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م／７ې ه）هيدا ن  
كال كې چې كله په كابل كې دازادي راډيو تعليمي خپرونې پيل كيدې نو زه يې هم له بي بي سي  1381په 

البته دراډيو په  .و راډيوګانو كې نه وي ،وچلومراډيو څخه را وغوښتم څو يوه داسې خپرونه چې په نور
مركزي دفتر كې هم مسولين نه پوهيدل چې دا به څه ډول خپرونه وي ، ما د استاد اسداهللا غضنفر په 

.ومانه مشوره دخپرونې لپاره پالن جوړ كړ ،چې دفتر  
دكيسو خپرول هم په پام په دغه پالن كې دنورو مختلفو ُفولكلوريكو او  تاريخي مطالبو تر څنګ دمتلونو 

په دې لړ كې مې د داسې متلونو كيسې هم دراډيو لپاره ثبت كړې چې التراوسه ډيرو دا .كې نيول شوي ول 
ما ته . وروسته وروسته مې ځينې دغه كيسې په ځانګړې كتابچه كې هم ليكلې . متلونه ال اوريدلي  نه ول

ه چې بايد را ټولې شي ، بيا مې نه يوازې دراډيو څرګنده شوه چې څومره ډير متلونه او دهغو كيسې شت
.لپاره بلكې ديو كتاب په بڼه دچاپ لپاره راټولولې   

كله چې تكړه ليكوال او شاعر احمد تكل پراګ ته تبديل شو دده ځايناستى له متلونو سره جوړ نه و، 
تل كيسه واوريدله اويا به وروسته له هغه د متلونو كيسې په راډيو كې نه خپريدې خو ما به چې هر ځاى دم

.به مي ليكله هغهمې كوم نوى متل واوريد دكيسې پوښتنه به مې يې كوله او  



                               

 

په دې كتاب كې نه يوازې دمتلونو كيسې بلكې دمتلونو په اړه ځينې معلومات هم راټول شوي دي ، ځينې 
تر څنګ مې دويلو  داسې متلونه ول چې يوازې په يوه يا څو سيمو كې رواج ول ددغسې متلونو دكيسو

.دالمل اود سيمې په اړه هم معلومات ليكلي دي   
ما دمتلونو دكيسو ځينې نور كتابونه هم په دې خاطر وكتل هسې نه چې دمتلونو كيسې بيا ځلي چاپ شي 

، ځينې لږې كيسې داسې هم وې چې په نورو كتابونو كې راغلې دي خو دا او هغه سره توپير لري ، دغه 
.ايتونو پر بنسټ والړې ديكيسې دنورو رو  

په دغو متلونو كې داسې متلونه هم ما را اخيستي چې په هغه ډول دتطبيق وړ نه دي ددغو متلونو دكيسو 
ولو په اړه رد يې دفو كسانو مې پوښتنې كړې او بياد ه،له مختلي تر څنګ مې يې په اړه نوره څيړنه هم كړې

در سي  يا ښه مه كړه بد نشته او ځينې نور چې كيداى شي چې مور ميره سي پالر پلن:دي لكه همخبرې شوې
.په دوهم ټوك كې خپاره شي  

دغه كيسې زياتره ما د  نورو كسانو له خولې ثبت كړې دي ، له دغو ښاغلو او اغلو څخه په مننې سره يې 
 پيرمحمد كاروان، ومان نيازى،حاجي مومند، وحيد خوستى، محمد ناصر: يوازې دلته نومونه يادوم

محمد ايوب لرحمن رودوال،محمدعمر،فرحناز خروټې،مرضيه امين،اابراهيمزى،اسداهللا جاللزى،او
...،ډاكتر جمعه خان وطنيار،حاجي دادمحمد شلګرىابراهيمزى،مخلص  



                               

 

له ډيرو قدرمنوليكوالواوڅيړونكو بسم اهللا حقمل او محمد نبي صالحي څخه دزړه له كومي مننه كوم چې 
سريزې وليكلې د حقمل صاحب دمينې او اخالص پوروړى يم ، كه دده هڅونه او  په دې كتاب يې څيړنيزې

.زيار نه واى دا كتاب به ترتاسې نه وو رسيدلى   
دمتلونو كيسې او دمتلونو په اړه څيړنه ډير وخت او  كار ته اړتيا لري ،هيله ده دا نيمګړې هڅه ددې المل 

ل په دې برخه كې نورې څيړنې وكړي په تيره پخپلو ليكوا ځانګړې توګهشي چې زموږ نور هيوادوال په 
.سيمو كې داسې متلونه او دهغو كيسې راټولې كړي چې ال تر اوسه دنورو سيمو خلكو اوريدلې هم نه دي   

.سترګې په الره يم تهزه ددغې لړۍ دنورو كتابونو دليكلو په برخه كې ستاسې مرستو  
په مينه او درنښت                                                                                               

 علم ګل سحر
نيټه 21دوري  1387د  

ارګ - كابل   
  
  
  
  



                               

 

 د سحر نوی ادبي سوغات

 
ساري نه يې خوږه پښتو ژبه د پښتني فولكلور له پلوه يوه دومره بډايه او شتمنه ژبه ده چې په سيمه كې 

ويلى شو چې د افغانستان په دننه  او ګاونډ كې بله هيڅ ژبه د پښتو په پيمانه  په پوره ډاډ سره.ليدل كيږي
  .غني او بډاى فولكلوري نه لري

پښتو متلونه،پښتني اصطالح ګانې او غوره ويناوې زياتره د يوې علمي معقولې حيثيت لري چې د 
لو خبرو د ښكال په منظور ويل اجتماعي ساينس په ډګر كې د خبرو اترو په ترڅ كې د بيان د تاييد او د خپ

  .كيږي او يو جامع او هر اړخيز مفهوم افاده كوى
دغه پخې خبرې خپل ادبي چوكاټ لري او زياتره متلونه قافيه لري او په همدې اساس باندې له ادبي 

  :اصطالح او غوره وينانه را بيليږي لكه 
  ماچې د خاوو مړي ليدلي              د ما كور غړي وتلي

متل چې د متلونو په دغه ټولكه كې راوړل شوى دى موږ ته د پكتيا واليت په زرمل كې د جنګونو يو  دغه
  پخوانى منظر وړاندې كوي چې له نويو جنګونو نه د پرهيز كولو او كركې مفهوم افاده كوي او خلك په 

  



                               

 

  .روغه جوړه كې ګډ ژوند،هوسا او نيكمرغه حالت ته رابولي
خپل او پردي دواړه ډير ښه پوهيږي خپل يې سينه په سينه او خوله په خوله له يوه  ددغو متلونو په اهميت

نسل نه بل ته ليږدوي او پردي د پښتو متلونو د زده كړې او پوهيدو په منظور د پښتو ژبې زده كولو ته 
اوسه  ژبو كې چې تر 35د نړۍ په : (هڅيږي يوه ځوان جرمني پوه په خپله يوه پښتو مركه داسې ويلي دي

پورې مايا دې كړې دي پښتو په ټولو كې خوږه ژبه ده كوم څه چې زه د پښتو ژبې زده كړې ته وهڅولم هغه د 
د (فرانسوي پوه ډار مسټټر) پښتو متلونه وو پښتانه قانون او خاص ارزښتونه لري ځكه پر ما ګران دي

  :سې كښلي دينومي نامتو اثر په سريزه كې يو ځاى دا)پښتونخوا د شعر هار او بهار
  ))پښتانه ورځپاڼې او اخبارونه نه لري او ددوى ولسي سندرې د ورځپاڼو او اخبارونو حيثيت لري((

ددغې خبرې پر بنسټ ويلى شو چې د پښتنو هر متل د يوه پرانستي كتاب مقام لري او په همدومره اندازه 
  .له تاريخي او ادبي اهميت او ارزښت نه ډك دى

شاعراو ډير ليكونكى ليكوال محترم علم ګل سحر ته د زړه له كومې كور ودانى وايم د افغانستان نوښتګر 
چې د پښتو متلونو د كيسو لومړى ټوك يې د چاپ لپاره چمتو كړى او په دغه اثر كې داسې متلونه هم 

كړي راغونډ شوي چې د لومړي ځل لپاره يې د پښتنو له غرو،كليو او بانډو نه د ليكلي ادب ډګر ته راكوز 
  .دي



                               

 

د پښتني فرهنګ د ال ښيرا زۍ او سمسورتيا په هيله دغه ليكنه پاى ته رسوم او ليكوال ته د پسرلي د 
خوشبويه ګالنو د سهارني نسيم دمستو او وريښمنو وږمو په بدرګه يو وار بيا مبارك باد او شا بسى وايم 

  .په قلم اوهمت دې بركت او په مخې دې زيړي ګلونه
  

  په اد                                                      
  

  ستاسو ورور
  محمد نبې صالحي

  نوى ښار--- كابل
22\1\1387  

  
    

  
 
 
 



                               

 

  دمتلونو کيس３
  

متلونه د ټولنې د اوسېدونكو د كلونو كلونو تجربو محصول دى، هغوى چې د خپل ژوند په 
ي، خپلې تجربې يې دمتلونو په بڼه اوږدوكې له تودو سړو او د ژوند له خوږو ترخو سره مخامخ شوي د

  .راتلونكو نسلونو ته انتقال كړې دي
متل په باب  ههم له همداسې متلونو څخه ګڼل شوى دى، ددغ هتر وژلي ورور پرې ايښى ګومل ښه د

  وروسته راشي اول به ګومل وپېژنو دمتل كيسې به. دوه بېال،بېلې كيسې موجودې دي
غرنۍ ولسوالۍ نوم دى، ځكه ګومل ورته وايي،چې داسيمه له  ګومل د پكتيكا په واليت كې ديوې 

يو شمېر كوچنيوشيلو او خوړونو څخه جوړ شوى يو لوى خوړ دى، په دې خوړ كې به ډېرې اوبه راتلې، 
تلونكي مسافر به داوبو د ډېرېدو له امله شل شپې او يوه مياشت دلته مېشته وو،بيا به،چې اوبه كمې 

  :په كټوازكې په دې اړه يو بل متل هم شته،چې وايي . لشوې، خلك به پرې تېرېد
  ))ملې يونه وړم وړې شيلې اووړې ويالې مې نه شي وړالىوګچې  ((

  :  متل په باره كې يوه كيسه داسې ده، د هتروژلي ورور پرې ايښى ګومل ښه د        



                               

 

دواړو هريوه  ويل كيږي، دګوملې په سيمه كې دوه وروڼه په يوه ښكلې نجلۍ مين شول، دوى 
كوشش كاوه،چې له نجلۍ سره واده وكړي، د دواړو ترمنځ اختالفات زيات شول، آن غرونو ته وختل او يو 

،چې تردې چې خپل ورور وژنم دا به ښه وي،چې ې وكړې، په پاى كې مشر ورور وويلپر بل يې دوسلو ډز
ددغه متل رامنځ ته كېدل په ډېر خلك وايي،چې ددغې ښځې نوم ګومل و، خو ځينې بيا . ګومل پرېږدم

  :ګومله كې داوبو له امله موجود خطرونه بولي وايي
په ګومله كې به پخوا اوبه ډېرې زياتې وې او دشاوخوا سيمو عبوري كوچيانو، سليمان خېلو، ( 

احمدزيو او نورو به پاكستان او افغانستان ته تګ راتګ كاوو، نو كله به،چې په دې الره  اندړو،دفتاڼيو،
ديوې كورنۍ څو تنه غړي په دې اوبو كې . رېدل ، نو دې اوبو به خلك او څاروي وړل او غرقول به يېتې

مېنه كې مېشت شوي وو، چا  هغرق شوي وو، نو هغه پرېكړه وكړه،چې نور په دې الره والړ نه شي او په خپل
ي ورور پرې اېښى ګومل ښه تروژل (ورته ويلي و،چې ته سږ كال ولې كډه نه باروې، نو ده ورته ويلي و، چې

  ).دى 
  
  

  
  



                               

 

  ＊ه وک７ه په درياب ک３ ي３ واچوه
  
د پښتو ژبې له هغو روزنيزو متلونو څخه ګڼل كيږي، چې ددې ملت ) ښه وكړه درياب ته يې واچوه ( 

  .دپوهې، فرهنګ او حكمت ښه څرګندونه كوي
و ته ډوډۍ وړه كوله او ورته په پخوا زمانو كې يو خيرخو او زړه سوانده سړى و، ده به تل دسيندكبان 

