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داکتر عبدالرحمن زمانى

سرگذشت مرحوم سیدشمس الدین خان مجروح
و مطالب چندى پیرامون حوادث ذکر شده در آن
(قسمت سوم وآخرى)
در قسمت گذشته راجع به علل نا آرامى هاى کنر در عهد امانى که درسرگذشت مرحوم سید شمس الدین خان
مجروح به آن اشاره شده بود ،صحبت مختصرى داشتیم و در آن از اهمیت خاص سوق الجیشى کنر ،تالش هاى
انگلیس ها براى داشتن النه هاى جاسوسى و نفوذ درین درۀ حساس مجاور مناطق سرحدى آزاد ،نقش عبدالواحد
شینوارى یا مستر وید آسترالیائى (جاسوس و يکى ازمهره هاى مهم توطئه هاى انگليس) ،توطئه هاى سردار محمد
هاشم خان ،مخالفت و تخریب روحانیون متنفذى که گویا بنا بر «شهرت غازى امان هللا خان به بى دینى» با رژیم او
مخالفت نموده و مخفیانه در خرابى اوضاع کنر میکوشیدند ،و بالخره اینکه چرا غازى میرزمان خان کنرى خار چشم
انگلیس ها تلقى شده و در محراق توجه توطئه هاى انگلیس و عمال داخلى آن در کنر قرار گرفت ،مختصراً یادآورى
نمودیم  .درین قسمت میخواهم در رابطه با شهادت غازى میرزمان خان کنرى که در صفحات  ٤٤تا  ٢۲سرگذشت
مرحوم سید شمس الدین خان مجروح به آن اشاره شده است ،مطالب و اسناد چندى را خدمت هموطنان عزیز و
عالقمندان تاریخ دورۀ امانى تقدیم کنم .
رويداد هاى قبل از شهادت غازى ميرزمان خان کنرى
غازى میرزمان خان کنرى یکى از معدود کسانى بود که تا آخر عمر به غازى امان هللا خان وفادار ماند و از پروگرامهاى تجدد
و پیشرفت شان پشتیبانى نمود .او که به پاس خدمات و جانفشانى هایش در راه آزادى ،دفاع از تمامیت ارضى ،و تأمین امنیت
کشورمؤفق به اخذ چهار مدال "لوى خان"" ،وفا"" ،صداقت" و "خدمت" شده بود ،در زمستان سال( 1۳۰١جنورى 1١۲١
میالدى) حین تالش هاى تاریخى اش براى تحکیم پایه هاى رژیم امانى در ىک دسیسۀ انگلیس ها و عمال داخلى شان ،در مسجد
"شینکوړک" کنرها ،حین اداى نماز خفتن مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفت و جام شهادت نوشید.

توطئۀ جديد عليه غازى ميرزمان خان
بعد از ناکامى کوشش نصب کردن واحد شینوارى و ایجاد یک النۀ جاسوسى انگلیس ها در کنر و بعد از آنکه تالش
هاى ایجاد دشمنى هاى قومى  ،پیشکش رشوه و امتیازات بیشمار مادى و بالخره اقدامات ترور غازى میرزمان خان
به نتیجۀ نرسید ،حربۀ دیگرى که از آن استفاده شد ،ایجاد بدگمانى و رنجش بین اعلیحضرت امان هللا خان و غازى
میرزمان خان بود .اینبار توطئۀ توسط عمالى در داخل دربار پیاده شد .توطئه چیان با نشان دادن نامه هائى جعلى به
شاه گفتند که گویا میرزمان خان کنرى قصد کشتن وى را دارد .کامیابى این توطئه باعث آزردگى شدید میرزمان خان
شد .او براى مدت تقریبا ً یک ونیم سال در منزلش واقع بنى حصار کابل گوشه نشینى اختیار کرد و از رفتن به
دربار و شرکت در شوراى دولت خوددارى کرد.
شاه بعد از برگشت ازمسافرت طوالنى اروپا ،روزى بعد از شکار در جهیل قلعچۀ بنى حصار با همراهانش به قلعۀ
میرزمان خان رفت و ضمن دلجوئى به وى گفت که دشمنان ،دوستان من و خدمتگاران وطن را از من جدا ساختند.
