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 ! و  برــــــخ ر ـ ــــــخ 
 

 لنډه کیسه 
 
 

محمد آکا دخدای وبښې ، خدایی دې د جنتو سردارکړي ، زموږ دکلي الس او پښه و. ځکه چې په ټول   زموږ کلیوال
کلي کې دی یوازنی څوک و چې دکلي د اړتیا وړ کسبونه دده زده وو، ښه بزګر دی و ، ښه ترکآڼ دی و، ښه موچي 

یره بیا د خرو په پیژندنه کې زموږ په کلي کې الڅه چې په ټوله سیمه کې  دی و، ترټولو مهمه الداچې دحیواناتو په ت
دی بی جوړې ماهر واوهرچیرې یې نوم لګیده...ان چې څوک به خره اویاهم غوا غویي په لغتو ووهل ، هغوی به  

. کله کله    هم ده ته راتلل، ده به الس ماس پرې وواهه ، لږ به یې غوړکړ، بیرته به یې سړی روغ رمټ کورته لیږه
خو به داسې هم کیدل، چې خره وهلی اویا له خره لویدلی به ده ته دراتلو نه و، بیا به یوڅوک ورپسې راتلل ، دی به  
یې په ډیردرناوي سره بیوه، چې کله به بیرته راغبرګیده ، نو یوڅه غوټه موټه یې به یې هم په الس کې وه ... زما  

مداسې یو کمال زده کړم، خو بابا به مې پرې وربرګ شو، اودهغې هیله به یې  دانا لویه هیله همداوه چې زه باید ه
   : همداسې په خوله کې وروچه کړه

   ... ـ چپ ښځې، هلکان له کاره مه باسه ، پریږده چې درس ومکتب ووایې
محمد اکا زه په ټول کلي کې ګران وم،زما همزولي په دغه رمزباندې نه پوهیدل ، زه هم نه پوهیدم ، خو ډیرکلونه   په

ورور په ډم باندې سنت کړ، زخم یې اوبه واخیستې ، خوارکی ډیر ورسره وځورید،    وروسته چې زما بابا زما منځوی 
یی په بډه وهلي دي،همداوه چې انا به مې ټوله ورځ ښیراوې پرالره به چې روان و ، فکربه دې کاوه چې مڼې یا انار  

   : کولې
کورګډیه چې نه پوهیدې ویلي به دې وو ،    خدای دې ډم ته خیر نه ورکوي ، آخ زما لمسې یې را کنډو کپرکړ ...  ـ

ډې درې ورځې وروسته یې من   سنت کړ،   دومره ظلم خو څوک له چا سره نه کوي ... هغه لمسی مې چې سلطون
   ... اخ  راته وهلې ،

وروسته به مې چې په لویۍ کې کومه لویه خبره وکړه ، اویا به کله    محمد اکا زما د ګرانښت یو المل همدغه و،رپ
   : او راته موسکی به شو   ده ته کالنکار ښکاره شوم، نو بیا به یې سترګې راته کش کړې

  ... کوې اوکه نه بیا دې کیسه نورو ماشوما نو ته کومنه  ـ بچیه زما په وړاندې به ځان کالنکار کالنکار
   :خومابه په سپین سترګۍ سره پوښتنه ترې وکړه

  ؟دڅه شې کیسه    -
   ـ ویې کړم ... ژاړې خوبه نه ؟

   : زما همزولي به ټول وارخطا شول او ما به هم ځان آرام ونیو، خو دی به بیا راته موسکی شو
   ... خبره زما سره ده ... چا ته یې نه وایم مه وارخطا کیږه ... هغه  ـ

رښتیا زه به ټوله ورځ له ده سره ناست وم ، کله کله خو به مې ډوډۍ هم له ده سره خوړه ، لکه چې یوځل مې کشرې  
محمد اکا پرې   ېچ   ې ډوډۍ خورم ... خو کله دتره ، په دغه کار ښه ووهلم چې ګواکي زه دکورنۍ رنګ بدوم ، پر

 یې سخت کنځلی او ګواښلي یې و چې نور باید زما اونوروماشومانوپه وړاندې داسې چلند ونه کړي  خبرشو، هغه
...   

