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و شميره   ٨تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٣/٠٦/٢٠١٠                                    زیآرين 
 

  د خوست د پښتنو هندوانو او سكانو واده
  

ي  خپلو –دوى د خپلو . د خوست په واليت آې لكه د افغانستان د ډېرو نورو برخو په شان هندوان او سكان اوسې
ه دا چې د نورو  وي او لن ي، ودونه آوي، بچي زې سيمو د خلكو په شان جامې اغوندي، آار آوي، حالله روزي گ

ېر ژو خبرې آوي؛ خو يو توپير لري او هغه دا چې خپل گروهه پالي او د خپلو ند او د همدوى په ژبه افغانانو په 
وي وونو له مخې عبادت آوي او خپل خير ل   .ديني الر

دوى د همدې افغانستان اوسېدونكي دي چې د اسالم د مبارك دين له . هندوان اوسكان له  هندوستانه راغلي خلك نه دي
ه بچيان واوسيراتگه وروسته يې خپ ې چې د افغانستان  ه يې آ د دې خلكو په سلگونو . له عقيده ساتلې او ه

ونو د يرغل او د ورپسې ې په آلونوآورن په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د سرو پو ۍ جگ آې، له   خون
ى آابل ته او بيا د زمكې او هوا له الرې د هندوستان د ډيلي او فريداب خه لوم ۍ نورو  اد سيموخوست  او د ن

ې سبا آويهېوادونو   .  ته آوچېدلي او هلته د مهاجرت شپې او رو
و او نا امنيو له امله مهاجرت ته اړ شوي،  لكه د آندهار، بدا يوازې د خوست هندوان او سكان نه دي چې د جگ

مېنو پرېښودو ته اړ شوي او غزني، گرديز، ننگرهار، لغمان، پروان، آابل او آندز ډېر هندوان او سكان د خپلو 
و پر مهسمدالسه يې پرديسي توب غوره ب كه چې د آورنيو جگ ال يې دلته واقعاًً سر، مال او عزت خوندي نه للي؛ 

  .و او ډېرې ستونزې يې وگاللې
رست آې سكانو زما د آار په فه او وناوده په دود او بدلو آار آاوه، هندهغه وخت چې ما د وردگو او نورو پښتنو د وا

ه  مې آوله چې  اى درلود او ه م پيدائياتزد دې هېوادوالو د واده د دود جخپل  ې دا ارمان مې هله پوره شو چ.  آ
ې، آشران او مشران ،هند ته والړم  هلته د خوست د هندوانو او سكانو آورونو ته ورغلم، له دوى سره مې شپې وآ

و سترگو وليدلمې وليدل، په دوو ودونو آې مې عمًال برخه واخ ه مې په ر  د همدې سفر او لېدنو آتنو .يسته او هر
  .په پايله آې دا ده د هندوانو او سكانو د واده دود چې زموږ د پښتنو د واده آتاب به پرې بشپ شي

، غزني، آابل يا نورو سيمو  نور يې د ننگرها%٢ آوي او پاتې  هندوان او سكان په خپلو آې ودونه%٩٨د خوست 
ې ورآوي او يا  د هغوى خويندېله  ې غواړي-پښتنو هندوانو او سكانو سره خپلوي آوي، دوى ته لو   . لو

 وايي چې په خوست آې  چې ما يې د وراره د واده په مراسمو آې برخه اخستې وه د خوست اوسيدونكي ويچارسنگهه
پيغلو بدلولې؛ خو په هند د ولور دود پيكه  لور ولور اخيست او هم يې پيغلې په -دوى د سيمې د پښتنو په شان په خور

ي و له خوا پرې آې وك خپل. شوى او د لور د واده ډېر لگښت د هغې د پالر او ورو  خپل -د بدل په واده آې هر 
ه هلگښتونه آوي؛ خو ناوې ت ه او پلرونه ) ديهج(  يا )آور(  د  ي او ډېر ورو  برابرول د هرې آورن وياړ بلل آې

ي چې د خپلې واده آېدونكې خورپه دې خوشا ولې لور له پاره د آور نژدې-له آې ي او هر    هر- اړتياوې پوره آ
ه آوي. ه ورته واخلي دى وايي . ويچارسنگهه وايي چې په دوى آې طالق نشته او ډېر ل آسان دوهم واده ته زړه 

ه بل وا ه ډېره ناروغه وي؛ نو د مشرانو په خو ن  د ويچارسنگهه په وينا په هندوانو او . ده آويچې آه د چا لوم
ل آې ې اړيكې ډېرې بدې گ ې سره پ ولنهسكانو آې له پردي  اى او دري له  آېي او داسې آسان په    خپل 

  .يالسه ورآو
وانانو ته ال دا موقع نه ورآو اوهندوانو او سكانو آې واده د مورد خوست په  ي او پيغلو او  ه آې ل  پالر په خو

ي ه وآ ي چې دوى دې د خپل راتلونكي ژوند په هكله پرېك وان مور او پالر يا نور مشران . آې په دې خلكو آې د 
ه، مشر ورور(  ه، ماما، د ماما  ې اړيكې ... ) تره، د تره  ي سر آې د پيغلې له آورن سره پ . يونگيپه لوم

ې وې آه چېرې دواړه خواووې كه پ وان بدنامه نه شي دوى وايي دا خبرې  د .  سره جوړې نه شي، چې پېغله او 
وان ته د يوې دا جن وړه ده، له : نه ظاهرًا داسې وي پېغلې د نه ورآولو الملوخوست په هندوانو او سكانو آې يوه 

ي دي، موږ يې په بدل ورآوو، مشران مو په سفر تللي او داسې نور خو اصلي خبره ... بل چا سره مو خبرې آ
ه - اوس!اى شي چې بله ويآېد وانانو ته دا وخت ورآوي چې د خپل واده په هكله پرېك ينې آورن خپلو   اوس 

ي او يا ال اقل په مشورو آې شريك شي   .وايي) love marrage(هندوان او سكان دې ودونو ته د مينې واده . وآ
ه موافقه وشوه، روځ  اآي چې خپلپه هر صورت آله چې د دوو آورنيو تر مين پ  خپلوان په دې - او وخت سره و

ي ې. خوشالي خبر آ ې او نارينه د پيغلې آور ته ور و مشرانې  اآلي وخت   هغوى د چاى، ډوډۍ بند او. په 
ى وي او مېلمنو ته په خوږ ايي( وبست آ ه آې . آلى وايي هر)م نې برخې بايجيپه دې غون  راشي، د خپل آتاب 

ون خبر آانديولولي، د هلك او جن    .)١ (او د هغوى د پلرونو نومونه واخلي او حاضرين په دې ت
                                            

ونې رسوي -١ ت( هندوان داسې آس.وايي ) جيانيجي( يا ) بايجي(  سكان هغه چا ته چې دوى ته ديني الر   .  بولي) برهمن ( يا ) پن



