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 اتــــــل
 

 دریمه برخه
 

نې الرې ته نیولې وې چې اتل دوى خپلې سترګې د سرې كال كږلیچ ښځې او نارینه ټول اتل ته په تمه وو،ملګري، 
به كله راځي؟ ناڅاپه اتل ښكاره شو. تور یې تر كیزه نیولې و، سر یې ځوړند و او ټول ځان یې په اوړو سپیره 

سرونه  خپل و خپلې سترګې ښكته واچولې اوښكاریده. ټول پوه شول چې حمزه بیا په ژرندو كې اتل غولولى دى. ټول
. نه سالم، نه كالم ، نه چا ستړي مشې وكړل او نه یې چا پوښتنه وكړه چې ښه نژدې شو، ایمل مخې یې ځوړندكړل

څومره سر دې وركړ چې تور دې ستون كړ؟ ژرنده دې هم زده !  ته ورغى او وې ویل: ښه ګټه دې وكړه اتل خانه
 ! مباركه دې وي كړې ده

اتل په وار_ وار په سفرتللى و؛ خو په دې ځل راستنېدو كې یې هركلى ډېر سوړ و. ښځو خپل مخونه بل لور اړول 
نارینه و یې سالم بي ځوابه پریښود. له دې ټولوڅخه دردونكې د ایمل پیغورونه وو چې د چړو په څیر د ده په  او

خپه یاستئ؟ ولې په یوه موسكا یا یو_دوو خوږو خبرو : آخر ولې دومره نوتل. له درده یې خوله خالصه كړهګوګل ن
. دا نو په ډیر ویر نه ارزي. ما په یوه موسكا ښاد كړئ. مه یا شتمني د الس د خیري په شان دهما نه خوشحالوئ؟ د دن

خپه كیږي. تاسو په ما اور بل كړى دى. زړه مې وریت شو، زما خپل خپګان زما له پاره بس دى. تاسو ډیر مه خپه 
كیږئ؛ خو ملګري دومره ځوریدلي وو چې دا خبرې ټولې ورته بې اغیزه وې. هېچا هم اتل ته و نه كتل، ځینو 

: اوس چې زموږ خبري اتل ته څه ارزښت نه لري، ولې به په سره كال كې پاتې كیږو؟ ښه اضونه پیل كړل چېاعتر
لګیدې. له یوه خوا سكاڼ له السه وتلې و او چې هـرڅوك په خپل كار پسې والړ شي. دا خبري په اتل بدې  به دا وي

 ؟ د اتل د صبركاسه ډكه شوه اوومره ډیر سرټكويله بلې خوا یوه پك غولولى و. آیا دا رنځ بس نه دى چې ملګري د
څوك چې غواړي كوالى شي چې والړ شي. آس  : ما هیڅوك په زور نه دي ایسار كړي، هرپه تروه ټنډه یې وویل
سه مې ووت دا په هیچا پوري اړه نه لري .دا خبره په ملګرو بده ولګیده. په ټوله سره كال كې زما خپل و چې له ال

. سیدال، جالت، ایمل او ګالب چې د اتل له سترو پوځي . یو دوه پهلوانان تګ ته چمتوشولاو زوږ جوړ شو شور
كال ښ احترام درلود، زرلښته پر ډیر. جنګیالیو زرلښتې ته و نورو پهلوانانو، زرلښتې ته كتلځین مشرانو څخه وو او

لښته . زركال جنګیالیو د دې خبرې منلې پوه ښځه وه. له همدي امله د سرې په كار پهلوانۍ سربیره ډیره هوښیاره او او
پوه شوه چې د پهلوانانو ترمنځ ستونځي پیښې شوې اوخبره بیلوالي ته رسیږي . له همدي امله پورته شوه اوټول تګ 

او نوركیناستل . زرلښتې ټولو ته وكتل او وې ویل  … پهلوانان یې په ځاي كینول .سیدال، جالت، ګالب، ایملته چمتو 
: تاسو ښه پوهیږي چې ولي دلته په سره كال كې راغونډ شوي یاست ؟ مونږ دا پوځي اډه د خپلو وینو په بیه جوړه 

ي ، له مبارزې څخه به الس وانخلو. تر هغه وخته كړي ده او ترڅو پورې چې یو ځوریدلي انسان په دې هیواد كې و
پورې چې د سري كال د خویندو_وروڼو په شان ژوند په ټول هېواد كې او د ټولو خلكو له پاره برابرشوى نه دى، 
مونږ هیڅ یو حق نه لروچې یو له بله جال شو. اتل كوالې شي چې په خپله والړ شې . مونږ تر خپلې وروستي سلګۍ 

