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 " دا په دې ترتیب پیښ سول:
" د ِکِلف پر الرې تل د قطغنیانو، لکي، ولي او ُدرمن وزبیکانو د اله مان خطر وو. دا اقوام چې د سیند د غاړو په 

 ـې بریدونه کول خو د قره گانو په پرتلې لږ سهمناکه ول."ئاستوگن دي د ِکِلف پر سویلي غاړو پورته سیمو کې 
" کله چې په خواجه صالح کې نوی جاله جوړه سوه نو د بلخ سوداگرو هم په خپل اړخ کې د دې خطر کمولو ته 

ن له سترگو یو لږ څه پناه الره متوجه سول ځکه دې الرې د دوی کاروانونو ته اجازه ورکوله چې دا الره د اله ما
دوران »او بیا خواجه صالح ته یا د ۀ ده. نو په دې سره دوی له بلخ څخه د چیلیک د سردابې له الرې سفر پیل کاو

ـې په شگلنه دښتې کې د خواجه صالح زیارت ته راوتله او یا به یې نورې بې ئله الرې تیریدل چې الره « قدق
دې لویدیځ لور ته شگلنې دښتې ته راوتلې. سوداگرو به له نوې جالې څخه په پورې شمیرې الرې ونیولې چې وړان

 وتلو هماغه په یوارک تیپې کې د بخارا دودیزه لویه الره ونیوله. 
اضافي وخت تیریدل ۀ ـې د هغـئوو. تر ټولو لوی نقص ۀ " د دې الرې اضافي اوږدوالی په ټوله کې دومره ډیر نـ

 ۀ"ده په پورې وتلو کې تیراوول چې ترانزیت له سین
کالو په شان د خواجه صالح په مقابل لوري کې سیند د نن ورځې په پرتلې ډیر توپیر درلود.  ۲۵"هغه وخت د تیرو 

ـې ئ، د دې کانال یوې غاړې کې اسالم او چوپر او په بلې غاړې کې ۀکانال کې بهیدۀ هغه مهال سیند په یو
هغه مهال دا کانال د اوسني ارتوالي په پرتلې له ۀ. ال د دغو سیمو تر منځ تیریدچارشنگو او قره باقشیل ول او کان

ـې چیغه دې غاړې کې ئیوې ربعې څخه لږ لوی وو او ویل سوي چې که په یوې غاړې کې چا چیغه کوله بل چا به 
یوړه. بیا هم نامنصفانه  اوریدله. له هغه مهاله وروسته د اسالم ټوله ولسوالي او د چوپر یوه برخه اوبو له ځان سره

مهال په هکله قضاوت وکړو، د ِکِلف په پرتلې په ۀ به وي چې د سیند د اوس مهال حالت ته په کتلو د سیند د هغـ
خواجه صالح کې د کاروان ترانسپورت باید چې وخت نیونکی او اوږد کار وو، ځکه حتی په ژمی کې چې د سیند 

سوای یوازې درې ځله تگ راتگ وکړي. خو د دې الرې نسبي امنیت پر داوبو سطحه ټیټه وي یوې کښتۍ کوالی 
ـې ئدغې نقیصې غلبه کوله او له بلخ څخه عمومي ترافیک، د ِکِلف الره نوره متروکه کړه او د خواجه صالح الره 

 غوره وگڼله. "
ځول سي؛ کښتۍ دلته " په ِکِلف کې د ترافیکو د گڼه گوڼې لږوالی د دې المل سو چې هلته کښتۍ له پامه وغور

نورې بې ارزښته سوې او د عملې او فعلې د کمبود او د ټولې جالې د خدماتو نا اغیزمنتیا چې د دې کار پر وړاندې 
غبرگون وښیي ال د دې المل سو چې ترافیک نور هم کم سي او مخه د خواجه صالح الرې ته واړوي. که په ِکِلف 
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تون یوې خوا ته کښیږدو د سیند د پیاوړتیا او د اوبو د توندوالي په پام کې کې د سیند په منځ کې د افسانوي ډبرو ش
نیولو سره د ِکِلف معبر تر ټولو لومړی په سیند کې د تللو لپاره پیاوړو کښتیو او پیاوړې عملې ته اړتیا لري؛ او کله 

