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 2016/ 09/  18 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

رنیای شمالیوکلف–یمانت فر –احراری رو عبدالعلی نۀ نوشت  

 کنری زمان خان بارۀ میردر سخنی 

 . سالم علیکم، فیسر هاشمیانوجناب پر

در چه  و جهت ترجمۀ مطالب برگزیدۀ کتاب  درزحمات شما چه . کتاب "زندانی خاطرات" مطالعه کردم بر را شماارسالی  نقد

همانا ارائۀ چند  جالبتر میسازد را آنچه این نقد ، و جه استوت روخدر  و ضاع آن زمان بس چشمگیر وتحلیل ا و رد بررسی وم

 . نجات داده اید، آن  کامل و مح زحمت ازو ل تکلیف وقب شما آنرا با و به ارث رسیده  شما درمهم است که از پ سند تاریخی بسیار

این 1336سال  در کنم  می فکر. چهل سال میرسد سابقۀ آن به پیش از و آشنایی دارم  ( زمانی)  دۀ نجیبوازمانی با خان دیر بنده از

آن   درهاشم زمانی  جناب محمد -ندبودمعرفتی  وفرهنگ  دۀ باواخان. ندآن شهر جایگزین شددر  و  هرات تبعید گردیدنده ده بواخان

محمد  وهای غالم سخی زمانی  به نامده وااعضای این خان از نفر و د. نشر میرسانده ب( اتفاق اسالم)  نامۀ زور در زمان مقاالتی 

 . ندبودمکتب همصنفی من  درو ست ومن د زمانی با دؤدا

 از ء  بنا، نرسیده ه اممطالعه ن هم بوتاکن و ی نداشتم عالهاشم زمانی اط ارزشمند جناب محمد ی خاطرات" اثرکتاب "زندان من از

اثر عبدالخالق اخالص که با ، بهه"ج رمه ولڅاستقالل  مطالعۀ کتاب "د اما، و می پندارم روم را معذخود ردوم آن در  نظر اظهار

و م وخان مرح زمان ن شخصیت میروپیرام برآن داشت تا مرا، بیب هللا رفیع آغاز یافتهمحترم ح دانشمند فراگیرو مقدمۀ جامع 

د ارتباط به نقدر سپس  و عرضه بدارم مقدمۀ کتاب مطالبی  زا استفاده ر فشرده باوطه امان هللا خان ب رۀوددر  و های ا ئیوارکار

 . مور شونکاتی را یاد آجناب عالی 

رستان ون لشکرکشی بر وحمله  رومأعبدالرحمن م امیر خان چرخی به امردر غالم حی الراکه سپه س هجری قمری1309سال در 

 لوبا)  نامه ب کسی را، غرض مسلمان ساختن بعضی مناطقچرخی  خاندر غالم حی، آن مناطق گسترش دهددر  اسالم را تا گردید

خان به غالم  لوبا، هنگام بازگشت. یکجا ساخت و ا حیث راه بلد باه ب خان را زمان میر در خان پ زور گلو  دوتعیین نم( خان

حیدر  غالم . با آنها کمک کرده استو دی نشان داده درلسی همومردم  و ۀ پیچ در مردم  خان با زوکه گلر کرد شک نخا درحی

نیمۀ شب ، در که اکرم صافی نام داشت خان گلروز ز بعد دامادولی سه ر، و زندان افگنده ب ( روته پ)و  دررا  ز خانگلرو خان

ح ورشمس الدین مج م سیدوفات مرحو از قبل گمان غالبه ب، که تاریخ ندارد این مقاله :(هاشمیان) مقدمۀ تایپست

آنرا ز وردی –چاپ نرسیده است ه ب و مانده  سیه ای بندود  کدامدر  و  من رسیدهه بم  2012سال  در  پاچا 

 وه تماس گرفت ع مهم تاریخیوضوئیکه متن مقاله بیک مجا آن زا-سیه یافتمو یک د در  خودسابق  میز باالی

