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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۲/۰۱/۱۴

ژباړونکی احسان هللا ارینزی

د مینی افسانه
۱
وو نه وو:
یو پاچا و چې د شپږو ي -اوو كلونو یوه لور یې درلوده .دې نجلۍ یو نوكر درلود چې له دې نه لږ مشر و او
حمید نومېده .كه به د ډوډۍ په وخت کی د نجلۍ د الس پاكولو ټوټه په زمكه ولوېده ،حمید به بېرته وركوله او كه
به د لوبو په وخت كې د نجلۍ پنډوسكى (توپ) لیرې الړ ،حمید به بیرته ورته راوړو.
كله به هم د شهزادګۍ زړه د لوبو له ګڼ شمېر سامان څخه تور شو او د كاك ډنډې هوس به یې وكړ .د پاچا د لور
كاك ډنډه له سرو او سپینو څخه جوړه وه.
هغه وخت چې شهزادګۍ د لومړي ځل له پاره د كاك ډنډې هوس وكړ ،پاچا د ښار ټول زرګران غونډ او امر
وكړ ،چې د لور كاك ډنډه یې باید په یوه ګړۍ كې جوړه شي .په دې كاك ډنډه لس لكه روپۍ ولګېدې او یو زرګر
پې ووژل شو .دی زرګر ویلي و چې د ډېر ضروري كار له امله نه شي راتالى .ده خپلې كوچنۍ لور ته لښتۍ
جوړولې!
هر وخت به چې شهزادګۍ كاك ډنډه كوله ،حمید به لږ لیرې ودریده .شهزادګۍ به د سپینو زرو كوچنۍ كاك په
زمكه كیښود او د سرو زرو په اوږده ډنډه به یې وویشت .په داسې وخت كې حمید دنده درلوده چې وځغلي او كاك
بیرته شهزادګۍ ته وغورځوي .شهزادګۍ به دا كاك په هوا كې بیا په ډنډه وواهه او ال به یې لیرې غوزار كړ .حمید
به بیا وځغستل او كاك به یې د شهزادګۍ په لور وویشت .كله به چې شهزادګۍ ستومانه شوه؛ نو حمید به الړ او د
شهزادګۍ د لوبو د شیانو ځانګړى ساتونكى به یې خبر كړ چې راشي ،كاك ډنډه وېسي او د لوبو د نورو زرګونو
شیانو تر څنګ یې كیږدي .حمید به بیا د شهزادګۍ د جامو ځانګړې سمبالوونكې ته ورغى چې د خوړو ځانګړې
جامې راوړي او د لوبو جامې ویسی.
وروسته به حمید د شهزادګۍ ځانګړي اشپز ته ورغى چې د شهزادګۍ خواړه تیار کړی .شهزادګۍ به له هرې لوبې
وروسته ځانګړي شیان خوړل.
كله به چې نجلۍ ویده شوه ،حمید به ټول خبر كړل چې چوپ شي او څه و نه پوښتي.
شهزادګۍ به چې هر امر درلود ،حمید به په سړه سینه سرته رساوه .ده به چارې هومره ګړندۍ سرته رسولې چې
شهزادګۍ هېڅكله د وهلو الس نه و پرې پورته كړى .حمید په شهزادګۍ مین و ،شهزادګۍ رښتیا پرې ګرانه
وه .ده ته دا كار بد نه ایسېده او هېڅ ویره یې نه كوله .له همدې امله یې یوه
روځ نجلۍ د خپل زړه په راز خبر ه كړه.
هغه ورځ شهزادګۍ په بڼ كې پتنګان نیول .حمید تر یوې ونې الندې والړ و او
شهزادګۍ ته یې كتل  .كله به چې كوم پتنګ د ونې په كومه جګه څانګه
كیناست ،حمید به دنده درلوده چې وروخیژي او پتنګ والوزوي .ناڅاپه
شهزادګۍ یو لوي پتنګ ولید .دې حمید ته غږ كړ او وې ویل  :حمیده راشه ،دا
پتنګ ونیسه .زه ویریږم.
حمید وځغستل ،پتنګ یې ونیو او د ښكار په ټوكرۍ كښې یې واچاوه .كله چې
حمید سر راپورته كړ او شهزادګۍ یې ځان ته مخامخ ولیده ورته وې ویل :او
ګاللۍ زه په تا مین یم ،راشه او زما ماندینه شه!
د حمید خبره ال نه وه بشپړه شوې چې د شهزادګۍ څپېړه یې په مخ ولګیده.
نجلۍ چیغې كړې! خواره مزدوره  .ته څه حق لري چې په ما مین شې؟ دا
خبره دې هیره كړې ده چې زه د پاچا لو ر یم او ته نوكر .ته زما د سپي د پښو
د پاڼو شمیره :له  1تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خاورو ته هم نه شې رسېدالى ..سپیه ...ورك شه او له سترګو مې ځان الونیه كړه! ...ورشه وینځې مې راوله چې
ما وېسي .نور نو نه غواړم چې ستا څېرې سترګې ما ووینې.
حمید الړ او د شهزادګۍ پیغام یې وینځو ته ورساوه .كله چې وینځې له ډولۍ سره راورسېدې شهزادګۍ بېسده پرته
وه .وینځې او مرېیونه په حمید راوڅرخېدل چې په شهزادګۍ دې څه وكړل؟ حمید وویل چې ما هیڅ نه دي پرې
كړي .شهزادګۍ په غوسه وه .زه یې ښه ووهلم او بیا بېسده پریوته .د پیغمبر په یارانو او اصحابو قسم!
خو چا دا خبره منله؟ ګالب او شربت یې راوړل او نجلۍ په سد شوه ،په ډولۍ كې یې كېنوله او ماڼۍ ته یې
ورسوله .شهزادګۍ امر وكړ :پالر ته مې ووایاست چې د دې نمك حرامه نوكر غوږونه پرې كړې او د سپې په
شان یې له ماڼۍ څخه وشړي .نور نه غواړم چې د ده څېرې سترګې ما وویني.
