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 کوه  خشک
 
 

همه   دیباریکابل هرگاه در زمستان ها برف م  تیوال  ییکوه  آسما   یبود به بزرگ  یکوه  علملوگر واقع پل    تیدر وال
  کرد یکوه بعد دو سه روز همه برف ها را آب م  نیمگر ا  کرد؛یم  یانداز  یو روشن  بود یم  دییسف  هم جوار  یکوه ها 

 .                 گفتندی کوه م خشکلحاظ مردم منظقه آنرا  نی. بدبودیبرف م یومانند تابستان ب 
که استاد ما    میشتکوه دا  نی ا  ی باال  ی علم ریس  میدردانشگاه کابل جان بود  لی قصه کرد هنگام که مصروف تحص  دوست

حرارت ازآن بکار    دیازطال است که درجهت گرفتن تول  یمواد پرارزشتر ومیسیکوه »کامال از ل  نیکرد که ا  حیتشر
  لم یفام  یازاعضا   یکیعلم مثل امروزنبود وهم    شرفتیپ  الکم ازکم پنجاه سال قبل بود که کام  دارید  نیالبته ا  رود«یم

ها ممنوع الورود قرارداده   ییکا یمنطقهء را امر کیقصه کرد که درراه لوگر   میداشتند برا یزنده گ  یکه در آن نواح 
 لی فوتبال نصب کرده اند شب و روزجرسق  یها   دانیم  ی اندازها   یمانند روشن  اربزرگیبس  ی اندازها   یاند شب ها روشن

                                                                    کنند؟یو چه م ستیکه چ  میدان یما نم کنندیو تراکتور کار م ها 
م  یالر  یکوه درموترها   نیا  یها   سنگ به م  شود یبار  م  ینظام  ییهوا  دانیو رأسا   دردروازهء  رودیبگرام   البته 
جلو موتررفته و   یباال  ییکا یامر  ورانیشوند؛ در  دانیحق ندارند که داخل م گریما د  یوطن   یورها یدر  دانیم  یورود

 نیکرده که ا ادی نیزم خیمختلف و بنام م یدرموارد.  حضرت خداوند درکالم پاک خود از کوه  روندیبه مقصد جاه م
( نصب شده    شانیکه چگونه )برجا   دینیب  یکوه ها نم یآورم. » وبسو  یم  ۱۸  تیآ  هیمثال ازسوره غاش  کیجا فقط  

  ه یاما پا  م؛ینیمب نیزم یکوه ها را که در رو ی( به همان اندازهء بلند رتیسورعبدالستارسیاند« مترجم ومفسر ) پروف
  ر ی است حاال  که ازآن خشک کوه نشان نمانده به کندن ز نیزم  ر یحد اقل دو تا چهاربرابر در ز   اعمقشی  هرکوه  یها 
مدان باور دارم که  چیه بندهء نیبودند وهستند  ا نیب  لیس یواحمدز یفاسد کرز یشروع کرده اند حکومت ها  نیزم
 کرده اند. رانکوه جب  نیا یخودرا تنها از دزد یدالر یها کمک ها  ییکا یامر

کرده اند. »   یآور  ادی   نیچن  ۵۱۹جهاد افغانستان ج  چهارم ص    یاسیداکتر حقشناس درکتاب تحوالت س  مرحوم
و استعمارگران    شودیم  یدست خوش نابود  آن  تیکشور؛ حاکم  کیروشن و مسلم هست که با سلطه و نفوذ استعمار در

اکنون   نیهم برندیم غما یرا به  نیسرزم نیچن یو اخالق  یمعنو یارزش ها  یعینه تنها نفت وگاز؛ بلکه همه منابع طب
غزنه   نیلومتربیک  ۳۰تا    ۲۵به مساحت    رایها منطقه ا  ییکا یامر  شود؛یم  دهیکش  اضیاز سواد به ب  شانیافکار پر  نیکه ا

 ی آگاه و افراد محل   نی دهند. ناظر  ی نم  یکس اجازهء تردد درآن نواح   چیولوگر؛ ساحهء ممنوعه اعالن کرده اند و به ه
به بگرام واز آنجا به   کوپتریها همه را توسط هل  ییکا ی((  و امر  ومیورانیمذکورپر از))    ن باورند که ساحهءیبرا

دارد و استعمار گران هست و    انی عمل دربسا نقاط افغانستان جر  نیا  هیو شب بیترت  نی. بهمدهندیکشور خود انتقال م
 برند.                                    یم غما یبود مارا به 

و از آن درساخت   شودیودرمقابل تابش آفتاب حرارت آن چند برابر م  کندیم  دیمواد است که ازخود حرارت تو ل  سومیل
از ان   یصنعت یها  یها و ..... کمپن یساخت بتر یموارد طب یبیج  لفونیت  زونیها تلو ما یراکت ها هوا پ تیزته ال
                                                                                    رندیگیکار م
دست گرفتند که    یمند پروژهء را روهل یواد  تیها در وال  ییکا یبه بعد امر  1947حکومت شاه محمود خان    هنگام

  تیوال نیبرق آن نه تنها چند دیوهم بند آب ارغنداب که تول کندیشان تنها حاصالت گندم آن ما را خودکفا م یبه ادعا 
 صادرشود .                                                  تواندیبلکه برق هم م دهدیرا برق م
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  ی ا یبودم جو  یوزارت زراعت آنجا خدمت  یوبصر  یسمع   یعموم  تیریازطرف مد    66.196یکه درسالها   سندهینو
حاصل بود درجواب    یب  میها آنجا گندم کاشتن  ییکا یامر  هءیبا توص   یکارگرمنطقه گفتند وقت  نیماجرا شدم مأمور  نیا

 شوره زار است.                                                                              نیگفتند زم
آنجا    ینکردند قرار اظهارمأمور  نهیکردند چرا قبال خاک آنجارامعا   ریکه به قول خودشان مهتاب را تسخ   ییکا یامر 
  ۸آن فقط    یبرق   نی واز تورب  رفتیم  کا یه امرب  رانیا   یبارو از راه سرحدات آب  یالر  ی بود که درموتر ها   ومیورانی

 کالن آن همه زنگ خورده بود. یها  نیربو بس تو شدیمصرف دفتر بند برق حاصل م یبرق برا واتیکل
 

 ی هنر دآقا یعرض حرمت س با 
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