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 رینزیآژباړن:احسان هللا 
 

 اتــــــل
 

 برخهدویمه 
 

حمزه په همغه لومړیو شیبو كې اى د اتل تورې! ته د ظالمانود وینو په تویولو، له مظلومانو سره خپله مینه كوې. پك 
پوه شو چې اتل همدغه سړى دى؛ خو سمدالسه یې پل پټ كړ او وې ویل: اتل لټوم. اتل پوښتنه ترې وكړه: اتل څه 
كوې؟ حمزه وویل: بال دې واخلم! زه شپون یم. خپل ژوند مې د خانانو او سردارانو په نوكرۍ كې لـه السه وركړى 

. دریغى، چې زما مور زما لي چې اوس مې خېټه په خټو ډكه دهدومره ناولې اوبه څښ دى. له خیرنو ډنډونو څخه مې
ځاى یو تور سپى زیږولى واي او زه یې له دومره بدمرغیو سره نه واى مخامخ كړى. سر مې پك دى او ډېره  پر

كړې وي، هـیڅ  څومره خواري مې ، چې خلك مې په پكوالي خبر شي چې هـره په یوه ځاى كې نه شم پاتې كېدىمود
له ژونده مې زړه تور دى او د پكوالي په سر، دا ارته نړۍ راته وړه ښكاري، دریغى،  .سمالسي مې وشړي او شي

 . چې پك نه واي. نه پوهیږم، چې كومې خاورې په سر باد كړم
اومیړنى دى  وینم او د پښو تر خاورو یې ځار شم. اوریدلي مې دي چې اتل ډیرځوانمرده اوس راغلى یم چې اتل و

. زه راغلي یم چې یا یې د دسترخوان پاتې شوني وخورم او د ژوند دا څو یوه مړۍ ډوډۍ لـه هیچا نه سپموي او
وروستۍ شپې او ورځې د ده په جونګړه كې تیرې كړم او یا مې سر پرې كړي چې د تل له پاره وزګاره شم. دا بې 

 . ارزښته سر دې د اتل د پښو خاورې شي
تل زړه هاى یې وژړل. اوښكې یې تویولې او دومره یې وژړل چې د ا -لې خبرې بس كړې او په هاى پك حمزه خپ

د اتل پښو ته ولوید  ،حمزه چې دا خبره واوریده .رته شه چې ځو! اتل زه په خپله یم! پوپرې وسو او وې ویل: پاڅه
 ! ه دره مې مه شړهجار دې شم. اتله! په ما زړه وسوزوه او له خپل ،او وې ویل: صدقه دې شم

یوې مړۍ ډوډۍ له پاره د چا پښو ته نه لویږي.  ! میړه درته كړ. پورته شه! ته یو میړه یېاتل ټیټ شو او حمزه یې پو
! زه په دې ښه شم پهلوانه : زه دې ځاركوالى شې؟ حمزه وویل : ښه ته څه كاراتل ورته وویل پك حمزه پورته شو.

دا مې بس ده.  ،كړه د پخلي یا میلمه پالنې چارې نه سپاري، د یوه آس روزنه را پوهیږم چې ته ما ته په دې پك سر
 زه لـه پالر او نیكه څخه په دې كار ښه پوهیږم. اتل حمزه لـه السه ونیوه او خپلو ملګرو ته یې وپېژاند. ملګرو یې و

ویل: ډیر  كې دې نه پاتېږي. اتل وڅه غواړي هغه به وركړو؛ خو په سره كال  ویل: اتله! دا دې لـه كومه كړ؟ چې هر
ږ ولې په سره كال كې راټول شوي یو؟ ـه پاره جنګیږو. موږ د همدې خلكو، د همدې بیوزلو لویرجن یاست. آخر مو

 د دې پوښتنې ځواب راكړئ؟
ډیره  ،نګڅ اتله! په رښتیا چې ته یو رښتینى انسان یې. ستا په زړه كې د ډیرې كینې تر :ویل له ملګرو څخه سیدال و

