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(۱۴) 
 

له كومې ورځي چې ګل محمد له راحت ګړڅخه جهانسي ته راغلى ونژدې څلوركاله كیدل، په راحت ګړكې هغه په 
یوه بزګره كورنۍ كې زیږیدلى و. خواوس یې هم هلته پوله پټى و چې پرهغه به یې لوبیا اومې كرلي ... پرهغه مهال  

كې خپل ښكارونه كول، ان له هماغه ماشومتوبه دده  چې انګریزانو به دخلكو په والړوكروندو برسیره دده په كرونده
کې  هندوستان  په  به  نوبیا  ولري  وس  دى  كه  وچې  فكركې  دې  كیده،اوپه  كركه  انګریزانوڅخه  له 
په مدرسه كې   القران  دتعلیم  دراحت ګړ  په هماغه ماشومتوب كې  دمیشتوټولوانګریزانوسرونه ووهي.پالریې هغه 

وږدوكې د فارسي،اردو اوعربي تعلیم ترالسه اوبشپړكړ. وطن څه ته وایي ؟ اود وطن  واچاوه اوهلته یې داتوكالو په ا
فرضونه كوم كوم وي .دانسان دژوند له پاره دهیواداووطن اهمیت څه دى اوڅه كیداى شي ؟ .دغوټول خبرواوپوښتنوته 

الرحیم خانقاهي یه خپله یونیك ده په تعلیم القران مدرسه كې كرار كرارځوابونه پیداكړل،دمدرسې مشراوشیخ موالناعبد
آره   له  ،له هغویې ځان ګردسره لرې کړی و،هغه  کاوه  نه  اوحدیثوتدریس  دقرآن  اوس  اوایمانداره جیدعالم و.هغه 
یوښوونكى و،هغه به ویل چې د هرښوونكى ښوونه به ترهغه وخته خپل اهمیت اواخالقي وړتیا ونه مومي ترڅوچې  

الړ نه وي اویایې خپل عمل له هغې سره یورنګ اویوډول نه وي،دبیلګې په توګه هغه ښوونكى خپله پرهغې پابند اوو
كه یوښوونكى خپله چلم څكوي،هغه داحق نه لري چې نوروته له چلم څخه دمنع كولوخبرې وکړي،موالنا خپله په 

سې ته په  مدرسې كې هلكانوته زده كړه كوله اوهغوى ټولوپه خپل وخت او وارله ده څخه زیات څه زده كړل،مدر
 . راتلونكوهلكانوكي ګل محمد هم و

هغه هم د موالنا عبدالرحم په وړاندې ګونډې ووهلې اودهغه په قدموكې یې خپلوزده كړو ته دوام وركړ،ځان یې په  
قرآن اوحدیثو باندې مالكړ اوهغه یې خپل الرښود وټاكل،ترڅوارلس كلنۍ پورې هغه زده كړه وكړه اوله هغه وروسته  

ایمان ارزښت یې درلود راپورته شو. شل كلنې ته د رسیدو په ترڅ كې هغه دهیواد  دهیواد دمی نې پرلورچې دنیم 
ذهنیت،دهغوى  د  چلند،دهغوى  دچال  ددرغلیو،دهغوى  دانګریزانودمكاریو،دهغوى  حاالت،  حاالت،دغالمۍ 

انګریزان   چې  لیده  اومالکړ،هغه  پوه  ځان  یې  باندي  ...پردغوټولو  دحكومت  له  دارادو،دهغوى  شان  څه  په 
هندوستانیانوڅخه كركه كوله، په څه شان یې په ټیټوسترګو ورته کتل.په څه شان یې بې عزته كول ،اوپه څه ډول بې  

 ... رحمئ سره یې دهغو كروندې ورته غوبل غوبل كولې
ونیوغړپ د  دغه  یې  ناچارۍ  اوله  سترګولیدي  په  ناچارۍ  هیوادوالودغه  دخپلو  خپله  په  ونه اوهندوستانیانوهم 

ترخپلوستونوتیرول .دوخت په تیریدو سره انګریزان ددغه بې وسه هندوستان په اوږدواولنډوكي سره خوریدل اودګل 
محمد په زړه اوفكركې دهغوسپینو انګریزې سوداګرو په وړاندې دكركې اونفرت خبره نوره هم پیاوړې كیده، هغوى  