الونو ته، نو ویني چې د چې سوداگر په ِکِلف کې د کښتیو کړپ و کړوپ حالت ته وگورئ او له بلې خوا خپلو م
مني. هر څومره چې ۀ خواجه صالح په جالې کې نوې کښتۍ سته نو ځکه په ِکِلف کې د خپلو مالونو خطر په ځان نـ

دي چې نور په هغې الرې سفر ۀ په ِکِلف کې ترافیک لږ کیږي کښتۍ ال پسې بدتره کیږي، سوداگر هم لیواله نـ
ته کیږدو د وخت په تیریدلو سره د کښتیو بدوالی په خپله سوداگر وکړي. که د اله مانونو ویره یوې خوا 

منصرفوي. د خواجه صالح پر الرې د ترافیکو ډیریدل ول چې ډیر ژر په خواجه صالح او چارشنگو کې بازارونه 
لح ـې د وزبیکانو د اله مانونو له ویرې د خواجه صائـې وکړه. د بلخ د سوداگرو اظهارات چې څنگه ئجوړ او وده 

ـې الره بدله کړه او بل دا چې د کښتیو حق العبور په ئله الرې سفر وکړ، او په ِکِلف کې د کښتیو د بدوالي له ویرې 
مهال د دوه جالو په هکله څرگند او مشهور واقعیتونه دي او وایي چې ۀ خواجه صالح کې لږ وو، دا ټول د هغـ

د چارشنگو د اوسني کد خدا له خبرو سره بشپړ سمون  څنگه یې په رښتیا د پیښو انځور رسم کړ او دا خبرې
ـې پیل کړ. بل ئخوري، د چارشنگو دا کدخدا د پخواني کدخدا پهلوان زوی دی چې د خواجه صالح د جالې بنسټ 

واقعیت چې دلته وویل سو دا وو چې د خواجه صالح حق العبور د ِکِلف په پرتلې لږ وو او دا په خپله هغه واقعیت 
 ته ږدي چې څنگه د خواجه صالح جالې خپل اغیز د هغه مهال د سوداگرو په ذهن کې خپور کړ. زموږ مخ 

" له هغو الرو چې د بلخ ترافیک خواجه صالح ته رسیدالی سوای مخکې مو یادې کړلې. کله ناکله که د اله مانونو 
او بیا به له ۀ سرد آبې پورې مزل کاووو نو کاروانونو د ِکِلف په لویې الرې تر یریق ۀ د ویرې لپاره کوم دلیل نـ

 ځایه د ِکِلف د ډبرو سویل لوري ته د خواجه صالح پر لور الره نیوله."ۀ هغـ
وو. کله ۀ ـې دوام ورکړ که څه هم دومره اغیزمن نـئسوه؛ بیا هم خپل کار ته ۀ "خو د ِکِلف جاله هیڅکله بنده نـ

له « تانۀ کو»پورې غاړه واوښت؛ خو قاعده دا وه چې د گاونډۍ ناکله به یو کاروان راغی او د ِکِلف له الرې به 
گټې ۀ ډډو به د مالگو کاروانونه او کورني څاروي او پسونه په کې پورې غاړه اوښتل. د ِکِلف له جالې څخه د نـ

دوه  اخیستلو یوه بیلگه دا ده چې ویل سوي یو وخت کې بیگ په ِکِلف کې له ژوند کولو الس واخیست او یوازې یوه
کالو مخکې د یوې پیښې له مخې  ۲۲کښتۍ چلوونکي په کښتۍ یا کښتۍ گانې په کې پاتې سوې. اتفاقاً کوالی سو د 

کاله مخکې له سیند د پورې  ۲۲نتجیه واخلو چې ولی د ِکِلف جالې بد شهرت درلود، د بلخ یو سوداگر وایي چې 
د حق الزحمې پر سر بې اتفاقه ۀ ۍ چلوونکي سره د هغـداروغه له کښتۀ وتلو لپاره خواجه صالح ته والړ، او د د

