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 ۲۰۱۵نومبر ۱۶                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 (سمت دومق)

  ُکنر درۀتراتژیک س یتموقع

تاثیر عمیقی بر زندگی و تاریخ مردم آن منطقه داشته و دارد. تمام اقوام  ُکنرموقعیت ستراتژیک و حساس جغرافیوی 
بیگانگان سوابق طوالنی مبارزاتی داشته و  به مقابل حاکمیت خارجی، استعمار و تجاوز قشون ُکنر ۀو اقشار باشند

   قهرمانان مقاومت پنداشته میشوند.

 الهور هب رسیدن از قبل و گذشته ُکنر منطقۀ از هند به رسیدن از قبل بابر و سکندرا چون گشایانى جهان هاى لشکر
 وهستانىک قبایل قدرتمند ائتالف با باید زائى یوسف و مهمند هاى پشتون سرزمین به رسیدن از قبل حتى و دهلى و

 .میگردند  نرم پنجه ُکنر

 یک سیرم در چترال و ُکنر امروزى، پاکستان و افغانستان کشور بدو آن گرفتن تعلق و چترال و ُکنر جدائى از قبل
 کوتل از عبور راه ترین آسان و بوده برخوردار تجارتى و تاریخى مهم ارزش از که داشت قرار ابریشم  راه شاخۀ
 سرزمین بودكه زمینى هاى راه از  شبكۀ ابریشم راه.   بود هند قارۀ شبه هموار هاى میدان به رسیدن و پامیر هاى
 ریشماب به تنها راه این در تجارت البته.  داشت امتداد مدیترانه تا چین از و میداد پیوند یكدیگر به را آسیایى هاى

 و قرون طى كه بود ها راه همین از نیز و شد، مى نقل و حمل آن در نیز دیگر كاالهاى و ادویه بلکه نبود منحصر
 . میشد مبادله گوناگون هاى تمدن و ها فرهنگ میان دین و زبان ، خط صنعت، فن، هنر، اعصار

 ستانافغان از بخشى که هند غرب شمال قبایلى مناطق به دیگرى و چترال به راه یک ُکنر باالئى هاى قسمت از چون
 تاهمی  از نیز بریتانوى هند براى ُکنر لذا میرسید، نداشت، قرار مرکزى حکومت ادارۀ تحت وقت درآن ولى  بوده

 . بود برخوردار خاص ستراتیژیک

 (اباسین) سند دریاى سواحل و پشاور وادى به باجور طریق از  شمال در را روسیه سرحدات و بدخشانهمچنان  ُکنر
  روس و  افغان جنگ دوران در ها راه این هردوى که داشت راه نیز پنجشیر به پیج درۀ طریق از و میکرد وصل
 .  میگرفتند قرار مجاهدین استفادۀ مورد نیز

ت، مسمی شده اس آباد اسعدزادگاه سید جمال الدین افغان بنام  ۀکه به افتخار اسم قری (سراى چغه) ُکنر عمومى مرکز
 بنام را آن خود" تزک" در بابر  ظهیرالدین محمد داردو قرار پیج درۀ مدخل و ُکنر درۀ وسطى هاى قسمت در
   آن چپ قسمت در و  پیج درۀ تقاطع همین در هم چغان تاریخى تپۀ.  است نامیده" سراى چغان" ،" سراى چغانیان"

 هاى آبادى بقایاى تپه درین. است حاکم سراى چغه حکومتى مرکز و شهرک بر هم و ُکنر درۀ بر هم که دارد قرار
 ها دیوار بقایاى از.  است شده استفاده مرمر ضخیم و بزرگ هاى لوحه و ها خشت از آن در که میشود دیده مهمى

    کهزاد على احمد استاد.    است داشته وجود مهمى هاى آبادى جا درین روزى که آید مى بر چنین ها تهداب و
 رننگ على، حیدر شاه، بهرام پگل، سلطان عمر، ابن چون ها لوحه روى اسماى و ها آبادى این بقایاى از مینویسدکه

