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(۱۱) 
 

ساګرسینگ سهار وختي دڅلورنیموبجوپه شاوخواكې له خپلولسوملګروسره په ډیرې بیړې په داسې حال كې چې  
جاسوس هغه ته خبروركړى و چې راڼۍ لكشمي بایي په خپله په  باران اوریده د راولي پرلور روان شوى و.دهغه  

بروا ساګر كې ځاى پرځاى اودیره شوې ده،هغه پردې خبره وه چې ساګرسینګ خپل كورته راستون شوى اوپه خپل  
كوركې دى، هره شیبه چې وغواړي كوالى شي هغه ونیسي .همداوه چې زرترزره یې ځان ددې له پاره تیاركړچې  

ملګروسره له دغه ځایه ځان وباسي. خپل دمامازوى یې په كوركې پریښى واوهغه ته یې وویلي وو چې  بایدله خپلو
دى دللت پورپرلور حركت کوي، په داسې حال كې چې داسې یې ونه كړل دوى دللت پور پرځاى د ګهنسي ځنګل  

 .الره ونیوه اوترهغوچې رڼاكیده دوى ځنګل ته ځانونه ورسول،خوباران هم ال وریده
ساګرسینګ اوس ځنګل ته وررسیدلى و،چې پرهغه اودهغه پرملګروباندې قیامت راجوړشو، له هغې اودغې خوا له  
ونو پردوى باندې دراڼۍ بڼدیلي اوپټانوپوځیانوڅپه پرې ور وړې وه،مخكې تردې چې چاته پته ولګیږي، پوځیانو هغه 

 .ې راووتل اوټول ډاكوان یې سره محاصره كړلرا جاپیركړي ورته ناست وو، نورپوځیان هم د ونوله شاووڅخه پر
پریوه   منګولوځان  له  سړې  دهغه  چې  وكړه  هڅه  پوره  و،هغه  سړى  پیاوړى  اولوړقامتى  تكړه  خورا  ساګرسینګ 
خواكړي، هغه چې دى را ګیركړى و، خودا كاراوس دده له پاره ناشونى و، هغه ډیركوشش وكړ چې خیل الس دهغه  

ي چې ترمالتړلې تومانچې پورې یې و رسوي،خودایوه هم ونه شوه،ګل محمد دى  سړي له منګولودومره خالص كړ
 . داسې سره را ټینګ كړى و، چې ځان یې هم ونه شوخوځوالى 

 :راڼۍ دگڼ بوټي له څټه پرخپل آس سپره راووته اوپرګل محمدیې ږغ وكړ
 ! ـ شاباس كنورګل محمده

ودرول شول، راڼۍ څو شیبې هغوسړي وژونكو ته په ځیرڅیر اوټول ډاكوان په رسیو سره تړلي د راڼۍپه مخ كې  
 : سره وكتل او له سرښورولو وروسته یې وویل

ـ دا ددې وطن بدمرغي ده ، چې اوس دلته جنګیالي اوتوریالي راجپوت په ډاكواوالرو وهلوباندې شپې ورځې سره  
ه ژغورلي وای، هغوی چې تل به له  تیروي،هغوى چې باید بې اسرې اوناهیلي یې له ظالمانواو سړي وژونكو څخ

بدمرغیوسره جنګیدل ،هغوى چې تل یې دنورودسراومال ساتنه اوژغورنه خپله دنده بلله اونن هغوى پر دې اخته دي  
 . چې خلك وځوروي اوډاكې واچوي

مال له دوى غله اوداړه مارجوړشوي،ظلمونه كوي ،په هرخواكې په همدغه یوه ناوړه كارباندې اخته دي اودخلكود
لیدونكواوستا سې دكارنامو  داسې سخته سزا دركړه شي ،چې ستا  اوستا ملګروته به  .تا  اوځان دښمنان شوي دي 

