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 ۱۸/۰۳/۲۰۱۸            انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 زمان غمشریک محمد توسط وچپاول معادن تالک و سرپنتین چور
 م پیر سیداحمد ګیالنی در ننګرهارقوماندان تنظی

 

قبل ازینکه به اصل موضوع پرداخته شود بهتر خواهد بود کی در مورد منرال سرپنتین و تالک معلومات خیلی 
  د.مختصر تقدیم خواننده کان ګرامی ګرد

ً به منرال سرپنتین از جمله منرالهای مګنیشیم ـ سلیکان آبدار  میباشد که معموالً بارنګهای سبز، نصواری و بعضا
رنګ سیاه و زرد نیز در طبیعت در یافت میشود. این منرال دارای جالی ګریس مانند و یا لزجی بوده، درجه 

درجه تعین شده است، مردم عوام اکثراً این منرال را با منرال زمرد  ۶الی  ۳سختی آن در جدول ماوس ) از 
منرال باهم کامالً متفاوت و جدا می باشند.فورمول  این دو هک حالی میکند، در هسبز آن اشتبا صرف بخاطر رنګ

و فورمول کیمیاوی زمرد  (Mg ,Fe ,Ni ,A l,Zn ,Mn) 3-6 (Si ,Al ,Fe) 2O5 (OH) 4 آنی کیمیاو
(Be3Al2Si6O18)  درجه میباشد. ۸آلی  ۷،۵با درجه یی سختی از  

عناصر مګنیشیوم وازبست بوده و در پهلوی آن از این منرال منرال سرپنتین یکی از بهترین منبع بدست اوردن 
در دیکوریشن منازل و تعمیرات بحیث سنګهای تزئیناتی بصورت خیلی وسیع  نیمه قیمتی درصنعت زیورات،

 استفاده به عمل می آیند. 
ته و دارای تالک یا تالکم عبارت از منرالهای ګلی بوده که در ترکیب آن مګنیشیم و سلیکان آبدار وجود داش

( ۱بوده ودرجه ستخی آن درجدول ماوس ) H2Mg3(SiO3)4 Or Mg3Si4O10(OH)2فورمول کیمیاوی 
نصواری، ګالبی، آبی،  زرد، خاکی، سانی تراش شده میتواند. تالک بارنګهای مختلف سفید،آمیباشد که با ناخون به 

 ه درتمام انواع صنعت پودر مثل پویک منرال باارزش صنعتی است کتالک  سبز و بعضاً بی رنګ یافت می شود.
در اطفال، پودر ارایش،پودر مستعمل در طبابت و در صنعت تولید رنګهای تعمیراتی بصورت وسیع استعمال 

 میشود.
 

 قصه: تاناصل داسن واکن
 

به اثر جنګهای شدید تنظمی بین افراد حزب اسالمی حکمتیا با شورای نظار و ملیشه  ۱۹۹۲می سال  درآخر ماه
دموکراتیک خلق که با شورای نظار مسعود پیوسته بود از یک طرف وبروز جنګهای ی دوستم و بقایای حزب ها

وحشیانه یی پشتون ُکشی و هزاره ُکشی بین تنظیم وحدت که به سرکردګی مزاری و تنظیم اتحاد سیاف بعد از واقعه 
از شهر کابل به هرطرف که امکان هزار فامیل  به ده ها هتنظیم جمعیت، نه تنها من بلک طتوسقتل عام افشار، 

 برایش مساعد ګردید فرار کردند.
کابل به طرف ننګرهار ګریختم و در شهر جالل آباد مسکن ګزین شدم.  من هم با فامیلم در یک موقع مناسب از

فای وظیفه آباد که مرحوم حاجی عبدالقدیر منسوب به تنظیم اسالمی مال خالص درآن بحیث والی ای شهر جالل
 میکرد نسبتاً در شرایط آرام قرار داشت. علت این ارامی به نظر من دو دلیل عمده داشت: 

محمد آصف رئیس  اینکه د والیت ننګرهار به تمام تنظیم ها حصه مناسب رسیده بود مثالً حاجی قدیر والی ، ـاول 
د قوماندان قول اردوی ننګرهار و رئیس میدان هوایی از تنظیم مال خالص، فضل حق مجاه کانال و حضرت علی