 
 

 
و شميره   ٨تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ې بولي او له اوړو، غوړو، رنگ، ) يا پرشاداآ(  هندوان او سكان يې راوړي چې حلوا  هغهله دې وروسته 
ي او د  خه پخې ديبايجي بورې، هيل او اوبو  وان  وشي او حاضرين د )دعا(  ارداسد خېښې. مخې ته يې آې

  .او حلوا وخوريووايي مور او پالر او نورو نژدې آسانو او د پيغلې آورن ته مبارآي 
ته ورغلي وي، د پېغلې آورواله ډوډۍ تياروي او آه د ډوډۍ وخت نه  آه دا ميلمانه د ډوډۍ په وخت د پيغلې آور

، پكوړۍ ول په ډېره خوشاله فضا ږدي او داسې نور شيان په دسترخوان وي؛ نو شودې، چاى، آلچې، آيك، هگ  او 
وان مور او پالر ته د خوږې . آې چاى خوري خكې ږدي او  په م دسمال سوغاتد له دې وروسته د جن آورن د 

يراغلي ميلمانه رخصت    . آې
وان ولهلته د  ول يو بل  په آور آې د دوى نور خپلوان   شوي وي او چې آله تللى آسان له خوږو سره ستانه شي 

يانو او هغه خپلوانو ته-ل) خوږه ( ې راوړ،ووايي)  مبارك-مبارك(  ودايي –ايي ته ود   و ل وخوري او نوره گاون
ادۍ نه وي خبر ي چې تر اوسه ال په دې    .لې

وان د آورن –دوه  ې وروسته د  يان، خپلوان او - ډله.خلك ماسپښين مهال مبارآ ته آيني درې رو  ډله گاون
انه سره شودې، خواږه شيان او مېوې وړيې دوستان نر او ي او له  وان آورن د دغه .  تبريكي ته ور د 

لو له پاره ې د لمان راغونه يې رو ى وي،  ايسته آ ي وي، اشپز لگيا آور  ه ډوډۍ وي وړند آ پكوړۍ،  ( س
، سالد، ډوډۍايش ښاك ،ول شوي نخود، جلب ينو آورنيوو ته اوانان ډولون.تياروي) او داسې نور   ؛نونه آوي، 
دۍ خو ايسته ، رنگارنگ آې ه آې ستره  ې ،آلى واييوي او نارينه مېلمنو ته هملته هر درولې Ten ان په آو  

وان مور، پالر ته ودايي په آور آې د ي او د    .ودايي وايي_ ننه آېني، بدلې بولي، نا
ايونه نورو مېونې راغلي ميلمانه له ډوډۍ ور ي او  ديسته  ول . لمنو ته پرې وان د آورن  په دې روځ د 

وان آور ته ورسوي او  انونه د  ه آوي چې  يان، دوستان او خپلوان ه ادۍ آې شريكان گاون راغلې . يشپه دې 
ايسته جامې اغوندي او د آور شا ى وي ې او نارينه ډېرې    .او خوا فضا عطرونو ډآه آ

ايسته رنگه پنج او هندوانې وسكانې  و په ي او نارينه يې د خوستوالو پښتنابي جامې او زړوآي اچوي او مخونه پ
يشان سپينې جامې او تور واسك ۍ ت   .ونه اغوندي او د جگو شملو پگ

ي اآل آې وان عمر، تحصيل او د دواړو آورنيو . په دغه روځ د هلك د واده آال  مشران په دغه روځ د پيغلې او 
ي او د  ې اآياقتصادي وضعه  د . آاله وروسته وشيو  دوه آاله  او يا  –ده يو آال اآيداى شي چې و. واده آال 

ي او خپلو نويو دوستانو ته  مبارآي وايي وان آورن ته ور   .مبارآ په روځ د پېغلې مور او پالر هم د 
خه وروسته د پې)  ارداس(د  آه  ې  ى وشيله رو وان په آورن آې م ستلو دود بل وخت د اخد مبارآي ، غلې يا 

ي يې ن وان له خپلو همزولو سره په آور د.ته  دۍ آې   په دغه روځ پيغله په آور آې وي؛ خو  ننه يا بهر په آې
ونه آوي   .خوشال او ات

وان او پيغله چې يو له بل سره نامزاد شوي وي، د واده تر وخته پورې نه شي ليدلى .  په هندوانو او سكانو آې هغه 
ې مودې له پاره په دې  اى آې د لن خلكو آې چغلبازي نشته؛ خو آيداى شي چې د عبادت په وخت  يا بل آوم مناسب 
ي تهني او په سترگو آې يو بليسره وو   .وايي) ساگ( هندوان او سكان نامزادي ته !  سالم وآ

وان خپلو ملگرو او هم خه وروسته په يوه مناسب وخت آې  ې له دود  د  ،ر زوماند آو(  زولو د مبارآي د رو
ونهخويندو او د تره د لوران په دې . جوړوي ته ډوډۍ   ) او نور ډېر نژدې خپلوانچې دوى يې جيحه گان بولي و مې

ايسته جامې يې ا وانان ډېر خوشاله وي، پاآې  ا نه وي؛ خو  كالې آوي اوډوډۍ آې ساز او ن وآې   غوستې وي، 
  .خاندي

ني دودونه پاى ) گسا(  د  باندېپه دې ډوډۍ وان آورن د . ه رسيتلوم ( له دې وروسته د واده تر وخته پورې د 
) برخو( په دې . يلې) برخه( په وختونو آې جن ته  )٥()وچوتآ( او )٤ ()مانگي( ، )٣ ()يلديوا( ، )٢( )ويساآي

                                            
ه(  ويساك -١ وارلسمه نې ې) لسم گورو( د گورو گوبن سنگهه ) د اپريل  يپه واسطه د سك مذهب د بشپ   .دو روځ د ويساك په نوم يادي
وارلسمه روځ(   ديوالي -٢   لې روځ ده) د نومبر  لويښت آاله د يوه ) سري رام چندر( هندوان وايي چې د دوى پخوانى مشر . د هندوانو سپي

ل) بنباس( غره  نكل آې په عبادت تېر آ خه وروسته د . په  استوگنې سيمو ته ستون شو، آله چې رام چندر له دې اوږده غيابت او عبادت 
ې ل او ډېوې يې بلې آ ې په شپه ډېوې بلوي او خوشالي آوي. خلكو جشنونه جوړ آ   .اوس هم هندان د دغه رو

ې ل غوړې او نرمې شي او بيا .  مانگي د ژمي وروست روځ ده-٣ هندوان او سكان په دې اند دې چې د ژمي وروستي شپ شپې او رو
ي   .پسرلى پيل آې

