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 مرکزي برخې -او د افغانستان شمال 

 

 برخه  شپېتمهه ودیوسلو 
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1979 
 

 ه نهرهژد

 اتلس نهرونه

ـې" د روِډ بنِد امیر )بلخآب( په اوبو "ډک کیږي" چې د مزار شریف، بلخ او آقچې ئیا "هغه سیمه چې اتلس نهرونه 

نهر د اړوندو کلیو او د وگړو د شمیر د اټکل لیست ۀ ولسوالۍ په ځان کې رانغاړي. الندې د دغو نهرونو، د هر یو

  -وړاندې کیږي: 

 

 شاهي نهر – ۱

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۳۰۰ وزبیکان د دهدادي د ښارگوټي لویدیځ

 .دلته کانال په نهِر قـُـدَر یا تخِت پُـل او لوی نهِر شاه یا نهِر شریف ویشل سوی دی 

 ۲۰۰ وزبیکان شیر آباد

 ۵۰ هزاره گان )کوهستانیان( علي چوپان، یا، یُـر َمرز

 ۵۵۰ ټولټال

 ـېئیرمه سیمې مزارشریف اوورڅ

 ۲۰۰ ایشان وزبیکان گذِر باال

 ۱۵۰ وزبیکان خواجگان لگ لگ خانه

 ۵۰ ژ( –)پښتانه پټهانان  قرباني
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 ۵۰ وزبیکان

 ۱۳۰ وزبیکان پاده خانه

 سیاه ِگرد
 ۱۰۰ ژ( –)پښتانه پټهانان 

 ۶۰ وزبیکان

 ۱۴۰ وزبیکان چار خوال

 ۱۲۰ وزبیکان توپۀ تـ

 ۱۰۰ وزبیکان یخدان

 ۱۲۰ وزبیکان شهر یا چوغ دارۀ روازد

 ۲۰۰ وزبیکان پل ماره

 ۱۴۰ وزبیکان چرمگري

 ۱۲۰ ژ( –)پښتانه پټهانان  ?Istaishi گورکر یا )ایستایشي؟(

 ۱۸۰۵ ټولټال

 د ښار ختیځ خوا ته

 ۲۰۰ عربان )نیمه کوچیان( کوچي مالمول یا پنجشیر

 د گوِر مار او د غرونو تر منځ کرهڼه؟ 

 ۷۰ ژ( -ۀ وزبیکان او افغانان )پښتانـ قل محـمدکالی 

 ۱۲۰ ژ( -ۀ افغانان )پښتانـ گوِر مار

 ۳۹۰ ټولټال

 

بلکه ال غریب دی، دلته سوداگري عمدتاً ۀ " د مزارشریف بازار کوچنی دی او د تاشقرغان د بازار په پرتلې بډای نـ

او نور چې د پلورولو لپاره راوړل کیږي ویل کیږي  سیمه ییزه ده. د اونې دوې ورځې د بازار ورځي لري. هغه غالت

ـې له مزار څخه ده. دا غالت ټول یا ئدو چنده د هغې اندازې ده چې د تاشقرغان مارکیټونو ته وړل کیږي او یوه برخه 

ً ټولو ته نیږدې په هژده نهر کې کرل کیږي. د اکسوس په شمال کې له کـُـنگرد او د سرخاب له ولسوالۍ څخ ه تقریبا

آسونه راوړل کیږي. هغه د اړتیا وړ توکي چې له مزار شریف څخه تر السه کیږي ویل کیږي چې د تاشقرغان د 

افغان سرتیرو ته په آسانۍ سره د یوې میاشتې لپاره خوراک توکي برابروالی سي.  ۲۴۰۰۰چې  –شمیرې دوه چنده ده 

هژده نهر او تر آقچې پورې سیمو څخه راټول سي. یوه خو دا په دې داللت کوي چې د اړتیا وړ دا توکي باید له ټول 