وینې، له خپله ژونده ورته تیرېږې او كه لـه دښمن سره مخامخ شې  مینه هم ځاي لري. كه چیرته څوك د ترحم وړ و
بیا هم لـه هر څه نه ورته تیریږې. بس نه غواړې چې له دښمن سره كینه وپالې او وینې تویې كړې. د سرې كال ښځې 

یې غوږ نیولى و، زرلښتې یا د اتل میرمنې د ښځو او نارینه و لـه هرې څنډې څخه راټولې شوى او د دوى خبرو ته 
 هویل: سیداله! ته ښه وایې ما ته داسې ښكاري چې د اتل اوسنى زړ په منځ كې ځانته الر ویسته او سیدال ته یې و

ل سړى به د سردار خان جاسوس او خبرلوڅ وي. هیچا څه و نه ویل. اتل ولید اسوى بې ځایه دى. كیداي شي چې د
یو بیا هم د یو بوټي اغز ،ویل: كه دا پك ټول د اور لمبه شي چې ټول ملګري د زرلښتې د خبرې پلویان دي، ځكه یې و

د سیزلو وس نه لري. ښه به دا وي چې په سره كال كې یې پریږدو، یوه مړۍ ډوډۍ به خوري او د عمر دا وروستنۍ 
 .شپې به لږ په آرامه تیرې كړي

هغه كارونه یې كول چې ملګرو به ورته ویل. كارونه یې  ې پاتې شو. خیټه یې ښه مړه وه اوره كال كپك حمزه په س
ښه سرته رسول، له همدې امله ژر په ټولو ګران شو. په سره كال كې درناوى د جامو او شتمنیو له مخې  چټك او ډیر

كار لګیا وو، ټول جنګیدل او ټولو نه و، هلته هیچا ځانګړې شتمني نه درلوده، هر څه چې وو، د ټولو وو، ټول په 
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كله به یې د ساز، سندرو او نڅاوو غونډې جوړولې. اتل چې د حمزه چټكتیا ولیده، د یوه  خوړل او څښل او كله نا
 !له امله دوه هډوكي پاتې و او بس وسپارله. دغه یابو د ډیر كار ډنګر یابو ساتنه یې ور

مازیګر به یې پاله. حمزه د یابو د چاغښت او روغتیا له پاره دومره  پك حمزه د یابو څارنه پیل كړه. هر سهار او
كله به یې د نورو څارویو شنه واښه او وربشې ورته راپټول. لنډه دا چې د یابو ښه څارنه  تلوسه درلوده چې كله نا

یوه ورځ اتل د  سیدل لـه همدې امله په څو ورځو كې چاغ او بیا د كار له پاره چمتو شو.ر كیده او ښه خواړه ور
چې پوه شو دا همغه ډنګر یابو آسونو د كتلو له پاره غوجل ته ورغلى و چې یابو یې ولید، لومړى یې ونه پیژاند؛ خو 

 .ریان )حیران( شو او وې ویل: حمزه! زه په دې نه پوهیدم چې ته د آسونو دومره ټكړه روزونكى یېآدى 
له هغې ورځې څخه چې زه په ښو او بدو پوهیدلى یم، د آسونو په روزلو ویل: اتله! حمزه دې لـه تا ځار شي.  حمزه و

شوى دى. زه هیڅ نه ویل: سږكال )تور( لږ ډنګر  بوخت یم. زه لـه پالر او نیكه څخه د آسونو روزونكى یم. اتل و
كاڼ سره ؟ دا به ښه وي چې تا ته یې وسپارم. داسې څارنه یې وكړه چې په لنډه موده كې لـه سپوهیږم چې ولې

 .برابرشي
وسپاره، كه خداى كول سبا  : نن یې تور راكې یې تېره شوهاله شو او په زړه پك د دې خبرې په اوریدلو ډیر خوشح

ه خو حمز وار وي. په سره كال كې د اتل ملګري، ښځې او نارینه ټول له دغه كار سره موافق نه و؛بل سبا به د سكاڼ 
اتل زړه ته هیڅ شك هم نه لویده. سكاڼ او تور دواړه په یوه غوجل كې ساتل  ې دځان دومره اتل ته نژدې كړى و چ

