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 ۲۰۱۶ مارچ ۷                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 
 هم(زدن)قسمت 

 ناکامی خاندان حاکم و طلب کمک از انگليس ها
 

رهبران افغانستان روحیه جنگی و همبستگی قبایل پشتون را دست کم گرفته و درست »... مینویسد که داکتر تیخانف 

هند « آزاد»صافی ها با به دست آوردن کمک از پشتون های نوار  ۱۹۴۵جوالی  ۱۶ارزیابی ننموده بودند. به تاریخ 

، دست به ضد حمله در برابر سپاهیان دولتی یازیدند. نیروهای شورشیان پیوسته به ز[-]قبایل سرحد آزاد بریتانیایی

ند که به آنان . همراه با آن ها مومندها نیز می رزمید رو به فزونی داشت« آزاد»یاری رسیدن لشکرهای تازه از نوار 

خان دیر کمک می رسانید.  نواب سوات برای کوهنشینان مبارز چند قبضه تیربار فرستاد. روحانیون مسلمان گستره 

 . 1«قبایل پشتون برای شورشیان در راه مبارزه در برابر حکومت مرکزی دعا می کردند

در حومه جالل ]تنها[ توانستند اوضاع را  ان داود خنیروهای تازه نفس و تاکتیک های متهورانه »وی عالوه میکند که 

آباد با ثبات گردانند. مگر، در کابل دیگر به سرکوب سریع قیام در جنوبی و مشرقی امیدی نداشتند. برای این کار 

در نبردها با  ۱۹۴۴ارتش افغانستان ذخایر کافی جنگ افزار و مهمات جنگی نداشت که بخش چشمگیر آن سر از بهار 

 . شی از دست رفته بودقبایل شور

در هاشم خان در این اوضاع بحرانی پیگیرانه کوشید جنگ افزارهای مورد نیاز عاجل را از شوروی و انگلیس بخرد. 

. با آن که جانب افغانی حتا حاضر بود جنگ افزارهای به غنیمت 2مسکو این خواهش هاشم خان را با لبخند رد کردند

 هبری شوروی تمایل نداشت در سرکوب قیام توده یی شرکت ورزد.گرفته شده آلمانی را هم بخرد. ر

سپتامبر  ۱۳بریتانیای کبیر، برعکس، در حفظ آرامش در مرزهای هند و افغانستان ذینفع بود. از این رو، به تاریخ 

نخستین پارتی بزرگ جنگ افزارهای ساخت انگلیس رسید: ده هزار میل تفنگ، پنج هزار میل مسلسل، نهصد  ۱۹۴۵

  3.هزار عدد گلوله، بیست و پنج دستگاه توپ، پانزده هزار مرمی

                                                            
 
عزیز آریانفر     ۀ ، ترجم(پشتون قبایل افغانستان، و سر بر بزرگ های قدرت سیاست)استالین  افغانی تیخانف، نبرد.  1
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دار هاشم فرستاده شده بودند، ارسال شد. اینکه هزار میل تفنگ مذکور قبالَ در سالح کوت های افغانستان موجود بود، یا به اثر تقاضای سر
 خان  در دوران جنگ صافی ها فرستاده شد، به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. 

 .407، جلد یکم، برگ «قبایل» // بایگانی سرویس استخبارات خارجی، پرونده  13/9/1945گزارش اجنتوری از کابل، تاریخی .  3
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. با امکان یافت بار دیگر اقدامات رزمی پویایی را در برابر صافی ها آغاز نماید داود خان به یاری این جنگ افزارها 

این هم، حتا با در دست داشتن جنگ افزارهای مدرن و نیروی هوایی، سپاهیان دولتی طی دو ماه نتوانستند شورشیان را 

شکست بدهند. پشتون های مشرقی مقاومت جانانه یی در برابر نیروهای سرکوبگر انجام دادند. کنون، آن ها دیگر به 

صافی ها حتا پیشنهاد  ۱۹۴۵. در ماه اکتبر آخرین گلوله می رزمیدند وعده های حکومت افغانستان باور نداشتند و تا

  .4«شخص ظاهرشاه را با پیام پایان بخشیدند به جنگ رد کردند

 

 

 