سرخ گل میله»ستره میله چې د 
1

یادیږي په مزار شریف کې د نوروز له پیل سره سم )یوویشتمه د مارچ( پیل ۀ په نامـ« 

کیږي او دا تر دوه وو میاشتو پورې یا تر )روژې؟( پورې دوام کوي. ویل سوي چې بې شمیره خلک د اکسوس له 

همدا شان له ټول افغان تورکستانه، له کابله او هراته او له هزاره جاتو څخه د میلې لپاره راځي چې په دوی  شماله

سوداگر، پیرودونکي او پلورونکي ډیر دي. ښار کې د پوځ لپاره د خوراکي توکو زیرمتونونه )چې مندي
2

؟( نومیږي 

کال د لگښت لپاره بس وي تل ۀ ( لپاره چې د دوی د یو)افغان سرتیرو ۷۰۰۰سته دي. ویل کیږي چې دا زیرمتونونه د 

 خوراکي توکي ساتي. )د مزار شریف په هکله ال نور معلومات د مزار شریف تر سرلیک یا عنوان الندې راغلي دي.(

 

 

 

 

                                                           
1
 - Surkh Gul Mela 

2
 - mandi 
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 Nahr-i-Kudar, or Nahr -i- Takhta Pul د قـُــَدر یا تخته پل نهر – ۲

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۵۰ ژ( -ۀ وردک افغانان )پښتانـ رخانهلنگ

 ۷۰ وزبیکان باغاِت تخِت پل

 ۱۲۰ پټهانان او فارسي وانان شیر آباد

 ۵۰ هزاره گان Kala Ghajria کال غجریه 

 ۱۰۰ د غلزیو گډې قبیلې چهل گزي

 ۳۹۰ ټولټال
 

وه قشله ده چې شیر پور ته ورته ده. دی؛ اوس تخته پل په ستره احاطه کې راتاو یۀ " تخته پل نور کوچنی ښار گوټی نـ

ۀ کنډکونو، د سپار ۱۰دا ځای امیر محـمد افضل خان د عبدالرحمن خان پالر جوړ کړی دی. دې کې د افغان سرتیرو د 

 ـې په کیږدیو کې دي."ئبطریو لپاره د اوسیدو ځای سته، د افغان سرتیرو نیمایي  ۵غنډونو او  ۵ځواک 

 د ُمشتاق نهر  – ۳

 د کورنیو شمیر وگن وگړياست کلي

 ۴۰ وزبیکان حصارک

 ۶۰ الیاس خیل غلزي ِده رازي

 ۲۰ د پټهانانو گډې قومې څانگې ِده قاضي

 ۱۵ ناصر پټهانان سرای سلطان

 ۸۰ پټهانان او وزبیکان –گډ  رباط

 ۲۰ پټهانان او وزبیکان –گډ  جوی شیغالن

 ۶۰ پټهانان او وزبیکان –گډ  جوی بابه قو

 ۲۰ پټهانان او وزبیکان –گډ  انجوی شیر

 ۲۰ پټهانان او وزبیکان –گډ  کوهستاني

 ۱۵ پټهانان او وزبیکان –گډ  جوی دو ته غان

 ۱۵ پټهانان او وزبیکان –گډ  چهل ستون

 ۳۵  ناصر پټهانان خواجه غولک

 ۱۰۰ مهند افغانان ِده بي بي

 ۴۵ عربان بهاء الدین

 ۱۰ پټهانان –گډ  ارغون

 ۱۲۰ ابراهیم خیل غلزي کم پیرک

 ۱۳۰ وزبیکان سمرقندیان

 ۱۰ وزبیکان شاه بارک

 ۴۰ تگابیان )کابلي فارسي وانان( باغِ اوَرق

 ۸۷۵ ټولټال

  ښیي ۸۵۵جمع یوازې  
 

 د سیاه گرد نهر – ۴

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي
 ۴۰ وزبیکان Khasapas خاصه یاز یا خاصه پس

