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د هغو پښتنو په نوم چې تاريخ هېر کړي دي



 

 

 

 د ليکوالې په اړه

 

د پښتو او د انگرېزي ژبو ليکواله او ژورناليسټ  صفيه حليم، د بي بي سي د پښتو 

 څانگې سره د کار نه وړاندې، معلمه وه.  

 

پوهنتون لوړې زدکړې صفيه حليم  په پېښور کې زيږېدلې ده.  لومړۍ زدکړې او تر 

هم په دې ښار کې تر سره کړې.  د ښوونې او روزنې نه عالوه په انگرېزي ادبياتو کې 

هم ماسټري لري او د سکاټ لينډ د اېډنبرا پوهنتون نه يې د ژبپوهنې په برخه کې 

 لوړې زدکړې تر سره کړي دي. 

 

د سبق نه وروستو دا بيرته پېښور ته والړه او 

يې دوام ورکړو. هم هغه د زدکړې کار ته 

وخت د دې لومړې کتاب په انگلستان کې 

چاپ شو چې د انگرېزي ژبې د ښوونکو لپاره 

 د الر ښود درسونه و. 

م کې د لنډ وخت لپاره په لندن او  ۱۹۸۷په 

پېښور کې يې د بي بي سي لپاره ځينې پروگرامونه جوړ کړل  او دوه کاله وروسته يې 

کې دنده پېل کړه.  څو کاله وروستو دا د پښتو څانگې د پروډيوسر په حېث لندن 

 مشره شوه او د لنډو کيسو څو کتابونه او يو ناول يې چاپ شول.  



 

 

 

د ماشومتوب راهيسې صفيه حليم د خپلې کورنۍ سره د ليرې سفرونو کيسې پخپل 

 ۱۹۹۱قلم ليکلې چې څو يې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې. کابل او هند ته په 

نو حال يې په راډيوي پروگرامونو کې خپاره کړل.  د دې د پښتو لومړې کتاب د سفرو

م کې پېښور کې چاپ شو.  د اروپايي  ۱۹۹۳د " سند باد اوو سفرونه " و چې په  

ملکونو، ترکي، ايران، چين، مصر، جنوبي افريقه او د عرب هيوادونو ځينې يون ليکونه 

يوالو ولسي کيسو ټولگه يې هم خپره شوې يې په بېال بېلو مجلو کې خپرېدل.  د نړ

ټولگه د دې په الس جوړ شوي انځورونه د ښکلي کتاب په نامۀ يې د نثرونو يوه ده.  

 هم لري.

م کې صفيه حليم د هندوستان د پښتنو په اړه د څېړنو او پلټنو لپاره هغه  ۲۰۰۳په 

پرله پسې د شپږو  هېواد ته والړه.  هلته نه راټول شوي معلومات يې يو ځاې کړل چې

 کتابونو په شکل بازار ته راووتل.  

 

 

 د صفيه حليم  د پښتو چاپ شوي اثار

ـ  .1  ـ ۱۹۹۳د سندباد اووه سفرونه )د ماشومانو ادبيات(

ـ يمگړی انځور )لنډې کين .2  ـ ۱۹۹۹سې(

ـ  .3  ـ م ۲۰۰۱ښکلی کتاب )نثر(

ـ   .4  ـ م ۲۰۰۲زبېښاک )ناول(

 ـ م ۲۰۰۳سې(ـيد ډيوې په غېږ کې )لنډې ک .5



 

 

 

ـ ينړۍ ولسي کد   .6  ـ م ۲۰۰۵سې )نړېوال ادبيات(

ـ   .7  -م۲۰۰۵دنيا )ناول(

ـ يک ېښايست )لنډ .8  -م ۲۰۰۷سې( 

 م  ۲۰۰۸ز(ي( )څېړنوپالد هندوستان پښتانه )به .9

ـ  د هندوستان پښتانه )مالير کوټله( .11  -م۲۰۰۹)څېړنيز( 

ـ  (بهارد هندوستان پښتانه ) .11  -م ۲۰۱۰ )څېړنيز( 

ـ ي)څېړن ستي(پښتانه )باره ب وستاند هند .12  -م ۲۰۱۱ز( 

ـ يزم )پوهنيژورنال .13 ـ چاپکال    -م ۲۰۱۳ز(

 -م  ۲۰۱۳ سواستو )ناول( ـ .14

 –م  ۲۰۱۴د هندوستان پښتانه ) روهېلکهنډ( ) څېړنيز(  .15

 دوه کتابونه ) لنډې کيسې( .16

 ټيپو سلطان او شاه زمان )تاريخ( .17

 د لويې لوبې لوبغاړي ) هم دغه کتاب( .18

 کتاب(  ) آنالين د تورو اوبو شير علي .19

  

د کتابونو نه عالوه صفيه حليم په سوونو علمي مقالې هم ليکلي دي چې د دې  

 پرخپله ويبپاڼه ېې لوستلې شئ.

www.safiahaleem.com 

http://www.safiahaleem.com/
http://www.safiahaleem.com/
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 پېژندگلوي

 

د نولسمې د اپريدو شېر علي. ؟ ید یعلي نوم اوريدلد شېرکله تاسو

يې  يهغه شېر علي چې په تورو اوبو ک . .شېر علي بندي ۍميالدي پېړ

 جرم هو.  د هغ یجرم نه چې خپل تربور يې وژل ېهو په د  ..غرغره کړو.

که خو يې تورو ځلپاره خو ورته قاضي د ټول عمر د بند سزا ورکړې وه.  

 ؟ئي اوبو نه خبرليږلې و.   تاسو د تورواوبو ته 

اوبو زکر کله چې په ماشومتوب کی ما د تورو

چې ورجوړکړو ځان سره مې دا انځيدو نو رواو

خو  ،وي یکړ به چا توررنگ گډ يکپه اوبو

د زکر د تورو اوبو واوريدل چې وروسته مې 

کړي او کليمه  غږ وروخلک هېښ شي.   سره

لې وې له خځل مې د يوې ښځيو  تېره کړي.

ې د تورو ي دا ښېره واوريده چې " خداې

هر چا چې ويل، ويې  پوښتنه وکړه نو راتهمې نه  مور اوبوبندي کړي"  

 هاېځله هغه استوي. ته  اوبوتورو کړي وي ، هغهسخت جرم لکه قتل  ډېر
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جغرافيې د  ځي کی مې يوه ورځپه ښوون اخر ي.ځورا ژوندي نهڅوک  بيا

د بنگال د خليج سره  ېراته په نقشه ک ېنو هغ ،نکي نه وپوښتلد ښوو

په هم دغو جزيرو ې. ږد انډيمان په نوم ياديښودلې چې وړې  جزيرې راو

د انگرېز حکومت مجرمان ورته  له لوې وچې دهندي خانه وه چې يوه بند

 ورلېږل کيده.  په دې کی د سياسي بنديانو شمېره زياته وه.
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 زيرې ) ټاپوان(انډېمان جد 

 
 

په جنوب کی  نمار( په شمال او د انډونيزيايام، د برما )ځد هند په لويدي

لږ د ماينمار په  وکی زيات د هند اڅه دوه سوه جزيرې دي. په دی نا څه

 ي.يته د انډيمان او د نيکوبار جزيری وا یالس کی دي. دو

ونې م ژنو ملکونو، د انډېمان په جزيرو کی هلکه د شاو خوا نورو گرمو او نم

 او بوټي ډېردي.  خو

ورسره د باران او 

 ژوو نورو ياوبو ډېروال

لپاره د غوړيدو 

په  امکان جوړوي.

ينو جزيرو کی ځ

و داسې اټکل انساني ژوند اثار موندل شوي دي ا پخواني د هدېرش زره کال

د  ولې  .ید یکاله پخوا هم دلته انسان ژوند کړکيږي چې شپېته زره 

په کومو  نشول. یکی څوک ورتالوايونځينو ځه په سالد  مياشو اومچانو
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په  د خپل چاپېريال سره ید کوو هغوچې انسانانو پخوا ژون ېايونو کځ

    ليرې پاته شول.  رې نړۍوله نولهو ډغرو

عرب  د ل په نهمې ميالدي پېړۍ کېځد انډيمان نوم په لومړي  

ميالدي پېړۍ  سمېلجغرافيه ليکونکو په کتابونو کی راڅرگند شو. په 

کی د  ليکوال ابن شهريار پخپل کتاب عجايب الهند کې د پارس يو

قبايلو او ليکي چې دلته اوسيدونکو  ید یکړانډيمان الکبيرنوم ياد

کوپولو دا رمااټالوي تجارپه څوارلسمې ميالدي پېړۍ کی انسانان خوړل. 

پله هلته نه پخ ید دي. که څه هم ېکړ ېجزيرې د انگاماناين په نوم ياد

 لکه د سپو و سرونهانسانانداوسيدونکوخو دا يې ليکلي و چې دلته  یورغلو

  ېله دو ن په سمندر کی يوه بېړۍ غرقه شوهکی دلته م  ۱۸۶۷په وي.  

د انډېمان د شمال په يوې وړې کشتۍ کی  وکسان ۸۶ ژوندي پاته 

ورباندې حمله اوسيدونکو  يايځخو هلته  انونه ورسولځته سېنټينل ټاپو

تلو. ده د هغو وپه تيښته و ېپکې ژندې په کشتۍ کيو تن  کړه اوايلهو

يې ې او د اوسپنو څوکې لرونکو نېزول بربنډ  یدوچې خلک په اړه وويل 

 .  لرلې

 د د نړۍ په گوټ گوټ کیخلک  د وولسمې ميالدي پېړۍ راهيسې چې

د  ان په اړه هم معلومات وليکل شول. ، د انډيمنه خبريدل ايونوځ ونوي
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وو او اتو زرو په اد اټکل له مخې هغه وخت دلته د اصل اوسيدونکو شمېره 

شر د مرهټو يو بحري م ېد اتلسمې پېړۍ په لومړيو ککی وه.   ځمن

جنگ لپاره دلته خپله اډه جوړه د  جي انگرې د انگرېزانو پر ضدکانهو

وشو چې انډيمان د کل په نولسمې پېړۍ کی داسې اټ کړي وه.

ي او د هنومان ) هند ید یتوربو په گډون جوړ د ژ سانسکرت او د ماليا

او ډېر  یدليل د یدا يو کمزورخو ی،شادو اسطوره( نوم د عقيده کې د

 ر نه کوي. خلک پرې باو

انډيمان په جنوب سني م کی د بنگال انگرېز حکومت د او ۱۷۸۹په 

.  ويره څو ودانيو په جوړولو الس پورې کړکی په چېټم نومې جز ځختي

کرنل بلېر نوم و چې دا د هغه انگرېز افسر دو.د پورټ بلېر په نوم يادي چې

د اوښودواې يې پرېځ داوسته اله ورکخودوه   دغه مستمره يې جوړه کړه.

