
 
 

 

 3تر 1 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 
 

 ۱۹/۱۲/۲۰۱۷                پوهندوی آصف بهاند
                  

 لـلو، لـلو
 

«LalloLallo» 
 

 (پاره ځانګړې کیسېه د ماشومانو ل)
 

 «بیزوگۍ»
 

 دویمه کیسه
 

 بــیــبــو، بــیـبـو ښـایـستـه ده
 دا د مـــــور د زړه ټـــوټـه ده

 

 خـپــل غــاښـــونــه بـــرسوي
 غـــاښ لـه درده، ځــان ساتي

 

 بــیـبــوگـکـه اوس بـیـدیـــږي
 سبـا گـل غــــوندې ویـښیـږي

 

 لــــــلـــو،لــــــلـــو، لــــــلــــو
 خوب دې درسي پـــــــه لیمـو
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

کې  برخهمخکې له دې چې زه په اصل مطلب پیل وکړم، د دې خبرې یادول راته اړین دي چې  د للو للو په لومړۍ 
تر سر لیک الندې د دې کیسو پر لومړنیو تومنو « زموږ په هیواد کې د داسې کیسو تاریخي پس منظر ته یوه کتنه» د

 ی وم. هلته مې دا موضوع هیره شوه چې دلته یې یادم:غږیدل
په پخوانیو وختو کې به په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشرانو د ماخوستن له خوا ځینې کیسې کولې لکه: آدم خان 

 درخانۍ، شرین فرهاد او ...
مره ډارونکې وې چې  تر او کله کله به یې د دیوانو او پیریانو ډارونکې کیسې هم کولې. دا کیسې به کله، کله دو

کیسو وروسته به ماشومان له ډآره له کوټې نه هم نه شوای وتلی چې په دې صورت کې د دې کیسو له گټې نه تاوان 
   ډیر و او له رواني پلوه به یې ماشومانو ته ضربه ور رسوله.

 

 او اوس هم د للو للو دویمه برخه:
 

 
 

د للو للو لومړۍ او دویمه برخه چې ما ولیدلې او د زړه په غوږ مې واوریدې، دا کیسې په خورا دقت او نوې بڼه د 
نجیبې لېمې څنګه د ماشومانو کیسو  ا چېدماشومانو او کوچنیانو له روحیې او غوښتنوسره سمې لیکل شوې دي. 

 دي: لیکليد دې کیسو د لیکلو د انگیزې په باب په ډیره هنري او ښکلې بڼه داسې  دا په خپله لیکلو ته مخه کړه
 

 له خړکۍ تر للوللو»
کاله مخکې مې لیکلې په منظمو لیکنو کې اوږده وقفه راغلې وه، ځان ته مې  ۱٦د خړکۍ د کیسو نه وروسته چې 
 .لیکلې خو د خپرېدو کار یي پاته و

 .زه د د بي بي سي پښتو انالین مشر اسماعیل میاخېل نه منندویه یم چې د کیسو د لیکلو غږ یې راباندى وکړ
 

میاخېل صاحب د تل په شانې د نوښت په ډگر کې تر موږ ټولو دمخه دى، هغه راته د ټلویزیوني سټدیو، نوي ډیزاین، 
ټلویزیون د خپرېدو او وروسته د کتاب انځور مخ ته کېښود، د ده د الوتنو کچ او لیوالتیا چې مې پر ډیجیټلې نړۍ او 

 .ولیده نو ما هم ورته تکل وکړ
یو وار بیا مې هغه لمبه را په زړه شوه کله چې مې خړکۍ ته کیسې پېل کولې، هغه وخت دوو پېښو پر ما خورا 

 .سخت اغېز کړى و
 

 څنګه مې خړکۍ ته پام شو؟
 

کلونو د کورنیو جگړو پر مهال مي څو کوچنیانو ته کتل، زه په دوهم پوړ کې والړه وم او د  ۱۹۹۰په کابل کې د 
څلورو پنځو کلونو کوچنیانو الندې د بالک مخ ته لوبې کولې. دوي منډې وهلې، خندل یي او یو بل یي پوري وهل، 
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شان وې، د سوځېدلي ټوټه شوي کابل جگړو د دوي خو چې غوږ مې ورته ونیوې نو د دوي خبرې د ماشومانو په 
 .خبرې هم اغېزمنې کړې وې