 . اوریدونكو ته یودرس شي
 : دراڼۍ له دغو خبرووروسته ساګرسینګ وویل

 ې كه نه ؟ ـ مهاراڼۍ جي ، څه چې كوې هغه وكوه، ته واكمنه یې، یوازې دومره وایم چې ددغه ټاكور خبره هم اور
 : راڼۍ په ترخې لهجې سره ورته وویل
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 ...ـ وایه
 : ساګرسینګ په داسې حال كې چې په آواز كي یې یوڅه درد ښكاریده وویل

ـ مهاراڼۍ جي ، زما كورنۍ له اوږدې مودې را په دې خوا دراجا ناګپال په پوځ كې وه، موږ چې كومې ډاكې كولې  
كولې،خووروسته بیا خبره داشوه چې راجا ناګپال له ګریزانوسره دوستې پیل هغه مودخپل مال اوځان دساتنې له پاره  

كړه،دانګریزانوپه غوښتنه یې ټول ټاكوران سره یویوكړل اوپه پاى كې یې ټول له دندواومنصبوڅخه په یوه خواكړل،له  
هم زموږ وانه وریده  موږ سره چې لږ ډیرڅه وو،هغه انګریزانوله موږه واخستل اوخپلوغوړماالنوته یې وركړل. هیچا

، له چا مو چا ته سرټكولى واى ؟ هیڅ ځاى اوقانون ته زموږغږنه رسیده،زموږ په رسیدلو فصلوكې انګریزانوپه 
ښكارپسې خپل اسونه خغلول، راجا ناګپال هم هیڅ و، په هرلوري كې یې ټول جاګیروال او جاګیرونه پاى ته رسولي  

یزانو نوكران شوي وو،په والړو فصلو كې به یې په خپلوانګریزي وو،اوټول هغوى چې ذمه وارول هغوى دانګر
بادارانوباندې ښكارونه کول اوخوړل ،موږ دخپلو دغوخلكوله پاره راپورته شوو،پرموږ باندې لوږې اومړینې یوه  

نه پربله پسې راغلي، موږ ناچارشوچې باید په ډاكواوالره وهلو باندې الس پورې كړو. ته خپله مهاراڼۍ جي پوښت
كوالى شي چې موږ تراوسه پورې په یوه ځاى كې هم كوم غریب اوخوارمزدور نه لوټلى اونه موبې ګناه څوک  
وژلى دي ،موږ یوازې هغه سیټان اوشتمن لوټلي اووژلي چې هغوى دانګریزانوپه اشاره اودهغوى دغوړمالى له پاره  

 . دبې ګناوو خلكو وینې تویې كړې اوزبیښلي دي
 : ې ګردسره یوبدلون راغى اوآوازیې نرم شودراڼۍ په څیره ك

 ... ـ ما نا داچې تاسې دانګریزانوپرخالف وسله پورته كړې وه
 : ساګرسینګ یوسوړاوسیلې وكیښ او ویې ویل

ـ له ماسره دومره وسله چیرې ده چې زه پرهغې باندې دانګریزانو پرضدالس په كارشم،له ماسره دومره خلك چیرې  
 . رسته له انګریزانوسره الساوګریوان شمدي چې زه دې دهغوپه م

 : راڼۍ ، له ځان سره )هون( وكړ، اوپه سوچ سره یې وویل
 : ـ سمه ده زه به شیبې وروسته له تاسره نورې خبرې هم وكړم ...اوسپاهې ته یې مخ ور واړاوه ورته ویې ویل

 .... بویې ځه
یوازې راڼۍ ، دیوان رګهونات سینګ، كنورګل محمد، سپاهي ساګرسینګ له ځان سره روان كړاو والړ، په كوټې كې  

 : مندراوموتي بایې پاتې وو. راڼۍ ټول مخاطب كړل اوورته ویې ویل
 ـ ستاسې رایه په دغه باره كې څه ده ؟ 

 :ګل خپلې خبرې داسې سره پیل كړې چې تابه ویل ان مخكې یې دڅه ویلو نیت درلود
خپله باداره یې اوموږ تابعدار، وروستۍ پریكړه ستا ده ، موږ په دې  ـ مهاراڼۍ صاحبې، تاسې خپله واكمنه یاست،  

