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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۶/۰۵/۲۰۱۶         صمد بهرنګی لیکوال:
 ژباړن:احسان هللا ارینزی

 

 اتــــــل
 لومړۍ برخه

 

 .نوټ:په ژباړه کی د آذربایجانی نومونو په ځای پښتو نومونه نیول شوی
 

اتل مخكې لـه دې نه چې  څو كاله مخكې په آذربایجان كې یو ځوان، غښتلې او زړه ور پهلوان اوسېده چې اتل نومېده.
شي، نوریاس نومېد. د نوریاس پالر جمروز د بنګل خان د آسونو روزنكى او نوكر و. جمروز خورا نومیالي پهلوان 

 .د آسونو هرمره تكړه او بېساري روزنكى و چې په یو ځلې كتلو یې آسونه ښه پېژندل
ګل بن ګڼ شمېر پوځیان درلودل. بنګل ډېر شتمن او ظالم خان و. ده د نورو خانانو او امیرانو په شان ډېر نوكران او

خان به ټول هغه كارونه كول چې زړه یې غوښتل. خلك به یې وژل، د خلكو ځمکی به یې الندې كولې، له كسبګرو 
 .او بزګرانو څخه به یې باج اخسته او خپلواكي غوښتونكى پهلوانان به یې جېلونو ته اچول او هغوى به یې ځورول

عیان او اشراف ورځنې خوشحاله وو. دوى به په ګډه په هېڅوك لـه ده څخه خوشحاله نه و. یوازې لوى سوداګر، ا
خلكو باندې بېګار كاوه. په ګډه به یې خلك لوټل، د خوښیو او مزو چړچو محفلونه به یې جوړول، ځانونو ته یې خورا 
ښایسته ماڼۍ جوړولې او هېڅ وخت یې د خلكو ژوندانه ته پام نه كاوه. عامو خلكو او بزګرانو ته به یوازې داسې 

 .وخت د دوى پام كېده چې مالیات به یې زیاتول
بنګل خان او نور خانان به بیا په خپل وار مشرخان ته الس په نامه والړ وو. مشرخان د دوى ننګه كوله او له دوى 
څخه یې باج اخسته. مشر خان دې خانانو ته اجازه وركړې وه چې له خلكو څخه په خپله خوښه باج واخلي. دوى 

 .نه درلوده او هغه دا چې كال په كال به د مشرخان ونډه زیاتويیوازى یوه ژم
مشر خان ډېر زورور او شتمن خان و. په سلګونو او زرګونو خانان، امیران، پوځي مشران، جالدان او پهلوانان د ده 

 .رسول د دربار په ډوډۍ ماړه وو او له ده څخه بېرېدل او د ده احكام یې بې لـه ځنډه او په پټو سترګو سرته
یوه ورځ بنګل خان خبر شو چې د ده ډېر پخواني او خوږ ملګرى سردارخان د ده كورته راځي. بنګل خان په خپلو 

 .كسانو ږغ وكړ چې د خوښۍ غونډه جوړه او د سردار خان تود هركلى وكړي
ې بنګل خانه ما اورېدلسردارخان څو ورځې د بنګل خان مېمله و. د بیرته تلو په سهار سردارخان، بنګل خان ته وویل: 

 !دي چې ښه آسونه لرې
سردار خان غاړه هسكه ونیوه او وې ویل: په دې سیمه كې هېڅ څوك زما په شان ښه آسونه نه لري. كه غواړې یوه 

 .جوړه به درنه ځار كړم
 .سردار خان وویل: ولې یې نه غواړم

 .ردار خان په خپله خوښه ځان ته آسونه وټاكيبنګل خان خپل شپانه ته امر وكړ چې د آسونو ګله ایساره كړئ چې س
ښه آسونه پیدا كېږي؛ خو هېڅ یو لـه هغو دوه بیاڼونو سره سیالي نه شي  -بوډا شپون ښه پوهېده چې په ګله كې ښه 

 .كوالى چې پلرونه یې لـه سمندري آسونو څخه وو
څاپه یې پام شو چې دوه آسونه لـه سمندر جمروز یوه ورځ ګله د سیند غاړې ته شړلې او دى اوږد ورته غځیدلې و. نا

