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 ۲۰۱۶ اکتوبر ۳                             نیزما عبدالرحمنتراکد
 
 

 توضيحات مختصر پيرامون نوشتۀ  محترم استاد عبدالعلی نور احراری

 «سخنی در بارۀ  ميرزمان خان کنری»

 (دوم و آخر قسمت)

علت  وجریان شهادت نظام امانی،  تحکیمآخرین تالش های غازی میرزمان خان برای  راجع به درین قسمت میخواهم 
بعد غازی میرزمان خان  پالنسئواالتی که جواب به بخصوص ، شان معلومات مختصری را تقدیم کنم  ادتشه ۀو انگیز

 ؟ا چه سرنوشتی مواجه شدبو   ؟ چرا به کنر رفت   ؟ از سقوط جالل آباد چه بود

  تحکيم پايه هاى رژيم امانى  آخرين تالش های غازی ميرزمان خان برای 

مینویسد که  ٤۲۲ص  در)آتش در افغانستان(   Fire in Afghanistanخانم ریه تالى ستیوارت  در اثر معروف خود 
امان هللا خان،  میرزمان خان  رهبر قومى کنر را، که همواره به او وفادار بود، به امید اینکه  نفوذ شان هم مانند تفنگ »

 «. هاى شان مؤثر ثابت شوند، به جالل آباد فرستاد

( وزیر حربیه عبدالعزیز خان را به ۱٩۲٨نومبر  ۲۲)مطابق با  ۱۳۰٧قوس اعلیحضرت امان هللا خان بتاریخ اول ماه 
منزل  غازى میرزمان خان فرستاد و از او خواست تا فردا به ارگ آمده  و براى شرکت درتالش هاى  آرام ساختن 

ۀ کتاب  جبهۀ چهارم حبیب هللا رفیع  در مقدم استادشینوار به ننگرهار برود. نویسنده و محقق شناخته شدۀ  افغان شورش 
استقالل )اثر  شادروان عبدالخالق اخالص ( به حوالۀ  جریدۀ امان افغان ، شمارۀ فوق العادۀ  سوم  روزهاى اغتشاش 

بتاریخ چهارم قوس از یکطرف  میرزمان خان روانۀ جالل آباد شد، و از طرف »( مینویسد که ۱۳۰٧قوس  ٤)مؤرخ 
    (1) «سط پسرش  به جالل آباد آورده شد.دیگر لشکر دوهزارنفرى  مردم کنر تو

قواى  عسکرى جنرال عبدالوکیل خان نورستانى توسط شورشیان شینوار و « میمله»با رسیدن غازى میرزمان خان به 
« میمله»ل آباد اوضاع خیلى بحرانى  و شکست قواى بود.  با رسیدن میرزمان خان به جالخوگیانى  شکست خورده 

روحیۀ شورشیان را بسیار قوى ساخته بود.  میرزمان خان  بعد از تنظیم قواى قومى  و گرفتن ترتیبات  دفاع از شهر، 
( ساعت بصورت دوامدار بارش میبارید،  براى عقب راندن شورشیان حدود سه ۳۲در حالىکه براى مدت سى و دو )

 .(2)به جنگ پرداخت«  دروازۀ هده»رج  از میل خا

( هم یک جرگۀ  سران اقوام مهمند، خوگیانى و اپریدى  بریاست غالم صدیق ۱٩۲٨دسمبر  ٤ماه قوس ) ۱۳بتاریخ  
خان چرخى، وزیر خارجه ، تشکیل شد و این جرگه حمایت خود را از دولت اعالم کرد. ملک هاى مهمند نیز به غازى 

                                                           

 

 .۱۰٤(. داستقالل څلورمه جبهه، چاپ دوم، ص ۲۰۰٥بدالخالق اخالص )ع.  1
 .( ٤۲۲)آتش در افغانستان، ص « Fire in Afghanistan»( . ۲۰۰۰)ریه تالى ستیوارت .  2
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کت افراد خود اطالع دادند. به تعقیب آن لشکر قومى مهمند تحت رهبرى غازى محصل خان و بادام میرزمان خان از حر
 (3) را به عهده گرفتند.« هده»خان حفاظت دروازۀ 

 عامل عمدۀ ناکامى خاموش ساختن آتش اغتشاش شينوارکارشکنى هاى والى على احمد خان 

( بحیث رئیس تنظیمیۀ نظامى و ملکى ننگرهار تعین و ۱٩۲٨ دسمبر ۳ماه قوس   ) ۱۲والى على احمد خان  بتاریخ 
عازم جالل آباد شد.  یک راپور محرمانۀ اسناد آرشیف هند بریتانوى ضمن دادن این خبر عالوه میکند که برفبارى تازه 

مشرقى و فقدان ترانسپورت سبب تأخیر حرکت على احمد خان، والى سابق کابل که حاال بحیث آمر نظامى و ملکى سمت 
 تعین شده است، گردیده است .

آرشیف هند بریتانوى معلوم میشود که قبل از رسیدن والى على  ذیلدر رابطه با اغتشاش شینوار از دو سند محرمانۀ 
 ٦احمد خان به جالل آباد قواى غازى میرزمان خان مؤفقیت  و پیشرفت هاى خوبى داشت . در سند اول )تلگرام مؤرخ 

و میرزمان خان کنر مؤفق شدند مهمند ها را »...نر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى( میخوانیم کمش ۱٩۲٨دسمبر 
 .  « بطرف شاه جلب کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتاریخ پنجم ]دسمبر[ شینوارى هائیکه میکوشیدند دیوار شهر جالل آباد را تخریب کنند، »در تلگرام دومى میخوانیم که 
 «.و لشکر یله جارى هایش قرار گرفتمورد حملۀ میرزمان خان کنرى 

                                                           

 

 جریدۀ امان افغان . ۱۳۰٧قوس سال  ۱٥شمارۀ فوق العادۀ مؤرخ .  3
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سند آرشیف اسناد محرمانۀ هند بریتانوى در موزیم لندن راجع به پیشرفت هاى میرزمان خان کنرى در  مقابله با 

 اغتشاش شینوار

تنها  ، ومتقابل، دستگیری و کشتن پسر غازی میرزمان خان نیز ذکر شده است که حقیقت ندارد ۀدر سند فوق از حمل
 .شورشیان  ۀافواهی بود برای تقویت روحی

 The A to Z of Afghan Wars, Revolutions and »لودویک آدمک محقق امریکائى در کتاب 
Insurgencies ( راجع به لشکر قومى یا یله جارى ٥٤یا الف تا یاى جنگ ها، انقالبات و اغتشاشات افغانستان )ص

ذخیرۀ اردوى افغان میباشند که از بین مردم  استخدام میشوند. همۀ افغان ها داراى هامینویسد که آنها افراد رضاکار 
استعداد نهانى سربازى میباشند، و در وقت ضرورت عاجل، ملک ها و رهبران در سراسر کشور تعداد مشخصى ازین 

 سربازان را جمع آورى میکنند.    

