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 چپاول معادن تالک و سرپنتین  و چور
 زمان  توسط  محمد

 رهارگیالنی در ننگم پیر سیداحمد قوماندان تنظی غمشریک
 

تصر علومات خیلی مخدر مورد منرال سرپنتین و تالک م هوع پرداخته شود بهتر خواهد بود کقبل ازینکه به اصل موض

 د.ردگرامی گکان نندتقدیم خوا

ً  گباشد که معموالً بارن نیشیم ـ سلیکان آبدار میگهای م منرال همنرال سرپنتین از جمل  های سبز، نصواری و بعضا

یس مانند و یا لزجی بوده، درجه سختی رگشود. این منرال دارای جالی  یافت میسیاه و زرد نیز در طبیعت  گرن به

ام اکثراً این منرال را با منرال زمرد صرف بخاطر ومردم ع شده است،تعیین جه در ۶الی  3) از  آن در جدول ماوس

آن  ی فورمول کیمیاو حالیک این دومنرال باهم کامالً متفاوت و جدا می باشند. ، درکند آن اشتبا می سبز گرن

(Mg,Fe,Ni,Al,Zn,Mn)3-6(Si,Al,Fe)2O5(OH)4  و فورمول کیمیاوی زمرد(Be3Al2Si6O18) 7،۵ه یی سختی از با درج 

 باشد. درجه می 8آلی 

رال نیمه از این منازبست بوده و در پهلوی آن  نیشیوم وگوردن عناصر مآرپنتین یکی از بهترین منبع بدست منرال س

ه های تزئیناتی بصورت خیلی وسیع استفادگسن به حیثدر دیکوریشن منازل و تعمیرات ، صنعت زیورات قیمتی در

  به عمل می آیند.

نیشیم و سلیکان آبدار وجود داشته و دارای فورمول گم آنلی بوده که در ترکیب گالک یا تالکم عبارت از منرالهای ت

ه با ناخون به ( میباشد ک1جدول ماوس )در ستخی آن درجه  بوده و H2Mg3(SiO3)4 Or Mg3Si4O10(OH)2کیمیاوی 

 گالبی، آبی، سبز و بعضاً بی رنگنصواری، ، زرد، خاکی، سفید های مختلفگاسانی تراش شده میتواند. تالک بارن

 ،تمام انواع صنعت پودر مثل پودر اطفال، پودر ارایشدر که  استتالک یک منرال باارزش صنعتی  یافت می شود.

 های تعمیراتی بصورت وسیع استعمال میشود.گپودر مستعمل در طبابت و در صنعت تولید رن

 م به اصل قصه:یمی کنآغاز 

ه ملیش بین افراد حزب اسالمی حکمتیا با شورای نظار وهای شدید تنظمی گبه اثر جن 1۹۹2ماهی می سال آخر در 

ی هاگهای دوستم و بقایای حزب ودموکراتیک خلق که با شورای نظار مسعود پیوسته بود از یک طرف وبروز جن
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ز واقعه ا و تنظیم اتحاد سیاف بعد ی مزاریگبه سرکردکه وحشیانه یی پشتون ُکشی و هزاره ُکشی بین تنظیم وحدت 

به ده ها هزار فامیل ها از شهر کابل به هرطرف که امکان  بلکهتنظیم جمعیت، نه تنها من لف به ئمت قتل عام افشار،

 ردید فرار کردند.گبرایش مساعد 

ر زین شدم. شهگریختم و در شهر جالل آباد مسکن گرهار گکابل به طرف نناز من هم با فامیلم در یک موقع مناسب 

بتاً ایفای وظیفه میکرد نس والی به حیثآن در تنظیم اسالمی مال خالص  منسوب به جالآلباد که مرحوم حاجی عبدالقدیر

رهار به تمام گدر شرایط آرام قرار داشت. علت این ارامی به نظر من دو دلیل عمده داشت: اول اینکه د والیت نن

 رئیس میدان هواییو حضرت علی  ، محمد آصف رئیس کانالحاجی قدیر والی تنظیم ها حصه مناسب رسیده بود مثالً 

از حزب اسالمی مرک گرئیس  و انجنیر غفار رهارگقول اردوی نناز تنظیم مال خالص، فضل حق مجاهد قوماندان 

