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 ۲۰۱۵نومبر ۲۳                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 (ومسقسمت )

 

 جنگ استقالل و حمایت از نهضت امانیدر دوران  ُکنرمردم  جانبازی های :  ب

 چهارم ۀکه بنام جبه ،اسججججتقاللجنگ  ُکنرچترال و  ۀجبه در  ُکنرو جانبازی های باشججججند ان فداکاری شجججججاعت، ایثار، 
جعل، دردسججت باز  داشججتن و  ضججد م ی و مسججتبدی دولتمردان و نظام هابا وجود تالش های اسججتقالل مسججمی شججده اسججت، 

 پوشیده نیست . چندان  ای نسل های امروز کشوردیگر بر  ،مسخ، تاراج، نابودی و کتمان حقایق تاریخی

نفر شججججهیدش در ااسججججمارا  و اکو   ا   ۱۲٦رثان اهمیت جبهۀ چهارم چترال و ارنوۍ تنها در این نیسججججت که برا  وا
ط  فرمان  این ورثه از مالیه معاف شجد، یا اسجما  شجهدا  این  وچهار جریب زمین داده شجد -م افات چهار ُکنروالیت 

جبهه مانند شججهدا  جبهات دیگر در لوحۀ سججنگ  طار ظفر پ مان ح، شججد، یااسججناد رسججم  ان در جریده امان اف ان به 
ادر ر نشر رسید.  ب  ه به استناد مدارک، اسناد و شواهد تاریخ ، این جبهه ش ست قوا  سپه ساالر صالح محمد خان

جبهۀ خیبر تالف  کرد. اصالً پیشرو  غازیان اف ان درین محاذ و تصرف اارنوۍا  و پیشرو  نیروها  اف ان  تا ق عۀ 
 عقب «تورخم»و  «دکه» ۀمنطقاز  آن مناطق  سجبب شجد که  قوا  انگ یسج  حاضجر شجوند در بدل تخ یۀ  چترال دروش

 یت حق م  یت اف انستان بر منطقۀ سرحد  ادوکالما تثبیت شود.مشروعبرعالوه نشین  کنند و 

 »تحت نام  « اخالص» عبدالخالقرا در اثر تاریخی  ُکنرهان امبارزات ازادیخو از تاریخ  ۀهموطنان میتوانند این  وش
خان  شججمسججی بمناسججبت پنجاهمین سججالگردوفات اع یضججرت غازی امان ه ۱۳۸۹در سججال  )که«داسججتقالل و ورمه جبهه
بهه جنگ استرداد استقالل اف انستان وج»تحقیقی  ر او اث (تجدید چاپ شده است« استقالل امانیه»ی بار دیگر  تحت نام 
مطالعه  ُمسجج ا انتشججارات مؤسججسججۀ ۀمنتشججر« انگ یس ها  وتوطئه امان  دورۀ بازنگر  » و «ُکنرفراموش شججده چترال و

 کنند.

مالی لنگ امانی حمایت کامل نموده و در دوران اغتشاش  ۀهمچنان از نهضت و پرو رام های اصالحی دور ُکنرمردم 
ی خدمات شایانو برای بقای آن رژیم  تالش و فاع از رژیم امانی برخاسته و اغتشاش موسوم به شینوار به ددر جنوبی 

 .   را انجام داده اند

 د از کودتای ثوربع ُکنرمردم  ۀمبارزات آزادیخواهان:  ج

خالفتی زدند، م مخالفت  اولین کسانی بودندکه بمقابل رژیم  دست نشانده دست به ۀاز جم  ُکنرمردم  ،بعد از کودتای ثور
اولین والیات اف انسجججججججتان بود که   ۀهمچنان از جم  ُکنررا بخود  رفت .  مسججججججج حانهو مبارزات مت شججججججج ل مقاواً بعدکه 

