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  عليد تورو اوبو شير

  

 

  صفيه حليم

  

  م ٢٠١٠

 

 

  

چې په  ھغه … بندي شٻر عليۍمي"دي پٻړ  د نولسمې  ؟ تاسو شٻر علي پيژنئ
د .   وی جرم نه چې خپل تربور يې وژلې  ھو په د... يې غرغره کړويتورو اوبو ک

و که خو يې تورځ.  د ټول عمر د بند سزا ورکړې وهورله قاضي  لپاره خو  جرمهھغ
  .  اوبو ته ليږلې و

خداې " دا يوه ښيره وه چې، )  ممکن اوس ھم (  يو وخت  ؟ خبر يئد تورواوبو نه 
ول، توبې به يې ويستې خلک ھٻښ شپخوا به پرې "  بندي کړي ې د تورو اوبوي يد

  په ھند کې د انگريز د حکومت پروخت د قتل مجرم به يې .هاو کليمه به يې ووٻل
د  ولوستو خلکو به.  څوک ژوندي نه راتلل اٻه بياځله ھغه . واوبو ته استو تورو

 بس  . بندي خانې وېچې د يوې افسانوي نړۍ د ديوانو نوم يادوو  د جزيروانډيمان
   . چې ھيچا نه و ليدلېزندان و"  اناموگوانت" داسې يې وگڼئ چې د ھغه وخت 

  

   )ټاپوان( جزيرې د انډٻمان 

  شاو خوا سوهپه جنوب کی ددوو شمال او د انډونيزياپه ، د برما ځد ھند په لويدي
دا د  .  ديو لږ د برما سرهپه دی کی زيات  اوس د ھند ا. دي) انټاپو( جزيرې 

په .  ي وانډيمان او د نيکوبار جزيری دي چې ھوا يې نمژنه او ونې بوټي پکې ډٻر
  .ي ديينو جزيرو کی دٻرش زره کاله پخواني د انساني ژوند اثار موندل شوځ

      

ل په نھمې مي"دي پٻړۍ کې د عرب جغرافيه ليکونکو په ځ د انډيمان نوم په لومړي 
سل کاله وروسته د پارس يو ليکوال ابن شھريار پخپل  . کتابونو کی راڅرگند شو
 دونکو او ليکي چې اوسٻی دینوم يادکړ" انډيمان الکبير"کتاب عجايب الھند کی د 

  ې م کی دلته په سمندر کی يوه بٻړۍ غرقه شوه نو له د١٨۶٧په .  يې انسانان خوړل
انونه ځته   په يوې وړې کشتۍ کی د انډٻمان د شمال يو ټاپووکسان ٨۶  ژوندي پاتې

ايله يو تن پکې ژوندې په   اوسيدونکو ورباندې حمله وکړه اويايځورسول خو ھلته 
او نٻزې يې لرلې چې و ل چې بربنډ  ده د ھغو خلکو په اړه ووٻ. دو وتښتٻېکشتۍ ک

  . د ھغوي څوکې د اوسپنې وې
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ړۍ کې انگريزانود تجارت لپاره ھند ته مخه کړه نو بحري وولسمې مي"دي پيپه ا
ھغه وخت دلته د اصل دوي د اټکل له مخې  د.   تيريدل له دې جزيروبيړۍ به يې

  .    کی وهځوو او اتو زرو په مناره د دونکو شمياوسٻ

زانو په بنگال کې خپلې پښې ټينگې کړې نود اوسني انډيمان په  م کی انگرٻ١٧٨٩په 
" چې دوڅو ودانيو په جوړولو Sس پورې کړکې  ټم نومې ټاپو کی په چيځجنوب ختي
د  او اې يې پرٻښودو ځدوه کاله وروسته دا  .نوم يې ورله ورکړو" رپورټ بلي
 کی د م"ريا او د اېځ خو په دی  ابادکړویاځبل   يې يوې کځجنوب ختيپه انډيمان 

 یاځ ې انگرٻزانو له دې  م ک١٧٩۶نس ناستي په وبا دومره خلک مړه شول چې په 
   . خپل خلک وويستل

دوي لپاره د ژوند وړ نه وې خو دا فکر يې کړې و چې  پنځوس کاله دا جزيرې د
 م کې په ھند ١٨۵٧په .  لکه د آستريليا او د نيوزي لينډ مجرمان ورته استولې شي

ھغه وخت .  ووشو چې مغل سلطنت پکې ساه ورکړهپاڅون لپاره   ازادۍ کې د
ې زندانونه ترې دومره خلک ونيول چٻلي او نورو مسلمانو سيمو کې  په ډانگرٻزانو
  .  ډک شول

 د نومبر  کالدا شوه او ھم ھغهولو ته چټکه اړتيا پيپه انډيمان کی د بندي خانې جوړ
 .  ل شوٻپ کار ديانو پر مټ د زندان د جوړولور کی د بنپه مياشت کی په پورټ بلي

مکو د راSندې کولو او د ځناروغۍ او مړينې ډٻرې وې خو ورو ورو د دلدلي 
 لپاره نورې ودانۍ ځ بارکونه او د پوېپه څوجزيرو ک.  نگلونو د وھلوکار روان وځ

د .   ھندي عسکر مٻشت و٣٠٠ انگرٻزان او ١۴٠يو وخت دلته . جوړې شوې
په . شلي وٻوښتې وه چې په څلورو زندانو يې و شمٻره ديولسو زرو نه ھم ابنديانو

 او دلته به د مرگ په سزا هکٻد به خطرناکه مجرمان ساتل ېنومې ټاپو ک" وايپر"
  . هکيد) اعدام( محکوم خلک غرغره 

  

يوه کيسه . ھيڅوک په باور نشي ويلې چې د تورو اوبو نوم له کله راھيسې رواج شو
 جزيرو ته ې دېړيو کان به د بنگال د ساحلونو نه په بيکله چې بندي داسې ده،

.  ته به د سمندراوبه تکې تورې ښکاريدېیورسيدل نوسپٻده به نه وه چاوديدلې او دو
يو بل .  نگلونو له کبله ھسې ھم د سمندر اوبه تورې ښکاريځپه انډيمان کې د گڼو 

 خبره دا هخو تر ټولو معقول.  وېتې ښ چې خټې يې تورې او وجبه زاردليل يې ھغه 
ھر څومره چې .   ويشنې، او ژورې نه ويھغه اوبه چې د ساحل سره نږدې .  ده

اوبو  ھم دا ده چې د ژورو.   ي د اوبو رنگ ھم بدلٻږيځڅوک ژورو اوبو ته ورننو
  . تورې کاريږي) تورو اوبو( لپاره په ھندي کی کاS پاني 

  

يز حکومت  ددوي په اند خطرناک مجرمان  د په نولسمې پيړۍ کې د ھند انگر
ان ځدې زندانيانو. انډٻمان ھغو جزيرو ته ورليږل چې د تورو اوبو په نوم مشھورو

.  په څوکليو کې د بيگار مزدوران به په کرکرھنې بوخت و.  ته ډوډۍ پخپله پٻدا کوله
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تيښتې ھغه بنديان چې د .    وه ٣٨داسی کليو شميره  دشلمې پيړۍ په پيل کې د
 به يې زولنۍ وې او سخت ېک امکان يې ډٻر او يا خطرناک گڼل کيده، په پښو

 لپاره کورونه جوړ و او د  د انگريز او ھندي ساتندويانو دلته.  کارونه به يې کول
ځينو قيديانو چې چلند يې .   ورسره نورخدمتيان ھم اوسيدل  دوي د کورنيو نه ع"وه