كیدل، د دواړو آسونو د پښو ځنځیرونو جال_جال كلۍ ګانې درلودې. سربیره پر دې د آسونو د غاړې ځنځیرونه د 
اى، هم یې یرې څوك ورغلې ووجل ته د ورتګ وس نه درلود. كه چ. هیڅ پهلوان غوغوجلې لـه دیواله سره بند و

 .اسونه نه شوه خالصولى، ځكه چې د دواړو كلۍ ګانې له اتل سره وې
اتل، حمزه غوجل ته بوته او تور یې وروسپاره. حمزه د آس د ساتنې د پاره مټې راونغښتلې او خورا ښه یې وساته. 

 او وربشې پرې كم كړل.لنډه موده وروسته تور په غوښه ښه شو او په چاغیدو یي پیل وكړ؛ خو پك حمزه بیرته واښه 
 آس بیرته ډنګر شو. اتل حمزه وپوښته چې حمزه! تور ولې ورځ په ورځ ډنګریږي؟ لكه چې ښه یي نه ساتې؟

 .پك حمزه وویل چې څه مې لـه وسه كیږي، زه یې نه سپموم. زه فكر كوم، چې تور چكر او آزادې هوا ته اړه لري
ل كې تړلى، په پښو كې یې درانه ځنځیرونه پراته دي، ښایي په همدې اتله! دا بیوزلى حیوان دې شپه او ورځ په غوج

 توسن به ډنګر او ناروغ وي. اتل د تور د ځنځیرونو كلي ګانې حمزه ته وركړې، چې كله ناكله یې بهر ته وباسي او
كه چیرې پك  چكر وركړي. ملګرو بیا د اتل دا كار وغانده او وې ویل: ګوره سړیه! په هـر چا باور ښه كار نه دى،

حمزه تور وتښتوي څه به كوو؟ اتل بیا د سرې كال ښځې او نارینه غلي كړل او وې ویل: مه ډاریږئ، هیڅ خبره نه 
ده. پك حمزه بیا د تور روغتیا ته مال وتړلـه او په ډیره لنډه موده كې یې ښه چاغ او تیار كړ. شپې او ورځې تیریدې 

ټاكلې مودې پورې سردارخان ته و نه رسوي، ځكه ټاكلې نیټه ورځ په ورځ او حمزه په دې ډاریده چې سكاڼ به تر 
رانژدې كیده. حمزه څو ورځې نورې هم په فكر، خیال او شك كې تیرې كړې. په پاي كې حمزه یوه شپه لـه ځانه سره 

ې سربیره پر د پریكړه وكړه چې كه دوه كاله نور هم دلې پاتې شم، اتل به د سكاڼ د ځنځیرونوكلي ګانې رانه كړي.
په سره كال كې داسې څوك نشته، چې سكاڼ او تور دواړه وپېژني. ښه به دا وي چې همدا نن شپه تور وتښتوم او 
سردارخان ته ووایم چې دغه دى سكاڼ! ترهغې وروسته به د سردارخان لور وكړم او څو ورځې به خورا خوشحاله 

هر چا د دسترخوان پاتې شوني خورم او له هره ځایه به شړل كیږم؟ تیرې كړم او د دنیا غمونه به هیركړم. ترڅو به د 
چې د سردار لور مې وكړه، هیڅوك به كاږه راته ونه ګوري. زه به حمزه خان شم د سردار زوم! ښكاره خبره ده چې 
د سردار زوم هرڅه كوالي شي. هغه وخت به لـه خپل تیر عمرڅخه، چې ډیرې شپې مې وږې په كې تیرې كړي دي 
او په ډیرانونو كې ویده شوى یم، ښه كسات واخلم. ځانته به څو ځایه ښكلې ماڼۍ جوړې كړم، بې شمیره وینځي 
اومرییونه به لرم، په ملیونونو روپۍ به خرڅې كړم، چرګان او پسونه به كبابوم، زړې جامې به نه اغوندم، د 

ه! ... آه! پروردګاره...لـه ډیرې خوښۍ نه مې څه او څ ...ښكارځانګړى ځاى به لرم، نوكران، د دروازې ساتونكي
 ي!زړه چوو