 .وخته پوري چې د خلكو ټول دښمنان نسكور شوي نه وي خپلې تورې پرزمكه نه ږدویا تر هغه 
 . زرلښتې له اتل څخه مخو پوځي مشرانو په منځ كې كیناستهزرلښتې خپلې خبرې بس كړې او د ټولو پهلوانانو ا

ه كړ اوپه سندرو اړولې و. په داسې یوه نازك وخت كې د زرلښتې قهر د اتل زړه له وینو ډك كړ ځكه یې ساز پورت
كې یې له زرلښتې څخه ګیلې پیل كړې : اې زما ښكلې زرلښتې ! تا زما د زړه ماتول له چا نه زده كړي دي؟ ولې د 
قهرجنې هوسۍگ په شانې را ته ګورې ؟ ته خو هیڅ وخت نه په غوسه كیدې . زرلښتې هیڅ و نه ویل : ان دا چې 

 :ز پورته كړ او نورې ګیلې یې وكړېسې نه ژړا ورغله ،بیا یې سااتل ته یې هم و نه كتل . اتل ته له ډیرې غو
كاږه ورته كتل  -زرلښتې ولې له ما نه مخ اړوې . یو_دوه خبرې وكړه چې زه په خپله ګناه پوه شم . زرلښتې كاږه 

؟ د زرو ، هرڅوك چې غواړي ، كوالې شې چې والړ شېوویل : اوس ته دومره شوې چې وایياو په تروه وچولې یې ورته 
 وپه قدر زرګر پوهیږي، تا چې اوس د ځان ستایل پیل كړې دي . بیا څنګه كوالى شې چې د خلكو ستونزي واورې ا
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؟ هو، هـرڅوك چې ستا ځاي ته ورسیږي بیا د خلكو په ارزښت نه پوهیږي، موږ خلك مبارزې او پاڅون ته رابولې
پل سركار كوي ، ستا په سر او سترګو هم نه یو مینان چې دلته د دې له پاره نه یو راغونډ شوي چې هرڅوك دې په خ

هـرڅه ووایې په سترګو یې ومنو. موږ ستا د راڼه فكر، میړانې او زړورتیا له پاره سرې كال ته راغلې یاستو او ته 
 قمو د خپل مشر په توګه منلې یې. موږ ټول دلته كاركوو، جنګیږو، د خویندو او وروڼو په شان اوسیږو او ټول ح

لرو چې خبري وكړو او د نورو نیمګړتیاوي برمالكړو. كه زموږ په مینځ كې څوك خپلې نیمګړتیاوې اوتیروتنې نه 
منې ، باید له هغه نه مخ واړول شې ، هرڅوك چې وي، وي دې. زه، ګالب، مستو، لونګ، اتل، سیدال، جالت، ایمل 

 .ه پیژنيیا هغه څوك چې نوي راغلې او تر اوسه یې ال ټول په نامه ن
ره شرمیدلې و چې سر یې ځوړند كړ او په یوه څ و نه ویل په خپله تیروتنه دومپه روایت كې راغلي چې اتل نور هی

وړو پښیمانه شول، سره  -ګوښه كې پړمخې ولویداو درې ورځې وږى او تږى ویده شو. بله خوا ملګري له خپلو كړو
و نه كړل چې د تسلې په ځاي مو وځوراوه . د سرې كال ډېر كیناستل، مشوره یې وكړه او وې ویل : مونږ هم ښه 

جنګیالي په اتل راوڅرخېدل؛ خو هغه ویښ نه شو. دا كسان زرلښتې ته ورغلل. ګالب وویل : زرلښتې اوس ستا وار 
دى. پرته له تا څخه هیڅوك د اتل زړه نه شي ښه كولى . زرلښتي وویل : وي دې ، پریږدئ چې ویده شې. هر كله 

یښ شو، تاسو ټول خواره _واره شئ . هغه وخت به ایمل دى ما ته راولي ، زه پوهیږم چې څنګه یې خوشحاله چې و
 .كړم اوټول سره پخالكړم . ملګري ټول خپلو استوګنځیو ته والړل

