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(۱۲) 
 

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

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

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

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

 . اوخوندي وي
اسكین اوګارډن دواړو ته اوس داهم معلومه شوې وه چې په جهانسي كوم انګریزي ماشومان اومیرمنې پاتې دي ،له  

داوسیدونكو پوره خواخوږي اوترحم مل دى. هغو دواړو انګریزي افسرانو ته داهم  هغوى ټولوسره اوس دجهانسي  
څرګنده وه چې كه په دغه حال كي دوى كوم داسي ناوړه ګام دجهانسي واالپه وړاندي پورته كوي ، نو په دې كې  

كې دیره ټول   شك نشته چې ددوى ددغې وړې تیروتنې اونه سنجول شوي ګام پورته كیدو په ترڅ كې به په جهانسي
 . انګریزان یوهم دژوند څكه ونه كړي

چې  وه  داخوڅرګنده  كړي  پوري  الس  باندې  پاریدنو  په  خلك  چیرې  وو،كه  آواز  په  غوږ  ته  یوڅه  خلك 
دهغوی   چې  دې  په  وو.  خامخا  رسیدل  زیان  ووخطراو  سره  دراڼۍ  هم  تراوسه  چې  ته  هغوماشومانواومیرمنو 

اوموریس ویلیم دوژلو ترقابوالندې راوستل هم دراڼۍ له وا ډنلپ  اوگارډن د  اسكین  دباندې وو ځكه نوكله چې  كه 
 .واوریدل دوى هم ځانونه آرام ونیول

 : اسكین د ګارډن په اوږه الس وټیاوه اودتسل په ژبه یې ورته وویل
 ... ـ ګارډنه ، فكرمه كوه ، وار راځي ، زموږهم راځي ، ډیرزر به راشي

 . تسل په خاطرنه كوله بلكي دخپل تسل په خاطریې هم كولهاسكین داخبره یوازې دګارډن د
دریمه ورځ كمیشنراسكین ته خبررا ورسید چې رساله داركالي خان له خپلوملګروسره دډیلي پرلورخوځیدلى دي .دا  
مهم اودآرامئ وړ خبرو، دخوښي خبرو، داخبردهرانګریز له پاره یوزیرى په دې وچې ددغه خبر په اوریدوسره  

ریزانودآرامئ ساواخیسته،ټول انګریزي ماشومان اومیرمنې بیرته خپلوكورونوته راغلل ،په خپلو كوروكې یې  ټولوانګ 
 . په وتوننوتوباندې پیل وكړخوله له احتیاط سره

انګریزانو څخه یوڅوک چاپه ګولۍ ویشتلى  له الرویو  یوه ورځ سهاراسكین ته خبرراورسید چې دجیل په مخكې 
 .یږچې ګولى هم له جیل څخه را چلیدلي دهاووژلى یې دى ، ویل ك

 ...داسكین دصبركاسه ډکه شوه،هغه ګارډن خپل كورته راوباله اوهغه ته یې وویل چې یوڅه خوباید وكړو
 : ډپتې كمیشنردخپل امرخبره ومنله او ویې ویل

 ... ـ هو، صاحب،زموږ له پټې خولي څخه دغو هندوستاني سپیوزموږ دصبركاسې را ډكې كړې
 . و ځانونه جیل ته ورسولدواړ

 . پیره دارانوهم دهغوى ښه سم هركلي وكړ، دروازه یې ورته پرانیسته اوورته داخوا اخواشول
ته  ته ځواب ووایي،په مړوڅټواوسروسترګودانګړمنځ  دسپاهیانوسالمیواودرناویو  له دې چې  پرته  دواړه ورننوتل، 

تاروكي ناست وو،بخشش علي بندوان یوې خواته والړ و،دجیل  ورسیدل، دجیل دپراخ انګړ په زړه كې ټول بندیان په ك
 له مرستیال ټاكررام كهالون سینګ سره یې خبرې كولې

اودوى ټولو دیوه برهمن ست نارائن كیسه اوریده .اسكین اوګارډن هلته ورغلل،برهمن چوپه خوله شو، ټولو بندیانو  
 . دغودواړو انګریزانوته كتل

 بندیوانه !یوچا له جیله پرپیترواټكسن ګولى چلولي، هغه ېې وژلى، دا وڅوك ؟ ـ بخشش علي 
 : بخشش علي په خورا ډاډ سره ورته وویل

 ... زه ، ما پیترواټكسن وواژه، افسوس چې دهغه بټلربچ شواووتښتید
خوا داسې بې    اسكین اوګارډن دواړه حق حیران ودریدل، هغوى ته دیوه هندوستاني له خوا داسې ځواب اودهغه له

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

 : ه بخشش علي خپله تومانچه په ماشه كړى اوپردوى را بړزوهلوباسې تردوى دمخ
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 ـ السونه پورته كړئ ،
 : هغوى دواړه په خوراسړې لهجې سره وویل

