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  ونهغم ژن نسل 

  

  اردو ناول 

  

   ليکوال عبد � حسين

  

 ژباړه او خ�صه صفيه حليم  

 

د لوې 'رې دا کلې . کې د سلو نه زيات کورونه ھم نه وکلي په روشن پور
 روشن د يوې لوې ويالې  .ې و چې څوک به پرې نه ورتللره ليرنه دوم

 دا سيکان وخوت اوسيدونکي ھندوان او دلته زيا.   خړوبولېزمکې پور
   .لمانانو اباد کړې ومس یکل

چې په لومړي ځل څوکسان او ھغه  ونه پخوانې  ر روشن پور تاريخ ډٻد
 د روشن پور بن . اوس ھم ژوندي ويو څو پکې  ،شت شولدې کلي کې مٻ

به د دين  يو سپين ږيرې کروند گر احم . دوسټ اٻښونکې روشن علي نومٻ
 م کې کله چې په ١٨۵٧ده وينا وه چې د  د.   پخوانۍ کيسې کولېټولو ته

 پر ضد پاڅون ووشو نوروشن علي په ډٻلي کې ھند کې د انگريزانو
په يوه  زاړه ښار د ې و اوويل صنف يې سبق تر اتم .  ويومعمولي م�زم

  . ژوند کوويې رمنې سره کوڅه کې د خپلې موراو مٻ

ې له کوره نه شپ دبه  خلکد ښار  د تاو تپ له کبله په ھغو ورځو کې
رته بٻ يو ناروغ ملگري له عيادت وروسته روشن علي ديو ماښام  . راوتل
ده  چې د ليدوپه منډه وو سړې کور ته روان و چې په کوڅه کې يې يخپل 

روشن علي ورنږدې شو خو په تياره کې  .  پر زمکه پريوتونه لږ وړاندې
خپلو اوږو په   ده ھغه سړې.  بې ھوشه وچې نشو پٻژندلې، ھغه کس يې د

ھغه   ھلته د ډيوې په رڼا کې يې وليدل چې. ته يې يوړوکور اوچت کړو او 
.  او ټپي شوې وز پوځيگرٻان کس يو  

په  خلکو په بله ورځ .   ورته وکړلدارو درمل يې  ښ و خو ھٻروشن علي
تمبې پورې تللې  کور دد روشن علي وليده چې د وينې يوه ليکه کوڅه کې 

وکړه د روشن علي نه يې غوښتنه  غي عسکر خبر شول نود ھند با.  وه
 چاوڼۍ رنگې ډگر مند جانسن چې دوي سره د جنگ پر وخت لهٻچې ھغه پ
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گواښ وکړو چې که داسې يې  عسکروباغي  . ته وسپاريٻدلې و، ورتښت
 لت خلکو روشند مح.  ل نوټول محلت  به د توپ په ډزو وران کړيونکړ

 ته دښمن دې باغيانوولۍ غوړوله چې ورته زعلي ته بد رد ويل او نورو 
ه څوک يې وژني ھم نو دې به ټپي  چې کويلخو روشن علي . وسپاري 

. لمه له کوره نه اوباسيمٻ  

څوک واي چې  . هويسه کې گډوډي په کد روشن علي دې وروسته تر
ز په يوه اوږه او خپله ه ماته کړه نو روشن علي ھغه انگرٻدرواز باغيانو

ل  او توره په 'س د ټولو سره په جنگ له ھغه نو په بله کښيميرمنه يې
بل واي چې کور محاصره شو نو روشن علي په فرش ټونل  . ځايه ووتلو

 وويستل او کله پٻرنگې ده خپله ميرمنه او . وچې چاوڼۍ ته وتلې  وکيندلو
چې خلکو دروازه ماته کړه نو په کور کې د روشن علي سپين سرې مور 

يده او بيا يوه ځره وغکيسه دا وه چې ھغه محاصره ډٻبله يوه .  همړه پرته و
. جانسن يې راوويستو نون بريالي شول پيرنگيا ورځ   

روشن علي د   انگريزان بريالي شول نوھر څه چې شوي و، په پاڅون کې
او زمکه په انعام کې يې د نواب خطاب  ده ته  . وبلل شوډٻلي دربار ته  ور

 د خپل  چې روشن علي يوه دا .  اړه ھم دوه کيسې دي  د زمکې په.ورکړل
د وتړلو او  ، چې پکې سورې جوړ و) ټيم(  ډک ټين اس د لکۍ سره د شاتو

ي راټول شاتو مٻږ و توې شوي په. نه بل ته يې اس وځغلوو يو سر زمکې د
.  ه دې توگه يې د خپلو زمکو بريد وټاکلوپشول او   

 'س کې يې د لرگي ه منډه وھله او پهپر زمک بله کيسه داسې وه چې ده 
دو پر  ډوبٻد لمر . ټک وھلېځاې ځاې  ھغه به يې ډنډې نيولې وې چې 

 . ده شوه راگيره کړې وه ھغه ديې په دې لرگيو وخت چې څومره زمکه 
په اخره  وھلې وې چې روشن علي دومره منډېدې چې ھم روايت دا يو 
. وېشوې ساه يې ورانه شوه او نږدې مړ کې   

 او تر څو ه وزمکه ټوله د  روشن علي ځه سوه جريبهدا پيند روشن پور 
روشن ھرکال به لمه په توگه  ده  د مٻد جانسن په ھند کې و، چې ډگرمن

 او ويلاغا ته به اوس خلکو روشن  عليروشن  .  راتلو لپاره ښکارپورته
  . هې و په نوم جوړه کړ"روشن محل"ۍ د يوه ماڼھم يې په ډٻلي کې 

 ده زوې ھم په اروپا کې سبق  دو'ړو اواروپا ته دې د سيل لپاره يو وخت 
اسې جينۍ سره د يوې دپخپله خوښه محي الدين ده زوې  وروسته د.  وويلو

 او په ټولنه کې به په ښه سترگه وهنه مندانو له کورنۍ واده وکړو چې د ھنر
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 پ�ر او زوي د روشن اغا ترې مرور شو او ډيره موده.  نه کتل کيدهورته 
وند پيل ژروشن محل کې په  ھم دا وه چې زوې يې.  يو بل سره وران و

  . تلوکړو او کلي ته به نه 

 .وه چې ټول عمر پکې ميشت و ماڼۍ روشن اغا پخه دکلي په منځ کې  د
 روشن محل وبخښلو او په ډٻلي کې په وروستي عمر کې ده خپل زوې خو

 د.    يو ټبر اوسٻدوومغل دکې   پوخ کوربل يو کلي پر څنډود.  ته و'ړو
ده  ن علي په دفتر کې دوه چې مرزا محمد بيگ د روش دوي کيسه داسې 

نو پنځوس  نواب او د زمکې خاوند شو  کله چې روشن علي. ملگرې و
 کړه او پخپل لگښت يې ورته دا کورالۍ ډ خپل ملگري ته  يې جريبه زمکه

.  کړوجوړھم   

او وه ښځه ډيره ښکلې بيگ اصل کې د مرزا ه يني خلک واي چې پځ
 ده مشرزوې  چې دويلھم نورو خو ' دا ځينو ن و او يئروشن علي پرې م

و کې داسې خو په کلي.  زوې ود روشن علي په اصل کې  نياز بيگ
  .ر شوگنگوسې ډٻرې وي نو له دې به تٻ

 تر څو چې روشن علي او مرزا محمد بيگ ژوندي و، د دواړو کورنيو تر
 د او'د ازبيگني زوې ده مشر مړ شواو دبيگ مرزا   .دواتگ کٻمنځ تگ ر
 چې مشرې ميرمنې ته يې د خداې کارونه داسې و. وکړو  واده  ملپاره دوٻ

    .  له خوشالۍ مړه شوه، نو مور يې  زوې ورکړووستهپينځلس کاله ور

 ، دې يېپه کور چپاو وکړونياز بيگ  انگريز پوځ دڅه موده وروسته 
  . ووم کړدولسو کالو په بند محک د جرم کېاو د وسلې جوړولوپه ونيولو 

د کلکتې په يو شرکت کې د ه سبق نه وروست د مرزا دويم زوې ايازبيگ د
 خپل ماشوم وراره نعيمده .  و واده يې نه وکړېانجنير په توگه کار کوو ا

 د چې ه يو لوړ ښوونځي کې يې داخل کړون سره بوتلو او د کلکتې پاځ
 ته ھم نفقه ميرمنو ده د ورور . زدکړه کولهپکې امنو به زانو زانگرٻ
. يږله چې په کلي کې پاتې شوېورل  

ر شول او يوه ورځ نواب روشن علي خان د  کاله تٻشپاړس دې ھر څه په 
ې د ھندوستان په خلکو دا ھغه وخت و چ . اتياو کالو په عمر کې مړ شو

کې گڼه  روشن محل د ډٻلي په . شوې وهکې د سياسي شعور ډيوه روښانه 
.  گوڼه وه او د يوې لوې ميلمستيا لپاره تابيا کيده  

دواړه بيگ د خپل وراره نعيم سره روشن محل کې وردننه شو او اياز
برنډې ته ورغلل چې څو ځوانانو پکې د يو لوې ميز چاپيره د  مخامخ 
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" ، ويلز بيگ ته و  يوې ځوانې جينۍ ايا.ميلمنو لپاره رومالونه کت کول
 د تره سره دننه ورغلو نو په نعيم"  با دننه ناست دېکاکا ستړې مه شې، با

  .  سترگې ولگيدې يېپه مشردې لويه کوټه کې د کور 

په ته په لوې چوکۍ ناست  مخ  يو ميز  محي الدين دد روشن اغا زوې
ر ره ډٻ ده توليدل چې د  او نعيم ويل ھر کلې ودوي ته يې . ليکلو بوخت و

لگيا  دواړه 'سونه په نامه تړلې ھغه ته.  په عاجزۍ  ورسره خبرې کولې
ر افسوس مې وکړو خو د نوکرۍ ډٻنازې ته رانغلم، ج غاد روشن آ" و، 

" ،ويلا يې نعيم ته وکتل، اياز بيگ ونواب ورله ډاډ ورکړو او بي"  خبره وه
 ده دل،اارامه ښکارٻ او اياز بيگ دواړه ننواب   "..، نعيم دا مې وراره دې

، ښکلې سړې و، د بند نه  نياز بيگ ته ورته دهره ده څٻد " ويلته يې و
   ؟که نه خوشې شو

 چې ورور يې د دولسو کالو د بند نه وروسته خوشې ويلاياز بيگ ورته و
کتې کې نعيم په کل.  خو ده تر اوسه نه و ليدلې ږيپه کلي کې اوسٻاو شوې 

يې د خپل تره او د نواب په خبرو  او د ښوونځي سبق خ�ص کړې و
نواب موضوع . په زکر دواړه ناارامه و  پ�ر دده چې د احساس وکړو

يې ھمو سياست دانانو نومونه لمنو کې د ځينو م خپلو مٻپهواړوله او 
ز چې انگرٻ ويللږ په غرور يې و . ده کور ته راتلل  چې نن دواخستل

. کمشنر ھم راتلونکې و  

د نواب زوې . شوخلکو ته ځير ه سره لوې باغ ته و'ړو او نعيم د خپل تر
، ھغه جينۍ چې لومړې يې ورته ستړي مه ويلپروٻز ورته ستړي مشي و

 ھغې اوس سپينه ساړې تړلې وه او.  عذرا وه، د نواب لورشي ويلي و
يو  . دوي ملگري معلوميدل په خبرو بوخته وه چې د وسرهځواناننورو

