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 كال ۲۰۰۲نوى ډیلى : 
 

 ډالۍ 
 کارنامې دهندوستان تاریخ تهکې لویې  ۱۸۵۷دهغوپښتنواومسلمانواتالنوپه نامه چې دهند دآزادۍ پرالمل یی په 
 پریښودې چې اوس یې یاد یوازې په کیسواوحماسوکې ژوندکوي ! 

 
 رشیدپروفیسور 

 
(۶) 

 
كمپنۍ كیپتان ګاردن چې خورا سخت زړى منصبدارو دجهانسي دیپتې كمشنروټاكه، هغه د )نه( ویى نه اوریده او نه 

داځكه چې هغه كله هم دچا خبره نه اوریده ، یوه هندوستاني به هم ،یې پیژانده، څه به یې چې غوښتل هغه یې كول
دده له زیاتیوسرټكونه نه شواى كوالى ... څنګه به یې كړې واى، په ټولو مهمو څوكیوباندې له سره ترپایه 
 انګریزان واكمن وو، اوګاردن ته خوپه خپله دنده باندې دهرڅه واك اوځواك وهرڅه دده په الس كې وو او هرڅه

یې كوالى شول. هغه ترهرڅه دمخه دجاګیرخبره ختمه اودځمكوالۍ خبره یې كلكه ونیوله، یویو جاګیر یې پرهغو 
اوپه دې توګه ګاردن دځواك ماتولو تګالره پیل اوپلې كړه.كوم ځمكوال  دده خوښ ولځمكوالو باندې وویشه چې 

.. چې داشان وفاداري ددوى ناچاري او په عین ټول دختیز هند كمپنۍ ته وفاداروو. چي ده په دې شان نازول هغوى
اوس په هیواد پلورنې حال كې دهغوى دخوندي ساتلواو ژوندي پاتیدو یوازنۍ الروه. له همدې كبله وه چې غداري 

 شوې وه.  ور زیاتهباندې 
ي مذهبدسره ګارډن ضبط كړل، دپنډتانواوكومې شتمنۍ او جاګیرونه چې په مندرونوپورې اړوند وو هغه ګر

كسانوله پاره سرټكونه هم ګرانه شوې وه ، له چایې كړې واى اوچاته یې كړې واى ...؟ له چانه چاته فریادي شوې 
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ه به راغلل. راڼې هم بې واى ؟  په هرچا به چې زیات  ظلم اوناروا وشوه نوبیابه یې پر راڼۍ رامخه كړه اوهغې ت
سندر،  دعاوو اونورو بوختیاوو باندې لكه چې ددې سهیلیو ناچاره وه ، دهغې هم ګرده ورځ په محل كې په ،وسه وه

 اس سپرلۍ او تورې وهلو ښوونه اوروزنه وركوله تیریده . و،مندر او كاشي بایې دجهانسي میرمنوته دغشیو ویشتل
 یوه ورځ راڼۍ ګل محمد ته وویل : 

ته ښكاري چې اوس زموږ له پاره ـ كوم شیان چې زما اوزما دخورلڼوزده دي هغه ګرده موږ له تازده كړي دي. ما
دزیاتو شیانو اړتیاده . تاته داسې څوك معلوم دى چې په دغه برخه كې موږ ته نورڅه هم راوښیي، ستاپه نظر كې 

 داسې كوم څوك شته؟ 
 ګل محمد ځواب وركړ : 
حال هغه په په عین  ،هغه هم دراحت ګړاوسیدونكى دى،شته ، زما یوملګرى دى ،امیرخانـ مهاراڼۍ صاحبې ، هو

 خپله هم سخت دانګریزانو دښمن دى. 
 راڼۍ په ستومانه او مات زړه ورته وویل : 

ـ كه هغه دلته راځي ، رایې وله ، زه هغه ته كومه تنخوا نه شم وركوالى ، خو یوازې دخوراك او څښاك بندوبست 
 به یې وكړم. 

غوښتونكى نه دى، هغوى زما یودوست هم دتنخواراڼۍ صاحبې ـ زه باورلرم چې هغه به تنخوا هم ونه غواړي، مها
 داسې كسان دي چې په وږي ګیډه هم ستا خدمت ته تیاردي. 

