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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۸/۰۸/۲۱

آصف بهاند

حج ،حاجیان
ښوونځي او شاگردان
ای قوم به حج رفته ،کجایید ،کجایید
مـعـشوق هـمـیـنجاست ،بیایید ،بیایید
(موالنا)

د یوه فرهنگي دوست په یاد داشتونو کې مې چیرې ،د افغانستان د حاجیانو د مصارفو په باب څه
ارقام له نظره تیر شول ،د خپـل هیواد فقر او هیوادوالو بیوزلۍ ته په کتو سره ،بیخي ورته حیران
شوم .زما یاد فرهنگي دوست د حاجي صاحبانو کلنی مصرف ،د ریاضي په تله کې له یوه ضروري
هیوادنۍ اړتیا سره ،تللی و او عجیبه پایله یې ورنه تر السه کړې وه چې زه یې دلته تاسو درنو
لوستونکو سره شریکوم:
«د افغانستان حاجیان په کال کې نږدې  ۷ملیارده افغانۍ د حج په مراسمو لګوي .که د چا ریاضي
پخه نه وي ،نو  ۷ملیارده برابر  ۷۰۰۰ملیونه افغانۍ کېږي.
پروسږ کال د پکتیکا والي په  ۲۲ملیونه افغانیو  ۲۴ښوونځي جوړ کړي ول ،نو لدې حسابه د
افغانستان حاجیانو پر یوه دوره پیسو برابر  ۷۰۰۰ښوونځي جوړېږي ،که دا تعداد د افغانستان په
 ۳۵۰ولسوالیو ووېشو نو هرې ولسوالۍ ته  ۲۰ښوونځي ور رسېږي .دا آسانه ریاضي ده ،د کیسه
خوانۍ کتابونو افسانې ندي صیب.
نو اې!
د دنګو شملو،
ګردو پکولونو،
چارخانه دسمالونو
او ګلدوزي څادرونو نامیانو ،حاجیانو او غازیانو!
څنګه مو خوښه ده چې د سږ کال حجونو پـیسې په خپله سیمه کې د ښوونځیو په رغونه ولګوو؟
ــ یا مارشال کیم جان اونه ،را ورسېږې!»
د حج یو بل شوقی د فیسبوک پر پاڼه لیکلي دي چې ده څو ځلې حج کړی اوس بیا غواړي چې
ورشي ،که یو څوک پیدا شي چې یوازې د پیسو په ورکړه کې مرست ورسره وکړي ،نو...
د  ۲۰۱۸کال د جوالی پر دیارلسمه نیټه زما یو نا لیدلي فیسبوکي یار ،د یاد څو ځلي حاجي صاحب
دا جملې د یو عکس په ډول په خپلې پاڼې کې ایښې وې:
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

څومره وختونه واوښتل او والړل ،د چیز فهمه خلکو خولې ستړې شوې ،خو د حج شوقیان یا حالل،
یا حرام او یا په سوال او د نورو خلکو په پیسو د بیا ،بیا حج ته تللو تلوسې لري ،خو گاونډیان او
وطنداران یې د سبا بیگا وچې ډوډۍ ته حیران دي.

تـر مــکې تـر مـدیـنې الړې حاجي
ال د نفس له خویه هیڅ نه یې ناجي
(خوشال)

یو خوا په اوسنی حالت کې د هیواد او خلکو غربت ،په مقابل کې زموږ (قلموال) تش الس او بیوسي
او...
نو سړی اړ شي چې ووایي:

خدای دې مل شي د تعلیم او د دې وږو!

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

