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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Historical تاريخی

  
  دکتور سيد هاشم صاعد

٠٤/١٠/١٠  
  

  :درنگی بر 
  
  های افغانستان در قرن بيستمبرخی دريافت ها و رويداد

  
  به کوشش سيد وليد صاعد

  چاپ دوم
  

  انتشارات باميان
  فرانسهليموژ ـ 

 
                  

  گفتار هفتم

  فعاليت های سياسی و مبارزه محصالن

          

  : ـ اولين فعاليت سياسی دستوری ١   

در عدالت  ي غالم حی و همكارداووده سردار محمد يبه توص»  پشتونستان«   ، حزب ١٩٤٦بًا در اواخر سال يتقر

محمد زمان   ،یسه اماني ، معلم پشتو لیپشتونها به شمول محمد نبك تعداد ين حزب يدر ا. د يس گرديدر قندهار تأس

  .ت داشتند يره عضوي، ببرك آارمل ، محمد گل مهمند و غ) م پرچم يس محاسبات رژيرئ( م زاده يآر

 یاين رفت و بقاين فرصت از بي بود  به زودتریكه حزب پشتونستان طرح روشن نداشت و فاقد برنامه ملياز آنجائ

  .معه به اشكال و صور مختلف تبارز نمود آن در جا

          

  :  ـ دومين فعاليت سياسی دستوری ٢  

س ي محمد گل مهمند تأسیك حزب اصالح طلب بود ، تحت رهبريآه »  ان يش زلميو«  حزب ١٩٤٧   در سال 

ير نام تونستان را زدر واقع پالن پش) حزب(ك يد در جلسات آن اشتراك نداشت ، ولووكه محمد دايبا وجود. د يگرد

خواهان و ي از آزادایك تعداد پشتونهای عظمت طلب ، تعدادين حزب يدر ا.  دست گرفته بود یرو» ان يش زلميو«
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ش يو« مؤسس و مهم حزب یاعضا.  دورهم جمع شده بودند داوودم و دوستان ي از پاسداران رژیهم دسته ا

  :ن بودند يريبر طبق ز» يانزلم

  محمد گل مهمند

  لمجيد زابلیعبدا

  داکتر عبدالرحمن محمودی

  ف بينواووعبدالر

  عبدالرسول پشتون

  فيض محمد انگار

  گل پاچا الفت

  صديق اهللا رشتين

  عبدالشکور رشاد

  قيام الدين خادم

  محمد علم ثبرکی

  غالم جيالنی

  عبدالباری

  فيض محمد

  صوفی ولی محمد

  نور احمد شاکر

  یږمحمد ابراهيم خواخو

  نور محمد تره کی

   محمد کرزیآقا

را مورد انتقاد قرار داد و به رسم » انيش زلميو« حزب یر ملي غین جلسه ، مشي در اولیداآتر عبدالرحمن محمود

  .د ياحتجاج از آن خارج گرد

 حزب را مورد نكوهش قرار داده به یت اآثر اعضاي و شخصی ، جاه طلبی محمد آندهاری ولیهكذا صوف

  .د يت خود در آن حزب خاتمه بخشيعضو

 داوود محمد یشتر بر اساس خود خواهي مردم نبود و بی هایازمندي نیپاسخگو» ان يش زلميو« كه حزب ياز آنجائ

  . شده بود ، به آار خود ادامه داده نتوانست یزي ریپ

  

  :  ـ جنبش روشنفكری و اولين اتحاديه محصالن ٣    

 روشن ساختن هر چه یزه اين برداشتها و برايه و انگيپان مبحث چند نكته  را به مثابه ي ای    قبل از رفتن به پا

  .م ي گذرانی از نظر میشتر خطوط بعديب

  .انه حال در شهر آابل چشم به جهان گشود يك خانواده مين سطور در يراوی ا

د مانند هر ي توأم با فشار روز افزون فرهنگ جدیش آهنگ مذهبيت ، شور و جذبه خانقاه و گراي روحانیندا ها

م ي گرفتیآنچه در مسجد فرا م. نم يبر چۀ ض آنها خوشيفۀ د تا از مزرعي هر دو دبستان آشانیقطار ، مرا به سوهم
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م ي گرفتیم و آنچه در مدرسه فرا مي آردی همه را از بر می بودند آه اآثرًا بدون فهم معانیك مشت آلمات و عباراتي