اچوله به يې،ده به هره ورځ دا كار كاوه، ماهيان دده له غږ سره هم اشنا شول، زياترو خلكو به په ده پورې 
خندل ، چې دالېونى ګوره تمامه ورځ دسيند په غاړه ناست وي او ماهيانو ته ډوډۍ اچوي، ده به ويل،چې 

ه يوه ورځ لوى سېالب راغى او دسيند اوبو دى له ځانه سره يو ښه وكړه په درياب كې يې واچوه، دورځو ن
وړ، كله چې دى اوبو غرق كاوه، په دې وخت كې ده لويه چيغه وكړه، دا چې ماهيانو دده غږ پېژانده، نو 
ټول ماهيان راغلل او دى يې له ډوبېدو څخه وژغوره، له هغه وروسته دامتل رواج شو، چې ښه وكړه 

  . درياب ته يې واچوه
دغه متل نه يوازې پښتانه وايي،بلكې دمسلمانانو دفرهنګي حوزې په بېال،بېلو ژبوكې يې اورېدلى 

  :دشيخ سعدي دابيت ،چې وايي. شو
  



                               

 

  نيكي ميكن و دردجله انازه
  كه ايزد دربيابانت دهد باز

  .هم په دري ژبه كې متل شوى دى
  چې بېګاته وي حيران

  څه به وساتي فيالن
د وخت دپاچا ليدو ته ورغلل،پاچا خبرې ورسره وكړې، په اخېركې يې د نورو  وايي،څوكسه طالبان

  .هم وركړ) هاتي (ډاليو او سوغاتونو سره يو فيل 
دوى به ټوله ورځ په سبق كې بوخت وو، بېګاته به يې څه ډوډۍ، . طالبانو په خوشحالۍ فيل راووست

ه چې فيل ته خوراك نه رسېده، نو ورځ په ورځ چې راټوله كړه، اېله به يې خپلې خېټې پرې مړې كړې، څرنګ
ډنګركېده، مرګ ته نېږدې شو، طالبانو فيل بېرته پاچاته ور ووست ، پاچا حيران شو او پوښتنه يې ترې 

  وكړه، چې ولې ؟
طالبانو په ډېر عذروويل،چې پاچاصاحب ستاډالۍ موږ ته دسر په سترګو قبوله ده، خو دفيالنو 

چې :    دى، موږ ايله ځانونه وساتو، فيالن نه شو ساتلى، نو بيا يې دامتل ووايه ساتل د طالبانو كار نه 
  بېګاته وي حيران                  څه به وساتي فيالن

  .ځينې وايي چې دغه فيل امير حبيب اهللا خان طالبانوته ډالۍ كړى و



                               

 

  

  د＊ايست３ يو عيب نه عيب دى
كورته دنجلۍ  دليدلو له پاره والړې، دنجلۍ په كور وژده كوله، دكورمېرمنې بل كيوه سړي زوى ته 

كې ددغو مېرمنو ډېر هركلى وشو، ډول ډول خواړه يې ورته راوړل، چې بېرته راغلې، نو دهغه كور په 
صفت نه مړېدې، دهلك پالر د نجلۍ په باره كې پوښتنه وكړه، دهلك مور ځواب وركړ، چې سمه د 

وكړه، چې څه عيب خوبه نه و پكې، مېرمنې يې وويل،چې نوره څوارلمسې سپوږمۍ وه، ده بيا پوښتنه 
خو سپوږمۍ وه خو دمخې دوه غاښونه يې راوتلي و، ده بيا پوښتنه وكړه،چې نوره څنګه وه، دې ورته 
وويلوچې سترګې يې لږې كږې وې، نوره سپوږمۍ ده، ده بيا پوښتنه وكړه،چې تګ يې په الره څنګه و؟ 

ه ګوډه ګوډه تله، نور خويې په ټول بدن كې دعيب ځاى نه و، ده په نااميدۍ مېرمنې يې بيا وويل،چې لږ
  سره وويل، يعنې ګوډه وه؟ 

  .دښايستې يوعيب نه عيب دى :مېرمنې يې ژرځواب وركړ سړيه 
  .دښايستې يوعيب دنهو عيبو برابروي :ځينې خلك بيا دامتل داسې وايي،چې 

  



                               

 

  يده،چوپه خوله دې بهتره دهفرشيخ 
يد يو جاهل اوبې علمه سړى و، خو شكل يې برابرو او دشيخ او پير په شان فرشيخ وايي،چې 

معلومېده، ملګرو او دوستانو يې سال او مشوره وكړه او له ده څخه يې پير جوړ كړ، دده څه نه و زده، 
 يد لوى عالم او بزرګ دى،فريې او خلكو ته يې وويل، چې شيخ ملګرويې ورته وويل،چې ته به څه نه وا

دخلكو حاجت پوره كوي، دم او تعويذ په چوپه خوله كوي، خلك پرې رامات شول او دده ډېر قدر او عزت 
  .به يې كاوه

يوه ورځ يې وويل،چې دا خلك په چوپه خوله په ماداسې مين دي، كه زه خبرې ،وعظ او نصيحت 
يې يوه ورځ خپلو مريدانو دخپلو دوستانو له مشورې پرته . شروع كړم، نو عزت او قدر به مې الزيات شي 

او عقيدت مندانو يو لوى ټولي ته تقرير او خبرې شروع كړې، داسې خبرې يې كولې،چې دجاهلو خبرې هم 
ترې ښې وې، خلك يو يو ترې پاڅېدل، په دې وخت كې يې دوستان راغلل ،چې دى يې وليد، په غوسه يې 

  :وويل 
  !چوپ چوپ كړه شيخ مزيده

  ده ترهچوپه خوله دې به
  

  



                               

 

  هغه چر－３ م７ې شوې،چ３ دسرو زرو ه／９ به ي３ اچول３
  

پخوا له ميالد څخه څوسوه كاله د مخه په نړۍ كې دوه لويې امپراتورۍ وې،چې يوه يې دروم 
په هغه وخت كې دايران امپراتوري ډېره قوي وه . امپراتوري وه او بله يې د ايران دساسانيانو امپراتوري وه

نان پاچا فليپ نومېده، فليپ د مشهور سكندر پالر و، فيلپ به خپله كلنۍ او يونان كوچنى هېواد و، ديو
ماليه ايران ته وركوله ، دايران پاچا په يونان دسرو زرو د هغې چرګې نوم ايښى و، چې د سرو زرو هګۍ به 

كلنى كې پاچا شو، نو دماليې له وركولو يې ډډه وكړه،  23يې اچوله، بيا چې فليپ مړشو او سكندر په 
دايران پاچا ته يې ليك وليكه په ليك كې يې ليكلي و، چې هغه چرګې مړې شوې،چې د سرو زرو هګۍ 

  .به يې اچولې، په دې ماناچې يو نان له دې وروسته ايران ته ماليه نه وركوي
او ډنډه سره له  په ځواب كې دايران پاچا خسرو ددې له پاره،چې سكندر پوه كړي، نو ده ته يې يو توپ

رولېږل، توپ او ډنډه په دې مانا،چې ته التراوسه كوچنى يې، ستا د ساعتيري او لوبو وخت دى او ږدنو و
ږدن په دې مانا،چې دايران پوځ شمېر ډېر زيات دى، دا پوځ به دى او دده پاچاهي ټول له منځه يوسي، كله 

ه ډنډه به يې توپ چې سكندر ته ورسېدل، سكندر ږدنو ته چرګې ورخوشې كړې، چرګو ټول ږدن وخوړل، پ
  .واهه او له هرځل وهلو سره به يې ويل،چې زه به له دې وروسته دايران له حكومت سره داسې لوبې كوم

  



                               

 

  که ته کافر ي３ خو زما ＄ي／ري３
  

وايي،پخوا به مسلمانان او كافران يو ځاى اوسېدل ويل كيږي،چې هغه وخت يوه مسلمانه نجلۍ 
وه، چې څو كافران راغلل او دا نجلۍ يې وتښتوله، دانجلۍ ډېره  دلرګيو دراوړلو له پاره غره ته تللې

ښكلې وه، هلته يوه كافر واده ورسره وكړ، نجلۍ ډېره خواشينې وه، تښتېدلى هم نه شوه، ځكه هغوى به 
لوانو ته پيوازې نه پرېښوده، په دې كې ډېره موده تېره شوه، د نجلۍ زوى وشو، كله چې يې وروڼو او خ

لۍ خپل ماشوم زوى هم له زانګو ،چې هله ژركوه،چې ځو، نجشو، ورغلل نجلۍ ته يې وويلځاى ورمعلوم 
څخه راواخېست، خو وروڼو يې په كاوړاوغوسه وويل،چې دامه راخله دا هم كافردى، دې هم له وېرې 

، راوانه خېست او له وروڼو سره روانه شوه،چې څوګامه والړه، زوى يې نه هېرېده، بېرته يې ورمنډه كړه
 .كه ته كافريې ، زما ځيګريې: خپل ماشوم زوى يې په غېږ كې راواخېست ويې ويل 

  
  
  
  
 



                               

 

  ترب３ عقل دوست هو＊يارد＊من ＊ه دى
انې درك لګولى و، ديوه لغم له الرې يې په زه دپاچا داوسېدو دځاى او ورسره خوايي،يو غل و، د

ب ويده دى، ساتونكي يې له وسلې څوشپوكې ځان د پاچا ځاى ته ورساوه، ويني،چې پاچا په خواږه خو
ې يو غل هم له لېرې څخه دا حالت ګوري، په پاچاباند. سره ورته والړ دي،چې د پاچا او خزانې ساتنه وكړي

  .زړه كښېني په ر، كله په مخ، كله په پوزه، كلهمچ ناست دى، مچ يې كله په س
ي، ساتونكي سرتيري يې يوه پاچا په خوب كې ډېر سرګردانه معلوميږي، يوې بلې خواته الس اچو

غټه توره راواخېسته،چې دا مچ ،چې په پاچا كښېني ووژني ورته غلى دى، چې مچ كښينې او دى وار پرې 
غله غږ وكړي، غل هم دا حالت ويني، باالخېره مچ د پاچا په سركښېني ،محافظ توره پرې پورته كوي، 

ي او له موضوع خبريږي غل هم كيسه ورته كوي، كړ،چې مه كوه، په دې حالت پاچا له خوبه راويښيږوپرې 
غله پاچا د خپل ساتونكي له ګوزاره وساته، نو پاچاوايي،چې ساتونكى مې بې عقل دوست و او غل مې 

بې عقل دوست نېږدې و، ماووژني، خو هوښيار دښمن وژغورلم، له . هوښيار دښمن، زما ژوند يې بچ كړ
  :هغه وروسته دامتل وشو،چې 

  .دوست هوښيار دښمن ښه وي تر بې عقل 
  



                               

 

  چ３ جن， سوړ شو، ميرى تود شو
دپښتو لنډيو په څېر، د پښتو متلونو د منځ ته راتلو ځاى او وخت هم څرګند نه دى او نه يې هم ويونكي معلوم 

و څېړونكو په اند يې دمنځ ته راتلو ځاى معلوم نهغه متل دى،چې د ځي) جنګ سوړ شو، ميرى تود شو  چې  (دي، خو
  .دى

ويل كيږي،چې دغه متل لومړى ځل دلوګر واليت، د زرغون ښار په سيمه كې ويل شوى او بيا په نورو سيمو كې 
  :دمتل كيسيه داسې ده . مشهور شوى دى

ر خټګر وايي،چې دلوګر، د زرغون ښار په سيمه كې څوكسو څټګرو په يوه كلي كې يوه كال جوړوله، ددوى مش
  .دا نورو به له الندې خټه وركوله . د كال د دېوال پر سر ناست و او پخسه به يې وهله به  ىيا بنا، ميرى نومېده، مير

ل، د دوو خټګرو ترمنځ د خټكيو پر سر النجه شوه، يوه ويل،چې لوى تسيوه ورځ خټګرو دوه خټكي واخې
ې غټ خټكى له هغه خو بل ويل،چ. خټكى اوس خورو او دا بل ساتو او بيا يې له استاد،يانې ميري سره په ګډه خورو

نګ شو، ميري چې د پخسې په جوړولو اوښوى كولو بوخت و، دوى ته توجه نه جددوى دواړو . سره يو ځاى خورو
تر دې جنګ وروسته د ميري موضوع ته پام شو او . يو بل الروى راغى، ددغو دوو خټګرو ترمنځ يې روغه وكړه. كوله