 اواسط آنهم اسالمى  هاى سده به مربوط مذکور هاى آبادى که زد حدس میتوان فارسى و عربى زبانهاى  به غیره، و
 ۀتپ نام و  میرساند نزدیک احفادچنگیز ى ها چغانى دورۀ به را  ما حدس این باشند،و قبل سال ٦۰۰ تا اسالمى عهد
 دممر هیئت تحقیقات اساس به دیگر طرف از. است نظر این مؤید زیادى تاحد عامه فولکلور  سراى چغان یا چغان
 ىجنگ هاى قلعه یا بزرگ هاى دهکده از یکى ُکنر درۀ از عبور حین مقدونى اسکندر که دارد احتمال دنمارک شناسى
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" چغان تپۀ" هاى خرابه امروز که جاى همین در که است برین غالب گمان باشد، زده آتش را قدیم  هاى نورستانى
 هزارو دو در ها نورستانى اجداد و بوده مهمى قلعۀ میرود، بشمار ممتازى محل نظامى قلعۀ یک براى و است واقع

 شده حریق طعمۀ شان مقاومت قرارگاه باالخره و اند، کرده نرم پنجه مقدونى فاتح با نقطه همین در قبل سال پنجصد
 .                      1است

 ُکنرمردم  ۀسوابق مبارزات آزادیخواهان

 Brianز گلین  ویلیام براین ۀبه گفت رند. استعمار دا مهاجمین و با مبارزه پیکار و سوابق طوالنی  ُکنر ۀاقوام باشند
Glyn Williams سکندر»، «یکاامرجنگ  ترین طوالنی رهنمای غیر محرمانه شدن افغانستان : »کتاب  ۀنویسند 

ر بقبایلی شرق،  ۀدر راهش به باجور، منطقدر قرن چهارم قبل از میالد را دانسته و  ُکنرکبیر اهمیت ستراتیژیک 
 و برای براه انداختن جنگ های گوریالئی  آتش زدههجوم برد. در دوران این تجاوز اهالی محل خانه هایشان را  ُکنر
،  ۱۹در اواخر قرن  . آنرا ادامه داده اندامروز عصر که اخالف شان تا ایجنگی  ۀشیو -( فرار نمودندپارتیزانی)

سرکوبی پشتون های محل تقسیم مصنوعی سرزمین شان و قرار دادن بخشی  ۀانگلیس ها دانستند که بهترین طریق
ورند[ ]دیمصنوعی  «سرحد»پاکستان( و بخش دیگر آن در افغانستان میباشد. اما این   بعدا  ازآن در هند بریتانوی )

برادران پشتون باجور و راه اندازی جنگ های گوریالئی علیه انگلیس ها  اب ُکنرنتوانست از پیوستن پشتونهای 
   . ( ۶۲و  ۶۱)صفحات « جلوگیری کند

 قبل از جنگ استقالل  ُکنرمردم  ۀمبارزات آزادیخواهانالف : 

میرصاحب جان ی و ُکنری تحت رهبری غازی میرزمان خان ُکنرامارت امیر حبیب هللا خان، آزادیخواهان  ۀدر دور
سرحد آزادکه علیه انگلیس ها قیام و گان  با مبارزان آزادى طلب و رزمنده(، اسالم پور یشیخ پاچا)معروف به پاچا 

تا  ۱۹۰٨های معروف ضد انگلیسى سالهای  جنگو در   هاعالن جهاد نموده بودند،  روابط نزدیک برقرار نمود
 ند.نمودمیکت شرمیالدى  ۱۹۱۵

مهمندبه امیر  ۱۹۰٨در رابطه با قیام  هند بریتانوى ۀنائب السلطن «الردمینتو»، 2رسمى انگلیس به گواهى اسناد
حبیب هللا خان اطالع داده  و خواست تا جنگجویان مسلحى را که از قلمرو افغانستان آمده  و در جنگ اشتراک دارند، 

اپریل در   ۲٤کند.  امیر حبیب هللا خان با گرفتن پیغام مؤرخ  وگیرىبرگرداند و در آینده هم از آمدن ایشان جلا  فور
از عبور افراد از سرحد  مى  به او اطمینان داد که به مامورینش احکام جدى صادر کرده تا شدیدا   ٥تاریخ   ۀجوابی

