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 ۲۲/۱1/۲۱1۲ داکتر عبدالرحمن زمانى
 

 سرگذشت مرحوم سیدشمس الدین خان مجروح
 مطالب چندى پیرامون  حوادث ذکر شده در آن و

 )قسمت اول(

 

خان درین اواخر سه کتاب )سرگذشت من، مجموعۀ مقاالت  و مجموعۀ اشعار( مرحوم پاچا صاحب سید شمس الدین 
مجروح،  شخصیت شناخته شدۀ فرهنگى و سیاسى کشور، به همت و کوشش آقاى سید فضل  اکبر  چاپ شده است.  

و من این مؤفقیت فرهنگى را براى آقاى نشر این آثار ده سال بعد از وفات  مشرمجروح صاحب  قابل تقدیر میباشد 
 سید فضل اکبر پاچا تبریک میگویم.

شادروان سید شمس الدین مجروح در دوران سلطنت در ُپست هاى مهم مشرانو جرگه )مجلس عیان(، سفارت،  
وزارت قبایل، وزارت عدلیه و معاونیت  صدارت کار نموده و خاطرات و سرگذشت شان جالب و خواندنیست.  

شما فکر خواهید »وم مجروح صاحب در مقدمۀ خاطرات شان تحت عنوان سخنى چند با خوانندگان مینویسند که  مرح
 ىدیکرد که سرگذشت من براى شما چه دلچسپى خواهد داشت که خود را به آن مشغول سازید؟ مگر بخاطر داشته باش

موجود است، این نظر اجمالى به حوادث  که درین سرگذشت بعضى از حوادث نیم قرن اخیر افغانستان هم اجمالى 
ایشان افزوده اند که  «  براى شما خالى از دلچسپى نخواهد بود. شما اختیار دارید با نظریۀ من موافقه کنید یا نه....

مثلیکه در تاریخ، واقعات تاریخ را باید از غیر تاریخى جدا کرد، یعنى باید اهم  ]مهمتر[ را از مهم تفریق کرد، و »
چه را ارزش گفتن دارد باید گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد باید مسکوت گذاشت، در سرگذشت هم باید عین این آن

کار را کرد. اهمیت حوادث نظر به نتایج آن است و نظر به ارتباط آن به حال و نظر به انتظار مردم به شنیدن آن 
 «  است.

، اما غالباً تاریخ نویسان ما میتوانند از آن استفاده کنند، و خود از آنجائیکه خاطره نویسی خود تاریخ نگاری نیست 
مرحوم مجروح صاحب  نیز راجع به شباهت هاى سرگذشت و تاریخ صحبت نموده اند، میخواهم براى روشن ساختن 

و شهادت غازى میرزمان خان کنرى  در سرگذشت شان ذکر  زندانى شدنبیشتر علل حوادث مهمى که  در رابطه با 
 شده مطالب  و اسناد چندى را خدمت هموطنان عزیز تقدیم کنم.  

 مبارزات مسلحانۀ ضد انگلیس وعلت زندانى شدن غازى میرزمان خان

( نوشته اند که میرزمان خان به اتهام یک واقعۀ جنائى درزمان ١1مرحوم مجروح صاحب در سرگذشت خود )ص 
ر حبیب هللا خان  توسط امان هللا خان با محبوسین سیاسى و امیر حبیب هللا خان محبوس شد و بعد از فوت  امی

 سرکردگان قومى از حبس رها و براى شرکت در جنگ استقالل سوق داده شد.

در رابطه با زندانى شدن میرزمان خان  کنرى در دوران سلطنت امیر حبیب هللا خان باید گفت که  گرچه میرزمان 
اتان انفرادى دیگر با مشروطه خواهان دربار و آنانى که بدور تاسیسات خان کنرى مانند آزادیخواهان و دیموکر

فرهنگى چون مکتب حبیبیه جمع شده بودند، ارتباطى نداشت، اما  با دشمنى فطرى که با استعمار انگلیس داشت،  از 
ن جهاد نموده بودند،  آوان جوانى  با مبارزان آزادى طلب و افغانان رزمنده سرحد آزادکه علیه انگلیس ها قیام و اعال

ثبت « سره غزا»میالدى که در تاریخ بنام  1٠۱١روابط نزدیک برقرار نموده  و در پیکار معروف ضد انگلیسى سال 
شده است، بحیث یکى از سران مبارزین ضد انگلیس شرکت نمود و نامش در افغانستان و آنسوى خط تحمیلى دیورند 

بریتانوى ِورد زبان ها گشت. همین شهرت و دشمنى با انگلیس ها باعث  خصوصاً در ایالت سرحدى شمال غربى هند
آشنا شود، آشنایى که  با گذشت زمان و آزمون هاى متعدد به «  امان هللا خان»شد تا با شهزاده جوان  عین الدوله 