سو، نو داروغه کاروان واخیست او د آق کم پر لور والړ، هلته په آق کم کې یوازې یوه کښتۍ وه او له هماغه ځایه 
 له ِکِلف څخه. په آق کم کې سیند ډیر ارت دی او له سینده تیروتل ډیر ستومانوونکی دی. دۀ پورې غاړه واوښت، نـ

 ِکِلف جاله باید دومره نا اغیزمنه او بیکاره وي چې سوداگر دې الړ سي او د آق کم جاله دې ورڅخه غوره وبولي."
کالو پورې د ِکِلف په تاوان خپلې ودې ته دوام ورکړ، خو د سیند په بهیر کې  ۲۲" د خواجه صالح جالې تر تیرو 

مرسته وکړه او دا د خواجه صالح جالې په ټینگه احساس  په بندولو کې تر ډیرهۀ رامنځته سویو بدلونونو د هغـ
کړل. د خواجه صالح جاله د چارشنگو د جالې په شان شهرت درلود، دا هاغه نوم دی چې د سیند په ښۍ غاړه کې 

 ـې د چارشنگو د وگړو وې. "ئاو دوه کښتۍ ۀ کارول کید
هکله سته دا دي چې د بخارا پادشاه دا جاله د شپږ  ـیوي شمیرې چې د جالې د ترافیکو د عوایدو پهئ" یوازینۍ احصا
 ټنگې تاوان وکړ." ۵۰۰ټنگو په بدل کې قراردادیانو ته ورکړه خو قراردیانو په دې کې  ۲۰۰۰میاشتو لپاره د 

 

په ِکِلف کې د هر باروړونکي څاروي لپاره اوسنۍ 
 کرایه 

 پیسې ده ۵

 پیسې ۱۰ خر کار

 پیسې ۲۰ آس سپور

 پیسې ۵ پلی مسافر

  پیسې دي ۲۰یو ټنگه = 

 
 "الندني منحصر په فرد حقایق هم موجود ول: 

سرتیرو سره د بلخ پر حاکم ایشان نقیب باندې یرغل وکړ  ۱۰۰۰۰کاله مخکې کله چې د بخارا امیر له خپلو  ۴۶" 
 ـې سل زره یرغمل یا زندایان هم یوړل."ئله همدې جالې راتیر سو او په بیرته ستنیدا کې 

ز کال کې کیږي برنس پورې غاړه وواښت. برنس وایي چې د اله مانونو له ویرې ۱۸۳۲کاله مخکې چې  ۵۴" 
ـې همدا الره ونیوله ځکه د ِکِلف الره " معموالً" تر هجوم الندې وه. زه له خپلو ذهني یاد داشتونو څخه اقتباس ئ
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کوالی سو دې ټکي ته اشاره وکړو چې د برنس له ژ( د "معموالً" کلمه یاده کړې ده. دلته  –)برنس ۀ اخلم؛ خو د
پلوه د "معموالً" کلمې کارول د هغو کسانو لپاره سند گرځیدالی او ورڅخه په دې استفاده کوي چې غواړي ثابته 

ۀ کړ او د خواجه صالح الره هیڅکله دومره عالي نـۀ کړي چې ِکِلف هیڅکله د خپلې گڼه گوڼې ترافیک له السه ورنـ
استدالل کوی کې د "معموالً" معنی باید په دې معنی وي چې له دې الرې څخه تر نورو ډیره استفاده وه. هغوی 

ـې هره ورځ په خپلو ورځنیو مکالماتو کې کاروو ډیرې معانۍ ورڅخه اقتباس کیږي او ئکیدله. دا لغت چې موږ 
اللفظي بڼه تفسیر سي. برنس کیدای وه کړې چې د دې لغت کاورل به دومره په تحت ۀ برنس هیڅکله دا انگیرنه نـ