د و از خط دیورنازین دستور امیر حبیب هللا خان سرپیچى نموده و به عبور  یُکنرجنگجویان اما . جلوگیرى کنند
تحت پیگرد و تعقیب  میرزمان خانغازى که دادندتا زمانی ادامه در حمالت مسلحانه بر قواى انگلیس  انش شرکت

                                                           

 

جنگ استرداد استقالل افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر، حقایق نهفته و حرف :   . زمانی، عبدالرحمن 1

 .۵۲-۵۱صفحات هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم .  

2  .Summary of the Administration of Lord Minto, No. 16, p 14 
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ر ى  تا کشته شدن امیُکنر. میرزمان خان  و روانه زندان شیرپور گشتقرار گرفته و به بهانه ای بازداشت کومت ح
 3. در زندان بسر برد بیش از چهار سال براى مدت  ۱۹۱۹حبیب هللا خان در زمستان  سال 

میالدى  از مکتوبى  ۱۹۰٨مطابق با اپریل  ۱٣۲٦مرحوم مال فیض محمد کاتب هزاره در وقایع  ماه ربیع االول سنۀ 
کتوب مبتاریخ یازدهم ربیع االول به میان صاحب سرکانى نگاشته بود یادآور میشود. درین  اسالم پوری شیخ پاچاکه 

اگر چه بلواى عام و ازدحام تام مردم کشورى است نه جهاد شرعى و امر پادشاهى، بایست مردانه »نوشته شده بودکه 
کاتب عالوه میکند که ازین نوشتۀ او عموم مردم « کوشید و نام ملت را بلند کرده مخالف دین را خاطر نژند ساخت.

تعال آوردند....دلیران روز میدان جنگ کوداخیل بر بازار شبقدر زیاده تر روانۀ پیکار گردیده آتش جنگ را به اش
تاخته و یکصدوهشتاد تن از سپاه نظام که به حراست و استحکام آن قیام داشتند، به مدافعت پرداخته اغلب از نصف 

   4«.سوختندام بزمانى[  بازار را آتش زده تم-تعداد ایشان بهدف تیر تفنگ جان ستان گشتند، و دلیران گداخیل ]کوډاخیل

 

 سفر رسمی بازدید از هند بریتانوی در پشاورامیر حبیب هللا خان حین 

 

                                                           

 

سریزه، سمون، لمنې او نښلونې( دویم  م(. داستقالل څلورمه جبهه )د حبیب هللا رفیع۲۰۰٥) اخالص، عبدالخالق.  3

 .  ۹٥ص ، چاپ.. دانش کتاب خپرنځى. پیښور

 . ٣۰۲،  صفحۀ رى کابلانتشارات امی ، جلد چهارم، بخش سوم( . سراج التواریخ، ۱٣۹۰کاتب، فیض محمد ).   4
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احکام ترک جهاد امیر حبیب هللا خان  به برگد زبردست خان  و  ،جلد چهارم سراج التواریخ در ،کاتب هزاره
چون دولت افغانستان با دولت انگلیس رشتۀ پیمان در » عبدالرحمن خان قایم مقام حاکم جالل آباد راچنین نقل میکند: 

دولت نقض عهد نکند و پاى تجاوز پیش ننهند، قرار امر شرع مطهر، غزا و دفاع جایز میان دارد، تا وقتى که آن 
نیست و از حضور هم درین خصوص امرى صدور نیافته است، پس تا زمانى که دولت انگلیس در حدود متصرفه 

م و فقرا را فراه او مستعمره خود بوده، اقدام در تجاوز نکند، ایشان را باید که مرتکب کار ناهنجارى نشوند و غرب
  5«آورده بى موجب به قتل ندهند.

