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  پيژندگلوي او د ناول د ليکوال

  

دی  د. نولسمی پيړۍ د انگريزي ژبی يو شاھکار ناول گڼل کيږي کيم د
اوسيدونکی اوډيرې نوری  لنډی کيسی رډيارد کيپلنگ د انگلستان ليکوال ، 

 د ماشومانو لپاره  و اوسټ ياو ژورنالدی شاعر . کښلي دييې او ناولونه 
پلنگ د ادب نوبل جايزه يک  م کی١٩٠٧ په کال .  ليکنې کړي دييې ھم 

جوزف   . ژبې د ليکنو لپاره لومړې نوبل جايزه وهوگټله چې په انگريزي
 زيږيدلې  م کی دبريطانوي ھند د بمبۍ په ښارکی١٨۶۵رډيارد کيپلنگ په 

 انگلستان کی د زدکړو ده مور پ�ر دی په دو کالو په عمر کی ځد پين. و
ړو نه کي د زدځه و پورا چې د ښوونوولسو کالو H ناد  . لپاره ورواستاو

 رنگين او ده خپل ماشومتوب د ھندپه . وروسته دی بيرته بمبۍ ته ورغلو
د  کيپلنگ  .ړې واو ھندوستاني ژبه يې زده وهکلتوري فضا کی تير ک

    . ې کيسې وليکلېنورې لنډنومې ناول او" نگله کتاب ځ" انو لپاره د مماشو

ي ځملکي او پو" ، پاڼېځ خپريدونکې ورد Hھور نه  م کی ده ١٨٨٢ په 
د خپل ژوند د . ړوکپيل کار سټ په حيث يد يو ژورناللپاره " ير گزيټ

" کيم "  د د ده  تجربېروسته د خپل مسلکي ژوندلومړيو کلونو او بيا و
    .اساس جوړ شولنومې ناول 

د بريطانوي .  م کال کی کښلې و١٩٠١په د کيم نومې ناول  رډيارډ کيپلنگ 
 لويه اوچه د ملکې نامپيريالزم ھغه وخت په اوج کی و او د ھندوستا

ھر ھغه وخت . ټوريه د تاج يو داسې غمې و چې انگريزان پرې وياړيدلوک
اره او معتبر خلک دې او ھر څه چې  ايماندډٻرانچا فکر کوو چې انگريز

   . کيسې دا طلسم مات کړو" کيم  " دخو.   کوي ھغه سم وي

کی  پيړۍ په نيماي کی په ھندم کيسه ده چې د نولسمې ماشو د يو يتيمکيم 
ي و او د اور گاډي په شعبه ځيرلينډ يو عادي پوده پ�ر د آ د.  ژوند کوی

 د کولرا په وبا "ايني شاټ"ده ميرمنه  د.  خوادار م�زم ونکی د انگريزانو ت
و څه له دی غمه شراب ته پناه يوړه ا "اوھارا "د کيم پ�ر. کی مړه شوه 

 شو، چې ماشوم زوې ته يې ھيڅ موده وروسته دی ھم په داسی حال کی مړ
چې د اپيمو نه يوه داسې گډ نژادې ميرمنې په غاړه شي  د کيم پال.  نه وېپات

  خو کيم د ښوونځيمې خوريې دېخلکو ته واي چې کيم ھغه .   نشه کوي
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 کيم  و چې کی ھيڅوک خبر نه پوځي غونډپه ده د پ�ر  ځکه دشو نه پاتې 
  .څه شو

 د Hھور د ځټوله ور دی . کوي ه وړکتوبه  د کوڅې او بازار ژوندکيم ل
 او کله نا کله به په ھغې لوې توپې کښيناستو ميوزيم شاو خوا لوبې کوي

کارولو نه وروسته  دپاني پت په جنگ کی يې  زمزمه نوميدو او د" چې 
يار ماشوم دی اود پيسو ر ھوښٻخو کيم يو ډ.  وافغانانو ھم ھلته پريښې 

ازار د خلکو په وړو او ب د سوداگرو، دکاندارانو اود کوڅې  د ښارلپاره
  .   کارونوپسی منډې وھيوړو

 او د خلکو په غولولو او په چل ول کړه وړه بدلولې شيخپلې جامې اودی 
ان باور لري او ځې وھي، په په خلکو ملنډدې . ا مھارت لريکی پور

يم د اروپايانو په پرتله د ھندوستانيانو سره خوشاله وي، ک.   مغروره ھم دې
  لھجه واي نوتاني ژبه کی وي او کله چي انگريزي ژبه سوچ په ھندوسد ده
چې يوه  ويلي وي پ�رد ده  کيم ته   شان ويلکه د نورو ھندوستانيانو پهيې 
 په راتگ غوي ور رنگ د يو ساو د دوو سړو ، قسمتد ده به ځور

کی  په دماغود دهدا خبره .    په شين ميدان کی به وHړ وي، چېبدليږي
Hره د رنگا رنگ ي چې په ځون يې د يو داسې سفر ته اوناسته وي او په لټ
يا Hمه کيسې په سر کی دی د تبت د يو بوداي جوگي د .  پيښو نه تيريږي

  کيم د خپلو چاHکيو او.   ېون راوتلې دسره مخ کيږي چې د يو سيند په لټ
 Hر کبله په دی سفر کی د دی ساده جوگيد سيمې په اړه د معلوماتو له 

د دواړو تر منځ يوه داسی انساني تړون جوړ شي چې يو بل ته .  ښود شي
   .  ډاډ او توان ورکوي

 ناندرۍ راپورته کړې خو انگريزي ژبې ته يې څو ينو جملوځدی ناول  د
 منزل ته ژر ، خپلی سفر کويځڅوک چې يوا" محاورې ورکړې، لکه، 

   " دېزمزمه په Hس کی لري، پنجاب د ھغهھر څوک چې "يا " رسيږي

ان سره وړي چې په ځپه دی ناول کی کيپلنگ مونږ يو داسی سفر ته له 
 د.    راته ښکاري د ھندوستان د خلکو د ژوند يوانځورHره د ھغه وخت

رونو او شنو و نه، ددی غدی د ميداني سيمو، د گرمې ھوا او دوړ او خاور
و د ځکی د عادي ښپه کورونو  .وځ، کليو او لويو ښارونو ته ورورشوگانو

  سړک دو او په لوې جرنيليځ، تر ميوزيم او ښوونژوند ژواک نه واخلې
ه پپه دی ناول کی مونږ د ھند  . ي ھر څه وينوگاډد اور ډي اوگااسونو
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دلته . ه گوروخلکو ژوند تھبونو د اوره د بي� بيلو توکمونو او د مذخ
  . ږيٻويشان او سادھوان مو تر نظره تير، درجوگيان

د .  د افغان ولوستونکو لپاره دا ناول په زړه پوری سياسي اړخ ھم لري
 په نوم ياديږي، په "لوې لوبی"نولسمی پيړۍ د انگلستان ھغه سياست چې د 

. ويورناليسټيکي ليکنه جوړژه  يويسه کی داسی اخښل شوی دی چېدی ک
 د. ، ھغه وخت د انگريز يوه اړتيا وهټول ھند نه د معلوماتو تر Hسه کولله 

دی لپاره د خلکو گومارول، د سازشونو او د پ�نونو پلي کول او د 
سې برخه رې جنگ ته تياري کول، د کيٻيانو له وونډسرحدونو او گا

 خپله ونډه اخلي کی د کيم په شان ماشومان په دی سازشي کړيو . جوړوي
کريکټرونه ، محبوب که څه ھم د ناول دوه نور.  ه لريم ورباندی نيوکاو ھ

دی   په منفي توگه ښودل کيږي خو د،علي، چې د اسونو تجار او افغان دی
  ھم دغسی د ډگر وال . کريکټر د کيم لپاره يوه م�تړ په توگه معرفي کيږي

ری کار و لپاره تم په استعداد خبر شي نو د خپلو گټ کريکټر د کيکرايټن
خو له بلی خوا د ماشوم په حيث ھغه کيم ته د زدکړو او د . ستل غواړيياخ

په دی ناول کی د بي� بيلو مذھبونو د مشرانو .  ښه چلن نصيحت ھم کوي
په ھره ټولنه کی  . يځکريکټرونه يو څه نا څه د ټوکو او د ملنډو وړ گر

 اخلي، څنگه هان لپاره گټځد خپل  د معصومو خلکو نه  کسان څنگهداسی
اې چې موقع پيدا کړي نورو ته تبليغ ځپخپلی عقيدی تينگ وHړ وي او ھر 

 د ناول  .  په چلن دا ناول يو طنز دیځپه ھند کی د انگريز د پو . پيل کړي
په  . مادي او معنوي ژوند د انډول يو درس ورکوي کيسه ھم څه نا څه د

 دا ھم راته .ی ښه څيره وينوينو کځونو کی مونږ د انسان بده او په ايځينو ځ
ر ٻ له بلې خوا ډ.ږي چې ھر انسان يو څه نا څه ښه والې لري ٻڅرگند

 د کيم کيسه د کيسو ھغه .معتبر او ښه څيرې خپل بد انساني خصلت راښيي
  .وړيتر پاې ټول جزيات لري چې ولوستونکی له ځانه سره 
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 زمزمه 

 

زمزمه وHړ  ته ې د ميوزيم مخه وه چېله خوا ھيچا ته اجازه ند ښار والۍ 
 په ھر چا  دا توپه که ديل کيده چېداسی و . نومې پخوانۍ توپ دی کښيني

Hله  لږه شيبه وړاندې د خوکيم.  يد پنجاب واکمن وHس کی وي ھغه به 
ده  . ولې او اوس پخپله  پری ناست وځغوردينا ناتھه زوې له دی توپې 

پنجاب د انگريزانو په واک کی و اوس ې دی وړ گڼلو چ دکه ځان ځخپل 
خو کيم  سپين پوست نه لرلو او په محلي ژبه خبرو ورله  . دی انگريز و او

پيرنگې  ن پيرنگې و، بې وزله او يتيم ديارلس کلیبيا ھم د . خوند ورکوو
، کوله او د اپيمو چيلم به يې څکولده پالنه   ميرمنې چې دکومې.  ماشوم 

د يو پيرنگي په  کيم مور  خو د. م د ھغې خوريې دې چې کيټولو ته ويل
يرليند د ھغه د آ . وھارا سره يې واده کړې وکور کی نوکره او د کيمبل ا

نجاب او د وروسته ھغه د سند، پ.   و کنډک يو سارجنټ) ميويريک نومې(
ده ميرمنه د کولرا په وبا کی  د.    م�زمت کووشعبهلې د اورگاډو په ٻډ

کالو دريو و او چې مړ شو نو کيم ايله داوھارا په نشو اخته شمړه شوه نو 
. و  

ده د زوې کيمبل، د  يو د . د سارجنټ ټول ميراث درې کاغذونه و
 ھغهخو . و  د نوکرۍ نه د ھغه د وتلو سندځپو زيږيدوشھادت نامه او بل د

 مند د خپلو نھودی ليکلي و چې کيم پسی به يو ډگرپه  . مھم و دريم کاغذ
ي او ھغه وخت يو سور غويې به په ځ عسکرو سره په اس سپور راسوو

ھغه وصيت کړې و چې دا درې واړه پاڼې دی .   شين ميدان کی وHړ وي
.ان ليرې نه کړيځ ھغه دا له خپل کيم ته ورکړې شي او په ھيڅ حالت  

 پروړ په چوکۍ کيم په برنډه کی در د جنازې نه وروسته کله چې د پ�
ې نو ھغې ميرمنې دا درې واړه کاغذونه د څرمنې په يوه او ژړل يناست 
کيم به کله کله د ھغې ميرمنې  . لی وگنډل او کيم ته يې پر غاړه کړبټوه ک

خو ده ته به د پ�ر خبره راياده  . ډگر من کيسه اوريده غويي او د له خلې د
ھغې که  .  لپاره Hره ھواره کړيځشوه چې دوه کسان به د ډگر من د پو

چا  گر ته وراستولې وې اوې په جادو باور لرلو نو کيم به يې يو جادوځښ
ي ځبه د کاغذونو په ليدو سمدHسه کيم په غرونو کی جوړ د مسيحيانو ښوون
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کيم چې لږ  . خو ھغې ميرمنې په جادو باور نه لرلو . یته وراستولې و
  يوکه .  کړوان ترې پټځلوې شو نو د مسيحي پادريانو په ليدو به يې 

انگريزچې افسر غوندې به ورته ښکاره شو، له ده د مور پ�ر يا د کورنۍ 
  . واب به يې نه ورکووځپه اړه پوښتنې کولې نو سم 

ھغه د Hھور ښار ھره کوڅه پيژندله او په  . ر څه وٻکيم د کولو لپاره ډ د
  ژوند د الف لي� د افسانو نهد ده. دی کی د ټولوخلکو د کاروبار نه خبر و

د نړۍ وړوکې " په ښار کی  کيم .  ھم په زړه پورې اوخونده ور و
ده کار به زيات وخت د شپې و، چې د  د.  په نوم پيژندل کيدو" ملگرې

وانانو ځخلکو د کورونو په بامونو په تياره کی ده لکه د سيوري، د فيشني 
 خو کيم له ھغه وخت په داسی شيطاني کارونو.  لپاره منډې ترړې وھلې

ھغه ته دا لکه د يو لوبې  .  پوھيدو چې خبرې يې زده کړې وېھيسېرا
کوڅو کی منډي، په  په تيارو.  وورته به يې خوند ورکو ښکاريدل او

 و ژوندځښ په بامونو د ناستو کورونو ديوالونو د اوبو په نلونو بره ختل، د
ه کور د بام نه بل ت دوي خبرې اوريدل او د اوړي په شپو د يو  د،ته کتل

   .وردانگل

د  Hندې يا د خپلو خښتو  د ونوچې بيا د سيند پر غاړه ملنگان او فقيران و
کله چې دوي .  انونه پټ کړي ناست يا وHړوځيې  کې ڼيو سره  په ايروکوټ
  روان و نو کيم به ورته ستړي مشي ويل اوله خيرات راتولولو وروستهبه 
ه به يې په دوي سر نو د رته نه وا ټول يې پيژندل او کله چې به د چا پام ود

ده ساتنه کوله، مينت  ھغې ميرمنې چې د . ۍ ھم خوړلهيوه کاسه کی ډوډ
 دا يو  .کولې چې د انگريزانو جامې دی په غاړه کړيورته زارۍ به يې 

کيم لپاره دا اسانه وه چې د خپل  د خو.  پتلون، کميس او يوه زړه خولۍ وه
   . مسلمانانو جامې پر غاړه کړيداو يا  کار په مناسبت د ھندو

.   ورکړې وهها جوړھغه ته د ټيټې طبقې د ھندو ھلک پوروان سړي ځيو 
 د لرگو په ټال کی د يو لوې چارتراش Hندې پټ "ني� رام"د ه کيم دا جوړ

سھار به ستړې ستومانه  يدو، نوځشپې په پښو وگر کله چې کيم د.  ايښې وه
 شا ته په زوره ) ورا(  جنجد ودونو د .  ود کور په داHن کی راښکاره ش

 يا د ھندوانو په ميله کی شور جوړول، دا د کيم ھغه ره چغې وھلزرو
ۍ خپل کورکی ډوډپه يې کله کله به .  ي به يې گڼلکارونه و چې ضرور

ه ھغه په داسی وخت کی ب . ھيڅ ھم نه وپکې  به  خوزيات وخت وموندله
. رو سره به يې ډوډۍ خوړله ملگ محلتبيرته بھر وHړو او د  
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 داسې ناست و لکه چې يو باچا پر خپل نلاوس کيم د زمزمه توپ په لوې 
 زوي د عبد g حلواييوکي چھوټا Hل او د ده به کله د وړ . اس ناست وي

د ميوزيم په دروازه وHړ پوليس ورته داړې .  سره د باچا وزير لوبه کوله
 څوک و، ھم ی پخوا پيژندلو چې ديسو کس کيم لهد پول.  چينگې کړې

د . اوبو د مشک نه به يې په سړک اوبه شيندلې ، مشکي، چې ددغسی
 د ښار ھر کس خبر . اھر سنگه ھم د کيم له اصله خبر وميوزيم ترکاڼ جو

په .  و چې کيم څوک و خو ھغه خلک چې د کليو نه ښار ته راتلل خبر نه و
ته ھم ورتلل چې ھلته د )  يمميوز (ېينې کسان به عجايب خانځدوي کی 

اونور    په دی ميوزيم کی د ھندوستان ھنري.خپلو سيمو جوړ شيان وگوري
ان پوھه کړي، د ميوزيم ځ چې غوښتل يې شيان ھم ايښي او ھر ھغه چا

زمه په لويه پايه عبد g اوس د زم.  مشر نه به يې پوښتنې کولې شوې
غه يې وويل،  يپه چ. ورختلې و  

 g پاڅه، اوس ما پريږده چې ورباندی کښينم.  عبد .  

ستا پ�ر پکوړې خرڅولې او مور به دی غوړي غ� کول، مسلمانان . کيم
.له زمزمه پخوا راپريوتي و  

.  ما پريږده چی زه پرې کښينم.  چھوټا Hل  

خوړلې دوي له مسلمانانو ماتې . يدلي وځھندوان ھم له زمزمه غور. کيم 
...ستا مور.  خرڅولېا پ�ر پکوړېست . وه  

 ھغه په سړک يو داسې ننداره وليده چې د . د کيم خبره په خله کی پاته شوه
د موټرو   ھغه د ھند د ھري سيمې خلک پيژندل،  خو. ده ژبه يې بنده کړه

ھر توکم  داسې سړې وليدو چې د ھندوستان د  په شورکی ده يوټانگود  او
لوې لوې څادرونه  پږ فټه لوړ و،ھغه سړې ش.  او سيمې نه يې توپير لرلو

کيم نه پوھيدو چې داسې جامې د کوم مسلک خلکو  . انه تاو کړي وځيې له 
 او د لرگي د  سره د اوسپنې يو پرانستې قلمدانده د کمر بند د.  اغوستې

ده  د. د ھغه په سر يوه لويه درې گوټيزه خولۍ وه . مريو تسبيح ټالۍ وھلې
.  وړې او له کونجونو بره ختلې وېسترگېې و، ځمخ ژيړ او گون  

دا څوک دې؟.  کيم  

g سړې ښکاري. عبد.  

. بي شکه، خو ما په ھند کی داسې سړې چرې پخوا نه و ليدلې. کيم  

. ی عجايب خانې ته روان دې د،ښاي، م� وي، وگوره  .  چھوټا Hل  
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 خو پوليس د پنجاب و . سونه څه وپوښتلي د ميوزيم مخې ته وHړ پولسړي
غه وويل، کيم ورته په چ.  ه خبرو پوھه نشواو د ھغه پ  

دی ستا په خبرو نه پوھيږي،  دلته يې   او غوييه،...دی خارجي دې. کيم
ورو سپين ږيري اخوا ديخوا کتل او بيا .  ھغه له زمزمه ټوپ کړ. راواستوه

ده د وړينو څادرونو نه د غرونو  د.  د ھلکانو په لوري نږدې شوورو 
. وويل ھغه په سوچا اردو ژبې. والوتواخوشبوي ر  

  وړو، دا لويه ودانۍ د څه شي ده؟اې.  سپين ږيرې

.  د عجايباتو نړۍ...عجايب خانه.  کيم  

نودلته ھر څوک ورتلې شي؟  ...ھا عجايب خانه،،،ھنآ.  سپين ږيرې  

.په دروازه يې ليکلي دي چې ھر څوک ورتلې شي.  کيم  

ورننوتې شي؟ وبي له پيسو ورکول.  سپين ږيرې  

.ې پيسې ھم نلرمډٻرم اوځم راځزه خو ورته . کيم  

...زه زوړ شوې يم، نه ووم خبرچې يا ربه، . راھب  

د کوم وطن يې؟ زات دی څه دې ؟ له ليرې خو به نه ... بابا ..اې بابا . کيم
.يې راغلې  

. وراخوانه د کي�ش له غرونو . اوسيدونکې يم" کوھلو " زه د . سپين ږيرې
چې ھوا يې پاکه او اوبه يې تازه يم ته پرې څه خبر يې؟ له ھغو غرونو خو 
.دي  

؟  د چين اوسيدونکې يې...، خطاي؟ چين)په وياړ(  gعبد  

؟   يېد غرونو اوسيدونکې"   پھاړي.   چھوټا Hل  

تا د . او بچيه، له داسې غرونو چې ته به يې چرې وونه ويني. سپين ږيرې
  زه خطاي نه يم، بلکه ، ؟لې دې چې په تبت کی دېنوم اوريد" بھوټيال " 
ستاسو په .  مي" Hمه" او که غواړې نو درته ويلې شم چې زه . يم" بھوټا " 

.يا استاد واي" گورو" ژبه کی ورته   

.    ما داسې کس چرې پخوا نه ووليدلې!د تبت گورو)  انه سرهځله .( کيم  
  نو په تبت کی ھندوان اوسيږي؟

ني Hرې منونکي او د امن غوښتونکي ځمونږ د من.   Hمهسپين ږيرې
ايونو ځڅلو ٻرگ نه وړاندې زه بايد د څلورو سپد م. راھبان يوبوداي 

  چې زما په شانئ او دومره علم نه لرئتاسو ماشومان ي.  زيارت وکړم
.  اوس اوږې نه يم  زهۍ خوړلې ده؟تاسو ډوډ.  سپين ږيرې به يې ولري
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ی ډٻرور په عجايب خانه کي چې دا رښتيا دي چې د Hھئخو دا راته وواي
ښي دي؟ ٻڅيرې ا  

g ته ھم د بوتانو . اې د کافرانو له بوتانو ډک دېځدا . دا ريښتيا دي . عبد
 منونکې يې؟ 

نه نه ځدا د حکومت اداره ده او دلته د بوتانو لمان . ده خبره مه اوره د.  کيم
ه چې ځما سره را. ت وي ھلته يو سپين ږيرې صاحب ناس . کيږي

.درښکاره يې کړم  

. نااشنا درويشان، ماشومان خوري)  د شونډو Hندې. (چھوټا Hل  

g م� نااشناھم دی او بت پرست ھم )  ورو غږپه . (عبد.  

، د خپلو ميندو په غيږ کی ئغلخو تاسو ځ. ی دیدی نو)  په خندا ( کيم
. ئ کړانونه پټځ  

.  خي دروازې نه ورتير شو او Hمه ورپسې وکيم د ميوزيم د اوسپنې څر
ھلته د يوناني . ودريدوخله وازه د ميوزيم په لوې تاHر کی Hمه دننه 
  چې شيانپيړيو پخواني د لرغونو. سمې ايښې وېزم تمدن شاھکار مجبودي

ھلته په سوونو شيان و، په تيږه کی  . جوړونکی يې ھم له خلکو ھير و
.  ھند د شمال نه راوړل شوي و چې د بدونو ټوتېږلي، د دروازو او د معتو
. خزانه ويوه  دوياړميوزيم لپاره  دلگيدلې وه او )  ليبل( ھر يوسره نښه په 

ور ځير و، بيا وHړو او يو داسې انځاو کل بل شي ته په خوښۍ Hمه کله يو
کښل شوې وه او دی د ته ودريدو چې پکی د بودا د تاج اغوستو پيښه 

باچاھان، زاړه او پخواني نور  ده چاپيره د .  کی ناست وو گلبرسنډې په ي
 مھيان او ،ی نه ښکته اوبه وې چې پکی گلونهد د.  ايان ھم وHړ وبود

په څير ديوانو )  پرپرکو( د لولکيو ده د سر د پاسه دوو د.  مارغان جوړ و
 .د گلونو اميل نيولې و او د ھغې د پاسه دوو نورو ورباندی چتر نيولې و

په . و شوي او په سلگی د) بودا(Hمه په خوشالۍ وويل،  دا پخپله ساکيامني
ل، ھغه اوس  بيا په زوره يې وويزمزمه کوله او شونډو يې يوه مرموزه دعا

 ښه ډٻرزما زيارت پھ . او سپيڅلې څټه  ھم دلته دهدلته دی، تر ټولو ښه 
. ه مھارت دې، بې شکه مھارت دېومرڅدا  . شگون پيل شو  

سپين  يو.  نو د يوې المارۍ شا ته پټ شو يم د چا د راتلو غږ واوريدوک
Hمه تاو شو او د ھغه په ليدو .  را روان و او Hمه ته يې کتل ږيرې انگريز

يې ورته Hس په تندي کيښودو، په بل Hس يې له څادر يوه کتابگوټې او يوه 
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ل او په موسکا يې انگريز په کاغذ څو توري ولوست.  د کاغذ ټوټه راويستله
" ھو دا زما نوم دې" وويل،   

" زه د خپل ملگري سره څو زيارتونو ته تللې ووم، ھغه اوس د .  Hمه
.   دې او دا کاغذ يې راته راکړې وراھب  په خانقاه کی مشر" Hنگ چو

. رڅه ويلي وٻښي شيانو په اړه ډاې او دلته ايځدی  ھغه راته د  

ستا د علم د زياتولو لپاره دا  .  ھر کله راشهد تبت Hمه،  . انگريز صاحب
څو شيبو له  زما دفتر ته  د مھرباني وکړه او . او زه حاضر يوټولی څيرې 

.    راشه  

د لرگي ده دفتر  د. ايدوځھغه انگريز صاحب د خوشالۍ نه په جامو کی نه 
کيم .  وړه وه جگيلري سره جوخته  وه چې د مجسمو)غرفه(وړه کوټڼۍ يوه 
يې  د لرگين ديوال سره په زمکه سم�ستو او غوږ دی وخت کی دکوټڼيپه 
د Hمه او د .  خبرې واوريسړو د دواړوکړو چې دننه سوري ته برابريو

 نوم يادوواې ځHمه د يوعبادت . ې وېده له پوھې لوړ صاحب خبرې د
ه دی ورته رسيدلې و او ھلته يوه چې د څلورو مياشتو پلې مزل وروست

اې ځصاحب يوغټ کتاب راواخستو چې د ھغه  . وهيږه پرته ترنگ شوې 
Hمه . د يوې لوړې غونډۍ پر سر جوړوعبادت ځاې دا  . عکسونه يې لرل

کړې او وې ويل، دا ھغه   چيناي عينکې په سترگونظر  جوړ دد ښکر نه
. ي دننه وړلوړه سره دروازه ده چې د ژمي نه وړاندې مونږ  ترٻنه لرگ

. چې انگريزان په ھر څه خبر ديدې راته ويل اھب ھغه چې اوس لوې ر
څلې څټه دلته په ٻخو اوس مې وليدل چې زمونږ سپ. ووما به پرې باور نه ک

.ده له ژوند ټول خبريږي احترام ساتل شوې ده او د  

انگريز په دی خوشاله شو او Hمه يې د نورو مجسمو او د تيږو د اثارو 
 ديې به اې ځاې ځانو خوشاله و او Hمه لکه د ماشوم.  ليدو ته بوتلو

اې چي ده ته به ځکوم  .  خپل معلومات ورزياتول په اړهاو نقشو ورونوځان
. معلومات نه و، نو صاحب به ورته  الماني او فرانسوي ژبوکتابونه راوړل

عادي فقير نه و بلکه  ده ميلمه  په څو شيبو کی صاحب پوه شوې و چې د
 وکتل، Hمه ينو خبرو کی بيرته کتابونهځوي په د . ، ديني عالم ويو ولوستې

، خپلې عينکې به يې پاکی کړې او د اردو او تبتي به نسوار خلې ته کړل
، خوان يناي راھبانوده د چ.  ژبو په گډون لکه د تيز اورگاډي خبرې وکړې

دوي سفر  کړل او پوښتنه يې وکړه چې د زانگ او د فاھيان نومونه ياد
ويستې او Hمه وصاحب ورته ھغه ژباړې را .  که نهېنامې چا ژباړلي و
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لې او Hمه وکی واړاردوصاحب ورته ھغه ژباړې په  بيا .  شوېحيرانه پات
 معلومولو دوي د دين او کلتور د ل خبر شو چې اروپايانو دځپه لومړي 

بيا ھغه ته يې يوه لويه نقشه ښکاره کړه چې .  لپاره څومره ھڅې کړي وې
د Hمه گوته د صاحب د پينسل پسې .  ښې لگيدلې ويورباندې ژيړې ن

.  ايونه په نښه کولځروانه وه  او ھغه ورته لرغوني   

 ته کتل او صاحب يو بل پايپ د دواړو سپين ږيرو څو شيبې دی نقشې
په دی وخت کی کيم په فرش ويده شوی و او کله چي .  لو لپاره بل کړوڅک

 H روانې وې خو اوس ھغه دراويښ شو نو د دواړو سپين ږيرو خبرې 
.  دوي په خبرو پوھيدو  

 زيارتونو ته  فيصله وکړه چې زه دی ھغو ، بيا مانو ھوښيار صاحبه.. Hمه
 باي ټاټوبي تهد ھغه آ. پرې گام ايښې و) بودا(ورشم چې زمونږ سپيڅلي 

چې ده ورHندې د ژوند حقيقت وموندلو، ھغه وگورم ، ھغه ونه وHړ شم
چې ده تری پخپلو سترگو ووينم اې ځی عبادت کوو، او ھغه معبد چې ده پک

تر څلويښتو کالو دا زما په  . تلموې راوځزه يوا.  بلې دنيا ته سفر وکړو
 چې ئتاسو خبر ي . و تعليماتو څوک عمل نه کوييزھن کی و، چې پخوان

ماشوم  بھريو . شيطان Hره خپله کړې دهاو د  نه، جادوځ دبوتانو لمانخلکو
. ته وويل چې بت پرستي کيږيھم را  

ويل، و ذھبونو کی ھم داسی ده خو Hمهولو مصاحب ورته وويل، چې په ټ
ر ښه کارونه ٻستاسو عالمانو ډ. په جنگ اخته ديزمونږ م�يان پخپلو کی 

م چې خپل ځزه ور  . پرتله زه د ھيڅ نه خبر نه يمد دوي په کړي دي خو
. ستی Hره گام کيږدميپرانې  په يوکړم او روح  د مادي نړۍ دڅرخ  نه ازاد

کله   .ل غواړمث زه ثواب  گټٻوسيدو او وې ويل، د يو زاير په حھغه وم
ده د پ�ر په دربار کی يو تن  وان و نو دځ  تنکې چې زمونږ سپيڅلې بودا

پ�ر يې دری .  چې دی کمزورې دېځکه وويل چې ده ته واده مه کوه 
 او لينده م وارې يې ورته يو غشېدري  .کړوله ازموينو تيردې وارې 

 نو ھغه د ورخوشې کړو له ليندې کله چې ده غشې  .کړل چې نښه ووليور
 چې په اخر دا غشې .  او له سترگو پناه شورٻ توړاندې  ټولو له نښونورو 
اې کی اوس يو سيند ځپه ھغه  . اې پريوتو، ھلته اوبه راووتلېځکوم 