ه د خپل خاوند له پاره روژه نيسي، هندوان او سكان دې روژې ته  -٤ ې ته وايي چې  وچوت هغه رو ه په دا روځ هې . وايي) ورت( آ
ان سينگاروي) الل( شى نه خوري، سرې  ي اچوي او  ه  په آور آې . جامې او سره بنگ ه بام ته خېژي، آه يې مې ام مهال دا روژه ت  ما

ني راختونكي ستوري ووينيوي هغه هم ورس ام لوم ه آوي چې د ما   . ره بيا يي او آه نه عكس يې ورسره وړي  او ه
ه آه هندوه وي  ته دعاوې آوي چې خدايه خاوند ته مې روغ صورت، اوږد ) گورو( ته او آه سكه وي ) بگوان( د ستوري له ختو وروسته دا 

ې، د پرديو له احت ه شته ورآ يعمر، ډېر عزت او  حه آور ته ننوزي، . ياجه يې وساتې او ډېره نيكمرغ په برخه آ له دې دعا وروسته دا 
  .په اوبو ماتوي او بيا ډوډۍ خوري) ورت(



 
 

 
و شميره   ٨تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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، ( جرابې او د سينگار سامان   جوړې جامې، پوړني،۵ -٢ه آې د جن له پار ير، د لښت ن ي، د غاړې  اپس، گان
ي ي يا بنگ ير، گوته او و ن   .وي) الس 

وان آورن په هر مناسب آې جن ته وړې ي؛ خو دا حتمي هم نه ده  او د-د  وان د آورن په وس  وړې برخې لې  
  .  پورې اړه لريېاو خو

خه د ها خوا بېره د افغا د خوست  په هندوانو او سكانو سر په فريد اباد  او ډيلي آې نستان د نورو برخو او له ډيورن 
  . ته رسيزرگونو سيمو پښتانه هندوان او سكان هم مهاجر دي او شمېر يې 

، هاړ يا اړ: دي د دوولسو مياشتو نومونه دا ود هندوانو او سكان ، بدرو، اسو، آتك، مگر، ڼ، ساوچيتر، ويساك، جي
اديو . ه جن د واده تر وخته پورې د خپل نامزاد آور ته نه شي تلىنو او هندوانو پيغلد سكا د خوست .پو او ماه نه په 

ي او نه پ اآل شوي وي؛ خو د واده مياشت او روځ د برهمن د دې خلكو د واده آال . ه غم آېآې هلته ور (  مخكې 
ت ي) بايجي ( يا  ) پن په مياشتو آې واده نه آوي ) چيتر( او ) آتك( ، ) پو( هندوان او سكان د .  له خوا  په نښه آې

ي) ويساك( او ) ماه( او ډېر ودونه په  ت. آې جوړي وان او پيغلې  يا بايجي پن يا ستوريو ته گوري او ) سا(  د 
ل شي ه زيان نه وي او بختوره وگ اآي چې دوى ته    .داسې روځ ورته 

ې نومونه دا ديد هندوانو او سكانو ( ، سوموار) يكشنبه( ، اتوار) شنبه(ر اوچاڼ وار يا چاڼ ينش:  د هفتې د رو
  ) .جمعه( وار يا شوآل واراو شوآر) پنجشنبه( ، ويروار) نبهچهارش(وار ، بود)سه شنبه(  ، منگلوار)دوشنبه

وك خپ و له آوره نه وباسي او ډېرې ودونه په ) واربود( او ) اتوار(  لور د -له خورپه هندوانو او سكانو آې  په رو
و نه جو ي دې رو خه آه فرضًا واده هم وشي؛ نو ناوې د شپې له دوولسو بجو. ړي  وروسته خپلو نويو خېښانو ته  

ې پاى ت)  بودوار( او ) اتوار( په الس ورآوي چې د    . پيل شوې وي) ويروار(يا ) سوموار( ه رسېدلې وي او رو
ې هم د واده شوې خويندې و د پالر ) واربود( يا ) اتوار(  او لو يپه رو ې د . له آوره نه  ( او ) اتوار( آه داسې 

و آې  د خپل پالر ) بود وار كه آې  له آوره هرور ورو–په رو مرو تلونكى وي؛ نو خپل هغه پوړنى چې په يوه پي
ه شوې وې او  ي په آور آې ايښ) تېره شپه ( ييبرايې ل بوره يا وريجي غو  ،غواړيي وي، رايې د خپل آوم گاو

ي-وي او بيا د پالرهغه په سر آ   . ورور له آوره و
 آاله عمر په پام آې ٢۵ -٢۴ آلن او د هلكانو له پاره ٢٢اباد آې د نجونو د واده له پاره هندوان او سكان په فريد

وانانو ودونه هم آ له دآېدوى گهه وايي چې په ن ويچارس.نيسي يې د آم عمر    .ې
وان له آوره  ي چې د واده په وروستيو آله چې د واده وخت نژدې شي د  ې د پيغلې آورته ور و نارينه او 

  .ترتيباتو او دودونو خبرې وشي
ي) الس نيوى(  خوا د دې خبرو په پاى آې د پيغلې د پالر له ول : (يا دعا آې ې او زموږ  خدايه دا واده نيكمرغه آ

ې اى –او مېلمنو ته له چاى ) مراسم په خير تېر آ ايي( او) الدسم(  مېوې سره يو يورآو) م له دې . ل آې
وان په آور آې د دې آارونو د پيل له پاره يوه .  خپلو آارونو الس پورې آوي-ې په خپلووروسته دواړه خواو د 
ي ي) سال ډوډۍ (  چې آېدې ميلمستيا په . ميلمستيا جوړي وان د آورن ،بلل آې  تر سلو آسانو برخه ٣٠ – ٢٠ د 

وان يا زومپه دې ميلمستيا. اخلي نه دى، دا ستاسو   مېلمنو ته وايي چې واده د يوه آور آار پالر يا آوم بل مشر آې د 
ۍ آار دى، له ما ه توگه سره الس وآ ولو خوشالي ده، دا  د ان و او په  ه توگه پيل آ ادي له خيره په  ى چې دا 

ښتن ته ډاډ ورآوي چې دوى كاره خبره ده چې ميلمانه هم د خپل چمتوالي غ. يې پاى ته ورسوو  آوي او د واده 
ي خپل بولي نگ ته والړ دي او  دا واده او خو   .يې 

اى او مېلمنو، د واده م د اېښودلو، د شال د اچولو، د نآې د خت) سال ډوډۍ(  په دې  اى  دكريزو د شپې،    اوشپې، 
و خ ولو وړو او غ يمېلمنو د شمېر، د ډوډۍ  د مينو او د واده په  ې آې ې په سبا . برو مشورې او پرېك د دې رو

ي چې دوى يې پيل  لوستل )  ٦(آې د مذهبي آتاب) هندوان( يا مندر ) سكان(  يا درمسال سهار په  گوردواره  د ( آې
ې او شپې .بولي ) ختم اېښودل ي)  ساعته٧٢( دا آتاب درې رو ي او بل . پرله پسې لوستل آې ى پا  آيني او يو س

