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 ۷جنوری ۲۰۱۶

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت یازدهم)

آغاز ناآرامی ها ی کُنر
ناآرامی های ُکنر با تصممممیا خان ان ماکا مبنی بر تطبیق جبری سمممی مممتا ج ی مکلکیت د مممکری در درۀ مزار ُکنر آغاز
شم  .مطابق این تصمممیا برخالس سممی ممتا مکلکیت ببلی که به ناه سممی ممتا ه ممت نکری از دوران امیر دب الرممن خان رایج
بود و در آن از هر ه ت نکر مرد یکنکر به خ مت د کری فرستاده می  ،تماه مردانی که سن شان به  ۲۲سال میرسی ،
به خ مت د کری جلب می ن  .اما این تنها نبود ،مکومت در ُکنر خواست چهار دوره را به یکبارگی جلب و تماه افراد
بین سممنین  ۲۲تا  ۲۷سممالگی را به د ممکری سممو ده  .مرده ُکنر درین دوران تحت ف ممار های دیگری از جمله مالیا
کمر شممکن (سممه کوته و چهلی  ،موالۀ خری اری غله به نرخ ارزان و کار های بیگاری سممرس سممازی و غیر نیز برار
داشتن .1
ماليه سه کوته  .ما صال غله را سه ب مت نموده و ی ب مت آن را ب کل مالیه ب صور جن ی اخذ میکردن  .چون
ماصمممال غله بای در موجودیت مامورین مکومت وزن و ی سممموه آن تشین می ممم  ،مالیه دهن گان بای تا رسمممی ن نوبت
شممان انترار میک ممی ن  ،و درین دوران به اثر بارن گی و خرابی هوا بشضمما خرابی و تباهی تماه ماصممال و ازبین رفتن
زممت ی فصمممممله و خوراس یک مممممالۀ خانوادۀ شمممممان نیز اتکا می افتاد .بش از تشین مق ار مالیه ،دهابین و زمین اران
مکلف بودن زمینۀ انتقال غله و کاه مربوط آن را ذریشۀ مرکب و وسایل تران پورتی دیگربه یکی از دومرکز تحویل هی
مالیه جن می در «اسممار» و « ُکنر پایان» رسمان ه باز ها منترر نوبت شمان باشمن که این کار زمینۀ ف ماد اداری و رشموه
خوری مامورین مالیه و گ ام اران را فراها ساخته بر م کال مرده می افزود.
ماليه چهل يک  .مالیۀ مواشمممی و میوانا به ناه چیل
ی راس آن بای به مکومت مالیه داده می .

(چهل ی

یاد می ممم  .از جملۀ چهل راس گاو و بز و گوسمممکن

خريداری غله به نرخ ارزان  .ف ممممار کمرشممممکن دیگر ها موالۀ خری اری غله بر مرده ُکنر بود .با وجودی که ُکنر ی
منطقۀ کوه مممممتانی و زمین های زرادتی رفیت اداشمممممۀ باشمممممن گان خود ُکنر را ن اشمممممت ،مکومت خان انی ،با موالۀ
خری اری غله به نرخ ارزان ،مرده را مجبور می مماخت مق ار غلۀ مواله ش م ه را جمآ آوری و به یکی از دو گ اه دولتی
برسانن  .یکی ازین مواله های هاشا خان ها خری اری جبری ساالنۀ چن خروار «جو» مورد ضرور اسپ های غن
اسمممار بود .چون به اثر خ ممک ممالی متواتر مق ار «جو» که مشموال از محصمموال زمین های للمی بود ،به شمم کاه
یافته بود ،مرده بیچاره و بی بضادت را مجبور می اخت گن ه و جواری خوارکۀ خانواده های ان را به «جو» که ارزش
پولی کمتری داشت ،دوض و به مکومت تحویل دهن .

 . 1شاه محمود میاخیل «د کونړسیاسي ،قومي او روحاني جوړښت او د دودنو ارزښت» ؛ عبدالمالک کونړی ساپی «دکونړ د
ساپو جگړه».
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بيگاری و کار های بدون مزد جبری  .از جملۀ ف ممممار های دیگری که به خ ممممتگی و درمان گی مرده می افزود ،وادار
ساختن مرده برای شرکت در تشمیر و نگه اری سرس ها و نصب پایه های تلیکون بود.
