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 غنم او ده یک
 

، که دسترخوان نه بیلدونکې برخه یا دورځنیو خوړو دسر خواړه دي دې چې زموږ ټي په توګه پیژنوبو ېداس د غنم
ینه هوا ،دګډوشویو ځانګړنې لکه لمرد دې ویاړلې خاورې  ،واد کې معمولي غذا بلل کیږيېهڅه هم غنم زموږ
دغنمو دکر لپاره داسې چاپیلایر رامنځ چې  واورې څخه راوتلې خوږې اوبه د دې المل شوې دي موادو خاوره او د

 ،اصطالح سرده په ولسي زموږ یوولسو ډولونو څخه یې دری ډوله چې د د همدې بوټي ته کړي چې دنړۍ په کچه
 .ښه حاصل ورکړي  یږيپه نومونو سره یادو او غونډوږی(و،تودو یخ ګرمه)

او د شکل په بدلون ترې اوړه  ، سمنک ورغاستي نینې ،کوچه، ترې نېغ په نېغهتوګه  غنم دي چې د غذا په
،غوړې ،حلوا ،اړوب او  (ډوډۍ ،پیرکي ،غونډارۍ ،بسراغې )رنځوښۍغنیمینه نیغند ،جوږیږي، چې له اوړو یې 

خوهمدې  يیږجوړسره په یوځایوالي ترې خوندور خواړه یا غذا اړتیا ته په کتو د کمو اویا زیاتو نورو توکو  نور
اوبل  پخېدهوه چې یوه یې غنمینه )غلمینه( سوچه له غنمو  رواجته په کتو پخوا وخت دوه ډوله ډوډۍ د خلکو ترمنځ 

  . او ګډلۍ ډوډۍ به ترې پخېده ډېدلې ې به ورسره ګاو نورو دانچې باقلي ،نسک  ډول یې ګډلۍ
 ي:( غنم کرل کیږمخې دوه ډوله منګني او پسرلني )بارينیز موسم کرپه وردګوکې د 

یې سپاره لیندۍ میاشت کې د  چې د وږي میاشتې د وروستۍ لسیزې څخه یې کرل پیل کیږي لومړی منګني غنم
کې د لمدوالي د نشتون له امله ترهرڅه لومړی ځمکه خړوبیږي ،دخاورې اوهوا  ، د دا وخت غنم په ځمکهخیژي 

،غنم په کې کرل کیږي،دا چارې د وترو د نیولو په  کېدلهله څوورځني ځنډ څخه د کرلپاره وتره  په کتو شرایطو ته
ه وځنډیږي بیا د خوکله چې واوره اورېدنه وځنډیږي یوځل اوبیږي ، کله چې واوره وېلې کېدننوم هم یادیږي ،

ترڅو ودې ته ال د وخته  چې دې عملیې ته خاک زدې ویل کیږي ، واورې د پاسه پرې خاورې پاشل کیږي
 تر وروستي حاصل پورې لس میاشتې وخت نیسي . څخهغنم له کر چمتوشي او

ته په کتوکرل  څرنګواليترپایه د هوا باري : دا ډول غنم د وري میاشتې څخه پیل او د غوایي میاشتې  –دویم 
کیږي، زیاتره للمي وي ، بند او ویالې ته اړتیا نه لري ،د عمرله مخې یې کښت لنډ دی چې پنځه میاشتې وخت 
نیسي ،زحمت یې نسبتا د منګنیو غنمو پرتله کم دی ؛ پدې وخت کې د پسرلنیو اورښتونو له مخې په ځمکه کې پوره 

 وترې ته اړتیا نه وي . لمدوالی شتون لري او
 همداپه لوړو اوژورو کې لیدلی شو، چې څرک یې د بشري تمدن کیله هم یوه له هغه چارو او هنر څخه ده،کر

ښه د ولسي فرهنک په ریښو کې  چیرې یې چې د څرنګوالي څرک، بېل بېل بوټي یې پاللي دي ه ده چېټولن بشري
 د لرغونې ټولنه کې چې دزیاتره حاصالتو راټولول یې ځانګړي مراسم لري او يدبیلګې په ډول پښتن ځلیږي

