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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان 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

 

 
 
 

 ۲۰۱۵مبردس ۱۹                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 (مهفتقسمت )

 

 تغير و تبديل و تصفيۀ مأمورين عاليرتبۀ اداری .2

هاشم خان و سردار داؤد خان در دوران  مصروفیات شان در والیت مشرقی با مامورین دولتی به شمول مامورین 

عالیرتبه برخورد بسیار خشن و توهین آمیز داشته و تاب تحمل آنهائی را نداشتند که در تطبیق خشونتبار پالنهای خاندان 

درین جا یکی دو نمونه از خاطرات جنرال میراحمد خان حاکم  از شدت و خشونت  آن دوسردار پیروی نمیکردند. 

 :1موالئی را ذکر میکنیم که در پست قوماندان فرقۀ مشرقی با هردو سردار ارتباط کاری بسیار نزدیک داشت 
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دیری نگذشت که حکمران لغمان نتیجۀ گستاخی استقبال با گل های جعفری را دیده از وظیفه سبکدوش و روانۀ زندان  

 شود.

 صفیۀ مامورین شامل موارد ذیل نیز بود:ت

 دستگیری کندکمشر غالم حیدر خان از ادارۀ پولیس جالل آباد 

 برطرفی سراج الدین خان حکمران کنر ها و تقرر سید عباس پاچا از چهارباغ لغمان بحیث حاکم کالن جدید کنرها 

  سبکدوشی حاکم سرخرود از وظیفه و تقرر سید ابرار بحیث حاکم جدید 

  و بعداز مدتی  فرستادنش به زندان دهمزنگ « دکه»برطرفی سرحدار عبدالغفار خان از سرحدداری 

  برکناری عبدالرزاق خان  )پدر داکتر عبدالصمد خان حامد( از پست والیت و تقرر عبدهللا خان وردک حاکم کالن
 شینوار بحیث والی جدید سمت مشرقی 

 یز تغیر و تبدیالتی رخ داد:در پهلوی این تصفیه در تشکیالت اداری ن

 حکومتی های خوگیانی و سرخرودتحت ادارۀ یک حکومتی کالن  )حکمرانی( قرار گرفتند 

 لغمان، نورستان و کنر پایان تا شیوه هم در تشکیالت یک حکمرانی درآمدند 

 :بدین ترتیب، سمت مشرقی درین وقت شامل چهار حکومتی کالن بود 
 کنر و اسمار .1
 ، شگه و نورستان(لغمان )شامل شیوه .2
 خوگیانی و سرخرود .3
 شینوار  .4

درین جا خالی از دلچسپی نخواهد بود تا یک نمونۀ دیگر برخورد هاشم خان  را هم  درین جا ذکر کنیم . این رویداد 

شم  خان در دوران بازدید از غنی خیل شینوار بوده وجریان ازین قرار بود که سردار هاشم خان به همراهی سئوظن ها

نائب الحکومه عبدالرزاق خان و قوماندان فرقه برای بازدید از قشلۀ عسکری و مالقات با بزرگان شینوار به غنی خیل 

و دهل ها به سرکردگی ملکان و خوانین، تحت هدایت عبدهللا میرود. در آنجا صدراعظم  با مردم  شینوار که با بیرق ها 

خان وردک که در ابتدا ایستاده بود، احوال پرسی نموده و بعد از  قبولی رسم احترام  قطعۀ عسکری ، رسم گذشت و 

نوار معاینۀ قشلۀ عسکری برای صرف  طعام به بام قشله رفته و برای نائب الحکومه میگویدکه شصت نفر از خوانین شی

هم برای نان بیایند. حکمران هر قدر کوشش میکند، شینواری ها شصت نفر بیایند، آنهاقبول نمیکنند، تا اینکه خود جنرال 

میراحمد خان آنها را قناعت داده باالی دسترخوان می آورد. هاشم خان که مراقب این رویه و نفوذقوماندان فرقه بود  و 

قه را هم مشاهده نمود، مشکوک میشود. فرقه مشر میراحمد خان  راجع به سئوظن معلومات  او راجع به قریه جات منط

 هاشم خان و گفت و گوی روز بعدشان چنین مینویسد: 
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 عزيمت هاشم خان به کابل

صدراعظم هاشم خان  قبل از عزیمت به کابل عالوه بر همکاری نزدیک استخباراتی و نظامی با انگلیس ها، تقویه 

وجلب  عناصر متنفذ طرفدار انگلیس به حیث رفیق وسهیم سلطنت، تصفیۀ دستگاه اداری و نصب مامورین وفادار به 

ه یک سلسله اقدامات دیگر هم زد که مهمترین آن  خاندان حاکم، تبلیغ اندیشه های وفاداری به  آل یحیی، دست ب

و تصمیم ازبین بردن آنعده از سران قومی ای بود که  مانع تطبیق پالن  نظامی مشرقی اطمینان از اکماالت نیرو های 

 های او شمرده میشدند.

