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 ۲۸نومبر۲۰۱۵

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت چهارم)

به ادامۀ اوضاع افغانستان قبل از جنگ صافی ها
افغانستتتان باودودی ه در دنج دهانی دوم شتترکت ن ردا اما ا ترو روابت اقت تتادا بین المتتی اقت تتاد کشتتور را با
مشتتت رت چشتتتمویرا مواده ستتتا ت ف تدارت افغانستتتتان با کشتتتور اا محور و کشتتتور اا اروپا ی و ستتتیا ی واق
درستتتتتاح دنج قت شتتتتتدف با پا ین مدن شتتتتتدید وارداتا کمبود ددا مواد مورد نیاز محستتتتتوي و قیمت اا کا اا
وارداتی با رفت ف کمبود مواد ضرورت اولیها تورم پولی و احت ارا قیمت اا مواد غذا ی را بتندبردف
شک سالی سالهاا  ۱۳۲۲( ۱۹۴۴ – ۱۹۴۳و  )۱۳۲۳و مچنان زمستان بی اندازه سرد )۱۳۲۳( ۱۹۴۵ – ۱۹۴۴
نیز به مش رت ادتماعی و بدتر شدن وضعیت زندگی مردم افزودف این وضعیت نا ندار اقت ادا مردم زمین رابی
بیشتر اوضاع دا تی کشور را مساعد نموده سبب قیام اا ضد دولتی قبایو و یات پ تیا و مشرقی شدف
از ترف دیور تغیر او ضاع بین المتتی سبب شد تا ر شد نه ضت اا ضد ا ستعمارا در سیا مورد توده ددا محافو
ادتماعی کشور قرار گرفته و م الفت روشنف ران و زاد اندیشان ضداستعماربمقابو رژیم بیشتر شودف
سردار محمد اشم ان دراعظم در راي ح ومت اندانیا براا حفظ مقام و مناف انوادها دست به اقداماتی زد
که تامین امنیت ا استتتح ام و ان شتتاف اردوا و رشتتد اقت تتاد متی در ن شتتامو بودف فشتتردم مهمترین اقدامات امنیتی
اشم ان عبارت بودند از :
 .1وسيع ساختن شبکه های استخباراتی
اشم ان ویش را با تر از قانون می شمرد و دستواه عریض و تویتی بنام ضبت احوا ت (است بارات) داشت ف او
به وستتعت بیشتتتر این شتتب استتت باراتی پردا ت و به حضتتور گستتتردم پولیي م فی و برچینان توده اص نمود ف
شتتب استتت باراتی تورا مردم را تحت فشتتار قرار داده بود که از تري تتدا در ورده نمیتوانستتتندف شتتای شتتده بود که
ضبت احوا ت حتی از دا و انه اا مردم اترع حا و کرده میتواندف ضرب المثو «دیوار ا موش دارند و موش
ا گوش» در مان دوره مشتتتتتهور و تري مردم نقدر زیاد شتتتتتده بود که حتی به دوستتتتتتان و نزدی ان ود م اعتماد
نداشتتتندف اما این تنها نبودا ستتفارت انوتیي در دوران دنج موافقت اشتتم ان را حا تتو کرده بود که تا ا تتام دنج
براا کنتروو تمام افغانستان دستواه داسوسی انوتیي تحت نظر سفارت بریتانیادر کابو تاسیي گردد1ف
« در توو ایام دنج عمومیا محمد اشتتم ان افغانستتتان را چنان زیر کنتروو داستتوستتی و مراقبت شتتدید قرار داد گو
این ه افغانستان نه کشور مستقو و بیترفا بت ه پارچه ی از دارالحرب و یا قسمتی از قتمرو ند انوتیسی است ف در

 1ف غبارا غرم محمد ف افغانستان در مسیر تاریخا دتد دوم چاپ مرکز نشراتی میوند در کابو (ص )۲۰۴ف