مزدوران ھم وچې ورو ورو .   جوړ شيان خرڅولسم و، وړو ھټيو کې د خپل Sس 
خپلو   چې ځينو بنديانو دهھم و) پوسټ( دلته  ډاکخانه .   دو وهٻرٻدوي شميره په ډ د

  . ليکونه تر Sسه کول کورونو نه 

د نولسمې پيړۍ تر وروستيو دلته څلور روغتونونه و چې پکې د ھر چا ع"ج مفت 
 ھر يو بندي د شپږو پونډو  پهې مخه، کال کحکومتي دوسيو تر د پيرنگيانو د.  و

د يو ټاپو نه بل ته د ورتلو . کيږيپونډه چې په اوس حساب شپږ سوه  دوٻلگښت ک
.   دې او د ھرې کشتۍ د تگ راتگ وخت معلوم وٻې کشتۍ کاريلپاره وړې او لو

ټاپوگانو سره  ې وړو رنگينو بيرغونو په وسيله د نوروځپوليسو د شپې رڼا او د ور
  . اړيکې لرلې

 زندان جوړ ی ھغه پر مختللېټاپو ک"  راس" د انډٻمان په ېک  د شلمې پيړۍ په سر
ې په شان د يدا زندان لکه د بايسکل د پا.  شو چې درې برخې يې اوس ھم پاتې دي

ھره يوه کوټه .  وه) سيل( چې پکې د يو بندي لپاره يوه کوټه  و څرخ وو ودانيو يوا
 يو ې ميټر لوړ دٻوال کې په درېد د.   پلنه وهه اودوه نيم ميټراوږدهه څلورنيم ميټر

   . جوړ و) ھوادان(روشندان 

 کوټې ۶٩٨ټولټال  .   یکوټې يې داسې ډيزاين کړې وې چې يو بندي به بل نشو ليد
 د څار د برج سره ې کځدې ودانيو يو سر په من د.   جوړې وېېک په دريو پوړونو

 وړند وځ زنگ یپه برج يو لو . نه ترې کيدې شوهانښتې و چې د ھرې کوټې څار
دې د پاڅه د رڼا مناره جوړه وه او دٻرش  د. چې د خطر پر وخت به غږول کيدو

  .کلوميټر لرې نه يې رڼا ښکاريده

 ده ېنومې جزيره د پورټ بلير د بندر نه وراخوا په لږو ژور اوبو ک"  وايپر  " 
او ښکلې ونې او بوټي دي حلونه شگلن  ساېد د.  وسيدلااوھغه وخت خلک پکې نه 

.   يا د غرغرې ځاې ھم جوړ و " قتل گاه" خو ددې ښک" سره دلته يوه . لري
ده د ھغه وخت د . ده جرم ډير لوې و  د.   شویلي اپريدې ھم دلته غرغره کړرعٻش

داسې .  انگريز حکومت تر ټولو لوړ رتبه کس، د ھند  وايسراې  Sرډ ميو وژلې و
  . ئ لکه اوس څوک په کابل کې د امريکه  تر ټولو لوې چاروکې ووژنيفکر وکړ

  د جمرود شير علي

 انگرٻزانو په ېک) غدر(و پر ضد د ھند د خلکو په پاڅون  م د انگرٻزان١٨۵٧ د 
د .  اخيستل شوي وې شمير کیبر د سيمې پښتانه په لوٻ کی د پنجاب او د خځپو
  .  وی برتي شوی نوېنو کوان په ھم ھغه وختوځرعلي په نوم يو ٻش

.  و) اردلي( د ميجر ھيو جيمز سره په چاوڼۍ کی پياده ېرعلي لومړی په ډٻلي کٻش
په Sس کی وه او انگرٻزانو ھغه وخت ) مجاھدينو(په دې پاڅون کی ډيلي د باغيانو 
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 د ېو کځښاي شيرعلي په دې سختو ور.   له يوې غونډۍ جگړه کولهېپخپل دفاع ک
شير علي عھده  د کله چې دوي بريالي شول نو.  يخپل پت پاللې وانگرٻزانو سره 

وروسته دی د يو .   شویپوليسو په ډله کی شامل کړرو يې لوړه کړه او دې د سپ
) طفنچه (اچهمت و او ھغه ورله يو اس، يوه ېپه م"زمت ک" رينيل ټيلر"انگريز افسر 

  .   ورکړې وېاو يو سند په انعام ک

 شامل ې ھم د انگرٻزانو په ھغه ډله کې د امبيلې په جنگ کې ک م١٨۶٣ر علي په ٻش
 د کرنل ېر علي په پيښور کٻ م راھيسې ش١٨۶٧د .  سره جنگيدلهو چې د پښتنو 

 پيسې ټولې  ر علي د خپلې تنخاهٻښاي يو څو کالو کې ش.   وېپولک په م"زمت ک
 به جمرود ته تلو راتلونکو څو کلونو کې دې.  زمکه واخستهيې پرې او په کلي کې 

  . او لکه د نورو اپريديانو خپلې ښې بدې به يې پورا کولې

 حيدر ځپه پيښور چاوڼۍ کی د کمشنر د دفتر سره نږدې په رڼا ور  م ١٨۶٧په 
 دا ھغه وخت و چې د انگرٻزانو چاوڼۍ ته به بې له ھندي  .نومې يوکس ووژل شو

 داسې لوحې وې چې ېايونو کځ وينځ او په یوک په اسانه نشو ورتلڅخدمتيانو، بل 
کی  دانگريز په چاوڼۍ.   ، ليکلي و"اي خلکواود سپو داخله ممنوع دهځدلته د"پرې 

  در ھلته څنگه ورسيدو؟ٻ خبره وه او دا پوښتنه وشوه چې حقتل د نه منلو

 راغلي ېينو سرچينو کځاو په  اوسيدونکې و" کودوم"  دېجمرود په سيمه ک دردٻح
تربگني   پخوانۍ ځرعلي او حيدر تر منٻش ښاي د . علي تربور ور ٻدي چې دی د ش

ل چې ٻوليسو د پوښتنې په ځواب کې ده وود پ. رعلي سمدSسه ونيول شوٻوه او ش
خو دا .  اې ته نږدې وځښې ٻد کرنل پولک کورته روان و چې د پھغه وخت دې 

  . وضاحت د ھغه د بري لپاره کافي نه و

محاکمه او د انگرٻز د قانون تر مخې د اپرٻل په دوھمه  تورن ، ، ر علي په قتلٻش
رعلي او د ٻدا څرگنده نشوه چې ش.  امحکوم شو د مرگ په سزې م ک١٨۶٧نيټه 
دې سزا وړ نه  ان يې دځدا جرم کړې ھم و نو ھغه که  در دښمني په څه وه؟  ٻح

پاره راغلې ده وژلو ل په پښتنو کی بدل اخيستل جرم نه وي اويا ممکن حيدر د.  گڼلو
 له ېده د انگريزانو د خدمت او د پت پالنې په بدل ک.  علي ترې وړاندې شورٻش او و

چې که ده  فکر يې کوو . دا تمه لرله چې ټول عمر به ورسره ښه چلن کويھغوي 
دکرنل پولک په .  څه غلطي وکړه نو ھم دومره سخته سزا به ورله نه ورکوي

  . ا ټول عمري بند ته واړولهسفارش قاضي د شير علي د غرغرې سز

 دی يووارې په چوټۍ ېم ک١٨۶٧په " د پنجاب په تاريخ کې داسې ليکلي دي،  
در ٻمکه د يو سود خور حزھلته ده خپله .  خپل کور ته وSړو ېجمرود ک  )رخصت(