پك حمزه په همدې خیالونو كې د تګ لـه پاره چمتو شو. په تور یې زین كیښود، سپور شو او د باد په شان لـه سرې 
 .كال نه والوت

زه. پوه شو چې سهار مهال یو نوكر چې جالت نومیده د آسونو د غوجل كتنې ته ورغى؛ خو نه تور و او نه پك حم
كار له كاره تېرشوى دى. په ډیره غوسه او چیغو یې اتل لـه خوبه راویښ كړ او وې ویل: پاڅه! د خوب وخت تېر 
دى، پك حمزه تور تښتولى دى .. له ټولې سرې كال څخه شور او زوږ پورته شو. ښځو او نارینه و ټولو په اتل باندې 

چې په هر چا اعتبار مه كوه! د پهلوان آس تښتول یا د هغه د ښځې بیول  اعتراضونه پیل كړل: تا ته مو نه وو ویلي
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دواړه یو شى دى! دواړه د ده ناموس ګڼل كیږي. تر ننه پورې زموږ له ډاره مرغان په سره كال نه شول الوتلى. د 
راشه او وګوره اتل، سرې كال او ملګرو نامه به لوي خان، نور خانان او سرداران د پاڼې په شان لړزول؛ خو اوس 

 .چې یو پك راځي او له سرې كال نه آس تښتوي! نن سبا ټول خبریږي او ژر به دښمنان لـه هرې خوا پر موږ یرغل راوړي

 اتله! تا په لوى الس هغه كار وكړ چې ټول عالم نه شو كولى. اوس به تور څنګه پیدا كوې؟
وه وړاندې ش مې ځوروئ. زرلښته را اور به پیدا كړم. مویل: كه تور نشته سكاڼ خو شته، پرې والړ به شم او ت اتل و

او وې ویل: ته د ځورولو وړ یې! تا د سرې كال قانون مات كړ. تا به موږ ته ویل چې د بې ځایه زړه سوي او محبت 
احساس ته تسلیم نه شو. تا په خپل بې ځایه زړه سوي او شفقت، سرې كال ته د خاینینو او جاسوسانو پښه خالصه 

ته څه پوهیږې چې هغه جاسوس لـه كومه ځایه راغلى و او تور به یې چیرته بیولى وي چې اوس ورپسې ځې  كړه.
ړى ل درز پیداكد سرې كال پوالدي دیوا. او بیرته یې راولې؟ تور تللى او اوس به د دښمنانو یرغل ته شیبې شمارو

 .ږ دښمنان ډیر خوشحاله او زړه وركانديدى. دا كار به زمو
خو دى ښه پوهیده چې ګرم )مالمت( دى؛ ځكه یې خولـه پټه ونیوه او د ډیرې پریشانۍ او  ته ډیره غوسه ورغله؛ اتل

 !. ناڅاپه لـه ځایه پاڅید او پر ایمل یې ناره وكړه: ایمله! څښاك راكړهخپل بریتونه وژوول او تور واوښت غوسې لـه زوره یې
په سر راواړول بیا یې جالت ته وكتل او وې ویل: آس زین كړه! سكاڼ  ایمل پهلوان ته څښاك راوړل. اتل، اووه كاسې

یي زین كړ. تا به ویل چې اتل ژبه نه لري او ګونګ شوى دى، خوله یې ګنډل شوې ده، مخ یې دومره سور اوښتى 
. پونده و چې د اور بڅركي ترې خوریدل. سكاڼ، چې اتل پر ځان سپور ولید، د ده د قهر او غوسې په اندازه پوه شو

وهله او د سترګو په رپ كې له سترګو نه پناه شو. دا مهال اتل داسې یوه چیغه وكړه چې كه د جګړې  یې پر ځمكه و
په ډګر كې یې تر خولې ایستلې واي، د دښمن د پوځونو زړونه به چوولې واى او وسلې به یې لـه السه لویدلې واي. 