من حاال دوستان و دشمنان حقیقى خود را شناخته ام .
تالش براى آرام ساختن شورش شينوار
اعلیحضرت امان هللا خان بتاریخ اول ماه قوس ( 1۳۰١مطابق با  ۲۲نومبر  )1١۲١وزیر حربیه عبدالعزیز خان را به
منزل غازى میرزمان خان فرستاد و از او خواست تا فردا به ارگ آمده و براى شرکت درتالش هاى آرام ساختن
بغاوت شینوار به ننگرهار برود .نویسنده و محقق شناخته شدۀ افغان آقاى حبیب هللا رفیع در مقدمۀ کتاب جبهۀ چهارم
استقالل (اثر شادروان عبدالخالق اخالص ) به حوالۀ جریدۀ امان افغان  ،شمارۀ فوق العادۀ سوم روزهاى اغتشاش

د پاڼو شمیره :له  1تر6
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(مؤرخ  ٤قوس  )1۳۰١مینویسد که «بتاریخ چهارم قوس از یکطرف میرزمان خان روانۀ جالل آباد شد ،و از طرف
دیگر لشکر دوهزارنفرى مردم کنر توسط پسرش به جالل آباد آورده شد)1( ».
خانم ریه تالى ستیوارت در اثر معروف خود ( Fire in Afghanistanآتش در افغانستان ،ص  )٤۲۲مینویسد که
«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».
با رسیدن غازى میرزمان خان به «میمله» قواى عسکرى جنرال عبدالوکیل خان نورستانى توسط شورشیان شینوار و
خوگیانى شکست خورده و خود عبدالوکیل خان هم توسط ملک قیس خوگیانى زنده برده شده بود .با رسیدن میرزمان
خان به جالل آباد اوضاع خیلى بحرانى و شکست قواى «میمله» روحیۀ شورشیان را بسیار قوى ساخته بود.
میرزمان خان بعد از تنظیم قواى قومى و گرفتن ترتیبات دفاع از شهر ،در حالىکه براى مدت سى و دو ()۳۲
ساعت بصورت دوامدار بارش میبارید ،براى عقب راندن شورشیان حدود سه میل خارج از «دروازۀ هده» به جنگ
پرداخت )۲( .
بتاریخ  1۳ماه قوس ( ٤دسمبر  )1١۲١هم یک جرگۀ سران اقوام مهمند ،خوگیانى و اپریدى بریاست غالم صدیق
خان چرخى ،وزیر خارجه  ،تشکیل شد و این جرگه حمایت خود را از دولت اعالم کرد .ملک هاى مهمند نیز به
غازى میرزمان خان از حرکت افراد خود اطالع دادند .به تعقیب آن لشکر قومى مهمند تحت رهبرى غازى محصل
خان و بادام خان حفاظت دروازۀ «هده» را به عهده گرفتند)۳( .
کارشکنى هاى والى على احمد خان در خاموش ساختن بغاوت شينوار
والى على احمد خان بتاریخ  1۲ماه قوس ( ۳دسمبر  )1١۲١بحیث رئیس تنظیمیۀ نظامى و ملکى ننگرهار تعین و
عازم جالل آباد شد .یک راپور محرمانۀ اسناد آرشیف هند بریتانوى ضمن دادن این خبر عالوه میکند که برفبارى
تازه و فقدان ترانسپورت سبب تأخیر حرکت على احمد خان ،والى سابق کابل که حاال بحیث آمر نظامى و ملکى سمت
مشرقى تعین شده است ،گردیده است .

د پاڼو شمیره :له  ۲تر6
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دو سند از آرشیف اسناد محرمانۀ هند بریتانوى در موزیم لندن راجع به
پیشرفت هاى میرزمان خان کنرى در مقابله با اغتشاش شینوار
در رابطه با اغتشاش شینوار از دو سند محرمانۀ فوق آرشیف هند بریتانوى معلوم میشود که قبل از رسیدن والى على
احمد خان به جالل آباد قواى غازى میرزمان خان مؤفقیت و پیشرفت هاى خوبى داشت .در سند اول (تلگرام مؤرخ 6
دسمبر  1١۲١کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى) میخوانیم «...و میرزمان خان کنر مؤفق شدند مهمند ها را
بطرف شاه جلب کنند . ».در تلگرام دومى میخوانیم که «بتاریخ پنجم [دسمبر] شینوارى هائیکه میکوشیدند دیوار شهر
جالل آباد را تخریب کنند ،مورد حملۀ میرزمان خان کنرى و لشکر یله جارى هایش قرار گرفت».