خټكيو يې جنجال كړى دى، نو له پاسه يې په سپكو سپورو پيل وكړ او  په دې اړه يې پوښتنه وكړه، كله چې پوه شو پر
  .دواړه يې په خټو او لوټو وويشتل

  .جنګ سوړ شو، ميرى تود شو: تر هغه وروسته دا متل عام شوى، چې وايي 
  



                               

 

  زوى ورو１ه به پرې شته ک７ې، داخرت ＄واب به ＇ه ک７ې
سېدل، يو يې ډېر نېك سړى و، خپل كار او وايي، په تېرو زمانو كې په يوه كلي كې دوه كسان او

روزګار به يې كاوه، خولې به يې تويولې او روزي به يې ګټله، خو دده بل د اكازوى به هېڅ كار نه كاوه، دى 
د كلي ملك هم و، ده به له خلكو رشوتونه اخېستل او په حكومت كې به يې د هغو كارونه په پيسو 

ورو ځمكې ترې نيولې، چې په نتيجه كې ډېر شتمن شو او دا بل خالصول، په زور او ظلم به يې  د ن
داكازوى ته به يې پيغور وركاوه، چې زه دومره پيسې او ځمكې لرم، وروڼه او زامن به مې تل خانان وي او 

  .ته به تر مرګه دبل مزدوريې 
پيدا كړې  داكازوى يې ورته وويل،چې تاخو پيسې په كار او زيار نه دي پيدا كړې، په رشوتو دې

زوى وروڼه به پرې : دي، په هغه دنيا به د خداى ځواب څه وايې، له هغه راوروسته بيا دا متل وشو،چې 
  .شته كړې ، د اخرت ځواب به څه كړې 

يعنې زامن او وروڼه خو به دې شتمن شي، خو داخرت ځواب به څنګه وايې، چې دا پيسې دې له كومه 
  .كړې دي 

  
  
  



                               

 

  چ３ وير به دې پرې وک７م＇ه به دې په زړه ک７م،
  

ه په يوه زمانه كې يوه ښځه د خپل مېړه سره د ژوندون په جريان كې ډېره په زحمت او تكليف وه، هغ
ه له خوا په مختلفو بهانو سره وهل او ټكول كېده او د ژوندانه په ړدا،چې همېشه به نوموړې ښځه دمې

ېده، چې ښځې به مخالفت ورسره وكړ،نوبيا به چارو كې به دمېړه له خوا هر وخت مداخله او الس وهنه ك
دمېړه له خوا هغه وهل ټكول او بده ورځ وه، وخت همداسې تېرېده يوه ورځ د نوموړې مېړه مړ شو او په حق 

خو ښځې يې هېڅ غم او غوسه نه كوله او چې چابه ورته وويل،چې د مېړه په مړينه هېڅ غم نه . ورسېد
  .ه به دې په زړه كړم،چې وير به دې پرې وكړمڅ( كوې، دې به دا متل وايه،چې 

  . نو په دې توګه دامتل د خلكو په منځ كې رواج او خپور شو
  
  
  
  
  
  



                               

 

  

  بلهمين％ه  پاپل３له د پزما مين％ه پا
  

پاره په پخوا زمانوكې،چې مريي او دمينځو رانيول او خرڅول رواج وه او د هغوى د كارونو د اجرا له 
نې له پاره بيا دبلې ښځې نه ياهوسلې په نامه يادېده،چې هغې د خپل ځان پاپدبه مؤظف وه، نو يوه مينځه 

يوه ورځ په يوه كاروګمارله او هغې يعنې بابلې د بله ښځه  دا  پاپلېد مينځې په توګه كار اخېست ، نو بيا 
زما ( ول،چې ا ورته وويل شړ په دې ځاى د بادار له خوكامر و خپل بادار په مخ كې په هغه بلې مينځې باندې

   .او له هغه را په دې خوا دامتل رواج شو) له بل مينځه پاپله د پاپمينځه 
  

  هله به خبر ش３ چ３ تارو جب３ له ورش３
  

خوا به تجارتي مالونه په پ و ترمنځ يوه سيمه ده ويل كيږي،چېتاروجبه د پېښور او نوښار دښارون
و او تسليمولو وروستى ځاى همدا تاروجبه وه، د قاچاقي مالونو د بدلول. غير قانوني ډول قاچاق كېدل

قاچاق وړونكي به له غرنيو او سختو الرو څخه دې سيمې ته رسېدل او دا هم حتمي وه،چې خپل قاچاقي 



                               

 

، لچا مالونه ورك  شوي يا لږ شوي و مالونه دې سيمې ته راورسوي، وايي كوم وخت په كومه تالشي كې د
  : ه مال يې ضايع شوى دى، د الرې ملګري يې ورته وويل،چې د مالونو خاوند نه پوهېده،چې څومر

هله به خبرشې،چې تاروجبې ته ورشې، يعنې هلته به درته معلومه شي، له هغه وخته دا متل مشهور 
     .هله به خبرشې،چې تاروجبې له ورشې: شو،چې وايي

  
))2(( يورش  لوژب３ تههله به خبر ش３ چ３ تا  

  
داسې دى، هله به خبر شې،چې تالو ژبې ته ورشې، دپښتونستان او په  ځينې وايي، چې دامتل اصالً

په دې متل كې دمرګ خواته اشاره ده، . تېره دپېښور او شاوخوا سيمو خلك زياتره ژبه جبه تلفظ كوي
يعنې دمړينې په وخت كې تالو بندشي او له ژبې سره ونښلي، يعنې داچې هرڅوك د خپلو اعمالو 

  .داسې ويل كيږي، هله به خبر شې چې تالو ژبې ته ورشې جوابګوى دى، نو دامتل
  .وې هم ولري، خو دا وروستۍ معنايې ماته سمه ښكاري اكېداى شي دا متل نورې معن

  
  

  



                               

 

  له خوارۍ په ژرنده كې ناست وي
  له كبره مزد نه اخلي

نده كې وايي،چې غريب سړي به په يوه اوبل ځاى كې خواري او مزدوري كوله په پاى كې په يوه ژر
  .مزدورشو، د خلكو غنم به يې اوړه كول ، كله به يې،چې د چا غنم اوړه كړل ، نو مزد به يې ترې نه اخېست

لږ مزد اخېستل ورته شوم برېښېده، د غنمو خاوندانو ته به يې ويل خير دى مه يې راكوئ، ټوله ورځ 
شو، نو دى يې له مزدورۍ لېرې كړ، يوه  به يې ژرنده وكړه، خو ګټه به يې نه وه، كله چې د ژرندې خاوند خبر

ورځ د ژرندې له مالك نه چا پوښتنه وكړه،چې هغه ژرنده ګړى دې ولې لېرې كړ؟ ده ورته وويل،چې ما خو 
ورسره ښه كړي و، په كارمې لګولى و، خو دى دومره كبرجن و،چې له چابه يې مزد نه اخېست، ځان يې هم 

  . خوار كړ زه يې هم
  : امتل وشو،چې له هغه وروسته د

  .له كبره يا له مستۍ مزد نه اخلي         -له خوارۍ ژرنده كوي 
  
  

  
  



                               

 

  خداى چ３ ＇ه ک７ي هغه ＊ه ک７ي
  

د بېرې ونې الندې ناست و،چې الندې راپرېوتې بېرې يې وليدلې زړه كې يې وويل،چې  ىيوسړ
وه نيسي، بل خوا يې د ړه مېدخداى عجيبه قدرت دى، دبېرې ونې ته وګوره څومره لويه ونه ده او څومره و

ي وليدل، نو ويې ويل،چې دا څومره كوچنى بوټى دى او څومره لويه مېوه كوي، په كارخو ټهندواڼو بو
داوه،چې هندواڼې د بېرې په ونه كې واى او بېرې د هندواڼې په بوټي كې واى، دى په همدې سوچونو كې 

واخ يې له خولې ووت او په هيبت يې يوې او بلې . و،چې له پاسه دونې نه دده په سريوه بېره راولوېدله
  :خواته وكتل، نو ويې ويل

  هغه ښه كړي  - خداى چې څه كړي 
  .كه دا اوس د بېرې په ځاى هندواڼه واى نو څه حال به مې و

  
  
  
  
  



                               

 

  ))2(( خداى چ３ ＇ه کوي ＊ه کوي
څخه پوښتنه وكړه، دا څه يو پاچا د مېوو بڼ ته والړ، په باغ كې ډول ډول مېوې وې، پاچا له باغوان 

سبب دى،چې د مېوو ونې د ډك بار له السه نسكورې وې،خو كله چې د حاصل او شكېدو وخت شي مېوې 
كمې وي؟ باغوان عرض وكړ،صاحب كله چې مېوه پخه شي نو زياتره يې مرغۍ داغي كړي، نو ځكه روغه 

  .مېوه كمه وي
چې ټولې مرغۍ ونيسئ، مرغۍ يې ټولې له په پاچا دا خبره بده ولګېده، سمدالسه يې امر وكړ،

دخداى كارونه و، داځل په باغ  چينجي ولګېدل ، يوه دانه مېوه هم ونه شوه، پاچا په ډېره . منځه يووړې
  غوسه پوښتنه وكړه،چې دا ولې؟

صاحب تاسې ټولې مرغۍ ونيولې نو چنجيو په باغ حمله وكړه، پخوا : باغوان په ډېره عاجزۍ وويل 
پيدا شول مرغيو به وخوړل ، اوس مرغۍ نشته نو ټولې مېوې چنجي وخوري، صاحبه خداى  به چې چنجي

خوړ، ولې چنجي يوه هم نه پرېږدي، پاچا په و ښه پوهېږي، مرغيو به خپل قسمت پاك په خپلو كارون
  .خداى چې څه كړي هغه ښه كړي : چورت كې شو،چې له باغه راووت نو ويې ويل 

  .ې هم شته په دې برخه كې نورې كيس
  
  



                               

 

  هم په وار ده ژرنده که دپالر ده
  

بله ورځ ددوو كسو په . يوه ژرنده وه، خلكوبه په نوبت غنم پرې اوړه كول وايي،چې په يوه كلي كې
وارجنجال شو، يوه ويل، زه د مخه راغلى يم ، اول نوبت زما ده، دابل ويل، زموږ په كور كې اوړه تمام 

  .واړو په منځ كې جنګ جوړ شودد. شوي دي اول وار به زما وي
يو دريم سړى راغى دواړو خپل خپل داليل ورته وويل،يوه ويل، زه اول راغلى وم اول نوبت بايد زما 
وي ، دابل وويل،چې زه كه وروسته هم راغلى يم اول وار به زما وي ځكه چې دا ژرنده زما پالر جوړه كړې 

  .ده
  .دپالر ده هم په وار ده دريم سړي ورته وويل،چې ځه بابا، ژرنده كه 

  
  
  
  
  
  



                               

 

  ＇وک چ３ خوبونه کوي ، م５＋３ به نرک＂ي راوړي
دامتل هم يوه مشهوره كيسه لري،چې افغان مفكر او شاعر استاد ګل پاچا الفت دشعرپه ژبه بيان 

  :خلم شعردلته را)ده ګوجر وي(ددې كيسې په ځاى داستادالفت دكړې ده،
  دسيند په غاړه په شنه ورشوكې

  كې په شنو دروكېګڼوځنګلو 
  يودوه ګوجرومېښې پوولې

  هريوه خپلې مېښې روزلې
  نه يې بل كارو،نه نور غمونه
  نه ورسره و، نور نور فكرونه

  تمامه ورځ به دمېښو څارو
  دشپې به هم الويښ او بيدارو

  پس له څوروځو وخت دلنګون شو
  ن شوورپام دګوجرو زيات له پ

  څوك چې ساتونكي او نګهبان وي
  ب يې، زيان او تاوان وييوساعت خو



                               

 

  هغه هېڅكله نه كړي خوبونه
  عفلت لوى عيب دى له يوه شپونه

  ګوجرو ځكه شپې روڼولې
  شپې يې په ويښه سباكولې

  خوب ډېرغالب شو په دواړوباندې
  لكه غليم چې هجوم وكاندي

  يو تن خوب يووړ نصيب يې خوارو
  هغه بل ويښ و، بخت يې بيدار و

  د دواړو مېښې وزېږېدلې
  وږمۍ اوستورو ورته كتلېسپ

  چې ويښ ګوجر كړې مېښ كټى ټولې
  مېنو الندې راټولې وله خپل

  څه يې چې ټول كړه هغه يې خپل شوه
  نركټى واړه د هغه بل شوه

  هغه چې ويښ شو سباله خوبه 



                               

