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

  
و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   م٢٠/١٠/٢٠١٠                                                  پوهنمل حاجی محمد نوزادی
 

  د چلی دمسو له کان نه يو جادويی عدد راووت
         

.  د روڼ اندو هغه نسل چی زه ور پوری تړاو لرم د چلی هيواد دنامه سره ديوی منفی پديدی دالری شناخت لری
ي کودتا پينوچدانسل چی کله د چلی نوم واوری نو بی اختياره به دتيری پيړی په شپيتمو کلنو کی د  ورپياد ت خون

ته راغلی د زيار ايستونکوديوه استازی حکومت په وړاندی يی د  اکنو د قانونی الری نه من سی ای ( شی چی د ټول
ون په زرګونوکارګران او نور ) سان جوسی(په مالتړ تر سره کړه چی په پايله کی يی د ) يی  معدن د کارګرانو په ګ

ان چارماری شول  يری پيړۍ دويمه نيمه برخه په چلی کی ددی هيواد د کارګری طبقی د وينو او که دت.  زحمتک
ه به د روانی پيړی لومړی ) کتلوی وژنی ( جنوساي  دالری شهرت موندلی وو ، خو اوس زه باورلرم چی ل ترل

  برخه نيمه برخه د نوموړی معدن دکارګرانو د ژغورنی دالری چلی ته د درناوی نه ډک  وياړمن شهرت ور په
ی. کړی   . کيدالی شی ددی وياړ کيسی نسل بر نسل تر پيړيو پوری هم وغزي

پنامه د سرو زرو او مسو د يوه کان ) سان جوسی( په سيمه  کی د ) کوپياپو (         هو، دا دچلی د شمالی برخی د 
ه کی دمعدن الندنی ب ه په يوه ناوړه پي مه ني رخی ونړيدی او زيات شمير کيسه ده چی د روان کال داګست په پن
يا وه، دمرګ کندی ته ولويدل مکی الندی په کارونو ل يو شمير نور ګارګران چی . کارګران چی پدغه شفت کی تر 

ال  مکی له مخ  نه يی د ٣٣ټول  مترو په ژوروالی په يوه ټونل کی کار کاوه آو د راوتلو الره يی ۶٢٢ کسه کيدل، د
يده چی نوموړی . وی وه ، هم هلته ګير پاته شولپه بشپړه توګه په ټپه بنده ش څه باندی يوه اونی وروسته داپته ول

لی او ميړانه . کسان د ډير ل مقدار خواړو سره ژوندی پاته دی ای نه د چلی دچارواکو زړه سواندی هلی  د همدغه 
ی چی دکانو دراايستلو په چاروک٣٣ددغو  ی يی يوه ستره نړيواله تجربه را  تنو کارګرانو د ژغورلو په تړاو پيل کي

ته کړه او ددی هيواد چارواکو ته يی يو وياړمن  شهرت  ور په برخه کړ   . من
ه سرليکونه وه او ټولو          د نوموړو کسانو د ژغورلو چاری له پيل نه تر پايه پوری د ټولی نړۍ د ټولو رسنيو زي

په همدی خاطر زه . به يی لوستی، ليدلی او يا ارويدلی دیهغو کسانو چی داخبر ورته په زړه پوريوو، هرومرو 
خو پدغو چارو کی يو څو خبری دی چی په يادولو ارزی او لوستل به يی . نغواړم دا ټولی خبری يوار بيا تکرار کړم
کی  عدد دی چی داګړۍ په نړۍ ٣٣ددا ډول مالوماتو له ډلی نه يو هم د . خامخا د لوستونکو دپاره په زړه پوری وی

  . ديوه جادويی عدد پنامه نومول شوی دی
      دا د دری ديرشو عدد نور د سان جوسی په معدن کی د راګيرشوو دری ديرشو تنو کارګرانو د ژغورنی له 

مکی په دننه کی د. ډرامی سره وتړل شو   متری ژوری نه  ۶٢٢څو دقيقی له هغه وروسته چی لومړی ګارګر د 
ړی جوړ شوی کپسول کی د نژدی د نيم متر په قطر دي ان و په تيريدو د ۶٩وه برمه شوی څاه دالری په يوه   ور

ای ته راغلی وو ، دخپلی وينا په يوی برخی کی دا  مکی مخ ته را وايستل شو ، دچلی اولسمشر چی د ژغورنی 
 : د عدد د جادويی نامه سره تړلی الملونه دادی . عدد د يوه جادويی عدد په توګه ياد کړ 

