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 مقدمه
 

سه کتاب )سرگذشت من، مجموعۀ مقاالت  و مجموعۀ  اواخردرين 

مجروح،  شخصيت خان اشعار( مرحوم پاچا صاحب سيد شمس الدين 

شناخته شدۀ فرهنگى و سياسى کشور، به همت و کوشش آقاى سيد 

فضل  اکبر  چاپ شده است.  نشر اين آثار ده سال بعد از وفات  

مشرمجروح صاحب  قابل تقدير ميباشد و من اين مؤفقيت فرهنگى را 

 براى آقاى سيد فضل اکبر پاچا تبريک ميگويم .

شادروان سيد شمس الدين مجروح در دوران سلطنت در پُست هاى  

مهم مشرانو جرگه )مجلس عيان(، سفارت، وزارت قبايل، وزارت 

سرگذشت شان  عدليه و معاونيت  صدارت کار نموده و خاطرات و

جالب و خواندنيست .  مرحوم مجروح صاحب در مقدمۀ خاطرات شان 

شما فکر خواهيد »تحت عنوان سخنى چند با خوانندگان مينويسند که  

کرد که سرگذشت من براى شما چه دلچسپى خواهد داشت که خود را به 

آن مشغول سازيد؟ مگر بخاطر داشته باشيدکه درين سرگذشت بعضى 

نيم قرن اخير افغانستان هم اجمالى موجود است، اين نظر از حوادث 

اجمالى به حوادث  براى شما خالى از دلچسپى نخواهد بود. شما 

ايشان افزوده اند که  «  اختيار داريد با نظريۀ من موافقه کنيد يا نه....

مثليکه در تاريخ، واقعات تاريخ را بايد از غير تاريخى جدا کرد، »

]مهمتر[ را از مهم تفريق کرد، و آنچه را ارزش گفتن يعنى بايد اهم  

دارد بايد گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد بايد مسکوت گذاشت، در 

سرگذشت هم بايد عين اين کار را کرد. اهميت حوادث نظر به نتايج آن 

 «  است و نظر به ارتباط آن به حال و نظر به انتظار مردم به شنيدن آن است.



2 
 

خاطره نويسى خود تاريخ نگارى نيست، اما غالباً تاريخ  از آنجائيکه 

نويسان ما ميتوانند از آن استفاده کنند، و خود مرحوم مجروح صاحب  

نيز راجع به شباهت هاى سرگذشت و تاريخ صحبت نموده اند، 

ميخواهم براى روشن ساختن بيشتر علل حوادث مهمى که  در رابطه با 

زمان خان کنرى  در سرگذشت شان و شهادت غازى مير زندانى شدن

 ذکر شده مطالب  و اسناد چندى را خدمت هموطنان عزيز تقديم کنم .  
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 )قسمت اول(

مبارزات مسلحانۀ ضد انگليس وعلت زندانى شدن غازى 
 ميرزمان خان

 

( نوشته اند که ١٠مرحوم مجروح صاحب در سرگذشت خود )ص 

مان امير حبيب اهلل خان ميرزمان خان به اتهام يک واقعۀ جنائى درز

محبوس شد و بعد از فوت  امير حبيب اهلل خان  توسط امان اهلل خان با 

محبوسين سياسى و سرکردگان قومى از حبس رها و براى شرکت در 

 جنگ استقالل سوق داده شد.

در رابطه با زندانى شدن ميرزمان خان  کنرى در دوران سلطنت امير 

حبيب اهلل خان بايد گفت که  گرچه ميرزمان خان کنرى مانند 

آزاديخواهان و ديموکراتان انفرادى ديگر با مشروطه خواهان دربار و 

آنانى که بدور تاسيسات فرهنگى چون مکتب حبيبيه جمع شده بودند، 

ا  با دشمنى فطرى که با استعمار انگليس داشت،  ارتباطى نداشت، ام

از آوان جوانى  با مبارزان آزادى طلب و افغانان رزمنده سرحد آزادکه 

عليه انگليس ها قيام و اعالن جهاد نموده بودند،  روابط نزديک 

ميالدى که  ٠٣١١برقرار نموده  و در پيکار معروف ضد انگليسى سال 

ت شده است، بحيث يکى از سران مبارزين ثب« سره غزا»در تاريخ بنام 

ضد انگليس شرکت نمود و نامش در افغانستان و آنسوى خط تحميلى 

ديورند خصوصاً در ايالت سرحدى شمال غربى هند بريتانوى وِرد زبان 
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ها گشت . همين شهرت و دشمنى با انگليس ها باعث شد تا با شهزاده 

شود، آشنايى که  با گذشت زمان آشنا «  امان اهلل خان»جوان  عين الدوله 

و آزمون هاى متعدد به دوستى عميقى تبديل شد و تا آخر عمرشان 

 (٠).ادامه داشت

، نائب السلطنۀ هند (٣)به گواهى اسناد رسمى انگليس

مهمندبه امير حبيب اهلل  ٠٣١١در رابطه با قيام « الردمينتو»بريتانوى

را که از قلمرو  خان اطالع داده  و خواست تا جنگجويان مسلحى

افغانستان آمده  و در جنگ اشتراک دارند، فوراً برگرداند و در آينده 

هم از آمدن ايشان جلوگيرى کند.  امير حبيب اهلل خان با گرفتن پيغام 

مى  به او اطمينان داد که به  ٥اپريل در  جوابيۀ  تاريخ  ٣١مؤرخ 

فراد از سرحد مامورينش احکام جدى صادر کرده تا شديداً از عبور ا

جلوگيرى کنند، اگر چه اين کار نسبت موجوديت راه هاى ناشناخته 

شدۀ متعدد بصورت قطعى امکان پذير نيست .  امير همزمان 

بافرستادن اين نامه مالها و روحانيون را ازمنطقۀ مهمند و افريدى 

احضار کرد و برايشان در محضر عام اعالم نمود که با همکارى ايشان 

ات مردم مهمند مخالف است .  امير همچنان کسانى را که در مبارز

درين جنگ اشتراک نموده بودند به کابل فرستاده تحت مراقبت 

 قرارداد.

اما غازى ميرزمان خان، طورى که ديده خواهد شد، ازين دستور امير 

حبيب اهلل خان سرپيچى نموده و به عبور از خط ديورند و شرکتش در 

اى انگليس ادامه داد، تا آنکه تحت  مراقبت و حمالت مسلحانه بر قو

پيگرد حکومت  امير قرار گرفت  و به بهانه و دسيسه  اى بازداشت و 

روانه زندان شد. وى بعداً  به ضمانت  آزاد شدو به کنرها برگشت، ولى 

ديرى نگذشته بودکه دوباره بازداشت و روانه زندان شيرپور گشت. 
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کشته شدن امير حبيب اهلل خان در زمستان  ميرزمان خان کنرى اينبار تا 

 (٢)براى مدت بيش از چهار سال  در زندان بسر برد.  ٠٣٠٣سال 

 شرکت روحانيون در جنگ هاى ضد انگليسى مناطق سرحد آزاد
در اوايل سلطنت امير حبيب اهلل خان، در مبارزات مسلحانۀ ضد 

فاى مرحوم انگليس مردم کنر، روحانيون  متنفذمنطقه که پيروان وخل

بودند، مثل شيخ « هده»مال نجم الدين آخندزاده  معروف به مال صاحب 

پاچا صاحب اسالم پور )ميرصاحب جان پاچا(، ميا صاحب سرکانى 

)ميا محمد اکبرشاه( و پاچا صاحب تيرگرى )سيدحضرت شاه پاچا پدر 

سيد شمس الدين خان مجروح ( نقش عمده داشتند. مرحوم مال فيض 

مطابق با اپريل  ٠٢٣٦هزاره در وقايع  ماه ربيع االول سنۀ محمد کاتب 

ميالدى  از مکتوبى که ميرصاحب جان معروف به شيخ پاچا  ٠٣١١

صاحب بتاريخ يازدهم ربيع االول به ميان صاحب سرکانى نگاشته بود 

اگر چه بلواى عام و »يادآور ميشود. درين مکتوب نوشته شده بودکه 

ست نه جهاد شرعى و امر پادشاهى، بايست ازدحام تام مردم کشورى ا

مردانه کوشيد و نام ملت را بلند کرده مخالف دين را خاطر نژند 

کاتب عالوه ميکند که ازين نوشتۀ او عموم مردم زياده تر « ساخت.

