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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه لسمه اوه
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
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 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

 ۲۳۷فیټه. دا د بدخشان د والیت مرکز دی چې  ۱۲۷۰: لوړوالی : ۶۹ -( ۵ – ۷، ) ۳۶ –( ۴۰ – ۴۱):  خان آباد
مایله له تاشقرغان څخه لیرې دی. خان آباد د شولو په  ۹۰مایله د خاواک د کوتل له الرې له کابله او نـېـږدې 
موقعیت لري. د لرغوني ښارگوټي پاتې شونې او کنډوالې، باتالق زاره سیمه کې د بنگي د سیند په سویل کې 

معاصر کندز، د سیند د شمالي خوا مخالف لوري کې دي. ویل کـېـږي چې د قطغن مرکز خان آباد د والي د 
ز الندې ـېـرل کـېـدل چې د سیمې وگړې په شدت د افغانانو تر اغـېـاستوگنځي لپاره ځکه غوره شو چې داسې انگ

 ې احتمال په هر مهال کې موجود وو چې دا وگړي د خپلې خپلواکۍ لپاره هڅه وکړي. د دراغلي ول او 
کومه ۀ کوم دیوال لري او نـۀ لري، دا ځای نـ ۀـخان آباد له پوځي اړخه هیڅ ډول استحکامي او تکتیکي پیاوړتیا ن

دی خو یو لښکر کوټ یا یوه عسکري قشله په کې ۀ پورته نـ ۴۰۰۰ـې له ئ شـمـېـرپوځي کال یا حصار. د وگړو 
 سته او هم د اونۍ دوه ځله بازار په کې جوړېـږي. 

ډېـر شمــېـر او هم لوی شمـېـر آسونه له دې ځایه کابل ته « ـې دلته دیئچې کان »د کوچو، غله جاتو او مالگې 
 لي دي، په افغان توپخانه ځواک کې کاَرول کـېـږي.لـېـږل کـېـږي. قطغني آسونه چې کوچني خو غښت

د خان آباد د ولسوالۍ خلک له خپلو رمو سره د فیض آباد له الرې د جون له میاشتې تر سپتمبر پورې دشِت شیوه 
کې  ۶۸ – ۳۷، ۳۶ – ۵۲فیض آباد اوس د بدخشان مرکز دی. د اوبو یو بهیر، دریای خان آباد، په ته راځي. 

 موقعیت لري.
 وړوکي کلي نوم دی. ۀ : د پامیر د سیند پر غاړې د یو ۷۳ - ۷، ۳۷ – ۲۰:  گـَـرَمـتــِـکۀ انـخ

: له خوسته تر خان آباد پورې د تللې الرې په اوږدو کې د دمې نیولو پینځم ځای  ۶۹ – ۱۰، ۳۶ – ۳۰: خانقاء 
یو بل ۀ نامـۀ مایله لـېـرې دی. په همدغـ ۱۸لري. دا ځای د خان آباد له سویل څخه ۀ دی، دا الره چنداني شهرت نـ

بل ۀ نامـۀ ن بیا هم په همدغـ. همدا شا۶۹ -۱۸، ۳۶ – ۳۳مایلۍ واټن کې دی.  ۱۶کلی د تالقانو د سویل لویدیځ په 
 کې موقعیت لري. ۷۰ – ۴۵او  ۳۶ – ۴۰کلی په 

 ۶۹ – ۱۰،  ۳۶ – ۳۰خانقاء :
د داریم د َدرې یوه بله څنگیزه دره ده. د همدې درې له منځه د فیض آباد او  : ۶۰ – ۲۵، ۳۶ – ۵۴:  خاندان شهر

 مایله دی.  ۱۰واټن کندز سړک تـېـر سوی دی. د قــَـَدري د کوتل او داریم تر منځ 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal17.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal17.pdf


  

