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 ۲۰۱۶ مارچ ۲۱                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 
 (یستم و آخرب)قسمت 

 ُکنرو پيامد جنگ تحميل شده بر صافی های  خالصه
 

 سنه انقالب ها، صافی ها،جنگ ُکنر های صافی  شورش  ،ُکنر اغتشاش  های نام به ُکنر های صافی ۱۳۲۴ سال قیام

 .  است شده یاد ُکنر های ناآرامی  اسم به هم انگلیس وقت استخباراتی راپورهای در و ،(ها صافی سال) کال ساپی  ،۲۴

 های ناآرامیشورش ها، اغتشاشات و  در مقایسه با  حکومت و خاندان حاکم  بمقابل  ُکنرعکس العمل صافی های 

. اگر به علت و انگیزه  داردزیادی ، و با قیام های مردمی  دیگر شباهت های داشته  تفاوتتاریخ معاصر کشور  دیگر

 های این جنگ بنگریم، می بینیم که: 

 مطرح نبودها و کشور های همسایه خارجی و تحریک  درین جنگ مداخله 

  بودآغاز نشده این جنگ به اثر رقابت بر سر قدرت و مخالفت های خاندانی هم 

  دیگر هم به پا نخواسته مخالفت با مکاتب نسوان  و اصالحات اجتماعی به  ُکنرها و اقوام دیگر  جنگ  صافیدرین
 بودند

  و تحمیل خدمت ستتته کوته و  يل یک،  دستتتتگاه حاکم، مالیات کمر شتتتکن ستتتیاستتتت تبعی تتتی  و  این ظلم و ستتتتم
 اه حاکم مقابل دستگرا مجبور ساخت تا ب ُکنر  یعسکری اجباری بود که شبیه به قیام های مردمی دیگر، صافی ها

 . پا خیزندب

اولیای امور حکومت به  ۀزیاد کوشیدندتا شکایات خود را از برخورد غیر عادالن ُکنرقبل از آغاز جنگ، بزرگان اقوام 

نرسید بلکه  بعد از رویداد لت وکوب مامورین احصائیه در  ۀخاندان حاکم  برسانند. اما این تالش ها نه تنيا به نتیجو 

ده خوبی برای خاندان حاکم شد تا به تطبیق پالنی که از مدت ها زیر دست داشت، وارد عمل ش ۀبيان، ُکنرمزار  ۀدر

 .قوم صافی را آغاز کند ۀلشکر کشی و سرکوب بیرحمان

 ا طراب و خوف .پالن خاندان حاکم  برای مقابله با پیامد های او اع متشنج داخلی و خارجی پی ریزی شده بود

به  و فرعی را کنار گذاشته  های رقابت و اختالفات شده، جمع هم بدور هفته هر که بود ساخته مجبور رایحیی  خاندان

  سلطه و قدرت خود باشد. بقایفکر 

 و پوشیده   حیوانات پوست ها صافی بشمول مشرقی والیت باشندگان از ۀعد تا بود شده سبب تنگدستی و فقر حالیکه در

 کشور در سلطنتی ۀخانواد که ۀسرنیز حکومت و عمومی اختناق تاریک ف ای. کنند زندگی ها کوه های مغاره در

 در بخصوص  مردم های قیام و  آرامی نا و عمیق نار ایتی باعث و میفشرد را افغانستان مردم گلوی بود، کرده ایجاد

 مستور آن نيائی ۀنتیج و پیمود می را خود صعودی قوسهم  دوم جيانی جنگ .بود شده کشور مشرقی و جنوبی سمت

در  و انجامید خواهد کجا به هندوستان در بخصوص آن مستعمرات در انگلیس دولت عاقبت که نمیدانست کسی . بود
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 خارجی و داخلی حوادث  ه با داد، خواهد دست از را خود گاه تکیه که افغانستان سلطنت دولت، آن شکست صورت

 .شد خواهد مقابل

 این  ۀعمد هدف بود، هراسان و لرزان خویش متمادی مظالم برابر در مردم های توده العمل عکس از سلطنت  ون

 در نظامی و امنیتی  استخباراتی، های دستگاه ۀتوسع. بود کشور تر شدید و بیشتر کنترول جدید های پالن و اقدامات

دار محمد داؤد خان هم تشکیل رتحت قوماندانی س یک قوای نظامی جدید به نام قوای مرکز، و  گرفت قرار توجه مرکز

  شد.