 (1)دوستى عمیقى تبدیل شد و تا آخر عمرشان ادامه داشت.
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مهمندبه امیر  1٠۱١در رابطه با قیام « الردمینتو»السلطنۀ هند بریتانوى ، نائب(۲)به گواهى اسناد رسمى انگلیس
حبیب هللا خان اطالع داده  و خواست تا جنگجویان مسلحى را که از قلمرو افغانستان آمده  و در جنگ اشتراک دارند، 

اپریل در   ۲١تن پیغام مؤرخ فوراً برگرداند و در آینده هم از آمدن ایشان جلوگیرى کند.  امیر حبیب هللا خان با گرف
مى  به او اطمینان داد که به مامورینش احکام جدى صادر کرده تا شدیداً از عبور افراد از سرحد  ٥جوابیۀ  تاریخ 

جلوگیرى کنند، اگر چه این کار نسبت موجودیت راه هاى ناشناخته شدۀ متعدد بصورت قطعى امکان پذیر نیست.  امیر 
نامه مالها و روحانیون را ازمنطقۀ مهمند و افریدى احضار کرد و برایشان در محضر عام همزمان بافرستادن این 

اعالم نمود که با همکارى ایشان در مبارزات مردم مهمند مخالف است.  امیر همچنان کسانى را که درین جنگ 
 اشتراک نموده بودند به کابل فرستاده تحت مراقبت قرارداد.

رى که دیده خواهد شد، ازین دستور امیر حبیب هللا خان سرپیچى نموده و به عبور از خط اما غازى میرزمان خان، طو
دیورند و شرکتش در حمالت مسلحانه بر قواى انگلیس ادامه داد، تا آنکه تحت  مراقبت و پیگرد حکومت  امیر قرار 

و به کنرها برگشت، ولى  آزاد شد  گرفت  و به بهانه و دسیسه  اى بازداشت و روانه زندان شد. وى بعداً  به ضمانت
که دوباره بازداشت و روانه زندان شیرپور گشت. میرزمان خان کنرى اینبار تا کشته شدن امیر  دیرى نگذشته بود

 (۲)براى مدت بیش از چهار سال  در زندان بسر برد.  1٠1٠حبیب هللا خان در زمستان  سال 

 سرحد آزاد شرکت روحانیون در جنگ هاى ضد انگلیسى مناطق
در اوایل سلطنت امیر حبیب هللا خان، در مبارزات مسلحانۀ ضد انگلیس مردم کنر، روحانیون  متنفذمنطقه که پیروان 

بودند، مثل شیخ پاچا صاحب اسالم پور « هده»وخلفاى مرحوم مال نجم الدین آخندزاده  معروف به مال صاحب 
محمد اکبرشاه( و پاچا صاحب تیرگرى )سیدحضرت شاه پاچا پدر )میرصاحب جان پاچا(، میا صاحب سرکانى )میا 

سید شمس الدین خان مجروح ( نقش عمده داشتند. مرحوم مال فیض محمد کاتب هزاره در وقایع  ماه ربیع االول سنۀ 
میالدى  از مکتوبى که میرصاحب جان معروف به شیخ پاچا صاحب بتاریخ یازدهم  1٠۱١مطابق با اپریل  1۲۲6

اگر چه بلواى عام و »االول به میان صاحب سرکانى نگاشته بود یادآور میشود. درین مکتوب نوشته شده بودکه  ربیع
ازدحام تام مردم کشورى است نه جهاد شرعى و امر پادشاهى، بایست مردانه کوشید و نام ملت را بلند کرده مخالف 

او عموم مردم زیاده تر روانۀ پیکار گردیده آتش جنگ کاتب عالوه میکند که ازین نوشتۀ « دین را خاطر نژند ساخت.
را به اشتعال آوردند....دلیران روز میدان جنگ کوداخیل بر بازار شبقدر تاخته و یکصدوهشتاد تن از سپاه نظام که به 

تند، و حراست و استحکام آن قیام داشتند، به مدافعت پرداخته اغلب از نصف تعداد ایشان بهدف تیر تفنگ جان ستان گش
   (١)«.[  بازار را آتش زده تمام بسوختندزمانىدلیران گداخیل ]کوډاخیل

حضرت واال ]امیر حبیب هللا خان[ از عریضۀ محمد اکبر خان کرنیل ، مقیم موضع »مرحوم کاتب هزاره مینویسد که 
[ به او رقم 1٠۱١پریل ا ۲۱سرکانى، بر واقعات مستوره آگاه شده، در روز یکشنبه هجدهم ربیع االول ]مطابق با 

