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  سريزه
دغه داستان د شاه .  مشھور دیزياتد کوراوغلو د پھلوانۍ داستان په آذربايجان او د نړۍ په ډيرو ھيوادو کې      

  .عباس د زمانې له پيښو او د دغه دورې له ټولنيزې وضعې څخه سرچينه اخلي
د پيدايښت او ) عاشيق شعري( شعر ۍاوولسمه ميالدي پيړۍ، د ولسي ھنر په تيره بيا په آذري ژبه کې د عاشق      

د شپاړسمې پيړۍ په نيمايي کې سياسي پيښو په آذري ژبه کې د فولکلوري آثارو د پيدايښت لپاره . غوړيدا پېر دی
  . کړههډيره مينه، عالقه او زمينه ايجاد

 ورو ورو د فارسي ،باس، اصفھان ته د پالزمينې په ليږدولو او په دربار کې د آذري ژبې پر ځایلمړنی شاه ع       
 شاھسون ته د سيال په توګه د قزلباش په خپه کولو او ېژبې په رواجولو او د قزلباش سره په مخالفت کولو او د دو

خته د آذربايجانيانو او صفويانو په منځ کې په را وړاندې کولو سره، ھغه ژوره مينه چې د لومړني شاه اسماعيل له و
 له منځه يووړه او د آذري ژبې حرمت مات شو او د شاه عباس او ؛ موجوده وه،دآذري شعر سره چې خطايي نوميده

بلواوو او پاڅونونو ھغو  په ګوټ ګوټ کې دې مبارزې د آذربايجان.  تر منځ ښكاره او پټه مبارزه پيل شوهآذربايجان
خامخا ماليات الپسې درنيدل او د خانانو ظلمونو د دې جګړو سره . ل چې په دې سيمه كې تر سره كيدوته قوت بخښل

  ....خلکو مال ماتوله
 ساز يې د خلکو د ھيلو او غوښتنو د بيانولو لپاره کارولې، يوه ې خبرې او چې خپل،لپاره نوې پيښې، د مينانو         

  . وګرځيده "اومه ماده"نوې 
مين ھغه ګرزنده سندرغاړی او ساز غږونکی دی چې د کليوالو په ودونو او د جشن په مجلسونو او په قھوه           
عاشقان د خپلو .  کيسې کوييكېسورنۍ وھي او سندرې وايي او عاشقانه او جنګي او فولکلور چمبه او خانو کې
  . شعر او آھنګ ھم پخپله جوړويونوتصنيف

  :داسې بيانويكچه  ناھيلي او ناکراري ېخپلد عر  د دغې زمانې شاعلی جان موجي
  

  ګئتمك ګرك بير ئوز ګه دياره بوملكدن
  كيم ګون به ګون زياده ګلير ماجرا سسي 

   خدا دن ايسته پو بحر ايچره بيرنجات"موجی"
  ګردابه دوشسه كشتي نئلر ناخدا سسى؟

  
  

موجي، په دې .  بايد بل ملک ته کډه شو،ږي زياتيتر بلې له دې وطنه چې شور او غوغا په کې ورځ :ژباړه      
   که بيړۍ په ګرداب کې وغورځيږي د ماڼو چيغې څه په کار راځي؟، نجات وغواړهيهسمندر کې له خدا

 بيوزلو او  دد ښار کې طالشپه  کې د ايران او عثماني امپراتورۍ د خونړيو جګړو په دوران کې ١۶٢٩په کال 
بلواګرو د شاه . ه عباس او د ھغه الس پوڅي خانان يې سخت وارخطا کړلبزګرو غبرګه بلوا پيښه شوه چې شا

 مالونه او راټولې شوې ماليې او ھر ھغه څه چې په يو ډول په حکومت پورې تړلي ول، تجارتيعباس او خانانو 
  .ځپله د طالش واکمن د نورو خانانو په مرسته، د دغه سيمې بلوا وساري خان. لوټ کړل او په بيوزلو يې وويشل

 پر ځان راټول کړل او د خانخاني او ان آذربايجاني او ارمني بزګر، په نامه يو سړيميخلي بابا کې د قاراباغ په      
ھغه د خپلو ملګرو سره کلي په کلي ګرځيده او تبليغ يې کاوه او کليوال به د . مذھبي خرافاتو ضد مبارزه يې پيل کړه

 ظلم نه د خالصون او د ټولنيزې وضعې د بدلون په ھيله د ھغه پر شا و خوا مالياتو د درانه پيټي او د خانانو د
  .راټوليدل

څرګند شو او په ټول قاراباغ او ارمنستان او شاوخوا سيمو راد ميخلي بابا غورځنګ ورو ورو قدرت وموند او       
  . بدل شوپاڅونکې يې نيلي وزغلولې او د ده پټ تبليغ يو ناڅاپه په يو وسله وال 

پاڅون دغه ټوله سيمه ) جالليانو (جاللي لرد .  لويديځ کې اوضاع له دې نه ھم الخرابه وهسويلد آذربايجان په        
 خوا ته يې ې او بلل يو خوا ته عثماني پاچاھان و، چې له ديرشو کالو زيات وخت يې ونيو،د دې پاڅون. نيولې وه

  . االن او د مرکزي حکومت الس پوڅي حاکمان ولشاه عباس او په ټوله کې خانان، پاچايان، فيوډ
 ي ھم وټوکيدې او وغوړيدې او د آذربايجان حماسپنځونېد ھمدغو سياسي او ټولنيزو پيښو په منځ کې ھنري         

شان چې اغه  شوې او ھمرامنځتهڅيرې د عاشقانو د ساز او سوز څخه د رښتيني اتالنو او ټولنيزو پيښو پر بنسټ 
ر ځای کې معمول ده د تيرو وختونو اتالن په خپلو آشنا څيرو سره په نوو کالو کې بيرته راڅرګند شول او  ھهتل او پ

  . د وخت له اتالنو سره يو ځای شول
  .شان امتزاج څخه منځ ته راغلهه د کوراوغلو ځالنده، مبارزه او انساني څيره له دغ       
ه شوره ډک داستان چې شاه عباس يې ناوې له ډولۍ څخه تښتوي او  لد ژوندانه توفار قانليد عباسي عاشق        

دې په يوازې سر د خپلې ناوې د خالصون لپاره اصفھان ته پلی ځي، په حقيقت کې د آذريانو او شاه عباس تر منځ د 
ه خلکو او عاشق د ھغه رغاند استازىشاه عباس د وخت د خانخاني قطب او د قدرت . براال او پټې مبارزې تمثيل دی

  .تمثيل دی چې غواړي په آزادۍ کې ژوند وکړي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

يوه يې په پورته . ناويلی دې پاتې نشي چې شاه عباس د آذربايجان په فولکلور کې په دوو مغايرو بڼو انځوريږي      
ډول وويل شوه او بله يې د يو مھربان او پراخ السي ملنګ په بڼه چې په شپه کې د وږو، کونډو او بيوزلو خلکو 

په ظاھر کې، وروستنۍ بڼه د حکومتي دستګاه د سختو تبليغاتو او يو لړ غولونکو او ځان . مرستې ته وردانګي
 .ښودونکو اقداماتو زيږنده ده چې نه پريږدي ظاھربين او قانع خلک د واکمنې دستګاه ماھيت وپيژني

 د کوراوغلو داستان او ھغه څه : تهپه ھر حال، له دې سريزې وروسته، اوس راځو د کوراوغلو نامتو داستان     
 د پاڅون او د وخت د جاللي لراوږدو مبارزو، د د رنيو غليمانو سره د خلکو چې په ھغه کې بيانيږي د کورنيو او بھ

ډلې پاڅون، د فيوډاليزم او د ارباب د د کوراوغلو او د ده : پاڅونونو تمثيل دى، كه په دوو ټكو كې ووايونورو 
 کې د ګرمو وسلو د اختراع په عصر کې سيمهحماسي او ښکلی انځور دی چې د آسيا په يوه ھغه رعيتي ضد پاڅون 

  .ايران ته د ګرمې وسلې په وارديدلو سره پای ته رسيږيپيل كيږي او 
د راتلونکو کلونو  (روشن په وسيله کيښودل کيږي چې د  په نوم يو بوډا مھترعلي كيشي د پاڅون نيالګی د      

چې ھغه حسن خان چې يو لوی خان او مالدار دی، د يوې ډيرې کوچنۍ پيښې له کبله .  په نامه زوی لري)کوراوغلو
علي کيشي د دوو بھاڼو سره چې د . يې ځانته سخت سپکاوی ګڼي، امر کوي چې د علي کيشي سترګې وباسي
 زوی روشن سره د خان له ، د خپللافسانوي سيندني آسونو سره د مادياڼو د يو ځای کيدو څخه الس ته راوړي و

کې چې يو ډبرين او د ) د غره د خړې ډكه لمن(ل ئپای کې په چنلي بپه  مزل وروسته قلمرو نه تښتي او له ډير
حکم په تياره کې بھاڼونه شان د جادو په روشن د خپل پالر په .  غر دی، ميشت کيږييوسختو او کږو وږو الرو 

ې په يوه ټاکلي شپه المبي او په دې ډول د ده په روح کې د عاشقي ھنر پيدا ک) غبرګه چينه ( قوشابوالقروزي او په
خپل زوې لپاره د تورې د  ، ټوټی آسماني اوسپنې څخه چې په غره کې غورځيدلې وهې يوله او علي کيشي کيږي

  .جوړولو سپارښت کوي او وروسته له ھغې چې خپل ټول سپارښتونه او وصيتونه کوي، مري
ه په ھماغه قوشابوالق کې خاورو ته سپاري او ورو ورو يې د ھنر انګازه له غرونو څخه وځي او  ھغ،روشن     

  .په نامه شھرت موندلی دی) د ړانده زوی( د کوراوغلو ېھمدغه وخت د. په کلو او ښارونو کې خپريږي
  .ل سيلۍ نه توند آسونه شول چې قيرآت او دورآت نوميد لهدواړه بھاڼه، د ده ھغه نامتو او

ل ته راولي او اخور ته يې وتړي او په دې توګه د خپل ئ حسن خان چنلي ب چې کوراوغلو بريالی کيږي     باالخره 
ل د لوړو او ئچنلي بد له کوراوغلو سره يو ځای کيږي او د کوراوغلو او ، عاشق جنون. واخليورڅخه پالر غچ 
  . الرښوونه کويپاڅون كوونكوو افکارو تبليغ کوي او غره ته د شورشيانو او يكدموکرات

 چې د کوراوغلو داستان په رښتيا د وخت د ټولنيزو او سياسي يئ راښيھغه څه چې په داستان کې مطرح شو     
د ښارونو، کلو، رودونو .  جوړ شوی دی، پاڅون څخه په الھام اخيستلو سرهله په تيره بيا د جاللي لر ،پيښو پر بنسټ

. ي تړلي دسره د خاورې او پاڅون جاللي لرتان کې راغلي دي ھر يو يې په يو ډول د او غرونو نومونه چې په داس
 سفر ھغو پيښو او خاطرو ته ډير زنجاند  او  سفرتوقات د ساری په ډول د ، بندونهځينېسربيره پر دې د داستان 

له بل پلوه د داستان . لې ده ھنري بڼه موندېورته والی لري چې د تاريخ په کتابونو کې راغلي دي او دلته يې ځانګړ
  . نومونه او القاب د جاللي لر نومونو او القابو سره ډير نژدې ديشخصيتونود 

مخ کې ھغه  ٨۶ په  واغارشاپاد كتاب په خپل نامتو تاريخي) ١۶٧٠-١۶٠٢ (آراكلتبريزلی ارمني مورخ       نامتو 
دا ھماغه کوراوغلو دی چې ... کوراوغلو: ((يو، داسې يادووځوانان چې د کوراوغلو په مشرۍ يې پاڅون کړی 

 چې د نورو زرھاو کسانو سره يې پاڅون کړی ګبريز اوغلو مصطفا بګ او رانې وايي زياتې تد دهاوس عاشقان 
دغه ټول جاللي لر ول چې . ډير ياديږيھماغه دی چې د کوراوغلو په داستان کې د ده ملګری دی او نوم يې ... وو

  .))وون کړی د حکومت ضد يې پاڅو
نه دی، ده د بابکيانو ځانګړتياوې او نکو انځور وخو کوراوغلو يوازې د خپل عصر د اتالنو او پاڅون کو      

موږ ډير . راټولې کړي ديھم  چې په نھمه پيړۍ کې يې د عربو يرغل ته سرونه ټيټ نه کړل، په ځان کې ،ميړانې
 د کوراوغلو په ميړنۍ مبارزه او قھرجنه څيره ھمو و ته تللی چې د بابک څخه وړاندې غر ،جاويدان او بابکښه د 

  .څيره کې وينو
ل ته راوړي او د پھلوانانو مشر يې ئ ځان سره يې چنلي بله د پالر نه اخلي او ايوازھلته چې کوراوغلو، پھلوان      
نکو مشر وت او د پاڅون کويې بو مور څخه واخيست او غر ته لهاکي، موږ ته جاويدان را په ياديږي چې بابک يې ټ

  .يې کړ
يې حسن خان ويستلې او جاويدان ھم د داسې ښځې زوی دی چې د داسې سړي زوی دی چې سترګې کوراوغلو      

احتمال لري چې بابک ډيره موده د خليفه د مامورانو له منګولو څخه د تيښتې لپاره په . سترګې يې ويستل شوې دي
د کړی او يا يې د خلکو په منځ کې په څو نومونو شھرت موندلی او وروسته يې ھم نوم بيالبيلو نومونو او القابو ژون

  . د ھغه سرګذشت د ده سره غوټه شوى وي نوم سره يو ځای شوی اولهد کوراوغلو 
 کې پنځونېد کوراوغلو د داستانونو په فولکلور او حماسي داستانونه دي  داستانونه چې ال لرغوني دادا قورقودد      

  .  اوس اړين نه ديپه ګوته كولد ورته والي وجوه د دې دواړو . بې اغيزې نه دي
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ھم او نه  ده شخصي شھرت او مقام غوښتنې ھم د لوټ او تاالن لپاره نه دی او نه  يوازېد کوراوغلو پاڅون نه      
خاطر جنګيږي او وياړي چې  ھغه يوازې د خلکو او آزادۍ په خاطر، د انساني شرافت په .واکمنۍ ته د رسيدو لپاره

  :په يو ځای کې وايي. ى دىد خپل وطن په غرونو کې پالل شو
  

  مني بينادان بسله دى
  داغالر قوينوندا قوينوندا
  تولك تر النالر سسله دى
  داغالر قوينوندا قوينوندا

* * *  
  دوالندا ايګيت ياشيما
  ياغي چيخدي ساواشيما
  دليلر ګلدي باشيما
  نونداداغالر قوينوندا قوي

* * *  
  سفرائيله ديم ھريانا
  دئو الرى ګيترديم جانا
  قيرآيتم ګلدي جوالنا

  داغالر قوينوندا قوينوندا
  
  

  
  :ژباړه

  .زه د اول نه د غره په غيږه کې روزل شوی يم، بازانو د غره په غيږه کې زما نوم ياد کړ
*  

 پھلوانان د غره په غيږه کې زما پر .دانګل کې قدم کيښود، غليم زما مقابلې ته راودرشلنګه چې مې د ځوانۍ په څ
  .شا و خوا راټول شول

*  
  .د غره په غيږه کې وزغاست)) قيرات((الړم، ديوان می تنګ کړل، زما آس چې ھر ځای ته 

  
ھرې ھغه چې .  ھغه مبارزه چې عدالت او خلک يې مالتړ کوي څومره ځواکمنه دهچېکوراوغلو ښه پوھيږي      