 جهاد مس حانه ع یه تجاوز روس و رژیم دست نشانده سقوط کرد.در دوران )اسعدآباد( مرکزش 

بنا بر موقعیت خاص سججججتراتیژی، و داشججججتن سججججرحد طوالنی با  ُکنر همقوای امری ا و ناتو بر اف انسججججتان  ۀبعد از حم 
کتججاب   ۀنویسجججججججنججد ۀمنججاطق نججا آرام دیر، بججاجور و مهمنججد، بججه ی ی از نججاامن ترین نقججاط کشجججججججور تبججدیججل شججججججججد. بججه  فتجج

Afghanistan Declassified: A Guide to America’s Longest War  « شترناظرین معتقداندکه  رچه بی
 ۀپیمانبه  ُکنرمرکز شجججورشجججیان طالب را تشججج یل میدهند، والیت سجججرحدی شجججمال شجججرقی  والیات جنوبی ه مند و قندهار

اسجججطوره ای برای نیروهای امری ائی ی ی از خطرناکترین مناطق در تمام اف انسجججتان توصجججیف شجججده اسجججت . عسجججاکر 
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 ۲۰۰۷در سال    را داده اند. اق ب تاری یابا دشمن شجاع میجنگند، به آن لقب  ُکنردر کوه های دشوار امری ائی ای ه 
ار دومین والیت بسیار فعال اف انستان را میساخت . در سال شورشیان بود، که بعد از قنده ۀحم  ۹۷۳این والیت شاهد 

 (.    ۶۰)ص « تقریبا ی، سوم ت فات امری ائی درین والیت کوچ، اف انستان رخ داده است ۲۰۰۵

 قبل از آغاز جنگ صافی هامنطقه و اف انستان اوضاع سیاسی 

 و منطقه جهاناوضاع الف . 
جنگ دوم جهانی قرار داشت . جنگی که از سال  سرنوشت سازجهان در سال آخر و  ،ُکنرقبل از آغاز قیام صافی های 

این جنگ بسججیاری از کشججورهای جهان را شججمسججی( ادامه داشججت .  ۱۳۲۴)میالدی  ۱۹۴۵و تاسججال آغاز میالدی  ۱۹۳۹
 ۀآمد. در دسججت و متفقین بوجود (محور) متّحدین هایتا جایی که دو دسججته از کشججورهای مخت ف به نام مشجج ول سججاخت، 

، ب جیم، فرانسجججه ،انگ سجججتان کشجججور های اتحاد متّفقین ۀدر دسجججت و و جاپان ایتالیا، ،)جرمنی(  آلمانمتحدین کشجججور های 
می یون  ۱۰۰که در آن بیش از بود  یجنگوسجججیر ترین این  امری اقرار داشجججتند.  ایاالت متحدهو  اتحاد جماهیر شجججوروی

ترین خونینارقام می یون نفر کشته شدند که این  (۷۰ ) بیش ازیشماری ویران شدند. شهر ها و روستا های بنفر جنگیدند
 .بشمار میرود در یری انسان در طول تاریخ بشریت

 بجججه هوایی وسجججججججیر  ۀو حم ججج هولوکجججاسجججججججججت بجججاعجججر کشجججججججتجججارهجججای جمعی از جم جججههمچنجججان   جنجججگ جهجججانی دوم
ش و، شددر جاپان  اکیسهیروشیما و ناکااتومی بمباران  و آلمان شهرهای ستان  ۀنق سی جهان را نیز ت یر داد. انگ  سیا

امری ا  رفت و اتحاد شججوروی و امری ا بحیر  ۀجهانی از دسججت داده جایش را ایاالت متحد ۀدر عرصججمقام نخسججت را 
 دو قدرت بزرگ جدید عرض اندام نمودند.

