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 ۲۰۱۵مبردس ۳۰                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 (مهنقسمت )

 

 ُکنرمردم  ۀآماده گی سرکوب مسلحان ۀادام
 

 ُکنرمردم  ۀنرسید، حکومت آماده گی سرکوب مسلحان ۀبه نتیج ُکنرسردار هاشم خان با سران قومی  ۀبعد از آنکه جرگ
 را بیشتر و سریعتر ساخت . برخی ازین آماده گی ها عبارت بودند از :  

، آنعده از عسممماکری را که قب   برای تقویت قوای مرکزگرفت حکومت تصممممیم  . یتشککک يل دو لوای دديد احتيا الف . 
 این ۀالبته توسع کند. مرخص شده بودند، دوباره به خدمت عسکری فراخوانده و آنها را در دو لوای احتیاطی پیاده تنظیم

بوده و در صممممورتی که اودمممما  به وخامت نگراید،  ُکنر ۀدو لوای احتیاطی مربوط به چگونگی انکشمممماو  اودمممما  در
تشممممکی  دو لوای احتیاطی گرچه میتوانسممممت به واحد های نظامی سمممممت »تعدادی از آنها دوباره مرخص خواهند شممممد. 

مجهز سمماختن این دو لوا باکمبود اسمملحه، سممامات آبت و لباو روبرو مشممرقی کمک کند، اما بدون شممک حکومت برای 
 .«1بود

مث  قندهار، بغ ن و مزار شممریو  هم در نظر . ارسمما  قوا از جاهای دیگر  انتقال قوا از واحد های نظامی ديگر ب . 
د وسای  ترانسپورتی گرفته شد، اما از آنجائیکه اکثریت بری های عسکری در جنوبی و مشرقی مصروو بودند، کمبو

 این نق  و انتقا  قوا از مراکز نظامی دیگر را به تعویق انداخته میتوانست .   

  درین زمینه اقدامات آتی صورت گرفت : بيشتر . ترانسپورتیوسايل  ۀتهيج . 

 باربری امریکا یکهزار عراده موتر  ۀحکومت افغانستان که از سفارت ایابت متحد : امري ائی های الری دريافت
 ارسا  کند. ۱۹۴۵همین سا  آنرا در  ۀعراد ۴۰۸خواست تا ، را تقادا نموده بود ( بری)

 توسممممط نفر میخانیک برای آموزش  ۱۴تصمممممیم گرفته شممممد تا  ها: انگليس توسککککک  افغان های ميخانيک آموزش
ترمیم عراده جات تیزرفتار  و بری  ۀداد ده نفر در رشتبه هند بریتانوی فرستاده شوند.  به تعجنرا  موتور بمبئی 

خواهند  آموزشنگهداری و ترمیم تایر ها  ۀپرزه جات، و دو نفر هم در رشت ۀتحویلداری و حوال ۀ، دو نفر در رشت
 دید.

 حکومت از انگلیو ها خواسمممممته اسمممممت تا قب  از ورود موتر های باربری  : الری های موتر های بادی سککککککاختن
آماده  کند. قب  از آن در در هند بریتانوی امریکائی به افغانسمممممممتان هرچه زود تر یکهزار بادی این عراده جات را 

با اسمممتفاده   هندی در کاب ۀنظر بود کمپنی جنرا  موتور انگلیسمممی این بادی ها را به قیمت فی عراده دوهزار روپی
 تهیه کند.او مواد داخلی 
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نبودن یک پ   ُکنریکی از مشک ت بزرگ اکمابت عسکری از راه زمین به  .انتقا  طیارات عسکری به ج   آباد.  د
قرار میگرفت  ُکنرج   آباد و  یاترافیک بین کاب   ۀمطمئن بر دریای کاب  بود. در آن وقت تنها پلی که مورد اسمممممممتفاد