.  ر علي غوښتل چې د ھغه نه خپله زمکه راخ"صه کړي ٻش.  سره گرو ايښې وه 
نومې کتاب "  سرگذشت مجاھدين"په ."   ه چې حيدر ووژل شوخو دا Sنجه حل نه و
لې خپلې زولنۍ ځرعلي يو ٻش" په بندي خانه کی .   مھر ليکيکی موSنا غ"م رسول

دوي د Sسه ټوپک  ماتې کړې او کله چې محافظانو يې د نيولو ھڅه وکړه نو ھغه د
  ".  راښکلو
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رې د انډٻمان جزيرې ته يوړل  د ملتان، کراچي او د بمبۍ د Sی دې م ک١٨۶٩په 
رعلي د انگرٻز تر څارنې Sندې ژوند ٻته د قتل د نورو مجرمانوپه شان شھل.  شو

 ده ته چې څه ېل کٻپه ج. کوو  به يې نه قضاځدې ډٻر مذھبي او لمون . پيل کړو
ه  درٻمهھره دوٻم.  ديانوته ورکولېٻيسې ورکړې کيدې ھغه به يې نورو قلږې پ

اوړه ونيول ) پاو(و پونډو ځده سره يو وارې د پين. ډوډۍ خيرات کوو مياشت به يې د
رعلي يو مودب کس او د ښو ٻدی نه ع"وه ش شول چې يو جرم وگڼل شو خو د

  .اخ"قو خاوند و

رعلي خطرناک ٻ دجيل مشران په دې ډاډه شول چې شدوه کاله وروسته کله چې
لو او د ٻده ته يې د ږيرو خر شوې او یمجرم نه و نو د ھغه له پښو بيړۍ ليرې کړ

 د ېر علي په پورټ بلير کٻ راھيسې ش١٨٧١د .  کسب ورزده کړوويښتو د جوړولو 
 .  په توگه کار کوو) ناي(يو سلماني 

 

  

  شٻر علي په زولنو کې

   

   

ې وړې جزيرې چې د تورو اوبو په نوم يې شھرت لرلو،  ځينو ته يان لود انډٻم
چې    ھغوې م د پاڅون  ک١٨۵٧د ھند د .  انگرٻزانو د خپلو ات"نو نومونه ورکړي و
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 هھم دلته د ھغ.  نيل،  ھيوSک، Sرنس او داسې نور" ډٻره ميړانه يې کړې وه، 
  .  ونو پرځاې نومرې يې لرلېچې د نوم پاڅون بې شميره بنديان ھم ساتل شوي و

د پټنې او ډٻلي ډٻر مسلمان مشران يې تورو اوبو ته وراستولي و چې پکې محمد 
کسانو   د اتو نورویدو. جعفر تھانيسري، يحيا علي او مولوي احمد f مخه ور و

چې د   تور محاکمه شوي وې په دې م ک١٨۶۴ په اپرٻل ې په امباله کیاځسره يو 
 شوه یټولو ته مرگ سزا ورکړ.    ویبغاوت لپاره پ"ن جوړ کړ دانگريز پر ضد 
 وٻرٻدو چې دا خلک به د شھيدانو په توگه مشھور شي اوخلک به ېخو انگرٻز په د

يې يادگاري څلي جوړوي، ھم دا وه چې ھر ھغه کس چې د باغي شک پرې کيدو په 
  .  واستوو ټول عمري بند د انډٻمان جيل ته يې ور

 م انگرٻزانو ١٨٧٠تر .  ن د انگرٻز په نظر د وھابي نظر خاوندان ودا ټول مشرا
، ١٨٧٨خوپه .   د وھابي تحريک جرړې ويستلې وېې په ھند کیدعوا کوله چې دو

پاڅون  پښتونخوا په نورو سيمو کی د پښتنو د ھر يو  کی په خٻبر او١٩١٩ او ١٨٩٠
  .  حريک سره تړلانگرٻزانو لښکر کشي وکړه او دا به يې د وھابي ت پر ضد

 د. لوې وچې ته راکډه شو حال د ھند د زندانيانو د نولسمې پيړۍ تر پاې د تورو اوبو
 د بنديانو شميره زرگونو ته رسيده، خوھغه  بختور چې ترې انډيمان په دې جزيرو

  .  راغلي و، داسې بوږونونکې کيسې يې راوړې چې د چا پرې باور نه کيدو

ٻشيدلې ا په سپورې ډوډۍ کې چينجي،  .انانو لپاره نه وخواړه د انس د زندانيانو
د څښلو لپاره به د باران اوبه وې چې  . ځنگلي واښه د Sوڼ په توگه به يې خوړل

د حاجت .  زندان کوټې تيارې او نمژنې وې د.  ھر ډول حشراتو پکې Sمبو وھله
ه يې سپيږمې و او څوک چې دې کوټو ته نږدې کيدل نو له بوي ب ھم ھلته نه وايځ

زندانيان به په پروړ ويده کيدل، دوي ته د يوبل سره د خبرو يا د ليدو  . سوځيدې
لې او سپکی سپورې ځرو وھل ټکول، ښکنو دپه  جسمي سزاگانې،.  اجازه نه وه

  .عامه خبره وه

 زندانيانو له تورو اوبو د تيښتې ھڅه ٢٣٨ ې م کال د مارچ په مياشت ک١٨۶٨په 
ان ووژلو او په پاتې ځيو تن پکی .  ل تر مياشتې ټول ونيول شولخو د اپرٻ. وکړه

 سيسټم ي د انگرٻزانو د راج پر وخت قضايېپه ھند ک.   ل غرغره شو٨٧ ېکسانو ک
گډ وډ و، چارواکو بې له دې چې د يوې قضيې په اړه يې پوښتنې گروٻږنې کولې 

دې  د.  وکړې به د سزاگانو فيصلې یچې څوک م"مته او څوک بې گناه و، دو
صلو پر ضد به خلکو اپيل کوو، د انگرٻزانو مينت زارۍ به يې کولې، کله کله ٻف

 چلن نه د ېد د.   يا مجرم به يې وبخښلو  نرمښت راوستلوې په سزا کیدو
 څومره نرم  او یھند عاموخلکو ته وروښاي چې دو چې د انگرٻزانو يو ھدف دا و،

 د انصاف یدو  دېخلکو به په خپلو سيموکناولوستو او بې وزلو .   باانصافه و
  .ډنډورې غږولې چې د انگرٻزانو په گټه وه

  

  د ھند وايسراې



 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.   د برتانيې ھغه لوړه عھده وه چې د مستمرو مشرانو ته به يې ورکولهیوايسرا
.   ویمشر زو)  نواب( م ارل ځرچرډ ساوت وٻل د آيرلينډ د ميو نومې کورنۍ د پين

ده د خپلو انتظامي اص"حاتو لپاره .   وټاکل شویم کی دې د ھند وايسرا ١٨۶٨په 
ينې ودانۍ ځده په نوم  د.   يې بدلونونه راوستلېنوم لرلو او د ھند په اداري چارو ک

د بندي خانو  Sرډ ميود ھند.  روغتون دې اوس ھم شته چې يو يې په Sھور کی ميو
 به مړه ٻر خلکډ بندي خانو د م"ريا له کبله د انډٻمان په .  د حالت نه خوشاله نه و

Sرډ .   شوليات به د م"ريا له Sسه مړه په يو زرو کسانو کی د سلو نه ز.  دلٻک
 شل زره کسان ې و چې ھغه وخت پکیميو د انډٻمان د راتلونکي په اړه  خواشين

پورټ بلير  يې د ې م ک١٨٧١ھم دا وه چې په .  دل او ډيرو پيسو ته يې اړتيا وهٻوسا
  .د زندانونو لپاره د اصولو او د چلند قانون جوړکړو

