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  ۱۱/۱۲/۲۰۱۷                پوهندوی آصف بهاند
 

 لـلو، لـلو
 

«LalloLallo» 
 

 (پاره ځانګړې کیسېه د ماشومانو ل)
 

 دویمه برخه
 

 للو، للو، للو»
 خوب دې درسي په لیمو

 زرغونه ده ښه نجلۍ
 ده تر ټولو گاللۍ

 خبرې نه کوي بیدیږي
 سبا گل غوندې ویښیږي

 للو، للو، للو
 «خوب دې درسي په لیمو

 

 
 

 زموږ په هیواد کې د داسې کیسو تاریخي پس منظر ته یوه کتنه:
  

کوچنیانو ادبیاتو ته د پخوا له دې چې په افغانستان کې جګړه او له جګړې نه را زیږیدلې سونامي ګانې پیل شي، د 
هغه وخت د پوهې او امکاناتو په چوکاټ کې پاملرنه شوې وه. کوچنیانو خپرونې درلودې، کیسې او شعرونه ورته 
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چاپیدل، ځانګړې مجلې یې درلودې او په رادیو افغانستان کې د کوچنیانو په نامه مطالب خپریدل او د کوچنیانو د 
 ګړی شوی و.روزلو په نامه ټاکلی وخت ورته ځان

زما د خپل تنکي زلمیتوب وخت په یاد دی چې رادیو د کوچنیانو د پروګرام نه عالوه، ماښام مهال د ماشومانو د ویده 
کیدو په وخت کې د ماشومانو په ژبه، په ډیر خوږ او مهربانه انداز سره د پنځو دقیقو له پاره د کوچنیانو د آرامه ویده 

وب دوره مې نوره پای ته رسیدلې وه، خو دې تاو زه خپله سره له دې چې د کوچنیکیدو په غرض یوه کیسه خپروله 
 ،ماشومانو او کوچنیانو په ډله کې به ورته ناست وم کیسو دومره خوند راکاوه چې ما به ټول کارونه پریښودل او د

 …او خیال کې به ویده کیدمه، خو اوس رغوږ به مې ورته نیوه او حتی د هغو کیسو په فک
ظاهر خان او داود خان د واکمنۍ په وخت کې، په هماغه وروسته پاتې زمانه کې او د ډیرو لږو امکاناتو نه په  د

غم تر یوې اندازې خوړل کیده. یعنې هیر نه وو، خو د سرو، شنو، سپینو او اوس ال تورو  استفادې سره د کوچنیانو
 په اوبو الهو شول.  لوګرامونه، فکرونه او پالنونه الړبادونو له را الوتلو سره سم د کوچنیانو له پاره هغه پر

د کوچنیانو پروګرامونه ال څه کوې چې خپله کوچنیانو باندې څه راغلل او څه به ور باندې راشي. د ادبیاتو اوروزنې 
 غم خو نه شته چې نه شته، د یوې مړۍ ډوډۍ او ژوندي پاتې کیدو سوال یې را مخته شوی دی.

مخونه( کې   ۳۴ــ  ۳۲کوچنیانو د ادبیاتو په باب په خپل یو اثر )د کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک،  ما )آصف بهاند( د

 کې لیکلي دي چې:  پایلهد یوې اوږدې څیړنې په 

د ظاهر شاه او دواود خان د واکدارۍ په زمانه کې د کوچنیانو له پاره ټاکلې چاپي خپرونې او په رادیو کې د کوچنیانو 
له پاره له ټاکلی پروګرام نه عالوه، ماښامنۍ کیسې اورول کیدې. پخوا یې زما د کار کوونکو نومونه ال په یاد وو، 

 یاد ده، هغه هم بل چا را په یاد کړ. نوم په ستاره امینيخو اوس مې یوازې د آغلې 
کله مې چې د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو پر همدې لړۍ او همدې برخې باندې څیړنه کوله، د ستاره امیني نوم مې هم 

 هیر شوی و، نو مې لطیف الال)ډوکتور لطیف بهاند( ته په چت کې ولیکل:
 ،وه چې د ماښام له خوا به یې د پنځو د قیقو له پاره ماشومانو تهپخوا له انقالب نه په رادیو کې یوه میرمن  سالمونه،

