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 ۷۲سپتمبر ۷۰1۶

داکترعبدالرحمن زمانی

توضيحات مختصر پيرامون نوشتۀ محترم استاد عبدالعلی نور احراری
«سخنی در بارۀ ميرزمان خان کنری»
(قسمت اول)
با اظهار سپاس و امتنان از دو شخصیت محترم ،دانشمند وفرهیختۀ جامعۀ افغانی ما ،جناب استاد عبدالعلی نور
احراری و جناب داکتر سید خلیل هللا هاشمیان ،در رابطه بانشر مقالۀ «سخنی در بارۀ میرزمان خان کنری» و دو
سؤال مطرح شده در دریچۀ نظر سنجی ،توضیحات و معلومات مختصر را خدمت ایشان و خوانندگان محترم پورتال
وزین «افغان جرمن آنالین» تقدیم میکنم .
اجازه دهید اولتر از همه به تصحیح چند نکته در مقدمۀ کتاب «د استقالل څلورمه جبهه»اثر شادروان عبدالخالق
اخالص که به همت دانشمند و مؤرخ گرانمایۀ کشور جناب استاد حبیب هللا رفیع تدوین و چاپ و در مقالۀ نشر شدۀ
اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ،بپردازم .
 .1در مقدمههه آمههده اسههت کههه « حههاجی گلههروز خههان بعههد از آنکههه بههه اتهههام همههدردی بهها مههردم درۀ پههی زنههدانی و توسههط
دامادش از زندان نجات یافت ،بها پسهرش میرزمهان خهان و خهانواده اش از منطقهۀ و هه پهور کنهر فهرار کردنهد و بهه
آنسوی خط دیورند در ضلع مردان سکونت اختیار کردند» .اما اسناد فامیلی موجود و یادداشت های پدر بزرگوار
( ) ۸۹ساله ام ،الحاج محمد ارسهالن زمهانی ،پسهر یهازی میرزمهان خهان کنهری کهه بهه فضهل و مرحمهت خداونهد تها
هنوز حیات دارند ،نشان میدهند که این گفتار حقیقت ندارد .پدر یازی میرزمهان خهان سهه بهار ازدواج نمهوده بهود.
در وقت زندانی شدن به اتهام کمک و همدردی با باشندگان درۀ پی کنر ،تنها خانم سومی شان که نورسهتانی بهود،
حیات داشته و ایشان تنها با همین خانم شان  ،به آنسوی مرز تحمیلی دیورند رفتنهد .خهود میرزمهان خهان بها اههل و
عیال و اعضای دیگر خانواده ،ایشان را همراهی نکرده و در کنر باقیماندند.
یازی میرزمان خان چندی بعد ،در سال  1۷۶۱هجری شمسی ( 1۹۹۱م ) به سراغ پدرش به قریۀ هوسۍ که در
نزدیکی منطقۀ خیرآباد مردان واقع است  ،رفته و برای بار اول برادر نوزادش (خان محمد خان کنری ) را نیز
می بیند .اما لحظاتی بعد ،در همان شب اول ،با دیدن سفرۀ رنگین یذا از پدرش طالب معلومات میشود .وی با
شنیدن حقیقت تلخی که این همه یذا از پول معاش مستمری حکومت هند بریتانوی تهیه شده ،خیلی ناراحت شده و
با نفرت عمیقی که از استعمار انگلیس دارد ،از خوردن یذا خودداری نموده وهمان شب با تاثر و نارضایتی
کامل خانه را ترک و عازم کنر میشود.
