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   ډالۍ
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  درشی پروفیسور 
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   لور وكتل اوورته ویې ویل :رپرانې دخدمتګارې یراڼۍ په ح
   ـ رایې وله او په میلمستون كې یې كینوه.

خدمتګاره الړه ، راڼۍ راپورته شوه، له خپل پالنګه یې شال راپورته كړ، پراوږویې واچاوه ، له خپلې كوټې راووته  
اوهغې بلې كوټې ته الړه. راڼۍ په دغه كوټه كې له خپلو خاصو دوستانواواړوندانو سره لیدنې كتنې كولې، لوړچت  

چې هغې ته د ننوتوله دروازې سره تړلى یوداالن هم و ،    لرونكى او له چت سره لګیدلى ډیوټ واال كوټه وه داسې
خورلڼو سره ولته چې راڼۍ به له خپلو سهیلو اهلورپرانستې وه ،  رپه بله دروازه وه چې هغه دباغچې  وكیڼې خواته ی

  ګرزیده، په دغه باغچه كې یوپراخ چمن هم وچې هغه به تل زرغون و، دګالنو بڼ هم دلته و چې موسمي ګالن به تل 
   په كې غوړیدلي وو.

ګ هم هلته  نګل محمد په میلمستون كې یوې خواته په ادب سره والړو، خوهغه یوازې نه و، بهاوبخشي اوجواهرسی 
. بهاوبخشي او جواهرسینګ دواړو خپل السونه سره غبرګ ، دمالپه ټیټولوسره یې راڼۍ  لوله ګل محمد سره والړ  

خپل شان دښي مټ په درى ځلې ټیټولو سره سالم وكړ، لكشمي بایې كه   څرګند كړ، ګل محمد هم په  ىته خپل درناو
هم په نامه راڼۍ وه ، له هغې سره نه كوم ځواك و او نه هم كوم واك، خو دجهانسۍ والو له پاره هغه دجهانسي   څه

ي وه. دهغې  خو دجهانسي پرزړونو باندې ددې واكمن ،هاندې كه څه هم دا واكمنه نه وبراڼۍ وه، دجهانسي پرخاوره  
دوستانواو ملګروهم دا فكرنه كاوه چې هغه ملكه نه ده، همداوجه وه چې هغوى به كه دورځې لس ځلې هم دې ته  

   راتلل نوپه هغه شان به یې سالم ورته كاوه لكه چې یوه واكمن او راجاته به كیده .
   ـ كینئ ، تاسې آرام كینئ .

كیناسته پرهغې   ومیړوته اشاره وكړه او خپله پرلویه ډډواله څوكۍ باندېراڼۍ په دې خبرې سره لویولویوآرامۍ بښوونك
   شال هم غوړیدلى و. چې دنارنجي بخمل

   درى واړه كیناستل ،
جواهرسینګ څنګه وتګ خبر راغلى وخواوس بهاوبخشي ااراڼۍ په دې فكركې وه چې دې ته خویوازې دګل محمد در

  .راتګه وروسته هغوى هم راغلي وي .. دلته راښكاره شول؟ ... ښایې دګل محمد له
  ،په هرحال اوس دې دغو درى واړوته په پوښتنیزو سترګو سره وكتل 

   بهاوبخشي په نیولي آوازسره وویل :
   ـ مهاراڼۍ جي ، ایلس خپل انګریزي بندوبست پیل كړى دى.

   راڼۍ وویل :
   ـ كه یې نه واى پیل كړى نوماته به دحیرانۍ خبره وه .

   دهغې غږ اوس له جذباتو ګردسره خالي شوى و، ځكه یې بیا وویل :
   ـ څه شان بندوبست یې كړى دى؟

   جواهرسینګ واردمخه كړ :
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ستلو باندې یې خپل دفتركلۍ یې اخستې دي، ټول كاغذونویې راسپړلې اوراایستلي دي اود ټولوكاعذو په لووـ ددیوان ا
   هغوى چې په فارسي او اردو باندې پوهیږي. ،نان ګمارلي دي. هو، خپل ټول كساسك

  :راڼۍ لكه چې له ځانه پوښتنه كوي 
  ؟ـ په كاغذونوكې به څه شى په الس ورشي 

   جواهرسنګ:
موخه   ـ څه خوبه په الس ورنه شي ... هغوى په كاغذونوباندې ددې له پاره نه دي اخته چې څه ومومي بلكې دهغوى

ګرد والواو  جهانسي  ووداده چې  ته  بلكي   یيښهندوستانیانو  نه  واكمني  دمهاراڼۍ جي  باندې  پرجهانسي  نورنو  چې 
   دانګریزي كمپنۍ واكمني واكمنه ده.

