د الرې الرښود )چې اویا کلن دی( ۀ " د ښار وروستی زوال شپیتـ

هندو سوداگر هم ول. له ښاره دباندې  ۲۰۰وی په منځ کې تر د د)باالحصار کې عربان، او وزبیکان دیره ول، او 

ـدلی وو او سوداگري په کې مخ په ودې او غوړیدو وه او د باالحصار د سویلي زوړ بازار ان تر باالحصاره راغځـې

او ۀ یادېـدۀ ـې درلودلې او دا ځای د چهارباغ په نامـئډډې په اوږدو کې یوه لویه مخ خالصې ساحه وه چې ډیرې ونې 

د طاعون وبا راغله. دا  کاله مخکې ۵۵ـې کاروان سرایونه ول چې د مسافرانو لپاره جوړ سوي ول. خو ئگرد چاپیره 

سول. همدا شان یو دیرش ۀ ې وبا له السه مړد دوبا په ټول تورکمنستان او بخارا کې خپره سوه او په زر هاوو خلک 

کاله مخکې او بیا پینځلس کاله وړاندې بیا ساري ناروغي خپره سوه خو دا ساري ناروغي د طاعون په اندازې 

وکوالی سول  هاوو خلکو ته مرگ ژوبله واړوله. همدې ناروغۍ په یوازې سرـې هم زر هئوه خو بیا ۀ وژونکې نـ

 چې د استوگنو وگړو شمیر ډیر لږ کړي. 

تر سرلیک الندې هم ورکړل سوي « وزبیکانو»کاله مخکې )په پخوا وختونو کې د بلخ په هکله معلومات د  ۴۶" بیا، 

ـې دا ښار وران ویجاړ کړ. )په قوم وزبیک( ئاو په پای کې دي( بلخ د بخارا د امیر نصیرهللا تر نیواک الندې راغی 

کالو لپاره د بلخ حاکم وو. نوموړی یوازې په نوم یا اسماً  ود څه دباندې شل یایشان نقیب د بلخ واکمن وو. نوموړ

هر څه  د ارباب تر منځ څه ډول اختالف موجود وو.ۀ د داو ۀ د دده چې ۀ بخارا ته خراج ورکوونکی وو او څرگنده نـ

ـې ونیو، ئچې ول، وې دي خو نصیرهللا په خواجه ساالر کې له لسو زرو سرتیرو سره له اکسوس راواوښت، بلخ 

 ۳۰۰ـې د ښار له یو لکو کسانو سره د زنداني په توگه بوت، او د بخارایي د ئایشان نقیب  ـې وران ویجاړ کړئښار 

تنو )جزایلچیانو
2

ر کې ځای پر ځای کړ. په دې حال کې د ایشان نقیب زوی، ایشان ـې د بلخ په باالحصائ( گارنیزیون 

ـې بیرته ئاوَرک تاشقرغان ته وتښتید. نوموړي د مزار له حاکم شجاع الدین خان څخه مرسته ترالسه او د بلخ ښار 

 ړ. ـې د بلخ د واکمن په توگه اعالن کئـې له تورې تیرې کړې او ځان ئاو د بخارایي جزایلچیانو غاړې ۀ ونیو

 -" دغو ستونزو د بلخ ښار ال نور هم له وگړو تش کړ چې ورپسې د بلخ گاونډۍ سیمې د تورکستان د افغانانو ) پښتنو

ز کال ونیول سو چې زما د خبر رسوونکي د معلوماتو له مخې په الندې ډول پیښ ۱۸۵۰ژ( بیا نیولو په لړ کې په 

  - :سول

اکم وو. ورپسې د تاشقرغان د حاکم میر ولي تر برید الندې راغی، او آقچې " ایشان اورتک د شلو کالو لپاره د بلخ ح 

محـمد اکبر خان د دوست محمـد چې ورپسې ۀ. ـې امیر دوست محـمد خان مرستې ته وهڅاوئته په تښـتـېـدلو سره 

خان ورور
3

سرتیرو سره د تورکستان پر لور مارش  ۴۰۰۰او غالم حیدر خان د دوست محـمد خان مشر زوی له  