 پاک له گناھونونو وبو کی وHمبي  ادې سيند په دھر څوک چې  . بھيږي
به کوم پوھې چينه   ھغه داې کی دې؟ځته خبر يې چې ھغه سيند کوم .  شي

چې غشې پکی پريوتې و؟ځاې وي   
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Hمه ورته مينت .  انگريز صاحب ورته وويل، افسوس چې زه خبر نه يم
 چې  ديزارۍ وکړې چې زه اوس زوړ شوې يم او په خوب کی مي ليدلي

وويل که دی صاحب .  لپاره دلته راغلې يمدی  او ھم دايد ولټوم ب ھغه سيند
، Hمه ته د مينت زارۍ اړتيا نه وهورته به يې ښودلې وې او خبر وې نو 

ورته ټينگ  مه بيا ھم خپله خبره کوله اوH.  خو افسوس چې معلومات نلري
 .دی سيند معلومات به ھم ولري  د چې انگريز له ھر څه خبروي نوشو

ب ورته بيا وويل چې دی ريښتيا واي او د سيند په اړه معلومات نه صاح
. لري  

يل، ده ورته وو.  يځرته يدو نو ھغه ترې پوښتنه وکړه چې چHمه راپاس
ن دين منونکي ھلته د جٻ . مځته ور) زيارت(لومړې به په بنارس کی کاشي 

ه به يو ھغه ھم د رازونو سپړونکی دی او ښاي له ھغ . يو عالم سره وينم 
ايه شمال او ځله ھغه . کيديشي ما سره بوده گيا ته وHړ شي . څه زده کړم
خو .  م او ھلته به د سيند لټه وکړمځ ته ور"کپل وستو" کی ځبيا په لويدي

که ھيڅوک خبر نه دي ځ . اې کوومځزه به د سيند لټون ھر ...نه ...نه...
. اې پريوتې وځ کوم چې ھغه غشې  

ده وويل، په   نو؟ يځوکړه چې دومره ليرې به څنگه صاحب ترې پوښتنه 
 د پټھان کوټ له غرونو په ټرين کی ید . گاډي د Hریسړک او داور

محال ( د ټايم ټيبل  گاډواور صاحب ورته جنوب ته تلونکو.  لي وراغ
کله چې د ډوډۍ خواړو  .  خبره وکړه چې په کاغذ چاپ شوې و)ويش

دی سفر لپاره زه به د خپل سپيڅلي په پل   دپوښتنه يې وکړه نو Hمه وويل، 
کله چې له غرونو روان .  لرمھم غه په شان د خيرات کچکول  د ھ اومځور

خو .  شوم نو زما يوه مريد راسره و او ھغه به راته ټوک ډوډۍ راپيدا کړه
وختې چې  ھر اوس مريد نه لرم خو .  او مړ شوپه Hره ھغه تبي ونيولو

. پخپله ونيسم چې څوک خيرات راکړياړتيا وه کچکول به   

المان خيرات Hمه په شان عدې  دصاحب خبر و چې په خانقاه کی اوسيدلې 
ھغه د نوي . کاره شو ورته ھوډيالې ښ د نورو په پرتلهیخود . نه غواړي

دا يې Hمه ته . يستلو پينسلونه راوکتابگوټې او دوه درېسپين کاغذ يو
شيشې زړې  د Hمه د عينکو  . وغوښتېعينکېده  دورکړل اوله ھغه يې 

انگريز صاحب دا . ورباندې دخراشکو ليکې جوړې شوې وېاو وې 
د خپلو عينکو په څير دې غټ والې ورته  د  په خپلو سترگوکړی نوعينکې
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کړې کې Hمه ته ورکړې چې ده په سترگوھغه خپلې نوي عين.  ښکاره شو
" ديېلکه د وزرې سپک " نو سر يې يو خوا بل خوا تاو کړو او وې ويل،  

اې دی وکړي چې د سيند خد .  ديې جوړوصاحب ورته وويل او دا د بلور
Hمه ورته وويل چې  . ستا شوېعينکې ي، دا پاتې شسره تر لټون در

 د ملگرتٻا د نښې په توگه له ځعينکې او قلم کتاب به د دوو عالمانوتر من
  . يه سره واخلانځ

پرانستو او انگريز صاحب ته يې  قلمدان اوسپنې د نه يې بندخپل کمر بيا د
 دا . دی تا سره ويد ملگرتيا د نښې په توگه  په ميز کيښودو، دا ستا او زما

په قلمدان پخواني نقشونه جوړ و او  . زوړ دې او ښاي له ما ھم زوړ وي
صاحب ورته انکار وکړو چې دا قديمي شې دې او دی . لرغونې معلوميدو

 وکړو، Hمه ورته ټينگ خو ھر څومره چې ده انکار.   شي اخستېترې نه
د بيا يې  وويل، کله چې ما سين . ده له خوا يوه تحفه وه و چې دا دش

ما به په خانقاه کی د  . ور راوړمځانجوړ يو وموندلو نو تا ته به په وريښمو
د صاحب وس .  ورونه جوړولځوريښمو د پاسه په رنگ او برش داسی ان

H که  په وريښمو ھغسې د ځمه يې په کوټه کی بند کړې وې نه رسيدو چې
ر  و او دا ھن د گوتو په شمير پاتېورونه جوړونکي اوسځاي ديني انبود

ا يوې شيبې له د بود. ده سر لوړ و د، خو Hمه بھر روان و . ورک شوې و
يوې مجسمې ته يې وکتل چې په مراقبه کی ناست و او بيا له دروازې 

. ووتلو  

 

و مريدپير ا  

 

دننه په ميوزيم کې د ھغه .  پسې لکه د سيوري روان و کيم ھغه Hمه
لې وې او زړه يې په  اوريدې خبرېډٻرده تر منځ انگريز صاحب او د

سړي سره نه وومخ شوې او په دی يوداسې  دپه ژوند کی ده  . ټوپونو و
 نوې ودانۍ يا د ېيوداړه يې نورې پلټنې غوښتې، ھم ھغسې لکه چې ده 

سپين ږيرې Hمه د زمزمه .  ميلې جاج اخستونوي دHھور په ښار کی 
نومې توپې سره ودريدو او اخوا ديخوا يې کتل، چې سترگې يې په کيم 

د توپې "ھغه ستړې و خو پوليس واH ورته  په غرور وويل،  . ولگيدې
يې ته Hمه د ھغه په خبره خان کوڼ واچوو او کيم ".  نهٻHندې مه کښ

پوليس ته يې يوه   او" نهٻد ھغې توپې Hندې کښ نوغواړې ته که "وويل، 
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غې کړې نو ھغه خبر و چې که کيم چ.  غلې شوپوليس واH . له وکړهځښکن
 کيم د Hمه سره د توپې Hندې . ټول کوڅه ډب ھلکان به پرې راټول شي

. او پوښتنې يې پيل کړېناستوٻکښ  

.تا دننه د چا عبادت کوو.  کيم  

 د ھيچا عبادت نه کوو، ھلته مې خپل سپيڅلي پيغمبر ته سر ټيټ ما. Hمه
. کړو  

کوې؟ته څه کار. کيم   

ره وخته څه نه ٻاوس راياد شو چې ما له ډخو زه خيرات راټولوم،  .  Hمه
ۍ لپاره خلک څنگه ډوډ   ته خبر يې چې په دی ښار کی د.دي خوړلي

نم او که نه په زوره ٻخاموشه کښيو ځاې په شان د دود سوال کوي؟  د تبت 
؟.غږ وکړم  

ې د Hسه نھرد ھغه څوک چې په خاموشۍ سوال کوي، په خاموشۍ .   کيم
.  شيمړ  

ناستواو په ٻبيا کښد يو سوړ اسوٻلي سره   د پاڅيدو ھڅه وکړه خوHمه
سر خپل کيم . کی ياد کړو سلگيوپه يې   کی خپل مړ شوي مريد"لوھکو"

بيا يې . څه سوچ يې کوو او  څارلو يېتد ھغه حالکړو، يوې خوا ته کوږ 
   ".رام وکړه زه دلته خلک پيژنمته آ" ويل، ې ستو او ويکول واخچ کد ده

 ته وHړو چې ې ھټۍځھغه په مڼده د موتي بازار يوې سابه خرڅوونکي ښ
،ھغې د کيم په ليدوناره کړه.   يې پيژندلوید  

  !وېځگرکول په Hس چک اوس ته جوگي شوی چې داښه نو.   هځښ

ما داسی کس چری پخوا نه  او يو نوې درويش راغلی دی په ښار کی.  کيم
. وليدلی  

 لکه د .زوړ درويش وي که نوې، زه له دوي ويزاره يم ) په قھر. (هځ ښ
ستې يزما د وړو پ�ر دلته لنگر نه دې پران . مچانو زمونږ په خواړو پاي

.چې ھر څوک غواړي ھغه له به مفته ډوډۍ ورکوو  

 کی انگريز صاحب په عجايب خانه. ه درويش نوې دېھغ...نه ..نه.  يمک
 زما اې.   ه چې څوک خپل ورور سره کويورسره داسی خبرې کولې لک

. کول راته ډک کړهچدا ک...مورې  

سھار يوغواي  له دکانه د پيازو ټوکرۍ راله تشه ... هي زما قسمتاھ.  هځښ
.غلهځشو ..شو شو...غه دی بيا را روان دی، شابهاھ. کړې وه  
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ما چې څومره سابه ... وگوره)غويې په وھلو وھلو د دکان نه وشړلو( کيم 
. ږيٻايځدرته له غويي وژغورل، په دی کاسه کی د ھغې لسمه برخه ھم نه 

اينگولې  اوس راته لږې وريژې، د پاسه پرې اوچ مھې او لږ...  مورېاې 
.راکړه  

.چې ښځه يې ترټله ږ واوريدل شو يو سړي د غوريدو غ د دکان د شا نه د  

. رانه غواې شړلې دې ده)په ټيټ غږ.  (هځښ  

 ويل،  وېاو دا يې له گرمو وريژو ډک کړوکول واخستو،چ بيا يې ک
وريژو کی سورې  گوتو په سپينو وکيم په خپل. "غريبانو ته ورکول ښه وي"

.   کړوجوړ  

که د پاسه پرې يوه او ھم راکړه  غواې نه دې، لږ اينگولې زما جوگي.  کيم
. پراټه  او ورسره لږه چټني ھم وي نو ھغه به خوشاله شي  

 د خپل سر ھومره سورې دی راته په وريژو) په چيچلو غاښونود ( هځښ
. کړو کی جوړ  

 اټه اود پاسه پرې يوه پر . ولکول کی واړوچ په ک بيا يې د ترکارۍ اينگولې
. خوا ته پکی واچولهيوې يې  د املي چټني لږ ژيړ غوړي کيښودل او  

چې زه دی بازار کی يم نو غواې به ستا تر څو اوس . دا ښه وشول.  کيم
. زه به يې دومره ووھم. يځکورته نه را  

 ځھم تا خو راته ويلي و چې يوه ور . غواي ته بد مه وايه) په خندا.(هځښ
ه پام چې ډوډۍ چپه گور.  يځغوې به له ميدانه ستا ژغورلو له راسور

 زما د لور د  ته وايه ما ته دی دعا وکړي او ھغه درويش. نکړې
.سترگوع�ج تری وپوښته  

سر لوړ نيولې او د کوڅې د سپو کول له خپل چ ډوډۍ ککيم تر دې وخته د
Hمه سترگې . ه ورسيدوپه منډو Hمه تيې په ساتلو،  ماشومانو نه اوږو د او

م ھغه وخت يو کي . کول کی ايښې شيانو ته يې وکتلچ کپه وغړولې او
.  ته ناره کړه چې د ميوزيم مخی ته يې اوبه شيندلې) بھشتي(مشکي   

راغې او د خپل مشک له خلې اوبو دارې يې ورته نږدې  دوي ته مشکي
کمر  خو Hمه د . ه لپه کی اوبه واخستې او وې څښلېکيم پخپل . پريښودې

له ژبه څو ې پخپبيا ي . يسته او له اوبو يې ډکه کړهوبند نه يوه پياله راو
.يوگوټ يې اوبه وڅښلې په يو دعاگانې وويلې او  

Hمه خپل . کړوکول يې تش چوخوړه او کۍ دواړو ښه په مړه گيډه ډوډ
. ، څو شيبې يې تسبيح اړولې او بيا په خواږه خوب ويده شونسوار وکړل
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ې سوچونه يې کول چ  سره ډډه لگولې وه اوگاډي لوې پلکيم د توپې د 
 دد سترگو په رپ کی دی .  گودام راياد شو ويه د ني� رام د لرگناڅاپه ورت

.گودام لوري ته روان و  

ې بله شوه نو Hمه له چ  رڼاد سړک د څراغونو يگر په ماښام بدل شو اوځما
 ھلک ته يې يو مخې  اووا ديخوا واړولېسترگې يې اخ . راويښ شوخوبه 

ده ورته رډ  .  سر تړلې وهړۍ يې پهپگچې د ھندوانو  وليدو په خيرنو جامو
" ولې چا درنه غ� کړې ده؟" وپوښتل، ترېرډ کتل چې ھلک   

نه تللې دې او نه پوھيږم چې ھغه  زما نوې مريد را)پريشانه غږ کی( ه Hم
کی می مړ شوې و او د ھغې په بدل   پخوانې مريدچرته وي؟ اوس ه ب

 Hره سمه کړه او چېما ته يې د ژوند  . وخداې راته يو نوې مريد راواستول
زه د ولوږې بي حاله ووم نو زما د ډوډۍ لپاره يې سوال وکړو، زه يې 

ما فکر کوو .  ناڅاپه راپيدا شوې و او اوس ناڅاپه رانه ورک دې. کړمموړ
زده کړه به څه نه  ا مل شي او م دی راسرهسفر کې به چې د بنارس په 

. وکړي  

. ل Hمه ريښتيا ويکهځکيم حيرانه پاته شو   

اره راليږل شوې و او خو زه اوس پوھيږم چې ھغه د يو ھدف لپ.. Hمه
.   به ھغه سيند پيدا کړماوس چې دومره خبر يم  

.د غشي سيند .. کيم  

اوسه د عجايب خانې د ساتونکي نه ع�وه بل ترو ما خ)  حيران.  (Hمه
ته څوک يې؟.  ھيچا ته دا خبره نه ده کړې  

ژوند کی ستا په شان څوک ندي ليدلي او زه غواړم ما پخپل . ستا مريد...کيم
. لري ته اړتيا يو مريد ستا په شان سپين ږيرې.  ه وHړ شمتر بنارس درسر  

  تا ته چا وکړه؟خو د غشي د سيند خبره.  Hمه

زه . کولې نو ما واوريدلھغه خو کله چې تا د انگريز سره خبرې .. .او. کيم
.  سره م�ست وومد دروازې  

دی  خو زه د. ما فکر کوو چې ته زما Hر ښود يې) سوړ اسويلې  (.Hمه
ته د سيند په اړه معلومات نه لری؟  . شيانو وړ نه يم  

، سور غويې چې زه د يو غواي په لټه يم.  نه لرمزه معلومات .. نه..نه. کيم
.ما سره به مرسته وکړي په شين ميدان کی به وHړ وي او  

د څه لپاره ؟.  Hمه  
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 ما په عجايب خانه کی  . خو ما ته مې پ�ر ويلي و؟  خداې خبر شه.کيم
که ته په  .  واوريدلپه حکلهايونو ځعجيبه  د او اشنا غرونوستا له خلې د نا

که زمونږ .   نو زه ھم سفر کولې شمدی عمرکی د سيند په لټون راوتلې يې
. شمممکن زه باچا .  په قسمت کی وه نو پخپل لټون کی به بريالي شو  

ه چې ځرا. ښه شيان ورزده کړمنه زيات زه به تا ته له باچھۍ ... Hمه
.بنارس ته روان شو  

.ږوٻغله راوتلي دي، سبا سھار به روانخواوس . د شپې نه. کيم   

.اې نه لروځ لپارهتيرولو  خو د شپې .Hمه  

زه ھلته يو ملگرې .   کړواې پيداځمونږ به په کشمير سراې کی ښه .  کيم
.ه راسرهځرا. ..پيژنم  

و لوې ل د يځHمه په لومړي . دوي دواړه د ښار په گڼه گوڼه کی روان و
دوي .  موټرو له ھارنونو به وويريدوو او دښار په سړک د شپې حال وليد

اورگاډي سټيشن ته نږدې د کشمير سراې په لويه دروازه کی ورننوتل چې 
.  ې کوټې جوړې وېپراخ انگڼ چاپيره محرابي دروازې او شا ته يدې  د

تجارتي سامانونه راښکته کيدل او  په انگڼ کی له اوښانو، اسونو او خچرو
يو .  د ھند د شمال او د مرکزي ايشيا د تجارانو ډلې دلته ايساريدې.  باريدل

دوي په يو . مه بدرگه کووکيم په دی گڼه کی H . شور ماشور پکی جوړ و
سر ته ورغلل چې د اورگاډي  وختل او د محرابي برنډې بل څو پوړيو

دی د . دوٻايساراسونو سوداگر محبوب علي د به ھلته  . سټيشن ته نږدې و
کی د  کلونو کی اوپه تيرو م پخپل وړوکي ژوندکياو  شمالي غرونو سړې و

. ھغه لپاره څو کارونه کړې و  

ده  .  ږيره به يې په نکريزو رنگولهاو دنگ سړې و، غټ محبوب علي يو
کيم ته  يا بل کس چې د اسونو د تجارت سره يې ھيڅ کار نه و، وکله کله ي

 ھغه کس پسې ځکيم به ټوله ور . په گوته کړو چې په ھغه دی نظر وساتي
ورکړو چې ھغه کس چا   ماښام به يې محبوب علي ته راپوردو اوٻځگر

محبوب علي به د ھغه خبرې .  سره وليدل او چا سره يې خبرې وکړې
سازش برخه  چې دا د يواحساس کووکيم .  ليبه يې نه وواوريدې خو ھيڅ 

څه دی خبرو  علي نه پرته بل چا سره دوه خو پوھيدو چې د محبوب
.  ارزښت نه و  

نيمه روپۍ (نې ل خو يې ورته اته آځ  به کيم ته ښه خواړه اخستل او يوھغه
ړه ووھلو او Hمه ته يې وويل، ٻکيم يو اوښ په څپ . ھم ورکړې وې)  
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دوي د يو تياره محراب شا ته وليدل چې محبوب علي، خپل . " دلته دېھغه"
 ناست و او زينينې جوړ د اس په وريښمين قالبخارا کمر بند پرانستې، د د 

 قدمونو د ښکالو محبوب علي د . تمبکوڅکوليې له نيچې د يوې نقرۍ چلم 
 سوړ  يوېي اي راھب په ليدو سترگې محراب ته واړولی او د بودپه اوريدو

ر ليرې ٻاې خو د Hھور نه ډځمه، سور Hمه ، ستاسو H"اسويلې وکړو، 
شين خپل کچکول ورته وړاندې ه د م  Hمه لک"؟دې، دلته څه د پاره راغلې

انو دی لعنت وي، زه د تبت په کافر"خو محبوب علي په قھروويل، . کړو
 ستانشا ته د بلتت اوښانو ته ھيڅ خيرات نه ورکوم، ورشه ھغه پړسمنو

سايس  ته   بيا يې يو".دوي به ستا په قدر پوھيږي . ھلکانو نه يې وغواړه
د ډوډۍ غم يې نووگوره ستا وطن دار راغلې دې ،که وږې وي "ناره کړه، 

سونو سره مله و، يو  ھغه بلتي ھلک چې سر يې خريلې و او د ا".ئوخور
به کی وويل  راغلو او Hمه ته يې پخپله ژڅه نا څه بوداي دين منونکې و،

 او په ورو کيم ھغه ته ورو ټيله ورکړه . ې ته دی ورشيډٻرسايسانو چې د
" ورشه" ، غږ يې وويل  

محبوب علي خپل چيلم ته پام وکړو او . Hمه وHړو او کيم ھم ھلته پاته شو
زه  . کړي، خداې دې ټول کافران خوار ھلکهه ھندوځته ھم ور" وې ويل، 

کيم له يې خوند ورکړو  . " ستا د خپل دين ويتښته د ھغو نه يې غواړه چې
 چې محبوب علي ھغه نه و پيژندلې ورته يې وويل،

. مور مې مړه ده او خيټه مې تشه دهمھاراج، زما پ�ر مړ دې، .. کيم  

ھلته به .  چا نه وغواړه ملو خلکو کې دورشه د اسونو سره .. محبوب علي
. څوک ھندو وي  

.، ايا زه ھندو يموب علي محب)ژبهپه انگليسي . (کيم   

  ؟کي ملگريهو، داڅه دي، وړ)حيرانتيا(محبوب علي

واړه زيارت ته روان يو،  مريد يم او د زه اوس د ھغه Hمه. ھيڅ نه. کيم
زه اوس  . ھغه ليونې دې او زه د Hھور ښار نه ستړې شوې يم . بنارس ته

.نوي ھوا او نوې اوبه غواړم  

  ما ته څه له راغلې يې؟  کار کوې اوته د چا لپارهخو.  محبوب علي

شته او بی له پيسو سفر ته چا ته وHړ شم؟  پيسې راسره ن زه به نور.  کيم
دا  ،ما وليدل. اسونه خرڅ کړېډٻرته به په افسرانو .  ښه کار نه دیتلل

ما ته يوه روپۍ راکړه او اوس محبوب علي .  ر ښه ديٻنوي اسونه دی ډ
H سه کړو نو دا به بيرته درکړمکله چې ما خپل مال تر .  
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ھغه Hمه .  ليتا راته پخوا چرې دروغ نه دي وٻ...ھن.  محبوب علي
.راوغواړه او ته څو شيبې په تياره کی ودريږه  

. زمونږ د دواړو خبرې به يو شان وي) خندا.  (کيم  

ولی نو ھم ھغه خبري يې وکړې وابځکله چې Hمه د محبوب علي پوښتنی 
.  مريد ود ده ھلک دواړه بنارس ته روان دي او ھغه ھلک  او ھندویچې د

د ھغه  . واب نه وځHمه سره ھيڅ و نومحبوب علي ترې د ھلک نوم وپوښتل
چې  ھيڅ خبر نه و او ده ته يې وويل ، له دی ټولو، کلي، نژاد، مذھبد کور

ه چې د خپل مريد نه  دا وهھغه لپاره مھمد .  دی پوښتنو اړتيا نشته د
ترې  مريد ھغه سپيڅلې سيند نشي موندلې او ھيڅوک ھغه  يواځېیدبغير

Hمه . محبوب علي ورله ډاډ ورکړو چې داسی به نه کيږي.  لېنشي بيلو
حاجې . دی روغ ليونې دې "Hړو نو کيم محبوب علي ته وويل،چې بيرته و

   ".صيب زه به ولې تا ته دروغ وايم

تاسو . ه د بنارس په Hره دهامبال ". محبوب علي چلم کش کړو او وې ويل
دا د يو . ته به زما يو پيغام ھم امبالې ته ووړې . ئبايد لومړې ھلته وHړ ش

ھغه کيم ته د   ".لې مې يو افسر ته پلورلې وځسپين اس په اړه دی چې تير 
 اس او د افسر کړه وړه بيان کړل او وې ويل چې افسر ته دی وواي، چې د

افسر به پوھه شي چې ته زما له خوا .  سپين اس بچي په ښه حال دي
دی خبرې څه ثبوت  ھغه به درنه پوښتنه کوي چې تا سره د . ورغلی يې

 په دی  .نو ته به ورته واې چې محبوب علي راته ثبوت راکړی دی. دې
 محبوب علي خپل  .وخت کی د محراب له دروازې يو سيورې رادننه شو

ې او ځگر ښارکی ډوډۍ پسې ښه نو ته په دی"و او وې ويل، غږ لوړکړ
ۍ ايښې وه، له ھغې يې سره څنگ کې ډوډد ھغه  . "مور پ�ر دې مړه دي
واخله " کې وويل،  سته او کيم ته يې په ورکولوييوه غوړه ډوډۍ راواخ

ايس سره ناست دی، سبا به ، ورشه ھلته يو Hمه ھم زما د سزويه دا ډوډۍ
."درته يوکار پيدا کړم  

 او په خوړلو يې پيل وکړ، په ډوډۍ کی دننه ی واخستهکيم ډوډۍ په Hس ک
يم ھغه روپۍ ک.  ووکاغذ يوه نقشه تاو پريړدری نقرۍ روپۍ او ورسره په 

کی کيښودل او چې د  تعويذ وړند د څرمنې پهځکاغذ پخپل غاړه کی پريړ او
اورته بل  وروسته نه سايس خوا ته وHړو نو Hمه د تودې ډوډۍ خوړلو

. دلنوې خ ھم ھغه سره نږدې سم�ستو اوکيم  . نج ويده وگونج مونږدې 
و او د سپين په غاړه اخستې کار   يودی پوھيدو چې ده محبوب علي له خوا
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خو کيم ھيڅ شک نه لرلو چې محبوب  . اس په کيسه يې ھيڅ باور نه راتلو
. و او نامتو سوداگرلوې، شته من  ھند په لروبر کی د اسونو تر ټولو علي د

کی د  ود سروې د شعبی په دوسي ه ھغه په دی نه و خبر چې دی د ھند البت
په کال کی دوه درې وارې ھغه يوه  . رجسټر وپه نوم "   الف با٢۵سي ." 

له " ۴م " او " ١٧ر " دی کيسو سپيناوې د  د . کيسه دی شعبې ته وراستوله
د ھر  کی د غرونو په دی کيسو.   ات وخت به ريښتا وخوا ھم کيدو او زي

د گاونډيانو د اړيکو سره يې  خبرونه و، چې د ټوپکو د تجارت اوډول پيښو 
  . لرلو تړاو

 د شمال يوو وړو باچاھانو ته ځدې وختونو کی کيسه داسی وه چې پينپه نز
 پټ خبرونه ھند نه له ملکونود دوياو کړی ود جنگ گواښ لوې سلطنت 
چې دا  وت خواشينې ی سخنو د ھغو باچاھانو وزيران په د.  ته رسيدلي و

 د اسونو په ھغه ودوي ټول . زانو ته ورسيدليکی انگر خبرونه څنگه ھند
ھم دا وه چې سږ کال د ژمي په .  کوو چې ږيره يې رنگولهشک  سوداگر
 په قافله د ده.   کی د محبوب علي په قافله دوه وارې ډزې شوې وې واورو

 کار اخستو  ه نور ھم له احتياطکی د دريو نااشنا کسانو د مله کيدو سره ھغ
دی دوه  .  Hھور ته راغلی ويښور کی ايسار نشو او نيغاو سږ کال په پ

.   و او له ھغه راھيسې بھر نه و وتلېرسيدلې ې وړاندې سراې ته راځور
نک کی ده خپلې چې ھلته په يو بٻ بۍ ته وراستولی وخو ھغه يو ټيليگرام بم

په چې  د قام يو کس د دهاستولې و چې بل يې ډٻلي ته  اوپيسې ساتلې 
دريم يې امبالې ته استولې و چې .  ، په نوم وکاروبار کی ورسره شريک و

خو د محبوب علي درې واړه  . ھلته يو افسر د سپين نسل د اس په انتظار و
په  . ټيليگرام پيغامونه د پوسټ افس نه وړاندې په Hره کی ولوستل شوي و

په  . نډ او د پيسو د ورکولو خبره ليکلې وهځړولو د دوي کی د اسونو د راو
اوس ھغه  ي ته کيم او Hمه ورمخامخ شول اودی وخت کی محبوب عل

.  اصل پيغام کيم ته ورکړې و چې امبالې ته يوسي  

له ډوډۍ خوړلو وروسته محبوب علي، پټ له سراې بھر ووتلو خو خپله 
کی د چا د پښو ښکالو کيم د ھغه په خونه  . کوټه يې نه وه قلف کړې

ې يو سړي د محبوب علي د واوريده نو ورو غوندې وHړو او وې ليدل چ
چاقو د  ھغه په يو . سی لکه چې څه يې لټول دا،ې خ�صوليشيانو غوټ

.   تلي ھم وسپړدل خو ھيڅ يې وونه موندل) پيزار(محبوب علي د پڼو  
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ه تشه ډٻرسايسد سپيده چاودې پر وخت محبوب علي سراې ته راغلو نو د 
لته ، چې تر اوسه ويده وته سايس  ده خپل يو.  ھلته نه کيم و او نه Hمه . وه

ھغه د سترگو په موښلو  . ورکړه او پوښتنه يې وکړه چې دواړه څه شول
ان ځورته وويل چې Hمه د چرگ بانگ نه ھم وړاندې پاڅيدو او ھلک يې 

حبوب علي په خونه کی خو اصل خبره دا وه چې کله کيم د م . سره بوتلو
عادې غل د پڼو تلي په . غل وليدو نو پوه شو چې ھغه يو عادې غل نه و

غل ( چور...چور" لومړې خو کيم غوښتل چې ناره کړي  . چاقو نه شکوي
خو بيا يې پخپلی غاړې کی په تعويذ Hس . او ويده خلک راپاڅوي" ) غل...