د پاچا له امره سره سم حمید سمدالسه له دربار څخه وشړل شو .شهزادګۍ څو روځې ناروغه شوه .هره روځ به
څو طبیبان د دې سرته والړ وو .په پاى كې شهزادګۍ وویل چې اوس روغه یم او طبیبان یې رخصت كړل.
۲
كلونه تیر شول ،شهزادګۍ هره ورځ او هر كال تر پخوا ډیره په ځان مینه كېده او چا ته یې د سپي په سترګه هم نه
كتل .كله چې شهزادګۍ اتلس كلنه شوه امر یې وكړ چې هیڅوك دې ته د كتلو حق نه لري او نه ښایې چې په
خپلو کتو ،د دې پاك وجود ناولى كړي .كه به كوم نوكر یا مرېیه سهوا ً ورته وكتل ،ښه به وډبول شو او كه به چا
خوله وخوځوله چې څه ووایې ،ژوندى به یې هغو لیوانو ته واچاوه چې شهزادګۍ د تفریح له پاره په خپل بڼ كې
ساتلې وو .شهزادګۍ د همدې چارو په توسن په پاچا ډېره ګرانه وه او تل به یې ورته ویل:
بچۍ ،ته په ما ډېره ګرانه یې؛ ځكه چې كټ مټ زما په شان یې!
دا وخت نو شهزادګۍ دې پوړۍ ته رسېدلې وه چې تل به په بڼ كې یوازې پاته كیده ،له چاسره یې خبرې نه
كولې او ویل به یې چې څوك له دې سره د خبرو وړتیا نه لري .شهزادګۍ په بڼ كې دوه لوى حوضونه جوړ
كړي وو چې یو به په شودو او بل به د یاسمینو ،سروګالنو او ګالبو په عطرونو ډك وو .د دې حوضونو په غاړه
به دوه مرېیان داسې په څار والړ وو چې شهزادګۍ ته یې د كتلو حق نه درلود!
شهزادګۍ به لومړى په شودو كې ډوبه شوه ،بیا به د ګالبو او ګالنو په عطرونو كې ولمبیده او په پاى كې به یې
ځان په څادر كښې ونغښته .شهزادګۍ به ځان له نورو خلكو نه دومره ګوښه ساته چې یوازې به پاته وه او نه به
پوهیده چې وخت څنګه تیر كړي؟ زړه یې د لوبو د سامان ،د پتنګ نیولو ،د ګالنو له ټولولو ،د شیدو او ګالبو له
المبو ،خوړلو ،څښلو او د وږو لیوانو له نندارې څخه تور شوى و .ډیر وخت به ویده وه او حمید به یې په خوب
لیده .حمید به راغى چې له شهزادګۍ سره لوبې وكړې ،شهزادګۍ به لومړى خوشاله شوه؛ خو سمالسه به ور پـــه
زړه شــــول چې د پاچا لور ده او له نورو سره ډیر توپیر لري!
شهزادګۍ به په غوسه شوه او حمید به یې له ځانه وشاړه؛ خږ هغه به نه پریښوده او غوښتل به یې چې
شهزادګۍ د السه ونیسي.
شهزادګۍ به هڅه كوله چې ځان له حمید څخه وژغوري؛ خو و به نه شوه او حمید به تر الس ونیوه او دواړه به په
لوبو ،ځغاستو او پتنګ نیولو بوخت شول .په لوبو لوبو كې به حمید شهزادګۍ ته وویل چې زه په تا مین یم .ستا دې
قسم وې شهزادګۍ ،كله چې زه هم ځوان شوم له ما سره واده وكړه..
دلته به نجلۍ ته بیا ور په زړه شول چې د پاچا لور ده  .حمید به یې په څپېړه وواهه ،چیغې به یې پیل كړې او
شور زوږ به یې جوړ كړ .حمید به یې جالدانو ته په الس وركړ او ناببره به یې په خپلو چیغو كې له خوبه راټوپ
كړل...
شهزادګۍ به هر وخت حمید په خوب كې لیده ..كټ مټ د كوچنیوالې او وړكتوب په څېره...
شهزادګۍ ډېر رویباران درلودل.څو شهزادګان له لیرې ملكونو څخه د دې په تمه راغلي وو؛ خو دې نه كتلې او نه
لیدلې بیرته رخصت كړي او ویلي و چې په ما باندې بې له خپله ځانه بل څوك نه دي ګران!
۳
یوه روځ شهزادګۍ لمبل چې یوه ښكلې كوتره راغله او د انارو د هغه ونې په څانګه كیناسته چې د
حوض په غاړه والړه وه او وې ویل :اې نجلۍ ته څومره ښكلې یې؟ زه په تا مین یم .هیله كوم چې له شودو څخه
راووزه چې ښه دې ووینم.
شهزادګۍ وویل :اّه !...بدمرغه كوترې تا ته امر كوم چې له دې ځایه والوزه .زه د پاچا لور یم .هیڅوك حق نه لري
چې ما ته وګوري او هیڅوك له ما سره د خبرو لیاقت نه لري.

د پاڼو شمیره :له  2تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

كوترې وخندل او وې ویل :اې ښكلې نجلۍ زه پوهیږم چې ډېر وخت كیږي
چې یوازې یې او ملګرى دې نشته څو....
له نجلۍ څخه خپل شهزادګۍ توب هیر شو .ناڅاپه یې زړه نرم شو او وې
ویل :اې خوږ ژبې كوترې ،هیله كوم مه راته ګوره .دا ښه كار نه دى؟
كوترې وویل :اې ښكلې! ته راباندې ګرانه یې .زه نه شم كوالى چې خپلې
سترګې له تا څخه بلې خوا ته واړوم.
شهزادګۍ وویل :اې خوږ ژبې كوترې! زه خو نه شم كوالى چې د یوې
كوترې مینه ومنم .كه زه درباندې ګرانه یم او ته هم په رښتیا په ما مینه
یې؛ نو له دې بڼې څخه دې راووځه چې زه ستا اصلي بڼه ووینم.
كوترې وویل :اې ښكلې نجلۍ زه به څنګه ډاډه شم چې ته به زما مینه ومنې؟
یو شى ګرو راكړه چې زه ډاډه شم او خپله بڼه بدله كړم.