و، ورمیږ یې هسك كړ او داسې وششنېد چې ډبرې یې لـه غره سكاڼ د اتل د چیغې په ځواب كې په دوو پښوجګ ش
نه راورغړولې. د دغو ډبرو د رالویدلو غږونه د سرې كال د غرونو په سلګونو برخو كې غبرګ شول. تا به ویل چې 

خو په دغو غږونو او دوړو كې آس او اتل د بریښنا په شان والوتل او د غره لـه هسكو بر  په سلګونو آسونه ششنیږي
وارې ته ټیټ شول. څو شیبې وروسته د سرې كال ملګرو د څار له خونې څخه، په دښته كې یو داسې سپین آڅخه 

 .ټكى ولید چې د وړانګې په شان لیرې كیده او یوه سپینه كرښه ترې پاتې كیده
یې شا ته هم كتل.  كله به مخ روان و. كله نا پك حمزه لـه ویرې هـیڅ ځاي تم نه شو. د آس كیزه یې كش نیولې او پر

لویو ژرندو ته نژدې شوى و چې بیا یې شا ته وكتل. هلته لیرې، ډیر لیرې یوه زوروره دوړه هوا ته پورته كیده .ښه 
ورته ځېرشو، اتل یې وپیژاند چې په سكاڼ سپور دى، هیڅ لوړو ژورو ته نه ګوري او د باد په شان الوزي. د سكاڼ 

 .ه لویدلى واي زر ټوټې به شوى وايمنډه دومره چټكه وه چې كه پر ځمك
د پك حمزه ژبه وچه او په زړه كې تېره شوه چې د وخته مړ شوى او په قبر كې پروت دى. حمزه دا وخت هیڅ نه 

 شواي كوالي، ژر یې ځان د ژرندې خولې ته ورساوه. له آسه پلى شو او هغه یې په یوې ستنې پورې وتاړه،بیا یې
رنده ګړى په ژ .او بدمرغه دلته راشه! چې اجل دې راغلى ...ړه: او ژرنده ګړیه! آهایي پر ژرنده ګړي باندې چیغه ك

ه؟ له ما سپین ږیري منډه راووت لـه ویرې پر پښو نه شو دریدالي او په ډیر ډار یې پوښتنه وكړه: څه شى دى ورور
 ؟څخه څه غواړې

له سرې كال نه راغلى دى. آسونه یې ناروغه  روان دى. خوا وګوره اتل را ویل: زه هیڅ شى نه غواړم. ها پك حمزه و
دي دارو درملو څه ګټه نه ده كړې، حكیمانو او طبیبانو ویلي چې د ژرنده ګړي ماغزه، دې ناروغۍ ته ښه دي. اوس 
نو اتل د ژرنده ګري په ماغزو پسې ګرزي چې آسونه یې پرې ښه شي؛ ځكه اتل بې آسه لـه خانانو او سردارانو سره 

كړم چې خپل ځانونه وساتئ. تا نه دي اوریدلي چې  لیږلى یم چې تاسو خبر وهلى. زه سردارخان راډغرې نه شي 
خان غواړي پر سره كال یرغل وكړي؟ د ژرنده ګړي خولـه وچه وه، آخر یې وویل: ولې، اوریدلي مو دي؛  سردار

 خو زه اوس څه خاورې په سر باد كړم؟ اووه _اته بچیان لرم ، چیرې به وتښتم؟
مزه وویل: ژر شه جامې دې وباسه او زما واغونده او د ژرندې تر ناوې الندې پټ شه. زه به د اتل چاره وكړم پك ح

وژني. ته ښځه او بچیان لرې، خداى دې نه كړي چې هغه بیوزلي یتیمان  او كه یې چاره و نه شوه، پریږده چې ما و
ه او سربیره پردې لـه ژونده هم بیخي موړ یم. شته شي او بې پالره پاتې شي. زه هیڅ څوك نه لرم، كار مې هم ن

ژرنده ګړي خپلې جامې ویستې او د پك حمزه جامې یې واغوستې او د ژرندې تر ناوې الندې پټ شو. حمزه د ژرنده 
 ګړي جامې واغوستې، د ژرندې په اوړو یې ځان ښه سپېره كړ او پر خپل مخ او ویښتانو یې ډیر اوړه وشیندل. نا

