نوشته :سمیم سحری عطا
شهر سدنی -استرالیا
 ۹فبروری ۴۱۰۲
به اداره محترم سیمای شغنان!
متشککمرم انکنمککه نوشککته مبرککی ام را در ار بککا مککو
سرکز و بند اوسای ان رکق وکب ساکت ونکن سیمای شکغنان بکه نشکر سکیردکدا باککد
عککرش شککود عککه ب اککی ان امککب دکککار مککا بشککمو محتککرم محمککد افاککب اعبککری ان
عرگری عانادا بکا مکن مکار ترفتکه و نشکر اککن مکتن را سکتوده و خکوام عکرد کا در
ار با جهیب کا حوش شیوه مم م روما ی را آماده نماکما ب د ان جستجو چنکد رونه
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متن نکر اماده ساخته و اتر مورد پسند ان مکرار تیکرد لطاکا بکه نشکر سکیرده ممنکونم
سانکدا

جهیل-قول یا حوض شیوه
مرارکمکه دکککده میشککود ککا عنکون عککدام شککی مسککرمی و ککا موسسککه ای بککه منط ککه عککه
جهیب-مو کا حوش شیوه موم یت دارد غرش ح ی ات عرمی نه امکده انکد ولکی مکر
انچه عه م رومات جمع اوری شده به شمب میاسی و یمینی بکوده نکه دمیکق و عرمکیا
اتککر چککه سککا تحشککته محتککرم عبککدالمرکم نوجککو کمککی ان م ککزنکن ولسککوالی شککغنان
افغانستان م روما ی را در مورد حوش شیوه و خطرات پیشبینی شده ان اثر لغکز
بستر رود خانه ارخکت و جکاری شکدن سکیطر خطرنکاپ در پروفاککب فیبسکوپ شکان
حرکر داشتند و من ان مرجع دکگر م رومات نگرفته ام و اتر دوستان م روما ی در
اکنمورد داشته باشند لطاا با ما شرکک سانندا
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جهیل -قول یا حوض شیوه(حوض بدرالجمال) چه وقت و چگونه بوجود آمد؟
در مسمت شمب حوش شیوه عدام سند دمی ی موجود نیست صکر ابکران ن کر مکا-
ن رکات و م رومات اخیر جمع شده وسط مامواره مکای منکنوعی ممالکک میترک
عه ف ط پای شان در مسره افغانستان دخیب است چیز مکای را میتکوان کافکتا عکده را
ع یککده بککرکن اسککت سککد حککوش شککیوه در منط ککه سکمود جککادکن در شکما مککو ان اثککر
بککرون ا شاشککانی بوجککود امککده باشککد و مسککیر جرکککان رودخانککه ارخککت را مسککدود و
حوش شیوه بشمب عنونی ا عرش وجود عکرده و دلیکب شکان موجودککت یکه مکای
مستنه عه بوضاحت دکده میشوند و مردم محب انها را سمو جادکن ک نکی جمکع عکردن
پککاروی حیککوانی کککا خککاپ بککا عجککاوه مککای محرککی بشککمب یککه مککای عوچککک بککوده ولککی
برخی توکند عه اکن مو نمانی بوجود امکده عکه مسکمتی ان عکوه نکرنکوپ در شکما
حکککوش لغزککککده و مسکککیر رود خانکککه ارخکککت را بسکککته و مکککو شکککیوه بشکککمب عنکککونی
خود شمب کافته اسکتا ولکی در مکورد کارکی دمیکق شکمب تیکری حکوش شکیوه عسکی
چیزی نگاته صر شینی بنام برندن جاری ومکیه ان دانشکگاه دولتکی عانسکار
جان شرادر نبراسما-اکاالت متحده امرکما در ی انرکابی خود بیان میدارد عه :اثر