ـې په بلخ کې مستقر ئدوی ایشان اوَرک ته د مرستې ورکولو پر ځای د میر ولي مرستې ته ورغلل او ځانونه  وکړ؛

ز ۱۸۶۳او  ۱۸۵۹گړو کې چې په د افغان تاج او تخت د نیولو په ج کړل. اورک میمنې ته وتښتید او په پای کې

کلونو کې رامنځ ته سوې ستره ونډه واخیستله. په بلخ کې د افضل خان د واکمنۍ پر مهال، د افضل خان زوی 

نیملیک»عبدالرحمن د ایشان زوی په 
4

او ایشان بخارا ته وتښتید. په پای کې ایشان اورک په کابل کې مړ ۀ کې وواژ« 

ُسنیچ خوجه»دوه زامن ال تر اوسه ژوندي او بلخ ته نیږدې په ۀ د دسو. هماغسې چې مخکې مو وویل 
5

کې ژوند « 

 کوي. 

یا دوه ۀ ز کال کې افغانانو ځانونه په بلخ کې مستقر کړل، محـمد اکرم د یو۱۸۵۰"په دې توگه وروسته له دې چې په 

خان، د دوست محـمد په زامنو ـې محـمد افضل ئوو کالو لپاره والي وو. نوموړی په کندز کې وفات سو او پر ځای 

                                                           
2
 - jezailchis 

بارکزیو »ځای کې د پیکاک معلومات له انحراف سره مخامخ سوي دي. محـمد اکبر خان د دوست محـمد خان زوی وو او د ۀ دغـ -  3

نوموړی د غالم حیدر خان په پرتلې مشر ښیي )دوی دواړه ددې کورنۍ په غوره څانگې پورې اړه درلوده( او دا حقیقت چې « شجره
محـمد اکبر خان له غالم حیدر خان مخکې د مسلم او برحقه وارث په توگه نوماند سوی وو دا څرگندوي چې د شجرې جدول دقیق دی. 

 )لیکوال(
 

4
 - Nimlik 

5
 - Suinch Khoja 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 7تر 3 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
 
 
 
 

کالو لپاره اسماً واکمني وکړه  ۱۷ز کال کې( د والي په توگه وټاکل سو. نوموړي د ۱۸۵۲یا  ۱۸۵۰یو زوی )په کې 

خو د دوست مـحـمد خان له مړینې وروسته افضل خان له یوې مخې د افغان تاج و تخت د نیولو پر سر له خپل ورور 

د مرستیال د فیض محـمد خان د عصر په تیرو دوه وو ۀ د دتونزو کې ښکیل سو؛ او شیرعلیخان سره په شخړو او س

کلونو کې افضل خان د بلخ رښتونی واکمن وو. وروسته له دې چې محـمد افضل خان د کابل پر تخت ډډه ووهله، 

خو د افضل خان د ـې د کابل پر لور مارش وکړ ئفیض محـمد خان د شیر علیخان خوا ونیوله او د بامیانو له الرې 

 ـې کابل ته نیږدې درې منزله لیرې ماتې وخوړله. ئزوی، عبدالرحمن خان له السه 

ز کال کې د تورکستان د والي په توگه ۱۸۶۹ـې محمـد علم خان په ئدا ځل ۀ کله چې شیرعلیخان تاج او تخت ونیو "

 ۀ."وټاکـ

د لوی ناب له ۀ. لوی ناب شاغاسي شیردل خان ونیوـې ئز کال کې مړ سو او ځای ۱۸۷۶ـب محـمد علم خان په ئ" نا

ز کال کې ۱۸۷۹مړینې وروسته غالم حیدر وردک د دوه وو کالو لپاره والي سو او کله چې امیر عبدالرحمن خان په 

 پر سلطنت جلوس وکړ نو د غالم حیدر وردک ځای، سردار اسحق خان ته ورکړل سو."

