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 بیلې کوڅه ډبه سپۍ د
 

 لنډه فلکلوریکه کیسه  کونړ د
 
 

زمونږکلي)سرکاڼو( ته مخامخ یوه لویه بیله پرته ده. پخوادابیله ددې کلي دخلکوابادې ځمکې وې چې د کونړسیند پې  
په   یې  اباده ځمکه  هغه  لیکین  راوښتلی،  لورته  دکلي  بیخي  کړه.سین خواوس  ترې جوړه  یې  بیله  راواوښتواوشړه 
شګو،کاڼو،زغنلواوځوځانوبدله کړې ده.اوس اوس په کې یونیم ځای دکرنې دپاره اباد شوی، خونوره ټوله شړه پړه 

 .ده

***** 
ه بیله پرته ده چې هغه هم پخوا اباده وه او اوس په بیله بدله  دکلي په کوزه خواکې، یانې ددې کلي دکروندې مخامخ بل 

شوې ده.دابیله ډیره اوږده اوسروره ده چې ان د»دونایي«او»نرنګ«دکلیومخامخ غاړوته رسیدلې ده. په دې سیمه 
 .کې یې دکوچانو)کوچیانو( د بیلې کلی پروت دی چې ډیرخلک په کې اوسیږي

ل؛ ځکه چې د هغوی داوښانواوګډودپاره ښه دڅړورشوده، لیکین اوس په کې  پخواخوبه یواځې کوچان په کې اوسید
 .نورخلک ان ترایندوانوپورې هم ژوند کوي.نوم خویې هماغسې دکوچانودبیلې په نوم پاتې دی

د   وي.دسرکاڼوځوانان  توتان  قلمي  پورې  زړه  اوپه  میوې  ډیرې  کې  وخت  په  داوړي  کې  بیله  دکوچانوپه 
یې    دغوسروتوروتوتانودپاره او کورونوته  تې راډکوي  ټوکرۍ  په شنازونو ور الهوکیږي، وړې وړې  نه  کلي  له 

په   ته  دکوچانوبیلې  کوریوځلمی خامخا  نودهغه  دغنموغوبل روان وي  دچاپه کومه ورځ  تیره چې  تیره  راوړي.په 
 .توتانوپسې ورالهوکیږي چې دغوبل اشرګرندوته اشرنورهم رنګین کړي

 

***** 
 

دکوچانوبیله ددووسیندونوپه منځ کې پرته ده چې په حقیقت کې همدایودکونړسین دبیلې په برنۍ برخه کې دوه ځای  
شوی چې نیم د دونایي په غاړه اونیم د نرنګ دکلي په څنډه بهیږي اوټوله بیله یې په منځ کې راګیره کړې ده.»اوس 

 .«اوس دسیند تګلوری لږشان بدل شوی دی

***** 
ه بیله کې یوه»کوڅه ډبه سپۍ«هم اوسیږي چې کله یوه کورنۍ اوکله بله کورنۍ یوه کتره سکړک یاډوډۍ دکوچانو پ

 .وراچوي اوشپه پې تیروي
دکوچانودبیلې سپۍ نن ډیره خوشاله وه؛ ځکه هغه پوهیده چې نن په »دونایي اونرنګ«دواړوکلیوکې خیراتونه شوي  

 .به پې کوي اوکه خدای کول دواړه خیراتونه به خوري اومزې
 خدای پوهیږي چې کوڅه ډبې سپۍ به داخیراتونه په خوب کې لیدلي وي اوکه دپوزې

دبوی کولوپه قووت به یې حس کړي وي چې په دغودووکلیوکې څاروي االل شوي اوددیګونواوکټیودښورواګانوبویونه 
»لس زره وارې«قوي او  به یې پوزې ته ورغلي وي.)وایي چې دسپودبوی کولوحس د انسان دبوی کولوله حس نه 

 .ډیردی(
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هرڅنګه چې وي،وي به،یادخوب لیدل اویادبوی کولو قووت، خودغه کوڅه ډبه سپۍ خبره ده چې ددوه خیراتونوپه 
کټیواودیګونوپسې دغره دڅیړیودلرګو لمبې بلې دي،غوښې خوټکیږي،په دې یې بوی لګیږي اودخیره سره په مړه  

 .ګیډه به یې خوري

***** 
غرمه وه چې هغه دکوچانودبیلې دکلي نه مخ په لمرخاته)ختیځ(ددونایي کلي په لورراولټیده اودسین غاړې ته  تنکۍ  

کورته   دخیرات  کلي  ددې  لوندخیشت  یې  اوځان  وته  پورې  ته  کلي  المبوالمبوددونایي  په  سین  راورسیده.په 
هلې اوکله کله به دماشومانودغرګوپه ورورساوه.دخیرات دکور په کوڅه کې نورو سپوهم ښکته پورته منډې رامنډې و