نه تنها از کمک انگلیس ها و مؤثریت آن ذکر شده است، هفته وار اطالعاتی سفارت انگلیس  ۀ محرمانهای در گزارش 

 شده است :یاد آوری آزاد نیز   دفشار انگلیس ها بر اقوام سرححکومت افغانستان  در رابطه با  قدردانی بلکه از 

مهمندها بر  ۀ ، بخصوص حملُکنراردوی افغانستان در  ۀ در رابطه با وضعیت این هفتحکومت و مردم افغانستان »

عملیات تعرضی علیه صافی خاص و سرکانی[ بسیار گیچ و ناراحت اند.  ُکنر] ُکنرپوسته های نظامی شرق دریای 
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نیرو در اوایل این هفته مقامات افغان انتظار نداشتند که  تا هنگام شکست یا پراگنده شدن قبایل مهمند متوقف میشد.هاباید

سپتمبر گفتند که  ۷خاص مقاومت کرده بتوانند. اما حکومت افغانستان به تاریخ  ُکنرمستقر در  ۀ های محاصره شد

فشاری که  قبایل سمت شرقی خط دیورند به خانه هایشان بهبود یافته است . ۀ وضعیت به علت بازگشت آهسته آهست

تا به خانه هایشان وارد شده، و آنها را وادار ساخته اند  " بیزی"مامورین سیاسی انگلیس بر مهمند های توسط 

، و آنها امیدوار هستند که این فشار تا ختم روز های عیدو همچنان برگردند، توسط حکومت افغانستان تقدیر شده است

رسیدن محموله های اسلحه و  .، تا از احتمال بازگشت قبایل و حمالت بعد از عید جلوگیری شودبدبعد از آن  ادامه یا

و به آنها  برای  ،بر مامورین ملکی و نظامی تاثیر خوب داشته ،]بریتانوی[ به کابلتجهیزات خریداری شده از هند 

ارزش اسلحه و غیره بالفاصله ثابت خواهد شد، چون   داده است . بیشتری نفس به اعتماد ُکنرمقابله با ناآرامی های 

استفاده نیاز بوده و مورد که جدیداَ در کابل ساخته شده اند، مورد  ۀ برای مسلح ساختن سه لوای احتیاط پیادبدون شک 

عقب نشینی بیشتر نکنند،  ُکنر ۀ . مامورین حکومت افغانستان اطمینان دارند که اگر قوای شان در درقرار خواهد گرفت

  .5«نخواهند زدو دست به جنگ  شینواری ها، خوگیانی ها و نورستانی های والیت مشرقی به حکومت وفادار مانده

 

طوریکه معمول است ،وقتی حکومت به اثر ناآرامی در یک والیت شرمسار میشود، »همین گزارش عالوه میکند که 

طالب تغیر حکومت میشوند، در حالیکه به نظر ، افسران جوان ناراض ، تجار و مردم دیگر مخالف رژیم یحیی خیل

مؤثریت یا نوع حکومتی که جایگزین حکومت فعلی شود، نظر مشخصی نمیرسد هیچکدام شان در رابطه با چگونگی 

 .6«داشته باشند
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حکومت افغانستان از حکومت هند]بریتانوی[ تقاضای »سوم، قسمت چهارم )الف(  همین گزارش آمده است که  ۀ در صفح

و  W/Tبمب و  ؛سمت شرق خط دیورند را به برگشتن به خانه های شان  وادار سازند ۀ کمک نموده است تا اقوام باشند

برایشان بفرستند. به قسمتی ازین تقاضا هارسیدگی شده،  به آنها کمک کند،  ُکنر ۀ ی را که در عملیات نظامی درتجهیزات

ز[ از شوک های عصبی  -یم آل یحییو به تاریخ هفتم سپتمبر عالیمی به مشاهده رسیده است که حکومت افغانستان ]رژ

 .  7«رو به شفایابی رفته و برای کنترول اوضاع ایجاد شده توسط مهمند ها و باجوری ها امیدواری بیشتر پیدا کرده اند

 قيام صافی ها بهانۀ  برای تصفيۀ  حساب با خانوادۀ  غازی ميرزمان خان ُکنری 
دان حاکم تا حساب خود را با کسان دیگری نیز تصفیه کند. دستگیری قیام صافی های ُکنر بهانۀ  خوبی بود برای خان

بیش از یکصد نفر بازماندگان غازی میرزمان خان ُکنری  هم درین جمله شامل بود. تمام اعضای این خانوادۀ  

به  آن، با ارتباطی نوع هیچ بدون  ، به شمول زنان، اطفال و مردان ، در اولین مرحلۀ  ناآرامی های ُکنر،«زمانی»

 زندان فرستاده شدند.

