خپروونکې :زماني ويب پاڼه

انجنیر زلمی نصرت مهمند

»

«

این نبشته به مناسبت هشتادمین سالګرد شهادت غازی میرزمان خان) کنړی) یکی از مبارزین راستین و نامدار جنبیش

ازادی

خواهانهء ملی ،دوست فامیلی و برادرخواندٔه مرد میدان عمل استرداد استقالل افغانستان شاه امان ا هلل خشان غشازی ،یشکشی از
طرفداران جنبی

مشروطه خواهان کشور که در جنګ استرداد استقالل افغانستان(جنګ سوم افغان و انګلیس) بشاششجشاعشت و

مردانګی و بی حراس در ساحه چترال و کنر( جبهه فراموش شده چهارم)در مقابل لشکر نیرومشنشد اسشتش شمشار انشګشلشیشس بشه نشبشرد
پرداخت  ،انګلیس ها در جبهه چهارم چترال و کنر چنان شکست خوردند که ان پیروزی شکست جبهه جالل اباد را بشه سشرکشرد شی
صالح محمدخان جبران نمود ،تهیه شده است .
[ وقتی نو جوان بودم همیشه پدران و نیاکان و بشرر شان از تشجشاوزات انشګشریشر هشا مشقشاومشت  ،رزم و پشیشکشار ،وطشنشدوسشتشی و
روحیه استقالل طلبی افغان ها خاطرات شان را حکایت میکردند  .که دالیل ان روشن هم است زیراتاریخ افغانستان تاریخ جنش
و کشمکشها و خشونتهای ویرانگر و زندگی بر انداز بوده است.
از انجایکه در ذشته از یک جانب در مورد وقایع ذشته کشور اسناد و مدارک الزم در دسترس قرار نداشت و انشدک بشودو از
جانب دیګر مردم ما از بهره الزم سواد برخوردار نبود ند و یګانه مرجع م لومات ها فقط قصشه هشا و خشاطشرات بشرر شان و کشتشب
تاریخی در مکاتب بود .بنأ برای ما باز و نمودن خاطرات و قصه های بشرر شان در مشورد اسشتشرداد اسشتشقشالل کششور ،غشازیشان و
قهرمانان جالب  ،شنیدنی ،اموزنده ویک نوع مصروفیت سالم بود.

جوانان در اکثر اوقات فراغت در لب ذر ها ،دیره ها ،اجره ها لب کرد ها و اطراف اسیاب ها و در ششب هشای طشوالنشی زمسشتشان
ها بدور صندلی و دیګدان ها برر ان را وادار میساختند ،تادر مورد جنګ سوم افغان و انګلیس خاطرات شان رابګویند .
ب ضأ روپ روپ جوانان به دور برر ان حلقه میردند و برر ان هم بشا یشک نشوع غشرور،سشر بشلشنشدی و افشتشخشار و بشاحشوصشلشه و
عالقمندی خاص از رزم و پیکار شجاعت و مردانګی مردم افغانستان حکایت میکردند و بیشتر از جنګ سوم افغان و انګلشیشس
که منجر به حصول استقالل سیاسی افغانستان ردید خاطرات ردوبدل میشد ،زیرا اکثریت انها جوانان و نشوجشوانشان ان دوران
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بودند .
در قطار نام های غازیان و مجاهدان و دالوران راه ازادی و استقالل از غازی میرزمان خان )کنری) نیرنام رفته میشششد واو را
به مثابهء یک فرمانده قوی ایکل شجاع  ،دلیر و با اراده در سازماندهی وتحریک مردم چترال و کنر در مشبشارزه و جشنشګ عشلشیشه
متجاوزین انګلیس ت ریف و تمجید میکردند .
مادر برر م که یکی از خانم های مجر غالم نبی خان بود ،از قول شوهرش میګفت که «صالح محد خان یک قومندان و سر لششکشر
ض یف در جبهه جالل اباد بود او نتوانست جبهه جنګ را علیه لشکر انګلیس اداره کند جبهه را به عقب نشینی و شکست روبشرو

