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 ۲جنوری ۲۰۱۶

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت دهم)

فکتور اوضاع سمت جنوبی درتصميم استفاده از زور در سمت مشرقی
Politics
داکتر یوری تیخانف ،محقق و استتتاد انستتتیتو خاور اتتناستتم اکادمم لو روستتیه ،در اثر معروفش بنا
 ( of Great Powers in Afghanistan and Pukhtoon Tribesسیاست قدر های بزرگ در افغانستان ،و قبایل
پشتتتون) که به استتتناد استتناد آراتتیف اتتوروی تسیه و توستتز آقای زیز آریانیر به فارستتم ترجمه اتتده استتت ،در رابطۀ
تصتتمیا استتتیاده از زور خاندان اکا در ستتمت مشتترقم از فکتور اوضتتاس ستتمت جنوبم و تر از قیا ستترتاستتری اقوا
پشتتتون هردو فرخ خز دیورند نیز یادآور اتتده استتت  .تیخانف در فصتتل چسل و یکا ،تحت نوان خیزش قبایل پشتتتون و
ناکامم رایش ستتتو  1در بسره برداری از آن ،نخستتتت از وامل و تاریخچه قیا زمرک خان جدران یادآور میشتتتود .چون
لت آ ن قیا و برخورد کومت خاندانم با آن اتتباهت های زیادی با قیا فتتافم های کنر ستتمت مشتترقم دارد ،درین جا
برای معلوما بیشتر خوانندگان محتر خالفۀ آن را نقل میکنیا .تیخانف مینویسد :
« قیا های ضتتتد دولتم و ضتتتد بریتانیایم قبایل پشتتتتون ناگزیر بودند .برای همه بااتتتندگان ادی افغان ،جن [جسانم] به
آزمون ستتخت زمان مبدل گردیده بود .در این ستتال ها قیمت های خوار بار و کا های مورد نیاز اولیه به اتتمول پارچه ها
به ادن افزایش یافتند .مگر ،کومت افغانستان هیچ چیزی برای بسبود بخشیدن به وضعیت نکبتبار اتباس خود انجا نمم
داد .بر کس ،تقریبا همه لقا با یم به اتتتمول خود هااتتتا خان فعا نه در ا تکار کا های کمیاد دستتتت دااتتتتند و از
معامال در بازار ستتتیاه چند درفتتتد ستتتود خالم به دستتتت مم آوردند .خاندان یحیم خیل برای با بردن درآمد خود در
کشتتور ،ستتیستتتا خرید اجباری خوار بار به قیمت های پیش از زمان جن را ناف نمود که چند بار پایین تر از قیمت های
بازار بودند . 2به همین هدخ ،کومت هااا خان پیوسته مالیا فبیعم را با مم برد و انحصارا دولتم جدید تری را
بر کا های فادراتم افغانم که در بازارهای جسانم به آن ها تقاضا وجود داات ،وضع مم نمود .سوء استیاده ا ضای
خاندان ااهم و کارمندان دولتم موجب ناخشنودی سراسری در میان مرد گردیده بود.
پشتون ها ،مانند همه بااندگان افغانستان از «باج ستانم» های تاراجگرانه مالیاتم زیانمند مم ادند .مگر چندی از سر
ناگزیری با این وضتتع مم ستتاختند .چون این امکان را دااتتتند تا با ها قبیله یم های خود از نوار «آزاد» [ستتر د آزاد] به
بازرگانم قاچاق بپردازند .برای بستتیاری از قبایل در ستتال  ۱۹۴۳به خافر خشتتکستتالم اتتدید این بازرگانم -یگانه امکان
برای آن بود که از گرستتنگم نمیرند ،چون کومت افغانستتتان هیچ کاری برای کمب به بااتتندگان نادار و ننند نمم کرد.
سسل انگاری و بم تیاوتم جنایتکارانه و بزهکارانه کومت کابل ،به وینه در متن او ضاس در نوا م امال باختری هند
بریتانیایم که همچنان از خشتتکستتالم زیانمند اتتده بودند ،مگر به یمن تدبیرهای روی دستتت گرفته اتتده از ستتوی کومت

 . 1رایش سوم به حکومت آلمان از سال  ۱۹۳۳تا سال  ۱۹۴۵گفته می شود .اصطالح رایش در زبان آلمانی به معنای امپراتوری یا فرمانروایی است  .رایش یکم به امپراتوری مقدس روم غربی ،
رایش دوم به حکومت پس از بیسمارک تا دوره جمهوری وایمار و رایش سوم به حکومت پس از جمهوری وایمار تا شکست آلمان در جنگ جهانی دوم گفته می شود  .رهبری رایش سوم را آدولف هیتلر
رهبر حزب نازی در دست داشت.
 . 2یعنی اعمال حکومت؛ گندم ،جو ،جواری ،کچالو و  ...را از دهقانان ،و چای ،بوره ،صابون و تیل  ...را از بازرگانان به زور به بهای پایین خریده و سپس به بهای گزافی در بازار سیاه به فروش می
رساندند -.مترجم (آریانفر).