رو د ھغه سپين اس خبره چې دا به ارو م دی نتيجې ته ورسيدو کيښودو او
ده سوچ وکړو،کوم خلک .  وي اوغله ھغه څه لټول چې ده امبالې ته ووړل

ھغه د .   لې شيخيټې ھم  څير لې شي، ھغوي د خلکوچې د پڼو تلي څير
.  ويده سپين ږيري په غوږ کی وويل، بابا، بنارس ته د تلو وخت شوې دې

. لکه د سيورو له سراې ووتل په غږ سمدHسه راپاسيدو او دواړه د ده Hمه 
  
 

 د ريل گاډي نړۍ
 

 وه چې دوي دواړه د ک� په شان جوړد اورگاډي شپه پاې ته رسيدلې 
ړيدلی برقي ځاورگاډي د پاټلۍ د پاسه په ھوا کی  د . سټيشن ته ورسيدل

و او دا ورته د شتارونو نه وړانگې راوتلې چې په ليدو يې Hمه ھيښ 
ی د کيم سره په يو لوې تاHر کی وHړ و چې د.  شيطان کار معلوميدو

د دريمې درجې ھغه مساپر چې د .  خلک پکی لکه د مړو پراته ښکاريدل
کيم Hمه ته .  د گاډي په انتظار ھم ھلته ويده و،شپې يې ټکټونه اخستي و

دی شا ته  اې ودريدو او دځمعلومات ورکول چې د اورگاډي تورانجن کوم 
.  استلکی خلک کښين تړلې خونو  

 ھم وه چې مخ ته يې د شيشې ) غرفه(لرگينه کوټگۍ په دی تاHر کی يوه 
بابو د سفر لپاره  يويوه تخته  وه او پکی لوې سورې جوړ و، د ھغې شاته 

 ټکټ ھغه کاغذ وي چې مونږ به تر امبالې "کيم ويل، .  ټکټونه خرڅول
م ورسره کي. "مونږ خو بنارس ته روان يو" Hمه ورته وويل، ".رسوي

Hمه د "  ښه، ښه، بنارس ته ، پيسې می پکار دي"بحث ونکړو او وې ويل،
ويشت مينټه د پاسه درې بجې جنوب ځکله چې پن اواور گاډو سره بلد نه و 
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نو وې ليدل چې ټول مړي  ته تلونکې گاډې په غړمباري راښکاره شو
و ځښ  د پلورونکو نارې، د پوليسو چغی،د پکوړو او خوږو.  ژوندي شو

 پلو غوټو او ماشومانو په راټولولو، د خپلو سړو پسېشور ماشور چې د خ
يسو يوه کسوړه په Hس Hمه په دی وخت کی کيم ته د پ.  ې وھلېيې منډ

سترگې تر اوسه د ټکټ بابو.  ساده توب حيرانه شو پهد ھغهی کيښوده اود
کټ خوبولی وې او کيم څو پيسې ورکړې نو ھغه ورته د يو داسی ښار ټ

" کيم ټکټ ته وکتل او وې ويل،.  ايه شپږ ميله ليرې وځورکړو چې له دی 
Hھور ښار اوسيدونکی يم، سم ټکټ راکړه د  کلي بزگر نه يم خانه، د زه د

 نورې کيم ورته بيا . کړو اوبل ټکټ يې ورکړو بابوتندې تريو. "امبالې
ره ټکټ ان لپاځکيم خپل  . پيسې کيښودې چې اوس د امرتسر ټکټ راکړه

امبالې د ټکټ  د .  دی نه لوريدېکه د محبوب علي پيسې يې پهځوانخستو 
. يوه انه خپل کميشن په توگه تری وساتلد Hمه نه دھرې روپۍ په سر کيم 
داسې مريد به "کسوړه ورکړه اوپه وياړ يې وويل،  Hمه ته يې د پاتې پيسو

"؟د چا وي  

دننه يې   اوو ې سره وHړ دروازاورگاډي د دريمې درجې د ډبې Hمه د
ښه به " له خلکو ډکه وه نو په کمزوري غږ يې کيم ته وويل،  ډبهوليدل چې 

کيم  ،چې مخ يې په ږيره پټ ويو چاغ سيک " ې مونږ پلي وHړ شووي چ
. دمٻرٻريږه، يو وخت زه ھم د ټرين نه وٻريږي؟ مه وٻدی و" ته وويل، 

.ديد حکومت کارونه ھم دغسی ...  ځئ، راځئرا  

اې شي؟ځدننه دوه کسان به .    Hمه  

.اٻږيځ دننه موږک ھم نه )غهپه چ( ميرمنه  دکروندگر  

پورته کړه، دا زوې دې  . ې به ورته پيدا کړواځد وړو مورې، .   کروندگر
. وگورهیھغه محترم جوگي د  

وي څه وکړم؟ زما په  په د.زما په غيږ کی اويا غوټې دي) په قھر. (ميرمنه
. نه کښينوې، بې شرمه سړي ھم داسی ويولې يې  زنگون  

د . ويځد تايد سر وخو دی په خبرو ھغې چارچاپيره وکتل چې څوک د
ه کړکۍ سره ناسته وه د خپلې لوپټې Hندې پوزسر يوې نڅاگرې، چې امرت

، په دوسيه خپله  د حسابونو يو ھندو بڼيا چې په ټوکر کی تاو.  کش کړه
.ترخ کی وھلې و، ناره کړه  

.  د بې وزلو سره مھرباني ښه کار دې...ئ دننه ش...ئدننه ش.  يابڼ  
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اني ھم ھغسی لکه چې  خوسۍ زيږيدلي نه مھرب... او...او. يځډوگره پو
    )ټولو ناستو وخندل(وي  ستي اخدې پرې وو فيصده سود ا وي او

ي؟ ځگاډې بنارس ته دا اور.  Hمه  

ه که نه دننه ش غلي، ورھو ھو مونږ ھسې چټي خو ورته نه يو را . کيم
.ږوٻ کېوروسته پات  

. اورگاډي ته نه دې ختلېچرې ا  پخووگوره دا سړې.   د امرتسر جينۍ
يو چا  .  خپل غټ Hس بھر کړو او Hمه يې بره گاډي ته کش کړوکروندگر

و، خو Hمه وويل، دا زما د اصولوخ�ف اې تش کړځورته د لرگي په سيټ 
ان مې ځکښينم نو  بله دا چې زه په کرسۍ  .نممکه کښي زدې، زه به په کار

کی مونږ ټول اصول مات  کروندگر ورته وويل، په دی اورگاډو. "خوږيږي
ته وگوره، د ھر قام او د نژاد خلک د يو بل سره څنگ تر څنگ  . کړي دي
ھغې د . "ينې پکی ھيڅ شرم نه لريځميرمنې يې وويل، ھو او . "ناست يو

وويل،  ښه  به   کروندگر. ي ته يې کتلځوان پوځامرتسر جينۍ وليده چې 
. ینه وې چې د غويي په گاډې تللې وی، څه پيسې به مو سپما کړې و

.ی ھغه پيسې به مو په ډوډۍ لگولې وھو" ميرمنې يې وويل،   

.که مونږ خبرې ونکړو نو خداې به راباندې مھربانه شي.   Hمه  

 مھربانه شي چې يو اوږي رٻې خو به خدای ډځاو مورې، په ھغې ښ.   کيم
.ته ډوډۍ خيرات کی ورکړي  

ان دی پخپله ځ په او خورکۍ.  دا د گدايانو خبره وي)  خاندی(سيک 
. وکړل  

ډبي نه د کيک ټوټه کيم ته ورکړه او پوښتنه يې وکړه  ې د يوغوړځھغې ښ
ي ورته ځ پو .کيم ورته د بنارس نوم واخستو . چې دې چرته روان و

ھره لوبه چې دې زده ده راوښايه  . اته مداري معلوميږېته خو ر" وويل،  
 سپيڅلې یکه چې دځ کيم وويل، "؟و ستا ژيړ ملگرې ولې غلې ناست دېا

سيک وويل، دا به .  کوي چې له تا او ما پټ ديمعاملو غور دې او په ھغو
و ماغزه نه خرابوو، سمه وي خو مونږ د لوديانې سيکان يو او په دی خبر

.  او زما د خور ليورزې په يوغونډ کی نايک دې . جنگ...مونږ جنگ کوو
که دی ډوگره ځي په دی خبره خوشاله شو ځ پو .ھلته ډوگره خلک ھم دي

 د.  ښکارييان يو رنگځد امرتسر جينۍ وويل، ما ته خو ټول پو . و
ل، دا ټول چې د جينۍ بيا ووي وو نوځکی سر وخو ې ھم په تايدځ ښکروندگر

  . ، يو بل ته د ورور په سترگه گوريسرکار م�زمان وي
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، خو ډوگره ھم ښه یزما ورور د جټانو په غونډ کی د" زمينداو وويل، 
ن ھم په دی نظر دي، درې مياشتې ي وويل، ھو سيکاځپو . خلک وي

 کړي و، نوراگير  په کوتل کی اتو اپريدي ډلوږي کله چې دوي د پيرزيۍٻک
دی غرنۍ جنگ کيسه تيره  غه دبيا ھ . ډوگره پلټن ورسره کومک کړی و

دی د  کيسه دي دا ځھغه پوھه وه چې پو.  کړه نو امرتسر جينۍ وموسيده
ې د بل سر نه د کروندگر ميرمنې په اوريدو ھاې ډب د . خوښي لپاره کوله

يانو د غرونو د خلکو کورونه وسيزل او ماشومان ځافسوس وکړل چې پو
م زمونږ خلک وژلي و او ي وويل چې ھغوي ھځپو.  يې در په دره کړل

  . ې پيسې ورکړېډٻرکله چې مو روغه وکړه نو سرکار ورلھ

څراغونو رڼا د شپې په ختميدو  دی د گاډې اوس امرتسر ته رسيدلې و او د
او کله  د مساپرو د ټکټ جاج اخستونکې گارډ راښکاره شو . پيکه ښکاريده

کيم  احتجاج .  چې ھغه د کيم ټکټ وکتلو نو ورته يې وويل، ښکته شه
گارډ ورته وويل، زما له خوا دوزخ ته .  وکړو چې دی امبالې ته روان دې

کيم په ژړا شو او په چغو چغو يې .  وHړ شه خو ټکټ دی تر امرتسر دی
په شان دی د ھغه امسا  .  پ�رھم دی او مور ھمد دهويل چې سپين ږيرې 

 خلکو ټولو وی ناستپه ډبه ک .  او که دی ورسره نه و نو ھغه به مړ شيېد
ورته تر  بڼيا.  وکړيپه ماشوم دی مھربانيگارډ ته زارۍ وکړې چې 

 پليټو او ښکته په گارډ کيم د غوږ نه ونيول  وکړې خوی خبريډٻرټولو
  . ولودرويې فارم 

کيم له .  Hمه ھک پک ورپسې ښکته شو او نه پوھيدو چې څه وکړي
مور پ�ر مړه دي، که زه دلته زه غريب يم، زما "کړکۍ بھر په واوي� و، 

."دی غريب سپين ږيري ساتنه به څوک کوي پاتې شوم نو د  

دی زما مريد دې او بنارس دا څه حال دې؟ "  دی وخت کی وويل، Hمه په
ورته  ژر په ورو غږ کيم.. ".ي، که د پيسو اړتيا وي نوځته به راسره 

پيسې دی دوړه چې   څه راجگان نه يومونږ خو...غلې شه بابا" وويل، 
د امرتسر جينۍ وليده له وخته ھغه .  " زړه سواندې ديډٻر، د نړۍ خلککړو

يم پوھيدو چې ک .  وې او له گاډي ښکته شوهپيسې نيولېيې چې په Hس کی 
کيم ته ورکړې چې د ھغې پيسې .  ی سخي ويډٻرد ھغې په شان ښځٻ

ال نه راغلې جوگي د شم ستا" امبالې ټکټ واخلي او له ھغه يې وپوښتل، 
.  هځھلته د غرونو له مين، په زوره وويل، د شمال د بل سر نهکيم   ؟دې
زما .  واوره کيږي اوشنې وي نۍ وويل، په شمال کی د زالغوزي ونې جي
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کيم  په  . کړيراته و خپل جوگي ته وايه چې دعا . دغرونو وهھم مور 
جوگي يوې مقدس .   د خداې رحمت لس زره واري ويپه تا"زوره وويل، 

دا ميرمنه د  . ميرمنې راباندې رحم وکړو چې زه تا سره سفر وکړې شم
جينۍ .  واخليان ته ټکټ ځبيا په منډه وHړو چې .  "سرو زرو زړه لري

 تبتي ژبه او په وړند سر روان وځ، شين کيم پسېHمه ته وکتل چې لکه د م
  . څه ويليې 

اب گټلې دې، دا جينۍ فرشته  ثوډٻردی جينۍ نن"د کروندگر ميرمنې وويل، 
. "ږيٻی په زرگونو فرشتې اوسکی دغسيو بل وويل، په امرتسر ښار ". ده
کيم په .   نشيگاډې درنه روانيم وويل، شابه زرکوه جوگي صيب چې در

 . رااخستي ولپاره ھم شيان  ا چې ټکټ بلکه د خواړوې دځھغو پيسو نه يوا
ډوډۍ " ويل، وې ودل اوده په گاډي کې د Hمه مخې ته ھر څه کيښ

ښيرازو زمکو کی په په  د پنجاب  گاډې" دا دی اوس سھار دې...وخوره
. ه نا څه خوړل څ،ې پرانستېټ غوخپلو ډوډيوخپلو منډه و او ټولو مساپرو د

پان خوړل، زميندار او ی او سيک ځکروند گر ښ د ناشتې نه وروسته د 
Hمه  .  او څکول يېکړي ي په Hس د تمبکو اوکاغذ نه سيگرټ جوړځپو

 دواړه پښې تاوکړې، پرلت کيم په سيټ.  يې اړولې او تسبيح کړينسوار
. ه يې مړه وهھلې ناست اوپه دی خوشاله و چې خيټو  

.سيندونو نه تيريږو تر بنارس به کومو.  Hمه  

.نورھم شته...مونږ گنگا لرو، نور.   بڼيا  

.  ې اوبه يې شفا لريما د يو خاص سيند پوښتنه کوله، ھغه چ  .  Hمه  

ما درې . ھم ھغه گنگا ده، په دی کی چې څوک وHمبي پاک شي.  بڼيا
.وارې په گنگا کی Hمبلي دي  

  )ټولو وخاندل. (ه وهډٻردی اړتيا تا ته دآو، .  يځ پو

. ه کړې دهچا جوړ دا گنگا.  Hمه   

کی ې ده خو ته د کوم مذھب منونگنگا خدايانو جوړه کړ) په کرکه. (بڼيا
 يې؟

ړه ښه نو گنگا ستا خدايانو جو . زه د تر ټولو ښه دين منونکی يم.   Hمه
نو ستا خدايان څه ډول دي؟. کړه  

نو ستا خداې څوک دې؟   .   بڼيا  

 اې د ئواور.. . اوس تاسو ته د ھغه چاخبره وکړمزه به...ئواور.   Hمه
...ئھند اوسيدونکو واور  
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ر د تبت په اړه  ژوند کيسه پيل کړه، خو زبيا ھغه په اردو ژبه کی د بودا د
چې په چيناي  په اړه لگيا شو  ھغو صحيفودوکړې او ورپسې يې خبرې 

په ټول ھند کی  .  خبرې اوريدېد دهټولو په صبر  . ژبې ليکل شوي و
اې خلکو ته د خپل دين تبليغ ځاې ځدغسی جوگيان، سادھوان او پيران 

.ېي خبری پيل کړځ شو نو پوکله چې Hمه ستړې او خاموشه . کوو  

د   .کوتل کی مونږ سره د مسلمانانو يوکنډک ھم وپه پير زيۍ .   يځپو
په ھغه چې به چپه راغله نو  . نايک ود پوځ ، فکر کووم  يو م�دوي

. امان کی ديخو ټول ليوني د خداې په  .  به يې کولې)پيشگوي(وړاندوينې
. ې سترگې پټولېد ھغه افسرانو به تر  

H ئ زما د پيغمبر د غشي کيسه واورئواور.   مه.  

د کيسې په  . ټولو ورته غوږ ونيولو  کيسه وه نوه دا د ھغوي په طبع برابر
. سيند گنگا دې پاې کی ھغه د سيند پوښتنه وکړه خو ټولوھم دا ويل چې دا  

مونږ په جالندھر کی ښه خدايان لرو، وگوره څومره ښه  . هځښگرکروند
.ي ديفصلونه يې راکړ  

زه خو ښه . دی  گران کارډٻرپه پنجاب کی د سپيڅلې سيند لټھ.  کروند گر
. کال نوي خاوره پر زمکه راته اچوي سيند ھغه ته وايم چې ھر  

زه تل د ھغه  شکر وباسم .   نوميږي"بھوميا"خداې  کروندگرو او زمونږ د
.چې داسی ښی زمکی يې راکړي دي  

غمبر به د ھند څه فکر کوی چې زمونږ پي ته ...زما مريده) کيم ته. ( Hمه
 تر شمال راغلي وي؟

.  چې راغلي ويامکان شته و،ھ.کيم   

 ه راغلې و، ھغه سکندر دلتپه وروستي ځل چې کوم لوې سړې.   سيک
ھغه د جالندھرکوڅې ھم  .  چې خلک ورته سکندر اعظم  وايزوالقرنين و

دا دواړه اوس .  ړه کړهپخې کړې او په امباله کی يې د اوبو لويه باولۍ جو
.خو ما ستا د پيغمبر په اړه څه نه دي اوريدلي . ھم شته  

يدو د سيک ک. ه او پنجابي ژبه ووايهويښته اوږده پريږد) په ملنډو. (يځ پو
.  بس ويبه دېلپاره   

  ھغه وخت دید. شو ان کی راتاوځلې وکړو او پخپل يHمه يو سوړ اسو
 په تبتي ژبه د دعاگانو او د تسبيح چې تری  غوټې په شان ښکاريدوېيو

دا د گاډي غږ په "بيا يې سر راپورته کړو او کيم ته يې وويل،  . غږ راتلو
ھغه ورته . "ي چې مونږ له سينده تير شوي يوراکما بد لگي، داسی ښ
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تر اوسه .  نږدې دېستا سيند خو د بنارس سره.  صبر وکړه صبر"وويل، 
زمونږ پيغمبر شمال ته ھم ويل، خو ومه H.  "ر ليرې يوٻمونږ له ھغه ډ

او دا واړه واړه سيندونه چې مونږ ترې تيريږو، ھسې نه په دوي  راغلې و
پرې ناغرضه کړو ان ځکيم . "سيند ھم ھغه وي چې زه يې لټوم کی يو

ته ما ته راليږل شوې يې، داسی ده که نه؟ زما د عبادت "Hمه بيا وويل، نو
ه توپې سره نږدې، ھم ته وې چې ل شوې، د ھغپه بدل کی ته ما ته راوليږ

 کيم ورته ورو "لې په يو صورت او بيا په بل صورت راته راغلیځ يو
ھغه ھم زه ووم ، بيا سوچ وکړه د  . دا خبرې دلته د کولو نه دي"وويل، 

خو ھلته يو انگريز "Hمه وويل، .  "توپې سره ھغه ھندو ھلک ھم زه ووم
 د کيم.  "په اړه يې راته باور راکړی و سپين ږيرې ھم و چې د سيند

بيا يې ورته ډاډ ورکړو چې يو وارې دوي  . عجايب خانې خبره وکړه
.  لټه وکړيامبالې ته ورسيدل نو پلي به د سيند   

ته ھم د څه شي په  "بيا يې وويل،.  واو نيغ کښيناستHمه په دی خوشاله شو
 ن ميدان خبره وکړه خو کيم ورته د سره غويي او د شيلټون راوتلې يې؟

 د دويې ځد کروند گر ښ .  زياته يې کړه چې دا يوه افسانه دهورسره يې
 په کلي کی يو د دوي ته غوږ ايښې و او په خبرو کی راولويده چېخبرو 

. ي او ھيڅوک ورته څه نه وايځسورغوايې شته چې په شين ميدان کی گر
ه خبره په Hس و له يوځ ښ"سيک وويل،. ښاي ھم ھغه ستا غواې وي

ټول جوگيان خوبونه ويني  .  نوسلگونو نوي کيسې ترې جوړويئورکړ
ان او بيا سورغوايې به  ښه نو شين ميد"ويل،و  Hمه ". مريدان ھمد دوياو

. نه نه، دا خو يوه کيسه چا راته وکړه " کيم وويل، مونږ ته انعام راکوي؟
 د گاډي په شور کی د خو ته . زه غواړم چې په امباله کی دا غواې ولټوم

کيديشي چې غواې ددی لپاره راليږل شوي وي چې  . سيند لټون نشې کولې
"مونږ دواړو ته Hره ووښاي  

دی پرون ما ته "Hمه ټولو مساپرو ته وکتل او کيم ته يې Hس ونيولو، 
گر د کروند.  "دی  مادي نړۍ بنده راته نه ښکاري راليږل شوې دې او د

داسی جوگي او داسی  جوگيان ليدلي دي خو  اوقيران فډٻرما"ې وويل، ځښ
د ھغې ميړه خپله گوته سر ته يوړه او اشاره يې وکړه .  "مريد مې نن وليدل

. چې  دوي دواړه ليوني دي  
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 وړوکې مداري

 

مساپرو چې ھلته ښکته کيدل، خپل  او ټولو ھغو اورگاډې امبالې ته ورسيدو
ې مونږ دلته د يو"يم ته وويل، ې کځد کروند گر ښ.  شيان راټول کړل

او شپه به مو زما د ميړه د ماما کشر زوې  قانوني معاملې لپاره راغلي يو
د د ھغوي د کور په غولي کی به ستا او د جوگي لپاره  . کره وي
دوي به راته " بيا يې ميړه ته مخ واړوو او وې ويل،  "اې ووشيځايساريدو

، يوه ميرمنه چې د سرو زرو زړه رهاې پي"کيم په زوره وويل، " دعا وکړي
 وطن دې، د دا د مھربانه خلکو . اې راکويځ د شپې لپاره راته ،لري

 وگوره له سھاره مونږ سره څومره خلکو مرسته ...جنوب د مھربانه خلکو
کونډي په کروندگر خپل کالي  خو . Hمه په درناوي سرورټيټ کړو". وکړه

کوڅه ډبو  د ماما د کشر زوي کور دزما "ويل، وې ته په قھر ځراخستلو ښ
زوې زما د ستا د ماما کشر "ې ھم په قھر وويل، ځښ. "خلکو لپاره نه دې

  اوسھغه ډوډۍ. ورکړي کی ورله ھيڅ نه وپ�ر د کاکا زوې د لورپه واده 
کيم اوس ".   خيرات درنه نه غواړيجوگي .  په حساب کی واچوهد دوي

گر په خبرو د کروند ر پناه پيدا کړي اوناارامه و چې زر تر زره Hمه ته س
دی پخپله د محبوب .  خو  ھغه ميرمنې ورته د راتلو وويل. په تلوسه شو

.  ھغه انگريز افسر ته د رسولو لپاره ھم ليواله وام علي پيغ  

زه "کور ته ورسيدل نوکيم وويل،  ھندوانو يو چاوڼۍ شا ته د کله چې دوي د
ته به " Hس ونيولو، د دهمه وار خطا H. "م چې د ډوډۍ غم وخورمځور

، اوس ېځلوز وکړه چې ته به ھم په دی صورت کی راې کنه؟ ځبيرته را
ر ٻاوس ډھو" کيم ورته وويل،". که ناوخته نه وي نو د سيند لټه به وکړو

يرې راغلو، گوره مونږ د Hھور نه څومره ل . هاو تياره شوې ددې ناوخته 
ھم ليرې شوم او زه د خپل خانقاه نه نور"ل،  ه وويHم. "به وي سل ميله خو

  "دا نړۍ څومره لويه اوبده ده

کور  د محبوب علي چې ھغه ته د کوم انگريز.  کيم په تياره کی ورک شو
ديوال سره په  او د برنډې د يدو د ھغې دروازې ته ورسی، دورکړې وهپته 
او نوکرانو  کی څراغونه بل و په کور .اښو کی پټ کښيناستواو و بوټو شنو

 يو انگريز په تورو .  لوښي ايښودلۍ د ميز د پاسهپه سپينو جاموکی د ډوډ
کيم  . چې يوه سندره يې زمزمه کوله وتلووکی برنډې ته را او سپينو جامو

 ده د ھند د يو عادي فقير په شان غږ را.  په تياره کی د ھغه مخ نشو ليدلې
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محبوب علي ...ی خير ويانوساتونکيه، تاسو ته دد غريب" ويستوچې و
ھم .   د غږ په لوري ونه کتل او نه پری ھيښ شود دهانگريز  "...واي

دا چې د سپين اس د نسل "  "؟څه واي محبوب علي"وويل، يې ھغسې وHړ 
گ�بو ؟  انگريز د "دی ثبوت څه دې د".  کيم وويل. "اې ديځاې پرځبچي 

غذ د انگريز پښو ته تاو شوې کا پريړ کيم  ھغه . بوټي ته ورنږدې شو
 سړي زر د کاغذ د "محبوب علي دا ثبوت راکړې دې"واچوو او وې ويل، 

 باغبان د برنډی سر ته راغلی ويو که ھغه وخت  ځپاسه خپله پښه کيښوده
  . او ده نه غوښتل چې ھغه کاغذ وويني

راواخستو او د د زمکې نه  کاغذ وHړو نو انگريزبيرته کله چې باغبان 
. دو کيم د روپۍ شړنگ واوري.  ولهځ يې يوه روپۍ وغوراېځھغې پر

کيم وروړاندی شو اوچټک ھغه  نو انگريز په گړندي گامونو کورته وHړو
ده د خپل پيغام  . خو ھغه د روپۍ پرواه نه ساتله . جيب ته کړهيې روپۍ 

 رواې دې وځپر  ايه د وتلوځله ھغه  . اغيزې په ھغه سړي ليدل غوښته
دی خبر و  .  زمکه تاو راتاو کور ته نور ھم نږدې شور پهورو لکه د ما

انگريز يو وړوکي  . چي د ھند انگريزي بنگلې چار چاپيره خ�صې وي
ھلته د  . وکی لکه د دفتر ښکاريد چې د برنډې په يو سر کوټې ته ورغلی و

 کرسۍ ناست د ېانگريز اوس په يو  اودوسيو پنډونه ايښې وکاغذونو او 
خ د څراغ په رڼا سړي م د .  کاغذ ته کتله خوا راليږل شويب علي لمحبو

  .  رنگ واوختود دهکاغذ په ولوستو  د او کی واضح ښکاريدو

گرانه "...ويل يې" ې غږ واوريدل شو چې ځپه دی وخت کی د يوې ښ
 سړي "چيرته يې؟ ژر د ناستي کوټې ته راشه چې ميلمانه راتلونکي دي

 وروسته  بيا چيغه کړه، ې څو شيبېځښ . اوس ھم د کاغذ مطالعه کوله
و   سړي ورمنډه کړه ا"يانو غږ اورمځميلمه راغلو، زه په دروازه کی د پو"

يانو بدرگه کوو، په ځته څلورو پو لوې موټر چې شا ھم ھغه وخت يو
 له موټر يو . ودريدلس�مي ې ودربولې او يانو پښځپو . دروازه راننوتو

وان ورسره مله ځوتلواو يو بل و  را، ولوړ دنگ سړې چي ويښته يې تور
  . و

د . کولېپه خندا خبرې  ، سړوپر زمکه پروت ونږدې  سره پاېکيم د موټر 
واب کی ځتورو ويښتو سړي د کيم د سړي نه څه پوښتنه وکړه نو ھغه په 

 بيا بل سړي ته يې "دی، محترم، د اس په اړه يو خبرشکهبي " وويل، 
. " راشو، تر ھغې ټول مشغول ووساته بيرته کی مونږ به څو شيبو "وويل،
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موټر .   او دواړه ھغه وړوکي دفتر ته وHړلوويل يانو ته يې د انتظارځپو
بھر ووتلو او کيم وليدل چې دواړو سړو د محبوب علي له خوا راليږلي 

. بيا ھم کيم اوريدې شوېدوي په ورو غږ خبرې کولې خو.  کاغذ ته کتل  

 بلکه د څو ،  معامله دهوځو خبره نه ده، د وروونيااوس د .  یلوړ سړ
دی معلوماتو ... خو دیخبرې توقع لرلهدی  و نه دځما د څو ور . ساعتونو

  دلته ډوډۍ ته رابللی دی؟ "گروگن"نن دی .  ورباندي يو ميخ  ټک وھلو

.يځ  ھو محترم او مٻکلين ھم را.یوان سړځ  

دا ھم .   خبری وکړمره ښه ده، زه به دوي سره پخپلهٻډ...  یلوړ سړ
داسی کارونو کی  په  ضرور ده چې معامله دی کونسل ته وړاندې شي، خو

 د پنډۍ او پيښور.  پاره جواز لرودې ل سمدHسه عمل پکار وي او مونږ د
 په دی به د اوړي کومکونه اغيز من شي   .ئکنډکونو ته خبردارې ورکړ

ې  سم گوزار ورکړې ودوي ته ل موځکه په لومړي .  بله Hره نه لرو خو
. اته زره به بس وي . یحال نه ونو اوس به دا   

؟ ئد توپخانې په اړه څه واي.  وان سړېځ  

.  په دی بايد د ميکلين سره خبرې وکړم.لوړسړی  

جنگ مانا ورکوي؟   محترم دا د.وان سړیځ  

 د خپلو مشرانو د یسړلکه چې يو . دا د سزا مانا ورکوي...نه.لوړسړی
. کی تاوان ورکويعمل په بدل  

. دروغ ويلي وي٢۵سي . خو کيديشي . وانځ  

په عمل کی مونږ  . دې معلومات د نورو د معلوماتو تايد د ده  .لوړ سړی
 ، خووي سره د روغې يو چانس ود . شپږ مياشتې د مخه خبر شوي و

ھغه څو .  انونه نور ھم قوي کړلځدوي په دی موده کی يې اې ځپر
زما او د  . خو د نوي خفيه شفر سره . سه وروليږهمدHټيليگرام پيغامونه س

د انتظار زحمت نه  زما په فکر ميرمنو ته به نور.    سرهوارټن د شفر
زه خبر وم چې  . نورې خبرې به د سيگرټو پرڅکولو وکړو . ورکوو

. ږي، دا سزا ده، جنگ نه دیٻھمدغسې به ک  

 نو کيم لکه د چينجي د يان له لوی دروازی ووتلځکله چې د موټر بدرگه پو
د خپلې تجربې پر اساس .  شا ته وHړو ديوال سره سره وڅکيدو او د کور

ي کی ھر ډول خلک په ځپه پخلن . دی خبر و چې ھلته به ډوډۍ پخيږي
کيم په .  وشړلویکس د ان ورگډ کړو، خو يوځاخته و او ده ھم پکی کار

. "ټوک ډوډۍ وخورمم او يو ځما غوښتل چې لوښي درته ووين"ژړا وويل، 
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زه زه، د امبالې ټول خلک ھم په دی کار پسې "ھغه کس ورته وويل، 
ته "وړل،  قابونه دننه  ، دوي اوس د ښوروا"ه تښتهځ  .راوتلي دي

لپاره ستا په شان کوڅه ډب  ټن صيب د ميلمستيا د کارونوکوې چې کرايفکر
ويو قابونو ته ھغه ل . ان خبرول غوښتهځي په اړه ځ کيم د لوړ پو"؟غواړي

د حيرانتيا خبره " يو چا وويل،  . "ډيره لويه ميلمستيا ده"وکتل او وې ويل، 
  "سپه ساHر . خو نه ده چې مشر ميلمه جنگ Hټ صيب دې

کله .   ورک ویمات بس و  او د سترگو په رپ کی دد کيم لپاره دا معلو
اس د نسل  يودا ھر څه  د آيا  دې له ھغه کوره ووتلو نو سوچ يې کوو، چې
 محبوب علي ته پکار و چې ما سره راغلې وې او کتلې يې ږي؟ ٻ کلپاره

دی نه وړاندې د محبوب علي ټول  د.   وې چې دروغ څنگه ويل کيږي
.  س د سړو خبرې وېاو.  و په اړه وځوړل د ښاپيغامونه چې کيم ورته 

يږي،  لځاې چا ته د سزا ورکولو لپاره پوځ لوړ سړي ويل چې دوي به يو
ھغه په Hره روان و  . ي، توپې ھم پکی ديځدا خبر به پنډۍ او پيښور ته 