، یا «کالنۀ را»په توگه تفسیر کړي وي چې بومي وگړو ورته د « معمول سړک یا معمولې الرې»سي دا کلمه د 
ـې ِکِلف ته د لویې الرې په معنی وه، حتی ئنوم ویالی وي چې موخه « راه مشهور»یا « شاهراه»، یا «شاهيۀ را»

کیدله خو بومي وگړو دغه کلمات به ورته کارولي وي. همدا شان د ۀ استفاده هم نـکه هغه مهال له دې الرې څخه 
ده، هماغسې چې همدې ستونزې برنس باندې اغیزه کړې چې خپله الره ۀ اله مانونو ستونزه د اوسمهال ستونزه نـ

دې برابره اغیزه کړې راوروسته ان تر نن پورې پر ټولو کاروانونو بانۀ مخکې او تر دۀ بل لور ته غوره کړي تر د
 ده. 

کاله مخکې بدلون پیل سو او سیند پر کیڼې غاړې باندې خپل تدریجي  ۲۰" د خواجه صالح کانال کې څه دباندې 
د اسالم زوړ بازار په بشپړ ډول له ځانه سره یووړ،  کاله مخکې ۲۲یرغل پیل کړ. په هر حال موږ وینو چې سیند 

دلو معمول ځای او د کښتۍ چلوونکو کورونه ول. له هماغې ورځې راوروسته دې بازار ته نیږدې د کښتیو د سپری
ـې ورڅخه جوړ کړی دی؛ سیند اوس هغه ئد سیند ورانۍ ال تر اوسه په ثابت ډول دوام لري او د اوس مهال خلیج 

جهیل په ځای کې بهیږي چې یو وخت د اسالم سیمه او د چوپر ډیره برخه په کې وه. د سږ کال سیالبونو د همدې 
اوږدو کې یوه تړانگه د پینځوس گامونو په پلن والي له ځان سره یووړه؛ او که موږ دا اندازه د سیند د کلنۍ ورانۍ 

یارډه هاخوا ارت وای،  ۱۰۰۰کلونو کې د اسالم زوړ بازار باید له اوسنۍ جهیل څخه  ۲۲په توگه ومنو نو په تیرو 
 او د هغه له پخواني موقعیت سره سمون خوري. " او همدا محاسبه د سیمه ییزو خلکو له خبرو

"جالې خپل کار ته دوام ورکړ او لږ وړاندې د اسالم او دینار تر منځ نوی بازار جوړ سو؛ له دې چې د سیند د 
کالو مخکې پورې هغو کښتیو چې د  ۱۷تر  کانال پلنوالی مخ په لوییدو دی د جالې خدمات هم کال پر کال سختیږي.

ـې له ئـې شکل نیولی وو په اوبو کې خپل خوځښت ته دوام ورکړ، په کیڼه غاړه کې ئد سیمې په خلیج کې « اسالم»
 هر مناسب ټکي څخه په دې خلیج کې او په ښۍ غاړه کې د پخوا په شان له چارشنگو څخه خپل کار پیل کړ. 

کاله وړاندې د سیند پلنوالی دومره لوی سو چې کښتۍ د اسالم له خلیج  ۱۷باالخره  "له دغو ټولو خبرو وروسته
اسالم اریق د سر مخامخ ټکي ته ولیږدول سوې. )اریق اسالم له جوی دالي څخه د "کلتک پته ۀ پورته مستقیماً د زاړ

کی دی اسالم اریق ورڅخه هم یادیږي سرچینه اخلي. منظور مو د "اسالم اریق له سر څخه" هغه ټۀ جوی" په نامـ
سرچینه اخلي. له همدې ټکي څخه یوه الره د قرقین په بازار کې د محـمد طاهر خان تر کوره تللې ده.( په دې ځای 

ـې د ئکال لپاره وچلیدلې او راستنیدل ۀ کې د کښتۍ چلوونکو کورونه وروستی ټکی وو، کښتۍ گانې دلته د یو
سو او ۀ ټکي څخه پیل کړ. دا ځای هم دوی ته مناسب پاتې نـۀ نگو پورته یوپه ولسوالۍ کې له چارش« کوزه مزار»