د پاڼو شمیره :له  1تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

انگلیس از دیدگاه خواربار کمبودی ا سا نمم نمودند ،آاکار و برجسته بود .پشتون های افغانم با فروش چود و میوه
های خشب در هند خود در نوار «آزاد» خوار بار مم خریدند.
مگر ،در  ۱۹۴۳همه تجار چود به انحصتتتار دولت در آمد .این تدبیر ناروا موجب ناخشتتتنودی اتتتدیدی در میان قبایل
پشتون باانده نزدیکم اسر خوست گردید .در رابطه با این ،زمستان  ۱۹۴۳در قبایل پشتون افغانستان جنوبم به گونه یم
که یکم از اجنت های استتتخبارا اتتوروی در گزارش خود خافر نشتتان ستتاخته بود« ،جنبش ضتتد دولتم تقویت یافت که
به خود خصتتلت ستتراستتری توده یم گرفته بود» .همان منبع به مستتکو گزارش داد که قبایل «آزاد» نوار هند بریتانیایم در
اواخر  ۱۹۴۳جرگه یم را فرا خواندند که در آن تسدید نمودند «هرگاه هااتتتتا خان به مشتتتتکال پدید آمده [با مواد غ ایم]
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رسیدگم ننماید ،همه پیوندها را با او بر ها بزنند».
هااا خان با برخوردن با تسدید خیزش سراسری پشتون ها ،ااه محمود خان -وزیر ربیه را که در کشور از محبوبیت
برخوردار بود و در گ اته بارها توانسته بود از راه های مسالمت آمیز به برخوردهای مسلحانه میان کابل و قبایل کوچم
پایان ببخشتتدد در ماه نوامبر  ۱۹۴۳برای گیتگو با ستتران آن ها گستتیل دااتتت .مگر ،این ستتیر وزیر ربیه بم نتیجه پایان
یافت ،چون نمایندگان بااتتندگان استتتان های خاوری به یب زبان لغو انحصتتار دولتم بر تجار چود را خواستتتار بودند.
ااه محمودخان با بازگشت به کابل ،بم درن در باره «دستاوردهای» سیر خود به ظاهر ااه و هااا خان گزارش داد.
مگر ،آن دو نتوانستند پیچیدگم اوضاس در نوا م جنوبم و خاوری کشور را درست ارزیابم نمایند و نخواستند در برابر
پشتون ها قب نشینم نمایند و به پیشواز خواست های آن ها بروند .هااا خان با مشوره با ااه به آن بسنده کرد که از نا
خود به رهبران قبایل مرزی نامه یم فرستاد با د و از آنان به کابل برای ااتراک در جرگه تا در آن همه مسایل متازس
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فیه را ل و فصل نمایند.
فراخوان هااا خان به گونه یم که رخدادهای بعدی نشان دادند ،نتوانست قبایل پشتون را آرا بسازد .فم سالیان جن ،
سران قبایل بارها با ظاهر ااه و هااا خان دیدار نموده بودند ،مگر نتوانسته بودند خواهش های خود را بر آورده سازند.
پشتون ها دیگر به کومت افغانستان باور ندااتند .در اوایل  ۱۹۴۴در افغانستان جنوبم خیزش های نیرومند ضد دولتم
آغاز گردید.
پی شاپیش همه وزیری های جنگجو به پا خا ستند .آن ها در ماه د سامبر  ۱۹۴۳نمایندگان خود را برای گیتگو با ها اا خان
به کابل فرستتتتتتتادند .مگر ،چنانم که انت ار مم رفت ،این ستتتتتتیر بم نتیجه پایان یافت .آن گاه در ماه فبروری ۱۹۴۴
کوهنشینان انبار های دولتم گند را در ارگون به تاراج بردند 5.این اقدا آژیری بود برای سر بردااتن قبایل همسایه .به
دنبال وزیری ها ،قبیله پر نیو و خود مستتلج جدران به پا خاستتت که برای آن تجار چود با هند بریتانیایم یب پیشتته
سنتم به امار مم رفت .
