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(۱۵ ) 
 

اوغوښته،غوښتل یې دهغې له خوړلو هغه په الره كې دیوڅه وخت له پاره دكالوپورپه سراى كې تم شو، ډوډۍ یې ر
سره سم دجهانسي پرلورحركت وكړي، خودباندې ظالمې تودوخې خپل وزرونه پرمځكه کلک غوړولي وو، دهغه په 
سرباندې كلك درد و، ده فكروكړچې كه په دغه حال كي خپل تګ ته دوام وركړي، دده سرخوږى به زیات شي او  

لویږي،هغه نه غوښتل چې له ناروغۍ سره ښکیل شي،په تیره بیا په الره كې  جهانسي ته له رسیدوسره سم به په ټپه و
خو یې ګردسره نه غوښتل چې ناروغ دې شي. هغه په سراى كې دیوساعت له پاره د دمې پریكړه وكړه،خوله دې  

ورننووت   سره هم هغه كوالى شول چې نن باید ځآن ترجهانسي پورې ورسوي،هلته په یوه كوټه كي ، په یوه پاكه كوټه
، له مخامخ دروازې څخه رڼایې ښكاریده،هغه یې كلكه وتړله پركټ باندې وغزید اوسترګې یې پټي كړې .دښایسته 

 .هوسایي احساس ورباندې راغى اوهمداسې ویده شو
په خوب او ویښه كي همداسې نژدې یوه نیمه ګنټه ورباندې تیره شوې وه چې بیا دژورخوب څپه ورباندې راغبرګه 

په نیم خوبې حالت كې و، چې داس دپښو دربى یې ترغوږ شو، فكریې كاوه چې ګواكي كوم مساپربه وي،له    شوه ،
 .یوې ډډې پربله شو، دیوې ګنټې په ترڅ كې یې سرخوږى هم ښه شو

نژدې دوې دقیقى وروسته ېې دسراى دخاوند اوراغلي مساپرآوازترغوږ شو،هغوى دواړه دباندې وو، سراى واال په  
 : ناوي سره له راغلي مساپرڅخه پوښتنه وكړهخورا در

 ـ شاه جي راغلي ؟ 
 : خوهغه ورته وویل

 . ـ ډوډى خورو، را تیاره یې كړه
ګل محمد حیران شو، سترګي یې پرانیستې ... اوهغه غږ چې په سلګونو ځله یې اوریدلى واوس یې دلته ترغوږوشو 

په كرار یې دكړكۍ له بندو پټوڅخه د دروازې پرلور    راپورته شو،دپښوپه سروكرار كرار دكړكۍ خواته ورغى او
 . ور وكتل

 .راغلى مساپرد راڼۍ لكشمي بایې یوتوپچي پاناشاه و
 : دسراى خاوند ورته وویل

 تاسو سركارپه یوه كوټه كې آرام وكړئ ، ډوډۍ په نیم ساعت كې تیاریږي  -
 : پاناشاه ورته وویل

 . ه چې زه یوچاته انتظاریمـ نه زه هم دلته په دغه داالن كې كینم،ځك
 ... څنګه چې دشاه جي خوښه وي  -

 . دسراى خاوند دډوډى تیارولوپه نیت پریوه خوا ووت
ګل محمد اوس په دې فكركې شوچې دا پاناشاه دلته څه كوي،په تیره په نن سبا كې چې راڼۍ كله هم ددې له پاره نه  
تیاریږي چې خپل یوسپاهي هم له جهانسي دباندې وباسي ، ترڅوچې په رښتیاهم یوه مهمه اواړینه خبره نه وي .  

وید. سره له دې چې دپاناشاه اودولهاجوپه اړه له ده  همداسې بیرته له دریدلي حالت څخه راغى اوپه خپل كټ كې ول
 .سره كومې نښې نه وې مګر له دې سره سره بیاهم له ده سره ددوى په وړاندې شك و

 : څوشیبې وروسته یوڅوك پاناشاه ته راغى اوپه تیزى سره یې ورته وویل
حب هلته ځاى پرځآى شوۍ دى. نن سبا  ـ ګوره واوره بالم سینګه ، ته زر ترزره كنایي ته والړشه ، جنرال روز صا

