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 )صافی جنگ اصلی علل (پیرامون یک ُبهتان
 بخش اول

 
بنویسد، واقعه نگاری کند و تاریخ را به رشته ای تحریر در آورد .اینکار نه هر کسی حق دارد خاطرات خویش را 

 اجازه میخواهد نه به تصدیق نیاز دارد و نه هم به القاب.
این هم طبعی است که دیدگاه و گرایشات هر نویسنده و نگارنده در نوشته و نگارش او دخیل میباشد . تا اینجای کار 

 نه مشکلی دارد و نه مانعی .
 اما آنچه قابل پذیرش نیست و جائز نمی باشد ، دروغ گفتن  ، افتراء بستن و حقایق را وارونه نگاشتن است . 

با تاسف که  در آشفته بازار سرزمین ما ، بازار دروغ ، افتراء و وارونه نگاری چنان داغ است  که گاهی انسانرا " 
 هک وپک " میسازد . 

 
تاد محترم "داکتر سید عبدهللا کاظم " به نشر رسیده تحت عنوان "حقایقی بر گرفته در این اواخر نوشته از طرف اس 

از نوشته یک جنرال افغان " . این بر گرفته ها یاداشتهای است از "جنرال ذکریا ابوی" که جناب داکتر صاحب 
 کاظم آنرا منحیث حقائق منتشر ساخته اند .

 
و پریشان را به بررسی بگیریم  سخن به درازا خواهد کشید و یا به اگر سطر سطر این یاداشتهای متناقص، متضاد 

 قولی " هفتاد من کاغذ خواهد شد ". 
در اینجا آنچه را در صالحیت و حق خود میدانم بدان میپردازم  ، اگر الزم افتد از نقد در قسمت های دیگراین 

 یاداشها نیز دریغ نخواهم کرد .
 ته ..." در  پراگراف سوم نوشته " ذکریا ابوی " در باره جنگ کنر میخوانیم :باری در قسمت دوم "حقائق بر گرف

 
"در این هنگام واقعه رخ داد که بنام "محاربه کنرها" شهرت دارد. یک موضوع جزئی و نا چیز سبب یک جنگ 

بود . نا آرامی ها چندین ماهه شد و تلفات مردم و عساکر را بار آورد.در شروع قصه بسیار پیش پا افتاده و نا چیز 
در کنر ، خاصتاَ قوم صافی مشاهده گردید ، برای کشف موضوع و ترصد از هوا و کسب راپور سریع به پیلوت 
مشهور شاه محمد خان قندهاری که چند سال بعد طیاره اش در شش گاو غزنی سقوط کرد و به هالکت رسید امر 

ور بیاورد . طوریکه سید گل میخانیک او )که با شاه محمد داده شد تا به فضای کنر ها رفته و از وضع آنجا راپ
مذکور یکجا در سقوط طیاره در غزنی هالک شد (  قصه کرد . حینکه باالی دره کنرها رسیدیم ، شاه محمد خان 
گفت : میخواهم بمباردمان کنم ، تا جنگ شروع نشود ، مارا کسی ترفیع نمی دهد ! او چند قلعه را با مردم بیچاره 

حت بمباردمان قرار داد و بدین صورت مردمی که نا راضی بودند ، به بغاوت بر خاستند و از طرفین معامله یعنی ت
 سویل )ملکی ( بی بضاعت و فقیر و عسکر مسافر و دور از خانواده ، جوانان و شیر مردانی به هالکت رسیدند .

یک و نادانی و اغراض مامورین دولت می یابیم اگر به عمق هر بغاوت و شورش دقیق شویم ، اسباب آنرا در تحر
که نمونه آن جنگ کنر ها است که شخص داوود خان به حیث قوماندان جبهه و محمد عارف خان مشهور به حیث 

ماه در آن دره تنگ و دور افتاده با مردان شجیع و غیور و غریب و بی وسیله صافی با قوه  9قوماندان قطعات ، 
 مان طیارات دست و گریبان بودند و تلفات عسکری و اهالی قابل مالحظه بود "توپ و تفنگ و بمبارد

 
ماهه را ، با تمام فعل و انفعاالت آن  9بیبینید  واقعه نگاری شخصی را که لقب جنرالی دارد و علت جنگ بزرگ 

برای نسل های آینده چنین به نگارش میگیرد  که : در جنگ کنر ها چیز مهمی نبود  پیلوتی  بنام شاه محمد خان 
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گ مشتعل گشت و هزاران انسان از دو طرف بخاک بخاطر گرفتن رتبه ، مناطق مسکونی را بمباردمان نمود . جن
 و خون کشیده  شد .  وسالم "نه چرگی بو د و نه پرگی ".