آرزوى سلطنت را در سر میپرورانید.  کار شکنى هاى  شاغاسى على احمدخان یک شخص جاه طلب و از مدت ها قبل
اوکه با اختیارات تام به  سمت مشرقى فرستاده شده بود، یکى از عوامل عمدۀ ناکامى تالش هاى رژیم امانى در خاموش 

ن، ساختن آتش اغتشاش شینوار بحساب میرود. خوانندگان محترم میتوانند تفصیل جریان  کارشکنى هاى والى على احمدخا
او را که به محاصرۀ فرقۀ عسکرى ننگرهار، سوختاندن  نقشۀ جنگى  عمدی افشاى و  غازى میرزمان خان مخالفت با 

قصر سراج العمارت و تعمیر باغ کوکب و بالخره  برآمدن  غازى میرزمان خان  از جالل آباد انجامید، در اثر مرحوم 
استاد حبیب هللا رفیع بمناسبت پنجاهمین سالگرد وفات اعلیحضرت عبدالخالق اخالص که با مقدمه، پاورقى ها و ضمایم 

توسط مؤسسۀ انتشارات کتب بیهقى در مطبعۀ آزادى کابل « استقالل امانیه»غازى امان هللا خان غازى، اینبار تحت نام 
 بنشر رسیده است، مطالعه کنند.

وار در هډه و اغتشاشیون خوگیانى در چهارباغ هنگامىکه لشکر اغتشاشیون شین ۱٩۲٨دسمبر  ۳۰على احمد خان بتاریخ 
و سلطانپور بودند،  با رهبران شورشى شینوار، خوگیانى و سرخ رودى  در چهارباغ مالقات نمود.  على احمد خان به 
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بشرطى که او را به پادشاهى بپذیرند، و خزانۀ دولتى را از او نگیرند، دروازه هاى جالل آباد را بروى شان »آنها گفت  
به اساس راپور محرمانۀ کمیشنر « . باز خواهد کرد و اسلحه و مهمات  دولتى را بین این سه قوم تقسیم خواهد کرد.

رهبران شورشى موافقت کردند  و او بعد از آن به همراهى محمد علم خان و رهبران  »عمومى انگلیس ها در پشاور 
 (4) .«دیگر شورشى ذریعۀ موتر به جالل آباد برگشت 

 و رفتن غازی ميرزمان خان به کنر ن پادشاهى والى احمد خاناعال

گرچه مراسم دستاربندى على احمد خان بحیث امیر جدید افغانستان بعد از استعفا و رفتن غازى امان هللا خان به قندهار 
و صاحب منصبان  انجام یافت، اما فعالیت ها و تالش هاى او براى امارت افغانستان  و گرفتن بیعت از مأمورین دولتى

اردوى ننگرهار از قبل آغاز شده بود. او درین زمینه با غازى میرزمان خان هم صحبت نموده و خواهان حمایت او شد.  
مگرغازى میرزمان خان به او گفت که میخواهد اول با سران قبایل مهمند و لشکر قومى کنر در باره جرگه و مشوره 

از اوضاع ننگرهار و کارشکنى ها به اعلیحضرت امان  ۱۳۰٧جدى  ۲بتاریخ  هم قبالا خان که نماید. غازى میرزمان 
هللا خان  شکایت کرده بود، در جرگۀ سران قبایل عیسى خیل و کوډاخیل مهمند از خیانت والى على احمد خان  اطالع 

رید.  جرگه نیز از تصمیم داده و گفت که خودم هیچوقت پادشاهى على احمد خان را قبول نخواهم کرد، اما شما اختیار دا
او پشتیبانى نمود. وى قبل از شام  کلید هاى شهر جالل آباد را به کوتوال )قوماندان امنیه( تسلیم نموده، لشکر کنرى ها 
را مرخص نمود تا به خانه هایشان برگردند. او تصمیم گرفت تا به همراهى لشکر مهمند به کنر رفته و در آن جا پالن  

 امان هللا خان را تهیه کند.  حمایت از غازى

والى على احمد خان با گرفتن اطالع برآمدن قواى میرزمان خان از شهر، به فرقه امر نمود تا آنها را که به منطقۀ بهسود 
رسیده بودند، تحت آتش توپخانه قرار دهند. خود میرزمان خان با سران قوم مهمند از راه خوش گنبد توسط جاله از دریا 

  (5) ده و از راه کنر خاص به سرکانى رفت .عبور نمو

على احمدخان بعد از مراسم دستاربندى اش توسط نقیب صاحب، لشکرى را  که اکثریت شانرا شورشیان مخالف غازى 
 امان هللا خان تشکیل میداد، براى گرفتن کابل آماده میساخت .  

 پالن غازی ميرزمان خان بعد از سقوط جالل آباد

خان بعد از سقوط جالل آباد و اعالن پادشاهى على احمد خان، میخواست به حمایت از امان هللا شاه  غازى میرزمان
غازى لشکر جدیدى را آماده و از راه درۀ نور و لغمان خود را به کابل برساند. او درین باره با سران مهمند جرگه و 

مجهز  غندجائیکه یک  داشت، اسمار  زم رفتن به عمشوره نموده از آنها خواست تا آماده گى بگیرند، و خودش هم  
داشت . او هنگام رفتن به شیگل و اسمار با پیشنهاد هم در آنجا ماموریت  عصمت هللا خان غند مشر پسرش موجود بود و 

سران قومى مهمند که میخواستند با سه صدنفر مسلح او را همراهى کنند، موافقه نکرد و گفت که شاید همراهى سه صد 
 نفر مسلح باعث سؤ تفاهم و غلط فهمى شود. 