در اوایل ماه فبروری  ۱۹۴۴فرمانده دستتتتتته مرزی -تازه گل کواتتتتتید با تنم چند از ستتتتتپاهیان ژاندار یب کاروان را که
چود مل مم کرد ،بگیرد .در روند تیر اندازی و آتشباری او چند سپاهم مرزبانم کشته ادند .روز دیگر ،جنرال فیض
محمد خان -فرمانده سپاه (قوماندان فرقه) و یت جنوبم با سربازان پیاده ن ا و توپخانه به محل ادثه آمد و از اورایان
خواستتت تا تین های اتتان را به زمین بگ ارند .با دریافت پاستتر رد ،او آغاز به آتشتتباری بر روستتتاهای پشتتتون نشتتین با
توپخانه نمود ،که پس از چندی بدون رو به رو ادن با مقاومت به دست سپاهیان دولتم افتادند .بخش بزرگم از جدرن ها
از تر سرکوبگران [دولتم] به کوه های وزیرستان گریختند تا پنسان اوند .مگر ،بسیاری از کوهنشینان از دهکده های
خود بیرون نرفتند .ستربازان فیض محمد خان با درآمدن در این دهکده ها ،بم آن که به ستنت های پشتتون های قبیله یم و
موازین اتتتتر م بسایم بدهند ،به رفتارهای ناروا دستتتتت یازیدند .بدرفتاری و کردادر ددمنشتتتتانه ستتتتپاهیان دولتم ،زمرک
 . 3بایگانی (آرشیف) سرویس استخبارات خارجی ،پرونده (دوسیۀ) «قبایل» ،جلد یکم ،برگ .۲۴۶
 . 4همان جا ،برگ .۲۴۷
 . 5گزارش زمان ،تاریخی  ۸فبروری  ۱۹۴۴بایگانی سرویس استخبارات خارجی ،پرونده «قبایل» ،جلد یکم ،برگ .۲۴۷

د پاڼو شمیره :له  2تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خان -رهبر قبیله جدران را وادار ساخت خیزش نیرومند مسلحانه را رهبری نماید که قبایل همسایه پشتون– منگل ،تنم و
فتتتتتافم از آن پشتتتتتتیبانم نمودند .اتتتتتمار کل رزمندگان این قبایل به ده هزار جنگجو مم رستتتتتید .6در نخستتتتتتین نبردها با
اتتوراتتیان ،ستتپاهیان دولتم تلیا ستتنگینم دیدند و فیض محمد به گونه اجل از کابل خواستتت تا نیروهای تقویتم بزرگم
به کمب وی بیرستد.
به گونه یم که یکم از اجنت های استخبارا اوروی در محافل دولتم کابل گزارش داد ،رسیدن پیب ها در باره اوضاس
در و یت جنوبم «تاثیر اندوهباری بر کومت برجا گ ااتتت» .ظاهراتتاه برای بررستتم و ارزیابم اوضتتاس پدید آمده به
تاریر  ۱۲فبروری  ۱۹۴۴بم درن نشتتستتتم را برگزار کرد که در آن برجستتته ترین ا ضتتای دولت افغانستتتان و خاندان
ااهم ضور دااتند :هااا خان  -فدر ا ا ،ااه محمودخان سپسسا ر -وزیر ربیه ،داود خان-فرمانده گارد ااهم و
پادگان کابل (،قومانده قوای مرکز) و نعیا خان  -معاون فدر ا ا ....
ااه محمود خان که بستر از دیگران از اوضاس در گستره بود و باش قبایل پشتون آگاهم داات ،بر آن پافشاری داات که
کومت تالش ورزد تا از راه های مسالمت آمیز به خیز قبایل پشتون پایان بدهد .ظاهرااه و هااا خان آماده بودند با این
پیشتتتنسا د موافقت نمایند .مگر ،داود خان ستتترستتتختانه و قافعانه در برابر هرگونه گ اتتتت و قب نشتتتینم در برابر خیزش
کنندگان ایستاده و ا ال داات که اقداما ضد دولتم قبایل نبایست بم پاسر گ ااته اود و بایست به آنان سزا داده اود.
او خواستار گسیل بم درن سپاهیان به خوست برای سرکود خیزش گردید.
مشاجره میان ااه محمود خان و داود خان با پیروزی داود خان به پایان رسید .ااه و فدر ا ا با آن که چندان هوادار
کارگیری از روش های سخت ابزاری نبودند ،با آن ها تصمیا گرفتند ابااب سه هن [لوا] را با توپخانه و اش دستگاه
نیربر زرهم به خو ست گ سیل دارند .ملیا مومم ملیا سرکوبگرانه به دوش داود خان گ ا اته اده بود .با آن که
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در مل از سوی ااه محمودخان مجرد تر و محتاف گردانندگم مم گردید.
اقداما ارتش من ا در برابر جدرانم ها و قبایل پشتیبان آن ها درست همان گونه که ااه محمودخان پیش بینم مم کرد،
تنس ا خصتتومت پشتتتون ها را نستتبت به کابل تقویت بخشتتید .آن ها ستتیربری (بستتی مومم برای خدمت زیر درفش) ا ال
اتتتتده در کشتتتتور را ستتتتبوتاژ کردند .افزون بر آن ،خواستتتتتار تعویض خریدهای اجباری دولتم خواربار و کاهش مالیا
گردیدند .اتتتینواری ها ،فتتتافم ها ،خوگیانم ها و تنم ها نمایندگان خود را نزد قبایل همستتتایه با پیشتتتنساد در باره اقداما
باهمم در برابر کومت افغانستان گسیل دااتند .ااه محمود خان برای آن که جلو متحد ادن آن ها را بگیرد ،به کومت
و یت مشتترقم فرمان داد همه ا ضتتای هیا های این قبایل را دستتتگیر نمایند .مگر ،چنین اقدامم از این ها بیشتتتر خشتتا
پشتون ها را برانگیخت و ااه محمود ناگزیر گردید بازداات ادگان را رها نماید.