طوریکه ببالَ ذکر شمممممم  ،مکومت برای تطبیق پالن های در ُکنر دسممممممت به آماده گی ها ی زده بود .جنرال میر امم
موالیی در خاطرا خود از مرور و مطالشۀ این آماده گی ها یادآور ش ه چنین مینگارد :
« به چغه سرای رفتا ،سی دباس مکمران چغه سرای ،سر سرس انترار مرا داشت .او را دی ه و از وضآ دمومی او را
م تح ضر و تو صیه نموده ج ا َ مرابب او ضاع با ش  .تکلیف نمود ،شب با شا .گکتا غن ا سمار انترار دارن  ،در برگ مت
شای ی شب پی شما باشا .
به غن اسمممار رفته  ،دو شممب مان ه ،غن را از وضممآ مطلآ و ه ایت داده ج ا َ مرابب اوضمماع باش م  .شممب به چغه سممرای
آم ه .شمممب مهمان خزانه دار بوده .سمممی دب الرزا پادشممماه را نیز با خود آورده بوده .بش از نان چون موتر خراب بود و
کار نمی اد ،به مکمران گکتا جاله تهیه کن  .دوسمممه سمممادت گذشمممت ،جاله مشلوه ن ممم  .بیرون آم ه .مکمران با جاله وان ها
بال و مقال دارد .جاله وان میگو ی رون من نی ممممممت .جاله وان را خواسممممممته گکتا چون من مهمان شممممممما میباشمممممما و رفتن
ضممممرور داره ،بای بروی  .گکت بطشا َ نمیروه .به پولیس امر داده بروی م مممم و سممممامان او را بیاوری  .جاله وان بنای
فرار را گذاشت .او را با تکنگچه ته ی نموده ،فورا َ جاله را تهیه کرد .به مکمران صامب گکتا شما نمی توانی به ُکنر ها
کار کنی  .ذریشۀ جاله به ُکنر خاص رفتا .ماکا ُکنر خاص با کن کم ممر و ی جمشیت زیاد به گذرگاه انترار میک ممی ن .
از جاله پایان ش ه یکص افغانی به جاله وان داده او را رخصت کرده .چون پول را دی ممنون و خوش ش .
در چونی د کری رفته ،کن س را دی ه ،به برارگاه کن س ،همه من صب اران را خواسته ،ه ایا الزمه را داده .دب الغنی
خان وردس ،ماکا ُکنر خاص و از دوسممتان من بود...شممب را در مکومتی رفته ،موضمموع را با ماکا و کن کم ممر مذاکره
[کرده]  .ماکا گکت مکمران صامب شخص بی خبر است ،راستی مرده صافی و مهمن به دوپا می باشن  .شب گذشت .
فردا نان چاشممت را خورده به ب مملۀ د ممکری رفتا .ب ممله را مکصممل دی ه ،راجآ به نگهبانی و باخبری ه ایت داده و گکتا
تان ها را برای آب از جالل آباد می فرسمممتا ،بای بین ب مممله چاه مکر کنی  .چاشمممت را ذریشۀ جاله به جای ماکا شمممیوه
رسممممی یا  .ذریشۀ تلیکون از جالل آباد و وزیر خبر گرفتا  .موتر را نیز درسممممت کرده به شممممیوه آورده بودن  .فردا مرکت
کرده به جالل آباد رسی یا .سر راست نایب الحکومگی رفتا  .از وضآ ُکنر ها برای گکتا  .نایب الحکومه خن ی و گکت
صافی ها خیلی م خره میبا شن  ،البته با شما خیال شوخی را دا شته ان  .گکتا ببخ ی  ،خود شما بروی از نزدی مطالشه
کنی و مشلوما نما ی تا بی خبرانه به م ممممخرگی آنها گرفتار ن ممممویا  .چون من ج ی شمممم ه ،گکت اطالدا داره ،چیزی
نی مممت ،شمممما پری مممان ن ممموی  .گکتا تشجب میکنا ،شمممما اطالدا مخبر پانزده افغانیگی را ن مممبت به اطالدا من ترجی
می هی ! لطکا َ با چ مممممما های باز اطراس خود را ببینی  .گکت خوده بزودی ُکنر ها می روه و می خواها بشضممممممی تغیر و
تب یل در ُکنر ها اجرا کنا  .نان چاشت را به جالل آباد خورده ،طرس وزیری رفتا  .چون اوضاع خوب نبود ،به آمادگی
بطشا مصروس ش ه و ی راپور مکصل از م اه ا ُکنر ها به وزار مربیه و ص ار فرستاده  .خود هر آن انکال
و وضآ ناگوار بوه را منترر بوده». 2

روی ادی که به مکومت بهانۀ ل کرک ی داد
بش ازآنکه آماده گی های مکومت به پایان رسمممی در اواخر ماه جون تطبیق پالنهای هاشممما خان آغاز شممم  .وبتی مامورین
مکومتی برای گرفتن امصمممما یه و ثبت نکوس به درۀ مزار رسممممی ن  ،مرده (مادی خیل صممممافی باالی آنها ممله نموده ،
کتاب ها و سجل های آنها سوختان ه  ،آنها را لت و کوب نموده  ،دو باره به ول والی رجشت دادن .

