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 چیراس

په )لوی( سِرپل کې ډوبیږي  ېـۀ ئچیراس چې د پورتني مرغاب د کاسې په سر کې یوه ولسوالي ده او کچان چې اوبـ

 یو ډول له یو بل سره وصل دي. ۀ دواړه د بلخاب په ولسوالۍ پورې اړه لري. دا عالقه دارۍ په یو ډول نـ

په دې کې لږ شک ښکاري چې چیراس ښایي د دولت یار د تایمنیانو په قومي مشر محـمد خان پورې اړه ولري خو 

 سردار اسحق خان ورڅخه واخیستله. کیدای سي کچان د نوموړي وي. 

د چیراس خلک مرغابي تاجیکان دي. کچان وگړي شاهي هزاره گان دي. مرغابیان بد شهرت لري، دوی د بنِد امیر 

کله چې حاکم وړاندیز وکړ  سیند په اوږدو کې او هغه تنگي چې ورباندې راغلي دي خلک لوټي او غالوې کوي.د 

وی "سلطان" سرپل ته له تحایفو سره د منځگړتوب او سولې د دوی د سزا لپاره دې سرتیري واستول سي د د چې

ـې په ئسي. دوی انسانان تښتوي او بیا ۀ دالی نـوی یرغلونه اکثراً په ژمي کې کیږي او لوټماران تعقیبد دلپاره الړ. 

 تورکمنانو باندې د مرییانو په توگه پلوري. 

ز کال کې چیراس او کچان غوښتنه وکړه چې د بلخاب له ولسوالۍ څخه دې وایستل سي او د سِرپل د حاکم ۱۸۸۴په 

ښتنه وکړه چې بیرته دې بلخاب ته ـې بیا غوئتر ادارې الندې دې راوستل سي. دا بدلون و منل سو خو په بل کال 

ز کال کې پیل وروسته بیرته په بلخاب کې ۱۸۸۶وی دې غوښتنې هم ته ځواب وویل سو او د د دولیږدول سي، 

 وشمیرل سول. 

کچان د سرپل تر سرلیک الندې راغلی دی. د چیراس په هکله ډیر لږ معلومات په الس کې لرو. دا لوړه سیمه ده 

ې ځای د وگړو شمیر د د دپورې.؟( خو ویل سوي چې له سره تر پایه حاصلخیزه سیمه ده.  فیټو ۱۰۰۰۰تر  ۸۰۰۰)

کورنۍ لري. د  ۲۵۰کورنۍ ویل سوی دی. چیراس په خپله د قشالقونو یوه ټولگه ده چې  ۶۰۰مرغابي تاجیکانو 

د خپل منځي  سروې د چارو مرستیال امام شریف وایي چې دوی فیروزکوهیان دي. خو دا څرگنده خبره ده چې

پردي او باندني ته گرانه وي چې د مرغابي تاجیکانو او فیروز ۀ ودونو او د دودونو او عاداتو د یو والي له کبله به یو

ې ځای خلک د دکوهیانو تر منځ دې توپیر وکوالی سي. امام شریف لږ کرهڼه لیدلې وه او ورته ویل سوي ول چې 

 کوي.  عمدتاً په غال، شوکو او لوټماریو ژوند

 سته. د دې ځای خلک پیر او پلور دواړه په سرپل کې کوي. ۀ په چیراس کې کوم بازار نـ
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مونډه غالت په یوې ټنگې دي.  ۷یا  ۶ویل سوي چې دلته د اړتیا وړ توکي پریمانه دي او غالت په کې ارزانه دي، 

یا څلورو ورځو په ترڅ کې د  بلد دي وایي چې له چیراس څخه د دریوۀ چهارباغي سوداگر چې دې سیمې کې ښـ

ـې ځای پر ځای یوه ئتنو آس سپرو د یوې ورځې د لگښت لپاره د اړتیا وړ توکي راټولیدای سي خو نیمایي  ۱۰۰۰۰

 شیبه کې تر السه کیدای سي. 

د میوو بڼونه لري. همدا شان په دې  ـېئ لږ دي خو ویل سوي چې کوز کلي ېپه خپله چیراس کې د میوو ونې ډیر

 ولسوالۍ کې پستې هم سته. 

ې ځای خلک پسونه او کورني څاروي لري او هم پریمانه آسونه او ټټوگان د دد ټول کال په اوږدو کې سته. ۀ واښـ

 لري.

پوځي د  حکومت ده چې څومره مالیه ورکوي. ښایي دلتهۀ چیراس تر یوې کچې خپله مالیه ورکوي خو څرگنده نـ

 وکوالی سي اړینه اړونده مالیه ورڅخه راټوله سي. امام شریف وایي چې افغانانو څو څو ځله و سرهښودل په ځواک

ې ځای د خلکو ستونزه زیږونکي طبیعت او بې قانونه ژوند ته په کتلو ښایي همدا یوازینی د د، نو ۀچیراس وسوځاو

ې ولسوالۍ د ادارې چارې په الس کې د دل الس او کافي مؤجه دلیل وي چې ولې سردار اسحق خان په خپ

 واخیستلې. )اې.بي.سي.(

اوس دا ۀ. الندې پیژندل کیدۀ تر نامـ «روِد بند امیر»د  پخوا دی چې ځایدا هغه  :)ن( ۶۶ – ۳۶، ۳۵ – ۲۹ :بلخ آب