 که روزنامه  از  پارچۀ یک بر مرکز قوای قوماندانحکمی توسط  نوشتن با تنها محاکمه، بدونمردان این خانواده 

 بسر دهمزنگ جهنمی زندان در  سال سیزده مدت برای ،«نماید جدی مراقبت ثانی حکم تا دهمزنگ محبس مدیریت»

 از  تغذی فقدان و ساری امراض الصحه، حفظ ناگوار شرایط اثر به را اعضایش از تن هفت و بیست از بیش ،ندبرد

 شان آبائی مسکن از دور سال هشت مدت برای بالخره و گشتند محروم تعلیم و درس نعمت از انش اطفال ،ندداد دست

خوانندگان میتوانند برای   .شد تبعید( هرات والیت) کشور غرب  در  نقطۀ دورترین به ،)ُکنر( افغانستان شرق در

اثر شادروان محمد هاشم زمانی مراجعه کنند. این کتاب بار « زندانی خاطرات»معلومات بیشتر درین باره به کتاب 

 میالدی  به چاپ رسیده است . ۲۰۰۶میالدی و بار دوم در سال  ۲۰۰۰اول در سال 

قومی آنها غازی میرزمان خان سابقۀ طوالنی داشته و  اختالفات و دشمنی سردار محمد هاشم خان با مردم ُکنر و رهبر

( از ُکنر  چترال و  ۀرم جنگ استقالل  )جبهجبهۀ چهادر  ُکنر  رشادتى که آزادیخواهان به دورۀ امانی برمیگردد. 

 خان هللا امان شاه و امانى نهضتُکنری ها از   جدیی طرفدار و ُکنر  اهمیت ستراتیژیک ، در پهلوی خود نشان دادند

قابل تحمل ُکنر  و  ُکنر یان برای انگلیس هاخار چشم تلقی شده،   . دیگر دشمنى بیشتر انگلیس ها را برانگیخت غازى

  . در مرکز توجه توطئه هاى انگلیس و عمال داخلى آن قرار گرفتنبوده و 

و غازی میرزمان خان  توطئه هاى کشتن، و سران قومى اختالف ایجاد کنند اقوام گاهى تالش نمودند بین  آنها

به انگلیس ها برایش در نزدیکى هاى پشاور امتیازات مادى و  همکاریکوشیدند در بدل ، فرزندانش را طرح نمودند

، او را از  ُکنر  تالش نمودند با نصب کردن  واحد شینوارى یا مستر وید آسترالیایى بحیث خان  ، زمین  پیشکش نمایند

و غازى امان هللا خان سئو تفاهم  و رنجش خلق  وی بارى  بین ، حتی بیرون و به لوگر انتقال دهند ُکنر   ۀمنطق

  به  ترور شخصیتش دست زدند و چه کارهائى که نکردند. ،کردند

یکى از کسانى که سخت تالش داشت علیه غازى میرزمان خان توطئه بچیند، سردار محمد هاشم خان، برادر سپه 

  ننگرهار کار میکرد. ۀادر خان  بود که در اوایل سلطنت غازى امان هللا خان بحیث نائب الحکومساالر محمد ن
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خوانندگان محترم میتوانند درین رابطه به روایات ویادداشت هاى بسیار جالب و مستندى  از مرحوم پاچا صاحب سید 

ها مراجعه کنند که ُکنران، حاکم  کالن وقت هاشمیسید خلیل هللا داکتر صاحب   محترم ى، پدر ُکنر  محمد سرور خان 

براى سقوط  به نشر رسیده است وبا توطئه هاى انگلیس   افغانستان ۀائین ۀ( مجل۲۰۰۹)ماه آگست  ۱۱٥  ۀدر   شمار

  دولت امانى ارتباط مى گیرد.