 .  وغړیدې راڼۍ خپلې شونډې ترغاښ الندې او سترګې یې سره
 هغه پسې والړ نه شو ، په هغه پسې یې خپل یوملګري له یوه پیغام سره راحت ګړ ته واستاوه. رګل محمد خپله پ

وس شپه او ورځ )څلورویشت ګړۍ( د راڼۍ په شاوخواباندې ګرزیده راګرزیده. دهغه شته والى دراڼۍ له ګل محمد ا
پته ومومي. ده سوسانوجااره وه چې په محل كې دغدارانو اوو. زیاته هڅه یې ددې له پ پاره دآرامۍ او سوكالۍ ډاډ

كوله او چا پرهغې باندې ګولۍ وچلولې  هڅه كوله چې دهغه چا پته ولګوي كوم چې دالري دهغه له پاره جاسوسې
رګهونات سینګ اوبهاوبخشي دوى ټول په دغه كار  ،هم چاته نه ومعلوم ، جواهرسینګ ؟ تراوسه ددې پیښې حال

 كې ناكام شوي وو. ځكه چې ګناهګار ډیرچاالك و اوپه خوراځیركۍ سره یې خپل كارترسره كړى و. 
حمد ته كوم ثبوت نه وترالسه شوى ، راڼۍ هم په ډیراحتیاط سره جوهي او ددیوان دلهاجواو پاناشاه په اړه هم ګل م

موتي ته ددلهاجو او پاناشاه دكړنودڅارنویادونه او سپارښتنه كړې وه ، دڅو میاشتو په تیریدو سره هم ددوى دواړو 
 په اړه كوم منفي خبراوحركت ونه لیدل شو.

كار باندې  رپه  خپل محل كې د پوځي ښوونې اوروزنې پ په هرډول ،په بله میاشت كې  امیرخان راغى اوراڼۍ
و راڼۍ له ګل محمدڅخه مننه وكړه ، دغه پټان دهغې ا وګماره ، امیرخان دراڼۍ ترغوښتنو الزیات هنرمند وخوت

له پاره ورځ په ورځ ډیراهمیت وموند ، دهغه خوله تړلې وه ، خوسترګې یې شپه اوورځ پرانیستې وې، هغه به 
وله پرانیسته چې راڼۍ به له هغه دكوم شې پوښتنه وكړه اویابه یې له هغې دكوم شې اجازه غوښته، هغه مهال خ

 پیل كړي خوهغه پوهیده چې له خام تیاري څخه څه نه راوځي. بلكې هرڅه به بربادشي. کارراڼۍ غوښتل چې یو
ن تردې چې كله كله به یې دراڼۍ جاسوسانو جوهي اوموتي له محل څخه دباندې خبرونه ، دجهانسي خبرونه، ا

دانګریزي منصبدارانو له كورونو هم خبرونه را وړل. دراڼۍ له پاره داخبرونه داندیښنې وړ ووچې انګریزي ځواك 
سره سره دغه خبرهم دې ته ډاډ وركاوه  چې دغه حال یدو سره مخ په زیاتیدو و ، خوله دهرې ورځې په تیر

 اوله دې سره دزړه له كومي مینه لري .  دجهانسي عام خلك له انګریزانو كركه كوي
ارسیدل چې په بشپړه توګه راڼۍ ته له میرټ، ډیلي ، لكنهو، ستارا، بهوړ ، ګوالیار، كالپي او د تیا خبرونه هم ر

نه وو، ترټولو ځورونكى خبر په دغه ترڅ كې داوچې  په هیواد كې هیڅوك دحكم اومشرۍ منلو ته دزغم وړ
دهغه واكمني اوس یوازې دالل  ورته ایښوده ، مغل پاچا بهادرشاه ظفر كمزورى شوى و،حاضرنه وواونه چا غاړه 