 ر لوې خبرٻدوي ته ور نږدې شم نو ډاو چرت يې وھلو چې که زه لږ نور 
. به پيدا کړم  

قانوني يو د  دی چې د کروندگر د ماما کشر زوي کور ته ورسيدو نو
 ډوډۍ نه وروسته يو دې د شپ  .او Hمه خوبولې و معاملې په اړه بحث کيدو

يوسړې   ان نن دځخپل ته ھغه  . کيم ھم ترې کش وکړو نو چا چلم راوړو
که د ځر په ادب خبرې کولې ٻ سره ډد دهکسانو  ناستو . په شان ښکاريدو

 له بلې نړۍ نه د راتلو خبره د دهکروندگر ميرمنې ټولو ته د سره غويي او 
د Hمه سره يې په ديني  لو نودی کورنۍ برھمن م� چې راغ د.  کړې وه

د ادعيانو نه خبره نجوم ته Hړه او دواړو م�يانو  . معاملو خبرې پيل کړې
شپه ناوخته د کروندگر ميرمنې د  . د ستورواو د کايناتو خبرې راواخستې

ھغه بې شکه پوھه "خپل برھمن نه د Hمه په اړه وپوښتل نو ده وويل، 
 نه مني خو دی د حق په Hره روان ، که څه ھم زمونږ خدايانی دیسړ
  . "دې

د  د ده نو ھغه  غواي په اړه معلومات وغوښتلکيم له برھمن نه د سره
ه په کومه شپه چې پ"کيم وويل، .  ترينه پوښتل، نيټه او شيبه ځزيږيدوور

د لومړي چرگ  .  وهد مې لومړۍ نيټه ،سري نگرکی لويه زلزله راغلې وه
کيم ته دا ھر  . "کی زه وزيږيدم  شيبوځ په مينبانگ او د دويم چرگ بانگ

په دی خبره يوې .  کړې وه  پالنه يېد ده ويلي و چې ې ښځې ھغڅه
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دی خبرې ثبوت دې چې مريد غير   دا دئ وگور"ميرمنې ټولو ته وويل،
برھمن د غولي په خاوره کی د ستورو نقشې جوړې  . "عادي قوت لري

. وپوښتلکړې اود سره غواي د اصل په اړه يې   

ټوله کيسه تيره کړه چې په شين ميدان کی د سره غويي ورته  په جوش کيم
ورسره  قسمت د دهله ليدو وړاندې، دوه کسان به Hره ھواروي او بيا به 

د لمر خبرې کولې، بيا ده ته  د سپوږمۍ او برھمن د ستورو او.  بدل شي
ر زمکه کله تر نيم ساعت پ . يې د يو وړوکي لرگي د راوړو امر وکړو

دم  بل، اخر ھغه وړوکې لرگي يې د يوې خوا ته به يې ليکه راښکله او کله
ستوري واي چې په راتلونکو "  او وې ويل،  په نقشه واچووويلوپه ويلو

له ھغوي وروسته به سره  . تيارکړيدوه سړي به ھر څه و کی ځدريو ور
انو نښي ھم دی ھر څه سره د جنگ او د وسله والو کس غواې ښکاري خو د

. "ښکاري  

سيک   کی يوگاډي په ډبهمونږ سره د اور" د کروندگر ميرمنې وويل،
خبره يانوځ زه د وسله والو پو"،ووځبرھمن سر وخو. "کنه ي ناست وځپو

ه داوتدی؟  ستا ستوری  کووم، په سوونو کی، ستا د جنگ سره څه سروکار
په تلوسه  وويل، Hمه  .  "ر ژر د جنگ اHمه ښايٻدی، چې ډژن  قھر او
کيم . "ې د صلح غوښتونکي او د سيند په لټون يوځ مونږ يوا...نهھچرې "

چې څه اوريدلي و ھغه يې کی وړاندې  که د پيرنگي په کورځوموسيدو، 
.  ورته په زړه شول  

له دی " برھمن په خاوره کی کښلي نقشونه په خپله پښه ورانول او ويل، 
کی  وځکی څه نه وينم ھلکه،  په دريو وروځزيات زه په راتلونکو دريو ور

او زما سيند، زما " Hمه په تلوسه وويل، . "غواې به درته ښکاره شيسور
عادي   داوروره"  ورته په افسوس وويل، برھمن" سيند به څنگه شي؟ 

"خبره نه ده  

.   Hمه نه منلوکړو چې ايسار شي، خو په بل سھار ټولو په دوي تينگار
 او درې انې ھم د ه لويه غوټه برابره کړه ډوډۍ يود ښې کيم ته کوربانو

Hټولو دواړو ته په مخه ښه وويل او بيا . ری د خرڅ لپاره ورته ورکړې 
داسی "Hمه په افسوس وويل، .  دوي د جنوب لوري ته پلي روان شول

، اخستېکيم د ډوډۍ پنډ په سر".  خلک به د خپلو غمونو نه چرې ازاد نشي
 او ې بد خلک پاتې شيځ ازاد شول، نو په نړۍ کی به يواکه دوي"وويل، 

  Hمه يوه "پناه څوک ورکوي؟ډوډۍ او سربه بيا زمونږ په شان خلکو ته 
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 زمونږ سيند ھم دا ھسې نهه وگورو، ځوياله وليده نو ورته يې وويل، را
ي م او بودا کي.و کی روان و او د کلي ټول سپي ورپسې ويدوي په پټ. وي

او په  و نه تيريدل چې يو بزگر د خپل ډانگ سره په قھري د پټبوHمه له سا
  په بازارکی ترکاري اوده د  امبالې.  ه شو لوري ته په منډد دوي لوځښکن

د کومی سيمی به  چې دی اندازه لگولهنه  ژبې  دد ده او کيم گلونه خرڅول
ه بده دا سړې څومر" او کيم ته يې وويل، ونکړهھيڅ پرواه Hمه د سپو . يو

خله لري او خبر نه دی چې مساپرو سره خلک مھرباني کوي، مريده، 
 ورته سړې".  راته نه ښکاريښې طبقې  خبردار ووسه چې دا سړې د

 رانږدې شو،

. له دی پټيوځئ، ووگدايانو...  ھوھو.سړې  

.يو مونږ ستا د بی برکته پټيو نه په وتلو) په صبر.( Hمه  

. دی وونشو نو دا به ستا د ژبې گناه وي، که بل فصل )په چيغه(.   کيم  

.او لھجه يې  نرمه کړه  ھغه سړې لږ ناارامه شو  

.دا نړۍ له خيرات خورو ډکه ده. سړی  

 او باغبانه، ته څنگه پوه شوې چې مونږ له تا خيرات غواړو؟ مونږ . کيم
. کی ھغه سيند کتل غواړو دی پټيو په سر خو د  

سو د کوم ښار اوسيدونکي يئ، چې کنال نه تا...، سيند)ناخواله خندا( .سړی
  لري او دئ دا نيغ جوړ شوې دې، سيمټي مورگېوگور . مو سيند جوړکړو

اخوا د سيند يوه  دی نه ور  دالبته.  ه اخلمدی اوبه زه د سپينو زرو په بي
وي نو زه به يې درکړم، او که پۍ څانگه شته، خو که ستاسو اوبه پکارې 

...مو   

... به سيند ته ورشومونږ... نه نه ) په تگ (.Hمه   

و ته ما ته يا زما پټگورې ،....اې ...و ډوډۍ اپۍ) په وارخطاي( .سړی
وس دومره اخبر يئ چې په دی گرانه گرانۍ کی تاسو خو . ښيرې مه کوئ 

...سوالگر پيدا شوي دي چې  
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ده څومره  د قھر په سرو خاوروکی پټ،اول دی ليدل،  وو) کيم ته.(Hمه
رې شوه، نو ھم يې زړه ل  له سترگواوس يې ھغه دوړه . ژبه کارولهته سخ

پام ...اې بزگره.  پټي دی تل شنه ويد ده...خدايه.  نرم شو او ھم يې ژبه
.قضاوت په تادۍ کی مه کوه کوه چې د انسانانو  

ما داسی جوگيان ليدلي دي چې خلکو ته يې د انغري نه واخلې، .کيم
څه فکر کوې، دی سپيڅلې او ھوښيار دې   .ترغوجلې پورې ښيره کړې وه

. مريد يم کس د داسې   زه؟ او که نه  

ھغه څوک چې د توازن په Hره روان وي، ...غرور ښه شې نه دې.Hمه
.غرور نه ډډه کوي  

.يل چې دا سړې د ټيټې طبقی دې او خرابه خله لريخو تا وو .کيم  

شي؟ زه ٻکيدنگه دا څ. ليما خو داسی نه دی وي... ټيټې طبقېد  .Hمه
 چلن د دهپه سر کی  .  ټول د خداې مخلوق يو. شمٻانسانان په طبقوکی نه و

بله دا چې دی  .  گناه ھيره کړهد ده وروسته مودب شو نو ما ښه نه و خو
په نه مونږ ز  تړلې دی، خومادي نړۍ په څرخ ، دھم زمونږ په شان دې

  .  چې دی د خ�صون په  Hره نه ورځيدی توپيرلري

 و د پښودوي دواړه د کنال غاړی ته ودريدل چې د اسونو او د نوروڅارو
ھلته د گنې فصل ھم ته کتل،  څو شيبې اوبو Hمه يو. نښی پری جوړی وې

کيم د څو گنو د سيوري Hندی کښيناستو او ترې پوښتنه وکړه چې  . شين و
ما ته به دی په موندلو ،   د"دی به سپيڅلې سيند څنگه پيژني نو Hمه ويل،

خو دا ھغه سيند نه دی، کاشکه په دی اوبو کی اوسيدونکو  . ھر څه رڼا شي
  ".وړو چينجو راته ويلي شول چې زما سيند چرته دی

کيم ھغه وخت يوه لوې ښامار وليدو نو Hمه يې شا ته راښکلو او دواړه ساه 
ه ښامار چې ژيړ او نسواري ليکې يې لرلې، غاړه ښکته کړ.  نيولي ودريدل

کيم اخوا . بيا ھم دغسې په زمکه پروت و . او د کنال اوبه يې وڅښلې
  ښاماردی ديخوا کتل او ځان سره لگيا و چې يوه کوتک راسره وې نو د

 Hمه ورته وويل، ولې؟ دی ھم زمونږ په شان.   کړی وېهمرۍ به مې مات
ه  نه کرک له ھر ډول مارانود دهچې کيم وويل  . د ژوند په څرخ سپور دې
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په دی کی .  "پريږده چې دی ھم ژوند وکړي"، خو Hمه ايسارکړو . کيږي
.  ښامار په يوشرنگيدلي غږ خپل سر پرانستو او چمچمار تری جوړ شو

وروره، که زما د سيند په اړه " Hمه ھم ھغسې ورسره خبرې کولې، چې 
 تا پهس"کيم ورته په غلي غږ وويل ،.  "دی څه معلومات وکړل نو بيا راشه

شان سړی ما تر اوسه نه و ليدلې، څنگه، دا ښامار ھم ستا په خبره 
مار څنگ ته ورو غوندې ښاڅوک څه خبر دي  Hمه وويل او د "پوھيږي؟ 

.  چې په خاوره کی تاو راتاو پروت و تير شو  

"  .ې غاړې نه درځمزه د بل"، ه، خو دی په ويره وھغه کيم ته اشاره وکړ
خو   کيم زړه نا زړه و".ځه ھيڅ درته نه وايرا"، Hمه ورته ډاډ ورکړو

   کيم فکر وکړو.کړو او په چيناي ژبه يې څه وويل ه Hس اوږدHمه ورت
مار څنگ نه تير شو خو ھغه ښادی ورور ورو د .  ويلو"دم "چې ھغه څه 

ښه " تندي خوله پاکه کړه او وې ويل، ېکيم له خپل . سر ھم راپورته نکړو
دا ستا کار دې چې فيصله " وويل،   Hمه"و؟نو اوس کومې خوا ته ځ

  ".ه چې يو بل سيند ولټووځرا . وکړی، زه زوړ يم او دا سيمه نه پيژنم

 

  د سيند لټون

يدل، گنا، تمبکو،  فصلونه کنجاب په دی ښيرازه زمکه په يو وخت درېد پ
دوي ټوله ورځ گرځيدل او ھر ځاې .  ، لکه مولۍ او ټيپرنوره سبزي او

کله به سپي ورپسې شول او کله د .  يې وليدې نو ورته به وHړلچې اوبه 
په ھر ځاې Hمه د خلکو .  غرمې په خوب ويده کلي وال يې راويښ کړل

کله کله به .   سيند درک ورکړويو وابولې او بيا به ھغوي ورته دپوښتنې ځ
 شوملې ياچا ورباندی وخاندل خو زياتو خلکو ورته د دمې وويل، اوبه يا 

ښځې به زياتې مھربانه .  ، ډوډۍ به يې ورله ورکړه به يې ورله راوړلپۍ
.  وروسته به ورسره مله شول ی شرميدل اوماشومان به په پيل ک. وې

 جونگړې څنگ کی د لوې ونې ېماښام دوي په يوکلي کی د خټو د يو
.  Hندی کښيناستل  
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  د Hمه د . کيسه يې واوريدهد دويد کلي سپين ږيرې مشر ورته راغلو او
لم يبيا يې چ .  راوغوښته يوکټ واچوو او گرمه ډوډۍ يېکښيناستو لپاره يې

کانو ته د Hھور د کيم يو څو ھل.  ورته تازه کړو او د کلي پنډت يې راوبللو
کی  سړي پخپلو . کيسې کولې  ښار د ژوندگاډي د سفر او د، د اورښايست

په اړه څه نه شي ويلې خو سيند   دیاخر د کلي پنډت وويل چې د.  و لگيا
وگي ھم تيره مياشت  په شان يو بل جد دهHمه د حق په لټون راوتلی دی او 

( دي، د شمشتۍ  په ياد مو"ته يې وويل، ناستو وHړو خلکو. راغلې و
ھغه جوگي ته کرشنا په خوب کی ويلي .  وټولو سر وخوځو. جوگي) کيشپ

.  به جنت ته ځي يدو سوځو چې که دی پخپله پرياگ ته وHړو نو بې له
و باور نه لري چې زه يې جوگي په ھغو خدايان دا" ، پنډت اع�ن وکړو

رې راغلې دې او بله دا چې دی زوړدی او له ل...خو صبر وکړئ   .پيژنم
له دی ځايه شپږ ميله لويديځ ته جرنيلي "بيا يې Hمه ته وويل، .  ليونې دې

، "خو زه بنارس ته روان يم" ،Hمه په تلوسه وويل ."سړک کلکتې ته ځي
ټولو  او د شمالي ھند دھو ھغه سړک بنارس ته ھم ځي " پنډت وويل، 

 چې تاسو شپه په دی کلي کی خو اوس به ښه دا وي.  سيندونو نه تيريږي
 درته ،ئ او په Hره چې ھر سيند نه تيريږ سھار به سړک ته ووځئ،وکړئ

. "به معلوم شي  

غه څو دعاگانې وکړې چې وروستۍ يې په ھ. هHمه دا خبره خوښه کړ
 کيم "په ھر څه پوھه شوې؟ "پوښتنه وکړهبيا يې کيم نه  . چيناي ژبې کی و

 جينۍ سره ېکيم ته وکتل چې د يو   د کلي مشر" ھو"ورته په ادب وويل،
کيدو کيسه ټولو ته تيره   د مريدد دهHمه د کيم د لټون او . يې خبری کولې

. ې دېخداې له اړخه له بلی دنيا نه ده ته راليږل شوکړه او دا چې ھغه د 
  ھغه د بل "ته څوک يې؟"غه وويل، پنډت موسکې شو او کيم ته يې په چ

جوگي واي  ستا"پنډت وويل، " د سپيڅلي Hمه مريد"سر نه په زوره وويل 
نو پٻرې ډوډۍ خوړې شي؟ زه خو " کيم وويل، ".چې ته پٻرې يا روح يې

په ھغه بل کلي . دا د ټوکو خبره نه ده"ه زوره وويل،   Hمه پ".اوږې يم
 په Hمه  کيم د".کی، چې ما نه يې نوم ھير شو،  نجومي دا خبره کړی وه

د " .  ھغه د امبالې ښار و چې بيگا شپه مو پکی وکړه"غوږ کی وويل، 
 کړه چې ھو امباله نوميدو، ھلته نجومي پخپل علم څرگنده"Hمه راياد شول، 

خو ھغه  ستا د  . کی خپل مراد ته ورسيږي  به په دوو ورځوزما مريد
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  کيم غاړه تازه کړه او د کلي ټولو سپين ږيرو "ستورو په اړه څه ويلي و؟
خو بل وويل، . وخندلکس  يو." زما د ستوری مانا جنگ دې". ته يې وکتل

خو په . "نه خو نه ده، په سرحدونو ھر وختې جنگ کيږيدا وړاند ويٻ"
 په ميړانه د دهو کی يو پخوانې پوځي ھم ناست و چې په غدر کی سپين ږير

 کمشنر وس ھم انگريز چار واکي اوانگريزانو ورته انعامونه ورکړی و او ا
ھغه په زوره وويل،.  په پوځ کی و زامن ھمد ده .  راتلل ليدو تهد ده  

.نه دهٻد ھلک خبره وړاند وي... پوځي  

...گ وي، د اتو زروپوځيانو، دا به يو لوې جن)په چغه(  کيم   

  وي که د ھند کنډک؟ کوټونو ربه د سرولښک.   پوځي

 د گوراگانو لښکر او توپې به ھم ،سره کوټونه به وي)  په تلوسه.( کيم 
. وي  

.نجومي خو راته دا خبره نه وه کړی)  وارخطا.   ( Hمه  

 به د دا خبر يواځی ما ته راغلی دې چې اته زره پوځيان)  په جوش( کيم 
.پنډۍ او پيښور نه د جنگ لپاره ځي  

. ه په بازار کی اوريدلی دهده ارو مرو دا خبر.   برھمن  

.څنگه خبرشو. خو دی ټول وخت له ما سره و.   Hمه  

.  ښه مداري جوړ شيډٻرسپين ږيرې مړ شو نو دی ھلک نه بھچې .  پنډت
 دا څه نوې لوبه ده؟

 زما زامنو به له وخته ره وي نوجنگ خب که د.  يوه نښه راوښايه.  پوځي
. وېما ته ويلې  

خو ھغه  . کله چې ھر څه فيصله شول نو ستا زامن به ھم خبر شي.  کيم
.   لوړ ناست دیډٻرزامنوکس چې دا اختيار يې په Hس کی دې، ستا له 
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  د تگ خبره د توپونو په بدرگه د اتو زرو پوځيانوآيا .  ووايهراته  ته بابا، 
و کړی وي؟به ټيټو خلک  

نه.. پوځي  

؟دی پوځ امر به چا ورکړی وي نو ته خبر يې چې د.. کيم  

. ھو ،ما ھغه ليدلې دې.  پوځي  

څوک دی؟ .  کيم  

.  د توپخانې افسر ویزه يې له ھغه وخته پيژنم چې د. يپوځ  

.لوړ دنگ سړې، تور ويښته او داسی قدم اخلي.. کيم  

پوځي  کس وويل چې ھريو . يانو په شان ايغ نيغ وگرځيدوکيم د پوځ
 توپير دی، ھغه لوړ دی کیپه نه  خو کيم ورته وويل،.  گرځيھمدغسی 

دا يې وويل او خپله گوته يې  . گرځي او داسی سوچ کويرتبه کس داسی 
بيا خپله  . په تندي کيښوده او ورو ورو يې ښکته جامنې ته برابره کړه

ټول خلک دی  . دوخولۍ يې په ترخ کی ووھله او د زاڼې په شان ودري
امرکولو پر وخت څنگه  د دا افسر "پوځي پوښتنه وکړه، .  ځير وننداری ته
، بيا يوه گوته پر ميز وھي او  خپل څټ گرويدې" کيم وويل، چلن کوي؟

بيا امر کوي، چې ف�نی ف�نی کنډک راواستوئ، ف�نی  . پوزه راکاږي
دا "وره يې وويل،  او په ز ھغه خپل Hس يو موټې کړو" .ئوپې وروليږت

   "جنگ نه دی، دا سزا ده سزا

، زه پوھه شوم چې دی څوک بس بس"س قانع شو او وې ويل، اوپوځي 
 غږ  د کيم." غږ اوريدلې دېد دهکی  ميدان په لوگو د جنگ د ما . دې

نه ليدو، دا ھر څه می په تياره کی   ولوگې ما خو" ل،واوښتو او وې وي
، بيا ه کړه، بيا په اس سپور يو تن راغېپاکليدل چې يو سړي ورته Hره 

بي "پوځي وويل، " ، ما ريښتيا ويلي دي که دروغ؟   بابا .دی پخپله راغلو
سو ته نه ما تا"  Hمه په وياړ ټولو ته وويل، ".شکه، دا ھم ھغه افسر دی

 يو سپين ".دی د ستورو ملگری دی . ويلي چې دې له بلې دنيا راغلی دېو
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لې ورکو د غيب خبرکه ته  ر په مونږ څه اړه لري؟  اې، خي"ږيري وويل، 
ښاي ستا د غواي خور  .  ما سره يوه غوا ده چې سره ټاکي لريشې نو

 يوی ". تړليما ستوري ستا په څاروو پورې نه دي  کيم وويل، ز".وي
ړه دی او د خبرو چل ورله ھغه غوا ناروغه ده ، دی زما مي"ښځې وويل،

  "ايه چې ھغه به جوړه شي که نه؟ته راته وو . نه ورځي

 په ید ولې وې، خوځيې غې نو دا لوبه به وکس کيم که يو عادي چلباز 
چلن  خلکو عامواو د  رلس کاله يې د فقيرانوکی لوې شوې او ديا Hھور

زما په فکر تاسو "کيم وويل،   . کتلد کلي پنډت ھغه ته په کينه  . ې وکتل
ته او "  ښځی ته يې وويل، ."مې وليدو ښه پنډت لرئ چې دا اوس رٻيو ډ

د عبادت . خبرو جوړه شي غوا به په تشو ستا ميړه فکرکوئ چې ستاسو
خوسکی خپل پنډت ته ورکړئ او که  يو .  سره درغلي مه کوئکوونکو

 پۍ  مياشت کی بياهبه مو په يو په قھر نه و نو غوا رٻخدای درته ډ
کی  کالو ، ما په څلويښتواد دیپورا است" ځان سره وويل،   پنډت د".ورکوي

لږ اوړه، لږ کوچ او يو څو دانې "زياته کړه،  کيم ور ". دا کارونشو کړې
  "Hچي، په دی څوک  شته من کيږي؟

 چې که دوي دواړه شپه له ھغه سره وځي ودريدو او کيم ته يې ست وکړوپ
د  Hمه خدمت وې ويل چې ددی تايد وکړو خو  پنډت د.  تيرول غواړي

 د ځواب په انتظار د دوي  ټول.  دنده وه) عبادت ځاې(رم شاله د دھ دوي
پيسې " کيم ورو غوندې د Hمه څنگ کی ودريدو او ورته يې وويل،  . و

 کيم ورته ".کسوړه کیم� سره تړلي  زما"غه ورته وويل، چرته دي؟ ھ
" . ر دا کسوړه ما ته راکړه خو چې څوک پری پوھه نشيشابه ز" وويل،
زه ستا "  کيم ورته وويل، ."ولې، اوس خو مونږ ټکټ نه اخلو"يل، Hمه و

  پيسې راکړه او سھار  تر اوسه ستا ساتنه کړی ده که نه؟مريد يم که نه؟ ما
کسوړه   په کمر بند Hس ووھلو او د پيسو  ھغه د Hمه".رانه بيرته واخله

دا .  يزه ھم داسی دی و". وخوځوو Hمه سر.  يې په تياره کی راوويسته
."نه ووم چې پکی دومره خلک اوسيږيبده نړۍ ده، زه خبر   

 او کيم د خو Hمه خوشاله و ښکاريدود کلي پنډت سخت په قھر په بل سھار
موړ سم کی دومره کيسې اوريدلی وی چې ورباندې زوړ پوځي په کور 

 و نو شپه اس سپورکله به ھغه پوځي ورته په عمل کی وښودله چې .   شو
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ورته وويل،  کيم په ليدو Hمه د.   زنگانه ايښې وهبه يې څنگه پهه  تورخپله
ره ښه ده، نور کله زما خوب کچه وي خو بيگا مې اړخ ٻدی کلي ھوا ډ  د"

و چې پنډت پوھه ش کيم ".ھم نه دی بدلولې، اوس مې ھم سر لږ دروند دی
يې ورته .  ر اپيم ورکړی وي چې وې شوکويٻبه Hمه ته د شپې ښه ډ

 نسخو نه يوکورن څو  د اپيميانو لپاره يوکيم." يوگوټ گرم پۍ وڅښه"، وويل
.خبر و  

د سفر لپاره تيار شول نو Hمه پوښتنه وکړه چې د کلي والو د خدمت دوي 
وويل  او کيم ته يې پنډت نه خوشاله معلوميدو ھغه د . وکړيپه بدل کی څه 

 "يم ورته وويل،ک.  ته يوه روپۍ ډالۍ کړيچې کولې شي، ھغه دھرم شاله 
په ...نو    ھغه وويل ،خود "؟کړې دې يواځی سفر، تا کله په سړکمحترم

په .  کی زما مريد چې مړ شو نو تر پټھانکوټ پوری يواځی ووم لوھکو
  کيم".لورکو څه نذر اسره ښه وکړل نو ھغه ته به مې يوچې ر Hره ھر چا

 Hسونه ډٻرطورھ اسد دوي کی يې، اوس ته په ھند"وويل، لھجه په سخته 
".ږدهٻدوي پخپل حال پر. لري  

 سپور راغلو، )يابو(ې کچرې لپاره پخپل زوړ پوځي دوي ته په مخه ښه ويلو
 پنډت خو د کلي خلک خفه ښکاريدل او . يوې ډډې ته يې توره ھم ځړيده

خو ھيڅ   خپل ښه اپيم Hمه ته ورکړي ود شپې ھغه .  بد بد کتل ډٻرورتھ
 اشاره کچرې د سپريدوپوځي ورته په .   موندلېنه وپيسې يې ورسره 

ته چې " ورته وويل،   پوځي".زه د خپل جوگي غ�م يم" ، خوکيم ويل وکړه
  کيم "جوگي پسې روان يې؟ ه د جنگ ستورې لرې نو ولې دی ژيړپخپل

دی يو ريښتونې جوگي . لري جوگيانو توپير وډٻردی له نورو"ل، ورته ووي
ھغه " پوځي وويل، ".و، نه مداريان او نه گداي گرمونږ نه نجوميان ي.  دې

."ا سړې نه پيژنمخو ما پخپله وليدل خو زه د  

 . د سھار په تازه ھوا کی Hمه د اوښ په شان لوې لوې گامونه اخيستل
ونو د باغ نه تيرشول دوي د ام . خپلې دعاگانې يې ويلې او تسبيح يې اړولې

په ختيځ کی د  .  په کار اخته وو کی ټول خلکيچې د ھغې نه اخوا په پټ
  يو اتيايمه دانه تسبيحخپلې Hمه د .  ھماليه د غرونو تت انځور ښکاريدو

په زړه کی پاته شو چې ھغه دھرم ن کيم ته يې وويل، زما ارما  نوواړوله
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ته پوځي ټوخې وکړو نو Hمه د ھغه د ش . ته مې يوه روپۍ ورنکړهشاله 
،ورسره خبرې پيل کړې او ومخ يې واړو.  والي نه خبر شو  

ته ھم د سيند په لټون راوتلې يې؟  . Hمه  

.  د سيند د اوبو اړتيا د لمر ډوبيدو نه وړاندې وي. دانوې ورځ ده .  پوځي
.   لنډه Hره در وښيمم چې تاسو ته لوې سړک ته ورتلونکېزه راغل  

دا توره دی ولې راوړې ده؟نو.  Hمه  

کی د پوليسو په امر څوک وسله نشي  ھند زه خبر يم چې په ټول.  پوځي
زما يو ارمان دې چې د اړتيا  . والدار ما پيژنيدی ځای ح خو د.  گرځولی

.  کار واخلمپر وخت له دی تورې  

د يو سړي وژنه به درته څه گټه وکړي؟ )  په افسوس(Hمه   

ھيڅ ھم نه، خو کله کله بد انسانان که وونه وژل شي نو نړۍ به  د .   پوځي
ما د ډٻلي نه تر جنوب پوری  . زما په شان ارماني کسانو لپاره تنگ شي

.څه ليونتوب و.  زمکه په وينو سره ليدلی ده  

.ھغه خدايان به خبر وي چې دا وبا يې راليږلې وه  . Hمه  

د  خپلو افسرانو ته عسکرود ھند په پوځ کی ليونتوب ورگډ شو او .   پوځي
توب که ھلته ودريدلې وې نو ښه به وې، خو دا ليون.  و شپيلۍ واړولېټوپک

وو سمندرونو نه ا بيا له . دوي د افسرانو ميرمنې او ماشومان ھم ووژل
. H ظلمونه وکړلھغوي کسان راغلل اواخوا نور  

زما ياديږي، ھغه  . ېر پخوا ما ته ھم رارسيدلې وٻداسی گنگوسی ډ.   Hمه
.په نوم يادوو" تور کال " کال يې د   

ټوله نړۍ ...ھن... دی؟ گنگوسی؟تا څنگه ژوند تيرکړی نه پوھيږم، . پوځي
.په لړزان وهله دی پيښې   
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دلی ده، کله چې زمونږ سپيڅلې اوسه يو واری خوزيزمونږ نړۍ تر.    Hمه
.ا رڼا تر Hسه کړهبود  

" د نړۍ  يم چې ډٻلي په لړزان وه او ډٻلي زه خبر) په سخته لھجه( پوځي 
. گڼلې شي" کولمه  

يې  کار واو بايد سزا ر بدٻان ووژل، دا ډ ښځې او ماشومښه نو دوي.  Hمه
. موندلې وې  

زه ھغه وخت د  . رو خلکو دا کار وکړو خو ھيڅ گټه يې نه وهٻډ.  پوځي
ته  . وانان وپه دی کی شپږ سوه او اتيا تکړه ځ . کی ووم غونډارو په يوسپ

ما پخپل اس  . ومی زه  يو پک . شولېپاتژوندي ی باور وکړه چې درې تر
رې يو  ماشوم سپاره کړل او اويا ميله لانگريز ميم صاحب او د ھغې يو

کی برخه اخستې وه،  خو ما نولسو سختو جگړو . مې بوتللخوندي ځاې ته 
. خو حساب نشته د وړو جنگونو . يښت جگړې مې وکړېد اسونو شپږ څلو

د کلي او دا مې وگټل  څومره ميډالونه.  په وجود می نھه ټپونه خوړلي دي
درې زامن لرم چې زما په غياب کی راپسی  . راکړی دهھم زمکه  يې 
. ملنډی وھي  