 ۶۰ وزبیکان توخته

 ۵۰ وزبیکان رمکانز

 ۵۰ وزبیکان ماشي

 ۵۵ وزبیکان نگاري

 ۲۵۵ ټولټال
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 د بلخ نهر – ۵

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۱۵۰ وزبیکان کشکک

 ۷۰ وزبیکان Ufamalik اوفا ملک

 ۴۰ وزبیکان Asia Kunak آسیا کــُـنک

 ۵۰ پټهانان -گډ  پالس پوش

 ۸۰ کانکابلي فارسیوانان او نور تاجی تگابي

 ۲۰۰ کوهستانیان )تاجیکان( –گډ  کوهستاني )د بلخ ښارگوټی(

 ۳۰ غلزي یاَوت

 ۶۲۰ ټولټال
 

" اوس یوووازې پووه احوواطوي دیوووال کووې دننووه یووو کوووچنی ښووارگوټی او یووو بووازار دی چووې د بلووخ ښووار جوووړوي. دلتووه کوووم 

 سته.ۀ گارنیزیون نـ

دیووال پوه ۀ ـوې ښوایي د زاړئسیمې د میوو بڼونه دي چوې یوو شومیر "په راتلونکي نهر کې ډیري ځایونه د بلخ د ورڅیرمې 

 احاطه کې دي."

 د اصفهان نهر – ۶

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۱۰۰ عبدالرحیم زي غلزي ژ( –چهار گمبت )چهار گنبد 

 ۲۰ دراني افغانان چهار باغ گلشن

 کدو خانه
 ۳۰ تاجیکان

 ۲۰ وزبیکان

 ۱۰۰ نوزبیکا Chakish چا کیش

 ۴۰ وزبیکان بارمزید باال

 ۲۵ وزبیکان ـینئبار مزید پا

 ۳۰ وزبیکان اصفهان

 ۶۰ وزبیکان سه قشالق )درې کلي(

 ۴۲۵ ټولټال

 

 نهِر عبدهللا )چهارسنگ ته نیږدې له نهِر اصفهان څخه ویشل کیږي( – ۷

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 چهار سنگ
 ۱۲۰ وزبیکان

 ۵۰ ناصر پټهانان

 ۵۰ محـمدزي غلزي قلعه چه 

 ۴۰ وزبیکان دیوالي

 ۶۰ وزبیکان میدان

 ۴۰ وزبیکان قره غوله

 ۳۵ وزبیکان شنگل آباد

 ۱۰۰ دولت زي افغانان اوزم شاخ

 ۴۹۵ ټولټال
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 د دولت آباد نهر – ۸

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 بابا یوسف
 ۲۰ پټهانان

 ۲۰ وزبیکان

 ۳۰ افغانانمهمند  کټه خیل

 ۲۰۰ دولت زي غلزي اوزم شاخ )دوهم(

 ۵۰ مهمند افغانان آسیا دنگک

 ۳۰ عربان خوشال آباد

 ۴۰ وزبیکان پای مشد

 ۳۰ وزبیکان هاشم آباد

 ۵۰ وزبیکان رباِط قاسم

 ۳۰ وزبیکان باغِ شور

 ۴۵ عربان یخدان

 ۴۵ وزبیکان نوۀ دِ 

 ۴۰ وزبیکان چهار باغ

 ۳۰ وزبیکان جوی عرب

 ۴۰۰ وزبیکان دولت آباد

 ۱۰۹۰ ټولټال

 

 د باخشور نهر )د ِ دولت آباد د نهر یوه څانگه ده( - ۹

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۵۰۰ وزبیکان تلیاق

 ۵۰۰ وزبیکان قرشیاق

 ۱۰۰ ټولټال

 

 د شرشرک نهر – ۱۰

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 یول مل

راغلوووي  ز کوووال کوووې دلتوووه۱۸۷۰پوووه غلوووزي )