روانۀ پيکار گرديده آتش جنگ را به اشتعال آوردند....دليران روز 

و يکصدوهشتاد تن از ميدان جنگ کوداخيل بر بازار شبقدر تاخته 

سپاه نظام که به حراست و استحکام آن قيام داشتند، به مدافعت 

پرداخته اغلب از نصف تعداد ايشان بهدف تير تفنگ جان ستان 

[  بازار را آتش زده تمام زمانىگشتند، و دليران گداخيل ]کوډاخيل

   (١)«.بسوختند

يب اهلل خان[ از حضرت واال ]امير حب»مرحوم کاتب هزاره مينويسد که 

عريضۀ محمد اکبر خان کرنيل ، مقيم موضع سرکانى، بر واقعات 

 ٣١مستوره آگاه شده، در روز يکشنبه هجدهم ربيع االول ]مطابق با 
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[ به او رقم فرمود که  متوجه و مُجِدّ بوده از احاد و افراد ٠٣١١اپريل 

شامل شريک جنگ شود، زيرا ة  سپاه نظام کسى را نگذارد که با غزا

شدن فوج نظام در حرب، دولت را مورد اعتراض و دچار اشکاالت 

ميکند و اعداد رعيت که خودسرانه و بى اجازت اقدام در جنگ کرده و 

ميکنند و گوش به اندرز و نصيحت دولت نداده و نميدهند و ترک 

محاربت با دولت متعهد و محب نکرده و نميکنند و اگر زياده تر به 

ايشان برآمده شود، فتنه در داخل مملکت به روى روز مقام زجر و منع 

آمده، با دولت طريق مخالفت و عداوت خواهند برداشت. پس ايشان را 

 (٥)« از آهنگ ايشان باز نبايد داشت.

دليل اينکه حکومت امير حبيب اهلل خان چرا بعضى ازين غازيان مثل 

گليسى غازى ميرزمان خان کنرى  را بجرم شرکت در غزاهاى ضد ان

بازداشت ننموده و بعداً برايشان دسيسه و بهانه هاى ديگر تراشيد، 

نفرت  مردم از استعمار انگليس وهمين ترس امير از اغتشاش مردم 

 عليه رژيم او بود.

 جلوگيرى امير حبيب الله خان از حمالت افغانها در سرحد آزاد
مرحوم فيض محمد کاتب هزاره  جريان فشار حکومت  و دست کشيدن  

روحانيون متنفذ کنر از شرکت در جنگ هاى عليه انگليس را چنين ذکر 

مکاتيب ميرصاحب جان ، معروف به شيخ پادشاه، از »نموده است  که 

کهسار مهمند مبنى بر تحريک غزا به نام مأذونها و خلفاى آخندزاده 

م و ميان صاحب سرکانى و سيد حضرت شاه تگرى نجم الدين مرحو

برخالف مکتوبات حضرت بتخاکى رسيده، چون نوشته بود که تمامت 

مردم را گرد آورده به عزم جهاد رهگرا و پانهاد کوهستان مهمند شوند 

و ميان صاحب  و ]سيد[ حضرت  ]شاه پاچاى[ تگرى در سرکانى با هم 

انبار غزا گشتند و زبردست خان  ملحق و مالقى شده، ترانه ساز جهاد و

 :برگد نظامى از عزم و ارادۀ هردوتن آگاه گرديده به ايشان نبشت که 
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بى امر و اجازت پادشاه اقدام در غزا نکنند، زيرا دولتين افغانستان و »
انگليس رشتۀ معاهدت و مواحدت با هم منعقد و مرتبط دارند و آن 

ه به ناقض عهدش نسبت دولت حمل اين شورش را بر اين دولت کرد
دهند و تا آن دولت نقض عهد نکرده و امير اسالم امر ننمايد، شرعًا با 
انگليس غزا درست نباشد. و ايشان از نوشتۀ برگد زبردست خان در 
سرکانى توقف گزيده، ديگر مردم را نيز از رفتن  در کهسار مهمنديه 

(٦) «بازداشته مانع شدند.
 

 

التواريخ احکام ترک جهاد امير حبيب اهلل نويسندۀ جلد چهارم سراج 

خان  به برگد زبردست خان  و عبدالرحمن خان قايم مقام حاکم جالل آباد 

مردم تبعۀ اين دولت را از جنگ بازدارند و خود »راچنين نقل ميکند: 
را شامل تحريک و ترغيب ايشان به جهاد نکنند و به ميرصاحب و حضرت 

افغانستان با دولت انگليس رشتۀ پيمان  تگرى پيام دهند که چون دولت
در ميان دارد، تا وقتى که آن دولت نقض عهد نکند و پاى تجاوز پيش 
ننهند، قرار امر شرع مطهر، غزا و دفاع جايز نيست و از حضور هم درين 
خصوص امرى صدور نيافته است، پس تا زمانى که دولت انگليس در 

ام در تجاوز نکند، ايشان را حدود متصرفه و مستعمره خود بوده، اقد
بايد که مرتکب کار ناهنجارى نشوند و غربأ و فقرا را فراهم آورده بى 

  (٧) «موجب به قتل ندهند.

ميرزمان خان  ...در »من درکتابى از يک افغان محترم ما خواندم  که 

دورۀ سلطنت حبيب اهلل خان آدم کله شخ و آشوبگر شناخته شده و چار 

بد نيست درينجا از جملۀ اسناد متعدد « .  ده بود بار توقيف گردي

محرمانۀ استخبارات انگليس  )آرشيف هند بريتانوى(  چند سندى را 
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ذکر کنيم که علت اصلى زندانى شدن ميرزمان خان کنرى را، که 

 نويسندۀ محترم آنرا آشوبگرى ناميده است، نشان ميدهند:

 

درفقرۀ دوم  راپور محرمانۀ عامل انگليس ها در کابل )براى  هفتۀ که 

گفته ميشود »به پايان رسيده(، ميخوانيم که   ٠٣٠٥اپريل  ١بتاريخ 

ميرزمان خان، يکى از سران متنفذ درۀ اسمار،  که توسط برگد 

)لوامشر( محمد سرور خان قوماندان بخش آن دره تحت الحفظ 

کابل شده است .  اين پيشوا متهم است که  در  فرستاده شده بود، وارد

يک مورد ارادۀ حمله بر هند را داشته است  و در مورد ديگر  تصميم 

گرفته است عليه امير بغاوت کند. گفته ميشود که قوماندان همچنان 

از بادشاه صاحب اسالمپور هم شديداً شکايت نموده و او را به تحريک 
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موجود براى غزا عليه هند، طورى که در تمام ناآرامى ها و آماده گى 

 «اقوام تحت نفوذش گزارش داده شده است، متهم ساخته است.

( افغانى آزاد ٠١١١١غازى ميرزمان خان بعد از ضمانت نقدى ده هزار ) 

شد، اما  دشمنى با استعمار انگليس و عشق به آزادى او را واداشت تا 

گرفته،  به سرحد آزاد رفته و  اخطار هاى امير حبيب اهلل خان را ناديده

 بر شهرک عسکرى انگليس ها در شبقدر حمله کند.  
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در فقرۀ سوم راپور ماه سپتمبر همان سال انگليس ها چنين ميخوانيم 

ميرصاحب جان پاچاى اسالمپور به همراهى خان زمان خان، خان » که 

يکجا نفر سواره و تقريباً هزار مرد، درين هفته براى  ٢١ملکى کنر با 

شدن با مالى بابره،  از خانه هاى خود حرکت کرده اند.  مالى بابره 

ميکوشد در سرحدات شبقدر مشکالت تازه ايجاد کند، اما تا حال 

 «. کدام کمک کالنى را از مومند ها بدست نياورده است

بعد از آنکه امير حبيب اهلل خان بر سران جنگجويان  فشار اورد تا از 

و فوراً به کابل بروند، غازى ميرزمان خان باز از  جنگ دست برداشته

فرمان شاه سرپيچى نموده، و براى  ادامۀ جنگ با انگليس و تالفى  

 کمبود لشکر، دست به کار شد. 
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به » در فقرۀ چهارم سند سوم انگليس ها درين رابطه چنين ميخوانيم  
اشاره . لشکرى که به آن ٧٤حوالۀ پاراگراف يازدهم  يادداشت شماره 

شده است ، متفرق گشته است. راپور ها حاکيست که لشکر "ناوه" به 
)سه هزار نفر(   قرار است به ميرزمان  ٠٦٦٦نفر رسيده و   ٠٦٦

بپيوندند.  به لوامشر اسمار از جالل آباد اخطار داده شده است که اگر 
جلو اين لشکر را نگيرد، شخصًا مسؤل  شناخته خواهد شد.او بعد از آن 