هغه ماته سالم را استولى،خبره داده چې راڼۍ په بیړې سره دخپل پوځ دپیاوړتیا پركارباندې بوخته ده، ګل محمد یې  
 راحت گړته په همدغه موخه استولى دى،ظاهرآ یې دا آوازه اچولي چې هغه 

چې راڼۍ ګل محمد دهمدغه كارله پاره هلته استولى    دخپلې ترلې د واده په خاطرهلته تللي دى،خوزما خیال دادى
دى،امیرخان یې الپخوا له راحت ګړه راغوښتى اوهغه اوس دپوځ په روزنه او سمبالتیا باندې بوخت دى.په محل كې 
داخبره خپره شوې چې ډیرزر به له راحت ګړاوشاوخواسیموڅخه زیات زلمیان دراڼۍ له پوځ سره یوځاى شي ،غالم  

انتظام كړى اویوازې یې اوس دخپلې راڼۍ امرته سترګې دي اوبس. اوس خوپه غوث خان دخ پلې توپخانې پوره 
جهانسي كې آرامې ده، خویوه ورځ به دغه آُرامي پاى ته رسیږي،اوداچې په دغه حالت کې به سپین پوټكي ښاغلي 

رال روز ته ووایه اوتربلې  كله پرجهانسي ور پریوزې په دې اړه سړى څه نه شي ویالى،خوته دغه ټولې خبرې حن
 «...ورځي پورې یې ور و رسوه

ګل محمد په پوره ځواك سره دروازه پرانیسته اود باندې راووت،پاناشاه اودهغه ملګرى بالم سینګ حیران شول ،  
له دغه حالته پریوه  اوښتى و، خوبیا یې هم ځان په كمال سره  دپاناشاه رنګ سپین  باندې ولګید،  نظرپرګل محمد 

ړاوخپل بایلولي حواس یې سره راټول كړل . په دې چې اوس یوه غیبې ځواك داترغوږ ورتیره كړې وه چې په  خواك
 . دغه مهال ډاراوكمزوري په خیله د ډوبیدوالمل دى

 ... ـ غداره ... ملعونه
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خپله  دګل محمد په سترګوكي وینې اوښتې راوښتې،دهغه له قهره ډك خوني نظراوس پرپاناشا باندې پروت و،هغه  
توره له خپل تیكي راوكښله، پاناشاه پالم سینګ ته له هغه ځایه دتښتې اشاره وكړه پالم سینګ دخپلې ژغورنې په  
خاطرله هغه ځایه په تیښته شو، خو ګل محمد دوږي پړانګ په څیر پرهغه پسې ورترپ وهل اوهغه یې ترخپل ګروت 

 : الندې راوست
 . به ستا ناپاكه ككره ستا له تنې څخه پرې كړي ـ ودریږه ... ملعونه .. كه نه زما توره

الهم په خپل قهركې و، خوداسې ښكاریده چې شپږم حس یي ورته وایې چې دشاه له خوا یوبل ګوزارپرې كیږي ،  
هغه خپل ښي لوري ته په جګړه و چې له كیڼي خوا پرې دپاناشاه دتورې كمزورى ګوزارولګید. له بلې خوا پالم  

ې په خپله دسرپه سترګو لیده، له ډیره ډاره په لړزاندوالسوخپله توره را ویسته، په داسې حال  سینګ چې خپل مرګ ی
كې چې دګل محمد كړو وړو اوحالت دهغه څیره ګردسره سپینه اړولې وه،هغه چې دا اكرولیده یوڅه زړورشو،پاناشاه 

 .و سرسري ګوزار هم كړى وهم خپله توره نه یوازې را كښلې وه بلكه دشاله خوا یې پرګل محمد باندې ی
اوس له یوې خوا دپاناشاه توره وه اوله بلې خوا دپالم سینګ ، خو ګل محمد كوالى شول چې هغه دواړه په هماغه  

 : یوه شیبه كې له منځه یوسي .خوله ځان سره بیړنۍ پریكړه دا وكړه
 .ازى به ترجنرال روز پورې وراستومـ دغه غدار پاناشاه به زه دمهاراڼۍ په وړاندې دروم اودغه بدذات فاسق است