اوس به اتل راونیسو: په دریمه ورځ یې خوب ولید چې په زرباغ كې د سردارخان مخې ته په سكاڼ سپور والړ دى. 
. ناڅاپه له خوبه پاڅید او ایمل یې ولید چې سر ته یې ناست دى، د زور آزمویلو له پاره سړى غواړيرې وهې اونا

زړه یې له ډیره غمه پړسیدلې و، تا به ویل چې د ټولې دنیا غم د ده په زړه كې ځاى دى . د ایمل په لیدلو یې په زړه 
له درده یې یوه ویرجنه سندره پیل كړه : ایمله ولې دومره خپه  كښي لمبې پورته شوې. بیا یې ساز پورته كړ او د زړه

یې ؟ سرمې غواړې؟ ځان مې غواړې؟ چې هـرڅه غواړي ، ووایه ! دومره خپه مه كینه. ترهغه پوري چې اتل 
 .ژوندې دي پر سره كال به د غمونو وریځ خوره نه شي

 . تمه دي ، پورته شه چې ځو. ټول ستا د لیدو پهایمل وویل: پاڅه، اتله
؟ ما هغوي دومره ښځې او نارینه دې ماته په تمه وي: آیا دا امكان لري چې ځمكه كیښود او وې ویل اتل ساز پر

ځورولې دي چې بیا به ما ته ونه ګوري. ایمل وویل : اتله ! دا ته څه وایې ؟ ته زمونږ مشر یې . اتل وویل : ترڅو 
و سترګې نه لرم ! ایمل وویل چې داسې ده؛ نو ولې ناست یې؟ پاڅه مې چگې سكاڼ نه وي ستون كړي، تاسو ته د كتل

، جامې واغونده ، وسله پورته كړه او والړ شه . اتل پاڅید؛ خو دوه _دري ګامه یې ال نه و پورته كړي چې د ساز 
خوا  او سندرو زمزمې یې واوریدې. دومره خوندور او له سوزه ډك غږونه چې د هوا مرغان یې مستول . اتل هرې

ته وكتل، ناڅاپه یې زرلښته ولیده چې په غونډۍ والړه وه، سندري یې ویلې او اتل یې ستایه . اتل بي تابه شو او د 
زرلښتې په لور ورغې. كله چې پاس وخوت، څه یې ولیدل ؟ د سرې كال ټول ښځې او نارینه چې په یوه ډیرخوندور 

 څښاك تیار دي ، پهلوانان شااوخوا ناست وو؛ خو نه چا مجلس كې ټول شوي دي. دسترخوان اوار دى، خواړه او
خبرې كولې او نه چا څه خوړل . ټول اتل ته په تمه وو. اتل په مجلس ګډ شو، ستړې مشې او ښكلول پیل شول. ټول 
پهلوانان له اتل سره غاړه غړۍ شول . ایمل د مجلس منځ ته ورغى او د څښاك ویشل یې پیل كړل. ټولو ځانونه ښه 

ه كړل، ټول په خوښۍ كې ډوب شول اوګیلې له مینځه والړي .اتل د پك حمزه د چل كیسه وكړه ، پهلوانانو چې دا ماړ
كیسه واوریده ، هر یوه به ویل چې زه ځم سكاڼ راستنوم او د سردار خان ككرۍ هم راوړم . اتل ټول غلې كړل او 

اڅید زغرې یې واغوستې، توره یې ترمال كړه، ډال او وې ویل: نه زه خپله ځم، سكاڼ زما په تمه دى. دا وخت اتل پ
نور جنګي وسایل یې په شا كړل ، خپل ساز یې واخیست اویكې یواځې پلى د زرباغ په لور روان شو. شپې او ورځې 
یې مزلونه وكړل. تر زرباغه یې نه خوب وكړ او نه سر بالښت ولید.تیاره لږ لږ خوره شوي وه چې اتل د یوې سپین 

ې دروازه وټكوله .ښځې ورخالص كړ،اتل یو موټې پیسې وركړي چې ښځه یې د شپې وساتي اوډوډۍ سرې ښځ
وركړي. له ډوډۍ وروسته ښځې د اتل ساز ته وكتل او وې ویل : مینه ، ساز دې پورته كړه او یو څو ښكلې سندرې 

 .یره سندرې وایووبوله چې زه یې واورم . اتل وویل : ادې، اوس د خوب وخت دى. سبا سهار به له خ
: اوكه نه هـیڅ. اتل وویلكه یې بولې همدایې وخت دى  .زه سبا ته د حمزه خان واده ته ځم: سپین سرې ښځې وویل