تاسو دا " ته راغله نو په شوخه لھجه يې وويل، وارې عذرا د نعيم خوا 
خولۍ چرې ھم له سره نه ليرې کوئ؟  نعيم وارخطا خولۍ د سر نه ليرې 

د مخ توکمو د پرانستو )  د بندې غاړې کوټ( ھغې ورته د شٻرواني .  کړه
زما مطلب و چې ! "کله چې ده يې خبره وومنله نو دا وشرمٻده، .  ھم وويل

"گرمي ډٻره ده   

دروازې د ميلمنو ھر کلي  رمنې سره په  د يو پاخه عمر مٻواب ھغه وختن
راغلي و زيات يې تر اوسه چې کوم خلک په موټرو کې  . ته و'ړ و
   .لباسونه اغوستي وفيشني رمنو يې د ماښام تنگ  چې مٻاروپايان و
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و مسلمانان.  لمانه د دوو يا د څلورو اسونو په گاډيو کې راتلل د ھندوستان مٻ
 په سربه يې  اناري رنگ ترکي خولۍ اوږدې چپنې يا شيرواني په غاړه او

 و سپينھندوان پخپلو . کړې وهاوس نعيم ھم په سرھم دغسې خولۍ  . ېو
پله خولۍ راتلو سره خ داروپاې سړو به  . وټو او پټکو کې پيژندل کيدهلنگ

 او يو، پټکو نور به د خپلو خول.  خادم ته وسپارلاو په 'س کې نيولې امسا
. ٻناستلښپه چوکۍ ک سره امسا  

مسلمانان او ھندوان بلې وگړي  او د ھند يوې خوا ته انگريزان خپل ځان له 
و چې د انگريزانو په ډله يو مھاراجه يواځينې ھندوستانې .  وناست خوا ته 

و  شراب فرمايش ورکوو ا دھر چا د خپلې خوښې شربت يا.  ناستوکښٻکې 
ځينو ميلمنو نومونه  د نعيم . يو طشت کې راوړلر په ادب ٻډ خادم به ورته 

دلي و او نن يې په ليدو غوښتل چې ورسره خبرې وکړي خو ځان يې اورٻ
.  پردې احساسوو  

دوي خبرې به يې   او در شو ورو ورو تٻته د چوکيو شا  ميلمنودې د
زي  ھلته په انگري. ناستود خپل تره څنگ ته کښٻو'ړو اوبيا  . واوريدې

ده خبرې د اروپايانو  پکې برخه واخسته خو دھم نعيم  دې اوژبه خبرې کٻ
 کې د ډوډۍ ھغه وخت په باغ  . ښې نشوې او تره ورته په قھر وکتلخو

  . زونو خوا ته و'ړلاع�ن ووشو او ټول د مٻ

په سور وريښمين لباس کې او وې خپلې جامې بدلې کړې نواب محي الدين 
ز  دې د لوې مٻ. ځوړنده وهھم توره يوه  سره يې راښکاره شو چې د م�

  يوهده مخ ته د . څو انگريزان ناست و ورته  سر ته راغلو چې نږدې 
سپين ږيرې راپاسيدو او وې يو  سر نه ز د بل  د مٻ. زرينه خولۍ ايښې وه

 د نواب روشن اغا د ١٩١٣کال ټه ، نٻنن د مې د مياشتې ديارلسمه  " . ويل
دې کورنۍ د رواياتو په وياړ مونږ  د.  شتې پورا شوي ديمړينې درې ميا
دې او نن د خپل  نواب د لقب حقدار  الدين دغ�م محياع�ن کوو چې 

ز نه  خبرو نه وروسته ھغه د مٻد نورو.  مرحوم پ�ر رتبه تر 'سه کوي
. نواب پر سر يې کيښودهواخسته او د زرينه خولۍ را  
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اې په کاميابۍ - پرويز د بيورځ د روشن اغا د زوې په اتوارکې د په ډٻلي 
دوي چې . ھم  وربلل شوي و ده تره  او د لمستيا جوړه شوه چې نعيميوه مٻ

نعيم په  يوې انگريزې جينۍ د.  ورغلل نو ځوانان بھر په چمن کې راټول و
عذرا ورته برنده " لمه ھم راغلوھغه دې ستا ښکلې مٻ" را ته وويل، ليدو عذ

دو  نعيم په انگريزي لباس کې ښه ښکارٻ. په زړه کې خوشاله وهشوه خو 
.  چې دې به روشن پورکې ژوند کويويل  يې په خبرو کې واو عذرا سره

ده او له ھغې وروسته ھر ماښام به يې د ليدو لپاره روشن عذرا خوښٻده   د
.  محل ته ورتلو  

 چې دې ھره نه پوښتنه وکړه سھارد چايو څښلو پر وخت خپل تره  ترٻيوه
 کاکا.  نعيم ورته سم ځواب ورنکړې شو ورځ روشن محل ته ولې ځي؟ 

د  د شريفې کورنۍ نه نه وې اونه  چې د عذرا موراو خالهويلورته يې و
پ�ر کيسه وکړه خپل ده د  نعيم ته يې د.   د پ�ر نوم چا ته معلوم وھغوي

اوسپنې زينتي ده پ�ر په کورکې د  د.  چې ھغه ولې شپاړس کاله بندي و
انگريز پوځ پورا يو پلټن  نو د کړو ځل يې ټوپک جوړ شيان جوړول خو يو

بيا دې يې په  . زل دوي د کور ھر څه يې وسٻکلي ته راغلو او د) ډلگۍ(
ه يې نصيحت نعيم ت.  او ټوله کورنۍ يې در په دره کړه بند کې واچوو

. ورسويته  ځان يو لوړ ځاې ې دې نو بايدويلوکړو چې ده اوس سبق   

 چې دې به په ويلذرا ليدو ته و'ړو نو ورته يې وپه ھغه ماښام نعيم د ع
 ده پ�ربند  چې دويل خو عذرا ورته و. بحري ځواک کې م�زمت وکړي

داسې  نعيم .  ر کړې و نو ځکه د انگريز سرکاري م�زمت نشي کولېتٻ
گان له ھغه  دې په خف.  عذرا د ځان په اړه لوړ فکر لرلواحساس وکړو چې

. ووتلو او خپل کلي ته د تلو لپاره يې د اور گاډي ټکټ واخستوځايه   

په بل ماځيگر دې روشن پور ته نږدې د اورگاډي په تم ځاې کې ښکته شو 
دولس ميله .  ده ھر کلې وکړو  استولې و د چې د نعيم پ�رکروندگر نو يو

ھغه نعيم په .  ليدو ووي کلي ته ورسيدل او نعيم خپل پ�رمزل نه وروسته د
ښځې وې چې  سپين  په کور کې دوه .  غيږ کې ونيولو او ښکل يې کړو

 ته ځير او خپل  ځوانه ښځه ده.  په ژړا شوه يې په ليدود ده مور او سرې 
.  دو چې نعيم پرې نه پوھٻويلځان سره يې څه   

دا ستا د ماما زوې " نوموريې وويل،  يو وړوکي ھلک نعيم ته س�م وکړو
 وبا کې مړه شوي په) کولرا( ده مور او پ�ر دواړه د لوې ھيضې  دې، د
د . دوھم يو ماشوم و چې علي نومٻږ کې د نعيم د مٻرې مور په غٻ" دي 
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 ته راووتل او نياز شاو خوا کورونو نه سړي او ښځې 'لټٻن په 'س کوڅې
"  کا کا امبارک شه زوې دې راغلو" ، ويلبيگ ته يې و  

 په يو لوې تال کې سپينې اٻشيدلې وريژې راوويستلې،  سره مشرې ميرمنې
شکره يې پرې وشيندله او تود کوچ يې ورباندې واړول چې په وريژو کې 

د . بيا ډٻر په احتياط يې ھغه تال د کوټې په منځ کې کٻښودو.  جذب شو
ل او د خپل مخې نه يې په کور درې واړه سړې د دې تال چاپيره کښٻناست

.وکړول ٻخوړلو پ  

. بل سھار د ښځو په شور راويښ شوويده شو او  ډوډۍ وروسته نعيم  له 
پ�ر .  ده په ليدو ھم خاموشه نشوې  و دخپه جنگ وې يې ندې ادواړه مي

نعيم بھر کوڅې ته "  دا دواړه جاھ�نې دي، ته بھر و'ړ شه " ورته وويل، 
 کې ناستو ډانگ په 'س په ويالهيو سيک ھلک يې وليدو چې  نو ووتلو

ره ورځ جنگ ندې ھاستا مي" ، ويل ده په ليدو يې ود . ښوته و'ړ ومٻ
بس يوه بانه جوړه " ، ځوان وخاندل"  ولې؟" ، ويلنعيم په تاو و"  کوي

چې کله ستا پ�ر بندي و نو دوي   د مزې خبره دا ده ...کړي، د جنگ
او عزت شپاړس کاله يې ډير په آب  . دواړه لکه د سکه خويندو اوسيدې

"  ږو چې ولې ناندرۍ وھي خو اوس نه پوھٻژوند وکړو  

 په مھندر.  نعيم د ھغه ھلک سره چې مھندرسنگ نومٻدو پټيو ته روان شو
اړه معلومات ټوله 'ره خبرې کولې او ورته د کلي د نورو خلکو په 

'س پورې ) لو( د غنمو فصل تيار و او کروند گر په 'وونو .  ورکول
غوړي، شوملې او د تناره ډوډۍ  مٻرمنو او لوڼو ورته ژيړ خپلو. کړې و

ده د جرم له کبله ترې حکومت  دنياز بيگ د برخې زمکه د.  پټيو ته راوړل
  .اوس ده له چا زمکه په اجاره اخستې او خاوره يې اړوله.  ضبط کړې وه

. و د زمکې په کرونده پورا خبر ورتي سړې و ار يې غٻنعيم وليدل چې پ�
پسې ځوابونه راليږل چې ډٻلي ته دې ورشي چې په سم کار نعيم بيگ اياز 

ده د پ�ر نه د يوې، . خو نعيم په کلي کې پاتې شو.  رې کړيو'س پ
د روشن اغا کور ته .  کولبې، د تخم د کرلو او د اوبه خوړ چل زده کړې و

 چې  له خلې خبر شو  د راټولولو لپاره راتلو او د ھغهېده منشي د مالي به د
.  پرويز د لوړو زدکړو لپاره انگلستان ته تللې و  

خپلو مټو يوه کچه کوټه پ مھندر سنگه مشر ورورد د ژمې په يو ماښام 
نعيم ھم دې ميلمستيا ته .  پټکي تړلو وياړ يې تر 'سه کړې و د  اورانړولې

و بل سره ډيرې له ھغې وروسته نعيم او مھندر سنگ به ي . بلل شوې و
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وگړي  پاخه شول نو د روشن پور ھر په څو مياشتو کې غنم   .خبرې کولې
په سخت لمر کې د کروند گرو څرمنه توره آوختې .  ورکړه ته اوږه  کار
او د څاروو ھډونه  د ښځو په مخ او 'سونو سپين داغونه جوړ شوي و . وه

.  ښکاريدل  

 گرو او د ھغې غږ سره د کروند يو ډم به ټوله ورځ په پټيو کې ډول غږوو
 ډير پټي پاک شوي و  مه ورځپه درٻ.  به لکه د ماشين حرکت کوو'سونو 
. ډٻرۍ کيښودل شو کړي غنم  په لمر کې د وچيدو لپاره ډيرۍاو پرٻ  

