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  صمد بھرنګي

  رووفي. ف: ژباړه
02.06.09  

  )شپږمه او وروستى برخه( كوراوغلو او ګنجى حمزه 
  له حسن پاچا او ګنجي حمزه څخه د كوراوغلو انتقام

  
دا اوس : پھلوانانو ھر يو د ھرې څنډې نه وويل چې. واوره سره خپل سرنوشت ھغوی ته کوراوغلو د ګنجي حمزه زه ھم

  . سر په نيزه کې راوړمپاچاځم قيرآت راولم او د حسن 
سې والړ شم: کوراوغلو ټول غلي کړل او وی ويل ه آس پ ه الر دی. ښه ده زه خپله پ ه سترګې پ رآت مات دغه وخت . قي

ړه، سپر او ډال کوراوغلو راپورته شو اود ر مال ک ې ت  سر نه يې تر پښو پورې يې جنګي جامې واغوستلې، تيره توره ي
ه شپه . او نور جګړييز لوازم يې راوخيستل او پوستين يې واغوست او ساز يې  پر ولي ځانله يې پياده د توقات الر ونيول

وباو ې خ ترګو ي د او س ه لي ښت و ن ې بال ر ي اوه، س زل ک ې م و د توق.  ورځ ي يدڅ ه ورس ار ت ه. ات ښ اره خوريدل . تي
ی ورکړی چې خواړه . کوراوغلو د يوې بوډۍ ښځې ور وټکاوه، بوډۍ ښځې ور بيرته کړ ه څو روپ وډۍ ت کوراوغلو ب
  .ورته تيار کړي او پريږدي چې د دې په کور کې شپه تيره کړي

ه چې د ماښام ډوډۍ يې  لوخوړه او دسترخوان يې ټول کړ، بوډۍ د کوراوغلو ساز ت ام شو او وی وي ه:پ  اوس ساز  مين
  .دې راواخله لږ څه ووايه چې يې واورو

  .نياجانې، اوس د خوب وخت دی، سبا سھار به يې درته وغږوم: کوراوغلو وويل
  .غواړی اوس يې وغږوه او که نه غواړی مه يې غږوهكه . سبا زه د حمزه بيګ واده ته ځم: بوډۍ وويل

  ! نياجانېحمزه بيګ څوک دی: کوراوغلو وويل
دکی او زړه ور ځوان دی...  زوم دیپاچاحمزه بيګ د حسن : بوډۍ وويل ه بيرون وھيږم څه . ن ه پ و ن و کوراوغل ي ي واي

  ته يې پيژنې؟.... شی دی
  ښه، نوم مې ورله اوريدلی دی؟: کوراوغلو وويل

ه د پاجاحمزه الړ او د ھغه آس يې نيولی راووست، حسن : بوډۍ وويل ې لقب و» بيګي« ده ت ر دې ي رکړ او سربيره پ
ړم. سبا يې واده دی. ھم ورکړه» دونا بي بي«خپله لور  اوی خدمت وک اڅيږم او . زه به ھم د جونو او ن ي پ با وخت د س باي
  .الړه شم

  ته پوھيږئ د کوراوغلو آس چيرته ساتي؟! نياجانې: کوراوغلو وويل
ږديھ. خو وايي آس ليونی دی.  کېغوجله په پاچاد حسن : بوډۍ وويل ه پري ه ن اد حسن . يڅوک خوا ت ران پاچ ول مھت  ټ

  . له سوري نه غورځويبلۍ د غوجلاوس ورته وربشی او واښه د . يې ټپيان کړيدي
  .بيده شمچې نياجانې، ستړی يم ښه ده : ھغه څه چې د يادولو وړ وو کوراوغلو ياد کړل او اخر يې وويل

ه ښه ده ته ھم سبا. واوره وګوره څه وايم: بوډۍ وويل ه الس ت ۍ ب ی، روپ  واده ته راشی او ساز وغږوی او سندری وواي
  . د لور واده دیپاچاټوکې ندي، د . راوړی

ه . لنډه دا چې بيده شول وډۍ ت ې ب ۍ ي و څه روپ سھار کوراوغلو پاڅيده او د تيرې ورځ په شان يې جامې واغوستلې او ي
  .واړه تيار کړی او که رانغلم ستا شویکه شپی ته راغلم په دغو روپو به راته خ: ورکړی او وی ويل