هغه خپله زاویه بدله كړه ...اوبیا پاناشاه ته دا څرګنده نه شوه چې كله دګل محمد توره دپالم سینګ ترسینې تیرشوه . 
دپالم سینګ له سترګوڅخه چې څومره زورزیاتې اوځورونه ترهرې خوا خوریداى شوه خوره شوه .دهغه توره دهغه  

ویده ، دهغه له خولې یوه بوږنونكي اودرنه چغه راووته اودى هم پرځمكه راولوید اوله سینې یې له السه پرځمكه ول
 . وینې په دارو شوې

دهغه دسینې د وینودداروپه لیدو سره دپاناشاه پرڅیره باندې هم دډآراووحشت څپه را غبرګه شوه . دګل توره دپالم 
ه مرګه یوازې څو شیبې اوس تیرې شوې وې خو دپالم سینګ سینګ له زړه څخه راوتلې وه، سره له دې چې دهغه ل 

له ټپه د وینودارو اودهغه مړینې اوس پرګل محمد باندې څه اغیزه نه وه ښندلې،دهغه سترګې اوس السرې شوې وې 
 : اوپه هم هغو سروسترګو یې په خپل درانه خو ویاړن غږكې په خورا سړې ژبې سره پاناشاه ته وویل

... زه دمهاراڼۍ صاحبې وفادارسرتیرى تاته دا امركوم چې ... خپله كرعیړنه توره پرځمكه كیږده   ـ بدورګه پاناشاه
اوخپل ناپاك ځان زما منګولوته تسلیم كړه. زه غواړم چې ستاپه غاړه كې رسۍ در واچوم اودمهاراڼۍ صابې په  

 اله وړاندې دې ودروم څوته په خپله كرغیړنه ژبه ووایې چې تادچا په واسطې اودچ
پاره كاركاوه ،دچاجاسوس وې ، په جانسي كې ستا بادار څوك دى اوتراوسه پورې تاكوم كوم كارونه دخپلو سپین 

 ! پوستوله پاره ترسره كړي دي ... توره پرځمكه واچوه بدبخته
رایه  پاناشاه په خپلو لړزاندوالسو پرګل محمد باندې دخپلې تورې ګوزاروكړ،هو، ګوزار داسې ګوزار چې هغه له و

دیوه ډارن اوبزدل انسان ګوزار و،هغه په دغه ګوزارسره ګل محمد ته كوم زیان ونه رساوه، بلكي پرهغه یې دخپل  
 . باوراوخپلې حوصلې دخالصیدوڅرګندونه وكړه

ګل محمد دهغه دغه ګوزار له یوه بل كنجه په خپلې تورې سره داسې ودراوه چې دپاناشاه توره یې دوې ټوټې كړه .  
ه ماتیده سره پاناشاه نورهرڅه له السه وركړل،هغه نورپه پوره توګه دحیرانۍ اوبیواکۍ په غیږه كې لویدلى دتورې پ

و.كومه نیمه توره یې چې په الس كې پاتې وه هغه هم پرځمكه ترې ولویده، اواوس یې د رحم له هیله منو سترګوپرته 
 . د ګل محمد پرلورنورڅه نه درلودل

ده رسۍ راوغوښته اودهغه په مرسته یې هغه په رسۍ سره وتاړه اوپرآس یې ورپورته كړ.  ګل محمد دسراى له خاون
 : دپالم سینګ مړي ته په اشارې، یې دسراى خاوند ته وویل

ـ واوره ددغه غدار مړى دده كورنۍ ته وروسپاره او ورته ووایه چې دده له پاره همداسې یوپاى اړین و، دمهاراڼۍ 
 . پاى خامخا همداسې دى اودهغې دهیواد دغدارانو

 .بیا یې پرخپل آس باندې پښه واړوله،دپاناشاه داس واګې یې په خپل ښي كې راونیول اود جهانسي پرلور وخوځید
خودراڼۍ په وړاندې دپاناشاه د دریدوارمان په زړه كې غوټه پاتې شو، په دې چې ده نژدې دوې ګڼتې مزل كړى و،  

 .په زړه باندې ولګیده، هغه دآس له شا راولوید او په څو شیبوكې همالته سوړشو چې دغره له څوه یوه ګولۍ دپاناشاه
ګل محمد دخپل اس له شا، په خپلو كړو كې زړه نا زړه ښكاریده،هغه د پیاوړي فكراو ذهن خاوند و. هغه پردې  