 . حمزه خان څوك دى ادكې
نه پوهېږم چې هغه څوك دى،  .ډېر زړه ور ځوان دى، وایې چې اتل  : حمزه خان د سردارخان زوم دىښځې وویل

یل : نوم مې اوریدلې دې ، ښه ! ښځې وویل : حمزه د اتل آس تښتولى دى. سردارخان، حمزه ته یې پیژنې ؟ اتل وو
ته هم خپله لور وركړه او هم د خانۍ لقب. سبا یې واده دى. زه هلته كاركوم. سهار وختي ځم . اتل وویل : ادكې،ته 
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ې. وایې چې عجب لیونې آس پوهیږي چې د اتل آس چیرې ساتي؟ سپین سرې ښځې وویل : د سردارخان په غوجل ك
اوس واښه او وربشې د غوجل  -دى . هیڅوك ځانته نه پریږدې . د سردارخان ډیر نوكران یې ژوبل كړي دي .اوس 

د بام له سوري څخه وراچوې . اتل له سپین سرې ښځې نه ډیرې خبرې زده كړې او په پاى كې یې وویل: ادې، زه 
 . ډیرستړى یم، ښه ده چې ویده شم

سرې ښځې وویل : ماته غوږ ونیسه ، ته هم سهار واده ته راشه . هورې به په ساز او سندرو پیسې میسې هم سپین 
 !وګټې . ټوكې نه دي آخر د سردارخان د لور واده دى

لنډه دا چې اتل ویده شو. سهار یې نوري جامې واغوستې . بیا یې ښځې ته یو څو روپۍ وركړې او وې ویل: كه ماښام 
 .دا مې د كوټې او ډوډۍ پیسې او كه نه ستا دې روزي شيته راغلم، 

ورو د سردارخان ماڼۍ ته ورسید. هلته یې څه ولیدل ؟ داسې یو پرتمین جشن چې سارې یې نه درلود. د  -اتل ورو
جشن برخه وال د دغه پردیسي ځوان په لیدلو ډېر خوشحاله شول او دى یې په زور د واده غونډې ته بوته. سردارخان 

ل ته ښه په ځېر وكتل. دغه غرني ځوان لوړه ونه اوپلنې اوږې درلودې ،ورمیږ یې د غوایه په شان پریړ او بریتونه ات
پیر درلود او پوښتنه یې یې د هوسۍ د ښكرو په شان پیچلي و ، لنډه دا چگې دغه ځوان له نورو ځوانانوڅخه ډیر تو

 : ځوانه، د كوم ځاى یې ؟ترې وكړه
 . سردار وویل: اتل پیژنې ؟: د ماالناتل وویل

 ښه یې پیژنم، زه یې په داسې بال اخته كړى وم چې هېڅ وخت به مې هیر نه شي. سردارخان وویل : څه بال؟ اتل وویل: هو

: د سردار سر دې سالمت وي. اتل یو لیونې آس لرې چې سكاڼ نومیږي. یوه سردار وغوښتل چې څه اتل وویل
څه دې وویل؟ هو د سردار سر دې سالمت وې. ډیر ښه   : ښهیې مخه ونیوه او اتل ته یې وویل ووایې؛ خوسردارخان

 .آس دى؛ خو ارمان چې لیونى دى. یوه ورځ په الر روان وم
همدا ساز راسره و، ناڅاپه یوې ډلې خلكو ونیوم، سترګې یې راباندې وتړلې او له ځانه سره یې بوتلم ،چیرې یې بوتلم ؟ او څنګه 

. مخې ته والړ و بوتلم ؟ په دې نه پوهیږم؛ خو چې سترګې مې پرانیستې په یوه غره كې وم او یو غټ، بریتورځوان مېیې 
آخر پوه شوم چې دا سره كال ده او هغه بریتور ځوان اتل نومیږي . دا چې زه یې ولي هوري بوتلم ډیر په زړه پوري 

ټه نه وه كړې، هېڅوك یې سورلۍ ته نه پریښودل. كه به څوك د اتل آس لیونى شوى و. دارو درملوگ څه ګ  نكل لري
ورنژدې شول خوله یې وراچوله او په لغتو یې واهه ، اتل یو طبیب ملګري درلود هغه ویل چې آس پیریانې شوى 
دى، باید درې ورځې ساز او سندرې واروي چې پېریان یې وتښتې ، هغه وخت اتل په ساز نه پوهیده اوسندرې یې 

