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 ۲۰۱۵نومبر ۱۴                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 اول( بخش)

 

صافی ها،  های ُکنر ها،جنگصافی )ساپی( های ُکنر به نام های  اغتشاش ُکنر،  شورش  صافی  ۱۳۲۴قیام سال 
   رُکن های ، ساپی کال )سال صافی ها(، و در راپورهای استخباراتی وقت انگلیس هم به اسم  ناآرامی ۲۴انقالب سنه 

 یاد شده است .  

شمسی یا ساپی کال  بنا بر سنگینی  تلفات انسانی )ملکی  و نظامی( و تلفات مالی برای باشندگان والیت  ۱۳۲۴سنه 
رویداد های مهم زندگی شخصی و  ُکنر یک سال مهم و فراموش ناشدنی بوده ومردم عام تا هنوز برای تعین تاریخ 

ی مهم دیگر از  آن  به حیث یک معیار یا میزان  استفاده خانواده گی شان مانند تعین سن، تاریخ وفات  و رویدادها
میکنند. طور مثال اگر از شخصی پرسیده شود که چند ساله است یا در کدام سال تولد شده است، شاید بگوید که در 

 خزان یا بهار صافی کال یا مشخصا چند سال قبل یا بعد از آن تولد شده است.  

جان های شیرین شان را از ماملکی و نظامی  هموطنز چهارهزارصافی ها که در آن بیش ا جنگاز وجودیکه با 

افغانستان  (Louis Dupree)عدۀ از نویسندگان خارجی مانند لوئیس دوپری  و ،دست دادند، هفتاد سال می گذرد

دیوید   ، و 1شناس معروف امریکایی آنرا بزرگترین مهاجرت اجباری )تبعید( در تاریخ افغانستان معاصر دانسته 

، آنرابه نام  نسل کشی صافی های پشتون   2« افغانستان قبرستان امپراتوری ها»( نویسندۀ  کتاب David Isbyایزبی )

یاد نموده؛ و به استناد راپور های محرمانۀ  استخبارات انگلیس  تنها مصارف چند ماهۀ  اول دولت در آن به یک 
هموطنان ما تا هنوز هم  متأسفانه؛ 3بود، میرسیدرقم بسیار گزاف  ملیون و ششصد هزار افغانی که در آن وقت یک

 .  بنا بر دالیلی معلومات درستی در دست ندارند جنگ و جنایت ایناز 

درین تحقیق مختصر کوشیده شده است  بر جنبه های مختلف قیام صافی ها تا حد امکان، با استفاده از منابع و اسناد 
 شود. مؤثق و دست اول، روشنی انداخته 

که این قلم به خانوادۀ  غازی میرزمان خان ُکنری تعلق دارد. خانوادۀ  که  شاید عدۀ  از هموطنان اطالع داشته باشند
در همان سال  به بهانۀ  قیام صافی ها،  ولی بدون هیچ نوع ارتباطی با آن، بدون محاکمه، تنها با نوشتن قوماندان 

، برای مدت «مدیریت محبس دهمزنگ تا حکم ثانی مراقبت جدی نماید»ه قوای مرکز بر یک پارچۀ  از  روزنامه ک
سیزده سال  در زندان جهنمی دهمزنگ بسر برد، بیش از بیست و هفت تن از اعضایش را به اثر شرایط ناگوار حفظ 
الصحه، امراض ساری و فقدان تغذی  از دست داد، اطفالش از نعمت درس و تعلیم محروم گشتند و بالخره برای 

ان، به دورترین نقطۀ  در  غرب کشور )والیت هرات( مدت هشت سال دور از مسکن آبائی شان در شرق افغانست

                                                           

 

1  .Louis Dupree (1997) – Afghanistan, page 537  
2  .David Isby (2011 )- Afghanistan: Graveyard of Empires: A New History of the Borderland 
 L/P&S/12/3199. اسناد محرمانه استخبارات انگلیس در ارشیف هند بریتانوی  3
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تبعید شد. اما درین تحقیق مختصر کوشیده شده است  تا به تمام معنی  به حقایق و فاکت ها وفادار مانده  و  بدون 
هیچگونه مداخلۀ  روحی حقایق  تاریخی را طوری که برداشت نموده ام با بیطرفی کامل به هموطنان عزیز و عالقه 

امیدوارم  نوشتن واقعیت های تاریخی  و ذکر نام  اشخاص  دخیل درین رویداد ان تاریخ کشور تقدیم کنم. همچنان مند
 مورد رنجش و آزردگی خانواده ها، دوستان، منسوبین، ارادتمندان، پیروان  و هواداران شان نگردد. 