 د ې ته په جزيرو کی ھغویرته نشول تلٻوښتل چې ھغه بې وزله بنديان چې ب ده غ
اي پوليس يې ځ.  اسناد ورکړي چې د ازادو انسانانو په څير ژوند وکړې شي اوسيدو
يدو چې يو نا يو ورځ به دې پوھ  ھند په لويه اوچه کې ناارمي وه اودځکه  غوښتو

  .  دوي له ھغه خاورې ووځي

ھغه خپل  . لونو لپاره دا قوانين او اصول دSرډ ميو تر څارنې Sندې وليکل شولٻد ج
سټوارټ تر .   اصولو د پلي کولو کار وسپارلوېد ي افسر سټوارټ ته دځتکړه پو

ده د  ې راشي خو د کار وکړو او ده ته يې بلنه ورکړه چېشپږو مياشتو په انډٻمان ک
واب را نغې او لږه موده وروسته ھغه د وايسراې شخصي سکتر ته پيغام ځبلنې څه 

زما تلوسه ده چې پخوا له دې چې  خو. ی دیاوس يو څه پرمختگ شو" ورکړو چې 
  پخپلو سترگو وويني چې څه مويمونږ د جزيرې د پاکولو کار پٻل کړو Sرډ ميو د

  . "ترSسه کړي دي

. ر خلک راټول وٻ شمی م د کلکتې په بندر لو١٨٧٢پر څليريشتمه نيټه د جنوري 
کسانو ته وSړ وچې انډٻمان ته يې  ده سره ملو او د  Sرډ ميوی د ھند د وايسرایدو

ده  ھغه سره په سفر کې نورچارواکي او د وايسراې ملگري او د.  رخصت کړي



 8 

وSړو خلکو ورته Sسونه په ساحل .  چې په دوو بيړيوکې سپاره وه  وميرمنه ھم
  . پړکول او د خوشالۍ نارې يې وھلې خو Sرډ ميو په ھغه سھار يو څه انديښمن و

رو څو کالو کی د ٻت  ھغه وخت د روس خطر زيات شوې وچې په ېپه افغانستان ک
رٻدل چې ٻانگرٻزان و.   کنټرول کی واخيستېمرکزي اسيا سيمې ورو ورو پخپل

ي به پښتونخوا ته تلل راتلل او د زد دوي استا.  اSندې کړيروسان به افغانستان ھم ر
  .  دوي خبرې اترې روانې وې روسانو سره د افغانستان د شمالي پلو په اړه د

ھغه خپل .  رته راتگ په اړه تلوسې نيولې وٻي د خوندي  بزSرډ ميو د خپل يو استا
بر و نو ده سره دی که د شمالي سرحد نه څه مھم خې  دا امر پرٻيښې و چېدفتر ک
Sيځدې به کلکتې ته بٻرته راوگر ه اړيکې ټينگې شي او که کوم بد خبر ونوسسمد .

د Sرې تر ) ټيليگرام ( دو نو يو شمير پيغامونه يې د تارٻ برما ته ورسیکله چې د
 خبرونو د ھغه زړه ډاډه شو نو د ېپه د.  Sسه کړل چې ھر څه سم روان دي

    .  بندرته ورسيدېيه دوه بيړۍ د انډٻمان د ھوپ نومفرورۍ په اتمه نيټه ھغ

  

د زندان مشر ته د ھند د وايسراې Sرډ ميو له خوا ) د انډٻمان ( د تورو اوبو 
و ځ چارې د نورو ورټولېده د رسمي سفر پر وخت ھلته  سپارختنه شوې وه چې د
واکې دې لوړ کچ انگريز چار دا لومړې ځل و چې دومره.  په شان عادي وساتل شي

ديان د فروري په اتمه نٻټه د ٻده د غوښتنې سره سم ټول ق د.  جزيرو ته ورغلې و
ميلمه دامنيت لپاره  په کارونو بوخت و، خو د ايونوځو په شان پخپلو ځنورو ور

  . مناسب گامونه پورته شوي و

" په وايپر او.  د Sرډ ميووړاندې وروسته، ښي اوگس Sس ته د پوليسو ډلې وې
انگړې ځ چې خطرناکه مجرمان پکې ساتل کيده، د امنيت ېک  نومې جزيرو"راس

ھغه چې بھر و او د ميلمه د .  ځينې خو يې له کوټو نه و راويستي.   ویانتظام شو
ده د سفر  ان ورواچوي او دځليدو اجازه يې لرله،  غوښتل چې د وايسراې مخې ته 

  .  پر وياړ له ھغه د رحم او د بخښنې اپيل وکړي

دوو به ورته  خو يو.  ل وھلوٻږدې شو، پوليسو به ټڅوک چې به دروند ميلمه ته ن
 يې نږدې چار واکي ته وړاندې  بهيانونه نږدې کړل اوپه Sس کې ليکلې عرضځ

Sرډ ميو به داسې کسانو .   وسپاري  ته وری ھيله چې ھغه به يې وايسراې، په دکړه
ھغه په سخت .   درخواست به وگوريیدو ته زړه سواندې نظر او لوز وکړو چې د

رول چې ٻر په احتياط يې ھر څه له نظره تٻ څو ساعته روان و او ډېلمر او گرمۍ ک
 د خلکو گڼه دومره ډيره ييو څو وار.   د اص"ح اړتيا وهېايونو کځ کومو کومو

 جوگه نه و چې ېد  پاتې راغلل او وايسراېېشوه چې پوليس د دوي په لرې ساتلو ک
ده له مخ څرگنده شوه چې د پوليسو په سستۍ   د.   معاينه کړې وېېده يپه ازا

  . ناراضه و

ې سفر د و، د ي ص"ح کارځ پوی د وايسراېد ھغه ورور ميجر اٻډورډ چې په ھند ک
ده  شخصي سکتر  ورته خواست کړی و، چې  د.  لي وٻنه وړاندې ورته د احتياط و
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 ورته ډٻر نږدې ی پام وکړي چې دوييدو پر وخت دځ د گرې کځد بنديانو په من
 د انگرٻز قاضي القضات د وژنې یاځ د ھغه ېې وړاندې په بنگال کځڅو ور.  نشي

.    عبدf نومې پښتون ورباندې دانگلي وېپيښه ورپه ياده کړه چې د خلکو په گڼه ک
له دوي په مشوره د لرگي يو کوتک چې په سر يې اوسپنه لگيدلې وه،  Sرډ ميو د

يدو پر وخت ھغه دا کوتک ځاوس د زندانيانو په منځ کې د گر.  ه سره راوړې وهځان
  . ولووو راتالووپه Sس کی تا

د Sرډ .  ې رڼا تر اوسه خپره وهځ د ورېه بجې شوې خو په انډٻمان کځيگر پينځد ما
ميو رسمي سفرپاې ته رسيدلي و خو د بيرته تلو نه وړاندې يې دوه نورکارونه 

سرکاري دنده دا وه چې د يو .  يې سرکاري دنده وه او بله شخصييوه . غوښتل
بله د غونډۍ د سر نه د لمر .  روغتون د جوړولو لپاره ټاکل شوې ځاې معاينه کړي

د زندان مشر د يو شمير ساتندويانو ډله په وړې کشتۍ .  د ډوبيدو ننداره يې غوښتله
 سره نږدې له کشتۍ ښکته شو نوټاپو " ھيريټ"کله چې Sرد ميو د .  لهکی  ورواستو
انونه يې ھوسا ځينې ميلمانه له وړاندې ھلته رسيدلي او ځده سره مله  وې ليدل چې د

 د کارونو او ځSرډ ميو د ټولو حال وپوښتلو او ميلمنو وليدل چې د ټوله ور.  کړي و
  .  يدونه وروسته ھم دې تازه ښکاريدوځ د گرېشپږ ساعته په لمر ک

