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 هضت مشروطیت دومن

 خان، ابراهیم خان جمشیدی و یار بیگ خان دروازی بیگ پنین
(27) 

 
 :  دگرجنرال پنین بیگ خان

 

 
 فوتوی جنرال پنین بیگ خان 

 از کتاب مرحوم ابراهیم عفیفی داماد شان با استفاده
 

رزو آپنین بیگ خان در آغاز دوره امانی در بخش غیر محاربوی و حفاظت جبهه خانه ها را به عهده داشت ولی 

داشت در جبهه نبرد استقالل سهیم باشد که عرض خود را بحضور اعلیحضرت نمود و او را در محاذ جنوبی تحت 

وقتی که جنگ بین »  دشکه قوای معیتی او به جبهه تل که مرکز ثقل محاربه بود موظف کردند قیادت نادر خان اعزام 

ه با قوای معیتی خود باالی دشمن که در مواضع گروه های متخاصم شروع شد، برگد پنین بیگ مامور گردید ک

مستحکم حالت تدافعی را گرفته بود حمله وتعرض نماید. قوای انگلیس در این محاذ دارای قوی ترین قوای زمینی 

وهوائی و مجهز ترین اسلحهء ناریهء بود که با داشتن استحکامات طبیعی تعرض بر ان کار بسیار دشوار بود، اما آن 

ه در قبال روحیه فداکاری و جان نثاری قوم شجاع افغان چندان کاری از پیش برده نتوانست، چنانچه بعد از تفوق اسلح

چند شبانه روز جنگ شدید قوای انگلیس از طرف افغانهای دلیر کوبیده شده بیک بارگی قدرت مقاومت را از دست 

ند. قوای شجاع و فاتح برگد پنین بیگ عساکر مضمحل داده پا به فرار گذاشتند و غنایم حربی زیادی از ایشان بر جا ما
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و پراگندهء انگلیس را در حدود بیست کیلومتر تعقیب نموده و مصمم بود که به پیشروی خود تا کراچی ادامه بدهد. اما 

 از طرف حکومت افغانستان اعالن متارکه به عمل آمده از پیشروی منصرف شدند.

پکتیا محفلی در قصر دلکشا ترتیب یافت که در آن سپه ساالر نادر خان از خدمات  در ختم جهاد به افتخار اردوی فاتح

دلیرانه پنین بیگ خان به حضور اعلیحضرت امان هللا خان یاد آوری و تمجید نمود بنابر آن شاه موصوف به پنین بیگ 

با رتبهء دگر جنرالی بحیث خان لقب غازی و ترفیع رتبهء دگر جنرالی و نشان و فرمان اعطا نمود، عالوتأ او را 

حاکم ملکی و نظامی والیت قطغن و بدخشان مقرر کرد. فبل از آن در بدخشان هیچ مکتب نبود، و مردم آنجا از 

شمولیت در خدمات عسکری و ملکی نیز محروم بودند. پنین بیگ خان مکتب ها را در آنجا تاسیس کرده مردم را 

یق نمود و در این راه توفیق زیاد حاصل کرد. در همین وقت سپه ساالر در امور ملکی و نظامی تشو هبرای وظلیف

نادر خان بریاست تنظیمهء والیات قظغن و بدخشان مقرر گردید. چون پنین بیگ خان از فیض آباد به نزد سپه ساالر 

ر مخالفت نظر واقع به خان آباد آمد، در مباحثه راجع به تشویق و دادن امتیازات به مردم بدخشان بین او و سپه ساال

اخیر الذکر پنین بیگ خان را به کابل فرستاد. در کابل او به حیث قوماندان گارد شاهی و عضو شورای  شد. بنابر آن

( پنین بیگ خان به سمت مشرقی برای امور نظامی فرستاده شد اما 1928دولت مقرر گردید.در وقت اغشاش شنوار )

  1«دیری نگذشت که حکومت امانی سقوط کرد

توپ به قلعۀ تل که گویا در باب فیر اولی » مرحوم عفیفی تحت عنوان "تبصره بر خاطرات آقای رشتیا" نوشته بود 

که افتخار پیوندی را به جنرال  از طرف شخص محمد نادر خان به عمل آمده است، شرحی نوشته اند اما این کمینه

از وی شنیده ام که توپ هوتیزر را سپاهیان تحت نظر غازی پنین بیگ خان شهید دارم، مکرر در مجلس دوستانش 

او غازیانی که تحت رهنمایی نور المشایخ صاحب مجددی از قبایل سلیمانخیل حاضر محرکه شده بودند، به قوت 

بطرف قلعه تل آتش کردندکه منجر به حریق  و بجای مناسب رسانده، خود به کوه بلند نموده بازوی و شانه های

گدام ذخیرۀ مواد خوراکی شد و ساکنان قلعه را دچار مضیقه ساخت و عامل فیر توپ سپاهیان بودند. جبهه خانه و 

رول جنرال صاحب پنین بیگ خان در این حادثه فوق العاده بود و از همین روبین او و حضرت صاحب نورالمشایخ 