زمان غمشریک قوماندان  امنیت ملی، محمد رئیسانجنیر غفار رئیس ګمرک از حزب اسالمی حکمتیار،شمالی خان 
، شهزاده رئیس بانک ملی از تنظیم جمعیت، ُګلینا رئیس رئیس معارف از تنظیم پیر ګیالنی ، محمد عارف۱۱فرقه 

استاد سازنور مستوفی، پهلوان سید محمد قوماندان لوای سرحدی و ملنګیار  ملی بس از تنظیم حرکت محمد نبی،
قوماندان امنیه از تنظیم سیاف و شاروال که نامش فراموشم شده از تنظیم حضرت صاحب مجددی ) اولین رئیس 

تقسیم دولت مجاهدین( بودند. به همین ترتیب چوکی های خورد هم در آن والیت با موافقه شورای جهادی والیت 
  شده بود.
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که: به همه ما معلوم است که در انوقت چور عمومی بیت المال در  ارامش نسبی در شهر جالل آباد این بود ـدوم 
سراسر افغانستان جریان داشت و تمام اموال غارت شده از راههای مختلف به پاکستان انتقال داده میشد، که دربین 

سان ترین راه انتقال این اموال چور شده از طریق تورخم به آترین ،نزدیکترین و آن والیت ننګرهار یکی از بزرګ
پاکستان بود، و هر کس یا ګروپ که این مواد چورشده و کباړ شده از محل تصرف قوماندان هر تنظیم به صوب 

ً همین منافع مشترکه باعث آن ش ده بود که وضعیت پاکستان عبور میدادند باید به آنها حق العبور می پرداخت بنا
امنیتی باید متشنج نشود، در غیرآن ممکن که یا انتقال دهندګان اموال چور شده در جستجوی دریافت راههای دیګر 

دقیقاً شوند ویا هم این روند توقف یابند که در هردو صورت به ضرر قوماندانان تمام تنظیم ها بودند. ویا هم ممکن )
آنها دستور داده بوده باشند که امنیت را خراب نکنند که در پروسه انتقال کباړ به  نمدانم( که دولت پاکستان به همه

 پاکستان سکتګی ُرخ ندهند. وهللا اعلم.
  به هر صورت اینرا به حیث یک مقدمه قبول کنید:

 فامیلبه  قوت الیموتما که به جالل آباد رسیدم در خانه برادر خود جا بجا شدیم، درتالش بودم که غرض دریافت 
محمود ماما که تازه فرمان مستردی جایداد خویش  هوقت برادرکالن خانمم شا پیدا کنم. درهمین دوکاری به خکدام 

زرغونشاه( درزمان قدرت سردار محمد داود  که بعد از به شهادت رساندن پدر مرحوم شان )شهید دګروال ماما
کاری ضروری ازین نیست که با منشی من در ورده، برایم ګفت که هیچ آخان بصورت کل ضبط شده بود، بدست 

ی گغاز نموده ام رسیدآمورد تصفیه امور تسلیمی جایداد من و کار های ساختمانی که در بعضی ملکیت هایم قبالً 
رد و سبزی دیره آکنید. من هم قبول کردم. اولین کاری که کردم این بود که در سرای کالن واقع در غرب مندوی 

ماده شستن نمودم و از همانجا به کار های روزمره ام رسیدګی میکردم. خسربره ام آا دوباره سابقه شهید ماما ر
وفات نمود جنتها جایش( یک انسان خیلی مردم دار  ۲۰۱۷که درآخرماه سپتمبر سال مرحوم الحاج شامحمود ماما )

اندانان والیت ننګرهار و بزرګان بود و هر روز در دیره شان هم در موجودیت او و هم درغیاب او ده ها تن از قوم
قومی می آمدن و می رفتند و هم چنان به ده ها تن کسانیکه میخواستند در ملکیت شاه محمود ماما برای خود یک یا 

 دو دوکان بعد از تکمیلی کار ساختمانی دریافت نمایند رفت و آمد داشتند. 
د نفر ازدوستان نشسته بودم که شش هفت نفر مسلح دا یک روز دردیره با چن ۱۹۹۲در ابتدای ماه نومبر همین سال 