   .له ځان سره لري چې یویې هم غنم دي کیسېسرښندنې او ورکړې 
،بیا راټول وړلو لپاره په خوندي ځای کې دلۍ شي  د،یډۍ شي غنم راټول شي ،ګ کې تر دچې ، وریبل شي ،مخ
ښه وږي  .هغه داچې کله به دلوګرو نې تروزن الندې وسولول شي، او د لویې مېچمیلې پرې جوړې شي ،شي

ه ؛د دوی په باور خضر)َع( لکڼه لګیدلې و د معموال دابه دهغه وږیو څخه ټاکل کیدل کوموکې به چې ،خوښ شول
که دیوې تابلو داسې ،چې نښه به یې له څو اړخونودوږیو اوتنوداسې تاویدل وول ؛منجیله به یې نومولهسیمې په ژبه 

کیډۍ به د ډاډې په موخه ځانکړې شوه ،د  بیابه دا ټولو دخوښې ،وي پام وراړولوبرخهلیدونکو لپاره انځور چې 
،دانې به ترې ویستل شوې ، دخوړو لپاره به چمتو شوې چې دا د لوګریو دستړیا پاخه کړل وروږي  یې اورلمبو به

ته په زړه پورې وه پدې اساس دوی به ترسره  ووال به دا چاره ماشوماندلیرې کیدو اودمې خوندوره موکه وه معم
ک ،څښاک او توکو انتظام هم دوی خپل مصروفیت بللی وواو د لو خوږو کوله نه تنها دا بلکې دلوګریو دخورا

 الره پیدا کړې ده:  ژبې ته هم ترخو شیبو د ولس موزونې
 

 ه راخیژهــړنګ وهــیه ګــسپوږم
 ګوتې ریبینهیارمې دګلو لو کوي 
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ژوند او چارو الزم توکو ته یې الس رسی بیخي له  له موږ وړاندې پخوانیو خلکو ترموږ ستونزمن ژوند درلود، د
دا دالمل شوي وو چې ډیری کم وخته  دلېطبیعت دوړو پیښو څخه به زیات اغیزمن ک د وو، حساب نشت سره

سپینې سپوږمۍ له رڼا  کاروکړيی اړشوي وو چې دشپې دو کارونو ترسره کول شپې او ورځې له ځان سره واخلي
 ي.سړې وږمې هم ملې کړ سره دشپنۍ څخه هم ګټه پورته کړي او د لو دڅرپ او خرپ
، ( ځایونو غمه خوړلهد)درمندکرګرانو به تر هرڅه لومړی د درم ،مخکې له دې چې د غنمو د رېبل )لو( پیل شي

ځایونه  ند،درمبادونه ولګیږي مناسب  هغه ځای به انتخاب کېده چې هلته هوا جریان )باد( ارزونه په کې لومړی وه
ً  به معموال ګرد او لوړځای کې وو، ه درمند ځایونه شتون دوه ډول ،د نیم جریبه څخه به یې کم پراخوالی درلود تقریبا

لپاره هم کار نورو وختونوکې ترې نورو حاصالتو  لري ،دایمي هغه چې دایم لپاره درمندځای لپاره پاتې کیږي،
، کورونو او کلیو ته نږدې  د خوښۍ او د غم په مراسموکې هم ترې ګټه اخستل کیږيسربېره پر دې  ،اخستل کیږي

، همواریږي او پټیو کې جوړیږي پهمعموال ،، بل ډول یې لنډمهالي دي  ، د کور سره مل جوړښت شمېرل کیږيوي
 اخېړ ورکول کیږي او د حاصل د اخستو وروسته له منځه ځي .
له یو نیم تر دوه متره په اوږدوالي یو اوږد کې څپربل څه چې د چمتووالي په لړ کې مهم دي ،څپرجوړول دي ،