نجلۍ وویل :اې خوږ ژبې كوترې چې هرڅه غواړې ،دركوم یې .كوترې وویل :اې ښكلې نجلۍ خوب دې راكړه.
نجلۍ وویل :اې خوږې كوترې زما خوب به تا ته ګټه ورسوي؟
كوترې وویل :اې ګاللۍ نجلۍ وروسته به په دې پوه شې.
نجلۍ وویل :اې خوږې كوترې خوب مې ستا شو...
دا وخت د نجلۍ د نوكرانو د پښو غږ شو .نوكرانو په داسې حال كې چې خپل سرونه ځوړند نیولي وو ،څادرونه
راوړل .كوترې وویل :اې ګاللۍ نجلۍ خوب دې زما شو .نوكران دې راغلل ،زه ځم بیا به راشم.
زه په تا باندې ( ګلڅانګه) نوم ږدم .دا به ښه نه وي چې ستا په شان ګاللۍ پیغله نوم و نه لري.
نجلۍ ته یو ناڅاپه ور په زړه شول چې د پاچا لور ده او چیغه یې كړه :اې ناولې كوترې تا څه حق درلود چې له
ما سره دې خبرې وكړې؟ زما خوب بیرته راكړه او كه نه وژنم دې .ته هیڅ حق نه لري چې په هغه ناولې خوله
په ما نوم كیږدي.
خو كوتره ال وختي د انار له ونې څخه الوتې وه .شهزادګۍ بې ځایه په غوسه وه او بې ځایه یې خپل جالدان
مرستې ته رابلل.
څو اونۍ كیدې چې شهزادګۍ یوه ګړۍ هم نه وه ویده شوې .خوب یې ورك شوى و .په ټولو یې د لیونو ګومان
كاوه .د لیوني سپي په شان به په كوټه كښې ګرځیده .په دیوالونو به یې خپړې لګولې او ټولو ته به یې ښكنځلې
كولې .هیڅ څوك یې په خپله خونه كې نه منل .ان خپل پالر او طبیبان! په شپو او روځو به یوازې وه .اخر
ستومانه شوه ،ناروغه شوه او ځاى په ځاى پریوته.
خو بیا هم شهزادګۍ ته خوب نه ورته .دا ځلې یې نه خبرې كولې او نه خوځیده .طبیبانو ته یې اجازه وركړې وه
چې كتلو ته ورشي .وې ګوري او بیرته الړ شي؛ خو هیڅ طبیب یې په رنځ پوه نه شو او درملو څه ګټه ونه كړه .د
پاچا له امره سره سم هیچا په شهزادګۍ باندې د الس وهلو حق نه درلود .په همدې توسن طبیبان د دې په رنځ سم
نه پوهیدل.
یوه ورځ یو سپین ږیرې او مساپر طبیب راغى او وې ویل :زه پرته له دې چې په ناروغ الس ووهم ،كوالى شم
چې په رنځ یې پوه شم او دارو وركړم .كه روغه نه شوه سر مې غوڅ او مال مې تاال كړئ .پاچا وویل چې طبیب
ناروغې ته ورولئ .بوډا طبیب ډیر ځنډ د شهزادګۍ څنګ ته كیناست ،هغې ته یې په ځیر وكتل او وې ویل:
یوازنى درمل یې (د مینې افسانه) ده .یو څوك باید شهزادګۍ ته د مینې افسانه واوري چې خوب ورشي او ښه شي.
د پاچا له امره سره سم ډنډورچیانو د ښار په ګوټ -ګوټ كې ډنډوره وغږوله د چا چې د مینې افسانه زده وي،
رادې شي او هغه دې شهزادګۍ ته واوروي ،پاچا به ډېر مال او دولت وركړي.
ډیر كسان د مال او دولت په تمه راغلل او وې ویل چې د مینې افسانه یې زده ده؛ خو كله به چې همدا كسان د
شهزادګۍ د خونې د پردې شا ته ورسیدل؛ نو مجبور به شول چې یو څه رښتیا او دروغ سره ګډ كړي .ښكاره خبره
ده چې دې افسانو به دپاچا په لور هیڅ اغیزه نه كوله او پاچا به هم ټول د جالدانو په تیرو تورو سپارل .نور نو چا
زړه نه كاوه چې وړاندې شي .څو ورځې تیرې شوې .بیا هم هغه بوډا او مساپر طبیب راغى .طبیب پاچا ته وویل:
داڅنګه ښار دى چې څوك د مینې په افسانه نه پوهیږي .په پالني غره كې یو ځوان شپونكى دى چې د مینې افسانه
یې زده ده .پاچا د شپونكي د راوستلو حكم وكړ؛ خو بوډا طبیب ورته وویل :پاچا په دې پوه شه كه ته خپله غره ته
الړ نه شي شپونكى به راښكته نه شي.
طبیب الړ .پاچا او څو نور ملګرى یې په اسونو سپاره شول اوغره ته الړل .كله چې د غره لمنې ته ورسیدل،
پاچا په ځوان شپونكي غږ وكړ .شپانه د غره له سره وویل :تاسو څوك یاست او څه كار راسره لرئ؟ زه پاچا یم
تا نه دي اوریدلي چې زما لور ناروغه ده؟ غواړم چې ته ورته ...
له پاچا څخه د طبیب الرښوونې هیرې شوې .شپانه ورته وویل :د مینې افسانه غواړې؟
پاچا وویل :هو د مینې افسانه .یوه بوډا او مساپر طبیب ما ته ویلي چې ته د مینې په افسانه پوهیږي.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ځوان شپونكي وویل :هو زما زده ده.
پاچا وویل :كه مې لور جوړه شوه په سرو او سپینو به دې موړ كړم .شپونكي په داسې حال كې چې له
غره څخه راښكته كیده وویل:
پاچا كه ته دسرو او سپینو خبرې كوي ،نو زه نه درځم .د مینې افسانه یوازې د مینې له پاره ویل كیږي.
پاچا غلى شو .زړه یې غوښتل چې دا بې ادبه شپون د جالدانو په تیرو تورو ټوټې -ټوټې كړي؛ خو څه یې ونه ویل.
