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  تقریظ

  

تاريخى جالب و مستندى  –خوانندۀ عزيزهمين اكنون، اثرپُرمحتواى سياسى 
را تحت عنوان "مروركوتاهى بر زندگى و مبارزات غازى ميرزمان خان كنرى" 
دردست مطالعه دارد كه دراثرتالش ها و زحمتكشى هاى تحقيقاتى مؤرخ و 

(جناب داكترعبدالرحمن زمانى) تدوين  پژوهشگرگرانقدرافغانستان
  .                                               گرديده وخوشبختانه اخيراً اقبال چاپ يافته است

هرچند عنوان اين اثر، با نام نيكوى يكى ازمبارزان فداكارراه آزادى كشور، 
يعنى غازى ميرزمان خان كنرى آذين بسته است، اما مروركنندۀ كتاب، قدم 
به قدم درمى يابد كه كارمؤلف وپژوهشگرارجمند، تنها برمحورشخصيت 

ارات ناشى ازفعاليتهاى خسته گى ناپذيرو وطنخواهانۀ ضد متين و افتخ
اسارت ميرزمان خان نچرخيده، بلكه به ابعاد مهم و جريانات مربوط به 
جنگهاى آزاديخواهى مناطق چترال، كنرو سايربخشهاى قبايل دو سوى خط 
تحميلى " ديورند" و همچنان پيروزى ها و شكستهاى مبارزان غيورافغان، 

تخباراتى مقام هاى هند برتانوى عليه آنها، جانبازيهاى سران فعاليتهاى اس
قبايل، اسم و رسم جنرالهاى انگليسى، شمار عساكر، مقدار و نوعيت سالح 
هاى دشمن،  فرامين و اسناد محرم و معتبرآرشيف لندن و هندبرتانوى و 
امثالهم نيزپرداخته است كه مرور آن براى پژوهشگران عرصۀ تاريخ وبراى 

ندان دقيق سنج كشورعزيزما افغانستان، درحُكم اكسيرپنداشته آيد.                                                                 فرز

جناب داكترعبدالرحمن زمانى كه يكى ازبازمانده هاى آگاه، متعهد و 
امانتدارخانوادۀ مبارز، مشهور و زندان ديدۀ ميرزمان خان كنرى ميباشد، 

اجع به پدربزرگش كه پس ازمبارزات وفادارانۀ دامنه داردركناراعليحضرت ر
امان اهللا خان عليه استعمارهندبرتانوى، باالخره بگونۀ توطئه آميزى توسط 
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عُمال بيگانه به شهادت رسا نيده ميشود، چنين مينويسد : " ميرزمان خان 
ا آمد. پدرش خورشيدى) درقريۀ لمتك واليت كنربه دني 1248م (1869درسال 

و پدر پدركالن او، محمداكرم  و پدركالنش محمد عمرخان خان حاجى گلروز 
  خان يكى از سران منطقۀ كوت سپين غربود."                                                                            

ازذكرنام ده ها شخصيت آزاديخواه مناطق شمالشرق  متن اين اثر، عالوه 
افغانستان كه متحمل مشقات زياد و قربانى هاى افتخارآميزى شدند، 
دربرگيرندۀ پاليسى ها، خوشخدمتى ها و چاكرمنشى هاى امراى دست 

در راه حصول آزادى  نشانده، بخصوص سنگ اندازيهاى اميرحبيب اهللا خان
و رفاه مردم افغانستان به سود استعماروگزارشهاى سرى ومحرمانۀ 
جواسيس جانب هندبرتانوى دراين مورد نيز ميباشد. مثالً، درجايى ازمتن 
اثرمذكورميخوانيم كه " زمامداران هند برتانوى گفته بودند كه جلوگيرى از 

 خان هللانتشار قيام هاى قبايل سرحد، بسته گى داشت به پاليسى امير حبيب ا
در جلوگيرى ازحمالت غازيان. او قلباً ميخواست تا از عبور غازيان به سرحد 

    آزاد و ايجاد درد سر به انگليس ها جلو گيرى كند..."                                                                            

 هند درراه خدمتگزارى به استعمار جالب اينست كه اميرحبيب اهللا خان 

برتانوى تا آنجا راه افراط مى پيمايد كه بخاطرادامۀ مبارزه و شهامت 
ميرزمان خان كنرى عليه قشون اشغالگر انگليسى باالى چترال ومناطق 
قبايلى، امردستگيرى او را صادرنموده به زندانش مى افگند و اين 

 -1908دستگيريها و به زندان افگندنها، متأسفانه سه مرتبه (درسالهاى 

م) صورت مى گيرد و درمرتبۀ آخر، اميرتصميم داشته حُكم 1916و 1915
اعدام او را صادرنمايد كه تروروى درلغمان، موجب رهايى اين مرد مبارز 

  (ميرزمان خان) گرديد.                                         

اين اثرازقول " روزكيپل" كميسرانگليسى درمنطقه، چنين  )59(درصفحۀ 
م: " اگراميربه موقع دست به اقدامات نمى زد، شعله هاى آتش جهاد ميخواني

ننگرهار، مهمند و باجور قيام مينمودند.  هانتشار يافته تمام منطق
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اعليحضرت به مقابل مالها و حزب جهاد از خود جرئت غيرعادى نشان داد، 
                         به محبوبيت خود صدمه رسانده اما اين اقدام اش براى ما خدمت بزرگى بود."

اين تنها نيست، مؤلف محترم كه چون به اسناد محرمانۀ آرشيف لندن 
دسترسى داشته است،  برخى از جواسيس انگليس درمناطق قبايلى را كه 
تحت اسم و رسم مثالً، " پير" ، "مال" ، " سيد " ، " روحانى" و امثالهم و با 

م، به نفع انگليسها فعاليت سؤاستفاده ازاحساسات دينى و مذهبى مرد
ميكردند، نيز افشا نموده است، مانند " سيدحسن گيالنى" ، پرنس سلطان 

  محمد" و برخى ديگر ازخود فروخته هاى سران قبايل وغيره.                                                                       

سايرهمكاران مبارزاو را  وقتى مؤلف ميكوشد جانبازيهاى ميرزمان خان و
درجبهۀ فراموش شدۀ چترال و فرود و فرازجنگ درآن جبهه را معرفى نمايد، 
تذكرميدهد كه تبليغات جانبدارانۀ  انگليسها و گرايشات فكرى، قومى و 

دوران پادشاهى محمد  (بويژه در سياسى درحلقات درونى دولت افغانستان
ومحبوبيت فرماندۀ   ى مؤثريتو برادرانش) و تالش غرض خنثى ساز نادر

جبهۀ چهارم (چترال)، مغايراصل روند جنگ، جبهۀ جنوب را عمده ساخته  
نادرخان را "قهرمان " و " فاتح" جنگ استقالل خواهى افغانستان عَلَم كردند 
كه بدين منوال، خون صد ها شهيد راه آزادى درجبهۀ چترال و نام و نشان 

  داً پنهان نگهداشته شد.                                                                       ايثارگران آزادۀ افغانستان عم

داكترعبدالرحمن زمانى نميخواهد دراين اثر، احساسات و تعلقات خانواده  
گى اش پيرامون بزرگان خانواده و بخصوص، غازى ميرزمان خان كنرى را 

كتبى و تاريخى مقدم دانسته هرآنچه لجوجانه، يكطرفه و بدون پشتيبانۀ 
دلش بخواهد، براى بزرگ سازى پدركالنش روى كاغذ بريزد. ايشان وقتى 
ميخواهد فعاليتها و تحركات  نظامى ميرزمان خان بمثابۀ فرمانده جبهۀ 
جنگ و رهبرمتنفذ قومى عليه استعمارهندبرتانوى را شرح دهد، درهرمورد، 

م، سند كتبى و رسمى منابع معتبر(دوست و با امانتدارى تمام و صداقت الز
دشمن) را ارائه مينمايد. حتا تصويرفرمان ها و مدالهايى را كه به مناسبت 
دالوريها و فعاليتهاى مؤثرآزاديخواهانۀ ميرزمان خان مذكور ازطرف دولت 
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رج صفحات اين اثر عنوانى وى صادرشده اند، نيز د اعليحضرت امان اهللا خان
  نموده است كه مسلماً به اعتباربيشتركتاب مى افزايد.

شرح دشمنى، خيانت  و كارشكنى هاى محمد نادرو برادرش محمد هاشم 
دردولت امانى و پس از آن نيز بخش بسيارجالب، آموزاننده و انتباهى اين 
اثررا تشكيل ميدهد. خصومت ورزيهاى هاشم خان دربرابرشخصيت 

ى ميرزمان خان كنرى، سعايت و شكايت نزد شاه تا سرحد ايجاد مبارزات
سؤتفاهم ميان شاه و ميرزمان خان و قساوت و بيرحمى بى نظيروى درحق تمام 
اعضاى خانوادۀ غازى ميرزمان خان كنرى و نگهدارى آنها (مشمول زن، مرد 

ه تأثر و كودك اين خانواده) تا سالهاى طوالنى در زندان، خواننده را بارديگرب

و تفكرعميق پيرامون كارنامه هاى ننگين خاندان نادر وا ميدارد. پس 
بايستى مكرراً گفت كه اين كتاب كه تحت عنوان " مروركوتاهى برزند گى و 
مبارزات غازى ميرزمان خان كنرى" تأليف و منتشرگرديده است، درسها و 

و گوشه هاى بسيارحساس و مهم تاريخى، سياسى، عاطفى، اجتماعى 
و سالهاى قبل و بعد  استخباراتى روزگارسلطنت اعليحضرت امان اهللا خان

از آنرا چون آينۀ قد نما، جلوچشم خواننده قرارميدهد تا خود بداند كه 
دركشورى بنام افغانستان و مناطق دو سوى خط تحميلى " ديورند"، حدود 

استعمارچه كرده؟ و مردم عزيزما  بيشتر از يكصد سال قبل چه گذشته؟
  ؟                                   ازدست بيداد گران داخلى و خارجى چها كشيده اند

 كار من اميد وارم سايرآگاهان و قلم بدستان ميهن عزيزما، با الهام گيرى از

و پژوهشگران ديگر، ناگفته هاى  عبدالرحمن زمانى ارزشمند جناب داكتر
داشته را ازانبارها و  دست  سياسى را بگويند، اسناد و اوراق  –تاريخى 

هموطنان محترم قرار دهند تا از يكطرف  آورده دراختيار پنهانگاه ها بيرون
و وطندوستان عزيزما مورد مطالعه قرار گيرد و از  كارنامه هاى آزاده گان 

سوى ديگر، نام و نشان مبارزان، دانشمندان و خدمتگاران سرزمين باستانى 
ما درج صفحات تاريخ گردد، درعين حاليكه اسم و رسم خاينان، جاسوسان و 

 –فروشان ضد مردمى نيزاز البه الى خاطرات و نوشته هاى تحقيقى وط
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  تاريخى شخصيت هاى وطن شناختانده خواهد شد.                                                                      

من ، همانطوركه اين اثررا پُرمايه، مستند و بسيار مفيد يافته آنرا براى جناب 
بريك عرض ميكنم، مرور و مطالعۀ آنرا براى فرزندان داكترزمانى ت

دلسوزوطن عزيزمان افغانستان و دست اندركاران امورتاريخ و سياست فوق 
  العاده دلچسب و مؤثرمى انگارم . توفيق مزيد بدرقۀ راه مؤلف باد !

  ك . پيكار پامير

  كانادا -تورنتو

  2017آگست   24
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 رابط� شخصیت مؤلف با محتوای کتابنگاهی به 

 

رهر مجلس و محفلى كه نام از يك كتاب جديد برده ميشود، بعد از ذكر د
عنوان و موضوع كتاب، اولين سؤالى كه مطرح ميگردد، نام  نويسنده و 
مؤلف آنست و اگر مؤلف چهره اى آشنا، با شهرت نيك و قضاوت آزاد باشد، 

كجا و چگونه ميتوان بدست آورد. از اين سؤال ديگر اينست كه كتاب را از 
معلوم ميشود كه نام نويسنده در پهلوى موضوع كتاب در جلب نظر 

  مندان مطالعه بسيار مؤثر است. قعال

داكترعبدالرحمن زمانى ـ مؤلف كتاب حاضر"مرور كوتاه برزندگى و 
مبارزات غازى ميرزمان خان كنرى"، يكى از همين چهره ها است كه با نوشتن 
مقاالت و كتابهاى متعدد توانسته اعتماد خوانندگان  را به خود جلب نمايد. 
با آنكه داكتر زمانى از نظر مسلك اصالً يك طبيب بوده و اكثر نوشته هايش 
در همان ساحه مسلكى نگارش يافته اند، اما او نظر به عالقه و مطالعات 

وص دورۀ پربار فراوان و تحقيق گسترده در بارۀ تاريخ معاصر كشور، بخص
اعليحضرت شاه امان اهللا غازى تاحال سه كتاب را در زمينه تأليف و  چاپ 

تونكى ښغو ۍخپلواك ېككرده است: يكى تحت عنوان "په آزاد سرحد 
ه"، ډميرزمان خان ون دغازى ېانو كګاو د مومندو په مشهورو غزا ېمبارز

ديگر زير نام "جنگ استرداد استقالل افغاستان: جبهه فراموش شدۀ چترال و 
كنر، حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهه چهارم"، و اما مهمترين اثر او  
همانا كتاب قطور، مستند و باارزش و كم نظيرتاريخى "بازنگرى دورۀ امانى 

اد ـ ننگرهار با بيش از درجالل آب 2013و توطئه هاى انگليس" است كه درسال 
صفحه به زيور طبع آراسته شده و نظر به عالقمندى مفرط خوانندگان در  630

  كمترين فرصت كمياب گرديده است. 
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اينجانب اكثر آثار داكتر زمانى را خوانده و بخصوص از نوشته هاى تاريخى 
موصوف فيض برده و استفاده نموده ام و به شخصيت او به حيث يك محقق 

الش و امانتدار علمى كه هميشه كوشيده واقعيت هاى تاريخى را بطور پرت
مستند با ذكر مآخذ معتبر مورد بررسى و موشگافى قرار دهد، بسيار احترام 
دارم. به هر افغان عالقمند تاريخ معاصركشور، مطالعۀ كتاب "بازنگرى دورۀ 

  مند باشند. امانى..." را توصيه ميدارم تا خود شاهد صفات اين محقق انديش

من با داكتر زمانى و خانواده محترم شان از سه دهه قبل دراين ديارهجرت  
حين ديدار در محافل افغانى، بخصوص پس از شناخت و صحبت با شاعر 

(عم داكترعبدالرحمن  پرتوان و دردمند وطن مرحوم محمد هاشم زمانى
د از بزرگان خانواده گرديد، پيوند دوستى زمانى) آشنا شدم. وقتى بين ما يا

وزير ماليه عصر  و برادرى دو شخصيت بزرگوار هريك شهيد ميرهاشم خان
امانى(پدركالن اينجانب) و شهيد لوى خان و مجاهد نستوه ميرزمان خان 
كنرى (پدر محمد ارسالن خان زمانى و مرحوم محمد هاشم زمانى و نيكۀ 

كه هردو از همكاران و مخلصان آن شاه ترقيخواه  بدالرحمن زمانىداكتر ع
كشور بودند، ما را باهم نزديكتر ساخت و از دوستى به برادرى كشانيد كه تا 

  الحال با شكر خداى بزرگ روزبروز تقويت و استحكام مى يابد.

 1929(جنورى   1307نا گفته نماند كه شهادت ميرزمان خان كنرى در ماه جدى 

در لحظاتى حساسى صورت گرفت كه شاه غازى كابل را ترك گفته و در ) 
قندهار  اقامت گزديده  و در لحظاتى اين حادثه پيش آمد كه وفا پيشگان 
امانى در همه جا سخت در تالش بودند تا زمينه هاى برگشت او را به سلطنت 

ف فراهم سازند. دراين موقع دست ملموس دشمن بطور مرموز و ذرايع مختل

بكار افتاد، طوريكه بعضى را شهيد، تعدادى را اغواء، برخى را تشهير و 
عده اى را تطميع كردند تا به هدف ديرينه يعنى جاگزين ساختن شخص 

  مطلوب خود در راس قدرت در افغانستان نايل آيند. 

يكى از اين اشخاص كه برعليه انگليس از مدتها قبل در چندين محاذ داخل 
شاه امان اهللا غازى جان نثارانه دفاع ميكرد، همين ميرزمان  اقدام بود و از
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خان كنرى بود كه بطور مرموز هنگامى به شهادت رسيد كه شب را در 
) مهمانخانه سادات كنر (مربوط به مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح

بغرض مذاكره و مشوره استراحت داشت. او با تعدادى از ياران مجاهد خود 
آنجا آمده بود تا براى مقابله با اشرار و شورشيان به جمع آورى اقوام و عساكر 

  بپردازند، اما دشمن برايش مجال نداد و همان شب او را به شهادت رسانيد.

تنها مير زمانخان كنرى نبود كه شهيد شد، بلكه ديگر مشتاقان و مخلصان 
ديگر با وقفه هاى كم و بيش شهيد شدند، به امانى نيز بالترتيب يك پس از 

وزير ماليه  زندان افتادند و يا تبعيد گرديدند، از جمله يكى هم ميرهاشم خان
و يكى از وفاكيشان امانى بود كه او نيز بطور اسرارآميز در همان شبى مسموم 

در قصر  انشد و جام شهادت نوشيد كه فرداى آن سپه ساالر محمد نادرخ
سالمخانه اعالم پادشاهى كرد. قابل ذكر است كه يكى دو روز قبل از آن، 
هنگاميكه سپه ساالر در قصر چهلستون رسيده  بود وبا تعدادى از اراكين 

و  نهظمنظام قبلى در آنجا ديدار داشت و راجع به آينده سلطنت با آنها ظاهراً 
وكيل، شيراحمد خان  مشوره ميكرد، سه نفراز بزرگان هريك محمد ولى خان

و ميرهاشم خان وزير ماليه به سپه ساالر نظر دادند كه مناسبتر  رئيس شورا
آنست كه فعالً سپه ساالر به حيث وكيل سلطنت شناخته شود و فيصلۀ 

در كتاب  ادشاهى را به لويه جرگه واگذارد.  سيد قاسم رشتياموضوع پ
دركابينه اولى كه بالفاصله بعد «خاطرات سياسى خود دراين باره مى نويسد: 

از اعالن پادشاهى اعليحضرت نادرشاه اعالن شد، هيچكدام از سه شخص 
نبودند، درحاليكه فوق الذكر كه نظر ديگرى ارائه كرده بودند، شامل 

ميرهاشم خان فرداى روز اعالن پادشاهى نادرشاه بصورت فجائى وفات 
يافت، ديرى نگذشت كه محمد ولى خان به محكمه كشانيده شد، شيراحمد 
خان با اينكه شوهر همشيره شاه بود، تا مدت دراز بيكار ماند و عده ديگرى 

تحت فشار قرار گرفته و بعضى از آنها  از طرفداران اعليحضرت امان اهللا خان
حبس و برخى اعدام شدند و معلوم شد كه يك "تصفيه حساب" اساسى شروع 
شده است كه بيش از پيش فضاى سياسى افغانستان را مكدر و مغشوش 
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  )9، صفحه 1997(رشتيا : خاطرات سياسى، چاپ اول، ويرجنيا، » گردانيد.

زمان خان كنرى مندرج فصل دهم كتاب حاضر را ميتوان به جريان شهادت مير
مثابۀ "مشت نمونه خروار" از تصفيه همان نوع حسابها دانست و به حيث يك 
سند عينى از اقدامات دشمنان افغانستان يعنى انگليس ها محسوب كرد كه 

  در شروع مرحله اتفاق افتاد.

 اكتفاء نشد، بلكه زندانى تنها با از بين بردن شخصيت هاى حامى شاه امان اهللا
ساختن خانواده هاى بعضى از آنها  را نيز بدنبال داشت. از جملۀ اين خانواده 

ش) به 1324(سال  ها كه سالها بعد  در زمان صدارت سردار محمدهاشم خان
تعداد زندان انداخته شد، يكى هم خانواده بزرگ ميرزمان خان كنرى بود كه به 

سال در  ١٣يك صد نفر اعم از زن و مرد وخورد و بزرگ آنها براى مدت 
زندانهاى مخوف آن دوره با شدت و عدت بسر بردند كه جريان ان روزگار 

در كتاب "زندانى خاطرات" (چاپ اول  سخت را مرحوم محمدهاشم زمانى
و سرگذشت خود و خانواده خود را  صفحه به قيد قلم آورده 290م) در 2000سال 

  طى آن دورۀ سياه بيان كرده است.

فصول ديگر كتاب حاضر نگاهى به شرح كارنامه ها و مبارزات غازى ميرزمان 
خان اختصاص دارد  كه قبل از سلطنت شاه امان اهللا غازى و بعد در دورۀ پربار 

كه با استفاده از  آن شاه  و نيز عقده مندى اراكين نظام بعدى را دربر ميگيرد
 مأخذ معتبر بطور آفاقى به رشتۀ تحرير درآمده است. وقتى داكتر زمانى

مصروف تحقيق و جمع آورى مواد اين كتاب بود و موضوع را با من در ميان 
گذاشت، به اين نظر بود كه نوشتن همچو كتاب برايش بسيار دشوار است، نه 

ى كه موضوع بحث آن پيرامون از نگاه گردآورى مآخذ، بلكه بيشتر به خاطر
كارنامه هاى كسى است كه از بزرگان خانواده و خاصتاً پدركالنش ميباشد. 
او به همين دليل گاهى در نوشتن و اكمال آن دچار تردد ميشد كه چگونه 
ميتواند از عهدۀ آن كار دشوار با كمال آفاقيت بدر آيد و نشود كه خواننده 

قضاوت انفسى اندازد. ولى قناعت دادن او  واقعيت هاى متذكره را به حساب
مبنى براينكه بيان واقعيت هاى مستند و تاريخى، ولودر محراق آن يكى از 
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بزرگان خانواده قرار داشته باشد، خدمتى است به نسل هاى بعدى تا ايشان 
از حقايق آگاهى يابند و اين يك رسالتى است كه حتى براى شخصيت هاى 

زم است تا بكوشند خاطرات شخصى خود را مؤثر در امور مملكت ال
بنويسند، چه رسد به آنكه ماهيت نوشتار فراتر از خاطره نويسى  و بر مبناى 
اسناد و مآخذ معتبر استوار باشد. با همين استدالل او مصمم به اكمال كتاب 
خود شد، تا آنكه كاپى مقدماتى آنرا چند روز قبل بغرض مطالعه  به من 

  فرستاد.

حال خوشحالم كه اكنون اين كتاب بطور مطلوب و شايسته به پايۀ اكمال با اين
رسيده و براى چاپ آماده شده است كه اين موفقيت را براى دوست عزيز خود 
داكتر عبدالرحمن زمانى و خانم محترمه شان داكترس نجيبه زمانى كه زمينه 

 فته و ازساز اصلى اين نوع فعاليت هاى شوهرش ميباشد، صميمانه تبريك گ

خداى بزرگ صحت با سعادت و عمر دراز براى شان خواهانم تا  بر خدمات 
  فرهنگى و علمى خويش متواتر بيفزايند. 

  با ارادت

  داكتر سيدعبداهللا كاظم

  ، شهر سن هوزه ـ شمال كاليفورنيا2017آگست  24مورخ 
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  آنسوی سیاهی و سکوت  

  

چنان كه آفتاب را نمى شود براى هيچ حقيقتى را نمى توان تا ابد پنهان كرد، 
 . هميش در پشت ابر ها نگهداشت ، اين رسم روزگار است و گواهى زمانه ها

به پندار جاهالن و جالدان ، پنهان كردن حقيقتى ويا سر بريدن سر بلندى پايان 
"   كار است، اما غافل از آنكه ، آفتاب را نمى شود تا ابد پنهان نگهداشت و 

 .......... به هر حال "    ---دلش زنده شد به عشق  هرگز نميرد آنكه

گفته اند كه دانستن تاريخ ، ضرورتى است جهت جلوگيرى از تكرار 
گذشته آدمى را قادر   . وقوف بر رويداد ها و حوادث   اشتباهات در آينده 

خواهد ساخت تا علل عروج و سقوط نهضت ها و تمدن ها را در يابد ، ارزش 
 . خ نيز ازهمين چشمه آب مى خوردو مهم بودن تاري

محقيقين عرصه تاريخ در بارهء ساختن حوادث و رويداد هاى آن دو گونه ابراز 
نظر كرده اند، كسانى گفته و ميگويند كه، تاريخ را مردم و يا "توده" ها رقم 

كه تاريخ و حوادث آنرا صرف   ميزنند ، اما گروه ديگر را عقيده بر آنست 
جامعه در اوراق زمان حك نموده و ميكنند، هر چى باشد ، رهبران و نخبگان 

آن چى كه مسلم است و ثابت شده اينكه : رهبران و نخبگان مردم، در ساختن 
تاريخ و رويداد ها دست بلندى داشته و دارند. لهذا شناخت از رهبران حقيقى 

 . مردم و كارنامه هاى آنان جز اساسى پرداختن به تاريخ ميباشد

ر به علل سيه روزى و دربدرى امروز مردم خويش دقت نماييم در بارى اگ
يكى از علل اساسى اين نامرادى ها و به خون نشستن   خواهيم يافت كه 

تاريك نگه داشتن تاريخ و رويداد هاى گذشته، مغشوش ساختن و نابود   ها، 
  . بوده است از چشم مردم  كردن چهره هاى تابناك 
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تا توانستند تاريخ   وابسته و جيره خوار گذشته،  بلى : حكومت هاى مزدور،
ما را به دستور دشمنان ما مسخ و نابود ساختند، چنان سياهى ها را بر اوراق 
گذشته پاشيدند، كه امروز حتا باالى نام و نشان "افغانستان " دشمنان و به 

 . انداخته اند بحث و مشاجره به راه  مزدوان شان  دستور آنها 

خانواده "نادر" را مى   دن اين ادعا صرف حكومت نيم قرنه اى جهت روشن ش
 بعد از   (افغانستان در مسير تاريخ ) را   آنها حتا اجازه انتشار كتاب   ،   بينيم

بگذريم از   چاپ نيز ندادند، آن هم در دوره اى به اصطالح ديموكراسى شان 
همه را، تا   ه اسناد تاريخى و آن چى مربوط بدان مى شد  تا توانستند   آنكه 

١نابود كردند دست شان رسيد محو و 
 . 

فقط و فقط،   علت آن    اين كه ما هر روز از يك سوراخ نيش باران ميشويم 
تاريخ حقيقى و مغشوش ساختن چهره هاى   تاريك نگهداشتن مردم ما از 

  ...  چى بگويم. تابناك آن مى باشد

آگاهى ميداشتيم ، آيا مى اگر ما از كارنامه هاى خانواده "نواز" به دقت 
٢توانستند چنان بى دغدغه "اهللا نواز و شهنواز 

وزير و معين   . را باالى ما ..

                                                

بوستان  ريتا زمان حكومت نادر و خانواده آن، اكثر اسناد مربوط به گذشته در تعم . 1
دارد،  تيآنجا موقع زدريكابل  در  "پارك زرنگار" كه قبر عبدالرحمن خان ن ىسرا

 ىعمل ضد مل نيبردن آن گرفته و ا نيبه از ب مي. هاشم صدراعظم تصم شديم ىنگهدار
بودند در دو روز متواتر به  ىكاركنان آن محل به رخصت هرا در روز پنجشنبه و جمعه ك

و آنچه  دينابود گرد ها بهيزمان شوم اكثر كت نيمنصه اجرا گذاشت .بر عالوه در ا
شد، مثالٌ نشان مشروطه خواهان  دهيناقص گردان ايمسخ و  ىامكان نداشت به شكل

  . ديآن حذف گرد از ريزمان نقش شمش نيشده بود در ا هيكه به وزارت معارف هد
 كياهللا خان در جمع  بيجب ريبودند كه در زمان ام ىاهللا نواز و شهنواز دو برادر . 2

واز خان رب ن، پدر اهللا نواز به نام "خان بهادر دنديبه افغانستان رس نيدسته مهاجر
در  دو برادر  نيدر چترال بود. ا سيسر سپرده انگل نياز معتمد ىكي" ىملتان

با تعحب در  ىخواه قرار داشتند، ول ىآزاد نيافغانستان از نخست  مورد شك  مبارز
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 ..بسازند ؟ ؟

اگر ما از تاريخ نه چندان دور سرزمين خويش آگاهى ميداشيم ، آيا تا 
  دست و پا بوس "حضرت ها و پير ها " ميبوديم ؟؟ امروز 

 به هر حال بت بار ، سلسله اى دراز دارد . اين طومار صد من كاغذ مصي بارى 

.... 

يكى از مزاياى هجرت و آواره گى مردم ما، با هزاران بدبختى آن اين است كه، 
حقيقى آهسته آهسته بر   شرايطى ميسر گرديده تا حقايق گذشته يعنى تاريخ 

بودند   مالء وچهره هاى تابناكى را كه به تاريكى ها و سياهى ها پوشانيده 
 . گردد اندك روشن  ك، اند

ما ميدانستيم كه در جنگ استقالل   آيا اگر چنين هوا و فضاى ميسر نمى شد، 
پكتيا، قندهار و جالل آباد به سر كرده گى جنرال نادر   ) غير از سه جبهه 1919(

عبدالقدوس خان وصالح محمد خان ، جبه ديگرى هم در كنر به رهبرى " مير 
بارى در جنگى كه قدوس خان تنها مدافع ،  ؟ زمان خان غازى" وجود داشت 

يق آن امروز در حال روشن " ( حقاكست خورده و از " جنرال نادرصالح محمد ش
تنها محاذ كه در آن افغانها با شجاعت و درايت در قلمرو هند   ) شدن است

  .برطانوى پيشروى داشتند (لمبر بت ، ارناوى ،بريكوت و دكالم ) بود

و ترور رهبر آن " مير زمان خان غازى " چى   از ديد مردم   حاذ گُم ساختن اين م
  . به هر حال پيامى را براى ما ميرساند ؟ ؟

" داكتر   خواندن اين اثر ارجمند به قلم رسا و توانمنند  :اما در باره این اثر 
را  زمانى " با چنان اسناد و شواهد محكم ، حد اقل سه نكته تازه   عبدالرحمن 

 . نگارنده اين سطور روشن ساخته استبراى 

                                                

 . "غبار دنديرت در افغانستان رسزمان حكومت نادر خان و هاشم خان به وزارت و سفا
 سيدر خدمت حكومت انگل ىطوالن سابقه"خاندان نواز  سدينو ى" در مورد آنها م
  خيتار ريافغانستان در مس )466(داشتند" صفحه 
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مبارزين و قهرمانان ضد استعمار، بدون در نظر داشت خط   نخست اينكه : 
و بى اعتنا به راى حكومات جيره خوار انگليس ، دست از  باطل "ديورند"

 . تالش نگرفته و به مبارزات مسلحانه خويش ادامه داده اند

زمان و محل كه "مير زمان خان غازى در   ه را ئدوم : گسترده گى دسيسه و توط
مرگ مرموز "شير   " به شهادت ميرسد، آن را وقتى بيشتر درك ميكنيم كه 

تخليه شهر   (شيخ پاچاى كنرى نگارنده) مير صاحب خان را با  پاچاى كنرى"
٣جالل آباد از صافى هاى طرفدار دولت پهلوى هم قرار دهيم

. 

در نبود   ته گان "مير زمان خان غازى" سوم : زندانى كردن تمامى فاميل و وابس
اين زعيم و در بنود هيچگونه سند و شاهدى ، مبنى بر ضديت عليه حكومت 
"نادر و خانواده او" بارى اين حركت ضد انسانى را وقتى بيشتر درك خواهيم 
كرد كه آنرا با زندانى كردن خانواده " چرخى "..... و يا اعدام هاى ولى محمد 

بدالرحمن خان لودين و صد ها مبارز و وطندوست ديگر كه خان دروازى، ع
 . عليه استعمار انگليس قلم و قدم زده اند ،همه را پهلوى هم قرار دهيم

سه موضوع فوق نشاندهنده آن است كه استعمار كهن با رفتن " امان اهللا خان  
"مكناتن و الرنس ....." بلكه   هبرى " دو باره باز گشته است ، اما نه به ر غازى

به هيـئت " قربان على (شاه جى ) ها ، اهللا نواز ها ، حضرت ها و ...، زير سايه ء 
  ".خانواده "نادر

آنچه آرزوى پليدى كه بدل پُركينه داشت، توسط ايادى   اين جاست كه دشمن 
بود كه در و وابستگان بومى خود بر ملت و مردم ما روا و عملى نمود، بى جا ن

 همين ايام سياه "هاشم صدراعظم " درامه فيل مرغان
٤

را جهت رهنمايى  

                                                

  چاپ كابل820مسير تاريخ صفحه  درافغانستان .  3

يكى از كارنامه هاى جالب درامه فيل مرغان توسط "سردار هاشم خان صدراعظم " .  4
است ، كه ميتواند مارا به كنه سياست آنها در افغانستان رهنمون گردد .   اين خانواده 

گفته اند كه هاشم خان روزى اعضاى خانواده را به محل نگهدارى فيل مرغانش ، در 
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 .  رهروانش به نمايش ميگذارد

بارى يافتن و وصل كردن اين حلقه هاى گمشده مارا به استمراراستعمار و از 
  . آنجا به علت سيه روزى امروزما رهنمون خواهد شد

در   از ســــر گذشــــت و كارنامه هاى  آرزومندم كه روزى مردم ما  در ختم كالم 
ســياهى نگهداشــته شــده اى تمامى قهرمانان تاريخ ما آگاهى حاصــل نمايند . 
ستند اين چهره ها را از ديد مردم ما  ستعمار تا توان قراريكه گفته آمد ايادى ا

نانى  تا بزرگ مردان و آزاده ز ند. ح گه داشــــت هان ن ند   پن خان "، "   مان "اكبر 
 " بى ادى ايوب خان " ، " بى

كه دشمن نتوانسته نام شانرا از خاطره ها بزدايند ، مگر توانستند  ماللى " ...."
به اميد چنين   از كارنامه ها و آخر زندگى و مزار آنها مارا بى خبر نگه دارند . 

 . روزى

مورخ موشگاف و   "داكتر عبدالرحمن زمانى"   در فرجام اين سطور براى 
  . خواهانمحقيقت گوى وطن اجر عظيم 

  رهاد لبيبف       

  2017سبتمبر3 كانادا  –انتريو      

                                                

حاليكه همه سير بودند مى برد ، هاشم با پاشيدن دانه ميخواهد فيل مرغ ها نزديكش 
ند ، چون آن ها ميل به غذا بيشتر نداشتند ، به دانه و آواز هاشم خان هيچ توجه شو

نكردند ، هاشم خان امر نمود كه :براى دو روز فيل مرغ ها را گرسنه نگهدارند ، بعد 
از سپرى نمودن زمان ، همراه با خانواده به محل نگهدارى آنها رفته ، به مجرد پاشيدن 

به زير دست و پاى آنها جهت خوردن غذا يورش برده به سر و اندك دانه فيل مرغ ها ، 
اعضاى خانواده نموده گفت : اگر   روى يكديگر مى پريدند . هاشم خان رو به طرف 

ميخواهيد اين مردم براى هميشه تابع امر و اراده شما باشد ، آنها را مثل اين فيل مرغ 
  .ها گرسنه نگهداريد
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  مؤلف �مقدم

  

اين سرزمين  ۀ تاريخ كشور عزيزمان مى بينيم كه سرتاسر گذشت ۀ با مطالع
مملو از مبارزات مردم با شهامت و آزادى خواه ما عليه متجاوزين بيگانه و 

در  شهيد پرور قدرت هاى استعمارى ميباشد. اين ملت  استعمار شكن و
، كه بخاطر زيادى را پرورانده استشخصيت ها و قهرمانان دامن خود 

كرده و مبارزه سينه سپر كشور اجتماعى  ترقىعدالت و ، استقالل،  آزادى
    نموده اند.

آزادى حيات سياسى و مبارزات  ۀ از رويدادهاى برجست ۀ كتاب حاضر فشرد
 نظامى، ميباشد. شخصيت ملى، سياسىيكى از همين بزرگمردان   ۀ خواهان

مبارز  ۀدر يك خانواد ايكه در دوران امارت امير عبدالرحمن خان اجتماعىو 
در مبارزات و قيام  به جهان كشود، در دوران امارت امير حبيب اهللا خان دهيد

درخشيد، درد و مناطق سرحد آزاد در برابر استعمار انگليس  ۀ هاى مسلحان
 در رقابت هاى بين سردار نصراهللا خانكشيد،  را ها چال ه و سيا عذاب زندانها

از نفوذش آزاديخواهى و استقالل طلبى  ۀبا روحي  و شهزاده امان اهللا خان
   .كوشيد از امان اهللا خان  به حمايت استفاده نموده 

چهارم جنگ  ۀ در دوران جنگ سوم افغان و انگليس جبه شخصيتيكه
 ورهبرى نموده به پيروزى رسانيد مؤفقانه ) را كُنرچترال و (استرداد استقالل 

 معروفاغتشاش جنوبى (پايان دادن به براى  از رژيم و نهضت امانى دفاع در 

در آخرين تالشش براى استحكام پايه رزميد و بالخره مالى لنگ)  ۀ به فتن
  هاى سلطنت غازى امان اهللا خان جام شهادت نوشيد.

كه غازى ميرزمان خان چگونه مى انديشيد، چه دركى از كتاب تنها به اين اين
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چه كار هاى را در واز خطر هائيكه كشور را تهديد ميكرد، داشت، منافع ملى 
و بالخره چه تاثيرى بر جريانات و حوادث دوران مختلف زندگى اش انجام داد 

خالصه نميشود، بلكه تالشى براى روشن شدن داشت، تاريخى آن زمان 
  دوره نيز ميباشد .حقايق آن 

و شرح حال و زندگى نامه هاى شخصيت هاى پرنفوذ اجتماعى اگرچه خواندن 
اما مقصد ، دلچسپ و سرگرم كننده باشدميتواند خدمتگاران اصيل وطن 

اصلى از خواندن آن آموختن از زندگى آنان ميباشد.   لذا اميدوار هستم تا 
ر براى نسل جوان كشور ست و دليدومطالعۀ زندگى نامۀ اين شخصيت وطن 

 عزيزمان  هم دلچسپ و هم آموزنده بوده باشد. 

 ميفرمايد: كټخوشحال خان خ

  ل گټنه ده د تورې كه كابل دئ كه كشميركُ

  ميړني دي چې ياديږي په سندرو هم په وير

روشن   ۀو آيند دينسل جد ىبرابيائيد تالش هاى تاريخى  بزرگان خود را 
  .ملت خود زنده نگهداريم 

در خاتمه بايد يادآور شوم كه ذكر اسم بعضى از  افراد و شخصيت هاى مطرح 
و  نيهدف توهدر رويداد هاى  مربوط به موضوعات اين كتاب به هيچوجه 

نوشتن   اميدوارم ،ى شان را نداشتهخانواده ها و هتك حرمت  آنها اي ريتحق

  .گرددنشان دوستان و   بازماندگان و آزردگى واقعيت ها مورد رنجش 

  با عرض حرمت

  عبدالرحمن زمانی

  ، امريكاشهر هيوارد، كليفورنياى شمالى

    2017ماه اكتوبر  22
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  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

  الم دوام ماــــــع ۀريدـــــت است بر جـــــثب

  حافظ

۱  

  یُکنرغازی میرزمان خان  �دخانوا

  

هجرى شمسى) در قريه  1248ميالدى ( 1869ى در سال كُنرميرزمان خان 
ها ديده بدنيا كشود. پدرش حاجى گلروز خان فرزند محمد كُنرلمټك 

بود. محمد اكرم خان يكى از سران قومى  و نواسه محمد اكرم خان خان   عمر
اثر اختالفات قومى و جنگ ها  بود كه به ) سفيد كوه(سپين غر منطقه كوټ 

   ها مسكن گزيد. كُنررا در "تيرا" ترك گفته در   زادگاهش

حمايت و قومى  ۀ ديرينهاى  رقابتعلت اين اختالفات  به اساس يك روايت
ى چون درين رابطه تاحال اسناد و شواهد مؤثق خانواده از نهضت روشانى بود.

  . ٥ ميگذريمنيست، از تفصيل و جزئيات آن  در دست 

                                                

بايزيد انصارى معروف به پير روشان بود.     شانيانعرفانى وملى رو. رهبر  نهضت  5
بايزيد روشان  وقتى ديده به دنيا كشود كه بابر شاه با سرنگونى حكومت ابراهيم 
لودى  در هند به قدرت رسيد.  پير روشان در دوران زمامدارى نواسۀ بابر "تيراه" را 

لى "اكبر" اعالم بحيث مركز نهضت انتخاب  و مبارزۀ علنى اش را عليه پادشاه مغ
كرده و براى آزادى و حاكميت ملى پشتون ها جنگيد.  بعد از جنگ و جدل هاى كوچك 
بين جنگجويان نهضت روشانى و سپاه مغل، روشانيان در يك جنگ بزرگ سال 

م در ننگرهار از نيروهاى مغلى تحت قيادت محسن خان والى كابل شكست  1581



  

  ٢٧|م�زمان خان کُ�ی غازی زندگی و مبارزاتمرور کوتاهی بر 
 

به پيروى از . وى  اساسات پشتونولىپشتون بود و پابند غازى ميرزمان خان 
هندو، هزاره، شيعه، سنى، احمدزايى و «كه ميگفت  شاه امان اهللا خان غازى

، خودش را  »پوپلزايى نداريم بلكه همه يك ملت هستيم و آنهم افغان
زعيم  و رهبر تمام  ى بحيث و . وب نكرده استسوام منهيچوقت به يكى از اق

همكار و دوست نزديك شاه معتقد بود كه همه اقوام افغانستان و  كُنراقوام 
يك ملت هستند و آن افغان است . وى به اهميت نعمت استقالل كشور آگاهى 
كامل داشته و حمايت و محافظت از استقالل و نهضت امانى را در عمل ثابت 

                                                

از يارانش به منطقۀ صوابۍ رفته و در آنجا در  خورده و پير روشان به همراى چند تن
نزديكى "توپى" تحت محاصرۀ يوسفزى ها قرار گرفته و در جنگ كشته شد و 

  پيروانش تا مدت زيادى خبر كشته شدن وى را مخفى نگهداشتند.

فرزندان روشان از مردم ماليه ميگرفتند و به نام خود سكه مى زدند.  از جملۀ پنج پسر 
پير روشان چهار پسر او نيز در جنگهاى مختلف با مغل كشته شدند. تنها پسر 

ساله بود، مورد عفو مغل ها قرار گرفته  و با جمع نمودن  13كوچكش، جاالل الدين كه 
ى چريكى پرداخت . راجه بيربل، يكى از جنراالن روشانيان باقى مانده به جنگ ها

معروف شاهنشاه مغل "اكبر" نيز در جنگ با جالل الدين كشته شد.  بعد از كشته 
شدن بيربل، اكبر تصميم گرفت خودش براى سركوبى جالل الدين رهبرى لشكر را 

يافت. در آنجا وفات  1601بدست گيرد، ولى جالل الدين به چترال فرار نمود ودر سال 
جالل الدين  به نام "جالله" ياد ميشد و مردم شهر "آدينۀ" ننگرهار را به افتخار وى  

  "جالل آباد" ناميدند. 

) تن از پيروان روشانى 300م  سه صد ( 1619بعد از آنكه مهابت خان والى كابل در سال 
زعامت  را در تيرا ضمن توطئۀ به قتل رساند، "احداد"، برادر زادۀ جالل الدين كه 

روشانيان را به عهده داشت، از تيراه به گرديز رفته به مبارزات مسلحانه اش ادامه 
  داد.       

به پايان رسيد، اما جنگ  1638با وجودى كه جنگ هاى پيروان روشان با مغل در سال 
هاى مسلحانه و عقيدتى  بين قبيله هاى پيرو روشان ومخالفين شان تا مدت هاى 

  دا كرد .مديدى ادامه پي
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   خونش از آن دفاع نمود. ۀ و تا آخرين قطر ساخته

به نام    پدر كالن غازى ميرزمان خان دو فرزند داشت -، پدر محمد اکرم خان 
  و محمد كريم خان .  هاى محمدعمر خان

"لمټك"  ۀ فرزندبزرگش ، بعد از وفات پدرش كه در قري، محمد عمر خان
به خاك سپرده شد، سرپرستى خانواده را به عهده  "منطقه "نرهنگ عليا

   . عمر خان پنج پسر داشت محمدگرفت . 

مسئوليت پدرش بعد از وفات ، پدر غازى ميرزمان خان، حاجی گلروز خان
و سه دختر .  حاجى گلروز خان دو پسر  سرپرستى خانواده را به عهده گرفت

  . خان محمد خانپسر دوم وميرزمان خان غازى . پسر اول داشت

ت دختر داشت . پسران غازى ميرزمان فو ههشت پسر  غازى میرزمان خان ُکنرى
، گل محمد زمانى اهللا خان عصمت ،  زمانى خان عبارتند از شير محمد خان

، خيرمحمد خان ، محمد ارسالن زمانى، حبيب اهللا خان زمانىخان زمانى
  . زمانى و محمد هاشم  ، يار محمد خان زمانىزمانى

بى بى بى بى حاكمه، بى بى مريم، غازى ميرزمان خان عبارت اند از  دختران
بى  (مشهور به روضة المنتهىبى بى ى بى صندله، ببى بى شاه بوبو،  حسنيه، 

  . ىسدرة المنتهبى بى  بى گل) و

حاجى گلروز خان  ده پسر و شش دختر داشت .  دوم پسر کنری خان محمد خان
عبدالقادر مسافر خان زمانى،  عبارتند از  پسران جنرال خان محمد خان كنرى

خان زمانى، محمد نادرخان زمانى، محمد عمر خان زمانى، جان محمد خان 
ان خى، عبدالصمد ان زمانى، شاه محمد خان زمانخزمانى ، محمد حسين 

  ن زمانى .خازمانى، عبدالخالق خان زمانى و ظاهر

عبارتند از بى بى شاه جهان، بى بى نور  كنرى دختران جنرال خان محمد خان
  و بى بى گل غوټۍ . السراج، بى بى ليال، بى بى عايشه، بى بى نوريه 
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غازى ميرزمان خان

شيرمحمد خان زمانى

لوامشر گل محمدخان زمانى

لوامشرعصمت اهللا خان زمانى

حبيب اهللا خان زمانى

زمانىمحمدارسالن 

خيرمحمد خان زمانى

يارمحمدخان زمانى

محمدهاشم زمانى
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  ىكُنر جنرال خان محمد خان

غازى و همسنگر    همرزم ،برادر ىكُنر شادروان غازى جنرال خان محمد خان
خورشيدى در 1264ميالدى برابر با  1885كه در سال بودى كُنرميرزمان خان 

"خيرآباد" مردان  ديده به دنيا گشوده است. حاجى قريۀ "هوسۍ" در نزديكى 
بود در تبعيد بسر  گلروز خان درين وقت كه دوران امارت امير عبدالرحمن خان

به تشويق پسرش غازى ميرزمان خان  قلمرو انگليس ها  چندى بعدميبرد. وى 
٦برگشت كُنررا ترك گفته به 

در جنگ استرداد غازى خان محمد خان . 
استقالل افغانستان يكجا با برادران و خويشاوندان شركت نمود و به حيث 

با تهور و شجاعت   كُنررهبر يكى از  دستۀ هاى دلير غازيان در جبهۀ چترال و 
بى شايبه مصدر خدمات  ارزندۀ شد. غازى خان محمد خان به پاس خدماتش 

كى تعين و در پست هاى نخست به حيث كرنيل ملكى و بعداً جرنيل مل

                                                

  پسر غازى ميرزمان خان كنرى . مصاحبه  با الحاج محمد ارسالن زمانى 6
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  مختلف ايفاى وظيفه نمود.  

خورشيدى مطابق  1359قوس سال در ماه كنرى  جنرال خان محمد خان
و  بست سالگى ازين جهان فانى چشم 95ميالدى به عمر  1980رسال بانومب

   ى به خاك سپرده شد.كُنردر  جوار مقبرۀ برادرش غازى ميرزمان خان 

  

  

 

 داكتر ظاهر جان زمانى
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۲  

   ضد استعمار انگلیسمبارزات شرکت در و  جوانی �دور

و جغرافيوى  موقعيت ستراتيژيكانندمسرزمين بودوباش اقوام پشتون هم 
اين ، بر زندگى و تاريخ آنها تأثيرات عميق خود را داشته و دارد.  انستانافغ

بسر ميبرند، با پيوند هاى عميق  اقوام كه در دوطرف خط تحميلى ديورند
قومى، لسانى، تاريخى، كلتورى و مذهبى با هم گره خورده اند.  افكار، 
احساسات، درد ورنج و خوشى و اندوه شان مشترك بوده و بر يكديگر 

  ار ميباشد.زاثرگ

 مقاومتان قهرمانبه اگر افغانستان به قبرستان متجاوزين و افغانها در جهان 

پشتون نيز داراى  اقوامشهرت دارند،  قشون بيگانهحاكميت و تجاوز  عليه
پشتون ها براى حفظ آزادى  د.نتاريخ طوالنى مبارزات ضد استعمارى ميباش

، مغلها، سكها، انگليسهادر مبارزه با متجاوزينى چون مرز وبوم شان 
پشتون نشين مناطق سرحدى  قربانى هاى زيادى داده اند.و غيره   روسها

ها نقش  رقابت ها و جنگين جهانى بوده و در رقابت هاى  ۀصحنكماكان 

   بزرگى را بازى نموده است . 

  جنگ هاى آزادى بخش مهمند هاى سرحد آزاد

) يكى از اقوام بزرگ، مهم و نيرومند پشتون هاست كه مومند قوم مهمند(
 را براىبزرگترين دردسر در سرحد آزاد  ،وزير و) ىبعد از اقوام افريدى (اپريد

ا نسبت به اقوام ديگر آنه.  بودايجاد نموده هند بريتانوى استعمار انگليس در 
و در مناطق شان بمقابل تجاوز  در انزوا قرار داشته سرحد آزاد بيشتر 

ممانعت از عالمت گذارى خط   . ندبيگانگان مقاومت بيشتر نشان داده ا
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پنداشته  در سرحدنفوذ استعمار  ۀكه نشان،ديورند و ساختمان سرك ها
مقاومت مهمند عليه انگليس ها بشمار بزرگ ورد هاى آدست  ۀاز جمل ميشد،
  ميرود.
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  طرف خط تحميلى ديورندوداقوام  ىعلت قيام ها

ستعمار ا ۀسرحد آزاد جلوگيرى از مداخل ۀقيام هاى اقوام منطق ۀعمد علت 
 East Indiaايجاد كمپنى هند شرقى  اب. اين مداخله در منطقه بود انگليس

Company  ايلفينستونو تحقيقات سفر ها ميالدى آغاز شد.  1600درسال 

Elphinstoneبرنس ، Burnes  ويليام موركرافت ،William Moorcroft ،
راجع به تاريخ و زندگى پشتون ها    Charles Massonچارلس ميسن و 
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   .٧منطقه ، مقدمات اين مداخله را فراهم ساختدرين 

سرحدى بين افغانستان و هند  تا منطقه استعمار انگليس هميشه كوشيد
ق تيتلر وزيرمختار ساب -بگفتۀ فريزررا  تحت تسلط  خود نگهدارد.  بريتانوى 

انگلستان در كابل،  تخم  تمام جنجال ها و اختالفات متعدد در مناسبات 
تسلط بر اين مناطق اما افغانها و انگليس ها در همين جا كاشته شده است. 

كار سهل و آسان نبود. پاليسى انگليس ها  در رابطه  با سرحد آزاد مراحل 
  مختلف آتى را طى كرده بود :

كه يك :  (Closed Boarder)سرحدات بسته يا  مسدود  پاليسى  .أ
 توسط انگليس ها سياست محافظه كارانه بوده و بعد از اشغال پنجاب

اتخاذ شد. مشخصات مهم  سياست سرحدات بسته اين بود كه سرحدات 
حفظ كنند، از تعرض بر مناطق قبايلى  اقوامخود را در مقابل حمالت 

ى آنها مداخلت نكنند. اصطالحات قبايل خوددارى كنند و در امور داخل
آزاد، سرحد آزاد، عالقۀ غير، ياغيستان و غيره هم از همين زمان مروج 

 شدند.

سياست پيشروى  يا فارورد پاليسى  :  بعد از ترك سياست دفاعى   .ب
سرحدات بسته اتخاذ شد . درين مرحله انگليس ها ميخواستند با اشغال 

مثل هندوستان به يكى از مستعمرات  افغانستان را هم ،مناطق سرحدى
بيش   1879و  1849شان تبديل كنند. آنها در دوران سى سال بين سالهاى 

مرتبه بر مناطق سرحد آزاد تجاوز نظامى نموده و به مقاومت شديد  37از 
 باشندگان اين سرزمين مواجه شدند.

در تاسيس ايالت جداگانۀ سرحدى شمال غربى: نائب السطنه الرد كرزن    .ج
مناطقى را كه در جنوب سرحد افغانستان قرار داشتند، و قبال    1901سال 

توسط حكومت ايالت پنجاب اداره ميشدند، تحت ادارۀ نو تاسيسى 
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قرارداد. او اين اقدام را بخاطر دفع بهتر حمالت ، بهتر ساختن عمليات 
 نظامى و توجه بيشتر به اين منطقۀ مهم ستراتيژيك اتخاذ نمود.  بدين

ترتيب اين منطقه بدو قسمت  مناطق استقرار يافته تحت ادارۀ  انگليس 
ها  و مناطق قبايلى يا ايجنسى هاى كه مثل  پاكستان امروز مستقيما به 

 . ٨حكومت مركزى ارتباط داشتند، تقسيم شدند

كمشنر عالى انگليس ها معتقد بود  )Harold Arthur Deane)9دين" هيرالد "
     .١٠انگليس ها به سرزمين مهمند بود ۀشايعات حمل ۀمهمند نتيج قومكه قيام 

در  تان، صدراعظم مشهور انگلس  Winston Churchill وينستن چرچل
دوران جنگ جهانى دوم ، كه قبال خودش در جنگ هاى قواى بريتانوى با اقوام 

علت قيام  هاى ضد انگليسى  ، پشتون، بخصوص عمليات ملكنډ، سهم داشت
مهمند هارا امواج توفانى تعصب مذهبى در مناطق سرحدى و تاثيرات آن بر 

وضعيت مهمند مينويسد كه  چرچل .   ١١ديگر سرحدى ميداند اقواممهمند ها و 
مورد داشت . مهمند ها نه  ىو مناطق ديگر مهمتر و تفاوت هاى زياد» سوات«از 

صورت گرفته بود.  ۀبودند، و نه هم در امور شان مداخلو اذيتى قرار گرفته  آزار 
و نه هم موجوديت پوسته  سرك عسكرى اعمار شده بود،  مشان كدا ۀقنه در منط

  هاى نيرومند نظامى دشمنى آنها را تحريك و آزادى شانرا تهديد نموده بود.

غلط فهمى هاى بين تشنج و براى رفع  هئيت ، كه در راس يك لويس دين
ى به كابل رفته بود، معتقد بود كه علت قيام مهمند بريتانوهند و  تان افغانس

شان بود. اما  ۀپخش آوازه ها و افواهات حمالت انگليس بر منطق ۀها نتيج
                                                

په آزاد سرحد كې خپلواكۍ غوښتونكې مبارزې او )، 2010زمانى، عبدالرحمن (.   8
  .35تا  30صفحات ميرزمان خان ونډه،  د مومندو په مشهورو غزاگانو كې دغازي

9  .Harold Arthur Deane   م نخست  1895 مامور ادارۀ هند بريتانوى بود كه در سال
بعد  1901وظيفه داشت  و در سال » ملكنډ«بحيث نمايندۀ سياسى (پوليتيكل ايجنت) 

  كمشنر عالى اين ايالت بود. 1908از ايجاد ايالت سرحد تا سال 

  . خارجهم وايسراى به سكرتر  1908ماه اپريل سال  17تلگرام مؤرخ  .  10

11 .Churchill, Winston S. (1892) ، 88ص.  
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   . ١٢را يك معما ميدانست اقوامعلت اصلى نا آرامى هاى الرد مينتو

را ميتوان  قيام هاى اقوام دوطرف خط تحميلى ديورنداصلى  لعلاما 
  بصورت آتى خالصه نمود:

ل - نه ۀمداخ ها قه و ب ها در منط ــــدن و يورش جوئى برا انگليس  خل ش ى دا
 . مناطق سرحدىبر

 .پيشروى  يا فارورد پاليسى مقاومت و قيام بمقابل سياست  -

رفتن هيئت انگليســــى به كابل و آغاز گفتگو هاى عالمت گذارى خط  -
و  نگليســــى بـه منـاطق قبـايلى ديورنـد و بـه تعقيـب آن رفتن مـامورين ا

 تحريك شدن قبايل .مشكوك شدن و 

لشـــكر ســـپه ســـاالر غالم حيدرخان چرخى در  ۀبه تعقيب عمليات مؤفقان -
 تحريك احســـاســـات اســـالمى مردم و مؤثريت  ،كافرســـتان (نورســـتان)

 تبليغات مال ها براى جهاد محو كردن استعمار انگليس  .

توســــط امير  "الترغيب الى الجهادكلمات امير البالد فى "نشــــر كتاب  -
كه شايد امير به راستى خواهان جهاد بوده  اقوامو گمان  عبدالرحمن خان

 و ميخواهد از غازيان پشتيبانى كند.

نيروهاى نظامى انگليســى در ملكنډ و چكدره، و بيم قبايل جابجا شــدن  -
 آزاد از اشغال مناطق قبايلى ديگر.

ـــروطيت در داخل افغا - ـــيس دوباراحياى جنبش مش ـــتان، تاس ـــراج  ۀنس س
 االخبار، حمايت  از ترك ها و تقويت جنبش آزادى خواهى .

تقويت  حس آزاديخواهى  مردم در داخل افغانســــتان، و شــــناخته شــــدن  -
ـــلى امير حبيب اهللا خان ۀچهر ـــاند اص ـــت نش محافظه كار  ۀبحيث يك دس

 . شك سبب كشته شدنش شد، آنچه بعدا بدون طرفدار انگليس ها

 جنگ جهانى اول و آمدن هيئت مشترك تركها و آلمانها به كابل . -

، نا رضايتى  تاثيرات عميق جنگ جهانى اول بر مسلمانان هند بريتانوى -
                                                

12  .Baha, Lal  (1978)  72-71صفحات 
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ستفاده نكردن امير حبيب اهللا خان ضعف انگليس ها  مردم از ا صت  از فر
ريك احســـاســـات مردم از شـــكســـت و توهين در دوران اين جنگ، و تح

ناشـــى از رهبران مذهبى از احســـاســـات مذهبى مردم  ۀتركيه، و اســـتفاد
  . پيروزى قواى مسيحى در جنگ تركيه و يونان 

، كه مهمند  درياى كابل ۀكنار» لوى شــلمان« ۀآغاز كار خط آهن در منطق -
 . ١٣ها آنرا اشغال سرزمين شان مى پنداشتند

  مناطق سرحد آزاد ضد انگليسى ىشركت و نقش روحانيون در جنگها 

، در مبارزات مسلحانۀ ضد انگليس در اوايل سلطنت امير حبيب اهللا خان
، روحانيون  متنفذمنطقه كه پيروان وخلفاى مرحوم مال نجم الدين كُنرمردم 

بودند، مثل شيخ پاچا صاحب اسالم » هده«معروف به مال صاحب   آخندزاده
ميا صاحب سركانى (ميا محمد اكبرشاه) نقش  و )پور (ميرصاحب جان پاچا

درين جمله بعضى از روحانيونى كه در خدمت انگليس قرار عمده داشتند. 
كارشكنى خود را در داشتند، به غرض جاسوسى و هم گاهى براى تخريب و 

ضد  ۀصف روحانيون مبارز و غازيان شركت كننده در مبارزات مسلحان

  انگليس جا بجا نموده بودند. 

مطابق با  1326در وقايع  ماه ربيع االول سنۀ  مرحوم مال فيض محمد كاتب هزاره

ميالدى  از مكتوبى كه ميرصاحب جان معروف به شيخ پاچا صاحب  1908اپريل 
نگاشته بود يادآور ميشود.  بتاريخ يازدهم ربيع االول به ميان صاحب سركانى

حام تام مردم كشورى اگر چه بلواى عام و ازد«درين مكتوب نوشته شده بودكه 
است نه جهاد شرعى و امر پادشاهى، بايست مردانه كوشيد و نام ملت را بلند كرده 

كاتب عالوه ميكند كه ازين نوشتۀ او عموم » مخالف دين را خاطر نژند ساخت.
مردم زياده تر روانۀ پيكار گرديده آتش جنگ را به اشتعال آوردند....دليران روز 

ر بازار شبقدر تاخته و يكصدوهشتاد تن از سپاه نظام كه ميدان جنگ كوداخيل ب

                                                

13 . Keppe, Arnold (1911), page 22  
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به حراست و استحكام آن قيام داشتند، به مدافعت پرداخته اغلب از نصف تعداد 
  ]زمانى-ايشان بهدف تير تفنگ جان ستان گشتند، و دليران گداخيل [كوډاخيل

    .14 »بازار را آتش زده تمام بسوختند

  از حمالت افغانها در سرحد آزاد   جلوگيرى امير حبيب اهللا خان

سياست يك  ،عبدالرحمن خان اميرپدرش، با پيروى از  خانامير حبيب اهللا 
امور سرحدات و قبايل  ۀاداركنترول و مداراى سياسى و در عين حال  ۀدوگان

عد از درگذشت ب وى كه. گرفت  در پيشرا انگليس ها  بربراى فشار احتمالى 
نائب  برادر ديگرشت،  سى را دوام داده نميتوانعپدرش به تنهائى چنين وض

را كه يك مرد دستار پوش آخوند مشربى بود به  السلطنت سردار نصراهللا خان
به   گماشت . يعنى كنترول امور سرحدات، پيشبرد يك پهلوى اين سياست

اين سياستى بود كه امير و برادرش از پدر  قول مرحوم عبدالحى حبيبى
آموخته بودند، كه با نرمش و سازش، سالح خشم و پرخاش را هم در دست 

  .١٥داشته باشند

امير حبيب  حاكيست كه ىاسناد متعدد آرشيف هند بريتانوآتى از  ۀچند نمون
و ننگرهار بر قشون انگليس در  كُنراز حمالت غازيان زيادى  ۀتا انداز اهللا خان

مناطق سرحد آزاد ممانعت نموده و با استفاده از وسايل و فشار هاى مختلف 
  ميكوشيد تا از عبور مبارزين مسلح از خط ديورند جلوگيرى كند:

 ) افغانها ۱۹۰۸از حم�ت سال ( الله خانجلوگیری امیر حبیب 

احكام  جلد چهارم سراج التواريخ  ۀنويسند  مرحوم فيض محمد كاتب هزاره
به برگد زبردست خان  و عبدالرحمن خان قايم   ترك جهاد امير حبيب اهللا خان

                                                

) . سراج التواريخ، جلد چهارم، بخش سوم،  انتشارات 1390.  كاتب، فيض محمد ( 14
 . 302اميرى كابل،  صفحۀ 

  .117-115)، صفحات 1372حبيبى، عبدالحى (.  15
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اين دولت را از جنگ  ۀمردم تبع« كه مقام حاكم جالل آباد را نقل ميكند
و به  نندبازدارند و خود را شامل تحريك و ترغيب ايشان به جهاد نك

پيام دهند كه چون دولت افغانستان با  )ى(تيرگرميرصاحب و حضرت تگرى 
پيمان در ميان دارد، تا وقتى كه آن دولت نقض عهد  ۀدولت انگليس رشت

نكند و پاى تجاوز پيش ننهند، قرار امر شرع مطهر، غزا و دفاع جايز نيست 
 دولتو از حضور هم درين خصوص امرى صدور نيافته است، پس تا زمانى كه 

انگليس در حدود متصرفه و مستعمره خود بوده، اقدام در تجاوز نكند، 
د كه مرتكب كار ناهنجارى نشوند و غربأ و فقرا را فراهم آورده بى ايشان را باي

 .١٦» موجب به قتل ندهند

شخص «نوشت كه يك مكتوب ديگر امير به قايم مقام حاكم جالل آباد  در

معتمدى را به صوفى صاحب [فقير آبادى] فرستاده به او پيام دهد كه امر 
م، مردم را فراهم آورده پادشاه به غزا صادر نگشته، شما چگونه بدون حك

مردمى را كه گرد آمده اند نيز «و هم نگار داد كه » اقدام به جهاد كرده ايد؟ 
نكو  ۀبفهماند كه در منازل و مساكن مراجعت نمايند، زيرا بجز و خامت نتيج

نخواهد داد و شورش و بلواى عامه بدون حكم و اجازت پادشاه وقت از 
است، چرا در وقتى كه دولت اسالم با  دين احمدى منحرف ۀشريعت مستقيم

صارى متعاهد باشد و نصرانيان اقدام در تجاوز نكند، سنت و كتاب اجازت ن
نصارى بتازد و خود را در معرض  ۀنقض عهد نمى دهد كه بر مملكت مقبوض

      . ١٧«خطر جانى و مالى اندازد

  انگلیسها بر قوم مهمندبرای حمله و یورش  �دادن اجاز

جلوگيرى از حمالت افغانها در سرحد آزاد اميرحبيب اهللا خان نتنها اينكه  

                                                

) شمسى. سراج التواريخ، جلد چهارم، بخش سوم  . 1390كاتب، فيض محمد (.  16
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 حمايت كرد.مهمند نيز  ۀميكرد، بلكه  از حمله و يورش انگليس ها به منطق
مقارن اين حال دولت انگليس از «مرحوم كاتب هزاره درين رابطه مينويسد كه 

جهاد را به  در امتحان سؤ تفاهم خود، كه حمل شورش مردم سرحد و امر
از حضرت واال اجازت نامه  ۀتحريك حضرت واال پنداشته بودند، به ذريع

جيش در جنبش آوردن و قبايل مهمند و غيره را تنبيه و تهديد نمودن و 
گوشمالى دادن خواستند، و حضرت واال اجازت نگار داد و رفع توهم و سؤ 

 �عتب �لت با قبایل مهمندیمقاتلت نمودن آن دو«كه : تفاهم آن دولت را از خود كرد

كه متعلق به  ۀ، اما به قبايل مهمنديخود و گوشمالی دادن مر ایشان را مختار است
افغانستان اند، مداخلت نكرده مزاحمت نرساند و اقدام در تجاوز به موطن 

  . ١٨»ايشان نكند

 افغانها ) ۱۹۱۵از حم,ت سال ( جلوگیری امیر حبیب الله خان

سكرتر به  1914اكتوبر  9كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى  بتاريخ 
امير طى فرمانى از «حكومت هند بريتانوى اطالع داده است كه  ۀجامور خار

 مهمند[لذا] . تمام رعيت افغانش خواسته است تا در جنگ شركت نورزند
» كوډاخيل«اى دعوت مهمند ه ،جنوبى درياى كابل در جالل آباد ۀهاى كنار

  .١٩شانرا رد نمودند ۀمنطق رفتن بهبراى 

گزارش داده است كه  1914اكتوبر  سال  24عامل انگليس در كابل نيز بتاريخ 
ى در دست است كه سيد مير صاحب جان پاچاى هراپور هاى قابل توج«

 ) جنگجوى80000اسالمپور درين اواخر به امير گفته است كه هشتاد هزار (
جهاد  ۀجنگ بوده و اجاز ۀه تفنگ و مرمى هاى خودشان آمادمهمند مسلح ب
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 رولى امير به سيد هدايت داده است كه  ب[بريتانوى] را ميخواهند. عليه هند 

تا جائيكه به سرزمين شان تجاوز صورت نگرفته «مهمند ها روشن سازد كه 
ريش و برهم خوردن آرامش آنها خباشد و از طرف طاقت غير مسلمان براى ت

، براى مسلمان ها هيچ دليل قانونى وجود اقداماتى صورت نگرفته باشد
دست به دشمنى بزنند.  دو طاقت در هر دو سرحد افغانستان طاقت تا ندارد 

خيرخواه و هاى عيسوى هستند. و از آنجائيكه عيسويان در قرآن شريف 
دوستان مسلمانها  و اهل كتاب خوانده شده اند، غزا و جنگ مقدس عليه 

    .٢٠آنها قانونى نميباشد

در  نيز امير بجواب تليفون پاچا صاحب اسالمپور 1915مارچ  31بتاريخ 
آغاز غزا طى صدور فرمانى  ۀقبايل و تقاضاى اجاز ۀروزان ۀرابطه با مراجع

خواست كه تا رسيدن وقت حاصالت غله آغاز جنگ را به تعويق انداخته 
  نكنند، زيرا مواد خوراكى براى جنگ مهم است. جنگ را آغاز

مقامات ننگرهار به هدايت امير به مهمند هاى افغانستان و در ماه اپريل نيز 
 مال هايشان پيغام فرستاده و از آنها خواست تا از ايجاد هر نوع نا آرامى 

  بپرهيزند.