ى ویالى؛ ځكه په یوه چا پسې ګرځیده، قسمت به داسي و چې زه بدمرغه په الس ورغلم . لنډه دا چې زه یې د نه شوا
آس غوجل ته بوتلم، خداى ښه پوهیږي چې ما هغه درې ورځې څنګه تیرې كړې ؟ مړ یې كړم . سردارخان په بیړه 

ې امله اتل د ساز اوسندرو زده كول پیل كړل، پوښتنه وكړه : آس بیا ښه شو كه نه ؟ اتل وویل : هو ښه شو. له همد
اوریدلي مې دي چې اوس هم هغه آس لس پنځلس ورځې وروسته لیونى كیږي؛ خو چې د اتل ساز او سندرې واوري 
ښه كیږې . بیا یوه سردار وغوښتل چې څه ووایې؛ خو سردارخان په غوسه ورته وكتل اوغلى یې كړ او وې ویل : 

له ساز سره یو څو سندرې واوروه . اتل وویل : څه راز سندرې ؟ سردارخان وویل : تا خو ځوانه، اوس خو موږ ته 
سكاڼ لیدلى دى، ووایه چې څنګه آس دى او نښې یې كومې دي؟ اتل وویل . د سردار سر دې سالمت وي، لعنتې ښه 

 .آس دى؛ خو آرمان چې كله كله لیونى كیږي
ړه . سردار له ما نه د سكاڼ نښې غواړي ؟ د سكاڼ څڼې د وریښمنو وروسته یې ساز پورته كړ اوسندره یې پیل ك

څخه جوړې دي . د جګړې په میدان كې هسكه غاړه غورزي. د لیوه په شان یرغل كوي. په توره شپه كې الره مومي. 
 .د جګړې په ډگر كې خپل څښتن یوازى نه پرېږدي. لنډه دا چې د اتل آس د ده په شان لېونى دى

یل: كوم آس چې ته ستایې، اوس زما په غوجل كې والړ دى! اوس ته ووایه چې اتل زړور دى كه زه؟ سردارخان وو
اتل وویل: كه تا په رښتیا د ده آس تښتولى وي؛ نو ته زړور یې؛ خو دا واوره چې زړور سړى نورې نښې هم لري 

ه چې د جګړې په ډګر كې چیغه چې زه یې اوس تا ته وایم: زړور هغه دى چې له پوځونو سره یوازې جنګېږي، كل
وباسي دښمن به هرومرو تښتي. زړور هغه څوك دى چې نه تسلیمېږي، له مرګه نه ویرېږي او پسه د لېوانو له مڼولو 

 .څخه ژغوري
سردارخان وویل: پردېسیه! ستا نښې ټولې په ما كې شته. اوس پاڅېږه چې سكاڼ ته ورشو. اتل په دې خبره ډېر 
خوشحاله شو او وې ویل: سمه ده؛ خو په یوه شرط . زه له غوجله بهر دریږم، كه ساز اوسندرو اغیزه پرې وكړه؛نو 

ه و غوجل ته نه ورځم ،كه څه هم چې ومې وژنې  غوجل ته به ورشم اوساز به ورته وكړم؛ خو كه مې ساز بې اغیز
ځكه زه سكاڼ ښه پیژنم ! سردارخان د اتل خبره ومنله او ټول دغوجل په لور روان شول. اتل د غوجل د دروازې له 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 4 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 
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چولې څخه وكتل ،سكاڼ چې د اتل په بوى پوهیدلى و، دواړه سترګې دروازې ته نیولې او خپل غوږونه بوڅ كړي وو 
ه دروازي څخه لیرې كړ او وې ویل : ښه ، اوس نو تاسو آس ته ګورئ، زه به ساز وهم . سرداران د ، اتل ځان ل

میږیانو په شان په دروازه ټول شول اوسترګې یې د دروازې له چولو نه په سكاڼ كې خښې كړې . اتل ساز پورته كړ 
تې اوتر پایه پورې په ډګر كې پاته او سندرې یې پیل كړې: زموږ د سیمې زړه ور باتوران له دښمنه څخه نه تښ