ویمه ګولۍ به هم پوهیده، هغوى چې ترغره هغه خوا هم دي له هغوى سره به یوه ګولۍ او دارو هم پاتې نه شي. د
 .ولګیږي د هغې نښه به په خپله دى وي له همدې امله په خورا چټكۍ سره هغه د نیم پریوې ونې باندى وخوت

 .د هغه سترګې یو ځل بیا داسې سرې شوې وې لكه چې د بالم سینګ د مرګ په وخت كې وې 
ه چې هغوى هم نه غوښتل چې خپلې هغه په دې انتظارو چې بله ګولۍ به ولګیږي.خوبل ډز ونه شو، داسې ښكارید

ګولۍ هسې په هواكې وولي په دې چې هغوى هم پوهیدل چې كه هرڅومره ګولۍ خاورې كړې ګل محمد بیاهم خوتدي 
دى . هغه داسې ځاى نه وچې هغه دې د خطرپه خوله كې وي ، دنیم مهربانه ونې هغه ته پرخپلې پراخې سینې باندې  

اغه حال كې هم دافكركاوه چې هللا څومره مهربانه دى ،هغه ساتونكي خداى پرهغه پناه وركړې وه ، ګل محمد په هم
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 5تر 4 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

 

ځاى باندې دنیم دغه ونه دلته درولى، هغې ته چې اوس دغه ګنهګار بنده ترهرڅه زیاته اړتیالري. هغه دپاك هللا  
 .شكرانه اومننه څرګنده كړه اودنیم په هغه ژغورندویه ونه كې همداسې ختلى پاتې شو

ډارن نه و، خوپه كومه ټیټه كې چې اوس دى پاتې و، هلته هم په میدان دریدل هوښیاري نه وه ،دهغه مخامخ هغه  
 . غره چې هلته دښمن په كې پټ شوى وډزې كولې اودده پرخوارالګیدې

چې ته هغه په خپل زړه كې داخبره را راغبرګه كړه : اى هللا ته اوریدونكي اوپه هرڅه پوه یې ، ټول په دې پوهیږي  
پرهرڅه پوهیږې، ته پوهیږې چې موږ په خپل ژوند كې له څه شې څخه ډآریږو، زموږ ژوند ستاسې امانت دى،ته 
چې كله وغواړې اخستاى یې شې، خو موږ داسې په زور زیاتي وظلم سره مړینې ته غاړه نه ږدو، دمهاراڼۍ سره  

ړه غړۍ كیدل ، له موږ سره ښایي ... له تا هیڅ هم  وفااوخدمت اودخپل ګران هیواد دخدمت له پاره له مړینې سره غا
 ... پټ نه دي

نژدې دوې گنټې تیرې شوې، چې ده ځآن د ونې ترشاهمداسې خوندې وساته،كله چې تیاره په پراخه توګه خوره  
باندې   آس  خپل  په  ونیوی،  كې  الس  خپل  په  یې  واګي  داس  وتاړه،دهغه  باندې  پرآس  مړى  دپاناشاه  شوه،بیایې 

 ...ودجهانسي پرلوردخپل مزل نیلی وخوځاوهسپورشوا
 

(۱۶ ) 
 

جنرال روز په كنایي كې په ناستو ناستو نورستړى شوى و. پرهغه باندې اوس دهرې شیبې تیریدل ګرانه خبره وه. 
خو هغه له دې پرته دنورو څه كړو توان هم په ځان كې نه لیده اونه یې اهل و، هغه په دې هیله و، چې حاالت زرسم  

پوځونه په الس ورشي بیابه دجهانسي له هرې خوا    شي،په څلوروخواوكې روانې پاریدنې زرماتې شي،ده ته زیات 
 .اوهرې ګټې څخه دغچ اخیستوپه خاطر پرهغه لوري حركت وكړي

هغه د اورچها له دیوان نتى خان سره هم دلیدوژمنه كړى وه ... دهغه په نیت كې وه چې نتى خان ته بلنه وركړي  
خواشینې شو، پاناشاه له ډیروخته راپه دې خوا هغه   چې دپاناشا اوبالم سینګ د مړینې خبرور و رسید، په هغه خورا