اده گزارش داپريل هم كميشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى  16به تاريخ 
مهمند رفته بودند، در حال حاضر به  ۀاست كه تمام مردان ننگرهار كه به منطق

   .٢١ته اندشخانه هايشان برگ

و  امير حبيب اهللا خانجريان فشار حكومت    مرحوم فيض محمد كاتب هزاره
از شركت در جنگ هاى عليه انگليس را  كُنردست كشيدن  روحانيون متنفذ 

مكاتيب ميرصاحب جان، معروف به شيخ پادشاه، از «كه  مينويسدذكر نموده 
كهسار مهمند مبنى بر تحريك غزا به نام مأذونها و خلفاى آخندزاده نجم 
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٢٢( و سيد حضرت شاه تگرى الدين مرحوم و ميان صاحب سركانى
برخالف  )

توبات حضرت بتخاكى رسيده، چون نوشته بود كه تمامت مردم را گرد مك
آورده به عزم جهاد رهگرا و پانهاد كوهستان مهمند شوند و ميان صاحب  و 
حضرت  تگرى در سركانى با هم ملحق و مالقى شده، ترانه ساز جهاد و انبار 

گرديده به غزا گشتند و زبردست خان برگد نظامى از عزم و ارادۀ هردوتن آگاه 
بى امر و اجازت پادشاه اقدام در غزا نكنند، زيرا دولتين «ايشان نبشت كه : 

افغانستان و انگليس رشتۀ معاهدت و مواحدت با هم منعقد و مرتبط دارند 
و آن دولت حمل اين شورش را بر اين دولت كرده به ناقض عهدش نسبت دهند 

ننمايد، شرعاً با انگليس غزا  و تا آن دولت نقض عهد نكرده و امير اسالم امر
درست نباشد. و ايشان از نوشتۀ برگد زبردست خان در سركانى توقف گزيده، 

  . ٢٣»ديگر مردم را نيز از رفتن  در كهسار مهمنديه بازداشته مانع شدند

  حضرت و پاچا و سيد و پير روحانى جاسوسان انگليس در جامه 

از آنجائيكه انگليس هادر رابطه با عقايد دينى  از احساسات افغان ها آگاهى 
در داشتند، براى سئو استفاده ازين احساسات كوشيدند جواسيس خود را 

 درين رابطه مينويسد بفرستند. شاد روان غباربه افغانستان  لباس روحانيون 

ار سند را عبور ميكردند، كه "مستخدمين مسلمان انگليسى همينكه رودب
و سيد ميگرفتند، و روى [پاچا] هر يك عنوان مال و مولوى و موالنا و شاه 

همرفته پرچم "انتى برتش" را جهت اغفال مردم به شانه ميكشيدند و سنگ 
اتحاد اسالم و آزادى خواهى هندوستان به سينه ميكوفتند.  لهذا اين ها در 

افغانى با شفقت و اعتماد قبول ميشدند و  نزد مردم افغانستان  و دولت هاى

                                                

. حضرت شاه معروف به حضرت و پاچاى تگرى  (تيرگرى) پدر مرحوم سيد شمس  22
  بود.   الدين خان مجروح
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قسماً جز مأمورين عاليرتبه نظامى و ملكى افغانستان قرار ميگرفتند، آنگاه 
  .     ٢٤"بنفع خارجى مشغول فعاليت ميشدند

در مناطق سرحد آزاد هم بعضى از روحانيونى كه در خدمت انگليس قرار 
كارشكنى در صف داشتند، به غرض جاسوسى و هم گاهى براى تخريب و 

ضد انگليس جا  ۀروحانيون مبارز و غازيان شركت كننده در مبارزات مسلحان
  بودند. بجا شده 

ى بشمول آنهائى كه مثل سيد كُنرنسب سيد هاى  ۀقابل يادآوريست كه شجر
جمال الدين افغان ،  سيد هاشم خان و ميرصاحب جان پاچاى اسالمپور مخالف 

ى حامى و ُكنراستعمار انگليس بودند، و يا آنانى كه مثل سيد محمود پاچاى 
روحانى نمايان كه براى  جيره خوار انگليس بودند، به همه معلوم است . 

 و حساس ۀدر منطقير و سيد و حضرت و پاچا جاسوسى و كارشكنى  در لباس پ
 گزيده مسكن) اسمار مربوطات( نورستان و كُنر مركز بين ستراتيژيك مهم

  روحانيت به آنجا فرستاده شده بودند.  ۀتحت پردنبوده بلكه  كُنربودند، از 

روحانى نما ها كه بعد ها به بلندترين مقامات رياست و فرزند يكى ازين 
در  خاطراتش مينويسد كه  وزارت و معاونيت صدارت و سفارت  رسيد، 

 و مريد و داده ارادت دست... هده ۀپدر من .....به مال نجم الدين آخوندزاد«
 و منزوى ۀمنطق كه كُنر واليت در ساخت مامور را او...آخوندزاده. بود او ۀخليف

بود به اصالحات و تبليغات بپردازد او در سه يا چهار نقطه خانقا و  ىنا آرام
ديگر را به وظايف اصالح  ىبرپا ساخت و جانشينان خود و علما ىمدرسه هائ

 آن ۀو تبليغ گماشت و عمر خود را زياده تر به گشت و گذار در مناطق مختلف
ميكرد....اين خانقا ها  ىسپر بريتانوى هند سرحد در جهاد و جنگ يا و واليت

مردم هم  ىو رهنمون رهبلكه در عين زمان مراكز ادا ىتنها عبادت گاه هان
  ».بشمار ميرفت

هيچ خانقاى وجود  كُنرو دانشمندان منطقه همه ميدانند كه در  كُنرمردم 
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ند از چ  حتى با نام خانقا آشنا نيستند. كُنر. اكثريت مطلق مردم نداردنداشته و 
  :وضاحت ديده ميشود كه  به ى كه بعدا خواهيد ديدمؤثقناد اس  ۀنمون

ـــاختن آنچه بنام   .1 ـــده   مردم ىو رهنمون رهمراكز اداو  خانقابر پا س گفته ش
نبوده  ىديگر ىچيز» جاسوسىهاى النه «مراكز و تاسيس بغير از است، 

 .است 

 مال و مريدان مشــهور خلفا، نامهاى و اســناد موجود مدارك به اســتناد  .2
لذا گفته بوده  معلوم  وكامال روشــــن  صــــاحب هده نجم الدين آخندزاده

توســــط مال نجم مذكور  خاطرات ۀى نويســــندپدر و كاكاميتوانيم كه 
حانى معروف ضـــــد انگليس در  يك رو كه  ندزاده  لدين آخ هدا امير  ع

خان بدالرحمن  كه ، ىبود، ن ع ها بل تاده به نفع انگليس  قه فرســــ به منط
  .٢٥باشد شده

كه  .3 يده ميشــــود  ظايف د ما  و حانى ن يت هم اين رو ق كُنردر وال   ۀكه منط
ـــــاس و مهمى  ــات  ، بودحس ــات و تبليغ ــه جمع آورى ىناصــــالح ، بلك

 بوده  باشد. اطالعات و معلومات 

  هند ســــرحدو   واليت آن ۀدر مناطق مختلف وى  گشــــت و گذاراز   هدف .4
نقل و حركت جاسوسى و مخبرى جنگ و جهاد نبوده بلكه   [؟] بريتانوى

  بوده است.سرحد آزاد در مناطق غازيان  

   مهمند ۀمنطقبخش  ىآزاد ىدر جنگ هاغازى مير زمان خان شركت 

ضد انگليسى در مناطق قبايلى سرحدات  جهاد و مقاومت ۀفضاى ايجاد شد
 دست اميران ۀتحت سلط، به باشندگان داخل كشور نيز كه شرقى افغانستان

درين  را مساعد ساخت تا پنهانى و يا آشكارا ۀنشانده بسر ميبردند، زمين

                                                

كتاب 271صاحب هده به  صفحۀ. براى لست مكمل خليفه ها و مريدان مشهور مال  25
واكنش هاى مذهبى و تحوالت اجتماعى در افغانستان اثر خانم سنزل نويد و ترجمۀ 

  محمد نعيم مجددى مراجعه شود.
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غازى ميرزمان خان  ۀدرين راستا تمام خانواد   مبارزات و قيام ها شركت كنند.
با جنگجويان آزاديخواه مناطق قبايلى سرحد آزاد، بخصوص مناطق  هم

 شديداً داشته و از قيام ها و مبارزات شان  ديك، ارتباطات نزكُنرر همجوا
طريق ميا غازى ميرزمان خان از  ۀدر حاليكه خانواد پشتيبانى مينمود. 

رساندن آذوقه و مواد غذائى حمايت مادى مينمود،  براى ٢٦ صاحب سركانى
با دشمنى فطرى كه با استعمار انگليس داشت  از آوان خود ميرزمان خان 

جوانى  با مبارزان آزادى طلب و افغانان رزمنده سرحد آزاد كه عليه انگليس 
جنگجويان با وها قيام و اعالن جهاد نموده بودند، روابط نزديك برقرار نمود 

سهم عملى و  همراهش با عبور از خط تحميلى ديورند در مبارزات مسلحانه
   شكار ميگرفت .آ

  1908سال ) غزاى سرخ(شركت در سره غزا 

بعد از   بحيث يكى از سران مبارزين ضد انگليس غازى ميرزمان خان اسم 
ميالدى كه در تاريخ بنام  1908ضد انگليسى سال  در پيكار معروف شركت  

ثبت شده است،  در افغانستان و صوبه سرحد وِرد (غزاى سرخ) "سره غزا" 
حضرت صاحب را  " اقرب  ډاگ"ۀرهبرى اين جنگ در  منطق .  گشتزبان ها 
   .به عهده داشت (عبدالشكور)  بتخاك

همين شهرت و دشمنى با انگليس ها باعث شد تا با شهزاده جوان "امان اهللا 
خان" (عين الدوله)  آشنا شود، آشنايى كه  با گذشت زمان و آزمون هاى متعدد 

  .  ٢٧داشتبه دوستى عميقى تبديل شد و تا آخر عمرشان ادامه 

   

                                                

از كامۀ ننگرهار و در سركانى بودوباش داشته اصل  درسيد اكبر شاه  سركانى.  ميا صاحب  26
مشهورې بود كه نه تنها در جنگ هاى ضد انگليسى شركت يك غازى و شخصيت روحانى 

  فعال داشت، بلكه  بعدا از حاميان مهم غازى امان اهللا خان و نهضت امانى بشمار ميرفت .

  93 ص م)، 2005. اخالص، عبدالخالق ( 27
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  )م 1908/هجرى شمسى  1287جريان مختصر سره غزا (سال 

  بنشر رسيده است : اين معركه معلومات آتى ۀدربار ىانگليسدر اسناد رسمى 

در شمال غرب پشاور نشانه هاى ناآرامى منطقه مهمند در اخير  ۀدر چند هفت«
"زخه  ۀديده شده است . بنظر ميرسد كه در جريان سفر برى هاى اخير منطق

زخه "خيل"، مال ها قبايل مهمند را وادار ساخته اند تا در مقابل حكومت از 
تالش آنها يك لشكر كوچك آنها به  ۀگرچه در نتيج حمايت كنند. " خيل

عمليات ديرتر رسيدند، چون عمليات  ۀمنطقه فرستاده شد، اما آنها به صحن
  رسيده بود.  [نظامى] ما به سرعت به پايان 

لذا  ميلى به بازگشت نداشتند. كه قبايل تحريك شده به آسانى واضح است 
در از حمالتى بر مناطق سرحدى مهمند و پشاور بود... ۀآنى آن يك سلسل ۀنتيج
نظامى مستقر در اين حمالت به درخواست مسئولين ملكى به دسته هاى  ۀنتيج

بيكار ساختن پوليس نظامى و براى  "ابازى" و "شبقدر" كمك رسانده شد
       »."مټه مغل خيل" يك پايگاه نظامى ساخته شد ۀ، در منطقنظارتبراى 

به انگليس ها اطالع رسيد )  1287ماه حمل سال  30/31(اپريل   19/20  در شب 
آتش  ۀتبادلكه مهمند ها براى حمله بر پوسته هاى سرحدى آمادگى ميگيرند. 

يسى مستقر در "مټه" تلفات جانى لبين جانبين قبال آغاز شده و بر قواى انگ
  وارد شده است .

 مسلح به همراهى  نيرو هاى مختلفصبح بيستم اپريل يك لشكرى بشمول 

به كمك شبقدر فرستاده    (Sir James Willcocks)'سرجيمز ويلكوكس' 
فرستاده شد تا كمبود نيروهائى نيز عساكر »  پشاور«به » نوشهر«هچنان از  شد.

   را كه وظايف نظارت سرحدات مهمند را به عهده گرفته اند، تالفى كند.  

) نفر تخمين شده است، اما  اين تعداد با 10000ده هزار (تعداد افراد جمع شده 
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 .٢٨استآمدن جنگجويان از افغانستان و جا هاى ديگر به سرعت رو به افزايش 

به اثر تيراندازى بطريه هاى شماره  ثور) 3  -حمل  31(  ريلاپماه   23-20بتاريخ 
صحرائى شاهى انگليس ها، تيراندازى سربازان مهمند از  ۀتوپخان 80و  18

 ۀپوند 18اول از توپ هاى بار انگليس ها براى  داشت .دور ادامه  ۀفاصل
انداخت سريع استفاده ميكردند. حمالت و تيراندازى بر پوسته هاى مختلف 

   تمام شب ادامه داشت .

شمنى آشكار انگليس ها ازينكه مهمند ها درين فصل جمع آورى حاصالت د
تلف شدن حاصالت غله براى قبايل  متعجب بودند.را آغاز نموده بودند، 

  عزم متين آنها بود. ۀخود نشان و تن دادن به آن بود،  گبزر ۀسرحد يك معضل

يك  ،براى حمايت مهمند ها ،عليه انگليس هاوف به سره غزا  معر درين جنگ
بزرگ  ۀدرين لشكر يك دست .٢٩نيز آماده شده بود كُنرلشكر بزرگ از ننگرهار و 

تحت قيادت ميرزمان خان نيز شامل بود. انگليس ها ازينكه مامورين سرحدى 
امير افغانستان مانع عبور غازيان از سرحد نميشدند، آگاهى داشتند، و چون اين 

در .   ٣٠عمل كمك مادى و معنوى به دشمنان شان پنداشته ميشد، متاثر بودند
توسط فرمانى از مردمش خواسته  امير حبيب اهللا خان، »زخه خيل«اوايل عمليات 

بود، تا آنسوى سرحد نرفته و در دشمنى قبايل سرحد سهم نگيرند. ولى با وجود 
جنگ يعنى جالل آباد موجود  ۀممانعت وى، در حالى كه خودش در نزديكى منطق

  .٣١، تعداد كثيرى از غازيان با عبور از سرحد در جنگ شركت نمودندبود

 ۀتوسط قواى توپچى و پياد» ابازۍ –ميچنۍ «اپريل، خط دفاعى  23بتاريخ 
ترس توانمندى هولناك  غازيان، به دو انگليس ها بيشتر تقويه شد، و آنها از 

لواى مكمل، نيروهاى فرقه و لواى احتياط از پشاور امر حركت دادند.  
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باريت و تورن جنرال  ډگر جنرال اندرسن، تورن جنرالقوماندانى اين لوا ها را 
نيز » ملكنډ«و  » خيبر«به قطار هاى سيار نظارت .  ٣٢به عهده داشتند ىرامز

 . ٣٣، تا در صورت ضرورت آماده باشندمكمل صادر شداحضارات حكم 

سردار «و  »همَټ«بر پوسته هاى   ) 4 -3(ثور ماه اپريل   23/24ر شب دغازيان 
حمله نمودند، ولى به اثر موجوديت سيم خاردار قادر به شكست نيروهاى » ىگړه

سنگر » مټه« ۀبعد از آن غازيان در شمال غرب منطق نشدند.  جنرال اندرسنلواى 

جنگ شديدى را  جيمز ويلكاكسساختند و ساعت شش و نيم صبح با نيرو هاى 
نفر و  62درين جنگ . در منابع رسمى انگليسى تلفات انگليس ها براه انداختند

  .  ٣٤ شده است تخمين) نفر 500تلفات شهداى پشتون پنجصد ( 

مقامات انگليسى اعتراف نموده اند كه به سبب اين جنگ همه صاحب 
منصبان اردوى انگليس در شمال هندكه رخصتى خود را در داخل هندوستان 

كم  در يك مدتفراخوانده شدند،  ، دوباره به وظايف شان ودندمسپرى مين
  .٣٥تمام آمادگى هاى جمع آورى يك قواى عظيم گرفته شد

بعد از آن براى چند روز از شدت جنگ كاسته شد و بنظر ميرسيد كه غازيان 
   براى انتقال شهداى شان رفته باشند.

تالش نمودند با قبايل مصالحه نمايند. آنها سعى ورزيدند تا  انگليس ها
اما ملكان مهمند از آمدن به جرگه  مهمند ها را براى يك جرگه دعوت كنند،

  خوددارى نمودند.

هدايت داد  ،جيمز ويلكاكسبه تعقيب آن به فرمانده قواى انگليسى،  مينتو
تا با استفاده ازين فرصت، در سرزمين مهمند پيشروى نموده و انتقام خود را 
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بگيرد. اما آنها كه تا هنوز درسى را كه  غازيان تحت قيادت مال صاحب هډه 
م شته ۀقوماندان فرق  (General Elles)به  جنرال ايليس  م  1879سال در 

با ترس و احتياط به پيش لذا فراموش نكرده بودند،انگليس ها داده بود، 
  عبور كنند. "ه"كړَپكوتل    از در روز اول تا  و جرئت ننمودندميرفتند، 

با يك لشكر بزرگ به مقصد جنگ با  ثور) ويلكاكس  21ماه مى ( 11بتاريخ 
حركت كرد. درين جنگ از طياره هاى جنگى  مهمند ها در دره ها و تپه هايشان 

  . ٣٦نيز استفاده شد

ثور) در حالى كه هوا سخت طوفانى و بارش شديد  26/27مى ( 16/17بتاريخ  
ادامه داشت، نيروهاى لواى اول انگليس ها مورد حمله قرار گرفت . درين 

پنجابيان خسارات زياد وارد شد و انگليس ها مجبور  22حمله به كندك 
ا يك جنگ شديد تشب برايشان نيروى كمكى برسانند.  11و  10شدندتا ساعت 

) كشته و 9تلفات انگليس ها درين شب نه ( ساعت ديگر هم ادامه داشت .
  ) زخمى قلمداد شده است .24بيست و چهار (

از جريان سره غزا به امير افغانستان اطالع داده و از وى خواست  الرد مينتو
د، تا جنگجويان مسلحى را كه از خاك افغانستان آمده و در جنگ سهم دارن

دوباره برگرداند، و در آينده نيز از تجاوز بر خاك انگليس [؟] جلوگيرى كند. 
تمام كسانى كه در جنگ هاى مهمند سهم گرفته هم از  امير حبيب اهللا خان

وى عليه  رهبران لشكر افغان هم دست به .  ٣٧بودند، خواست تا برگردند
٣٨اقدامت شديد زد

طورى كه بعدا خواهيد اين اقدامات،  ۀدر نتيج  .٣٩ ،
انگليس ها ازين شد. ه ى نيز به زندان انداختكُنرغازى ميرزمان خان خواند،  

اقدامات امير حبيب اهللا خان رضايت نشان داده و يك مكتوب امتنانيه 
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    فرستادند.

از  ثور) جنگى رخ نداد، اما انگليس ها به تخريب خانه ها، 28مى ( 18بتاريخ 
بين بردن ذخاير آب و سوختاندن حاصالت منطقه ادامه دادند.   جنرال باريت 

بهائى «حاصلخيز  ۀبه پيشروى خود در سرزمين مهمند ادامه داد و به منطق
تلفات قواى  درگيرى آنروز با غازيان ۀنتيجدر يا دشت بهائى رسيد. » ډاگ

 ۀپنجابيان تپ 55انگليس ها به كمك كندك  ) نفر رسيد. 33انگليسى به (

هاى اطراف كمپ عسكرى خود را از غازيان تصرف نمودند. آنها دو قريه و دو 
 12  ۀيك دست ۀ، ولى ناگهان مورد حملبرج مهمند ها را نيز تخريب نمودند

نفرى غازيان قرار گرفتند. درين حمله و جنگ تن به تن سه نفر از قواى 
نفر غازى هم جام شهادت  12 ه و در اخيرانگليسى كشته و دو نفر مجروح شد

  نوشيدند.

كه » نهقى«ثور) يك گروپ صافى ها بر كمپ  29/30مى ( 19/20شب 
  قوماندانى آنرا جنرال اندرسن بعهده داشت حمله كردند.

ثور) با رسيدن لواى دوم به كمپ نهقى، جنرال اندرسن بطرف  30مى ( 20بتاريخ 
، »دويزى«با مقاومت شديد يك گروپ » عمرا« ۀشمال حركت كردو لوايش در قري

  .    ٤٠صافى ها و اتمانخيل روبرو شد كه در بلندى تپه سنگر گرفته بودند

به اساس اسناد رسمى انگليسى، يك نيروى دوهزار نفرى قبايل سرحد آزاد بتاريخ 
سنگر گرفته و بمقابل نيرو هاى مسلح كندك » امبار«راست درياى  ۀدر كنارمى  23
  سواره، و قواى شماره هشتم توپچى كوهى  جنگيدند. 21، كندك شماره 57

لشكر عقب نشينى مجبور شدن به (غزاى سرخ) با » سره غزا«ماه مى  31بتاريخ 
 52به پايان رسيد. تلفات بيست روز اخير قواى انگليسى جيمز ويلكاكس 

  ذكر شده است .زخمى  176كشته و  45زخمى و قواى هندى  42كشته و 
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از تلفات غازيان اسناد مؤثقى در دست نيست . انگليس ها در همين مدت 
   زياد زخمى تخمين كرده اند.  ۀو يك عد) شهيد400تلفات غازيان را (

  انگليسى در سره غزا ۀقواى شركت كنند

  ٤١ويلكاكس تورن جنرال سر جيمزفرمانده نيرو ها 
 :سن گر جنرال اندرډ قوماندان لوای اول

 نارتمبرلين فيوزيلير كندك اول  −

 اه سكهـ  53كندك  −

 ى پنجاهموحش  ۀكندك سوار −

 سايند ۀسوار 59كندك  −

  :)Major-General Barrettتورن جنرال باریت  (دوم قوماندان لوای 

 فورت هايليندر ىسكنډك اول  −

 ى هاپنجاب 28كندك  −

 كوكس مسلح  55كندك شماره   −

 ها گرفت سكهـ  54پيش آهنگهاى سواره كه جايش را بعدا كنډك  −

  : )  (Ramsayیگر جنرال رمزډ �لوای سوم تحت قوماند

ـــيلر (كنډك اول  − ـــتر فيوس ـــاهي منس ـــت  بعدا جايش را كندك اول ش ويس
 )گرفت يوكشيئر

 پنجابى ها 21كندك  −

 )پنجابى ها گرفت 19بعدا جايش را كندك ( ى هاپنجاب 22كندك  −

 پشتون ها 40كندك  −
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  : هفرقنیرو های 

 قواى بيست و يكم سواره −

 ىشاهتوپچى كوهى شماره هشتم لشكر  ۀبطري −

 23كوهى شماره  ۀبطري −

 28كوهى شماره  ۀبطري −

 قواى شماره ششم نقب زنى و ماين گذارى −

 هاسكهـ  34قواى پيش آهنگ  −

 ئىصحرا  ۀشفاخانيو  −

  ش)1294( 1915سرحد آزاد تا سال  آرامش نسبى اوضاع مهمند و

تا آغاز جنگ جهانى  )شمسى 1287( م 1908بعد از جنگ سرخ (سره غزا) سال 
وضعيت مهمند و مناطق اگنده، رت كوچك و تيراندازى پااول با وجود واقع

زمامداران انگليسى  ميگويند كه جلوگيرى از سرحدى نسبتا آرام بود. 
    لت عمده و مهم داشت :انتشار قيام هاى قبايل سرحد سه ع

خانپاليســــى  .1 يب اهللا  نداز امير حب يادى در جلوگيرى از حمالت  ۀتا ا ز
غازيان كمك كرد. او قلبا ميخواســت تا از عبور غازيان به ســرحد آزاد و 

)Roos٤٣- .     روز كيپل ٤٢ايجاد دردســــر به انگليس ها جلوگيرى كند

Keppel)   به ســــكرتر امور هند كال  1915ماه اپريل ســــال  30بتاريخ
اگر امير به موقع دست به  اقدامات  نمى زد، شعله "  كه بريتانوى نوشت 

ــــار يافته و تمام مناطق ننگرهار، مهمند و باجور  هاى آتش جهاد انتش
ضرت  قيام  مينمودند.   جرئتبه مقابل مال ها و حزب جهاد از خود اعليح
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ما اين  نده ، ا مه رســــا يت خود صــــد به محبوب عادى نشــــان داده،  غير 
    ."اقدامش براى ما خدمت بزرگى بود

عبدالقيوم عامل ديگرى كه به نفع انگليس ها بود، خدمات صــاحب زاده  .2
  .٤٤خان، معاون پوليتيكل ايجنت ايجنسى خيبر بود

ــوم هم همكارى و كمك خان ها، اربابان و نواب هاى منا .3 طق هموار علت س
به  يل  با هادى ق يات ج بل عمل قا نه بم كارا ــــا ها رض ها بود.  آن با انگليس 

به م 1915 اپريل ســـال  5بتاريخ روزكيپل  .   ٤٥انگليس ها كمك ميكردند

نه ئب الســـلط تانوى، نا ند بري نگ  ه هاردي كه الرد  ــــت  هاى "، نوش خان 
پشاور، مانند پدران و نياكان شان در هرج و مرج هاى قبلى، براى  ۀبرجست

شنهاد تهي ضعيت   ۀخدمت ما پي سواره و پياده را نمودند. اما و  [در افراد 
در آن وقت آنها خودشـان اسـلحه . اسـت  تغير كرده  1857 باسـال مقايسـه]  

  ..."داشتند، اما حال بايد حكومت برايشان اسلحه توزيع كند

ز جنگ جهانى اوضاع سياسى هند بريتانوى نيز تغير نمود. رهبران با آغا
سياسى نيز به اساس مواضع سياسى شان به فعاليت آغاز نموده و غازيان نيز 

  براى جنگ آمادگى گرفتند.

  شركت در غزاى مشهور شبقدر  

 1294/ ميالدى  1915سال جنگ هاى مشهور در ى كُنرغازى ميرزمان خان 

غازيان مثل ميرصاحب  ۀدر ماه مارچ سران ورزيدنقش عمده داشت .  شمسى
مهمند و باجور  ۀو مال صاحب بابړه در منطق )جان (پاچا صاحب اسالمپور

  مردم را به قيام عليه انگليس ها تشويق نمودند. 

جهاد  ۀماددر ماه اپريل تعداد زيادى از مردم در داخل سرحدات افغانستان آ
ه را ب هند بريتانوى تلگرام ذيل  ۀبا رسيدن  اين اطالع، دفتر امور خارج شدند.

  فرستاد: امير حبيب اهللا خان
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به تشويق و تحريك مال ها در قلمرو اعليحضرت  "به ما اطالع رسيده است كه
زيادى از افراد مهمند، هزارناو، اللپوره، چهارده، گوشته، چكنور و  تعداد
. گرد آمده و قصد حمله بر قلمرو انگليس را دارند كوډاخيل ۀدر منطق باسول

من اطمينان دارم كه اگر اين درست باشد، اعليحضرت امر فورى انتشار قواى 
بايلى بر قلمرو و جزاى محركين را صادر خواهد نمود. اگر اين قواى ققبايلى 

. من ميدانم كه خواهند شد مجازاتانگليس ها تجاوز كنند، به سختى 
  . "   ٤٦ميباشيد بنگران جلوگيرى خونريزى بى موجاعليحضرت هم مثل من 

به اساس اسناد استخباراتى انگليس ها، در عين حال پيامى از طرف امير 
نيز در بين مردم پخش شد كه گويا امير اعالن جهاد ننموده و  حبيب اهللا خان

   . ٤٧نشوددرين كمپاين بايد از وى نامى برده 

از  حاكيست كه همچنان  استخبارات  آرشيف هند بريتانوى اسناد محرمانۀ
يكى هم زندانى ساختن غازى ميرزمان خان  اقدامات امير حبيب اهللا خان ۀجمل
   بود. كُنر  جنگجويان از شركت ى  جهت جلوگيرى كُنر
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گفته میشود میرزمان خان، یکی از سران متنفذ در� «ميخوانيم كه  فوق در راپور

اسمار،  که توسط برگد (لوامشر) محمد سرور خان قوماندان بخش آن دره تحت 

الحفظ فرستاده شده بود، وارد کابل شده است .  این پیشوا متهم است که  در یک مورد 

غاوت علیه امیر ب اراد� حمله بر هند را داشته است  و در مورد دیگر  تصمیم گرفته است

کند. گفته میشود که قوماندان همچنان از بادشاه صاحب اس@مپور هم شدیدًا شکایت 

موجود براى غزا علیه هند، طورى  آمادگی نموده و او را به تحریک تمام ناآرامی ها و 

  »٤٨که در اقوام تحت نفوذش گزارش داده شده است، متهم ساخته است.

) افغانى 10000ده هزار ( مبلغ  بعد از ضمانت نقدى اين بار غازى ميرزمان خان 
 . آزاد شداز زندان كه توسط شهزاده  امان اهللا خان (عين الدوله) پرداخته شد، 

دشمنى با استعمار انگليس و عشق به آزادى او را اما بعد از آزادى هم ، 
 ۀمبارزا ناديده گرفته،  به ر واداشت تا اخطار هاى امير حبيب اهللا خان
  . ٤٩مسلحانه عليه استعمار انگليس ها ادامه دهد

میرصاحب جان «ذكر شده است كه راپور ماه سپتمبر همان سال انگليس ها  در

نفر سواره و  ۳۰با  ُکنرزمان خان، خان ملکی [میر] پاچاى اس@مپور به همراهی خان 

 ،  از خانه هاى خود حرکتهزار مرد، درین هفته براى یکجا شدن با م@ى بابره تقریبًا 

کرده اند.  م@ى بابره میکوشد در سرحدات شبقدر مشک@ت تازه ایجاد کند، اما تا حال 

  ». مند ها بدست نیاورده استهکدام کمک ک@نی را از م

بر سران جنگجويان  فشار اورد تا از جنگ دست باز هم  امير حبيب اهللا خان
غازى ميرزمان خان باز از فرمان شاه اما برداشته و فوراً به كابل بروند، 

سرپيچى نموده، و براى  ادامۀ جنگ با انگليس و تالفى  كمبود لشكر، دست 
  به كار شد. 

                                                

به پايان  1915اپريل  8راپور محرمانۀ عامل انگليس ها در كابل (براى  هفتۀ كه بتاريخ .   48
  .رسيده)

به پايان  1915اپريل  8كه بتاريخ  ۀعامل انگليس ها در كابل (براى  هفت ۀراپور محرمان.  49
  رسيده) 
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و سراج آتش  جنگ در اروپا در گرفته بود (ثور و جوزا)  مى و جون در ماه هاى 
انگليس ها و روسيه را دشمنان اسالم ميخواند. انگليس ها االخبار هم 

تنها در جنگ جهانى ن امير حبيب اهللا خان مينمودند  كه  بختيارى احساس 
    ادند.افريدى ها هم حركتى از خود نشان ندبيطرفى اش را حفظ كرد، بلكه 

براى هند بريتانوى يك سال سخت و پر مشقت بود.  1915از نظر نظامى سال 
حكومت هند بريتانوى بمقابل تقاضاهاى حكومت مركزى براى ارسال قواى 

  . ٥٠ميدادنظامى از هندوستان به خارج مقاومت نشان 

نائب ، )Lord Charles Hardinge(ى (اسد) هاردينگ در ماه جوال

قوماندان )   Beauchamp Duff( فډبيوچمپ   هند بريتانوى، و  السلطنه
عمومى اردوى بريتانيا نگرانى شانرا از وضعيت سرحد ابراز داشته و با هر 
نوع كشيدن عساكر از منطقه مخالفت شديد نشان دادند. درين وقت هشت 

، كه همه در سرحد جابجا د) لشكر قواى بريتانوى در هندوستان موجود بو8(
معتقد بود كه اگر جنگ جهانى با صلح پايان نيابد، هاردينگ  ه بودندشد

  .   ٥١مقابله با وضعيت سرحد امكان نخواهد داشت 

و  كُنر) مير صاحب جان معروف به شيخ پاچاى 1294در ماه دسمبر (قوس 
  را آماده ساختند.  كُنرى يك لشكرى از غازيان كُنرغازى ميرزمان خان 

و  ٥٢» حاجى صاحب ترنگزى«عزيز جاويد، در كتاب  لسان اردوى خود بنام 
به در اثر تحقيقى كسب دكتورا (پى ايچ دى) خود  ٥٣ر جهانزيب خليلتاكد

) كمشنر عالى و و 205(صفحه  36استخباراتى شماره  ۀروزنامچ ۀحوال
پانزدهم، موجود در  ۀسي، دو252 ۀ(صفح 37استخباراتى شماره  ۀروزنامچ
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  : آرشيف اسالم آباد مينويسند كه 

ى كُنرو ملك ميرزمان خان  از ميرصاحب جان پاچا حاجى صاحب ترنگزى«
ن به جواب اي تقاضا نمود تا با لشكر غازيان از افغانستان به كمك شان بروند.

 ۀدوم ماه سپتمبر به منطق ۀدر هفتدرخواست، يك لشكر غازيان آماده و 

داير شد » لكړو«بزرگ در  ۀ، يك جرگبتاريخ پانزدهم دسمبررسيدند. » لكړو«
ى شركت خويزى و، ميټۍ، موسى خيل، كوډاخيل، بئيزىصافاقوام كه در آن 

سى تصويب و يك پالن نموده بودند. درين جرگه فيصله حمله بر قواى انگلي
جامع جنگى آماده شد. بعد از آن حمالت متعددى بر پوسته هاى انگليسى 
 صورت گرفت كه طى آن تلفات سنگين جانى و مالى بر قواى انگليس وارد شد. 

برهان « ۀانگليس ها در عمليات انتقامى خودحكم بمباردمان و تخريب قري
بمباردمان اين قريه به غازيان تلفات  ۀ. اگرچه در نتيجندرا صادر نمود» خيل

جانى و مالى زياد وارد شد، اما آنها روحيات شانرا از دست نداده و شب بعد 
تلفات و مورد حمالت شديد قرار داده  » كانگړه« ۀقواى انگليسى را در منطق

خيل،  ىبرهان خيل، منډقبايل  .  درين حمله را بر آنها وارد كردند سنگينى
سى شكست خورده، ينيرو هاى انگل. ى سهم فعال گرفتندزو حليم ىكمال

  .”اى مهمند را به آتش كشيدنديه همجبور به عقب نشينى شده و حين فرار قر

حركت كردند. انعكاس صداى اهللا اكبر از » شبقدر«غازيان  بعد از آن بطرف 
نيده ميشد. انگيس ها با فهميدن نيروى غازيان ، كه از شكوه هاى اطراف 

نى شان بيشتر بود، به استحكام سنگر هاى دفاعى شان در سرك پيشبي
را غازيان اعالن هاى قيام در عين حال  پرداختند.در نزديكى پشاور » ابازى«

هندوستان مناطق ديگر  ديره اسمعيل خان وعليه انگليس ها در پشاور، بنو، 
  .   ٥٤پخش كردند

                                                

، روزنامچۀ شمارۀ 251صفحۀ   اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس در آرشيف پشاور، .  54
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اسناد استخباراتى موجود در آرشيف پشاور  ۀبه حوال ٥٥ر جهانزيب خليلتاكد
و فقير الينگار براى رفع  مينويسد كه پاچاگل، ميرصاحب جان پاچا

براى خريدارى  تا ندغازيان از غازى ميرزمان خان خواست ۀضروريات اسلح
براى مهمند و محسود (مسعود)   قبايلبرود...به افغانستان  مرمىاسلحه و 

  .٥٦اين كار دوازده هزار روپيه نيز تهيه كرده بودند

  زندانى شدن غازى ميرزمان خان

دشمنى غازى ميرزمان خان با استعمار انگليس و سهم قابل مالحظۀ وى در 
مبارزات مسلحانۀ سرحد آزاد از انگليس ها پوشيده نبود. درين جنگ ها 
مخبران و جاسوسان انگليس در لباس غازى و حضرت و سيد و روحانى نيز 
 براى جمع آورى اطالعات ماموريت داشتند. اين مخبران راپور هاى نقل و
حركت و فعاليت هاى جهادى غازى ميرزمان خان را ميفرستادند، كه اسناد آن 
فعال هم در آرشيف هاى اسناد محرمانۀ استخباراتى انگليس ها در لندن، 

موجود هستند و ما نمونه هاى آنرا در صفحات بعدى آباد هندوستان و اسالم 
  ذكر خواهيم كرد.  

ميرزمان خان ى غازذكر شده است  كه  تا حال ه در آثار و اسناد چاپ شدگرچه 
 ۀو شركت در مبارزات مسلحان ديورند ۀعبور از خط تحميل شدبه جرم 

آزاديبخش مهمند هاى سرحد آزاد عليه انگليس، دو بار در دوران حاكميت 
م لاما تحقيقات جديد اين قدستگير و در كابل زندانى شد.  امير حبيب اهللا خان

استخباراتى انگليس ها در آرشيف هند  و مدارك موجود اسناد رويتبه 
بريتانوى نشان ميدهد كه وى در عهد زمامدارى امير حبيب اهللا خان به جرم 

سه بار زندانى بلكه  نى،  دو بارضد انگليسى  ۀشركت در مبارزات مسلحان
  شده است .  
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بعد از شركت در "سره غزا" ميالدى  1908در سال غازى ميرزمان خان  بار اول
به زندان  ۀقرار گرفته  و طى دسيس مورد تعقيب رژيم امير حبيب اهللا خان

  فرستاده شد. 

در » الردمينتو« نائب السلطنۀ هند بريتانوى ٥٧به گواهى اسناد رسمى انگليس
اطالع داده  و خواست تا  مهمندبه امير حبيب اهللا خان 1908رابطه با قيام 

جنگجويان مسلحى را كه از قلمرو افغانستان آمده  و در جنگ اشتراك 
دارند، فوراً برگرداند و در آينده هم از آمدن ايشان جلوگيرى كند.  امير حبيب 

مى  به او اطمينان  5اپريل در  جوابيۀ  تاريخ  24اهللا خان با گرفتن پيغام مؤرخ 
كه به مامورينش احكام جدى صادر كرده تا شديداً از عبور افراد از سرحد  داد

جلوگيرى كنند، اگر چه اين كار نسبت موجوديت راه هاى ناشناخته شدۀ 
متعدد بصورت قطعى امكان پذير نيست .  امير همزمان بافرستادن اين نامه 

يشان در مالها و روحانيون را ازمنطقۀ مهمند و افريدى احضار كرد و برا
محضر عام اعالم نمود كه با همكارى ايشان در مبارزات مردم مهمند مخالف 
است .  امير همچنان كسانى را كه درين جنگ اشتراك نموده بودند به كابل 

  فرستاده تحت مراقبت قرارداد.

سرپيچى نموده و به  ى ازين دستور امير حبيب اهللا خانكُنراما جنگجويان 
تا در حمالت مسلحانه بر قواى انگليس  انش از خط ديورند و شركتعبور 

تحت پيگرد و تعقيب حكومت قرار  ميرزمان خانزمانى ادامه دادندكه غازى 
  .  و روانه زندان گشتبازداشت ، گرفته

، توسط رژيم امير حبيب 1915ميرزمان خان  در ماه اپريل سال  ىغاز  بار دوم
معروف آن سال  مهمند  ىاز قيام و شركت در جنگ ها ىجلوگير ىبرا هللا خانا

دستگير و به زندان فرستاده شد.  طوريكه قبال ذكر شد، درين جنگ  تعداد 
يكجا با لشكر  ىكُنرميرزمان خان  ىتحت قيادت غاز كُنراز غازيان  ىكثير

  ) و شبقدر با انگليس ها جنگيده بودند.  اگډمهمند ها در دشت اقرب (اقرب 
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درينجا چند سندى از اسناد محرمانۀ آنوقت استخبارات انگليس  از آرشيف 
هند بريتانوى را ذكر ميكنيم كه از شركت وسيع مردم كُنر تحت قيادت غازى 

ى در مبارزات آزاديبخش سرحد آزاد و تالش هاى اميرحبيب كُنرميرزمان خان 
جلوگيرى ازين جنگ هاى ضد انگليسى و علت اصلى زندانى  اهللا خان براى

  شدن غازى ميرزمان خان حكايت ميكند.

درفقرۀ دوم  راپور محرمانۀ عامل انگليس ها در كابل (براى  هفتۀ كه بتاريخ 
گفته میشود میرزمان خان، یکی «به پايان رسيده)، ميخوانيم كه   1915اپريل  8

که توسط برگد (لوامشر) محمد سرور خان قوماندان بخش از سران متنفذ در� اسمار،  

آن دره تحت الحفظ فرستاده شده بود، وارد کابل شده است .  این پیشوا متهم است 

که  در یک مورد اراد� حمله بر هند را داشته است  و در مورد دیگر  تصمیم گرفته است 

ر هم بادشاه صاحب اسAمپوعلیه امیر بغاوت کند. گفته میشود که قوماندان همچنان از 
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موجود براى غزا  آمادگی شدیدًا شکایت نموده و او را به تحریک تمام ناآرامی ها و 

  »علیه هند، طورى که در اقوام تحت نفوذش گزارش داده شده است، متهم ساخته است.

 ) افغانى10000ضمانت نقدى ده هزار ( پرداخت غازى ميرزمان خان بعد از 
اخطار هاى امير حبيب اهللا  او باز هم اما   .آزاد شداهللا خان توسط غازى امان 

و  1915در جنگهاى مشهور سال را ناديده گرفته،  به سرحد آزاد رفت و  خان
  .  شركت كردبر شهرك عسكرى انگليس ها در شبقدر حمله 

  

در فقرۀ سوم راپور ماه سپتمبر همان سال انگليس ها چنين ميخوانيم كه  
ا ب ُکنرزمان خان، خان ملکی [میر] میرصاحب جان پاچاى اس6مپور به همراهی خان «

ز خانه ،  اهزار مرد، درین هفته براى یکجا شدن با م6ى بابره تقریبًا نفر سواره و  ۳۰

ده اند.  م6ى بابره میکوشد در سرحدات شبقدر مشک6ت تازه هاى خود حرکت کر

 ». مند ها بدست نیاورده استهایجاد کند، اما تا حال کدام کمک ک6نی را از م

بر سران جنگجويان  فشار اورد تا از جنگ دست  بعد از آنكه امير حبيب اهللا خان
برداشته و فوراً به كابل بروند، غازى ميرزمان خان باز از فرمان شاه سرپيچى 
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  نموده، و براى  ادامۀ جنگ با انگليس و تالفى  كمبود لشكر، دست به كار شد. 

به حوالۀ « در فقرۀ چهارم سند سوم انگليس ها درين رابطه چنين ميخوانيم  
لشكرى كه به آن اشاره شده است ، ، 47پاراگراف يازدهم  يادداشت شماره 

 ۳۰۰۰نفر رسیده و   ٦۰۰راپور ها حاکیست که لشکر "ناوه" به متفرق گشته است. 

(سه هزار نفر)   قرار است به میرزمان خان بپیوندند.  به لوامشر اسمار از ج ل آباد 

را نگیرد، شخصًا مسؤل  شناخته خواهد  اخطار داده شده است که اگر جلو این لشکر

شد.او بعد از آن به منطق= "ساو" شتافته و از میرزمان خواست تا لشکر را پراگنده کند.  

ک  از فعالیت هاى میرزمان خان به نائب سپه ساCر ړگفته میشود که پاچا صاحب شینکو

ر و عذاب ج ل آباد اط ع داده و خودش  مرید هاى خود را از پیوستن به لشک

      ».     منع کرده است[!!!] کفر

علت اين دستگيرى  مجروحسيدشمس الدين خان مرحوم قابل يادآوريست كه 
سرنوشت «را غير سياسى قلمداد ميكنند.  او در خاطرات خود تحت عنوان 

غازى ميرزمان «از يك طرف  ادعا نموده كه گويا با ضد و نقيض گوئى » من
،  و از »محبوس شد يك واقعۀ جنائى درزمان امير حبيب اهللا خانخان به اتهام 

بعد از فوت  امير حبيب اهللا خان  توسط امان اهللا خان «طرف ديگر مينويسد كه 
ا و براى شركت در جنگ با محبوسين سياسى و سركردگان قومى از حبس ره

   .٥٨»استقالل سوق داده شد

از اسناد فوق به وضاحت ديده ميشود كه علت زندانى شدن غازى ميرزمان اما 
دشمنى با ، قضيۀ سياسى  و  ى در دوران سلطنت امير حبيب اهللا خانكُنرخان 

ر هاى امير حبيب اهللا اخطا، ناديده گرفتن عشق به آزادى، استعمار انگليس
بر شهرك حمالت و  ، سرحد آزاد، سهم فعال در جنگ هاى آزادى بخش خان

    بوده است . عسكرى انگليس ها در شبقدر

ک از جمل= کسانی بود که از ړپاچا صاحب شینکو  هم ديده شد كهفوق در سند سوم 
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میر حکومت ابه  حد اقلی ُکنرفعالیت های ضد انگلیسی و حرکات غازی میرزمان خان 

از ز نیرا ان خودش  و مرید میداد  اط(ع  نائب سپه سا,ر ج(ل آبادو  حبیب الله خان

غازی میرزمان خان منع میکرد و شرکت آنان را در جنگ های پیوستن به لشکر 

   .میترساند )!!!( عذاب کفرآزادیبخش کفر دانسته و آنها را از 

علت زندانى شدن   مرحوم سيد شمس الدين خان مجروحتعجب آور نيست كه 
كه پاچا صاحب شينكوړك اين جنائى ميداند، چون  ۀغازى ميرزمان خان را قضي

ضد انگليس را حتى كفر  ۀدر سند فوق ذكر شد و شركت در مبارزات مسلحان
  پدر مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح . از  ميدانست، كسى ديگرى نبود بغير

وريكه در قسمت هاى بعدى خواهيد خواند، قريۀ شينكوړك هم در منطقۀ ط
ى در اخرين كُنرشيگل مربوط به اسمار، جائيست كه غازى ميرزمان خان 

به در مسجد تالش هايش براى حفظ رژيم امانى در آن حين اداى نماز خفتن 

   شهادت رسيد.

، غازى ميرزمان خان را مستقيما به جرم شركت امير حبيب اهللا خاناينكه چرا 
در مبارزات مسلحانۀ ضد انگليس دستگير نميكرد و براى دستگيرى وى 
بهانه هاى ديگر غير سياسى ميپاليد، ترس از اعتراض مردم و مخالفت و 

زاره درين باره تحت عنوان قيام عليه رژيم خودش بود. چنانچه مرحوم كاتب ه
از محاربات مذكوره و هدايت به [امير حبيب اهللا خان] آگاه شدن حضرت واال 

متوجه و مُجّد بوده «محمد اكبرخان كرنيل، مقيم موضع سركانى مينويسدكه 
از احاد و افراد سپاه نظام كسى را نگذارد كه با غزاة  شريك جنگ شود، زيرا 

، دولت را مورد اعتراض و دوچار اشكاالت شامل شدن فوج نظام در حرب
اعداد رعیت که خودسرانه و بی اجازت اقدام در جنگ کرده و میکنند و ميكند و 

گوش به اندرز و نصیحت دولت نداده و نمی دهند و ترک محاربت با دولت متعهد و 

ه دمحب  [انگلیس]  نکرده و نمی کنند و اگر زیاده تر به مقام زجر و منع ایشان برآم

شود، فتنه در داخل مملکت به روی روز آمده، با دولت طریق مخالفت و عداوت 
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    .٥٩».. پس ايشان را از آهنگ ايشان بازنبايد داشتخواهند برداشت 

آمادگى حمله بر چترال به جرم  1916سال اگست در ماه  ميرزمان خان  ىغاز  بار سوم
جندول در حمله بر انگليس ها نخست توسط  مرحوم عمراخان ۀحمايت از خانوادو 

آورده شده و بعد از  كُنربه مهمند  ۀاز منطققومى و ضمانت حفظ جانش  ۀيك جرگ
  آن دستگير و  با زنجير و زوالنه به زندان شيرپور فرستاده شد. 

  چگونگى زندانى شدن غازى ميرزمان خان براى بار سوم

جنگجويان بر شهرك عسكرى  ۀعانطوريكه  قبال ذكر شد، بعد از حمله شجا
قيام  عليه انگليس  ىغازيان اعالن هامعروف شبقدر در نزديكى پشاور، 

پشاور، بنو، ديره اسمعيل خان و مناطق ديگر هندوستان شهر هاى در را ها
كه  ،غازيانو مرمى  ۀبراى رفع ضروريات اسلحدرين وقت پخش كردند .  نيز 

ه خواستكمك از غازى ميرزمان خان يكى از معضله هاى بزرگ آنوقت بود، 

قبايل مهمند و . «براى خريدارى اسلحه و مرمى به افغانستان برود تا شد 
  .٦٠»محسود (مسعود)  براى اين كار دوازده هزار روپيه نيز تهيه كرده بودند

اى ممانعت پراگنده شدن لشكر مهمند و تالش هيعنى  هاى بعدى رويداد 
پاچا صاحب اسالم پور به كابل رفتن ، اميرحبيب اهللا خان از فعاليت هاى غازيان 

 ۀو بالخره عزم ادام و سرپيچى غازى ميرزمان خان از احكام امير حبيب اهللا خان

مسلحانه عليه انگليس در قلمرو چترال و زندانى شدن غازى ميرزمان  ۀمبارز
كه درين باره از دوسيه هاى اسناد استخباراتى آرشيف  مداركىبه اساس خان)  را 

  : خالصه ميكنيم قرار ذيل   ،هند بريتانوى بدست آمده است

كيپيل كمشـــنر عالى ايالت ســـرحدى شـــمال غربى در گزارش شـــماره روز -
ــت  1016 ــيمله نوش ــكرتر امور خارجى هند بريتانوى در ش راپورهاى «به س
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رسيده از ارندو تلفات قبايليان در شبقدر را يكهزار نفر ذكر كرده است . 
مشــــغول ...ارســـــالى  ۀدوازده هزار روپيـبوده و بـا  كُنرميرزمـان خـان در 

از مهمند ها و ماموند ها براى اســــتفاده عليه حكومت مرمى خريدارى 
 ».انگليس ميباشد

سى على احمد به جالل  1915به گزارش دوم اكتوبر  - شاغا شنر عالى ،  كم
آباد فرســتاده شــده اســت تا عليه آنعده از رعاياى امير كه از اوامر كمك 

   نكردن به مهمند ها سرپيچى نموده اند، اقدام كند.

در اوايل كمشــنر عالى، باچا صــاحب اســالمپور  فتم اكتوبربه گزارش ه -
يكجا شده است .  به جز از يك  با مالى بابړه» پنديالى عليا«اين هفته در 

پيروان وى به خانه  ۀكوچك محافظين و خدمتگاران، قسمت عمد ۀدست
 :هايشان برگشته اند. در پنديالى اشخاص مهم آتى نيز حضور دارند

 كُنرميرزمان خان  .1

 ، خان جندولدونفر پسران عمراخان .2

 جندول محمدشاه خان، برادر عمراخان .3

 زړور خان، داماد نواب ناوگۍ .4

 بازوان،  كوډاخيل، بئيزى .5

 بئيزى محصل خان، كوډاخيل .6

 شيخ عبدالمحمد مرتالى كامه. .7

عباس جان پســــر پاچا صــــاحب  ،ىاكتوبر كمشــــنر عال تمشــــبه گزارش ه -
ــــت، در اســــالمپور ــــده اس بل در گزارش قبلى داده ش كا به  مدنش  كه آ  ،

نشده و مايوسانه به خانه اش  كوشش هايش براى حمايت از جهاد تشويق
برگشـــته اســـت . اما گفته ميشـــود كه عليا حضـــرت [مادر غازى امان اهللا 

داده كــه در آن از  مــامور مســــئول  ۀمحرمــانــ ۀبــه عبــاس جــان نــامــ  خــان]
ديپوهاى نظامى در جالل آباد خواهش شـــده تا به مقصـــد مقدس جهاد به 
ــردار عنايت اهللا  ــلطنه [س ــود. معين الس ــب مهمات داده ش او مقدار مناس

] با دانســتن اين موضــوع  فورا به مامور مذكور مكتوبى فرســتاده و خان
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عليا حضرت اطاعت كند، عواقب بسيار از به او اخطار داده است كه اگر 
   وخيمى را در قبال خواهد داشت .  

به حاكم كالن جالل آباد  ،ىاكتوبر كمشــــنر عال ) 15 پانزدهم ( به گزارش -
ى افغانستان اجازه ياهيچ يك از رعا بهكه  اخطار داده شده است  شديداً

 متعصبين [ضد انگليسى] بپيوندد.به جهاد  تا ندهد 

گفته ميشود كه ميرصاحب   ،ىاكتوبر كمشنر عال)  30( مؤرخ به گزارش  -
اوامر جديدى را از كابل دريافته نموده، اما از پذيرفتن  كُنرجان پاچاى 

ـــت كه وى به  ـــايع اس ـــاور ش ـــت . اما در عين حال در پش آن انكار نموده اس
 كابل رفته است . 

راپور هــاى مزيــد حــاكيســـــت كــه  ،ىبر كمشـــنر عــالنوم) 13بــه گزارش  ( -
ـــاحب جان پاچا ـــراهللا خان ميرص ـــردار نص  از كابل بازديد نموده و در آنجا س

  يكهزار مرمى را بخشيده است . ۀبرايش يك اسپ، هزار روپيه و يك بست

به محصل خان  ىكُنردر همان راپور ذكر شده است كه ميرزمان خان 
فرستاده و از وى  خواسته است تا در لشكركشى بر يكى  ۀكوډاخيل نام

هدف اصلى سركش و متمرد كافرستان يارى رساند.  ۀاز شاخه هاى قبيل
دف آن داخل هاين سركشى مبهم بوده و در بعضى حلقات گفته ميشود كه 

   .٦١شدن به چترال ميباشد

ـــيف اهللا خان 15راپور مؤرخ  - انگليس ها در كابل  ۀ، نمايندنومبر حافظ س
گزارش داده اســــت كه بنا بر راپورهاى ارندو (ارنوى) محمد ســــرور خان 
شين او كرنيل محمد  شده و جان سبكدوش  سمار از وظيفه اش  شر ا لوام

[حكومت هند بريتانوى] را عليه ما  ۀروش بســــيار دوســــتان عثمان خان

                                                

(پ) روزكيپيل، كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال  1280. راپور محرمانۀ شماره  61
  .1915نومبر  24نومبر و دريافت شدۀ تاريخ  22فرستاده شدۀ تاريخ غربى، 



  

  ٧٥|م�زمان خان کُ�ی غازی زندگی و مبارزاتمرور کوتاهی بر 
 

 قلمرو چترال جلوگيرى ميكند.با اطمينان از حمالت بر اتخاذ نموده و 

ــــال  27روزكيپيل، كمشــــنر عالى انگليس ها به تاريخ  - به  1915نومبر س

به »  نصـــرت«درين هفته لشـــكرى را در  مركزش نوشـــت كه  ميرزمان خان

آماده ســـاخته ااســـت. مقصـــد احتمالى او » ارندو«يك مارش از  ۀفاصـــل
شامل در » انارتز«و يا » ارندو«حمله بر  در قلمرو چترال بود. تعداد افراد 

نيســــت. اما گفته  لشــــكر تا فرســــتادن اين راپور بصــــورت قطعى معلوم
پيش آهنگان در بريكوت شـــامل يكصـــدوپنجاه نفر و  ۀميشـــود كه دســـت

لشــكر اصــلى به يكهزار و پنجصــد نفر ميرســد. گفته ميشــود كه لوامشــر 
سمار ميرزمان خان را به  سته » ساو«ا شكر خوا ست تا ل سته ا و از او خوا

رها كند. [در چترال] تدابير امنيتى گرفته شــــده و فعال احتمال كدام را 
 مشكلى ديده نميشود.

ــند  يكدر   - ــمبر  3مؤرخ  ۀمحرمانديگرس ــتخبارات دس درين  انگليساس
نفر   600راپور ها حاكيســـت كه لشـــكر "ناوه" به « رابطه چنين ميخوانيم  

ـــيده و  ـــه  3000رس ـــت به ميرزمان خان بپيوندند.  به (س هزار نفر)   قرار اس
شكر  ست كه اگر جلو اين ل شده ا سمار از جالل آباد اخطار داده  شر ا لوام
را نگيرد، شـــخصـــاً مســـؤل  شـــناخته خواهد شـــد.او بعد از آن به منطقۀ 

د گفته میشو. "ساو" شتافته و از ميرزمان خواست تا لشكر را پراگنده كند

ک  از فعالیت هاى میرزمان خان به نائب سپه سا�ر ج�ل ړینکوکه پاچا صاحب ش

باد اط�ع  عذاب آ شکر و  به ل ستن  هاى خود را از پیو ید  داده و خودش  مر

٦٢» منع کرده است[!!!] کفر
  . 

ميرزمان خان به  ،ىكمشــــنر عال 1915دســــمبر ســــال  9به گزارش مؤرخ (  -
جالل آباد خواسته شده است ، تا در رابطه با عمل لشكركشى  اش جواب 

  بگويد.
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گذشــــته ميرصــــاحب  ۀجمعروزكيپل،  1916فبرورى  18به گزارش مؤرخ  -
شده كه امير امر داده  ضار و به او گفته  سمار اح سط كرنيل ا جان پاچاتو

بل  كا به  يد  با ته شــــود و او  هاد گرف هاى ج مادگى  برود. راپور ديگر تا آ
حاكيســــت كه او با مياصــــاحب ســــركانى و دو مالى ديگر به كابل رفته 
ــلطان تركيه و قانونى  ــت س ــت . امير ميخواهد با آنها راجع به درخواس اس

 بودن جهاد مشوره كند. 

ى معاش كُنربراى ميرزمان خان در همين گزارش آمده است كه امير 
 عطا كرده است . ) روپيه ا1200مستمرى يكهزار و دوصد (

ى از كابل كُنرميرزمان خان   روزكيپيل، 1916 مارچ 11 به گزارش مؤرخ  -
صاحب جان پاچا ۀنام ست  . ست را دريافت كرده ا مير شده ا در نامه ذكر 

يك تفنگ و  ۀتحفكه او با احترام غير عادى از طرف امير پذيرفته شـــده 
بل كُنرمرمى را نيز قبول كرده اســـــت .  ميرزمـان خـان  ۀدو گردنـ ى بـه كـا

 خواسته شده است، اما تصميمى براى رفتن به آنجا ندارد.  

   ،كمشنر عالى انگليس ها روزكيپيل، 1916 جوالى  15 گزارش مؤرخ   در -
ميرصــــاحب  ۀاز اختالفات ســــران جنگجويان مهمند تذكر رفته و از نام

آورى شـــده اســـت . درين نامه ، حاجى صـــاحب جان پاچاى اســـالمپور ياد
ى موشامر خا امير حبيب اهللا خاندر وقتى كه متهم شده است كه   ترنگزى

 مشكالت خلق كند.تا  را صادر كرده است، وى كوشيده است  تمام قبايل

پاچا صاحب همچنان نوشته است كه چون مقامات افغان  از وى  ضمانت 
گرفته، وى نميتواند به حاجى كمكى برســاند. ولى  تمام ماجرا را به امير 

 راپور داده و منظر هدايت خواهد ماند.

سپتمبر كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى، ميرزمان  16به گزارش  -
شدن به كُنرخان  سليم  ست. مقامات ى به عوض ت  كُنرقلمرو مهمند رفته ا

ـــند او را  ـــازند. اما آخرين راپور ميكوش ـــت به خانه اش وادار س به بازگش
ــط  ــته، توس ــمانت حفظ جانش به خانه برگش ــاند كه او با وعده و ض ميرس
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كرنيل عثمان خان دســتگير و زنجير و زوالنه به جالل آباد فرســتاده شــده 
 است . 

الى ايالت سرحدى شمال غربى، ميرزمان سپتمبر كمشنر ع 30به گزارش  -
 ى از جالل آباد تحت الحفظ به ماماخيل فرستاده شده است .كُنرخان 

ــيدن لكاب از انگليس ۀنمايند 1916 نومبر  15به گزارش  - ، درين اواخر رس
راپور هاى متعدد نا آرامى در بين شــــينوارى ها باعث اضــــطراب  امير  

ست.  سمار مقاومت  شده ا شينوارى ها در مقابل حاكم ا شود كه  گفته مي
لت اين روش ند. ع كام او پيروى نمى كن يت شــــان  نموده  و از اح ما ، ح

، زندانى شدن اخير ميرزمان خان ۀباشندگان اسمار ميباشد كه از دسيس
   ، رنجيده اند.يكى از پرنفوذ ترين  اشخاص در اسمار

انگليس از كابل ذگر شــده  اســت كه  ۀايندنم 1916ماه دســمبر  16در راپور  -
ميرزمان خان ، كه  فعال در زندان بســــر ميبرد، تحت مراقبت به  ۀخانواد

 كابل فرستاده شده و تمام دارائى هاى منقول شان مصادره شده است .   

ــــال  8گزارش مؤرخ  - ند 1917جنورى س ماي بار ۀن بل در كا ها از   ۀانگليس 
ما غازى ميرز قال  ندان دســــتگيرى و انت به ز خان  مات شــــن  يرپور معلو

يد  خان فق خان،  يك برادر و دو پســــر عمرا  كه  ــــت  حاكيس بيشــــتر داده 
جندول، به تحريك نائب السطنت، كه به ايشان دوصد تفنگ و مقدارى 

ـــــت، از طريق در و اســــمــار بطرف بــاجور رفتنــد.  كُنر ۀمهمــات داده اس
ـــده ولى ب ـــان ش ـــرفت ش ـــرحد اول مانع پيش عدا به آنها ميرزمان خان در س

ست كه براى غزا و حمله بر حكومت هند بريتانوى  سته و وعده داده ا پيو
هد نمود.  مك خوا ها ك با آن ــــد نفر جنگجوى  هار ص فذ  چ يك مالى متن

مهمند و چند نفر از ســــران مهمند نيز به آنها پيوســــته اند. محمد عثمان 
ــمار ــ ، خان، قوماندان گارنيزون  در اس ا  دو گروه آنه ۀبا اطالع ازين نقش

بعد از يك زدوخورد و تلفات به را براى منصرف ساختن شان ميفرستد.  
ـــ ـــتگير و مند هحمله و قيام باجورى ها و م ۀهردو جانب، عاملين نقش دس

مذكور  تحت مراقبت به كابل فرســتاده ميشــوند.   ۀيك جا با  راپور توطئ
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ــت  ــدان شــــيرپور تح ــد در زن ــه بع ــاريخ ب ــان از آن ت ــان خ ــت ميرزم مراقب
خانواد ــــد.  باش مه مي حاك ته منتظر م خان ۀقرارداشــــ به ميمنه    عمرا نيز 

        تبعيد شده است .