ر شوي و او د خلکو ورته ھيله وه چې ډکې خومبې به يې  ډٻسږ کال غنم 
.  وژغوري له بې وزلۍ   

پوځيان په ټول کلي .  ښ شولھٻ ورځ د پوځي 'ريو په ليدو ټول په بله خو
ز  شول او ځوانان يې ھغه ميدان کې راټول کړل چې يو انگرٻکې خپاره

ھر کس د خپل "نا وکړه چې  ده په اردو ژبه ټولو ته وٻ. افسر پکې و'ړ و
دوي امن په  قرباني ورکړي ځکه د جنگ له کبله د ملک د ساتنې لپاره بايد 

ھر ځوان ته .  چې جنگ وکړې شي زمونږ ځوانان پکار دي. خطر کې و
دوي ډوډۍ به ھم د سرکار  ، داوو نقريي روپۍ معاش ورکووبه د مياشتې 

. رته خپلو کورونو ته راشي وي او د جنگ په پاې کې به دوي بٻپه غاړه
" مونږ سپين ږيري نه بيايو، ځوانان دې خپل نومونه ووښاي  

ا پوښتنه يو چ.  کووربنگيدل خو ھيچا خپل نوم نه ورخلک د مچانو په څٻ
انگلستان ته " ، ويلھغه انگريز په زوره و"  جنگ چرته کٻږي؟. " وکړه

دې دننگونې  ستاسو حکومت ته گواښ شوې دې او د گواښ شوې دې، 
مونږ " يو غږ راپورته شو، "  لپاره مو ستاسو په شان ځوانان پکار دي

، ويليز په قھر وھغه انگر"  دان کې پروت دېلوونه کوو، ټول غنم ' په مٻ
بيا يې ھندي عسکرو ته "  نومونه راکړئ چې مونږ نورو کليو ته ھم ځو" 

.  وليکيد ځوانانو نومونه دېوکړو چې  امر  

ښو سره ې او څو ځوانان د غوايو او مٻويلخلکو ښکنځلې او بدې ردې 
 نعيم وړاندې شو او . ل کړلچې پوځيانو د ټوپک په زورترې رابٻونښتل 
رانه شو، ھغه حٻ" زما نوم وليکه" ه وويل، يې  بريدگي ت  ژبه زيپه انگرٻ

ته " ، ويلته د خپل سبق خبره وکړه نو ده ونعيم ور" تا سبق ويلې دې؟" 
زه اس ځغلولې شم، ټوپک . " نعيم ورته کلک شو"  زمونږ نه يې پکار

" چلولې شم او له دوي ټولو ښه جنگ کولې شم  
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ورو ځوانانو سره په پوځي 'رۍ کې تيره ھغه شپه نعيم د خپل کلي د دوو ن
په بل سھار وختي نواب .  ده په شان پخپله يې نومونه ورکړي و کړه چې د
ز افسر په بدرگه راغلو او د کلي خلک يې را  له ښاره د انگرروشن آغا 

په دريو ساعتو کې  . وسپاري ته وھڅول چې ځوانان دې جنگ لپاره پوځ 
 رود کلي په ډٻ.  رته و'ړووليکل شول نو دې بٻوانانو نومونه ښتو ځ څلوٻد

.خپلو پټيو ته په انديښنه کتل کورونوکې ښځو ژړل او سپين ږيرو  

په فيروز پور چاوڼۍ کې د پوځي ژوند د سختو  په دوو مياشتو کې نعيم 
اتلس ساعته منډې، د ټوپک خ�صول، بندول، ډزې کول  . سره عادت شو

د اگست په څلورمه نيټه . اغ سست کړوده دم بيا شپږ ساعته خوب د او
 ده کنډک ته د  م کې د جنگ اع�ن ووشو او پينځه ورځې وروسته د١٩١۴

.  وشوکوچ امر   

ناستل چې د څاروو او مال شپه دوي د اورگاډي په ھغو ډبو کې کښٻنيمه 
دې  په م� تړلي بار سره د ټول د خپلې وسلې او . لپاره جوړې وېوړلو 
 سھار څلور بجې کراچي ته . ناستلسره چاپيره په پروړکښٻد ديوالونو ډبې 

 عدن دوي لومړې پړاو د.  دو سره په بندر و'ړ يوې بيړۍ ته وختلد رسٻ
بندرونو نورې  ھلته د ھندوستان له  . ورځ او شپه ايسار و  چې پکې يوه و

بيړۍ راتلې او اخر پينځه څلويښت بيړۍ چې يو ځاې شوې نو د يوې قافلې 
.  روانې شوېپه شان  

نعيم د .  نې درې بيړۍ ھم ورسره ملې شوېپه بحيره قلزم کې د ژغور
ر د سمندر په ناروغۍ اخته و او ټوله ورځ به يې نورو ھندي پوځيانو په څٻ

 نعيم په لومړي څو ورځې وروسته سمندر ارامه شو نو.   اوبه څښلې د ليمو
 کې دوي له " بندرسعيد" د مصر په .  واخستود سمندر له سفر خوند ځل 

د ھغه ځاې بازار .  بيړۍ ښکته شول او پوځي 'ريو کې قاھرې ته و'ړل
. نعيم ته د ډٻلي په شان ښکاره شو خو د خلکو لباس پکې توپير لرلو  

 چې يوې خوا ته دوي کيمپ و له ښاره بھر د اس ځغاستي په ميدان کې د
به يې په دې دشته غرمې تر.  ډۍ او بلې ته شگلنه دشته وهوچې غونيې څو 

  په څلورمه . وتلړو او بيا به د خيمو سيوري ته پرٻکې مارچ او تمرين وک
 د دا خيمه .  وشو چې د ډگرمن خيمې ته دې ورشيورځ نعيم ته امر 

ز شا  د اوسپنې په يوې چوکۍ د وړوکي مٻډگرمن پکې زرغون رنگ وه او
کړې او بيا يې ژبې څو پوښتنې و له نعيم يې په انگريزي  .ته ناست و

يم ورته منفي ځواب نع تا د ماشين گن چلولو زدکړه کړې ده؟ " ، ويلو
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ې دې نوله دې امله رتبه به دې لوړه کړو ويلتا سبق  " ويلورکړو نو وې 
نعيم په پنجو لږ "  بيه واخلېبه تر سرپرک مشر په توگه  د ماشين گن د او

. شو او س�مي يې ورکړهلوړ  

 دريه ته په گاډي کې و'ړل او ھلته ھم د تمرين او دقاھرې نه دوي اسکن د
له دې ځايه دوي په شلو بيړيو کې د روم په .  روزنې لړۍ روانه وه

د فرانسې د مارسيلز بندر چې ښکاره شو نو .  سمندرگي کې روان شول
په بندر کې د فرانسې خلک چې  . ز عسکر د خوشالۍ نه په گډا شولانگرٻ

په 'ره و'ړو کسانو به .   ھر کلي ته راغلي ودوي   د،ښځې ھم پکې وې
. د ھندي پوځيانو په ليدو ورته خولۍ ليرې کړې او چکچک به يې وکړل  

د مصر د دشتو اوگرمۍ نه وروسته د مارسيلز شنه ميدانونه او ښکلې ھوا د 
او دې د خپل  دوي کيمپ و په يو ميدان کې د.  نعيم روح تازه کړو

. ه يوه خيمه کې وروزونکي، ټاکرداس سره پ  

په  دې د گوليو لو برخو نومونه او دشين گن د بٻ� بٻټوله ورځ به يې د ما
يوه ورځ يې ترې د جنگ په اړه پوښتنه وکړه چې محاز  . اړه زدکړه کوله

څو ورځې "  ډير ژر به خبر شې"، ويل ټاکر داس ورته و. کوم ځاې و
 او د محاز نه درې دوي پوځي 'رۍ په بلجيم کې داخلې شوې وروسته د

ميله شا ته يو ښار گوټي کې ايسار شول چې کورونه او دکانونه يې خوشې 
.  پراته و  

ده  په سنگرکې د.  د بلجيم په يومحاز نعيم د خپل ماشين گن سره ناست و
د جرمني . ښوونکې ټاکر داس ھم و چې د خپل ژوند کيسې يې ورته کولې

دې او الوتکو ھم بمبارۍ پيل کړې ٻپوځ د توپو ډزې له نږدې ک) لمانيا( 
بيا د .   غورځيدو وليدلنعيم خپل څو ملگري د مرگ کندې ته په . وې

په وروستي ځل نعيم د .   دو له کبله څو ورځې جنگ تم شوواورې ورٻ
کې واوره ليدلې وه او ده ته راياد شول چې ھغه وخت به  په غرونو شملې 
  .ږيو ته ويل چې دې به ډاکټر کٻيې ټول

واوره بنده شوه نو جنگ پٻل شو او يوه ورځ نعيم ټوله ورځ په ماشين گن 
شپه يخه وه او د سپوږمۍ په رڼا کې ده جرمني پوځيان وليدل .  ډزې کولې

ټاکر داس سره گولۍ په .  دوي لور ته راوړاندې کيدل چې د ونو نه اخوا د
نگر رابھر ده په امر خپل ټوپک واخستو او له س د خ�صيدو وې او نعيم 

په منډه وسله تون  ته و'ړو او د گوليو درې پيټۍ په اوږه ايښې دې .  شو
. مکه پريوتوخپل سنگر نه ' درې گامه ليرې وچې د بم  د غږ سره پر ز
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نعيم ھيڅ ځواب " ټپي شوې خو نه يې؟"  ، ويلټاکر داس په زوره و
او ھم ھغه ده مرستې لپاره له سنگر نه راووتلو  نو ټاکر داس د ورنکړو

نعيم لکه د مار پر زمکه تاو شو او د  . په ډزو پريوتو وخت د جرمني پوځ 
. ډزو نه يې ځان وويستو  

سنگرونو کې  شلگونو  و او په و کال په بلجيم او فرانسه کې پاتېدې تر ي
ھلته آب وھوا گرمه او نم .  بيا ختيځې افريقه ته يې ورواستوو .وجنگيدو
اشو ډک واښو کې نيم په اوبو کې و'ړ و او ھم دا يې له مي  دوي به .ژنه وه

وچيچل او يا م�ريا  دوي يودوه کسان يا به  مار ھره شپه د . مورچې وې
تيل ورکړې شوي و چې د مياشو  پوځيانو ته بدبودار . په ناروغۍ مړه شول

يوه ورځ دوي دالماني پوځ تر بريد .  د مخ نيوي لپاره به يې په ځان موښل
  . اغلل'ندې ر

ده  ر کسان وويشتل او يو وخت يې وليدل چې دنعيم د ماشين گن په گوليو ډٻ
ده پام نه  د . د کنډک انگريز افسر د يوې ونې 'ندې طفنچه په 'س و'ړ و

و چې د پوخ عمر يو الماني عسکر د ھغه د وژلو لپاره د نعيم مخې نه تير 
ده  يټه کې ومنډله او چې دالمامي په خ نعيم په چټک خپله لويه چړه د . شو

 په  نعيمھم ھغه شيبه د.  مخ ته يې وکتل نو په سترگو کې يې اوښکې وې
څو شيبې وروسته چې د پريوتي .  سترگو تياره شوه اوټوپک ترې پريوتو

ټوپک د اوچتولو لپاره يې 'س وغځوو نو وې ليدل چې  'س يې د دوو 
.رگونو سره ځوړند و  

او 'س يې   نو د سره صليب په روغتون کې وده چې بيا سترگې وغړولې
ته خبر ورکړو چې په جنگ کې ده  د پوځ يو افسر ده  . پرې شوې و