كې  ګړیه راووزه! پك حمزه، د ژرنده ګړي په جامو ژرندهه ورسید او چیغه یې كړه: او په شانې را څاپه اتل د اجل
: ماته وایې؟ زه خدمت ته چمتو یم. اتل پوښتنه وكړه: څه شو هغه سپور چې لږ مخكې دلته وت او وې ویل و را
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

پوهیږم څه یې كړي ؛ خو چې گ تر ناوه الندې پټ دى، نه  كړ: راغى؟ حمزه د ژرنده ګړي په جامو كې ځواب ور
ما ته یې وویل چې چا ته څه و نه وایم. اتل  ته یې ولیدې، رنګ یې سپین شو او منډې یې كړې تر ناوه الندې پټ شو.

لـه آسه راوغورزید او وې ویل: ته د دې آس كیزه ونیسه، زه د ده په كار پوهیږم، لـه ما نه پټیږې؟ د سكاڼ كیزه یې 
 ! راووزه  حمزه ،راووزه ، دې ته روان شو. ځان یې ټیټ كړ او وې ویل:راووزهحمزه ته وركړه او ژرن

: ولې ووزم؟ زه هغه ماغزه چې ستا آسونه پرې رغیږي نه لرم، چې دلته ګړي ځان نور هم پټ كړ او وې ویل ژرنده
 .شم ښه یم؛ خو هلته نه درځم مړ

وزه، اعصاب مې مه خرابوه! ژرنده ګړي نور  و وایم را؟ كوم ماغزه؟ لوده دا خبرې پریږده ! كوم آسونهویل:  اتل و
ی هی نژدې كړ، لـه پښې یې ونیوه د ځان خوا ته یې كش كړ، هـ هم ځان ګوښې ته كړ. اتل هم ورغې ځان یې ښه ور

وت او خپل  و بل څوك یې! په زړه یې څړیكه شوه او پوه شو چې حمزه بیا غولولى دى! ژر را،  ته خو حمزه نه یې
 .ډه كړهآس ته یې من

هوري یې څه ولیدل؟ حمزه پر سكاڼ سپور او تګ ته چمتو و. هغه وخت چې حمزه د تور څارنه كوله، د سكاڼ سره 
یې هم پیژندلي و. سربیره پر دې اتل په خپل الس د سكاڼ كیزه حمزه ته وركړې وه، لـه بله پلوه حمزه له سكاڼ سره 

امله پرې سپور و، اتل زمكه او آسمان نه پیژندل. ډیرې غوسې یې  كړې و او له همدې په ډیره مینه او نرمه ژبه چلند
ودانګي؛ خو دى ښه پوهیده چې  وباسي او پر حمزه ور سترګې ړندې كړې وې. په زړه كې یې تېره كړه چې توره را

 حمزه،ه كه سكاڼ پښه له زمكي پورته كړه، مرغان یې هم نه شي رانیوى، ځكه لږ غلى شو او حمزه ته یې وویل: او
 یې پلى بوزه ډیر چټك راغلې، سكاڼ خولې كړې دي، ته هم پرې سپور یې ناروغ به شي، ښكته شه او یو څو ګامه

 .چې خولې یې وچې شي
حمزه وویل: پروا نه لري. زه بیړه نه لرم. ورو _ ورو به ځم. خولـه یې په خپله وچیږي. حمزه خپلې خبري بس 

حمزه به سكاڼ ډیر ګړندى وځغلوي، حمزه د آس كیزه دومره كش  ورو روان شو. اتل پوه شو چې -كړې او ورو
.. ولې یې ځوروې؟ ته .نمك حرا مه و نیولې وه چې د آس شونډې یې وینې كړې. د اتل زړه تنګ شو او وې ویل: ا

خپل دسترخوان راګډ كړې؛ خو تا ښه سپك  نه پوهیږې چې سكاڼ د سترګو د كسیو په شان پر ما ګران دى؟ ته مې پر
سخاوت یادیږي، ما دې یوه میاشت  م. حمزه وویل: اتله! ته پهلوان یې، نوم او نشان لرې، نوم دې په میړانه اوكړ