  آشنائى و آغاز دوستى با غازى امان اهللا خان

ضد انگليسى  ۀقبال ذكر شد كه شركت غازى ميرزمان خان در مبارزات مسلحان
شد تا تحت نظارت عمال بخصوص بعد از شركت در سره غزاى معروف سبب 
  زندان شود.  ۀرژيم اميرحبيب اهللا خان و انگليس ها قرار گرفته روان

شناخت و بار قبل با او در كابل  ىزمان خان را قبال م يركه م ناهللا خا غازى  امان
و از او  اطالع داشتى و يسىضد انگل يتهاىكرده بود و از فعال يدو بازد يدد

" مادر امان اهللا ين"سراج الخواتعليا حضرت  ىكرده بود، و حت ىقدر دان
پس از  تا خان كمك كرد ير زمانزمان خان را پسر خوانده بود، به م يرخان، م

  . يدآزاد گرد يهضمانت ده هزار رو پ يدبا ق يكسالحبس 

در دوران حكمرانى امير حبيب  » امان اهللا خان«شهزاده جوان  عين الدوله گرچه 
بازديد ودلجوئى ميكرد و به مشكالت ديگر نيز از زندانيان سياسى  اهللا خان

تا  ه بودشهرت و دشمنى با انگليس ها باعث شدولى ، آنها رسيدگى مينمود
با شان آشنايى خاصى داشته باشد. چنانچه  ۀبه غازى ميرزمان خان عالق

شد و تا آخر گذشت زمان و آزمون هاى متعدد به دوستى عميقى تبديل 
   . عمرشان ادامه داشت

  به جرم حمايت از غازى ميرزمان خان جريمه شدن غازى امان اهللا خان

و  يرزنج و زندانى سوم نيز  بار براى  غازى ميرزمان خان قبال گفته شد كه 
. او اينبار براى مدت طوالنى درزندان  شير پور به كابل برده شد زوالنه 

 امان و رفت لغمان و آباد جالل به خان اهللا حبيب امير وقتىمحبوس ماند. 

 از را رفقايش همه و خان زمان مير ى و بود، سلطنت مقام كيل و خان اهللا
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 امير  .رسانده شد خان اهللا حبيب امير . اين گزارش بازهم به  ساخت رها بند

 كابل، به رسيدنش از قبل تا كه داد دستور خان اهللا امانغازى  به  اجد

 انداخته بود، اعداميان محل كه جرثقيل چاه سياه زندان به خان زمان مير

 جريمه پيه رو هزار )15پانزده ( ى و رهايى بخاطر خان اهللا امان و، د شو

 كه داد مشوره خان زمان مير به خان اهللا امان . كند دولت خزينۀ تحويل

  .داد ترجيح را چاه سياه و نپذيرفت وى لى و نمايد، فرار

 در خان اهللا حبيب امير كه بود نگذشته واقعه ازين بيش روز شش 

در يكى از اولين اقداماتش   خان اهللا امان و شد كشته گوش كله شكارگاه
 لست تا خواست او از بلكه كرد، ها بندر از را خان زمان ميرغازى  تنها نه

 آزاد را همه تا نمايد ترتيب شوند آزاد زندان از ميخواهند كه را كسانى

   .كند
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۳  

در  حمایت از شهزاده امان الله خان واز زندان رهائی 

  رتقدرسیدن به  �مبارز

   امير حبيب اهللا خان  كشته شدن 

كه زمستان هر سال با دربار خود به واليت مشرقى ميرفت،   امير حبيب اهللا خان
به قصد شكار   1919به جالل آباد رفته  و در فبرورى   1918در ماه دسمبر سال 

درياى كابل را عبور نموده در كله گوش لغمان خيمه زد.  طى همين سفر سير و 
فبرورى  19/20بعد از نيمه شب پنجشنبه  3شكاردر كله گوش بود كه به ساعت 

باضرب  گلولۀ تفنگچه در كله و گوش چپ، چراغ زندگى  اميرى كه  به اولقب 
  ) داده بودند، خاموش گرديد .  سراج الملت والدينچراغ ملت و دين (

در بارۀ  1919فبرورى  25روزنامۀ معتبر تايمز لندن در شمارۀ روز سه شنبه 
جنگ رفيق خوب ما بود، حبيب اهللا امير افغانستان  در «امير مقتول نوشت : 

  ».عقيدۀ او در بارۀ  پيروزى نهايى ما هيچ وقت براى لحظۀ هم فتور پيدا نكرد

روزنامه انگليسى مذكور در سرمقالۀ همان شماره  در رابطه با شخصيت و   
قتل امير حبيب «نوشت كه » دوست متحدين«مقام امير مقتول تحت سرخط 

دوست وفادار و  ] اول جهانى[ران جنگ اهللا افغانستان،  كسى كه در تمام دو
متحد بريتانياى كبير بود،  مسلماً براى اوضاع بين المللى  شرق ميانه نگران 
كننده ميباشد. در چهارونيم سال گذشته، افغانستان بحيث يك دولت حائل 

حقيقى، از تمام تالش هاى عمال دشمن ما براى دسترسى به سرحدات   ]سپر[
نگهبانى كرده است .  حتى اگر مشكل جلوس بر تخت كابل  هند از طريق ايران 

بدون نزاع و دعوا حل شود،  تصور نميرود كه امير جديد قادر باشد مثل امير 
مقتول  با متانت  فرمانروايى كند .  حبيب اهللا مثل پدرش، عبدالرحمن، 
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 ىسختگير و ظالم نبود، اما  به اقتضاى حاالت  هيچوقتى هم  در تطبيق جزا ها
  ».وحشتناك با تمام شدتش ترديدى نداشت

باعث آغاز مبارزه براى كسب قدرت بين ملى گرايان  ترور امير حبيب اهللا خان
اصالح طلب و محافظه كاران سنت گرا گرديدو پس از منازعۀ كوتاه بر سر 

امير و رهبر جانشينى، سرانجام عين الدوله امان اهللا خان، جوانترين پسر 
، رهبر  جناح ملى گرايان توانست كاكايش نائب السلطنه سردار نصراهللا خان

جناح محافظه كاران  سنت گرا، را از صحنه بيرون رانده تاج و تخت سلطنت را 
  تصرف كند. 

  جانشين امير شود  انگليس هانميخواستند شهزاده امان اهللا خان

انگليس ها  تخت نشينى امان اهللا خان را منافى مقاصد خود دانسته 
كه يكى از ملى گرايان، آزادى خواهان و  شهزاده امان اهللا خاننميخواستند 

  ود.  ش جانشين امير حبيب اهللا خاناصالح طلبان پر شور بود،  

راپور هاى در دست داشتند كه از  1917از اوايل سال مامورين انگليس حتى 
اوج مبارزات ملى گرايان و نظريات و افكار آزادى خواهى و ضد استعمارى 

، محبوبيت رو به ازدياد و احتمال بقدرت رسيدن وى با شهزاده امان اهللا خان
.ود و فرزند سوم امير بود، آگاهى كامل ميدادوجودى كه وليعهد نب

اگرچه  ٦٣
بصورت آنى و غير مترقبه بود، آنها ميدانستند كه  مرگ امير حبيب اهللا خان

ممكن قتل امير نتيجۀ يك نوع مبارزه طلبى باشد. آنها پيشبينى ميكردند كه 
 در صورت تصادم بين نيرو هاى مال ها و روحانيون كه از نصراهللا خان

يكردند، طرفدارى ميكردندو ملى گرايان كه از امان اهللا خان طرفدارى م
.نصرت و برترى را ملى گرايان حاصل خواهند كرد

٦٤ 
انها به همين دليل  

  برسميت شناختن نصراهللا خان بحيث امير جديد را به تعويق انداختند.

                                                

63  .Adamec, L. W. (1967)108، ص.  
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   رهائى غازى ميرزمان خان از زندان

 خان زمان مير تنهاه نن خا اهللا امانبعد از كشته شدن اميرحبيب اهللا خان، 

 از ميخواهد كه را كسانى لست تا خواست او از بلكه كرد، ها بندر از را

يكصدو  لست و رفت زندان به خان زمان مير . نمايد ترتيب شوند آزاد زندان
 سر به زندان در كه راو زندانيان سياسى   اقوام سران از نفر )150پنجاه (

 ميان در.  كرد صادر را آنها رهايى امر خان اهللا امان و،  كرد ترتيب ميبردند
 در كه بود هم شامل خان زمان ميرغازى  ارادتمندان، يكى از زندانيان اين

 مير نام و بود بافته جهادى بيرق ابريشمى پارچۀ از شبراي زندان دوران

 خان اهللا امان . بود گشته مزين قرانى آيات با و شته نو آن در خان زمان
. داستان  داشت اعزام چترال جبهۀ به بيرق همان با را خان زمان مير بعدا 

غازى ميرزمان خان  درين جبهه را در قسمت بعدى  رشادت و مردانگى
  .مطالعه خواهيد كرد

  براى كسب قدرت  مبارزهدر حمايت از شهزاده امان اهللا خان

، مطابق به رسم و رواج، در رابطه با استحقاق جانشينى  امير حبيب اهللا خان
معين السلطنه عنايت اهللا خان بحيث بزرگترين پسر امير، بعد از پدر اولين 

توقع داشت مطابق وصيت   جانشين شناخته ميشد. نائب السلطنه نصراهللا خان
نشين برادرش شود ( او و موافقت امير حبيب اهللا خان  جا امير عبدالرحمن خان

به تعقيب شنيدن خبر كشته شدن امير در حالى كه خارج خيمۀ امير نشسته،  
ومعين السلطنه را تسلى ميداد گفته بود "وقت آنست كه شما طورى با من 

الملت والدين با پدر شما پيش آمدم و  ءپيش آئيد كه من هنگام فوت ضيا
ن اهللا خان بعد از دومين برادر ).  عين الدوله اما٦٥صميمانه خدمت نمودم 

  بزرگش، عضو الدوله حيات اهللا خان در رديف چهارم  قرار داشت .  

                                                

 .741ص   )1366، مير غالم محمد (غبار.   65



  

  ٨٣|م�زمان خان کُ�ی غازی زندگی و مبارزاتمرور کوتاهی بر 
 

براى ادعايش بحيث امير از حمايت خوبى برخوردار بود.  سردار نصراهللا خان
او عالوه بر اينكه رهبر گروپ مذهبى و سنت گرابود،  در دوران امارت امير 

بعد از امير قدرتمند ترين شخص بود. حاميان وى  شامل بودند  يب اهللا خانحب
، بر عنايت اهللا خان پسر بزرگ حبيب اهللا خان، شاه آغاسى على احمد خان

خانوادۀ متنفذ مصاحبان،  حاجى عبدالرازق خان اندرى (كه با متنفذين قبايل 
سرحد ارتباطات نزديك داشت)، ميرصاحب جان پاچاى اسالم پور (مشهور 

، خليفه و مسئول لنگر مال نجم الدين آخندزادۀ كُنربه شيخ پاچاى اسالم پور 
ان ملكى و هده) و تعداد كثيرى از اعضاى خانوادۀ سلطنتى و درباري

  عسكرى  كه امير حبيب اهللا خان را در جالل اباد همراهى ميكردند. 

رهبران دينى با صدور فتواى كه  امير شهيد بايد مطابق به سنت شهدا هرچه 
زودتر در همان لباسى كه در وقت شهادت به تن داشت، بدون معطلى براى 

زمينۀ   66تشريفات و مراسم خاص، توسط جانشين وى به خاك سپرده شود
را مساعد ساختند.  سردار  انتقال فورى قدرت به نائب السلطنه نصراهللا خان

پسرارشد امير كه او هم در وقت شهادت پدر درآنجا بود، به  عنايت اهللا خان
 خان كاكايش نصراهللا خان بيعت نمود و به پيروى او عضدالدوله حيات اهللا

پسر دومى اميركه يكى از سرافسران بلند رتبۀ نظامى بود،بيعت خود را به 
 ،نائب السلطنه اعالن كرد.  بنا به روايت نمايندۀ انگليس، حافظ سيف اهللا خان

كه خود در صحنه حضور داشت، مراسم دستاربندى (تاجپوشى) توسط 
شرقى به شموليت و داورى سيد حسن گيالنى رهبران برجستۀ دينى واليت م

نقيب صاحب چهار باغ، مير محمد معصوم مشهور به حضرت صاحب چهار 
باغ و سيد جان  مشهور به پاچا صاحب اسالم پور (اسم درست مير صاحب جان 

٦٧ز) انجام يافت. -است
    

. اميرجديد ضمن ارسال خوانده شد در نماز جمعه خطبه بنام امير نصراهللا خان
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فرامين به واليات افغانستان  و طلب بيعت ، نامۀ هم به وايسراى هندبريتانوى  
شب پنجشنبه اعليحضرت سراج الملت  3فرستاد و اطالع داد كه" به ساعت 

و الدين در كله گوش درۀ لغمان از طرف شخص مجهولى بضرب تفنگچه 
دند، تعلقات حكومتين را شهيد شد، همه گى مرا به سلطنت انتخاب نمو

  اهللا دوستانه قايم خواهم داشت.  ءمانند سابق انشا

اما امان اهللا خان عين الدوله كه در غياب پدر نيابت سلطنت را در كابل به 
عهده داشت، و يا بنابر راپور نمايندۀ انگليس، در حقيقت هنگام كوچ كشى 

و دربارش به جالل آباد،  اجتناب از سرماى سخت زمستان امير حبيب اهللا خان
،  با شنيدن خبر ٦٨از ين  آسايش  محروم  وبصورت جزائى در كابل مانده بود

مرگ پدر، ادارۀ اردو و مهمات عسكرى را در كابل بدست گرفته، جلوس 
را به تخت پادشاهى در جالل آباد فورا رد نمود. او با دائر كردن  نصراهللا خان

فبرورى دربار ، نصراهللا خان را در قتل پدرش مجرم دانسته اعالم  21جلسۀ 
نمود كه به مجرم قتل بيعت نخواهد كرد. امان اهللا خان همچنان ادعا نمود كه 

هللا خان ، دو برادر ارشدش با موافقت نمودن به غصب سلطنت بوسيلۀ نصرا
حقوق خود را براى رسيدن به تاج و تخت سلطنت ساقط كرده اند . او با 
تقاضاى كيفرو مجازات قاتلين پدرش توانست   حمايت افسران اردو و 

  ٦٩نجباى وفادار به امير شهيد را بدست آورد.

يخ  علل  بيعت در جلد چهارم سراج التوار شادروان فيض محمد كاتب هزاره
نكردن امان اهللا خان به كاكايش را طورى كه مال غالم محمد خان از احوال 

وجه اول، از «حكايت كرده است، چنين مينويسد:  كابل نزد امير نصراهللا خان
ت فراش باشى فرستاده و حامل نامۀ امارت او معلوما شجاع الدوله خان

حاصل كردم كه تا دفن خاك كردن پدرم، چهره و رخسار او را با آن مرحمت و 
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مالطفت زياد برادرانه كه نسبت به عم مبذول داشت اعتنا نكرده، به چشم 
و به دست آوردن قاتل نيفتاد، و   صنديد. وجه دوم، در پس تجسس و تفح

نيد و اقدام هرچند بعضى از خدمۀ پدرم اصرار به دريافت قاتل نمود، او نش
در جستجو نكرد... وجه سوم، به لحاظ قبرستان نشدن باغ شاهى، كه شايستۀ 
دفن او بود، او را متوارى نساخته، از راه تحقير در ميدان گلف به خاكش 
سپرد تا به عالم معلوم و هويدا باشد كه در حيات خود ميل لهو و لعب زياد 

ت. وجه چهارم، در پارۀ از بيانات داشت، بنابران در بازيچه گاه دفن گرديده اس
خود الفاظ نامناسب و ناشايس نسبت به ذات ملوكانه ياد كرد. وجه پنجم، به 

اطراف و جوانب و ايشك آقاسى ملكى، نظر به  محض اظهار على احمدخان
عواقب كار نكرده پذيرفتار امارت و به عزم تسليت و خاطر جوئى برادر بزرگم 

انكار و ابايى  مكث و كدن السلطنه و ما پسران اعليحضرت شهيد انمعي
نكرد. وجه ششم، مرا از خود بيگانه و مخالف دانسته فوراً تيلفون جالل آباد 

    ٧٠».و كابل را قيد فرمود

به قتل  آقاى مجددى از قول كاكاخيل در بارۀ علت متهم ساختن نصراهللا خان

پدرش مينويسد كه قبول كردن سريع سلطنت توسط نصراهللا خان ،  آنهم بدون 
دعوت زعماى قبايل، خانوادۀ سلطنتى و اعضاى شوراى مشورتى  باعث 

   .٧١سئوظن امان اهللا خان  شد

  پيروزى امان اهللا خان بر كاكايش

عسكرى به تسليمى افسران عاليرتبه محبوبيت امان اهللا خان در قلوب مردم، 
كنترول بر خزانۀ دولت، فعاليت سريع و وسيع  ،امان اهللا خان در كابل
قواى در مشرقى،  شورش منجمله غازى ميرزمان خان طرفداران امان اهللا خان 
، رسيدن مكتوب و نقل بيعت نامۀ مردم و مامورين عسكرى در جالل آباد

هى اوضاع كابل ملكى و نظامى كابل بنام امير امان اهللا خان، تفصيل شفا
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، اعالن استقالل توسط امان اهللا خان به نصراهللا خان توسط شجاع الدوله خان
نصراهللا خان با وجود تعهدات ومشكالت داخلى و خارجى ديگر سبب شدتا 

  ،دينى، جهت اجتناب از خون ريزى و جنگ داخلى وحمايت رهبران متنفذ
  72.د كه خواهان سلطنت افغانستان نمى باشدناعالن كفبرورى  28بتاريخ 

نيز مينويسدكه  نائب السلطنه مايل به خونريزى نبوده طرح  شادروان غبار
نقشۀ جنگى طرفدارانش را نپذيرفت .  به اساس اين نقشه قرار بود دوست 

٧٣محمد خان ناظم
، معين السلطنه با با قواى نظامى گرديز از طرف جنوب 

از سمت شمال، و خود سردار با قواى نظامى  مردم تگاو و مستوفى الممالك
ى هم بدون اينكه كُنرمشرقى  ازطرف  شرق بر كابل حمله برند. شيخ پاچاى 

نمايد  و را ازقبولى استعفاء منصرف  موفق شود،   تالش نمود كه نصراهللا خان
حتى تعهد كرد كه ده هزار نفر مهمندى مسلح از عقب بر كابل بتازند و عين 

گفت كه من از پادشاهى كه باالى  خانالدوله را گرفتار كنند. سردار نصراهللا 
خون بنا گردد گذشتم. آنگاه او به منشى خود ميرزا محمد خان امر كرد كه 

 ٧٤به عنوان امير امان اهللا خان بنويسد. بيعت نامۀ او را
  

آقاى مجددى با اشاره به جريانات سياسى در جالل آباد، كه اثر مستقيم  در 
داشت مينويسد كه "استعفاى امير نصراهللا خان  سقوط سلطنت نصراهللا خان

نست . را نبايد فقط بخاطر جلوگيرى از خونريزى و يا حب اسالم و مسلمين دا

امير نصراهللا خان شخص ذكى و عاقل و مرد سياسى بود و از اوضاع چهار 
طرف خود اطالع كامل داشت و ميدانست كه جنرال نادر خان و برادران وى در 

                                                

 28،  مطابق به 1337جمادى االول  25.  متن استعفاى نائب السلطنه، مؤرخهء  72

 جريدهء  امان افغان بچاپ رسيده است ..   1جلد  2، درشمارۀ 1919فبرورى 

. محترم محمد طاهر خان  قدوس، به روايت از پدركالن شان، پسر شادروان  73
دوست محمد خان ناظم،  مخالفت ايشان را با غازى امان اهللا خان رد نموده و نادرست 

  ميداند. 

 .743ص   )1366، مير غالم محمد (غبار.   74



  

  ٨٧|م�زمان خان کُ�ی غازی زندگی و مبارزاتمرور کوتاهی بر 
 

  ٧٥خفا با امان اهللا خان وابسته اند  و شجاع الدوله شخص قابل اطمينان نيست.

 شرقى فعاليت سريع و وسيع طرفداران امان اهللا خان  در م

براى ادعايش بحيث جانشين  طورى كه قبالً هم ذكر شده، سردار نصراهللا خان
امير از حمايت خوب گروپ مذهبى و سنت گرا، برادران امان اهللا خان، خانوادۀ 
متنفذ مصاحبان،  خانوادۀ ناظر صفر محمد خان، حاجى عبدالرازق خان 

، و تعداد كثيرى از اعضاى كُنرى اسالم پور ، ميرصاحب جان پاچا٧٦اندر
خانوادۀ سلطنتى و درباريان ملكى و عسكرى  كه امير مقتول را در جالل اباد 

  همراهى ميكردند، برخوردار بود.  

و امان اهللا خان   گرچه در جريان  مجادله براى كسب قدرت بين نصراهللا خان
هرجائى كه مخالفت با اخيرالذكر احساس شد عساكر محل از اوطرفدارى 
كردند، (مثال در قطغن والى ناظر محمد صفر خان را كه براى نائب السلطنه 
بيعت نامه ترتيب كرده بود، معزول و محبوس به كابل فرستادند، در ميمنه 
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بود و تمام ارتباطات با  مورد اعتماد زياد سردار نصراهللا خان او سلطانيۀ كابل بود.

حبيب اهللا خان   پس ازكشته شدن امير سران قبايل سرحد از طريق او صورت ميگرفت . 
با دو پسرش از طريق كامه به منطقۀ مهمند رفت .  چون از مدت طوالنى با قبايل سرحد 
سروكار داشته و از نفوذ زياد برخوردار بود، لذا رفتنش به منطقۀ مهمند مخفى 
نمانده، كمپاينى به طرفدارى نطراهللا خان تلقى شد. چند روز بعد ذريعۀ يكى از 

ى از امير جديد امان اهللا خان گرفت  كه در آن نوشته شده بود "از خويشاوندانش فرمان
حضور واال به موجب فرمان هذا شما را خبر داده امر فرموده ميشود كه به كمال 
خاطرجمعى تمام عازم دارالسلطنه كابل گرديده شرفيابى حضور انور واال را حاصل 

نخست پسرش حافظ ميداريد".  او بعد از مشوره با دوستانش تصميم گرفت 
عبدالرب را به كابل بفرستد.  به اساس همين مشوره، بيعت نامه اش را توسط 

بعداز تماس با ه و عبدالرب و محمد بشير يكى از مجاهدين هندى به كابل فرستاد
 بحيث رئيس تبليغات قبايل سرحدآزاد تعين شد. غازى امان اهللا خان
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هللا خان گرفتار شد، و اين كار بعد جنرال عبدالغفار خان از طرف حاميان  امان ا
ها در هرات و مزارشريف نيز تكرار شد، ولى  روند جريانات سياسى در جالل 
آباد  بود كه در سقوط سلطنت نصراهللا خان  تاثير مستقيم داشت ، و درين 

ى را، كه در كُنرزمينه  ميتوان به آسانى نقش مهم تالش هاى  ميرزمان خان 
از زندان شيرپور آزاد شده بود،   دن امير حبيب اهللا خاناولين لحظات  كشته ش

  درك نمود.  

نيز روشن است كه  او مقاومت شديد  از علت استعفاى سردار نصراهللا خان
حاميان امان اهللا خان را درك و گويا بخاطر جلوگيرى از خونريزى از ادعايش 

  ته  و بيعت نامه اش را به امان اهللا خان فرستاد.گذش

در كتاب آقاى مجددى ميخوانيم كه "جنرال نادر خان اسباب صرفنظر كردن 
را از سلطنت افغانستان حركت سريع طرفداران امير امان  امير نصراهللا خان

فرقه هاى  اهللا خان ميداند و ميگويد كه طرفداران امان اهللا خان دربين
عسكرى داخل شده شبنامه ها توزيع مينمودند و عساكر را عليه دولت جالل 
آباد به شورش دعوت ميكردند. مجددى  اضافه ميكند كه شش ساعت بعد از 
اعالن سلطنت نصراهللا خان طرفداران امان اهللا خان به جالل آباد رسيدند و مثل 

 خان را توزيع نمودند و هم پول برق به هر طرف پراگنده شده فرمانهاى امان اهللا
  . ٧٧بين مردم توزيع نموده مردم را براى بيعت امان اهللا خان دعوت ميكردند"

در بيوگرافى يا تاريخچۀ زندگى جنرال محمدنادر خان كه تحت عنوان "نادر 
شمسى توسط برهان الدين كشككى انتشار يافته  ذكر  1310افغان"  در سال 

طرف تمام ذرائع خبررسانى افغانستان زير سانسور شده است  كه "... از يك
از  اعالنهاى امارت نصراللهى و فرامين شاهى مشرقىگرفته شد، و جميع 

بين راه گرفته شد، و تمام معابر و خطوط مواصله را تحت نظارت شديد 
عسكرى گرفتند، و از طرف ديگر ذريعۀ اعالنهاى اشتعال آميز خودو 
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پروپاگندچى كه بهر سمت و هر نقطه مخصوصاً  تبليغات جمعيت هاى متعددۀ
در مشرقى بتعداد زياد ذريعۀ موتر ها اعزام، و در ظرف شش ساعت به فتح 
آباد مواصلت و از آنجا پياده شده ... تا در القاى يك بلوا، و برپاكردن يك 
آشوب قيامت نما، على الفور اقدام نمايندو تمام هيئت معيت امير نصراهللا را 

، و عمايد و اراكين سلطنت را گرفتار كنند.  در اثر اين تشبثات تارومار
اساسى و اقدامات مؤثرۀ حكومت امانى نه تنها سلطنت نصراللهى سقوط، 
بلكه يك هرج و مرج شديدى سرتاسر مشرقى را فراگرفت، اشخاص معظم و 
اراكين بزرگ حكومت سراجيه، كه در آن ضمن خاندان سردار يحيى خان و 

معين  يرنصراهللا خان و منسوبين و متعلقين سردار عنايت اهللا خانفاميل ام
السلطنه هم شامل بودند يكى بعد از ديگرى بندى شده محبوساً بكابل 

"فرستاده شدند
٧٨.     

در مورد فعاليت طرفداران امان اهللا خان به يك نمونه از راپور وكيل انگليس 
كنيد. او مينويسد كه "گفته ميشود سيد مختار پاچاى  ها در كابل توجه

بټيكوټ بخاطرى زندانى و به زنجير كشيده شد كه براى حمايت از نصراهللا 
، اگر خواسته باشد با برادرزاده اش امير جديد بجنگد، آمادگى پنج هزار  خان

"جنگجوى قومى را اعالم كرده است
٧٩.  

در اثر معروف خود، آتش در افغانستان" مينويسد كه  ريه تالى ستيوارت 
كه مدام نمازهاى  جمعه را در مسجدبا  باز روز جمعه رسيد، و نصراهللا خان«

جماعت ميخواند، از شنيدن خطبه بنام اميرامان اهللا خان شگفت زده شد.  مال 
كت حتى براى دوستان اين خطبه را تحت فشار سرنيزه خوانده بود، كه اين حر

مذهبى نصراهللا خان هم خيلى سريع بود.   چند دستۀ از جنگجويان قبايلى 
كوشيدند براى كمك اوبه جالل آباد داخل شوند، اما توسط نگهبانان  مجبور 
به بازگشت شدند.  نصراهللا خان كه چارۀ نداشت، مسجد را ترك گفته،  عمده 
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      ٨٠»ان اهللا خان استعفا نمود.ترين افراد را جمع نموده،  به نفع ام

امان اهللا خان درست در همان روزى كه نائب السلطنه استعفايش را اعالن كرد 
توسط رهبران دينى در كابل تاج پوشى شد.  حضرت  رسماً به سلطنت رسيد و 

،  با آخوند زاده حميد بعدها مشهور به شمس المشايخ،فضل محمد مجددى
مشهور به مال صاحب تگاب، مراسم دستار بندى وى را در مسجد عيد  اهللا،

   گاه كابل انجام دادند.

ميتوان خالصه كرد كه محبوبيت شخصى، اخالق نيكو، برخورد رحيمانه با 
مظلومان و مامورين ملكى و عسكرى، روش سخاوتمندانه با مستمندان و 

رعيت را كمايى كرد.    صميميت بامشروطه خواهان براى امان اهللا خان حمايت
توام با كنترول بر  اردو و خزانۀ دولت در كابل، فعاليت سريع و وسيع 
طرفداران امان اهللا خان  در مشرقى بود كه  موجبات پيروزى اش را فراهم كرد. 
پيروزى ايكه در آن "در جالل آباد سپاه از بين خود يكنفر عسكر هراتى بنام 

اندان خويش قراردادند.  اين قوماندان جديد غالم رسول خان را وكيل و قوم
عسكرمحافظ باالى خزانه و گدام و جبا خانه و تمام ادارات دولتى بگماشت 
و خطبه بنام امير امان اهللا خان بخواند، بيرق شاهى نائب السلطنه را از بام 
عمارت فرود آورد و نائب السلطنه را با احترام تحت نظر و حفاظت 

حمد نادر خان سپه ساالر و خاندانش را با مرزا محمد نگهداشت، سردار م
محبوس و توسط قشون محافظ بزير قوماندۀ  حسين خان مستوفى الممالك

شاه عليرضا خان كندكمشر بكابل فرستاد و بيعت سپاه را توسط نمايندۀ خود 
   .٨١بدربار كابل روانه كرد"

ه نوشتر شرقى سفارت انگليس درين باره در راپور استخباراتى سكرتر امو

اهللا خان در روند عادى رويداد ها بخاطرى به رسيدن به  امان«كه  شده است

                                                

80   .Stewart, Rhea Talley (1973) 35، ص. 
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و هم برادر  تخت و تاج افغانستان چانسى نداشت كه هم كاكايش نصراهللا خان
  .»اندرش عنايت اهللا خان از قبل ادعاى آنرا داشتند

نفوذ قابل و عنایت الله خان  هردو نصرالله خان«كه ين راپور عالوه شده است در

هر فوذ یف نتضعو  برنده شدن یبراخان پ&نی را امان الله  ین،بنابرا. داشتند یتوجه

ر د درت صاحب نفوذ و قمردان  یدوستکسب  طرح نموده بود، و بابرادرش کاکا و  دو

کشاند، تا اگر فرصتی برای رقابت و حق  وراثت تاج و به سمت خود ها را ، آنافغانستان

  تخت افغانستان رخ دهد، در یک موقعیت مطلوب قرار داشته باشد.

 ابلبه کپر نفوذی که از وIیات دور از مرکز  با تمام مردان  خان  امان اللهبنا برین،  

دور کردن مشک&ت آنها را وظیفK خود ساخته بود. و می آمدند، معرفت حاصل میکرد 

خان میبود، او شخصا به آنها رسیدگی میکرد،  ود امان اللهم&قات با خاگر هدف از سفر 

قدیم ی را تقابل توجهتحفه های آنها برگردند، به خود  یخانه هابه آنها آنکه قبل از  و

  میکرد.

ی مهم مثل رهبران روحانرفداری خان در یک مدت زمان کوتاه توانست ط امان الله

قومی، رهبران  انمهم و همچنی م&هاشاه صاحب قلعK قاضی، حضرت شور بازار، 
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 .٨٢»ی را بدست آوردُکنرزمان خان  یرمانند م یمردان

ى به پاس خدماتش با نشان وفا توسط غازى امان اهللا كُنرغازى ميرزمان خان 

   خان نوازش شد.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرمان اعطاى نشان وفا ۀنمون

                                                

ترجمه ، »امان هللا  سقوط«استخبارات انگليس تحت عنوان  محرمانه يادداشت .  82
 شعبۀ، شده از فارسى شيخ على محبوب  توسط تورن رابرت نوئل گيرلينگ سكات

  L/P&S/20/B289  شمارهدوسيۀ ،  1930سياسى . مارچ   و خارجى امور
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۴  

  جنگ استرداد استق�ل افغانستانرشادت در

 )جبهۀ چترال( جبهۀ چهارم استقاللقوماندانى 

، جبهۀ كُنرجنگ سوم افغان و انگليس به نام جبهۀ چترال و چهارم جبهۀ 
بريكوټ و ارنوۍ و نيز به نام  محاذ چترال يادشده است .  در اسناد رسمى 

اى جنگ سوم افغان و انگليس، تلگرام هاى محرمانه  انگليس ها، گزارش ه
و  راپور هاى استخبارات انگليس ازين جبهه بنام محاذ چترال جبهۀ شمالى، 

افغان ها بر چترال تذكر  1919جبهۀ شمالى چترال و تهاجم ماه مى تا جوالى 
  رفته است .  

بعد از پيروزى ملى گرايان بر محافظه كاران، و تهيه شدن پالن جنگ استرداد 
وبه تضمين  غازى ميرزمان خاناز با شناخت استقالل، غازى امان اهللا خان  

چترال توظيف  ۀاعتمادى كه باالى  او داشت، وى را بحيث قوماندان جبه
 نمود.

 نويسندگانك عدۀ از اين جبهه شامل داوطلبان قومى و قواى عسكرى  بود. ي

ى را زعيم قواى قومى  وجنرال عبدالوكيل خان كُنرغازى ميرزمان خان 
را قوماندان  عسكرى جبهۀ چترال و ارنوى قلمداد كرده اند، كه   نورستانى

نى كه خود يكى از نورستا عارى از حقيقت است .  جنرال عبدالوكيل خان
  ،بودنائب ساالرى رسيده  ۀو بعدا به رتب جنراالن ورزيدۀ اردوى افغانستان 

بطرف اين جبهه حركت كرد،   1919جون  23روز بعد از آغاز جنگ بتاريخ   42
و ماموريت داشت مواضع فتح شدۀ دوكالم و ارنوۍ را از لشكر غازى 

با در نظرداشت اينكه متاركۀ جنگ ميرزمان خان تسليم  و از آنها دفاع كند . 
اعالم شده است، واضح است كه  جنرال  1919جون  3استقالل بتاريخ 

عبدالوكيل خان  نورستانى سه هفته بعد از اعالم متاركه به جبهه ميرسد و 
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  نميتواند قوماندان نظامى آن جبهه بوده باشد.

سيد و حتى بعد از طورى كه بعداً خواهيد ديد، خبر متاركه به اين جبهه دير ر
ى  نتنها مطابق به تقاضاى انگليس ها از كُنرآن هم قواى غازى ميرزمان خان 

مواضع خود عقب نشينى نكرد، بلكه از آن به بعد به همراهى قواى نظامى 
به عمليات و پيشروى  نورستانى اسمار تحت قوماندۀ جنرال عبدالوكيل خان

خود ادامه داده اند.  معلومات مفصل راجع به اين جبهه را ميتوان  از كتاب  
اين مؤلف بنام " جنگ استرداد استقالل افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ 

"  بدست آورد.  درين جا به خالصۀ جريان حوادث اين جبهه اكتفا كُنرچترال و 
  .ميكنيم 

  چهارم  ۀجنگ جبهخالصۀ جريان 

وقتى  مناسبات بين افغانستان و بريتانيا تيره شد،   1919مى  5بتاريخ 
انگليس  (Assistant political Agent)نماينده  و معاون نمايندۀ سياسى 

امر آماده باش سه تولۍ قواى    (Major Reilly) 83ها مقيم چترال، ميجر ريلى
. قواى انگليسى با تجهيزات سفرى مجهز ٨٤سكاوت چترال را صادر مينمايد

تحت فرماندهى    (Kala Drosh)بودند.  در عين زمان گارنيزون قلعه  دروش 
به   ) Palmer)-Lieutenent Colonel Sambourn  ٨٥پالمر-سامبورن

  حالت دفاعى و آماده باش در مى آيد.

                                                

83  .Noel Edmund Reilly  بحيث معاون نمايندۀ سياسى انگليس ها  1915از سال
  براى دير، سوات و ملكند اجراى وظيفه مينمود.

84  .Molesworth, G. N. (1963)  132، ص   ;Robson, Brian (2004)  و 34ص ;
Government of India. (1926)  89، ص..  

85   .Frederick Carey Stukely Sambourne-Palmer  1920و 1916بين سالهاى 

راجپوت را بعهده  7و 10نخست قوماندۀ قواى راجپوت و بعداً قوماندانى كندك   هاى 
 داشت.               
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)  نفر 400() غازى مير زمان خان با چهارصد 1298ثور  17( 1919مى  8بتاريخ  
جنگجوى قومى  از راه اسمار به طرف بريكوت حركت نمود. كمشنر عمومى 
انگليس ها در سرحد شمال غربى به سكرتر براى حكومت هند بريتانوى، نائب 
السلطنۀ انگلستان در هند و فرمانده كل قواى انگليس، نقل تلگرام ارسالى 

ميفرستد، كه متن آن چنين نمايندۀ انگليس ها از چترال را   1919مى  10مؤرخ 
که تمام قواى عسکرى  از سرکانی، براى حاكيست  ٨٦راپور واصله از ارندو«بود: 

تقویت پوست' سرحدى بریکوت تحت رهبرى میرزمان خان، براى حمله برچترال   

اختصاص یافته اند. میر زمان خان ساعت هشت شب هشتم ماه می به اسمار رسید. 

تاریخ پانزدهم آغاز خواهد شد. راپور دیگر میگوید که آنها  حمله، قرار یک راپور، به

تا رسیدن  تفنگ هاى که قرار است از ج=ل آباد برسند، انتظار خواهند کشید... مهتربه 

».ما  وعدC کمک کرده و پیغام   وفادارى فرستاده است
٨٧  

  اقتباس متن انگليسى تلگرام  :

“Report received from Arandu that all regular troops from 
Sarkanni reinforcement to Barikot Thana five regiments 
have been allotted for an attack on Chitral under Mir Zaman 

, at 8 P.M. Attack will, thKhan, who reached Asmar, May 8
instant, another  thaccording to one report begin on the 15

report is that they will await rifles which are expected from 
Jalalabad”.    

 

غازى ميرزمان خان با آگاهى از فعاليت عمال و جاسوسان انگليس درين 
ساحه،  بدون توقف در اسمار، به حركت بطرف ناړۍ  ادامه داده  و حوالى 

و يا  1337ن (مطابق  هشتم شعبا1919صبح روز جمعه، نهم ماه مى   8ساعت 

                                                

  . اسمى كه انگليس ها و چترالى ها براى  ارنوۍ بكار ميبردند.  86

  1919مى  11مؤرخ  1309. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،  تلگرام شماره  87

س ها در سرحد شمال غربى  به سكرتر براى حكومت هند كمشنر عمومى انگلي
 بريتانوى، نائب السلطنۀ انگلستان در هند و فرمانده كل قواى انگليس.
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  ) به  بريكوت ميرسد. 1298ماه ثور  18

"  نيز به ړكتاب "لرغونى او اوسنى كون 209 ۀدر صفح يوالړپوهاند رازقى ن
اين موضوع اشاره نموده مينويسد كه "بايد گفته شود كه جاسوس هاى 

  نرسيدند". ۀچترال كوشيدند به كدام نتيج ۀانگليس هر قدر در جبه

بعد از انكه نزديك  سرحد در منطقۀ ارنوۍ جابجا  غازى ميرزمان خان
، ميشود، بافرمانده  قواى عسكرى سرحدى موجود، كرنيل خورشيد خان

  مشغول آمادگى جهاد و حمله بر تاسيسات انگليس ميشود . 

تولۍ از قواى سكاوت  2) انگليس ها 1298ثور  18( 1919ماه مى  9بتاريخ  
ميلى  6در   (Galapach)) به گله پيچ كُنررا در كنارۀ چپ درياى چترال (چترال 

ميفرستند تا راه كنار دريا را زير  نظارت   (Mirkhani) پايان ميركهنى
  بگيرند.  

مهتر چترال نيز لشكرى را آماده ساخته وتحت رهبرى دو شهزاده، دو كاكا و 
فرستد. دو دستۀ  اين يك پسر كالن يعنى وليعهدش به سرحد افغانستان مي

لشكر كه شامل يكهزار نفر ميباشد،  براى نگهبانى  كوتل هاى  بدخشان تعين 
ميشوند. يكى تحت رهبرى شهزاده غازى الدين به كوتل "دوراه"، و ديگرش 
تحت رهبرى شهزاده محمد مظفرالملك به كوتل "بروغيل".  دسته ديگر تحت 

به نام ، وبرادر  مهتر، 88ناصرالملكقيادت پسر كالن و وليعهد مهتر، شهزاده 
،  براى پاسدارى كوتل هاى طرف نورستان و دفع حملۀ افغان ها »دستگير«

  گماشته ميشوند. 

) حدود سه صد 1337شعبان  11مطابق  1298ثور  21( 1919ماه مى  12بتاريخ  
عبور سرحد، نفر از جنگجويان قومى تحت رهبرى غازى ميرزمان خان  بعد از 

بر منطقۀ تحت تسلط چترال حمله كرده  و مناطق "ارنوۍ"، "دوكالم"، 
"لمبربټ" و "گډ"  را، كه طرف مقابل بريكوت موقعيت دارند، تسخير 
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مينمايند.  بعد از تسخير اين مناطق، جنگجويان افغان  به پيشروى شان  
  .89  ادامه ميدهند كُنربطرف ميركهنى، در شمال  به امتداد درياى 

نمايندۀ انگليس ها مقيم  ) ميجر ريلى1298ثور  22( 1919ماه مى  13بتاريخ 
ى در كنارۀ شرقى  كُنرچترال اطالع  ميگيرد كه لشكر  غازى ميرزمان خان 

،  "دمر نثار"  و "كاوتى"  را، كه در فاصلۀ هشت ميلى جنوب شرقى كُنردرياى 
تصرف درآورده و در فاصلۀ دو ميل در جنوب  ى" موقعيت دارد، بهد"ميركهن

در عين زمان روشنايى آتش   .٩٠نيروهاى سكاوت چترال سنگر گرفته اند
در غرب ميركهنى بمشاهده   (Patkun)ديدبانى در كوتل پيتاسن يا پاتكون 

ميرسد. اين عالمت يا شفر از پوسته هاى نگهبانى از حملۀ غازيان افغان از 
د.  فرماندهان انگليس تصور نمودند كه قوماندان سمت غرب  اطالع ميدا

لشكر افغانى قصد حمله بر دروش را دارد.  با گرفتن  اين اطالع،  ميجر ريلى،  
) از محافظين مهتر، 120با دو ټولۍ از سكاوت چترال و يكصدو بيست نفر (

دروش را به قصد ميركهنى ترك گفت، تا از قسمت هاى فوقانى گله پيچ 
بر كوتل پاتكون نظارت كند و هم بتواند پيشرفت نيروهاى افغان بتواند هم 

) نفر را در 30مشاهده كند. او به تعداد سى ( كُنررا در قسمت شرقى درياى 
گذاشت ، اما بعداً دريافت كه  در فاصلۀ دو ميل در شمال  ميركهنى ، نغر

  اطالع حملۀ افغان ها از سمت غرب حقيقت نداشت.

) جنگ سختى بين نيرو هاى قومى 1298ثور  23( 1919 ماه مى  14بتاريخ  
افغان و نيروهاى انگليس در ميگيرد، افغان ها مؤفق ميشوند نيرو هاى 

  انگليس را شكست داده و "گله پيچ" را تصرف كنند.

 ) با رسيدن به " ميركهنى"، ميجر ريلى1298ثور  24( 1919مى  15بتاريخ 

بطرف شمال پيشروى  كُنركه افغان هادر هردو كنارۀ درياى اطالع  مى يابد 

                                                

89  .Molesworth, G. N. (1963)  132، ص   ;Robson, Brian (2004)  و 35ص  ;

Government of India. (1926)  89، ص..  
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نموده اند و يك تولۍ از قواى انگليس ها در "گله پيچ" شكست خورده  
بطرف "ميركهنى" در حال فرار است. ميجر ريلى تولۍ تازه دم سكاوت چترال 

 ميفرستد و خودش در راه كُنررا  با بعضى از افرا د مهتر به كنارۀ غربى درياى 

كنارۀ شرقى دريا، جلو لشكر فرارى انگليس ها را گرفته  براى بدست آوردن 
  مجدد "گله پيچ"  آمادگى ميگيرد.

) نفر 400نيرو هاى افغان تا اين وقت در جبهۀ چترال شامل چارصد (

جنگجويان قومى غازى ميرزمان خان و يك تولۍ نظاميان خورشيد خان  
  ميباشد. 

" و ىمواضع "ارنوبرگشتن به  كاوتىان از عقب نشينى مؤقت غازيان افغ

  "بريكوت"

) جنگ هاى تن به تن و شديد بين قواى تازه 1298ثور  25( 1919مى  16بتاريخ 
نفس انگليس و لشكر افغان در محاذ هاى"گله پيچ" و كاوتى" ادامه  داشت .  

 مورد حمله و  آتش توپخانه قرار ميگيرد. در يكاز كنارۀ شرقى دريا "كاوتى" 

درگيرى شديد و جنگ نابرابر، انگليس ها ميتوانند نقاط بلند حاكم بر 
مواضع افغان ها را بدست آورند و از آنجا غازيان افغان را زير آتش گلوله هاى 
توپ هاى كوهى قرار دهند. افغان ها از "كاوتى"عقب نشينى نموده و هنگام 

ود، به جا عقب نشينى تنها يك توپ ستندرد را كه  قابل استفاده نب
ميگذارند. اين توپ بعداً به چترال انتقال داده شده و به نام توپ تسخير شده 
در جنگ بريكوت، در پيشروى قلعۀ شاهى چترال براى نمايش و تزئين 

  گذاشته ميشود.

) جنگ سخت در محاذ هاى   "دمرنثار" و 1298ثور  28( 1919مى  17بتاريخ  
ديد ميشود. انگليس ها تلفات افغان "كواتى" در ميگيرد كه موجب تلفات ش

  ) زخمى قلمداد كرده اند.     40) شهيد و چهل (30ها را درين دو موضع سى (

يك مشكل بزرگ كه غازى ميرزمان خان ، قوماندان جبهه، برعالوۀ كمبود 
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مهمات، با آن مواجه بود، مشكل تداوى مجروحين جنگ بود. آنها 
ا در ميدان نبرد بگذارند. اگر اين كار نميتوانستند شهدا و مجروحين خود ر

حتى به صورت تصادفى اتفاق مى افتاد، اجساد بعد از تاريكى شب  مورد 
لذا تصميم ميگيرند كه براى  .٩١حملۀ حيوانات درنده و وحشى قرار ميگرفت

انتقال شهدا و مجروحين مؤقتاً عقب نشينى كنند و به مواضع "ارنوۍ" و 
   "بريكوت" برگردند.

س ها اين  عقب نشينى افغان ها را يك پيروزى بزرگ دانسته كمشنر انگلي
عالى  پشاور به سكرتر امور خارجه و سياسى حكومت هند بريتانوى در 
شيمله راجع به اوضاع از شمال تا به جنوب  گزارش  ميدهد: " كه قرار راپور 

 ) نفر دشمن  دو ناحيه را در اطراف درياى چترال، در300چترال، سيصد (

با سيصد نفر از  فاصلۀ ده ميلى "ميركهنى"  تسخير نموده اند. ميجر ريلى
سكاوت چترال  و همكارى محافظين مهتر آن ها را مورد حمله قرار داده، از 
هردو ناحيه به عقب رانده  و يك توپ ستندرد را نيز به غنيمت گرفته است. 

احتماالً تعدادى هم در دريا و نهر ها، دشمن با گذاشتن ده كشته در ميدان و 
بطرف ارنوۍ فرار نمودند. ما تلفاتى نداشتيم. مناطق دير، سوات و كوه هاى 
سياه آرام هستند. مهمند ها گزارش ميدهند كه تعداد زيادى از اجساد اسپ 
ها، قاطر ها و چند فيل در درياى كابل شناور هستند. مهمند ها و شلمانى ها 

ينوارى  و مالگورى ها دوستانه فعال بوده و در خدمت ما قرار آرام هستند. ش
" .  انگليس ها ميدانستند كه اين يك فشار امتحانى بر آن عده افغان ٩٢دارند

    .٩٣ها بود  كه تا هنوزنيروى  اصلى شان را به كار نبرده بودند

) انگليس ها توسط جواسيس شان 1298ثور  29(  1919مى  18بروز يكشنبه، 
                                                

91  .Molesworth, G. N. (1963)  9ص.  
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ع گرفتند كه غازى مير زمان خان هنگام عقب نشينى از "گله پيچ" تصميم اطال
گرفته بود تا دسته هاى از قواى عسكرى بريكوت تحت فرماندهى كرنيل 

را براى استحكام "ارنوۍ" بر قله هاى حاكم  در فاصلۀ يك ميلى  خورشيد خان
در طرف چپ درياى "باشگل (لنډې سيند)" و مواضع "دره شوت"  و 
"ايستورز" در نزديكى شاخۀ فرعى درياى "استور" جابجا نمايد، و همچنان 

لشكر تازه دم   ى،  را براى آماده ساختنكُنر برادر خوردش، خان محمد خان
قومى مهمند به باجور و مهمند بفرستد. ازهمين جهت آنها دست به اقدامات 

  ديگر زده و نقشۀ جنگى آتى را روى دست گرفتند:

چون كوتل هاى واخان و بدخشان تا هنوز با برف مسدود بودند و احتمال خطر 
از طرف  غرب نميرفت، و روشن بود كه تنها راه حركت افغان ها -حمله از شمال

پالمر بعد از تكميل خط دفاعى "قلعۀ -ممكن است، سامبورن كُنرنورستان و 
دروش"  از دو هزار نفر نيرو هاى چترالى از آن كوتل ها پاسدارى ميكردند 

 ٩٤خواست تا بطرف ارنوۍ حركت كنند.

انگليس ها نورستانى هاى كامديش و باشندگان ديگر كنارۀ چپ درياى 
با دادن وعده هاى مختلف بشمول آزادى آنها از سلطۀ  باشگل (لنډې سيند) را

حكومت افغانستان با خود همراه ساخته، تشويق  مينمايندكه در جنگ 
 شركت نموده با آنها يكجا بر مواضع افغان ها حمله ور شوند.

راجپوت  1/11پالمر، فرمانده نيروهاى انگليس نيز خودش با قواى  –سامبورن 
    ٩٥د.عازم خط اول جبهه ميشو

با دانستن اينكه با وجود پيوستن غازيان تازه نفس به صفوف لشكر قومى 
) نفر 600غازى ميرزمان خان ، تعداد جنگجويان افغان بيش از ششصد (
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نيستند و قواى  انگليس ها از نظر نيروى انسانى به مراتب بيشتر از آنها 
-ها سامبورن ) فرمانده انگليس1298ثور  30( 1919مى  19ميباشند، بتاريخ 

پالمر تصميم ميگيرد ازين فرصت و چانس طاليى استفاده نموده با تمام 
قوايش بر مواضع افغان ها هجوم ببرد. او با آمادگى كامل و اطمينان تمام 

  قوايش را به چهار ستون تقسيم نمود و از " ميركهنى" به حركت در مى آورد :

) نفر از محافظين 1000دستۀ اول شامل تولۍ سكاوت چترال، يك هزار ( .1
مهتر و عدۀ از نورستانى هاى بود كه از سرحد تازه رسيده بودند. قيادت 

، فرزند ارشد مهتر به عهده داشت كه دو اين ستون را ناصرالملك
كاكايش، برادران مهتر، به نام هاى بنده دستگير و برادر ش دالرام خان 

وظيفه داشتنداز طرف راست، سرحد را در وى را همراهى مينمودند. آنها 
نزديكى كوتل "پاتكون" عبور نموده، در كنارۀ درياچۀ "ايستور" بطرف 

پايان تا نقطۀ تقاطع درياى "باشگل (لنډې سيند)" به پيش روند. بعد از  
) نفر را براى محافظت پل "باشگل" 50رسيدن به آنجا،  آنها بايد پنجاه (

هاى بلند قسمت غربى برپايگاه " بريكوت"  جابجا نموده از طريق تپه
 حمله كنند.   

بايد  ٩٦ستون دوم شامل  دو تولۍ از سكاوت چترال تحت قوماندۀ  باورز .2
از راه كنارۀ غربى دريا مستقيمآ پائين آمده و پل درياى باشگل (لنډې 

در شمال "ارنوۍ"  كُنرسيند) را در نزديكى  تقاطع دو درياى باشگل و 
) نفرى لشكر ايله جارى هاى 300تصرف كند. عالوتاً يك دستۀ سيصد (

چترالى نيز وظيفه داشتند حركت نموده با پائين آمدن از منطقۀ كه در بين 
آبهاى "ايستور" و "چترال"  موقعيت داشت، روابط بين اين قوا را با 

 سكاوت چترال تامين كنند.

پاملر   -ستون سوم، يا اصلى (متحرك) تحت قوماندۀ شخص سامبورن .3

                                                

96  .Tomas Ivan Bowers  راجپوت از قواى پياده نظام  1/11معاون قوماندان قواى
  بوپال بود. 9شماره 
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هدايت داشت با پائين آمدن از كنارۀ شرقى درياى چترال، "ارنوۍ" را 
تصرف كند. اين قوا شامل دو تولۍ سكاوت چترال تحت رهبرى ريلى، 

راجپوت به استثناى يك تولۍ، تمام قواى نقب زن  دوم  1/11قواى 
توپچى   23مين گذار و يك بخش از بطريۀ شماره مدراس، تمام قواى 

 كوهى بود.

ستون چهارم  (از طرف چپ)  شامل سه  تولۍ سكاوت چترال تحت  .4
بايد در يك حركت نيمه دايروى  وسيع از  97قوماندۀ كپتان كريمين

"دمرنثار" خود را به جناح راست افغان ها برساند. تمام ستون ها بايد تا 
 اهداف شان ميرساندند. مى خود را به 23تاريخ 

بعد از يك برخورد با  ) قواى  ناصرالملك1298ثور  31(  1919 مى 22بتاريخ  
دستۀ كوچك افغان ها از باشگل (لنډې سيند) عبور نموده خود را به بلندى 

مى پلى  23و  22هاى غربى بريكوت رساندند. چند نفرى از چترالى ها در شب 
مايند كه "بريكوت"  را با "ارنوۍ" وصل مينمود.  بدين وسيله را قطع  مين

آنها ميتوانند رابطۀ مدافعين افغان "ارنوۍ"  را با بريكوت قطع نموده،  مانع  
  رسيدن كمك به آنها شوند.

-) سامبورن1337شعبان  22مطابق   1298جوزاى  1(  1919مى  23بتاريخ 

سير راه،  در پنج ميلى "ارنوۍ"، با پاملر به حركتش ادامه ميدهد،  ولى  در م
پل تخريب شدۀ مواجه ميشود كه مانع پيشروى اش شد. اما همراهش ،ميجر 

، با يك قسمت از قوايش  با مشكالت زيادى ازين مانع گذشته   و در ريلى
نزديكى هاى شمال ارنوۍ با غازيان افغان روبرو ميشود. ساعت شش صبح 

ين قواى ميجر ريلى انگليسى  و غازيان افغان آغاز  ميشود.  جنگ شديدى ب
غازى ميرزمان خان و لشكر دليرش  با آنكه از نظر تعداد و مهمات   به هيچ 

                                                

97  .Charles Clarence Crimmin  براى دومين بار در قواى پيش  1918كه از سال
  آهنگان چترال ايفاى وظيفه مينمود.
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وجه با انگليس ها مقايسه شده نميتواند، از خود شهامت و مقاومت فوق 
العاده نشان ميدهند. آنها بشكل گروپ هاى كوچك در چندين محاذ مثل 

رپتۍ پارى" ، "ملك هور" و "لمبربټ"  مصروف نبرد ميشوند. ساعت "انگا
توپچى انگليسى به غرش درمى آيند.  23صبح توپ هاى بطريۀ شماره  45و  7

راجپوت تحت فرماندهى شخص  1/11به يك تولۍ از سكاوت چترال و قواى 
ريلى هم  هدايت داده ميشود تا "دوكالم" را مورد حمله قرار دهند. جنگ 

د براى دفاع از  مواضع تسخير شدۀ "دوكالم" اغاز ميشود. ستون تحت شدي
فرماندهى كريمين نيز ميكوشد از سمت چپ با قواى ريلى يكجا شود، اما با 

بعد  10و  2مقاومت شديد افغانها مواجه ميشود.   جنگجويان افغان  تا ساعت  

يگيرند، اما از ظهر مقاومت نموده  و جلو پيشروى  هردو قواى انگليس را م
عقب   كُنربعد از آن با تمام شدن مهمات شان، بطرف جنوب  در كنارۀ درياى 

  نشينى ميكنند.   

راجپوت در ستون اصلى يا مركزى نيز پايگاه مقاومت افغان ها را  1/11قواى  
هدف قرار داده، ميخواهندپيشروى كنند اما با مقاومت شديد تيراندازان 

.  انگليس ها اطالع ٩٨نگينى را متحمل ميشوندافغان روبرو شده تلفات س
يافته بودند كه فرمانده غازيان افغان، ميرزمان خان، شخصاً در پايگاه قلعۀ 

دقيقه اين  15و  11دقيقۀ صبح تا  5و  10ارنوۍ موجود ميباشد. آنها  از ساعت 
قلعه را مورد آتش شديد توپخانه قرار ميدهند. غازيان باز هم از پيشروى 

پاملر طالب كمك بيشتر شد و پنج -س ها  جلوگيرى  ميكنند.  سامبورنانگلي
  ) نفر تازه دم به كمكش فرستاده ميشود. 250بلوك (

در حالى كه غازيان افغان  شجاعانه از مواضع شان دفاع مينمودند، دو تولۍ 
از قواى سكاوت چترال تحت فرماندهى "باورز"  ميتوانندخود را به پل 

ډې سيند) رسانده و بطرف غرب كنارۀ دريا با قواى چترالى درياى باشگل (لن
شهزاده ناصرالمك بپيوندند و داخل بريكوت شوند. با داخل شدن انها به 
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بريكوت، تاراج  و غارت قريۀ بريكوت و مواشى اهالى به كمك محافظين 
مهتر توسط نورستانى ها و چترالى هاى يله جارى آغاز ميشد. نورستانى ها 

  ر تاراج اموال باشندگان بريكوت سهم بيشتر ميداشته باشند.     از همه د

در حالى كه  ديوار هاى قلعۀ ارنوۍ تخريب شده و داخل قلعه در آتش 
ميسوخت ، انگليس ها تمام قواى شان  را مطابق به پالن طرح شدۀ اولى براى  

ا آخرين يورش بر ارنوۍ به حركت درآوردند، ولى خالف توقع شان،  نبرد ت

بعد از ظهر با تمام شدت ادامه پيدا كرد. يك برادر مهتر نيز  30و  6ساعت 
درين نبرد كشته ميشود.  غازيان افغان  شروع به عقب نشينى ميكنند، اما 

) نفرى  تير اندازان ماهردر  عقب يك سنگ بزرگى 25يك دستۀ بيست و پنج (
يگيرند و راجپوت حاكميت داشت، كمين م 1/11كه بر راه عبور قواى 

بزرگترين تلفات را بر قواى دشمن وارد ميكنند. انگليس ها به قواى سكاوت 
چترال و يك بلوك از راجپوت ها تحت قوماندۀ جمعدار  رام سنگه دستور 
ميدهند تا با فدايان افغان به مجادله پرداخته، خود با عجله  فرار را بر قرار 

تن به تن با راجپوت ها تا  ترجيح ميدهد.  مقاومت جانبازان افغان و جنگ
آنوقتى ادامه  داشت كه آخرين نفر شان به اثر حمالت بم هاى دستى جام 

  شهادت نوشيد.  

غازى ميرزمان خان با تخليۀ  قلعۀ ارنوۍ تاكتيك جنگى اش را تغير داده، 
برادرش به همراهى لشكر تازه نفس  تصميم گرفت تا رسيدن خان محمد خان

، عوض جنگ جبهه اى  غازيان مومندتحت قيادت محمد امين  خان كوډا خيل
  به جنگ چريكى بپردازد.  

پالمر قوماندان قواى انگليسى با آنكه در راپور رسمى اش -كرنيل سامبورن
ده اند و طالب مكافات به مهتر به مركز ادعانمود كه افغان ها شكست خور

چترال شد،  اما ميدانست كه  هر لحظه مورد حملۀ مجدد آنها قرار خواهد 
گرفت،    لذا به قوايش امر نمود قبل از تاريكى شب  كنارۀ شرقى دريا را هرچه 
زودتر تخليه نموده در هموارى هاى سمت شمال شرق  ارنوۍ كمپ مؤقت خود 
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تخليه براى انگليس ها بدون تلفات نبود. آنها يكبار ديگر را برپا كنند.  اما اين 
تحت آتش تفنگ هاى غازيان افغان قرار گرفتند كه در جريان آن خود سامبورن 

    ٩٩جراحت برداشتند. پالمر به شمول دو تن از انظباطان انگليسى ميجر ريلى–

) نفركشته و 16انزده (انگليس ها تلفات خود را درين عمليات چند روزه ش
) زخمى قلمداد ميكنند. آنها همچنان ادعا دارند كه تلفات   48چهل و هشت (

، اما  اين ادعا ١٠٠) شهيد و پنجاه و پنج اسير بود250افغان ها دوصدوپنجاه (
كاملآ مبالغه آميز ميباشد. تعداد اصلى شهداى افغان درين جنگ به شمول 

) نفر و 126خان، يكصدو بيست و شش (برادر غازى ميرزمان خان، سردار 
   ١٠١نفر است . 180تعداد مجروحين 

هفتۀ آخر ماه مى بدون كدام نبرد مهم و تعين كنندۀ سپرى ميشود و هردوطرف  
  افغان و انگليس مشغول جمع آورى مهمات و تقويت قواى شان  ميباشند.

قال كمشنر عالى پشاور و نمايندۀ انگليس ها  به مركزش از مخالفت انت
از راه  دير تذكرداده  كُنرمجروحين قواى انگليس در جبهۀ چترال و 

ملكند راپور داده است   (Political Agent)مينويسدكه" نمايندۀ سياسى  
كه از پيشنهاد انتقال مجروحين چترال از راه دير اطالع يافته است. نمايندۀ 

و ديدن سياسى به اين تصميم انتقاد ميكند، اين عمل (سرازير شدن 
  . "102مجروحين انگليسى)  باعث هيجان مردم منطقه خواهد شد
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به شيمله اطالع  103نمايندۀ سياسى گلگيت در تلگرامش 1919مى  30بتاريخ  
) 500قرار اطالع رسيده از چترال يك جنرال افغان با پنجصد («ميدهد كه 

ز) "بروغيل" خواهد آمد، آنها از گلگيت -نفر، و تعداد بيشترى به  (كوتل
امر كردم  (Scouts)تفنگ خواسته اند. من به يك تولى ديگر سكاوت   399

ا گرفتم. من در صورت و همچنان ترتيبات امنيت "مستوج" و "ياسين" ر
  ».  درگيرى در وادى اكسوس ، اطالع احضار سكاوت ديگر را نيز داده ام

يك لشكر بزرگ ده هزار نفرى مومند ها تحت قيادت  1919مى  31بتاريخ  
محمد امين خان  كوډاخيل، پسر غازى محصل خان مومند به همراهى غازى 

ى ميرزمان خان از باجور بطرف بريكوت حركت ، برادر غازخان محمد خان
  ميكند. 

كمشنر عالى پشاور و نمايندۀ حكومت هند بريتانوى در ايالت سرحدى شمال 
غربى به آمرينش ضمن گزارش مفصل اوضاع در سرحد شمال غربى مينويسد 

به   104قرار اطالع،  يك لشكر اقوام ساالرزى و مومندبا مالى  سركانى«كه 

مار رسيده اند... "چاندلو تيراگ"  يكى از رفقاى كافر نزديكى هاى اس
مى در حملۀ شجاعانه  23به تاريخ  (Robertson)ز) " رابرتسن -(نورستانى

بر پل باشگل (لنډې سيند) كشته شده است. يك راپور ديگر از چترال 
حاكيست كه "غالم خان"، خان سابق اسمار كه فعالً در چترال بودوباش 

) نفرى را براى حمله بر اسمار آماده 3000تقريباً سه هزار (، يك لشكر ١٠٥دارد

                                                

، مربوط به 1919. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسالت  103
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. هدف از مالى سركانى،  ميا صاحب سركانى، يكى از روحانيون معروف ضد  104
  انگليس ميباشد. 