خان مقاالت متعدد  مانز رم میوی خان مرحول و  قعات کنروان ونه افغانستان پیراممجلۀ آئی وشنی انداخته ور

تال روهمکاران پ از یکتن، احراری روعبدالعلی ن استاد ترماین مقاله مح یسندۀون جانب دیگر از، کرده نشر

ترم این نندگان محواخ چشمان ضعیف متحمل شدم تا با مقاله راتکلیف تایپ ، دنجرمن آنالین میباش–غانزین افو

حال در خان زمانی  زمان ی خان میروف خاندان لومعر و دانشمند  وعض. ندوندن آن مستفید شواخ رتال ازوپ

قاله ین مدر حه وباالی بعضی از مسایل مطر ایدش وعبدالرحمن زمانی الحمدهلل حیات داشته  حاضر جناب داکتر

 .شنی بیشتر اندازندور

 خلیل هللا هاشمیان سید -با عرض احترام 
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 به آنو  کردند فرار ده اش از آنجاواخانو  میر زمان خانپسرش  با خان گلروزآن تاریخ  پس از داد واز زندان نجات  خسرش را

 . نت اختیار کردندوضلع مردان سکدر رند و ی خط دیو س

طن و رازو فراریان دو کرددر فرمانی صا و اوهللا خان پادشاه شد حبیب  امیر هق1319سال در من خان عبدالرح مرگ امیر ازپس 

به پس واست که واش خدر پ از، بودفرمان انگلیس ناراض  خطۀ زیردر زندگی  که از . میر زمان خانداد قرارو عف ردو م را

سه " های زمین داد وبرایشان  ار دباآوسپه ساالر زمینهای ن -چرخی دیدن کردند سپه ساالر باو  آمدند به کنر آنها. برگردند طنو

 امیر، ع کردندوشر ها به جهاد های سرحدی علیه انگلیس نوپشت که 1908سال . در اختیار شان گذاشتدر اجاره  روبط را تی"و ک

است ف و"سره غزا" معر به نامکه  ها ین جنگدر  میر زمان خانلی . و ممانعت کرد ین جهاددر اشتراک افغانها  حبیب هللا خان از

ض غر میر زمان خانقایع واین   پس از. رفت مهمات زیادی به یغماو سالح و  رش برده شدوانگلیس ی خانۀ پو برت و کرد شرکت

ی ورو ابه ، بوده گاه شدا وانگلیسی ا های ضد فعالیت از قت کهولت  و د. رفت به کابلتی" و "سه ک های زمین قرارداد تجدید

 میرزان و چ. و شد منعقد احمد شیر میرزا به نامشخص دیگری  زمین با بلکه اجارۀ، تجدید نکرد ار ددا قرار داد وش نشان نوخ

 یرم معین السلطنه علیهو به تحریک نایب السلطنه و ا الدۀوا. قتل رسید به جانب شخصی از، رسید( گل رون)  ۀدر به  احمد شیر

 . ابل برده شدندک به کنر از، نه شدهالوزو  یرش زنجرفقای با و میر زمان خان ی قتل کردندوان دعخ زمان

ی وی  انگلیس فعالیتهای ضد و از بودکرده  بازدیدو کابل دید در  و قبل با ا بارو شناخت  را قبال می میر زمان خانامان هللا خا که 

میر به ، بودده نواخ پسر را خان ، میر زمانامان هللا خاندر تین" ماوا"سراج الخ ، و  حتیبود دانی کردهدر ق  و از او بودقف وا

قعۀ دیگری پیش والی دیری نگذشت که . و گردید پیه آزادو ر ضمانت ده هزارقید حبس یکسال با  پس ازو کمک کرد زمان خان

هم تم میر زمان خانقعه هم واین در  -قتل رسانیده ب حکیم خان را به ناممتنفذین منطقه  یکی از در میر زمان خانکر براو ن و  شد