سوویالی ۀ نـکې د تورکستان ناکراره حاالت،  مودهپه  ااو خپرید اۍ د ټینگیدد افغانانو د واکمنباندې په دې والیت " 

پر افغان سلطنتي تخت باندې د شیرعلیخان د کښیناستلو تر مهاله پای ته ورسیدل، په دې لړ کې د بلخ ښار او چې 

یکو او عربانو سره د ولسوالي شدید تاوانونه ولیدل او د ښار نیمایي وزبیک وگړي بخارا ته وتـښـتـېـدل. له وزب

افغانانو چارچلند ظالمانه وو. یوازې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې یو شمیر هڅې وسوې چې پر وزبیکانو او 

 اسحق خان ،سردار يعربانو باندې د افغانانو په مسلسل سیستماتیک ظالمانه چلند کې نرمښت راوستل سوي. اوسن

هڅه کړې چې تر ډیره نرم سیاست غوره کړي او هڅه کوي چې افغان استوگن وگړي او افغان مقامات مهار کړي او 

په دې توگه د اکسوس سویل ته د وزبیکانو د بیرته راستنیدلو موجبات وهڅوي. که څه هم وزبیک استوگن وگړي 

یا هم ال تر اوسه یوازې درې قشالقونه د آکسوس او هڅوونکي گڼي خو بۀ دغه اقدامات د سولې او پخالینې پر لور ښـ

زور زیاتیو  په دې توگه جگړو، گډوډیو، ناروغیو او د افغان سوبمنو سویلي غاړې ته راغلي او استوگن سوي دي."

ـې بشپړ کړ. ویالی سو چې دا ښار په پای کې د بخارا ئټولو په گډه د بلخ ولسوالي له وگړو تشه کړه او د ښار زوال 

او محـمد افضل خان غوره  سوز کال کې ونیو، وران ویجاړ ۱۸۴۰ـې په ئر نصیرهللا په الس، کله چې دا ښار د امی

ادارې مرکزیت له د ـب محـمد علم خان د حکومت ئ. په پای کې ناپل ته ولیږدويوبلله چې د خپل حکومت اداره تخته 

مهم ښار ته د ۀ د سوداگرۍ مرکز دی او یوتخته پل څخه مزار شریف ته راوړ چې اوس د تورکستان اداري او 

 اوښتلو په درشل کې دی. 

ـې تودوخه زښته ئ" د بلخ زوړ ښار د تبجن حالت په راپیدا کولو کې شهرت لري او ویل سوي چې په تودې هوا کې 

او غیر صحي ډیره ده. د لرغوني ښار د کثافاتو او مرداریو او د ښار د ورانیو راټولیدل ټول په گډه دا ځای خطرناک 

غو دریو د دې ځای غیر صحي والی د پوهیدو وړ دی. ما دلته درې ورځې دمه وکړه، د دکبله دې ځای جوړوي له 

 - درجې د سانتي گرید ۴۳فارنهایتو ) ۱۱۰درجه له  ورځو په لړ کې زما په ډله کې دوه وو تنو تبه وکړه؛ د تودوخې

 باد ډول ( د شپې له پلوه وه او د شمال لویدیځ ثابت ژ - سانتي گرید درجې د ۲۹فارنهایتو ) ۸۵( د ورځې له پلوه تر ژ

وو خو بیا هم بلخ ته د تگ راتگ پر مهال ۀ رجې په شان شدید نـد دورسره ملگری وو، سره دې چې باد د تودوخې 

 ـې هوا ال نوره هم تودوله.ئ

 ژرندې سته.  ۹په دې ښار کې د اوبو 

ً د مزار د محـمد حکیم ې ښار مسؤول اوس یو ارباب د د" دی چې مـحـمد عظیم خان نومیږي او نوموړی مستقیما

 خان تر امر الندې دی."