 فرقۀ عسکری سمت مشرقی در آنوقت شامل  قوت های ذیل نیز بود:

 یک غند در غنی خیل شینوار .1
 غند در کمکۍ خیبر یک .2
 یک غند در اسمار کنر .3
 یک کندک در کنر خاص .4
 و یک کندک از غند مرکز در کامه .5

معاش مستمری ساالنۀ علمای دینی را برای تبلیغات به نفع یحیی خیل  »صدراعظم همچنان قبل از عزیمت  به کابل 

 . 2«اضافه نمود

النیش در سمت مشرقی  به کابل برگشته در منطقۀ ماه مارچ از سفر طو ۲۶صدراعظم هاشم خان  بالخره بتاریخ 

بگرامی مورد استقبال معاون صدارت، وزرای خارجه  و داخله، سردار محمد داؤد خان قوماندان قوای مرکز و 

 مامورین عالیرتبۀ دیگر قرار گرفت .  

جنرال میر احمد بود. گرفتاری ملک قیس خوگیانی از جملۀ اولین اقدامات حکومت پس از رفتن هاشم خان به کابل 

" زمستان به پذیرایی و مهمانداری گذشت . در بهار یک کهخاطراتش می نویسد در موالیی قوماندان فرقه مشرقی خان 

یث کفیل نایب الحکومه مقرر شدند.  در اول وهله بعد حیک جالل آباد را ترک و به کابل رفتند . عبداله خان وردک به 

و برادرانشانرا گرفتار کردند . چنانچه یک شب ، نایب الحکومه س[ ملک قی]از رفتن صدراعظم صاحب ، ملک فیض 

صاحب تلیفون داد که یک مرتبه به نایب الحکومگی تشریف بیاورید. رفتم . نایب الحکومه به یک اطاق انتظار مرا 

و برادرانشانرا  سامشب ملک قی[ باید]. دو بدو نشستیم  . گفت وقت کم داریم . نظر به امر صدراعظم صاحب  میکشید

ت فرستاده میشود  و هم یک ئگرفتار کنم .  شما یک کندک آماده کنید که برای ضبط کردن اموال و امالک او با یک هی

ب الحومه گفتم  به این ترتیب که آنها را به مهمانی خواسته اید و برادران شانرا بیبینید . من به نای سمرتبه شما ملک قی

و  سگرفتار کنید ، باعث بی اعتمادی مردم با دولت میشود . گفت امر مقام است چاره ندارم . من رفتم دیدم ملک قی

گفت  سملک قی برادرانش همه خوش و خرم نشسته اند . مرا دیدند به گرمی استقبال کردند . چند دقیقه بودم ، رفتم .

و  ۲باشید با ما نان نوش جان کنید . گفتم مهمان دارم . خدا حافظی کرده به قشله رفتم .  رئیس ارکان و غند مشر غند 

دیدار علی خان کندکمشر را خواسته ، هدایت دادم .فوری کندک دیدار علی خان مجهز شد . کندک در ظرف دو ساعت 
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دش با محمد شریف خان ، قاضی ابتدائیه ، و عبداقیوم خان ، غند مشر ژندارم آماده حرکت گردید . نایب الحکومه خو

به چونی آمده ، گفتند بعد از صرف نان مهمان های خود را طرف کابل حرکت دادم و خودم آمدم که کندک را بطرف 

د سیاهه بکشند . تمام و برادران شانرا ضبط و از قی قیسهاشم خیل با این دو نفر بفرستم که تمام هستی و امالک ملک 

اهل و عیال شان را به جالل آباد بیاورند . با نایب الحکومه نان را صرف ، شش عراده موتر ذریعه سر مامور آورده 

شد . هیات با کندک حرکت کرده و با صدراعظم صاحب به کابل حرف زدند . فرمودند خواجه محمد نعیم به سروبی 

را میکشد . ساعت دو بجه تلیفون آمد که مهمان ها از طرف قوماندان امنیه مشرقی  رسیده ، انتظار فرمان امنیه مشرقی

بدون کدام واقعه ، به قوماندانی امنیه کابل سپرده شد . و به طرف کابل حرکت کردند . بعد نایب الحکومه  به طرف 

ک به هاشم خیل رسیده ، بدون دمنزل خود رفت . بعد از نماز صبح  یک اطالع تلیفونی از ماما خیل گرفته شد که کن

صفحات و برادرانش اشغال شد . غند کمکی خیبر به مرکز خواسته شد .")  سکدام مقاومت همه قلعه های ملک قی

 .(۴۷۷و  ۴۷۶

 )ادامه دارد(
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