ثر ممانعت معین السلطنه ه ألی ب، و کرد رها راو یکسال امان هللا خان ا پس از. زندان افکندند و در ردند وآ به کابل راو ا، گردید

هللا  مانا ولغمان رفت و  جالل آباده حبیب هللا خان ب امیر وقتی. گذراند روزندان شیرپه چهارسال را بو زندان رفت ه ب دیگر بار

 حبیب ع به امیرو ضومعین السلطنه از م ماا، ساخت هادر بن از همه رفقایش راو  میر زمان خانی ، و بودقام سلطنت کیل مو خان 

ل زندان سیاه چاه جرثقی به ، میر زمان خانبه کابلرسیدنش  قبل از داد که تا روامان هللا خان دستبه  ا  جد میرا داد وهللا خان گزارش 

امان هللا . لت کندو یل خزینۀ دوپیه جریمه تحو هزار ر 15ی و امان هللا خان بخاطر رهایی  و دو خته شاندا، بودمیان که محل اعدا

ه قعه نگذشتوابیش ازین  زور شش -ترجیح داد سیاه چاه راو ی نپذیرفت و لی ، و نماید که فرار ره دادومش میر زمان خانن به خا

 . سلطنت رسیده مان هللا خان با وکشته شد  گوشحبیب هللا خان به شکارگاه کله  که امیر بود

یب ترت ندوش زندان آزاد از هندواکه میخ ست تا لست کسانی راواخ از اوبلکه ، کرد هادر از بن را زمان خان میر نه تنهاامان هللا خا

 میبردند ترتیب کرد سره ان بزند در که  م راوااز سران اق نفر 150لست و به زندان رفت  . میر زمان خانآزاد کند همه را نماید تا

ران زندان وددر که  بود میر زمان خانمیان این زندانیان هم کسی از ارادتمندان . در کرددر صا را رهایی آنها مان هللا خان امرا و

 رانی مزینآیات ق باو  بودشته شده و آن ندر زمان خان  نام میرو  بودابریشمی بیرق جهادی بافته  پارچۀ از میر زمان خانبرای 

رشادت و مردانگی  از خودآن جبهه  دری ، وهمان بیرق به جبهۀ چترال اعزام داشت را با میر زمان خانامان هللا خان . بودگشته 

یخ همین تار پس از ، و داده شدو به ا ( ی خانو ل)  لقبگردید و  هایی مفتخر نشاناخذ بازی هایش به پاس جانه چنانکه ب، نشان داد

نیم و  یک با تعداد ، میر زمان خانبودشده  رش منگل آغازوکه ش 1303سال . در نی رفتوفزه ب کشورو در ا عتباراست که ا

به  .شا مالقات کردگدل قصردر هللا خان  و  با امانزارت دفاع قرارگرفت واستقبال  ردوم و  آمد به کابلیش وی خو لشکر ق هزار

ت سکش زی پس ا. و شد گرورش راهی لوغرض دفع شو  شد برابر و تجهیزاتی ا  سایل، ومشری داده شدوال  رتبۀ میر زمان خان

 تختو خان  که ادعای تاج  بویعق محمد امیر عبدالکریم پسر نامه ای از گروبره کی برک ل ، در جان بره کی رادر رشیان وش

داد پاسخ سختی و به ا میر زمان خانلی ، و یت کندحما از اوکه  بودسته شده واخ میر زمان خاناین نامه از و در یافت ، در داشت

ست با و خدر ی . و ست رسانیدو ش را به خخود، اندرجو رشیان زرمت وشکست ش پس از  داد وادامه  مقابل اشرار جنگ ه ب و

ال به رش چتروش مانند رش نیزواین ش-آمد به کابل آنها هش با1303جدی و در صلح کرد و رشیان به جرگه نشست وسران ش

