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(۱۷) 

 
دسون ریكها سیندګي پرغاړه په غزیدوعزیدو سره راڼۍ یوځل بیا یوه پوره زمانه را ژوندۍ كړه ... اویو پوره تاریخ 

 ... یې په ذهن كې راتكراریده
څه بیړې سره راپړكیدې،تلې او راتلې ، ځكه نوهغه شپه وریاده شوه چې كنورګل محمد دپاناشاه مړى را  پیښې په  

اخیستى واوجهانسي ته راورسید،همداسې هغه ورځ هم وریاده شوه چې چا په ماڼۍ كې پردالري خدمتګارې مخكې 
لوپوراوجهانسې ترمنځ الره كې یوچا  تردې چې خوله پرانیزي ګولۍ ولګیده اومړه شوه،همداسې هغه ورځ كله چې دكا

په پاناشاه ډزوكړوهغه یې دتل له پاره په مرګ آرام كړ. همداسې وریاده شوه چې ګل محمد د پاناشاه اودولهاجو په 
اړه دګوتې نیولو یوه نرۍ اشاره پخوا دی ته کړې وه، خو بیادهغودواړو په اړه هیچاته هم كوم ثبوت ورترالسه نه 

دین ویلي وو چې هغه داسكین خانه سامان له دلهاجوسره په خبرواترولیدلى و... دې )راڼۍ ( موتې شو،یوځل بهرام ال
 ...اوجوهي په دولهاجو پسې واچولې،خو بیایې هم څه ثبوت ترالسه نه كړ

پاره  خوبیایې له هغه راوروسته كله هم دولهاجو له كالڅخه دباندې ونه لیده اونه هم له بهرڅخه كوم څوك دده دلیدوله  
راغى ، یوازې دبهرام الدین په وركړې خبرتیا اویاهم دګل محمد دشك پراساس نه د دولهاجوپرخالف كومه كاروایې  

 . كیداى شوه اونه هم كومه پوښتنه ګرویږنه
راڼۍ ته وریاده شوه چې ګل محمدپه دویمه ورځ راحت ګړته پیغام استولى واوپه پنځه لسوورځوكې دننه دراحت  

یوڅخه څلورسوه نهه نوې پټانان راغلل اودراڼۍ په پوځ كې برتي شول ، دوى ټول په هیواد مین وو،  ګړاوشاوخوا كل
دهغوى پر زړونو باندې دراڼۍ واكمني داسې پرته اوخوره شوې وه چې دهغې په یوه اشاره یې خپل ژوند ترهغې  

 ځاراوه، دلویولویو خوغمګینوسترګو، پراخو اوخندانوټنډو اولوړپزو او
 . نوځوانیو لرونكوسروكرتیوواالوو پټانانودګل محمد پر یوه آوازسره راغلل اودراڼۍ په پوځ كې داخل شولسروسپی 

 : ګل محمد راڼۍ ته ویلي وو
ـ مهاراڼۍ صاحبې ، دوى ټول سرښندنه پیژني، مړینې ته تیاردي،دوى سرټكونه نه پیژني، په شاه تلنه نه پیژني اوشا  

 . ه وفاداردي ته كتنه نه پیژني، دوى ټول تات
خوهغې )راڼۍ ( ددې له پاره چې خپل جذبات ترخپل قابوالندې راولي خپلي شونډې یې ترغاښوالندې كړې اوخپلي 

 ... سترګې یې په كلكه توګه سره پټې كړې
هغې ته وریاده شوه چې هغه پښتانه په څه شان وجنګیدل اوپه څه سرلوړۍ سره شهیدان شول او له خپل ژوند سره  

شاندارخداى پامانى وكړ... اویوازې ګل محمد ترې پاتې و.. دهغې یوازنۍ كنورګل محمد ...او هغه چې نن  یې څه  
له دې څخه تللى و... هغې )راڼۍ ( اوس په خورا سختۍ سره خپلې اوښكې نیوالى شوې،هو، اوښكې،همداوه چې له  

 : یوه ساړه اوسیلي سره یې ترخوله راووتل
 مد هم والړ ...څوك اوتركله هڅه ... تركله پورې زغم ...دزغم خو هم یوه پوله ويـ ډیرښه وشول چې كنورګل مح

... 
هغۍ ته رساله داركالى خان وریادشو،هغه اتل، میړنۍ، هیوادپال اووفاداركالى خان،هغه څوك چې دهندوستانیانو په 

... هغې ته ساګرسینګ ورپه یاد شو وړاندې یې د سپكوالفاظو دیادولوزغم نه درلود... اوانګریزان یې له نامه ډاریدل
چې یووینې څښوونكى ډاكوو، هغه چې دسرښندنې اواتلوالى په ډګركې یې نوم ترلرې لرې پورې رسیدلى و. هغه  
چې د راڼۍ باورسړي خدابخش ونه شو نیوالى ، راڼۍ خپله ورپسې وخوځیده اوهغه یې په ځنګل ونیو،خوبیایې هم 