که یکى از روحانیون و مجاهدین معروف ضد انگلیس و (6 )غازى میرزمان خان بعد از مشوره با میا صاحب سرکانى
« رکنډئوس»تنها با یکنفر از مستخدمین )شاطر( بنام  میرافضل که به نام طرفدار امان هللا خان و همکار نزدیکش بود،  

                                                           

 

 .٤۰۳هاى انگلیس، ص  (. بازنگرى دورۀ امانى و توطئه۲۰۱۳عبدالرحمن زمانى ).  4
 .۱۱۰تا  ۱۰٩(. استقالل امانیه، صفحات ۱۳٨٩عبدالخالق اخالص ).  5
یکى از شیوخ و روحانیون متنفذ کنر بودند.  میا صاحب سرکانى عالوه بر  )رح( میا صاحب سرکانى، معروف به محمد اکبر شاهشادروان .  6

هجرى شمسى تصمیم  ۱۳۰۲برابر با  ۱٩۲۳وقتى غازى امان هللا خان در سال  استقالل، خواهان ترقى و معارف نیز بودند، جنگشرکت در 
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از ملکان و ریش  حدود بیست نفر، رسید « مروره»مجاور  ۀوی وقتی به قری. روانۀ اسمار شدد، از سرکانی مشهور بو
  سپیدان غیر مسلح آن قریه هم به شمول ملک عبدالعزیز خان ماموند با وی یکجا و عازم اسمار شدند.

قبل از رسیدن به درۀ شیگل، در منطقۀ  دریاى کنر را با جاله عبور نموده و در راه اسمار،«  مروره»آنها در قریۀ 
براى سپرى نمودن شب و طرح پالن شان با متنفذین و سران قومى درۀ شیگل که اکثریت شان از حامیان « شینکوړک»

سید شمس الدین خان مجروح، فرزند سیدحضرت شاه خان یکى از روحانیون  محترمو دوستان شان بودند،  در منزل 
     ب تیرگرى معروف بود، توقف کردند.منطقه که بنام پاچا صاح

غازى میرزمان خان قبل از حرکت بطرف اسمار از رفتن اعلیحضرت امان هللا خان به قندهار اطالع یافته بود، و از 
مشر عصمت هللا خان در اسمار اطالع داده بود تا از راه چمن به قندهار رفته، غازى امان هللا غندهمین سبب به پسرش 

 پالنش مطلع ساخته و از او بخواهد تا از عجله کارنگیرد و از افغانستان خارج نشود.  خان را از

 شهادت غازى ميرزمان خان کنرى بخشى از دسيسۀ بزرگ انگليس عليه غازى امان هللا خان

. شیده نیستپودیگر دست داشتن و نقش  انگلیس ها در توطئه ها علیه رژیم امانى و راه انداختن شورش ها در افغانستان 
ازین « بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگلیس»خوانندگان محترم براى معلومات بیشتر درین باره میتوانند به کتاب 

 مراجعه کنند. « افغان جرمن آنالین»در همین پورتال وزین  قلم 

، در ر دوران اغتشاش شینوارآرشیف اسناد مربوط به هند بریتانوى موزیم لندن  بمشاهده میرسد که د از یلذدر سند 
سعى میشد تا  ( نفر لشکر قومی کنردر جالل آباد مصروف بود،۲۰۰۰حالیکه خود غازی میرزمان خان با دوهزار )
اغتشاش  ۀو دامن تحریک شوندشورشیان شینوارى  به شورش و حمایت ازدسته هاى متخاصم با میرزمان خان کنرى نیز 

چنانچه همین طور هم شد و همزمان با سقوط جالل آباد مرکز کنر  نیز وسعت پیدا کند.به ننگرهار محدود نمانده به کنر 
   . فتندرهم سقوط نموده و قلعه های پسران غازی میرزمان خان هم به آتش کشیده شد و آنها هم به سرکانی 

                                                           

 

جنورى  ۱۳گرفت پروگرام هاى ترقیاتى و معارف را پیاده کند و تأسیس مکاتب نسوان نیز بخشى از آن بود، جریدۀ اتحاد مشرقى در شمارۀ 
راپور محرمانۀ استخبارات انگلیس، )نر نیز امضا شده بود. اعالمیۀ تائیدى میا صاحب سرکانى را به نشر سپرد که توسط بزرگان ک ۱٩۲۳

 (.۱٩۲٤، هفتم فبرورى ٦، شمارۀ ۱۰٥٤، صفحۀ ۱۰/۱۰٨۱شعبۀ سیاسى  و سرى، شمارۀ 
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ر داشتند.  در یک سند انگلیس ها اوضاع پر آشوب ننگرهار و تمام حرکات غازى میرزمان خان  کنرى را تحت نظ
محرمانۀ آرشیف انگلستان به امضاى آر. آر. مکوناچى، نمایندۀ سیاسى انگلیس ها در ایجنسى کرم  راجع به اوضاع 

نخست،  وزیر خارجه غالم صدیق خان ]چرخى[، و شیر احمد خان رئیس »جالل آباد و والیت مشرقى ذکر شده است که 
و میرزمان خان کنرى   فرستاده شدند تا مسائل را حل و آشوب را فرونشانند.  شورا، و محمود جان یاور اعلیحضرت ،

شورشیان با محمود جان در میمله بدرفتارى کردند و او فعالا در جگدلک میباشد. شیراحمدخان و غالم صدیق خان به 
 .«کابل برگشتند. میرزمان خان مؤفق نشد و به کنر برگشت 

  طقه در عهد امانینا آرامی های من ۀالف .  سابق

 ۀدوردر  قبالکه اکثریت باشندگان شان مربوط به قوم شریف شینواری بودند،  ،شیگل کنر ۀمنطققابل یادآوریست که 
راجع به پس منظر خرابی اوضاع کنر  نا آرام  و یکی از النه های جاسوسان انگلیس بشمار میرفت . ۀیک منطق امانی

یکی از مهره های مهم توطئه تحت عنوان "عبدالواحد شینواری « بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس» در کتاب 
حوادث ذکر شده در سرگذشت مرحوم سید شمس الدین خان مطالب چندی پیرامون »های انگلیس"  و همچنان رسالۀ 

که  به اختصار باید گفت . تحت عنوان "علل ناآرامی های کنر در عهد امانی" معلومات کافی داده شده است « مجروح
 ،یا مستر وید آسترالیائى )سنگوخیل( عبدالواحد شینوارىو استخباراتی و ارتباطات قومی ستراتیژیک بنا بر اهمیت کنر 
 داشت .در مرکز توجه توطئه هاى انگلیس و عمال داخلى آن قرار  بود، هاى مهم انگلیس یکى ازمهرهکه 

توسط فیض محمد   ۱٨٨۰که در اواسط  بودهای  سرحدی   افغاناز جمله  عبدالواحد شینوارى یا مستر وید آسترالیائى
به حیث  ۱٨٩۵ازدواج نمود.    وی در سال و تاج محمد با شتر هایش به استرالیا برده شده و با یک خانم استرالیائی 

با منشی آن کمپنی برای خریداری شتر و استخدام شتربانان چندین بار به کراچی « بورک کیمل کیرئینگ»مدیر کمپنی  
م  شتربانان سفر نمودو و در مدت کمی بعد از اندوختن ثروت هنگفت  گویا خود به خریداری و واردات شتر و استخدا

 افغان  پرداخت و به اسم مستر وید استرالیائی شهرت یافت .  

