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ناستو             ناستو  په  الندي  ترسیوري  ونې  خوخواشینې  شنې  هغې  د  دمولسري   ، پرغاړه  سیندګي  ریكا  دسون 
   بیرته نه و راستون شوى ... الهم برسیره شوى و... خود ګل محمد ال تراوسه هم پته نه وه اوماسپښین را 
   _بیرته ... ؟

  ټكي په زړه كې سره تاوول ... چې بیایې پرذهن باندې دیوې بلي پوښتنې څپه راغبرګه شوه ... يراڼۍ همدا نیمګړ
   هغه به كله راځي ؟ـ 

   اودپاملرنې وړ... چې ځواب یې په خپله له دې سره هم نه و.   هوخورا درنه،دایوه خورا مهمه پوښتنه وه
دې ددغې پوښتنې اوریدل نه ،دپنځوتورو دغې كوچنۍ پوښتنې دهغې پرزړه باندې دیوه درانه درد څپه راخوروله   

ې ګټه څه وه ... اوكه یې درلوده هم ،له ویلواونه ویلوی  ،غوښتل اونه یې دهغې په ځواب كې دڅه ویلوهیله درلوده
پ وه،  پرته  درنه  همداسې  اوبې رحمۍ سره  دردۍ  بې  ټولي  خپلې  له  شان  په  ډبرې  درنې  د  خپل رپوښتنه  زړویې 

   .دروندوالى اچاوه، خواشیني یې راتوروله اوذهن یي بې له شكه دتوپان منګولوته په لوى الس دچا خبره ورټیل واهه
ګل   ... اوراته  ته  سترګوكې  په  دهغې  محمد  دنازګل محمد  ګل  دهغې   ، دهغې    محمد  و.هو،  وړاندې  دكتوپه  دهغې 

   دكتواویادواودهغې ددردومل اوملګرى !
دهغې ټول ملګري هریودیادواوخاطرو ملګرې اویاران وو... په هغوكې داسې كسان هم وو چې هغوى په رښتیا هم  

ډیر ډیر په كې دخواشینواوبدوورځومله او   ورځو ښه اوهمداشان په خواشینوكې دبدو ورځودتسالوویاران وو...  د ښو
   ... اویاران 

نه كومه سرټكونه كوله اونه یې هم له    همدغو حاالتوكې هم  راڼۍ په خپله هم دخواشینیوبوج شوې وه ، خوهغوى په
  تږي به ووخوچاته   ،چانه كومه پوښتنه درلوده. وږي به ګرزیدل خوچاته یې دیوې ګولي ډوډوۍ له پاره الس نه اوږداوه

ټپونه به یې اخیستل خو له خولې یې اف هم نه راووت ،مرګ به ،یي دیوه غړپ اوبوله پاره خواست په خوله نه راته
یې دیوې تلپاتې ډالۍ په توګه دځآن دویاړپه توګه مانه اوزغامه . هو،هغه څومره نیكمرغه وه چې داسې ملګري ېې  

اوداسې یوه راڼۍ اوس دوى ته وردغاړې شوې وه مله شوي وواوهغوى څومره بدمرغه ووچې داسې یوه واكمنه  
!...   

   او اوس داګل محمد !؟ ... هغه به بیرته راشي ؟ -
اوداهماغه سخته اوبې رحمه پوښتنه وه چې یو وار بیا یې د راڼۍ په ذهن كې خپل سرراپورته كړى و، اوهمداوه چې  

   وستل :اوس یې دهغې ذهن اوخواشینى زړه په یوه وخت كې په خبروسره را
   رانغئ ...   چې هغه بیرته نه راځي ... اى ربه ګل محمد  ښه ، ښكاري -

   دهغې خواشینې اروا ددې دعا ومنله اودایې ورته راغبرګه كړه :
  ؟  كه چیرې هغه رانه شي نوبیا به څه وشي،بیرته راځي  ګل محمدـ 

له   ؟  شي  برخه  ورپه  څه  خوا  له  زما  به  ته  هغه  كورګرزیدنو...  ستومانیواوكورپه   ، سرګردانیو، ،لوږواوتندو 
   زخمونواووینوپرته هغه له ما نورڅه لیداى اوترالسه كولى شي ، ما هغه ته څه وركړل؟

   زه به هغه ته اوس څه وركړم ؟ ...
ۍ هم په خوهغه ماته زیات څه راپه برخه كړي دي . ماهغه ته څه وركوالى شول ؟ ماهغه ته دوې اوربشینې ډوډو 

خپل وخت ورنه شوې كړاى ... زه څومره بدمرغه یم ... ښه شوه چې هغه له ماوالړ... ښه دى چې هغه بیرته راونه  
ګرزي ... پریږده چې هغه لرې والړشي ، هو، ښه لرې ... هلته چې كورپه كور ګرزیدل نه وي ، هلته چې دتوپونو  

نه وي ...زخمونه نه وي .مرګ نه وي، وینې نه وي ، نه دربهاراوانګازې آرامې وي . هلته چې دتورو خرپهار  
دخپلو اونه دپردیو، هلته چې كینه نه وي ،ځان غرضي نه وي، درواغ نه وي، مكاري نه وي، غداري نه وي. هلته  
چې څوك په خاوره باندې سوداګري نه كوي. هلته چې دچا خاوند دهغې په مخكې په تورو سورى سورى نه شې . 

