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 ۲۴جنوری ۲۰۱۶

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت چهاردهم)

تشدد و تکبر سردار داؤد خان و مجبور شدن صافی ها به قيام عمومی
«فرقه مش ر س ردار محمد داخد ان از تاری  ۶تا  ۹جوالی (مطابق  ۱۵تا  ۱۸ماه س رطان  )۱۳۲۴در منطقۀ ش یوه
افی ها نگرانی میکرد .بتاری  ۸ماه جوالی یک قوای ع یم پیاده
بس ر برده از تجما قوای ن امی برای س رکوبی
بطرف چغه سرای حرکت نموده بتاری  ۹ماه جوالی با وجود تیراندازی شدید افی ها به آنجا رسید .بعد از آن دسته
های هم برای انس داد هدهانه های د دره های عمدۀ افی ها هدره های مزارد دیو ،د با ی و پیجد که به دریای کنر در
جنوب چغه سرای امتداد دارندد فرستاده شدند.1» .
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آتش ۀ ن امی س تارت انگلس تان در کاب بتاری  ۱۴جوالی  ۱۹۴۵در راپورش نوش ت که « عملیات قوای هوائی و
زمینی تلتات س نگینی راد که از یک دو پنجاه (  )۱۵۰تا دو د (  )۲۰۰نتر ت مین ش ده اس تد بر ش ورش یان افی
واردکرده است  .جنگ های زمینی شام زدو ورد های کوچکی بودند که تلتات ن امی در آن بسیار اندک بوده است.
هش ت با طیارۀ نوع «هند» از پایگاه جال آباد برای بمباردمان قریه جات و جمعیت های افی ها بین س رکانی و
اسمار مورد استتاده قرار ،رفتند.

حمالت روزمرۀ هوائی مناطق صافی ها
در راپور است باراتی انگلیس ها همچنان ،زارش داده شده است که «پرواز های اکتشافی مناطق افی ها هر روز از
جال آباد ورت ،رفته و قریه جات و دسته های مردم در دره های مزار و پیچ بمبارد و مورد حمالت ماشیندار قرار
،رفته اند».2

راپور بعدی اس ت بارات انگلیس حاکیس ت که قوای س ردار داخد ان در هتتۀ ،ذش ته پیش رفت قاب مالح ۀ داش ته و
اوض اع را تحت کنترو درآورده اس ت  .قوای ن امی که تا به اس مار رس یدهد توانس ته اس ت ،ذر،اه های دریای کنر را
تحت ن ارت ،رفته و مخفق شده تا ارتباط بین افی ها و اقوام دیگر دو طرف دریای کنر را قطا کند.
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افی ها در منطقۀ پش د
راپور اض افه میکند که « پاچا  ،و حامیان دیگر حکومت بتاری  ۱۳جوالی با یک جر،ۀ
مالقات نموده و آنها را متقاعد سا ته ا ست تا از م التت د ست بردا شته به انه های شان بر،ردند .پاچا  ،به آنها وعده
داده اس ت تا به س تارش وی مقامات به س یس تم مکلتیت قومی ههش ت یکد قناعت نموده و فعالت به تطبیق س یس تم مکلتیت
اجباری به اساس اح ائیه پا فشاری نه نموده و همچنان دست به اقامات تالفی جویانه ن واهد زد .جر،ۀ افی ها تا
افی های مناطق بین ش یوه و چغه س رای نمایند،ی نمودهد اما رهبران عمدۀ م التین مانند س لطان
اندازۀ زیادی از
محمد ان درۀ پیچ در آن شام نبودند».3

راپور حاکیست که « افی هائی که توسط ،زمه های قوای ن امی بین شیوه و چغه سرای اسیر شده اندد بشمو زنان
بحیث ،رو،ان به کاب فرستاده شده اند .مهمترین افی هائیکه بدست حکومت افتاده اند شام ملک ماموند میباشد .وی
در انه اش در دیو ،اس یر ش ده و از س رنوش ت فعلی اش بری در دس ت نیس ت » .4طوریکه قبالت ذکر ش ده اس تد
ملک ماموند ان در بین راه چوکی و نور ،بدس ت ،ماش تگان اندان حاکم به ش هادت رس یده و مهرش به عالمۀ
ثبوت کشته شدنش به داخد ان آورده شد.

 . 3راپور شماره ۲۹د مخرخ  ۲۱جوالی است بارات انگلیس
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افی های م الف بتاری  ۱۵ماه جوالی در قریۀ چلس همربوط به درۀ
در همین راپور آمده اس ت که «یک جر،ۀ
دیو ،د در مجاورت درۀ پیچ دتحت قیادت عبدالقدوس اند برادر سلطان محمد ان درۀ پیچ دایر شده بود .درین جر،ه
هعم ،رو،ان ،یری زنان و مردان افی تقبی د و فی له بعم آمد که نمیتوانند به وعده های حکومت اعتماد نموده و
تس لیم ش وند .پیغام های هم به قبای مجاور فرس تاده ش ده و آنها را ازین فی له مطلا س ا تند .افی هائی که درین
جر،ه شرکت نموده بودند عمدتا ت آنهائی بودند که در درۀ پیچد در شما غرب چغه سراید سکونت داشتند.
بتاری  ۲۰جوالی انوادۀ غازی میرزمان ان هم در حالیکه بزر،ان انواده به ش مو فرقه مش ر ان محمد ان
(برادر غازی میرزمان ان)د و ش یرمحمد ان و ع مت ن ان (پس ران غازی میرزمان ان) که از قب با فامی
هایش ان در کاب تحت ن ارت بودندد دس تگیر ش دند .پس ران و برادرزاده های غازی میرزمان ان در کنر به بهانۀ
مالقات با حکمران به چغه س رای مرکز کنر دعوت و در آنجا بعد از دس تگیری با تمام افراد انوادۀ ش ان به کاب
فرستاده شدند .جریان م ت ر این دستگیری ها و عوام آن در قسمت های بعدی ذکر واهد شد.

درحالی که حکومت پیروزی س ردار داخد ان را هم در چوکی و هم در کاب جش ن میگرفتد یکبار دیگر پالیس ی
دو،انۀ حیله و زور ود را به کار اندا ت  .بدین معنی که از یکطرف از فریب و نیرنگ کار ،رفته رهبران م الف
به شمو میرسالم ان افی را به میانجیگری و شتاعت پاچا ،با حکومت به مذاکره دعوت نموده به جال آباد برده
توقیف نمود ندد و از طرف دیگر تالش نمود تا رهبرانی را که در قر یۀ چلس دیو  ،برای جر ،ه ،ردآ مده بود ندد با
ارسا یک لوای عسکری قوای مرکز تحت قوماندۀ فرقه مشر سید ال ان به س تی کوبیده و از بین ببرد.
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شرح این رویداد و آغاز قیام قوم

افی در درۀ دیو ،را در اطرات جنرا میراحمد ان موالئی چنین می وانیم :

«ساعت  ۲۲:۳۰باالی میز نان بودیم د نتر آمد که قوماندان

احب لوا از سور ،هنور - ،زد حرف
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(ادامه دارد)
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