شریک جنگ شود، زیرا شامل ة  فرمود که  متوجه و ُمِجّد بوده از احاد و افراد سپاه نظام کسى را نگذارد که با غزا
شدن فوج نظام در حرب، دولت را مورد اعتراض و دچار اشکاالت میکند و اعداد رعیت که خودسرانه و بى اجازت 

ش به اندرز و نصیحت دولت نداده و نمیدهند و ترک محاربت با دولت متعهد و اقدام در جنگ کرده و میکنند و گو
محب نکرده و نمیکنند و اگر زیاده تر به مقام زجر و منع ایشان برآمده شود، فتنه در داخل مملکت به روى روز آمده، 

 (٥)« اشت.با دولت طریق مخالفت و عداوت خواهند برداشت. پس ایشان را از آهنگ ایشان باز نباید د

دلیل اینکه حکومت امیر حبیب هللا خان چرا بعضى ازین غازیان مثل غازى میرزمان خان کنرى  را بجرم شرکت در 
غزاهاى ضد انگلیسى بازداشت ننموده و بعداً برایشان دسیسه و بهانه هاى دیگر تراشید، نفرت  مردم از استعمار 

 یم او بود.انگلیس وهمین ترس امیر از اغتشاش مردم علیه رژ

 جلوگیرى امیر حبیب هللا خان از حمالت افغانها در سرحد آزاد
مرحوم فیض محمد کاتب هزاره  جریان فشار حکومت  و دست کشیدن  روحانیون متنفذ کنر از شرکت در جنگ هاى 

مند مبنى مکاتیب میرصاحب جان ، معروف به شیخ پادشاه، از کهسار مه»علیه انگلیس را چنین ذکر نموده است  که 
بر تحریک غزا به نام مأذونها و خلفاى آخندزاده نجم الدین مرحوم و میان صاحب سرکانى و سید حضرت شاه تگرى 
برخالف مکتوبات حضرت بتخاکى رسیده، چون نوشته بود که تمامت مردم را گرد آورده به عزم جهاد رهگرا و پانهاد 

]شاه پاچاى[ تگرى در سرکانى با هم ملحق و مالقى شده،  کوهستان مهمند شوند و میان صاحب  و ]سید[ حضرت 
ترانه ساز جهاد و انبار غزا گشتند و زبردست خان برگد نظامى از عزم و ارادۀ هردوتن آگاه گردیده به ایشان نبشت که 

با هم منعقد  بى امر و اجازت پادشاه اقدام در غزا نکنند، زیرا دولتین افغانستان و انگلیس رشتۀ معاهدت و مواحدت»: 
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و مرتبط دارند و آن دولت حمل این شورش را بر این دولت کرده به ناقض عهدش نسبت دهند و تا آن دولت نقض عهد 
نکرده و امیر اسالم امر ننماید، شرعاً با انگلیس غزا درست نباشد. و ایشان از نوشتۀ برگد زبردست خان در سرکانى 

  (6)« در کهسار مهمندیه بازداشته مانع شدند.  توقف گزیده، دیگر مردم را نیز از رفتن

نویسندۀ جلد چهارم سراج التواریخ احکام ترک جهاد امیر حبیب هللا خان  به برگد زبردست خان  و عبدالرحمن خان 
مردم تبعۀ این دولت را از جنگ بازدارند و خود را شامل تحریک و »قایم مقام حاکم جالل آباد راچنین نقل میکند: 

ترغیب ایشان به جهاد نکنند و به میرصاحب و حضرت تگرى پیام دهند که چون دولت افغانستان با دولت انگلیس 
، غزا و رشتۀ پیمان در میان دارد، تا وقتى که آن دولت نقض عهد نکند و پاى تجاوز پیش ننهند، قرار امر شرع مطهر

دفاع جایز نیست و از حضور هم درین خصوص امرى صدور نیافته است، پس تا زمانى که دولت انگلیس در حدود 
متصرفه و مستعمره خود بوده، اقدام در تجاوز نکند، ایشان را باید که مرتکب کار ناهنجارى نشوند و غربأ و فقرا را 

  (٧)« فراهم آورده بى موجب به قتل ندهند.