هم لتی سود و کارهای مهم ملی  و در گرفت  امان هللا خان قرا بیشتر تفقد ردوی م. و نشستو فر میر زمان خان تدبیر وشمشیر 

 . میگرفت
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سردی ه ب و میر زمان خانبط  بین امان هللا خان وار، الیات افغانستانو و مرکزدر قایع وث یک سلسله وحدو گذشت زمان  با

 دمآ ورفت  ار و اوساخت  بند نظر را میر زمان خانآنکه پادشاه  تا، خان هراس داشتند میر زمان از باردرمتنفذین  زیرا، گرائید

 از ار خودالت اراضی ومحصو  بودن ومص کنردر لی جایدادش ، وزندگی میکرد کابلدر ده اش واخان ی با. و بازداشت به کنر

 . میکردیافت در  خود طریق ناظران

 آدم بیرحمی میر زمان خان" :کرده دونمواچنین  خان را زمان میر بندی ل امان هللا خان" علل نظروالف کتاب "زؤی مهند زعزی

اراضی نکه به و چ، ساخت جهواممصائب زیادی ه ب اطرافش را نین چهارواخو  میکرد ستم زیادو ظلم  خود های دهقان برو  بود

 ایرسو باردر  زیرو اا بو  ستادفر غات میوبرایش س، بودنده واخ پسررا و ن هللا خان اامادر اینکه ماا ب نظرو  میکردز وتجا آنها

 بر وابی پر، بودمت وهان حکواخواه از ی دیگروس و از داشت می زیادوق بارعتا وسیک ن ازو چ -بط حسنه داشتوار زراءو

 سنهح حاکم کالن کنر با  شبطوار اما، نستواه نمیتگشودرش دهان وحضدر که حاکم محل  بودحدی ه تش بدرق. رعیت ظلم میکرد

همین در ی . وبودمند همراهش و عسکر م چند هزار، رش منگل رفتونشاندن شو غرض فر میر زمان خان زمانیکه. (1) بود

و  کرد دمستقل نظامی ایجا نغارۀ، خیال پادشاهی افتاده بو  ادعایش بلند شد، مت پی بردوکحنظمی دستگاه  بیو ری وز قت به کمو

قیام و علیه ا که مردم کنر بودهمان . ا کندباره احیو د دالی راوست که سیستم فیوامیخ و ( 2)  می سان میدیدو رسم گذشت ق از

 در که  و میر زمان خان فرستاد به منطقهرش وغرض رفع شه ب ن رااحمدخا( مشروال) بریگید متوحک و  شد جنگ آغازو کردند 

ست واخ لی آنجاوات ودعه ب را ، میر زمان خانرفتننگرهار  امان هللا خان بهکه وقتی. محاصره برآمد زا، بودقلعه اش محاصره 

 قلعۀ زمت با تفتیش اوحکو بماند  به کابلکه باید  کردحالی  و به او د بر به کابل خود با راو ا و کرد  ردوبرخ به مهربانیو ا باو 

 ( 3.  )هندی ختم گزارش عزیز ". . . ردوآ س بدستوکارتدانه  ها لکو تفنگ انگلیسی  900کنرو در ا

بط امان هللا خان با واست باعث تیرگی ردر های نا روبا گزارش راپ میر زمان خانکه مخالفین  یادداشتهای خاندان زمانی میرساند

 در مان هللا خان غرض جهادکه ا بودهی وفرانسو جرمنی  ، تفنگ هایبودخانه اش بدست آمده  اسلحه ای که از و  ندبودگردیده و ا

 دخوخانۀ در بلکه ، ر نیافتولت حضو رای دوبه شو نرفت  باردرمدت یکسال به در  . میر زمان خانبودداده  و جبهۀ چترال به ا

 . دو عزلت نمو اقامت ، ر استومشه ( خان قلعۀ زمانو   )ا به نامهم  زوقلعه ای که هندر مدخل بینی حصار در  کابلدر 

