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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 11/1۱/۱۱1۲         شهسوار سنګروال
 

 تاریخ یوه پاڼه د
 

 هد بري او ماتې الملون افغانانو د
 

 د بري الملونه: -
 دې خبرې وکړو چې ویلي یې دي:ه راځی چې پیل د سوري شېرشاه پ

ده ورکړې بلکې د افغانانو د نایووالي او خپل مینځي جګړو له ه مغل بابر لودي ابراهیم ته د توري په زور ماته ن»
 (1)«دې څخه ګټه واخسته او واک ته ورسېد.ه بابر لکبله وه چې 

ده بلکې د ه کال جوړه شوه په تاریخ کې دا یوه ناڅاپي پېښه ن 1۵۴1په شمالي هندوستان کې د پښتنو واکمني چې په 
افغانانو د واکمنۍ لومړنۍ سریزه هغه وه چې افغانانو د هند نیمې وچې ته مخه کړه او بیا شیخ حمید لودي د ډېرو هلو 

سته د دې جوګه شو چې په ملتان کې د یوه افغاني حکومت بنسټ کېږدي، د غزنوي سلطان محمود بریدونو ولو نه ورځ
هم افغانانو ته دا الره پرانسته چې د هند له ټولنیز قبیلوي نظام سره بلد شي. که څه هم سلطان محمود په هند کې 

 دی کړی ولې حکومت کولو ته افغانان وهڅول شول.ه حکومت ن
تګین د افغانانو په زړورتیا او د هغو د جنګي ځواک په اهمیت خبر شو نو دوی یې په خپل لښکر کې شامل كسب»

 (۱)«خپل لښکر کې د اجیر په توګه ونیول.ه کړل... سلطان محمود غزنوي هم د خپل پالر په څېر زیات شمېر پ
نو بیا یې له شیخ حمید او افغانانو سره  چې کله د یوه ګواښ په توګه د راجا جیپال روحیه کمزورې کړه سبکتګین

سوله وکړه چې د غزنویانو د پرمختګ مخه ونیسي نو دوی ته یې اجازه ورکړه چې په لغمان کې مېشت شي. نو بیا 
 (3)«دې په یوه غرنۍ سیمه کې یوه کلکه جنګي کال جوړه کړه او خیبر یې وباله.ږپېښور ته ن»همدغو افغانانو 

راجا جیپال د واکمنۍ په اړه چې ښایي د غزنوي الپتګین معاصر وي د ډاکټر محمد عبدالرحیم د لیکنې په بنسټ چې 
 ز کال واکمن وو. ۶۲۲ګني نوموړي په زېږدي 

میالدي کال په شاوخوا کې افغانانو پېښور، پنجاب او  ۶۲۲موږ د فرشته او د نورو په تاریخ کې لولو چې وایي د »
 (4)«من پاچا راجا جیپال ځنې نورې سیمې ونیولې.کشمیر د واک
نوموړی په  ،هـ کال وه 3۴1 ،الپتګین له لویکانو نه غزنی او زابل الندې کړچې  ،دي اند دېه ن پپوها یوشمېرتاریخ

 ،درې کالو په شاوخواکې واکمن وو. له ده وروسته زوې اسحاق واک ته ورسېد .دی دهـ کال ومړ او په ځای یې  3۴۱
یري پ»لس کاله یې په غزني حکومت وکړ. د ده ځای ناستی ،وهله م وخپل نوم سکه هه ین وټاکل شو. ده پبلکا تګ
 د غزني واکمن وټاکل شو.ل  3۲۲نوځکه خو د الپتګین زوم سبکتګین په  ،ښه امیر نه وه« تګین
ته  ... بېرته الهورجیه پاله = جیپال ور سره جګړه وکړه خو مات شو ،«سبکتګین پر کابل او ننګرهار یرغل وکړ»

وخوځېد او د قنوج، ډهلي، اجمیر،او کالنجر راجه ګان له ځان سره ملګري کړي وه له یو لک چمتو سپرو سره تر 
خیبره را تېر او د کابل سیند په غاړه لغمان ته را ورسېد. سبکتګین پر شا وشړه او په پېښور کې خپل یو امیر له اوو 
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 5تر ۱ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دي شیخ حمید په ز( په دغه وخت کې ملتان د لو۹۹1 -هـ  3۸1زني ته راغی )او خپله غ دزرو سپرو سره پرې ښو
 5)«الس کې و.