 .(دي

 کوي(ۀ )تر اوسه په تورکي خبرې نـ

۱۲۰ 

 ۲۰ وزبیکان Mushkhor ُمـش خور

 ۱۰۰ وزبیکان  قزل قلعه

 ۵۰ عربان شیخ تاش تیمور

 ۳۰ عربان جوی ایاز

 ۱۲۰ غلزیان غلزیۀ قلعـ

 ۲۵ وزبیکان خسپک

 ۱۰۰ وزبیکان آدینه مسجد

 ۵۰ غلزي یول بولدي

 ۵۰ غلزي ِده دراز

 ۵۰ بانعر آشا خان

 ۱۰۰ ارسري تورکمنان جوی کازان

 ۱۰۰ ارسري تورکمنان جوی تغان

 ۱۰۰ ارسري تورکمنان جوی چای

 ۱۰۱۵ ټولټال
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 د چهار بولک نهر – ۱۱

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۸۰ غلزي علي آباد

 ۴۰ غلزي چهار بولک

 ۴۰ تاجیکان بولک

 ۵۰ وزبیکان آق تپه

 ۳۰ وزبیکان دل ورجیِن باال

 ۲۰ وزبیکان ـینئدل ورجیِن پا

 ۴۵ وزبیکان چوچک

 ۵۰ ارسري تورکمنان فاروق

 ۵۰ ارسري تورکمنان کازان

 Kokabad کوک آباد
 ۴۰ تغان ارسري

 ۱۰ تاجیکان

 ۳۰ تاجیکان اورناگه

 ۵۰ قریش عربان احمد آباد

 ۳۰ تاجیکان رحمت آباد

 ۳۰ تاجیکان قــَـَرش تپه

 ۸۰ او عربان تاجیکان سال باران

 ۲۰ تاجیکان او عربان خواجه روشني

 ۴۰ ارسري تورکمنان هارون

 ۱۰۰ قریش عربان نوۀ دِ 

 جوی قریش
 خورش ارسري تورکمنان

۱۰۰ 
Khoresh Arsari Turkomans 

 ۸۰ تغان )دالي( ارسري جوی دالي

 ۳۰ هزاره گان جوی هزاره

 ۶۰ تغان ارسري جوی تغان

 ۲۰۰ يارنجي ارسر جوی ارنجي

 ۴۰ غلزیان ـین کپروکئپا

 ۱۳۴۵ ټولټال

 

 د فیض آباد نهر – ۱۲

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۲۲۰ وزبیکان ُمردیان

 ۳۰ وزبیکان کهنه نیملیک )اوس نوی نیملیک دی(

 ۱۰۰ وزبیکان کشکک

 ۲۰ وزبیکان ده درخت

 ۶۰ وزبیکان قبچاق

 ۲۵۰ ژ( -ۀ لوگري افغانان )پښتانـ تیمورک

 ۱۰۰ ژ( -ۀ لوگري افغانان )پښتانـ لبک

 ۳۰ وزبیکان گرجک

 ۶۰ وزبیکان شیشک شانه

 ۳۰ وزبیکان علي آباد )بل دی(

 ۲۰ وزبیکان نور آباد

 ۲۰۰ وزبیکان قوقلداش
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 ۱۵ وزبیکان شیخ آباد

 ۴۰ وزبیکان سن سیس

 ۲۵ وزبیکان ین بوروق

 ۲۵ وزبیکان چهارباغ

 ۴۰ وزبیکان نصرت آباد

 ۱۰۰ وزبیکان چقیش

 ۳۰ وزبیکان ان پیکال

 ۱۰۰ عربان حیدر آباد

 ۵۰ عربان فضل آباد

 ۱۵۴۵ ټولټال
 

" نهِر فیض آباد د بلخ د اوبو د سیستم وروستنی نهر دی چې په لویدیځ منتهی الیه کې واقع دی. د سیند اصلي کانال آقچې 

ه نهرونه د سیند په سویل کې دي چې د دې سیمې او غرونو یادیږي. الندني دوۀ ته ځي او هلته د نهِر سید آباد په نامـ

ترمنځ پرته سیمه خړوبوي او ان لویدیځ ته تر امام صاحب پورې سیمه خړوبوي. )نهِر چمتال د امام صاحب لویدیځ ته 

