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  ې:د بامیانو کیس
 

 .بېساري تاریخي ځایونه او بې غوريــ  ۳
 

وهللا، میلمه د بامیانو عکسونه یو په بل پسې کتل چې د بودا او بند امیر عکسونه یې ولیدل، نو راوړاندې شو: بېشکه 
 دلته هم تللی وې، څه دې ولیدل؟ 

 

ما ویل بامیان یو وخت د ګرځندوی ستر مرکز و. آن له نورې نړۍ په سلګونو سیالنیان راتلل او زموږ د دې تاریخي  
د    والیت کیسې یې تر خپلو خلکو رسولې. خو وخت داسې راغی چې بامیانو ته په الره، د جلریز ښایسته ولسوالۍ،

بدله شوه او بیروني ګرځندویان خو ال څه چې په خپلو خلکو یې هم دیدن حرام شو. اوس شکر دی،  مرګ په درې  
چې له کابله حرکت وکړې آن تر بامیانو ایله دوه درې ځایه تاالشي وي، هغه هم د خیریت پوښتنه وکړي او نور دې 

 .رخصت کړي. سم لکه شاهي دور
 

افغانۍ واخیستې؛ خو ټکټ یې رانکړ. د  ۱۰۰. دلته مربوطه پوستې موږ ماسپښین د نړول شوي بودا ځای ته ورغلو
سترې نړول شوې مجسمې )صلصال( مخې ته جالۍ تاوه وه او د ننه د ورتګ اجازه نه وه؛ خو درې څلور کسان ور  
اوښتي وو، موږ هم همدا غیر قانوني کار وکړ. شیبه وروسته د پوستې یو سړی په غوسه راننوت. ښه غوسه یې  
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، له خلکو یې موبایلونه واخیستل، تصویرونه او ویډیوګانې یې ډیلیټ کړې. ویل یې، دلته ویډیو منع ده، نوره  وکړه
دنیا خبریږیږي! د ده په ساده ګۍ خندا راغله، ما ویل کاش پخوا دا فکر موجود وای، ټولې نړۍ درته ویل چې مکوئ، 

ل: دلته د محرمیت لپاره څه پاتې؟ یوټیوب یې له ویډیوګانو  دا لرغوني تاریخي اثار مه ورانوئ خو... بیا مې ورته وی
 . ډک دی

 

متره ارتفاع    ۳۵متره لوړوالی لري، راووتلو او د شهمامې په لور چې    ۵۳په هرصورت، له دې سترې مجسمې چې  
ځای پکې   ـ  ده، زینه په غره کې وهل شوې، ځای  (۱)  تراشل شوې مجمسې خواته زینه  لري، ورغلو. په غره کې د

د رڼا لپاره روشندازونه پریښودل شوي. چې کله دې زینې او بیا دې مجسمې ته ګورې او بیا د هغه وخت انسانان را 
په زړه کوې چې له هر ډول عصري کاري ابزارو بې برخې ول، نو سړی د دوی فکر او همت ته حیران شي. دلته  

 :ښاد غني خان په خبره د فطرت کمال او د ادم جنون دواړه په ضد شوي رښتیا هم د اروا
 

 یو خوا د قدرت جمال »
 وا د انسان کمال ـل خـب

 ونی کړمهــېــې لــزه ی
 ور دی ــره نـېـچار چاپ

 ه دی بامیان نه دی دا ـن
 ور دی ـو کــوه طــدا خ

 دلته د فطــــــرت کمال 
 ون ــــنــه د آدم جـــتــدل

 دواړه په ضد شوي وو
 « ...جوړ یې که ترې څه افسون

 

که څه هم د نړۍ په کچه د بودا دې تاریخي اثارو په تیرو شلو کلونو کې په کور د ننه او بهر ډیره غوغا بر پا کړې 
وه؛ خو رښتیا خبره دا ده چې دولت ورته هیڅ توجه نه ده کړې. شاید څو ځلې ورته بودجه هم منظوره شوي وي؛ 

 .راسا به د کوم چا د واسکټ جیب ته ټرانسفر شوې ويخو 
 

بامیان د بې نظیره لرغونو اثارو په لرلو سره، د سویلي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان )سارک( فرهنګي پایتخت  
 .کال په غبرګولي کې لوی جشن جوړ شوی و ۱۳۹۴هم ټاکل شوی و چې په همدې ویاړ، یاد والیت کې د 

 

