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(۳ ) 
راڼۍ اوس دخپلوسترګوپه وړاندې تړلي نیولي الس ، حیاناك اودغره په شان دپراخې سینې لرونكي پټان سپاهې ته 

چې دا اوس  یوازې په سترګوسترګوكې دباور ننداره نه وه  غه  كتل اودهغه په حیرانونكې ننداره كې ډوبه وه ، هو، د 
په كې ډوبه وه ، بلكې داپه خپله یوه ستاینه وه ، یودرناوى و، یوه مینه وه ، اویوه مهرباني وه ... ددنګې پزې ،  
پرتوغوږونو،ګڼو وروځواونصواري رنګوسترګو خاوند پټان ته راڼۍ ته داسې كتل لكه چې یوڅوك دیوه ماشوم ننداره 

ه څیره خو تل هرچاته سخته اوشډله ښكاریده ، خوپه دغه ګړۍ كې  په خورا مینې اونازسره كوي .دګل محمد شډل
یې نه ، بلكې    خودچا خبره نوره هم لكه ډبره داسې شوې وه،هو، لكه پخه تور رنګي ګالبې ډبره . یوازې سترګې

یل غوږونه یې هم سره شوي وو،اوداسې ښكاریده چې تابه وې وینویې دبدن په هره برخه كي دبې تابۍ درنې څپې راپ
كړې دي .داسې چې ګواكي په دننه كې یې یوحیرانوونكى توپان ورسره مل شوى دى ،ځكه نوراڼۍ په خورا نرم او  

   آرام غږكي ورته وویل :
ګل محمده ،ستا په كتو زه پوهیږم ،ستا درد زه احساسوم ، زموږ ټولو درد یودى ،خواشیني اوبدمرغي مویوه ده،یوه    ـ

مو.زه پوهیږم چې ته همدغه درد ترماپورې راوستلى یې ، ته دایلس دسروهلوحكم  ،چې سره كړوي مو، اوځوروي  
اواجازه غواړې ... خوزه بیاوایم چې دیوه ایلس په سروهلوباندې به څه وشي ؟ آیاانګریزبه په دغه كارسره مات شي؟ 

لسواوسلو انګریزانوپه دیوه ،     زموږ هیواد به پریږدي او والړبه شي ؟ نه داسې به كله هم ونه شي ګل محمده !
وژلوبه زموږ ستونزه حل نه شي ،ځكه چې زموږ ستونزه نه انګریزدى اونه هم دهغه ځواك ،بلكي زموږ ستونزه 
زموږخپله كمزوري ده ... زموږ خپل منځي بدمرغي ، زموږ عیش پرستي ده ، په یاد ولره چې زموږ كمزوري د  

رڅه دمخه له خپلې كمزورۍ سره وجنګیږو ... موږ باید ترهرڅه نوروځواكمني جوړوي ... همداده چې موږ باید تره
له انګریزانو سره دیوې اوږدي   دمخه همدغه كمزوري ، همدغه بدمرغي پاى ته ورسوو. بیا به له هغه وروسته 

  كاندو ، په دې چې  سره ځانونه تیار  جګړې له پاره ځان تیاروو... موږ باید دغې مقابلي ته په ذهني او جسمي لحاظ
انګریزان په اسانۍ سره له ملكه تلونكي نه دي ، هغوى په څه مكاریواوڅه هلوځلو سره زموږ یوانچ ځمكه ترالسه  
هم   به  مقابله  اوسخته  ته مالوتړي  اوجګړې  مبارزې  پاره سختې  دلرلوله  دهغې  به  دوى  ده چې  داضروري  كړه، 

   وكړي.
   غوړولي ساتلي وو، په شډل اوسوزنده ژغ كې راووتل:خودګل محمدله خولې چې التراوسه یې هم خپل كاته پرځمكه  

_ مارانۍ سابې ! زه ستا په دې ګردو خبرودرپوهیږم ، زه ستاسپاهي یم ... ستا مرستندوى ... ماله تا دحكم غوښتنه  
وستا له خپله هیواده دانګریزانو دشړلو لوړه كړې ، ستا تربیرغ الندي راټول شوي یو، ا   وكړه... موږ ماراني سابې ،