وتل او لـه دوو آسپو سره جوړه شول. جمروز هغه دوه آسپې په نښه كړې. آسپې په خپل وخت لنګې شوې  و څخه را
او هرې یوې یو ښایسته بیاڼ وزېږاوه. دا بیاڼونه په جمروز ډېر ګران وو او ویل به یې چې د نړۍ تر ټولو وتلي 

شي. په دغه ورځ چې بنګل خان خپل مېلمه ته د آسونو د سوغات تكل كړى و. جمروز دا خبره آسونه به ترېنه جوړ 
 !په زړه كې تېره كړه چې ولې آسونه څړځاى ته ونه شړم؟ په ګله كې خو دا دوه بیاڼه سارى نه لري

 .جمروز ګله څړځاى ته وشړله او هغه دوه بیاڼه یې د خان د ماڼۍ مخې ته راوستل
 .سونو د ټاكلو له پاره، په خندا خندا له ماڼۍ څخه راووتسردار خان د آ
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سردارخان هلته كوم آس ونه لید؛ خو ماڼۍ ته مخامخ دوه واړه او ډنګر بیاڼونه والړ وو، سردارخان وویل: بنګل خانه، 
نامتو دې  سوغاتي آسونه دې همدا دي، هه؟ زه داسې یابوګان ډېر لرم. ما اوریدلي دي و چې ته نامتو آسونه لرې. كه

 ...همدا وي، نور به دې څنګه وي؟
رډې وختې او چغې یې كړې: او سړیه ما خو ویلي  -بنګل خان د سردارخان په خبرو تك سور شو. سترګې یې رډې

 و چې آسونه څړځاى ته مه شړئ؟
 سپین جمروز وویل: د خان سر دې سالمت وي، ته ښه پوهیږې چې ما خپل تور ویښتان ستا د آسونو په روزلو كې

 .شتهه كړي او آسونه ډېر ښه پېژنم. ستا په ګله كې تر دې ښه اسونه ن
 :خان د جمروز په دې سپین سترګي نور هم په غوسه شو او امر یې وكړ

 !جالده د دې سپین سترګي شپانه سترګې راوباسه -
ټوپ  نلې. جالد هم ورجمروز ډېرې زاري وكړې او وې ویل چې زه ګرم نه یم؛ خو خان دا خبرې نه اورېدلې او نه م

كړ جمروز یې راونیو او دواړه سترګې یې ړندې كړې. جمروز وویل: خانه، اوس دې چې د ژوند له ډېره لویه نعمته 
 .بې برخې كړم دا دواړه بیاڼونه ماته راكړه

 !هخان چې ال هم په غوسه و په چیغه وویل: دا مړژواندي یابوګان دې ستا وي؛ خو ډېر ژر لـه دې ځایه ورك ش
جمروز لـه خپل زوى نوریاس او دوه آسونو سره دښتو او غرو ته مخه كړه. دى د كسات په فكر كې و. د خپل ځان 
د كسات او د خپلو نورو هېوادوالو د كسات؛ خو اوس یې باید د كسات تر ورځې پورې ډېرې شیبې شمارلې واى. 

 .كږلیچن غره كې استوګن شول.دا غرنۍسیمه )سره كال( نومېدلهدوى په شپو او ورځو مزلونه وكول، تر څو پورې چې په یوه 
جمروز د نوریاس په مرسته د بیاڼونو په پالنه او روزنه كې هومره هـڅه وكړه، چې ژر له دواړو څخه دوه داسې 
یرغه او پیاوړي آسونه جوړ شول چې په ټوله نړۍ كې یې سارى نه و. په یوه یې سكاڼ نوم كښیود او پر بل تور. 
سكاڼ هومره چتګ و چې د دریو میاشتو الره به یې په دریو ورځو كې وهله او دومره غښتلى او جګړه مار و چې د 

له پوره پوځونو سره ډغرې وهلې. سكاڼ دومره وفادار او مهربانه و چې تر نوریاس او یا هغه یې جګړې په ډګر كې 
ه ټیټوله. كه به سكاڼ لـه نوریاس څخه لیرې شو، چا پرته چې نوریاس به یې كیزه په الس وركړه، هیڅ چا ته شا ن