ااه محمود خان که فال یت انجا گیتگو با سران قبایل را نداات ،به گونه اجل به افالس هااا خان رساند که سرکود
مناز ه از راه های ن امم ناممکن است .چون دسته های پشتون ها از ن ر امار و سالح های تیربار بارها از سپاهیان
دولتم در جنود افغانستان بیشتر است .هااا خان در برابر تسدید گسترش قیا زمرک خان در اوایل ماه مارچ  ۱۹۴۴به
اتتتتاه محمودخان رهنمود داد با ستتتتران قبایل پشتتتتتون گیتگوها در باره پایان دادن به درگیری ها را پیش ببرد .هااتتتتا خان
موافقت نمود دستتتتت به قب نشتتتتینم های جدی یم در برابر قبایل بیازد :کومت انحصتتتتار دولتم بر تجار چود را از
میان بردااتتتتتت .اجازه داد تا گند را برابر با نرا بازار آزاد خریداری نمایند و ستتتتترباز گیری از جمع پشتتتتتتون ها را به
خدمت زیر پرچا کاهش بدهند.
افزون براین ،به ااه محمودخان از کابل چندین میلیون افغانم برای خرید سران قبایل فرستادند .ااه محمود به کمب این
پول ها ،کاهش دادن همه انواس مالیا که از کوچم ها گرفته مم اتتتتد و ستتتتپردن تضتتتتمین مبنم بر این که کابل دستتتتت از
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 . 7همان جا
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مداخله در امور قبایل بر خواهد دااتتت ،توانستتت از خیزش ستتراستتری ضتتد دولتم قبایل مرزی در بسار  ۱۹۴۴جلوگیری
نماید.
کابل با به چن انداختن به دامان و ده ها و خرید ستتتتتتران قبایل ،تالش ورزید قیا زمرک خان را نیز فرو بخواباند .این
بود که هیئ تم نزد رهبر جدرانم ها فرستتتتتتتاده اتتتتتتد که به نمایندگم از اتتتتتتاه محمودخان به او و همه جنگجویان او و ده
بخشتتایش و نیز پرداخت جبران خستتاره به خافر ملیا ستترکوبگرانه ستتپاهیان دولتم داد .همچنان به زمرک خان و ده
سپرده اد که او کماکان رییس قبیله جدران خواهد ماند .مگر ،زمرک خان از به زمین گ ااتن سالح سر باز زد و ا ال
دااتتتتت که  :کومت کنونم ستتتتزاوار هیچ ا تمادی نیستتتتت و از این خافر نمم توان به و ده های آن که بر فریب مرد
استتتتوار استتتت ،باور کرد و هیچ ستتتودی ندارد .این کومت خاین استتتت که نه ی یت و نه اتتترخ و نه وجدان دارد و که
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دارایم های مرد خود را چپاول نموده و مطلقا در باره وضع اان نمم اندیشد».
اتتاه محمود خان با به دستتت آوردن چنین پاستتخم ،روز دیگر به ستتپاهیان دستتتور داد تا با یورش به کوه المور -جایم که
نیروهای افلم جدران ها متمرکز بودند ،آن را بگیرند .بامدادان نبرد سسمگینم میان اورایان و سرکوبگران در گرفت.
در این گیر و دار ،لشتتتتکرهای منگل ها به یاری زمرک خان اتتتتتافتند و با مستتتتا م باهمم هن [ لوای ] پیاده ستتتتپاهیان
دولتم را د رها کوبیدند.
پیب پیروزی اورایان به سر ت در میان قبایل باانده پشتون دو سوی مرزهای هند و افغانستان پخش گردید .در این
گیر و دار ،قبیله سلیمانخیل پشتیبانم خود را از زمرک خان ا ال کرد .وزیری ها به امول فاییه مادا خیل از وزیرستان
اتتمالم هند بریتانیایم به زمرک خان پیوستتتند .همچنان قبایل بااتتنده نوا م تنم و دره گم نیز .اتتمار کل لشتتکرهای قبایل
اورام از  ۱۸۰هزار رزمنده بیشتر اده بود.
هر آن ،قبایل دیگر مرزی از نوار «آزاد» هند بریتانیایم مم توانستتتتتتند به زمرک خان بپیوندند .این بود که وزیر ی ها و
مستتعودهای وزیرستتتان جرگه یم را فرا خواندند برای آن که مس تئله قیا مستتلحانه باهمم در برابر کومت افغانستتتان را
ل نمایند .تنسا تسدید کومت بریتانیا مبنم بر آن که بم درن بمباران روستاهای وزیرستان را آغاز خواهند نمود ،این
قبایل را وادار گردانید از کمب به جدران ها سر باز بزنند.