ستاد شدند ح های کالشنکوف خود در دروازه دیره ا  خل دیره ګردیدند، بعد ازسالم و مانده نباشی خیلی سریع با سال
استم خیریت است؟ ګفت خیر خیریت است شمارا قوماندان ه م ،ګفتم هر کلیوال کیست؟ میجننویکی از آنها ګفت: ا

چه کار  بامن. ګفتم کدام قوماندان؟ ګفت حاجی زمان غمشریک. ګفتم قوماندان صاحب غمشریک صاحب خواسته
  دارد؟ ګفت ماچه می دانیم که رفتی خودش بریت میګه دیګه.

محمد ماما را  هشا شم تاکرده بای ئوار خطا شدم که حتماً کدام ګپ است. برای اینکه یک کمی وقت کماکمی  نم
ید بفرماید شما بنشنید یک پیله چای نوشان جان کنید باز میرویم. یکی ئمیرویم بیا راپیدا کنم براشان ګفتم خوب، 

چای ناخورده »ید بنشینید برادر ئګفت واال کمی عجله داریم اګر بریم خوب است چای قرض باشد.به شوخی ګفتم بیا
محمود ه شد که شاصداکردم که چای بیار. تاکه چای میرسید فضل خدا وند را شپز آګفتند خوب.  «جنګ نمیشه.

مدید؟ یکی جواب داد مارا حاجی آ ه مجاهدین ګفتند بچه ها شما چطورب مد. قبل ازینکه ما چیزی بګویم اوماما آ
کرد، اوه واال ببخشید که ما  نمحمود ماما روی بطرف مه ر صاحب کلیوال روان کده. یک دم شایصیب پشت انجن

ن ګفت که برایم یک انجنیر معادن پیدا کو که در کوه ما فراموش کدم به تو بګویم که یک روز حاجی صیب زما
)ولسوالی خوږیاڼی قریه زاوه( یک معدن زمرد پیدا شده که آنرا ببیند. من برایش ګفتم که انجنیر معدن خو نقد چقد 

جنیر کلیوال ، خوب انجنیر ورزیده است، ګفت خیر ببنید کاری نموجود است ، ګفت کی و در کجا ګفتم یازنه ام ا
روز همرای ما بروند. ما فراموش کده بودم که به تو  ماشد خو شما به کلیوال صیب بګویید که اګر به یک دو

  بګویم.
ینده این کارا نکن که همین حاال نزدیک بود آدر  بعد از شنیدن این ګپ در رګهایم خون جریان پیداکرد ګفتم برادر

 سکته کنم. 
و سامان های مورد ضرورتم ، مجاهدین زمان غمشریک به کلوب  بعد از تبدیلی لباس و ګرفنتن چکش و کمپاس

را  انحصارات در جوار فابریکه شکر جالل آباد مارا برد. دیدیم که در آنجا پسر و یا بردرزاده پیر صاحب که او
یک چند تن دیګر تشریف داشتند، بعد از مانده نباشی قوماندان زما غمشر غا خطاب میکرد با قوماندان زمان وآشاه 

از کشف معدن خیلی بزرګ زمرد و معدن خیلی بزرګ تالک در کوه های زاویه قصه ها کرد، خوشی ها میکرد و 
مارا ګفت که انجنر صاحب همین اکنون نفر های ما باالی معدن که خدا کند زمرد باشد کار میکند مګر ضرورت 

هست، باز ما از پاکستان هم نفر میتوانم است که شما یک مرتبه آنرا مالحظه کنید کا ما مطمئن شویم که زمرد 
بیاوریم و هم سامان مورد ضرورت. ګفتم حاجی صاحب شما کدام نمونه ازین معدن ندارید؟ ګفت هست نمونه 

 نزدیک همه چیز را مشاهده کنید. درخانه زیاد داریم اما میخواهم شما به ساحه بروید و از
داتسن سوار کرد و مرا دلداری داد که هیچ تشویش مکن راه بیخی  بعد از نماز دیګر مارا با دونفر مسلح در موټر

