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 د ولسوالۍ هزاره گان د بلخ آب

د بلخ آب ولسوالي زښته ډیره غرنۍ ولسوالي او د روِد بنِد امیر یا د لرغونو مهالونو بلخآب د بهیر په نیمایي الرې کې، 

نگ له ولسوالۍ کښته واقع او ورته ورڅیرمه واقع ده؛ یک اولنگ له بامیانو له سختو الرو برخمن ځای دی. دا د یک اول

 سره نښتې ده او د کابل په والیت کې شمیرل کیږي. 

 د کورنیو شمیر موقعیت قوم او قومي څانگې

 ۳۸۵ ایسفي میدان، کاشان، پیغوله او ترپچ مینگـک

 ۱۷۰ شاخ دري شاخ در

 -د تگاو یک ولنگ په ولسوالۍ کې د 

د  ـفېئد رضاء بخش د طاسید د سیمې 

 هزاره گانو سیدان

 ۵۷۰ د بلخ آب سرپل، ترخوچ او نور

 ۱۲۵ ===         ==        == تکانه او بایه هزاره

 ۱۳۵۰ ټولټال

 

سته  هم سته او هم یو شمیر کوچي عربان هم ترخوچ کې چې د وگړو مرکزونه دي څو تاجیکان د )بلخآب( په سرپل او

 سوالي په ځانگړې توگې هزاره میشه ولسوالۍ ده. خو دا ول

سته چې له دې ولسوالۍ څخه دې ۀ دا سیمه دومره سخته سیمه ده چې د باروړونکو څارویو لپاره داسې عملي الره نـ

ز کال کې یوه هڅه وکړه ۱۸۷۰ـب محـمد علم په ئتیره سي. صوبه دار محـمد حسین وایي چې د افغان تورکستان والي نا

ورکول. نوموړي ۀ ـې نـئمنله او مالیات او عواید ۀ اتوریته نـۀ د دتر دې دمه دغو خلکو خ آبیان مطیع کړي، ځکه چې بل
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کنډکونو او  ۲مالیات راټول کړل او بیا د منظم پوځ د پلي ځواک د له کهمرد او سیغان، سنگچارک او نورو ځایونو څخه 

پر لور پرمخ تگ وکړ خو له ظواهرو ښکاري چې ولسوالۍ ته په ننوتلو ـې د بلخ آب د ولسوالۍ ئدولسو توپونو په ملتیا 

 ۴۳۳۰ټنگو ) ۱۳۰۰۰تړون موافقه وکړه چې دا خلک به د ۀ توانید. خو نوموړي د ولسوالۍ له خلکو سره پر یوۀ ونـ

 کابلۍ روپیو( نقدینه عواید په کال کې ورکوي او نورو تقاضاوو څخه خالص دي. 

افغان ۀ زکال کې یو ۱۸۸۶ه وخت راهیسې دا خلک هماغه ټاکلې اندازه مالیه ورکوي او په داسې ښکاري چې له هماغ

 ـې په الس کې وه. ئرسمي مقام دلته استوگنه لرله او د ولسوالۍ اداره 

ې ځای خلک د نورو هزاره گانو په شان آرام او سوله ناک خلک دي. دوی د وزبیکانو په شان جامې اغوندي او په د د

ې جوړې سوې وسلې گرځوی چې هماغه عادي وسلې دي. دې ولسوالۍ کې پریمانه پسونه سته او د ولسوالۍ د هیواد ک

چهار آسمان په لوړو کې موقعیت لري ځي. )د نورو ۀ د کوخلکو یوه برخه په دوبي کې ییالقونو ته چې ختیځ لور ته 

 بلخ آب( :معلوماتو لپاره وگورئ

 د تونج هزاره گان

ً د تونج د روِډ بن ِد امیر پرغاړه له بلخابه بالفاصله کښته یوه ډیره کوچنۍ سیمه ده. دا هم هماغسې غرنۍ ده او تقریبا