میداشت تا در این خصوص به  . کاشکی نوشته خاطرات بین رجال افغانی رواجدوستی و اخالص بوجود آمد )رح(

 2 «جناب حضرت صاحب رجوع میگردیم و به حقیقت ال منازع می رسیدیم.یادداشتهای 

 .پس فاتح تل سربازان تحت امر جنرال پنین بیگ خان و حضرت نور المشایخ مجددی می باشند

پنین بیگ خان که زمانی  جنرال ی شنیده بودیم که مرحومفیاز زبان مرحوم عف» دکتور عنایت هللا شهرانی می نویسد: 

که از    والی بدخشان  بود، مردم بدخشان برایش از ظلم و شکنجه صاحب منصبان و افراد غیر باشندگان بدخشان

کردند و جنرال غازی پنین بیگ به عرایض مردم گوش داد و از بیرون والیت آورده شده بودند، شکایت و عرض 

داد، که این وضعیت سپه ساالر محمد نادر خان بد می برد و زمانیکه نادر خان مردم بدخشان به بعضی مقامات موقف 

به  حیث رئیس تنظیمۀ والیت قطغن و بدخشان تعین گردید، برادرش شاه محمود خان را به عوض جنرال پنین بیگ 

  3 «یش سپردندخان مقرر نمود و جنرال موصوف به کابل آمد و وظیفه قوماندانی گارد شاه امان هللا خان را برا

محبوس  یخان به کابل آمد از طرف حکومت سقو گیب نی)بچه سقو( به کابل مسلط شد، پن یهللا کلکان بیحب زمانی که

بعد به وساطت شیر جان خان و برادرانش محمد صدیق خان و عطاء الحق خان آزاد شده و او دوباره داخل  .دیگرد

  مقاومت و حتی او را شکست داد.اردو شده در لوگر مقابل لشکر نادر خان 

 بدون دیگر را دوست وطن و دهها خان بیگ پنین جنرال( 1929 خزان) درکابل خود ورود اوایل درهمان نادرشاه

پنین کرد. بعد از اعدام  اعدام که از بیرون آورده شده بودند، شکایت و عرض کردند و جنرال غازی پنین بیگ محاکمه
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حکومت »ه دیگری نوشت: دنویسن مصادره و فرزندان تمام فامیلش را از مکاتب اخراج نمودند.بیگ خان جایدادش را 

که  کند یم ریخون مردم تعب ختنیشاه در ر وار  وانهید یحوصلگ  یخون شروع شد که غبار از آن به ب ختنیبا ر ینادر

باالحصار نصب کرده و   مردم افغانستان داشته است. او توپ خانه را در خرابه یباال قیعم یو انتقام نهیشاه ک ایگو

 نیدر اکردند.   نام یسیانگل یوناریکرد و مردم آن را انتقام خون سرک یرا به دهن آن پاره پاره م یروزه افراد همه

 در امان نبود.  خان کشور از دست اداره نادر یجا چیدر ه دیفهم یم یزیکه چ یدوره هرکس

خان و  فیخان، عبدالط نیمحمداکبرخان، امرالد رزایخان، م گیب نیچون: جنرال پن یاو در بدو ورود به ارگ افراد

 میحک محمد ،یخان سلطان محمدخان مراد ،یخان لوگر تازه گل ،یدیسف  خان قلعه یسیع ،یخان کوهات مینع محمد

را در جا  یخان قندهار محمد دیمشر، س محمد خان غند  دوستمشر،  وال، احمدشاه خان کندک یخان چهارده

 4«باران کرد.  گلوله

 

 محمد ابراهیم خان جمشیدی

از خانزاده های ایماق جمشیدی هرات و غالم بچه در بار و شخص صالح و مردم داری بود که در نهضت » 

 1925ش ــ  1304قندهار مقرر شد )مشروطیت دوم سهم داشت. بعد از جلوس امان هللا خان بحیث مدیر گمرک در 

  5«م(

 

 میر یار بیگ خان دروازی

برادر بزرگتر زمان الدین خان والی کابل و هرات، و پسر کاکای محمد ولی خان دروازی بود. شاعر و ادیب و 

یئت شخص منور است. با داوی و عبدالرحمن لودین در دوره سراجیه زندانی و در وقت امان هللا خان آزاد شد. در ه

 معرفی استقالل کشور شامل بود اما در روز حرکت شان در اثر سکته قلبی از اسپ افتاده جان به جانان سپرد.

وی هم شعر میگفت و هم شاعر شناس بود، تذکرهء بنام "آتش فشان" نوشته بود که متاسفانه بعد از مرگش از بین »

 رفت.

از مرگش در باره سیرت و صورتش مقالتی در امان افغان نوشت عبدالهادی داوی که از یاران هم زندان او بود. بعد 

و ذوق ادبی او را ستود. در ایام محبس هنگامی که سختی های طاقت فرسای زندان را با نرمی های مزاج شاعرانه و 

 لطیف احباب می سنجید می گفت:

 6«چشم آسیـاسـت دانـه اشکـیم و مـا را گـردش   ظرفان حریف این قدر سختی نه ایم ما تنگ 

 ادامه دارد.
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