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  م٠٢/٠٤/٢٠٠٨                             کانديدای اکادميسين سيستانی
  

  نقش ميرزمان خان کنری درآن جبهۀ چهارم جنگ استقالل و
  

  
  تصويرميرزمانخان کنری

واليت ُکنر،  دره يی شاداب وحاصلخيزی است،واقع درنشيب های کوه های سپين غر وسليمان، که از شمال شرق 
اين واليت به اسم رودخانه يی ياد می شود که از وسط اين دره . ند وبلوچستان امتداد  داردکشور به جنوب غرب تا س

ميگذرد وبعد از سيراب کردن زمين های دو طرف خود،آب  رودخانه های اليشينگ والينگار وغيره آبريزه ها با آن 
يابد ونزديک اتک به رود سند يکجا شده درنزديک جالل آباد به رودکابل می ريزد و بعد بسوی جنوب جريان می 

کوه های  سربفلک کشيده سپين غر وسليمان که از شمال شرق کشور به جنوب غرب تداوم يافته،نه . خالی ميگردد
تنها منبع وسرچشمه رودخانه های مذکوراست، بلکه مستور از جنگالت طبيعی  با درختان آسمان سای نشتر وکاج  

  .از منابع مهم درآمد باشندگان محل بشمار ميرودوصنوبر وبلوط  و ارچه است که يکی 
 درسراسر اين دره، مردمانی زندگی ميکنند که مثل کوهايش با وقارو سر بلند از غرورآزادی خواهی  وميهن دوستی 

ُکنر نه تنها بخاطر کوه های سربه فلک کشيده . اند وسلحشوری و رزم آوری جزوفطرت و سرشت زندگی شان است
ن وجنگالت وحشی نشتر وکاج وصنوبرخود معروف  است، بلکه از لحاظ داشتن شخصيت های ورودخان خروشا

  .دانشمند وضد استعماری خود نيزمعروف ونامداراست
سيدهاشم خان کنری  . ، بيدارگرشرق که نامش جهانشمول است ، زاده وپرورده همين دره می باشدسيدجمالدين افغان

شخصيت روحانی وپر نفوذ ديگر کنر بود که درجنگ اول افغان وانگليس در عم سيد صفدرپدر سيدجمالدين افغان، 
برابر قوای استعماری انگليس  دست به مقاومت ومخالفت زد و باقبول خسارات جانی ومالی نام خود را در دل تاريخ 

خالفين سرسخت اين خاندان از اخالف سيدعلی ترمذی معروف به پير بابا، از م. مبارزات مردم افغانستان ثبت کرد
پير روشان انصاری بوده واسالفش هنوز درواليت  کنر از خود قلعه وزمين وباغ وعقار ونام ونشان ونفوذ وقدرت 

 .بسياردارند
افزون برخاندان سيدجمالدين افغان وسيدهاشم خان کنری، ماشخصيت های با ننگ وبافرهنگ وميهن پرست ديگری 

درعرصه دانش  ووطن دوستی وشجاعت ودليری واز خود گذری ،وآزادی از اين واليت راداريم و می شنايم که 
  . خواهی خودکم نظيراند

يکی ازاين دليرمردان آزادی طلب وحريت پسند  کنر، ميرزمان خان کنری ، قوماندان شجاع  وبا تدبير قوتهای قومی 
ق اوست درتاريخ معاصرکشور اين افسر شجاع وفداکار ميهن چنانکه ح. جبهه چهارم يعنی جبهه چترال وکنر است

معرفی نشده  وبه نظرميرسد که عمدًا به فراموشی سپرده شده است درحالی که مردم وميهن به وجود چنين فرزندان 
  .دليری بخود می بالد و دين او برگردن تمام کسانی باقی  است که در عرصه تاريخ قلم ميزنند

 جنگ استرداد استقالل «ر تاريخی  پر محتوايی  زيرعنوان يک اث)   خورشيدی١٣٧٨( خوشبختانه در نوروزامسال
 داکتر عبدالرحمن زمانی، از قلم نويسنده ومحقق ورزيده وجوان کشور،» افغانستان وجبهه فراموش شده چترال وکنر