 
از آن جا که مرحوم شاه محمد خان پیلوت  قندهاری  پدر کالن اینجانب )فرهاد لبیب( بوده و قضا سرنوشت مرا نیز 

صالحیت اینرا دارم تا  در این زمینه ابراز نظر  با قوای هوائی گره زده است ، لهذا بیشتر از هر کسی دیگر حق و
 کنم .

 
( طیاره  که تقریبن هشتاد سال قبل از امروز در قوای هوائی افغانستان مورد استفاده بود به 1نخست در این مدل  ) 

 دقت نگاه کنید .

 
 

را از هم جدا میسازد . باالی فاصله میان پیلوت و میخانیک بیشتر از یکمتر بوده و دو حایل پالستیک ضخیم این دو 
سرهر دو کدام شیشه و یا سقف حفاظتی نیست . بخاطریکه  سر و گوش عمله پرواز از گزند هوا و صدای شدید آن 
مصون باشد با کالی زخیم چرمی پوشیده میشده و باالی آن عینک بزرگ که هم چشم را حفاظت نموده و کاله را با 

 ل بود .گوش چسپیده تر سازد مورد استعما
چگونه در چنین هوا و فضا میسر شده که شاه محمد خان پیلوت با میخانیکش صحبت چنانی کرده باشد ؟ آن هم با 

 چنین شکل بازاری ، بدون در نظر داشت آمریت و مادونیت و بدون مالحظه ای افشا شدن آن ؟.
دن  و پائین بردن شصت وضع نورمال و آنچه که من میدانم ، در آنوقت  پیلوت و میخانیک با هم صرف با بلند کر

غیر نورمال را با همدیگر می فهمانیدند . چه در آن زمان نه مخابره ،نه رادار و نه هم مرکز هدایت از زمین به 
شکل امروزی اش موجود بوده است . بگذریم از انکه قوای هوائی افغانستان در آن زمان هم از نظر تخنیکی و هم 

 و نه طیاره ای چنانی در دست داشت که با یک پرواز چندین قلعه را نیست و نابود سازد . از نظرتکتیکی نه بمب
موضوع دیگر اینکه : یک پیلوت جهت کشف وقتی فرستاده میشود که راپور از نقل و انتقال ، مراکز تجمع و 

مهمی نبود ، پس محل احداث سنگر های تازه طرف مقابل)دشمن( رسیده باشد . اگر بگفته آقای "ابوی" هیچ چیز 
قومانده و یا قرارگاه برای چی چیزی طیاره و پیلوتش را فرستاده ؟ از دورن خانه ها و حالت عادی یک پیلوت چی 

 چیزی را کشف کند ؟. 
 به هر حال .. این هم چند پرسش :

 
انون آیا ترفیع نمودن یک صاحب منصب نظامی ، صرف به افروختن جنگ میسر است ؟ و یا نظر به ق -1

 مطروحه : سپری نمودن مدت تعین شده، پابندی به وظیفه و تسلط باالی مسلک ؟ .
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آیا در موجودیت قوماندان مستقیمی چون داوود خان ، که اندک ترین رای و کار خالف را بر نمی تافت ،و با   – 2
ری ها را از سراسر موجودیت صدراعظمی چون هاشم خان که تا راپور تمامی والیات ، ولسوالی ها و عالقدا

افغانستان توسط والی ها، ولسوال ها، عالقدار ها ،تلیفون چی ها و مخبران پانزده افغانیگی خود نمی گرفت ، سر به 
بستر خواب نمی گذاشت . صدر اعظمی که حتا اعالنات فوتی تا از نظرش نمی گذشت از راه  امواج رادیو اجازه 

احوال ، یک پیلوت نظامی که حرکاتش از همه نمایانتر است قادر خواهد پخش نداشت  ، باری در چنین اوضاع و 
بود که عوض وظیفه کشف به خاطر ترفیع ، قلعه های را بمبارد و مردمی را به خاک و خون بکشد و آب از آب 

 تکان نخورد ؟
 
عالقدار،ولسوال  در کنر ها و تمامی مناطق افغانستان در هر منطقه مزید بر مخبران علنی و مخفی دولت، – 3