 ـ ته پوهیږې چې موږ څوك یو؟
 . اسكین الهم زور واهه اونه غوښتل چې ځان كمزورى وښیي

الون سینګ ورته رامخته شو،داسكین له  خومخكي تردې چې دى اسكین ته ځواب ووایي دهغه مرستیال ټاكر رام كه
 : خولې سره یې یوه درنه څپیړه ملګرې كړه اوورته ویې ویل

ـ سپینه یږه،دا دجهانسې جیل دى،دلته یوازې دبندیوان بخشش علي امرچلیږي،دهغه له ویلوپرته نورڅه نه ویل كیږي 
 . اونه باید وویل شي

ه دومره پیاوړې او درنه وه چې پرهغې له لویدو اوبیرته راپورته د دنګ اواوچت پهلوان ډوله ټاكررام كهالون څپیړ
كیدو وروسته اسكین ته دا څرګنده شوه چې یوه ډوډى څوپتیرې كیږي ، معنا داچې له هغې وروسته یې سد سرته  

اسطې  راغى اوپه دې پوه شو چې ډپټې بندیوان ده ته دا څپیړه ورحواله كړې وه ، دهغه زامه سره كړچیدله اودسرپه و
 . یې دخپلو ګواښونوڅرګندونه كوله

 .په هرډول دهغو دواړوانګریزانوڅیرې ګردسره سپینې اوښتې وې ، خو اسكین زیات ډارشوى و
ټاكررام كهالون سینګ رامخته شو، ددواړو انګریزانو له مالووڅخه یې تومانچې راوایستې اوپه خپل قابوكې یې 

 : ونیولې اوبخشش علي ته یې وویل
 صاحب تاسې ته موهغه خپله بې عزتي دریاد ده چې دغو سپینو یږو له تاسره وكړه؟ـ شیخ 

 : بخشش علي په خورا سړې ژبې سره وویل
ترخپلو  - یې  انګریزان  دواړه  وړاندي شواوهغه  را   ، وټومبله  كمربند كې  خپل  په  یې  تومانچه  ده،خپله  رایاده  هو 

و.. پلیز ... نو، دخداى له پاره ...« كوكې اوچغې وهلي ،خو  لغتوالندې واچول څه ناڅه ترلسودقیقوپورې هغوى» ن
چې دواړه له اخ وتوخه ولویدل ،اوبي سده شول،بیایې خپله تومانچه له خپلې مال را وایسته ، دواړه یي سره یو یوكړل 

 ! ... اوپه دواړویي خپلې ګولى وچلولي لومړۍ په اسكین او دویم پرګارډن
 

(۱۳) 
 

جاسوسانو دجهانسي خبرونه ټول ټكي په ټكي دوى ته رسول،چې ګواکي په جهانسي كې څه تیریږي،خلك انګریزي  
څه وایي اوڅه سوچ كوي . په كال كې څه روان دي، راڼۍ پرڅه اخته ده اوڅه كوي ، د راڼۍ نژدې كسان اویاران  

م پردې څوك نه وو.بلكه دا ټول  څه كوي ... ډا ټولي خبرې انګریزانو ته رسیدې اودانګریزانو دغه جاسوسان كو
زموږخپل خلك وو، زموږ هندوستاني وو،دجهانسي اوسیدونكي وو،دغوكسانو په داسي ځیركۍ سره كاركاوه اوپه  
داسي هوښیارۍ سره یې داخبرې ترانګریزانو پورې رسولي چې دهیچا هم پرهغو باندې شك هم نه راته اونه ددوى  

ل ، دقام اوملك دغوغدارانو دغه ټولې پټې خبرې ترانګریزانو پورې رسولي  له دغه كړوڅخه یوغوږ تربله هم خبرید
 . اودخپل ملك جرړې یې په خپلوالسو پرې كولي

داسكین اوګارډن دمړینې خبرهم دریمه ورځ ترجنرال روز پورې ورسید،چا ته چې له جهانسي څخه پنځوس میله 
ه انتظارناست و چې څوحاالت سمیږي اودی پرجهانسي لري یې په كنایي نومي كلي كې كمپ وهلى واودخپلي وارې پ

 . باندې خپل پوځ وروخیږوي
جنرال روز پردې پوهیده چې داسكین اوګارډن دمړینې په كاركې دراڼۍ الس واوراڼۍ اوس دخپل پوځ په بندوبست  

لپ دوژني  هم الس پورې كړى اودهغه دجوړولواجازه یې هم وركړې ده ،هغه ته درساله داركالي خان له خوادډن
خبرهم رسیدلى و، اوپردې هم خبرو چې راڼۍ بیا ټول انګریزي ماشومان اومیرمنې كال ته وروبلل اوترخپلې ساتنې  
الندې یې ونیول، دغه ننۍ خبرې هم دریمه ورځ جنرال روز ته وررسیدلي وې ، خوداچې كومه اندازه پوځ پرهغه 

