
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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(۴۳ ) 
 

 
 

                                                                               د بامیانو کیسې:
 

 ستړي ستومانه بزګر او بې قدره پیداوار  -۷ 
 

حجرې په کونج کې د چپسو پاکټ ولیده. کوم ماشوم خوړلي وو او پاکټ یې هملته پټ کړی و. تر ډیره یې میلمه د  
 :همدې خالي پاکټ ته کتل او بیا یې ویل

 

 .دا چپس به د بامیانو وي. بامیان خو د کچالو په تولید کې پوره شهرت لري
 

کوچنیو    ـران د کچالو په راکاږلو بوخت وو. له کوچنیو  غلی شوم. د بامیانو بازار را یاد شو چې شاوخوا پټیو کې بزګ
پټیو یې په خپلې ستړیا، زحمتونو او د السونو په تڼاکو پریمانه پیداوار اخیستل؛ خو د خپلو محصوالتو بازار ته فکر  

 .وووړي 
 

 :میلمه ته مې پیاله تازه کړه او بیا مې ویل
 

ه وطن کې هیڅ صدق نکوي. دلته د هغو خلکو لپې له ملغلرو ډکې دا متل چې وایي: د الس تڼاکه ملغلره ده، زموږ پ
 .دي چې السونه یې له تڼاکو سره بیخي ناشنا دي
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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

 

بامیان زبردست کچالو لري او بزګران یې هم خواریکښ دي. ځکه د کر لپاره ځمکې کمې دي، د سړې هوا له کبله  
ي پکې وکړي؛ خو ستونزه د مارکیټ ده. د بزګر  په ټول کال کې یو فصل اخلي؛ مجبور دي چې له حده زیاته خوار

 .جیب ته هغومره ګټه نه رسیږي څومره چې یې ځان ستړی کړی وي
 

سړی خپه شي چې د کچالو په مرکز د بامیانو په بازار کې هم وارداتي چپس خرڅیږي. که دلته د فابریکو په برخو  
نو هم به بشري ځواک ته کار پیدا شوی و او هم   کې پانګونه شوې وای. د چپسو د تولید فابریکې جوړې شوې وای؛

 .به د بزګرانو عایدات لوړ شوي و
 

 :میلمه پیاله کیښوده
 

 دا والیت خو پانګوال هم لري، خصوصا سیاسون یې ډیرې پیسې لري. هغوی پانګونه، نه ده کړې؟ 
 

ځکه هغوی ته یوازې خپلې ګټې مهمې ما ویل، ستا خبره سمه ده. پانګونه یې کړې، البته په تولیدي برخه کې نه.  
دي، د سیمې د پرمختګ او خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په کیسه کې نه دي. ځکه که خلک په ګیډه ماړه  
شي، بیا د دوی تر منتر الندې نه راځي. همدې بازار کې د غلغله په نوم یو لوی، عصري هوټل او رسټورانټ دی،  

 .ه خارجي او کله داخلي پیسه دار میلمانه ورته راځي او په ګټه یې د ده ساعت تیر دی د یوه حزب د مشر دی. بس کل
 

دغه شان سیاسي مشران نه یواځې په بامیانو، بلکې نږدې په هره سیمه کې شته چې د ګټو په وخت کې د خلکو له 
خوسی کوي، لکه په انتخاباتو او یا نورو امتیاز طلبه اعتراضیه    ـ  موقت مالتړه کار اخلي، هغه وخت ورته ځان خوسی

  .غونډو کې، خو چې ګټې یې تامین شي که خلک له ولږې هم مړه کیږي، کیسه کې یې نه دي
 

 :میلمه خپله او زما پیاله تازه کړه او بیا یې ویل
 

څیر د مڼو په ستر تولیدوونکي والیت کې هم رښتیا وایې، دا ستونزه یواځې د بامیانو نه ده. شاید د میدان وردکو په  
 .د مڼو ایراني او پاکستاني جوسونه خرڅیږي

 

 ...شاید د کندهار په څیر د انارو په لوی تولیدونکي والیت کې هم د انارو پاکستاني او ایراني جوس وپلورل شي او
 

کې. وګوره، نن سبار رومي بانجان من ما ویل هو، دا د ټول وطن کیسه ده. نه یواځې تازه میوه بلکې په هره برخه  
 .افغانۍ بازار کې دي ۴۰کیلو( په  ۷)
 

افغانۍ واخیستل شي. خو دوه میاشتې وروسته چې د ګاونډیو رومي بانجان بازار ته راشي    ۲۰شاید له بزګر بیچاره په  
افغانیو پلورل کیږي. ښه، دغه شان وطن کې به د بزګر دمه څنګه جوړه شي، څنګه به په ګیډه   ۲۰۰نو کیلو آن تر  

 ...موړ شي او
 

د پانګو حساب یې نه کیده، د روب معیاري او   که دلته د فابریکو په برخه کې پخواني دولت ، چې د ځینو مسوولینو
کافي فابریکې جوړې کړې وای، که پریمانه سړې خونې جوړې شوې وای، ولې به دا حال و. پانګوال خو له اختطاف  

 ...ویریدل، له جګړو ویریدل، حتی د جواز اخیستلو کړاوونو زړه تورن کړي و او
 

خو د اختطاف ویره هم نشته. جګړه هم شکر دی، ختمه بوله. اداري  میلمه راوړاندې شو: مهمه خبره دې وکړه. اوس  
 سیستمونه به هم د پخوا په څیر پیچلي نه وي، څه فکر کوې پانګوال به زړه ښه نه کړي؟ 

 

ما ویل، واقعا کوم څه چې تاسو یاد کړل هغه د پانګوالو د هڅونې لپاره مهم فکټورونه دي؛ خو کیسه دومره ساده هم  
 .رځ جوړې فابریکې تړل کیږي. خلک پانګې له وطنه کاږينه ده. هره و

 

دا کارونه هله ممکن دي چې نوی حکومت د بریښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان په ګټه له نورې نړۍ  
سره په اړیکو جوړولو کې کوښښ وکړي، له یوه ځایه بل ځای ته د سرمایې د انتقال لپاره شرایط برابر او اسانه  

 ...که له بانکونو د خپلو ناڅیزه پیسو د راویستلو په برخه کې اوسنی زړه چاودون دوام وکړي نو کړي،
 

میلمه، څادر پر اوږه کړ. ودریده او بیا یې ویل: د بانک خبره دې وکړه. دا څووم ځل دی چې د خپلو پیسو د اخیستلو  
ترالسه نشم کړای، نو د ژمي په سړه هوا کې شاید کنګل لپاره ور ځم؛ خو نوبت نه رارسیږي. که دا اونۍ یې هم  

 .شوو. چې پیسې نه وي لرګي به په څه واخلو؟ د ګازو له قیمته خو خپله خبر یې
 .ما ویل: توکل په خدای، ژمي ته ال وخت شته. ګوندې تر هغه وخته هر څه عادي حالت ته را وګرځي

 .و بیا یې دروازه پورې کړهمیلمه، په روانیدو کې ویل: پر خوله دې برکت شه ا
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