اوضتتتتاس در افغانستتتتتان از این ها بیشتتتتتر بحرانم گردید :خیزش ضتتتتد دولتم قبایل پشتتتتتون تسدید به آن مم نمود به قیا
ستتتتراستتتتری بااتتتتندگان افغانستتتتتان در برابر خاندان یحیم خیل مبدل گردد .تاجیب های گردیز آماده بودند به زمرک خان
بپیوندند .اوضاس انیجار آمیز در هزار [ستان-مترجا] و امال افغانستان پدید آمده بود.
در این میان ،هوادارن امان هللا خان– ااه سرنگون اده با بسره گیری از اوضاس بحرانم بار دیگر دست به اسلحه بردند.
در ماه های اپریل -مم  ۱۹۴۴امانیستتتتت ها به رهبری غال محمد خان با پشتتتتتیبانم اتتتتینواری ها و افریدی ها لشتتتتکر ده
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هزار نیری یم را آراستند .مگر ،در چند نبرد سپاهیان دولتم توانستند دسته غال محمد خان را درها بکوبند.
خیزش های مستقالنه امانیست ها با اکست رو به رو اد .از این رو ،آن ها به زمرک خان پیوستندکه با خوارویم آنان
را پ یرا گردید .هااتتتتتتا خان که از دامنه یابم بحران ستتتتتتیاستتتتتتم داخلم نگران گردیده بود ،فرمان داد بم درن به نا یه
خوستتت از گردیز دو لشتتکر و دوازده فروند هواپیمای جنگم را بیرستتتد .در کابل ،درک مم کردند که این نیروها اتتاید
برای سرکود اورش بسنده نبااد .ازاین رو ،در کشور ا ال بسی (سیربری) سراسری اد.
ها اا خان با توجه به پی شینه یورش های قبایل پ شتون به سوی پایتخت در گ اته ،د ستور داد یگان های تازه آرایش یافته
را در ستتنگرهای پیرامون کابل مستتتقر ستتازند .او ،هچنان به اتتاه محمود خان دستتتور داد بم درن به دستتته های زمرک
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 . 9گزارش اطالعاتی از کابل( ،ماه می  // ،)۱۹۴۴همان جا ،برگ .۲۶۲
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خان یورش ببرد .اتتاه محمود خان ها در این راستتتا نیروهای چشتتمگیری را در ارگون ،گردیز و خوستتت برای مله بر
جدران ها به میدان آورد .در ماه اپریل  ۱۹۴۴نیروی هوایم اتتتتتتاهم آغاز به بمباران دهکده های این قبیله نمود .اتتتتتتاه
محمود خان در آغاز نمودن ملیا های رزمم گستتتتتره اتتتتتاد نمم ورزید .چون در روند نخستتتتتین نبردها با جدران ها
رواتتن گردید که ستتربازان افغانم نمم خواهند در برابر ها میسنان خود برزمند .همچنان این خطر وجود دااتتت که قبایل
وزیرستان هر چه هست ،ااید با زمرک خان یکجا اوند .از این رو ،کومت افغانستان جنرال پیر محمد خان را با مبلغ
هنگیت پول برای خرید سران وزیری ها به وزیرستان گسیل داات.
او ،در گا نخ ست کو اید به یاری دادن ر اوه به میزان یب میلیون افغانم از رهبر با نیوذ وزیری ها– زنگم خان او را
متقا د به بیرون راندن رئیس جدران ها از سرزمین خود سازد .مگر زنگم خان سرفرازانه پاسر رد داد که« :به خافر
پول اضتتتر نیستتتت ز و آبروی خود را جریحه دار ستتتازد و بریزد و دستتتت به خیانت و بم آبروگم بیازد» . 10آن گاه
پیر محمد خان به او دو میلیون افغانم پیشنساد کرد .مگر باز ها پاسر رد دریافت .کومت افغانستان هیچ گاهم به خافر
کدامین اورام چنین مبالغ گزافم را پیشنساد نکرده بود.
این نخستین بار بود که مشم خاندان ااهم با چنین نکوهش و سرزنش سراسری رو به رو گردیده بود .تا رو انیون و
سران قبایلم که در گ اته با کومت روابز دوستانه یم دااتند ،از کمب به آن در سرکود و یا جنوبم و مشرقم سر
باز زدند .برای م ال ،وزار خارجه افغان ستان نمایندگان خود را برای انجا گیتگوها با فقیر ایپم که همواره به کومت
هااا خان سن ن ر داات ،به وزیرستان امالم گسیل داات .جانب افغانم از فقیر ایپم خواهش کرد تا پسران زمرک
خان را گروگان بگیرد .رواتن استت فرستتادگان کابل آماده بودند ستخاورزانه در ازای این خدمت پاداش بدهند .مگر فقیر
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از گروگانگیری پسران رهبر جدرانم ها سر باز زد.