ساخت ولی در ساحه چترال وکنر انګریر ها شکست خوردند و انګریر ها فرار کردند ،که ان جبهه را شخصی بشنشام مشیشرزمشانشخشان
سوق و اداره میکرد .
او همچنان میګفت که یک روز مجر غالم نبی برای ما ( مجر غالم نبی خان سه زن داشت) و نوکران شفشت کشه مشن یشک مشهشمشان
خاص دارم که باید ترتیبات الزم برای
همرزمان

رفته شود  .ب دأ برای ما فت که مهشمشانش

غشازی مشیشرزمشانشخشان کشنشری بشا عشده ای از

بود.

اینکه چرا درکتب تاریخی افغانستان از کارنامه های جبهه جنګ چترال و کنر به سر کرد ی غازی میرزمانشخشان رکشری بشه عشمشل
نیامده است سوال برانګیر و یک نو ع شک و تردید در مورد یاداشت های تاریخی مورخشیشن رهشن انسشان را مصشروف سشاخشتشه،
دستبازی ،مداخله  ،فشار و ت صب را در زمینه اشکار بیان میکند].
من سال ها قبل عالقه داشتم تا در مورد ان شخصیت مجاهد  ،مبارز ،وطنپرست و محافظ استرداد استقالل کشور چیری بنوسم
و دین خود را در برابر ان مبارز واق ی کشورادانمایم .امشا از انشجشایشکشه اسشنشاد الزم در مشورد کشارنشامشه هشای غشازی مشیشرزمشان
خان )کنری) موجود نبود و از البالی اوراق کتب تاریخی افغانستان  ،افغانستان در مسیر تاریخ مؤلف میر غالم مشحشمشد غشبشار
) به جر از رکر نام او در قطار سایر مجاهدین و ازادیخواهان)  ،افغانستان در پنج قرن اخیر مولف میر محمد صدیق فرهشنشګ . ..
حتی نامی از وی در هیچ جای برده نشده است بنأ در تصمیمم موفق نشدم تا در مورد ان لشکر شکن دشمن و جنګاور دلشیشرافشغشان
چیری بنویسم.
از اقبال نیک در این اواخر در همسایګی ام ،با یکی از نواسه های غازی میر زمانخان کنری شخص فرهنګ دوست ،شاعر جوان
و پخته زبان پشتو ،محترم بورا زمانی اشنا شدم ،از وی در مورد پدر برر

م لومات خواستم او با عالقشمشنشدی بشرخشی مشواد

واسناد و اثار تاریخی پرمحتوا و جالب عبدالخالق اخالص ،مولف کتاب د استقالل څلورمه جبهه و نویسنده ومحقق ورزیده
کشور داکتر عبدالرحمن زمانی ،نواسه میرزمان خان کنری را تحت عنوان جشنش
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فراموش شده چترال وکنر که در آن اثار تحقیقی راز های موفقیت کار و پیکار سپاهی و جنګاور دلیر وازادیخوا وطن ( تشا حشدی
سرک  ،بیباک و مغرور»نګارنده «!(»-در جبهه چهارم جنګ استقالل کشور غازی میرزمان خان کنری برجسته شده اسشت ،در
اختیارم قرار داد و ارزوی دیرینه ام را که خواهان م لومات در مورد جبهه فرامشوش ششدهء چشهشارم چشتشرال و کشنشر بشودم بشراورده
ساخت که از ایشان ابراز سپاس مینمایم و هموطنانم را خاصتا انانیکه خواهشان تشحشقشیشق و پشروهش

در مشورد جشنشګ اسشتشرداد

استقالل کشور اند به مطال ه ان اثار با ارزش تاریخی فرا میخوانم.
نګاهی به نق

غازی میر زمان خان کنړی در جبران شکست جبهه جالل اباد در جشنشګ سشوم افشغشان و انشګشلشیشس در ایشن کشتشب،