،حاکم و حاکم اعلی موجود بود ، در صورت چنین بمبارد که قلعه ها ویران و انسانهای جان میدهند . آیا ولسوال و 
 عالقه دار ..و تمامی مخبرین  از این  موضوع بیخبر و آنرا با مقاماتی بلند تر در میا ن  نگذاشتند ؟

 
آنوقت ضابط توپچی بود مسقیم و یا بالوسیله اطالع یافتند که شاه محمد  از این جنایت ، آقای ذکریا ابوی که در – 4

پیلوت بخاطر گرفتن رتبه چنین عملی را مرتکب شده ، که نتیجه آن هزاران نفر از دو طرف بخاک و خون غلطید 
نگارنده( و  اما داوود خان قوماندان فرقه ، احسان خان قوماندان هوائی )که میانه خوبی با شاه محمد خان نداشت

 حتی دستگاه استخبارات از آن بی خبر ماند .
 
آیا با در نظر داشت شرایط مسلط فرهنگی ، امکان دارد کسیکه  ، چندین فامیل را بخاطر رتبه و مقام  در  – 5

منطقه ای بخاک و خون کشیده باشد ، با وصف ارتکاب چنین جنایت باز هم ، پسر بزرگترین شخصیت آ ن 
میر زمان خان کنری " فاتح جبهه  چهارم جنگ استقالل  " جبهه بریکوت ،دوکالم نمبربت و  سرزمین "غازی

ارناوی " با دختر همان شخص که قاتل قومش است ،ازدواج نموده و آن خانم تا امروز مورد احترام خانواده و مردم 
 آن دیار باشد ؟.

 
 چی بگویم ..  

یه را بخود نگیرد  مختصرا در باره علل اشتعال و شروع جنگ در در اینجا بخاطر اینکه نوشته شکل تنها دفاع
 کنرها چند سطری به عرض میرسانم  ."تا سیه روی شود هر کی در او غش باشد ".

 
عیسوی حکومت وقت خواست قانون مکلفیت  را باالی مردم ساکن در دره  1944هجری مطابق  1323در سال 

قانون )هشت یک( اجرا میشد یعنی از هشت نفر یکنفر به عسکری فرستاده کنر تطبق نماید ، چه قبال در در آنجا 
سالگی باید به خدمت نظام فرستاده شود . مردم کنر ها که  27 – 18میشد . دولت امر نمود که چهار دوره از سن 

تند ، این امر قبال هم زیر فشار های گوناگون مانند انواع مالیات، بیگاری ها ، چیلک )چهل یک( و گدام  قرار داش
مانند پاشیدن بنزین بر آتش کارگر افتاد و مردم را به داد خواهی واداشت .آنچه که آنها را بیشتر احساساتی و 
تحریک می نموده  اینکه : وقتی میدیدند در جنوب مردم پکتیا از عسکری معاف است ، درغرب  اچکزایی ها به 

ومش نه تنها عسکر نمی دهند ،بلکه زندان و محاکم و قانون خود نظام سوق نمی شوند و در شمال "رحمان قل " و ق
 را دارد، پس بکدام دلیل آنها یکباره چهار دوره به خدمت نظام سوق گردند؟.

 
باری نخست مردم کنر طبق عنعنه جرگه نموده ، میخواهند خواسته ها و مشکالت شانرا توسط  " ملک ماموند" که 

 ین مردم بود به نماینده گی از آنها بگوش مقامات برسانند . شخصیت بانفوذ و قابل احترام ب
ملک مذکور رهسپار جالل آباد شده و خواسته های مردمش را با نایب الحکومه و داوود خان که در آنزمان 

 جالل آباد بود در میان می گذارد. 11قوماندان فرقه 
چون هاشم خان نداشت و داوود خان  خود چون نایب الحکومه صالحیت هیچ کاری را در موجودیت صدراعظمی 

از جمله کسانی بود که این قانون را تصویب نموده بود ، لهذا به خواسته های نماینده کنر ها  جواب مثبت  داده 
 نمیشود .

 " ملک ماموند " متاثر از جواب منفی آنها  همراه با همرهانش دو باره به کنر بر میگردند .
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( در "پالر دره دیوگل" جرگه 1323سنبله  21ضمن دید وادید با بزرگان کنر بتاریخ )  بعد از بازگشت نامبرده ،
 دیگر قومی را براه می اندازند .

