
 
 

 

 4تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
  

 
 

 ۲۶/۰۴/۲۰۲۲                  احسان لمر

 کنرى خان میر محمد زمان

 

میر زمان خان کنری یکی از مبارزان برازنده آزادی خواهی کشور که در نبرد استرداد استقالل سهم گرفت.از 
نهضت امانیه قاطعانه دفاع می کرد و دشمن جدی انگلیس بود. او در جبهات دفاع از آزادی و و نظام امانی در 

 در جا را الزم میدانم. پکتیا نقش برازنده بازی نمود. ذکر خیر از این راد مرد بزرگ را 
لطفاً باالی لینک  »برگ بنام  270باید یاد آور شد که جناب دکتور عبدالرحمن زمانی کتابی زیبائی در بیش از 

  «کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی میر زمان خان کنری مرورکنید  کلیک
 م( در موسسه انتشاراتی مسکا نشر شد.  2017ش ) 1396نوشتند که در سال  

 مچنان خاطرات زندان محمد هاشم خان زمانی را در سایت ذیل خواهید یافت:ه لینک:
  .به عاریت گرفته شدهو صفحه محترم ناصر اوریا  mundigak.com/fa:  مطالب ذیل از سایت

 

 

 ١۲٤٨ سال در خان محمداکرم فرزند خان محمدعمر فرزند خان روز  گل حاجى فرزند کنرى خان زمان میر»

 منطقه قومى سران و متنفذین از یکى خان محمداکرم آمد دنیا به کنرها لمټک قریه در( میالدى ١٨٦٩) خورشیدی

 ترک" تیرا" در را اش زادگاه یى قبیله هاى جنگ و قومى اختالفات اثر به که بود( شرقى سفید کوه) غر سپین کوټ

 گزید مسکن کنرها" لمټک" منطقه در و گفته

 

 جبهه) افغانستان استقالل چهارم جبهه فاتح و سرلشکر و استعماری ضد مبارزان از یکی کنرى، خان زمان میر

 میر که بود خان هللا امان غازی اعلیحضرت حامیان و دوستان ترین نزیک از و( دوکالم و چترال ارنوی، اسمار،

 و لغمان ننگرهار، والیات جهاد رهبران شمار در وی از غبار محمد غالم

 کند می یاد افغانستان استقالل استرداد برای کنر

 معین مرکز از مستقل دیگرى جمیعت و مرکز خان هللا امان جوان شهزادۀ

 و میپرداخت روشنفکران و جوانان جلب به و گردیده بود تاسیس السلطنه

 شده حاصل جوان شهزادۀ با سلطنت دارالنشا در که قبلى معرفت باساس

 محمد درین وقت. بود جمیعت این منشى مدتى و پیوست جمیعت باین بود،

 نفوذ با خوانین از یکتن ،[ زمانى -است خان میرزمان منظور]  زمان خان

 ".بود توقیف کابل کنردر

 

 حبیب امیر سلطنت دوران در کنرى خان میرزمان شدن زندانى با رابطه در

 افغان طلبان آزادى و خواهان مشروطه دوران آن در که گفت باید خان هللا

 اسالم، نثاران جان مجلس االخبار، سراج انجمن مانند متعدد هاى گروپ در

 البته. بودند شده جمع افغان جوانان سرى انجمن و ملى سرى جمیعت

 مشروطه با دیگر انفرادى دیموکراتان و آزادیخواهان مانند که بود آزادیخواهانى جملۀ از کنرى میرزمانخان

 . نداشت ارتباطى بودند، شده جمع حبیبیه مکتب چون فرهنگى تاسیسات بدور که آنانى و دربار خواهان

 افغانان و طلب آزادى مبارزان با جوانى آوان از داشت، انگلیس استعمار با که فطرى دشمنى با خان زمان میر

 پیکار در و نمود برقرار نزدیک روابط بودند، نموده جهاد اعالن و قیام ها انگلیس علیه آزادکه سرحد رزمنده
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 سران از یکى بحیث است، شده ثبت" غزا سره" بنام تاریخ در که میالدى ١٩۰٨ سال انگلیسى ضد معروف

 شهرت همین.  گشت ها زبان ِورد سرحد[ ایالت] صوبه و افغانستان در نامش و نمود شرکت انگلیس ضد مبارزین

