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 كوراوغلو او ګنجى حمزه 
  له چنلي بئل څخه د ګنجي حمزه تيښته

  )څلورمه برخه(
ده ه تياري و ت ول او تل ه شان د ګنجي حمزه دا فکرونه ک يلۍ پ پور شو او روان شو او د س ړ او س ن ک ې زي ، دورآت ي

زه، . سبا يې دلي مھتر آسونو ته سر ورښکاره کړ. ل نه لرې ووتئچنلي ب ه ګنجی حم ګوري چې نه دورآت شته او ن

ل ې ووي ه ي ې کړ او ورت ه راغی او راويښ ي و ت و کوراوغل : پوه شو چې اوبه له ورخه تيرې دي، په غضب او چيغ

  !))پاڅه چې نور د خوب وخت نه دی، ګنجي حمزه دورآت تښتولی دی((

و : ((يارانو ښځو او نارينه وو د کوراوغلو په ماللتولو شروع وکړه چې. ل کې غوغا ګډه شوهئپه چنلي ب ه م مګر تا ت

، دواړه د نه و ويلي چې په ھر کس او ناکس باور کول په کار نه دي؟ فرق نه لري که د پھلوان آس بوځي يا يې ښځه

ي بد . ل په آسمان کې مرغۍ نه شوه الوتالیئتر اوسه  زموږ له ډاره د چنلي ب. ده ناموس دي ل او ئکوراوغلو او چنل

ې ئ  او سترخان لړزيدل خو اوس ګورپاچاګانيارانو له نامه به خانان،  و ب يده چې ي چې زموږ کار دې ځای ته ورس

ه . ې آس وتښتاوه او الړنامه او نښانه ګنجی بوډا راغی له دې ځايه ي ر ورسيږي ل ھمدا نن او سبا چې ھر ځای ته خب

ان سره . ھرې لورې به دښمنان زموږ پر خوا مخه کړي کوراوغلو تا په خپل الس داسې کار وکړ که چيرې ټول جھ

  ))اوس وګورو چې دورآت به له کومه پيدا کړي؟. السونه يو کړی وای، نه يې شو کوالی

  .))ئلږ مې مالمت کړ. ورباندې سپريږم او ځم دورآت پيدا کوم. رآت نه شته خو قيرآت شتهدو: ((کوراوغلو وويل

ه . ل قانون مات کړئولې به دې نه مالمتوو؟ تا د چنلي ب: ((نګار بي بي رامخ ته شوه او وې ويل وږ ت ه م مګر تا پخپل

ې نه دي ويلي چې د بې ځايه رحم او مينې د احساس قرباني نه شو؟ مګر تا پخپل وه ب ې وخت ي ه نه دي ويلي چې ځين

ه د  ل ت ي ب م او شفقت سره چنل ه رح ې ځاي ل ب ا پخپ سې راوړي؟ ت ه ځان پ شالې پ ه او ک ځايه مينه په زرھاو خيانتون

  . جاسوسانو او خيانتکارانو پښې راوغزولې

سې ځم ا ې ورپ ه واي وت چې ت ه ب وم ته څه پوھيږې چې دغه جاسوس له کومه راغلی و او دورآت يې چيرت دا ک و پي

ه منتظر اوسو ي ب...يې؟ دورآت الړ او اوس بايد د غليم بريد ت وږ ئد چنل ه زم ار ب ړی، دا ک وال درز ک پنيز دي ل اوس

  .))غليمان خوشاله او زړه ورکړي
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ر او  ې د قھ وازې ي اوه او ي کوراوغلو سخت په غصه و خو څنګه چې پوھيده پخپله دې ګناھکار دی ھيڅ غږ يې نه ک

  . خپل بريتونه ژوول او تاويده راتاويده بهخپګان له زوره

  !))ماته شراب راوړه! ايوازه: ((ناڅاپه جګ شو او ايواز ته يې مخ ورواړه و او وې ويل

ر سر راواړول. پھلوان ايواز شراب راوړل سې پ ل پ ه ب و پ ه مخ . کوراوغلو اووه جامه شراب ي ر ت ي مھت ې دل ا ي بي