 . په شمال کې ښیي بلخ آب د اوسنۍ نقشې د بنِد امیر نوم په سویل کې اوکارول کـېـږي. ۀ نوم په بشپړ ډول نور نـ

دا د آقچې په ولسوالۍ کې یو ځای دی چې یو یا څو دانې څاه گانې لري. دا ځای د  :۶۵ – ۴۵،  ۳۷ – ۲۲ :بلخوی

مایلو د لیروالي په واټن د اکسوس پر غاړې له جرق دق څخه تر خمیاب  ۱۰جرق دُق په شمال ختیځ لوري کې د 

ۀ ی. د بلخوی اوبـپورې د تللې الرې په لویدیځ کې او د یوې سترې خاورینې لړۍ د خط الرأس په سویل کې واقع د

 خوږې دي. )میتلند(

کې یو کلی دی. دا کلی د کال سرکاري په سویل کې له زیَرکي لږ  ېدا د صوف په در :۶۷ – ۱۷، ۳۵ – ۴۸ :بلکول

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( ۷۰پورته واقع دی او د حسني تورکانو 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۶د سرپل د سویل لویدیځ په دا  :)ج( ۶۵ – ۴۸، ۳۶ – ۳ :)بلکنا( :بلکونه 

یلمان وي چې د نهِر ۀ هماغـ ېدا د بلخ په دښتې کې یو کلی دی. داسې بریښی چې دا د :۶۶ – ۴۷، ۳۶ – ۴۳ :بالمان

کورنۍ میشتې دي چې  ۸۰بالمان کې د پټهانانو  مایلۍ کې واقع دی. ۷جهاربولک پر غاړه د بلخ د سویل لویدیځ په 

 ۲۰۰انگلیسي مونډه او د وربشو  ۳۰۰د غنمو ې کلي د کرهڼې کلنی حاصلد دپسونه لري.  ۱۰۰غوایان او  ۲۰

 مونډه اټکل سوی دی. )پیکاک(

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲دا د شبرغان د شمال په  :)ج( ۶۵ – ۴۵، ۳۶ – ۴۱ :بالثانه 

 ۱۲پر غاړې یو کلی دی. دې کلي کې د بلوڅانو « آِب سیاه»دا د شبرغان په ولسوالۍ کې د  :۶۵ ، ــ۳۶ــ  :بلوچ

)الف( کې؛  ۶۴ – ۴۲، ۳۵ – ۵۰بل کلی د میمنې په سویل لویدیځ کې په ۀ د بلوچ په نامـکورنۍ دي. )اې.بي.سي.( 
 . او د بلوچ په نوم بل کلی د صوف په درې کې هم سته

ې والیت په لویدیځو ولسوالیو کې یو د پام وړ شمیرې خلک ځانونه بلوڅان بولي. د میتلند جدول په د د :بلوچي

او لنگر د عالقه داریو  ناموساکورنۍ ښیي. د میمنې د  ۴۲۰وی د دکورنۍ، او په میمنې کې  ۲۴۰سنگچارک کې 

له سیستان څخه، ۀ بلوڅستان څخه، نـاستوگن وگړي تقریباً ټول له یوې مخې بلوڅان دي. دوی ادعا لري چې له لوی 

پوهیږي چې کله دلته راغلي دي او د کوم دلیل پر بنسټ دلته کډه سوي دي. دوی یوازې په ۀ دلته راغلي دي. دوی نـ

 تورکي ژبې خبرې کوي خو له وزبیکانو سره ودونه کوي. )اې. بي. سي.(

ې ځای له د دالقه دارۍ کې د استوگنې یوه سیمه ده. دا د سنگچارک د ولسوالۍ د زري په ع :۶۶، ــ ۳۵ــ  :بلوچ کوه

دوی په خرگاه گانو کې ژوند کوي او لویې لویې رمې لري. په  ـې بلوڅان دي.ئښکاري چې استوگن وگړي ۀ نامـ

 کورنۍ وو. )اې. بي. سي.( ۲۰۰وی شمیر د دز کال کې ۱۸۸۶

 د راغلي سړک په اوږدو کې یو کلی دی.  دا له شبرغانو څخه :)ن( ۶۵ – ۵۴، ۳۶ – ۲۱ :بامه گاه :بامگاه 

 بامبــي
1

 "هزاره گان" :یوه څانگه ده. وگورئ« دای میرداد هزاره گانو»دا د  :

دا نوم د هاجر له تنگي دوه یا درې مایله کښته د کهمرد د درې منځنۍ برخې ته  :)ن( ۶۷ – ۳۵، ۳۵ – ۱۹ :بانـــَــک

 ۳۰کې بانــَـک د تاجیکانو  ز کال۱۸۸۶ورکړل سوی دی. دلته څو دانې کال گانې او پریمانه د میوو بڼونه سته. په 

 د میدانک له کوتل څخه یوه الره راغلې ده. )میتلند( کورنۍ سته.