شپونكى د پاچا شا ته سپور شو او ټول د شاهي ماڼۍ په لور روان شول .په ماڼۍ كې یې شپون د پردې شا ته كیناوه
او وې ویل :د مینې افسانه پیل كړه .نامحرمې سترګې باید په شهزادګۍ ونه لګیږي.
شپونكي وویل ( :د مینې افسانه) هم داسې شى نه ده چې هر څوك یې واوري .كه زما او شهزادګۍ پرته نور څوك
په دې خونه كې وي ،افسانه به ګټه و نه رسوي .او وی ویل چې ټول كسان دې لیرې والړ شي .پاچا امر وكړ
چې هیڅوك دې د شهزادګۍ په ماڼۍ كې نه پاته كیږي.
ټول الړل او یوازې شپونكى او شهزادګۍ پاتې شول .شپونكي پرده بېرته كړه او كوټې ته ورغى .شهزادګۍ اوږډه
پرته وه ،هیچا او هیڅ شي ته یې پام نه و ،شپونكى كیناست او وې ویل :اې ګلڅانګې د مینې افسانه درته اوروم،
اورې یې؟  ...د شهزادګۍ غوږونه له دې غږ سره اشنا و .ورو یې سر پورته كړ او شپانه ته یې په ځیر وكتل!
وې ویل :هو غوږ ورته نیسم ،وې وایه .شپونكي ( د مینې افسانه) پیل كړه:
وو نه وو .یو پاچا و چې د شپږو اوو كلونو یوه لور یې درلوده.
دې نجلۍ ډیرې وینځې او مرېیونه درلودل .یو نوكر یې حمید نومیده
چې له دې نه لږ مشر و .د ډوډۍ په وخت كې به كه دنجلۍ د الس
پاكولو ټوټه په زمكه ولویده ،حمید به بیرته وركوله .كه به د لوبو په
وخت كې پنډوسكى لیرې والړ ،حمید به بیرته راووړ .كله به هم
شهزادګۍ د كاك ډنډې هوس وكړ .دا كاك ډنډه له سرو او سپینو څخه
جوړه وه .كله به چې نجلۍ ویده شوه ،حمید دنده درلوده چې وینځې،
مرېیونه او نوكران په دې پوه كړي چې نجلۍ ویده ده او ویښه یې نه
كړي.
شهزادګۍ به چې هر امر درلود حمید به په خوښۍ او بیړه سر ته
رساوه .حمید كارونه هومره چټك سرته رسول چې شهزادګۍ هیڅكله د وهلو الس نه و پرې پورته كړى .حمید په
شهزادګۍ مین و.
ګلڅانګه رښتیا -رښتیا په ده ګرانه وه .د ده په اند دې كار څه عیب نه درلود .ده ویل چې مینه ګناه نه ده؟ كله به چې
حمید او نجلۍ په بڼ كې سره یو ځاى وو او شهزادګۍ به پتنګان نیول او یا به یې كاك ډنډه كوله ،حمید به هومره
خوشحاله و چې په خپلو جامو كې به نه ځائیده.
حمید هیڅوخت د شهزادګۍ په لیدو نه مړیده ،زړه یې غوښتل چې هغه تر الس ونیسي او دواړه په ګډه پتنګان
ونیسي؛ خو شهزادګۍ څوك نه خوښول .وینځو او مرېیونو ته یې په سپكه سترګه كتل او هغوى یې ځان ته نژدې نه
پریښودل .حمید داسې خوشاله ژوند كاوه؛ خو یوه ورځ په دې پوه شو چې نور نو د خپل زړه راز نه شي پټوالى.
له همدې امله یې یوه روځ د پتنګانو د نیولو په وخت كې نجلۍ ته وویل :شهزادګۍ زه په تا مین یم ...هیله كوم كله
چې ځوانه شوې له ما سره واده وكړې.
شهزادګۍ په څپیړه وواهه او له كوره یې وشاړه؛ خو دا فكر یې و نه كړ چې په څه بالوو به واوړي؟
ځوان شپونكى غلى شو .شهزادګۍ وویل :شپونكیه بیا څه وشول؟
شپونكي وویل :اې ګاللۍ نجلۍ ته څه فكر كوي؟ په څه بال به اوښتى وي؟ شهزادګۍ وویل :ما هیڅ فكر نه دى كړى
او نه پوهیږم چې په څه بال به اوښتى وي؟ ته پوهیږي چې څه پرې وشول؟ ...راشه وړاندې او وې وایه.
شپونكى پاڅېد او د شهزادګۍ د پالنګ څنګ ته كیناست .د هغې الس یې په الس كې ونیو او د مینې افسانې ته یې
داسې دوام وركړ:
د حمید پالر شپون و  .حمید ډېرې دښتې په لوڅو پښو ووهلې او له ډېرو ډاګونو څخه
تیر شو تر څو یې چې خپل پالر په غره كې وموند .د حمید پالر ناروغه او د پسونو په
پنډغالې كې ویده و .د حمید خور چې د ده همزولې وه ،رمه بېولې وه .پالر د زوى په
لیدو ډېر خوشحاله شو او وې ویل :حمیده څومره ښه وخت راغلى .زه مرم .خور دې
یوازې مه پریږده ،ځكه چې یوازیتوب ډیر وژونكى رنځ دى.
پالر یې مړ شو او زوى هملته دغره په لمن كې ښخ كړ .كله چې مازدیګر مهال د حمید
خور ستنه شوه ،د پالر په ځاى یې خپل ورور ولید .دواړو د پالر په مړینه وژل او د
هغه په قبر یې ګلونه وكرل.
روځې ،اوونۍ ،میاشتې او كلونه تیر شول .حمید او خور یې اوولس -اتلس كلن شول.
دواړه به په غرونو او دښتو كې ګرځیدل ،خپله رمه به یې په شنو ورشوګانو كې پووله
د پاڼو شمیره :له  4تر8
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

او شپې یې له خپلې رمې سره په پنډغالو كې تیرولې او چې كله به یي خپلې رمې په ژمنیو پنډغالو كې ځاى په
ځاى كړې او دوى به وزګار شول؛ نو كله ناكله به ښار ته هم تلل.