و ګونګ و .  مخې ته يې راوستد ھغه يې زين کړ اوقيرات! آس زين کړه: ((واړوه او وې ويل دغه وخت کوراوغل

ي. او ژبه او شونډې يې نه خوځيدې ه اور واخل اوه اوس ب رآت چې . مخ يې دومره سور شوی و چې سړي خيال ک قي

ه کړې چې  پر خپلې شا کوراوغلو وليد، د ھغه په غصه پوه شو، سم يې پر ځمکه وواھه او داسې دوړې يې راپورت

ړپھ اه ک ترګو پن ه س ې ل وان ي ه . ل ښکر زړه ب ر وای، د ل سته  چې د جګړې ډګ ه ووي وه چيغ و ي ه وخت کوراوغل دغ

  .چاودلی وای او وسله به يې پر ځمکه لويدلی وای

ڼيده چې  ړه او داسې وش قيرآت د کوراوغلو د چيغې په ځواب کې په دواړو پښو ودريد او وزرې او غاړه يې جګه ک

دې او له لوړو څخه ډبرې ول دېړزي ي ب. راوغورځي ې د چنل او ئاو د آواز انګازې ي لھاوو نقطو کې ت ه س ل د غره پ

دغه وخت کوراوغلو او آس يې د ګرد او دوړو له منځه د بريښنا په شان . شوې، ته به وايې په سلھاوو آسونه وشڼيدل

وه ل يارانو د څار د ئلږه شيبه وروسته د چنلي ب. ووتل او د غره څخه راکښته شول کمر له سره د دښتې په زړه کې ي

  .سپينه ليکه وليده چې په تيزۍ سره لري وځي او سپينه کرښه شاته پريږدي

ه . آس يې زغالوه او روان و. ګنجی حمزه د ځان له ډاره په ھيڅ ځای کې تم نه شو ه او آس ب م کات ه ھ کله به يې شا ت

ه داسې دوړې لږه الره پاتې وه چې څلويښت ژرندو ته ورسيږي . يې واھه رې ن د د لي ې لي چې بيا يې شا ته وکاته وي

وړې  وي او ل ھوا ته پورته کيږي ته به وايې چې خاورې باديږي، لږ چې ځير شو کوراوغلو يې وليد چې قيرآت زغل

  .ژورې ته ھيڅ نه ګوري او د سيلۍ په شان را روان دی که پر ځمکه وغورځيږي زر ټوټې به شي

، ژبه يې په خوله کې نه چليده او احساس يې وکړ چې ډير پخوا مړ شوی او په قبر کې د ګنجي حمزه خوله وچه شوه

وز . پروت دی اوه او راک ه ورس دې ور ت ې ځان د ژرن ډه ي ره من نور يې له السه څه پوره نه و پرته له دې چې په ډي

ه، ژر شو او د دورآت جلو يې د ور په درشل پورې وتاړه او په تلوار يې ژرندګري ته غږ کړ،  ره بدبخت ای ژرنده ګ

  .راووځه، دروازې ته دې اجل رارسيدلی دی

ړه تنه وک ې پوښ ا رورو: ((ژرندګری ژر راووت خو په پښو نه شو ودريدالی، په ډار او انديښنه ي ره ده؟ زم ه څه خب

  ))بوډا نه څه غواړې؟

آسونه يې ناروغه . ل نه راځيئګوره ھغه چې را روان دی کوراوغلو دی د چنلي ب. زه ھيڅ نه غواړم: ((حمزه وويل

شوي دي، ھر راز دارو درمل ورته ګټه و نه کړه، نو حکيمانو او کيمياګرو ورته ويلي دي چې د ژرندګري ماغزه د 

ه . اوس کوراوغلو د ژرندګري په ماغزو پسې ګرځي چې آسونه يې ښه شي. دې مرض دوا ده که نه نو له آسونو پرت

چ پاچازه حسن . ي جنګيدلی سره نه شپاچاګانود خانانو او   راليږلی يم چې ژرندګري خبر کړم چې پر وخت ځانونه ب

