
 
 

 

 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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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 ۲۰۲۱/ ۲۰/۱۰                           نعمان دوست 

 
 

 ماښامی مجلس 
 

(۴۴ ) 
 

 
 

 د بامیانو کیسې: 
 

 د یو نوم د ورکیدو ویره  -۷ 
 

 میلمه چې د بامیانو څو نکلونه واوریدل؛ نو نن ماښام یې لومړۍ پوښتنه دا وه: بامیانو کې یواځې هزاره اوسیږي؟ 
 :کیښوده او بیا مې ویلپیاله مې 

 

بامیانو ته له تګ مخکې ما سره هم کټ مټ همدا تصور و؛ خو خبره د تصور خالف ده. په دې ښایسته والیت کې  
له هزاره وو سربېره تاجک او پښتانه هم ژوند کوي. پښتانه ډیری په مرکزي برخه، فوالدي او سغدر درو کې میشت 

 .لري دي. کالوې لري، باغونه لري او کروندې
 

 میلمه، لږ را نږدې شو: د دوی ترمنځ روابط څنګه دي، یو بل سره پالي؟ 
 

 ...هو، سره پالي. انډیوالي لري. شریک کاروبارونه لري؛ خو :ما ویل
 

 دا ولې دلته په هره ښه خبره کې یو )خو( راوځي؟ــ 
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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

 

ظلمونه کړي. د نورو له مجبوریتونو یې خو، یې دا ده چې متاسفانه د هر چا چې الس بر شوی نو پر یو بل یې   ــ
استفادې کړي. البته، دې کار ته سیاسي دالالنو د خپلو ګټو لپاره هڅولي، کنه خوار او بیچاره خلک ټول په دې فکر  

 .کې دي چې څنګه یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي
 

ده او که توجه ورته ونشي   خدای مې دې له بد ګومانۍ وساتي، د پښتنو د نوم د حذف لپاره یوه شعوري هڅه هم شوې
 .شاید وروسته یو مشهور نوم حذف شي

 

 .څه وایئ؟ کیسه کوهــ 
 

کیسه دا ده چې د بامیانو له ښاره تر یکاولنګ ولسوالۍ ښایسته سړک غځیدلی دی. سړک کله هواره دښتنه او کله ــ  
دی؛ نو د سړک تر غاړې ښایسته لوحه  د خاورینو غونډیو له منځه تیریږي. هر چیرته چې یو کوچنی کلی هم اباد  

په همدې   .لګیدلې او د هغه کلي نوم پرې لیکل شوی دی. د همدې لوحو له لوستلو مې د ګڼو کلیو نومونه زده شول 
الره چې د )قرغنه تو( له بازارګي تېر شې او ښه مزل وکړې، نو کیڼ الس ته د سمنګانو دره صوف ولسوالۍ ته  

راتاو شې او یو دوه ګامه واخلې؛ نو په قبرونو دې نظر پریوځي. دلته یو وخت لویه سړک جال کیږي. همدلته چې  
هدیره وه، دا هدیره د پښتنو وه او په قبر افغان مشهوره ده. یو ځایي سپین ږیري هزاره راته وویل چې دا هدیره )قبر 

، په جوړولو کې له منځه تللې ده. یکاولنګ سړک  –افغان( شاید له سلو کلونو هم پخوانۍ وي. نیمه هدیره د بامیان  
حتی د قبرونو شناختې یې هم وړل شوي دي. دا خو په هر صورت، باک نه لري. ځکه چې الره جوړیږي نو جومات  

 . هم باید ړنګ شي؛ خو کیسه دا ده چې په دې سیمه کې هیڅ داسې لوحه نشته چې پرې لیکل شوي وي )قبر افغان(
ت په تیریدو به دا مشهور نوم هېر شي. د یو لوی قام موجودیت به دلته حذف شي که لوحه و نه درول شي؛ نو د وخ

 .او یوه هدیره به د مساپرو له دعاوو محرومه شي. ځکه سړک ټیټ تېر شوی او قبرونه، نه ښکاري
 

 .دا خو وهللا زیاتی دی چې د هرې سیمې نوم ته دې لوحه وي؛ خو دا مشهوره سیمه دې بې لوحې وي ــ
 

یې دلته    ا  خو همدې زیاتیو او تنګ نظریو دغه حال ته راوستي یوو. که شرکت واال ته ویل شوي وای، حتم  موږ ــ
 .  یې دا کار نه دی کړی  ا  لوحه نصبوله، خو فکر کوم قصد

 

ښه، چې شرکت دا کار ونکړ او یا د سړک په پروژه تاثیر ګذاره اشخاصو سترګې پټې کړې؛ نو تا خو ویل چې  ــ
افغانۍ پرې کړي، دا    ۲۰۰  -۲۰۰هلته ډیر پښتانه اوسیږي. دا اوس څه د برلین دیوال درول دي، خو لس کوره چې 

 . لوحه جوړیدای شي او یو نوم د ورکیدو له خطره ژغورل کیدای شي
 

کاش، موږ دومره حساس وای. کاش موږ دومره باریک بین وای. خو رښتیا، زموږ د سفر ملګري ژمنه کړې چې  ــ  
 .دلته به لوحه لګوي

 

 .میلمه موسک شو: واه، دا خو به ډیره ښه شي. چې لوحه یې ولګوله بیا یې عکس راولیږهــ 
 

 . سمه ده ــ
 

 میلمه ساعت ته وکتل، پورته شو او بیا یې ویل: د بامیانو څو نور خواږه نکلونه پاتې؟   ــ
 

 .څه ووایم، نادیده ښکاره نشم. خلک به وایي دوه ورځې یې بامیانو کې تیرې کړي اوس پرې سلایر جوړويــ 
 

 . تږی یم، سبا ماښام ته د تازه نکل تابیا کوه ـ توبه، توبه. زه یې اوریدو ته تږیــ 
 

 .میلمه ووت او زه د بل نکل په فکر کې شوم
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