 .  تنه کارګران په نړيدلی معدن کی ګير پاته وه ٣٣الف ـ 
ب ـ ددوی د ژغورنی دپاره د دومره ژور څاه دبرمه کولو او نورو اړوندو کارونو تر سره کولوچارو په ټوليز ډول 

ی وخت ونيو ٣٣  . ور
مکی مخ  ) ١٣( ه مياشتی يانی اکتوبر پ ) ١٠( کال د لسمی  ) ١٠(   ج ـ نوموړی کارګران ددی پيړی د لسم  ه د  ني

ه  ی٣٣ته را وايستل شول چی دغو عددونو مجموعه په ګ  .   کي
 ) ٣٣(  تنو د  ډاډمنی روغتيا په هکله معجزه ډوله خبر د همدی روان کال په دری ديرشمه ٣٣د ـ رسنيو ته ددغو 

 .  هفته کی ورسيدی 
 . شوی وو څخه جوړ ) حروفو (  تورو ٣٣ه ـ نوموړی خبر په دقيق ډول د 

لو  ) ٣٣( و ـ د نمبرلوژی له مخی هغه کسان چی د  عدد سره تړاو لری ، دوی د رهبری کول اوالهام بخ
ړتياوو درلودونکی دی  ان   .د

عدد په باره کی د څيړونکو لخوا څرګند شوی دی ، خو زه  ) ٣٣(         داخو هغه څه دی چی تر اوسه پوری ددغه 
ايی نور ډير څ کاره فکر کوم چی  لدی نه پرته ددغی ډرامی په . شی چی ددغه عدد سره به تړاو ولریه به هم 

ه په لوستلو ارزی او  کوالی شو په الندی ډول اړوند يو شمير ارقام هم چی د رسنيو په لړ کی ياد شوی دی همدارن
 : يی يادکړو

مکی د٧٠، دوی نو د ژغورنی تر وروست شيبی پوریـ د کارګرا١   ی د ی په  ور  متری ژوره کی بند ۶٢٢ ګي
 .پاته   شول 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

لو د خپرولو په موخه د  ـ٢ ال ٣٩ د ژغورنی دجريان او اړوندو هلو   رسنيو استازی چی ٣٠٠ هيوادونو څخه د ټول
 . رناليستان کيدل معدن ته راغلی وه تنه ژو٢٠٠٠

نی توګه  ـ ٣ ره تي٧٠٠د ژغورنی په تخنيکی چارو کی هره ورځ په من ول کيدل لي  . ل ل
ه داړوند ) کمپ هوپی ( ـ د معدن تر څن د ۴ پنامه کمپ چی د بندو کسانو خپلوانو دپاره جوړ شوی وو او همدارن

 .  تنه پوليس په کار ګمارل شوی وه ٣٠٠روغتون د امنيتی چارو په موخه 
ه روغتيايی کارکونکی  تن٣۵ن کی  ـ د ژغورل شوو کارګرانو دهر يوه ګروپ د پاره د کوپياپو په سيمه ايز روغتو۵

 . ټاکل شوی وه
ره دڅکلو اوبه کاريدلی٨٠٠٠ ـ په نوموړی کمپ کی هره ورځ ۶  . لي
ال ٧ يا وه تنه دماهرانو او تخنيکی کارکونکو پرسونل ي۶٠٠ ـ ټول  .وازی د ژغورنی په کار کی ل
  .  کيلوګرام وچه ډوډی خوړل کيدل١٣٠ ـ په کمپ هوپی کی هره ورځ ٨
ن کچه ٩ ی بند پاته وه ، د هوامن په سلو ) رطوبت (  درجی او لنده بل ٣٠ ـ په هغه ټونل کی چی کارګران ور پک

 .  ته رسيدی٩٠کی و 
و په ژغورلو کی بی نتيجی  ـ ددی احتمال په پام نيولو سره چی که تر الس الندی روان د ژغورنی پالن د کارګران١٠

ل شوی وه او په بيړه يی کار  تنه ماهران ګومار١٠٠يف وريانت باندی دکارکولو په خاطر ، پر يوه بل الترناتپاته شی
  .کاوه

ت کړی وه  ان دپاره ياددا پدی هيله چی .        لوړ ټکی هغه مالومات دی چی د ډنمارکی رسنيو څخه می د 
  !لوستونکو ته به په زړه پوری وی 

  پای
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


