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 ۳۱جنوری ۲۰۱۶

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت پانزدهم)

ناکامی تالش های صافی ها برای کنار آمدن با حکومت
لوای تحت قوماندۀ فرقه مشککر سککید ککالد خان در درۀ دیوقب و ينی نشککینا تواا با تلنا سککنگین
بعد از شککک ککت فا
قوای نظاما ،رهبران ککککککافا ها باز هن نه تنها خواهان مباکره با کومت بودند ،بلکه تالن نمودندتا از طریق جرقه با
کومت به تناهن رسیده و به کشت و خون خاتمه دهند .آنها تا اضر بودند ،بدون از قبولا مکلنیت اجباری ي کری،
تماا شرایط دیگر کومت را قبول کنند.
در سند استخباراتا انگلیس ها میخوانین که « افا های والیت مشرقا از مناومت سازمان یافته دست برداشته و سخت

میکوشکککند با کومت به تناهن برسکککند .اما آنها هنوز هن مایب به قبولا خدمت ي ککککری جبری به اسکککاح ا يکککاوی ننوح
نی کککککتند .محمد داند خان با درف موق قوی ان ت مایت هاشکککککن خان کککککدرايظنه تا ال اضکککککر به ينی نشکککککینا از
خواست  ،که کماکان يمده ترین نکت این معضله است ،نمیباشد .میرسالا خان ،یکا از متمردین يمدۀ افا ها به قید
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ضکککمانت اضکککر شکککده به جالل آباد بیاید ،در الا که محمد داند خان از پایتخت بازدید نموده تا دواا برخورد شکککدید تبا
افا هاه را تو یه کند».1
همین قزارن يالوه میکند که «راپور های متعدد هنته های اخیر راجع به خرابا
نگرانا دوامدار بوده و ظرفیت کاری او رو به کاه است». 2

حت

درايظن تهاشن خانه موجی

راپور ما افزاید که « اثبات اين موضوووووووۀ اراار اتبارياووووووت کا ا با تزاضووووووای برامرخام ،اش من د ن تان م ا ن
صدارت کا م خواهد با عوض عبدالن ا ن تان کا با کابل برگ شتا ا ست بن ث سف ر افغان اتان مر ا شنگتن ت ن
شووووم بدل کی کا با ک و ا مر کابل اخ هر دت ميگر ن اخ ب شوووتر اسوووت مخالفت م کندن نشوووانر ميگر آتاخ اين اتکای
ب شووتر بر ناوول وان ين ی ت ل مساخ سوواتتن فردا مشوور سوورمار من د ماام تان برامر بار ،ن تان برای تات ا
مامن با ناآرامی های اليت مشردی م باشد نوۀ ماموريتی کا مر سابق م والَ با خير حرب ا سپرم ،م شدن ثبات آيندۀ
رژي [حاک ت تاندان حاک ] تاانداخۀ خيامی با دابک ت اين م برامر پامشووا ،پاوور کاکای شووان مربو .اسووت ن مر کابل
حاال عال د ندی ماناتن عکس ال ل ب زابل اخميام مائول ت اين م نفر خيام شدم ،است».3
جنرال میرا مد خان موالوا نیز در رابطه با تالن های ککلد کافا هامینوی ککد که « ۱۳اسککد  :۱۳۲۴از اطرف اشککرار
اطالع داده شککد که با ما جرقه نمایند .کینیت به قوماندانا يموما تسککردار داند خانه رسککانیده شککد  .اجازه و امر دادندکه
من به جرقه نروا ،يبدهللا خان نایی الحکومه را بنرسککتن  .لیب  ۱۳و  ۱۴منيککبداران را خواسککته مکلس کردین و فیيککله

 . 1گزارش استخباراتی شماره  ،۳۰مؤرخ  ۲۸جوالی  ۱۹۴۵انگلیس ها
 . 2همانجا
 . 3همانجا
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شککد به معیت نایی الحکومه یکننر کندکمشککر ،دو ننر تولیمشککر و یکننر هن يبدهللا خان بلوکمشککر ،برادر مل خان به تغیر
لباح بروند .شکککب جرقه این بود که سککا ننر از طرف اشککرار و سککا ننر از طرف ما به قری وکا جمع شککوند .برای
فردا ترتیبا الزا قرفته شد ...به روز مبکور پنج ننر ا ی منيی و بی ت و پنج ننر افراد غیر م لد به تغیر لباح،
با نایی الحکومه فرستاده شد .ننری اشرار نیز غیر م لد به قری وکا آمدند .الا سايت  ۱۶جرقه دواا کرد .بعد ننری
واپس آمدند» .4جنرال موالیا راجع به خواست های افا ها مینوی د که «...قنته بودند :از ما ننوح و ننر قوما قرفته
نشککککود ،غل خریداری قرفته نشککککود ،از ننری قوما ما که در کابب اسککککت ،هار ننر وزیر منرر شککککود ،اسککککلحه و اموال
کومت را که قرفته این پس میدهین».5
قابب یادآوری ت که مردا کنر یکا ازین خواست را بشکب دیگری یادآور میشوند .آنهامیگویند که خواست
بود که به شمول مل هللا خان ،هار ننر از سران شان که در کابب زندانا ه تند ،آزاد شوند.