  .))ل ته لښکر وباسيئ غواړي چنلي بپاچامګر اوريدلي دې نه دي چې حسن . کړي

اد : ((ژرندګری وارخطا او غلی و، آخر يې وويل ر سر ب ه چې څه خاورې پ دلي خو اوس واي ه دي اوري ولې مې ن

  .))ډوډۍ خواره لرم چيرته نه شم تښتيدایکړم؟ اووه اته کسه 

و ډول . ژر شه جامې دې وباسه زما جامې واغونده او الړ شه د ناوې الندې پټ شه: ((ګنجي حمزه وويل ه ي ه پ زه ب

ه غواړي . ته ښځه او اوالد لرې. کوراوغلو تير باسم او که مې تير نه باسلو، پريږده چې ما مړ کړي يڅ مې زړه ن ھ
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اتي شيچې اته کسه ډوډ ته پ ې سرپرس ان او ب ده . ۍ خور يتيم ه ژون م ل م، ھسې ھ سه سړی ي ې ک ار او ب و وزګ زه ي

  .))ستړی شوی يم

دې پټ شو اوې الن دې ن تلې او الړ د ژرن ې واغوس امې ي ستلې او د ګنجي ج امې ووي ې ج ه خپل دګري سمدالس . ژرن

وغورځاوه او سر مخ يې په وړو سپين  د اوړو ډيرى ته ګنجي حمزه ھم ژر د ژرندګري جامې واغوستلې او ځان يې

  .کړ

  !))ای ژرندګري، ژر بھر ته راوځه: ((ناڅاپه کوراوغلو لکه اجل د ژرندې ور ته راورسيد او غږ يې وکړ

ل.)) ما ته وايې؟ په چوپړ کې حاضر يم: ((ګنجی حمزه د ژرندګري په جامو کې راووت او وې ويل و ووي : کوراوغل

  ))ھغه پر آس سپور چې ھمدا اوس له ما نه مخکې دلته راغی څه شو؟((

ې وال. الړ، د ناوې الندې پټ شو: ((ګنجي حمزه وويل دي رنګ ي وت نه پوھيږم چې څه کار يې کړی چې ته يې ولي

  .))يئمما ته يې ھم وويل چې چا ته يې ځای و نه ښ. او الړ د ناوې الندې پټ شو

  .))ته زما د آس جلو ونيسه، زه پوھيږم چې څه ورسره وکړم: ((کوراوغلو په ټوپ له آسه پلی شو او وې ويل

  !))هحمزه راوځ: ((ټيټ شو او وې ويل. بيا يې د قيرآت جلو د حمزه په الس کې ورکړ او دننه ورغی

تا د آسونو مرض هولې بھر ته درووځم؟ زه ھغ: ((ژرندګري ال پسې ځان بيرته کړ او وې ويل  ماغزه نه لرم چې س

  .))ښه ده چې دلته مړ او بھر ته و نه ووځم. ښه کړي

  .))مه مې عصباني کوي. مرض څه دی؟ ماغزه څه دي؟ وايم راووځه! پريږده احمقه: کوراوغلو وويل

ا ځان ال دګري بي ې ژرن ه ي ه او بھر ت ې ونيول ښه ي دګري پ االخره د ژرن ه وت څو ب م ور نن و ھ اږه او کوراوغل  راک

وه شو چې . راوويست خو چې سترګې يې ورباندې ولګيدې وٻې ليد چې ګنجی نه دی، کوم بل سړی دی ھغه وخت پ

ړهيېًګنجي حمزه ډير بد تير ايستلی دی، فورا  ډه ک د؟ ګنجی .  بھر ته رامن ې څه ولي رآت بھر ي ر قي د پ ې ولي زه ي حم

. سپور دی او حرکت ته تيار، ھغه وخت چې حمزه د دورآت پالنه کوله، لنډه آشنايي يې ھم د قيرآت سره پيدا کړې وه

ږ  ر ل ه ډي زه پ دا وجه وه چې حم ه الس ورکړې و، ھم زه پ و د حم ه جل ه د ھغ ه خپل سربيره پر دې چې کوراوغلو پ

