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 ۱۴فبروری ۲۰۱۶

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت هفدهم)

مقاومت صافی های کُنر سبب وارخطائی خاندان حاکم شد
اقدام فر ستادن ل شکر های قومی خوگیانی ،شینواری ،مهمند دره و لغمانی برای حمایت از ع ساکر اردوی افغان ستان ،با
وجود تلفات سنگین شان نه تنها نتوانست مقاومت جنگجویان صافی را بشکند ،بلکه باعث شد قوم مهمند هم به حمایت از
صافی ها برخاسته ،مراکز عسکری ُکنر خاص را محاصره نموده و شدت جنگ بیشتر شود .حکومت همچنان مجبور شد
از مزار شریف و خان آباد قوای عسکری تازه دم فرستاده به تقویت بیشتر قوای نظامی که تلفات سنگینی را متحمل شده
بود ،بپردازد .
خرابی بیشتر اوضاع بعد از آن راه های حل مسالمت آمیز مسئله را از طریق مذاکره و جرگه بسته بود .خصو صا َ بعد
از جرگۀ که به زدوخورد انجامیده و در نتیجۀ آن حاکم شیوه کشته شده و پاچا گل ،رئیس تنظیمیۀ سردار داؤد خان ،هم به
جرم بدام انداختن سررران صررافی ها ،مخصرروص راَمیرسررالم خان ،از طرب صررافی ها بازداشررت و بعدا َ به وسرراطت جرگه و
مساعی سیدان اسالمپور و سران قومی دیگر ،آزاد شده بود.
ذکرجریان این رویداد در اسناد استخبارات انگلیس قرار ذیل است :

« اوضرراع وتیت مشرررقی در جریان هفته ،به سررببی که فرقه مشررر سررردار داؤد خان ،قوماندان قوای مرکز کابل  ،مشررور
پاچا گل مبنی بر تعدیل شررررررای ی که قبالَ بر صرررررافی ها گذاشرررررته بود ،را قبول نکرد ،ب ور قابل مالحظۀ رو به وخامت
گذاشته است  .انکشافات عمده درین زمینه قرار آتیست :

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

.i

حاکم شیوه و پاچا گل با جرگۀ از رهبران اعتدال پسند صافی دیوگل مالقات نمودند .جرگه مجدداَ بر قبولی تمام
تقاضررا های حکومت ،بغیر از مکلفیت اجباری ،آمادگی نشرران داد ،بشرررطی که مورد حمالت تالفی جویانه قرار
نگیرند .حاکم جواب داد که شرای ی که توسط محمد داؤد بتاریخ  ۱۸جوتی گذاشته بود ،باید فوراَ قبول شوند و
سررررل ان محمد خان و برادرد عبدالقدون خان باید تسررررلیم شرررروند[ .بعد از آن] نزاع خشررررونت باری آغاز شررررد.
تیراندازی از هردو طرب صررررورت گرفت و حاکم و چند تن از عسرررراکر محافه او کشررررته شرررردند ،و پاچاگل هم
توقیف و گروگان گرفته شد .سردستۀ صافی ها درین جنگ سلیمۍ از دیوگل بود».1

خاندان حاکم کوشید سردار شامحمودخان وزیر حربیه را وادار سازد تا کنترول اوضاع را در دست گرفته و چار بیرون
رفت ازین معضله را پیدا کند.

« به اسرررران راپور های مهمق هم شرررراه و هم صرررردراعظم با اصرررررار از وزیر حربیه خواسررررته اند تا به جالل آباد رفته و
م سئولیت عملیات ُکنر را بد ست خود بگیرد ،چون او ضاع در ده روز گذ شته به طور جدی رو به وخامت گذا شته ا ست .
گفته میشررررررود وزیر حربیه به آنها یادآور شررررررده که هردوی آنها برای این کار محمد داؤد جان را انتخاب نموده اند و حات
مسررئولیت او [داؤد خان] میباشررد تا آنرا مهفقانه به انجام برسرراند .وزیر حربیه آشررکارا عالوه نموده اسررت که محمد داؤد
پالی سی سازد ق سمی و پرداخت پول او را ،در حالیکه یک رود عاقالنه بود ،بار ها مورد انتقاد قرار داده ا ست؛ حات
محمد داؤد باید نشان بدهد که رود وی کم و زیاد مهفق میباشد».2
جنگ شينواری ها و خوگيانی ها عليه صافی ها
خاندان حاکم برای حفه سل ۀ خود و منافع انگلیس ها در من قه ،در پهلوی ا ستفاده «زر ،زور و زاری» ،از ن سخه های
آزموده شد دیگر انگلیس مانند نگهدا شتن مردم در فقر و جهل و ف شار های متعدد هم کار میگرفت  ،که از جمله یکی هم
نسرخۀ معروب «نفاق بیانداز و حکومت کن» بود .در اسرتفاده از نیروهای قومی علیه صرافی ها ،سررادر محمد داؤد خان
توانست با انداختن اقوام سمت مشرقی به جان هم از یک رب خود را از شر و خ ر مخالفت اقوام شینواری ،خوگیانی و