از جمله افغان های   وعبدالواحد شینوارى یا مستر وید آسترالیائى یکى ازمهره هاى مهم توطئه هاى انگلیس بود. ا 

با پسر کاکایش غنی خان  توسط فیض محمد و تاج محمد با شتر هایش به   ۱۸۸۰سرحدی  ایست که در اواسط 

استرالیا برده شده در دشت های پهناور آن سرزمین به کار گماشته شد. وی انگلیسی را خوب یاد گرفت و با یک خانم 

 و به اسم مستر وید استرالیائی شهرت یافت .   هت ازدواج نموداسترالیائی ایکه قبال یک شوهر افغان داش

یکنفر به استناد اسناد محرمانه استخبارات انگلیس ، عبدالواحد بار اول بعد از استرداد استقالل افغانستان خود را به نام 

ی  و پیشنهاد نمود که که میخواهد تجربه و سرمایه اش را به خدمت افغان ها وقف نماید، معرفسید با احساس  افغان 

به او داده شود و برای این مقصد ده هزار پوند طال را به  ُکنرامتیاز استخراج معدن طالی قندهار  و تجارت چوب 

مالقات  ۀبه یک نفر سیدى به نام میر عبدالواحد در رابطه با معدن طالى قندهار وعد»  :قسم حق االمتیاز پیشنهاد نمود

هاد وی جالب بود، بزودی  آشکار گشت که پشت پرده دست انگلیس کار میکرد، و شرکای اگرچه پیشن  .8«داده شد

اصلی او مؤسسات انگلیسی بوده  او فقط نماینده آنها به شمار میرفت و هدف اصلی نیزپیدا کردن راه نفوذ به مناطق 

مارچ  ۲۳سه هفته بعد به تاریخ حساس افغانستان بوده است .  شاید تصادفی نباشد که در راپور بعدى  همان اداره، 

 از دسیسه ضد حکومتی در قندهار و زندانی شدن  یکتن  از مولویان سرشناش قندهار اطالع داده شد. ۱۹۲۱

 :مستر وید بار دیگر مقارن فتنه مالی لنگ و اغتشاش خوست به نام سید نه بلکه شینوارى به افغانستان می آید

عبدالواحد خان شینوارى و یک نفر آسترالیائى درین اواخر از قندهار وارد کوئته شدند. آنها براى دیدن معدن طال به »

 .9« قندهار رفته بودند

مستر وید به مالحظه میرسد،  کتاب انگلیسی خانم ستیوارت که  به نام "آتش در افغانستان"  ۴۵۲طوری که از صفحه 

تشه نظامی سفارت انگلیس در کابل نوشته بود که هنوز هم یگانه آرزوی او خدمت به منافع به آ ۱۹۲۵مذکور در سال 

دولت بریتانیا بوده و یقین دارد که درین راه سردار نادر خان،که سال گذشته در پاریس با او مالقات نموده است ، با 

 وی کمک و همکاری خواهد نمود.

هم عامل دیگر کینه  پایان دادن  به جنگ از طریق جرگۀ قومىان درشکست اغتشاش جنوبى و نقش غازى میرزمان خ 

اغتشاش جنوبى بیش از یکسال دوام نمود و شدت جنگ آن از   ورزی آل یحیی بمقابل غازی میرزمان خان بود.

قومى مراجعه شد. اما جرگۀ مراحل مختلفى گذشت، تا  بالخره براى خاتمه دادن آن به راه حل غیر نظامى و جرگۀ 

رهبران قومى جدران  )ځدران( با فرقه مشر شیر احمدخان به نتیجۀ نرسیدوبا بازگشت لشکر از خوست، جنگ ځدران  

که  از سر گرفته شد.  در دوران جنگ ملکان ځدران بشرطى حاضر به مذاکره شدند، که  غازى میرزمان خان  ُکنرى

                                                            
 
  (۱۹۲۱هفتۀ دوم مارچ )( ادارۀ استخبارات بلوچستان ٤۳یاداشت  محرمانۀ شماره ).  8

 (۱۹۲٤اپریل  ۱٦هفتۀ )( ادارۀ استخبارات بلوچستان ۱۸٦یاداشت  محرمانۀشماره ).  9
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ک رهبر قومى بود، درین جرگه شرکت کند. این پیشنهاد پذیرفته شد و در جرگۀ قومى  قناعت رهبران قومى خود ی

حاصل شده، با تسلیم کردن  اسلحۀ به غنیمت گرفته شدۀ دولتى حاضر شدند به ضمانت میرزمان خان  ُکنر ى به کابل 

 آمده با شاه آشتى کنند. 

