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 ۰۱/۰۹/۲۰۲۱                             حنیف حیران

 

 
 

 کږنې او انګېرنې 
 

 په مساپرو پسې د اوبو شیندل 
 
 

کله چې مسافر له کوره وځي، د کور غړي عموماً مېرمنې یې لومړی ښکل کړي. تر ښکلولو وروسته یې قران کریم  
ورونیسي. چې کله یې رخصت کړي، د بخت او ښه سفر لپاره له شا څخه اوبه پسې وشیندي. داسې انګېري پر سر  

 . چې خدای به یې سفر په خیر کړي. د دې انګېرنې په اړه ډېرو شاعرانو بیتونه لیکلي
 

 کومه خبره دې بېګا ور یاده شوې وه، چې
 نرګسي سترګې یې وې ډکې سبایي درپسې

 تا پسې یې اوبه و نه شیندېته چې راتلې په 
 .ته چې راتلې هغې شیندله رڼایي درپسې

? 
 راپسې وشینده اوبه نور در نه یاره ځمه
 .په غرونه اوړم او د څو کالو دپاره ځمه

 امیرهللا ثاقب 
 دلته ال هم د پخواني رواج پالنه کیږي 

 .دلته اوس هم په مسافر پسې اوبه غورځیږي
 قدرت هللا درمان 

 سفر خدای دې دبخت بیړۍ روانه کړهځې خو په 
 .ودریږه اللیه چې اوبه درپسې واچوم

 کبیر ریحان 
 ډکې کیږي نن٬څنګه دې لېمې راپسې ډکې

 .نه شرره خلک مسافر پسې اوبه شیندي
 شرر ساپی

 ناویسا سترګو پسې ډېرې اوبه وشیندلې
 .د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې الړه چیغه

 ارواښاد صدیق پسرلی
 فر د جل وهلو مزلونو یمهزه مسا

 .لږې اوبه خو دې د لپې نه شینده راپسې
 بختیار تالش 

 په سفر ځم راپسې پرخې د رڼا وشینده 
 .اوښکې دې پاکې کړه اوبه راپسې بیا وشینده

 نیازالدین پاچا
 چې د ساالر نه به دې هر وخت مخه ښه کوله 

 د اوښکو څاڅکي یې اوبو پر ځای شیندل درپسې
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 رحکمت هللا ساال
 خپه وې چې په تا پسې مې نه کړې اوبه توی

 تا نه لیدې زما سترګې اوښلنې کبرجنې 
. 

 نذیر احمد نذیر
 

 مسافر یار پسې ما اوبه شیندلې
 ما یې تر شا اوبه شیندلې ٬دی چې ته

. 
 وارث بریمن 

 
 چې په سفر ځې زه به څه کومه؟
 مور خو دې وشیندي اوبه درپسې

. 
 دواد تپان

 
 زړګي له کوره وځمچې یې د خوږ 

 اوبه له سترګو نه شیندي راپسى 
. 

 شرر ساپی
 

 سترګې یې له اوښکو ډکې زړه راپسې وشیندي
 ځم چې په سفر ترېنه ، لېمه راپسې وشیندي

 یو موټی اوربشې نه وي ستړې ستړې وګرځي
 وروسته مې غریبه مور اوبه راپسې وشیندي 

 
 ببری  ریحان خالد

 
 څوک چې له کوره ځي اوبه ورپسې شیندي خلک

 تا دګالب پاڼې په څه راپسې وشیندلې؟
 هغه تصویر مې مورې اوس هم په لېمو کې اوسي

 .زه چې روان شوم تا اوبه راپسې وشیندلې
 وسیع الرحمان ابهام

 روان چا پسې وژاړو؟ هر څوک دی  
 کوم مساپر پسې اوبه واړوو؟

 
 ډاکټر احسان هللا درمل 

 
په کلیوالو سیمو کې دا انګېرنه ډېره مشهوره ده،کله چې څوک چېرې لرې یا نږدې په سفر ځي، تر رخصت وروسته  
څوک د شا له خوا غږ نه پسې کوي.داسې انګېري چې ګواکې بیا له بدې پېښې سره مخ کېږي.دا انګېرنه او په مساپر  

 :پسې له شا اوبه شیندل دواړه اغلې انشراح افغان په یوه آزاد نظم کې په ډېر هنر سره راوړي دي
 

 اوتره اوتره ګرځم 
 لټومه ګرد چاپېره 

 چې اوس څه پلمه پیدا کړم؟ 
 نه پر مېز ترې ساعت پاتي 

 نه کوټ بند کې 
 رسمي کوټ 

 عېنکې یې پورته کړې 
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 او دوسیي یې ټولې کړې
 هم مې عطر ورته 
 پورې په سینه کړل

 نېک ټایي مې وربسته کړه 
 بس په شاه لیدل یې پاتي
 نه راګوري نه راګوري 

 اففف
 سور قسم یې کړی  ...

 څه پلمه ورته پکار ده!؟ 
 چې راستون شي!؟ 

 له شاه غږ که بد شګون وي 
 بیا هم دا شګون دې مات وي 

 .د یو بل شګون لپاره
 تاته وایم، واوره  !اې

 لږ راستون شه 
 له سره مخه ښه راسره وکړهبیا  !