بادرۍ نشان  سفارش "  ملټري کراس" ده لپاره د  ړانه ښودلې وه او دمٻ
نعيم ته يې وويل چې د خپلې نوکرۍ پاتې موده به د المان د .   شوې دې

.  کړي په توگه پورا  د ساتندوېټپي شويو بنديانو  

نعيم په لومړي ورځ  ټوپک په .  د بنديانو روغتون په يوه کليسا کې جوړ و
کټ  په يو.  کټونه ايښي وھم کې  دې په دا'نونو د.  چاپيره وگرځيدو اوږه 

نعيم پخپل ځاې .  ده د 'سه ټپي شوې و يې ھغه الماني پوځي وليدو چې د
 ده له د وپيژني او که نه؟  بيا ورو ورودريدو او نه پوھيدو چې دې به يې و

ونعيم ته يې وکتل خو داسې نه الماني سترگې وغړولې ا . ر شومخې تٻ
.  ده چې دې يې پيژندلې وايسٻ  
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نعيم .  بندي خبرې نه کولې او ھرسھار به د نعيم په  ليدو ورته موسکې شو
ه په د ده په ليدو غوښتل چې ورسره خبرې وکړي او د ده د غږ اوريدو ت

ھره ورځ د ده د کټ سره ايسار شواو پوښتنه به يې ترې وکړه، .  تلوسه شو
په ځواب کې د ده په مخ موسکا خپره شوه او سترگې به يې " څنگه يې ؟" 

.پټې کړې  

زه مرستې ته اړتيا " ، ويل په ماته گوډه انگريزي ژبه کې ويېيوه ورځ بيا 
راکوي، که ما ته په دننه لمروړانگې راته تکليف  لرم، دلته ھره ورځ د

  و دهنعيم د ډاکټر سره خبره وکړه ن."  ..کوټه کې ځاې راکړې شو نو 
ده کټ  اخر يې اجازه ورکړه چې يو ټغر د د نعيم په ټينگار وونه منل خو

. ھغه ډډې ته وځړول شي چې د وړانگو مخه ونيسي  

له به د کله ک. ريدو د نعيم په زړه پروت پيټې ' دروند شود وخت په تٻ
ټه کې چړه منډلې ما ستا په خٻ" الماني د کټ سره ودريدو چې ورته وواي، 

" ، ويل ټپي ورته ويوه ورځ ھغه .  ر شوې تٻخو بيا به ھم ھغسې تر"  وه
 که د چيړ.  تا راسره مرسته کړې ده، زه غواړم چې ستا لپاره څه وکړم

جوړکړم، ما د  نو زه به درته بدل 'س لرگې او يو څو اوزار دې راوړل
 چې دې اړتيا نه لري ويلم ورته ونعي"   خپل پ�ر نه دا کار زده کړې و

کاره ناست وي او ځان ته  چې دې ټوله ورځ بٻخو الماني ټينگار وکړو
.  مشغو' غواړي  

نعيم د ډاکټرپه اجازه د لرگي يوه ټوټه او اوزار راوړل نو دې پرې بوخت 
  لرگي نه يو ښکلې 'س جوړکړواوڅو ورځې وروسته الماني بندي د. شو

. نوکري د ختميدو امر راغلو په بله ورځ نعيم ته د  

پال ماښام به دې چو .  کارونه نشول کولېپه کلي کې نعيم اوس درانه
دې د کلي .  دلورته ودرٻټول به په درناوي  نو ته و'ړو) ھوجره( 

ملټري ( ه  امتياز نښيواځينې ځوان و چې د جنگ نه ژوندې راغلې و او د
دې بادرۍ سره نعيم ته څو جريبه زمکه ھم  د.   سينه ځړولهيې په) کراس 

ډوډۍ خوړه او ښه خوب به يې  ډه  ده به اوس په مړه گٻ. ورکړې شوې وه
په لستوڼي کې يې بند ، کړې ولرگي ھغه 'س چې الماني ورته جوړد . کوو

 په اس سپور کړو اود کلي د کبډۍ او د گاډيو د ځغاستې په سياليو کې
علي به د پ�ر سره پر زمکو کار  ماشوم ورورده د ماما زوې او د . ورتلو
.کوو  
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او د کلي د ھرکور په سرد موټر ماليه ټاکل  روشن اغا نواب موټر اخستې و
دو  سپور د روشن اغا د کور مخې نه تٻرٻيو ماښام نعيم پخپل اس.  شوې وه

 د منشي مخ ته پر وکروند گراو له ديوال يې وليدل چې د کلي بې وزله 
ليه نه اخلي ځکه زمکه ناست زارۍ کولې چې له دوي دې د موټر ما

 چې که ټاکل ويلمنشي ورته په سخته و.  پاتې شيوږي او'دونه به يې 
.  شوي غنم يې ورته ورنه کړل نو له کورونو به يې ووباسي  

و  نومٻدندپه کلي کې د نعيم نه پرته بل ولوستې کس د کلي استاد ھري چ
غه په بلنه و'ړو او  چايو ته يو ماښام نعيم د ھ.  چې ځان له يواځې اوسيدو

 چې د ھند دا نوابي نظام د انگريز د استعمار ويلھغه ورته و.  کښٻناستل
ھري چند د .  دې د ليرې کولولپاره بايد ھر څه بدل شي م�تړ کوي او د

وي سره د نظام د و چې داو نعيم يې راوھڅو کانگرس گوند لپاره کار کوو
ده ميډال او زمکه  خو د گوند په غړيتوب ممکن د.  شيبدلولو لپاره مل

رسمي  گوندکانگرس نعيم ورته غاړه کيښوده اود  . ترې انگريزان واخلي
.  غړې شو  

سياسي کارونو نه وروسته نعيم  لو ځايونو کې د پټويو کال د ھند په بٻ� بٻ
کرلې و او په گاڼۍ  ده پر زمکه گنې �ر يې دپ.  په ژمي کې کلي ته راغلو

مسلمان  په ډٻلي کې په لومړي ځل د ھندو او د.  کې يې گوړه جوړوله
ې تر د  داسې ښکاري چې دويلھري چند ورته واستاد  جگړه شوې وه او

.  ته واک ورکول نه غواړيشا د ھغو خلکو 'س دې چې د ھند ولس  

پخپل ھري چند شوه چې استاد په بله ورځ د کلي په کوڅو کې غوغا 
د " ، ويل ته راوتلو نو يو ميراثي ورته ونعيم کوڅې . کورکې چا وژلې و

د مسلمانانو پله وي کوله چې ھندو  غوا په ح�لولو فساد شوې و ، استاد
سه شو او ټوله ورځ يې په نعيم له ژوند مايو"  ځوانان ورته په قھر شول

ده پ�ر له پټيو راغلو نو سينه يې خرابه  په ھغه ماښام د . ره کړهکټ کې تٻ
کورني درمل يې ورته وکړل، د نانا او د ځنگلي بنفشې چاې يې ورله  . وه

.  ده جنازې ته راغلل د کلي ټول خلک د . مړ شوې د  شپې ورکړې خو د
و او ھر  د روشن اغا نه وروسته اوس د کلي تر ټولو شته من سړې نعيم 

.چا ورسره زړي سوي کوله   

.  نعيم په څو مياشتو کې نورغوايان واخستل او زمکه يې په اجاره ورکړه
. دو چې ځان له يواځې پکې اوسٻھم جوړکړو کورد کلي نه بھر يو پوخ  ده 
ده په ډٻلي کې د خپل کاکا  يو وار.  پ�رکور ته ورتلو ډوډۍ لپاره به د خو
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د روشن . کړوکارډ يې ورښکاره  سره وليدل نو د روشن محل نه د يو واده 
  .د تلو لپاره راضي شوھم دې  د زوې پرويز واده و او د تره په ټينگار اغا

.  موقعو لپاره يې ساتلې وده خپل ھغه پوځي لباس واغوستو چې د ځانگړو
   . په سينه رنگين پټې او ور'ندې يې خپل ميډال وځړوود کوټ

 کړه چې يوه راو خولۍ  يې په س ښودوده خپل د لرگي 'س په جٻب کې کٻ
روشن محل کې جشن و او ھغه ټول ماشومان  په . وزره پکې ټومبلې وه

ده د عمر ځوانان ورته  د . اوس ځوانان و چې څو کاله وړاندې يې ليدلي و
 ول د ټ. د پاخه عمر ښکاره شول نو پخپله يې ھم د زړښت احساس وکړو

 خوښۍ په ده ميډال او پوځي لباس ته يې د ده چاپيره راټول شول او د
بيا ده عذرا وليده او .  دلته ودرٻده درناوي  دھم انگريزان به  . سترگه کتل

.   ھغه پخوانۍ مينه يې بيا راتازه شوه  

نعيم د عذرا سره واده . د روشن پور په تاريخ کې داسې چرې نه و شوي
نعيم کورنۍ ورته له ځان ټيټه  د. پرې خوښ نه و غوښتو اوروشن اغا

چې ھغه يو کروند گرو،  دې مخالفت کوو او خاله د ذرا مورد ع . ښکاريده
. و دواړو ښځو په شرافت شک من ووسره له دې چې ځيني نورخلک د ھغ

 د.  وشو په ژمي کې د عذرا او نعيم واده ټولو مخالفتونو نه وروسته ھم د
. کړو دوي د استوگنې لپاره روشن اغا د کلي په باغ کې يو لوې کور جوړ

ښکاره شو او دا به د  ه وروسته عذرا ته د کلي ژوند بې خونده خو لږه مود
.اوږدې مودې لپاره ښارته و'ړه  

 چې د امرتسر په يو باغ کې د انگريزانو يو سھار نعيم په کلي کې خبر شو
و ته عذرا او نعيم دواړه ھغه ځاې ليد . په ډزو زرگونو کسان وژل شوي و

پر ضد د خلکو احساسات نور ھم ز د ظلم ورغلل او وې ليدل چې د انگرٻ
د نعيم سره په  عذرا.  وژنې غندنه کيده دې  راپاريدلي و او په يو غږ د

په .  حقونو خبرول دوي يې له خپلو کليو کې د خلکو سره ليدل پيل کړل او
روشن پورکلي کې د انگريزاستاځې چې د ماليې د راټولولو لپاره راغلو نو 

.  دې مخالفانو مشري وکړه  دخلکو يې مخالفت وکړو او نعيم  

ويلز شھزاده د ھند  د دسمبر په مياشت کې د انگلستان د ملکې زوې د
رسمي سفر ته  راغلو نو عذرا او نعيم د دې پر ضد د احتجاجي پاڼو د 

. ھر ځاې د جلسو او د جلوس تابيا شوې وه.  ويشلو په کار 'س پورې کړ
.  ه ورکړې شوې وهخطاب بلننعيم ته په جاټ نگر کې د يوې جلسې ته د 

دو نو ھغه ځاې د ھرې خوا نه پوليسو محاصره کړې دې چې ورته ورسٻ
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 کړې  چې په لرگينو تختو بندهخلک د ھغې کوڅې چاپيره راټول و.  و
.   هشوې و  

نعيم تر غرمې انتظار وکړو او يو وخت يې د لرگي د يوې تختې نه ځان 
فعاليت کوو، په   څو چې پوليسوتر. وختلو دننه کړو او په يو گاډۍ  ور

 ودريدل چې دوي ته يې د نعيم چاپيره  زرگونو خلکو تختې ماتې کړې او
نا پخوا چرې نه وه کړې او يو ساعت وروسته چې نعيم داسې وٻ.  وٻنا کوله