د حمید خور د پسرلنیو وږمو په شان پسته ،د دوبي د لمر په څیر تازه ،معطره ،د مینې وړ او د ژمې د شپو د
سپوږمۍ په شان رڼه ،په زړه پورې او د بېدیایې غاټول په شان سره  ،سپینه او غرڅنۍ وه او حمید په همدې توسن
غاټول بلله.
یوه روځ چې غاټول رمه ستنه كړه او حمید وشمیرله ،یوه وزه وركه وه .حمید د یوه تكړه سپي په ملتیا غرونو ته
روان شو .له څو غرونو څخه هاخوایې خپله وزه ولیده چې د یوې چینې څنګ ته ناسته ده ،ژاړې او د پاڼې په
شان ریږدي .سپي چې وزه ولیده وغپید او وې ویل :مه ژاړه ...درغلو.
وزه خوشحاله شوه او وې ویل :ډاریدم چې رابه نه شئ او زه به د لیوانو خوراك شم ،كور ودان.
هوا ورو_ ورو تیاره كیده .د حمید سترګې په هغه اوو سپینو اسونو ولګیدې چې مخ پورته روان و .حمید وزه په
سپي وسپارله او دواړه یې كور ته ولیږل او خپله د یوې لویې ډبرې شا ته كیناست .اسونه د اوبو چینې ته
راورسیدل ،په هر اس یو ژى( مشک) بار و ،اسونو دا ژي له اوبو څخه ډك كړل .كله چې اسونه له چینې څه بیرته
ستنېدل ،یوه اس په چیغو وویل :زه نور په هغه ماڼۍ كې یوازې ژوند نه شم كوالى .یا همدلته ځان وژنم اویا ځم
خپل ښار ته .تاسو ورشئ د خپل اكا لورانو ته.
خو نورو اسونو دا اس پخال كړ او ټول یو ځاى بیرته ستانه شول .حمید هم په دوى پسې روان شو .والړل او
والړل او له ډیرو غرونو څخه واوښتل .دوى اخر داسې یوه ځنګل ته ورسیدل چې یو الوتونكى ،خوځیدونكى او
څریدونكى هم په كې نه و .په ځنګله كې اووه ښكلې ماڼۍ لیدل كېدې .هر اس یوې ماڼۍ ته والړ .حمید كرار په
ننداره والړ و .ناڅاپه یې شپږ سپینې كوترې ولیدې چې له اسمان څخه كوزې شوې او په شپږو ماڼیو ننوتى.
حمید بیا هم غلى والړ و .د ژړا غږ یې واورید .هرې ماڼۍ ته ورغى .په هره ماڼۍ كې د لمر په شان زلمى او د
سپوږمۍ په شان پیغله په خبرو او خنداوو بوخت وو؛ خو په اوومه ماڼۍ كې یې یو ډیر ښكلى ځوان ولید
چې یوازې ناست دى .د ګچ په ټوټو د (غاټول) ګل انځوروي او په سلګیو -سلګیو ژاړي.
دې ځوان هسې په غریو ژړل چې د كاڼې له سترګو څخه یې اوښكې بهولې .حمید ورغى ،سالم یې وكړ او وې
ویل :ځوانه مه ژاړه .زړه مې دې خوړین كړ.
ځوان سر پورته كړ او وې ویل :ته څوك یې او له كومه راغلى یې؟
حمید وویل:
زه د غره شپونكى یم ،ستا د ژړا غږ مې واورید او دلته راغلم.
ځوان وویل :سهار مې په غره كې ولیدې ،ښه شوې چې راغلې راځه كینه چې زړه مې چووې.
حمید كیناست او وې ویل :ولې دې ژړل؟
ځوان وویل :زما كیسه لږ څه اوږده ده .كه یې د اوریدو وس لري كینه چې ټوله درته تیره كړم.
۴
ځوان خپله كیسه پیل كړه او وې ویل :موږ اووه وروڼه یاستو او دوى روځې كیږي چې دې ځنګل ته راغلي یو .په
ښار كې مو د وسپنو كار كاوه .موږ داسې یو زوړ پالر درلود چې د ښار له ټول تورو جوړوونكو څخه پیاوړى و.
موږ به د روځې په خپله هټۍ كې د وسپنې كار كاوه؛ خو د شپې به مو په سمڅو كې په پټه تورې جوړولې .پاچا د
تورو جوړول بند كړي و؛ خو د ښار خلكو تورو ته اړتیا درلوده .له همدې امله مو د شپې كار كاوه .په همدې هټۍ
كې مو داسې یو لوي سندان درلود چې د معمولي سندانونو په پرتله لس ،پنځلس ځلې غټ و .موږ اته كسه به له دې
سندانه راوڅرخیدو او پلكونه (مارتول) به مو وهل .یوه روځ زموږ پالر وویل:
بچیانو زما پښې د ګور په غاړه دي .زه مرم؛ خو تاسو به ډیر كلونه ژوندي یاستئ .له همدې امله هر یو د ژوند
ملګري یا ښځې ته اړتیا لرئ .ستاسو د واده وخت هم رسیدلى دى .له تاسو سره داسې
ښځې ښایې چې ستاسې په شان مټې ونغاړي او پلكونه وار كړى او تورې جوړې
كړي .زما په اند ستاسو د اكا په لورانو كې دا متره ( قوت) شته او دا ښیگڼه لري.
د دې له پاره چې تاسو هم خپله وړتیا څرګنده كړي وي ،ما او ستاسو خداى بښلي اكا
ستاسو د ازمیښت له پاره یو پالن جوړ كړى او ستاسو د اكا د لوڼو پته مو د همدې
سندان په زړه كې پټه كړې ده .تاسو باید یوه داسې تیره او مضبوطه توره جوړه كړئ
چې سندان دوه ټوټې او پته تر السه كړئ.