که تنيا از نظر امکانات مالی هم  نمیتواند آرزوی یک اردوی را داشته باشد که در میدان  با یک خاندان حاکم میدانست 

که ی بود کو ک اما مؤثرنظامی  ۀقویک هدف  تشکیل قوای مرکز هم اردوی قدرت خارجی بزرگ درگیر شود. لذا 

امنیت داخلی و مقابله با مزاحمت های قبایلی و قیام ها را داشته و از نظر تحرک، تسلیحات و  کفایت اجرای وظایف

 آموزش بر قبایل برتری داشته باشد.

 را گرفت ؟ کُنرمردم  ۀچرا خاندان حاکم  تصميم سرکوب مسلحان

 ۀه تصمیم سرکوب مسلحانبنظر میرسد کدر کابل انگلیس سفارت  ۀو مکاتیب محرمان اسناد استخباراتی  ۀاز مطالع

گرفته شده است . در گرفتن این  ۱۳۲۴بعد از بازگشت سردار هاشم خان از سمت مشرقی در ماه حمل سال  ُکنرمردم 

 نقش داشت :ذیل  ۀعمدعلل تصمیم  

  شینواری، خوگیانی، ميمند اقوام ) سمت مشرقی عمده و بزرگ با آوردن فشار بر قوم صافی که در بین  يار قوم
از نظر نفوس نسبتاَ کو کتر و  عیفتر، از نظر موقعیت جغرافیوی  از تگاب تا لغمان و ُکنر پراگنده تر صافی( و 

و از نظر امکانات مالی نا توانتر بود، حکومت  توقع داشتتتت ستتتیستتتتم  جدید مکلفیت عستتتکری را به آستتتانی بر آنيا 
ی هاشتتم خان را جبیره و حیثیت حکومت خاندانی  را ی ها میتوانستتت ناکامی تالش هاُکنربقبوالند. این پیروزی بر 

ن ند. در مکتوب محرما عاده ک طه میخوانیم که  ۱۹۴۵مؤرخ هفتم جوالی  ۀا بل درین راب کا فارت انگلیس در  ستتتتتتت
درحالیکه ]خاندان حاکم[ افغان  از هیچ نوع تالشتتتتی دریو نخواهد کرد تا با صتتتتافی ها از طریق اعمال فشتتتتار یا »

، آنيا ]خاندان حاکم[ احتماالَ احساس میکند که بخاطر حفظ حیثیت و پرستیژ حکومت در بین اقوام مذاکره کنار بیاید
ستتمت مشتترقی بایدبه صتتافی ها درس شتتدیدی بدهند، تا در نيایت تمام اقوام را به قبول کردن ستتیستتتم جدید مکلفیت 

 .     1«وادار سازند
  مانند قیام قوم جدران پکتیا از مو تتوعات دیگر داخلی  را ُکنرحکومت خاندانی در عین زمان خواستتت تا مو تتوع

تجرید و در مجموع توجه مردم را از مشتتتکالت و مستتتائل داخلی به مو تتتوعات تحت رهبری زمرک خان جدران 
 خارجی و جنگ جيانی  منحرف سازد. 

 صتتاحب به  ستتردار نقیب  ۀترس از فعالیت های طرفداران غازی امان هللا خان و هوشتتدار ها و مشتتوره های خانواد
هاشم خان از عکس این ترس  .را هم نمیتوان نادیده گرفت صدراعظم راجع به فعالیت های امانیست ها هاشم خان 

ستتتاختن استتتتحکامات نظامی در  ۀبا انگلیس ها و آوازخاندانی موافقت حکومت بمقابل اقوام مشتتترقی احتمالی  العمل
ستتید المر افریدی و امین خان ستترحد آزاد ) ۀملکان برجستتت دوتن از نان ه  بود.  مناطق ميم و حستتاس این والیت 

                                                           
 
 .۲۷استخباراتی هفته وار شماره  ۀ، خالص۱۹۵۴جوالی  ۷مؤرخ  ۀ. اسناد استخبارات ستراتیژیک افغانستان . مکتوب محرمان 1

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 

 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

که  قبایل شان از دادن  نین امتیازاتی به بودند به صدراعظم طی ارسال مکاتیبی اظيار داشته ( هم کوډاخیل ميمند
 انگلیس ها در داخل افغانستان ابراز خشم نموده اند.