 در این جرگه از سراسر کنر افراد ذیل اشتراک نموده بودند :
 
 میر سالم خان ، رحیم خان ، داوا جان و سید انشا از ) دره بادیل( . - 1
 عبدلکریم خان ،ملک گلزار از ) دره دیوه گل( .ملک ماموند ،میرزا  - 2
 مولوی ابا خان ، هللا خان ملک رائین  از) دره مزار( . – 3
 ملک شاد نور ، دالور خان  از ) دره نور( . – 4
 عبدالجالل خان از ) دره شونکری (. – 5
د شاه خان ، محمد جمال محمد صفدر خان ، سید ستار خان ، حاجی غالم عمر خان ، وکیل محمد سید ، محم – 6

 وملک عظیم خان از ساکنین ) دره پیچ (.
 

این بزرگان ضمن ده روز جرگه و صحبت های داغ ،  بتاریخ اول ماه میزان فیصله نمودند که یکبار دیگر خواسته 
 ها و مشکالت خویش را با مقامات حکومتی در میان گزارند .

 
طبق فیصله ، هیت هفت نفری اسامی ملک ماموند ، محمد صفدر خان ، عبدالجالل خان ، میرزا عبدالکریم خان ، 

صبح نزد عبدهللا خان به جالل  9مولوی ابا خان ،میر سالم خان و حاجی عمر خان به تاریخ هفتم قوس به ساعت 
بهتر است فردا بیائید که هم صدراعظم هاشم خان و هم  آباد رفتند . عبدهللا خان  بعد از دیدار برایشان میگوید که : 

 داوود خان از کابل آمده اند . 
آنها طبق امر والی فردا به تاریخ هشتم میزان در باغ شاهی با هاشم خان صدراعظم ، سردار داوود خان ، جنرال 

 سید عالمشاه خان و عبدهللا خان مالقات می نمایند .
 ی کند که :ملک ماموند ضمن صحبتی عرض م

" محترما ما در پشتو مثلی داریم که میگویند )یک بام و دو هوا( در تمام مملکت یک قانون و باالی ما قانون دیگر 
تطبیق میگردد . ما از زمانه های دور تا امروز از هر هشت نفر  یک نفر عسکر داده ایم  و بعد از این نیز خواهیم 

 شود .داد  و چنین قانونی باالی ما اجرا می
 سالگی قانونی نبوده و نا موجه است . 27تا  18ما رعیت حکومت هستیم . باالی ما چار دوره عسکری از سن 

کدام حمله خارجی یا داخلی صورت نگرفته است  که از ما چنین تعدادی را میخواهید ، اگر چنین حمله صورت 
 گیرد ما حاضریم .

ی، چار بار مالیات ، چیلک و ُگدام و چنین چیز های به یکبارگی عمل بلی ! باالی ما قسم ، قسم بیگاری ، رشوتخور
 (2نا درست است ".)

قرار اظهارات یکی از بزرگان که در گردهمایی روز دیگر حضور داشته و فعال در کالفرونیای امریکا زندگی 
طع وبا تشدد به خاموشی دارند که عمر شان دراز باد اینست که : هاشم خان در این روزصحبت "ملک ماموند " را ق

 دعوتش کرد ، مگر ملک مذکور بیشتر عصبانی و احساساتی شده به سخنانش ادامه داد . 
 بعد از دیدار و گفتگو در مجلس ، این بزرگان قومی دو باره بخانه های خویش بر گشتند .بر افروخته تر از قبل.

رد و مردم هم تصامیم خود را قبال در جرگه  در چنین اوضاع و احوال ،که حکومت خود نقشه ها ی خود را دا
 گرفته اند ، وضع را میتوان به آرامش قبل از طوفان شباهت داد .

 
باری در این وقت نخست قوت های نظامی مشرقی اکماالت شده ، اراکین اقتدار آنرا از نظر می گذرانند .جنرال 

ر سفر کنر ها که رفقای هم سفرش ، غالم حیدر میر احمد موالیی در خاطرات خویش می نویسد : " داوود خان د
خان عدالت ،ولی جان پسر کاکایش ،و شاه عبدهللا خان بدخشی همراهش بود . این سفر یک هفته طول کشید . از 
چغه سرای و کنر خاص و بریکوت دیدن کردند ، همه جا در اکثر موارد نظر مرا می پسندید . در هر جا به گرمی 

حین باز گشت بر رباط چوکی که نفر های دیوگل و بادیل و خود چوکی جمع شده بودند در  استقبال میشد . در
اطراف ملک ماموند و بعضی ریش سفید های صافی  بعضی شکایت ها از طرف حکومت و پیش آمد مامورین 
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امر بدهد  نمودند ، خوشش نیامد )داوود خان نگارنده(. گر چه میخواست برای گرفتاری ملک ماموند و حیدر خان
 عرض کردم شما به حیث مهمان آمده اید ، فعال خوب نیست  . نان را خورد و حرکت کرد .