 د ماشومانو په ژبه د خوب په وخت کې کیسې کولې، هغه څه نومیده؟
 بیرته راته داسې ولیکل: الال
کله د ماشومانو  ،سالمونه ، یوه خو ستاره امیني وه او لږ بوډۍ زلیخا فخري. له هېواد دوسته هم وپوښته. هغه کله»

 «خپرونې ته ورته.
بیا مې پر کاره فرهنګي، ښاغلي یوسف هیواد دوست سره د تیلیفون له الرې دا موضوع مطرح کړه او وریاده مې 

 کړه چې د ستاره امیني کیسه کول دې په یاد دي که نه؟
ب یې هیواد دوست صاحب لطف وکړ او له ستاره امیني نه ور وړاندې یې څه نور خلک را یاد کړل او په دې با

 مفصل ځواب را کړ. لنډیز یې په دې ډول دی:
  :کلونو کې ۱۳۴۷او  ۱۳۴۶په »
 د ساالر زي په نامه څوک و چې د ماشومانو له پاره به یې کیسې کولې،ــ 
 بله میرمن ظریفه نومیده چې د وړو له پاره به یې نصیحت ډوله کیسې او نکلونه برابرول او اورول،ــ 
منجاني را پیدا شو چې همدا اوسنی مرزا قلم یا استاد امان اشکریز دی چې د ماشومانو په ژبه به وروسته بیا کاکا ــ 

  یې دوی ته خوږې کیسې کولې،
  بیا د ویاند په نامه هم چا کیسې کولې،ــ 
  بیا بل څوک راغی چې طوطاخیل نومیده او همدا د کوچنیانو پروګرام یې چالوه،ــ 
 دي راغله او څه موده یې دا پروګرام وچالوه،وروسته بیا صایمه مقصوــ 
 بیا همدا ستاره امیني راغله او ښایسته ډیره موده یې په ډیره ښه وجه د ماشومانو د کیسو پروګرام پر مخ بیوه،ــ 
له ستارې نه وروسته بیا خپله ماشومانو ته وخت برابر شو او تمثیل به یې کاوه او په خپل غږ او هڅو سره یې د ــ 

 «نیانو د خوښې وړ مطالب برابرول او خپریده به.کوچ
وروسته له هغه چې په وطن کې د ټوپک شپیلۍ ُسر شوه، نو لکه سونامي چې راغلي وو هر څه گډوډ شول چې تر 

 یوې اندازې یې ما جریان د کوچنیانو ادبیات دویم ټوک کې لیکلی دی. 
سره د وطن پریښودلو ته اړ شوم، نو مې د کوچنیانو بد  ام کال کې زه له خپلې کورنۍ ۱۹۹۲وروسته له هغه چې په 

حالت ته په پام سره او د نوي نسل د روزلو د نهضت د بیا خوځولو په غرض د یو لړ مقالو لیکل پیل کړل او چې بیا 
په ډنمارک ته را ورسیدم او لکه د چا خبره لږه مې دمه جوړه شوه، نو د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو 

 نیامت مې خپله مطالعه او خپل لیکل سم منظم کړل چې د پایلو یوه برخه یې د کوچنیانو ادبیات دویم ټوک دی.
اوس چې د بي بي سي درنو همکارانو دا سلسله راپیل کړه، نو زما د هیلو یو بله غوټۍ هم وغوړیده، خو له ډیرو 

ته پام وي چې د دوی خواري او غږ د افغانستان تر  ښیگڼو سره دې نه یوازې د بي بي سي د همکارانو دې ستونزې
ټولو ماشومانو او کوچنیانو پورې نه رسیږي، او د دې په باب بیا فکر کول په کار دی. زه فکر کوم چې په رادیو او 
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تلویزیون کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د کیسو ویل له ډیرو اړخونو نه تر کتاب ښه دي او د دې پروگرام د 
 لیکونکو، او مسؤلینو پام دغو ټکو ته را اړوم:

 ــ ښه الر مو انتخاب کړې چې دا کیسې په وړیا ډول پرته له مصرف نه تر ماشومانو او کوچنیانو پورې رسیږي،
 ــ که ماشومان سواد ولري که یې ونه لري، هغوی په پښتو باندې پوهیږي او د کیسه ویونکې مطلب اخیستالی شي،

چې داسې مواد او کیسې ورته برابرې کړای شي چې له یوې خوا هغوی ته په زړه پورې وي له بلې  ــ مهمه دا ده
 خوا د جگړې، کرکې او نفرت بوی او فکر د هغوی د ککرې له دایرې نه وباسي،

ــ او دا کار داسې کیدای شي چې کیسې د معلوماتي اړخ تر څنگ باید ډیر عاطفي اړخ هم ولري یعنې ډیره عاطفه 
 ه کې نغښتې وي،  پ

ــ دا مسأله ډیره سلنه میندو پلرونو پورې اړه لري چې ماشومان او کوچنیان د رادیو له اوریدلو سره او د تلویزیون 
 له لیدلو سره عادت کړي، په تیره د دې کیسو له اوریدلو سره یې بلد کړي او ارزښت یې ورته بیان کړي،

د محلي رادیو ن د لیدلو امکانات نه لري، باید د بي بي سي د کیسو دا لړۍ ــ هغه ماشومان او کوچنیان چې د تلویزیو
 گانو له څپو نه، له ځانگړو توضیحاتو سره مل خپاره شي.

 

نومیږي « زرغونه او ښاپیرۍ»کیسه  لومړنۍڅنگه چې پاس یادونه وشوه د ماشومانو له پاره د کیسو د دې لړۍ 

کال د دسمبر په اتمه نیټه خپره شوه. په دې کیسه کې ماشومانو ته د عاطفي مسایلو تر څنگ د ریښتیا  ۲۰۱۷چې د 
ویلو او له مور پالر سره د ښو اړیکو یو لوی درس نغښتی دی. او نجیبه لیمه یې هم په داسې ماشومانه انداز او د 

  هر ماشوم فکر کوي چې نجیبه هم ماشومه ده او له دوی سره ډیره صمیمي ملگرې هم ده.ماشومانو په ژبه وایي چې 
د کیسې په پای کې داسې ښکلي منظوم جمالت راوړل شوي دي چې ماشوم په ډیر آرام ډول ورسره ویده کیدای شي. 

 دا شعر ډوله جمالت د ښاپیرۍ له خوا ماشومې زرغونې ته داسې ویل کیږي:
 

 للوللو، للو، »
 خوب دې درسي په لیمو

 زرغونه ده ښه نجلۍ
 ده تر ټولو گاللۍ

 خبرې نه کوي بیدیږي
 سبا گل غوندې ویښیږي

 للو، للو، للو
 «خوب دې درسي په لیمو
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او زلبخا فخري ځایناستې ده او له نوې تکنالوژۍ او نویو امکاناتو سره او  ستاره امینيزه فکر کوم چې نجیبه لیمه د 
 د همدې امکاناتو پر مټ په هر کور کې او د هر ماشوم په څنگ کې ناسته ده او ماشومانو ته کوي.

 

 دا ماشوم ته پاملرنه ده،
 دا کوچني ته پاملرنه ده،

 دا نوي نسل ته پاملرنه ده،
 پاملرنه ده. او دا د وطن راتلونکې ته

 

د لیمې قلم، غږ او فکر دې تل تاند او مهربانه وي چې زموږ ماشومان، زموږ کوچنیان او زموږ نوی نسل په نوې 
 بڼه، تاند او ښیرازه وروزي.

للو د پروگرام مسؤلین باید د بي بي سي له ټولو امکاناتو نه په استفادې سره،  ،په پای کې زما هیله دا ده چې د للو
چې د دوی په واک کې دي، د دې کیسو لړلۍ ِوغځوي او د نورو لیکوالو له لیکنو، تجربو او ټولو الس لرلو امکاناتو 

 ر سره کړي.څخه دې، د افغان ماشوم او افغان کوچني په روزلو کې خپله انساني او افغاني دنده ت
 

 پای
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