  - :اشتو په لړ کې دا معلومات لرود دموږ د میتلند د ورځنیو یا

پورې شی ۀ د نامتو بلخ د لیدلو لپاره پر آس سپورم چې د ښار شاو خوا وگورم! دې ځای کې کوم ځانگړی او په زړ "

« بابه قو»سته چې د ډیر لرغونتوب ارزښت ولري. موږ لومړی سویل ته د ۀ سته او مسلماً چې داسې څه هم نـ ۀنـ

مایل لیرې ده. دا ټوله الره د میوود بڼونو په منځ کې  ۱ ۱/۴تقریباً « باغ حرم سرای څخه»دروازې ته الړو چې له 

برخه چې په دیوالونو کې محصوره ده په گڼ ډول ډکه ده.  ې سیمې داد د ؛تللې ده او بڼونو احاطوي دیوالونه درلودل 

له دروازې څخه په تیریدلو چې ال تر اوسه والړه ده موږ ښي لور ته تاوو سوو او همداسې د سویلي دیوال په اوږدو 

برجِ آوران»کې د نیم مایل په واټڼ وړاندې په سویل لویدیځ گوټ کې تر
6

] دا باید برج عیاران وي، په  ژ( -)؟  « 

ۀ یوال په توگه په ښـد ددغه سویلي دیوال د ټول حصار پورې الړو. ژ[  –اصل متن کې تایپي تیروتنه سوې ده. 

فیټو پورې لوړوالی لری. دا دیوال د یوې لویې غونډۍ پر سر والړ دی چې د  ۳۰تر  ۲۵حالت کې پاتې ده چې له 

حصار یوازېنۍ برخه ده چې د د دا  سته.ۀ ـې کوم خندق نـئخو په شیرازو کې  ته ورته والی لري وهرات دیوالون

                                                           
6
 - Burj -i- Awaran 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 7تر 4 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
 
 
 
 

واټن پورې وړاندې ۀ غونډۍ پر سر جوړ سوی دی. له دیوالونو دباندې په سویل کې د میوو بڼونه او کلي تر یو

بودایي توپې چې تالبوت د یوې « رستمۀ تپـ» -وی په منځ کې دوې څرگندې او لویې غونډۍ ښکاري د دغځیدلي دي. 

ې ځای د د «برجِ آوران»رستم په ختیځې خوا کې ده. ۀ او بله نسبتاً همواره غونډۍ ده چې د تپـ ړې دهپه ډول کشف ک

په سویل ختیځ گوټ کې یو ستر برج لرونکی باره یا مورچل دی. دا مورچل د همدې اړخ د نورو ټولو برجونو په 

کې پر مخ والړ دی چې شمال لویدیځ لورته پر مخ تللی دی او ټینگ دی. دا دیوال اوس د هموارې ځمۀ شان ښـ

یو دلته چې  داسې ښکاري سره په پای کې له ارگ یا حصار سره یوځای کیږي. وگردي شکل ته د انحنا په موندل

ډول مورچل جوړوي. ویل سوي چې  مهال یو زوړ دیوال شتون درلود چې مخامخ د حصار پر لور ورغلی دی او یو

ې ځای د نیولو پر مهال په خپل لښکر کې د دژ(  –یادیږي چې نادر )افشار ۀ نامـۀ ې لپاره په دغـد د «انبرجِ آور»

یو شمیر اکروباتان )آوران( درلودل او د پوړیو او رسیو په مرستې پر دې ځای وختل او د همدې لپاره دا ځای د 

ۀ آس سپور په غونډۍ وختلم، او په دیوال کې له یومورچل ته ور وختلم، پر ۀ یادیږي. زه دغـۀ په نامـ« برج آروان»

ـې سوری کړی وو. له همدې ئسوري څخه واوښتلم چې ویل سوي دا سوری د تورکمنانو د یرغل پر مهال کومې ډلې 

ـې په منځ کې ئځي چې دا ښار رامنظر د سړي سترگو ته ۀ ځایه د نړیدلې ښار او د لویې دښتې یو نسبتاً پراخ او ښـ

گڼ ښکاري او دې لور ته د دې کلیو شمیر له  سویل لور ته کلي دي هر کلی د خپلو بڼونو په لرلو سرهوالړ دی. 

د انسانانو بې شمیرو نسلونو خپل الیتغییر  شماره وتلی دی او همدې خوا کې لوړ غرونه یو مسلط پس منظر جوړوي.

