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 د خواجه صالح او د ِکِلف د جالو تاریخ
 

کاله وړاندې کله چې له تاشقرغان، بلخ او آقچې څخه د سوداگرۍ ستره  ۸۰"هغه مهال چې بلخ ودان او سمسور وو او 
 الره تر بخارا تلله، دا الره په ِکِلف کې د اکسوس له سینده تیریدله."

 "په دې هکله لږ شک کیدای سي. د دې د اثبات لپاره هم شفاهي او هم له بشپړو تفصیالتو ډک شواهد سته."
ځای کې د سیند دواړه غاړې شاړې ځمکې وې ۀ وه. په هغـۀ اجه صالح کې جاله نـ" سیمه ییز روایات وایي چې په خو

 کاله وړاندې نصب سوه.  ۸۰ول او دلته جاله د لومړي ځل لپاره یوازې ۀ او څوک په کې استوگن نـ
زیږدیزې  " له بل لوري ِکِلف د ډیرو لرغونو مهالونو یو ښارگوټی وو؛ د ِکِلف نوم عرب جیوگرافر ابن حوقل په لسمې

 " د الرو د شرحې په لړ کې یاد کړی دی.1پیړۍ کې د "توخارستان
ابن حوقل د ترمز د پورې وتنې یا گذرگاه ترڅنگ د ترمز او ِکِلف تر منځ د پورې وتنې له دریو نورو ځایونو څخه هم 

سنۍ گذرگاه په چوشکه گذر کې یادونه کوي ) گومان کیږي چې د ابن حوقل موخه د شور آب او قره کمر گذرگاه او او
وه(، او په دې توگه ښیي چې نوموړي د سیند د گذرگاه گانو یا د پورې وتنې د ځایونو په هکله دقیق او مشرح 

کوي، زم د ابن ۀ پورته د پورې وتنې د بل هیڅ ځای یادونه نـ« 2زم»معلومات لري، نوموړی له ِکِلف کښته او له 
پیژندل کیږي چې ۀ خې مسلماً چې د خواجه صالح په گاونډ کې په هیڅ ځای کې نـحوقل د معلوماتو او شرحې له م

 چیرې به وي. 
تر السه ۀ "ِکِلف له سیند څخه د پورې وتنې لپاره داسې امکانات برابروي چې د اکسوس په بلې هیڅ برخې کې نـ

ـې د موسم پر بنسټ توپیر مومي، په ئـمي کانال دی چې پلن والی ئکانال کې بهیږي او دا داۀ یوکیږي. دلته سیند په 
یارډو ارت سي او د سیند له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته  ۵۷۰یارډه وي او په سیالبي موسم کې تر  ۳۷۰ژمي کې 

یا دوه ځله تلو راتلو په ۀ کې د یو ساعتۀ دقیقو وخت نیسي. یوه کښتۍ کوالی سي یو کاروان په یو ۲۰تر  ۱۰تگ له 
 لړ کې پورې باسي.
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وخت کې ، یا په آق کـُـم یا چوشکه ۀ د پورې وتنې په نورو ځایونو کې لکه د خواجه صالح په جالې کې حتی په هغـ
ـې دي، کښتۍ کوالی سوای یوازې یو کاروان د یوې ورځې په اوږدو کې د دوه وو یا ئمثالونه ۀ گذر کې جالې چې ښـ

دریو ځلونو د تگ راتگ په لړ کې تیر کړي. د پورې وتنې لپاره د وخت دومره ستر توپیر باید د سوداگرو لپاره مهم 
ۀ ـې درلودل او طبعاً چې دوی د نورو ځایونو په پرتلې ِکِلف غوره گاڼـئاوښان  ۴۰۰تر  ۳۰۰وو چې په عام ډول له 

 وه. ۀ حتی که دا الره ورته ډیره مسقیمه الره هم نـ
ـې الندنی جدول د پرتلې ئ"دا الره چې له بلخ څخه تر بخارا پورې تر ټولو نورو الرو مستقیمه الره ده د اثبات لپاره 

په موخه وړاندې کړی دی چې د ِکِلف له الرې له بلخ څخه تر یارک تیپې پورې او د خواجه صالح له الرې چې 
  -کې سره یو ځای کیږي:« 3یوراک تیپې»رې په دوهمه لنډه الره ده د واټن له اړخه ښیي. دا دواړه ال