 هللا که می آیم تا او وقت شما در همانجا باش. ءماست ما هم سبا یا دیګه سبا انشاامنیت است در هر پوسته مجاهدین 
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میشد  شان بنام حاجی شاولی اداره تاریک شام بود که به زاوه به مرکز جهادی حاجی زمان که توسط مامای
را کرد یک بزغاله ګک ُکشت و کباب خیلی مزه دار با نان ګرم و میوه تازه  ار خدمت مایرسیدیم. حاجی شاولی بس

را دعوت نمود. صبح بعد از صرف نمودن صبحانه من با دونفر مجاهد  را تیار کرد وبه دسترخوان رنګین ما
کیلو متر فاصله به معدن کشف شده زمرد حاجی  بطرف کوه به پای پیاده روان شدیم بعد از طی کردن سه سه ونیم

ً کندن  زمان غمشریک رسیدیم. دیدیم که هرطرف کندنکاریهای خورد وکالن ، تا عمق چهار، پنج متر و بعضا
جرها با طول بیست بیست و پنج متر با عمق نیم متر و یا کمتر از یک متر غرض برهنه ساختن کتله معدنی 

ه نفر با بیل کلنګ هنوز هم کار میکنند. نزدیک کارګران رفتم دیدیم که درپاهای تمام صورت ګرفته و به تعداد نه د
انها زنجیر و زوالنه قرار دارند و دستان همه انها خون پرهستند . حیران مادم و ګفته مردم عوام هوش از سرم 

نجنیر صاحب د قصه آنها نباش پرید. پرسان کردم این زنجیرها ! قبل ازینکه ګپم تمام شود یکی از مجاهدین ګفت: ا
اینها بندیها هستند. ګفتم او برادر که بندیها هستند در زندان باید باشند اینجا دیګه چه میکند؟ در نزدیک همین نقطه 
کار یک چپری ګک سنګی وجود داشت، مجاهد برایم ګفت اونا او اطاق زندان شان است. ګفتم جرمش چیست؟ 

میداند که جرمش چیست. برای یک دو سه دقیقه در چرت غالمان افریقای که در ګفت ما چه میدانیم حاجی صاحب 
قرن های شانزده تا قرن بیستم استعمارچیان اروپای از قاره افریقا برای کار به ممالک و یا مستعمرات خود برای 

نګ کالن سګرتی کار میخریدند و میبردند رفتم. درهمین اثنا متوجه شدم که دونفر کمی باالتر در پهلوی یک س
چرس میزند ازدور به مجاهد که نزد من آمده بود صدا کرد مامدین بچیم دیګه بندی را به چه اوردی در اطاق جای 

ر است انجنر. خو انجنر است، انجنر یزیاد است یا چطور؟ مجاهد رهنمای من ګفت نه بچیش ای بندی نیست انجن
 صیب ماند نباشی. ګفتم خیر ببینید.

یک کوت سنګهای سبز رنګ را بنام زمرد حاجی زمان دریک ګوشه جمع کرده ګفت این هم حاصل کاګران بندی 
کار ما. یکی از بندی های کارګر به من نزدیک آمد و ګفت انجنیر صیب این چیست؟ ای خو به نظر ما زمرد 

ما که نمونه یک  نیست ما که در مکتب بودم در مضمون جیولوجی زمرد را خوانده بودم این سنګها ی زمرد است؟
سنګرا به چکش میده کردم دیدم که سرپنتین است، ګفتم نی این زمرد نیست اینرا بنام سرپنتین یاد میکند که بعضی 
از آن به وزن کیلو ګرام و یا به سیر و بعضی انها به متر مکعب به فروش میرسند. کارګر بندی خوش شد ګفت 

 ص شویم. شکر که زمرد نیست شاید ما هم ازین عذاب خال
دو سه ساعت در ساحه ګشتم نمونه ها را هم اخذ کردم، یک کروکی این ساحه مشخص زیر کار را توسط فیته با 
نشانی شد نقاط مشاهداتی و مقطع جیولوجیکی را ترتیب و کارخودرا درین ساحه به اتمام رساندم، و دوباره به 

 تم.همراهانم به مرکز جهادی حاجی زمان در قریه زاوه برګش
وقت عبور از معدن  صبح روز دوم دوباره با همراهی همان دونفریکه شاولی ماما برایم تعیین کرده بود رفتم، در