ډوډۍ خوړلې، اوس یې دومره مه یادوه؟ ته لـه دې خبرو څخه ډیر لوړ یې، یو آس به څه شې وي چې دومره زارۍ 
 !راته كوې

كه خانان او سرداران د سكاڼ په تښتولو پوه شي،  وهیږې!اتل وویل: كږې خبرې مه كوه، ته د سكاڼ په قدر ښه پ
 .ویل: اتله! زه باید والړ شم، دا خبرې زما په درد نه خوري څومره به خوشحاله شي؟ حمزه و
غوږ ونیسه، یو څه درته وایم. زه په دې ښه پوهیږم، چې سكاڼ  !ویل: اى حمزه تګ ته چمتو شو؛ خو اتل ورته و

كال ته استولى وې، رښتیا به وایې؟ حمزه وویل: هرڅه مې چې درته په سره كال كې ویلي ځان ته نه ساتې، چا سرې 
چیرته چې تللى یم د سپي په شان یې شړلى یم.  ې ده، هرپه ما ارته او پراخه نړۍ تنګه كړو، رښتیا دي. دغه پك سر 

 .ینم او له خپله سرنوشته كسات واخلمهیچا په غیږ كې نه یم نیولې. اوس سكاڼ سردارخان ته رسوم چې زه هم ښه ورځ وو
 !اتل ورته وویل: تا دا كار په خپله كړى دى او كه سردارخان استولې یې؟ حمزه وویل: سردارخان

اتل یوه شیبه په فكر كې ډوب شو او بیا یې وویل: څه فكر كوې، چا بدمرغه كړې یې؟ حمزه وویل: څه پوهیږم، قسمت 
 .خو اوس غواړم چې لـه خپله قسمته كسات واخلم زه نه پوهیږم؛ ، به بدمرغه كړى ومښایي چې خداى  ي،به مې همداسې و

اتل وویل: حمزه! ته هم زمونږ د نورو هېوادوالو په څېر د سردارخان غوندې كسانو له السه بدمرغه شوې یې. ته د 
دې په ځاى چې لـه هغوى سره وجنګیږې، مال تړ یې كوې. ته لـه سرې كال او خپلو نورو وطنوالو سره خیانت كوې. 

د غرنۍ كال د مبارزینو ملګرى شې او د سردارخان سره راوګرځه چې دواړه په ګډه سرې كال ته والړ شو. ته باید 
 .وجنګیږې

 .ده ستا د نیكمرغۍ الر دغه، دغه ده ستا د كسات الر
څوك د ځان د هوساینې په  پك حمزه وویل: اتله ! ما خپله الر ټاكلې، زه لـه خپلو هیوادوالو سره هیڅ مینه نه لرم. هر

 .غم كې وي... زه والړم
 .كړه چې هر څومره پیسې او شتمني غواړې دركوم یې رااتل وویل: خاینه! آس 

پك وخندل او وې ویل: اتله! ته خو پوه سړى یې او د دنیا په ښو او بدو ښه پوهیږې؛ نو څنګه نه پوهیږې چې هیڅوك 
هم پكان نه شي غولولى. ښه! زه به له آسه ښكته شم، ته ما كله ژوندى پریږدې چې لـه تا څخه پیسې او شتمني 

 ...م؟ اتله! دا سودا نه كیږيوغواړ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زه نو ځم، الره مې ډیره اوږده ده، زرباغ ته تلونكى یم. ته كه رښتیا اتل یې راشه او سكاڼ لـه سردارخان څخه ستون 
 .كړه. پریږده چې زه خو د سكاڼ لـه بركته د یوه ښه ژوند خاوند شم. اجازه راكړه چې والړشم

زه د سكاڼ بیه درته ووایم، چې څوك دې ونه غولوي. د سكاڼ بیه لـه اتیا اتل وویل: حمزه! ځې؛ خو غوږ ونیسه چې 
زره پوځي مشرانو_ اتیا زره ګډانو_ اتیا زره خزانو_اتیا زره غوجلو_اتیا زره آسونو او اتیا زره غوایانو څخه لوړه 

مې شرط تړلى دى. هغه به  ده. حمزه وویل : اتله! ډاډه اوسه چې زه سكاڼ د دنیا په مال نه بدلوم. له سردارخان سره
خپله كشرۍ لور_ زرغونه راكوي. زه والړم. ته پوه شه او كار دې، كه سكاڼ درباندې ګران وي، زرباغ ته راشه! 