ششنېده به او ژړل به یې او زړه به یې غوښتل چې نوریاس راشي او لـه ساز سره د پهلوانانو شعرونه او سندرې 
 .ورته واوروي. سكاڼ د نوریاس د ژبې او حركاتو په مانا ډېر ښه پوهېده، تور هم همداسې درواخلئ

نقشه ښه پوهېده او لـه همدې امله یې هڅه كولـه چې د كسات ورځ ډېره رالنډه كړي. ځكه د نوریاس د خپل پالر په 
ده نقشه  كسات كوم تخم چې جمروز كرلى و اوس د راوتلو او زرغونیدلو په حال كې و. دى ډاډه و چې نوریاس به د

مړى په سره كال كې خاورو ته  عملي كړي او له خانانو او مشرخان نه به د خلكو كسات واخلي. نوریاس د خپل پالر
وسپاره. ده په لږه موده كې وكوالى شول چې په سره كال كې نه سوه نهه نوي سرتیري پهلوانان راغونډ او له خانانو 

 ! سره مبارزه پیل كړي. په همدي مبارزو او جګړو كې په اتل مشهور شو، یعنى یو زړه ور او جګړه مار پهلوان
ال نه د ځوریدلو كسات اخستونكو، خپلواكۍ غوښتونكو كسانو یوه اډه جوړه شوه. د سرې لنډه موده وروسته د سرې ك

خان د كاروانونو مالونه لوټول او پر بېوزلو او نیستمنو خلكو به یې ویشل.  كال پهلوانانو به د خانانو او امیرانو او مشر
غه څوك چې كار كوي د ژوند حق لري او سره كال د هغو میړنیو پخه كال وه چې په دغه قانون یې ایمان درلود: ه

هغه څوك چې د نورو خلكو د كار او زیار په ګټو خیټه اچوي او خپل وخت په مزو او چړچو تېروي، باید له منځه 
شته، ټول دې وږي وي او ټول دې د ډوډۍ د پیدا كولو په ه یووړل شي. كه ډوډۍ شته ټول یې باید وخوري او كه ن

 .و نیمكمرغۍ وي باید د ټولو له پاره وي او كه نه وي هیڅ څوك یې ځان ته نه شي غوښتلىلټه كې شي. كه هوساینه ا
اتل او د ده پهلوانان په هر ځاى كې د خلكو ملګري او د خانانو او د دوى د گوډاګیانو دښمنان وو. ټولو خانانو د سرې 

وژني؛  چې كالوال تیت او پرك كړي او اتل و كال د اوسیدونكو له ډاره آرام خوب نه درلود. خانانو به ډېره هڅه كوله
سره كال یرغل وكړ؛ خو هر ځل به د غرونو په كږ لیچونو  خو دې هڅو ګټه نه درلوده. د خان پوځونو څو ځلې پر

 .كې د غرنیو ځوانانو له خوا د سختو ماتو سره مخامخ شول او په دې توګه به د خان په سپكو یوه نوې سپكه هم زیاته شوه

 ښځې هم لـه خپلو نارینه وو څخه څه كمې نه وې، د ماال په توګه ښایسته میرمن، زرلښته، چې د یوې د سرې كال
 .زمرۍ په شان زړه وره وه

زرلښتي څو ځلې د جګړې په جامو كې، له تورې او آس سره یو ځاى د دښمن د پوځونو مینځ ته وردانګلي او له مړو 
 .څخه غونډۍ جوړې كړي وې
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :داستاند سكاڼ د تښتولو 
 

ورو هومره پیاوړي شو چې پر مشر خان یې زمكه سره كړه. مشرخان پوه شو  -د سرې كال د مبارزینو پاڅون ورو
چې نور؛ نو لـه اتل سره ډغرې نه شي وهالى؛ ځكه یې ټولو خانانو، امیرانو او پوځي مشرانو، پهلوانانو او لویانو ته 

 .راوبللمشورې له پاره  لیكونه واستول او هغوى یې د سال
 :كله چې دوى غونډې ته راورسیدل او هر چا خپل ځاى ونیوه مشرخان خپله وینا پیل كړه

