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 ۲۰۱۵مبرسد ۶                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 (منجپقسمت )

 

  قبل از جنگ صافی ها واليت مشرقیاوضاع 

قبوالندن سااایساااتم عسااا ر  و تالش  ا  در والیت مشااارقی ز از کمپاین  کُنر  مهمترین رویداد قبل از قیام صااااهی  ا  

و برا  رسیدن به این ا . قرار داشت س این کمپاینأمحمد  اشم خان صدراعظم خود در ر  جبر  بر اقوام مشرقی بود.

ویداد رستفاده نمود، ولی باز  م به نتیجه نرسید. ش اام انات دست داشته ا سایل وو ،از تمام شیوه  ا، باوجودی ه  دف 

ساااختن  ۀبا مواهقت ح ومت با انگلیس  ا و زواز رابطهاقوام مشاارقی در ع س العمل مهم دیگر  م ترس  اشاام خان از 

 را در ننگر ار ۱۳۲۳محمد  اشام خان تمام زمساتان ساال اساتح امات نظامی در مناط  مهم و حسااس این والیت بود. 

درین مدت از اشااخاب بانفوو و پرقدرت دیگر   م خواساات تا در وقت تاارورت به جالل زباد رهته به  سااپر  نموده و

 مصروف هعالیت  ا  ویل بود:درین دوران د.  اشم خان او یار  رسانن

 و بازديد از اطراف و اکناف سمت مشرقی، دادن رشوت و تحايف به آنها جرگه های متعدد با سران قومی .1

 سفر  ا  کوتا ی به لغمان،  ده و سروبی داشت . او  مچنان با اشخاب  ۱۹۴۵اول جنور   ۀ اشم خان در  فت
از هعالیت  واداران  اشم خان این ترس  هعالیت  ا  طرهداران  از  امان هللا خان بود. راقبنموده و م مالقاتمهم  

با کار ساختمان تاسیسات دهاعی در نظر دارد  از  امان هللا خان مبنی بر زوازه  ا  بود که گویا و  ) اشم خان( 
تمالی حمخاصمت ااز   جلوگیر  .  علت این اقدام با پیشنهاد  انگلیس  امواهقت کند ،در بعتی از مناط  زن والیت

قلمداد شده است . این شایعات احساسات تد انگلیسی اقوام را شورانده و خواب  روس  ا بعداز ختم جنگ جهانی
 استخبارات انگلیس به زن اشاره شده است : ۀربوده بود. چنانچه درین راپور محرمان از چشمان صدراعظم را 

 : هترجم
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 محرمانه»

 ۱۸مسلسل  ۀشمار

 دهتر معاون ریاست استخبارات

 ، پشاورح ومت  ند بریتانو  

 پشاور ۱۹۴۵  جنور   ۱۳   ، مؤرخ۲ شماره فتگی  ۀخالص

 یچ قسمت این خالصه  -الف  یادداشت :

بدون  ید  با به ن دهتر  مراجعه 

ریاست استخبارات  و یا دهتر 

معاون ریاسااااات اساااااتخبارات 

 دوباره نشر شود.

گان این  -ب  ند از دریاهت کن

راپور تقاتا میشود تا بعد از 

 مطاااالعاااه زنرا از بین ببرناااد.

خوا ان ثبت این کساااااااانی که 

ند، لطفا با دهتر  راپور باشااااااا

معاون اسااااااتخبارات پشاااااااور 

 « 1مشوره کنند. 

 :قسمت دوم  ترجمه 

راپور  ااا  اخیر میرسااااااااااننااد کااه  صاااااااحاات »

او  صااااااادراعظم درین اواخرخوب نبوده و این ه

جالل زباد معاینه شاااده  ۀتوساااط دکتوران شااافاخان

 است .

شیر ز ا، نقیب چهارباغ بتاریخ  شتم جنور  با 

نمود. گزارش داده شااااده  صااااحبت صاااادراعظم 

است که او ]نقیب[ راجع به هعالیت  ا  امانیست 

 ا در این والیت  وشاادار  و مشااوره داده اساات 

را  [تا در تمام کشور تبلیغات تد امان هللا ]خان

 پخش کند.