باردار « درونته»عیو در یک پ  دممممممم نه تنها ازعبور عراده جات  بود. حکومت برای جلوگیری از خرابی این پ  
 موتر های غیر دولتی ازین پ  را نیز ممنو  قرار داد.   ۀاستفاد بلکهجلوگیری میکرد، 

نظامی  ۀواحد های نظامی از طریق هوا تصممممیم گرفت تا چهار طیار ۀبرای جبران این مشمممک  و تقویهمچنان حکومت 
راپور اسممتخباراتی انگلیو ها حاکیسممت که حکومت افغانسممتان  را از کاب  به ج   آباد انتقا  دهد.« - Hind هند»نو  

 ۲۶یتوانست از م ۱۹۳۹به نقش استفاده از قوای هوائی در ناآرامی های قبایلی بیشتر پی برده است .  حکومت در سا  
فروند آن در چنین مواقعی  ۱۲از تنها « رومیو»وی ایطال ۀطیارفروند  ۱۶ ۀو از جمل« هند»انگلیسمممممممی  ۀطیار فروند

ستفاده کند. اما حا  طیارات  ستفاده بوده، سه  ۱۶طیارات انگلیسی تنها  ۀوی از کار افتاده، از جملایطالا فروند آن قاب  ا
 .بودندته و سه فروند آن هم در ورکشاپ منتظر رسیدن پرزه جات فروند آن تحت ترمیم قرار داش

بصورت وسیعی استفاده  ُکنراز قوای هوائی در عملیات علیه صافی های »راپور سفارت انگلیو در کاب  حاکیست که 
چنین می نی را  ،و اسممتفاده از ماشممیندار مان از بمباردپشممتون، خواهد شممد. گرچه حکومت در عملیات علیه قبای  دیگر 

  «.   2نشان نخواهد داد

ی و صممممافی ړبا ترسممممی که از حمایت گروپ های مهمند، باجوحکومت . ُکنرجلوگیری از کمک اقوام دیگر به مردم . ه
سوی خط دیورند از  صافی ها سله اقداماتی  ی کنرآن سل شت، دست به یک  سرکوبی آنها دا و امکان ایجاد مشک ت در 

 زد. 

سممرحدآزاد را منحرو و دسممت به  ۀپاچاگ  خواسممت توجه اقوام آن منطق ۀیکطرو با اسممتفاده از پو  يریعهاشممم خان از 
اتحاد شمممموروی بزند، که البته این کار با هم آهنگی با انگلیو ها صممممورت گرفته و احتمالی  ۀتبلیغات آماده گی علیه حمل

 سرحد آزاد آغاز نمودند. گنداب ۀقوای انگلیسی همزمان  اعمار تاسیسات نظامی را در منطق

یکتن سممید امیر جان  ارشممد گ  صمماحب، پسممرمحمد یوسممو، معروو به از طرو دیگر ت ش های هم صممورت گرفت تا 
به کاب  دعوت و از او درین معروو بود،  «م  صممماحب بابړه»که به  را انگلیو هامعروو و سمممرسمممخت از مخالفین 

  د.وزمینه خواهان همکاری ش

حا  تائید شده است که گ  صاحب بابړه دوباره   ۱۹۴۵سا    ۲۳هفته وار شماره  ۀپراگراو دوم خ ص ۀبه حوال»
مدد معاش او تحت شرایط يی  داده برای مياکرات بیشتر با مقامات به کاب  رفته است . صدراعظم به او گفته است که 

 خواهد شد:

i. .مددمعاش او از طریق پاچاگ  داده خواهد شد 
ii. ان او باید برای کسب تحصی  تحت نظارت حکومت به کاب  فرستاده شود.یکی از پسر 
iii.   سا شاش  ستفاده نموده تفنگ های حکومت را که در دوران اغت توسط مهمند های  ۱۹۲۹او باید از نفويخود ا