 . 2خاطرات جنرال میراحمد خان موالئی ،جلد دوم صفحات  ۲۷۸و .۲۷۹
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"جنرال میر امم موالیی " که در این وبت به میث بومان ان فربه م مممممربی ایکای و یکه مینمود  ،شمممممروع جن
ُکنر ها چنین به نگارش میک .

را در

"  ۹برج سررررررر ان  ۱۳۲۴سممممممادت  ۲۳تلیکون نایب الحکومه از جالل آباد آم که ی مرتبه جالل آباد بیایی  .گکتا آب
دریای فت آباد زیاد است  ،شما ی موتر لب دریا بکرستی  ،با آن ها من مرکت میکنا  .ذریشه تلیکون به دب الروس خان
غن م ممممر  ۲۳امر داده چهار کن س آماده ی مرکت و تیارسممممی باشممممن  .به لب دریا رسممممی ه  .به کم دریور و ی نکر
د ممکر دری ممی اه را ک ممی ه  ،از آب دبور کرده  .موتر الری لب دریا  ،توسممس سممر مامور آورده شم ه بود  .ذریشه موتر
مذکور طرس جالل آباد مرکت کرده  .سر راست به باغ شاهی رفتا  .نایب الحکومه با رن باخته ن ته بود  .چون مرا
دی اسممتقبال کرد  .گکتا چی خبر اسممت ت گکت م مماه ا شممما همه درسممت بود .گکتا باز ها به مخبر های پانزده افغانیگی
ادتماد کنی  .گکت امروز چهار نکر پولیس به دره مزار دقب گ اه مواله رفته  ،ی تش اد نکر صممافی به طور ل ممکر  ،بر
چهار نکر پولیس ممله و خلآ سممالن نموده ان  .دسممت های شممانرا ب ممته به طرس شممیوه سممر داده ان و براریکه پولیس ها
گکته  ،ل ممکر می خواه دو تق ممیا ش م ه  ،ی مصممه به پل درونته  ،پل را اشممغال و یا تخریب نماین  ،ی مصممه بزر
شان از راه شیوه به جالل آباد ممله میکنن  .پرسی ه ل کر به کجا رسی ه ت گکت نرر به مشلوما و اطالع ماکا  ،ل کر
به زیری بابا که ی زیار ابت ای سورگل میباش جمآ ش ه.
پرسممی ه به کابل اطالع داده ای ت گکت  :نی  .گکتا  :چرا ت گکت  :ترسممی ه واال مضممر بهر کنن  .گکتا همه کار های شممما
جنبه ی امتیاط دارد ! فوری برای کن کم مممر توپچی  ،دب الطیف خان  ،که به ب مممله ی د مممکری بود تلیکون داده دو تولی
فوری آماده ی مرکت باش و به سر مامور امر داده که موتر فوری از بازار تهیه و به ب له بکرست .