ت بخښي چې ئد جګړې په ډګر کې ده ته جرھمدا خبره . مينه او درناوي کې ځان ډوب ګوريخوا ته مخ اړوي په 
  .كړيپه ډاډ سره خانانو او اربابانو ته آواز 

  
  قيرآتى ګيترديم جوالنا

  !وارسا ايګيدلرين ميدانا ګلسين
  ګؤرسون دليلرين ايندى ګوجونو،
  بوياسئين انداتي آل قانا، ګلسين

*  
  يا، يادا،كوراوغلو اييلمزياغي 

  مردين اسګيك اولماز باشيندان قادا،
  نعره لر چكرم من بود و نيادا

  !ګؤستررم محشري دوشمانا، ګلسين
  

  
  : ژباړه
اوس دې راشي او د ميړنو ! وايه رامخ ته شهو، ورته ئ لراتلوزغالوه، که د ميدان )) تقيرا((ما خپل آس ! پاچا

  .نګ شيد مټو زور دې وګوري او اندامونه يې په وينو ر
*  

په نړۍ کې غوغا پورته کوم او دښمن . ېنيښ ھيڅکله آرام نه کميړنى. کوراوغلو، غليم او پردي ته سر نه ټيټوي
  !وايه راشهوورته . ته قيامت جوړوم
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د کوراوغلو . د کوراوغلو ځواک ھماغه د ولسونو ځواک دی، داسې اليزاله ځواک چې د ټولو ځواکونو منشا ده      

  : وايي. ل ديه ځانګړتيا پر دغه ځواک باندې ډډه لګول او باور لرتر ټولو لوي
  

  ايګيت اوالن ھئچ آيريلماز ائليندن
  ترالن اوالن سونا و ئرمز ګؤلوبدن،
  ياغى آمان چكير جو مرد اليندن،
  لش لشين اوستو نه قااليان منم

  
  : ژباړه

دښمن د ميړنو له .  ده له سيند نه کب وتښتويشاھين، نه پريږدي چې د. ميړنی ھيڅکله له خپل ملت نه، نه بيليږي
  .زه ھغه څوک يم چې مړي پر مړي انباروي. السه د امن چيغې وھي

  
تل د خپلو خلکو د . ھغه ان د يوې شيبې لپاره نه ھيروي چې د څه لپاره جنګيږي، څوک دی او ولې مبارزه کوي     

.  دييومتي دستګاه تر فشار الندې مالګانې ټيټې کړآزادۍ په فکر کې وي چې مريانو غوندې يې د خانانو او حک
  :وايي

  
  قول دئيه رلر، قولون بوينون بورار الر

  !قولالر قاباغيندا ګئدن تيرم من
  : ژباړه

  .مخامخ حركت كويزه ھغه غشی يم چې د مريانو . چا ته چې مريی وايي خامخا خپل څټ ټيټوي
*  *  *  

څه چې د لويو سوداګرو او خانانو نه په غنيمت .  دي او ټولو ته يو شانل ټولنيزې اړيکې عادالنهئد چنلي ب     
کوراوغلو پر نورو باندې ھيڅ . اخيستل کيږي د ټولو په واک کې ورکول کيږي، ټول په رزم او بزم کې ګډون کوي

مشرتابه منلی پرته له دې چې ټولو دې په دې دليل چې پر صداقت او انسانيت يې باور لري، په خپل . امتياز نه لري
  .دی

ل ښځې معموالً د خانانو په ئد چنلي ب. ان دا چې کوراوغلو په خپل وخت خپلو پھلوانانو لپاره ودونه ھم کوي      
پرده کې جونه دي چې د عاشقانو له خولې د پھلوانانو د پھلوانۍ او د اندامونو د ښکال صفتونه اوري او مينيږي او 

دغه ښځې، په خپله، په پھلوانۍ او جګړې کې له سړو نه لږې نه . چې دوی پسې راشيبيا پھلوانانو ته پيغام استوي 
  .دي

ل ته راغلې، يوازې د کوراوغلو ميرمن ئ چې په خپله خوښه يې له شاھانه ژوند نه الس اخيستی او چنلي بنګار     
نان د دې خبره اوري او حساب پھلوا.  ښکال او پوھه دواړه لري،نګار.  د ده ھمرزمه او ھمفکره ھم دهېنه ده بلک

  . کويشوره حال نه بې خبره نده او ټول ورسره م ھيڅ چا له دپرې کوي او ھغه د يوې مھربانې مور په شان 
افسوس چې په دې . د کوراوغلو د حماسې بند بند د آزادۍ، مبارزې، دوستۍ، انسانيت او برابرۍ څخه غږيږي     

دا ھم بايد ووايو چې د کوراوغلو داستان په عين حال کې د آذري نظم . ت نشتهلنډيز کې د ھغو ټولو د بيانولو فرص
 بنده په آذري کې راټول شوي او چاپ شوي دي چې په ١٧او نثر تر ټولو ښه او ځواکمنه بيلګه ده او تر اوسه يې 

  .خه دیآذربايجان کې، په آذري ژبه کې د چاپ شويو کتابونو تر ټولو لوړ تيراژ پلورونکو کتابونو څ
  
چې صمد بھرنګي د آذري ادبياتو د لنډ تاريخ څخه په استفادې سره ليکلې ده، اصلي مقاله په خوشه  څخه  مقالې ومېد عاشيق شعري ن* 

  .چاپ شوې ده)  مه ګڼه کې٣٣ (١٣۴۶ کال ١۶مجله کې د تلې 
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  كوراوغلو
  

کوراوغلو مخکې تر ھغې چې په . نامه يې کوراوغلو وه. وو يو ميړنی پھلوان څو کاله پخوا په آذربايجان کې     
د آس په . ووعلي د حسن خان مھتر . د روشن پالر ته يې علي کيشي وايه. پھلوانانو کې مشھور شي، روشن نوميده

  . روزنه کې سارې نه درلود او په نظرکولو سره پوھيده چې فالني آس څنګه آس دی
ده د نورو خانانو او اميرانو غوندې زښت نوکران او . وود شتمنو او ظالمو خانانو له جملې څخه حسن خان       

لښکرې درلودلې او ھر څه به يې چې زړه وغوښتل، کول به يې، سړي به يې وژل او د خلکو ځمکې به يې 
ونکي پھلوانان به يې غصبولې، او له بزګرو او کسبګرو څخه به يې بې شميره باج او خراج اخيست، آزادي غوښت

يوازې ستر سوداګر او غټان او اشراف ورڅخه راضي ول، دوی د . وود ھيچا زړه ترې ښه نه . بنديانول او ځورول
 پهد مزو چړچو مجلسونه به يې جوړول، د ځان لپاره به يې . يو بل په مرسته خلک لوټول او په کار به يې ګمارل

 جوړولې او ھيڅکله د خلکو د ژوند په فکر کې نه ول، يوازې ۍې ماڼنکو ځايونو کې ښکلې او مجللښې ھوا لرو
  .ھغه وخت به خلک او بزګر ورپه ياديدل چې غوښتل به يې ماليات لوړ کړي

لوي خان له ھغوى باج اخيست . ول     په خپله حسن خان او نور خانان ھم د لوي خان نوكران او فرمان وړونكي 
زه يې وركوله څنګه چې غواړي له خلكو باج او خراج واخلي خو ھيره نكړي چې د او ورڅخه مالتړ يې كاوه او اجا
  .ھغې ونډه بايد ھر كال زياته كړي

په سل ھاو او زر ھاو خانان او . ووخپل کار تر ټولو شتمن او ځواکمن خان .  وايهخپل کارستر خان ته به يې      
يدل، د سپي په شان به له ده نه بيريدل او فرمان به يې ورله په اميران او جالدان او پھلوانان به يې په دربار کې مړ

  .پټو سترګو مانه
امر يې وکړ د عيش او .  د ده مالقات ته راځيپاچا حسن ، چې د ده يو دوستىيوه ورځ حسن خان ته خبر راغ     

  . ھرکلی وکړيپاچاعشرت مجلس تيار کړي او د 
! حسن خانه: ((ې پاتې شو او کله چې غوښتل يې الړ شي ويې ويل څو ورځې د حسن خان په کور کپاچاحسن     

  !))اوريدلي مي دي چې ته ډير ښه آسونه لري
که ! زما د آسونو په شان آسونه په دې نژدې شا و خوا کې څوک نلري: (( حسن خان مرۍ وپړسوله او وې ويل     

  .))غواړې يوه جوړه به درکړم
  .)) نه غواړم يې بهولې: (( وويلپاچا حسن      
  .)) د خپلې خوښې آسونه انتخاب کړيپاچاآسونه څرځای ته بو نه ځې څو : ((حسن خان خپل مھتر ته امر وکړ      
بوډا مھتر علي کيشي پوھيده چې په آسونو کې يې ډير ښه آسونه شته خو ھيڅ يو يې ھغو دوو بھاڼو ته نه        

وه ورځ يې آسونه د سيند غاړې ته بوولي ول او خپله په يو ګوټ ي. وورسيږي چې پالر يې د سيندني آسونو څخه 
علي کيشي دغه . ناڅاپه يې نظر شو چې دوه آسونه د سيند نه راووتل او دوو ماديانو سره جفت شول. ووکې پروت 

 د د علي بھاڼونه ډير خوښيدل او ويلې چې. دواړه ماديانې تر نظر الندې ساتلې څو يوه ورځ دواړو بھاڼ وزيږول
و چې کله حسن خان وويل غواړي خپل ميلمه ته آس ډالۍ کړي، له ځان سره وھمدا . نړۍ تر ټولو ښه آسونه به شي

  !))دواړو بھاڼو نه ښه آسونه نشتهولې آسونه څر ځای ته بو نه ځم؟ په آسونو کې د دې : ((يې وويل
 په خندا خندا له ماڼۍ نه راووت پاچاحسن . تلآسونه يې څر ځای ته وشاړل او دوه بھاڼه يې د خان ماڼۍ ته راوس     

ويې ليدل چې د آس ھيڅ پته نشته او د ماڼۍ الندې دوه واړه او خوار بھاڼ والړ دي، وې . څو آسونه انتخاب کړي
 چې ته ښه آسونه وو مې ياوريدل. ؟ زه دغسې يابوګان ډير لرمھهد سوغات آسونه دې ھمدا دي، ! حسن خانه: ((ويل
  .))سونو چې دې دا حال وی، افسوس د نورو پر حالد ښو آ. لرې
: پر علي کيشي يې چيغه کړه. د دې خبرې په اوريدو سره د حسن خان مخ سور شو او دنيا پرې تورتم شوه      

  !))در ته مې نه وو ويلي چې آسونه څر ته بو نه ځې! سړيه((
 په مھترۍ کې د سر ويښتان سپين کړي او خان دې سالمت وي، ته پوھيږې چې ما ستا: ((علي کيشي وويل     

  .))ماھر آس پيژندونکې يم، ستا په آسونو کې د دې دواړو نه ښه آس نشته
 خان د علي کيشي د دې ګستاخي نه ال په غصه شو او جالد ته يې امر وکړ ژر د دې ګستاخ سړي سترګې     

  .وباسه
 کړه او رامنډهجالد ژر . اه نه لرم، ځای يې و نه نيوهعلي کيشي چې څومره زارۍ او سوالونه وکړل چې زه ګن     

  .علې يې ونيو او سترګې يې ور نه وويستلې
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خان، اوس چې دې د ژوند تر ټولو لوی نعمت له ما نه واخيست، دغه دواړه بھاڼه ماته : ((علي کيشي وويل     
  .))راکړه
ګوني يابوګان دې بوځه او ژر له دې ځايه ورک مر: ((خان چې ال تر اوسه يې غصه ناسته نه وه، چيغه کړه      
  !))شه

و، د ځان او وھغه د غچ په فکر کې .  روشن سره د غره او بيابان الره ونيولهيعلي د دواړو بھاڼو او خپل زو       
  .نورو مليونو وطنوالو د غچ په فکر کې، خو بايد د غچ اخيستلو ورځې تر رارسيدو پورې صبر وکړي

 او دوو بھاڼو سره بيابانونه او غرونه وھل، په پای کې يې د ي د خپل زوشپوځو ورځو او شپوھغه په ور     
  . ل نوميده، واړولئکږليچونو او پيچومو نه ډک غره پر سر چې چنلي ب

 داسې چې څه موده وروسته ترې ، په مرسته د بھاڼو په روزنه کې سخت زيار وويستروشن د علي کيشي     
  .و ليدلیو شان تيز آسونه جوړ شول چې تر ننه يې د زمانې سترګو ساری او مثل نه غښتلي او سيلۍ په

  .په يو آس يې د قيرآت او په بل يې دورآت نوم کيښود     
و چې د وو چې د درې مياشتو واټن يې په درې ورځو کې واھه او دومره قوي او جنګيالی وقيرآت دومره تيز      

 کوراوغلو پرته به يې بل لهو چې وه مقابله کوله او دومره وفادار او مھربان جګړې په ډګر کې يې د لښکر سر
له چې به ک.  ده جلو د بل چا الس کې ورکړخو دا چې کوراوغلو به په خپله د ، څوک نه پريښود ورباندې سپور شي

ز ورته وغږوي او زړه به يې غوښتل چې کوراوغلو راشي او سا. کوراوغلو بيل شو نو ژړل به يې او ھڼيده بهله 
  ھغه د قيرآت د کوراوغلو په ژبه ښه پوھيده او د کوراوغلو په افکارو، د. شعر او د پھلوانۍ سندرې ورته ووايي
  .سترګو او الس او بدن په حرکاتو پوھيده

  .ووالبته دورآت ھم له قيرآت نه کم نه     
  .  غوښتل چې د غچ ورځ ال ډيره را نژدې کړيو او د زړه له کومي يېوروشن د خپل پالر له پالن څخه خبر     
و راټوكيدلى وو اوس وچې کرلی يې و ځکه ھغه تخم وکله چې علي کيشي مړ کيده فکر يې تر يوې اندازې آرام     

  .ده پالنونه عملي کړي او د خلکو غچ به له ظالمانو نه واخلي او باور يې درلود چې روشن به د
  .ل کې خاورو ته وسپارلهئ چنلي بروشن د خپل پالر جنازه په    
ل کې راټول کړي ئ چې نھه سوه نھه نوي له سره تير پھلوانان په چنلي بلروشن په ډير لنډ وخت کې وکوالی شو    

  . او د خانانو او لويو خانانو سره سخته مبارزه پيل کړي
  .ووسړې چې پالر يې ړوند يعنې ھغه . د ھمدغه مبارزو او جګړو په موده کې په کوراوغلو مشھور شو     
ل پھلوانانو د خانانو، ئد چنلي ب. ل ډير ژر د ځوريدلو، آزادي غوښتونکو او غچ اخيستونکو پناه ځای شوئچنلي ب    

ل د داسې ميړنيو ټينګه کال وه چې ئچنلي ب. اميرانو او خپل کار مالونه لوټول او پر بيوزلو او نيستمنو خلکو يې ويشل
ک چې کار کوي د ژوند کولو حق لري، او ھغه څوک چې د نورو له کار او زحمت حاصل غه څوھ: ووقانون يې دا 

که ډوډۍ شته بايد ټول يې وخوري او که نشته، ټول بايد وږي پاتې شي .  شينابود بايد ،اخلي او مزې چړچې کوي
لپاره وي او که نشته نو د که ھوساينه او نيکمرغي ده بايد د ټولو . او ټول بايد کوښښ وکړي ډوډۍ السته راوړي