ده  ميلمانه د."  ښکلې ننداره وکړو ۍ چې دلمرد ډوبيدوځرا" اره کړه، ھغه ټولو ته ن
Sرډ ميو تر ټولو وړاندې او گړندي .   جوش ته حيرانه و اوورپسې روان شول

ده پام  غونډۍ لمنې ته ورسيدل نو ھغه وخت د"  ھيريټ" د .  گامونه يې اخيستل 
 ورته يې پری زړه وسو او Sرډ ميو. دوٻاډي گارډ ته شو چې ډٻر ستړې ښکارخپل ب

  . ناستو وويل  چې د ماښام د ھوا خوند واخليٻھم ھلته د کښ

د بندي خانې مشر په غونډۍ د ورختلو لپاره د وايسراې د سورلي لپاره يواس 
ھغه د اس په ليدو اعتراض وکړو چې نور خلک به په پښوروان وي .  ورليږلې و 

.  په اس سپورشویا خواست نه وروسته دخو د ميلمنود بيا بي.   به سپور ويیاو د
. مځاس يوڅو قدمه اخيستي و چې ده ترې راټوپ کړل او وې ويل، نور زه په پښوور

ل نو Sرډ ميو ھلته چارچاپيره د زمکې معاٻنه ٻټول کسان د غونډۍ سر ته ورسي
  . سره خبرې وکړې خپلو مشاورو ديې د روغتون د جوړولو په امکان  وکړه او

 او د لمر د  لوري ته مخ کړوځکار د پوراکولو نه وروسته ھغه لويديدخپل رسمي 
د غونډۍ نه وراخوا د سمندر اوبه او د ھغې نه وراخوا . ناستوٻډوبيدو نندارې ته کښ

څومره ښکلې " ده اسمان ته وکتل او بيا ورو غوندې يې ووٻل  . لمر په غرغره و
ھغه اوبه وڅښلې او يو وارې بيا به وروسته ٻش.  بيا يې خپله خبره تکرار کړه "ید

  . ير شو، چې اوس نيم په سمندر او نيم افق کی وځلمر ته 

 مې دومره ښکلې ېپه ژوند ک" ل، ٻان ته راوبللو او وې وځھغه خپل شخصي سکتر 
خو . لمر ډوب شو نو ټول خلک له غونډۍ راښکته شول".  ننداره چرې نه وه ليدلې
پاڅيدو او له غونډۍ  ھغه تر ټولو وروسته را . واې ناست ځSرډ ميو اوس ھم پخپل 
د جيټي نه ورغلي يو څو کسان د Sلټين د " ھوپ ټاون"د .  ورو ورو ښکته روان شو
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اوس ټول خلک په تيزو قدمونو د .  رڼا سره د غونډۍ په لمنه کی ورته په انتظار و
ندر په جيټي د خښتو يا د تيږو ھغه جوړښت وي چې د سم. جٻټي لوري ته ورغلل
د ساحل نه تر سمندر د تيږو او د لرگي يو اوږده .  اې ويځساحل د وړو کشتيو تم 

  .Sره د ھغو خلک د تگ لپاره جوړه وي چې کشتيو ته ورخيژي

نومې لويه بيړۍ ورو " گ"سگو " اخوا د سمندر په ژورو اوبو کی  دجيټي نه ور
وو بجونه تيرې اد ماښام .  نگيده او د څراغونو لړۍ پرې له ليرې ښکارٻدېځورو 
 منزلرمنه د ډٻر وخت نه د دې بيړۍ په يو ٻد Sرډ ميو م.   او توره شپه وهوې

د . دهٻرٻدو سره د ھغې تلوسه زياتٻد وخت د ت.   ميړه Sره يې څارلهوSړه او د خپل
لنگر اچولې و او په "  سکټيا"او " ډھاکه "وړيٻ بوگ"سگو نه په لږه فاصله دوو نور

  .   په انتظار وی بيړيو ھم ميلمانه د وايسرا دووېد

 وليدل ېھغې په تياره ک.   وههميرمن ميو اوس د خپل ميړه د امنيت په اړه اندٻښمن
د زمکې نه په اوبو کی .  چې د لمر د ډوبيدو ننداره کوونکي ميلمانه بيرته را روان و

 ېک ه وړو کشتيوټول ميلمانه د جيټي نه پ . جوړ جيټي ته د يوې دقيقې فاصله وه
  .   خپلو بيړيو ته ورتلل خپلو، ووSړ ېژورو اوبو ک

Sرډ ميو په ساحل د ماشيني کشتۍ غرارې  او د برتانيې د بري نغمه واوريده او د 
خو ناڅاپه ھغه شا ته يو  .  گامونو يې کشتۍ ته مخه کړهويو نه په چټکړجيټي د پو

چا ټوپ ووھلو، . يدوځگر تو تيږوغږ واوريدو ، داسې لکه چې څوک په اوبو کی پر
و دوه وارې يې پکې کتيره چا يو کس د Sرډ ميو سره ونښتو او د بريښنا په څير يو

په بله شيبه  د Sرډ ميو دولسو ساتندويانو په ھغه پړانگ ډوله سړي .   خښ کړو
رڼا گانې اوس  .  څراغونه پر زمکه پريوتلې کسانو په Sسونو کېد د. ورودانگل
ده د خپل .  وSړ وې د جيټي د تختې سره تر گونډو په اوبو کی خو وايسرامړې وې

  .تندي نه ويښته لرې کول

يو انگرٻز افسر دولس ساتندويان د خپلې تورې په زور ليرې کړل چې ھغه حمله 
دSرډ ميو شخصي سکتر .  کوونکې يې وھلو او نږدې وه چې په ټکي يې وژلې وې

 ورسره ېد اوبو نه زمکې ته يې په راختلو ک او لوسمدSسه خپل مشر ته نږدې ورغ
بيا "  په ما گوزار وکړویبرن، دو" Sرډ ميو په ارامه ورته وويل، .  مرسته وکړه

" ھر څه سم دي، زه فکرکوم چې زيات نه يم ټپي شوې "  يې لږ په لوړ غږ وويل، 
وليدل چې  وينو ميلمنځ ې رڼا کې شوې وې او په دېاوس د ھريکين رڼا گانې بيا بل

ده د  د. وړندې وېځ او پښې يې ید لرگي په يوې تسکرې کښينول شو Sرډ ميو
  . تور داغ ښکاريدو کوټ پر شا د وينو يو

ده مرسته کوونکو پرې   يې پورته کړو نو وينې ترې راماتې شوې چې دیکله چې د
ر تخته  بيا د شا پ په ھغه تسکره کی ناست و خویخپل رومالونه وتړل يو څو شيبې د

په  يوړواويې  مشيني کشتۍ ته Sرډ ميو"  ته کړئزما سر پور" ل، ٻپريوتواو وې و
 يې په ريتاړوتړل اوبل کس په Sسونو باندې يې ونهده کوټ پرٻکړو، پرھر Sره چا د
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ده  دريو کسانو د. ې موښلېده Sسونه او پښ نورو د.   د وينو د ودرولو ھڅه کوله
  . سر ته اډانه ورکړې وه

څو کسانو  نو نومې بيړۍ ته يوړل شو گ"سگو له چې زخمي Sرډ ميوک
 چې تورې ليکې ی و لباس اغوستیانگړځ بنديانو ھغه د. گوزارکوونکي ته پام وکړو

او يو انگرٻز افسر .  د ھر بندي په دې لباس د ھغه نومره ليکل شوې وه.  يې لرلې
  .  ښودلور علي وٻ نوم شده خپل. ليکلي و ١۵۵۵٧  سړي په لباس ېد وليدل چې د

  

  

  