نې دخپلي حیا اوعزت ساتلو په خاطر په خاورو اوڅاګانو كې ونه موندل شي . هلته چې څوك له خپلو  هلته چې میرم
خپلوانو سره خطرناكه دوكه اودرغلي ونه كړي . هلته چې دوه الري او دوه رنګي نه وي ، هلته چې له څوه څوك  

والړشي چې هلته ژوند     ه باید ګل محمدپرخپلوباندې ګولۍ نه اورروي . هلته چې زورزیاتې او وژنه نه وي ،هو، هلت
چې ساه اخستل پرچا غم نه وي ،هلته چې یوڅوك یې قدروكا، هلته چې لږترلږه دخپلې     دومره تریخ نه وي، هلته،

وفادارئ میوه خوترالسه كړي ، هلته چې دده سهارونه د ورځې له غیږې راپورته شي ،هلته چې شپه یې دماښام 
آرام هركلى اوسنۍ  و  دخواږه خوب  د  ، هلته چې  بندیل كهنډ غوندې نه وي  لكه دنن سبا بدمرغه  .هلته چې  كړي 

خواشینې جهانسي په شان نه وي ،هلته چې له ننه لرې وي،هلته چې دراتلونكو له پاره دډار اووحشت ځاله نه وي 
   اوهلته چې ژوند دومره ستومانى اودومره دروند نه وي ...

دا له باوره لري اوناشونې خبره وه    راستون نه شو، هعه لكه چې پرهغه خواشوچې هلته ...اى پاكه ربه ګل محمد  
تروروستۍ سلګۍ پورې زه یوازې پریښې واى اوله مادې تللى واى . هو     چې هغه دې ، د وروستي پټان )پښتون (

وړتیا او ویاړ یې له نامه سره  وروستي پټان ، هو، وروستي پټان ... په دې چې لومړنى پټان همدى و چې د وفادارۍ ل
    ...غوټه شوي او همداسې ورسره مل شوي و

   اوهغه بریمن انسان زه یوازې پریښودم ... هو، داڅومره خواشینونكې كیسه ده...
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نه ، داسې څوك لكه بریمن ګل محمد كله هم ددې له پاره خداى نه وپیداكړى ،چې همداسې دې خپله مخه ونیسي 
یږدي ، نه ، هغه بیرته راځي ،كه هغه مرګي حال هم وي ، هغه بیرته راځي... كاشي بایي یوه ورځ  اومادې یوازې پر

سروكرتیو والو ملګروته ویل : پښتون د وفا له پاره پیداشوى ،وفا به پرځاى كوي    داخبره كوله چې ګل محمد یې خپلو
   اوپرهغې به مري ... !

ى چې په راحت ګړ اوشاوخوا سیموكې دبري اووفا په نامه شهیدان  ګل محمد رښتیاویلي وو، دهغه ټول ملګري هغو
هغه مهال یوه هم ځان په یوه اوبله پلمه الونیا اوغلى ونه نیو.اویوه یې هم ډګرغلیم ته ورپرې نه ښود. دیوه  ركیدل ،پ

مخامخ     ل ټټرونهپرشا هم ګولۍ ونه لګیده . دګل محمد دملګرو سینې ګولیو ته سپرشوې، اود دښمن ګولیو ته یې تل خپ
ونیول ، هغوى هریوه دګولیو ننداره دګولیو اوتورو دبرښناو په میدان كې په خپلو سترګولیده خوپه دغه حال كې هم  

پ دژوند  بلكه  نه  پرخوا  دمرګ  چې  پوهیدل  دې  په  شول،اوهغوى  شانه  په  را  یوقدم  یوهم  هیلې ردهغوى  لورخپلې 
   خوځوي... اوهغوى څومره لیونې خلك وو... ! 

یو یو راغورزیده اولویده ، یویومړكیده اورالویدل ، ژوندیویې دبلهارو ملګرو زخمونه اود وینودارې په سترګولیدې 
،خوبیایې هم د سرښندنې په دغه الره كې دیوې آه ، اویوه ساده اخ غږ په شونډو نه راغبرګیده. دهغوى آه اوفریاد نه  

ادو كې دكمزورئ نښې نه وې ... دهغوى حوصلو اوزغمتیا ماته نه  و زده، هغوى په ډارنه پوهیدل ... دهغوى په ار
ریدنګ كې سوړوالى نه و، اویوازې  پامنله، دهغوى په همتواوغیرتوكې دپستۍ څرك نه لګیده،دهغوى په جوش او

  داټكى وچې دهغوى ارادي دشهیدو ملګروپه قربانیو اوځان تیریدنو سره الپیاوړى كیدې ،دغیرت اوزغمتیا اندازه به
یې نوره هم لوړیده اوهمت به یې نورهم اوچتیده ،دهغوى پاریدنه اوپرتم به یې لوړاوه اوپه دې توګه به یې دخپل همت 