 وستی و د تجدیدو ا باو رفت  میر زمان خانخانۀ ه ب، بودرفته  شکاره منطقۀ بینی حصار بدر امان هللا خان که  1307سال در 

 وست که به کنر برواخ میر زمان خانامان هللا خان از . ع شدوشر روات شینوبغاو  رش بچۀ سقاءوماه بعد ش چند. ی کرددر برا

و ت رف به کنرو پادشاه اطاعت کرد امره ب گزیرلی نا، وسقاء را بگیرد ۀرش بچوشو جلو ند بما به کابلست وامیخو ا چند هر، د

فرقۀ و فت ر دی جالل آباوسه بمشرقی در  ها رشونشاندن شو فر رومنظه ب خود افراد از نفر 2800با  و ه کرددی آماو لشکر ق

 جالل آباده مه بوحیث نایب الحکه ب لی علی احمدخان راواس  وق 12قت امان هللا خان بتاریخ و ین. دررا تنظیم کرد عسکری آنجا

 بسیار ردوبرخو لحن آمرانه  اما، ش سازدوخام را ها قیام رولی مذکوا همکاری با ست باواخان میخ زمان میر، بودکرده  مقرر

 ن امرهمیو ین آنها گردید رشیان باعث تیرگی مناسبات بوش حمله بر زمینۀو در ا لوهای نامعق ص پالنوبخص، رولی مذکواخشن 

 رشیان را شکستوچندین جبهه شدر زمان خان  میر ی ملیشۀواهرچند ق. برهم کردو هم در بیشتر  الیت مشرقی راوضاع آشفتۀ وا

  به ، میر زمان خانبودتحمیل کرده  میر زمان خان لی علی احمدخان بروا که پالن آنرا یکی ازین جنگهادر لی ، و داد

رسال ا مان هللا خان باا داد وگزارش  به کابل را ضاعوا . میر زمان خانکشته شدندو ا افراد بسیاری از و  جه شداوشکست سختی م 

 . دلداری داده است را ، میر زمان خانچاپ رسیدهه مه جبهه" برولڅاستقالل  کتاب "ددر نامه ای که متن آن 

. کنند بیعتو ست تا به پادشاهی اواخ نظامی جالل آباد خان از افرادلی علی احمد. واط کردومت افغانستان سقودیری نگذشت که حک

سران  با ی. و ند به امان هللا خان کمک نمایدواآنجا بت از شاید آمد تا به کنر خودمی وق لشکر باو  نپذیرفت ش راعتبی میر زمان خان

در  و رفت ( حوشمس الدین مجر محترم سیددر پ)  پادشاه صاحب آنجا نزد ( کو شین کر)  منطقۀه بو ره پرداخت ومشه م بو ق

 . شهادت رسیده مسجد بدر خفتن  ادای نماز از بعد همانجا

الص م عبدالخالق اخومنظ اثر سط آقای حبیب هللا رفیع برورمه جبهه" است که تولڅمقدمۀ کتاب "د استقالل  ق بخشی ازومقدمات ف

ع قایو و  بودهم یکجا ومرح میر زمان خاناه جنگها ب بعضی ازدر الق اخالص م عبدالخوکه مرح شد رویاد آ باید. شته شده استو ن

 . به نظم کشیده است را
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :جه استوت روخدر نقد جناب هاشمیان و ق وشتۀ فوارتباط به ندر نکات آتی 

ل مردم شیگ ره با وغرض مش خود با یکنفر شاطر روبه این منظ میر زمان خانکه :" چنین گفته شده جناب هاشمیان نقددر ( 1)  

در پ)  حضرت پاچا م سیدومنزل مرحدر ( کو شین کر)  قلعۀدر خفتن  قت نمازوه آن ب از لی یک شب بعد، و رفت سمارا و

 خاکه عزیمت امان هللا خان ب یک هفته قبل از دوحد، طرف مخالفین امان هللا خان از( ف به شال پاچاوعبدالرزاق معر م سیدومرح