  خان با مردم ُکنر و رهبر قومی آنيا غازی میرزمان خان را هم البته نقش اختالفات و دشتتتمنی ستتتردار محمد هاشتتتم
رشتتتتادت  که آزادیخواهان   .بر میگردد امانی ۀطوالنی داشتتتتته و به دور ۀستتتتابقی که نمیتوان نادیده گرفت . اختالفات

 ژیک  ُکنر اهمیت ستراتی، در پيلوی  ترال و  ُکنر ( از خود نشان دادند ۀرم جنگ استقالل  )جبيجبيۀ  ياُکنر  در 
 دستتتتت نشتتتتاندگانانگلیس ها و دشتتتتمن   غازى خان هللا امان شتتتتاه و امان  ی ها از ني تتتتتُکنر  طرفداری جدی و
خار  شتتتتم تلقی شتتتتده، قابل شتتتتان  انگلیس خاندان حاکم  و حامی رای ب یان  ُکنرو    ُکنردیگر  ه و برانگیختراانشتتتت

 تحمل نبود .

 صافی هاحکومت بر شکرکشی ل ۀآغاز جنگ و بهان

خاندان حاکم،  که تمام  آماده گی های تطبیق پالن هاشم خان  را به پایان رسانده بود، رویداد لت برای 
را  ُکنربود تا امر لشتتتتکر کشتتتتی بر صتتتتافی های خوبی  ۀمزار بيان ۀو کوب مامورین احصتتتتائیه در در

 گرفتن احصتتائیه و ثبت نفوسبرای ایکه  مامورین حکومتی رخ داد که  وقتیویداد رصتتادر کند.  این  
قرار گرفته، بعد از سوختاندن حمله مورد مردم )مادی خیل صافی( توسط ند، ه بودمزار رسید  ۀبه در

 ند .  ه شددو باره به  ولسوالی رجعت دادشان  کتاب ها و سجل های 

ژیک و ميم را از شیوه تا قوای دولتی توانست تمام مناطق سترات، بود و کوتاه مدت که خفیف  اول جنگ  ۀدر مرحل

 ۀدر منطق جشنو امر برگزاری مراسم  خان داؤد محمد سردار غروررول بیاورد، اما ت غه سرای و اسمار تحت کن

پایکوبی بر توهین خانواده های مصیبت دیده و حتی باالتر از آن  و  مردم های زخم بر نمک دادن پاش وکی که 

 .شد ُکنر های صافی سرتاسری قیامخشم شدید و ، باعث لقی میشدتاجساد قربانیان جنگ 

از تمام امکانات موجود بشمول  ُکنر)آل یحیی( در یک جنگ تحمیلی نابرابر علیه صافی ها واقوام دیگر   خاندان حاکم

سفارت   ۀالئی و گزارش های محرمانمدرنترین سالح  استفاده نمود.  به اساس خاطرات جنرال میراحمد خان مو

قیام کنندگان درین جنگ عبارت از  وب، تبر، خنجر، شمشیر، و تفنگ های اکثراَ دهن پر و   ۀانگلیس در کابل،  اسلح

یاد آور «  وکی»به قوای تحت قومانده اش در    ۀبود. درین رابطه فرقه مشر میراحمد خان در بیانی« تیراه»ساخت 

بسیار ناقص و بدون کدام تشکیالت مرتب قد علم   ۀن جاهل که آن هم برادر شماست ...بایک اسلحدشم»...میشود که 

عصری و تعلیمات عالی مجيز هستید و تمام ملت ]منظور لشکر   ۀکرده اند. در حالی که شما ]به[ ف ل خداوند با اسلح