  
*                  *              *  

ا ساری  داسې يو، ھلته يې څه وليدل؟ورسيد ماڼۍ ته پاچاکوراوغلو تلو تلو څو د حسن   جشن يې وليد چې تر اوسه يې چ
اله شول او  ی دی، خوش نا عاشق راغل و ناآش دل چې ي دلی، د مجلس خلکو چې واوري وکوراونه و لي ې غل ه ي ښلو پ  راک

  .راکښلو د واده مجلس ته يو وړ
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ه پاچاحسن  ر غوايی پ ي او د ن ه، سرور ول وړه ون د چې ل ې ولي  د کوراوغلو ونی او تنې ته نظر واچاوه، داسې عاشق ي
ري چې . څير څټ لري او بريتونه يې د غوږو تر نرمو اووښتي دي ده لنډه دا چې ھيڅ ورته والی د ھغو عاشقانو سره نل

  :پوښتنه يې وکړه. ليدلي دي
  ـ عاشقه د کوم ځای يې؟

  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 

  . وي، کوراوغلو يو لعنتي ليونی آس لري قيرآت ورته وايي دې سالمتپاچا: کوراوغلو وويل
  : يې مخه ونيوله او بيا يې کوراوغلو ته وويلپاچا نه يو تن غوښتل څه ووايي خو حسن پاچاګانود 

  .ـ ښه، ويل دې
السه يوه ورځ د ورځو نه تللم، ھمدا ساز می ھم پر ولي پروت و، سمد. ـ ھو، قربان، ښه آس دی، افسوس چې  ليونی دی

وھيږم. يوه ډله رانه تاو شوه او سترګې راته وتړلې او د ځان سره يې بوتلم . چيرته الړم او څنګه الړم، نور ورباندې نه پ
ی ب. چې سترګې مې وغړولی د غره په سر کې وم او پلن څټی ځوان مې مخې ته والړ و ه چنل ه چې دلت ل دی او ئمه واي

ا .  ولې يې زه ھلته وړی وم يو عجيبه او د اوريدو داستان لري.ھغه پلن څټی ځوان ھم خپله کوراوغلو دی مه وايه چې بي
ھر . ھيڅوک نه پريږدي چې ورباندې سپور شي. ھر څومره دوا درمل يې وکړل ګټه يې ونکړه. دغه آس ليونی شويدی

يم او ک. څوک چې جرئت وکړي او ورنژدې شي په لغتو او غاښو يې ټوټی ټوټی کوي و حک و ي ا ګر دوست يکوراوغل مي
ي او درې شپې مور مړى . درلود، ورپسې ورځي او پيدا کوي يي د څوک راشی  کين حکيم وايی آس پيرانی شويدی، باي

رې الړ شي ږدي او ت ې پري ه ساز . ورځې ورته ساز وغږوي او ورته لوبی ووايي څو پيريان ي و پ ه وخت کوراوغل ھغ
  .ځيدل چې زه بيچاره يې ګير کړمغږولو او لوبو ويلو بلد نه و، نو په عاشق پسې ګر

دې . غرض دا چې سر مو نه خوږوم، زه يې ټيله کړم او د آس مخې ته يې وغورځولم نو دغه درې شپې او ورځې رابان
  . پوھيږيىڅه تير شول، خدا

  آس څنګه؟ حال يې ځای ته راغی؟:  په وارخطايي پوښتنه وکړهپاچاحسن 
ړله ھغ. پوره ځای ته راغی: کوراوغلو وويل ل ک ادول پي و د ساز او آواز ي ه لس . ه ورځې نه کوراوغل م پ ي اوس ھ واي

ه  ل ځای ت ي او د آس حال خپ پنځلس ورځو کې يو وار بيا آس بی سوره کيږي، نو کوراوغلو ساز راخلي او سندرې واي
  .راځي
ږ : لوی وي.  ورباندې سترګې برندې کړی او غلی يې کړپاچا غوښتل چې خبرې وکړي، حسن پاچابيا يو  عاشقه، اوس ل

  .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: کوراوغلو وويل

  :ه جوخت کړ او وی ويلوروسته يې ساز سينې ت
ه .  وزر يې د ريښمو دي چې د قيرآت نخښې له ما نه غواړي، قيرآت داسې آس دیپاچا ې غاړه چې د جګړې پ ھسکه ي