به استناد اسناد محرمانه استخبارات انگلیس ، عبدالواحد بار اول بعد از استرداد استقالل افغانستان خود را به نام یکنفر 
که نماید، معرفی  و پیشنهاد نمود که میخواهد تجربه و سرمایه اش را به خدمت افغان ها وقف سید با احساس  افغان 

به او داده شود و برای این مقصد ده هزار پوند طال را به قسم  تجارت چوب کنر قندهار  وامتیاز استخراج معدن طالی 
گزارش ( ۱٩۲۱تاریخ دوم مارچ )( ادارۀ استخبارات بلوچستان ٤۳یاداشت  محرمانۀ شماره ) حق االمتیاز پیشنهاد نمود. 

اگرچه   «در رابطه با معدن طالى قندهار وعدۀ مالقات داده شد. سیدى به نام میر عبدالواحد به یک نفر»میدهد که 
پیشنهاد وی جالب بود، بزودی  آشکار گشت که پشت پرده دست انگلیس کار میکرد، و شرکای اصلی او مؤسسات 

کردن راه نفوذ به مناطق حساس افغانستان بوده انگلیسی بوده  او فقط نماینده آنها به شمار میرفت و هدف اصلی نیزپیدا 
   است .

به افغانستان می آید. یاداشت   به نام سید نه بلکه شینوارىمستر وید بار دیگر مقارن فتنه مالی لنگ و اغتشاش خوست 
شینوارى عبدالواحد خان »، گزارش میدهد که (۱٩۲٤اپریل  ۱٦تاریخ )( ادارۀ استخبارات بلوچستان ۱٨٦محرمانۀشماره )

 « ته شدند. آنها براى دیدن معدن طال به قندهار رفته بودند.و یک نفر آسترالیائى درین اواخر از قندهار وارد کوئ

 ۱٩۲۵خانم ستیوارت "آتش در افغانستان" به مالحظه میرسد، مستر وید مذکور در سال کتاب  ۴۵۲طوری که از صفحه 
بل نوشته بود که هنوز هم یگانه آرزوی او خدمت به منافع دولت بریتانیا بوده و به آتشه نظامی سفارت انگلیس در کا

یقین دارد که درین راه سردار نادر خان،که سال گذشته در پاریس با او مالقات نموده است ، با وی کمک و همکاری 
 خواهد نمود.

انگلیس  ۀمان خان مرکز توجه  دوباربعد از ختم اغتشاش خوست که مدت  یکسال را در بر گرفت، کنر و غازى میرز
استفاده از چوب هاى جنگالت کنر،  ۀها قرار گرفت و سعى شد تا با نصب کردن  همان عبدالواحد شینوارى وبهان

 صادرات آن به هند بریتانوى  و استخراج سنگ هاى قیمتى،کنر به یک پایگاه فعالیت هاى انگلیس تبدیل شود.  

mailto:maqalat@afghan-german.de
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در رابطه با ایجاد نا نیز ، وزیرمختار  بریتانیا (۱٩۲٦مى  ۲۱ )ندگى بریتانیا در کابل  نظامى نمای ۀدر یاداشت آتش
امیر خاموشانه در جالل آباد بسر مىبرد. باوجودى » که :  مینویسد عبدالواحدآرامى در کنر و تالش هاى نصب کردن 

. فکر میشد .محلى را تعقیب میکند. ۀادارکه ]حالت صحى[ وى آنقدر خوب نیست تا بیرون برود،  باز هم با شدت  تفتیش 
، حتى اگر آن نیست که وى ۀعبدالواحد نشان دهند ۀبه عوض میرزمان خان تعین کند، اما تاریخچ احدراکه امیرعبدالو

توسط  روحانیون حمایت شود، براى مردم کنر قابل قبول باشد.  عبدالواحد اگرچه توسط مامورین از یک قسمت زیادى  
اش محروم گشته است، تا هنوز به اندازۀ کافى پول دارد که چوب هاى کنر را به نفعش به کار اندازد. ادارۀ از سرمایه 

کنر یک سئوال بسیار حساس است  و یک خطاى سیاست میتواند به یک انقالب توسط  صافى هاى کنر بیانجامد که 
 .«   ممکن است مهمند هاى محلى نیز به آنها بپیوندند 

 مجروح صاحب درين نا آرامی ها ۀنوادب . نقش خا

در خانواده اش  سید شمس الدین خان مجروحخود مرحوم  ۀبه گفت و، رول داشتندنیز  در خرابى اوضاع کنر روحانیون 
تا اینکه دولت  ، تحریک بعضى از سرکردگان قوم شینوار درۀ شیگل  کنر ها و برهم زدن امنیت در منطقه دست داشت

 اثبات جرم شان اعدام کند. براى اعادۀ امنیت منطقه چند نفر از آنها را بعد از محاکمه و امانى مجبور شد 

حکومت فکر میکرد که برای کسب قدرت و کسب نفوذ و رسوخ در والیت کنر این »مینویسدکه خودش آقای مجروح 
منطقه میشوند، درین زند و باعث نا آرامی یمردم را بر ضد یکدیگر بر می انگ ۀاشخاص با هم درگیر هستند. عام

ما بود هم به تبعید در کابل مجبور شد..  ۀاشخاص عم ما سید زیور شاه که جانشین خلیفه پدر ما و کالن و رئیس خانواد
او با امان هللا خان آشنائی کافی قبل از سلطنت او هم داشت ولی در اواخر از او ناراض شده بود و شهرت امان هللا خان 