دلته بیا واكمنان ترې جوړیدل،ګل محمد په همدغه حال كې  چې داووسمندرونوله هغې خوا دسوداګرو په نامه راتلل او
وغوښتل چې له راحت ګړ څخه په یوه بل لوري پریوه بله خوا لكه ګوالیار،جهانسي، تهور، كالپي اویا كوم بل لوري 

 ...والړشي ...پرهغه لوري چیرې چې له انګریزانو سره دډغرووهلوله پاره الره چاره ورته برابره شي
روان و، خوپالریې له نړى څخه سترګې پټې كړي ، دپنځوځوانو خویندواومورمسوولیت هم دده غاړې   هغه یوچیرې

ته ورولوید . پر دغه مهال دى شپږ ویشت كلن و، پركوم لوري دتګ خبره یې اوس وځنډوله ځکه پرده باندې له ځانه  
و پورې ته داحق نه لرې چې له  یوغږ وشو: » ګله،ترهغو پورې چې تاته دخویندو ذمه واري دردغاړې ده ترهغ

 راحت ګړڅخه پركوم لوري ووزي « ددغه فرمان اوالهام په اوریدوسره ګل
محمد یوځل بیا خپلوپولوپټیوته مخه كړه، په هغوكي به یې باجره اومى كرلې اوپه عین حال كې یي دخپلوخویندو په 

 .واده كولو باندې هم الس پورې كړ
تقدیروروسپارله نوبیا سكینې په آرامئ سره پرګل محمد باندې غږ وكړچې :» د  كله یې چې دریمه خورهم په خپل  

 « خپل ژوند په باره كي به كله سوچ كوې ؟
سكینه دخان لور وه اودګل محمد په چم ګاونډ كې اوسیده،هغه دعمر په لحاظ له ګل محمد څخه شپږ كاله وړه وه،  

ل ،داچې دوى له یوه اوبل سره څومره مینه درلوده اویایي یوبل دواړوله كوچینوالي را هیسې له یوه اوبل سره پیژند
څومره سره غوښتل ددغه ټكي پته له دې څخه په ښه لګیده لكه چې سكینې په خپل فكركې له ماشومتوبه ترځوانۍ 

ته بل پورې له ګل محمده پرته دبل نارینه انځوركله هم نه و ایستلى اونه هم ګل محمد په خپله ژوند كې له سكینې پر 
ټنډې  ،پرانیستې  ونې  اواوچتې  دنګې  مخ،  سپین  دغوړیدلى  و.  وركړى  ځاى  تصوركې  خپل  په  انځورته 
اودتوروتوروغټېو سترګوخاوندې سكینې به چې كله خپل باڼه سره پورته كړل اوګل محمد ته به یې وكتل نوګل محمد  

ئ ورپه برخه شوې ده. همداسې بیا دده  به داسې احساس كړه چې ګواكي دهغې په یولیدوسره هغه ته ددنیاهره خوښ
دنیا هم دسكینې په خاموشو كتوكې ځاى پرځاى شوې وه . داسې چې فكركیده ترهغو كتو هغې خوا ته هم یوڅه شته  
دي ... داسې چې ګواکي ګرد كاینات په هغو كتو كې پاى ته رسیدلي دي ... خو ګل محمد دخپلو ذمه واریو له امله  

جذباتوڅخه كار وانه خیست. دپالر له مرګه یې وروسته هغه خپلې ټولي ذمه وارۍ په خورا    كله هم په دغه ترڅ له
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خاموشۍ سره پرته له هرډول ستونزو اوسرټكونوپرځان زغملې، په پوره حوصلې اوچټكۍ سره یې هغه ترسره كولې  
وارۍ ولي په دومره كم عمرورپه   اوپه دغوټولوستونزوكې بیاهم ده له خپله خدایه ګیله نه كوله چې ده ته یې دومره ذمه

غاړه كړې دي . بلكي هغه په دغو ټولوكې بیاهم له خپل خدایه ج څخه په پوره توګه منونكي او شكركونكى اوپه دې 
باورو چې هللا غفوراورحیم پرده رحم اوكرم كړى اوپرده یې دغه ټولي ذمه وارى ځکه لورولې وې چې دی یې  

 . تربوج وتالى شي
ره سا اونفس باندې دپاك هللا شكراداكاوه چې په دغو ذمه واریو كې یې پرده دا رحم كړى و چې ده ته هغه پرخپله ه