 
 5تر 2 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
 

غـې درې له کتلو وروسته مو جوړه کړې ده : د خان شهر د درې ښۍ د دالندې هغه شرحه وړاندې کـېـږي چې 
خوا ته په تاویدلو او بیا د سیند د غاړې په نیولو د دوه مایلو او د مایل د یوې ربعې په واټن وړاندې تللو سره په 

کورونه دي او  ۲۵۰کلي کې ۀ داریم په ټوله َدره کې تر ټولو لوی کلی دی. په دغـیو کلی راځي. دا د ۀ نامـۀ همدغـ
مایل او د مایل د ربعې ۀ خلک دي. بیا هم د سیند د غاړې په نیولو سره د یوۀ استوگن وگړي په کې شتمن او دراند

ه لري. ورپسې د مایل د کورون ۹په واټن پورته چې د سیند ښۍ غاړه کـېـږي د بــَـلــَـکي وړوکی کلی راځي چې 
مایل په واټن بیا د گَوربای کلی ۀ ې یودکورونه لري. د نیږ ۴۰کلی راځي چې  «انتله»ثلث واټن په اندازې د انتالح 

نه هم شته چې ټول ونور کور شـمـېـرکورونه لري دا دواړه کلي د سیند په ښۍ غاړه کې دي. دلته یو  ۳۰راځي چې 
مایل او د ۀ دل کـېـږي او د سیند پورې غاړه د گوربای د کلي په مخالف لوري کې دي. د یوپـېـژنۀ د اََور بای په نامـ

کورونه لري. وړاندې که الړ شو  ۳۰مایل د ثلث په واټن وړاندې دا تللی سړک د خسپک له کلي تـېـرېـږي چې 
 ۳۰لی راځي چې ږي د تورک گورگن کېـمایل او د مایل د ربعې په واټن چې دا سړک لږ لوړۀ ورپسې د یو

 کورونه لري.  ۳۵ـې د کراچي کلی راځي چې ئکورونه لري او نـېـږدې یو مایل وړاندې 
 شته چې په دې شمـېـر کې سخته مبالغه شوې ده. ۀ راکړل شوی خو شک نـ ۲۰۰۰ـې ئد وگړو ټول شمـېـر 

  ۷۲ – ۲۰، ۳۶ – ۵۶: وگورئ : خان دود : خان دولت
کلي نوم دی چې د آِب پنجه د ۀ فیټه. په واخان کې د یو ۸۸۰۰: لوړوالی : ۷۲ – ۱۹، ۳۶ – ۵۷: خندوت : خندود 

یوه ۀ وگړي ژوند کوي او همدلتـ ۲۰۰کلي کې ۀ لنډ واټن کې واقع دی. دغـۀ سیند په کیڼې غاړې کې له سینده په یو
 کنډواله کال هم سته.

ـې لوی او ئار د سون لرگي هم لري. څړځایونه چند دلته د کلي په چم گاونډ کې څه ناڅه ښه کرهڼه هم شوې ده او 
مایل په اوږدو لوی دی. د خندوت په مخالف لوري کې د ډبرینې غونډۍ پر ۀ ـې د یوئزښت ښایسته دي. چمنزار 

ساِد »تر الس الندې ۀ استوگنځی دی او د هغـ« 1آق سقال»سر د زمـِر آتش پرست کافر قلعه ودانه ده. خندوت د 
ندوت د واخان په پینځو اداري واحدونو کې یو واحد دی. دا سیمه له خندوت څخه تر دیگرگند دی، ساِد خ« خندوت

ې ځای نوم په خان دولت اوښتی وي د دز کال ۱۹۷۰په یا دوگرگونت پورې پراخوالی لري. داسې ښکاري چې 
 ۷۲ – ۲۰،  ۳۶ – ۵۶ مایله لیرې دی. بدخشان : ۱۸چې په نقشه کې په اشکاشم کې د قلعه پنجه له سویل لویدیځه 

 کلي نوم دی.ۀ مایلۍ کې د یو ۲۸: د قلعه پنجه د سویل ختیځ په  ۷۲ – ۵۸، ۳۶ – ۵۷: کرت : بابا تنگي : خرات
ځای نوم دی چې د شیخ علي هزاره گانو ۀ : دا په خنجانو کې د یو ۶۸ – ۴۹، ۳۵ – ۳۶: کار گنجک :  خارغنجک