 ی بودند آه با اصول و نصاب درسیميه مفاهي پشتو ، بق وی دریخ و زبان هايد و تاريات و عقاير از دينيبه غ

 ی ارج وافر نمیست آه  مدرسه به امور مذهبي نین بدان معنيالبته ا.  نداشتند یط ماحول من همسوئيمسجد و مح

  . بود ی مذهبی از چاشنی عارینظام فرهنگۀ ير مايا خميگذاشت ، و 

جزاز عده ه  توانست بین منوال نميدولت و مردم بود آه به ا آن خود محتاج ی با همه پهنا و ژرفایآانون مذهب

 افغان و چند ی مانند بانك ملیگر مؤسسات خصوصي دیاز سو.  برساند یگران  را به نان و نوائي ذآور ، دیمعدود

ل آرده را در خود ي از افراد تحصی را نداشتند آه همه ساله جمعیتي انگشت شمار ، آن ظرفیشرآت تجارت

   .دبگنجانن

رش يآن درجه در خور اعتبار نبود تا مورد پذه  آن زمان بیته و مراتب اجتماعيز در نظام فئودالي نیشه وريوضع پ

 افغانستان بود آه یخته  دولت هاير ، همان چارچوب شكسته و ريگانه خوان بخور و نميپس . همگان واقع شود 

  . نمود یله مل آرده و امم مساجد را در خود استحايت تحصي اآثریروين

 و نام ونشان ی آسب روزی برای شهری مرفه و خرده بورژوازین جو ناموزون بود آه فرزندان خانواده هايدر چن

 توانست و هنوز مدارس ، در جو ساختار ی نمیزين آار چي رفتند و واقعًا مدرسه هم جز همی مدرسه ها میبه سو

 ، ی بدست آوردن معاش زندگیآموزش و پرورش را نه تنها برا«  توانستندآه ی نمی و نابرابری ، اجتماعیاقتصاد

  )٣٩(» . گران آماده آنند ي به دی حساس و خالق و آوردن افكار مستقل تا افكار متكیك زندگي یبلكه همزمان برا

 جــو اختالف و سلسله مراتب ی توانست از آلودگی نمی فرهنگی جامعه شناسی از نهاد هایكيمثابه ه پس مدرسه ب

 ساخت و ی آراسته میك طرف ظواهر شاگردان را با فرهنگ غربيمدرسه اگر از .  منزه بماند ی و اقتصادیاجتماع

 و یخت تا چنبر منافع مادي ری میز را طورياد همه چيگر بني دی آموخت ، از سوی میبه آنها خرده علم و سخنور

 را یزد و فرهنگ غربيخ بر نی آه از موضع ملیزشرا آموي بود زید چنان مي مستمندان در امان بماند ، و بایقشر

و بدون ها  و معادله  هار از بر آنندگان فورموليان گذارد ، شاگردان خود را غيت جوان در جريمثابه آرمان تربه ب

 جوانان مدارس و یآموزش و پرورش  فرهنگ غرب.  بار نخواهد آورد یگري دیزي آن ، چۀق و تجربينه تطبيزم

، وه تفكر از توده هاي ظاهر و شیگر نهاد هاي خارج از آشور را بنابر طرز لباس و دیل آرده هايتحصپوهنتونها و 

لد آه تا امروز به چشم ؤ مین نسل جوان و توده هاي نمود و خالء بزرگ را بید ميشاوندان تجري از اقوام و خویحت

  .جاد   نمود ي خورد ، ایم

   . زدی ناخن به رگ اختناق میخرده بورژوازۀ  انتقاد گونی ، بعضًا  صدان اسرار و رموز موهومياۀ اما در سراپرد

 ماه رمضان به چشم ی را به خاطر رخصتین اعتصاب صنفين مکتب بودم آه اوليسنده هنوز شاگرد صنوف پائينو

 آوب خي مكتب ها و مین آن در باره رخصتيدم آه طنيرا شنۀ  اعتراض گونیمشاهده آردم و دو سال بعد تر گفتگو

  . مدرسه را شكستانده  بود یه ئ سكوت افسان،ك معلميدست ه ك شاگرد بيشدن گوش 

 یك جامعه سريآزرده داشتند ، اما بدون آنكه در گذرگاه تارۀ ض شامي مدرسه ما غالبًا  از جو اختناق و تبعیمعلم ها