یې په خپل پوځ برتي كړاود ځان سره یې ملګرى كړاویوه ورځ یې دراڼۍ    ساګرسینګ ته سزا ورنه كړه ، هغه 
 .داحسان هغه پورپه خپلو وینوسره هغې ته ور ورساوه

بایې خبرراووړ چې    ۱۸۵۸اوراڼۍ ته هغه ورځ)د كال دحنوري شپږمه ( وریاده شوه چې دهغې جاسوسې موتي 
دى ، هغې ددغه خبرپه اوریدوسره دجهانسي شاوخوا   جنرال روز له یوه لوى پوځ سره دجهانسي پرلور راوخوځیدلى

كلي ټول په دې خاطر چې انګریزانو ته هیڅ ډول مرسته ونه رسیږي خالي كړل. په الره كې د والړه كښتوبیه وركړه 
برابرول   اواسونه  اسانتیاوې  ټولې  پاره  له  پوځ  دانګریزي  بیاهم  سندهیا  ، خومهاراجا  شوې  ووهل  ټولۍ  شوه،ونې 

ې ور رسوله ... راڼۍ ته وریاده شوه چې انګریزي پوځ پرته له هرډول ستونزو څخه دجهانسي شاوخواته اومرسته ی
په   اودمارچ  دهغې    ۲۳راورسید  شان  څه  په  چې  شوه  وریاده  ته  راڼۍ  ورووړ.  څپاو  باندې  پرجهانسي  یې 

نوخولې ماتولې ... كنورغالم غوث پوځیانودانګریزانو په وړاندي مقابله كوله اوتوپونویې په څه میړانې سره دانګریزا
خان وریادشواوپه دې سوچ كې شوه چې دغالم غوث خان یاد دجهانسي په تاریخ كې رانه شي له هغه پرته به دجهانسي  

 . تاریخ نیمګړى وي
 : دغالم غوث خان له نامه سره به دراڼۍ په زړه كې تل دغه یوانځور همداسې پاتې كیده چې

، پهرى ګالبې اننګي ،لویه اودنګه پزه ، لویې لویې تورې سترګې، دغره په شان سینه او    لوى لوى شخ اوګڼ بریتونه
شپږفوټه دنګه ځواني واال په خپله څښتن لكه منیش داسې په ایماندارۍ، وفادارۍ اورښتیاینې سره و روزه اوځمكې ته 
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اڼۍ ته به په فكركې ورانځورشوه  یې ددغې ځمكې دساتنې خاطر را واستاوه، كله به چې غالم عوث خان ورترنظرشور
 ... چې : هغه ځمكه څومره د درناوي وړده ، په كومه چې غالم غوث خان سترګي غړولې دي

اونن بیاچې راڼۍ د سون ریكها سیندګي پرغاړه دمولسري ترګڼې ونې الندې دخپلو سرښندونكو ملګرو یاد كاوه یوځل  
 :بیا یې په فكركې ورتاوشوه

اودرناوي وړده پركومه چې غالم غوث خان ... اویا هم ګل محمد زوكره شوي دي ... اودا    هغه مځكه دنمانځنې -
 كنورګل محمد والړ چیرې؟ په تګ خوته، یوڅه یې ولې ونه ویل او والړ ...كله چې هغه تلو

چې   اودومره یې هم دتګ ویلي واى چې زه ځم ما به خداى پامانى ورسره كړى و... دعا به مې وركړې وه،هودعا ،
 !.... اوس له هغې پرته له ماسره څه پاتې دې

اوجګړې یوځل بیا ځان ورپه یادكړ، د راڼۍ په زړه كې را تاوه شوه چې درى ورځې ساګرسینګ له انګریزانوسره  
 . وجنګیده اوشهید شواوراڼۍ اوس دخپلوسرښندونكویارانوپه روح باندې دخپل ژوند د آرامتیا تسل كاوه

وه،چې په پاى كې غداردولهاجوخپله غداري وكړه اودكالیوه دروازه یې د انګریزانو پرمخ اته ورځې جګړه روانه  
پرانیسته اوانګریزان پردې بریالي شول چې په كال ورننوزي ... سندربایې په خپله دولهاجوولید چې دكال دروازه یې 

دهیواد درغله سپیه ته هم باید مړشې ...    پرانیستله،په ایستلې توره یې په دولهاجو باندې ورټوپ وهل : ـ پاپي ټهاكره،
خو دولها جودهغې دتورې مقابله په اوسپنیز ډال سره ودروله ، دهغې توره دوې ټوټې شوه،خوبیا یې هم په ماته توره  