ځای دی. هلته ۀ د تأمل اوتفکر لپاره ډیر ښـ له سیمې څخه لیدلي دي او په ټوله کې دا ځای« ام البالد»خصوصیات د 

اوږد دیوال په دښتې کې له ورایه د دریو کلیو په منځ کې ښکاري. شمال لور ته د  لیرې ختیځ خوا کې د تخته پل

 ـې ختیځ کې دي چې ټوله په گډه پر افق باندې مسلط دي. ئدنگ غر والړ دی او په واورو پوښلي غرونه « تانۀ کو»

سوري له الرې ښار ته ۀ واټن پورې الړو او ورپسې یو ځل بیا په دیوال کې د یوۀ ایه موږ دباندې تر یو" له همدې ځ

ی په حقیقت کې د یوې دروازې ځای وو چې تر اوسه پورې سته دی. بیا د مارپیچو کرښو او الرو رننوتلو، دغه سو

ـې درلودل موږ د )پارسای ولي( زیارت ته ئمیوونو د بڼونو له څنگونو چې لوړ لوړ احاطوي دیوالونه له منځه د 

د لیدلو لپاره دومره اوږده ۀ د ددرلود چې ۀ ـې نـئې ارزښت د دورسیدلو. دا زیارت نیمایي وران ویجاړ دی او هیڅ 

د اساسي لیندۍ یا  سي.ۀ ناراتو پسې رسیدالی نــې نسبتاً ښې دي خو د هرات د مصلی په میئالره ووهم. کاشي کاري 

طاق په هرې خوا کې پر ستنو تاو راتاو انځورونه عجیب دي. په کاشیو کې په پریړو عربي تورو ډبرلیکې دي چې 

ده کړې او تر اصلي تاق یا لیندې الندې په دیوال کې ننوتلې ډبر لیکه دومره په خیرو ۀ ـې مرسته نـئهنري اړخ سره 

ـې حالت دی خو زیارت د بلخ په هغو ځایونو کې دی ئښکاري.همدا ۀ ـې هیڅ نـئو پوښلې سوې چې کاشي او خاور

 "چې د لیدلو دی.

ـې ئې نښې یو بیضوي یا هم ناک ته ورته بڼه ده چې تیره څوکه د دده. ۀ " له زیارته تر حصار پورې ډیره الره نـ

فیټو  ۳۰وړ په اندازې دباندې راوتلی دی. د حصار سویلي انتها د شمال ختیځ خواته ده او له اساسي دیوال څخه د پام 

دیوالونه په عام ډول له  په لوړوالي په یوې غونډۍ جوړه سوې ده چې اوس یوازې د پخو خښتو په کواړۍ اوښتې ده.

ته دریدل ریدلو ځای وو، دوی به دلد دزه گومان کوم چې دا د وروستیو مهالونو د واکمنو  خامو خښتو جوړ سوي دي.

لویدیځ  –چې له دې ځایه هم ښار او هم د ارگ یا باالحصار دننه ولیدالی سي، او د حصار یا ارگ خوا ته چې سویل 

ې د د او د رسم گذشت یا پرید ځای وو.« کتلو -تماشا»خوا ده یوه لویه پراخه سیمه ده کټ مټ لکه د کندهار چې د 

ې هموار بامونه لري. د دیوال دننه سویل او سویل لویدیځ ټول په ـئشا ته اوسنی کوچنی ښارگوټی دی چې کورونه 

ې د دن تش او متروکه دی. وپاتې نور ځایونه د باال حصار په گډ احاطو کې راتاو د میوو په بڼونو ډک سوی دی.