 .2بازگشت حاجی گلروز خان به کنر هم که بعد از وفات امیرعبدالرحمن خهان و صهدور فرمهان عفهو فراریهان توسهط
امیر حبیب هللا خان ذکر شده است ،درست نمیباشد .مطابق به اسناد خانواده ،یازی میرزمان خهان بعهد از عزیمهت
به کنر (در سال  1۹۹۱م یعنی حدود شش سال قبهل از مهر امیهر عبهدالرحمن خهان)  ،یکجها بها سهید محمهد خهان
صههافی کههه ازآشههنایان سههپه سههابر یههالم نبههی خههان چرخههی بههود ،بهها سههپه سههابر مالقههات میکنههد .سههپه سههابر از وی
میخواهد که پدرش را دوباره به کشور برگرداند و چون نهری که به نام «سابر ویاله» یادمیشهود ،رو بهه تکمیهل
است ،زمین ه ای ب مزروع منطقۀ بین قریه های تیشه و ډنډونه را برای خود آباد کند .یهازی میرزمهان خهان ههم
این مشورۀ سپه سابر چرخی راعملی نموده و حاجی گلروز خان با خانم و پسرش در همان سال به کنر باز می
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گردند .زمین های بخششی مذکور بعد از آباد شدن به نام «نوآباد» یاد شده و آخرین آرامگاه میرزمان خان کنری
هم در همین قریۀ نوآباد میباشد .
 .3در صفحۀ دوم مقاله از واقعۀ کشته شدن حکیم خان بنام یکی از متنفذین منطقه یاد شهده اسهت  .ایهن شهخص متنفهذ
محلی نبوده بلکه یکی از دزدان معروف منطقه بوده است  .فکر میکنم اشتباهی صورت گرفتهه و کلمهۀ «ډاکهو» یها
دزد به «متنفذ» تغیر و یا ترجمه شده است .
 .4رفتن یازی میرزمان خان به قریۀ «شینکوړک» منطقۀ شیگل نزد پدر سید شمس الدین خان مجروح ذکهر شهده
است  .طوری که خود مرحوم سید شمس الدین خان مجروح در خاطرات سیاسی اش مینویسد ،پدر شان سهالها قبهل
وفات نموده است  .خود سید شمس الدین خان مجروح مهماندار بوده و یازی میرزمان خان ههم بعهد از ادای نمهاز
خفتن در مسجدآنها به شهادت رسیده است  .گزارش این رویداد را در قسمت بعدی مطالعه فرمائید.

شرکت و نقش غازی ميرزمان خان در مبارزات آزاديخواهانۀ مردم ُکنر سبب اصلی زندانی شدن
شان
اقوام باشندۀ ُکنر سوابق طوبنی پیکار و مبارزه بامهاجمین و استعمار دارند .سکندر کبیر اهمیت ستراتیژیک ُکنهر را
دانسته و در قرن چهارم قبل از میالد در راهش از طریق باجور به هندوستان ،با مقاومت شدید مردم ُکنر مواجه شهد.
در اواخر قرن  ، 1۸انگلیس ها دانستند که بهترین طریقۀ سرکوبی پشتون های محهل تقسهیم مصهنوعی سهرزمین شهان و
قههرار دادن بخشههی ازآن در هنههد بریتههانوی (بعههدا) پاکسههتان) و بخههش دیگههر آن در افغانسههتان میباشههد .امهها ایههن «سههرحد»
مصنوعی [دیورند] نتوانست از پیوستن پشتونهای ُکنر با برادران پشتون سرحد آزاد و راه اندازی جنگ های گهوریالئی
علیه انگلیس ها جلوگیری کند» .
قبل از جنگ استقالل  ،در دورۀ امارت امیر حبیب هللا خان هم ،آزادیخواهان ُکنری تحت رهبری یازی میرزمهان خهان
ُکنری و میرصاحب جان پاچا (معروف به شیخ پاچای اسالم پور) ،با مبارزان آزادى طلب و رزمنده گان سرحد آزادکه
علیه انگلیس ها قیام و اعالن جهاد نموده بودند ،روابط نزدیک برقرار نموده و در جنگ ههای معهروف ضهد انگلیسه
سههالهای  1۸۰۹تهها  1۸1۱مههیالدى شههرکت مینمودنههد .طههوری کههه بعههدا دیههده میشههود هههردو بههار بههه زنههدان افتههادن یههازی
میرزمان خان هم به تعقیهب ایهن دو جنهگ معهروف ضدانگلیسهی در سهرحد آزاد صهورت گرفتهه و بها آن رابطهۀ مسهتقیم
دارد.