ي او آتاب چې وروستى چاپ يې .وليآتاب ل ي١۴٠٠ دا آسان بايد هې اضافي خبرې ونه آ ې دي ختم آ د .  پا
ي چې  ې له سهار سره برابري لورمي رو ې په دې دود آې ۵٠ -١٠٠ تر ۵٠ -۴٠آتاب ختم د   پورې نارينه او 

ې او نارينه گوردوار١٠ -٩ د آتاب د ختم د سهار .برخه اخلي يى بجې  يكريو او د د.  ته  و سرونه په   
كوهنارين و مخونه هم په پي   .پ وي  و سرونه په خوليو او رومالونو او د ډېرو 

نې خو  د ختم ايښودلو ي او خپل آتاب ته درناوى آوي،  ې او نارينه مخامخ ور د ډله ايز دود په پيل آې راغلې 
ي او  ى آتاب ته سجده آوي او بيا ترې چاپيره گر ه خوا آې لوم ي خوا او نارينه په آي ې د درمسال په  بيا 

                                                                                                                                        
ملي و آې ورسره  ه په آور آې وي، د شپې په همغه سرو جامو او سرو بنگ ې مې ي . آه د دې  ول بنگ ې  ه په دې شپه د خپلې  مې

يماتوي، دواړه خوشاله ي ماتې   ! وي او دا وايي چې په يارانه آې بنگ
وچوت( ويچارسنگهه وايي چې دوى په خوست آې  ى دى) آ خه زده آ   .نه درلود او دا دود يې د هند د فريد اباد له هندوانو او سكانو 

ي) بگوان گيتا( او د هندوانو ) گروگرنت صيب(   د سكانو آتاب -   ٦                                               .                          نومې
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ې، خدايه شراده بختورو آې وايي چې خدايه دا ارداس په خپل  بايجي.   خبرو ته غوږ نيسيبايجيآيني او د  مه   آ
ه توگه سر ته ورسوو، خداي پېښوي، خدايه اتفاق مو ه په  ې چې هر   دې هخوندي وساتې، خدايه توفيق راآ

وان نومونه اخلي( و وانان ې ته )د پيغلې او  ه ژوند او برآت ور په برخه آ  .  
په . ولو وړ ده چې په دې مراسمو آې پيغله برخه نه اخلي؛ خو زوم راغلى وي او د نارينه و په ډله آې ناست ويد ياد

يزوم ته لونگ   بايجيدې وخت آې  كلې توره په و  يوهاچوي ارشال په اوږه ووريښمين بي ډوله سور  يو گال،ت  
ي؛ .  شال او توره د واده د دودونو تر پايه له زوم سره وي،دا لونگ. يوالس ورآ توره د درمسال سوغات بلل آې
  .د سكانو په اند دا گالبي شال د نيكمرغ مانا ورآوي.  شوې وي شال د زوم د آورن له خوا برابر اوخو لونگ

يخوستوال هندوان د پښتنو په شان د ش ه دوى په دې اند دي چې نور نو دا زوم له هلكتوبه ووت او م. ملې  لنگ ت ې
ې مسووليت . شو   . او د آورن جوړولو وس بايد ومومياخلي  په غاړه د 

يو په وخت آې هم زلمو هندوانو او سكانېنيدغسې لنگ د پالر د م ل آې په دې وخت آې د دې لنگ مانا دا  . ته ت
ه، آارشه، م ده چې نر ه، آورن سووليت ته اوږه ورآ هته  وآ ده او د  نور نو د هلكتوب خويونه پ،روزي وگ ري

اى  هپالر تش    . ډك آ
  پهتوره او نور نژدې آسان نوي زوم  ته  بايجيآله چې په درمسال آې .  نښه ده د غيرت او هندوانو ته سكانو توره 

خه ډك ژوند ولره وساته او ناموسالس ورآوي، مانا يې دا ده چې   ! له همت 
ي د دودد ختم اېښودلو ډوډۍ، په دې سهارن آې د شودو چاى، چولې، پكوړې، .  په پاى آې خلك سهارن ته بلل آې

ول زوم او د  كاري او  ې او داسې نور شيان وخوري او بيا راغلې ميلمانه په داسې حال آې چې ډېر خوشاله  پرا
ي و–هغه مور او پالر ته ودايي  خه و خه بهر ډولونه په درز. دايي وايي له درمسال  ي او له درمسال   وهل آې

ونه ورته -ه يا جالې او نارينه په گ ي چې د واده له پاره وله دې ور. آوي  جال ات وك خپل آور ته  سته هر
ي ې آ   .خپلې تياريانې بشپ

ي خه وروسته د نيكريزو شپه را    .له ختم ايښودلو 
په دې شپه .  هندوانو او سكانو په ودونو آې ډېره په زړه پورې شپه دهود خوستوال) مهندي آې رات( شپه د نيكريزو

ې او خپلوانې نكريزې راه؛ نو د دې په لس ډوډۍ وخوړل شو آېآله چې د پېغلې په آور واخلي او گونو مېلمنې خورلن
ي  يدا شپه د زوم په آور آې ډېره په د. ولې خپل السونه سره آ ل آې دوى آېداى شي چې ډېر غ آور . رز لمان

دۍ ودروي؛ خو درې ه آې آې لور-ولري، آوم رستوران يا باغ په آرايه  ونيسي او يا په آو ې    سوه نارينه او 
ام مهال له خپلو بچيانو سميلمانه يې تي وي چې ما ي غو اى ته رسي ايسته جامې اغوستې او دوى. ره د مېلې   

كاريول ډېر خوش   .اله 
ي نونو خاطرې تر ډېره وخته د خلكو په اذهانو آې پاتې آې اوو او ا ې يوې خوا .  د دې شپې د ډولونو، سندرو، ن

اوې او  ې ن يناته او نارينه بلې خوا ته ناست وي؛ خو گ ده چې د خوستوالو  ولو وړدلته دا خبره د ياد. ونه هم آې
ې او ا ون د هندوانو او سكانو نارينه،  ن آوي، لكهنو ماشومانو آلو لس– شپ  چې همدا اوس په خوست آې  داسې ا

و په شان گران دي او ډېر په خوند يس او خپل پښتون فرهنگ د سترگو د آ خپلې جامې، په دوى باندې خپله ژبه.اوسي
  .يې پالي

ې د زوم په السونو باندې ي راوړل شي او   د نكريزو د ايښودلو دود پيل آله چې ډوډۍ وخوړل شوه، د نكريزو لو
ي ينو نژدې خپلوانو په السونو هم نكريزې ږدي او آله ناآله خو خبره تر دې هم . آ ې په خپلو السونو او د  دا 