 .خپله مقابله كوله، په هماغه ځاى كې له انګریزانو سره په جګړې كې دجهانسي هغه میړنۍ لورهم شهیده شوه
لواودسندربایې دشهادت له یاده وروسته ، راڼۍ ته خپل توپچي بهرام الدین وریاد شو،چاچې د دولهاجوپه له الرې پرانیست

ته  دولهاجودانګریزانووفاداراوجهانسي  وو،چې  ویلي  یې  ډاګه  واوپه  وركړى  خبردارى  دهوښیارۍ  یې  اړه 
. بهرام په دغه اړه دومره په غداردى.خوراڼۍ دهغه خبره نه وه منلې اود دولهاجو پرخالف یې هیڅ هم نه ووكړي

قهرشوى واى چې دهغې دبې پروایئ له امله یې راڼۍ ته خپله استعفى هم وړاندې كړه اوراڼۍ هم دهغه دغه انكار  
اواستعفى منلې وه،خواوس یې د دولها جوغدارۍ دسترګو ترمخ والړه وه،اوس چې كارله كاره تیرشوى و. دولهاجو 

انیسته بلكي هغه دجهانسي دتاریخ پرمخ یوتورداغ ولګاوه.راڼۍ ته وریاده شوه چې  نه یوازې دجهانسي كالدروازه پر
نوره ناچاره وه اودجګړې كولوفرمان یې صادركړ... اوبیا راڼۍ ته وریاده شوه چې ترټولودمخه دې ته دللتابرهمن  

كې برخه واخیسته، دشهادت خبرهم راورسید،هغه چې له خپل افسرغالم غوث خان سره یې اوږه په اوږه په جګړه  
 ... راڼۍ دللتا دمرګ په ویركې وه چې یوبل بد خبرورته راورسید : كنورخدابخش هم شهید شو

 :راڼۍ شونډې سره وچیچلې او چغه یې كړه
ـ او، خدایه ! دهغې سترګې په موتى بایې باندې ولګیدې ، هغې ته دخدابخش اوموتي دمینې پته هم وه،دموتي څیره 

ې وه،خپله هم لكه ډبره داسې شوې وه،هغې دموتي په وړاندې خپله خوله یوازې په دغه ټكي  لكه ډبره غوندې شو
 : راخالصه كړه چې:)اناهللا واناالیه راجعون (. راڼۍ خپلې سترګې موتي ته ورواړولي

 ... ـ موتي زه ستا په سترګوكې داوښكولیدل نه شم زغملى
 ... ـ اوښكي به ونه وینې مهاراڼۍ صاحبې

 .دابخش دقبردتیاري حكم وكړراڼۍ دخ
التراوسه دكنورخدابخش قبرنه وتیارشوى چې دراڼۍ په وړاندې یې یوبل مړى كیښود،هو، دكنورغالم غوث خان 

 ... مړى
 : په دغه وخت کې له بهره دشوراوفریادغږ واوریدل شو، راڼۍ موتي ته اشاره وكړه

 .. ـ موتي ته یوځل ور ووزه
 ... صیل ته ور ووتهموتي له خپلې تورې سره دكالف 

 : اوراڼۍ ته وریاده شوه چې كله یې دموتي بایي په مړې سترګې ولګیدې، نوبې اختیاره یې له خولې راووتل
 ... ـ زمامرغلرې ، زماموتي ، ته اوس الماس شوې

  راڼۍ ته وریاده شوه چې درى واړه قبرونه دګل محمد په پاملرنې سره تیارشول اوكنورغالم غوث، كنورخدابخش 
 .اوموتى بایې درى واړه شهیدان په كې خاوروته وسپارل شول

هغې ته وریاده شوه چې دا الپرهغو قبرو باندې خوځیده ښوریده چې مندرپه چټكۍ سره دهغې څنګ ته راورسیده ، 
 : مخكې تردې چې هغه څه ورته ووایي دې ورته وویل

ا ولیږه ،چې دهغه ځاى مورچله كلكه كړي،دكرنل  ـ والړه شه بهاوبخشي اویا پورن سینګ دارچها دروازې خواته ر
 .. زمان خان ترڅلورویشت ساعته زیات شول، ستړى شوې به وي
 : مندر په ژړا شوه ، په خورا سختۍ سره یې خبره ترخوله راووته

 ... ـ مهاراڼۍ جي ! په ارچها دروازه باندي دانګریزانوواك وغزید 
 : حیرانتیاسره راووتلدرا ڼۍ له خولې په خورا 

 ـ دكرنل زمان خان په شته والي سره ؟ 
 : مندر په داسې حال كې چې اوښكویې كتوته وارنه وركاوه وویل 
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 7تر 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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 . ـ اوكرنل زمان خان هم په ابدي خوب ویده شو،خوهغه دانګریزانوګولۍ ته پرخپلې سنې سره هركلى ووایه
 : لراڼۍ په داسې حال كې چې كنورګل محمد یې مخاطب كړووی

 ـ كنورګل محمده ! دكنورخدابخش دشهادت له اوریدو سره سم موتي یوڅه په عربي كې وویل ، ته په هغه پوهیږي
... 