ګیدړه هیڅ كله د لیوه زړه ورتیا اومیړانه نه لري . ملګري   نامردان هیڅ كله له ترخو خبرو څخه نه ځوریږي  كیږې
مې پوځونه _پوځونه، ښه آسونه اوتیرې تورې لري او هـر یو د اتل په شان زړه ور دى. سكاڼ چگې د اتل غږ 

نڅا یې پیل كړه ، تا به ویل چې اوس غوجل راغورځوي، سردارخان له ډیري خوشحالې واورید، خوشحاله شو او 
 !څخه ځان ورك كړ او پرله پسې یې ویل : وګورئ، وګورئ څنګه ناڅي او څومره خوشحاله دى

تو د اتل د سندرې په پاې كې سردارخان وویل : ځوانه ژر كوه او غوجل ته ننوزه. كه آس روغ شو،د دنیا په مال ا وش
 . به دې ښه موړكړم .اوس به اتل وپوهیږي چې دنیا د چا په ولكه كې ده ، نور به خپله میړانه او زړه ورتیا نه یادوي

د غوجل ور یې پرانست او اتل یې د ننه كړ. اتل د مینې داسې یوه سندره وبلله چې یوازې سكاڼ اوریده. وروسته یې 
څو ځلې په مخ او سر ښكل كړ. سكاڼ هم ډیرخوشحاله شو او خپل  خپل السونه د سكاڼ ترغاړه تاو كړل اوهغه یې

مخ یې د اتل په مخ پوري ونښالوه او هغه یې داسې بویاوه لكه چې غوا خپل خوسكى بویوي .ناڅاپه د اتل پام شو چې 
ا كې څه كوې؟ په شااوخو … چیرې دى؟ ته به وایې چې له خوبه راویښ شو. له ځانه سره یې وویل: او... بې عقله

دښمنان والړ دي .ځان ته په خپله كوهې كنې؟ ژر یې ځان له آسه لیرې كړ. ور یې پرانست او وې ویل : سرداره 
تاسو ټول یوې خوا ته شئ .زه به آس بهر ته وباسم چې څو شیبې په دې آزاده هوا كې قدم ووهې . بیا به ته پرې 

ي! سردارخان وویل :ډاډه اوسه ، دومره زر به دې په سر سپور شې؛ خو ښه انعام به راكوې، دا كار ډیره ستړیا لر
سردارانو د   وشیندم چې ته په خپله ووایې بس؛ خو لږ صبر وكړه چې موږ لیرې والړ شو. ډاریږم چې ژوبل به شو

كال د برج په لوري منډې كړې. هورې كیناستل او له هغه ځایه یې غوجل ته كتل. سرداران چې والړل اتل آس زین 
 .تسمې یې كلكې وتړلې كړ او

اوس به پك حمزه وګورو چې چیرې دى اوڅه كوي ؟ پك حمزه د زرغونې د كوټې كړكۍ ته والړ و او زارۍ یې 
كولې چې دروازه پرانیزي ،زرغونې ملنډې پرې وهلې او اوبه ورشیندلې. ناڅاپه د حمزه پام شو چې خلك د كال د 

ده ؟ ورته وویل شول ، ته خبر نه یې؟ یو غرنې ځوان راغلى، د سكاڼ برج خوا ته ځغلي. پوښتنه یې وكړه : څه خبره 
لیونتیا یې وركه كړه او اوس آس ډګر ته راوباسئ. پك حمزه چې دا خبره واوریده، د زړه مراندې یې وشلیدې، ژبه 

 ډیره ویره یې بنده شوه او بهر ته یې وځغستل ،كله چې د كال برج ته ورسید،حمزه ځان سردارخان ته ورساوه او په
د یې ورته وویل : سردارخانه! ځان ته په خپله كوهې وباسې. غرنى ځوان چیرې دى ؟ هغه اتل دى . سردارخان 

: حمزه زه دې په خپګان پوهیږم، زرغونه دې خپلې كوټې ته نه پریږدي ، پروا نه ملنډو په ډول وموسید او وې ویل
زه وویل : سردارخانه! ښه فكر وكړه چې وخت تیریږي، اتل لري، ورو_ورو به سمه شي، د زړه وینې مه خوره. حم

 !سردارخان وخندل او وې ویل : ښه ده، زه پوهیږم. ځه ته والړ شه چې زرغونه درته په تمه ده  به اوس كال درباندې ونړوي