  ھغه Sره چې شير علي ورباندې په Sرډ ميو حمله کړې وه
  

 په تورو اوبو کې يوه مشيني کشتۍ چې پکې د ھند وايسراې Sرډ ميو ټپي پروت و،

په .  علي Sس پښې تړلې ناست ورٻې شددې شا ته يوې بلې کشتۍ ک.  روانه شوه
.  اته زنگونه وغږول شول چې د اتو بجو وخت يې ښودلو" گ"سگو"  بيړۍ ې لوېھغ

 شوې چې په بيړۍ یدی رڼاگانې مړې کړ  بٻړۍ ته ورنږدې شوې نو ديېکشتۍ لو
او  انونه جوړ کړيځپاره ھلته ټولو خلکو د ماښام د ډودۍ ل.  کې مٻلمانه نارامه نشي

  .    ښکار کړې ویې دوځکيسې کولې چې د ور ينو پکې د ھغو مھيانوځ
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سملول شو نو وSړو خلکو ته څرگنده و پخپل کټ  کې)کيبن (وخپلې کوټې Sرډ مي
ده  اوږې له خوا د ھغه دوه وارې په چاقو وھل شوې و او د . شوه چې دې مړ و

ده مړينه تصديق کړه اوکلکتې ته يې پيغام  د ډاکترانو. سينې سورې و وجود تر
  .   ورواستوو

 د برتانيې د ی د پاڅه لگيدل)مستول(سکام ې بيړۍ د يوخت د لو د سپيده چاودې پر
 خړ رنگ بادبانونو ھغو یاځوړند او د سپينو پر ځ ټول پړي ېد د. بيرغ سرټيټ و

ه چې ميو به د  چې ھيله لرلکومو،  شپې د بوږنونکي پيښې خبر ورکووخلکو ته د
  . خبر شول چې ھغه مړ و. ټپ له Sڅه ژوندې پاتې وي

د . ر علي ھم ھغه بيړۍ ته ورواستول شو چې وژل شوې وايسراې پکې پروت وٻش
  . وې ېSرډ ميوخارجه سکترترې پوښتنې پيل کړې چې په ھندي ژبه ک

  دا وژنه تا کړې ده؟.  افسر

  . دېیھو، ما دا کار کړ.  ر عليٻش

   داسې وکړل؟يلې دو.  افسر

  .د خداې پاک حکم و.  ر عليٻش

   بل څوک مله و؟ې کار کېتا سره په د.  افسر

  . ما سره بل ھيڅوک مله نه وهبې له خداي.  شٻر علي

ميجر جنرال سټوارټ د فروري په نھمه نيټه انگرٻز حکومت   دځد پيښې په بله ور
بيانونه  ولسو شاھدانود د رعلي پر ضدٻاو د ش وټاکلو مشر) محکمې(سيشن کورټ 
چې يې وويل، د پيښې پر سھار کله چې  ينې بنديان وځ ی کښېپه دو.  واخيستل شول

س"مي په توگه به يې چې د يو مھم ميلمه په راتلو د  د توپو د ډزو غږ واوريدل شو
راواخسته اوھغه يې په تيږې ) پاکي( چړه  ر علي د ږيرې د خرٻلوٻداغول، نو ش

 د.  نن به دوه کسان ستاقربانيان وي"انه سره ويل چې ځوخت يې له ھغه .  تيره کړو
  . او د جيل د داروغه دواړو وژل ویده ھدف ښاي وايسرا

رعلي د غرغره کولو نه وړاندې دا ٻد شانگرٻز  صله اسانه وه خوٻد محکمې لپاره ف
 ھم دا وه چې دوي د پلټنو.  ویمعلومول غوښتل چې ھغه د قتل پ"ن څنگه جوړ کړ

 تورو ېقيدي په جامه ک د يو، وبر اوسيدونکې ٻ يو پښتون چې د خځخپل پو لپاره د
ده ته يې .  رعلي باور تر Sسه کړوٻو کې ھغه د شځور په څو. اوبو ته ورواستوو

ھغه .  م به د ھغه دا کارنامه ياده ساتيدا چې قا وويل چي پښتانه دده په کار وياړي او
خو دا يې ھم .  ي ستايېک به يې په سندرواو لنډيورعلي ته ډاډ ورکړو چې خلک ٻش
رعلي ورته ټول حال وواي ٻد خبرولو لپاره پکار ده چې ش ل چې د نورو خلکوٻوو

  . چې دا کار يې څنگه کړې و

يدو خو ځ سره لکه د سيوري گریوايسرا  دځرعلي ورته ووٻل چې دی ټوله ورٻش
 د پورې وتلو ھڅه يې ھم وکړه  د اوبو نهځپه ھغه ور.   ھيڅوک په ده پوھه نشول

ھم ) ھيريټ( دی په ھغه غونډۍ  . ان نږدې کړي خو پاتې راغلوځ ته یچې وايسرا
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بيا .  ورختلې و چې ټولو ورباندې د لمردډوبيدو ننداره کوله خوموقع يې پٻدا نکړه
  .  لمنو سره ښکته راکوز شوٻمو  ھم د نورید

خوماښام محال يې .   وینډولځې لپاره ځ و او خپل کار يې د بلې وریھغه ناھيلې شو
 د جيټي پر یکله چې وايسرا.   شو چې ښکار ورته پخپله رانږدې شوهارمان پور

ده وجود تر نورو ټولو   دېوروستي گامونه اخيستل نو د څراغونو په رڼا ک تختو
د  او ه تير شوځ د ساتندويانو له منې کبېيش په يوې یورته واضح ښکاره شو او د

 د يو ېده ومنله چې له ډٻرې مود.  يې ورباندې ټوپ ووھلوېپه رپ کسترگو 
  .پيرنگي د وژلو په انتظار و

ل دې لکه  راضي شو چې د ده عکس دې واخستل شي او پر ھغه محاېرعلي په دش
 شک یدو. د انگرٻز چې څه توقع وه ھغه پورا نشوه. دوٻد ماشومانو خوشاله ښکار
دې پوښتنې  رعلي دٻ  خوش. وېېدی قتل سره تړل ښې به دٻمن و چې د افغانستان پ

 چې نور څوک ورسره په دې جرم کی شامل او يا بل چا راھڅولې و، ېواب کځپه 
د خپل ايمان او د دين لپاره  او  ویبيا بيا ھم دا ويل چې د خداې له خوا ورته امر شو

 اخستو، بس ده شخصي گټه وه او نه يې له چا بدل په دې کې نه د.   ویيې دا کارکړ
  .  سړي وينه يې تويولهید يو لو

 د قتل د اصل ی ولړزولې او ھر څومره چې دوېدې پيښې د برتانيې د حکومت پا
د " ھنټر "ی انگرٻز پلټونکېراپورک په يو.  ھدف معلومول غوښته، څه يې نه موندل

 واو لږه موده وروسته يې ی يو خاموشه اومودب سړید. "  ليکي ر علي په اړهٻش
 يې د ھغو کسان سرونه ېوښودلو او په ھوپ ټاون ک مسلک ور) ډم ( رته دسلماني و

يعني ھغه کسان چې ".  ټکټ ورته ورکړې کيدو او ږيرې خرييلې چې د خوشي کيدو
 و، ر علي د اس"م په دين ټينگ وSړٻش.  ه وروسته خپلو کورونو ته تللد بند د سزان

  . د وھابيانو په لمسه به دا کار کړي ويدی شي دهٻنو دا اندٻښنې پيدا شوې چې ک

م د پاڅون پر وخت د ١٨۵٧او   ھغه درې کسان چې د پټنې د وھابي شورا غړي
رعلي ٻدې و چې ھغوي ش د جھاد اع"ن کړې و، د انډٻمان په جيل کی وو او امکان 