ـې دستم او بایه هزاره گان دي چې د بلخ آب د هزاره گانو ئکورنۍ  ۳۰۰کورنیو په منځ کې  ۹۰۰ده. د ۀ السرسۍ وړ نـ

سته یوازینی استثناء ۀ ند امیر پر غاړه نور هزاره گان نـخپلوان دي. دوی سترې رمې لري. له تونج څخه کښته د روډ ب

 کورنۍ دي.  ۱۰۰د کیشیندې کلی دی او د مزار شریف په چهار کنت کې په تندورک کې د هزاره گانو 

 

 د صوف د درې د ولسوالۍ دای میرداد او نور هزاره گان

 

په ځانگړې توگه د  دوی تونو میشت دي.د صوف د درې په ولسوالۍ کې دای میرداد هزاره گان له ډیرو پخوا وخ

دي چې د ۀ پورته دره ده او شمال خوا هغې سیمې کې خوار درې د صوف له لویې)سویل کې( ولیشان دره نیولې چې 

رې سر دی. ولیشان په خپله په تنگي حسني کې پیل کیږي او دندان شکن سره د اوب یللونکي یا آب پخشان د د دبازارک 

جال کړي دي. یو بله د تنگي سِر بُم له  چېدي، دا آب پخشان برنۍ او کوزنی دره سره بیلوي  ۀسیند ترغاړې خوار

ـې په نقشې کې یاده سوې صد مرده ده خو داسې ښکاري چې په عام ډول د ئـې لوی ولیشان دی؛ او دوهمه ئلومړنی 

ز کال ۱۸۸۶دی یاد کړی چې په ۀ ټونکو نـډیره پیژندل کیږي دا نوم اکثراً اوریدل کیږي خو هغو پلۀ بوکه ولنگ په نامـ

کې له دې ځایه تیر سوي دي او امکان لري دا نوم یوازې د چهاردهی د کلیو ډلې ته اطالق سوی وي چې بالفاصله له 

  او د نورو فرعي تنگیو په شان په کې پریمانه کرهڼه سوې ده. تنگي پورته موقعیت لري. دا دواړه درې حاصلخیزه دي

کورنۍ دي او دا په کافي اندازې له هغو معلوماتو  ۱۰۰۰ـمد حسین وایي چې دای میرداد په شمار کې صوبه دار مح

سره بشپړ او دقیق سمون خوري چې دفعه دار امیر خان چې په دغو نیږدو وختونو کې له دې سیمې تیر سوی او راټول 

داسې ښکاري  کورنۍ ښیي. ۱۰۲۶ده ټولټال  د دفعه دار امیر خان شمیره چې د کلي په کلي معلوماتو ټولگه کړی دي.

رې د کلیو د دفعه دار امیر خان شمیرې( د صوف د دچې دواړه یادې سوې شمیرې )یعنې د صوبه دار محمـد حسین او 

د وگړو د ورکړل سوي شمیر ډیرې لوړې شمیرې دي، خو بیا هم وروستنۍ شمیره د خړوبو ځمکو د استوگنو وگړو 

 رې دولسوالۍ د وگړو ټول ټال شمیر په کافي اندازې صحیح په نظر راځي. شمیره ده چې د صوف د د
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وو او ۀ ډیره گرانه ښکاري چې د قومي څانگو موقعیت دې تثبیت کړو ځکه صوبه داد محـمد حسین له سیمې سره بلد نـ

ۀ فکر کاوۀ ندې چې دمعلومات مبهم دي او دفعه دار امیر خان یوازې صد مرده یادوي او هغـه هم تر دې اغیزې الۀ د د

ۀ دا واقعیت لري چې د شیخ علي صد مرده قبیله دلته سته او دا هم ناشوني نـ ای میرداد بیله قبیله ده.د دصد مرده 

ښکاري چې کوم تړاو دې ۀ ښکاري چې دای میرداد صد مرده دې په اصل کې له هماغې څانگې وي؛ خو اوس داسې نـ

 - :ل په ځیر او دقت جوړ سوی دیسره ولري. د دای میردادو الندنی جدو

 