آنها همه .  ودند  نمیس مي مفرط تدر آفنان مهر بطالن بكشند ، همان علوم متداول را با عشقیبزنند و بر افسانه ب

  .است خانه بر انداز آلوده گردد يشان با سۀ اني صوفی و خرسندیر نبودند خشنودضپاك بودند و حا

.  دادند ی شانرا با عالقه مفرط به شاگردان انتقال میده ، دانش علمي  و فرنگ د"مكتب پاس" از معلمان یگريجمع د

 یه خاص بود  اآثرًا  پرده از روين و صاحب سجي ما آه مرد ژرف بیزبان درد عبدالغفورمعلم ياما موالنا س
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 پرداخت آه ی میزيح نكات حساس و شور انگي داشت و در آنار دروس خود به توضیاوضاع آشفته آنزمان بر م

  . نبودند یاسي و سی ، اخالقیپر شور انسانۀ  از جذبی ما خالیبرا

او همه . خودش را داشت ۀ ژياست و اوضاع جهان نظر ويود ، در باره  س نبیاسينكه مرد سي رغم ایموالنا عل

 گفت آه مغز موتور یكرد  او ميس جستجو ميان انگلي افغانستان و جهان را به سر انگشت مطامع درباری هایبدبخت

  .د ي آی بر نمیم از قطع اعضاء سوديحرآت است تا آنرا نكوب

س يز انگليك آمي و تحریهند بود ، عمل عمدۀ م قاريلهم از اوضاع مستعمره نشتر مي را آه بیابانيموالنا تظاهرات خ

  . دانست ی آن میو عامالن بوم

او مخالف ترور فردی بود و می گفت آه از دادن رأی موافق به عبدالخالق ابراز ندامت می آند و به اين تجربه 

  .ه زوال قدرت انگليس نخواهد بود رسيده بود آه ترور فردی ولو عليه مقام اول آشور باشد ، قادر ب

ست ، مشروط بر آنكه انسان يد و هم ضروريده بود آه خواندن   آتاب ، مفين عقيموالنا در مورد مطالعه به ا

  .ش است ي در پی را خزانی و هر بهاری را زوالیرا هر آماليآن نشود ، زۀ مرآوب و بند

توان ي آن می به رموز و ظرافت هایعت و جامعه بوده آه با شناسائي طبید و خواندنين آتاب مفيبه نظر استاد بهتر

  .  قرار داد ی و جهان شناسیت مقام انسانير اولويخود را در مس

. دادينه ها انتقال مين آنها را به سي دلنشی نامدار را در حافظه داشت و بعضًا  معانی شعرایموالنا اشعار نغز و آبدار

  :كرد ي زمزمه م رایت سعدين بياو اآثرًا  ا

   پيکر اندای يكــنی آدم اعضــبـ

  نش ز يك جوهر اندــآه در آفري

  چو عضوی بدرد آورد روزگار

   را نماند قـــرارو هاـعضديگر 

  تـو آـز محنـت ديـگران بيغـمی

  ت نهـند آدمـیـــشايـد آـه نامـــن

  .ست  ين» آدم«گفت آه به فرموده استاد سخن  خودش ياو م

ه شد و الجرم خودش ي علیخاطر دفاع مشروع از خودش مرتكب جرح مدعه مدرسه بودم آه موالنا بهنوز شاگرد 

  . پنجه از نظر ها پنهان نمود یرا از شر دشمن قو

 در منزل استاد با همان ینكه روزي آمد تا ای رفت و سالیسال. ار غربت زنگ مدرسه را آر نمود يرفتن استاد به د

 با دوستم محمد ی تنها و زمانیگاه. آنوقت محصل فاآولته حقوق بودم .  شدم یمالق او یف و زعفرانينحۀ چهر

 استاد از یسخن ها و اندرز ها. مي رفتیگر به مالقات استاد مي از دوستان دیو بعضًا  با جمع) داآتر (یطاهر بورگ

واده اش با استفاده از اوراق و  به همت خانید روزي دارد آه شایاز به دفتر جداگانه ايرون است و خود نيحد شمار ب