. يك نواسۀ خان سابق اسمار، عبداهللا خان ، بنام اسمارۍ خونزا (شاهدخت  105
اسمار) يكى از خانم هاى متنفذ چترال بود كه نخست با مهتر محترم شاه، كه به 
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) نفر آنها به "دانگام" در چهار ميلى شرق 800ساخته است كه هشتصد (
"اسمار" رسيده اند.  وى متعاقب حملۀ حكومت بر "اسمار" از ما ضمانت 
حمايت خواسته است.  قرار اطالع با رسيدن سه دسته از قواى عثمان خان به 

) نفر 2000، تعداد مجموعى افراد گارنيزون اسمار حاال به دو هزار نفر (اسمار

ميرسد.   يك لشكر ساالرزايى ها هم  در صورت سقوط اسمار از حكومت 
خواستار كمك شده اند. به اين گونه به مشاهده ميرسد كه سه  دسته براى  

كومت تصرف اسمار مسابقه دارند. من به "ريلى" هدايت دادم كه از طرف ح
   ١٠٦».براى آينده هيچ تعهدى ندهد، اما گفتم تا حد امكان كمك كند

   اخيلډلشكر بزرگ مومندتحت قيادت محمد امين خان  كورسيدن 

 10هجرى قمرى يا  1337رمضان   2ميالدى  (مطابق  1919بتاريخ  اول جون 

هجرى شمسى) بارسيدن قواى تازه نفس لشكر قومى، غازى  1298جوزاى 
خان يك بار ديگر شيوۀ جنگ را از شيوۀ چريكى به جبهه اى ميرزمان 

تغيرميدهد.  آنها در نواحى ارنوۍ بر كمپ قواى انگليس ها كه قيادت آن را 
پالمر به عهده داردحمله ميكنند. قواى انگليسى با روشن -شخص سامبورن

  ماندن آتش  با استفاده از تاريكى شب، پا به فرار نهاده خود را تا ميركهنى

سه روز آينده با زدوخورد -ميرسانند.  افغان ها يكبار ديگر توانستند در دو
، هاى پراگنده با محافظين مهتر و قواى چترالى تحت قوماندۀ  ناصرالملك

پسر مهتر، مناطق "گډ" و "لمبر بټ"  را نيز دوباره تسخير كنند و به پيشروى 
    .١٠٧شان در خاك چترال ادامه دهند
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  مهتر چترال بود.   1919وى مادر مهتر شجاع الملك بود كه در سال 
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بعضى از منابع انگليسى و نويسندگان شاهنامۀ چترال اين فرار انگليس ها 
را شكست نه بلكه عقب نشينى مصلحتى دانسته اند. نويسندۀ كتاب "بحران 

"  مينويسد  ١٠٨وزيرستان 20-1919در سرحد:  جنگ سوم افغان و كمپاين 
ك "اگرچه اين يك عمليات كوچك تشويق كننده بود، در آن يك بخش كوچ

افغان درگير بود. قواى ترسناك بيشترى در اسمار در حال جمع شدن  قواى 
بودند و برف كوتل هاى بدخشان در حال آب شدن . نشانه ها دال بر آن بود كه 
گارنيزون كوچك چترال بزودى كم از كم از سه طرف مورد تهديد قرار خواهد 

درگيرى با  پالمر تصميم ميگيرد تحت اين شرايط، عوض-گرفت. سامبورن
افغان ها بطرف قلعۀ دروش عقب نشينى نموده منتظر حركت بعدى دشمن 
باشد. وى به تاريخ  اول جون اطالع مؤثق حاصل نمود كه سه كندك پياده و 
يك دستۀ سوارۀ افغان در منطقۀ "ساو"  در دوازده ميلى جنوب ارنوۍ تجمع 

دير... در شرق ارنوۍ جمع ) قبايلى از منطقۀ 6000نموده اند. عالوتاً شش هزار (
پالمر در تاريكى شب اول جون از همان راهى كه آمده -شده اند. قواى سامبورن

بود در حالى عقب نشينى ميكند كه آتش كمپ شان براى فريب دادن افغان ها 
  روشن مانده بود".       

 ميالدى تمام قواى باقيماندۀ  انگليس ها از گله پيچ نيز 1919جون  2بتاريخ  

) 400فرار نموده تا ميركهنى ميرسند. انگليس ها تصميم  ميگيرند چهارصد (

) نفراز محافظين مهتر براى 400نفر از سكاوت چترال را همراه با چهارصد (
دفاع در  ميركهنى و نزديكى هاى "گله ټك " در نصف راه ميركهنى و 

د و مواضع "دروش"  گذاشته،  باقيماندۀ قواى خود را به قلعۀ دروش برسانن
   دفاعى بيشترى در جنوب دروش تأسيس كنند.

كمشنر عالى پشاور و نمايندۀ گورنر جنرال هند بريتانوى   1919جون  5بتاريخ 
جون  4در ايالت سرحد شمال غربى به مركز اطالع ميدهد كه "مطابق تلگراف  

"ريلى"، ستون هاى متحرك ما به ميركهنى رسيده اند. راپور ها حاكيست كه 
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ر حالى كه چهار گروه سربازان عسكرى و يك گروه پنجم احتياط با عدۀ د
نامعلومى از  جنگجويان قومى براى حمله بر ما از "اسمار"  به مارش آغاز 
نموده اند، سكاوت و محافظين مهتر نيز به خط ميركهنى و كوتل پيتاسن  در 

"دير"، حال رسيدن ميباشند. راپور امروز  ميرساند كه جنگجويان قومى 
"جندول"، "خار" و "براول" نيز به  قواى "اسمار" ميپيوندند، آنهاى كه 

ز) را اشغال نموده اند، و براى گوش مالى -"بريكوت" و "ارندو" (ارنوۍ
باشگلى ها بخاطر كمك كردن شان در غارت با ما، رخنه ميكنند.  باشگلى ها 

مچنان از آمادگى حملۀ به فرار شان بطرف چترال آغاز نموده اند.  راپور ها ه
اقوام دير بر كوتل وادى شيشى خبر ميدهند، اما من فكر نميكنم اين يك 

١٠٩حملۀ بزرگ باشد
      ."  

كمشنر عالى پشاور و نمايندۀ گورنر جنرال درايالت  1919جون  9بتاريخ 
سرحد شمال غربى به مركزش نوشت كه "...ريلى از ميركهنى راپور ميدهد كه 

ز) هاى كامديش، در صورتى كه آنها پلها و -كافر (نورستانى كرنيل افغان به
١١٠سرك هاى تخريب شده را باز سازى كنند،  پيشنهاد عفو نموده است

 ."  

از گرفتن تلگرام  به مركزش ١١١كمشنر عالى پشاور 1919جون  10بتاريخ  
"ريلى" در ميركهنى اطالع ميدهد كه در آن از ضرورت تقويۀ مورال چترالى 

ال تفنگ و مهمات بيشتر يادآورى شده بود. چون ارسال مقدار زياد ها و ارس
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سالح و مهمات از طريق دير در شرايط فعلى ممكن نيست، تنها راه ارسال آن 
از طريق گلگيت ممكن خواهد بود، كه حد اقل مدت  دو ماه را در بر خواهد 

تفنگ گرفت. وى از حكومت تقاضا مينمايد كه به آنها يك تا دو هزار ميل 

) مرمى ارسال كنند. 500و براى هر تفنگ پنجصد (   .M. L. E 303نوع 
 Gilgit Scoutدرعين زمان براى جلوگيرى از ضياع وقت از سكاوت گلگيت 

خواسته شود كه تمام تفنگ هاى اضافى شانرا فوراً به چترال بفرستند. از 
 ريق گلگيتدربار كشمير نيز خواسته شود تمام تفنگ هاى اضافى شانرا از ط

  به چترال بفرستند".   

اما سير حوادث بزودى  تغير ميخورد.  برخالف توقع، نه تنها همۀ خوش بينى 
و اميد  انگليس ها در رابطه با سقوط احتمالى اسمار به يأس تبديل شد، بلكه 
افغان ها در جبهۀ چترال، تقاضاى قبول آتش بس را كه به تاريخ سوم جون بين 

غان ها بتصويب رسيده بود،  قبول نكرده و به پيشروى خود انگليس ها و اف
در خاك چترال ادامه ميدهند.  ترس انگليس ها وقتى بيشتر ميشود كه از جمع 
شدن شش كندك از قواى افغانى در بدخشان ،  اعزام شان به واخان و قصد 
حملۀ شان بر چترال از طريق كوتل هاى "بروغيل" و "مينجان" اطالع حاصل 

، قوماندان قواى نورستانى نند. در اسمار هم جنرال عبدالوكيل خانميك
عسكرى با جمع آورى هفت كندك براى حمله بر چترال آمادگى ميگرفت. 

"  ١١٢باالخره در جنوب شرق چترال ، در سوات هم ، آتش پارۀ بنام "سنډاكى مال

ميكوشد يك قواى جنگجويان يوسفزى را براى حمله بر چكدره،  كه براى 
، جمع آورى كند. انگليس ١١٣ارتباط با چترال اهميت حياتى شاهرگ راداشت

                                                

. مالولى احمدمشهور به سنډاكۍ مال يا سنډاكۍ بابا در قريۀ كوچك سنډاكۍ  112
تحريك جهاد ضد سوات تولد شده و يكى از ماليان فعال اصالح طلب و فعالين 

استعمار انگليس بود. براى معلومات بيشتر راجع به اين شخصيت لطفاً به قسمت 
  ضمايم  مراجعه كنيد.
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هااعتراف ميكنند كه اگر اين تهديدها جامۀ عمل ميپوشيد، براى انگليس 
 ها بسيار خطرناك ثابت شده ميتوانست. درين وقت فرقۀ شانزدهم از قواى

احتياط مركزى كه براى مجادله با مزاحمت در سوات تعين شده بود، براى 
كمك به "ټل" اعزام شده، و با درنظرداشت ضرورت شديد تقويت قواى 
بلوچستان، هيچ قوۀ ديگرى براى كمك به چترال وجود نداشت.  تنها كمك 

رى احتمالى آخرى  كه ممكن بود به داد آنها برسد دو كنډك سربازان امپراتو
از گلگيت بود كه بايد با يك مارش طوالنى و مشكل و طى  ١١٤ايالت كشمير 

) ميل  از طريق كوتل هاى شرقى خود را به آنجا  240مسافت دوصدوچهل  (
.  انگليس ها اعتراف ميكنند كه از بخت خوب شان نه "مال ١١٥ميرساندند

سنډكۍ" مؤفق شد و نه هم تهديد حمله از طرف بدخشان جامۀ عمل 
   ١١٦يد.پوش

كمشنر عالى و نمايندۀ انگليس ها در سرحد شمال غربى  1919جون  21بتاريخ  
جون ريلى، جنرال وكيل خان كه درين اواخر  20قرار راپور «به مركز نوشت كه  

) نفر سواره 200) نفر پياده و دوصد (1000به اسمار رسيده است با خود يكهزار (
خان يكى از كافرى هايست كه به  را آورده است، كه خوب مسلح هستند. وكيل

ز) -دين اسالم گرائيده، و عقيده برآنست كه قصد حمله بر كافر (نورستانى
اپور هاى تائيد ناشده حاكيست كه كافر . رهاى باشگل (لندى سيند) را دارد

هاى "رامگل'، "ويران" و "درۀ ورگل" عليه افغان ها دست به بغاوت زده اند. 
در ابا ورزيدن به فرستادن جرگه به افغان ها،  "شكگلى هاى لوت ده" هم

        ١١٧»."كامديشى" ها را همراهى ميكنند

                                                

114   .Kashmir Imperial State Troops  

115  .Molesworth, G. N. (1963)  137، ص.  

116  .Robson, Brian (2004)  38صفحۀ.  

جون ، بخش  21مؤرخ  1721اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام شماره .  117
 ;L/P&S/10/819، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  1919دوم مراسالت 

FileP.1953/1919:  536سند شماره.  
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كمشنر عالى  و نمايندۀ انگليس ها در سرحد شمال غربى  1919جون  22بتاريخ  
خبر بغاوت كافر هاى « از دروش اطالع داده نوشت كه  از تلگرام ميجر ريلى

ان" و " ورگل" را تائيد ميكند. قرار اطالع، قواى پيادۀ "رامگل"، "درۀ وير
وكيل خان را در اسمار اكثراً نورستانى هاى جديداً به اسالم مشرف شدۀ درۀ 
رامگل تشكيل ميدهند. ريلى اجازۀ خواسته است با افغان ها مذاكره كند.  من 

  ١١٨»به وى گفتم كه  در حال حاضر به چنين كارى دست نزند.

    به جبهه نورستانى عبدالوكيل خان رسيدن جنرال

)، 1298يا اول سرطان  1337رمضان  24(مطابق  1919جون  23بروز دوشنبه 
) روز بعد از آغاز جنگ در جبهۀ چترال، جنرال 42تقريباً چهل ودو (

 .١١٩جون به بريكوت رسيد 23از اسمار حركت كرده و بتاريخ  عبدالوكيل خان

وى بعد از تسليمى مواضع  "دوكالم"  و" ارنوۍ"   از لشكر قومى فاتح  غازى 
ميرزمان خان، و مؤظف ساختن  يك كندك از سربازانش براى دفاع ازين 

(برادر شجاع  ١٢٠مواضع، يكجا با غازى ميرزمان خان و مهتر عبدالرحمن خان
الملك مهتر چترال كه يكى از مخالفين انگليس ها و برادرش بود)، به 
همراهى سه كندك از سربازان و يك لشكر قومى تقريباً  يكهزار و پنجصد 

) نفرى براى جزادادن به نورستانى هاى كه با انگليس ها همكارى نموده 1500(
ها از اينكه آنها بودند، از بريكوت بطرف شمال حركت ميكند. انگليس 

ميتوانستند از نورستان به آسانى به طرف شرق برگشته و چترال را مورد حمله 
                                                

، مربوط به 1919. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسالت  118
  .553سند شماره  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919  جنگ سوم افغان و انگليس.

روز بعد از آغاز جنگ وارد اين جبهه شده  42 نورستانى .  جنرال عبدالوكيل خان 119
و ماموريت داشت مواضع فتح شدۀ دوكالم و ارنوۍ را از لشكر غازى ميرزمان خان 

 تسليم  و از آنها دفاع كند .  

. مهتر جو (شهزاده) عبدالرحمن خان، پدر خان معروف جالله  شادروان   120
  جالله  بود.   رم شجاع الملك و محت عبدالملك خان و پدركالن محترم امان الملك 
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چترالى هاى محافظ مهتر از كامديش در    ١٢١قرار دهند، به هراس مى افتند.
ميلى شمال غرب بريكوت به " پتيگل"  در غرب كوتل "برمبوال" فرار  13

  نها يكجا ميشود. ميكنند، جايى كه يك تولۍ سكاوت نيز با آ

 29به پيشروى شان ادامه داده به تاريخ  1919جون  29لشكر افغانى بتاريخ 

جون  به "لوت ده" (قريۀ بزرگ در زبان چترالى) در قسمت هاى علياى درياى 
باشگل (لنډې سيند) رسيده ، دست به اقدامات تنبيهى  ميزنند و سرانى را 

    ١٢٢اشت ميكنند.كه در تهاجم  شركت ورزيده بودند، بازد

بعد ازين پيروزى، تصميم گرفته شد كه غازى ميرزمان خان  با لشكر يكهزار 
نفرى قومى از راه "بمبوريت" به  "آيون"  حمله كند و خط مواصالتى و ارتباط 

با قواى  بين شهر چترال و قلعۀ دروش را قطع نمايد، و جنرال عبدالوكيل خان
از راه بريكوت بر قلعۀ دروش حمله  ى و همراهى مهتر عبدالرحمن خانعسكر

    ١٢٣برد.

انگليس ها براى  جلوگيرى از پيشرفت افغان ها به شمال شرق و عبور از كوتل 
هاى متعدد بمقصد رسيدن به حوزۀ رودخانۀ "بمبوريت" و بعداً حمله بر 

چترال و دوتولۍ از قواى محافظ مهتر را به  چترال،  دو تولۍ از سكاوت 
منطقۀ "ايون" در فاصلۀ تقريباً ده ميلى جنوب شهر چترال  در وسط شهر چترال 

)  و كُنرو قلعۀ دروش  ميفرستند. اين منطقه در  تقاطع دريا هاى چترال (
  "بمبوريت" موقعيت دارد.   

مسى) قواى هجرى ش 1298سرطان  9ميالدى ( 1919بتاريخ  اول جوالى 
انگليسى در "پتيگل" شكست خورده به "اورتسن" در دونيم ميلى شمال 

پالمر قوماندان  قواى -غرب ميركهنى عقب نشينى ميكنند.  سامبورن

                                                

121  .Molesworth, G. N. (1963)  137، ص   ;Robson, Brian (2004)  و 38ص  ;
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انگليس ها  در دروش  چارۀ نداشت جز آنكه در داخل قلعه اش منتظر سرنوشت 
ل نيافته بود، و سير حوادث بعدى بماند. وى كه زخم بدنش تا هنوز التيام كام

پالمر -شهامت جنگجويان افغان را شخصاً تجربه كرده بود. كرنيل سامبورن

تصميم ميگيرد عوض جنگيدن در دو جبهۀ مختلف   (يكى جنگجويان غازى 
) به دفاع از قلعۀ دروش  ميرزمان خان و ديگرى قواى جنرال عبدالوكيل خان

بپردازد. او ميداندكه تنها راه نجاتش اتكا به دو عنصر استخبارات بموقع  و 
  ١٢٤ز)  ميباشد.-تحرك سريع (گريز چابك

كمشنر عالى انگليس ها به معاون نمايندۀ سياسى  1919جوالى  10بتاريخ  
Assistant Political Agent   : پيغام  در رابطه با«در چترال مينويسد كه

مهتر در مورد چترال و مذاكرات صلح، به وى بگوئيد كه درين وقت بحرانى  
پالمر چترال را ترك بگويند. من -ناممكن است كه او يا شما و يا هم سامبورن

در شيمله هستم و نظريات چترال را به دفتر خارجه توضيح دادم.  به او هيچ نوع  
مكان چنين چيزى اصالً وجود ا ،اميدوارى افزايش ساحۀ چترال را ندهيد

تا معلوم شدن نتايج مذاكرات صلح، او را از تحريك كافر   ،ندارد
(نورستانى) ها و افغان ها بازداريد.  شاه (انگلستان) به وى لقب  واالحضرت  

توپ را داده است. به وى تا رسيدن اطالع رسمى درين باره  11و سالمى فير  125
  ١٢٦»چيزى نگوئيد.

) نفرى جنگجويان افغان  800يك دستۀ  هشتصد ( 1919الى جو 17بتاريخ  
تحت قيادت غازى ميرزمان خان   بعد از عبور از كوتل "شاوى"  در امتداد 

در  ."بمبوريت" بطرف "ايون"  تا يك ميلى قريۀ "بمبوريت" پيش ميروند

                                                

124  .Robson, Brian (2004)  39ص.  

125  .His Highness  يا لقب  افراد خاندان سلطنتى  

 10مؤرخ  1911. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام محرمانۀ شماره  126

، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  1919جوالى ، بخش چهارم  مراسالت 
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) ميلى شمال 10جنگ شديدى كه در نزديكى هاى قريۀ "بمبوريت"  در ده (
روش درميگيرد، به هردو طرف تلفات وارد شده، انگليس ها غرب قلعۀ د

  ١٢٧) شهيد قلمداد كرده اند.10تلفات افغان ها را ده  (

افغان ها تمام كوتل هاى را كه از افغانستان به چترال  1919جوالى  19بتاريخ  
منتهى ميشدند، از "زيديگ" در شمال تا "برمبوال" در جنوب، به تصرف 

د ازين افغان ها  تاكتيك جنگى شانرا به اثر فشار و خود درمى آورند. بع
شكايت هيئت انگليسى در مذاكرات صلح،   تغير ميدهند و تنها قواى قومى  

   ١٢٨در جنگ شركت ميداشته باشند.

به حوالۀ نگارندۀ جبهۀ چهارم استقالل شاه امان اهللا غازى با ارسال فرمانى به 
اطالع  ميدهد و ميخواهدتا  غازى ميرزمان خان از جريان مذاكرات صلح

  .  ١٢٩اطالع ثانى از حمله و پيشروى قواى نظامى و ملكى خوددارى نمايد

با امضاى قرارداد صلح  بين  1998اسد  16مطابق با  1919آگست  8بتاريخ  
نيز خاتمه مى يابد،  اما  كُنرانگلستان و افغانستان جنگ درين جبهۀ چترال و 

بدست افغان  1922ماه جنورى  17دوكالم تا  با وجود معاهدۀ صلح، ارنوۍ و
  .ها باقيماندند

  تالش هاى غير نظامى  انگليس ها در رابطه با جبهۀ چترال 

استفاده از ماشين جنگى و آخرين تخنيك و انكشافات نظامى  آزمايش شده 
در جنگ جهانى اول تنها وسيلۀ نبود كه  انگليس ها از آن  در جبهۀ چترال و 
ساير جبهات استفاده نمودند. چند نمونۀ  از تالش هاى مذبوحانه و دسايس 

                                                

127  .Molesworth, G. N. (1963) 138، ص   ;Robson, Brian (2004)  و 39ص  ;
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  شيطانى آنها را ميتوان در ذيل مشاهده كرد:  

  شر اعالميه هاى گمراه كنندهتبليغات و ن

چون انگليس ها ميدانستند كه استحكام و تقويت  دولت امانى ، سلطۀ شانرا 
در مناطق جدا شده از پيكر افغانستان نيز به مخاطره مى اندازد. لذا با اعالن 
جنگ سوم افغان و انگليس تحريكات، تبليغات و تخريبات نامرئى و آشكار 

. تقريباً تمام منابع رسمى  نيز شدت يافت  خانشان  عليه  غازى امان اهللا
انگليسى كوشيده اند جنگ استرداد استقالل يا جنگ سوم افغان و انگليس 
را كم اهميت نشان دهند. آنها نه تنها بيشرمانه ادعا كرده اند كه نتيجۀ  جنگ 

يند كه گويا سبب اصلى به نفع بريتانياى كبير تمام شده است، بلكه ميگو
جنگ مشكالت داخلى امان اهللا خان  بود كه از رهايى اعضاى فاميل 

مورد شك  مصاحبان  يا يحيى خيل ، كه در مرگ امير حبيب اهللا خان
ناشى ميشد. بعضى از مغرضين و  قرارداشتند،  ومحكوميت نصراهللا خان

ن افغان  و شاگردان شان هم كه  صورت شانرا در آئينۀ بيگانگان متعصبي
تماشا ميكنند، ادعا هاى  انگليس را تكرار نموده، ميگويند كه انكشافات 
بعدى روابط افغان و انگليس واعالن جنگ  نتيجۀ مستقيم ضعف امان اهللا 

مردم  و خان بود.  گويا امير جوان مجبور بود با اعالن جهاد عليه انگليس قهر 
    .افكار عامه را ازخود منحرف ومتوجه دشمن ديرينه خود انگليس سازد

در برابر شاه جوان و آزادى  يسراى وگورنر جنرال هند بريتانوى اوذيل  اعالن 
 اين سنديكى از مثال هاى اين نوع تبليغات ميباشد. خواه افغانستان 

"وايسراى (نائب السلطنۀ)  و گورنر  1919مى سال  10اعالميۀ تبليغاتى مؤرخ 
آغاز شايعات و جعل كارى ميباشد كه عمومى هند بريتانوى"، چيلمسفورد، 

آن ومنشأ محسوب شده اسناد در برابر غازى امان اهللا خان توسط انگليس ها 
افكار عامه و شايعاتى بشمار ميرود كه گويا امان اهللا خان براى تحريف 

  پوشاندن ضعف خود دست به جنگ زد. 
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  !اى مردم شجاع و صادق افغانستان«

برش& معلوم باد که  از سابق دوستى و ائتالف ب� بريتانياى کب� و افغانستان موجود است .  در 

دوران پدران ش&،  هنگامى که روس بر افغانستان ستم آغاز کرد، بريتانياى کب� به درخواست 

 عبدالرحمن  مداخله کرد و بعد از مشکالت  و مصارف زياد، و تهديد به جنگ،   روسيه را ام�

وادار ساخت   از ستم دست کشيده، و از مداخلۀ بيشرت  در استقالل افغانستان خوددارى کند. 

بدين گونه دوستى ب� افغانستان و بريتانياى کب� استحکام يافت .  براى  اثبات دوستى، 

ى کب� به ام� عبدالرحمن  تعداد زياد توپ و تفنگ و مرمى و کمک ماىل بزرگ داد،  بريتانيا

 Eتا افغانستان قوى شده و در مقابل روس از استقالل خود دفاع کند. با اعت&د بر بريتانيا و دانس

اينکه دشمن (انگليس ها)  دشمن او نيز ميباشد،   ام� عبدالرحمن قرارداد هاى دوستانۀ با 

تانياى کب� عقد Xود. لذا او سلطنتش را ن�ومند و به Uام کشورش آرامش بخشيد.  عالوتاً بري

  هر وقتى او دچار مشکالت بود، بريتانياى کب� به کمکش شتافت .

 ، صادقانه بر قراردادهاى پدرش صحه گذاشت و دوستى  با بريتانياىپرساو، ام� حبيب الله خان

رگ� د ز) -(جنگ اول جهانی  کب� را مستحکم نگهداشت .  وقتى Uام جهان در جنگ اخ�

بود، او مشورۀ عاقالنۀ بريتانياى کب� را تعقيب Xوده مردمش را از وحشت جنگ حفظ کرد.  اما 

در آن زمان هم تعداد زيادى از ارشار فتنه انگيز ميخواستند با کشاندن افغانستان  به جنگ 

و مردم را نابود کنند.  بريتانياى کب� پول مستمرى ام� حبيب الله خان را بخاطر  سلطنت

وفادارى در تعهداتش زياد کرد، به او مليون ها روپيه هديه داد و خواهشمند بود بعد از جنگ 

دوستى شان حتى نزديکرت شود.  و از آن جنگى که ملت ها را يکى بعد از ديگرى به نابودى 

  نياى کب� پ�وز  و از هر وقت ديگر  ن�ومند تر بدرآمد.کشاند، بريتا

ه  به نادرستى کشته شد، بريتانياى کب� با وحشت  و اندوه دچار شد وقتى ام� حبيب الله خان

در رستارس طول و عرض هند دستور  مأتم عام  داده شد. وقتى  امان الله خان جلوسش را اعالم 

بريتانياى کب� بصورت تحريرى اطمينان دوستى داده  مشوره داد تا راه  پدرکالن و پدرش  کرد،

را تعقيب Xوده  و به کشورش صلح و کامياb  بياورد.  نخست امان الله خان جواب متقابل  

دوستى داده  با نامۀ مملو از احساسات دوستانه  Xايندۀ جديد به هند فرستاد. اما بسيار زود بعد 

از آنکه، مردم بخاطر تربئه کردن بعىض از قاتل� پدرش و محکوم کردن عدۀ ديگرى بدون 

محاکمه،  مطابق به رشيعت اسالمى ، ناراض شدند، او براى توقف اين  نارضايتى ، دشمنى عليه 

بريتانياى کب� را دامن  زد، و مال و جان مردم افغانستان را رصفاً بخاطر مقاصد شخىص و حفظ 

تختش به مخاطره انداخت . او همچنان با رسپيچى ازين فرمان قران کريم  خورد نشد  تاج و

و از  ؛دهدکه ميفرمايد "   ترجمه : خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى

 دهد، شايد متذكر شويد! و هنگامىخداوند به ش& اندرز مى ؛كندفحشا و منكر و ستم، نهى مى

د بستيد، به عهد او وفا كنيد! و سوگندها را بعد از محكم ساخE نشكنيد، در حاىل كه با خدا عه
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ايد، به يق� خداوند از آنچه انجام كه خدا را كفيل و ضامن بر (سوگند) خود قرار داده

  دهيد، آگاه است"! مى

راى خود باگر (خدا ناخواسته) مردم افغانستان درين ديوانگى امان الله خان را يارى کنند،    

تباهى ببار خواهند آورد، چون بريتانياى کب� مجبور خواهد بود به �ام بدکارى ها جواب 

محکم بدهد.  پوچى جاه طلبى هاى  اين  جوان بي/ر  از هم�  حاال در جبهۀ ډکه نشان داده 

شده است . چون اردوى او  پا به فرار نهاده و توپ هايش  بدست پيش اهنگان اردوى بسيار 

  بزرگ بريتانياى کب� که در حال جمع شدن است، افتاده است.

آيا مردم افغانستان  اين جوان D تجربه را که به خاطرات پدرش پشت گشتانده، به مصلحت 

کشورش  پشت گشتانده و به ارشادات قرآن کريم پشت گشتانده، اجازه خواهند داد تا  بر مردم 

  د؟  خدا نخواسته باشد!شجاع و کشور زيباى خود مصيبت ببار آور 

اى مردم  داناى افغانستان،  حال وقت فيصلۀ ش/ رسيده است .  آياميگذاريد يک جوان کله 

شخ،  ش/ را از �ام  نع/N محروم سازدکه  عبدالرحمن و حبيب الله بنا بر دوستى با هند 

ى هزار کوچى ش/ برا) بر ش/ ارزاR داشته است؟ تا اکنون  هزاران تاجر  و ده ها ی(بريتانو 

تجارت و چراندن مواىش خود به هند آمده و همۀ شان تحت ح/يت بريتانياى کب� از گشت 

و گذار  و آزادى کامل مذهبى بهره مند بوده اند .  آيا ميخواهيد تجارت ش/ برباد شود؟ ش/ و 

؟ شرت ى آيدخانواده هاى ش/ بدون لباس، اشياى مورد رضورت و آسايىش باشيد که از هند م

هاى ش/ از چراگاه هاى زمستاR محروم و نابود شوند؟ فيصله با ش/ست .  بريتانىاى کب� يک 

آرزو دارد که افغانستان را يکبار ديگر در صلح، کامگارى، آزاد و مستقل، تحت يک ام�ى ببيند 

  کب� دوست . ىکه  به آرامى کشورش عالقمند باشد و مثل عبدالرحمن و حبيب الله  با بريتانيا

  خداوند به مردم افغانستان کمک کند تا راه درست را به رسعت انتخاب کنند.   

  چلمسفورد

  »نايب السلطنه و واىل عمومى هند
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 در نواحى چترال و گلگت     130استفاده از نفوذ مذهبى آغا خان

كيپل، كمشنر عالى و نمايندۀ گورنر جنرال  ايالت سرحدى شمال غربى، -روز
پشاور به سكرتر شعبۀ خارجى و سياسى حكومت هند بريتانوى و سكرتر 

131خصوصى نائب السلطنۀ انگلستان درهند بريتانوى(وايسراى) مينويسدكه
 :

" من پيشنهاد ميكنم كه بايد از آغا خان خواسته شود تا يك اعالميه  صادر 
ن نمايد وبه پيروانش هدايت دهدتا به انگليس ها وفادار و در خدمت شا

باشند. يك تعداد بسيار بزرگى از مواليى  ها(اسمى كه سنى ها براى پيروان 
ز ) در چترال و گلگت، و عدۀ هم در كابل و  -فرقۀ اسماعليه بكار ميبردند

  پشاور هستند."

شهزاده سلطان محمد آغا خان ثالث به اين خواست انگليس ها جواب مثبت 
، از  1919مى  24ميدهد وسكرتر حكومت براى امور هند بريتانوى به تاريخ 

لندن به وايسراى هند (شعبۀ خارجى و سياسى) تلگرامى را ميفرستدكه متن 
آتى ارسالى  آغا  آن چنين بود: " لطفاً اقدامات الزمه را اتخاذ نمائيد تا پيغام

                                                

م يا پيشواى مذهبى و عمومى  فرقۀ اسماعليۀ  ميباشد. . آغا خان لقب ميراثى اما 130
اين لقب  بار اول توسط فتح على شاه قاجار، شاه ايران، به چهل وششمين امام 

ميالدى  765اسماعليه، آغا حسن على شاه داده شد. فرقۀ مذهبى اسماعليه در سال 
جانشينى وقتى بوجود آمد كه  شيعه ها بعد از شهادت امام جعفر صادق، بر سر 

ايشان،  بدو گروه تقسيم شدند. يك گروه از  امام اسمعيل ابن جعفر پيروى نمودند ،  
و گروه  ديگر بنام اثنا عشرى يا دوازده امامى،  از امام موسى كاظم پيروى كردند. آغا 

نيز  با مقامات انگليسى در خاموش ساختن يك بغاوت محلى  1877خان در سال 
همين همكارى اش اولين رهبر مذهبى اى شد كه مقامات همكارى نموده و بخاطر 

انگليسى برايش امتياز سالمى با فير هاى توپ را اعطا كردند. در وقت جنگ سوم 
افغان و انگليس، امام چهل و هشتم ، پرنس سلطان محمد يا آغا خان ثالث رهبرى 

  فرقۀ  اسماعليه را به عهده داشت.   

،  1919مى  20مؤرخ   1401انگليس، تلگرام شماره .  اسناد محرمانۀ استخبارات  131
 ;L/P&S/10/819، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  1919بخش دوم مراسالت 

FileP.1953/1919: 234. سند شماره.  
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  -خان  ترجمه ودر سرحد پخش شود :

بدون هیچ نوع پنهان کردن معذرت، درین ایامی که  صلح عمیق حکمفرماست، با 

فراموش کردن زمامدارى عاق5ن. عبدالرحمن بزرگ، و مثال شایست. شاه حبیب الله، 

وى را یتانبا شکستاندن پیمان هاى مقدس،  چند نفر گمراه، گستاخ و احمق،  هند بر

مورد حمله قرار دادند.  هیچ شکی نیست که سلطان فرمانفرما (امپراتور) کسی که 

قواى نظامی وسیع و گستردJ  آلمان ها را بر انداخت،میتواند این اشخاص را بکوبند. 

اما براى ما، وظیف. مقدس ماست تا سلطان فرمانفرما را کمک کنیم، زیرا حق با اوست، 

هستند، زیرا تنها با انجام دادن صادقان. وظایف هر یکی از مایان،  زیرا پیمان ها مقدس

چه خورد و یا بزرگ، میتوان صلح، کامگارى و پیروزى آزادى هاى مذهبی و مدنی 

در وسط آسیا تضمین شود.   من آرزو دارم، تمام فرزندان عزیز من ،  مثل خود من، 

را نیز  کوشش  کنند که چشمان دیگراننه تنها باید صادقانه وفادار باشند، بلکه  بسیار 

  آغا خان . .به نفع خود و انسانیت، باز کنند

يك پيغام  هم توسط آغا خان، براى تكثير در بين پيروانش در هندوستان، 
  مستقيمآ به رئيس شوراى اسماعليه در بمبئى فرستاده ميشود".

 تالش براى استفاده از نفوذ نقيب صاحب بغداد 

نمودند  از نفوذ مذهبى سيد عبدالرحمن گيالنى، نقيب انگليس ها تالش 
132اشرف بغداد، كه برادرش سيد حسن گيالنى

در افغانستان بود، نيز استفاده  

                                                

. سيدحسن گيالنى پسر سيد على گيالنى  و نواسۀ سيد سلمان گيالنى در  132
و  آمد. وى از طرف امير حبيب اهللا خانبه افغانستان  1905بغداد تولد شده، و درسال 

پيروان طريقت قادريه استقبال شد. امير حبيب اهللا خان براى شان مدد معاش ماهانۀ 
)  روپيه  تعين نموده و يك اقامتگاه زمستانى در چهار باغ  3500سه هزاروپنجصد( 

ب به نام نقيب صاحب چهارباغ مشهور در نزديكى جالل آباد ساخت، و او به اين ترتي
شد.  پير سيد احمد گيالنى رئيس محاذ ملى و سيدعلى گيالنى پسران نقيب صاحب 

  ميباشند.    
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كنند.  سكرتر شعبۀ خارجى و سياسى حكومت هند بريتانوى به نمايندۀ 
سياسى انگليس ها در خليج فارس، مقيم  بغداد، نوشت : " اثرات پيغام 

به بعضى از معززين مسلمان در هندوستان ، عالى خواهد بود. تلگرافى نقيب 
اگر ممكن باشد، اين پيغام  در چوكات  تبليغات براى هندوستان، سرحد و 

  افغانستان در نظر گرفته شود".

: " نقيب گفت كه صدور اعالميۀ رسمى درين باره، بدون 133به جواب اين تقاضا
باشد، برايش غير عادى خواهد  اينكه از هندوستان مورد خطاب قرار گرفته

بود...  او وعدۀ داد كه  به تمام سؤاالت علماى هندى در رابطه با قوانين شرعى، 
مثالً اينكه  آيا تالش امير براى اعالن جهاد، شرعى است يا خير، حتماً جواب 

  خواهد داد". 

استفاده از پول براى كسب حمايت اقوام قبايل آزاد اطراف خط تحميلى 
 د:ديورن

تأديۀ پول  براى جلب حمايت قبايل يكى از وسايل ديگرى بود كه انگليس ها 
از آن استفاده ميكردند، طور نمونه، نائب السلطنۀ انگلستان در هندوستان  

"...گرايش و رفتار قبايل يكى از  134به وزارت امور هندوستان در لندن نوشت
ايالت سرحدى شمال كيپل (كمشنرعالى -مهمترين عوامل  بوده و ما به روز

غربى) صالحيت داده ايم تا براى حاصل نمودن طرفدارى آنها از پرداخت  پول 
  هيچ  دريغ نكند".

  

                                                

 12محرمانۀ  مؤرخ  639. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،  تلگرام شماره  133

، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  1919مى،  بخش اول مراسالت 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  189. سند شماره.  

مى  6مؤرخ  572.  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام محرمانۀ شماره  134
، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  1919، بخش اول مراسالت 1919

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:46. سند شماره.  
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 دادن وعده و امتيازات  به نورستانى هاى كامديش

انگليس ها تالش نمودند با دادن امتيازات به نورستانى هاى  كامديش، كه 
ا عليه لشكر مجاهدين ملى جبهۀ در نزديكى جبهۀ چترال قرار داشتند، آنها ر

چترال و ارنوۍ تحريك نموده به همكارى جلب نمايند. كمشنر عالى ايالت 
سرحدى شمال غربى، به نائب السلطنۀ انگلستان در هندوستان در رابطه به 

  (Assistant Political Agent) تلگرام معاون نمايندۀ سياسى چترال 

كامديش  و مناطق ديگر  136انم به  كافر هاىكه " آيا ميتو 135اطالع داده مينويسد
تعهد دهيم كه در صورت كمك به ما،  137كنارۀ چپ درياى باشگل (لنډې سيند)

ديگر تحت تسلط افغانستان نخواهند بود؟  اگر چنين باشد، فكر ميكنم، آنها 
براى افغان ها درد سر خلق نموده، با ما در حمالت عليه بريكوت و دوكالم 
كمك خواهند كرد. اگر حكومت آماده باشد، چنين وعدۀ  تاثيرات قابل 

ه در صفحات بعدى مشاهده خواهيد كرد، اين توجهى خواهد داشت". چنانچ
  چال انگليس ها كارگر افتاد. 

 سانسور اخبار و جلوگيرى از انتشار حقايق  

انگليس ها در پهلوى استفاده از تاكتيك هاى پخش افواه و تبليغات 
نادرست نميگذاشتند مردم خود شان در انگلستان از حقيقت آنچه در هند 

                                                

 16مؤرخ   239. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام  محرمانۀ شماره  135

، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  1919مى، بخش اول مراسالت 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:200. سند شماره.  

به   توسط امير عبدالرحمن خان 1896. هدف  از نورستانى هايست  كه در سال  136

انگليس ها  1919زور به دين اسالم مشرف شدند و دراسناد و  نقشه هاى نظامى سال 
  هنوز هم  به نام هاى كافر و كافرستان ذكر شده اند. 

. لنډې سينديا درياى كوتاه از سراشيبى جنوبى هندوكش در نزديكى مانول پاس  137
ب ادامه يافته به درياى كنر ميريزد. در كنر منشا گرفته به استقامت جنوب و جنوب غر

  اين دريا به نام درياى ارنوۍ نيز يادميشود. 
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كيپل، كمشنر عالى -ذشت، آگاه شوند. مثالً روزبريتانوى و جبهۀ جنگ ميگ
ايالت سرحدى شمال غربى به  سكرتر براى حكومت هند بريتانوى در شيمله ، 

"  138نائب السلطنۀ انگلستان در هند و فرمانده كل قواى نظامى نوشت كه 

(پيشگام) و تايمز لندن، آقاى سندرز    Pioneerخبرنگار خاص روزنامۀ 
Sanders ت كه (براى فرستادن گزارش هايش) اجازه  دارد.  اگر رسيد و گف

چنين باشد، من تلگرام ها و تلگراف هايش را در مسايل سياسى سانسور 
نموده، و براى سانسور مسايل نظامى، آنرا به مقامات نظامى خواهم 

  فرستاد".  

" سندرز اجازه از شيمله جواب آتى را دريافت كرد:  139، يك روز بعدروز كيپل
دارد. لطفاً مطابق به پيشنهاد، تلگرام هاى سياسى اش را سانسور كنيد. تمام 

  آنها تحت اجازۀ فرماندۀ كل فرستاده خواهند شد". 

 رشوه دادن ،پيشكش امتيازات  و زمين،  و خريدن  امير مجاهدين

در آن وقت دو گروپ از مسلمانان هندوستان  بر ضد انگليس ها در منطقۀ 
رحد آزاد فعاليت داشتند. يكى ازين گروپ ها جماعت مجاهدين بود كه س

در عالقۀ بنير قرار داشت.   (Asmas)) يا (Smatsaمركزش در دهكدۀ سمڅه 
اين جماعت  كه آنرا چند تن از هندوستانى ها براى آزادى از حكومت غير 

 هاى مسلمانان به مثابه يك تشكيالت رزمى بنياد نهاده بودند، از پيشرفت

دنيا و رفتار زمانه بالكل بيخبر مانده و به شكل يك گروپ طفيلى و ناتوان 
گرد هم آمده بودند و براى رفع نيازمندى هاى خود تكيه بر اعانۀ مسلمانان 
هندوستان و معاش حكومت افغانستان داشتند. مركز دوم جماعت مجاهدين 

                                                

، 1919مى  11مؤرخ  1310. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام شماره  138
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سرى،  بخش دوم  642سناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام شماره . ا 139
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مولوى فضل  در چمركند قرار داشت كه توسط  مولوى بشير بعداز هجرت
الهى به چمركنډ، يك روستاى كوچك مرزى در نزديك عالقۀ مهمند،  در آن 
جا بنا نهاده شد. اين مركز بعداً  به كمك محمد حسن يعقوب توسط ماشين 
ابتدايى چاپ، (سايكلوستايل) نشرات تبليغاتى و نشريۀ ماهوار المجاهد 

  را بر ضد انگليس ها به چاپ ميرساند.

حكومت هند بريتانوى  از شيمله به جواب  تقاضاى  كمشنر عالى سكرتر براى  
كه "شما ميتوانيد  به صوابديد خود  ١٤٠ايالت سرحدى شمال  غربى اجازه داد

امير متعصب را عفو نموده برايش در مناطق انگليسى زمين  اعطا كنيد، 
بشرطى كه او و كالونى سمڅه در طول جريان جنگ خاموش بمانند. اما نبايد 

حل، مقدار و يا ارزش آن  زمين را مشخص سازيد. اگر او به ما خوبى كند، م
   ما نيز آنرا جبران خواهيم كرد".  

 وعدۀ بخشيدن دايمى مناطقى از خاك افغانستان به چتراليان 

انگليس ها براى جلب توجه و شركت چتراليان در جنگ عليه افغان ها، وعده 
آباد و كابل توسط انگليس ها، چتراليان  دادند كه  اگر قبل از تصرف جالل 

مناطق ناړۍ (نارى يا نارست) و باشگل (لنډې سيند) نورستان را تصرف 
  . 141كنند، اين مناطق را به چترال بخشيده و در آينده جز خاك آنها خواهد بود

 در تالفى شكست محاذ خيبرجنگ استقالل جبهۀ چهارم  اهميت

نفر  126تنها در اين نيست كه براى وارثان  اهميت  جبهۀ چهارم چترال و ارنوۍ

چهار جريب -مكافات چهار كُنرشهيدش در "اسمار"  و "كوټكى"  واليت 

                                                

مى  23مؤرخ  720. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام محرمانۀ  شماره  140
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زمين داده شد، يا طى فرمانى اين ورثه از ماليه معاف شد، يا اسماى شهداى 
اين جبهه مانند شهداى جبهات ديگر در لوحۀ سنگى طاق ظفر پغمان حك 

جريده امان افغان به نشر رسيد.  بلكه به استناد  شد، يااسناد رسمى ان در
مدارك، اسناد و شواهد تاريخى، اين جبهه شكست قواى سپه ساالر صالح 

رادر جبهۀ خيبر تالفى كرد. اصالً پيشروى غازيان افغان درين  محمد خان
سبب شد محاذ و تصرف "ارنوۍ"  و پيشروى نيروهاى افغانى تا قلعۀ دروش 

كه  قواى انگليسى حاضر شوند در بدل تخليۀ آن از دكه و تورخم عقب نشينى 
كنند و مشروعيت حق ملكيت افغانستان بر منطقۀ سرحدى "دوكالم" تثبيت 

 شود.

از نظر سلسلۀ مراتب، غازى ميرزمان خان سرلشكر اين جبهۀ مؤفق در ارتباط 
،  قرار داشته مان اهللا خانمستقيم با قوماندان اعلى جنگ استقالل،  غازى ا

و خانواده اش اسناد و يادداشت هاى تاريخى مهمى را در دست داشت، كه  بر 
اسناد،  اما اينزواياى  تاريك دورۀ امانى روشنى انداخته ميتوانست .  

به خانوادۀ "غازى ميرزمان   اى مربوط نشان هفرمانها و   كتب، ياداشت ها، 
  است .توسط رژيم خاندانى ضبط و از بين برده شده   ى"كُنران خ

و جنگ استقالل جبهۀ چهارم   به باد فراموشى سپرده شدن  علل مهم ۀدر جمل
تاريخ نگارى جعل و تحريف تاريخ توسط رژيم بعدى،  ميتوان از سرلشكر آن 

سپه تراشى  قهرمانتالش هاى و جنوبى ۀبزرگ جلوه دادن  جبه فرمايشى براى
ازبين بردن نام و نشان تالش هاى ، ساالرمحمد نادر خان در جنگ استقالل

و شرايط استبداد و اختناق و محدوديت هاى دامنگير مؤرخين   نهضت امانى 
  يادآور شد.
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۵  

  امانی �خدمات غازی میرزمان خان در دور

    شوراى دولتمجلس عضويت 

اهللا خان امانغازى  .  را داشت   خان عضويت شوراى دولت غازى ميرزمان
مجلس شوراى دولت را براى تحقق اهداف جنبش مشروطيت و تفكيك قوا 

موضوع تفكيك قوا در "نظامنامه تشكيالت اساسى  در كشور تشكيل كرد. 
مطرح شده كه در آن به تشكيل شوراى دولت و اختيارات  1301دولت" مصوب 

   .آن هم اشاره شده است

و تسويد،    بعد از استقالل براى مشوره به شاه جوانكه   اين شوراى قانون ساز 
در برج  1300اسد  11تعديل و تصويب قوانين جديد بوجود آمده بود، بتاريخ 

  افتتاح شد.  شمالى ارگ توسط اعليحضرت غازى امان اهللا خان

اش به والنىاز سفر معروف و طغازى امان اهللا خان بازگشت اين شورا بعد از 
پغمان  1307/1928لويه جرگه سال  در  اروپا، شوروى سابق، تركيه و ايران،

  ملى تعويض شد. ىعضوش به شورا 150با 

   آباد جالل  هده تاريخى بزرگ جرگه كردن داير در همكارى

نيز  ىاتحاد مشرق   ىتاريخ   بنام جرگه   جالل آباد   جرگه بزرگ تاريخى هډه
بعد  ئى بزرگ تاريخى، در منطقه تاريخى هډه، اگردهم . اين ناميده شده است

) به 1920  جنورى( 1298از استرداد استقالل افغانستان در ماه حوت سال 

، تحت رياست سپه ساالر محمد غازى ميرزمانخان   اهتمام و همكارى بيدريغ
تن از بزرگان قومى و ريش سفيدان هردو طرف    5000   و شركت حدود نادر خان
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براى    و اهالى مناطق لغمان، ننگرهار و كنرها   سرحد، علما، سادات ، مشايخ
از    تحكيم اتحاد و همبستگى بين قبايل هردو طرف سرحد، دفاع

كشور دائر و در آن به انگليس ها    و آبادى   آزادى، تماميت ارضى   استقالل،
خطار داده شد تا از مداخله در امور داخلى افغانستان و تحريكات مخربانه ا

با خشم و مقاومت اقوام و    در سرحدات كشور ابا ورزد، ورنه يكبار ديگر
  .روبرو خواهد شد قبايل دلير افغان 

ايالت شمال غربى هند بريتانوى در راپور شماره پنج  خود  استخباراتدفتر 
وام مهمند، افريدى و غيره اطالع داده و در قسمت دوم بزرگ اقۀ ين جرگ ا از

ميرزمان خان كنر پيغام هائى به خان هاى «راپور شماره هفتم خود نوشت كه 
است . گفته ميشود كه  محمد امين [كوداخيل فرزند باجور و دير فرستاده 

ۀ خان چهارمنگ زړورخان و يك جرگۀ غازى محصل خان] و يك نمايند

    . ١٤٢»يرزمان خان به مقصد جالل آباد حركت كرده اندباجور با خود م

  آباد جالل اول جرگه لويه در شركت

مركب از كه پس از استرداد استقالل افغانستان، نخستين جرگه بزرگ 
اعضاى شوراى دولت و نماينده گان مردم كابل و اطراف آن، ننگرهار، لغمان 

در جالل آباد برگزار گرديد. شمار    1301/1921  سالدر زمستان ، بود  و كنرها 
 نفر مى رسيد و شخص شاه بر آن نظارت داشت 872اعضاى اين جرگه به 

منظور اصلى اين جرگه اصالحات اجتماعى بود و نظامنامه اساسى را كه    .
نخستين قانون اساسى افغانستان به شمار مى رود به تصويب رسانيد. اين 

كام وحدت ملى، اعطاى آزادى هاى نظامنامه حاوى الغاى برد گى، استح
و مانند آن   شخصى، تساوى حقوق اتباع، وضع ماليات متناسب با عايدات 

   .بود

                                                

. اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى، يادداشت هاى دفتر استخبارات ايالت 142
   .139شمال غربى، قسمت دوم، بند 
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از آنجائيكه اين لويه جرگه در موسم سرما و زمستان دائر شده بود، نمايندگان 
تمام واليات در آن سهم گرفته نتوانستند.  درين جرگه تصميم گرفته شد تا 

مركزى ۀ در يك موسم مناسب در كابل كه پايتخت و نقطآينده ۀ لويه جرگ
ۀ دورۀ متاسفانه جريان كامل اين اولين لويه جرگ  كشور است، دائر گردد.

  امانى ثبت نشده و معلومات زيادى در آن باره در دسترس نميباشد.

در   1303/1924سال  تابستان دوم در لويه جرگه جالل آباد، لويه جرگه تعقيب به 
ن در اي.  بيشتر به مسأله اصالحات اقتصادى توجه داشت، كه رگزار شدپغمان ب

نفر مى  1054جرگه كه ده روز به درازا كشيد، اشتراك كنندگان كه شمار شان به 
رسيد، آزادانه ابراز نظر مى كردند و گاهى با نظرات شاه مخالفت نشان مى 

مورد بحث قرار گرفت و در  1301دادند. در اين جرگه بود كه نظامنامه اساسى 
پايان  جرگه به تاييد شاه رسيد. اين لويه جرگه از نظر ابراز نظر آزادانه و گاهى 

   .منتقدانه اعضاى آن، در ميان ديگر لويه جرگه ها استثنا دانسته مى شود

 1303سال    خان در دوران لويه جرگه دوم ميرزمان ىقابل يادآوريست كه غاز

. درين جرگه  سركوبى باغيان منگل شركت نداشت  در نسبت مصروفيت شان 
  . پسر شان شركت داشت عصمت اهللا خان

     سوم جرگه لويه در شركت

براى تعديل و تجديد نظر بر    م پغمان 1307/1928   سال   سومۀ لويه جرگاين 
كه شمار  در اين جرگه  نظامنامه اساسى دومين لويه جرگه پغمان برگزار شد. 

نفر  يكصدوپنجاه نفر مى رسيد، شوراى دولت كه  ) 1000 يكهزار ( اعضاى آن به

عضو داشت به شوراى ملى تعويض شد، عفو مجازات از حقوق شاه شناخته 
  .شد، دوره سربازى سه سال تعيين و القاب رسمى و تشريفاتى لغو شد

  نشان ها و مكافات داده شده به غازى ميرزمان خان

و قدردانى، تشويق براى  اعليحضرت غازى امان اهللا خانحاكميت  ندر دورا
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 و مدال هاى  نشان ها كشور  خدمتگارشخصيت هاى صادق و ستايش 
اعطا ميشد.  ساخته شده  و همراه با امتيازات خاص دولت رسمى   مختلف

ۀ دولت و نظامنامشانهاى دولت، تعليقات ن نظامنامه هاى درين دوره 
   .ترتيب، نافذ و چاپ شد هم نشانات معارف نيز 

ن غيرنظامى را يهاى نظاميان و مامور ها و مدال نشان ،نظامنامه هااين 
ها، مشخص ميساخت كه در قبال موفقيت در نبردها و خاموش ساختن شورش

در  و خدمت در امور غيرنظامى و ادارى بهتامين امنيت و يا به نسبت صداقت 
  .شدخواست آمرين و روسا و وزرا مقام سلطنت براى افراد تعليق مى

خان كنرى به پاس خدمات و جانفشانى هايش مؤفق به اخذ  غازى ميرزمان
  .شد  ”خدمت“و ” صداقت“، ”وفا“، ”لوى خان“مدال نشان و چهار 

   نشان وفا -اول

در آغاز  وفا به اشخاصيكهنشان 
غازى امان اعليحضرت جلوس 

كمر همت و وفادارى اهللا خان 
  .بسته اند، داده شده است 

نشان وفا بعدا به سه درجه 
اول ۀ تقسيم شده كه به درج

) جريب زمين، به 100يكصد (
) جريب زمين و 50دوم پنجاه (ۀ درج

) جريب زمين  20سوم بيست (ۀ به  درج
   هم داده ميشد.

  نشان لوى خان –دوم 

غانهاى كه نشان لوى خان به اف
خدمات فوق العاده وطن پرورانه 
انجام داده، در راه ترقى افغانستان و 
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تامين مناسبات برادرى درميان افغانها صميمانه كوشيده اند، داده شده 
 است .

براى اشخاصى كه به دريافت نشان لوى خان 
لوې نائل شده اند، چهل جريب زمين و لقب 

  نيز داده شده است . خان 

  نشان خدمت –سوم 

ى، رتبه هاى دولتهاى نشان  ۀ بسلسل
افتخارى، تقديرنامه ها و جوايز تشويقى، 

شان ديگرى بود كه در بدل ننشان خدمت 
خدمات شايان غازى ميرزمان خان برايش 

كافات نقدى را نيز ماعطا شده بود. اين نشان 
     به همراه داشت .

  نشان صداقت –چهارم 

به افتخار انجام دادن مسئوليت هاى مهم 
 صداقتاجتماعى و ماموريت هاى دولتى، 

نشان ديگرى بود كه به غازى ميرزمان خان 
   اعطا شده است .  

  

  نهضت امانىپروگرام هاى ترقياتى و معارف حمايت از 

پروگرام هاى ترقياتى و معارف غازى ميرزمان خان يكى از حاميان جدى 
پياده كردن پروگرام هاى معارف  از تصميم  رقى بود.  بعدنهضت امانى در مش

تأسيس مكاتب نسوان نيز  ) كههجرى شمسى 1302 ( 1923سال در حكومت 
، يكى از از طريق ميا صاحب سركانىخان غازى ميرزمان  بخشى از آن بود،
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در زمينه را  كنرو روحانيون حمايت بزرگان  ،روحانيون مبارز و همسنگرش
اعالميۀ تائيدى  1923جنورى  13جريدۀ اتحاد مشرقى در شمارۀ جلب نمود.  

ميا صاحب سركانى را به نشر سپرد كه توسط بزرگان كنر نيز امضا شده بود. 
١٤٣  

  لست نامكمل فرمان ها

غازى ميرزمان خان اسناد و يادداشت هاى تاريخى مهمى را در دست ۀ خانواد
تاريك دورۀ امانى روشنى انداخته ميتوانست .  اگرچه   داشت، كه  بر زواياى

به خانوادۀ   فرمانها و نشان هاى مربوط   تمام اسناد، كتب، ياداشت ها، 
، ضبط و از بين برده شده  توسط رژيم خاندانى    "غازى ميرزمان خان كُنرى"

اين مؤلف مؤفق شده است  كاپى مكمل اثر "استقالل امانيه" را از آرشيف 
هند بريتانوى كتابخانه انگلستان بدست آورد كه اصالً شامل دو رسالۀ  اسناد

و"گلشن رنگين" سيد    "شمشير افغان" موالنا عبدالخالق اخالص
ميباشد و حاوى ترجمۀ منظوم تعدادى ازين فرامين ، اسناد و نامه  عبدالغفار

  شد. ها بزبان پشتو ميبا

نيز اتيب ذيل كمنظوم پشتوى فرمان ها و مۀ در كتاب استقالل امانيه ترجم
  ثبت شده است :

 ) صلح خواستن انگريزان(  در رابطه با متاركهفرمان غازى امان اهللا خان  .1

 فرمان عطاى نشان وفا .2

 فرمان عطاى نشان لوى خان .3

 و صداقت  و بخشش دوصد جريب زمين نشان هاى خدمتامين فر .4

نشــــان هاى خدمت به ملكان كنر و پنج پنج جريب زمين به  وارثين  فرمان  .5
 شهداى جنگ استقالل

در رابطه با فعاليت هاى بيعت بزرگان قومى، مشــــايخ و ســــادات  فرمان  .6
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 كنر و سرحد آزاد

 حسن خدمات و صداقتدر رابطه با فرمان   .7

 چهارم)ۀاحوال جنگ ارنوى (جبهجواب فرمان در  .8

 احوال مجاهدينفرمان سفارش  خبررسانى  .9

 رابطه با اطمينان  رسيدن مشورهفرمان در  .10

 و القاب عزت مآب سومۀفرمان عطاى منصب رتب .11

 و القاب عاليقدر دومۀفرمان عطاى منصب رتب .12

 فرمان مقررى شوراى دولتى .13

 و ميرهاشم خان امير نظام مكتوب وزير حربيه عبدالعزيز خان .14

 ناظر عدليه و محمود خان ايشك آغاسى مكتوب محمد ابراهيم خان .15

   صالح محمد خان   حربيه ناظر مكتوب  .16

 مكتوب علياحضرت سراج الخواتين .17

 هډهۀدر رابطه با جرگ ناظر حربيه مكتوب سپه ساالر محمد نادرخان .18

در رابطه با زخمى   ناظر حربيه مكتوب ســــپه ســــاالر صــــالح محمد خان .19
  . شدنش
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۶  

   در خاموش کردن اغتشاش منگل سهم مهم 

  

از منطقۀ منگل در )  1924بمقابل رژيم امانى در بهار (مارچ  اولين شورش 
و دامادش مال پكتيا به رهبرى مال عبداهللا معروف به مالى لنگ 

  آغاز شد. عبدالرشيد

مقدمۀ اين اغتشاش در پكتيا از مدت 
ها قبل چيده شده بود، اما بهانۀ آغاز آن 
دعواى يكى از افراد قبيلۀ منگل بود. 
اين فرد ادعا داشت كه درطفوليت با 

مخالفين ولى دخترى نامزد شده است . 
اين شخص به امرالدين خان، حاكم 
اعلى،  و قاضى شكايت كردند. حاكم 

ز گرفتن رضايت دختر به اعلى  بعد ا
اساس نظامنامۀ جديد كه ازدواج طفل 
صغير را ممنوع قرار داده بود، دعواى 

را رد نمود. مال عبداهللا كه  اول شخص 
قرار بود دعوا را فيصله كند، و 
قبالً از نامزد رشوت گرفته بود 

او به  ١٤٤احتجاج نموده گفت كه  حاكم اعلى از حكم شريعت سرپيچى نموده است.
در دست ديگر قانون جزا را گرفته در دستى قرآن و مكارى مال عبدالرشيد ه
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درميان قبايل دست به تبليغات زده فرياد ميكشيدند كدام يك را قبول داريد:  
قرآن يا قانون را؟ و طبعاً مردم ميگفتند: قرآن را. بدينوسيله اومردم را بشورش 

  دعوت ميكرد.

را جع » آتش در افغانستان«تاب معروف خانم ريه تالى ستيوارت، نويسندۀ ك
او قباى به رنگ سبز ميپوشيد، كه رنگ قباى «به رهبر شورشيان مينويسد كه 

پيغمبر (صلى اهللا عليه و سلم) بود. او در فلكلور افغانستان به يك شخصيت 
تبديل شد. در سالهاى اخير مردم سؤ استفاده اش  راطورى بيان مينمودند كه 

رايش الهام مى آمد. او به افراد قوم منگل ميگفت كه "برويد گويا از اسمان ب
زير فالن درخت را بپاليد، در آنجا پول خواهيد يافت"، آنها آنجا رفته و پول  
در آنجا ميبود. البته اين پول را انگليس ها ميگذاشتند، چون ميخواستند 

    ١٤٥».مردم از مالى لنگ پيروى كنند

  اغتشاش جنوبى لعل

يك تعداد مالها در سمت پكتيا تحريك شدند. اينها « رشتيا  سيد قاسمبه گفتۀ 
گفتند كه خان طرح كرده بود، مى اهللاها و قوانينى كه اماندر مقابل نظامنامه

   ١٤٦ .»اهللا خان از قرآن دور شده و از خود قوانين و نظامنامه ساخته استامان

دونفر مالنماى «امان افغان در رابطه با علت اين اغتشاش مينويسد كه  ۀجريد
 ۀپروپاگند يك طايف ۀنام دارند، در نتيج گرديزى كه عبدالرشيد و عبداهللا

مغرضين وطنى و بعضى خائنين اجنبى، بحضور شاهانه عرض كرده بودند كه 
ه ها درجبعضى مواد نظامنامه مطابق حكم شريعت نيست. حضور شاهانه كه منت

عالقه مندى دارند ...بجواب به شريعت مطهره و احكام الهى و سنن رسالت پناهى 
نظامنامه را مال ها و قضات بزرگ مركز ترتيب و تصويب « آن آن مال ها فرموده اند

نموده و بقرار امضا و تصويب آنها اجرا شده است. هرگاه در موافقت كدام مسئله 
                                                

145  . Stewart, Rhea Talley (2000)(آتش در افغانستان) . 260-259، صفحات. 

 .45طنين، ظاهر، افغانستان در قرن بيستم، پيشين، ص .  146



  

  ١٣٥|م�زمان خان کُ�ی غازی زندگی و مبارزاتمرور کوتاهی بر 
 

ته باشيد، بمركز بيائيد و با علماى مذكور مذاكره و حكم آن با شريعت اشتباه داش
آنها و احكام شاهانه  ۀجواب عريض» . و بحث كنيد و اشتباهيكه داريد رفع نمائيد

  بحكمران اعالى خوست فرستاده شده است . 

حكمران اعالى خوست شايد براى اينكه احكام شاهانه را به آنها حالى نمايد، 
ن راه براى شان واهمه رخ داده ي. در ب ه استمالهاى مذكور را بخوست خواست

كه مبادا حاكم قصد سوئى به آنها داشته باشد و ميخواهد كه باين بهانه آنها 
و چون مامور  را دستگير و تنبيه كند. نظر به اين واهمه از رفتن ابا كرده اند.

كدام منگلى ملتجى  ۀحكومت به رفتن آنها اصرار نموده است، مال ها بخان
نموده اند كه چون نظامنامه خالف شريعت بود، ما اين سخن اند و اظهار  شده

را اظهار كرديم و حال حكومت ميل دارد كه ما را برده حبس كند و تنبيه نمايد. 
منگل مذكور محض ديدن شكل مالئى و شنيدن نام شريعت، به حمايت اونها 

رله و عليه اين منگل بايلى و عشائر باختالفات ق ۀقيام نموده، بالجمله بواسط
بيك نوع شورش و ضديت و مال ها جمعيتهاى تشكيل و طرفداران مال ها 

    .١٤٧»تظاهر نموده اند

فراتر از  علت اين اغتشاش  استخبارات انگليس  ۀدر راپورهاى محرمان
  .  ١٤٨خوانده شده استنفوذ سردار هاى ديره دون متناوب قبايل ، طغيان هاى 

شواهدى وجود دارند كه اين قيام جدى «ست كه در يك راپور ذكر شده ا
ى خوست يك طغيان ناگهانى قبايلى نى، بلكه بخشى از توطئه عميقتر

 تهگذاش يا در كابل، گرديز، هند[بريتانوى] يا جاى ديگرى آن  ۀنطفكه ميباشد

  .١٤٩شده باشد

كه بريتانياى كبير دشمن اصلى  نوشتامان افغان در يكى از شماره هايش 

                                                

147    

 30تا  1923. راپور هاى محرمانۀ استخبارات انگليس (خالصۀ رويدادهاى اول جوالى  148

 L/MIL/17/14/1613) 1924جون 

  . 5. همانجا ص  149



 

  ١٣٦|م�زمان خان کُ�ی غازی مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات
 

  

 

در كابل،  حقيقتنشرات ديگر از قبيل   ١٥٠افغانستان درپشت پرده ميباشد.
را بنشر قندهار نيز مطالب مشابهى  ان دراتحاد مشرقى در جالل آباد و طلوع افغ

كسى كه از سرزمين كفر به  ،دست انگليسۀو عبدالكريم را به عنوان آل سپردند
ر نوسان بوده است، معرفى افغانستان آمده و از طفوليت مطابق با منافع دشمن د

دولت انگليس را در مورد كمك هاى ۀنمودند. امان افغان انگيز
شاهى افغان در خانواده هاى شان در حق پناهندگانى كه مربوط به ۀسخاوتمندان

با چنان زیرکی و  اروپائیان  « چنين نوشت  مورد سوال قرار داده، هندوستان بودند

شرقی ها تا زمانیکه اهداف واقعی شان روشن نگردیده دور اندیشی عمل میکنند که ما 

امروز حوادث بسیاری روبروی ما قرار دارند و   است، به رموز حرکات آنها پی نمی بریم.

ه بما وقتی به عمق حقیقت آنها پی میبریم که خویشتن را به مشک3ت ناشی از آن مواجه 

» بینیم
عبدالكريم رامورد سوال منبع كمك هاى مالى  حقيقتبه همين منوال  . ١٥١

      ١٥٢، اشاره نمود .ندقرار داده و به حاميان وى، كه انگليسها باش

   تالش هاى حكومت براى حل مسئله از طريق صلح

اين اغتشاش كه بيش از يكسال ادامه پيدا كرد، اهسته اهسته با پيوستن 
و  لمنگ. هردومال با پشتيبانى مردم تا لوگر سرايت كرداقوام ديگر به آن 

(جدران)  از  شاه خواستند تا بعضى از مواد قانون جزاى عمومى را كه  جدران
آنهامخالف شريعت ميدانستند، تعديل كند. شاه جواب داد كه قانون مذكور 
قبال به تصويب علماى شرعى رسيده واز آنها خواست تا براى مذاكره با اين 

 عت اسالمى درعلما به كابل بيايند. البته مال ها نپذيرفتند و بنام حفظ شري

پكتيا قيام نمودند. دهقانهاى پكتيا كه از روش مامورين دولت 
مخصوصاًحاكم اعلى رنجيده بودند، به حمايت از آنها برخاستند، و بعضا 
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    ١٥٣خانهاى مغرض به آنها پيوستند. 