های زوالنه شده مصروف کندنکاری  زمرد حاجی زمان دیدم که کاګران بندی مثل همیشه با دست های زخمی و پا
م ګفتن در حالیکه از نزد آنها تیر میشدم، یکی از بودند و محافظین مسلح باالی سر آنها موجود بودند. من به سال

کارګران بندی صدا کرد که انجنر صیب به حاجی صیب ګفتی که ای زمرد نیست؟ ګفتم نی برادر تا اکنون حاجی 
صیب را ندیده ام، مګر بی غم باشید بمجرد دیدن برایش می ګویم. ګفت خیر ببینید ما بسیار به عذاب استیم، ګفتم 

 می دانم.
نهارا به حال خود ماندم و من با رفقای همراهم رفتم به معدن تالک. واقعاً ساحه دلچسپی بود، من در دامنه کوهای آ

باکیفیت، خالص و  سپین غر نقاط زیاد معدن خیز تالک را دیده ام، ولی این ساحه واقعاً دارای زخایر خیلی بزرګ،
دار سمت جنوب کوهی سپین غردیده و مشاهده نموده بودم. بارنګهای ګوناګون تالک بود که من درتمام ساحات تالک

شروع به کار کردم، ساحه وسیع، تپه دار، باریلیف ناهموار و بعضاً با میالن تند و طبقات ضخیم تالک تا به اندازه 
ساختم و بعد از آن تیپ احجار  ی تپو ګرافی با کوردینات فرضی رایک متر را هم اندازه ګری کردم. یک کروک

ختلف النوع را با انتشار کتله معدنی در آن ترسیم نمودم و دوسه مقاطع جیولوجیکی را هم باید ترتیب میدادم که م
شام تاریک شد،روز به پایان رسید، به همرا هانم صدا کردم ولی پیدای آنها نشد،هر قدر صدا کردم آنها در ساحه 

د، تالش کردم خودرا به محل زندام در نزدیکی معدن زمرد نبودند، ترسیدم ګفتم نی که آنها پالن کشتن من را دارن
حاجی زمان برسانم. هوا رو به تاریکی میرفت و من هم به ترس و لرز به طرف پایان کوه در حرکت شدم،  بعد 
از طی نمودن فاصله کمتر از یک کیلو متربطرف چپ دره دیدم که یک ایالق چوپانی موجود است، بطرف ایالق 

سګ چوپان به پزیرای ام آمد. با غالمغال سګ، چوپان جوان آمد، من مختصراُ خودرا به او  در حرکت شدم،
معرفی کردم و قصه غیابت دونفر همرا هانم هم برایش ګفتم. او به بسیار مهربانی و طریقه خاص مهمان نوازی 

دونیم ساله شان  را دیدم. من افغانی مارا به کوته سنګی خود برد، در کوته سنګی مادر و همسر جوان اوبا طفل دو 
به او ګفتم که برادر شما یک کوته دارید و در انجا فامیل شما... چوپان جوان سخنم را قطع کرد و برایم ګفت ببین 
تو مسافر و مهمان هستی، و دیګه ایکه همین اکنون به من ګفتی که برادر، بس دیګر ګپ ختم است بیا به خانه 

نګی شدم به مادر و خانمش ګفت که این برادر معدن چی است و امشب مهمان ماست، برادرت. با او داخل اطاق س
هردوی آنها برایم مانده باشی ګفت در قسمت باالی نمد رنګه برایم انداخت و نشستم.نان خوردیم. چای خوردیم، ګپ 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

یم و صبح باز رفتیم زدیم و با فامیل مختصر د وباعزت چوپان بچه اشنا شدم. درهمان کوته سنګی شبرا سپری کرد
  به ساحه معدنی تا کار نا تمامم را تمام کنم.