  . ھيچا لپاره به نه وي
ھيڅ خان د . کوراوغلو او پھلوانان يې په ھر ځای کې د خلکو پلويان او د خانانو او مفتخورو کلک دښمنان ول    

ليان خواره واره کړي او ئخانانو چې ھر څومره ھڅه کوله چې چنلي ب. ليانو له ويرې آرام خوب نه درلودئچنلي ب
 خو ھر ځل د غرونو ،ل يرغل وکړئد سترخان لښکرو څو واره پر چنلي ب. غلو ووژني، برالسه نه شولکوراو

ماتې او رسوايۍ پرته بل څه الس ته را خان له زمريانو په الس د غره په پيچومو او کږليچو کې تس او نس شول او 
  .نه وړل

توګه د کوراوغلو ښکلې ښځه چې نامه يې نګار وه، د ساري په . ل ښځې ھم د خپلو سړو نه کمې نه وېئد چنلي ب    
يوه زمريالۍ ښځه وه چې په کراتو مراتو يې د جګړې کالي اغوستلې او توره په الس پر آس سپره د غليم په زړه کې 

  .ورننوتلې  او د مړو ډيرۍ يې جوړه کړې وه
د کوراوغلو داستانونه په اصل . تان دیبيل بيل داسونه يې ھر يو  جګړه ييز سفر  اوي پھلوانهد کوراوغلو ھر     

 آواز  اوکې په ترکي ژبه ويل کيږي او د ښکلو او معنا نه ډکو شعرونو سره يو ځای د آذربايجان عاشقان يې د ساز
  .سره خلکو ته بيانوي

  
  

  حسن پاچا او ګنجى حمزه
  

او کله يې چې وليد د کوراوغلو  ليانو پاڅون ورو ورو دومره غښتلی شو چې په سترخان ډګر تنګ شوئد چنلي ب     
مقابله نشي کوالی د ناچارۍ نه يې ټولو خانانو، اميرانو، مشرانو، پھلوانانو او د لښکر لويانو ته ليک واستاوه او 

  .ھغوی يې راوبلل چې راشي او مشورتي مجلس جوړ کړي
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! حاضرينو: ((ينا پيل کړهکله چې ټول په مجلس کې حاضر شول او ھر يو پر خپل ځای کيناست، سترخان و     
، له څه مودې راھيسې يوه ډله غله او بلواګر په غره کې راټول شوي او د ھيواد ھوساينه او ئڅنګه چې خبر لر

د دغه لوټمارو غلو مشر د کوراوغلو په نامه د يو بې السو پښو مھتر زوی دی چې سړي . امنيت يې ګډوډ کړی دی
د ھيواد په ھر ځای او ھر ګوټ کې چې غال، سړی وژنه او ګډوډي وي، . ي کې ساری نه لرۍوژنې، غال او لوټمار

که موږ الس تر زنې کينو، يوه ورځ به . د کوراوغلو ډلګۍ ورځ تر بلې خطرناکه کيږي. د ده ډله په کې الس لري
يد خپل ھغه وخت يا با. ليانو زموږ ټوله خاوره او مالونه غصب کړي ديئسترګې وغړوو او و به ګورو چې چنلي ب

معلومه نه ده چې . الس او پښې راټولې کړو، وتښتو يا ور شو د دغو بلواګرو شوکمارو نوکري او خدمت وکړو
  . كه نهھم اچولې دى رحم  لږ څهخدای د دغه خاينانو په زړه کې

 ورور ھم رحم دغه بلواګر غله به په خپلې مور او: خانانو، اميرانو، مشرانو، پھلوانانو تاسو ته خبرداری درکوم     
  . و نه کړي

 له اوس د کار. ھغه ستر خطر چې د ھيواد امنيت ګواښي، زه يې اړ کړم چې د دې مجلس د جوړيدو امر وکړم     
؟ څنګه کوالی شو دغه بلواګر پر خپل ځای کينوو؟ آيا دا ټول د نجيبو خلکو زامن او دا ټول نيولى شو څه تدبير پاره

  ...))ان او سرکردګان د يو بې السو پښو مھتر زوی چاره نشي کوالی؟محترم خانان او نامتو پھلوان
: د مجلس خلکو السونه وپړکول او چيغې کړې.  خپله وينا تمامه کړه او د مرغلرو پر تخت کيناستکار خپل     

  !...))ل بلواګرانئمړه دې وي د چنلي ب... ژوندی دې وي خپل کار، د وطن او ملت د امنيت ضامن((
خپل کار د سر او الس په ښورولو سره د خانانو او مشرانو . جلس د خلکو شور او ځوږ ديوالونه ولړزولد م    

که ډيرې پيسې ورکړو، کوراوغلو : ((يو تن وويل. وروسته چې چوپتيا شوه، خبرې اترې پيل شوې. ځواب ورکاوه
  .))به له شوکمارۍ نه الس واخلي

ځمکې به کوراوغلو ته ورکړو چې ھر ډول يې زړه وي د خلکو نه دې باج ل شا و خوا ئد چنلي ب: ((بل وويل      
  .))او خراج اخلي او نور دې موږ نه په تنګوي

ھر څومره ځمکه او پيسې . يو څوک کوراوغلو ته وروليږو وګورو وروستنۍ خبره يې څه ده: ((يو بل وويل      
  .))چې غواړي ور يې کړو او پخال يې کړو

د و چې حسن خان د ده په خاطر وھماغه سړی . وودې د توقات واکمن . ووم په دې مجلس کې  ھپاچاحسن       
 په ميلمستياوو کې به تل پر خپل کارد . وو د سترخان ښی الس پاچاحسن . علي کيشي سترګې ويستلې وې

ه رښتيا يا درواغو به  پ، وھلې وهپلتۍو، د ھغه پر بالښت به يې ودسترخوان کيناسته او چې کله به خپل کار ناروغه 
  . وود لښکرکشۍ ځواک او ھنر يې ھم زده . يې ځان غمژن ښوده

  .د لښکر ھر يو تن به له ده نه د سپي په شان ډاريده او د ګډې په شان به يې د خپلو مافوقانو اطاعت کاوه    
 وړانديزونه و د ټولکارخپل . و او ھيڅ خبره يې نه وه کړېو په مجلس کې خپل کار د پاچامقصد دا چې حسن     

. ل د بلواګرو چاره نشي کوالیئستاسو په دې وړانديزونو کې ھيڅ يو د چنلي ب: واوريدل او په آخر کې يې وويل
  . څه واييپاچااوس به غوږ شو وګورو چې حسن 

و غټان تل د يو آخر خانان او اميران ا.  ښکنځه او رد و بد يې ورته ويلپاچاخانانو او اميرانو په زړه کې حسن      
 دوی ھيله کوي چې سترخان ته تر ټولو ګران وي څو وکوالی شي چې په ال ،ته سترګه خړه کويبل مقام او رتبې 

  .آزاد الس او ځواک سره د خلکو نه باج او خراج واخلي او ال ښې مزې او چړچې وکړي
 دې خپل کار: (( يې ښکل کړه او وې ويل د پښو الندې ځمکهخپل کار راپورته شو، تعظيم يې وکړ او د پاچاحسن     

 مبارک خپل کار سپی يم چې د خدای د سيورې په مقابل کې خوله خالصه کړم خو اوس چې د څه سالمت وي، زه 
 امر د خپل کارد : امر دی زه چې له سپي نه ال خوشې يم ھم خبرې وکړم مجبور يم اطاعت يې وکړم چې ويلي دي

  .))خدای فرمان دی
 دې سالمت وي، زه کوراوغلو ښه پيژنم، ھغه په ھيڅ شي خپل کار: (( بيا تعظيم وکړ او وې ويلچاپاحسن     

، اوس ھم غواړم کوراوغلو په سئچې د ده د ګستاخه پالر سترګې وباما ويلي وو . کرارولی نشو خو د دار په پړي
ل ته ئبايد چنلي ب. ي تيرې نشيتر څو دا شوکمار ژوندی وي خوږې اوبه به زموږ له ستون. خپلو السو غلی کړم

 يو ستر لښکر چې دوړې يې د لمر سترګه خړه کړي او يو سر يې په ختيځ او بل يې په لويديځ کې وباسو،لښکر 
 نه  لپاره غپ غپ پرته نور څه د ويلولهالبته بيا امر، د خپل کار مبارک امر دی او موږ ستاسو سپي يو چې . وي
  .))لرو
  . تر پښو الندې ځمکه يې مچ کړه او پر ځای کيناستخپل کاريم وکړ او د  بيا تعظپاچاحسن      
شاباس، حسن : ((وويلخپل کار په پای کې .  خولې کې سترګې ښخې کړې وېخپل کارټولو د . وومجلس غلی      
  .))رښتيا چې پوه سپی يې. ، شاباس ستا په پوھه او ھوښيارۍپاچا
کې لکۍ ښوروي څو خپله خوښي او ې سپي په شان چې د خپل خاوند مخ دې ستاينې نه لکه د له پاچاحسن     

 لهل ته ئچنلي ب: (( وويلخپل کاروروسته . خوشالي څرګنده کړي، موسکی شو او ځان يې خوښ او خوشاله وښود
رو ل پر ډبئد چنلي بيې  بايد داسې وي چې د ستروالي نه لښكر ايستلدا ځل .  پرته موږ بله چاره نلروايستلولښکر 

 او وكړئ ته له ھمدې ګړۍ نه پوره واک لرې چې ھر څنګه الزمه ګڼې سرباز ګيري پاچا،حسن . لړزه پريوځي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

ته به د ټولو ځواکونو عمومي قوماندان يې، د بريد تياری ونيسه او د غره د شوکمارو کار . بريد کولو ته چمتو اوسه
  .))م به دې کړم، خپل صدراعظئکه کوراوغلو تر پښو وغورځو. پای ته ورساوه

 چې له دې ګړۍ وروسته حسن شئ او خبر شئحاضرينو، پوه : ((سترخان بيا مجلس ته مخ وګرځوه او وې ويل    
ھر څوک چې د ده له فرمان نه سر وغړوي، د دار پړی د .  د لښکر عمومي قوماندان دی او پوره واک لريپاچا
  .)) انتظار دیپهھغه 

  .څه ووايي، زړونه يې له کينې او کرکې نه ډک شوي ولد مجلس خلک نه پوھيدل چې      
 ۍد سربازګير.  له مجلس نه ووت او له ځنډ پرته توقات ته والړ او سربازګيري يې پيل کړهخپل کار د پاچاحسن     

ل باندې د بريد ئپه وخت يې د خپل الس الندې پھلوانانو او سرګروپانو سره يې جنګي شورا جوړولې چې پر چنلي ب
  . شه جوړه کړينق

 دې سالمت وي، پاچا: (( ته وويلپاچاو، حسن و چې ستر پھلوان موتوزد دغو شوراګانو نه په يوې کې مھتر      
موږ د خپل کار او ستاسو د پښو خاورې يو او پوھيږو چې ستاسو فرمان د خدای فرمان دی او ھيڅوک حق نه لري 

 کوراوغلو په قيرآت سپور وي که د ټولې دنيا خلک چېم ده خو دا خبره ھ. ستاسو له فرمان نه سرغړونه وکړي
که غواړې کوراوغلو له منځه الړ شي، لومړی بايد آس يې تر . راټول شي بيا ھم د ده د سر نه يو ويښته کمولی نشي

 پاچاد مھتر موتوز خبره د حسن . السه وباسو او که داسې نه وي نو د کوراوغلو سره جنګيدل به ھيڅ پايله و نه لري
 وګورو څنګه ،وايه. ، څوک چې په درد پوه شي، درمل يې ھم پيژنيموتوز: ((په نظر عاقالنه ښکاره شوه، وې ويل

  .))کوالی شو قيرآت د کوراوغلو له السه وباسو
 دې سالمت وي، قيرآت خو په پيسو اخيستالی نه شو، له سره تير يو کس بايد چنلي پاچا: (( وويلموتوزمھتر      
  .))يا قيرآت غال کړي او رايې وليد خپل سر وبايلي  الړ شي يا ل تهئب

د چا غږ پورته نه شو، ناڅاپه د مجلس پايزار . ټولو سرونه ښکته اچولي ول.  د مجلس خلکو ته وکتلپاچاحسن      
ه ګنجي حمزه ن.  حمزه يې وپيژاندهى ګنج،د مجلس خلکو وکتل.  راپورته شوىځای نه خيرن پرن پښې لوڅې ګنج

په ھيڅ جومات او . ھيڅ پته نه وه چې له کومه خوري او چيرته څملي. پالر درلود او نه مور او نه کور او ژوند
اوس يې دې جنګي شورا ته . ووو خو د ده نه ود سپي ځای . مجلس کې چا ځای نه ورکاوه چې څپلۍ به پټې کړي

  .ي، ګنجيانو ته زرھاو چلونه ورځي ويلي دنيو پخوا.خپله پوھيده په  يوازې ؛څنګه الر موندلې وه
دلته پھلواني او د مټ زور . ، دا کار، زما کار دیپاچا: ((مطلب دا چې حمزه د مجلس منځ ته راغی او وې ويل     
که مې وکړای شو قيرآت راولم . بايد د چل نه کار واخيستل شي او چل زما پلرنی او نيکه نی کار دی. ى کار نه دپه

د ھيواد له ئ وي، که مې و نه شو کړای او کوراوغلو راباندې پوه شو، نو ھيڅ نه کيږي، پريږدنو راوستی به مې 
  .))زرھاو ګنجيانو څخه يو سر کم شي

  .)) که دې قيرآت راووړ، د دنيا ټولې اړتياوې به دې پوره کړم،حمزه: (( وويلپاچا     حسن
  .))يوازې د دنيا مال په درد نه خوري: ((حمزه وويل    
  .))به دې کړم، د خانۍ مقام به درکړم) خان( بيګ ،حمزه: (( وويل  پاچا  

  .))، دا ھم يوازې زما د ستونزې غوټه نشي خالصولیپاچانه : ((حمزه وويل    
  .))تا به خپل زوی کړم: (( وويلپاچاحسن     
ه غواړم او ته ھم درې واړه زه د دوی نه ھيڅ يو يوازې ن. نه، د مجلس خلک دې ستا نه لوګي شي: ((حمزه وويل    

ګران وي او تا ته ډير  وغواړم چې ما ته له دې درې واړو څهپريږده ستا نه يو داسې . ئيو ځای ما ته نه راکو
  .))ارزان

  .))ئ وګورم څه غواړ،وايه: (( وويلپاچاحسن     
  .))، زه دې لور غواړمپاچا: ((حمزه وويل    
: ه عصباني شو او د تخت بازو يې کلک په سوک وواھه او غږ يې وکړ د دې خبرې په اوريدو سرپاچاحسن    
  ...))دغه ګنجی غواړي زما زوم شي. وباسئدغه بې سره بې پښو احمق ((

مھتر موتوز . ، جالدانو په ھماغه دقيقه کې ټوټې ټوټې کاوهيکه مھتر مورتوز د ګنجي مرستې ته نه وای وردانګل    
، ستا نه ځار شم، آيا د سترخان فرمان دې ھير کړی دی چې پاچا: (( ته يې وويلپاچاد جالدانو مخه ونيوله او حسن 

  .))ي وزن چې وي د کوراوغلو کار ختم شپه ھر
ويې ليدل چې بله الره نلري پرته له دې چې بايد ګنجی .  په کرار شو او د ځان سره يې حساب وکړپاچاحسن      