 ورکوي.(ۀ لږ لیرې دښته خړوبوي خو د زیارت ځمکې مالیه نـ

 د چمتال نهر – ۱۳

 رد کورنیو شمی استوگن وگړي کلي

 ۶۰ وزبیکان میر قاسم

 ۱۲۰ وربیکان رباط

 Adum Ghilzais ۱۴۰ آدُم غلزي  قره قاضي )یا چیمت(

 ۱۰ خواجگان امام صاحب

 ۳۳۰ ټولټال

 

 د ینگ قلعه نهر – ۱۴

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ینگ قلعه
 ۱۴۰ غلزي

 ۶۰ وزبیکان

  ۲۰۰ 
 

  -ي: " الندني درې نهرونه د آقچې د ولسوالۍ د

 د فتح آباد نهر – ۱۵

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۱۲۵ وزبیکان فتح آباد

 ۱۲۵ وزبیکان )بل( ُمردیان

 ۶۰ ارسري تورکمنان فاروق

 چیلیک کاه

 ۷۰ ارسري )توخي(

 ۴۰ ارسري )گنج(

 ۵۰ ارسري )یز مراد(

 ۸۰ ارسري )یز قلي(

 ۵۵۰ ټولټال
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 د او یا د خان آباد نهرد مگزوم، یا شیخ آبا – ۱۶

یادوي. ۀ یا بل نامـۀ "د مگزوم نوم د مالیاتي عوایدو د ریکارډ له مخې رسمي نوم دی. دوه نور نومونه خلک په یو

ۀ په نامـۀ )داسې ښکاري چې دا یو زوړ کانال وو چې د اسحق خان په امر له سره وکیندل سو او له دې کبله د هغـ

 یادیږي.(

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۷۵ وزبیکان خان آباد

 ۲۵ وزبیکان علیق رباط

 ۴۰ وزبیکان علیلي

 ۷۵ وزبیکان قیلیچ آباد

 ۱۰۰ وزبیکان بش که په

 ۴۵ وزبیکان ینگ عریق

 ۲۵ عربان ینگ قلعه

 ۲۰ عربان سلطان عریق

 ۸۵ عربان المالیق

 ۴۰ چای ارسري تورکمن چای

 ۲۰ میرگن چاه میرگن چاه

 ۴۰ ازانق قازان

په انگلیسي متن کې یې قرق ایاق قزل ایاق ) قزل ایاق

 لیکلي چې تایپي تیروتنه ده(

۶۰ 

 ۱۵  کوینلي کوینلي

 ۴۰ چهار شــَـنگي چهار شــَـنگي

 ۴۰ قورشنگي قورشنگي

 ۲۵۰ تغان تغان

 ۵۰ وزبیکان خانک
قومک؟ یا کمک 

 منصور
Komak Mansur ۵۰ وزبیکان 

 ۱۰۹۵ ټولټال
 

 سید آباد نهر د – ۱۷

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي کلي

 ۴۵ وزبیکان عباس

 ۵۰ عربان جیزه

 ۷۰ عربان حیدر آباد

 ۸۵ وزبیکان شیرک

 ۱۱۰ وزبیکان آقچه نما

 ۲۵۰ گډ د آقچې ښارگوټی

 اسالم اسالم

 ارسري تورکمنان

۸۰ 

 ۹۰ منگه جیک منگه جیک

 ۱۱۰ هارون هارون

 ۶۰ چهارشنگي )بل( چهارشنگي

 ۹۵۰ ټولټال
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جوړوي. دا هغه نهر دی چې له آقچې څخه تر بلخ پورې سړک « هژده نهر»"یوبل څلورم اساسي نهر هم سته چې 

ورڅخه تیریږي دا نهر وروسته له دې چې له آقچې ووځي په بیالبیلو نومونو یادیږي. ما ته څلور نومونه په دې ډول 

 راکړل سول:

 نهِر مردم خور نهِر سیل بُر

 نهِر جنگل هر هندوکشن
 

چې د پسرلي له بارانونو پریمانه دي له ځان سره ۀ سته. دا نهر اضافي اوبـۀ اوسمهال د دې نهر پر غاړه کوم کلی نـ