منطقۀ "ساو" شتافته و از ميرزمان خواست تا لشکر را پراگنده کند.   به
از فعاليت هاى ميرزمان خان به »........« گفته ميشود که پاچا صاحب 

نائب سپه ساالر جالل آباد اطالع داده و خودش  مريد هاى خود را از 
 .     «پيوستن به لشکر و عذاب کفر)؟(منع کرده است
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 )قسمت دوم(

 علل ناآرامى هاى کنر در عهد امانى
 

در قسمت گذشته راجع  به موضوع زندانى شدن غازى ميرزمان خان 

کنرى که درسرگذشت مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح به آن اشاره 

رزات مسلحانۀ ضد شده بود، صحبت مختصرى داشتيم  و در آن  از مبا

انگليسى  آزاديخواهان کنر در عهد اميرحبيب اهلل خان، شرکت  

روحانيون در اوايل جنگ هاى آزاديبخش مناطق سرحد آزاد، 

جلوگيرى اميرحبيب اهلل خان ازين جنگ ها، اطاعت روحانيون ازين 

اقدامات امير، و بالخره مخالفت بعضى از روحانيون متنفذ با 

به اقدامات امير توجهى نداشتند، و چگونگى آزاديخواهانى که 

زندانى شدن غازى ميرزمان خان کنرى  مختصراً يادآورى نموديم . 

درين قسمت ميخواهم  در رابطه با  عوامل ناآرامى هاى کنر در دورۀ  

( ذکر شده،  مطالب  و اسناد  ١٠امانى، که  در سرگذشت شان )صفحۀ 

نم .  البته هموطنان گرامى ايکه  چندى را خدمت هموطنان عزيز تقديم ک

در رابطه با قسمت اول خواهان معلومات بيشتر باشند، ميتوانند به 

مبارزات آزاديبخش در سرحد آزاد و نقش غازى ميرزمان خان »کتاب 

به نشر رسيده  ٣١٠١که به لسان پشتو در سال « در غزوات  مشهور مومند

  (١ )است مراجعه کنند. 
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انگليس ها از اهميت خاصى برخوردار بود. اين درۀ کنر همواره براى 

طوالنى که  توسط خط تحميلى سرحدى ديورند از مناطق سرحدى آزاد 

مهمند )مومند(، باجور و دير جدا شده است،  بخاطر موقعيت خاص  

جغرافيائى اش داراى اهميت اقتصادى، فرهنگى و سوق الجيشى  

اسکندر و بابر قبل از  بوده است .  لشکر هاى جهان گشايانى چون

رسيدن به هند از منطقۀ کنر گذشته و در راه  رسيدن به الهور و دهلى با 

  .ائتالف قدرتمند قبايل کوهستانى کنر پنجه نرم  ميکردند

قبل از جدائى کنر و چترال و تعلق گرفتن آن بدو کشور افغانستان و 

ابريشم قرار   پاکستان امروزى، کنر و چترال در مسير يک شاخۀ  از راه

داشتند که از ارزش مهم تاريخى و تجارتى برخوردار بوده و آسان ترين 

راه عبور از کوتل هاى پامير و رسيدن به ميدان هاى هموار شبه قارۀ 

هند بود.   اين موقعيت کنر که در مسير راه اسياى مرکزى و چين غربى  

ريق باجور به قرارداشت  و بدخشان و سرحدات روسيه را در شمال  از ط

وادى پشاور و سواحل درياى سند وصل ميکرد،  براى هند بريتانوى 

نيزاز  اهميت ستراتيژيک خاصى برخوردار بود.  کنر از طريق درۀ پيج 

به پنجشير نيز راه دارد که اين راه ها در دوران جنگ مقاومت مردم 

غيور ما به مقابل تجاوز روس  نيز مورد استفادۀ مجاهدين قرار 

  (٣) يگرفتند.م

کنر همچنان بنا بر موجوديت يک پايگاه مسلمانان  هندوستانى که 

عليه استعمار انگليس مبارزه ميکردند، و در چمرکند، يک روستاى 

کوچک مرزى  در نزديکى منطقۀ مهمند وسرکانى کنر، مستقر بودند، 

براى انگليس ها هم از نظر امنيتى )جلوگيرى از شبيخون هاى 

ر پوسته هاى امنيتى اطراف پشاور( و هم از نظر تالش جنگجويان ب

هاى شان براى کوبيدن و شکستن مقاومت  از اهميت بسزائى برخوردار 

  .بود
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چون کنترول مناطق سرحدى اساس سياست خارجى انگليس ها را  

ميساخت ، لذا برنامه سازان ستراتيژى انگليس براى منطقه در طول 

طق دوطرف خط تحميلى ديورند، دوران امپراتورى شان به منا

خصوصا کنر و مهمند، توجه خاص داشتند.  از همين جاست که تالش  

هاى مقامات  انگليسى براى داشتن النۀ هاى جاسوسى، نفوذ و داشتن 

پايگاه مستحکم در کنر ،  سابقۀ  طوالنى داشته تادوران امير دوست 

 محمد خان  و امير شير عليخان  ميرسد.

علل ناآرامى هاى کنر در عهد امانى ميتوان از عوامل ذيل  در رابطه با

 نام برد:

کنری" در جنگ استرداد استقالل و »نقش غازيان کنروميرزمان خان 
 جبران شکست جبهه جالل اباد

رم جنگ استقالل  )جبهۀ جبهۀ چهارشادتى که آزاديخواهان کنر در 

ها را  چترال و کنر( از خود نشان دادند دشمنى بيشتر انگليس

برانگيخت .  غازى ميرزمان خان در معرکۀ  استرداد استقالل 

ميالدى بحيث سرلشکر و مسئول اين جبهۀ مؤفق   ٠٣٠٣افغانستان در

و فتوحات و پيروزيهاى آن عليه استعمار هند بريتانوى نقش بارز 

 داشت .

اى ين جبهه شکست قو، ايخىرهد تااشود و سناارک، امدد ستناابه 

وى صالً پيشرد.  اجبهۀ خيبر تالفى کرن رادر لح محمد خاصار سپه ساال

ى هاونيروى پيشرو «    ۍنوار»ف تصرذ و ين محان درفغان ايازغا

نگليسى حاضر اى اسبب شد که قوچترال « دروشفغانى تا »قلعۀ ا

و خم« عقب نشينى کنند ر»توبه « دکه»آن از تخليۀ ل بددر شوند 

« تثبيت مکالدو»ىسرحدبر منطقۀن فغانستااعيت حق ملکيتومشر

د. خوانندگان محترم ميتوانند براى معلومات بيشتر درين زمينه به شو
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جنگ استرداد استقالل افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ چترال » کتاب 

 ٣١١٧که در سال « و کنر، حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

 ميالدى در پشاور نشر شده است، مراجعه کنند.

سترداد استقالل افغانستان ، در پهلوى اهميت ستراتيژيک بعد از ا

کنر براى انگليس ها، غازى ميرزمان خان  نيز که ازمبارزين سرسخت 

ضد استعمار انگليس و طرفدارجدى نهضت امانى و شاه امان اهلل خان 

غازى  بود، و ديگر خار چشم انگليس ها تلقى ميشد، در مرکز توجه 

ل داخلى آن قرار گرفت و ديگر قابل تحمل توطئه هاى انگليس و عما

بالخره شخصى گشت که ديگر »نبود، يا به گفتۀ جناب مجروح صاحب 

« در کنر نمى گنجيد و با قيام صافى ها و نا رضائى مردم مواجه شد

 (١٣)ص

آرى، انگليس ها و عمال داخلى شان در رابطه با غازى ميرزمان خان 

ودند:  گاهى تالش نمودند بين  او کنرى توطئه هاى گوناگون شانرا آزم

و سران قومى ديگر اختالف ايجاد کنند; توطئه هاى کشتن آن آزاده 

مرد و فرزندانش را طرح نمودند;  کوشيدند او را بخرند و در بدل 

وفادارى به انگليس ها برايش در نزديکى هاى پشاور امتيازات مادى 

ردن  واحد شينوارى و زمين  پيشکش نمايند;  تالش نمودند با نصب ک

يا مستر ويد آستراليايى بحيث خان کنر ، او را از منطقۀ کنر بيرون و به 

لوگر انتقال دهند;  بارى  بين او و غازى امان اهلل خان سئو تفاهم  و 

رنجش خلق کردند;  به  ترور شخصيتش دست زدند و چه کارهائى که 

  نکردند.

