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 ! رهارګنن ،یانګیخو رکګی نیسپ ای ییکایامر نیهالو
 

در اخیر موسم خزان هر سال در منطقه 
ننګرهار بچه های جوان در  ،وزیری خوګیانی
میشود و بعد از هم یکجا  با یک شب مهتابی

ال که از سکالن کدو یک  بجه شب و ده نهه
ګذاشت انرا به مثل نقاب وخشتناک  یعنی به 

حیوانات چشمها  هایریش با مو بینی خمیری
انها در ان شب این نقاب  ، ساخته و دهن

ی یک جوان قوی هیکل وخشتناک را به رو
 دانکس این این نقاب را می پوش می ماند،
به ارد و  را قوی هیکل ان جوانروی جوانان 

بسیار بشکل و  نموده ذعال سیاه و سفید
  .ترسناک میکف مینماید وخشتناک و

 
که را شوخ  قوی هیکل جوان این جوانان، 

یا  ارد و ژنده که عمومآ از بوجی هایلباس
پوست حیوانات ساخته شده می پوشاند، و بچه 

سر و  ان جوان را که کدو بر روی های دیګر
ن دارد انر هالوین به ت ژنده روی مانده و لباس

 حویلی دروازه از خود پیش روان نموده و
 عرض جمع اوری را قریه مردم  خانه های

 ، ارد ، بوره و چایشیرینی، روغن، برنج 
که  زیچیهر مردمان قریه  دقلباب می نماید،

 انها دموا این جوانان بعد از جمع اوری ،به این ګروپ جوانان میدهد  پوره باشد شان توان و قدرت از
بود یکی از رفقا که انشب همرایشان دران شب شرکت داشته منزل  همان هفته در یکی از شبهای  در

 انرا در ان خانه یا منزل شان با اضافه ضرورت اوری شده جمع و ان مواد می شود و یکجا باهم جمع
قریه جمع ان مواد که از منازل افراد  پختن که اینهاشب  در ان پخته میکند، این جوانان همان رفیق

 با هم یکجا شده انها این شب پر خاطره را به ساز و سرود تجلیل میکند در این اوری نموده بقسم میله
از کسانی که االت موسیقی را نواخته می تواند نیز دعوت بعمل  این جوانان (سپین ګیرک) میله

 خنده و مزاقها سپری مینماید، میاورد تا ان شب را با خوشیها ساز و سرود،
ایا که  زمانیکه برای بار اول من به امریکا امدم و شب هالوین را در این کشور دیدم در این فکر شدم

ن ر به امریکا انتقال یافته، ای امده و یا از خوګیانی ننګرهااین عنعنه کلتوری از امریکا به خوګیان
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در امریکایی تجلیل هالوین به عین شکل که این شب سپین ګیرک وزیری خوګیانی ننګرهار شب 
ه به تفاوت اینکه در امریکا شرایط لیل میګردد، البتدر خوګیانی ننګرهار نیز تج میګردد به عین شکل

مساعد و اسانتر است، این تجلیل در عین موسم فصل خزان به عین شکل  نسبت به افغانستان زیاد تر
تجلیل میګردد، شخص خودم در  سوالی خوګیانی ننګرهارنیزکه در امریکا تجلیل میشود در ول
میدانم که  .را تجلیل نمودم( سپین ګیرک  ) سن های خود این شبخوګیانی ننګرهار دوبار همرای هم 

 ،ه دار در ذهن شان خطور خواهند نمودن این پورتال وزین سواالت خندشاید به یک عده خوانندګا
 ولی این یک حقیقت و واقعیت است.

 
باره این پدیده  در اروپا دروطنداران محترم افغان ما چی در امریکا و چی بزرګان امید وارم که 

 یک پدیده کلتوری امریکایی است یا افغانی.  ، تا دانسته شود که این پدیده کلتوریریسرج نماید کلتوری
طنان موضوع را همرای همواین در امریکا روز هالوین است ، خواستم  ۱۱/۱/۲۰۱۶چون امروز 

 پایان               خود شریک سازم.
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