نظیم ، محمد عارف رئیس معارف از ت11 ، محمدزمان غمشریک قوماندان فرقهشمالی خان رئس امنیت ملی، حکمتیار

 لینا رئیس ملی بس از تنظیم حرکت محمد نبی، استاد سازنورگ یالنی ، شهزاده رئیس بانک ملی از تنظیم جمعیت،گپیر 

که نامش  ښاروالیار قوماندان امنیه از تنظیم سیاف و گمستوفی، پهلوان سید محمد قوماندان لوای سرحدی و ملن

یس دولت مجاهدین( بودند. به همین ترتیب چوکی های اولین رئشده از تنظیم حضرت صاحب مجددی ) فراموشم

 شورای جهادی والیت تقسیم شده بود. ۀآن والیت با موافق رخورد هم د

نوقت چور عمومی بیت آدکه: به همه ما معلوم است که در این بودر شهر جالل آباد  نسبی مشاارو اساسی علت دوم 

ه کبه پاکستان انتقال داده میشد، از راههای مختلف وال غارت شده المال در سراسر افغانستان جریان داشت و تمام ام

نزدیکترین و اسان ترین راه انتقال این اموال چور شده از طریق تورخم ، ترین گرهار یکی از بزرگوالیت نندربین آن 

 یم به صوبقوماندان هر تنظشده از محل تصرف  رروپ که این مواد چورشده و کباگبه پاکستان بود، و هر کس یا 

پاکستان عبور میدادند باید به آنها حق العبور می پرداخت بناً همین منافع مشترکه باعث آن شده بود که وضعیت امنیتی 

ند ر شوگهای دیهجوی دریافت راو  ان اموال چور شده در جستگباید متشنج نشود، در غیرآن ممکن که یا انتقال دهند

( هم ممکن ) دقیقاً نمدانم یابه ضرر قوماندانان تمام تنظیم ها بودند. و صورت ردوهدر ویا هم این روند توقف یابند که 

که امنیت را خراب نکنند که در پروسه انتقال کباړ به پاکستان  ه باشندکه دولت پاکستان به همه آنها دستور داده بود

 . وهللا اعلم.ُرخ ندهند یگسکت

 :نرا به حیث یک مقدمه قبول کنیدیبه هر صورت ا

کدام به اوالدم ذوقه آتالش بودم که غرض دریافت در آباد رسیدم در خانه برادر خود جا بجا شدیم، ل جال هما که ب

مستردی جایداد خویش  نکه تازه فرماشامحمود ماما خانمم  کالندر براوقت   همیندر  مصروفیت را بخود پیدا کنم.

زمان قدرت سردار محمد داود خان در زرغونشاه(  روال ماماگکه بعد از به شهادت رساندن پدر مرحوم شان )شهید د

فت که هیچ کاری ضروری ازین نیست که با منشی من در مورد گورده، برایم آ، بدست بصورت کل ضبط شده بود

من  نموده ام رسیدکی کنید. آغازتصفیه امور تسلیمی جایداد من و کار های ساختمانی که در بعضی ملکیت هایم قبالً 

دیره سابقه شهید رد و سبزی آدر سرای کالن واقع در غرب مندوی بول کردم. اولین کاری که کردم این بود که هم ق

مرحوم الحاج  کردم. خسربره ام ی میگهای روزمره ام رسیده شستن نمودم و از همانجا به کارمادآماما را دوباره 

لی مردم دار بود و هر جنتها جایش( یک انسان خیوفات نمود  2017ماه سپتمبر سال  آخردر که محمود ماما )ه شا
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می  ان قومیگو بزر رهارگغیاب او ده ها تن از قوماندانان والیت نندر شان هم در موجودیت او و هم  ۀروز در دیر

خواستند در ملکیت شاه محمود ماما برای خود یک یا دو دوکان  و می رفتند و هم چنان به ده ها تن کسانیکه می دآمدن

 از تکمیلی کار ساختمانی دریافت نمایند رفت و آمد داشتند.  بعد

شسته بودم که شش هفت نفر مسلح دوستان ناز چند نفر  دیره بادر یک روز  1۹۹2در ابتدای ماه نومبر همین سال 