ـې د سیند ال پورته ځای ته ان تر "کورتلي جنگل" پورې یوړ، دا د خواجه صالح له سرای کښته او ئورپسې کښتۍ 
رتلي او یوبل د قرقین له بازار پورته یو ټکی دی. دې ټکي کې دوی د دوه وو کالو لپاره کار وکړ او کښتۍ د کو

چلیدلې، "چکمالي" د سیند په ښۍ غاړه کې د "کومپته" په ولسوالۍ کې ۀ یادیدۀ ټکي ترمنځ چې د "چکمالي" په نامـ
ـې شرحه وروسته ئکاله مخکې ول چې د خواجه صالح جاله د عادي کارونو پر مخ وتړل سوه او موږ به  ۱۴دی. 

 ورکړو."
ایات توپیر کوي چې دغو کښتیو په دوه وو وروستیو یادو سویو ټکیو کې کال چې دا جاله وتړل سوه روۀ " په هغـ

کال د ۀ کیږي چې دغو کښتیو گڼې په هماغـۀ ؛ خو د شواهدو وزن دې خبرې ته دراندۀپه کوم ټکي کې فعالیت کاو
 کورتلي جنگل په ټکي کې فعالیت درلود."

سو ویالی. د سیند په دواړو ۀ دې ځای ته جاله نـ"له هغې نیټې چې کښتۍ گانې د اسالم له خلیج څخه الړلې نور 
 ـې نورې پای ته ورسیدې."ئغاړو کې د پیل تکیو توپیر درلود او د ترافیکو د گڼه گوڼې او ودې ورځې 

" له کله چې د خواجه صالح په جالې کې دا ډول ستونزې کال پر کال مخ په ډیریدو سوې نو لوی ترافیک هم 
ـې پخوانې الرې ته واړوله. د ِکِلف الرې په خپله یو ځل بیا ځان څرگند کړ. ئاو مخه کرارکرار مخ په لږیدو سو 

کالو پورې موده هغه موده وگڼو چې دې الرې باندې د ترافیک لږ کیدل پیل سوي ول؛  ۲۲تر  ۲۵کوالی سو له 
ط سوداگر وینو چې د کاله مخکې موږ د بلخ محتا ۲۵کاله مخکې هغه نیټه ده چې د اسالم بازار وران سو؛ او  ۲۲

ـې د ِکِلف له الرې سفر وکړ، سره له دې چې نوموړي خپل نور سفرونه د تیرو ئاتفاق له مخې ۀ لومړي ځل او د یو
کالو په شان له خواجه صالح کول. )هماغسې چې مخکې مو وویل دغه سوداگر په ِکِلف کې له سینده پورې  ۲۲
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ۀ خو دا یوازې یوه اتفاقي پیښه وه چې له جالې سره په هیڅ ډول تړاو نـ سو بلکه په آق کم کې تیر سو،ۀ غاړه تیر نـ
 لري. نوموړی له سینده د پورې غاړه اوښتلو په نیت خواجه صالح ته راغی.(
ـې بیرته ئـې له منځه یووړ او ترافیک ئ" خو دلته یو بل فکتور خپله ونډه لوبوله چې د خواجه صالح تخیلي اهمیت 

ته وهڅول یعنی د افغانانو په الس د تورکستان بیا سوبه، د وزبیکانو د اله مانونو ځپل او په خپلې پخوانۍ الرې 
 دوهمه درجه کې د قره گانو د اله مانونو ځپل ول."