امان اهللا خان كوشيد تا با فرستادن علماى منور و صاحب نفوذ اين مشكل 
لوگر با مال هاى شورشى مالقات كردند و بزودى  راحل كند. علما در بيدك

دريافتند كه مالى لنگ ارادۀ مباحثۀ مذهبى را نداشته و رفتار مخاصمه  در 
پيش دارد. چنانچه صراحتاً برطرفى امان اهللا خان را تقاضا و ابالغ كردند كه 
امير جديد را انتخاب كرده اند. در نتيجۀ اين مالقات دولت  به فيصله رسيد 

ه مصالحه امكان پذير نبوده و اغتشاش تنها با شكستن قواى شورشيان ك
خاموش شده ميتواند. هيئت علما نيز فهميدند كه خواهشات مالى لنگ يك 
موضوع سياسى بوده و به مذهب ارتباطى ندارد.  مشاورين مذهبى امان اهللا 
خان مشوره دادند براى وارسى شكايت هاى مذهبى لويه جرگه داير شود. 
جرگه پيشنهادات امان اهللا خان را بصورت عموم قبول كرده، اصالحات چندى 

  ١٥٤راجع به قانون جزا وغيره بعمل آمد.

تى را به رياست ئاصالحات ، هي ۀمواد برناماز تعديل برخى  لويه جرگه با
فضل عمر حضرت و عضويت  شمس المشايخ فضل محمدملقب به حضرت

مال عبدالرحمن رئيس وزير عدليه، محمد ابراهيم ، ١٥٥ مشايخنورالملقب به 
غرض مذاكره نزد و تعداد ديگر   ، سردار محمد عثمان خانتميز ۀمحكم

شورشيان فرستاد تا تذكر بدهند كه تمام مواد قانون با شريعت اسالم تطبيق 
نيست كه بااسالم درتضاد باشد ، ولى مذاكره داده شده و هيچ ماده يى 

به روايت  . استاد فضل غنى مجددىتيجه مطلوب به بار نياوردباشورشيان ن
از دختر سردار محمد عثمان خان (والدۀ حضرت صبغت اهللا خان مجددى) 
مينويسد كه مذاكرات خصوصى بين حضرت نورالمشايخ و سردار محمد 

ان و مال عبداهللا صورت گرفت و حضرت نورالمشايخ بسيارى از عثمان خ
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نظريات مال عبداهللا را تائيد نمود، ليكن حضرت شمس المشايخ در نهايت 
    ١٥٦پيشنهادات مال عبداهللا را رد كرد.

 خيمناقب الش ىف الطودالشامخ« ۀدر رسال ىحضرت محمد صادق المجدد
 ۀناميزندگيا » قدس سره خيالمشا الملقب بشمس  ىفضل محمد  المجدد

را مال عبداهللا ومالعبدالرشيدبا پنهانى  ۀرابط نيز  ،حضرت شمس المشايخ
مال عبدالرحمن خان  و ار محمد عثمان خانسردپيوستن  طرح شده و از يادآور 

و در صورت كاميابى بعد از سقوط رژيم امانى،  به شورشيان، رئيس مرافعه 
به سلطنت رسيدن سردار محمدعثمان خان ، و مخالفت شديد حضرت شمس 

     ١٥٧.پرده برميدارد  المشايخ با اين طرح 

  ناكامى مذاكرات صلح

زمانيكه همه تالشهاى دولت براى رسيدن به فيصله اى صلح آميز به ناكامى 
قواى نظامى  ۀلگرفت كه اغتشاش را بوسي انجاميد، امان اهللا خان تصميم

با اواخر تابستان عساكر دولتى در چهار جبهه با شورشيان  فرونشاند.  مقارن
 ،وزير حربيه گرديز تحت قومانده محمد ولى خانۀجبه به جنگ درگير بودند: 

تحت غزنى ۀ جبه ،جالل آباد تحت قومانده على احمد خان والى كابلۀجبه
وردك تحت رهبرى ۀ و جبه ،، معين وزارت حربيهفرماندهى عبدالعزيز خان

مشترك اعتمادالدوله عبدالقدوس خان، سردار شاه ولى خان، غالم نبى خان 
نورستانى. شموليت اين اشخاص مهم در  خانچرخى و جنرال عبدالوكيل 

  و راسخ دولت را به خاتمه دادن به اغتشاش نشان ميداد. جنگ عزم جدى

در دوران اغتشاش  و جنگ هاى پكتيا تلفات زيادى به قواى دولتى و 
 غبارشورشيان رخ داد. اكثر اين جنگها بنفع شورشيان تمام ميشد. شادروان 

هنگامى كه وزير حربيه محمدولى خان در «مينويسددر يكى ازين جنگ ها  
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نفرى بنام  700گرديز تحت محاصره شورشيان قرار داشت، از كابل يك قوت 
براى نجات وزيرحربيه بسوى گرديز فرستاده  با دو غندمشر »عسكر جان فدا«

شد، مگر اين قوت در بيدك لوگر مورد شبيخون شورشيان قرار گرفت و تا 
١٥٨.فرد آخر از دم تيغ گذشتند

  

در حين شدت اغتشاش قشلۀ عسكرى خوست تحت محاصره قرار گرفت، بر 
رفت، تنگى آغو جان لوگر با گخزانۀ دولت در راه  غزنى  به گرديز حمله صورت 

يك حملۀ ناگهانى شورشيان اشغال شده  و پايتخت مستقيما تحت تهديد 
احمد  واقع شد. بعد از چندى شورشيان شهر غزنى را نيز به محاصره كشيده،

زائى ها و طوطاخيل ها ارتباط كابل را با پكتيا قطع نموده، شورشيان از 
غزنى به استقامت كابل تا شيخ آباد و تكيه در وردك رسيدند و مال عبداالحد 

  و برادرش سبحان خزانۀ دولت را در شيخ آباد به غنيمت بردند. 

ده و مسؤليت محمود طرزى در همين سال از سفارت پاريس دوباره به كابل آم
وزارت خارجه را باز بدوش گرفت، و در همين سال بود كه شاه امان اهللا خان باالى 

مجددى مشتبه شده خواست او را به زندان بفرستد، ولى  حضرت نورالمشايخ
كه مرد مجاهد و ضد استعمار و هم طرفدار آزادى  حضرت شمس المشايخ

ات از نفوذ انگليس بود، مانع اين كار شد. لذا شاه نظر به احترامى كه به اين سرحد
شخصيت روحانى داشت، از حبس نورالمشايخ بشرطى منصرف شد كه از 
افغانستان خارج شود. حضرت نورالمشايخ هم با عايلۀ خود سرحد افغانستان را 

  اختيار نمود.  عبور نموده و بعد از اداى مراسم حج در هند بريتانوى اقامت

مشهور به سور جرنيل محاصرۀ غزنى توسط  بهر حال جنرال محمد عمرخان
شورشيان پكتيا را در هم شكست، و با شكست دان جنگاوران پكتيا كه شيخ 
آباد و تكيه را اشغال كرده بودند، به تهديد كابل خاتمه داد. محمد امين خان 
غند مشر هم از قلعۀ نظامى لوگر مدافعه نموده حمله آوران پكتيائى را شكست 

بى خان چرخى هم قوۀ اغتشاشيون را در تنگى آغوجان لوگر مغلوب داد . غالم ن
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كرد، و محمد غوث خان غند مشر فراريان شكست خورده  را تعقيب نمود. 
در لوگر مذاكره با اغتشاشيون را آغاز كرد و مير زمان خان  سردار شاه ولى خان

هم در ميدان هاى جنگ لوگر رشادت  نورستانى ى و جنرال عبدالوكيل خانكُنر
بسيار نشان دادند. رجب عليخان كندكمشر قطعۀ انشاأت و جانمحمد خان 
تولى مشر نورستانى در جديت نظامى مورد توجه افسران بزرگ قرار گرفتند. 

گر را بطرفدارى دولت محفوظ و مأمون بهرام خان سرخابى هم تمام راه هاى لو
  نگهداشت. مردم احمد زائى نيز از صف شورشيان خارج شدند. 

بالخره با وارد شدن افسران و مامورين دولت به پكتيا، برقرارى مجدد خط 
ارتباط  كابل پكتيا، پاك كردن كوتل تيره از اغتشاشيون، شكست شورشيان 

اغتشاشيون منگل در راه  در زرمت، جنگ هاى نيكه جدران، و شكست
ميرزكه، و شكست آخرين قوۀ مقاومت اغتشاش پكتيا،  فرار عبدالكريم خان 

چون مال به هندوستان، دستگيرى و محاكمۀ نظامى  و اعدام رهبران شورش 
تن ديگر از  25عبداهللا و مال عبدالرشيد وساير مال هاى دخيل درشورش با 

، و مجبور ساختن دركابل نرايز استعدادى ا، و زندانى شدن سران اغتشاش 
تعداد ديگرى به اقامت در صفحات شمال كشور اغتشاش بزرگ پكتيا خاتمه 

كه يكى از غازيان مشهور كشور و حامى دولت مركزى  جدرانيافت. ببرك خان 
  159بود، نيز در طى همين جنگها بطرفدارى از دولت كشته شد.

ان م� عبدالله و م� عبدالرشید را که در ر" مردم جدمینویسد که  میرغ�م محمد غبار

و آنان در محكمه  کوه ها متواری شده بودند دستگیر کردند و به دولت سپردند
 1304جوازى  4نفر رهبران شورش در  25نظامى كابل محكوم به مرگ شده و با 

  .١٦٠"ميالدى گلوله باران شدند] 1925[

   جرگۀ قومىبا پايان دادن جنگ ى و نركُنقش غازى ميرزمان خان 
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يكنفر بنام عبدالكريم كه خود را پسر امير يعقوب   جنوبى در جريان اغتشاش
خان ميخواند،  از هند بريتانوى  وارد صحنه شده و دعواى امارت نمود. اين 

  .خبر به سرعت در سرتاسر افغانستان منتشر شد

رهبرى شورشيان موجب آمدن مدعي تاج و تخت از هند بريتانوى براى 
تحريك احساسات مليت خواهى اسالمى بر عليه شورشيان گرديد.  چنانچه 
در ماه آگست، زمانيكه هويت اين مدعى تاج و تخت در كابل هويدا گشت، 

مثل سابق  هنددولت بدون فوت وقت به مردم هوشدار داد كه انگليسها ميخوا
  در امور داخلى افغانستان مداخله كنند. 

مردم باوجود آزرده گى كه از سؤ ادارۀ دولت داشتند و در جنگ  ۀ غباربگفت 
ت همینکه دانستند اغتشاش پکتیا ماهیپكتيا اقالً بى طرفى خودرا حفظ ميكردند، 

مذهبی نی، بلکه ماهیت سیاسی و آنهم بمداخل� دولت انگلیس دارد، همه به حمایت 

بعد از آماده گى و حمايت  ١٦١.متحد گردیدنددولت برخاستند و بر ضد نفوذ خارجی 
  ،مردم از سمت شمال،  مشرقى، قندهار، كاپيسا و پروان، هزاره جات، و كابل

قواى دولتى در جبهات از مرحلۀ دفاعى گذشته و به تعرض آغاز كردند. در 
خود پكتيا نيز احساسات عمومى به شور آمده مردم جاجى و چمكنى طرف 

و هاى خوست تغذيۀ عساكر دولت را بدوش گرفتند. شهر دولت را گرفته و هند
كابل نيز تاديۀ معاش سه كندك نظامى اعزامى در لوگر  را پذيرفته، شاگردان 
مدارس كابل تقاضاى اسلحه و شموليت در جنگ را نموده ،  و بعضى از زنان 

  كابل زيورات خود را به دولت اعانه دادند. 

 ۀو مداخل اغتشاشدانستن ماهيت سياسى با نيز زمان خان  ريمغازى 
 ىهزار لشكر قو  ميو ن كيتعداد  و با به حمايت دولت برخاستانگليس ها 

خبر ورود غازى  .و مورد استقبال وزارت دفاع قرارگرفت  ه به كابل آمد شيخو
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   . ١٦٢به نشر رسيد امان افغان ۀجريد) 9،10( ۀكابل در شمارميرزمان خان به 
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بود كه نخستين شماره  امانى ۀدور جريده هفتگى دولتى  ترين مهم امان افغان 
 .منتشر شد 1919 ماه اپريل  12شمسى مطابق با  1298 سال  حمل 28آن در 

نشريه "امان افغان" همان اهداف اصلى و عمده سراج االخبار افغانيه محمود 
 طرزى يعنى استقالل، ملى گرايى، تجدد گرايى، استعمار زدايى و اتحاد و

ترقى كشور هاى مسلمان را دنبال مى كرد. با اين تفاوت كه سراج االخبار از آن 
به عنوان سالحى براى كسب استقالل كامل سود مى جست و امان افغان آنرا 

  .براى حفظ استقالل و پيشرفت و ترقى افغانستان تبليغ مى كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ورود غازى  ۀ) خود در بار9(  ۀدر شمار وزارت دفاع،  ۀ، نشريحقيقت ۀجريد
سنبله جناب ميرزمانخان لويخان  7روز شنبه «نوشت كه به كابل  ميرزمان خان 
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ى محض به پيروى اوامر خداوندى و سركوبى شرارت سمت جنوبى با كُنر
ها بيك جوش و خروش اسالمى كُنريكهزار و چندصد نفر سربازان فداكار 

افغانى وارد كابل شده از طرف وزارت حربيه پذيرائى قابل تقدير را مورد شده 
   .    ١٦٣»اند

  

امان اهللا  شاه ى بحضوركُنرخبر مفصل صورت شرفيابى غازى ميرزمان خان 
  ) حقيقت نشر شده است . 10( ۀدر شمار در قصر دلگشا غازى خان
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 هاو برابر شد زاتيتجه ليداده شد، وسا ىلوامشر ۀزمان خان رتب ريمغازى به 
 ىان در بره كيپس از شكست شورش ىلوگر شد. و  ىو غرض دفع شورش راه

 عقوبيمحمد  ريپسر ام مياز عبدالكر ىبرك لوگر نامه ا ىرا جان، در بره ك
زمان  ريمغازى نامه از  نيو در ا افتيتاج و تخت داشت، در  ىخان كه ادعا

خان خواسته شده بود كه از او 
زمان خان به او  ريم ىكند، و ل تيحما

دادو به جنگ مقابل  ىپاسخ سخت
شكست  ازاشرار ادامه داد و پس 

ران، خودش را زرمت و جد انيشورش
  . ديبه خو ست رسان

شماره نه تنها جرايد داخلى مثال 
و  28(  ۀحقيقت  منتشر 18و  17هاى 

مردانگى «سنبله ) تحت عناوين  30
شكست « و »ميرزمانخان لويخان

 13/14 ۀشمار ، و»مزاره اشرار در شا
از »  جنگ لوگر و هزيمت كلى اشرار«  وانسال پنجم امان افغان تحت عن

ى يادآور شدند، كُنرشجاعت و مردانگى و پيروزى هاى غازى ميرزمان خان 
 ۀمستشار سفارت انگليس در كابل، مكوناچى نيز در گزارش محرمان بلكه 

نتوانست از خود راجع به اوضاع داخلى افغانستان و بغاوت خوست  61شماره 
چشم پوشى شجاعت بينظير جنگجويان تحت قيادت غازى ميرزمان خان 

  .١٦٤كند

اغتشاش جنوبى بيش از يكسال دوام نموده وشدت جنگ با شورشيان از 
مراحل مختلفى گذشت . شكست نهايى شورشيان و دستگيرى رهبران 
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 شورشى منگل، بمعنى ختم جنگ نبود. با تلفات جانى و مالى ناشى از جنگ،

مخالفت و دشمنى اقوام مختلف جنوبى ادامه داشته وترس از دولت و انديشۀ 
گرفتن انتقام (بدل)  به حيث يك اصل مهم  پشتونولى كماكان موجود بود.  

بهترين  براى خاتمه دادن به اين مشكل ، راه حل غير نظامى و جرگۀ قومى 
  وسيله بود.  

با فرقه مشر شير احمدخان به نتيجۀ نرسيد،   جدراناما جرگۀ رهبران قومى 
از سر گرفته شد.  در دوران جنگ   جدرانوبا بازگشت لشكر از خوست، جنگ 

ى كُنربشرطى حاضر به مذاكره شدند، كه  غازى ميرزمان خان  جدرانملكان 
كه خود يك رهبر قومى بود، درين جرگه شركت كند. اين پيشنهاد پذيرفته 

قناعت رهبران قومى حاصل شده، با تسليم كردن  اسلحۀ   شد و در جرگۀ قومى
ى به كُنربه غنيمت گرفته شدۀ دولتى حاضر شدند به ضمانت ميرزمان خان 

و تمام جريان فعاليت هاى رويداد  اينتفصيل كابل آمده با شاه آشتى كنند. 
عبدالخالق موالنا نسخۀ قلمى سيف االمان، اثر  درغازى ميرزمان خان 

، كه خود درين جنگ با قواى تحت قيادت غازى ميرزمان خان شركت اخالص
  ذكر شده است.  داشت، 

درحالى كه گل  جدراننفر از ملكان قوم  150در نتيجۀ فيصلۀ اين جرگه بيش از 
ى باق  جدراندو پسر غازى ميرزمان خان  در  محمد خان و عصمت اهللا خان

 ى به كابل آمده با غازى امان اهللا خانكُنر، به همراهى ميرزمان خان ندماند

  مالقات نموده جنگ خاتمه يافت.

 ۀدر نام 1924دسمبر  22همفريز، وزيرمختار انگليس در كابل به تاريخ  

ى ديروز به كُنركه ميرزمان خان «خود گزارش داد  ۀبه وزارت خارجشفرى اش 
به كابل رسيد.  جدراننفر از ملك هاى  150همراهى چهار هزار قبايلى و 

ها مذاكره و پيمان با مأمورين فارسى زبان را رد كرده و گفته اند كه با  جدران
حكومت افغانستان تنها از طريق ميانجيگرى يكى از پشتون ها حاضر به 

ين و امنيت آنها را به مذاكره ميشوند. ميرزمان خان خود ش مسؤليت تضم
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  .»عهده گرفته است

) 1(«انگليس به استناد راپور يك منبع مؤثقش عالوه ميكند كه  سفير
ها يك مقدار قابل مالحظۀ از تفنگ هاى دولتى را تسليم  نموده و  جدران

) يك 2حاضر اند با وعدۀ عفو شان تفنگ هاى باقيمانده را نيز تسليم كنند. (
حمايت  جدرانرى ها و محسود نيز از جنگجويان تعداد زيادى از وزي

) عبدالكريم و مالى لنگ در حال مذاكرۀ پناه گرفتن در منطقۀ 3ميكنند، و (
    .»مهمند مى باشند. آتش بس فعالً تا معلوم شدن نتايج مذاكرات ادامه دارد
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ى از كُنربر بازگشت غازى ميرزمان خان خ 22 ۀدر شمارامان افغان  ۀجريد
  : را بنشر سپرد كه متن آن قرار ذيل است جنوبىسمت 

  سمت جنوبی �از محارب ورود د�وران سمت مشرقی«

ى كه با كُنرقارئين وطنى مسبوقند كه جناب (لوى خان) لوامشر ميرزمان خان 
ــــد نفر متعلقين خو ) براى دفع و طرد متمردين كُنرش و مردم (يهزار و چند ص

 و جالدت منتهاى لوگر ۀدر منطقســــمت جنوبى، از ســــمت مشــــرقى آمده و 
ـــهامت ـــهامت بنيان آقاى عبدالوكيل خان  ش را ابراز داد، و در معيت جناب ش

بزرگ اشرار را از  لوگر كشيده و متفرق ساخت، و در جنگهاى  ۀفرقه مشر فرق
ــمت جنوبى  ــهود گذارد، از س زرمت و جدران نيز مميزات قوميه را بمعرض ش

  بحضور شاهانه مشرف گشته نوازشها ديدند.وارد كابل و تعلقين خويش مبا 

خدمات اين مرد غيور و كليه دالوران سمت مشرقى را كه هم از طرف لوگر و 
زرمت و جدران ، و هم از طرف جاجى و چمكنى بر گروه اشرار حمالت دليرانه 

 ۀمحبت به وطن و فريض ۀگردانيدند و وظيفنموده متمردين را مغلوب و مطيع 

بجا آوردند، با كمال افتخار تقدير و تحسين مى نمائيم  را دوستى به حكومت 
و به فيروزى و فتوحات قيمتدار شان تبريك مى گوئيم و از سالمتى شان 

  .١٦٥» تشكر آلمى را بجا مى آوريم

صورت شرفيابى «را تحت عنوان گزارش مفصلى  58 ۀحقيقت در شمار ۀجريد
بنشر سپرده نوشت » فغان نفرى ميرزمانخان لوامشر لويخان بحضور شهريار ا

) جدى در قصر دلكشا نفرى فاتح و سربازان شجاعيكه 2روز سه شنبه («كه 
سمت  تحت قيادت عاليجا خلوصيت همراه ميرزمان خان لوى خان درين غائله

و ديگر  جنوبى در اطراف لوگر و شاهمزار و سپين تخت و زرمت و زاهو
دمردانگى و حماست  را در مقامات مهمه اظهار فعاليت و شجاعت نموده دا

ائل مزيد خرمى سهمه جا داده اسباب خوشنودى منصبداران مقامى آنجا و و
در تمام و خوشنودى اعليحضرت محبوب القلوب غازى مانرا فراهم آورده، 

                                                

  شمسى. 1303جدى  7، يكشنبه 22. جريدۀ امان افغان سال پنجم، شمارۀ  165



 

  ١٥٠|م�زمان خان کُ�ی غازی مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات
 

  

 

 ۀجزوى و معمولى داده عد رمصادمات بزرگ و حمالت مدهش تلفات بسيا
بوده است، با دهل و سرناى  تن) 60( شصت از كمتر شان مجروحين و شهدا

ملى خود بطوريكه بروز اول شرفيابى خود بحضور اعليحضرت غازى بيك 
اثبات وجود نموده ... به كلمات  –جوش و خروش اليتناهى مشرف شده بودند 

 حربيه، وكيل خان عبدالعزيز عالى حضرت ۀجوابي و شاهانه ذات ۀايرادي
   .١٦٦...» بود جالب و مهيج نهايت

  

اطالع داد كه  تعليق نشان خدمت«تحت عنوان  )61( ۀدر شمارحقيقت  ۀجريد
وكيل حربيه آن  جدى حضرت عالى آقاى عبدالعزيز خان 9روز سه شنبه «

نشانهاى خدمت را كه از حضور باهرالنور اعليحضرت معظم غازى براى نفرى 
كه بنا بر  آن  فاتح و باهمت لوامشر ميرزمانخان لويخان بهمراه رقم هاى عالى

[خوانده نشد] اظهار جالدت و شجاعتيكه صداقتمندان موصوف درين 
به سينه هاى صداقت  بود، جهل و علم ۀمحاربه سمت جنوبى كه حقيقتا مقابل

 خود را مزبور رقمهاى فرموده تعليق و نصب كيش صداقت سربازان آن ۀدفين
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وكالتا عطا  افغان ملت محى اعليحضرت جانب از اوشان براى جاللتمآب آن
و احسان ميفرمودند. درين روز نطق هاى گرمجوشانه و ادعيات مخلصانه از 

يحضرت غازى و ترقى و تعالى طرفين ردوبدل شده تماما طوالت عمر اعل
مملكت افغانى و سرسبزى اين ملت اسالمى را بطوريكه از استماع آن بدلها 

  .١٦٧»نشاط و بكله ها سرور موصول ميشد، همى نمودند

  منار علم و جهل

در كنار پل  باختگان حفظ استقالل افغانستانجان اديبه »  علم و جهل«منار 
منطقه دهمزنگ، در غرب كابل با بلندى  درآرتل، تپه توپ و كوه شير دروازه 

ساخته ش   1304ى جوزا 23بتايخ هفت متر  از سنگ مرمر بر يك تپه سنگى 
  شده است. 

  

در اين منار تاريخچه جنگ پكتيا و نام تمامى سربازان و سران قومى كه در 
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  .دفاع از دولت امانى جان دادند با متن ذيل حك شده است

 

دار فرزندان رشيد وطن و شيرمردان غيور ملت كه قيمتهاى نظر به فداكارى"
الواقع يك مقابلۀ جهل و پيشۀ سمت جنوبى كه فى در محاربۀ جهال بغاوت

حضرت، محيى ملت افغان يهجرى شمسى عصر اعل 1303علم بود، در سنه 
اهللا خان) بمقابل ارتقاى ملى و خواه افغانستان الغازى (اميرامانپادشاه ترقى

نمود بكمال متانت و پايدارى در حفاظه شرف و عزت علم و تمدن رخاعتالى 
دولت متبوع خودها و طرفدار علم و معرفت بمدافعه اشرار بغاوت شعار و 
محاربۀ گمراهان تبۀ روزگار و ازالۀ ارادات باطله شان كوشيده داد همت و 
غيرت اسالمى را دادند و حيات خود را فداى ترقيات مملكت و قربانى 

ولواالمر مقدس خودشان كرده براى خود حيات جاويد و نكونامى تاريخى ا
شمسى  1304جوزا  23حاصل كردند. اين يادگار باسعادت و افتخار بتاريخ 

هاى آن فداكاران راه حقانيت خواهىها و معارفيدوستتاسيس يافت تا وطن
ديده افراد  را اوالد آينده وطن بنظر تمجيد و بازماندگان شانرا بنگاه احترام

  ".افتخار باشد ۀپرست افغانرا دليل رفتار و سرلوححساس و احفاد حق

محمدعمرولد احمدشاه خان عبارتند ازشهداى راه علم وترقى افغانستان 
عبدالكريم ولد ، ببرك خان ولد مزك غند مشرملكى، خواجه زاده حاكم لهوگر
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لى خان ولد جان ع ، سردار عباس خان جدران كندك مشر ملكى خان قومى
جان محمد خان ولد مهرعلى خان  ،حاجى محمد خان هزاره كندك مشرملكى 

ملك مكرم  ،ابريشمين خان ولد بازگى خان قوم تنى ،هزاره تولى مشرملكى
 ،نياز ميرخان ولد ولى خان وزيرى ،خان ولد زمبر خان وزيرى خان قومى ملك

  .ملك محمد خان ولد ولى دادخان وزيرى، وغيره

  

داراى دوعدد شمشير  مسىش 1301يين ديوارنشان دولتى امانى از سال در پا
  .دديوارميباش نقش است، شده احاطه گندم ۀه تاج دار كه با خوشالوك

  دست داشتن سپه ساالر نادر خان در اغتشاش منگل

با  1302قوس  ماه در اوائل  وزارت حربيه خان از حمد نادربركنارى سردارم

اغتشاش سمت جنوبى ارتباط داشت . به عبارت ديگر ميتوان گفت كه نشانه 
با رژيم امانى ازهمين جا آشكار ميشود. بعضى ها اين او هاى اختالفات 

او اينكه مثال ً  خوانده اند، برخورد با شورشيان  اختالف را اختالف در شيوۀ 
اختالفات بود كه به  باشد . همينرا نپذيرفته ى  سمت جنوب سركوب شورش

 خان ىاز طرف محمد ولسركوب شورشيان  اتيعملقبولى قوماندانى 

محمد نادر خان از سمت  ىسلطنت)، بركنار ليكفبعدا وزير حربيه و (دروازى 
 و ى ااستعفا ايو  ىفرستادن او به سفارت فرانسه، سبكدوش ه،يوزارت حرب
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  انجاميد.  از سفارت

استخبارات ايالت سرحدى شمال غربى گزارش  ۀادار  ۀيادداشت  محرمان
در سمت جنوبى  مزاحمت بصورت عمومى  به  زدوخورد بين دسته “ميدهد كه  

اعلى بصورت  مهاى منگل و قبايل ديگر محدود مانده است، اما قدرت حاك
ان ت نشکه بیشتر از  یک سئو ظن اس یع�یمدوامدار  مورد تمسخرقرار گرفته و 

میدهد که نادر خان درین ماجرا دست داشته باشد، چرا که وى اقرار کرده است که با 

امیرالدین خان بنا بر خلق کردن مشک�ت براى جنرال محمد عمر که از طرف وى با 

  ١٦٨”خشمناک است . است،زحمات زیاد  انتصاب شده 

ى گزارش استخبارات ايالت سرحدى شمال غرب ۀادارۀ  محرمانيك سند ديگر 
تمام شواهد به يك نتيجه اشاره ميكنند و آن اينكه امير فعالبا «ميدهد كه 

 …او را نگران ساخته است  تيك موج عدم محبوبيت مواجه بوده كه به شد
اديانى بوده و يا هم  ق خودش يا كه اند ساخته متهم را او اواخر درين ها منگلى

 اى عمومى بدگمانى يك عالوتا. …مذهبى دارد ۀتمايل شديدى به اين  دست
خودش  را نيز ازنظر انداخته [منظور قطع  قبيلۀ امير كه است موجود هم

كار ميباشد]، كه اگر اين راپور ها صحت  نهاز سرداران كه ۀامتيازات عد
داشته باشند، ازين احساس جنرال نادر خان به خوبى بهره بردارى خواهد كرد. 

السراج سپرى ميكند،  يك موقف بسيار شديد نقاهتش را در جبل  ۀاو كه دور
  »عدم همكارى را اختيار نموده است .

استخبارات تحت عنوان اغتشاش منگل  ۀادارۀ يادداشت  محرمان ۀضميم در
بسيار جدى است  ۀبه نظر ميرسد كه شورش يك مسئل«در خوست ، آمده است 

برود و .  حكمران جديد خوست نميتواند به مركز حكومتى اش در متون 
طرح ارائه شده براى مذاكرات  در  ؛حكمران متقاعد هم بيرون رفته نميتواند
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 ابلق. …رابطه با شكايت شورشيان بنظر نميرسد كه پيشرفتى نموده باشد

ويا   –  اغتشاش به كننده كمك علل از يكى ميرسد بنظر كه ياداوريست
احياى مجدد آن ، مظنون بودن افراد قبايلى بر عزل نادر خان، قهرمان شان در 
كابل باشد.  گمان آنها، اگر چه بشكل اغراق اميز است، چندان دور از هدف 

چنانچه او به پاريس فرستاده خواهد شد و برادرش  فعال براى  ؛هم نيست
  ١٦٩»24/ 24/4 .تمسكو تعين شده است . محل امضاى د.ت . مونتي

نظامى نمايندگى بريتانيا در كابل در  ۀآتش ۀگزارش يادداشت  محرمان به
سردار  نادر خان تا حال نرفته است “رابطه با ناآرامى در خوست امده است كه 

اما امكانات اينكه بدين زودى ها [مزاحمت در] خوست تصفيه شود، چانس 
تر كرده است .  و اما تا زمانى از خدمت نظامى را كم وتجديد نظر بر استعفاى ا

كه وى و برادرانش شاه ولى و شاه محمود در افغانستان و بدون ماموريت 
رسمى باشند،  هميشه امكانات مزاحمت موجود است .  شايعات حاكيست كه 

  .١٧٠”لذكر بزودى وظايفى داده خواهد شدبه دونفر اخيرا
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۷  

  خان خار چشم انگلیس هامیرزمان غازی 

 

ميالدى  1919زمان خان در معركۀ استرداد استقالل افغانستان درغازى مير
بحيث سرلشكر و مسئول جبهه مؤفق چترال (جبهه اسمار، ارنوۍ، دوكالم و 

 نقش بارز داشت انگليسلمبربټ) و فتوحات و پيروزيهاى آن عليه استعمار 

) منگل نقش اساسى 1303/1924وى همچنان در سركوبى شورش (سال  . 
داشت و در خاموش ساختن بغاوت شينوار خدمات ارزنده و تاريخى اى انجام 

  داد. 

البته توطئه ها و نقش انگليس ها در براه انداختن اين شورش ها پوشيده نبوده 
ليس و چون غازى ميرزمان خان يكى ازمبارزين سرسخت ضد استعمار انگ

بود،  اعليحضرت امان اهللا خانحامى همچنان طرفدارجدى نهضت امانى و 
طبيعيست كه خار چشم انگليس ها تلقى شده و از توطئه هاى انگليس و عمال 

  داخلى آن مصئون نبود. 

كُنر به پايگاه  فعاليت هاى ستراتيژيك ۀ منطق تالش تبديل كردن
  انگليس

كه در . اين منطقه نر همواره براى انگليس ها از اهميت خاصى برخوردار بودك
موازى با خط تحميلى سرحدى ديورند،    قسمت شمال شرقى كشورعزيز ما،

در مجاورت با مناطق سرحدى آزاد مهمند (مومند)، باجور و دير موقعيت 
هنگى و از اهميت خاص جغرافيائى، اقتصادى، فرتاريخ ادوار تمام در ، دارد

لشكر هاى جهانگشايانى چون اسكندر    سوق الجيشى برخوردار بوده است .
و بابر قبل از رسيدن به هند از منطقۀ كنر گذشته و قبل از رسيدن به الهور و 
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دهلى و حتى قبل از رسيدن به سرزمين هاى مهمند و يوسف زائى بايد با 
  ند.ميكرد  ائتالف قدرتمند قبايل كوهستانى كنر پنجه نرم

قبل از جدائى كنر و چترال و تعلق گرفتن آن بدو كشور افغانستان و پاكستان 
ابريشم قرار داشتند كه از    از راه  امروزى، كنر و چترال در مسير يك شاخۀ 

ارزش مهم تاريخى و تجارتى برخوردار بوده و آسان ترين راه عبور از كوتل 
اين موقعيت كنر   قارۀ هند بود. هاى پامير و رسيدن به ميدان هاى هموار شبه 

و بدخشان و سرحدات   قرارداشت    كه در مسير راه اسياى مركزى و چين غربى
از طريق باجور به وادى پشاور و سواحل درياى سند وصل    روسيه را در شمال

اهميت ستراتيژيك خاصى برخوردار    براى هند بريتانوى نيزاز  ميكرد، 
پنجشير نيز راه دارد كه اين راه ها در دوران جنگ  هكنر از طريق درۀ پيج ب   بود.

نيز مورد استفادۀ مجاهدين قرار    مردم غيور ما به مقابل تجاوز روس مقاومت
  ميگرفتند.

بنا بر و غازى امان اهللا خان  حاكميت امير حبيب اهللا خانۀ در دوركنر همچنان 

هندوستانى كه عليه استعمار انگليس   موجوديت يك پايگاه مسلمانان 
در نزديكى    مبارزه ميكردند، و در چمركند، يك روستاى كوچك مرزى

منطقۀ مهمند وسركانى كنر، مستقر بودند، براى انگليس ها هم از نظر 
امنيتى (جلوگيرى از شبيخون هاى جنگجويان بر پوسته هاى امنيتى اطراف 

از    اى كوبيدن و شكستن مقاومتپشاور) و هم از نظر تالش هاى شان بر
  اهميت بسزائى برخوردار بود.

ميساخت    چون كنترول مناطق سرحدى اساس سياست خارجى انگليس ها را
در طول دوران امپراتورى   براى منطقه  ، لذا برنامه سازان ستراتيژى انگليس

شان به مناطق دوطرف خط تحميلى ديورند، خصوصا كنر و مهمند، توجه 
براى داشتن   انگليسى   مقامات هاى  از همين جاست كه تالش  د. خاص داشتن

طوالنى   سابقۀ   هاى جاسوسى، نفوذ و داشتن پايگاه مستحكم در كنر ،  هالن
  .ميرسد و امير شير عليخان  داشته تادوران امير دوست محمد خان 

كنر به ۀ تعجب آور نيست كه سردار محمد نادر خان نيز با درك اهميت منطق
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يس ها، بعد از خارج شدنش از افغانستان،  براى كسب حمايت بريتانيا انگل
براى پالن هاى آينده اش ، يك قسمت بزرگى از كنر را به انگليس ها پيشكش 

  نمود.

در مالقات  با"رابرت  1926ماه جنورى  10به تاريخ   سپه ساالر محمد نادر خان
هوجسن"، سفير انگستان در مسكو (كه مصروف ديدار از فرانسه بود) 

كسى كه از اعتماد دفتر «خواست به او فرصت داده شود تا نظريات خود را با 
طرح كند.  نظريات او راجع به  پيوستگى بيشتر » هند بريتانوى برخوردار باشد

حدود  ۀمسئل ۀترتيب دوستان«انيا و مخالفت با روسيه بود.  او گفت كه به بريت
سرحدات ، براى سرحد طبيعى، قدرتمندانه كمك خواهد كرد بسيارى از 

او درين رابطه پيشنهاد كرد درياى كنر بحيث ». علل اختالفات را از بين برد
از سرحد طبيعى افغانستان و هند بريتانوى شناخته شود و قسمت بزرگى 

میخواهد سرحد شرقی «خاك كنر تحت قلمرو انگليس ها قرار گيرد. او گفت كه 

  .   ١٧١»افغانستان با هند بریتانوى  دریاى کنر باشد

سپه ساالر محمد  ۀها در آن زمان تبصره كردند كه اگر اين گفت انگليس
اك افغانستان شايد جدى باشد، پيشكش يك قسمت بزرگى از خ نادرخان

كوششى باشدبراى كسب حمايت بريتانيا در رابطه با يك كودتاى پيش بينى 
     . ١٧٢شده 
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   كُنراز غازى ميرزمان خان  خارج ساختنتوطئه هاى 

انگليس ها و عمال داخلى شان در رابطه با غازى ميرزمان خان كُنرى  از توطئه 
تالش براى ايجاد اختالفات درين زمينه ميتوان از  . هاى گوناگون كارگرفتند

كشتن آن ازاده مرد و فرزندانش، تالش ، و ناآرامى درمنطقه با سران قومى
پيشكش امتيازات مادى و زمين در نزديكى هاى پشاور (در بدل وفادارى به 

 بيرون كشيدن شان از كُنر، نصب ساختن واحد شينوارىتالش انگليس ها)، 

ايجاد سئو تفاهم با غازى امان اهللا  ،يا مستر ويد آستراليايى بحيث خان كُنر
  . نام برد  شو ترور شخصيت خان

غازى ارزنده و مهم   بالخره همين دشمنى با استعمار انگليس وخدمات
امانى سبب  ميرزمان خان در راستاى تحول و آوردن ثبات درطى دورۀ ده ساله

به اثر يك توطئۀ عمال  شد تا در آخرين روز هاى حكومت غازى امان اهللا خان
 .انگليس جام شهادت بنوشد

  شدت يافتن توطئه ها بعد از ختم اغتشاش جنوبى

كه مدت  يكسال را در بر گرفت، كُنر و غازى  جنوبىبعد از ختم اغتشاش 
عى شد تا با . اينبار سانگليس ها قرار گرفت  ۀتوجه  دوبارميرزمان خان مركز 

ه استفاد ۀبهانبه  يا مستر ويد آستراليائى نصب كردن  عبدالواحد شينوارى
از چوب هاى جنگالت كُنر، صادرات آن به هند بريتانوى  و استخراج سنگ 

   هاى قيمتى،كُنر به يك پايگاه فعاليت هاى انگليس تبديل شود.  

و تالش هاى نصب  كُنردر رابطه با ايجاد نا آرامى در نيز وزيرمختار  بريتانيا 
الل آباد بسر ميبرد. امير خاموشانه در ج« كه :  مينويسد عبدالواحدكردن 

باوجودى كه [حالت صحى] وى آنقدر خوب نيست تا بيرون برود،  باز هم با 
 احدرا. فكر ميشد كه اميرعبدالو.محلى را تعقيب ميكند. ۀشدت  تفتيش ادار

آن نیست  �عبدالواحد نشان دهند �اما تاریخچبه عوض ميرزمان خان تعين كند، 

  قابل قبول باشد. ُکنرایت شود، براى مردم که وى، حتی اگر توسط  روحانیون حم

عبدالواحد اگرچه توسط مامورين از يك قسمت زيادى  از سرمايه اش 
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را به  كُنرمحروم گشته است، تا هنوز به اندازۀ كافى پول دارد كه چوب هاى 
يك سئوال بسيار حساس است  و يك خطاى  كُنرنفعش به كار اندازد. ادارۀ 

بيانجامد كه ممكن  كُنرانقالب توسط  صافى هاى  سياست ميتواند به يك
     .١٧٣»است مهمند هاى محلى نيز به آنها بپيوندند

  در عهد امانى  كُنرهاى  آرامىنا 

شيگل در كُنر، كه اكثريت باشندگان شان مربوط به قوم شريف  ۀمنطق
 و  ارتباطات قومیهم بنا بر و  شستراتیژیکاهمیت هم از نظر بودند،  ىشينوار

 ود،ب یکی ازمهره هاى مهم انگلیسکه  (سنگوخیل)، عبدالواحد شینوارىاستخباراتی 

عین و تتشخیص هاى انگلیس و عمال داخلی آن فعالیت  مناسبی برای مرکز � منطق

  شده بود.

 ودب  آزاد جمله افغان هاى  سرحداز  یا مستر وید آسترالیائی عبدالواحد شینوارى

توسط فيض محمد و تاج محمد با شتر هايش به استراليا   1880كه در اواسط 
به حيث  1895برده شده و با يك خانم استراليائى ازدواج نمود.    وى در سال 

با منشى آن كمپنى براى خريدارى شتر » بورك كيمل كيرئينگ«مدير كمپنى  
سفر نمودو و در در هند بريتانوى دين بار به كراچى و استخدام شتربانان چن

مدت كمى بعد از اندوختن ثروت هنگفت  گويا خود به خريدارى و واردات 
شتر و استخدام  شتربانان افغان  پرداخت و به اسم مستر ويد استراليائى 

  شهرت يافت .  

د از به استناد اسناد محرمانه استخبارات انگليس ، عبدالواحد بار اول بع
 كه سید با احساس  افغاناسترداد استقالل افغانستان خود را به نام يكنفر 

ميخواهد تجربه و سرمايه اش را به خدمت افغان ها وقف نمايد، معرفى  و 

                                                

نظامى نمايندگى بريتانيا  ۀياداشت آتش . اسناد مهرمانۀ آرشيف هند بريتانوى، 173

    ).1926مى  21 (در كابل  



  

  ١٦١|م�زمان خان کُ�ی غازی زندگی و مبارزاتمرور کوتاهی بر 
 

به  ُکنرتجارت چوب  پيشنهاد نمود كه امتياز استخراج معدن طالى قندهار  و

    .به قسم حق ا&متیاز پیشنهاد نمود و برای این مقصد ده هزار پوند ط� رااو داده شود 

سیدى به نام میر  به يك نفر«كه داده بود ادارۀ استخبارات بلوچستان گزارش 

اگرچه   »در رابطه با معدن طالى قندهار وعدۀ مالقات داده شد. عبدالواحد

پیشنهاد وی جالب بود، بزودی  آشکار گشت که پشت پرده دست انگلیس کار میکرد، و 

لی او مؤسسات انگلیسی بوده  او فقط نماینده آنها به شمار میرفت و هدف شرکای اص

 ١٧٤  . اصلی نیزپیدا کردن راه نفوذ به مناطق حساس افغانستان بوده است

ه به نام سید نه بلک جنوبىمستر ويد بار ديگر مقارن فتنه مالى لنگ و اغتشاش 

ادارۀ استخبارات  ديگر محرمانۀ يك يادداشتبه افغانستان مى آيد. شینوارى 
عبدالواحد خان شينوارى و يك نفر «كه  داده بودبلوچستان گزارش 

آستراليائى درين اواخر از قندهار وارد كوئته شدند. آنها براى ديدن معدن 
  .١٧٥»دهار رفته بودندطال به قن

كتاب خانم ستيوارت "آتش در افغانستان" به  452طورى كه از صفحه 
به آتشه نظامى سفارت  1925مذكور در سال  مالحظه ميرسد، مستر ويد

انگليس در كابل نوشته بود كه هنوز هم يگانه آرزوى او خدمت به منافع دولت 
بريتانيا بوده و يقين دارد كه درين راه سردار نادر خان،كه سال گذشته در 

  پاريس با او مالقات نموده است ، با وى كمك و همكارى خواهد نمود.

  نقش داشتند؟ آرامى ها درين ناچه كسانى 

و روحانى نماهاى  محلى مخالف رژيم امانى  روحانيون كُنردر خرابى اوضاع 
 ،به گفتۀ  مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح  .رول داشتندنيز  فرستاده شده
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در تحريك بعضى از سركردگان قوم شينوار درۀ خانواده اش ،شيگل ۀ باشند
تا اينكه دولت امانى  ، ها و برهم زدن امنيت در منطقه دست داشت كُنرشيگل  

اثبات مجبور شد براى اعادۀ امنيت منطقه چند نفر از آنها را بعد از محاكمه و 
  جرم شان اعدام كند. 

حکومت فکر میکرد که برای کسب قدرت و « آقاى مجروح خودش مينويسدكه

این اشخاص با هم درگیر هستند. عام! مردم را بر  ُکنرکسب نفوذ و رسوخ در و�یت 

ضد یکدیگر بر می انگیزند و باعث نا آرامی منطقه میشوند، درین اشخاص عم ما سید 

زیور شاه که جانشین خلیفه پدر ما و ک@ن و رئیس خانواد; ما بود هم به تبعید در کابل 

او هم داشت ولی در  مجبور شد. او با امان الله خان آشنائی کافی قبل از سلطنت

اواخر از او ناراض شده بود و شهرت امان الله خان به بی دینی هم مزیدعلت گشت و 

م را نا آرا ُکنرعم ما از عناصر ناراض از دولت بشمار رفت. این زدوخورد ها چند سالی 

ساخت ولی با�خره با این تصمیم آخر حکومت آرامی و امنیت  در منطقه اعاده شد. 

تقام که این کشتن و بستن کینه و ان، شتنداعدام گ ُکنراز سرکردگان شنواری چند نفر 

بیشتر کرد و عواقب آن  ]]]]غازی میرزمان خان[[[[را در دل مردم و مقابل خان مذکور 

  )١٧٦(.»برای خان نا گوار تمام شد

، شارژدافير سفارت انگلستان در كابل در گزارش خود از  در همين رابطه
ن اهللا خان از جالل آباد و اعدام هائى  خبرداده است كه بازديد اعليحضرت اما

مهم بنام هاى على خان،  شان دزدان بوده ولى دربين شان سه مرد نسبتاً اكثر
نيز شامل ميباشند، كه هر سه تن از  خان [مفاد خان] تاج محمد و وافيد

  )١٧٧(د.ميباشن كُنرشينوارى هاى شيگل درۀ 
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  غازى ميرزمان خانكوشش هاى ترور شخصيت و  دسايس

، فرزندان و ميرزمان خان ىغازچندين بار كوشيدند تا اول انگليس ها 
بعد از آنكه بدام اندازند.  خانواده اش را از طريق تطميع ۀ اعضاى برجست

  عليه او دست به توطئه هاى متعدد زدند. نرسيد، ۀ ش هاى شان به نتيجتال

از كسانى كه سخت تالش داشت عليه غازى ميرزمان خان توطئه بچيند،  يكى
بود كه در اوايل   سردار محمد هاشم خان، برادر سپه ساالر محمد نادر خان

ننگرهار  كار ميكرد.   ۀبحيث نائب الحكوم سلطنت غازى امان اهللا خان
 بسيارنندگان محترم ميتوانند درين رابطه به روايات ويادداشت هاى خوا

جالب و مستندى  از مرحوم پاچا صاحب سيد محمد سرور خان كنرى، پدر 
، حاكم  كالن وقت كنرها مراجعه كنند كه در   داكتر صاحب  هاشميان محترم

به نشر رسيده است وبا افغانستان   ۀائين ۀمجل 2009ماه  آگست  115  ۀشمار
      .يردارتباط مى گتوطئه هاى انگليس  براى سقوط دولت امانى 

صاحب  مينويسد كه نشر خاطرات سيد  دانشمند افغان محترم سيستانى
پدر داكتر  1921و  1920، حاكم كنر و خوگيانى و شينوار در سالهاى سرور خان

افغانستان  بيانگر اين واقعيت است ۀ آئينۀ در مجل ،اهللا هاشميانسيد خليل 
كه انگليسها بالفاصله پس از نبرد استقالل، در صدد سقوط رژيم امانى 

در از ميان بردن شخصيت هاى طرفدار  برآمده بودند و اسباب اين سقوط را
اين عناصر را به هر شاه امان اهللا، تشخيص داده بودند و سعى ميكردند تا 

جدى نحوى شده از ميان بردارند. و يكى ازين عناصر ضد انگليسى و طرفدار 
بود. درين خاطرات » لوى خان«شاه امان اهللا خان، ميرزمان خان كنرى ملقب به 

من به نكات ديگرى از شخصيت سردار هاشم خان و ضديت او با ميرزمان خان 
      . ث ميكنمبرآن مككنرى پى بردم كه كمى بيشتر 

كنرى،هنگامى كه سردار محمد هاشم خان  بنا بر خاطرات سيد سرور خان
يفه ميكرد، حركات و فعاليت ظاجراى و) 1921-1919والى ننگرهار ( بحيث

هاى وى، بر محور منافع انگليسها مى چرخيد. سيد سرور خان كنرى تائيد 
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ننگرهار پس از استرداد استقالل، دشمن ميكند كه سردار هاشم خان، والى 
شكايت خورده مالكان و پلوان ۀ سرسخت ميرزمان خان كنرى بود. او به بهان

ارسال كرده  شريكان و دهقانان كنر، مكتوب هاى متعددى براى ميرزمان خان 
و او را به جالل آباد خواسته بود، اما ميرزمان خان، چه به دليل دوستى و 

شخص اعليحضرت امان اهللا خان و چه به دليل اطالع از شناخت نزديك با 
پيامهاى والى  ارتباطات مخفى والى با انگليسها، به اين مكتوب ها و

تنائى نميكردو به سالم والى هم نميرفت . ازين جهت اهميتى نميداد و اع
سردار هاشم خان، نسبت به ميرزمان خان كنرى دل پر بوده  و ميخواست دست 

، غير مطلوب و خطرناك اى بزند تا وى را در نظر شاه امان اهللا هبه هر دسيس
كم كنر ها دستور ميدهد تا عليه اين زعيم ملى توطئه اجلوه بدهد. بنابرين به ح

چينى كند و به شاه امان اهللا طورى گزارش بدهد كه گويا لوى خان قصد طغيان 
  . ١٧٨»و شورش بر نظام امانى را دارد...

  غازى امان اهللا خان تالف باايجاد بدبينى و اخ

نصب كردن و  خارج ساختن غازى ميرزمان خان از كنربعد از ناكامى كوشش 
قومى ، پيشكش  هاى و بعد از آنكه  تالش هاى  ايجاد دشمنى  واحد شينوارى

 ۀترور غازى ميرزمان خان به نتيج اقداماترشوه و امتيازات بيشمار مادى  و 

استفاده شد، ايجاد بدگمانى و رنجش  بين  آن ديگرى كه از  ۀنرسيد، حرب
توسط   ۀو غازى ميرزمان خان بود.  اينبار توطئ خان اعليحضرت امان اهللا 

پياده شد. توطئه چيان با نشان دادن نامه هائى جعلى به  دربار عمالى در داخل
 اينا دارد.  كاميابى كه گويا ميرزمان خان كنرى قصد كشتن  وى ر گفتند شاه

ونيم  يك مدت  تقريباًتوطئه باعث آزردگى شديد ميرزمان خان شد. او براى 
و از رفتن به  كرد در منزلش واقع بنى حصار كابل  گوشه نشينى اختيار  سال
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  دربار و شركت در شوراى دولت خوددارى كرد.   

تا وقتى  ارت در كابلظاين گوشه نشينى و به نظر بعضى ها زندگى تحت ن
بعد از برگشت ازمسافرت اعليحضرت غازى امان اهللا خان  ادامه داشت كه 

بنى حصار با همراهانش   ۀقلعچ جهيلطوالنى اروپا،  روزى بعد از شكار در 
دلجوئى به  وى گفت كه دشمنان، دوستان  ضمنميرزمان خان رفت و  ۀبه قلع

دوستان و دشمنان  از من جدا ساختند. من حاال رامن و خدمتگاران وطن  
  ام . شناختهحقيقى خود را 

 كياطالعات استراتژاستخبارات انگليس (ۀ اسناد محرمان گزارشى از
ميرزمان خان كنر فعال در جالل آباد «) درين زمينه حاكيست كه افغانستان

 رفتن به كابل راۀ ميباشد. انتظار ميرود او به زودى به كابل برگردد، چون اجاز

 .١٧٩»ندارد
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  مه كړه گومان چې په كرار ناست يم

  ناست يم د پيښې په انتظار ناست يم

  چې وخت يې راشي د وطن په الر كې

  د سر ښندلو ته تيار ناست يم

۸  

  آخرین ت�ش برای استحکام پایه های رژیم امانی

   اغتشاش شينوار

از قبل چيده شده ، ربطى با اصالحات نداشتكه  مقدمات اغتشاش شينوار 
در مسير راه  ،كاروانى از كوچى هاى سليمانخيل 1928ظاهراً در نومبر بود. 

با گروهى از سنگوخيل هاى شينوارى  ،كوچ زمستانى شان به هندوستان
برخوردند. كوچى ها به اشتباه اينكه آنها دزد هستند، چند نفرى از سنگوخيل 

سليم ها را كشتند. سنگوخيل ها هم قاتلين را گرفتار و به حكومت محلى ت
نمودند، ولى كوچى ها به ترتيبى حاكم محل را با خود همراه ساخته ، آزادى 

سنگوخيل ها به حكومت اعلى  خود را بدست آوردند. به گفتۀ شادروان غبار
جالل آباد داد خواه شدند، باز هم كسى به سخنان شان گوش نداد، لهذا 

وصاً كه افراد مشبوه ضديت شينوارى ها با حكومت آغاز گرديد، خص
تبليغات شديدى راجع به كفر و بيعدالتى دولت در بين مردم شينوار 

١٨٠مينمودند، و دستهاى مخفى و منظم زمينۀ انفالق را آماده كرده ميرفتند
 .

شينوارى ها دست به شورش زدند و پست هاى نظامى اچين و كهى را اشغال 
جالل  -ا تصرف  دكه راه تورخم و به ذخاير بزرگ سالح و مهمات دست يافته  و ب

كابل) را مسدود نموده  و بطرف شهر جالل آباد روآوردند. با  –آباد (پشاور 
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ضعف و عدم تصميم گيرى حكومت و برابر شدن زمينۀ سهم گرفتن در غنايم، 
افراد ديگر شينوارى نيز به شورشيان پيوسته و بزودى جالل آباد مركز واليت 

انى امان اهللا خان به آتش كشيده شد. امان اهللا خان مشرقى سقوط و قصر تابست
كه بسيار ناوقت متوجه وخامت اوضاع شده بود، قواى عسكرى را جهت 

با استفاده ازتبلیغات وسیع، انتشار اخبار مقابله با شورشيان گسيل داشت. اما 

تروید (مس پیروزى شینوارى ها، فعالیت جواسیس انگلیس مثل عبدالواحد شینوارى

آسترالیائی) و ظاهر شدن روحانیون سخنور در صحنه و ارسال پیام ها براى قبایل 

دیگر، و دایر شدن جرگه هاى متعدد، م=یان و روحانیون از اص=حات بحیث وسیل; ضد 

رژیم امانی بهره گرفته ، یک حادث; ناچیز یعنی منازع; کوچک قبیلوى به یک شورش 

  ی مبدل گشت و به آن رنگ مذهبی داده شد. بسیار بزرگ

دسمبر از طرف شورشيان به غالم صديق  29اگر به شرايط آتش بس  كه بتاريخ 
براى مذاكرات، سپرده شد، دقت  ، فرستادۀ غازى امان اهللا خان خان چرخى

شود، به آسانى ماهيت سياسى آن درك و دست هاى پشت پردۀ استعمار تا 
  اندازۀ شناخته شده ميتوانند. خواسته هاى شورشيان قرار آتى بودند:            

  طالق ملكه ثريا  -1

  تبعيد فاميل طرزى  -2

  انلغو هيئت هاى نمايندگى خارجى به استثناى انگلست  -3

  لغو تمام قوانين جديد  -4

  تخفيف ماليات  -5

١٨١شموليت علماء در امور دولت  -6
  

جريان مكمل رويداد هاى اغتشاس شينوار و به تعقيب آن حمالت حبيب اهللا 
كلكانى بر كابل را ميتوان در كتاب افغانستان در مسير تاريخ و آثار ديگر 

  مطالعه كنيد.
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   شينوارخاموش ساختن آتش اغتشاش تالش در 

نومبر  22(مطابق با  1307اعليحضرت امان اهللا خان بتاريخ اول ماه قوس 

را به منزل  غازى ميرزمان خان فرستاد و از  ) وزير حربيه عبدالعزيز خان1928
او خواست تا فردا به ارگ آمده  و براى شركت درتالش هاى  آرام ساختن 

  برود. شينوار به ننگرهار شورش 

در مقدمۀ كتاب    حبيب اهللا رفيع استادنويسنده و محقق شناخته شدۀ  افغان 
) به حوالۀ  جريدۀ امان  جبهۀ چهارم استقالل (اثر  شادروان عبدالخالق اخالص

) 1307قوس  4افغان ، شمارۀ فوق العادۀ  سوم  روزهاى اغتشاش (مؤرخ 

بتاريخ چهارم قوس از يكطرف  ميرزمان خان روانۀ جالل آباد «مينويسد كه 
توسط پسرش  به جالل آباد  كُنرشد، و از طرف ديگر لشكر دوهزارنفرى  مردم 

     )١٨٢(» آورده شد.

(آتش   Fire in Afghanistanتيوارت  در اثر معروف خود خانم ريه تالى س
امان اهللا خان،  ميرزمان خان  رهبر «مينويسد كه  422ص  دردر افغانستان) 

را، كه همواره به او وفادار بود، به اميد اينكه  نفوذ شان هم مانند  كُنرقومى 
  ». تفنگ هاى شان مؤثر ثابت شوند، به جالل آباد فرستاد

قواى  عسكرى جنرال » ميمله«به رسيدن غازى ميرزمان خان قبل از 
توسط شورشيان شكست و محمود خان ياور نورستانى عبدالوكيل خان

با رسيدن ميرزمان خان به جالل آباد اوضاع خيلى بحرانى  و   خورده بود.
يۀ شورشيان را بسيار قوى ساخته بود.  ميرزمان روح» ميمله«شكست قواى 

خان  بعد از تنظيم قواى قومى  و گرفتن ترتيبات  دفاع از شهر، در حاليكه 
) ساعت بصورت دوامدار بارش ميباريد،  براى عقب 32براى مدت سى و دو (
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(به جنگ پرداخت»  دروازۀ هده«راندن شورشيان حدود سه ميل خارج  از 
١٨٣(

.  

) هم يك جرگۀ  سران اقوام مهمند، 1928دسمبر  4ماه قوس ( 13بتاريخ  
، وزير خارجه ، تشكيل خوگيانى و اپريدى  برياست غالم صديق خان چرخى

شد و اين جرگه حمايت خود را از دولت اعالم كرد. ملك هاى مهمند نيز به 
غازى ميرزمان خان از حركت افراد خود اطالع دادند. به تعقيب آن لشكر قومى 

را به » هده«مهمند تحت رهبرى غازى محصل خان و بادام خان حفاظت دروازۀ 
(عهده گرفتند. 

١٨٤(
  

ناكامى خاموش ساختن آتش اغتشاش  هعامل عمد خانوالى على احمد 

  شينوار

) بحيث رئيس 1928دسمبر  3ماه قوس   ( 12بتاريخ   والى على احمد خان
تنظيميۀ نظامى و ملكى ننگرهار تعين و عازم جالل آباد شد.  يك راپور 

من دادن اين خبر عالوه ميكند كه محرمانۀ اسناد آرشيف هند بريتانوى ض
برفبارى تازه و فقدان ترانسپورت سبب تأخير حركت على احمد خان، والى 
سابق كابل كه حاال بحيث آمر نظامى و ملكى سمت مشرقى تعين شده، 

  گرديده است .

آرشيف هند بريتانوى  ذيلدر رابطه با اغتشاش شينوار از دو سند محرمانۀ 
به جالل آباد قواى غازى  از رسيدن والى على احمد خانمعلوم ميشود كه قبل 

ميرزمان خان مؤفقيت  و پيشرفت هاى خوبى داشت . در سند اول (تلگرام 
 كُنرو ميرزمان خان «...كمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى) ميخوانيم 
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  .  ١٨٥» مؤفق شدند مهمند ها را بطرف شاه جلب كنند

  

  

  

  

  

بتاريخ پنجم [دسمبر] شينوارى هائيكه «در تلگرام دومى ميخوانيم كه 
ميكوشيدند ديوار شهر جالل آباد را تخريب كنند، مورد حملۀ ميرزمان خان 

  .١٨٦»يله جارى هايش قرار گرفتاى و لشكر كُنر
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سند آرشيف اسناد محرمانۀ هند بريتانوى در موزيم لندن راجع به پيشرفت 
 ى در  مقابله با اغتشاش شينواركُنرهاى ميرزمان خان 

  

پسر غازى ميرزمان   نه شددر سند فوق از حملۀ متقابل، دستگيرى و كشت
خان نيز ذكر شده است كه حقيقت ندارد، و تنها افواهى بود براى تقويت 

  روحيۀ شورشيان 

 The A to Z of Afghan «لودويك آدمك محقق امريكائى در كتاب 

Wars, Revolutions and Insurgencies  ،يا الف تا ياى جنگ ها
يله جارى الشكر قومى يا ) راجع به 54انقالبات و اغتشاشات افغانستان (ص

هامينويسد كه آنها افراد رضاكار ذخيرۀ اردوى افغان ميباشند كه از بين مردم  
استخدام ميشوند. همۀ افغان ها داراى استعداد نهانى سربازى ميباشند، و 
در وقت ضرورت عاجل، ملك ها و رهبران در سراسر كشور تعداد مشخصى 

      ازين سربازان را جمع آورى ميكنند.

يك شخص جاه طلب و از مدت ها قبل آرزوى سلطنت  شاغاسى على احمدخان
را در سر ميپرورانيد.  كار شكنى هاى اوكه با اختيارات تام به  سمت مشرقى 
فرستاده شده بود، يكى از عوامل عمدۀ ناكامى تالش هاى رژيم امانى در 

ب ميرود. خوانندگان محترم خاموش ساختن آتش اغتشاش شينوار بحسا
مخالفت با ميتوانند تفصيل جريان  كارشكنى هاى والى على احمدخان، 

نقشۀ جنگى   او را كه به محاصرۀ فرقۀ عمدى و افشاى  غازى ميرزمان خان 
عسكرى ننگرهار، سوختاندن قصر سراج العمارت و تعمير باغ كوكب و 

آباد انجاميد، در اثر مرحوم بالخره  برآمدن  غازى ميرزمان خان  از جالل 
 كه با مقدمه، پاورقى ها و ضمايم استاد حبيب اهللا رفيع عبدالخالق اخالص

، اينبار بمناسبت پنجاهمين سالگرد وفات اعليحضرت غازى امان اهللا خان
توسط مؤسسۀ انتشارات كتب بيهقى در مطبعۀ » هاستقالل اماني«تحت نام 

  آزادى كابل بنشر رسيده است، مطالعه كنند.
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استبداد در  انيو قربان تيظهور مشروطسيد مسعود پوهنيار در كتاب 
كارشكنى هاى ۀ به روايت از پدرش مرحوم مير قاسم خان در بار افغانستان 

شينوار شدت پذيرفت ۀ چون غايل«والى احمد خان  مينويسد كه 
به اعليحضرت امان اهللا خان را جهت مذاكره و جستجوى راه حل آن قضيه ،

اخير وقتيكه ۀ شينوار فرستاد. ميرصاحب چند نوبت آنجا برفت ، در دفع
واپس آمد، به اعليحضرت بيان نمود كه باثر مذاكرات طوالنى  با محمد 

به مصالحه نزديك ۀ دازافضل خان و محمد علم خان سران قوم شينوار تا ان
اظهار داشت كه او در هر  شده اند ... مير صاحب عالوه كرده به امان اهللا خان 

زديك ميشود، نكه به شنوار رفته با سران قومى مذكور بيك مفاهمه ۀ مرتب
احمد خان (رئيس تنظيميه سمت مشرقى) در آن خلل وارد ميكند.  على والى

ديگر مقرر نمايند. مير ۀ واسته بكدام وظيفلذا بهتر است كه او را از آنجا خ
اعليحضرت ۀ صاحب افزود كه در همين وقت متوجه شده ديدم كه رنگ چهر

  .  ١٨٧»پريده لب هاى او خشك و حواسش پريشان مى نمايد

  كُنررفتن غازى ميرزمان خان به 

بحيث امير جديد افغانستان بعد از  گرچه مراسم دستاربندى على احمد خان
به قندهار انجام يافت، اما فعاليت ها و  استعفا و رفتن غازى امان اهللا خان

تالش هاى او براى امارت افغانستان  و گرفتن بيعت از مأمورين دولتى و 
ه با غازى صاحب منصبان اردوى ننگرهار از قبل آغاز شده بود. او درين زمين

ميرزمان خان هم صحبت نموده و خواهان حمايت او شد.  مگرغازى ميرزمان 
در  كُنرخان به او گفت كه ميخواهد اول با سران قبايل مهمند و لشكر قومى 

 1307جدى  2باره جرگه و مشوره نمايد. غازى ميرزمان خان كه قبالً هم بتاريخ 

ت امان اهللا خان  شكايت كرده از اوضاع ننگرهار و كارشكنى ها به اعليحضر
بود، در جرگۀ سران قبايل عيسى خيل و كوډاخيل مهمند از خيانت والى على 
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احمد خان  اطالع داده و گفت كه خودم هيچوقت پادشاهى على احمد خان را 
قبول نخواهم كرد، اما شما اختيار داريد.  جرگه نيز از تصميم او پشتيبانى 

هاى شهر جالل آباد را به كوتوال (قوماندان امنيه)  نمود. وى قبل از شام  كليد
ى ها را مرخص نمود تا به خانه هايشان برگردند. او كُنرتسليم نموده، لشكر 

رفته و در آن جا پالن  حمايت  كُنرتصميم گرفت تا به همراهى لشكر مهمند به 
  از غازى امان اهللا خان را تهيه كند. 