به گواه اسهناد رسهم انگلهیس (« ،)1بردمینتهو» نائهب السهلطنۀ هنهد بریتهانوى در رابطهه بها قیهام  1۸۰۹مهمندبهه امیهر
حبیب هللا خان اطالع داده و خواست تا جنگجویان مسلح را که از قلمرو افغانستان آمده و در جنهگ اشهتراک دارنهد،
فورا) برگرداند و در آینده هم از آمهدن ایشهان جلهوگیرى کنهد .امیهر حبیهب هللا خهان بها گهرفتن پیغهام مهؤرخ  ۷٢اپریهل در
جوابیۀ تاریخ  5م به او اطمینان داد که بهه مهامورینش احکهام جهدى صهادر کهرده تها شهدیدا) از عبهور افهراد از سهرحد
جلهوگیرى کننههد .امهها جنگجویههان ُکنههری ازیههن دسههتور امیههر حبیههب هللا خههان سههرپیچ نمههوده و بههه عبههور از خههط دیورنههد و
شرکت شان در حمالت مسلحانه بر قهواى انگلهیس تها زمهانی ادامهه دادندکهه یهازى میرزمهان خهان تحهت پیگهرد و تعقیهب
حکومت قرار گرفته و به بهانه ای بازداشت و روانه زندان گشت .
مرحوم مال فیض محمد خان کاتب هزاره در وقایع ماه ربیع ابول سنۀ  1٢۷١مطابق با اپریل  1۸۰۹میالدى از
مکتوب که شیخ پاچای اسالم پور به میا صاحب سرکان نگاشته بود یادآور میشود .درین مکتوب نوشته شده بودکه
« اگر چه بلواى عام و ازدحام تام مردم کشورى است نه جهاد شرع و امر پادشاه  ،بایست مردانه کوشید و نام ملت
را بلند کرده مخالف دین را خاطر نژند ساخت ».کاتب عالوه میکند که ازین نوشتۀ او عموم مردم زیاده تر روانۀ
پیکار گردیده آتش جنگ را به اشتعال آوردند....دلیران روز میدان جنگ کوداخیل بر بازار شبقدر تاخته و
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یکصدوهشتاد تن از سپاه نظام که به حراست و استحکام آن قیام داشتند ،به مدافعت پرداخته ایلب از نصف تعداد ایشان
()۷
بهدف تیر تفنگ جان ستان گشتند ،و دلیران گداخیل [کوډاخیلزمان ] بازار را آتش زده تمام بسوختند».
کاتب هزاره ،در جلد چهارم سراج التواریخ ،احکام ترک جهاد امیر حبیب هللا خان به برگد زبردست خان و
عبدالرحمن خان قایم مقام حاکم جالل آباد راچنین نقل میکند « :چون دولت افغانستان با دولت انگلیس رشتۀ پیمان در
میان دارد ،تا وقت که آن دولت نقض عهد نکند و پاى تجاوز پیش ننهند ،قرار امر شرع مطهر ،یزا و دفاع جایز
نیست و از حضور هم درین خصوص امرى صدور نیافته است ،پس تا زمان که دولت انگلیس در حدود متصرفه و
مستعمره خود بوده ،اقدام در تجاوز نکند ،ایشان را باید که مرتکب کار ناهنجارى نشوند و یربا و فقرا را فراهم آورده
()٢
ب موجب به قتل ندهند».
درینجهها چنههد سههندی از اسههناد محرمانههۀ آنوقههت
استخبارات انگلهیس از آرشهیف هنهد بریتهانوى
را هههم ذکههر میکههنم کههه از شههرکت وسههیع مههردم
ُکنر تحهت قیهادت یهازی میرزمهان خهان کنهری
در مبههارزات آزادیههبخش سههرحد آزاد و تههالش
های امیرحبیب هللا خان بهرای جلهوگیری ازیهن
جنگ های ضد انگلیسی حکایت میکند.