چې كله كله به ال ترهغې هم آخوا اوښتل اوپرمخ به روان  ،  الره دژوند ترسرمنزله پورې په سرلوړئ سره رسوله  
خ به هم دهغوى نومونه كله ونه لیكي ،په دې چې د دوى هغه  وو.دهغوى دزیات شمیرنومونه ماته نه دي معلوم، تاری
هغه چې دوى د هغو په ترڅ كې خپله الره په خپلې وفادارۍ  ،ویاړونه اوكارنامې به كله هم چاته ورمعلومې نه شي

وله هغوي بلهاري شول ،خ،سره په خپلو وینوباندې ولیكله اوپه خپلووینویې ښیرازه كړه.هو،تاریخ به هغوى ونه پیژني
   تلپاتې ویاړونوسره.

اى پرمورنۍ خاورباندې بلهارو ! اى چې په خپلو وینومودقربانۍ اوبلهارى ویاړ یادګارشو،ستاسې دغه په غم كې  
ډوبه راڼۍ ستاسې په وړاندې د درناوي اوارادت سرټیټوي ، ستاسي نوم اخلي ، اوپه دعا السونه نیسي ... ستاسې  

باندې دستورو په شان تلپاتې ځالوې كوي ،تاسې دعبادت داستازو په شان ددرناوي    بلهارې ارواوې به دمنښت پرآسمان
وړوئ ... تاسې دمورنۍ هیواد دنمانځنې اودرناوي اوچتې بیلګې وئ ... كاشي بایي به داخبره كوله، چې ستاسې  

...ددنګ غره په سردار ګل محمد به ویل چې دوطن په خاطر سرښندنه اومړینه دژوند ترګردو ویاړواوچت ویاړدى 
  شان خاموش سردارمو دسمندرپه شان دپراخ زړه خاوند دى ... 

والړاوپركومه خوا شو؟ ... كومه پیښه وه چې موږ یې په ژوندوني سره بیل كړو؟  چیرې     خو اخ اوس ووایئ چې
   پاره ؟  اوتركومه داجنګونه اوداجګړې .. داد څه اوكومې هیلې له  ... هو، سمه ده ،تركومه لوږې اوتندې ؟

هغه پاك زړي اورښتیني پښتون زیاتې سختۍ اوستونزې وګاللې ، دهغه حوصلو بې شكه چې پردغو لوړو اودنګوباندې 
باندې بریمن قمارونه ووهل ، سختې ستونزې دغه انسان پرسرواخستې ، دڅلور سوه نهه نوي خپلوانو سرښندنه یې 

ه ستونزه نوره ده ته نه وراړوي اولوى خداى دهغه له هره غمه  یوه روښانه بیلګه اونښه ده ،لوى خداى دى داسې لوی
  اودرده لرې وساتي....

راڼۍ خپل څلور سرداران ، په خپلې غیږكې لوى كړى زوى دامودراوهلته دمندر خواكې ولیدل ، هغوى ټول هلته په  
ب  پرڅیرو  وو،دهغو  ناست  سره  خواشیني  سرونه  ځوړند  الندې  ونې  ترګڼې  دګولر  خواكې  خپل یوه  ستومانۍ  اندې 

وزرونه غوړولي وو،ګردونه وو، لوږه وه خوسرټكاوى بیاهم دیوه له خولې نه خوت ...بیزاري یې نه ښوده اوخواشیني 
  یې نه څرګندوله ...

څیرو رلویې خو په دې كې وه چې دخواشینۍ اوغم په دغه فضاكې هم هوډي روحیه ،اوپرانیستې اوچتیا دهغوى پ
یې هم دهرغبار څپه په خپل زور سره څیرله اوله خپلې مخې یې لري كوله، دهغوى په سترګوكي باندې برالسې وه . ال

دیوه خوب سلسله هم نه راګرزیده ، دپردیسۍ اوخوارۍ په هغه حالت كې هم ددوى پركوم شي باندې پروا نه وه ،له 
تونوځانګړتیاشوې وه،زغمتیا  هغوى یوهم دناهیلۍ اوناامیدۍ ښكارشوى نه و، عمل كول، دهغوى دكركترونواوشخصی

ملې وې ،وفاداري     ،سختیوهغوى روزلي وو، ستونزى له هغوىسره هره ورځ ه  اوګالنه ،دهغوى مزاج ګرزیدلى و
  هغوى ټول دراڼۍ لكشمي بایې لیونیان وو، دجهانسې لیونیان وو، اودهندوستان لیونیان وو...،دهغوى كردار وه

   اس هم و، اودګل محمد هم . په هغوكې دراڼۍ،هلته لرې اسونه څریدل
دكومې هیلې اوكوم مطلب په خاطر دغه كسان التراوسه هم زماسره دي ؟ اوراڼۍ له یوه اوږده اوسیلي وروسته، ـ  

  دغه پوښتنه دزړه له كومي له ځآنه وكړه :
وند وروستۍ  هغوى په دې پوهیږي چې مرګ نور په دوى باندې خپل څپاو ور وړي ... د دوى دژوند لیلى نوره دژـ  