 

  ويې ليدل دارنګه لوبه
  تپوس يې وكړ له خپل ملګري

  دامې په برخه څه رسېدلي
  داسې قسمت ته خو حيراني ده

  ارنګه برخه نه اسماني دهد
  ملګري ووې چې خوب كوينه

  مېښې يې نرنركټي راوړينه
  څوك چې پاسبان وي او كړي خوبونه

  ورپسې جوړشي بيا متلونه
  
  
  
  
  
  



                               

 

  دغومبر خوليه لوړې، سردې مه خ８５ه له ل７ې
، دغومبر خولۍ دپكتيا واليت د زرملې د ولسوالۍ دروحاني بابا دزيارت خواته دغره لوړه څوكه ده

ددغې څوكې په سر كې داوبو يو ډنډ شته ،چې . بولي) غومبر خولۍ ( دزرمت خلك دغره دا لوړه څوكه د 
شاوخوايې شنه ده، په زرمت كې داسې روايتونه هم شته،چې دا ډنډ د بدرۍ جمالې تاالب دى، وايي،چې 

  .بدرۍ جماله به له نورو ښاپېريو سره يوځاى د جمعې په ورځ دلته راتله
ځكه په دې څوكې پورې شوى دى،چې دا دغره ډېره لوړه څوكه ده، دپكتيا او شاوخوا ځينو دا متل 

دا چې دا څوكه ډېره لوړه ده، تل يو ګرځ يادوړې پرې پرتې وي او زياتره وخت . واليتونو څخه معلوميږي
نه  وريځو پټه كړې وي، آن كله كله چې وريځ هم نه وي، ددغې څوكې سر دګرځونو او دوړو له امله

  .معلوميږي 
چې بيا خلكو دامتل پسې جوړكړى دى، كله چې كوم څوك تل له ستونزو او خواريو سره مخ وي، بيا 

  :نو خلك دا متل ورته وايي چې 
  دغومبر خوليه لوړې ،سردې مه خېږه له لړې 

  
  

  



                               

 

  

  هغه دوه کوي ودونه غواړي جن／ونهډیر چ３ 
وكړه، خو مور يې د دويم واده مخالفه وه، ورته ويل سړي اوالد نه و، چاورته وويل،چې بل واده  هديو

به يې،چې هرڅه اهللا كوي، د خداى په هركار صبر اوشكر اېستل په كار دي، كه ته بل واده وكړې، نو په كور 
  .كې به دې تل جنګونه وي، ځكه چې دوه بنې ګوزاره نه سره كوي او د بنو جنګونه مشهور دي

كړ، څه وخت وروسته يې دښځو جنګونو زور واخېست، ټول پرې خوده ونه منله او بل واده يې و
خبرشول دى به حيران و،چې څه وكړي، يوه ورځ يې مورته وويل، دا څه په غم واوښتم، چاته پورته نه شم 

  !موريې ورته وويل،بچيه . كتلى
  چې ډېرغواړي جنګونه

  هغه دوه كوي ودونه
  .لي واى ، نن به دې داحال نه ومن تاهم داغوښتل، داجنګونه دې خوښ و،كه زما دې

  
  
  
  



                               

 

  ته خو دغون６و وې، زه دې هم دغون６وک７م
است و او سندرې به يې بللې،ځكه چې نوايي،يوه كس دوه مېرمنې لرلې، نو تمامه ورځ به په غونډيو 

  .كورته د دوو مېرمنو د جنجالونو له امله نه شواى تللى 
. ست وي او سندرې بولي، پوښتنه يې ترې وكړهيو بل كس،چې دى وليد،چې تمامه ورځ په غونډۍ نا

ده په ځواب كې ورته وويل،چې زه يونېكمرغه سړى يم، دوه ښځې لرم، د كورټول كارونه دوى كوي او زه 
  .خپلې مزې چړچې كوم، دادى سندرې وايم

دې بل كس هم بل واده وكړ، څو شپې وروسته يې د دوومېرمنو ترمنځ جګړې او جنجالونه پيل شول، 
وند يې ډېر په تنګ شو، بس ورځ به يې ټوله دغونډيو په سرونو تېره كړه او د غم سندرې به يې بللې، خا

  :لومړى كس يې حال وپوښت، ده ورته وويل 
  ته خو دغونډو وې، زه دې هم د غونډو كړم

له هغه وخته دامتل . ماويل ته رښتيا خوشحاله يې،رښتيا،چې دوه مېرمنې دژوند خوشحالۍ وړي
  .شو مشهور

  
  
  



                               

 

  دږيرې ＊ورولو وخت
ددې متل دكيسې په باره كې دوه نظره موجود دي،ځينې وايي چې داكيسه دسلطان محمود غزنوي 

شوې ده، خوځينې نور بيا وايي،چې دا كيسه دامير عبدالرحمن خان په زمانه پورې اړه پيښه  په وخت كې
ه  يوه شپه امير عبدالرحمن خان په پوايي،چې : لري، ډېر خلك وروستۍ نظريه تائيدوي ،كيسه داسې ده

غو ورته جامو كې ښار ته ووت، په توره شپه كې له دريو تنو سره مخامخ شو، پوښتنه يې ترې وكړه، ه بدلو
چې زه هم درسره ملګرى كېږم، غلو ورته  يلال له پاره راوتلي يو،پاچا ورته ووغوويل،چې موږ غله يو او د

  رو،چې غال كوو، ته څه كمال لرې؟ وويل،چې موږ خو هريو،يويو كمال ل
زه چې په : پاچا ورته وويل،چې اول تاسې وواياست ،تاسې څه چلونه او كمالونه لرئ؟ يوه ورته وويل

دريم . غپا په معنا پوهېږم،چې څه وايي د زه دسپي: دويم ورته وويل. يې پېژنمسبا شپه كې څوك ووينم په
  .ښه پېژنم زه د غال ځاى: غله ورته وويل

لرې؟ پا چاروته وويل، كه څوك په اعدام محكوم ل يا درې واړو له پاچا پوښتنه وكړه،چې ته څه كما ب
غله خوشحاله شول ورته ويې ويل،چې موږ نن . وي او زه ږيره وخوځوم، مجرمين له اعدامه خالصيږي

، دوى،چې غواړو،چې د پاچاخزانه غال كړو، پاچا هم ورسره ملګرى شو، دريم غله الره ورته وښودله
: ، سپي وغپل،پاچا دسپي دغپا په باره كې پوښتنه وكړه، دويم غله ورته وويللو دخزانې په خوا روان



                               

 

، كله چې خزانې لسپي په غپا كې وايي،چې دكورخاوند هم درسره دى، پاچا دمخه خپل كسان پوه كړي و
  . ې پاچاهۍ ته راغى زندان ته واچول ، پاچا خپل ته ورسېدل، دحكومت كسانو ټول ونيول، غله يې

لومړي غله،چې ويلي . سبا پاچاغله راوغوښتل،محكمې دپاچا په مخ كې غله په اعدام محكوم كړل
دږيرې خوځولو : ( يې و، زه چې په شپه كې څوك ووينم په سبايې پېژنم، پاچاته مخ ور واړاوه، ويې ويل

  ).وخت دى 
  .له هغه وروسته دا متل وشو

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                               

 

  دلي ، زما کور غ７ي وتليي ليما چ３ دخاوو م７
  

  دغه متل كابو اتيا  كاله وړاندې د پكتيا په زرمت كې ويل شوى دى 
خاوو په زرمل يا زرمت كې د يوې غونډۍ نوم دى چې د همدې غونډۍ په شاوخوا كې سخته جګړه پيښه 

لكو او شوه ، ځينې كسان وايي چې دا خپل منځي جګړه وه خو ډير بيا وايي چې دا جګړه دسيمې دخ
  .سقاوي لښكرو تر منځ پيښه شوه 

د سقاو حكومت غوښتل چې خلك بيعت وركړي خو د زرمت خلكو بيعت او ماليه نه وركوله ، چې بيا    
وروسته سقاوي ټوپكوال زرمت ته راغلل د زرملې ځوانانو هم دخاوو غونډو شاوخوا ورته ونيوله ، چې 

جګړه كې له دواړو خواوو ډير كسان ووژل شول دجګړې  ددواړو  خواوو تر منځ سخته جګړه پيل شوه په
مړي څو ورځې په ميدان پا تې ول ، وايي كوم سړى دې غونډۍ ته ورغلى و ، دلته يې مړي ليدلي ول ، چې 
: بيرته خپل كورته تللى و ، په كور ډير خواشينى و ډوډۍ نه خوړله چا ترې پوښتنه كړې وه ده ورته ويلې ول 

  .ليدلي  زما كور غړي وتلي ما جې دخاوو مړي 
  چې دده دا خبره وروسته وروسته متل شوه 



                               

 

غړي په دوو معناوو كارول كيږي يو داچې غړي يو ډول پنډې پنډې ډوډۍ دي چې دډبرې په تيغنه يا تبخي 
اوه اته پاستي په غوړو كې پخوي بيا يا دښې شپې په شپه يا نورو خيراتونو كې جومات ته وړي هلته يې 

  .او مسافر خوري دمړي كورته دعا كوي كليوال 
بل غړي يو ه استعاري جمله هم ده كله چې څوك ديوې سختې پيښې له امله ډير هيجاني شى هم نو وايي 

  .چې غړي مې ووتل ددې متل په اړوند يې دواړه معناوي صدق كوي
ڼو هم كار ويل كيږي دسقاو لښكرو دپكتيا په جګړه كې دهغه وخت له پرمختللو وسلو او ماشينګ

  : په دې باره كې ولسي سندرې هم شته لكه. اخيستى و 
  ملك داسالم دى ، داسې حال به په چا وي عالمه

  سقاو ظالم دى ماشينګڼ پرې چلوي عالمه                                               
  .ې به پرې پوره خبرې ولروپه دې برخه كې نورې سندرې او لنډۍ هم شته ، كه خداى كول په نورو كتابونو ك

 
  پوره ورك دې كړه، دوه كوره

، يوه ورځ يوه ته دپيسو ضرورت پيدا شو، نو له دابل دوست څخه يې پيسې ل دوه دوستان و
وغوښتلې، دوست يې ورته وويل،چې سمه ده،زه به پيسې دركړم، خو دا پور بدشى دى، هسې نه،چې 

بل دوست وويل،چې نه داسې به نه كيږي لكه څنګه چې . يسبازما او ستا ترمنځ زړه بدوالى پيدا نه ش
تاماته پيسې راكړې، زه به يې هم په خپل وخت تاته درسپارم، دوست يې پيسې له بله قرض كړې، ده ته يې 



                               

 

ډېروخت پرې تېرشو، پيسې يې نه وركولې، بيا يې ترې غوښتنه وكړه، خو هغه ورنه كړې،مجبور . وركړې
، دواړو څه،چې لتې په حكومتي اداروكې سرګردانه ووكړ، دواړه څومياش شو په حكومت كې عرض پرې

پوره ورك دې :  پيسې لرلې، په رشوتونو او نورو مصارفو ځينې والړې،وروسته له هغه دامتل وشو،چې 
  .كړل دوه كوره 

  

  چ３ والړ شي ترکابل ،خوى به راوړي هغه خپل
  

كنجوسه اوشوم و، نېك عمل يې هم نه وايي په كندهاركې يو ډېرمالدار سړى و،داسړى ډېر
دى په خپله سيمه كې دخپلو بدو عملونو له امله . درلود،خلكو ته به يې هسې په هره خبره كې كنځلې كولې

خلك هم . به تجارت وكړيپه تنګ شو، نيت يې وكړ،چې كابل ته والړشي، هم به له نوروبې غمه وي، او هم 
شي، خوى به يې ښه شي اوپه اصطالح  ښه سړى به ځينې  ،چې داسړى كه كابل ته والړلخوشحاله و

ته له يو څه وخته بېرته خپل كلي سوجوړشي، باالخره دى كابل ته والړ، خو هلته يې هم ګوزاره ونه شوه،ور
خلك يې پوښتنې ته په دې هيله راغلل،چې اوس به سم شوى وي، خو دى هماغسې و، خبرې او . ته والړ

ي و، خلكو په خپلو منځو كې وويل، چې والړشي تر كابل، خوى به راوړي هغه كړه وړه يې هم هغه پخوان
  .له هغه وروسته دا متل مشهور شو.ياچې والړ شي تركابله ،برخه به راوړي هغه خپله . خپل