اتحاد جماهیر مشجججججججابه جنگ اول جهانی در بین دو قدرت  ،اف انسجججججججتان در جنگ دوم جهانی بخاطر موقف که داشجججججججت
ز با وجودی ه تعدادی ا . ومتحدینش بود هیت رآلمان تحت قیادت  که مخالف  ،قرار  رفته بودشجججججججوروی و هند بریتانوی 

شتند تا دولت اف انستان را یروشنف ران و روحانیون شم ،که از انگ یس متنفر بودند، تالش دا خان  که درآنوقت محمد ها
راضجججی سجججازند که ازآلمان حمایت کرده برضجججد متفقین و روابط نزدی ی با انگ یس ها داشجججت، صجججدارت آنرا عهده دار 

فاصجججج ه نگ مسججججتقیم در ج ۀمداخ  و از  بی طرفی را پیشججججه سججججاختهجنگ جهانی اول ولی اف انسججججتان مانند  ، قرار یرد
  . رفت

حضور  تاناف انسخوبی که اف انستان با آلمان داشت اتباع آن شور در که قبل از جنگ بنا بر مناسبات قابل یادآوریست 
سججتان اف ان را از آلمانیاتباع  رفتندم یصججمها تانگ یس   در جریان جنگ  .دندومینمی هم ار مخت فداشججته و درکارهای 

ود را در بیطرفی خت اف انستان نمیخواساز ی، طرف دولت ند. ولی ندولت اف انستان اخراج ویا به آنها تس یم ک  توسط
 ۀزمیندیگر طرف از با آلمان رژیم خاندانی را باخطر سججقوط مواجه سججازد، و با دشججمنی  اده وجنگ مورد سججوال قرار د

آن اتباع را مهمانان خود  ،رسججم مهمان نوازی بنا بر ،کهمردمی  ،با ح ومت آماده سججازد  مردم داخل کشججور رامخالفت 
از همان سجججیاسجججت امیرحبیب ه خان در دوران جنگ اول جهانی اسجججتفاده نموده و به ذا ح ومت اف انسجججتان ل .میدانسجججتند

درکابل   ۱۹۴۱( را در سال بزرگ عنعنوی ۀجر لویه جر ه )این عمل بردوش خویش مستقیم مسئولیت عوض  رفتن 
ید وتصججججججویب نمود. دولت ئتارا جهانی  سججججججال بیطرفی اف انسججججججتان درین جنگدر ماه نومبر آن  جر ه لویه دایر نمود. 

ونیت ئمستخدم خود را با تضمین مص آلمانیاتباع  ۱۹۴۱اف انستان طبق یادداشتهای دولتین شوروی وانگ یس در اکتوبر 
برای آلمانها بسججیار اهمیت   مصججئونیت مینأتاین . البته  شججان از طرف شججوروی و انگ یس از اف انسججتان خارج سججاخت

 .نیز فراموش ن رده اند که مردم اف انستان آنها را به دشمن تس یم ن ردندداشت و تا اکنون 

سججت باعر شجج درین جنگ جهانی دوم بی طرفی اف انسججتان میگوید که  یروسججمعروف تاریخ دان  ،نفاوری تیخیداکتر 
ستالين»که مولف کتاب  تیخانف .  شد ]آلمان[فاشیسم  قبايل  و افغانستانسياست قدرت های بزرگ در :  نبرد افغانی ا
در « رو . اف انستان»ل ورتاو بسیاری اثار دیگر در باره تاریخ اف انستان می باشد در تبصره خاص برای پ « پشتون
پادشاه محمد ظاهرشاه و صدراعظم محمد هاشم خان که »است  فته تالف ضدهیت ری ئامین سالگرد پیروزی  ۷۰استانه 

ضججد هیت ری به نفرت اف انان نسججبت به انگ یس که از دوران طوالنی جنگ ها بین تالف ئبا توسججعه هم اری نزدی، با ا
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دو کشور ناشی میشد، اجازه تبارز نداد. سیاستمداران انگ یس نیز این عامل را درک می ردند و بی طرفی اف انستان را 
 .«ام ان بسیار مساعد ت قی می ردند

 ب . اوضاع اف انستان 
در بسیاری از والیات کشور بشمول والیات بزرگ ب خ و هرات زنان و  ۱۹۴۴ - ۱۹۴۳ساله   خش سالی و قحطی دو