، آخر تا په دې جينۍ که څه ليدلي دي چې له ھر څه يې ښه هاحمق: ((ويلله دې کبله يې حمزه ته و. حمزه پخال کړي
  ))ګڼې؟
ځان  له خپله پوھيږې چې ګنجيان ټول د حريف په چل پوھيږي، ښه ده، زه ھم باالخرهپه ، ته پاچا: ((حمزه وويل     

اکوې، يعنې ھم مال او زه پوھيږم چې ته دغه درې واړه شيان يو ځای ما ته نه ر. سره د دخل او خرج حساب وکړم
خو که لور دې وکړم ستا زوم به شم او د سړي زوم د . شتمني راکړی، ھم ما حمزه خان کړی او ھم مې خپل زوی

  .))ھغه د زوی په شان وي، بيا مال او شتمني او مقام په خپله راځي
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زړه يې ھيڅ . ه فکر کې والړ پپاچاحسن . د مجلس ټولو خلکو د حمزه پر پوھه او زيرکۍ باندې شاباسي ووايه     
نه غوښتل خپله لور ګنجي حمزه ته ورکړي خو له بل پلوه يې فکر کاوه که چيرې قيرآت په الس راشي، کوراوغلو 

  .))حمزه، منم يې: ((له دې کبله يې وويل. به مات شي او دغه وخت به صدراعظمي ده ته ورسيږي
حمت وباسه دوه کرښې لوظنامه وليکه او په پای کې يې مھر کړه ، داسې نه شي کيدای، زپاچانه : ((حمزه وويل     

 مھلت تر پايه مې قيرآت راوړ، لور دې دبيا مھلت وټاکه، که . او ماته يې راکړه چې په تخرګ جيب کې يې کيږدم
  .))راکړه، که مې را نه وړ، ووايه چې څټ مې ووھي

ر يې کړه او د ګنجي حمزه په الس يې ورکړه او مھلت  له مجبورۍ دوه کرښې لوظنامه وليکله او مھپاچاحسن     
ګنجي حمزه کاغذ واخيست، غبرګ يې کړ او په تخرګ جيب کې يې کيښود او د جيب خوله يې په لوی . يې وټاکه

  .))اوس اجازه راکړه رخصت شم: ((او وې ويل.  ټينګ وتاړهخنجكى ستنې
  

**                     *                   
ل باندې د بريد تياری ئ او پر چنلي بلښكر ايستلو او نور پر خپل ځای پريږدو چې د پاچا حسن   مونږاوس    
  .نيسي، او ځو په ګنجي حمزه پسېو

مړۍ ډوډۍ يې په دستمال کې تاو کړه او پر مال ګنجي حمزه چموسې په پښو کړی او پېتاوې يې وتړلې، يوه     
  . واخيست او روان شوپورې يې وتړله او ډانګ يې په الس کې 

او په ، واټنونه يې وھل، د ونو تر سيوري الندې به يې لږه غوندې دمه کوله، د شپې او ورځې يې مزل کاوه     
  .ل د غره لمن ته ورسيدئغرونو او درو کې به پورته ښکته تلو څو يو ورځ مازيګر د چنلي ب

ل ته ئارله چې ګوري يو کس چنلي بيې څګ الره و، د کاروان د توکوراوغلو د يو غټ کمر پر سر والړ      
 کوراوغلو تر ھغه ايسار شو چې ګنجې حمزه د کمر بيخ ته راورسيد او. راروان دی او په خړپوڅو غره ته خيژي

و نه : ((کوراوغلو راکوز شو او د ګنجي حمزه مخه يې ونيوله او وې ويل. پورته ختلو باندې يې شروع وکړه
ه کومه راځې او چيرته ځې؟ حمزه ناڅاپه سر را پورته کړ، ګوري يو ځوان يې مخې ته ل! وايه څوک يې! ښورې

ي کوالی مخ ته يې وګوري، سترګې يې له غضبه ډکې او بريتونه يې د  نشجرئت داسې ځوان چې سړی ،والړ دی
:  ځان سره وويل له، توره يې تر مال داسې چې سړي بهګډو د ښکر په شان تاو را تاو خخيدلو او څيرولو ته تيار

 تيكي توره څنګه په خپل  وګوره. د خلکو د دښمنانو د وينو تويولو څخه مړه نشياودغه توره به ھيڅکله د خانانو ((
وغلو  ته به وايې د کورا! دىد دغې تورې اوسپنه يې ګواکې په کينې سره ويلې کړی !کې د خپګان احساس کوي

ثابته کړو مګر نشو کوالی خلکو ته خپله مينه موږ ! نې په شان سپيڅلې يېاې کينې، ته ھم د مي:  تل تا ته وايیوره ت
  .))دا چې د خلکو دښمنانو سره کينه وکړو، ته د ظالم د وينې په توييدو سره مظلومانو سره مينه کوي

 په کوراوغلو پسې: (( په ټګۍ وواھه او وې ويل يېګنجي حمزه په لومړي نظر کوراوغلو وپيژانده خو ځان     
  .))ګرځم

       ))؟لرئ کوراوغلو سره څه کار له: ((کوراوغلو پوښتنه وکړه     
 په نوکرۍ کې پاچاګانو خانانو او  دزه مھتر يم شپې او ورځې مې! درد او بال دې زما پر ځان: ((حمزه وويل     

ې له خټو نه د چنګښو نه ډکو ډنډونو اوبه مې دومره څښلي دي چې شونډي او تالو م. خوشې تيرې کړي دي
پړسيدلی دی، کاشکې زما پر ځای مور مې يو تور سپی زيږولی وای او زه يې په دې مصيبت باندې نه وای اخته 

څنګه چې سر مې ګنجی دی، په ھيڅ ځای کې تم کيدای نه شم، ھر څومره چې تکليف وباسم او ور ته کار . کړی
توب له السه راباندې دا ښکلې او پراخه دنيا تنګه نو د ګنجي . وکړم، خو چې پوه شي سر مې ګنجی دی، شړي مي

اوريدلي مي . د قدمونو يې ځار شم. اوس راغلی يم کوراوغلو ووينم. نه پوھيږم څه خاورې پر سر باد کړم. شوې ده
يا به مې پريږدي د دسترخوان پاتې شونې يې . دي پراخه سينه او ځوانمردي لري او ډوډۍ له ھيچا نه سپموي

دا چې له تنه مې سر جال کړي يوې ګټې او سوړي منځ کې د خپل عمر وروستنۍ ورځې تيرې کړم يا وخورم او د 
چې د تل لپاره د درد او غم نه خالص شم، له دغه بې فايدې سر نه چې ھيڅ ارزښت نه لري د کوراوغلو تر قدمونو 

  ".كړمځار 
تويولو يې پيل وکړه، داسې يې ژړل او ګنجي حمزه خپلې خبرې بس کړې او په ھای ھای ژړلو او اوښکو      

  .))کوراوغلو زه خپله يم! پاڅه ځو: ((زړه وسو او وې ويلاوښکې يې تويولې چې پر حال يې د کوراوغلو 
ستا نه ځار کوراوغلو، ما له خپله دره مه : (( خبره واوريدله د کوراوغلو پښو ته پريوت او وې ويلحمزه چې دا    
  !))پر ما رحم وکړه! شړه
بايده نه دی چې سړې دې د ! پاڅه، ته خو آخر سړی يې: ((ويلکوراوغلو، حمزه له ځمکې راپورته کړ او وې     

  .))يوې مړۍ ډوډۍ په خاطر د چا پښو ته پريوزي
  .)) ښه، وګورم څه کار دې له السه کيږي: ((کوراوغلو وويل. نجی حمزه راپورته شوګ     
رنه ځار شم، زه پوھيږم چې ته نشې کوالی ما په دې ګنجي سر سره کبابي او کوراوغلو، زه د: ((حمزه وويل      

پالر او نيکه مې ھم . شراب لرونکی وټاکې، ھمدومره چې يو آس زما په الس راکړې او در ته يې وروزم، خوښ يم
  .))دا کار کاوه
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  .کوراوغلو، ګنجي حمزه له السه ونيو او يارانو ته يې راووست    
کوراوغلو، دا دې له کومه پيدا کړ؟ ښه ده ھر څه چې غواړي ور يې کړو او په خپله مخه الړ : (( وويل يېيارانو    
  .))پاتې كيدل يې په چنلي بئل كې ښه نه دي. شي
ل ئپه خاطر په چنلي بخو ھيره کړې مو ده چې موږ د ھمدغسې کسانو، د ھمدغسې بيوزالنو : ((کوراوغلو وويل     

  .))يئی وښيوو؟ غواړم دا را ته ووائل کې راټول شوي يو چې څه شئږ په چنلي بکې جنګيږو؟ اصالً مو
 تر نه خالصيدونکې کينېد کوراوغلو، رښتيا چې ته يو واقعي انسان يې، : (( وويلدلي حسن ، د يارانو نه يو تن    

وينې، حاضر يې چې  نه خالصيدونکې مينې ستا په ځان او زړه کې ځای نيولی دی، کله چې څوک د مينې اړ وڅنګ
له ھر څه الس واخلې او کله چې د دښمن سره مخامخ کيږې د خپل ھر څه نه الس اخلې څو په ټول ځواک سره 

  .))دښمن سره کينه وکړې او وينه يې توی کړې
، د کوراوغلو ميرمن، نګار بي بيو، ول ښځې د غاړو څنډو نه راغلې وې او خبرو ته يې غوږ نيولی ئد چنلي ب    

دلي حسن، ته رښتيا وايې، : (( او ښځې ټيل وھلې او رامنځ ته شوه او دلي حسن ته يې مخ واړوه او وې ويلسړي
  )) جاسوس وي؟پاچاخو دا ځل لکه چې کوراوغلو بې ځايه مينه کوي، څه پته ده چې دا سړی د حسن 

دا بيچاره، که ټول اور ھم : (( ټول د نګار پر خوا دي، وې ويل يېکوراوغلو چې وليد ياران. چا څه و نه ويل    
ل کې پاتې شي او يوه مړۍ ئښه ده ، پريږدو يې په چنلي ب.  الندې ځای وسوزوي پښوشي، نشي کوالی ان د خپلو

  .)) سرخوږۍ پرته تيرې کړيلهڅو وروستۍ ورځې ډوډۍ وخوري او د خپل عمر 
 به يې سرته رسولې چې يارانو به ورته او ھغه چارې. نس يې مړاوه .ل کې پاتې شوئ حمزه په چنلي بیګنج     

ل داسې ئ چنلي ب.درناوی الس ته راوړچارې به يې دومره ژر او ښې سر ته رسولې چې ژر يې د ټولو . ښوولې
ھر څه چې ول د . اصالً ھلته چا شتمني نه درلوده. و چې د سړي درناوی په کاليو او شتمنيو پورې ويوځای نه 

، ټول جنګيدل، ټولو خوړل او پر خپل وخت به يې د شرابو، نڅا او د ساز مجلسونه ټولو کار کاوه. ووټولو مال 
دغه يابو ته چې . کوراوغلو چې کله د ګنجي حمزه چاالکي وليده، د يو مرګوني يابو ساتنه يې ده ته ورکړه. جوړول

  . نه ول پاتيورته  پوټکي او ھډوکي پرته نور څه لهپيټي يې چلولي ول، و او و زيات کار يې کړېډير 
ګنجي حمزه د يابو ساتنه او پالنه په داسې ډول پيل کړه چې سھار او مازيګر به يې پالنه کوله او د زړه له کومې     

. يابو به خوړل. کله به يې ھم د نورو آسونو اوربشې او واښه پټول او د يابو مخې ته به يې اچول. به يې خدمت کاوه
  . شو په لږه موده کې پوره چاغ او کار کولو ته تيارورځ په ورځ به يې بڼه ښه کيده،

وروسته چې يې وپيژانده . لومړی يې و نه پيژانده. يابو يې وليد.  ته سر ورښکاره کړغوجليوه ورځ کوراوغلو      
  .))ئحمزه، زه ھيڅ نه پوھيدم چې ته د آسونو دومره ښه پالنه کوالی ش: ((وې ويل. حيران دريان پاتې شو

ځار دې شم کوراوغلو، ما چې سترګې غړولي دا کار کوم او پالر او نيکه مې ھم دا کارونه : ((زه وويلحم      
  ...))کول
ښه ده ھغه تا ته . نه پوھيږم څنګه شو چې سږکال دورآت څه خوار او کمزوری شوی دی: ((کوراوغلو وويل      

  .))رسيږېحمزه بايد داسې پالنه يې وکړې چې ډير ژر قيرآت ته و. وسپارم
نن دورآت درته سپاري، خامخا سبا به د . ګنجي حمزه د دې خبرې په اوريدو سره په زړه کې ګوړې ماتولې     

  .قيرآت وار راشي
خو حمزه د کوراوغلو .  که نارينه، خوښ نه ول چې دورآت حمزه ته وسپارل شيې وېد کوراوغلو ياران، ښځ    

  . نه کاوهھم غلو ورباندې لږ شک و چې کوراووپه زړه کې داسې ځای نيولی 
د دواړو آسونو په پښو کې زوالنې وې چې بيلې بيلې کلي .  کې ساتل کيدلغوجلدورآت او قيرآت دواړه په يوه      

 پر ديوالونو غوجلېسربيره پر دې د ھر يوه په غاړه کې کلک ځنځيرونه پراته ول چې ھغه ھم د . ګانې يې درلودې
 څه ډول ورشي  په ھيڅ شان نشي  يو پھلوان نشو کوالی د آسونو مخې ته ورشي او که پهھيڅ. باندې ميخ شوي ول

  .کلي ګانې خپله کوراوغلو ساتلې. کوالی آسونه ايله کړي او بو يې ځي
خو کله چې . حمزه د آس په ساتنه کې سخت کوښښ کاوه. کوراوغلو، حمزه بوت او دورآت يې په الس ورکړ     

کوراوغلو د . آس بيا په خواريدو شروع وکړه.  ګنجي حمزه ورته اوربشې او واښه کم کړلآس په چاغيدو راغی،
حمزه ولې دورآت بيا ورځ په ورځ کمزورې او خواريږي؟ لکه چې ښه ساتنه يې نه : ((حمزه نه پوښتنه وکړه

  ))کوې؟
دورآت تازه ھوا ته اړتيا خو فکر کوم . ھر څه چې زما له السه پوره وي نه يې سپموم: ((ګتجي حمزه وويل     
د پښو او څټ نه ھم تړل شوی، ھرو .  کې تيرويغوجلآخر، کوراوغلو، دغه بې ژبې حيوان شپه او ورځ په . لري

  .))مرو د کمزوري سبب يې ھمدا دی
 کوراوغلو د دورآت د زولنې کلي راواخيسته او حمزه ته يې ورکړه چې کله نا کله آس بھر وباسي څو تازه ھوا       
  .لګيوپرې 
که ګنجی حمزه دورآت .  سړی په ھر کس او ناکس باور وکړيى نيوکه وکړه چې بايده نه د يېبيا يارانو     

  وتښتوي، څه کوالی شو؟
  .))ھيڅ نه کيږي. ئھيڅ مه ډاريږ: ((کوراوغلو بيا ښځې او نارينه غلي کړل او وې ويل     
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  . کړ چې اصالً د کمزورۍ او خوارۍ نښه په کې پاتې نشوهګنجي حمزه په څو ورځو کې دورآت دومره تيار     
مھلت .  ته ورسوي پاچاحسنورځې يو پر بل پسې تيريدلې او حمزه ډاريده چې و به نشي کړای پر وخت قيرآت      

که زه : ((له ډيرې مودې فکر او خيال او شک او انديښنې وروسته يې يوه شپه د ځان سره وويل. ووھم په ختميدو 
او سر بيره پر دې په توقات کې .  ماته رانکړيۍم کوراوغلو به ھيڅکله د قيرآت کليو کال دوه کاله ھم دلته پاتې ش