 گذشت با که آشنایى شود، آشنا( الدوله عین" )خان هللا امان" جوان شهزاده با تا شد باعث ها انگلیس با دشمنى و

 داشت ادامه عمرشان آخر تا و شد تبدیل عمیقى دوستى به متعدد هاى آزمون و زمان

 

 امیر مهمند به ١٩۰٨ قیام با رابطه در" الردمینتو"بریتانوى هند السلطنۀ نائب ک میدهد گواهى انگلیس رسمى اسناد

 اشتراک جنگ در و آمده افغانستان قلمرو از که را مسلحى جنگجویان تا خواست و داده اطالع خان هللا حبیب

 ۲٤ مؤرخ پیغام گرفتن با خان هللا حبیب امیر. کند جلوگیرى ایشان آمدن از هم آینده در و برگرداند فورآ دارند،

 از افراد عبور از شدیدا تا کرده صادر جدى احکام مامورینش به که داد اطمینان او به مى ٥ تاریخ جوابیۀ در اپریل

 پذیر امکان قطعى بصورت متعدد شدۀ ناشناخته هاى راه موجودیت نسبت کار این چه اگر کنند، جلوگیرى سرحد

 در برایشان و کرد احضار افریدى و مهمند ازمنطقۀ را روحانیون و مالها نامه این بافرستادن همزمان امیر.  نیست

 که را کسانى همچنان امیر.  است مخالف مهمند مردم مبارزات در ایشان همکارى با که نمود اعالم عام محضر

 . قرارداد مراقبت تحت فرستاده کابل به بودند نموده اشتراک جنگ درین

 

 انگلیس قواى بر مسلحانه حمالت در شرکتش و دیورند خط از خان میرزمان مکرر گذشتن که جاست همین از

 روانه و بازداشت اى دسیسه و بهانه به و گیرد قرار خان هللا حبیب امیر حکومت پیگرد و مراقبت تحت تا شد سبب

 بودکه نگذشته دیرى ولى برگشت، کنرها به شدو آزاد ضمانت به یکسال نمودن سپرى از بعد وى. شود زندان

 در خان هللا حبیب امیر شدن کشته تا اینبار کنرى خان میرزمان. گشت شیرپور زندان روانه و بازداشت دوباره

 برد بسر زندان در سال پنج تقریبا مدت براى ١٩١٩ سال زمستان

 

 هللا امان بزرگ، طلب تحول و خواه آزادى نشینى تخت به خان، هللا حبیب امیر مرگ از بعد که آوریست یاد قابل

 دیگر سوى از افغانستان استقالل وحصول سو یک از نمیکردند، تائید و نداشتند خوش را او ها انگلیس که خان،

 هاى بهانه افغانستان به انگلیسى قواى کردن مارش براى اتفاقى چنین گذشته در. بود آور شوک ها انگلیس براى

 و شوند، متوسل دیگرى هاى حربه به شدند مجبور ها انگلیس و بود نموده تغیر حاالت حال اما. میداد بدست کافى

 این و. برایند کند، درک را" کبیر بریتانیاى با اتحاد برترى" که شخصى با خان هللا امان غازى تعویض پى در

 را او سرانجام و داشت محرمانه زدوبند ها انگلیس با دیرگاه از که نبود خان نادر محمد ساالر سپه جز کسى شخص

 آوردند کابل به بریتانوى هند وزیرى قبایلى جنگجویان یارى به و اسلحه و پول کمک به

 

 مؤفق جبهه مسئول و سرلشکر بحیث میالدى ١٩١٩در افغانستان استقالل استرداد معرکۀ در خان میرزمان غازى

 بارز نقش بریتانوی هند استعمار علیه آن پیروزیهای و فتوحات و( لمبربټ و دوکالم ارنوۍ، اسمار، جبهه) چترال

 ساختن خاموش در و داشت اساسى نقش منگل( ١٣۰٣/١٩۲٤ سال) شورش سرکوبى در همچنان وى.  داشت

 شورش این انداختن براه در ها انگلیس نقش و ها توطئه البته. داد انجام اى تاریخى و ارزنده خدمات شینوار بغاوت

 نبوده پوشیده ها

 