څیرو باندې دډاراوغم سیوري څپې وددوى په سرو او سپین    ویې ویل :  ړ اسویلى وكیښ اوـ رښتیاوایې، راڼۍ یوسو
  ؟توروسترګو...په دې كې درواغ څه دي  ووهي، په غټوغټ

پرجهانسي باندې په رښتني توګه دكمپنۍ واكمنې ده، پروني سوداګر دنن واكمنان دي، ګرم موږ خپله یو... موږ ټول   
كاراخیستى واى    ېپلو كې نه سره جنګیداى، موږسره یوموټى واى ، او موږ لږ له پوه... كه موږ هندستاني په خ

ته مستیو، عیش وعشرت ، خپلمنځي جګړو او دښمنیو كله هم وخت    و نغه ورځ نه لیده. موږ هندوستانیادونونن به م 
په خپل بې ساري     ستانرانه كړ، اكبر لویه واكمني جوړه كړه، له كشمیره تر كنیاكوماري یونیكمرغه، اولوى هندو

او بې جوړې شته والي سره ټوټې ټوټې كړشو...دهرې ټوټې واكمن یوازې دخپل ځان اوخپل عیش وعشرت په فكراو  
خیال كې ډوب شو چې پایله یې نن زموږ په مخ كې ده. موږ غالمان شو او دغالمۍ دالمرڅرك ډیراوږد وي، زه  

   وبه ګورو چې ایلس نوردلته څه كوي ؟ ،رونه مشرتوب... خیداویالى شم چې زموږپه منځ كې نه یوالى شته ا
   جواهرسینګ وویل :

ریزي ګ ـ په تاڼې كې یې خپل كسان كینولې دي ... ټول هندوستاني سپاهیان، كوچني ضابطان او لوې ضابطان دیوه ان 
ابطان او واړه ضابطان  انګریز دي اس پي كوي ، ټول ضوټولې پریكړې انګریزاس پي ا  ،ي اس پي ترقوماندې الندې د

   دخپلومرییانو په شان كاروي.
   راڼۍ بیا له یوه ساړه اسویلې سره وویل :

ترخپل آسمان الندې وینى كیږي ، موږ په خپله خاوره اشدخپلو هیوادوالو دغه حالت ته سړى ګوري خوا  ـ كله چې
   دپردیوغالمان یو... هو، خو ګنا دنورو نه ده ... مالمت موږ خپله یو.

   بهاوبخشي ته وار ورغى :
ـ په ټول هیواد كې جاروهل كیږي اوددې له پاره چغې روانې دي چې جهانسي دانګریزي حكومت برخه ده ، دلته  

قانون چلیږي، دهغه دحكمواوقوانینو نه منونكوته به    اوس یوازې دكمپنۍ بهادر حكم چلیږي، دكمپنۍ بهادر جوړكړى
  .سخته سزا وركول كیږي..

   ه خورا درد او دوك سره خبره ورغبرګه كړه :راڼۍ پ
همداده چې دغالمۍ سره غاړه غړۍ شوې    ،هوري موخپله دځان په برخه كړې دزاو داكموري یوـ بهاوه ، موږ كمز

یو، كمزورى سړي له ماتې څخه نه شي بچ كیداى، غالمي دكمزوري ملت برخلیك شوې، موږ خواره واره شوي یو،  
   والي كمزوري راته زیږولې او كمزورۍ بیا غالمي راد غاړې كړې ده .  دغه خواره واره

   رانیسته :ګل محمد په دغه ترڅ كې دلومړي ځل له پاره خوله پ
   انګریزشوچې له هغه یې ګټه پورته كړه.رمكا  خوزموږ دكمزورۍ سبب هم دغه ـ

