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 ۲۰۱۶ بروریف ۷                                اکتر عبدالرحمن زمانید
 
 

 صافی های ُکنر ۱۳۲۴قيام سال 

 (مدهانزشقسمت )

  عکس العمل صافی ها بمقابل غرور و پافشاری سردار داؤد خان
 

یتبدددار  ُکندددرنرسدددیدو او دددا    هبعدددد از هنتددده تدددبر هدددای رهبدددران آدددافی بدددرای کندددار همددددن بدددا حتومدددت بددده نتی ددد

مینویسدددد ردددود در رددداترات  فرقددده مشدددر میراحمدددد ردددان دیگدددر رو بددده ررابدددی رفتددده و  ندددت شددددت بیشدددتر  رفدددت   

: بدددده آددددورت نا  ددددانی آدددددا هددددای ع یدددد  و  ریدددد  از یدددد   معیددددت بددددزر  ۱۳۲۴اسددددد  ۱۷و  ۱۶شدددد  »کدددده 

[ بددا ی عمددوم قهعدده هدددای هددای مرددال  حتومدددتآددافی د و متعاقدد  هن فیدددر هددای شدددید از تددر  اشدددرار  شددشددنیده 

اشدداره داده نشدددو از تددر  عسددتر هددا فیددر  1کدده عسددتر هددا سددتونت داشددتندو ا ددرا شددد  نددون از قوماندددانی م ددرزه 

 ۀ بدده عمدددم نیامدددو تدددا ایددن کددده اشدددرار د ور شددده ردددود را بدده نزدیددد  قهعددده رسددانیدند و بددده هواز بهنددد میگ تندددد : اسدددهح

وشدددنی اندددداز بددده فعالیدددت شدددرو  رواهدددد ماندددد  ندددون ت نگنددده هدددای ردددود را  تاشدددته برویددددو ورنددده احددددی زندددده نر

هتدددر توسدددت شدددیپور داده شدددد  در هدددر  پدددنو دقیاددده هتشدددباری شدددرو  و اشدددرار مدددرده هدددای ردددود را  ۀ کردنددددو اشدددار

ن ددر م ددرود بددود  م روحینددی کدده ر یدد  تددر و قابددم  ۲۱۶( ن ددر کشددته و ۶۰فددردا راپددور )     تاشددته فددرار کردنددد 

    2«تق اشرار رسانیده بودندارا به منعبج بودندو رود 

اسدددد آددورت  رفددت مینویسددد کددده  ۲۳دوم آددافی هددا بدددر نددوکی کدده شدد   ۀ حمهدد ۀ  نددرام میددر احمددد رددان در بدددار

شدد  بع ددی فیددر هددا از مسددافه هددای دور ا ددرا میشددد  تن ددا از تددر  تپدده هددا کدده قتعددات مددا بددودو یدد  یدد  فیددر »

ههسددته ههسددته فیددر     ددوا  داده میشددد تددا اینتدده اشددرار شددعا  هتددر رددود را بدده تددر  مرکددز م ددرزه تو یدده کردنددد

دندددد و روشدددنی اندددداز هدددا اندارتددده میشدددد رت   امدددا قتعدددات ب دددز از تانددد  هدددا کددده حرکدددت میتهدددا نزدیددد  شدددده میرفددد

ت بددده دوهدددزار ن ددر ترمدددین میشدددد  پددکدده بددده اشددر روشدددنی اشدددرار  روت میتردندددد و از عاددد  اشددرار تاویددده میشدددد  تاریبددا

ناکدددام   ۀاین دومدددین حمهدددودندددد    مبدددی باکانددده مبدددادرت ورزیدددده و هواز هدددای ع یددد  و  ریددد  مین ۀ بددده یددد  حمهددد

قددرار معهومددات ندددود ن ددر ته ددات داده بودنددددو شدددان بدده میدددان ماندددده بددود   ۀ مددرد ۲۳آددافی هددا  بددر ندددوکی[ بددود کدده 

   3«ن ر هم زرمی شده بودندیتآد و نند 

دسته  معی کشیدندو تن ا بآورت داره  یا حمبت نریتی[   ۀ وی عبوه میتند که  بعد از هن مرال ین مؤقتات دست از حمه