 عمود په همدغه لرګي کې بیا د ځنګل یا د ولې غبرګ لرګي چې د ښاخونو نښلونکي ښاخۍ بهلرګي اېښودل کیږي،
لرګي سره موازي کېډۍ کېډۍ تړل کېدل،بیا د څپر لرګي په مرسته  نښلېدل،ترمنځ به یې د سرۍ یا بل بوټي د لوی

خپل چې څپر او ِجغ یې سره نښلول ،جغ به دوه غوایان ڼښلول او دوه غوایانو به دغنمو د پاسه په دایروي بڼه 
 حرکتونه بشپړول .
یادونه اړینه ده هغه د پرغو پېدا کېدل دي ،ټولو کرګرو دوه یا جوړه غوایان نه شوای ساتلی بل  بل څه چې دلته یي

دا څاروی غوایه ته یې اړتیا وه، د دې ترمخ چې څپر شروع کړي پخپلو منځو کې به جوړجاړي ته چې څوک یې 
 رسېدل .؛جوړه کړي یې له څاروي سره 

چې له مخکې به  واوهوا لرونکو ځایون یونو لور ته چې په لوړو ،اواروکله به چې لوونه ولویدل نوربه د درمندځا
وروسته به بیا خرې ې له د یده ولېدغنمو تنې وړل کیدلې چیرې چې غوایانو به دڅپر په مرسته مچمتو شوي وو

،باد لوري دباد لورته به بادیدلې تر څو واښه اودغنمو دانه بیله شي ، تړل کېدلې په شان لکه اوږدې غځیدلې غونډۍ
 یې یوې یا دوو ورځو ته راکم کړ. د څو ورځو ځنډبهتقریبا  چې ؛ټاکل هغه هنرو

 

، غنم او واښه دلته به د کرګرستړیا رنګ راوړصندوق پرانیستو سره راښکاره شوې ، دانارو دغنم سرې دانې به د
داځل به یې ډېر غوایان جوړه کول ،د غنمو د پاسه به یې ګرځول  وو،بل چاڼ ته یې اړتیا وه ، به تر اوسه بېل نه

،غنم به  ایهچې تراوسه ترې دانې بېلې شوې نه دي بېلې شي ،دې چارې ته به یې پرمال و وږي ترڅو هغه کلک
جوړښت دجغتو ولسوالۍ د چې دا جوړښت به یې رېشه بلله ، دا  خرې ته ورته سره راټول کړل کوچنۍیې تقریبا

دلته بیا  ، جوشي او سبزسنګ د کلیو ترمنځ پرتې غونډۍ نومونې ته هم الرموندلې او د رېشکې په نامه بلل شوې ده
و او ترخرې لنډ وخو دا مراسم  یې باد کړي ،باد ته اړتیا وه چې پاتې واښه هم له غنمو بېل کړي، باد پر وړاندې 
 یوبل چاڼ ته هم اړتیا وه چې ټول غنم به له چغل څخه ایستل کېدل . 

 شکل څخه په تنګ راغلی و،نويد ناقص مخروط دې اخستو وخت به راغی ،نور نو ګرګر هم  درمد)درمند(
چې نور نو د دې حاصل په  تر نظر ښه ورغی )مخروط(مخروطپوره  دا ځل ته یې اړتیا لرله،هندسي جوړښت 

 ،راټولې شوې ،ګردې غونډۍ ته ورته بڼه به یې خپله کړه یې د غنم دانې هر لوري به،لولو کې ستړی نشيراټو
 ،باندې به یې سیمه ایز بوټی بدراغ همدېدل ،ېرۍ مهارتونه اورنګونه وکارانځورګ د ګنبدي خونې ته ورته به پرې

 ي وو، پېریان یې پرې شړلیه د نظرماتولو توکڅه چې دوی له اند ،اېښودل  ،توره او لورچاړه ،سپېلنۍ ،خوشایه
چې معموال به څلور وې او افقي به په کې د مخروط د راس څخه د قاعدې په لور عمودا مختلفې کرښې  ی،شو