بش به مضور سردار صامب تلیکون داده  .گکتن به مضور ادلیحضر به ار است  .خالصه به مضور ادلیحضر
زن زدن  ،سردار محم هاشا ص رادضا  ،گوش را برداشت  .گکت خیریت است ت درض کرده سردار صامب را
کار داره  .ای ان گوشی را گرفتن  .بضیه را گکتا  .موضوع را به مضور ادلیحضر و ص رادرا گکتن  .بش از سه
دبیقه برایا گکت  :خواه میکنا کوشممم کنی اشمممرار به شمممیوه مح ود شمممود.فردا بوه می رسممم  .به ای مممان اطمینان و ها
اطالع داده که خوده فورا به طرس شیوه مرکت میکنا  .بطشا ما ها آماده مرکت است  ،شما مطمین باشی .
فو ری به وزیری تلیکون و امر داده .غن م مممر گکت کن س ها آماده مرکت اسمممت  ،ی روزه نان پخته را گرفته ان  .امر
داده فوری مرکت کنن  .من سر رشته موتر را میکنا و به پی روی ان می فرستا  ،به هر جا به موتر ها رسی ن  ،سوار
شون  ،خود شما اداره ی ب له را به درستی بکنی و بی ار باشی .
مال سمممادت «  »۳اسمممت بش از آن از دب الغنی خان که مال ماکا شمممیوه مقرر شممم ه  ،پرسمممی ه چی خبر اسمممت ت وبتی که
ص ای مرا شنی گکت از کجا مرس میزنی ت گکتا از جالل آباد  .ب یار خوش ش و گکت ل کر به زیر بابا [زیار زیړی
بابا]جمآ ش ه  ،لی تا مال مرکت نکرده  ،منترر ل کر دیوگل ه تن  .گکتا مطمین باشی  ،سادت  ۸نزد می رسا .
بش از آن با نایب الحکومه به م وره پرداختا  .نایب الحکومه فرمودن این بوه ب بخت بای سخت سر کوب شود .
خن ی ه و گکتا  :خ ا کن که ما و شما را سرکوب نکنن  .به ماکا شیوه گکتا مصارس ی غن را از میث گوسکن و نان و
چوب تهیه نمایی  .به سممممممر مامور امر داده هر ب ر موتر که به جالل آباد اسمممممممت  ،متی موتر های بوره را تخلیه و به
دسترس د کری بگذاری  .وبتی که چهار موتر تهیه می ود به توسس یکنکر ضابس فرستاده شود  .دو موتر چاونی رسی ه
 ،تولی ها سوار ش ه  ، ،امر داده با دو نکر تولیم ر فشال به طرس درونته مرکت نماین و در آنجا نقاط ماکا را اشغال و
راه رفت و آم را م ممم ود نمایی  .اگر از اشمممرار اثری دی ی  ،بصمممور م افشه  ،نقاط ماکا و پُل را مک .نمایی  .فوری
امر داده به پُل تلیکون نصب کردن  .سادت  ۳:۴۰رسی ن تولی را به پُل درونته اطمینان دادن  .از دقب شان ذریشه موتر
نان فرستاده ش  .از طرس پُل خاطر جمآ ش ه  .بش از ادای نماز  ،انترار کن س های وزیری را می ک ا .
 ۵:۱۵از فت آباد اطالع دادن ی کن س به لب دریا رسمممی ه و چهار دراده موتر ها رسمممی ه و آب ها کا شممم ه  ،موتر ها
میتوانن از دریا دبور نماین  .امر نموده ی کن س فورا ذریشه موتر ها به طرس درونته مرکت کن  .موتر ها تهیه ش ه
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میرود ی کن س دیگر را ها امر داده به طرس درونته مرکت کن  .سمممادت  ۶از دریا دبور و به طرس درونته مرکت
کرد  .دو کن س را امر داده به چونی جالل آباد برود  .اول کن س محم دمر خان صممافی رسممی  ،یکی ها کن س م ممتقل
دی ار دلی خان  .هر دو کن س به طرس درونته مرکت داده ش  .الی سادت  ۸به درونته رسی ن .