میرزمان خان  ...در دورۀ سلطنت حبیب هللا خان آدم کله شخ و »تابى از یک افغان محترم ما خواندم  که من درک
بد نیست درینجا از جملۀ اسناد متعدد محرمانۀ استخبارات « .  آشوبگر شناخته شده و چار بار توقیف گردیده بود 

اصلى زندانى شدن میرزمان خان کنرى را، که انگلیس  )آرشیف هند بریتانوى(  چند سندى را ذکر کنیم که علت 
 نویسندۀ محترم آنرا آشوبگرى نامیده است، نشان میدهند:

 

به پایان رسیده(،  1٠1٥اپریل  ١درفقرۀ دوم  راپور محرمانۀ عامل انگلیس ها در کابل )براى  هفتۀ که بتاریخ 
سمار،  که توسط برگد )لوامشر( محمد سرور خان گفته میشود میرزمان خان، یکى از سران متنفذ درۀ ا»میخوانیم که  

قوماندان بخش آن دره تحت الحفظ فرستاده شده بود، وارد کابل شده است.  این پیشوا متهم است که  در یک مورد ارادۀ 
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حمله بر هند را داشته است  و در مورد دیگر  تصمیم گرفته است علیه امیر بغاوت کند. گفته میشود که قوماندان 
ان از بادشاه صاحب اسالمپور هم شدیداً شکایت نموده و او را به تحریک تمام ناآرامى ها و آماده گى موجود همچن

 «براى غزا علیه هند، طورى که در اقوام تحت نفوذش گزارش داده شده است، متهم ساخته است.

شمنى با استعمار انگلیس و عشق ( افغانى آزاد شد، اما  د1۱۱۱۱غازى میرزمان خان بعد از ضمانت نقدى ده هزار ) 
به آزادى او را واداشت تا اخطار هاى امیر حبیب هللا خان را نادیده گرفته،  به سرحد آزاد رفته و بر شهرک عسکرى 

 انگلیس ها در شبقدر حمله کند.  

 

مپور به همراهى میرصاحب جان پاچاى اسال» در فقرۀ سوم راپور ماه سپتمبر همان سال انگلیس ها چنین میخوانیم که 
نفر سواره و تقریباً هزار مرد، درین هفته براى یکجا شدن با مالى بابره،  از  ۲۱خان زمان خان، خان ملکى کنر با 
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خانه هاى خود حرکت کرده اند.  مالى بابره میکوشد در سرحدات شبقدر مشکالت تازه ایجاد کند، اما تا حال کدام 
  «.اورده استکمک کالنى را از مومند ها بدست نی

بعد از آنکه امیر حبیب هللا خان بر سران جنگجویان  فشار اورد تا از جنگ دست برداشته و فوراً به کابل بروند، 
غازى میرزمان خان باز از فرمان شاه سرپیچى نموده، و براى  ادامۀ جنگ با انگلیس و تالفى  کمبود لشکر، دست به 

 کار شد. 

. ١٧به حوالۀ پاراگراف یازدهم  یادداشت شماره »  لیس ها درین رابطه چنین میخوانیم در فقرۀ چهارم سند سوم انگ
نفر رسیده و   6۱۱لشکرى که به آن اشاره شده است ، متفرق گشته است. راپور ها حاکیست که لشکر "ناوه" به 

د اخطار داده شده است که اگر )سه هزار نفر(   قرار است به میرزمان بپیوندند.  به لوامشر اسمار از جالل آبا ۲۱۱۱
او بعد از آن به منطقۀ "ساو" شتافته و از میرزمان خواست  جلو این لشکر را نگیرد، شخصاً مسؤل  شناخته خواهد شد.

از فعالیت هاى میرزمان خان به نائب سپه ساالر »........« تا لشکر را پراگنده کند.  گفته میشود که پاچا صاحب 
 «.     جالل آباد اطالع داده و خودش  مرید هاى خود را از پیوستن به لشکر و عذاب کفر)؟(منع کرده است

 دامه دارد()ا

 مأخذ
(.  زمونږ غازیان :  د نومیالیو ملي مبارزینو د ژوندانه حاالت. دافغانستان د علومو 1٠٠۱.  ځلمى، محمد ولى ) 1

 1٠١ص  اکادمى، کابل،  
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۲ .Summary of the Administration of Lord Minto, No. 16, p 14 

سریزه، سمون، لمنې او نښلونې( دویم  م(. داستقالل څلورمه جبهه )د حبیب هللا رفیع۲۱۱٥) . اخالص، عبدالخالق۲
 .  ٠٥ص چاپ.. دانش کتاب خپرنځى. پیښور، 

 . ۲۱۲( . سراج التواریخ، جلد چهارم، بخش سوم،  انتشارات امیرى کابل،  صفحۀ 1۲٠۱.  کاتب، فیض محمد )١

 .۲۱٧ . همانجا صفحۀ١

 .۲۱٠. همانجا صفحۀ  ٥

( شمسى. سراج التواریخ، جلد چهارم، بخش سوم  . انتشارات امیرى کابل ، صفحۀ 1۲٠۱. کاتب، فیض محمد ) 6
۲11. 

 