درنو حاضرینو ! لكه څنګه چې خبر یاست، لـه څه مودې راهیسې یو شمیر غله او ویره اچوونكي په غره كې راټول 
لو مشر او الرښود د یوه كم اصله شوي او د هېواد هوساینه او امنیت یې له ستونزو سره مخامخ كړي دي. د دغه غ

سړي زوى دى چې اتل نومیږي او په وژلو، غال او لوټماریو كې سارې نه لري. د هر ځاى خونیان، غله او لوټمار 
ډله ورځ په ورځ ډیریږي او خطر یې زیاتیږي. كه موږ الس تر زنې  ورو د ده له ډلې سره یو ځاى كیږي. دا -ورو

رګو ورته ګورو چې د سرې كال غلو زمونږ زمكې او مالونه الندې كړي وي. هغه یوه ورځ به په رڼو ست ،كښینو
چې خداى د  ئدري كوو. تاسو په دې هم ښه پوهیږوخت به یا تښتو او یا به د دغو لوټمارو او غلو نوكري او مزو

ا بې رحمه غله پر .. خانانو، امیرانو او مشرانو تاسو خبروم چې دو زړونه ډېر بې رحمه پیداكړي دي.دغو خاینین
 .خپلو میندو او وروڼو هم زړه سوى نه لري

د هېواد د امنیت لـه پاره دغې لویې ویرې زه اړیستم چې د دغې غونډې د جوړیدلو هدایت صادر كړم. اوس تاسو 
سوچ وكړئ! څنګه كوالى شو چې د دغه سپین سترګي غله مخه ونیسو؟ آیا دا دومره درانه خانان، پهلوانان، پوځي 

 ...شران او اصیل خلك د یوه كم اصله غله مخه نه شي نیولي؟م
خان خپله وینا پاى ته ورسوله او پر تخت یې ډډه ولګولـه. د غونډې برخه والو السونه وپړقول او نارې یې كړې : ژوندى  مشر

 ...!دې وي مشرخان، دا د هېواد او اولس د امنیت ساتونكى! ... مړه دې وي د سرې كال لوټمار غله

خان د السونو او سر په خوځولو سره د خانانو او مشرانو  د غونډې د غړو چیغو او شور زوږ دیوالونه لړزول. مشر
ویل: كه چیرې ډېرې  لـه احساساتو څخه مننه كوله. وروسته چې شور زوږ لږ غلى شو او خبرې پیل شوې یوه و

 .پیسې وركړو، اتل به هرومرو غال پریږدي
خوا زمكې به ټولې اتل ته پریږدو. دې پوه شه او د واكمنۍ سیمه یې چې څنګه یې زړه  او بل وویل: د سرې كال شا

 .غواړي هغسې دې لـه خلكو نه جزیې او قلنګونه اخلي؛ خو له موږ سره دې كار نه لري
به یې كړو، روغه  بل وویل: یو څوك به اتل ته واستوو چې څه غواړي؟ هر څومره زمكې او پیسې چې غواړي، ور

 .وكړو او یو الس به شوبه 
سردارخان هم په دې غونډه كې ناست و. سردار د )زرباغ( ولسوال و. دى هغه څوك و چې بنګل خان د ده له پاره 

خان د ښي الس وزیر و. د خان په میلمستیاوو كې به تل پاس ناست و او  جمروز ړوند كړى و. سردارخان د مشر
و، دى به یې سر ته كیناست او ځان به یې په رښتیا یا درواغو ویرجن خان لږ ستومانه یا ناروغه ش چې كله به مشر

ښود او شونډې به یې ځړولې. دى د پوځونو په استولو او د جګړې په اصولو ښه پوهېده. ټول پوځیان له ده څخه 
 .ډارېدل او د پسونو غوندې به په ده پسې روان وو

خان د ټولو د خبرو له اوریدلو څخه  څه نه و ویلي. مشر سردارخان هم په دې غونډه كې ناست و؛ خو تر اوسه یې
 .ویل: دا خبرې د سرې كال د ستونزو مخه نه شي نیولي. اوس غوږ ونیسي چې سردارخان څه وایي وروسته و