وآورسي چې حاضر آسان يو د بل په مخ نكريزې مو ه آوي چې محفل په ډېرو  كلى ي او ه و او خنداوو نور هم 
وك خپلو آې د نكريزو  او ډيلي په فريد اباد. يآ ه تر نيمې شپې پورې وي او بيا هر  ي–غون   . خپلو آورونو ته 

ي) مزي( يا ) گانه( د نكريزو د شپې سبا د  اى آې لو دود په    .ت
سين تارونه دي چې په يوه روځ جن او هلك دواړو ته؛ خو په جالهرگانه س ل آې- سپ ايونو آې ت هره . ي  جال 

ې جال او نارينه جال پلوانآورن خپل نژدې خ اى آې آيني؛ خو  زوم له خپل شال، . بولي، راغلي آسان په يوه 
نگ آېبايجي د لنگ او تورې سره پاس  ستن باندې په يوې په  ايسته ب  ورو د -ې ورو.  ناست وي  نوې 

لو تيارى نيسي   .ادۍ پښتو بدلې بولي او نارينه د گانې ت
ي چې دا دود له آله نه دو سكان په دې ن ډېر خوستوال هندوان او   پاتې شوى دى؛ خو دومره وايي چې ته ىه پوهې

ي .  هم ورته ژمن دي دوىپلرونو، بابا گانو او نيكه گانو يې دا دود پاللى او اوس دا خلك معموًال د غرمې ډوډۍ ته را
ي واو ور سين تارونهسته د هلك او جن د  وند دا سپ يالس تر م  له تارونو سره آورئ او آنجكه  او د د جن.  ت

د خوست هندوان او سكان په دې اند دي چې گانې  يا مزې ناوې او . سره يو وړوآى چاآو هم بند وي هلك له تارونه 
خه خوندي ساتي له بدو سترگو، تعويز، طومار او زوم  د بدخواهانو   !ېرا 

يو شوبال د دې آور آوم زوم .  شوبال بې وسلې گارد ته وايي.پيدا آوي)  شوبال(د گانې د دود په وخت آې زوم دوه 
 د تره لور وي چې د واده  يا ا ناوې خوردوهم شوبال د زوم پيغله ي.  وي نارينهيا د ماما زوى يا داسې بل نژدې خپلوان

اى وي او د هغه دواړو خواوو ته حرآت آوي لو پ. د دودونو تر پايه پورې له زوم سره يو ه وخت آې د گانې د ت
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ل شيبايجيهمدا شوباالن له  ه توگه وت لو په وخت آې .  سره مرسته آوي چې مزي په  ې د ت  د خپل بايجيد گا
ه پاى له پاره  نې برخې لولي او د واده د مراسمو د    . ارداسونه واييآتاب 

لو  وروسته په همدې روځ درې نور دودونه هم شته چې په ترتيب گان د ستن(ې يا مزي له ت  او ) آلول ميچن( ، ) ب
ي) منگي(   .بلل آې

س ي ب لو د مازديگر په د گان. تن د زوم په آور آې جوړي لورو ۴ -٣ې د ت ستن چې په  ې دا ب  بجو آورواله 
ن برخه آې يې يو ل شوې وي،) چارمغز( يو غوز  -آونجونو او من و ته يې په الس گن لورو   واخلي او داسې 

ايست ي چې  و گاللي آمكي هلكان په نوبت په . ه نارينه بچيان او ډېره شتمنې ولريورآ ې د حاضرو ميلمنو  دا 
ستن آې وزنگوي و، پتاسو، نقلو او موم پليو په ) خونې. ( واچوي ) خونې( له دې وروسته آورواله . دې ب د چاآلي

ول حاضرې . ده چې آورواله يې په حاضرينو ويشيشان وچه مېوه  ولې ) نمازديگر(ې په په همدې وخت آې 
  .ي آې د شودو چاى، آيك او آلچې او داسې نور ساده خواړه برابر شوي ويپه دې مازديگرن. شي

اآي چې دا ب له دې مازديگرني وروسته مېلمنې الړې شي؛  ه و ستن په آلي يا خو آورواله او نژدې خپلوانې يوه 
دي ه . سيمه آې د آوم خپلوان آور ته ويسي او هلته يې آې او ل غنم د آوم ) ميچن( په همدې وخت آې يوه بله 

ه  ى( بل خپلوان آور ته ويسي او درېييمه  دي) درمسال( مندر ) منگى يا گ   .ته ورسوي او هلته يې آې
ې او نارينه ا ام له ډوډۍ مخكې د زوم د آور  وانان، تنكي زلميان او ماشومان(و نژدې خپلوان ما په ) مخصوصًا 

ي، او هغه نونو له آوره و ستن پكې اېښې ډولونو او آ ي چې ب په دې سفر آې زوم او د هغه . ده آور ته ور
وله سيمه يې په شوردوى په الره گالن شيندي، د مصنوعي. ويباالن هم شو ي - تومانچو ډزې آوي او   زوږ ډآه آ
ې . يد و مشرانې  اوو بوخت شي؛ خو يو  نونو او ن ستنې آور ته ورسېده، ډېر خلك بهر په آ آله چې دا ډله د ب

ي چې د  ي) زوم او ناوې( او نارينه آور ته ننو ستن پورته آ ولو راغلو آېپه دې وخت . ايسته ب  آورواله په 
ه ، خوشاله او بخ بايجي په دې دود آې . آسانو تازه مېوې او شربتونه ويشي تور ژوند ولو ته د خير، برآت، 

يدعاوې آوي او له آوره  ستن  يې په سر ايښې وي، د زوم د آور په خوا .  و ه چې دا ب له دې وروسته هغه 
نونو دي او نور ي)ميچن (  آسان بيا په ډولونو او آ   . د آور په لور 

ستن و ه ورسېدل ،  تآله چې دا خلك مطلوب آور. ې آور تهد ميچنې آور ته تگ همغسې خوندور وي لكه د ب بيا يو 
ي او نوآسان آور ته ن نونو بوخت شينو اوو او ا ه يا آلي آې په ن ننه زوم، د زوم دوه  په آور آې د. رپه آو

وي ې چې نارينه اوالد ولري، په غنمو ميچن گر و مشرانې  په دې دود آې د زوم شوباله . شوباالن او داسې 
وييچنې په الستي  الس نيسي او دواړهن د مج ه ورو.  ميچن گر  د نورو بايجياچوي او ورو غنم ور -آومه بله 

ولو نيكمر دې نوې جوړې لولي او ) ارداس( دودونو په شان  تنه آويته د دنيا  نې نور . غيو غو په دې وخت آې 
ويلآسان هم د زوم په الس خپ   . الس ږدي او ميچن گر

ول د خير او برآت او د هندوان او سكان په دې اند دي چې په غنمو د خوست  ت نعباندې د ميچنې گر ماتو د ډېر
ولو راغلو آسانو شربتونه،لهاپه دې دود آې هم  آورو.  مانا لري  وېشي او د دوى درناوي په  او چاى  مېوې  په 
  .اى آوي