ی فعالیت هاو  نقل و حرکت هم  ۱۹۴۵ – ۱۹۴۴  سجال   یسجرما ۀشجدت بیسجابق. 1ع ف واداشجته بودبخوردن اطفال را 
ب ند رفتن قیم مواد غذائی و اموال صججنعتی وارداتی، بحران اقتصججادی کشججور را  واقتصججادی را با رکود مواجه سججاخته  

  .بودعمیقتر ساخته 

از باشججند ان والیت مشججرقی بشججمول صججافی ها پوسججت حیوانات  به تن کرده و در  ۀفقر و تنگدسججتی سججبب شججده بود تا عد
سجج طنتی در کشججور ایجاد  ۀکه خانواد ۀزفضججای تاری، اختنار عمومی و ح ومت سججرنی. م اره های کوه ها زند ی کنند

مت در سبخصوص  مردم و قیام های  و نا آرامی و باعر نارضایتی عمیق  ،   وی مردم اف انستان را میفشردکرده بود
   جنوبی و مشرقی کشور شده بود.

انسججججت که نهائی آن مسججججتور بود، کسججججی نمید ۀدر حالی که جنگ جهانی دوم قوس صججججعودی خود را می پیمود، و نتیج
عاقبت دولت انگ یس در مستعمرات آن بویژه در هندوستان به کجا خواهد انجامید و با فرض ش ست آن دولت، س طنت 
اف انستان که ت یه  اه خود را از دست خواهد داد، با چه حوادر داخ ی و خارجی مقابل خواهد شد، س طنت برای حفظ 

 .  2ختتقدم و بقای خویش به طرح پالن های جدیدی پردا

این   ۀو هراسججججججان بود، هدف عمدچون سجججججج طنت از ع س العمل توده های مردم در برابر مظالم متمادی خویش لرزان 
ظامی در و ن امنیتی ، دسججتگاه های اسججتخباراتی ۀتوسججعاقدامات و پالن های جدید کنترول بیشججتر و شججدید تر کشججور بود. 

 تب پولیس م تحت امر ی نفر جنرال، تاسججیس  به ریاسججت پولیس مدیریت پولیس کابلارتقای مرکز توجه قرار  رفت . 
تحصجججججججیل به هند نظامی ب رض  ان اعزام افسجججججججروو ژاندارم، قرارداد تربیت نظامی افسجججججججران اردو با دولت انگ یس 

ستخدام متخصصین انگ یسی در لیسالری از امری ا،  ۶۴۸بریتانوی، خریداری  ساجی،  ۀا و اقدامات غازی، رادیو و ن
 کوچ، این اقدامات بودند. ۀدد دیگر تنها چند نمونمتع

، آنرا مجبور ساخته بود که هر هفته بدور قدرتو  و بقای س طهآینده از  خاندان ح مران اف انستان خوف و اضطراب 
که ا ر دولت انگ یس به »را طرح کنند  پالن های هم جمر شجججججججده، اختالفات و رقابت های کوچ، را فراموش کرده و

ی ه و تنها بماند، چگونه بقای تخ یه هندوسجججججتان مجبور شجججججود، و خاندان ح مران درخالی سجججججیاسجججججت خارجی و داخ ی 
صا که از ع س العمل مرد تأمین  خودش را  سالکند، خصو ستان در مقابل اعمال هفده  خود در هراس  ۀم ناراض اف ان

  . 3«بود

تشججج یل ی، قوای نظامی جدید به نام قوای مرکز  دان سججج طنتی در اوایل جنگ جهانی دوم ی ی از مهمترین اقدامات خان
درین باره « ۱۳۴۴ – ۱۳۰۲خاطرات و تاریخ اف انستان »جنرال میراحمد خان موالئی در ج د دوم خاطرات شان  بود.