پالر مو څو ورځې وروسته مړ شو .موږ په كار الس پورې كړ .ډیر وخت به په
سمڅو كښې له وسپنو ،پوالدو او پلكونو سره اخته وو .ډیرې تورې جوړې شوې؛ خو
ټولو په سندان هیڅ اغیزه و نه كړه او خپله ټوټې  -ټوټې شوې .تر څو مو چې د ژمي
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په یوه تیاره او سړه شپه كې داسې یوه توره جوړه كړه چې سندان یې دوه ټوټې كړ .هلته یو كوچنى دبلى ایښودل
شوي و .د دبلې په مینځ كې یوه پاڼه وه چې پرې لیكل شوي وو.
( د اكا تورې جوړوونكو زامنو! ستاسو د تورې له ګوزارونو جار! ژر راشئ چې زړونه مو په تاسو پسې خپه دي
او ډیر مو یادیږي .شاړې زمكې موپه ونو پوښلې او شااوخوا سیمې مو ټولې پاكې كړیدي .زموږ سترګې ستاسو
الرې څاري .زموږ پته د پسرلي له لومړني سره "غاټول" څخه وغواړئ .ستاسو د اكا لورانې)
دې پاڼې زمونږ تلوسه هومره ګړندۍگكړه چې مه پوښته .موږ غوښتل چې همغه شیبه پاڅیږو او په پیغلو نجونو
پسې وخوځیږو؛ خو نه یې په پته پوهیدو او نه مو خپل كار پریښودالى شواى .د ښار تورزنو همغه ورځ د
زرو تیرو تورو غوښتنه كړې وه.
د دی كال ژمې اوږد شو او پسرلى په ځنډ راغى .زموږ تلوسه روځ په روځ ډیریده .واورې نوې ویلې شوې وې
چې د غونډۍ په سر مې یو ښكلى سور "غاټول" ولید چې په ټټر یې یو ستر تور داغ له ورایه ښكاریده.
ما له غاټول څخه پوښتنه وكړه :زموږ د اكا لورانې چیرته دي؟ د دوى پته راكړه.
غاټول سر پورته كړ او وې ویل :د اكا زویه! ما ښكل كړه چې دا پته په الس دركړم .زه ورښكته شوم او غاټول مې
ښكل كړ .غاټول راته وویل :د سږ كال ژمې ډیر سوړ و او پسرلى په ځنډ راغى .د اكا لورانې مو په تاسو پسې
ډیرې خپه او ناكراره دي .زه به تا په دې پوه كړم چې تاسو څنګه كله د كوترو او كله د اسونو په بڼه او جامه كې
والړ شئ چې ژر ورسئ .غاټول د نجونو پته په الس راكړه .وروستى خبره یې بیا هم ماته وه:
د اكا زویه! زړه مې غواړي چې ما وشكوې او له ځانه سره مې وګرځوې؛ خو څه وكړم چې یخني د غاټولو ټول
زړې وچ كړې دي .كه زه هم نه وم نو څوك به دې بربنډو غونډیو ته سرې جامې ورواغوندې؟ غواړم چې همدلته
پاته شم ،هر لور ته زړې وشیندم او غونډۍ وپوښم او سرې یې كړم.
له غاټول څخه بیل شوم ،زر تورې مو د ښار تورزنو ته وسپارلې ،ځانونه مو د كوترو په بڼه كړل او والوتو .كله
چې ستومانه شوو ،د اسو جامه مو واغوسته .ډېر غرونه ،سیندونه او ډاګونه مو ووهل ،تر څو چې پرون مازدیګر
دې ځنګل ته راورسیدو او دا ماڼۍ مو ولیدې .په دې ماڼۍ كې یو ښایسته پالنګ و .موږ كرار كیناستو ،ماښام
مهال شپږ سپینې كوترې راښكاره شوې چې موږ یې ولیدو خوشاله شوې او راښكته شوې.
كوترو خپلې جامې بدلې كړې ،څو شیبي وروسته د سپوږمیو په شان شپږ ښایسته نجونې ترې جوړې شوې او وې
ویل :د اكا زامنو په خیر راغلئ!
بیا یې ما ته وكتل او وې ویل :د اكا زویه ته هم په خیر راغلي .زموږ كوچنۍ خور (غاټول) ویلي چې صبر كوه.
سبزنى ژمى ډیر سوړ او خورا اوږد تیر شو او د غاټولو ټول زړې یې وچ كړل .كه (غاټول) دا كار نه واى كړى
موږ او تاسې به د تل له پاره سره ورك شوي وو؛ ځكه نور نو زړې نه و پاته چې ګلونه وغوړوي او زموږ پته
تاسو ته په الس دركړي .كه زمونږ ګرانې خور خپلې وینې په زمكه نه واى بهوالى ،زمكې به د تل له پاره غاټول
هیر كړى واى او خلكو به نورغاټول نه واى لیدالى.
زه د دې خبرو په اوریدلو نژدې لیونى شوى وم او چیغې مې كړي :نو هغه د غونډۍ د پاسه سور غاټول زما خپل
(غاټول) و؟
ټولو خویندو په یوه غږ وویل :هو هغه د غونډۍ د پاسه سور غاټول زموږ كوچنۍ خور (غاټول) وه .دې نه
غوښتل چې خلك دا خبره ومني چې نور په بیدیا كې غاټول نشته .دې غوښتل چې غونډۍ بیا په غاټولو وپوښې او
سرې یې كړې .هو! له غاټولو سره د دې مینه تر موږ ټولو ډیره وه .دې ځان له موږ او له زمكې څخه جار كړ.
ناڅاپه مې په زړه كې تیره شوه :ورشه او غاټول وشكوه؛ خو د غاټول سرښندنه هومره د ستاینې وړ وه چې زه یې
غلى كړم.
زمونږ د اكا لورانو وویل چې زه په غاټول ډیر ګران وم.
تیره شپه ټول د غاټول په ماڼۍ كې وو .اوس د وروڼو او زموږ د اكا د لورانو د ودونو وخت رارسیدلى دى؛ خو
دوى ټول خپل ودونه زما له پاره ځنډوي .دوى ما نه پریږدي چې ښار ته الړ شم .نن یوازیتوب ډېر وځورولم .ډیر
مې وژړل چې د خپل زړه غم وباسم ،ستا دې كور ودان وي چې راغلى او زما خبرې دې واوریدې.