پوهیږو چې ستا فیصله زموږ ټولوله پاره دمنلو وړده،څه چې ته وایې موږ به هغه عملي كړو. څه چې ستاخیال اورایه  
وي ...  ده هغه عملي كړه ، خو زه فكركوم او په دې باوریم چې كه ساګرسینګ ته یوڅه وخت وركړشي دابه ښه  

راڼۍ صاحبې هغه په خپل پوځ كې ونیسه ،دراجپوت بچى دى، درغلي نه درسره كوي،اودسرښندنې په ډګركې هم په  
اړتیالري،نوره   میړنیوته  داسې  پاره  له  پوځ  دخپل  جهانسي   ، دى  هم  كوي،میړنى  ترسره  دنده  خپله  سره  اتلولۍ 

 . نودمهاراڼۍ صاحب خوښه
یړله او اوریدله ، له هغه وروسته یې رګهونات سینګ ته مخ ور واړاوه او  اوراڼۍ دهغه هره خبره په غورسره څ

 : ورته ویې ویل چې
 ـ دیوان رګهونات سینگ ته څه په كې وایې ؟ 
 ... ـ مهاراڼۍ جي،زه دكنورګل محمد نطرتاییدوم

 : رګهونات سینګ په خوراادب دخپلو خبرو لړۍ داسې اوږده كړه
ته دسزا وركولو پرځآى داالره چاره برابره شي چې له خپلو سپاهیانوسره    ـ زه هم په دې نظریم چې ساګرسینګ

یوځآى دراڼۍ په پوځ كې برخه واخلي،داسمه ده چې هغه ترننه پورې ،نه خواران اوغریبان لوټلي اونه یې ځورولي  
ه داده چې  دي ،یوازې لوږه اوناچاري ددې المل شوې چې له ده یې ډاكواوالره وهوونكي جوړكړى دى. زماهم رای

 . هغه ته باید یوچانس وركړه شي 
 راڼۍ داځل خپل مخ په خندانه څیره موتي ته ورواړاوه اوویې ویل : ـ زما دموتي په دغه برخه كې دویلوڅه لري ؟ 

 : موتي وویل
ـ مهاراڼۍ صاحبې، ساګرسینګ وږى لیوه دى اودغه وږى لیوه بیاكشتریه )جنګیالى ( هم دى،اوانسان هم دى .هغه  

 ... څلورو څیزونوته اړتیالري ،چې هغه عزت، مینه ، ډوډۍ اوساتنه دي
چې داڅلورڅیزونه مهاراڼۍ جي هغه ته وركوالى شي،ستادغه ناڅیزه وینځه هم دكنورګل محمد خبره ګردسره مني  

ت  چې هغه په رښتیادسرښندنې په كاركې پرشاراتلونكى نه دى . دیوان صاحب رښتیا وایي ساګرسینګ ته باید وخ
 .وركړو

 : راڼۍ مندر ته مخ ور واړاوه
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 مندرته څه ویل غواړې ؟ 
 .شوخې اوښایسته مندرتردغه مهاله پورې په خپله سنجیده ګي سره پوره تیارى نیولى و

ـ ساګرسینګ ته په بښنې سره ډارنه وربښل كیږي بلكي هغه په دغه كارسره عزت ترالسه كوي، یوكشتري )جنګیالى 
ى وي، ته هغه ته عزت وركړه ، زه باورلرم چې هغه به تاته خپل ځان دركړي .په زخم  ( ترهرڅه دمخه دعزت وږ

 . اوټپ باندې خودهغه پروا هم نه شته، كنورګل محمدخان رښتیاوایي
 : دمندردخبرې له پاى ته رسیدو سره سم راڼۍ مندرته وویل

 ـ ته وګوره چې ډوډۍ تیاره ده كه نه ؟ 
 : وروسته بیرته راوګرزیده اوراڼۍ ته یې وویلمندر دباندې ووته،له لنډې شیبې 

 . ـ ډوډوۍ تیاره ده، په هغه بله خونه كې یې ایښودل روان دي
 : راڼۍ ګل كنورګل محمدته سروښوراوه اوورته ویې ویل
 . ـ كنورګل محمده ساګرسینګ اودهغه ملګري ټول راوله 