مشري مومنلي ده ، دوزخ ته دفرنګي استول زموږ دژوند هیله ده ، موږ له قرنګي دخپل ملك دآزادۍ اوله فرنګي 
سره په جنګ كي دشهادت هوډ كړى اوپه همدې نیت تاته راغلي یو... كله چې موږ دشهادت جامونه په سراړوو، ته 

   ې ...ماراني صاحبه به زموږ پرقبرونو باندې خاورې اوخټې رااچو
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په سترګوكې داوښكوغوټۍ راغبرګې شوې ، داسې بریښده چې كه یوه شیبه نوره     لكشمې بایي    دسخت زړې راڼۍ
هم چوپه خوله پاتې شوې واى ، نوسربه یې له غمه دوې ټوټې شوى واى . دالفاظو یودردمن سمندر اوس دهغې په 

ه پاره هڅه كوله چې باید راووزي ، دهغې له پاره  دننه كې په دربهاراوتوپان راغلى و، هرلفظ اوخبرې یې ددې ل 
په خپل ذات كې نه یوازې ، داچې ګران كارو، بلكي ناشونى كارهم و... هغې ترډیره هڅه وكړه چې  ،دخبرو ساتل

خپلي خبرې ترخپله خوله راونه باسي ، خونه شوه ، دهغې خوله خالصه شوه ، اوخبرویې په غیرارادي توګه خپله  
   : لړۍ راپیل كړه

_ زما سرتیرو ... زما بچیانو ... دمرګ خبرې مه كوئ ،ستاسې دغه مور به دكوم كار له پاره ژوندۍ پاتې كیږي 
،    ... دمرګ اومړینې په خواشینونكې خبرو باندې دخپلې مورغمجن زړه مه ځوروئ ... زماعمر دې هم ستاسې وي

  تاسي دپه لكو كاله ....
  له پاى ته رسیدو سره سم تیږه اوبه شوه .دنولس كلنې راڼۍ دپورتنیوجملو 

   ګل محمد دواړه السونه خپل مخ ته ونیول اوپه چیغوچیغو په ژړا شو...
هغه په تیزۍ سره په داسې حال كې چې دواړه السونه یې پرخوله اومخ نیولي وو، په منډوشو، اودراڼۍ له كوټې 

هغې دروازې ته چې په هغې ګل     ې نیولي وې هو،راووت ، راڼۍ ترډیروپورې هغې پرانیستې دروازې ته سترګ 
محمد په تیزۍ او چټكۍ سره وتلى و. هغې په همدغه حالت كې هم ، خپلې سترګې پټې نیولي وې اوخپله جمله یې په  

   كراركرار سره بشپړكړه :
ې .. زه ځان دم  سلګونه كاله ژوندى اوسې ګل محمده ! ... زه پوهیږم چې ما ته زیږولى نه یې خو ته زما بچې ی  ـ

ګړى پرتاویاړن بولم ، اوپرتا باندې دسرلوړۍ احساس كوم... هغه به څومره نیكمرغه اوبریمنه موروه چې ته یې  
، لیدلې  ده  نه  یي  زیږولى  یې  ته  مورچې  سرلوړې  ماهغه   ... ..ګله  یې  درناوى    زیږولى  مورته  هغې  هم  خوزه 

اواوچت كارونه كړي وې چې بهګوان )څښتن ( هغې ته دګل  اوسالمونه استوم . هغې پرتمینې موربه څومره لوى  
   محمد په شان زوى وركړى دى. 