له هغه څخه به یوه ،یوه لپه را اخستل کېدله چې دا به  کېدېدوې کرښې وې خو کومې عمودي کرښې چې څکلول 
 .ددینې زده کړې زده کړیاالنو ته ورکول کېدله  په ځانګړي ډولمستحقینو او او بیا به یې ال بللهویې ق

که په خپله کرګري کوله پخپله به  د پرانېسته له هنري ښکال وروسته یو ښه مناسبت و، د ځمکې خاوندنخو د درم 
هقانۍ په اساس کرل شوې وه ، بیا په  شراکت یا د تر هرڅه پورې د ټولو مراسمو تابیا کوله ، که ځمکه به دې یې

بیا د لوښي په اساس د واحد خپله او یا هم د دوی استازیو ګډون درلود ، د کلي امام به هم راغوښتل شوی و،
( ټاکلو ته اړتیا وه ؛ دې لوښي به ټاکلی وزن درلود، همدې لوښي په ډکولو او تشولوبه د ټول د درمد اندازه پیمانې)
به د اندازې او پیمانې ځانګړواشخاصو ته دعا په ویلو سره درمند پرانیسته وکړه څو د ال صاحب بهم، معلومه شوهو

 ،وربیله کړه ونډهبیا به یې دځمکې دخاوند اوبزګر ترمنځ  دوی به درمند ټولیز کچه وټا کله، و،رکړل شصالحیت و
ونه اړینه ده ،په همدې کلیواله ټولنه کې ، خوبل څه چې دلته یې یادپاتې نورو به ورباندې څارنه )نظارت( درلود

او نور د سیمې د دود له مخې غنمو په مقابل کې د یوه  ټولنیز خدمتګاران لکه ډم ، شپون ،لربه ،پاده وان ، اهنګر
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کال لپاره خدمت کوي او دوی ټول په همدې وخت هڅه کوي چې خپل سهمیه له همدې درمده څخه واخلي خو د دې 
 ډالۍ( ورکړه وه چې په سیمه کې ده یک بلل کیږي .خه ماشومانوته د غنمو )مناسبت وروستی بر

ده یک د درې ژبې یو مرکب نوم دی چې له دوه داسې کلیمو جوړ دی چې د شمار یا د اندازې لپاره کاریږي چې 
  ( او یک )یو( دیهغه ده )لس

دود دی چې د حاصالتو د راټولولو په وخت کې له همدې کرنیزو حاصلونو څخه په  یود وردګو په سیمه کې بیا 
و څخه یو یا پربل مه په ښکاره له لسماشومانو ته د ورکړې)ډالۍ( په مانا دی، ده یک کل ځانګړي ډول د غنموڅخه

 ري .د لغت له مخې سر خوعبارت یوپرلس چې د عربي ژبې د عشر او د فقهي نظره له عشر سره 
هغه څه چې د ټولنې په کړو وړو کې ښکاري دا عشر نه بلل کیږي او نه یې خلک په عشر شمېري دا الندې  لخواب

 صورتونه موجود دي.
باید ه لري ، که چېرته ورکول کیږي ،نکه چېرته دا عشر وي ، د عشر ورکړه ماشومانو ته شرعا جواز  - لومړی

خو بیا د هغه خپله خوښه ده چې ماشومانو  ، هغه یې قبض کړيشيته ورکړل  د عشر مسحق کس یوه لویلومړی 
  ته یې ورکړي او که یې ورنکړي .

دحاصل لسمه برخه نه کیږي  که چېرته دا عشروي ، ماشومانو ته ټول ورکړل شوی سهم د محاسبې له مخې - دویم
 .او شرعي حیله ورته برابره شي  عشر وي مکمل لسمه برخه ورکړل شيکه چېرته دا 

 .( ورکوي او ده یک پر ورکړه بسنه نه کويخلک سربېره پر دې د غنمو عشر)زکات زیاتره دا چې د سیمې - دریم
او هغوی چې برخه زیاتره وختونه ماشومانو ته د ځینو چارو د سرته رسولو په مقابل کې ورکول کیږي  –څلورم 