قتعات با ی تپه و  اه  اهی در ش  و یا روز با ی قتعات قرار  اه هتر می کردند  نناننه ی  روز سه ن ر  با ی

                                                           
 
 و   ته میشود قتعات  ونا ون سپاه که از دسته های مرته  ترکی  شده باشد  م رزه به 1

  ۴۹۳  راترات  نرام میراحمد ران مو ییو  هد دومو ص  2

   ۵۰۰و  ۴۹۹  همان او آ حات  3
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راص   ته شد   ُکنرمریض در ش ارانه به اشر اشابت مرمی اشرار م رود شدند  در همین روز ی  ربر دلررار از 

با یر فیر شد و موتر متکور از تر  اشرار به تاراج  سنگی[ ۀ ی  موتر از  بم هباد می همد  در حدود  ټو قهعه  قهع

نند ن ر ماتوم و م رود شدند و نند ن ر اسیر  ردیدند   به اشر این فیر ها محمد انور ران کندک مشر هوائی و رسید  

 « محمد عهیم ران بهوکمشر ش ید شدند

او ا  و یت »همده است که  با این ررابی م دد او ا  و شدت  نت رابته در  زارر استرباراتی انگهیس ها در

ر رآومت که در ه از ماه رم ان بو ود همده مشرقی از دید اه حتومت افغانستان رو به ورامت  تاشته است   هرام

غه دیو م بر پوسته های اترا  ن ۀ ا ست هنگامی شتسته شد که آافی های تحت قیادت سهیم ران در  ماهبود در 

[ در سرای حمهه ور شده و   ربات مر باری را بر اردوی افغان وارد کردند  از هن به بعد دسته های نیرومند  مرال ین

پیروزی های  در حام حرکت میباشند  ُکنر راص[ در شرق دریای  ُکنراترا  نغه سرای و پوسته های سرکانی و 

ت از شابر اتهان اقوام م اور نی ومترر محهی  نگ ویان مرال  ه های رز تاشیر من ی  تاشته و نند آد ن ر م مندو عمدتا

مرال ین پیوستند  در به  نگی به امید بدست هوردن  نیمت  ُکنردر شرق دریای  بیزی ۀ عیسی ریم و رو اریم قبیه
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 

هشتار به ن ع آافی  ۀ حالیته عایده بر هن است که رهبران ماموند و ن ارمنگیو بعد از عید )ن م سپتمبر( به فتر مداره

   4«روران انگهیس درین ناهرامی ها شرکت نترده اند معارها میباشند  بنا بر  زارر ها تاحام هیچ کسی از 

 عسکری قوای بيشتر جمع ت

 

فرقه مشر محمد داؤد ران حا  ن ار لوای قوای مرکز را که عایده برین است که »حاکیست ها همننان  راپور  انگهیس

  به نهر میرسد که وی مشرقی[ در ارتیار دارد ۀ ( ن ر میرسد عبوه بر قوای فرق۱۱۰۰۰به یازده هزار )تعداد شان 

وی با و ود  ها به تمرکز قوا در نغه سرای   بپردازد  سعی می ورزد برای حمهه بر مراکز مااومت در مناتق آافی

در عین حام مورام سپاهیان میتنندو نا دیده بگیرد   فعالیت ُکنرهن نمیتواند قوای مرال ی را که اکنون در شرق دریای 

  ته میشود که اربار ناهرامی مناتق رود شانو بر هن ا تاشیر قوای رودر هم بر پریشانی ار افزوده است و نون  ۀ هزار

عستری  ۀ   عهت این ناهرامی  ه  م دد ی  تعداد زیاد از عساکر ترریص شده به ردمت دوبار نا وار داشته است

      5«میباشد

                                                           
 
  ۱۹۴۵ماه ا ست سام  ۲۵انگهیسو مؤرخ استربارات  ۳۴   زارر شماره  4

   همان ا 5
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  سمت مشرقی ۀ و انداختن نفاق بين اقوام عمدپول استفاده از 

برای حتومت  بررورد فعهی و عیت   رآوآیتر ایت برر ترین »که  ه استس ارت انگهستان ازکابم  زارر داد

شینواری ها و رو یانی ها میباشد  هن ا تا هنوز به حتومت وفادار مانده  و اینته هن ا یهه  اری ها یا لشتر های قومی 