اړه عمر کی ته د څه شي ارمان لری؟اوس په دی ز.  Hمه  

زه ھغه طاقت بيا . نيغه م�، نرم ھډونه ، چابک Hس او تيز نظر .  پوځي
.غواړم  

. طاقت کمزوري وي.  Hمه  

. کيم د يو مږې سره لوبی پيل کړی . ونې Hندی دمه وکړه دوي څو شيبې د
د کلي يو چاغ ماشوم چې په Hره روان و، د Hمه په ليدو نږدې راغی او  

.  شو او راپريوتو بی تولې د ټيټيدو پر وخت ، خوھغه ته په ادب ټيټ شو
 ید ر ورنږدې شو اوپوځي  ز . کيم په زوره وخندل نو ماشوم په ژړا شو

Hمه چې "   .دی ، خوږ شوې نه يې خير،  شھزادهمه ژاړه". سه کړويې دH
ماشوم په . له يې سترگې ورغلې وې راويښ او تسبيح يې اړولې شيبو څو
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Hمه د ھغه سترگو ته وکتل ، .  چې زه دا غواړم ژړا تسبيح ته Hس کړو
 تسبيح يې په واښو لکه د مار کيښودې او يوه سندره يې وويله،

يوڅمڅۍ غوړي...ييو موټې Hچ  

ۍډوډ ستا زما... او مالگهوريژې دال  

 ، َپوځي ترې پوښتنه وکړه . او په خندا شو ړو خوند ورک سندرېماشوم له
دا مې په پټان " وويل،  Hمه؟  ساتلې دههدا سندره دی له کومه وخته ياد

پوځي " .ماشومانو سره مھرباني کول پکار دي . کړی وهکوټ کی زده 
له  . پيسه ورکړه چې ځان ته د کلي په ھټۍ خواږه  واخلييوه ماشوم ته 

. تلودمې وروسته دوي لږ مزل وکړو نو لوې سړک ته راو  

 

 جرنيلي سړک

 ( پخه برخهمنځ   روډ ويل، - ټي - چې انگريزانو ورته جيلوې سړکدی  د
دې دواړو غاړو ته د  د . لويو موټرو او Hريو لپاره وهد  وه او ) شویقير

د اورگاډي د " پوځي ورته وويل،  . اډو لپاره بيله کچه Hره وهگاس او خر
موټری تلی راتلی  نه وړاندې په دی سړک به ھر وختې د انگريزانو راتلو

 ځکه په ھر څو ميله کی ،دا خوندي سړک و .  څوک نه تللخو اوس پرې
خو پوليس پخپله غله دي او خلکو نه په زوره . ورباندې د پوليسو څوکۍ وه

.  " اخليشيان  

وگوره داسی ښکاري " په دی سړک پلي خلک روان و او پوځي وويل، 
زړه پوری و، چې دې سړک په جرنٻلي دا .  " چې د خلکو يو سيند بھيږي

سوو ميلو نيغ جوړ شوې و او د ھر نسل خلکو ورباندی سفر  تر پينځلسو
د ورباندې  او نگ دواړو غاړو ته سپينې تيږېدی په ھر فرH د . کوو

 څوکۍ ته چې د پوليسو دوي په سړک روان و . فاصلو نښې ليکلې وې
څوک "د تورې په ليدو وويل،سره  د پوځي چار واکي ھلته يو . نږدې شول

يا پوليس د ژغورنې لپاره آ . رااخستی دهدي چې د قانون پر ضد وسله يې 
د پوليسو نه د ژغورنی لپاره "پوځي وويل، .  بيا يې وخندل   "؟بس نه دې
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کس  پوليسو   د"؟ا توره اخستې ده، په ھند کی ھر څه ټيک ټاک ديمې د
زه خو لکه د .   ديرسالدار صاحب ھر څه ټيک" ينگې کړې، داړې چ

ھو دا د ھندوستان سړک دی او  . شمشتۍ سر رابھر کړم او بيا وردننه کړم
".ټوله دنيا ورباندې روانه ده  

د چا له خلې ښکنځلې کې  ناڅاپه څوگامه وړاندې په باديدونکي دوړه 
گرولو لپاره جوړه  د سپي زويه، د سړک نرمه برخه ستا د م�"راووتلې، 

 سرکوزيه، د خره لکۍ تا ته چا ويلي و چې د ،د حيوان اوHده، کم عقل ده؟ 
 او خپل مات سر دواړه يو  اوس دا مات پل دېسړک منځ ته راوخيژه؟  

  يو گاډې د سړک په منځ کی کيم وليدل چې پنځوس گزه اخوا،".ځاې کړه
 د ،سره وله وينو  او پوزه يې مات پروت و او يوه اسپه چې سترگې

 پوليس چې ښکنځلې ھغه.  لپاره زور لگوو او بيا به راپريوته راپورته کيدو
  کوله او دچابک په Hس د اسپې د وھلو ھڅه ، په اس سپور اويې کولې

انصاف ھغه د .   وونه وھي ورته مخې مخې ته کيدو چې اسپهگاډي خاوند
گاډي .  ړھلو Hس پوری ک په ود دهاوس خو پوليس .  لپاره زارۍ کولې

  راښکته شوخپل کچرېپوځي له " .دا بی زبان مال دی"غه وويل، وال په چ
چې د خپل اس نه را کوز شو  د پوليسو ھغه کس ھم  نو ھم ھغه وخت

 لکه سی تر غاړه شوله د يو بل سره دابيا دوي دواړ.  لی يې کولېځښکن
دې  ھغه پوليس د  .چې په ھند کی  پ�ر او زوې يو بل ته غاړه ورکوي

.پوځي زوې و  

کيم ستړی و  . استليوې ونې Hندی کښين دوي دجرنيلي سړک پر غاړه د
کيم ورته وويل چې .  سيند په لټون وړاندی تگ غوښتوسپيڅلي خو Hمه د

 دی، پرون يې تورو ملگرېدا ھلک د س"ي وويل، ځپو . لږ صبر وکړه
 زوې وويل، د ھغه ".راته د ھغه چا خبر راکړو چې د جنگ امر ورکوي

ھر څه چې "ندل، ي وخځپو." ه به يې په بازار کی اوريدلي ويدا ھر څ"
راشي او پيسې رانه  يې نه دی کړي چې په اس سپور وي، دا خو

ه زما ځ، رااې نه دیځ خبرو دې د پ�ره دا" زوې ورته وويل، " .وغواړي
دومره خو کولی شې چې دې ھلک ته "ي وويل، ځ پو".کور ته به وHړ شو

د جنگ د امکان . څه پيسې ورکړې، ده زما لپاره ښه خبر راوړی دی
  ".د حتمي جنگ خبر...امکان نه"  کيم وويل، ".خبر
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ان سره د گدايانو او د ځوله او ځکه ورته وغوري زوې يوه سځ د پو
)  د روپۍ څلورمه برخه(څلور انيز که سدا  . څه وويلې يمداريانو په اړه 

کې په ليدو Hمه د س . و ډوډۍ خوړې شوهځو ورډٻردوي پرې تر و او
Hس راښکلو او دوي ته يې ي پخپلې کچرې ځپو.  ورته يوه دعا وکړه

يو ل ځلومړي په ئ، په مخه مو ښه شه، ما په ژوند کی ځور"وويل، 
 او زوې په اس پ�ر پخپلې کچرې . ځي نه ويدو چې پوريښتونې پٻغمبر ول

کله چې کيم او Hمه د   .پخپله مخه وHړل په يو وار سپاره شول او
 د کيم څلورآنيز و يو پوليس چې وړاندې يېپوليسوڅوکۍ نه ورتيريدل ن

  وويل،ليدلي و،

ر دوه سړي په سھر کی له ھغې غاړی راتلونکي د په دی څوکۍ.   پوليس
دا د سرکار امر دی او  . نې راکړئتاسو به څلورآ . دې) ماليه(انې ټيکس 

دا پيسې د سړک پر غاړه د ونو لگولو او د سړک د ښکلی کولو لپاره 
. کاريږي  

گڼې چې څه ته .   کاريږياو د پوليسو د خيټې د ډکولو لپاره ھم.  کيم
  خسر بابا، ته د؟ يا مونږ د ډنډ چيندخان يو؟زمونږ سرونه د خټو جوړ دي

  ورورنه خبر يې، چې څوک و؟خپل

 د ده څوک و...اې تا ته وايم . پريږده دا ھلک)  له برنډې.(  د پوليسو مشر
 ورور ؟   

. ھغه د يو وHيتي بوتل نه کاغذ ليرې کړې و او په پله يې نښلولې و.  کيم
ھر څوک چې به له پله تيريدل له ھغوي به يې پيسې اخستې چې دا د 

 سر يې مات د دهيز راغی او  ورځ ورباندی انگرهبيا يو . سرکار امر دی
.  وروره، زه د ښار کارغه يم، د کلي نهاې . کړو  

به ه ه وخته شا تډٻرخو کيم تر . پوليس وارخطا شو او دوي يې پريښودل
 چې بد بد يې  له خلې شپيلۍ غږولهھغه کس ته  پوليسود اوڅت واړوو 

که ته  . لکه زما به بل نه ويداسی مريد "ھغه Hمه ته وويل، .  ورته کتل
د Hھور نه لس ميله ځې راوتلی وې او زه درسره نه وې نواوس به يې يوا

 زه "وويل،يې په وروغږ   Hمه وموسيدو او".ليرې ستا ھډوکي راټولول
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  کيم وويل، "ې او که وړوکی شيطان؟چې ته پيرې ي پخپله ھم چرت وھم 
. زه ستا مريد يم  

 دانو ته په خاموشۍ روان و او تش د Hمه د تسبيح دره وخٻدوي دواړه تر ډ
چاپيره نړۍ ته سترگې چار کيم  خو کی ډوب و غږ راتلو چې پخپلو دعاگانو

اوس د Hھور د گڼي گوڼې پر ځاې دی خوشاله وچې .  وازې نيولې وې
تر .   خلک وله ھغې ھم خونده ورتهخو .  ، شنوميدانونو ته يې کتلپراخو

 کړو وړوعجيبه دره څومره نوي څيرې، نوي جامې او Hدې اوسه يې په 
انو وليده يوه لويه ډله د سنياسي درويشاوس يې ھم په سړک  . خلک ليدلي و

څمڅرک په شان  دکی يې  چې لوٻي لوې څڼې يې وې او پخپلو ټوکريو
ی وې خو بيا يوتکړه کس يې وليدو چې پاکې جامې يې اغوست . وړلاځناور

. اوس اوس له بنده خوشی شوی وڅرگندول چې  نښوپه پښو کی يې د بيړۍ
. ان کی وځپه يې چې د خپلې عقيدې ني� لباس  وليدوھم يو اکالي سيک يې 

 د چاقو په  د پگړۍ د پاسه يې ھغه تيره. لرلېې او سرې سترگېده لوی څڼ
.  وسلې کار يې ورکوود دوي څير د اوسپنې حلقه وه چې  

کی د   جاموووليدل چې په رنگا رنگل خلک کلي ټوکله کله به يې د يو
ښځو به ماشومان په ډوډه اخستي، خپل بنگړي  . کومې ميلې لپاره راوتلي و

ه د Hندی يې موسليان د يو پل . وولژ ته ښودل، ماشومانو به گني يو بل
بل ځاې د چا ناوې  .  سندرې يې ويلېوليدل چې د ډول او باجې په ساز

اخر يې .  پټې وې خو کيم ھر څه ليدلد Hمه سترگی . ډولۍ روانه وه
.سکوت مات کړو  

.اوبه او ھوا يې ښه دي . ره ښه دهٻدا د جنوب سيمه ډ.   کيم  

.ھو خو ټول د ژوند د پل سره تړلي دي.  Hمه  

. به وکړووکړو، لمر ھم په ډوبيدو دې، يوه دمهمزل رٻاوس مو ډ.  کيم  

نن به مو څوک کوربه وي؟.  Hمه  

.او مونږ پيسې ھم لرو) په ورو غږ( ښو خلکو ډک دی، دا ملک د.   يمک  
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.  م زياته شوهځاې ته نږدی شول نو د خلکو گڼه ھيو کله چې دوي د دمی 
چې تمبکو، پان او   د توکو پلورونکي گاډي وHړ وھلته په يو قطار کی

 يو. پوليسو يوه تاڼه ھم وهد لرگو يو ټال او د  . ارزان خواږه پکی بار و
اورونو  و بل شويوه نږدې څو ونې او د ونو Hندی د پخواني ورتکوھې،

. ، په جرنيلي سړک دا د کاروانونو د پړاو ځاې ونښې وې چې ښودله يې
جوپې خپلو زالو  بره په اسمان په سوونو د کارغانو، کفترو او د طوطيانو

په تنورونو د گرمې ډوډۍ او د کبابونو او د پکوړو  . ې وېته روان
ن کيم ته دا ھر څه د کشمير سراې په شا . خوا ته خپور وخوشبوي ھرې 

.  لوې وډٻرښکاره شو خو البته دا ځاې تري  

Hمه د ډوډۍ په اړه څه خاص بنديز نه  . ې نه وېډٻراړتياوٻ دوي دواړو د
نا څه اخستې  د خواړو څهپه خيرات کې کيم د ھری غرفې نه  او لرلو
خلک د ډوډۍ  . ه واخستللرگي په بيلپاره يو څو   ھغه د اورد بلولو.  شول

لپاره اخوا ديخوا تلل راتلل، خو دوي دواړه د کوھي پر غاړه  او د خواړو
دوي  چې اسونه تری بيل شوي او گاډې وHړ ويو مخامخ د اس . ناست و
 کی د گاډو په څو.  ته يې خله ټيټه وه  يا اوبو اوشونډې وھلې په واښو

 و خلکوډٻرپه ھند کې اوس که څه ھم . غږونه اوريدل کيدهناستو ښځو 
ه ورسيږي خپل منزل تکی بوتلې چې زر) ريل(خپلې ميرمنې په اورگاډو

اوس ھم په پخواني ډول په اس گاډي يا د غوايي په گاډي  خلکو ځينو خو
  سړي دی گاډو به پردې تړلې وې چې بيگانهپه . ښځې ورليږلې کور دکی 

. يې وونه گوري  

ورباندې  ر ښکلې کړې شوې و اوٻډچې  په نښه کړوگاډې  يود غواي کيم 
ه پړاو ځاې ت دا گاډې لږه شيبه وړاندې د.   خيمې لگيدلی ویدوه گومبدي

 سره زنگ وھلې کسانو  د دووچې راغلی و او ورسره اته سړي بدرگه و
د  ځکه  له ورايه ښکاريدل چې دا د يو مھم کس کورنۍ وه. تورې ھم وې

د گاډي د پردې شا نه يوی ميرمنې د بي�  . ولهځراولس وسله نه گھند عام 
.  چې ښکاريده ھغی به تل دا کار کړې وي کولکارونو لپاره حکمونه بيلو

چې نيم نه زيات پکې نري  کسانو جاج واخستوسره د بدرگه ي کيم د گاډ
نيم نور د شمال تکړه غرني و چې  . سپين ږيري وجنوبي سيمو  نروچکي د

.   يې اغوستې وغسې جامېھم ھ ې خولۍ اووړين  
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او شته منه وه او جنوب کی د کيم اندازه ولگوله چې ميرمنه د پاخه عمر
ښاي لورکره تله او زوم ورپسې د بدرگې لپاره  . خپلوانوکره روانه وه خپلو

 د کوھلو يا کانگړې نه غرني کسان به ورسره. خپل کسان وراستولي و
 لور په دی گاډي کی نه وه، که دا ھم څرگنده وه چې د ميرمنې.  راغلي و

نه ھلته به سخته پرده کيده او ساتندويانو به ھيڅوک ورته نږدې نه 
سره ليدل کيم سوچ وکړو، دا ميرمنه خوشاله ښکاري او ھغی  . پريښودلې
وونه مني، خو د مريد په توگه دا خبره  چې Hمه به دی خبر و . پکاردي
ھغه چې .   تری خيرات وغواړيچې د دواړو لپاره خپل فرض گڼلو ھغه دا

چې په  کړوښکلي گاډي ته نږدی اور بل  کيدې شو، ھغهڅومره يې امکان 
Hمه اوس پر زمکه ناست و او تسبيح يې  . ساتندويانو کی يې څوک وشړي

"  ھندوستاني ژبه کی وويل، هگوډ  هيو غرني ورته په مات.  اړولې
! ده ته گوره"  په غرور وويل، کيم.  ړ شئگدايانو، له دی ځايه ليرې H...او
خره کله نه د ھندوستان د زمکې خاوندان شول؟  ھغه يو لرگې  د غرونودا  

 له ".مونږ دی ته د مينې خبری وايو"په اور کيښودو او ورو يې وويل، 
پردی شاته نه ميرمنې ھغه  غرني ته څه امر ووکړو نو کيم په زوره وويل، 

زمونږه ژبه . ې درته وکړونه وي چې ښير تيز مه غږيږه، دا ډٻروروره،" 
سترگو ورته  غرنې په گواښنويوندل او ساتندويانو وخ  سپين ږيرو".توره ده

  . رانږدی شو

 و وی ويل، څه چل دی؟  غرنې پخپل ځاې ودريدوHمه سر راپورته کړو ا
شکر خدايه چې د يو گناه " وويل، ، نو په ماتو ټکو يې چاړه شوه ژبه يې او

بل ته په غوږ کی وويل، کی يو دی په سپين ږيرو"  ژغورمنه دی و
غه وويل، د پردی شا ته نه ميرمنې په چ"  وخپل م� پيدا کړاخر خارجيانو"
 غرنې، پردی ته "تاسو دا گداي گر ھلک تر اوسه ولې نه دی وھلې؟ " 

، بيا وشي وهھلته يوه شيبه خام . نږدی شو او په ورو غږ يې ورته څه وويل
کيم . اوريدل کيدو خو څوک پرې نه پوھيدل چې څه يې ويلغږ ې د ميرمن

 ھغه غرنې کيم ته . ځان داسی ناغرضه ښکاره کړو لکه چې ھيڅ نه ويني
ې ستا م� ډوډۍ وخوړه نو کله چ"او په غوږ کی يې ورته وويل،  نږدې شو

 کيم په بی پرواي ". خواست دی چې له ھغې سره ووينيبيگم صاحبې د
 " خو بيا يې په لوړ غږ وويل،". ډوډۍ وخوري نو ويديږيدی چي"وويل، 

 ".واخلمھم  اجازه  ډوډۍ ورکړم او د خپلو خلکو نهزه به اوس سپيڅلي ته
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 شوه، دا خلک به راته ډوډۍ حضور اجازه درکړې"ې Hمه ته وويل، بيا ي
او ھم "  ښه دي ډٻرد جنوب خلک"  Hمه په خوبولي غږ وويل، ".راکوي

پريږده چې دی لږ ارام وکړي، خو "په زوره وويل، بيا کيم   .ھلته ويده شو
په سپين "  .ۍ ورته راوړئچې سپيڅلې صيب راويښ شو نو ښه ډوډکله 

دی خيرات " . لوويچا سنگ زنه خبره وکړه نو کيم په قھر  کی يوږيرو
، تر نه دی، دی تر ټولو سپيڅلې جوگي دېگداگر ھم  نه دی، د بانډې خور

".  مريد يمد دهوگي او زه ټولو طبقو لوړج  

تلو  ھغه ته د راد گاډي له پردې شا ته نه په يونرم غږ کی بيگم صاحبې
دی شا ته نه دوه سترگي  او پوھيدو چې د کيم پردی ته ورنږدی شو . وويل

وې، انگشترې کی يې غټې  په تخته يوه Hس چې په گوتو . وريورته گ
. ايښې و  

دی څوک دی؟.  ميرمن  

.ری راغلې، دی د تبت دېره لٻ له ډسپيڅلې څټه چېلوړه يوه .  کيم  

تبت چرته دی؟.   ميرمن  

دی د ستورونه خبر دی او زايچې . ری دی لډٻرھغه د واورو نه اخوا . کيم
د مھربانۍ له کبله يې . خو دی دا ھر څه د پيسو لپاره نه کوي. جوړوي

. مريد يم او ماته ھم د ستورو ملگرې واييد دهزه . کوي  

ته خو غرنې نه يې؟.  يرمنم  

 د د دهورو راليږل شوی يم چې له ھغه پوښتنه وکړه، زه ورته له ست. کيم
. سپيڅلي سفر تر پاې به ورسره پاتې کيږم  

زه خبره يم .  گوره ښه، زه سپين سری يم او بی عقله نه يم. ھلکه.  ميرمن
د نه يې  قانوني مريد دهخو ته  . چې Hمه څوک وي او ورته درناوې کووم

بې طبقې  ته يو . دی گاډي ډنډه نشي کيدې ه د، ھم ھغسې لکه چې زما گوت
خپلی گټې لپاره دې Hمه چې ځان يې د  ،ھندو يې، يو بی شرمه گداي گر

. پوری تړلې دې  
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پاره نه يو لگيا؟ ما اوريدلي نو مونږ ټول د خپلو گټو ل)  په ورو غږ.  (کيم
...ما اوريدلي دي چې...دي  

  څه دی اوريدلي دي؟. ميرمن

ھر څه خو راته ياد نه دي خو په بازار کی چا ويل، خو کيديشي چې .  کيم
ھغه چې د ښه لوړې کورنۍ او ...دروغ وي، داسی يې ويل چې راجه گان 

د پاکی وينې اود غرونو واړه راجگان وي، ښاي داسی ونکړي، خو په 
 په زمکه جنوب کی، کله کله دوي د خپلو گټو لپاره خپلې ميرمنې

خو د غرونو راجگان  .  کيږيډٻر په اودھه کی دا کار . والوخرڅې کړي
( وينځوور نشي کولې، خو د د بازار په خبره څوک با.  دا خبره نه مني

. کې روان دې  تجارت په ټول ھند) مينځو  

.  لوې دروغجن يېډٻر ته خو) په سخته لھجه. ( ميرمن  

 واې، ستا سترگې ښايسته دی چې انسان ته ريښتيا.  موری)  په ويره.  (کيم
. پيژني   

 زه که څلويښت کاله پخوا راته چا دا خبره کړی وې، او) په خندا. (ميرمن
ې ش کاله پخوا ھم که چا راته ويلې وډٻر ريښتيا ھمدغسې ووم،

 کی څوک نه و، بی له دی خيرن گداي گر چې په دی ټول ھند...ارمان...نو
.  صيفت يې وکړود کونډې نه چې د يوې باچا  

خو په . زه ھم ھغه څه يم چې ملکې حضور فرمايلي دي...درنې ملکې.  کيم
دی تر اوسه خبر نه دی  . جوگي ريښتونی دې کی شک نشته چې زمادی 

.  امرکړې دې چې محترمې ملکې د ده د ليدو  

وکړم چې  ، مذھبي معلم ته، څنگه امرلي تهزه به يو سپيڅ..امر.  ميرمن
.  ھيچری نهيوې ښځې سره دی خبری وکړي؟. ..ره ما سراشي او له  

.  عقلي وه، ما فکر کوو تاسو امرکړې دېزما بیښه دا .  کيم  

؟وپوھيدې. غه امر نه و، يو خواست وھ.  ميرمن  
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ايانو په شان بود اخسته او دو د گاډي په تخته يوه سکه وکړنگيده چې کيم را
بيا يې وويل. کړوته س�م وبيگم صاحبې يې په دواړو Hسونو   

يم، کله چې راپاڅيدو او ډوډۍ يې وخوړه نو  مريدسپيڅلي زه د ھغه .  کيم
.تاسو ته به يې راولم  

.اش يېع بی شرمه او بدمډٻر)په خندا.  (ميرمن  

څه ستونزه به نه  ملکې صاحبی ، په کورنۍ کی خو) په ورو غږ.  (کيم
 ره وکړه، مونږ جوگياند زړه خب...د ماشوم زوې اړتيا يا داسی نور . لرې
.  کرامت لروډٻر  

او ...باور وکړه) خندا(ته دومره لوې نه يې ....جوگيان مونږ .  ميرمن
بله دا چې زما .  کله کله زمونږ د ښځو اړتيا زامن نه وي) خندا..(جوگي

. لور شکر دی زوې لري  

. په لينده کی د يو غشي نه دوه ښه وي، او دری خو H ښه وي .  کيم  

دا ټولې خبری د Hھور د ټکسالي د فقيرانو له خلي اوريدلې وې او د کيم 
. گی زمکی ته نيولې وېخبرو کولو پر وخت يې ستر  

 خو دا د ښار.  دی وخت به ھم راشي او د. دا خبره ريښتيا ده. ميرمن
زه ورته پيسې او ډالۍ ورليږم او دوي راته  . برھمنان په ھيڅ نه دی خبر

. کوي چې ټولې دروغ وي) ينيپيش ب(نې ٻوړاند وي  

. نې کويٻښه  دوي درته وړاند وي...ښه.  کيم  

 او ھر څه بيا ما پخپله خپل خداې راياد کړو، دعاگانې مې وکړې . ميرمن
يارت ته ھم وHړم او ھلته کی سپيڅلې ز  په بوده گيا. مې ھغه ته پريښودل

وې وشو نو کيږي، او که ز اوس له خيره دويم ماشوم يې  .رکړوومی نذر
. ه لويه خوشالي ويډٻر دا به  

کيم ورته منډه .  کيم ته يې نارې کړې او Hمه د خپل خوب نه راويښ شو
يو . ورته ډوډۍ اوډلې وه وکرانون چاپيره غرنيوو وی ليدل چې د اورکړه ا
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زه ورشئ، ورک "غه وويل،  په چکيم.  وHړ وورته Hس په نامه کسان  څو
ې مونږ به لکه د سپو په ميدان کی د ټولو د شئ، تاسو څه فکر کوئ چ

سره په  ټول کسان تيت شول او کيم د Hمه "سترگو مخی ته ډوډۍ خورو؟
ويلي ما درته نه و"Hمه ته وويل، بيا ده ورو غوندې  . ارام ډوډۍ وخوړه

ې درنې د راجه کونډې ډٻر دا ھر څه يوی. چې د جنوب خلک ښه دي
کله چې تا ارام وکړو نو  . ه ھم تللې وهھغه بوده گيا ت . رااستولي دي

  ".ورسره به ووينې

نور "  کيم وويل، "دا ستا کارونه دي؟"، ټه وپه لد ډبلي Hمه د خپلو نسوارو 
 خو نه يم  اوس وايه چې ستا په خدمت کی پاتېبه دی څوک غم وخوري،

کيم د ھغه گونځې مخ ته وکتل چې ايله  .   Hمه ورته دعا وکړه".راغلی
 اوس دا څيره ورته څومره .ځې د مخه يې په لومړي ځل ليدلې وی وردر

ھغه گاډي کی ناسته ميرمنه "وويل، يې ته ور . ريدهخپله او مھربانه ښکا
. دا د دين Hره نه ده"اسويلې وکړو ، Hمه يو سوړ"  .دويم لمسې غواړي

 کيم غوښتل چی ورسره وHړ شي ". له غرونو راغلی ده نو وربه شمخوھغه
 تبتي ژبه کی کيدې چې کيم  خبری پهد دويخو Hمه ورته نه و ويلي او

  .پوھيدو نو دې ھم ھلته ايسارشو نه ورباندې

رې ل.  خلکو ډوډۍ خوړلې او خوبولي وپه پړاو کی شورکم شوې و، ټولو
لم يچکله کله د  . ځاې د بنگالي سندرې او ستار غږ اوريدل کيدو يو

Hمه . ته د چيندخانو دغږ په شان ايسيدوچې کيم  گوړگوړ به پکی گډ شو
او م�ست و، کړې چې بيرته خپل اور ته راوگرځيدو نو کيم سترگې پټې 
 Hمه "څه يې ويل؟"ھغه خپله کمبله ورباندی ھواره کړه نو کيم مخ واړو، 

 ورته مې وويل چې زما لټون ، سره مله شئواي چې ما ھغه "ورو ويل، 
 يوه ده نو ورسره به Hړشو ې زمونږ Hره اوس چخو . تر ھر څه مھم دې

ما نه د ښار نوم ھيردی خو ھلته به  . دی لپاره دعا ھم کووم او په Hره به د
رې پروت سپين ږيري نه په ورو غږ گزه ل کيم يو څو"   .ل شوله دی بٻ

ھغه ورته  . کوم ښار کی وپه  کورصاحب  د بادارد دوي پوښتنه وکړه چې
 يو وړوکي کلي نوم واخستو چې د امونو باغونه يې د سھارن پور شا ته د

.لرل  
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 د سره غويي کنډک

دو او اخوا يسکيم راپا . پړاو کی ژوند راويښ شوسھار د سپيدې سره په 
او  وشوکوو  د يوې ونې نه يې يو ډنډر را"ميني "بيا د. ديخوا يې کتل

د مسواک پر وخت ده د ټولو خلکو جاج  . مسواک يې ترې جوړ کړل
نې خدمت گارانو دی اوس د ډوډۍ نه بې غمه و، ځکه د ھغې ميرم . ستواخ

له سبا نارۍ وروسته دوي د ميرمنې د گاډۍ سره  . کړلڅه برابرورته ھر 
ھغې Hمه ته وويل چې په Hره دی ورسره خبرې کوي او ھم .  روان شول

. ټوله Hره تيره شوهپه خبرو خبرو دغسې   

.  ښه ډوډۍ يې وخوړهاوډلې و په تازه پاڼو د ون د غرمې دوي دمه وکړه او
 يادوله او د گرمۍ او د Hری دھغې ميرمنې اوس د غرونو يخه او تازه ھوا 

نو Hمه به کله چې په Hره د يو سيند نه تيريدل  .  يې شکايت کوونهخاورو
 کيم ته . وخوځوو چې دا ھغه سيند نه دیخو بيا به يې سر  . په تلوسه شو

کيم لرې  . سه زه خپل عبادت نشم کولېی ښځې د خبرو د Hد وويل، ديې 
ښکاريدل او ده غوښتل چې ھلته پکې نوي کورونه   څوو ته کتل چېشنو پټ

 روان ته دی او Hمه يو ځاې ھغو ونو . ه نږدې يې وگوريورشي او ل
و کيم په دی حيرانه و چې ھلته يوعبادت کله چې نږدې ورسيدل ن.  شول

. ونې وې ونود ام څوځاې ھم نه و، يو   

.   څلور سړي وليدل چې د يو بل سره څنگ تر څنگ روان ورې دهي لډٻر
" ويل، Hمه ته يې وھغه پخپل Hس کی نيولي د برونزو سيکې ته وکتل او 

مونږ چې کله ھم يواځې تگ  . پوځيان، سپين پوځيان، راځه چې وې گورو
چری نه  پين پوځيان پخواما س" Hمه وويل، ".کوو، د پوځيانو سره مخ کيږو

