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 ر مکــ 
  

 لنډه فلکلوریکه کیسه 
 

  
»دې کیسې ته ورته کیسې په نوروهیوادونوکې هم شته، خودکونړپه دې کلي)سرکاڼو(کې داکیسه؛ ځکه ډیره ښه زړه  
ته لویږي چې دلته ډیرې للمي ځمکې شته او دمني په سرچې بارانونه وشي نوټول کلیوال دخپلو ځمکوپه کر کیله 

   بوخت وي«.

 ***** 
   هاشم الالراته کیسه کوله ویل یې:

زمونږدکلي چینارمامااوسنځله ترورپه خپل منځ کې ډیرخواږه میړه اوښځه وواوکله یې هم چا یوبل ته د ګوریدواویا     
  .قارقورنه وواوریدلي

  «»دهاشم الالکیسه درته زه په خپلوکلیمواوالفاظولیکم
خبره ددې کلي دخلکوخولۍ ګانې په غوړوکې ولویږي. دللمې  دمني په سرچې بارانونه وشي نوهغه دچا    :هغه کړل

  .ځمکې یې ښې حاصل خیزې دي اود کلي زیات خلک په همدې للمه کې ډیرې ځمکې لري
)تپه(هم شته او   ۍچینارماماته هم خدای دومره ډیره ځمکه په برخه کړې ده چې په منځ کې یې یوه لویه غونډ   

  .وره دهداغونډۍ د»چینارغونډۍ«په نامه مشه
خوړونه راووتل اوهرچا خپلې لویې   ،سکال دخدای میرباني وه په خپل وخت دمني په سر ښه دجقړبارانونه وشول   

لویې اډۍ ګانې اوپټي دخوړونوداوبونه ډنډه ډک کړل.اوس چې ځمکواوبه ځغملي دي اوپټي وتروته جوړشوي دي  
   ډیره مشهوره ده:  په دې کلي کې نوخلک لګیادي یېوې اوکرونه کوي؛ ځکه خودمني دوخت دالنډۍ

  +په کابل څه غواړې لوي مه شې 
  هپه ننګرارتورې قولبې ګډې ګل کرین                

»دکابل هوامخ په یخیدواوننګرارالګرم وي.پخواکونړ ،نورستان،لغمان اوننګرارتول یووالیت ؤاودننګرار والیت په 
  .نامه یادیدو« 

دغنموکرکیږي، خوپه ننګرارکې په مني غنم اواوربشې دواړه کرل کیږي اودثوردمیاشتې  »په یخوسیموکې په پسرلي     
  .په اخیرکې یې فصل اخستل کیږي«

*****   
دچینارمامادللمې ځمکه هم وتره شوې اودسهارد مانځه نه وروسته یې دخپلې قولبې غویان رامخکې کړي وي اوپه     

خرګي یې هم څومنه دغنموتوخم ورسره بار کړی یي اودللمې په لورروان وي. میرمن او یابچي یې ورله دڅاښت  
   سبناری اودغرمې ډوډۍ للمې ته وروړي.

 ***** 
لمي کروندې دکرکیلې نه راستون شواودشپې ډوډۍ یې وخوړه نوالدچایوپه څښلولګیاؤ چې میرمنې بیګاماښام چې دل

خوله   ګډووډویې  په  چې  وه  لګیدلې  سرکې  په  هوایې  څه  چې  پوهیږي  خدای  ورواړاوه:  مخ  یې  ته 
ان یم چې ته څه ساده بوله  ــ یره سنځلې تاته زه ډیرزیات حیر                                                   وخوځوله:

  ؟ښځه یې
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  ؟ــ ولې ولې سړیه،څه خبره شوې ده؟خیریت خوبه وي
ــ خلک وایي چې ښځې ډیرې ځیرکې،چاالکې او هوښیارې وي اومړونه تې سرهم نه شي خوځولی. ځینې کسان  

لیدو.داسې راته  الوایي چې دښځې دهرې کوڅۍ الندې سل مکرونه اوفریبونه پراته وي، خوماخوستایوچل اومکرونه  
ښکاري چې ته ډیره ساده اویابه ووایم چې ډیره بې عقله یې چې په یوچل هم نه پوهیږې. که ددې کلي دخلکوپه 