ې مال . ډګر کې ھيڅکله نه ټيټيږي ه ي ه بھاڼ رۍل ه الر ن م خپل وره شپه کې ھ ه ت ه ال خوراکی دی، پ وه ن  ده او د وږي لي
  .د کوراوغلو آس د ده په شان ليونی دی. خپله سپرلی نه پريږديد جګړې په ډګر کې ھيڅکله . مومي
ه :  وويلپاچاحسن  هقيرآت چې دې دومره وستايه اوس زما پ ه زه چې آس .  کې دیغوجل ه دی ک و نارين ه، کوراوغل واي

ل و ووي رې راوړی دی؟ کوراوغل ې: مې ت ه ي ه نارين و ت ه راوړی وي ن تيا دې آس ورن ه رښ ورې . ک ه سړی ن خو نارين
  :واوره دغه نخښې ھم لري. زياتې نخښې ھم لري

ه راشي : د زړه ور سړي نخښې واوره دان ت ه كړي او مي ه چې چيغ ښكر وردانګي او كل ه ل يم پ نارينه په يكي سر د غل
و . دښمن د تيښتې پرته بله الر نلري م د خپل دې ھ ه وړان وي او د مرګ پ ه ټيت سليمي سر ن ه څوك دى چې د ت ه ھغ نارين

ډه خالصه . خ نه ګرځويملګرو نه م ه ګ دښمن د نارينتوب او زړه ورتيا الفې وھي، خو نارينه او زړور بايد د شرمښ ن
  .كړي

ه . ته به يې په خپله ھم وګورى. عاشقه، دا نخښې چې دې وويلې لرم يې: حسن پاچا وويل رآت ت اوس راجګ شه چې قي
  .ورشو وګورو عالج يې كولې شي كه نه

ړهكوراوغلو د دې خبرې په  ل. اوريدو سره خوشاله شو خو خپله خوشالي يې څرګنده نه ك شو: وې وي ا . ښه ورب خو زم
ته ھم د دروازې له سوري نه آس ته ګوره كه دې وليد زما ساز . شرط دا دى چې زه د غوجلې نه بھر كينم او ساز غږوم

م آواز څه اغيزه وكړه، خبره نشته، دننه ورځم او بيا ساز غږوم كه اغيزه يې ونك ړه بيا كه مې څټ ھم ووھى حاضر نه ي
  .آخر زه پوھيږم چې څومره رذيل حيوان دى. غوجلې ته ورشم
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رآت . پاچا ومنله، پاڅيدل روان شول او د غوجلې مخې ته ورسيدل ه قي د چې پ كوراوغلو د ور له سوري نه وكتل ويې لي
لځان يې. يې بوى لګيدلى او سترګې يې ورته نيولي او غوږونه بوڅ كړيدي ه كړ او وې وي ډې ت ه :  څن اوس تاسو آس ت

  .ګورئ زه ھم ساز غږوم
ولې وې ه سترګې ني ې غوجلې ت ه ي و . پاچاګان د ميږيانو او ملخانو په شان راټول شوي وو او د ور له سوري ن كوراوغل

  :ساز سينې ته جوخت كړ او وې ويل
ښتي زمونږ د وطن جنګيالي په ډګر كې په ميړانه ودريږي او د مرګ تر ګ- ه ت ه ن ه غليم ه . ړۍ پورې ل امرده ل وازې ن ي

وري . ھيڅكله ګيدړ د ليوه غوندې زړه ور ندى. پيغوره نه شرميږي ملګري مې ډله ډله، پر تيزو آسونو سپاره، مصري ت
ه ې ونړول ه ي ي غوجل . قيرآت د كوراوغلو د غږ په اوريدو سره د ومره خوشاله شو چې نڅا او ګډا يې پيل كړه، ته به واي

  .څنګه نڅا كوي! وګورئ: د دوستانو څنګ ته به ورغى او ويل به يې.  پاچا له ډيرې خوښې نه پوھيده څه وكړيحسن
ه دې : كورواغلو چې لوبه بس كړه، حسن پاچا وويل ال ب ه م ا پ ه وكړ د دني عاشقه، ته ژر دننه ورشه، كه عالج دې ورل

  .نور د ميړانې او ځوانمردۍ الفي نه وھي. هاوس كوراوغلو پوھيږي چې د نيا د چا په الس كې د. موړ كړم
ست ې ورننوي و ي ه كړ او كوراوغل ې بيرت ه چې كوراوغ. ور ي ې وويل ندره ي قانه س ړ او عاش ه جوخت ك ينې ت و ساز س ل