هااا خان با کواش برای جلوگیری از متحد ادن پشتون های قیا کننده جنود افغانستان با قبایل وزیرستان ،به کومت
هند بریتانیایم رو آورد با این خواهش که وزیرها را وادار ستتتازد از کمب به زمرک خان پرهیز نمایند .ستتتیار انگلیس
12
در کابل به نمایندگم از کومت خود به هااا خان و ده سپرد که قبایل نوار «آزاد» به جدران ها کمب نخواهد کرد.
بریتانیای کبیر دستتتتتت به این کار زد .چون مم خواستتتتتت کومت هوادار انگلیس هااتتتتتا خان را در کابل بر ستتتتتر اقتدار
نگسدارد .اسکوایر– سییر انگلیس در کابل ،در یکم از دیدارهای خود با باکولین -سییر اوروی در کابل ،در ماه جو ی
 ۱۹۴۴به گونه نستتتتتتبتا دقیق اوضتتتتتتاس پدید آمده در مرزهای هند و افغانستتتتتتتان را در نتیجه قیا زمرک خان پرداز نمود:
«کنون در میان قبایلم ها دو چسره دیده مم اتتتود :زمرک خان در افغانستتتتان و فقیر ایپم در هند .فقیر در برابر کومت
انگلیس مم رزمد و زمرک خان در برابر کومت افغانستتتتتتتان مبارزه مم کند .فقیر و زمرک مم توانند در مبارزه در
برابر کومت افغانستان همدست اوند و آن گاه است که قبایل نیرومند تر از سپاهیان دولتم خواهند گردید .زور قبایل به
همه روان است .نادر ااه با همین زور بچه سقاء را برانداخت .این که امان هللا نتوانست بر تخت بماند ،دلیل آن تنسا این
بود که قبایل در برابر او دست به اورش زده بودند».

 . 10گزارش رزدنتوری کابل ،زیر نام « اوضاع در جنوب» تاریخی ۲۲جون  ۱۹۴۴همان جا ،برگ .۲۸۱
 . 11بایگانی سرویس استخبارات خارجی ،پرونده شماره  « ،۳۱۲۵۱قبایل افغانستان» ،برگ .۶۵
 . 12در این جا ،برخورد دوگانه انگلیسی ها با مساله مداخالت قبایل پشتون آن سوی خط دیورند در امور داخلی افغانستان به روشنی دیده می شود .در دوره امان هللا خان (که مخالف سیاست های بریتانیا
بود) ،ان گلیسی ها نه تنها جلو سرازیری جنگجویان قبایل پشتون هند بریتانیایی و مخالفان امان هللا خان را به خاک افغانستان برای اشتراک در جنگ های داخلی کشور نگرفتند ،بل نیز از دادن هیچگونه
کمک به آنان و تشویق و ترغیب پنهان و آشکار شان برای سرنگونی امان هللا خان دریغ نکردند ،تا این که او را بر انداختند–مترجم.
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استتتاندار ایالت مرزی اتتمال باختری هند برای نجا کومت هوادار انگلیس هااتتا خان ،ستتران قبایل وزیرستتتان را به
اتتسر بنو فرا خواند و با تسدید و تطمیع آن ها را وادار گردانید د مداخله قبایل خود را در رخدادهای افغانستتتان تضتتمین
بدهند .مگر ،با این ها ،وزیری ها هر چه بود ،به خانواده های جدرانم ها در گستره خود پناه دادند .
کومت افغانستان با تجرید قبایل اورام جنود افغانستان از ها تباران اان در هند ،از پرداخت پول و خرید برخم از
رهبران رسوخمند جدران و از درز اندازی در اردوگاه اورایان فرفه نمم کرد .در همین راستا برای درز اندازی در
اردوگاه اورایان ،میرو خان و محمد سرور که از سوی ااه محمود خان خریده اده بودند ،دسته یم را متشکل بر یب
هزار جنگجو گرد آوردند و بر نیروهای زمرک خان تاختند .هر چه بود این تدبیر کارگر افتاد و زمرک خان که خواهان
جن برادر کشم با همقبیله یم های خود نبود ،در ماه اپریل  ۱۹۴۴به وزیرستان رفت.
پس از رفتن او ،جدرانم ها هیئت خود را برای آاتتتم با کومت به خوستتت فرستتتادند .مگر ،دولت همه را پیمان اتتکنانه
گرفتار و بازدااتتت کرد .کومت افغانستتتان با زیر پا گ ااتتتن همه و ده های خود با دستتتگیر نمودن اتتمار بستتیاری از
هواداران زمرک خان ،آغاز به اختناق در میان جدران ها نمود .رهبری افغانستتتان در ماه جون۱۹۴۴ا ال نمود اتتورش
را سرکود نموده و درها کوبیده است.
با این ها ،در مل وضتتتتتتع در نوا م ها مرز با وزیرستتتتتتتان بحرانم مانده بود .چون جدران ها که از رفتار کومت
افغانستتتتان برآاتتتیته و خشتتتمگین اتتتده بودند ،برآن اتتتدند تا خیزش تازه یم را برپا نمایند .از این رو ،در ماه جون ۱۹۴۴
کومت افغانستتتتتتتان تالش ورزید رهبر جدران ها را که از ستتتتتتر ا تیاف ،موافقت خود را با دیدار رویاروی با اتتتتتتتاه
محمودخان در دامنه کوه المر ( ) Almarابراز دااته بود ،بکشد.