 : ګل محمد وویل
 ... ـ هو، اناهللا واناالیه راجعون

 ... راڼې دهغه دتكرارله پاره هڅه وكړه: انا ... هللا ... وانا الیه ... راجعون
 وكړه چې دهغه معناڅه ده ؟  بیایې له ګل محمد ه پوښتنه

 : ګل محمد ورته وویل
 ...ـ موږ دهللا یو اودهغه پرلوربیرته ورګرزیدونكي یو

 : راڼۍ ګل محمد ته مخ ور واړاوه
 ... ـ یوبل قبرهم تیاركړئ اودكرنل زمان خان مړى راوغواړئ
 ... اوخپله دیوه مورچل پرلور دتګ په ارادې سره پورته شوه

خاطرې وریاده شوې، دپوالدې راڼۍ له سترګودوې اوښكې را ووتې اوهغویې د شقیقو پرلور  خپل ملګري اودهغوى 
 . یوه اوږده لیكه جوړه كړه اوپه هغه لوري الړې

هغې ته وریاده شوه چې كله هغې د ارچها د دروازې پرلور دتګ مال وتړله اوپه هماغه شیبه كې لوى نانا بهوه  
به كالپه لوټ تاالن واوړي ، ستا په مړینې سره به دآزادۍ جګړه نیمګړې   بټكرهغې ته مشوره ورکړه: » پرتاپسې

 «.پاتې اوګډه وډه شي
 : هغې )راڼۍ ( دګل محمد پر لوروكتل اوهغه ورته وویل

ـ ناناخان رښتیا وویل مهاراڼۍ صاحبې ، ستا شتون اوژوند اړین دى، زموږ په خاطر،دجهانسي په خاطر،ددې خاورې  
ملك په خاطر، دټولوپه خاطر... په دغه وخت كې بهاوبخشي راغى، ورپسې رګهونات سینګ په خاطراوددې پوره  

،مندراوجوهي ...دوى ټولودنانابهوه پټكراوګل محمد د وړاندیزمالتړوكړ،رانۍ هغه ومانه اوبیرته كالته راستنه شوه، 
ت پرته یوبندیلى، نه سردار  هغې خپل ټول ملګري سره راټول كړل،دهغوى حال یې واخیست ،له بهاوبخشي اورګهونا 

 .اونه سپاهي پاتې وو،له هغوڅلور سونهه نوي سروكرتیوواال پټانانوڅخه هم ترنیمایي زیات شهیدان شوي وو
له پنځه كلن ماشوم څخه تراتیا   اوپه څه شان یې   ، راڼۍ ته وریاده شوه چې په څه شان انګریزان پرښارراننوتل 

كندې ته ورټیل وهل، په څه شان میرمنود اوبوکوهیوته غیږې وركړې    كلنوسپین سرواوسپین ږیرو پورې دمرګې
راج محل  یې  شان  څه  نذركړ،په  انګریزانوښارداور  شان  څه  په  وساتله،  باورخوندي  ستې  خپل  یې  شان  څه  اوپه 

اښام  اوكتابتون وسواوپرایرو یي واړاوه. دجهانسي ددغوټولو دردواوتباهیو ننداره راڼۍ په خپلوسترګووكړه، ماښام م
 یې له خپلو ملګروسره وروستۍ مشوره داشوه چې باید له جهانسي څخه 

دكالپي پرلورځانونه وباسي،راڼۍ پردې راضي شوه،په جهانسي كې نورڅه پاتې وو، دبرې تصورنورپه تمامه پاى ته  
 .رسیدلى و، راڼۍ له خپلو بچواواړوندانو سره نورنوجهانسي ته خداى پامانى ووایه

ان پریوه خوا نه وكړى چې دیوه انګریزى پلټڼ له خوا محاصره شول، ددوى ترمنځ ناڅاپي جګړه هغوى التراوسه ځ
شوې وه،د دهندلكى په جګړه كې بهاوبخشي اودهغه سرې كرتۍ واالپټان ملګري شهیدان شول. لفټننټ واكرله خپلو  

ل له پاره دګل محمد توریالیتوب  سپرو پوځیانو سره سهارمهال پرهغوى باندې دشا له خوا یرغل وكړ، راڼۍ دلومړي ځ
په خورامیړانۍ سره ولید، راڼۍ حیرانه شوې وه اوفكریې كاوه چې دغه توریالى پټان لیونۍ شوى كه څه، دهغه له  
خپلې ناڅرګندې خبرې اوبولنې راوتې، دراڼۍ په شان ده هم دم ګړۍ د آس واګي په خپل سرپریښي وو اویوازې یې  