 ۸۶ - ۱۸۸۵رې دای میرداد هزاره گان د دد صوف 

 کتنه د کورنیو شمیر موقعیت فرعي قومي څانگه

 Tulu تولو
 (۲۵۰پورتنی ولیشان )

۳۵۰ 
 

  (۱۰۰قول )پورتنۍ دره هزاره( )

 (۱۹۰)یا چهاردهي  چاوارچي 
۲۵۰ 

 

  هپه باسیق دره کې زهره او سرخ دِ  چارچي

 د صد مرده کوچني کلي او دهاِن باسیق صد مرده

ویل سوي چې د تولکشان د  ۱۲۰

میر افضل بیگ د ټول  څانگې

دای میرداد لوی مشر دی 

نوموړی په سِر تور کې ژوند 

 Sar -i -Turکوي 

 جمبوغه
په لوی ولیشان کې آهنگران او نور، 

 تورۀ دهاِن تور او در

۱۲۰  

  ۱۶۰ سِر تور تولکشان

  ۵۰ وای بولک )هی بولک؟( او ُرم مبيبا

  کورنۍ ۱۰۵۰  ټولټال 

 

ژ( ته ورته والی لري. کیدای سي  –دای میردادیان ښایسته خلک دي او د هزاره گانو په پرتلې تر ډیره افغانانو )پښتنو 

هزاره  د دي اود تاجیک د وینې پیاوړی اختالط ولري. دوی د تاجیکانو یا وزبیکانو په شان جامې اغون ېچې دوی د

وی د فارسي ژبې لهجه تر هزاره گانو ډیره زیاته ښه ده. ویل سوي چې دای میردادیان په د داغوندي. ۀ گانو خولۍ نـ

سرتیري ورڅخه جوړ سوي دي. دوی د هزاره گانو په پرتلې په ډیر لږ ۀ زړورتیا او میړانې کې شهرت لري او ډیر ښـ

 نسبت سره ښه وسله لري. 

آسونه  ۱۰۰۰لري خو  پسونه ۳۰۰۰حمـد حسین خان د معلوماتو له مخې دای میرداد هزاره گان یوازې د صوبه دار م

  :وی عایداتي مالیه په الندني میزان څیړل سوې دهد دلري. نوموړی وایي چې 

 

 ټنگې ۵ د هرې کورنۍ پر سر

 ټنگې ۴ د هر آس پر سر

 برتانوي سیره زیړ غوړي ۸ن کابلۍ روپۍ همدا شا ۱۴ د هرو سلو پسونو د رمې پر سر

 د حاصل ۱/۴ د خړوبې ځمکې پر سر

 د حاصل ۱/۱۰ د للمې د ځمکې پر سر

 

 له ځمکې څخه عاید په جنس هم اخیستل کیږي.  ټنگو ترڅنگ ۲۰۰۰۰۰د مالیاتي عوایدو د ټولټال 
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 ً اولجه قدق او چینگر کې د  نژاد استوگن دی خو په دوه وو مرکزونو ېتورکي ژبد  د ولیشان شمال ته سیمه کې عمدتا

دي پیژندل سوي خو زموږ ۀ فوالدي هزاره گانو خورې ورې کوچنې د خرگاه گانو د استوگنې کمپونه سته. دا ځایونه نـ

په باور چې د صوف د لویې درې په لویدیځ کې او د آق کپروک تر منځ سیمې کې دي. اولجه قدق فوالدیان په شمیر کې 

غو فوالدي ټولنو د فرعي څانگو نوم په مالستان او د دکورنۍ دي. د یادونې وړ ده چې د  ۳۸۰کورنۍ او چینگر  ۱۴۰

 آجرستان کې د قوم د اساسي بدنې له څانگو څخه بشپړ توپیر لري.

په خپله د صوف په درې کې د ولسوالي په مرکزونو له قلعه سرکاري پورته او کښته دواړو کې د هزاره گانو د گډو 

ـې په دې وروستیو کې استوگن ئوی یو شمیر په درې کې دولتي ځمکې کري؛ نور د د میر وگړي سته.قومي څانگو یو ش

کورنیو پورې اټکل سي. پر دوی سربیره، دفعه دار امیر علی وایي  ۲۰۰وی ټولټال شمیر کیدای سي تر د دسوي دي. 