زى ميرزمان خان توطئه يکى از کسانى که سخت تالش داشت عليه غا
بچيند، سردار محمد هاشم خان، برادر سپه ساالر محمد نادر خان  بود 
که در اوايل سلطنت غازى امان الله خان بحيث نائب الحکومۀ ننگرهار 
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خوانندگان محترم ميتوانند درين رابطه به روايات   کار ميکرد.

ب سيد ويادداشت هاى بسيار جالب و مستندى  از مرحوم پاچا صاح

محمد سرور خان کنرى، پدر پوهاند داکتر صاحب  هاشميان، حاکم  

( ٣١١٣)ماه آگست  ٠٠٥  کالن وقت کنرها مراجعه کنند که در   شمارۀ

به نشر رسيده است وبا توطئه هاى   مجلۀ ائينۀ افغانستان

  براى سقوط دولت امانى ارتباط مى گيرد. انگليس 

آستراليائى يکى ازمهره هاى مهم عبدالواحد شينوارى يا مستر ويد  
از جمله افغان هاى  سرحدى  ايست که . او ديگر توطئه هاى انگليس بود

با پسر کاکايش غنى خان  توسط فيض محمد و تاج   ٠١١١در اواسط 

محمد با شتر هايش به استراليا برده شده در دشت هاى پهناور آن 

د گرفت و با يک سرزمين به کار گماشته شد. وى انگليسى را خوب يا

خانم استراليائى ايکه قبال يک شوهر افغان داشت ازدواج نمود.    وى 

با منشى « بورک کيمل کيرئينگ»به حيث مدير کمپنى   ٠١٣٥در سال 

براى خريدارى شتر و استخدام شتربانان « جيورج تول»آن کمپنى به نام 

تن ثروت چندين بار به کراچى سفر نمودو و در مدت کمى بعد از اندوخ

هنگفت  گويا خود به خريدارى و واردات شتر و استخدام  شتربانان 

 افغان  پرداخت و به اسم مستر ويد استراليائى شهرت يافت .  

به استناد اسناد محرمانه استخبارات انگليس ، عبدالواحد بار اول 

بعد از استرداد استقالل افغانستان خود را به نام يکنفر سيد با 

ان که ميخواهد تجربه و سرمايه اش را به خدمت افغان ها احساس  افغ

وقف نمايد، معرفى  و پيشنهاد نمود که امتياز استخراج معدن طالى 

به او داده شود و براى اين مقصد ده هزار  قندهار  و تجارت چوب کنر

ياداشت  محرمانۀ  پوند طال را به قسم حق االمتياز پيشنهاد نمود. 
( ادارۀ استخبارات بلوچستان براى هفتۀ که به تاريخ دوم ٧٠شماره )
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به يک نفر سيدى به نام مير »ختم ميشود گزارش ميدهد که  ١٢٩١مارچ 
«  عبدالواحد در رابطه با معدن طالى قندهار وعدۀ مالقات داده شد.

ه دست اگرچه پيشنهاد وی جالب بود، بزودی  آشکار گشت که پشت پرد
انگليس کار ميکرد، و شرکای اصلى او مؤسسات انگليسى بوده  او فقط 
نماينده آنها به شمار ميرفت و هدف اصلى نيزپيدا کردن راه نفوذ به 

شايد تصادفى نباشد که در راپور   مناطق حساس افغانستان بوده است .

د از دسيسه ض ٠٣٣٠مارچ  ٣٢بعدى  همان اداره، سه هفته بعد به تاريخ 

حکومتى در قندهار و زندانى شدن  يکتن  از مولويان سرشناش قندهار 

 اطالع داده شد.

مستر ويد بار ديگر مقارن فتنه مالى لنگ و اغتشاش خوست به نام 

سيد نه بلکه شينوارى به افغانستان مى آيد. ياداشت  محرمانۀشماره 

پريل ا ٠٦( ادارۀ استخبارات بلوچستان براى هفتۀ که به تاريخ٠١٦)

عبدالواحد خان شينوارى و »ختم ميشود، گزارش ميدهد که  ٠٣٣١

يک نفر آستراليائى درين اواخر از قندهار وارد کوئيته شدند. آنها 

 « براى ديدن معدن طال به قندهار رفته بودند.

کتاب انگليسى خانم ستيوارت که  به نام  ١٥٣طورى که از صفحه 

نستان کې" به زبان هاى درى و "آتش در افغانستان" و "اور په افغا

پشتو هم ترجمه شده است، به مالحظه ميرسد، مستر ويد مذکور در 

به آتشه نظامى سفارت انگليس در کابل نوشته بود که هنوز  ٠٣٣٥سال 

هم يگانه آرزوى او خدمت به منافع دولت بريتانيا بوده و يقين دارد که 

ريس با او مالقات نموده درين راه سردار نادر خان،که سال گذشته در پا

 است ، با وى کمک و همکارى خواهد نمود.

ويکتور بايلى انجنيرى که مسئوليت ساختمان خط اهن دره خيبر را به 

کتاب خود به نام ماجراجوئى در  ٣١٧-٣١٥عهده داشت در صفحات 
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خيبر ازمالقات  شگفت آورش با اين عبدالواحد شينوارى سنگوخيل 

ئى نيز ياد آور شده است . و اين زمانيست که يا مستر ويد استراليا

جنگجويان افريدى و شينوار با ساختمان اين خط اهن مخالفت و 

مقاومت نموده و دو نفر از شينوارى هاى سنگوخيل به نام هاى داؤود 

شاه و اردلى تولى مشران انگليسى را در همين ساحه به قتل رسانده 

 بودند. 

پايان ى ميرزمان خان درشکست اغتشاش جنوبى و نقش غاز
 دادن  به جنگ از طريق جرگۀ قومى

اغتشاش جنوبى بيش از يکسال دوام نمود و شدت جنگ آن از مراحل  

مختلفى گذشت، تا  بالخره براى خاتمه دادن آن به راه حل غير نظامى و 

ن( با جرگۀ قومى مراجعه شد. اما جرگۀ رهبران قومى جدران  )ځدرا

فرقه مشر شير احمدخان به نتيجۀ نرسيدوبا بازگشت لشکر از خوست، 

جنگ ځدران  از سر گرفته شد.  در دوران جنگ ملکان ځدران بشرطى 

که خود يک رهبر  حاضر به مذاکره شدند، که  غازى ميرزمان خان کنرى

يرفته شد و در جرگۀ قومى بود، درين جرگه شرکت کند. اين پيشنهاد پذ

قومى  قناعت رهبران قومى حاصل شده، با تسليم کردن  اسلحۀ به 

غنيمت گرفته شدۀ دولتى حاضر شدند به ضمانت ميرزمان خان کنرى به 

 (٠١)کابل آمده با شاه آشتى کنند. 

درين  ٠٣٣١دسمبر  ٣٣همفريز، وزيرمختار انگليس در کابل به تاريخ 

گزارش داد که ميرزمان خان کنرى ديروز با باره به وزارت خارجۀ خود 

نفر از ملک هاى ځدران به کابل رسيد. ځدران ها مذاکره و پيمان  ٠٥١

با مأمورين فارسى زبان را رد کرده و گفته اند که با حکومت افغانستان 

تنها از طريق ميانجيگرى يکى از پشتون ها حاضر به مذاکره ميشوند. 
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ضمين و امنيت آنها را به عهده گرفته ميرزمان خان خود ش مسؤليت ت

 است.

