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 مزار شریف، څلورم ټوک
 مرکزي برخې -او د افغانستان شمال 

 
  برخه مهیایاو روڅل وسلوی

 تصحیحات: 
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 خواجه ساالر :وگورئ :خواجه صالح 

 مایلۍ کې د هغې الرې په  ۵ه قلعه د شمال لویدیځ په تقریباً زاردا د ه :)ن( ۶۴ – ۳، ۳۵ – ۵۰:خواجه سپیالن
 د الرې په شمال کې دي. غورماچ  –د قیصار  اوږدو کې دوه کلي دي چې

دا د بنِد امیر د سیند په کینې غاړې کې له بوینقرې  :)ن(  ۶۶ – ۵۵، ۳۶ – ۲۰ :خواجه اسکندر :خواجه سکندر
خواجه سکندر د نیزار یو نهر دی چې له سیند سره د سیند په ښۍ ۀ مایله کښته یو زیارت دی. چشمـ ۲څخه تقریباً 

 ای کیږي. )اې. بي. سي.(مایل کښته یو ځ ۱غاړه کې تقریباً 
دا د سنگچارک په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د توکزر په تنگي کې د  :)ن( ۶۶ – ۲۲، ۳۶ – ۲۳ :خواجه سرخ

 کورونه په کې ودان دي. )میتلند( ۷۰مایله لیرې واقع او د وزبیکانو  ۱۳کال له سویل ختیځ څخه  َسوزمه

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۷دا د گردان د ختیځ په تقریباً  :)ن( ۶۵ – ۲۷، ۳۶ – ۱ :خواجه تلبوالق 
مایله لیرې سنگه لِک قیصار ته تللې الره په هغو  ۳د المار له بازار څخه  : ۶۴ – ۲۴، ۳۵ – ۵۵ :خواجه عثمان

 محدوده کړې ده. ـېئ ټیټو غرونو ورننوځي چې په لویدیځ کې د دهاِن خواجه عثمان له الرې د المار دښته
رسیږي. دا نوم د څو  ته د قراول زوړ برجۀ او په همدې نامـ 1يکاو آسانه دي. په پینځم مایل کې کوتِل سا ختل نرم

قزل  له کوچینو کوتلونو یوې ډلې ورکړل سوی دی چي الره په راتلونکي مایل کې ورڅخه تیریږي او تر هغو چې
مایل  ۷ ۳/۴سته، له دې کوتله دا الره په ۀ نـتیریږي د کښته کیدلو کوم مهم ټکی  څخه فیټه لوړوالی( ۳۲۷۰کوتل )

 پر درې ورکوزیږي.  2کې تیریږي. ورپسې دا الره د نرین
بارونه وړل کیدای سي خو ۀ د الرې دا برخه ښه ده خو معموله غرنۍ الره ده؛ سره له دې چې دې الره باندې دراند

 د تنگو پل ځایونو لویول به ډیر دروند کار وي. )پیکاک(

  مایلۍ کې یو کلی  ۲۰سویل لویدیځ په تقریباً  –دا د سرپل د لویدیځ  :)ن( ۶۵ – ۳۹،  ۳۶ – ۷ :یگانهخواجه
 دی. 

 کب چک :وگورئ :قبچاق 

                                                           
1
 - Kotal -i -Saki 

2
 - Narin valley 
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 اوـې استوگن دي ئـې کوچیان دي او نیمایي ئقبچاق یو جنگیالی نژاد دی چې نیمایي  :قبچاق :قپچاک :یا :کب چک
د روس د فرغانې په والیت کې د نفوسو مهم عنصر جوړوي. یو شمیر معتبره سرچینې وایي چې دوی باید په 
وزبیکانو کې وشمیرل سي او نورې سرچینې بیا ټینگار کوي چې دوی د قره قیرغیزیانو یوه لوړه پرمختللې څانگه 