یې هغه ګردې بیا اسانه كړې هم وې اوهغه یې یوه یوه په خپل وارسره ترسره كولي اوپه بري سره ترې خالصده .  
پاتې وو، هغه یې خالص كړل ،دوه كاله هغه دخپلو دریوخویندو ودونه وكړل،ټول هغه پورونه چې له پالره ورته  

وچكالي راغله،فصلونه ټول تباه شول،همداوه چې دهغې له امله هم پور وړى شوى و،هغه ځان خوارى ته وركړ، 
فصلونه یې ښه وشول اوهغه پورونه یې ټول خالص كړل .دوى خویندې یې الپاتې وې ، دځان په باره كې یې هم  

 . پیدا شوى تراوسه كومه پوښتنه نه وه ورته 
 :په هغه ورځ چې سكینې ورته وویل چې
 .ـ دخپل ژوند په اړه به هم كله سوچې ؟

هغه ته خپل ځان ورپه یاد شو،هغه څه چې دهغه هره برخه اوهراحساس سكینه سكینه و، خوله دې سره سره هم هغه  
 :  اوږده اوسیلي سره ورته وویلیوه ترهغې دخپلو ذمه واریو پرلور كتل اوهغه مهمې ورته ښکاریدې، ځكه خوهغه له 

ـ سكینې جي ،تراوسه الد مشكورې اومنصورې ودونه پاتې دي ، ترهغوى چې ددوى له ذمه واریو خالص شوى نه  
 . وم ، ترهغه دخپلې ذمه وارى په اړه له ماسره پوښتنه نه پیداكیږي

 ... ـ تسلیم
 : سكینې په اوچت اواز سره ورزیاته كړه

ناپایه خوښي ده چې ته دخپلو ذمه واریو په اړه دومره جدي یې ، خو زه پردې پوهیدل غواړمه  ـ زما له پاره دایوه  
 چې دمشكورې اومنصورې له واده وروسته به بیا دځان په باره كې وسوچې ؟

ګل محمد ځواب ورنه كړ،هغه په كوم فكركې والړ، ښایسته زیاته شیبه سكینه دهغه ځواب ته سترګې پرالره وه، بیا  
 :څه ویل غوښتل،چې ګل محمد خپله خاموشې ماته كړههغې 

 ... زه څه ووایم ،چې ته څه وایې ؟ زه نه پوهیږم، له ماهرڅه ورك شوي ...هرڅه، یو كړكیچ ، یوكشمكش ـ سكنې جي ، 

 : سكینې دهغه خبره ورپرې كړه اوپه خپل نیولي آوازسره یې ورته وویل
ې پوهیږم ... ستاپه وړاندې ، وطن ... اوستا په زړه كې دوطن مینه  ـ خانه زه ستا په ستونزو،ستا په كشمكش باند

څپې وهي ... اوستا دسترګو په وړاندې، دفرنګي دحكومت په مقابل کې ستا پاریدنګ اوبغاوت ... زه پوهیږم ... موږ  
ستا لویۍ ته سالم ټول پوهیږو ... ان له ماشومتوبه زه په دغه راز پوهیږم ،ته بل شان یې ... ډیربل شان یې ... زه  

كوم ... خو بابا داوایي چې تركله ... اوس نو تردې زیات انتطار نه شي كیداى زما هم ددریو مشرو خویندو ودونه 
وشول ، بابا همداوایې چې زما واده هم باید دده په ژوندوني وشي ... دایو فرض دى ، له دې ځان پریوه خوا نه غړول  

ه نورانتظاردمشكورې اومنصورې ترواده كیدوپورې وكړي ... خوپه دې شرط  كیږي ...هغه وایې چې هغه به یوڅ
 چې ته له هغه سره لوز اوژمنه وكړې ... ستا خبریدل زما مطلب ... ؟ 

ـ هو سكنې جي . زه ستا په موخه پوه شوم ... خوزه څه وكړم ؟ حالت نه دى جوړ زه څنګه اوپه كوم شان وعده  
آواز اوریدلى ... دورځې مې هم اوریدلي ، دشپې مې هم اوریدلى ... وطن موږ ته  وكړم . څنګه قول وركړم ؟ ما یو  

 ... زه څه وكړم ؟ سكینې زما ملګرې ... زما خپلې ... ما ته ووایه زه څه وكړم ؟ زما الرښونه وكړه چغې راوهي ...  