 و امانى نهضت طرفدارجدی همچنان و انگلیس استعمار ضد سرسخت ازمبارزین یکی خان میرزمان غازى چون

 داخلى عمال و انگلیس هاى توطئه از و شده تلقى ها انگلیس چشم خار که طبیعیست بود، خان هللا امان اعلیحضرت

 های توطئه از تنها نه کنرى خان میرزمان غازى با رابطه در شان داخلى عمال و ها انگلیس. نبود مصئون آن

 خان، هللا امان غازى با تفاهم سئو ایجاد قومى، سران با اختالفات ایجاد براى تالش از بلکه کارگرفتند، گوناگون

 به وفادارى بدل در) پشاور هاى نزدیکى در زمین و مادى امتیازات پیشکش فرزندانش، و مرد ازاده آن کشتن

 و کنر خان بحیث آسترالیایى وید مستر یا شینوارى واحد ساختن نصب کنر، از شان کشیدن بیرون ،(ها انگلیس

 .نکردند دریغ شخصیت ترور

 ثبات آوردن و تحول راستای در خان میرزمان مهم و ارزنده وخدمات انگلیس استعمار با دشمنى همین بالخره

 عمال توطئۀ یک اثر به خان هللا امان غازى حکومت هاى روز آخرین در تا شد سبب امانى ساله ده دورۀ درطی

 زجر و مصائب انواع به بعدی های دوره در بزرگ تا خورد از نیز ایشان بازماندگان و بنوشد، شهادت جام انگلیس
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 مکتب و درس از اطفال ساختن محروم خانواده، اعضای از نفر ۲٨ دادن ازدست تا گرفته زندان سال سیزده از ها

  1«شوند  گرفتار غیره تبعید و سال وهشت

 

. داد قاطع شکست را انگلیس نیرومند قوای که بود افغانستان استقالل جنگ چهارم جبههٔ  فاتح میرزمان غازی»

 و لنگ مالی فتنهٔ  فرونشاندن در بود هللا امان شاه های پالن و ها ریفورم سرسخت طرفداران از که خان میرزمان

 .داشت اساسی رول شینوار و منگل شورش

 

 هاى تالش حین( میالدى ١٩۲٩ جنورى) ١٣۰٧سال زمستان در افغانستان آزادی مبارز و تاریخ ابرمرد این

 عمال و افغانستان خوردهٔ  سوگند دشمنان دسیسه یک در خان هللا امان غازى پادشاهى تحکیم براى اش تاریخي

 به و گرفته قرار ناجوانمردانه حمله مورد خفتن نماز اداى حین ، کنړ در" شینکوړک" قریهٔ  مسجد در شان، داخلى

  2«.نوشید شهادت جام سالگى ٥٨ عمر

 

نادر خان در آغاز پادشاهی دو پسر محمد زمان خان )غند مشر عصمت هللا خان و غند مشر گل محمد خان( و 

صافی های کنر نادر خان، وقت را همچنان برادرش )خان محمد خان( را بنام وظیفه به کابل خواست. بعد از قیام 

برای تصفیه حساب با خانوادهء زمانی مساعد دید. در اخیر سرطان پسران و برادرزاده های میر زمان خان را به 

بهانه اشتراک در جشن استقالل و امنیت منطقه به کابل خواسته و تمام شان را مجموعأ صد نفر از این خانواده 

تن در اثر بیماری  28ر زندانها و بعد هشت را هم در تبعید در هرات بسر بردند. که سال را د 13زندانی نمود که 

 كه: بود  نانىخشن شامل آو وفات نمودند. این انتقام گیری و تصفیه های نهایت شدید  و زندان ها در بند

 خویش مخالفو  قيبرا ر ایشان ن و حتی قبل از آن،خا هللاا نماا شاهىدپا نماز در برادران، نادر خان و (1

 داشتند. دل در نهاآ از یى كينهو پنداشتند؛ی م 

 

و دیگران بشمول محمود طرزی با اینکه از  نخا لىو محمد، چرخى ادۀخانو مانند ن،خا هللاا نماا ارانطرفد (2

 وطن برون بود.

