
 
 

 

 3تر 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  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 ۲۰۲۱/ ۲۱/۱۰                           نعمان دوست 

 
 

 ماښامی مجلس 
 

(۴۵ ) 
 

 
 

 د بامیانو کیسې: 
 

 )وروستۍ برخه(: 
 
 هزاره کوربانه -۸ 
  

مو  بامیانو کې  پوښتل:  نو وې  کړه  تشه  پیاله  لومړۍ  یې  څنګه  و. چې  کې  تلوسه  په  کیسو  د  بامیانو  د  بیا  میلمه، 
 میلمستیاوې ووهلې او که په هوټلونو ګرځیدئ؟

 

 :غرمنۍ مو هوټلونو کې وه؛ خو د شپې بیا میلمانه کیدو. راځه چې د دوه شپو د میلمستیاو نکل درته وکړم ــ
 

دا د بامیانو یوه ښایسته ولسوالۍ ده. د سړک دواړه خوا ونې والړې   فوالدي درې ته په سړک مزل عجیبه کیف لري.
مینه یې حفاظت کوي. د دې ځای غرونه هم عجیبه دي. لکه تراشل شوي چې وي. دا غرونه کاڼی نه لري،  دي او په  

یو ځای موټر ورو شو او بیا  .موږ همداسې مخکې روان وو او له منظرو مو خوند اخیسته .له مټینې خټې جوړ دي 
سړک تر غاړې و. الندې ترې    د دې هزاره ځوان کور د  یو ځوان ښکاره شو چې په موسکا هرکلي ته والړ و.
 . کوچنی سیند بهیده او پر سیند د لرګیو پول تېر شوی و
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ځوان او د دې کور مؤدبو ماشومانو په مینه هرکلی وکړ او بیا یې حجرې ته دعوت کړو. د چای او تازه میوې له 
کې یې د کچالو کلوخي جوړه  خوړلو وروسته، په چکر ووتلو او چې بیرته راتللو نو د سیند په غاړه، د سپیدارو منځ

کړې وه. کلوخي، عجیبه خوند لري. له لوټو برج ته ورته شی جوړ کړي، منځ کې یې اور بل کړي چې ښه حرارت  
 .تولید شي، نو کچالو ورخطا کړي او بیا پرې خاورې انبار کړي

 

یرته روان وو او شپه مو له  د دې ځوان کور دیوال نه درلوده. کوربه د شپې پاتې کیدو ټینګار وکړ؛ خو موږ بل چ
 . یوه تاجک سره وکړه. ترخې ښورا یې عجیبه خوند درلود

 

په سبا چې د بند امیر له نندارې راستانه شوو؛ نو د قرغنه تو بازار کې له هغه سپین ږیري هزاره سره بیا مخ شوو  
چای معتاد و، چاینکه ورسره وه چې سهار مو د تګ په مهال د همدې بازار په هوټل کې لیدلی و. سپین ږیری سم د 

پخوانی انډیوال و.   Amarkhil Ahmadollah دا زموږ د سفر د ملګري ښاغلي     .او پیالې یې ډکولې او تشولې
 .بار وړونکي موټر یې لرل او د ډبرو سکرو کارو بار یې کاوه

 

 .یعنې ورۍ درته حاللوم «بره مو کشوم»سپین ږیري شپې ته دعوت کړو. په ټینګار یې ویل: 
 

موږ انکار وکړ، د غوښې په ځای مو د هغوی محلي خوړو ته ترجیح ورکړه. داسې خوړو ته چې بازارونو کې نه 
له. که مالصاحبان په ګرم  پیدا کیږي. ورته ویل مو: یا قروتي پخه که او یا شیر برنج! بس په شیر برنج سال راغ

 .شیربرنج ور برابر شي، نو د حلوا معادل به یې وګڼي
 

  – کوربه حاجي حسین نومیده او خپل عمر یې شپیته کاله ښوده. د دوی کور په شیبر تو کې دی. دا قریه د بامیان  
کورونه ښکاره شول. دلته د  یکاولنګ، سړک ترغاړې پرته ده. یو څو دقیقې چې مو په وچه دښته کې مزل وکړ؛ نو 

نفوسو تراکم ډیر کم دی. د کورونو ترمنځ فاصلې دي. خو عجیبه ساختمانونه یې دي. بس یوه یا دوه خونې وي او لږ  
 .لرې ترې تشناب. نه انګړ شته او نه دیوالونه

 

مپلې واغوندې. ونه په  دلته ګوزاره ډیره سخته ده. سختي یې دا ده چې په همدې میاشت )میزان( کې باید د شپې دوه ک
سترګو نه ښکاري. د خلکو مخونه او السونه چاودلي او سپیره دي. دوی له ډیر قهرجن طبعیت سره مخ دي. سوړ  