                               

 

  غزني ي３ غو＊ت خير ي３ نه غو＊ت
اومنډونه وايي په غزني كې به تل ډېرې واورې اورېدلې، واورې دومره ډېرې وې،چې خلكو به الرې 

نه شواى په كې جوړولى، تر واورو الندې به يې تونلونه اېستل او په تونل كې به له يوه كلي بل كلي يا دښار 
ويل كيږي،چې يو ژمى په غزني كې واورې ونه اورېدلې، دغزني اوسېدونكي . بلې برخې ته تلل  اوله يوې 

نو خداى ته به يې سوالونه كول ،چې . الړ شي،چې كه واورې ونه شي فصلونه به يې له منځه ولډېر وارخطاو
ايت دادى،چې له ژمي داسې به يې نه ويل،چې دخير اورښت دې وشي په دې باره كې يو رو. واورې واورې

ټول غزني  يې دمياشتې په نهمه په غزني دومره واوره واورېده،چې په نيمه ورځ كې)حمل (وروسته دوري 
  .غرق او ويجاړ كړ

سپين ږيري تمامه شپه په خپله او خپلو اوالدونو له خپلو بامونو څخه واوره پاكه  يوه تجربه لرونكي
په غزني . كړه، دوى به دشپې دالندي غوښې پخولې، په بام به يې خوړلې او واوره به يې وار په وار پاكوله

يوازې  روايتونه وايي،چې په غزني كې. ول له منځه والړل ټازې همدا كورنۍ پاتې شوه او نور كې يو
همدغه سپين ږيرې خير ياد كړى و او بيا يې د واورو په پاكولو كې ډېر زيار اېستلى و، له هغه وروسته 

  .دامتل وشو،چې غزني يې غوښت خير يې نه غوښت 
غزني،چې زركاله پخوا دافغانستان پايتخت او داسيايو مهم ښارو، دپښتو ادب په نكلونو،متلونو 

  .ياو فولكلوركې هم خاص ځاى لر



                               

 

  چ３ خوب وينم دعمر کال په اوبوک３ وينم
  

بهيږي، چې دپكتيا واليت له سيدكرم څخه پيل كيږي ) سيند(دزرمت ولسوالۍ په منځ كې يو رود 
دغزني دوالړو اوبو په جهيل كې توئيږي په دغه رود ه ې بند ته رسيږي او آن ځينې وختوناو دغزني دسرد

  .وخت له رود سره نېږدې كلي او كورونه وړيكې په پسرلي كې سېالبونه راځي،چې زياتره 
له . وه،چې څو واره سېالب يووړه خواته يوه كال هى پلفدزرمت په اورياخېلو كې دمصط دعمر كال

سېالب وروسته به يې بيا جوړه كړه، خوبل سېالب به بيا يووړه،چې بيا وروسته دامتل پورې وشو، اوس 
و ناشوني كار كولو ته مالوتړي، بل څوك،چې دهغه كار چې څوك له خطر سره مخامخ وي، يا غواړي دي

  چې خوب وينم دعمر كال په اوبو كې وينم : ه ورته بريښي ،بيا نو ورته واييعاقبت ښه ن
  
  
  
  
  
  



                               

 

  سه －انه د دوو ډولو ＄اى نه دى
  .د پكتيكا واليت د كټواز په ولسوالۍ كې دى، دا كلى په يوه غونډۍ پروت دىى كل نېدسه ګا

خو دابل هم ښايي ددې بل له . و وخت په دې كلي كې دوه ودونه و، يو ډول راوستى ووايي،چې ي
قصده غبرګ ډولونه راغوښتي وي،دسه ګانې په كلي كې دوه ځايه ډولونو ته اتڼونه پيل شول، خوداچې 
 دايو كوچنى كلى و او ديوې غونډۍ په سر جوړ شوى و، د دواړو ودونو د ډولونو اواز سره ګډېده او اتڼ

س كړ، ويې ويل،چې يو ډول بايد وي، سه ګانه د دوو بشواى ورته كولى، اتڼ چيانو اتڼ  چيانو به اتڼ نه
  .ډولونو ځاى نه دى، له هغه وروسته دامتل وشو

چې دا متل اصالً داسې شوى دى،چې په پخوا وختونو كې سه  دكټواز يوه اوسېدونكي راته وويل
ونه يې لرل،چې خلك به نه په كې ځايېدل، دلته په كوم واده كې دوه ګانه يو لوى او پراخ كلى و، شل جومات

بايد زيات  ډولونه وو، خو د ډول غږ ټول كلي ته نه رسېده، هلته وويل شول،چې سه ګانه لوى كلى دى ،
اره كې كوم بوروسته دا متل وشو، داچې په دې  لي ته ورسيږي له هغهاز ټول كوډولونه وي، ترڅو يې ا

لى دى او ديوې غونډۍ په سر پروت دا كلى ليدلى كوچنى ك  چېما دى اختالف شته، خو روايت صحيح 
 . ويصحيح دى، ښايي لومړى روايت 

 
  



                               

 

  زه دې په م７ي ژاړم، ته م３ په خوله پورې خاندې
  

وايي يو وخت په يوه كلي كې مړى شوى و،دكلي ښځې دمړي كورته والړې او دمړي وير يې 
كې يوې مېرمنې،چې خوله يې كږه وه او پورتنۍ نيمه شونډه يې هم نه وه، ډېر په دې ټولو. كاوو،ټولو ژړل

ژړل، دمړي دكورنۍ مېرمنو،چې ددغې ښځې ژړا وليدله،چې د ژړا په وخت كې به يې دخولې شكل ال 
خندنى شو، په دې پورې به يې وخندل،كله چې ددغې ښځې ورته پام شو،چې دمړي دكورنۍ ښځې په دې 

غوسه شوه او له كوره ووتله، په دروازه كې يې ورته وويل، زه دې پهمړي ژاړم ته مې په پورې خاندي، په 
  .خوله پورې خاندې

  دامتل رواج شو له هغه وروسته
  درې متلونه

  .شل به يې نه كړې : 1
  .په هغه خره،چې سپوريې هغه نه حسابوې: 2

  سپاره رانيسه، پياده مو خپل دي  :3
  



                               

 

رونه والړ دي، داسې وايي،چې په پخوا زمانو كې دغزني دسلطانانو او په غزني كې دوه تاريخي منا
، چې دا دوه منارونه راوړي او په خپل كلي كې يې كړ و پاچاهانو په وخت كې ديوې سيمې خلكو نيت

په خوا يې حركت راكړى دى، كله  نو، دمنارولل نفره وو او په شلو خرو سپاره وودروي، وايي،چې دوى ش
را  كسهنېږدې شوي دي ، ويلي يې دي، چې راځئ چې دا خپل كسان حساب كړو،موږ خو شل چې منار ته را

ته يې رسولي دي، دابل ته يې  كسو19روان شوي وو، دايو نفر،چې په خره سپوردى حساب يې كړى دى، 
حساب كړي دي، ځان يې نه دى حساب كړى، هرچابه چې  19ويلي دي، هغه هم په خره سپور و، هغه هم نور 

وه، نو يو متل له دې دا راپيدا شوى دى،چې  اخره به،چې سپور و، نه به يې حسابساب كاوه، نو په هغه ح
  .په كوم خره،چې سپوريې هغه نه حسابوې

دامتل په دې . كله چې ټولو حساب كړى دى، نو اخري كس غږ پرې كړى دى،چې شل به يې نه كړې 
  .ډول رامنځ ته شوى دى

  
واكمن په دوى باندې خبر شوى دى،چې داخلك دمنارونو دوړلو له پاره  كله چې دغزني د هغه وخت

غرض مه رراغلي دي، نو ددوى په ناپوهى او جهالت پوه شوي دي، خپلو عسكرو ته يې ويلي دي،چې نو
نو په . ورسره كوئ، دلته يې راولئ، دوى يې راوستي دي، په يوه تياره غوندې كوټه كې يې كښېنولي دي

له توتو سره يو قسم خزنده ،چې ځينې خلك يې غوځاړي يا قانفوزك بولي تور رنګ  پتنوسونو كې يې



                               

 

لري، دايې له تورو توتو سره ګډكړي دي، پتنوسونه يې ،چې په ځمكه ايښي دي قانفوزك يا غوځاړي له 
پتنوس څخه تللي دي او يوې بلې خواته يې منډې كړې دي، نو دلته يوه نفر په بل غږ كړى دى،چې فالني 

واره رابګير، پياده ازماست، يعنې كوم توت،چې روان دي دا اول رانيسه دانور توت خو بې له هغه هم س
  زموږ دي، دوى په دې هم نه پوهېدل،چې توت حركت كوي كه نه؟

  .ه رانيسه ،پياده مو خپل ديپاروروسته دا متل په پښتو كې هم وشو،چې س
 ----------------------------  

  ريږي،شپه دتنور هم تې
  شپه دسمور هم تېريږي

بهلول،چې زياتره افغانان يې دغزني اوسېدونكي او دسلطان محمود غزنوي ورور بولي، دخپلې 
زمانې يو هوښيار او حاكم شخصيت و، دده دځينو عاقالنه خبرو او كړنو په باب پښتو متلونه جوړشوي 

  .دي
  :له داسې متلونو څخه يو هم دا متل دى 

  .شوه، شپه دسمور هم تېره شوه شپه دتنور هم تېره
وايي،چې بهلول به دپاچاهۍ چندان پروا نه كوله، په ښار كې به دشپې دكوم تنور يا دېګدان ترڅنګ 

سلطان محمود غزنوي څو ځله ورته وويل،چې پاچاهي ماڼۍ ته راشې .دغزني په ساړه ژمي كې څمالست



                               

 

منله، يوه شپه يې مجبور كړ، شاهي دربارته يې  او كه نور څه نه وي شپه خو توده تېره كړې، خو بهلول نه
راوست، په هغه وخت كې به دپاچاهانو له پاره دسمور له پوست څخه ډېرې ښكلې او تودې كمپلې 

دسمور په نامه . جوړېدلې،چې دخپل وخت ډېرې عصري او پرمختللې كمپلې او بړستنې بلل كېدلې
  .يادېدې،چې يوازې پاچاهانو به ترې ګټه اخېستله 

سلطان محمود غزنوي امروكړ،چې بهلول نن شپه په شاهي ماڼۍ كې ويده شي او دسمور كمپلې پرې 
، په دې ىكې شپه تېره كړه،سهار سلطان راغ بهلول دانا په شاهي ماڼۍ كې دسمور په كمپلو. واچوي

يخ كې  هيله،چې بهلول به ډېر خوشحاله وي او په تېرو شپو،چې دتنورونو او دېګدانونو خواته يې په
! ښه خوب دې وكړ؟پوښتنه وكړه،چې څنګه وه نن شپه  سلطان له بهلول څخه. سباكړې دي ډېر پښېمانه وي

  .بهلول ورته وويل، شپه دتنور هم تېره شوه، شپه دسمور هم تېره شوه
  :له هغه وروسته دا متل عام شو چې 

  .شپه دتنور هم تېريږي ، شپه دسمور هم تېريږي 
  
  
  
  



                               

 

  ي ته －وريهر＇وک غوړلستو１
وايي،چې يوه ورځ بهلول په خوارو جامو كې ديوه واده مېلمستيا ته ورغى، په دروازه كې والړو 
كسانو بهلول ته په واده كې د ګډون اجازه ورنه كړه، ځكه دى خوار ورته ښكاره شو،بهلول بېرته خپل 

واغوستې او دواده ځاى  كورته والړ، دخوارو او شلېدلو جامو په ځاى يې ډېرې قېمتي ورېښمينې جامې
، دا وار يې بهلول ته په ډېر درناوي په مېلمستيا كې دګډون بلنه وركړه، بهلول،چې په ىته بياورغ

دسترخوان كښېناست، نو په ځاى ددې،چې ګوله خولې ته يوسي، په لستوڼي به يې اچوله، حاضروخلكو 
تاسې مه حيرانېږئ، دا ډوډۍ زما له : وويل دا لېونى څه كوي ؟بهلول ورته : يو بل ته وكتل او سره ويې ويل

پاره نه ده، زما دجامو له پاره ده، ځكه يې په جامو بايدوخورم، نو دامتل،چې وايي هرڅوك غوړلستوڼي 
  . .ته ګوري ، له همدې اخېستل شوى دى

  
  
  
  
  
  



                               

 