اثارو مخې ته پرته ساحه ګډه وډه، بې نظمه او خواشینوونکې ده. که د نورې نړۍ سیالنیان راشي او وې  خو د دې  
نو   ، ګوري؛ نو دا به ضرور وایي چې څه بې سلیقي او له خپلو تاریخي ویاړونو غافله خلک دي. که دلته تږی شې

ص شکل راتاوه شوې وای، شاوخوا ښایسته  حتی یو بوتل اوبه هم نشې موندلی. په کار خو دا وه چې دا سیمه په خا
شوې وای. حتی لږ ترلږه په پښتو، دري، انګلیسي ژبو چاپ شوي بروشرونه پلورل کیدای، په لوحو بشپړ معلومات  

 ...لیکل شوي وای. کوم رهنما موجود وای او
 

موزیم کې ګرځولو او د هرې  ته د ایټالیا د روم موزیم را یاد شو چې یوې زړې الرښودې میرمنې په ټول شوق    ما
؛ خو دلته بیا داسې  وپوره معلومات راکول. دغه شان د هر اثر په اړه معلومات لیکل شوي و ـ  برخې په اړه یې پوره

 . څه نه و
 

 میلمه، پیاله را تازه کړه: ښه، بند امیر کې څه حال و؟ 
 

کې د افغانستان لومړنی ملي پارک اعالن شو، هم غفلت شوی   ۱۳۸۸سره ، چې په    (۲)  په خواشینۍ چې له بند امیرــ  
یکاولنګ، له لویې الرې سړک ور ګرځیدلی، کابو لس دولس   –دی. دې نړیوال شهرت لرونکي پارک ته د بامیان  

 . کیلومتره الره ده. خو، خامه ده، له دوړو او ګردونو ډکه ده
 

افغانۍ واخیستې؛ خو ټکټ یې رانکړ. دغه شان د غلغلې تاریخي ښار ته    ۱۰۰د بند امیر پوستې هم د موټر په سر  
افغانۍ واخیستې؛ خو د ټکټ درک نه و. که څه هم دا خلک په امانت کې   ۵۰چې پورته کیدو، نو د نفر په سر یې  

نو ترالسه شوې پریمانه پیسې بانکونو ته سپاري. خو نامیان دي، وخت نا وخت د پخوانیو تښتیدلو لوټمارانو له کورو
د ټکټونو د ویش ګټه دا وي چې له دې څخه د سیالنیانو شمیر هم معلومیږي او بل همدا ټکټونه یو ډول مارکیټنګ  

 . دی. دلته باید د راجستر لپاره کتاب وای، بهرني او کورني میلمانه جال راجستر کیدلی
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وړې پالستیکي بیړۍ والړې دي. خلک، ماشومان، زنانه پکې چکرې    ـ  ه دا ده چې وړېد بند امیر یوه خطرناکه خبر
متره لرې په ژورو اوبو کې مزل کوي؛ خو د خارجیانو خبره هیڅ سیفټي نه لري. نه د غرقیدو    ۲۰۰  –   ۱۰۰وهي آن  

ژغورنې ته په وخت   د مخنیوي لپاره واسکټونه شته او نه داسې امکانات چې که خامخا بیړۍ غرقه شي نو، څوک دې
 .راورسیږي. د چرسیانو خبره ،چې هرچیرته یې زموږ یار یې، که د اوبو الندې وې او که باندې

 

 :میلمه پر هغه عکس ګوته کیښوده چې موږ همدې پالستیکي او ناخوندي کښتۍ کې سپاره وو او بیا یې ویل
 

 ناخوندي بیړۍ کې ګرځیدې؟ دا عقل دې کومې ورځې ته ساتلی؟ دومره دې احتمالي خطرونه تشریح کړل او بیا هم په  
 

موسک شوم، ما ویل زموږ ټول کارونه دغه شان توکلي او بې احتیاطه دی. وګورئ، له جګړې وروسته مو غټ 
 .تلفات د ترافیکي پیښو دی چې عمده علت یې بې پروایي ده

 

. ما ویل: ډارنډه! دومره احتیاط هم نه دی په کار، دا اوس  میلمه، دسمال له السه تاو کړ او بیا یې چاینکه پورته کړه
 .چاینکه ده که د اور سکروټه! ډیر احتیاط هم د خطر المل ګرځي

 

 ! له همدې سره یې چاینکه له السه ولویده. ما ویل ښه شوې
 

 .میلمه څادر پر اوږه کړ، غلی له حجرې ووت او زه لګیا یم په دستپاک غالۍ وچوم
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د شهمامې خواته تراشل شوې زینهــ   ۱
 

 بند امیر  ــ ۲
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