همدا د دوی مقاومت او مشقت دی چې ژوند کوي. له ډیرو لرې ځایونو په خرو یو ډول غرني بوټي   .باد لګیږي
ې مقابله کوي. دوی په همدې بوټو، پچو او خوشایو خپلې خونې )غونډ ازغي( راوړي او له واورین موسم سره پر

 .تودوي او خپل تنورونه او نغري بل ساتي
 

 میلمه راوړاندې شو: تا وویل چې کورونه دیوالونه، نه لري دا ولې؟ 
 

دیوالونو کورونو په دیوال، له ځناورو او شریرو انسانو څخه د حفاظت لپاره وي؛ دلته دا دواړه نشته. د دې بې  ــ  
لیدلو راته ایرانۍ شاعره ځوانیمرګه فروغ فرخزاد را یاده شوه. ما ویل کاش، ژوندۍ وای. دا سیمه یې لیدلې وای او  

 : د خپل ارمان پوره کیدو ته خوشاله شوې وای. هغې ویلي و
 

 كاش می مردم و دوباره زنده میشدم
 و میدیدم كه دنیا شكل دیگریست

 م نیستدنیا این همه ظال
 و مردم این خّسِت همیشگی خود را فراموش كرده اند

 *و هیچكس دور خانه اش دیوار نكشیده است
 

متره اوږده او د څلور مترو په سور حجره جوړه   ۱۲ماښام قضاء د خپل کوربه کور ته الړو. په همدې دښته کې یې  
ماسخوتن د الس اوبه راوړل شوې. شیبه وروسته په الس اوبدلی  .کړې وه او په سولري ګروپونه یې رڼا کړې وه

دسترخوان هوار شو. له سپینو وریژو دوه ډک غوري کیښودل او له وطني تازه وړو څخه پخې د تناره اوږدې ډوډۍ  
 .کیښودل شوې

 

 !میلمه ته چې مې کتل نو ورو ورو یې په پر سپیرو شونډو ژبه تیروله، نږدې به مې ورته ویلي و: بسم هللا که
 را وې کتل: خواړه خوندور و؟ 

 

ولې نه، وریژې د غواو په شیدو کې پخیږي او بیا یې په منځ کې ویلي کړي کوچ ) ژیړ غوړ( اچول کیږي، د   -
 .له خوشالۍ ټوپونه وهيهرې پستې مړۍ په تیریدو معده 
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 !اخ، چې دلته خو وای ــ
 

دا پریږده، د سهار چای کیسه واوره: له شنه چایه ډکې دوه چاینکې یې راوړې. د تناره تودۍ ډوډۍ د امیرجان  ــ  
صبوري په خبره، نشاط خوره و: )) تو چون بوی ی گندم، نشاط آفریدی(( یوه قاب کې یې د تازه بادامو سپین کړي 

اچولي و او نورو کې یې قیماق. خو دا قیماق بل ډول وي. چې شیدې ګرمې کړي، نو پیروی یې نه ټولوي.  زړي  
 . همدې کې تومنه واچوي او بیا مستې هم پیروی ونیسي او ترې راټول یې کړي دا لکه پنیر غوندې کلک وي

 

ې راشنې کړې. له تا خو هغه حاجي میلمه خپلې پیالې ته وکتل: مزې خو تا وکړې. حجره کې دې په تش چای کولمــ  
 . حسین هزاره ښه دی. قیماق ګوره، خستې ګوره او وطني ګرمه ډوډۍ ګوره

 

 .هههه، و ساده ګله، دا ماښام دی او هغه شیان سهار چای کې وــ 
 

 !پورته شو، په روانیدو کې یې ویل: فقط کوم ماښام دې راته شیربرنج راوړی ــ
 

شیبرتو نه دی. رښتیا، دومره د خوړلو شوقي کیږه مه. بله واوره: هلته د شپې د اسمان  ههههههه، دا ښار دی،   ــ
ننداره ځانته کیف لري. مطلقه خاموشي خوره وي. ستوري دومره راڼه وي چې سترګې بریښوي.تر ډیره ورته والړ 

 : وم او ورو ورو مې د سیمین بهبهانی دا بیت زمزمه کاوه
 

 خوشه پروین داشتنیامدی که فلک خوشه 
 ید بیاـدانه چ ،ر دانهــون که دست سحــنــک

 

پریږده مړه، ستاسو شاعرانو چې ګیډې مړې شي، نو د طبعیت په خوند پوه شئ. دا د شیربرنج زور و چې سړه   ــ
 !سپوږمۍهوا کې د ستورو نندارې ته والړ وې. زه خو په تیر عمر سوء تغذي شوم، نه د ستورو په خوند پوهیږم نه د  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :د شعر ژباړه *

 کاش مړه شوې وای،
 بیا ژوندۍ شوې وای

 او لیدلي مې وای چې دنیا په بل شکل ده
 دنیا دومره ظالمه نه ده او خلکو خپله همیشنۍ ناځواني هیره کړې 

 او هیچا د خپل کور شاوخوا دیوال نه دی وهلی 
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