  .ګړدود)لهجه(یې درته ووایم نواسې یوه »ګلې بورو«یې اواسې یوه بي سوتۍ 
دروندټکان وخوړو،هوښ یې له سره وختواوهغه دچا خبره له قاره     دې خبرواوسپکاوي دسنځلې ترورمزغو  هپ  دمیړه

لیکین په زړه کې یې ورته کنډې کپرې جوړې شوې اوله ځان سره یې  . نینې نینې شوه، خوپه خوله یې څه ونه ویل
ل عمردیوبل سره ښه ګوزاره کوله  وویل: ودریږه!»دروبه یې ښیم«.هغې ورته په خبروکې هغه څه وویل چې دوی ټو

  .اویوبل ته یې درناوی درلود
ــ ورته وې ویل سړیه!زه ریشتیا یوه ساده بوله ښځه یم. په چلونواومکرونوخونه یم خبره اوکه په کوم چل یامکرپوهیږم 

  .هم، نه غواړم چې تاتیرباسم یادې خړ کړم
سې اوسو.په دې وخت کې یې بیا په مزغوکې څه ګړبړراغی  زه اوته یوبل ته صادیق یواوانشاأهلل چې تل به همدا   

اودځان سره یې وویل:صبروکه! »دروبه یې ښیم«.پوی به شې چې مکرڅه شی دی؟ هغې په زړه کې وویل: لکه  
  .چې سړی مې یوټکان غواړي.که د خدای رضاوي زماله هوښیارۍ به هم خبرشې

ته دللمې دځمکې دکرلوپه نیت هغې خواته روان شواوسنځله  شپه تیره شوه اوچینارماما دسهار دمانځه نه وروس   
  .دمانځه نه پس دکورپه کارونو بوخته شوه

 ***** 
   چې دکوردکارونونه وزګاره شوه نولږه شان ههغ

کې  بدل  داوړوپه  کب(  ـ  مایي)ماهي  غټ  یوښه  یې  نه  دکور  اودهغوی  ورغله  ترورکورته  دسپومۍ  وروسته 
مایانودنیولو کارکاوه او دکلي لږبرشانته په »شیري بیله«کې به یې دکونړپه څپانده سین واخیستو.دسپومۍ ترورزامنود

په  تروردکلي  سپومۍ  به  مایان  نیول.دغه  کې  په  یې  به  مایان  ډیر  ښه  ښایسته  واو  جال«خورکړی  کې»توپان 
  .خلکوداوړوپه بدل کې خرڅول

 ***** 
ؤاوپه زړه کې یې ورته اچولې وه چې »درو به یې ښیم«چې سنځلې ترورخودچینارمامادبیګانیوخبروسره قسم خوړلی  

  ؟ساده بوله اوکه تاته صادیقه یم
هغه دځان سره وایي: داسمه ده چې ځینې ښځې د خپلوخاوندانوپه مقابیل کې دیولړمکرونواوچلونونه کاراخلي،خپل   

  .روب اواوکم)حکم(پې چلوي اوپه خپله وندرکې یې مرۍ تړلي اوړانده کاڼه ساتي
لیکین دې کې شک نه شته چې ځیني سړي دخپلو میرمنوسره هم چل اوفریب کوي.هغوی ورته د زړه حال نه وایي  
اوچې وس دس یې برشي نوځینې نورنا جایزه،ناروااودشرم نه ډک کارونه هم کوي.په سړو پسې هم ویل کیږي چې  

ځو اوهم په سړوکې، ښه اوخراپ بندګان دسړي دبریتونودهرویښته الندې سل مکره وي. داسې به ووایم چې هم په ښ
  .اومکریان شته

زه تاته په زړه کې سپینه، پاکه اوصادیقه وم اوته ما ته، نوځکه مې درسره ترننه پورې مکراوچل نه دی کړی.     
   بیاهم په زړه کې وایي، خو»اوس ...اوس به یې دروښیم«.