ۀ د هغـ و دا امکان لري چې قبچاقان دېخدي  ۀـې د ډیر قناعت وړ نـئغو دواړو نظریاتو په منځ کې دواړه د دده. 
، دوی له ـې د خپل اوسني محـدود حد په پرتلې پراخه سیمه نیولې وهئلرغوني نژاد استازي وي چې یو وخت 

د وزبیکانو او د مختلطو مشابه نژادونو په تشکیل کې چې د  سره مورنۍ ونې څخه د بیالبیلو څانگو په جال کولو
او د  نوم چې ویل کیږي مغولي نوم دی« 3او فالوی»د ـې رامنځته کړل، مرسته وکړه. ئمختلفو قبایلو خصوصیات 

ې سیمې په مخکیني تأریخ کې د قیرغیز ټول ډاگونه او د ددی او ۀ تورکستان د کومې برخې په توگه غیر معمول نـ
یاد سوي دي او د لیک لوست خاوند وزبیکان ال تر اوسه همدا نوم کاروي. دوی ۀ په نامـ« دشِت قبچاق»یدیاوې د ب

په فرغانه کې هم د کوچیانو په بڼه او هم د پرمخ تللو استوگنو وگړو په بڼه موندل کیږي او همدا شان د فرغانې د 
دوی د ډیرو کلونو په د نیمه کوچیانو په ډول موندل کیږي. ولسوالۍ د اکثریتو لویو ښارگوټو په ورڅیرمو سیمو کې 

ـې د دولت د معاصر تأریخ په څو پړاوونو کې د هیواد ئلړ کې د خوقند د وگړو اساسي عنصر جوړ کړ او مشرانو 
د فرغانې  ۀ.غو مشرانو په منځ کې یو د پام وړ سړی بدمرغه مسلمان قل نومـېـدد د، وموندلهپه سیاست کې اغیزه 

وه برخه چې په ځانگړې توگه په دوی پورې اړه لري هغه سیمه ده چې د سیردریا او نارین تر منځ واقع ده، او د ی
په  4وی پیاوړی مرکز د اندیجان حصار دی چې جنرال سکوبیلیفد دوی د استوگن سویو وگړو ستره برخه ده، د د

دا  خانات له ځان سره ملحق کړل او ود سیم داسې ښکاري چې وروسته له دې روسیېۀ. ز کال کې ونیو۱۸۷۵
، خو د ۀپه خپلې خوښې د روس دولت ومانـۀ نا زړۀ حقیقت بدل سو نو استوگن سویو قبچاقانو زړۀ په یو الحاق

ډلې په توگې یاده سوې د څـو میاشتو لپاره مقاومت وکړ او  نافرمانېچې په عجیب ډول د  ېقبچاقانو کوچیانۍ څانگ
ز کال کې له االی څخه وایستل سول او د کاشغر سیمې ۱۸۷۶ـې ماته وخوړله دوی په ئه وروسته له دې چې څو ځل

ترالسه کړه چې بیرته ـې ئته راغلل او د یعقوب بیگ له سقوط وروسته له هماغه ځایه د جنرال ابراموف اجازه 
ي قومي څانگه قبچاق خو د تورکستان حکومت دا رد کړه. د وزبیکانو یوه فرعسي. ۀ نوي روسي والیت ته ورستانـ

نومیږي او ښایي د همدې قوم استازیتوب وکړي، دا څانگه د تورکي نژاد له ډیرو نورو ډله سره یو ځای سوه چې د 
خو طبیعتاً  ديۀ پراتـۀ وارۀ قبچاقان په هرات او د افغان تورکستان په والیتونو کې خوار وزبیک ملت جوړ کړي.
مستقل  داسې ښکاري چې دوی له سیمه ییزو وگړو دباندې وتلې ځانته دی.ـې شمیر ډیر ئپه افغان تورکستان کې 

یا « 5گرپووند»، «کوچي»لري نو له همدې کبله ده چې میتلند شک لري چې د قبچاق لغت دې له ۀ شتون نـ
په افغان تورکستان  ژوندکولو پر حالت او طریقې داللت کوي. وي بلکه دا د نژاد په پرتلې، دۀ سره مشابـ« ایماق»