لور د دوى روانګى دى    ركندې ته وراچوي ... په دې پوهیږي چې له ماسره نور ددوى پاتې كیدل دیوه ناڅاپې پاى پ
... خودوى بیاهم له ما الس نه اخلي او دماپریښودوته تیارنه دي... كه زه هغوى ته ووایم چې نوره ماپریږدۍ په  
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

محمد پرې والړ، تاسې هم كوالى شئ والړشئ خوزما باوردى چې له دې  هرخواچې الره ایستالى شئ لكه چې ګل  
داځكه چې دوى سپیڅلي دي ،زما دي ، زما دارادو برخه دي  ،سره سره هم دوى ما نه پریږدي اوله ما به والړ نه شي 

د یوه برخه ،زما دتاریخ رنګ دي ... په دې سپیڅلو اتلو كې خو ګل محمد هم دى ، هغه هم زما خپل دى ... زما دژون
  دى اوزمادتاریخ رنګ دى ...

هغه زه پریښودم... هغه یې ښه وكړل ،هو، ښه شو چې والړ، ماله خپلو وفادارانوسره څه وكړل ،بدمرغۍ مې وركړې 
،ستونزې مې ورپه برخه كړې ،ماهغوى بې كوره كړل ،مادهغوى په پښوكې زولنې ورواچولي ، په زړویې ما غمونه 

نه ورولګول ،مامې دغو خواخوږو ته مرګونه ورپه برخه كړل ،هغوى چې برعكس ماته دهغو  ورپیټي كړل ،ما زخمو
په مقابل كې ژوند راكړ، هغه ژوند چې د دوى په مرګ باندې ماته تمام شو... زه څومره بدمرغه یم، زما له تا اى  

پاك هللا دې وك  ... تازیات ښه وكړل چې والړې  نه شته  اوماڼه  ګیله  ته ګل محمده كومه  پاى  ا چې ستاداستونزې 
ورسیږي . خوشاله اوسرلوړى اوسې ...اوږدعمردې په برخه شه ،زمادعا له تاسره ده،سرلوړى ، تلپاتې اوژوندى 

  اوسې ....
سترګې  ړهراڼۍ لكشمي بایې هم هلته تم شوه،اوهغې تورې تیږې ته یې چې سریې له ځمكې راپورته كړى وتكیه ورك

له ژو ، هغې  ونیولي  پټې  زیاتې یې  له شمیره  ته  ؟ ژوند هغې  یې درلوده  به  ،ولې  درلوده  نه  اوسرټكونه  ګیله  نده 
دیوه زړه ماتوونكي    وروستي سرمنزل  اوچتیاوې ورپه برخه كړې وې ... اوداخوبیا بله خبره وه چې دهرې اوچتیا

   پاى الري څارلې اودهغه هركلى یې كاوه ...
 

 دویم څپركى
  

 
  

پرغاړې دخورو ورو پرتومالتو، پانو اودبسم هللا خان دشهنایي ښاركاشي له پخوا تراوسه دهندوستان  دمقدس ګنګا        
غه مقدس ښارد)بنارس ( په نامه هم یاد شوى ، چې د ورانسي  ،  دمقدسو ښارو په لړكې په پرتم اواهمیت سره پاتې دى

رسي ( دنومونوله پیوستون څخه جوړشوى نوم  ورانسي ددووسیندونو)ورونا( او )  په ورانوكنډوالوباندې الوالړدى .
اوجنوبې خواووكې بهیږي . له مذهبي روایاتو سره اړوند له پخوا دغه ښاردكاشي په نامه    دى چې ددغه ښارپه شمالي 

دبرتمینو ، سره هم یاد شوى .دكاشي ښار مانا )د رڼآوو ښار( دى ، شپږ سوه كاله له میالده مخكې بودا دلته راغى
كیلومترو په اوږدوالي خورشوى ښاریې د سانسكریت ژبې دښوونې او روزني دیوه مهم مركزپه   (  ۵۸مندرونواو)

  توګه خپل یادګار پریښود ...
د زمانې په تیریدو سره په كاشي كې خورا زیات بدلونونه راغلل خود تاریخ په سینې كې كاشي لكه دخوځنده زړه په  

نن هم هماغه پرتم لري اوسباته به یې هم دغه پرتم همداسې پاتې وي اوتاریخ به توګه خپل اهمیت همداسې درلود.  
وي .دتیروتیرواوهمداسې دغالمئ د دور،دجګړو، كوششونو،    شاهدددغه ښاردتاریخي اهمیت رښتنى څرګندوى او

ي توګه  آزادى ، پرمختګ اونورې بې شمیره ترقۍ داګردې هغه څه دي ،چې اغیزیې پركاشي باندې هم په بې سار

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

كال هم ددغه ښارپه    ۱۸۳۵كاله مخكې یعني په  (    ۱۶۵راخورشوى اودغه ښاریي دبدلونوجوګه كړى دى . له ننه )
زړه كې ګنګاه بهیده ،خوهغه درڼو اونرمواوبومهربانه ګنګا و، هغه مهال دكاشي سهارونه دنن سبادګنګاترسهارونو  