 .ته دجهانسي جاسوسي كوله اوبالم سینګ به د خبررسونكي دنده ترسره كوله
په هرډول ، كله چې هغه دخپلو دوو یارانو دمړینې پیغام ترالسه كړ،بیایې سړې اورچها ته واستول اونتى خان یې  

 . كنایي ته ورووباله
ه نژدې دوولس میله لرې د بیتوا دسیند پرغاړه په ښكلو ماڼیو اومندرونوښكلى كړشوى آرام اورچها له جهانسي څخ

كال    ۱۵۳۱ښاردى ،له شپاړسمې پیړۍ بیاتراوولسمې پیړۍ پورې دغه ښاردبندیلي راجاګانو پالزمینه و، دغه ښار په  
 .كې راجا رودرپرتاب سینګ جوړكړ

ن نتى خان داوږدې په پارپرجهانسي باندې خپل غاښونه لګولي  كال كې دارچهاراجاكوچنۍ هلك و، دیوا  ۱۸۵۷په  
وو، دا دده خبره وه چې ویل به یې جهانسي له پخوا څخه د اورچها یوه برخه وه، همداوه چې ده غوښتل پرجهانسي 
باندې یرعل وكړي. جنرال روزد نتى خان په دغه فكراودغه هیله باندې خبرو،هغه دا له ځان سره جوړه كړې وه  

نتى خان دراڼۍ پرضد په وسله اخستو باندې راضي كړي، كله چې دوى دواړه په جګړه كې سره ونښلي نوپه    چې
 .دې توګه به دراڼۍ ځواك هم لږشي

دنتى خان له پاره داخورا دعزت خبره وه چې یوه انګریز جنرال ده ته دلیدوله پاره بلنه وركړه،همداوه چې په دریمه 
 .ورځ یې كنایي ته ځان ورساوه

 : جنرال روز په خورا عزت سره دده هركلى اودرنښت پرځاى كړ اوویې ویل
ـ دا خورا دخواشینۍ اوافسوس خبره ده چې هغې میرمنې ستاد واكمنۍ یولویه برخه په خپلو منګولوكې نیولې ده. 

اوپلرونویې  داخو اوس ماته څرګنده شوه چې جهانسي داورچها اوټیكم ګړ یوه برخه وه، پركومه چې راجا ګنگادهرر
پرهغې باندې خپل زور زیاتې ساتلى و،اوس دغې میرمنې هم هماعه تګالره كلكه نیولې اوپرهغې باندې یې خپل ځان  
كلك کړی دى. كمپنې چې كومې پنځه زره روپۍ راڼۍ ته وركوي هغه په اصل كې باید ارچها ته وركړي. خواوس  

واكمنې پرجهانسي باندې روانه وي بند والى هم نه شي.   دختیزهند كمپنۍ هغه تنخوا ترهغوپورې چې دهغې میرمنې
كمپنې كوالى شي چې خپله ژمنه ترسره كړي خوخان صاحب ، خبره دكمپنې نه ده ، بلكې خبره ددغې میرمنې ده 
چې پرجهانسي باندې یې منګولي خښې كړې دي. دابې انصافې خو په هرډول ، خوستا په شان نجیب الطرفین پټان  

ده یوه كم نطري اوسپكاوى هم دى. زما له پاره دحیرانۍ وړ خبره داده چې تاتراوسه پورې دغه لوى  ته داپه څرګن
سپكاوى په څه شان زغملى، پټانان خو خورا میړني خلک دي ، دیوې میرمې له خوا دومره زیاتې اویوه پټآن له خوا  

 . دومره خاموشي اودومره زغم مانه كله لیدلى اونه مې هم كله اوریدلى دى
نتې خان خپلې ستونزې ورته وویلې اوجنرال روز دهغو د اوریدوله پاره تیارناست و، ځكه یې پرته له هرډول آړ  

 .اوشرطه نتى خان ته دهرډول مرستې دوعدې سینه ووهله
اونتې خان له خپله پوځ سره پرجهانسي باندې څپاو وكړ، راڼۍ هم جنګي جامې په ځان كړې ، پرآس سپره شوه اود  