یوالونو د د زما په گومان ـې هم په هغو لویو ځایونو کې همدومره دی.ئمایله دی او ارتوالی  ۲ۀ ځای ټولټال اوږدوالـ

ورڅیرمه گاونډ سیمې په اسثناء، او یا دا چې ټوله به همداسې  دمایل مربع لوی وي. )یعنې د ختیځ  ۳ بهدننه ځای 

وه( دیوالونه ال تر اوسه گرد چاپیره والړ دي خو د یوې پیړۍ د هوا د وهلو لپاره اوس د نړیدلو په حال کې دي ځکه 

. خو دا خبره زه همداسې دي ترمیم سويۀ نـ ژ( له وخته راهیسې –ار د نادر )افش چې په دې اوږدې مودې کې

ما بل چیرې  ؛خالصه پریږدم چې شک ورباندې شوني دی. د حصار گرد چاپیره یو تنگ او نسبتاً ژور خندق دی 

چې  په عمر خوړلي سړيۀ زاړۀ کورنۍ دی. یو ۲۰۰دی لیدلی. د بلخ د اوسنیو وگړ شمیر د تاجیکانو ۀ داسې خندق نـ

زه ۀ. تنه وگړو ژوند کاو ۲۰۰۰۰ې ځای ارباب دی راته وویل چې دی هغه وختونه په یاد لري چې یو وخت دلته د د

 دې خبرې کې هم شک کوم." 

شمال لویدیځه خوا  " له لویدیځه تر شماله او د ختیځ گرد چاپیره له ښاره دباندې ځمکه مخ خالصې او کرل سوې ده.

ده یوه مربع ډوله احاطه ده چې گنبدي جونگړې دي چې د حکومت د آس روزلو او د ۀ ې نـچې له دیوالونو دومره لیر

پورې اسپې دي. یو شمیر تازه نفسې آسونه له  ۳۰۰تر  ۲۰۰آس د نسل اخیستنې ځای دی او ویل کیږي چې دلته له 

دي مینارات دي چې له گنبۀ ـې وینم. ختیځ خوا ته د مزارشریف د مصلی شنـئهمدې ځایه ترالسه سوي چې غواړم و
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د ښار په لویدیځ او سویل  شمال لور ته د دوه وو لیرې پرتو کلیو ونې ښکاري. تخته پل څخه له ورایه ښکاري.

دي. ختیځ او سویل ختیځ خو ۀ ـې دومره ډیر نـۀ ئلویدیځ کې غونډۍ او د ورانو ویجاړو پاتې شوني دي خو اوږدوالـ

ز  ۲۰۱۰]په بلخ کې یو کلی دی. په « گوِر مار»یو روایت وایي چې یو مهال بلخ تر  اته بیا ال وړاندې غځیدلي دي.

کیلومترو په اوږدوالي د ریل یوه پټلۍ جوړه سوه چې یو  ۷۵کال کې له حیرتانه د وزبیکستان تر سرحد پورې د 

گاونډیو بڼونو دا ښار  ژ[ پورې پراخ وو. ښایي د بلخ د ښار په ورڅیرمه کې - گوِر مار کې دیۀ ـې همدغـئستیشن 

 ځایه پراخ کړی وي. ۀ تر هغـ

مایله هرې خوا ته پراخ وو او  ۱۲یو بل له امکانه لیرې روایت وایي چې دا لرغونی ښار د موجوده ښار گرد چاپیره 

د زښت  :بل روایت له مخې چې وایيۀ ـې په وسط کې وو حال دا چې حصار په خپله د خزانې ځای وو. د یوئحصار 

ي بلخ ځای له مزاره تر چشک گذر پورې د الرې په اوږدو کې په خیر آباد کې وو چې د ورانیو پاتې شوني لرغون

 ـې ال تر اوسه لیدل کیږي." )میتلند، پیکاک(ئ

 

 ۲۴۷۴چې  ده دا د جوزجان د والیت په سویل ختیځ کې یوه عالقه داري :)ن( ۶۶ – ۳۶، ۳۵ – ۲۹ :بلخ آب

پورې اټکل  ۱۰۲۱۳تر  ۹۲۹۰ـې په بیالبیلو افغان سرچینو کې له ئوگړو شمیر  کیلومتر مربع مساحت لري او د
لویدیځ کې کوهستانات، شمال لویدیځ کې سنگچارک، شمال ختیځ کې کیشیندي،  :ې عالقه دارۍ کرښېد دسوی دی. 
 . ـې بامیان دیئـې د صوف دره او سویل کې ئختیځ کې 

ې عالقه د دډیر استوگن وگړي لري. لنډ مهالې مجلې  ۵۰۰ـې تر ئکلي  ۱۴کلي لري چې  ۲۹د بلخآب عالقه داري 