دالی و پور شينوازش او غوړه مالي سره تواني رآت س ر قي ده.  پ ه پيژان ور ځمکه او آسمان ن و ن ې . کوراوغل قھر ي

و . سترګې ړندې کړې وې ي ن ام واخل و ګ رآت ي ه قي غوښتل يې توره راوباسي او وار وکړي خو فکر يې وکړ چې ک

ي. مرغۍ ھم د ھغه د پوندو ګرد ته نشي رسيدلی رې شوې ي ه ورخه تي ه ل ه اوب ا ب ه آرام . بي ږ پ ه ل ه دې کبل شو او ل

ه ناروغه . ای حمزه، تيز راغلی يم: ((حمزه ته يې وويل و آس ب پور شې ن دې س قيرات خولې شوی، که داسې وربان

  .))راکوز شه لږ يې په الره بوځه چې خوله يې وچه شي. شي

  .))کرار کرار ځم خوله به يې په خپله وچه شي. بيړه نه لرم. پروا نه لري: ((حمزه وويل

اږي چې .  يې روان کړحمزه دا وويل او آس ې داسې ټينګ راک و ي وي، جل ر وران زغل کوراوغلو وليد حمزه آس ډي

نمک حرامه ولې زما په مخ کې آس داسې : ((کوراوغلو بې تابه شو او وې ويل.  څيرې شيشونډېنږدې دی د آس 

ه الګې حق دې ښه پ ه ډوډۍ او م ړ چې آزاروې؟ مګر نه پوھيږې چې قيرآت زما د سترګو تور دی؟ د ھغ  الس راک

  .))تا ته مې درکړې وه

ل زه ووي تا د : ((حم ږه مې س ه ل وې مياشتې ن ه ي ی، ل وم دې تلل ې، ځوانمردۍ او سخاوت ن وان ي ه پھل و، ت کوراوغل

ره عذر  راته يادوېدسترخوان جوټه خوړلې ده، نو ولې يې ري چې دوم ؟ تاسره نه ښايي، اوس يو آس څه ارزښت ل

  ))او زاري کوې؟
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اناوس که خانان او . ښه پوھيږې چې قيرآت يعنې څه. مکاره حمزه، ټګي او برګي مه کوه: ((لکوراوغلو ووي  پاچاګ

  ))واوري چې قيرآت يې وړی دی، څه پوھيږې چې څومره خوشالي به وکړي؟

و .)) دا خبرې دې په ځان وسپاره. کوراوغلو، زه بايد الړ شم: ((حمزه وويل غوښتل يې چې روان شي چې کوراوغل

م ((:وويل اتلی. ای حمزه، غوږ ونيسه وګوره څه درته واي ه شې س رآت ن ه قي وھيږم چې ت ا . پ ورم چ ه وګ تيا واي رښ

  ))ل ته راستولی وې؟ئچنلي ب

تيا وئکوراوغلو، پوه شه او خبر شه، ھر څه چې مې په چنلي ب: ((حمزه وويل ي ول، رښ ه ويل ا ت دې ګنجي . ل کې ت

ا راتنګه کړې دهسر پر ما باندې دا دومره ښکلې او پراخ ې وشړلم. ه دني ه د سپي ي ه الړم لک ه د . ھر چيرت ا ن ھيچ

ل بخت پاچااوس قيرآت بيايم حسن .  زما مخ ته وګوريه چېخوښيد نم او د خپ  ته يې ورکوم څو زه ھم ښه ورځ ووي

  .))نه غچ واخلم

  

  )) درته دا الر ښودلې ده؟پاچادا دې خپل فکر و که حسن : ((کوراوغلو وويل

  .))پاچاحسن : ((ويلحمزه و

  ))ته خيال کوې چې چا نو پر تا دا توره ورځ راوستې ده؟: ((کوراوغلو فکر وکړ او وې ويل

يوازې غواړم له خپل بخت .  زه څه پوھيږم خداښايي چې. څه پوھيږم، خامخا زما بخت به ھمداسې و: ((حمزه وويل