و، جوړی څوک  بې  کې  کلي  په  زموږ   ، کړه  مې  یاده  چې  لکه  کا  لرګیو    کا  په  خر  یې  به  کې  دوو  میاشت  په 
و شمس ګړندي بندونه او خوردي به  چې له غزنی به راغي ، نو پتاسې او دحکیم سنایی ا   به ته ،   بارکړاوغزني ته
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یې خامخا له ځان سره راوړې او پرموږ به یې ویشلې... زما ښه په یاد دي کله به چې دی غزنی ته روانیده او چا به  
   پوښتنه ترې وکړه چې چیرې په خیر ؟

   : ده به غاړه تازه کړه او تر خوله به یې یونا څاپه ورته راووتل
    یارت د سنایی ته ځيروان دیه ز ااک دمحم ـ 

   ... سیل د غزني ته ځي
( قافیې او    ) شمس ګړندي ته ځي ، پیازاو ګندني ته ځي  داکا داشعر ډیراوږد و ، د وزن او خوند په خاطر به یې د

   ... ردیفونه ور اچول او پوښتونکی به ترې روان شو
چې واړه وو، نود ځوانانو او زړو خبرو ته به مو  موږ     زموږ دلویی کال پیتاوی به ژمي اوړی په بنډارو ستړی و،

هلته یوازې غوږ نیوه اوهغه به مې اوریدې... هلته نو یوه خبره او یوه موضوع نه وه ، هر ه ورځ به هرچا هلته نوې  
نوې اوریدې . یوه ورځ موږ ټول ناست وو، چې زموږ دمالصاحب زوی چې نوی یې په درس ویلو پیل کړی و، 

ې ، په همدغو خبرو د رڅنډه ناست و، کتاب یې په الس کې،زموږ خبرې او مسخرې یې یوه یوه اوریدجومات دبام پ
خپل پوز دمالصاحب د زوی    محمد اکا خر له کومې خوا راغی ، ډیرآرام را روان و، چې یو ناڅاپه یې دخبرو کې 

زموږ ټولو پام هم هغه ته ور   خواته ورکوږ کړ، اوهغه ته مخامخ ودرید، هغه ته یې په ځیرځیر وکتل،دغه حالت
واړاوه ، دمالصاحب زوی خو له موږ سره په کلي لوی شوی و،ځکه نو دخره په کتوسره له هرې خوا دخبرواو کنایو  

    :  ګوزارونه ورباندې پیل شول
   : یوه له یوې خوا پرې را نارې کړې

   ... ـ مالجانه اوس ورته ټینګ شه
   : بل به ویل

   ... رکې لیدلي ديـ خامخا یې څه د 
   : بل به ویل

   ... ـ نه څه ترې غواړي 
   :بله بیا لږ په زوره وویل

   ... ـ له مال نه به څه وغواړی پرته له دعا
   : او وروستي به ویل

   ... ترې خواشینی دی  ورباندې بارکړي و  ـ پرون یې له ژرندي دروند
دغو خبرو ته ورته یودرجن نورې هم پرمالګي باندې له هرې خوا راتلي او لګیدې چې ټولو به ورته خندل او بس،  

هغه به په خبرو زموږ په کلیوالو کې یوازې چیچک ماما چې دکلیوالوپه وینا نیم ترمځکه الندې واو نیم هم دباندې ،  
کې خبرې را ایستې،داسې ټکي ته به یې پام وچې د شیطان هم فکر نه ورته رسیده،په دغه ورځ هم ده دکالپیتاوي 

پای ته ورسیدې ، بیا یې په خپله لنګوټه الس وواهه    کله چې د ټولو خبرې او مسخرې    کې دیوال ته ډډه ورکړې وه ،
   : تر خولې راووت، نصوار یې تف کړل ، او یو جدي غږ یي 

تاسوخو له هرڅه ټوکې مسخرې جوړوئ ، خو داخبره دومره ساده مه ګڼۍ، مالګي ته دخره داډول دریدل، ددغې   -
زماني یوه معجزه ده ، داسمه ده چې موږ او تاسې له خره سره جفا کوواو تر پام مونه راخي ، مګر خبره دومره هم 

اکا   دمحمدځای کې خپل بدنوم درلود ،   ل خرهم نوم لري ، د دجال خره په خپساده اوبابیزه مه ګڼۍ، دعیسې علیه سالم  
خرهم دهغو له ذاته دی... ورشئ کلیوال راټول کړئ چې دا حال وګوري ، اوهرڅوک خپله خپله خبره په دغه اړه  