وړي او کیدای سي دا یو زوړ نهر وي. د دې نهر او د سید آباد د نهر وروستۍ برخه یا لکۍ په پسرلي کې د چیلیک او 

 ې ځای جوړوي. المالیق ترمنځ د سیل وهن

 -ز کال جنوري( : ۱۸۸۵" الندنۍ کتنۍ د ِمرک د راپور له مخې اخیستل سوي دي. )

ـې د ئ" د خواجه ساالر له عالقه دارۍ په استثناء د آقچې ولسوالي په دوه وو اساسي نهرونو خړوبیږي، لومړی نهر 

ـې په دې وروستیو کې د ئل سوی او دوهم یو نهر دی چې د بلخ له سینده را ایست« هژده نهر»لرغونو اتلس نهرونو 

یادیږي. زوړ نهر د ښارگوټي له ختیځ او سویلي ۀ په نامـ« اسحق جوی»سردار اسحق خان له پلوه جوړ سوی دی چې د 

فیټه ژور وو او د ځمکې له سطحې څخه  ۴فیټه ارت او  ۲۵مخونو څخه تیریږي؛ کله چې موږ ولید، د اوبو بهیر په کې 

هم د « اسحق جوی»راوړي. ۀ د نهر له ژیو را اوړي او ولسوالۍ ته د پام وړ اوبـۀ و. په پسرلي کې اوبـفیټه کښته و ۸

فیټه ژور دی؛ دا نهر د دې ولسوالۍ سویلي کرښه جوړوي  ۳فیټه ارت او  ۱۵بلخ له سینده سرچینه اخلي او اوسمهال 

 کلي خړوبوي. ۀ یدیځ او شمال لویدیځ کې پراتـمایلو په واټن تللی دی او د ښارگوټي په لو ۶چې له آقچې څخه د 

برابروي په یقین سره چې دا ولسوالۍ بډایه ۀ که څه هم دا ولسوالۍ غیر صحي ده خو دا نهرونه چې دومره پریمانه اوبـ

او سمسوروي. وریجې، وربشې، غنم، مالوچ، جوار، دال، ترکاري باب، تنباکو د دې ولسوالي اساسي محصوالت دي. 

لي خاصه داران چې دلته په گارنیزیون کې دي د دې ځای له اقلیم سره د ناسازگارۍ له کبله شکایت کوي؛ د هغه کاب

ـیدونکي ئمالریا تبه په هر مني کې خپره وي او د سرتیرو ظاهري څیرې او د حاکم خبرې په بشپړ ډول د دوی د نظر تا

 دي. 

ء د آقچې د مالیاتي عوایدو ټولټال پینځه لکه )کابلۍ( روپۍ په " ویل سوي چې د خواجه ساالر له عالقه دارۍ په استثنا

کیږي خو په دې استثناء چې تورکمنان د کور مالیه ۀ کال کې وي. د مالیاتو په هکله د وزبیک او تورکمن کوم توپیر نـ

کې یو پر هم ورکوي. له خړوبې ځمکه څخه د کرنیز محصول یو پر څلورمه د ځمکې د مالیې په توگه او د للمي ځم

کابلۍ روپۍ، د هر اوښ  ۵پسونو پر سر  ۱۰۰د هرو  –لسمه د کرنیز محصول په توگه اخیستل کیږي؛ په نقد پیسو مایله 

ټنگې او د  ۵ټنگې، د هر مجرده )وزبیک( پر سر  ۱۰پر سر یوه کابلۍ روپۍ، د هرې متأهلې )وزبیک( جوړې پر سر 

ټنگې اضافي مالیه هم ورکوي. د مالیاتو  ۱۰ۀ د )جزیې( په نامــ ټنگې د هرې هټۍ پر سر. هندوان ۱۰هټیو مالیه 

راټولول د سیمه ییزو مشرانو پر ذمت ایښودل سوي دي، دا مشران د تورکمنانو په منځ کې )آق سقاالنو
3

( او د وزبیکانو 

                                                           
3
  - Aksakal  د ږیرې په معنی یعنی سپین ږیری. زموږ په سیمه  د سپین په معنی او سقال –: آق سقال له دوه وو لغتونو جوړ دی : اق

 ژ -ییزو ژبو کې تحریف سوې بڼه یې اف سقال سوې ده 
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مونډه  ۱۰ټنگې نقدې او  ۵۰یادیږي. هر آق سقال او ارباب ته د دغو خدماتو په بدل کې ۀ په منځ کې د )اربابانو( په نامـ

 غالت په کال کې ورکول کیږي. 