  مچلغووشو، خره ي３ دکالل／و يووړل په باران
يو سيمه ده او كاللګو دزرمت ولسوالي په مچلغو دپكتيا واليت دسيدكرم په ولسوالۍ كې  

لويديځه برخه كې يو لوى او ښكلى كلى دى،دزرمت په منځ كې،چې كوم رود تېريږي،دسيدكرم او مچلغو 
وايي يو وخت په مچلغو سخت باران . له شاوخوا سيمو سرچينه اخلي او ددې سيمو اوبه زرملي ته ځي

ين و، باران نه و اورېدلى او ځمكې وچې وې، خو اورېدلى و،خو په زرمت او كاللګو كې اسمان ش
، دمچلغو لڅاوري يې وړي و كاللګو ځمكې باغونه اوددمچلغو دباران له امله لوى سېالب راغلى و او 

  .باران زرمت او كاللګو ته زيات زيانونه واړول
  :هغه وخت دامتل وشو،چې وايي 

  .باران په مچلغو وشو،خره يې دكاللګو يووړل 

  نه لري زور قالب
اوبه څښلې، لېوه وري ته وويل، ولې اوبه راخړوې، وري خوا ته يوه وري په وياله كې له لېوه الندې 

  .ورته وويل، زه خو ترتاكوزيم، له دې خوا اوبه نه خړيږي 
انې جوړولې بيا لېوه ورته وويل،چې تېره كال دې ولې ماته كنځا هلېوه دوري د خوړلو له پاره هسې ب

لېوه ورته وويل،چې تېركال ستاپالر كنځاراته كړې وې، نو . نه وم زيږيدلىيل، تېر كال زه وري وو. كولې
  .بيا دا متل وشو،چې زور قالب نه لري . ورى يې وخوړ



                               

 

  دروازې تاته وايم د４واله ته واوره
وايم تاته په غوږ ورېنداره وهم يا وايم تاته ورېندار دې يې (( دا متل په دې ډول هم ويل شوى دى 

هروخت،چې څوك ونه شي كوالى دځينو عذرونو له امله خپله خبره چاته په مستقيم ډول )). واوري 
  .وكړي، نو په كنايه او غير مستقيم ډول يې بيانوي، څو نور پرې پوه نه شي

څخه اخېستل شوى ) اياك اعنى واسمعى يا جاره ( ويل كيږي،چې دامتل اصالً له يوې عربي جملې 
په زړه پورې كيسه يې شاته پرته ده ، وايي،چې سهل بن مالك الغرازي له خپل وطنه دى،چې دمينې يوه 

بن الم طايي په  ته وروګرځېده، دقبيلې مشر د حارثدلقمان دليدو له پاره روان شو، په الره كې يوه كلي 
ښكلې او نوم يو سړى و، دى دقبيلې دمشر كورته ورغى، هغه په كور كې نه و، خو دهغه خور،چې يوه ډېره 

پى مخې نجلۍ وه، سهل كورته بوت او دهغه يې ښه مېلمه پالنه وكړه، په دې وخت كې ناڅاپه سهل دهغې 
ښكالته پام شو، دهغې ښكالحيران كړ، پرې مين شو، نيت يې وكړ،چې نجلۍ ته مركه وليږي او واده 

ه وه، سهل يو دمينې ورسره وكړي، څوورځې هلته پاتې شو، يوه ورځ،چې نجلۍ په خپله كېږدۍ كې ناست
اې خورې ديوه كليوال ځوان حال دې څنګه وليد،چې : شعر بل چاته په خطاب كې ووايه،چې مفهوم يې دا و

كله چې نجلۍ دغه شعر . كله. په يوه ښكلې نجلۍ يې زړه بايللى دى، تاته وايم ګاونډۍ مېرمنې ته واوره
يوه يوه اوعاقل سړي نه ده او ښه نظر هم نه دى واورېده، پوه شوه،چې مطلب يې داده، وايې ويل داخبره د

   :او دابيتونه يې هم وويل 



                               

 

  ال ابتغي الزواج وال الدعاره فزاره             اناقول يافتى
  فارسل الى اهلك يا ستخاره والفراقاهل هذالمجاره   

اړم له دې طايفې يانې زه تاته وايم اې فزاره ځوانه،چې نه خاوند غواړم نه دوست ، نه معشوق او نه غو
ماخو كوم داسې بدنيت نه درلود : سهل وشرمېده ويې ويل. لېرې شم، نوځه روغ رمټ خپل كورته ستون شه 

تصادفاً دنجلۍ ورور هم  ىوروسته سهل لقمان ته ورغ. شرمېده،نجلۍ له دې چې دى يې تورن كړى و، و
چې كه ددې غوښتونكى وي ، واده هلته و، داچې سهل زړه ور اوښكلى ځوان و، نجلۍ يو كس ور ولېږه،

اياك (دې ورسره وكړي، سهل له نجلۍ سره واده وكړ او بېرته خپلې سيمې ته راغى له هغه وخته دا مصرع 
 . متل شوه ) اعنى واسمعي يا جاره 

 --------------------------  
  

  وايم تاته ور４نداره دې ي３ واوري
،چې لوى شول لسېدل،دوى واړه يتيمان پاتې شوي ووايي په يوه كلي كې دوه وروڼه او يوه خور او

مشر ورور ته يې واده وكړ، څو مياشتې وروسته يې مشر ورور د خوارۍ مزدورۍ له پاره بل ملك ته والړ، 
خور او ورور خپله ورېنداره ډېره نازوله ورېنداره يې ورو ورو دټول كور واكمنه شوه او دكور په كارونو كې 

ورور به يې هر كار خورته سپاره خور يې هم دكور كارونو ډېره ستړې كړې وه، . ېستلهبه يې هېڅ برخه نه اخ



                               

 

بله ورځ يې خپل ورور ته ګيله وكړه،چې ځوانه ناوې په كور كې شته، هغه هم بايد كاروكړي، ته ولې دهر 
  .كارماته وايې

هغو كارونو پسې،چې وايم تاته په غوږ ورېنداروهم ګوندې هغه پوه شي او په : ورور يې ورته وويل 
  .له هغه وروسته دا متل عام شو. تالېږم دايې وكړي

  
 چې بادشي له غزني، غزني واورې اوروي

  :ددې متل په باره كې دوه روايتونه دي 
يوداچې دغزني دشاوخوا سيمو خلك وايي،چې پخوابه په غزني كې تل واورې اورېدلې او د واورو 

دونو له مخې خلكو اټكال وو،چې كله به دغزني له خواباد اورښت به دورېځو له مخې نه بلكې دبا
  .راوالوت، نو خلكو به ويل،چې نن به حتماً واوره اوريږي

ځينې بياوايي دا،چې غزني يوه هواره سيمه ده،پخوابه واورې په كې ډېرې وې، نوبادونه به يې هم 
رې به داسې بادېدې،چې دواوروتر لرل كله به،چې باد شو،نو په ځمكه پرتې واورې به يې بادولې، دا واو

  .نو ځكه هغه وخت دامتل وشو،چې بادشي له غزني غزني واورې اوروي. اورښت به زياتې وې
ي لويل كيږي،پخوا به په غزني كې په ژمي دومره واورې وې،چې خلكو به ديو بل كورونو يا يوه بل ك

  .ې سيمې ته تلل ته تر واورو الندې تونلونه جوړول او دتونل له الرې به يوې بل



                               

 

  

  تربور له ＄انه کم مه －２ه يا سيال کم مه －２ه له ＄انه
دپښتويو پخوانى متل دى،ددې متل كيسه شاعر او ليكوال اسداهللا بلهار جاللزي په نظم اړولې 

  .سيال كم مه ګڼه له ځانه . ده،چې دلته يې كټ مټ رااخلم
  داكيسه مې پخوا كړې اكاوه

  زما په ذهن كې هرسحربېګا وه
  وې كوچى و په نامه دمير افغان

  اندډېر هوښيار و ډېر ځيرك و ښه كار
  زماله پالر سره يې دوستي او اشنايي وه

  وروري وه رسېدلې ان تر حده د
  ډېر خواږه وو، وه په يو اوبل به ګران

  په مجلس به سره تل ناست وو خندان
  ته كوچي هسې حكايت كهرزما پال

  كهما له هغې ورځې له ځان سره عبرت 
  وې خانه كبر څه دى غرور څه دى



                               

 

  داخوښۍ او خندا څه ده سرورڅه دى
  خانه ستاسو په مالت كې خلك وايي

  په اتام باندې پښه ښودل نه ښايي
  وايي دا دكبر غرور لويه عالمه ده

  چې ترپښو شو اتام ورځ يې چپه ده
  دامنمه قدر ډېر لري اتام

  ورته وكړو بايد موږ ډېر احترام
  ا كبرنه دى خانه خو داواره چې د

  كبر دا دى چې سيال كم ګڼي له ځانه
  دسياالنو احترام تل ساته خوندي

  كه خپل ځان ساتې دنورو له خندي
  خانه غوږ شه چې كيسه دسكندر كړم

  خبر كړم دهتابه زه په حال احوال د
  دسكندر وو زيات پوځونه اولښكر

  الندې لر اوبر لډېر ملكونه يې كړ



                               

 

  زر و سيمهم درلودې يې پيسې او 
  ډارېدل ترې نه شاهان ډېر زورور

  سكندر به چې حاضر وو په ميدان
  نه وو چاسره دسڼ اېستلو توان 

  اميران قوماندانان ترې ډارېدل
  دده مخكې لكه پاڼې رپېدل

  يوه ورځ دسكندر په زړه كې ډېره
  شوه دكلي مينه الندې باندې تېره

  وې يې ځمه دخاپوړو ځاى مې ګورم
  يكه سراى مې ګورمدخپل پالر او دن

  ويې كړ امر چې لښكر دې شي تيار
  زه ورځمه نن ترګوره دخپل پالر

  درسره لښكر تيار شو سمدستي
  لوى امير شو دخپل كور په خوا رهي

  په قدم قدم والړې پرګنې وې



                               

 

  سكندر ته يې نيولې سرې غنچې وې
  پېغلو نجونو عطرونه پرې پاشل

  او ځوانانو الګلونه پر شيندل
  ه شعرونو كې ستايلشاعرانو پ 

  هر هر څوك وو دده طبعې ته مايل
  څوله دوى ځينې خپه نه شي امير
  كنه شي به بنديوان بيا په ځنځير

  سكندر چې وو په زړه باندې مالل
  اوس دسيمې له دې خلكوشو خوشحال

  چې خپل كلي ته ورلنډ شو اونېږدې
  ورته مخې ته يې راغله خپله ادې

  ووكليوالو ته سكندر يو كليوال 
  په راتګ يې نه خپه او نه خوشال وو

  ورسره لښكر يې هم ورته هېڅ شان وو
  كه هرڅو يې وزيران او سپاهيان وو



                               

 

  سونه كه يې فيالن او كه قوت ووآكه 
  ورسره كه دوژلو هم قدرت وو

  خو تربور ته يې دا هرڅه خاروخس وو
  په ظاهره كه ناتوانه او بې وس وو

  سكندر ته يې راوړاندې يو وزيرشو
  وې يو عرض درته كوم لښكر دلګير شو

  څه افت دى نازل شوى په دې كلي
  غليځدلوى مشر مخ ته هېڅوك نه را

  په رڼو سترګو زموږ خواته راګوري
  بې پروا تېر شي زموږ دڅنګ له لوري

  دعبرت وركړم ېامر راكه چې زه داس
  له نړۍ ورته دا ژر ژر رخصت وركړم

  سكندر شو په شونډانو كې موسكين
  ندى يې ترپخوا شو الښه وريناو ت

  ير شه زما دغه خبرتهځوې وزيره 



                               

 

  دغه كلي دغه قام دغه ټبر ته
  دومره پوه شه دا وګړي زموږ دكلي

  ترښاغلي سكندر دې ډېر ښاغلي
  خاپوړې دلته كړې سكندر دي

  دوى هم غړي ددې قام ددې ټبر دي
  سربه ټيټ نه كاتربورته كوم تربور

  روركوزي ژوند مرګ ښه ګڼي ض ترسر
  ښكاره كه وي كم وسه او مجبور په  

  اندرون ګوره لېرې بيا ډېر غرور
  زماخبر منې راسره خانهكه  

  تربور هېڅ كله كم مه ګڼه له ځانه
  زړه يې مه ازاروه واوره له مانه

  دښمنۍ څخه يې لېرې ګرځه ګرانه
  

  



                               

 