ه ، باید دا زمانه هسې هم دومره په پوست پاکه زمانه نه د   وکړي ، نه چې خدای مه کړې کومه خبره ونه شي ،
   ... سره خبرشي چې خدای مه کړې سبا کلی ته کوم زیان او کومه بدمرغې مخه را ونه کړي   ټول

چیچک ماما دخلکو او کلیوالو پام له ټوکو او مسخرو ګردسره پربله خوا کړ،څه کلیوال چې په جومات کې ول ،  
   : ې هم راوبللهغوی هم دغې نندارې ته راووتل ، او څوک چې په کورونو کې وو،هغوی ی

   .... هلئ راشئ هلئ راشئ 
کلیوالوټولو اوس دلویي کال مخې ته دخره دغې نندارې ته کتل چې مالګي ته مخامخ په حیرانتیا سره والړو،چې کله   

  ... یې سرورته وښوراوه او کله به یې لنډکی انګ ورته وواهه
شومان ، واړه زاړه ، ټول را ووتل ، خره چې دا    په څوشیبو کې دخره خبره په ټول کلی کې خپره شوه ، ښځي ما

محمد اکا دکور پرخوا کرار کرار داسې چې ګواکي هیڅ هم  دخپل مخ او سر سره وڅنډل او   ګڼه ګوڼه ولیده ، نویي
    ... نه دي شوي خرامان خرامان روان شواو والړ

یل وکړ، یو بل نصوار یې هم خولې ته  له روانیدو سره خبره نوره هم توده شوه ، چیچک ماما خو یوازې پ   دخره
دغونورو لویانو ته خدای ورکړه، دوی ترهغه هم داخبره جدی ونیوه لکه چې یوه په     ورخطا کړاو کرار کیناست ،

   : جدی ژبه راغږ کړ
    ... ـ زمانه اخره شوې ، انسانان ټول نفساني او مادي شوې ، تردوی حیوانات هم ښه دي

   : بل وویل
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   ... چې دي ، هره بال چې ده پرکلي ده ، باید چې خیراتونه وکړو اوعبادتونههرڅه   ـ
   : بل بیا ویل

   ... ـ خبره ټوله په مالګی کې ده که څه یې کړي وي او یایې کوي باید موږ پرې خبروو
   : اکا بیا خپله خبره په خپله اندازکې وکړه وخ

شا خامخا کوم خبر شته،خوداچې څه به وی ، په دي یو هللا پاک ـ خر خبر دی ، ماناداچې زما دخره دنني عمل تر
   ... پوهیږی ... خو هرڅه چې دی ، ښه دي اوکه بد زه باورلرم چې په مالګي کې دي ، هو ، په مالګی کې

الهمداسې توده وه ، زموږ دکلي     په هغه ورځ څه پایله راونه وته، خو خبره   له ننۍ حیرانۍ څخه   دخره او مالګي
چې څو به یې یا سره     سره اړوله را اړوله   وهمداسې دود و چې یوه وړه خبره به یې پیداکړه ، نو بیا به یې دومرهخ

مرداره کړه او یابه یې دومره سره کش راکش کړه ، چې په دښمنوبه یې پای ته ور رسوله ، دخره اومالګي خبره هم 
محمد اکا  دچې     اشتې النه وې پوره شوېیپاتې نه شوه،دوی مله یوې دوو میاشتو زیاته موده زموږ په کلي کې توده 

خر یوه شپه دژمي په څله کې دباندې پاتې شوې و، کله چې سبا اکا دغوجلې دروازه خالصه کړه ، نورمالونه تر ې  
   :راووتل خو دخره پته ونه لګیده . درنګ شیبه ورته ودرید ، بیا هم راونه ووت ورته په قهرشو

دي ورځو کې ځان بزرګ بزرګ کوی ، نه پوهیږم چې بیایی څه په زړه ورګرځیدلي ، ورپسې ننووت    ـ دا دیوس په
   ...موند  ، څراغ یې ورپسې ولګاوه ، خو په غوجل کې یې خپل خر ونه

الیې نور مالونه ځای     زړه یې نورهم سره و درزید او په څوشیبو کې ېې ډول ډول خبرې په فکرکې الړې راغلې...
   : وو رسولي چې کوم کلیوال ماشوم غږ پرې وکړته نه 

   ... اکا اکا خر مو هلته ... هلته دکال څنګ ته  ـ
   ـ هلته څه پرې شوې ؟ 

   ... ـ وایی چې هلته لکه چي
دماشوم نیمو نیمګورو خبرو یې الپر زړه غله ورګډ کړل ، نوریې هغه هم ونه پوښتیده ، اومخامخ یې دکال څنګ ته  