شین و، اولكه داوسمهال كاشي داسمان غوندې یې آسمان زیات ښكلي وو، دهغې زمانې دكاشي آسمان شین اوتوربخن  
ګردجن اوككړنه و. ننى كاشي خو دیوې تورتمبې ) بیروبار( نوم دى ، خودهغې زمانې كاشي یوپه زړه پورې رونق 

  ، درلود ، هغه كاشي له یوې ځانګړې تازه ګۍ سره غاړه غړوله، هلته مړاوى والى نه و، اوفضا خپله نرمي درلوده
داني نه وه ، هغه مهال دكاشي پرآسمان باندې دلمرځالندې وړانګې پرهرسړي باندې ښې لګیدې ، بدې نه  هلته نا
كال په هغه رنګین كاشي كې دیوې   ۱۸۳۵كال كاشي هم له اوسني كاشي سره زیات توپیردرلود ، د   ۱۸۳۵د  ...  لګیدې

   نوم یې )منو( پرې كیښود.چې  لمرینې ورځي په غیږه كې یوې ښایسته نجلۍ دغې دنیاته سترګې راوغړولي 
منوال څلوركلنه شوې نه وه چې دمورله مهربانۍ بې برخې شوه،پالر یې)موروپنت (هغه له ځان سره ونیوله ، له  
هغې سره بتهورته والړ اوهلته یې له باالجې پیشوا سره استوګنه غوره كړه .منوهم دلته په بتهوركې وه چې دنجلتوب 

ناسته پاسته پیل كړه .هغه په همدغه مهال كې دخپلو همزولو نجوني په ډله كې بې جوړې  دژوند پرزینو باندې یې  
اوتل به دنجونو میره وه ، په منډوترړو ، شوخیواوهرڅه كې دخپل عمرترنجونو زیاته مخكې وه . زیاته ځیركه وه،  

دې لګیده ،هغه له حده زیاته  اوزیاته ښكلي هم وه . ددې دغې ځیركۍ اوښایست ته به چې هرچا كتل ،نوښه به وربان
دومره یې ښایست اوپوهه هم     ذهینه اوپوه وه ، دهغې پوهې اوځیركۍ ټول حیران كړي وو.منوچې څومره لویده

نوټولو به له ځان سره دا سوچ كاوه چې دوى نه ،ورسره زیاتیدل .چا چې داپیژندله اوله دې سره به مخامخ كیدل
   هینه ده اوكه زیاته ښكلې ؟پوهیږي چې دغه نجلۍ له حده زیاته ذ

پیكه كوالى   دهغې ذهن  خودهغې ښكال نه،دهغې په ښایست اوذهني وده كې دهرې ورځي په تیریدوسره زیاتې راته
شو،اونه یې هم دهغې له ځیركۍ سره مرسته كوله، ځكه چې دغودواړو توكونو دبیلو اوخپلواكوتوكونوپه شان ځآن په  

،له هردنظرله خاونده به یې خپل فكرپیاوړى كاوه ،دهغې لوړتیا اولویي بې ساري وه  خپلواكه توګه په دې كې ځالوه
، دخپل عمر دنجونوپه منځ كې هم دا اتله شوې وه ، دحیرانتیا خبره خوداوه چې دهغې ټولوهمزولواودوستانوله هغې  

ترڅ كي له هغې سره خوپه عین حال ددغې سیالۍ په  ،سره دسیالۍ خیال درلود، غوښتل یې سیالي ورسره وكړي
   دهیچا په زړه دكینۍ اورخې خبره اوفكرنه ورتیریده.

  په میړانه كې بې سارې وه ...
  په زړورتیا كې بیلگه وه ...

  ...  هغه دښځمنتوب اواتلولۍ په زړه پورې تومنه وه اونښه
كنډیې لورولي وه. له كاشي  هغه یوه نادره ډالۍ وه ... داسې چې په انساني څیره كې قدرت جوړه كړې اوپربندیل  

   سره اوس دهغې تړاوشلیدلى و، په دې چې هغه اوس دبندیل كنډ لور وه اودبندیل كهنډ خاوره دهغې موروه.
   بندیل كنډ اوس پرخپلې دغې لورباندې نازیده.

  بندیل كنډ اوس دمنو دزړه آواز و،
  منواوس دبندیل كنډ روح وه .

منواوبندیل كنډ له یوه اوبله پرته ناشوني وو،دوى دواړه سره اړیكن شوي وو،. په دیارلس كلنۍ كي اوبیا ... یوه ورځ  
  یې دجهانسي دراجا )ګنګادهرراو( سره واده وشو، اوله دغې منو څخه بیا لكشمي بایي جوړه شوه .