  دپيشو دوژلو وخت ت５ر دى
ژوند سخت و، تل به يې په كور كې شخړې وې،  وايي دوه كسه ملګري ول، ديوه له خپلې مېرمنې سره

، خو دده بل ملګري له لمېرمنې به يې دده خبره غوږ ته نه وروړه، دكور كارونه به ټول همداسې پاتې و
خپلې مېرمنې سره ښه ژوند درلود، تل خوشحاله و، مېرمنې يې دده خبرې منلې، لومړى ملګري به تل دابل 

ته ويل، زه چې خپلې مېرمنې ته سترګې ورواړوم، زما سترګو ته ګوري ، ته شكايت كاوه، خو ددويم به ور
هر كار په خپل وخت سره كوي، لومړي ترې پوښتنه وكړه،چې ستا دكاميابۍ راز په څه كې دى،چې مېرمن 

دويم ورته وويل،چې ما دواده په لومړۍ شپه . دې دومره درڅخه وېريږي، له ما څخه خو هېڅ ويريږي نه
هغې شپې  له،چې ښځه مې راڅخه وډاره شي، پيشو په توره ووهله ، دوه ځايه مې كړه،ددې له پاره

څېر م، كه يې خبرونه منم، زما حال به هم دپشې په يمن فكر كوي،چې زه ډېر قهرجن سړى راهيسې مې مېر
يې په له، كله چې كورته والړ، دمېرمنې ترمخ يې توره راواخېستله، پيشو  وي، لومړي چې دا خبره واورېد

د پيشو دوژلو وخت تېر دى، اوس ماته معلوم : قهر سره پرې ووهله، مېرمنې يې پرې وخندل ورته ويې ويل
يانې،چې خپل قهر او غوسه دې بايد په اوله ورځ ښودلې واى ، له هغې ورځې دا متل عام شو،  .شوى يې

  :چې 
  
  



                               

 

  .دپشو دوژلو وخت تېر دى 
دتبر خولې ته ليمڅى ورغلى   

خبره  يې قاضي ته . ځمكې پر سر دعوا لرله ، يوه هم دغه ځمكه خپل ملكيت ګڼله او دا بل هم  دوو كسو د
ورسيده ، لومړي كس قاضي ته وويل چې دا دځمكې مو ضو ع زما په ګټه فيصله كړه زه به تاته  دلرګيو 

.وكړم  ماتولو لپاره ډير ښه تبر در كړم ، قاضي ورته وويل سمه ده ، زه به فيصله ستا په ګټه  

چې دا سړى والړ ، دوهم كس راغى قاضي ته يې وويل چې زه ډير ښكلى ليمڅى لرم ، د ځمكې موضو ع 
.زما په ګټه فيصله كړه دا ليمڅى به تاته دركړم  قاضي له دغه سړي سره هم هوكړه وكړه   

ل ، نورو كله چې دفيصلې په ورځ قاضي او خلك كيناستل ، خبرې پيل شوې هر يوه خپل خپل داليل ووي
خلكو هم چا دلومړي چا ددوهم په ګټه خبرې وكړې ، د قاضي فيصله وځنډيده ، ځكه قاضي په دې كې دوه 

.زړى و ، چې تبر ښه دى كه ليمڅى؟ دكوم يوه په ګټه پريكړه وكړي  
لومړى كس په خپل وعده شوي رشوت ډاډه و ، پوهيده چې فيصله به دده په ګټه كيږي ، نو په كنا يه يې 

:ته وويل  قاضي  
.قاضي صاحب ژر يې په تبر غوڅوه  

.قاضي ورته وويل چې ته صبر چې دتبر خولې ته ليمڅى ور غلى د تبر خوله يې نيولې ده   

 
 



                               

 

:له هغه وروسته دا خبره متل شوه چې  

 دتبر خولې ته ليمڅى ورغلى دى
چې دغه متل ددغه متل دكيسې راوي افغان مشهور شاعراوليكوال ښاغلى پير محمد كاروان وايي 

په خوست كې ويل شوى دى او دغه كيسه هم هلته تيره شوې ده ، په خوست پكتيا او نورو غرنيو 
سيمو كې له تبر څخه دلرګيو د غو څولو او ماتولو لپاره ډير كا ر اخيستل كيږي او ليمڅي هم دنورو 

.اوس هم په ځينو كليو كې ليدل كيږي.سيمو غوندې په خوست كې ډير رواج ول  

  

  ه زموږ پاچاهي شوه دا به مو －ز ويک
امان اهللا خان په ضد جګړې پيل كړې ، د هيواد په شمال كې    دغازي) بچه سقآ( وايي كله چې حبيب اهللا 

يې يو شمير ځايونه ونيول ، دوى ويل چې امان اهللا خان كافر دى ، موږ داسالم لپاره جنګيږو ، ځينو كسانو 
او كابل ته  مالتړ يې وكړ ، دوى هم  سوكه سوكه يوه يوه سيمه نيوله  ددوى په خبرو باور وكړ  او ددوى

  .نږدې شول 
يوه ورځ د سقاو د ډلې يو ټوپكوال  په چاريكارو كې يوه دوكان ته ورغى ، دوكاندار ته يې وويل چې ماته 

، ورته ويې  دوكاندار له ډاره درخت بشپړ تان ورته راواخيست. رخت راكړه چې بيرغ ترې وتړم ) متر(يو ګز
  .او روان شو  سقاوي ټول تان تر خپلې اوږدې لكړې تاو كړ. چې ته پخپله كچ كړه او يو ګز درواخله ويل 



                               

 

  .صاحبه ستا خو يو ګز رخت په كار و ، اوس خو دې ټول تان در سره يووړ : دكاندار ورته وويل   
  :سقاوي ورته وويل

  كه زموږ پا چاهي شوه دا به مو ګز وي
  

  شیطان کار دیتلوار د 
دغه سړي په كو ر كز يو ډير . د يوه سړي ميرمن مړه شوې وه ، يو كوچنى زوى ورپاتي وپه پخوا زمانو 

وفادار سپى  در لود ، كله به چې چيرته ، ته  نو خپل زوى به دسپي په تمه پريښود او سپي به دهغه د زوى 
  .ساتنه كوله 

يو .  ، دتل په شان يې زوى په كور كې سپي ته پريښود  وايي يوه ورځ چې دا سړى په مزدوري پسي ووت 
، سپي له ليوه سره ډير جنګ وكړ ، په پاى كې يې ليوه مړ كړ  ، خو سپى هم ډير ژوبل  ليوه يې كورته راغى

  . شو  
مازديګر چې كله دكور څښتن راغى ګوري چې دسپي خوله په وينو سره ده ، سړي فكر وكړ چې سپي يې 

بر يې را واخيست او په ډير تلوار يې سپى وواژه ، چې كوټې ته ننووت  ګوري چې زوى زوى خوړلى دى ت
يې روغ دى او ليوه مردار پروت دى ، سړى پوه شو چې دسپي خوله دده دزوى په وينو نه بلكې دليوه په 



                               

 

دا متل  سره وه او په تلوار كې يې لويه غلطي وكړه چې خپل وفادار سپى يې وواژه ، له هغه راهيسېوينو 
  :شوى چې   

   تلوار دشيطان كار دى  
  

  ３ قمبر وييچ３ مشر 
  ／ر ويي３ مازدياختر 

وايي په يوه ليرې پرته سيمه كې پښتانه او هزاره ګان په يوه كلي كې اوسيدل ، پښتانه دملك يا دكلي 
يو هزاره د خپل ،هر يوه ځان  مشر باله اخير يې فيصله وكړه چې تر منځ دمشر دټاكلو په سر نه سره جوړيدل 

،  نو دقمبر په نا مه يې يو بې تجربې هزاره خپل مشر وټاكه  ، ټولو به دهغه اطاعت كاوو. كلي مشر وټا كي 
يو كار يې هم دهغه له خوښې پرته سرته نه رساوو ، روژه راغله  ورپسې اختر راغى  خو قمبر علي وويل چې 

، هغه وخت راديوګانې او دخبر تيا نور اسانه وسايل نه ول  نن اختر نشته سبا به تول په بوه اتفاق اختر كوو 
، روژه پوره وه خو قمبر علي دخپل اعتبار او دا كلى هم د غرونو منځ كې له ښار او نورو كليو ليرې  پروت و

  .د پخوولو لپاره ال اختر نه و كړى 
اختر دى كه نه؟  دوى وليدل چې ، چې وګورى په نورو ځايونو كې  څو كسه كليوال نورو سيمو ته والړل      

په ښار او كليو كې  داختر ورځ ده ، نو بيرته په تلوار خپل كلي ته راغلل  ، مازديګر مهال كلي ته را 



                               

 

، خلكو په مازديګر كې اختر جوړ كړ ، يوه سپين ږيري چې   ورسيدل  او په خلكو يې داختر زيرى وكړ 
  :دمخه ددغه كلي مشر و، وويل

  ر ويچې مشر يې  قمب
  اختـــــــر  يې ماز ديګـــــــــر وي               

  ..دا متل له هغې ورځې وروسته مشهور شوى دى
  

  وسله کومه وسله؟
  هغه چ３ په الس درغله

اكبر پاچا د بير بل په نامه يو ډير پوه هوښيار وزير درلود چې دخپلې هوښيارۍ له كبله پر پاچا هم ګران و، 
  .له ده سره كولې اكبر پاچا ټولې مشورې 

  .بير بل ډير حاضر ځوابه سړى و كه به پاچا ترې كومه پوښتنه وكړه بې له ځنډه به سم ځواب وركاوو  
  :يوه ورځ اكبر پاجا دده دهوښيارۍ امتحان اخيست ، پوښتنه يې ترې وكړه چې     

  وسله كومه ښه وسله ده؟
  .ه الس درشي پاچا صاحب تر ټولو ښه وسله هغه ده چې پ: ده ورته وويل



                               

 

او بيربل دده دپاچاهي د  پاچا چې پخپله پاچاهي كې رنګارنګ او دخپل وخت پرمختللې وسلې لرلې 
چې د خپلې پاچاهي مست او خونړى فيل : ډير په غوصه شو ، امر يې وكړ  كومې وسيلې نوم وا نه خيست 

  پرې را خوشى كړي چې ورته معلومه شي تر ټولو كومه وسله ښه ده؟
يې چې په لوب ميدان كې فيل ورپسې را خوشى كړ له بيربل سره هيڅ وسله نه وه ، چې دځان دفاع پرې كله   

هلته ) كوترى (، بيربل شاوخوا وكتل  يو كوچنى كونګرىفيل په ډير قهر دده په لوري را منډه كوه . وكړي 
پورې ونښت  او كوكارې  پرې وويشت  ، كونګرى د فيل په خړتم پروت و ، هغه يې را واخيست او فيل يې 

  .يې پيل كړې ، فيل سخت وډار شو بلې خواته يې منډې كړې  او بيربل ترې خالص شو 
رښتيا هم ښه . اكبر پاچا يې  له پاسه سيل كاوو  چې دا حال يې وليد  ، ويې منله چې بيربل  رښتيا وايي   

ې وستايله او دده درجه تر نو رو وسله هغه ده چې په سخته كې په الس در شي ، دبيربل  هوښيارتيا ي
  . وزيرانو نوره هم لوړه كړه

  
  
 
 
 
  



                               

 

  ３ کوي ، خو شول３ اوبه غواړييخدای 
  

كوي ، بنده هيڅ نه شي كوالى ، خداى ) ج(يوه ساده سړي دمال له خولې اوريدلي ول ،چې ټول كارونه اهللا 
  .پاك هرڅه كوالى شي 

وكړه چې دا ځل د للمي غنمو پر ځاى د پسرلي بارانونو ته  دا ساده سړى كورته راغى له ځان سره يې پريكړه
  . وكري) وريجې(شولې

  .  او ترې والړ په سبا دغره لمنو ته والړ  ، په وتره ځمكه يې شولې وشيندلې 
چې وچ ډاګ دى ، شولې نه دې را شنې شوې  ګوري  د وريجو درسد په وخت كې د شولو كروندې ته ور غى  

په ژړا يې پيل وكړ او مال ته يې سپكې سپوري ويلې يو سړى راغى پوښتنه يې ترې  ،په الر كې كيناست ،
  :وكړه ، ساده سړي ټوله كيسه ورته تيره كړه ، الروي ورته وويل 

  خداى يې كوي ، خو شولې اوبه غواړي
  
  
  
  



                               

 