 بیا له سره، له وره وځه 
 زما هېر و

 . چې اوبه درپسې توی کړم
 

د انګېرنه هم ډېره عامه او مشهوره ده، چې د چا سترګه بار ونیسي، یعنې کوچنی خلی یې د بڼو او وریځو تر منځ 
 .راولي پروت وي، خلک ورته وایي چې مبارک دې شه! مساپر به مو خدای په خیر وطن ته 

دا خبره ښاغلی خالد ریحان موږ ته په یوه څلوریزه کې کوي. د یوه مساپر مور د خپلې نږور سترګو ته ګوري چې 
ځکه چې د مساپر مور د نږور د  ٬چې خپله نږور ښکلوي٬بار یې نیولی دی.د دې بار پر لیدو دومره خوشالېږي  

 سترګې بار د خپل زوی د راتګ زېری ګڼي 
: 

 وي راوتلی  ٬له کلکتې به
 برساتي زوی مي پردېس خوړلی

 نږورې راشه چي مخ دې ښکول کړم
 .ستا چپې سترګې زېری نیولی

ــ   ــــ
 

 :کټ مټ همدا خبره راته ښاغلی صدیق هللا بدر هم په یوه بیت کې کوي
 

 زړه ته مې ستا د راتلو زېری ورکړ
 .چا راته وې سترګې دې بار نیولی

 
پړونی( سر په پیڅکه راشي، داسې انګېري چې څوک یې له سفره راستنیږي، همدا د کومې مېرمنې چې ټیکری )  

 :انګېرنه د ښاغلي شاهنواز باقر په یوه بیت کې ډېره ښه راغلې ده
 

 بیا مې پیڅکه د څادر سر ته راغلې 
 .بیا به څوک راځي ورګورم د کور وره ته

 
 :کې واورېده د یوې سندرغاړې له خولې مې هم ورته انګېرنه په یوه سروکي 

 
 لکه چې خوږ اشنا راځینه

 ...تور ټیکری مې سر په پیڅکه همزولو راغی
 :همدا انګېرنه کټ مټ په الندې ټپو کې هم ګورو

 ټیکری مې سر په پیڅه راغی 
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 لکه شیرین اللی مې کلي ته راځینه
 :یا

 بیا مې ټیکری په پیڅکه راغی
 زما باور دی چې شیرین اللی راځینه

 
کومې مېرمنې چې ټیکری یا پړونی چپې خوا ته زور یا کش وکړي، داسې انګېري چې ګواکې څه پېښه همداسې د  

کېږي. هر څوک یې بیا د خپل ځان، کورنۍ، مساپر او جانان په اړه انګېري چې ګواکې څه پېښه ورونشي، لکه په  
 :الندې ټپه کې

 
 ټیکری مې چپ پلو ته زور کړي

 .مئینه خدایه! د یار ځوانۍ ته خیر کړې
 

اراده وکړي؛ هڅه کوي، چې ځان جوړ کړي، وېښته پرېږدي او نوي کالي ځانته  د تګ  کله چې مساپر کور ته 
 :وګنډي.همداسې یو منظر یې محبوبې په خوب کې لیدلی دی او ورته خوشبینه ده

 
 که خدای کول جانان به راشي 

 .ما یې ګېډۍ څڼې په خوب لیدلې دینه
 

چې منګی یې تش وي یعنې ګودر ته    ٬که کومه ښځه چا ته په داسې حال کې پر مخه ورشيپه کلیوالو سیمو کې  
روانه وي، دا کار په بد فال نیسي.که څوک په سفر روان وي، بېرته کورته راګرځي، داسې انګېري چې ګواکې 

که چې هسې نه  خامخا له بدې پېښې سره مخ کېږي.همدارنګه د مساپر د وتو پر مهال د کور ښځې جارو نه کوي؛ځ
 :مساپر ته د سفر په لړ کې څه بد ورپېښ شي لکه ؛په الندې ټپه کې

 
 منگی مې تش په مخه دروړ  

 سفر دې ټال کړه تاواني نه شې مینه 
 

او برعکس که کومه مېرمن له ډک منګي سره چا ته په مخ ورشي، نو هیلې یې غوړېږي.داسې انګېري چې له سفره  
 :؛ ښاغلی محمدانور تبسم چې په یوهل بیت کې وایيبه ډک السونه راستون شي لکه 

 
 که خیر وي نور سفر به مې خطر نه په امان وي 

 د چا په سر مې ولید ډک منګی په تور ماښام
 

کومه مېرمن چې مودې وروسته نتکۍ یا چارګل په پوزه کړي، داسې انګېري چې خدای به یې مېړه له سفره ژر تر 
 :الندې لنډۍ کېژر راستون کړي.لکه؛ په 

 
 چارګل په پوزه کړه خدای یاد کړه

 که مساپر دې په صحرا وي رابه شینه
 

څوک چې په سفر ووځي، هڅه کوي چې په رڼا ورځ له کوره ووځي. په دې کار سره داسې انګېري چې په مخه به 
لپاره چې مساپر په رڼا  نو بیا د څراغ، ډېوې یا ګروپ روښانوي د دې    ٬یې رڼا شي. که خامخا د شپې له کوره وته