هنگامم که رهبر قبیله اتتتوراتتتم با رزمندگان خویش در مو د قرار گ ااتتتته اتتتده برای گیتگو با اتتتاه محمود خان فرود
آمدند ،سربازان افغانم به دستور وزیر ربیه رگباری از آتش تیربار را به روی زمرک خان و همراهان او گشودند .در
نبردی که در گرفت ،پیروزی با جدرانم ها بود .آن ها با آن که تلیا ستنگینم ها دادند ،پنجصتد میل تین و سته دستتگاه
تیربار را «غنیمت» گرفتند .اتتاه محمود با این رفتار خود ،اوضتتاس در گستتتره قبایل پشتتتون را از آن چه بود ،ها بیشتتتر
پیچیده تر ستتتاخت .رو انیون مستتتلمان افغانستتتتان ،که از چنین برخورد محیالنه دولت بر آاتتتیته و خشتتتمگین اتتتده بودند،
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آاکارا در پ یرفتن «هدایای» پادااه خود داری ورزیدند و از افدار فتوا در برابر اورایان سر باز زدند.
ااه محمود خان که در تجرید خصمانه از سوی همه یه های بااندگان بومم قرار گرفته بود ،ناگزیر بود برای ترساندن
قبایل مرزی دست به خشن ترین تدبیرها بیازد .روی این من ور ،نیروی هوایم دژ تسخیر ناپ یر و دست نیافتنم زمرک
خان را با خاک یکسان کرد و ر مم ها به بیست باد خانه تحکیا کاری اده هوادارن او نکرد.
همزمان با این ،سپاهیان دولتم بر موا ضع جدرانم ها یورش بردند .مگر در نخستین نبرد سربازان دولتم از تیر اندازی
به ستتوی اتتوراتتیان خود داری نمودند و ا ال کردند که «در برابر [برادران] مستتلمان خود جن نخواهند کرد» . 14این
گونه ،کومت هااتتا خان نه تنسا نتوانستتت نیروهای افتتلم اتتوراتتیان را درها بکوبد ،بل نیز با خطر اتتورش در ارتش
ها رو به رو گردید.
در میانه های جون  ۱۹۴۴پیکم به کابل رستتتتید مبنم بر این که وزیری های نوار «آزاد» به رغا همه تسدیدا کومت
بریتانیا با زمرک خان به تیاها رستتیده اند که بم درن پس از بردااتتت افتتال همراه با جدران ها در برابر کومت
افغانستتتان به جن بپردازند .برای این مقصتتد زنگم خان– داماد رهبر اتتوراتتم ها آغاز به گیتگو با مستتعودها نمود .در
و یت جنوبم هر آن مم توانستتتتت قیا قبیله فتتتتافم آغاز گردد .در این اوضتتتتاس خطرناک ،رهبری افغانستتتتتان بار دیگر
. 13یادداشت صورت مجلس دیدار باکولین -سفیر شوروی در کابل با اسکوایر -سفیر انگلیس ،تاریخی  ۲۷جوالی  /۱۹۴۴بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه ،فوند و ،۱۹۴۴ ،۷۱پرونده ویژه ،۲۶
کارتن  ،۲۰۶پوشه  ،۵برگ .۴۷
 . 14بایگانی سرویس استخبارات خارجی ،پرونده « قبایل» ،جلد یکم ،برگ ،۲۵۹
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تالش ورزید تا زمرک خان را به دا بیندازد :به او و ده داده اتتتد هرگاه او استتتلحه خود را به زمین بگ ارد ،همه دارایم
ها و زمین هایش را به او باز بگردانند .مگر زمرک خان فریب این دا را نخورد.
سراسر تابستان  ۱۹۴۴کومت هااا خان به تقویت سپاهیان در افغانستان جنوبم مم پرداخت و میلیون ها افغانم برای
خرید سران قبایل هزینه مم کرد .کابل به زور «زر» بار دیگر توانست بخشم از سران جدران را به سوی خود بکشاند
که ظاهر اتتاه به تاریر  ۲ستتپتامبر  ۱۹۴۴برای آن ها در کاا خود (ارگ اتتاهم) پ یرایم بااتتکوهم برپا نمود .برای آن
آاتم به گونه نسایم با قبایل و یت مشرقم ،کومت افغانستان دست به قب نشینم های چشمگیری زد:
 -1انحصار دولتم بر تجار چود که منبع مسا درآمد قبایل مرزی امرده مم اد ،لغو گردید.
 -2کابل تضمین داد که مالیا

برپایه قیمت های بازار گرفته خواهد اد.

 -3به جدرانم ها این امتیاز داده اد که از جنگجویان خود دسته های ابه ن امم (ملیشای) قبیله یم تشکیل دهند که
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هزینه نگسداری آن را کومت بپردازد.