ه  آله چې دا خلك له  ي، يوه  ه واخلي، د زوم د آور په لور روانه شي او نور آسان بيا سرور) ميچن( دې آوره و
ونو ي چې د ) درمسال( په ډولونو او ات يا پاى ته ورسوي) منگي( ته وخو ې ست   .په دود سره د دې رو

ي او آله چې دا ډله مندر يا درمس نې آسان ننو يال ته ورسي،  اى آ امدا وخت . درناوى په   وي او د قضا ما
ي چې مخكې په درمسال آې اېښودل شوى وي او د زوم مخې ته يېزوم شوباله  دي هغه منگى په اوبو ډك آ دا ( آې

ي چې فرش نه لري او او يدود د درمسال په هغه برخه آې تر سره آې  شوبال د زوم په دې وخت آې) به پيدا آې
 هن او تنكي زلميان يو په بل رنگه اوبله دې سره جوخت په سلگونو هلكا. توره له تيكي وباسي او په منگي آې ننباسي

ي ه لوند آ ه آوي چې يو بل  وك په زوم غرض نه لري؛ خو شوبال او شوباله په . شيندي او ه په دې دود آې 
  .ن ته چې والړ ويارنگه اوبو داسې النده شي لكه بار

انه سره رنگونه راوړي او اوبه خو هملته په درمسه د دې دود له پار وانان له  دوى دا رنگونه په . ال آې وي 
  .جامونو او سطلونو آې جوړوي او يو په بل يې شيندي

ول په داسې حال آې د زوم د آور په لور ي چې نيمايي په رنگه اوبو النده او د ډېر ات له السه   له دې وروسته 
ي خپلوبرابره  د زوم په آور آې ډوډۍ .وږي شوي وي  ته چې ژر ويده شي چې  خپلو آورونو- وي، دا خلك بيا 

  .ه پاره چمتو ويلسبا د واده د درانه دود 
ئ چې واده د شپې دى  مازديگر خلك د زوم آور ته راشي، مازديگرنى ناشتا وخوري او هغه . اوس داسې فرض وآ

ي چې خوستوال هندو ك( يا ) چهره بندي( ، ) ېره بندي( ، )سيرا بندي( ن او سكان يې ادود پيل آ . ( بولي) مو
ك ولو هغه وسيلې ته وايي چې له زري شيانو، رنگه آاغذونو، مريو ) مو خه د زوم د مخ د پ او مصنوعي ملغلرو 

ك( ې . جوړه شوې وي كته مخ يې پرې پ شي)مو ي چې  وان په سر داسې وت ك(  چې  آله. د  ول ) مو  و
ې په مين آې  ه(  جوړه -آېنوي او خپلوان يې جوړه ل جگ شو، زوم د آو ه او  ي او د زوم په ) مې په وار را
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ونو هارونه اچوي نې شت. غاړه آې د گالنو او لو ونو هارونه جوړوي؛ خو  ونو نې خلك د آوچنيو لو من د سترو لو
خه وروسته . وړي هارونه را يد هارونو له دود  ي) خونې( چې شمېر يې سلگونو ته رسي وله . ويشل آې په دې 
ونه آوي او موده آې د وانان ډولونو ته ات دۍ آې  ې په آې له دې . ول ډېر خوشاله وي آور په انگ او بهر د آو

ي او تر آومه ونه  ي) مخصوصًا توت( وروسته زوم د خپلو شوباالنو سره بهر ته و  په دې وخت بايجي. الندې دري
وك رادآې ار انگه يو سور تااشونه وايي، يو  وآه شي او د ونې په يوه  انگې  ي، نارينه شوبال د دې  ر وت

انگه بايد داسې پرې ووهي چې انگېونيسي، زوم توره له تيكي وباسي او دا  ته پرې   د سره تار برخه د ده خوا د 
ي زوروره وي ه به په دې س ل ته ورسېده، خلك وايي چې  ي، آه خبره دوهم او درېيم    !آ

انگه دبايجي   كم(   زوم ددا پرې شوې  ي )و انگه مخ پورته جگه ودرې ومبي چې  له .  په پاسن برخه آې داسې 
ي ستن پرته وي چې ذآر يې مخكې وشو. دې وروسته زوم په اس سپري په دې وخت آې د زوم . په اس هغه ب

آور په  جن يا ناوې د او ورا د. ي درې آاچوغه مستې او اس ته ل وربشې ورآو- دوهه ته د تره لورانې د ياخويندې
يلور  اوېپه . خو وله الر آې ساز، سرود، ن ونه د پخوا په شان په درز روان وي او د ماشومانو دې  اوې او ات ، گ
ې وي-شور كال ال زياته آ   . وايي) برات( سكان دې تگ ته .  زوږ د تگ 

ن سره مخامخ شول، يو له بل آله چې د دواړو آورنيو مشرا. هلته د ناوي آورواال د مېلمنو هر آلي ته چمتو والړ وي
.  هارونه اچويه په دې روغبر آې د زوم پالر او د ناوې پالر يو بل ت.سره روغبر آوي او يو بل ته هارونه اچوي

  .. بل ته او همداسې نور بل ته، ماماگان يو اآاگان يو
ي   درې مشران زوم په داسې حال آې له اسه راآوز-په دې وخت آې د ناوې د آور دوه  بايجي  ارداش لولي چېآ

ه پاى وا ي. خداى مرسته غواړي  او بختورتوب له پاره دد واده د  كته آې خه    آور د جن دآله چې زوم له آس 
خه اخيستل ) مېالوېدو(وايي چې آېداى شي له ) ميلن( ه هندوان او سكان د دغه شيبو دود ت. آسان گالن پرې شيندي

  .شوي وي
ول من په آور آې ترتيبات نېولي  اوس نو آه د ناوې آور دۍ آې، يا په درمسال آې  يلمانه د ډوډۍ وي يا په آې

ي ويواله وو اى ته ننوزي، آور له دې وروسته زوم د خپلو همزولو او خپلوانو . مېلمنو ته مناسبه ډوډۍ برابره آ
ۍ آې مندر  ي) وي انکه سک(يا درمسال)  ويآه هندوان( په آ  د  همگار شوې ناوېن کې سيپه همدې وخت. ته 

ي اى ته  و او خپلوانو په بدرگه همدې  ې صفه . خپلو خورلن انگ اى( هلته زوم او ناوې ته په  وک ) لوړ دوه 
وي او د پښتنو هندوانو او سکانو د دودونو ناوې تر مين هې ډول اړيکې نه تر دغه وخته پورې د زوم او . پرتې وي

  .يله مخې يو له بله ليرې گر
ې جال او نارينه جال کېنياپه درمسال يا گوردو  او نور مذهبي مشران موسيقي پيل بايجيپه دې وخت کې . ره کې 