 . 1سند شماره  ۳۱استخبارات انگلیس.
 . 2سند شماره  ،۳۵مؤرخ اول سپتمبر 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

مهمند نجات دهد ،و از طرب دیگر قوای نظامی در سررکوبی مخالفین صرافی از نیروی این اقوام نیز اسرتفاده کند .درین
راب ه در خاطرات جنرال میراحمد خان ،از نامۀ که او به سردار داؤد خان نوشته است ،چنین میخوانیم :3

در بار قوای ملی یا لشررکر اقوام دیگری که به حمایت از قوای عسررکری در جنگ علیه صررافی ها فرسررتاده شررده بود ،در
خاطرات جنرال میراحمد خان تذکرات زیادی رفته است ،مثل اینکه «...شینواری ها بدون اینکه از من بپرسند ،یک حمله
به قریۀ چوکی نموده یک مقدار زیاد غله و حیوانات به دسررررررت آورده ،نزدم حاضررررررر کردند»« .4چند ران گاو که اولجه
کرده بودند ،چهار ران آن را کبابی به عسکر ها دادند و به ق عات داده شد و در عوض برای لشکر های ملی گوسفند ها
خریداری و توزیع شد و از حرکات اشرار به مقابل قوای ملی شینوار و مهمند دره و تلفاتی که قوای ملی رسیده به جالل
آباد راپور داده شررد ،و هم پیشررنهاد کردم که قوای ملی اسررلحۀ درسررت ندارند  ....اگر قوماندانی قوا تزم بدانند ،یک مقدار
تفنگ های روسی با جبه خانه کافی بفرستند .زیرا آنها باید اسلحه داشته باشند».5
« امر رسررررید که به تعداد شررررصررررت موتر به جالل آباد فرسررررتاده شررررود که اسررررلحه و جبه خانه فرسررررتاده میشررررود .به جواب
مذکورنوشتم که فردا موتر ها فرستاده میشود ،م لع باشید.از طرب ُکنر خاص هم اطالعات مشود کننده میرسدو هم از
چغه سرای اطالع رسید که مردم در پیچ به سرکردگی [شیر محمد خان] پسر ملک عبدالقادر کور باغ باتی چغه سرای
حمله کرده بانده های مردم را در بغل کوه سرروختانده اما بواس ر ۀ تعرض یک کندآ و آتي شرردید توپچی عقش زده شرردند.
این راپور نیز به جالل آباد مخابره شد».6
«سرررررراعت  ۱۶ق ار با کندآ و قوای مهمند دره به خیریت مواصررررررلت کرد .درین ق ار برعالو خوراکه یک هزار میل
تفنگ روسی 7و جبه خانۀ وافر رسید .موتر ها جابه جا شد .کندآ عبدالشکور خان و تولی های شکاری جا به جا شد .به

 . 3موالیی ،میراحمد خان ،خاطرات و تاریخ ،جلد دوم ،ص .۵۰۵
 . 4همانجا
 . 5همانجا
 .6همانجا ،ص .۵۰۶
 . 7قراری که بعدا َ دیده خواهد شد ،خاندان حاکم هم از اتحاد جماهیر شوروی و هم از انگلستان تقاضای اسلحه نموده بود .ظاهرا َ
شوروی این تقاضا را به نام اینکه نمیخواهد اسلحه اش برای سرکوبی قیام مردمی مورد استفاده قرار گیرد ،رد نموده بود .معلوم
نیست که این هزار میل تفنگ روسی تفنگ های جدیدا َ فرستاده شده بودند ،یا از سابق در قوای مرکز موجود بود.
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