اد تکوف خود در دروازه دیره اسیهای کالشن هسلحاسالم و مانده نباشی خیلی سریع با از ردیدند، بعد گخل دیره دا

 فت: گیکی از آنها  شدند و

فتم گرا قوماندان صاحب خواسته.  فت خیر خیریت است شماگستم خیریت است؟ ن افتم مگ نر کلیوال کیست؟ میجننا

چه می  فت ماگما چه کار دارد؟ ه فتم قوماندان صاحب غمشریک بگ  حاجی زمان غمشریک.فت گکدام قوماندان؟ 

 ه.گه دیگدانیم که رفتی خودش بریت می

ً  نم ا کنم پید محمد ماما را راه ی کنم که شایاست. برای اینکه یک کمی وقت کما پگکدام  یقیناً وار خطا شدم که حتما

ال فت وگی رویم. یک جان کنید باز می اید شما بنشنید یک پیله چای نوشیید بفرمرویم بیا فتم خوب، میگشان ی برا

 نمیشه. گفتم بیایید بنشینید برادر چای ناخورده جنگبه شوخی  شد.چای قرض بااست ر بریم خوب گکمی عجله داریم ا

محمود ماما آمد. قبل ه رسید فضل خدا وند شد که شا که چای می تا کردم که چای بیار. صدارا شپز آفتند خوب. گ

ر یانجنرا حاجی صیب پشت  جواب داد مامدید؟ یکی آفت بچه ها شما چطور گبه مجاهدین ویم او گازینکه ما چیزی ب

فراموش کدم به تو  نرف ما کرد، اوه واال ببخشید که ممحمود ماما روی بطه یک دم شا صاحب کلیوال روان کده. 

فت که برایم یک انجنیر معادن پیدا کو که در کوه ما )ولسوالی خوږیاڼی قریه گویم که یک روز حاجی صیب زمان گب

کی و  فتگ، موجود است رفتم که انجنیر معدن خو نقد چقدگرایش زاوه( یک معدن زمرد پیدا شده که آنرا ببیند. من ب

ال صیب شد خو شما به کلیو فت خیر ببنید کاری ماگ، است ، خوب انجنیر ورزیدهجنیر کلیوالنفتم یازنه ام اگدر کجا 

 ویم.گراموش کده بودم که به تو بفروز همرای ما بروند. ما  ر به یک دوگویید که اگب

ود را نکن که همین حاال نزدیک بر ینده این کاآدر در فتم براگکرد  هایم خون جریان پیداگپ در رگ بعد از شنیدن این

 سکته کنم.

مجاهدین زمان غمشریک به کلوب  ،رد ضرورتمورفنتن چکش و کمپاس و سامان های مگبعد از تبدیلی لباس و  

ا شاه ر درزاده پیر صاحب که اواا پسر و یا برآنجرا برد. دیدیم که در در جوار فابریکه شکر جالل آباد ما انحصارات

غمشریک از  نر تشریف داشتند، بعد از مانده نباشی قوماندان زماگچند تن دی غا خطاب میکرد با قوماندان زمان وآ

تالک در کوه های زاویه قصه ها کرد، خوشی ها میکرد و مارا  گزمرد و معدن خیلی بزر گکشف معدن خیلی بزر

ر ضرورت است گکار میکند مکه خدا کند زمرد باشد االی معدن ر صاحب همین اکنون نفر های ما بیفت که انجنگ

وریم و م بیایما مطمئن شویم که زمرد هست، باز ما از پاکستان هم نفر میتوان هنید ککه شما یک مرتبه آنرا مالحظه ک

انه زیاد خدر فت هست نمونه گارید؟ فتم حاجی صاحب شما کدام نمونه ازین معدن ندگهم سامان مورد ضرورت. 

 نزدیک همه چیز را مشاهده کنید.از داریم اما میخواهم شما به ساحه بروید و 
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نفر مسلح در موټر داتسن سوار کرد و مرا دلداری داد که هیچ تشویش مکن راه بیخی  ر مارا با دوگبعد از نماز دی

ه سبا انشا هللا که می آیم تا او وقت شما در همانجا گیا دیامنیت است در هر پوسته مجاهدین خود ماست ما هم سبا 

 باش.

