
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 ۲۰۲۱/ ۱۳/۱۰                           نعمان دوست 

 ماښامی مجلس 
 

(۳۷ ) 
 

 
 

 : د بامیانو کیسې 
 

 غني زیرمو لرونکی نهر ولس د -۲
 

کړی چې ټوله ورځ ماښامي مجلس ته منتظر وي. نن چې څنګه حجرې ته  میلمه، د بامیانو کیسو داسې را جذب  
 .راننوت؛ نو د سترګو په اشاره یې پوه کړم چې کیسه شروع کړه

 

 :ما ویل غوږ شه
 

تور سړک د خړو غونډیو او غرونو منځ کې لکه تور ښامار کوږ اوږ غځیدلی. ځینو ځایونو کې د سړک ترغاړې له  
، شاوخوا ترې شنې ونې پیره دارې والړې وي، ویریږي چې دا هم پردي وطن ته الړې شیدو سپینې اوبه ښکاره شي

 :نشي او دوی له تندې وچې نشي
 

کیلومتره واټن وهلی و. پاس    ۱۰۰سړک ورو ورو مخ په بره پورته کیده. موږ د کابل ښار شمال لویدیځ ته شاوخوا  
دا زما لومړی سفر و؛ خو د سفر   .دنګ غره کې نښې ښکاره شوې، دا نښې سیمټي ټیټو ستنو غوندې معلومیدې

ملګری مو حاجي احمدهللا.... پوره بلد و. د هرې سیمې په لیدلو مې ترې پوښتنه کوله. د همدې نښو په اړه مې ترې  
 .ی دی. اخوا چې خامه سړک درته ښکاري، دا پخوانۍ الره وهوپوښتل، هغه ویل: دا حاجي ګک غاښ
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د حاجي ګګ په اړه مې له پخوا اوریدلي و. حاجي ګګ د افغانستان او سیمې په کچه د وسپنې غني کان دی؛ خو په  
یوه بې قدره وطن کې پروت دی. پرلپسې جګړو د دې مجال نه دی پیدا کړی چې دا خزانه را وکاږل شي او د نهر  

ګیډې پرې مړې شي. دردونکې ده؛ دې غني کان ته څیرمه داسې کلي بانډې دي چې اوسیدونکي یې ډیر ابتدایي   ولس
 :ژوند لري، له ډیرو لومړنیو سهولتونو هم محروم دي

 

 !میلمه ته مې پیاله تازه کړه: پوهیږې؟ دا کان شاوخوا دوه ملیارده ټُنه وسپنه لري
 

کیښوده: هغه د افریقایي ماشوم عکس دې لیدلی چې پرتوګ یې نشته، پر هغه غټ پایپ  میلمه حیران شو. پیاله یې  
لوڅې پښې ګامونه اخلي چې د ده د وطن توره طال ) نفت( پکې نورو هیوادونو ته روانه ده او هغوی پرې مزې  

 کوي؟
 

و پردیو ته محتاج ژوند کوو. ما ویل: آه، بلکل، موږ هم لکه هماغه افریقایان د غني کانونو په منځ کې وږي ګیډې ا
  ۲۳کې داوطلبۍ ته وړاندې شوی و، داوطلبي کې له  ۲۰۱۰د حاجي ګګ کان استخراج د وخت د حکومت لخوا په  

زرو، زیاتو هیوادوالو   ۳۰نړیوالو کمپنیو شپږ یې په شرایطو برابرې ختلې وې. که استخراج یې پیل شوی وای، نو له  
میلیونه ډالر د دولت خزانې ته راتلل؛ خو له بده بخته دا ستره پروژه پیل   ۳۰۰تر  ته مو کار پیدا کیده او هر کال  

 ...نشوه. شاید کمپنۍ په خپل امنیت ډاډه نه وې. شاید زموږ په بې وسه وطن کې بیرونۍ مداخلې او رقابتونه ول او
د کانونو او پټرولیم وزیر داود بله خبره دا هم وه چې کمپنیو ته کاري شرایط برابر نه و. که په یاد دې شي، زموږ  

 :کې په ډیرې مایوسۍ ویلي و ۲۰۱۵شاه صبا په 
 

کمپنۍ ګڼې پلمې کوي، کله وایي اوبه نشته، کله وایي برق نشته، کله وایي د ریل پټلۍ نشته او د افغانستان دولت هم  »
 «  .دومره پیسې نلري چې دې پروژه کې شریک شي او پانګونه وکړي

 

غاښي چې راښکته شې او د بامیانو ښار ته نږدې شې؛ نو دلته داسې ښکاري چې د غره ډډې ته د  له حاجي ګګ له 
اوبو پورته کولو پالن و. خلک وایي چې مرحوم داود خان غوښتل په همدې اوبو بریښنا بند جوړ کړي او د حاجي 

نو هر څه یې تر پښو الندې ګګ د استخراج لپاره بریښنا تولید کړي؛ خو چې کله د ثور سره غوایان مست شول؛  
 .کړل

 

میلمه غلی و. له پیالې یې دواړه پنجې راتاوې کړې وې. اوار ریږیده او بیا یې ویل: زموږ د وطن هم عجیبه بخت  
  .دی، د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم ودې او پرمختګ ته چمتو شوی؛ نو بس یو عذاب پرې نازل شوی

 :له پیالې مې ګوټ وکړ او بیا مې ویل
 

له حاجي ګګ غاښي چې ښکته شې او د بامیانو مرکز ته نږدې شې؛ نو د سړک تر غاړې د غره په ډډه کې کورونه 
ودان دي. دومره پریمانه ویټامین ډي اخلي چې شاید هډوکي یې پیړۍ پیړۍ په قبرونو کې هم سالمت پاتې شي. میلمه  

 :ته مې ور وکتل او بیا مې ویل
 

 پوهیږې، دا ځای څه نومیږي؟ 
 

 .نه، چې پټې چکرې وهې، زه به څه پوه شمــ 
 

 !دې ځای ته پیتاو لغمان وایيــ 
 

 .ههههه. یاره لغمانیانو، ډیر بال یئ، لکه چې په یوه سفر کې دې پرې دعوه وکړه او نوم دې ورته غوره کړــ 
 .راهیسې په همدې نوم یادیږيههههه، نه یاره، همدا یې نوم دی او له کلونو ــ 

 

 .چې دې پیتاوي کې مو کله ماښامی مجلس جوړ کړی وای، سخت خوند به یې کړی وــ 
 

 .ههههه، ساده ګله. پیتاوی د لمر خاته په مهال وي، ماښام کې لمر څه بال غواړي  ــ
 

 .وي. ښه، نورې کیسې کوهاوووو، دې بیکارۍ او فقر ذهنونه را خراب کړل، خپلې خبرې ته مې هم پام نه ــ 
 !ساعت ته دې وګوره، تېر ماښام دی، ځان رسوهــ 
 

 .میلمه چې ساعت ته وکتل، ژر پورته شو او بیا یې ویل: تر بل ماښامه دې په خدای سپارم
 

 !ما ویل په مخه دې ژیړي ګلونه
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