نيې د بحري تابراو ورته يې د اباد یاځبل  يې يو ېک ځانډيمان جنوب ختي

د مالريا او د نس اې کی ځ. خو په دی کارنوالس نوم ورکړوواک دمشرځ

 ېله د انگرېزانو ېم ک  ۱۷۹۶چې په ناستي په وبا دومره خلک مړه شول 

 خپل خلک وويستل.  یاځ

وړونکې  ځت د انگرېزانو پوکی د برما د لومړي جنگ پر وخ ۱۸۲۴په 

په هغه بېړۍ چې م  ۱۸۴۰نه تر  ۱۸۳۰ د بېړۍ به په دی الرې تېريدې.
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 ېدبه او ژوندي کسان که دوۍ ماڼگي ، دطوفان کی راگېرې شوې

   ي خلکو به ورباندې حمله وکړه او وبه يې وژل.ياځته ورغلل نو  ټاپوگانو

رو د يوې بلې يهند انگرېز ښکېالک گرو په دې جزم کی د  ۱۸۵۵په 

بندي خانې د جوړولو وړانديز وکړو خودوه کاله  ېمستمرې او د يو

 ېنډيدو. په دځدا پالن و  په هند کی د ازادۍ دپاڅون سرهوروسته 

چې زندانونه ترې ډک د هند دومره خلک ونيول انگرېزانو  ېکپاڅون 

اړتيا  و ته چټکهانې جوړولخپه انډيمان کی د بندي  .  هغه وختشول

د پورټ بلېر کی په د نومبر په مياشت کی کال  ۱۸۵۷دا شوه.  په پې

يې  جبه زارمالگين چې  رخههغه بجوړښت کارپېل شو. د  بنديانو پر مټ

دا سيمه ودانه  يې زېږولې، د هغې نه ډډه وشوه او ېستونز ېاوډېر رلول

ينې ډېرې وې خو ورو ورو د .د يو څه مودې لپاره دلته ناروغۍ او مړشوه.  

 نگلونو د وهلوکار روان و.ځمکو د راالندې کولو او د ځلدلي د

خېر "ې کړې نو د بنديانوخښکی خپلې پښې  انگرېزانو کله چې په هند

بارکونه، او د  ېاوس څوجزيرو ک ېډيمان کته يې پام شو. په ان " ښېگړې

 ۳۰۰انگرېزان او  ۱۴۰لپاره نورې ودانۍ جوړې شوې. يو وخت دلته  ځپو

کارکوونکي  يداوطلب اروپاي په لږ شمېر کې.  لېشت وهندي عسکر م

ورو زندانو په څل تې وه چېښېره ديولسو زرو نه هم اود بنديانو شمهم و. 



 

7 

 

او  کېدل به خطرناکه مجرمان ساتل ېک نومې ټاپو يپرپه وا يې ويشلي و.

 غرغره کيدل. خلک سزا محکوم په دلته به د مرگ 

اوبو نوم له کله راهيسې رواج شو.  هيڅوک په باور نشي ويلې چې د تورو

 ېکله چې بنديان به د بنگال د ساحلونو نه په بېړيو کيوه کيسه داې ده،

ته به د  ینوسپېده به نه وه چاوديدلې او دوجزيرو ته ورسيدل  ېد

له کبله  نگلونوځپه انډيمان کې د گڼو اوبه تکې تورې ښکاريدې. سمندر

چې خټې  و هجبه زارونل يې هغه يو بل دلي  .هسې هم اوبه تور ښکاري

هغه اوبه چې د  خبره دا ده.  همعقولخو تر ټولو تې وې.  ښيې تورې او

ورې نه وي.  هر څومره چې ي او ژاوبه و شنې، يساحل سره نږدې و

ي د اوبو رنگ هم بدلېږي.  هم دا ده چې د ځڅوک ژورو اوبو ته ورننو

اوبو( تورې کاريږي.  د ژورواوبو لپاره په هندي کی کاال پاني ) تورو 

دي نو دا  ېحل نه ډېر لرې او په ژورو اوبو کانډېمان جزيرې د هند د سا

 نوم خلکوپه اسانه وکاروو. 
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 زندانونه

 

پخپله پېدا کوله.  ډوډۍ ان ته ځوبنديانبه عامو ېکد انډېمان په ټاپوانو

ان له ځ کليو کې د بېگار مزدوران به په کرکرهنې بوخت اوڅوپه  دلته

هغه ته ورسيده .    ۳۸داسی کليو شمېره  تر شلمې پېړۍ د ساتل شوي و.

 ېککيده په پښواو يا خطرناک گڼل  بنديان چې د تېښتې امکان يې ډېر

د ساتندويانوکورنۍ، د هغوۍ دلته  کارونه به يې کول.سره دزولنو

 مزدوران هم اوسيدل .  ورسره واړه هټۍ وال اوخدمتيان ماشومان او نور

 . هم په زياتيدو وه ورو ورو ددوۍ شمېره هم وچې

د هر چا  پکېد نولسمې پېړۍ تر وروستيو دلته څلور روغتونونه و چې 

هر يو په  ېکال کد پېرنگيانو دحکومتي دوسيو تر مخه، عالج مفت و.  
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د  چې په اوس حساب شپږ سوه کيږي.بندي د شپږو پونډو لگښت کيدو

ې کشتۍ کاريدې او د هرې ياو لو يو ټاپو نه بل ته د ورتلو لپاره وړې

 " نوميدوراس ، "يو ټاپو ېک ېپه د  کشتۍ د تگ راتگ وخت معلوم و.

چې ورباندې د رڼا مناره جوړه وه او دېرش کلوميټر لرې نه يې رڼا 

 دې وړو رنگينو بېرغونو په وسيله ځښکاريده. پوليسو د شپې  رڼا او د ور

د شلمې .  هپوسټ( هم و کخانه )وټاپوگانو سره اړيکې لرلې. دلته  ډانور

زندان جوړ  یهغه پر مختلل ېاپو کراس ټد انډېمان په  ېک په سرپېړۍ 

تاريخي   برخې يې اوس هم پاته دي اود هند حکومت د يو شو چې درې

وو اد ې په شان يلکه د بايسکل د پادي. دا زندان  یپه توگه ساتل ځای

) سېل( يوه کوټه يې پاره يو بندي ل چې د و په څېر جوړ ودانيو يوڅرخ

 ېد د.  ه وهپلن هاودوه نيم ميټر هاوږده کوټه څلورنيم ميټره يو ههره. لرل

کوټې يې  هوادان( جوړ و. داروشندان )يو  ېميټر لوړ دېوال ک ېدرپه 

 ۶۹۸ټال  ټول .  یړې وې چې يو بندي به بل نشو ليداداسې ډيزاين ک

د  ېک ځپه منودانيو يو سر دې  دجوړې وې.   ېک کوټې په دريو پوړونو

په برج ې څارنه ترې کيداې شوه. چې د هرې کوټ سره انښتې وبرج د څار 

وايپر جزيره  چې د خطر پر وخت به غږول کيدو. وړند وځزنگ  یيو لو

. دا جزيره د پورټ بلېر د بندر وسيدل.  اه ان له گوښې ده اوخلک پکې نځ
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ر نوم د هغه بېړۍ نه اخستل پدې.  د واي ېاوبو ک ژور ووراخوا په لږنه 

جزيرو ته  ېد ېم ک ۱۷۸۹ټ ارچيبالډ بلېر پکې په فټيننچې ل یشوې د

انگرېزانو  نې او بوټي لري.واو ښکلې ودي ساحلونه شگلن  ېد ورغلې و. د

به يې بېړۍ وې  ېبه تر ټولو خطرناکه مجرمان دلته ساتل چې په پښو ک

 شو. یهم دلته غرغره کړلي رعاو سخت کارونه به يې تر سره کول. شې

 مقتول نواب 

 ېم کی د ايرلېنډ په ډبلن ښار ک ۱۸۲۲فروري،  ۲۱په رچرډ ساوت وېل 

دی و.  یم ارل ) نواب(  مشر زوځاوهلته د ميو نومې کورنۍ د پين یزېږيدل

ې د الرډ نېش د پالر د مړينې نه وروسته د ميو شپږم نواب ) ارل ( شوچ

انيې  په پارليمان کی د د برت ید کالوتر شلو . رلوپه نوم يې شهرت ل

م کی د هند  ۱۸۶۸په  او پاته شو زیاستا برخوايرلېنډ د بېال بېلو 

انيې هغه لوړه عهده وه چې د مستمرو د برت ی.  وايسراوټاکل شو یوايسرا

وچې باچا گڼل ې يمشرانو ته به يې ورکوله.  په دې توگه هغه د هند د لو

 ېم لرلو او د هند په اداري چارو کتو لپاره نوکيدو.  ده د انتظامي اصالحا

ينې ودانۍ اوس هم شته چې يو يې ځده په نوم  د يې بدلونونه راوستل. 

ېرو ډون دې.  الرډ ميو يو ښه منتظم و. پخپلو روغتيوپه الهور کی م

ل و. د ډسپلن راوست ېيو د هند په بندي خانو ک ېيې اصالحاتو ک
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په بندي خانو د مالريا له کبله  انډېماند  ېنولسمې پېړۍ په وروستيو ک

ېر خلک به مړه کيدل. په ېو زرو کسانو کی د سلو نه زيات به د مالريا له ډ

يو او الرنس په اصالحاتو دا شمېره په زرو رډ مالسه مړه کيدل. خو د ال

ان د راتلونکي په اړه ډېر کی لسو ته راټيته شوه. الرډ ميو د انډېم

کفا شي چې هغه تمه و چې دا مستمره به خود ېو.  هغه په د یخواشين

يې د  ېم ک ۱۸۷۱وسيدل.  هم دا وه چې په اشل زره کسان  ېوخت پک

 پورټ بلېر د زندانونو لپاره د اصولو او د چلن قانون جوړکړو.

نه ډېر سخت او نه  ،هغه غوښتل چې له بنديانو سره دې يپه لومړي سرک

و په شمېر انگرېز افسرانو گوتدی سره سره د هغو ډېر نرم چلن وشي. د

م ي. په دوهم خوندي شي چې هلته د انتظام لپاره ساتل شوي و يژوند د

 یبنديان چې بېرته نشول تالو چې هغه بې وزله  یهغه دا هوډ کړ يلړ ک

د اوسيدواسناد اواسانتياوې ورکړي چې د ازادو  ېته په جزيرو ک یهغو

اره هغه بنديانو ته د زراعت ، د دی لپ شي. د ایکړانسانانو په څير ژوند و

وندې اسانتياوې د کرکتان  د سڼ )پت سن( او د، د خسمانې څاروو

ی زدکړ دته په جېلونو کی  بنديانو لپاره به هغو ېد ول غوښتل.  دورک

 دچې د کورونو د جوړولو لپاره  لهوکار پلوي ک ېد هغه د پالن هم جوړ و.