 «.خالص»او « سپین»، «تور»یا « سره»او « سو»، «قره»وی درې څانگې دي د دکې 
کورنۍ  ۱۴۰۰ز کال کې په افغان تورکستان کې د قبچاقانو ۱۸۸۶د وگړو په هکله د میتلند د جدول پر بنسټ په 

  :وې چې په دغو ځایونو کې استوگن ول
 

 کورنۍ ۳۵۰ د بنِد امیر ولسوالي

 کورنۍ ۵۰ سرپل

 کورنۍ ۱۵۵ سنگچارک

 کورنۍ ۸۴۰ میمنه

 کورنۍ ۱۳۹۵ ټولټال

 
  :په عالقه دې استوگن دي په الندې څانگو ویشل سوي ديۀ قبچاقان چې د کیشیند« سره»
 

 انبال جازوک دیوان

 بچولي اچه میلي قرتاري

  خیتال 

 

                                                           
3
 - Ujfalvy 

4
 - General Skobeleff 

5
 - "Powindah," 
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بولي خو د نژاد له اړخه په عام ډول د « قره یان»د قبچاقانو ستره شمیره چې په میمنې کې استوگنه لري ځانونه 
وی د میمنې په سیمې کې د دپیژندل کیږي نو له همدې کبله په پورتنۍ شمیرې کې راغلي دي. ۀ قره قبچاق په نامـ

پسونو دوه یا درې رمې  ۶۰۰یا  ۵۰۰هره کورنۍ د وی د دپسونو د سترو رمو څښتنان دي او راپورونه وایي چې 
 پسونه وي او په دې شمیر کې باید مبالغه سوې وي. )میتلند، تروتر( ۶۰۰۰۰۰لري. کیدای سي دا 

دا د مزار شریف په ولسوالۍ کې د فیض آباد د نهر پر غاړه یو کلی دی چې د  :)الف( ۶۵ – ۶، ۳۶ – ۵۳ :قبچاق
 – ۵۳بل کلی د اندخوی په سویل کې په ۀ په دې نامـکورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(  ۶۰وزبیکانو 

 کې موقعیت لري.  )ن( ۵۳ -۶، ۳۶
کلی دی چې د درزآب د سیند په کیڼې غاړې  دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو :)ن( ۶۵ – ۲۳، ۳۶ – ۵ :کبچه قلعه

کورونه په کې ودان دي. )امیر خان،  ۲۰۰مایله کښته واقع او د قراخ وزبیکانو  ۹له کلي څخه ۀ کې په دې نامـ
 اوسنۍ نقشې دا نوم د قبچه قلعه په ډول ښیي. شهزاده تیموس( 

لي چي )قدا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د المار په دښتې کې واقع او د  : ۶۴، ــ ۳۵ــ  :کلي چي :قلچه
 کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.( ۴۰ (6وزبیکانو

دا د خواجه ساالر د ولسوالۍ وروستۍ ختیځواله منتهی الیه ده چې کله  :)ن( ۶۶ – ۱۵، ۳۷ – ۲۱ :ِکِلفت :یا :ِکِلف
ې ځای اصلي نوم )آق جویه( د دد سیند پر غاړه د بخارا په خوا کې ده.  ِکِلفي خو لوی یادیږۀ ناکله د په دې نامـ

 دی. )میتلند(
ـې لوړوالی ئنورو ځایونو کې  :فیټه )د سیند غاړه( ۹۱۰ :لوړوالی :)ن( ۶۶ – ۱۵،  ۳۷ – ۲۱ :ِکِلف :ِکِلفت :ِکِلف

مایله لیرې  ۷۵دا له مزار شریف څخه  ښایي دا غلط وي. فیټه دی. ۹۰۹لکه د خمیاب د سیند غاړه ویل سوي چې 
مایله لیرې او په همدې واټڼ له چوشکه  ۳۲د اکسوس پر غاړه یوه جاله ده او له خیماب یا د آق کم له جالې څخه 