درفقرۀ دوم راپور محرمانۀ عامل انگلهیس هها
در کابهههل (بهههراى هفتهههۀ کهههه بتهههاریخ  ۹اپریهههل
 1۸15به پایهان رسهیده) ،میخهوانیم کهه «گفتهه
میشههود میرزمههان خههان ،یک ه از سههران متنفههذ
درۀ اسههمار ،کههه توسههط برگههد [لوامشههر] محمههد
سرور خان قوماندان بخش آن دره تحت الحفظ
فرستاده شده بود ،وارد کابل شهده اسهت  .ایهن
پیشوا متهم است که در یک مورد ارادۀ حملهه
بهههر هنهههد را داشهههته اسهههت و در مهههورد دیگهههر
تصمیم گرفته است علیه امیر بغاوت کند .گفتهه
میشود که قوماندان همچنان از بادشهاه صهاحب
اسالمپور هم شدیدا) شکایت نموده و او را به تحریک تمام ناآرام ها و آماده گه موجهود بهراى یهزا علیهه هنهد ،طهورى
که در اقوام تحت نفوذش گزارش داده شده است ،متهم ساخته است».
یازى میرزمان خان که بعد از ضمانت نقدى ده هزار (  )1۰۰۰۰افغان توسط شهزاده امان هللا خان (عین الدوله)آزاد
شده بود ،اخطار هاى امیر حبیب هللا خان را نادیده گرفته ،با جنگجویان ُکنری به سرحد آزاد رفته و بر شهرک
عسکرى انگلیس ها در شبقدر حمله کرد.

 . ۷کاتب ،فیض محمد ( . )1٢۸۰سراج التواریخ ،جلد چهارم ،بخش سوم ،انتشارات امیرى کابل ،صفحۀ .٢۰۷
 . ٢کاتب ،فیض محمد ( )1٢۸۰شمس  .سراج التواریخ ،جلد چهارم ،بخش سوم  .انتشارات امیرى کابل  ،صفحۀ .٢11
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در فقرۀ سهوم راپهور مهاه سهپتمبر همهان سهال
انگلیس هها میخهوانیم کهه « میرصهاحب جهان
پاچهههاى اسهههالمپور بهههه همراهههه خهههان [میهههر]
زمهههان خهههان ،خهههان ملکههه ُکنهههر بههها  ٢۰نفهههر
سواره و تقریبا ) هزار مرد ،درین هفتهه بهراى
یکجهها شههدن بهها مههالى بههابره ،از خانههه هههاى
خود حرکت کرده اند .مهالى بهابره میکوشهد
در سرحدات شبقدر مشکالت تازه ایجاد کند،
اما تا حال کدام کمک کالن را از مومند هها
بدست نیاورده است».
بعههد از آنکههه امیههر حبیههب هللا خههان بههر سههران
جنگجویهههان فشهههار اورد تههها از جنهههگ دسهههت
برداشهههته و فهههورا) بهههه کابهههل برونهههد ،یهههازى
میرزمههان خههان بههاز از فرمههان شههاه سههرپیچ
نمههوده ،و بههراى ادام هۀ جنههگ بهها انگلههیس و
تالف کمبود لشکر ،دست به کار شد.
در فقههرۀ چهههارم ایههن سههندانگلیس ههها دریههن
رابطه چنین میخوانیم « به حوالۀ پاراگراف
یازدهم یادداشت شماره  .٢۲لشکرى کهه بهه
آن اشههاره شههده اسههت  ،متفههرق گشههته اسههت.
راپور ها حاکیست که لشکر "نهاوه" بهه ١۰۰
نفر رسیده و ( ٢۰۰۰سه ههزار نفهر) قهرار
اسهت بههه میرزمههان خههان بپیوندنهد .بههه لوامشههر اسههمار از جههالل
آبهاد اخطهار داده شهده اسهت کههه اگهر جلهو ایهن لشهکر را نگیههرد،
شخصا ) مسؤل شناخته خواهد شد.او بعد از آن به منطقۀ "ساو"
شتافته و از میرزمهان خواسهت تها لشهکر را پراگنهده کنهد .گفتهه
میشود کهه پاچها صهاحب شهینکوړک از فعالیهت ههاى میرزمهان
خان به نائب سپه سابر جالل آباد اطهالع داده و خهودش مریهد
هههاى خههود را از پیوسههتن بههه لشههکر و عههذاب کفر( )منههع کههرده
است».