خانانو او امیرانو په زړه كې سردار ته كنځلې كولې. ځكه خانان او امیران تل د یو بل پر مقام او دریځ باندې رخه 
خان سره نژدې وي او د هغه په سیوري كې له خلكو نه په بشپړه خپلواكۍ  وى هم هیله درلوده چې له مشركوي. هغ

 .او پوه قدرت جزیه واخلي او په پوره شایست او مزو چړچو كې ژوند وكړي
سردار پاڅېده، د درناوي په توګه پر مال كړوپ شو او وې ویل: د خان سر دې سالمت وي. زه څه سپي یم چې د 

خان امر كړى چې زه خبرې وكړم، په  وایم؛ خو اوس چې مشر داى د سیوري په وړاندې خوله وخوځوم او څه وخ
 " ." د خان امر د خداى فرمان دىډېر ویاړ یې منم؛ ځكه له پخوا څخه یې ویلي دي چې: 

غرغرې پرته په خان سر دې سالمت وي. زه اتل ښه پیژنم. هغه له  سردارخان بیا درناوي وكړ او وې ویل: د مشر
بل شي نه غلى كیږي. د سپین سترګي پالر سترګې یې زما په امر ویستل شوې. اوس مې زړه غواړي چې اتل تر 

ږ تر ستونې تیرې نه شي. غل ژوندي وي د خوند اوبه به زمو ستونې ونیسم او وې وژنم. تر څو پورې چې دا لوى
كر برابر كړو چې دوړې یې د لمر وړانګه تته كړي، سر یې په باید په سره كال یرغل وكړو. باید داسې یو سمبال لښ
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ږه ستا سپي یاستو او تر ره بیا هم ستاسو امر، امر دى. موس -ختیځ او پاى یې په لویدیځ كې وي؛ خو له دې سره 
 .غپلو پرته څه نه شو ویالى

 .خان د پښو زمكه یې ښكل كړه او كښیناست سردار خان بیا درناوي وكړ، د مشر
خان خواته نیولې وې. مشر خان لږ ځنډ وروسته وویل:  ونډې حاضران ټول غلي وو. ټولو خپلې سترګې د مشرد غ

 .آفرین، شاباس. سردار خانه ! ستا پر پوهه او هوښیاري دې آفرین وي. ته په رښتیا چې ډېر هوښیار سپى یې
خوځوله او په ویاړ یې وخندل. مشر خان سردارخان د لوى خان د ستاینو په وړاندې له ډیرې خوښۍ نه د مننې لكۍ و

ویل: پر سره كال به یرغل كوو. دا یرغل باید هومره لوى وي چې د سرې كال ډبرې له ویرې بیا و
ولړزیږي.سردارخانه! له دې وروسته ته واك لري چې څنګه دې زړه غواړي هغسې سرتیري راتول كړه او د یرغل 

یې. د یرغل له پاره تیاري ونیسه او د غرنیو سیمو د غلو ټغر ټول كړه. كه له پاره چمتو شه. ته د ټولو پوځونو مشر 
 .دې وټاكمبه اتل نسكور شو، د لومړى وزیر په توګه 

مشرخان بیا د غونډې حاضرینو ته وكتل او وې ویل: حاضرینو! ټول دې خبر وي چې سردارخان له دې وروسته 
لري. كه چا ېي له فرمانه غاړه وغړوله، د دار كړۍ یې  زموږ د پوځونو مشر دى او په خپلو چارو كې بشپړ واك

 .انتظار باسي
 .د غونډې حاضرینو څه و نه شواى ویالى او غلي كیناستل؛ خو زړونه یې له كینې او رخې څخه ډك شوي وو

په ټولوو بوخت شو او په دې ترڅ كې  سردارخان له غونډې څخه وروسته، بې له ځنډه زرباغ ته والړ او د سرتیرو
یې له پهلوانانو او پوځي مشرانو سره جرګې كولې چې په سره كال د یرغل پالن جوړ كړي. په دغسې یوه غونډه كې 
الل چې یو جنګلیالي پهلوان و، سردارخان ته وویل: د خان سر دې سالمت وي، موږ د مشرخان او ستاسو د پښو 