   راڼۍ دده خبره ورسره ومنله اوویې ویل:
ـ ګل محمد خانه ستا خبره سمه ده ، خواصلي خبره بیاهم كمزوري ده، چې موږ خپله دهغې مسوول یو، پوښتنه داده  

هم موږ په دې رښتیا پوهیداى شوچې موږ په رښتیاهم كمزوري یو؟ كه   چې اوس هم موږ څنګه ویښیداى شو؟ نن
موږ په دغه ټكي پوه وو اوپه دې باید فكروكړو چې موږ په څه شان دغه كمزوري لرې كوالى شو... لږترلږه دم  

دى   ګړۍ ماته دغه ټكى نه ترسترګوكیږي. لكنهودى كه بنارس ، میرتهه دى كه ډیلى، بټهوردى اوكه كانپور، ارني
اوكه بهنډ ... داټول سره شلیدلي او ټول په خپل راګ ورنګ كې مست دي،     كه كالپي ، دتیاده كه ګوالیار، موریناده

دغه ویشون اودغه بیلتون چې خپله په ښارو كې دبربادۍ نښې له ځان سره لري نوپه كلیواو بانډو كې به الڅه حال 
    وي؟

   جواهرسینګ وویل :
ریزټولوولسوالیوته خپل تحصلداران استولي، اوریدلې مې دي چې دنورو ډلو له پاره هم سختې  ـ همداپرون پرون انګ 

حكم قانون  زګړۍ خوپه هره ولسوالۍ كې دانګری  دم  ،ي ربه هلته ځاى پرځاۍ اوواستول شزهلې ځلې روانې دي چې  
  .دى

   ګل محمد په خپل درانه او سنجیدلي غږ سره وویل :
  . هم یوڅه ویل غواړي ..راجازه وي ستاسې دغه خدمتګا. كه .ـ مهاراڼۍ صاحبې .
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ـ وایه وایه ګل محمده ... خو دا یوه خبره واواره چې ته زما خدمتګار نه یې ، زما ملګریې داسې لكه چې دانورزما 
  ؟ملګري دي ... وایه څه وایې 

.. سال داده ...موږ پوهیږو چې  ـ زما خبره داده راڼۍ صاحبې ، تاسې باید پنځه زره روپۍ دپنشن په توګه ومنۍ .
ملعوني فرنګى دغه روپۍ هم تاسې ته داوږدې مودې له پاره نه دركوي ، خواوس كه ته له هغو انكار وكړې هغوى  

   دا پلمه نیسي او په دغه پلمه كیداى شي نورظلمونه ترسره كړي ...
دغې پایلې ته رسیدلې یم چې ما په دغه  واباره كې ډیرفكركړى     ې خبرې پهدـ ګل محمده ستاداخبره سمه ده، ماهم د

اړینه تګالره نه وه. څنګه شوي  رما له پاره په دغه برخه كې انكازبرخه كې له بیړې او احساساتو څخه كارواخیست،  
واى، په ذهن كې راتیره شوه اوانكارمې ترخولې راووت ...له ما یوه تیروتنه بله هم وشوه ، هغه داچې ما باید نه واى  

ې زه خپله جهانسي نه وركوم، اوس دا دى ایلس په بیړه په دې لټه كې دى چې موږ نورهم له پښووغورځوي  ویلي چ
پوره هڅه وكړي چې زموږ دپیاوړتیا او ځواكمن كیدو پوره مخه ونیسي اوپه دې توګه به زه كله هم ونه     ، هغه به

 ړاندې شم. وتوانیږم چې دانګریزانو دمقابلې ډګرته ور
   

   چیدلې زامې راووت :ړږبیا له كدګل محمد غ
   ـ مهارانۍ صاحبې ، داهڅه اوداكوشش هغوى پیل كړى دى.