پوليسو ورته  په  'س کې ولچک وتړل نو ده مزاحمت ونکړو او په ارام 
.     ورسره روان شو  

ده په  د . و دې بندي خانې ته تلل حيرانوونکې خبره نه وهئ لکھننعيم لپاره د
. زرگونو ملگري په سياسي فعاليتونو د ھند په لر و بر کې زنداني شوي و

ده لپاره ھغه ښکنځلې چې ده د ساتندويانو او د نورو بنديانو له خلې  خو د
پوليسو په ده د لرگي جوړ شوې 'س د  د . اوريدې د منلو وړ نه وې
رې شوې او څو مياشتې ھم دغسې تٻ.  واخستل شووھلومات شوې او ترې 

. ھلته بنديانو ته د کسب زده کړه کيده.  سختو سره عادت شو نعيم د زندان د
يو  يوه ورځ د. چل زده کړې و  د ستن تار او د گنډلوم په خپل روغ 'سنعي

.  يې مړ شوې وله خوا يې ليک تر 'سه کړو چې تره  پخواني م�زم   

د برٻطانيې حکومت په ھند کې د خلکو د ناارامۍ د پلټنو لپاره يوه استاځي 
عذرا خپل .  هدٻستوله چې سايمن کميشن نوموا ور ډله د انگلستان نه ھند ته 

 چې دا د نعيم سره په بندي خانې کې د م�قات لپاره ويلپ�ر او ورور ته و
د اورگاډي په تم  وئلکھن  شان دورځي خو اوس د زرگونو نورو خلکو په

. " خلکو په لويو تختو د انگريزي درې توري ليکلي و.  ځاې کې و'ړه وه 
"  سايمن بيرته و'ړ شه  

کړې خو دغه درې  کې ډيرو خلکو ليک ولوست نه و په احتجاج کوونکو
عذرا د نورو څو ميرمنو " سايمن گو بٻک .  " ويل توري يې په چيغو چيغو

ناببره يې سترگې ھره کوونکو په لومړۍ ليکه کې و'ړه وه چې د مظا سره 
شا ته و'ړ و  پرويز په يو اس سپور د ھغو پوليسو.  دېٻپه خپل ورور ولگ

دا حيرانه شوه  . د ټکولو لپاره ھلته استول شوي و مظاھره چيانو چې د
څو کسانو  ھغې د . ز بايد ھغه ورځ په ډٻلي کې وېٻدې په اند پرو ځکه د

. دو ھڅه وکړه او ھم ھغه وخت سپارو پوليسو وځغستلٻ ته د پټشا  

د کوتک گوزار وخوړو  خلکو ھرې خوا ته منډې وھلې او عذرا پخپل سر
يو سړي د خلکو شا ته عکسونه اخستل او عذرا نيغه  . نو دا ھم په منډه شوه
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ن غړي چې په کوم اورگاډي شد سايمن کمي . ودريده مرې مخ ته ٻک و'ړه د
.کې تم نشو او وړاندې و'ړو دا په لکھنو سپاره و، کې   

.  ورسيده نو په سر يې پټۍ تړلې وه بله ورځ عذرا چې روشن محل ته  په 
ورور او پ�ر ترې   چې ويلترور ورته و خبرې ونکړې او مور ورسره 
ښې وې ٻز ورځپاڼې اٻو'ړه نو پر م د پ�ر کوټې ته  ھغه  . و سخت خفه 
 په شان ورته نور کله  پ�ر يې د .  س ھم چاپ شوې ودې عک چې پکې د

پرويز په يوې کرسۍ داسې ناست و لکه چې عذرا .  نښودوٻپه سر 'س ک
.   يې نه پيژندله  

.  روشن اغا ورو غږ کې خبرې پيل کړې چې دا ولې مظاھرې ته تللې وه
غور ٻورور ورته پ.   برې يې نشوې کولېعذرا ورته سپيناوې کوو خو خ

ړو چې ميړه يې بندي و او غواړي چې پخپله ھم بندي خانې ته و'ړه ورک
.   ر يواځې احساس کړوٻپخپل کور کې ځان ډ عذرا په لومړي ځل  . شي

دې په ، او تر څو چې عذرا خبريده څو مياشتې وروسته نعيم خوشې شو
.  عذرا ورسره ھم ھلته وليدل . اور گاډي کې د ډٻلي تم ځاې ته رسيدلې و

مکه او امتيازات چې د پوځي ميډال په گټلو ورله انگريز ورکړې و، ھغه ز
.بيرته اخستل شوي و  

يې د ن دومره پردې گڼلو چې په کلي کې عذرا په روشن محل کې اوس ځا
تنکې  نعيم کشر ورور علي اوس د شپاړسو کالو د.  اوسيدو فيصله وکړه

ته  کور پ�رنعيم يوه ورځ د  . خوشې گرځيدوبه ځوان و خو ټوله ورځ 
له ډيرو  . وھڅوي يې را چې کروندې ته  وويستو و'ړو او دې يې پټيو ته 

زاره دې او له ٻ چې دې د کلي ژوند نه وويلخبرو وروسته علي ورته و
نعيم ورسره .  واده کول غواړي نوکرۍ وروسته د ترور لورعايشې سره 

يې ارخانې کې  په يوې کھلته د ټوکر . ته بوتلو لوز وکړو او دې يې ښار
. ورته م�زمت وموندلو  

ريکون اع�ن د کانگرس له خوا اوس د انگريزانو د جوړو شويو شيانو پ
.  و چې مالگه دې پخپله جوړه کړيولس ته غږ کړېگاندھي ټول .  شوې و

د سپرلي په پاې کې د مالگې د جوړولو دې تحريک دومره زور وموندلو 
چې اوس خوشې پروت و، د مالگي چې په روشن پورکې د نعيم په کورکې 

په اور )  کړاي( يو لوې د گوړې جوړولو کړھې .  جوړولو تابيا وشوه
.  اوبه پخيدې خو مالگه ترې نه راوتلهشو او څو ورځې پکې د کوھيباندې 
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دې اور  علي د خپلې ښځې سره کلي ته راغلې و او دې ھم درې ورځې د
.  چاپيره کښيناستو  

 .  چې اوبه يې مالگينې وېکوھي ته يې پام شو ه يود کلي په بله څنډ اخر
اوبه ووٻشيدې نو ټولو ورته داسې په ھيله منو سترگو کتل چې پاخه فصل 

له  ډيرو خوټکيدو وروسته کله چې اوبه په لوښي .  ته به يې ھم نه و کتلي
ډيرو . کې دوه انچه ښکته شوې نو په اړخونو يې سپينې نښې پريښودې

بيا ھر چا  دا سپين .  او ورباندې پرٻوتل" مالگه" ، ويله وکسانو په يوه خل
، پرتاپ په چيغه " مالگه ده مالگه.  "پخپلې گوتې موښل اوڅکه يې کوله

کله چې د کړھي په تل کې لږې اوبه پاتې شوې نوپکې سپينه مالگه  . وويل
 له خوشالۍ ناره کړه او له کروند گرو يې د پوټي ټولو ځوانانو . ښکاره شوه

 پخه  مالگې په بدل کې پاو غنم واخستل چې د گوند غړو ته پرې ډوډۍ 
. کړي  

نعيم او عذرا په ھغه جلسه کې گډون وکړو چې پکې د کانگرس نه بيل 
شويو مسلمانانو د مسلم ليگ په نوم د يو نوي گوند د جوړولو اع�ن کړی 

ه کلي رتٻ او دې بل کې نعيم د عذرا سره جنگ وکړوٻپ د ژمي په  خو . و
 و خو مور يې خبره شوه اوويلدې جنگ حال پ�ر ته نه  عذرا د . ته و'ړو

دوه .    ژوند وکړي ړه سره سمٻ ته يې ډير نصيحت وکړو چې بايد مدې
.  رې نه وې چې  له کلي خبر راغلو چې نعيم فالج وھلې وٻوونۍ ' تا

يې چرت به  ده اوٻپه روشن محل کې گرځ لکه د بې ځالې مرغۍ  عذرا 
او د خپل ويجاړ کور په دروازه  اخر کلي ته و'ړه .  وھلو چې څه وکړي

ماښام .  ويلدې د صفاي و کور خوشې و او څو نوکرانو ته يې د . ورننوتله
نعيم . وه تللې ورته نه  چې پخوا پلرني کور ته ورغله  په تياره کې د نعيم 

پښه يې شل  ړه خودو ھڅه يې وکٻک او د پورته  شو رانه ٻح دې په ليدو د
مور د گرمو  د نعيم  . ناسته او په ژړا شوهٻعذرا ورسره نږدې کښ . وه
پخوا يې امږور نه وه ليدلې پوھه  سره له دې چې  دننه شوه او لو سره راٻت

ش وکړو، لو مالٻپښه د ت مور يې د نعيم په فلج .  وه چې دا څوک  شوه 
ښودل او دروازه يې ٻرگي کښې بخاري کې نور لٻعذرا د کوټې په منځ کې ا
عذرا د څو ورځو د مينت زارۍ نه وروسته .  پرانسته چې لوگې بھر شي

نعيم يو .   لپاره ورسره و'ړ شي درملنې دې ته اړکړو چې ښار ته د نعيم
 يوه ختمٻدوم لوې جنگ د ٻد دو . شت شوٻروشن محل کې م وارې بيا په 

را عذ. ه د گرځيدو جوگه شووونۍ تيره شوې وه چې نعيم د امسا په مرستا
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ندو او د وريندارې چلن مصنوعي ٻته اوس پخپل کورکې د وروڼو خو
پخپله کول او يوه ورځ يې ورته ھغې به د نعيم ټول کارونه  . ښکاريدو

او   نعيم په دې راضي نه و.   چې دوي به بيرته کلي ته و'ړ شيويلو
دې په  ړي چې دعذرا ته يې ډاډ ورکړو چې دې به يو ځاې م�زمت وک

.  ټې نه شييکورنۍ پ  

شينونه چا'ن و او د کار گرانو لپاره يمټو په کارخانه کې شپه او ورځ مد س
خو عجيبه خبره  . قانون جوړ و چې ھر کس بايد اته ساعته کار وکړي يو

د ډوډۍ .   ورکووډوډۍ او د نورو اړتياو لپاره يې وخت نه  دا وه چې د
کارگرانو به ھم ھغسې د کار په ځايونو  يدو نولپاره به يو لوې زنگ وغږ

ھر څوک .   وخوړل ځانه  سره کور نه راوړي و، ژرھغه خواړه چې له
علي .  ته به يې د کار سپارختنه وکړهچې د خپل مشين نه ليرې کيدو نو بل

. د ډوډۍ پر وخت ھيڅ نه خوړل ځکه ده سره به څه نه و  

ات معاش لپاره په دې کارخانه کې دې دټوکر له کارخانې راوتلې و او د زي
 ماښام  کور ته  . ناروغه په کټ کې پرته وه عايشه ورته . م�زم شوې و

ھغې له به يې ورکړل او پخپله ، و يو څه به يې ژر ژر پاخه کړلپه رسيد
ده سره به څو پيسې سپما په ھرو دريو مياشتو کې چې .  به يې ھم وخوړل

.  بوتله او دارو به يې ورله واخستلرمنه به يې ډاکټر ته ٻشوې نو م  

به ھره ورځ د  ھغه . له ده ھم خوار وده يو ملگرې بشن  په کارخانه کې د
 ډوډۍ راوړه او که په 'ره کې يې چرته بيرې راټولې کړې وې نو اوربشو