با گرفتن اطالع برآمدن قواى ميرزمان خان از شهر، به  والى على احمد خان
فرقه امر نمود تا آنها را كه به منطقۀ بهسود رسيده بودند، تحت آتش توپخانه 
قرار دهند. خود ميرزمان خان با سران قوم مهمند از راه خوش گنبد توسط جاله 

  ) ١٨٨(خاص به سركانى رفت .  كُنراز دريا عبور نموده و از راه 

بعد از مراسم دستاربندى اش توسط نقيب صاحب، لشكرى را   على احمدخان
تشكيل ميداد، براى  كه اكثريت شانرا شورشيان مخالف غازى امان اهللا خان

  گرفتن كابل آماده ميساخت .  

  پالن غازى ميرزمان خان بعد از سقوط جالل آباد

زى ميرزمان خان بعد از سقوط جالل آباد و اعالن پادشاهى على احمد غا
، ميخواست به حمايت از امان اهللا شاه غازى لشكر جديدى را آماده و از خان

راه درۀ نور و لغمان خود را به كابل برساند. او درين باره با سران مهمند جرگه 
 عزم رفتن به بگيرند، و خودش هم   آمادگى ا و مشوره نموده از آنها خواست ت

عصمت غند مشر پسرش موجود بود و جائيكه يك غند مجهز  داشت، اسمار 

داشت . او هنگام رفتن به شيگل و اسمار با هم در آنجا ماموريت   اهللا خان
پيشنهاد سران قومى مهمند كه ميخواستند با سه صدنفر مسلح او را همراهى 
كنند، موافقه نكرد و گفت كه شايد همراهى سه صد نفر مسلح باعث سؤ تفاهم 

  و غلط فهمى شود. 

                                                

 .110تا  109). استقالل امانيه، صفحات 1389( عبدالخالق اخالص.  188



 

  ١٧٤|م�زمان خان کُ�ی غازی مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات
 

  

 

 (غازى ميرزمان خان بعد از مشوره با ميا صاحب سركانى
كه يكى از )١٨٩

حانيون و مجاهدين معروف ضد انگليس و طرفدار امان اهللا خان و همكار رو
تنها با يكنفر از مستخدمين (شاطر) بنام  ميرافضل كه به نام نزديكش بود،  

. وى وقتى به قريۀ روانۀ اسمار شدمشهور بود، از سركانى » سوركنډئ«
ر مسلح رسيد، حدود بيست نفر از ملكان و ريش سپيدان غي»  مروره«مجاور 

ماموند با وى يكجا و عازم اسمار  آن قريه هم به شمول ملك عبدالعزيز خان
  شدند. 

را با جاله عبور نموده و در راه اسمار، قبل از  كُنردرياى »  مروره«آنها در قريۀ 
براى سپرى نمودن شب و طرح » شينكوړك«رسيدن به درۀ شيگل، در منطقۀ 

متنفذين و سران قومى درۀ شيگل كه اكثريت شان از حاميان و  پالن شان با
، فرزند سيد شمس الدين خان مجروح محترمدوستان شان بودند،  در منزل 

سيدحضرت شاه خان يكى از روحانيون منطقه كه بنام پاچا صاحب تيرگرى 
     معروف بود، توقف كردند.

خان قبل از حركت بطرف اسمار از رفتن اعليحضرت امان اهللا غازى ميرزمان 
خان به قندهار اطالع يافته بود، و از همين سبب به پسرش غندمشر عصمت 

در اسمار اطالع داده بود تا از راه چمن به قندهار رفته، غازى امان اهللا  اهللا خان
پالنش مطلع ساخته و از او بخواهد تا از عجله كارنگيرد و از را از  خان

  افغانستان خارج نشود. 

   

                                                

يكى از شيوخ و  (رح) ميا صاحب سركانى، معروف به محمد اكبر شاه. شادروان  189
استقالل،  جنگروحانيون متنفذ كنر بودند.  ميا صاحب سركانى عالوه بر شركت در 
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  په جهان د ننگيالى دي دا دوه كاره

   يا به وخوري ككرۍ يا به كامران شي

 خوشحال خان خټك

۹  

ى بخشی از دسیس� بزرگ ُکنرشهادت غازى میرزمان خان 

  انگلیس علیه غازى امان الله خان

  

دست داشتن و نقش  انگليس ها در توطئه ها عليه رژيم امانى و راه انداختن 
براى  .ست نمايان بمانده و مثل آفتاپوشيده ن ديگر شورش ها در افغانستان 

معلومات مفصل درين باره و چگونگى ارتباط شورش ها با پروگرام هاى 
و بصورت وسيع توسط منابع بود،   ىديگرۀ اصالحى، كه خود يك دسيس

انگليسى و مخالفين داخلى رژيم و نهضت امانى تبليغ شده است، به كتاب 
و اين توطئه ها  مراجعه شود. » امانى و توطئه هاى انگليسۀ بازنگرى دور«

شرقى مو سمت جنوبى و  عليه شخص غازى امان اهللا خانشورش ها تنها 
شخصيت كشور هم محدود نميشد، بلكه عناصر ضد استعمار انگليس و 

را نيز دربر ميگرفت، و غازى  خان غازى طرفدار شاه امان اهللامهم  ىها
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  ميرزمان خان كنرى هم در صدر اين لست قرار داشت . 

لندن  بمشاهده  آرشيف اسناد مربوط به هند بريتانوى موزيم از فوقدر سند 
، در حاليكه خود غازى ميرزمان خان با ميرسد كه در دوران اغتشاش شينوار

سعى ميشد تا  در جالل آباد مصروف بود،كُنر) نفر لشكر قومى 2000دوهزار (
شورشيان  به شورش و حمايت ازى نيز كُنردسته هاى متخاصم با ميرزمان خان 

 كُنرنگرهار محدود نمانده به تحريك شوند و دامنۀ اغتشاش به نشينوارى 
  نيز وسعت پيدا كند. 

هم  كُنرهمزمان با سقوط جالل آباد مركز  تقريباً چنانچه همين طور هم شد و 
در حاليكه خود و دو سقوط نموده و قلعه هاى پسران غازى ميرزمان خان 

هم خانواده هايشان به آتش كشيده شد و  پسرش در جالل آباد مصروف بودند، 
    به سركانى رفتند. 

ى كُنرانگليس ها اوضاع پر آشوب ننگرهار و تمام حركات غازى ميرزمان خان  
را تحت نظر داشتند.  در يك سند محرمانۀ آرشيف انگلستان به امضاى  
مكوناچى، نمايندۀ سياسى انگليس ها در ايجنسى كرم  راجع به اوضاع جالل 

نخست،  وزير خارجه غالم صديق خان «آباد و واليت مشرقى ذكر شده است كه 
[چرخى]، و شير احمد خان رئيس شورا، و محمود جان ياور اعليحضرت ، و 

ى فرستاده شدند تا مسائل را حل و آشوب را فرونشانند. كُنرميرزمان خان 
شورشيان با محمود جان در ميمله بدرفتارى كردند و او فعالً در جگدلك 

ديق خان به كابل برگشتند. ميرزمان خان ميباشد. شيراحمدخان و غالم ص
  .»برگشت  كُنرمؤفق نشد و به 

  اوضاع منطقه در هفتۀ قبل از شهادت غازى ميرزمان خان

در رابطه با تفصيل رويداد شهادت غازى ميرزمان خان آنچه از بزرگان 
 خانواده به روايت از ريش سفيدان ماموند، بخصوص ملك عبدالعزيز خان

ماموند، كه  غازى ميرزمان خان را همراهى ميكردند، شنيده ايم، با تفاوت 
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كه شخص  كمى با اظهارات خود مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح
  حاضر در صحنه وواقف از واقعه بود، يكسان ميباشد.ديگر

به ياد دارم «يسد مرحوم مجروح نخست راجع به وضعيت آن وقت مينو
) براى تفرج و گردش بيرون برآمده بودم كُنرعصريكه يك روز از خانۀ خود (در

كه چند تن از مردمان قريۀ خود را كه در لشكر كشى جالل آباد بصورت 
رضاكارانه رفته بودند، ديدم كه بسوى ده مى آيند. به آنها مانده نباشى 
(خيرمقدم) گفتم و از ماجرا پرسيدم كه چگونه برگشتند و لشكريان ديگر چه 

باد یعنی مرکز ننگرهار سقوط کرد و با دست مردم شنوار آنهاگفتندج�ل آشدند. 

طعم4 آتش گشت . ما نتوانستیم مانع آن قوت بزرگ شویم، لهذا همه برگشتیم. میگویند 

کابل هم سقوط کرد و پادشاه پایتخت را ترک کرده است . این اولین خبر ناگوار انق�ب 

آوازه را پهن کردند و بود که بگوش من رسید. این شکست خورده ها هرطرف این 

» را هم با احتمال هجوم مردم بر آن روبرو ساخت ُکنرمراکز اداری 
)١٩٠.(

  

آقاى مجروح بعد از آن از مسلح ساختن مردمان شنوارى منطقۀ خود مينويسد 
به چغه سراى خواست و موضوع احتمال حملۀ  كُنربعد مرا حاكم كالن روز «

هجوم به اسمار كه مركز بزرگ نظامى مردم و ترتيب دفاع را درميان گذاشت . 
بود، شروع شده بود، مردم ماموند داخلى و سرحد آزاد آنسو به  كُنرواليت 

اميد چور و چپاول مخازن و مگزين هاى عسكرى و تاراج بازار گرد آمده 
بودند، شهر اسمار را محاصره كرده بودند. مردم ايله جارى با عسكر امداد 

حاکم ک�ن از من خواهش کرد اسمار بروم  و مقداری .  ميكردند و دفاع مينمودند

تفنگ و اسلحه از آنجا بگیرم و برای مردم منطق4 خودمان توزیع کنم و آنها را به دفاع 

از اسمار و عندالضروره از چغه سرای مکلف سازم . من این وظیفه را قبول کردم و به 

اسمار رفتم . پوره بخاطر  فوریت با یک تعداد زیاد مردمان شنواری منطق4 خود به

ندارم که تعداد چند بود، اما چند تفنگ ناوU انگلیسی و مقدار کارتوس را به مردم ما 

من آنها را در اسمار گذاشتم و خودم به خانه آمدم كه مراقب احوال چغه  دادند.
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، قراریکه بعد شنیدم لشکریان ما بعد از گرفتن تفنگ و کارتوس اکثرا سراى باشم

. و بعضى ها دور های خود برگشته و در دفاع از اسمار اشتراک نکرده بودندبخانه 
از منطقۀ جنگ بصورت تماشاچى قرار گرفته بودند كه هروقت اسمار اگر با 

(»سقوط مواجه شود، آنها از گرفتن غنيمت محروم نباشند
١٩١ (

   

  مالقات و چگونگى رفتن غازى ميرزمان خان به خانۀ مجروح

راجع به چگونگى مالقات  و چگونگى رفتن غازى ميرزمان  مرحوم مجروح
  خان به خانه اش در خاطرات خودچنين مينويسد:

من که به خانه رسیدم شنیدم که مردمان صافی در/ بادیل و دیوه گل لشکر کشی «

 ]]]]زمانی -حکومتی ک;ن /چغه سرای  [[[[کرده و مردم در/ پیچ هم  بسوی مرکز و2یت 

دای آن قاصدی رسید که مرکز و2یت سقوط کرد و حاکم ک;ن در حرکت است . به فر

را صافی های دیوه گل محبوس کرده و باخود بردند و عایلC او بخانC عم ما سید معصوم 

شاه پناه برده اند. پی هم قاصد دیگری از طرف عم ما رسید که خانC او را لشکریان 

ال گيرى كاكا و كمك ...من فورا بسوى چغه سراى براى احوباغی تاراج کردند
با او رهسپار شدم و اسپ خود را در راه هرچه تيز تر ميراندم تا زود تر برسم كه 

من درین گذرگاه جمعیت در نزديك چغه سراى بر سر جالۀ قريۀ مروره رسيدم ...

مردمان را دیدم که در آنجا در کنار شرقی استاده اند و منتظر گذشتن هستند. مرا 

بین آنها با صدای بلند از من خواست که توقف کنم و منتظر رسیدن شناختند و یکی از 

. من همچنان سوار بر اسپ، استادم تا آنها با كشتى به اينسو گذشتند آنها باشم 
و از كشتى پياده شدند. ديدم در بين آنها مردى چارشانه و فربه كه ياالن 

ه بى آستين بود كسياهى برتن داشت در پيشاپيش آنها راه ميرود (ياالن قباى 

مردمان طبقات عاليه بر تن مى كردند و از تكه هاى نفيس پشمى با رنگ سياه 
و يا كره و خاكى ساخته ميشد). من اين مرد سياه پوش را از دور شناختم و 
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چون نزدیک همراهان او را كه ريش سفيدان و كالن هاى مروره بودند، شناختم . 

است . من از اسپ فرو آمدم و با او مصافحه و آمدند دیدم خان صاحب میرزمان خان 

بغل کشی کردم و با دیگران هم احوال پرسی کردم . آنها گفتند که به خان" ما میروند 

و نزد من می آمدند. گفتم مبارک است تشریف بیاورید و در خان" ما از شما استقبال 

شما میرسانم .  خواهد شد و شب را به درستی خواهید گزراند، من فردا خود را نزد 

میرزمان خان مرا طرف خطاب قرار داده و گفت ما برای تنها شب گذشتاندن نزد شما 

نمیرویم . ما با خود شما کار و مشوره داریم، من باز اصرار کردم و ماجرای چغه سرای 

و چور چپاول خان" عم خود را که دلیل رفتن ضروری من بود، به او گفتم . او در جواب 

ز تمام ماجرا خبر دارم . حاK کار از کار رفته است، جلوگیری از آن ممکن گفت : من ا

نیست . تنها برای احوال پرسی و کمک های بعدی هم" ما با شما همدستی خواهیم کرد، 

 مقاومت حاK چون اسمار محاصره است و هنوز قوN عسکری و پسر من عصمت الله خان

ها را نجات دهیم و نگذاریم مگزین و خزین" دولت تلف شود، من چار میکند، بیائید آن

ناچار موافقه کردم و برای برگشتن به خانه تصمیم گرفتم، من به خان صاحب و دیگر 

 ،ریش سفیدان گفتم مرا اجازه بدهید از شما پیشتر بروم و ترتیب استقبال شما را بگیرم
شما خواهم رسيد. موافقه  من اسپ دارم و شما پياده هستيدمن زودتر از

چهار پنج كيلومتر راه است من سواره و به  تقريباً كردند و از آنجا تا خانه كه 
»شتاب روان شدم و آنها قبل از غروب آفتاب آنجا رسيدند

)١٩٢(
.  

  رويداد شهادت غازى ميرزمان خان

بعد از «در خاطرات خودمينويسند كه  مرحوم سيد شمس الدين خان مجروح

صرف طعام مهمانان را که به هفتاد نفر بالغ میشدحسب معمول به مهمانخانه ها و حجره 

هاى باشندگان قریه تقسیم کردیم و من در سراچه یا مهمانخان" خان صاحب با چهار پنج 

 »نفر محدود از همراهان او ماندم  و به مشوره و کنکاش پرداختیم
١٩٣

مجروح ى آقا. 
خان صاحب گفت كه حاال نظام دولت از بين رفت و براى حفظ « عالوه ميكند كه
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و امن منطقه بايد تدابير قومى و محلى گرفته شود. اسمار مركز بسيار قوى و 
زين و صندوق خزينه هم پر است ما و شما اين وسايل را براى گخوبى است م

اد يك مركز ادارى را قايم حفظ امن و آسايش منطقه بكار خواهيم برد و بني
خواهيم كرد كه به اتفاق خانوادۀ شما و پشتيبانى و حمايت مومند و مردم درۀ 
مروره و مردم درۀ سيند بپا خواهد استاد. چغه سراى از دست رفته است ... به 

هم اعمال  كُنركمك مردم شينوارى و ماموند خواهيم توانست در مناطق ديگر 
امان الله خان به قندهار رفته ممکن  دارى بوجود آريم .نفوذ كنيم و يك مركز ا

. من هم نقشه و پالن او را دور از   است بزودى برگردد و این آشوب خاتمه یابد
مصلحت نديدم و موافقه كردم و بعد از او اجازه خواستم خانه براى استراحت 

قریه تصمیم او بمن گفت بعضی مردمان اوباش بروم و خود او هم استراحت كند. 

دارند بر من حمله کنند و شنیده ام آنها براى همدستان دیگر خود به قریه هاى دیگر 

قاصدان و خبررسانان فرستاده اند، ازین حرکت نباید غافل بود. من به او با خوشباورى 

یک جوان بی تجربه اطمینان دادم که کسی جرئت نخواهد کرد چنین کارى بکند و 

لل دار سازد. در وقت برآمدن بیرون مهمانخانه یکی از ریش مصئونیت خانA مارا خ

سفیدان قریA ما که نظارت امور خانگی مار ا هم میکرد به من گفت که چنین حرکت 

. بهتر است قاصدی بطرف  زشت از امکان بعید نیست و خوش بینی من بی مورد است

آنجا را  درJ شیگل به فرستم و بعضی دوستان خان صاحب و مردمان خیراندیش

بخواهم که به فوریت برای کمک با جوانان مسلح بیایند. زیرا فردا اگر خان صاحب 

بطرف اسمار حرکت میکند، بدون بدرقه و لشکر نباشد من این مشورJ او را پسندیدم 

خودم به خوابگاه رفتم لحظA بعد و به فرستادن قاصدان در همان شب اقدام کردم و 

بستر برجستم که طرف مهمانخانه بروم دیدم در بزرگ صداى فیر تفنگ شنیدم و از 

قلعه از طرف بیرون بسته و زنجیر شده است، به سر بام برآمدم و صداى غلغله و 

فیرهاى تفنگ ها را زیادتر شنیدم دیدم که راه برآمدن از سر بام موجود نیست، فرود 

د در کRن بلن  آمدم در بین حویلی نا آرام و منتظر استاده ماندم که صداى گشودن

شد، به آنطرف دویدم آن ناظر امور مارا دیدم که در را گشوده گفت  خانصاحب را 

متأسفانه کشتند و این شر ذمه قلیل اوباش به عجله کار خود را انجام دادند. بسیار 
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... فرداى آن اسمار هم سقوط کردو قوماندان عسکرى اسمار به ، متأسف و متأثر شدیم

پسر میرزمانخان مرحوم از راه در1 دانگام  و عصمت الله خان طرف چترال گریخت

  .»بسوى ایالت دیر که از محروسات هند برتانوى بود، پناه برد

غازى ميرزمان خان، پالن هاى آيندۀ او هم ازبين رفت ، و غازى امان اهللا  شهادتبا 
  يك وطن دوست خسته ناپذير ضد استعمار را از دست داد. هم يك حامى و  خان

) در کتاب خود  ۱۹۲۹جنرال جورج مکمون یکی از جنرا<ن ارتش انگلستان در همان سال (

درین باره نوشت که ترور میرزمان خان  یکی از » افغانستان از داریوش تا امان الله«

ریاى کابل و جNل آباد حاکمیت رهبران برجستJ مهمند هاى افغان  که بر منطقJ شمال د

  .١٩٤» داشت و از حامیان مهم  شاه بود، شکست جدى  را براى  داعیJ شاه به بار آورد

 11كمشنر عمومى انگليس ها براى ايالت سرحدى شمال غربى در تلگرام  

ى به كُنرجنورى خود به وايسراى هند بريتانوى از كشته شدن ميرزمان خان 
اطمينان داد و نوشت كه وى هنگام عبور با بيست نفر از حوالۀ چندين منبع  

  . ١٩٥عليا كشته شد كُنرهمراهانش در نزديكى شيگل در

به گفتۀ همراهان غازى ميرزمان خان، بعد از رخصت شدن آقاى مجروح وى با 
سه چهار نفر از ريش سفيدان غير مسلح تنها ماند و براى اداى نماز خفتن وارد 

نگام نماز بدون آنكه به كس ديگرى صدمه برسد از سالون مسجد شد. وى ه
پشت مورد هدف گلوله هاى تفنگ قرار گرفته و جام شهادت نوشيد. آقاى 

ميت او را در چپركتى در مسجد گذاشتند و طالبان «مجروح مينويسد كه 
مدرسه را به خواندن قرائت گماشتند. فرداى آن ميت را مردمان مروره و چند 

ما بردند و درد و غم اين فاجعه بسيار دير باقى ماند، مردم نفر از همبستگان 
منطقۀ ما با مردم مروره در طول انقالب بصورت مخاصم و دو قبيلۀ مخالف با 
هم مترصد تجاوز به يكديگر بودند، زدوخورد هائى هم صورت گرفت و وضع 

                                                

194 .,(1929) Macmunn ,George Afghanistan From Darius To Amanullah page 332.  
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  . 196(» دوستانۀ ما هم با اجتماع دهاتى ما بسيار خوشگوار نبود

  ازۀ  غازى ميرزمان خان انتقال جن

صبح يادداشت هاى خانوادۀ زمانى حاكيست كه جنازۀ غازى ميرزمان خان 
توسط همراهان ماموند و افراد قريۀ شينكوړك به آنطرف دريا به قريۀ 

انتقال  و توسط ماموند ها از طريق مروره به سركانى انتقال داده شد. » شولتن«
هم در سركانى بودند، جنازه به مشوره  چون برادر و پسران غازى ميرزمان خان

، چون شهيد بود، بدون كفن در لباس ميا صاحب سركانى  و پافشارىو اصرار 
  خودش،  بصورت امانت در همان جا دفن شد.  

قوم ماموند هم اين اقدام ناجوانمردانه و مغاير با تمام نورم هاى پشتونولى را 
نموده و ريش سفيدان و ملكان همراه غازى ميرزمان خان  هم به شدت تقبيح 

اين جنايت حمله بر مهمانان غير مسلح و آنهم حين اداى نماز در مسجد را، 
گرچه در مهمان خانه و مسجد شخص ديگرى اتفاق افتاده بود، توهين به خود 

وند دانسته، اقدام به انتقام گيرى نمودند. زدوخورد هاى بين اين دو قوم مام
و شينوارى هم تا اويل سلطنت نادرشاه ادامه يافت . نادر شاه بعد از چندى طى 

ماموند و ريش سفيدان و بزرگان  فرمانى عنوانى ملك عبدالعزيز خان
ماموند و خانوادۀ غازى ميرزمان خان از آنها خواست تا حل و فصل اين مسئله 

رد كه حكومت قاتلين را به جزاى اعمال شان را به حكومت سپرده و تعهد سپ
خواهد سپرد. چندى بعد هم دشمنى ناشى از شهادت غازى ميرزمان خان 

يك  تقريباً توسط يك جرگۀ قومى به پايان رسيد. ميت غازى ميرزمان خان هم 
  سال بعد از شهادت به قريۀ نوآباد انتقال و به خاك سپرده شد.   

  ى كى ها بودند؟نركُقاتلين غازى ميرزمان خان 

كه گويا در شهادت طوريكه ذكر شد، آقاى مجروح  در خاطراتش وانمود ميكند
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عمل را براى انتقام   اعدام  شده و اين دست داشته  اوباشانغازى ميرزمان خان 
انجام داده اند. اما يادداشت دست داشند،  1926سال  ى كه در خرابى امنيت گان

هاى خانوادۀ زمانى ميرساند كه وى هيچ نوع دشمنى شخصى نداشته و 
اختالفات با بعضى از خانواده هاى قوم شينوارى هم به دوستى و خويشاوندى 
تبديل شده و منطقۀ شيگل به يك درۀ مستحكم حاميان نهضت امانى تبديل شده 

وده و ميدانند كه عالوه بر خويشاوندان، بود. تمام مردم ازين موضوع آگاه ب
طوريكه مجروح صاحب هم ذكر كرده است، غازى ميرزمان خان در درۀ شيگل 

و  (حبيب اهللا خان زمانىايشان دوستان و حاميان زيادى داشت . از جمله دوپسر 
زاده (مسافر خان و عبدالقادر خان زمانى)  و دو )، دو برادرمحمد ارسالن زمانى

به نام هاى خوشحال خان و سكندرخان زمانى، با بانوان خانواده هاى با  هنواس
رسوخ شينوارى اين دره ازدواج نموده بودند. عالوه بر آن تعداد زيادى از جوانان 

 عليهتحت قيادت غازى ميرزمان خان اين قوم شريف شينوارى در جالل آباد 

شورش شينوارى ها جنگيدند و يكتن از مشهورترين ملك هاى منطقه به اسم 
 هم در جنگ جالل آباد به شهادت رسيده بود.    » صاحب زمين خان«

حاكيست كه شهادت غازى و دالليل متعدد يادداشت هاى خانوادۀ زمانى 
كار كسانى بود كه با ، به تحريك دشمنان خارجى افغانستان، ميرزمان خان

زى امان اهللا خان مخالفت داشته و نميخواستند كه پالن تنظيم دوبارۀ غا
لشكر غازى ميرزمان خان و برگشت دوبارۀ غازى امان اهللا خان به قدرت عملى 

 كُنرشود. از طرف ديگر، مردم چيز فهم و خصوصاباشندگان درۀ شيگل  و 

مقامات و ديدند كه چه كسانى ازين رويداد نفع برده، امتياز گرفتند و به 
  كرسى هاى بلند دولتى از جمله رياست، وزارت ومعاونيت صدارت رسيدند.

  پسر غازى ميرزمان خان به قندهار رفتن عصمت اهللا خان

وارد ملكند شد و به معاون » دير«بنا بر هدايت پدرش از طريق  عصمت اهللا خان
كمشنر ملكند اطالع داد كه ميخواهد از طريق چمن نزد امان اهللا خان به 
قندهار برود. معاون كمشنر او را به بهانۀ براى چند روزى معطل نموده و تحت 
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شيگل  نظارت قرار داد. او درين مدت به او از كشته شدن پدرش در شينكوړك
نيز اطالع داد. عصمت اهللا خان بعد از چند روز اجازه يافت از طريق كويته 

  به قندهار برود. سرحد چمن را عبور نموده نزد غازى امان اهللا خان

به محروسات هند برخالف ادعاى آقاى مجروح  اينكه عصمت اهللا خان
 ىكُنراه نبرده، بلكه مطابق به هدايت پدرش، غازى ميرزمان خان بريتانوى پن

نزد وى به قندهار رفت، از  غازى امان اهللا خاناعليحضرت براى حمايت از 
اسناد آرشيف هند بريتانوى در لندن به اثبات ميرسد. در راپور شيخ محبوب 

رسیدن نمایندگان اقوام «وانيم كه على، سكرتر امور شرقى انگليس ها، ميخ

و&یات جنوبی و مشرقی و همچنان مناطق سرحد آزاد به قندهار اکنون آغاز شده 

محمد حسن خان  ،. در بين آنها امين اهللا خان، عبدالجبار خان (جبارخيل) است
عصمت الله خان پسر میرزمان  ،ملك غازى خان افريدى ،پسر سردار خان مومند

تمام آنها براى منگل و قلندر خان نمايندگان جاجى شامل اند. درى خان  ، خان

دادن  اطمینان وفادارى از طرف اقوام شان آمده بودند و خواهان هدایت بودند. 

ين ا »امان الله خان به منشی خصوصی خود هدایت داد تا فرمان هاى &زم را تهیه کند
راپور عالوه ميكند كه به پسر ميرزمان خان فرمان هاى براى ملك محصل 
خان مومند و اشخاص برجستۀ ديگر و صافى ها داده شد... پسر ميرزمان خان 
با امان اهللا خان در قندهار ماند و فرمان هاى سپرده شده به او را بدست يكى 

      ١٩٧از مستخدمين خود به واليت مشرقى فرستاد.

از افغانستان وى را  ى تا وقت خروج غازى امان اهللا خانكُنر اهللا خان عصمت
همراهى ميكرد. بعد از كاميابى توطئه هاى انگليس و سقوط رژيم امانى، 
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برگشت و بعد از مدتى در دوران صدارت محمد  كُنرعصمت اهللا خان نيز به 
بدون هيچ اتهام و  ىكُنرا بازماندگان ديگر غازى ميرزمان خان هاشم خان ب

  محاكمه روانۀ زندان شد. 

  به قندهار علت استعفا و رفتن شاه امان اهللا خان غازى

 مكتوبىغازى امان اهللا خان يكى از معتبر ترين اسناد راجع به علت استعفاى 

 مكتوب باشندگان واليت جنوبى فرستاده است .  دريناست كه خود ايشان به 

چنانيكه ميدانيد يك سلسله ناآرامى هاى داخلى در واليت «آمده است 
مشرقى آغاز گرديد و اين ناآرامى ها هنوز دوام داشت كه ناگهان گروه ديگرى 

  از طرف شمال بر كابل حمله ور شدند. 

دبير و پالنهاى كه از طرف بايد گفت كه چنين دسايس و اختالفات فقط بر ت
دشمنان ترقى افغانستان شده است، متكى ميباشد.  آنها سواالتى را در دهان 
مردم بى اطالع گذاشته اند و ايرادات بى اساسى را به شخص من وارد كرده 
اند.  من پدرانه به آنها مشورت دادم كه از اين كار دست بكشند، ولى از 

ى آنها لحظه به لحظه افزايش مييافت، من اطالع ىآنجائيكه آتش فتنه و ب
نخواستم جنگ و جدال بنام من در افغانستان ادامه پيدا كند، مسلمانهاى 
كشور كشته شوند و ملت نابود گردد و يا نيروهاى كه براى دفاع وطن در برابر 
دشمن خارجى تهيه شده اند به جنگ داخلى به مصرف برسند.  حتى به اين 

مت شخصى خويش اهميت زيادى قائل نيستم (زيرا من اين دليل كه من به زعا
بار گران را تنها به خاطر سعادت وطن و ترقى ملتم به دوش گرفته بودم)، 
تصميم گرفتم از برادر بزرگترم معين السلطنه خواهش كنم تا تاج و تخت 
پادشاهى را به خاطر صلح و امنيت عمومى در افغانستان قبول نمايد.  هرچند 

لسلطنه در اول نپذيرفت ولى وقتى من پافشارى نمودم، به خاطر من معين ا
قبول كرد.  مردم شهر از وى اطاعت كردند و من هم به اميد اينكه عزيمت من از 
كابل به جنگ داخلى و فتنه هاى ناشى از آن خاتمه خواهد داد، تصميم گرفتم 

  »به قندهار بروم كه چنين هم كردم
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ما با بى صبرى منتظر خبر از اوضاع كابل «ه ميكند غازى امان اهللا خان عالو
ولى چنانيكه از انكشافات اوضاع كابل معلوم ميشود، اين   ،بوديم

تخريبكارى منحصر به مجموعه اى از ايرادات بمقابل شخص من نبوده؛ بلكه 
بنا بر دسايس، دشمنانى بود كه تمايل شديد ترى براى از بين بردن وحدت 

نتيجه هم اين شد كه اين غائله خاموش نگرديد و چون  مردم نيز داشتند. 
آشوب طلبان به قواى جنگى نيز دسترسى داشتند، معين السلطنه را قبول 

همه  انكردند؛ چنانچه معين السلطنه نيز به قندهار آمد و مجددا مباحثاتى ب

مردم قندهار صورت گرفت.  معين السلطنه با حضور داشت همه مردم اظهار 
ميخواهد از تاج و تخت افغانستان كنار برود و گفت"من اساسا داشت كه 

خواهش سلطنت را نداشتم و اكنون هم ندارم و استعفاء ميكنم".  همانا همه 
مردم قندهار متفقا نزد من آمدند و گفتند من نبايد تسليم شوم و سلطنت 
شاهى مسلمانهاى افغانستان را تا ماداميكه يك فرد آنها در قيد حيات 

مردم قطغن، مزار، ميمنه، هرات، فراه و هزاره جات ..شد، از دست بدهم.با
عين نظريات مردم قندهار را دارند. بنابران من بخاطر خواهشات ملت عزيزم 
و همچنان براى اينكه كشورم را از ملعبه شدن به دست خارجى ها نجات 

             بخشم، مجددا سلطنت افغانستان را پذيرفتم.                     

اين فرمان به اطالع فرزندان عزيزم ساكنين واليت جنوبى ۀ موضوع به وسيل
رسانيده شد.  اطمينان دارم كه غيرت و احساسات عالى افغانى شما 

شخصيتى كه كدام وجهه و  ىبهيچوجه قبول نخواهد كرد كه يك فرد ب
ر عزيز موقعيتى در بين ملت ندارد، سلطنت افغانستان را غصب نموده كشو

ۀ و ملت غيور ما را ملعبه تمايالت شخصى خويش سازد.  احتماال شما با پار
از عداوتها و يا اختالفات فاميلى با يكديگر مواجه خواهيد بود، ولى بايد 

بزرگ ملى در كشور به ظهور رسيده و شما بايد  ۀ بدانيد كه امروز يك معضل
  .يدبخاطر بهبودى كار دولت و كشور با هم متحد بمان

در خاتمه به درگاره خداوند ج دعا ميكنم و از وى يارى مى طلبم كه دشمنان ما 
موفق نگردند.  از شما ميخواهم كه نظم و امنيت را در سرزمين هاى خويش 
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  .                                                                                                     ١٩٨»حفظ و رعايت كنيد

  غازى امان اهللا خانۀ جلوس دوبار

در يك فرمان ديگر غازى امان اهللا خان هم علت جلوس دوباره اش ذكر شده 
مركز و پايتخت  ،شما كامال اطالع داريد كه شهر كابل«است : 

شخصى كه به يك دزد مشهور  -مورد هجوم و اشغال بچه سقاء،افغانستان
.  كردار چنين شخصى يقينا  بوده اصالت چندانى ندارد، قرار گرفته است

 )50(ويرانى و بد بختى براى افغانستان به بار خواهد آورد.  او اندوخته هاى 

چور و چپاول ساله خزائن ملى را با خود برده و كسى است كه از كشتن مردم، 
و تجاوز به عزت فاميل هاى نجيب ابا نمى ورزد.  راه هاى عام را كه غله جات 
و چوب سوخت به كابل تأمين ميكردند مسدود كرده كه در نتيجه هر روز به 
صد ها نفر از گرسنگى ميميرند.  اين شخص هدف ديگرى بجز از ويرانى 

د كه توسط انگليسها افغانستان و نابودى مسلمانها ندارد و بنظر ميرس
تشويق ميگردد و تحت رهنمائى و هدايت آنها كار ميكند.  بديهى است كه در 
چنين حالتى اسالم به مقابل كفر قرار مى گيرد.  بنابران اگر خداوند بخواهد، 
اين جانب در روز نهم حوت با لشكر نظامى و به همراهى غلزائى ها و درانى 

                                      .١٩٩»هم كردهاى قندهار بطرف كابل حركت خوا

  والى على احمد خاناعالن پادشاهى  

از مدت ها قبل آرزوى سلطنت را در سر  على احمدخانقبال ذكر شد كه والى 
بشرطى كه او را به «آنها گفت  به با رهبران شورشى ، در مالقات ميپرورانيد

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

                                                

به غازى امان اهللا خان  1929 ىجنور 26مطابق با  1307دلو  6 مؤرخ  مكتوب.  198

  ى .باشندگان واليت جنوب

امان اهللا  ىغاز 1929 ىفبرور 246مطابق با  1307حوت سال  4مؤرخ   130شماره مكتوب  . 199
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بروى شان باز خواهد كرد و اسلحه و مهمات  دولتى را بين اين سه قوم تقسيم 
رهبران شورشى «راپور كميشنر عمومى در پشاور مى افزايد كه » . خواهد كرد.

او بعد از آن به همراهى محمد علم خان و رهبران شورشى موافقت كردند  و 
    ٢٠٠.»ديگر ذريعۀ موتر به جالل آباد برگشت 

توسط نقيب  1929جنورى  20مراسم دستار بندى والى على احمد خان بتاريخ 
اول ۀ در شمارجالل آباد، ۀ منتشرغيرت اسالم، ۀ جريدصورت گرفت .  صاحب 

سمت مشرقى متنفذين و روحانيون حلف وفادارى ۀ اطالعي 1929جنورى  28
اين شخص «...بنشر سپرده نوشت كه ، را به على احمد خان خادم دين و ملت

خدمات ارزنده اى را بخاطر 
پيشرفت اسالم و مسلمانها در 
داخل و خارج افغانستان انجام 
داده، با افكار روشنيكه دارند 
 دائما در اصالح مردم و مملكت

مشغول بوده اند.  به همين داليل 
چنين پنداشته شد كه وى پادشاه 

  بزرگى خواهد شد.                                                                             

زمانيكه اعليحضرت ايشان از 
كابل به جگدلك رسيدند، تمام 
علماء ، مشايخ، مشاهير 

ۀ خوگيانى سرخرود و حوم
به حضور وى شتافتند  جگدلك

و بيعت خويش را تقديم داشتند.  
او از جگدلك به چهار باغ صفا به منزل حضرت نقيب صاحب آمد و بيعت 

                                                

جنورى كمشنر عمومى ايالت سرحدى  5مؤرخ  15. اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام شماره  200
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 احمد خان ىامير عل
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خويش را تجديد كرد.  على احمد خان بعد از رسيدن به جالل آباد كه مصادف 
با روز جمعه بود به منزل آخند زاده صاحب هده رفت.  در همانجا و در همان 

ند زاده صاحب هده بود كه هيئتى از علما و مشايخ بشمول استاد هجره آخ
هده، طوطى آخند زاده، ميان صاحب قيلغو و ديگر علماى شنوار، چپرهار و 

خوگيانى بيعت خويش را به عنوان پادشاه افغانستان به وى ارزانى نمودند.  
ع بعد همه علما، مشاهير و مردم شهر در مسجد شاهى جالل آباد تجمۀ جمع

نمودند و خطبه نماز جمعه بنام خادم دين و ملت امير على احمد خان پادشاه 
افغانستان خوانده شد.  بعد از نماز جمعه علما و مشاهير مجددا تجديد 
بيعت كردند و شرائط اين بيعت نامه كه از هر طرف با صدا هاى بلند و با 

يب لقب خادم دين حرارت مبارك باد بدرقه مى شد، قرائت گرديد و به اين ترت
  و ملت به اعليحضرت ايشان داده شد.                                                                                         

در اين وقت اعليحضرت خطابه اى ايراد كردند كه مشحون از احساسات ملى 
را به اتكا بر  و اسالمى بود.  ايشان در جريان بيانيه خويش اصالحات ذيل

  شريعت اسالم و به عنوان اساس براى دولت خود چنين بيان كردند:                                                 

تمام نظامنامه هاى كه در دوره زعامت امان اهللا به اجرا در آمدند، ملغى  .١
شــــناخته مى شــــوند.  از اين ببعد، همه امور دولت در مطابقت كامل با 

  ل قرآنى و شريعت تطبيق خواهد شد.                                                                                     اصو

قانون ســرباز گيرى (پشــك) ملغى قرار داده مى شــود. و مرد ها با معاش  .٢
روپيه افغانى در ماه بنا بر رضائيت خود شان مطابق به سيستم قومى  20

  .                                                                                  براى دفاع وطن به عسكرى خواهند رفت

رعاياى كشــــور از پرداخت ماليات بر باقيات و غيره امورى كه در دوره  .٣
بل از آن بوده باشد، معاف ميباشند.  مامورين دولت قروضى امان اهللا و ق

را كــه در دوره ســــلطنــت امــان اهللا اخــذ كرده انــد، بــه اقســـــاط خواهنــد 
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»پرداخت
٢٠١

                                                     .  

اش لشكرى را  كه اكثريت شانرا  بعد از مراسم دستاربندى على احمدخان
تشكيل ميداد، براى گرفتن كابل آماده  شورشيان مخالف غازى امان اهللا خان

ميساخت .  اما انگليس ها باوجود سوابق همكارى  و خدمات على احمدخان 
كر ذ او را بحيث پادشاه افغانستان نتنها قبول نداشتند، بلكه طورى كه بعداً

٢٠٢خواهد شد، با وى برخورد نامردانه وخشن نيز نمودند. 
  

   زوال ستارۀ بخت على احمد خان

وقتى روبه زوال رفت  كه كمشنر پشاور   ستارۀ بخت على احمد خان
درگزارشش نوشت كه چانس على احمد خان بحيث پادشاه افغانستان رو به 
كاهش است . درجرگۀ  دوم فبرورى شينوارى ها تحت سرپرستى محمدعلم 

خان در گندمك، وزيرخيل هاى خوگيانى تصميم گرفتند با او مخالفت كنند.  
كرد تا قبل از اعالم حمايت از وى، منتظر  جرگۀ اقوام در بتخاك هم فيصله

    ٢٠٣فيصلۀ سمت جنوبى باشند.

نقيب صاحب هم به او توصيه كرد كه تا زمان  تعين  امير از حكومت وارسى 

                                                

؛ مسوول، عبدالحليم .  مدير١٩٢٩جنورى  ٢٨،  ١جريدۀ غيرت اسالم، جالل آباد، شماره .  201
  (به حوالۀ واكنش هاى مذهبى).  .NAI, F&PD, File 9-F, 1929و

به انگليس ها دزديدن و فروختن سنديست كه در آن  .  يك نمونۀ خدمات على احمد خان 202
مقابل جلوگيرى از خشم مردم بمقابل وعده داده بودند تا در  انگليس ها به امير حبيب اهللا خان

انگليس و شامل نشدن در جنگ به طرفدارى از تركيۀ عثمانى،  پس از ختم جنگ جهانى اول 
برگهايى از تاريخ «به افغانستان استقالل  داده شود.  سردار محمد رحيم خان (شيون كابلى)  در 

ميشد كه اين تعهد كتبى درمحافل دربارى افغانستان گفته «مينويسد كه » معاصر وطن ما
هزار روپيۀ كلدار به  40انگليس را شاغاسى ملكى على احمد خان دزدى كرد و در مقابل 

 ).42انگليس ها تسليم نمود (ص 

فبرورى كمشنر عمومى ايالت  7مؤرخ   117. اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام شماره  203
 .L/P&S/10/1203سرحدى شمال غربى، 
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از  كند، اما خود را امير واقعى تلقى نكند. بعد از آنكه والى على احمد خان
از  اريخ سوم ماه فبرورى  نامۀ به همفريزمردم خوست هم جواب منفى شنيد، بت

ش درین نامه ا علی احمد خانطريق پشاور و بعداً توسط طياره به كابل فرستاد. 

امان الله خان قبً%ثابت نموده است که بی ارزش میباشد و قابلیت تاج شاهی «نوشت که 

ن خود را دوست قدیمی علی احمد خا.» را ندارد و حبیب الله محض یک رهزن است 

انگلیس ها اع%ن کرد و گفت بریتانیا موقع خوبی را بدست آورده که یک دوست را بر 

او از حكومت بريتانيا يك مليون پوند سترلنگ، اریک6 قدرت برساند. 
خيمه، يونيفورم و باالپوش  2000)  الرى با دريور و دو ميخانيك، 100صد(

توپ كوهى  با  30، بيست مليون گلوله، براى دوهزار نفر، بيست هزار تفنگ
دستگاه  12هزار مرمى،يك هزار رأس اسپ مكمل با پاالن و غيره ضروريات، 

تلفون بيسيم با مخابره چى، يك تعداد طيارات نظامى و طيارۀ بزرگ 
هزار گيلن تيل براى طيارات را  80مسافربرى با پيلوت انگليسى و 

  تقاضاكرد. 

با قواى عسكرى و لشكر قومى بطرف كابل حركت و در   على احمدخان 
جگدلك مركز گرفت .  درين جا دو واقعه سبب شد تا سلطنت على احمدخان 

روز پايان پذيرد. واقعۀ اول فرود آمدن اجبارى يك طيارۀ انگليسى   22بعد از 
ه با يك پيلوت و يك ميخانيك در بستر درياى جگدلك در نزديكى اردوگا

بود.  پيلوت و ميخانيك اين طياره كه به آن آسيب زيادى  على احمد خان
نزد على احمدخان برده شدند.  چپمن محافظين نرسيده بود، توسط 

Chapman    و ديويس Davis  شش روز  در  -بعد از سپرى  نمودن پنج
سط نقيب صاحب جگدلك  ذريعۀ  موتر به همراهى محافظين و شخصى كه تو

فرستاده شده بود، نزد قونسل انگليس كه در آنوقت از جالل آباد نزد نقيب 
صاحب  در چارباغ پناه برده بود، فرستاده شدند.     علت  فرود آمدن اين طياره 
خواه عوارض تخنيكى  و يا رساندن پيغام  هوشدار انگليس ها مبنى بر 

ى على احمدخان شگون بد بود، زيرا خوددارى از حمله بر كابل بوده باشد، برا
مردم او را دست نشاندۀ انگليس ها دانستند. واقعۀ ديگر هم  اختالفات  
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ديرينۀ ميان ملك هاى پرنفوذ حامى على احمدخان بود كه منجر به كشته شدن  
هردو ملك محمدشاه خان  خوگيانى (برادر ملك قيس) و ملك محمدجان 

قبايل خوگيانى  و شينوارى   اردوگاه  او را  خوگيانى شد. از طرف  ديگرافراد
به شمول خيمه و يونيفورمش تاراج نموده، و او هم  در حالى كه هيچ كس حاضر 
به پناه دادن او نبود، پاى پياده از بيراهه هاى لغمان و كنر به منطقۀ مهمندرفته 

  از آنجا به پشاور رسيد.  

يس ها تا وقتى كه غازى امان اهللا انگل  د كهناسناد آرشيف انگلستان نشان ميده
وطن را ترك نگفت  با حمله بر حبيب اهللا كلكانى  در كابل  بخاطرى مخالفت  خان

٢٠٤ميكرد كه اين كار باعث تقويت بيشتر نيروهاى غازى امان اهللا خان ميشد.
  

مورد نظر شان براى انگليس ها در كابل از حبيب اهللا كلكانى  تا آوردن زمامدار 
يك دورۀ انتقالى استفاده ميكردند.  هم كمشنر عمومى انگليس ها در پشاور 
و هم سفير انگليس در كابل معتقد بودند كه  سلطۀ او بر كابل ديرى دوام 

  ٢٠٥نخواهد كرد، و او نميتواند مقام پادشاهى تمام  افغانستان را كسب كند.

انى درين دوران در اعمال و حركات خود انگليس ها براى اينكه حبيب اهللا كلك
از حد و چوكات  تعين شده خارج نشود، يك عده از اشخاص باتجربه و كاردان 
را در اطرافش قراردادند كه  مهمترين و معتمدترين آنها شيرجان وزير دربار 
بود. برادران ديگر او عطأًلحق خان وظيفۀ وزارت خارجه، محمد صديق خان 

دوى مركزى و محمد كريم خان رياست ضبط احواالت را به قوماندانى قول ار
عهده داشتند. در پهلوى اينها اشخاص ديگر مثل محمودسامى قوماندان 
سابق قول اردو، سردار شيراحمدخان زكريا رئيس عمومى تفتيش و سردار 
فيض محمدخان زكريا وزيرمعارف دورۀ امانى بحيث مشاورين  خاص حبيب 

                                                

كمشنر عمومى ايالت  1929مارچ  20مؤرخ   1144.  اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام شماره  204
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 غربى.
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محاصره گرفته بودند. سردار فيض محمدخان زكريا كه اهللا كلكانى را تحت 
شش ماه قبل از پادشاهى حبيب اهللا كلكانى در نطق افتتاحيۀ جشن استقالل در 

لقب داده بود، حاال » امان اهللا كبير«ستديوم باغ عمومى پغمان، امان اهللا خان را 
ا كانى ريعنى  ارگان  تبليغاتى حبيب اهللا كل» حبيب االسالم«مديريت جريدۀ 

بعهده گرفت و سردار شاه محمود خان برادر محمدنادرخان نيز بحيث منشى 
 خصوصى حبيب اهللا خان كلكانى تعين شد.

  در پشاور شاغاسى پيش آمد انگليس ها با على احمد خان

 سفير انگليس  مالقات بتاريخ اول مارچ در پشاور با همفريز  على احمد خان

نمود.  او گفت كه بصورت عاجل به پول احتياج دارد و نميتواند باور كند كه 
حكومت [نگلستان] آنقدر كوتاه نظر باشد كه به وى در وقت ضرورت كمك 
مالى داده نتواند. او گفت كه در طول زندگى اش دوست حكومت بريتانيا بوده 

. اگر وى  به تخت بنشيند، اولين كارش    اهد گشتو اين فرصت هرگز باز نخو
انعقاد پيمان تعرضى و دفاعى با بريتانياى كبير وممانعت از تمام گرايشات 
بلشويكى خواهد بود. سفير انگليس به على احمد خان  از اعالميۀ مجلس 
عوام  و سياست به اصطالح بيطرفى  انگليس ها ياداور شده گفت  كه در 

دن كمك به هر يكى از كانديدان تخت و تاج، تخطى ازين شرايط فعلى دا
پاليسى بوده و بنابران  بايد تمام خياالت گرفتن  كمك مالى  و رسيدن به 
قدرت را از سرش بيرون كند. على احمد خان  با اظهار نا اميدى تلخى  گفت 

ى كه ميتوان پول را مخفيانه تأديه نمود. وقتى سفير باز هم  جواب رد داد، عل
احمد خان گفت كه اگر انگليس ها كمك نكنند، او مجبور خواهد شد به 
قندهار رفته از امان اهللا خان حمايت كند. على احمد خان خواهش كرد براى 
چند روزى در پشاور بماند. سفير انگليس به وى اخطار داد كه از تبليغات 

   ٢٠٦سياسى در بين قبايل خوددارى نموده و اقامتش طوالنى نباشد.

                                                

سفير كابل  از پشاور  1929مارچ   2مؤرخ  267. اسناد آرشيف هند بريتانوى، تلگرام شماره  206
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۱۰  

  میرزمان خان  یغازخصایل سجایا و 

  

نظر عملكرد تاريخى شخصيت غازى ميرزمان خان از  با قبلى  قسمت هاىدر 
 ۀ تا اندازامانى  ۀ دورمهم    ۀ رويداد هاى دهاش بخصوص نقش برجسته اش در 

معلومات  شانخصوصيات بارز فردى آشنائى با درين جا براى  . آشنا شديم. 
  . گرددمختصرى  تقديم  مي

چشمان سبز روشن رنگ گندمى و ، بوده چهارشانهو  داراى قامت متوسطوى 
غيرت و در سخاوت  و صداقت، دوستى و مهمان نوازى،  داشت .  و نافذ

هرگز عصبى نميشد، مؤدب ، متقى  شجاعت، يكدلى و پايمردى مشهور بود.
  و خوش صحبت بود.

ياد آورى از سخاوت و مهمان نوازى ضمن  )مهمند( يالميراجان سشاد روان 
امانى با يك  ۀدر دور«يكى از خاطراتش مينويسد كه غازى ميرزمان خان در 

 مبا پدر و كاكايش به كابل رفته و در آن جرگه اشتراك داشتقومى مهمند  ۀجرگ
زخم ماما معشوق  را نوشيده و مسموم  ۀادوياشتباهاَ در دوران سفر پغمان . 

كوچك دكتوران هندى در كابل بود. اكبر خان،  ۀشدم. در آن وقت يك شفاخان
 ۀغازى ميرزمان خان، من را در گادى به آنجا انتقال داده و ادوي ۀخواهر زاد

، شب دوباره به منزل غازى ميرزمان خان كه در قلعچه بود، الزمه را گرفتم 
ميرزمان خان در يهوش بوده و ناوقت هاى شب به هوش آمدم .  برگشتيم . من ب

متوجه باز شدن وقتى  . وى بودتالوت مشغول نشسته و  ۀسجادپهلويم بر 
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  . ٢٠٧»چشمانم شد خيلى خرسند شده از احوالم پرسيد

بود، اما تفوق  پابند به اصول پشتونولى. وى غازى ميرزمان خان پشتون بود
 ىابسيار قديمى  ۀناشد تحريرقوانين ه ) پښتونوال( پَشتونولى .طلب نبود

نوازى،  ، ننگ، ناموس، مهمانو مردانگى غيرتميباشد كه اساسات آنرا 
  پناه دادن و عفو، انتقام گيرى، و وطن دوستى تشكيل ميدهد. 

پشتونولى نه تنها طرز زندگى پشتونهاست، بلكه نظم معيار هاى حقوقى، 
اخالقى، اصول اجتماعى و سيستم ارتباط و  كلتورى، ارزش ها، معيار هاى

  ميباشد.هم  معيار ها و رسم و رواج ها و عنعنات اين نگهدارى 

 و»آبرومندانه« كند كه چه رفتارىها حكم مىقواعد پشتونوالى براى پشتون
 زندگى ۀ. اين احكام تقريباً هم است و چه رفتارى چنين نيست» شرافتمندانه«

  . دارد خود نفوذ تحت را هاپشتون

. ننگ در زبان  است ننگ  مفهوم كليدى و اساسى در نظام پشتونولى مفهوم
براى گروه خود » شرف و آبرو«رود. فردى كه يكار ممعناى شرف به بهپشتو 

و ستودنى است و فردى كه با عدم رعايت قوانين  (ننگيالى) بياورد باننگ
شود ناميده مى» ننگىب«دار كند  سخت پشتونولى شرافت گروه خود را لكه

  .آيدشمار مى كه اين بدترين توهين براى يك پشتون به

درين براى آشنائى بيشتر با سجايا و خصوصيات فردى غازى ميرزمان خان 
  مثالى را ذكر ميكنيم :جا چند 

  دشمنى فطرى با انگليس ها ۀ داستان پس آوردن پدر اولين نشان

، ميزان دشمنى در قلمرو هند بريتانوى مردان ۀمنطقپس آوردن  پدر از  رويداد
وى به  فطرى و نفرت غازى ميرزمان خان از استعمار انگليس را نشان ميدهد. 

در دوران حاكميت امير ش  پدرسال عمر داشت كه   15يا  14گمان اغلب 
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رند در ضلع ديو تحميلىفرار نموده و آنسوى خط  از زندان  عبدالرحمن خان
   مردان پشتونخوا سكونت اختيار كرد. 

جريان ازين قرار بود كه سپه ساالر غالم حيدر خان چرخى  بعد از آنكه در سال 
مأمور خان عبدالرحمن  يرام حكمبه  ، مقرر گرديد ندان ابحيث سر قوم  1882

تا اسالم را در آن مناطق  گرديد ) نورستانكافرستان ( بر ىحمله و لشكركش
 ۀ در  مناطقبعضى  غرض مسلمان ساختن  ىخان چرخ يدرغالم ح. گسترش دهد

زمان خان را  يرنمود و گلروز خان پدر م يينتع خان) باول(را به نام  شخصىپيچ  
خان  حيدر هنگام بازگشت، باول خان به غالم.  ساخت يكجاراه بلد با او  يثبه ح
 ۀدر ىمردم ولسو » وايگل« ،»گمبير«، »كټار«خان با مردم كرد كه گلروز  ايتشك

گلروز خان  يدر خان. غالم ح نشان داده و با آنها كمك كرده است ىهمدرد  يچپ
 ىسه روز بعد داماد گلروز خان كه اكرم صاف ىبه زندان افگند، و ل "پورټو"را در 

با خانمش  هم شب خسرش را از زندان نجات داد و گلروز خان  يمۀنام داشت، در ن
 كردند. ياررند در ضلع مردان سكونت اخت يوخط د ى سو از آنجا فرار كرد و به آن

گلروز خان سه بار (بعد از وفات خانم هاى اوليه) ازدواج نموده و ميرزمان خان 
  كه از بطن خانم دوم تولد شده بود در كنر ماند.

فرمان  يرز ۀدر خطپدرش  ىكه از زندگشت چند وقتى ميرزمان خان بعد از گذ
كه با سپه ساالر غالم  )پدر فتح خان( با سيد محمد خان ناراض بود،  يسانگل

حيدر خان روابط نزديك داشت، به ديدن غالم حيدر خان رفته و از طرف وى 
غالم حيدر خان عالوه بر آن  تشويق ميشود تا پدرش را دوباره به كنر برگرداند. 

به ميرزمان خان ميگويد كه چون كار سربند و نهر جديد (مشهور به چرخى 
جوى ساالر) تكميل شده قسمتى از زمين باير آنوقت را براى خودش آباد 

    ).مسمى شد» نوآباد«نام ب كشت بسازد (اين ساحه بعدا ۀنموده  آماد

مردان رفته از  ۀمنطقخان  نزد پدرش به  ميرزمان خان هم يكجا با سيد محمد
ن شب هماگفته ميشود كه ميرزمان خان در  پدرش ميخواهد به وطن برگردد. 

اول كه خسته از مسافرت رسيده بود، هنگام صرف طعام از پدرش ميپرسد كه 
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اين همه غذا از كجا تهيه شده است؟  وى با شنيدن  اينكه غذاى موجود از  پول 
تهيه شده ، سخت ناراحت و ناراض  حكومت هند بريتانوى ۀمستمرى ماهان

شده، نه تنها از خوردن غذاى مذكور خوددارى  ميكند، بلكه همان شب از 
  پدر برآمده  به وطنش عزيمت ميكند. ۀخان

بعد از آن رويداد به كشور برگشته و به زندگى عادى اش  پدر ميرزمان خان هم 
درش سبب ادامه ميدهد. مؤفقيت غازى ميرزمان خان در برگشتاندن پ

 ينهاىزمخشنودى سپه ساالر چرخى گشته عالوه بر زمين هاى نوآباد، اجاره 

   نيز در اختيار ميرزمان خان قرار ميدهد.نوآباد را» سه كوتى«

  قربانى جانى و مالى در راه آزادى كشور 

فداكارى جانى و مالى در  يكى از مشخصات مهم شخصيت غازى ميرزمان خان 
ه ى كزم متينبا عاين سرباز شجاع، آزاده وسربلند كشور بود.راه آزادى و استقالل 

تنها در جنگ استرداد استقالل و مالش را فداى وطن نموده  داشت، سر
 ۀبراى مدت يك ماه مصارف آذوقه و خوراك متعددمراجع افغانستان به استناد 

  . ٢٠٨تمام لشكر قومى آن محاذ را از دارائى شخصى اش پرداخته است 

 ۀمنطق جويان ملكى، بغير از لشكريانريست  كه تعداد جنگابل يادآوق

در اوايل بيش از چهارصد  غيره، بريكوت، ناړۍ، بارگام، نيشگام، جالله و 
هزار نفر از جنگجويان مهمند تحت رهبرى محمد امين ده نفر بوده و بعد از آن 

  خان كوډاخيل پسر غازى محصل خان كوډاخيل مهمند نيز به آن پيوست .   

دورى قرار داشت و در آن  ۀچهارم استقالل  از مركز واليت در فاصل ۀچون جبه  
، انبار كردننمودن،  تهيهخريدارى وزمان موتر و سرك هم وجود نداشت، 

است . به استناد  نگهدارى و توزيع مواد خوراكى اين لشكر كار آسانى نبوده
يك » وياړونه  زمونږ سرحدونه زمونږ«و » دخپلواكۍ خواږه يادونه«كتاب 
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ايكه براى اين كار مؤظف شده بود، با شايستگى اين هيئت شانزده نفرى 
  مهم را به انجام رساند. ۀوظيف

  دفاع از حقوق مظلومان

بود. رويداد او شخصيت  ديگردفاع از حقوق مظلومان  يكى از مشخصات 
 غازى ميرزمان خانآتى دفاع از ناموس يك خانم بى بضاعت نشان ميدهد كه 

 هبا اعتقاد به ارزش هاى پشتونولى و احترام به عزت و كرامت انسانى درين را
  پرداخت چه قيمتى بود. ۀآماد

جنگ شكل يك  بعداَشد و  دوامدارخصومت  اين واقعه كه سبب يك جريان 
  ازين قرار بود:ه تلفات شديد جانى و مالى را در بر داشت، شديد قومى را گرفت

دخترش را  ،»پوروټ« ۀسيمتام مربوط منطق ۀيك دهقان از قري ،محمد غفور
داده بود. اين دختر بعد از ازدواج  » شوړيك« ۀمنطق به يك جوان قوم صافى 

 ۀپدرش برگشته و به اثر نارضايتى ايكه داشت نميخواست به خان ۀبه خان
محمد  ۀبر حريم خانواد انتقامسم بر شوهر هم  ۀشوهرش برگردد.  جوانان خانواد

به زور يك خانم ديگر خانواده را كه قبالَ ازدواج كرده و در  غفور يورش برده، 
   بردند. با خود عقد نكاح شخص ديگرى قرار داشت، 

غازى نرسيد،  ۀقومى به نتيج ۀبعد از آنكه تالش هاى حل قضيه از طريق جرگ
آن  ۀنتيج مظلوم دهقانش برآمده و ۀميرزمان خان هم به حمايت از خانواد

بود كه به يك دشمنى قومى دوامدار تبديل شد. اين   ۀزدوخورد مسلحان
                 بزرگ قومى  حل و فصل شده به پايان رسيد.  ۀمعضله بعد ها توسط يك جرگ

  پايان دادن به جنگ ها و منازعات از طريق جرگه و اصول پشتونولى

) ذكر اغتشاش جنوبىطورى كه در قسمت ششم (سهم مهم در خاموش ساختن 
جنگ كست نهايى شورشيان و دستگيرى رهبران شورشى شد، با وجود ش

با تلفات جانى و مالى ناشى از جنگ، مخالفت و دشمنى اقوام خاتمه نيافته و
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ه ب)  بدل(مختلف جنوبى ادامه داشته وترس از دولت و انديشۀ گرفتن انتقام 

براى خاتمه دادن به اين .  حيث يك اصل مهم  پشتونولى كماكان موجود بود
  .  راه حل غير نظامى و جرگۀ قومى  بهترين وسيله بود مشكل ،

جنگ و اغتشاش جنوبى تنها وقتى خاتمه يافت كه در نتيجۀ فيصلۀ جرگه 
نفر از ملكان قوم جدران درحالى كه گل محمد خان و عصمت اهللا  150بيش از 

ى ماندند، به در جدران  باق طور ضمانت دو پسر غازى ميرزمان خان  خان
 با غازى امان اهللا خانو ميرزمان خان كُنرى به كابل آمده غازى همراهى 

  ند.مالقات نمود

غازى ميرزمان خان همچنان با استفاده از جرگه هاى قومى توانسته بود 
منازعات، جنجال ها و خصومت هاى بيشمارى را در كنر و منطقه حل و فصل 

بارز آن حل و فصل تنازعات قومى بر سر تقسيمات زمين و  ۀكه نمون نمايد
  استفاده از جنگالت طبيعى ميباشد كه  تا هنوز پابرجاست . 

  دادن حق مساوى به دختران

 حمايت از پروگرام هاى ترقياتى و معارف نهضت امانىقسمت طورى كه در 

هاى ترقياتى و غازى ميرزمان خان يكى از حاميان جدى پروگرام ذكر شد، 
معارف نهضت امانى در مشرقى بودكه تأسيس مكاتب نسوان نيز بخشى از 

بود آن وقت  محدودترين افغان هاى سرشناس ۀعالوه بر آن وى از جمل . آن بود
را قايل بود.  وى   مساوى  وقحقخود نيز  براى دختراندر پهلوى پسرانش كه 

مثال هاى آن دادن زمين  زراعتى د كه وب نيز ثابت ساختهاين نظرش را در عمل 
     ميباشد. سه دخترى كه در حياتش ازدواج كردند،  -به دو و باغ

  قابليت بسيج و رهبرى مردم 

 براى آمادگىخصوصيات مهمى چون داشتن غازى ميرزمان خان در پهلوى 

و صالحيت درك و فهميدن وظايف ، هاى سنگين  قبول كردن  مسئوليت
توانمندى قواى  ۀقابليت محاسب و ستراتيژى جنگطرح و ديزاين لياقت 
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داراى  توانمندى بسيار خوب  بسيج و رهبرى توده هاى مردم ، خودى و بيگانه
  نموديم .مشاهده قسمت هاى مختلف نيز بود كه نمونه هاى آنرا در 

يكى از راز در پهلوى استعداد سازماندهى، و قدرت رهبرى، ميتوان گفت كه 
غازى ميرزمان خان نقش توده هاى مثبت دست آوردهاى  وهاى مهم كاميابى 

چې خان يې «ضرب المثل معروف پشتو  به مصداقوى مردم و اقوام كنر بود.  
به آن توجه و را ميدانست نيرو هاى مردمى نقش سازنده و اهميت » په ياران يې

    خاصى داشت . 

رسيدگى و  اللاستقجنگ خانواده هاى شهدا و معلولين بازماندگان وه وى ب
 تقديريادگارى  تحايفانعامات و  دادن با را دست آورد هاى همرزمانش 

به ميرزا حياالدين، اعطاى شمشير هاى يك اسپ سپيد بخشش  ميكرد. 
پوش دار يادگارى ، و بسته كردن لنگى و تحايف ديگرى چون جوره هاى لباس 

د خپلواكۍ «  مثالهاى ميباشد كه تفصيل آن در كتاب ۀبه صدهاتن از جمل
  ذكر شده است .» خواږه يادونه

بزرگداشت و تشويق  ۀدر مواقع متعدد زمينميرزمان خان  غازى  عالوه برين 
پنج  –رسمى و دولتى خدمتگاران  وطن را آماده ساخته است، كه از دادن پنج 

چهارم استقالل، دادن  ۀجريب زمين با معافيت از ماليه براى شهداى جبه
خدمت، علم هاى جهاد، شمشير هاى نشان دار و انعامات اعزازى نشان هاى 

  ديگر به شركت  كنندگان جنگ استقالل و غيره ميتوان نام برد.