 ***** 
سنځلې ترورچې دغرمې ډوډۍ په شکرۍ کې په سر للمې ته ورسوله نوچینارماماهم خپله قولبه ودروله او په چوکه  

  .یې ورته یېوه اوجغ وټکول،غویان هم پوی شول چې ددمې وخت دی نوځای په ځای ودریدل
نورو ګاونډیانویې    ماماچې ښه موړشواوډوډۍ خوړل یې بس کړل نو دوایې وکړه اوال یوڅوارګي یې هم وویستل. 

راوړې   ته  للمې  ډوډۍ  خپلوکورنیودغرمې  وې.هرچاته  ودرولې  یې  اوقولبې  وه  کړې  دمه  هم  شان  په  دده  لکه 
  .وه.مامادغاړې تازه کولواودڅوارګود ایستلونه وروسته دسین غاړې ته کوزشوچې اودس تازه کړي

 

 ***** 
ې دپټي ځمکه وکنستله چې هغې دکورنه دډوډۍ په ترورته اوس ښه موقه برابره شوه اوپه هغه چوړکۍ ی   ېسنځل

  .شکرۍ کې پټه راوړې وه
ترورۍ دسپومۍ تروردکورمایي په داسې ځای کې خښ کړچې دمامادیېوې سیاړته نیژدې ؤ.هغې ځکه د یېوې    

ځان  سیاړته نیژدې ترخاوروالندې کړچې چیناریې زردیېوې په پال کې راوباسي اوداالله للمې نه، نه وي تللې چې د
  .سره یې ویسي
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مامامونځ خالص کړاوپه یېوه یې پیل وکړ.ترورهم چې الپه کورکې یې په مسینه کوزه اودس کړی ؤ، د خپلې للمې     
 . دپټي په سروره اوپاکه پوله دماسپیښم مونځ اداکړاوالسونه یې دواته لپه کړل

  

 ***** 
ه کې مایي خښ کړی ؤنوله پولې نه یې هماغه ځای  چې دخاوندقولبه یې هغه سیاړته راوښتلې وه چې دې پ  هلږوروست

نیغ وغورځاوه نوچینارماما ورته حیران اولږ وارختاغوندې شو،  ته پام و.څه وخت چې مایي دیېوې دپال څوکې 
خوزریې ورمنده کړه اومایي یې ټینګ په غیږه کې ونیو.میرمنې ته یې په زوره چغې کړې: هله هله سنځلې ځان  

  ! مایي مې ونیوچې په سین کې به الچانه وي نیولی. هله زرراشهراورسوه! دومره غټ 
مامادومره خوشاله شوچې نورهغه دچاخبره په خپلو جاموکې نه ځایدو.چې میرمن یې دده خواته را ور سیده نوهغې    

یه لکه چې زمونږ  ــ وه سړ                                                 هم ډیره خوشالي وکړه اوالدایې هم وویل چې:
تالې)طالع( را ویښه شوه. للمې ته ګوره اومایي ته ګوره؟ اوبیاداچې مایان خوپه اوبواوسیندونوکې وي چې خلک یې  

  .نیسي ، نه داچې په پټواوځمکوکې وي. بس نوره مولکه چې تالې که خیري له خوبه رابیداره شوې ده
د خیره په ښوډیرومصالو، مرچواودغواپه غوړوکې په تبۍ ښه  ــ ماما: سنځلې نورې خبرې پریده خوبیګاله به یې   

تک سورپوخ کړې اودتناره ګرمې ډوډۍ به ورسره په دیستارخان خورې کړې چې ښې مزې پې وکړومزې اوالدخولې 
  .خوندبه موهم ورسره ښه شي

 ***** 
میرمنې ته نارې کړې: شابه    چې چینارکورته څنګه راورسیدو او د ماښام مونځ یې وکړنوسمدالسه یې  ممازیګرماښا

ده! ښځې خویې ورته اوس څه غږغوږونه کړ، خوچې   شابه سنځلې ډوډۍ رااچوه چې مایي ته مې ډیره ایشتیاراغلې
په دیستارخان خورې کړې نودقروتوکاسه یې هم پې کیښوده. په دې وخت کې سړي ښځې ته وویل    کله یې ډوډۍ