پوهیږو چې ستاسو فرمان د خداى فرمان دى او هیڅوك له دغه فرمان څخه د سرغړولو خاورې یاستو او په دې ښه 
حق نه لري؛ خو دا خبره هم د یادولو وړ ده تر كله پورې چې اتل د سكاڼ پر شا سپور وي، كه د ټولې نړۍ خلك سره 

ئ ؛ نو آس یې ترینه وتښتویو ځاى شي بیا یې هم د سر یوه ویښته نه شي كمولى. كه غواړې چې اتل له مینځه الړ شي
 .او كه نه نورې هڅې او جګړه څه ګټه نه لري

د الل خبرې په سردارخان خورا ښې ولګیدې او وې ویل: الله ، څوك چې په درد پوهیږي په عالج هم پوهیږي. څه 
 فكر كوې؟ سكاڼ به څنګه وتښتوو؟

ى. سرې كال ته د تګ له پاره یو سرتیري الل وویل: د سردار سر دې سالمت وي. سكاڼ خو په پیسو نه شو اخستال
 .په كار دى، یا به سر بایلي او یا به سكاڼ راولي

سردارخان د جرګې برخه والو ته وكتل. د ټولو سرونه زمكې ته ځوړند او غلي ناست وو. ناڅاپه یو نیم بربنډ، خیرن 
ر، نه كور او نه ژوند. هېڅوك په دې نه او پك ځوان پاڅېد. ټولو پك حمزه وپیژاند. پك حمزه نه پالر درلود، نه مو

 .پوهیدل چې دى چیرې اوسي او څه خوري؟ چا غونډو او جومات ته نه پرېښود؛ ځكه چې د خلكو بوټان یې پټول
سپې ځاى درلود، پك نه؛ خو اوس دې جرګې ته څنګه راغلى و؟ یوازې دى ښه پوهیده او بس؛ ځكه له پخوا څخه یې 

 .ښه پوهیږي ویلي دي چې پكان په چلونو
لنډه دا چې پك حمزه د غونډې مینځ ته راغى او وې ویل: سردارخانه! دا كار زما دى. دا د پهلوانۍ او زور كار نه 

پوهیږم. كه مې سكاڼ راوست؛ نیكه نه چلباز یم او په دې كار ښه  دى. باید له چله كار واخستل شي. زه له پالره او
 .ه. د هېواد له زرګونو پكانو څخه به یو كم شيشته ... او كه اتل ونیوم بال مې نخو ښه

 .سردار خان وویل: حمزه، كه دې سكاڼ راوست په دنیا به دې موړ كړم
حمزه وویل: سردارخانه، د دنیا مال او شته، یوازې په درد نه خوري. سردار خان وویل: د خانۍ مقام به دركړم، 

 .حمزه خان به شي
 .س نه ديحمزه وویل: نه، سردارخانه، دا هم ب

 .سردارخان وویل: تا به د خپل زوى په څېر ومنم
حمزه وویل: نه، دا ټول خلك دې در ځار وي. زه یو نه غواړم او ته هم درې واړه یو ځاى نه راكوې. نو راشه یو بل 

 .شي به وغواړم چې ما ته تر دې دریو واړو ګران وي او تا ته ارزانه
 سردار خان وویل: څه غواړې؟

 .سرداره، لور دې غواړم حمزه وویل:
سردار خان په دې خبره ډېر په غوسه شو. رنګ یې تك تور شو. له قهره یې زمكه په سوك ووهله او ناره یې كړه: 

 ...دا پاګل له دې ځایه وباسئ، پك څوك دى چې زه لور وركړم
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ې ټوټې كړى واى. الل د كه دا وخت الل د پك حمزه د خالصون هڅه نه واى كړې، جالدانو به همغه شیبه حمزه ټوټ
سردار خان ته یې وویل: زما سر دې تر تاسو ځار وي. ښكاري چې تاسو د مشرخان  خونړیو جالدانو مخه ونیوه او

