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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  
  

 ۱۴/۰۳/۲۰۱۷          عیان محمدعیان
 

 د یوې جرګې کیسه
 کیسهه لند

  

 جمال خان راته کړل)ویل یې(:
جرګه چې  دا پورې. جرګو لویو کلي له جرګونه نیولې بیا ان تر کوڅې او ډیرې کیسې مې اوریدلې دي. د جرګو د

 لې ده.په کومه سیمه کې سرته رسید پښتنو قبایلو خیالي کرښې نه اخواته د د«ډیورنډ»زه یې اوس کیسه کوم د
 ډبې پیتاوي ته ناست وو، کوله. یوسپین ږیري چې په ژمي کې د دې جرګې کیسه راته پنځوس شپیته کاله پخوا د
 نورټول پې ما ایښودلي دي.اصلي یاخپل نومونه یې نه دي. ښځې نوم او نومونه، د سړو جرګې ځای، د د

یاکومه بله دغسې سیمه کې یاده  او باجوړ ،امبار، چارمنګ سره کمر،شیخ بابا، قنداروډاګ په سیمه، دوایي چې:
 جرګه جوړه شوې وه.
 کیسه داسې وه چې: 

نومې شپون په خپله خړرنګې شړۍ ډډه لګولې وه اوشپیلۍ «نورګل»للمي پټې په اوچته پوله یوې دغسې سیمې د د
په  )میږې(څرولې اوکاړینه ورشوکې ګډې خو پاسه په شنه، ودیکروندې د پټ للمې د ته یې زورورکړی ؤ.هغه هلته د

شپیلۍ کې یې هم دمینې اسماني نغمې غږولې. کله کله چې به یوه نیمه ګډه دهمدې پټودغنمو شنه خید ته ورواوښتله 
یوې خوانه  کړ. ګډبه)شپون(که د نغمولړۍ به یې هم وشلوله. ډیرزربه یې ورپسې غرګی ورګوزار ده د شپیلۍ د نود

 ـ موخه(هم الره. شي کوم بل مسخد)مقصددای کیخپلې ګډې څرولې نوبل لورته به یې 
خوند باراني کال و.شړشم  وچې للمي ځمکې نه رنګارنګ بوټي اوګلونه راټوکیدلي وو. ښه د ښایسته ګڼ پسرلی و.د

للمي غنم یوه یوه  اوربشې خینټۍ)چې وږي یې ال دپاڼوپه خولوکې وي لکه دګل دغوټۍ په شان( وې او ګل شوي وو،
 ي وو.ښایسته تک شین ډبجن خیدیې کړی و.نیمه ولیشت لوړشو

 د خو وازونه اوریدل کیدل،أ سارایي مرغیو نورو خراړو او په ټوله سیمه کې آرامه آرامي وه. یواځې کله کله به د
کې یې دانګۍ )چې په غره کې  ناوونو دې غرونو اوږداسې ماتاوه چې نی شپلۍ نغمو ده د دغه ځای د فضأ سکوت د

 وازونه جوړول.آګیږي( بیرته راغبر وازآ
***** 

انګۍ ګانې جوړې کړې وې ،لیکین په خپله نورګل هم اوس  کې انګازې او ناوونو او په غرونو خو وازآشپلۍ  د
 سمان تاتروته الوتلی و.آاووم  اوس په ځمکه نه؛بلکې د

 په دې وخت کې یې په شپیلۍ کې دالوبه ویله:
 

 تورې موماڼې + نرۍ دې پاڼې  
 دې زیړګلونه +تورې موماڼې ... اوـ لباسي  
 

 په دې سندره کې به یې یوه یوه ټپه ورویشته اوښه په جوش کې به یې سرهم ورسره خوځاوه.
 په دې جموجوش کې یې الندې ځمکې ته هډوپام هم نه و.