 ب الدین په لښکروکې ګڼ شمېر پښتانه شامل وو.شها د
مه ام کلس نیت تورلګول کېږي چې دنا افغا مې په تړاو په غوریانو دکل خو د اچې یوشمېر تاریخ کښونکې، د سام د

 دشهاب الدین له نوم محمد سام سره تړي،ددې مانا خودانده چې غوریان عرب دي...؛؟ کلمهسام  چې د عربي ده.
کلمه په اریایي متونو کې اوږد لرغونی « سامي»،« سام»ولې کومه خبره چې تاریخي ارزښت لري هغه دا ده چې 

 تاریخ لري.
ته ځکه سپېڅلې وه چې دوی  کلمه دوی« سام»سیا کې چې کوم اریایان ودان وه. د آحقیقت دا دی چې په مینځنۍ 

 ورڅخه د روغې او جوړې مانا اخېسته، دا توری یا کلمه دوی ته د نېکمرغۍ په مانا وه .
 نومېد. د بېپل ونه یې هم« سام وید»د دوی یو سپېڅلی کتاب وه او د دې کتاب دریم ټوک « وید»د ویدیانو په مهال »
یانو د عقیدې سره سم پیغمبرۍ ته ورسېد. اې په سیوري کې د بودق م( ی ۸۱۱ – ۲۱۱بلله چې مهاتمابده )« سام بدهي»

 (6)«دغې ونې ته بودایانو په درنه سترګه کتل.
په غور مېشتو افغانانو کې له لود یانو پرته کاسیان هم استوګن وه او د لودیانو نږدې تربوران سوریان هم په لرغوني 

ي کلمې زموږ د هېواد په لرغوني تاریخ کې مشهورې دي او غور کې اوسېدل. کاسي، کاسیان، کیسیان، کسي او کاس
اوس هم موږ د کاسیانو په نوم یو ژوندی قوم لرو چې د لودي افغانستان په بېالبېلو سیمو کې اوسېږي. په غور کې دا 

 نومېده.« سوریاش»د یوې درې تاریخي نوم هم دی چې د دغو اریایي وګړو رب النوع 
اوسېدونکي ګڼلي دي ولې یو شمېر څېړونکي « بابل»ي ټبر وګړي یو شمېر څېړونکو د په په تېر وتنه د دغه کاس

ق م( پورې 11۸۴ق م نه تر 1۶۲۱کاسیانو بابل و وهه او هلته یې د خپلې کورنۍ اساس کېښود چې له )»انګېري چې 
 (۶)«یې واکمني لرله. د کاسیانو په وخت کې بابل پر مخ تګ وکړ...

بدلون سره یو ټبر بدلون نه مومي. ډېر اریایان د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې اباد دي ولې بیا هم د نومونو او سیمو په  
 اریایان ګڼل کېږي.

یادونه وکړه او همدغه د سور کلمه اوس هغه شمېر خلکو ته کارول کېږي چې د هېواد له لرغوني « سوریاش»موږ د 
سوري ټبر دی او د دې قوم یو تن نامتو واکمن شېر شاه سوري چې هغه ،تاریخ نه را واخله تر اوسه پورې مروجه ده 

 یادولی شو.
« زوري»یا سوري یې « زوریان»وا وښته چې سوریان یې « زور»کلمه د عربو لخوا په « سور»یو مهال همدغه د 

کلمه  «مسا»سګونه کاله حکومت وکړ. نو اوس د لبلل ولې په حقیقت کې همدغه سوریان او لودیان وه چې په هند کې 
 د سام شهاب الدین او سام شیخ حمید له نوم سره په تړاو دوی له خپل ټبریز هویت نه نشي اېستلی.