                                                           
1
 - BamBi 
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دا د بنِد تورکستان په سویلي ډډې کې د فیروزکوهیانو یوه کوچنۍ ساحه ده. دا سیمه  :)ن( ۶۴ – ۳۴، ۳۵ – ۲۱ :بندر

په میمنې پورې اړه لري او د میمنې تر ټولو لیرې سویلي ولسوالي ده. میتلند په خپلو ورځنیو یادښتونو کې داسې 

 :وایي

خان نشین سیمه چې د بنِد تورکستان په سویلي ډډې کې موقعیت لري په میمنې پورې اړه لري او  يکوچن د د بندر "

ـې ئد سرپل په ولسوالۍ پورې متصل سي، په میمنې پورې « مک»سته چې مخکې له دې چې چهارسده او ۀ شک نـ

 اړه لرله. 

کورنۍ دي. او په لویدیځ  ۱۰۰دې سیمې کې ـې په ئبندر په خپله یوه کنډواله کال ده او ویل سوي چې د وگړو شمیر 

 کورنۍ ژوند کوي.  ۴۰۰کې په ورڅیرمو سیمو کې د چهار درې په گډون 

 کورنۍ دی. ۵۰۰د فیروز کوهیانو د وگړو شمیر 

هیرا سینگهـ وایي چې د بندر سیمه د زغم تر کچې مخ خالصې او کرل سوې سیمه ده، له سره دې د سروې مرستیال 

خو ښکاري چې خلک د خپلو مصارفو لپاره په کافي اندازې غالت کري. همدا شان  حه لوړه دهې سیمې سطد دچې 

 د مالیې په توگه ورکوي. ۀ دوی خپلې لویې لویې رمې لري او والي ته د کورنۍ پر سر یو پسـ

ز ۱۸۸۵ – ۱۸۸۴ویل سوي چې د بندر فیروزکوهیان په ځانگړې توگه نافرمانه او سرکشه او بې قانونه خلک دي. د 

 ۱۸۸۵وی لږ تر لږه درې مشران یو د بل ځایناستي سول. د د دکلونو په ترڅ کې د پینځلسو یا اتلسو میاشتو په لړ کې 

شدید او توند غبرگون په ۀ وی مشر سکندر بیگ وو خو توقع کیږي چې د یود دز کال د ژمي په ترڅ کې ۱۸۸۶ –

په پای  ځایناستی سي.ۀ د دورور هللا یارخان به ۀ د دسته چې  ـېئترڅ کې به له دې مقامه وپرځول سوي او احتمال 

ې سیمې د حاکم په توگه مقرر کړی، عنایت هللا بیگ په د دکې والي د یوې ظاهري هڅې په ترڅ کې عنایت هللا بیگ 

ده  لري، د والي موخه ظاهراً داۀ ې ځای د قومي مشر له کورنۍ سره هیڅ ډول تړاو نـد دقوم فیروزکوهي دی او 

افغانانو ال تر اوسه  چې داسې ښکاري سرکشه او جنجال زیږوونکي عناصر کنترول کړي. مېې کوچنۍ سید دچې 

فیروزکوهیان رعیت کوي. خو دا د سیمې د سختوالي له کبله یوه  ده کړې، افغانان کرار کرارهۀ په بندر کې مداخله نـ

 سوکه او تدریجي لړۍ یا پروسه ده."

تیالن»الره د چمِن بید او بله الره ختیځ خوا ته میمنې ته د له بندر څخه یوه 
2

مک»له الرې « 
3

همدا  ته تللې ده.« 

رنگه شمال ته د )بُـرچ اَو کوتل
4

په ۀ ( ته یوه الره تللې چې دا الره بیا د بنِدتورکستان د لویدیځ په اوږدو کې یا د هغـ

 )اې. بي. سي.( کښتنۍ شمالي ډډې کې پر میمنې ورغلې ده.

ې سیمې په نیږدې سویل ختیځ د دیادیږي او بل کلی د )بندِر عبدالبک( ۀ پورته یاد سوی کلی د )بندِر مال ها( په نامـ
 . کې موقعیت لري

 قزل بولک  :وگورئ :بندۀ در

5بنِد باربر :: یابنِد امیر
ۀ غـد ددا د والیت یو له اساسي سیندونو څخه دی.  :)ن( ۶۶ – ۵۰، ۳۵ – ۳۷ :

یادیږي، سره له دې چې دا نوم له ۀ نـۀ خو له ډیرو وختونو راپه دیخوا نور په دې نامـ وو« بلخآب»نی نوم سیند پخوا

ۀ ال تر اوسه پاتې دی خو د هغې غرنۍ سیمې په توگه چې دا سیند ورڅخه تیریږي د بلخاب قدیمي نوم ورته نور نـ

سره هیڅ ۀ د )پخوانیو( یا )اوسنیو( د )امیرانو( له نامـدی کارول سوي. د )امیر( نوم د افغانستان یا د کوم بل هیواد 

ې سیمې یو لرغونی نوم د دژ( علي په القابو کې یو لقب دی. )باربر(  –دا د )حضرت  :لريۀ ډول پیوند او تړاو نـ

ې سیمې د وگړو نوم د دـې له منځه تیریږي او مخکې له دې چې دا سیمه هزاره گان اشغال کړي ئدی چې سیند 

 )باربر( وو. 