ز کال ۱۸۶۳ز کال کې پیښ سول او ورپسې په تورکستان کې د محمـد افضل خان واکمني راغله، په ۱۸۵۰" دا په 
زکال کې د کندز الحاق وسو، د کندز ۱۸۵۹ز کال کې پیل سوی وو، او په ۱۸۵۵ د خلم الحاق بشپړ سو چې په

الحاق د بدخشان له تسلیمي او اطاعت وروسته رامنځته سو. په دغو سیمو باندې د افغان د سلطې د ټینگښت پر 
ډیر کړاوونه مهال جگړو کې قطغني لکي او نور وزبیک قومونو چې پخوا د تیري گرو په نومونو پیژندل کیدل باید 

او دا لږ تر لږه « مال ورماته کړه»ــې ئاو ځپنې لیدلې وي او د )بومي وگړو په اصطالح( په لنډ وخت کې 
 ز کال پورې د محـمد افضل خان د واکمنۍ تر پای پورې پیښ سوي دي. ۱۸۶۳درویشت کاله مخکې په 

کړه. دوی ال تر اوسه خپل یرغلونه ۀ رباندې ونــې وئلیدله او دومره اغیزه ۀ "قره تورکمنانو په دې درجې ځپنه ونـ
ـې د ئـې په ِکِلف کې د سیند په کیڼې غاړې کې بازار او په گاونډ کې ئکوي او د لسو کالو مخکې په شان 

کلی وران کړ. د حکومت استقرار لکه په تورکستان کې د حکومت استقرار باید تر یوې کچې د دوی د « دغارشي»
 ۱۸۶۹ـب محـمد علم خان د حکومت تر مهاله )ئوده کړي وي، خو دا لیرې ښکاري چې د نالوټ او تاال مخه محد

ـمې آرامي راغله مخکې له دې دې د دوی د لوټ او تاال د ځپلو لپاره ئز( چې ورپسې په تورکستان کې دا۱۸۷۶ –
 کوم پرمختگ سوی وي. 

ـې پر ضد ئویرې او اعتراضونه چې ول او له پیله " د وزبیکو د المانونو د ماتیدلو په دلیل د ِکِلف پر الرې هغه 
خلکو مبارزه کوله اوس رفع سول. دا کار د دې المل سو چې په خواجه صالح کې د ترافیکو شمیر ټیټ او مخه 
بیرته ِکِلف ته راواړوي.؛ داسې ښکاري چې د خواجه صالح د جالې د ژوندون په وروستیو څو کلونو کې ترافیک د 

ځ برابر نیمایي سوی وي. خو دغه وروستنۍ خبره د ډیریو اظهاراتو تر منځ د مغایرت باعث دغو دواړو تر من
 ورتلل. ۀ سوې چې آیا دواړو جالو ته په عین وخت کې یو برابر خلک ورتلل یا نـ

" په دې توگه د خواجه صالح جاله د مخ په لږیدو ترافیک له ستونزې سره الس او گریوان وه خو په کلف کې 
ی بدوالی د کښتیو تخنیکي نقصان وو؛ او اوس داسې چا ته اړتیا وه چې د کښتیو په خدماتو کې سمون او یوازین

کاله مخکې محـمد علم خان وکړه، نوموړي په  ۱۴ـې په پخوانۍ بڼې واړوي. دا چاره ئپرمختگ راولي او بیرته 
یخوا د افغانستان او بخارا امیرانو له ز را په د۱۸۵۳مسلسل ډول د کښتیو ستونزو ته په جالې رسیدگي کوله. له 

هغو جالو څخه د ترالسه کیدونکي عاید ونډه په برابر ډول د یوبل تر منځ ویشله چې د دواړو هیوادونو تر منځ 
 شریکې جالې وې او الندني توافقات د دواړو طرفینو د رضایت پر بنسټ نیول سوي ول: 

الو کې کوم بدلون نه دی راغلی او دواړه جالې پر خپل ځای پاتې " په پته کسر او چوشکه گذر )یا چوچکه گذر( ج
 او خپل کار ته به هماغسې د کښتیو او حق العبور په گډون دوام ورکړي. 