(لودویک آدمک محقق امریکائى در کتاب « The A to Z of Afghan Wars, Revolutions and Insurgenciesیا
الف تا یاى جنگ ها ،انقالبات و اغتشاشات افغانستان (ص )٢٤راجع به لشکر قومى یا یله جارى هامینویسد که آنها
افراد رضاکار ذخیرۀ اردوى افغان میباشند که از بین مردم استخدام میشوند .همۀ افغان ها داراى استعداد نهانى
سربازى میباشند ،و در وقت ضرورت عاجل ،ملک ها و رهبران در سراسر کشور تعداد مشخصى ازین سربازان را
جمع آورى میکنند).
شاغاسى على احمدخان یک شخص جاه طلب و از مدت ها قبل آرزوى سلطنت را در سر میپرورانید .کار شکنى هاى
اوکه توسط غازى امان هللا خان با اختیارات تام به سمت مشرقى فرستاده شده بود ،در پهلوى عوامل دیگر یکى از
عوامل عمدۀ ناکامى تالش هاى رژیم امانى در خاموش ساختن آتش اغتشاش شینوار بحساب میرود .خوانندگان محترم
میتوانند تفصیل جریان کارشکنى هاى والى على احمدخان ،افشاى نقشۀ جنگى غازى میرزمان خان و مخالفت با او
را که به محاصرۀ فرقۀ عسکرى ننگرهار ،سوختاندن قصر سراج العمارت و تعمیر باغ کوکب و بالخره برآمدن
غازى میرزمان خان از جالل آباد انجامید ،در اثر مرحوم عبدالخالق اخالص که با مقدمه ،پاورقى ها و ضمایم استاد
حبیب هللا رفیع بمناسبت پنجاهمین سالگرد وفات اعلیحضرت غازى امان هللا خان غازى ،اینبار تحت نام «استقالل
امانیه» توسط مؤسسۀ انتشارات کتب بیهقى در مطبعۀ آزادى کابل بنشر رسیده است ،مطالعه کنند.
على احمد خان بتاریخ  ۳۰دسمبر  1١۲١هنگامىکه لشکر اغتشاشیون شینوار در هډه و اغتشاشیون خوگیانى در
چهارباغ و سلطانپور بودند ،با رهبران شورشى شینوار ،خوگیانى و سرخ رودى در چهارباغ مالقات نمود .على
احمد خان به آنها گفت «بشرطى که او را به پادشاهى بپذیرند ،و خزانۀ دولتى را از او نگیرند ،دروازه هاى جالل آباد
را بروى شان باز خواهد کرد و اسلحه و مهمات دولتى را بین این سه قوم تقسیم خواهد کرد . ».به اساس راپور
محرمانۀ کمیشنر عمومى انگلیس ها در پشاور «رهبران شورشى موافقت کردند و او بعد از آن به همراهى محمد علم
خان و رهبران دیگر شورشى ذریعۀ موتر به جالل آباد برگشت )٤( ».
اعالن پادشاهى والى احمد خان
گرچه مراسم دستاربندى على احمد خان بحیث امیر جدید افغانستان بعد از استعفا و رفتن غازى امان هللا خان به قندهار
انجام یافت ،اما فعالیت ها و تالش هاى او براى امارت افغانستان و گرفتن بیعت از مأمورین دولتى و صاحب منصبان
اردوى ننگرهار از قبل آغاز شده بود .او درین زمینه با غازى میرزمان خان هم صحبت نموده و خواهان حمایت او
شد .مگر غازى میرزمان خان به او گفت که میخواهد اول با سران قبایل مهمند و لشکر قومى کنر در باره جرگه و
مشوره نماید .غازى میرزمان خان که قبالً هم بتاریخ  ۲جدى  1۳۰١از اوضاع ننگرهار و کارشکنى ها به
اعلیحضرت امان هللا خان شکایت کرده بود ،در جرگۀ سران قبایل عیسى خیل و کوډاخیل مهمند از خیانت والى على
احمد خان به شاه اطالع داده و گفت که خودم هیچوقت پادشاهى على احمد خان را قبول نخواهم کرد ،اما شما اختیار
دارید .جرگه نیز از تصمیم 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 حمایت از غازى امان هللا خان را تهیه کند.