ز شرکت اکنیم که میرا ذکر  آرشیف هند بریتانوىاز استخبارات انگلیس  آنوقت اسناد محرمانۀ چند سندی از درینجا 
در مبارزات آزادیبخش سرحد آزاد و تالش های امیرحبیب هللا خان برای جلوگیری ازین جنگ های  ُکنروسیع مردم 

  حکایت میکند.ضد انگلیسی 

 

                                                           

 

 .٣۱۱ صفحۀ ،. انتشارات امیرى کابل جلد چهارم، بخش سوم   ( شمسى. سراج التواریخ،۱٣۹۰کاتب، فیض محمد ).  5
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به پایان رسیده(،  ۱۹۱٥اپریل  ٨درفقرۀ دوم  راپور محرمانۀ عامل انگلیس ها در کابل )براى  هفتۀ که بتاریخ 
ر محمد سرو [لوامشر]گفته میشود میرزمان خان، یکى از سران متنفذ درۀ اسمار،  که توسط برگد »میخوانیم که  

ده شده بود، وارد کابل شده است .  این پیشوا متهم است که  در یک خان قوماندان بخش آن دره تحت الحفظ فرستا
مورد ارادۀ حمله بر هند را داشته است  و در مورد دیگر  تصمیم گرفته است علیه امیر بغاوت کند. گفته میشود که 

ى ها و آماده گى قوماندان همچنان از بادشاه صاحب اسالمپور هم شدیدا  شکایت نموده و او را به تحریک تمام ناآرام
 «موجود براى غزا علیه هند، طورى که در اقوام تحت نفوذش گزارش داده شده است، متهم ساخته است.

آزاد که توسط شهزاده امان هللا خان )عین الدوله(( افغانى ۱۰۰۰۰غازى میرزمان خان بعد از ضمانت نقدى ده هزار ) 
 خان را نادیده شد، اما  دشمنى با استعمار انگلیس و عشق به آزادى او را واداشت تا اخطار هاى امیر حبیب هللا

 به سرحد آزاد رفته و بر شهرک عسکرى انگلیس ها در شبقدر حمله کند.  ی ُکنربا جنگجویان گرفته،  
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میرصاحب جان پاچاى اسالمپور به » در فقرۀ سوم راپور ماه سپتمبر همان سال انگلیس ها چنین میخوانیم که 
نفر سواره و تقریبا  هزار مرد، درین هفته براى یکجا شدن با  ٣۰با  ُکنرزمان خان، خان ملکى ]میر[ همراهى خان 

در سرحدات شبقدر مشکالت تازه ایجاد کند،  مالى بابره،  از خانه هاى خود حرکت کرده اند.  مالى بابره میکوشد
 «. اما تا حال کدام کمک کالنى را از مومند ها بدست نیاورده است

بعد از آنکه امیر حبیب هللا خان بر سران جنگجویان  فشار اورد تا از جنگ دست برداشته و فورا  به کابل بروند، 
راى  ادامۀ جنگ با انگلیس و تالفى  کمبود لشکر، دست غازى میرزمان خان باز از فرمان شاه سرپیچى نموده، و ب

 به کار شد. 

 ،٤٧به حوالۀ پاراگراف یازدهم  یادداشت شماره » انگلیس ها درین رابطه چنین میخوانیم  فوق سند  در فقرۀ چهارم 
رسیده و  نفر  ٦۰۰لشکرى که به آن اشاره شده است ، متفرق گشته است. راپور ها حاکیست که لشکر "ناوه" به 

)سه هزار نفر(   قرار است به میرزمان بپیوندند.  به لوامشر اسمار از جالل آباد اخطار داده شده است که  ٣۰۰۰
اگر جلو این لشکر را نگیرد، شخصا  مسؤل  شناخته خواهد شد.او بعد از آن به منطقۀ "ساو" شتافته و از میرزمان 

ح سید شمس الدین خان مجرومرحوم شینکوړک ]پدر که پاچا صاحب  خواست تا لشکر را پراگنده کند.  گفته میشود
از فعالیت هاى میرزمان خان به نائب سپه ساالر جالل آباد اطالع داده و خودش  مرید هاى خود را از  زمانی[–

 «.پیوستن به لشکر و عذاب کفر)؟(منع کرده است

 )ادامه دارد(

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