ل د بهر نه ورته لرگې راوړ وکارول شي نه چې يلرگې دجزيرو خپل  ېد
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هند سره  اي پوليس پکار و چې د نورځشي.  هغه دا هم غوښتل چې دلته 

دې په دا مستمره غوښتل چې اساس هغه  ېاړيکې وساتلې شي.  په د

 .قوي اقتصادي بنيادونووالړه وي

وليکل شول. تر څارنې الندې  د جېلونو لپاره دا قوانين او اصول دالرډ ميو

کولو کار  د پلياصولو  ېد وارټ ته دسټ ي افسرځړه پوهغه خپل تک

وسپارلو. چې وروسته د ډگر جنرال رتبې ته ورسيدو. سټوارټ تر شپږو 

 يو تهم دی لپاره چې خپل مشر الرډ کړو او دکار و ېېمان کمياشتو په انډ

ورته  ينينو په عملي کولو کده د قوا هغه مشکالت ورپه گوته کړي چې د

 ده غوښتل چې په انډيمان کیې بلنه ورکړه چې راشي.  ده ته يپېښ و، 

واب را نغې او لږه موده ځده د بلنې څه  هر څه ورته ښکاره کړي. خو د

وروسته هغه د وايسراې شخصي سکتر ته پېغام ورکړو چې " اوس يو څه 

زما تلوسه ده چې پخوا له دې چې مونږ د  . خوید یگ شوپرمخت

چې څه ني پخپلو سترگو ووي يميو د الرډجزيرې د پاکولو کار پېل کړو 

تر څو  یاې نشي پوهيداځ ېالسه کړي دي.  هيڅوک تر هغې په دتر مو

نر جنرال د سفر په . زه د گوريي ليدليې هر څه نه و و سترگوچې پخپل

 سمې کړي"پخپله  يولې معاملې دانتظار يم چې ټ
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شمېر  ید کلکتې په بندر لوم  ۱۸۷۲ه يشتمه نېټد جنوري پر څلير 

ډلې  ته  ېده سره مل او د الرډ ميو ید هند د وايسرا ی. دوخلک راټول و

د بنگال نايب  ېک یرخصت کړي. په دو چې انډېمان ته يې لوالړ و

 نويتوښچارواکي او د وايسراې ملگري شامل و. دا کسان په دوو نوروالي، 

بېړيو) هغه بېړۍ چې د اوبو د لوخړې په وسيله چليږي(  چې يوه يې 

نيې د يو .  دا دواړه د هندي برتاگالسگو او بله يې ډاکه نوميدل  سپاره و

د شرکت بېړۍ وې.  په ساحل والړو خلکو ورته السونه پړکول او 

 يو په هغه سهار يو څه تلوسې نيولې و. خوشالۍ نارې يې وهلې خو الرډ م

په تېرو  یوخت د روسيې خطر زيات شوې و. دو هغه ېافغانستان کپه 

الو کی د مرکزي اسيا سيمې ورو ورو پخپل کنټرول کی واخيستې څو ک

  به افغانستان هم راالندې کړي. یانگرېزان ويرېدل چې دو ېک هنداو په 

ينو سفرونه له خطر ځاو د راته پ ېي به په پښتونخوا کزنيې استاد برتا

انگليس جنگ اغېزې، د ډاکتر برايډن حال تر  -افغان  ي.  د لومړډک و

ي د زه پېرنگيانو الره ورکه کړې وه. الرډ ميو هم دغسې د يو استااوسه ل

دا امر  ېهغه خپل دفتر ک بېرته راتگ په اړه تلوسې نيولې و.  خوندي 

ه اړيکې ټينگې سدی سمدالسره  که څه مهم خبر و نو دهې ښې و چيېپر

به انډېمان ته نه   یده ته په برما کی ورسيدو نو دبد خبر کوم شي او که 
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دو نو يو برما ته ورسي یي. کله چې دځبېرته راوگربه کلکتې ته  او يځ

څه سم د الرې تر السه کړل چې هر  (ېلېگرام شمېر پېغامونه يې د تار) ټ

 یسرحد په سيمه کی څه بدلون نه د ځروان دي  او په شمال لوېدي

مه نېټه ځه شو نو د فرورۍ په پينه زړه ډاډخبرونو د هغ ېراغلې.  په د

ده بېړۍ د انډېمان د  د ې وروستهځنه روان شو اودرې ورمولمين دی د 

 لنگر واچوو. ېبندري ښار ک يهوپ نوم
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 د جمرود شير علي

 
 

 ېپه پاڅون ) غدر ( کد انگرېزانو پر ضد د هند د خلکو م  ۱۸۵۷د  

شمېر  یپښتانه په لو د خېبر د سيمېکی د پنجاب او  ځانگرېزانو په پو

 ېوان په هم هغه وختونو کځشېرعلي په نوم يو اخيستل شوي و. د  ېک

 ېي په دوسيه کځدې هندی پو و. د یبرتي شو ینو

   :ليکل شوي و يداس

 د پالر نوم ولي.شېر علي، 

 مسلمان . د پښتون د کوکي خېل قبيلې غړې

 ويشت کالهځعمر.  پن 

 فټ او شپږ انچه ۵قد.

 

پياده  چاوڼۍ کید مېجر هيو جېمز سره په  ېېلي کپه ډ شير علي لومړی

باغيانو نه ورغلول هند( کی ډيلي د ټوپه غدر )پاڅوناردلي( و. )

له  ېدفاع ک ېپخپلاو انگرېزانو هغه وخت  هپه الس کی و) مجاهدينو( 

 د ېو کځشيرعلي په دې سختو وريوې غونډۍ جگړه کوله.  ښاي 
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 ې دومره خوښ شوليې له مېړان یاو دو يانگرېزانو سره خپل پت پاللې و

پوليسو په ډله کی رو ن پاې ته ورسيدو نودې د سپې کله د هند پاڅوچ

هغه ورله  و او ېی د  رينېل ټېلرپه مالزمت کوروسته دشو.   یشامل کړ

م  ۱۸۶۳په  شير عليورکړې و.  ېپه انعام کاو يو سند  توپانچهيو اس، يوه 

شامل و چې د  ېپه هغه ډله کهم د انگرېزانو  ېد امبېلې په جنگ ک ېک

د  ېپه پېښور کشېر علي م راهيسې  ۱۸۶۷د  پښتنو سره جنگيدله. 

 و.  ېکرنل پولک په مالزمت ک

د پنجاب خلکو دا کيسه جوړه  ،يو تن حېدر ولې ووژلو چې شېر عليدا 

 ېجمرود کوارې په چوټۍ ) رخصتۍ (دی يو ېکم ۱۸۶۷ه پ"کړې ده. 

در سره گرو مکه د يو سود خور حېځپل کور ته والړو . هلته ده خپله خ

زمکه راخالصه کړي .   چې د هغه نه خپله شېر علي غوښتلايښې وه .  

دی تورن شو دا النجه حل نه وه چې حېدر ووژل شو.  شېر علي په  خو

دی قتل نه انکار وکړو خو بيا هم د  . شېر علي دیچې هغه د حېدر قاتل د

 "ل عمري بند سزا ورته ورکړې شوه.وټ

دا کيسه  ته د يو اتل په سترگه گوري خود پنجاب سيکان شېر علي 

دکمپني باغ که حېدر نومې کس په پېښور چاوڼۍ کی ځريښتيا نه ده 

 دا .وژل شوې و ځورپه رڼا ( يسره ) اوس دی ته خالد بن وليد باغ واي
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ت و ي افسر او د کمشنر د دفتر سره نږدې و. دا هغه وخځاې د انگرېز پوځ

او په  یدومره په اسانه نشول ورتال وکڅچې د انگرېزانو چاوڼۍ ته به 

کلي به يپرې لداسې نښې )لوحې( ودرول شوې وې چې  ېايونو کځينوځ

اې کی ځد سپو داخله ممنوع ده".   په يو داسې  اي خلکواوځ "دلته د: و

قتل د نه منلو خبره وه او دا پوښتنه هم وشوه چې حېدر هلته څنگه 

 ورسيدو؟

ينو سرچينو ځاو په م اوسيدونکې وکودو د ېجمرود په سيمه ک دېدرح

 ېکنگرېزانوپه پلټنو. د اراغلي دي چې دی د شير علي تربور و ېک

دپېښې پخوانۍ تربگني وه او ځتر من شيرعلي او حېدر چې د څرگنده شوه

ده معلوم  حېدر د ته ډېر نږدې و. یاځشېر علي د حېدر د قتل  په وخت

ه ونيول شوخو سمدالس شېر عليدښمن و او ټول شک په هم ده کيدو.  

ويل چې دې هغه وخت د کرنل پولک کورته روان و  يېده انکار وکړو او و

اې ته نږدې و.  خو دا وضاحت د هغه د بري لپاره کافي نه ځچې د پېښې 

په  اپرېل په قتل تورن ، محاکمه او د انگرېز د قانون تر مخې دو. شير علي 

دا د شير  . سزا فېصله وشوه.  ده لپاره د مرگ  د ېم ک ۱۸۶۷ دوهمه نېټه

دې سزا  ان يې دځعلي د توقع خالف کار و. هغه که دا جرم کړې هم و نو 

وړ نه گڼلو. په پښتنو کی بدل اخيستل جرم نه وي او انگرېزان د قبايلي 
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شير علي د انگرېز په قانون نه پوهيدو.  ده  ژوند په پوهيدو کی پاته راغلل.

له انگرېزانو دا تمه وه  ېپت پالنې په بدل کی د خدمت او د م ک ۱۸۵۷په 

ده سزا  چې ټول عمر به ورسره ښه چلن کوي.  دکرنل پولک په سفارش د

 په عمري بند واړول شوه.