دلته د کار شرايط دومره سخت و چې  . دا به يې د علي سره شريکې کړې
يوه ورځ څلور بجې د .  صله وکړهفي دۍ دوي اتحاديې د کار بن اخر د

 نو ټول مزدوران په ډلوډلو بھر دو زنگ وغږيدوٻورځې کار پاې ته د رس
دل نو نيم نه زياتو کارکونکو يې بھر ٻتر څو چې  مشران خبر.  روان شول

.  د لوې دروازې مخ ته  نارې لگولي  

چې دننه ل شوي مشرانو ژر ژر ھغو ته ارمد کارخانې د خاوند له خوا گو
علي ھم د  . دروازه يې وتړله د لوړو معاشونو خبره وکړه او لويه ، پاتې و
يو کس ته يې زارۍ .   ر شوٻدروازې لور ته روان وچې دننه راگلوې 

خو .  ده او دې په کاربندي کې نه و شامل رمنه ناروغهٻده م کولې چي د
. ل پوليس و'ړ وپه لوٻه دروازه اوس وسله وا.  ده خبره نه اوريده ھيچا د

و د اتحاديې نور.  څو انگريزان په موټرو کې راغلل چې يو پکې انجينير و
پاتې مشرانو ټوله شپه لکه د نورو   اول کړېٻد مشرانو سره خبرې پ
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دوي  علي او نور خلک د . مزدورانو د مشينونو په چلولو کې 'س کوو
کينټين کې غوښه ماښام د ټولو لپاره د کارخانې په  . رانه وٻجوش ته ح

. وريته شوه او په غوړو کې ډوبه حلوه يې کارگرانوته ورکړه  

خو بيا په يو مشين  تر نيمې شپې د کارخانې د لوې دود کش نه لوگې وتلو
بھر  . ورسره لوگې ھم بند شو او دومره فشار راغلو چې کار يې پريښودو

له کارخانې زان ٻرگدوي شعارونو په شور کې ان مزدورانو ناره کړه او د
شيبه وروسته لوې دروازه پرانستل شوه او د اتحاديې مشران د  . ووتل

گ�نو اميلونه په غاړه د خلکو په بدرگه لکه د بريالي کوماندانانو رادننه 
 غوښتنې منلې وې او په نورو دوي ځينې د کارخانې مشر د.  شول
. دوٻغورک  

ھيڅوک خبر نه  . شوې ونعيم د تعليم په وزارت کې پارليماني سکټر ټاکل 
ټاکنه کې به د روشن اغا   ھر چا ته دا جوته وه چې په دېو چې څنگه خو

نه تجربه  په دفتر کې د کار ھيڅ  نعيم .    ويېزې 'س کړٻسياسي اغ
په دفتر کې يوکس د انيس .  لرله خو په لنډه موده کې يې دا زده کړل

ه په شان د د  ځوان و خو دله ده ھغه .  ده ملگرې شوې و الرحمان په نوم د
ښتو کې اوس سپين لگيدلي و ٻنعيم په و د . ن ويکتابونو د مطالعې شوق
په کور کې به زيات وخت دې په کتابونو ولوستلو  .  اوتمبکو به يې څکول

ھر .  ورکړې و بوخت و ان تر دې چې د باغبانۍ شوق يې ھم د 'سه 
به ھم  عذرا. لپاره ورتلوسھار د خپلې امسا په زور د کور نه بھر چکر 

. چې ورزشونه به يې پرې کول ورسره وه   

 په موټر کې روشن محل ته راغلو  له کوره يو ماښام دې د انيس الرحمان 
نو وې ليدل چې ټول م�زمان د باغ يوې څنډې کې راټول او د ښار لوري 

مان په ھغه برخه کې سره رڼا د اس.  اسمان ته يې سترگې نيولې وې
دې برنډې ته .  ځاې به اور لگيدلي وي وھلو چې يو ده او نعيم ھڅ ٻښکار
يوه خدمت گاره ناسته  ھلته . ز ايښې ټيليفون زنگ غږيدوٻنو په يو م راغلو

.  ره وکتلٻپه وته به د زنگ پر غږ به يې ټيليفون ٻاو ھره ش  

  
د يوې کوڅې  .  لوري ته روان و نعيم له کوره راوتلې او د ډٻلي ښارختيځ

گامونه يې تم  ښ شو خوٻدې ھ کې ناست سپي ورته وغپل نو په منځ 
ده سپٻږمو ته  او د  يې حس کړويو وخت د لرگي د سوځيدو بوي.  نشول

ميدان  وروسته دې د تنگو کوڅو په منځ کې يو بې ٻڅو ش . لوگي کډه وکړه
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په غرغنډو سوځيدل او د اور  يو څو دنگ کورونه  ره ٻچاپ . کې و'ړ و
  دروازو تا کوو له ښځو د کورونو.  ره خلک يې نندارې ته و'ړ وٻبې شم

. پوزې ته د لوپټې پيڅکې نيولې وبلې  ، ، چا د خپلو سترگو اوښکې پاکولې
.  کوله وژلو ھڅه نه  خو په راټولو کسانو کې ھيچا د اور د   

نشو ورتلې،  بھر پر سړک  د اطفايې يو انجن چې په تنگه کوڅه کې دننه 
دې  کوونکو د يو نري پايپ په واسطه اوبه شيندلې چې د و اوکارو'ړ 

يوې خوا ته له نورو کورونو خلکو خپل .  دومره ډير اور لپاره بس نه وې
  پوليسو د . سامان بھر ايستلو اوڅو کسان په چيغو بھر او دننه تلل راتلل

ان نعيم بيا سړک لوري ته رو . غړي بې ښې بې بدې اخوا ديخوا په منډه و
 تري  ډله د تيارې کوڅې کې ښکاره شوه او په بلې کې د بلوايانو يوه . شو

 تړلي و، مخونه يې په تربوزک پټ او بربنډ ځانونه دوي لنگوټي.  تم شوه
. د پوليسو يو څو ځوانانو دوي پسې منډه کړه. يې په رڼا کې ځليدل  

. ن ويو پوليس نعيم ودروو او ترې پوښتنه وکړه چې څوک او چرته روا
ه په  ښکنځلو د پوليس ورت . نعيم خپل نوم او پرې شوې 'س ښکاره کړو

پوليس څو شيبې يوې يوې کوڅې .   د کښيناستو امر وکړويو دکان مخې ته
دوو ملگرو په ليدو يې ورسره پټې خبرې وکړې او  د خپلو کې وکتل، بيا

 خو بيا  دکانچه ناست و نعيم لږ وخت ھم ھلته په . يوې خوا ته روان شو
.  دې ھم له کوڅې ووتلو  

چې په دروازه نه  څه وخت وروسته دې د يوې بنگلې مخ ته ودريدو
يو سپين ږيرې . زنگ ووھلو اوپه انتظار شو ده .  څوکيدار و او نه سپې
دننه .  ده په ليدو حيرانه شو خو ژر يې دننه کړو نوکر بھر راووتلواو د

خبر يې اوس د شپې درې بجې " ، ويلمشي وورته ستړي  انيس الرحمان 
ھو ما پخپلو سترگو " ، ويلنعيم ورته و"  ې بلوه روانه ده؟دي او په ښار ک

."  وليدل ، ما له خوب نه راتلو  

يو م�زم د انيس په امر چلمچي او اوبه راوړل او نعيم ته يې پښې 
زه په ارام " ، ويلو ده .  وومينځلې چې په خاورو او مرداريو لړلې وې

نعيم " قتل؟"  انيس ورته وويل، " شم کولې ځکه ما يو کس وژلې وخوب ن
د جنگ په ميدان کې ما بارود راوړل  . ما پخپله نه و وژلې...نه...، نهويل

دننه زما . چې زمونږ سنگر ته نږدې و او د دښمن پوځيان مې وليدل 
زما ترې قصد . چې يو ميړنې او خوش بخته سړې و ښوونکې ناست و

يو بم .  ږيٻو پټ ارمان و چې دې به کله وژل ک کې مې يزړه . کيدو
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ده فکر وکړو چې زه ټپي يم او غږ يې  . وتو نو زه پر زمکه سم�ستمٻراپر
دې زما د ژغورلو لپاره له .  خو ما ورله ځواب ورنکړو . راباندې وکړو

" سنگر را بھر شو او د دښمن په گوليو سورې شو  

د عذرا سره يو بل   د وتلو فيصله وکړه اوپه بل سھار نعيم د روشن محل نه
د ھند . ر خلک راتللٻته به اوس ډ ودانۍ د پارليمان .  کور ته يې کډه يوړه
د انگريزانو  . لپاره خبرې په وروستي پړاو کې وې د بش پړه خپلواکۍ 

 به د شپې تر ناوخته د ټولو مشرانو سره خبرې استاځي 'رډ ماونټ بيټن
گوټ نه د حکومت پر ضد د بلوه  کې د ھند د ھر يو په دې وخت .  کولې
 ش د ھند څلويښتو ميلينوٻو دې لوې ھيواد د.  مظاھرو راپورونه راتلل او د

د داخله چارو د وزارت په پارليماني دفتر . ښنې وړ خبر وٻاند وگړو لپاره د
.   کې ھم يوه خاموشه ھنگامه روانه وه  

. ې و او ده په کار ځان بوخت کړې ودې ودانۍ  په بره پوړ ک د نعيم دفترد
يو وخت دې له دفتر ووتلو او بھر له برنډې ليرې د باغ نه اخوا پر سړک 

دوي شعارونه ورکول او نارې لگولې خو پوليسو ھم  . يې د خلکو گڼه وليده
په  ره ھم ښکاريده اوٻنعيم ته په دې خلکو کې د علي څ . ھلته ايسار کړي و

ې څه وخت انيس دې خبر نشو چ . کلي کوڅې ليدلېخپلو خيالونو کې يې د 
 هده په اوږه يې 'س کيښودواو پ د . ده شا ته و'ړ و د، ھم له دفتر راوتلې

" کاواکه ھجوم دې، لکه د غوايانو بې ترتيب او مردار" ورو غږ يې وويل، 
. رته خپل دفتر ته و'ړوٻيوه زھر ژن خندا وکړه او ب ده   

 ھغه وخت ده ټول مشران . فرنس خونې ته روان شونعيم د برنډې نه د کان
وليدل، پنډت نھرو، جناح، راج گوپال اچاريه، کرپ 'ني، لياقت علي، بلديو 

د خونې ټولې دروازې ورپسې  سنگ او نور چې دننه و'ړل نو محافظانو
کوټې له کړکۍ وليدل چې انيس الرحمان دوسيې يوې  د ده .  پورې کړې

. ده غږ انگازې کولې نعيم په غوږ کې اوس ھم د   د.اوبلې خوا وراستولې
اوس ده په خبرو کې څومره کرکه وه او د ھغه لپاره دا دومره پوه سړې  د

.  د انساني کمزورۍ او د خود غرضۍ يوه بيلگه وه  

ديوال سره ډډه  ده .  نعيم خپل ځان په دې ودانۍ کې بې ځايه احساس کړو
ې د ھغو خلکو په منځ کې نه يم چې وھلې وه او چرت يې وھلو چې زه ول

ه زھن روښانه شو اوژر د پخپلو مټو يې انگريز په گونډو کړو؟  ناڅاپه د
. يې په غاړه کړه، امسا او خولۍ يې راواخستل اوله دفتر ووتلو کوټ خپل