د  سته. په قرقین کېۀ پرته بله کومه جاله نـ ِکِلفگذر څخه واټڼ لري. د خمیاب او د چوشکه گذر د جالو تر منځ له 
ز کال په ۱۸۷۲یادیدله خو دا جاله د ۀ کمپ ځایونو سیمو ته نیږدې یوه جاله وه چې د خواجه ساالر د جالې په نامـ

 کوله. ۀ تلل او چا ورڅخه استفاده نـۀ شاو خوا کې لیرې سوه ځکه دې ځای ته کاروانونه ډیر نـ
لرو. خلک گومان کوي ۀ ه هکله معلومات نـد اصل پۀ ې نامـد دد کیلیپ په ډول تلفظ کوي.  ِکِلفکښتۍ چلوونکي 

ځینې کسان باور لري چې په مزار  حتیچې کیدای سي دا نوم د )خلیف( له لغت څخه راغلی وي لکه )خلیفه علي( 
ـې ئکې ښخ سوی دی، ویل سوي چې نوموړي خلیفه د بخارا په ډډې کې سفر کړی دی او د یو څومره وخت لپاره 

هم له دې  اقامت هم کړی دی. عرب جیوگرافر ابن حوقل ـېئ زیارت کېۀ سر یو په کینې غاړې کې د ډبرو پر
 ـې لیکي.ئڅخه یادونه کوي او د )خلیف( په ډول ۀ نامـ

ته د دې د سیند د غاړې ولسوالۍ حاکم ۀ کې وو وایي چې د ِکِلفپه لړ کې څو ځله  ۱۸۸۶او  ۱۸۸۵پیکاک چې د 
او بیا له جر قدوق څخه ۀ د ډبردو په سویل کې بهید ِکِلفند یو مهال د وویل چې نوموړي له روایاتو اوریدلي چې سی

دا ډیره محتمله د جالۍ د کښتۍ چلوونکو مشر هم وویل چې نوموړي همدا روایت اوریدلی دی.  ِکِلفد ۀ. تیرید
ښکاري چې د مروې په شمال او ختیځ کې د شگو تحرک او پرمختگ سیند اړ کړی وي چې په تدریج سره ختیځ 

 وي.  سوی او شمال لور ته ټیل وهلی
 کې سیند کنگل سو او په دې توگه کاروانونه د کنگل پر مخ تیر سول. ِکِلفز کال کې په ۱۸۷۶په 

  :ز کال د مې په میاشت کې لیدنه کړې وایي۱۸۸۶ـې د ئمیتلند چې له دې جالې څخه 
گذر اوس د نورو گذرونو په پرتلې ډیر کارول کیږي خو د افغان مارکیټ لپاره روسي  ِکِلفسته چې د ۀ "شک نـ

 ورته السرسیغاړو  ستر طبیعي امتیاز لري چې له دواړو ِکِلفسوداگریز اقالم د چوشکه گذر له الرې راځي. 
مطلقاً ثابت  ې ځای موقعیت همد دآسانه دی او هر څومره چې د اوبو سطحه وي دا ځای په ښـې ځمکې کې دی. 

کیږي. د نورو جالو کښتۍ په ځانگړې توگه ۀ دی او پورې غاړه اوښتل هم لږ وخت نیسي خو دې ته ډیره پاملرنه نـ
وی موقعیت هم د دکله چې د اوبو سطحه ټیټه وي باید د ټیټو باتالقي سطحو له نرمو خټو ډکو الرو څخه تیرې سي. 