په نشه کی نه وي نو ضرر نه در   کيم وويل، دوي چې د شرابو".دی ليدلي
ږدی پوځيان ران.   ته پټ کښيناستلد ام  د يوی ونې شادواړه   بيا".رسوي
 خپل  ھراول ډله وه او د)کنډک(دا د يو رجمنټ . و يوځاې ودريدلشول ا

 ډنډې ېکی پينځه فټه لوړ  Hسونودوي په.  کيمپ لپاره يې ځاې په نښه کوو
په زمکه خپاره دوي کله چې  . نيولې وې چې ورباندی بيرغونه ځړيدل

دوه کسان د امونو باغ .   خبری کولی زورهشول نو يو بل سره يې په زوره
دی ونو Hندی خيمې  د افسرانو لپاره به د"وويل، پکې ته ورننوتل نو يو

د سامان د گاډو "غه وويل چې ته په چخپلو ملگرو ری يبيا يې ل"  .ودروو
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ری يوکمزوری غږ کی ځواب يله ل"  .لپاره مو ځاې په نښه کړی دی که نه
و وويل، دوي د څه شي لپاره Hمه ور. چې کيم پرې پوھه نشووويل شو

کوي؟ دا عجيبه نړۍ ده او دا د بيرغ د پاڅه څه جوړ دي؟  يو پوځي تياري 
، څه يې وويل او بيا ووغورځور زمکه پخپل بيرغ له دوي څو گامه اخوا 

  بيا.  ساه اخستهپه زوره زورهده او وه د کيم خله وازه .  يې راپورته کړو
 Hمه ته يې په غوږ کی وويل،

په ياد دی دي؟ په ...ھغه پيشگوي...سپيڅلي صاحب، زما زايچه.   کيم
ې ويل ي او کړی و� په خاوره زما د ستورو نقش جوړامباله کی چې ھغه م

.  نيسيتياره ځاې کی به تيارييو ي او په چې لومړې به دوه پيرنگيان راځ
.چې په خوب کی ويلکه ھغسی ھم   

. دا خوب نه دی خو.    Hمه  

بيا يې ويلی و چې ورپسې به سور غويې په شين ميدان کی ښکاره ..   کيم
...وگوره سور غويې. شي  

د بيرغ د . ھوا کی رپيدورې په يرغ ته اشاره وکړه چې له دوي لږ لھغه بي
.  جوړ وپاسه د ھغه کنډک نشان سور غويې په شين ميدان کی  

ارو مرو ستا سور غويې دې او ھغه  دا خو  .اوس زما راياد شو.   Hمه
.دوو کسانو ھم تياري کوله  

.دوي پوځيان دي، سپين پوځيان) په جوش. ( کيم  

دا د جنگ نښه ده.    Hمه  

.  لټون يوه برخه دهمحترم ، دا زما د.  کيم  

 د جنگ نښه  د امبالې م� ويلي و چې ستا ستورې. ته ريښتيا واې.  Hمه
اوس څه وکړو؟. ده  

. دلته به انتظار وکړو. کيم  
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سيقي چری نه وه Hمه داسی مو. پوځي بينډ غږ يې واوريدو شيبه وروسته د
 د.   کنډک موسيقي وه چې د مارچ پر وخت به يې غږولهدې دا د. اوريدلی
کی راغلې او شيبه وروسته دوي په ميدان کی په لږه   ډلې په ليکوپوځيانو
نو يوې ډلگۍ په چټک د آم د و د پوځيانو.  له خپلې کيږدۍ ودرولېلږه فاص

يو څو نورو د گاډو نه لوښي لرگي  . Hندی يوه لويه کيږدۍ ټک وھله
ی ھغه ځاې ک په څو شيبو . راښکته کړل او ھندي م�زمانو ته يې وسپارل

 Hمه د تلو لپاره د خپل ځاې نه پاسيدو .  د يو وړوکي ښارپه بڼه واوختولکه
د . رې ودريږه نو څوک دی نه وينييد رڼا نه لکيم ورته وويل، د اورخو 

ده د پوځ د کيمپ ننداره پخوا چری نه وه . وېخښې ھغه سترگي په بيرغ 
. کړی او ھر څه ورته په زړه پوری و  

اوږد  تورد ھغه. و د مسيحيانود پادري راتگ په زړه پوری د Hمه لپاره
نښې  صليب دچې  ترې ځړيدود سرو زرو زنځير و او کميس په غاړه 

يناستو ښ ک لنگر د خيمې مخې ته پروت په کرسۍ ددې . ورسره تالۍ وھلی
وښه د Hمه دا خبره خ.  او څلورو افسرانو ورسره ټوکی ټکالې پيل کړی

او  وندل، خو ھغه پوھه سړی ښکاريد په زوره خنشوه چې مسيحي م�
 وويل چې لږه شيبه کی به دويکيم  . وکړيغوښتل يې چې ورسره خبری 

نو  دوي دومره ښه نه دي چې مونږ ترې ډوډۍ وغواړو ډوډۍ خوري، خو
. Hړ به شو  

بيرته پړاوته راغلل نو د وروسته د پوځي کيمپ د نندارې نه دوي چې 
 مريد د دهHمه او  وليدل چې ھغوي. ۍ ورته کيښوده ې م�زمانو ډودميرمن
ډۍ خوړو له ډو.    بی ادبي وهخو پوښتنه يې ونکړه چې خاموشه ودواړه 

آم  د کيم.   کيمپ ته روان شوليپوځد انگريز وروسته دوي يو واری بيا 
 انتظاردی د دهه ته يې وويل چې ھلته او Hم ونو سره يوځاې په نښه کړی و

يو څه احتجاج امر Hمه په دی .  ه ورته غږ نه وي کړېڅو دوکړي تر
.  سره غويي لټون  د...لټون وخپل وکړو خو کيم ورته وويل چې دا د ھغه 

ری و او کيم يچې د امونو د باغ نه لږ ل ښيناستو کی کې کندېHمه په يو
. په تياره کی ورک شوترٻنه   

وHړ و، کيم د ھغوي ) څوکۍ(ھغه پوځيان چې د افسرانو خيمې ته په پھره 
ھغه د سور . او د لنگر د خيمې څنگ ته کښيناستو له پښو لکه د مار تير شو
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، د خپل پ�ر خبره ورته په زړه شوه غويي په اړه نور معلومات غوښتل
ھغه په دی معامله کی د  . چې نھه سوه شيطانان به ستا ژغورنی ته راشي

ی نه د دو چې ھسٻدی ويرپه  خو . مسيحي م� سره ھم مشوره کول غوښتل
په اړه نصيحتونه او د تعليم  ورته د زدکړی په شان ھغه Hھور د پادريانو

. پيل کړي  

 لوی ميز گوراگان د وري نه وليدل چې د ډوډۍ د خيمې يو س  د افسرانوکيم
. منځ کی يو ط�ي غويې وHړ وسر د ھر څه په ميز په  د.  چاپيره ناست و

اله و چې انگريزان د غواي منونکي و او اوس له خوشدې اندازه کيم پخپل 
ھغه وليدل چې ټول افسران  . کوو دی غواي عبادت وډۍ وړاندی يې دډ

.  يوې دعا نه وروسته د شرابو جامونه يې وکړنگول ودريدل اوغواي ته د
 او له خيمې ايسارنشونه وروسته  د دعا چې نوميدو "رتھر بينيټآ"پادری 

  پښه د کيم د اوږی سره وجنگيده اود دهره کی خو په تيا  .را ووتلو
 وه چې ترې تښتيدلی وې، خو کيم ورته يوه لته ورکړه او نږدې . راپريوتو
کيم ورله  .  نه ونيولو اوپه زوره يې خپلې خيمې ته راوستلوڅټ ھغه کيم د

د خيمې په Hلټين کی پادري د .  لتې ورکولې خو ځان يې نشو خ�صولی
ھغه تری په " .دا خو ماشوم دی"  په حيرانتيا يې ويل، کيم مخ وليدو او

 غ� لپاره راغلې وې؟  ته څوک يې؟" ژبی پوښتنې پيل کړی،ھندوستاني
په دی ټول  . يوه کيسه يې ورته  تيره کړه کيم ساه صورت په ځاې کړو نو"

خوھغه  کلک نيولې ود څټ نه وخت کی پادري ھغه د خپل ترخ Hندې 
 يې ټوپ يو  .نو کيم موقع پيدا کړه Hس سست شولږ يې  ستړی شو او

   .نډه کړهد وتلو لپاره يې منه او له خيمې  وھلوو

 له غاړې تعويذ د ده د نيولو په ھڅه کی د دهيو Hس اوږد شو او د پادري 
کيم بيرته تاو شو او په بی خبرۍ کی يې په انگريزي  . يې ترې وشکولو

کړه، په دی کی کاغذ دی، ھغه ړه، ما ته بيرته راراک"ژبې وويل، 
ته انگريزي ولې واې؟ واړه ھلکان چې غ� "پادري حيرانه شو، ."راکړه

و کيم  لکه د زپل شوي څاروي په ټوپون"  ته خبر يې؟ .کوي، وھل خوري
ما غ� نه ده کړی، دا زما خپل " واخلي، و، چې د پادري له Hسه خپل تعويذ

خيمې پردی ته وHړو او بھر يې ري د  خو پاد".تعويذ دې، دا رانه مه اخله
نوميدو او ھغه  ته يې " وکټور"دا کس  پادري . چا سره خبری پيل کړی يو
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 ک په انگريزي ژبه خبری کوي او يوکيسه تيره کړه چې ھل په لنډو دا
.   تعويذ ورسره دی  

راتلو سره يې د تعويذ   او دنکې وومنکيتھولک مسلک مسيحيت د ور د وکټ
س راته تاسو ما ته وھل راکړي دي، او"کيم وويل،  .  پيل وکړپه پرانستو

 ھغه ر پادري د کيم د پ�ر د Hس ليکلې وکټو" خپل تعويذ راکړئ چې ځم
دی په اخره کی د ھغه پ�ر  او د سند و دا د کيم د زيږيدو . وکاغذ پرانست

ئ، د ، مھرباني وکړدی ھلک خيال وساتئ  وارې پخپل خط ليکلي و، دڅو
ته "  و او د بل نه يې وپوښتل، پادري ھک پک پاتې . ساتنه وکړئھلک 

 د دهپوھيږې چې دا څه دي؟ دا د کيمبل او ھارا د Hس ليکنه ده، ما پخپله 
ويل، و  کيم "دا له کله نه تا سره دې؟" بيا يې کيم ته وويل، " واده کړی و

  د کميسد ده ھغه ورته نږدې شو او ". وړوکي وومډٻر کله چې زه"
بل پادري ته يې وويل، ته وگوره دا ھلک تور نه .  گريوان يې خ�ص کړو

ويل، ستا نوم څه دی؟وھغه ته يې . دی  

.کيم، کيمبل ، دوي به راته کيم رشتيکا ويل.  کيم  

رشتيکا څه وي؟ .  پادري  

.دا زما د پ�ر د کنډک نوم و. ييريش تيکاآ. کيم  

!ياني د اير لينډ. يريشآ. ښه ښه .  پادري  

. ھغه اوس مړ دی.دا راته پ�ر ويلي و.  کيم  

که دی ريښتيا ځ.  بل پادري وويل، ښاي ما د ھلک سره زياتې کړې دې
رکړه او د ويده کيدو لپاره ده ته يو څه شيدې و"ھغه بل ورته وويل، . واي
". ته به اوس دلته اوسيږې. يږهمه وير"کيم ته يې ويل، ". کټ  

بيا يې له کيم د .  وايک به ورته څه نه ورکړه چې ھيڅوھغه ورله تسلي
 کيم د Hمه سره د ليدو .  واوريدواو پ�ر او د Hھور د ژوند حالھغه د مور

. ا چې ھغه ورته بھر په انتظار وکيسه ھم وکړه او د او د ھغه د مريد کيدو
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ارې کندی کی ورته د ونو سره په يوی تي م Hمه د ھيڅ نه خبر نه و او د آ
  . ناست و

کيم ورته په ھندوستاني ژبه کی . ه وHړود کيم سره بھر دونو لوري تکټورو
 ما سورغويې وموندلو.  اوس پاې ته رسيدونکی دیزما لټون"وويل، 

 Hمه ورته ".دا ټول خره دي. اوس نه پوھيږم چې نور به څه راپيښيږيخو
که ته .  په ناپوھۍ ملنډې وھېد دوي دا ښه خبره نه ده چې ته"وويل، 

دوي بيرته خيمې ته ورغلل او Hمه  " . شاله يې نو زه ھم خوښ يمخو
د . خارۍ چاپيره کښيناستلدوي د يو ب . ته خپل س�م وکړو دواړو پادريانو

 سپين مونږ يو"وويل،  ته ټپه انگريزي کې بينيوخت وکټور خبرو پر
اي  راھب سره نشو پريښودې، ښه به دا وي چې دی بود پوستې ھلک د

اي م�  ورته وويل، بود بينيټ" .سلک په يتيم خانه کی داخل شيزمونږ د م
".ھم خبرول پکار دي، دی بد سړی نه ښکاري  

 يې د ځان ځينې خبری  کيم د پادريانو او د Hمه خبری يو بل ته ژباړلی خو
 Hمه ته يې ويل، ھغه چې اوښ په څير مخ لري ،لکه. نه پکی ورزياتولې

دا غټ خيټې کم عقل واي چې زه دی ...يا . واي ، زه د پيرنگي زوې يم
واشينې وچې دی به د مريد Hمه خ . يتيم خانې کی داخل شم چې سبق ووايم

سيند د لټون خبره  کيم پادريانو ته د Hمه د . خپل لټون څنگه کوينه بغير
ر دوي دواړه د خپلو خپلو  زډٻر  .ھغوي وويل چې دا خو کفر دیوکړه نو 

به ويل چې کيم پادري   يو. پيل کړېيې  ناندرۍ ل اوتبليغ شومسلکونو په 
  به د انگلستان دځي کی داخليږي او بل ويل چې نه دېتولک فرقې ښوونٻک

.   کليسا په سيوري کی زدکړی وکړيپروټسټنټ  

 کيم په دماغو کی يو و نه پوھيدل خو اخر درو خبډٻر  پهد دوي کيم او Hمه
په يوه واړه غواړي چې زه دی دوي د. Hمه ته يې وويل . لوحل راغ

.  اوس وخت لپاره زه به دا ورسره وومنم د نو . مدرسه کی زدکړی وکړم 
يو څو ورځې به تا نه بيله ډوډۍ وخورم، خو ھر وختې چې مې موقع پيدا 

ورکی اوسه، د ھغې ته په سھارن پ . او بيا به تا ته درشم به تښتم  کړه، وو
Hمه خپلو تسبو په اړولو بوخت  . ا کړمکی، زه به دی پيدميرمنې په کلي 

دواړه پادريان په خبرو ستړي شول  . او مخ يې په خولۍ کی پټ کړو شو
ھغه يتيم وومنل چې کيم به په غرونو کی د پوځ يو بل سره او په دی يې 
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لپاره جوړ  خانې ته ورواستول شي چې بې سرپرسته انگريز ماشومانو
  .شوې و

کولې چې کيم ته  له دوي يې پوښتنې  راوتلې اوHمه اوس له خپلی مراقبی
 د درس پيسې به څوک د ده او دا چې ه ډول درس ورکړی کيږيبه څ

 د يتيمانو لپاره پيسې بيلې ځبريطانيې پو ھغوي ورته وويل، چې د . ورکوي
Hمه تری . ليليه کی ژوند مفت وپه کې درسونه او ي ځ ښوونپه کړي دي او

دوي  . رسونه په کوم ځاې کی ورکول کيږيوپوښتل چې تر ټولو ښه د
و کی نامتو او لوې ئسبق ويل غواړي نو په لکھن وويل، که څوک په پيسو

ھلته تر ټولو شته من او .  نوميږي"رٻسينټ سيوي"، ېځشخصي ښوون
Hمه پوښتنه وکړه چې په دی شخصي  . ھوښيار ماشومان سبق ويلي شي

پادري وويل، دوه .  ره ويڅومبه ښوونځي کی د يو زده کوونکي لگښت 
.  کال ه روپۍ ددرې سو  

Hمه وکټور ته وويل، دا لگښت او د ښوونځي نوم راته په يو کاغذ وليکه او 
 وويل چې دی به په يو څو ورځو کی بيا يې . ښکته خپل نوم ھم وليکه

.  دا ھم وويل چې دی ښه سړې دې او راپاڅيدوHمه .  ليک راوليږيورته
 ورسته له خيمې نه  او ټولو ته د سر ټيتولووکړهيې خبره د خپل لټون بيا 

وکټور ورپسې مندې کړې چې ھسې نه ساتندويان يې ونيسي خو  . ووتلو
کيم د پادري په خيمه کی  . بھر ھيڅ غږ نه و او Hمه په تياره کی ورک و

Hمه ورسره ژمنه کړی وه چې دی به  . او ھوسا ښکاريدو په کټ سم�ستو
 په اړه د ده دواړو پادريانو تر ناوخته . ږيٻيرمنې سره پاتې کلو د مد کوھ

.خبری کولې خو کيم ويده و  

کيم د پيرنگي د پوځ په يوغونډ کی چې د امبالې په Hره يې په بله ورځ 
کول او سوچونه يې  ي په خيمه کی ناست وکيمپ لگولی و، د مسيحي پادر

 رام ويده شو خوسھاردی د شپې په ا . چې له دوي څنگه ځان خ�ص کړي
 د دهيو ډگروال له کيم پوښتنې وکړې او کيم ورله ھر څه ريښتيا وويل ځکه 

 سرپرک مشر  کيم يوله دی وروسته . ورته ويلي وپ�ر د ډگروال په اړه 
دې نظر ووساتي کيم په ته وسپارل شو او ھغه ته په سخته ويل شوی و چې 

 ته "سناور"بيا له ھغه ځايه  امبالې ته او کنډک دا . چې تری ونه تښتي
نه پوښتنه وکړه چې دوي ولې سناور  سرپرک مشر کيم د . وراستول کيدو
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ندل او ھغه ورته په دی خبره  ټولو وخ .  ته روان وته ځي، دوي خو جنگ
کيم سوچ وکړو چې که دوي  .  غونډ د جنگ لپاره نه و رواند دوي وويل،

 چې ده په امباله کی څه اوريدلي جنگ ته نه دی روان نو بيا خبر ھم نه دي
ه چې امبالې ته ورسيدئ نو کلنه يئ، تاسو خبر" ھغه ټولو ته وويل، .  و

  پادري چې دا واوريدل نو ورته يې ".ئبه جنگ ته وراستول کيږ تاسو
 څوک خبر نه وي اوھد راتلونکي په اړه  وړاند ويٻنې مه کوه،"وويل، 

 امر وکړو چې کيم دی بوځي او هھغه سرپرک مشر ت" .دروغ ويل گناه ده
. انگريزي جامې دې ورته وگنډل شي  

 

 خپل او پردي

وينځل شو او اوس د وکی، کيم پاک يو ساعت وروسته د کيمپ په بل سر
ھغه په  . يې په غاړه وه) کوټ پتلون(ي ھلکانو لپاره ځانگړی پوځي دريش

. ه لگول داسی لکه چي کميس ورباندې چکون،کی سخت ناارامه و دی جامو
سرپرک مشر ورته  . دی د يو وحشي په څير اخوا ديخوا تاويدو راتاويدو

 پرځاې  و او د ھغهڅو شيبې وړاندې يو ھندو ھلک اوس ورک . حيرانه و
اند ويٻنه چې د جنگ په اړه يې وړ لږ نسواري شوې انگريز ھلک ناست و

ړي  د لوې ډنډې سره وتکيږدۍ په منځ کې ھغه غوښتل چې دې د.  کوله
تا څه ويل څومره کسان به ". خو بيا يې تری وپوښتل . چې وونه تښتي

 ته به". کيم په ارام وويل" ! او توپې به ھم ورسره وي؟جنگ کوي؟ اته زره
 ته يوه ښکنځله وکړه او وې ويل،ورته سرپرک مشر ."  زر وگورېډٻر

.   کوي کښينه او دا دوه ھلکان به ستا څارنهدلته د ډرمونو څنگ ته په ارام  

د امبالې په Hره ټول سھار وختي د کيمپ کيږدۍ راونغښتل شوې او په بل 
.  تيرنشول چې کيم تری راغلي ودوی په Hره د ھغه پړاو نه . لروان شو

ه يې دواړه او دواړو خواو ت  اوس د سامان د گاډو څنگ ته روان وید
 دمې ته ماسپښين چې دوي .  نظر Hندی ساتلی ودپادريان و چې دی يې 

چې  له امبالې خبر راوړو) نامه بر(ډاکي ايسار شول نو په اوښ سپور يو 
.  دوي به سرحد ته ورځي  
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 ټولو ته دا خبر وغږونه واوريدل او لږه شيبه وروستکيم شور او لوړ 
" دې نه څنگه خبر وې؟ د شيطان لکۍ، ته د" پادري کيم ته وويل،. ورسيدو
د تازه خبر په اړه سپور کړو او ورته په  يوې کچرې  له ځان سره دې يې

کيم لپاره د  د . محاز ته ورشونيغ وويل چې امر شوی دې مونږ د امبالې نه 
  چې محاز څه وي؟له پادري يې وپوښتل.   تورې نوې و"محاز"

.ستا جنگ ته...ا، جنگ ته محاز مان.. پادري  

.  يئما خو تاسو ته بيگا شپه ويلي و چې تاسو جنگ ته روان .   کيم  

خو ته څنگه خبر شوې؟ تا ويلي و.  پادري  

کی يې  کړې او لکه د درويشانو په شونډوکيم موسکی شو، سترگی يې  پټې
ټولو ورته حيرانه  . مرموز خبری پيل کړی، داسی لکه دعا چې يې کوله

. کتل  

ستا په شان نور خلک ھم شته؟ په ھند کی . پادري  

راته اجازه راکړئ چې زه ھغه سپين وويل خواوس ھر څه ما تاسو ته .  کيم
.که زه ورسره نه ووم، دی به مړ شي.  ږيري ته ورشم  

 ھغه د خپل ځان خيال  نو دومره پوھيږم چېما چې څه وليدل.  پادري
 دا جنگ له تا سړې س بهاو. ې ته يې ساتیساتلی شي، ھم ھغسې چ

بيا ره  د سامان گاډو ته اوړم او نن ماښام به له ما سزه تا.  جوړکړي
.ووينې  

وي کتل ځکه تر اوسه ھر څوک  ټوله ورځ د کيمپ خلکو ده ته په درناپاتې
کی  په گاډو. خبر شوي و د وړاندويٻنې نه د دهاو ورسره  کيسې  دد ده

انگريز ميرمنو يو بل ته د ھغه خبری کولې او يوې چاغې ميرمنې تری 
  کيم "ي او که نه؟ه مې له جنگ بيرته راشما ته ووايه چې ميړه ب"وپوښتل، 

" .ھو دی به بيرته راشي"څو شيبې سترگې پټې کړې او بيا يې وويل، 
کيم ته دا لوٻه قافله چي .   ښه ډوډۍ ورکړهده له يې ميرمنه خوشاله شوه او

. ه ميلې په شان ښکاره شوې د Hھور د يووکله کله به يې خپل بينډ ھم غږو
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حلي سازندو ورته خپلی سندری سټيشن سره م ريل گاډي دماښام د امبالې د 
به  غونډ داسی نه ايسيده چې دا . خرڅولپرې ويلې او د خواړو شيان يې 

يو څه نا کی  کولو د ھغه لپاره د صاحب په توگه ژوند. جنگ ته روان وي
. يې پرې نه کوو حساب ډٻر ، ولېڅه خوند و  

 غږوونکو  ھلته د بينډاو وواستو ور يې د امبالې بارک ته په بله ورځ دی 
کيم نه  او دوي ھغه ځاې پخپله پاک کړو . کوله څارنه او ساتنه د دهھلکانو 

نو يو   پريوتوه پخپل کټ چې دی ستړی ستومانکله . يې ښه کار واخستو
کيم . راشي ته دی رسونو راغې او ورته يې وويل چې دی معلم و او دسړې

 د انگريزي يوه  نځورگرېکی د ډوډۍ په بدل کی يوې الماني ان په Hھور
ھغه سړي .  و چې څه زده کړیخو اوس يې زړه نه  توري زده کړی وڅو 

 دی له گريوانه   معلم".ورشه زه نه درځم، زه ستړی يم"ته يې وويل، 
بيا يې په راښکلو راښکلود بارک په بل  . ونيولو او له کټ يې نيغ ودروو

. ه ناست وسر کی يوی کوټې ته بوتلو چې لس دولس ھلکان پکی سبق ت
چې ښوريږي امر يې وکړوکرسۍ د کښيناستو وويل او ې معلم ورته په يو

.  به نه  

( د سپين تباشير )  بورډ( دړی معلم په تورې .  ښه وډٻر  دی کارکیکيم په
د ھغه لپاره . خو کيم ويده و . لسره څه ليکل او دوي يې پوھيو) چاک

 په زھن د دهناڅاپه  .  و يوه سزا وه چې تر اوسه يې تری ځان ساتلیزدکړه
معلم ھلکانو ته د تلو وويل نو له ھر چا  . کی يو پ�ن سر پورته کړو

ورپسي ناره کړه نو کيم مخ  يو چا . وتلووړاندی کيم له ھغه کوټې راو
ډول لوې او  دا ھغه څوارلس کلن چاغ ھلک و چې مخ يې خال دار . واړوو

. يې غږوو  

ما ته امر شوی دی چې ته به زما له  . يمزه ستا ساتونکې .  ودريږه.  ھلک
رته روان يې؟ته چ  .سترگو پناه کيږې نه  

.بازار ته ځم چې خواږه  واخلم. کيم  

ړو نو وھل به خورو، بيرته که مونږ ھلته وH . ته بازار ته نشې تلې. ھلک
.ځهراوگر  
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تلې شو؟ پورې ری ي  مونږ څومره ل. کيم  

مونږ ھغه ونې پوری تلې   ب دی؟رې او نږدې نه دی څه مطليد ل. ھلک
. شو  

. نو زه بيا ھغې ونې پوری ځم. کيم  

نه تا ته خو زه له دی ځاې  . سمه ده، زه نه ځم زما گرمي کيږي.  ھلک
، که داسی دی وکړل، سمدHسه به دی د تښتيدو ھڅه ونکړې . گورم

 په امباله . غونډ يونيفارم دید زمونږ ونيسي، دا لباس چې تا اغوستی دی 
  دلته به دیھمبه دې نيسي او  ووچې ورغلې نو کی د ھر چا Hس ته  ښار
.  راوليبيا  

کيم په دی معلوماتو دومره نه و حيرانه څومره چې په دی خبره چې داغونډ 
ودريدو او بھر بازار جوخت ونې سره ھغې دی د .  به ورپسی لټون وکړي

 چې په دی Hره ده ھغو خلکو ته کتل.  ته تلونکی تش سړک ته يې وکتل
روان و، په دوي کی زيات د کنډک بيراگان او نور د ټيټې طبقې ھندو 

پخپله ژبه کی ورته ھغه  نو و وويلھغه يو خاکروب ته ھرکلې.  زمان وم�
کيم .  يوه ښکنځله وکړه، په دی اند چې اروپاي ھلک به پری پوھه نشي

 ځانه سره راوله، ورشه بازار ته او يو منشي له"ورته په ھندی کی وويل، 
ته څنگه "  خاکروب په حيرانۍ وويل، ".مونږ يو ليک وراستول غواړو

کيم ورته "  .منشي راغواړینه گورا صاحب يې چې د ليک لپاره د بازار 
 منډه کړه زما "وويل،بيا يې په سخته لھجه وکړی او څو نرمی ښکنځلې 

  ".تادي ده

 سترگې د دهومړې منشي چې کی ل وب له ويرې منډه کړه او په بازارخاکر
په دا يې زياته کړه چې گورا ھلک . وويل  نو ورته يې د راتلوپرې ولگيدې

 ، قلم او کاغذکې ميزومنشي د کاتبانو وړ.  ھندی ژبه کی خبری کولی شي
خاکروب ورته وويل، " پيسې به راکوي؟"راواخستل او پوښتنه يې وکړه، 

پخپله به يې . انو په شان نه دیگورا ھلک زه نه يم خبر، خو ھغه د نورو"
تاويدو راتاويدو ھم ھلته د ونې سره په انتظار کی د منشي  کيم " .وگوری

ری يمنشي له ل.  په زوره څو ښکنځلې وکړی په ليدو يې ورته د ھغهاو
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زه خپل حق الزحمه پيشکي اخلم او ستا د بدو ردو له کبله " ورته وويل، 
 ته څوک يې چې په دی جامه کی او خو . اوس مې معاوضه زياته شوی ده

، ک کی وليکې په ليدا خبری به" کيم ورته وويل " په دی ژبه خبری کوی؟
زما ھيڅ ،  ډک دی، زه به بل څوک راوغواړم نهخو امباله ښار د منشيانو

 ".نی به راکوېڅلورآ"او وې ويل،  منشي پر زمکه کښيناستو " .تادي نشته
وويل، بيا يې .  کيم ھم ورسره کښيناستواو ھغه يو څادر په زمکه وغوړوو

ښه ده  " ويل،و منشي " .د پيسو خبره راته سمه وکړه، چل ول به نه کوې"
نه رانه نه راکړه، خو زه څه خبر يم چې د ليک نه وروسته ته به يوه نيمه آ

 د ټکت ) ډاک( کيم وويل، زه له دی ونې اخوا نشم تلې او د پوستې" .تښتې
 منشي وويل، ما ته د پوستې د ټکټ کميشن ".ی وساتهاړتيا ھم په نظر ک

دا به په ليک کی وليکې چې محبوب علي " .  کيم وويل".نه راکويڅوک 
دی د اسونو تجار او د Hھور په کشمير سراې کی ايسار  . ته به ورليږې

 بيا يې د ".عجيبه ده عجيبه"ويل، و منشي " .ھغه زما ملگری دی . دی
په " او وي پوښتل، وشناي په مشوانۍ کی ډوب کړوقلم د ر) لرگي(چې ين

ليک متن داسی و،  د"ضرور"  کيم وويل، "ھندي کی وليکم؟  

 امباله کی مې د . گاډي کی راغلم سپين ږيري سره تر امبالې په اورزه د" 
خو . مونږ بيا په پښو بنارس ته روان شو . خړی اسپی د نسل خبره ورسوله

 وې  کيمپ ته وHړم نود دوي  زه .ليدونډ وپوځي غو په دريمه ورځ مو يو
زما تعويذ يې ھم کتلی دی او لکه چې زما په قسمت کی د سره  . نيولم

اوس پادريانو راته نوي جامې او نوې  .  ھغه مې وليدونو. غويي ليدل و
دوي . دا جامې راته درنې ښکاري . دوي ناپوھه دي نوم راکړی دی خو