در مشرقی به حضور سردار هاشم خان صدراعظم گفت :  وضع صافی ها نورمال نیست ، باید چاره سنجیده شود . 
 (.3سردار هاشم خان گفت :  به عبدهللا خان هدایت الزمه خواهم داد  )

ادامه خاطراتش می نویسد : " بعد از داوود خان شاه محمود خان آمدند . عزم سفر کنر ها نمودند و به معیت او در 
شان سردار اسد هللا خان و پیر محمد خان فرقه مشر و صالح جان پسر شان بودند ، شب اول به چغه سرای ، فردا 

شده بود . باران شدید بارید و راه ها را خراب  میخواستند دره پیچ بروند چنانچه چند راس اسپ از اسمار خواسته
ساخته بود ، از رفتن منصرف شدند .روز دیگر نان چاشت را به بریکوت خوردند .شب به اسمار ماندند از اسمار 
روز دیگر حرکت و چاشت را کنر خاص گذشتاندند. از دیدن قطعات اسمار و کنر اظهار خوشی کردند ..... یک 

 (4ت اسمار و کنر خاص بخشش دادند . )مقدار پول به قطعا
جنرال میر احمد موالیی قوماندان فرقه مشرقی در آنزمان خاطرات خود را چنین ادامه میدهد : "  زمستان به 
پذیرایی و مهمانداری گذشت . در بهار یک یک جالل آباد را ترک و به کابل رفتند . عبداله خان وردک به جیث 

دند.  در اول وهله بعد از رفتن صدراعظم صاحب ، ملک فیض )ملک قیص نگارند(و کفیل نایب الحکومه مقرر ش
برادرانشانرا گرفتار کردند . چنانچه یک شب ، نایب الحکومه صاحب تلیفون داد که یک مرتبه به نایب الحکومگی 

فت وقت کم داریم . نظر تشریف بیاورید. رفتم . نایب الحکومه به یک اطاق انتظار مرا میکشید . دو بدو نشستیم  . گ
به امر صدراعظم صاحب )باید(امشب ملک قیص و برادرانشانرا گرفتار کنم .  شما یک کندک آماده کنید که برای 
ضبط کردن اموال و امالک او با یک هیت فرستاده میشود  و هم یک مرتبه شما ملک قیص و برادران شانرا بیبینید 

رتیب که آنها را به مهمانی خواسته اید گرفتار کنید ، باعث بی اعتمادی مردم با . من به نایب الحومه گفتم  به این ت
دولت میشود . گفت امر مقام است چاره ندارم . من رفتم دیدم ملک قیص و برادرانش همه خوش و خرم نشسته اند . 

ا نان نوش جان کنید . گفتم مرا دیدند به گرمی استقبال کردند . چند دقیقه بودم ، رفتم . ملک قیص گفت باشید با م
و دیدار علی خان کندکمشر را  2مهمان دارم . خدا حافظی کرده به قشله رفتم .  رئیس ارکان و غند مشر غند 

خواسته ، هدایت دادم .فوری کندک دیدار علی خان مجهز شد . کندک در ظرف دو ساعت آماده حرکت گردید . 
اضی ابتدائیه ، و عبداقیوم خان ، غند مشر ژندارم به چونی آمده ، نایب الحکومه خودش با محمد شریف خان ، ق

گفتند بعد از صرف نان مهمان های خود را طرف کابل حرکت دادم و خودم آمدم که کندک را بطرف هاشم خیل با 
ل و این دو نفر بفرستم که تمام هستی و امالک ملک قیص و برادران شانرا ضبط و از قید سیاهه بکشند . تمام اه

عیال شان را به جالل آباد بیاورند . با نایب الحکومه نان را صرف ، شش عراده موتر ذریعه سر مامور آورده شد . 
هیات با کندک حرکت کرده و با صدراعظم صاحب به کابل حرف زدند . فرمودند خواجه محمد نعیم به سروبی 