مصررلحت نایش الحکومه ،تقسرریمات اسررلحه را به لشررکر های ملی ،با سررران قوم مذکور مذاکره کردیم  .چنین فیصررله شررد:
چهار صد میل تفنگ برای شینوار ،چهارصد میل برای خوگیانی ،دوصد میل برای مهمند دره داده از خوانین رسید گرفته
و برای هر تفنگ فعالَ پنجاه دانه کارتون داده شرررررد...تحت ادار یک هیئت که رئیس آن عبدالملک خان ،مدیر لوازم ،بود
تقسیم اسلحه و جبه خانه شروع شد...که یک امر توسط طیاره قرار ذیل رسید:
 .1درین وضعیت که اسلحه و جبه خانه و یک مقدار خوراکه برای تان رسیده ،بدون مع لی باید ترتیبات بگیرید.
… .2
 .3باید لشرررکر ها و ق عات زیاد عاطل گذاشرررته نشرررود و دسرررت به عمل و عملیات بزنید و از ترتیبات به من اطالع
دهید».8
و ارخطائی خاندان حاکم
به مصداق ضرب المثل پشتو که «د خلکو زور د خدای زور دﺉ» سردار سرزور این بار مجبور شد تا خودد تقاضای
آتي بس و آشتی نماید.

 . 8همانجا ص .۵۰۹
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

و ارخ ائی خاندان حاکم را از سررند فوق اسررتخباراتی انگلیس ها میتوان بخوبی درآ کرد« :باز هم خبر عمده ودلچسرر
از وتیت مشرقی آمده ،جائیکه بعد از عملیات بی نتیجۀ بیشتر علیه مخالفین ،فرقه مشر سردار محمد داؤد جان (مراجعه
شررود به کی کیسررت شررماره  ، )۲۳۸قوماندان قوای مرکز کابل  ،یک پیشررنهاد صررلي جدید را در سرررتاسررر ُکنر آغاز نموده
اسررررت  .علت عمد اضرررر راب [حکومت] افغان را میتوان در وضررررعیت نظامی یافت  .در مناطق صررررافی واقع در غرب
دریای ُکنر ،قوای حکومتی مواضع خود را حفه نموده  ،ولی در تالد های شان برای رخنه کردن در دره های بین چغه
سرررای و شرریوه ،که مراکز مقاومت میباشررد ،ناکام مانده اند .انکشررافات مناطق شرررق دریای ُکنر حتی بیشررتر به نفع مخالفین
اسررت  .یک لشررکر عمدتا َ مهمند ،به کمک بعضرری از صررافی های «شررونکړۍ» بتاریخ  ۲۲ماه اگسررت «تپۀ تنر» ،پوسررتۀ
سرحدی ُکنر خاص ،را تصرب نموده و بعد از آن خود ُکنر خاص و سرکانی را تهدید میکند .مقامات افغان عمدتا َ بخاطر
حفه نیرو های مستقر درین مناطق خود در تالد ترتیش آتي بس میباشند».9
سررررفارت انگلیس در کابل هم در یک راپور محرمانه به مرکزد نوشررررت که « وضررررعیت در ُکنر در هفتۀ گذشررررته سرررربش
اضر راب روز افزون خاندان شرراهی و حکومت شررده اسررت  .و سرررنوشررت نیروهای محاصررره شررد ُکنر خاص ،که از ۲۳
اگست بدینسو به مقابل حمالت مکرر افراد قوم مهمند مقاومت میکنند ،سبش عصبانیت آشکارای آنها [خاندان حاکم] شده
اسرررت  .پالنهای حکومت در مقابله با صرررافی ها به امر عکس العمل قبیله های «خوگاخیل» و «عیسررری خیل» مهمند های
«بیزی» برهم خورده است .
آنها میترسند که اگر به نیروهائی ُکنر خاص که سخت در محاصره قرار دارند ،کمک نرسد ،آنها این قلعه را با نیروهای
مستقر و اسلحۀ اد از دست داده ،و وضعیت نظامی در سرتاسر ُکنر سخت رو به زوال خواهد رفت  ،و در نتیجه ازبین
رفتن آبروی قوای نظامی مهمندها و باجوری ها هم تشرررررویق خواهند شرررررد تا فعاتنه از صرررررافی ها حمایت کنند ،و آنها را
وادار خواهد سرررررراخت تا بر در ُکنر یورد ببرند .این کار بر روحیۀ همکاری موجود شررررررینواری ها و خوگیانی ها به
حکومت هم تامیر ناگوار خواهد داشت» .

 . 9گزارش استخباراتی شماره  ،۳۵مؤرخ اول سپتمبر انگلیس ها
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

یکی از عساکر قوای مرکز

سردار داؤد خان،قوماندان عمومی جنگ علیه صافی ها
(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
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