کلمه اریایې لرغونی نوم دی چې د غور افغانانو ان د شهاب الدي غوري تر مهاله په پرلپسې توګه دغه نوم « سام»د 
 ندې د سپېڅلي معبود مانا لرله.د اور غو« سام»ساتلی دی. د مثال په ډول په زرتشت مذهب کې 

مانو له لرغونو ز« سام نریمان»همدغه الملونه وو چې سینه په سینه او نسل په نسل دغه نوم په غوریانو پښتنو کې د 
 څخه د سلطان غوري شهاب الدین محمد سام تر زمانې ان تر را وروسته پورې را ورسېد.

دوی د یو ستر ځواک .فغانان چې یو د بل پسې هندوستان ته راغلل له غوري شهاب الدین نه د مخه او وروسته کوم ا
 په څېر د څومره والي او څرنګوالي له مخې که به د هر واکمن تر شا ودرېدل نو بری به د هغو وه.

افغان مال یې وتړله او د ملتان چارې یې په الس کې ونیولې. همدغه افغانان « شاهو»همدغه افغانان وه چې د ملک 
له خپل مینځ نه یې اسمعیل افغان خپل مشر وټاکه او په دولت اباد کې خپل پاچا وټاکه. لودي ملک شاهو هغه  وه چې

اسې دودانه کړه پنځه سوه  دري اتیاکال مهال نامتو شو چې د غوري شهاب الدین په سپارښتنه یې د سیالکوټ کال په 
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هندوستان په ډېرو سیموکې خپل مشران تر لویو واکمنیو پورې سلګونه مثالونه لرو چې افغانانو د خپل مټ په زور د 
 ورسول.

ن ا .د واکمنې کورنۍ په پېر کې د دربار لخوا پښتنو ته ډېر واک او ځواک ورکړل شو« تغلق»همدا المل وه چې د 
وروسته په نه  ګفېروز تغلق افغانانو ته په ډېره درنه سترګه کتل. فېروز د خپل تربور د ډیلي پاچا سلطان تغلق له مر

 اوه سوه دوه پنځوس هجري کې واک ته ورسېد.
کله چې ګوډ تېمور په هندوستان بریدونه شروع کړل نه یوازې له پښتنو سره مخامخ نشو بلکې کوښښ یې کاوو چې 

 افغانان تر شا ودروي د ساري په ډول:
ه یې تر شا والړ وه د )دیپلپور( حکومت تېمور یو تن افغان چې مصطفی نومېد او په کابلي مشهور وه او ډېر پښتان»

 (۸)«یې ده ته وسپاره.
د پام وړ خبره خو دا ده چې یو شمېر افغانانو د تېمور په پوځ کې او یو شمېر نور بیا د هغه په مخالف لور کې والړ 

 وه. ورورو افغانان په دې پوه شول چې ولې د خپلو د تېر سوو په څېر د هند واک ترالسه نکړي؟
حال کله چې تېمور د یو لک و دوه ویشت زرو په شاوخوا کې یو ستر لښکر د ډیلي ښار نه را تاو کړ د هند  په هر

وژل شول چې په پای کې و پوځ ماته وخوړه او د اقبال خان دوه زامن سیف الدین او خدایداد په همدغه جنګ کې 
 سلطان محمود ګجرات او اقبال خان )برن( ته تر شا شول.