ا دروازه یې په خپله اولكه كې راونیوله،كرنل زمان خان له كیڼ لوري،رګهونات له ښي لوري دنتى خان پریوځ ارچه
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 5تر 5 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

 

باندې خپل څیاو ورپیل كړ، له بلې خوا غالغوث خان ته هم څرګنده وه چې كله،چیرې اوله چاسره څه شان چال چلن  
ځاى كړي وو اویوازې یې هرڅه ترخپل قابوالندې وكړي، دارچها په دروازې باندې هغه خپله دوولس توپونه ځاى پر

وو. هغه نورتوپچیان هغو مورچوته استولي ووچې هلته خطراوكاریوڅه اسانه و. دهغه الس په توپانې توګه كاركاوه،  
ترهغو پورې چې به دده وروستۍ توپ ډزكاوه ، دهغه لومړنۍ توب بیا ګولۍ ویشتلوته تیارو. ناڅاپه د غالم غوث  

ه غلې شوه،نتى خان فكركاوه، چې ګواكي دراڼۍ توپخانه یې برباد كړه، هڅه یې وکړه چې خپله توپخانه خان توپخان
په لوړې كې ځاى پرځاى كړي.خوغالم غوث خان پرې قیامت جوړكړاو داورچها ټول توپونه یې په یوه رپ كې له  

ۍ سپاره پوځ یوازې دځواب له پاره منځه یووړل.په څوشیبوكې یې دنتى خان توپخانه سره تس نس كړه ، هخواد راڼ
تیارسۍ والړ و، هغوى راپورته شول اودنتى خان پرپوځ ېې خپل څپاو پیل وكړ، راڼۍ خپله قیامت ورباندې جوړكړى 
و. سندر، مندر،كاشي بایي اوګل محمد له ښئ اوكیڼې ، مخې اوشاڅخه په خپلو ګوزارونوباندې پیل وكړ، له هغې خوا  

هم راوړاندې شول ، په څوشیبوكې د نتى خان پوځ سره رامحاصره شو، ټول برباد شوې  زمان خان او رګهونات  
توپونه ، مړې اوټپیان یې پرځاى پریښودل اوپه تیښته شول،په خپله نتى خان هم په خورا سختۍ سره دجګړې له ډګره  

 .ځان په تیښته ویوست
سي پوله وه،خپلوپوځیانوته یې د دریدو حكم  راڼۍ دنتى خان پوځیان ترهغه پورې وڅارل تركومه ځایه چې دجهان

 .وكړ، كله چې د نتى خان پوځونه له سترګوالونیاشول، له هغه وروسته یي خپلو پوځونوته د بیرته ستنیدوحكم وكړ
راڼۍ چې كله بیرته راستنه شوه دارچها دټپیانو له پاره یې ددرملنې كارپیل كړاوهغوى چې ورسره زندانیان ووهغوى 

تولوپرځاى ارچهاته واستول. بیایې هغوى چې په جګړه كې وژل شوي وو، دهغو مړي یې په خوراعزت  یې دسزا اس
 .او درناوي سره ارچها ته واستول

حنرال روز دنتى خان دبري اوماتې پروا نه كوله ، كومه وعده یې چې ورسره كړې وه، په هغې یې هم وفا ورسره  
اوبل سره الس  ونه كړه، دهغه په زړه كې هم د مرستې خبره   له یوه  نه وه ، هغه غوښتل چې یوخوهندوستانیان 

 . اوګریوان وي څوانګریزان خوندي پاتې شي، بله مهمه خبره داوه چې ده غوښتل جهانسي كمزورې شي اوبس
اوحاالت یوځل دجنرال روزپه پره شول، پرډیلي باندې بیا انګریزانوپه پوره توګه خپلې منګولي خښې كړې ، دډیلي  

ن یې په خورا بې رحمئ سره وځاپه،دانګریزې پوڅ یوه لویه برخه كنایي ته راورسیده،جنرال روز دغه پوځیان  پاڅو
كال دمارچ دمیاشتې دشلمې په سهاریې ځانونه دجهانسې جنوب ختیزپه دیرش میلۍ   ۱۸۵۸له خپلوسره مل كړل اود  

 . كې دكاماسن دیوي سیمې ته راورسول
 ...انسي باندې دیرعل حكم وكړاودمارچ په درویشتمه یې پرجه
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