د، شاید شناسائی مختصر با والیت ُکنر، شمسی پرداخته شو ۱۳۲۴قبل از آنکه به علل  و تفصیل رویداد های سال 
 اقوام ساکن در آن و شرایط اقتصادی اجتماعی آن دوره برای دانستن بهتر موضوع عاری از دلچسپی نباشد. 

 جغرافیوی  موقعیت

دارد. ُکنر در شمال  موقعیت دیورند، سرحدى تحمیلى خط با موازى  کشور، شرق شمال در والیت سرحدی ُکنر
 شرق 
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و  ،جنوب  با مناطق چترال، دیر، باجور و ایجنسی مومند ایالت پختونخواه، در غرب با والیات ننگرهار  و لغمان و
  .در شمال فعال با والیت نورستان هم سرحد میباشد

قسمت اعظم والیت ُکنر متشکل از کوه های بلند، دره های باریک و قطعات کوچک زمین زراعتی میباشد.  درۀ  
مزار، درۀ   شونکړۍ،درۀ   دیوه گل، درۀ  باډیل، درۀ  پېچ، چپه دره، اسمار، و درۀ  دانگام  از دره های   نور، درۀ

  معروف ُکنر بشمار میروند.

( و ۱۰،۰۰۰پکتیا  دارای بزرگترین جنگالت در کشور میباشد. اراضی ُکنر در ارتفاعات بین )ت ُکنر مانند والی
( قریۀ  ُکنر در مناطق کوهستانی موقعیت ۴،۴۵۰فیصد از ) ۷۵حدود   پوشیده است .   ( متر  با جنگل۳،۰۰۰)

 دارند.

 

 افغانستان - ُکنر

 باروغیل کوتل حومۀ در  گازکول رنگ آبى جهیل از دریای مشهور ُکنَر که از شمال بطرف جنوب جریان دارد، 
 آن به یارکهن  دریاچۀ فوقانى هاى قسمت هاى برف و ها یخچال آب  و میگیرد سرچشمه هندوکش جنوبى دامنۀ در

 رچشمهس هندوکش هاى دامنه از که سیندمیباشد لنډې یا باشگل دریاى  دریا، این معروف معاونین از یکى مىپیوندد.
  از نهمآ که دریا، این دیگر معاون.  میریزد ُکنر دریاى به ارنوۍ نزدیکى در گذشته نورستان باشگل درۀ از گرفته

 آبادبا جالل شهر شرق حوالى ُکنر دریاى . است  پیج دریاى  میگیرد، سرچشمه نورستان در  آن راست سواحل
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 صلو( اباسین) سند دریاى با کنونى  پاکستان اتک شهر در  داشته،  جریان شرق بطرف شده یکجا کابل دریاى
 . 4میشود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

. جنگ استرداد استقالل افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر، حقایق نهفته و حرف هاى  .  زمانی عبدالرحمن 4

 http://zamanifamily.org/?p=228 ناگفتۀ جبهۀ چهارم .  مؤسسۀ نشراتى مسکا. پشاور. 
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( در صد ۲۰در هردو طرف دریای ُکنر موقعیت داشته اما تنها ) (  درصد از زمین زراعتی ُکنر۶۰حدود شصت )
 آن ازین دریا آبیاری شده و باقیماندۀ  آن بلند تر از سطح دریا قرار دارد.

 

 ُکنر واليت معادن

 بدینسو ها مدت از که زیاد میباشد قیمتى نیمه و قیمتى هاى سنگ در پهلوی جنگالت  طبیعی دارای معادن ُکنر والیت

 مرمر ،( Mica)  ابرک چون تزئینى و قیمتى هاى سنگ .میشود قاچاق و کارى کندن فنى غیر و غیرقانونى شکل به

 (Marble  )کوارتز  (Quartz  )، کرومایت  (Chromites  )زبرجد  (Epidote )، اکوامرین (Aquamarine )

)  روبیلیت  و(  Cunzite)  کونزیت ،(  Morganite)  مورگانیت(  Agate)  عقیق(  Tourmaline)  بیروج

Rubelite  )و سرکانو نورگل، نرنگ، څوکى، آباد، غازى شیگل، وته پور، مانوگى، دره، چپه هاى ولسوالى در 

 ادارۀ  گروپ یک توسط نرنگ ولسوالى در خورشیدى ۱۳٥٥ سال در نیز زمرد هاى منرال .دارد وجود ُکنر خاص
 .است گردیده تثبت  جیولوژى و سروى

 

 تشکيالت اداری

طوایفی تحت اثر دو خانی پشت )پشد( در جنوب و لمستقل بوده بشکل ملوک ا ۱۹ُکنر تا اندازۀ  زیادی تا اوایل قرن 
ُکنر که متشکل از سه قسمت ُکنر باال ، ُکنر امان هللا خان دورۀ  سلطنت غازی در خانی اسمار در شمال اداره میشد. 