 ل کشر ورور عادل خان ال د مخه په الهور کې د تېمور په وړاندې ودرېد خو ماته یې وخوړه.ولې د اقبا
هـ کال په شاوخوا کې( وغوښتل په هند برید وکړي نو په کابل کې د لښکرو په را  ۸۱۱ګوډ تېمور )هغه مهال چې 

هاء الدین جلواڼي، ملک حبیب لودي، ملک ب رخانټولولو پیل وکړ او همدا رنګه یې بیا له کیسي غره څخه ملک خض
خان نیازي او ملک یوسف خان سرواڼي ته ځواب واستوو چې له ده سره د هند په نیولو کې مرسته وکړي. هغوی 

 مخ( راغلي دي: ۵۱دوولس زره پښتانه له ځان سره روان کړل. په تاریخ افغانیه کې )
 (۹)«کورنۍ له هغو وختو څخه په هند کې پاتې ده.زه د دغه ملک بهاء الدین جلواڼي له اوالدې څخه یم او زموږ »

خو له بلې .هجري کال په شاوخوا کې د ګوډ تېمور په لښکر کې شامل وو  ۸۱1که له یوې خوا ګڼ شمېر افغانان د 
 ېککه هغه افغانی واکمن وه او که د نورو ټبرونو څخه وو د دوی پ ،خوا په هند کې استوګن افغانان په ډېر شمېر کې

چې موږ په ټوله کې سلطان محمود غزنوي، غوري شهاب الدین، قطب الدین، سلطان شمس الدین ،رلودله ونډه د
 لطان غیاث الدین بلبن، سلطان غیاث الدین تغلق او نور یادولی شو.سالتمش، 

چې ده د ،هجري کال( امیر تاتار خان مشهور په بهرام خان  ۶۴۱ – ۶۱۹د همدې سلطان غیاث الدین تغلق په مهال )
ې د همدغ ،د ده قومندان ملک لودي فخرالدین نومېده. خو کله چې بهرام خان ومړ.بنګال د یوې سیمې واکمن ټاکلی وه 

 ستارګاون( نومېده واک پخپل الس کې ونیو.»چې یوتن  سیمې 
 خو نوموړی په د بنګال حکمران ملک بیدار خان مشهور په قدر خان د ده د ځپلو لپاره په لودي فخرالدین برید وکړ

 همدې جنګ کې مړ شو او لودي فخرالدین درست بنګال ونیو او په خپل نوم یې خطبه ولوسته.
دی لومړی سړی وه چې د قطب الدین ایبک له زمانې نه را واخله تر تغلق پورې چې بنګال د ډیلي د حکومت برخه 

 وه خپل واک اعالن کړ.
و ځل بیا د خپل ځواک د ازمېښت په رڼا کې یوه داسې سیاسي ټولنه د زېږدي بېړۍ په شاوخوا کې افغانانو ی« 1۵»د 

 هند په شمالي سیمو کې جوړه کړه چې باید نور افغانان د نورو لپاره خپله او د بل وینه تویه نکړي.
 له یوې خوا د افغانانو د سیاسي پوهې وده او له بلې خوا د فېروز تغلق له مړینې وروسته د هغه د کورنۍ غړو تر

دریا خان لودي، سارنګ خان لودي او  ظفرخان لودي ،مینځ اخ و ډب دا هغه څه وه چې د ملک قطب الدین لودي، 
 په سلګونو نور یې د افغانانو په مینځ د خپلو کارنامو له بابته مشهور کړل.

                                                           

 مخ. ۵۱ټوک  3ملفوظات تیموري  - ۸ 

 مخ. ۵۱مخ او لودي پښتانه  ۵۱ثاقب شهاب الدین تاریخ افاغنه  - ۹ 
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و سارنګ خاني حتی ځنې واړه افغاني افسران د دوی له قبایلي نومونو سره لکه اسد خان لودي ا،یحیی سرهندي »
چې د سلطان محمود تغلق په خدمت کې وه تعین او مشخص کړی دی. که چېرې دولت خان چې د سلطنت مقام ته 

 (1۱)«ورسېد یو لودي افغان وه نو معاصر مؤرخین دې ټکې ته متوجه کېدل.
لق د کورنۍ کوم ډاکتر عبدالرحیم د دولت خان په اړه شک ښودلی دی چې ایا نوموړی افغان وه او که د فېروز تغ