يكى ازين  ۀبازماندگان و خانواده هاى  شركت كنندمردم كنر، بخصوص 
مالقات هزاران  ۀدائر شده بود، تا به امروز  خاطركنر » نورگل«در  كه محافل  
  .٢٠٩را با افتخار  ياد ميكنند شندگان كنر با شاه امان اهللا خان غازىتن از با

 1301در سفر دوم شان به سمت مشرقى در زمستان سال  غازى امان اهللا خان 
                                                

با مقدمه و حواشى  عبدالودود و سيد عبدالغفار. اشتياق نامه و فراقنامه حاجى  209
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اساسى  ۀترتيب نظامنام ۀميالدى) بجهت انعقاد لويه جرگ 1923شمسى (
 و مشاهدات نقاط و بنادر آن سمت  افغانستان و تنظيم امور ملكى و نظامى 

سفر غازى امان اهللا  دند. وباز هفت تا سيزدهم حوت مصروف امور لويه جرگه 
بسوارى موتر تا به شيوه و از آنجا بسوارى اسپ به حوت  14از خان به كنر 

. غازى امان اهللا خان  بعد از سپرى نمودن دو شب در ه بودنورگل صورت گرفت
   . ٢١٠برگشتند نورگل به جالل آباد

  عارضين به شاه يكتن از عجيب يافتن راه حل به درخواست 

براى وارسى به امور و شنيدن  سفر غازى امان اهللا خان به كنردر دوران 
به شاه » جمعه خان«بنام » قرو« ۀشكايات مردم ، يكتن از باشندگان قري

وارى ج ۀاى شاه اسالم به دادم برسيد كه فصل هاى رسيد« شكايت كرد كه 
(يك حيوان وحشى كه در درى به آن خارپشت » شكوڼ«مزرعه ام مورد تجاوز 

گويند و بايد با خارپشتك مغالطه نشود) قرار گرفته  و تمام زحمات  يكساله 
  ام ضايع ميشود. 

حاضرين از شنيدن اين درخواست و شكايت جمعه خان  ۀروايت است كه هم
بودند.  شاه به  هللا خان غازىخاموش شده و منتظر عكس العمل شاه امان ا

رسيدگى  زارغبه شكايت اين «روى گشتانده و فرمود كه خان  غازى ميرزمان
در بازگشت . ميگويند كه غازى ميرزمان خان »كرده و مشكلش را حل كنيد

زرگر داده و از او خواست تا در مزرعه اش را به آن ب» دنباله پور«يك تفنگ 
كمين گرفته و با نشانه گرفتن آن حيوان خود را از شرش آزاد سازد، كه او هم 

  با اين وسيله مشكلش را حل نمود. 

جالب اينكه در مالقات بعدى شاه آن شكايت كشت كار را بخاطر داشته و از 
     كار را پرسيد.    ۀغازى ميرزمان خان نتيج
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  جوانان  تعليمشديد به  ۀعالق

جوانان داشت . چون در  ۀبه تعليم و تربيشديدى  ۀغازى ميرزمان خان عالق
بزرگش  ۀامانى مكتبى در كنر تاسيس نشده بود، وى تمام جوانان خانواد ۀدور

به شمول برادرزاده ها، خواهر زاده ها، خويشاوندان وحتى فرزندان 
خدمتگاران و مستخدمينش را به كابل خواسته براى همه تسهيالت يكسان 

مفرطى  ۀوى همچنان عالقتعليم و تربيه و اعاشه و اباته را فراهم ساخته بود. 
  و كمك مينمود.به فرهنگ و ادب داشته، هميشه ادبا و فرهنگيان را تشويق 

  برخورد با كسانى كه به مقصد دزدى آمده بودند 

روايت ميشود كه در يك سالى كه قحطى بود و بخصوص باشندگان مناطق 
كوهى با مشكالت زيادى مواجه بودند، غازى ميرزمان خان شبى ناوقت از 
مسافرت به خانه برگشته متوجه ميشود كه چند نفرى در حال نقب زنى يكى از 

تيشه، محل اقامت وى، مى باشند. چون وى متوجه  ۀهاى ضخيم قلع ديوار
ميشود آنها محل كندن ديوار را اشتباه گرفته و به عوض محل گودام و انبار 

ديگرى را انتخاب نموده، محل درست را به  آنها نشان داده و در  ۀغله گوش
اهند سهم كندن ديوار با آنها همكارى ميكند. دزدان هم در ختم كار شان ميخو

وى را بدهند، اما وى آنرا نگرفته و مى گويد كه چون اين بار اول بود، سهمى 
  از شما نمى گيرم .

اصل از در كوه مجاور بودند،  ۀكه باشندگان قري افراد مذكور روز بعد
 ۀموضوع آگاه شده، جوارى و گندم هاى  آنشب را دوباره با خود آورده از كرد

خود اظهار ندامت نموده و پوزش مى طلبند. اما غازى ميرزمان خان نه تنها 
شان را نيز داده و از  ۀبيشتر مورد ضرورت قري ۀآنها را عفو نموده، بلكه  غل

آنها قول ميگيرد كه در آينده اگر ضرورتى داشته باشند، بعوض دزدى به وى 
    مراجعه نموده و كمك بخواهند.    
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۱۱  

  عهد حکومت خاندانی  در هخانواد سرنوشت 

 

  سيزده سال زندان و هشت سال تبعيد

هايش ن خان در آخرين تالش ادر قسمت هاى گذشته ذكر شد كه غازى ميرزم
وقتى جنرال محمد نادر خان پايه هاى رژيم امانى به شهادت رسيد.   بقاىبراى 

امانى داشت، با عقده و مخالفت هاى كه با همكاران  رژيم    به قدرت رسيد،
از مكر و نيرنگ و حيله كار نخست  در مقابل بازماندگان غازى ميرزمان خان

پسر غازى ميرزمان دو  ، و، برادر خان محمد خانگرفته  در اولين اقدامش 
 مشر گل محمد خان "زمانى"  ډ""زمانى"  و غن مشر عصمت اهللا خان ډغن خان،

ن حاضرى به نام وظيفه در وزارت حربيه  با داد اظاهر  ،كابل خواستهرا به 
  .   ادد روزمره تحت مراقبت قرار

شمسى ادامه داشت . در آن سال قيام صافى هاى كنر  1324اين وضعيت تا سال 
ينه مخالفان ديراين حسابش را با  خوبى شد براى خاندان حاكم تافرصت ٢١١

زاده  پسران  و برادرسال بود كه اول آن  سرطان 29بتاريخ اش نيز تصفيه كند. 
خرابى  ۀ به حيل بسر مى بردند، خان را كه تا آنوقت در كنر ميرزمان هاى غازى 

از زادگاه شان بيرون كشيده و امنيت در منطقه وشركت  در جشن استقالل 
غازى ميرزمان خان همزمان با آن برادر، دو پسر كالن و باقى اعضاى خانواده 

 تعداد زندان دهمزنگ سازند.  ۀ روانرا هم از منازل شان در كابل دستگير و 
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رژيم وقت، چون زندانيان    از طرفكه غازى ميرزمان خان  ۀ خانواداعضاى 
سرنوشت نامعلوم    جرم و محاكمه، به انتظاريكسياسى ديگر، بدون كدام 

مردان  به يكصد نفر ميرسيد. تمام  ،ندزندان جهنمى دهمزنګ فرستاده شد   به
را و زنان  و اطفال  شان مدت يكسال  سال  13 و نوجوانان اين خانواده مدت 

 و، نمودندسپرى  و زندان زنانه نمناك زندان دهمزنګ  در سلولهاى تاريك و
به  آن هاى منقول و غير منقول شان ضبط و مصادره  و حتى قسمتى از دارائى 

  سرسپرده گان و خدمتگذاران رژيم خاندانى به مكافات داده شد. 

استخبارات انگليس در رابطه با دستگيرى  در كاپى آتى گزارش محرمانۀ
مقامات افغان عمدتا نسبت «غازى ميرزمان خان ميخوانيم كه  ۀ خانواد

ناآرامى هاى واليت مشرقى ، درين اواخر تعدادى از افرادى را كه قبال در 
كابل و اطراف آن تحت نظارت بسر مى بردند، بازداشت نموده است. متبارز 

، به ترتيب برادر و پسر و شير محمد خان ترين اين اشخاص خان محمد خان
  خان مرحوم كُنر، كه از حاميان عمدۀ امان اهللا خان بشمار ميرفت،  ميباشند.   
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اين برادر و پسر مرحوم ميرزمان خان، خان «همين گزارش عالوه ميكند كه 
صافى هاى كُنر، با فاميل هايشان از بنى حصار، جائيكه تحت نظارت بسر 

ند، به كابل انتقال داده شده اند. آنها قبال به فعاليت هاى به نفع امان اهللا ميبرد
خان مورد شك و گمان واقع شده و به اجبار مشرقى را ترك كرده بودند. آنها 

  . »فعالمتهم به ارتباط با مخالفين صافى دولت در درۀ كُنر ميباشند

  

تا ختم صدارت سردار محمد هم سال زندان سياسى  13 بعد از اين خانواده 
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در واليت هرات براى مدت هشت سال  داؤد خان و انفاذ قانون اساسى جديد
  .در تبعيد بسر برد

  شرح حال به زبان پشتو  محمدهاشم زمانىزندانى خاطرات اثر شادروان 

و هم  زمانى (بازماندگان غازى ميرزمان خان) را به تصوير كشيده ۀ خانواد
راجع به سرگذشت قربانيان بيگناه  ديگر در زندان دهمزنگ معلومات جالبى 

 ىاستبداد شناس ىها ينهبر زم ى"درنگديگرى هم مانند  آثار را دارا ميباشد.
 يانوقربان يتجنبش مشروط"، "يختار يرافغانستان درمس" نادرشاه"،

 " ، مقاالت شادروان ارگ ۀقلع يانزندان يامرگ  ىكشت ينانسرنش"، ”استبداد

در  يختار ىچند از نهفته ها ىبرگ و " اوضاع زندان ، ۀآصف آهنگ در بار
  از زندانها و زندانيان رژيم خاندانى حكايت ها دارند.نيز " افغانستان

زندان دهمزنگ به عنوان زندان مركزى پايتخت، درزمان صدارت 
ق دانشمند آقاى محق ۀ به گفت  سردارمحمد هاشم خان صدراعظم تعميرشد.

علت توجه حكومت محمدهاشم خان به اعمارآن زندان اين بود  ،نصير مهرين
بيشترضرورت احساس مى نمود. زندانهاى ارگ،  كه براى توقيف اشخاص

سراى موتى، زندان هاى كوتوالى ،توقيفخانۀ"خورد" توقيفخانۀ"سپوت 
را  بيشتركه پيش ازآن درمعرض استفاده بودند،گنجايش زندانيان  سوار"

نداشتند. با وجوديكه درحكومت محمد نادرشاه وبرادرانش مانند دورۀ 
عبدالرحمان خان به زودى امراعدام يك عده از اشخاص داده ميشد؛ اما 
ازآنجايى كه اشخاص طرف نظرآنها يا كسانى را كه احساس مى نمودند، 
مخالف حكومت است،كميت قابل مالحظه يى بود، پس به زندان بزرگتر نياز 

اشتند. افزون بر آن مطابق طرح ومنظور سركوب هاى گسترده تر در آينده، د
نياز ساختمان زندان دهمزنگ به ميان آمده بود. افزايش فهرست كسانى كه 
بايد قربانى ستم و نياز حكومتدارى ميشدند، سبب شد،كه به زندانهاى 
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  .٢١٢»پيشينه بسنده نشود و دست به كار زندان دهمزنگ شوند

دشمنى رژيم خاندانى مصاحبان با ۀ علت عمددانشمندان متعدد مؤرخين و 
در پهلوى عوامل ديگر ارتباط اين را  غازى امان اهللا خان هواداران و حاميان 

هرچه را كه انگليسها « آقاى سيستانىۀ به گفت ميدانند. خانواده با انگليسها
هللا خان و طرفدارانش روا ميخواستند، نادرخان و هاشم خان در حق امان ا

ميداشتند. نادرخان قدرت را بنام امان اهللا خان گرفت ولى پس از پيروزى بر 
خود آنرا غصب كرد و اين عمل واكنش هواداران شاه امان اهللا را ، سقاوۀ بچ

برانگيخت. نادرخان در مدت چهار سال حكومتش و بعد از او سردار هاشم 
ا توانستند مشروطه خواهان و هواداران سال صدارت خود ت 17خان در مدت 

امان اهللا خان را يكى پى ديگر سركوب كردند و زندانى ساختند و با انواع 
ها آنها را از ميان بردند. ظلم و بى عدالتى در حق خاندان  ابذشكنجه ها و ع

ميرزمان خان كنرى نيز به خاطر دوستى و هوادارى از شاه امان اهللا و بالنتيجه 
  . ٢١٣»با انگليس ها تعبير ميگردد به دشمنى

با وجودى كه وى [غازى ميرزمان خان] بعد از  «عالوه ميكند  آقاى سيستانى
سقوط شاه امان اهللا از سوى اجنتان انگليس در كنر شهيد شده بود و 

كه ۀ هيچكسى از خاندان وى حكومت هاشم خان را تهديد نميكرد، مگر كين
سردار هاشم خان باقى مانده بود، هنوز حل ناشده بود...و سرانجام از وى در دل 

تمام بازماندگان خاندان بزرگ وى ، كه تعداد شان به يكصد تن ميرسيد، از 
 زن و مرد و خورد و بزرگ بدون كدام جرم و گناه و بدون حكم كدام محكمه ئى

خود با  (محض بجرم طرفدارى  از شاه امان اهللا و در حقيقت به جرم ضديت
سال  را در  13انگليسها)، به زندان دهمزنگ انداخته شدند و آنها مدت 

 28شرايط بسيار هم بد تر از شرايط جهنم در زندان گذراندند كه دراين مدت 
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تن آنان از اثر بيمارى و بيدرمانى و شرايط خراب زندگى در زندان مخوف 
زندان به واليت ۀ نجسال زجر و شك 13دهمزنگ جان دادند و بقيه هم پس از 

خود در هرات تبعيد گرديدند و مدت هشت سال ديگر را دور از اقارب و اقوام 
دموكراسى ظاهرخان بود كه بقية السيف  اين ۀ هرات بسر بردند. فقط در ده

كنر رفته زندگى را دوباره از ى يابد تا به زادگاه خود در واليت خاندان اجازه م
        .٢١٤»نو آغاز كنند

  ؟نمود ىحكومت سركوب م سانى راچه ك

زندانيانى كه مقهور ومغضوب حكومت هاشم «آقاى نصير مهرين  ۀ به گفت
خان شدند، بيشترين آنها، كسانى بودند كه حكومت دريافته بود سرى دارند 
كه به تن شان ميارزد. بنابر آن اگرتعدادى را بدون فوت وقت كشتند، تعدادى 

نگهداشتند،درواقع هرشب و روز ميكشتند. به ديگر سخن با را كه در زندان 
شكنجه ها وتحميل عذاب هاى شباروزى آنها را آهسته ، آهسته ميكشتند. 

  دشوارى و توان سوزى آن بسيار هيبتناك و انسان كــُشانه بود.

طى ساليان متمادى در اين زندان كسانى مظلومانه جان داده اند. كسانى 
دالها انداخته شده اند. در كناره هاى آن پايه هاى دردور وبرآن به گو

دارافراشته شد. كسانى درآنجا اعصاب را ازدست دادند. تعدادى زندانى 
بودند كه تا آخرنداستند كه چرا زندانى شدند.كسانى از زندان بيرون شدند 
وچيزى از سياست و رنجهاى را كه در زندان ديده بودند، نگفتند، ترسيدند 

فاصلۀ آزادى از زندان تا مرگ را سپرى كردند. اشخاصى به گونۀ  وخاموشانه
  پنهانى مطالبى ازچشمديدها وخاطره ها نوشتند.

افراد واشخاصى همانجا بهترين سالهاى عمرخويش راسپرى كردند ودرس 
آموختند. ازآنجايى كه حكومت در زندان دهمزنگ تعدادى از تحصيلكردگان 
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تحصيلكردگان درهرسطح و رشته يى كه ودانشمندان رامحبوس كرده بود،
بود، براى جوانان زبان وادب، لسان خارجى و رياضيات . . . تدريس نموده اند. 
گويند كه فرهيختگان گرامى براى جوانان ميگفتند، كه ما را نگذاشتند براى 
وطن خدمت كنيم ، مى بينيد كه اينجا دربند هستيم. اميد است كه شما از 

  شويد و بتوانيد براى وطن ومردم تان خدمتى كنيد. اينجا روزى بيرون

 انيكه در پا يىاز گروه ها ىكيكه حكومت آنها را سركوب نمود، به  ىمردمان
  ، تعلق داشتند: ميبر ىنام م

نان - ــــاه ىآ پادش مان  خان ، در ز نادر مد  كه مح خان، رق ىرا  مان اهللا   بيا
  از آنها در دل داشت . يى نهيپنداشت؛ وك ىومخالف م

  . . .   خان ى،محمد ول ىچرخ ۀفداران امان اهللا خان، مانند خانوادطر -
  بودند رفتهياز طرف محمد نادرخان را نپذ ىهمكار شنهاديكه پ  ىكسان -
  شناخته شده بودند. هيتانيبر  ىها استيكه به مخالفت با س ىكسان -
ــــان - ند ىكس به عنوان دار مطرح  ،ىوفرهنگ ىاســــيســــ ىها تيظرف ۀكه  

  بودند.  
  . ىوقوم ىمحل نياز متنفذ  ىبرخ -
  مشروطه خواه و تحول طلب.   ىاسيافراد س -
ضا - سااع  ىنمودند. روابط خانوادگ ىم ىزندان زيرا ن ىزندان ۀخانواد ىب

شــــخص مورد نظر،  ىنظر گرفتــه ، در پهلو رياو را ز ىاجتمــاع ى، قوم
  افگندند. ىهمه را  به زندان م ايو كانياز نزد ىبرخ

  .   ٢١٥شده اند ىخاندان سلطنت ىاختالفات داخل ىقربان ىبرخ -

  از درس و مكتبيت اطفال زندانيان سياسى محروم

از زمانى نيز  ۀ خانواده فرزندان ومتعلقينمانند زندانيان سياسى ديگر، 
ند. آنها حتى بعد از خالصى از زندان در رات دولتى اخراج شدااد مكتب و
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كار در مؤسسات دولتى را نداشتند، و مجبور بودند  ۀ تبعيد نيز اجازۀ دور
  براى امرار معاش به شركت  ها و مؤسسات غير دولتى مراجعه كنند. 

حكومت نمى خواست، كسى از متعلقين اشخاص «آقاى مهرين،  ۀ به گفت
اعضاى    طرف غضب قرار گرفته را بهره مند از سواد وصاحب كارى بـبـيند.

ى اعدام شده گان و زندانيانى كه مقهور ستم خاندان هاتقريباً همه خانواده
- سلطنتى بودند، به سرنوشتى دچار مى شدند كه يا بميرند و يا اگر زنده مى

مانند، از درس و تحصيل و تعليم بدور باشند. براى اين منظور فرزندان و حتا 
 نزديكان آنها را از كار برطرف و از مكاتب اخراج ميكردند. طرح چنين سياست

ى ترس از دولت بود، از ژرفناى خشم نادرخان عليه منظور گسترش سايهكه به
هاى خانواده هاى مغضوبين نيز ناشى ميشد. او به اين باور بود كه ريشه

  .»ى جامعه نرويدگان را بركنند تا از آنها نو نهاالنى در آيندهسركوب شده

، شاعر، و محقق  نويسنده  ۀ ميخواهم قسمت كوتاهى از نوشترابطه درين 
 ىب«. وى مينويسد، را نقل كنم ىنور احرار ىلعبدالعمحترم پركار كشور، 

 يدصورت گرفته و شا ىكه بر خاندان زمان ىمناسبت نخواهد بود كه از مظالم
 خان ىسخ الم: مرحوم غبرسانم به عرض يتىحكا يزآن بوده باشد، بنده ن ينآخر

سلطان هرات بود.  ۀ يسمن در مكتب ل ىو همصنف يكاز دوستان نزد ىزمان
و امتحان كانكور پوهنتون را  يمفارغ شد 12از صنف  1340 آنگاه كه در سال

 نشد، شمول در پوهنتون داده ٔەاجاز ىزمان ىسخ المبه مرحوم غ يدم،گذران
 به مقام ىا يضهعر ىشده بود. و  يدبود كه به هرات تبع ىزمان يلعضو فام يراز

 ير)شه(محمد افضل  يدم شه برادر شدم كه يلهصدارت نو شت و من هم و س
حسن شرق كه در آنوقت  ىبود، به آقا يهوزارت مال ىادار يسكه در آنزمان رئ

كند و امر شمول او را در پوهنتون  يلفونداؤد خان بود، ت مخصوص قلم يرمد
 يضهو به عر ى گذشتكمك داده بود. چو ن مدت ٔەشرق هم وعد ىصادر كند. آقا

كند.  يلفونشرق ت ىاز برادر م خواستم كه به آقا يگرجواب داده نشد، بار د
  جواب ندارد. " يضهعر ين: "ا گفت مبه برادر يلفونىشرق ت ىآقا ينبارا
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ت، سال گش يعاو ضا يكسالبه هرات رفت و  يرناگز ىزمان ىم سخالغ مرحوم
حسن شرق هم پشت كار خود  و داؤد خان از صدارت كنار زده شد) 1342( بعد

 ىكه سمبول ىبه پوهنتون شامل شد، و  ىزمان ىسخالم مرحوم غ ىرفت، ول
ناگهان  يل،پس از فراق تحص ىبود، چندسال ىفرو تن و و تواضع القاز اخ

  .»جاو دان شتافت. روانش شاد باد ىسكته كرد و به سرا

 يرمحترم م ۀ خانواد ۀ حبس و زجر و شكنج ۀ مسئل«احرارى مى افزايد  آقاى
آگاه  آن است كه ما از يراخ ۀ وار و دردناك سدگاز حوادث بس نا يكىزمان خان 

گشته ن يخبه كثرت واقع شده باشد كه ثبت تار ىحوادث ينچن يدشا -يمگشته ا
  .٢١٦»يمنداشته ا ىعالاط يچو ما از آن ه
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۱۲  

   از دیدگاه مؤلفین و نویسندگان  میرزمان خانغازي 

  

بصورت مختصر يادآورى ميشود كه  ۀ يو نشر راث، چندكتابدرين قسمت از 
و كارنامه هايشان  راجع به غازى ميرزمان خانبراى كسب معلومات بيشتر 

  :مورد استفاده قرار گرفته ميتوانند

  هاى اختصاصى باكت

روشنى انداخته  غازى ميرزمان خان لف زندگىترمراحل مخب ذيلهاى ب اكت
    تر ميباشند: داراى معلومات مفصل

  استقالل امانيه)/ چهارم استقالل  ۀ جبه( لورمه جبههڅداستقالل 

چهارم جنگ استرداد استقالل كشور  ۀ اين كتاب به نظم پشتو راجع به جبه
كت داشته و شاهد عينى جبهه شركه خود درين  توسط عبدالخالق اخالص

توضيحات و   مقدمه، بود، تاليف و با
 بار اول  ضمايم محترم استاد حبيب اهللا رفيع

در پشاور چاپ    م  1986ش/1365در سال 
 2005ش/ 1384شد. اين اثر  بار دوم در سال 

 ۀ ميالدى باز هم  در پشاور توسط مؤسس
اين چاپ سوم نشراتى دانش چاپ شده است . 

به مناسبت » استقالل امانيه«كتاب  به نام 
پنجاهمين سال وفات اعليحضرت غازى 

رياست نشرات كتب  امان اهللا خان، توسط
وزارت اطالعات و فرهنگ بيهقى 
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      .منتشر شدم در كابل  2010ش/ 1389در سال  افغانستان

  استقالل امانيه

) در راولپندى  ميالدى 1925( شمسى هجرى  1304در سال  هاستقالل اماني
مختلف  ۀ دو رسال ۀ مجموع اصال بزبان پشتونشر شده است . اين كتاب 

  :ميباشد

اين رساله به ستايش منظوم  ات  اولصفح: توسط عبدالخالق اخص شمشیر افغان
بعد از ذكر مختصر  79الى  14 ۀ صفحز اغازى امان اهللا خان اختصاص يافته 

شاهان مغلى، احمدشاه بابا و تيمورشاه، از استرداد استقالل افغانستان و 
غزوات و مجاهدات و وطن دوستى هاى غازى امان اهللا خان، و بعد از آن از 

، جان فشانى هاى 1919چهارم) جنگ استقالل  ۀ چترال (جبه ۀ شهداى جبه
  بت شده است .صح غازى ميرزمان خان كنرى
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نظم  110تا  80از صفحات  دوم ۀ رسالاين  : توسط سید عبدالغفار گلشن رنگین
و نقش او در جنگ استقالل سال  هايست كه در وصف غازى ميرزمان خان 

  شده اند.  سروده  1919

انگلستان در لندن   ۀ اصلى استقالل امانيه در آرشيف كتابخان ۀ يك نسخ
   وجود مى باشد.م

قايق ح(جبهۀ فراموش شدۀ چترال و كنر  - استقالل افغانستان استردادجنگ 

  )نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

) 2007( 1386صفحه در سال  226در  اين اثر تاليف داكتر عبدالرحمن زمانى
 ۀ تخنيكى مؤسس ۀ انتشارات مسكا درشعب ۀ ميالدى) توسط مؤسس

 انتشارات دانش در پشاور نشر شده است . 

سيد  اين كتاب عالوه بر تقريظ هاى  استادمحمد آصف صميم،  مطالب
 مطالب آتى ميباشد: ۀ در بر گيرند فضل غنى مجددى واستاد عبداهللا كاظم

قبل از   شــرايط داخلى افغانســتان ( جنگ اســترداد اســتقالل افغانســتان .1
چرا انگليس ها كوشيدند جنگ ، جنگ سوم افغان انگليس علل، جنگ

واعتراف    اهميت جنگ ســــوم افغان و انگليس، را بى ارزش جلوه دهند
قواى ، تناســب قواى در گير در جنگ ســوم افغان و انكليس، انگليس ها

غان نگ ســــوم اف غان در ج نگ ســــوم   انگليس   قواى، انگليس-اف در ج
غان انگليس هات، اف نگ اســــتقالل جب يت ، ج هات واهم هاى وجب نيرو 

   ).قومى

يائى كنر .2 تاريخى و جغراف يت  هارم اســــتقالل (موقع هۀ چ يت ، جب موقع
ــائى چترال ــاريخى و جغرافي ــا در چترال، ت ــۀ انگليس ه ــداخل تعين ، م

جدا ســــاختن تدريجى ، ســــرحدات و مناقشــــۀ ســــرحدى بين كنروچترال
رنوۍ عالمت گذارى سـرحد در قسـمت ا، افغانسـتان  خاك    قسـمت هاى

، موقف خاندان مهتر در رابطه با انگليس ها و جنگ استقالل، نشده بود
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 )تناسب قواى دو طرف

، فتح ارنوۍ توســط غازى ميرزمان خان( جريان رويداد هاى جبهۀ چهارم .3
لست ، از اسمار حركت جنرال عبدالوكيل خان، پيشروى مجدد افغان ها

هداى هۀ چترال و كنر شــــ هۀ چترال و ، جب كه در جب هدينى  جا ماى م اســــ
 ).جنگيده و به خلعت شاهانه سرفراز گرديده اند

ـــــل  .4 يمفص ــا ــــم فى  ض عر م ــاوى   ح
ــانيون معروف  ــدين و روح ــاه مج

مهم عكس هاى ، ســـمت مشـــرقى
نگ به ج انواع  ، تاريخى مربوط 

ــوم افغان و  ــلحۀ كه در جنگ س اس
قرار  ــاده  تف مورد اســـــ يس  ل گ ن ا

لســـــت واحـد هـاى عمـدۀ ، گرفـت
ــگ ســــوم  جن يس در  ل گ ن قواى ا

، و اشــعار محلى افغان و انگليس
ــه اى  ــه راجع ب ـــــد ك ــاش ــۀ ميب جبه

 سروده شده اند. چهارم

 مشهورو په دودمومن او مبارزې غوښتونكې خپلواكۍ ېپه آزاد سرحد ك
  ونډه نميرزما دغازي كې غزاگانو

 1388صفحه در سال  264داكتر عبدالرحمن زمانى كه  در تاليف 
به لسان افغانستان  –انتشارات مسكا در كابل  ۀ ميالدى) توسط مؤسس2010(

   چاپ شده است .پشتو

  درين كتاب مطالب ذيل شامل اند:

آزاد ســـرحد  د( مورچل ينگټآزاد ســـرحد د اســـتعمارى ضـــد فعاليتونو   .1
ــ ــه هډلن ــاريخچ ــه، ت ــاور پ ــان د خ ــانســــت ــه دافغ ــدريجي توگ دمهمو  ېت

يدل مه ك په، برخوجالك له ېســــي مداخ حد ليړت ”د، دانگريزانو  يا ” ســــر
“Closed Boarder ”سي ست ېاندړدو دانگريزانو، پالي سيا ، تگ 
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، مومندو قوم او خيلونه د، يدلړايالت جو ړېانگځغربي سرحد د  دشمال
او  ايونــهځــمشــــهور دودمومنــ

  )شخصيتونه

 ېتونكښــــغو ۍد مومندو آزاد .2
ــدو( ړېجــگــ ــاريــخــي  دمــومــن ت

گان ړېجگ  انگريزانو، ېاو غزا
، يزډسره د مومندو دغزاگانولن

ــد ــډاو د مـومـن ، هښــــكـر ډيـورن
نو يزا گر ن ك دا ــل  ــاب مق ــه  د  ېپ

نو  يو ن ــا عالم او دروح ــاد ا جه
ــدپ، رول ــيمه  تنوښ قبايلو په س

 د، ړېداســــالم په نامه جگ ېك
 انښد پيررو ېمغلو په مقابل ك

په مقابل  دســــكهانو، نهضــــت
د  ېپه مقابل ك دانگريزانو، تځښــــد ســــيد احمد بريلوي مذهبي خو ېك

سيمو اومومندو ك په، شيخ ا لهند تحريك ستان  ېآزادو قبايلي  د هندو
، د مجاهدينو مركز څېدســـم، دوســـلوالو مســـلمانانوحركت او مركزونه

ــ ــدينو مركز ډدچمركن ــاه ــد، د مج ــاه ــار خپرول دالمج ــانو، اخب ــازي  دغ
 ېآزاد سرحد او خصوصاً مومندو ك په، چلند ردمشرانو ارتباطات او چا

بل ك قا په م پا ېدانگريزانو  نه ونونوڅد  پاره  ېد ادار ېدســــيم، علتو د
دانگريزانو  ېافغانستان او دهند په نيمه وچه ك په، ېلځ ېدانگريزانو هل

س سي سان ېد سو ستخبارات، او جا شاف ېادار ېدا ستخباراتي، انك  دا
په نيمه وچه او افغانســــتان  دهند، او فعاليتونه انگيڅ ېادارو مختلف

 The Greatلوبــه (  ســــتره، دانگريزانوجــاســــوســــي فعــاليتونــه ېك

Game باز بل ك په، بزرگ) ىيا  يا  ېكا ته وكيالن  دانگريزانو ميشــــ
سلمان ايجن ستفاده دمختلفو، انټم سايلو او چلونو نه ا سرحد  اددآز، و



  

  ٢١٧|م�زمان خان کُ�ی غازی زندگی و مبارزاتمرور کوتاهی بر 
 

رول او  نصــــراهللا خان دســــردار، حبيب اهللا خان اوامير ېد قبايلو غزاگان
  ).برخه

گانو ك .3 په مشــــهورو غزا ندو  ن ړد كن ېدموم خان و مان  غازي ميرز  هډد 
مومندو په مشــــهورى ســــرى  د، پيژندنه هډدغازي ميرزمان خان لن ړدكن(

گ ېغزا ك خان  مان  غازي مير ز كال 1287م ( 1908د، ونډد لمريز هجري)
سر صيل ېد سر 1908د، غزا دجريان تف  ېكوونك ونډگ ېغزا ك ېكال په 

غزا  ېلمريز)كال د شــــبقدر په مشــــهور1294م ( 1915د، ېانگريزي قواو
لمريز)كال د شــــبقدر د 1294م ( 1915د، ونډدغازي ميرزمان خان گ ېك

ــهور ــيل ېمش ــار له امله دامير حبيب اهللا خان  دانگريزانو، غزا تفص د فش
ميرزمان خان په سر د شهزاده  دغازي، ېپه زندان ك دشيرپور، ېپه بند ك

  ).جريمه امان اهللا خان

نهښــــن ړۍلوم( ېلونښــــن .4 گان لو ندو غزا په  ې: دموم ــــاعرانو  د ولســــي ش
ـــعارو ك ـــن دوهمه؛ ېاش ـــره په جگدانگريز ې: په مومندو ك لونهښ  وړانو س

:  لونهښــــن دريمه؛  برخه اخيســــتونكي مشــــهور غازيان او روحانيون ېك
قبايلو  تنيښـــدوســـلو ســـره د پ

ــو ــغ ــه او د ه ــن ــي ــو  ېم دوســـــل
 وڅ:  لونهښــــن لورمهڅ؛ ولونهډ

 مهځپن؛ مهم تاريخى عكســونه
د  ښــــېد كر ډيورنډ: د لونهښــــن

 مهږشـــپ؛ هړژبا توښـــپ ېلوزنام
: دانگريزي اســــتعمار  لونهښــــن

قبايلو په مبارزو  نتوښـسـره د پ
ــور ــ ېپ ــيړت ــيښــــدوه ري ل ــون  ت

  ).نكلونه

  د خپلواكۍ خواږه يادونه 

صفحه  170 در شمسى  و 1390" در سال تاليف محمد نواز حقيقت "سانين
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ى)  در توسط "دملي آرمانونو فرهنگي ټولنه (انجمن فرهنگى آرمانهاى مل
  تخنيكى انجمن انتشارات دانش در كابل بچاپ رسيده است .  ۀ شعب

 ۀ شيرين (جبه خاطرات گرامى مؤلف طوريكه از اسم كتاب مشاهده ميشود، 
  چهارم) جنگ استقالل را درين مجموعه گردآورى و بنشر سپرده است . 

  سيف االمان

قلمى منظوم از  ۀ نسخ اين
شاعر و واقعه نويس تواناى 
كشور شادروان عبدالخالق 

بوده به چشم ديدها و  اخالص
گزارشات اغتشاش جنوبى يا 

اختصاص » مالى لنگ« ۀ فتن
   يافته است .

  كتاب هاى متفرقه

زمونږ غازيان (د نومياليو 

  مبارزينو د ژوند حاالت)

در  محمد ولى ځلمې مرحوم 
اين  202تا  198 صفحات  

بعضى از « كتاب راجع به احوال زندگانى غازى ميرزمان خان مينويسد كه 
غازى ميرزمان خان در دوران زمامدارى اميرعبدالرحمن  ۀ اعضاى خانواد

ل تنازعات و اعليحضرت امان اهللا خان در حل و فص خان، امير حبيب اهللا خان
و جنجال ها سهم فعال داشتند. از آنجائيكه داراى نفوذ زياد قومى بودند، 

امير عبدالرحمن فشارگلروز خان، پدر ميرزمان خان، به منظور اجتناب از 
  ».هجرت نمودبه سرحدصو مردان  ۀ خان به  منطق

عليه  سرحدهنگاميكه افغان هاى   1908 در سال « مى افزايد كه  ځلمېآقاى 
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نگليس ها اعالم جهاد نمودند، ميرزمان خان بحيث يك مجاهد بزرگ منطقه ا
 ۀ يا غزاى سرخ را به انجام رساندو نامش در افغانستان و صوب (سره غزا) اش 

سرحد به شهرت رسيد. ميرزمان خان از ياران اعتمادى اعليحضرت امان اهللا 
و سرقوماندان يك مجاهد مؤفق انستان غاستقالل اف ۀ در معرك و خان بوده

افتخار همين خدمت ملى و افتخار قومى كنر و چترال بود. و به  ۀ جبه
اعليحضرت امان اهللا خان برايش لقب لوى خان را داد و زمين و رتبه هاى 

  اعزازى و نشان ها بخشيد. 

در دوران اعليحضرت امان اهللا خان، ميرزمان خان در خاموش ساختن 
ب شينوار در ننگرهار بحيث فرقه مشر اغتشاش پكتيا و ازبين بردن آشو

 ملكى و خان قومى خدمات زيادى را انجام داد. اين مجاهد و قوماندان دلير

حينى كه براى استحكام پايه هاى سلطنت امان اهللا خان مصروف تپ و تالش 
مسجد شينكوړك كنر به بود، در هنگام اداى نماز خفتن در  ىهاى تاريخ

  شهادت رسيد. 

  د كونړ تاترې

اين اثرش را در  ۀ "  يك فصل عمدمؤلف اين كتاب محترم "محمداجان يار
آقاى چهارم جنگ استقالل اختصاص داده است .  ۀ پنجاه و يك صفحه به جبه

په كونړ كې د خپلواكۍ د جگړې يو ورك ډگر يا د استقالل « تحت عنوان ريا
چهارم  ۀ استقالل در كنر يعنى جبه جنگ ۀ يك ميدان گم شد«يا » څلورمه جبهه

مينويسد كه مجاهدين و غازيان كنر تحت قيادت لوى خان ميرزمان » استقالل
انگليس ها را تحت حمالت شديد قرار داده خان از طريق "اسمار" و "ناړۍ" 

مهم ارنوۍ، لمبربټ  ۀ نفر سه منطق) 128بيست و هشت (و با شهادت يكصدو 
روى در قلمرو چترال ، چترال را محاصره نموده و گډ را تسخير، و با پيش

ناكام  بودند.  اگرچه محاذ بزرگ خيبر در مشرقى تحت رهبرى صالح محمد خان
  چترال، ناكامى محاذ خيبر را تالفى نمود.    ۀ ماند، اما پيشروى در جبه
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  لرغونې او اوسنى كونړ

و فصل يازدهم آن   است تاليف رازقى نړيوالاين اثر (كنر باستان و امروز)  
به » چهارم استقالل افغانستان  ۀ كنر در عصر شاه امان اهللا : جبه«تحت عنوان 

محترم رازقى در  اختصاص داده شده است . ارنوۍ چترال، بريكوت و  جنگ
سناد چهارم) در ا ۀ (جبه ترالچ ۀ جبه«قسمتى ازين كتاب مينويسد كه 

مؤفق چترال در  ۀ جبهكر شده است، در حاليكه  تاريخى كشور ما به ندرت ذ
محاذ مشرقى يكى از جبهات بسيار مهم بوده و از اهميت خاص ستراتژيك 

 كنر و ارنوى نيز شهرت دارد، ۀ چترال كه بنام جبه ۀ جبه  برخوردار بود.
حكومت ها و بعضى حساسيت ها در تاريخ  ۀ بصورت عمومى به اثر عدم عالق

  افغانستان ثبت نشده است .

  ۀنظامى ايكه به جبه ۀ بر بنياد واقعيت هاى تاريخى ميتوان گفت كه وظيف
سپرده شده بود، نه تنها  مشرقى تحت قيادت سپه ساالر صالح محمد خان

سپه ساالر   ن جنگ بى موقعبلكه اعالدرين محاذ به اهداف مطلوبش نرسيد،  
و خيانت ملى تاريخى...بنام زخمى شدن   و آغاز سوقيات قبل از وقت نظامى

يا رشوت پولهاى تقلبى ترك كردن جبهه براى محاذ مشرقى بدنامى انگشت 
به بركت مجاهدين ملى و قواى نظامى فرستاده بزرگى را به بار آورد. اما باز هم 

  عقب نشينى كند.» كهډ«شده ، دشمن مجبور شد به 

پيروزى  چترال مجاهدين و مبارزين با دست خالى ۀ اما بايد گفت كه در جبه
...قابل يادآوريست كه لشكر غازيان براى مدت يك بزرگى را بدست آوردند

آن توسط خان ميرزمان خان  ۀ ماه در بريكوت اقامت داشتند و مصارف اعاش
     تامين ميشد.

    تاريخى افغانستان در دو قرن اخيربرخى شخصيت هاى ملى 

 ىمل ىشخصيت ها ىبرخ «در كتاب  ىاكادميسين اعظم سيستان ىكانديدا
)  363تا  352 صفحات هفدهم ( ۀ مقال» افغانستان در دو قرن اخير ىتاريخ –

چهارم جنگ استقالل و نقش ميرزمان خان كنرى در آن اختصاص  ۀ را به جبه
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   داده است 

خوشبختانه ما در تاريخ كشور «كتاب مينويسد كه  ۀ در مقدم آقاى سيستانى
خويش، شخصيتهاى بزرگ تاريخى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و مذهبى 
فراوان داشته ايم كه هر يك از آنها نقش خود را در يك مقطع معين زمانى 
بصورت بسيار شايسته انجام داده و رفته اند.يادكرد كارنامه هاى آنها براى 

بر مبناى لكه افتخار برانگيز هم است. نده و سودمند است، بنه تنها آموزما 
سرگذشت  ۀ همين منطق بازشناسى چهره هاى تابناك تاريخ ميهن و مطالع

رهبران ملى، شخصيت هاى وطنپرست و دلير بخاطر بيدار كردن حس ميهن 
پرستى، حفظ حاكميت ملى، جلوگيرى از مداخالت بيگانگان مغرض، در 

ونى كه امنيت و صلح وطنى و تماميت ارضى و حاكميت اوضاع و احوال كن
ملى كشور قابل توجه و غمخوارى بيشتر است، كار بسيار مفيد و سودمند 

  .» است

كشور بايد تاريخ  ۀ جوانان و نسل بالند«عالوه ميكند كه  آقاى سيستانى
گاهى حاصل بهتر آكشور خود را يكبار ديگر با دقت بيشتر مطالعه كنند تا

كنند كه وطن عزيز ما در دامان پر مهر خويش چه بزرگ مردانى پرورش داده 
   است كه تاريخ وطن به نام و كارنامه هاى شان مى نازد.

ما، مردان تاريخ و قهرمانان واقعى كشور شان  ۀ بگذار نسل هاى حال و آيند
وطن پرستى و صداقت و  و در زندگى خويش از را به درستى بشناسند

شجاعت و يك دلى و پايمردى آنان الهام بگيرند و كارنامه هاى سترگ و 
سرمشق زندگى قرار بدهندو   افتخار برانگيز نياكان دلير و با تدبير خود را  

  ». با تكامل بخشيدن شخصيت خويش، بسوى مدارج عالى تر گام بردارند

ميرزمان خان كنرى «ازى ميرزمان خان مينويسد كه راجع به غ آقاى سيستانى
بعد از نبرد استرداد استقالل به عضويت شوراى دولت امانى در آمد. شوراى 

مشورت به شاه و تسويد و يا تعديل قوانين جديد بود. و در سال  شا كه وظيفه
  نفر به شوراى ملى تغير نام داد. 150با كميت  1928
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ز طرفداران صديق و جدى اعليحضرت شاه امان اين غازيمرد تا آخر عمرش ا
آن شاه ترقيخواه، خدمات بسيار  ۀ اهللا غازى باقى ماند كه طى ده سال دور

ارزنده در راستاى تحقق تحوالت اجتماعى و استقرار ثبات در كشور انجام 
داد. اشتراك او با اقوام دليرش در جنگ استقالل و سهمگيرى شان در 

بزرگ  ۀ و تدوير يك جرگ 1924لنگ در پكتيا در  خاموش كردن شورش مالى
براى همبستگى و حمايت مردم  1919جالل آباد در دسمبر  ۀ قومي در هد

مشرقى از دولت امانى، كه در آن تقريبا پنجهزار تن از سران و سركردگان 
ورند به دعوت ميرزمان خان اشتراك ورزيده ياقوام و قبايل دوطرف خط د

و تماميت ارضى   مايت خود را براى دفاع از استقاللبودند،و آمادگى و ح
به انگليس ها اخطار داده شدتا از افغانستان ابراز داشتند و در آن جرگه 

ا خشم اقوام و بمداخالت در امور افغانستان خوددارى ورزند، ورنه بار ديكر 
قبايل دلير افغان روبرو خواهند شد، خود مبين نفوذ و تاثير اين زعيم بزرگ 

    ».كنر است

  زمونږ سرحدونه زمونږ وياړونه

اين كتاب (سرحدات ما افتخارات ما) تاليف و ابتكار محترم محمد نواز 
درين اثر از حقيقت سانين بوده موضوعات عميق تاريخى را در بر ميگيرد. 

آقاى   چهارم استقالل اختصاص داده شده است. ۀ به جبه 542تا  493 ۀ صفح
ر عالوه بر معلومات مؤثق محلى و تفصيل رويداد هاى حقيقت سانين درين اث

جنگ استقالل، نمونه هاى از اشعار محلى سروده شده در چهارم  ۀ محلى جبه
 ۀ اقوام منطق ۀ نقش ارزند ۀ باردر و وصف غازى ميرزمان خان را ذكر نموده 

محترم حقيقت سانين در  معلومات داده است.   سرحدى اسمار تا ناړۍ 
چترال كنر جنگ استقالل يكى از  ۀ جبه« اثرش يادآور ميشود كه قسمتى از 

 .نددر آن سهم داشت ينمجاهدتن از د كه هزاران وجبهات مؤفق و پر ارزشى ب

ولسوالى هاى اسمار و غازى آباد و  »گجر«و »گوارى«، »پشتون«مردم و اقوام 
مجاهدين مناطق ديگر در  ۀ ناړۍ درين جبهه بصورت داوطلبانه شانه به شان

 و سنگر هاى جهاد از ناړۍ تا چترال، ممريت، دروش، ميركنډى، كواتى، گډ
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 ۀ چترال مانند يك ستار ۀ خان ميرزمان خان در جبه ...سهم مهم داشتند يونا

روشنى درخشيد و داستان هاى شهامت و مردانگى اش از يك نسل به نسل 
      ديگر ورد زبان ها ميباشد.

  و نشرات مختلفجرايد 

  امان افغان

كه از ، ارگان اساسى نشراتى رژيم جوانان افغان، مشهور امان افغان ۀ جريد
در شماره هاى متعدد خود  به چاپ مى رسيد، 1929م الى  1919اپريل سال  12

سال  14و  13، شماره هاى اول و ششم سال پنجم، شماره هاى  22مانندشماره  
سال پنجم راجع به غازى ميرزمان خان مطالب طويلى  10-9پنجم وشماره هاى 

  را بنشر  رسانده است . 

  حقيقت ۀ جريد

عدد رژيم امانى نيز در شماره هاى مت ، نشريۀ وزارت دفاعجريدۀ حقيقت
خان در خاموش ساختن مطالب زيادى را راجع به نقش مهم غازى ميرزمان 

است . كلكسيون اين جريده در آرشيف ملى  نشر سپردهبشورش سمت جنوبى 
محققين و نويسندگان قرار گرفته  ۀ افغانستان موجود بوده و مورد استفاد

   است .

  خيبر ۀ جريد

 ات، نشرآزادى نسبى اسى جديد و ديموكراسى، بعد از انفاذ قانون اس ۀ در ده

راجع به كارنامه ها و در رژيم خاندانى كه براى اولين بار اي ملى ۀ جريد
خيبر بود كه صاحب امتياز آزاد ۀ شخصيت غازى ميرزمان خان نوشت، جريد

و شخصيت مطبوعاتى سابقه دار كشور و مدير مسئول آن ژورنالست ورزيده 
صدارت سردار شاه  ۀ قبل از آن در دور شاد روان محب الرحمن هوسا بود. 

از ت ولس شادروان الفملى  ۀ مانند جريدمحمود خان بعضى از جرايد ملى 
غازى ميرزمان خان اسم برده بودند، اما هدف از مطالب منتشره يادآورى از 
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غازى ميرزمان خان بود، نه شخصيت و كارنامه  ۀ خانواد ۀ زندان بدون محاكم
  هايش .

اين «نوشت كه » مرحوم لوى خان غازى ميرزمان خان«تحت عنوان  خيبر ۀ جريد
هد واليت كنر ها در امرد دلير و مدبر، بزرگ و رهبر قومى قواى مليون مج

ياران، اعوان و سركردگان غيور اقوام مختلف تحت  ۀ جهاد استقالل بقو
اسمار و  ۀ رهبرى اش در جنگ تن به تن ارناوى، دوكالم و لمبربټ در جبه

، منكوب و محو و نابود نمود يكوټ نيروى مجهز دشمن را طورى سركوببر
       ».كه در تاريخ ملل افغان و انگليس موجب فخر و انتباه ابدى ميباشد

   افغانان ۀ جريد

دافغانستان «تحت عنوان   ۀ در مقال 1379 ۀ سنبل 24 ۀ در شمار افغانان ۀ جريد
  ۀ(شهسوار استقالل افغانستان) به قلم شاعر و نويسند» د خپلواكۍ شهسوار

يك تواناى افغان، شادروان عبداهللا غمخور مضمونى را بنشر سپرده كه 
  : درى آن قرار آتيست ۀ ترجم قسمت

هر ملتى در جهان از مشعلداران و قهرمانان راه آزادى خود به احترام ياد  
نگيز و انگريز گرفته تا روسيه، در چ. ملت افغان از ميبالندنموده و بر آنها 

جانفشانى نموده است . درين ادوار تاريخى  مراحل مختلف براى آزادى 
سربلندى تاريخ افغانها اند.  ۀ جنگجويان، مبارزين و قهرمانانى استند كه ماي

وارى  يادآور گرامى بصورت مختصر از شهس من امروز براى خوانندگان 
ميشوم شخصى كه به بركت شمشير و جرئتش، شخصى كه به اثر  شجاعت 

كارنامه هايش در جنگ استقالل و شخصى كه از  اولياقتش، شخصى كه ب
جنرالى را بدست  بزرگ اعليحضرت غازى امان اهللا خان لقب لوى خان و اعزاز 

  آورده است . 

عزت اين  ۀ ازهمين سبب شمل.  نداشت جورهاين نام واعزاز بزرگ در آن زمان 
ت ينامور از همه بلند تر بود. اين پشتون نامور زمان خود، لوى خان والغازى 

..كه يكجا با امان اهللا خان رؤيا هاى يك نهضت بزرگ كنر مير زمان خان است .
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چهارم  ۀ روايت شده است كه جبهرا در سر ميپروراند. از يك رويداد تاريخى 
استقالل افغانستان محاذ بريكوت واليت كنر بود كه قيادتش را غازى 
ميرزمان خان به عهده داشت . درين جنگ انگليس ها با شكست تصور 

 ،ناپذيرى مواجه شدند. گفته ميشود كه از بركت پيروزى جهاد در بريكوت
اى آن فرمان ه ۀ مردم غيور كنر چنان نامى را كمائى نمودند كه در نتيج

غازيان و شهدا با قريه به قريه و خوشى امير امان اهللا خان باريد و  نوازشى
  مورد تجليل قرار گرفتند.نشان ها و بخشش ها  

حقيقت اينست كه در افغانستان چنان بزرگان و شخصيت هاى تاريخى وجود 
. به همين ما ميباشند ۀ فخر  آيند ۀ ما را روشن ساخته و ماي ۀ دارند كه گذشت

ناموران راه آزادى قرار دارد، كه اس غازى ميرزمان خان در راس فهرست اس
فراموش كردنش گناه است . اگر ما از قهرمانان افغان در اوايل قرن بيست نام 
مى بريم و از آنها تجليل بعمل مى آوريم، غازى ميرزمان خان يكى از اركان 

  اين صف است و هيچ وقت نبايد فراموش شود.

ادب پرور نيز  ،خان عالوه بر شجاعت، مردانگى و سخاوت غازى ميرزمان
و اديب مشهور  بزرگ آن شاعر ملى سيد عبدالغفار ۀ بودكه يك نمون

بار از ادب نوازى غازى  -ميباشند كه در اشعار خود بار  عبدالخالق اخالص
  يادآور شده اند . ميرزمان خان

ميباشد كه كسانى در پى نابودى  امروز افغانستان با حالتى مواجه 
موجوديتش هستند، كسانى هستى اش را چپاول ميكنند، و كسانى هم 

افغانى حاال هم  ۀ . اما وقتى متوجه ميشوم كه در جامعتاريخش را مى دزدند
 هر كس ۀ نويسندگانى هستند كه همه چيز را در خرمن تاريخ گرد آورده ، چهر

   .خاطرم جمع ميشودبه قضاوت خواهند گرفت، را نمايان و كردار هركس را 

اكرام زياد ياد غازى ميرزمان خان، اين مجاهد بزرگ راه آزادى راكه در من با 
دشمنان ملى شد، گرامى داشته و چنين  ۀ دوران شورش سقوى قربانى دسيس

  ستايش ميكنم كه  :
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  خانانو خانى ستا په نوم كړي فخر ته يې فخر د

  تاريخ ستا يادونه ستايي ته يې فخر د خوانانو

  افغانستان ۀ آئين

افغانستان در  ۀ آئين ۀ مجلمدير مسئول و ناشر  داكتر سيد خليل اهللا هاشميان
غازى ميرزمان خان مينويسد سوابق و شخصيت كليفورنياى امريكا راجع به 

مجله آئينه افغانستان نشر شده، يك  115در همان مقاله اى كه در شماره «
كنرها  النرا هنگاميكه حاكم ك[مرحوم سيد سرورخان] قسمت روايات پدرم 

زمان خان از مقربين اعلحضرت غازى امان  يرمرحوم جنرال م بود، در بر دارد. 
 اعلحضرت شخص جانب از جنرالى ۀ خان بود، لقب لوى خان و هم رتب اهللا

ى و نظامى به او عطاء گرديده و اين مطالب در ر مقابل خدمات ملكد غازى
جرايد رسمى آن دوره نشر شده بود. پدرم مى گفت كه سردار محمد هاشم خان 

آباد براى الل  حاكم اعلى جبعدا نادرشاه]  محمد نادرخان سپه ساالر[برادر 
فشار و اصرار مى كرد  ى مناالزمان خان نظر خوب نداشت و ب ميرلوى خان 

تاعرايض و شكاياتى كه به مقابل لوى خان به من رسيده بود، آنها را به 
محكمه ارجاع و لوى خان را احضار كنم، اما احضار لوى خان به محكمه كار 
آسان نبود، زيراعرايض واصله چندان نمازى نبودند، شخصيكه عريضه داده 

هاحاضر مى شد، ميگفت  بود، خودش حاضرنبود، ووقتيكه بعدازهفته
يداد، م ابراء رسماً   خود ۀ ز عريضا و شده فيصله ولسى ۀ درجرگال موضوع قب

استخباراتیکه به حاکم اعلی می رسید و از طریق او به من می رسید، پدرم مى گفت 

با استخباراتیکه از عین منطقه به خودم می رسید، فرق داشت، حاکم اعلی محمدهاشم 

 راغصب مردم � بک دولتی راغصب کرده، حق آ�زمان خان امیرخان مینوشت که م

کند، اما ثبوتی برای این مسایل در دفاتر حکومت می کار امنیت 6لاخ برای و کرده

پدرم مى گفت من زير دو سنگ آرد بودم، چون مردم  ...ن کنرها وجود نداشت�ک
كارشكنى كنر به خاندان ما احترام داشتند و به مقابل من هيچ تمرد و 

 ى نمى توانستم مردم را آزار بدهموجودنداشت، لهذا در اثر اصرار حاكم اعل
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همان بود كه به كابل رفتم و استعفى خود را به اعلحضرت غازى تقديم كردم. 
خان را چندان خوب نمى ديد،  پدرم مى گفت كه اعلحضرت غازى محمد هاشم

ه اى سپرد كه تفصيل و او مشكوك بود و درين مورد به من وظيف الىبلكه با
  .» موجوداست) 115 هشمار مجله( شده منتشر ۀ مقال در آن ۀ نتيج

  و آهنگ ها و ادبيات شفاهىاولسى  اشعار

  خوشحال خان خټك ميگويد :

  ننگيالي دي چې ياديږي
  م په ويرــــــــه سندرو هــــپ

 ۀ اين جبه زعيمفداكارى هاى جنگ استقالل افغانستان و رشادت و چهارم ۀ جبه
مؤفق، غازى ميرزمان خان، نيز مانند رويداد هاى مهم تاريخى ديگر در اشعار 

انعكاس يافته و تا هنوز تو بصورت وسيعى ششاعران محلى و ادبيات شفاهى پ
  زبان به زبان و سينه و به سينه از يك نسل به نسل ديگر به ميراث ميماند.

در بين پشتون ها كسانى كه از خود مردانگى «،استاد حبيب اهللا رفيع ۀ به گفت
و شجاعت نشان دهند، زبانزد مرد و زن گشته مورد ستايش قرار ميگيرند، 

و زنان  شاعران اولسى راجع به آنها چاربيت و بدله [قصيده و مثنوي] ساخته
مردانگى و دليرى غازى آنها را در لنډۍ، سروكى و نارى تمجيد ميكنند. 

رزمان خان در جنگ استقالل نيز برايش اين مقام جاودان را كسب نمود، مي
ورد زبان مرد و زن گشت، به نيكى ياد شد و تا پايان عمر از همدردى مردم 

    .٢١٧و بر كشته شدن ناجوانمردانه اش اشك ريخته و گريستندبرخوردار بوده 

د ماننپشتو اشكال مختلف منثور و منظوم  ادبيات اولسى و شفاهى
ټپې/لنډۍ، غاړې، سندرې، نارې، سروكي، بگتۍ، بدلې، كيسې و غيره 
 يكى از شيوه هاى طبيعى اظهار احساسات  و عواطف پشتونها ميباشد.
محققين معتقد اند كه زبان پشتو نسبت به زبان هاى ديگر داراى ذخاير بيشتر 

                                                

  .253د استقالل څلورمه جبهه، ص . 217



 

  ٢٢٨|م�زمان خان کُ�ی غازی مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات
 

  

 

ح بلند بودن سطهم آن  ۀ و سرشار ادبيات شفاهى ميباشد، كه يك علت عمد
  بيسوادى ميباشد. 

د پښتونخوا د «اثر معروف خود بنام  ۀ شرق شناس معروف فرانسوى در مقدم
جريده و باوجودى كه پشتون ها روزنامه «مينويسد كه » شعر هاروبهار

   هاى ولسى آنها خاليگاه روزنامه و جريده را پر ميكند.  گندارند، ولى اهن

دو اثر تحقيقى از محقق،  اواخردرين طوريكه قبال ذكر شده، خوشبختانه 
"دخپلواكۍ خوږې سندرې" شاعر، نويسنده و ژورنالست پركار كشور  

(آهنگ هاى شيرين آزادى) و" زمونږ سرحدونه زمونږ وياړونه" (سرحدات ما 
بخصوص در  ،نمونه هاى زيادى از ادبيات شفاهى منطقه افتخارات ما)

  ثبت نموده است .ان خان را چهارم استقالل و غازى ميرزم ۀ رابطه با جبه

اشكال مختلف ادبيات اولسى وشفاهى زبان پشتو يكى هم  ۀ در جمل
اين نوع شعر پشتوكه چهاربيته (با چهاربيتى درى مغالطه نشود)، ميباشد.

، مانند قصيده و مثنوى اكثرا براى هر بند آن كمتر از چهار مصرعه نميباشد
  د استفاده قرار ميگيرند.بيان موضوعات طوالنى  حماسى و عشقى مور

چهارم جنگ استقالل  ۀ اشعار حماسى بسيار معروف مربوط به جبه ۀ از جمل
از شاعر » دارنوۍ د غزا چهاربيته«افغانستان و غازى ميرزمان خان يكى هم 

محلى باجور "تور طالب" ميباشد كه تصوير روشنى ازين جبهه انعكاس داده 
و اسماى تعداد زيادى از جنگجويان و دليران اين محاذ را ثبت نموده است. 

آن  اردوى ۀ ثبت شده و ترجم» ر "توربريښاين چهاربيته يا قصيده بار اول در اث
رضا "هند آقاى  ۀ م قارييا داستان هاى رزمى ن» رزميه داستانين«در اثر 

     بنشر رسيده است. "همدانى

چهارم استقالل افغانستان و  ۀ شعر حماسى و معلوماتى ديگر مربوط به جبه
 دالغفارغازى ميرزمان خان، از شاعر معروف محلى ديگر، شادروان سيد عب

  (ملنگ) ميباشد.
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  مخالفين غازى ميرزمان خان كُنرى از ديدگاه

كاميابى توطئه هاى انگليس كه به تبانى عمال سقوط رژيم امانى و بعد از 
مخالفين  انگليس وحاميان دولت  و نهضت امانى  ، صورت گرفتداخلى شان 

خانواده هايشان  از نظر فزيكى  به مرگ، زندان، زجر و شكنجه و تنها با نه 
 شخصيت و نابودى معنوى تالش هاى ترور  بلكه آماج تبعيد محكوم شدند، 

ست كه غازى ميرزمان خان و خانواده اش نيز ازين ى اطبيع.  نيزقرار گرفتند
  امر مبرا نيستند. 