  .))نه غچ واخلم

وره پاچارو مليونو ھيوادوالو په شان د حسن حمزه پر تا ھم زموږ د نو: ((کوراوغلو وويل ه السه ت سانو ل دې ک  غون

و ئته چنلي ب. ورځ راغلې، ته د دې پر ځای چې د ھغوی سره وجنګيږې، مرسته ورسره کوې و ھيوادوال ه، مليون ل ت

تانه شوئقيرآت راوله بيرته چنلي ب. ته دې خيانت کوې ه س ي ب. ل ت ه د چنل ې او حسنئت ارانو څخه ي ه ي ا ل ل ه پاچ  پ

  .))وړاندې وجنګيږه، ته له دې الرې کوالی شې انتقام واخلې او نورو مليونو ھيوادوالو ترڅنګ نيکمرغه شې

ھر څوک د ځان د . خپلو ھيوادوالو سره ھيڅ عالقه نه لرم. کوراوغلو، ما خپله الره موندلې ده: ((ګنجي حمزه وويل

  .))زه الړم. ھوساينې په فکر کې دی

  .))څومره پيسې غواړې، شتمني غواړې له ما نه يې واخله. خيانتکاره، آس راکړه: ((کوراوغلو وويل

کوراوغلو، تا چې دنيا په خپله ليدلې، مګر نه پوھيږې چې ګنجيان خپله خدای ھم نه شي : ((ګنجي وخندل او وې ويل

ر څومره پيسې غواړم، تير ايستالی؟ ښه، فرض کړه چې زه له آسه کوز شم، ھغه وخت ته ما ژوندی پريږدې چې ھ

ات .  مې مخې ته دهررا يې کړې؟ کوراوغلو جانه، جوړجاړې نه شم کوالی، خوشې مې کړه الړ شم اوږده ال زه توق

اته ځم که ته رښتيا کوراوغلو يې، خپله راشه او قيرآت د حسن  ه د پاچ ه دې الرې ن م ل ږده چې زه ھ ه، پري ه واخل  ن

  .))هنور له ما نه الس واخل. شتو څښتن شم

ا زره سرکرده  . حمزه، پريږده د آس بيه درته ووايم چې تير دې نه باسي: ((کوراوغلو وويل ه اتي ه دی ل رآت پورت قي

  .اتيا زره پسونه، او اتيا زره خزانو او پيسو نه، پورته دي له اتيا زړه آسونو او اتيا زره غوايانو نه

ه پاچا راحسن . په مال نه بدلومکوراوغلو، بېغمه اوسه زه قيرآت د دنيا : ((حمزه وويل ښی دی چې خپل سره شرط اي

ه  م ھلت ه راشه زه ھ ات ت وړه لور دونا بي بي ما ته راکړي، زه الړم ته ھم خپله پوھيږې که قيرآت دې خوښيږي توق

  .))ژمنه کوم چې درسره مرسته وکړم د خدای په آمان. يم

ړم ځه خاينه،: ((کوراوغلو نور ټينګ نه شو او چيغه يې کړه ه ک ه جال ن ه تن وه شه چې سر دې لکه بادرنګ ل  خو پ

م پاچاکوراوغلو به نه يم او حسن  ه باس ه را و ن ه طرف ه دې د څټ ل ه چې ژب ه وواي ام ورسوه او ورت ا پيغ  ته ھم زم
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وم، سړی . بى غيرته به يمکه کور ورته ګور نه کړم، . کوراوغلو به نه يم ه زغل و کې و ن چې قيرآت د خانانو په وين

  .))ه نه يمب

  .)) ستونزه ده، په ما پورې اړه نه لريپاچادا ستا او د حسن : ((حمزه وويل

وت . حمزه دا وويل او په آس يې آواز وکړ او د سترګو په رپ کې پناه شو ه ور کې پري کوراوغلو يوازې د ژرندې پ

ه وغږاوه او عاشقانه بيا کيناست او ساز يې سينې ته راټينګ کړ او افسوسناکه ساز يې. او چيغه يې کړه ه او ل ې ن  کين

  .ډکه سندره يې وويله

 

 