  :دارۍ کلۍ په دې ډول لیست کړي دي

 
 Proshan پروشان باجگاه Gaward گاوارد عالقه

 تل عاشقان تگاب تخت ترخو Pirghola پیرغوله

 بو شاخ مزارۀ زوِک در خوج جاه

 سیوک سِر پل زاو زو وج

 Larkerd لرکرد گلورز گرسنگ شاخ دره

   هوش مغزار
 

  :ز کال کې دا سیمه په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴په 

دا د والیت په اداري واحدونو کې یو اداري واحد دی چې د بنِد امیر د سیند په برنۍ برخې کې چې په لرغونو 

 موقعیت لري. ۀ پیژندل کیدۀ مهالونو کې د بلخ آب په نامـ

  - :د جگړن میتلند :راپور

د بلخ آب ولسوالي د بنِد امیر د سیند د اوبو د بهیر په نیمایي الرې کې واقع ده، چې په لرغونو مهالونو کې همدا بلخ 

د دې ولسوالۍ سویلي حد له )سولیج( کښته دی چې په کوچني کې یادیدله. د سیند په اوږدو ۀ آب یا د بلخ د سیند په نامـ

امله ده چې د سولیج د ځمکو شمالي حد د  دې داري ده اړه لري. له عالقه بهارک یا غوربند پورې چې د بامیانو یوه

ې ولسوالۍ د دـې سختې دي، ئدا ټوله ولسوالي غرنۍ ده، الرې افغان تورکستان او د کابل د والیتونو تر منځ راځي. 

ه ځانگړې توگه د یو شمیر تنگي پ ؛له منځه سیند په یوې ژورې تنگې درې کې د پرله پسې تنگیو له منځه تیریږي

سي. )دا ۀ سِرپل )بلخآب( او آق کپروک تر منځ تنگي تر ډیره دومره تنگ دي چې څوک ورڅخه تیریدالی نـ

سته خو ډیره شوني ښکاري چې ۀ ې ولسوالي د لوړوالي په هکله کومه شرحه نـد دده پلټل سوې، ۀ ولسوالي نـ

 فیټو تر منځ وي.( ۱۵۰۰۰او  ۷۰۰۰ـې د ئلوړوالی 

الرې دي چې پر سیند باندې ورگډیږي. په شمال کې د بنِد  -تنگې اوبۀ ایسفي میدان، کاشان، پیغوله او نو هغـ عالقه،

عالقه لوړه غرنۍ لړۍ بلخ آب له امرخ او زري څخه چې د سنگچارک عالقه دارۍ دي جال کوي خو حقیقې کرښې 

 د صاحبداد خان راپور( :ـې ویل سوي چې د غرونو د کرښې په نسبتاً شمال کې ده. )وگورئئ

  :الندې د بلخاب د ولسوالۍ عالقه دارۍ دي چې د وگړو شمیر او نور په کې په تقریبي ډول ویل سوي
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 د کورنیو شمیر استوگن وگړي عالقه دارۍ

 سِر پل

 ۴۰ عالقه هزاره گان عالقه

سِرپل )د جو زري، کرسنگ او تگاو 

 لوله په گډون(

سیدان چې تکانه هزاره گان او 

 تاجیکان ورسره گډ دي

 
۳۵۰ 

 Baiya Hazaras ۳۰ ی یا هزاره گانـَـب دو شاخ

ترخوچ )د لرِکرد او نورو سیمو په 

 گډون( 
سید هزاره گان او تاجیکان، علي 

 شاهیان
۳۰۰ 

 ۲۲۰ تاجیک سیدان دره مزار

 ۱۷۰ شاخدار هزاره گان Shakhdari شاخ داري

 ۷۰ مینگـک هزاره گان ایسفي میدان

 ۹۰ مینگـک هزاره گان کچان

 ۶۰ عالقه هزاره گان زوواج یا َزَوچ

 ۱۷۵ مینگـک هزاره گان پیغوله

 ۵۰ مینگـک هزاره گان ترپیچ

 ۱۵۵۵ ټولټال
 

ـې د ئکورنۍ هم سته چې اکثریت  ۵۰۰۰په دغو خلکو سربیره ویل سوي چې په دې ولسوالۍ کې د عرب کوچیانو 