  اجا...په شپاړس كلنۍ دزوى مورشوه ... دګنګادهرراو د وارث ،دجهانسي دشهزاده اوراتلونكي ر
ګرده جهانسي دناوې په شان سینګارشوه اوددغه جشن مراسم په خوراپرتم اوښكال سره پیل شول ... ناستې پاستې 
تودې شوې ، دخوشۍ سندرو خپلې انګازې پورته كړې ، دغه سندرې ال آرامې شوې نه وې چې د را جكمار )شهزاده( 

  سترګې پټې كړې ...ورځ پوره شوه اوله دریو میاشتووروسته یې له نړى څخه 
  دښكالاوپرتم هغه ټولې تودې اوخوږي سندرې آرامې شوې ...

  خوشالۍ مړې شوې ...
  اړیكي اوخپلوان په دغه ویرسره ټول نیمه خوا شول ...

  اوجهانسي په مرګ الهوشوه ...
ل كړى و، خو، د  په دې چې راجاګنګادهر راوهم ومړ.مرګونۍ ناروغۍ هغه له پخوا څخه په خپلومنګولو كي راښكی

زوى له مرګه یې وروسته نورهم په خپلومنګولو كې راكلك كړ.له هرځل ټوخي سره به یې له خولې وینه راماته وه  
،هغه له راڼۍ سره مشوره وكړه اوپه مشوره یې یوهلك له خپل ذات اوټبرڅخه په خپله غیږكې ونیو، هغه انندراو 

  دې د ) دامودراو ( نوم كیښود چې په همدغه نامه سره بیایاد هم شو.نومیده ، دهغه په زوى بللوسره یې پرهغه بان
دامودراوهم ونه شواى كوالى چې دراجاګنګادهرراوغمونه اواندیښنې له هغه واخلي اویایې ترې په یوه خواكړي .  

،بیایې  هغه یوه ورځ سهاروختې له خوبه پورته شو.خپل حالت یې خورا وران احساساوه ،څوشیبې یې انتظارویوست 
دګنګا اوبه وغوښتې ، راڼۍ لكشمې بایې خپل كین الس ترغاړه ورتیركړ، كراركرار یې راپورته كړ،دګنګا اوبه یې  

  ورباندې وڅښې اودهغه سریې بیرته په آرامۍ سره په سرویږدي باندې كیښود .
   .دراجاصاحب ترخولي د )اوم دهري ( آواز راووت اوژوند یې له بنده په امن او آزادۍ شو
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دراڼۍ لكشمي بایې پرنړۍ باندې تورتم راخورشو، داتلسوكالو په عمركونتون په خپله یوه دنه منلووړخبره وه ، په دې  
چې لږموده وروسته بیاداپه خپله نه پوهیده چې پردې باندې كومه كانه وشوه ،اوژوند ولي داسې یوه وحشتناكه ټوكه 

  موده كې څه لیدلي وو؟ ...ورسره وكړه .هغې تراوسه دژوند په دغه 
  اوهغې اوس ځان دیوازیتوب منګولوته ورسپارلى اوډالۍ كړى و.

خوداپوښتنه هم ورسره وه چې دلكشمي بایې اویوازیتوب څنګه سره كیداى شوه ؟ په دې چې هغه یوازې لكشمي بایې 
هانسي اوس ویرجنه وه ... خوهمدغې نه وه ، هغه اوس دجهانسي راڼۍ هم وه ... دهغې ژوند دجهانسي له پاره و... اوج
   ویرجنې جهانسي اوس هغه په خورا بیړې سره خپلې خواته ورځیركړې وه...

راڼۍ لكشمي بایې اوس په خپل چارچاپیركې ویرجنې ، خواشینې اوغم لړلي جهانسي ته وكتل... اودخپل اوسپنیز هوډ  
ي وټاكل اودهغو په سمون باندې په پوره هوډ سره  السونویې دخپل گډوډژوند ، دخپلو ارادو اصلي موخ  په پیاوړو

دپاكولو تكل وكړاوخپله مالیې كلكه ورته وتړله    بوخته پاتې شوه، دې هغو اوښكوته چې په ناامیدۍ سره روانې وې
په خپل ژوند   ته رسیدو خوب  دپاى  دردو  د  ، دې دهم هغو  ویلي  یې دمرګ سندرې  په ژوند  اوښكوته چې  ،هغو 

   لیده. ترهرناورین دمخه
   هغې به له خپل ځآن سره ویل : 

_ منو واوره ... ته اوس منو نه یې ... ته اوس په هغې مستۍ كې نه یې لكه چې وه دې ، هغه هیره كانده ، ته اوس  
لكشمي بایې یې ... ان چې لكشمي بایې هم نه یې ... ته اوس دجهانسي راڼۍ یي ... ستا ژوند كله ستادى ؟ ... هغه  

مړه شې ، هو، یوازې دجهانسي له پاره  ه  دى ... ته باید هغې ته ژوندۍ واوسې ، ته باید دجهانسي له پار  خودجهانسي
...  

هدف   ژوند  دخپل  یې  پاكول  داوښكو  خلكو  اودخپلو  كیښوده  تیږه  درنه  باندې  خبره  په  اوپردیتوب  دیوازیتوب  هغې 
دخلكو آرامې اوهوسایي یې خپله ،خوښي وبلله  اوموخه كړل اودخلكو غم یې خپل غم وباله . دخلكوخوښي یې خپله

دخلكوژوغورنه یې خپله ذمه واري وبلله . اودخلكو اوچتیااولویي یې په خپل مخ كې خپل فرض وټاكه   ،هیله وګڼله
...  