  
  تا دې خداى راته جو ړ كړي  ،موږ دې غله يو

خو دخپل كور امنيت يې هم ډير ښه نيولى و پيسې لرلې  وايي يو وخت يو شتمن سړى و، ده ډير جايداد او
  .تل يې څاره خو دغال بهانه نه ورته جوړيدله ، غلو نه شواى كوالى چې له ده څخه غال وكړي 

غلو ونيو غله هم پټ پسې روان شول  چې بازار ته نږدې شو  دا شتمن سړى بازار ته والړ دورځو نه يوه ورځ
اووړ  ،شتمن سړى يې په چپر كټ كې ټينګ وتاړه ، ټولې پيسې يې ترې يوه غله له بازاره چپركټ ر

او خلكو دخداى لپاره دا غله دي : سړي چيغې وهلې ، كټ يې په اوږو واخيست او روان شول ،  واخيستې 
  .ئ ، زه لوټ كړم مه يې پريږد

  :ل، بيا به يې سړى ته دجار قربا ن وبلو تر څنګ ويغلو به پخپل منځ كې سره وخندل 
  .موږ دې هم غله يو خو تا دې خداى را جوړ كړي

په دې خبرو سره يې نورو ته داسې ښودله چې دا يې ورور دى او ليونى شوى دوى نه پيژني ، دوى يې 
  .دتداوي لپاره روغتون ته په كټ كې وړي

دې خداى جوړ سړي به چې هر څومره نارې سورې وكړې  غلو به جار قربان ورته وايه او دابه يې ويل چې  تا 
  .كړي موږ دې هم غله يو 

  .همداسې تړلى پريښود دوى ترې والړل  يې سړى



                               

 

  :دا متل وشو چېوروسته له دې پيښې 
  تا دې خداى را جوړ كړي ،موږدې هم غله يو

  

  ８ي خر په نانييني معلوميانسان په همنش
، پخوا په ټوله سيمه كې  نانى د غزني واليت يو اړوند كلى دى  دا كلى پخوا داندړو ولسوالي مربوط و

يوازې په همدې كلي كې ژرنده وه ، خلكو به له ډيرو لرې ځايونو دغې ژرندې ته دخرو په وسيله غنم داوړه 
زياتره وخت به خره له كاره لويدل او بار . كولو لپاره وړل  خرو به ډير مزل واهه تر څو دې ژرندې ته ورسيږي 

نيم خر به چې ډير پياوړى و ،خپل بار تر ژرندې رسوالى شواى ، نو به تر ژرندې نه  شواى رسوالى ، يوه 
كه به بار بې . هغه وخت به چې چا غوښتل چې نوى خر راونيسي يوځل به يې تر ناني پورې بار ورباندې ووړ

 ساوو نو معلومه به شوه چې دا خر ښه خر دى  او دا هم معلومه ده چې هرله كوم تكليفه په يوه ساه تر ناني ور
انسان تر څو چې له چا سره په يوه ګاونډ كې ژوند ونه كړي او ټول خويونه يې سړي ته له نږدې څرګند نه شي 

  :، دغه متل ځكه وشو چې سړى باور نه شي ورباندې كوالى 
  خر په ناني معلوميږي او انسان په همنشيني

  
  



                               

 

  و با م او دوه هواي
  :دا متل په دري كې داسې دى

  يك بام ودو هوا راقربان شوم خدا را ،
ديوې كورنۍ غړي  په بام ويده كيدل  د يوې ښځې زوى او نږور يوې  كيسه يې داسې ده وايي چې يو وخت 

چې ئ خوا ته او لور او زوم يې بلې خو اته څمالستل ، دې ښځې زوى او نږور ته ويل چې ليرې ليرې پريوز
ورغله ورته و يې ويل چې ښه سره نږدې شي  چې نن هوا ډيره توده ګرمي به مو وشي   اوبيا لور او زوم  ته 

زوى يې له هغې خوا سر را پورته كړ مور ته . ه چې يخني مو وشي او ناروغ شيهسې ن سړه دهشپه هوا ډيره 
  : يې وويل 

  فربان شوم خدا را، يك بام ودو هوا را
  .له هغه وروسته دا متل وشو 

  اوبه چې شي تر غاړې 
  ور شي تر پښو الندېزوى او ل              

يو سړى  له توفا ن څخه دخالصون لپاره له خپل زوى او لور  دتوفان په وخت كې ) ع(وايي د نوح روايتونه  
سړي لور او زوى را واخيستل او ديوې بلې  سره د يوه لوړ غره سر ته  وختل خو هلته هم اوبه ور ورسيدې 

چې اوبه ډيرې شوې او دده تر غاړې ورسيدې نو جګې څوكې سرته وختل خو هلته هم اوبه ور ورسيدې 



                               

 

دځان دخالصون په خاطر يې زوى هم تر  خپلو پښو الندې واچاوو  خو اوبه نورې هم ډيرې شوې او بيا 
دسړي تر غاړې ورسيدې سړي دځان ژغورلو لپاره خپله ګرانه لور هم تر خپلو پښو الندې واچوله خو توفان 

  .ړى له اوالدونو سره يوځاى غرق شوو ، اوبه نورې هم ډيرې شوې او س
  :دې ته ورته زما دسترګو ليدلي حال يوه كيسه ده

لمريز كال كې چې ما په بي  بي سي راډيو كې كار كاوو ، د بى بي سي دفتر هغه وخت په پيښاور  1377په 
په ... و لكه څڅوبي او له نورو الر و ، كله كله به دتورخم الره بنديدله او موږ به كې و او زما كور په كابل كې 

  .الرو پيښاور ته په ډيرو ستونزو تللو
يوځل په همداسې خطرناكه الره ور برابر شوو ، په غرونو كې مو سختې  اوخطرناكې الرې په پښو ووهلې 
، ها خوا مو يو پايكي موټر  كرايه كړ چې د پښتونخوا په لوړو غرونو مو واړوي ، موټر په ډيره خطرناكه 

، با االخره دغره پر سر يوه ډير خطرناك پيچومي  ته  و په ډډو او دغره په سر الره لنډوله الره دغرون
كلنو  10ـ 8،له موږ سره په موټر كې ډير كسان ول په دې كسانو كې له يوه سره خپلې دوه كوچنۍ دورسيدو

يچومي سرته وخوت ، موټر دپ په شاوخوا كې لورانې هم وې چې ده په ټوله الره كې ډير كړاو ورسره ګاله
،  په حال كې و  ه دشا په خوا را خوشى شو ، بريكانو يې كار پريښود ، موټر دغره له سره دراپريوتوتخو بير

ددوو وړو نجونو پالر هم خپلې لوڼې . نور دژوند هيله نه وه پاتې ، څو كسو ځا نونه له موټره وغورځول 



                               

 

يوه كوچنۍ نجلۍ تر الس را ونيوه چې راسره وايې چوم  پريښودې او خپله له يې له موټره ټوپ كړل ، ما دا
  . .خو را باندې ناوخته شوي ول

، بس د خداى فضل   موټر د غره له سره د لويدو په حال كې و او دلوى پيچومي اخيري برخې ته رسيدلى و
ى  هغه سړ. وشو موټر په همدې وروستۍ څوكه داسې ودريده لكه څوك چې يې په الس ټينګ تكيه كړي 

هم بيرته موټر ته را پورته شو او خپلې كوچنۍ لوڼې يې ښكل كړې له سترګو يې دخوښۍ اوښكې روانې 
  :ټولو پورې خندل  او ماته  دا متل را ياد شو  وې

  اوبه چې شي تر غاړې
  زوى لور شي تر پښو الندې                       

  

  خدای چارې په مدار ک７ي 
 بنده نه دی چ３ تلوار ک７ي

ي يو وخت يوه خان پخپلو يتيمو تربورونو ډير ظلم كاوو  ، ددوى پالر هم ده وژلى و ، خو په حكومت واي
كې يې رشوت تير كړى و او دهغه دمرګ پړه يې د وژل شوي پر ورور ور اچولې وه ،يعني يو ورور ووژل شو 

و څه يې نه شواى ويالى ددغه كور ټولو غړو ته ټول حال معلوم و خ او دابل دهغه دمرګ په تور  بندي شو
، ددوى انا ، ديتيمانو آواز هيچا نه اوريده  زامن او كورونه دغه ظالم ته ور پاتې شول  وروڼو ددواړو ددغو



                               

 

خو دكورنۍ نورو   ، چې ظالم ته به خداى پخپله جزا وركړيچې مشره او تجربه كاره ميرمن وه ډيره ډاډه وه 
ركاوو كلونه تير شول  ټولې كورنۍ به انا ته ويل خداى به دې ظالم غړو به بې صبري كوله ، انا به يې ډاډ و

بنده خونه دى چې  كوي كرارپه  كارونهخداى ئ ته څه وخت سزا وركوي  انا به يې ويل تاسې صبې وكړ
  .تلوار كوي 

دى ډير كلونه نور هم تير شول  يوه ورځ دغه ظالم سړي له خپل ورور سره جنګ وكړ  خپل ورور يې وواژه او 
خلكو پرې شاهدي وويله چې دغه سړي دمخه هم دا بل سړى وژلى و ، دا    بندي شو په همدې وخت كې

بې سرپرسته او خوارو زار  ظالم سړى  په عمري بند محكوم شو اوالدونه يې ددا نورو يتيمانو غوندې 
  پاتې شول

  :له هغه وروسته دامتل وشو چې
  تلوار كړيخداى چارې په مدار كړي ، بنده نه دى چې 

  
  
  
  
  



                               

 

  ＋ه دهيپ ور دخره ＇＋تن ته
ويل كيږي د چا خر له بار سره په خټو كې لويدلى و او په وياله كې بند پاتې و ، دخره څښتن چې هرڅومره 

له يو بل الروي يې مرسته وغوښته ، الروى راغى  زور وواهه ويې نه شواى كوالى چې خر له خټو وباسي 
يې نه كاوو په دې منځ كې ډير وخت تير شو ، شپه را نږدې وه ، دخره  خريې تر غوږو ونيو خو دزړه زور

  :خاوند وليدل چې الروى هسې لګيا دى دزړه له اخالصه مرسته نه كوي نو ورته ويې ويل 
يعني چې ماته .ورځه ورځه چې په تا ناوخته كيږي دخره ځښتن ته هسې هم ور پيښه ده وروره كور دې ودان 

  .يم خپل كار به كوم  ده مجبور خورا پيښه 
  پكه چا په ورا نه پريښوده، دې دسر كجاوې غوښتې

اوې دراوړلو لپاره لومړى درې ورځې يا هم يوه ورځ يوالو سيمو كې داسز رواج دى چې دنپه زياترو كل
او بيا دواده په ورځ ورا دناوې د راوستلو لپاره ځي  اوبيا   دمخه خيښې دزوم له كوره دتاوې كورته ځي

  .راوړي  ناوې
  .پخوابه يې ناوې په ډولۍ او كجاوو كې راوړه 

وايي په يوه واده كې يو پكه نجلۍ وه دا تر نورو مغروره هم وه نو ويل يې چې زه له نوري ورا سره نه ځم ، زه 
، چا ورته وويل اوس هم خوشحاله اوسه چې موږ دې له ورا  له ناوې سره يوځاى د مخې په ډولۍ كې كينم

  .ته ال خوشحاله نه يې او دسر كجاوې غواړې  سره پريږدو



                               

 

  .له هغه وروسته دا متل وشو 
  :ې ته نږدې بل متل هم شته واييد 

  پكې ورا دې راغله،دې ويل  ګومان مې نه شي
  
  

  رېيړن／ه ش３ درې نر دې پ＆ ، ＊％３ ت
په ميشت شول وايي يو وخت  د يوه كلي خواته يوې درې ته له بلې سيمې كډې راغلې ، دا خلك په دره كې 

  .دوى كې رواج و  چې دباندې ټول كارونه ښځې سرته ورسوي 
،كه به يې له بل كلي او قبيلې سره نار ينه به يې په كورونو كې ناست ول ښځو به خواري مزدوري كولې 

  .جګړه هم پيښه شوه نارينه به په كورونو كې ناست ول ، ښځو به جنګ كاوو 
و ددغې درې ښځو سختې جګړې ورسره وكړې او دبل كلي ډير كسان يوه ورځ يې له بل كلي سره جنګ ش

  :وروسته له هغه دا متل وشو چې. يې مړه او ټپيان كړل 
  ړنګه شې درې 

  نر دې پڅ ښځې تيرې                  
  