په شمال کې د )یک اولنگ( په ۀ د عجیبو جهیلونو یوه ټولگه یا مجموعه ده چې د بابا د غر ې سیند سرچینېد د

دا سیند په لومړیو کې د یک اولنگ د ډیرې ښکلې درې له منځه  یادیږي.ۀ ولسوالۍ کې د بنِد امیر یا بنِد باربر په نامـ

بهیدا تگلوری لري او په همدې لور کې دې ټولې سیمې کې له یوې مخې دایزنگي هزاره گان لویدیځ لور ته د 

دا دره له یو څه واټن وروسته په سترو گړنگونو اوکنډونو کې راچاپیره کیږي او په دې توگه په ډیر استوگن دي. 

ې دومره توند کـیږي چې په عام ډول ـئسختو تنگیو بدلیږي او د درې په تنگیدلو سره سیند دومره ژور او د اوبو بهیر 

 پورې غاړه اوښتل ورڅخه ناشونی کیږي. 

                                                           
2
 - Tailan 

3
 - Mak 

4
 - Burchao pass 

5
 - Band – i- Barbar  
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 9تر 4 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
 
 
 
 

ې سیند د بهیر ټوله الره دې وپلټل سي خو د د دد افغان سرحدي تحدید د کمیسیون پر مهال هڅې وسوې چې 

اوږدو کې کوم  ې سیند پهد دد شمال له لوري ۀ د سویل له لوري او نـۀ توانیدله چې نـۀ کمیسیون استخباراتي ډله ونـ

ې د ددي؛ خو ۀ څرگند واټن ورهاخو الرې د بار وړونکو څارویو د تگ لپاره عملي نـۀ پرمختگ وکړي، ځکه له یو

سیند د ټول بهیر په اوږدو کې د هزاره گانو کلي سته چې د میوو بڼونه هم لري. خو له آق کپروک څخه کښته تر 

 تگ لپاره عملي ده. هژده نهر پورې الره په ښۍ غاړه کې د اوښانو د

 :په هکله ال نوره شرحه به اوس وړاندې کړو ې سیند د بهیر او د ولسوالۍد د

ې سیند سر احتوا کوي له سویل لوري له لوړو ستوغو غرونو سره مماس لري چې ختیځ لور ته د د دهغه بستر چې 

قرغنتو د کوتل»
6

بنِد امیر د سیندونو اوب یلوونکی یا آب گرد چاپیر تاویږي او همدا د قرغنتو ته د بامیانو او د « 

ـې خاورینې لوړې ځمکې ئد لوړو سطوحو یوه لړۍ ده چې هره یوه  ې بستر په شمال کېد دپخشان جوړوي. 

کوتِل زردیگ اَو» او « جوړوي او د )کوتِل قرغنتو
7

کوتلونه کنډو کنډو خاورینې غونډۍ له یو بل سره نښلوي. « 

آِب قول»مفر د بستر په سویل لویدیځ کې سیند خپله د تیښتې الره یا 
8

ډیر تنگ تنگي له الرې ۀ د یو« ته نیږدې 

ې تنگي په شمال کې )جدا کوهد دموموي، 
9

ـې ) خرزه کوهئ( او سویل کې 
10

تنگي »( ترمنځ واقع دی. دا تنگی د 

کورونه په  ۶سیدانو  چې دمایله کښته پیل کیږي. د شاه حیدر کلی  ۲یادیږي او له کال جعفر څخه ۀ په نامـ« بلخاب؟

جعفر څخه د مایل د ربعې په واټن کښته واقع دی او تر دې کلي الندې د تنگي په اوږدو کې الندیني ۀ کې دي له قلعـ

  :کلي واقع دی

 کورنۍ ۱۲د سیدانو  ِده خانه

 کورونه ۵د سیدانو  تورۀ دهانـ

 کورونه ۵د سیدانو  کوته هک

  شهِر باربر

 

 مایله کښته دی. له کال جعفر څخه تنگي په اوږدو کې یوه الره تللې ده.  ۱۱یا  ۱۰شهِر باربر له کال جعفر څخه 

د ټول سیند په اوږدو کې د سترو طبیعي بندونو د اوبو د پرله پسې زیرمو په ۀ د بنِد امیر په بستر کې د سیند د سر اوبـ

زیرمه یا  –او هره اوب  یادیږيۀ چې دا ټوله ټولگه د بنِد امیر په نامـکاسو کې پاتې کیږي. ټولټال پینځه بندونه دي 

 فیټو پورې لوړ او ډبرین دي.  ۲۰تر  ۱۵ورالندې زیرمو ته غورځوي. دا بندونه له ۀ مخزن خپلې اضافي اوبـ

 غو جهیلونو په هکله ال ډیر معلومات په شپږم ټوک کې ورکړل سوي دي. د د

چې په عام ډول د سمندر له سطحې  ندونو څخه د سیند د سولجي تر ژورې درې پورې سیمه،له جهیلونو یا د اوبو له ب

 فیټه لوړه ده، نسبتاً گن استوگنې او د زغم تر کچې کرهڼه په کې سوې ده.  ۸۰۰۰څخه 

کیږي، که ـې په منځ کې مارپیچ ئد زري له سیند سره د یو ځای کیدلو له ټکي کښته دره پراخه او باتالقي ده او سیند 

ً توند او ژور دی او پورې غاړه اوښتل ورڅخه آسانه نـۀ څه هم دلته سیند پراخ نـ ۀ دي. له دهانـۀ دی خو نسبتا

شرشان»د سیند مایله کښته دره مخ په تنگیدلو کیږي او  ېکــَـنــَـک څخه در
11

د کوچنیو کلیو له ډلو څخه تر « 

قیلگن»
12

ویل سوي چې پورې غاړه اوښتل په دغو ځایونو کې ناشوني دي،  ؛پورې په تنگي کې پرمخ درومي« 

 یوازې د پلي کسانو لپاره د تیریدلو وړ دی. 