تلیفون آمد که مهمان ها از طرف قوماندان امنیه  رسیده ، انتظار فرمان امنیه مشرقی را میکشد . ساعت دو بجه
مشرقی بدون کدام واقعه ، به قوماندانی امنیه کابل سپرده شد . و به طرف کابل حرکت کردند . بعد نایب الحکومه  
به طرف منزل خود رفت . بعد از نماز صبح  یک اطالع تلیفونی از ماما خیل گرفته شد که کندک به هاشم خیل 

دون کدام مقاومت همه قلعه های ملک قیص  و برادرانش اشغال شد . غند کمکی خیبر به مرکز خواسته رسیده ، ب
 (5شد .")

 جنرال میر احمد موالیی  در خاطرات خود ادامه اوضاع را چنین مینگارد :
م .در : قطعات به وزیری ثوق داده شد. در آخر برج ثور برای دیدن قطعات شنوار و کنر ها حرکت کردبرج ثور

 تمام دره جات کنر ها، اوضاع خوب نبود . مخصوصا مردمان صافی یک نوع مغرور و بی باک دیده میشد .
در بابر به خانه ی محمد علی که دوست من بود ، نشسته بودم ، در وقت نان خوردن ، دو نفر صافی های بادیل که 

وجود بودند . میر سالم یک شخص فهمیده ولی از پسان ها معلوم شد که میرزا میر سالم و و قاسم برادرش بود ، م
حکومت شکایت داشت ، نه تنها از اجرائات مشرقی ، بلکه از مرکز هم متاثر بود . گفتم چطور با بودن من ، 
صریحا از حکومت شکایت و کلمات نادرست استعمال میکنی ؟ گفت : حکومت از حال ما مردم صافی خبر نیست ، 

مانده و به حال نیمه وحشی به سر می برند . گفتم حکومت برای تان مکتب ها تاسیس کرده  همه مردم برهنه و فاقه
 و وسایل کار را هم در هر جا فراهم می کند ، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست ؟....... 

انتظار مرا  محمد علی و میر سالم را وداع نموده به چغه سرای رفتم . سید عباس حکمران چغه سرای ، سر سرک
 داشت ".
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جنرال میر احمد موالیی بنا بر دستوری که گرفته بود و یا برداشت های که از اوضاع داشت ،قطعات تحت امرش 
 را در کنرها چنین دستور میدهد.  او در خاطراتش می نویسد :

 ایات الزمه را دادم ."در چونی عسکری رفته ، کندک را دیده ، به قرارگاه کندک، همه منصبداران را خواسته ، هد
شب را در حکومتی رفته ، موضوع را با حاکم و کندکمشرمذاکره . حاکم گفت :حکمران صاحب شخص بی خبر 
 است ، راستی مردم صافی و مهمند به دو پا میباشند شب گذشت.فردا نان چاشت را خورده ، به قشله عسکری رفتم 

ی هدایت داده  و گفتم تانک ها برای آب از جالل آباد می فرستم ، قشله را مفصل دیده ، راجع به نگهبانی و با خبر
باید بین قشله چاه حفر کنید . .... فردا حرکت کرده به جالل آباد رسیدم . سر راست نایب الحکومگی رفتم. از وضع 

یال شوخی را کنر ها برایش گفتم . نایب الحکومه خندید و گفت : صافی ها خیلی مسخره میباشند ، البته با شما خ
 داشته اند. گفتم ببخشید . خود شما بروید و از نزدیک مطالعه کنید و معلومات نماید تا بی خبرانه به مسخرگی آنها 

گرفتار نشویم . چون من جدی شدم ، گفت اطالعات دارم ، چیزی نیست ، شما پریشان نشوید . گفتم تعجب میکنم ، 
سبت به اطالعات من ترجیح میدهید  ! لطفا با چشم های باز ، اطراف خود شما اطالعات مخبر پانزده افغانیگی را ن

را ببینید . گفت خودم بزودی کنر ها میروم ...  نان چاشت را به جالل آباد خورده ، طرف وزیری رفتم و چون 
و  اوضاع خوب نبود ، به آمادگی قطعات مصروف شدم و یک راپور مفصل از مشاهدات کنر ها به وزارت حربیه

 (6صدارت فرستادم . خودم هر آن انفالق و وضع ناگوار قوم را منتظر بودم ".)
 