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

تمام ایستتتتو اه اا حمو و نقو کشتتتور نماینده اا ریاستتتت ضتتتبت احوا ت استتتتاده بودا و ر فردا که در دا و کشتتتور
می واستتتت از دا ی به دا ی برودبایستتتتی ویت او تحقیا و ادازم ستتتفرش از ریاستتتت ضتتتبت احوا ت تتتادر و ا از
مسافرت باز داشته میشد»2ف
به گفت ډگر دنراو محمد نذیر ان کبیر سراج  « 3یچ انسان سرشناسی بدون ادازم ش ی دراعظم به ارج سفر
کرده نمیتوانستتتتتت و در دنج دوم دهانی ستتتتتفر در دا و ممت ت نیز به ادازم مقامات عالیه مربوت بود»ف دنراو کبیر
سراج عروه می ند که زیر باو گرفتنا تربیه و ماده سا تن دونفر برادرزادگانش ( سردار محمد داؤد ان و سردار
محمد نعیم ان )ا براا ادارم یندم افغانستانا و امنیت و ت فیه کارا از دمت کار اا بزرگ اشم ان بود که به
برکت ن مدت چهو ساو ستتنت محمد ظا ر شاه به رامی و امنیت سپرا شدف

قدرت و تتترحیت دستتتتواه داستتتوستتتی و
امنیتی اشتتتتتتتم ان را میتوان ازین راپور
محرمان فته وار ادارم معاون استتت بارات
ح ومت ند بریتانوا (مؤرخ  ۳فبرورا
 )۱۹۴۵پشتتتتتتتاور در کرد4ف درین راپور
مده استتتتتتتت که «عبدالودود ان پوپتزا یا
معاون شرکت وتن کابوا در شب نوزد م
دنورا [ ]۱۹۴۵ا نوامی که از ستتتتفارت
داپان ارج میشدا توقیف شدف محمدنوروز
ان وزیر دا ته و مح مد استتتتتتتمع یو ان

2

ف غبارا غرم محمد ف افغانستان در مسیر تاریخا دتد دوم چاپ مرکز نشراتی مویند در کابو (ص )۲۰۵ف

 3ف کبیر سراجا محمد نذیر ف رویداد اا نیمهٔ دوم سدهٔ بیست در افغانستانا چاپ دوما بنواه نشراتی میوندا کابو (ص)۳۱ف
 4ف این راپور اا است باراتی توست تش ٔه نظامی انوتیي ا ر فته در کابو تهیه شده و مواد است باراتی دیور از مراکز است باراتی پشاورا
مشهد و بتوچستان نیز بر ن عروه میشد ف