قابل یادآوریست کهه پاچها صهاحب شهینکوړک پهدر مرحهوم سهید
شههمس الههدین خههان مجههروح میباشههد .قریههۀ شههینکوړک هههم در
منطقۀ شهیگل مربهوط بهه اسهمار ،جائیسهت کهه یهازی میرزمهان
خان کنری در اخرین تالش ههایش بهرای حفهظ رژیهم امهانی در
آن حین ادای نماز خفتن به شهادت رسید.
از اسهههناد فهههوق بهههه وضهههاحت دیهههده میشهههود کهههه علهههت زنهههدانی
شهههدن یهههازی میرزمهههان خهههان کنهههری در دوران سهههلطنت امیهههر
حبیههههب هللا خههههان ،قضههههیۀ سیاسههههی و دشههههمن بهههها اسههههتعمار
انگلهههیس ،عشهههق بهههه آزادى ،نادیهههده گهههرفتن اخطهههار ههههاى امیهههر حبیهههب هللا خهههان ،سههههم فعهههال در جنهههگ ههههای آزادی
بخش سرحد آزاد ،و حمالت بر شهرک عسکرى انگلیس ها در شبقدر بوده است .
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در سههند سههوم هههم دیههده شههد کههه پاچهها صههاحب شههینکوړک از جملههۀ کسههانی بههود کههه از فعالیههت هههای ضههد انگلیسههی و
حرکههات یههازی میرزمهههان خههان کنهههری کههم از کههم بهههه حکومههت امیهههر حبیههب هللا خههان و نائهههب سههپه سهههابر جههالل آبهههاد
اطههالع میهههداد و مریهههدان خهههودش را نیهههز از پیوسههتن بهههه لشهههکر یهههازی میرزمهههان خههان منهههع میکهههرد و شهههرکت آنهههان
را در جنگ های آزادیبخش کفر دانسته و آنها را از عذاب کفر ( !) میترساند.
اینکهههه چهههرا امیهههر حبیهههب هللا خهههان ،یهههازی میرزمهههان خهههان را مسهههتقیما بهههه جهههرم شهههرکت در مبهههارزات مسهههلحانۀ ضهههد
انگلهههیس دسهههتگیر نمیکهههرد و بهههرای دسهههتگیری وی بهانهههه ههههای دیگهههر ییهههر سیاسهههی میپالیهههد ،تهههرس از اعتهههراض مهههردم
و مخالفهههت و قیهههام علیهههه رژیهههم خهههودش بهههود .چنانچهههه مرحهههوم کاتهههب ههههزاره دریهههن بهههاره تحهههت عنهههوان آگهههاه شهههدن
حضههههرت واب از محاربههههات مههههذکوره و هههههدایت بههههه محمههههد اکبرخههههان کرنیههههل ،مقههههیم موضههههع سههههرکانی مینویسههههدکه
«متوجههه و مُجههد بههوده از احههاد و افههراد سههپاه نظههام کسههی را نگههذارد کههه بهها یههزام شههریک جنههگ شههود ،زیههرا شههامل
شهههدن فهههوج نظهههام در حهههرب ،دولهههت را مهههورد اعتهههر اض و دوچهههار اشهههکابت میکنهههد و اعهههداد رعیهههت کهههه خودسهههرانه
و بهههی اجهههازت اقهههدام در جنهههگ کهههرده و میکننهههد و گهههوش بهههه انهههدرز و نصهههیحت دولهههت نهههداده و نمهههی دهنهههد و تهههرک
محاربهههت بههها دولهههت متعههههد و محهههب [انگلهههیس] نکهههرده و نمهههی کننهههد و اگهههر زیهههاده تهههر بهههه مقهههام زجهههر و منهههع ایشهههان
برآمهههده شهههود ،فتنهههه در داخههه ل مملکهههت بهههه روی روز آمهههده ،بههها دولهههت طریهههق مخالفهههت و عهههداوت خواهنهههد برداشهههت .
()٢
پس ایشان را از آهنگ ایشان بازنباید داشت».
(ادامه دارد)

٢

 .مال فیض محمد کاتب ،سراج التواریخ ،جلد چهارم ،بخش سوم ،ص .٢۰۲
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