ې په پك حمزه له برجه راښكته شو، بله هیڅ چاره یې نه درلوده اومخامخ غوجل ته ورغى. هوري یې اتل ولید چ
سكاڼ سپور دى او ډګر ته راوزي. ورغى او په خندا یې ورته وویل : تردې راتګ دې ځار شم . څومره ښه وخت 
راغلې ! زه پوهیدم چې ته راځې، ستا له بركته زه هم د ښه ژوند خاوند شوم ، زه اوس حمزه خان یم .اتل خپلې سري 

او رنګ یې تك ژړ واوښت. .. اتل وویل:حمزه، تا  او رډې_رډې سترګې ورواړولې چې د حمزه پښې یې وریږدولې
له هغه چاسره خیانت وكړ چې ته یې په ارته غیږ ومنلې، ته په پیسو، مقام او شخصې ګټې پسې ګرځي. ته خلكو ته 
له خانانو او سردارانو څخه هم خطرناك یې؛ ځكه د خانانو او سردارانو دښمني له ورایه ښكاري؛ خو تا د دوستۍ په 

ې دښمنۍ ته مال تړلې ده. تا په دغه كار ټول ملګري له ما وځورول. تا په سره كال كې نفاق واچاوه او سردارانو جامه ك
ته دې په سره كال باندې د یرغل زړه ورتیا وركړه . حمزه ځان عاجز ونیوه او وې ویل : جاردې شم اتله، ما وبښه ، 

اتل حوصله ونكړه، توره یې راویسته او په یو ګزار یې   ركومزه اوس په خپله خطاْ پوه شوم، له دي وروسته وعده د
د حمزه ورمېږ قلم كړ. بیا یې د آس كیزه كش كړه. سكاڼ د ګوربت په شان والووت او اتل یې د ډګرمنځ ته ورساوه. 

 ه اشارهمیلمه لږ یې لور په لور وځغلوه چې ننداره یې وكړو! اتل سكاڼ ت هو: اوسردارخان د برج له پاسه ناره كړه
وركړه ،سكاڼ له ډګر نه هسې خاورې دوړې پورته كړي چې سردارخان یي په برج كې له خوښې اویا له ډاره 
ولړزاوه او وې ویل : میلمه ته د آس په سپرلۍ هم ښه پوهیږي. اتل ساز راویست اوسندره یې پیل كړه : سردارخانه 

هم یم. كــه مې زړه ور ملګري له سرې كال نه  نورې د میړانې الپې مه كوه،تا تر اوسه نه یم پیژندلې، زه تورزن
راورسیږي ، كال او ښار به دې له پوځونو څخه تش كړي. اتل یم او له سرې كال نه راغلى یم . وینې چې د مینو په 
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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

 

جامو كې په سكاڼ سپور یم او په زرګونو چلونو پوهیږم. یوه سردار وویل: سردارخانه! ما خو الر وركه كړه. دا 
ورته وكتل، ته به وایې چې له درانه خوبه راویښ شو او وې ویل : نه د سترګو -ى؟ سردارخان ورو سړى اتل د

توره، اتل چیرې دى؟ ته وایې چې موږ دومره پاګالن یاستو چې اتل به راشي، په موږ به د خرو په شان كتې كیږدي 
میړانه دریږو، په لوړو غرونو كې د خانانو  او سكاڼ به بوزي ؟ بیا د اتل د سندرو غږ واوریدل شو: په ډګرونو كې په

زوږ جوړكړى دى. كه یوه چیغه وكړم ټول  -او سردارانو د كاروانونو مخه نیسو او په سمو او غرو كې مو شور
 . لښكر به دې وتښتې

. دسردارخان پوه شو چې په رښتیا غولیدلې دى اوكار له كاره تیرشوى. سترګې یې تورې شوې او ټول وجود یې ولړزی
امر یې وكړ چې ژر د كال ټولې دروازي وتړې او اتل ونیسي. اتل ولیدل چې د كال یوه دروازه وتړل شوه، ده 
سردارخان ته وكتل او له ساز سره یې داسې وویل: له چا نه مې پوښتنه وكړه هغه وویل چې دا كال پنځه دروازې 

وویل او د كال دوهمې دروازي ته ورغى. پوځونو لري. كه یوه چیغه وكړم ټولې دروازې به دړي وړې شې . دا یې 
د ده مخه ونیوه . اتل جوهري توره راویسته او د لیوه په شان یې په پوځونو ورودانګل . ككرۍ د بادرنګ په شان 
پرې كیدې او پر ځمكه لویدې؛خو پوځونه ډیر وو او الرې نه پرانستل كیدې، اتل درېیمې الرې ته ورغى؛ خو هلته 

ګې پرتې وې چې آس په مخ نه شو تالى . اتل بیا د دښمن په پوځونو یرغل وكړ او ډیر یې مړه كړل، یې دومره ش
سكاڼ هم له اتل سره مرسته كوله . د زرباغ دریو خواوو ته وچه زمكه وه؛ خو یوې خوا ته یې اوبه ډنډې والړې وې. 