پرخره یې دکلي سپې راټول شوی او تړانګی تړانګی یوې او بلې خواته پروت    له لرې یې ولید چې  ،ځان ورساوه 
دی ... کلیوال پرې خبر شول خومرګ یې هم ټولوته یوه حیراني ښکاریده په تیره بیا داخبره چې د اکا خر بې څه نه  

سوړي بوړې کړی د منلو وړ نه وه ،خو  ځکه نو دوی ته داهم چې ګواکی د سلطان محمد اکا خر لیوانو    ... دی
وروسته ټولو ومنله چې هغه تیره شپه دباندې پاتې شوی و او لیوانوبی زړه سوي غوټې پرې کړې وې او اکا یې نور 
 ترې بې غمه کړی و... ځکه خو به یوه یوه الداهم ویل چې اوس به سلطان محمد اکا دچا په ځواب کې څنګه ووایي

:   
    دیه زیارت د سنایی ته ځيروان  ااک دمحم -

   ... سیل د غزني ته ځي
   : خواکا بیا خپله خبره درلوده ځکه یې یوځل کلیوالو ته مخ ور واړاوه

ـ داټول دکلیوالو له السه دي ، له خره یې آسمان جوړکړ، دومره یې وپړساوه چې ما هم فکرکاوه ، خر نه دي خبردی  
   ... ، زما پام یې هم ترې پربله خوا کړ ځکه ټولو به راته ویل چې خردي بې څه نه دی

آکا دخپل خره له مړزګی سپي وشړل ، هغه تلکونه چې ده به تل دلیوانواو ګیدړانو لپاره ایښودل راوړل او دخپل خره 
ترپاتې شونو یې تاو راتاو کیښودل اودلیل یی هم داو چې که کوم لیوه او یا ګیډړ په کې ونښلي ، دهغه پوست خر څ 

ې ... تر تیاره ماښامه یې سپې ترې وشړل ، له ماښامه وروسته  کړي ، څو لږ ترلږه یوبل خر مر یې په پیسو راو نیس
    ...هسې هم زموږ دکال دروازه بندیده او دسپیو لپاره هم دوتلو الره نه وه

په هغه شپه ترسهاره پورې زموږ کلیوالو دسپیو له غپاري خوب ونه کړ، موږ په دي پوهیدو، په کومه شپه به چې  
د  ، ول  نارامه  سپي  دکلي  داړې  زموږ  دکومې  دغلو  هم  یا  او  راغلي  ته څرمه  کلي  لیوان  یاخو  ماناداوه چې  هغو 

محمد اکا هم په دغه شپه ترسهاره خوب ونه کړ، په دی هیله و چې که یو لیوه هم دده په   ...پردغه خوا دی رګوز
   . تلک کې را ګیرشی ، نو د دوو خرو بیه ترې جوړیږي

ورغلی چې ویې لیدل دری لوی لوی     جیم ته ورساوه ، ال نژدي نه و  ال چرګ بانګ نه و شوی چې اکا ځان خپل
سره لیوان یې په تلکوکې نښتې دي ، په بیړه بیړه بیرته کلي ته راغبرګ شو، او پرکلیوالو یې چغه ګډه کړه ، ټول  

پردریو  د جیم پرلور سرلوڅي او پښې لوڅې ورڅیړه شول ،    کلیوال څوک له سوټیو ، څوک له ټوپکو او تورو سره
لیوانو باندې یې روڼ سهارتور تورتم کړ، چا په تیږو ویشتل او چا په لرګیو او سوټیو وهل څوپه وهلووهلوله اخ  
توخه ولویږي... یوه جالبه صحنه وه ، دلیوانو داړې هم داسې چینکی وې چې که په دام کې نه وای نښتي ، نو بیا خو  

خړه روانه وه ، په همدغه توره خړه کې مالګي هم دجومات له    دوی هم خپل کارکړی وای ، بس همدغه توره   به
دهلیزه اوږد لرګی رااخیستی و، په یوه لیوه باندې ده هم پرله پسې ګوزارونه کول،همدغه حالت روان و،هیڅوک پوه 
 نه شول چې یو لیوه په څه شان له تلکه راخطا شو ، په ډیرقهراوځوښ کې یې پرمالګی باندې ورغوټه کړه ، له 