غه په دواړوالسوكې تورې وې چې په هره شیبه كې دانګریزانوپه وینو سره سرې پښې په ركاب كې نیولې وې،ده
په  یې  هغه  ورسیده،  ور  هم  ته  ورانه  واكر  لفټنڼت  د  خویوځل  توره  الس  دښي  .دهغه  كیدې  اوسرې  كیدې 

وخپلې چغوكړاوپرشاشو،خوبیایې په راڼۍ سترګې ولګیدې چې دده پرخوایې رامخه وه، له میدانه یې په تښته پیل وكړا
پښې یې سپكې كړې. له هغه سره دهغه ډله اوسپاهیان هم له میدانه دګولۍ په شان ووتل . په هغه جګړه كې دراڼۍ 
آس هم ټپي شو، خوهغه میړنې اووفادارآس په هماغه حالت كي هم راڼۍ د یوسل اودوو میلو په واټن تركالپي پورې 

اڼۍ باندې دومره دروند ولكه دیوه انسان . له جهانسي څخه  ورسوله اوهلته یې خیله ساه وركړه. دهغه درد هم پرر
 .دوتلوپرمهال چې وروستۍ شهید راڼۍ په خپلو سترګو ولید،هغه بهرام الدین و

په كالپي كې له هغې سره تاتیاټوپي،دبانډې نواب اودباناپور راجا ولیدل، مخكي تردې چې دوى یوې پریكړې ته سره 
واوهغه یې څارله، په دې چې هغه ته داڅرګنده وه چې بې د راڼۍ له منځه وړلو  ورسیږي، جنرال روزپه راڼۍ پسې 

دغه شوراوزوږ چې دهند د آزادۍ دجنګ اویاد سوتنترتا سنګرام په نامه سره راپورته شوى دى پاى ته نه رسیدونكي 
یله اوامید ده،همداوه  دى، پردې چې هغه یوازې پرزړونوباندې واكمنه نه ده بلكي هغه په دغه بېواكۍ كې هم دهند ه

 .چې جنرال روزدهغې له منځه وړل دخپل ژوند موخه اوټاپى ټاكلى و
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راڼۍ یوځل بیا له جنرال روز سره مخامخ شوه، یوځل بیایې جګړه سره ونښته،خوهغې ته ډیره زرڅرګنده شوه، چې 
ښیي ، تاتیاټوپي هم و، خود  له دې سره یوازې دكالپي دشاوخوا یوڅوتنه اودهغې پټآن شازلمي په جګړه كې اتلولۍ  

بانډې نواب اودپاناپورراجا دواړوپښې سپكې كړې وې . دتاتیاټوپي په مشورې سره راڼۍ په شاتګ ته اړینه شوه، په  
دې چې دوى نورپركالپي باندې دواكمنۍ هیله هم له السه وركړې وه.ځكه یې دګوالیارپرلورمخه كړه، دګوالیاركالنه 

بلكي خوندي هم وه، خوهلته یوې سختي ستونزې ځان دراڼۍ په وړاندې وښوده اوهغه    یوازې داچې خورا كلكه وه،
كال دجون لومړۍ ( تاتیاټوپي    ۱۸۵۸داوه چې مهاراجا جیاجي راوسندهیا دمرستې پرځاى پرراڼۍ باندې څپاووكړ)د

ولید حال  دغه  چې  یې  پرلوركړاوخپله  دراڼۍ  یې  پوځ  ،دمهاراج  كارواخیست  څخه  خوراهوښیارۍ  داګرې    له 
پرلوروتښتید، اوپه دریمه ورځ ) دجون دریمه ( په پهول باغ كې دربارجوړشو، راو صاحب یې دخپل مشرپه توګه 
ومانه خپل توپونه یې ورته سالمي كړل،دراڼۍ په مخ نیوي سره یې دخپل عیش اوعشرت دورپیل كړ،دیارلس ورځې  

اوډګروال ستوارټ له خورالوى اوپیاوړي پوځ  دجون په شپاړسه( جنرال روز،ډګروال سمیت    ۱۸۵۸وروسته ) د  
سره راورسیدل، ددوو ساعتوپه ترڅ كې هغوى دراوصاحب پوځ تس نس كړاومراریې ترې ونیو،له هغه وروسته 

 :راوصاحب اوتاتیاټوپي دواړه هغې )راڼۍ ( ته راغلل،هغې پوښتنه ترې وكړه
 ـ څنګه دبنګونشه پاى ته ورسیده ؟ 

 : تاتیاټوپي خپل السونه ورته جوړه ونیول اوویې ویل خوشرمیدلي 
ـ مهاراڼۍ جي ، اوس ددغو خبرو داوریدووخت نه دى، پرمرارباندې انګریزان واكمن شول، زموږ تیروتنې را وبښه 

