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 ماښامی مجلس 
 

(۴۰ ) 
 

 
 

 د بامیانوکیسې: 
 

 د ژړاګانو ښار -۵ 
 

 !میلمه حجرې ته له راننوتلو سره سم وویل: د بامیانو بل نکل شروع کړه
 

 .موسک شوم: د خدای بنده، دمه خو جوړه کهــ 
 

 .اوریدو جوړومدمه د کیسې په ــ 
 

 : چې داسې ده نو غوږ شهــ 
 

د بامیانو په مرکزي سیمه کې یوه لوړه تپه ده. شاوخوا یې کروندې دي. له دې ځایه د بامیانو ټول ښار ښکاري. په  

 .نظامي اصطالح؛ حاکمه نقطه ده
 

تیر برم کیسې کوي. همدې تپې ته خو هره کنډواله یې په پټه خوله او په حسرت د    دا تپه له مخروبو او کنډوالو ډکه ده؛

مو د ختلو اراده وکړه. ځینې ځایونو کې سمڅې وې، ځینو کې اتاقونه او هر طرف په خاصو موقعیتونو کې د ترصد  

ورو بره روان وم، یو دم خپه نیولی شوم. لکه له هرې مخروبې چې چیغې راپورته کیږي. د    ـ  )څار( ځایونه. ورو
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د سپین ږیرو   د ډولي  ځوانانو چیغې،  راته  به  د ماشومانو چیغې. عجیبه حالت و؛ یو خوا  او  پیغلو چیغې  د  چیغې، 

 ماشومانو پرې شوي سرونه ښکاره شول، بله خوا د ښایسته نجونو او بله خوا به چناري ځوانان بې سرونو پراته ول. 
 

ژوره ساه   .ندې را رغړیدلی ومما ویل که پر جسدونو قدم اخلم، وویریدم. داسې لړزې ونیولم چې نږدې به له تپې ال

 .مې راښکله. اخوا دیخوا مې وکتل؛ خو دا یو وهم و، هیڅ خبره نه وه، خالي کنډوالې وې
 

 .میلمه نور هم را وړاندې شو. داسې غوږ غوږ و چې مکوه پوښتنه
 

 . ورو یې وویل: ښه، نو دا ال څنګه وهم و؟ اصلي خبره څه وه؟ زما خو دې نفس راوویست
 

نه، داسې هم نه ده چې تش وهم و. خبره وه، خو خبره ډیره پخوانۍ   :پیاله مې پورته کړه، بیا خپلو خیالونو کې غرق شوم 

وه. مغز کې مې شور ګډ و. د زړه په سترګو مې ویروونکې صحنې لیدلې او د زړه په غوږونو مې د تورو خرپا او د 

 .خلکو چیغې سورې اوریدې
 

پام شو. لکه هغه چې هم ویریدلی وي. لږ نور هم رانږدې شو، پیاله یې راته ونیوله او ورو یې غلی شوم. میلمه ته مې 

 ویل: ښه، کیسه څه وه؟
 

 :حلق مې تازه کړ
 

پر دې هسکه تپه یو ښار اباد و. دې ښار کې مټور ځوانان وو. ګلورین ماشومان وو او حسینې پیغلې وې. ښاریانو ارام  

او سوکاله ژوند درلود. خو، زموږ وطن کې هره ارامي لنډ مهاله وي. د وحشي چنګیز لښکر پرې را برابر شو. د ښار  

ت کاوه. روایت دی چې د چنګیز یو لمسی هم پکې ووژل شو.  کال محکمه وه، لښکر مخکې نشو تللی. ښاریانو مقاوم

جګړه اوږده شوه، داسې نکل هم شته چې د ښار د حاکم لور په یوه چنګیزي سرتیري زړه بایلود. خط یې ولیکه، هغه 

یې غشي پسې غوټه کړ او د چنګیزیانو لښکر ته یې ګوزار کړ. خط کې یې لیکلي و چې دا ښار په زور نشئ نیولی.  