ه وړه برخه وه،ځكه خواوس دنورو انګریزي پوځیانوراتګ  مهال له ده سره و، هغه ټول یوازې دانګریزې سپرو یو
ځان   دخپل  یوازې  هم  پوځیان  ددوۍ  وو،  روان  بغاوتونه  كې  هرخوا  وه.په  ناشونې  وار  خپل  په  كاروایي  اودهغو 
له   روزهم  جنرال  كه  مهال  پرهغه  وو.  ترړو  او  منډو  په  خواته  اودغې  هغې  پاره  له  اوخپلوځواكونودستاتنې 

ه پرجهانسي یرغل راكړى واى نو له درنې ماتې پرته به یې بل څه نه وو ترالسه كړي . بله داچې  یوشمیرپوځیانو سر
هم  اومیرمنوبرخلیك  ماشومان  دانګریزي  په كالكې  چلن  چال  دغه  دده  به  كې  دغه حال  په  واى  داكاركړى  ده  كه 

انسي خلك اوپاریدلي ورسورمرچكى كړى واۍ .هغه پردې پوهیده چې كه دى پرجهانسې باندې یرغل وكړي،دجه 
 . ځواكونه به ترهرڅه دمخه دغه ماشومان اومیرمنې له منځه یوسي

داچې حنرال روز څه كول غوښتل اویا داچې څه یې په زړه كې وو، دهغوله پاره اوس دی ناتوانه و. هغه ته دكالي 
نې له كال څخه بیرته  خان خبرچې ډیلي ته والړهم وررسیدلى و،هغه پردې هم خبروچې انګریزې ماشومان اومیرم 

خپلوكورونو ته تللي دي ،خوددې په څنګ كې چې كله داخبرهم ور رسیدلى وچې اسكین اوګارډن یې دواړه وژلي  
 .دي نوبیایې خپل سركلك په خپلو السو كې نیولى و
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له حنرال  دهغودواړو انګریزانو په وژنې سره كه له یوې خوا انګریزې كمپنې ته زیان رسیدلى ونوله بلي خوا په خپ
روزته هم لوى زیان ور رسید ، په دې چې اسكین دده داسې دوست وچې دى اوهغه دواړه په یوه وخت كې دختیزهند 
دكمپنۍ له خوا پردندې ګمارل شوي وو او په یوه وخت كې هند ته راوستل شوي وو،هغوې دواړو په یوه وخت كې  

دخپلو وړتیاوو له مخې پراوسنیودندو باندې ګمارل شوي   په كلكته كې زده كړه لیدلي وه، اودواړه په یوه وخت كې
وو، دواړه په یوه وخت كې پوځې افسران ټاكل شوي وو. له ګارډن سره خو یې څه خپلوي هم درلوده .همداوه چې  
داسكین اوگارډن دمړینې په اوریدو سره جنرال روز خورا زپات ځوریدلى و،دهغه په رګوكې دغچ اخستنې اورخپلې  

خورا زورسره بلولې .هغه به دې ته راوهڅید چې له خپلو څوسوو سپرو سره پرجهانسي باندې ورمنډې لمبې په  
كړي،خوبیرته به یې څپل ځان كنترول كړ،په دې چې هغه پوهیده چې په احساساتو باندې له زیانه پرته بله كومه ګټه  

ه زیان هم الورزیات كړي .هغه پردې پوهیده  په دغوشیبوكې نه شې ترالسه كیداى ،بلكه په دغه كارسره به خپل قام ت
چې که په دغه حال كې پرجهانسې یرغل وكړي، په دغه ترڅ كې به دده له پاره دبري هیڅ زیرى هم نه وي ... ماته  
په خپله   دانګریزانوترحكومت  په وړاندې  دهغه  په دې چې  كیده.  لوى شرم ګڼل  پاره  له  دده  ... هغه څه چې هغه 

 رامهم و. هغه پردې پوهیده چې كه پریوه سیمه باندې دانګریزانو واكمنې نه ويدانګریزانو وقارخو
نه   ماته  روز  ،جنرال  دى  كې  ماته  په  یوازې  اوشرم  كمې  دى،بلکي  نه  شرم  اوكوم  كمى  كوم  پاره  له  ددوى  هغه 

تابیا ته    غوښته،هغه په دې سوچ كې وچې كله برې په سلوكې سل وي ، په هغه حال كې ده پرجهانسي باندې دیرغل 
زړه ښه كاوه .هغه ته دا خبرونه هم په خپل وار سره را رسیدل چې جهانسې له انګریزانو څخه داوسپنې په ترالسه  

 . كولو سره دځان له پاره دژغورنې پوالدي ډالونه جوړوي
ندیښنه  اوجهانسي دهرې ورځي په تیریدو سره پیاوړې كیده، دغه حاالت ښه حاالت نه وو، په دې چې دحنرال روزا

یې ورځ په ورځ زیاتوله،ځکه هغه دافكركاوه چې كه جهانسي پیاوړې شي،نوبیا به پرهغې باندې برې اودهغې غالم 
 .كول خورا ګرانه خبره وي ،ځكه نوهغه دجهانسي دكمزورتیا هیله كوله

 . اوهمداوه چې ده ته به دیوان.نتې خان وریادیده
 پاتې لري
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