  ٬له کوره رخصت کړي. په تیاره کې مساپر له کوره نه وځي، ځکه دوی وایي چې که مساپر په تیاره له کوره ووځي
 :بیا یې سفر په خطر تمامېږي.یوه ټپه ده چې

 

 پاس پر کوټه څراغ بلېږي 
 .یا مساپر دی، یا د یار له غیږې ځینه

 

 :یا لکه دا لنډۍ 
 

 کړئ اور پرې بل کړئبوټي راټول 
 .زمونږ دستور دی په رڼا خوله ورکوونه
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که بې علته یو ناڅاپه څوک خوښ شي یا خندی ورشي، داسې انګېري چې نېکمرغي به یې په نصیب شي؛ یا به یې 
 :مساپر له سفره راستون شي. ښاغلی انعام هللا ګوهر داسې یو بیت لري

 
 نن مې په زړګي مسته هوا راځي

 .راته ښکاري چې اشنا راځيداسې 
 

 :که سپېره بادونه چلېدل، داسې انګېرل کیږي چې څه افت راتلونکی دی
 

 د بیلتانه هوا چلیږي
 .د جانان شپې ورځې نږدې دي الړ به شینه

 
همداسې که د مېرمنې د الس باهو یو دم شرنګ وکړي، هیلې یې غوړېږي.داسې انګېري چې خاوند یا بل د کور  

 :له سفره راستون شي. په دې اړه یوه یوه مشهوره ټپه دهغړی به یې 
 

 نن مې د الس باهو شرنگیږي 
 یا مې یار مړ دى یا پر الره دی راځینه

 
 نن مې د الس باهو شرنګیږي 

 ګومان مې کیږي مسافر اشنا راځینه
 

ورځو کې خپل وطن ته راځي.  برعکس یوه بله انګېرنه هم شته، یوه مېرمن د خاوند له راتګه خبره ده، چې په نږدې  
هغه خپل ځان سینګاروي، خپل وېښته ګومنځوي، خو چې هر څومره کوښښ وکړي، هغسې نه جوړیږي یا اوړي  

 :چې د دې زړه دی.نو یو دم یې زړه ته کرکه درېږي او له ځانه سره وایي
 

 زلفې مې تاو کړې خو ږمنځ نه شوې
 د مساپر اللي په سر ووېرېدمه

 
په وخت کې که له کنډوله اوړه والوتل، داسې انګېري چې څوک مېلمه یا مساپر کور ته راځي. د   د اوړو خیشتولو

 :اغلې زمزمې ترنم یو بیت دی
 

 مورې! د خاله زوی خو مې نه راځي!؟ 
 .مورې! له السونو نه مې اوړه څاڅي

 
ټولې د یو چا د راتلو د زیري  لکه وړاندې مو چې وویل چې اوړه والوځي، سترګه ورپي یا کارغه وکغیږي دا نښې  

 :په معنا دي، همدا ټولې کیسې ښاغلي ماهر احسانزي په یوه بېت کې رانغښتي دي
 

 د راتلو زېری دې ډېرو نښو راکړ
 .اوړه الوزي، سترګه رپي، زاغ ټغیږي

 
چپه د روغ څوک په خوب مړ لیدل، دوه ډوله انګېرل کیږي، ځینې یې غم او تاوان انګېري او ځینې خلک یې بیا سر

 :صحت په معنا انګېري لکه؛ په الندې ټپو کې
 

 بېګا مې مړ په خوب لیدلې
 سهار مې سرو شونډو پتري نیولي وونه

 
 بیګا مې مړ په خوب لیدلی

 که خدای کول جانان مې روغ دی رابه شینه 
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ځړوي.ځینې خو یې خوردې پر ځینې مېرمنې د مساپرو په نوم خیراتونه کوي، زیارتونو ته ځي او خپل پړوني پرې  
 :ماشومانو څټي او تر ولو الندې یې وځي. لکه؛د ارواښاد ریاض تسنیم په دې بیت کې

 
 یوې پېغلې په زیارت شکرانه کېښوه 
 یو اللی د لرې ملک نه راروان شه

 
یادوي.ښاغلی جالل امرخېل د چا چې یو دم ډوډۍ یا اوبه په ستوني کې ونښلي، داسې انګېري چې څوک یې بد یا ښه  

 :وایي
 

 د اوبو غړپ مې په ستوني کې نښتی
 خدایزده چا ته به په زړه یم، مسافر یم

 
د چا چې څپلۍ یا بوټان یو پر پراته وي، داسې انګېري چې ګواکې کومې خوا ته به ارو مرو په سفر ځي، همدا 

 :انګېرنه کټ مټ په دې ټپه کې نغښتې ده
 

 پرتې ديڅپلۍ مې یو پر بل 
 د جانان مینه مې له ملکه ورکوینه

 
 څپلۍ یې یو پر بل پرتې دي

 .جانان مې نیت د دکن کړی رانه ځینه
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