درین باره به وزارت خارجۀ خود گزارش داد که  ۱۹۲٤دسمبر  ۲۲تاریخ  همفرىز، وزیرمختار انگلیس در کابل به

نفر از ملک هاى ځدران به کابل رسید. ځدران ها مذاکره و پیمان با مأمورین  ۱٥۰دیروز با  میرزمان خان  ُکنر ى

یق میانجیگرى یکى از پشتون ها حاضر به فارسى زبان را رد کرده و گفته اند که با حکومت افغانستان تنها از طر

 مذاکره میشوند. میرزمان خان خود ش مسؤلیت تضمین و امنیت آنها را به عهده گرفته است.

بعد از ختم اغتشاش خوست که مدت  یکسال را در بر گرفت،  ُکنر  و غازى میرزمان خان مرکز توجه  دوبارۀ 

ن  همان عبدالواحد شینوارى وبهانۀ استفاده از چوب هاى جنگالت  انگلیس ها قرار گرفت و سعى شد تا با نصب کرد

به یک پایگاه فعالیت هاى انگلیس تبدیل شود.     ُکنرُکنر ، صادرات آن به هند بریتانوى  و استخراج سنگ هاى قیمتى، 

ختم میشود، در ضمیمۀ  ۱۹۲٦مى  ۲۱در یاداشت آتشۀ نظامى نمایندگى بریتانیا در کابل  براى هفتۀ که به تاریخ 

وزیرمختار  بریتانیا در کابل  در رابطه با ایجاد نا آرامى در  ُکنر  و تالش  ۱۹۲٦مى  ۲٦مؤرخ  ۳۹گزارش شماره 

 صب کردن عبدالواحد چنین مى خوانیم که : هاى ن

فکر میشد که امیرعبدالواحدرا به عوض میرزمان خان تعین کند، اما تاریخچۀ عبدالواحد نشان دهندۀ آن نیست که وى »

قابل قبول باشد.  عبدالواحد اگرچه توسط مامورین از یک    ُکنر، حتى اگر توسط  روحانیون حمایت شود، براى مردم  

یادى  از سرمایه اش محروم گشته است، تا هنوز به اندازۀ کافى پول دارد که چوب هاى  ُکنر  را به نفعش به قسمت ز

کار اندازد. ادارۀ ُکنر یک سئوال بسیار حساس است  و یک خطاى سیاست میتواند به یک انقالب توسط  صافى هاى  

 .«یوندند ُکنر  بیانجامد که ممکن است مهمند هاى محلى نیز به آنها بپ

 طرح سپه ساالر محمد نادر خان برای بخشش يک قسمت بزرگ از خاک  ُکنر   به انگليس ها
در مالقات  با"رابرت هوجسپپپن"، سپپپفیر  ۱۹۲٦ماه جنورى  ۱۰به تاریخ   سپپپپه سپپپاالر محمد نادر خان

انگستان در مسکو )که مصروف دیدار از فرانسه بود( خواست به او فرصت داده شود تا نظریات خود 
طرح کند.  نظریات او راجع به  « کسپپپپپپپى که از اعتماد دفتر هند بریتانوى برخوردار باشپپپپپپپپد»را با 

، سفیر انیا و مخالفت با روسیه بود.  او گفت که وى و برادرش محمد هاشم خانپیوستگى بیشتر به بریت
در مسکو، درین رابطه همنظر بوده وفکر میکنند که بزودى  از آنها خواهند خواست به کابل برگردند. 