 : ګل محمد وویل
 . ـ څه چې مهاراڼۍ صاحبه وایې ترسره كیږي

 . پل الس یې په سینه نیولي له خونې ووتاوخ
یوه شیبه وروسته ساګرسینګ اودهغه ملګري د راڼۍ په مخكې ودریدل ،دهغوى السونه دهغوى ترشاووكلك تړلي  

 .وو
 : راڼۍ خپلو ملګروته اشاره وكړه

هغوى  مندر،موتي بایې،رګهونات سینګ اوګل محمد ټول سره راوړاندې شول ،دټولوالسونه یې سره خالص كړل،
ټول پټه خوله وو، اوپه پټې خولې سره یې دې ته سترګې نیولې وې چې اوس څه كیږي ؟ كله یې چې دټولوالسونه 
ورخالص كړل،راڼۍ ټولوته وویل چې هلئ دباندې والړشئ خوله اوالسونه موومینځۍ اودډوډۍ خوړلوخونې ته بیرته 

موږ   چې  دې  په  وخورو،  سره  یوځاى  ډوډۍ  دلته  ټول  چې  شوي  زرراشئ  وږي  هم  یو.تاسې  ډیروږي  ټول 
 یاست،مندراوموتي دواړوته الرښونه شوې وه چې السونه یي ورومینځئ اودډوډۍ له پاره یې بیرته كوټې ته راولي

. 
لس دقیقې وروسته ، هغوى ټول مخامخ پرځمكه په دوكتاروكې كیناستل اوپه ګډه یې دډوډۍ په خوړلوپیل سره وكړ، 

خورا مهمه ورځ اوخاطره وه ،هلته له دوى سره دجهانسي راڼۍ مهالكشمې بایې یوځاى په دا د دوى ټولوپه ژوند كې  
ځمکه باندې ناسته وه اوپه ګډه یې ډوډى ورسره خوړه .هغه ډوډۍ چې ټولو خوړه، كدو، انجه ،كوركمن لرونكې ارد 

 . دال اوپه تبۍ پخې شوې ډوډۍ
 وقت اپنې كو جاویدان كررهاتها 

 ي تهي تاریخ خودكوتحریركرره
ډوډۍ خالصه شوه،خوراڼۍ بیاهم له ټولوسره په میلمستون كې ناسته وه ،داځل له راڼۍ سره په میلمستون كې دراڼۍ  

 .پرملګرو برسیره د ساګرسینګ لس ملګري هم وو
 : هغې په دغه مهال كې ټولوته په ځیرځیرسره وكتل اوورته ویې ویل

ه باید جهانسي ته ور رسیږم ،څوشیبې په فكركې شوه او بیایې  ـ زه دلته نوره نه شم پاتې كیداى، ترشپې دمخه ز
 : ساګرسینګ ته مخ ور واړاوه او ویې ویل

ـ ټاكرساګرسینګه زه ستا اوستا دټولوملګروله پاره دعزت اوخوشاله ژوند اوسرلوړي مرګ له پاره وخت دركوم .  
تاسې له ننه وروسته نورډاكوان نه یاست .زما داپه تا اړه لري اوته خپله هم پوهیږې،او كیداى هم شې...زما په فكر

مطلب دادى چې ته ترهغه وخته ډاكو نه یې ترڅو چې بیا غال ته مال ونه تړې، له ننه وروسته ته زما ملګرى یې ،  
اوترهغو به وې ترڅوچې زه ژوندۍ یم، اوترهغوپورې چې ته بیرته خپلې پخوانۍ دندې ته نه وې ورګرزیدلى .زماپه  

هركلى وایه شي، خو دې ته دې پام وي چې زه تاته كومه تنخوا نه شم دركوالى .اونه یې نورچا ته   پوځ كې تاته
وركوم،یوازې هغه عزت دركول كیږې كوم چې ټول یې اوس دلته لرئ، ډوډۍ به هغسې در رسیږي لكه چې نوروته 