. زه پوهیږم چې وطن پرتاشپه  ـ زه پوهیږمه خانه ... زه پوهیږم چې دغالمۍ دا نیمزالى ژوند پرتا ښه نه لګیږي ..
او ورځ چغې وهي ، ته هم هغه څه وكړه څنګه چې ستا زړه غواړي،څنګه چې ستا ضمیرغواړي .وطن ترسكینه هم  

 ... لوړاواوچت دى ، زه په دې هم پوهیږم چې له سكینې سره وطن نشته ، خو له وطن سره سكینه شته
ې حال كې چې سكینې هم تراته كلنې پورې په مدرسي كې زده  اوګل محمد په حیرانۍ سره سكینې ته وكتل، په داس

كړه كړې وه، خو كومې خبرې چې اوس هغې كولي هغو دم ګړۍ ګل محمد داسې خاموشه كړى وچې تمه یې له یوې  
داسې نجلۍ څخه چې هغه دكورنجلۍ وي نه كیده .هغه یوځل بیا خپلې سترګې بندې كړې اوله غفوراورحیم خداى  

كرانه داسې اداكړه چې دده یې له داسې یوې نجلى سره سروكاركړى، دهغې په غوښتنه كې باید هغه  څخه یې خپله ش
 : لوی ذات مرسته ورسره وكړي

ـ اى ددوو نړیو باداره ... اى لویه ذاته ، او خورا مهربانه ،اى چې ته اوستا لوى رحم اوپراخ كرم له حده وتلى دى  
م ، اى زما پاكه پروردګاره ،هو پاكه پروردګاره ... دغه مالیكې غوندي نجلۍ .زه ستا په لكونو لكونه شكرانې اداکو

ته خوته په خپله لورینه هغه څه چې دایې هیله اومراد لري ورکړې اوته یې په خپل امان كې وساتې ... او دهغې دغه  
وو. زموږ په لكونو شكرانې دعا چې دایې هیله لري قبوله كړې اى رښتیانى معبوده، ستاپه وړاندې په لكونو شكرانې ك

 . ومنه ،هو، په لكونو شكرانې
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ګل محمد همدا دعاوي اوشكرانې وكړې، سترګې یې لوڅې كړې ویې لیده چې دسكینې كاته دده په دغه حالت كې  
 ... ډوب وو

قدوس څښتن    -یوڅو شیبې یې هغه دخپل ماشومتوب ملګري ته په ځیرځیركتل چې یو ځل یې شونډې په رپیدوشوې :  
قدم كې دې بري  او  ، په هردم  امن وې  او كړاوونو دې په  له هرډول ستونزې   ، دې ستا ټولي هیلې پوره كړي 

 . اومخسوري په برخه ، پاك هللا دې تا ته اوږد عمراوښه روغتیا درپه برخه كړي ، آمین هللا دې مل
مد ته خوشالي ورپه برخه كړه خو  سكینې الړه خوترشا یې خپله لویي اوخپله خوشبویي پریښوده ، دغې لویئ ګل مح

دهغه په ارادو كې یې څه كمې را نه ووست، دهغه حوصلې یې كمزوري نه كړې، برعكس دهغه ارادي یې نورې  
هم سره مضبوطې كړې ، پیاوړې یې كړې،هغه دهللا شكرپرځاى كړچې سكینه جذباتې نده اوكه واى ژوند به یې  

 .څومره ګران و
غه پوهیده،هغه یې احساساوه او دایې هیله وه چې هغه به دګل محمد غوښتنه اوهیلي په پام  سكینې ګل محمد پیژاند،پره

كې نیسې.ځکه خوهغې داسې څه اوداسې كړه چې هغه دې د ګل اراده كمزورې كړي نه غوښتل،هغې به په خاموشۍ  
ان له بل چا سره دهغې  سره دهغه دځواك په پیاوړتیاكې پوره ونډه ترسره كوله،همداوه چې یوځل دهغې پالراحد خ

 . دواده كیدو په اړه له دې څخه پوښتنه وكړه، دې په خورا ارامۍ اوخاموشئ سره ورته کړه چې هو،سم دى کوم یې
آخوا ګل محمد دخپلې خورمشكورې واده وكړاوپه عین حال كې دسكینې واده دچم ګاونډ كلي ساون پورله یوه شریف 

 ...زلمي اسلم خان سره چې تراتم جماعت پورې یې زده كړه كړې وه وشو
لكه چې  اسلم خان اوس بزګرې كوله اوپه مالداري باندې بوخت و،دسكینې په واده كې ګل محمد داسې برخه واخیسته  