دګل محمد په وینا كې یوڅه داسې وو چې راڼۍ یې سره حیرانه كړه ځكه یې سترګې په هغه كې خښې نیولې وې ،  
او بهاوبخشي ته یې ووې   هغه څه پوښتل غوښتل اوهم یې څه ویل ، خوخداى خبر چې هغه خپله وینا ولې بدله كړه

:  
    زموږ دملت همت او زغم ؟ -

   بهاوبخشي سوړ اسویلى ویوست او ویې ویل :
ـ هو، په عامه توګه یوڅه رالویدلي دي ، خوداباید ووایو چې خلك دانګریزانو دښمن دي... هغوى نن هم ستادي ... 

راوځي،   كورونو  له  باندې  آواز  یوه  په  ستا  تږي  هم وږي  نن  ستا هغوى  او  دى  وفادار  تاته  بچې  بچى  دجهانسي 
   سرښندونكى .

  .دګل زامې نورې هم سره وكړچیدې ..
   راڼۍ دګل محمد څیرې ته وكتل ، بیا یې په بیړه جواهر سینګ او بهاوبخشي ته وویل :

ـ دخلكو همت او اراده او دهغوى دزغمتیا ماتول نه غواړو ... خوله دې سره سره داسې هم باید ونه شي چې هغوى 
ونه كړي بلكي له    باید په ستونزو ورواړوو. خكه چې كه داكار وشي نوانګریز به په هیڅ ډول پردوى باندې رحم

   دهغوى دى او واك او ځواك هم له دوى سره دى. سختې سزاسره به یې مخامخ كړي، په تیره نن سبا چې قانون هم  
   جواهرسینګ وپوښتل:

   ـ مهاراڼۍ جي ! پوښتنه داده چې موږ څه وكړو ؟
   راڼۍ ورته وویل :

ـ له انګریزانو څخه دوسلې اخیستلو له پاره پټ تیارى او دمناسب وخت له پاره انتظار، ددغه كار له پاره ترټولو اړینه 
خبره داده چې دخلكو روحیه او همت لوړوساتو.... داهم واورئ چې انګریز پاچاهي رانسكوروالى شي، خودخلكو 

وى ترپښوالندې كوالى شي، هغوى به پټه خوله كړي ، مخه كله هم نه شي نیوالى ، په خلكو زوراچولى شي، هغ
خویوازې دیوې لنډې مودې له پاره ، نه دتل له پاره ... په دې چې خلك تلپاتې دي، خلك نه شي ختموالى ، همداده  
چې دخلكو روحیه باید لوړه وساتل شي... كه دهغوى روحیه اوچته وي نوپه دې كې شك نشته چې یوه ورځ به برى 

   وي. هم دهغوى
   جواهرسینګ وویل :

   ـ مهارانۍ جي ! هو، موږ به وګورو چې دخلكو روحیه او زغم باید لوړوساتو.
   او راڼۍ ودریده ،

   هغوى درى واړه هم ودریدل،
   او غونډه پاى ته ورسیده .

له پرخپل  غالور وخوځیدل ، راڼۍ هم خپلې خونې ته ررپسوچ كې دخپلو استوګنځیو  چهغوى درى واړه هم په سو
   سترګې یې پټې كړې او دګل محمد په باره كې یې سوچ كاوه :،هپالنګ یې ډډه واچول

څه وو؟ دكومې خبرې له پاره راغى چې هغه یې ونه شواى وی  پاتې كیدو ترشا   ېلخو  ېپهغه ولې راغى ؟ دده دچو   ـ
غه دهمدغو پوښتنو له پاره دځوابونو  ویالى . دوفادارۍ په خبره دهغه څیره ولې غونجه منجه شوه ؟ نژدې نیم ساعت ه

   باندې ږغ وكړ: ېر، ترڅوچې یې په پاى كې پرخدمتګا په لټه كې سره اوښته اورااوښته 
   ـ والړه شه او ګل محمد له خپلې چوڼۍ راوله ! 