ې ښكلولو ه سر او مخ ي م . يوازې قيرآت يې غږ اوريده، وروسته يې د قيرآت د غاړې نه السونه تاو كړل او پ رآت ھ قي
  .ځان كوراوغلو پورې سولولو او داسي ٻې ښكلولو چې ته به وايي غوا خپل خوسې څټي

ل.  په ھوش شو، ته به وايى له خوبه راويښ شوكوراوغلو ناڅاپه ټوپ كړ او ه، څه : له ځان سره يې ووي ادان زړګي اى ن
  كوى؟ دښمن درنه چاپير دى او چاپير دى او ته ځان په ناخبرې كې اچوى؟

وا وخوري. پاچا، تاسې څنډې ته شئ: ژر يې ځان ګوښه كړ او وې ويل ې ستاسو . زه آس بھر ته راوباسم لږه ھ ه ي ا ب بي
وره راكړي. دركړم ورباندې سپور به شىپه الس  ري. خو پاچا، بايد انعام پ ر سرخوږى ل ار ډي ل! دا ك ا ووي : حسن پاچ

ار . خو لږ صبر وكړه څو مونږ الړ شو. ډاډه اوسه، دومره طال دې پر سر وشيندم چې ته ووايې بس دى ډاريږو بيا څه ك
  .راپيښ نشي

ولې وېپاچاګانو په منډو منډو ځانونه د كال برج ته ور ه ني ې غوجل ت ښناستل او سترګې ي ه ك ان چې . سول او ھلت پاچاګ
  .   الړل كوراوغلو د آس زين پيدا كړ او د قيرآت پر شا يې كيښود او په تړلو او سمولو يې شروع وكړه

  .اوس د ګنجي حمزه بيګ، د حسن پاچا د زوم حال واورى
ي . يې كوله چې ور ورته پرانيزي او دې دننه ورشيګنجې حمزه د دونا بي بي د ماڼۍ بيخ ته والړ و او زاري  دونا بي ب

ډې وھي، . ورباندې ملنډې وھي او د پاسه يې پر سر او مخ اوبه شيندي ور من ه ل رج پ ك د كال د ب حمزه ناڅاپه وليدل خل
  څه خبره ده؟: پوښتنه يې وكړه

  .واړي قيرآت ميدان ته راوليخبر نه يې؟ يو عاشق راغلى او د قيرآت درملنه يې وكړه او اوس غ: وې ويل
ډو  ه من ې پ سې ي د دې خبرې په اوريدو سره د ګنجي حمزه زړه ډوب پريوت او ژبه يې په تالو پورې ونښته او پر ھغو پ

اوه. او ژړا كولو شروع وكړه ه ورس ا ت زه ځان حسن پاچ ه ورسيدل ګنجي حم ې . كله چې برج ت دو ي ره او رپي ه وي او پ
  !وى، عاشق څوك دى؟ دغه په خپله كوراوغلو دىحسن پاچا، بيچاره ش: وويل

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

  .وغلو اوس راځي او كال درباندې ورانويكورا. پاچا، څو وخت تير نشي فكر وكړه: حمزه وويل
  !ښه، ځه چې دونا بي بي درته منتظر ده: حسن پاچا بيا وخندل او وې ويل
رآت سپور شوى او . ګنجي حمزه له برجه راكوز شو ر قي و پ د چې كوراوغل ې لي بله الره يې نه وه غوجلې ته راغى، وي

دلم اې كوراو: ميدان ته ځي، ورمنډه يې او په خندا كې وويل ر وخت راورسيدلى پوھي دمونو دې ځار شم څه پ ه ق و ل غل
  ...ستا له بخته زه ھم د روزي څښتن شوم او د بيګي لقب مې واخيست او . چې رابشى

  .حمزه پر ځاى وچ كلك شو او رنګ يې د زعفران په شان ژيړ شو. كوراوغلو د قھر نه په ډك نظر حمزه ته وكتل
ه .  سره خيانت وكړ چې تا ته يې پناه دركړى دهحمزه تا د ھغه چا: كوراوغلو وويل ام او شخصي ګټ ستا موخه پيسې، مق

ه د دوست . ده وھيږي چې دوې دښمنان دي، خو ت ته خلكو ته له خانانو او پاچاګانو ال ھم خطرناك يې، ځكه اقال سړى پ
اقي . ړمپه جامه كې راغلى، او داسې كار دې وكړ چې زه له تا نه مالتړ وكړم او ياران خپه ك په چنلي بئل كې دې بى اتف