 را برای حمایت از سپاهیانی که عهیه آافی ها می نگندو فرستاده اند  

بعد از  با شتست های تازه بر سته شودو  این هی ان عمومی نت های بیشتر  یر قابم ا تنا  بنهر میرسدو و ا ر 

  6«عیدو ی  رتر بسیار بزر  کم  م مند هاو ماموندها و ن ارمنگی ها به مرال ین  و ود دارد

 :  نرام میراحمد ران درین باره مینویسد که

                                                           
 
   همان ا 6
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 وی می افزاید

 

نبود که توست راندان  ۀ تن ا وسیه «و حتومت کن ن اق بیانداز »انگهیس ها که  ۀ است اده از فورموم هزمایر شد البته

راندان حاکم یتبار دیگر به فتر راه های دیگر شتستاندن  وبا شدت  رفتن  نتو بهته حاکم مورد است اده قرار  رفت

   دادندمورد است اده قرار رود را  و زور  زاریسه )ز( یعنی زرو راندانی  ۀ نسر مااومت آافی ها افتاده و باز هم 

 از اسناد استربارات انگهیس تو ه کنید : ۀ ه نند نموندرین رابته ب

شاه به تاریخ هشتم ا ست با شیره او نای  ن ارباغو مبقات نمود  در  ریان این مبقات شیره ا پیشن اد نمود که سید »

هزاد شوند   تحت نهارت در رانه هایشان[ در کابم عباس و بابا  ان  پسران شیخ پانا[ اسبمپور باید از نهر بندی 

 و یت مشرقی تاشیر مشبت رواهد  تاشت    ۀ وی   ته است که این حرکت بر اتهان عام
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مبقات  تگا و به هدایت آدراعهم در زندان دهمزنت با مه  میرسبم ران  یبتاریخ ششم ا ست  میا  م  انو مب»

از پیروانر برواهد تاا اهای حتومت را  ۀ نمود  اما کوشر هایر نتوانست میرسبم ران را وادار سازد تا در نام

   7«قبوم کنند

محمد داؤد در  بم هباد است و در هن ا ی  تعدادی از مهتان رو یانی و م مند های کامه را بح ور پتیرفت     ته »

پیچ[ فرستاده و ی  مبهغ هنگ ت رشوت را به وی پیشن اد  ۀ محمد ران  آافی  از در میشود وی پیغامی به سهتان

  8«دیو م دست بردارد ۀ موده تا از حمایت سهیم ران درن

ا ست کابم را به قآد نورستان  ۱۴[ بتاریخ یفرقه مشر  م احمد ران و کندکمشر  ان محمد ران  دیدی  نورستان»

به آافی ها  هو یری  منتاهوزیر حربیه هدایت  رفته اند که از فرستادن هر نو  کم  از هن  و از  ترک   ته 

   9«کنند

                                                           
 
  ۱۹۴۵ماه ا ست سام  ۱۸استربارات انگهیسو مؤرخ  ۳۳   زارر شماره  7

  ۱۹۴۵ماه ا ست سام  ۲۵استربارات انگهیسو مؤرخ  ۳۴    زارر شماره  8

  ۱۹۴۵ماه ا ست سام  ۱۸استربارات انگهیسو مؤرخ  ۳۳    زارر شماره  9
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 و تنبيه نمودرا متهم  اردو  ۀ صاحب منصبان عاليرتببه گناه شکست  سردار داؤد خان 

ناقص سپاهیان توست قوماندانان  ۀ ادار»محمد داؤد به کابم راپور داده است که »همده است که در راپور انگهیس ها 

آورت راص ی  لوامشر به اسم سید ارشد سب  شده است تا آافی ها به مؤفایت های متعدد محهی قادر شوند  او ب

  الحتومه را ئاعتااد برین است که او همننان پالیسی ناآالح ران را مت م سارته و واپس به کابم فرستاده است   

      10«مورد انتااد  انبی قرار داده است

و روس ها تال  کم  راندان حاکم  را متالعه نموده و میبینیم که نگونه از انگهیس ها در قسمت بعدی واررتائی 

 میشوند 

 )ادامه دارد(

                                                           
 

 مان ا  ه 10
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