 در جو خاطرات آن ید تا شاگردان و پاسداران مقام استاد عبدالغفور خان باريانشاد در آۀ  استاد به رشتیادداشتهاي

  .ند يد مطلع نمايام پر صفا تجديا

قش خرده  جامعه و نیر تكاملي به سی خاطرات سریزه هاي از انگیكيمثابه ه حال اگر از آنار صحبت استاد ب

ه  خود را با وجود هالیندگان خرده بورژوازيم آه مردم چگونه در آن زمان نمايدانيم به وضوح مي بزنیبورژواز

 ی به دفاع از آزادی ، دآانها و سرای و دولتی خصوصین مكتب ها ، فاآولته ها ، اداره هاياز خوف و رجا از بای 

  .دادند يرون مي بیو عدالت قضائ
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  . نمود ی فرهنگ سانسور شده ، روز تا روز چشم و گوش جوانها را باز می در پهلویوع و قلممطالعه آثار مطب

 مدارس و ی آمبود آتاب و عادت به مطالعه بود آه غالبًا  به درس ها و داده های از مشكالت عمده و اساسیكي

ه تنها به دروس مروج اآتفاء  بودند آی حلقه ها ، گروپها و افرادی در آن جو بعضی شد ولیفاآولته ها بسنده م

سنده بعضًا  با يخوشبختانه سرو آار نو.  نمودند یگران جستجو مي آثار دی خود را در البالینكرده و راه روشنگر

  .دادم ي میض صحبت آنان تسلينده از شوق را با فک آین افراد بود آه دليهم

 خوب و در یر خود را در مجالست انسان هاز و ناقص و ناجويزه بود آه خواستم معلومات ناچين انگي همیرو

م همه ي از آتابها را آماده نمایكه لستيم حاضر شد در صورتپدر مرحوم. اصالح و بهتر بسازم پرتو چراغ مطالعه 

 آه عطش او ین دوستم محمد طاهر بورگيك تريبا مشوره نزد. د يه نماي و تهیداريم خريران برايق ايرا از طر

  :م ي آردیسين را نامنويري زیابهاشتر از من بود آتيب

خ علوم ، قرارداد يو ، تارين منتسكيران ، روح القوانيخ مشروطه ايخ انقالب فرانسه ، تاري ، تاریم الهيآثار حك

 ید محمد عليل ، آثار سي ، صور اسرافیلماناك يكا ، آثار استفن سوي امری ژان ژاك روسو ، دموآراسیاجتماع

ات ي ، آلیات عشقي ، چرند و پرند دهخدا ، آلیت ، آثار صادق چوبك ، آثار آسرويهداجمال زاده ، آثار صادق 

  .  هایوگرافي بی ، و بعضین اعتصاميات پروي ، آلینيعارف قزو

  .م يدست آورده  همه را بیل  و چرند و پرند باقيخ مشروطه ، صور اسرافي باال به جز تارۀ گفته شدیاز جمله آتابها

ال عرض اندام نمودند آه ؤمثابه سه  هم بیئز هايم و چي از آنها آموختیادي زیز هايم و چيورق زدآتابها را آم آم 

  .م ي پرداختیشگامان به حل معضل ميگران و دانش پي با استفاده از آثار دیستيبا

 یف و دانا مي از انسان شریهر آجا اسم. اد بود يجًا  رو به ازدي ما تدرین به بعد رفت و آمد و شب زنده دارياز ا

  .م ينيتجربه و دانش  شان خوشه بر  چۀ م تا مگر از مزرعيرفتيدرنگ به سراغش ميم بيديشن

 یگري دوستان دوره مدرسه خود ، دوستان ارزشمند دیسنده در آنار بعضين اوضاع بود آه نويدر برخورد با هم

  .خواه جامعه قرار داشتند ي و ترقی ملیت هاياد در صف شخصيان زي از آنها تا سالیافتم آه تعدادي

ون وطنپرست ي و روحانی ، فئودال ملی عناصر خرده بورژوازیاسي سیت هايده شد آه فعالي دی قبلی  در بخش ها

له پشتونستان را در أنده و مسي مرد مقتدر و پشت پرده آه زعامت آداوودمحمد . توجه دولت را به خود جلب نمود 

 قشر جوان و روشنفكر را در مدار یمه علني و نیت علنيخواست فعالينبود و می آرام اد ، لحظه ي پرورانیسر م