کورنۍ د چهاه اروت ۱۵۰ وید دچې 
1

ټولو لوی مشر، یوزباشي، دوست  وید دژ( په تنگي کې دي.  -)چاه هاروت؟  

 مـحـمد دی. 

و آب پر لور د استوگنو وگړو یوه نسبتاً د درې په ختیځ کې د شیشه ولنگ په کوچنیو تنگیو کې او د دبیاهم د صوف 

ای زنگي د ددایزنگي او گډو بهسودي څانگو څخه دي.  لهی وـې هزاره گان دي او دئکوچنۍ شمیره سته چې تقریباً ټول 

کورنۍ ویل سوی دی. دا هم باید په پام کې ولرو  ۴۰۰شمیر  وسوی دی او د گډو بهسودیان لکورنۍ شمیر ۳۰۰شمیر 

کورنۍ په بلغلي، چیل، او اَو خورِک باال کې دي؛ خو  ۲۰۰وی د ددي، ۀ چې بهسودیان د دو آب تر ولسوالۍ پورې پراتـ

 ورسره گډ سوي دي. عمالً سته چې دوی ۀ نـ سوي دي او شکل هلته دوی د دو آب د تاتارانو په منځ کې شمیر

ز کال راوروسته له هزاره جاتو څخه د صوف درې ته مهاجر سوي دي. د هزاره د ټولې سیمې ۱۸۶۵وی اکثریت له د د

د  کې د مهاجرو د راتگ عادي څپه، له بامیانو او ۸۶ – ۱۸۸۵د سیمې له ظرفیت څخه ډیر دی، په  د وگړو شمیر

ورڅیرمو ولسوالیو څخه د تاجیکانو او د هزاره گانو دډیرو کورنیو په راتگ سره لوړه سوه، دوی هندوکش شمال ته له 

ـې د پینځو یا شپږو پرله پسې کلونو په اوږدو کې له ئوی حاصالت د دخپلې مینې د ملخانو د آفاتو له کبله پریښودلې چې 

ً ثابت او د ډاډمن رې د ولسوالۍ پراخې للمې ځمکې چې ښې حاد دد صوف  منځه وړي ول. صلخیزه دي او د نسبتا

ې خلکو د راښکون یا جذب او تشویق المل د دباران په اوبو خړوبیږي او هم د واورې ورښت هغه عوامل دي چې 

وی اکثریت لږ و ډیر له اجازې پرته د دسول چې د استوگنو د نویو سمیو په لټه کې سول؛ خو دا هم ویل سوي چې 

ې په پایله کې وه چې دې ولسوالۍ ته د وگړو د پام وړ شمیره د سیل په ډول راواوښتله د ددي. ملکیتونه تر السه کړي 

په رمو پورې تړلی دی، او که  وید دوی ژوند و ژواک ټول د داو د ولسوالۍ د مهاجرو په کمپونو کې دیره سوي دي، 

 کري. ـې که الس ته ورسي هغه همئچانس ورسره یاري وکړي نو کومه لږ ټوټه ځمکه 

دا شمیر بدلیدونکې ده یا په نوسان کې ده، خو د غیر چې سته ۀ سي اټکل کیدای، او شک نـۀ وی شمیر په دقیق ډول نـد د

کورنیو په شاو خوا کې  ۲۰۰۰او یا  ۱۵۰۰مقیمو یا غیر استوگنو نیمه کوچیاني هزاره گانو د شمیر اټکل کیدای سي د 

  - :ۍ کې د هزاره گانو ټول ټال شمیر ښیيوي. الندنی جدول د صوف د درې په ولسوال

 

 

                                                           
1
 - Chaharut 
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 د کورنیو شمیر موقعیت قومي څانگې