ند و مانند داؤد خان یک قوماندان دارید، های یله جاری فرستاده شده توسط سردار داؤد خان[از شما پشتیبانی می ک

 .2« گونه معنویات خود را می بازید؟

قوای نظامی دولت درین جنگ از توپ، ماشیندار، بمب های دستی، بمب های هوائی، تانک، طیاره، وسایل موتوری 

از و وسایل تبلیغاتی ترانسپورتی، حیوانات بارکش توپ ی، تلیفون، مخابره، روشنی انداز ها، تفنگ ه های روشنی اند

  ون رادیو ومطبوعات سرکاری استفاده مینمود.
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اینکه به  ه مقدار اسلحه و جبه خانه  علیه مردم عوام ُکنر استعمال شد، اسنادی مؤثقی در دست نیست ، اما آن ه 

ه قوماندان مفرزه ( الری اسلحه و جبه خانه ب۵۰۰حدود پنجصد ) ۱۳۲۴  ۀماه سنبل  ۀمیدانیم اینست که تنيا در سه هفت

 ارسال شده است . ُکنردر 

سفارت انگلیس در کابل که  ۀمحرمان ۀدر نام دست کم گرفته بود.   ست"اما خاندان حاکم "زور مردم را که زور خدا

که تياجم پیر  ، هنگامیبدینسو ۱۹۳۸از سال حکومت افغانستان  »خوانیم که  قسمتی از آن در ذیل کاپی شده است می

در یک  با ناآرامی  غلجی ها در کتواز و ناآرامی شینوار در والیت مشرقی   نیرو های وزیری و محسود شامی با

    .نشده بودگذشته مواجه  ۀ ند هفتمانند جدی با  نین موقعیتی زمان اتفاق افتاده بود، 

 

 

جلب جبری به خدمت  ۀاین مکتوب می افزاید که در آغاز ماه جوالی ، هنگامی که مخالفت صافی ها بر سر مسئل

از جلب عسکری غیر قابل مالحظه  احتماال تصور کرده بود که سر پی ی یک قوم حکومت بروز کرد،  عسکری 

اده ساخته بود تا خواست خود را بر آنيا مساعدی را آمبسیار مطابق به شرایط  پیش شده توسط حکومت، به آن فرصت 

رایج م است تا قوانین جلب مکلفیت عسکری را موبه اقوام دیگر و نیرومند تر نشان دهد که حکومت مصتحمیل نموده 

سوم جوالی قوای حکومتی  ۀدر هفت تراول، همه  یز بر وفق مراد حکومت پیش میرفت،  اما بعد ۀدر مرحل  سازد. 

، به اثر اشتباه ق اوت  یک قوماندان لوا،  مجبور به عقب نشینی شد. این عقب نشینی صافی ُکنر ۀدرفرستاده شده به 

 نموده و باعث شد که قسمت های از قوم ميمند هم آشکارا به مخالفت علیه حکومت به پاخیزند.ها را به مقاومت تشجیع 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 حاکم خاندان یارخطائو و  جنگ از ناشیسنگين  تلفات

تلفات انسانی جنگ صافی های ُکنر ارقام درستی در دست نیست  مخصوصاَ از تلفات سنگین قوای نظامی از تمام 

درگیر جنگ وآنعده از  باشندگانی که در جنگ درگیر نبوده اما توسط بمباردمان هوائی و فیر های توپ و ماشیندار 

گ اشاراتی شده است که عمدتاَ مربوط به ازبین رفته اند. در خاطرات جنرال میراحمد خان  ند بار به تلفات جن

 کسانیست که در جنگ روبروی مخالفین با قوای نظامی کشته و زخمی شده اند.