لت گشت و عم ما از عناصر ناراض از دولت بشمار رفت . این زدوخورد ها چند سالی کنر را نا دینی هم مزیدع یبه ب
لی باالخره با این تصمیم آخر حکومت آرامی و امنیت  در منطقه اعاده شد. چند نفر از سرکردگان شنواری وآرام ساخت 

بیشتر  غازی میرزمان خان  قابل خان مذکور ستن کینه و انتقام را در دل مردم و مبکنر اعدام گشتند که این کشتن و 
 (7).«نا گوار تمام شدکرد و عواقب آن برای خان 

خود از بازدید  ۱٩۲٦مؤرخ دهم جون  ٤۲، شارژدافیر سفارت انگلستان در کابل در گزارش شماره  در همین رابطه
مرد شان دزدان بوده ولى دربین شان سه  اعلیحضرت امان هللا خان از جالل آباد و اعدام هائى  خبرداده است که اکثر

ا مهم بنام هاى على خان، تاج محمد و وافید خان نیز شامل میباشند، که هر سه تن از شینوارى هاى شیگل درۀ کنر  نسبتا
 (8)میباشند.

 شهادت غازی ميرزمان خانقبل از  ۀاوضاع منطقه در هفتج . 

ریش سفیدان ماموند، آنچه از بزرگان خانواده به روایت از خان در رابطه با تفصیل رویداد شهادت غازی میرزمان 
بخصوص ملک عبدالعزیز خان ماموند، که  غازی میرزمان خان را همراهی میکردند، شنیده ایم، با تفاوت کمی با 

، یکسان اقعه بودواقف از ووخص حاضر در صحنه اظهارات خود مرحوم سید شمس الدین خان مجروح که مهمترین ش
 میباشد.

                                                           

 

که گویا کسانی که در آقای مجروح درینجا میخواهد وانمود کند  . ۴۳-۴۲( سرگذشت من ، صفحات ۱۳٩۱. مجروح، سید شمس الدین ) 7

  شده گان انجام داده اند. عدام ا  این عمل را برای انتقام شهادت غازی میرزمان خان دست داشتند، 
  ۱٩۲٦مؤرخ دهم جون  ٤۲اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، گزارش شماره .  8
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خود )درکنر( برای  ۀه یاد دارم عصریکه یک روز از خانب»مینویسد نخست راجع به وضعیت آن وقت مرحوم مجروح 
خود را که در لشکر کشی جالل آباد بصورت رضاکارانه  ۀکه چند تن از مردمان قری تفرج و گردش بیرون برآمده بودم

گشتند و که چگونه بر رفته بودند، دیدم که بسوی ده می آیند. به آنها مانده نباشی )خیرمقدم( گفتم و از ماجرا پرسیدم
.  آتش گشت ۀگفتندجالل آباد یعنی مرکز ننگرهار سقوط کرد و با دست مردم شنوار طعمآنها .لشکریان دیگر چه شدند

یگویند کابل هم سقوط کرد و پادشاه پایتخت را ترک کرده مما نتوانستیم مانع آن قوت بزرگ شویم، لهذا همه برگشتیم. 
د که بگوش من رسید. این شکست خورده ها هرطرف این آوازه را پهن کردند و است . این اولین خبر ناگوار انقالب بو

 .(9)«مراکز اداری کنر را هم با احتمال هجوم مردم بر آن روبرو ساخت 

بعد مرا حاکم کالن کنر به چغه روز  »خود مینویسد  ۀآقای مجروح بعد از آن از مسلح ساختن مردمان شنواری منطق
. هجوم به اسمار که مرکز بزرگ نظامی  مردم و ترتیب دفاع را درمیان گذاشت ۀمال حملسرای خواست و موضوع احت

والیت کنر بود، شروع شده بود، مردم ماموند داخلی و سرحد آزاد آنسو به امید چور و چپاول مخازن و مگزین های 
له جاری با عسکر امداد میکردند و عسکری و تاراج بازار گرد آمده بودند، شهر اسمار را محاصره کرده بودند. مردم ای

 ۀحاکم کالن از من خواهش کرد اسمار بروم  و مقداری تفنگ و اسلحه از آنجا بگیرم و برای مردم منطق دفاع مینمودند. 
توزیع کنم و آنها را به دفاع از اسمار و عندالضروره از چغه سرای مکلف سازم . من این وظیفه را قبول کردم خودمان 
خود به اسمار رفتم . پوره بخاطر ندارم که تعداد چند بود، اما چند  ۀبا یک تعداد زیاد مردمان شنواری منطق یتو به فور
من آنها را در اسمار گذاشتم و خودم به خانه آمدم که مراقب انگلیسی و مقدار کارتوس را به مردم ما دادند.  ۀتفنگ ناو

بخانه های خود برگشته و کریان ما بعد از گرفتن تفنگ و کارتوس اکثرا قراریکه بعد شنیدم لشاحوال چغه سرای باشم، 
جنگ بصورت تماشاچی قرار گرفته بودند که هروقت  ۀو بعضی ها دور از منطق .در دفاع از اسمار اشتراک نکرده بودند

   (10)«اسمار اگر با سقوط مواجه شود، آنها از گرفتن غنیمت محروم نباشند

 مجروح ۀفتن غازی ميرزمان خان به خانمالقات و چگونگی رد. 

در خاطرات خودچنین به خانه اش  غازی میرزمان خانو چگونگی رفتن  مالقات چگونگی راجع به  مرحوم مجروح
 مینویسد:

بسوی مرکز  پیچ هم  ۀبادیل و دیوه گل لشکر کشی کرده و مردم در ۀمن که به خانه رسیدم شنیدم که مردمان صافی در»

در حرکت است . به فردای آن قاصدی رسید که مرکز والیت سقوط کرد  زمانی -کومتی کالن /چغه سرای ح والیت 
عم ما سید معصوم شاه پناه برده اند.  ۀاو بخان ۀو حاکم کالن را صافی های دیوه گل محبوس کرده و باخود بردند و عایل

برای چغه سرای ...من فورا بسوی ان باغی تاراج کردنداو را لشکری ۀپی هم قاصد دیگری از طرف عم ما رسید که خان
احوال گیری کاکا و کمک با او رهسپار شدم و اسپ خود را در راه هرچه تیز تر میراندم تا زود تر برسم که در نزدیک 