 ۱۰۵۰ ولیشان دای میرداد

 ۵۲۰ رې په لویدیځ کېد دولجه قدق او چینگر د صوف  فوالدي
گډې رې د هزاره گانو د دد یوسف 

 قومي څانگې
 ۳۵۰ د یوسف دره او د چهارتوت تنگی

 ۴۰۰ رې ختیځد دیشه ولنگ او د صوف ش د بهسودیانو گډې قومي څانگې

 ۳۰۰ رې سیمېد دد صوفي  د دای زنگي گډې قومي څانگې

 ۱۷۸۰ د هزاره گانو د بیالبیلو قومي څانگو نیمه کوچیاني هزاره گان تقریباً 

 ۴۴۰۰ ټولټال

 

دي چې هزاره رې هغه سیمې د دصوبه دار محمـد حسین د یو شمیر ځایونو لیست ورکوي او ادعا کوي چې دا د صوف 

گان ورته په دې وروستیو کلونو کې راغلي دي. خو د ځایونو نومونه او د وگړو شمیر له حده وتلي مبهم دي خو په یادو 

سویو سمیو کې د وگړو په هکله د صوبه دار محـمد حسین ټول ټال شمیر چې دای میرداد هم په کې گډون لري تر 

رې د للمې ځمکو د حاصلخیزي یادونه کوي او وایي چې د دف کورنیو پورې رسیږي. دی وایي چې د صو ۴۳۷۰

سي کیدای. له ټولو هزاره گانو ۀ خټکي او کدوان او نور په کې کرل کیدای سي خو دا د افغانستان په هیڅ برخې کې نـ

ۀ مالیه نـڅخه مالیاتي عواید هماغه دي چې پر دای میرداد باندې ایښودل سوي دي او نااستوگن یا غیر متمکن خلک هیڅ 

ـې هزاره جامې اغوندي او ئپه دا ډیرو نیږدو وختونو کې راغلي خلک چې له دای میرداد پرته ویالی سو ټول  ورکوي.

هزاره لهجه لري. هغوی چې د پام وړ لویې رمې لري ییالقونو ته ځي. دره دادل او د روډ بنِد امیر پر غاړه د پِل باراک 

لري. له ۀ هزاره گانو لپاره د تگ راتگ غوره ځایونه دي. خو خلک ډیر پسونه نـد دې ولسوالۍ شمالي برخې د  غرونه

 وی آسونه په غیر معمول ډول له شماره وتلي دي او ویل سوي چې دوی ټولې خپلې قلبې په آسونو کوي. د دبلې خوا 

یو ۀ ان په یو ډول نـهزاره گ کې کورنۍ اټکل سوی دی او په دې ۶۶۵۰د صوف د درې د ولسوالۍ د وگړو ټولټا شمیر 

 دي.ۀ ې شمیرې له درې پر څلورمې لیرې نـد دډول 

 

 د مزار شریف د چار کنت او نورو ځایونو هزاره گان

 

رې ولسوالي له د دچارکنت د صوف  چارکنت د مزارشریف د سویل په بالفاصله غرونو کې یوه کوچنۍ ولسوالي ده.

ـې د هزاره ئکورنۍ  ۴۰۰کورنۍ دی چې  ۱۴۳۰گړو ټولټال شمیر ې ولسوالي د ود دافغان تورکستان څخه جال کوي. 

ـې د وزبیکانو دي. دوی په خپلو جالجال کلیو کې ژوند کي پرته له هغې له یو بل ئ ۴۳۰ـې د تاجیکانو او ئ ۶۰۰گانو ، 

 سر گډ سوي او په گډو کلیو کې ژوند کوي. 