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

[مایار] والی کابو می وشتتتتتتند وا را زاد ستتتتتتازندا ولی تا حاو واده محمد نعیم انا کوتواو [ به ا تتتتتتترز امروز
قوماندان امنی ] کابو به ن موافقت ن رده است» ف
یادداشت  :مرحوم محمد اسمعیو ان مایار در دوران تبعید انوادم این قتم براا مدتی بحیث والی رات ایفاا وظیفه
می نمودندف ایشتتتان باودودا که عالیترین مقام دولتی ن و یت بودندا بر رف واستتتت و دایت ح ومت مرکزاا با
انوادم مغضوب «زمانی» بر ورد عاتفی داشته و این انواده تا حاو ود را مر ون مهربانی شان میداندف
 .2استحکام و انکشاف تشکيالت نظامی و آغاز کمپاين جلب عسکری جبری
قبو ازین از ت ش یو قوو اردوا ددیدا بنام قواا مرکز کابو تحت قوماندانی سردار محمد داؤد ان یاد ور شدیم که به
استتتتناد راپور مؤثا و تا ید شتتتدم  5ستتتفارت انوتیي در کابوا این قوم نظامی عمدتا براا ستتترکوبی قیام اا مردمی و
حفظ ستتتتت انوادم حاکم تشتتت یو شتتتده بودف قواا مرکز که متشتتت و از دو فرق پیادم ع تتتراا یک غند توپچی ثقیو و
فیف و به دا و ر فرقه یک غند سوارا نیز بودا به عساکر ددید نیاز داشت ف
مین نیاز به د تب عستتتاکر ددید ستتتبب شتتتد تا ح ومت اندانی دستتتت به تغیر ستتتیستتتتم عستتت را زده و کمپاین قبو ندن
سیتسم عس را دبرا را غاز کندف که این دتب عس را دبرا ود سبب نارضایتی ا و قیام اا بیشترشدوح ومت
اندانی براا اموش سا تن ن مدبور بود از قوت اا نظامی و امنیتی بیشتر استفاده نمایدف
درم تفیت عس ت را افغانستتتان از دوران امیر عبدالرحمن ان ستتیستتتم شتتت نفرا رایج بود ف درین ستتیستتتم از ر
شت نفر یک نفر به دمت عس را فرستاده میشدف
 .3سرکوب بيرحمانۀ مخالفين
سردار محمد اشم ان م الفین ودرا بیرحمانه سرکوب نموده و زندان ا را از رقباا سیاسی اش پر سا ت ف او
براا حفظ ستتنت اندانی سیاست ت فیه و نابودا روشنف ران و مبارزان متی را در پیش گرفتا و ناراضیان قبایتی
را با مدرنترین وسایو ع را کوبیدف
 .4سلب آزادی انديشه و بيان
«در ح ومت محمد اشم ان زبان و قتم در بند بودند ف نشرات زاد ودود نداشت ف بحث وتب ره سیاسی ممنوع قرار
داده شده بود ف او ضدیت اص با اف ار وعقاید مترقی داشت و با کینه ود شمنی نامحدودا با زادا وا انا مشروته
تتبان و ترفداران دموکراس تی و عدالت ادتماعی بر ورد می رد ف زندانهاوستتیاه چاو اا م وفا ستترد و عفونت بار
وا مواره انبا شته از زادا وا ان و ا رز تتبان بود وانواع ش نده اا غیر ان سانیا از ک شیدن چ شم و نا ن تا
کباب کردن انسانها در تیو و روغن را در برنامه داشت فففدراین دوره نام ور ترین روزنامه نوارانا شاعران نویسنده
گان و روشتتنف ران در ستتتوو اا نمنا زندان د مزنجا زندان ستتراا موتیا زندان ارگ و دیور زندان اا کشتتور
پوسیدند»6ف

5
شده سفارت انوتیي در
ف توری ه در یک سند قبتی و اسناد متعدد بعدا نیز دیده وا د شدا پراگراف اا راپور اا محرمانهٔ فرستاده ٔ
حاشیه با حروف  A, B, Cنشانی شده اند A :شامو معتومات مؤثا و کامر ت دیا شدها  Bمعتوماتی که متم ن بوده ولی ضرورت به
ت دیا داشتها و Cا شامو معتوماتی میباشدکه مش و بوده و نیاز به ت دیا داردف

6ف ویبرگ معراج

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

دستتتواه حاکم برعروماین اقدامات دستتت به ت تتفی دستتتواه ادارا و ن تتب مامورین وفا دار به انوادم ستتتتنتی و
تقویه و دتب عنا تتر و نیرو اا ض تد متی زدا و تدابیر وستتی تبتیغات اندیشتته اا وفادارا به انوادم ستتتتنتی ( و
یحیی) راا تحت پوشش و اسم دفاع از کشورا رویدست گرفت که اسناد نرا در فحات بعدا ذکر وا یم نمودف
درین دا می وا م براا در بهتر اوضتتتتتتاع نوقتا و تري و وف مردما حتی مامورین عالیرتب دولتیا از انوادم
حاکم گوش از اترات دنراو میراحمد ان مو ی را با وانندگان محترم شریک سازم ف دنراو میراحمد ان که در
ن وقت بحیث قوماندان لواا دوم فرق اوو قواا مرکزا زیر دستتتتتتت ستتتتتتردار محمد داؤد انا ایفاا وظیفه مینمودا
راد به داستان ارتقا و مقررا شان به قوماندانی فرق مشرقی چنین مینویسند:

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

دنراو میر احمد ان از مین مرقات با سردار محمد داؤد ان اترهٔ دیورا م دارند در رابته با انوادهٔ مرحوم
ان ددران (ځدران) ی ی از بردسته ترین ش یت اا متی و مدا دین دنج استقرو افغانستان در و یت
ببر
دنوبیا که شاید ذکر ن براا معتومات وانندگان دلچسپ باشدف ایشان ادامه مید ند:

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

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