چې خامخا یې دراڼۍ پراوږو   ،دراجا له مرګه وروسته دهغه دواكمنۍ هرڅه د راڼۍ په تنكیو اوږو باندې ورولویدل
اچاوه ، خودا دومره پیاوړې وه ،چې دغو ګردو ذمه واریوته یې مالوتړله اوهغه یې پرځان ومنلې   نښت ورباندې در

په خپل سركې ځآى وركړ ، خپل ځآن یې ټولو ستونزو ته ورالهوكړواوټولو ستونزو ته یې په كلكه    ،ټولو فكروته یي
  توګه خپل همت ونیو .

سره روښانه ده هغوى چې تاج پرسرایږدي ،له هغوى سره دكركې اوكینې له دې ټولو سره سره دایوه خبره ګرد  
باندې یوڅه دروندوالى   دروندوالى هم مل وي ، دلكشمي بایې پربې ګنااوتنكي سرچې كوم تاج وهغه هم ددې پرسر

ده ، په كاوه ،دهغې تیزو اولرلید لیدونكو سترګو داښوده چې دهغې پرشاوخوا باندې دبدمرغیو كړى راچاپیریدونكي  
دردیو نښې اونښاني له ورایه بریښیدې ، دحاالتوپه   و بېدې چې هغې ته دهغو حاالتو اوبدمرغیو پرتندي باندې دناځوان

  لوري خورا بدمرغه اوبدشګومى و. رزړه باندې دسخت زړۍ څپې ورننوتې وې ځكه دهغو حاالتوانعكاس ددې پ
په   رهندوستان باندې یې دخپلې واكمنۍ دپیاوړتیا په خاطانګریز پرهره خوا خپلې جرړې زغلولي وې ... پرګرد  

هرډول كړووړو باندې الس پورې كاوه ، جهانسي ته خویې له پخواسترګې نیولي وې ،هغوى په دغه برخه كې اټكل  
، نه كاوه بلكي په دې پوره باوري وو، چې دجهانسي له زواله وروسته به ټولي سیمې لكه بتهور ، ارپي ، كالپي ،مورینا

   ګوالیار .شیوپوري ،بهند ،دتیا، للت پور ، ګنا،ټیكم گړ،چترپوراونورګرده زوال مومي .
زور واكي زغمونكې اودپردیوښكارشوى انسان په ډیرو وختوكې له خپلې لوړتیاپریوه خوا پاتې كیږي ، دیخوسیموخلك 

خورا ماهردي ،دحكومت كولو اودهغه   اویا په بله وینا دساړه دماغ لرونكي وګړي بیادغالمۍ كولودښكار په نوښت كې
په عملي كولو كې دهرډول منصوبې اوهلوځلو په پام كې نیولو سره پاخه ګامونه په سړه سینه اوساړه دماغ سره پورته  

  كوالى شي. دوى په دماغوكې اوچتې منصوبې جوړوي اوښې یې جوړوي...
ي  التونه كوالى شي اوپه زیاته اندازه سوړظلم چلواودپاملرنې وړحرك   دوى په خپل ساړه دماغ سره دبې رحمئ اوچت

  شي ...
كمزوري په ډاډاوسړه خوا سره په خپله منصوبه بازۍ كې راښكیل  ه انګریزانوهمداسې وكړل ، هغوى دهندوستانوهر

 كړه ، كركي یې را وپارولې ، جنګونه یې وهڅول ، نفرتونه یې راوتورول ، نظریاتې بې اتفاقیوته یې لمنه ووهله ، 
هیواد یې كمزورى كړاوځان یې پرې بادارۍ ته ورساوه .دوى دبادارۍ له پاره قانون جوړونه وهڅوله ،دبادارۍ  

كال كې ، دختیز هند كمپنۍ    ۱۸۵۴قانون یې جوړكړ خو دغالمانودهوسایي له پاره نه ،بلكي دخپلوګټوله پاره . په  
دې دحكومت كولو حق هم دځان كړ. انګریزې حكومت داسې قانون راویوست چې دهغه له مخې یې پرجهانسي بان

جیبه   خپل  له  فرمان  ایلس   ، ورغله  شاته  دپردې  راڼۍ   ، ور ورساوه  تركالپورې  دغه حكم   ، دګورنرجنرال  ایلس 
راویوست ، كراركرار خو په لوړ آواز یې هغه ولوست ، اوټكي پرټكي یې راڼۍ ته ور واوراوه .ټول دربار ددغې  

ضرو، درآڼۍ پالر موروپنت خپل سرپه خپلو السوكې ونیو، درګهونات سترګې سرې شوې  اوریدنې له پاره هلته حا
وې ،دبهاوبخشي رګونه داسې رپیدل چې نښې یې دهغه پراننګو باندې له ورایه ښكاریدې ، دغالم غوث خان رنګ 
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كې اوړي    اورګونه دومره سره شوي وو چې ان سترګې یې ترې داسې سرې ښكاریدې چې تا به ویل دوینوڅپې په
را اوړي ، دجواهرسنیګ خو ټول بدن سره لړزیده ، دګل محمد الس دخپلې تورې په موټې باندې داسې خوځیده چې  
كه دهغه په وړاندې دخپلي )مارانى صاحبې ( ددرناوي اوادب خبره نه واى نودده له تورې ایستوسره سمه به یې 