***** 
 تقدیر ته ګوره چې څه به کیږي؟

یې  شپیلۍ غږ د او هم ورته راورسیدو ځمکې ته پام نه و، لیکین په دې وخت کې خیرجان شپانه نورګل خو د
هغه  او دوه پټي اخواته په پوله ودریدو ده نه یو الزې)لحظې( د څو ده پام وراړولی و.خیرجان یو المخکې هغه ته د

 چې شپون کومه لوبه وایي. چې څوک دی. د شپیلۍ په لوبه هم پویه)پوه( شو یې وپیژندو
 ...«تورې موماڼې »
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ښکته شواودخپلې کال په لورالړو.کال یې دې پټوته نیژدې پرته وه اودشپیلۍ اوازتې ښه سم خیرجان له پولې نه را
 اوریدل کیدو.

***** 
سره  وازآ میچنې د دالوبه یې د ، غنم یې دلول اومیرمن یې میچن)دالس جرنده( کوله نو هغه چې کال ته ننوتو

 غبرګه کړې وه:
 

 «تورې موماڼې...»
 

 غږسره یو ځای ویله. میچنې د په خپله خوله د دې نورګل په شپیلۍ کې او
 که په هغه وخت کې دې هغه د اریان دریان اولک څک ځای په ځای ودریدو. خیرجان په دې وخت کې هک پک،

 ټکی وینه به ترې هم نه وی تلې. یو ورکړی وی نو چاخبره په چاړه ګوزار
***** 

 د چې زمونږ نورګل خیلخانې ته احوال ورکړ رنۍ یې دسره خبره شریکه کړه. کو مشرانو خپلې کورنۍ او هغه د
 وینې تویول وي. توره شي نوپایله یې دوشمني، مرګ او ده. ښځه چې په چا« توره » په نورګل ښځه ستا سو کور

نورګل  نه منو.ځکه یې نه منوچې زمونږ تور)تومت ـ تهمت(موږ چې دا ورکړ نورګل کورنۍ بیرته دوی ته خبر د
چاناموس ته په بده سترګه  ګډورمه یې ساتلې ده. هغه د خپله د کې شپیلۍ غږولې او غرونو او دښتوخان تل په دې 

 لس دولس تنه به درله خاوروته ولیږو. کړنو مړ نورګل مو نه دي کتلي. پام کوئ که یو
***** 

ترهغې به «.به کینوخیردی قام ته »خیرجان کورنۍ ورته داځل دوه تنه استازي ورولیږل او ورته وی ویل چې:  د  
 پورې چې قام فیصله نه وي کړې. څو مړي نه کوو فتنه او ډزو ډوز،
 بس هر«.خبروته وایي او پریکړو جرګه ییزو پښتنو ویل د»وکړو.« ویل»پښتنو وي چې په دې باره کې د ښه به دا

 به قدم ږدو. وخت چې قام څنګه پریکړه وکړه په هغه الر
***** 

قومي جرګې فیصله ومني.که قام ته ورسره  د ته ورسره کیني او«ویلو»قام وه چې د نورګل کورنۍ مجبوره د  
 بندونه وتړي. نورګل د وژلو خیرجان کورنۍ به د ته غاړه کیندي نوبیله شکه چې د کیناستو

عام ولس  ورسره وکړي. هغوی پیکر)فکر(کاوه چې کیدای شي د« ویل»نورګل کورنۍ هم داغوره وګڼله چې د  
 ه داسې پریکړه وکړي چې نورګل په کې وبښل شي.جرګه یو

***** 
سپین ږیري  مخور، مشران، قامونو خبر ورکړشو. د جوړیدو جرګې د لرې کلو)کلیو( ته د دې اوږټولې سیمې نی د
بې شماره  رمندونومیدان( ته را ور سیدل. په تلي کې ډیرد   لوي تلي)د کال ګانو دوی د عام ولس ډله ډله د نور او

خلک دې جرګې ته راغلل چې په  ښه غټ غټ بالښتونه پراته وو. دومره ډیر په کټونو او شوي وو کیښودل کټونه
باندې کیناستل. خلک خو ځکه  څادرونو یا په خپلو او عمرکسان په ځمکه په ټغرو دلږ کې نه ځآیدل او کټونو

داسې لرغونی دوددی  جرګو چې هلته دشتمنې وې.بله دا دوه کورنۍ په سیمه کې ډیرې یادې او چې دا ډیرراغلي وو
 چې ټول ورته په یوه چغه ځانونه وررسوي.