این بود مختصر علل اشتعال جنگ و نارضایتی مردم کنر   . تا اینجا دیده میشود که علت آتش افروزی این جنگ 
 اب جنرال صاحب ناچیز نبوده و بمباردمان خود سرانه نیز ، بخاطر گرفتن ترفیع  در کار نیست  .چیزیکه جن

مرحوم مغفور "ابوی " فرموده اند .اگر چنین چیزی واقعیت میداشت حتمی ملک ماموند و همراهانش با دو بار 
مالقات  با مقامات میگفتد که : محترما هیچ چیز عمده ای نبود چرا طیاره شما آمده چندین قلعه را خراب و تعدادی 

 را ُکشته است ؟.
و یا هم جنرال میر احمد موالیی قوماندان فرقه جالل آباد که واقعات را لحظه به لحظه نوشته است ، از آن ذکری به 

 عمل می آورد . 
 

در اینجا داستانی را خدمت خوانندگان محترم به عرض میرسانم ، گرچه با اصل موضوع ربط ندارد ، اما در آن 
مان را در یابیم . قابل گفتن است که قبل از کوتای ثور اندکترین تعلل و میتوان رابطه و ظابطه ای اردو در آن ز

غفلت در وظیفه از منسوبین نظامی با شدید ترین شکلی باز خواست میگردید . اگر خول "پوچک" مرمی فیر شده 
 به تعداد فیر سر نمی خورد ، عسکر و یا صاحب منصب مذکور مورد باز خواست قرار میگرفت . 

ایام جنگ های کنر  برای "کل محمد خان توپچی " امر شد که بطریه توپ را از مکانی به مکان مورد باری در 
نظر منتقل سازد . در آنوقت تعدادی از توپ ها توسط قاطر از یک نقطه به نقطه دیگر حمل میشدند ، چون واسطه 

و بغل قاطر بسته میشد ، که آنرا بنام دیگر در اردو برای این کار موجود نبود . این توپ ها توسط "بانکس" به د
 توپ های قاطری یاد میکردند .

وقتی "گل محمد خان " همراه  با توپ قاطری اش  از قریه ای میگذشت ،سگی ناگهان به آنها حمله نمود ، با صدا 
 پیهم و حمله سگ مذکور ، قاطر رم خورده و با تکان شدید "بانگس " ها  را شکستاند .

وضع و باز گشت به قطعه ، هیتی تعین شد تا علت شکسته شدن بانگس را شناسایی و گنهکار را  با نورمال شدن
 معلوم نمایند تا به جزای اعمالش برسد .

 هیئت  در ورقه تحقیق نوشتند که : گل محمد خان ! چی باعث شکستن بانگس شده و گناه از کی است ؟
 عالم تشویش در جواب نوشت :گل محمد خان که از عاقبت کار بیمناک بود  ، با 

 محترما !
 سگ جفید

 قاطر رمید 
 بانگس پرید 

 گناه " گل محمد " بیچاره چی باشد ؟
این جواب تا مدت های زیاد ، بعد از جنگ کنرها ، منحیث فکاهی میان منسوبین اردو نقل میشد  .چنانچه از همان 

 یث ضرب المثل بین مردم ما رواج یافته است .جنگ کنر ها قصه ") بی خلطه "خریطه" فیر نکو ( تا حال منح
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 رویکرد ها و ماخذ :
 
 1924(  ساخت ایتالیا که آنوقت مورد استفاده اردو بود . افغانستان  در سال  37او  –طیارات مدل ) آر  

افغانستان مورد استفاده قوای هوایی  1950عیسوی شانزده بال  این مدل را ، از ایتالیا خریداری نمود . الی سال 
بود . تا  کودتای ثور تعدادی از آنها  منحیث شواهد تاریخی قوای هوایی ،در میدان هوایی خواجه رواش  
نگهداری میشد . بعد از کودتای ثور خصوصا با ورود مجاهدین به کابل ضمن غارت دیگر داشته ها ،این طیارات 

 ن در سفارت ایتالیا در کابل نگهداری میشود . تاریخی نیز نیست و نابود گردیدند . قرار مسموع یک بال آ
 
 ( نوشته : عبدالمالک کنری ساپی . 1326 – 1323" دکنر د ساپو جگره )  2
 
 ( 476خاطرات و تاریخ  نوشته : جنرال میر احمد موالیی ) صفحه   - 3
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