وای کړې چې د ۀ کورنیو یادونه نـ ۸۰۰د حسین د هزاره د وه که صوبه دار محـمۀ د هزاره گانو یادونه د ارزښت وړ نـ

بله بڼه ده چې ۀ ده یوازې د المار د نامـۀ مزارشریف په ولسوالۍ او د تورکستان په المره کې استوگن دي؛ المره بل څه نـ

نژاد تیت سوې شمیره ې د دسته، او د افغانستان په نیمایي شمال کې ۀ د میمنې یوه عالقه داري ده؛ خو هلته هیڅ هزاره نـ

 ده چې د عام ولس په منځ کې سره ورک دي. ۀ کورنیو پورته نـ ۱۱۰۰د چهارکنت په گډون له 

خو دوه کوچني ځایونه دي چې هزاره گان په کې میشت دي دا د سنگچارک سویل او د سرپل ولسوالۍ دي چې د یادونې 

 وړ دي. 
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 هزاره گان د سنگچارک او د سرپل په ولسوالیو کې

 

ـې ده مرده بهسودیان دي چې د تگاو خواجه ئد سنگچارک د ولسوالۍ د سویل ختیځ په منتهی الیه کې هزاره گان اکثریت 

ـې نیولی دی، دا تنگی د دې ولسوالۍ د سویلي کرښې د لوړو غرونو ئیوه دره یا یو تنگی ۀ په سر کې د ده مرده په نامـ

ـې ځانونه دای زنگیان بولي، په دې ولسوالۍ ئکلی دی چې استوگن وگړي ـې د اَو خور ئپه لمنه کې واقع دی. لږ کښته 

 ده. ۀ کورنۍ سته خو دا شمیر دومره د اهمیت وړ نـ ۴۳۰کې 

د سرپل د ولسوالۍ هزاره گان تر یوې اندازې ځکه د اهمیت وړ دي چې دوی د کچان عالقه داري تقریباً منحصراً نیولې 

وی شمیره د ده مرده په پرتلې ډیر د دقلعې د تنگي په سر کې موقعیت لري.  هَسوزمده، کچان یو منځغری دی چې د 

کورنۍ دی چې اکثریت  ۷۰۰وی شمیر د ددی، ده مرده دوی سره په گاونډ کې دي او زموږ د معلوماتو له مخې دلته 

 )ینگور دای زنگیان؟(، سه پای )دای زنگیان؟( او فوالدي شیعه گان دي.  ـېئ

 

 لنډیز

 ورنیو شمیرد ک سیمې

 ۱۶۵۰ د بلخ آب او تونج هزاره گان

 ۴۴۰۰ نور هزاره گان رې د ولسوالۍد دمیرداد د صوف د ولیشان دای 
 ۱۰۳۰ د سرپل په کچان کې ده مرده هزاره گان او په سنگچارک

په افغان تورکستان نور خواره واره هزاره  شریف چارکنت اود مزار 

 گان
۱۱۰۰ 

 ۸۱۸۰ ټولټال
  

 )الف( ۶۶ – ۵۹، ۳۵ – ۱۸ :شپږم ټوک :کج کمر :وگورئ :مههزار چش

 دا د روی )خلم( د سیند پر غاړه، د روی )یا د حباش( د شمال په نیږدې یو  :)ن( ۶۷ – ۵۲، ۳۵ – ۴۷ :هزار مني

 مایلۍ کې یو کلی دی. 

ال ختیځ لور کې د دا یو مخ خالصی تنگی دی چې د چاولي خان له غرونو شم :)ن( ۶۷ – ۴۹، ۳۵ – ۴۳ :هزار ُسم

یادیږي او یوه الره چې ویل سوي ښه الره ۀ ې تنگي پورتنۍ برخه د )چیل( په نامـد دتاشقرغان پر درې ورکوزیږي. 

 د تاشقرغان په سیند کې تشیږي. )اې. بي. سي.( ده، له دې ځایه روی ته تللې ده. سیند د روی له کال پورته

مایلۍ کې د سمڅو یوه ډله ده چې د دالخاکي  ۱۲د شمال لویدیځ په نیږدې دا د ایبکو  :۵۲ – ۶۷، ۳۶ – ۲۲ :هزار سم

ز کال د سپتمبر په میاشت کې تللی ۱۸۸۶مزار شریف د الرې په اوږدو کې راځي. میتلند چې پر دې الرې باندې د  –

له یوې  رهمایله لیرې دا ال ۲۳ ۱/۴" له پیرنخچیر څځخه  :سمڅې" په دې ډول شرحه کوی ۱۰۰۰دی هزار سم یا " 

ې درې اړخونه د مچیو د ځالې په شان سمڅې لري چې ظاهراً د دپراخې منځ تشې یا کم عمقه درې څخه تیریږي. 