دی ځاې اوبه او ھوا نه  زما د . کويمې ښوونځي ته ليږي او وھل را
 راواستوه چې دېراشه او زما مرسته وکړه او يا څه پيسې  . خوښيږي

  ".منشي ته يې ورکړم ځکه ما سره ده ته د ورکولو لپاره ھيڅ نشته

ستۍ جملې په ليکلو ورته بد رد وويل چې پيسې نه لري او ده ومنشي ور
ا ليک محبوب علي ته دی کيم ورته وويل، که د . سره يې چل کړی و
منشي وبونگيدو خو د خپل   . ې پيسې درکړيډٻر درلهورسوو نو ھغه به 

او  کړو بندپکې ويستو، ليک يې ميز د يوی خانې نه يې د پوستې ټکټ راو
کاتب په  نو کله چې ليک يې کيم ته وسپارلو . دا يې ورباندې سليخ کړو
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 د ټاکل شويو پيسو نه ډاکي بهورسيدو نودې  ليک "روانيدو کی وويل،
. غبرگې ترينه اخلي  

ويل؟ وته څه  تا ھغه تورسړي " ته وHړ و او وې ويل، چاغ ھلک د کيم شا
زه معمولي کيم وويل، نه نه "  ژبه واې؟د دوي ته . ما د برنډې نه درته کتل

" ترې پوښتنه وکړه،کيم .   دغرمی د ډوډۍ وخت شوی و".ھندي ويلې شم
 زه خو څو مياشتې د مخه ھلته نه د" . ھلک وويل" ې يې؟ته انگلستان ته تلل

کی لوې  کوڅو دې ځاې په Hرو لکه چې دته  . خپلی مور سره راغلې يم
ما ته د انگلستان کيسه وکړه، " .  کيم وويل".ښکارېشوې يې، سم دم فقير

پرې  چې د کيم ھلک ورته داسی خبری وکړې" .زما پ�ر د ھغه ځاې و
، خو کيم  لوی ميز پر سر ډوډۍ ته کښيناستليا دوي دب . باور نه کيدو

. ناھيلې شو ځکه داسی بی خونده خواړه ده په ژوند کی چری نه و خوړلي
.   خفه وېډٻر که ھغه محبوب علي ته ليک نه وې وراستولې نو اوس به

.  ھغه دلته ځان يواځې احساسوو  

 ھغه د يو .لو پادري وکټور ته بوتیدنگ پوځي دله ډوډۍ وروسته يو لوړ 
.  وپوښتلواحوال  په ليدو يې تری حال د ده او ليک په ولوستلو بوخت و

کيم  . ليک يې تر Hسه کړې دېورته يې وويل چې د Hمه له خوا يو 
 کيم په  د پيسو د معاملې نه خبر يې؟د دهه پادري وويل، تخوخوشاله شو 

ه ماته گوډه ھغه ورته د ليک متن ولوستلو چې پ. انکار کی سر وخوځوو
نه کاتب ليکلی و ځکه Hمه په انگريزي يو  لپاره د دهانگريزي ژبه کی 

. ليک داسې و.پوھيدو  

که نه . تعليم او زدکړه د خدای رحمت دی خو ھله چې دا ښه زدکړه وي" 
 ھلک ته په ېکه تاسو په شان مھربانه کس د. ريدا ھيڅ دنياوي گټه نه ل

ابره کړه، چې ژمنه يې تاسو پخپل ليک  کی د زدکړو موقع برسٻويٻرسينټ 
ه ټی به د ھلک دری څلور نسلونو ته گکی راته راکړی وه نو په د

دا خاکسار دومره پيسې لري چې د کال دری سوه روپۍ په .  ورسيږي
دی ھلک د  خو د خداې لپاره د . لکھنو کی ھغه ښوونځي ته ورواستوي

".سبق غم وخورئ  
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پادري .  پته ليکلې وه اي خانقاه  د يو بودپه پاې کی Hمه د بنارسد ليک 
چې نن به پ�ن جوړ کړی و نه کيږي،  مونږ خو  زما باور" کيم ته وويل،

 د تعليم لپاره لوې رٻسينټ سيوي  . پوځي يتيم خانې ته ورواستوور د سناوتا
خو د سپين ږيري سره به  . نوم لري او ھلته مذھبي زدکړی ھم کولې شې

ته په واری   يو.  ھغه يوملنگ دېوي؟ شوي ه دومره پيسې له کوم
 پيسو کی ناغه وشوه نو زه به نويښوونځي کی داخل شوې او بيا په مياشت

ه لويه ژمنه کړې ده ډٻر Hمه . دی سمدHسه پوځي يتيم خانې ته وراستوم
 دريو ورځو ه ته ددرسيدو لپاره  ھره مياشت کی د پيسو د راپه  خير زه خو

ته يوه روپۍ کيم چرت وھلو چې محبوب علي به ور ".مھلت ورکولی شم
راواستوي او که نه؟  په دی به ھغه کاتب ته پيسې ورکړي اوھم بنارس کی 

تر څو چې نور خبر " پادري ورته وويل، . Hمه  ته ليک ورواستوي
".  ته ورشه د ھلکانو سره لوبې وکړه او له دوي څه زده کړه، راځي  

کله چې ده  . چې د کيم لپاره سختې وېڅو ورځې نوری ھم تيرې شوې 
ووشو چې جامې دی قات کړې او بوټان دی  خوب غوښتو نو ورته به امر

په غږ ) صرنا(سھار د سپيده چاودې نه وړاندی به دوي د بيگل  . پاک کړي
او د  نه وه خوړلې چې معلم به ورپسې شوسبا نارۍ به يې H  . راپاڅيدل
په نه څه خبره به په سوټۍ  . وه يې وکړمو تورو د ليکلو امر ببی مفھو

  کيم به پ�نونه جوړول چې کاشکه د بارک د خاکروب نه ښه . ووھل شو
 خو بيا  . اپيم واخلي او د معلم په ډوډۍ کی يې گډ کړي چې دی مړ شيډٻر
يو ځاې ډوډۍ خوري او دا کار به ټول يې فکر وکړو چې دوي به 

  . خطرناک وي

خوراک کول ھم نه ډوډۍ قاشوغې او پنجې سره د په سر د د ھغه د ميز 
کله به يې غوښتل چې ھغه کلي ته وتښتي چې سپين ږيرې پوځي   .خوښيدل

ھغه د ھلکانو نه  . خو د بارک په ھره Hره محافظان وHړ و . پکی اوسيدو
به زيات  ید.  اوريدلي  د نويو ښکنځلو نه ع�وه څه نه ود انگريزي ژبی

 دا عادت نه خوښيدو، په تيره بيا د د ده نورو ھلکانو وخت خاموشه و او د
 په څلورمه ورځ  . د وھلو نه به يې خوند اخستود دهھغه چاغ ھلک چې 

 خو څو شيبې وروسته ميدان ته وHړل  اسونو د ځغاستي دوي د امبالې د
ږيره ور د يو ) کيم( چې اوھارا ژړا بارک ته  راغلوچاغ ھلک په ژړا
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 پادري وکټور . او دا چې د ھغه ږيره سره وه شوې دې ښتولسړي له خوا ت
 ليک ار د بنارس د يو خانقاه له خواھغه نن سھ . په دی خبر خواشينې شو

چرت يې وھلو  . رسيد تر Hسه کړی و او د يو بانک د دريو سوو روپو
.  بيا موندل به ښه ويد دهچې د ھلک ورکيدل ښه و او که   

  کی، درې ميله ور اخواد ميدان په بل سرد امبالې د اسونو د ځغاستي 
 مخې ته د دهاس واگې راښکلې او کيم ته، چې محبوب علي د خپل کابلي 

د امبالې خلک ما  . دا زما د غيرت او د عزت خبره ده" ناست و، وويل، 
پيژني او په ميدان کی ټولو وليدل چې ما ھغه ھلک ووھلو او ته مې 

.  وي به مې بندي کړي دبارک نه وباسم؟  زه څنگه تا له دی . راوتښتولې
 کيم " .، ته اوس صاحب يې، قسمت به پخپله درته Hره وښايته صبر وکړه

غوښتی چې بنارس پيسې  او د محبوب علي نه يې شونډې بوسې نيولې وې
زه صاحب " ھغه په ځيل وويل،  . ووينيبه وHړ شي او Hمه سره به ته 

 خو " . ورسولېامبالې ته دي، ما ستا پيغام جوړيدل نه غواړم او ياد دی نه 
. کړو يرته تاومحبوب علي د اسپې مخ ب  

خو بيا يې .  سره په جنگ شومحبوب علي  گڼله اووکيم دا کار يوه دوکه 
 د امبالې نه په بنارس . دا يو معمولي خبره ده". نوې لومه واچولهورته 

پيرنگيانو ته اوړي دي  ما ستا څومره ليکونه او پيغامونه نيغه Hره دی، 
 پيغام دی پيټر صاحب ته د  او ھغه وروستې. څ حساب يې نه کيږيچې ھي

نو کيم  حبوب علي رنگ واوختوم د."  چې ليږلې وخړی اسپې دنسل په اړه
" .ھغه خړه اسپه نه وه، سپين اس ونه نه ما نه پيغام نه و ھير،  " وويل، 

کيم " .  اسپې نوم ياد کړی وتا په ليک کی ھم د خړی" محبوب علي وويل، 
محبوب " . په Hس نه ورکوومکاتبانو ته ټول معلومات  وويل، زه د بازار

غه کړه، پری چ ودو، خو په دی وخت کی يو چاعلي د کيم په سينه Hس کيښ
يو انگريز خپل د پولو د بيا   " .محبوب علي، زوره وره، ودريږهاې " 

.ووځغلو د اس سره يو ځاې د دوي لوبی اس  

 دا کابلي اس به فکر کووم چې . ه وخته درپسې ځغلمډٻر زه له.   سپور
. وپلورې  
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کی ځوان اسونه راروان دي چې ستاسو د لوبې  يو څو ورځوپه .    محبوب
.لپاره به ښه وي  

دا څوک له ځانه سره ووړې؟.   سپور  

می ځغاستې د ميدان په سر کې  دا ھلک چې راسره دې؟  د.   محبوب
 پ�ر پوځي و او په Hھور د ده .  سخت وھلوډٻر چې ھغه بل ھلک وليدلو

کله کله به يې زما د اسونو سره   ماشوم و نوھلته چې دی . کی اوسيدو
راته ووايه چې په کوم ! ھلکه  . اوس مې چکر ته راوستو .لوبې کولې

کی اوسيږې چې ھلته دې ورښکته کړم؟بارک   

.  تلې شمما ھم دلته ښکته کړه، زه پخپله. کيم  

. او که ته وتښتيدې نو ھر څوک به واي چې دا زما گناه وه. محبوب  

بل چرته تښتيدې شي؟ . دی به ډوډۍ ته ورشي.  سپور  

خو په دی خاوره زيږيدلی دی او ملگري لري، ھر چيرې چې ، ھو. محبوب
ھر وختې چې يې جامې بدلې  .  ھوښيار ھلک دېډٻر  .وغواړي تلې شي

.پ کی به تری ھندو ھلک جوړ ويکړې د سترگو په ر  

.  غاښونه چيچل محبوب علي تهنگريز د کيم جاج اخستو او ھغهسپور ا
دوي . داسی احساس ورته کيدو لکه چې محبوب علي ورباندی ملنډې وھي

و ا کيم له اس ښکته شو . پادري وHړ ومخامخ ورته  بارک ته ورسيدل نو
د غږ په انباله کې   دهدې کيم و چټن ھغه سپور ډگر وال کراي.  غلې ودريدو

اسی ھيڅ څرگند نه دخو  ده .   وليدو نن يې په رڼا ورځ او و اوريدلې شپی
چې  وپيژندلو سپور پادري ته خپل ځان ور.  ژنيٻ پکړل چې گوندی کرايټن

  " !د ټولن پوھنې د سروې مشر"  پادري وويل، " .يټن يمزه ډگروال کرا" 
ستا په ليدو خوشاله شوم او مننه " وويل، پادري ورته  . سړي سر وخوځوو

زما د مننې اړتيا "  ډگروال وويل، ".چې دا ھلک دی راته بيرته راوستلو
 ھلک په اړه دې خود .  محبوب علي پيژنېلې، تهھلک چرته نه و تلنشته، 

ھم  ته يې چې زما   . زه به درته ھر څه ووايم" پادري وويل، .  راته ووايه
  " .حل کړېبه راته دا معمه 



 69 

محبوب " په دی وخت کی يو سايس ښکاره شو او ډگروال په زوره وويل، 
 محبوب علي د " .علي، د دريو نيمو سوو نه يوه روپۍ زياته نشم درکولې

تر . تړې دې نو ځکه په قھر دیصاحب س" اس مخ تاو کړو او وې ويل، 
دی پادري صيب سره خبری کوي، زه به د ھغه ونې Hندی ورته  څو

کيم  کښيناستل نو ډگروال په برنډه کی په کرسيو ي او پادر" .انتظار وکړم
وکه ر لگيا شو چې له ده سره يې داو ورته په قھ محبوب علي ته ورغلو

ډگروال چې په اردو ژبه پوھيدو د  ھغه ده ته تسلي ورکوله او . کړی وه
وHړو د اسنادو لپاره دننه پادري د کيم  . دواړو خبرو ته غوږ نيولې و

 پادري ".دی ھلک نه پوځي نشي جوړيدې د" . ټن ځان سره وويلنوکراي
چاغ پادرې ډگروال " وب علي کيم ته وويل،چې د Hمه ليک راوړو نو محب

  ھغه زما د زدکړو لپاره پسې .د Hمه ليک" ويل، و  کيم "؟ورښۍته څه 
غجن نه واي، ته خو درو خو دروغ ،  ښه دیډٻر ھغه له تا . ږلي ديٻرال
محبوب علي ورله ډاډ ورکړو چې لږ صبر وکړي نو ھر څه به سم " . يې
.  شي  

ه وخته د کيم په اړه غږيدل او اخر دی نتيجې ته ډٻر پادري او ډگروال تر
 ښوونځي ستوي چې ھلته په سينټ سيويرورسيدل چې کيم به لکھنو ته وروا

 ھم  پخپلهوونۍا ډگروال وويل چې دی راتلونکې . وکړيکی زدکړی 
دا د ھغه  . کولې شي چې ھلک له ځانه سره بوځي و ته روان و نوئلکھن

ھغه پادري ته سپارختنه  . لپاره د ټولن پوھنې يوه په زړه پوری بيلگه وه
په اړه دی چا ته خبره ونکړي ځکه ده  وکړه چې د کيم د ھندي ژوند

س اخوا محبوب علي او . غوښتل چې پخپله په دی اړه يو څه ليکنې وکړي
دوی د خسمانې په اړه معلومات ورکول او ده  کيم ته د اسونو د نسل او د

محبوب علي وليدل چې د پادري او د ډگروال خبری  . ورته غوږ نيولی و
پاې ته رسيدلی وی، نو کيم ته يې يوه روپۍ په Hس کيښوده او وي ويل، زه 

  ستونزه حل شوه، گورو چې کرايټن څه واي؟  ستا چوب

دری ورځې وروسته به ته له ما سره "  برنډې کيم ته وويل، ډگروال له
زه به سپين " وويل، غږ کې ژړغوني په   کيم ".وونه تښتې . لکھنو ته ځې

و د بنارس سره نږدې دې او ئلکھن" ټن وويل،  کراي"ږيرې ووينم که نه؟
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زه به انتظار وکړم خو ھلکان " کيم وويل، ." ووينېممکن ھلته د Hمه سره 
  ".ې وھيبه م

ده .  په قھر ومعلم مخې ته وHړ و چې سخت  دماسپښين محال کيم د بارک
د کيم لپاره دا يوه بی مانا  . ته وويل چې له درسونو يې خارج کړې دېور

ھم ھغه  کاتب يې  . ھغه له صنف ووتلو او بازار ته وHړو . خبره وه
يو بل ليک بيا يې وويل، اوس زه  . وموندلو او پيسې يې ورله ورکړی

متن  . دا ليک په بنارس کی يوسپين ږيري ته مخاطب و . وراستول غواړم
. يې داسی و  

د ھغه سپيڅلي لپاره چې د سيند په لټون گرځي او اوس د بنارس په خانقاه " 
د ښوونځي نوم .  ته روانيږموئ په دريو ورځو کی زه به لکھن .کی دی
" .  کاتب وويل".رخه کی دیدی خو نه پوھيږم چې د ښار په کومه بسيوير

نه زياته نو وې ليکه او زه به درته يوه آ"   کيم ورته وويل، " .زه خبر يم
دا "  وروسته سر پورته کړو نو وې ويل نه   کاتب چې د ليکلو" .درکړم

ټن په اي کيم مخ واړوو نو وې ليدل چې ډگروال کر" مونږ ته څوک گوري؟
ھغه کيم ته اشاره وکړه او چې دی .  اخوا وHړ وساده جامو کی د سړک نه 

.وHړو نو وې پوښتل  

دلته دی څه کول؟   . ټنکراي  

.ما بنارس کی سپين ږيري ته ليک ورليږلو) په ويره. (کيم  

چې ما سره به ځې؟ ليکلينه دي دی ورته خو دا .  ټنکراي  

ورشه ليک  داسی می نه دی ورته ليکلي، که باور دی نه کيږي،. نه.  کيم
  .ولوله

نو ولې دی ورته وونه ليکل چې زه دی لکھنو ته بيايم؟ ) خندا. (ټنايکر  

 .ما ته ويل شوي دي چې د بيگانه خلکو نومونه مه يادوه)  په جرات.  ( کيم
.  سره خاوری شيو ښه ښه پ�نونه د نومونو په يادولو د خاورډٻر  
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 ما خپل د.  چې درته ويلي دي ښه درس يې درکړې دېھر چا.  ټنايکر
.کی پريښې دې ماښام ھغه راته راوړه په کور د پادري تمبکو ډبلې  

ستاکور چرته دی؟. کيم  

.په بازار کی له چا پوښتنه وکړه. ټنايکر  

سره کښيناستو خوسوچ يې بيرته کاتب  کيم  اووHړو ډگروال پخپله Hره 
 د د دهډگروال معلومول غواړي چې زه  .  يوه بانه دهد تمبکو ډبلې . کوو
 ر کوي چې زه ماشوم يم، ما به تيردوي فک.    په اړه خبر يم که نهکور
ټن اي، چې کرده ورته وويل . ھغه له کاتب د ډگروال په اړه وپوښتل.  کړي

او د ھر وختې اسونه اخلي  . کنډک نه لريچې داسی کم عقل ډگروال دې 
 د بوټو او کاڼو او د خلکو د  دا. مخلوق په اړه پوښتنې کوي خداې د

  د نورو ټولومحبوب علي واي دې . واجونو په اړه له ھر چا پوښتنی کوير
 ده د. کيم د ډگروال په اړه په فکر کی شو . گوراگانو نه زيات ليونې دې

خو ھغه څوک چې ته چې ډٻر ھوښيار نه و درناوې کوو،  ھند عادي خلکو
نو د کيم بارک ته چې وHړو  . و نه غږيدډٻر   ورسرهچاHکي يې کوله  دې

ھغه د پادري سره خپل د .   ور نه يې د تمبکو د ډبلي پوښتنه وکړهوکټ
 په اړه د دهيې چې معلوم کړي، کيم ډبلی نه و پريښې او غوښتل ټمبکو 

. څومره معلومات لري  

 د علم دروازه

 وروسته کيم ځان سره بازار ته  نهد سھار له دعا او سبا نارۍ پادري وکټور
د سينټ . ستلي، نور شيان يې ورته واخټانو سربيرهبوتلو او د جامو او بو

د  . معتبر ښوونځي لپاره دا ھر څه ضرور وسيوير په شان ځانگړي او 
ي  د سامان د بکس سره کيم د اور گاډاو سفر په ورځ د پادري په بدرگه

ستو يکټ واخيورله د دويمې درجې د اورگاډي ټ ورټوک  .سټيشن ته وHړو
بيا .  کی يې کښينولوه ډبهد لومړي درجې سره جوختکرايټن او د ډگر وال 

ستا د راتلو نه ھغوي ښوونځي کی په " يې ورته دعا وکړه او وې ويل، 
اور گاډې "  .خبر دي، ډگر وال به په Hره ستا خيال وساتي چې ورک نشې

په  کيم د دويمې درجی په دی خونه کی يواځی ناست و او روان شو خو
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په کړکۍ کې  . يادولوHھور نه تر امبالی سفر يې  د Hمه سره د کړکۍ کی
. يې د ھغه سفر خبرې په تصور کې ليدې  

 ته راوبللو او ورسره يې په انگريزي ډبې خپلی يوځای ډگروال کرايټن کيم
ده ته يې وويل چې په ټول ھند کی انگريزان د خپلو  . ژبی خبری پيل کړې

 شي او که يوه کړۍنځير دی ز کيم کولی شي چې د . زنځير لري و يوخلک
ش ٻر ده عمر کی د مياشتېوولسو کالو پاپه ازموينو کی بريالې شو نو د 

کيم ورته سر خوځوو خو داسی لکه چې د ډگروال  .  گټلې شيتنخاه روپۍ
اخر ھغه په اردو ژبه خبری پيل کړی نوکيم  . خبرو نه پوھيدو په نيمو

په  ھغه اې ته ورځې نو ورته يې وويل، ته چې ھر ځ. ورته غوږ ونيولو
يې انځور  پيدا کړه نو په کاغذياد ووساته او بيا چې دی موقع حافظه کې 

 يو  دواړه ورځ چې ته پوخ زنځيري شې نومونږهکيديشي يو . کړهجوړ
  . کړوځاې کار و

 . که نه اوبه ښه وي ورکول خبرو ته ځواب  والچې د ډگر کيم سوچ کوو
کلي معلومات   نه وراخوا د يو سيند يا د يوونودی غر  د وويل، که تاکرايټن

دی غرونو شا  ته خبر يې د .  نو زه به درته سل روپۍ درکړمراته راکړل
 ډگروال يوه " . زه خو ماشوم يمزه څه خبر يم؟ " ته څه دي؟ کيم وويل، 

 کيم د روپۍ د." زه اوس ووايه" يسته اووي ويل، وروپۍ له جيبه راو
" ويل، وورته يې . ی کړی و خو بيا يې شا ته کړوستو لپاره Hس وړاندياخ

زه خبر يم چې د ځواب لپاره به ته پيسې راکوې خو ته ولې له . نه صاحب
   ډگروال روپۍ ورته ورکړه چې دا د ھغه له خوا يوه "ما پوښتنه کوی؟

  يوه ځانگړې روحيه لرې چې په سينټ ته" .بيا يې وويل.  تحفه ده
ه کوي  ھلکان  د تور پوستو نه کرکډٻر   ھلته.کی يې ورک نه کړیسيوير

نو ھيچرې به د  . ريښتوني صاحب زوې يې صاحب  او د يو خو ته د يو
زه داسی کسان پيژنم چې نوي نوي د  . تور پوستو نه کرکه نه کوې

حکومت په م�زمت کی شامل شول او د ځاي خلکو په دود دستور نه 
دا ياد لره چې د  .  وگرځوو نه يې معاشد دوي په دې خبره . پوھيدل

. ناپوھۍ نه لويه گناه بله نشي کيدې  

يشتو ساعتونو په سفر کی ډگروال څو وارې کيم راوبللو او ھر ود ھغو څلير
څه پخپله چې ده    کيم اوس پوه شوې و.وارې يې ده ته نوي خبرې وکړی
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. کيم محبوب علي ته معلومات ورکول او محبوب علي ډگروال ته . کووکار
بنديزونو ووځم  دی کار لپاره زه يو واری بيا له ټولو ه سوچ کوو، که دد

.  نودا به ښه وي  

د  . و سټيشن ته ورسيدو نو کيم اخوا ديخوا وکتلئکله چې اور گاډی د لکھن
، خو ھلته ھيڅوک نه  وHړ ويله وه چې Hمه به ورته د ھرکلی لپاره ھيده
 او سينټ سيوير و سره کښينول په يو اس گاډي کی د سامانډگروال دې . و

د بيا ليدو وويل او د خلکو په گڼه ده ته يې  . ښوونځي ته يې ورواستوو
د  . وه ته د Hھور نه ښه ښکاره شو فضا کيمئد لکھن . گوڼه کې ورک شو

. مې بوځهمنځ نه بازارونو  کوچوان ته يې وويل، د ښار دخپل گاډي 
.   سيوير لپاره امر شوې دېکوچوان ورته مخ واړوو چې ھغه ته د سينټ

 کی يې ژبې او په اردو  وHړو د کوچوان سره په لوړه تخته کښيناستوکيم
 د ښارټول بازارونه راتلونکي دوه ساعته دوي. ورسره خبری پيل کړی

. "دا خو راته د افسانو ښار ښکاري" ھغه کوچوان ته وويل، . وليدل
وختونو د انگريزانو د جنگ نوابانو او د غدر د  و دئلکھنکوچوان ورته د 

. کوچوان ښوونځي ته مخه کړه اخر ستړی شول نو.  کيسه وکړه   

ه لويه زمکه کی ډٻر   ښوونځې پهد گومتي سيند پر غاړه د سينټ سيوير
 د څه خبری لپاره خله خ�صوله چې د چونه کيمد ودانۍ په ليدو  . جوړ و

. ک يې وليدلاست څورې کی ناشوي ديوال د يوی ستنې سره د ماښام په تي
کړو اوکيم  وچوان گاډې وروک..."!ودريږه "غه وويل،يھغه کوچوان ته په چ

په بله شيبه دی د ستنې  . ې لور ته وHړوناو په منډه د ست وکړو ټوپ ترې
. سره نږدې پرزمکه پروت  د Hمه د ژيړ لباس Hندې د ھغه پښې ښکلولې  

ما سره د خانقاه  . يم شپه انتظارې نه دلته ستا  ورځې نيمزه د يوې.   Hمه
ورسيدو  ې ستا ليک راکله چ . يو راھب ھم و چې Hره يې راته سمه کړه

. گاډي کی له بنارس روان شومنو زه په اور  

 نشوی؟ بنارس ته په کوم  د ھغه کوھلو ميرمنې سره ولی پاتېته.  کيم  
. ورسيدې؟ کله چې له تا بيل شوم، زړه مې خفه ووحال   
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رانه تعويذونه يې ھر وختی  .  ښځې په خبرو زه ستړی شومد ھغې  .Hمه
زه تری روان شوم چې دا پخپله د  ه سخي ميرمنه ده خوډٻر  ھغه. غوښتل

خانقاه ته وHړم بيا مې د بنارس ټکت وکړو او ھغې  . عبادت ثواب وگټي
. چې خلک می پکی پيژندل  

.ما نه خو ھير و او ستا سيند؟.  کيم  

. خانقاه ته ځکه راغلم چې دلته مشوره وکړم .  نه سيند ھير نه دیما.   Hمه
شي له مونږ وړاندی پوھو استادانو په دی اړه ٻ لوې وطن دی او کيدډٻر ھند

په خانقاه کی په دی اړه بحث روان دی، څوک يو  . څه ليکنی پريښي وي
چې ھر څه زه  وسره غويي م� راته ليکلي د   . څه واي او څوک بل څه

ما ستا د سبق لپاره د يو کال پيسې دوي ته  . واړم ھم ھغسی به کيږيغ
دو، تا ٻدی علم د دروازې نه په تير کښيناستم چې د واستولی او بيا دلته 

دی لپاره چې دومره  ددی لپاره نه چې ته په ما گران يې بلکه د  .ووينم
نه مي . سترگو وگورم دی نتيجه پخپلو يسې مې درباندې ولگولې چې دپ

. دنياوي خبره ده او زه دنياوي شيان نه غواړم  

 څومره په Hره تگتا خو د سيند لټون کوو، تا سره  . ترمای مح.  کيم
خو  اځې يم، يو محبوب علي مې پيژندلوزه په دی نړۍ کی يو! خونده ور و

. زه بی له تا څوک نلرم . ھغه راسره درغلي وکړه  

تا نه  . م چې ته زدکړه وکړیزه ھم څوک نه لرم خو زه غواړ.  Hمه
زه به بيا ھم .   وېړ شي چې ما ته يې دا عينکې  راکړېھغسې صاحب جو

.يوه ورځ به تا نه دا ھر څه ھير وي . ستا حال اخلم خو اوس ورشه  

  ما تا سره ډوډۍ خوړلی ده، زه به تا څنگه ھيروم؟) په ژړا.  ( کيم

کله  . ه ښونځي ته وHړ شېمه ژاړه زويه، زه بنارس ته ځم او ته ب. Hمه
زه که ھر چيرې  . د ھغه خانقاه پته ياده ساته . کله به راته ليکونه راليږي

. يم ، ليکونه به راته رارسيږي  

ې د يو ي کی درٻو سوو ھلکانو زدکړه کوله چځ په ښووند سينټ سيوير
انو زامن و چې په دا ټول د ھغو انگريز . سخت رژيم Hندی يې ژوند تيروو
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کيم ھر وختی خو .  ي خدمتونه سر ته رسولځد کی يې حکومتي يا پوھن
په ښار کی د کولرا د وبا پر وخت  . ، اصول به يې ماتول موقع پيدا کړهچې

ستولو لپاره کاتب ته ليک ا ي خو کيم دځدوي اجازه نه لرله چې بھر وو
. او پخپله به يې ليک ليکلې شور ده ليک ولوست زده کړل ز ډٻر  .وHړو

بيا  . دی ژوند سره څه نا څه عادت شو ھلک خپلی کيسې لرلې او کيم دھر
  . د اوړي لپاره د دريو مياشتو رخصتۍ پيل شوې

 ور له خوا پيغام ورکړو چې په اورگاډي کی دکيم ته خپل معلم د پادري وکټ
خو کيم سر زوري  . د غرونو يو سټيشن ته دی ورشي امبالې نه وراخوا

 وخت د ده خپل وخت و، ولې د دهصتۍ ي رخړو چې د او دليل د ده . کوله
ه و تر Hسه ليک نخو ھغه د Hمه له خوا  . ی بل څوک وکړيحساب د

ۍ وخوري، وريژې، کباب، دال، چې ھندي ډود  غوښتوکړی او زړه يې
په ښوونځي کې به دوي پر ميز د قاشوغو ځکه  په Hس يې وخوري . چټني

 خوند نه ي ډوډۍځد ښوونھغه ته  . او چړو او پنجو سره ډوډۍ خوړه
 ه ھغهلدې  ورشي خومحبوب علي ته ورته دا وه چې بله Hره  . ورکوو
اخر ته وHړل او   ھم صنفيان  او ملگري خپلو خپلو کورونود ده . مرور و

د لوې د نورو ھلکانوپه شان  ھم د کيم صندوق . ې تش شوځټول ښوون
ملگري  د يو راوغوښتو او د بازارگاډې  ده يو نو دروازې سره کيښودل شو

