
 

 

 

 

 

                                                        ۰۲۰۲فبروری  ۴سه شنبه                                                           مرجان کمال        

 برگشت به یادداشت های پراگنده
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت دهم

 ای ُگل نشگفتۀ مادر چرا پژمان شدی؟

 مـیوۀ قلبم چـرا از دیده ام پنهان شدی؟

 

 والیت تخار
 53می باشد که در  والیت تخار در شمال شرق افغانستان موقعیت داشته و پایتخت یا مرکز اداری آن تالقان

. نود قریه است و والیت تخار دارای شانزده ولسوالی و در حدود نهصد. متری در شرق خان آباد موقعیت داردکیلو

این والیت از کابل چهار صد کیلو متر فاصله . مردم این والیت اکثراً باشندگان دهات بوده و قبیله یی می باشند

 . دارد
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اهالی این والیت را اکثریت تاجک ها تشکیل می دهند که در حدود شصت تا شصت و پنج فیصد می باشند، ازبک 

های هزاره و پشتون و کوچی ها نیز به فیصدی کم در این والیت بود و  ها در حدود سی فیصد و بر عالوه اقلیت

 .باش دارند، البته که فیصدی کوچی ها نظر به موسوم در تغییر می باشد

مساحت والیت تخار در حدود کم و بیش دوازده هزار و چهار صد کیلومتر مربع تخمین گردیده است در سال های 

می رسید، که زیادترین نفوس در تالقان، مرکز نفر  319959گان آن را به میالدی تعداد باشند 0691ـ  0691

تالقان یک نقطۀ عبوری باالی . دنتالقان و تمام والیت تخار بسیار سرسبز و باشکوه می باش .والیت زیست دارند

 . تسرک فیض آباد ـ خان آباد می باشد که در عین زمان دارای یک راه فرعی به طرف رستاق و بدخشان اس

 . بعد از تالقان ولسوالی پرنفوس دیگر تخار، ولسوالی رستاق است

در شمال شرق آن والیت بدخشان، در غرب . این والیت با والیات قندوز، بغالن، بدخشان و پنجشیر هم سرحد است

 .آن والیت قندوز، در شمال آن تاجکستان و در جنوب با والیت بغالن و والیت پنجشیر همجوار می باشد

، دریای قرار دارد در سرحد تاجکستان( Oxus)دریای آمو : ریا های والیت تخار اکثراً در شمال والیت  واقع اندد

و موازی به دریایی آمو به وجود آمده تالقان که از ادامۀ خان آباد  که ادامۀ دریای قندوز یا سرخ آب می باشد 

سر چشمه گرفته از شهر های بهارک و فیض آباد می دیگر دریای کوکچه است که از منجان والیت بدخشان . است

طول این دریا در حدود . گذرد و به استقامت جنوب ـ شمال در جریان بوده آب آن در دریای آمد سرازیر می شود

متر  011متر و در بعضی جا ها تا به  041متر و عرض آن  531

 .می رسد

همجوار مناطق زراعتی آبی زیادتر در شمال والیت در دشت های 

 .آمو و همچنین دشت های تالقان می باشد یدریا

و . تولیدات این والیت زیادترین گندم، پنبه و جواری می باشد

در این . برعالوه در تولیدات این والیت میوه جات نیز شامل است

والیت در ولسوالی نمک آب، یک منطقۀ استخراج نمک، که 

 . دهد ل میکیتولیدات کشور را تش 2/3میالدی شروع گردید و تقریباً  0691ـ  0691تولیدات آن در سال های 

 .برعالوه در این والیت معادن ذغال سنگ و طال نیز موجود است

 (.Makhaw)ج و کوه مخ ِاُو کوه های آن عبارت می باشد از کوه عنبر، کوه تاقچه خانه، کوه ُگل پیاز، کوه ورس

 . ج، کوتل اُوزون و کوتل دروازکوتل های آن کوتل ورس
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