که درآن از کار وپيکار اين سرباز دلير وطن  در جبهه چهارم جنگ استقالل کشوربه نيکوئی يادآوری بدستم رسيد 
  .شده است
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کتاب مطابق با معيارهای پذيرفته شده تحقيقات تاريخی، با ادبيات روان وبيان شيوا به زبان دری نگارش يافته است و 
همراه است باعکسهای تاريخی  از غازی امان اهللا ومبارزين ملی وقوماندان قوتهای قومی  جبهه چهارم ، ميرزمان 

وسربرآوردگان جهادی محل وهمچنان عکس های انواع سالح های خان کنری وشرح مختصری ازروحانيون مبارز 
 ٢٢۶(سبک وسنگين بشمول طيارات جنگی انگليس وبمب های دستی ونقشه های جبهه  جنگ که  من تمام آن 

 در پشاور پاکستان ٢٠٠٧کتاب تازه درسال . را در يک شبانه روز خواندم و از آن فراوان لذت وفيض بردم) صفحه
  . انتشارات موسکا،در کاغذمرغوب  با قطع وصحافت عالی به چاپ رسيده استاز طرف موسسه

نقش غازيمرد نامدارميرزمان خان کنری چقدر ) جبهه چترال وکنر( با مطالعه اين کتاب دانستم که درجبهه چهارم 
سخ برای موثر وسازنده بوده است که با وسايل و امکانات اندک حربی ولی سرشاراز غرور وطن پرستی وعزم را

کسب استقالل کشور، با قوت های قومی محل ضربات مرگباری برنيروهای انگليسی مستقر در چترال وارد کرده و 
در برابر توپخانه مدرن دشمن با قبول تلفات جانی بيشمار از رزمندگان افغانی بشمول شهادت  يک برادر خود در 

اين .  از قلمروچترال اشغالی رابه تصرف می آوردنبرد، سرانجام دشمن رامجبور به فرار ميکند وچند محل 
پيروزيهای وی، شکست جبهه جالل آباد را به قيادت صالح محمدخان، جبران وبرای افغانستان افتخار وپيروزی  

  .کمائی مينمايد
متاسفانه از اين جبهه واز شجاعت وپايمردی قوت های قومی تحت رهبری و سرکردگی ميرزمان خان کنری در کتب 

حتی نامی " افغانستان در پنج قرن اخير"ودر ) بجز ذکر نامی در جمله ساير جهاديان(اريخی کشور مثل تاريخ  غبار ت
  . از وی هم برده نشده وهيچگونه شرحی ديده نمی شود

اينک جناب داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی، نواسۀ ميرزمان خان غازی ، آستين همت بر زده وبرای معرفی دقيق 
پدربزرگ خود وهمرزمان وی مدتی را صرف مطالعه وپژوهش  تاريخ های محلی واسناد آرشيف های ومستند 

استخباراتی انگليس در کتابخانه های هند بريتانوی وانگلستان وکانگرس امريکا ومنابع  انگليسی وفارسی و پشتو 
 تاريخی وعلمی زيرنام جبهه چهارم واردو، ونشرات سايتهای انترنتی نموده وسرانجام به نگارش يک اثر بسيار دقيق

اعتراف ميکنم که تا قبل از مطالعه اين اثر من .  جنگ استقالل توفيق حاصل کرده اندکه قابل تقدير و شادباش است
کمترين معلوماتی در مورد کارنامه های افتخار آفرين ميرزمانخان کنری ،اين شخصيت ملی کشور واقوام شجاع وفدا 

  . استرداد استقالل کشور نداشتمکارآن واليت در جنگ
من فکرميکنم که شوق وذوق وعشق به احياء مفاخر تاريخی و زنده کردن کارنامه های ماندگاروافتخار برانگيزنياکان  
دليروشجاع کنر، در جبهات نبرد استرداد استقالل کشور ودرعين حال به فراموشی سپردن عمدی پيشتازان نبرد 