   په همدغه وخت كې دكوټې له دروازې را غږ شو:
   خدمتګاره حاضره ده مهاراڼۍ صاحبې ... ! ـ 

حل ( كي  په دروازه كې موتې بایې والړه وه ،موتې بایې هغه نڅآګره وه چې دراجا ګنګادهرراو په ناڅځي ) شش م
ګډیدله ، دراڼۍ بجن به یې غږاوه اودهغې له سرښندونكوڅخه وه ، راڼۍ لكه دسندر، مندر اوكاشي بایي په شان خپله 
خورلڼه بلله . له هغې او) بانوجوهي ( سره یې هم لكه دخویندو په شان چال چلند كاوه اوپه ښه سترګه یې ورته كتل 

اوجوهي په شان ځان دراڼۍ خدمتګارباله اودخدمتګارې په شان یې راشه  ، همداشان موتي بایې هم لكه دسندر، مندر 
ځیركه اوهوښیاره  ا  درشه ورسره كوله .دروښانه ښكلوسترګو، زیړرنګ، ګردمخ ، وړې خولې خاونده نڅاګره خور

   وه داسې چې دراڼۍ په هرڅه اوهره خبره اودهغې په ژورتیا باندې پوهیده.
   یې وكیښ اوورته ویې ویل : راڼۍ ورته وكتل ، اوږد اوسیلى 

موتي راځه ، په اجازې غوښتلوسره نوره ما مه شرموه ... زه اوس دڅه شې راڼۍ یم ؟ ... نوره نوراجایې اوپاچاهي ـ  
   هرڅه الړل ... خوموتي زر دهغې خبره ورغبرګه كړه :

هانسې دهربچي په زړه باندې _ ته زموږ د زړونو راڼۍ یې ... مهاراڼۍ صاحبې ستاواكمنې زموږ پرزړونوده ، دج
چې جهانسي یتیمه نه شي... ته كه دزمكې په یوه ټوټه باندې هم واكمنه  ،پاك هللا دې تاژوندۍ لري ، هوتا،  ته واكمنه یې

وې اوكه نه ... خوددې ملك په تاریخ كې به ته همیشه دلكشمي بایې په نامه سندربوله وې اودجهانسي دراڼۍ په نامه 
   اوویاړسره به یادیږې.

وزرونه پر راڼۍ باندې ور وغوړول،اوچته له ځایه پورته شوه ،دموتي بایې    پاروونكو احساساتو خپل   لځكله چې یو
شوه:   موسكۍ  ورته  او  وكتل  ورته  ځیریې  په   ، وموښل  سره  خپلوالسونوكې  په  یې  السونه    دواړه 

   ته ېې رالیږلي دي .هللا څومره ښكلي ښكلي خلك پیدا اوزما جهانسي   ـ
   راڼۍ داخبره دزړه له كومي وكړه . موتې بایي ته لږنوره ور وړاندې شوه او ورته ویې ویل :

  ته په رښتیاهم یوه رښتینې مرغلره یې ، هو، زماد ژوند یوه ځالنده مرغلره اوزماخور ... -
   خوموتي بایې په داسې حال كې چې سریې كښته اچولى وورته وویل :

مهاراڼۍ صاحبې له تانه ډیره مننه ... له موتي بایې نه دخپله مرغلره جوړه كړه ... یوه معمولي انسانه دې خپله    -
خورلڼه وبلله ... اویوې نڅاګرې ته دې خوروویله ... ته څومره لویه یې ...! له ذرې د لمرجوړكړ، زه به دعمرترپایه 

  پوراداكړاى شم ...   ا ددغې شكریې اومننېپورې ستادغه احسان پرځاى نه شم كړاى اونه به ست
   راڼۍ یوڅه په قارغوندې شوه ، غږیې پرې وكړ:

   بس بس .. ډیره شوه ، ته پوهیږې چې پرمازماستاینه ښه نه لګیږي ، راځه كینه !  ـ
ورته  وتې بایې سره غلې غوندې شوه ، خوله یوڅه ځنډه وروسته یې  ، مځان سره كینوله   راڼۍ موتې بایې له خپل

  وویل :
   مهاراڼۍ صاحبې یوه پوښتنه درنه كوالى شم؟ـ  
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  ولې نه ، وایه !   ـ
   هغې وویل :

  همدا اوس چې زه راتلم ، ما ګل محمد ولید چې له دې خوا راروان و...ـ 
   راڼۍ سر ورته وښوراوه :

   هو، هغه هم له ما الړ ...ـ 
   موتې بایې اوچته پورته شوه اوویې ویل :

  .. راڼۍ صاحبې ...هغه ...ژړل ... خوـ 
   راڼۍ خواشینې غوندې شوه اوویي ویل :