څخه  ِکِلفد سیند څانگې له کلنیو سیالبونو وروسته بدلون مومي. له او یا دوه مایله کښته او پورته ځي ځکه سواحل 
ـې خان ئـې آقچې ته د افغان تورکستان لویدیځو ښارونو ته الره او بله ئیوه  –د سوداگرۍ اوسنۍ الرې دوې دي 

 ځایه یا مزار ته یا تاشقرغان ته ځي. "ۀ آباد ته ده چې له هغـ
ز کال د جنورۍ د میاشتې په ۱۸۸۵تونو له مخې معلومات وړاندې کیږي چې د اشد دالندې د پیکاک د ورځنیو یا

 :ـې لیکلي ديئنیټه  ۲۶
د  یارډه دی. ۳۳۰ـې ارتوالی ئکې په یوه کانال کې محصور او بهیږي چې اوسمهال  ِکِلف" د اکسوس سیند په 

په دښتې کې پای  پینځو مایلو وروسته لور کې تقریباً له اهکي ډبرو یو منفرد او ټیټ خط الرأس چې په سویل لویدیځ
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 -Kilichi Uzbaks 
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مومي همدلته د سیند کیڼې غاړې ته رانیږدې کیږي اودلته د سیند کیڼې غاړې ته نیږدې په دوه وو سنگ پوزو پای 
د ساحلي غاړې یوه نرۍ ـې یوه تنگه اوږده ډبرینه دره ده. ئیارډه له یوبله لیرې دي او منځ کې  ۴۰۰مومي چې 

پوزې د لمن او اوبو تر منځ واقع ده او د بلې ختیځې سنگپوزې له لمنې څخه یو نړۍ ډبره تړانگه د لویدیځې سنگ
راوتلې ده. دغه ډبرې چې سنگپوزې جوړوي یو ځل بیا په شمالي غاړې کې راڅرگندیږي او له  باندېدباندې سیند 

د غرنۍ « تانۀ کو»ا د دښتې څخه راجال سوې څو غونډۍ او راوتلي ځایونه جوړوي چې له شمالي غاړې نیولې بی
غو جال سویو ډبرینو غونډیو تر د دپه شمال یا د بخارا په غاړه کې لړۍ تر ټیټو مهمیزونو پورې غځون مومي. 

ـې له ختښو جوړه کال یا حصار چې په بد شکل جوړ ئـې اوبو ته نیږدې واقع دي چې پر مخ ئټولو سویلي هغه 
ې د د کوچنی کلی موقعیت لري. ِکِلفنومیږي او د همدې غونډۍ په شمالي لمنه کې د  ِکِلفسوی دی واقع او 

ه دغو ته لغونډۍ په لمن کې په اوبو وړې دښتې کې څو د توت او د پادا ونې د ټکیو ټکیو په ډول ښکاري چې پر
 ونو نوره ټوله دښته مخ خالصې ده او لوړو بوټو پوښلې ده. 

د غونډۍ او په سویلي کې غاړه کې د دوه وو سنگپوزو تر منځ سیند په نسبتاً تنگ  ِکِلف" په شمالي غاړې کې د 
ۀ مایل اوږد ۱/۴یارډه ارت دی( محدود دی. دغه تنگي هم په پورته او هم په کوزو برخو کې  ۳۳۰کانال کې )چې 

 ۳/۴لښتیو سره د مایل د  وا دي او سیند له ټاپوگانو او شگلنو غاړو او د سیند په غاړو کې له بې شمیرو والړو اوبو
په خوا کې چې د تنگیو په ختیځه  و. د سیند د بهیدا پر لور د دوه وو راوتلو ډبرتقریبي اندازې سره پلنوالی مومي

انتها د سیند په دواړو غاړو کې مسلطې دي دوه کوچني خلیجونه دي، هرې غاړې ته یو یو واقع دی او دا خلیجونه 
 غو دوه وو خلیجونو تر منځ جاله جوړه سوې ده. "د دجوړوي چې د کښتیو لپاره طبیعي بندر 

مایلو پورې دی او د اوبو د بهیدا  ۳تر  ۲ ۱/۲د کال په اوسني فصل کې د اوبو د بهیدا چټکوالی په ساعت کې له  "
هم ستوغې دي ۀ قوت د سیند په سویلي غاړه کې دی، هغه ډبرې چې د سیند په سویلي غاړې کې مسلطې دي هغـ