دا چې شېر علي د پنجاب د جېل نه ولې انډېمان ته ورواستول شو، د 

د خپلواکۍ د پاڅون دی وضاحت نه ورکوي. خو  انگرېز انو دوسيه د

په دی اړه خپله کيسه لري.  په سرگذشت مجاهدين   نکيکولي پېښې

نومې کتاب کی موالنا غالم رسول مهر ليکي.  په بندي خانه کی " شېر 

يې د نيولو  لې خپلې زولنۍ ماتې کړې او کله چې محافظانوځعلي يو 

 د السه ټوپک  راښکلو." یهڅه وکړه نو هغه ددو

 یاځي په اړه انگرېزانو هر شيرعلد که ځښاي دا کيسه هم ريښتيا نه وي  

 د ید ېم ک ۱۸۶۹په   يو ډېر نرم طبيعته کس و. یليکلي دي چې د

ملتان، کراچي او د بمبۍ د الرې د انډېمان جزيرې ته يوړل شو.  هلته د 

د انگرېز تر څارنې الندې ژوند پېل په شان شير علي د نورو مجرمانوقتل 

يې کاوو. په بند  ځه لمونه واړه وختځهبي کس و او پينډېر مذ . دېکړو

.   کړې کيدې هغه به يې نورو ته ورکولېده ته چې څه لږې پېسې ور ېک

ده سره يو وارې د  ډوډۍ خېرات ورکاوو. دمياشت به يې ه مدرې ههر دوېم
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دی نه  و پونډو ) پاو( اوړه ونيول شول چې يو جرم وگڼل شو خو دځپين

 وند و.عالوه شيرعلي يو مودب کس او د ښو اخالقو خا

علي دوه کاله وروسته کله چې د جېل مشران په دې ډاده شول چې شير 

يې د  شوې او ده ته یپښو بېړۍ ليرې کړ به ورته خطر نه وي نو د هغه له

راهيسې  ۱۸۷۱لو او د ويښتو د جوړولو کسب ورزده کړو. د ېيږيرو خر

 سلماني په توگه کار کاوو.يو د  ېشير علي په پورټ بلېر ک
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 مان زندانيانانډېد 

 

لې نورو ود انډېمان د جېلونو حالت د بنديانو له خ ېپه شلمې پېړۍ ک

نه  ېد دخلکو ته ورسيدو او خلک خبر شول چې هلته څه تيرېدل. 

وه نونکو کيسو هند ته کډه کړې سې بوږدا ېوړاندې هم په څو کلونو ک

 انيانوزند ور يې خلکو ته ورکاو. دا چې  دځکرغېړن انچې د تورو اوبو يو

به له سپورې ډوډۍ  ی. کله چې دولنه ووړ د انسان د خوړو خواړه 

نمړۍ ماته کړه نو چينجي به پکې ښکاره شول. د ترکاري په نوم به يې 

نوم به يې ورته ورکول. د  او د الوڼ پهېشولي اوحشي واښه په اوبو کی 

 یدو . دېو ېچې له چينجو اوکيرړو ډک څښلو لپاره به د باران اوبه وې

 ې. په د لوخوب لپاره يې ورته وچ واښه ورکد  .  وېنمژنې  کوټې تيرې او

ږدې کيدل نو له بونۍ نه و او څوک چې کوټو ته نوياځد حاجت  ېک کوټو

رڼا نه وه. زندانيانو ته د يوبل  ېکوټو ک ې. په دبه يې سپېږمې سوزيدې

جسمي  انو تهبنديسره د خبرو يا د ليدو اجازه نه وه. د جېل ساتندويانو به 

لې او سپکی ځته به يې ښکن یوهل .دو ېيبه رو ود په ورکولې او سزاگانې

 سپورې وېلې.
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چې د  ېومونو ياديدلانگرېزانو په ن ې وړې جزيرې د هغويد انډېمان لو

د يې ډېره مېړانه ښودلې وه او ېکپاڅون  م د خپلواکۍ په ۱۸۵۷هند د 

هېوالک،  ېو، د بل وم نيلجزيرې ن ې.  د يولوژلي ويې مخ کښان پاڅون 

. لبنديان ساتل شوي وپاڅون بې شمېره  ههغهم دلته د  الرنس.  ېد بل

انيانو له دې جزيرو د زند ۲۳۸ ېد مارچ په مياشت کم کال  ۱۸۶۸په 

ول ونيول شول. يو تن پکی کړه. خو د اپرېل تر مياشتې ټتېښتې هڅه و

 .لشو یکړغرغره  ۸۷ ېان ووژلو او په پاته کسانو کځ

انگرېزانو د پټنې او ډېلي ډېر مسلمان مشران تورو اوبو ته وراستولي و چې 

. پکې محمد جعفر تهانيسري، يحيا علي او مولوي احمد اهلل مخه ور و

په  ېم ک ۱۸۶۴په اپرېل  ېپه امباله ک یاځد اتو نوروکسانو سره يو  یدو

 یوو.  د ید غدر لپاره پالن جوړ کړ یچې دو تور محاکمه شوي و ېد

وېرېدو چې د غرغرې  ېشوه خو انگرېز په د یرې سزا ورکړغرټولو ته د غ

سره دا خلک به د شهيدانو په توگه نوميالي شي اوخلک به يې يادگاري 

ول عمري بند کی انډېمان ته د ټ څلي جوړوي، هم دا وه چې  وروسته يې

تر  نظر خاوندان و.  وهابيد د انگرېز په نظر مشران ل ودا ټ  ورواستول.

وهابي تحريک د  ېپه هند ک یانگرېزانو دعوا کوله چې دوم  ۱۸۷۰

کی په خېبر  ۱۹۱۹او  ۱۸۹۰، ۱۸۷۸خو په   .جرړې هم ويستلې وې
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انگرېزانو  پاڅون پر ضد پښتنو د هر يود اوپښتونخوا په نورو سيمو کی 

  لښکر کشي وکړه او دا به يې د وهابي تحريک سره تړل.

د انگرېزانو د راج پر وخت  ېچې په هند کليکي  ېم ک ۲۰۰۶شرمن په 

اې احساسات او ځسيسټم گډ وډ و اوډېروخت د پېښې د پلټنو پر  يقضاي

شک نه کاراخيستل کيدو.  چارواکو به  بې له دې چې  د يوې قضيې په 

وک مالمته  او څوک بې گناه و، اړه يې پوښتنې گروېږنې کولې ،چې څ

دې فېصلو پر ضد به اپيل کيدو، او  د به د سزاگانو فېصلې وکړې.  بيا یدو

به زيات وخت  ېمينت زارۍ کولې، چې په نتيجه کخلکو به انگرېزانو ته 

چلن نه د  ېد يا هغه به يې وبخښلو.   د نرمښت راوستلو ېپه سزا ک یدو

 یهند عاموخلکو ته وروښاي چې دو چې د واکمنو انگرېزانو يو هدف دا و،

 د ېبې وزلو خلکو به په خپلو سيمو ک ستو اوولنا  څومره نرم  او باانصافه و. 

 د انصاف ډنډورې غږولې چې د انگرېزانو په گټه وه. یدو
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 د هند وايسراې

 

ده د  و چې  د ید الرډ ميو له خوا دا ټينگار شو مشر تهد انډېمان د زندان 

و په شان ځنۍ چارې د نورو ورځور ټولې يرسمي سفر پر وخت هلته د

ر تې خپل کارونه ځد ورچې څنگه  ه غوښتل چې بنديانهغ ي . وساتل ش

 وويني.   ترگو ټولې چارېدې پخپلو س چيجاري وي  يهغه دسره کوي 

 

ول بنديان د ده د غوښتنې سره سم ټ د

ايونود ځفروري په اتمه نېټه پخپلو 

، خو په کار بوخت و و په شانځنورو ور

لپاره مناسب امنيېت  مېلمه د مهم د

 ی. د وايسراشوي و یکړ گامونه پورته

، وروسته ، ښي نه وړاندې الرډ ميو

 ېبندي خانو کنومې راس لې وې.  د وايپر اوگس الس ته د پوليسو ډاو

انگړې ځت ن پکې ساتل کيده، چار واکود امنيچې خطرناکه مجرما

مېرې غوښتل چې د وايسراې مخې ته .  د بنديانو لوې شو یانتظام کړ
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فر پر وياړ له هغه د رحم او بخښنې اپيل ده د س ان ورواچوي او دځ

خو  ړي.  کوم بنديان چې به ده ته نږدې شول، پوليسو به ټېل وهل. وک

ې چار واکي نږد به يې يليکلې عرض انونه نږدې ورسول اوځورته  به ودويو

ته وروسپاري.    یيې وايسراهيله چې هغه به  ېته وړاندې کړه ، په د

په زړه سواندې نظر وکتل او لوز به يې وکړو به داسې کسانو ته  الرډ ميو

څو  ېاو گرمۍ ک لمر په خواست به نظر وکړي.  هغه په سخت یود چې د

يې هر څه له نظره تېرول چې کومو ر په احتياط ېساعته روان و او ډ

وليسو ډلې د خلکو پچې د  ي.  يو څو وارهو د اصالح اړتيا ېايونو کځکومو

 ېيجوگه نه و چې په ازاده  ېدد او وايسراې  پاته راغلل ېپه لرې ساتلو ک

 و. ناراضه   ینوله مخ يې څرگنده شوه چې د یوا يايونه کتلځنږدې له 

و  ي صالحکارځپو ید وايسرا ېرور مېجر اېډورډ چې په هند کد هغه و

ورته خواست  ده  شخصي سکتر  ورته د احتياط ويلي و.  هم دغسې د

پام وکړي چې  ييدو پر وخت دځد گر ېک ځی و، چې د بنديانو په منکړ

د  ېې وړاندې په بنگال کځورته څو ور یهغو ورته ډېر نږدې نشي. یدو

رياده کړې وه چې د د انگرېز قاضي القضات د وژنې پېښه و یاځهغه 

.   الرډ ميوورته لورباندې دنگلي وعبداهلل نومې پښتون  ېخلکو په گڼه ک

داسې پيښې کيږي نو په يوه ې کله چ ډاډ ورکړې و خو دا يې هم ويل چې
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هر څه وشي. او هر څومره که د ساتندويانو شمېره درسره وي ،  ېشېبه ک

گوزار ته يې مال تړلې چې  یڅوک نشي نيولد يو داسې هوډمن کس مخه 

و نورو کسانو د خوشالولو لپاره الرډ ميو د او د ډېر دواړو یددو بيا هموي. 

گيدلې وه، په الس کی اخيستل لرگي يو کوتک چې په سر يې اوسپنه ل

و.  د لووو راتالوويدو پر وخت به يې په الس کی تاځچې د گر لمنلي و

بندي خانو د معاينې نه وروسته کله چې دې بېرته بېړۍ ته روان و نو هم 

 و. ېدا کوتک يې په الس ک

خپره ې رڼا تر اوسه ځد ور ېپه انډېمان کو شوې خه بجې ځيگر پينځد ما

خو د بېرته تلو نه وړاندې يې  ميو رسمي سفرپاې ته رسيدلي ود الرډ وه.  

