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     ۲۰۱۵/۰۷/۱۵                                                                                           همدرد محمد سردار

 اختر کوچنی هلمند د
 

اسالم  د ،او بل هم لوی اختر اختر یراځی یو کوچن ېدوه ځل ېپه کال ک ېده چ يهللا ج هغه ستره تحفه اوخوشحال اخترونه د
  ي.د يلپاره دوه اخترونه رامنځ ته کړ ۍانسانانو د خوښ مبارک دین د

 ېروپه ډ ېپه افغانستان ک ي،ل ډول اختر لمانځل کیږېالبېبیا په ب ېپه هره سیمه ک ،اختر جوړښت له خوشحالیو څخه دی د
 ي، داچې هلمند کې اختر څه ډول لمانځل کیږي، لنډ مزل به پرې وکړو:لمانځل فرق لر اختر د ېک سیمو

 
 کوي.د اختر د خوشالیو لپاره سوداوې  کزیاتره خل ي،ګوڼه زیاته و ڼهګ ېاو شپ ېورځ نږدېاختر ته 

 د بابوصاحب لمبه ې او ساتېرۍ ترسره کوي، لکه: لوب ېلېالبېشپه زیاتره ماشومان ب ۍمړواختر په ل د
 ي.کو ېلوب ېنور ېوی ټکان او داسسڅخه جوړ ، د اورلګیت د خاشوچاودنه پټاکیو سورسورانکي، د

  
 ې ورتهسورسورانک ېته چ ټوکرونو يڅخه جوړ سوی غونډوسکی )توپ( په تیلو وهل ری ماشومان د ټوکرېډ يله لور ېشپ د

  ي او خوشالۍ کوي.غورځو ېته ی هوا يدلته ماشومان خوشحاله کیږ ېی ياو څرخو ياچو اور يوای
 يکو ۍاخترمبارک او هلته یو له بل سره د لمانځه وروسته د يد اختر لمانځه ته ځ کخل ېک ښارونولویو په  اختر په سهار د

له نصیحت له صیب  له لمانځه وروسته د مال د سهارزې نو هلته یوا ينځونه نه کیږولم اختر د ېچ ېک خو په کلیو او بانډو
 ي.ورکو ۍمبارک اختر او د ينیس ېک ږېختم څخه یو بل په غ

 
 
 ېجام ېنو دوی سهار ي،پټوان او نور توکي رانیس ،ۍڅپل ،يدو سره خپل ځان لپاره خولۍ، کالېاخترونو په رارس د کخل

  ي.و يکړ ېښه په وریښمو هم جوړ ېی ېجام یریډ ېچ ياغوند
 
وړي  ېته ی او مسجدونو يپخو ېوریج سهار په لومړي اختر د کخل ېک سیمو اکثرههلمند په  د ېک وروسته په کلیو ېده ل

 هم ویل کیږي.« اختر کاسه»چې د هلمند کې ورته د 
  ي.و ېسو ېپخ ېوریج ېری یېخو ډ ي،هم راوړل کیږ ې، حلوا او چایشیدو او غړیو وریج د ،ېغوښ
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او دا ورځ په خوښیو  يکو يمش ياو هلته یو له بل سره ستړ يلمه خونو ته ځېیا م ې )حجرې(بل کوټ د وروسته بیا یو ېده ل
  ي یې.او تیرو  ياو خوشحالیو سره لمانځ

 
د لوبو  يټکونه او نور پالستیکېسکویټ پلمېب پاپړ، ،يد کلیو دوکانونو ته ځ يغواړ ېمیل ماشومان له خپلو پلرونو د اختر

ته وایه  ېچ يو يخیرن کړ ېماښامه داس تر ېی يکال اختر د ېچ يلمانځ ېسره داس ۍورځ په خوښ او دا يسامانونه رانیس
  ي.ساتل ينه و ېته به ی ېورځ ېبل

 
 

 سهاري، کاږ ېپر ېنقش مختلفې يپه شپه خپل السونه په نکریزو سره کو اختر ماشومان د ياو تنک ۍ )نجوني(جینک ۍتنک
 له پریولولو وروسته هر السونو د وختي

او بې  ته السونه ښکاره کوي  ماشوم یو بل
  سارې خوښۍ ښیې.

 
 ماشوم او ځوان د مه ورځ هریاخترپه دو د

د کلیو په مهمو ځایونو  ېچ يلو ته ځېم اختر
 ېک او یا هم د بازارونو په ځینو ځایونو

له  ېک ورځو لو پهېم د کری خلېډ يجوړیږ
ي چې بیا بېالبېل توکي اخل ېخپلو پلرونو پیس

 ترڅنګ زانګو ېبایسکل چلون د پرې رانیسي،
ې چای ک هوټلونو په سماوار یا ،ېدلزنګ ېک

 تر ېجنګول چ ۍهګ ،ي رانیول، میټایخوړل
کارترسره  مهم دود دی ډیری ځوانان دا ټولو
  ي.کو
 

بېالبېلې وچې مېوې، روغانۍ، پتاسې، کلچې، سره نخود، مایچې او نور شیان راوړي، اخترونو کې ټول خلک خپلو کورونو ته 
 چې بیا یې هغه خلکو ته کوټو ته راباسي چې د اختر په ځانګړو ورځو کې د دوی مېلمانه کیږي او خپله یې هم خوري.
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، د خلکو لپاره ولسوالیو اوان والیتوته تلللو ېم به په ورځو ورځو د کخل ،دلېاخترونه ښه لمانځل ک ېک په پخوانیو وختونو
 ورور ،ېجنګ جګړ ېک په هیواد ېچ ېراهیس کلونو رو څوېخو له ت ترمنځ مینه وه، یووالی و او اوسنۍ بدبختیانې نه وې،

  ي او له مجبورۍ یې په ډېری اختریزو دودونو خاورې اړولي دي.سو يناهیل کخل ي،ترسره کیږ کار او دا ېره سوېوژنه ډ
و نه خپل ځان کد خل ې،چ يدل هغه څه دېترسره ک بریدونو يغلچک یا ياو تروریست ېحمل ېځان وژونک ،ي بریدونهمب

  ي او خوشالیانې وکړي.ته الړس میله ځایونو ېهم ماشومان چ ېاو نه ی يخوښیږ
 ترڅو اخترونه، يد کار رته راویستو لپاره الس په کاریدل پهېد وخت ب ،خو وخت بدل سوی ياخترونه همهاغه د ېچ دا خو

 .يس مو سره یو ۍاو خوشحال ۍخوښ
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