كله چې ځوان خپله كیسه تمامه كړه  ،حمید ورته وویل :تا ته ښایې چې وژاړې .زه هم یو وخت د پاچا په لور مین
شوم؛ خو هغې له خپلې ماڼۍ څخه وشړلم او ما هیره كړه.
ځوان پوښتنه وكړه :بده دې ویېسېده؟
حمید وویل :هو كه یې اوس بیا هم ووینم پرې مین یم .هومره ښكلې ده چې سارى ې نشته؛ خو كړه وړه یې ناوړه
دي او ډیره ځان خوښې ده .زه ستا د غاټول یو ویښته په زرو شهزادګیو نه وركوم.
ځوان بیا پوښتنه وكړه :حمیده! ته یوازې ژوند كوي.
حمید وویل :یه زه د خپلې خور سره اوسیږم چې غاټول نومیږي .
ځوان وویل :غاټول؟ ...همغه ښكلې پیغله چې له تاسره رمه پیایې.
حمید وویل :هو همغه غرڅنۍ پیغله .هغه مې خور ده.
ځوان له خپله ځایه پاڅید او وې ویل :حمیده ،یوڅه درته ویل غواړم؛ خو ویریږم چې په غوسه به شي.
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حمید وویل :پوهیږم چې زما خور غواړي .ښه ده ځه چې ځو كه د هغې خوښه وه ستا شوه .زه رمه یوازې هم
پوولى شم.
او ځوان حمید ته وښودل چې څنګه كله د كوترې ا و كله د اس په جامه والړشي.
په غرني پنډغالي كې غاټول د یوې وزې په ږیره ږمنځ وهله .هر وخت به چې غاټول یوازې وه او خوب به نه
ورته ،همدا كار یې كاوه .وزې په لیكه ناستې وې او ټولو د غاټول نكل ته غوږ نیولى وو.
پسونو هم غوږ نیولى وو؛ خو ځینې ویده وو او ورو -ورو یې شخوند واهه .سپى د پنډغالي په وره كې ناست و .د
نیمې شپې د سپوږمۍ وړانګو پنډغالى رڼا كړى و .لږ ځنډ وروسته سپوږمۍ غاټول ته وویل :غاټول! پاڅه ډیوه بله
كړه چې زه ځم .نوره نه شم تم كیدالى.
غاټول پاڅیده او ډیوه یې بله كړه .سپوږمۍ ورو_ ورو لمن ټوله كړه او الړه .د غاټول نكل نوى پاى ته رسیدلى و
چې دوى كوترې راورسیدې .یوه سپینه وه .بله هم سپینه وه ؛ خو په ټټر یې یو سور داغ درلود.
غاټول وویل :بیوزلو؟ الره مو وركه كړیده؟ راشئ ما ته راشئ.
سپینې كوترې هغې بلې ته وكتل او په سترګو كې یې ورته وویل:
_ ورشه ،وړاندې ورشه ،مه وریږه .هغه كوتره چې سور داغ یې درلود ،ورغله او د غاټول په الس كیناسته.
غاټول ورته وكتل او ښكل یې كړه .سپینه كوتره هم راوړاندې شوه او د غاټول په لمن كیناسته.
غاټول كوترې په ځمكه خوشې كړې او وې ویل:
تاسې همدلته اوسئ چې زه دانه درته راوړم .غاټول په دانه پسې الړه .كوترو ژر جامې بدلې كړې .سپي چې حمید
ولید راغى او د هغه مخې ته كیناست.
كله چې غاټول راغبرګه شوه ،په پنډغالي كې یې خپل ورو ولید چې له یوه بل ښایسته ځوان سره ناست دى.
كوترې نه وې ،غاټول اریانه شوه او پوښتنه یې وكړه.
_ ته چیرته تللى وې حمیده ،څونه ځنډ دې وكړ.
حمید وویل :راشه لومړى زما له دې ملګري سره وپیژنه .بیا به درته ووایم چې ولې مې دومره ځنډ وكړ .دا ځوان
په تا پسې راغلى دى .غاټول لومړى غلې شوه؛ خو وروسته یې وویل :زما كوترې مو و نه لیدې چې چیرته
والړې؟
حمید وویل :موږ چې راغلو هغه والوتې .زه به الړ شم چې پیدا یې كړم .له دې ځایه ډیرې لیرې نه شي تالې.
تاسې دواړه كینئ او بنډار وكړئ.
حمید د باندې الړ او په یوه لویه ډبره كیناست .لږ ځنډ وروسته غاټول او هغه ځوان هم الس په الس راووتل .كله
چې حمید دوى ولیدل وې ویل :مبارك دې وي.
ځوان وویل :حمیده كه ستا خوښه وي زه به غاټول همدا اوس له ځانه سره بوزم .هلته به زما وروڼه او زما د اكا
لورانې ټول ډیر خپه وي.
حمید په خندا غاټول ته وویل :غاټول كوترې دې نه غواړې؟
غاټول په موسكا ځواب وركړ :بس كړه حمیده په ما مو ښه لوبه وكړه.نن ډیر شوخ شوى یي...
درې واړو وخندل ،ځوان حمید ته وویل :سبا مازدیګر به په ځنګل كې تاسو ته په تمه اوسو .راځه چې زموږ واده
دى.
وروسته یو سپین اس ترې جوړ شو چې غاټول پرې سوره شوه او وخوځید .حمید تر چرګ بانګه هملته بهر ویښ
پاتې شو .سهار مهال پاڅید او په پنډغالې كې ویده شو.
د واده په روځ په ځنګل كې ډیر شور زوږ و.خوځیدونكي ،الوتونكې او څریدونكې ټول واده ته بلل شوي
وو .ځینو میلمنو په زمكه او ځینو د ونو په څانګو كې ځانونو ته ځایونه برابر كړي وو.
اووه وروڼه او د دوى اووه ځوانې او ښكلې میرمنې د یوه لوي میز شااوخوا ناست وو او خپله ماښامنۍ یې خوړله.