 اوموږ ته اوس مشوره راكړه چې څه وكړو؟ 
 : دهغې سترګې له اوښكوراډكې شوې خو زریې پاكې كړې او ویې ویل

ولووخت نورله السه ووت،اوس باید له احتیاط څخه كارواخیستل شي،له دغه ځایه ووځئ مهاراشترته ـ دتیاري نی
والړشئ،هلته دپوځ په جوړولو الس پورې كړې اوله توره جوړونكو پښانوڅخه دتوروترالسه كولو مرسته وغواړئ  

 . . زماښایي دا وروستۍ جګړه وي
یانوچې اوس یوازې سرې كرتۍ واال پټان شازلمي ورته پاتې وو جګړه پیل شوه، دراڼۍ پوځ(    ۱۷بله ورځ )دجون  

انګریزانوته ډیرزیانونه ورواړول،په دویمه ورځ جنرال روزپه خپله له راڼۍ سره دمقابلي میدان ته راوړاندې شو،  
 : راڼۍ خپل نیولى زوى دامودررګهونات سینګ ته وركړاو ورته ویې ویل

 .... ـ دده ذمه واري اوس ستا پرغاړه ده
 : او ګل محمد ته یې وویل

 . ـ زما په بدن باید دښمن ونه لګیږي
اوګل محمد چې غاښونه یې پرغاښونوسره چیچل اوپه سترګوكې یې لمبې بلیدې دانګریزې پوځ پرلوروكتل اوویې 

 : ویل
 ... ـ داسې به ونه شي مهاراڼۍ سابې

 . اوګل محمد له همدې خبرې سره والړ
... همدا نن سهار... هو همدا دنن خبره ده،یوناڅاپه یوه درنه جګړه وشوه، ګل محمد او ملګرویي راڼۍ ته وریاده شوه  

یوځل بیا له یوه لیونتوب اوجنون سره جګړه پیل كړه، ترڅوچې یویوشواوپه خپله میړانه یې سرونه وښندل. یوه هم د  
وستۍ سلګۍ پورې وجنګیدل اودژوند په دښمن ګوزارونه په خیټو وانه خیستل، ټولوخپلې سینې ورته ونیوې، ترور

وروستي پړاوکې دوى هم هغه وروستۍ عربي ټكى په خورا ویاړسره ترخوله را یوست هغه چې هرمسلمان یې 
 ... دمرګ پرپوله وایي،هو،هغه چې خلك یې كلیمه بولي

شاله )نڅاځي ( كې یې    هغې ته جوهي وریاده شوه،هغه چې لكه دموتي په شان نرټكۍ ) قبایلي ( اتله لوروه ،په رنګ
لكه   هم  راغله هغې  ،زما بجن یې غږاوه،كله چې كالته  كاركاوه  ناټكوكې  په  یې  په شان  كوله،دموتي  )نڅا(  نرتیه 
اووروسته  اوموتي په شان تورې وهل،ټوپك ویشتل، بیړۍ جنګول، اس ځغلول زده كړل  بایي  دمندر،سندر،كاشي 

یادهغې ساتونكې وه،هوترپرون پورې،ترپرون پورې یوځاى سره  ترڅوچې له هغې جاسوسه جوړه شوه او ترپایه ب
 .اوسیدې،خوآخرهغې هم ملتیا پریښوده له انګریزانوسره جنګیده،جنګیده شهیده شوه

پټان شازلمو اوپه خپله راڼۍ له انګریزانوسره داسې جګړه وكړه اوداسې اتلولي یې څرګنده كړه چې انګریزانومیدان  
 . پریښوداووتښتیدل

ازلمو دخپلو ملګرواوجوهي قبرونه تیاركړل ، ترټولومشرزلمي یې جنازه وكړه ، اودهیواد بلهاري مینان یې پټان ش
له   شوې،هو،اوښكي  راغبرګې  اوښكې  سترګوكي  په  دراڼۍ  سره  یاد  په  دجوهي  وسپارل.  باندې  پرخاوره  دهیواد 

 . ... زما دجوهي ځاى جنت كړېاوښكوسره سم یي په زړه كې دعا هم ورته راغبرګه شوه : ـ اى دجوهي هللا 
دشازلمو پټانانوپوځ غوښتل چې دتاتیا له پوځ سره یوځاى شي،ځكه یې مخ پرلویدیزحركت وكړ. خولږ وروسته هغوى  
بیا غاښونه ورته  ملګرویوځل  اوتږو  .دراڼۍ ستړواوستومانو، وږو  له خوا محاصره شول  ډلې  انګریزي  بیا دیوې 

 . ته ناچاركړلوچیچل اوهغوى یې یوځل بیا تیښتې 
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شپه یې دسون ریكها سیندګي پرغاړه سره تیره كړه،خو سهارچې هغوى له خوبه را پورته شول ویې لیده چې ګل  
 .محمد نه و