ګوزارونووکوړنجیدل. ماشومان هم په هغه کوڅه کې تاوده تاوده ګرځیدل اوخوشاله ووچې لږوروسته به دخیرات 
دپاره ښانکي اوکاسې له کلي نه راټولې اوخیرات به شروشي. دوی به که خیري په ښوروا اوماته کړې ډوډۍ خپلې  

 .دې هم ډیرخوشاله ووچې دخپلې برخې غوښه به المیندوته دډوډۍ په قطروکې یوسيګیډې ښې ډکې اوډیډه کړي.په 
 

***** 
سپۍ چې دخیرات کورته دماشومانودګوزارونود بچ کیدونه په څه خاص چل اوهنرورننوتله نوپه دې لوي بیدیاکې 

غرواورونه ورپسې بل   دیوې موړې شاته دپښوپه سرکیناسته. وې لیدل چې کټۍ اودیګونه په نغروباندې دي، ښه دغر 
دي اوپخوونکي)اشپزان(اخوا دې خواکیږي،کله په یوه دیګ کې لویه څمڅۍ ووهي اوکله بلې کټۍ ته سرورښکته  

 .کړي اودخیرات په پخولوبوخت دي
سپۍ له یوه ښه سات دمې نه وروسته پیکروکړچې داخیرات خوال ډیر لرې دی.ښایي ناوخته شروشي،نو راشه لومړی  

کلي   لورپه  دنرنګ  په  نرنګ  د  او  وکړل  یې  همداسې  راشې.  بیرته  دلته  بیابه  خیرات وخوره!  اوهغه  شه  ته الړه 
 .ترپکوشوه

ددونایي اوکوچانوبیلې ترمنځ سیندته یې ورغړمب لګول.کوچانوبیلې ته بیرته پورې وته اوله دې کلي نه په یوه ترپ 
ټوپونوځان ورورساوه اوورالهو شوه.چې دنرنګ کلي  تیره شوه.دیادکلي اودنرنګ دکلي ترمنځ سین ته یې په ټوپونو 

 .اوبیا دخیرات کورته ورسیده نو دلته هم کټ مټ ددونایي دخیرات دکورپه شان حالت ؤ
هم  نه  دخیرات  ددونایي  ته  پیل  دلته الدخیرات  پویه شوه چې  انتظاروکړ، خواخیر  هلته  یې  ډیر وخت  ښایسته ښه 

ل چې اوس به ددونایي دخیرات دورکړې وخت وي،ښه به داوي چې  ډیروخت پاتې دی. بس نودځان سره یې ووی
ځان ورورسوم.دسترګوپه رپ کې په دواړوسیندونوپه المبوالمبوددونایي غاړې ته پورې وتله اودخیرات کورته یې 

 سرورښکاره کړ.په غټو غټویې وکتل چې ددونایي خیرات تې خالص شوی او 
 .نورسپي هم هلته نه ښکاره کیدل

د نرنګ دکلي په دځان سره   بیرته  ته ورسیږې.دمخکې په شان یې  : توره کوه چې دنرنګ خیرات  بیا وویل  یې 
 لورورترپ وهل.لیکین دنرنګ او دونایي ترمنځ واټن دومره لنډ 

هم نه دی.لومړی به ستړې وړې په یوه سین پوری وځې، بیابه ټوله د کوچانوبیله پلې وهې اوبیابه بل سین ته ستړې  
په کیږې. بس نوچې دکوچانوبیلې بدنصیبه کوڅه ډبه سپۍ دنرنګ د خیرات کورته ورسیده، هلته هم  ستومانه ورغو

لکه ددونایي دخیرات په شان کور خالي واویواځې یوڅوتنه سپین ږیري په کټونوکې ناست ووچې دشنوچایوپیالې یې  
 .اویوغریې دبل سره جنګاوهخولوته نیژدې کړې وې.هغوی په خپل منځ کې غورې کولې،هغه غراودا غریې ویشتو

 

***** 
خدای پوهیږي چې دغې کوڅه ډبې سپۍ ته به بیاد شپې دکوچانو په بیله کې کومې زړې ابۍ یوه کتره نیمه سکړک  

 یاډوډۍ وراچولې وي که نه؟ 
 «دکیسې پای»

بیلې کیدې نومنزل ته به ریشتیاچې په یوه الس کې دوه ایندوانې نه نیول کیږي اوکه په دووبیړیو،الس یا پښې بیلې  
 .ونه رسیږې. »پای« ــ هالیند
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