نگيزه اصلی مؤلف دربوجود آوردن اين اثرمهم تاريخی  بوده است، نه شهرت طلبی ا) جبهه چهارم(آزادی بخش 
  .درصف طويل نويسندگان شوقی که از سر بيکاری درخارج  به نويسندگی پناه آورده اند

مؤلف کار خوبی کرده که  کتاب را به نام پدربزرگ بزرگوارخود، غازی ميرزمان خان کنری، وغازيمردان همرزم 
که مختص به ١٧٩صفحه (اگر من جای مولف بودم عکس رنگی اين غازيمرد را عالوه بر. نموده استاو اهداء 

درصفحه اول کتاب مزبورنيز آزين می بستم تا چشم خواننده قبل از هرچيز با سيمای باوقار ونافذ اين ) معرفی اوست
  . شخصيت ملی آشنا ميگرديد

ستادان سرشناس پوهنتون چون داکتر صاحب عبداهللا کاظم، کارخوب ديگرمولف ،اينست که وی اثرش را برای ا
سابق استاد پوهنتون کابل، واستاد صميم استاد پوهنتون ننگرهاروديگر فرهنگيان کشور نشان داده واشخاص 
مذکورنيز اخالصمندانه اثر را مطالعه نموده  ونظريات سودمند علمی خود را در مورد کتاب ابراز کرده اند ووی 

ديدن تقريظ داکترصاحب عبداهللا کاظم ويا دداشت کوتاه . الحی وتکميلی آنها را نيز مدنظر گرفته استنظريات اص
استاد صميم بيشترمشوق خوانندگان ميشود تا متوجه اهميت کتاب شده وزود تر خود را بامحتوای آن آشنا ساخته به 

ظ های  صفحات نخستين کتاب ، به مطالعه متن چنانکه من نيز بعد از مطالعه تقري. مطالعه متن کامل اثر بپردازند
کتاب پرداختم وچون با ادبيات روان  واسلوب معياری به نگارش آمده است، مرا برآن داشت تا با وجود ديد وبازديد 

  .برخی از دوستان در روز اول نوروز، کتاب را نيز سراپا بخوانم وحتی برخی نکات را ياد داشت بگيرم
کتاب مشتمل :"يان تقريظ تحليلی سودمند خويش در مورداين کتاب به درستی نوشته ميکند که داکترصاحب کاظم درپا

قسمت اول به مسايل عمومی جنگ سوم افغان وانگليس اختصاص دارد که بعد ازبررسی مختصر : برسه قسمت است
نگليسها انداخته شرايط داخلی وخارجی کشورقبل از آغاز جنگ، نگاهی به علل عمده واهميت اين جنگ از نظرا

در ادامه اين مبحث بعد از ذکر مختصرعمليات . ومتعاقبًا تناسب قوای دوطرف را بطور مستندباهم مقايسه کرده است
سه جبهه عمده نظامی درجنگ استقالل، مولف محترم به بررسی نقش واهميت جبهات قومی ومردمی درتاريخ 
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ه انگليسها ميکوشيدند که با تطميع وتبليغات سوء ونيز رشوه افغانستان پرداخته وضمنًا يادآورشده است که چگون
  .ووعده اعطای امتيازات به سران قومی وشخصيتهای بانفوذ، آنها را عليه دولت افغانستان بسيج نمايند

قسمت دوم کتاب به بحث پيرامون موضوعات جببهه چهارم جنگ استقالل يعنی جبهه چترال، کنر تخصيص يافته 
حترم نخست نظری به موقعيت تاريخی وجغرافيائی چترال وکنر انداخته واز تقسيمات سرحدی بين است که مولف م

چترال را در ازای موافقت ويا مخالفت با ) مهتران(دوساحه مذکور بحث نموده ونيز نقش زمامداران
دادها وعمليات نقطه عطف دراين مبحث همانا جريان روی . انگليسهايادآورشده که بسيار دلچسپ و آموزنده است

 ٣در[آغاز گرديد وباوجود متارکه رسمی ١٩١٩ می ۵نظامی با مقايسه قوای دوطرف دراين جبهه است که به تاريخ 
مولف محترم درارتباط از نقش بارز غازی ميرزمان خان . به نحوی دوام يافت١٩٢٢ جنوری ١٧تا ]١٩١٩جون
ری با قوماندان نظامی جبهه مذکور، نايب  سرلشکرقوای قومی کنر به تنهائی وهمچنان به همکا-کنری