نوت: ) شاید نزد دوستان سوال پیدا شود که چرا با وجود ترس و واهمه که باالیم مستولی شده بود، دوباره به معدن 
ر به ریاست منظورم تسلیم نمودن یک راپو هرفتم؟ دلیل رفتنم به معدن از خاطر کار برای حاجی زمان نبود، بلک

سروی جیولوجی و معادن افغانستان بود که بحیث یک معدن جدیداُ دریافت شده تالک در ولسوال خوګیاڼی در قریه 
 زاوه باید درج و در پالن های بعدی امور اکتشافی آن اداره درنظرګرفته شود(

ی آمد و از چګونګی کارم  پرسان رفتم و کارم را تمام کردم. قبل ازینکه شام شود به مرکز شاولی ماما آمدم، شاول
کرد، برایش ګفتم کار تان بی فایده است معدن شما معدن زمرد نیست، یک سنګ عادی است که صرف در تزئینات 
تعمیرات مثل سنګ مرمر از آن استاده شده میتواند و بس.درضمن صحبت از شاولی ماما پرسان کردم که دوتن 

درک شدند ایا اینجا امده اند و چرا مارا تنها درکوه ماندند؟ شاولی ګفت نی ز در کوه از پیشم المجاهدین شما دیرو
ایجا نیامده است. پس کجا رفته باشند؟ شاولی ګفت نمی دانم شاید ګریخته باشند و تفنګهارا هم بردند، همه این کار 

یل سالح را هم ګرفته های خام حاجی زمان هست، هر کس را بنام مجاهد نزدم روان میکند،بعد از چند روز یک م
میګروزند. لعنت سر اینکار.مطلب را فهمیدم و دیګر چیزی نګفتم. شب را درهمان مرکز سپری کردم و صبح 
بطرف جالل آباد حرکت کردیم. نزدیک به چاشت بود که به شهرجالل آبد  رسیدیم. قبل ازینکه به خانه برویم راساً 

قوماندن مزکور در قسمت اول ریګ شامردان حویلی پنج جریبه  پیش قوماندان صاحب محمدزمان غمشریک رفتیم.
سید کیان که متعلق به پسرش سید منصور نادری بود تحت تصرف خود داشت مالقات کردم. ازدور ګفت بیا انجنر 
بیا، خداکند خبری خوشی برایم داشته باشید. نشستیم و قوماندن صاحب پرسان کرد خو قصه کو، معدن را دیدی؟ 

لی دیدم، ګفت خوب چه شد؟ ګفتم جناب حاجی صاحب! با تاسف باید بګویم که معدن که شما آنرا معدن زمرد ګفتم ب
فکر کرده بودید، زمرد نیست و یک سنګ عادی بارنګ زمردی که نام اصلی و علمی آن سرپنتین است و اکثراً در 

زن )کیلو ګرام( و یا به حجم )متر مکعب( تزئینات تعمیرات از آن استفاده میشوند، و چندان قیمت ندارند و به و
اوه! انجنرتمام » فروخته میشوند. با شنیدن این حرف حاجی صاحب زمان قسماً براشفته و خیلی متاثر شد و ګفت 

  به خنده ګفتم حاجی صاحب کارما نیست کاری طبیعت است.« پالن مارا خراب کردی
ام سوبلۍ یاد میکند( را دیدی؟ ګفتم بلی سوبلۍ را هم دیدم. خوب بګو که معدن سوبلۍ ) مردم خوګیاڼی تالک را بن

ګفت او چطور است؟ ګفتم حاجی صاحب معدن سوبلی یکی از بهترین معدن سوبلۍ که در امتداد دامنه سمت جنوب 
کوه سپین غر تا اکنون دیده شده است میباشد، ولی ازینکه این معدن در شرایط کوهی صعب العبور و مشکل 

و توپوګرافی موقعیت دارند، قبل از استخراج آن ایجاب طرح یک پروژه بزرګ اکتشافی را مینمایند، مارفولوجی 
تا اوالً سروی مکمل با تثبیت زخایر معدنی با کتګوریهای صنعتی صورت ګیرند، بعد ازان راپور فزیبیلیټی آن که 

شریح میشوند، و بعد از ارزیابی در آن شرایط فزیکی مکمل استخراجی با شرایط اقتصادی و تراسپورتی آن ت
مکمل باید به استخراج آنی اقدان شوند. حاجی صاجب قوماندان زمان بسیار به ساده ګی برایم ګفت : برادر تو ګپ 
بسیار کشال ساختی، دولت خودم استم ما سرک را برایش جور میکنم اګر سرک موتر رو نشد یک راهی قاطر را 