 شهزاده وه؟
مخ( او زیدت التواریخ دی د فېروز تغلق د 31۶ټوک  1) (11)«په تاریخ فرشته کې دولت خان لودي بلل شوی دی»

 مخ( 1۹۴کورنۍ بلل دی. )یحیی 
د دولت خان د پاچاهۍ په اړه چې ډاکتر محمد عبدالرحیم خپل مشهور اثر په هندوستان کې د افغانانو تاریخ څه ویلي 
دي... ښایي چې همدغه تن د لودیانو د کورنۍ سړی وي دا ځکه چې د غور افغانانو د هند په ډېرو سیمو کې سیمه 
ییزې دبدبې خپلې کړې وې. لکه ملک خضر لودي، اختیار خان، عادل خان لودي او نور. د همدې بنسټ له مخې 

 پوهاند عبدالشکور رشاد کښلي دي:
 کې چې سلطان ناصرالدین محمود د ډهلي تش په نامه پاچا ومړ د ډهلي امیرانو  هـ کال د میانې په میاشت ۸1۴د »

 (1۱)«په سال دولت خان لودي یې پاچا کړ خطبه او سکه د ده په نامه کړه.
کې ال د دوی سیاسي باور زیات شو او په پای  پېر دا ټول هغه الملونه وو چې د ډیلي د سیدانو د سلطنتي کورنۍ په

ودي چې په اسالم شاه مشهور وه د مبارک شاه لخوا د سرهند مشر وټاکل شو چې له برکته یې لودي کې سلطان شاه ل
 شو.بهلول د هندوستان پاچا 

 

 :د ماتې الملونه - 
 

بېالبېلو تاریخ پوهانو د پښتنو د ماتې الملونو په بېالبېلو بڼو وړاندې کړي دي، یو شمېر انګېري چې پښتنو هر څه په 
 ځواک کول. تل یې جګړه کړې او پخپله توره او مېړانه یې د هند په نیمه وچه حکومت کړی دی.خپل زور او 

همدا راز دوی د دین او مذهب په خپرولو کې هم له دېر زور نه کار اخېستی دی. هغه لرغونی مذهب چې زرګونه 
ته  سپېڅلی دین ټول هندوستانکاله یې په هند کې ریښې غزولې وې افغانانو غوښتل چې دوی پخپل پېر کې د اسالم 

 ورسوي.
ځنې نور تاریخ پوهان بیا پدې اند دي چې د افغانانو ټولې حکومتي چارې په قبیلوي بڼه پر مخ تللې. که څه هم تر یو 

 ولې بیا هم په بشپړه توګه بریالی نشو.،ځایه لودي سکندر ډېر کوښښ وکړ چې دې دود ته د پای ټکی کېږدي 
سمه پېړۍ کې د هندوستان افغانان د خپلو ټولنیزو کړو وړو له مخې قبایلي خلک وه... دوی له په پنځلسمه او شپاړ»

 (13)«کاملې ازادۍ سره مینه درلوده... دوی ټولواک ته د یوه ملګري او د کامي مشرانو د یوه سرغندوی په توګه کتل.
څه چې د ماتې بنسټیز المل دی هغه د ښایي یاد شوي الملونه هم د پښتنو په ماتې کې بې اغېزې نه وي ولې هغه 

افغانانو تر مینځ نایووالی وه چې د هندوستان واک یې د وینو په قېمت ترالسه کړ او بیا یې د خپل مینځي جګړو له 
 بابته له السه ورکړ.

په ګوته  هموږ د پښتنو د ماتې څو بېلګې په لنډه توګه وړاندې کوو چې د هند د نیمې وچې د تاریخ ډېر ترخه واقعیتون
 کوي:

 رح()د شیخ حمید لودي له مرګه وروسته د نصر لودي او شیخ رضي تر مینځ خوابدي او زړه بدوالی چې شیخ رضي -
 په مذهب تورن کړ.« قرامطه»خپل تربور لودي نصر د 

                                                           

 مخ. 3۴محمد ټاکټر عبدالرحیم په هندوستان کې د افغانانو تاریخ د پوهاند ضمیر صافي ژباړه  - 1۱ 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ره س نومېده له یو شمېر کسانو« میمون»د قرمطیت په اړه انګېرل کېږي چې د جعفر صادق رحمه الله یو غالم چې 
 د عراق په زندان کې بلد شو او بیا یې د همداسې یوې طریقې بنسټ کېښود.