هغو ډبرینو تنگیو کې پای مومي چې په  او له بې شمیرو تنگیو څخه تیریږي، اوسویل لور ته پر مخ ځي الره ال هم 

لږ و ډیره سخت دي. له قیلگن تر چهیل برج 
13

یارډه ارت دی چې  ۲۵۰ژ[ پورې تنگی  –ي ]ښایي چهل برج و

په دغو الرو کې کیڼ لور  :دومره لوړې ډډې لري چې السرسی ورته ناشونی دی. په دواړو ډډو کې یوه الره تللې ده

 ته الره ډیره ښه ده او د بلې په پرتلې خلک ورباندې ډیر تگ راتگ کوي. 

 مایل په اندازه پراخه ده. ۀ دلته د یو درهله چهیل برج لږ کښته عمومي الره پر درې ورننوځي؛ 

                                                           
6
 - Kotal –i- Karghanatu 

7
 - Kotal -i- Zardigao 

8
 - Ab -i -Kul 

9
 - Juda Koh 

10
 - Kharza Koh 

11
 - Sharshan 

12
 - Kiligan 

13
 - Chihilburj 
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 9تر 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
 
 
 
 

وروسته د بلخاب تر سِرپل پورې موږ له هغو معلوماتو ۀ دا سیند تر غوربند پورې دی؛ له هغـډگروال میتلند پلټلی 

خانه ۀ لرو چې میتلند په غوربند کې او صاحبداد خان په سِرپل کې راټول کړي دي. تر دهانـۀ پرته نور معلومات نـ

یند تر پایه په تنگیو کې پر مخ ځغلي او الره څو څو ځله د اوبو له بهیره تیریږي. ویل سوي چې د سیند تخت پورې س

  په مني کې تر مال پورې ژور وي او د اوبو بهیر توند وي. په اوږدو کې گودرونه

ووي او کیدای سي څاپه خپل تگلوری له شمال لویدیځه ختیځ ته تاناویل سوي چې سیند په دهاِن ایسفي میدان کې یو 

په همدې لوري ان تر تر دهاِن خانه تخت پورې وبهیږي. له دهاِن خانه تخت کښته دره خپله مخه خالصوي. له لرگرد 

څخه څلور مایله کښته د چپچل تنگی دی چې د باروړونکو څارویو د تگ لپاره غیر عملي دی او که کار ورباندې 

 ـې زښتې ډیرې کلکې دي. ئبدله سي ځکه ډبرې  دې وسي بیا هم گرانه ښکاري چې په عملي الرې

له سِر پل یو مایله کښته له لرگیو جوړ یو کاواکه پُـل دی چې د آسانو د تیریدلو لپاره غیر عملي دي خو بیا هم کله نا 

یارډو  ۳۰۰تر  ۲۰۰په سیمې کې دره یوازې له ۀ او غوایان ورباندې تیریږي. داسې ښکاري چې د پلــۀ کله خر

فیټو  ۵تر  ۴یارډه ارت او له  ۴۰یارډه پراخه ده. سیند دلته  ۱۰۰۰لویه ده خو د کلي په ټولې شاو خوا کې دره  پورې

تر ډیره ورڅخه پورې غاړه اوښتل ناشوني ده. خو له یاد  ږيپورې په مني کې ژور دی، سیند چې دلته له ډبرو تاویی

 مایله پورته یو گودر سته.  ۳ ۱/۲څخه ۀ پلـ

په « اله کاه»لرو. الره د ۀ بهیر په هکله عمالً کوم معلومات نـ دآق کپروک پورې د سیند تر  څخه« و زر جَ »موږ له 

تر زري بازار پورې د زري پر تنگي الره کوتل څخه تیریږي،ۀ نامـۀ په همدغـاو تنگي کې نوره دره شا ته پریږدي، 

کپروک کې بیا په اساسي درې ورننوځي. )وگورئ راکوزیږي او کیڼ لور ته له اساسي دري لیرې کیږي چې په آق 

 " ارچه"(

ۀ او دلته نور ژور تنگي او لوړ غرونه نـ په وروستي یاد سوي ځای کې الره د سیند په ښۍ غاړه کې پر مخ تللې ده.