   هو، هغه په ژړا له دغه ځایه ووت اووالړ . ـ
   موتي بایې بیاخپل نیمګړى مطلب په نیمګړې جمله كې ترې وپوښتیده :

  كه ستاپه وړاندي بې ادبې نه كیږي ، كوالى شم وپوښتم چې څه شوي ؟ـ 
   ل :راڼۍ ورته ووی

زه نه شم... ته ووایه چې كومه خبره داسې ډبرینه    _ زه پوهیږم چې ستا مطلب څه دى موتي ، خوته څه فكركوې ...
   ستنه ژړوالى شي ؟

  موتي بایې له یوڅه ځنډه وروسته ورته وویل :
  ژړوالى شي اوبس .اویاستا دعا...دغه ډبرینه ستنه   ستاسزا... یا ،هو، دوه څیزه مهاراڼۍ صاحبې  ـ

   راڼۍ موتې ته غیږه وركړه اوكلكه یې په خپله غیږ كې ونیوه :
ته په رښتیاهم داسې    ،زه خوبې ځایه پرتا نه نازیږم، زما مرغلرې ته بې شكه یوه لویه یوګي اولویه ځیركه یې     ـ

یده ، هغې دعا بیا ددغه  ځیركه اوپوه یې چې ستا غوښتل او لرل ضروري دي ، رښتیاهم كله چې هغه زما دعاواور
ځواكمن اودنګ غره مراندې سره وښورولي اوپه ژړایې كړ ... زما خورښتیانۍ باوردى ، چې ښایې په تیرجنم كې 
)تیرژوند( كې به ماكوم ښه كاركړى وي چې په دغه جنم )اوسني ژوند( كې زما له ګل محمد ، غالم غوث خان ،  

اللیتا ، بهاوبخشي ،جواهرسینگ ، رګهونات،نانابهوپتكر، موتي بایې    جمان خان)زمان خان(، خدابخش، كالي خان ،
، بانوجوهي ،سندربایې ، مندر، كاشي بایي او بخشن غوندې ملګروسره سروكارشو... له خپله خدایه هیله منه یم ،چې 

.. اوچې  ژوند چې هرچیرې وي .   په راتلونكي جنم كې هم ماته بیاهمدغه ملګري اودوستان راپه برخه كړي ...
  هركله ... وي .

  اودموتي بایې له سترګو اوښكي راغلې ،
   راڼۍ په خپلوالسو دهغې اوښكې ورپاكې كړې ،او ورته ویې ویل :

اوښكې دكمزورۍ نښې دي موتي ... كه داسې ځان كمزورى كړو، نوبیا به دانوركارونه څنګه كیږي ؟ كه خبره    ـ
    پریښودل په كاردي.له پاره وې بیانواوښكې شاته   دكامیابۍ

مهاراڼۍ صاحبې ته رښتیاوایې ، رښتیاهم چې اوښكې نه ستونزې حل كوالى شي اونه هم دكامیابۍ ضمانت كوي،   ـ
  نوربه ته زماپه سترګوكي كله هم اوښكې ونه وینې .

زه همداغواړم موتي ، چې ستاپه سترګوكې باید اوښكې رانه شي ،دجهانسي داوسیدونكو په سترګوكې ، اودګرد    ـ
په سترګوكې باید داوښكونوم نه وي اونه یې غواړم ، ټولې اوښكې دې زماپه برخه وي اوټولي    سیدونكوهندوستان داو

  موسكاوې دې دخلكواوهیوادوالو په برخه ...
  اوموتي بایې په ډیره سختۍ سره دخپلواوښكو مخه ونیوله .