والړشه، بیرته  ته  كلي  خپل  .اوس  خوري  یې  نورپوځیان  زما  چې  اولکه  كیږي  كول  سوچ   ور  ښه  كې  الره  په 
وكړه،مشوره وكړه. زما په پوځ كې داخل شه ، له ماسره الس یوكړه اوله انګریزانو څخه ځان لرې وساته، له عزت  
سره ژوند ته غاړه وركړه اوله همداسې دویاړ اوسرلوړۍ سره مرګ دځان ویاړ وبوله . ترماښامه پورې موږ دلته 

 ... ه سره الړشو، سره دوستان شو، اوسره ملګريیو كه دې خوښه شوه راځه چې ګډ جهانسي ت
دراڼۍ دخبروله پاى ته رسیدو سره سم ساګرسینګ اودهغه لس ملګري د راڼۍ په پښوكې ولویدل،هغوى ټولو ژړل،په 
چغوچغویې ژړل ،اودخوښئ اوښكې د هغوى ټولوله سترګورا روانې وې دهغوۍ دغه حالت اواکرپه خپله دا ټكى په  

 دوى كه د راڼۍ په قدموكې لویدلي هم دي، دوى فكركاوه چې ګواكي ګوته كاوه چې 
اسمان ته ختلي اویوه لویه لوړتیا یې موندلې ده، خو راڼۍ دهغوټولوپرسرونوباندې خپل الس راتیركړاودا دوۍ ته په  

 .ډاګه داسې یوه خوشالي وه چې فكریې كاوه دوى ته بل ژوند ورپه برخه شوى دى

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

 

الس لګیدو وروسته هغوى دراولي پرلور وخوځیدل خوترلمرډوبیدودمخه هغوى ټول بیرته له د راڼۍ پرپښوباندې له 
كلي څخه راستانه شول،دوى یوازې هغه یوولس تنه راستانه نه شول بلكي له دوى سره درى نورهم راغلل چې هغوى 

 .هم خپل سرونه راڼى ته دهغې په وړاندې په درناوي سره ټیټ كړل
السونه راتیركړل اودغه كوچني پوځ د جهانسي پرلورحركت وكړ. ټپي خدابخش هم له دوى  راڼۍ دهغوی پرسروهم 

سره و، ساګرسینګ ورمخ ته شودواړه السونه یې ددرناوي په توګه ورته جوړه کړل اوپه خورا پښیمانۍ سره یې 
 : ورته وویل

 ... ما وبښئ كنورصاحب ، هو، ما _
 : یلخوكنورخدابخش په خورا ځیركۍ سره ورته وو

ـ ټاكرساګرسینګه ! كه تا غوندې كسان زموږ له مهاراڼۍ سره یوكیږي زه په خپل ټول ژوند كې دهغوبښلواودرناوي 
 . ته تیار اوحاضریم

 ـ زه ستا له دغې بښنې څخه منندوى یم كنورصاحب ،
 ...ساګرسینګ دخدابخش پښوته ځان ټیټ كړ اوخدابخش هغه په خپله غیږه كې كلك ونیو

(۱۲) 
دكیتان ډنلپ اولفټننت موریس ویلیم دوژلوخبراسكین اوګارډن ته رسیدلى واودواړو خپل غاښونه سره كرچولي وو،  
دواړو داسره غوټه كړې وه چې دجهانسي نارینه،ښځې اوماشومان به یویوترتیغ تیروي .خودم ګړۍ یې سترګو داښوده 

 . چې ګواکي اوس په جهانسي كې ددې خبرو وخت النه دى
ي ماشومان اومیرمنې اوس په كالكې دراڼۍ په منګولو ترساتنې الندې وو، دوى ته داخبرهم رارسیدلى وچې  انګریز

انګریزي ماشومان اومیرمنې اوس په كالكې دننه پوره خوندي وو،راڼۍ هغه ځاى ته چې هلته انګریزي میرمنې  
ه وركوله، دوى ته داپته هم وه چې راڼۍ ددغه  اوماشومان ساتل كیدل خپلونارینه چوپړیانواونوکرانوته د ورتلو اجازه ن

