خپروونکې :زماني ويب پاڼه

شادروان غازى جنرال خان محمد خان کنرى فرزند حااجاگ رازاروز خاان و بارادر
همرزم و همسنگر غازى ميرزمان خان کنرى است کا در ساال  ٥٨٨١ماياىدى
برابر با ٤٦٢خورشيدى در قريۀ “هوسۍ” در نزديکاگ “خايارابااد” ماردان دياد با
دنايااا رهااود اسااتگ حاااجاگ رازااروز خااان دريااا وقاات کا دوران اماار

اماياار

عبدالرحما خان بود در تبعيد بسر ميبردگ وى بعد از وفا امير در دوران امايار
حبيب اهلل خان ب تهويق پسرش غازى ميرزمان خان قزمرو انگزاياه هاا را تار
رفت ب کنر بررهتگ خان محمد خان بعد از عاود

با و اا عازاوم ماروز را از

عزماى محل و مدرسيا فاميزگ اموخت گ
غازى خان محمد خان در جنگ استرداد استقىل افغانستان يکجا با بارادران و
خويهاوندان شرکت نمود و ب حيث رهبر يکگ از دساتاۀ هااى دلايار غاازياان در
جبهۀ چترال و کنر با تهور و شجاعت بگ شايب مصدر خدما

ارزندۀ شدگ غازى

خان محمد خان ب پاس خدماتش نخست ب حيث کرنيل مزکگ و بعداً جرنيل مزکگ تعيا و در پست هاى مختزا
نمودوقتگ جنرال محمد ناادر خاان با قادر

ايافااى وهايافا

رساياد غاازى خاان ماحاماد خاان باا دو بارادرزاد اش غانا مهار عصامات اهلل

خان “”زمانگ” و غن مهر رل محمد خان “زمانگ” ب کابل خواست شد ب هاهر ب نام وهيف در وزار حاربايا باا دادن حااىارى
روزمر تحت مراقبت قرار ررفت گ جنرال خان محمد خان در دوران صدار سردار محمد هاشم خان با تمام خانواد ب شماول زناان
و ا فال ک تعدادشان ب بيهتر از يکصد نفر ميرسيد براى مد  ٥٤سال تا ختم صدار سردار محمد داؤد خان و انافااق قااناون
اساسگ جديد در واليت هرا در تبعيد بسر بردگ جنرال خان محمد خان کنرى بتاريخ  ٤١ما قوس سال  ٥٥١١خورشيدى مااااباق
با ٤٥نومبر سال  ٥١٨١ميىدى ب عمر  ١١سالگگ ازيا جهان فانگ چهم بست و در جوار مقبرۀ برادرش غازى ميرزمان خاان کانارى
ب خا سپرد شدگ پسران جنرال خان محمد خان کنرى عبار اند از مسافر خان زمانگ عبدالقادر خان زمانگ محمد ناادر خاان
زمانگ محمد عمرخان زمانگ جان محمد خان زمانگ محمد حسيا خان زمانگ شا ماحاماود خاان زمااناگ عابادالصاماد خاان
زمانگ عبدالخالق زمانگ و داکتر هاهر جان زمانگگ
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