تلفات قوای دولتی  ۀداکتر یوری تیخانف، محقق روسی، به استناد اسناد آرشیف آلمان و اتحاد جماهیر شوروی دربار

 در کوهنشینان. نبودند آماده مرزی قبایل نیرومند ائتالف نین  با جنگ برای است روشن دولتی سپاهیان»مینویسد که 

 شبه نیروهای آغاز، در. آوردند می وارد سنگینی تلفات آنان به و کشانده محاصره به را سرکوبگران کو ک های دسته

 های یگان به شورشیان این، از پس. کوبیدند درهم بود، آورده گرد بومی باشندگان جمع از  خان داود که را نظامیان

 به آغاز و دادند تلفات نفر هزار  يار از بیش دولتی سپاهیان صافی، رزمندگان با نبردها در. پرداختند ارتشی منظم

 با ها آن. آوردند دست به فراوانی جنگی «غنایم»  شورشیان. انجامید همگانی گریز به انجام سر که نمودند نشینی عقب

 همه و را سرای  غه و اسمار، ، ُکنر شيرهای توپخانه و تیربارها شمول به الزم افزارهای جنگ داشتن دست در

 آمده پدید  پشتون های دسته دست به آباد جالل افتادن تيدید. گرفتند بود، شده واقع ها آن شمال در که را روستاهایی

 . بود

 ه  و  «نفاق بیانداز  و حکومت کن» یانگلیس  ۀاستفاده از فورمول آزمایش شدناکامی تالش های خاندان حاکم   ه در 

 ۀدرین جا به دو نمون خطائی خاندان حاکم شد.ر، سبب واخاندانی سه )ز( یعنی زر، زاری  و زور  ۀنسخدر استعمال 

 را به استناد از آثار استخباراتی روسی و انگلیسی یاد آور میشویم :حاکم  نین وارخطائی  خاندان   وحشت ناشی از

تلفات قوای  ۀداکتر یوری تیخانف، محقق روستتتی، به استتتتناد استتتناد آرشتتتیف آلمان و اتحاد جماهیر شتتتوروی دربار .1
 عقب حال در های یگان میان در آهنین مشتتت با  خان داود »دولتی و جلوگیری از فرار قوای نظامی مینویستتد که 

 به بودند، گذاشته گریز به پا مرج و هرج تاثیر رزی که را افسرانی از شماری او. کرد احیا را انتظام و نظم نشینی
 .3«کرد تیرباران خود دست

رای ب اردوی افغانستتتتانمقامات »انگلیس ها  ۱۹۴۵ستتتپتمبر  ۲۲مؤرخ ، ۳۸استتتتخباراتی شتتتماره   اثر گزارش به  .2
شوند، به انداختن  ۀندازا  پنيان کردن  د. نادامه میده ُکنردریای  شان بهاجساد تلفات عساکری که در جنگ کشته می
اعتراض شدید شان را بمقابل این عمل غیر اسالمی نشان داده و هیئتی را به محمد داؤد  اهها و خوگیانی شینواری 

جاری را به آنيا بدهند تا مطابق رسوم مذهبی در خانه های شان به خاک سپرده  یلهافراد جان فرستاده اند تا اجساد 

    .4«شوند

 ها انگليس از کمک طلب

به ، در حفظ آرامش در مرزهای هند و افغانستان ذینفع بود که  بریتانیا. تقا ای کمک نمودحاکم از انگلیس ها  ۀخانواد

ده هزار میل تفنگ، پنج  را که شامل  افزارهای ساخت انگلیسبزرگ جنگ  ۀمحمولنخستین  ۱۹۴۵سپتامبر  ۱۳تاریخ 
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در  استفاده بود، برای  هزار میل مسلسل، نيصد هزار عدد گلوله، بیست و پنج دستگاه توپ، پانزده هزار مرمی

، و از  از یکطرف این کمک تجيیزات و جنگ افزار های جنگی  رساند. رژیم آل یحیی به  ُکنر  ۀعملیات نظامی در

فشاری که توسط مامورین سیاسی انگلیس بر ميمند های "بیزی"  وارد شده، و آنيا را وادار ساخته اند تا رف دیگر ط

 ۀتا انداز ناشی از شکست فاحش شوک های عصبی  به خاندان حاکم کمک نمود تا از به خانه هایشان برگردند، 

  . ندشفایافته و برای کنترول او اع  امیدواری بیشتر پیدا ک

د اسلحه و سامان آالت هن ۀمقدار قابل مالحظ»استخبارات انگلیس  هم حاکیست که  سپتمبر ۲۲مؤرخ  ۀمحرمانگزارش 