چرته ځې، کانفرنس روان دې او بھر " انيس الرحمان ورپسې غږ وکړو، 
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 چا راته دا سھارگورې؟ يو ځل" اړولو، نعيم ورته مخ و"  خلک په قھر دي
د نوې خپلواکۍ او ښک�  نړۍ کې ھر سھار ي و چې د خداې پاک په ويل

" سره پيل کيږي، د خداې په امان  

د پارليمان د ودانۍ نه بھر ده د ازادۍ احساس وکړو او بيا د مظاھرچيانو په 
ې احساس  يد وجود بدبوي ھلته د تورو، مردارو خلکو . ډله کې ورننوتو

په زرگونو خلکو نارې  . کړو، په ټيل ماټيل کې دې بلې خوا ته ووتلو
انق�ب زنده باد، اکھنډ بھارت زنده باد، پاکستان زنده باد،  " وھلې، 

نعيم خپله خولۍ په امسا وټومبله او دا يې "  حکومت بريطانيه مرده باد، 
ده په غږ  د"  بادزنده ..ازادي " لوړه کړه ، په پورا زور يې ناره کړه، 

ده د ازادۍ په مفھوم خبر نه  ھغوي د دل خوٻان ورته وموسنږدې څو کس
. و  

څو ورځې وروسته په ښار کې اخوډب زيات شو او ډيرو خلکو کډې 
د سفر لپاره ټکټونه  د اورگاډي تم ځاې کې په زرگونو انسانانو.  بارکړې

ھم ترھغه د مشرانو که څه   .دوي د اوړلو لپاره گاډي نه و اخستي و خو د
تر منځ خبرې روانې وې او دا ھم څرگنده نه وه چې د ھند کومه برخه 

شل ٻلک به د ھندو او مسلمان تر منځ وخوندي وه خو دا اوازه گډه وه چې م
کسانو بې له  و ناشونې کار بللو، ليدل چې ډيرويھغو خلکو چې دا .  کيږي

.  ورونه پريښي ودې چې خپل منزل ورته معلوم وي ، کډه په سر ک  

څو ورځې وروسته د روشن محل په لوې تا'ر کې د کور ټول غړي راټول 
ز د دوو ساعتو نه خبرې ٻ پرو .عذرا ھم ھلته وه خو نعيم پکې نه و . و

له سھاره يې پ�ر ته د پاکستان ته د تلو لپاره  . کولې او اوس ستړې شوې و
د الوتکې ټيکټونه اخستي او ډٻلي نه تر 'ھور پورې    دده.  د'يل ورکول

امر يې کړې  کور سامانونو د تړلو  د،پرته له دې چې پ�ر نه اجازه واخلي
. و  

دې بن سټ زما  دا زما کوردې، د"  ، شن اغا يوه خبره بيا بيا کوله چېرو
ده  د ز ناھيلې شو اوٻپرو ...په روشن پور کېشرانو ايښې و، مونږ ټول م

تاسو له دې ځاې نه خبرې ...ر، روشن پورروشن پو" خبره يې پريکړه، 
  دې چې د روشن پور خلک اوس ھم درته پت من دي؟  فکر مو دا  کوئ،

ھغوي زمونږ منشي او ټول  . نن تاسو روشن پور کې قدم نشوئ ايښودې
"  په کلي کې ھيڅوک نه پيژني نن مو . کارکوونکي وژلي دي  

  "خلک به څه واي؟"، ويلپ�ر يې و 
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"  نو بيا مونږ درنه ځو" ، ر تمام شود پرويز صب  

ا ته بيا يې عذر. روشن اغا خپلې ميرمنې ته وکتل چې سترگې يې ښکته وې
عذرا مونږ سره ځي، نعيم کله زمونږ " ويلمخ واړوو، پرويز په زوره و

".  ، ځي او که نهخبره منلې ده چې اوس به يې وومني؟ خوښه يې خپله ده
نو و'ړ شئ، " ، ويلزاره لھجه يې وٻ او په ورمنې ته وکتلٻروشن اغا بيا م

" زه مو نه منع کووم  

 اوښلنو سترگو ماځيگر دوي ټول ھواي ډگر ته روان شول او روشن اغا په
 ښه شول نو فيصله دا شوې وه چې کله حا'ت . ويلورته په مخه ښه و

د خپل يو پت من م�زم  روشن اغا.  رته راځيٻدوي به روشن محل ته ب
په ھغه ماښام د روشن محل ټول نوکران ورک شول .  ه پاتې شون سرٻحس

ن د شا ٻروشن اغا او حس.  ه اور ورته کړواو د شپې چا دې لوې کور ت
خو بلوايان يې وليدل چې لوړ  . خپل ځانونه وژغورل نه په وتلو دروازې 

 کور سامانونه په دوي د . دنگ سيکان او د ټيټې طبقې بې وزله خلک و
.  ، اور به يې ورته کړو او شور ماشور به يې جوړ کړوويستلباغ کې را  

دل چې د ځينو ٻکورونه ھم په اور کې سوځ په ھغه سړک نور لوې 
ن د سړک نه ٻ روشن اغا او حس .دونکي د روشن اغا ملگري وٻاوس

په . هچې د باران له کبله زمکه يې خټه شوې و وراخوا په پټيو کې روان و
وتل او اخر د شپې نھه بجې دوي ھواي ډگر ٻ کې پرڅو ځايه دوي په کندو

روشن اغا زړه ډاډه شو، ځکه د الوتکې په تلو کې اوس ھم  د.  دلٻوورسته 
. دوه ساعته وخت ' پاتې و  

.  نځوسو کسانو يوه ډله روانه وهد ډٻلي نه 'ھور ته تلونکي په لويه 'ر د پ
نعيم په ھغو .  ه شولدې ډلې سره نور خلک به ھم مل په ھر څو ميله کې د

دوي سره د پوليسو  . ل کړې وٻو کې شامل و چې له ډٻلي يې سفر پپنځوس
ځوانان و چې زيات وخت يې يو بل سره خبرې کولې او بې له خپلو  څو

خو د انسانانو ھغه ډلې چې په 'ره به ورسره  . نور څه يې نه لرل جامو
په دې .  ه مخه کړي وپ مله شوې،  چرگان، اسونه، غوايان او خره ھم را

 دا چې په هيو . به دوه ډوله گنگوسې خپرې شوې قافله کې ھره ورځ 
ږي او بل دا چې په راتلونکي ښار ٻاتلونکي ښار کې به په دوي يرغل کر

کې به يې ھرکلې ووشي او حکومت به ورله د تگ اسانتياوې برابرې 
. کړي  
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ده ږيره  د. وې کړېرو دريو ورځو راھيسې ھيچا سره خبرې نه ٻنعيم د ت
ل ٻټل ماٻوخت په قافله کې بې له څه دليل ټيو  . لويه او جامې خيرنې وې

ده بل بوټ ھم له پښې اوويستو او اوس  . ده يوبوټ ورک شو ل شو نو دٻپ
کله کله به  . ده جيبونه تش او ھيڅ سامان ورسره نه و  د .يبله پښې روان و

گامونه يې نه  اخوا ديخوا وکتل خوځان سره موسکې شو، بيا به يې پريشانه 
ښوده او د ھغې ٻھم سوچ ونکړو چې عذرا يې څنگه پرده يو وار  . ودريدل

ولې د خپل کور دروازې  ده  .سره په وروستي ځل څه خبرې ووشوې
. ښودې او څنگه دې ډلې سره روان شوٻپرانستې پر  

تيار نه ده پکې ھيڅ اخ دل او دٻ احساس يې کوو  چې ھر څه پخپله کداسې
دې د خپل منزل نه ھم خبر نه و چې ھلته به څه وي يا څه به وکړي  . و

او  دوٻرمنو ته دې مجذوب ښکارٻ  د قافلې ځينو  م.اوپخپل ځان کې ډوب و
د برکت لپاره به يې ډوډۍ ورکړه چې نعيم به بې له پوښتنې يا مننې 

.   دو ورباندې سخت باران پيل شوٻانبالې ته په رس . وخوړه  

دوه . دوي پينځه ساعته په طوفاني باران کې د انبالې په تم ځاې کې ايسار و
دې په چتونو ناستو  اورگاډي د ډٻلي له لوري راغلل خو تم نشول او نعيم د

چارواکو .  زرگونو خلکو ته کتل چې د باران له کبله د يو بل سره نښتي و
بيا لکه .  ې راغللد شړلو ھڅه وکړه خو پات کډوالو څو وارې د تم ځاې نه د

خوا ته د تلو په ھڅه ټٻل ماټٻل چې خلک پخپله مايوسه شول او يوې او بلې 
دان ته راوتلې و او په دې کشمکش کې ناببره د خپل ٻيو م نعيم .  ل شوٻپ

ده  دې د غواي د گاډي سره و'ړ و چې پکې د. ورور علي سره مخ شو
 يوې تشې بوجۍ نه خولۍ د باران له کبله ده د . رمنه عايشه پرته وهٻم

تٻر د نعيم د مور د مړينې حال  ده .   جوړه کړه او نعيم ته يې په سرکړه
" ، ويلبيا يې و. الو راھيسې ناروغه وه او دا چې عايشه د تيرو لسو ککړو

وگوره دومره په گرانه مې په گاډي څپر جوړ کړې و، پروني طوفان رانه 
 فکر نه کووم چې عايشه به د  .اوس د پروړو نه ھم اوبه څڅيږي. ويوړ

ږي ٻپاې ته رس خداې خبر زمونږ سفر ھم  . سفر تر پاې ژوندۍ پاتې شي
ر په ٻته خو ډ. " ته د زړه بړاس ويستلونعيم غلې و او علي ور"  .او که نه

دې، د انگريز نوکري دې وکړه،  له دې بې ٻپه روشن محل کې اوس ارام 
زه خبر يم چې ته  . څه حال دېخبره شوې چې د پ�ر او'د دې  په 

خو . ناروغه شوې وې او يو لوې ډاکټر ستا ع�ج لپاره روشن محل ته تلو
زه ھم ناروغه شوې ووم،  تا چرې روشن پور ته مخه ونکړه چې د مړي 
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سبق دې په کلکتې .   کړې دېشٻتا خو ټول عمر ع . ژوندي حال واخلې
ه څه شول؟ دا دې مونږ اوس ھغ. و، اوړي کې به غرونو ته تلېويلکې و

" سره يو ځاې در په دره گرځې  

په دې حيرانه و چې علي څنگه د يو تنکي ځوان نه په يو سړي  نعيم 
ده نه ھير و چې .  اوختې و او اوس په لوې غږ يې ورسره خبرې کولې

رې خبرې وکړې او ٻعلي ډ. ولسو کالو وروسته ليدلي وورور سره يې له د
دو نو دوي سړک ته ٻباران ودر.  کې تاو سوړ شوده په لھجه  ورو ورو د

رو ٻعلي اوس د خپل ژوند د ت.  ان شولراووتل او يو وارې بيا پلي رو
يې ښوده نو په پوځ کې ٻد کارخانې نوکري يې پر . وويلدولسو کالو حال 

دې درې .  م جنگ لپاره جنگيالي روزلٻنوم وليکلو چې انگريزانو د دو
ا محاز ته به وراستول تې شو چې له ھغه ځايه د برممياشتې  په کلکته کې پا

خو علي په پوځي بارک کې ناارامه و او يوه ورځ خپل مشر ته په  . دوٻک
په  او دبند په بله ورځ دې پوځي محکمې ته وړاندې شو . سر شو ښکنځلو