 

 مایل بلخ مایل بلخ

 ۴۶ ۱/۲ چیلیک سرد آبه ۱۴ ۱/۲ آدینه مسجد

 ۲۱ ۱/۲ خواجه صالح ۱۹ یاریک سرد آبه

 ۱۰ چارشنگو ۲۲ ِکِلف

 ۹ یوراک تیپه ۹ ِمنغه جیک

 ۸۷ ټولټال ۱۴ یوراک تیپه

   ۷۸ ۱/۲ ټولټال

 
مایله مزل لري  ۹دی؛ خو د ِکِلف الره ډیر تفوق لري چې په شگو کې یوازې ۀ "څرگنده ده چې د واټن توپیر ډیر نـ

عمالً د مایله په شگو کې مزل لري او د چیلیک سرد آبې او خواجه صالح تر منځ  ۱۶حال دا چې د خواجه صالح الره 
 سته."ۀ نـۀ څښاک اوبـ

"په دې توگه دوې الره تر پام الندې نیول کیږي، د ِکِلف الره او د خواجه صالح الره، او ټول طبیعي تفوقونه په ِکِلف 
وي چې ترافیک تر اغیز الندې راولي نو همدا الره به د سوداگریزې الرې په ۀ ډډه لگوي؛ او که نور مالحظات نـ

 ."توگه منل سوې وای
ـې نښې ئ"خو له دغو ټولو څخه جال، د سوداگرۍ ټولې هغه زړې الرې چې له ِکِلف سره یو ځای کیدلې ال تر اوسه 

ـې نیول کیدای سي او هم له خښتو د جوړو کاروان سرایونو نښې موندل کیږي چې د هرې الرې په ئسته او پل الره 
 اوږدو کې په هر منزل کې ودان سوي ول. 

له الرې له بلخ څخه لویه الره خان آباد ته تلله، او د دولت آباد له الرې له تاشقرغان څخه د الرې  " د آدینه مسجد
څانگه ورسره یو ځای کیدله. اوسمهال دغه الره د لویې عمومي الرې په توگه ځکه کارول کیږي چې مزارشریف د 

د یریق سرد آبې له الرې د ِکِلف تر جالې پورې تورکستان د مرکز په توگه د بلخ ځای ونیو. دا الره له خان آباد څخه 
په زړې الرې ځي او بیا د خواجه یوسف سرد آبې، د یوراک تیپې او سپین توده له الرې تر قره کرش پورې ځي او 

 له هماغه ځایه بخارا ته د خواجه مبارک، عاشق سرد آبه، قراول او محـمد جرگتي له الرې رسیدله. "
ـې ال تر اوسه لیدل کیږي. د ئویو ځایونو کې کاروان سرایونه ول چې کنډوالې او پاتې شوني "په ټولو پورته یادو س

ـې د سترو کاروانونو ئاوسنۍ نسل سپین ږیرې کسان وایي چې کله چې دوی هلکان ول د دې الرې په اوږدو کې 
ولې؛ او د خپلو خبرو د اثبات ـې خبرې کئـې له خپلو پلرونه اوریدلي دي چې په دې هکله ئترافیک لیدلی دی او هم 

لپاره هغه تشریحات ورکوي چې څنگه له بلخ څخه د ِکِلف تر جالې پورې د الرې په اړخونو کې مشعلونه بلیدل او بیا 
له ِکِلف څخه کرش ته تلله؛ او د آدینه مسجد کاروان سرای یوه ستره ودانۍ وه او د کاشي په لعاب باندې پسولل سوې 

ـې د اوبو یوه زیرمه ئـې درلودلې او په هر گوټ کې ئسرای زښت ډیر لوی وو چې څلور دروازې  وه؛ او د خان آباد
ۀ د دغو راویانو د یو ـې یوه غونډۍ وه؛ او الره د عبدهللا خاني د الرو په سټایل وه او همداسې نور. ئوه او په منځ کې 