 

 ند.دبو پذیرفتهه ن را نخادرنا محمد فطر از رىهمكا دپيشنها كه كسانى (3

 

 .نددبو هشد شناخته بریتانيه ىها سياست با مخالفت به كه كسانى (4

 

 .نددفرهنگى بو و ىـياسـس ىها ظرفيت ۀنددار انعنو به كه حمطرشخصیت های  (5

 

 .قومىو  محلى متنفذین از برخى (6

 

 .طلب لتحو و اهخو طهومشر سياسى ادفرا (7

 

حتی  ادۀخانو ىعضاآنها ا می گرفتجرم شخصی نبود به تمامی فامیل و قوم ربط اتهام و یا در آن نظام  (8

زن و فرزند ملک قیس خوگیانی ــ میر زمان خان کنری ــ )مثالً ، نددمىنمو نىاندز نيز اطفال محکومین رازنان و 

خانوادهء چرخی ــ حسن خان گردابی مومندی ــ عبدالخالق ــ سید کمال ــ محمد عظیم منشی زاده ــ  عبدالرحیم خان 

 مادر و خواهر و برادر خورد سید کمال  ــهمه فامیل منشی نذیرــ ران برادناظر صفر ــ اطفال فامیل ــ  صافی

 عبدالخالق و غیره(

 

 ندا هشد همسلطنتى  انخاند خلىدا تختالفاا قربانى اشخاصبرخى   (9

                                                           
 ·2020جنوری  26. افغانستان ادب های تیشخص     افغانستان تاریخ Mundigak ــ  1

 
 2020جنوری  26ــ ناصر اوریا ــ فیس بوک  2
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 از مند هبهر را گرفته ارقر غضب فطر صشخاا متعلقين از كسى ،ستاخو نمى »حكومت ،مهرین ىقاآ گفتۀ به

 سلطنتى تقریباً انخاند ستم رمقهو كه نيانىاندز و نگا هشد امعدا ىهاادهخانو ىعضاا .يندـبـب رىكا صاحبو ادسو

. باشند وربد تعليم و تحصيل و درس از ،مانند مى هندز گرا یا و بميرند یا كه شدند مى رچاد سرنوشتى به ،نددبو

 سياست چنين حطر. نددميكر اجخرا مكاتب از و فبرطر ركا از را نهاآ نیكادنز حتا و انندزفر رمنظو ینا اىبر

 ناشى نيز مغضوبين ىها ادهخانو عليه نخادرنا خشم ىفناژر از د،بو لتدو از ستر ىسایه شگستر ركه به منظو

ید ونر جامعه ه ىیندآ در نهاالنى نو نهاآ از تا بركنند را نگاهشد بسركو»  ىیشه هار كه دبو وربا ینا به او. ميشد

 رنو لعلىاعبد ممحتر ر،كشو رپركا محقق و ،شاعر ه،نویسند نوشتۀ از كوتاهى قسمت هماميخو بطهرا یندر

 شاید و گرفته رتصو مانىز انخاند بر كه مظالمى از كه دبو هدانخو مينویسد مناسبت وى.  كنم نقل را ارى،حرا

 و یكدنز نستادو از مانىز نخا سخى مغال ممرحو: برسانم ضعر به حكایتى نيز هبند ،باشد دهبو آن خرینآ

 ركانكو نمتحاا فارغ شدیم و 12از صنف 1340آن گاه که در سال . دبو اتهر نسلطا ليسۀ مكتب در من همصنفى

 مانىز فاميل عضو ایرز ،نشد داده نپوهنتو در لشمو ۀ زجاا مانىز سخى مغال ممرحو به م،نيدراذگ را نپوهنتو

 محمد شهيد ادرمبر كه مشد سيلهو هم من و نوشت ارتصد ممقا به اى عریضه وى. دبو هشد تبعيد اتهر به كه دبو

 صمخصو قلم مدیر وقتآن  در كه قشر حسن ىقاآ به د،بو ماليه وزارت ادارى ئيسر ننزماآ در )شهير( كه فضلا

 مدتى نچو. دبو داده كمك عدٔو هم قشر ىقاآ. كند درصا نپوهنتو در را او لشمو مرا و كند نتيلفو د،بو نخا داؤد

 قشر ىقاآ رینباا. كند نتيلفو قشر ىقاآ به كه ستماخو ادرمبر از یگرد ربا ،نشد داده ابجو عریضه به و گذشت

 3«.اردند ابجو عریضه ینا: " گفت ادرمبر به تيلفونى
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