 .!فرمان هیر كړى دى. مشرخان ویلي دي چې د اتل ټغر ټول كړئ
همدې امله یې حمزه ته سردارخان غلي شو او زړه نا زړه یې ځان ډاډه كړ چې پك حمزه باید خوشحاله وساتي. لـه 

 وویل: او پاګله، تا په دې نجلۍ كې څه لیدلي چې تر هر څه یې ښه بولې؟
حمزه وویل: سردار خانه ! ته دا ومنه چې پكان په خپل كار ښه پوهیږي. زه هم په دې ښه پوهیږم چې ته هغه درې 

 .شته په خپله راځي شیان ټول نه راكوې؛ خو كه زه ستا لور وكړم او ستا زوم شم، خاني، مال او
د غونډې ټولو برخه والو د حمزه پر هوښیارۍ او ځیركۍ شاباس ووایه. سردارخان په ژور فكر كې ډوب شو، زړه 
یې نه غوښتل چې خپله لور پك حمزه ته وركړي؛ خو له بلې خوا د سكاڼ خبره هم مهمه وه. سردار فكر كاوه كه 

 .وزارت څوكۍ زما؛ ځكه یې وویل: حمزه، خبره دې منمسكاڼ تر السه شو، اتل نسكور دى او د لومړى 
حمزه وویل: نه سرداره داسې نه كیږي، مهرباني وكړه او یو دوه كرښې ولیكه، السلیك یې كړه، خپل مهر پرې ولګوه 

 .هاو ما ته یې راكړه. بیا یوه نیټه وټاكه، كه مې په دې موده كې سكاڼ راوست، لور به راكړې او كه نه سر مې پرې كړ
حمزه ته یې وسپاره او د سكاڼ د راوستلو نیټه یې وټاكله. پك حمزه  زړه لیك ولیكه ،مهر یې كړ او سردارخان زړه نا

: سردارخانه! اوس نو اجازه كه وګنډلـه او په پاي كې یې وویللیك په جیب كې كېښود، د جیب خولـه یې په ستن كل
 . راكړه چې والړ شم

پوځي مشران په ځاي پریږدو چې د سرتېرو د غونډولو او د سرې كال د یرغل هـڅه وكړي دلته به سردارخان او نور 
 .ونیسو چې څه كوي او پك حمزه به را

مال وتړلې او یوه امسا یې واخیسته. شپه ورځ یې مزل كاوه .پړاو په  پك د سفر جامې واغوستې، څو ډوډۍ یې تر
كې به یې لنډه دمه كولـه. له ډیرو غرونو او غونډیو څخه اوښته  پړاو به یې الره لنډوله ،د ډبرو او بوټو په سیوري

 .چې یوه ورځ مازیګرى د سرې كال د غره لمنې ته ورسید
اتل د یوې لوړې او پلنې ډبرې د پاسه والړ و او د كاروانونو د تلو_ راتلو الرې یې څارلې .ناڅاپه یې پام شو چې یو 

ړو پر غره راخیژي. اتل تر هغه غلى پاتې شو چې دا سړى لویې ډبرې څوك د سرې كالپه لور روان دى او په خاپو
ته نژدې شو. اتل پرې ټوپ كړ: مه خوځیږه! څوك یې؟ له كومه ځایه راغلى یې او چیرې ځې؟ حمزه سر پورته كړ. 

د  (بریتونه یې د ګډ)قوچ . سترګې یې لـه كینې څخه ډكې وې اوكتالى ځوان یې ولید، چې چا یې مخ ته نه شو یو
غزیدلي وو. داسې یوه توره یې تر مال وه چې تا به ویل چې دا به هیڅكله د ته ښكرو په شان د خولې دواړو خواوو 

خانانو او د خلكو د دښمنانو د وینو په تویولو مړه نه شي. وګوره! چې څنګه د چښتون )غالف( په منځ كې ایساره ده. 
 د مینې په شان هم و او دا خبرې یې كولې: آه!... اى كینې! ته ښكاریده چې د دې تورې پوالد یې له كینې سره اغږلي

څو پورې چې د خلكو له دښمنانو څخه كركه و نه  سره خپله مینه نه شو څرګندوالي، تر ږ له خلكوسپیڅلې یې! مو
 .كړو

 
 د لومړۍ برخې پای
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