 د سفر ید وايسرا.   شريک وې او يا ورسره په پ"ن ک ويدی حملې لپاره ويلي ته د
رعلي که ريښتيا د ھغه مذھبي ٻش.  دې خبر وه پټه نه وه او ټول بنديان له خبر
 سره ی د وژلو پ"ن يې له دویمشرانو سره ناسته پاسته لرله او د وايسرا) وھابي( 

 و نو بيا دا ھم امکان وچې دوي له ھغه دا غوښتنه کړې وي چې مونږ به یجوړ کړ
  .  وځدې د شھيد په توگه لمان

که ځر علي ورته پخپله ويلي وي چې دا کار به تر سره کوي ٻ و چې شبل امکان دا
دې شوه چې وھابي مشرانو په ده شک ٻداسې ھم ک.   خپل ژوند نه ستړې ودې د

 که ځحال اخيستو لپاره ورسره مل و کړي وي چې د انگرٻز جاسوس و او له دوي د
دی خبرې ھم  نو دخوانگرٻزا.   ده ډٻره موده د انگرٻزانو سره نوکري کړې وهچي

  .  سره اړيکې لرلې  بنديانو وھابي رعلي دٻچې ش ھيڅ ثبوت پيدا نکړو
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معمولي سامان نه په فارسي ژبه ليکل شوي څو ليکونه وموندل شول  لي دعرٻد ش
ددوي له ژباړې وروسته انگرٻزانو ھر توري ته پام .  چې کورنۍ ورته استولي و

 د اړيکو ځد نورو ټولو بنديانو تر من.  وکړو چې د کوم سازش نښې پکی ومومي
 له چا یرعلي د کورنۍ په اړه بيلې پلټنې وشوې چې دوٻش د. جاج ھم واخيستل شو 

  .دوٻه دې ټولو پلټنو يو کال واوړپ . سره اړيکې لري خو ھيڅ يې پيدا نکړل

 م د ١٨٧٢ فروري، ٩ چې په ی پيښې په فايلونو کې په پينسل ليکلې يو نوټ دېد د
 ليکونکې يې جيمز جي راپرکرزن و چې پخپله .ن لس کم دوه بجې وليکل شواسپښيم

 دانوټ د راپور سره ښاغلي ھلټن ته چې  .يو بندي او د نورو بنديانو څارنه يې کوله
  ،په دی کې ليکلي و. دپلټنو مشر سکترو وړاندې کړې شو

 ېفاع کپخپل د پوښتنه وشوه چې ) ر علي ٻش( کله چې له ھغه ې محکمه کېپه د" 
دل، له دې زيات ٻچې څه واور ل چې قاضي له شاھدانوٻل غواړي نو قاتل ووٻڅه و
 شي او کله چې یقاضي ھر څه چې يې خوښه وي فيصله کول.  ل نه غواړيٻھيڅ و

ھغه زياته کړه چې دی د .  شيږي نو ھله به قاضي خبرٻ حساب کېپه بلې دنيا ک
 ځخواست نه کوي خو په کومه ور زانوي پاتې کيدو لپاره به چرې ھم له انگرٻژوند
 هبي له خداي" وويل چې  ده.   به يو بيان ورکويیړول کيږي نودځ  په داریچې د

  " بل ھيڅوک په دی کار کی ورسره مله نه و

ويل چې پدی کار ھغه خپل ورور عبدf سره يو  ر علي وٻوخت ش د محکمې پر
 خبره پوھه ېگرٻزان په دان.  والې ښودل غوښتل چې قاضي نارمن يې وژلې و

په جمرود  . رعلي په ريښتيا د عبدf ورور وٻ لکه چې ش داسې يې وگڼله نشول او
 ر علي د کورنۍ په اړه نورې پلټنې پيل شوې خو څرگنده شوه چې عبدf دٻکی د ش

ھغه عبد f چې قاضي نارمن يې وژلې و ھغه ھم پښتون و او .   ورور نه و ده 
چې دده لپاره ممکن يوه   ویر علي د ھغه پيښې نه خبر شوٻ شېان کښاي په انډٻم

  . بٻلگه او د غچ اخيستلو بانه شوي وي
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  د نارمن قاتل عبد هللا

  

 يې په  ېزد بريطانيې د حکومت استا چې یينې کس دځ شير علي يواېپه ھند ک
ر علي خان ٻشد نولسمې پيړۍ د پنجاب د ات"نو په تذکره کی د . ان ووژلوځ ييواځ

د . نوم ھم ياديږي چې د جيل د مودې بند پوراکولو وروسته ھم خوشې نه کړې شو
 .    د پاڅون نه وروسته دې د مسلمانانولومړی مھم شھيد و١٨۵٧

 ھلته په  بندر وSړو.   د تورو اوبو نه کلکتې ته يې يوړویمړ ود وايسراې Sرډ مي
ھند  د دانگلستان او . مړي درناوې وکړو ده د د او ماتم زرگونو خلکوپه وير

 يې سر قربان يده په کارنامو رڼا واچوله چې د خپل وطن په خدمت ک اخبارونو د
غم او د  پر وژنه يو شان د د مسلمانانو او ھندوانو مشرانو د ميو ېپه ھند ک .  ویکړ

د .  تاسف احساسات ورښودل او د ھغه مٻرمنې ته يې د غمرازۍ ليکونه ورواستول
 ی ايرلينډ ته روان کړې م  بيړۍ ک١٨٧٢وولسم فروري اھغه مړې د کلکتې نه په 

 اپرٻل په ٢۵په .   وشوی او درناویچې ھلته د جنگ د قرباني په توگه يې ھرکل شو
  .وو اوSدونه پاتې واده  له.  ميوجنازه وشوه  د Sرډ ېډبلن ک

د مې په مياشت .   شوی کړښخ د ھغه کورنۍ ھديره کې ې د ايرلينډ په کلډٻر کید
رمن ميو ته ټول عمر ٻجرگې م) Sرډانو( دمشرانو ېانگلستان په پارليمان ک  دېک

نډ په  د ايرليې م ک١٨٧۵په نولسم اگست .  لپاره د کال زر پونډه پينشن وومنلو
مجسمه ودرول شوه چې   د مرمرو جوړه د Sرډ ميوې کځ نومې ښارپه منهکاکرماوتھ
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ورباندې اته سوه پونډه لگښت راغلې و او دا پيسې د ھغه سيمې خلکوراټولې کړې 
  . وې

وه خبرې  دې ته رسيدلې وې او په دې کیکال وروسته د Sرډ ميو د قتل پلټنې پا
  ناانصافي خپه وېان سره شوځکی د  په زندانرعلي ٻيو دا چې ش.  څرگندې شوې

رعلي د يو لوړ رتبه انگرٻز د ٻش.  پ"ن يې له وړاندې جوړ کړې وبل د قتل  او
 یاود محکمې له خوا ھغه ته د مرگ سزا ورکړ  ویوژلو لپاره درې کاله انتظار کړ

ر علي د رحم ٻخو ش.   شوهیشوه چې وروسته د سترې محکمې له خوا تصويب کړ
  .د کرم لپاره خواست ونکړ او 

 به یپه اړه ليکي  چې د وځوروستيو ور د رنگي پلټونکي ھنټر د شير علي د ژونديپ
ھغه پښيماني نه  . زر په قھر شو او د خپل مرگ په انتظار ده د ھر شي مخالفت کوو

ھنټرد Sرډ ميو قتل پخپلو سترگو ليدلې و .   شوی سر زورېک ښودله او په خپل چلند
رعلي سره ٻ چې انگرٻز حکومت له شيھنټر وا.  سته شير علي يې ھم څارلواو ورو