 کورنۍ په کې اوسیږي. ۳۰د گوي یا گاوي عشیرې 
 ۵کلي نوم دی چې د ُمرغ د کوتل د سویل په ۀ : د اندراب په ولسوالۍ کې د یو ۶۹ – ۱۷، ۳۵ – ۴۴ : خار پُشته

ه په لویدیځ کې نهرین ته یوه الره تللې ت. د قوِل خرپشکورنۍ په کې اوسـېـږي ۸مایلۍ کې واقع دی او د تاجیکانو 
و لپاره چې سرتــېــردې د یخ پج له سړک سره یو ځای سي. دا الره یوازې د پلي  هده او داسې ښکاري چې دا الر

 . مایلۍ واټن کې ده ۱۲دا الره د بنو د شمال ختیځ په . دهسپک وزن او آس سپاره ورسره وي د تگ وړ 
فیټه. له چتراله په بدخشان کې تر زیباکه په  ۱۶۶۰۰: لوړوالی :  ۷۱ – ۳۶، ۳۶ – ۲۳:  ختن زه آن -: خرتیزه

ه د کښته کـېـدلو په تلکوتل نوم دی. دا یو زښت ډېـر سخت کوتل دی؛ کوتل د ختلو او له کوۀ هندوکش کې د یو
مایله اوږد والی لري. دا  ۹ ـېئخوا  له او شماليینیم ما ۷ـې ئـمي واورې دي چې سویلي خوا ئدواړو خواوو کې دا

د بدخشان او چترال تر منځ د کوچنیو  او دی، خو پلي مسافرانۀ کوتل د بار وړونکو څارویو لپاره د تـېـرېـدلو نـ
 مایلۍ واټن کې واقع دی.  ۲۰. دا کوتل د زیباک د سویل ختیځ په کاروي ـېئکاروانونه  ۀسوداگرو واړ

: دا د یوې تنگې درې نوم دی چې د باغ مبارک د سویل په خوا کې په کوکچه ۷۰ – ۴۵، ۳۶ – ۵۴:  خاش دره
 یو بل کلی دی چې د خانقاء په سویل کېۀ نامـۀ کې ډوبـېـږي. دا ځای د جرم د ولسوالۍ یوه برخه ده. په همدغـ

 واقع دی.کې  ۷۰ – ۴۰، ۳۶ – ۳۳ 
ۀ ه افغان نقشه کې دا ځای د خـُـشکـَـک په نامـپ:  ۶۹ – ۱۶،  ۳۵ – ۵۴وگورئ : یخ پج :  خشکک : : خــَـشکه
 .ثبت دی

  ۷۱ – ۳۶، ۳۶ – ۲۳: وگورئ خرتیزه :  ختن زه آن
کوتل نوم دی چې له اندرابه د ۀ . دا په هندوکش کې د یوفیټه ۱۱۶۴۰: لوړوالی :  ۶۹ – ۴۷،  ۳۵ – ۴۰:  خاواک

او د اوښانو د تگ لپاره عملي  تـېـرېـږيخان آباد لوی سړک  –پنجشیر لور ته تللی دی. له دې کوتل څخه د کابل 

                                                           
1
 - aksakal په معنی ده او له معنی یي اړخه د سپین ږیري سړي په مفهوم ویل کـېـږي، « سپینې ږیرې»د  : په تورکي ژبې کې آق سقال

په منځنۍ آسیا کې د یوې ټولنې هوښیار او مدبر سړي ته په خطاب کې آق سقال وایي. له دودیز اړخه د شوروي له حضور مخکې آق 
ی او مفهوم هم کارول شوې ده او دا هغه څوک وو چې هم یې په سقال د کلي ملک ته ویل کیدل. همدا شان د مشاور او قاضي په معن