كارله پاره كنورګل محمد ټاکلی اودهغوی دخوندي ساتنې دنده یې هغه ته سپارلي وه څوچې ټولوپناه اخیستونكوته 
هرډول اسانتیاوي لكه په خپل وخت ډوډى اونورې برابرې كړي، اوهم هغوى باید له هرډول زیان رسولوڅخه په امن  

 . اوخوندي وي
اسكین اوګارډن دواړو ته اوس داهم معلومه شوې وه چې په جهانسي كوم انګریزي ماشومان اومیرمنې پاتې دي ،له  
هغوى ټولوسره اوس دجهانسي داوسیدونكو پوره خواخوږي اوترحم مل دى. هغو دواړو انګریزي افسرانو ته داهم  

ي واالپه وړاندي پورته كوي ، نو په دې كې  څرګنده وه چې كه په دغه حال كي دوى كوم داسي ناوړه ګام دجهانس
شك نشته چې ددوى ددغې وړې تیروتنې اونه سنجول شوي ګام پورته كیدو په ترڅ كې به په جهانسي كې دیره ټول 

 . انګریزان یوهم دژوند څكه ونه كړي
چ وه  داخوڅرګنده  كړي  پوري  الس  باندې  پاریدنو  په  خلك  چیرې  وو،كه  آواز  په  غوږ  ته  یوڅه  ې خلك 

دهغوی   چې  دې  په  وو.  خامخا  رسیدل  زیان  ووخطراو  سره  دراڼۍ  هم  تراوسه  چې  ته  هغوماشومانواومیرمنو 
اوموریس ویلیم دوژلو  ډنلپ  اوگارډن د  اسكین  دباندې وو ځكه نوكله چې  ترقابوالندې راوستل هم دراڼۍ له واكه 

 .واوریدل دوى هم ځانونه آرام ونیول
 : وه اودتسل په ژبه یې ورته وویلاسكین د ګارډن په اوږه الس وټیا

 ... ـ ګارډنه ، فكرمه كوه ، وار راځي ، زموږهم راځي ، ډیرزر به راشي
 . اسكین داخبره یوازې دګارډن دتسل په خاطرنه كوله بلكي دخپل تسل په خاطریې هم كوله

ي پرلورخوځیدلى دي .دا  دریمه ورځ كمیشنراسكین ته خبررا ورسید چې رساله داركالي خان له خپلوملګروسره دډیل
مهم اودآرامئ وړ خبرو، دخوښي خبرو، داخبردهرانګریز له پاره یوزیرى په دې وچې ددغه خبر په اوریدوسره  
ټولوانګریزانودآرامئ ساواخیسته،ټول انګریزي ماشومان اومیرمنې بیرته خپلوكورونوته راغلل ،په خپلو كوروكې یې  

 . یاط سرهپه وتوننوتوباندې پیل وكړخوله له احت
انګریزانو څخه یوڅوک چاپه ګولۍ ویشتلى  له الرویو  یوه ورځ سهاراسكین ته خبرراورسید چې دجیل په مخكې 

 .اووژلى یې دى ، ویل كیږچې ګولى هم له جیل څخه را چلیدلي ده
 ...داسكین دصبركاسه ډکه شوه،هغه ګارډن خپل كورته راوباله اوهغه ته یې وویل چې یوڅه خوباید وكړو

 : پتې كمیشنردخپل امرخبره ومنله او ویې ویلډ
 ... ـ هو، صاحب،زموږ له پټې خولي څخه دغو هندوستاني سپیوزموږ دصبركاسې را ډكې كړې

 . دواړو ځانونه جیل ته ورسول
 . پیره دارانوهم دهغوى ښه سم هركلي وكړ، دروازه یې ورته پرانیسته اوورته داخوا اخواشول

له   پرته  ته دواړه ورننوتل،  ته ځواب ووایي،په مړوڅټواوسروسترګودانګړمنځ  دسپاهیانوسالمیواودرناویو  دې چې 
ورسیدل، دجیل دپراخ انګړ په زړه كې ټول بندیان په كتاروكي ناست وو،بخشش علي بندوان یوې خواته والړ و،دجیل  

