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 ۲۰۲۱/ ۱۵/۱۰                           نعمان دوست 

 

 ماښامی مجلس 
 

(۳۹ ) 
 

 
 

 د بامیانو کیسې: 
 

 یو مازیګری له ښکاریانو سره -۴ 
 

(  ۹۶د بامیانو له ښاره، یکاولنګ ولسوالۍ ته ښایسته سړک غځیدلی دی. دا ولسوالۍ د بامیانو له مرکز څخه شاوخوا ) 
المنفعه تاسیساتو له   کیلومتره واټن لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې فساد اوج کې و؛ خو د بې شماره عام 

یکاولنګ، سړک دی چې په خورا ښه کیفیت    –جوړیدو هم سترګې نشي پټیدای. چې له دغو څخه یې یو، د بامیان  
 .جوړ شوی او ډیرې لرې پرتې سیمې یې له ښار سره نښلولې دي

 

اباد الین    په همدې سړکه روان وو. سړک یو نیم ځای کوچنی موړ لري او نور داسې هوار دی چې که د جالل 
په کم سپیډ کې الړ نشي. یکاولنګ د بامیانو له مرکز، د سمنګانو له دره   ۱۸۰ډریوران پرې برابر شي، شاید له  

 .لري صوف، د بامیانو له پنجاب او د سرپل له بلخاب ولسوالۍ سره ګډې پولې
 

 .میلمه، چاینکه پر پیاله راټیټه کړه او بیا یې ویل دا د )لنګ( کلمه څه مانا؟ د سالنګ په نوم کې هم راغلې
 

ما ویل زه خو څه د کلماتو په مانا پسې نه ګرځیدم، خپل چکر مې واهه، خو چیرې مې لوستي و چې )النګ یا لنګ( 
زار ته وایي. دا دواړه ماناوې د دې ولسوالۍ په نوم صدق کوي، په فارسي کې جنګي دیوال او په تُرکي کې سبزه  

 .ځکه هم پکې لرغونې جنګي کالوې دي او هم شنه چمنونه
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 .یکاولنګ ولسوالۍ ګڼې تاریخي سیمې لري چې بند امیر یې د نړیوال شهرت لرونکی دی
 

کې کوچني بازار کې تم شوو.دا یې  انډیواله! څه به دې سر خوږوم؛ موږ د همدې ولسوالۍ پر سړک مزل کاوه، الره  
 !شیبرتو باله. چې اوس د شیبر تو د مانا پوښتنه ونکړې

 

 .میلمه موسک شو، ویل یې نه، کیسه کوه
 

 :ما ویل غوږ شه
 

واړه دوکانونه او یو رسټورانټ لري. د دې بازار اخر سر ته د سمنګانو له دره صوف څخه    ـ  دا کوچنی بازار واړه
د ډبرو سکاره راوړل کیږي او بیا نورو ځایونو ته صادریږي. موږ یوه کوچني دوکان ته ننوتلو. شیبه وروسته یو 

، راننوت. د جامپر جیبونو کې چې له سر او زنې یې لکه د وزلوبې پهلوان د سمال راتاو کړی و  پلنګي جامپرواال،
یې د مرغیو لکۍ ښکاریدې. له یوه جیبه یې کوتره، له بل هیلۍ او له بل یو ښکاري مرغه راوویست. ما ویل دا  

 .جیبونه دي که د ګوانتانامو زندان پنجرې، د مرغیو ساه په تنګ نشي، مړې نشي. خو هغه ډاډ راکړ
 

ه و او دلته یې اذوقه )خوراکي مواد( اخیسته. دوی د باښې پنجو کې دا سړی ښکاري و. درې نور ښکاریان هم ورسر
له لومو ډک پنډوسکی تړلی وي. باښه په دې تمه په هوا کړي چې د کوم باز یا بل قیمتي مرغه ورپام شي او په دې  