من درین گذرگاه جمعیت مردمان را دیدم که در آنجا در کنار شرقی استاده مروره رسیدم ... ۀقری ۀچغه سرای بر سر جال
که توقف کنم و منتظر رسیدن ند و منتظر گذشتن هستند. مرا شناختند و یکی از بین آنها با صدای بلند از من خواست ا

من همچنان سوار بر اسپ، استادم تا آنها با کشتی به اینسو گذشتند و از کشتی پیاده شدند. دیدم در بین آنها  آنها باشم .
ن داشت در پیشاپیش آنها راه میرود )یاالن قبای بی آستین بود که مردمان مردی چارشانه و فربه که یاالن سیاهی برت

طبقات عالیه بر تن می کردند و از تکه های نفیس پشمی با رنگ سیاه و یا کره و خاکی ساخته میشد(. من این مرد سیاه 
چون نزدیک آمدند دیدم . راهان او را که ریش سفیدان و کالن های مروره بودند، شناختم مپوش را از دور شناختم و ه

خان صاحب میرزمان خان است . من از اسپ فرو آمدم و با او مصافحه و بغل کشی کردم و با دیگران هم احوال پرسی 
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ما از شما  ۀما میروند و نزد من می آمدند. گفتم مبارک است تشریف بیاورید و در خان ۀکردم . آنها گفتند که به خان
میرزمان خان مرا طرف را به درستی خواهید گزراند، من فردا خود را نزد شما میرسانم .  استقبال خواهد شد و شب 

خطاب قرار داده و گفت ما برای تنها شب گذشتاندن نزد شما نمیرویم . ما با خود شما کار و مشوره داریم، من باز 
روری من بود، به او گفتم . او در عم خود را که دلیل رفتن ض ۀاصرار کردم و ماجرای چغه سرای و چور چپاول خان

جواب گفت : من از تمام ماجرا خبر دارم . حاال کار از کار رفته است، جلوگیری از آن ممکن نیست . تنها برای احوال 
عسکری و  ۀما با شما همدستی خواهیم کرد، حاال چون اسمار محاصره است و هنوز قو ۀپرسی و کمک های بعدی هم

دولت تلف شود، من چار  ۀگزین و خزیناریم مذات دهیم و نگجنخان مقاومت میکند، بیائید آنها را پسر من عصمت هللا 
را اجازه بدهید ناچار موافقه کردم و برای برگشتن به خانه تصمیم گرفتم، من به خان صاحب و دیگر ریش سفیدان گفتم م

و شما پیاده هستیدمن زودتر از شما خواهم رسید.  ، من اسپ دارماز شما پیشتر بروم و ترتیب استقبال شما را بگیرم
دم و آنها قبل از شموافقه کردند و از آنجا تا خانه که تقریبا چهار پنج کیلومتر راه است من سواره و به شتاب روان 

 .(11)«غروب آفتاب آنجا رسیدند

 رويداد شهادت غازی ميرزمان خان.  ه

بعد از صرف طعام مهمانان ( مینویسند که ٥۰و  ٤٩د )صفحات مرحوم سید شمس الدین خان مجروح در خاطرات خو
و من در سراچه یا کردیم را که به هفتاد نفر بالغ میشدحسب معمول به مهمانخانه ها و حجره هاى باشندگان قریه تقسیم 

روح مجآقای . مهمانخانۀ خان صاحب با چهار پنج نفر محدود از همراهان او ماندم  و به مشوره و کنکاش پرداختیم 
خان صاحب گفت که حاال نظام دولت از بین رفت و براى حفظ و امن منطقه باید تدابیر قومى و محلى گرفته »مینویسد : 

زین و صندوق خزینه هم پر است ما و شما این وسایل را براى حفظ امن گشود. اسمار مرکز بسیار قوى و خوبى است م
ک مرکز ادارى را قایم خواهیم کرد که به اتفاق خانوادۀ شما و پشتیبانى و و آسایش منطقه بکار خواهیم برد و بنیاد ی

حمایت مومند و مردم درۀ مروره و مردم درۀ سیند بپا خواهد استاد. چغه سراى از دست رفته است ... به کمک مردم 
امان هللا  بوجود آریم .شینوارى و ماموند خواهیم توانست در مناطق دیگر کنر هم اعمال نفوذ کنیم و یک مرکز ادارى 

من هم نقشه و پالن او را دور از   مصلحت . خان به قندهار رفته ممکن است بزودى برگردد و این آشوب خاتمه یابد
او بمن گفت بعضى ندیدم و موافقه کردم و بعد از او اجازه خواستم خانه براى استراحت بروم و خود او هم استراحت کند. 

یم دارند بر من حمله کنند و شنیده ام آنها براى همدستان دیگر خود به قریه هاى دیگر قاصدان مردمان اوباش قریه تصم
و خبررسانان فرستاده اند، ازین حرکت نباید غافل بود. من به او با خوشباورى یک جوان بى تجربه اطمینان دادم که 

ازد. در وقت برآمدن بیرون مهمانخانه یکى کسى جرئت نخواهد کرد چنین کارى بکند و مصئونیت خانۀ مارا خلل دار س
از ریش سفیدان قریۀ ما که نظارت امور خانگى مار ا هم میکرد به من گفت که چنین حرکت زشت از امکان بعید نیست 

شیگل به فرستم و بعضی دوستان خان صاحب و مردمان  ۀاست قاصدی بطرف در. بهتر  و خوش بینى من بى مورد است
فردا اگر خان صاحب بطرف اسمار ایند. زیرا ا بخواهم که به فوریت برای کمک با جوانان مسلح بیخیراندیش آنجا ر

ر همان شب اقدام کردم او را پسندیدم و به فرستادن قاصدان د ۀمن این مشور ر نباشدحرکت میکند، بدون بدرقه و لشک
وم دیدم در بزرگ خودم به خوابگاه رفتم لحظۀ بعد صداى فیر تفنگ شنیدم و از بستر برجستم که طرف مهمانخانه بر و

قلعه از طرف بیرون بسته و زنجیر شده است، به سر بام برآمدم و صداى غلغله و فیرهاى تفنگ ها را زیادتر شنیدم دیدم 
در  که راه برآمدن از سر بام موجود نیست، فرود آمدم در بین حویلى نا آرام و منتظر استاده ماندم که صداى گشودن 

م آن ناظر امور مارا دیدم که در را گشوده گفت  خانصاحب را متأسفانه کشتند و این شر کالن بلند شد، به آنطرف دوید
فرداى آن اسمار هم سقوط کردو ... ، ذمه قلیل اوباش به عجله کار خود را انجام دادند. بسیار متأسف و متأثر شدیم
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حوم از راه درۀ دانگام بسوى قوماندان عسکرى اسمار به طرف چترال گریخت و عصمت هللا خان پسر میرزمانخان مر
 «ایالت دیر که از محروسات هند برتانوى بود، پناه برد.