انگرٻزانو په  مانا داچې د .  ویدی مخالفت کړ ينو چارواکو دځښه چلند کوو خو 
رعلي سره ډٻره ښه وضع شوې وه او د نورو ٻکی دش اندد ھغه وخت د ھند په حاSتو

رعلي ھغه ٻي و خو ھنټر د ش شویينې امتيازات ورکړځبنديانو په پرتله ده ته 
د انگرٻز په فکر د  .  غوښتنه ونه منله چې د غرغرې نه وړاندې يې خبرې غوښتلې

  .ده نوم د يو اتل په توگه خلکو ته د ورښکاره کولو ھڅه وه يو سياسي شھرت او د

په وايپر جزيره کې د انگريزانوله خوا مجرمان  به د سپيدې چاودې نه وړاندې 
لپاره دوه  ھلته به يو ډاکټر، دوه اعدام کوونکي، د مړي د سمبالولو.  غرغره کيدل

چې دا ھر څه به د ھغه تر څارنې Sندې کيدل، نورو  ي افسر وځکسان او يو پو
 وړاندې، بندي به ځ ورهد غرغرې نه يو.  خلکو ته ھلته د ودريدو اجازه نه وه

ه خوښ و، ورته راوړل د وSمبل، پاکې جامې به يې ورله ورکړې، ھغه خواړه چې د
ده نه وروستې پيغام چې زياتره د کورنۍ  د.  ده وروستۍ ډوډۍ به وه شول چې د

 ې کې کوټېانگړځ ېپه يو دغړو لپاره به يې و، زباني يا په ليکلي بڼه واخستل شو او
.   پيغام واورول شویر علي ته يو وروستٻد غرغرې نه وړاندې ش.  ې بند کړوبه ي

خداې دې تا وبخښي، ھم ھغسې لکه " چې ،  ميو د کونډې له خوا ودا پيغام د Sرډ
  ."چې مونږ ته بخښلې يې

د .  د وايپر جزيرې د اعدام رسمي کارونه پيل شولې م ک١٨٧٣ مارچ ١١په 
مونږ ھم گناھگار يو او تاسو " ل، ٻر علي انگرٻز افسر ته ووٻغرغرې نه وړاندې ش

رعلي دا ٻ د شېپه فايلونو ک" . ک کوي خداې پاېھم خو فيصلې به په بلې نړۍ ک
ده د قبر او  ر علي د مړي او دٻ ھم ھغسې چې انگرٻزانو غوښتل د ش. خبره ثبت ده
خو زيات .   چې څوک پرې د يادگار څلې جوړ نکړي اې پټ وساتل شوځد شناخت 
ده   دیھغو.   چې ھم ھلته په وايپر جزيره کی به يې خښ کړي ويیدې د امکان د
ې د ميو د قتل د پلټنو په ځ ساتلي او يواید کلې په اړه ھيڅ رٻکارډ نه د  اونوم، قام
شير علي ، عمر دٻرش کاله، کلک . " ھلته ليکلي  دي. ی يې نوم پاتې دېدوسيو ک
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 او د کابل وھډونه او ښه ونه، د ولي زوې، د جمرود سره نږدې د خٻبر د کوکي خيل
 ھيڅ شک نشته چې دی يو با ې کېدپه ...  اوسيدونکې) پکري( د سيمې د پخري

 په سن یکه څه ھم د. دی نور ھيڅ بد اخ"قي نه لري. ميړني و  اویوان دځجراته 
ه نه پ چرې ھم خید خپلې مړينې تر نيټې پورې د.  زيات و خو قوي اوزړه ور وېک

  ."ښکاريدو

 د  د ھندیدو.  رعلي د جرم په اړه انگرٻزانو پخپل قانون او اصولو چلن کووٻد ش
لوې وچې واکمن شول خو دلته اوسيدونکو قامونو او قبايلو د دودونو او رواياتو په 

يو مجرم په   د سزا سيسټم دی ددوې حاSتو کېله بده مرغه په د.  اړه يې پوھه نه وه
ر علي د ٻش.  دلٻپښتانه د انگرٻز په قانون نه پوھھم دغسې  .  پاتې راغلوېژندلو کٻپ

 دا ېاو د غرغرې نه وړاندې ھغه خپل اقرارک.  نه گڼلويو قامي دښمن وژل جرم
 گڼله يل چې کله په دې سزا ھغه تورو اوبو ته يې وراستولو نودا يې يوه ناانصافٻوو

  .   مړ کړيی يې غوښتل چې د لوړ کچ يو پيرنگېاوپه بدل ک

 د ميلمه د راتگ نه ځرعلي په ھغه ورٻل چې شٻد قتل شاھدانو نورو بنديانو وو
وړه خوږه ډوډۍ اوړو نه ج ھغه د.   په اماني کولهیسره خدا ې د ټولو ملگرووړاند

شوې پيسې يې  خپلې ټولې سپما.   وېشلٻھندوانو ته و) بوره(مسلمانو او چيني 
 داسې نه گڼله چې دا ټولې نښې یکله چې پوښتنه وشوه چې ايا دو.  خرڅې کړې وې

.   ورباندې پوھه نشولیٻل چې دوووې  مړينې تياري وه  نو ېد يوکس له خوا د خپل
دل نو ارومرو ٻ ورباندې پوھی چې ھو دوی چا دا خبره کړې وېکه په بنديانوک

  .  ل چې بيا نو ولې يې چارواکي خبر نکړلٻانگرٻز به ورته و

ر علي له ٻ يو وارې شېد پنجاب د شھيدانو په کيسو کی يوه داسې ده چې  په بند ک
 خدمت لپاره کور ته ې د ھغیې ناروغه ده او دخواست وکړو چې مور ي چارواکو

د شٻرعلي  وروسته مور يې مړه شوه نو.  شویده خواست رد کړ خو د.  تلل غواړي
ر علي سره په ٻ انگريز ھغه  پښتون م"زم چې د شد.   شوههندي په قھر بدلٻنام

س خو او.  لي و چې يو ورځ به دې پښتانه په لنډيو کې ستايٻزندان کې و، ورته و
  څوک يوه لنډۍ راته موندلې شي چې د شير علي لپاره چا ويلي وي؟

 م ١٩۴٣په .  د انډٻمان جزيرې د جاپان Sس ته ورغلې ېپه دويم نړۍ وال جنگ ک
 د ھند د خپلواکۍ يو مخ کښ سبھاش چندربوس چې د ېکال د دسمبر په مياشت ک

 خپلواکۍ بيرغ انگرٻزانو پر ضد دجاپان سره يې Sس يوکړې و په دی جزيرو د
د جنگ نه وروسته دا جزيرې د لږ وخت لپاره انگرٻز حکومت ته  . پورته کړو
دا .   ھلته د بندي خانو د ختمولو اع"ن وکړویھغه وخت دو.   شوې یبيرته ورکړ
 او ھم ھغه وخت دا بدنامه خپلواکه ھند يو برخه  کی د١٩۴٧ اگست ١۵جزيرې په 

پلواکۍ د يادگار په توگه خلکو پر مخ پرانستل وروسته د خ.  بندي خانې تشې شوې
اې ھم ھغسې ساتل شوې ځر علي دغرغرې ٻپه وايپر نومې جزيره کې د ش.  وېش
د پنجاب په تاريخ کې د Sرډ ميو د . يځ اوس يې سي"نيان د نندارې لپاره ور. دې
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نه پښتانه شير علي اپريدې خو پخپله .   ر علي د نوم سره شھيد ليکلې ويٻقاتل ش
 پيژني چې په تورو اوبو کې يې انگريز وايسراې وژلې و؟

  

1  

                                         .    ر علي په دې ځاې اعدام شوې وٻش

 

 

  

 

 

 

 