داره میشد رسیدیم. حاجی شاولی ا به نامن ابود که به زاوه به مرکز جهادی حاجی زمان که توسط مامایش تاریکشام 

کرد  را تیاررم و میوه تازه گک ُکشت و کباب خیلی مزه دار با نان گار خدمت مارا کرد یک بزغاله یحاجی شاولی بس

نفر مجاهد بطرف کوه به پای  . صبح بعد از صرف نمودن صبحانه من با دوین مارا دعوت نمودگبه دسترخوان رن و

نیم کیلو متر فاصله به معدن کشف شده زمرد حاجی زمان غمشریک  سه سه وطی کردن پیاده روان شدیم بعد از 

تا عمق چهار، پنج متر و بعضاً کندن جرها با طول بیست  ،کالن های خورد و کاری رسیدیم. دیدیم که هرطرف کندن

تعداد نه  رفته و بهگمعدنی صورت  ۀر از یک متر غرض برهنه ساختن کتلبیست و پنج متر با عمق نیم متر و یا کمت

قرار ه زوالن پاهای تمام انها زنجیر ودر یم که دران رفتم دیگکنند. نزدیک کار کار می هنوز هم گده نفر با بیل کلن

رسان کردم این زنجیرها پرید. پام هوش از سرم وعمردم  ۀفتگدم و ن. حیران ماپرهستندنها خون آدارند و دستان همه 

تم او برادر فگها هستند.  فت: انجنیر صاحب د قصه آنها نباش اینها بندیگپم تمام شود یکی از مجاهدین گ ! قبل ازینکه

ی وجود گک سنگه چه میکند؟ در نزدیک همین نقطه کار یک چپری گینجا دیکه بندیها هستند در زندان باید باشند ا

فت ما چه میدانیم حاجی صاحب میداند گفتم جرمش چیست؟ گاطاق زندان شان است.  او هنفت اوگداشت، مجاهد برایم 

چیان ستعماربرای یک دو سه دقیقه در چرت غالمان افریقای که در قرن های شانزده تا قرن بیستم اکه جرمش چیست. 

نا همین اثدر . رفتم اروپای از قاره افریقا برای کار به ممالک و یا مستعمرات خود برای کار میخریدند و میبردند

دور به مجاهد که نزد من آمده از رتی چرس میزند گکالن س گهلوی یک سنوجه شدم که دونفر کمی باالتر در پمت

ت فگای زیاد است یا چطور؟ مجاهد رهنمای من طاق جوردی در اآه بندی را به چه گمدین بچیم دیآ بود صدا کرد ما

 نید.تم خیر ببیفگ نباشی. هر صیب ماندیر است، انجنیر. خو انجنیر است انجنیبچیش ای بندی نیست انجن ین

ل هم حاصفت این گوشه جمع کرده گ یکدر زمرد حاجی زمان  به نامرا  گهای سبز رنگران بندی یک کوت سنگرکا

ت مرد نیسب این چیست؟ ای خو به نظر ما زیانجنیر صفت گو نزدیک آمد من ر به گهای کار کار ما. یکی از بندی

را  گی زمرد است؟ ما که نمونه یک سنهاگسن نضمون جیولوجی زمرد را خوانده بودم ایما که در مکتب بودم در م

بعضی از آن ه کسرپنتین یاد میکند  به نامرا  زمرد نیست اینفتم نی این گمیده کردم دیدم که سرپنتین است، به چکش 

کر که فت شگر بندی خوش شد گبه فروش میرسند. کار نها به متر مکعبآو بعضی  ام و یا به سیررگ وبه وزن کیل

 زمرد نیست شاید ما هم ازین عذاب خالص شویم.