 ". دشهادت رسیه ب، هند

 د رک پاچا صاحب"ونرکی دشین کو ید: "زه په کومیگ میر زمان خان "چنین است:( جبههرمه ولڅاستقالل  "د ی مقدمۀو متن پشت

و ه شاطر سره شین کو له خپل یو خیسته اواصاحب اجازه  له میا وکان سردر بیایی . کره حم ح پالر"وشمس الدین مجر محترم سید

 تر ستنوخ ما د خو. ضیح کرول پالن تو ته یی خپل تو خلک. هوصاحب په حای کی یی شپه ش پاچا د، الرودی . ون شوارک ته ر

 نام پاچا جناب هاشمیان که نقد مطالعۀ ننده ازواخ". وش مات کی شهیدو السه په ج چا د د میر زمان خانسته میر ورو لمانحه 

س محترم سید شم در"پن ذکر نام وق که بدوی فو متن پشتو  ندهواخعبدالرزاق  سید مو مرحدر پ شال پاچا ک راو صاحب شین کر

 جناب در پ شال پاچا یعنی همان، میرساند حدی راوا تشخصی، متنو د هر که آیا دوجه میشواعی ابهام مونه ب، آمده ( حومجر  الدین

 . ( 4)  ضیح طلب استوع توضوکه البته این م، شال پاچا است از ح کسی غیروجناب مجردر اینکه پ یا، ح استومجر

 وصاحب شین کر پاچا مسجد یاو  خانهدر خان  زمان میر مون مرحو که چ آید ننده پدیدواخه ری بوتص ق شایدون فوتمطالعۀ م از

  دستگیر اینکه قاتل از. باشد بودهدخیل  روم پاچا صاحب مذکواین قتل مرح طئۀوتدر  که مبادا، ادت رسیدهشهه بک 

ه ک یجاب میکندا وت مانده است و مسایلی است که مسک ۀجمل از، نه یا رت گرفتهوبررسی ص و ع تحقیق وضون موپیرامو شده 

شنی ورد رو ین مدر شخص جناب هاشمیان و م ورحشمس الدین م جناب سید، ن جناب محمد هاشم زمانیو گاه چا و اشخاص خبیر

 . ننده باقی نماندواخدر دیدی تر و  شکو ن آید وپردۀ ابهام بیر چنین قضیه ای از اندازند تا

عرض  هحکایتی ب بنده نیز، باشد بودهآخرین آن  شاید و رت گرفته وخاندان زمانی ص مظالمی که بر که از بودهد وابی مناسبت نخ

سال  در آنگاه که . بودمکتب لیسۀ سلطان هرات در همصنفی من و ستان نزدیک ود م غالم سخی خان زمانی ازوبرسانم: مرح

 دادهن وهنتوپدر ل وم غالم سخی زمانی اجازۀ شمومرحه ب، گذرانیدم ن راوهنتور پومتحان کانکا وغ شدیم رفا 12از صنف  1340

سیله شدم که و من هم و شت و ام صدارت نقمه ی عریضه ای ب. و بودهرات تبعید شده ه که ب بودفامیل زمانی و عض زیرا، نشد

قت مدیر قلم ونآدر به آقای حسن شرق که ، بودزارت مالیه ورئیس اداری  ناآنزم درکه ( شهیر)  افضل محمد شهید مدر برا

ن مدتی و چ. بودعدۀ کمک داده وآقای شرق هم . کنددر ن صاوهنتوپدر  راو ل اوشم مرا و ن کندوتیلف، بودخان ؤد ص داومخص

در نی به براوآقای شرق تیلف اینبار. ن کندوتیلفتم که به آقای شرق سوام خدر از برا دیگر بار، ب داده نشدوابه عریضه جو گذشت 

 ". ب نداردوام گفت: "این عریضه ج

 زده شد صدارت کنار خان از دؤدا( 1342)  بعد سال، ضایع گشت و یکسال او هرات رفت ه ب م غالم سخی زمانی ناگزیرومرح