  دایلس سینه په خپله توره سره دوه پړكه كړې واى .
  دربار دغه اكر ایلس سخت سره وډاراوه ، درګهونات سینګ ، بهاوبخشي ، غالم غوث خان اوجواهرسینګ دوى د  

، ده ورته كتل ... دګل محمد ځانګړي اكر ، اوڅیره هم دده دسترګو په وړاندې وه ...خوهغه     څیرې دده په وړاندې وې
وونكي و، دڅیرواوخویونوپیژندنه دده كارو، په دیخوملكو اوسیدونكي لوړې زده كړې كړې وي ، دروانپوهنې زده ك

ارادو باندې ښه پوهیده ، هو، په دې پوهیده چې خپلې خبرې په كومه ژبه اوكوم شان سره وكړي... اوهغه دغه حالت  
داسې په خوځیدو شو، ځكه نوده په خورا نا پیلي اوناانډوله ژبې     ته هم كتل چې د راڼۍ دربار ناببره لكه دمچیوځاله

  وویل : سره
زه یومعمولي افسریم ، مسترمالكم چې ماته دګورنرجنرال كوم حكم راكړى و،ما هغه تاسې ته در واوراوه ، زماپه ـ  

باره كې تاسې ټول ښه پوهیږئ ... چې زه تل دجهانسي دوست وم ...خوزه څه كوالى شم ؟ قانون كمپنۍ جوړكړى 
اوتابعداریو، غالمان  دكمپنۍ  ټول  ل  اوموږ  څه  ،  زماچې  كړل  ترسره  توګه  پوره  په  ماخوټول   ، كیدل  السه  ه 

زه پوهیدم ،دازماسپارښتنه وه چې د راڼۍ صاحبې له پاره مې دمیاشتې پنځه زره روپۍ دپنشن په توګه پرې وټاكلې  
  چې دراڼۍ صاحبې اودهغې دكورنۍ له پاره پنځه زره روپۍ بس دي .

  وتیزاواوچت غږ په درباركې په انګازو شو:خوداخبره الپاى ته نه وه رسیدلې چې دپردې له شا ی
  زه پنشن نه غواړم ... زه خپله جهانسي غواړم ...  ـ

خپل  یې  توګه  خواشینۍ  په   ، ودرید  اوچت  او  راویوست  اوسیلى  یواوږد  ایلس  سره  اوریدو  په  آواز  اوچت  ددغه 
په   ووت  كال  له  ترهغوچې  .ان  ووت  درباره  له  قدمو  وړو  وړو  اوپه  یې  سروښوراوه  اوحركتوسره  څیرې  خپلې 

چې ګواكي داڅه چې وشول اوداڅه چې ده وویل ، اوهغه څه چې ده ولیدل هغه ګرده ده ته یورنځ او درد     داښوده
  وو. په دې چې ده دلته یوه خورا بدمرغه اوناوړه دنده ترسره كړې وه .

وس خوشاله و، پردې چې دچاله السه  خپل حال شوه ،هغه ارخوله كالنه څخه له راوتوسره سمه دهغه څیره بیرته پ
  پرده باندې له یوې خواهم كومه بالرانازله نه شوه اونه هم دچاله خواكوم توپان پرې راغبرګ شو.

یوساعت وروسته دربارپاى ته ورسید، راڼۍ خپلې كوټې ته الړه ، پنځلس دقیقې وروسته دهغې سهیلۍ سندربایې  
راڼۍ ګل محمد خپلي كوټې ته ور وباله .ګل محمد كوټې ته    ،واړيمحمد له هغې سره كتل غ   خبرراووړ چې ګل

ورننووت ، په داسې حال كې چې سترګې ېې مځكې ته اوالسونه یې تړلي سره نیولې وو، دراڼۍ په مخ كې په درناوي  
   سره ودرید ، اوراڼۍ په خپل نرم غږكې ترې وپوښتیدل :

   ګل محمدخانه څه خبره ده ؟ـ 
  ماراڼۍ ساب ...ـ 

  ګل محمد په خپلو ویلوكې سره غړاندى شو،او ودرید .. خوراڼۍ یوځل بیا په خپل نرم آوازكې پوښتنه ترې وكړه:
  وایه څه وایې اوڅه غواړې ؟   ـ

   خوګل محمد داځل بې له ځنډه ورته وویل:
  !  حكم ـ

   حكم !ـ 
   راڼۍ یوڅه سره تلولۍ شوه :
  _كوم حكم ، دڅه شي حكم ؟

   ورته وویل :ګل محمد 
  !  _ ددغه سپین یږ ایلس دسروهلو حكم

   هو، ددغه سپین یږ ، سپین خنزیر .... !
  

 پاتې لري
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