 ته يې پاچاه دورآت بوځم او حسن ښه ده ھمدا شپ. داسې څوک نشته چې د قيرآت او دورآت تر منځ فرق وکړي
عيش او نوش وکړم او د دنيا غم به  لور واخلم او څو ورځې پاچابيا به د . ورکړم او ورته ووايم چې قيرآت ھمدا دی

 لور چې پاچاڅو پورې به د ھر کس او ناکس د دسترخوان جوټه خورم او له ھر ځايه به شړل کيږم؟ د . به ھير کړم
زه .  حمزه وواييى نه کوي ما ته ګنججرئت را ته په کږه سترګه نشي کتالی، نور څوک مې ښځه شوه، نور څوک

ھغه وخت به د ھغه ټولو شپو .  کوالی شي، د زوم زړه چې ھر کار وغواړيپاچامد !  زومپاچا د ، به حمزه بيګ شم
نته پرتمينې ماڼۍ جوړې په ييالق کې به ځا. تالفي وکړم په کومو کې چې به نار وم او خاورو خزلو کې پروت وم

د زرکو، چرګانو . ګران بيه شراب به څښم. بې شميره مينځې او نوکران به لرم، په مليونو مليونو پيسې به لګوم. کړم
مھتر، پھره . ځانګړي ښکار ځايونه به لرم. ګران بيه او ښکلې جامې به اغوندم. او پسونو غوښې او کبابونه به خورم

  !...له ډيرې خوشالۍ ليونی کيږم! آخ خدايا... !دار او څه او څه به لرم
  

  له چنلي بئل څخه د ګنجي حمزه تيښته
 او د سيلۍ په شان د ګنجي حمزه دا فکرونه کول او تلو ته تياريده، دورآت يې زين کړ او سپور شو او روان شو     

دورآت شته او نه ګنجی حمزه، ګوري چې نه .  مھتر آسونو ته سر ورښکاره کړدليسبا يې . ل نه لرې ووتئچنلي ب
: پوه شو چې اوبه له ورخه تيرې دي، په غضب او چيغو کوراوغلو ته راغی او راويښ يې کړ او ورته يې وويل

  !))پاڅه چې نور د خوب وخت نه دی، ګنجي حمزه دورآت تښتولی دی((
مګر تا : (( شروع وکړه چېمالمتولو  د کوراوغلو په، ښځو او نارينه وو،يارانو. ل کې غوغا ګډه شوهئپه چنلي ب     

 ويلي چې په ھر کس او ناکس باور کول په کار نه دي؟ فرق نه لري که د پھلوان آس بوځي يا يې ښځه، ووته مو نه 
کوراوغلو او د . ل په آسمان کې مرغۍ نه شوه الوتالیئتر اوسه  زموږ له ډاره د چنلي ب. دواړه د ده ناموس دي

چې زموږ کار دې ځای ته ئ  خو اوس ګور، او سترخان لړزيدلپاچاګانه نامه به خانان، ل او يارانو لئچنلي ب
ھمدا نن او سبا چې ھر ځای . ورسيده چې يو بې نامه او نښانه ګنجی بوډا راغی له دې ځايه يې آس وتښتاوه او الړ

الس داسې کار وکړ که کوراوغلو تا په خپل . ته خبر ورسيږي له ھرې لورې به دښمنان زموږ پر خوا مخه کړي
  ))اوس وګورو چې دورآت به له کومه پيدا کړي؟. چيرې ټول جھان سره السونه يو کړی وای، نه يې شو کوالی

لږ مې مالمت . ورباندې سپريږم او ځم دورآت پيدا کوم. دورآت نه شته خو قيرآت شته: ((کوراوغلو وويل    
  .))ئکړ
مګر تا پخپله موږ . ل قانون مات کړئولې به دې نه مالمتوو؟ تا د چنلي ب ((:نګار بي بي رامخ ته شوه او وې ويل    

ته نه دي ويلي چې د بې ځايه رحم او مينې د احساس قرباني نه شو؟ مګر تا پخپله نه دي ويلي چې ځينې وخت يوه 
 سره چنلي بل ته د بې ځايه مينه په زرھاو خيانتونه او کشالې په ځان پسې راوړي؟ تا پخپل بې ځايه رحم او شفقت

  . جاسوسانو او خيانتکارانو پښې راوغزولې
و او دورآت يې چيرته بوت چې ته وايې ورپسې ځم او پيدا وته څه پوھيږې چې دغه جاسوس له کومه راغلی     

زموږ ل اوسپنيز ديوال درز کړی، دا کار به ئد چنلي ب...کوم يې؟ دورآت الړ او اوس بايد د غليم بريد ته منتظر اوسو
  )).غليمان خوشاله او زړه ورکړي

و خو څنګه چې پوھيده پخپله دې ګناھکار دی ھيڅ غږ يې نه کاوه او يوازې يې د وکوراوغلو سخت په غصه     
  .قھر او خپګان له زوره خپل بريتونه ژوول او تاويده راتاويده به

  !)) ماته شراب راوړه!ايوازه: (( ته يې مخ ورواړه او وې ويلايوازجګ شو او ناڅاپه      
بيا يې دلي مھتر ته مخ . کوراوغلو اووه جامه شراب يو په بل پسې پر سر راواړول. پھلوان ايواز شراب راوړل      

و ودغه وخت کوراوغلو ګونګ .  مخې ته يې راوستد ھغهقيرات يې زين کړ او! آس زين کړه: ((واړوه او وې ويل
قيرآت چې . و چې سړي خيال کاوه اوس به اور واخليوې دومره سور شوی مخ ي. او ژبه او شونډې يې نه خوځيدې

 يې پر ځمکه وواھه او داسې دوړې يې راپورته کړې چې ُسمپر خپلې شا کوراوغلو وليد، د ھغه په غصه پوه شو، 
ه  د لښکر زړه ب نو د جګړې ډګر وایكهدغه وخت کوراوغلو يوه چيغه وويسته . پھلوان يې له سترګو پناه کړ

  .چاودلی وای او وسله به يې پر ځمکه لويدلی وای
قيرآت د کوراوغلو د چيغې په ځواب کې په دواړو پښو ودريد او وزرې او غاړه يې جګه کړه او داسې وشڼيده       

ھاوو نقطو کې  ل د غره په سلئاو د آواز انګازې يې د چنلي ب. راوغورځيدېچې له لوړو څخه ډبرې ولړزيدې او 
دغه وخت کوراوغلو او آس يې د ګرد او دوړو له منځه د .  شوې، ته به وايې په سلھاوو آسونه وشڼيدلراتاوتاو

ل يارانو د څار د کمر له سره د دښتې ئلږه شيبه وروسته د چنلي ب. بريښنا په شان ووتل او د غره څخه راکښته شول
  .ه کرښه شاته پريږدييوه سپينه ليکه وليده چې په تيزۍ سره لري وځي او سپينپه زړه کې 
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کله به يې شا ته ھم کاته او . ووآس يې زغالوه او روان . ګنجی حمزه د ځان له ډاره په ھيڅ ځای کې تم نه شو     
 ويې ليد د ليرې نه داسې لږه الره پاتې وه چې څلويښت ژرندو ته ورسيږي چې بيا يې شا ته وکاته. آس به يې واھه

 وايې چې خاورې باديږي، لږ چې ځير شو کوراوغلو يې وليد چې قيرآت زغلوي او دوړې ھوا ته پورته کيږي ته به
  .لوړې ژورې ته ھيڅ نه ګوري او د سيلۍ په شان را روان دی که پر ځمکه وغورځيږي زر ټوټې به شي

په د ګنجي حمزه خوله وچه شوه، ژبه يې په خوله کې نه چليده او احساس يې وکړ چې ډير پخوا مړ شوی او       
و پرته له دې چې په ډيره منډه يې ځان د ژرندې ور ته ورساوه او ونور يې له السه څه پوره نه . قبر کې پروت دی

راکوز شو او د دورآت جلو يې د ور په درشل پورې وتاړه او په تلوار يې ژرندګري ته غږ کړ، ای ژرنده ګره 
  .بدبخته، ژر راووځه، دروازې ته دې اجل رارسيدلی دی

ه څه خبره ده؟ رورو: ((ژرندګری ژر راووت خو په پښو نه شو ودريدالی، په ډار او انديښنه يې پوښتنه وکړه      
  ))زما بوډا نه څه غواړې؟

آسونه يې . ل نه راځيئګوره ھغه چې را روان دی کوراوغلو دی د چنلي ب. زه ھيڅ نه غواړم: ((حمزه وويل      
او کيمياګرو ورته ويلي دي چې د ژرندګري رته ګټه و نه کړه، نو حکيمانو ناروغه شوي دي، ھر راز دارو درمل و

که نه نو له .  اوس کوراوغلو د ژرندګري په ماغزو پسې ګرځي چې آسونه يې ښه شي اوماغزه د دې مرض دوا ده
 چې پر  راليږلی يم چې ژرندګري خبر کړمپاچازه حسن . سره نه شي جنګيدلی پاچاګانوآسونو پرته د خانانو او 
  .))ل ته لښکر وباسيئ غواړي چنلي بپاچامګر اوريدلي دې نه دي چې حسن . وخت ځانونه بچ کړي

ولې مې نه دي اوريدلي خو اوس وايه چې څه خاورې پر سر : ((و، آخر يې وويلوژرندګری وارخطا او غلی      
  .))باد کړم؟ اووه اته کسه ډوډۍ خواره لرم چيرته نه شم تښتيدای

زه به په يو . ژر شه جامې دې وباسه زما جامې واغونده او الړ شه د ناوې الندې پټ شه: ((ي حمزه وويلګنج     
ھيڅ مې زړه نه . ته ښځه او اوالد لرې. ډول کوراوغلو تير باسم او که مې تير نه باسلو، پريږده چې ما مړ کړي

 وزګار او بې کسه سړی يم، ھسې ھم له زه يو. غواړي چې اته کسه ډوډۍ خور يتيمان او بې سرپرسته پاتي شي
  .))ژونده ستړی شوی يم

. ژرندګري سمدالسه خپلې جامې وويستلې او د ګنجي جامې يې واغوستلې او الړ د ژرندې ناوې الندې پټ شو      
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     
کوراوغلو .))  کې حاضر يمخدمتما ته وايې؟ په : ((ګنجی حمزه د ژرندګري په جامو کې راووت او وې ويل     
  )) څه شو؟ھغه پر آس سپور چې ھمدا اوس له ما نه مخکې دلته راغی: ((وويل
نه پوھيږم چې څه کار يې کړی چې ته يې وليدي رنګ يې . الړ، د ناوې الندې پټ شو: ((ګنجي حمزه وويل     

  .))يئمما ته يې ھم وويل چې چا ته يې ځای و نه ښ. والوت او الړ د ناوې الندې پټ شو
  .))، زه پوھيږم چې څه ورسره وکړمته زما د آس جلو ونيسه: ((کوراوغلو په ټوپ له آسه پلی شو او وې ويل      
  !))حمزه راوځه: ((ټيټ شو او وې ويل. بيا يې د قيرآت جلو د حمزه په الس کې ورکړ او دننه ورغی      
 ماغزه نه لرم چې ستا د آسونو هولې بھر ته درووځم؟ زه ھغ: ((ژرندګري ال پسې ځان بيرته کړ او وې ويل      

  .)) او بھر ته و نه ووځمښه ده چې دلته مړ. مرض ښه کړي
  .))مه مې عصباني کوي. وايم راووځهدرته مرض څه دی؟ ماغزه څه دي؟ ! پريږده احمقه: کوراوغلو وويل     
ژرندګري بيا ځان ال راکاږه او کوراوغلو ھم ور ننه وت څو باالخره د ژرندګري پښه يې ونيوله او بھر ته يې      

ھغه وخت پوه شو چې . دې وٻې ليد چې ګنجی نه دی، کوم بل سړی دیلګيراوويست خو چې سترګې يې ورباندې و
بھر يې څه وليد؟ ګنجی حمزه يې وليد پر قيرآت .  بھر ته رامنډه کړهيې ګنجي حمزه ډير بد تير ايستلی دی، فوراً 

. پيدا کړې وهسپور دی او حرکت ته تيار، ھغه وخت چې حمزه د دورآت پالنه کوله، لنډه آشنايي يې ھم د قيرآت سره 
 ھمدا وجه وه چې حمزه په ډير لږ  اوووپه خپله د ھغه جلو د حمزه په الس ورکړې سربيره پر دې کوراوغلو 

قھر يې . کوراوغلو نور ځمکه او آسمان نه پيژانده. و پر قيرآت سپور شيونوازش او غوړه مالي سره توانيدالی 
 وکړي خو فکر يې وکړ چې که قيرآت يو ګام واخلي نو غوښتل يې توره راوباسي او وار. سترګې ړندې کړې وې

له دې کبله لږ په آرام شو او . بيا به اوبه له ورخه تيرې شوې يي. مرغۍ ھم د ھغه د پوندو ګرد ته نشي رسيدلی
قيرات خولې شوی، که داسې ورباندې سپور شې نو آس به ناروغه . ای حمزه، تيز راغلی يم: ((حمزه ته يې وويل

  .))ز شه لږ يې په الره بوځه چې خوله يې وچه شيراکو. شي
  .))کرار کرار ځم خوله به يې په خپله وچه شي. بيړه نه لرم. پروا نه لري: ((حمزه وويل     
کوراوغلو وليد حمزه آس ډير وران زغلوي، جلو يې داسې ټينګ راکاږي . حمزه دا وويل او آس يې روان کړ     

نمک حرامه ولې زما په مخ کې آس : ((کوراوغلو بې تابه شو او وې ويل. شي څيرې شونډېچې نږدې دی د آس 
داسې آزاروې؟ مګر نه پوھيږې چې قيرآت زما د سترګو تور دی؟ د ھغه ډوډۍ او مالګې حق دې ښه په الس راکړ 

  .))چې تا ته مې درکړې وه
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 تللی، له يوې مياشتې نه لږه مې ستا د ځوانمردۍ او سخاوت نوم دېد کوراوغلو، ته پھلوان يې، : ((حمزه وويل     
؟ تاسره نه ښايي، اوس يو آس څه ارزښت لري چې دومره عذر  راته يادوېدسترخوان جوټه خوړلې ده، نو ولې يې

  ))؟ېاو زاري کو
اوس که خانان او . ښه پوھيږې چې قيرآت يعنې څه. مکاره حمزه، ټګي او برګي مه کوه: ((غلو وويلوراکو     

  ))اوري چې قيرآت يې وړی دی، څه پوھيږې چې څومره خوشالي به وکړي؟ وپاچاګان
غوښتل يې چې روان شي چې .)) دا خبرې دې په ځان وسپاره. کوراوغلو، زه بايد الړ شم: ((حمزه وويل    

چا وايه ورښتيا . نه شې ساتلیپوھيږم چې ته قيرآت .  ونيسه وګوره څه درته وايمای حمزه، غوږ: ((کوراوغلو وويل
  ))ل ته راستولی وې؟ئچنلي ب

دې . لل کې تا ته ويلي ول، رښتيا وئکوراوغلو، پوه شه او خبر شه، ھر څه چې مې په چنلي ب: ((حمزه وويل     
ھيچا د . ھر چيرته الړم لکه د سپي يې وشړلم. لې او پراخه دنيا راتنګه کړې دهګنجي سر پر ما باندې دا دومره ښک