غرمه كیدونكي وه،راڼۍ خپله هم ډیره وږې وه،له دې سره دځان خبره نه وه،هغه ترځان دخپلوملګروله پاره چې 
ى دلته پاتیداى هم نه شول، پورته كیدل اوكیناستل ترهغوچې یې غږونه هغوى هم ډیروږي ووخورا اندیښمنه وه،هغو

واوریدل اوبیرته دیوې شیبې له پاره هغه غږونه ورك شول . ګل محمد را روان و، دهغه په څیرې باندې دغم څپې 
پله ترې په  اودرد له ورایه ښكاریدې، هغه په شا یوه ټوكرۍ را نیولې وه، هغه یې د راڼۍ په مخكې كیښوده اوپه خ

 .شاشواوراڼۍ ته یې په خورا درناوي سره سالم وكړ
په ټوكرۍ یې دنژدې شلو منوپه شاوخوا كې دوروستې فصل پاخه اوخام ام اوخربوزې رانیولي وو، راڼۍ یوځل بیا 

 . ګل محمد ته په ځیرځیروكتل ، له سترګو یې اوښكې را وبهیدې ، په اننګویې راروانۍ شوې اووالړې
خربوزې وخوړل اوله سیندګي څخه د تیریدوپه نیت پورته شول. داچې ولې په دغه وخت كې د راڼۍ اس ټولو ام او

ځاى په ځاى ودرید، دوى چې څومره كوشش وكړ،ویې نه شواى كوالى چې پورې یې باسي په همدغه وخت كې  
په راڼۍ پسې یې شاوخواته   دانګریزانو یوه پنځلس كسیزه ډله هم دوى ته راورسیده، دوى هم دجنرال روزكسان وو چې

خواره كړي وو،خوله راڼۍ سره اوس ټول ټال اووه تنه ول، په هغو كې هم یواووكلن دامودروچې هغه هم یوازې  
 . ننداره چي واوبس

یوځل بیا جګړه پیل شوه ،د راڼۍ سترګي دخپلې وروستۍ خورلڼې مندرپه مړي هم ولګیدې،دهغې سترګودمندرپه 
وړولي وو چې یوه انګریز پرراڼۍ باندې ګولۍ راوچلوله اودهغې په ورانه باندې ولګیده.  مړې باندې خپله كاته غ

 . دراڼۍ له خولې كومه چغه راونه وته،خوله ورانه یې وینې په خوټیدوشوې
داسې ښكاریده چې دهغې دټپ سرې چغې ګل محمد واوریدې،هغه د سیلۍ په شان ځان دراڼۍ څنګ ته ور واچاوه،خو  

ې یوه بل انګریزدخپلې اودرنې اولویې تورې سره دراڼۍ په سرباندې ګوزاروكړ، د راڼۍ دسركینه  په دغه وخت ك
برخه دهغې له كینې سترګې سره یوځاى په زمكه راپریوته، خوراڼۍ اوس هم دخپل اس له سره دانګریز په اوږه 

راورسید،هغه په خپلې تورې  ګوزارونه كول، دهغه اوږه یې ووهله ،دهغه اوږه یې غوڅه كړه، چې ګل محمد ورته  
 .سره یوځل بیا دانګریزي پوځیانوسره خپله مقابله ترهغه وخته وساتله ترڅو چې پاتې كسان یې تروتښتیدل

خواوس هلته یوازې جسدونه پاتې وو،راڼۍ لكشمي بایې پاتې وه، دامودرپاتې و، ر ام چندردیش پاتې و،رګهونات  
. هغوى ټولو راڼۍ پاتې واوګل محمد  باندې كیښوده، هغې یوازې یوځل سترګې   سینګ  پاك ځاى پرځمكه  په یوه 

 .پرانیستې اوترخوله یې » هرهر مها دیو« راووت اوپه دې توګه یوتاریخ پاى ته ورسید
ـ زر كړه ... زركړه ،ټاكرصاحب .... چې زموږ دمهاراڼۍ سابې پرسپیڅلي بدن باندې دكوم انګریزالس ونه لګیږي 

 .مد په رګهونات سینګ باندې غږوكړ.. زركړه ... اوګل مح
ترسیند ورهغه خوا د باباګنګاداس جونګړه وه،دهغه په حكم سره یې هغه راونړوله، دهغې لرګي یې سره راټول كړل 
اوله هغویې دراڼۍ چتیا )سوزیدودلۍ( جوړه كړه ، بیایې دمندربایې چتادراڼۍ له هغې سره یوځاى جوړه كړه،مهاتما  