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
(کشتى که ازمشک هاى بادشده ساخته شده) از دریا عبور نموده و از راه کنر خاص به سرکانى رفت )٢( .
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قابل یادآوریست که على احمدخان بعد از مراسم دستاربندى اش توسط نقیب صاحب ،بتاریخ  ۲۰جنورى  ،لشکرى را
که اکثریت شانرا شورشیان مخالف غازى امان هللا خان تشکیل میداد ،براى گرفتن کابل آماده میساخت  .اما انگلیس ها
باوجود سوابق همکارى و خدمات على احمدخان او را بحیث پادشاه افغانستان نتنها قبول نداشتند ،بلکه طورى که بعداً
معلوم شد ،با وى برخورد ناجوانمردانه وخشن نیز نمودند.
شهادت غازى ميرزمان خان کنرى بخشى از دسيسۀ بزرگ انگليس ها عليه غازى امان هللا خان
دست داشتن و نقش انگلیس ها در توطئه ها علیه رژیم امانى و راه انداختن شورش ها در افغانستان پوشیده نیست .
خوانندگان محترم براى معلومات بیشتر درین باره میتوانند به کتاب «بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگلیس»
مراجعه کنند .این کتاب درین اواخر توسط مؤسسۀ انتشارات مسکا در شعبۀ تخنیکى انتشارات کتب مومند در ننگرهار
بچاپ رسیده است .

در سند فوق که در آرشیف اسناد مربوط به هند بریتانوى موزیم لندن موجود است ،بمشاهده میرسد که در دوران
اغتشاش شینوار سعى میشد تا دسته هاى متخاصم با میرزمان خان کنرى نیز از شورشیان شینوارى طرفدارى کنند.
قبالً از رفتن غازى میرزمان خان به کنر و طرح پالن حمایت از اعلیحضرت غازى امان هللا خان یادآور شدیم .
انگلیس ها اوضاع پر آشوب ننگرهار و تمام حرکات غازى میرزمان خان کنرى را تحت نظر داشتند .در یک سند
محرمانۀ آرشیف انگلستان به امضاى آر .آر .مکوناچى ،نمایندۀ سیاسى انگلیس ها در ایجنسى کرم راجع به اوضاع
جالل آباد و والیت مشرقى ذکر شده است که «نخست ،وزیر خارجه غالم صدیق خان [چرخى] ،و شیر احمد خان
رئیس شورا ،و محمود جان یاور اعلیحضرت  ،و میرزمان خان کنرى فرستاده شدند تا مسائل را حل و آشوب را
فرونشانند .شورشیان با محمود جان در میمله بدرفتارى کردند و او فعالً در جگدلک میباشد .شیراحمدخان و غالم
صدیق خان به کابل برگشتند .میرزمان خان مؤفق نشد و به کنر برگشت ».
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غازى میرزمان خان بعد از سقوط جالل آباد و اعالن پادشاهى على احمد خان ،میخواست به حمایت از امان هللا شاه
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
مشوره نموده از آنها خواست تا آماده گى بگیرند ،و خودش هم روانۀ اسمار شد ،جائیکه یک غوند مجهز تحت ادارۀ
پسرش عصمت هللا خان قرار داشت  .او هنگام رفتن به شیگل و اسمار با پیشنهاد 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 .غازى میرزمان خان قبل از حرکت بطرف اسمار از رفتن اعلیحضرت امان هللا خان به قندهار اطالع یافته
بود ،و از همین سبب به پسرش غوندمشر عصمت هللا خان در اسمار اطالع داده بود تا از راه چمن به قندهار رفته،
غازى امان هللا خان را از پالنش مطلع ساخته و از او بخواهد تا از عجله کارنگیرد و از افغانستان خارج نشود.