و قسمت دیگر آن نیز به والیت  ارگ ذخیره شده ۀدر انبار اسلح]بریتانوی[ به کابل رسیده است . قسمتی ازین مواد 

ده است که شهم نان گزارش داده  علیه مخالفین فرستاده شده است . محمد داؤد جان در عملیات  مشرقی برای استفاده 

و برای مجيز ی عصر سایلول و سمت جنوبی هم به تنظامیان برگزیده شده از گاریزون های کاببزرگ  ۀیک دست

 .5«تقویت قوای محمد داؤد فرستاده شده است 

 خانواده ها و عناصر مخالف خاندان حاکمبا حساب  ۀتصفي برای  ۀبهان ها صافی قيام

جمله درین ش را با مخالفان دیرینه اش نیز تصفیه کند. حسابتصمیم گرفت تا  قیام صافی ها ۀحاکم به بيانخاندان 

  ۀتمام اع ای این خانوادشامل بود.  ی  همُکنردستگیری بیش از یکصد نفر بازماندگان غازی میرزمان خان 

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

  زندان فرستاده شدند.

نسبت ناآرامی عمدتا مقامات افغان »انگلیس ها درین رابطه میخوانیم که  باراتخاست ۀمحرمانکاپی آتی گزارش در 

در کابل و اطراف آن تحت نظارت بسر می بردند، های والیت مشرقی ، درین اواخر تعدادی از افرادی را که قبال 

مرحوم به ترتیب برادر و پسر خان و شیر محمد خان،  محمد خان خانشخاص ترین این ابازداشت نموده است. متبارز 

   میباشند.  بشمار میرفت، امان هللا خان  ۀحامیان عمد، که از ُکنر
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با فامیل هایشان از بنی حصار،  ،ُکنراین برادر و پسر مرحوم میرزمان خان، خان گزارش عالوه میکند که همین 

ورد شک مقبال به فعالیت های به نفع امان هللا خان به کابل انتقال داده شده اند. آنيا  ،بسر میبردندجائیکه تحت نظارت 

 ُکنر ۀر درفعالمتيم به ارتباط با مخالفین صافی دولت دترک کرده بودند. آنيا به اجبار مشرقی را  وو گمان واقع شده 

  میباشند.

 ها صافی  های خواسته قبول و خان هاشم حکومت نشينی عقب

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

دی وارد داود خان توانست بر صافی ها یک رشته شکست های ج ۱۹۴۵و هم برای سپاهیان دولتی. در اواخر اکتبر 
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بیاورد، مگر نتوانست مقاومت آنان را در هم بشکند. در این او اع، حکومت افغانستان ناگزیر گردید همه خواست های 

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

  «.را لغو نمود و به همه شورشیان عفو عمومی اعالم گردید خرید اجباری خوار بار از سوی دولت از روستاییان

داود خان  با درک بیيودگی پیگرد  ندین ده هزار کوهنشین مسلح تصمیم گرفت در صفوف شورشیان »عالوه میکند که او 

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 

عده بخشایش کامل را برای همه شورشیان سپرد. با توجه به آن که شورش دیگر سرکوب گردیده بود، رهبر به او و

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

ونه جدی این تعيدات را رعایت رویدادهای آتیه نشان دادند که رهبری افغانستان که با تجربه تلخ آبدیده شده بود، به گ

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

 . 6«یی برای افغانستان گردید

زندانی  به شمول سلیمۍ، شاهسوار و سلطان محمد خان راصافی ها رهبران قیام تا حاکم بالخره مجبور شد خاندان 

های این قبایل را به عنوان  واده تن از خان ( ۴۵۰)و  اختناق سراسری آغاز گردیدیکبار دیگر اما بزودی  ،نکند

 .و سپس به والیات مختلف تبعید نمودند هگروگان به پایتخت فرستاد

 سردار هاشم خان و تغير پاليسی حکومت خاندانی گيریکناره 

و ناکامی و شکست پالیسی های حکومت  ُکنرتلفات سنگین انسانی و مالی ناشی از جنگ تحمیلی بر صافی های 