 ته يې ورکوم څو زه ھم ښه ورځ ووينم او د خپل پاچااوس قيرآت بيايم حسن .  وګوري زما مخ تهه چېنه خوښيد
  .))بخت نه غچ واخلم

  )) درته دا الر ښودلې ده؟پاچاو که حسن ودا دې خپل فکر ((: کوراوغلو وويل     
  .))پاچاحسن : ((حمزه وويل     
  ))تا دا توره ورځ راوستې ده؟ پرته خيال کوې چې چا : ((کوراوغلو فکر وکړ او وې ويل     
يوازې غواړم له .  زه څه پوھيږم، خداښايي چې. ووما بخت به ھمداسې څه پوھيږم، خامخا ز: ((حمزه وويل     

  .))خپل بخت نه غچ واخلم
 غوندې کسانو له السه پاچا پر تا ھم زموږ د نورو مليونو ھيوادوالو په شان د حسن ،حمزه: ((کوراوغلو وويل    
ل ته، مليونو ئته چنلي ب. ه ورځ راغلې، ته د دې پر ځای چې د ھغوی سره وجنګيږې، مرسته ورسره کوېتور

ل له يارانو څخه يې او ئ ته د چنلي ب.ل ته ستانه شوئبيرته چنلي بچې قيرآت راوله . ھيوادوالو ته دې خيانت کوې
لې او نورو مليونو ھيوادوالو ترڅنګ نيکمرغه  په وړاندې وجنګيږه، ته له دې الرې کوالی شې انتقام واخپاچاحسن 
  .))شې
څوک د ھر . خپلو ھيوادوالو سره ھيڅ عالقه نه لرم. کوراوغلو، ما خپله الره موندلې ده: ((ګنجي حمزه وويل    

  .))زه الړم. ځان د ھوساينې په فکر کې دی
  .))، دربه يې كړمي غواړې شتمن كهڅومره پيسې غواړې،. هخيانتکاره، آس راکړ: ((کوراوغلو وويل    
 ګنجيان  په خپله خداې ھمږې چېکوراوغلو، تا چې دنيا په خپله ليدلې، مګر نه پوھي: ((ګنجي وخندل او وې ويل    

ښه، فرض کړه چې زه له آسه کوز شم، ته ما ژوندی پريږدې چې ھر څومره پيسې غواړم، را نه شي تير ايستالی؟ 
توقات ته زه .  مې مخې ته دهر نه شم کوالی، خوشې مې کړه الړ شم اوږده اليې کړې؟ کوراوغلو جانه، جوړجاړې

 نه واخله، پريږده چې زه ھم له دې الرې نه د پاچا خپله راشه او قيرآت د حسن  پهځم که ته رښتيا کوراوغلو يې،
  .))نور له ما نه الس واخله. شتو څښتن شم

 ، له اتيا زره سرکردهبيهقيرآت د . رته ووايم چې تير دې نه باسيدحمزه، پريږده د آس بيه : ((کوراوغلو وويل     
  .  پورته دهتيا زره غوايانو نه آسونو او ازرهاتيا زره پسونه، او اتيا زره خزانو او پيسو نه، له اتيا 

ی چې سره شرط ايښی دپاچا راحسن . کوراوغلو، بېغمه اوسه زه قيرآت د دنيا په مال نه بدلوم: ((حمزه وويل     
 ما ته راکړي، زه الړم ته ھم خپله پوھيږې که قيرآت دې خوښيږي توقات ته راشه زه ھم بي دونا بيخپله وړه لور 

  .))ژمنه کوم چې درسره مرسته وکړم د خدای په آمان. ھلته يم
 جال نه کړم  سر دې لکه بادرنګ له تنه، كهځه خاينه، خو پوه شه: ((کوراوغلو نور ټينګ نه شو او چيغه يې کړه    

 ژبه دې د څټ له طرفه را و نه باسم كه ته ھم زما پيغام ورسوه او ورته ووايه پاچاکوراوغلو به نه يم او حسن 
 قيرآت د خانانو په وينو کې و نه زغلوم، سړی به كه. بى غيرته به يمکه کور ورته ګور نه کړم، . کوراوغلو به نه يم

  .))نه يم
  .)) ستونزه ده، په ما پورې اړه نه لريپاچاو د حسن دا ستا ا: ((حمزه وويل     
کوراوغلو يوازې د ژرندې په ور کې . حمزه دا وويل او په آس يې آواز وکړ او د سترګو په رپ کې پناه شو     

 او لهاو عاشقانه بيا کيناست او ساز يې سينې ته راټينګ کړ او افسوسناکه ساز يې وغږاوه . پريوت او چيغه يې کړه
  .نې نه ډکه سندره يې وويلهکي
  

  كوراوغلو او ياران يې
ل ته ستون شی او د يارانو مخ ته وګوري؟ که نګار، دلي حسن، دلي مھتر، ئاوس يې څنګه کوالی شو چنلي ب     

  .ايواز د ميرچي اوغلو او نور پھلوانان پوښتنه وکړي چې قيرآت دې څه کړ، څه ځواب به ورکړي
ژرنده والړه او . و چې ھيڅ سړو اوبو يې درد نه شو کرارولیوه داسې داغ ايښودلی ګنجي حمزه يې په سين     
ساز يې يوې خوا ته وغورځاوه او پړمخې پريوت او منګولې يې ځمکې کې .  وه او څه ځورونکې يوازيتيا وهچوپه

  . ښخې کړې
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ډير وږی . ري لمر څيره وھلېکوراوغلو يو وخت سترګې وغړولې ګو. ووژرندګری ال پخوا تښتيدلی . شپه شوه     
په دې وخت کې يو سړی له دوو غويانو سره چې بار پرې پروت . دورآت ھم ډير وخت اوربشې نه وې خوړلې. وو
  ))ملګری، ژرندګری چيرته دی؟: ((د کوراوغلو نه يې تپوس وکړ. و، راغیو

  .))ژرندګری نه شته، اوس زه دلته يم: ((کوراوغلو وويل    
  .کوراوغلو نور د خبرو مجال ورنکړ او سمدالسه يې جوالونه د غويانو له شا نه راکوز کړل. کړهسړی باور ن    

. يدوه جواله غنم يې په ژرنده واړول چې وړه ش. وه جواله اوربشی وی ھغه يې د دورآت مخې ته واړولی       د
 څو لمر ښه . يې ګونګه شوهيناو او ژبهښسړي غوښتل يو څه ووايي چې د کوراوغلو غضبناکه کتلو پر ځای ک

بيا يې د يو غويي سر پری کړ او کباب يې کړ . و او ھم يې ډوډۍ پخه کړی وهو کوراوغلو ھم وړه اغښتلی ،يدوتود
  اکا ما وبخښه چې بيړه مې وکړه، څومره پيسې تا ته درکړم؟: او کيناست خوړلو ته چې موړ شو سړي ته يې وويل

  .هله ما مه ډاريږ! مخې ته راشه    
. د سړي ژبه تړلی وه، کوراوغلو د غويي او غنمو او اوربشو بيه څو چنده زياته حساب کړه او ھغه ته يې ورکړه    

  .ل پر خوا روان شوئبيا په دورآت سپور شو او د چنلی ب
  

*                   *              *  
  

.  چې کوراوغلو به کله راستنيږيلرګې په الر و، ستل کوراوغلو ته ډير په انديښنه کې و، نر او ښځه،ياران     
سر يې ټيټ نيولی او سر او مخ يې د  .ناڅاپه يې کوراوغلو وليد چې دورآت يې له جلوه نيولی او راروان دی

ھماغه شيبه پوه شول چې حمزه په څلويښت ژرندو کې، کوراوغلو تير باسلی . ژرندګړی په شان په وړو سپين دی
  .چا يې د حال احوال پوښتنه ھم ونه کړه. ، نه سالم او نه کالملکړي وټولو سرونه ټيټ . دی

ښه سودا دې کړيده کوراوغلو، وايه وګورو څومره : کوراوغلو چې راورسيد ايواز ورمخې ته شو او وی ويل     
  .سر دې دورآت پسې ورکړ؟ ژرندګړيتوب دې ھم ياد کړيدی، مبارک دې شه

 خو څه وخت به چې د سفر نه راستون شو ھيڅکله د يارانو دومره لفرونه کړي وکوراوغلو په کراتو مراتو س     
د ټولو نه بد د . و او سړو يې د سالم ځواب نه ورکاوهوښځو به ورنه مخ اړه . و مخامخ شویو سره نه چلندسوړ 

و و نژدې کوراوغلو داسې حال درلود چې. ايواز زھرجنې خبرې وې چې د غر په څير درنی او زړه ځورونکی وې
  :په پای کې يې ساز سينې ته جوخت کړ او يوه غمژنه سندره يې وويله. له سترګو يې اوښکې روانې شي

؟ د دنيا شتمني د ئآخر تاسې ولې دومره خپه او نيولي ياست؟ ولې  ما په يوه موسکا، دوه کلمو خبرو نه خوشالو     
تاسو زما په ځان . ئخپه مه اوس. ئموسکا خوشاله کړما په يوه . الس د ورغوي خيری دی، دا خو وير نه غواړي

  .ئنو تاسې ټول مه خپه کيږ. زما خپل غم بس دی. زړه مو راته کباب کړ .اور بل کړ
ځينو ھم اعتراض . کوراوغلو ته يې نه کتل.  چې ان دې خبرو يې زړونه ھم نرم نکړللياران دومره خپه شوي و    

ښه ده ھر . ل کې ولې تم شوبئوغلو ته يوه پيسه ارزښت نلري نور په چنلي اوس چې زمونږ خبره کورا: پيل کړ چې
  .څوک په خپل کار پسې الړ شي

 او له بلې خوا يو بوډا ګنجی غولولی  ووله يوې خوا يې قيرآت له السه ورکړی. دا خبره په کوراوغلو بده ولګيده    
کوراوغلو نور ټينګ نشو او . ل او بد خويي پيل کړهو چې يارانو مالمتووو، اوس ھم دا ټول درد او کړاو بس نه و

آس زما .  غواړي تالی شي چېد ھر چا زړه. ما څوک په زوره ندي ايسار کړي:  ناڅاپه يې په ځيږه لھجه وويل
  .و، اوس چې مې له السه ورکړ، ورمې کړ په چا پورې اړه نلريوخپل مال 

 تګ ته تيار ان نه يو دوه کسه پھلوانڅنډود غاړو . ګډه شوه کې غوغا بئلپه چنلي . دې خبرې ياران وبوګنول    
) سرګروپانو( حسن، تانري، تانيمار، ديل بيلمز، قورخو، قانماز چې د کوراوغلو له نامتو سرکردګانو دلي. شول
 ھغه پر. نګار بي بي د يارانو منځ کې زښت دروناوی درلود.  او څو نورو سرګروپانو نګار بی بی  ته وکتلل وڅخه

  .يارانو ټولو د دې خبره منله. ښکال او پھلوانی سربيره، سخته کار پوه او زيرکه وه
نګار بي بي کله چې وليدو د پھلوانانو منځ کې اختالف پريوت او نژدی وه چې کار جدايي ته ورسيږي، ودريده،     

لی مھدی، چوپور، سفر او نور دميرچي اوغلو، ايواز، و. ، بيرته په خپل ځای کيناستللھغه ټول چې تګ ته تيار و
ل ته راغلي يی؟ مونږ ئڅه د پاره چنلي بد مګر ھير شوي مو دي چې : نګار ټولو ته مخ ورواړه او وی ويل. کيناستل

 او تر څو پورې چې ان يو تن مظلوم په ھيواد کې وجود ولري، له مبارزې به ى په خپلو وينو جوړ کړدا پنډغالى
ل په شان د خورولي او ورورولي ژوند ټول ھيواد او ټولو خلکو لپاره ئد چنلي بتر څو پورې چې . الس وانخلو

مونږ به تر ھغې . د کوراوغلو زړه که غواړي کوالی شي يوازې الړ شي. ممکن نشي، مونږ حق نلرو سره جال شو
 مفتخواره د  مګر ھغه ورځ چې د خلکو ټول د ښمنان او ټول،توره پر ځمکه کينږدوچې سا مو په تن کې وي پورې 

  ...پښو نه وغورځيږي
 او پھلوانانو منځ کې کيناسته او د کوراوغلو نه يې مخ سرګروپانونګار بي بي خپله وينا ختم کړه او راغله د ټولو     

   .واړوه
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ساز يې راواخيست او په سينه پورې يې . په يو داسې وخت کې د نګار قھر د کوراوغلو زړه له غصې ډک کړ     
  :ويلو پيل وکړ، داسې چېپه  سندرې  د په ګيلې کولو سره د ساز په غږولو اونهو د نګار ټينګ کړ ا

، تا د چا نه زده کړل چې زما زړه مات کړی؟ آخر ولې د قھرجنې غرڅنۍ په څير راته ښايستې، زما ېای نګار    
  !ګوری؟ ته خو ھيڅکله د قھر کولو سره بلده نه وی

بيا . ووکوراوغلو ژړلو ته نږدې شوی .  چې کوراوغلو ته وګوريكړ ھم پورته نه ان سر يې. څه ونه ويلنګار     
  : يې شروع وکړهھيلېيې ساز سينې سره جوخت کړ او په ګيلې، زاري او 

  . پوه شم ګناه مې څه دهچې ووايه  خوي؟ دوه ټک، نګارېآخر ولې زما نه مخ اړوی     
ھر چا زړه چې د دې ځای ته رسيدلی چې وايې اوس يعنې ستا کار :  يې وويلزورهنګار غلې غلې وکاته او په     

، نو څنګه ى په ځان ستاينه شروع کړ له اوس نهتا چې. غواړي الړ دې شي خپل کار پسې؟ د زرو قدر زرګر پيژني
 او ھغوی پاڅون او مبارزې ته راوکاږئ؟ البته د ھر چا چې ستا په شان کار غټ غواړئ د خلکو سره مرسته وکړی

 مونږ دلته نه يو راټول شوي چې د ھر چا زړه ھر څه وغواړي ويې .ي، ھيڅکله د خلکو قدر او قيمت نه پيژنيش
مونږ ستا د زړورتيا او آزاد . ستا په سترګو او ورځو باندې ھم مين شوي نه يو چې ھر څه وايې ويی منو. کړي

نږ ټول دلته کار کوو او جنګيږو او د خويندو او مو. ل ته راغلي يو او ستا مشري مو منلی دهئفکرۍ په خاطر چنلی ب
که زمونږ په منځ کې . وروڼو په شان ژوند کوو او ټول حق لرو خپله خبره وکړو او د نورو عيب او سھوه ووايو
 ھر څوك اوس که دا. داسې څوک وي چې نه غواړي خپل عيب او سھوه ومني البته بايد مخ ورڅخه وګرځول شي

 چې نوی دلته راغلی وي  وين محبوب، کوراوغلو، دميرچي اوغلو، ګورچي ممد يا ھغه څوکم زه، ميروي، كه دا 
 .او ھيڅ ډول نوم او شھرت نلري

د خپلې سھوې نه دومره وشرميده چې سر يې ټيټ واچاوه او الړ . وايي چې کوراوغلو نوره يوه خبره و نه کړه     
  . ورځې تږی وږی بيحرکته بيده شو پر مخ پريوت او درې شپې اوكبلوپه يوه څنډه کې د 

مونږ :  سال او مشوره يې وکړه او وی ويل چې،ښمانه شول، سره کيناستلي ھم د خپلو کړو نه پيارانله بلې خوا      
 پر ځای مو ھغه ورټلو او ال مو خپه کړ او زړه مو ورمات خواخوږۍھم بد وکړل چې کوراوغلو ته د ډاډګيرنې او 