تدارکات دلته د مزار شریف په شان دي او څرگنده ده چې دا به هماغومره وي که د ټول هژده نهر  –" تدارکات 

تدارکات په پام کې ونیول سي. دا ولسوالي په یوازې سر له خپلو سرچینو څخه هماغومره سرتیرو ته خوراک توکي 

 ـې برابروي. د هژد نهر د نورو برخو په پرتلې د آقچې په ولسوالۍ کې پسونه بې شمیره ده.ئالی سي چې هیبک برابرو

 ارسري تورکمنان او عربان د اوښانو لویې لویې شمیرې لري." –" ترانسپورت 

 )د آقچې د ښار گوټي بشپړه شرحه به د هغې تر اړوند سرلیک الندې راسي.(

مایله پلنه  ۲۵مایله اوږده او  ۱۰۰دی. دا سیمه ۀ دا سیمه د افغان تورکستان د بدن زړ -مي کتنه: " هژده نهر ته یوه عمو

کیفیت خاوره لري، ښه خړوبه ده او د دې وړتیا لري چې هر ډول غالت په کې وکرل سي. د ۀ ـې د ښـئاو ټوله ځمکه 

ه پورې کیدای سي. دا سیمه کیدای سي د هتکار ۹۶۰۰۰۰مایل مربعې یا  ۱۵۰۰دې سیمې د کښت وړ د ځمکې اټکل تر 

تنو لپاره په کافي اندازې ځای ورکړي چې د اوسنیو استوگنو وگړو د شمیر پینځه ځله لوړه شمیره ده. الندې  ۳۵۰۰۰۰

  -د دې سیمې د وگړو لنډیز وړاندې کیږي: 

 ۲۴۷۵ نهِر شاهي ۱

 ۳۹۰ نهِر قــُـدَر ۲

 ۸۷۵ نهِر مشتاق ۳

  ۲۵۵نهِر سیاه گرد  ۴

 ۶۲۰ نهِر بلخ ۵

 ۴۲۵ ښایي نهر اصفهان وي او دلته تایپي تیروتنه وي Nahr-i-Ispatan نهِر اسپتان  ۶

 ۳۹۵ نهِر عبدهللا ۷

 ۱۰۹۰ نهِر دولت آباد ۸

 ۱۰۱۵ نهِر بخشور ۹

 ۱۵۴۵ نهِر شرشرک ۱۰

 ۱۳۴۵ نهِر چهار بولک ۱۱

 ۱۵۴۵ نهِر فیض آباد ۱۲

 ۳۳۰ نهِر چمتال  ۱۳

 ۲۰۰ ینگ قلعهنهِر  ۱۴

 ۵۵۰ نهِر فتح آباد ۱۵

 ۱۰۹۵ نهِر مگزوم ۱۶

 ۹۵۰ نهِر سید آباد ۱۷

 لريۀ وگړي نـ نهِر سیل بُر ۱۸

 کورنۍ  ۱۴۹۲۵ ټولټال

  ـې باید سمه بڼه ويئـې په نورو ځایونو کې د شاه گرد په ډول لیکي. داسي ښکاري چې سیاه گرد ئمیتلند 

  ژ( –) چې په جمع کولو کې تیر وتنه سوې ده  کورنۍ وایي ۱۵۳۷۰ـې ئجمع 

 

" دا اټکل د نورو تقریبي اټکلونو په شان کیدای سي د ډیر پر ځای لږ ویل سوی وي. په هر حالت کې ، د مزارشریف، 