. يو يې سرکاري دنده وه او بله شخصي.  سرکاري غوښتل نورکارونهدوه 

اې ځد جوړولو پالن پر پاره د يو روغتون لدنده دا وه چې د بنديانو د عالج 

هغه  ميه وژل کيده.  دوسکه اوس هم ډېر کسان به د مالريا د الځکړي 

د لمر د ډوبيدو ننداره وکړي. هغه  غوښتل چې د يوې غونډۍ په سر

ۍ چې د هېريټ ځې رڼا لرو، راځويل، " مونږ اوس هم يو ساعت د ورو

وخيژو.  د زندان مشر سمدالسه د يو شمېر ساتندويانو ډله په ته غوندۍ 

. لهي ته ورواستاورې نه د هوپ ټاون جېټوړې کشتۍ کی د چېټم جزي

انساني جوړښت وي چې د سمندر په ساحل د وړو کشتيو تم  جېټي هغه
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اې وي.  د ساحل نه تر سمندر د تيږو او د لرگي يو اوږده الره د هغو ځ

 خلک د تگ لپاره جوړه وي چې کشتيو ته ورخيژي.

ې ليدل يو کله چې الرد ميو د هېريټ سره نږدې له کشتۍ ښکته شو نو

انونه يې ځدې هلته رسيدلي او لمانه له وړانينې مېځده سره مله  چې د

لو او مېلمنو وليدل چې د ټوله يو د ټولو حال وپوښتکړي و.  الرډ مهوسا 

هم دې تازه  يدونه وروستهځد گر ېونو او شپږ ساعته په لمر کد کار ځور

ۍ چې دلمرد ډوبيدوښکلې ننداره ځدو.  هغه ټولو ته ناره کړه، " راښکاري

يو تر رډ مپسې روان شول.   الاغېز من اوورلوسه ده په ت وکړو."  مېلمانه د

هېريټ غونډۍ لمنې ته  دگړندي گامونه اخيستل .  لو وړاندې او وټ

ته شو چې ډېر ستړې باډي گارډ  ده پام خپل دهغه وخت  ورسيدل نو

ه وسو او ورته يې په ورو غږ هم هلته د پری زړ ښکاريدو. الرډ ميو

 واخلي.  وويل  چې د ماښام د هوا خوندکښېناستو 

لپاره  سورليد  ید بندي خانې مشر په غونډۍ د ورختلو لپاره د وايسرا

راض وکړو چې نور خلک به په اعت ېپه د ميو يواس ورليږلې و .  خو الرډ

خواست نه بيا بيا  مېلمنود به په اس سپور وي.  خو د یروان وي او دپښو

ترې څو قدمه اخيستي و چې ده اس يو په اس سپورشو. یوروسته د

بل  ، اوسم ځورکړو زه په پښو رهل، ما خپل وار پوې وييراټوپ کړل او و
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يو د غونډۍ سر ته ورسيدل نو الرډ م پرې کښېني. ټول کسان يڅوک د

اوهلته د روغتون د جوړولو په امکان چارچاپيره د زمکې معاېنه هلته 

دلته  .یاخ داې څومره پرځدا سره خبرې پېل کړې.  "ر دخپلو مشاورو

 شي"  ایايدځوه ميلينه خلک دخو

لوري ته مخ کړو او د لمر  ځسته هغه لويديکولو ورو هپور خپل رسمي کار 

او د  هسمندر اوبد د ډوبيدو نندارې ته کښېناستو. د غونډۍ نه وراخوا 

ير و او بيا ورو ځدی څو شېبې لمر ته هغې نه وراخوا  لمر په غرغره و. 

ې خپله خبره تکرار کړه . ا ي" بيیدغوندې يې ووېل " څومره ښکلې 

نيم په ير شو. چې اوس ځه هغه اوبه وڅښلې او بيا لمر ته وروست شېبه

ان ته راوبللو او وې ځسمندر او نيم افق کی و. هغه خپل شخصي سکتر 

 مې دومره ښکلې ننداره چرې نه وه ليدلې.  ېما په فکر په ژوند کويېل ز

راښکته شول. خو الرډ ميو  ورو ورو له غونډۍل خلک ولمر ډوب شو نو ټ

هغه تر ټولو وروسته راپاڅيدو او له اې ناست و. ځپر اوس هم پخپل 

 غونډۍ ښکته شو.

ېن د رڼا سره د غونډۍ د جېټي نه ورغلي يو څو کسان د اللټد هوپ ټاون 

ته په انتظار و.  اوس ټول خلک په تېزو قدمونو د جېټي  یلمنه کی دوپه 

ی " گالسگو " وراخوا د سمندر په ژورو اوبو کي نه لوري ته ورغلل. دجېټ
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د څراغونو لړۍ پرې له ليرې ښکارېدې. د نگيده او ځنومې بېړۍ ورو ورو 

يو مېرمنه د ډېر وخت وو بجونه تېرې وې او رڼا ورکه وه.  د الرډ ماماښام 

والړه او د خپل مېړه الره يې څارله.  د وخت د  منزلبېړۍ په يو دې نه د 

 ونور وهغې تلوسه زياتيده. د گالسگو نه په لږه فاصله دو تيرېدو سره د

دوو بېړيو هم مېلمانه د  ېه او سکټيا لنگر اچولې و او په دډاک ويبېړ

ت په اړه په انتظار و. مېرمن ميو اوس د خپل مېړه د امني یسراواي

داره وليدل چې د لمر د ډوبيدو نن ېوه. هغې په تياره ک هاندېښمن

د زمکې نه په اوبو کی جوړ جېټي ته د  را روان و. ېرته بکوونکي مېلمانه 

وبو ژورو ا ېمېلمانه د جېټي نه په وړو کشتيوکدقيقې فاصله وه. ټول  يوې

ې کېن په بې شمېرو رڼاگانو کی هغ.  د هريخپلو بېړيو ته ورتلل ووالړ ېک

وروستۍ کشتۍ ته  ېپه سر ک ېلخپل مېړه وليدو چې د مېلمنو د يوې ډ

ې د نيي بېنډ ته د برتاځ.  مېرمن ميو منډې کړې چې د بېړۍ پورا روان و

ل د ماشيني کشتۍ غرارې  او يو په ساح. الرډ ميبري نغارې د غږولو وواي

يې گامونو  وپه چټک يو نهړجېټي د پونيې د بري نغمه واوريده او د د برتا

يو غږ واوريدو ، داسې لکه چې کشتۍ ته مخه کړه. خو ناڅاپه هغه شا ته 

وپ غږ يدو. هغه لکه ديو پړانگ د ټځگر رتو تيږوپپه اوبو کی په څوک 

 د بريښنا په څيراو  ونښتويو سره هم هغه شېبه يو کس د الرډ م  واوريدو.
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ان په په بله شېبه  دولس کسدوه وارې يې پکې خښ کړو. و کتېره چا

څراغونه پر  ېکسانو په السونو ک ېد هغه پړانگ ډوله سړي پرېوتل. د

ي د تختې سره د جېټ ی. رڼا گانې اوس مړې وې خو وايسراه پريوتلزمک

 والړ وليدل شو. ده د خپل تندي نه ويښته لرې کول. ېتر گونډو په اوبو ک

لې تورې په زور ليرې کړل چې د خپن دولس ساتندويايو انگرېز افسر  

الرډ د  وژلې وې.يې په ټکي وهلو او نږدې وه چې هغه حمله کوونکې يې 

يې په زمکې ته  اونږدې ورغلو صي سکتر سمدالسه خپل مشر تهشخ ميو

و په ارامه ورته وويل، " برن، يورسره مرسته وکړه.  الرډ م ېراختلو ک

سم دي، زه  وويل، "  هر څهلږ په لوړ غږ په ما گوزار وکړو" بيا يې  یدو

 ېا گانې بيا بلڼر " اوس د هري کېن پي شوېټنه يم کوم چې زيات فکر

د لرگي په وليدل چې الرډ ميو ينو مېلمنوځ ېا کرڼ ېاو په د شوې وې

پر شا  ده د کوټ د وړندې وې.ځاو پښې يې  یيوې تذکره کښېنول شو

يې پورته کړو نو وينې ترې راماتې  یکله چې دتور داغ ښکاريدو.  يو

 ینکو پرې خپل رومالونه وتړل يو څو شېبې دوده مرسته کو شوې چې د

له خلې ده  و بيا د شا پر تخته راپريوتو. دست و خکی ناپه هغه تذکره 

 " ئراوتل، " زما سر پورته کړ
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ده مرسته  د يوړو ېککشتۍ (دخانيتوښنې )په  د الرډ ميووجود یدو 

 يې په ريتاړوتړل او يا په ونهده پرهر رېکړو او دده کوټ پ دژرکوونکو 

 ېسونه او پښده ال السونو باندې يې د وينو د ودرولو هڅه کوله.   نورو د

 ده سر ته اډانه ورکړې وه.  . دريو کسانو دېموښل

پروت و. څه وخت  یالس پښې تړلپه فاصله، حمله کوونکې، ويو څو ميټر

بېړۍ اته  ېلو ېروانه شوه نو په هغ ېشتۍ په تياره ککماشيني چې 

 يېو بجو وخت يې ښودلو.  کشتۍ چې لوزنگونه وغږول شول چې د ات

شوې چې په بېړۍ  یدی رڼاگانې مړې کړه نو دبېړۍ ته ورنږدې شو

د ماښام د ډودۍ والړو مېلمنو نه هر څه پټ وساتل شي.  هلته ټولو خلکو 

هيانو په اړه ملنډې وهلې ينو پکې د هغو مځاو  انونه جوړ کړيځلپاره 

کېبن ( خپلې کوټې ) .  د الرډ ميو وجودښکار کړې و یې دوځچې د ور

سملول شو نو والړو خلکو ته وپخپل کټ  یکله چې دخوته ورسول شو. 

 څرگنده شوه چې دې مړ و.  

کسانو لپاره هغه شپه د هيرولو نه وه.  ناڅاپه په هغه بېړۍ موجودو

بېړۍ شپږ  ېره شوه.  په داو هرې خوا ته يوه چپتيا خپنې غلې خنداگا

ده پرهرونه  يو د کټ سره دوو ډاکټرانو دټول غلي و. د مکسان  سپاره سوه

ده وجود تر  هغه دوه وارې په چاقو وهل شوې و او د ولي له خوا د  کتل.
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ده د مړينې سوب کيداې شو. د مېلمنو په  هر يو پرهر دنې سورې و. سي

شو خو په کومې بېړۍ چې د کېدالی  لاوريد بېړۍ د ژړا او د وير غږبلې 

 ېله شپه په تياره کوټهلته . هو خاموشي بشپړهيو مړې پروت و هلته م

دغه فکر کړي  انه سره همځهر چا له  يخوا تلل راتلل او ښايېوا داخ خلک

 نو...." یوي چې "که دا زه وا

 ید پاڅه لگيدل (مستولسکام )ې بېړۍ ديوخت د لود سپېده چاودې پر

خړ رنگ  یاځوړند او د سپينو پر ځټول پړي  ېد و. د بېرغ سرټيټ

رکوو. کومو خلکو و بادبانونو هغو خلکو ته د شپې د بوږنونکي پېښې خبر

ل ي اوس خبر شويو به د ټپ له الڅه ژوندې پاته وچې هيله لرله چې م

 چې هغه مړ و.
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 پوښتنې ګرويږنې

 

د  څو کسانوگالسگونومې بېړۍ ته يوړل شونو کله چې د الرډ ميو وجود

 ی ولباس اغوست یانگړځکس دبنديانو ېدي ته پام وکړو. کوونکگوزار

هر بندي په دې لباس د هغه نومره ليکل  چې تورې ليکې يې لرلې.  د

 سړي په لباس  ېد شوې وه.  او يو انگرېز افسر وليدل چې د

 ليکلي و. ده خپل نوم شير علي وښودلو.۱۵۵۵۷

ده مقتول پکې پروت و.  چې د شېر علي هم هغه بېړۍ ته ورواستول شو 

 ېکې پېل کړې چې په هندي ژبه پوښتنترې خارجه سکترد الرډ ميو

 وې .