ى څاڅكى باران اوریده ، هغې دآسمان بله ورځ سهار په اتوبجو چې كله راڼۍ دشیومندر له عبادته راستنه شوه، څاڅك
په لوروكتل ، درنې توري وریځې سیورى غوړولى و، ډیره ټیټه اوكوزه وه ،داسې ښكاریده چې دكوم درانه اورښت 
هوډ ورسره و، نرى اوپسته اور باران خوخیر، خوكه دروند باران اوریده نوبیادمحل په ختیزكې پراخ اواوږد انګړ 

   له ځوښه لویده.
ا گنګادهرراو له مړینې وروسته راڼۍ خپله ټوله ورځ بیالبیلوكارونوته ته ونډه كړې وه ،خپل تكل اوتګالره یې دراج

   . ه په جدي توګه عملي كول
دهغې ورځ دسهار په څلوربجوپیل كیده ،له خوبه به پورته شوه، غسل به یې وكړ، بیابه شیومندرته الړه ،تراتوبجو 

اوو بوخته وه، بجن به یې اوریده اوله هغه وروسته به بیاراتله ،دمحل په ختیزه برخه پورې به هلته په عبادت اودع
 ه، كې به یې دښارمیرمنو ته د اسونوسپرلي ، غشي ویشتل ، تورې وهل ، ټوپك ویشتل اوبیړۍ جنګولوزده كړه كول

   ه.په دغو بوختیاووكې نوروخورلڼولكه سندربایې ، مندر، كاشي بایې اوبخشن هم مرسته كول
 هغوى څلور واړوته دغه پوځي زده كړې په خپله راڼۍ ورښولي وې، دوى له دغو زده كړو سره خپله لیواتیا درلوده

وې   هم  شوې  نومیالۍ  كاركې  دغه  ،په  ، اوپه  وه  روانه  ترلسوبجوپورې  دورځې  لړۍ  دغه  به  انګړكې  په  دمحل 
و اوغریبانوته ډوډوۍ وركوله، بیا به یې خپله ډوډۍ  یوولسوبجوبه راڼۍ بیرته خپل ځان مینځه ، وروسته به یې خواران

خوړه، له هغه وروسته به یې له خلكوسره لیدنې كتنې درلودې اودهغوى ستونزې به یې اوریدې اوهغه به ېې حل  
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  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

 

كولې . دهغې اړوندانوهغه هروخت لیداى شوه،اوهروخت یې كوالى شول چې هغې ته خپله ستونزه ووایې ، هغې 
  رانیولي بیادهغې ترخپل ژوند پورې داټول څه دجهانسې اودجهانسي دخلكوله پاره ونډه كړي وو.دشیودمندرله دعا

په هغه ورځ هم چې له مندره راروانه وه ، دآسمان پرلوړوېې تورواودرنو وریځوته هم داسې كتل چې یوناڅاپه نرى  
دتمرین اوروزني په كاركې ځنډ راووست  خوتیزباران په درانه باران باندې واوښت دتیزباران اورښت په ختیزانګړكې  

  اوشیبه وروسته باران نورهم تیزاودروند شو.
راڼۍ ددعاتالى په یوه لوړځاى باندې كیښود، ښي لورته ورتاوشوه،په كړكۍ كې ودریده اوددرانه باران په ننداره 

ینه درلوده. اوس به هم چې كله  شوه.باران دهغې ډیرښه ایسیده ، اوله ماشومتوبه یې له هغه اودهغه له اوریدو سره م
باران اوریده ،دې ته به یې دماشومتوب شپې اوورځې وریادولي ،هغه ورځې چې دې به په باغوكې ټالونه اچول،اوله  
خپلوهمزولو سره به یوځاى په لوړو لوړو په كې زنګیده. داسې چې كله كله خوبه دومره سره لوړې وزنګیدې اودومره  

وزړونه به یي سره ولړزول ، خوددې په وړاندې اوددې دهمت په وړاندې ،داهسې یوه به لوړې شوې چې دلیدونك
   لوبه وه، اوبس .او دلوړولوړوټالونوپه وهلوسره دهغې زړه غوښتل چې خپل حركت التیزكړي .

اونن هم په دغه شیبه كې دغه ورځ دومره ښكلې ورځ وه ، چې هغې خپله ځان داورښت دنندارې په ترڅ كې ترخپل  
   ،  ورساوه . اوداپه همدې ننداره كې وه  ماشومتوبه پورې

   ې خدمتګارې دګل محمد دراتګ ږغ پرې وكړ...چ
  

 پاتې لري
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