 ـدو یا اضافي جالو په توگه لغو سوې."ئ" د شور آب او قره کمر جالې د زا
اوسني ټکي کې ځکه ځای پر ځای سوه چې " د خواجه صالح جاله لغو او د ِکِلف جاله له سره سمبال او په خپل 

دواړو جالو د پورې غاړه اوښتلو لپاره هماغه یوه طبیعي وړتیا درلوده خو هغه څه په پام کې ونیول سول چې ډیره 
وړتیا ولري او آسانه کار ورباندې وسي. په قرقین کې دوه نوې کښتۍ جوړې سوې او په ِکِلف کې په افغان ساحل 

او دریمه نوې کښتۍ ورباندې په راتلونکي کال کې ورزیاته سوه. د خواجه صالح دجالې کې ځای پر ځای سوې 
دوه کښتۍ چې په چارشنگو کې وې د هغې جالې له نورو ټولو ضمایمو او ملحقاتو سره د بخارا د ساحل کلف ته 

کښتیو اوسنۍ  ولیږدول سول. په دې توگه ِکِلف د یوې پخوانۍ کښتۍ په گډون اوس شپږ کښتۍ لري، شپږ د دې
شمیره ده، په دې توگه نیمې کښتۍ په هرې غاړې کې دي. )د دغه اختالط پرمهال په ِکِلف کې یوازې یوه کښتۍ وه 
یوه جال اظهاریه وایي چې یو وخت له دې ځایه یوه کښتۍ ورکه سوې وه او همدا اظهاریه له دې خبرې سره سمون 

 خوري چې دلته یو وخت دوې کښتۍ وې.(
او آقچې تر منځ ټول ترافیک د ِکِلف د ۀ( ـې ونیوئهال را وروسته د تاشقرغان او مزار )چې د بلخ ځای "له هغه م

 جالې له الرې پورې غاړه اوښت."
"په ِکِلف کې د ترافیک له استقرار او ستنیدلو څلور کاله وروسته یعنی لږ تر لږه لس کاله مخکې هڅه وسوه چې په 

کچه کار بیا پیل سي. په چارشنگو کې یوه کښتۍ نسبتاً خرابه سوه ) او عمالً ورڅخه خواجه صالح کې په لږ او ټیټه 
د دې کښتې د عملې مشر کله چې په سیند کې د اوبو سطحه ټیټه وه « 1شاهمن پهلوان»او ۀ( لږ کار اخیستل کید

                                                           
1
 - Shahman Pahilwan 
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کاله کار وکړي.  ـې وکړه چې په زړې جالې کې ټولټال دوهئکوښښ وکړ چې دا کښتۍ چارشنگو ته راوړي او هڅه 
، نو ځکه ۀـې لږ کار کاوئاو یا به ۀ کاوۀ به یا هیڅ کار نـۀ خو د سیند کانال بیا هم تر دې دمه ډیر خراب وو او د

 ـې دا کښتۍ بیرته ِکِلف ته راوړه."ئ
ر " دا چې د خواجه صالح جاله په کومه نیټه وتړل سوه په دې هکله د ډیرو اظهاریو تر منځ توپیر سته. یو شمی

کاله مخکې وایي؛ خو ټول  ۱۴کاله مخکې او ځینې بیا  ۱۶کاله مخکې، یو شمیر بیا وایی چې  ۱۷کسان وایي چې 
ز کال کې منتصب سو ۱۸۶۹دي چې محمـد علم خان وکړ. نوموړی یوازې په ۀ خولـۀ توافق په هکله په یوۀ د هغـ

کې د تورکستان د پریښانه حالت په پام کې نیولو کاله مخکې؛ او د بارکزیو وروڼو د جگړو په پای  ۱۷یعنې دقیقاً 
ـلې ته لکه د ئسره له واقعیته لیرې ښکاري چې نوموړي دې دومره ژر خپله پاملرنه یوې کوچنۍ اصالحې مســ

کالو نیټه ورکړې ده همدا  ۱۴کښتیو د تگ راتگ تنظیم ته اړولې وي. له دې ټولو خبرو جال هغو سرچینو چې د 
 ز کال(" )پیکاک(۱۸۷۲نه نیټه ښکاري او همدا نیټه موږ منلې ده. )یعنې نیټه تر ټولو ډاډم
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