 عضوات و  اخالق زلی اوی که سمب، و شد ن شاملوهنتوم غالم سخی زمانی به پولی مرح، و رفت خود حسن شرق هم پشت کارو 

 . نش شاد بادوار. دان شتافتو سرای جابه  و  ناگهان سکته کرد، فراق تحصیل چندسالی پس از، بودتنی و فرو 

 از است که ما دناک سدۀ اخیرو درر وادث بس ناکواخان یکی از ح زمان محمد دۀ محترم میرواشکنجۀ خانو زجر و مسئلۀ حبس 

ا عرض بآن هیچ اطالعی نداشته ایم  از ماو قع شده باشد که ثبت تاریخ نگشته واکثرت ه دثی بواچنین ح شاید -ه ایمگاه گشتآآن 

 . ر احراریوعبدالعی ن –حرمت 

 

 :خلیل هللا هاشمیان  بقلم سیدرقی ها وپا

 قبال ردو ین مدر م رادریادداشتهای پمن  و  بود ها قت حاکم کالن کنرو ین، درکنری روسر محمد م سیدومرح، هاشمیاندر پ( 1)  

میر زمان م وخاطری با مرحه ب مۀ جالل آبادوهاشم خان نایب الحک م میگفت که محمددر پ. کرده ام آئینه افغانستان نشر ۀمجلدر 
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 ع تحریکون هر از کنردر ی وق یک سنگر ی خان مانندول وشناخت  فدائیان امان هللا خان میو ن واپیر رازو که ا بودب نو خ خان

 ،طاعت نمیکردا وحترام ا وه امان هللا خان دانسته به اوابدخ خان را هاشم هم محمدو گیری میکرد و مقابل امان هللا خان جله قیام بو 

شکایات  وعرایض و تحریک میکرد  و علیه ا بر هاشم خان مردم را محمد. جالل آباد نرفته خان ب هاشم دیدن محمده هیچگاه بو 

 ردوا م فشاردرخان باالی پ هاشم محمد. بودمت کالن کنر رسیده وحکه مت بوطریق مخبرین حک هم ازو طرف مردم  زهم ا زیاد

ه حالیکه عرایض مردم بدر م میگفت درپ. س نمایدوده محبونم احضار را ، میر زمان خانرسمی ساخته آن عرایض رامیکرد که 

ر میی خان وحبس لو  حضارا ، وحاضر نمیشدند خودبرای تعقیب عرایض مت کالن وحکه شان بخودعارضین  اما، بودمن رسیده 

 -خان استعمال کند مقابل میر زمانه را بو ست اواخان میخ هاشم که محمد بودم احساس کرده در پ -بودآسانی ن کار هم  زمان خان

ت موحکه ب . میر زمان خانبیاید رمت کالن کنوحکه یکبار ب سفارش کرد میر زمان خانمی به و قو صی وخصذرایع ه م بدر پ

رمت حه حیث مهمان به ب از اوم در پ -خانۀ حاکم کالن آمده ب خودمحافظین  نفر چهار بلکه با، دفتر رسمیه اما نه ب، آمد کالن کنر

خط  محکمه رفته ابراءه همه عارضین ب، و کرد حضارا وجلب  ههم عارضین را و اقامت ا زور ت چهارمد در  و پذیرایی کرد

 به کابلم درپ -خراب شد م بسیاردر هاشم خان با پ مناسبات محمد اما -مردم بدین ترتیب حل شدشکایات  عوضوم -شرعی دادند

خ آن تاری از بعد. دو تقدیم نم مت کالن کنروحک از ار خودهم استعفی و شخص امان هللا خان بیان کرده ب همه جریانات راو رفت 