خوده به طرس درونته مرکت و به نایب الحکومه گکتا موتر ها زود به طرس فت آباد فرسمممتاده شمممود  ،و دو کن س را به
چونی جالل آباد برسممممانن  .به وزیری تلیکون داده که دو کن س را فوری به چونی جالل آباد مرکت ب هن  .بش از شممممیوه
پرسی ه  .اشرار به شیوه نرسی ه ولی نایب الحکومه ب یار پری ان است  .او را ت لی داده گکتا شما متوجه کار ها باشی
 .سادت  ۶اطالع رسی که ش موتر د کر از درونته به طرس شیوه گذشت  .ب ری خاطر جمآ ش ه  .موتر من آم .
به طرس پُل مرکت کرده و به نایب الحکومه گکتا  :متوجه سممممت شمممنوار و خوگیانی باشمممی که از این طرس ک اه انکال
نکن .
در بین راه دی ه ه ممت موتر به طرس پُل مرکت می کن  .سممادت  ۷به پُل رسممی ه  .د ممکر ها نیز رسممی ن  .دو کن س با
یکمق ار جبهه خانه و ب ممتره خکیف به داخل موتر  ۷:۳۰به پُل رسممی ن  .فورا َ د ممکر ها را پیاده کرده از پُل دبور داده
و موتر ها نیز گذشممت  .دو موتر خالی نیز رسممی  .به ذریشه ده موتر دو کن س را با خود گرفته  ،به طرس شممیوه مرکت
کردیا  .سادت  ۹:۳۰به شیوه رسی یا دب الغنی و مامورین و ی د ه پولیس استقبال کردن .
امر کرده برای ی و نیا هزار نکر سمر رشمته نان را بکنی  .فوری به بریه ها نان مواله کردن  .سمادت  ۱۰:۵۰کن س
ها رسی  .برار اطالع اشرار هنوز به دره مزار بودن  ۱۲ .اطالع رسی که ل کر از درهء مزار به طرس شیوه مرکت
نکرده ،لی به زیار زیری بابا ل کری های شلو [شلوټۍ] و درۀ مزار را خواسته ان  .ل کر امر شب [ت] و شماس
[شماش] ها با صافی ها ملحق ش ه  ،ل کر دیوگل نیز در شرس آم ن است  .شب را به شیوه گذشتان یا .
روز  ۱۰سر ان  ۱۳۲۴ساعت  ۶صب امر مرکت صادر کرده  .بوا بای به اساله پور برود  .به اسالمپور رسی یا .
بلشه سمممی دباس آغا [سمممی دباس پاچا ] را اشمممغال کردیا  .دایله اش به داخل مرم مممرای مرکت کرد  .آبادی های خار
بلشه را به د کر ها داده  .لوای اول فربه اول ها به پُل رسی ه دبور میکنن .
سادت  ۱۰اطالع رسی که ل کری از زیری بابا مرکت کرده و تش اد ل کر به دوازده هزار نکر تخمین می شود  .فوری
ی کن س را امر داده  ،سمممادت  ۱۵بلن ی های اطراس بلشه را اشمممغال کردن و از دور بوای اشمممرار دی ه می ممم که به
طرس اسالمپور پی می آم ن .
در این وبت ی بطریه توپچی ها نرر به امر ببلی که داده بوده رسممممممی  .بطریه ی مذکور  ۷۵ایتالوی بود .توپچی را به
نزدی بلشه داخل موضآ کرده  ،امر آت داده  .دو گروپ آت اجرا کردن  .اشرار مجبور به ستر و اخکا ش ن  .سادت
 ۱۷دفشتا َ باالی تپه به صممممور ناگهانی باالی ی تولی فیر کردن  .محاربه جاری شمممم  .تولۍ مذکور را ذریشۀ دو تولۍ
دیگر که به بلن ی های پایان بود تقویه نموده ،اما تولی مذکور مقاومت نتوان ممته با چهار نکر مجرون به طرس بلشه آم ن .
بلن ی ها به دست اشرار افتاد .بوای ما به بریه جمآ ش ن  .تا صب ی ی فیر بود .به مشیت من غاله می ر خان توپچی
و ر یس ارکان و ضابس استخبارا فربه بودن  .اما غاله می ر خان کا دلی ن ان می داد .ل ت تلکا و وضشیت را شکراَ
اطالع داده و ها لو ی اول فربۀ اول به شویه رسی ن  .من شب ترتیبا گرفته ،شکق صب به چهار گروپ تشرض کرده .