ووایه اودامودردرانۍ په جسد باندې كوټه شویولرگیوته تیلى ولګاوه اوهمداسې یې دمندربایې   ګنګاداس مقدس منترپرې
 .پرحسد باندې هم اورورپورې كړ

په دغه وخت كې دانګریزانو یوه بله ډله له لرې راڅرګنده شوه، ګل محمد اورگهونات سینګ رام چندردیش مك او 
 . دلویدیزپرلور واستول اوخپله له خپلو ټوپكو سره پرونوباندې وختلدامودردواړه له ځان سره كړل،هغوى یې 

دانګریزانوپه را رسیدوسره ددواړو ټوپك بند شول، رګهوناسینګ هم شهید شو،اوس یوازې یوګل محمداویوانګریزسره  
ونې را كښته  پاتې وو، ګل محمد خداى یادكړاوپه ماشه یې ګوته كیښوده، هغه انګریزیې په ځمكه وغوړاوه ، خپله له 

شواودالومړى ځل وچې دځمكې پرمخ یې دیوازیتوب تریخ احساس وكړ،هغه خپل ټوپك سیند ته ورحواله كړ، وردي  
یې وایسته اودرانۍ چتاته یې ور واچوله، اوس دهغه په ځان كې له یوه لنګه پرته نورڅه نه وو. هغه دآسمان پرلورخپله  

 : خوله نیوه اوپه لوړآوازسره یې وویل
وږ ټول یاران ووژل شول،شهید شول، زموږ مهاراڼۍ سابه شهیده شوه،خداى دانګریزان برباد كړي، نورموږ نه ـ زم

جنګیږو... دڅه له پاره وجنګیږو ؟ مهاراڼۍ سابه والړه ... اى لویه ربه ... زموږ مهاراڼۍ سابې ته فردوس جنت  
ریم ، نورزه نه جنګیږم ...انګریزدې مړوي اومهاراڼۍ ورپه برخه كړې ...ته خو ډیرمهربانه اوكریم یې ...نورنوزه فقی

 . سابه دې تلپاتې وي ...اوهللا په یوه حال دى
هغه بیرته والړاوهلته دراڼۍ داورلمبوته په كتوكتوسره كیناست،هم هلته كیناست، ماښام شو، بیا شپه شوه،خوهغه هلته 

 .ناوخته شواوهلته ویده شو
پو خوبه  له  هغه  چې  كله  ورځ  .  دویمه  وه  اوآرامي  سناټا  خوا  پرهره  وه،  غوړیدلي  تودوخه  خوا  شو،پرهره  رته 

یې   پرهغې  وه.  كړې  )دلرګیودلۍ( جوړه  چتا  هم  پاره  له  درگهونات  وو،باباګنګاداس  ساړه شوې  هم  مړاورتونونه 
رې  اورپورې كړى واوهغه هم اوس سړه شوې وه.ګل محمد دڅوساعتوله پاره له لرې لرې څخه ټولې وړې اولوېي ډب

 .سره راټولې كړې اودراڼۍ پرچتا یې یوچوتره راوګرزوله

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 7تر 7 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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په هغه ماښام ددیرشوپه شاوخواكې انګریزي پوځیان پر هغې الره تیریدل، دخپلوپوځیانومړې یې سره راټول كړل  
یې  باندې ولگیدې، دهغې ترڅنګ  له ځانوسره واچول. هلته وړاندې یې سترګې پریوه چوتره  اوهغه یې پراسونه 

 : ه یوه فقیرباندې ولګیدې چې ټول بدن یې په ایرو باندې لړلى و،یوه انګریزله فقیره پوښتنه وكړهسترګې پ
 ـ دا دچا یادګاردى ؟ 

 : فقیر ځواب وركړ
 . دا زمادپیردرګاه ده _

 : انګریزبیا پوښتنه ترې وكړه
 ـ ستا دپیرنوم څه دى ؟ 

 : فقیرپه خورا درد اوقهراوسروسترګوسره ورته وویل
 !...ى خواركړیه ... فقیر نوم نه لري ، بس فقیر ، فقیروي ... زماپیرهم فقیرو، ډیرلوى فقیر، ډیرلوړاو اوچتـ اى خدا 

 . او انګریز والړ
خوبله ورځ هلته یوازې هغه درګاه پاتې وه اوفقیرګل محمد پركوم لوري ترې تللى و، اودهغه دنده نوره پاى ته و  

 . هرسیده خوداترننه هم چا ته معلومه نه د
نه كوم تاریخ ته ، نه كوم څیړونكي اوپوه ته ، اونه هم دهیواد كوم بهكت پردغه رمزباندې دپوهیده له پاره كوښښ 

 !كړى دى ...؟
 پای،

 كال دجنوري لومړۍ ۲۰۰۲نوى ډیلي د 
 کور ۷۱نهروپوهنتون ترانزیت هاستل 

mailto:maqalat@afghan-german.de