 ؟افسر.  دا وژنه تا کړې ده

 دې. یشير علي.  هو، ما دا کار کړ

 داسې وکړل؟ يدولې  افسر. 

 د خداې پاک حکم و.شير علي.  

 بل څوک مله و. ېکار ک ېافسر.  تا سره په د

 ما سره بل هيڅوک مله نه و. هيبې له خداشېر علي.  
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ال جنرمېجر انگرېز حکومت دفروري په نهمه نېټه  ځد پېښې په بله ور

دولسو د  د شېرعلي پر ضدواو وټاکل سټوارټ د سېشن کورټ مشر

ينې بنديان وچې يې ځ ی کښېدوپه   شاهدانوبيانونه واخيستل شول.

چې د يو ل شود توپو د ډزو غږ واوريدوويل، د پېښې پر سهار کله چې 

شېر علي د ږيرې د  مهم مېلمه په راتلو د سالمي په توگه به يې داغول، نو

انه ځهغه يې په تيږې تېره کړو هغه وخت يې له وچاقوراواخستواوخرېلوي

ده هدف ښاي  قربانيان وي.  دسره ويل چې "نن به دوه کسان ستا

 او د جېل د داروغه دواړو وژل و. یوايسرا

انگرېزانو شېرعلي د غرغره کولو نه فېصله اسانه وه خو لپارهد محکمې 

هم  و. یالن څنگه جوړ کړپد قتل چې هغه غوښتل  ومولوړاندې دا معل

يو پښتون چې د هغې سيمې  ځپوخپل  د پلټنو لپاره د یدا وه چې دو

 و کې هغه دځورپه څوورواستو.  ېد يو بندي په جامه کواوسيدونکې 

دده په کار  ټول پښتانه ويل چېوباور تر السه کړو.  هغه ته يې علي شېر

شېرعلي ته ساتي .  هغه  دا کارنامه ياده دا چې ټول قام به د هغه وياړي يا

.  خو دا يې يستاي ېک به يې په سندرواو لنډيو ډاډ ورکړو چې د قام خلک

د خبرولو لپاره پکار ده چې شېرعلي ورته ټول  وخلک ونورد چې  هم ويل

 حال وواي. 
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سره لکه د سيوري  یدوايسرا ځدی ټوله ورېل چې ووشير علي ورته  

د اوبو نه د پورې  ځپه هغه ور ده هيڅوک په ده پوهه نشول.  يدو خوځگر

ان نږدې کړي خو پاته راغلو. دی ځته  یوايسراوکړه چې هم وتلو هڅه 

و ډوبيدرختلې و چې ټولو ورباندې د لمردهم و) هېريټ( په هغه غونډۍ 

ښکته  سره هم د نورمېلمنو  یموقع يې پېدا نکړه. بيا دننداره کوله خو

 ینډولځې لپاره ځکار يې د بلې ور و او خپل یلې شوراکوز شو.  هغه ناهي

شو چې ښکار ورته پخپله رانږدې شو.   هده ارمان پور په هغه ماښام دو. 

نه اخيستل نو د څراغونو گامو وروستي د جېټي پر تختو یکله چې وايسرا

وې په ي یددده وجود تر نورو ټولو ورته واضح ښکاره شو او  ېپه رڼا ک

ورباندې يې  ېد سترگو په رپ ک اوېره تځد ساتندويانو له من ېک شېبې

 د يو پېرنگي د وژلو په انتظار و. ېمنله چې تر ډېرې مودده و ټوپ ووهلو.

عکس دې واخستل شي او پر هغه راضي شو چې د ده  ېه دپشېرعلي 

د انگرېز چې څه توقع وه  محال دې لکه د ماشومانو خوشاله ښکاريدو.

ستان پېښې به ددی قتل سره و چې د افغان من شک یه. دونشو ههغه پور

ر څوک ورسره چې نو ېاب کوځدې پوښتنې په  دوي.  خوشيرعلي  ېلړت

چې د  يېلو هم دا او يا بل چا ورته ويلي و، بيا بياپه دې جرم کی شامل 

يې دا ايمان او د دين لپاره  د خپلواو یخداې له خوا ورته امر شو
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 یيې دا کار نه د شخصي گټې لپارهد ويل چې . ده دا هم  ید یکړکار

 سړي وينه يې تويوله.  یبس د يو لو، . او نه يې له چا بدل اخيستویکړ

د  یولړزولې او هر څومره چې دو يېې د حکومت پانيدې پېښې د برتا

نه موندل.  په دې اړه يو کولې، څه يې قتل د اصل هدف په اړه پلټنې 

  ېپه انډېمان ک  ، ليکي  د شير علي په اړه،هنټر، یونکانگرېز پلټ ېکراپور

مودب يو خاموشه او یټر په اړه دا اندازه ولگوله چې دد کريک ده " هغه د

مسلک وروښودلو او  او لږه موده وروسته يې ورته دسلماني ) ډم (و یسړ

يې د هغو کسان سرونه او ږيرې خريېلې چې د خوشي  ېپه هوپ ټاون ک

بند د سزانه .  يعني هغه کسان چې د "کيدوټکټ ورته ورکړې کيدو

 وروسته خپلو کورونو ته تلل.

دېښنې پېدا شوې نم په دين ټينگ والړ و، نو دا االدا چې شير علي د اس

 ده د وهابيانو په لمسه به دا کار کړي وي.شي کيدای چې 

پاڅون پر م د ۱۸۵۷او   سان چې د پټنې د وهابي شورا غړيهغه درې ک

ددې و  او امکان  کی وووخت د جهاد اعالن کړې ود انډېمان په جېل 

او يا ورسره په پالن  وي دی حملې لپاره ويلي چې هغوۍ شېرعلي ته د

د سفر خبره پټه نه وه او ټول بنديان له دې  ی.  د وايسرايشريک و ېک

ره ناسته خبر و.  شېر علي که ريښتيا د هغه مذهبي ) وهابي( مشرانو س
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و نو بيا دا  یسره جوړ کړ ید وژلو پالن يې له دو یپاسته لرله او د وايسرا

له هغه دا غوښتنه کړې وي چې مونږ به دې د  یهم امکان وچې دو

ان وړاندې کړي وي چې دا کار به تر ځاو يا ده ورته وځشهيد په توگه لمان

که دې د خپل ژوند نه ستړې و.  داسې هم کيداې شوه چې ځسره کوي 

 د یو او له دووي چې د انگرېز جاسوس وهابي مشرانو په ده شک کړي 

ده ډېره موده د انگرېزانو سره  چي کهځ و حال اخيستو لپاره ورسره مل

چې ړورې هم هيڅ ثبوت پيدا نکدی خب نوکري کړې وه.  خوانگرېزانو د

 سره اړيکې لرلې.  علي دوهابي بنديانوشېر

په فارسي ژبه ليکل شوي څو ليکونه وموندل شول لي د شيانو نه عد شېر

انگرېزانو هر توري ته پام وکړو چې د کوم ې وروسته او ددوۍ له ژباړ

هم د اړيکو جاج  ځ.  د نورو ټولو بنديانو تر منسازش نښې پکی ومومي

له  ینۍ په اړه بېلې پلټنې وشوې چې دوواخيستل شو . دشېرعلي د کور

ده د وهابيانو سره څه  چې د ،ه اړيکې لري خو هيڅ يې پېدا نکړلچا سر

 اړيکې وښاي.

فروري،  ۹چې په  یلونو کې په پېنسل ليکلې يو نوټ دښې په فايپې ېد د

ل شو.او ليکونکې يې جېمز م د ماپښين لس کم دوه بجې وليک ۱۸۷۲

څارنه يې کوله. کرزن و چې پخپله يو بندي او د نورو بنديانو جي راپر
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و وړاندې کړې دپلټنو مشر سکتر د راپور سره ښاغلي هلټن ته چېدانوټ 

 ،ليکلي وشو. په دی نوټ 

پوښتنه وشوه چې )شير علي ( کله چې له هغه  ېمحکمه ک ې" په د

چې  ل چې قاضي له شاهدانوواړي نو قاتل وويل غڅه وي ېاع کدف هپخپل

ي هر څه چې يې زيات هيڅ ويل نه غواړي او قاض ، له دېڅه واوريدل

حساب کيږي نو  ېشي او کله چې په بلې دنيا ک یخوښه وي فېصله کوال

قاضي خبر شي. هغه زياته کړه چې دی د خپل ژوند لپاره به چرې هله به 

ړول ځپه دار یچې د ځله انگرېزانوخواست نه کوي خو په کومه ورهم 

هيڅوک بل  هي"بي له خدابه يو بيان ورکوي.  ده وويل چې  یدکيږي نو

  "نه و په دی کار کی ورسره مل

ور عبداهلل ورخپل هغه  ووېل چې پدی کارد محکمې پروخت شېر علي 

 چې قاضي نارمن يې وژلې و . ښتلوغسره يو والې ښودل 

 ه نشول اوداسې يې وگڼله لکه چې شير علي پهخبره پوه ېپه د انگرېزان 

. په جمرود کی د شير علي د کورنۍ  په اړه نورې ورور وعبداهلل ريښتيا د 

د هغه عب ده ورور نه و.   و څرگنده شوه چې عبداهلل دپلټنې پېل شوې خ

 ېهم پښتون و او ښاي په انډېمان ک هغه و چې قاضي نارمن يې وژلې اهلل
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د شير علي لپاره ممکن و. هغه پېښه  یشير علي د هغه پيښې نه خبر شو

  بانه شوي وي.او د غچ اخيستلو  يو بېلگه

 دوه اتالن

چې يې د انډېمان نه کلکتې ته راوړونو په  بندر  یمړد وايسراې الرډ ميو

ده دمړي  د ده کارونه يې ستايل په ويراو ماتم  نو خلکو چې دزرگو والړو

ا واچوله چې ده په کارنامو رڼ هند اخبارونو د ددرناوې وکړو. دانگلستان او

 و.  یيې خپل سر قربان کړ يد خپل وطن په خدمت ک

غم او د  د مسلمانانو او هندوانو مشرانو د ميو پر وژنه يو شان د ېپه هند ک

رازۍ ليکونه ښودل او د هغه مېرمنې ته يې د غمورتاسف احساسات 

 ورواستول.  د پېرنگيانو لپاره الرډ ميو يو اتل و.