دي راوړل سوي چې په پای کې د وگړو ټولټال ۀ بلخ او د آقچې د بازارونو هټۍ وال او صنعتگر په دې شمیر کې نـ

 کسان اټکل کړو.  ۶۰۰۰۰کورنۍ یا لږ تر لږه  ۱۵۰۰۰الی سو شمیر کو
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" د نژادونو په هکله باید ووایو چې څرگنده ده چې د وزبیکانو شمیره لوړه ده خو د ټولو نورو وگړو نیمایي جوړوي. له 

برابر  بلې خوا تورکمنان چې بډای او شتمن بزگر او د پسونو څښتنان دي په هرې عامې مهمې موضوع کې ورسره یو

 دي. همدا شان عربان او هزاره گان دي. په ټوله کې دغه ډول جوړښت د ټولو وگړو څلور پر پینځمه جوړوي."

  -" د پورتنۍ لیست پر بنسټ د بیالبیلو نژادونو د شمیر نسبت کیدای سي په الندې ډول ووایو: 

 

 د کورنیو شمیر نژاد

 ۷۵۰۰ وزبیکان

 ۳۰۰۰ ـې غلزي دي(ئافغانان )اکثریت 

 ۲۲۰۰ تورکمنان )ټول ارسریان دي(

 ۱۵۰۰ عربان

 ۶۵۰ تاجیکان )د کوهستانیانو او کابلي فارسي وانانو په گډون(

 ۱۵۰ هزاره گان

 ؟ یهودان، هندوان او پیښوریان او نور

 ۱۵۰۰۰ ټولټال

 

دوام لري. د « ـې غلزي ديئ اکثریت»ژ( او تاجیکانو د ډله ییز ثابت راتگ  –" افغان تورکستان ته د افغانانو )پښتنو 

ً منطقي دالیلو پر  دوی اکثریت د کابل د شاو خوا د گڼ استوگنو ولسوالیو دي چې دغه ډول کډوالۍ د څرگندو او دقیقا

بنسټ د امیر له پلوه هڅول کیږي. اوس د گڼ شمیر وگړو لپاره پریمانه ځای سته او که دې والیت ته د افغانانو )پښتـنـو( 

وام ولري نو په ډیر قوي احتمال سره چې په راتلونکو شلو کلونو کې به وزبیک او تورکمن دلته اقلیت راتگ همداسې د

کال په قحطۍ او وچکاکۍ پورې وتړو چې  ۷۲ – ۱۸۷۱وگرځي. د وگړو د مړینې د اوسني میزان نسبت کیدای سي د 

ـې ووژله. د ئاستوگنو وگړو ستره شمیره له فارس تر افغان تورکستان پورې غځیدلې وه او ویل سوي چې د دې سیمې د 

هژده نهر د نهرونو ټول سیستم په سمه توگه کار کوي او د دې وړتیا لري چې تر کښت الندې د اوسنۍ ځمکې له اندازې 

ال پورته د ځمکې نوره ستره برخه حاصلخیزه او خړوبه کړي. که غالتو ته اړتیا یا تقاضا ډیره سي نو دا احتمال سته 

مکې چې اوس کرل کیږي هر کال درې چنده سي. د اوبو د کنترولو لپاره د هر نهر د اوبو په سر کې د اوبو چې هغه ځ

د خوشي کولو او بندولو د دروازو ایښودل یا نور میتودونه به یوه غوره الره وي. اوسمهال د پسرلي سیالبونه خپل 

یرو پرتو کلیو د اوبو تقاضا په محسوس ډول لیدل وي او په مني کې د لۀ نـۀ ورانی کوي او په فصل کې ډیرې اوبـ

 کیږي. په چهار بولک، سرای او نیملیک کې هره اونۍ یو ځل سیمه ییز نندارتونونه وي.

 

 نوربیا
 

 د نیملیک په گډون د مزار شریف او بلخ ولسوالۍ.... -"عواید: )مالیات(: 

 
 

 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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