 ا ځمکه جوړه کړې ِکِلف یوه لویه الره وه."راوي په نقل چې وایي:" شک نه سته له هغه مهاله چې خدایعتالی د
"د ِکِلف په جالې کې د بلخ له سړک سره د آقچې له لوړو څخه راغلې الره له چیلیک سرد آبې څخه په تیریدلو یو ځای 

 ۸۰کیدله، په همدې ټکي کې له خښتو جوړ یو کاروان سرای، د اوبو یوه گنبد لرونکې زیرمه یا سرد آبه هم وه. دا د 
مخکې خبره وه. د هندوستان او افغانستان کاروانونه چې بخار ته روان ول یا به تاشقرغان یا بلخ ته ورسیدل او د  کاله

الرې په اوږدو کې به ورسره سیمه ییز کاروانونه یو ځای سول او بیا به د ِکِلف د جالې پر لوري وخوځیدل. د 
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دوی به هم د ِکِلف تر جالې پر لور وخوځیدل. هغه مهال د  شبرغان او سرپل کاروانونه په آقچې کې سره راټولیدل او
 ول او تر ډیره ځنگلي ځمکه وه."ۀ سیند تر غاړې ټوله سیمه له وگړو تشه وه، استوگن څوک په کې نـ

وخته په شاړې ځمکې وواښتله. ۀ " دا سیمه په پخوا وختونو کې د تارتارانو د یرغلگرو له کبله تشه سوې وه او له هغـ
یادیدل او گومان کیږي چې عربان ۀ په نامـ« 4بایدانو»سوي چې د دې سیمې د پخوانیو مهالونو استوگن وگړي د )ویل 

وه یا لږ وه او دا مخ خالصې دښته ان تر ۀ ول. د دغو خلکو په وخت کې د سیند په کیڼ غاړې کې یا هیڅ شگه نـ
زښت ډیر کلي او څاه گانې وې همدا شان ۀ د کاوژون« بایدانو»اندخوی پورې غځـېـدله. دلته په دې دښتې کې چې 

دوی د سیند غاړو ته نیږدې هم استوگنځایونه درلودل. کله چې دلته ارسري تورکمنان د لومړي ځل لپاره استوگن سول 
قبرونه او د خښتو کنډوالې ولیدلې. د خواجه صالح د ۀ ـې پیل وکړ دوی په ډیریو ځایونو کې زاړئاو په کښت او کار 

فرسخ واټڼ کې دوی د لرغوني بازار ورانې ویجاړې کنډوالې وموندلې، دا کنډوالې له هغه مهاله ۀ ت په یوزیار
وروسته په بشپړ ډول تر شگو الندې ښخې سوې دي.( د سیند په کینې غاړې کې یوه لوړه یا عبدهللا خاني الره دلته 

ای څخه پیل کیدله ؛ د خواجه صالح د زیارت په ته ځي. دا الره د ِکِلف له کاروان سر« اورگنج»منتهي کیږي چې 
الرې کې یو کاروان سرای وو )چې هغه مهال دا زیارت هم وو( او هم په خمیاب کې یو کاروان سرای وو. )باور دا 
دی چې دا الره ټوله ان تر اورگنج پورې د سیند په کیڼې غاړې کې پر مخ تلله خو له خمیاب څخه کښته د زړو 

سته. خو د سیند په ښۍ غاړه کې له آق کم کښته د دغو کاروان سرایونو ۀ نومونه زموږ په الس کې نـ کاروان سرایونو
نښې ال تر اوسه سته خو دا غیر محتمله ښکاري چې دا الره دې یو ځل له سینده تیره سي او بیا دې په اورگنج کې یو 

 ځل بیا له سینده دېخوا راواوړي."(
نه هغه مهال یوزایني نومونه ول چې په دې موقعیت کې له ِکِلف کښته موجود ول او " د دغو کاروان سرایونو نومو

هغه ولسوالۍ یا سیمې چې دا کاروان سرایونه په کې موقعیت درلود ښکاري چې کټ مټ لکه اوسمهال د خواجه 
سرای چې اغلباً صالح او خمیاب ولسوالۍ وې. له دې کبله لیدل کیږي چې د خواجه صالح سرای یا د عبدهللا خاني 

درلود چې وروسته د خواجه صالح په ۀ یادیږي په هیڅ وجهې له هغې جالې سره ارتباط نـۀ اوسمهال هم په همدې نامـ
سیمه کې جوړه سوه؛ او برسیره پردې هره هغه جاله چې د خواجه صالح په عالقې کې جوړیدله پرته له دې چې دقیقاً 

یادیدله. له دې کبله هره هغه هڅه ۀ درلود طبعاً د خواجه صالح د جالې په نامــې له زیارت یا سرای سره گاونډیتوب ئ
 چې کوښښ وکړي د خواجه صالح جاله د سرای یا زیارت تر څنگ وښیي هسې بې گټې هڅه ده."