 . دكلي اوسیمې نوروخلكواخستې وه
دسكینې نكاح وشوه ،دورا واالوو ښه قدراوپالنه وشوه،په پاى كې دتلواوروانګي وخت راورسید،فضالږ درنه غوندې  
وه، هرڅه پرزړه باندې پیټى وو،سكینه هم لكه د نوروناویو نجونوغوندي په خپله الرالړه، ګل محمد هم په بشپړه 

احساساتوسره دسكینې په خداى پامانې كې داسې برخه واخیسته لكه دكلي دنوروكلیوالو په شان، ګڼه توګه په خوراسړو
ګوڼه سره خالصه شوه،خوګل محمد په ورا پسې كتل،ان ترهغو پورې چې د ورا وروستې سړی هم په ګرزاندي كې  

ره دخپل كورپرلوروخوځید... اوهغه  له سترګونه و پنا شوى، له هغه وروسته یې په خپلو زړه ماتو قدموپه عادي اکرس
 . كیسه نوره اوس پاى ته ورسیده،هغه چې ده ته ورپه یاده نه وه چې كله اوڅنګه پیل شوې وه

سكینې هم دهغې كیسې تیرپه خپل انګړکې ترخاوروالندې كړ او له هغې سره یې خداى پامانى وكړ،په ډولى کې هغه  
رو قدمونه ورواخستل، په کې كیناسته، اود ډولۍ بګۍ په دغه ورو چې دواده له پاره سمباله شوې وه خپل ورو و

حرکت سره ددې تیرددې له راتلونكي سره دپیوستون پرلوروخوځاوه، ترڅو چې دغه د ورو ورر قدموحركت هم پاى  
 .ته وررسید اوبګۍ هم ودریده

 ... نكې سرهسكینه په ساون پوركې وه،هو، په ساون پورکې ، هلته له خپل اوس اوله خپل راتلو
 .سكینې په پوره ایماندارۍ اومینې سره خپل ژوند پیل كړ

ایماندارۍ اومینې سره خپلو كارو داسې بوخت كړ، چې دهغه د روحي اورواني   همدارنګه ګل محمد هم په پوره 
ې له  ځوریدنې له پاره نورهیڅ ډول وخت نه و،اونه یې نورخپل فكرته وخت وركاوه چې دسكینې یاداومینه باید دهغ

 . تلو وروسته دده فكرته الره وروباسي
یوكال وروسته هغه دخپلې پنځمې خورمنصورې واده هم له یوه برابرهلك سره وكړ،مورلكه چې دهمدغې خوښۍ  
دلیدوله پاره تراوسه پورې ژوندۍ وه، دمنصورې له واده وروسته هغې په لوړآوازد هللا شكراداكړ اویوه ورځ په  

ل رب پرلوروخوځیده اوله دغې نړۍ سره یې ابدي خداى پامانى وكړ،اوګل محمد اوس له  ارامۍ اوچوپتیاسره دخپ
 .غالمۍ سره دجګړې له پاره بې غمه شو

هغه اوس دخداى شكرانه پرځاى كړه داسې چې هغه غفور اورحیم ذات پرده باندې خپله لورینه وكړه او له ده سره  
وكړه او اوس دى له هغوټولو بې غمه شوى و،اوس یې كوالى شول  یې دده دذمه واریو په پوره كیدو كې لویه مرسته  

چې دوطن خدمت په بې غمه زړه ترسره كړي .اوس یې له ځان سره فكروكړ چې چیرې والړشي،دلته په راحت گړ  
هیواد   د  ددرناوي وړڅوک و چې  امله  له  په راحت گړكې دخپلو كړواوخیاالتو  دى  نه وو،  پاره څه  له  دكړو  خو 

كارله پاره هم دهغه قیادت ته اړتیاوه، هغه وړتیا اوالرښونې چې دراحت ګړځوانانوته باید وركړشوې واى دخپلواكۍ د
هغه وړتیا اوقیادت تراوسه هم دلته په ده كې نه وو، خوله دغه حقیقته ناخبره هم نه وو، په دغه ترڅ كې دى په خپله 

ې تیروتنې ښكارشوى هم نه و، هغه پردې پوهیده چې  وړتیا اوځواكمني هم پوهیده اوپه دغه الره كې تراوسه دكوم
دكوم قیادت اوالرښونې په ترڅ كې دى كوالى شي له انګریزانو سره وجنګیږي ،دده له پاره الرښود كیدل اوپه دغه  
الره كې جنګیدل ډیره ګرانه خبره نه وه، خو ناشونې وه ، هغه جنګیالى كیداى شو،خو الرښود نه،هغه نه غوښتل چې  