ـې د ئبودایي منشاء لري.دا سمڅې په څو طبقاتو کې دي او ختل ورته آسانه دي، یوازې په دې استثناء چې یو شمیر 

 اکثریت نرمې او ژر نړیدونکي دي. سوي دي، دا سمڅې ېرالویدلو ډبرو په ښوویدلو بند
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خوږو اوبو د چینجیو  په سمڅو کې د عجیبو غریبو شیانو یو قشر جوړ سوی دی چې په بشپړ ډول د لویو سمندري یا د

ده خو د ۀ لویه نـ هم ـېئدا سمڅې یوه پورې دي. ۀ شکل لري او دا په خپله د سمڅو په شان عجیب او په زړ هتیوب ډول

ې سمڅو )لږ تر لږه باندنۍ سمڅې( دننه د دپورې ټکي د سړي مخې ته ږدي. ۀ له اړخه د لیوالتیا په زړ لرغون پیژندنې

ـې په عام ډول د شوکاڼي یا ئحالت کې دي. بامونه ۀ پالستر سوي دي او کښتنۍ طبقې کې د سمڅو اکثر پالسترونه په ښـ

یو  نقش و نگار د عربي سبک پهپر مخ د پالستر قشر باندې رنگ سوي دي. موږ ۀ د سلیټ د ډبرې په رنگونو یا سر

نښې او د برجسته کاریو قالبونه وموندل. دا ځای تر لیرې لیرې ځایونو پورې شهرت لري او هغه خلک چې دې شمیر 

یو کلی د ۀ د هزار سم په نامـسره ډیر آشنا دي." ۀ سیمې ته نیږدې ژوند کوي د دالخاکي په پرتلې د هزار سم له نامـ

)ن( کې موقعیت  ۶۷ – ۴۹، ۳۵ – ۴۳مایلۍ کې په  ۵) خلم ( د سیند پر غاړه د روی )حباش( د سویل په نیږدې المار

  .لري

نهرونو ویشل کیږي او هغه  ۱۸د تورکستان دښتې ته په ننوتلو سره د بنِد امیر سیند ډیر ژر په  :هژده نهر

 پیژندل کیږي.ۀ نامـ ـې په گډه د "هژده نهر" پهئسیمې چې دغه نهرونه خړوبوي ټول 

دا د ټولې دښتې تر ټولو نورو برخو فوق العاده عالي برخه ده چې د سترې لوړې سطحې له شمال څخه تر اکسوس 

ښتې متوسط لوړوالی له د دپورې غځیدلې ده او د کندز د سیند سیمې د اندخوی د لویدیځ تر چول پورې سیمې جوړوي. 

فیټه لوړ دی. د اکسوس د  ۱۴۹۰فیټه او تاشقرغان  ۱۲۳۷، مزار شریف فیټه ۱۰۸۸فیټو لږ لوړ دی. آقچه  ۱۰۰۰

 فټه لوړوالی لري.  ۹۰۹فیټه او په خمیآب کې  ۱۲۰۰ولسوالۍ لوړوالی توپیر لري چې په خشت تپه کې 

غو نهرونو په سرونو کې د د د کیدای سي دا نهرونه لرغوني وي خو تر اوسه سم کار کوي. دا باید زیاته کړو چې

ۀ په نهرونو کې ډیرې او کله بیا په نورو کې په کافي اندازې نـۀ ې المل سوی چې کله اوبـد دو یا دروازو نستوالی دریڅ

د ۀ نفوذ کوي او تر دې حده لوړې سي چې اوبـۀ کله چې سیند سیالبي وي نهرونو ته ډیرې اوبـ وي. په پسرلي کې

