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 ۲۰۱۶جنوری  ۱۰                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 (مدهزادوقسمت )

 سردار داؤد خان به صحنه وارد شدن

حکومت افغانستان در دوران این هفته بمقابل آغاز مزاحمت » حاکیست که انگلیس هااول جوالی  ۀ هفتراپور استخباراتی 

، که مخالف تالش جدید تحمیل خدمت اجباری عسااکری بودند، عکس اللمل ياادید ندااان داده اساات . ُکنر ۀ قوم صااافی در

دو لوای قوای مرکز که نیروی آن به پنج هزارو يااااداااا ااااد  یاریفرقه مداااار محمد دااد خان، قوماندان قوای مرکز، به 

 را به عهده بگیرد. قوم صافی[  ۀ ان] سرکوبی مسلحاوضاع نفر میرسید، وارد جالل آباد يد تا يخ اَ مسئولیت ( ۵۶۰۰)

 است را به صافی ها اعالم دايتهحکومت و تسلیمی سران مخالف او تقاضای رسمی قبولی سیستم جدید مکلفیت اجباری 

 . 
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، اما از رهبران آنها او برای محدود کردن مزاحمت در یک ناحیه، به ياااینواری ها و خونیانی ها اخیاری صاااادر نکرده

اکثریت ملکان يینوار از ین احضار اطاعت نموده، اما از خونیانی ها تا  با وی در جالل آباد مالقات کنند.  خواسته است

 حال بدون آنانی که در مجاورت جالل آباد اند، نیامده اند . 

کی تدکیل صافی ها تا هنوز کدام عالمت تسلیمی را ندان نداده اند. کدام لدکر کالنی جمع ندده است، اما دسته های کوچ

آنها داخل ياااده  ۀ مامورین اح اااا یه را که به منیقنروپ تیر اندازی نموده و  ،قوای که از جالل آباد به يااایوه رفته رو ب

 ۀ اولیای امور از پالیسااای ملمول محدود کردن مزاحمت به یک ناحیه اساااتفاده نموده و بر عالو    نموده اند. اند، اختیاف 

مهمند میبايد، پول و هدایت فرستاده  ۀ دعوت به يینواری ها و خونیانی ها ، به پاچا نل، که حامی بزرگ يان در منیق

اخیر در سمت جنوبی، به زمرک خان ]جدران[ هم پیدنهاد صلح  ۀ است .  مقامات همچنان به تلقیب پالیسی آيتی جویان

 .«فرستاده اند

در رابیه با فرسااتادن پول و هدایت به پاچانل آمده  ،ساارحد آزاد ۀ مربوط به منیق ،در نزارش دیگر اسااتخبارات انگلیس

نزد پاچا نل رفته است . امکان  غازی آباد هببا یک مقدار زیاد پول یک مامور حکومت افغانستان از جالل آباد »است که 

مهمند با  ۀ ، از پیوساااتن  صاااافی های منیقدارد این اقدام حکومت افغانساااتان تاليااای باياااد تا با اساااتفاده از نفو  پاچا نل

 . 1«جلونیری کند ُکنرمزاحمت موجود در 

قیام مسلحانه پدتون های مدرقی  ۱۹۴۵در ماه جون »تیخانف به استناد اسناد استخبارات يوروی درین باره مینویسد که 

کداااااااورزان به بهای پایین پین از جن  می آن ها بار دیگر بر لغو خریدهای دولتی نندم ]که به زور از ...  آغاز نردید

آماده بودند با نمایندنان دولت به نفتگو  ی[ پافداااری دايااتند. صااافی ها به ندااانه وفاداری به خاندان ياااهی حتم -سااتاندند

رهبری بپردازند. مگر، حکومت افغانستان ت میم نرفت بايندنان مدرقی را به خاطر نافرمانی به خاک و خون بکداند. 

 . سپرده يد داود خان ات سرکوبگرانه در جنوبی و مدرقی به عملی

او به جالل آباد رسید و پس از آينایی با اوضاع پالن عمومی تلرض در برابر يوريیان را  ۱۹۴۵جوالی  اولبه تاریخ  

جنوبی جدا می  تدوین نمود که میابق آن چند تیپ ) لوا( ارتن افغانستان می بایستی صافی ها و متحدان يان را از قبایل
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جوالی این  ۶در هم بکوبند. به تاریخ  ُکنرساختند تا پس از آن با ضربات هماهن  کانون های اصلی مقاومت را در دره 

 2 عملیات سرکوبگرانه پیروزمندانه انجام يد. چون قبایل مقاومت جدیی ننموده و يتابزده به سوی کوهساران نریختند.

دااد خان را چنین روایت  سااردارساامت مداارقی انتقال مساائولیت  عملیات به  ۀ قوماندان فرقجنرال میراحمد خان مال ی، 

 :3میکند

 

 

 

                                                           
 
قبایل » ۳۱۲۵۲ سرویس استخبارات خارجی، پرونده شماره آرشیف  ۱۹۴۵اگست  ۲۵ ، تاریخی»اوضاع در والیت مشرقی». گزارش  2

 .  ۲۳۹ ، برگ«افغانستان

 ۴۸۴ - ۴۸۲، جلد دوم صفحات موالئی میراحمد جنرال اول جلد-افغانستان تاریخ و خاطرات .  3
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