خاص و ُکنر پایان بود و بنام ُکنرها )به پشتو برکونړ+ خاص کونړ+کوز کونړ=کونړونه( یاد میشد، مانند لغمان 
 ی بود، که توسط حاکم اعلی و حکمران اداره میشد. سمت مشرق یحكومت اعلمربوط به 

و ، قطغن و بدخشان، و والیت تركستان، هرات، قندهار، كابل ه پنج والیتب افغانستان ، دوره نآتقسیمات ملكیه در 
والیات تحت اداره تقسیم شده بود.  میمنه، و حکومت اعلی فراهی، سمت جنوبی، سمت مشرقی چهار حكومت اعل

 .ندشدیاداره م ،گفته میشد یو نایب الحكومه كابل كه به نام وال ی توسط حاكم اعل ینایب الحكومه ها و حكومات اعل
ها و عالقه  یكالن وحكومت یكوچك مانند حكومت ها یبه نوبه خود به تقسیمات ادار یاعل یوالیات و حكومت ها

ها را تحت اداره  یها عالقه دار یها را و حكومت یگردیدند و از لحاظ اداره حكومات كالن، حكومت یسم مقمن یدار
 .داشتند

در ابتدا  شمسی، هجرى  ۱۳٤۳د داؤد خان  و انفاذ قانون اساسی سال  بعد از ختم دورۀ  صدارت سردار محم
 .به سطح والیت ارتقا کردهم  ُکنر ، و والیت تقسیم گردید ۲۸والیت و یك سال بعد از آن به  ۲۹افغانستان به 

در دوران زمامداری داکتر نجیب، در جریان ملیشه سازی های قومی، مناطق نورستان شرقی و نورستان مرکزی 
 از بدنۀ  والیت ُکنر جدا و یکجا با نورستان غربی والیت لغمان  والیت جدیدالتاسیس نورستان را بمیان آورد. 

ک شندگان آن والیت به بار آورد. مثال باشندگان یالبته اقدام سیاسی تشکیل والیت نورستان مشکالت بزرگی را به با
 محل برای رسیدن به مرکز والیت مجبور میشوند از سه والیت ُکنر، ننگرهار و لغمان گذشته خود را به آنجا برسانند.

 .نداز تشکیالت اداری حذف و به ولسوالی تبدیل شد ی ُکنر هم ها عالقه داریدر دوران حکومت تنظیمی، 

 ولسوالى (، به نام چغسراى نیز مسمى است)که  واحد ادارى بشمول اسعد آباد مرکز این والیت ۱٥داراى  اکنون ُکنر 
ى، وته پور، ړو، مروره، شیگل، دانگام، آسمار، غازى آباد، ناڼهاى: ُکنر خاص، نورگل، څوکى، نرنگ، سرکا

 وگى و چپه دره میباشند.ڼما
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 ُکنر باشندگان

، ساالرزى، مشوانى، شینوارى، ماموند، )مهمند( ، مومند)صافی( ساپى اکثریت باشندگان ُکنر پشتون نژاد بوده و 
اجک ، پشه ای و  تکوهستانى، گجر از جملۀ  اقوام  بزرگ ُکنر بشمار می آیند. یک اقلیت ترکانى، الکوزى، سرکانى

میشوند،  حال به لسان پشتو صحبت نموده و از  رسم و  یاد« دهگان»نیز در ُکنر سکونت دارد . تاجک هاکه بنام 
درۀ  پېچ   دېوه گل، مزار،باډېل و ها بیشتر در دره های( صافی)رواج  های پشتون ها پیروی میکنند .  ساپی یا 

  .سکونت دارند

ند ش داشتنیز در ُکنر سکونت دارند که بیشترین شان در قریۀ  معروف پشت )پشد( بود و با خانواده های سادات
وعالمه سید جمال الدین  افغان هم  یکی از اعضای این  خانواده بود.  قابل یادآوریست که شجرۀ  سادات ُکنر معلوم 
بوده و چون افغان ها به سادات، مشایخ ، روحانیون و بزرگان دینی احترام خاص قایل بودند، انگلیس ها نیز توانسته 

وک را استخدام نموده و در مناطق حساس و ستراتژیک ُکنر تحت نام سید و اند عدۀ  از عناصر و خانواده های مشک
پاچا و پیر جابجا نمایند.  شماری  ازین عناصر درجریان  مبارزات آزادیخواهانه و ضد استعماری مردم ُکنر )در 

های دست  خدمات ارزندۀ  را به نفع انگلیس ها انجام دادند و در حکومت«(  دیورند»هردو طرف خط نام نهاد 
 نشانده و خاندانی پاداش شانرا حاصل و صاحب  مقام ونام ومنزلت شدند.

 )ادامه دارد(
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