سیاست او هم په قضایي سیستم کې د قوم او د هیواد په منځ کې الس درلود. حتی په قرغیزستان کې همدا اوس د آق سقاالنو محاکم هم 
په بڼه « اف سقال» قریباً په همدغه معنی د شته. په وزبیکستان کې هره محله ځان ته یو آق سقال لري. دغه تورکي لغت په افغانستان ت

 ژباړونکی -منل شوی دی 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 3 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 کوتل د ختیځ په ې کوتل واورې د کارگرانو له پلوه پاکې کـېـږي. د دالره ده. ویل کـېـږي چې په ژمیو کې 
 خاواک نومـېـږي. ۀ ته چې دِ سـږدې شپږ مایلي واټن کې یو کلی هم نـې

 ۶۸ – ۲۲، ۳۶ – ۳۹:خیرآباد 
کلي نوم ۀ مایلۍ کې د یو ۲۸د قلعه پنجه د سویل ختیځ په :  ۷۲ – ۵۸، ۳۶ – ۵۷وگورئ : بابا تنگي :  خزگت :

  دی.
 ۶۸ – ۲۲، ۳۶ – ۳۹:خیرآباد 
د والیت په سویل کې د یوې ولسوالۍ نوم دی. د خنجان او :  ۶۸( ۴۸ – ۵۴، ) ۳۵ –(  ۳۰ – ۴۰): خنجان 

دا سیمه اوس په ځان کې د اندراب د  الندې دي. ادارېحاکم تر ۀ د یو دواړهاندراب دوه وړوکې ولسوالۍ اوس 
درې سیند چې د خاواک له کوتله نیولې تر دوشي پورې د سیند سرچینه ده او د درې د سیمې څو مایله نور هم په 

، د دې ډوبـېـږي  کې راځي رانغاړي؛ همدا شان هغه َدرې هم په کې راځي چې په اندراب کې تر کورو پورې
د ـې د هندوکش ئ پولهال او سویل اوب خوړونه یا خوړنه دي. په حقیقت کې سویلي سیند د شم ۀـد همدغ پولېسیمې 

  نگې څوکې کرښه جوړوي.د
ـې پورتنۍ یا ختیځه برخه کــېـږي. خنجان تر دشِت کالت ئغه ویش کښتنۍ یا لویدیځه برخه ده. اندراب د دخنجان 

ویل کـېـږي چې ټول هزاره گان په خنجانو د باجگاه منځغری هم په ځان کې رانغاړي.  پورې غځـېـدلی دی چې
 وړاندې کـېـږي. شـمـېـرتاجیکان پورې اړه لري. الندې د کلیو او د وگړو اندراب پورې او ټول 

 

 کورنۍ قومونه کلي
 ۳۰ گــَـوي یا گاوي هزاره قرغنجک/ کرغنجک

 ۶۰ ۀپښتانـ ـینئِن پااگز
 ۴۰ ۀپښتانـ ِن باالاگز

 ۱۵۰ هزاره خنجان
 ۵۰ هزاره کاوه

 ۵۰ هزاره سیاه چوب مزار
 ۴۰ هزاره یکاولنگ

 ۵۰۰ کوه گدای هزاره دشِت امروت
 ۹۲۰ شـمـېـرټول 

 

گومان کـېـږي چې د باجگاه په درې کې استوگنځایونه هم په هغو پینځوسوو کورنیو کې شامل دي چې دشِت امروت 
ته ننوتلي دي حال دا چې هلته یوازې یو کلی دی. په عین وخت کې ویل کـېـږي چې د کوهگدای هزاره گان نیمه 

دوی د لرخب د َدرې په سر کې کرکیله هم  ـې ژمی په کیله گي تـېـروي. داسې ښکاري چېئکوچیان دي او ډېری 
 کوي. 