ساالرعبدالوکيل خان نورستانی به تفصيل بيان داشته وبا ذکراسمای شهدای ومجاهدين آن جبهه وکسانی که نايل به 
قسمت سوم کتاب . خلعت از طرف اعليحضرت امان اهللا شاه گرديدند، بحث را درآن قسمت به پايان رسانيده است

ومعلوم ميشود که اين کار را بعد از تکميل متن کتاب به مشورت دوستان اهل نظر (اص يافتهبيشتر به ضمايم اختص
وشامل عکسهای تاريخی، نقشه ها، انواع سالح مورد استفاده طرفين ونيز لست واحدات عمده )  س-انجام داده است

عران جبهه چهارم دراخير قوای نظامی انگليس درجنگ سوم ميباشد که ضمًا اشعار وسروده های رزمی وحماسی شا
  )١٢-١١ص."( زيب اين کتاب گرديده است

اگر از بحث بربخش های سه گانه کتاب بگذرم،بايد بگويم که  گردآوری وچاپ عکسهای تاريخی مبارزين ملی در 
اين کتاب ونقشه های متعددی که خواننده را به منطقه ونقاط درگيری با دشمن بخوبی اشنا ميکند، کاری است که 

  . راهميت کتاب بيش از پيش افزوده استب
به قلم محمدهاشم خان زمانی فرزند ميرزمان " زندانی خاطرات"از مطالعه اين کتاب وخواندن  آثار  ديگری چون 

که به همت داکتر زمانی تدوين وبه چاپ رسيده " دزمانی باد"خان کنری  شاعر وشخصيت نامدار فرهنگی کشور، و
، يکی از رجال نامداروبا وقارکنربودند که قبل ازجنگ )م١٩٢٩ -١٨۶٩(زمان خان کنری ، برمی آيد که غازی مير
 در جنگ های  آنسوی خط ديورند برضد انگليسها اشتراک کرده بودند واين سهمگيری استرداد استقالل کشور،

. درجنگهای ضدانگليسی   نام او رازبانزد مردم دوسوی خط ديورند نموده  به گوش شهزاده امان اهللا خان رسانيد
 زمان اين آشنائی به دوستی آشنا شود و با گذشت) عين الدوله( همين شهرت باعث شد تا با شهزاده جوان امان اهللا خان

  . رفيقانه مبدل گردد
که بنام ١٩٠٨شرکت ميرزمان خان کنری درقيام  مسلحانه اقوام مومند برضد انگليس در آنسوی خط ديورند درسال 

ثبت شده، سبب شد تا مورد پيگردحکومت هند برتانوی واز آنطريق مورد پيگرد امير حبيب اهللا خان " سره غزا"
ميرزمان خان پس يک از سال زندان در بدل ضمانت به . نجام به دام امير بيفتد ودرکابل زندانی شودقرارگيرد وسرا

امر شهزاده امان اهللا خان که درغياب پدرمعموًال والی کابل می بود، اززندان رها گرديد ولی وقتی امير از رهائی او 
. ی اين جريمه رااز معاش خود به دولت پرداختمطلع شد برشهزاده خشم گرفت و او را محکوم به جريمه  نمود و و

دراين نوبت شهزاده عين الدوله به ميرزمان خان ميگويد که اين . ميرزماخان بارديگرگرفتارو به زندان امير افتاد
اما ميرزمان خان  فرارکردن . بارنميتواند او را آزاد کند مگر زمينه فراراو را اگر خواسته باشد فراهم کرده ميتواند 

ميرزمانخان در دوران زندان با زندانيان . را برای خود عارميداند و مدت پنج سال را درزندان شيرپور باقی ميماند
سرانجام امير درشکارگاه کله گوش . سياسی ديگری از جمله مشروطه طلبان  اشنا شد واز تجارب آنها تاثير پذيرفت