 چنین مینویسند:

سد » وماندان صاحب فرقه  از وزارت ت یفون داد :  ی، تش یل جدید به نام قوای مرکز روی کار شد . ق ۱۳۱۸برج  ا
مرا خواسججتند . به اطار کار وزیر صججاحب که قوماندان فرقه هم در آنجا بود خدمت شججان رسججیدم. فرمودند :قول اردو به 

                                                           

 

 . ۲۰۷کابل، ص  ۱۹۷۳. اف انستان در مسیر تاریخ )ج د دوم(. چاپ  1
 . همانجا 2
 .۱۰۲کابل، ص  ۱۹۷۳اف انستان در مسیر تاریخ )ج د دوم(. چاپ .  3
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اول قوای مرکز در  ۀشججاهی به نام فرق ۀنام قوای مرکز تشجج یل شججد و قوماندان قوا، سججردار محمد داؤد خان اسججت . فرق
نظر  رفته شجججججده و من به حیر مفتش اردو، به وزارت حربیه آمدم ، شجججججما تا وقتی که قوماندان فرقه مقرر  تشججججج یل مد

 : جنرال میراحمد خان ادامه میدهند که (.۴۱۸ص «)کار های فرقه را اجرا نمائید.  کالتامیشود و
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 حربیه سجججپه سجججاالر شجججاه، قوای مرکز و تقسجججیم صجججالحیت ها بین وزیر این  ۀوظیفدر رابطه با تشججج یل و چند سجججال بعد 
سججججفارت انگ یس از کابل مسججججتشججججار  ۀدر ی، راپور محرمان ، سججججردار داؤد خان ،و قوماندان قوای مرکز ، محمود خان

 نظامی سفارت چنین مینویسد:

 

 

م والیات را دارد، در حالی ه فرقه تش یالت نظامی تما ۀادارکماکان مسئولیت آموزش و ]شاه محمود خان[وزیر دفاع »
قوای مرکز کابل و  ۀآموزش و ادارامور جدا انه مسئولیت  ۀو بودج مشر محمد داؤد خان باحفظ مقام نیمه خودمختاری 

ا تبه نظر نمی رسد که این تقسیم صالحیت ها    تقریبا تمام م اتب نظامی و تاسیسات آموزشی کابل را به عهده دارد. 
  در آغاز تش یل این سیستم  جدید پیش بینی میشد، اختالفی را بوجود نیاورده است .  هنوز، آنطوری که چند سال قبل 

 التی وزارت دفاع مشجج  ۀارشججد و پائین رتب اما  فته نمیتوانیم که این ی، ترتیب مط وب  بوده و برای صججاحب منصججبان
  خ ق نخواهد کرد.

مد داؤد خان مؤثر بوده و او مؤفق شججججججد تا در قالب قوای مرکز کابل ی، نیروی ذخیروی فرقه مشججججججر مح عملابت ار و
ح ومت باشججججججد، مگر این ه وقوع در یری  مؤثر تر مرکزی را ایجاد کندتا قادر به مقاب ه با هر نوع خصججججججومت بمقابل

شجججیوه های وزشجججی رسجججیده  و حاال که جنگ افزار ها و سجججامان آالت آمشجججامل دو یا چندین قوم بزرگ و نیرومندباشجججد.  
، انتظار میرود که مؤثریت قوای مرکز کابل بهبود یافته و این اصججالحات به تدری  ندبهتر معرفی شججده ا ۀآموزش و ادار

 به تش یالت نظامی والیات نیز توسعه خواهد یافت . 

داشجججججته باشجججججد که در را دوی نمیتواند آرزوی ی، ار ح ومت اف انسجججججتان درک نموده که تنها از نظر ام انات مالی هم 
با ی، اردوی قدرت خارجی بزرگ در یر شجججود. لذا به همین دلیل مرکز توجه اش سجججاختن ی، اردوی کوچ،  میدان 

اما مؤثرتریسجججججت که کفایت اجرای وظایف امنیت داخ ی و مقاب ه با مزاحمت های قبای ی و قیام ها را داشجججججته و از نظر 
 برتری داشته باشد.تحرک، تس یحات و آموزش بر قبایل 
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 )ادامه دارد(
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