په اوږدو کې سیل وهنه جوړوي، دا سیل وهنې ان تر دې وي نهرونو له ژیو پورته کیږي او له ژیو اوړي او د الرې 

ـې یو ځای کوي. دا حالت یوازې د آقچې په گاونډ سیمې کې رامنځته کیږي ئچې د کښت ځمکې تخریب او له دښتې سره 

ې په ډیري سیمه ییز روایات وایي چې د بلخ شاو خوا دښتـمي باتالقونه دي چې دروي یا نیزارونه هم لري. ئاو هلته دا

لرغونو مهالونو کې پراخو سیالب وهلو ته مستعدې وې. پیکاک فکر کوي چې دغه روایات د بند امیر د سیند د کله ناکله 

کې یو مهال په ډیرې ۀ لري، ویل سوي چې د بند امیر د سیند بستر د پیکام د درې په خولـ تړاوو سره لسیالب پاڅیدو

حده ۀ وسمهال د سیند بستر کال پر کال ټیټیږي او خپل بستر یا ځان تر هغـلوړې سطحې کې وو. ټولو ته څرگنده ده چې ا

 خوري چې د نهرونو په اوبو د دښتې خړوبول کال پر کال سختیږي. 

ـې له دښتې څخه د وگړو د تدریجي ئپه حقیقت کې دا د نورو ډیرو دالیلو په منځ کې یو له دلیلونو څخه دی چې په پایله 

د درندو  وگړو کیدلو اوښتې ده. خو هغه مهال چې د سیند بستر ډیر لوړ وو نو هغه وخت باید تللو او د دښتې په بې

غو ویالو د تگ لوري د د دښتې له منځه د دوراوښتي وي. ۀ سیالبونو پرمهال بې شمیرو نهرونو او دښتې ته ډیرې اوبـ

ـې ټیټې ئژ( نیولي دي؛ کښته  -انانو )پښتنوپه اوږدو کې کلي دي؛ هغه کلي چې لوړ د نهر سرونو ته نیږدې دي پټهبهیر 

دا تورکمنان دې  ؛د ارسري تورکمنان ديۀ غاړې وزبیکانو یا عربانو نیولي دي او ال وړاندې په دښتې کې لیرې پراتـ
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 8تر 8 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

، د توتو یو شمیر ډیرۍ ونې د میوو او توتو ونې دي ؛قاعدتاً هر کلی ډیرې ونې لري ځایونو ته ډیر وروسته راغلي دي.

د ډیر عمر دي خو ونې په کلیو او کلیو ته ورڅیرمو سیمو پورې محدودې دي او د یو شمیر زړو او ورانو  ونې

 ویجاوړو غونډیو له شتون پرته نوره د دښتې سطحه الینقطع همواره ده. 

چې په  ې پوهیدل آسانه کیږيد د" دې ته په کتلو سره  :ې والیت ډیره گڼ وگړې سیمه ده، میتلند وایيد دهژده نهر 

لرغونو مهالونو کې دا ولسوالي په ټوله نړۍ کې یوه زښته ډیره گڼ استوگنې او متمدنه سیمه وه. خو په اوس ورځو کې 

سته او داسې ۀ نـ دي. د خوراکي غالتو د سترې تقاضا لپاره مارکیټۀ ډیر نـې ولسوالۍ د کرهڼې محصوالت د د

زما په باور هژده نهر کوالی سو په داسې سیمې  ه گټه ویني.خپل کې جي په روزنېنیچښکاري چې خلک د وریښمو د 

او زه گومان  –ځله لوی شمیر دی  ۷اوسنیو وگړو د شمیر  د بدل کړو چې د نیم میلیون وگړو د ژوند لپاره ځای سي چې

لټول سي د کرنیزو محصوالتو لپاره ثابت مارکیت و هدوه ځله لوړ سي کهغه مهال کوم چې د غنمو او وربشو تولید به 

 یا جوړ سي." 

 

 بیانور 

 - :اشتونو له مخې اخیستل سوي ديد دز کال د یا۱۸۸۶الندني معلومات د جگړن میتلند د 

 

 هژده نهر

 

 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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