لیوه لکه غشې دخلکو له منځه ووت او له مرګه بچ    سره یې دهغه نیمه ګیډه له ځان سره یوړه...  همدغې یوې غوټې
   ... شو ، خو دوو نورو یې د خلکو دسوټیو ترګوزارونو الندې ساوې ورکړې

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 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

 

، داچې نیمه خیټه    ژوندی و   لیوان پرخپل ځای پاتې شول ، کلیوالو ټولو مالګۍ ځنځولۍ کلي ته ورساوه ، څو شیبې
یې لیوه وړې وه ، نوره نو دده لپاره د ژوندي پاتې کیدو شیبه نه وه پاتې ، مخکې تردې چې لمر راوخیژي ، او  

پالریې مولوي    مالګي نور له نړۍ څخه خدای پاماني کړی و،   مخکې تر دې چې خلک دسهار لمونځونه وکړي ،
ې په دې ورځو کې یې لیک چا راوړی و چې له خپلوچړیانوسره صاحب موده مخکي له ملکه دباندې تللی و، یواز

   ... به ډیرزر کلي ته راورسیږي
محمد اکا ته یې خره بله دښمني هم وردغاړې کړه ، په دغه ټوله کیسه ټول کلیوال حق حیران شوي وو، ځکه چې   

ټول هک پک وو، هیچا په دغه     زموږ دکلي په تاریخ کې چا داسې تصادف او داسې پیښه کله هم نه وه اوریدلې ،
اړه هیڅ هم نه ویل ، ځکه چې د خره ، اومالګي پیښې ، لیوانواودغو ټولوخبرو ټول ګنګس کړي وو . ترټولو مهمه  

چې د کلي لوی مال صاحب چې موږ به مولوی صاحب باله هغه هم په دغو ورځوکې کلي ته را روان و...     ال داوه
یو شمیر که     دهغه پریکړې ته اندیښمن وو،   ې ... کلیوال اوس ترهرڅه زیاتهغه هم په یوه بل شور او شرنګ ک

رګه وروسته یو  مدخپل زوی له   ځکه هغه،يیې دقهر قربانی نه ش دوی   بي ګناه هم ول ، له دی څخه ډاریدل چې
وته دې ایښې وو نامحمد اکا په پته رالیږلې وه او هغه دا وه چې تلکونه دې له هم هغه ځایه چې لیو د   ګونګه جمله
مولوي صاحب په نظرکې لري   لوی  له دغه ټکي څخه خلکو بیالبیل تعبیرونه کول ، چا به ویل چې... لرې نه کړې

محمد اکا دهغه په خپلو تلکونو لومړي بند کړي داسې چې هم هلته یې دمه په کې وخیږي او دده زړه پرې یخ   ېچ
  ... شي

   ه سره ویل ... ؟همداسې نورچا به هم کله دا اوکله هغ 
موږ له کلي مهاجرشو، ځکه دغې پیښې موږ سخت ډارکړي  ،هرشوي و،هواهم لږ لږمخ په تودیدو وبپسرلی نوی را  

وو،غزنی ته الړو،هلته مو ځان له کلي پریوه خواکې ونیو، بدې ورځي مو تیرولې چې یوه ورځ کلیوالو خبر راوړ 
چې موږ فکرکاوه همداسې  لکه  ...دیره را وخوت او کلي ته راورسمولوی د کوزنیو ملکو له ببرسرو یارانو س   چې

ی تږي په   ږو   لومړي یې سلطان محمد اکا په خپل تلک کې څو ورځي بند اووځوراوه ... څوورځي یې،لیې وکړ
او که نورڅه پرې  ړمعلومه نه شوه چې هغه څنګه شو؟ دی هم لیوانو وخو له هغه وروسته... سختو سړوکې واچاوه

  ؟وشول 
سره په کې اوسیده ...  وکلي مولوی صاحب ته پاتې شوچې له نا آشناچړیان،له کلي یو یو وتښتیدل زموږ کلیوال ټول   

یو آذان هم نه قضا کیده ، یولمونځ هم بې جمعی نه و ، خو دریغه چې زموږ یوه کلیوال هم بیا زموږپرمولوی صاحب 
  ... پسې یوه ورځ هم نیت ونه تاړه

  ردیوه ناسم تعبیراوبې مانا اکټ په خاط دخره امحمد اکدلي او زموږ لوی ک 
   د پیړۍ قرباني شو ...؟؟؟؟؟؟؟

 پای
 دخالق رشی

 ۱۹۹۶ نوی ډیلی
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