  .به دقروتو کاسې ته هم ګوتې ورښکته کړوچې قروت مرت پریده، لومړی مایي راوړه بیا
  ؟ــ میرمن: کوم مایي

  ؟ــ میړه: څه وایې،کوم مایي
  ؟ــ میرمن: هوهمداوایم چې کوم مایي

ــ میړه: وه ښځې ولې دې راباندې خوله اوهډوکي مات اوریچې ریچې کوې؟هغه مایي چې مانن په للمي پټي کې 
  .نیولی دی

  ؟ــ ښځه: وه سړیه لیونی شوی خوبه نه وې؟ للمه او مایي
  .ــ میړه: هو، هغه دللمې مایي زرراوړه که نه نودا دغویانوچوکه به درباندې ماته اوټوټې کړم

  :یې یوناڅاپه په زوره زوره چغې کړې ــ میرمن
وه خلکوراشئ! ای ګاونډیانوهلئ زرراشئ! زما د خاوند مازغه خراپ شوي دي،خدای دې نه کاچې لیونی شوی نه  

  .وي
ګاونډیانویې چې دسنځلې ترورشوربګت اوچغې واوریدلې ټول ددوی کورته راننوتل اودې ته اریان دریان ووچې  

اومیړه   ټکه  داخوږه جوړه،ښځه  دانن څه  نو  لیدلې،  ده  نه  اوچایې جنګ جګړه  ډیر خواږه  ټولوکلونوکې  دې  خوپه 
زمونږغوږونوته   ان  )زوږ(یې  شورځوګ  چې  شوی  پیښ  کړچ  داسې  څه  ترمنځ  دواړو  ددوی  چې  ده  رالویدلې 

  .راورسیدو

 ***** 
کې موشروشور جوړکړی   نوپوښتنه یې ترې وکړه چې څه خبره ده چې دې دماښام په خړه  ل ګاونډیان چې یې راغل

  ؟دی
ــ ښځې یې خوله پرانیستله: لکه چې دخاوند مازغه مې خراپ شوي دي.ماته وایي هغه مایي دیستا رخان ته راوړه  

  .چې مانن په للمي پټي کې نیولی دی
  :ــ چې دمیړه دخبروواریې راغی نوهغه په خپله خبره ټینګ والړواوویل یې

اودې   ونیو  مایي  للمه کې یوغټ  په  ماښام ته یې راله دغواپه غوړوکې  هو،زه ریشتیاوایم، مانن  ته مې ورکړچې 
  .دمرچواومصالوسره په تبۍ جغولی پوخ کړي

ګاونډیان چې په خبره پوره پوره ورسیدل نویوبل ته یې سرونه وخوځول اودټولوباورراغی چې سنځله ترور په حقه     
  ؟للمه کې مایي   چې پهده. دچینارمامالکه چې ریشتیا مازغه خوځیدلي دي.دومره ناشنااودنه منلوخبرې 

چې ګاونډیان تې خپلوکورونوته روان شول اولږ غوندې له دروازې نه بارووتل، بیاچغې شوې اوښځه اومیړه موشت     
  .وګریوان شول

  .چینارماماهماغه خپلې دلیونتوب خبرې تکرارولې اوویل یې قسم خورم چې مانن په للمه کې مایي نیولی دی او..  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له : د پاڼو شمیره
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ونډیان بیا ددوی کورته راوګرځیدل نوچیناریې په ستنه پورې کلک وتړوچې په ښځه څه ونه کړي؛  داځل چې یې ګا   
  .ځکه چې ددوی هم باورراغې چې سړی خوریشتیالیونی شوی دی

 

 ***** 
په   مایي  ؤچې  ورکړی  چینارمامافرمایش  ورته  څنګه  چې  ډول  هماغه  ترورخوپه  سنځلې 

تبۍ سورجغولی پخ کړی و، لیکین ده ته یې نه ورکاوه.چې څنګه یې  مصالو،مرچواودغواپه غوړوکې په     ښوډیرو
ګاونډیان ددوی له وره نه ووتل نوسنځلې دمایي یوه پخه کړې ټوټه هغه ته له ورایه ورښکاره کړه.څنګه چې هغه  