د دوي په منځ کي یو څلور کلن هلک پروت و، د همدغه عمر نجلۍ نارې وهلې " ژوندۍ به پاته شى، امبوالنس 
 ".راوغواړئ

بله نجلۍ د امبوالنس په بل کوچني هلک بیا ویل" ډېره وینه یې نه ده توې شوې، که خداى کول پاته به شي." او بیا 
 .شان د "تیو تیو" په غږ کې راغله

 

دوهمه خاطره مې د بلوچستان د سرانانو د کمپ ده، د افغان کډوالو یوې کوټې ته ننوتم، څلور پینځه کوچنیان مې 
نه شاوخوا والړ وو، د دوي ویښتان د لمر په شان ځلېدل، بس په ټوله کوټه کې هم دغه رنگ و، د دوي مخونه السو

د یخ له امله نسوارې رنگه خیږ نیولى و، کالي یي شلېدلي او خیرن وو، شاو خوا په کوټه کې هر څه خړ پړ وو، د 
دغو کوچنیانو د شنو سترگو له پاره په دې کوټه کې رنگ نه و، هم هلته مې دا هیله را وټوکېدله چې کاشکي رنگه 

 .کتابونه راسره وای کاشکې د کوچنیانو کیسې راسره وای
 .لندن ته له را رستنېدو وروسته مې د کوچنیانو کیسې پیل کړې

نن ورځ که په افغانستان او پښتونخوا کې په پښتو ژبه خبري رسنیو، او ټلویزیونونو پرمختگ کړې خو په پښتو ژبه 
 .د ماشومانو له پاره د لیکنو ډېره اړتیا لیدل کېږې

کلنه نسیمه محمدي ده چې  ۱۹هیله لرم د "للو للو" دغه لړۍ تر کوچنیانو ورسېږي. د کیسو انځورگره مې د کابل یوه 
زما کرکټرونو ته یي په خورا مینه مخونه ورکړى. د میندو او پلرونو نه مو هیله دا ده چې د کوچنیانو غبرگون په 

    .«و پر مهال یي په پام کې ونیسوویډیویي توگه تر موږ راورسوي، چې د راتلونکو لیکن
 

د للو للو په دویمه برخه کې لیمې د بیزوگۍ کیسه د ماشومانو او کوچنیانو په ژبه او د دوی له دنیاگۍ سره برابره او 
په ماهرانه ډول یې ماشومانو او کوچنیانو ته په خطاب کې ویلې هم ده. په دې کېسه کې د میندو پلرونو او ماشومانو 

کې د باور موضوع چې د وړو په راتلونکې ژوند کې ډیره د ارزښت وړ موضوع بلل کیږي، مطرح شوې  په منځ
او دغه راز د پاکوالي په برخه کې د غاښونو ساتل او مخکې له خوبه د غاښونو برسول هم مطرح شوي دي. بیبو یا 

پوهیږي، بیا نو د ډاکتر او مور خبرې مني وړه بیوزوگۍ چې د غاښونو د نه ساتلو او نه پاکولو په منفي پایلو باندې 
 او غاښونه پاکوي او ساتنې ته یې تل پام کوي، نو مور هم په ډیرې مهربانۍ سره له خوبه مخکې دا ترانه ورته وایي:

 

 بــیــبــو، بــیـبـو ښـایـستـه ده
 دا د مـــــور د زړه ټـــوټـه ده

 

 خـپــل غــاښـــونــه بـــرسوي
 درده، ځــان ساتيغـــاښ لـه 

 

 بــیـبــوگـکـه اوس بـیـدیـــږي
 سبـا گـل غــــوندې ویـښیـږي

 

 لــــــلـــو،لــــــلـــو، لــــــلــــو
 خوب دې درسي پـــــــه لیمـو

 
 د دویمې کیسې پای
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