"هغه مهال احسان نقیب د بلخ واکمن وو، بلخ هاغه وخت د بخارا تحت الحمایه وو او همداسې د اندخوی او شبرغان 
ده چې څومره کښتۍ گانې هلته ۀ نات هم نیمه مستقل ول. هغه مهال چې ِکِلف د اساسي جالې ځای وو دا روښانه نـخا

 په کار لویدلې وې: یوشمیر کسان وایي چې یوازې یوه کښتۍ وه، نور کسان بیا وایي چې دوې کښتۍ گانې وې.
ارجوی څخه کرار کرار د خپلې لمنې غځیدا پیل مهال په شاو خوا وو کې ول چې ارسري تورکمنانو له چهۀ "د همدغـ

ـفو د خواجه صالح د ولسوالۍ په قرقین کې ئکړه؛ او له اتـو کالو لږ ډیر وخت کې د قرقین او د چارشنگو خپلوانو طوا
 یوۀ کاله مخکې او د دوی له رارسیدلو لږ وروسته د قرقین یو کدخدا چې خواجه پهلوان نومـېـدۀ استوگنه پیل کړه. اتـ

ـف ئـفې، همدا شان ساتلیق او د الما طوائجاله پیل کړه چې د خواجه صالح د جالې په نوم مشهوره سوه. ) دغه دوې طا
دي. دوی له تورکي اصل و نسب څخه دي. د قرقین قوم افشاریان دي. دوی د بکاول ارسریانو ۀ ارسري تورکمنان نـ

ه د بکاول د ارسریانو شمیره د قره له ارسریانو سره له پلوه وهڅول سول چې ورسره همالري سي چې په دې توگ
 ـفه د ارسریانو په پرتلې څو کاله وړاندې په خواجه صالح کې استوگنه سوې ده.(ئبرابره سي. د قرقین طا

ـې څو دانې کښتۍ ئچې دا جاله پیل کړي او په لومړیو کې ۀ ده چې کدخدا خواجه پهلوان کوم شي وهڅاوۀ "څرگنده نـ
چولې؛ اوس دا یوازې حدس او گومان دی چې د دې جالې جوړول د سیند ښۍ غاړې ته د چارشنگو د څانگې په کار وا

ده؛ خو موږ د ۀ داوښتلو لپاره وو او یا د هغوی د اوښتلو په پایله کې. دا چې دغه مهاجرت کله پیښ سوی څرگنده نـ
و په ولسوالۍ کې وموندل چې دلته لږ تر لږه ـفې خلک د سیند په ښۍ غاړه کې د اوسمهال د چارشنگئچهارشنگو د طا

کاله مخکې استوگن سوي دي، دا خبره شوني ښکاري ځکه د سیند ښۍ غاړې کې ارسریان میشت سول د کینې  ۶۵
غاړې له میشت کیدلو لږ وروسته؛ په هر حال په بلخ کې د ایشان اورق د واکمنۍ پرمهال د راپورته سویو ستونزو له 

ز کال کې د نصیرهللا ۱۸۴۰شمیره د فراریانو په ډول ورغله او هلته میشت سول. )ایشان نقیب په کبله د مهاجرو غټه 
، چې د مزار حاکم شجاع الدین د ۀزوی ایشان اورک ونیوۀ ځای د دۀ له پلوه چې د بخارا پادشاه وو زنداني سو او د د

ځای پر ځای کړی وو دړې وړې کړ او په خپله د ـې چې په بلخ کې بخارایانو ئمال وروتړله او د بخارا گارنیزیون ۀ د
ز کال پورې د بلخ حاکم وو، دا هغه ۱۸۵۰بلخ د حاکم په توگه د بلخ د حکومت پر څوکۍ کیښناست. ایشان اورق تر 