و چې اتل به یا د سرتیرو په الس ووژل  د تونا وحشې دریاب. سردارخان دا الره هسې پریښودې وه ، ده فكر كړى
شې او یا به په دغه اوبو كې ډوب شې . اتل پوه شو چې ټولې الرې تړلې دي. كه ډېرې تورې ووهي، ډېر مړي به 

سكاڼ یې هغې خوا ته  … الرې نورې هم بندې كړي؛ ځكه یې د تونا د دریاب خوا ته وكتل ، دا الره پرانستې وه
س مې مست كړى دى چې د دښمن زړه پرې وچووم ، نن له سردارڅخه اووه كلنه جزیه اخلم وځغالوه او وې ویل : آ

 . . ځكه چې سكاڼ به د یوه پیاوړي المبوزن په څیر له دریاب څخه تیر شې
دایې وویل اوځان یې اوبو ته ګذاركړ، آس ترغوږونو پوري په اوبو كې ډوب شو. اتل د اوبو ډیروالې ته وكتل، پوه 

 ژر كوه … یې له ستونځوسره مخامخ دى او ناره یې كړه: اې زماغرڅنیه آسه ! د ګوربت په شان الوزېشو چې آس 
بیړه وكړه .هرسهار او ماښام به دې پالم ، په پښو به دې د سرو زرو نالونه ټك وهم ، چې هرڅنګه كیږي له دي …

المبو یې  -لو سره ډیر چټك شو او په المبوځایه مې وباسه او سرې كال ته مې ورسوه . سكاڼ د اتل د آواز په اورید
 .ځان د دریاب بلې غاړې ته ورساوه
.. سرداره ...و.: اوبرجه نه و ښكته شوى. اتل غږ وكړ سردارخان ال هم د كال له اتل آس ودراوه او شا ته یې وكتل

 !،دا ځلې خو په برج كې را نه پټ شوې، بل ځل به چیرې پټېږې؟ بیا به سره ګورو
څو چې سرې كال ته ورسید. سكاڼ چگې د سرې كال بوى تر پزه شو، هسې  ... ترن شو، هله، هله، هلهاتل روا

وشنشید چې د غږ انګازې یې په غرونو كې تاو شوې. ملګري په اتل ټول شول او پوښتنه یې وكړه: اتله په خېر 
ي په ټوله كیسه خبر كړل. ملګري راغلې! څه دې ولیدل؟ آس دي څنګه پیدا كړ؟ او څنګه دې راوست؟ اتل خپل ملګر

ټول له خپلوتیرو كړووړو څخه پیښیمانه وو، ځكه یې سرونه ښكته واچول .اتل وویل : تاسو هم مه خفه كیږي زه ګرم 
 ! وم . ما باید په هركس او ناكس اعتبار نه واى كړى. اوس چې هـر څه و تیر شول؛ خو زه هم اتل یم

لې غورې كوي؛ ځكه یې یارانو ته سترګه ووهله او وې ویل: اتله موږ پوهېږو زرغونه پوه شوه چې اتل اوس بیا خپ
چې ته زړور یې؛ ځكه په تا راټول شوي یاستو. دا سمه ده چې نر یې، زړور یې، غیرتي یې، په ډېرو كارونو ښه 

 !پوهېږې؛ خو یوه پټه خبره به درته وكړم چې تك تور یې او په دوه پیسو نه ارزې
 :ل. اتل هم وخندل او ساز یې پیل كړټولو ملرو وخند

 .اې پى مخې چې ما ته تور وایې، ستا خپلې وورځې هم تورې دي، هغه اوږدې زلفې دې تورې دي
اې د سرې كال ښاپېرۍ، په هغه سپین مخ كې دې تور خالونه څومره ښكلي ښكاري. ته په اتل ډېره گرانه یې، ښه 

 .هم تور ديغوږ ونیسه، ستا د هغه خمارو سترګو رانجه 
 

 پاى
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