ټکی د پاملرنې وړ دی چې دغه جمله د پام وړ شک سره مخامخ ده. په لومړنیو یا سَرپل په ولسوالۍ کې اوسیږي. )دا 

اشتونو کې د سِرپل، بلخآب او لوی سرپل تر منځ مغالطې کیدلې او داسې ښکاري چې دغه عربان دې په د داساسي یا

 "عربان".( :لوی سِرپل پورې اړه ولري. وگورئ

 

 په بلخاب کې د استوگنو وگړو لنډیز

 کورنۍ ۱۳۵۰ گان او هزاره سیدانهزاره 

 کورنۍ  ۲۰۰ تاجیکان

 کورنۍ ۵۰۰۰ عرب کوچیان

 کورنۍ ۶۵۵۰ ټولټال
 

کې له سرپل څخه « ترخوچ»وو چې عمدتاً په ۀ ز کال کې د بلخآب حاکم یو کابلی د سید احمد خان په نامـ۱۸۸۵په 

ې ولسوالۍ اداري مرکز په پام کې ونیسو خو د داو کیدای سي هماغه ځای ۀ مارش په واټڼ اوسیدۀ اوږدۀ پورته د یو

 نوموړي په سِرپل کې کور او ځمکې درلودلې. 

ـیي لرگیو جوړ یو پل دی او ان په ئڅخه اخیستې ده خو دا یوازې له ابتداۀ پلـۀ تسمیوي وجهه له یوۀ سِرپل د خپل نامـ

 وو. ۀ ز کال کې د آسونو د تیریدلو لپاره عملي نـ۱۸۸۵

 سته. ۀ ې ولسوالۍ د عوایدو په هکله معلومات نـد د

د توقع برخالف په بلخاب کې ډیره کرهڼه سوې ده. په دې سیمې کې تنگي لږ و ډیر حاصلخیزه دي او د غرونو په 

 ډډو کې للمي ځمکې سته. 

 ې ولسوالۍ له سِر پل څخه راټولیدالی سي. د دد یوې اونۍ د لگښت لپاره د اړتیا وړ توکي 

ویل سوي چې د ولسوالۍ له پاتې برخو څخه د پینځو افغان "لوا گانو" لپاره د لسو ورځو د لگښت د اړتیا وړ توکي 

ۀ تنه(، د سپار ۸۰۰راټولیدلی سي. د گومان له مخې یوه کابلۍ لوا له دوه وو کنډکونو څخه جوړه ده )هر کنډک 

 ۸له  لسو ورځو لپاره پینځه افغان لواگانې کوالی سوتوپونه(. د  ۶تنو( او یوه بطریه ) ۴۰۰ځواک یو کنډک ) د 

 غرنۍ بطریې سره د یوې اونۍ لپاره برابر وگڼو.  ېکنډک او یوۀ له یوځواک یو ۀ ، د سپاروکنډکون

ولسوالۍ ته تللې الره بده ده خو پورته یاد سوي د اړتیا وړ توکي کیدای سي د ولیشان او نورو الرو له طریقه راوړل 

 ـې رالیږدوالی سي. ئسي که په کافي اندازې مخکې له مخکې خبر ورکړل سي نو د غوایانو په شا سي او کیدای

همدا شان په سرپل او نورو ځایونو کې د میوو بڼونه سته او په کافې اندازې میوه او نور باغي محصوالت په فصل 

 ـې ورڅخه تر السه کیدای سي. ئکې 
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موجود وي. داسې ښکاري  ۀـل تر ډیرۍ برخې یا د کال ترپایه دا غرنۍ واښپریمانه دي او د کاۀ په غرونو کې واښـ

 چې سون لرگي دې هم دلته پریمانه وي. 

 د بلخاب د ولسوالۍ "گلیمونه" شهرت لري. 

 

 نوربیا

 
 چیراس

 
 

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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