مشخص زیر کار را توسط فیته با  ین ساحها هم اخذ کردم، یک کروکی اشتم نمونه ها رگ دو سه ساعت در ساحه 

ن ساحه به اتمام رساندم، و دوباره به یرا در خود نشانی شد نقاط مشاهداتی و مقطع جیولوجیکی را ترتیب و کار

 شتم.گه بررکز جهادی حاجی زمان در قریه زاوهمراهانم به م

وقت عبور از معدن در ین کرده بود رفتم، نفریکه شاولی ماما برایم تعی صبح روز دوم دوباره با همراهی همان دو

ران بندی مثل همیشه با دست های زخمی و پاهای زوالنه شده مصروف کندنکاری گزمرد حاجی زمان دیدم که کا

ز شدم، یکی ا فتن در حالیکه از نزد آنها تیر میگند. من به سالم بودند و محافظین مسلح باالی سر آنها موجود بود
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اجی فتم نی برادر تا اکنون حگ د نیست؟ فتی که ای زمرگر صیب به حاجی صیب یرد که انجنران بندی صدا کگکار

فتم گفت خیر ببینید ما بسیار به عذاب استیم، گویم. گمجرد دیدن برایش می ه ر بی غم باشید بگمصیب را ندیده ام، 

 می دانم.

لک. واقعاً ساحه دلچسپی بود، من در دامنه کوهای م به معدن تایرا به حال خود ماندم و من با رفقای همراهم رفت آنها

 باکیفیت، خالص وگ، این ساحه واقعاً دارای زخایر خیلی بزرسپین غر نقاط زیاد معدن خیز تالک را دیده ام، ولی 

دیده و مشاهده نموده بودم.  غر کدار سمت جنوب کوه سپینتمام ساحات تالدر ون تالک بود که من گوناگهای  گبارن

، ساحه وسیع، تپه دار، باریلیف ناهموار و بعضاً با میالن تند و طبقات ضخیم تالک تا به اندازه به کار کردمشروع 

ساختم و بعد از آن تیپ احجار رافی با کوردینات فرضی را گری کردم. یک کروکی تپو گیک متر را هم اندازه 

سه مقاطع جیولوجیکی را هم باید ترتیب میدادم که شام مختلف النوع را با انتشار کتله معدنی در آن ترسیم نمودم و دو

 ،هر قدر صدا کردم آنها در ساحه نبودند، صدا کردم ولی پیدای آنها نشدرا هانم روز به پایان رسید، همرا، تاریک شد

 یرا به محل زندام در نزدیکی معدن زمرد حاج که آنها پالن کشتن من را دارند، تالش کردم خود هفتم نگترسیدم 

و من هم به ترس و لرز به طرف پایان کوه در حرکت شدم،  بعد از طی  زمان برسانم. هوا رو به تاریکی میرفت

 بطرف ایالق در حرکتبطرف چپ دره دیدم که یک ایالق چوپانی موجود است،  نمودن فاصله کمتر از یک کیلو متر

کردم و  یرا به او معرف ، من مختصراُ خودآمد ، چوپان جوانگی ام آمد. با غالمغال سیچوپان به پزیرا گشدم، س

و به بسیار مهربانی و طریقه خاص مهمان نوازی افغانی مارا به ا فتم.گهم برایش را هانم همرا رنف قصه غیابت دو

ه فتم کگرا دیدم. من به او دونیم ساله شان  با طفل دو ی مادر و همسر جوان اوگی خود برد، در کوته سنگکوته سن

فت ببین تو مسافر و گما یک کوته دارید و در انجا فامیل شما... چوپان جوان سخنم را قطع کرد و برایم برادر ش

پ ختم است بیا به خانه برادرت. با او گر گفتی که برادر، بس دیگه ایکه همین اکنون به من گمهمان هستی، و دی

است و امشب مهمان ماست، هردوی آنها برایم فت که این برادر معدن چی گبه مادر و خانمش  ی شدمگداخل اطاق سن

امیل یم و با فپ زدگنان خوردیم. چای خوردیم،  و نشستم. ه برایم انداختگدر قسمت باالی نمد رن ندفتگمانده باشی 

را سپری کردیم و صبح باز رفتیم به ساحه معدنی  ی شبگسن ۀهمان کوتدر شنا شدم. آان بچه باعزت چوپ ومختصر د

 مامم را تمام کنم.تا کار نا ت

ال پیدا شود که چرا با وجود ترس و واهمه که باالیم مستولی شده بود، دوباره به معدن ؤنوت: ) شاید نزد دوستان س

ت ریاسمنظورم تسلیم نمودن یک راپور به بلکه رفتم؟ دلیل رفتنم به معدن از خاطر کار برای حاجی زمان نبود، 