ي ي) کيرتن(يا) راگ( سندرو ته  مذهبيارسنگهه په قول دېد ويچ. ک کله چې زوم درمسال ته ورسي . ويل کې
اى ته ى مخامخ د کتاب د اېښودلو  يلوم اى ته داسې مخامخ ، هلته له کتابه ور ي او سجده کوي، بيا د کتاب   گر

ي او د زوم کينې خوا ته -بيا يو. وي کيني چې خلکو ته يې شا ې ناوې راولي، ناوې کتاب ته درناوى وک  دوه 
  .کيني

ن موس د کتاب د هغه احکامو په لوستلو ) بيگروگرنت ص( قي بنده شي او مذهبي مشران د يپه دې وخت کې لوم
ي چې د نکاح په هکله ترتيب شويپيل و ي. ک ه وړاندې ک   . بيا د سندرو ډله همدا متن د ترانې په ب

اوه لري لور پ   :د هندوانو او سکانو نکاح په مذهبي لحاظ 
ى گام- ١    پهلى المه يا لوم
   دوجي المه يا دوهم گام-٢
   المه يا درېيم گامتيجي -٣
لورم او د پاى برخه-٤    چوتي المه يا 
يپه يدل پيل ک ه .  پهلي المه کې زوم او ناوې له کتاب گرد گر ن په دې حرکت کې د ناوې پالر، د زوم د شال يوه 

ي، د دوى سجده کوي او بيا د. ورپسې ويزوم مخکې او ناوې . د خپلې لور په الس کې ورکوي وجي المه پيل کې
ې مذهبي بدلې بولي-موسيقي ډله ورو انگ ، کله چې زوم او ناوې کتاب ته مخامخ شول، بيا  ورو د واده او نکاح 

يتيسجده او احترام کوي، بيا  ېدو  .  بيا سجده او احترام او بيا چوتي المه ،جي المه پيل کې په پاى کې د نکاح د بشپ
ه وايي.وويل شي) ارداس(   چې له دې وروسته به د خپل مور او پالر  په دې دعاوو آې بايجي ناوې ته د خطاب په ب

ې ه، خسر، خوا نگ آې د مې ي، له بل چا سره  او نورو مشرانو درناوي ساتي، د په  آور حيا او عزت به دروند گ
اى ول په  ان ډېر ساتي، ته اوس خاوند لرې چې په تا ډېر حقونه لري او آه ته دا حقوق  ې، د اړيكو نه به   آ

ېببختوره به شي او ډېر ثواب  ايسته د موسيقي ډله د مبار. ه وگ ي، زوم او ناوې يو بل ته د گلونو  کي ترانه پيل ک
ور . يياو) جې ماال( هارونه په غاړه کې واچوي چې سکان دغه دود ته  خه وروسته د زوم پالر خپلې ن له هارونو 

ير د سوغات په توگه ورکته او د پيغلې پالر خپل زوم ته گوته او د ن  ووني او دواړه د درمسال د نکاح خطو غاړې 
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دي او په دې  ي او که چېرته کوم طرف سواد  ونه لري؛ نو په کتاب کې گوته کې د ثبت په کتاب کې السليک وک
  .توگه د نکاح مذهبي دود بشپ شي

خه وروسته، د ناوې د کور  يو مشر د ناوې د کور يا جهيز لست په داسې حال کې د زوم پالر يا   د نکاح له ثبت 
ي) ديهج( د سامان دې لست ته  .ې سامان او شيان ال په کور کې ويکوم بل مشر ته سپاري چ له دې . ويل آې

کىوروسته ه کې د کوچو خوږ ډن ې په زوم باندې د درمسال په يوه گو  ل ماستې او شودې ، د ناوې د کور 
کي . ې تورويخوري او سترگې ي و روپ ږديپپه بدل کې زوم د ډن ي کې يو    . ه لو

وله ورا به پياده ويچارسنگهه  وايي چې په خوست کې به له دې دودونو وروسته ناوې په داسې حال کې چې زوم او 
ر کې وړي وو، په اس د زوم کور ته بېوله؛ خو په هند کې روانورسره اوو -گ د ډولونوتدا .  ناوې په گلپوش مو  ن

ونو سره مل وي   .او ات
ي او وروکله چې ناوې د زوم کور ته ورشي، د کور مشران ي - ناوې راکوزه ک  ورو په داسې حال کې کور ته ننو

ې د دې په سر د دوى د کتاب يوه برخه  ې د م) پوتي( چې يوې  و نيولې ويستواو بلې  هندوان او سکان .  ک
  د خپل نوي آور وره ته ورسي، هلتهکله چې ناوې. د تبرک نښې بولي) پوتي( مستې د بختور توب او شتمن توب او 

خه چې وله پاتې ن  بل چا ورتهودري او له هغه شكاره  لې غله شا ته شيندي او په پاى کې د شکاره  ه  ېولې وي، پن
ويغله شا ته  ک وهي او خپل . مخکې الړه شي و اغور د هندوانو او سکانو ناوې د وره په النديني لرگي يو ميخ 

ي   .نوي کور ته ننو
ي –ک د زوم مور او پالر ته له بيا دا وخت شپه نژدې نيمايي وي او خل    بيا مبارکي وروسته خپلو کورونو ته 

ې وي د ي– دود مازديگر ا که واده د رو ام  پاى ته رسي او خلک خپلو کورونو ته    . ما
ې په سبا  و مشران او د درمسال ١٢ -١١ د دې رو ول شي چې له مذهبي اراداشونو سره بايجي بجې د کلي يو   

اى د ز ل شوې وېمزې يا گانې او ناوې وم يو ي خالصې  چې پخوا ت ې ناوې  دوه-په دې وخت کې يو. ک  
يچراولې  ي ک  ل پيسې ورکوي او هغه -په بدل کې حاضر کسان ناوې ته ل. ې د کور مشرانو ته د درناوي سر 

ي ره وي؛ خو د گانې له خالصولو س وي چې د ناوې شوباله تر اوسه ورنا ويلې دې پاتې نه. بېرته خپلې خونې ته 
دي ې او ناوې يوازې پرې   .وروسته دا شوباله بېرته 

و ملگرو او همزولو سره د ناوې د پال يد دې دودونو په سبا يا بل سبا زوم له خپلو  هندوان او سکان . ر کور ته 
ي. وايي)  ميلنا دمه( گ ته تغه د ه ډوډۍ او ک. په دې تگ سره د خسر کور ته د زوم پښه خالصي ورواله ميلمنو ته 

ې او داسې نور(نهوسوغات و ،رومالونه، د دريشي  ي)جامې، لنگ هندوان او سکان .  ورکوي او راغلي کسان بېرته 
  .وايي) زوم گيري( دغه ډوډۍ او سوغاتونو ته 