مکتوب محرمانۀ همفريز، وزيرمختار انگليس در کابل راجع به 

 بازگشت ميرزمان خان کنرى از جنوبى
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بعد از ختم اغتشاش خوست که مدت  يکسال را در بر گرفت، کنر و 

انگليس ها قرار گرفت و سعى  ۀغازى ميرزمان خان مرکز توجه  دوبار

استفاده از  ۀنصب کردن  همان عبدالواحد شينوارى وبهان شد تا با

چوب هاى جنگالت کنر، صادرات آن به هند بريتانوى  و استخراج 

سنگ هاى قيمتى،کنر به يک پايگاه فعاليت هاى انگليس تبديل 

 ۀنظامى نمايندگى بريتانيا در کابل  براى هفت ۀشود.  در ياداشت آتش

 ٢٣گزارش شماره  ۀختم ميشود، در ضميم ٠٣٣٦مى  ٣٠که به تاريخ 

وزيرمختار  بريتانيا در کابل  در رابطه با ايجاد نا  ٠٣٣٦مى  ٣٦مؤرخ 

چنين مى خوانيم که :  عبدالواحدآرامى در کنر و تالش هاى نصب کردن 

الف(. امير خاموشانه در جالل آباد بسر ميبرد. باوجودى که ]حالت »

ى آنقدر خوب نيست تا بيرون برود،  باز هم با شدت  تفتيش صحى[ و

محلى را تعقيب ميکند. .. و حاال به پشتوى روان صحبت ميکند.   ۀادار

ميرزمان خان  ادارۀب(.  علت ناآرامى کنر ادعاى شدت غيرالزم  

ميباشد. مالى چکنور که با بى ميلى از پالن رفتن امسالش به مکه 

چاى اسالمپور امير را در حل ]اين[ مسئله منصرف شده است، با پا

کمک ميکنند .  بعد از فرستادن پادشاه گل پسر حاجى صاحب ترنگزى 

، ميرزمان خان خودش به جالل آباد آمد. فکر ميشد که 

 ۀبه عوض ميرزمان خان تعين کند، اما تاريخچ احدرااميرعبدالو

روحانيون آن نيست که وى ، حتى اگر توسط   ۀعبدالواحد نشان دهند

حمايت شود، براى مردم کنر قابل قبول باشد.  عبدالواحد اگرچه توسط 

از يک قسمت زيادى  از سرمايه اش محروم گشته است، تا مامورين 

هنوز به اندازۀ کافى پول دارد که چوب هاى کنر را به نفعش به کار 

اندازد. ادارۀ کنر يک سئوال بسيار حساس است  و يک خطاى سياست 

ند به يک انقالب توسط  صافى هاى کنر بيانجامد که ممکن ميتوا

 .«   است مهمند هاى محلى نيز به آنها بپيوندند 
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خبر بازگشت غازى ميرزمان خان کنرى از  سمت جنوبى در جريدۀ امان 

 افغان
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شخص ديگرى که بزودى با مستر ويد همکار و همدست ميشود،" ايم.  

ام نمائنده "ابنر" تاجر آلمانى که اى. حکيم" است که درين وقت به ن

تجارتخانه در کابل دارد، بين کابل و پشاور در رفت و آمد ميباشد و به 

گفته سيد قاسم خان رشتيا اين همان حکيم جان مشهور است که بعد ها 

به حيث رابط و نمائنده معتمد نادر خان در مسايل محرمانه با مقامات 

جراى وظيفه مينمود و بعد از عاليرتبه دولت بريتانيا در هند ا

پادشاهى سردار نادر خان مرکز فعاليت خود را به کابل انتقال داده تمام 

  (٠٠) خريدارى هاى حکومتى در انحصار او درآمد.

 مخالفت روحانيون طرفدار سردار نصرالله خان با رژيم امانى
در خرابى اوضاع کنر روحانيون متنفذ هم رول داشتند. علت اصلى 

مخالفت بعضى از روحانيون متنفذ کنر  با رژيم امانى و شرکت 

مخفيانۀ شان در نا آرامى هاى منطقه، شهرت امان اهلل خان به بى دينى 

نبوده بلکه بعد از کشته شدن امير حبيب اهلل خان ،  شکست سردار 

ابت  بين وى و غازى امان اهلل خان بر سر جانشينى و نصراهلل خان در رق

کرسى امارت بود. روحانيون متنفذ و بعضى از خلفاى مرحوم مال نجم 

الدين  آخندزاده  صاحب هډه از حاميان سرسخت سردار نصراهلل خان، 

رهبر گروپ مذهبى و سنت گرا، بشمار رفته  و بعد از شکست و وفات 

ن ارگ به عناصر ناراض  و مخالف دولت سردار نصراهلل خان در زندا

امانى تبديل شدند و در تحريک بعضى از سرکردگان قوم شينوار درۀ 

شيگل  کنر ها و برهم زدن امنيت در منطقه دست داشتند. تا اينکه 

دولت امانى مجبور شد براى اعادۀ امنيت منطقه چند نفر از آنها را بعد 

 . از محاکمه و اثبات جرم شان اعدام کند

برويت اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى، شارژدافير سفارت 

خود از  ٠٣٣٦مؤرخ دهم جون  ١٣انگلستان در کابل در گزارش شماره 

بازديد اعليحضرت امان اهلل خان از جالل آباد و اعدام هائى  خبرداده 
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است که اکثر شان دزدان بوده ولى دربين شان سه مرد نسبتاً مهم بنام 

خان، تاج محمد و وافيد خان نيز شامل ميباشند، که هر سه هاى على 

 تن از شينوارى هاى شيگل درۀ کنر ميباشند.

 

------------------------------------ 
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 )قسمت سوم (

 رويداد هاى قبل از شهادت غازى ميرزمان خان کنرى
 

در قسمت گذشته راجع  به  علل نا آرامى هاى کنر در عهد امانى  که 

درسرگذشت مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح به آن اشاره شده 

بود، صحبت مختصرى داشتيم  و در آن  از اهميت خاص سوق الجيشى 

کنر، تالش هاى انگليس ها براى داشتن النه هاى جاسوسى و نفوذ 

طق سرحدى آزاد، نقش عبدالواحد درين درۀ حساس مجاور منا

يکى ازمهره هاى مهم شينوارى يا مستر ويد آستراليائى )جاسوس و 

، توطئه هاى سردار محمد هاشم خان،  مخالفت و توطئه هاى انگليس(

شهرت غازى امان اهلل خان به »تخريب روحانيون متنفذى که  گويا بنا بر 

نه در خرابى اوضاع کنر با رژيم او مخالفت نموده  و مخفيا«  بى دينى

ميکوشيدند، و بالخره اينکه چرا غازى ميرزمان خان کنرى خار چشم 

انگليس ها تلقى شده و در محراق توجه توطئه هاى انگليس و عمال 

داخلى آن در کنر قرار گرفت، مختصراً يادآورى نموديم . درين قسمت 

صفحات  ميخواهم در رابطه با شهادت غازى ميرزمان خان کنرى که در

سرگذشت مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح به آن اشاره  ٥٣تا  ١١

شده است، مطالب و اسناد چندى را خدمت هموطنان عزيز و 

 عالقمندان تاريخ دورۀ امانى تقديم کنم .

غازى ميرزمان خان کنرى يکى از معدود کسانى بود که تا آخر  عمر به 

وگرامهاى تجدد و پيشرفت شان  غازى امان اهلل خان وفادار ماند و از پر
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پشتيبانى نمود.  او که به پاس خدمات و جانفشانى هايش  در راه  

آزادى، دفاع از تماميت ارضى، و تأمين امنيت کشورمؤفق به اخذ 

چهار مدال "لوى خان"، "وفا"، "صداقت" و "خدمت"  شده بود،  در  

تاريخى  ميالدى(  حين تالش هاى  ٠٣٣٣)جنورى   ٠٢١٧زمستان سال

اش براى تحکيم پايه هاى رژيم امانى  در يک دسيسۀ انگليس ها و 

عمال داخلى شان، در مسجد "شينکوړک" کنرها، حين اداى نماز 

 خفتن مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفت و جام شهادت نوشيد. 

 توطئۀ جديد عليه غازى ميرزمان خان 
و ايجاد يک النۀ بعد از ناکامى کوشش نصب کردن واحد شينوارى  

جاسوسى انگليس ها در کنر و بعد از آنکه  تالش هاى  ايجاد دشمنى 

هاى قومى ، پيشکش رشوه و امتيازات بيشمار مادى  و بالخره 

اقدامات ترور غازى ميرزمان خان به نتيجۀ نرسيد، حربۀ ديگرى که از 

آن استفاده شد، ايجاد بدگمانى و رنجش  بين اعليحضرت امان اهلل 

ان و غازى ميرزمان خان بود.  اينبار توطئۀ  توسط عمالى در داخل خ

دربار پياده شد. توطئه چيان با نشان دادن نامه هائى جعلى به شاه 

گفتند که گويا ميرزمان خان کنرى قصد کشتن  وى را دارد.  کاميابى 

اين توطئه باعث آزردگى شديد ميرزمان خان شد. او براى مدت  تقريباً 

سال  در منزلش واقع بنى حصار کابل  گوشه نشينى اختيار  يک ونيم

 کرد و از رفتن به دربار و شرکت در شوراى دولت خوددارى کرد.  