غازى میرزمان خان بعد از مشوره با میا صاحب سرکانى که یکى از روحانیون و مجاهدین معروف ضد انگلیس و
طرفدار امان هللا خان و همکار نزدیکش بود ،روانۀ اسمار شد .وى را درین سفر چند نفر از ملکان قریۀ «مروره»
که همه غیر مسلح بودند ،همراهى میکرد .آنها در قریۀ «مروره» دریاى کنر را با جاله عبور نموده و در راه اسمار،
قبل از رسیدن به درۀ شیگل ،در منطقۀ «شینکوړک» براى سپرى نمودن شب و طرح پالن شان با متنفذین و سران
قومى درۀ شیگل که اکثریت شان از حامیان و دوستان شان بودند ،در منزل جناب سید شمس الدین خان مجروح،
فرزند مرحوم سیدحضرت شاه خان یکى از روحانیون منطقه که بنام پاچا صاحب تیرگرى (لغمان) معروف بود ،توقف
کردند.
مرحوم سید شمس الدین خان مجروح در خاطرات خود (صفحات  ٤١و  )٢۰مینویسند که بعد از صرف طعام مهمانان
را که به هفتاد نفر بالغ میشدحسب معمول به مهمانخانه ها و حجره هاى باشندگان قریه تقسیم کردیم و من در سراچه یا
مهمانخانۀ خان صاحب با چهار پنج نفر محدود از همراهان او ماندم و به مشوره و کنکاش پرداختیم  .مجروح صاحب
مینویسد  « :خان صاحب گفت که حاال نظام دولت از بین رفت و براى حفظ و امن منطقه باید تدابیر قومى و محلى
گرفته شود .اسمار مرکز بسیار قوى و خوبى است مکزین و صندوق خزینه هم پر است ما و شما این وسایل را براى
حفظ امن و آسایش منطقه بکار خواهیم برد و بنیاد یک مرکز ادارى را قایم خواهیم کرد که به اتفاق خانوادۀ شما (یعنى
ما) و پشتیبانى و حمایت مومند و مردم درۀ مروره و مردم درۀ سیند بپا خواهد استاد .چغه سراى از دست رفته است
 ...به کمک مردم شینوارى و ماموند خواهیم توانست در مناطق دیگر کنر هم اعمال نفوذ کنیم و یک مرکز ادارى
بوجود آریم  .امان هللا خان به قندهار رفته ممکن است بزودى برگردد و این آشوب خاتمه یابد .من هم نقشه و پالن او
را دور از مصلحت ندیدم و موافقه کردم و بعد از او اجازه خواستم خانه براى استراحت بروم و خود او هم استراحت
کند .او بمن گفت بعضى مردمان اوباش قریه تصمیم دارند بر من حمله کنند و شنیده ام آنها براى همدستان دیگر خود
به قریه هاى دیگر قاصدان و خبررسانان فرستاده اند ،ازین حرکت نباید غافل بود .من به او با خوشباورى یک جوان
بى تجربه اطمینان دادم که کسى جرئت نخواهد کرد چنین کارى بکند و مصئونیت خانۀ مارا خلل دار سازد .در وقت
برآمدن بیرون مهمانخانه یکى از ریش سفیدان قریۀ ما که نظارت امور خانگى مار ا هم میکرد به من گفت که چنین
حرکت زشت از امکان بعید نیست و خوش بینى من بى مورد است...خودم به خوابگاه رفتم لحظۀ بعد صداى فیر تفنگ
شنیدم و از بستر برجستم که طرف مهمانخانه بروم دیدم در بزرگ قلعه از طرف بیرون بسته و زنجیر شده است ،به
سر بام برآمدم و صداى غلغله و فیرهاى تفنگ ها را زیادتر شنیدم دیدم که راه برآمدن از سر بام موجود نیست ،فرود
آمدم در بین حویلى نا آرام و منتظر استاده ماندم که صداى گشودن در کالن بلند شد ،به آنطرف دویدم آن ناظر امور
مارا دیدم که در را گشوده گفت خانصاحب را متأسفانه کشتند و این شر ذمه قلیل اوباش به عجله کار خود را انجام
دادند .بسیار متأسف و متأثر شدیم ...فرداى آن اسمار هم سقوط کردو قوماندان عسکرى اسمار به طرف چترال گریخت
و عصمت هللا خان پسر میرزمانخان مرحوم از راه درۀ دانگام بسوى ایالت دیر که از محروسات هند برتانوى بود ،پناه
برد».