 ۷سته او سیمه مخ خالصې کیږي، غونډۍ یا ټیټ غرونه نرم او تقریباً هر لور ته د تیریدلو وړ دي. له آق کپروک 

 د سیند بهیر راځي. « یوسفۀ در»مایله کښته د 

ډبرین او ستوغ کیږي. سیند ان په ـې ئڅخه په تیریدلو غرونه نسبتاً سختیږي ځکه په لمن یا بیخ کې « قزل ِکن»له 

او په دې توگه الره عمالً په  يدیارډو پورې پراخ وي او پورې غاړه اوښتل ورڅخه شوني  ۷۰تر  ۵۰مني کې له 

څو مایلو په د تنگي کې راغلې ده. دا تنگی په بوینقره کې له یوه تر دوه وو مایلو پورې مخ خالصی کیږي او ۀ یو

څو سوه  څخه د تنگي له شمالي َوتــَـنځ )خروج( تنگي پورې ساتي.تر  «شفانۀ چشمـ»اوږدو کې خپل ارتوالی د 

یادیږي او د بلخ پر الرې ۀ په نامـ« پـُـِل شفان»مایله مخکې له خښتو یو تاقه یا یو لیندۍ واله تنگ پُـل دی چې د 

کستان پر دښتې ورننوځي او منتهي کیږي. ویل سوي چې په همدې تنگي سره غرنۍ سیمه پای مومي او سیند د تور

نیم مایله کښته د ۀ له دې ځایه وروسته ډیر ژر په هژده نهر کې ویشل کیږي او له زوره لویږي. له چشمـه شفان اوو

ایمان بخاري
14
  ژ[ پل دی. –] ښایي امام بخاري وي او دلته ټایپي تیروتنه سوې ده  

او مخکې له  يپه اصل کې د بنِد امیر یو طبیعي نهر و دا شوني یا ممکنه ښکاري چې د آقچې اوسنی اساسي نهر دې

خړوبولو لپاره وکارول سي د جرق دق له څنگه په اوښتلو د  ځمکو د د کرنیزوۀ دې چې د بند امیر د سیند اوبـ

په ندرت سره ۀ ویل سوي چې اوبـۀ. ـې ځان تر دې ځایه رساوئاکسوس سیند ته ورغوځید او د کال په یوې برخې به 

دون گز َسَرت »لیرې ځان رسوالی سي او هیڅکله له دومره 
15

دیو کال»ځي، دا د ۀ څخه نور وړاندې نـ« 
16

د « 

په ۀ مایلۍ کې یوه یو گړې یا منفرده غونډۍ ده. خو ورسره دا هم ویل سوي چې د سیند اوبـ ۱۸یا  ۱۷لویدیځ په 

څاه گانو»تر « زید»نایي حاالتو کې ان د تاسث
17

 سي.(پورې ځغلي. )اې. بي. « 

له بلخاب کښته د بنِد امیر پرغاړو د پرتو ولسوالیو په هکله ،چې کوچنۍ ولسوالۍ دي، او همدا شان د مزاِرشریف په 

باب د جگړن میتلند
18
  :راپور 

" دا ولسوالۍ په حقیقت کې د مزارشریف عالقه دارۍ دي. هره عالقه داري ځانته حاکم لري چې د مزارشریف 

 اریو عواید لیږدوي.خزانې ته د خپلو عالقه د

 - :دا ولسوالۍ له پورته تر کښته، په الندې ډول دي

 د سیند پر غاړه له بلخ آب کښته :تـُـنج ۱

 له تنج کښته :آق کپروک ۲

                                                           
14

 - Pul -i -Iman Bukri 
15

 - Dongaz Sarat 
16

 - Dev Kala 
17

 - Zaid wells 
18

 -  Major Maitland  ژ -ـې میتلند د ډگروال میتلند په نوم یاد کړی وو. ئي دوې پاڼې مخکې و: که د لوستونکو پام 
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 9تر 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
 
 
 
 

 د صوف د درې د سیند په کښتني بهیر کې چې له آق کپروک کښته دغه سیند ته ورلویږي :کیشیندي ۳

۴ 
ټکي کې چې سیند له غرونو څخه د افغان تورکستان ۀ د کیشیندي له اوبو سره له گډیدلو کښته د سیند پرغاړه هغـ :بیکام دره :یا :بوینقره

 دښتې ته ورغورځي.

۵ 
د )د شادیانو ولسوالي(. دا ولسوالي د سیند پرغاړه ده خو د سیند په ختیځ کې پیکام درې سره نښتې او د صوف  :چارکنِت مزاِر شریف

 موقعیت لري. رې په شمال کېد
 

د زري د سیند پرغاړه چې له آق کپروک پورته روِد بنِد امیر ته ورغورځي، د ارماخ او زري عالقه دارۍ په  :یادونه

یدي هم په اصل کې په سنگچارک پورې اړه لرله خو په دې نسنگچارک پورې اړه لري. تنج، آق کپروک او کیش

 وروستیو کلونو کې ورڅخه راجالی سوي دي. 

  :په وار سره معلومات وړاندې کوي د پورتني جدول پر بنسټ د ولسوالیو د وگړو او نورو په هکله"الندینی جدول 

 تنج :۱

 د کورنیو شمیر وگړي په قومیت د کلیو نومونه

 ۳۰۰ تاجیکان تنج )خاص(

 ۶۰ بیات هزاره گان Marghusro مرغسرو

 ۳۰۰ تاجیکان چوچله

 ۲۴۰ هزاره گاندَسـتــَـم  عبدل گان

 ۹۰۰ ټولټال

:  دا ځای د غلیم درېGhalim Dara  .په سر کې دی 
 

سیند په ختیځې  د ـې په غرونو کې دي چې همئسته. پووندې ۀ " تنج د مالڅر ولسوالي ده. دلته د کرهنې ډیره ځمکه نـ

