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ډاکټر عبدالرحمن زماني

په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
(لسمه برخه)

د یوه قبایلي غازي د میړانې دسترگو لیدلې کیسه
بادن پاول ( )Baden-Powellیو انگریزي منصبدار چې دسپرو ساتونکود پنځمې قوا قوماندان وو د"ژوندانه د پوهنتون
ددرسونو" تر عنوان الندې خپل خاطرات لیکلي چې په هغو کې دشمال مغربي سرحد یوه په زړه پورې خاطره هم
شته  .هغه لیکي چې هغه څه چې په هندوستان کې د عسکرۍ خوند زیاتوي داحقیقت دئ چې دشمال مغربي سرحد په
یوه نه ،یوه برخه کې تل جگړه روانه وي  .که څه هم ما په افغانستان او بلوچستان کې له یوه کاله زیاته تجربه درلوده،
خو ما احساسوله چې که امکان ولري ددئ ډول جگړو په هکله باید زیات معلومات ترالسه کړم .له همدې امله ما په
اټک کې دسرحد په تطبیقاتو کې برخه واخیسته .له میروټ [دنوي
ډیلي شمال شرق ته نژدې د اتراپردیش ایالت کې یوښارگوټې 
زماني] څخه تر راستنیدو لږه موده وروسته مې دجنوري په څلورمه
نیټه د "سر بیندن بلډ" څخه یو تلگرام واخیست چې "په اومه نیټه د
سارایي چرگانو ښکار کوو ،هیله ده چې ملگرتوب راسره وکړې".
زه په مطلب پوه شوم او "مردان" او "درگۍ" ته نژدې سټیشن ،دنوښار
په لورې روان شوم .ما سنگاو سره نژدې جنرال او دهغه لښکرو ته
ځان ورساوه.

بادن پاول

راتلونکي سهار ته د "سنگاو" په پیچومي دیوې پرتمینې حملې دپاره
ډیر دمخه راپاڅیدو .مونږ یوه دوه زره فوټه اوچت تړنگ ته مخامخ
په یوې تنگې درې کې وو .دتړنگ په جگه څوکه دشلو په شاوخوا کې قبایلیان د خپلو جنډو سره زمونږ د حملې په
انتظارلیدل کیدل .دوې د څوکي په اوږدو دکوچنیو ډبرو نه ځان ته سنگرونه جوړ کړې وو ،کوم چې زمونږ دتوپونو
دپاره ښکلې نښې جوړولې  .پداسې حال کې چې دغو توپونو درنې گولۍ ورولې ،زمونږ دقواوو حملې دوام درلود او
بیالبیلو جگو ځایو ته ورختل.

له لری څخه یوه پرتمینه ننداره
در انگریز قوماندان بادلن پاول په خپل الس جوړشوی انځور
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زمونږ داړخ څوکي ته ،چې ددرې لنډه برخه یې جوړوله ،دلرو ویشتونکو توپونو ډزو او پړقا ،ددښمن دډزو مخنیوې
او زمونږ د لښکر پرمختگ سره مرسته کوله .خو دښمن دسنگر شاته دځان پټونه شرم گاڼه ،دوې به لویې ډبرې بې
ځایه کولې اوپه حمله کونکو به یې مخ ښکته رارغړولې.
ددې جگړې په ترڅ کې ما دخپل ژوند ترټولو زړه وره کارنامه ولیده .زمونږ د توپونو یوې گولۍ یو سنگر والوزاوه،
او دډبرو او دوړو له منځه دسپیره رنگه جامو درې څیرې راڅرگندې شوې .دوې په ظاهره ډیر قهریدلي ښکاریدل.
دوې شاید ویل چې "اوس به مو خوښ شو".
دوې دغره په لمنه  ،پرټولو انگریزي قواوو دحملې دپاره په راښکته کیدو پیل وکړ .په دوې سختې ډزې پیل شوې.
ددوې دوه تنه ودریدل او فکر یې وکړ چې ښه به داوي چې په چټکۍ سره بیرته ستانه او ځانونه د څوکې شاته پټ
کړې ،خو دریم سړې په داسې حال کې چې پراخه خړ رنگه جامې ورپسې شاته الوتلې ،او یوه لویه پړقیدونکې توره
یې په الس کې وه ،په یوې پرتمینې نندارې سره راروان وو.
هغه په عجیبې چټکۍ سره تر هغه په ټوپونو راښکته کیدو ،تر څو چې یوه پاڼ ته راورسید .هلته دالرې د پیداکیدو
دپاره یوشیبه تم شو ،خوبیا په راتیریدو بریالې او بې له ډاره بیا له یوې ډبرې بلې ته په ټوپونو راروان وو .دهغې
شاوخوا ته دوړې کاڼي بادیدل ،خو دهغه مخه یې نشوه نیوالى ،تر څو چې ناڅاپه وزنگید او ولوید .خو دا دیوې دوو
شیبو دپاره وو; هغه په ښکاره لگیدلې وو خو دخپلې پښې ټپ یې تړلو .هغه بیا خپله توره راپورته او په داسې حال کې
چې مونږ ته یې خوځوله ،بیا گوډ – گوډ خو په پوره تکل سره راروان شو .دټول لښکر په مقابل کې په یواځې سر،
دیوه زړه ور سړي پرمختگ ،یوه ستره او داحساساتو ډکه ننداره وه .دهغه مخې ته زمونږ سړو په هغه باندې ډزې
بندې کړې  .دا دحیران پاتې کیدو او شاباسۍ له امله و ،او که داسې امر شوې وو ،زه نه پوهیږم ،خو یو یا دوه دقیقې
وروسته هغه ناڅاپه پړمخ ولوید ،ورغښت ،راغونډ او مړ شو.
کله چې زه وروسته هغه ځاى ته وروختم ،او دهغه له څنگه تیریدم ،نو پدې خبره خوشاله شوم چې زمونږ نه مخکې
هلته ځینو رسیدلو هندوستاني عسکرو دشاباسۍ په توگه د هغه مړې سم او پوښلې وو.
(نوربیا)
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