  .واچوله او پاچاګان دې زړه وركړل چې چنلې بئل ته لښكر راوليږي
وه شوم چې څومره .  ستا له قدمونو ځار شم كوراوغلو، ما وبخښه: حمزه ځان د مړي په شان واچاوه او وې ويل اوس پ
  .....سھوه مې كړى ده، وروسته له دې قول دركوم

دكوراوغلو پريښود چ ره آخوا ولوي ې . ې خبره تمامه كړي، توره يې راويسته او د ګنجي څټ يې ووھو چې لس مت آس ي
  .پونده كړ او قيرآت د شاھين په شان وزرې خورې كړى او والوت او كوراوغلو يې د ميدان منځ ته ورساوه

  .ې وينواې، عاشقه، لږ يې آخوا ديخوا په الره بوځه چې و: حسن پاچا پاسه د برج نه آواز وكړ
م  كوراوغلو قيرآت ته اشاره وكړه او قيرآت په ميدان كې دوړي او خاورې باد كړى چې حسن پاچا له خوشالې يا ښايي ھ

  !عاشقه، د آس سواري دې ھم زده ده: له ډاره د برج د پاسه په رپيدو شروع وكړه او وې ويل
  :كوراوغلو خپل ساز راواخيست او وې ويل
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م زده ديحسن پاچا نور د ميړانې ال وره وھل مې ھ دلې ده، ت ه لي ه وه، اوس دې ال چيرت ه . فې م ه ل اران مې ك ي ي ميړن
ې چې د  م، وين ى ي ه راغل ل ن ي بئ چنلي بئل نه راورسيږي، ښار او كال به دې له سربازانو تشه شي، كوراوغلو يم له چنل

  .غښتلي يمدغسې په زرھاوو ھنرونه مې زده دي او . عاشق په جامه كې پر قيرآت سپور يم
و : د پاچاګانو يو تن وويل ه كوراوغل حسن پاچا، زه چې ورته ګورم عاشق راته نه ښكاري، بال دې لري وي، نه چې پخپل

  !وي
ره : حسن پاچا ګنې بيده و او له خوبه راويښ شو او ولړزيده او وې ويل ونږ دوم ې م ه و، يعن و چيرت نه زړګيه، كوراوغل

  ونږ ټولو نه خره جوړ كړي او قيرآت بوځي؟احمقان يو چې كوراوغلو راشي او م
انو او "مراد بگلی"مونږ ته : كوراوغلو بيا وايي ه سرونو د خان و پ وړو غرون ږو د ل ه ودري ه ميړان  وايي، په ميدان كې پ

ړم سربازان دې ښار او كال . پاچاګانو د كاروانونو مخه نيسو ه ك ه چيغ و او دښتو كې شوماشور جوړ وو او ك په غرون
  . او تښتيپريږدي

دامونو  ر ان ې پ ړزه ي ورتم شوه او ل حسن پاچا وليد چې اوبه يې له سره تيرې او له ورخه اوښتي دي، دنيا يې په سترګو ت
  .امر يې وكړ سمدالسه د كال دروازې وتړي او كوراوغلو ونيسي. پريوته

ل ع كړ او وې وي ه ق: كوراوغلو وليد د كال يوه دروازه وتړل شوه حسن پاچا يې من يل ر واخيست واي كال : اصده مې خب
  .پنځه الرې لري كه چيغه كړم ټولې الرې به خالي شي

ه  وه پ ستله او د لي وره راووي ره ت و تي ه، كوراوغل ې مخه ونيول ښكر ي دا يې وويل او غوښتل يې له دويمې الرې الړ شي ل
ر شان چې په رمه ورځي پر لښكر ورغى او سرونه د بادرنګو د غړانكو په څير پر ځمك ره ډي ه غورځيدل خو لښكر دوم

  .و چې الر نه خالصيده
ھلته ھم دومره ډبرې او شګې اچول شوي وي چې آس په سختي . كوراوغلو راستون شو چې له دريمې دروازې الړ شي

وه دالى ش ره الره مون ړل. س رۍ ك ړو ډي ر م ې پ ړي ي ووت او م ښكر ورنن ر ل ا پ و بي و او . كوراوغل ه منګل م پ رآت ھ قي
  . د كوراوغلو نه كم نه وغاښونو سره