 . مخنیوي په پار ورکول کیږيتوب او د ناهیلۍ څخه د وماخیستې نه وې، د عاطفې ، مامش
کومه برخه غنم چې ماشومانو ته ورکول کیږي ،د هغه څرنګوالي څخه برخمن نه وي کوم چې څېښتن یې  –پنځم 

 کور ته وړي 
ده یک په ځینو وختونو کې لویانو ته هم ورکړل شوی دی خو هلته نیت د عشر)زکات( نه بلکې د صدقې  –شپږم 

 وي باید د صدقې د ورکړې په نیت یې ورکړي .دی او هغه څوک چې ده یک ورک
دا چې په همدې سیمه کې نه تنها د غنمو بلکې د ټولو حاصالتو پرته دوه یا دری ځله پرته له فرضي برخې څخه 

څوک چې د کرګر سره په رېبلو کې کمک وکړي او یایې ونه صدقې ورکوي، دبېلګې په ډول د ریشقې په لو کې 
وه برخه ورکول کیږي ، خو عشر یې هم په هما غه وخت چې د وچې ریشقې ټولیز کړي د لمدې ریشقې څخه ی

، غنم په خپل وار بیا څو ډالۍ لري کوم وخت چې شنه غوندې وي پوره پاخه نه وي کچه وټاکل شي ورکول کیږي
   ورکول کیږي . له وږیو د ډاډې لپاره ، د درمنده څخه بیا د دیني زده کړیاالن لپاره قال او ماشومانولپاره ده یک

 ،حق دیله پورتنیو څرګندونو څخه ښکاریږي، چې ده یک عشر نه دی بلکې په کرنیزو حاصالتو کې د ماشومانو 
د هغو بلکې په زیاتره حاصالتو او د سیمې د چاپېلایر کې په را لوی شویو باغونو کې  نه چې نه تنها په غنمو کې

 رسوي ورکول کیږي .توکو څخه چې ماشوم ته نېغ په نېغه فایده 
غنم څه فایده ماشوم په پورته ذکرشوي متن کې د نېغ په نېغه د فایدې بحث راغی ،دلته دا پوښتنه منځ ته راځي چې 

؟ لږ پخوا په کلیو کې ګرځنده سوداګرۍ شتون درلود چې معوال به د څارویو په وسیله ترسره کېدلې ته رسولی شي
 ،توت انګور،خربوزې ،هندوانې ،مڼې ،تازه ترکاري لکه ګندنه او وچه مېوه لکهچې توکې به یې لمده مېوه لکه 

خو د دې د غنمو د ورکړې اندازه د  ( لوښيخو سربیره پر دې د خاورې )کاللي تایپي ، ممیز او نور چهارمغز ،
بېره د غنمو په سر اوکباړ چې دا څه به یې پر پیسو و، ډکول یا پیمانې مېوې او ترکارۍ خالف د هماغه لوښي

چې سرپه سر د وزن له مخې یوشان  سرپه سر، یونیم تول او دوه تول اصطالح ګانې منځ ته راوړې وې مقابل کې
دوه برابره غنم د جنس  او دوه تول غنم او جنس ، یونیم تول د وزن له مخې یونیم برابرغنم د جنس پر وړاندې

غنم به ترډېرې اندازې دلته  ده یکندې د اخستلو نرخ یا بیه وه او پروړاندې دا په ولس کې د غنمو او جنس پر وړا
 .په مصرف رسېدل 

د ورکړې اندازه له یوې لپې څخه تر دریو لپوپورې په هر درمنده کې وه ،خو هرڅومره به چې ډېر ده یک 
نجلکۍ یې نه درمندونه اخستل کېدل ماشومان به ورته خوشحاله وو؛ برخه یې لرله ، خپل اوپردی یې ، هلک او

 ،، هرهغه ماشوم ترې برخمن کېدای شوای چې درمند ځای ته یې ځان رسولی ویلرل
( ځای پرځای پیسې وې ، پرته د ده دا یو ښه برابرښت وو چې غنم او مېوې یوځای ثمر ته رسېدل،غنم )ده یک