 نه الرښود جوړكړي ، دده پرذهن باندې دایوه خبره څرګند سیوري وه اوهغه داچې له انګریزانو څخهله ځا
مشري   دهغې  چې  جګړې  داسې  دیوې  اړتیاده،  جګړي  شوې  اوپالن  منظمې  دیوې  پاره  له  كولو  ترالسه  دتورې 

 .اوالرښونه باید له یوه ځیرك اوزړورالرښود سره وي
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پیداكیدل، ځوانان  ګړكې  راحت  اوسرسري    په  وړو  په  یوازې  پیاوړتیا  ټوله  دهغوى  خو   ، پیداكیدل  كسان  پیاوړي 
كارواوكركیلي پورې اړونده وه، راحت ګړكله هم خپل شازلمیتوب دعمل په سترمیدان كې نه ووازمویلي،سورماووهم  

ازلمیوېي كله داكرښه د خپل روزنځاى په توګه نه وه كارولي ،په راحت ګړكې دامیرخان په شان كسان وو چې ش
دجګړې له پاره تیاري نیول،خودجګړې له پاره یې تراوسه كومه منصوبه نه وه ترالس الندې كړې ... همداوه چې 
له خپلو ګردو ذمه واریوڅخه خالص ګل محمد اوس سوچ كاوه چې هغه اوس چپرې والړشي ... بهوړته له ناناصاحب  

كشمي راڼې بایې سره؟ ناناصاحب ښه الرښود و...دګل د درناوي  سره، دتیا ته له تاتیا ټوپې سره اوكه جهانسي ته له ل
وړو.تاتیا ټوپي دمیړانۍ څلى و... ګل محمد ته هغه هم ددرناوي وړ و، خو دخپلواكۍ ددغه اتل او دراحت ګړ ددغه  
 پټان زیات درناوى اوارادت لكشمي بایې ته و، هغه چې په خورا ځوانۍ كونډه شوې وه،هغې په غیږكې دنه نیولو

قانون جوړكړمانادا چې څوك چې دوطن په غیږكې نه وي لوى شوى هغه دواكمن كیدووړنه دى خوانګریزي واكمنۍ 
 .ددې دغه قانون نه مانه اوهغه یې ترپښوالندې كړ

خو ګل محمد پردغه حقیقت باندې پوهیده چې انګریزترهرچا زیات له راڼۍ لكشمي بایې څخه د ډاراوخطراحساس  
 .كاوه

وسه هم دا پریكړه نه وه كړې چې هغه بهوړ ته والړشي اوكه جهانسي ته... هغه په همدې سوچ كې و  ګل محمد ترا
 .چې پركومه خوا دخپل سفرنیلى زین كړي چې دغالم غوث خان لیك د راحت ګړدیوه مشرپه الس ورته راورسید

، دهیواد له حاالتو ته هم خبریي،ډیرزر    ګرانه وروره ګل محمده ... له روغتیا اوجوړوالي سره دپاك هللا هیله ده ښه یم »
زموږ ددې پراخ هیواد برخلیك بدلیدونكي دى،اوس دعزیزې او منصوري ودونه هم دلوى خداى په مرسته ترسره  
شول، دریغه چې زه په كې نه وم . د كاكا ناوې دمړینې خبرهم راورسید،اناهلل وانا الیه راجعون ، خداى دهغې ته  

برخه كړي ، ډیره نیكه میرمن وه . دهغې مړینه زما له پاره هم یولوى زیان و، په دې چې   دفردوس حنت مقام ورپه
هغې پرماهم ډیره مهرباني كوله. اوس ته آزاد شوې ، اوزموږ په جهانسي باندې بده ورځ راغلي،دمهاراڼۍ واكمني  

هانسي ته راشې ، ستاراتګ به  اوس یوازې دجهانسي پرپولو دریدلې ده،انګریزانوهرڅه یووړل، همداده چې كه ته ج
موږ ته زیاته پیاوړتیا را كړي ما له مهاراڼۍ سره ستا یادونه كړې،هغې وویل چې هو،ماد راحت ګړد فادارو پټانانو  
په باره كې اوریدلي دي، زما له پاره به لویه خوشالي وي چې كه ګل محمد جهانسي ته راشي ، خوزه هغه ته كومه 