ن كیسه اوریده .اسكین له مرستیال ټاكررام كهالون سینګ سره یې خبرې كولې اودوى ټولو دیوه برهمن ست نارائ
 . اوګارډن هلته ورغلل،برهمن چوپه خوله شو، ټولو بندیانو دغودواړو انګریزانوته كتل
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 ـ بخشش علي بندیوانه !یوچا له جیله پرپیترواټكسن ګولى چلولي، هغه ېې وژلى، دا وڅوك ؟ 
 : بخشش علي په خورا ډاډ سره ورته وویل
 ... دهغه بټلربچ شواووتښتیدزه ، ما پیترواټكسن وواژه، افسوس چې 

اسكین اوګارډن دواړه حق حیران ودریدل، هغوى ته دیوه هندوستاني له خوا داسې ځواب اودهغه له خوا داسې بې  
 . پروایي په پوره توګه دنه منلوچلن و

 دبخشش علي دغې ژبې اودهغه دغې الپروایي ددواړوانګریزانو په غوږ وكې انګازې اوچتې كړې، دواړو دپوره
خطراحساس وكړ... خوبیاهم پرناوخته شوى و،مخكې تردې چې هغوى دواړه له خپلو مالوو څخه خپلې تومانچې را  

 : وباسې تردوى دمخه بخشش علي خپله تومانچه په ماشه كړى اوپردوى را بړزوهل
 ـ السونه پورته كړئ ،

 : هغوى دواړه په خوراسړې لهجې سره وویل
 ـ ته پوهیږې چې موږ څوك یو؟

 . سكین الهم زور واهه اونه غوښتل چې ځان كمزورى وښیيا
خومخكي تردې چې دى اسكین ته ځواب ووایي دهغه مرستیال ټاكر رام كهالون سینګ ورته رامخته شو،داسكین له  

 : خولې سره یې یوه درنه څپیړه ملګرې كړه اوورته ویې ویل
علي امرچلیږي،دهغه له ویلوپرته نورڅه نه ویل كیږي   ـ سپینه یږه،دا دجهانسې جیل دى،دلته یوازې دبندیوان بخشش

 . اونه باید وویل شي
د دنګ اواوچت پهلوان ډوله ټاكررام كهالون څپیړه دومره پیاوړې او درنه وه چې پرهغې له لویدو اوبیرته راپورته 

ته یې سد سرته  كیدو وروسته اسكین ته دا څرګنده شوه چې یوه ډوډى څوپتیرې كیږي ، معنا داچې له هغې وروس
راغى اوپه دې پوه شو چې ډپټې بندیوان ده ته دا څپیړه ورحواله كړې وه ، دهغه زامه سره كړچیدله اودسرپه واسطې  

 . یې دخپلو ګواښونوڅرګندونه كوله
 .په هرډول دهغو دواړوانګریزانوڅیرې ګردسره سپینې اوښتې وې ، خو اسكین زیات ډارشوى و

ه شو، ددواړو انګریزانو له مالووڅخه یې تومانچې راوایستې اوپه خپل قابوكې یې ټاكررام كهالون سینګ رامخت
 : ونیولې اوبخشش علي ته یې وویل

 ـ شیخ صاحب تاسې ته موهغه خپله بې عزتي دریاد ده چې دغو سپینو یږو له تاسره وكړه؟
 : بخشش علي په خورا سړې ژبې سره وویل

خپ - په  یې  تومانچه  ده،خپله  رایاده  ترخپلو هو  یې  انګریزان  دواړه  وړاندي شواوهغه  را   ، وټومبله  كمربند كې  ل 
لغتوالندې واچول څه ناڅه ترلسودقیقوپورې هغوى» نو.. پلیز ... نو، دخداى له پاره ...« كوكې اوچغې وهلي ،خو  

ه یي سره یو یوكړل چې دواړه له اخ وتوخه ولویدل ،اوبي سده شول،بیایې خپله تومانچه له خپلې مال را وایسته ، دواړ
 ! ... اوپه دواړویي خپلې ګولى وچلولي لومړۍ په اسكین اودویم پرګارډن

 
 پاتې لري
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