يند(د تونا سركشه سيند . د توقات كال دريو خواوته وچه ده او يوې خوا ته يې اوبه دي ا دغه الر . و) د انوب س حسن پاچ
  .خالصه پريښې وه چې كوراوغلو يا د سربازانو په الس ووژل شي او يا خپله په اوبو ورګډ شي او ډوب شي

دې شيكوراوغلو وليد چې ټولې الرې تړ ه ال بن ا . لي دي، ھر څومره ھم توره وچلوي او سربازان ووژني الرې ب د تون
  :سيند پر لور يې نظر واچاوه ويې ليد الره خالصه ده، قيرآت يې ھغه خوا ته وزغالوه او وې ويل

ه. آس به زغلووم څو د دښمن زړه وچوم رآت ب ه قي م، ځك وزن د نن بايد د اوو كالو باج او خراج له پاچا نه واخل ه المب  لك
  .تونا د سيند نه پورې وځي

ډ شو! يې وويل دا و ورګ ې. په اوب و راوختل ر غوږون ه د آس ت ه . اوب زې دي او آس پ رې تي ه ډي د چې اوب و ولي كوراوغل
  :السونه يې د قيرآت تر غاړې تاو كړل او چيغه يې كړه. ناھيلي سره الس او پښې وھي

ه . ره آسه، تيزشه، تيز شه، ھر سھار او ماښام به دې پالنه كوماي زما ھوسۍ مزله آسه، اى زما شاھين وز ه درت د طال ب
  .نعل جوړ كړم، ھر څرنګه چې كيداى شي ما له دې ځايه وباسه او چنلي بئل ته مې ورسوه

اوه ه ورس ې غاړې ت يند بل ې ځان د س و سره ي و وھل ه المب وت او پ ې وال دو سره ګن ه اوري . قيرآت د كوراوغلو د آواز پ
  :اوغلو راستون شو او وې كتل  حسن پاچا ال اوس ھم د برج نه راكوز شوى نه دى، چيغه يې كړهكور

ښتى ه ت ه ب ورو چيرت ه ګ ل ځل ب ى، ب ې ووتل ه م وى، د الس ټ ش ې پ رج ك ه ب ا، دا ځل پ ره . اي ھى پاچ ل س و ب ا د ي بي
  !....ګورو

ڼيد چې قيرآت ھمدا. يې وويل او روان شو، تلو تلو څو چنلي بئل ته ورسيد دا ړه داسې وش وي ك وا ب ل ھ ي بئ  چې  د چنل
  :   ياران ټول د كوراوغلو نه چاپير شول او پوښتنه يې وكړه. آواز يې په غر او كمر كې انعكاس وكړ

  وايه څه دې وليدل؟ څنګه دې آس پيدا كړ او را دې ووست؟! كوراوغلو، ستړى مشي
ه كړى . يند پورې بيان كړكوراوغلو ورته خپل سرګذشت د ژرندې نيولې تر تونا د س ې خپ ه چې دې ي ه دې كبل ارانو ل ي

  .و، پيښمانه شول او سرونه يې ځوړند ونيول
ي مې . ناراحته كيږى مه، تاسې په حق وى: كوراوغلو وويل ه واى كړى او د آس كل اور ن اكس ب ما بايد په ھر كس او ن

  !غلو وايياوس كار شويدى، خو پوه شى چې ماته كوراو. ګنجي ته نه واى وركړى
وھيږو چې : نګار بي بي وليد چې كوراوغلو بيا له چته ووځي يارانو ته يې سترګك وواھه او وې ويل كوراوغلو، مونږ پ

دو ه راټولي ر شاوخوا ن ونږ دې پ و م ه ن ه ن ې، ك ه چل ! ته رښتيا كوراوغلو ي ار پ ې، د ك ې، زړه ور ي ې ي تيا ده ميړن رښ
  ! تك تور يې او سر او بر دې زيات تعريف نلريپوھيږى خو زمونږ په منځ كې دې پاتې وي،

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

ل ښكلې، د لمر او سپوږم! څڼې دې چې په غاړه پرتې دي، مګر تورې نه دي ر سپين مخ دې اى د چنلي بئ ه شان پ ۍ پ
ر سترګو . خال مګر تور نه دى؟ كوراوغلو ته د ځان نه ګرانه يې  ه رانجه چې دې پ سه، ھغ ه مې غوږ وني ساز آواز ت

  راكښلي مګر تور نه دي؟
  ١٣۴  -دوبى 


