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 ۱۲دسمبر۲۰۱۵

داکتر عبدالرحمن زمانی

قيام سال  ۱۳۲۴صافی های کُنر
(قسمت ششم)

به ادام ٔه اوضاع واليت مشرقی قبل از جنگ صافی ها
در هفته های بعدی ماه فبروری سال  ۱۹۴۵بازهم هاشم خان کوشید با استفاده از وسایل مختلف زر ،زور و زاری (جرگه) اقوام
مختلف سمت مشرقی را به قبولی سیستم جدید عسکری اجباری وادار سازد .درحالیکه عدۀ از سران قومی خوگیانی و شینواری
میکوشیدند بمقابل فشار محمد هاشم خان صدراعظم یک جبهۀ متحد بسازند ،هاشم خان از سه نفر روحانیونی که در سمت مشرقی
از دیگران نفوذ بیشتر داشتند ،خواست تا اندیشه های وفاداری به خاندان حاکم (آل یحیی یا یحیی خیل) را تبلیغ و بصورت جدی
از اقوام آن والیت بخواهند نظام عسکری جدید را قبول کنند.


در نماز جمعۀ نهم فبروری یک نفر مولوی که در منطقۀ «پیکه» شینوار به حمایت از سیستم جدید عسکری تبلیغ نمود ،از
طرف مردم از مسجد و منطقه رانده شد .در همین هفته حاکم رودات هم از مردم تقاضا نمود تا سیستم جدید عسکری را قبول
کنند ،اما عکس العمل مردم در زمینه بسیار منفی بود.



بتاریخ دهم ماه فبروری چند تن از ملکان خوگیانی از مناطق «زاوه» و «وزیری» خوگیانی بازدید نموده و کوشش ناکام
نمودند تا ثبت نام احصائیۀ نفوس را آغاز کنند.



هاشم خان بتاریخ  ۱۴فبروری وکالی شورای ملی سمت مشرقی را برای مذاکره فراخوانده و راجع به موضوع عسکری
صحبت نمود .وکال مشوره دادند تا صدراعظم درین رابطه با سران هر قوم مذاکره کند.



هاشم خان بتاریخ  ۱۵فبروری با سران قوم خوگیانی در رابطه با این موضوع صحبت نمود .اودر همین هفته همچنان به
دادن رشوه برای خریداری حمایت سران قبایل ادامه داد .او یک جرگۀ سران قوم افریدی را هم به جالل آباد فراخوانده و از
آنها خواست تا بیرق های راکه غازی امان هللا خان به آنها داده بود به معرض نمایش قرار دهند ،اما آنها از ترس اینکه مبادا
هاشم خان این بیرق ها را مصادره کند ،از اجرای این دستور سرباز زدند.



هاشم خان بتاریخ  ۱۹فبروری با حاکم «کژه» و ملک قیس خوگیانی راجع به آغاز سیستم جدید عسکری صحبت نموده و
یک روز بعد از آن از یک جرگۀ قوم خوگیانی خواست تا این نظام جدید را قبول کنند.



به اساس گزارش مؤرخ  ۲۴فبروری هاشم خان از برادرش شاه محمود خان وزیر حربیه خواست تا به جالل آباد آمده و با
استفاده از شناخت و نفوذش در قبایل مشرقی او را کمک کند .سردار شاه محمود خان از  ۲۲ماه اگست سال  ۱۹۲۶بحیث
نائب الحکومۀ جالل آباد مقرر و تا ماه مارچ سال  ۱۹۲۸در آنجا کار کرده بود.



جنرال میر احمد خان موالیی در خاطرات خویش می نویسد که « شاه محمود خان آمدند  .عزم سفر ُکنر ها نمودند و به
معیت شان سردار اسد هللا خان و پیر محمد خان فرقه مشر و صالح جان پسر شان بودند  ،شب اول به چغه سرای  ،فردا

د پاڼو شمیره :له  1تر7
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

میخواستند دره پیچ بروند چنانچه چند راس اسپ از اسمار خواسته شده بود  .باران شدید بارید و راه ها را خراب ساخته بود
 ،از رفتن منصرف شدند .روز دیگر نان چاشت را به بریکوت خوردند .شب به اسمار ماندند از اسمار روز دیگر حرکت و
چاشت را ُکنر خاص گذشتاندند .از دیدن قطعات اسمار و ُکنر اظهار خوشی کردند  .....یک مقدار پول به قطعات اسمار و
ُکنر خاص بخشش دادند ( .ص )۴۷۶