میبرم، درانجا مارکیت خوب  نمرکب تا یک قسمت انتقال میدهم و بعدا به پاکستا میسازم و سوبلۍ را توسط قاطر و
دارد. به من ګفت تشکر انجنیر صاحب به نفر خود صدا کرد که حق الزحمه انجنر صیب را برایش بدهید. نفر 

کمی زیادتر  حاجی صیب به اطاق رفت و مبلغ پنج لک افغانی در پنج بندل ، که در آن وقت شاید معادل پنجصد ویا
شاه محمد ماما را داده دالر میګردید در پیشم ماند.ګفتم حاجی صاحب، ګفت ګپ نزن پیسه را بګیر که ما جواب 

نمی توانم و برو خانه ات. کوردی ودان. درهمین وقت برایش ګفتم حاجی صاحب یک عرض داشتم، ګفت چه؟ ګفتم 
ستان زخمی کار میکنند خیل به تکلیف هستند اګر، باز ګپم را آن کارګران اسیر شده که در معدن با پاهای بسته و د

قطع کرد و ګفت انجنر صیب فلم های هندی را دیدی که سر بندیها در همین ګونه معادن کار میکند، چرا؟ برای 
اینکه همین برای بندی ها یو نوع ادمان ) سپورت( است درغیر آن جابجا نشسته مریض میشوند وبرای زخمهایش 

  ن روان میکنم، غم آنهارا نداشته باش، با ګفتن همین جمله از جای خیست و به من ګفت خدا حافظ.واسلی
من به خانه آمدم و بعد از چند روز که به کابل رفتم نمونه های سرپنیتن و تالک را با کروکی ها و یاداشت های 

به امضای معین معادن به ار شیف  تحریری ام را با یک ورقه در خواستی ام که در آن ام تسلیمی مواد مذکور
 ریاست سروی جیولوجی و معادن تسلیم نمودم.

کار  (RDA= Reconstruction and Development Association)که دریک انجو بنام  ۱۹۹۴در سال 
میکردم بخاطر کدام کار رسمی دفتر به دفتر مرکزی در پیشاور میرفتم، از زنجیر تورخم که تیرشدم دیم که 

ستاد بودند، دریور یکی ازین الری ها ازقریه ما بود قبل میرفتند ا   نخط به ده ها الری که بطرف پاکستا آنطرف
ازینکه در موتر الین پشاور بشینم با او روبرو شدم بعد از احوال پرسی ګفتم ګجا میروی باال یا پائین ګفت پاین 

رزبان پشتو منطفه ما شوکاڼی می ګوید( ګفتم از میرویم پنجاب، ګفتم چه را بار کردید ګفت شوکاڼی ) تالک را د
کجا اوردید ګفت مال از حاجی صیب زمان است، از خوګیاڼی اوردیم، این الری هارا کرایه کرده و به ټکسله 
میبرند، اکنون معطل استیم که بار نامه انرا حاجی صاحب به ګمرک پاکستان در تور خم برده، کارش را خالص 
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بعد یک دو ساعت حرکت خواهیم نمود، ګفتم جمعاً چند الری هست، ګفت دقیق نمی فهمم ولی  میکند انشاء هللا کی
این قطار که می بینی همه است، ممکن سی سی و پنج الری باشند. ګفتم  چقدر وقت است که این شوکاڼی به تسله 

م خوب سفری بخیر،ما هم برده میشود ؟ ګفت ما از دیګران خبر ندارم ولی از من این پیره سومم میباشد.  ګفت
پشاور میروم. با او خدا حافظی کردم و یادم آمد که محترم حاجی صاحب زمان غمشریک قوماندان پیر صاحب سید 

 «. انجنر دولت خودم استم » احمد ګیالنی یک یک ونیم سال قبل برایم ګفته بود که : 
 

 پایان
 

دی چی پس له کلونو یی له درنو لوستونکو سره د یاد ونه: )دا زما شخصی یاداشتونه او سترګو لیدلی حاالت 
 شریکولو جرئت کوم. نوری خاطری هم شته په راتلونکی کی. انشاء هللا.(
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