 مهال وو چې افغانانو د تورکستان سوبه کړې وه.(
 ې جالې دې رونق موندلی وي."" د گومان له مخې محتمله ښکاري چې د ِکِلف له ترافیک څخه مستقله بلې نو
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 4تر 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
 
 
 
 

"د هرات او میمنې او بخارا تر منځ د سوداگرۍ زړه لویه الره د اندخوی او آقینې له منځه او له زید تر قرقي پورې 
، ۀ تلله. له هغه وخته چې ارسریان د سیند په اوږدو کې ځای پر ځای سول، هغو کاروانونو چې په دې الره سفر کاو

ـې دومره آسانه السرسی ئوې جالې له نصبیدلو څخه باید خوښ سوي وي چې اندخوی ته په خواجه صالح کې د ن
کاله وړاندې د قرقي الره په بشپړ ډول ترک او  ۴۰موندالی سو. تر هغه ځایه چې موږ پوهیږو د میمنې کاروانونو 

مقري »ې هغه مهال په آق کم یا ـې خپله الره ونیوله. دوی کله ناکله یوازئپرپښودله او د خواجه صالح د جالې پر لور 
 وه. ۀ ـفه د جگړې په الرې کې نـئطا« قرقي»کې له سیند څخه تیریدل چې د « خطاب

ښکاري چې د خواجه صالح جاله ځکه د میمنې د ترافیک د ۀ " د موجوده معلوماتو له مخې دا خبره له تصوره لیرې نـ
څخه خوندي وي او له بلخ څخه د ِکِلف له « اله مان» ـفې لهئخدمت لپاره په کار اچول سوې وه چې د قره د طا

 ـې کار هم وکړ. ئترافیک سره د سیالۍ یا رقابت لپاره نـه وه جوړه سوې او په پای کې په بریالیتوب 
آقچې له مخې تیریږي د مرحوم خواجه صالح په جالې کې سره  –" له نقشې لیدل کیږي هغه الرې چې د اندخوی 

الره چې په ښۍ غاړې کې له جالې څخه تر یوراک تیپې پورې ځي )چې د بخارا لویې الرې ته ملحقه کیږي او هغه 
ً د سړک امتداد دی. د میمنې  رسیږي( په حقیقت کې له اندخوی څخه تر جالې پورې د جرق دق له الرې تقریبا

ې، پرته له هغه دوی اړول کاروانونو د ِکِلف پر ځای له نوې جالې څخه په تیریدلو د خپل مزل دوه ورځې لڼدې کړل
چې دوې اضافي ورځې منزل تر ِکِلف پورې ووهي؛ او بیا هم گورو چې د ِکِلف پر خوا د الرې خطر وو یعنی د 
قطغني اله مانونو خطرات ول، دا کټ مټ هماغه خطر وو چې دغو کاروانونو غوښتل د قرقي له اړخ څخه اجتناب 

سو چې د خواجه صالح په منځني ټکي کې د نوې جالې په جوړیدلو سره د په دې توگه د گومان له مخې ویالی ۀ. کاو
کاروانونو لپاره د قره د اله مان د خطر د مخنیوي لپاره ډیراوږد واټڼ رامنځ ته سو او د ِکِلف په پرتلې د نوې جالې له 

 الرې پورې غاړه اوښتل ممکن یوه بریا وه."
نوې جالې په لنډ وخت کې د ِکِلف او قرقي ترافیک دواړه ۀ. او"نوی جوړې سوې جالې نوی حقیقت په اثبات ورس

ً کار کاوئځانته جلب کړل. پینځوس کاله مخکې موږ نوې جاله ولیدله چې په دوه وو کښتیو  ؛ او تر ټولو ۀـې منظما
خ او ـې بلالی سو د بلئبخارا پر ترافیک برسیره چې قانوني ترافیک  –ډاډمن شواهد وایي چې نوې جالې د میمنې 

 ۀ."ـې د ِکِلف د لویې الرې ځای په بشپړ ډول ونیوئبخارا تر منځ 
 

 نوربیا
 ..." دا په دې ترتیب پیښ سول:

 
 

 الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 .شئاو دریم ټوک ټولي برخي لوستی 
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