دي. دلته خلک سترې رمې لري رې بل لور ته واقع د درې او د زري د داو هم د سیند په لویدیځې خوا کې د صوف 

 دي. " خلک او پایله دا کیږي چې دا خلک ښه شتمن او بډای

ې ولسوالۍ له منځه د دده، عمالً صفر ده. ۀ ې ولسوالۍ د عوایدو اندازه څرگنده نـد دله غوښې په استثاء ۀ " د پسـ

 ده تیره سوې."ۀ کومه مهمه الره نـ

 

 آق کپروک :۲

 د کورنیو شمیر ومیتوگړي په ق د کلیو نومونه

                                                      آق کپروک

 ۱۲۴۰ تاجیکان، سیدان، وزبیکان آق کپروک )د سیند پر ښۍ غاړې(

 ۳۰ تاجیکان، سیدان، وزبیکان تورغیر )د سیند پر ښۍ غاړې(

۱۲ 

 ۱۰۰  قزل قند

 د آق کپروک چارکنت 

 ۸۰ سیدان، وزبیکانتاجیکان،  چیله تو

 ۸۰  للمي

 ۵۰  سهراب

 ۲۰  سوخته

 ۵۲۴  به پُشته
 

ز کال کې د آق کپروک حاکم په قوم قزلباش میرزا عبدالصمد خان وو چې د افغان تورکمنستان مستوفي ۱۸۸۵" په 

 دی او یا وو. نوموړی په مزاِر شریف کې ژوند کوي او د آق کپروک په کلي کې خپل مرستیال لري. 

مخکې له دې عبدالصمد خان د سنگچارک حکمران وو چې کیشیندي او آق کپروک د سنگچارک برخې وې همدا 

شان زري او ارماخ هم په سنگچارک کې راتلل؛ خو له دې چې سردار )اسحق خان( ورڅخه ناراضي وو نو پر ځای 

شیندي او آق یـې یوازې د کئـې علي جان خان د سنگچارک د حکمران په توگه مقرر کړ او عبدالصمد خان ته ئ

 کپروک کوچنۍ ولسوالۍ ورپریښودله. 

 لرو. ۀ د آق کپروک د عوایدو د اندازې په هکله معلومات په الس کې نـ
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)په « کوچي»د پورته یادو سویو استوگنو وگړو ترڅنگه د وزبیکانو یو نیمه کوچیانی یو لوی قوم هم سته چې د 

د سنگچارک په ولسوالۍ پورې اړوند وگړي دي خو داسې ښکاري چې خپل حقیقي نوم( یادیږي، دوی په اصل کې 

 ذکاتونه د عبدالصمد خان له الرې ورکوي.

) کوچي، بهرین او بارخوت( –دا کوچي وزبیکان درې څانگې لري 
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په « کوچي». په دې دریواړو څانگو کې 

 بارخوت څانگه د سیند په ختیځ کې پوونده کوي.  د ي اولرشمار کې زښت ډیر دي او د سیند په لویدیځ کې پووندې 

 - :وی شرحه په الندې ډول دهد د

 کوچي وزبیکان

 موقعیت د کورنیو شمیر فرعي څانگې

 کوچي څانگه 

 د غله قُدُق په شاو خوا کې ۱۴۰ ایتم بای

 د اومه خي په شاو خوا کې ۱۵۰ سنغر

 بُس بای
۸۰ 

 سنگریک او هولکر
Shangrik & Holkar 

 قــَـره یا غلي
۸۰ 

 قـُـتاش

Karayaghli Kutash 

  ۴۵۰ ټولټال
 

وگړي له ۀ د دظاهراً پر نورو څانگو هم یو ډول قومي اتوریته لري.  نومیږي چېد ټولو کوچیانو مشر "خالق وردي" 

، داسې ښکاري چې دوی د رمو په لرلو، او د آق کپروک او اله غان تر منځ یوې مخې په خرگاه گانو کې اوسیږي

 غیر استوگنو سیمو کې په للمې ځمکو کې د کرهڼې له الرې د پام وړ شتمني او آسوده ژوند لري. 

"کوچیان د آسونو او مادیانو ستره شمیره لري او له دوی څخه نسل اخیستنه کوي. ویل سوي چې دوی ټولټال 

 سونه لري. "آ ۱۴۰۰۰

  -"نورې څانگې په دې ډول دي: 

 د کیشیندې ولسوالي او نور کورنۍ ۱۰۰ د برخوت څانگه

 په قزل قند کې استوگن دي کورنۍ ۱۰۰ بهرین
 

یدي په ولسوالۍ کې للمي نده. دا ډله د کیش ډله "د برخوت څانگه چې په حقیقت کې کوچیانۍ څانگه ده هماغه کوچۍ

 پر لور لوړو سطحو باندې کرهڼه کوي.  رېد دځمکه کري او همدا شان لیرې د پیر نخچیر او د هیبکو )ایبکو( 

د بهرین څانگه اوس ټول په قزل قند کې د سیند په کینې غاړې کې له آق کپروک کښته استوگنه ده او د آق کپروک د " 

 پورتني معلومات( :کې مدغم سوي دي. )وگورئولسوالۍ د استوگنو وگړو په منځ 

 کورنۍ کیږي." ۵۵۰" د نیمه کوچیاني، کوچي وزبیکانو ټولټال شمیر په دې توگه 

 کیشیدني - ۳

 دي د کلیو لیست او د وگړو د شمیر او نورو په هکله معلومات وړاندې کیږينشییالندې د ک

 د کورنیو شمیر څانگې کلي او قومونه

 کیشیندي باال

 دیوان، خارتري، -سره قیب 
۴۵۴۰ 

Sarakibs- Diwan, Khartari 

 جاُزک، عنابي بلوچي
۳۰ ،۴۵ ،۲۵ 

Jazuk, Unbai Bachulai 

 اچیملتي
۵۰ 

Achimalti. 