   خدمتګاره والړه .
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وزیاته دچا خبره فكرمنه  خو راڼۍ یوځل بیا په یوه ژور سوچ كې والړه ، اصلي خبره داوه چې هغې زیات فكركاوه ا
اده دي. همداده  سوه، هغه په دې ښه پوهیده چې انګریزخورامكار قام دى ... فتنې جوړونكى دئ... او هندوستانیان  

   دهیلو اوامیدونو رڼا یوې خواته هم نه ترسترګو كیږي.وچې اوس دم ګړۍ خ
بلك  داحال و،  نه  پرجهانسي  همداسې    هیوازې  راتلونكې  هندوستان  ملكه  دګرد  له  پوهیده چې  هغه   ، ښكاریده  تیاره 

دانګریزانو ایستل ددغوخورو ورو هندوستانیانو له پاره ډیره ګرانه خبره ده . همداده چې سړى ویالى شي چې داخبره 
   كومه دنن اوسبا خبره هم نه ده.

   پنخلس دقیقې وروسته خدمتګارې دګل محمد دراتګ غږ وكړ،
ې پر اوږو راواچاوه ، له خپلې كوټې راووته او میلمستون ته راغله، ګل محمد بیاخپل راڼۍ راپورته شوه ، خپل شال ی

لوریې كتل ، كله چې راڼۍ راننوته ده په خپل ځانګړي ډول هغې ته خپله  رپنه تړلې سره نیولي وو اود مځكې  والس
   سالمي وكړه :

   خپله څوكۍ كیناسته اوګل محمد ته یې وویل : رپراڼۍ 
   كینه ! ګل محمده  ـ

   خپله څوكۍ باندې كیناست او وېې ویل :رپګل محمد 
   ـ ډیره مننه مهاراڼۍ صاحبې . حكم !

   راڼۍ ورته وویل :
   ـ ته همدا اوس څوشیبې دمخه دلته راغلى وې؟

  ،ـ هو مهاراڼۍ صاحبې 
   ګل محمد دا خبره په خورا ادب سره وكړه .

   راڼۍ بیرته پوښتنه ترې وكړه :
   ـ یوازې راغلى وې او كه له بهاوبخشي او جواهرسینګ سره ؟

   ګل محمد ځواب وركړ :
   ـ زه یوازې راغلى وم ، بهاوصاحب او جواهرسینګ وروسته راغلل، دلته موږ سره یوځاى شو.

   او پوښتنه یې ترې وكړه :   راڼۍ هغه ته په ځیرسره وكتل
   اړین كار له پاره راغلى وې؟ـ ته دكوم 

   ګل په داسې حال كې چې خپل حیاناك كاته یې په خپل حال ساتلي وو ورته وویل:
   ـ هو، مهاراڼۍ صاحبې !

  :راڼۍ دزړه له كومي ورته ځیرشوه 
   ـ څه اړین كار و؟

   ګل په نرم آواز سره ورته وویل :
   اودهندوستان له سالمتۍ څخه زیات اړین كار څه كیداى شي؟ دمهارانۍ له ژوند او سالمتۍ، دجهانسي له سالمتۍ

   راڼۍ بیاپه نرم آوازسره وویل :
   ـ خبره دې سپینه وكړه !

ـ مهاراڼۍ صاحبې ... زماخیال ته راځي ... خداى دوكړي چې زما خیال غلط وي ... دشیطان مردود غوږونه دې  
یږده په خپله په كالكې  ر ل تاته وفادارنه دي ... دجهانسي خبره پكاڼه وي ... زما خیال داسې دى چې جهانسي واال ټو

شك دۍ ... یوڅه راروان دي ، پركال باندې څه راتلونكي دي ...     و فاداردي؟ ...زما خو په دغو باندې  هتات  هم ټول
  .اود ګل محمد كاته الهم پر زمكې باندې پراته وو

   ـ راڼۍ په لیوالتیا سره پوښتنه وكړه :
ې دجهانسي بچې  چرادرومي ، څه راروان دي، زما په یاد دي همدا اوس لږ دمخه چې كله بهاوبخشي وویل  ـ څه  

ستا سرښندونكى ، ستا له څیرې څخه داښكاریده چې ګواكي په دغه خبره باندې ستاشك دى... اخر  وبچى تاته وفادارا
   ستا په زړه كې څه دي ؟ او ته څه محسوسوې ؟

  .، محسوس كوالى شم ... چې څه راتلونكي دي ـ زه اوس نه شم ویالى
   دګل محمد د زړه خواشیني څرګنده وه ځكه یې په زړه كې ورتیره شوه:

   ـ یوهیله بله ویالى شم،
   راڼۍ په ځیرځیر ورته وكتل :

   هو، وایه !
كوه...     ـ مهاراڼۍ صاحبې ! د زړه خبره... ، د ارادې خبره... ، دمنصوبې خبره دې یوازې له خپلو خاصو كسانو سره

   ځكه چې نه وخت سم دى اونه هم حاالت .
دڅه ناڅه دوودقیقو له پاره دهغو دواړو ترمنځ آرامي خوره وه په دغه ګرده شیبه كې ګل محمد خپلې سترګې په ځمكه  

   ې وې او راڼۍ بیا خپلې سترګې په ګل محمدكې ، ترڅو چې راڼۍ وویل:كې خښې كړ
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   چا شك راځي ؟ رـ ستا پ
راڼۍ ته یې دآرامۍ اشاره وكړه، خپله وورته شو، په خوله یې الس ونیو اپګل محمد دځواب وركولو پرځاى له ځایه  

او داخوایې څاروكړاو له دروازې    پرته له دې چې خپل غږ له خولې راوباسي ددروازې په لورروان شو، هغه خوا
   دباندې ووت .

څوشیبې وروسته راڼۍ یوه ښځینه چغه واوریده ، تلولۍ شوه، او له خپلې څوكۍ څخه پورته شوه ، په همدغه وخت 
كې ګل محمد هغه خدمتګاره تروښتو رانیولې دننه راوسته ، هغې چې دى یې راڼۍ ته رابللى و. ددرد اوخواشینۍ په  

   تې .دغه شیبه كې دخدمتګارې له خولې بې انډوله نارې او چغې راو
   راڼۍ په دغه شیبه كې هم كله خدمتګارې او كله هم ګل محمد ته حیران دریان كتل . 

پښوكې   په  دراڼۍ  مخامخ  هلته  چې  كړه  ټیله  داسې  یې  زورسره  په  وه  رانیولې  تروښتو  خدمتګاره  چې  محمد  ګل 
   ورولویده.

  :تل او ترخوله یې راووتل ګل محمد دراڼۍ په قدمو كې لویدلې خدمتګارې ته په قهر جنو سترګو سره ك 
ـ اوس څرګنده شوه چې دى تردروازه دباندې زما اوستاخبرو ته غوږ نیولى و، ددې كارمقصد څه و؟ دچا په اشارې  

   دې ستا جاسوسئ ته مالتړلې .؟ 
   راڼۍ په خدمتګاره حكم وكړ :
   ـ الرى ؟ پورته شه ودریږه !

   ونیولي وو اوچغې یې وهلې : خد متګارې خپل دواړه السونه دراڼۍ ترپښوراتا
   ـ مهاراڼۍ جي ما وبښئ ،

   خوراڼۍ یې السونه بیرته سره ووهل او په قهرسره یې ورته وویل :
ـ زما له پښودې داككړ السونه لرې كړه ، بدكارې، داپښې مندرته ځي او ته هغه په خپلو السو سره ككړوې، وركه  

   شه پورته شه!
ناڅرګندې او ګډوډې   ،ېناپیل  ېدهغې له خول،هخپل تندى یې پرهغو باندې موښ  ښودې اوخدمتګارې دهغې پښې نه پری

راڼۍ یې ناچاره   ،ېې لكه دژورې په شان همداسې څټل غخبرې راوتې ، راڼۍ دخپلو پښو دخالصولو هڅه وكړه خوه
   كړه ځكه یې پر ګل محمد غږ وكړ :

    ـ ګل محمده دادرپورته كړه !
یوځل بیا یې دخدمتګارې ویښته په خاورو سره ولړل ... او بیاېې هغه دیوې دردونكې چغې   ګل محمد وروړاندې شو،

، ګل محمد    په څپوكې له هغه ځایه راپورته كړه ، دهغې څیره سپینه تښتیدلې وه او ټول بدن یې پرله پسې لړزې ړپاوه
ګې ولیدې او په تندې ژبې سره  د هغې په سرو سترګو كې یې خپلې وینوغوندې سرې ستر  ،ړكدهغې مخ دځان پرخوا