لغککز عککومی بنککام نکرنککوپ در مسککمت شککمالی حککوش شککیوه در مسککیر رود خانککه
ارخت و سد شدن جرکان ار رود خانکه اککن حکوش شکمب کافتکه ا چکون سکد مکحعور
خیری پیته و عهن بن ر میرسد و مم ی  ۰۱سا اخیر نلزله مای شدکد بکاال کر ان
 ۷رکاعتر درکن منط ه نلزله خیز وامع شده و خوشبیتانه عدام حادثه اکمه مابکب کعکر
بوده باشد عسی خبر ندارد و عمر اکن مو را مزاران سا مبب تاته استا
موقعیت جفرافیایی و سایر معلومات در مورد جهیل-قول یا حوض شیوه
اکککن موجککود آبککی در  ۴۲عیرککومتری ولسککوالی شککغنان والکککت بدخشککان-افغانسککتان در
مسمت شما شرمی وادی شیوه در  ۲۴درجه  ۴۲دمی ه  ۲۲ثاکه و البرد شمالی و
 ۷۰درجه  ۴۰دمی ه  ۲۴ثانیه عرش البرد شرمی موم یکت داشکته-سکدکمه جرککان ار
درکاچه ارخت را مسکدود سکاخته در شکما اککن حکوش  ۰۷۱۱متکر منکافه داشکته-
ککو حککوش  ۰۴عیرککو متککر و عککرش ان در مککر مسککمت متاککاوت بککوده ککور اوسککط
 ۰۲۱۱الی  ۴۱۱۱متر حسار شده است-عمق ار اکن جهیب الی  ۲۱۱متر میرسد و
ور اوسط  ۴۷۱متر ارامکه تردککده اسکت-برنکدی اککن حکوش  ۲۰۲۴متکر ان سکط
بحر بوده و عومای ا را ان عوه ارخت  ۲۰۱۱متر-عو ب غارجوکن  ۲۴۱۱متر-
عکوه غربککا  ۲۲۱۱متککر و عکوه مککای کیطمهککای نجهکت و بامیبای(بککامو بککای) ۲۲۱۱
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الی  ۲۰۱۱متر ان سط بحر ار ااع دارنکدا چکون جهیکب شکهیب شکیوه در سکط برنکد
عره خاعی مرار دارد بنابرکن ار و مکوا در منط که در ابسکتان در مکاه اتسکت مببکت
۴۴,۴۱درجککه سککانتیگراد و در نمسککتان در مککاه جنککوری بککه مناککی  ۰۰,۰۱درجککه
سانتیگراد میرسدا ان اثر سردی شدکد موا نمستان ما روی ار حوش شکیوه را ککی

کخککیم مییوشککاند و اعبککرا مککردم بککا اسککیها و دکگککر مواشککی شککان روی ان ککی رکککق
مینماکند ولی در ابستان دارای بهتکرکن ار و مکوا بکوده کی سکالهای اخیکر مکردم ان
منککا ق میتر ک عشککور غککرش میرککه درکککن محککب میاکینککدا ان سککد اکجککاد شککده بککاالی
درکاچککه ارخککت عککه  ۹۲۱متککر مسککافه را احتککوا مینماکککد در شککما حککوش شککیوه در
مشطق ارخت مرکه درمارخت بمسکافه  ۹عیرکومتری بکه کداد پکنب منبکع خروجکی ار
ان جهیب شیوه دکده میشوند و درکن اواخر لغز مای خکاپ-جغکب و سکنا ان انهکا
دکده شده و دو منبع ان کا عنکون کور ف کا بن کر میرسکند و مکر لح که خطکر جکدی
انکن ناحیه متوجه مردم محب است عه مکی موسسکه ای در ار بکا اککن خطکر وجکه
نمرده است .جهیب شیوه کک منبع خور ابی بیکا ر انمشکا رناعکت و ابیکاری و
ولید انرجی برق در منط ه بوده متاساانه عسی امدامی درکنمورد نمرده است.
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