این تدبیرها کمب نمود ند تا بخش اتتتتتتایان توجسم ازتیره های جدران را با ها آاتتتتتتتم داد و آنان را از زمرک خان جدا
ساخت .مگر ،وزیری های نوار «آزاد» به پشتیبانم از او ادامه دادند .چیزی که هااا خان را ناگزیر ساخت برای کمب
بار دیگر به انگلیس که در جستجوی دستاویزی برای تسویه ساد با دامن دیرین خود بود ،رو بیاورد.
به خواهش کومت افغانستتتان ،نیروی هوایم بریتانیا همه روستتتاهایم را که رهبر جدرانم ها مم توانستتت در آن پنسان
اده بااد ،در وزیرستان بمباران کرد .استاندار ایالت مرزی امال باختری به وزیری ها در باره پروازهای هواپیماهای
جنگم بر فراز روستتتتتاها ی آن ها هشتتتتدار داد .فرماندهم انگلیس ،برای موثریت بیشتتتتتر ضتتتتربا هواپیماهای بمب افگن
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ملیا های خود را با ستاد کل نیروهای مسلج افغانستان هماهن گردانید.
آن ها با مستتتا م باهمم زمرک خان را وادار ستتتاختند برای چندی از پویایم ها در میان قبایل وزیرستتتتان اتتتمالم دستتتت
بردارد که در نتیجه آن اوضاس در دسامبر  ۱۹۴۴با ثبا گردید.
هااتتتا خان و « واریون» او مم دانستتتتند :د یل افتتتلم یم که جدران ها و قبایل متحد آن ها را وادار به اتتتورش نموده
بودند ،رفع نشتتتتتتتده اند .از این رو ،کمبود خوار بار و مالیا کمراتتتتتتکن بم چون و چرا در بسار  ۱۹۴۵مم توانستتتتتتتت
رویارویم مسلحانه تازه یم را میان پشتون ها و کابل بر انگیزد .مگر ظاهر ااه زیر فشار گروه سیاستمداران «جوان»
به رهبری داود خان  ،به کاربرد زور گرائید .داود خان مم خواستتتتت از بینوایم و ناداری پشتتتتتون های اتتتترقم برای آن
بسره برداری نماید که فم مو د کوتاهم قبایل را ناادنم پشتون جنوبم را تابع کومت مرکزی بسازد.
هااا خان و ااه محمود خان که سیاستمداران مجربم بودند ،خطرناک بودن این مشم را نیب مم دانستند .مگر ،ناگزیر
بودند از فرمان اتتاه افا ت کنند .راستتتش ،هااتتا خان که خستتت و را و فمع او در ستتراستتر کشتتور بنا بود ،تالش
چندانم ها به خرچ نداد قافعانه در برابر داود خان ایستتتتتتادگم نماید .زیرا لغو انحصتتتتتار بر تجار چود و کاهش دادن
مالیا بر درآمد اخصم او زیان بزرگم را وارد مم ساخت.
در اوایل  ۱۹۴۵کابل برای سرکود مسلحانه پشتون ها آماده مم اد :به جنود افغانستان سپاهیان تازه نیس و هواپیماهای
نیروی هوایم سوق گردید .افزون بر این ،هااا خان در ماه های فبروری– مارچ  ۱۹۴۵در جالل آباد اخصا گیتگوهایم

 . 15گزارش اجنتوری (نمایندگی) از کابل ،تاریخی  ۱۵جون  ۱۹۴۴بایگانی سرویس استخبارات خارجی ،پرونده «قبایل» ،جلد یکم ،برگ .۲۸۵
 . 16گزارش اجنتوری از کابل ،تاریخی ۸سپتمبر  ۱۹۴۴بایگانی سرویس استخبارات خارجی ،پرونده شماره  « ۳۱۲۵۲قبایل افغانستان» ،برگ .۱۳۸
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را با سران قبایل مشرقم انجا داد .توانمندی دیپلماتیب هااا خان و خرید سرانا
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داد تا اندکم اوضاس را در گستره سرخرود بسبود ببخشد.

ترین افراد در میان پشتون ها اجازه

راستش ،هااا خان نتوانست قبایل فافم و اینواری را با مشم آاتم خود همنوا بسازد و با فرا رسیدن موسا گرما آن
ها در برنامه دااتند دست به قیا بزنند .آن ها نیازی به داد و دهش های هااا خان که کومت او به رغا همه تضمین ها
و قول هایم که داده بود ،در دوره های خشتتکستتالم نان مرد را به بسایم ناچیزی مم ربود ،ندااتتتند .افزون بر ایند قبایل
در برابر جلب آزموده ترین جنگاوران اتتان به خدمت ستتربازی ا تراش دااتتتند .چون این کار این امکان را از آنان مم
گرفت تا در برابر مشم تاراجگرانه کومت مرکزی دست به مقاومت مسلحانه بزنند».
(ادامه دارد)
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