***** 
په جمعه السونه  لوستلونه وروسته ټولو آیاتونه قرأت کړل. له آیاتونو قرآن کریم څو ب داحجرګه پیل شوه اومال ص

وویل:دوا وکړئ  وازآ په لوړ سپین ږیري مشر نه وروسته یو دوا د مال پورته کړل. ښه اوږده دوا)دوعا(یې وکړه.د
 ټولو د هم دوا وکړئ چې زمونږ مین ورسره غبرګ کړ. بیاآ جرګه په ښه شان سرته ورسوي. ټولو چې هللا پاک دا

امین په نیژدې  وازآ لوړ نه دې په امان وي.بیا په ګډه او نوتومتو له نورو تورونو حیادې خدای وساتي او قامونو
 غره کې انګۍ جوړه کړه.

ډول ډول وو.چابه یوڅه ویل  وړاندې کاوه. نظرونه مختلف او په کې خپل خپل نظر چا هر ګه پیل شوه اوجر  
بل به بیاداسې خبرې وکړې  تلې پلې ته کاڼي ور واچول او کورنۍ په ګټه د خیرجان د اوځینوبه بیا بل څه. یوه به د

 کومې خوا دې د پاره نه ووچې د رونه بیلکل دنظ دې.دا بې ګونا توب نښې نښانې به په کې څرګندی نورګل د چې د
 په واربه یې څرګندول. چې وار قیاسونه وو دوی خپل خپل حدسونه او یواځې د دا خو طرفداري په کې وشي،
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 یو خو میچنې د میرمنې لوبه چې یوشان وه، وه به نو، دا د شپانه او شپیلۍ د دمیثال په توګه یوه مشربه وویل: د  
هم نوې دې سیمې ته راغلې ده. ښځې یې په تورې موماڼې لوبه  . دوخت سره برابره شوه یو تصادف دی چې په

کې ښه په زوره زوره زمزمه کوي. دې  کوڅو ماشومان یې په الرو کې او کې، منجړسیان یې په منجړسونو ودونو
 ته هیڅ ګونا)ګناه( نه شته.« ګالندامې»ته اودې تورسرې « نورګل»شپانه

یوه لوبه؟ په دې کې شک نه  همدا یوځای او ویل به یې: څنګه په یو وخت، ده خبرې نه منلې او به بیا د بل مشر  
 ښځې حتمن)حتماً( د یوه، بلې ته احوال وړي راوړي. یا شته چې د دوی ترمینځ کومه ریباره وړه راوړه کوي او

دې  لوبه یې شرو)شروع(کړې ده. د همدا تلې نوچې بیامیچنې ته کیناس شپیلۍ لوبه اوریدلې او شپانه د له سره د کال
 دوی ترمینځ کومه رابطه شته. لري چې د لوبې پیلول دارنګه مانا ورسره په یو وخت کې د میرمنې له خوا

همدغه ډول کیسې،خبرې اترې، کړکیچ  کې دې غنم اوربشې ډیرې شه، په کندوانو بس تاسره خدای په نیکۍ مل او  
 ه کې روان و.چې په جرګ اوکش و ګیرو

شمیرکسان به یې له  یو وپه جرګه کې به یې جرګه ګۍ جوړه کړه نو په ګډه خبرې کولې ا کله چې به څوتنو  
 به یې خبرې پیل کړې. وازآپه ټیټ  شول او کټونونه ټغرو ته راکوز