 . شد زارت حربیه بحیث حاکم کنر مقررو از مشروال فرنیک، رین ملکیوض مامو ع

ر د و  بودفدایی امان هللا خان  میر زمان خانزیرا ، بودهشناخت افغانستان و ضاع از او خبر ییه هندی شخص ب زاین عزی( 2)  

عظیم رسم تو ختن وانغاره ن. میجنگید بلکه با مخالفین امان هللا خان، هیچ گاه ادعای پادشاهی نکرده و ا. شهادت رسیده همین راه ب

رتبۀ رسمی و  ( ی خانو ل)  لقب میر زمان خانکه  صا  وخص، بودهن و بین قبایل پشتدر یک سنت قدیم ، مو خان قو به زعیم 

 . کردند می جابه  رسم تعظیم و  برایش نغاره میزدندو می اوق ملیشۀ، جنرالی داشت

را  میر زمان خانامان هللا خان  وقتی. داشت خبر کنردر  میر زمان خان قلعۀدر  اه دیت این تفنگوجوم امان هللا خان از ( 3)  

ان همان خ امان هللا  ، شده قت نشروجراید در ی که ها روراپ قراره بعدا ب -تالشی کرد راو مه قلعۀ اونایب الحک، برد به کابل خودبا

 قرار هلی علی احمدخان بوا-بودداده و بی  به اوجنو م های مشرقی نشاندن قیاو لت  برای فرودام دکاز  بیشتر بلکه اسلحۀ، اسلحه

 ردمیک ش کارخودپادشاه شدن و سلطنت امان هللا خان  ط وبرای سق، رخین افغانؤسایر مو رشتیا و مین غبار وهای مرح یادداشت

که  بودلی علی احمدخان واالن پو و مشرقی آرزدر یک جبهۀ جنگ  درخان  شکست میر زمان. میدانست را این و میر زمان خان

 . قت نشر شده استوجراید در یی داد که شرح آن وفرمان رسمی دلجه ب میر زمان خانبه  وشد  آن خبر امان هللا خان از

و قلعۀ مستحکم و ند بودسکه در براو پاچا د حوشمس الدین مجر سیدو ف به شال پاچا وعبدالرزاق معر مین سیدومرح( 4)  

م شان سید حضرت پاچا ومرحدر سط پوقراردارد ت الیت کنرو ورستان ون سرحددر که  ( کو شین کر)  قعواشان ستراتیژیک 

مین ومرح)  ما سه نفرسال قبل  45د وکه حد دارد دوجو  دو جو  مجهز بسیار خانۀ ین قلعه یک مهماندر  -بودساخته شده 

م وبهنگام شهادت مرح. یمبودده و آنجا سپری نمدر راحت یک شب و به امنیت ( هاشمیانو نی واپر اکبر محمد -واف بینوعبدالر

م وحمر. نگرفته رتوبارۀ این قتل کدام تحقیقاتی ص و در نداشت  دوجو افغانستان  در سلطنت  و مت وکدام حکمیر زمان خان، 

تل قا، بود عین قلعه حاضردر م که هو لی ا، و شتهو ین باره ندر ضیحی وت خودکتاب خاطرات در ح پاچا و شمس الدین مجر سید

 . را نشناخته است

ه ب میر زمان خانی خان و دۀ لوایکعده اعضای خان، یو رو سط شورۀ اشغال افغانستان توددر یک تقاضای شخصی : ( 5)    

ماس نزدیک ت، از معرفت بعدو جرمنی آشنا شدم  –نیخ وشهر می درده وااین خان و عضو من با د -شدند های مختلف مهاجر کشور

 از –ش شده است ون نامهای شان متاسفانه فرامواکن-شنیدیم هرات بسیار قصه هادر رۀ تبعید شان ود ۀباردر زبان آنها  از -داشتیم

 با ذکر، مهاجرت بسر میبرنددر بارۀ اعضای این خاندان محترم که در هشمند است وامحترم داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی خ

  .مات بدهندوت معلمحل اقامو شغل ، نام
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