در راپور استخبارات انگلیس در مورد مصروفیت های شامحمود خان وزیر حربیه آمده است که « وزیر حربیه به همراهی
فرقه مشر پیر محمد خان به جالل آباد آمده وانتظار میرود برای چند هفته در والیت مشرقی باقی بمانند .فراموش نشود که
فرقه مشر پیرمحمد خان در بهار سال  ۱۹۴۴به منطق ٔه جدران فرستاده شده بود تا با استفاده از نفوذش به نمایندگی از
حکومت با مزرک [خان پسر ببرک خان جدران] رهبر مخالفین دولت مذاکره کند.»1



«صدراعظم برادرزاده اش ،فرقه مشر محمد داؤد خان ،را به جالل آباد خواست تا در تصفیۀ دارۀ ملکی و نظامی و افتتاح
سیستم جدید خدمت عسکری به اساس احصائۀ نفوس ،در بین قبایلی که تا هنوز به قبولی آن تن درنداده اند ،با او کمک کند».

 . 1گزارش شماره ۱۱

د پاڼو شمیره :له  2تر7
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

همین راپور میرساند که «محمد داؤد خان به خشونت شهرت داشته و وارد شدن او به صحنه به نگرانی اقوام افزوده و آنرا
نشانۀ تصمیم هاشم خان به قبوالندن جبری سیستم جدید عسکری بر آنان میدانند.محمد داؤد خان بعد از آمدنش چندین مرکز
نظامی را در قسمت شرقی والیت تفتیش نموده است ».2


« صدراعظم خودش بتاریخ  ۲۳فبروری با گروهی از افسران نظامی از ُکنر بازدید نمود»« .او یک روز بعد بتاریخ ۲۴
فبروری با فقه مشر محمدداؤد خان ،وزیر دربار [احمد شاه خان] و فرقه مشر طره باز خان مشوره نمود» .او به پادشاه گل
هم یک مقدار پول فرستاد».

راجع به پاچاگل و نقش اوبحیث کل اختیار هاشم خان دردوران قیام صافی ها در قسمت های بعدی معلومات مفصل داده خواهد
شد .این همان شخصیست که جنرال میر احمد خان موالئی ،قوماندان فرقۀ مشرقی ،در صفحۀ  ۴۶۷جلد دوم خاطرات شان تحت
عنوان شورش مهمند و جرگۀ کامه راجع به او مینویسند که :

 . 2گزارش شماره نهم ،مؤرخ  ۳مارچ  ۱۹۴۵استخبارات انگلیس
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گزارش مؤرخ  ۲۴فبروری استخبارات انگلیس حاکیست که صدراعظم ،طره باز خان صافی قوماندان ژاندارمه رامؤظف
ساخته است تا بکوشد قوم صافی را به قبولی سیستم عسکری جدید تشقیق کند.



در همین هفته یک گروپ شش نفری پیلوتان افغان از درۀ ُکنر تا ساحۀ بریکوت بازدید نموده و دوباره به جالل آباد برگشتند.



گزارش استخبارات انگلیس حاکیست که « محمد داؤد خان هم هفتۀ گذشته از همان منطقه [ ُکنر] بمنظور تشویق صافی ها
برای قبولی سیستم جلب عسکری به اساس احصائیه نفوس ،بازدید نمود .اما اکثریت صافی ها از حضور در مجلسی که
تعداد کمی در آن شرکت نموده بود ،خودداری نموده و او بدون مؤفقیتی به جالل آباد گشته است  .او در آخر هفته به کابل
برگشت» .
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اما جنرال میر احمد خان موالیی در خاطرات خویش این سفر داؤد خان رامؤفقانه خوانده می نویسدکه " :سردار محمد داؤد
خان با من نظر خوب داشت .همیشه در مسافرت هایی که در مشرقی مینمود ،با ایشان بودم .چنانچه در سفر ُکنر ها که
رفقای هم سفرش  ،غالم حیدر خان عدالت ،ولی جان پسر کاکایش ،و شاه عبدهللا خان بدخشی همراهش بود  .این سفر یک
هفته طول کشید  .از چغه سرای و ُکنر خاص و بریکوت دیدن کردند ،همه جا و در اکثر موارد نظر مرا می پسندید  .در
هر جا به گرمی استقبال میشد  .در حین باز گشت بر رباط چوکی که نفر های دیوه گل و بادیل و خود چوکی جمع شده بودند
در اطراف ملک ماموند و بعضی ریش سفید های صافی بعضی شکایت ها از طرف حکومت و پیش آمد مامورین
نمودند[،داوود خان ] خوشش نیامد .اگر چه میخواست برای گرفتاری ملک ماموند و حیدر خان امر بدهد عرض کردم شما به
حیث مهمان آمده اید  ،فعال خوب نیست  .نان را خورد و حرکت کرد .