 . تنخوا نه شم وركوالى
 ه ،دراحت ګړګل محمد به له نولس كلنې ناچارې اولرې كړې شوې راڼۍ څخه اخلي ؟ څ

 . خداى دتا جوړ لري
 ستا غالم غوث خانه 

غالم غوث خان د ګل محمد لرې خپلوان و، خوله هغه سره یې په زړه كې خورا زیاته ملتیا درلوده،هغه په جهانسي 
 .كې د راڼۍ لكشمي بایې په درباركي و

 .م غوث خان لیك ولوست ځكه نوپه دوېمه ورځ دجهانسي پرلوروخوځیدګل محمد دغال
ورپیژندلوپه   د  ته  راڼۍ  هغه  خان  غوث  غالم  كله  چې  وه  شیبه  هیرودونكې  نه  یوه  شیبه  هغه  كې  ژوند  په  دده 
په كتوكې همداسى ډوب الړ: تورې غټې غټې  نظرسره وكتل،دهغې  یوه  په  ته  راڼۍ  كله  خاطروروست،هغه چې 

دۍ څیره ، ګل ګل اننګي،غنم رنګې ، پیاوړى اوبرابربدن او میانه قد، دغه نجلۍ لكشمي بایې وه چې سترګې، ګر
 ! دافسانو په څیرترلرې لرې پورې خوره شوې وه او دكیسې په شان نومیالۍ

 ! ـ راڼۍ داسې وي ؟
 ـ چیرې دى تاج ؟ 

 ـ چیردي دټڼدې ګونځې ؟ 
 ـ چیرې دى دهغې سركښ خویویونه ؟

 بر؟ ـ چیرې دى ك
 ـ دا دومره دم سازه ولې ښكاري ؟ 

 ! ـ داخو له پاسه تركښته یوه نرمي ترسترګوكیږي
 ـ له ننه اوباندې ګرده سره مینه مینه ښکارې 

 ـ دهغې په سترګو كې داد مور مهربانۍ اولورینه څه ده ؟ 
 ـ داولې له خپل ځانه لرې ښكاري ؟ 

 ګل له هم هغې شیبه راپه دیخوا دراڼۍ نوكرشوى و،
 .او راڼۍ له هم هغې شیبې راوروسته هغه خپل مل اوملګرى منلى و

خواوس له هغې ورځې څخه څلوركاله تیرشوي وو، كله كله به راحت ګړ وریادیده اوهلته دټولوله حاله خبریده،هغوى 
 ... اوخپلوان ټول ، زاړه او واړه ، ځوانان اوهلكان ټول دده خپلوان وو، اوټول ده ته ورپه یادیدل، یاران 

هغه ته پیغام را رسیدلى و چې دهغه دتره دلور نسیمې واده و، دهغې د واده نیټه هم ټاكل شوې وه، ګل محمد دې ته 
فكر وړى و چې وخت په څه شان زر زر په تیریدو دى، كله چې دى په راحت ګړ كې و، هغه مهال داد دیارلسو 
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 6تر 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 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

كالو نیمزالې ، شوخه او خبریاله نجلۍ وه چې ټوله ورځ به یې په انګړكې دكلي له نجونوسره خوسى لوبې   څوارلسو
كولې اودبرسات په شپو ورځو كې به یې له نجونو سره په باغ كې زانګووې خوړې، شورماشوربه یې جوړاوه خونن  

مینه درلوده،هغې احوال ورلیږلى وچې ګل  دهغې دواده له پاره هم ورځ ټاكل شوې وه،هغې له ګل محمدسره ځانګړې  
محمد ورور یې په واده كې ګډون ونه كړي،هغه به له خپل کوره دباندې هم ګام كې نه ږدي،دغه پیغام ده ته ور  
ورسید اودى یې سره زړه نازړه كړ،هغه پردې پوهیده چې نسیمه ضدې نجلۍ ده،هغې چې څه ویلي،هغه ترسره  

په ترڅ كې خپل ورور ګل خان ته یوستونزه را منځ او راوټوكوي، له بلې خوا كوي،هغه كیداى شي دخپل ضدیت  
دګل محمد دې ته هم پام وچې دجهانسي حاالت سم نه دي ، سركښۍ او پاریدنې شوې وې ، دى پوهیده چې راڼۍ ده  