فیټه د اوبو ژوروالی لري. د سیند په ډبرین بستر کې دا ژوروالی د شمالي غاړې تر نیمایي پورې دوام  ۴۵ې چ
 ـې دلته شگلن دی. "ئمتدرجاً کم عمقه کیږي او بستر ۀ وروسته اوبـۀ کوي او له هغـ

ه سکښت قطع او په ـې پئفیټو لوړې دي او د اوبو د بهیدو لوری  ۲۰تر  ۱۰په سویلي غاړې کې راوتلې ډبرې " 
ـې کښتۍ دریږي. د راوتلې ډبرې پر ئخښتو باندې ټینگ کړی دی چې د کښته کیدلو ځای جوړ کړي او څنگ ته 

سویلي غاړې ته رسیدلي الرې یا د قرقین سر باندې څو کوچني کورونه دي چې کښتۍ چلوونکي په کې ژوند کوي. 
د دوه وو راوتلو ډبرو له لویدیځې انتها تیریږي چې د ډبرې یا د آقچې له لوري دواړه منقبضه سوي دي، یوه الره 

نري زین ډوله ځای څخه تیریږي چې د راوتلې ډبرې ۀ ـې د ډبرې له یوئاو اوبو تر منځ راځي او بله الره 
ختیځواله انتها ده او په دې سره د کښتۍ لنگر ځای ته رسیږي. له بلې خوا په شمال لور کې رسیدل مخ خالصي، او 

 ۱۵۰دغه ډبرینې غونډۍ چې دا دواړه راوتلې ډبرې په سویلي غاړې کې جوړوي له  تې له لوري آسانه دي.ښد د
فیټو لوړې دي چې هم د پورې وتلو پر ځای او هم د سیند د غاړې پر ځمکې په بشپړ ډول مسلطې  ۱۷۰تر تقریباً 

 دي او له ختیځه تر لویدیځه د سیند کوږوالی له منځه وړي."
یا دوه وو آسونو په وسیلۍ په اوبو کې کش کیږي چې دا یو یا دوه آسونه یا د کښتۍ مخې ته یا ۀ کښتۍ د یود جالۍ  "

 ـې تر گیډو او اوږو تړل سوي دي. "ئد کښتۍ په ډډو کې په اوبو کې المبي او رسۍ 
فیټو  ۲، ارتې، له فیټه ۱۲فیټه اوږدې،  ۳۵ـې تیرې راوتلي دي. دا کښتۍ ئکښتۍ، بیخ هموارې دي او سر او شا  "

ي د ولې د ونې له انچو پریړ ۷انچو په  ۹لري چې د  فیټو پورې له اوبو څخه پورته عرشه ۳انچو څخه تر  ۹او 
دي چې په اوسپنینو گیرا گانو ټینگ سوي او په ۀ فیټو اوږد ۳۰تر  ۲۰لرگي څخه جوړې دي دا مربع ډوله لرگي له 
بار اوښانو د وړلو وړتیا لري. د  ۱۵آسونو یا د  ۳۰ځل تللو کې د ۀ وړیو درز بندي سوي دي. هره کښتۍ په یو

د جوړلو لپاره ۀ انچه پریړوالی لري. کښتۍ گانې د لرگین پلـ ۴ ۱/۲کښتۍ د مهارولو طناب د منج د رسۍ دی چې 
شپږ  کې ِکِلفښې مناسبې دي، د کښتۍ د اړخونو پورتنۍ ژۍ پیاوړې او له سره تر پایه ټینگې جوړې سوې دي. په 

 کښتۍ دي چې د خدمت وړ دي او یوه بله ورانه کښتۍ ده. "
په چم گاونډ کې تر السه  ِکِلفانچو قطر پورې د ولې د ونې کندې د  ۳فیټه  ۱فیټو په یوفیټ کې، او له  ۳۰" د 