  .کړ
. نه مرسته وغوښتلهپه پای کې د نګار بي بي .  د کوراوغلو شاوخوا وګرځيدل، راويښ نشوھر څومره چې     

نګار، اوس ته بايد الس په کار شی، له ستا پرته نور څوک نشي کوالی د کوراوغلو زړه په :  وويلدميرچي اوغلو
  .الس راوړي

 شي تاسې ټول خواره واره شی، بيا ه بوي دي، پريږدی چې اوس بيده شي کله چې غواړي راويښ: نګار وويل     
  .زه پوھيږم چې څنګه کوراوغلو د السه کړم او ټول سره پخال کړم. به ايواز ھغه زما خواته راولي

په دريمه ورځ يې خوب وليد چې په توقات . اوس د کوراوغلو حال واوری. ياران ھر يو خپل خپل ځای ته الړل     
ناڅاپه له خوبه .  او د ميدان سړی غواړيچيغې وھيې ته والړ دی او  مخپاچا سپور او د حسن قيرآتکې پر 

راپاڅيده او ايواز يې وليد چې سر ته يې ناست دی، داسې چې ته به وايی د دنيا ټول غمونه يې په زړه کې راټول 
  . د پسرلي د وريځ په شان په ژړا سر شي د دوو خبرو سره بهکړي او

ساز يې سينې ته جوخت کړ او يوه غمژنه او له شوره ډکه سندره . ليدو سره لمبه شود کوراوغلو زړه د ايواز په      
  :يې وويله

دغسې خپه او غمژن ! ايواز، له څه وجې دومره خپه يې؟ سر مې غواړئ؟ ځان مې غواړئ؟ څه غواړئ، وايه     
  .ل پريوځيئ د غم دوړه پر چنلی بهمه اوسه تر څو کوراوغلو ژوندې وی بايده نه د

  .پاڅه، کوراوغلو پاڅه، ځو ټول ستا په انتظار دي: ايواز وويل     
منتظر بيا ھم ماته ل ښځي او سړي ئ ممکنه ده د چنلی بآياايواز، : کوراوغلو ساز پر ځمکه کيښود او وی ويل     

  .وي؟ ما ھغوی دومره خپه کړيدي چې نور به زما مخ ته څوک و نه ګوري
  . څه خبره ده چې ته يې کوی؟ ته زمونږ مشر يېکوراوغلو، دا: ايواز وويل    
  .څو قيرآت راونه ګرځوم، يارانو خوا ته نشم ورتالی: کوراوغلو وويل    
. کوراوغلو پاڅيد. په دې صورت کې نور څه ته معطل يې؟ پاڅه جامې واغونده، وسله واخله او ځه: ايواز وويل    

تر غوږ شو، دومره سوزناکه او دومره د افسوس نه ډکه وه چې په يودوه قدمه نه و تلی چې د ساز او سندرې غږ يې 
کوراوغلو شاوخوا ته وکتل، ناڅاپه يې نګار وليده چې ساز يې پر سينه . آسمان کې يې مرغان د الوتلو څخه منع کول

  .د يوې غونډۍ د پاسه د ونې الندې والړه او ساز آواز يې پيل کړی او کوراوغلو رابلي
 سر ته ورسيد او په چمنزار کې يې غونډۍکله چې د .  نور طاقت ونشو او د نګار خوا ته  ورغید کوراوغلو     

 يو دوستانه مجلس جوړ  يارانو په ګډون ښځو او نارينه وودل ئقدم کيښود، څه يې وليدل؟ ويې ليدل چې د چنلي ب
ارينه چارچاپيره ناست دي خو ، خواړه او شراب تيار دي، پھلوانان، ښځې او نيشوی، دسترخوانونه غوړيدلي د

  .لھيڅوک نه خبره کوي او نه ډوډۍ ته الس وروړي ټول کوراوغلو ته منتظر و
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کوراوغلو مجلس ته راغی، دغه وخت د ښکلولو او پخال کيدلو بازار تود شه، پھلوانانو او کوراوغلو ھر يو د      
ټولو خوړل او څښل او خوند . و ساقيتوب يې وکړايواز د مجلس منځ ته راغی ا. دوستۍ او پخالينې څرګندونه کوله

  .يې ترې واخيست او خپګان او ګيلې ھيرې شوی
  

  له حسن پاچا او ګنجي حمزه څخه د كوراوغلو انتقام
زه : پھلوانانو ھر يو د ھرې څنډې نه وويل چې. واوره ھغوی ته سرګذشت کوراوغلو د ګنجي حمزه سره خپل      

  . سر په نيزه کې راوړمپاچاو د حسن ھمدا اوس ځم قيرآت راولم ا
دغه . قيرآت ماته سترګې په الر دی. ښه ده زه خپله په آس پسې والړ شم: کوراوغلو ټول غلي کړل او وی ويل     

وخت کوراوغلو راپورته شو اود سر نه يې تر پښو پورې يې جنګي جامې واغوستلې، تيره توره يې تر مال کړه، 
ز لوازم يې راوخيستل او پوستين يې واغوست او ساز يې  پر ولي ځانله يې پياده د توقات سپر او ډال او نور جګړيي

تياره .  څو د توقات ښار ته ورسيد؛ ورځ يې مزل کاوه، سر يې بالښت و نه ليد او سترګو يې خوباوشپه . الر ونيوله
وغلو بوډۍ ته څو روپی ورکړی کورا. کوراوغلو د يوې بوډۍ ښځې ور وټکاوه، بوډۍ ښځې ور بيرته کړ. خوريدله

  .چې خواړه ورته تيار کړي او پريږدي چې د دې په کور کې شپه تيره کړي
  !مينه:راوغلو ساز ته پام شو او وی ويلوخوړه او دسترخوان يې ټول کړ، بوډۍ د کوچې د ماښام ډوډۍ يې     

  .اوس ساز دې راواخله لږ څه ووايه چې يې واورو
  .اجانې، اوس د خوب وخت دی، سبا سھار به يې درته وغږومني: کوراوغلو وويل    
  .غواړی اوس يې وغږوه او که نه غواړی مه يې غږوهكه . سبا زه د حمزه بيګ واده ته ځم: بوډۍ وويل     
  !حمزه بيګ څوک دی نياجانې: کوراوغلو وويل      
 نه ...وايي يو کوراوغلو. ه ور ځوان دینه بيروندکی او زړ...  زوم دیپاچاحمزه بيګ د حسن : بوډۍ وويل     

  ته يې پيژنې؟.... پوھيږم څه شی دی
  ښه، نوم مې ورله اوريدلی دی؟: کوراوغلو وويل     
لقب ورکړ او سربيره پر » بيګي« ده ته د پاچاحمزه الړ او د ھغه آس يې نيولی راووست، حسن : بوډۍ وويل      

بايد سبا وختي . زه به ھم د جونو او ناوی خدمت وکړم.  سبا يې واده دی.ھم ورکړه» دونا بي بي«دې يې خپله لور 
  .پاڅيږم او الړه شم

  ته پوھيږئ د کوراوغلو آس چيرته ساتي؟! نياجانې: کوراوغلو وويل     
 ټول پاچاد حسن . ھيڅوک خوا ته نه پريږدي. خو وايي آس ليونی دی.  کېغوجله په پاچاد حسن : بوډۍ وويل     

  . له سوري نه غورځويبلۍ د غوجلاوس ورته وربشی او واښه د .  يې ټپيان کړيديمھتران
  .بيده شمچې نياجانې، ستړی يم ښه ده :  کوراوغلو ياد کړل او اخر يې وويللھغه څه چې د يادولو وړ و    
ری ووايی، روپۍ به ښه ده ته ھم سبا واده ته راشی او ساز وغږوی او سند.  وګوره څه وايم...واوره: بوډۍ وويل    

  . د لور واده دیپاچاټوکې ندي، د . الس ته راوړی
سھار کوراوغلو پاڅيده او د تيرې ورځ په شان يې جامې واغوستلې او يو څه روپۍ يې . لنډه دا چې بيده شول     

  .تا شویکه شپی ته راغلم په دغو روپو به راته خواړه تيار کړی او که رانغلم س: بوډۍ ته ورکړی او وی ويل
  

*                  *              *  
 جشن يې وليد چې تر اوسه يې  داسې يو، ھلته يې څه وليدل؟ورسيد ماڼۍ ته پاچاکوراوغلو تلو تلو څو د حسن       

 په يې غلوچا ساری نه و ليدلی، د مجلس خلکو چې واوريدل چې يو ناآشنا عاشق راغلی دی، خوشاله شول او کوراو
  .راکښلو د واده مجلس ته يووړراکښلو 

 د کوراوغلو ونی او تنې ته نظر واچاوه، داسې عاشق يې وليد چې لوړه ونه، سرور ولي او د غوايی پاچاحسن      
لنډه دا چې ھيڅ ورته والی د ھغو عاشقانو سره نلري . په څير څټ لري او بريتونه يې د غوږو تر نرمو اووښتي دي

  :ې وکړهپوښتنه ي. چې ده ليدلي دي
   د کوم ځای يې؟  ـ عاشقه       
  د آن برقاف:    کوراوغلو وويل      

  کوراوغلو پيژنې؟:  وويلپاچا         
  .په داسې بال يې اړولی يم چې څو دنيا ودانه وي، ھير به مې نشي. ډير ښه يې پيژنم:   کوراوغلو وويل       

   پوښتنه وکړه په څه بال؟پاچاحسن          
  . دې سالمت وي، کوراوغلو يو لعنتي ليونی آس لري قيرآت ورته واييپاچا: کوراوغلو وويل         

  : يې مخه ونيوله او بيا يې کوراوغلو ته وويلپاچا نه يو تن غوښتل څه ووايي خو حسن پاچاګانود          
  . ـ ښه، ويل دې        

يوه ورځ د ورځو نه تللم، ھمدا ساز می ھم پر ولي پروت . یـ ھو، قربان، ښه آس دی، افسوس چې  ليونی د         
چيرته الړم او څنګه الړم، نور . و، سمدالسه يوه ډله رانه تاو شوه او سترګې راته وتړلې او د ځان سره يې بوتلمو
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ه مه واي. ووچې سترګې مې وغړولی د غره په سر کې وم او پلن څټی ځوان مې مخې ته والړ . ورباندې نه پوھيږم
ولې يې زه ھلته وړی وم يو عجيبه او د اوريدو . ل دی او ھغه پلن څټی ځوان ھم خپله کوراوغلو دیئچې دلته چنلی ب
ھيڅوک نه . ھر څومره دوا درمل يې وکړل ګټه يې ونکړه. مه وايه چې بيا دغه آس ليونی شويدی. داستان لري

. دې شي په لغتو او غاښو يې ټوټی ټوټی کويھر څوک چې جرئت وکړي او ورنژ. پريږدي چې ورباندې سپور شي
حکيم وايی آس پيرانی مور مړى . ميا ګر دوست درلود، ورپسې ورځي او پيدا کوي يييکوراوغلو يو حکيم او ک

شويدی، بايد څوک راشی  کيني او درې شپې ورځې ورته ساز وغږوي او ورته لوبی ووايي څو پيريان يې پريږدي 
و، نو په عاشق پسې ګرځيدل چې زه وکوراوغلو په ساز غږولو او لوبو ويلو بلد نه ھغه وخت . او ترې الړ شي

  .بيچاره يې ګير کړم
نو دغه درې شپې او ورځې . غرض دا چې سر مو نه خوږوم، زه يې ټيله کړم او د آس مخې ته يې وغورځولم      

  . پوھيږيىراباندې څه تير شول، خدا
  آس څنګه؟ حال يې ځای ته راغی؟:  وکړه په وارخطايي پوښتنهپاچاحسن      

وايي اوس ھم په . له ھغه ورځې نه کوراوغلو د ساز او آواز يادول پيل کړ. پوره ځای ته راغی: کوراوغلو وويل
لس پنځلس ورځو کې يو وار بيا آس بی سوره کيږي، نو کوراوغلو ساز راخلي او سندرې وايي او د آس حال خپل 

  .ځای ته راځي
عاشقه، : وی ويل.  ورباندې سترګې برندې کړی او غلی يې کړپاچا غوښتل چې خبرې وکړي، حسن پاچايو بيا       

  .اوس لږ ساز وغږوه او سندره ووايه چې واورو يې
  څه ووايم؟: کوراوغلو وويل     
  .تا خو قيرآت ليدلی، ووايه ونه او تنه يې څنګه ده، نخښې يې څه دي:  وويلپاچاحسن      
  . ښه آس دی افسوس چې ليونتوب يې راپاريږيلعنتي. وي دې سالمت پاچا: راوغلو وويلکو      
  :وروسته يې ساز سينې ته جوخت کړ او وی ويل      

ھسکه يې غاړه چې د .  وزر يې د ريښمو دي چې د قيرآت نخښې له ما نه غواړي، قيرآت داسې آس دی     پاچا
 ده او د وږي ليوه نه ال خوراکی دی، په توره شپه کې ھم نرۍھاڼه يې مال له ب. جګړې په ډګر کې ھيڅکله نه ټيټيږي

  .د کوراوغلو آس د ده په شان ليونی دی. د جګړې په ډګر کې ھيڅکله خپله سپرلی نه پريږدي. خپله الر مومي
 زه چې  دی کهنروايه، کوراوغلو .  کې دیغوجلهقيرآت چې دې دومره وستايه اوس زما په :  وويلپاچاحسن     

 نورې زياتې نرخو .  يېنرکه رښتيا دې آس ورنه راوړی وي نو ته : آس مې ترې راوړی دی؟ کوراوغلو وويل
  :واوره دغه نخښې ھم لري. نخښې ھم لري

 په يكي سر د غليم په لښكر وردانګي او كله چې چيغه كړي او ميدان ته راشي نر: د زړه ور سړي نخښې واوره      
 ھغه څوك دى چې د تسليمي سر نه ټيتوي او د مرګ په وړاندې ھم د خپلو نر. ته بله الر نلري تيښتې پرلهدښمن 

 او زړور بايد د شرمښ نه ګډه خالصه نردښمن د نارينتوب او زړه ورتيا الفې وھي، خو . ملګرو نه مخ نه ګرځوي
  .كړي
اوس راجګ شه چې .  خپله ھم وګورىته به يې په. عاشقه، دا نخښې چې دې وويلې لرم يې:  وويلپاچاحسن       

  .قيرآت ته ورشو وګورو عالج يې كولې شي كه نه
خو . ښه وربشو: وې ويل. كوراوغلو د دې خبرې په اوريدو سره خوشاله شو خو خپله خوشالي يې څرګنده نه كړه

ګوره كه دې وليد ته ھم د دروازې له سوري نه آس ته .  نه بھر كينم او ساز غږومغوجلېزما شرط دا دى چې زه د 
 بيا كه مې څټ ھم ووھى ه يې ونكړاغيزه، خبره نشته، دننه ورځم او بيا ساز غږوم كه ه وكړاغيزهزما ساز آواز څه 

  .آخر زه پوھيږم چې څومره رذيل حيوان دى.  ته ورشمغوجلېحاضر نه يم 
له سوري نه وكتل ويې ليد چې   وركوراوغلو د.  مخې ته ورسيدلغوجلې روان شول او د  او ومنله، پاڅيدل     پاچا

: ځان يې څنډې ته كړ او وې ويل. دي په قيرآت يې بوى لګيدلى او سترګې يې ورته نيولي او غوږونه بوڅ كړي
  .اوس تاسو آس ته ګورئ زه ھم ساز غږوم

. ولې وې ته سترګې نيغوجلې او د ور له سوري نه يې لپاچاګان د ميږيانو او ملخانو په شان راټول شوي و     
  :كوراوغلو ساز سينې ته جوخت كړ او وې ويل