واوړي یو پړاو لنډه سوداګري وه ،ده یک تر درمنده پورې اړوند و چې د  و(پیسد خرڅالو څخه چې په پول )یک 
 هچنګاښ څخه به یې تلې تر میاشتې پورې به دا لړۍ جاري و

د هجري لمریز کال د شپږمې میاشتې نومونه چې )وږی( نومیږي ؛ د کرنې سره به له اړیکې خالي نه وي ،خو 
کول په همدې میاشت کې به یی درمندونه اخستل، خو بلخوا د  هغه وخت چې د څارویو قوې غنم له وږي څخه جال
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سترګو څارنه هم په چاپېلایر کې نور هغه تازه ګي نه تر سترګوکوي چې له دې میاشتې مخکې یې چې زموږ 
انځور اخلي ، خو له دې سره سره دا نو د کال نیمایي ته رسیږي،همدا شان د تودخې ګراف په کې هم  حافظه کوم
ته رسیږي شاید د کال د تودخې له ګراف څخه دا اخستل شوې وي چې دا یې د ګرمښت وروستی حد او اخري حد 

پوخوالی  به هم د کرنپوهنې په ژبه د وږي له دې وخت وروسته بیا په سړښت پیل کوي ،د همدې ګراف لوړه نقطه
  هم د یو بوټي د ژوند د ورستي پړاو په نوم وي .

 له زمانېیوځای پالل شوی دی ،د ادم )ع( په اوالدنو کې قابېل کې پرمخ د انسان سره چې د ځم دی غنم هغه بوټی
کرنه یې شوې ده ،پرمختللې شوې ده ،څېړنه پرې شوې ده ، بېل بېل وخته د غنموڅخه ورکړه دود شوې ده، له

و په اسالم کې یو له هغه مېتودنه پرې کارشوي دي ، بېال بېل ډولونه یې پېژندل شوي دي ،مختلفو ادیانو پاللي دي خ
خو اولسونو هم دغه دانې ته په درنه سترګه کتلي دی ،د ،ر پرې ټاکل شوی دیبوټو څخه دی چې د صدقاتو معیا

دسترخوان اړین خواړه یې بللي دي ،نه تنها دا دسخاوت راز یې هم پاللی دی ، مستحقینو ته یې په شنه ګیاه کې 
ده یک اوپه اوړو کې وږي ،په څپرونو او خروکې واښه ،رېشه او درمنده کې جودر ، په وږیوکې ډاډه ،لو کې پاخه 

  ډوډۍ او نغیند وړاندې کړي دي .
 

  ده یک پروړاندې ګواښونه څه دي؟
رټولو لوی یې چټک ټکنالوژیکي بهیر دی که څه هم له کرګر سره یې په دې برخه کې دا : تټګنالوژیکي پرمختیا

په لږ وخت کې او په ښه شکل ترسره شي،خو سره له دې چې فایده هم لري  مرسته کړې ده چې ډېرۍ چارې یې
خو یو شمېر مهارتونه او هنرونه لکه د خرې جوړول ، باد پېژندل ،د رېشې جوړول او د غوایانو تړل هغه څه دي 

په کارولو کې  زه یې د بېلګې په ډول د باد پېژندنې هنر به له موږ سره د بادي انرژيچې د منځ تلو په حال کې دي 
 .رغنده رول ولري 

اوسني وضیعت ته په کتو ګڼ شمېرخلک د اجباري او اختیاري مهاجرتونو له امله نژدې ښارونو ته  :ښاري توب
نه د وکوچېدلي دي ، ځمکې شاړې شوې دي او هغه نسل چې په ښار کې لویږي دې ترڅنګ به ډېر کلیوال دود

  د بېلګې په ډول درمنده هنري جوړښت ته به یې هېڅ پام نه وي . السه ورکړي
،زحمت یې نسبت نورو کښتوته زیات دی، لګښتونه یې هم د غنمو کرنه نسبت نورو کرنو ته اوږده ده  :کم ګټه