ې غو کندو یو لک دانې تر السه کیږي خو ښایي په شمالي غاړد دکیدای سي. د یوې لنډې خبرتیا په ورکولو سره 
وي. همدا شان ویل سوي چې د منج رسۍ هم ځکه دلته په غټ شمیر کې تر السه کیږي چې منج ۀ کې بیا دومره نـ

تنه کښتۍ چلوونکي  ۲۰۰په گاونډیو سیمو کې کیدای سي  ِکِلفکیږي. که اړتیا پیښه سي د ۀ دې سیمې کې شنـ
 راتول کړل سي"

خو هرو دی ۀ اوښتلو د جوړولو لپاره فوق العاده عالي ځای نـ که د پورې غاړې د ِکِلف" که له تخیکي اړخه ووایو 
دی. دلته سیند په خپل تر ټولو تنگ ځای کې دی او د اوبو د بهیر توندوالی هم له حده وتلی  خو عالي ځایمرو 

لري، د سیند غاړې هم ښې، هم د السرسۍ وړ او هم له ښې او ټینگې ځمکې څخه ورته السرسی ۀ چټکوالی نـ
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د جوړولو لپاره راټولیدای سي او هم د جالې د تخته بندۍ لپاره د پام وړ ۀ کښتۍ د لنډ واټن پلـ ۲۰لږ تر لږه کیږي. 
ي کیږبنا ورباندې ال پیاوړې  - چارتراش تر السه کیږي چې په دې سره کښتیو ته ال ټینگ والی ورکړي د پله بیخ

 کې موندل کیږي. "دا چارتراشونه له الزمو رسیو سره د همدې سیمې په گاونډ 
"ویل سوي چې دا جاله د اکسوس په پورتنۍ برخه هغه جاله ده چې زښت ډیر تگ راتگ ورباندې کیږي. په شمالي 
غاړې کې د ایسپین توده له الره د آس د پینځو منزلو الره بخارا ته تللې ده؛ او په سویلي غاړه کې بلخ ته، آقچې ته 

 مایلو په ارتوالي د دښتې یوه بې اوبو تړانگه ده." ۱۷چې الره د الرې تللې دي خو په دې الرو کې د آق
  :پورې غاړې ته ایستل کیږي یوه په زړه پورې الندنۍ شرحه راکوي ۍمیتلند موږ ته په هغه بڼه چې کښت

" په ژمې کې کله چې د سیند د اوبو سطحه ټیټه وي یوې کښتۍ ته یو آس بس دی؛ خو په پسرلي او دوبي کې دوه 
آسونه هرومرو دي. دلته باید درې جوړې آسونه وي، یوه جوړه د هرې کښتۍ لپاره؛ خو داسې ښکاري چې یوازې 

ته سته. یوه جوړه آسونه کوالی سي د قاعدې پر بنسټ دوه پیرې ووهي او ورپسې بله کښتۍ او نور لڅلور آسونه د
اځي مگر دا چې خلک په هماغه دقیقه شیبه کې ې خوا بار وړي له بلې خوا تشته ره یوآسونه راځي. یوه کښتۍ که ل

چې کښتۍ بیرته ستنیږي چمتو وي چې پورې غاړه واوړي. د جالې حق العبور د کښتۍ پر بنسټ ټاکل سوي او 
ـې په خپلو منځو کې تادیه کوي. دلته دا جالې او نورو ځایونو کې د دولت له پلوه تنظیم کیږي. پخوا د ئمسافرین 

د کار په  ـېئ چې حکومتۀ کې حق العبور ټولوونکو د هغو پیسو په بدل کې حق العبور ټوالو سیند په دواړو غاړو
 بدل کې ورکوې. اوس د حق العبور ټوله اندازه یو ځای ایښودل کیږي او په برابر ډول سره ویشل کیږي."

 ..." آسونه په دې ډول
 

 نوربیا
 

 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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