شاه بعد از برگشت ازمسافرت طوالنى اروپا،  روزى بعد از شکار در 

جهيل قلعچۀ  بنى حصار با همراهانش به قلعۀ ميرزمان خان رفت و 

دشمنان، دوستان من و خدمتگاران وطن   ضمن دلجوئى به  وى گفت که

را از من جدا ساختند. من حاال دوستان و دشمنان حقيقى خود را 

 شناخته ام .
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 تالش براى آرام ساختن شورش شينوار
 ٣٣)مطابق با  ٠٢١٧اعليحضرت امان اهلل خان بتاريخ اول ماه قوس 

زمان خان ( وزير حربيه عبدالعزيز خان را به منزل  غازى مير٠٣٣١نومبر 

فرستاد و از او خواست تا فردا به ارگ آمده  و براى شرکت درتالش هاى  

آرام ساختن بغاوت شينوار به ننگرهار برود. نويسنده و محقق شناخته 

شدۀ  افغان آقاى حبيب اهلل رفيع  در مقدمۀ کتاب  جبهۀ چهارم استقالل 

افغان ، شمارۀ  )اثر  شادروان عبدالخالق اخالص ( به حوالۀ  جريدۀ امان

( مينويسد که ٠٢١٧قوس  ١فوق العادۀ  سوم  روزهاى اغتشاش )مؤرخ 

بتاريخ چهارم قوس از يکطرف  ميرزمان خان روانۀ جالل آباد شد، و از »

طرف ديگر لشکر دوهزارنفرى  مردم کنر توسط پسرش  به جالل آباد 

    (٠٣) «آورده شد.

  Fire in Afghanistanد خانم ريه تالى ستيوارت  در اثر معروف خو

امان اهلل خان،  ميرزمان » ( مينويسد که ١٣٣)آتش در افغانستان، ص 

خان  رهبر قومى کنر را، که همواره به او وفادار بود، به اميد اينکه  

نفوذ شان هم مانند تفنگ هاى شان مؤثر ثابت شوند، به جالل آباد 

 «. فرستاد

قواى  عسکرى جنرال « هميمل»با رسيدن غازى ميرزمان خان به 

عبدالوکيل خان نورستانى توسط شورشيان شينوار و خوگيانى  

شکست خورده و خود عبدالوکيل خان هم توسط ملک قيس خوگيانى 

زنده برده شده بود.  با رسيدن ميرزمان خان به جالل آباد اوضاع خيلى 

روحيۀ شورشيان را بسيار قوى « ميمله»بحرانى  و شکست قواى 

بود.  ميرزمان خان  بعد از تنظيم قواى قومى  و گرفتن ترتيبات  ساخته 

( ساعت بصورت ٢٣دفاع از شهر، در حاليکه براى مدت سى و دو )

دوامدار بارش ميباريد،  براى عقب راندن شورشيان حدود سه ميل 

  (٠٢)به جنگ پرداخت .  «  دروازۀ هده»خارج  از 
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يک جرگۀ  سران اقوام  ( هم٠٣٣١دسمبر  ١ماه قوس ) ٠٢بتاريخ  

مهمند، خوگيانى و اپريدى  برياست غالم صديق خان چرخى، وزير 

خارجه ، تشکيل شد و اين جرگه حمايت خود را از دولت اعالم کرد. 

ملک هاى مهمند نيز به غازى ميرزمان خان از حرکت افراد خود اطالع 

ان دادند. به تعقيب آن لشکر قومى مهمند تحت رهبرى غازى محصل خ

 (٠١) را به عهده گرفتند.« هده»و بادام خان حفاظت دروازۀ 

 کارشکنى هاى والى على احمد خان در خاموش ساختن بغاوت 
( بحيث ٠٣٣١دسمبر  ٢ماه قوس   ) ٠٣والى على احمد خان  بتاريخ 

رئيس تنظيميۀ نظامى و ملکى ننگرهار تعين و عازم جالل آباد شد.  

آرشيف هند بريتانوى ضمن دادن اين خبر يک راپور محرمانۀ اسناد 

عالوه ميکند که برفبارى تازه و فقدان ترانسپورت سبب تأخير حرکت 

على احمد خان، والى سابق کابل که حاال بحيث آمر نظامى و ملکى 

 سمت مشرقى تعين شده است، گرديده است .
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موزيم لندن راجع به  دو سند از آرشيف اسناد محرمانۀ هند بريتانوى در

 پيشرفت هاى ميرزمان خان کنرى در  مقابله با اغتشاش شينوار

در رابطه با اغتشاش شينوار از دو سند محرمانۀ فوق آرشيف هند 

بريتانوى معلوم ميشود که قبل از رسيدن والى على احمد خان به جالل 

 آباد قواى غازى ميرزمان خان مؤفقيت  و پيشرفت هاى خوبى داشت .

کمشنر عمومى ايالت  ٠٣٣١دسمبر  ٦در سند اول )تلگرام مؤرخ 

و ميرزمان خان کنر مؤفق شدند »...سرحدى شمال غربى( ميخوانيم 
.  در تلگرام دومى ميخوانيم که  «مهمند ها را بطرف شاه جلب کنند.

بتاريخ پنجم ]دسمبر[ شينوارى هائيکه ميکوشيدند ديوار شهر جالل »
مورد حملۀ ميرزمان خان کنرى و لشکر يله جارى  آباد را تخريب کنند،

 «.هايش قرار گرفت

 The A to Z of »)لودويک آدمک محقق امريکائى در کتاب 

Afghan Wars, Revolutions and Insurgencies  يا الف تا ياى

( راجع به لشکر ٥١جنگ ها، انقالبات و اغتشاشات افغانستان )ص

نها افراد رضاکار ذخيرۀ اردوى قومى يا يله جارى هامينويسد که آ

افغان ميباشند که از بين مردم  استخدام ميشوند. همۀ افغان ها داراى 

استعداد نهانى سربازى ميباشند، و در وقت ضرورت عاجل، ملک ها 
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و رهبران در سراسر کشور تعداد مشخصى ازين سربازان را جمع آورى 

 ميکنند.(      

طلب و از مدت ها قبل آرزوى  شاغاسى على احمدخان يک شخص جاه

سلطنت را در سر ميپرورانيد.  کار شکنى هاى اوکه توسط غازى امان 

اهلل خان با اختيارات تام به  سمت مشرقى فرستاده شده بود، در پهلوى 

عوامل ديگر يکى از عوامل عمدۀ ناکامى تالش هاى رژيم امانى در 

وانندگان خاموش ساختن آتش اغتشاش شينوار بحساب ميرود. خ

محترم ميتوانند تفصيل جريان  کارشکنى هاى والى على احمدخان، 

افشاى نقشۀ جنگى  غازى ميرزمان خان و مخالفت با او را که به 

محاصرۀ فرقۀ عسکرى ننگرهار، سوختاندن قصر سراج العمارت و 

تعمير باغ کوکب و بالخره  برآمدن  غازى ميرزمان خان  از جالل آباد 

اثر مرحوم عبدالخالق اخالص که با مقدمه، پاورقى ها و انجاميد، در 

ضمايم استاد حبيب اهلل رفيع بمناسبت پنجاهمين سالگرد وفات 

استقالل »اعليحضرت غازى امان اهلل خان غازى، اينبار تحت نام 

توسط مؤسسۀ انتشارات کتب بيهقى در مطبعۀ آزادى کابل « امانيه

 بنشر رسيده است، مطالعه کنند.

هنگاميکه لشکر اغتشاشيون  ٠٣٣١دسمبر  ٢١احمد خان بتاريخ على 

شينوار در هډه و اغتشاشيون خوگيانى در چهارباغ و سلطانپور 

بودند،  با رهبران شورشى شينوار، خوگيانى و سرخ رودى  در چهارباغ 

بشرطى که او را به »مالقات نمود.  على احمد خان به آنها گفت  

دولتى را از او نگيرند، دروازه هاى جالل  پادشاهى بپذيرند، و خزانۀ

آباد را بروى شان باز خواهد کرد و اسلحه و مهمات  دولتى را بين اين 

به اساس راپور محرمانۀ کميشنر عمومى « . سه قوم تقسيم خواهد کرد.

رهبران شورشى موافقت کردند  و او بعد از آن »انگليس ها در پشاور 
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بران  ديگر شورشى ذريعۀ موتر به جالل به همراهى محمد علم خان و ره

 (٠٥) .«آباد برگشت 

 اعالن پادشاهى والى احمد خان
گرچه مراسم دستاربندى على احمد خان بحيث امير جديد افغانستان 

بعد از استعفا و رفتن غازى امان اهلل خان به قندهار انجام يافت، اما 

گرفتن بيعت از فعاليت ها و تالش هاى او براى امارت افغانستان  و 

مأمورين دولتى و صاحب منصبان اردوى ننگرهار از قبل آغاز شده 

بود. او درين زمينه با غازى ميرزمان خان هم صحبت نموده و خواهان 

حمايت او شد.  مگرغازى ميرزمان خان به او گفت که ميخواهد اول با 

 سران قبايل مهمند و لشکر قومى کنر در باره جرگه و مشوره نمايد.

