
 
 

 

 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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 د بامیانوکیسې: 
 

 ښایسته سړکونه او بدرنګه راتلونکی  -۶
 

لیدلي وو. ویل یې: اول مې د ریل پټلۍ ګومان پرې وکړ، خو    –میلمه نن د کابل   کندهار د لویې الرې عکسونه 
 . وروسته متوجه شوم چې سړک دی او باروړنکیو موټرو پکې جرونه کاږلي دي

 

 میلمه چې پیاله کیښوده نو را وې کتل: د بامیانو د سړکونو څه حال و؟ 
 

د کابل  ــ   بامیانو سړکونه بیخي عجیبه دي. نه  د  انډیواله! نوش جان یې.  لویې الرې په څیر    – یاره  د  اباد  جالل 
او نه د همدې الرې د ماهیپر او سروبي په څیر تنګ موقعیتونه. په پراخه دښتو کې غځیدلي،  خطرناک موړونه لري  

 ... نه پکې جمپونه شته، نه د چندو لپاره غځیدلي ډبل پړي او نه
 

د بامیانو ښار او یکاولنګ ترمنځ غځیدلی سړک خو بیخي نامي دی. تر یو ځایه ونې او ښایسته منظرې دي او بیا 
ړ شې؛ نو پراخه دښتې دي. د موټرو تګ راتګ پرې هم کم دی، بس که نر یې اکسلیټر ور کوه.  چې ښه مخکې ال

 .موټر پکې داسې ارام روان وي، چې ښیښې یې بندې وي، لکه اپارتمان کې چې ناست یې
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ځای د سړک ترغاړې لوحې لګیدلي او د کلیو بانډو خواږه نومونه پرې لیکل شوي. لکه کالو، دیوال، شیبرتو،   ـ ځای  
 ...قرغنه تو

 

 میلمه غاړه تازه کړه: لوحې روغې رمټې او هماغه شان په خپل ځای والړې دي؟  ــ 
 

 .هو، بلکل. روغې جوړې دي ــ
 

ې لګیدلې محدبې هندارې درته یادې شي چې موټروان به پکې له مقابل  څه بدبخته خلک یوو. د ماهیپر په موړونو ک ــ
 .لوري راروان موټر لیده؟ دې بدبختو خلکو ترې هغه هندارې ویوړې، یواځې تش چوکاټونه یې پاتې

 

ما ویل دا ال څه کوې؛ یوه ورځ سهار مال اذان له جالل اباده مخ په کابل راروان شوم، د سروبي له بازاره چې  ــ  
راووتلم او له هغې دوه الرې تېر شوم چې تګاب ته سړک ګرځیدلی، نو هم لمر نه و راختلی. یوه ډله خلک له سیخانو 
سره سړک کې ناست و او هغه ټرافیکي نښې یې کاږلې چې د موټر د څراغونو رڼا ته به روښانه شوې، هم به د  

 .هسړک ډول پرې برابر و او هم به موټروان ته خپل مسیر معلومید
 

 . آه، پریږده زموږ... خلک، ډبر بدبخته مخلوق یوو. هسې د وطنپالنې الپې شاپې کوو. د بامیانو کیسې ته راشه ــ
 

یکاولنګ، د الرې په اوږدو کې د قرغنه تو بازار پروت دی. د   –د بامیانو سړک ته هم اندیښمن یم. د بامیانو ښار  ــ  
ډیرۍ شوي و او غټې الرۍ هم له سکرو بار والړې وې. دا د سمنګانو له  دې بازار په اخر سر کې د ډبرو سکاره  

دره صوف کان څخه استخراجیږي، ځینې همدلته تخلیه کیږي او بیا نورو موټرو کې کابل، نورو والیتونو او آن له  
ه د لیږد  تورخمه اخوا اوړي؛ خو دلته هیڅ د لوړ تناژ تله نشته چې وزن کنټرول کړي او بیا یوازې مجاز وزن ت

اجازه ورکړي. بس هر چا چې هرڅومره بار کړل، که دا کار دوام پیدا کړي؛ نو لرې نه ده چې دا ښایسته سړک هم،  
 .ستا په اصطالح، په ریل پټلی بدل شي

 

میلمه، له پیالې ګوټ وکړ: که وزنونه کنټرول نشي، له پخوا به هم بد عاقبت ولري. پخوا چې هرڅنګه و، پریمانه  ــ
 ...وې. د سړکونو د ترمیم د بودجې غم نه و، اوس به څه کیږي. اوس خوپیسې 

 

یواځینۍ الره دا ده چې د فواید عامې وزارت، دا موضوع جدي ونیسي. د بارګیرۍ په سیمه کې د لوړتناژ تله   ــ
د سړکونو د ودروي، هم به له دې الرې عایدات ترالسه کیږي او هم به مجاز وزنونه معلومیږي او په دې توګه به  

 .تخریب مخنیوی وشي
 

  .رښتیا خبره ده، ډاکټران وایي: وقایه له عالج غوره ده. د سړکونو د ساتنې لپاره د وزن کنټرول ډیر مهم دی ــ
هسې زړه خورو. خدای خبر چې مسوولین به هم دې شیانو ته دومره متوجه وي   :میلمه پورته شو. پیاله یې کیښوده

 .او کنه
 

بالښت پښه کیښوده. ما ویل و انډیواله! ټول بحث په مجاز وزن و او اوس خپله په دې غیر قانوني وزن، پر  میلمه پر 
 .بالښت نیغ والړ یې

 

په موسکا یې ویل: صرف هډوکي راپاتې. هغه پخوانی وزن نشته. په دې قیمتۍ کې به وزن څنګه پاتې شي! له همدې  
 .خبرې سره له حجرې ووت
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