افا ها این

جنرال میرا مد خان ما افزاید«نایی الحکومه قنته بوداین خواهشا شما از اختیارا ما خارج است ،قر ه غیر ممکن
است ،با آن هن به مرکز مخابره میکنین .از جرق اشرار به قوماندانا يموما خبر داده شد .ت ون خواسته های آنها قبول
نشده يکس العمب جرقه را انتظار ما کشیدین .به قطعا امر داده شد که يموما َ ب يور آماده بان باشند ...شی  ۱۶و
 ۱۷اسککد  :۱۳۲۴به ککور ناقهانا ککدا های يکیی و غریی از ی جمعیت بزري شککنیده شککد و متعاقی آن فیر های
ش دید از طرف ا شرار باالی يموا قلعه هایا که ي کر ها سکونت دا شتند ،اجرا شد...فردا راپور  ۶۰ننر ک شته و ۲۱۶
ننر مکروح بود .مکرو ینا که خنی تر و قابب يالج بودند خود را به منطن اشککرار رسککانیده بودند .ی تعداد مرد های
پیر ،بچه ها و زن ها هارپایا ها آورده ،امر کردا زخما های شانرا نیز به آنها ب پارند».6
به اسککککاح راپور انگلیس ها سککککردار داند خان تناضککککای ی جرق دیگر ککککافا هادر شککککیوه را هن رد نموده و به همان
خواسته های اولا ان پافشاری مینمود .وی وناوی الحکوم سمت مشرقا از جرقه خواسته بود تا موارد آتا را بدون قید
و شرط قبول کنند:

aن مککف ت ا باری عاکری بايددبول شومن

 . 4جلد دوم خاطرات جنرال میراحمد خان موالیی ، ،ص .۴۹۲
 . 5همانجا
 . 6جلد دوم خاطرات جنرال میراحمد خان موالیی ، ،ص .۴۹۳
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ژاندارمری [دوای امن تی] فراری بايد تاووک

اسووکنر را کا با تن ت گرفتا اند

ت ام صووافی های مخالخ
باتوم ب ا رندن
ت ام پايا های تک فون سرک ها پل هاا کا تاار ،ميد ،اند بايدتوسط صافی ها با کار ا باری [بد ن مام]
ترم شوندن
متزابالَ حکومت خندان ان [گر گانان] صافی را آخام ساتتا يو دا تی اخ دوای مرکا کابل نا ت ام آن عزب
نش نی تواهد کرمن
تا اعالم صکح مستگ ری افرام مشتبا تخريب تانا های مخالف ن اماما تواهد ماشت. 7

تزرر پاچا گل بن ث اتت ار مار تزريبا َ را س تنظ ا
جنرال میرا مد خان در خاطرا شان از رسیدن یادداشت تاریخا هشت اسد به خط سردار داند خان یادآور شده مینوی د
که «امر داد که در امور با پا اقب خان مشوره کنن .تنریبا َ مشوره دادتنه و امر او نافب است .
متن یادداشت قلما سردار داند خان راجع به پا اقب
ع ن فرقه مشر

ا ی!

تماما َ کینیت و ا واال را جناب پا اقب جان منيالَ بیان نمود و از تماا واقعا استحضاری ا ب قردید .یزیکه
قابب قنتن بود و نظری قطعا میباشد ،منيالَ به جناب پا ا قب جان فهماندا  .بنابرآن در آونده تماا اجراآ آوندۀخود به
انتهای دوراندیشا ،بر و له و تحمب باید باید کار بگیرید .از جمل پنکاه هزار افغانا که با خود برده اید ،لطنا َ
بی ت هزار آنرا به تحویب شخص ن يبدالمل خان رویس تنتی قوای مرکز بنماوید تا برای ميارفا که به او امر داده
شده است ميرف نماید و ابا آنرا رأسا َ برای خودا بنرستد.
از کارا و اجراآ يبدالرزاق پا ا باید از طرف من تشکر نماوید و همیشه راسا َ خود شما با او در تماح باشید .بعضا
نظریاتیکه میگویند و یا ما نوی ند ،بدون اینکه خود شان س کند ،باید در اطراف آن همرای پا ا قب هن طور
خيو ا مشوره نماوید.
راجع به برادر ماموند و دیگر محبوسینیکه همرای میر آغا جان آورده شده ،ون تماما َ به ايتبار شخص پا اقب میباشد،
بنابرآن راجع به آن برای اینکه نباید درین وقت ايتماد پا اقب ا ی هن از کومت خالص تشودهباید به مشوره و
نظری ایشان اجرا نماوید .یعنا اقر به ايتبار او رهاوا میر آغا جان و دیگر محبوسینا که همراه او آورده شده از طرف
پا اقب تناضا شود ،باید به ايتبار و اینکه باالی کومت بدقمان نشود ،رها قردند.
راجع به وضعیت و سکونت قطعا با پا اقب مشوره نمودا و درین موضوع برای فهماندا .کوش
آه ته بدون اینکه ک ا س کرده بتواند ،همان ترتیی قرفته شود هن در نورقب و در وکا.

نماوید تا آه ته

باقا کامیابا و مؤفنیت دارین شما را از خداوند بزري تمنا دارا .
(محب امضا سردار داند خان)

 . 7گزارش استخباراتی شماره  ،۳۰مؤرخ  ۲۸جوالی  ۱۹۴۵انگلیس ها
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فرقه مشککر میرا مد خان بعد از ناکاما و شککک ککت سککردار داند خان بمنابب ککافا ها که بعداَ شکر خواهد شککد ،در جمع
بندی از يوامب شکککک کککت کومت به منابب قیاا کککافا ها از غرور و خود راضکککا بودن و با خبری مناما یاد آوری
نموده و راجع به نن مننا این اقداا سردار داند خان مینوی د که: 8

(ادامه دارد)

 . 8ص ۵۷۱
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