ي چې اوس مهال کې د هویت له اړخه دا نه شو تصدیقوالی چې د گدای، یا گدای هزاره گانو، گرهي سباید وویل 
هزاره گانو او کوهگدای هزاره گانو تر منځ د یووالي یا بیل والي بحث دلته وړاندې کړو. د کوهگدای هزاره گان د 

خو داسې  هم یاد شوي دي. په دې سیمه کې ټول هزاره گان ظاهراً شیخ علي هزاره گان دي؛ۀ په نامـکوهـَـدای 
کاروي؛ او خلک ځانونه ۀ په براال او زغرده نـ ـېئنوم کارول دې منع شوی وي. او څوک  ۀـغد دښکاري چې 

 خنجانیان بولي. 
 :  د اندراب دره

 

  شـمـېـرد کورنیو  قومونه کلي

 ۴۰ کوهگدای هزاره گان دشِت قالت

 ۳۰ اباکه هزاره گان یوچ

 ۲۰ تاجیکان میخک

 ۲۰ اباکه هزاره گان ش درهــُ ق

 ۱۰ تاجیکان / دواتیدعوتی

 ۶۰ تاجیکان / فــُـجفیج

 ۵ تاجیکان ُمشي

 ۲۰ اباکه هزاره گان غزمرد

 ۷۰ تاجیکان ِکشـِن آباد 

 ۲۰ تاجیکان ل خاهـپُ 

 ۳۰۰ تاجیکان بنو

 ۵۹۵ ټول ټال
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 5تر 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
 

 

 : اناصتگاو ق
 

  شـمـېـرد کورنیو  قومونه کلي

 ۱۰۰ تاجیکان ان اصپشه یي ق

 ۲۰ تاجیکان غور سنگ

 ۶۰ تاجیکان کسته رش/ قسته رش

 ۵۰ تاجیکان اليگد

 ۶۰ تاجیکان رشیدي

 ۲۰ تاجیکان زياتهل ِ مرغ

 ۱۰ تاجیکان پروانۀ چشمـ

 ۲۰ تاجیکان خواجه ابو سعید

 ۸۰ تاجیکان سنِگ بُران

 ۴۰ لرخبي تاجیکان  ارزینگان

 ۴۶۰ ټول ټال
 

  د څو کلیو یوه ډله ده چې پشه یي تاجیکان دي.« سانقاپشه یي »داسې ښکاري چې 
ـې یوه څانگه ده. وروستۍ درېواړه ئپروان د تهاِل َمرغ په َدرې کې دي چې کسان یا قسان ۀ تهاِل مرغزی او چشمـ

 دي. کلي له بنو پورته په اساسي َدرې کې
 

 شاشانتگاو 

  شـمـېـرد کورنیو  قومونه کلي

 ۱۵۰ تاجیکان شاشان

 ۲۰ تاجیکان الحِده ص

 ۱۲ تاجیکان ج ـقشالِق خُ 

 ۱۵ تاجیکان میروه

 ۲۰ تاجیکان پُل سر

 ۱۰ تاجیکان اَوده

 ۲۲۷ ټول ټال

الندې یاد شوي وي. ِده صالح ۀ نامـۀ تر یو شاشانټول کلي په ټوله کې د ۀ په منځغري کې پراتـ شاشانښایي د 
 کې واقع ده. سِرپُل هم په بنسټیزې درې کې دی. ۀ بنسټیزه دره ده چې د تهال َمرغ په خولـ

 

 آرزوۀ / درقوِل آرزو
 

  شـمـېـرد کورنیو  قومونه کلي

 ۲۰ تاجیکان لغک

 ۱۰ خوزي هزاره آرزو
 

 منځغری( ېکې او د پََرندشیر په نقشه ۀ . )درآِب اندراب رشو یا سۀ در
 

  شـمـېـرد کورنیو  قومونه کلي

 ۱۰۰ تاجیکان شوۀ در

 ۶۰ تاجیکان نــَـکاتــَـغـ

 ۶۰ تاجیکان رانیـتیر گ

 ۲۰ تاجیکان واغ دره

 ۳۰ تاجیکان امامک

 ۲۰۰ پِس کونډي هزاره گان کونډي سپ

 ۲۳۰ َولــَـه هزارگان اوالد

 ۷۰۰ ټول ټال
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 5تر 5 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
 