از اوضاع ننگرهار  ٠٢١٧جدى  ٣غازى ميرزمان خان که قبالً هم بتاريخ 

و کارشکنى ها به اعليحضرت امان اهلل خان  شکايت کرده بود، در 

جرگۀ سران قبايل عيسى خيل و کوډاخيل مهمند از خيانت والى على 

احمد خان به شاه  اطالع داده و گفت که خودم هيچوقت پادشاهى على 

قبول نخواهم کرد، اما شما اختيار داريد.  جرگه نيز از احمد خان را 

تصميم او پشتيبانى نمود. وى قبل از شام  کليد هاى شهر جالل آباد را 

به کوتوال )قوماندان امنيه( تسليم نموده، لشکر کنرى ها را مرخص 

نمود تا به خانه هايشان برگردند. او تصميم گرفت تا به همراهى لشکر 

فته و در آن جا پالن  حمايت از غازى امان اهلل خان را مهمند به کنر ر

 تهيه کند. 

والى على احمد خان با گرفتن اطالع برآمدن قواى ميرزمان خان از 

شهر، به فرقه امر نمود تا آنها را که به منطقۀ بهسود رسيده بودند، 

تحت آتش توپخانه قرار دهند. خود ميرزمان خان با سران قوم مهمند از 

وش گنبد توسط جاله )کشتى که ازمشک هاى بادشده ساخته راه خ

  (٠٦) شده( از دريا عبور نموده و از راه کنر خاص به سرکانى رفت .
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قابل يادآوريست که على احمدخان بعد از مراسم دستاربندى اش 

جنورى ، لشکرى را  که اکثريت شانرا  ٣١توسط نقيب صاحب، بتاريخ 

شورشيان مخالف غازى امان اهلل خان تشکيل ميداد، براى گرفتن 

کابل آماده ميساخت .  اما انگليس ها باوجود سوابق همکارى  و 

حيث پادشاه افغانستان نتنها قبول خدمات على احمدخان او را ب

نداشتند، بلکه طورى که بعداً معلوم  شد، با وى برخورد ناجوانمردانه 

 وخشن نيز نمودند.        

شهادت غازى ميرزمان خان کنرى بخشى از دسيسۀ بزرگ انگليس 
 ها عليه غازى امان الله خان

نى و راه دست داشتن و نقش  انگليس ها در توطئه ها عليه رژيم اما

انداختن شورش ها در افغانستان پوشيده نيست . خوانندگان محترم 

بازنگرى دورۀ »براى معلومات بيشتر درين باره ميتوانند به کتاب 

مراجعه کنند. اين کتاب درين اواخر « امانى و توطئه هاى انگليس

توسط مؤسسۀ انتشارات مسکا در شعبۀ تخنيکى انتشارات کتب 

 بچاپ رسيده است . مومند در ننگرهار
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در سند فوق که در آرشيف اسناد مربوط به هند بريتانوى موزيم لندن 

موجود است، بمشاهده ميرسد که در دوران اغتشاش شينوار سعى 

ميشد تا دسته هاى متخاصم با ميرزمان خان کنرى نيز از شورشيان 

 شينوارى طرفدارى کنند.  

ر و طرح پالن حمايت از قبالً از رفتن غازى ميرزمان خان به کن

اعليحضرت غازى امان اهلل خان  يادآور شديم . انگليس ها اوضاع پر 

آشوب ننگرهار و تمام حرکات غازى ميرزمان خان  کنرى را تحت نظر 

داشتند.  در يک سند محرمانۀ آرشيف انگلستان به امضاى آر. آر. 

به مکوناچى، نمايندۀ سياسى انگليس ها در ايجنسى کرم  راجع 

نخست،  وزير »اوضاع جالل آباد و واليت مشرقى ذکر شده است که 

خارجه غالم صديق خان ]چرخى[، و شير احمد خان رئيس شورا، و 

محمود جان ياور اعليحضرت ، و ميرزمان خان کنرى   فرستاده شدند 

تا مسائل را حل و آشوب را فرونشانند. شورشيان با محمود جان در 

د و او فعالً در جگدلک ميباشد. شيراحمدخان و ميمله بدرفتارى کردن

غالم صديق خان به کابل برگشتند. ميرزمان خان مؤفق نشد و به کنر 

 .«برگشت 
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غازى ميرزمان خان بعد از سقوط جالل آباد و اعالن پادشاهى على 

احمد خان، ميخواست به حمايت از امان اهلل شاه غازى لشکر جديدى 

ر و لغمان خود را به کابل برساند. او درين باره با را آماده و از راه درۀ نو

سران مهمند جرگه و مشوره نموده از آنها خواست تا آماده گى بگيرند، 

و خودش هم  روانۀ اسمار شد، جائيکه يک غوند مجهز تحت ادارۀ 

پسرش عصمت اهلل خان قرار داشت . او هنگام رفتن به شيگل و اسمار 

د که ميخواستند با سه صدنفر مسلح او با پيشنهاد سران قومى مهمن

را همراهى کنند، موافقه نکرد و گفت که شايد همراهى سه صد نفر 

مسلح باعث سؤ تفاهم و غلط فهمى شود. غازى ميرزمان خان قبل از 

حرکت بطرف اسمار از رفتن اعليحضرت امان اهلل خان به قندهار اطالع 

عصمت اهلل خان در  يافته بود، و از همين سبب به پسرش غوندمشر

اسمار اطالع داده بود تا از راه چمن به قندهار رفته، غازى امان اهلل خان 

را از پالنش مطلع ساخته و از او بخواهد تا از عجله کارنگيرد و از 

 افغانستان خارج نشود. 

غازى ميرزمان خان بعد از مشوره با ميا صاحب سرکانى که يکى از 

ضد انگليس و طرفدار امان اهلل خان و  روحانيون و مجاهدين معروف

همکار نزديکش بود،  روانۀ اسمار شد. وى  را درين سفر چند نفر از 

که همه غير مسلح بودند، همراهى ميکرد. آنها در « مروره»ملکان قريۀ  

درياى کنر را با جاله عبور نموده و در راه اسمار، قبل از «  مروره»قريۀ 

براى سپرى نمودن شب و « شينکوړک»طقۀ رسيدن به درۀ شيگل، در من

طرح پالن شان با متنفذين و سران قومى درۀ شيگل که اکثريت شان از 

حاميان و دوستان شان بودند،  در منزل جناب سيد شمس الدين خان 

مجروح، فرزند مرحوم سيدحضرت شاه خان يکى از روحانيون منطقه 

 توقف کردند.   که بنام پاچا صاحب تيرگرى )لغمان( معروف بود،
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و  ١٣مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح در خاطرات خود )صفحات 

( مينويسند که بعد از صرف طعام مهمانان را که به هفتاد نفر بالغ ٥١

ميشدحسب معمول به مهمانخانه ها و حجره هاى باشندگان قريه تقسيم 

دود کرديم و من در سراچه يا مهمانخانۀ خان صاحب با چهار پنج نفر مح

از همراهان او ماندم  و به مشوره و کنکاش پرداختيم . مجروح صاحب 

خان صاحب گفت که حاال نظام دولت از بين رفت و براى »مينويسد : 
حفظ و امن منطقه بايد تدابير قومى و محلى گرفته شود. اسمار مرکز 
بسيار قوى و خوبى است مکزين و صندوق خزينه هم پر است ما و شما 

ل را براى حفظ امن و آسايش منطقه بکار خواهيم برد و بنياد اين وساي
يک مرکز ادارى را قايم خواهيم کرد که به اتفاق خانوادۀ شما )يعنى 
ما( و پشتيبانى و حمايت مومند و مردم درۀ مروره و مردم درۀ سيند بپا 
خواهد استاد. چغه سراى از دست رفته است ... به کمک مردم شينوارى 

خواهيم توانست در مناطق ديگر کنر هم اعمال نفوذ کنيم و يک و ماموند 
مرکز ادارى بوجود آريم . امان الله خان به قندهار رفته ممکن است 

من هم نقشه و پالن او را دور از   . بزودى برگردد و اين آشوب خاتمه يابد

مصلحت نديدم و موافقه کردم و بعد از او اجازه خواستم خانه براى 

او بمن گفت بعضى مردمان بروم و خود او هم استراحت کند. استراحت 
اوباش قريه تصميم دارند بر من حمله کنند و شنيده ام آنها براى 
همدستان ديگر خود به قريه هاى ديگر قاصدان و خبررسانان فرستاده 
اند، ازين حرکت نبايد غافل بود. من به او با خوشباورى يک جوان بى 