در مشرقی به حضور سردار هاشم خان صدراعظم گفت  :وضع صافی ها نورمال نیست  ،باید چاره سنجیده شود  .سردار هاشم
خان گفت  :به عبدهللا خان [ وردک]هدایت الزمه خواهم داد ( " .صفحۀ )۴۷۶

«محرمانه
شمارۀ مسلسل ۲۰
دفتر معاون ریاست استخبارات
حکومت هند بریتانوی ،پشاور
خالصۀ هفتگی شماره  ،۱۱مؤرخ  ۱۷مارچ  ۱۹۴۵پشاور
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یادداشت  :الف  -هیچ قسمت این خالصه نباید بدون مراجعه به دفتر ریاست استخبارات و یا دفتر معاون ریاست استخبارات
دوباره نشر شود.
ب  -از دریافت کنندگان این راپور تقاضا میشود تا بعد از مطالعه آنرا از بین ببرند .کسانی که خواهان ثبت این راپور
باشند ،لطفا با دفتر معاون استخبارات پشاور مشوره کنند» .


طوریکه از سند فوق آرشیف انگلیس ها پیداست ،در ماه مارچ سال  ۱۹۴۵میالدی امور نظامی یکبار دیگر در محراق توجه
خاندان حاکم قرار گرفت « .شاه با لوی درستیز ،که درین اواخر با همراهانش از یک ماموریت نظامی در هند [بریتانوی]
برگشته بود,درین باره مشوره نموده و شاید ،با درنظرداشت نتیجۀ مسافرتش ،خواسته باشد دیدگاهش رابداند .سردار محمد
داؤد خان هم گزارش مخالفت اقوام بزرگ والیت مشرقی را بامعرفی خدمت عسکری به اساس احصائیه تقدیم کرد».



هاشم خان درین ماه از یکطرف امر گرفتاری اکبر خان خوگیانی و حسن خان شینواری را صادر کرد ،و ازطرف دیگر
ملکان برجستۀ ُکنر را برای یک جرگه به جالل آباد فراخواند.

« ...صدراعظم با نمایندگان اقوام خوگیانی ،شینواری و ُکنر ،که از طرف او احضارشده بودند ،مالقات نمود.گفته میشود او از
آنها تقاضا نمود تا سیستم خدمت عسکری مطابق به احصائیه نفوس [جدول] را بپذیرند .راپور ها نشان میدهدکه رهبران قومی
ناتوانی شانرا از تحمیل این سیستم بر اقوام شان ابراز داشته ،اما بیان داشته اند که به ادامۀ جلب عسکری مطابق سیستم قومی
راضی میباشند .گفته شده است که صدراعظم این امتناع شانرا قبول نموده و اعالم کرد که او به استثنای اقوام کوچکی که این
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سیستم احصائیه را فعال قبول نموده اند ،آغاز سیستم سیستم احصائیه را به تعویق خواهد انداخت  .اکثریت نمایندگان قومی بعد از
آن به منازل شال بازگشتند».
هاشم خان بعد ازین ناکامی اش به بهانۀ شرکت در جشن نوروز برای شرکت در مجلس خاندان حاکم به کابل میرود .در گزارش
انگلیس ها آمده است که :

«در والیت مشرقی حتی نفوذ شخصی صدراعظم یکبار دیگر ناکام مانده و نتوانست سیستم جلب عسکری مطابق به احصائیۀ
نفوس را بر چهار قوم بزرگ بقبوالند .در جرگه های اخیر رهبران عدم توانائی شانرا در قبول کردن خواهش او اعالم داشته و
او [صدراعظم] مجبور شد این پالنش را در حال حاضر به تعویق اندازد.»3


به تعقیب این ناکامی هاشم  ،شاه با صدور فرمانی شینواری ،خوگیانی ،صافی ومهمند ،چهار قوم بزرگ والیت مشرقی را از
سیستم جلب عسکری مستثنی قرار داد. 4

در قسمت های بعدی ،چگونگی برخورد کامال جداگانه ،تبعیضی و ظالمانۀ سردار محمد هاشم خان و برادر زاده و دست پرورده
اش ،سردار محمد داؤد خان ،را بامردم ُکنر و بخصوص قوم صافی ،آخرین شکایات و تالش های قوم صافی ،عواملی که باعث
قیام آنها شدو بالخره گزارش مختصر این رویداد خونین (قیام صافی های ُکنر) تقدیم خواهد شد.

(ادامه دارد)

 . 3گزارش شماره  ،۱۲مؤرخ  ۲۴مارچ  ۱۹۴۵استخبارات انگلیس
 . 4همانجا
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