                                                             
 
 (.۱۹۴۵جنور    ۶، مؤرخ ۱. خالصۀ راپور  فته وار دهتر معاون ریاست استخبارات ح ومت  ند بریتانو  )شمارۀ  1
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به جالل توساط صادراعظم زن ه بعد از ، ]تابط احواالت[ رئیس اساتخبارات گزارش داده شاده اسات که محمد شااه خان،

ا تبا صاادراعظم  دایت یاهت  صااحبتکابل را ترک گفته و به هردا  زن  بعد از جنور  بتاریخ   شااتم زباد احتااار شااد، 

فر و شمامور بررسی نماید.  محمد رهی ، را  کُنر  راپور هعالیتها  عناصر تد انگلیس درین والیت، بخصوب واد  

که او از گفته شااده اساات و انجام داده  2اساامار ۀایجنت اسااتخبارات صاادراعظم هرسااتاده شااد تا چنین تحقیقاتی را در منطق

 قبایلی مهمند نیز بازدید خوا د نمود. ۀباجور و منطق

توسااط پروپاگندچیان طرهدار کشااور  ا  محور پخش شااده اساات، در والیت مشاارقی گزارش  شااایعاتی که احتماالا  . ۱۲

به اساس زن ح ومت اهغانستان میخوا د به انگلیس  ا اجازه د د تا برا  جلوگیر  از احتمال مش الت .  داده شده است

سات دهاعی اعمار کندزینده با روس  ا سی ستان تا شود که  .3، در داخل قلمرو اهغان سید ]دوتن از[گفته می مل ان برجسته، 

قبایل شان از دادن چنین هار داشته اند که  ظالمر اهرید  و امین خان کوډاخیل مهمندبه صدراعظم طی ارسال م اتیبی ا

 .«اند نموده خشمابراز امتیازاتی به انگلیس  ا در داخل اهغانستان 

 در راپور بعد  انگلیس  ا زمده است که : 

، جا ائی ه نفوو «کتواز»نقیب چهارباغ را قبول نموده و در والیت مشااااارقی و  ۀمیرساااااد  صااااادراعظم مشاااااوربنظر »

 ۀزل یحیی / خانواد مصااروف پالنگوار  تبلیغات تااد امان هللا ]خان[ و به نفع یحیی خیل ] شااایع تراساات، امانیساات  ا 

  .«4میباشد[  حاکم

                                                             
 
. به اساس اسناد متعدد استخبارات انگلیس، اسمار ی ی از پایگاه  ا  مهم عناصر  بود که از دوران امیر حبیب هللا خان به  2

نفع انگلیس  ا هعالیت نموده، و طوری ه قبالا  م وکر شده و در قسمت  ا  بعد  نیز دیده خوا د شد، اعتا  یک خانوادۀ  
یر از دوران لش ر کشی امیر عبدالرحمن خان به نورستان درین منطقۀ حساس کنرجابجا شده روحانی ]؟[ که بنام سید و پاچا و پ

 بود، درین رابطه نقش مرکز  داشته و در دوران قیام صاهی  ا  کنر نیزبا  اشم خان  م ار  بسیار نزدیک داشتند.   
باشد که تحت سرپرستی سردار محمد داؤد خان در . شاید منظور ازین تاسیسات دهاعی اعمار  مان تهانه  ا  متعدد نظامی ا   3

 مناط  مختلف سرحد  کنر، ننگر ار و پ تیا به پایان رسیده و تا نوز  م موجود اند. 
 (.۱۹۴۵جنور     ۲۰، مؤرخ ۳. خالصۀ راپور  فته وار دهتر معاون ریاست استخبارات ح ومت  ند بریتانو  )شمارۀ  4
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باااز  م در  مین رابطااه در یااک جااا  دیگر 

بتاریخ نهم جنور  ] اشااااااام »که میخوانیم 

خاان[ باا نظاام الادین خاان و بزرگاان دیگر 

جدید  نورسااااتان )کاهرسااااتان]قبلی[( که به 

جالل زباد خواسته شده بودند، صحبت نمود.  

انعام و  دایت داده او به این بزرگان پول، 

خویش این تبلیغات را اسات تا در بین مردم 

گوشته او ] اشم  ۀپخش کنند. در دوران  فت

قسااااااامت  ا  مختلف والیت خان[ مال  ا  

و به زنها بادادن خلعت را احتار ]مشرقی[ 

پروپاگند  ا  شاااابیه را داده  انتشااااار و پول

   5« .است

 به وزیر دربار احمدشاااااه خان  م  شاااااه
 دایت داد تا به جالل زباد رهته و  اشم 

 .  6ار  کندیخان را در کار ایش 

 عد صاااااااادراعظم از منطق ته ب  ۀیک  ف
پایان بازدید نموده و از  کُنر  ینوار و شاااا

  م ار  کند. تا به جالل زباد زمده با و  م خواست ]قوماندان امنیه یا کوتوال کابل[ هرقه مشر طره باز خان 

  ادار  والیت )اقدام دیگر   که بعدا وکر خوا د شااااااد(، با  ۀمامورین بلند رتب ۀتصاااااافیتاااااامن  اشاااااام خان  مچنان
 .مصرف پول گزاف تالش داشت تا شینوار   ا و قبایل دیگر رابه قبول کردن سیستم جدید عس ر  وادار کند