ي او ناوې گوري او د نغ و پورې خپلوان د زوم کور ته ور و رو خه وروسته تر  دو روپو يا جنس له دې دودونو 
ه هرکلى کوي چاى شودې ورکويکو. سوغاتونه ورکوي  او ناوې په بدل آې آې په پ مخ ورته رواله د دې خلکو 

وي ي   .د درناوي سر 
ې په سبا يا بل سبا  ي چې دوى د ناوې د راوړلو د شپې يا رو ولو ستر محفل جوړي د هندوانو او سکانو د واده تر 

ايسته شنو باغونو کې سترپه . بولي) رسپشن( يې  ايونه جوړ شوي چې -هند کې د داسې محافلو له پاره په   ستر 
 . له پاره په کرايه نيسي) رسپشن( خلک يې د خپلو  ودونو د 

نې نور د خپل وس په اندازه ٢٠٠٠ -١٠٠٠ينې شتمن هندوان او سکان دغه ميلمستيا ته   کسان غواړي؛ خو 
ود ودونو د دغ. مېلمانه بولي کلى تخت جوړ شوى وي چې  اى په پاسن برخه کې يو  خه  ه  گامه له زمکې 
ا. جگ وي راغونو ر ايسته او په   د بلې ته د باغ يوې خوا ته د نارينه وو او . وي د دې تخت شاتن برخه ډېره 

ايونه پ ن  ا او د ډولونو او آ ايونه وي او د مخامخ تخت دواړو خواوو ته د ساز او ن ه پام کې نيول کې نيول و 
  .شوي وي

ي او دواړو  ينې خلک خاصتًا نارينه هلته ور  د رسپشن په ستره مېلمستيا کې زوم او ناوې پاس په تخت ناست وي، 
اى داسې ناستناوې . يياته د واده مبارکي و وړندهمعموًال په  کته  خه   او مخ يې  وي چې سر يې له عادي حالت 

والړ وي او د خلکو مبارکي او سوغاتونه آې پالر، مشر ورور او د اکا د زامنو په ليکه  وي؛ خو زوم د خپل پ
په دغسې وخت کې ډېر .  زرو گوتې، کارتونه او داسې نور شيان شامل وي په دې سوغاتونو کې گالن، د سرو. مني

  .خلک له زوم سره يادگاري عکسونه اخلي
ې او نارينه  اپهله دې وروسته  د عامو خلکو له . يونو کې ډوډۍ خوري او بيا ساز او سندرو ته کيني  دوو بيلو 

اى کيني او له زوم او ناوې سره ډوډۍ وډوډۍ ور سته د زوم د کورن ډېر نژدې کسان او ډېر گران ميلمانه يو
  .وخوري

ر کې بار او د) ديهج( يا ) کور( د رسپشن په روځ يا يوه روځ وروسته د ناوې کورن د دې   زوم کور ته يې په مو
رانو ته وه؛خو په هند کې شتمنې کورن خپلو لو اندازه ل) کور( ويچارسنگهه وايي چې په خوست کې د . رسوي



 
 

 
و شميره   ٨تر ٨  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

، پالنگ،  وک ي، حتى ايرکنديشن او تفرش، ميز،  ي سامان او لو لو ماشين، د پخلن لويزيون، يخچال، د جامو وين
  .يې د نوي کور د جوړولو د سوغات په توگه ورکويداسې نور فيشني سامان اخلي او خپلې لور ته 

ې له امله د هندوانو او سکانو ناوې د واده په لوم ې گو ه ۍ شپه د خلکو د گ نه شي ليدلى؛ خو په دوهمه شپه خپل مې
ي  ه کې د ستر پالنگ شا او خوا د تازه گالنو چتر جوړ و. دا چانس پيدا کې ي، په دې شپه د زوم او ناوې په نوې کو

ه کې عطرونه او صندل پاشل شوي وي او نرمه موسيقي چاالنه وي  ې . په کو ه کې وي؛ خو يو دوه  زوم په کو
ي وي، ناوې راولي او دوى الړ ه سنبال ک   .شي ې چې مخکې يې دا کو

ي، غسل کوي، پاکې جامې اغوندي  ناوې د ويچارسنگهه د وينا له مخې د هندوانو او سکانو او د کور  سهار وختي پا
ي چې د عبادت له پاره جال شوي وي؛ خو زوم هر  ي او د کورنهغه خونې ته  و وخت چې وغواړي وېښي  له غ

و روپ تر بالښت الندې ږدي. سره سهارن خوري خه تر وتلو مخکې يو  ې  دا پيسې بيا هغه . زوم له خپلې کو
ي وي ا ه سنبال ک   .و نن بيا هغه جوړويې اخلي چې پرون يې د زوم  او ناوې کو

ي او هلته يو-د هندوانو او سکانو ناوې دوه ه سره د پالر کورته  ې وروسته له خپل مې وه شپې پاتې د - درې رو
ي    .له دې وروسته د زوم او ناوې ژوند عادي او د خپل کور په چارو بوخت شي. کې

ه . سره واده کوي ې له يوې  او هندوانپه پاى کې دا خبره د يادولو وړ ده چې سکان ه د دوى کتاب هم يوه 
ه شي ه يې م ه په ال،بولي؛ خو داسې يو سک چې  عالجه ناروغ اخته وي،  واړه اوالدونه ولري او يا يې 

و ته طالق نه ورکوي . کوي  واده دوهم د هندوانو او سکانو کتابونه طالق مني؛ خو پښتانه هندوان او سکان خپلو 
  . ن خلک دياو په ناموس مي

ه م شي، اوهندوانو په سکانو ې مې وانه وي، په خپل آور آې کې که د کومې  ه کوالى شي او دا   ډېر . بل مې
ې د.  زوى ته نکاح کويبل خپل  د نورو پښتنو غوندې کورواله وخت يې  په  خورا ساده او واده مراسمد داسې 

ي  يا درمسال کې رکو   .نكاح آې
اى دىگوردواره يا درمس نې خلکپه د. ال د سکانو د عبادت  ور رمسال کې بتان نشته او   د خپل مشر بابا نانک ان

اى هم نه پرې   .کې بتان وي) مندر(دي؛ خو د هندوانو په عبادت
ونو آې ودونه آوي، يو له بل سره تعصب نه لري او  ) درمسال(او ) مندر( د خوست هندوان اوسكان په خپلو مين

ي ي چې نور هندوان او سكان ل تعصب لري؛ خو خوستوال هندوان او سكان په ډېره مينه ژوند .دواړو ته   ويل آې
  .آوي او يو بل ته احترام ساتي

و او  ويچارسنگ د صوبه سنگ زوى د-١  خوست د پريم نگر آلي اصلي اوسېدونكى، په بلغاريا آې د لوړو زده آ
   . د فريد اباد اوسيدونكى سنگ او آرننتوك سنگ او د ده ورونه ساوس په فريد اباد آې مهاجر
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