 .زه هم هملته یم. د مرستې وعده دركوم. خداى پامان
د بادرنګ په شانې چیغې یې كړې: ځه خاینه او له مخې مې ورك شه! كه مې ستا سر  د اتل حوصله پاې ته ورسیده او

پرې نه كړ، اتل مې مه بوله. سردارخان ته مې هم دا پیغام ورسوه چې: كه مې ړوند نه كړې اتل به نه وم،كه مې یې 
د كور خاورې، د ګور خاورې نه كړې نامرد به یم، كه مې سكاڼ د خانانو په وینو سور نه كړ، ناكس به یم. حمزه 

ن پورې اړه لري، په ما څه؟ حمزه دا خبره وكړه او د آس كیزه یې كش كړه او وویل : دا خبره په تا او په سردارخا
 .په یوه شیبه كې له سترګو آلونیه شو

اتل د ژرندې په وره كې كیناست او په زوره _زوره یې وژړل. له لږ ځنډ وروسته یې ساز واخیست، د زړه لـه درده 
څنګه كوالي شي، چې بیرته سرې كال ته غبرګ شي او  ویلې. دا چې یې وغږاوه او د مینې او كسات سندرې یې و

ملګرو ته وګوري؟ كه زرلښته، جالت، ایمل، سیدال، ګالب او نور پهلوانان له ده څخه د سكاڼ پوښتنه وكړي ، څه به 
ورته وایي ؟ پك حمزه یې پر زړه داسې داغ ایښي و چې هېڅ راز اوبو نه شو سړوالي. د ژرندې درنه چوپتیا وه او 

ه ځوروونكى یوازیتوب! ساز یې یوې خوا ته ګذار كړ، پړمخې ولوید او پر زمكه یې منګولې خښې كړې. شپه د د
تللى و. یو وخت چې اتل سترګې وغړولې، لمرختلى او دى ډیر وږى  راورسیده، ژرنده ګړى ډیر د وخته تښتیدلى او

وربشو بوجۍ یې پر دوو غوایانو بار كړې و. تور هم وربشې نه وې خوړلې. دا مهال یو بزګر چې د خپلو غنمو او 
 وې ژرندې ته راورسید او له اتل څخه یې پوښتنه وكړه: وروره! ژرنده ګړى چیرې دى؟

شته؛ خو زه یم. بزګر د اتل خبره و نه منله. اتل هم نورڅه و نه ویل. پاڅید او د سترګو په ه اتل وویل: ژرنده ګړى ن
ې. دوه جواله وربشې وې چې هغه یې تور ته واچولې. په دوو كې غنم رپ كې یې بوجۍ لـه غوایانو څخه ښكته كړ

وایي؛ خو د اتل د قهرجنو او خونړیو سترګو كتو وچ كلك  وو، هغه یې ژرندې ته واچول. بزګر غوښتل چې څه و
كړه. ودراوه او ژبه یې ګونګه كړه. لمر ال ښه نه و خپورشوى چې اتل د بزګر د غنمو لـه اوړو څخه توده ډوډۍ پخه 

ر ته یې وویل: اكا! ما وبښه. كله چې ښه موړ شو بزګ وروسته یې یو غویې چپه كړ او د كباب په پخولو بوخت شو،
ې دركړم؟ راځه وړاندې، مه ویریږه. د بزګر ژبه ګونګه شوې وه؛ خو اتل د غوایه، غنمو او وربشو بیه ره پیسڅوم

 .ور سپور او د سرې كال په لور روان شویو په دوه حساب كړه او پیسې یې وركړې. وروسته په ت
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