 امکانات متما از دارم نظر در من.  ضپپروریسپپت کابل در ما موجودیت میکنم فکر من»او عالوه کرد 
سپه ساالر «. میبینم. درین را کشورم آزادى ضمانت تنها من کنم، استفاده کبیر بریتانیاى با تفاهم براى

ترتیب دوسپپپپتانۀ مسپپپپئلۀ حدود سپپپپرحدات ، براى سپپپپرحد طبیعى، قدرتمندانه »محمد نادر خان گفت که 
پیشپپنهاد کرد دریاى  ُکنر   او درین رابطه«. کمک خواهد کرد بسپپیارى از علل اختالفات را از بین برد

بحیث سرحد طبیعى افغانستان و هند بریتانوى شناخته شود و قسمت بزرگى از خاک  ُکنر  تحت قلمرو 
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میخواهد سپپپپپرحد شپپپپپرقى افغانسپپپپپتان با هند بریتانوى  دریاى  ُکنر  »انگلیس ها قرار گیرد. او گفت که 
 .  10«باشد

جدى باشپپد، پیشپپکش  سپپپه سپپاالر محمد نادرخان ۀین گفتانگلیس ها در آن زمان تبصپپره کردند که اگر ا
شدبراى کسب حمایت بریتانیا در رابطه با یک  شاید کوششى با ستان  سمت بزرگى از خاک افغان یک ق

 11کودتاى پیش بینى شده.
 

  صافی ها قبول خواسته های و عقب نشينی حکومت هاشم خان 
پیامدهای چشمگیری برای سرنوشت آینده  1945-1944رویدادهای توفنده سال های »یوری تیخانف مینویسد که 

افغانستان داشتند. مقاومت سرسختانه پشتون های جنوبی و مشرقی در برابر مشی تاراجگرانه هاشم خان، ظاهرشاه را 

]که همه به گونه یی  وادار گردانید سنگین ترین مالیات ها را لغو نموده و خودسری های شرکت های بزرگ تجاری را

  .12«چیزی که با منافع همه باشندگان افغانستان همخوانی داشت ،[ محدود گرداندآریانفر-مربوط خاندان شاهی  بودند

زمستان فرا می رسید و پیشبرد اقدامات رزمی در کوهستان ها دشوار می گردید. هم برای »تیخانف می افزاید که 

خان توانست بر صافی ها یک رشته شکست های  داود ۱۹۴۵. در اواخر اکتبر شورشیان و هم برای سپاهیان دولتی

جدی وارد بیاورد، مگر نتوانست مقاومت آنان را در هم بشکند. در این اوضاع، حکومت افغانستان ناگزیر گردید همه 

برابر قبایل خواست های پشتون های مشرقی را برآورده سازد. حکومت هاشم خان دست به یک عقب نشینی هایی در 

مرزی زد و خرید اجباری خوار بار از سوی دولت از روستاییان را لغو نمود و به همه شورشیان عفو عمومی اعالم 

  .«گردید

داود خان  با درک بیهودگی پیگرد چندین ده هزار کوهنشین مسلح تصمیم گرفت در صفوف شورشیان درز بیفگند و با »

نیرنگ و حیله سران آن ها را اسیر بگیرد.  برای این مقصد او با سلطان محمد خان وارد مذاکره شد و به او وعده 

که شورش دیگر سرکوب گردیده بود، رهبر صافی ها تعهد بخشایش کامل را برای همه شورشیان سپرد. با توجه به آن 

 سپرد رزمندگان خویش را رام نماید تا سالح های خویش را بر زمین بگذارند. 

رویدادهای آتیه نشان دادند که رهبری افغانستان که با تجربه تلخ آبدیده شده بود، به گونه جدی این تعهدات را رعایت 

آزمون بس جدی  1945 -1944شورش سال های  رس در جنوبی و مشرقی را تامین نمود.نمود  و با این کار ثبات دیر 

 )ادامه دارد(                             . 13«یی برای افغانستان گردید

                                                            
 

توسط ریچارد راى ، تهیه شده ۱۹۲۷تا سپتمبر  ۱۹۱۹. اسناد محرمانۀ آرشیف لندن، خالصۀ راپور هاى مربوط به افغانستان ازفبرورى   10

 Stewart, Rhea Talley (2000). Fire in Afghanistan, 1914-1929; faith, hope, and;  همچنانL/P&S/20/B285میکوناچى. 
the British Empire. Garden City, N.Y., Doubleday)۳۰٥، ص . )آتش در افغانستان. 
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