با کشته شدن غازى میرزمان خان ،پالن هاى آیندۀ او هم ازبین رفت  ،و غازى امان هللا خان هم یک حامى و یک
وطن دوست خسته ناپذیر ضد استعمار را از دست داد.
جنرال جورج مکمون یکى از جنراالن ارتش انگلستان در همان سال ( )1١۲١در کتاب خود «افغانستان از داریوش
تا امان هللا» ( ص  )۳۳۲درین باره نوشت که ترور میرزمان خان یکى از رهبران برجستۀ مهمند هاى افغان که بر
منطقۀ شمال دریاى کابل و جالل آباد حاکمیت داشت و از حامیان مهم شاه بود ،شکست جدى را براى داعیۀ شاه به
بار آورد».
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کمشنر عمومى انگلیس ها براى ایالت سرحدى شمال غربى در تلگرام مؤرخ  11جنورى  1١۲١خود به وایسراى هند
بریتانوى از کشته شدن میرزمان خان کنرى به حوالۀ چندین منبع اطمینان داد و نوشت که وى هنگام عبور با بیست
نفر از همراهانش در نزدیکى شیگل درکنر علیا کشته شد.
رفتن عصمت هللا خان پسر غازى ميرزمان خان به قندهار
عصمت هللا خان بنا بر هدایت پدرش از طریق «دیر» وارد ملکند شد و به معاون کمشنر ملکند اطالع داد که میخواهد
از طریق چمن نزد امان هللا خان به قندهار برود .معاون کمشنر او را به بهانۀ براى چند روزى معطل نموده و تحت
نظارت قرار داد .او درین مدت به او از کشته شدن پدرش در شینکوړک شیگل نیز اطالع داد .عصمت هللا خان بعد از
چند روز اجازه یافت از طریق کویته سرحد چمن را عبور نموده نزد غازى امان هللا خان به قندهار برود.
اینکه عصمت هللا خان به محروسات هند بریتانوى پناه نبرده ،بلکه مطابق به هدایت پدرش ،غازى میرزمان خان کنرى
ب راى حمایت از غازى امان هللا خان نزد وى به قندهار رفت ،از اسناد آرشیف هند بریتانوى در لندن به اثبات میرسد.
در صفحۀ  ۳١راپور شیخ محبوب على ،سکرتر امور شرقى انگلیس ها ،میخوانیم که «رسیدن نمایندگان اقوام والیات
جنوبى و مشرقى و همچنان مناطق سرحد آزاد به قندهار اکنون آغاز شده است  .در بین آنها امین هللا خان ،عبدالجبار
خان (جبارخیل); محمد حسن خان پسر سردار خان مومند; ملک غازى خان افریدى; عصمت هللا خان پسر میرزمان
خان ; درى خان منگل و قلندر خان نمایندگان جاجى شامل اند .تمام آنها براى دادن اطمینان وفادارى از طرف اقوام
شان آمده بودند و خواهان هدایت بودند .امان هللا خان به منشى خصوصى خود هدایت داد تا فرمان هاى الزم را تهیه
کند» این راپور عالوه میکند که به پسر میرزمان خان فرمان هاى براى ملک محصل خان مومند و اشخاص برجستۀ
دیگر و 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 مستخدمین خود به والیت مشرقى فرستاد )6( .عصمت هللا خان کنرى تا وقت خروج غازى امان هللا
خان از افغانستان وى را همراهى میکرد.
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 تالش هایش براى استحکام پایه هاى رژیم امانى جام شهادت نوشیده بود ،بدون هیچ اتهام و محاکمه روانۀ زندان
شد .بیش از یکصد نفر از بازماندگان غازى میرزمان خان کنرى که شامل اطفال و زنان بودند ،براى مدت سیزده
سال در زندان دهمزنگ و بعد از آن براى هشت سال در تبعید بسر بردند و درین دوران عالوه بر از دست دادن ۲١
نفر از اعضاى خانوادۀ خود ،بشمول محرومیت اطفال از درس و مکتب با مصاعب گوناگون دست و پنجه نرم کردند.
(پایان)
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