ریه یاڼی در قگیک معدن جدیداُ دریافت شده تالک در ولسوال خو به حیثد که دن افغانستان بواسروی جیولوجی و مع

 رفته شود(گنظردر زاوه باید درج و در پالن های بعدی امور اکتشافی آن اداره 

 پرسان م ی کارگونگرفتم و کارم را تمام کردم. قبل ازینکه شام شود به مرکز شاولی ماما آمدم، شاولی آمد و از چ

عادی است که صرف در تزئینات  گفتم کار تان بی فایده است معدن شما معدن زمرد نیست، یک سنگکرد، برایش 

 تن رسان کردم که دوضمن صحبت از شاولی ماما پدر  مرمر از آن استاده شده میتواند و بس. گتعمیرات مثل سن

جا نفت نی ایگکوه ماندند؟ شاولی در تنها را  مده اند و چرا ماآیا اینجا آم الدرک شدند ز در کوه از پیشروشما دی مجاهد

ای را هم بردند، همه این کار ه ها گریخته باشند و تفنگفت نمی دانم شاید گ. پس کجا رفته باشند؟ شاولی ندنیامده ا
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رفته گبعد از چند روز یک میل سالح را هم ، کند مجاهد نزدم روان می به نامخام حاجی زمان هست، هر کس را 

ح و صبهمان مرکز سپری کردم در فتم. شب را گر چیزی نگمطلب را فهمیدم و دی عنت سر اینکار.زند. لیرگ می

قبل ازینکه به خانه برویم راساً  رسیدیم. د ابطرف جالل آباد حرکت کردیم. نزدیک به چاشت بود که به شهرجالل آب

شامردان حویلی پنج جریبه  گری کور در قسمت اولذن مازمان غمشریک رفتیم. قوماند پیش قوماندان صاحب محمد

ر یانجن فت بیاگدور از سید کیان که متعلق به پسرش سید منصور نادری بود تحت تصرف خود داشت مالقات کردم. 

فتم گخوشی برایم داشته باشید. نشستیم و قوماندن صاحب پرسان کرد خو قصه کو، معدن را دیدی؟  بیا، خداکند خبر  

ویم که معدن که شما آنرا معدن زمرد فکر گفتم جناب حاجی صاحب! با تاسف باید بگفت خوب چه شد؟ گدیدم،  بلی

زمردی که نام اصلی و علمی آن سرپنتین است و اکثراً در تزئینات  گعادی بارن گکرده بودید، زمرد نیست و یک سن

جم )متر مکعب( فروخته رام( و یا به حگد، و چندان قیمت ندارند و به وزن )کیلو شو تعمیرات از آن استفاده می

را  ن ماتمام پال ریاوه! انجن»فت گثر شد و أشفته و خیلی متآاین حرف حاجی صاحب زمان قسماً برمیشوند. با شنیدن 

 طبیعت است. فتم حاجی صاحب کارما نیست کار  گبه خنده « خراب کردی

دم. فتم بلی سوبلۍ را هم دیگا دیدی؟ سوبلۍ یاد میکند( ر به نامیاڼی تالک را گمردم خوو که معدن سوبلۍ )گخوب ب

مت که در امتداد دامنه سمی باشد فتم حاجی صاحب معدن سوبلی یکی از بهترین معدن سوبلۍ گ فت او چطور است؟ گ

ولوجی و مشکل مارف که این معدن در شرایط کوهی صعب العبورن، ولی ازیسپین غر تا اکنون دیده شده استجنوب کوه 

روی د، تا اوالً سنماین اکتشافی را می گدارند، قبل از استخراج آن ایجاب طرح یک پروژه بزررافی موقعیت گو توپو

رایط ن راپور فزیبیلیټی آن که در آن شآ یرند، بعد ازگهای صنعتی صورت  وریگخایر معدنی با کتذمکمل با تثبیت 

ید به اببعد از ارزیابی مکمل شوند، و  فزیکی مکمل استخراجی با شرایط اقتصادی و تراسپورتی آن تشریح می

، یپ بسیار کشال ساختگ: برادر تو فتگی برایم گر به سادب قوماندان زمان بسیاحد. حاجی صاشو ماستخراج آن اقدا