د جنگ نه وروسته دې خوشې کړې شو او په کلکتې کې  . سزا محکوم شو
په .  ا له ھغه ځايه په مظاھرو کې يې گډون کوو بي .يې مزدوري کوله

دوي زمکې سيکانو نيولې  روشن پور کې  مسلمانانو ژوند نشو کولې او د
.  وې  

د علي د گاډي پر تخته يو سپين  . و قافله اوس بيا په سړک روانه وهد کډوال
 يو ځاې دې راپريوتو نو نعيم ناببره. ږيري 'س ايښې ورسره روان و

. "  چې دې په گاډي کې واچوه نوھغه په قھر شوويللي ته يې وع . دوٻودر
نعيم ھم " ر خلک ديٻډي کې ځاې نشو ورکولې، داسې خو ډھر چا ته په گا

يو څو . ستو نه يې انکار وکړودو او د قدم اخٻھلته د سپين ږيري سره ودر
رسولو لپاره د يو بل نه وړاندې  د گاډي ھغه تختې ته 'س ينور سپين ږير

  . نولوٻه گاډي کې کښ يې پ ھغه بوډاعلي مجبور شو او . دلٻک

 شو کس د مړ ينې خبر خپور يو په ھغه شپه دې قافلې کې د تبې د 'سه د
ې د ده گاډ  ديو څو کسان .  ي کې يواځې روان وچې ځوان او په خپل گاډ

په دې غوبل کې د  . ودانگل دل او پرې ورٻنيولو لپاره يو تر بل مخکې ک
د دواړو خواوو تختې ماتې شوې او د ځوان مړې ترې پر سړک گاډي 

 د يو زوره ور ترڅو ھم ھغسې غوبل جوړ وگاډي په سر خود . راپريوتو
 نو ويلخلکو ورته په چيغه د مړي و . 'س بر شو او غواې يې روان کړو

  .  ښودوٻجسد يې بيا په گاډي کې ک دو اوٻدې ودر
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د مړي د خښولو .  ول او قافله تم شوهدې نه خبر ش په څو شيبو کې ټول د
 يې نيولې و په چا'کۍ  ھلته ايښې د ېو کسانو چې گاډتابيا کيده او ھغ

د جنازې . په بانه ھر څه ترې راوويستل لرگي صندوق نه د څادر ويستلو
مونږ به "  چې ويلپه تقرير کی يې و شو، امام په گاډي ودريدو اوولمونځ و

دې مومن په جنازه کې لسو  نن د . درناوې کووثابت کړو چې د خپلو مړو 
." سربراه په جنازه کې ھم نه وي زرو خلکو گډون وکړو چې د يو ملک د

ده په قبر پينځو زرو کسانو د خپلې برخې خاوره  مړې خښ شو او د
څو ميله ليرې ھم  کډوالو دې کار ھغه قبر دومره لوې شو چېپه .   واچوله

. ليدې شو  

 که څه ھم په 'ره  .سفر نه وروسته جالندھر ته ورسيده ځوقافله تر نھو ور
 د. دو وٻقافلې حجم اوس په کم ورسره په زرگونو نور خلک مله و خو د 

رو ٻد ت. په دوي څو وارې حملې شوې وې دا و چې په پنجاب کې سببدې 
يرغل کوونکي د کليوعادې  . پينځو ورځو نه ورباندې ھره ورځ حمله کيده

. ې ځينو سره وسله او نورو به کوتکې او چړې راوړې وېکروندگر و چ
دوي  په لومړيو ورځو کې د قافلې خلکو ورسره مقابله کوله خو ورو ورو
دومره ستړي شول چې د وسله والو په ليدو يا به وتښتيدل او يا به يې 

.  ځانونه مرگ ته ورکړل  

لک به ښودل او پاتې خٻې نه وروسته مړي به يې پر ځاې پرد ھرې حمل
 ځوانې ښځې وتښتول شوې او سپين ږيري به له کمزورۍ  .وړاندې و'ړل

دې قافلې په وړاندې به کله کله  د.  ھم ھلته د مړو سره ناست پاتې شول
داسې مړو په ليدو  د . وويليې به اته و چې  د نورو حملو حال نور مړي پر

ه کله به کل.  يو ممکن خطر نه ژغورل شوي و به دوي خوشاله شول چې د
دوي د نورو قافلو وژونکي وليدل چې د سړک پر غاړه به ناست و خو 

نور کله به حمله کوونکو .  ويليې څه نه به دومره به ستړي و چې دوي ته 
په .  مړي او ټپيان يوې ډيرۍ کې راټول کړي و او په اور به يې سيزل

نه دوي څنگ  داسې وخت کې به د قافلې خلک لکه د سيوري خاموشه  د
. ر شولٻت  

خودې به په گاډي  کې نعيم څو وارې د علي نه ورک شو په دې اړ و دوړ
بيا ھر ځاې چې به يې په نښه  . ورور لټه وکړه ره به يې دٻتلو او چاپوخ
وس دوي ا.  رته گاډي ته راوستلوٻو بويل، ھلته به و'ړو او په بدو ردو کړو

يسې خبرې  پيل کړې رو څو ورځو راھٻامرتسر ته نږدې و او نعيم د ت



 27 

 يې کولې چې ھيچا به ترينه پوښتنه نه کوله او نه دبه  دومره خبرې  .وې
غوږ اونيسه، يوه " ويل يوه ورځ يې علي ته و.ښودوٻده خبروته چا غوږ ا

ھغه  .  رمنه ډيره  ستره ښځه دهٻزما م...عذرا.  بله خبره به درته وکړم
ر ھغه څه چې غواړي د ھغې ھ. انديښنه، جنجال او منافقت نه لري ھيڅ 

دا د انسان د ټول شرافت، غم او قربانۍ .  لپاره بې دريغه ځان تباه کړي
 خداې پاک انسان پخپل شبيه کې جوړ . سره پټه خله او په رضا ژوندۍ ده

"  گوره دا خبرې ھغې ته وونه کړې خو. دا د عذرا شبيه ده کړې دې او  

کله کله د شپې په  .  يې ھيڅ نه لرلدلې  او د خواړو لپارهٻدوي جامې شل  د
.  تيارو کې له پټيو ھر څه چې يې 'س ته ورغلل راوشوکول  

لي او نور ځوانان دوي په قافله وسله وال راوختل نوع د په ھغه ماځيگر
يرغلگرو ته نعيم .  دلٻرو څو ورځو راھيسې ھم داسې کٻله ت.  ورک شول

د .  ويلورته يې څه نه نو  ده ٻژواندې ښکار ډير زوړ او عايشه مړ
چورچپاول او وژنو نه وروسته به خلک روان شول نو علي به راښکاره 

. شو  

د جوارو د کر په اړه او په بل سھار دوي بيا مزل کوو او نعيم د غنمو 
علي . ده په لوري روان و ده يو څو کسان وليدل چې د . عاشې سره لگيا و

. بلو او د 'ونو خبرې کولېٻټي د رخو نعيم بيا ھم د پ د گاډي 'ندې پټ شو
ده خپل د لرگي . ده په سر و'ړ و او دې يې له گاډي راښکلو وسله وال د

دې د ټوپک په  'س عايشې ته ورکړو چې وې ساتي خو يرغلگرو
ورته په پښو پريوتو چې ورور  علي . ځان سره بوتلو په وھلو کونداخونو

. ه کړولٻذوره دې خوھغه يې يوې خوا ته ورټيې مع  

سترگو نعيم ته کتل چې کميس يې تار تار پر اوږو  عايشې په اوښلنو
او يو وارې يې ھم شا ته  ھغه سر ښکته اچولې ورسره و'ړو . ځړيدو

. دل شوٻواور اه شول نو د ډزو غږ له نږدې دوي له سترگو پن.   وونه کتل
 نه د امرتسر.  د قافلې خلکو وځغستل چې مخه يې د اورگاډي تم ځاې و

علي د عايشې 'س ونيولو او د . يوگاډې 'ھور ته د تلو لپاره تيار و'ړ و
ه دې وخت کې د پ. گاډې اوس روان شوې و . ورختلو لپاره يې منډې کړې

.او دا د خلکو په گڼه کې ورکه شوه دوٻعايشې 'س ترې وخو  

گاډي په تم ځاې کې علي د زرگونو نورو مھاجرو په شان د  د 'ھور د اور
به سھار او ماښام ورباندې ځينو خلکو  . څو ورځو نه بې سده پروت و

يوگاډې چې ھندوان او سيکان پرې سپاره و امرتسر ته د تلو  . شلهٻډوډۍ و
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و څو کړکيو نه د ماشومانو دې دروازې بندې وې خو ي د . لپاره ھلته تم شو
ھم ھغه وخت د .  ره وهٻگو کی يې ودې چې په سترٻرې ښکارٻژيړې څ
.  چې په ظاھره ورسره وسله نه وه يوه ډله په شور راننه شوه  مسلمانانو

.  اويو ماشوم ته يې ونيولهويستلهوب نه طمانچه راٻکس د خپل ج يو خو
  ...درې...دوه ... يو

پر زمکه ھغه ټول خلک چې مړ ژواندې پراته و،  په اورگاډي  ناببره 
په چيغو او د ډزو په د خلکو  . دې دروازې يې ماتې کړې ونښتل او د

.  ھرې خوا ته د تازه انساني وينې دارې بھيدې . اوازونو قيامت جوړ شو
 سترگې علي. دې نورو مھاجرو نه اخستو مھاجرو د خپلو مړو بدل اوس د

" دې گاډي بدرگه پوځيان څه شول؟ د" ، ويلپټې کړې او ځان سره يې و  

وه پوړيزه لويه بنگله کې دد روشن اغا ټبر د 'ھورد شته منې سيمې په يوه 
  . دلې وهٻاړولي و چې يوه برخه يې سوځ

پخوانيو  دې په لويو کوټو کې د کور د نوميده او د"راج منزل " دا 
يو څوک د مھاراجه په لباس کې و او څوک  . ځړيدل دونکو عکسونه ٻاوس

 د ھندوانو د اسطورو انځورونه ھم پکې وچې  .د انگريزانو سره و'ړ و
حکومت کې ز په ايالتي ٻپرو .   شوي وې ليرې کړ ديوالونو وس لهټول ا

ي و چې د ويلل کړې و او روشن اغا زوې ته ٻلوې افسر په توگه کار پ
ز ښار والۍ ٻدې لپاره پرو د.  واړول شي"  روشن محل" کور نوم دې په 

.   ته يوه عرضي ورکړې وه  

په اړه يې چرت وھلو  ده او د نعيم ٻپه لوې باغ کې گرځ عذرا به د کور
 د وومه ورځ وه اوازنکندن  د د روشن اغا.  چې دې به په کوم حال وي

دو په ھيله به يې ھره ورځ د زوې نه پوښتنه ٻخپل وروستي ارمان د پورا ک
ز د عذرا سره مشوره وکړه ٻپرو.  دوي عرضي نه وه منل شوې د کوله خو

و اجازه يې تر 'سه کړې چې پ�ر ته به دروغ وواي چې د کور نوم د بدلول
ه کله انسان د يو ارمان د کل" ، ويلذرا زړه نا زړه وه او ورته يې وع.  وه

پرويز د پ�ر سره  خو په ھغه ماښام "   دو لپاره ژوندې ويٻپورا ک
دوي کور به اوس روشن محل   چې دويلناستو او ورو ورو يې ورته وٻکښ

ل لپاره وځليدې او بيا په د روشن اغا سترگې د وروستي ځ.  ونومول شي
. ابدي خوب ويده شو  

 پای
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