تپه ها را از اشرار گرفته ،در این محاربه دو نکر از اشرار مقتول و سلیمی و دو نکر دیگر صافی ها زخمی ش ن  .سلیمۍ
پاد شاه صافی ها بود و به او بیشت کرده بودن  .ا شرار به طرس زیری بابا شک ت کردن  .بومان ان لوای اول ،دب الودود
خان لوام ر بود».3
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در راپور استخباراتی انگلیس ها این روی اد چنین انشکاس یافته است :
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« در ذیل مرور دم ه ترین انک مممافا این هکته در تالش تازۀ مقاما افغان برای تحمیل جلب مکلکیت به اسممماس ج ول
(امصا یه بر ابواه والیت م ربی میباش  .بنرر میرس اولیای امور تصمیا گرفته ان در مال ماضر بر صافی ها تمرکز
نموده ،ابواه دیگر را تحت ف ار این تقاضا برار ن هن .
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یکنکر مامور جلب وچن مامور پا ین رتبۀ [پولیس] که بتاریخ  ۳۰جون به منطقۀ صافی ها در نزدیکی شیوه
رفته و اداله داشته بودن که برای جلب افراد واج شرایس مطابق به سی تا امصا یه آم ه ان  ،مورد ممله برار
گرفته و توسس افراد بومی اسیر ش ن  .تصور می ود آنها هنوز ها تحت اسار برار دارن .
نیرو های بوای مرکز کابل بتاریخ های دوه و سممموه جوالی به جالل آباد رسمممی ن  .ی ب ممممتی از آنها به شمممیوه
رفته و توبآ میرود به امت اد دریای ُکنر به پی رون  .این نیرو ها تامال  ۲۲نکر صمممافی را دسمممتگیر و به جالل
آباد فرستاده ان  .راپور های ابت ا ی نیروی بوای ارسالی کابل را به  ۲لوا ،جمشا َ پنج هزار و ش ص (۵۶۰۰
نکر گزارش داده است .
فربه م مممر سمممردار محم دا،د خان ،بومان ان بوای مرکز کابل ،بتاریخ دوه جوالی به جالل آباد رسمممی ه و فوراَ
تقاضای مکومت از صافی ها را ادالن کرده است .این ها دبارتن از:
 .aببولی سی تا مکلکیت به اساس امصا یه
 .bت لیمی آنش ه از رهبران مخالکی که بش ا َ م خص خواهن ش .
 .cجبران مملۀ مورخ  ۳۰جون بر مامورین .
سی های متنکذ بتاریخ پنجا جوالی از اسالمپور به منطۀ صافی ها رفتن تا در مورد ببولی این شرایس مذاکره
کنن  .گکته می ود آنها تا هکتا جوالی ک اه مؤفقیتی را ب ست نیاورده ان .
دکس الشمل صمافی ها بمقابل خواسمته های مکومت ب میار خصما آمیز بوده اسمت  .رهبران تنریا کنن ه مخالکت
دبارتن از سممممملطان محم خان ،میرسممممماله خان و مؤمن [مامون ] خان  .گروه های در دره های منتج به دریای
ُکنر در مال شممممکل گرفتن بوده ،اما ک اه ل ممممکر بزرگی تا هنوز جمآ ن مممم ه اسممممت  .تنها برخوردی که تا مال
گزارش ش ه دبار از تیران ازی بی تاثیر شبانه بر نیروها ی ت که در شیوه خیمه زده ان  .دملیا روزمرۀ
اکت ممافی مناطق صممافی توسممس طیاره ها از جالل آباد ادامه داشممته و گکته می ممود که در دره های مزار و چوکی
[دیوگل] گروه های مرده مورد ممال بمبی برار گرفته ان .
فربه م ممممممر سممممممردار محم دا،د خان از ابواه دیگر تقاضممممممای ج ی ی ننموده ،اما بتاریخ پنجا جوالی رهبران
شینواری و خوگیانی را به جالل آباد فراخوان ه است  .جواب شینواری ها در مالیکه غیرماضری دو یا سه نکر
آنها م ممممممهود بود ،تا ان ازۀ بنادت بخ بود ،اما از خوگیانی ها تنها ملکان نزدی به جالل آباد بتاریخ هکتا
جوالی آم ن ».4
(ادامه دارد
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