ه يس اتحاديخودش را در باره تأسه ك بيك تعداد عناصر نزديزه بود آه ين انگي همیرو.  خود قرار دهد یآرزو ها

  .ب   نمود يق و ترغيمحصالن تشو

 ین نقش اساسيريس آن اشخاص زيد و در تأسيگردس يتأس ) ١٣٢٩ (یالدي م١٩٥٠ل يه در اپريب اتحادين ترتيبه ا

  :داشتند 

   محمد حسن شرق

  ی عبدالواحد محمد زائ

   یم زي عبداالحد عبدالرح

   محمد اسحق عثمان

  یاميسی صي محمد ع

  یونس سرخابي محمد 

  یديت اهللا سعي هدا
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   غالم محد نژند

 قرار داده بودند، بر طبق ی خواهی و آزادیاس ، دموآریغ افكار خرده بورژوازيگاه تبليه را پايكه اتحاديمحصالن

  :ن بودند يريز

   احمد شاملیر علي م

  در داور ي محمد ح

  نده ين پاي محمد حس

  ن بهروز ي محمد حس

  م طاهریي محمد عظ

  ی محمد فاضل آوهستان

   یوسفيت اهللا ي حما

  یب صافي عبد الحب

  ی محمد طاهر بورگ

  ن پوري امان اهللا ام

  :  و رابطه داشتند یخواهان همكاري آه با گروه آزادیف صنینده هاي   نما

   پژواكی فضل الرب

  د هاشم صاعدي س

نس مقابل پل باغ ير البراتوار فاآولته ساي آن در تعمۀ نداشت و اداری و دائمیدر آنزمان پوهنتون مرآز اساس

  : مربوط آن عبارت بودند از یفاآولته ها.  بود یعموم

   فاآولته طب

  نسيا فاآولته س

  ات ي فاآولته ادب

  یاسي فاآولته حقوق و علوم س

 در هر یه بر اساس انتخابات صنفي اتحادی رهبریاعضا. ته معدود بود يك اساسنامه و چند آمي یه داراياتحاد

  .ده  بودند ي انتخاب گردیپوهنّح

ه ياتحاد.داد يل جلسه ميسه استقالل  تشكي لی واقع در چمن ورزشی ننداریر پوهنيك مرتبه در تعميه هفته ياتحاد

 و ی انتقادیراد خطابه هايخاطر اه  باز نمود و بیاسي سی راه خود را در مجاریزوده  بی بود ولیاصوًال  صنف

  .د ي ، در شهر آابل از شهرت خوب بر خوردار گردیاشعار انقالب

 ی و مؤسسات خصوصیه دولتين دون پايشه وران ، ماموريه ، شاگردان مكاتب ، پي اتحادیدر جلسات عموم

  . نمودند یاشتراك م

 ی و مطالعه آتاب آشنا میاسي سی ، روز تا روز جوانان را به بحث های و مشروطه خواهیشور و شوق دموآراس

 یبه آار برده م» مرتجع«ن آلمه  يبود آه در مقابل بدتر» یمل« ن اصطالح در قاموس آنزمان آلمهيخوبتر. ساخت 

 و عمران آشور ی ، آزادید آه ضد دولت و استبداد بودند و از وحدت مليگرديالق م اطی به آسانیآلمه مل. شد

  .كردند ي میطرفدار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

له يوسه  و بیاسي سیل هاي بوده مخالفت خود را با تحلا تقوی دارای بودند آه از لحاظ شخصیجوانان خوب آسان

  . نمودند ی ابراز می رزمیاشعار انقالب

،  »ینيعارف قزو« ، »  یرزاده عشقيم« اشعار    . شدیشتر زمزمه ميران بيان ا مشروطه خواهی   اشعار انقالب

. اد داشت ي رونق زیشعر و شاعر. د ي گردیقرائت م» دل يب« ، و » حافظ «، » یسعد«،   » ین اعتصاميپرو«

   . آموختی می ، قناعت ، شجاعت و فن سخنوری ، رستگاریوه مردمدارياشعار خوب و آبدار به جوانان ش

ت خوانده ين بي آنان ای اصالح و پختگی گفتند ، برایشتر سخن مي در محافل بی دانستند ولیكه هنوز آمتر ميآسان

  : شد یم

   ادامه دارد

 