مركز ګرځیدلې وه . عام خلك په هره سازشونو وپه خپله كال دجوړښتونواوپرشاوخوا باندې راتنګه شوې وه ا كال
خواكې  سرښندنې اوقربانۍ ته تیاروو یوازې له یوڅوغدارانوپرته په هره خواكې ټول عوام دانګریزانو اوددوى 
دواكمنۍ پرضد راپاریدلي وو. انګریزانو په هره خوااوهرلوري كه دغدارۍ لمنه پراخوله ، یوه ورځ یوه سپاهي 

 ه داخبره وكړه : بهرام الدین خان ګل محمد ت
كنورصاحب پرون شپه ددیپتي كمشنر خانه سامان له دیوان ) دلهاجو( سره ولیدل ، دواړه ترډیروپورې جنوبي ـ 

 اودیوان صیب دننه راغى. وو. وروسته بیا خانه سامان والړ دروازې ته څیرمه سره والړ
 ګل محمد داخبره راڼۍ ته ورسوله ، راڼى حكم وكړ چې : 

 ین خان راولئ ، بهرام الدـ 
 نیم ساعت وروسته ګل محمد بهرام الدین دراڼۍ په مخ كې ودراوه . 
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 راڼۍ له هغه پوښتنه وكړه : 
 داتاته څنګه معلومه شوه چې هغه سړى ددیپټي كمیشنرخانه سامان و؟ 

 بهرام الدین په ډیرادب اودرناوي سره ځواب وركړ: 
 مهاراڼۍ صاحبې ماهغه وپیژانده ، -

 راڼى بیاپوښتنه ترې وكړه : 
 زه هم داغواړم چې پوه شم چې تا هغه څنګه وپیژاند ؟  -
ماهغه یوځل دقصاب په دكان كې ولید چې قصاب ته یې ویل چې ماته ښه غوښه راكړئ اوكه نه دكان به  -

.. قصاب هغه ته ښه مودروتړلم، تاسې به زندان ته واچوم ، تاسې ماپیژنۍ ، زه د ډپټي كمشنر خانه سامان یم.  ...
 غوښه وركړه ، خوهغه ته یې یوه پیسه هم ورنه كړه. 

 وویل :  بیا راڼۍ داځل له یوڅه سوچه وروسته
 ښه نو، ستاپوره ډاډ دى چې هغه دكمشنر خانه سامان و؟  -

 بهرام الدین وویل: 
 م ! هو، راڼۍ صاحبې زماپوره باوردى چې هغه و، زه به ولې په دغه برخه كې درواغ وای -

 راڼۍ زر خبره ورځواب كړه : 
 نه نه زمادامطلب نه و،ـ  
 راڼۍ زر ګل محمد ته مخ ورواړاوه اوورته ویې ویل :  
 سمه ده ..... زه به یې وګورم ! ـ  

 ګل محمد بهرام الدین ته دتګ اشاره وكړه ، هغه راڼۍ ته خاص درناوى وكړ اووالړ. 
اوله ره شو، وروسته یې خپل درناوې وكړالرڅوشیبې نورهم  سترګې پ، ګل محمد راڼۍ په یوه ژورسوچ كې والړه 

 میلمستونه راووت. خوهغه نیم ساعت وروسته بیادراڼۍ په مخ كې ودرید : 
 راڼۍ پوښتنه ترې وكړه : 

 كنورګل محمده بیا څه خبره ده ؟  -
 مهاراڼۍ صاحبې ، ساګرسینګ ونیول شو !  -
 

(۷) 
 

، خورو ورو گڼواوږدو  يټنډ اودنګ قد درلود، دلویو، لویوسروسترګو، پرانیستېساګرسینګ شپږ نیم فټه لوړ
له ،غه په شاوخواسیموكې ډاكې اچولېغنم رنګه څیرې اودرانه غږ خاوندو، هغه دجهانسي اوده،ویښتانو

ډیروورځوراپه خوا انگریزان دهغه په لټه كې وو، دجهانسي شاوخواغرونه اوځنگلونه دهغه پناځاى و. سیمه 
ییزوكسانوته دبډو په وركولوسره انګریزډیپټي كمشنر ګارډن وكوالى شول چې دساګرسینګ دسنګرپته ولګوي ، 
یوه ورځ سهار په دریو بجو په یوه كلي كې یوه كورته پولیس ورننوتل ، دپولیسومشري انګریزي ډي اس پي كوله ، 