زند ینامه و سر ذشت او وشهء از تاریخ مبارزات جنبی

ازادی خواهانهء ملی و مردم قهرمان افغانستان را در برابر است مار و

استثمار انګلیس روشن و تکمیل میسازد .
غازی میرزمان خان کنری نه تنها یک جنګاور و سر لشکر دلیر  ،شجاع و اهنین و سخت ارادتمند وم تقد بشه ارمشان هشای امشان
اهلل خان بود ،بلکه او همچنان یکی از طرفداران و اجراکنند ان رفورم ها و اصالحات دوره ای امشانشیشه ،ششخشص مشلشی و تشحشول
پسند نیر بود.
 ،حین تالش های تاریخي اش برای تحکیم پادشاهی غازی امان اهلل خان،تحقق رفشورم

به خاطر همین موض ګیری و اعتقادات

های ان دوران در یک دسیسه دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان درمسجد "شینکشوکک" کشنشرهشا ،در زمسشتشان سشال٧٠٣١

(جنوری  ٧١٩١میالدی) حین ادای نماز خفتن مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفته و به عمر  ٨٥سالگی جام شهادت نو شید.
روح و خاطره اش شاد و رامی باد!
دراخر میخواهم به دو نکته اشاره نمایم :
نکتهء اول  :روشن ساختن یک وشهء از تاریخ مبارزات ازادیخوهان کشور ،که از نظر تاریخ نویسان ا اهانه و یاهم عشمشدی بشه
فراموشی سپرده شده است توسط عبدالخالق اخالص در اثر تاریخی اش داستقالل څلورمه جبهه  ،داکتر عبدالشرحشمشن کشنشری
دراثر ارزنده و با اهمیت تحقیقی و تاریخی اش  ،جن

استرداد استقالل افغانستان وجبهه فراموش شده چترال وکنشر ،از یشک

جانب بهترین درس و اخطار است برای نسل های امروز و اینده کشور و انانیکه در تحریر وقشایشع تشاریشخشی عشدالشت و انصشاف و
بیطرفی شان را در نظر نګرفته تاریخ را ج ل،مسخ ،حقایق را پنهان ،کتمان ،تاراج و نابود میکنند و در نوشتن وقایع و حشواد
تاریخی موض ګیری های یکجانبه اختیار مینمایند .
از جانب دیګر این تالش بررګ و هدفمند نشاندهنده ان است که  ،به یقین چقدر مواردی دیګر در تشاریشخ شذششتشه کششور وجشود
دارد که ،بنا بر دالیل ونا ون به فراموشی سپرده شده است و چقدر دولتمردان و نظام ها ضد ملی و مسشتشبشد و بشیشګشانشګشان در
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داشتند .

تاریخ نویسی کشور مان دست باز و نق

نکتهء دوم :عدالت و انصاف حکم میکنند ،تانام تمام شخصیت های که در راه ازادی و استقالل کشور از خود قهرمانی شجاعشت
و مردانګی نشان داده اند و در سطح سایرقهرمانان ملی راه استرداد استقالل کشور قرار داشتند،مانند غازی مشیشر زمشان خشان
کنری که ،تاکنون بنا بر دالیل ونا ون نام های شان از صفحشات تشاریشح حشذف و یشا هشم تشرور شردیشده و بشه فشرامشوششی سشپشرده
شده است اعاده حقوق و حیثیت تاریخی ردیده برخی محالت وجاده ها بنام های شان نامګذاری ردد .و رسیشد شی بشه ایشن اهشم
کار تمام روشنفکران ملی ورسالتمند افغانستان است نه کار چند نفر!!!.

درود بر روان پاک شهدای راه استقالل و ازادی ،دمشوکشراسشی  ،اصشالحشات مشتشرقشی و انسشانشیشت و مشدافش شان تشاریشخ واقش شی
افغانستان!
پایان
ا ست .٩٣٣١
منابع استفاده :
•

د استقالل څلورمه جبهه

•

مولف عبدالخالق «داخالص»

•

جنګ استرداد استقالل افغانستان :

•

جبهه فراموش شدهء چترال و کنر

•

مؤلف :داکتر عبدالرحمن زمانی

•

http://www.zamanifamily.com/

•

http://www.bowraa.com/
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