ر سرک موتر رو نشد یک راهی قاطر را میسازم و سوبلۍ را گدولت خودم استم ما سرک را برایش جور میکنم ا

فت گنجا مارکیت خوب دارد. به من آ برم، در می نقال میدهم و بعدا به پاکستاتوسط قاطر و مرکب تا یک قسمت انت

ر صیب را برایش بدهید. نفر حاجی صیب به اطاق یتشکر انجنیر صاحب به نفر خود صدا کرد که حق الزحمه انجن

د در پیشم ردیگ می یا کمی زیادتر دالر ، که در آن وقت شاید معادل پنجصد ومبلغ پنج لک افغانی در پنج بندل رفت و

یر که ما جواب شاه محمد ماما را داده نمی توانم و برو خانه ات. گپ نزن پیسه را بگفت گفتم حاجی صاحب، گ ماند.

ه ران اسیر شده کگفتم آن کارگفت چه؟ گفتم حاجی صاحب یک عرض داشتم، گهمین وقت برایش در کوردی ودان. 

ر یت انجنفگپم را قطع کرد و گر، باز گبه تکلیف هستند ا یمیکنند خیلدر معدن با پاهای بسته و دستان زخمی کار 

برای اینکه همین برای بندی ها  ونه معادن کار میکند، چرا؟گها در همین  دینصیب فلم های هندی را دیدی که سر ب

کنم، غم واسلین روان می هایش مخبرای ز شوند و سپورت( است درغیر آن جابجا نشسته مریض مینوع ادمان ) کی

 فت خدا حافظ.گفتن همین جمله از جای خیست و به من گرا نداشته باش، با  آنها

ای سرپنیتن و تالک را با کروکی ها و یاداشت های هم نمونه رفتمن به خانه آمدم و بعد از چند روز که به کابل 

شیف ریاست رآی معین معادن به د مذکور به امضاتحریری ام را با یک ورقه در خواستی ام که در آن ام تسلیمی موا

 وی جیولوجی و معادن تسلیم نمودم.رس
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کار میکردم  (RDA= Reconstruction and Development Association) به نام انجو یکدر که  1۹۹۴در سال 

ه خط ب م که آنطرفددی پیشاور میرفتم، از زنجیر تورخم که تیرشدم دفتر مرکزی در بخاطر کدام کار رسمی دفتر به

موتر  که درنبود قبل ازی ما ۀقریاز دریور یکی ازین الری ها رفتند استاد بودند،  می نده ها الری که بطرف پاکستا

فتم گنجاب، فت پاین میرویم پگجا میروی باال یا پائین کفتم گبعد از احوال پرسی  برو شدم بشینم با او روالین پشاور 

فت مال از گوردید آفتم از کجا گوید( گزبان پشتو منطفه ما شوکاڼی می  درفت شوکاڼی ) تالک را گچه را بار کردید 

 ، اکنون معطل استیم کهبرند وردیم، این الری هارا کرایه کرده و به ټکسله میآیاڼی گحاجی صیب زمان است، از خو

دو  یبعد یک هکهللا  ءاش کند ان خم برده، کارش را خالص میمرک پاکستان در تورگنرا حاجی صاحب به آبار نامه 

فت دقیق نمی فهمم ولی این قطار که می بینی همه است، گفتم جمعاً چند الری هست، گساعت حرکت خواهیم نمود، 

ران خبر گفت ما از دیگ؟ دوچقدر وقت است که این شوکاڼی به تسله برده میشفتم گممکن سی سی و پنج الری باشند. 

. با او خدا حافظی کردم و یادم ما هم پشاور میروم، سفری بخیرخوب فتم گیره سومم میباشد.  پندارم ولی از من این 

نیم سال قبل برایم  یالنی یک یک وگآمد که محترم حاجی صاحب زمان غمشریک قوماندان پیر صاحب سید احمد 

 «.ر دولت خودم استم یانجن: »فته بود کهگ

 پایان 

 

ت دی چی پس له کلونو یی له درنو لوستونکو سره د شریکولو و لیدلی حاالگیاد ونه: )دا زما شخصی یاداشتونه او ستر

 شاء هللا.( جرئت کوم. نوری خاطری هم شته په راتلونکی کی. ان

 

 

 

 

 

 
          

 