 له ډپټي كمشنرگارډن سره یوځاىشنراسكین ساګرسینګ چې په هغه كوركې و ، همالته ېې ونیو، په دریمه ورځ كم
ه كوم بل څه چې ته څرګنده شي چې داډاكودى اوكوردوبندوبست وكړ، دوى غوښتل چې په جیل كې دهغه دلی

ورسره دى . خوپه هم هغه سهار اسكین ته خبرراورسید چې ساګرسینګ له جیله تښتیدلى دى دخلكودومره مالتړ
اودواړه جیل ته هغه ګارډن له ځان سره كړ،ندان ته یې تګ بیاهم اړین واوز اوداسكین دقهراورالپه لمبوشو.

 ورسیدل. 
 بخش علي زندان وان و،

هغه خواركې یې دګردو كوزنیومامورینوپه مخ كې وكانځه ، ګارډن هم دخپل آمردخوښئ په خاطر ،اسكین ورغى
ړې پرځان باندې زغملې اوورته خوبخش علي دغه ټولې تودې اوس ،ي باندې پټكې اوگواښونه پیل كړلپربخش عل

 والړ و. 
داسكین قهرله ډیرشدته یوڅه سره كیناست اوحكم یې وكړ چې هغه سپاهیان چې ساګرسینګ دهغوى دپیرې پرمها ل 

هغوى چې ساګرسینګ له دوى تښتیدلى و، دهغوى له و،واړه ډارشوې سپاهیان راغلل ،هتښتیدلى  راولي ، هغه د
وترهغویې ووهل چې ، بیا یې دهغوی وهل پیل کړل اپیل كړې پرهغوباندې هم پټكې راتګ سره سم اسكین اوګارډن 

اوپرځاى یې دبندیانوكالي  يكم وكړ چې له دوى څخه دریشۍ وباسحپه همدغه حالت کې  څوبې سده شول، دوى 
انو ورواغوندي اوزندان ته یې واچوي . په تګ تګ كې اسكین ګارډن ته داحكم هم وكړ چې دهغودواړو سپاهی

 ځمكه، كور، اودكورسامان هم باید ضبط كړل شي. 
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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

دبخش علې پاڼه بې داغه وه خودكوزنیوكاركوونكوله كبله هغه هم له بې عزتۍ سره مخامخ شو، هغه نه یوازې 
دكوزنیومامورینوپه وړاندې بې عزته شو، بلكې هغه داسكین اوګارډن له خوا دبندیانوپه مخ كې په لغتوهم ووهل 

 شو. 
داخبرواورید خوراخواشینې شوه ، بخش علي كه دانګریزانومالزم هم و، یوښه سړى هم و، هغه  راڼۍ چې

ن اوګارډن سپكوسپروته یوسپیڅلى هندوستانى و، چې دانګریزانوچوپړیې نیولى و، دخیټې غم وچې هغه یې داسكی
پورې به دغه هیواد غالم خدایه ، زما هیواد وال به دغه بې عزتي ترڅوپورې زغمي ؟ ترڅو» ناچاركړى و ..... 

  ...« وبه موږ همداسې بې وسه وووي ؟ ترڅ
راڼۍ داخبره له  »دبخش علي په بې عزتۍ دراڼۍ زړه خورادرد كړى و، دغه بې عزتي به هغه څنګه هیره كړي 

اوس  ې، هغ یواوږده اوسیلي سره یوځاى وكړه ، هو، هغې به له دغه ساړه اوسیلي پرته نورڅه كړي واى
دجهانسي دپیاوړي ارادې دماتیدوالمل كیده ځكه چې ددې ژړا ،ى هم نه شواىحاالتوباندې ژړالدغوردخپلوهیوادوالوپ

. 
دهغې  ړ،ل یې ، بخش علي هغې ته تسل وركهلته دبخش علي  په كوركې دهغه میرمنې بدحال جوړكړى و اوژړ

 اوښكې یې ورپاكې كړې اوورته ویي ویل: 
 ه دغه بې عزتي دژوند تروروستۍ سلګۍ پورې هم هیره نه كړم !       فكرمه كوه ، زه بـ 
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