غازى میرزمان خان، پالن هاى آیندۀ او هم ازبین رفت ، و غازى امان هللا خان هم یک حامى و یک وطن  هادتشبا 
 دوست خسته ناپذیر ضد استعمار را از دست داد. 

افغانستان از داریوش تا »( در کتاب خود  ۱٩۲٩ن ارتش انگلستان در همان سال )جنرال جورج مکمون یکى از جنراال
( درین باره نوشت که ترور میرزمان خان  یکى از رهبران برجستۀ مهمند هاى افغان  که بر ۳۳۲ص « ) امان هللا

ا براى  داعیۀ شاه به منطقۀ شمال دریاى کابل و جالل آباد حاکمیت داشت و از حامیان مهم  شاه بود، شکست جدى  ر
 « بار آورد.

خود به وایسراى هند  ۱٩۲٩جنورى  ۱۱کمشنر عمومى انگلیس ها براى ایالت سرحدى شمال غربى در تلگرام مؤرخ 
بریتانوى از کشته شدن میرزمان خان کنرى به حوالۀ چندین منبع  اطمینان داد و نوشت که وى هنگام عبور با بیست نفر 

 کى شیگل درکنر علیا کشته شد. از همراهانش در نزدی

 غازی ميرزمان خان  جنازۀ انتقال . و 

غیر ریش سفیدان سه چهار نفر از وی با عد از رخصت شدن آقای مجروح بمیرزمان خان، همراهان غازی  ۀگفتبه 
از هنگام نماز بدون آنکه به کس دیگری صدمه برسد وی  د شد.مسجسالون نماز خفتن وارد برای ادای تنها ماند و  مسلح

 میت او را در چپرکتی»مجروح مینویسد که آقای قرار گرفته و جام شهادت نوشید. های تفنگ پشت مورد هدف گلوله 
آن میت را مردمان مروره و چند نفر از خواندن قرائت گماشتند. فردای را به در مسجد گذاشتند و طالبان مدرسه 

طول انقالب بصورت ردم مروره در ما با م ۀهمبستگان ما بردند و درد و غم این فاجعه بسیار دیر باقی ماند، مردم منطق
ما  ۀدوستانیکدیگر بودند، زدوخورد هائی هم صورت گرفت و وضع  همخالف با هم مترصد تجاوز ب ۀمخاصم و دو قبیل

  .(12)«تماع دهاتی ما بسیار خوشگوار نبودهم با اج

به شینکوړک  ۀیرزمان خان توسط همراهان ماموند و افراد قریغازی م ۀحاکیست که جناززمانی  ۀهای خانوادیادداشت 
برادر به سرکانی انتقال داده شد. چون  مروره یقرط از آنجا توسط ماموندها ازو انتقال  «شولتن»به قریهٔ آنطرف دریا 

چون شهید بود، ، میرزمان خان هم در سرکانی بودند، جنازه به مشوره و اصرار میا صاحب سرکانی و پسران غازی
   .بصورت امانت در همان جا دفن شد  ،بدون کفن در لباس خودش

ریش سفیدان و ملکان به شدت تقبیح نموده و ماموند هم این اقدام ناجوانمردانه و مغایر با تمام نورم های پشتونولی را قوم 
در گرچه  ،جنایت حمله بر مهمانان غیر مسلح و آنهم حین ادای نماز در مسجد راهمراه غازی میرزمان خان  هم این 

های  زدوخورد، اقدام به انتقام گیری نمودند. دانستهبه خود توهین مهمان خانه و مسجد شخص دیگری اتفاق افتاده بود، 
بعد از چندی طی فرمانی عنوانی نادر شاه بین این دو قوم ماموند و شینواری هم تا اویل سلطنت نادرشاه ادامه یافت . 

از آنها خواست تا حل و  میرزمان خانغازی  ۀسفیدان و بزرگان ماموند و خانواد شیریز خان ماموند و ملک عبدالعز
بعد چندی حکومت سپرده و تعهد سپرد که حکومت قاتلین را به جزای اعمال شان خواهد سپرد. فصل این مسئله را به 

غازی میرزمان خان هم میت  قومی به پایان رسید. ۀدشمنی ناشی از شهادت غازی میرزمان خان توسط یک جرگهم 
    نوآباد انتقال و به خاک سپرده شد. ۀتقریبا یک سال بعد از شهادت به قری
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 قاتلين غازی ميرزمان خان کنری کی ها بودند؟

که گویا کسانی که در شهادت غازی میرزمان خان دست کند میوانمود اتش در خاطر آقای مجروح که ذکر شد، طوری 
زمانی میرساند که وی هیچ  ۀیادداشت های خانوادما ا شده گان انجام داده اند. عدام ا  این عمل را برای انتقام داشتند، 

ده و شینواری هم به دوستی و خویشاوندی تبدیل شنوع دشمنی شخصی نداشته و اختالفات با بعضی از خانواده های قوم 
مردم ازین موضوع آگاه بوده و میدانند که تمام مستحکم حامیان نهضت امانی تبدیل شده بود.  ۀشیگل به یک در ۀمنطق

شیگل دوستان و  ۀدر درغازی میرزمان خان ، طوریکه مجروح صاحب هم ذکر کرده است، عالوه بر خویشاوندان
)مسافر خان و  ، دو برادرزاده)حبیب هللا خان زمانی و محمد ارسالن زمانی( دوپسر از جمله حامیان زیادی داشت .
خانواده بانوان با به نام های خوشحال خان و سکندرخان زمانی،  غازی میرزمان خان ۀو دو نواس عبدالقادر خان زمانی( 

ین قوم شریف شینواری در جوانان ا بر آن تعداد زیادی ازازدواج نموده بودند. عالوه  های با رسوخ شینواری این دره
هم « صاحب زمین خان»گیدند و یکتن از مشهورترین ملک های منطقه به اسم جالل آباد علیه شورش شینواری ها جن

     در جنگ جالل آباد به شهادت رسیده بود.