 خان رسيد و او تمام زندانيان سياسی بشمول ميرزمانخان را لغمان شکاررقبای سياسی  گرديد ونوبت به شاه امان اهللا
  . آزاد کرد

 ۴٠٠در دورۀ امانی،پس از اعالم جهاد ونبردبرای استرداد استقالل کشور، ميرزمان خان کنری رهبری وسرکردگی 
 هایدره دست آورد بزرگ نبردهای اوفتح وتصرف . تن ازقوتهای قومی را درجبهه چترال وکنربه عهده داشت

 از قلمروچترال مربوط انگليسها بود که بزودی قوتهای اوبا آتش توپخانه انگليس ،ډ وگټارنوی ،دوکالم ، لمبرب
.  تن از جنگجوی دلير کنری وننگرهاری خود مجبوربه عقب نشينی گرديد١٢۶روبروشد  وبا تحمل تلفات سنگين

ستقالل کشور،در طاق ظفر پغمان ثبت تاريخ شده  و نامهای  جانبازان کنری وننگرهاری در زمره ساير شهدای راه ا
اماميرزمانخان  باجلب نيروهای کمکی ديگرو سازماندهی مجدد نيروهای . دراخير کتاب مورد بحث ما هم آمده است

قومی ، با تغييردر شيوه جنگ  ودر مشورت با قطعات دولتی تحت قومانده عبدالوکيل خان نورستانی وکرنيل خورشيد 
ره توانست محالت از دست رفته را به تصرف  درآورد و به پيشروی بسوی مرکز چترال ادامه دهد خان دوبا

بعد ازمواصلت پيام شاه . وباالخره نيروهای انگليسی و شهزادگان چترالی را در قلعه چترال متحصن وقلعه بند نمايد
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ميدهد ، ولی محالت متصرفه را تا مذاکرات امان اهللا مبنی برمتارکه جنگ با انگليس است که نبرد با دشمن را توقف 
وقبول بديل های مهمی در قبضه نيروهای ١٩٢٢نهايی برسميت شناختن استقالل کامل افغانستان از طرف انگليس در

  .افغانی نگهميدارد
شورای که وظيفه اش .ميرزمان خان کنری بعد از نبرداسترداد استقالل  به عضويت شورای دولت امانی در آمد

  . نفربه شورای ملی تغييرنام داد١۵٠ با کميت ١٩٢٨ت به شاه وتسويد ويا تعديل قوانين جديد بود ودرسال مشور
 اين غازيمرد تا آخر عمرش از طرفداران صديق وجدی اعليحضرت شاه امان اهللا غازی باقی ماند که طی ده سال 

.  اجتماعی واستقرار ثبات درکشور انجام داددوره آن شاه ترقيخواه ،خدمات بسيار ارزنده در راستای تحقق تحوالت
 ١٩٢۴اشتراک اوبا اقوام دليرش درجنگ استقالل وسهمگيری شان درخاموش کردن شورش مالی لنگ در پکتيا در

برای همبستگی وحمايت مردم مشرقی از دولت ١٩١٩و تدوير يک جرگه بزرگ قومی در هده  جالل اباد دردسمبر
نجهزار تن از سران وسرکردگان اقوام وقبايل دوطرف خط ديورند به دعوت ميرزمان خان امانی ، که در آن  تقريبًا پ

اشتراک ورزيده  بودند و آمادگی وحمايت خود را برای دفاع از استقالل، ازادی وتماميت ارضی افغانستان ابراز 
ود داری ورزند، ورنه بار ديگر داشتند و درآن جرگه به انگليس ها اخطار داده شد تا از مداخالت درامور افغانستان خ

  .با خشم اقوام وقبايل دلير افغان روبروخواهند شد،خود مبين نفوذ وتاثير اين زعيم بزرگ کنراست
" لوی خان"مدال: غازی ميرزمان خان کنری به پاس جانفشانی های وطن پرستانه اش به دريافت چندين مداالز قبيل

ز سوی شاه امان اهللا نايل آمد که هريک همراه بامکافات منقول وغير ا" خدمت"ومدال" صداقت"، مدال" وفا"،مدال
يکی از خصوصيات بارز ميرزمان خان کنری، ضديت ودشمنی عميق . منقول مثل پول نقد وزمين وتيول وجاگير بود