حمید هم هلته ناست و .دوى داسې پریكړه كړې وه چې اووه زومان او اووه ناوې به په شپه كې له ځنګل څخه ښار
ته ځي .دوى له حمید څخه هم وغوښتل چې ښار ته الړ شي؛ خو حمید دا غوښتنه ونه منله او وې ویل چې دى به
خپله رمه كاله كړي.
نیمه شپه وه چې ټول زومان او ناوې د كوترو په بڼه ښار ته والوتل .حمید یوازې په ځنګل كې پاته شو؛ خو
یوازیتوب وځوراوه .د یوې ونې څنګ ته كیناست او یوه ګړۍ یې وژړل .كله یې چې زړه ښه تش شو ،بیرته د
خپلې رمې پنډغالې ته ستون شو.
ځوان شپونكى غلى شو او د دې له پاره چې د شهزادګۍ په سترګو كې د خپلو خبرو اغیزه وویني ،د هغې سترګو ته
ځیر شو .شهزادګۍ په ریږدیدونكى غږ وویل :ښه حمید بیا څه شو؟
شپونكي وویل :سبایې بیا حمید ته شهزادګۍ ور په زړه شوه او پوه شو چې هغه ال اوس هم پرې ګرانه ده .ځكه یې
له ځانه سره وویل :د غره شپونكى به نه یم چې په سد یې نه كړم...
پوهیږم چې څه پرې وكړم چې شهزادګۍ خپل غیر انساني كړه وړه پریږدى .هو! دا باید له هغه اشرافي او غیر
انساني ژوند څخه بیله كړم.
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ځكه ېې د كوترې جامې واغوستې او د شهزادګۍ بڼ ته ورغى .هلته یې هومره صبر وكړ چې شهزادګۍ له ماڼۍ
څخه راووته او د شیدو په حوض كې ولمبېده .حمید چې د حوض څنګ ته د انار د ونې په یوه څانګه كې ناست و،
وویل :اى ښكلې نجلۍ ته ډېره ښایسته یې .زه په تا مین یم .هیله كوم چې د شېدو له حوض څخه راووزه چې ښه
دې ووینم.
لنډه دا چې حمید شهزادګۍ په ټوله كیسه خبره كړه او زیاته یې كړه چې شهزادګۍ ناروغه شوه .حمید د یوه طبیب
په نامه راغى او پاچا ته یې وویل :چې كه دا نجلۍ ( د مینې افسانه) واوري ،روغه به شي .په ښار كې څوك د
مینې په افسانه نه پوهیدل .حمید بیا د همغه طبیب په نامه راغى او پاچا ته یې مشوره وركړه چې له پالنى غره
څخه هغه ځوان شپونكى راولئ چې د مینې افسانه یې زده ده .طبیب پاچا ته وویل كه چیرته ته خپله ورشي شپونكى
به درسره راشي.
ځوان شپونكى بیا غلى شو .د شهزادګۍ سترګو ته یې وكتل او وې ویل:
هو! اى ګاللۍ نجلۍ ،اى ګلڅانګې كیسه داسي وه .پالر دې چې یوه روځ یې زه د سپي په شان له خپله كوره
وشړلم ،غره ته راغى او زه یې دلته راوبللم .اوس نو څه پكې وایې؟
ګلڅانګه په ژړا شوه .له سترګو څخه یې غټې  -غټې اوښكې تویې شوې او وې ویل :وروسته له دې به زه دا خبره
د تل له پاره هیره كړم چې زه د یوه پاچا لور یم.
زه نوره نو یوه شهزادګۍ نه یم ،زه تا غواړم .زه اوس په دې ښه پوهیږم چې ستا مینې او محبت ته څومره اړتیا
لرم .ما له ځانه سره بوزه .زه غواړم چې د نورو خلكو په شان ژوند وكړم .حمید وویل :ستا له پاره به دا ډیره
ګرانه وي چې د نورو خلكو په شان ژوند وكړي؛ ځكه چې ته په ناز او نعمت كې لویه شوې یې؛ خو كه ته
وغواړي خامخا به له خپل نوى ژوند سره هم روږدې شې.
ګلڅانګې وویل :كه زه له تا او نورو خلكو سره واوسم ،هره چاره به اسانه شي ...هیله كوم حمیده! ما له ځانه سره
بوزه .حمیده ګلڅانګه یوازې مه پریږده.
حمید د ګلڅانګې اوښكې پاكي كړې ،یوه مڼه یې ورته ونیوه او وې ویل :اوس ته ډیره ستومانه یې ،راشه دا مڼه زما
له السه واخله .زه به وروسته په تا پسې راشم .نور به زه د تل له پاره په تا ګران یم .زه په دې پوهیږم.
شهزادګۍ مڼه واخسته او وې خوړه .بیا ستونې ستغ پریوته ،سترګې یې ورو_ ورو پټې كړې او په خواږه خوب
ویده شوه.
حمید پاڅید ګلڅانګه یې په مخ ښكل كړه او الړ .بهر یې پاچا ته خبر وركړ چې شهزادګۍ ویده شوه .درې روځې
دې څوك ماڼۍ ته نه ورځي .پریږدئ چې ښه ویده شي .د څلورمې روځې په سهار یې ویښه كړئ.
د پنځمې روځې په سهار چې لمر ال نه و راختلى ،حمید د كوترې په شان د
ګلڅانګې ماڼۍ ته راغى او هلته یې جامه بدله كړه .یو ښكلى سورګل یې د
شهزادګۍ پزې ته نژدې كړ ،ګلڅانګې سترګې وغړولې او موسكۍ شوه.
حمید وویل :ښه ویده شوې؟
ګلڅانګې وویل :هو ښه په خوند ویده شوم .اوس مې درسره بیایې؟
حمید وویل :هو! پاڅه په بڼ كې والمبه چې ځو.
۵
لمر نوى راختلى و چې د حوض پرغاړه د انار له ونې څخه ،دوه سپینې كوترې
پورته شوې او مخ په لمر والوتې.
د مینی افسانه:
لیکوال :صمد بهرنګی
ژباړونکی :احسان هللا ارینزی
د ژباړی کال ۱۳۵۹ :هـ ش -کابل
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