داسې ښکاري چې په دې سیمه کې پِس کونډي او اوالد دواړه وړوې وړې سیمې وي او په دې سیمو کې میشت 
هزاره گان ښایي نیمه کوچیان وي. دلته په بنسټیزه َدره کې د څو کلیو یوه وړوکي ډله ده چې اوالد نومـېـږي او له 

 کورنۍ استوگنه لري.  ۲۰ې ډلې کې د تاجیکانو دي. د کلیو په دۀ سنِگ بُران یا سنگ بَران څخه دومره لیرې نـ
هم یادېـږي. دا د سنگ بَرانو له کلیو څخه پورته تر سره پورې ۀ نامـۀ قوِل سوَمندان یا پشه یي د سِر آِب کندز پـ

 بنسټیزه َدرده ده.
 

  شـمـېـرد کورنیو  قومونه کلي

 ۲۰ پشه یي تاجیکان نـَـو بهار

 ۱۰۰ تاجیکانپشه یي  ِده یک/ ِده یخ

 ۳۰ پشه یي تاجیکان کوه یان

 ۴۰ پشه یي تاجیکان آهنگران

 ۵۰ پشه یي تاجیکان له کر مر

 ۴۰ پشه یي تاجیکان تاجیکان

 ۲۰ پشه یي تاجیکان تم بو نه

 ۳۰ پشه یي تاجیکان لرباغ

 ۴۰ پشه یي تاجیکان آبسر 

 ۲۰۰ پشه یي تاجیکان سمندان

 ۱۰ گان تهولي یا تیلي هزاره تل یا تیل

 ۵۸۰ ټول ټال
 

نژاده دي. تقریباً په ډاډه ډول ښکاري چې دوی ټول ۀ تاجیکان د پنجشیریانو او کوهستانیانو په شان په عام ډول له یو
ـې په دغو نومونو یادې شوې دي ئرې یا منځغري په اصل کې هماغه سیاه پوش کافران ول. هغه عالقه دارۍ چې دَ 

ً په څرگند ډول نـئدا وی گاونډي کلي په بنسټیزه َدره کې کله ناکله په نورو فرعي او د ددي تعریف شوي. ۀ ـما
 مختلفو ویشونو یا تقسیماتو پورې اړه لري. 

 

 لنډیز شـمـېـرد وگړو د 
 

 ارتباط له نظرهد قومي  قومیت شـمـېـرد کورنیو  د َدرو نومونه

   ۹۳۰ خنجان

 ۲۰۳۰ تاجیکان ۶۰۰ لوی اندراب

 ۱۳۹۰ هزاره گان ۴۶۰ اناصتگاو ق

 ۱۰۰ ۀپښتانـ ۲۳۰ شاشانتگاو 

   ۷۲۰ شو او قوِل آرزوۀ َدر

   ۵۸۰ قوِل سمندان

 ۳۵۲۰  ۳۵۲۰ شـمـېـرټول اټکلي 
 

تر اغیز الندې راغلي ۀ له پلوه د هغـۀ شي د هغـ کـېـدایشیخ علي هزاره گان چې د آغا خان یوه مذهبي څانگه ده 
 وي. 

ـیسان وي. دوی د بدخشان د والي له ئـیبان او د هزاره گانو مینگ باشیان په ندرت سیمه ییز یا محلي رئد تاجیکان تا
ً والي ته ځواب ورکوونکي دي. ویل کـېـږي چې دوی مالیه  ېیپلوه انتصاب کـېـږي او د مال په هکله شخصا

دوی د ولسوالۍ حاکم ته د قانون د پلي کولو او د  چې يسـې والي ته رسوي. خو دا باید وویل ئراټولوي او مستقیماً 
 .جرم د مخنیوۍ په هکله مسؤولیت لري

 

 نوربیا
 اندازه ېید ولسوالۍ د مال مالیه:
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