انگليسها نشد و او با انگليسها مثل شاه امان اهللا غازی  بود که هرگز اين دشمنی را پنهان نميکرد وهرگزفريفته تطميع  
و به همين خاطر بود که پس از سقوط دولت امانی و در اوضاعی که شاه در رأس لشکرهای . با انگليسها کنار نيامد

قومی قندهار وفراه بسوی غزنی پيش می آمد، وی پسرخود غند مشرعصمت اهللا خان را از کنر به قندهار نزد شاه 
اوی رها نکند و او به حمايت از شاه با قوت های قومی خود از کنر واز امان اهللا فرستاد تا وطن را برای دزدان سق

عصمت اهللا خان از راه .سمت شرق برکابل حمله خواهد کرد و شاه هم از غرب برسرنيروهای سقاوی يورش آورد
ا غزنی لشکر های ناشناخته و پرخطر خود را به حضور شاه امان اهللا  رساند وپيغام وپيمان پدر را به شاه بيان کرد وت

قندهار راهمراهی نمود، ولی درهمين فرصت به تحريک انگليسها، ميرزمان خان درکنرو در هنگام نماز خفتن درراه 
  .مسجد ناجوانمردانه به قتل ميرسد  و پسر سقاو ازخطر جبهه شرق آسوده ميشود

وبانفوذکنری  يخ کرد،اما کينه  با شهادت اين مرد بزرگ خاطر انگليسها جمع شد ودل دشمنان اين خاندان مقتدر 
ورزی  جواسيس انگليس با اين خاندان از ميان نرفت  وبرای ريشه کن کردن خاندان او بازهم توطئه چيدند تا اينکه 
درعهد صدارت سردارهاشم خان، تمام بازماندگان ميرزمان خان کنری که تعداد شان به يکصد تن ميرسيد، از زن 

درست مثل خاندان غالم نبی خان چرخی ، ( م جرم وگناه وکدام حکم محکمه ئیومرد وخورد وبزرگ بدون کدا
 سال را در شرايط بسيار بدتر از ١٣، به زندان دهمزنگ انداخته شدند و مدت )محض بجرم طرفداری از شاه امان اهللا

ان مخوف دهمزنگ  تن آنان از اثربيماری و بيدرمانی وشرايط خراب زندگی در زند٢٨جهنم در زندان گذشتاندند و
 سال زجر وشکنجه زندان به واليت هرات تبعيد گرديدند ومدت هشت سال ديگر را ١٣جان دادند و بقيه هم پس از

فقط در دوره دموکراسی ظاهرخان بود که بقية السيف اين خاندان . دور از اقارب واقوام خود در هرات بسر آوردند
خوشبختانه داکتر عبدالرحمن . ر رفته زندگی را دوباره از نو آغاز کننداجازه  يافتند تا به زادگاه خود درواليت کن

زمانی ، پسرالحاج  محمدارسالن خان زمانی يکی از نواده های با استعداد و وطن پرست ميرزمان خان است که 
اندگارآنها اينک درامريکا زندگی ميکند و دست به تدوين شرح ماجراهای دردناک رفته براين خاندان وکارنامه های م

  .زده است
گرچه رشته اصلی مؤلف طبابت است،ولی معلوم ميشود که  براثراستعداد ذاتی وذوق سرشار نويسندگی وعالقمندی 
در کارهای حوصله فرسای  تحقيقی و دقت در متون تاريخی واسناد ارشيفی، مثل يک محقق  ويک مؤرخ باتجربه 

 را که در باره جبهه چهارم جنگ استرداد استقالل کشور، ضرورت وآزموده از عهده کارش برآمده و مواد ومطالبی
بوده، از درون اسناد وکتب  گردآوری ، تنظيم وتصنيف نموده و ازتلفيق وتاليف آنها کتابی به وجود آورده است، که 