که کسى جرئت نخواهد کرد چنين کارى بکند و تجربه اطمينان دادم 
مصئونيت خانۀ مارا خلل دار سازد. در وقت برآمدن بيرون مهمانخانه 
يکى از ريش سفيدان قريۀ ما که نظارت امور خانگى مار ا هم ميکرد به 
من گفت که چنين حرکت زشت از امکان بعيد نيست و خوش بينى من 
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م لحظۀ بعد صداى فير تفنگ ...خودم به خوابگاه رفتبى مورد است

شنيدم و از بستر برجستم که طرف مهمانخانه بروم ديدم در بزرگ قلعه 

از طرف بيرون بسته و زنجير شده است، به سر بام برآمدم و صداى 

غلغله و فيرهاى تفنگ ها را زيادتر شنيدم ديدم که راه برآمدن از سر بام 

م و منتظر استاده ماندم موجود نيست، فرود آمدم در بين حويلى نا آرا

که صداى گشودن در کالن بلند شد، به آنطرف دويدم آن ناظر امور مارا 

ديدم که در را گشوده گفت  خانصاحب را متأسفانه کشتند و اين شر 

ذمه قليل اوباش به عجله کار خود را انجام دادند. بسيار متأسف و 

ان عسکرى فرداى آن اسمار هم سقوط کردو قوماندمتأثر شديم... 
اسمار به طرف چترال گريخت و عصمت الله خان پسر ميرزمانخان 
مرحوم از راه درۀ دانگام بسوى ايالت دير که از محروسات هند 

 «برتانوى بود، پناه برد.
با کشته شدن غازى ميرزمان خان، پالن هاى آيندۀ او هم ازبين رفت ، و 

سته ناپذير ضد غازى امان اهلل خان هم يک حامى و يک وطن دوست خ

 استعمار را از دست داد. 

جنرال جورج مکمون يکى از جنراالن ارتش انگلستان در همان سال 

( ٢٢٣ص « ) افغانستان از داريوش تا امان اهلل»( در کتاب خود  ٠٣٣٣)

درين باره نوشت که ترور ميرزمان خان  يکى از رهبران برجستۀ مهمند 

کابل و جالل آباد حاکميت داشت و  هاى افغان  که بر منطقۀ شمال درياى

 « از حاميان مهم  شاه بود، شکست جدى  را براى  داعيۀ شاه به بار آورد.

کمشنر عمومى انگليس ها براى ايالت سرحدى شمال غربى در تلگرام 

خود به وايسراى هند بريتانوى از کشته شدن  ٠٣٣٣جنورى  ٠٠مؤرخ 

اطمينان داد و نوشت که وى ميرزمان خان کنرى به حوالۀ چندين منبع  
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هنگام عبور با بيست نفر از همراهانش در نزديکى شيگل درکنر عليا 

 کشته شد. 

 رفتن عصمت الله خان پسر غازى ميرزمان خان به قندهار
وارد ملکند شد و « دير»عصمت اهلل خان بنا بر هدايت پدرش از طريق 

طريق چمن نزد امان به معاون کمشنر ملکند اطالع داد که ميخواهد از 

اهلل خان به قندهار برود. معاون کمشنر او را به بهانۀ براى چند روزى 

معطل نموده و تحت نظارت قرار داد. او درين مدت به او از کشته شدن 

پدرش در شينکوړک شيگل نيز اطالع داد. عصمت اهلل خان بعد از چند 

وده نزد غازى روز اجازه يافت از طريق کويته سرحد چمن را عبور نم

 امان اهلل خان به قندهار برود.

اينکه عصمت اهلل خان به محروسات هند بريتانوى پناه نبرده، بلکه 

مطابق به هدايت پدرش، غازى ميرزمان خان کنرى براى حمايت از 

غازى امان اهلل خان نزد وى به قندهار رفت، از اسناد آرشيف هند 

راپور شيخ محبوب  ٢٧صفحۀ  بريتانوى در لندن به اثبات ميرسد. در

رسيدن نمايندگان »على، سکرتر امور شرقى انگليس ها، ميخوانيم که 
اقوام واليات جنوبى و مشرقى و همچنان مناطق سرحد آزاد به قندهار 

در بين آنها امين اهلل خان، عبدالجبار خان  اکنون آغاز شده است .

لک غازى خان )جبارخيل(; محمد حسن خان پسر سردار خان مومند; م

; درى خان منگل و قلندر  عصمت الله خان پسر ميرزمان خانافريدى; 

تمام آنها براى دادن  اطمينان خان نمايندگان جاجى شامل اند. 
وفادارى از طرف اقوام شان آمده بودند و خواهان هدايت بودند. امان 
 الله خان به منشى خصوصى خود هدايت داد تا فرمان هاى الزم را تهيه

اين راپور عالوه ميکند که به پسر ميرزمان خان فرمان هاى براى « کند

ملک محصل خان مومند و اشخاص برجستۀ ديگر و صافى ها داده 
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شد... پسر ميرزمان خان با امان اهلل خان در قندهار ماند و فرمان هاى 

سپرده شده به او را بدست يکى از مستخدمين خود به واليت مشرقى 

عصمت اهلل خان کنرى تا وقت خروج غازى امان اهلل خان     (٠٧) فرستاد.

 از افغانستان وى را همراهى ميکرد. 

بعد از کاميابى توطئه هاى انگليس و سقوط رژيم امانى، عصمت اهلل 

خان نيز به کنر برگشت و بعد از مدتى در دوران صدارت محمد هاشم 

ه در دشمنى با خان با بازماندگان ديگر غازى ميرزمان خان کنرى، ک

استعمار انگليس و در آخرين تالش هايش براى استحکام پايه هاى 

رژيم امانى جام شهادت نوشيده بود، بدون هيچ اتهام و محاکمه روانۀ 

زندان شد. بيش از يکصد نفر از بازماندگان غازى ميرزمان خان کنرى 

که شامل اطفال و زنان بودند،  براى مدت سيزده سال در زندان 

مزنگ  و بعد از آن براى هشت سال در تبعيد بسر بردند و درين ده

نفر از اعضاى خانوادۀ خود، بشمول  ٣١دوران عالوه بر از دست دادن 

محروميت اطفال از درس و مکتب با مصاعب گوناگون دست و پنجه 

 نرم کردند.
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مبارزى او د مومندو په مشهورو غزاگانو کې د غازى ميرزمان خان 

 افغانستان . –ونډه. مسکا خپرندويه ټولنه، کابل 

(. جنگ استرداد استقالل افغانستان : ٣١١٧. عبدالرحمن زمانى )٣

 .٥٣-٥٠جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر، صفحات  
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 در نسخۀ قلمى سيف االمان، اثر عبدالخالق.  تفصيل اين رويداد  ٠١

( ذکر شده است.  در نتيجۀ فيصلۀ اين جرگه ١٣-١١)صفحات   اخالص

نفر از ملکان قوم ځدران درحالى که گل محمد خان و  ٠٥١بيش از 

به  عصمت اهلل خان دو پسر غازى ميرزمان خان  در ځدران  باقيماند،

به کابل آمده با غازى امان اهلل خان مالقات  همراهى ميرزمان خان کنرى

 نموده جنگ خاتمه يافت.

( . نادر چگونه به پادشاهى رسيد، ٠٢٧١.  سيد قاسم رشتيا )٠٠

 .٥٧-٥٦صفحات 

(. داستقالل څلورمه جبهه، چاپ دوم، ٣١١٥. عبدالخالق اخالص ) ٠٣

 .٠١١ص 

)آتش در « Fire in Afghanistan»( . ٣١١١)ريه تالى ستيوارت .  ٠٢

  .( ١٣٣افغانستان، ص 

 جريدۀ امان افغان . ٠٢١٧قوس سال  ٠٥. شمارۀ فوق العادۀ مؤرخ  ٠١

(. بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى ٣١٠٢. عبدالرحمن زمانى ) ٠٥

 .١١٢انگليس، ص 

 . ٠٠١تا  ٠١٣نيه، صفحات (. استقالل اما٠٢١٣. عبدالخالق اخالص )٠٦

. اسناد محرمانۀ آرشيف لندن، راپور شيخ محبوب على، سکرتر  ٠٧

امور شرقى سفارت انگليس در کابل تحت عنوان سقوط امان اهلل که 

تهيه شده است.  ٠٣٢١توسط ميجر رابرت نوئل سکات در ماه مارچ 

L/P&S/20/B 289. 
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