 پرتې وې. ینوکې په س لیکین ګردنۍ ګانې به یې په غاړو نه الندې ایښودلي وو، بالښتونو یې د ټوپکونه خو  
 د مانځه نه وروسته دنیژ مازیګر جرګې لومړۍ ورځ کومې پایلې ته ونه رسیده. د د  
 کې شپې ته پاتې وو. کالګانو شا سپین ږیري همدلته په دې خواو دې کلو)کلیو(واال رسخت شول، خود لری ځایونوږ

***** 
 لو)موضوع(زرترزره اواره شي.په کې کیدل.هڅه کیده چې سکا«ویل»سبا بیاجرګه روانه وه اودپښتنو

نن بیاهم جرګه کومې نتیجې ته ونه رسیده.ځکه چې دایوه ډیره پیچلې اوناشناخبره وه.که نراوښځه څه ناڅه په   
له مس   دا زر نتیجه ورکوي، خو«ویل»جوته یوبلې ته دانه مانه واڼوي اویوځای سره ولیدل شي نودپښتنو جرګه ییزه

 بیخي نوی وه.
***** 

بله ورځ هم همدغه حال و. جرګې پریکړه نه شوه کوالی ځکه څوک نه پوهیدل  او پرون په شان تیرشو نن هم د
چې  به داسې ووایو یا دوی )شپانه اومیرمن( تار، لوبې په منځ کې به داراز وکه نه چې د د «تورې موماڼې»چې د 

 تارثبوت ته ورسوي.میچنې  شپیلۍ او د
خپل زوي ته یې اشاره  او له کټ نه راجګ شو« حکیم کاکا»خیرآ کامیابیدله. جرګه نه ورځې تیرې شوې، خو څو  

 وکړه.
خپل لوي کلي  د او مشهور«کاکا»په ټوله سیمه کې په ښایسته دړه یې درلوده، او چې له ونې نه لوړ حکیم کاکا

یخنۍ په وخت  د وکاوه.تل یې سپینې جامې په غاړه وي ا سوچه ږیرې ورسره ښه خوند او مشرو. نرو نروبریتونو
 ورته وې ویل: او وړاندې بوتو ساحې نه لږ غوندي. زوی یې د جرګې دآواسکټ الندې پوځي رنګی بنین هم  کې د

مشره  به راوړې او انګریزی ټوپک هم شته. دا یو کې په شین رنګي بکس کې لس زره روپۍ پرتې دي او په کور  
 کرکڼو میدان نه څوګامه وړاندې د جرګې د یې د وکړ.خور کار په منډه دا خوردې هم درسره راوله! زوي یې ډیر

 هغې د جرګې ځای ته شاورواړوله. شاته کینوله او بوټو
***** 

 دې شئ !ږنی را ته یې الس وخوځاوه چې لږ خلکو جرګې منځ ته راغې او حکیم کاکا د  
تیروتلي  نو سړی و«دستار»او«ګوجر»سړی و. یاکه داسې ووایوچې د هغه په دې ټوله سیمه کې ښایسته ښه یاد  

فیصلې یې ورله په دواړو سترګومنلې. ټول چې ورته راټول شول بس  به نه یو.هر چا یې خبروته ډیرغوږنیوه او
 جان جوپ کیناستل. نوبیا آنګه بنګه نه وه او

***** 
 وویل: وازآ لوړ په زوره او ډیر حکیم کاکا

 

جرګه کامیاب سرته  وکړئ چې پاک هللا دا یوه دوا ورته کړئ اوورونو! لومړی الس پ پښتنو جرګه مارو زما  
تومتونونه ډکې واقعې  او تورونو کې نورې داسې د پښتنو بیا داسې دوا هم وکړئ چې خدای دې په ټولو ورسوي او

 ووایه.«امین »شملې پې ټیټیږي.ټولې جرګې ورسره په لوړاواز  دودې نه پیښوي چې زمونږ نا او
 لک مخاطب کړل:جرګې خ هغه د  
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 4تر 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 

 ئږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 او کارونو خپلو ورونو! په جرګې باندې ډیرې شپې ورځې واوښتې.ټول خلک د پښتنو درنو او شمله ورو زما  
 د غویان حالل شول.ډیر لمورمږان)ګډي ـ وري ـ پسونه(او روزګارونونه ووتل، خوکوم سریې ونه نیو.ښه ډیر

 چای یې په چایجوش کې د یي چې یواځې ګوړه اوچایونو)سورچای هغه چای ته وا« سرو» شودو)شیدوـ پیو(او
 ډیرې تورسرې غریبانانې د جوشونه وګړنګیدل او په کې نه وي(غټ غټ چای ېشوده سره خوټکولی وي او اوبو

یوه نوې پیښه  چې دا جرګه ال اوس هم ناکام ده.ریشتیا ستي پتي کړې، خو لمبو سرو تنورونو د په پخولو ډوډۍ ګانو
 النجه حل کړو. چې دا یو راوس مجبو سان کارنه دی، لیکین مونږآریدل یې دومره وآده او 
 وجرګه ماروورونو! غیرتمن زما
مشره  او یوانګریزی ټوپک راوړی او ډیرې روپۍ وې( دا کاله پخوا اتیا نه لس زره روپۍ )اویا خپل کور ما د  

 مخونه ور رهغې پیغلې په لو د په دې وخت کې زیاتو کسانو»پلوناسته ده.آبوټونه  د کرکڼو لورمې هم هلته د
غره خواته واوال تردې وخته پورې ډیروکسانوهغه نه وه لیدلې چې هلته کومه تورسرې  هغې مخ د د واوړول، خو

 «.هم شته
یوبل سړي  څوک دې ته تیاروي چې خپله ښځه د دې ټوله جرګه کې چې هر په جارسره وویل: په تاسو کاحکیم کا  

هغه سړي ته وروبښم.څوک به په دې  مشره لور ټوپک اوانګریزی  یو سره توره کړي نوزه به دالس زره روپۍ ،دا
ونه کړ.بیایې خپله خبره راغبرګه  غږ درې شیان کورته یوسي؟ هیچا ټوله جرګه کې خپله ښځه بدنامه کړي چې دا

نوم ته حاضر نه شول. په دریم ځل هم چا له خولې نه سپوڼ  بدنامیدو او توریدو خپلې میرمنې د هم څوک د بیا کړه،
 قدرې ونه ویستو.

 چې خپله ښځه توره کړي او چې په دې دومره لویه جرګه کې یوه سړي هم دې ته تن کینښودو :وویل حکیم کاکا  
کورنۍ یې  چې: نورګل او سره ووایو«ویلو»په  پښتنو چې د باید زما لور، ټوپک اولس زره روپۍ کورته یوسي نو

 نیکه یې هم. پالریې هم پړدی او پړه ده.نورګل پړ دی،
 کړه چې توره ده. دریم ځل یې بیاتکرار ده اوتوره  ښځه پې توره ده،  
 نورګل پړدی.«.توره ده»یې وویل چې:  په یوه غږ (بدرګه کړه اوټولې جرګې ورسره دا خبره)توره ده  
په پښتنوکې مالومه ده.دهمدې خبرې سره بالخره  پړې سزا او«تور»دغسې په پای کې وویل چې د حکیم کاکا  

 جرګه بریالۍ پای ته ورسیده.
 بیا بیچاره خو« ګډبه»راز موجودنه ونو که دا میچنې ترمینځ به کوم رازوکه نه؟  شپیلۍ او وهبږي چې دخدای پ  

 په تول کې الړو.«املوکو»اسې د 
 

 پای
 ۱۱/۳/۱۳۹۵ــ/۲۰۱۷/۱/۲۲لیکلونیټه یې:  د
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