  :دستنې دپړي نه ځان نه شوخوځولی او سنځلې ته یې الس نه شورارسیدای نوبیایې چغې جوړې کړې
خلکوراشئ وګورئ!  وه  خلکوراشئ  وه  ورایه    وګورئ!  دورایه  یې  اوماته  دی  کړی  پخ  یې  مایي  زمادللمې 

  .راښیي،اوورپسې کړوي مې،لیکین راکوي یې نه
*****   

داځل چې یې ګاونډیان ددوی کورته راننوتل نوغوره یې وګڼله چې بایدسباله دمیالي)میاعلي(صیب زیارت ته ورسول  
  .سړی ښه سم لیونی شوی دی اولیوني په میالي صیب کې رغیږيشي.دهغوی پوره یقین راغی چې 

دمیالي صیب زیارت جالل ابادته نیژدې دسمرخیلو په کلي کې پروت دی.په یادزیارت کې میاګان چې دزیارت    
               منجوران دي لومړی لیوني په ستنه پورې په

خو... رځنځی جوړشي،  چې  ډبوي  وهي  اوبیایې  وتړي  داهم                                             کلک  ګاونډیانویې 
  .وویل چې سنځله اودهغې وروربه یې دمریض سره دمیالي صیب زیارت ته الړشي

 

 ***** 
سباله الس تړلی په الرۍ کې واچول شواودجالل ابادپه لوروخوځیدل.په هغه وخت کې سرک ډیرکنډو کپراووراني  امام

جاړؤاودګمبیري ډاګ له الرې به لومړی درونټې اوبیا جالل ابادته تلل نودکونړددې کلي او جالل ابادترمنځ الرې  
  .ت کلي( ته ور ورسیدلډیروخت نیوه.بس ماښام ماښام به وچې سمرخیلو)دمیالي صیب زیار

دزیارت میاګان ورله راغلل اویوه میاصیب هغه په یوه شړه دخاوروډکه کوټه کې چې نه په کې ټغر یا سترنجۍ    
  .اونه په کې انډیری)پزکی(یاڅوځی و، په ستنه پورې کلک پلک په ځنځیروتړلواوقلف یې کړ
  .سنځله اووروریې په بله کوټه کې ځای په ځای شول اومیګان صیبان ترې خپل کورته الړل

دسنځلې ورورتې هم سباله بیرته کلي ته وګرځیدو، خودې ته یې وویل چې بیرته زردرته راځم.هلته مې په کلي کې     
  .یوضروري کاردی اویودوه ورځې پس به دخیره درته ځان راورسوم

 
   ې روسخت شونودوی دواړه ښځه اومیړهچې وروری

  :دلیوني په کوټه کې سره سترګوپه سترګوشول اومیړه یې په خنداخنداکې، خوپه ژړغونې اواز ورته وویل
بس که ښځې دادې راباندې څه وکړل؟ ان په ځنځیرو نودې وتړلم اوکوم ځای ته دې راله سرراوویستواوپه لیوني دې  

  .مشهورکړم
ورته مسکۍ شوه اوورته ویلې یې: اوس پې پوی شوې چې دسیره څوپخیږي؟ پې پویه شوې چې  ــ سنځله ترورهم  

  ؟زه ساده بوله یم، که پاک زړې صادیقه او تاته په پاک نیت یم

 ***** 
بس نودځنځیرقلف یې ورله په کلي بیرته کړ. میاګانوصیبانوته یې دده درغیدوخبرورکړاودهغوی شکرانه یې هم    

ه یې روغ رمټ میړه خپل کلي ته راورساوه اوخلکوته یې ویل چې په میالي صیب زیارت کې خدای  اداکړه. بیرت
  .شفأورکړه

 
 لنډه فلکلوریکه کیسه کونړ  د 

 
 یپا

 ۲۰۲۲/ ۲۹/۱ــ  ۹/۱۱/۱۴۰۰دلیکلونیټه یې:
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