« احقد»مشهور وه د کردستان د غرو اسېدونکي تېر ایستل. « زیذان»له وتلو نه وروسته د حسین زوی محمد چې په 
ان حمد»ایستل  بیا د محمد بن اسمعیل بن جعفر صادق د زوی په نوم ځان په خلکو وپېژند او ډېر وګړي یې تېر

 په پټه د زرتښت دود پاله او د قرمطیانو په نوم نامتو شول.« قرمط
نو همدا المل وه چې رضي لودي هم خپل تربور نصر لودي د اسماعیلیه فرقې پلوی وګاڼه او د ملحد تور یې پرې 

 ولګاوه چې له بابته یو شمېر کسان د نصر لودي د واکمنۍ په وړاندې ودرېدل.
خو کله چې ملک شاهو د ملتان حکومت نه پر شا شو .و په وړاندې هم یو شمېر افغانان د تغلق پلوي وه د ملک شاه -

بیا نو پښتانه د همدغو تغلقیانو د بریدونو ښکار شول او پرېکړه یې وکړه چې اسماعیل خان د دولت اباد سلطان 
د شاهو خېل اسالم خان مشر ورور چې یو وټاکي... د یادولو وړ دی چې ووایو د ملک شاهو په ټبر کې ملک کاال 

 مېړنی پښتون وه د نیازیو پښتنو لخوا ووژلی شو.
محمد تغلق یو شمېر بریدونه په سلطان اسما عیل وکړل خو بریالی نشو. ولې کله چې افغانان د واک په سر یو د بل 

حسن کانګو الس ته ورغی او  په وړاندې په جګړو بوخت شول سلطان اسماعیل ماته وخوړه او د دولت اباد واک د
 سلطنت بنسټ کېښود.« بهمني»باد کې د آنوموړي په دولت 

د ګجرات او شاوخوا نورو سیمو اوسېدونکو افغانانو د تغلق د حکومت په وړاندې په اخ و ډب الس پورې کړ او ډېر 
ډېره  په درنه سترګه وکتل او ده افغانانو ته»بریالي توبونه یې په برخه شول. کله چې فېروز تغلق واک ته ورسېد. 

 (14)«پېرزوینه به یې پرې کوله.
ولې هغه مهال چې ګوډ تېمور یو ډېر شمېر پښتانه له ځان سره هند ته راوستل او د افغانستان پښتنو او د هند د پښتنو 

اکمنۍ یزې وله دې بابته په هند کې پښتانه یو څه کمزوري شول او یوڅه سیمه ی ،تر مینځ چې کوم اخ و ډب پېښ شو
 یې له السه ووتې.

د مبارک شاه د واکمنۍ په مهال سلطان شاه لودي چې د اسالم خان په نوم یادېده د سرهند والي وټاکل شو. کله چې د 
واکمني کمزورې شوه... په پای کې لودي بهلول ګڼ شمېر افغانان د خپل تره اسالم خان په مټ په ځان را « سیدانو»

ز کال د شمالي هندوستان واکمني ترالسه کړي ولې بیا هم همدغه افغانان  1۵۴1الی شو چې په ټول کړل او په دې بری
وه چې په سر کې د بهلول لودي د تره زوی او تره یې فېروز خان د ده په وړاندې ودرېدل خو چې کله دښمن پرې 

ره بهلول سخان بېرته طب دي قبیا برید وکړ نو پوه شول هغه وو چې یو ځل بیا یې کاکا او د اسالم خان زوی لو

 یو موټی شول
 

 پای
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