   یې ورته وویل :
ـ بدذاتې اوس دا چل ول بند كړه .... څه چې دې كړي او یا دڅه موندلي هغه مهاراڼۍ صاحبې ته ووایه اوكه نه ستا  
بدن به په خپلو پټانو ګوتو سره ریښې ریښې كړم . زما نوم ګل محمد خان دى هودجابرخان زوى ، موږ دداسې 

   نې خبره دې كوه !غدارانو په وړاندې رحم نه پیژنو او نه اهمیت وركوو... شیطا
   داسې ښكاریده چې خدمتګارې خپل حواس په پوره توګه له السه وركړي وو ، دهغې څیره زیړیده او زیړیده ،

   هغه بې حاله شوې وه خو ال رالویدلې نه وه.
   خوكله یې چې ځان په حق وسپاره بیانوپه هم هغه ځاى كې راولویده.

  .غه دهغې په زړه باندې لګیدلې وهیۍ نداځكه چې له روشن دانه راچلیدلې ګول
  

(۵) 
 

اودا معلومه نه شوه چې هغې دچا له پاره كاركاوه ، دچا په   ،همتګارې دالري خبره همداسې په رازكې پاتې شوددخ
   خبره یې دچا له پاره جاسوسي كوله او دڅه له پاره یې كوله؟ 

   او ګل محمد چغې كړې :
  .یوه خواشه .. رپسره ځان ولګوه او بې ! له دیوالحـ مهاراڼۍ صا

هغه څراغ ځاى ته چې چا ګولۍ راچلولې وه او خدمتګاره یې    ،هې خواته اشاره وكړه هغه ځاى تغهغه ددیوال ه 
   مخكې له دې چې خوله پرانیزي وویشتله.

اوكړه او دروشن دان یاڅراغ ځاى  تخپل باڼه سره وخوځول اوله دیوال سره سمه یوې خواته ودریده ، غاړه یې    راڼۍ
، دكال ټولواوسیدونكوهغه   تاو په چټكۍ سره له كوټې وو ړانګ په شان ټوپ كړلوریې وكتل، ګل محمد لكه دپرپ

   چې په څومره چټكۍ سره هغه پورته وخوت.،دولی
   ټول بام خالي و،

   شو.زیې ترالسه نه كړل او بیرته راكو ترډیرو پورې هغه كوشش وكا چې هلته دیوچا پته ولګوي خوڅه
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لورختلى و . خو هیچا ته هم  رپیې په الس كې وه اودبام  ومانچه  تهغه چا پسې لټه پیل شوه چې  رپشیبې وروسته بیا  
څرګنده نه شوه چې هغه څوك و، ځكه باران اوریده اوهیڅوك دباندې نه وو، څه ناڅه یوه ګړۍ وروسته جواهرسینګ،  

سندر، مندر، كاشي بایې اوګل محمد    ،شالم غوث خان، زمان خان ، خدابخغرګهونات سینګ ، دولهاجو، پیرعلي،  
   دټولو په څیرو باندې دخواشینۍ نښې او څپې له ورایه څرګندې وې..له میلمستون كې سره راټول شوپ ۍدراڼ

   په میلمستون كې په انګازو شو:زال كې په ناڅاپي توګه دراڼۍ آواحپه همدغه 
باورو ـ داڅه روان دي ، داڅه حال دى ؟ نن زما باورونه ګرده پاى ته ورسیدل، زه خوپه دې كې وم اوپه دې مې  

خو نن چې څه وشول هغه دادي ستاسې په مخكې دي. كه ګل  ،  به هم دغدارۍ الره ونه نیسي  چې دجهانسې یوتن
محمد شكې شوى نه واى اود خپل شك په پلمه له كوټې دباندې نه واى راوتالى نوبیابه داپته هم نه وه اونه به څوك  

چې څومره خبرې ، څومره رازونه له محله دباندې    جاسوسي روانه ده. نه پوهیږم  دلته  پوهیدل چې زما پرخالف
یې ګولۍ واورولې   استول شوي دي. راشئ ووایئ چې دالري بایې دچاله پاره جاسوسي كوله؟ هغه څوك وچې پرهغې