 دبط شده بود، بازگرداند.او  ۀمنطق
جون به خانه برگشته و به پیروانش گفته  ۱۲گ  صاحب وعده داد است تا در باره این شرایط فکر کند.  او به تاریخ 

شرط گرفتن مددمعاش مورد اعتراض او  ۀاست که تصمیم ندارد شرایط حکومت را بپيیرد. گفته میشود عمده ترین نکت
 .3«، کسی که مشتاق تدعیو نفوي اوست از طریق پاچا گ  رقیب او میباشد

                                                           
 
 . همانجا 2
 استخبارات انگلیو . ۱۹۴۵جون سا   ۲۳، مؤرخ ۲۵. راپور شماره  3

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 

 

 ت شکه در مقاب   ُکنرصافی های  ۀبعد از جرگه و فیصل» .ُکنر. ارسا  جواسیو و تحایو و مبالغ هنگفت پو  به  و
، خواهند کرد ، مقاومت باډی  ۀو میرس م خان در چ پی ۀسلطان محمد خان درملک های شان، حکومت برای گرفتاری 

 فرستاده شد. ُکنر ۀتعداد زیادی از مامورین استخبارات حکومت به منطق

بنام میا و پاچانیز یاد میشدند[ برای تبلیغات به نفع حکومت تحایو  ُکنریدان در ]س ُکنر« میا های»ماه می  ۲۴به تاریخ 
  .   4پولی مقامات را گرفتند"
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 را گرفت ؟ ُکنرمردم  ۀتصميم سرکوب مسلحان خاندان حاکم چرا 

ستخباراتی انگلیو بنظر میرسد که تصمیم  ۀاز مطالع سناد ا هاشم سردار بعد از بازگشت  ُکنرمردم  ۀسرکوب مسلحانا
 علت عمده نقش داشت : دودر گرفتن این تصمیم  گرفته شده است .  ۱۳۲۴خان از سمت مشرقی در ماه حم  سا  

از  دممعیفتر، و کوچکتراز نظر نفوو نسممبتا  قوم صممافی که در بین چهار قوم سمممت مشممرقی با آوردن فشممار بر   -او  
نا توانتر بود پراگنده تر ُکنرمان و تا لغ تگابنظر موقعیت جغرافیوی  از  نات مالی  توقع ، حکومت  و از نظر امکا

ی ها میتوانسممت ناکامی ت ش ُکنرجدید مکلفیت عسممکری را به آسممانی بر آنها بقبوبند. این پیروزی بر  داشممت سممیسممتم 
 ۱۹۴۵هفتم جوبی مؤرخ  ۀدر مکتوب محرمان های هاشمممممممم خان را جبیره و حیثیت حکومت خاندانی  را اعاده کند.

از هیچ نو  ت شمممممی دریغ نخواهد درحالیکه ]خاندان حاکم[ افغان  »سمممممفارت انگلیو در کاب  درین رابطه میخوانیم که 
که بخاطر حفظ  ماب  احساو میکنداحت]خاندان حاکم[ کرد تا با صافی ها از طریق اعما  فشار یا مياکره کنار بیاید، آنها 

شدیدی بدهند،  در نهایت تمام اقوام را به  تاحیثیت و پرستیژ حکومت در بین اقوام سمت مشرقی بایدبه صافی ها درو 
    .  5«قبو  کردن سیستم جدید مکلفیت وادار سازند

مجمو  را از مودممممموعات دیگر داخلی تجرید و در  ُکنرحکومت خاندانی در عین زمان خواسمممممت تا مودمممممو    -دوم 
  منحرو سازد.توجه مردم را از مشک ت و مسائ  داخلی به مودوعات خارجی و جنگ جهانی  

را هم نمیتوان اخت فات و دشمنی سردار محمد هاشم خان با مردم ُکنر و رهبر قومی آنها غازی میرزمان خان  البته نقش
خود غازی میرزمان خان کنری درین  د.یبرمیگردامانی  ۀطوبنی داشمممممته و به دور ۀسمممممابقنادیده گرفت . این اخت فات 

می دی حین ت ش های تاریخی اش برای تحکیم پادشممماهی غازی امان  ۱۹۲۹در ماه جنوری سممما  ه، وقت حیات نداشمممت
افغانسممتان هنگام نماز خفتن در مسممجد شممینکوړه کنر ها به شممهادت خارجی و داخلی هللا خان در یک دسممیسممهم دشمممنان 

 رسیده بود.

