
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

   

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئه ټینگه کړله موږ سره اړیک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 
   ۵۱۱۲جوالی ۱۱  :تاریخ    حفیظ هللا خالد                                                                              

(چهارمقسمت ) گزارشهای مصوری ازکابل   
بوالیت لغمان سفری    

 
دامه داشت، سالها قبل هنگام جالل آباد همچنان ا -در ولسوالی سروبی در شاهرای کابل  ما بعد از توقف مختصر مسافرت    

 جلبدورازو سایر پرنده گان از ولسوالی سروبی در بند برق آنجا که در کنار جاده عمومی موقعیت دارد قطارهای مرغابی عبور

خبری نبود ،جنگهای خانمانسوزکشورما بدبختانه نه تنها باعث  آنجادرو پرنده ها کرد ولی اکنون دیگر از آن مرغابی ها میتوجه 

 .ندمنفی این جنگها درامان نبوده ا محیط زیست وحتی حیات وحش نیزاز تأثیرات دیده بلکهن این سرزمین گرقتل هزاران انسا

 

آنجا از یا ناحیه که سرک والیت لغمان در خان ما به شهرک سرخکانعزیز څی و منطقه کبعد از عبوراز ساحه تنگی ابریشم  

بوده ولی نظر به موقعیت مهم  ا وصف آنکه یک ساحه خشک و سنگالخرسیده ،این منطقه ب جالل آباد جدا شده -ه کابل راشاه

تعدادی نمرات از طریق آن  واعمار جاآدر " شهرک مهاجرین"پروژه  جملهازو یافتهرتوسعه ان سالهای اخیجریآن درترانسپورتی 

عالوه از اکنون دراین ساحه ،  توزیع گردیدهودت کننده ما از پاکستان ن عهموطنا در این ساحه برایجهت اعمار سرپناه زمین 

 .بچشم میخوردیمات عالی نیزوت تعلیک انستتی ساختمان دولتی وچند ای رهایشی خانه ه

در ترافیک  حجمالیت لغمان براه افتادیم ازوجاده  ل در مسیرجالل آباد را ترک و به استقامت شما -بعد ازآنکه ما شاهراه کابل    

از کیفیت این سرک  لذا کمتربودهدراین جاده  هوسایط ثقیلکاسته شد چون عبور و مرور الری ها و  قابل مالحظهبطورسرک 

 و ،خانیمناطق مندره ول، حیدرپل سرخکان ازاز، ما بعد از عبوربودجالل آباده برخوردار -کابل  نسبت به شاهراه خوبی

ما هر قدر ،  هپشت سرنهاد "یړتگ" ناحیهدر رار داردمسیردریای الیشنگ قکه دراین منطقه را ردهی گذشته دومین پل بزرگ چها

، تصویر آتی تر میشد و دیدنیترالبجداب دو طرف جاده عمومی کشتزارهای سرسبز و شاشدیم نزدیک میلغمان  والیتبه مرکز

 .یکی از مناظر زیبا ی این والیت را نشان میدهد

 

 لوچاک صالتحا آوری عجمین یت لغمان حمنطقه پاچاخیل والزارعین 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  .ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 حاصل داده، دراین روزها زارعین والیت لغمان مصروت جمع مرتبه والیت لغمان سال دو و حتی سه  در چون زمینهای زراعتی

حاصالت بیدون  بعد از برداشت این دهاقینبوده  اندسایر حبوبات و  آوری حاصالت زمینهای خویش که معموأل گندم، پیاز، کچالو

که چندین هفته  داشهت شالی پروسه پیچیده ای را در برزمینهای خویشرا برای کشت شالی آماده مینمایند، کشاز دست دادن وقت 

را از سر گذشتانده بعدأ نهال یا " و ډمن"و " تپیاری "باید مراحل  دین برای زرع نهال شالی آماده گرددوام مینماید قبل ازاینکه زم

های معین در زمین  اصلهو در ف جمع آوریبته های شالی که به این منظور قبأل در قوریه ها ی جداگانه کشت میگردند ازآنجا 

 .گردند، در زمینهای که شالی کشت میگردد الزم است چندین هفته آب جاری باشدرص غ

 

 

 از چوک مرکزی شهر مهترالم مرکز والیت لغماننمائی 

 

در ،جمع وجوش زیادی در آن دیده میشد صبح ما به شهر مهترالم مرکز والیت لغمان رسیده ،شهر پرازمردم و ۹حوالی ساعت 

منیت که در یک حمله انتحاری درهمان بنام عبد هللا لغمانی معاون سابق وزارت ایادګاری مرکز شهر مقابل مسجد جامع منار 

آخرین  ۱۵۲۱که شهید داود خان در حوت سال محل ،تا جائیکه این قلم بیاد دارد  اعمار ګردیدهست داده جان خویشرا از دمحل 

قرار داشته از آنجا ایراد نمود دقیقأ در کنار این چهارراه بیانیه خویشرا برای هزاران تن از شهریان و کسبه کاران شهر مهترالم 

 .ملی و وطن پرست شادبزرگ  روح آن شخصیت .در آنجا نصب گردد یادګاری حد اقل سنګزم است و ال

شهرمهترالم درساحه دشت علی خیل اعمار و تا کنون تعدادی ازادارات ملکی چندان دور از فاصله نهشهرجدید والیت لغمان در   

زسازی و عمران بوده و نظامی به آنجا انتقال نموده اند، هرچند طی سالهای اخیروالیت لغمان شاهد پیشرفتهای خوبی از لحاظ با

های الیشنگ، الینگار و قرغه ای،تاسیس پوهنخی های قیرریزی دها کیلومترسرک ولسوالیواعمارازجمله میتوان زااست که 

اکثراین پروژه ها به  والیت نام برد، ولی در این اواخرکار آنرددها پروژه عامه المنفعه دیگر  زراعت اقتصاد و حسابداری و

 .بیکاری در این والیت روز بروز افزایش یابد شدهو این امر باعث  دیدهرګتوقف موه مالی علت نبود وج

ون همه داد و ستد و تاکنکشوروالیات جنوب  لغمان مانند والیت ننګرهار ووالیت  اینست که در بودهسف تأ مایهآنچه واقعأ    

یج و پول رااست به کلدار پاکستانی صورت گرفته و دولت تا کنون با وصف همه انتقادات نتوانسته بعوض افغانی   خرید و فرش

 .والسالم. قلمرو افغانستان و منجمله والیت لغمان ترویج نماید داخلرسمی کشوررا در

      بیانور                                                       