رال وقوماندان زيرا من تا مطالعه اين کتاب درباره جبهه چت. در نوع خود اگر بی نظيرنباشد حتمًاکم نظير خواهد بود
  .دلير آن يعنی ميرزمان خان کنری چيز نخوانده بودم واطالعات زيادی هم از اين جبهه جنگ نداشتم

عبدالحيکم :مولف ضمن برآوردن هدف اصلی خودبه معرفی شخصيت های روحانی وجهادی  کنر وننگرهار از قبيل 
ور، مياصاحب سرکانی و ديگر سرکردگان ه ، حاجی صاحب ترنگزائی، مال صاحب چکنآخندزاده ،مالصاحب باب

جهاد از قبيل جمدرخان وعبدالرحمن و عبدالودود وکرنيل خورشيدخان ونايب ساالر عبدلوکيل خان نورستانی وغيره 
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پرداخته  که هرکدام دربرابر استعمار انگليس نقش وطن پرستانه خود را ايفا کرده اند ، وسرگذشت شان ميتواند برای 
نقش عبدالوکيل نورستانی نيز در جبهه چترال پررنگ وچشمگيرتوصيف شده .سرمشق خوبی باشدفرزندان افغان 

  .است
برای من دراين کتاب در پهلوی کارنامه های  ماندگار ميرزمانخان کنری، شرح حال مختصرمولوی عبدالخالق  

 وصحنه های جنگ را اخالص شاعرزبردست  زبان پشتو که خود جزوی از نبرد استقالل در جبهه چترال  بوده
  . منظوم کرده و آن کارنامه ها رااز فراموشی نجات داده است خيلی دلچسپ بود

  :نمونه  نظم اودر ثبت رويدادجبهه چترال  چنين است 
  

   دغم آواز شهړپه کفارو باندی جو    چی غازی ميرزمان خان په حمله سازشه
   جان بردار شوهړ الهغه نورپه تيشته      يرکفار له تيغه تير پاتی مردارشوهډ

  يمعلوم د " گ" او " المبرب"او"ارنوی"      يلورخايه دکفارو چی محکوم د
  داشو فتحه په نصرت د ذوالمنان      وره عيان" یوا"او د بل پ

  ه يی ناقرارکړدچترال دمهتر ز    چی غازی ميرزمان خان هلته قرارک
  ن کرنيل ورورهوسره هم خورشيدخا     کی معصوم شاه پاچا وگورهټبريکو

   کی چی ساکن او باشنده وپه نرن      هم وسره عبدالحکيم آخند زاده و
  )٩٨صفحه (

  
ش در ١٣٠٣اين شاعرفاضل نه تنها يکی از مبارزان ملی بود، بلکه درامور نظامی تا رتبه کندک مشری بعد از سال 

و در پشتو١٣١۶پس درسال  در شورای ملی وقت  عضويت داشته و س١٣١٠دولت امانی خدمت کرده بود و در لنه  
  :به حيث مدير شعبه لغات پشتو کار نموده است و دست به تاليف و تصنيف چندين اثر سودمند ذيل زده است

  لورمه جبهه داستقالل -١
   سيف االمان-٢
   تصحيح التالوت فی علم القرائت-٣
   نهضت پشتو-۴
   نورستان جديد االسالم-۵
   د نورستان حاالت-۶
  وبونه لوی خ-٧
   نظم اونثر-٨

فرزندان با احساس ننگرهار و کنر بايستی قدر اين شخصيت مبارز و وطن پرست را بدانند و از او به عنوان يک 
من حس ميکنم که اين مرد وطن پرست در ايام مهاجرت . عنصرملی و مبارز و قابل احترام فرهنگی قدردانی نمايند

رنج می برده و چه توقعاتی از فرزندان افغان برای آزادی وطن از کام به پاکستان در پسين روزگار زندگی چگونه 
  . اژدهای سرخ داشته است تا زنده بوطنش بازگردد

در اخيرمطالعه اين کتاب پرمحتوارا به تمام افغانها توصيه ميکنم و برای مولف محترم توفيق مزيد در انجام کارهای 
  .فرهنگی آرزو مينمايم

  !ن وطن دوست افغان همواره  گرامی بادياد وخاطر همه مبارزي
  

  پايان
 
 