 يې له ھغه سره امانت کيښودو، څوشيان يې خپل صندوق . کور ته وHړو
نو په مخ يې تور  ستل او چې بيرته په اس گاډي کی کښيناستوياخوترې 

. شوې و، ھندو ھلک ترې جوړ رنگ وھلې  

. کښيناستوپه اورگاډي کی او   د دريمې درجې ټکټ واخستوپه سټيشنکيم 
د خپل تر امبالې ده .  مساپرو ته يې وويل چې دی د يو مداري شاگرد و

شمله کی  په اخوا.  رنگا رنگ کيسې کولېځان په اړه نورو مسافرو ته 
کی خبر ورسيدو چې کيم اوھارا ورک ) ټيليگرام(ټن ته په تارډگروال کراي

ه غاستي په ميدان کی محبوب علي تځ يو سھار د اس د ډگر وال . شوی و
 کله .  اس کی توپير نشتهپه انسان او"  وويل، ھغه ورتهنو دا خبر ورکړو

.  نو بيا زمکه څټيورته مالگه ورنکړي کله اس مالگه غواړي او که خاوند
پخپله  .  ويي نه به يې زړه ستړېځھلک سړک ته وتلې دې، د ښوونھغه 

ه دی مړ کاو"ډگروال پوښتنه وکړه، "  .که نه زه به يې لټه وکړم . به راشي
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شادو  . دی به ژوندی ويکه تبې وونه وژلو نو". ندل وخوي؟ محبوب علي
  سر زوريد ده" ډگروال وويل، "   .يږي، بی غمه اوسهځ نه غورله ونې

  ".ورته تاوان رسولی شي

چې يو  و قافلې سره روان ېد اسونو د يومحبوب علي امبالې ته په Hره 
خيرات غوښتونکې ھغه  . غوښتوسھار د کالکه سره نږدې ترې چا خير و

د کيم غږ علي محبوب  . ځواب وويلو ورته ھغه په انگريزي کیوترټلو نو 
په لټون  انگريزان درپسی ته چيرته ورک وې؟ " وي ويل، او وپيژندلو 
ورته خپله يوې ونې Hندی کښيناستو او ھغه   بيا دی کيم سره د" .خوارشول

له کی د خپل يو ملگري کره با په امورځې يې څو کيسه تيره کړه چې
 د  بيا د ھغه سره ډٻلي ته وHړو، ورپسې څو ورځې يې د تيلو. واړولی

واوريدل نو بيرته په اړه بيا يې د پټيالې د ميلې  . گرځوووگاڼۍ غواې 
ه کارخانه کی د اور لوبې ھلته يې د پټاخو جوړولو په يو . پنجاب ته وHړو

بی ټولو د اور لوي�نو سپاره وليدل چې ن يې په پراجه گا . کړلشيان جوړ
د . مړه شولپکې لس کسان و يوورته کړو او مخه اوره توکو ته يې په يو

 په زور له يو تمبو چودنې ودو د بارکيم د  .ومړ شکارخانې مشر ھم پکی 
بيا يو سيک سره د  . بلی خوا ته والوتو خو ھيڅ زيان ورته ونه رسيدونه 

 په ھغی ورله کومې پيسې ورکړې وې، ھغه چې او سايس په توگه مله شو
اوس نو ته " ، محبوب علي تری پوښتنه وکړه.  ورسيدو راتر دی سټيشن 

. نوھغه له ځان سره يو سراې ته بوتلوو کيم سر وخوځو"ما سره ځې؟  

کيم په سراې کی  ځان .  واخيستې جامې محبوب علي ورته د مسلمانانو
ھغه ورته ښه ډوډۍ راوغوښته چې  . یاو نوي جامې په غاړه کړ پاک کړو

.يا د چيلم په سر دواړو خبرې پيل کړېب .  شيريني ھم پکی وه  

  صيب راته په قھر و؟ډگروال..  کيم

. دا تښتيدل او پټيدل ښه خبره نه دهبيا ھم . دHسه کړو ما ھو خو. محبوب  

 د دوي شتېزه دری ميا . ورځی دي حاجي صيب دا زما د رخصتيو.  کيم 
بله دا چې  . ولې پخپله خوښه وونه گرځم دی نو م ووم، اوس سکول بندغ�

.دوي زما د لگښت نه بې غمه دي  
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دوي يې ھم د يو  . څو روپۍ ھيڅ نه دی د پيرنگي لپاره دا.   محبوب علي
. يھدف لپاره درباندی خرڅوي، ستا په غم کی نه د  

.   پخوا له دی خبر وومډٻر  زه.   کيم  

ا وويل؟تا ته چ. محبوب  

په ھم دی الفاظو کی به يې نه وي  . ډگروال صيب پخپله راته وويل. کيم
دا خبره يې راته په ټرين کی  . ويلي خود ھوښيار لپاره اشاره کافي وي

. و ته تلوئوکړه کله چې مونږ لکھن  

چری ما  تا.  ې خبرې وکړمڅه نور که داسی ده نو زه به درته يو. محبوب
 ته دا ښوونځې جدي وگڼه ځکه . قدر کوومو زه دی ته دروغ نه دی ويلي ن

.سبق ښه شې دې   

خو له سبق  .  زه به ښوونځي ته وHړ شم او ټول سبق به ووايمسمه ده،. کيم
 وي نواو که نه  شم خلکو کی پاتې ږدي چې په خپلوا پريوروسته به دوي م

. يگورا صاحب به رانه جوړ کړ  

ستا خپل خلک څوک دي؟ .  محبوب  

چې زه به خپل  بله دا . دی لوې او ښکلې وطن خلک زما خلک دي   د.کيم
.  ديپيسې پکارې دريمه دا چې زما ينم، اوHمه وو  

 دا. زه به درته اته انې درکړم . چا پکارې وي پيسې خو د ھر. محبوب
ر سبق ووايه، خو ته زر ز . ه گټه نه ده کړیډٻر  ې مې په اسونو کیځل

.بيا ممکن زما ھم پکار شې  . تير شيدرې کاله به دی  

تر اوسه مې درته کارونه نه دی کړي؟ ) خندا. (کيم  

زه  . د نن نه ته زما د اسونو نوې سايس يې . ځوابونه مه راکوه.  محبوب
دوي د سټيشن  . ځاې جوړ کړهلپاره خپل ورشه او زما د سړو سره د شپې 

. ه ديډٻر  شمالي څنډو کی  
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 نو ستا سړي به می په وھلو د ه نښه نه ويکه ستا له خوا راسره څ. کيم
.سټيشن جنوبي څنډو ته وشړي  

 

 د ط�ي غشي سيند

کټه ، خپله ويستهمحبوب علي د خپل کمر بند نه د چيناي رنگ يوه چکۍ راو
دې گوتې نښه  ژيړ کاغذ يې دگوته يې ورباندی کيښوده او بيا په يو 

ب علي د گوتې نښه محبو د بلخ  نه تر بمبۍ پوری سوداگرو د . ولگوله
کيم ته ورکړو  ھغه کاغذ.  خم ليکه واضح ښکاريدهپيژندله چې پکې د يو ز

محبوب علي راپاسيدو او په بھر تلو  .  مشرته ښکاره کړي قافلې د دهچې 
د کوم " کيم تری پوښتنه وکړه، " .به بيرته راشم  سھارتر" کې يې وويل،

 له خوا سړک نه، ھم دا  ھغه ورو وويل، د ښار"لوري سړک نه به راځی؟
کيم د شپې په تياره کی بھر وHړو او د سراې د دٻوال سره .  يو سړک دی

او د يو ميل نه ھم   شودی د سټيشن مخالف لوري ته روان  . سره راتاو شو
 ويستلو او په ارام قدمبيا يې له جيبه يو قطب نما راو . زيات مزل يې ووھلو

ه کيسه ی د محبوب علي د کسانو لپاره يوھغه پخپل زھن ک . بيرته وگرځيدو
  ټيشن سره نږدې په يوه تش ميدان کېي د س د اورگاډھم تياره کړه چې

 . ھلته دوه Hرۍ ھم وHړې وې چې پکی د محبوب علي اسونه و . ه وډٻر
 ورته کاغذ وښودلو او ده نو د قافلې مشر ورباندی غږ وکړود کيم په ليدو 

 سھار چې راشي پخپله تری خدمت گار يم،زه د حاجي صيب " وې ويل، 
   ".ځاې راکړئ تيرولود شپې نزدې  خو اوس د اور سره وپوښتئ 

کيم ته يې يوه  . څو شيبې وروسته دوي ټول د اور چاپيره خوب ته وغځيدل
Hرۍ د   پښی يې دچې  ھم  په داسی ځای کی سم�ستودې کمبله ورکړه او

او بيا د ضرب او د تقسيم  خوشاله وھغه په دی حال .  يوې پاې Hندې وې
کې د   غوږونود دهخو ناببره  . خوبولې شو د سوالونو په حلولو ورو ورو

. د بل سره پټې خبرې کولې د Hرۍ شا ته يو سړي.  غږ راغلوپس پس 
  بل سړي ھم ھغسې "دی تر اوسه نه دی راغلی؟ چې کوم خوا تللې دې؟"

دې  د .  نه اخوا درنه وHړ نشيغرونودا ځلې چې د "وويل، په ورو غږ 
  ھو؟  بل غږ وويل،  په سر څومره پيسې ديد دهخبر يې  . امر شوې دې
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. اسانه ودا کارنو ھلته که پيښور وې  .  ليرې يوډٻر  خو مونږ د سرحد نه
زمونږ لپاره   . خپلوان پراته ديد دهچې پکی  پيښور...ھولومړي وويل، 

لومړې بې صبره نو بيا څه وکړو؟ ويل، دويم و . دې ھغه ځاې او دوزخ يو
 شو، 

  اويلي دي چې انتظار وکړه چې دې راغلواو بې عقل، ما درته و" 
دا Hرۍ به زمونږ تر منځ شي او  . بس دهورته  بيا يوه گولۍ نو څم�ستو
دوي به نه  . او ځان به ورک کړو وHړ شوپاټلۍ په د اورگاډي  مونږ به 

کس  بيا يو لږه شيبه خاموشي وه  .  ووشوخبريږي چې ډز له کومې خوا
ته څنگه فقير يې  بل په سخته وويل، .  ساړه کيږيډٻروويل، ياره زما خو

 " د کيم سترگی پټی وې خو ھغه سوچ کوو،".چې لږ ساړه نشی زغملې
ر کيديشي کوم بل خب يا، محبوب علي ته ھغه سپين اس گران تمام شوښاي 

   "م؟خو اوس څه وکړ . يې خرڅ کړي وي

کړه او لکه چي څوک په خوب کی ری شيبه وروسته، ده کمبله د ځان نه ل
ب� ده ھله . ..مورې... ريوۍ ب� مې خو" ږي، ناره يې کړه،  ٻوير

 يلو بيائو  راويښ شول او ده ته په بدو ردوټول خلک.. . بده ب� ده...نيسئ
رې د يگامه ل کی د خپل ځاې نه څو ماشور  دی شورکيم په.  ويده شول

د نه پوزې او غوږونو  د سره نږدې سم�ستو او څو شيبې اورگاډي د پاتلۍ
ايستل، داسی چې ھغو غلو ته وښاي چې دې ويده شوې يې ړيدو غږونه خر
مار په زمکه ورغړيدو اوپه تياره کی د تور  بيا ورو غوندې لکه د . و

ته داسې يو ځاې ه وخته دې روان و تر څو ډٻرتر.  سړک يوه برخه شو
دی ھلته د يوې  . د سړک يوې غاړې ته زمکه ښکته شوې وهورسيدو چې 

.   ړک ده ته ھر څه ښکاريدل بره په س .تيږې شا ته کښيناستو  

و پولٻس او څو Hروي چې د ب� گانو نه ي.  گاډي تير شولد غوايانو يو څو
د  شيبې وروسته ھغه څو . ، پخپله Hره وHړلد ساتنې لپاره يې مناجات ويل

ھغه په . ې دا به محبوب علي وي وارويدو نو پوه شو چاس د ټکاري غږ
 اس سمدHسه ودريدو." ړاندی مه  ځهپام کوه و "ستو،ي نوم واخد ده غږ ټيټ

د  . وړماداسی سست اس به بيا چرې نه " او محبوب علي په زوره وويل، 
اس دی له " .  کی راټول کړی دی ښار ټول ميخونه او ھډوکي يې په پښو

" بيا يې ورو وويل، . دی وړاندينۍ پښه يې راپورته کړه اښکته شو او در
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د اسونو Hرۍ شا ته ستا  کيم وويل، " .سر ښکته کړه څوک به دی وگوري
کله چې ته سم�ستلې، دوي به  . ناست ديپه انتظار دوه کسان درته 

په  محبوب علي ".  پيسې واخليد وژلو لپارهدرباندی ډزکوي چې ستا 
تا وليدل؟ يو تن پکی د فقير جامې خو نه وې " وويل، غږ کې روو

ما نه دي ليدلي خو يو کس بل ته ويل چې ته څنگه "  کيم وويل، " اغوستې؟
 شابسې، ورشه "  محبوب علي وويل،" .فقير يې چې ساړه نشې زغملې

  ".پخپل ځاې ويده شه، زه نن شپه نه مرم

کله کله به  . و په کمبله کی ويده شوکيم بيرته ھم ھغه ځاې ته ځان ورسوو ا
محبوب علي خپل   . څنگ کی تير شو خو دی نه ويښيدود دهاورگاډې  يو

ھلته د ټريفک يو  . او پخپله دننه ورغلو دې وتړلواس د سټيشن سره نز
 د Hريو د ده حال ورکړو چې فقيرانو  او ورته يې د دوو ومشر يې وليد

ړه چې ھغوي د غ� لپاره  څرگنده کره يېٻدې ليدل شوي و او وسره نز
نجن اد گاډي تکړه پوليس سره مشر ورته ډاډ ورکړو او يو.  ھلته ايسار و

.  ته وختلو  

 کيسه ورته د دوو فقيرانو خپلو کسانو ته وHړو نو ھيچا محبوب علي سھار
خو کيم د محبوب علي سره د بارد  . ونکړه چې د اورگاډی پوليسو نيولي و

 ېد ورځ .  د نيولوکيسه تيره کړهد دوي  لو پر وخت ورتهښکته پورته کو
کيم به کله په Hرۍ او کله  .  قافله په سړک روانه شوهد دوي  په پٻل کی

 دوي شمله ته ورسيدل نو محبوب .  او د Hری خوند يې اخستواس سپور و
 وروسته کيم ته د يوځاې پته ورکړه چې ھلته نه  پلورلود خپلو اسونو علي د

د لرغونو توکو او د مداريانو   کورد ده . ورگن نومی سړي سره ووينيد ل
او رنگا رنگ شيان يې   ميلمه شود دهکيم څو ورځی  . ډک وله شيانو 

   . ډول خلک راتللوليدل چې د پلورلو لپاره به يې ھر

ورگن واړه وسيدو او دوي دواړو به د لا د کيم د عمر يو ھندو ھلکھلته 
ځې په خندا کيم لس ور . پيسو حساب به يې ھم زده کووکول او د کارونه 

کالکه نه د اورگاډي ټکټ   لپاره دد ده اخر . او خوشالۍ تيرې کړې
 ورگن ورته پينځه روپۍ ورکړېل . واخستل شو او دی له شملې روان شو

د اوړي رخصتۍ خ�صې  . د کيم لپاره يوه خزانه وهھغه وخت وې چې 
وخت په  . ل شوېٻ کی د ھغه زدکړی بيا پوونځيو په ښئد لکھنشوې او
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کله به په  .  راتلونکي درې کاله دی ھم ھغه ښوونځي کې واو الوتو شو
دل يې چې Hمه نور ھم کی دی د بنارس خانقاه ته وHړو او لي رخصتيو

ته يې وويل، کيم  .  خو ده خپل سيند تر اوسه نه و موندلېضعيف شوې و
ر څو راسره خپل مريد نه وي زه دا سيند  چې تما څو واری خوب ليدلې دې

.  نشم موندلی  

ھغه ھومره سر زوري او  تيروو ولوستلوکيم اوس زيات وخت د کتابونو په 
 بمبۍ او اوړي  کی ده د محبوب علي سره لومړې په يو . پکی نه وه پاتې

 بل کال، دی کويټې ته په . له ھغه ځايه په بيړۍ کی کراچي ته سفر وکړو
 په دريم کال دی پيښور ته وHړواو ھلته . يې وليدلقبايل  دغرونو او وHړو

 ده ته يو وړوکې  شين رنگهټن کراي.  وگرځيدود يو پښتون په جامه کی 
. ، برشونه او سپين کاغذونه وونهپه دی کی رنگ . وراستولی وبکس  نلرگي

 په ھغو کاغذونوکيم به کله نا کله  . ورسره د نقشې جوړولو سامان ھم و
 ھم يو ارمان و چې تر د دهد Hمه سره د سيند لټون  .  جوړولانځورونه

  .اوسه تری ھير نه و

 له ارمان د دهټن او محبوب علي  اوس د شپاړسوکالو و او دواړه کرايکيم
په وروستي ورځ ھغوي کيم ته د سبق په پورا کيدو، د ښوونځي  . خبر و

 د دوي  په ھغه سفر کې اجازه ورکړه چې د Hمه سره تلې شي خو دې به
کار ھم کوي او د ھغی په بدل کی ورته د مياشتې شل روپۍ ورکول لپاره 
د يوې غوټې سره  کيم خپل ځان د بودايانو په جامه کی پټ کړو او . کيږي

د سفر پ�ن يې ورسره  او Hمه ته په پښو پريوتو . ته وHړوبنارس 
ته د کاتب دنده ورکړې مت له خوا ورھغه ته يې وويل چې حکو . جوړکړو

  کيم "و؟پوځي خو يې درنه جوړ نکړ" Hمه تری پوښتنه وکړه،  .  دهشوې
کيم ته يوه  راھبانو،  په خانقاه کی نورو" .نه زه جنگ نشم کولې" وويل، 

Hمه ورته وويل، زه  . خ جوړ ولرغوني نقشه وروښودله چې ورباندی څر
. يو پخوانې چيناي ھنر وچې   څرخ د جوړولو چل وښايم دې به درته د  

سره د ترخو چايو شپې پاتې وريژې  بل سھار دوي په خانقاه کی دپه 
د اورگادي ټکټونه واخستل او  ن پورتر سھارکيم  .  راووتلبھر وخوړې او

. وھلو د ميرمنې کره ورغلل د کنه وروسته دوي ھلته سفر د د دريو ورځو
د    يو ھندو ھری بابوھملتهھدوه ورځې دمه وکړه اود ھغې په کور کې يې 
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 و او د حکومت ھري بابو د کيم سره په شمله کی ليدلي.   سره مله شودوي
نه دون او بيا شمال کی د  دوي شيوالک د غرونو . د زنځير يوه کړۍ و
کيدار ناته يو يې چې ھلته ھري بابو دوه کاتبان  . سيدلمسوري لوړو ته ور

کيم پوھيدو چې ھغوي ھم د .  ل، ورسره کړبل بدري ناتھه نوميدواو 
يو په . چې خپل خپل کارونه ورته سپارل شوي و زنځير وړې کړۍ وې،

  . روسي او بل په فرانسوي ژبی خبرې کولې شوې

شيان يې لرل  خپل سامان چې تمبوان او د خواړو کچرودوي په څو 
دی قافلی خلکو ته مزل  ھر څومره چې دوي په لوړو ختل، د . کړي وبار

کی Hمه يو واری بيا تازه خوکيم ليدل چې د غرونو په سفر.   ايسٻدوگران
 کی نوې  د ونو وږمې د ھغه په وجود د صنوبر او د زالغوزي .شوی و

کيم په Hره ورته د وړۍ يوه   و اوډٻر  دلته ساړه ھم . توان پيدا کړی و
 Hمه ورپوری وخاندل چې دا خو ټيټ غرونه دي، د خو . کمبله اخستې وه

گ سره اشنا نه و کيم ريښتيا چې د غرونو د ت . دی ھوا دومره سړه نه ده
 چې Hمه په ارام خو دی خوشاله و . کی يې پښه خطا شوه او په څو ځايونو

د کاڼي   به دوي ته د اوزې پنير، شيدې اوکی خلکو کليو په وړو . روان و
  ته کتل او دکيم به ماښام د خپلو پښو پرھرونو . په شان سخته ډوډۍ راوړه

 له د دهی ته ودريده چې اوس ھند غوړي او مساله داره ډوډۍ به يې مخ
خو ده به  . زده کړی وچل  کيم د تسبيح د اړولو . لې وهنه ھم وت ھډوکو

د دوي کله چې  . ساب کووگامونو ح تسبيح په دانو د خپلوزيات وخت د 
 نوپه ځينو ځايو  .ده کيدل نو ھغه به څو شيبې په کاغذ ليکنه وکړهشپې او

واری ليکلي   د دمې له ځايونو څود دوي  . جوړولکی يې انځورونه ھم
. ول شوي وتټن ته وراسايډگروال کرپيغامونه ښکته په شمله کی   

Hمه . دل چې واورې پکی شوې وېٻيوه ورځ دوي له يوې تنگی درې تير
وې او د خو د يو واورين طوفان نښې  . ھم ھلته پر زمکه په سجده پريوتو

غرونو شپانه د خپلو ميږو او د اوزو رمې په چټکۍ خوندي ځايونو ته 
لږ مزل نه وروسته  د.   دواړه کاتبان وارخطا ود دهھری بابو او .  اوړل

له دی  . دوي يوې ھوارې شنې زمکی ته چې د غره په ډډه و راووتل
 يلشو چې دوي اوس يوې نوې نړۍ ته  رارسيدغرونو کيم ته احساس وو

. و  
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درې ورځې نور په لوړه د مزل نه وروسته د سپينو واورينوغرونو په ليدو 
 ھواری کی ھلته په يوې. ې ھم دلته اوسيږيکيم وويل، باور لرم چې خدا

 ملو کسانو په يو دوربين کی وليدل چې دوه د ده . دوي خپل پړاو جوړ کړو
  .  په لوری را روان ود دويکسان له لوړو غرونو

 .  نو کيم احساس وکړو چې دوي د بل وطن وزدی شولدوي چې ران
مخونه يې سره و، داسی لکه چې د  ھغوي د پوستين جامې اغوستی او

بدری نات او کيدار نات ورسره کله په روسي او کله په  . اروپايانو وي
 مله د ھغو پينځو او کيم دومره خبر شو چې معاانسوي خبری کولېفر

د سپين .  ډي ورته سترگې سری کړې وېلوی گاون  وه چې يورياستونو
دی کسانو ورسره ډوډۍ  . ته رسيدلی وهچيانو خبره وروستي حد اس د ب

 خبر نشول او يو غرنی بار دومره شراب يې وڅښل چې په ځان وخوړه خو
کس سره   د يوم لپاره دا کار د منلو نه و او دېد کي . وھلوو يې اوړونکې

ورته محبوب علي يوه طماچه ورکړی وه د داسی بدی ورځی لپاره  . ونښتو
دوي  . په پړاو کی دومره غوبل جوړ شو چې ھغه کسان په تيښته شول خو
 د کړل نوورټوپ يې . کيم وينه توده وه د ، خو په مخه کړلې کچرېخپل

بار يابو په ھغه   .ه وغورځيدوله غرونو ښکتپښه خطا شوه او يوې کچرې 
. وHړلورسره سامانونه ھم   

رځ په بله و.  ابو ، کيم ته په قھر و چې بی ځايه يې شخړه جوړه کړهھری ب
ل کورگيو يوه جوپه کی د ژوند نښي ليد د وړو وړو دوي وړاندی وHړل نو

رته د خپل کور دروازه پرانسته کس و دوي چې ورنږدې شول نو يو. کيدې
ان د شپې اسم. "دا زما غرونه دي"Hمه  په يوه کمبل سم�ستو او وې ويل، 

.  کړکۍ ټوله کوټه روښانه کړی وهله صفا او د څوارلسمی د سپوږمۍ رڼا 
په عبادت دې بيا تر سھاره   .ويل، نن شپه عبادت راته مھم دېه وHمه کيم ت
.  په تندي Hس کيښودو نو پوھه شو چې د ھغه تبه وهد دهکيم  . بوخت و
يل چې د وو کيم ته يې په ټينگار سھار سفر جوگه نه و خو وردی د ن

لوې عبادت ځاې خاوره ده او دی د خپل ټاټوبي غرونو نه وراخوا د کوھلو 
چې په راتگ  د ښکته غرونو نه يو حکيم راوبللوکيم ورله .  ته تلل غواړي

. دېٻيې څو ورځې تير  
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ول خلک بيرته  سره مله ټد دهووتلو نو خبر شو چې کيم له کوره بھر  سھار
 مسواکول چې کيم خپل غاښونه.  رسيدلي و سر ته  کارونهد دوي . تللي و

 سر تړلې وپه فيروزي سرپيچک ھغې  . ورته رانزدې شوهښځه غرنۍ يوه 
د غرونو له  ښکته وښودله چې يو بار اوړونکي ورتهيوه توبره ده ته يې  او

 او ه بار وه چې د خارجيانو سره ودا توبره په ھغه کچرې.  راوړی وه لمنو
  ھغی ښځې کور ته ورغلو او د توبری ټول شيان يېکيم د.  ښکته لويدلې و

ونه و چې په ترکي ژبه اغذک دی په تل کی څو د . پر زمکه واړول
ده د  . ټن ھم دا اسناد پکار وکراي کيم پوھيدو چې د .  ورباندې څه ليکلي و

د خواړو شيان يې ښځې ته ورکړل  يو پرکار ځان ته وساتلو، څونه توبری 
په ) جوز(ده يو غوز .  واچول يرته له غره ښکته وراو پاتی توکي يې ب
، يو ليک يې وليکلو او په غوز کی يې بند کړو، بيا ښځی غاښونو مات کړو

. ته يې ورکړو چې شملی ته يې ورواستوي  

Hمه کله تسبيح اړولې او کله به   .لي خلکو ورله  سبا نارۍ ورکړهکھغه د 
H دی غرونو نه وراخوا  د" ې وويل، بيا ي. رې نومونه ورښودليې کيم ته د

دری کاله  ما.  د ونو Hندی به ما د خپلو ھمزولو سره لوبې او جنگونه کول
 اوس راته . په ھند کی سفر وکړو خو خپله زمکه د مور په شان وي

خو ھغه غشې  . احساس کيږي چې زه بيرته د مور غيږې ته رانږدې شوم
په دې   .لته ورغلمځکه خو زه ھ . ی نهپه ميدانونو کی پريوتې و، غرونو ک

خو اوس د  . کړو درناوې راډٻر کی د ھند زمکې ما ته علم او کالو دريو
 کيم ورته وويل، ما يو حکيم درته رابللی دی چې ع�ج " .تگ وخت دی

وخت په زه خبر يم چې زما روح به نور څومره " Hمه وويل، .  دی وکړي
  ".زاد کيدو وخت رانږدې دې وي، وگوره زما د ادی وجود کی پاتې

 سفر کوي او د وويل، چې دوي به دوه دری ورځې پليھغې ښځې ته کيم 
وروسته کيم د ډوډۍ توبره په اوږه  . Hری لپاره ورته ډوډۍ پکار وه

واړوله، د Hمه Hس يې ونيولو او له غرونو بلې خوا، ښکته لوري ته يې 
روان و خو کيم پوھيدو چې دی توان سره  خپل پورا  دHمه  . مزل پيل کړو

به  کله کله به يې د ھغه Hس پخپله اوږه کيښودو او لکه د امسا . ناروغه و
په يوځاې کی اور بل به يې د شپې . په Hره وړلود ھغه کمزورې وجود يې 

زارۍ يې ورته وکړې چې بل  . يې په کمبلو کی تاو کړوبه کړو او دی 



 85 

کيم  ورته  .  خبره نه منلهد ده Hمه خو . سھار به يو کلي کی ايساريږي
و د  پٻټي ا اوس دھغه .  ټولو اړتياو خيال يې ساتلوپښې چاپي کولې او د

چې Hمه خپل منزل ته   زيار يې ايستلوخو وړلو نه ستړې و  Hمه د
په بله ورځ دوي د واورې په يو داسې طوفان کی راگير شول .  ورسوي

او داسی احساس  ځاې کيم راپريوتو  يواخر په.  چې Hره يې نه شوه ليدې
.رو کی ډوب شوا زھن په تيد ده بيا . کی الوځيکړو لکه چې په ھوايې و  

 توده کوټه کی په هڅو ورځی وروسته کيم چې سترگې وغړولې نو په يو
 د دوي . ومه دواړه  ناست و سر ته محبوب علي او Hد ده . کټ پروت و

د کړکۍ نه بھر ھوا ورته  . و بی شيمې وکيم د پاڅيدو ھڅه وکړه خ په ليدو
زه لکه چې "کيم وويل،  . ودوي په يوه گرمه سيمه کی و . بدله ښکاريده
ھغه ده وې او په محبوب علی وويل، ښه ده چې او  ".وومده سل کاله او

کله چې  . مله کې راته ټول حال تيرکړو شھری بابو . کی مړ نشوې واورو
 ک راورسيدو، نو مونږ پوه شو چې ستاسوټن ته په غوز کی ستا ليکراي

پسې خلک  تاسو ھم ھغه وخت مو . وړاندی تگ به درته خطرناک وي
. قسمت مو ښه و چې دواړو ته پر وخت کومک ورسيدو ورواستول او  

 کيدو چې دی به  باور نهد ده .  يې اړولېکيم  Hمه ته وکتل چې خپلې تسبې
 ورته په سر ده يې Hس يوړو نو پښو ته د دهدو  راپاسيھغه . ژوندی وي

ھلته په . زمونږ لټون پاې ته رسيدلې دې"  وويل،  بيا يې. Hس کيښودو
غرونو کی زه ناروغه ووم او نږدې وه چې خپل ځان می مرگ ته وړاندی 

ماشوم به څه  ، نو داوېچې ته نه " خو بيا يو غږ راته وويل،  . کړی وې
زه  ته بې ھوشه پروت وې او. دی پوښتنې ځواب راسره نه و د" کوي؟ 

.  خبر ووم چې تا د بيرته تگ Hره نشوه موندلی  

بيا راکی دومره زور پيدا شو چې ته مې له ھغه ځايه راوويستې لکه چې 
ما چې .  يو غږ راته وويل، سيند ته ورشه. څوک مھې له اوبو راباسي

ند په اوبو ما د سي . ا لټوو راته مخکی بھيدوښکته وکتل نو ھغه سيند چې م
. ځان می بيا د انسان په وجود کی وليدو چې تری راوتلم نو کی ټوپ کړ او

 د  کيم" .ھغه وخت مې احساس وکړو چې زه د ټولو گناھونو نه پاک شوم
داسې موسکا چې يواځې خپل منزل ته . ھغه په شونډو يوه موسکا وليده
. رسيدلي کس په شونډو ښکاري  
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