اوتوطیې روانې ته په هره شیبه كې اړتیا لري، پردې البرسیره دى پردې هم پوهیده چې د راڼۍ په وړاندې جوړجاړي  
دي،همداوه چې ده خپله هم په دغه ترڅ كې نه غوښتل چې راڼۍ په دغو حاالتو كې یوازې پریږدي، په داسې حال  
چې دراڼۍ پرشاوخوا باندې دهغې زیات شمیر وفاداراوسرښندونكي را چورلیدل. هغه راڼۍ ته ونه ویل چې هغه  

كړې وه، راڼۍ په دغه كارسره ګل ته سختې خبرې وكړې  راحت ګړ ته روان دى، خو دا خبره یې غالغوث خان ته 
چې ګواكي ولې یې دا نه ده خبره كړې، چې دده دتره دلورواده دى اوده ته یې هم داسې یو كلك پیغام هم را لیږلى 

 .دى، راڼۍ دى دغه واده ته په زورسره واستاوه
 . ړهـ دغریبې راڼۍ له خوا هم دغه دسپینو ګجره خپلې ترلې ته ور ډالۍ ك

ګل محمد په خورا درناوي خو په ډیره چټكي سره پورته اوله راڼۍ څخه روان شو، كه چیرې دیوې شیبې له پاره  
نورهم د راڼۍ په مخ كې پاتې شوې واى نو په دې كې شك نه چې په چغو اوسلګو سره به یې دهغې په مخ كې ژړلي  

 .وو
خپلوانو باندې داخترورځ وه ، كله چې دهغه په راتګ  ګل محمد چې كله راحت ګړ ته را ورسید ، دهغه په ټولو  

دوستان   ټول  . هغه خپل  یې ځانونه ورته راورسول  پاره  له  دلیدواوهركلي  اودهغه  رامات شول  پرهغه  خبرشول، 
 : اویاران ولیدل،هغو ټولو ته یې یوازې دایوه خبره كوله چې

 ... سختي راغله چې بیا تیارواوسئیوه ورځ به تاسې ته یوه بلنه را واستوم، په جهانسي كه كله 
 . اوهرچا خپله خپله ژمنه ورسره وكړه

ګل پردې پوهیده چې داد راحت ګړدپښتنو وعده اوژبه ده .چې دوفا ترسرمنزله یې خامخا رسوي ، هغه دراحت ګړ 
ې نه  په مزاج باندې ښه پوهیده،دراحت ګړكركترورڅرګندو،هغه پردې هم پوهیده چې دراحت ګړزلمیان داسې وعد

 كوي چې هغه دې ترسره نه كړي. ده له هغوى څخه پوره تمه درلوده ، دنسیمې
السونه  خپل  سریې  په  دهغې   ، ورسوله  ترکوره  اودقسمت  سمباله  السوسره  خپلو  په  یې  ډولى  دهغې  وشو،  واده 

 .هكیښودل،هغه یې پرخداى وسپارله اوخپلې دعاوې یې ورسره مل كړې اونسیمه هم په خپل تقدیرپسې والړ
ګل په هم هغه ورځ دجهانسي پرلوروخوځید. هغه غوښتل چې زرترزره ځان جهانسي ته ورسوي، مخكي تردې چې 
هغه راحت ګړ ته راشي،هغه د راڼۍ د ژغورنې اودكال دساتنې پوره بندوبست كړى و، دده پرهغو كسانو چې ده هلته  

تیاركړ. خو له دې سره سره یې بیا هم ددې له    ګمارلي وو پوره باوراوډاډ وځكه نوهغه دراحت ګړدتلوله پاره ځان
او خوندي ساتنه دهغه په سترګوكې  امنیت  باید جهانسي ته زر ورسوي په دې چې دراڼۍ  بیړه وه چې ځان  پاره 
ترهرڅه اړینه اودپاملرنې وړښکاریده. هغه ده ته دومره ورنژدې وه چې دده په نطر،كه دهندوستان دآزادى دجګړې  

ۍ اوالرښوونې جوګه كیداى شي، نوهغه یوازې اویوازې دده )مارانۍ سایبه( وه،هغه په همدغه  په سركې څوك دمشر
خیال اوهوډسره دیوې شیبې له پاره هم نه غوښتل چې له جهانسي څخه دې یوګام هم لرې والړشي،هغه كله هم خپله  

 .ماراني صاحبه په یوازیتوب باندې نه سپارله

 ... ه په الره كې دڅوساعتوله پاره وځنډیدخوله دغونه غوښتلو سره سره هم هغ
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