   چې په محل كې پوره یوجال خورشوى دى او موږ ګرد په كې راګیریو. ییښ؟ داپه خپله دا
   كنورجواهرسنګ وویل :

   ! زه به ګناهګار ډیرزر ستامخې ته ودروم ، خو په دغه اړه زه یوه خبره كوالى شم ؟ـ مهارانۍ جي
   راڼۍ ورته وویل :

   ـ ووایه !
هغه په دې اړه ډیرځیرك دى او تل دتیاري په حال كې  ،يې باید ګل محمد ته وروسپارل شر ـ دمحل او ستا دساتنې چا

   هم وي.
   رګهونات سینګ وویل :

  .منم او ورسره متفق یمزاهر سینګ وړاندیـ زه دكنور جو
   راڼۍ له یوڅه سوچه وروسته وویل :

غاړه ده. هغه چې څنګه  رپله همدې شیبې وروسته دګل محمد    ې ـ سمه ده ، دمحل دساتنې ذمه واري له ننه څه چ
خلكو چې    پرمخ بوځي. دهغه سړي اوهغوري په هغه شان دې د محل دساتنې اوامنیت كاړكوالى شي او څنګه غوا

تاسې ټول تالى شئ ، یوازې ته پاتې شه ، ته كنورګل محمده    ،ىنښه او رسواكول ستاسې ټولوكارد  هجاسوسي كوي پ
   په دغه لقب دې یادوو.ووسته موږ تا كنورګل محمد بولوار! هو له ننه و

   پربل پسې په خپل خپل ډول راڼۍ ته درناوي وكړل او له هغه ځایه ووتل. هوټولو ی
   اوګل محمد هلته پاتې شو. ـ

   خپل السونه یې تړلې نیولي وو او ویې ویل :و یې عادت  ېلكه چودټولو له وتلو وروسته ګل محمد ودرید ا
مته وساتي، راڼۍ خپل دغه و  سالوقیامته جوړه اپاك هللا دې تاتر  ـ مهاراڼۍ صاحبې ! ته ډیره مهربانه یې ، لویه یې،

   دوست ته په درنښت سره وكتل اوویې ویل :رفادا
   ـ كینه .مهرباني وكړه !

   ـ ډیره زیاته مننه ، مهاراڼۍ صاحبې .
   او ګل محمد كیناست.

   ـ تاڅه ویل كنورګل محمده ... یوڅه روان دي ... ته كوم څه محسوسوې ؟
غداري  وموږ دلته جاسوسي ا،يزه محسوسوم هغه ستا په مخكې د  اوڅه چې  څه چې روان دي،ېبـ هو، مهاراڼۍ صاح

   محسوسوو.
   راڼۍ په آرامۍ سره وویل : 

   ـ خبره دې سپینه وكړه !
په دغه اړه زموږ سوچ غلط وخیژي ،     ـ له موږ سره تراوسه دچادغدارۍ ثبوت نشته،مهاراڼۍ صاحبې كیداى شي

یوازې دوه تنه داسې دي چې ماته سم نه ښكاري ، په دې چې دادوه تنه ولې له كال څخه دباندې ژوند كوي؟ چیرې  
   هوخامخابه یې وكړو.،واره كاروكړشك دلرې كولو له پ ل ځي، له چاسره ګوري . ولې ګوري ؟ موږ به دخپ

   سمدالسه راووتل :   دراڼۍ له خولې په آرامۍ سره
    ـ دادوه كسان څوك دي؟

   ګل محمد هم په هماغه شان په چوپه خوله ځواب وركړ:
   ـ دیوان دلها جواو پاناشاه .

 : وویل  یې  خووروسته  وه  پاتې  آرامه  همداسې  شیبي  ډیرې   ، شوه  كې  سوچ  په      راڼۍ 
ـ ته په دې اړه خپل معلومات بشپړ كړه ... خو زما باورنه كیږي ځكه چې دا دواړه دارواښاد راجا صاحب دباوروړ  

   كسان وو.
 پاتې لري
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