يوازې .  زمونږ د وطن جنګيالي په ډګر كې په ميړانه ودريږي او د مرګ تر ګړۍ پورې له غليمه نه تښتي-      
ملګري مې ډله ډله، پر تيزو آسونو سپاره، . ھيڅكله ګيدړ د ليوه غوندې زړه ور ندى. نامرده له پيغوره نه شرميږي

  . توري يې تر مال ھر يو كوراوغلو دىمصري
 يې غوجلهقيرآت د كوراوغلو د غږ په اوريدو سره دومره خوشاله شو چې نڅا او ګډا يې پيل كړه، ته به وايي       

څنګه ! وګورئ: د دوستانو څنګ ته به ورغى او ويل به يې.  له ډيرې خوښې نه پوھيده څه وكړيپاچاحسن . ونړوله
  .نڅا كوي

عاشقه، ته ژر دننه ورشه، كه عالج دې ورله وكړ د دنيا په مال : رواغلو چې لوبه بس كړه، حسن پاچا وويلكو      
  .نور د ميړانې او ځوانمردۍ الفي نه وھي. اوس كوراوغلو پوھيږي چې دنيا د چا په الس كې ده. به دې موړ كړم
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ينې ته جوخت كړ او عاشقانه سندره يې وويله كوراوغلو ساز س. ور يې بيرته كړ او كوراوغلو يې ورننويست      
. چې يوازې قيرآت يې غږ اوريده، وروسته يې د قيرآت د غاړې نه السونه تاو كړل او په سر او مخ يې ښكلولو

  .قيرآت ھم ځان كوراوغلو پورې سولولو او داسي ٻې ښكلولو چې ته به وايي غوا خپل خوسې څټي
اى نادان : له ځان سره يې وويل. په ھوش شو، ته به وايى له خوبه راويښ شوكوراوغلو ناڅاپه ټوپ كړ او        

  زړګيه، څه كوى؟ دښمن درنه چاپير دى او چاپير دى او ته ځان په ناخبرې كې اچوى؟
بيا به يې . زه آس بھر ته راوباسم لږه ھوا وخوري. پاچا، تاسې څنډې ته شئ: ژر يې ځان ګوښه كړ او وې ويل      

حسن ! دا كار ډير سرخوږى لري. خو پاچا، بايد انعام پوره راكړي.  الس دركړم ورباندې سپور به شىستاسو په
. خو لږ صبر وكړه څو مونږ الړ شو. ډاډه اوسه، دومره طال دې پر سر وشيندم چې ته ووايې بس دى: پاچا وويل

  .ډاريږو بيا څه كار راپيښ نشي
پاچاګان .  ته نيولې وېغوجل برج ته ورسول او ھلته كښناستل او سترګې يې پاچاګانو په منډو منډو ځانونه د كال     

    . تړلو او سمولو يې شروع وكړهپه چې الړل كوراوغلو د آس زين پيدا كړ او د قيرآت پر شا يې كيښود او 
  .اوس د ګنجي حمزه بيګ، د حسن پاچا د زوم حال واورى      
. و او زاري يې كوله چې ور ورته پرانيزي او دې دننه ورشيوبيخ ته والړ ګنجې حمزه د دونا بي بي د ماڼۍ       

حمزه ناڅاپه وليدل خلك د كال د برج په لور . دونا بي بي ورباندې ملنډې وھي او د پاسه يې پر سر او مخ اوبه شيندي
  څه خبره ده؟: منډې وھي، پوښتنه يې وكړه

  .قيرآت درملنه يې وكړه او اوس غواړي قيرآت ميدان ته راوليخبر نه يې؟ يو عاشق راغلى او د : وې ويل      
د دې خبرې په اوريدو سره د ګنجي حمزه زړه ډوب پريوت او ژبه يې په تالو پورې ونښته او پر ھغو پسې يې په 

او په ويره او .  ګنجي حمزه ځان حسن پاچا ته ورساوه،كله چې برج ته ورسيدل. منډو او ژړا كولو شروع وكړه
  ! دغه په خپله كوراوغلو دى؟، عاشق څوك دىبيچاره شوىحسن پاچا، : دو يې وويلرپي

حمزه پوھيږم چې درد دې څه شى دى، ال اوسه دې دونا : حسن پاچا د مسخرې نه ډكه موسكا وكړه او وى ويل      
  .غم مه كوه. بي بي نه پريږدي چې ورشى؟ كيداې شي ورو ورو په الره او ارامه شي

  .كوراوغلو اوس راځي او كال درباندې ورانوي.  فكر وكړهشي، وخت تير مخكې له دې چېپاچا، : وويلحمزه      
  !ښه، ځه چې دونا بي بي درته منتظر ده: حسن پاچا بيا وخندل او وې ويل     

سپور  ته راغى، ويې ليد چې كوراوغلو پر قيرآت غوجلېبله الره يې نه وه . ګنجي حمزه له برجه راكوز شو      
اې كوراوغلو له قدمونو دې ځار شم څه پر وخت راورسيدلى : شوى او ميدان ته ځي، ورمنډه او په خندا كې وويل

  ...ستا له بخته زه ھم د روزي څښتن شوم او د بيګي لقب مې واخيست او . پوھيدلم چې رابشى
 په شان ژيړ و او رنګ يې د زعفرانحمزه پر ځاى وچ كلك شو. كوراوغلو د قھر نه په ډك نظر حمزه ته وكتل      

  .شو
ستا موخه پيسې، مقام او . حمزه تا د ھغه چا سره خيانت وكړ چې تا ته يې پناه دركړى ده: كوراوغلو وويل     

 سړى پوھيږي چې دوې دښمنان دي، ته خلكو ته له خانانو او پاچاګانو ال ھم خطرناك يې، ځكه اقالً . شخصي ګټه ده
په چنلي . امه كې راغلى، او داسې كار دې وكړ چې زه له تا نه مالتړ وكړم او ياران خپه كړمخو ته د دوست په ج

  .ل ته لښكر راوليږيئل كې دې بى اتفاقي واچوله او پاچاګان دې زړه وركړل چې چنلې بئب
پوه شوم چې اوس .  ستا له قدمونو ځار شم كوراوغلو، ما وبخښه: حمزه ځان د مړي په شان واچاوه او وې ويل     

  .....ده، وروسته له دې قول دركوم څومره سھوه مې كړى
.  چې لس متره آخوا ولويدووھوكوراوغلو پريښود چې خبره تمامه كړي، توره يې راويسته او د ګنجي څټ يې      

  .اوهآس يې پونده كړ او قيرآت د شاھين په شان وزرې خورې كړى او والوت او كوراوغلو يې د ميدان منځ ته ورس
  .اې، عاشقه، لږ يې آخوا ديخوا په الره بوځه چې وې وينو: حسن پاچا پاسه د برج نه آواز وكړ     
كوراوغلو قيرآت ته اشاره وكړه او قيرآت په ميدان كې دوړي او خاورې باد كړى چې حسن پاچا له خوشالې يا      

  ! عاشقه، د آس سواري دې ھم زده ده:ښايي ھم له ډاره د برج د پاسه په رپيدو شروع وكړه او وې ويل
  :كوراوغلو خپل ساز راواخيست او وې ويل     
ميړني ياران مې . ، توره وھل مې ھم زده ديي دي ليدلڅه، اوس دې ال هحسن پاچا نور د ميړانې الفې مه وھ      

ل نه راغلى يم، ئ چنلي بل نه راورسيږي، ښار او كال به دې له سربازانو تشه شي، كوراوغلو يم لهئكه له چنلي ب
  .دغسې په زرھاوو ھنرونه مې زده دي او غښتلي يم. وينې چې د عاشق په جامه كې پر قيرآت سپور يم

حسن پاچا، زه چې ورته ګورم عاشق راته نه ښكاري، بال دې لري وي، نه چې پخپله : د پاچاګانو يو تن وويل     
  !كوراوغلو وي

، يعنې دى، كوراوغلو چيرته زړګيهنه : له خوبه راويښ شو او ولړزيده او وې ويلو او وحسن پاچا ګنې بيده       
  مونږ دومره احمقان يو چې كوراوغلو راشي او مونږ ټولو نه خره جوړ كړي او قيرآت بوځي؟

نو د  د لوړو غرونو په سرو او وايي، په ميدان كې په ميړانه ودريږو"مراد بگلی"مونږ ته : كوراوغلو بيا وايي      
 دې سرتيريماشور جوړ وو او كه چيغه كړم رپه غرونو او دښتو كې شو. خانانو او پاچاګانو د كاروانونو مخه نيسو

  .ښار او كال پريږدي او تښتي
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، دنيا يې په سترګو تورتم شوه او لړزه يې پر اوښتي ديله ورخه اوبه يې له سره تيرې او حسن پاچا وليد چې      
  .مر يې وكړ سمدالسه د كال دروازې وتړي او كوراوغلو ونيسيا. اندامونو پريوته

له قاصده مې خبر واخيست :  حسن پاچا يې منع كړ او وې ويل،كوراوغلو وليد د كال يوه دروازه وتړل شوه      
  .كال پنځه الرې لري كه چيغه كړم ټولې الرې به خالي شي: وايي

 الړ شي لښكر يې مخه ونيوله، كوراوغلو تيره توره راوويستله او د دا يې وويل او غوښتل يې له دويمې الرې       
ليوه په شان چې په رمه ورځي پر لښكر ورغى او سرونه د بادرنګو د غړانكو په څير پر ځمكه غورځيدل خو لښكر 

  .و چې الر نه خالصيدهودومره ډير 
ره ډبرې او شګې اچول شوي وي چې آس ھلته ھم دوم. كوراوغلو راستون شو چې له دريمې دروازې الړ شي      

قيرآت ھم په . كوراوغلو بيا پر لښكر ورننووت او مړي يې پر مړو ډيرۍ كړل. په سختي سره الره موندالى شوه
  .ووو او غاښونو سره د كوراوغلو نه كم نه لمنګ
حسن پاچا . وو) د انوب سيند(د تونا سركشه سيند . د توقات كال دريو خواوته وچه ده او يوې خوا ته يې اوبه دي     

  . په الس ووژل شي او يا خپله په اوبو ورګډ شي او ډوب شيسرتيرودغه الر خالصه پريښې وه چې كوراوغلو يا د 
د .  ووژني الرې به ال بندې شيسرتيريكوراوغلو وليد چې ټولې الرې تړلي دي، ھر څومره ھم توره وچلوي او 

  :ې ليد الره خالصه ده، قيرآت يې ھغه خوا ته وزغالوه او وې ويلتونا سيند پر لور يې نظر واچاوه وي
نن بايد د اوو كالو باج او خراج له پاچا نه واخلم، ځكه قيرآت به لكه المبوزن . آس به زغلووم څو د دښمن زړه وچوم

  .د تونا د سيند نه پورې وځي
 كوراوغلو وليد چې اوبه ډيرې تيزې دي او آس . اوبه د آس تر غوږونو راوختلې.په اوبو ورګډ شو! دا يې وويل     

  :السونه يې د قيرآت تر غاړې تاو كړل او چيغه يې كړه. په ناھيلي سره الس او پښې وھي
د طال . اي زما ھوسۍ مزله آسه، اى زما شاھين وزره آسه، تيزشه، تيز شه، ھر سھار او ماښام به دې پالنه كوم      

  .ل ته مې ورسوهئه چې كيداى شي ما له دې ځايه وباسه او چنلي ببه درته نعل جوړ كړم، ھر څرنګ
قيرآت د كوراوغلو د آواز په اوريدو سره ګنې والوت او په المبو وھلو سره يې ځان د سيند بلې غاړې ته      

  :، چيغه يې كړه نه دى شو او وې كتل  حسن پاچا ال اوس ھم د برج نه راكوز شوىنكوراوغلو راستو. ورساوه
بيا د يو بل سره .  ھى پاچا، دا ځل په برج كې پټ شوى، د السه مې ووتلى، بل ځل به ګورو چيرته به تښتىىا      

  !....ګورو
ل ھوا بوي كړه داسې ئ د چنلي بھمدا چې قيرآت . ل ته ورسيدئدا يې وويل او روان شو، تلو تلو څو چنلي ب      

    : ياران ټول د كوراوغلو نه چاپير شول او پوښتنه يې وكړه. كړوشڼيد چې آواز يې په غر او كمر كې انعكاس و
  وايه څه دې وليدل؟ څنګه دې آس پيدا كړ او را دې ووست؟! ىشه كوراوغلو، ستړى م    

يارانو له دې كبله چې دې يې خپه .  ژرندې نيولې تر تونا سيند پورې بيان كړ، لهكوراوغلو ورته خپل سرګذشت      
  .نه شول او سرونه يې ځوړند ونيولو، پيښماوكړى 
ما بايد په ھر كس او ناكس باور نه واى كړى او د آس . ناراحته كيږى مه، تاسې په حق وى: كوراوغلو وويل       

  !دى، خو پوه شى چې ماته كوراوغلو واييى اوس كار شو. كلي مې ګنجي ته نه واى وركړى
كوراوغلو، مونږ : ته وځي يارانو ته يې سترګك وواھه او وې ويلنګار بي بي وليد چې كوراوغلو بيا له چ       

 ميړنې يې، زړه ور يې، چېرښتيا ! پوھيږو چې ته رښتيا كوراوغلو يې، كه نه نو مونږ دې پر شاوخوا نه راټوليدو
  !د كار په چل پوھيږى خو زمونږ په منځ كې دې پاتې وي، تك تور يې او سر او بر دې زيات تعريف نلري

  :بيا يې ساز سينې ته جوخت كړ او وې ويل. كوراوغلو په خپله ھم وخندل. يارانو ټولو وخندل      
  ځي تورې نه دي؟ي چې تور مې بولى، مګر ستا ورښايستېاې       

ل ښكلې، د لمر او سپوږمۍ په شان پر سپين ئاى د چنلي ب! څڼې دې چې په غاړه پرتې دي، مګر تورې نه دي       
ساز آواز ته مې غوږ ونيسه، ھغه رانجه چې دې پر . ګر تور نه دى؟ كوراوغلو ته د ځان نه ګرانه يې مخ دې خال م

  سترګو راكښلي مګر تور نه دي؟
   دبى- كال ١٣۴٧د 
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  : خپاره كړي دي"سيند خپرندويه"
   
   

   فرھاد وياړ– انګلس، ژباړه د كمونيزم اصول، فريدريش. ١        
   مرينه سحر–ديالكتيك ماترياليزم د ځوانانو لپاره، رضا قرباني، ژباړه . ٢         
   فرھاد وياړ–د يوه شاعر انديښنې، احمد شاملو، ژباړه . ٣         
  يو شعر چې كركه ده، پاڅون دى او انتقام، سپيڅلى. ۴         
   فرھاد وياړ– رضا فرمند، ژباړه مور مې ښكلې نشوه،. ۵         
   ھاشم سھار–لنين، ژباړه . ا.ماركسيزم او رفورميزم، و. ۶         
   فرھاد وياړ–، ژباړه !يوه پرتمينه مړينه!  يو ستر ژوند-ليوھوالن. ٧         
   څرك-د شناخت په اړه يو څو خبرې، صمد بھرنګي، ژباړه . ٨         
   فرھاد وياړ–بنيامين، ژباړه . را، مارنستو چه ګوا. ٩         
  رووفي.  ف–اولدوز او كارغان، صمد بھرنګي، ژباړه . ١٠         

   
   
   
   
   
   

  :خپريږي
   

   د ديالكتيك ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه، ستالين