داشممتند. بعد از آن با تعدادی  ۀدر ارگ م قات های محرمان ۱۹۴۵ مارچ  ۲۹شمماه و صممدراعظم و وزیر خارجه بتاریخ 
، و مناسممبات از اعدممای شممورای ملی در مورد انکشممافات داخلی  کشممور و انکشممافات جنگ جهانی دوم مشمموره نمودند

غور و بررسممممی قرار را مورد اتحاد جماهیر شمممموروی  افغانسممممتان با انگلیو ها و امریکائی ها  و همچنان مناسممممبات با
ماه مارچ به بحث های شمممممان پیرامون امور داخلی و  ۳۱و  ۳۰دادند. شممممماه و صمممممدراعظم بعد از آن هم به تاریخ های 

   .6خارجی ادامه دادند

ت اودمما   ائی در شممما  و وخاميقحطی مواد غ ، خرابی اودمما  اقتصممادیبشمممو   ت داخلی کشممورادر پهلوی انکشمماف
و ناکامی صدراعظم هاشم  در سمت جنوبی، زمره خان جدرانقوم جدران تحت رهبری  ۀقیام مسلحانناشی از  امنیتی 

بخصمموص   ،در اروپا انکشممافات جنگ جهانی دوم  ،نظام جدید مکلفیت عسممکری در سمممت مشممرقیخان در پیاده نمودن 
و اتحاد جماهیر شممممممموروی  را در محراق توجه  زمامداران  به نگرانی خاندان حاکم می افزود، دمممممممعو مقاومت آلمان
    افغانستان قرار میداد.

اتکا بر دولت انگلیو و  ۀسممممیاسممممت خارجی خاندان حاکم )آ  یحیی( قب  از جنگ جهانی دوم مبنی بر سممممیاسممممت یکجانب
 ادامه داشممممت ، بلکه  با اع ن بی طرفی در جنگ جهانی این سممممیاسممممت نه تنها کماکان  . از اتحاد شمممموروی بوددوری 

کمک های نظامی و اسممممممتخباراتی انگلیو ها به خاندان حاکم و آموزش کادرهای نظامی افغان در هند بریتانوی افزایش 
آموزش  ۀجبهات جنگ در سمممرحدات برما نیز برای گيشمممتاندن دوربه افغان  صممماحب منصمممبان اردوی . بی سمممابقه یافت

 . میشدند فرستادهدر تطبیقات نظامی و شرکت عملی 
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 7تر 5 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 

 

 خوانین ونفوي و ثروت  ، ووابسته به دربارروحانیون  قدرت مطلق دربار، دستگاه م یان و متشک  ازکه دستگاه حاکم 
داخلی  ناظر اودا  هم نگران و خود  ۀبرای حفظ سلط ، بودی که نمایندگان شان در شورای ملی حدور داشتنداربابان

 . بود و هم  خود را از اودا  خارجی و انکشافات جبهات جنگ باخبر نگهمیداشت 

و ترو از مناسممبات بعد از جنگ با اتحاد جماهیر شمموروی خواب را از چشمممان ، اخبار سممقوط برلین و تسمملیمی آلمان 
و نیاز به مشمممموره های طوبنی تر را بیشممممتر میسمممماخت . عام    7بود ربوده، هاشممممم خان، مقتدرترین فرد خاندان حاکم 

سرنوشت غ م صدیق خان چرخی  بود. غ م صدیق خان چرخی وزیر حاکم می افزود  ۀدیگری که بر پریشانی خانواد