 کرنیزو تو کو ته زیات دي او عاید یې کم دی نو پدې اړوند د غنمو کر ته لېوالتیا کمه شوې دهنسبت نورو 
د ټولنیزو خدمتونو ترسره کوونکو ) چې سرخوږی دا وي به یو  د سولې او ابادۍ نشتون خلکو ته :بدلونتوري کل

مالامام صاحب ،شپانه ، لربانه او نور( چې د کال د قرارداد له مخې به یې ټاکلې اندازه غنمو پرځای د میاشتې په 
عقرب پورې رسیږي ، پاتې میاشتې کرګر بې  حساب پیسې وغواړي، کوم چې حاصالت معموال د جوزا څخه تر

او د ترڅنګ به د  پیسو وي د ټولنیزو خادمانو سره به د اجورې په غوښتلو کې به د تاو تریخوالي سره مخ وي
 .  غنمو ضمیوي خواړه هم له منځه الړ شي

نها غنم بلکې اوبو ته اړ بېلو بېلو ورپېښو ناروغیو سره موسمي بدلون هغه څه دي چې نه ت غنموته :طبیعي پېښې
ټول مخلوقات یې زیانمن کړي دي ، دبېلګې په ډول هغه واورې چې د غرونو په درزنو کې به پرتې وې ،لمر به 
اسانه نشوای وېلې کولی اوس هغه یوه میاشت مخکې ویلې کیږي ، وچکالي به هر دېرشو کلو کې یو ځل راتلله خو 

خوپه هرصورت چې دا زما څېړنې موضوع نه ده ، غنم د دانې د  اوس تر لس کلو یو یا دوه ځلې تکراریږي
بشپړولو څخه پاتې کیږې چې د غنمو د دانې په نشتون سره زموږ فرهنګ ده یک، قال، د غنمو ډاډه ،منجیله، 

 .ي، ځمکې برابرونه او خړوبونه له منځه ځې، رېش ېد درمنده هنري جوړښت، خرڅپر،
دود چې ماشومان پرې پالل کیږي ، مستقیما یې ګټه ماشومانو ته رسیږي د ورکېدو دا ښه  :د ماشومانو نه پالنه

  نه تنها په دې کې بلکې د ماشومانو دخوښې وړ حاصلونوکې ونازول شي .او  سره به یې ماشوم پالنه کمزورې شي
 

   
 ده د اخستو پروخت انځورند درم   د خرې بادولو یو انځور       انځور د څپر کولو ی   
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 :ماخذونه
 
 م ، اېران۱۹۶۵، حسن عمید،فرهنګ عمید .1
 تهران پوهنتون م، ۱۹۳۱.علي اکبر دهخدا ،فرهنګ دهخدا .2
 رحیمي( لیکنهد حبیب الرحمن) ،روهي وېب پاڼه ه یک ،د - .3
 

 مشرانه
منځ ته راوړې دي ؛ دا ټولنه له نورو  پښتنې ټولنې د خپل ژوندي تاریخ په لړ کې ګڼ شمېر دودنه او ځانګړنې

او ځوانۍ راز له ځان سره لري، ویاړ ورته وبښي، په زړونو د خوښۍ  بېلوي ، کوم چې له ځان سره د سرښندنې
 ډکي راټوکوي ، د کورنیو یووالی منځ ته راوړي او د ښو اړیکو د جوړولو المل کیږي.

و زموږ خبره پر ډالیو راټوله ده؛ چې د بڼې او وخت له اړخه خو ډېر څه به پورته ځانګړنې له ځان سره ولري، خ
یو شمېر پالل  په مختلفو بڼو او وختونو کې دا د ورکړې دود په کې له لرغونې زمانې را پاتې دی چې اوس یې هم

، راتلو ،د واده د مراسمو ، د ماشوم د زېږېدو ،د مسافر د راتلو ، د حاجي د پر وخت کیږي لکه د کوژدې د مبارکۍ
 . ډالی دي چې مقابل لوری پرې نازول کیږي او نور هغه نویو خېښانو راتګ، د اخترونو