ایاالت متحده بروز  از جمله خاندانی از یکسو، و از سوی دیگر تغیرات جيانی ناشی از ختم جنگ جيانی دوم  و 

وکراسی و آزادی، مید ۀفریبندبا شعارهای  و نیابریتاکين امریکا به عنوان یک ابر قدرت تازه و جانشین امپراتوری 

خود دست به یک سلسله تغیرات و اصالحاتی بزند. ميمترین این   ۀخاندان حاکم را مجبور ساخت تا برای بقای سلط

وقت بود که سردار شاه محمود خان بحیث صدراعظم جدید،   ۀتغیرات کناره گیری سردار هاشم خان  و تغیر در کابین

محمد داؤد خان بحیث وزیر حربیه،  سردار محمد نعیم خان بحیث وزیر معارف و سردار غالم فاروق خان هم سردار 

  بحیث وزیر داخله مقرر شدند.

که کشور را  لرزه هایی گناهکار اصلی» خاندانی مینویسد که ناکامی و شکست پالیسی های حکومت ۀتیخانف  در بار

گرداننده خودکامه حکومت افغانستان بود. هاشم خان  -وازده سال این سیاستمدارتکان داد، هاشم خان بود. بیش از د

عموی شاه و ریش سپید خاندان شاهی، در عمل دولت را رهبری می کرد و ظاهر شاه ناگزیر بود با این کار بسازد. 

. ل پشتون قرار می گرفتمگر در افغانستان هیچ کسی نمی توانست بر سر قدرت بماند  هرگاه مورد انزجار و تنفر قبای

 «. هاشم خان ناگزیر گردید کناره گیری نماید ۱۹۴۶در ماه اپریل 
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: هاشم خان با رژیم  سفیر شوروی  نین گفت –وزیر دربار در پیوند با این مو وع، به باکولین»او می افزاید که 

بایل کو ی را که تقریبا همه روزه دیکتاتوری خود همه مردم افغانستان را آزرده و خشمگین ساخته بود. به خصوص ق

در برابر دولت تفنگ بر می داشتند. سپس وزیر دربار افزود که شاه محمود خان که در میان قبایل کو ی افغان از 

 .7«احترام و محبوبیت برخوردار است، رییس آینده حکومت خواهد بود

در این سوی  »تبصره نموده می نویسد که  آقای عزیز آریانفر که کتاب تیخانف را ترجمه کرده است درین رابطه

جيان، اتحاد شوروی با شعارهای رهایی توده های رنجبر از زیر یوغ امپریالیسم جيانی و ارتجاع و استبداد قرون 

نوی آغاز گردیده بود   وسطایی داخلی با نیروی هر  ه تمامتری پا به میدان کشاکش های جيانی گذاشته بود و عصر

در  نین  ا رقابت دو اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه داری و اوج گیری مسابقات تسلیحاتی و...که همراه بود ب

او اعی، حکومت ارتجاعی و استبدادی مطلقه هاشم خان که به وابستگی به انگلیس شيرت داشت و در نزد مردم 

متی که می توانست همپا با منفور بود، دیگر کارایی نداشت و باید جای خود را به یک حکومت دیگر می داد. حکو

در این برهه، بخشی از مردم افغانستان که از رقابت های دیرینه روسیه و انگلیس و  نیازهای عصر مدرن بجنبد.

جفاهای این دو ابر قدرت خسته شده بودند و با شکست آلمان امیدواری دیگری هم نداشتند،  شم امید به امریکا دوخته 

پی ببرند که به سوی سراب شتافته اند. درست همین بود که بخش دیگری  شم به نیروی  بودند. مگر، دیری نگذشت تا

اسالمگرایی را میان امپریالیسم و کمونیسم برگزیدند. این « خط سوم»شوروی بستند و گروه سوم هم « رهایی بخش»

 . 8«ه تا به امروز ادامه دارد.بود که افغانستان به آوردگاه کشاکش های ایدئولوژیک میان این سه نیرو واقع گردید ک

 )پایان( 
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