ايرلېنډ  ېولسم فروري ډېفني نومې بېړۍ کاد هغه مړې د کلکتې نه په 

 یاو درناو یلچې هلته د جنگ د قرباني په توگه يې هرکشو یروان کړته 

اوالدونه  هواده  ازه وشوه.  لهميوجند الرډ  ېاپرېل په ډبلن ک ۲۵وشو.  په 

دمشرانو  ېم دانگلستان په پارليمان ک ۱۸۷۲ ېپه مياشت ک ې. د مپاته و

الرډانو( جرگې مېرمن ميو ته ټول عمر لپاره د کال زر پونډه وظيفه د ) 

 ورکړې. یورکولو لپاره را
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کليسا تر  ېد وړوک ېد هغه کورنۍ هديره ک ېپه کلډېر کد ايرلېنډ  ید

دې هديرې ته  شو.  هند ته د تللو نه وړاندې الرد ميو یکړ ښخ څنگ

ورغلې و او د کليسا مشر ته يې خواست کړې و چې که دې مړ شو نو دلته 

د ايرلېنډ په  ېم ک ۱۸۷۵ورکړي.   په نولسم اگست د خښولو اجازه ورله 

مجسمه ودرول شوه چې ود الرډ ميوېک ځپه مننومې ښار ـکاکرماوته

اې د خلکو له ځسوه پونډه لگښت راغلې و او دا لگښت د هغه  ورباندې اته

په  ېالرډ ميو د وايسرا ېد مرمرو په دې مجسمه کشو.   یکړاخوا پور

 او اوس هم شته. ېوالړ د ېلباس ک

د يو بندي  ېجزيره ک په وايپر ېد مارچ د مياشتې په پېل کوروسته کال  

ته رسيدلې وې او په  یې پاپلټن د پېرنگيانودغرغره کولو تابيا شوې وه. 

ان ځکی د  دوه خبرې څرگندې شوې.  يو دا چې شېرعلي په بند ېک دې

ن يې له وړاندې جوړ کړې و.  اوبل د قتل پال ناانصافي خپه و ېسره شو

مې د محکاو و یه انتظار کړانگرېز د وژلو لپاره درې کال یشېرعلي د يو لو

ته د سترې محکمې له وسشوه چې ور یله خوا هغه ته د مرگ سزا ورکړ

 شوه. یخوا تصويب کړ

 خو شېر علي د رحم او د کرم لپاره خواست ونکړ .
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په اړه ليکي   وځوروستيو ور د پېرنگي پلټونکي هنټر د شېر علي د ژوند

به زر په قهر شو او د خپل مرگ په انتظار ده د هر شي مخالفت  یچې د

  شو. یسر زور ېک وکړووړ کاوو. هغه پښېماني نه ښودله او په خپلو

هنټرد الرډ ميو قتل پخپلو سترگو ليدلې و او وروسته د شېر علي کړه وړه 

چې انگرېز حکومت له شيرعلي سره ښه چلن  ييې هم څارل. هنټر واي

و. ) مانا داچې دانگرېزانو په  یدی مخالفت کړ ينو چارواکو دځکوو او 

ښه وضع شوې  کی دشېرعلي سره ډېرهاندد هغه وخت د هند په حاالتو

شوي و( خو  یينې امتيازات ورکړځوه او د نورو بنديانو په پرتله ده ته 

هنټر د شېرعلي هغه غوښتنه ونه منله چې د انگرېز په فکر د يو سياسي 

 ده نوم د يو اتل په توگه خلکو ته د ورښکاره کولو هڅه وه. شهرت او د

ياديږي.  هلته  د پنجاب د اتالنو په تذکره کی د شېر علي خان نوم هم

چې شېر علي د پنجاب پښتون و چې د خپل د جېل  يتاريخ ليکونکي واي

د  ۱۸۵۷ی د خوشې نه کړې شو. دکولو وروسته هم اد مودې بند پور

مهم شهيد و.  د پنجاب د سيکانو دا خبره يو  یپاڅون نه وروسته لومړ

ی که هغه وخت د صوبه پښتونخوا سيمه په پنجاب کځڅه ريښتيا ده 

ينې ځشېر علي يوا ېچې په هند ک یحقيقت دامله وه. خو دا هم يوش
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د  ېکس چې په هند ک یچې د انگريزانو دومره لوړ پوړ یکس د

 ان ووژلو.ځ زيې و، په يوازبريطانيې د حکومت استا

ل يد وايپر جزيرې د غرغرې رسمي کارونه پ ېم ک ۱۸۷۳مارچ  ۱۱په  

اب د اتالنو کيسه ليکونکي واي، شول.  يو ډاکټر هم هلته والړ و.  د پنج

"شير علي هلته راوستل شو نو په څېره يې مکمل سکون و .  هغه د 

غرغرې پړې ښکل کړو او چيغه يې کړه ، " کله چې ما دا هوډ وکړو نو ما 

تصور کړو ، بيا يې هلته والړو  ېاې کځان په دې ځهم هغه وخت 

ل، وروڼو ، ما ستاسو دښمن ووي ،و ده د ليدو لپاره والړ مسلمانانو ته چې د

دی وېنا سره هغه  چې زه يو مسلمان يم، د ئيشاهدان  يووژلو تاسو د

که ځشوه  اینکړ هد شهادت کليمه دوه وارې تېره کړه او درېم واريې پور

 ده ساه وتلې وه"  هغه محال د

د کيسو نه پرته د انگريزانو د غرغرې کولو کار هاغسې نه و چې خلکو به 

کوله.  زيات وخت دا غرغرې به د سپېدې چاودې نه وړاندې تر يې ننداره 

سره کيدې.  بې له ډاکټر، دوو غرغره کوونکو، د مړي د سمبالولولپاره د 

ي افسر چې دا هر څه به د هغه تر څارنې الندې ځاو يو پو ودوو کسان

 کيدل، نورو خلکو ته هلته د ودريدو اجازه نه وه.
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ندي به والمبل، پاکې جامې به يې ورله وړاندې، ب ځد غرغرې نه يو ور

ده  ورته راوړل شول چې دده خوښ و، ورکړې، هغه خواړه چې د

تره د کورنۍ د غړو ده نه وروستې پېغام چې زيا وروستۍ ډوډۍ به وه.  د

 ېکوټ ېانگړځ ېاوپه يو زباني يا په ليکلي بڼه واخستل شولپاره به يې و، 

 به يې بند کړو. ېک

پېغام واورول شو.  دا پېغام د  یدې شير علي ته يو وروستې نه وړاند غرغر

الرډ ميو د کونډې له خوا وچې " خداې دې تا وبخښي، هم هغسې لکه 

 چې مونږ ته بخښلې يې."

د غرغرې نه وړاندې هغه يو انگرېز افسر ته وويل، مونږ هم گناهگار يو او 

د  ېيلونو ک. په فاخداې پاک کوي ېخو فېصلې به په بلې نړۍ ک و همتاس

. هم هغسې چې انگرېزانو غوښتل د شير لي هم دا خبره ثبت دهشيرع

اې پټ وساتل شوچې څوک ځده د قبر او د شناخت  علي د مړي او د

چې هم هلته  یدې د پرې د يادگار څلې جوړ نکړي.   خو زيات امکان د

 .ه وايپر جزيره کی به يې خښ کړوپ

د  ېځساتلي او يوا یهيڅ رېکارډ نه د د کلې په اړه ده نوم، قام او د یهغو 

 .یيې نوم پاته د ېميو د قتل د پلټنو په دوسيو ک
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 جرم که بدل

 

يو پادري وردنگټن جوک  ېم پورې په پېښور ک ۱۸۷۴نه تر  ۱۸۷۲د

لتور په اړه ليکي. په پېښور نوميدو. دی د هغه وخت د سياسي وژنود ک

ز افسرانو غين او انگرېوژنې امکان موجود و.  مسيحي مبل هر وخت د ېک

درس شاگردانو ته داول.  ماليانو به خپلو ځگر ېبه خپل سرونه په الس ک

زه د  ځ. يوه ورللو باوري الره د پېرنگيانو وژل ديورکاوچې جنت ته د ت

ژبې مشر  ي ته والړم. هلته د رسيدو سره د فارسيځکله په شان ښووننور

راته وويل  ما سره ډېر ښه و، مسلمان خوو يچې  ،استاد، خليفه ميان نتهو

يو لېوني ما پسې لټون کوو او يو شمېر  مسلمانو  ېچې د لوبو په مېدان ک

گه ښکارم .  ښاي هلکانو نه يې پوښتنه کوله چې زه څه وختې راتلم او څن

هم مسلمانان دي نو ورسره به ارو  یوي چې هغو یهغه داسې فکر کړ

څه د ملگرتيا احساس کوو نو  يومرو مرسته کوي. خوماشومانو زما لپاره 

وبوږنيدل اود خپل فارسي استاد ته يې خبر ورکړو. له نېکه مرغه  ېپه د

دالسه د پوليسو مشر سم يدی راپور م زه د هغه سره مخامخ نشوم خو د
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دې سړي څارنه پېل  بيا د به یوچې هغ شک نشته ېک ې.  په دته وکړو

 .دلياوري نه واړه څه  ېما بيا په د وي خو ېکړ

د  یخپل قانون او اصولو چلن کوو.  دود شير علي د جرم په اړه انگرېزانو پ 

هند د لوې وچې واکمن شول خو دلته اوسيدونکو قامونو او قبايلو د 

 د ېحاالتو ک ېدودونو او رواياتو په اړه يې پوهه نه وه.  له بده مرغه په د

. هم دغسې پاته راغلو ېد سزا سيسټم ديو مجرم په پېژندلو ک یدو

پښتانه په دې نه پوهيدل چې د انگرېز قانون ولې هاغسې و.  شېر علي د 

د غرغرې نه وړاندې هغه يو قامي دښمن وژل د سره جرم نه گڼلو. او 

دا وويل چې کله په دې سزا هغه تورو اوبو ته يې وراستولو  ېکخپل اقرار

ړ کچ يو يې غوښتل چې د لو ېگڼله اوپه بدل ک ينودا يې يوه ناانصاف

ليکلي دي. "  ېدوسيه کپه مړ کړي. د شېر علي په اړه د انگرېز  یپېرنگ

زوې، د جمرود  شير علي ، عمر دېرش کاله، کلک هډونه او ښه ونه، د ولي

او د کابل د سيمې د پخري) پکري(  ود خېبر د کوکي خېل سره نږدې

 یوان دځهيڅ شک نشته چې دی يو با جراته  ېک ېپه د  ...اوسيدونکې

 .. دی نور هيڅ د بد اخالقۍ ماضي نه لريیمېړني کرېکټر خاوند دد او 

زيات و خو قوي اوزړه ور و. د خپلې مړينې تر  ېپه سن ک یکه څه هم د

 "ه نه ښکاريدو.پچرې هم خ ینېټې پورې د
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نورو بنديانو وويل چې د شاهدي پر وخت د الرډ ميو د قتل د پلټنو 

 یاتگ نه وړاندې د ټولو ملگروسره خداد مېلمه د ر ځشېرعلي په هغه ور

او اوړو نه جوړه خوږه ډودۍ مسلمانو بنديانو ته په اماني کوله.  هغه د

 ېچيني ) بورا( هندوانو ته ويشل

 ېولې ټهغه خپل ې.او په دهو

شوې پيسې خرڅې کړې  سپما

پوښتنه وشوه چې کله چې   وې.