ورته کیږي، د  په پښتني ټولنه کې به له بلنې او مېلمه پالنې وروسته به ډالیو ورکړه هغه څه وي چې ډېره پاملرنه
په مناسبت ورتلل د ډالیو څخه خالي نه وي چې پښتنو د دود له مخې یو چا دېرې ، حجرې او ملېمستون ته د خوښۍ 

 معموال جامې وي ورکول کیږي او پدې بڼه دوی غواړي چې د مېلمه زړه خوښ وساتي . 
مشرتوب په پښتني ټولنه کې د عمر زیاتوالي په مانا نه دی،باید د همدې عمر سره برابر د مسولیتونو دروند پېټی هم 

ځګه چې دا ټولنه د خپل ټولنیز سیستم له مخې همدې مشرانو ته اړتیا لري چې په خپلو اوږو تر خپله ځایه ورسوي، 
د کورنۍ ،کلي ، قوم او هېواد پرېکړې وکړي چې د بېلګې په ډول یې د احمدشاه بابا ټاکنه د همداسې مشرانو 

کت یې زموږ چې پر بر نوښت بللی شو یا د غازي محمد جانخان سره د سویلي افغانستان د مشرانو مالتړ پرېکړه
 هېواد ته د خپلواکۍ روح وباښه .

، د قومي مشرانو ډالۍ بیا تر نورو بېله ده ؛هغه چې کومه پرېکړه چې خبره مو تر ډالیو پورې تړلې پاتې شي
، ښکېل اړخونه روغبړته کېنوي، نو دوی ته که څه هم جامې ورکول وکړي یا ټولنیزې ستونزې له منځه یوسي

یا بېلې وي چې معموال پګړۍ او چپنه وي، سره له دې چې د کلي د مشر یا د ملک د ټاکلو کیږي خو د دوی جامې ب
 ټاکل شوي ملک ته د پګړۍ ورتړي او وروسته د مسولیت مبارکي ورکوي . دود چې د کلي خلک

غه په همداشان په پښتني ټولنه کې د کورنۍ جوړښت نسبت نورو ټولنو ته بېل دی؛هغه داچې د یوه پالر زامن تر ه
واده وکړي، تردې وروسته دوی  یوه کډ کور کې اوسیږي ؛ ترهغې چې مور اوپالر ژوندي وي یا د پالر ټول زامن

وېشي،ځګه له دې مخکې د کور بېلونکي ته په ښه سترګه نه کتل کیږي ،ا د کورنۍ  کورنۍ په کوچنیو کورنیو سره
د اوالدنو خواږه  تره وختونه لمسیانو یا د دریم نسلد غړو شمېر یې نږدې تر سلو رسیږي ؛ان تر دې چې چې زیا

هم په دې کور کې وڅکل شي، پدې وخت کې مشر ورور د پالر عمر ته رسېدلی وي ،پالر په ابدي سفر تللی وي 
یا هم د عمر زیاتوالي له مخې دا چارې سرته رسولی نشي نو دوی دا اصطالح چې مشر ورور د پالر پر ځای وي 

نوموړی اوس د څو ګونو کورنیو مشر وي ، د دوی له انده مشر ورور هراړخیزه دنده چې سمه ده ځګه چې 
 کورنۍ یې تر دې اندازې رسولې ده د درناوي وړ بولي او د بېلتون پر وخت مشرانه ورکوي .

ه برخه مشرانه په پښتني قبایلو کې دې هغه ډالۍ نوم دی؛ چې مشر ورور ته د کورنو په بېلتون کې یوه اندازه زیات
ځمکه ، د کور توکي او یا نورڅه ورکول کیږي، په دې ډول خپل مشر نازوي او نوموړي ته مشرتابه خوښي ور 
په برخه کوي ، مشرانه که څه هم مشر ورور ته لږ څه اضافي شتمني ورکولو په مانا تعبیریږي خو په حقیقت کې 

و چارو کې یې څرک لګولی شو او دا دود اوس تر د مشرتوب خیال ساتل او درنښت هغه څه دي چې د ټولنو په ټول
 پخوا لږ پیکه شوی دی چې المل به یې هم ترډېره وخته د کورنیو یوځای اوسېدل نه وي . 
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