 در مسااجد  ۀ]صاادراعظم[ با ایراد بیانی
شا ی جالل زباد توجه حاترین را به 
مزایا  حاصااله تحت رمیم یحیی خیل 

شااااانوندگان را تشاااااوی  نمود تا جلب و
 امان هللا ،تبلیغات به نفع شاااااااه ساااااااب 

)ب(  بی اساااااااااس بدانند.  را  ، ]خان[
بل   ا حاکیساااااااات کهراپور  مقدار قا

توجه پول در بین قبایلی توزیع شاااااااده 
سااااااا ر  اساااااااات که تاحال با جلب ع

ستم جدید احصائیه مقاومت  سی مطاب  
 نشان داده اند. 

                                                             
 
 .(۱۹۴۵جنور    ۲۰، مؤرخ ۳ ۀعاون ریاست استخبارات ح ومت  ند بریتانو  )شمارراپور  فته وار دهتر م ۀخالص.  5
 .  مانجا. 6
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جنور  : ]صدراعظم[  مراه با وزیر دربار از  چهار باغ برا  دیدن نقیب بازیدنمود. وزیر دربار با نقیب از  ۲۸)ج(  

 .7 طری  ازدواج خویشاوند  دارد

  ۀعس ر  مطاب  احصائیجبر  در اوایل ماه هبرور   م صدراعظم مصروف کمپاین قبوالندن سیستم جدید جلب 
او به نتيجه دادن پرداخته اسيييت . بعضيييی از رهبران  ۀرشيييوه دهی الاق نه و آزمايد شيييد سيييياسيييت»نفوس بود.  
ا را شييیسييتانده اند. صييدراال م قب  تعهد مقاومت به مقابل خدمت اجباری السييیری شييان با شييينواری  هخوگيانی 

می ن ا ۀمنصبداران الاليرتبن ريات تر ساخته و درين رابطه  مشتاق است اين سيستم جديد را برای اقوام جذاب 
گرفته است برای کنترول بيشتر بر اقوام ، که ستون فقرات  است . او همچنان تصميم خواسته راواليت ]مشرقی[ 

       «. 8انتقال دهد« کهی»به « غنی خيل»داری شينوار را دوباره از د، مراکز امقاومت را تشیيل ميده

                                                             
 
 .(۱۹۴۵ور  هبر  ۳، مؤرخ ۵ ۀراپور  فته وار دهتر معاون ریاست استخبارات ح ومت  ند بریتانو  )شمار ۀخالص. 7

 .(۱۹۴۵ور  هبر   ۱۰  ، مؤرخ۶ ۀراپور  فته وار دهتر معاون ریاست استخبارات ح ومت  ند بریتانو  )شمار ۀخالص. 8
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یا تطمیع و تهدید  اشاام  «زور»و  «زر»یک راپور دیگر اسااتخباراتی انگلیس  ا در  مان  فته حاکیساات که  ساایاساات 

 ایش را قبول نتیجه داده و او مؤه  شاااده اسااات با دادن رشاااوه و تحایف، و گرهتار  و تبعید کساااانی که  خواسااات خان 

 ن نند، بین سران قبایل شینوار  و خوگیانی نفاق تولید کند.

 اببنظر میرسااد که صاادراعظم )الف (   »

پول مؤه  شااااده اساااات در  ۀتر یب و  دی

مشاااااااترک اقوام شاااااااینوار  و  ۀبین جبهاا

  خنه ر ، تحمیل  شت نفر  علیه  خوگیانی

ایجاد کند. گزارش داده شاااااااده اسااااااات که 

 خوگیانی  حال به ۀبیلبعتی از اعتا  ق

 [ میالن بیشاتر احصاائیه نام  ]ثبت  طرف

 پیدا کرده اند.  

ارش داده شاااااااااده اسااااااااات  کااه زگ)ب(  

صااااااااادراعظم ح م تبعیااد ] جال وطنی [ 

به مزار شریف  « چپلیار»میرزا محمد از 

این شاااخب به را  صاااادر نموده اسااات . 

اتهام هعالیت  ا  تااااااااد ح ومت گرهتار 

شاااده اسااات . ملک جیالنی چپر ار  م به 

 مین اتهام دسااتگیر شااده اساات .  گزارش 

عالوه می ند که کندک مشااااااار  الم حیدر 

]خاااان[ پولیس جالل زبااااد  م باااه اتهاااام 

تحریک مخالفت با کمپاین جلب عسااا ر  

اجبار  دساااااااتگیر، جایدادش در بهساااااااود 

ودش به  رات تبعید شاااااده مصاااااادره و خ

   . «9است

 

 

 )ادامه دارد(
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