ه در دسترس  اين قلم قرار ميخواهم نظريات مخالفين را نيز تا جائيكدرينجا 
اين اتهامات  ۀ دارند، ذكر نمايم تا خوانندگان با در نظرداشت اينكه نويسند

  نوشتنش چيست، خود درين باره قضاوت نمايند. ۀ كيست و انگيز

  خان عزيز هندى در كتاب زوال غازى امان اهللا

انقالب «يا " تحت عنوان "زوال غازى امان اهللا خان كتاب عزيز هندى
در هند بريتانوى بزبان اردو در  1931" در سال 1929-1928افغانستان سنه 

جلد چاپ و ترجمۀ پشتوى آن تحت عنوان "دغازى امان اهللا خان زوال" به  2000
يقات پشتوى اكادمى سفارش شعبۀ تأليف و ترجمۀ مركز بين المللى تحق

علوم افغانستان (دورۀ حكومت پرچمى ها وبعداًمجاهدين)، براى ترفيع  به 
رتبۀ علمى "محقق" توسط آقاى معاون سرمحقق فرهاد ظريفى تهيه و در سال 

  م  در پشاور بنشر رسيده است . 2002/ 1381

) 1( عزيز هندى درين كتابش  راجع به غازى ميرزمان خان نوشته است كه گويا 
ظلم روا  زمينداران منطقهو  ، خوانين، وى ظالم و ديكتاتور بوده باالى اهالى 

بعد از عزيمت از  )2و زمين هاى آنها را به زور غصب نموده است ؛ (داشته 
كرد و    جاديا ىمستقل نظام ۀنغار با دانستن ضعف رژيم امانىجنگ جنوبى 

 ىوداليف ستميكه س خواستيافتاد و  م ىپادشاه اليبلند شد و به خ شيادعا
  .كردند و جنگ آغاز شد) مردم كنر عليه او قيام 3( ؛ كند ايرا دو باره اح

همان  اتهاماتى  اين  به وضاحت ديده ميشود كه  ات فوقبا دقت به اتهام



 

  ٢٣٠|م�زمان خان کُ�ی غازی مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات
 

  

 

امانى زمانيكه حاكم اعلى  ۀ در اوايل دورميباشدكه سردار محمد هاشم خان 
فاده از آن عليه غازى ميرزمان خان دسيسه ميخواست با استجالل آباد بود، 

  مقاصد شومش را پياده كند. ساخته  و 

دشمنى سردارهاشم  «تحت عنوان  ۀ در مقال كانديداى اكادميسين سيستانى
» خان با شاه امان اهللا وميرزمانخان كنرى بنابرخاطرات سيد سرورخان كنرى

 پدر سيدسرورخان كنرى   نشرخاطرات مستند مرحوم«درين باره مينويسدكه

سيدخليل اهللا هاشميان كه اوضاع سياسى لوى ننگرهار را دردوسه سال  داكتر
شمسى دربرميگيرد، يكى از  1300اول حكومت امانى ازآغاز تا شروع 

دلچسپ ترين فصول تاريخ استقالل كشوراست وبراى من از لحاظ داشتن 
با خواندن اين خاطرات چند نكته    ا اهميت بود.نكات مهم تاريخى بسيار ب

 بطورآنى درذهنم نقش بست :

انگليسها از همان نخستين روزهاى جلوس شاه امان اهللا وداعيه استقالل  -1
  .طلبى وى واعوان وانصارش در صدد سقوط رژيم امانى بودند

در دستگاه رژيم امانى عناصرمهم وموثر ضدرژيم روى كار آمده بودند  -2
عمالً آن نظام را سبوتاژ وتخريب مبكردند.مثل والى ننگرهارسردار و

محمدهاشم خان برادرسپهساالرنادرخان،با آنكه شخص امان اهللا اين عناصر 
را شناخته بود ، ولى بنابر موجوديت سپهساالرنادرخان، بحيث 

 .دركابينه اش، قلع وقمعش كار آسانى نبود  وزيردفاع

با موجوديت سردارهاشم خان به   مشرقى  درسمت   اجنتهاى انگليس -3
فعاليت هاى تخريبى شروع كرده بودند ودولت امانى اين مسئله را 

ودرصدد خنثا كردن اين فعاليتها برآمده بود. يكى ازعناصرى ملى   ميدانسته 
وضد انگليسى كه شاه امان اهللا برآن اعتماد داشت، سيد سرورخان كنرى بود، 

ثور 11م كالن كنرها مقرر و بدانصوب فرستاده بود(كه ابتدا وى را بحيث حاك
م)، وبعد از آنكه مناسباتش با سردارهاشم خان مكدرومجبور 1920ش/ 1299

به استعفاى خود شده بود، مجدداً بحيث حاكم خوگيانى وشينوارفرستاده 
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 .م)1921ش/1299حوت  13شد(

، با يك شخصيت ملى وضد دشمنى علنى سردار محمدهاشم خان -4
كه در جنگ استقالل قيادت جبهه چهارم  ميرزمان خان كنرى انگليسى يعنى

داشت، ودر تمام نبردها دشمن را با شكست مواجه ساخته    جنگ رابرعهده
چينى    بود واينك از سوى يك نماينده بزرگ دولت امانى مورد توطئه

 .قرارگرفته بود

 1920حاكم كنروخوگيانى وشينواردر سالهاى ...خاطرات سيدسرورخان كنرى

بالفاصله پس از نبرداستقالل،   بيانگراين واقعيت است كه انگليسها 1921و
برآمده بودند واسباب اين سقوط را در از ميان   درصدد سقوط رژيم امانى 

طرفدار شاه امان اهللا ، تشخيص داده بودند وسعى    بردن شخصيت هاى
يكردند تا اين عناصر را به هر نحوى شده از ميان بردارند.ويكى ازاين م

عناصرضد انگليسى وطرفدارجدى شاه امان اهللا خان، ميرزمان خان كنرى 
بود. من بخشى از زندگى پرافتخار ميرزمان خان كنرى را ” لوى خان“ملقب به 

ان جبهه چهارم جنگ استقالل ونقش ميرزمانخ”درمقاله ديگرى زيرعنوان
جرمن به نشرسپرده ام.اما دراين  -نوشته ام وقبالً درسايت افغان” كنرى در آن

خاطرات من به نكات ديگرى از شخصيت سردارهاشم خان و ضديت او با 
 .ميرزمان خان كنرى پى بردم كه كمى بيشتر برآن مكث ميكنم

بحيث  ر محمدهاشم خان، هنگامى كه سردابنابرخاطرات سيدسرورخان كنرى
اجراى وظيفه ميكرد،حركات وفعاليتهاى  )1921  -1919( والى ننگرهار

وى،برمحورمنافع انگليسها مى چرخيد.داكتر هاشميان ميگويد كه سردار 
هاشم خان، والى ننگرهارپس از استرداداستقالل، دشمن سرسخت 

دست به هردسيسه اى بزند تا وى را  وميخواست...ميرزمانخان كنرى بود
 درنظرشاه امان اهللا،غيرمطلوب وخطرناك جلوه بدهد.بنابرين به حاكم كنرها

دستور ميدهد تا عليه اين زعيم ملى توطئه چينى كند وبه شاه امان اهللا طورى 
امانى را    بدهد كه گويا لوى خان قصد طغيان و شورش برضد نظام   گزارش

كه سيدسرور خان خود اهل كنرو ميرزمان خان كنرى  دارد، مگر از آنجائى
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از نزديك مى شناخت واو را به عنوان يك شخصيت ملى احترام ميكرد،    را
تشويق وترغيب والى براو اثر نداشت وبجاى دسيسه وتوطئه عليه 

افراد خود عنوانى خان مذكورنامه يى فرستاد و او را از    ميرزمانخان ،توسط
ومتذكرشد    ن وتوطئه هاى وى مطلع وبرحذر ساختناحيه سردارهاشم خا

 .٢١٨»دبارى به مالقاتش تشريف بياور   كه

ديده شد، انگليس ها و عمال داخلى نيز طوريكه در قسمت هفتم همين كتاب 
شان براى خارج ساختن غازى ميرزمان خان از كنر  دست به توطئه هاى 

ايجاد اختالفات با سران تالش براى درين زمينه ميتوان از   زدند.  گوناگون
كشتن آن ازاده مرد و فرزندانش، پيشكش تالش ، و ناآرامى درمنطقه قومى

امتيازات مادى و زمين در نزديكى هاى پشاور (در بدل وفادارى به انگليس 
يا مستر  نصب ساختن واحد شينوارى و بيرون كشيدن شان از كُنرتالش ها)، 

و  ايجاد سئو تفاهم با غازى امان اهللا خان ،ى بحيث خان كُنرويد آسترالياي
  نام برد.  شترور شخصيت

صدارت  و حاكميت دولت خاندانى  ۀ سردار هاشم خان در دورجالب اينست كه 
اش هم درين زمينه براى بدنام كردن غازى ميرزمان خان و خانواده اش 
اشخاص زيادى را تشويق نمود تا با عرايض و اسناد جعلى عليه آنها اقامۀ 

هيچ كسى حاضر نشد تا عليه  كشوردعوى كنند، اما باز هم در تمام منطقه و 
ازى ميرزمان خان   تقاضاى دادخواهى كنند.  بازماندگان  محبوس و ناتوان غ

  شده نميتواند؟     ايا اين خود دليل رد ادعا هاى عزيز هندى

در رابطه با خرابى اوضاع  و تالش هاى ايجاد ناآرامى در كنر، و اينكه چه 
قبال در قسمت هفتم معلومات كافى ، كسانى درين ناآرامى ها دست داشتند

  ده است كه تكرار آن لزومى ندارد.   داده ش

از افراد  ۀ با عد نزاع قومى و  ۀ عمددر يك مورد ديگر هم  كه سبب اختالفات 
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قيام مردم عليه غازى ميرزمان عزيز هندى آنرا ، و بود شده قوم شريف صافى
 ۀ در قريدهقان منكوحه دفاع از ناموس يك خانم  رويدادهمان مينامد  خان 

از جوانان صافى برخالف تمام نورم هاى  ۀ سيمتام بود كه توسط يك عد
از  عدفاعنوان  تحتدر قسمت دهم اسالمى و پشتونولى  بزور برده شده بود، 

  معلوماتى ارائه شده است .حقوق مظلومان 

  کی بود و براى کی فعالیت میکرد؟ عزیز هندى

)  از جملۀ اشخاص  زرنگ و فعالى  يز هندىغالم محمد عزيز (معروف به عز
بود كه  نخست در تحريك هجرت و بعداً در حلقۀ مهاجرين هندى در 
افغانستان و سرحد آزاد فعاليت داشت .  كسانى كه با نام موهن الل كشميرى 
، يكى از زرنگ ترين و محيل ترين جواسيس انگليس  در دوران جنگ اول 

آشنايى دارند، شباهت  عجيبى را  )1842 - 1838انگليس (سالهاى افغان و 
بين  وى  و عزيز هندى ديده ميتوانند.   هردوى آنها از كشمير هندوستان 

به دين مقدس  عداًهردوى آنها در خانواده هاى هندو به دنيا آمده و ب؛ بودند
هردوى آنها در دوران دو جنگ مختلف افغان و  :اسالم مشرف شده بودند

هردوى  ؛انگليس  به نفع كشور هاى خارجى  در افغانستان فعاليت داشتند
آنها وهردوى ؛آنها سالهاى اخير زندگى شانرا با مشقت گذشتاندند

جمع كرده و براى  ٢١٩نظريات شانرا در كتابى گوياخاطرات /تجربيات و يا
  رئه به دستگاه حاكمۀ انگليس  تقديم كرده اند.   خوشخدمتى و پاداش ، و يا تب

پسر "مدهو كشميرى" در " امرتسر" ديده بدنيا كشوده و تا  عزيز هندى
مكتب متوسطه تحصيل كرد.  عزيز هندى  يكى از اشتراك كنندگان  
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Khan of Kabul  زندگى امير دوست محمد خان كابل" در دو جلد در لندن بچاپ"
، از طرف رسيده و ترجمۀ درى آن توسط پروفيسور دكتور سيد خليل اهللا هاشميان

تحت عنوان  كتاب عزيز هندى كا بنشر رسيده است..مجلۀ آئينۀ افغانستان در امري
بنشر  1931" در سال 1929-1928يا انقالب افغانستان سنه  "زوال غازى امان اهللا خان

 رسيده است .   
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مظاهرات عليه قانون معروف به"رولت بل" بوده و تقريباً در هر  جلسۀ 
و مظاهرۀ شهر امرتسر با خواندن اشعار انقالبى حضور داشت.  عزيز  پروتست

  . ٢٢٠هندى  توسط انگليس ها زندانى و گويا به حبس ابد محكوم شده

چگونه  زندانى  و به اعدام و بعداً به حبس ابد محكوم شد،  اينكه عزيز هندى
ينۀ شمول در حلقات دلچسپ  بوده ، وتوطئۀ به شهرت رساندن  عمدى و زم

مبارزين آزاديخواه هند بريتانوى را نشان ميدهد.  او  بعد از گذشتاندن چند 
، گويا مورد عفو  قرار گرفته  از زندان آزاد  1919ماه در زندان، در ماه دسمبر 

وبا شناختى كه در زندان با رهبران  زندانى ضد انگليس حاصل كرده بود، در 
  خالفت  درآمد.حلقۀ  فعالين عمدۀ جنبش 

سرپرستى  كميتۀ انسجام امور مهاجرين در   1920در ماه مى  عزيز هندى
در ماه جون همان  سال به كابل هجرت و عضويت  ه وپشاور را به عهده گرفت

كميتۀ مهاجرين هندى راحاصل نموده  از كميتۀ مركزى خالفت در بمبى مبلغ 
ه دت با مهاجرين هندى در افغانستان دريافت كردده هزار روپيه را براى مساع

به خاطر اختالس در بودجۀ كميتۀ مهاجرين ازين كميته  1920در ماه جوالى  و
  اخراج  شد. 

در ماه نومبر همان سال  توانست با جمال پاشا، قوماندان قواى  عزيز هندى
نزديكى برقرار  و تحت  كه به كابل آمده بود، رابطۀ  ى،عثماندولت  بحرى

رهبرى وى بحيث تولى مشر در قطعۀ نمونۀ اردوى افغانستان شامل شود،  اما 
تكب شده بود،  از ، بعد از افشاى جرمى كه مر 1921دو ماه بعد، در جنورى 

،كابل را ترك نموده به چمركند، يكى از مراكز مجاهدين ترس زندانى شدن
مدت زمانى را در بين اين   وى هندى  ضد استعمار انگليس، گريخت . 

  مبارزين گذشتانده به كابل برگشته و در آنجا به زندان فرستاده شد.  

بعد از چهارونيم ماه از زندان آزاد و عضويت گروپ انقالبيون هند  عزيز هندى
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در  كابل را بدست آورد. براى مدتى بحيث مفتش مكاتب در جالل آباد مقرر 
يا شايد هم افشاى هويت اصلى   ما به اثر اختالفات با اعضاى اين گروپشد.  ا

به سفارت  1925اش، زندگى در افغانستان  برايش نا ممكن شده در ماه اپريل 
انگليس در كابل مراجعه و اجازه خواست به خانه اش در امرتسر هند بريتانوى 

ندى با سفارت برگردد. چون اسناد استخبارات هند نشان ميداد كه عزيز ه
  . ٢٢١روسيه در كابل نيز ارتباط نزديك داشت، اجازۀ برگشت به هند را نيافت

در ارتباط با فعاليت هاى روسيه در سرحدات آزاد افغانستان به  عزيز هندى
 سفيرآن مناطق سفر هاى متعدد داشت .  به استناد راپور هاى  راسكلنيكف، 

 ٢٢٢مد عزيز (عزيز هندى) بنا به توصيۀ محمد علىغالم مح شوروى در كابل

در باجور را به عهده داشت.  امااز موجوديت چنين   ]؟[رهبرى مركز سيد آشان 
مركزى بنام سيد آشان  در باجور بدون از راپور هاى محمد على و 
راسكلنيكف،  در هيچ جائى ديگر نه در راپور هاى استخبارات انگليس، و نه 

متعدد مربوط به مبارزات مسلحانۀ انقالبيون هندى در در نشرات و كتب 
سرحد آزاد، اسمى برده نشده است. به نظر ميرسد اين مركز هم مانند 
راپورفعاليت هاى مبالغه اميز عزيز هندى به محمد على تنها روى كاغذ بوده 
باشد كه منظور آن بازى دادن روس ها و استفاده از بودجۀ باشد كه به اين 
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ديگر از هندى هاى مهاجر بود كه براى ايجاد يك مركز زير  يكىمحمد على . 222
جنورى  5زمينى در كابل وحمايت از فعاليت در مناطق قبايلى سرحد آزاد، به تاريخ 

بل ، در به كابل فرستاده شده بود. او بحيث نخستين جاسوس كمينترن در كا 1921
پيوند تنگاتنگ با سفارت شوروى  بر عالوۀ وظيفۀ خطير پخش شبكۀ جاسوسى در 
هند وافغانستان، ارسال پنهانى رهبران به اصطالح جنبش رهائي بخش ملى هند به 
روسيه و قاچاق اسلحۀ روسى به قبايل سرحدات آزاد را به عهده داشت (تيخانف، 

 ).    78بايل پشتون ص سياست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و ق
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  .  ٢٢٣تصاص داده شده بودمنظور اخ

به كمك  بود يدوارمسكو اماسناد موجود در آرشيف روسيه نشان ميدهد كه 
 و ىاستخبارات شورويتانوى ضد بر ىهاتالش  ينى،زم يرز ىگسترش كارها

جاسوس يابد. لذا محمد على و گسترش  يافتهدر افغانستان ادامه  ينترنكم
ق مناط يانمود تا در باجور  يشنهادپ يكفدر افغانستان به راسكلن ينترنكم

 ىپوشش انجمن رسم يركند كه ز ىرا سازمانده جديدى» مركز« مهمند
 در ينترنكم يندهاز نمااو  كند.  يتو معارف با چاپخانه و مكتب فعال ىفرهنگ

 ينا ىسه ماه نخست برا ىخواهش كرد برا يكف،راسكلن ،افغانستان
ى محمد علپالن مبلغ، وه بر اين عالدهد.  يصتخص يهمقاصد،  ده هزار روپ

ان مجاهدين كه از آن ساالنه به رهبركمك مالى را به شكل  يگرد يهروپ 12000
محمد على . ياد شده است، در نظر گرفته بود» رهروان جهاد يتهكم« به نام

پر نفوذ در سرحدات آزاد سازمان  ينبا انزديك  ىبدون همكارميدانست كه 
رهروان  يتهكم« به 1921ياده كند، لذا از آغاز سال نميتواند پالنهايش را پ

به كمك مالى ميكرد اما رهبرى اين سازمان  يههزار روپ يكماهانه » جهاد
 ترناسيونالان يتهكمفعاليت نمايدو گويادر چمركند  تااجازه نداد يز هندىعز

 يرناگز ىو يز،. افزون بر آن، به خاطر رفتار خصمانه با عزيدنما يجادسوم را ا
  باجور برود.  نآشا يدس ىبه روستا يد،گرد

                                                

دسمبر  1. مثالً به حوالۀ تيخانف در گزارش راسكلنيكف در باره كار هند از تاريخ  223
،  544، آرشيف تاريخ اجتماعى و سياسى  روسيه، فوند  1922تا يكم ماه مى  1921

مركز سيد آشان ، ذكر شده است كه "144، صفحۀ 105، صندوق 3دوسيۀ مخصوص 
محمد عزيز رهبرى مى كرد كه بنا به توصيه محمد على به اين كار در باجور را غالم 

گماشته شده بود. عزيز كه يك نظامى كادرى بود، توانست در ميان جوانان بومى 
سازماندهى كند و كار را در ميان سپاهيان  » براى پرورش انقالبيون پتان«دبستانى را 

هستان برساند و آغاز به چاپ انگليسى آغاز كند. او توانست دستگاه چاپ را به كو
 .آثار تبليغى نمايد
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تيخانف به رويت اسناد آرشيف روسيه در رابطه با اين مركز و يكى از شبنامه 
كه در آن افغان ها به گناه پايان دادن جنگ با انگليس ها و  هاى عزيز هندى

بودند، امضاى قرارداد صلح مورد اهانت قرارگرفته و "خوك" خوانده شده 
از برافروختگى چيچيرين، كميسار خلق در امور خارجى روسيه شوروى، ياد 

گونه  ينشخصا مداخله كند تا جلو ا  نموده مينويسد كه چيچيرين ناگزيربود
و ا. يردبگ يد،گرد ىروابط با افغانستان م يرگىها را كه منجر به ت ىخودسر

به « يزد كه هرگاه عزباور بو ينهمچنان به ا يكفراسكلن عالوه ميكند كه 
دارد،  يرتما در هند مغا ياستس يهكه با روح» چرند و پرندها«گونه  ينپخش ا

تيخانف مينويسد كه ». داد يانمركز را پا ينا ابروابط  يدادامه بدهد،  با
 ىيگيرتوان پ ىنم ىفياسناد آرش ىرا از رو ينترنمركز كم ينا يهآت سرنوشت

  باشد.  يافته يانپا ىآن پس از چند هاىتالش كه  يدآ ىبر م ينكرد. چن

از مقامات انگليسى در كابل اجازۀ  1929در  ماه جنورى سال   عزيز هندى
برگشت به هند را بدست آورد، اما قبل از هزيمت به هند يكبار ديگر براى مدت 

 كوتاهى دركابل بازداشت شد.  

از جاسوسان  انوى، عزيز هندىبه رويت اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريت
معاش خور سفارت روسيه در كابل هم بود.  بعد از آنكه روس ها مؤفق نشدند، 
موافقت دولت امانى را بدست آورند تا از افغانستان بحيث يك دهليز  براى 
ارسال اسلحه و عمال شان  استفاده كنند، خواستند اين كار را بصورت 

اچاقى از راه بدخشان، كنر و چترال انجام دهند. ممكن است  مخفيانه و ق
مسافرتهاى متعدد عزيز هندى به چمركند، پايگاه نظامى آزاديخواهان هندى 

  در مجاورت كنرجز همين پالن بوده باشد.  

به روايت پسران غازى ميرزمان خان كنرى، يكى از  مهاجرين هندى  كه  به  
عه نموده و به او پيشنهاد نموده بود كه در بدل  غازى ميرزمان خان كنرى  مراج

امتيازات مادى چشمگيرى  با روس ها همكارى نموده، مانع فعاليت هاى 
بوده باشد،  چون بعد از آنكه روسها  شان در كنر نشود.  شايد همين عزيز هندى

براى   مؤفق نشدند غازى ميرزمان خان كنرى را  تطميع و همكارى اش را
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استفاده از موقعيت حساس كنر جلب كنند، عزيز هندى هم  دسايس، تخريب  
  ميرزمان خان كنرى آغاز كرد.   و پروپاگند هايش را عليه غازى 

به هند بريتانوى برگشت  . وى  بعد از تقسيم  1930در ماه اپريل  عزيز هندى
و  1971فبرورى  10 ش تاريخ وفات وهند در پاكستان سكونت اختيار كرد،  
  . ٢٢٤محل وفاتش الهور نشان داده شده است 

  »اندرباب نوشته هاى شاغلو زمانى و سيستانى: «پوهاند محمد حسن كاكړ 

اندرباب نوشته هاى شاغلو زمانى و «تحت عنوان  آقاى پوهاند حسن كاكر
 ۀ را عليه غازى ميرزمان خان، جبهتبليغات واهى ايرا مقاالتى در » سيستانى

در يكى از ويب نهضت امانى و چهارم جنگ استقالل، مشروطه خواهان 
، كه در صفحات آتى است انيدهبه نشر رس خارج از كشور سايت هاى افغانى
  . به آن اشاره ميشود

امان اهللا واكمنۍ ته يوه نوې دپاچا «اين قلم كتاب  آنكه  بعد ازآقاى كاكر 
  ۀ به نقد كشيده و رسالرا  نگاه جديدى به حاكميت شاه امان اهللا]،» [ كتنه

، به عوض اينكه اندمنشر رسه برا »  امانى پوهاند كاكړ ۀ مرورى بر كتاب دور«
از آن  اشتباهات شان را قبول و بر كتاب خود تجديد نظر كند، و يا هم در دفاع

ترور و  به اين قلم  به حمالت شخصىبا عصبانيت اسناد مؤثق ارائه كند، 
  پرداخته است .  ىخان كنر رزمانيم ىغاز تيشخص

ا نه تنه »پاچا امان اهللا واكمنۍ ته يوه نوې كتنه«در كتاب پوهاند صاحب كاكړ 

 امانى دولت وسقوط امانى ٔەارتباط واقعات دوره ب هاانگليس  واهىتبليغات 

بزرگ دولت بشمول مرحومين  رجال بيوفايى و خيانتاتهامات  ازآنجملهو 
را  غازى خاناهللا صديق خان چرخى به شاه امان غالم محمدوليخان دروازى و

استناد  ىكتاب خود به اثر اتيمدعمؤجه نشان دادن  ىبرا ، بلكهتكرار نموده

                                                

224  .Sharma, Jagdish Saran (1972). The National Biographical 

Dictionary of Inda, p27 
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» دربار شاه امان اهللا  ىمنش ،ىاحمدخان مومند ازغزن ىبقلم "عل ايكرده كه گو
مومندكسيست  ىاحمدخان شاليز ىكه اين عل كردهو تاكيد نوشته شده باشد.  

صايب  ىامان ۀدربار بوده، لذا در رابطه با دور ىمنش ىامان ۀكه در تمام دور
بنشر  ىديگر ىميباشد، كه در هيچ جائ ىچنان معلومات دقيق ىنظر و دارا

  :در حاليكه يده است. نرس

  .نيست  احمد خان ىعل ىمنش ۀاين اثر نوشت  −

نه منشــــ ىميرزا عل − خان  مد  غاز ىاح بار  نه  ىدر خان بود و  مان اهللا   هما
ــــت  ىدارا مات دقيق بوده ميتوانس ها براوى   ، چونمعلو ند روز  ىتن چ

 ىامان اهللا شاه كشور را ترك كند، يعن اعليحضرتمحدود، قبل از آنكه 
و رفتنش به  برادرش سردار عنايت اهللا خان ىاستعفادر قندهار از   ىوقت

گرفت دوباره بحيث پادشـــاه افغانســـتان  تصـــميم يافته و ىپشـــاور آگاه
شــورا (نه دربار)تعين  ىبحيث منشــ جديد شــناخته شــود، در تشــكيالت

  .نكرد بيش دوام  ىشد، كه آنهم چند ماه

س در ي، سكرتر امور شرقى سفارت انگلعلىمحبوب  خيشاين رساله را  −
سفير انگليس  كابل و مسئول عملى نمودن توطئه هاى فرانسيس همفريز

س عنوانعليه رژيم امانى، تحت  ستان) بزبان فار سقوط افغان شته  ى( نو
ـــبدارانگل كيبود و  ـــال رلنگيبنام كپتان گ سيمنص ـــكات آنرا در س   اس
ــارســــ   1930 ــ ىاز ف ــل ــگ ــه ان ــوان  ىســــيب ــن ــت ع ــح  The Fall ofت

Amanullah  است مه كردهجتر.  

اسناد مؤثق  توضيح داده  ارائهبه »  روزامانى  ۀ مرورى بر كتاب دور«من در نقد 
نگاه جديدى به حاكميت شاه بودم كه كتاب پوهاند كاكر را نه تنها نميتوان 

 تبليغات  تفتين آميز انگليس ىتكرار پارتيزاندانست، بلكه اين اثر  امان اهللا
 خود، ىدرچارچوب تمايالت درون  ،ىحقايق تاريخ ىبجا  وىميباشد. ها 

سناد و مدارك با اعتبار، با استفاده از  يك عنوان نگاه جديد، بدون ا تحت
 جعل و تحريف ۀحقايق و واقعيت ها پرد ۀمأمور انگليس ها بر چهر ۀنوشت
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به بيان و تكرار   ىتبليغات دشمن درجه يك رژيم امان ىو به اتكا كشيده
  . ست پرداخته ا هشناخته شد ىديدگاهها

را بگردن  ىنهضت امانمسئوليت سقوط انكار مطلق از توطئه هاى انگليس، 
 خان ىمتهم ساختن محمد ول، امان اهللا خان و افغانها انداختن ىخود غاز

ديگر مخالف انگليس به  ىوشخصيت ها ىغالم صديق خان چرخ ،ىدرواز
نگهداشتن حقايق و واقعيت  ىمخف ىتالش برا، خيانت به شاه امان اهللا خان

مواردى بودند كه  بزرگ در تاريخ ىاز يك جعل كار كوچك ۀ نمونو ده ها  ،ها
  در نقد اين قلم به آن اشاره شده بود. 

قابل يادآوريست كه مناسبات من با داكتر صاحب كاكر تا قبل از نشر نقد 
كه به ابتكار  ىمحفلدر 2012جنورى سال در  نم  مذكور خيلى دوستانه بود. 

به بزرگداشت از خدمات  پوهاند شمال كليفورنيا  در  ولنهټ ىكلتور ىافغان
 کشور عزیز ما افغانستان مؤرخین در« كاكر دائر شده بود گفته بودم كه حسن 

 یعبدالح و پوهاند خان کهزاد، میرغ$م محمد غبار یمانند مرحوم احمد عل یبزرگ

 یپ �خ  تا درجتاری �رشت گذشته اند .اما داکتر صاحب کاکر یگانه کسیست که در یحبیب

ده تاریخ را به پیش بر یاستاد وظایف بوده، یتحصی$ت عال ی(دوکتورا) دارا یایچ د

چانس  ، در انگلستان یآرشیف هند بریتانو Bبرع$ومؤرخین محدودیست که   �و از جمل

افغانستان را داشته اند. اما مهمتر از  یآرشیف ملخارجه و  وزارت استفاده از آرشیف

 یمستبد و مطلق العنان هم زندگ یترس تهدید و سانسور رژیم ها  �سایهمه در 

 ینزدیک شاهدآن باشیم تا با قلم خود  بخش ها ی. لهذا امیدوارم در آینده هانمیکنند

  .»بسیار تاریک تاریخ معاصر افغانستان را روشن سازند

تحريف و جعل تاريخ  كشور ما، بخصوص تاريخ معاصر و دورۀ امانى، پديدۀ 
جديدى نيست . عوامل متعدد و مختلف چون اجبار و فشار هاى رژيم هاى 
مطلقه و خاندانى؛ كسب ثروت، مقام و نفوذ؛ منافع  و وابستگى هاى 
سياسى، قومى، مذهبى و گروهى  از جملۀ عواملى  بشمار ميروند كه درين 

استا نقش داشته اند. در پهلوى اين عوامل نميتوان از نا آگاهى؛ كمبود و ر
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مشكالت دسترسى به اسناد و شواهددست اول  ومطمئن،  و بعضا غفلت و 
  بى توجهى مؤرخين ياد آور نشد.  

محقق و مؤرخ  براى اثبات فرضيه يا يك مطلب خاص به جمع آورى و ارائۀ 
يپردازد و به كمك آن  سعى مى ورزد تا شواهد، اسناد  و مدارك تاريخى م

گوشه ها و اليه هاى پنهان  رويداد ها را روشن سازد . براى يك مؤرخ آگاهى 
از شيوه هاى علمى ارزيابى اسناد و شواهدى كه در نوشته هاى تاريخى مورد 

  استفاده قرار ميگيرند، اهميت زياد دارد. 

بع و ماخذ اصلى را در تاريخ آقاى كاكر كه اهميت استفاده از منامتاسفانه 
د،  از مسؤليت و مكلفيت سنگين تشخيص اسناد مورد ينويسى ميفهم

مرورى بر كتاب دورۀ امانى پوهاند «.  من در نقد ميبوداعتبار نيزبايد آگاه 
واقعیت ها برای همیشه مخفی و پوشیده باقی « درين رابطه نوشته بودم كه » كاكر

ب حسن کاکر بحیث استاد سابقه دار تاریخ در پوهنتون نمی ماند. از جناب داکتر صاح

خی و وقایع تاری کابل و مؤرخ تاریخ معاصر کشور، نه تنها انتظار میرود که رویداد ها

 و و روابط، ضبط بغض  و حب هرگونه بدون  امانت افتاده، طور اتفاق که یی را بگونه

ند باید و تاریخ نگاری را دار نماید. ایشان که هنوز توانمندی فزیکی نوشتن ثبت تاریخ

بر نوشته های  شان، بخصوص این کتاب مربوط به دورC امانی  تجدید نظر نموده و یا 

   .»در دفاع از نوشته هایشان حد اقل اسناد و مدارک مؤثقی  را ارائه کند

آقاى كاكر در جواب نقد اين قلم به عوض اينكه اشتباه خود را قبول و بر كتاب 
رۀ امانى خود تجديد نظر كند، و يا هم در دفاع از آن اسناد مؤثق مربوط به دو

شخصى بى پايه ارائه كند، نه تنها از موضوعات اصلى گريز نموده به حمالت 
  بر من و خانواده ام پرداخته است .

در دشنام نامه اش، عالوه بر تراوش هاى بى اساس ذهنى خودش، به حوالۀ وى 
توسط عزيز هندى، و » وال غازى امان اهللا خانز«دو منبع كه اولى آن كتاب 

ميباشد، ادعا  مجروح دومى آن كتاب خاطرات مرحوم سيد شمس الدين خان
) غازى ميرزمان خان كنرى  در كدام جنگ استقاللى شركت 1ميكند كه ( 
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به اتهام يك واقعۀ جنائى  ) در دوران سلطنت امير حبيب اهللا خان2نكرده بود. (
) پايۀ مردمى نداشت  و در دوران سلطنت غازى امان اهللا 3محبوس شده بود. (

خان  به سفارش عليا حضرت مادر غازى امان اهللا خان كه او را پسر خوانده بود  
و تحفه هاى بيشمار دريافت ميكرد، از يك حالت معمولى ارتقا و په خپل سر 

)  به دلپرى پادشاه و مادرش در نتيجۀ زورگوئى و در 4اشته شده بود. (گذ
گيرى  و تجاوز بر خان هاى دورو پيش خود، سبب ناآرامى اوضاع كنر شده 

  ) گويا در نتيجۀ كينه و انتقام مردم به شهادت رسيد.5بود. و (

آقاى كاكر تا ديروز ميگفت هيچ توطئۀ انگليسى عليه رژيم امانى در كار  
من تا اكنون به سندى برنخورده ام تا نشان بدهد كه انگليس ها  ، ونبوده است

داشته باشند، حتى ادعا در توطئۀ سقوط اعليحضرت امان اهللا خان دست 
انگليس ها از امان اهللا خان به خاطر عصرى گرائى و ساختن جامعۀ «داشت كه 

بازنگرى «تاب بعد از خواندن  صد ها سنددركاو .  ٢٢٥»مدنى حمايت ميكردند
اين حكومت كه   پافشارى داشتباز هم   »دورۀ امانى و توطئه هاى انگليس

 دست اهللابرتانيه و يا هند برتانوى نبود كه در سر نگونى پادشاهى شاه امان 

 ىالخود پادشاه بود كه  با عملى نمودن پروگرام هاى غير عملى بابلكه داشت، 
اعث سقوط پادشاهى اش بودش مردم و به علت زورمندى و اوتوكراسى خ

 و ش به مهمترين و بزرگترين كشفى مؤفق شده ه اوى اينبار در نوشت .گرديد
سرنگونى حكمرانى شاه امان اهللا نتيجۀ  توطئه ها و دسايس «ادعا ميكند كه 

 خود امان اهللا نيز برتانوى ها را درين مورد تبرئه كرده  بلكهبرتانوى نيست . 

    .  »است

 ۀدر محارب«مينويسد كه  چهارم جنگ استقالل ۀجبه ۀحسن كاكر در بار ىآقا

                                                

آقايان استاد حبيب   2007اگست سال  18برابر با  1386اسد سال  29. صحبت شام  225
از كابل و كاليفورنيا در پروگرام  درى راديو آشنا صداى  و پوهاند حسن كاكر اهللا رفيع

امريكا كه به مناسبت هشتادوهشتمين سالروز استرداد استقالل افغانستان ترتيب 
 شده بود. 
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  ىخان كنر رزمانيم  ىوجود داشت و نه هم غاز ىچارم ۀاستقالل نه جبه
بوده  ىگريد ىزيچ خيمسئله، جزء مسخ نمودن تأر نيآن بود، و گويا ا ۀسركرد

سه جبهه بود:  نيدر تيدر جنگ استقالل، فعال ارغب ۀ. چون به حوالتواندينم
به قومانداني  ايبه قومانداني سپه ساالر صالح محمد ، جبهه پكت بريجبهه خ

  .»سردار عبدالقدوسى جنرال محمد نادر و جبهه كندهار به قوماندان

دوستان و عالقمندان افغانى كلتورى اعضا، ند، آقاى كاكړ  فراموش كرداگر 
بر يك كتاب من راجع به مبارزات ضد وى كه  ده اند ټولنه فراموش نكر

 انگليسى در سرحد آزاد و نقش غازى ميرزمان خان تقريظى نوشته و از 
جبهۀ فراموش شدۀ چترال  –جنگ استرداد استقالل افغانستان «يگرى بنام د

افغانى  در يك محفل» و كنر (حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم
  . ودبتعريف نموده  كه به مناسبت چاپ آن كتاب داير شده بود، كلتورى ټولنه

  آقاى كاكر در آن محفل كه ويديوى آن در يوتيوب هم موجود است گفت كه :

به هر حال،كنر شخصيت هاى بزرگى را هست نموده است . حاال درين جا «...
مورد بحث [ما]  اين دو كتابيست از دو دوست، كه يكى آن از داكتر 

رحمن زمانى ميباشد، يكى از فعالين و اعضاى دلسوز انجمن كلتورى عبدال
  افغان، و ديگرش از انجنير صاحب عبدالوكيل متين است .

کتاب زمانی صاحب اساسا تاریخ بوده، اما جنب� ادبی نیز دارد. بدین معنی که در آن 

هت راجع به رویداد های آن اشعار اشخاص محلی را نیزگنجانیده است . ازهمین ج

این کتاب هم خصوصیت ادبی و هم خصوصیت تاریخی دارد.  مهمتر از همه اینست که 

زمانی صاحب درین نوشته،درین کتابش، از منابع بسیار معتبر، ثقه و اولیه کار گرفته 

است .  تاریخ تا وقتی بر معلومات خوب ثقه بنا نباشد،  رسیدن به حقیقت در آن دشوار 

اگر معماری خواسته باشد تعمیری را بسازد، اگر مواد درست است . شما تصور کنید که  

را نداشته باشد، آن تعمیر میشارد، به عبارت دیگر برای نوشتن تاریخ داشتن مواد ثقه 

از ضروریات اولیه میباشد، و داکتر صاحب کوشیده است که آنرا از منابع انگلیسی، از 

 نوقت جمع آوری کند، و راجع به اینمنابع انتشار نیافته، و نوشته های پشتو و دری آ
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جبهه ، که در کتب تاریخی افغانستان راجع به آن چیزی نوشته نشده است، یک 

معلومات بسیار بسیار ثقه و خوب قوی را ارائه کند که نتنها در برگیرند( جنگ های آن 

جبهه بلکه دربرگیرند( موضوعات دیگر اجتماعی اقتصادی ثقه و جدی هم میباشد. به 

مین علت خواندن این کتاب بسیار مفید میباشد. نبودن این جبه@ چهارم در نوشته ه

  ». های رسمی یک نکت@ مهم است ...

 اندو موضع متفاوت ش پرسش من كه علت اين بعدازبخصوص   آقاى كاكراما 

از دو  چهارم جنگ استقالل و نقش غازى ميرزمان خان ۀ در رابطه با جبه
نكه آنوقت  راست نگفته اند و يا حاال راست امكان خالى نيست يا اي

نميگويند. اگر ايشان حاال به مواد و معلومات جديد دست  يافته كه معلومات 
قبلى شان را نفى ميكند، پس چرا چنين اسناد مهم تاريخى را بنشر نمى 

ر بارۀ نويسندۀ او  د .ميكندمنتشراش را دشنام نامه  ، عصبانى شده و؟سپرند
يك  اصالً  هندى عزيز«مينويسد كه  » غازى امان اهللا خانزوال «كتاب 

 آخر به تا اش خانواده تمام با او.  بود هند ساكنين از و تبار پشتون ۀ نويسند

 سخت ،كفتان نمونه قطعه در گزین، مسکن کابل در الله امان شاه حکمروائی

  .»ودب خبر با کامL آنوقف افغانستان اوضاع از و بین واقع انسان پادشاه، طرفدار

طورى كه ديده ميشود، آقاى كاكر براى اينكه گفته هاى عزيز هندى  را خيلى 
با ارزش و مهم نشان داده باشد، به چند تحريف واقعيت ها دست زده او را هم 
تبار و شخص طرفدار غازى امان اهللا خان نشان داده و ادعا ميكند كه از 

ن واقع بین بوده است، چون انسااوضاع آنوقت افغانستان كامال با خبر بوده، و 

  . تمام روایاتش  درست میباشد

از وراى نوشتۀ اخير اقاى كاكر ميتوان به وضاحت ديد كه بى اعتناى و بى 
توجهى او در انتخاب  منابع و ماخذ آثارش، نا آگاهانه و تصادفى نيست .  او 
اينبار نيز آگاهانه و ماهرانه سعى ورزيده است  براى موجه نشان دادن 

اميان ضد اتهاماتش عليه غازى امان اهللا خان و مشروطه خواهان  و ح
 تحت» سقوط امان اهللا «انگليسى نهضت امانى، به يك نوشتۀ ديگر شبيه به 
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توسل جويد. او باز هم با تحريف و جعلكارى »  زوال غازى امان اهللا خان«عنوان 
آن، عزيز هندى، موقعيت  ۀ بزرگ ديگرى كوشيده است هويت اصلى نويسند
مقاصد سياسى اش را پنهان و نقش او در رويداد هاى دورۀ امانى، و موقف و 

  نمايد.

درين رابطه نوشته بودم » مرورى بر كتاب دورۀ امانى پوهاند كاكر«من در نقد 
واقعيت ها براى هميشه مخفى و پوشيده باقى نمى ماند. از جناب داكتر « كه 

صاحب حسن كاكر بحيث استاد سابقه دار تاريخ در پوهنتون كابل و مؤرخ 
و وقايع تاريخى را  تنها انتظار ميرود كه   رويداد هاتاريخ معاصر كشور، نه 

و روابط،  بغض  و حب هرگونه بدون  امانت افتاده، طور اتفاق كه يى بگونه
نمايد. ايشان كه هنوز توانمندى فزيكى نوشتن و تاريخ  ثبت تاريخ و ضبط

نگارى را دارند بايد بر نوشته هاى  شان، بخصوص اين كتاب مربوط به دورۀ 
نى  تجديد نظر نموده و يا در دفاع از نوشته هايشان حد اقل اسناد و اما

مدارك مؤثقى  را ارائه كند، در غير آن خود بحيث يك مؤرخ  تحريف نگار كه 
  روايات تاريخى رويدادهاى براى  را با تحريفات  در آميخته،   واقعيات

 و  منابع كارى جعل به تاريخ در ها پردازى دروغ ثبت براى ساخته، و جعلى
  »پرداخته است،  ثبت تاريخ خواهد شد. اسناد
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 مزار غازى ميرزمان خان كنرى
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، ملكه ثريا و غازى ميرزمان خان كنرى در مراسم شاه امان اهللا خان غازى
  تجليل از سالگرد استقالل

 

  احمدشاه بابا مينه كابلمراسم افتتاح چهارراهى غازى ميرزمان خان در 
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و  ىمين سالگرد استرداد استقالل  كشور  وال98بمناسبت بزرگداشت از 
 ميرزمان خان اكليل گل ميگذارند. ىقوماندان امنيه واليت كنر بر مزار غاز
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                                                                                      بیرق جهاد غازى میرزمان خان کنرى 

  در جبه� چترال  (جبه� چهارم) جنگ  استق�ل کشور

ميالدى در زندان شيرپور از ابريشم  1918در سال   و كمربندتاريخى اين بيرق 
اين بيرق  كه در آن آيات با كروشنيل توسط يكى از زندانيان بافته شده بود. 

ميرزمان خان  هنگامى كه در غازى . قرآنى و اسم ميرزمان خان درج ميباشد
آرزوى شركت در جنگ آزادى و مبارزه با  ، باز هم زندان شير پور بسر ميبرد

با احساس و  انگليس را در سر داشت و چنين هم  شد و غازى امان اهللا خان
 اعتمادى كه به وى داشت، مسئوليت  جبهۀ چترال را به ايشان سپرد و غازى 

    ميرزمان خان كنرى با بيرقش روانۀ جبهۀ جهاد شد. 
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   ماخذ و منابع برای معلومات بیشتر فهرست
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− Adamec, L.W. (1987). A Biographical Dictionary of 
Contemporary Afghanistan. Graz, Akademische Druck- 
u. Verlagsanstalt. ( قاموس زندگينامه هاى افغانستان معاصر)    

− Adamec, L.W. (1996). Dictionary of Afghan Wars, 
Revolutions, and Insurgencies.  Historical dictionaries of 
war, revolution, and civil unrest; no. 1, Lanham, Md., 
and Scarecrow Press, London.  دكشنرى جنگ ها، انقالبات)
 و شورش هاى افغانستان)

− Arghandawi, Abdul Ali (1989). British Imperialism and 
Afghanistan’s Struggle for Independence 1914-21. 
Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi. (امپرياليزم  
 بريتانوى ومبارزۀ افغانستان براى استقالل)

− Awan, Ayub B. (1982). Across the River and Over the 
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Hills. Pan Graphic Ltd., Islamabad, Pakistan. (آنسوى دريا  
 و بر فراز تپه ها)

− Baha, Lal (1978). N.W.F.P. Administration under British 
Rule 1901-1919. National Commission on Historic 
Research, Islamabad, Pakistan. (حكومت ايالت سرحدى شمال  
 غربى تحت حاكميت  بريتانيا)

− Fletcher, A. (1965). Afghanistan: highway of conquest. 
Ithaca, N.Y., Cornell University Press. افغانستان شاهراه)
 پيروزى) 

− Fraser-Tytler, William K. (1967). Afghanistan: a Study of 
Political Developments in Central and Southern Asia. 
Third Edition. London, New York [etc.], Oxford 
University Press. (افغانستان : انكشافات  سياسى آسياى مركزى و  
  جنوبى )

− Ghani, Abdul (1980). A Review of the Political Situation 
in Central Asia. Lahore, Aziz Publisher.  نگاهى  به اوضاع) 
 سياسى اسياى ميانه ) 

− Government of India. (1926). The third Afghan war, 
1919: official account. Calcutta: Central Publications 
Branch. : گزارش رسمى) 1919(جنگ سوم افغان [و انگليس]،    

− Gregorian, Vartan. (1969). The emergence of modern 
Afghanistan; politics of reform and modernization, 1880-
1946. Stanford, California, Stanford University Press.  
 (ظهور افغانستان مدرن) 

− Haroon, Sana (2007). Frontier of Faith: Islam in the 
Indo-Afghan Borderland. Columbia University Press, 
New York. (مرز ايمان)    

− Hyde, Montgomery H (1978). Solitary in the Ranks: 



 

  ٢٥٢|م�زمان خان کُ�ی غازی مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات
 

  

 

Lawrence of Arabia as airman and private soldier. 
Atheneum , New York. (گوشه نشينى در صفوف : الرنس عربى  
 بحيث متخصص نيروهاى هوائى و سرباز خصوصى) 

− Jewett, A. C. (2004). An American Engineer in 
Afghanistan. Iraj Bokks, Kabul Afghanistan. (يك انجينر  
 امريكائى در  افغانستان)

− Kazmi, S. A. Akhtar (1984). Anglo-Afghan Tussle. 
National Book Foundation, Islamabad. (زور آزمائى هاى  
 انگليس ها و افغانها)

− Khalfin, N. A. (1981). British plots against Afghanistan: 
pages from history. Moscow, Novosti Press Agency 
Pub. House. (دسايس انگليس ها بمقابل  افغانستان : اوراقى  
 ازتاريخ)

− Kohlmann Evan (1999(. An Afghan Ghazi: The 
Modernization and Reforms of Amir Amanullah Khan.  

) زى افغان : نوسازى و اصالحات غازى امان اهللا خان(غا  

− Mac Munn, G. F. (1977). Afghanistan, from Darius to 
Amanullah. Quetta, Pakistan, Gosha-e-Adab. افغانستان) 

 از داريوش تا امان اهللا )

− Marwat, Fazal-ul—Rahim & Kakakhel, Sayed Wiqar Ali 
Shah (1993). Afghanistan and the Frontier. Emjy Books 
International, Peshawar, Pakistan. (افغانستان  و سرحد) 

− Mason, William Henry Paget (19800. Tribes of the 
North-West Frontier. Gian Publications, Delhi, India. 

مغربى) (قبايل سرحد شمال   

− McChesney, Robert D. (1999). ROBERT Kabul under 
Siege: Fayz Muhammad's Account of the 1929 Uprising. 
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Marcus Weiner, Princeton, N.J.  كابل تحت محاصره : گزارش
1929فيض محمد از قيام سال   

− Molesworth, G. N. (1963). Afghanistan 1919, an account 
of operations in the Third Afghan War. London, Asia 
Pub. House. ، جريان جنگ سوم افغان و انگليس) 1919(افغانستان    

− Nawid, S. K. (1999). Religious response to social 
change in Afghanistan, 1919-29: King Aman-Allah and 
the Afghan Ulama. Costa Mesa, Calif., U.S.A., Mazda 
Publishers. (عكس العمل مذهبى بمقابل تغيرات اجتماعى در  
 افغانستان : شاه امان اهللا علماى دينى افغان) .

− Olesen, Asta (1995). Islam and Politics in Afghanistan. 
Curzon Press, London. (اسالم و سياست در افغانستان )    

− Popplewell, Richard (1995). Intelligence and Imperial 
Defense: British Intelligence and the Defense of the 
Indian Empire 1904-1924. Frank Cass, London. ( 

 (استخبارات  و دفاع امپراتورۍ

− Poullada, L. B. (1973). Reform and rebellion in 
Afghanistan, 1919-1929; King Amanullah's failure to 
modernize a tribal society. Ithaca [N.Y.], Cornell 
University Press. -1919( اصالحات و اغتشاشات در افغانستان 

1929  (  

− Qaiyum, Abdul (1945). Gold and Guns on the Pathan 
Frontier. Hind Kitabs, Bombay, India (زر و زور در سرحدات  
 پشتون ها) .

− Qureshi, Naeem (1999). Pan-Islamism in British Indian 
Politics: A Study of the Khilafat Movement 1918-1924. 
Brill Academic Pub.  

− Robson, Brian (2004). Crisis on the Frontier: the third 
Afghan war and the campaign in Waziristan, 1919-1920. 
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Great Brithin, Spellmount. (بحران در سرحد)     

− Sareen, Anuradha (1981). India and Afghanistan: British 
Imperialism Vs. Afghan Nationalism 1907-1921. Seema 
Publications, Delhi, India.  هند و افغانستان: امپرياليزم انگليس)
 بمقابل نشنليزم افغان)

− Shah, Ikbal. Ali. (2004). Modern Afghanistan. Lahore, 
Sang-e-Meel Publications. (افغانستان مدرن) 

− Spain, James W. (1963). The Pathan borderland. The 
Hague (مناطق سرحدى پشتون ها) .   

− Stewart, Rhea Talley (2000). Fire in Afghanistan, 1914-
1929; faith, hope, and the British Empire. Garden City, 
N.Y., Doubleday. انستان) (آتش در افغ   

− Thomas, Gordon (2009). Secret wars: one hundred 
years of British intelligence inside MI5 and MI6. Dunne 
Books, New York. جنگ هاى محرمانه :  صد سال استخبارات)
 انگليس در ميان بخش داخلى و خارجى)  

− Twigge, Stephen and Hampshire Edward (2008). British 
Intelligence Secrets, Spies and Sources. The National 
Archive, UK. (اسرار، جواسيس و منابع استخباراتى انگليس ها)    

− Newcastle Foreign Affairs Association (1860). 
Falsification of Diplomatic Documents: The Afghan 
Papers. Effingham Wilson, Royal Exchange, London. 
 (تحريف اسناد ديپلوماتيك :  اوراق افغانستان ) 
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 و لسان  اردو  کتب  پشتو، درى

 م). داستقالل څلورمه جبهه (د حبيب اهللا رفيع2005اخالص، عبدالخالق ( −

سريزه، سمون، لمنې او نښلونې) دويم چاپ.. دانش كتاب خپرنځى. 
 پيښور.

). استقالل امانيه . لكشمي آرت 1925/1304اخالص، عبدالخالق ( −
 پريس،   راولپندي. 

).بحران و نجات. چاپ دوم، مركز نشراتى 1378انيس، محى الدين ( −
 ميوند، سبا كتابخانه، پشاور.  

). تاريخ  روابط سياسى افغانستان از 1349آدمك، لودويك، دبليو  ( −
ترجمۀ پوهاند على محمد زهما.  زمان امير عبدالرحمن تا استقالل.

 كابل،مؤسسۀ نشراتى افغان كتاب، پوهنى مطبعه .

). روابط خارجى افغانستان در نيمۀ اول قرن 1370آدمك، لودويك، دبليو ( −
 بيست. ترجمۀ پوهاند محمد فاضل صاحبزاده. پشاور، كتاب فروشى فضل.

). خاطرات سياسى حضرت محمد صادق 2011المجددى، محمد صادق ( −
 .المجددى بخش اول. فريمونت ، كاليفورنيا

). ژوندۍ خاطرې :  په تيرو نهو لسيزو كې 1997ارغنداوى، عبدالعلى ( −
 .  پيښور. د بې بي سي د پښتو څانگه ..1992 -1900د افغانستان تاريخ 

).  دولت و اپوزيسيون در 2010بويكو، والديمير /ترجمۀ آريانفر، عزيز ( −
 افغانستان . 

). ظهور و سقوط اعليحضرت امان اهللا خان . چاپ 2012ار (پامير، پيك −
 دوم، بنگاه انتشارات ميوند، كابل.

) . افغانستان از شاه شجاع الملك تا ببرك "كارمل". 2000پامير، پيكار ( −
 تورنتو، كانادا.
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)  نگاهى به تاريخ استرداد استقالل 1368پوپلزايى، عزيزالدين وكيلى ( −
 . كابل، افغانستان .

ظهور مشروطيت و قربانيان استبداد در ).1996نيار، سيد مسعود (پوه −
  سبا، پشاور . ۀمركز نشراتى ميوند، كتابخان، افغانستان

) .  نبرد افغانى استالين 2010ترجمۀ عزيز آريانفر ( -تيخانف، داكتر يورى  −
 (سياست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون) .

).  زمونږ غازيان :  د نومياليو ملي مبارزينو د 1990ځلمى، محمد ولى ( −
 ژوندانه حاالت. دافغانستان د علومو اكادمى، كابل. 

). جنبش مشروطيت در افغانستان. چاپ 1372حبيبى، عبدالحى ( −
 جديد، با نظارت و تصحيح  كميسيون فرهنگى حزب وحدت، قم، ايران.

م)، نادر و خاندان 2001ر مهاجر افغان (حبيبى، عبدالحى به اسم مستعا −
 او.  چاپ دوم، پشاور.

). افغانستان از سلطنت امير حبيب اهللا 2003خاطرات ظفر حسن آيبك ( −
تا صدارت سردار محمد هاشم خان. ترجمۀ فضل  الرحمن فاضل.  خان

 كتابخانۀ سبا. كابل -چاپ دوم، بنگاه انتشارات ميوند

). غازي امان اهللا خان، د افغانستان 2005افغانستان د كلتورى ودې ټولنه (د −
 د خپلواكۍ ستورې (د مقالو ټولگه). دانش خپرندويه ټولنه. پيښور.

). نادر 1378رشتيا، سيد قاسم (با اسم مستعار سيدال يوسفزى) ( −
 چگونه به پادشاهى رسيد؟ مركز نشراتى ميوند، سبا كتابخانه. 

) . خاطرات سياسى سيد قاسم رشتيا . مطبعه 1997قاسم (رشتيا، سيد  −
 امريكن سپيدى، ويرجينيا، اياالت متحدۀ امريكا.

)، زندانى خاطرات، چاپ دوم ، مركز نشراتى 2000زمانى، محمد هاشم ( −
 آرش، پشاور.
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). جنگ استرداد استقالل افغانستان: جبهۀ 2007زمانى، عبدالرحمن ( −
فراموش شدۀ چترال و كنر. مؤسسۀ نشراتى مسكا. 

www.zamanifamily.org 

). په آزاد سرحد كې خپلواكۍ غوښتونكې 2010زمانى، عبدالرحمن ( −
زاگانو كې د غازي ميرزمان خان ونډه. مبارزې او دمومندو په مشهورو غ

دمسكا خپرندويه مؤسسه، كابل افغانستان . 
www.zamanifamily.org 

ى  و توطئه هاى انگليس امان ۀدور ىبازنگر). 2013زمانى، عبدالرحمن ( −
   . كابل افغانستان، مسكامؤسسه نشراتى .  

مطالب چندى پيرامون حوادث ذكر شده در ). 2013زمانى، عبدالرحمن ( −
  مؤسسه نشراتى مسكا. سرگذشت مرحوم سيد شمس الدين مجروح . 

.  مرورى بر كتاب دوره امانى پوهاند كاكړ). 2015زمانى، عبدالرحمن ( −

  مؤسسه نشراتى مسكا، كابل افغانستان . 

). جرقه 1380يار محمد ( ستيوارت، ريه تالى/ترجمۀ كوهسار كابلى، −

 سبا كتابخانه، پشاور.   –هاى آتش در افغانستان . مركز انتشارات ميوند 

تاريخى افغانستان در  –سيستانى، اعظم .  بعضى شخصيت هاى ملى  −
  ، german.com-www.afghan دو قرن اخير. 

ولى خان دروازى وكيل ). شاه محمد 1385/2007شهرانى، عنايت اهللا ( −
سلطنت اعليحضرت امير امان اهللا خان غازى . كانون فرهنگى قيزيل 

 چوپان.

م) . برگى چند از نهفته هاى تاريخ در 2012ش/ 1390صديق چرخى، خالد ( −
 افغانستان ، جلد اول و دوم .

استقالل مجدد  اهللا شاه و عزيزالدين وكيلى پوپلزائى، سلطنت امان −
 افغانستان، بخش اول و دوم .
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 . (جلد اول)  ). افغانستان در مسير تاريخ1366، مير غالم محمد (غبار −

  چاپ سوم ، مركز نشر انقالب، ايران .

در مسير تاريخ  (جلد دوم) .  ). افغانستان1999، مير غالم محمد (غبار −
  چاپ دوم ، پيشاور، مركز نشراتى ميوند.

) . جرگه هاى بزرگ ملى افغانستان (لويه 1889فيض زاده، محمد علم ( −
 جرگه) و جرگه هاى نام نهاد تحت تسلط كمونست ها و روس ها .  

) شمسى. سراج التواريخ، تتمۀ جلد سوم و 1390كاتب، فيض محمد ( −
 نتشارات اميرى كابل .جلد چهارم . ا

) شمسى. سراج التواريخ، جلد چهارم، بخش 1390كاتب، فيض محمد ( −
 .سوم  . انتشارات اميرى كابل 

). افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهللا 1997مجددى، فضل غنى ( −
 خان. كاليفورنيا، اياالت متحدۀ امريكا.

سى نادر شاه ) . درنگى بر زمينه هاى استبداد شنا1388مهرين، نصير ( −
با مكثى بر چگونه گى قربانى شدن عبدالرحمان لودين .  بنگاه انتشارات 

 ميوند، كابل .

).واكنش هاى مذهبي و 1388نويد، سنزل /ترجمه مجددي، نعيم ( −
شاه امان اهللا وعلماى  1929-1919تحوالت  اجتماعى در افغانستان 

 افغان . انتشارات احرارى، هرات، افغانستان .

). د افغانستان د خپلواكۍ او 1379جرنيل يار محمد خان ( وزيرى، −
 نجات تاريخ په خاطراتو كې. الهور، ملت پريس .

). نخستين كتاب در بارۀ جنبش 2004هاشمى، سيد سعدالدين ( −
 مشروطيت خواهى در افغانستان (در ربع اول قرن بيستم)، جلد دوم .  
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  هند بریتانوى انگلستان  اسناد محرمان� استخبارات  انگلیس  و  آرشیف

  دوسیه هاى اسناد استخباراتی راجع به افغانستان و سرحداتش: 

(British Intelligence Files on Afghanistan and its 
Frontiers, c. 1888-1946) 

صفحه بوده  37200دوسيه و  193بشكل مايكروفلم در اسناد اين دوسيه ها 
به  1982اين اسناد بعد از سال  .اندبخش تحت عناوين ذيل تنظيم شده  9در 

عام مجاز دانسته شده و از سال  ۀبريتيش اليبررى انتقال يافته و براى استفاد
  بدينسو ميتوان از آن استفاده نمود: 1998

  دكشنرى هاى جغرافيوي و كتاب هاى رهنما .1

   1941-1907داخلى و خارجى،  امور .2

   1940-1914كيست،  كى .3

  1940-1906نظامى  راپورهاى .4

  دوسیه هاى استخبارات انگلیس در رابطه با سرحدات شمال غربی [هند بریتانوى] 

(British Intelligence on the North West Frontier, 1901-
1949) 

  مايكروفلم  تحت عناوين مختلف تنظيم شده اند:  343اين اسناد در 

1. Memoranda of information on North-West Frontier 
affairs, 1901-1911.  

2. Intelligence diaries, 1911-1930.   

3. Annual reports and arrangements for intelligence 
gathering, 1922-1942.  

4. Weekly intelligence diaries and summaries, 1931-1947.  

5. Waziristan disturbances, 1937-1949.  

 :دوسیه هاى استخبارات سیاسي هند

(Indian Political Intelligence (IPI) Files) 

صفحه ترتيب شده اند  57811دوسيه در  767مايكروفلم ،  624اسناد در  اين
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  )را در بر ميگيرد 1950تا  1903كه سال هاى 

  نشرات دولتی افغانستان

قوس  25مرامنامه و صورت تدوير مجلس جميعت العلماى افغانستان  −
 ، مطبعۀ عمومى سركارى كابل .1308

 ، مطبعۀ سنگى وزارت حربيه، كابل .1303رويداد لويه جرگۀ دارالسلطنه،  −

 مجموعۀ از نظامنامه هاى  دولت افغانستان  (عهد امانى) . −

بمناسبت ختم سفر چند ماهۀ  به ملت عزيزم، بيانيۀ غازى امان اهللا خان −
 اروپا.

، چاپ مطبعۀ شركت 1307سنبلۀ  30مرامنامۀ فرقۀ استقالل و تجدد،  −
  توفيق كابل .

   پشتو و درىمقا�ت و نشرات 

 كلكسيون جريدۀ ملى انيس −

  . 1303 شماره هاى سال  جريده امان افغان،كلكسيون  −

 .شمسى شماره هاى سال 1303جريده حقيقت، كلكسيون  −

چهارم جنگ استقالل و نقش ميرزمان  خان كنرى  ۀ جبهسيستانى، اعظم .  −
  ، german.com-www.afghan  .در آن

به خورشيدى.  1381هفته اول سنبله 23هفته نامه كليد، سال اول، شماره  −
 .  14صفحه مين سالگرد استرداد استقالل افغانستان، 83مناسبت 

 افغانستان ۀ آئين ۀ كلكسيون مجل −
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  اسامی فهرست

  ا

, ١٥, ١١, ١٠  اعلیحرضت امان الله خان
١٥٥  

, ١٣٦, ٢٦, ٢١, ٥  امان الله خان غازی
٢٤٨, ٢٣٩, ٢٠١, ١٨٤, ١٧٥, ١٤٣  

, ٤٥, ٤٤, ٢٣, ٢, ١  ام حبيب الله خان
٦٢, ٦١, ٥٩, ٥٦, ٥٤, ٤٨, ٤٧, ٤٦ ,
٧١, ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٣ ,
٨٦, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٧, ٧٥ ,
١٨٩, ١٥٦, ١١٩, ١١٦, ١١٥, ٨٧ ,

٢٥٦, ٢٤٢, ٢١٩  
, ٥١, ٤٥, ٣١, ٢٣  ام عبدالرحمن خان

١٩٦, ١٢١, ٨١  
  ٤٠  ايلفينستون

  ب

  ٤٠  برنس

  پ

  ٧٢, ٦٠, ٤٨  پاچا صاحب اسالمپور
  ٢٤٣, ٢٣٩  پوهاند حسن کاکر

  ١٢  پيکار پام

  ج

  ٢٧، ٣١  کُ�ىج�ال خان محمد خان 
, ٩٣, ٩٢, ٢  ج�ال عبدالوکيل خان

١٣٩, ١٣٧, ١١٣, ١١٢, ١١١, ١٠٩ ,
٢١٦, ١٦٧  

  ح

  ٧٥, ٦٤  حاجی صاحب ترنگزی
  ٨٢, ٧٤, ٤٨  حافظ سيف الله خان
  ١٨٢, ٢٧  حبيب الله خان زمانی

, ٢١٣, ٢٠١, ١٧٠, ١٦٧  حبيب الله رفيع
٢٥٥, ٢٤٣, ٢٢٨  

  خ

, ٣٢, ٣١, ٢٧  ک�ی  خان محمد خان
٢٠٥, ٢٠٤, ١٠٥ ,١٠٣, ٩٩  

  ٢٧  خمحمد خان زمانی

  ر
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  ٢٢١  رازقی ن�يوال

  ١٢٢, ٥٩  روز کيپل

  س

, ١٥٧, ١٢٥  سپه ساالر محمد نادر خان

٢٢٧, ١٥٧, ١٣١, ١٥، ١٦٢  

  ١٣٩  رسدار شاه وىل خان

, ٨٨, ٨٢, ٧٣  رسدار عنايت الله خان

٢٤٠  

  ١٣٧, ١٣٦  رسدار محمد عث�ن خان

  ٢٣٢, ١٦  رسدار محمدهاشم خان

, ٨٠, ٧٣, ٤٥, ٢٣  نرصالله خانرسدار 

٨٧, ٨٦, ٨٥, ٨٢  

، ٤٩  سيد شمس الدين خان مجروح

14 ,١٧٨, ١٧٥, ١٧٣, ١٦٠, ٧٠ ,

٢٤٢  

, ٢٢٦, ٢١٥, ٢٠١, ١٣٠  سيد عبدالغفار

٢٢٩  

  ١٥، ١٣٣  سید قاسم  رشتیا

  ٢٣٢، 162, ٢٣١  سیدرسورخان ک�ی

  ٦٩  مجروحسيدشمس الدين خان 

, ٢٢١, ٢٠٨, ١٦٣, ١٦٢, ٧  سيستانی

٢٣٩ ,٢٢٢  

  ش

  ٨٥, ٨٣  شجاع الدوله خان

  ١٣٨, ١٣٧, ١٣٦, ٨٩  شمس املشايخ

, ٨٠, ٧٩, ٢٣, ٢  شهزاده امان الله خان

٢١٨, ٨١  

  ٢٠٥, ٢٧  ش� محمد خان

  ٢٧  ش� محمد خان زمانی

  ١٥  شیراحمد خان رئیس شورا

  ص

, ٢٢٠, ١٣١, ١٢٣  صالح محمد خان

٢٢١  

  ع

  ٢٤١, ٤٥  عبدالحی حبيبی

, ١٦٧ ,١٤٥, ١٣٠  عبدالخالق اخالص

٢٢٦, ٢١٩, ٢١٤, ٢١٣, ١٧٢, ١٧٠  

, ١٦٧, ١٤٩, ١٣٧, ١٣١  عبدالعزيز خان

١٨١, ١٧٥, ١٧٣  

  ١٦٦, ١٥٩, ١٥٨  عبدالواحد شينوارى

, ٩٣, ٩٢, ٢  عبدالوکيل خان نورستا 

١٦٧, ١٣٩, ١١١, ١٠٩  

, ٢٣٥, ٢٣٤, ٢٣٣, ٢٣٠, ٧  عزيز هندى

٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦  

, ١٤٥, ١٢٧, ٢٧, ٥  عصمت الله خان

١٨٣, ١٨٢, ١٧٩, ١٧٨, ١٧٣, ١٧٢ ,
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٢٠٤, ١٩٩, ١٨٤  
, ١٧١, ١٦٨, ٨٢, ٥, ٤  عىل احمد خان

١٩٢، , ١٩١, ١٩٠, ١٨٩ ، ١٧٢  
  ١٩١, ١٨٩, ١٨٧, ١٧٢, ١٧٠, ٨٤  

  ٧٧, ٧٢, ٧١  عمراخان

  غ

, ١٢٤, ١١٥, ٨٦  غازى امان الله خان
١٦٦, ١٦٢, ١٥٨, ١٤٥, ١٢٧, ١٢٥ ,
١٨٠, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢, ١٧١, ١٧٠ ,
٢٣٠, ١٩٩, ١٩١, ١٨٩, ١٨٤, ١٨٣ ,
٢٦٠, ٢٥٢, ٢٤٩, ٢٣٤, ٢٣٣  

, ١٣٦, ٨٩, ٨٥, ٨١, ٥٠, ٤٩, ٢٠  غبار
٢٤١, ١٦٥, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧ ,
٢٥٨, ٢٤٣  

  ٢١٢, ٢١١  غالم سخی زمانی
  ١٦٨, ١٦٦  غالم صديق خان چرخى

  ف

  ٢١٥, ١٣٦  فضل غنى مجددى
, ٤٨, ٤٦, ٤٤  فيض محمد کاتب هزاره

٨٣  

  ک

  ٩٩, ٩٥  خورشيد خان کرنيل
  ٧٤  کرنيل محمد عث�ن خان

  گ

  ٢٧  گل محمد خان زمانی

  م

  ٧٢  محصل خان، کوډاخيل
  ١٨٢, ٢٧  محمد ارسالن زمانی

  ٢٧, ٢٥  محمد اکرم خان
  ١٠٣  محمد ام�  خان کوډا خيل

  ٢٥  خان  محمد عمر
  ١٣٨ ،  ٩،٢٥  محمد عمرخان

  ٢١٨  محمد نواز حقيقت "سان�
، 207، 16، ، 14     محمد هاشم  زمانی

27  
, ٢١٠, ١٥٣, ١٣٧, ١٥  محمد ولی خان

٢٤١  
  ٢٢٠  محمداجان يار

  ٨٩, ٨٥  مستوىف امل�لک
  ٥١, ٤٤  مال نجم الدين آخندزاده

  ٦٩, ٦٢  مالى بابره
  ٧٢  مالی باب"ه

  ٢٤٠  منشی علی احمد خان
  ١١٢, ١١١  مهرت عبدالرحمن خان

  ١٨١, ١٢٩, ٥٢  ميا صاحب رسکانی
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  ٤٩, ٤٤  

, ١٠٣, ١٠١, ٩٨, ٩٦, ٩٣  ميجر ريىل

١١٠  

  ١٩٤  م	اجان سيال

, ٧٣, ٦٥, ٦٤, ٤٤  م	صاحب جان پاچا

٧٥  

  ١٥, ١٤  میرهاشم خان

  ٥٦, ٥٥  مينتو

  ن

  ١٠٦, ١٠١, ١٠٠, ٩٥  نارصامللک

, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠ نرصالله خان

٢١٨, ١١٥, ٩٠, ٨٨, ٨٧  

  ١٣٨, ١٣٦  نوراملشايخ

  ه

  ٢٣٤, ٢٢٧, ١٦٢  هاشميان

  ٢٤٠, ١٩٢, ١٩٠  همفريز

  و

  ٢٣٣, ١٦٣, ١٥٧  واحد شينوارى

  ٤٢  وينس� چرچل

  ي

  ٢٧  يار محمد خان زمانی

  

  

   