 .نیت پرې حمله وکړي چې له پښو یې ښکار واخلي؛ خو ایسته په لومه کې ونښلي
 

ښکاري له دوه نورو موټر سایکل سپرو سره د ښکار په لور روان شو او موږ یې خپل اتاق ته  څو شیبې وروسته  
 .دعوت کړو

 

ښکاري زموږ د سفر له ملګري سره بلد و. موږ چې کله له بنده امیره راوګرځیدو؛ نو مازیګری د ښکاریانو د اتاق  
 .په لور وخوځیدو

 

ځای خټینې خونې ښکاریدې. کورونو    ـ  دښته کې مخکې تللو. ځایله قیر سړک ښي الس ته تاو شوو، په یوه خړه  
خپلو کې سره واټن درلود او د ښار یا عامو کلیو په څیر سره نښتي نه و. شیبه وروسته یوه لوی خټین اتاق ته پورته 

ي  شو. درې سپین ږیري او دوه ځوانان پکې راټول وو. دوی زموږ له راتګ خبر شوي و او له ښکاره وختي راغل
ول. چای یې دم کړ. هم مو چای څښه او هم ښکاریانو، له خپل کوټه بخت څخه سر ټکاوه، میاشتې شوې وې چې 
مرغه یې نه و نیولی. ښکاریانو ویل: مرغان نشته. ټوله ورځ تیره کړو او ایسته ماښام خالي الس راستانه شوو. پخوا 

 .ښکار ښه و
 

 . ډله ښکاریان له کلونو راهیسې په ښکار بوخت وي، نو مرغان به له کومه شي ـ ځان سره مې ویل چې داسې ډله 
خونه کې د ښکاري مرغانو په قیمتونو او سوداګرۍ بحث روان و. ځینو په موبایلونو کې د قیمتي مرغانو عکسونه  

تمه ځانونه مساپر کړي ښکارول چې په میلیونونو افغانیو قیمت یې درلود. ښکاریانو د همدې قیمتي مرغانو د نیولو په  
وو. زموږ د وطن دا قیمتي مرغان عربو ته قاچاق کیدل او د عربو د هوسونو قرباني کیدل. دلته راته د مرحوم عبدهللا 
مقري دا سندره بې ځایه ښکاره شوه چې ویل یې : )ځاله د بازانو ده، دلته کې بازان اوسي...( دا ځالې نورې خالي  

 .رک نشتهشوي او نور یې د بازانو د
 

 میلمه راوړاندې شو: عرب په مرغانو څه کوي؟ 
 

هغوی خو موږ غوندې د ډوډۍ په غم کې سرګردانه نه دي. د عربانو ژوند خو موږ غوندې په عذابونو ککړ نه   -
 .دی. هغوی په دې قیمتي مرغانو ښکار کوي، خپل ساعت تیروي او له دې لنډ ژونده اوږده خوندونه اخلي

 

میلمه سترګې سرې شوې او په ډنډ سترګو یې راوکتل: دا به اخر څه کیږي؟ له کلونو راهیسې مو په ځنګلونو  د   ــ
لوټ تاالن ګډ دی. په کانونو لوټ روان دی او دا دی د مرغانو له قاچاق دې اوس خبر کړم او بده یې ال دا چې نور 

 .په ختمیدو دي
 

ښکېل وي، لکه په لویه الره کې بې دیوالونو باغ؛ بس چې د هرچا یې  څه ووایم؟ هغه هیوادونه چې جګړو کې  ــ  
 .میوې ته زړه وشي نو راوې شوکوي او آن څانګې یې هم ور ماتې کړي
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میلمه یو ژور آه وویست او بیا یې ویل: خدایه! له دې وطنه مې په خپل خاص کرم پوالدي دیوالونه راتاو کړه. ربه!   ــ
نور را خوندي کړه. ربه... په همدې دعاګانو رخصت شو او ما ورپسې د امین نارې   بار لوټ شوی وطن  ـ  دا بار
 .وهلې
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