زمانی حاکیست که شهادت غازی میرزمان خان کار کسانی بود که با غازی امان هللا خان مخالفت  ۀیادداشت های خانواد
غازی امان هللا خان به قدرت  ۀلشکر غازی میرزمان خان و برگشت دوبار ۀداشته و نمیخواستند که پالن تنظیم دوبار

ین رویداد نفع دیدند که چه کسانی از کنرو  شیگل  ۀباشندگان درصاوطرف دیگر، مردم چیز فهم و خصاز  عملی شود.
 معاونیت صدارت رسیدند.ریاست، وزارت ودولتی از جمله  های بلندو به مقامات و کرسی ، امتیاز گرفتند برده

 رفتن عصمت هللا خان پسر غازى ميرزمان خان به قندهار

وارد ملکند شد و به معاون کمشنر ملکند اطالع داد که میخواهد « یرد»عصمت هللا خان بنا بر هدایت پدرش از طریق 
از طریق چمن نزد امان هللا خان به قندهار برود. معاون کمشنر او را به بهانۀ براى چند روزى معطل نموده و تحت 

 خان بعد از نظارت قرار داد. او درین مدت به او از کشته شدن پدرش در شینکوړک شیگل نیز اطالع داد. عصمت هللا
 چند روز اجازه یافت از طریق کویته سرحد چمن را عبور نموده نزد غازى امان هللا خان به قندهار برود.

وسات هند بریتانوى پناه نبرده، بلکه مطابق به هدایت پدرش، غازى میرزمان خان کنرى اینکه عصمت هللا خان به محر
براى حمایت از غازى امان هللا خان نزد وى به قندهار رفت، از اسناد آرشیف هند بریتانوى در لندن به اثبات میرسد. 

رسیدن نمایندگان اقوام والیات »راپور شیخ محبوب على، سکرتر امور شرقى انگلیس ها، میخوانیم که  ۳٧در صفحۀ 
خان در بین آنها امین هللا خان، عبدالجبار . جنوبى و مشرقى و همچنان مناطق سرحد آزاد به قندهار اکنون آغاز شده است

;  عصمت هللا خان پسر میرزمان خان)جبارخیل(; محمد حسن خان پسر سردار خان مومند; ملک غازى خان افریدى; 
تمام آنها براى دادن  اطمینان وفادارى از طرف اقوام شان آمده ندر خان نمایندگان جاجى شامل اند. درى خان منگل و قل

این  «بودند و خواهان هدایت بودند. امان هللا خان به منشى خصوصى خود هدایت داد تا فرمان هاى الزم را تهیه کند
محصل خان مومند و اشخاص برجستۀ دیگر و راپور عالوه میکند که به پسر میرزمان خان فرمان هاى براى ملک 

صافى ها داده شد... پسر میرزمان خان با امان هللا خان در قندهار ماند و فرمان هاى سپرده شده به او را بدست یکى از 
عصمت هللا خان کنرى تا وقت خروج غازى امان هللا خان از افغانستان     (13) مستخدمین خود به والیت مشرقى فرستاد.

 را همراهى میکرد. وى 
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بعد از کامیابى توطئه هاى انگلیس و سقوط رژیم امانى، عصمت هللا خان نیز به کنر برگشت و بعد از مدتى در دوران 
صدارت محمد هاشم خان با بازماندگان دیگر غازى میرزمان خان کنرى، که در دشمنى با استعمار انگلیس و در آخرین 

ى رژیم امانى جام شهادت نوشیده بود، بدون هیچ اتهام و محاکمه روانۀ زندان شد. تالش هایش براى استحکام پایه ها
بیش از یکصد نفر از بازماندگان غازى میرزمان خان کنرى که شامل اطفال و زنان بودند،  براى مدت سیزده سال در 

نفر از  ۲٨ر از دست دادن زندان دهمزنگ  و بعد از آن براى هشت سال در تبعید بسر بردند و درین دوران عالوه ب
 اعضاى خانوادۀ خود، بشمول محرومیت اطفال از درس و مکتب با مصاعب گوناگون دست و پنجه نرم کردند.

جناب استاد احراری مربوط میشود، خوانندگان محترم میتوانند  ۀنشر شد ۀیز هندی در مقالبه اتهامات عزجائی که تا 

 موهن الل بین  وى  و شباهت  عجیبو  ۀقایسمو(  غالم محمد عزیز )معروف به عزیز هندى ارنامه های کراجع به 

ه صفحات بکشمیرى ، یکى از زرنگ ترین و محیل ترین جواسیس انگلیس  در دوران جنگ اول افغان و انگلیس 

اصلی این اتهامات  ۀانگیزمراجعه کنند و بدانند که « امانی و توطئه های انگلیس  ۀبازنگری دور»کتاب  ۲۴۰تا  ۲۳۴

 چیست .

به رویت  انگلیس بود، بلکه ؤفقنه تنها از جواسیس بسیار م« زوال غازی امان هللا خان» کتاب ۀهندی، نویسندعزیز 
از جاسوسان معاش خور سفارت روسیه در کابل هم بود.  بعد از آنکه روس ها اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، 

به لت امانى را بدست آورند تا از افغانستان بحیث یک دهلیز  براى ارسال اسلحه و عمال شان مؤفق نشدند، موافقت دو
استفاده کنند، خواستند این کار را بصورت مخفیانه و قاچاقى از راه بدخشان، کنر و چترال انجام دهند. هند بریتانوی 

 .   ستار مجاورت کنرجز همین پالن بوده بمسافرتهاى متعدد عزیز هندى به چمرکند، پایگاه نظامى آزادیخواهان هندى د

و ، یکى از  مهاجرین هندى  که  به  غازى میرزمان خان کنرى  مراجعه به روایت پسران غازى میرزمان خان کنرى
فعالیت هاى شان در کنر پیشنهاد نموده بود که در بدل  امتیازات مادى چشمگیرى  با روس ها همکارى نموده، مانع 

بوده باشد،  چون بعد از آنکه روسها مؤفق نشدند غازى میرزمان خان کنرى را  تطمیع  نشود.  شاید همین عزیز هندى
و همکارى اش را براى  استفاده از موقعیت حساس کنر جلب کنند، عزیز هندى هم  دسایس، تخریب  و پروپاگند هایش 

 زى میرزمان خان کنرى آغاز کرد.   را علیه غا

 (ایانپ)
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