داسې نه گڼله چې دا  یدوايا 

د کس د خوا ولې نښې د يوټ

 یمړينې تياري وه  نو دو ېخپل

ورباندې پوهه  یې دوووېل چ

دا چا  ېکپه بنديانو نشول.  که

 یچې هو دو ایکړې وخبره 

 چارواکي ولې يېبه ورته ويل چې بيا نو مرو انگرېز ندې پوهيدل نو ارووربا

اسو هم ورسره په دې جرم کی نو مانا دا چې ت یخبر نکړل.   او که خبر وا

 .ئشريک و
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شران وژل؟ داسې ښکاري چې د ې پښتنو ولې د انگرېزانو مدا چ

 بل څه دليل نه ليدو. دې قتلونو توب نه عالوه انگرېزانو دوهابي

يو بل نامتو جنرال  ېد شيرعلي دا جرم سياسي گڼلو خو په هند ک یدو 

د هغه تحليل دا  ر دا خبره رد کړه چې د شېرعلي موخه سياسي وه. نېپي

دا د  ېچ يهنټر واي و.  بل خوا ینصافۍ بدل اخستعلي د بې او چې شير

سياسي وژنې يو داسې بېلگه وه چې پخوا ورباندې ښه سوچ او پالن جوړ 

  شوې و.

ه، د د هندوستان نه هغه مسلمانان چې خپله مبارزه يې جاري ساتلې و

يو سيد احمد شهيد ) برېلوي( و چې  ېک یپښتنو سيمې ته ورتلل. په دو

ووژل شو.د انگرېزانو  ېسيکانو له خوا په بريکوټ ککی د  م ۱۸۳۱په 

وي.  جارج اېلن چې د ينې ليکنې هغه ته هم د وهابي خطاب کځ

" مالک و هغه وخت د الرډ ميو تر څنگ والړ پانې " پواينيرځانگرېزي ور

م د پاڅون نه وروسته  ۱۸۵۷و چې شېرعلي پرې حمله وکړه. هغه د 

چې دلته اوسيدونکي ټول مسلمانان  ي،يپخپله ليکنه کې د ډېلي په اړه وا

د کلکتې د . لخپل دښمنان گڼ یهم دو انگرېزانواوله ښاره تښتيدلي و

نه کلکتې  د او الرډ ميو د وهابيانو سازش گڼلو یقاضي نارمن وژنه هم دو
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به  یو چې د یرگند کړڅ هوډ په دې پېښه خپل وړاندې نيدو روا له

 ه وړي. ځوهابيان له من

خوا په دې خبرې ټينگار چې ده د خداې په امر دا کار کړې  د شيرعلي له

 يو د پېرنگيانو شک په يقين بدلوو. هغه د الرډ ميو د وژلو لپاره خپله تيار

به  یداسې نيولې وه لکه چې خبر و چې د حملې نه سمدالسه وروسته د

 به  محاکمه او غرغره کيږي.   یونيول شي.  هغه په دې هم باوري و چې د

) شير ده قاضي  يکی ليکي. " يو زړه سواند فېسر سېن. پخپل کتابپرو 

جزاير  یاځخپل تربور د قتل د سزا مرگ پرژوند وبخښلو او دعلي ( ته 

نه و  یانډېمان ته يې ورواستاو.  په يو لحاظ تر څو چې شېرعلي وايسرا

انگړو ځېرو ډ و شريف قاتل و.   يو داسې کس چې پهدب اوژلې، دی يو مو

 مستمرې قاضيپېرنگيانود و. چې هغه حاالت د  یيې قتل کړ ېو کحاالت

  "هلرل یزړه سويې ورسره  هم منل او

اې ځ؟ د غرغرې پر هد منلو وړ و یخو پوښتنه دا ده چې ايا دا زړه سو

بدنامو تورو اوبو ته وراستول څومره مناسب کار و؟ د پنجاب د شهيدانو په 

يو وارې شير علي له  ېکيسو کی يوه داسې ده چې  په بند ک

خدمت لپاره  ېد هغ یچارواکوخواست وکړو چې مور يې ناروغه ده او د

شو. وروسته مور يې مړه  یده خواست رد کړ کور ته تلل غواړي.  خو د
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شوه.  هغه د انگرېزانو نه سخت  هد شېرعلي نامېندي په قهر بدل شوه نو

 مايوسه شو. 

شير علي يو ساده او دوديزه   هم دا ناميندي دالرډ ميو د وژنې سوب و.

دی په  پښتون وچې د خپلو بادارانو ته يې په صداقت خدمت کړې و.  د

هغه هم د ښو چارو توقع لرله خو د هغه په اند انگرېز ورسره جفا  ېبدل ک

شېر علي ته د پښتنو له خواهم د شهادت درجه ورنکړې شوه.  په  وکړه.

کانو له او سي د هندوانو ـسنگه او اودهم ـهغه خاوره کی چې بهگت سنگه

د شهيدانواو د ازادۍ د اتالنو په نوم ياديږي،  خواهم په دې ډول جرمونو

خپل بدل پخپله اخلي اود يو بل پښتون  ېشېرعلي د انډېمان په جزيره ک

ان نږدې گڼي.  د ځعبد اهلل سره چې د کلکتې قاضي نارمن يې وژلې و

الرډ ميو د قتل نه وروسته چې د  یعکس هم هغه د یينځشير علي يوا

نود عکس اجازه  ای وهابي و یکه د پوښتنه دا ده چېاخستې و.  انگرېزانو

  يې ولې ورکوله؟ 

د يو پښتون په حېث چې ورسره ظلم شوي وي، ايا تاسو به دا کار کړې 

ايا دا خبره ريښتيا ده چې پښتانه د بدل اخيستو دود سم دود  واې؟ 

د بدل اخيستو کومه بله الره هم  یاځو پر گڼي؟ ايا د بل انسان دوژل

 سره شته او که نه ؟ور
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قتل و خو انگرېزان په  سياسي یاو نه لومړو مړينه نه وروستې د الرډ مي

کړه او د  عادي خبره جوړه چې د يو سياسي قتل نه يې لوشکاميابه  ېد

 لوکوپه قصد دا کار یشېر علي يو عادي قاتل وگڼلو.  دوو لپاره يې گټخپلو

د شهيدانو څلي نه غوښتل په تېره  ی.  دوې حوصلې شيچې نور خلک ب

 مخنيوي د داسې نورو پېښو په یدو. خو ايا ېمستمرې ک ېيو ېبيا خپل

م کی د هند د خپلواکۍ پاڅون  ۱۸۵۷هغه اور چې په  بريالي شول؟ ېک

 بل کړې و، تر اوسه روان دې  چې د پښتنو سيمې يې نارامه کړي دي.

ا کار که د پښتنو لپاره يوه ميړانه وه نو هيچاتر اوسه دا د شير علي د

ې دې مېړانه نه ده ستايلې.  هغه خو پرېږده، تر اوسه څوک خبر نه دي چ

په پښتو لنډيو کی مې يوه لنډۍ ورته څوک و او کورنۍيې څه شوه؟ 

 وموندله چې،

 ل خفه کړلوتا انگرېزان پرې ټ

 يا به پانسي شې يا به وخورې پرې قېدونه
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 اوسنې انډېمان

 

د انډېمان جزيرې د جاپان الس ته ورغلې .  ېم نړۍ وال جنگ کيپه دو

د هند د خپلواکۍ يو مخ کښ  ېم کال د دسمبر په مياشت ک ۱۹۴۳ه پ

کړې و چې د انگرېزانو پر ضد دجاپان سره يې الس يودربوس سبهاش چن

جزيرې . د جنگ نه وروسته دا خپلواکۍ بېرغ پورته کړوپه دی جزيرو د 

 یشوې .  هغه وخت دو ید لږ وخت لپاره انگرېز حکومت ته بېرته ورکړ

هلته د بندي خانو د ختمولو اعالن وکړو .  دا وړانديز يې هم وکړو چې 

 ې، چارتراش او د زراعتو په ډگر ک يهلته پاته ټول خلک به د ماهي گير

ته د ې وچې يته د هند لو یحکومت به دو ېپه بدل ک ېد ونډه ولري اود

کی دخپلواکه  ۱۹۴۷اگست  ۱۵بېرته تللو ټکټ ورکړي. خودا جزيرې په 

 . هغه وخت دا بدنامه بندي خانې تشې شوېهم او  ېهند يو برخه شو

په توگه خلکو پر مخ پرانستل شوې.  په  وروسته د خپلواکۍ د ميوزيم

اې تر اوسه هم هغسې ځغرغرې هغه شېر علي دوايپر نومې جزيره کې د 

 ي.ځې دې اوس يې سېالنيان د نندارې لپاره ورساتل شو

 



 

51 

 

 سرچينې

 

م ۱۹۸۸.  د انډېمان جزيرې. اېف. داس. ساوتهه اېشيابکس. ۱  

 ۲۰۰۹.  لومړې جهاد.  هېلن جېمز. اسټريليا نېشنل يونيورسټي ۲

...په برطانوي هند کی د وهابيت پټې ريښې.  چارلس اېلن. د نړۍ د ۳

. م  ۲۰۰۵پاليسۍ ژورنال.  جوالي   

...د انډېمان د جزيرو سرکاري وېب پاڼه ۴  

د افغانستان د علومو اکاډيمي. د ژبو او ادبياتو مرکز. .  پښتو لنډۍ. ۵

 .۸۱مخ  ۱۳۶۳

 

 

 

 

 


