
 
 
 
 
 

 
 1تر 1 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
 
 
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۱۰/۱۱/۲۰۲۲         لطیف یاد
 : ناوه واللېږونکی

 

 (Grand Trunk Road)  ګرینډ تړنک روډ
 

 
 

سړک  شاهراه اعظم،یا جرنیلي سړک چې په  چې په جي . ټي .روډ(Grand Trunk Road) ګرینډ تړنک روډ
 .بادشاهي سړک سره هم شهرت لري اعظم او

 پښتون واکمن سوري شیرشاه له خوا جوړشوی دی . هند د کیلومټره واټن لري د ۲۵۰۰دغه اوږد سړک چې 
، ، اتهرپردیشبیهار ،بینګال ساحلي بندر نه پیل کیږي او دهند د چیټا ګانګ د دغه سړک داوسني بنګله دیش د

، التونو نه تیریږي او ال هورته رسیږي او بیا له هغه ځایه پر پښتونخوا تیریږي او تورخمای هاریانا او پنجاب د
 . بیا کابل ته رسیږي جالل اباد او

 
 تودوخي په موسم کې دونو د دغې مشهورې الرې په دواړو غاړو ونې کښینولې څو مساپر د شیرشاه سوري د

وږدو کې ډیر کاروا نسرایونه جوړکړل څو مساپر پکې الرې په ا سیوري نه ګټه واخلي . همداراز سوري شیرشاه د
دغې تاریخي سړک په اوږدوکې څاه ګانې ) کوهیان ( وکیندل څو تږي  دمه او استراحت وکړي . شیرشاه سوري د

 . مساپر ترې اوبه وڅښي . ده جوماتونه هم جوړکړل چې خلک پکې خپل عبادت وکړي
 

ا پوسټي سیسټم دومره منظم و چې په پنځو ورځو کې به ډاګ ډاګ ی شیرشا سوري د دهمدې الرې په اوږدو کې د
 .دې الرې برکت و د ډاګ دسیسټم او شیرشاه سوري د یا پوسته دبینګال نه کابل ته رسیدله . البته دا د

 (یاد)
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