 ۳۲ ، دای کنډي هزاره گان بای بغه Dara Tarnuk دره ترنـُـک
Baibaghs 

 ۱۳۰ خیتای، سره قبچاقان ـین ئکیشیندي پا
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 - Kuchi, Bahrin and Barkhut 
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 Khitai, Sara Kibchaks 

 ۳۹۷ ټولټال

 دا خلک شیعه گان دي 
 

" کیشیندي د مستوفي عبدالصمد خان تر ادارې الندې ده، نوموړی د آق کپروک حاکم هم دی. نوموړی په مزاِر 

 شریف کې استوگن دی او په کیشیندي کې خپل مرستیال لري.

د کیشیندي تولید هم همدا  کیشیندي په خپله یوه ژوره دره ده." د صوف د درې د سیند د بهیر په کښتنۍ برخې کې 

ې سیمې په سویل او د د چې لري او تقریباً د صوف د درې په اندازې عامه حاصلخیزي لري. داسې ښکاري ځانگړتیا

 "شمال کې دې پر لوړو سحطو باندې ډیره للمي ځمکه وي.
 

 قره یا پیکام دره نبوی :۴

 کورنیو شمیرد  څانگې کلي او قومونه

 د بوینه قرې فرعي څانگه 

  - :قرهنبوی

 ۴۰ وزبیکان  قره قبچاق

 ۴۵ وزبیکان قدیم

 ۶۰ تاجیکان تاجیکان

 ۵۰ وزبیکان ایلتون

 ۱۷ وزبیکان اوغان

 ۱۶ وزبیکان توغانچي

 د پیکام درې ویش

 ۳۳ وزبیکان قلند

 ۴۰ ژ( او وزبیکان-ۀ افغانان )پښتانـ جنگلي

 بونده کال
 ژ(-ۀ افغانان )پښتانـ

۴۰ 
Budna Kala 

 ۶۳ وزبیکان پیکام دره

 ۲ تاجیکان چشمه شفان

 ۴۰۵ ټولټال

 ۵۰۰ پر دې شمیرې باندې چې د نیمه کوچیاني عربانو شمیر واچول سي

 ۹۰۶ لوی ټولټال
 

ـې د سیند په کیڼې غاړې کې دي. " په قوم فیروزکوهي، ئعربان په استوگنو سیمو کې خرگاه گانې لري، اکثریت 

میرمحـمد رضاء خان،" چې د سردار اسحق خان د "خلعتونو خزانه دار" دی د همدې عالقه دارۍ حاکم دی. 

 قره کې خپل مرستیال لري. په مزار شریف کې اوسیږي او په بویننوموړی 

ډیره  "په دره کې نسبتاً ښه کرهڼه سوې ده، په ځانگړې توگه د بوینقرې په شاو خوا کې چې کیدای سي ال نوره

 کرهڼه هم وسي."

 افغان سرتیرو لپاره د اړتیا وړ توکي په دوه وو ورځو کې له دې سیمې راټولیدای سي." ۵۰۰۰"د 

لوی دولتي گودام په بوینقرې کې د غالتو په ۀ د امیر د فرمان له مخې یو ز کال په ژمي کې۱۸۸۶ – ۱۸۸۵" د 

راټولولو پیل وکړ. ظاهراً دا په افغان تورکستان کې د سرتیرو د اړتیا وړ توکو د لرلو لپاره په پام کې نیول سوي ول 

چې که روسان په دې والیت کې رخنه او پرمختگ وکړي نو دولت باید خپلو سرتیرو ته اړین توکي چمتو ولري، 

شا تگ وکړي. د فرمان له ته غرنیو سیمو کې سویل  به صورت کې به هموارې دښتې متروکې او افغانان چې په دې

برتانوي  ۶۷۲۰۰وای چې له ۀ مزاري منو څخه لږ نـ ۱۲۰۰۰مخې په گودام کې د راټولو سویو غالتو اندازه باید له 

 "وو. ۀمونډو سره برابر دي. د غنمو او وربشو د اندازې څرنگوالی روښانه نـ

 " ویل سوي ول چې دا غالت به ټول له هژده نهر څخه راځي."

کورنۍ دي چې په دې  ۷۰۰۰استوگنو عربانو تر څنگ ټولټال وگړي په گډه  و"ویل سوي چې په دره کې د لږو ډیر

 شمیرل سوي دي.( ۵۰۰کورنۍ د کروندگرو هم گډې دي )پورته ټولټال یوازې  ۱۰۰۰شمیر کې 
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 په دې ولسوالۍ کې د استوگنو عربانو په هکله شرحه د "عربانو" تر سرلیک الندې راغلې ده."( )"

 

 بیانور 

 چار کنت مزار شریف :۵

 
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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