                                                           
 
 ( مبت  و تحت تداوی قرار داشت .Insomnia. به اساو گزارشات استخباراتی انگلیو ها صدراعظم هاشم خان به مرض  بیخوابی ) 7
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 7تر 6 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 

امانی که بعد از سمممممممقوط سممممممملطنت غازی امان هللا خان با وی به خار  رفته بود، در برلین زندگی  ۀدور ۀامور خارج
حامیان مهم غازی امان هللا خان و فعالین مخالو خاندان حاکم  شمرده میشد و در آنجا توسط هللا  ۀرد. چرخی از جملمیک

بعد از سمممقوط برلین   انگلیو تحت نظارت قرار داشمممت . اسمممتخبارات  نواز خان سمممفیر افغانسمممتان در آلمان و مامورین 
 .8شان آگاهی پیدا کند ۀنیخاندان حاکم سخت میکوشید از سرنوشت این دشمن دیر

خاندان حاکم بصمممورت منظم در  ۀاسمممناد و گزارش های اسمممتخباراتی انگلیو نشمممان میدهد که اعدمممای برجسمممت ۀمطالع
جلسمممات خانواده گی اودممما  را بررسمممی نموده و با تقسمممیم وظایو و مسمممئولیت ها، همه با وجود رقابت ها و اخت فات 

 ۀدرین زمینه شمماید يکر نمونهمکاری نزدیک و سممعی دسممته جمعی داشممتند.   برای حفظ سمملطه  خاندانی شممان سمملیقوی، 
شانو  برای مقابله با تغیرات اودا  خاندان حاکم   آماده گیيی  که  داؤد خان سردار محمد  ۀروسیبه تمای ت  ۀاولین ن

     را نشان میدهد، خالی از دلچسپی نباشد:

 

 

 

 

  اعدای دفتر قبای  صحبت نموده و به آنها مواد تبلیغاتی دد روسی صدراعظم با [ ۱۹۴۵]جون  ۱۲به تاریخ
 را داد.

  ، کسمممیکه از نظر وظیفه هیچ گزارش داده شمممده اسمممت که سمممردار محمد داؤد خان، قوماندان قوای مرکز کاب[
در م قات های اخیرش با مامورین روسمممی احسممماسمممات سمممروکاری با دیپلوماسمممی وسمممیاسمممت خارجی نداشمممت[ 

 روسیه را نشان داده است . عقیده بر آنست که او میخواهد اعتماد سفارت روسیه را حاص  کند. هواداری از 
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 

کشور یک بحیث )دو کشوریکه گویا افغانستان  مودع ترکیه و مصرات در جبهات جنگ جهانی، مخصوصا  تغیرتغیر
مقتدر در منطقه حامی دن دادسممممت ترو از  احتما  آزادی هند ودر سممممیاسممممت خارجی از آن پیروی میکرد(، اسمممم می 

سبب  راو حکومت از حمایت آشکار منافع انگلیو هاهاحساسات دد انگلیسی مردم  و  ۀبیدار شدن دوبار، (انگلیو)
شده بود تا حکومت خاندانی از یکطرو برای  پر کردن تکیه گاه آینده اش پیش بین بوده و از طریق سردار محمد داؤد 

را علیه آن کشور دد اس می  ددروسی  بلیغات  وسیعداشته باشد و از طرو دیگر تمناسباتی خان با اتحاد شوروی 
مقدار صممممممدراعظم »براه انداخته و با اسممممممتفاده از مهاجرین بخارائی به جمع آوری اط عات برای انگلیو ها بپردازد. 
یت العلما نیز خواسممممت هنگفت پو  را به نائب الحکومه های وبیات برای تبلیغات اختصمممماص داده و از اعدممممای جمع

 . 9«درین راه با استفاده از نفوي ميهبی شان کمک کنند

 )ادامه دارد(
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