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 ۱۷جنوری ۲۰۱۶

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت سیزدهم)

سردار داؤد خان در شدت عملش از مربی خود ،هاشم خان صدراعظم ،هم سبقت ميکرد
قبول نکردن مکلفیت اجباری عسکککککری و رویلاد لت و کوم مامورین ايهککککاریه در درُ مزار خکنر ،به خانلان ياک  ،که
آمادگی هایش را تا يال تکمیل نموده بود ،بهانۀ خوبی بود تا به زور سککککککر نیزه تالبی پالن مکلفیت اجباری بر قو
صافی را آغاز و زمینۀ آموزش عملی یکی از جوانان نسل یحیی خیل ،سردار محمل داؤد خان ،را فراه کنل .همان بود
که سککککردار محمل داؤد خان ،قومانلان قوای مرکز  ،مسککککتولیت مسککککتری عملیای را به یاری دو لوای ایککککافی نیرو های
نظامی قوای مرکز بلسککککت گرفت  .وی اولتر از همه فرقه ميککککر میرايمل خان ،قومانلان فرقۀ ميککککرقی ،را از صککککحنه
بیرون و به جالل آباد فرا خوانل و به قوای نظامی امر پیيروی و سرکوبی را صادر نمود.
راپور استخبارای انگلیس بیانگر آنست که استفاده از توزیع پول و قوای عسکری مؤثر بوده ،يکومت اویاع را تحت
کنترول قرارداده و قوای نظامی مؤف شلنل تا به چغه سرای [اسعلآباد مرکز خکنرها] به پیش روی شان ادامه دهنل.

د پاڼو شمیره :له  1تر6
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

«بنظر میرسکککل که يکومت افغانسکککتان تا به يال بر اویکککاع درُ خکنر نسکککبتا ه به خوبی ياک بوده و قوای نظامی تا به چغه
سککرای پیيککروی نموده و انسککلاد دره های عملُ صککافی نيککین را آغاز نموده اسککت  .جیره خواران ،بخهککو پاچا گل و
خانواده اش در وادار سککاختن اقوا همسککایه به نا دیله گرفتن ترایککای کم صککافی ها ،مؤفریت چيککمگیری را بلسککت
آورده انل .خوگیانی ها و شککینواری ها خاموش مانله و تنها کمکی که صککافی ها از بیرون بلسککت آورده انل ،دسککته های از
منالرۀ مامونل و چهارمنگ [باجور] بوده که در یکی دو يمله بر پوسته های شرق دریای خکنر سه گرفته انل .گروپ های
آنها شامل بعضی از افراد قبایل سمت انگلیسی خط دیورنلمیباشنل ،اما هیچ جیره خور انگلیسی در بین آنها دیله نمیيود.
گزارش داده شککککککله اسککککککت که اکمریت بزرو مامونل ها و چهارمنگی ها صککککککادقانه به عسککککککاکر افغان در خکنر باال کم
میکننل.»1.

 . 1راپور شماره  ،۲۷مؤرخ  ۱۴جوالی استخبارات انگلیس

د پاڼو شمیره :له  2تر6
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

« شککاه در اوایل ماه جوالی ازپغمان به کابل برگيککته اسککت تا با انکيککافای والیت ميککرقی در تماش نزدی باشککل .وی به
تاریخ چهار جوالی با صکککلراعظ و وزیر دفاع ميکککوره نموده و آنها موافره نموده انل تا ی مبل گزار پول را به فرقه
ميککر سککردار محمل داؤد خان ،قومانلان قوای مرکز به جالل آباد بفرسککتنلتا در بسککیا يمایت علیه متمردین صککافی کم
کنل.
صکککلراعظ همننان به مامورین یکککبط ايواالی در کابل هلایت داده اسکککت تا يرکای نماینلگان قبایل را ،بخهکککو
دوران ناآرامی والیت ميرقی ،تحت نظاری داشته باشنل».2