ښار ته ځمکې الندې د اوبو تونل را تېر شوی. همدا اوبه بندې کړئ، نو ښار به سقوط وکړي. یرغلګرو همداسې   دې

وکړل، ښار د یو چا د هوس قرباني شو. ښاریان اوږدې تندې بې سیکه کړل، د مقاومت وس یې بایلود. چنګیزي لښکر  

وښته؛ خو وحشي لښکر سرونه پریکول. د همدې  راننوت، ښاریانو چیغې وهلې، ژړل یې، د خپلو سرونو خیر یې غ

چیغو او ساندو له کبله دا ښار د ) غلغله( په نوم یاد شو. چې تر اوسه په همدې نوم یادیږي. غلغله یعنې شور، فریاد او  

م( تیریږي؛ خو اوس هم د دې ښار هرې کنډوالې ته چې ګورې، ته ۱۲۲۱کاله )    ۸۰۰چیغې. که څه هم له دې پېښې  

 .چیغې او انګوالوې ترې پورته کیږيوا 
 

سترګې ډکې شوې، غوښتل یې پوښتنه وکړي؛ خو غریو نیولی و. یوه شیبه دواړه غلي وو. میلمه، سکوت مات    هد میلم

 کړ: تا خو دا ښار ولیده، له خپلو ښاریانو سره د حاکم د لور د بې وفایۍ په نکل څومره باوري یې؟
 

کړې، روحاً بیا هماغه کنډواله شوي ښار کې ودریدم او بیا مې ویل: ښار، په یوه لوړه تپه  یوه شیبه مې سترګې پټې  

دی. چنګیزي لښکر له الندې راتلو. دا دومره فاصله ده چې هیڅ د انسان صورت پکې نه سیي کیږي. بره نه چې الندې  

ې دې څوک په ګڼ لښکر کې یو ګورې، انسانان ډیر کوچني ښکاري. دا هیڅ امکان نه لري چې په دومره فاصله ک

 .ځوان په نښه کړي او بیا دې پر هغه زړه بایلې
 

زما باور دا دی چې یا د ښار ساتونکیو د مقابلې تاب نه دی راوړی او یا کوم یوه په پټه د کوم امتیاز په تمه له چنګیزي 

ه شک ونکړي، یا خپله ناکامي  لښکر سره جوړ جاړی کړی او بیا مقاومت کوونکیو د دې لپاره چې خلک یې په میړان

پټه کړي؛ نو داسې یو نکل یې جوړ کړی او ټول پړه یې پر یوې نجلۍ اچولې. په نر واکه ټولنو کې له ښځو څخه د  

 .دستپاک استفاده کیږي، د ګناه السونه په همدوی وچوي
 

فاصله کې دې یوه نجلۍ د   میلمه چې د غلغلې ښار عکس ولیده، نو سر یې وخوځاوه: زما هم باور نشي چې په دومره

 .داسې وحشي لښکر په یوه سرتیري مینه شي
 

 میلمه پیاله تازه کړه او بیا یې ویل: دا ګوډ تیمور هم له همدې نسبه او ظالم و؟ 
 

م( ځان چنګیز ته منسوبوي او زموږ وطن   ۱۴۰۵–۱۳۳۶ما ویل : هو، ګوډ تیمور چې د تیموریانو د سلسلې باني دی )

 .کې یې سخت ظلمونه او تباهۍ کړي
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په لومړیو کې، ولسمشر اشرف غني، په (  ۲۰۲۰میلمه شیبه غلی و او بیا یې وپوښتل: که په یاد دې وي، د تیر کال )

ور سیستمونه ګوډ تیمور  ارګ کې له محصلینو سره په یوه غونډه کې ویلي و: )... او د سیستان، هلمند او فراه د اوبخ

چې ګڼو تاریخونو د تیمور له نوم سره    ړنګ کړل( او بیا له دې سره سم پر ځینو اور بل شو او د )ګوډ( کلمه یې،

راوړې، خپل قام ته یې سپکاوی وباله. حتی د ډاکټر عبدهللا عبدهللا په انتخاباتي ټیم کې لومړي مرستیال عنایت هللا بابر  

پین سترګۍ ګواښ وکړ چې د دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند به د ولسمشر د دې خبرو په غبرګون  فرهمند خو په ډیرې س

 کې پراخه مظاهرې وکړي. دا ولې؟ 
 

ما ویل: هو، بلکل راته یاد شي. زموږ د خلکو یوه ستره ستونزه دا ده چې د قام، ژبې، مذهب او سیمې په نوم له خپلو 

 .سترګۍ دفاع کوي. ځکه خو مو ورځ نه ښه کیږيجنایتکارانو هم دغه شان په سپین 
 

 .میلمه پورته شو: د بامیانو نکلونه خواږه دي. نورو ته هم په تمه یم
 

 !ما ویل خیر نور به له چای سره شیریني نه راوړم. همدې خوږو نکلونو سره چای څښه. زه به هم له تاوانه بچ شم
 .تلو کې یې ویل: سبا ماښام ته بل نکل ته چمتو اوسه ـ  موسک شو، روان شو او په تلو

 

 .ما ویل: یار زنده، صحبت باقي
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