در

«وزاری يربیه ايکا مرلماتی فراخوانلن نظامیان دارای رتبه های متعلد را صککادر نموده اسککت  .گفته میيککود تعلاد این
نظامیان به يلود ده هزار نفر میرسل.
تاثیرای توزیع رشوه توسط فرقه مير سردار محمل داؤد خان ،از پولی که صلراعظ از کابل فرستاده بود ،پیش از پیش،
بخهو بین خوگیانی ها ،با وجود مناسبای خرام شان با يکومت  ،دیله میيود .آنها هیچ عالمت يمایت از صافی ها
را نيان نلاده انل .شینواری ها ه خاموش مانله و اکمر رهبران شان تا هنوز در جالل آباد میباشنل».3
يکومت درین دوران «هللا خان» یکتن از ملکان صککککککافی درُ مزار را ،که افراد قبیله اش مسککککککتولیت يمله بر مامورین
ايهککاریه را بلوش داشککتنل ،توقیب و به جالل آباد فرسککتاد .دوتن از سککران دیگر قو صککافی از دره های دیوگل و با یل به
ترتیب مل مامونل و میرسککال خان ه درین دوران دسککتگیرشککلنل ،اما دوتن اخیر شککایل ه به سککفارش سککردار هاشک خان
صلراعظ  ،که به سردار داؤد خان توصیه نمود تا در اعمال فيار از میانه روی کار بگیرد ،بزودی رها شلنل.
مل «هللا خان» بعل از آنکه شکنجه و آزار فراوانی را تحمل کرد ،از جالل آباد زنجیر و زوالنه به کابل فرستاده شل و
تا زمانی که در زنلان دهمزنگ کابل ازین جهان فانی چي پوشیل ،در زنلان بسر برد .الحاج محمل ارسالن زمانی که
خود با خانواده اش برای ملی سیزده ( )۱۳سال در زنلان دهمزنگ بسر برده است از زبان مل «هللا خان» در زنلان
روایت میکنل که « در جالل آباد توسط شخص سردار محمل داؤد خان مورد یرم و شت قرار گرفت  .سردار داؤد خان
در يالی که موزه های عسکری پوشیله بود ،من را مورد یربای لگل و ميت قرار داده و میخواست تا خانوادُ میرزمان
خان و شخص عبلالريی خان صافی را بحیث عاملین و ميوقین يمله بر تی مامورین ايهاریه در درُ مزار و مراومت
مرد خکنر قل ملاد کن  .اما من با ترش از خلاونل يری رت را گف ته جوام م یلاد که خانوادُ غازی میرزمان خان درین
مویوع هیچ دخیل نبوده و من و مرد خکنر اصاله عبلالريی خان صافی را نمی شناسی ».4
میرسککال خان ه که بعل از عکس لعمل و قیا صککافی ها دوباره زنلانی ومهمان زنلان دهمزنگ شککله بود ،گفته اسککت
که «بعل از آنکه با مل مامونل خان در جالل آباد از توقیب آزاد و به خکنر برگيککککککتی  ،مل مامونل خان با من در بارُ
مراومت بمرابل تعرض قوای عسکککری ميککاجرُ لفظی نموده گفت  :میرسککال خانم شککماماننل «پیزار پيککلی» [ی نوع
پیزار معرور آنوقت که در منالرۀ پيل ساخته میيل] انعالار پذیر بوده با هر پای میسازیل ،اما من این يالت را نمیتوان
تحمل کن  .متاسککککککفانه مل مامونل خان هیچ مجال عکس العملی نیافت و در همان هفتۀ اول در يالیکه پای پیاده و بلون
اسکککلحه بین منالرۀ چوکی و «نورگل» سکککفر میکرد ،مورد يملۀ گماشکککتگان خانلان ياک قرار گرفته به شکککهادی رسکککیل.
سردار محمل داؤد خان بعل از آنکه مهر مل مامونل خان را به نيانۀ ثبوی مرگش برایش آوردنل ،نفس رايتی کيیل».5

 . 2همانجا
 . 3همانجا
 . 4مصاحبۀ ماه دسمبر سال  ۲۰۱۵این قلم با الحاج محمد ارسالن زمانی ،پسر غازی میرزمان خان کنری .
 . 5همانجا

د پاڼو شمیره :له  3تر6
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

جنرال میرايمل خان در خاطرای خود از جریان پیيککرفت و فتويای سککردار محمل داؤد خان یاد آور شککله مینویسککل که در
خار خانۀ قيلۀ عسکری استرايت بود که عبلالالیب خان ،کنلکمير توپنی ،مرا بیلار کرد و گفت "

د پاڼو شمیره :له  4تر6
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

سردار محمد داؤد خان خواهان مجازات شديد کنری ها ميشود
به اسککاش راپور اسککتخباراتی انگلیس ها «سککردار محمل داؤد خان بتاریخ نه ماه جوالی به عجله از کابل بازدیل نموده و
گزارشش را به صلراعظ داده است  .اعتراد برین است که او اظهار داشته است که صافی ها تجریل شله انل و خواسته
است که به او اجازه داده شود تا علیه آنها از اقلامای تنبیهی شلیل کار بگیرد .صلراعظ در يالیکه مواف است تا صافی
ها بایل به دولت امتیاز انحهکککاری بلهنل ،به [داؤد خان ] توصکککیه نموده تا دربرخوردش از میانه روی کار بگیرد .وی
تمایل نيان داده تا اگر معضله قبل از رسیلن تجلیل جين استرالل يل و فهل شود».6

غرور سردار داؤد خان ،پاش دادن نمک بر زخم های مردم و آنچه باعث قيام سرتاسری صافی های کنر
شد
سکککککردار داؤد خان بعل از پیيکککککروی قوای نظامی اش با غرور خاصکککککی که داشکککککت امر نمود تا جيکککککن اسکککککترالل را در
«منالرۀچوکی» که در دهانۀ درُ دیوگل قرار داشککککککت و بعل از درُ پیچ ،بزرگترین درُ محل بودو باش صککککککافی ها بود،

 .6راپور شماره  ،۲۷مؤرخ  ۱۴جوالی استخبارات انگلیس

د پاڼو شمیره :له  5تر6
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

تجلیل شود .جنرال میرايمل خان جریان را در صفحۀ ۴۸۶جلل دو خاطرای شان چنین يکایت میکنل که سردار صايب
امر دادنل که نظر به «

(ادامه دارد)

د پاڼو شمیره :له  6تر6
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

