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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  عددکتور سيد ھاشم صاپوھاند 

١٠/١٢/١٠  
  

  

  :درنگی بر 
  

  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان
  ليموژ ـ فرانسه

  

  گفتار ھفتم

  فعاليت ھای سياسی و مبارزه محصالن

          

  : ـ اولين فعاليت سياسی دستوری ١   

در عدالت  ي غالم حید و ھمكاروه سردار محمد داويبه توص»  پشتونستان«   ، حزب ١٩۴۶ًبا در اواخر سال ي   تقر

محمد    ،یسه اماني ل در ، معلم پشتویھا به شمول محمد نبك تعداد پشتونين حزب يدر ا. د يس گرديدر قندھار تأس

  .ت داشتند يره عضوي، ببرك كارمل ، محمد گل مھمند و غ) م پرچم يس محاسبات رژيرئ( م زاده يزمان كر

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

  .عه به اشكال و صور مختلف تبارز نمود آن در جام

          

  :  ـ دومين فعاليت سياسی دستوری ٢  

س ي محمد گل مھمند تأسیك حزب اصالح طلب بود ، تحت رھبريكه »  ان يش زلميو«  حزب ١٩۴٧در سال 

ير نام تان را زدر واقع پالن پشتونس) حزب(ك يد در جلسات آن اشتراك نداشت ، ولووكه محمد داي  با وجود.ديگرد

خواھان و ي از آزادیك تعداد پشتونھای عظمت طلب ، تعدادين حزب يدر ا.  دست گرفته بود یرو» ان يش زلميو«
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» يانش زلميو«  مؤسس و مھم حزب یاعضا. م و دوستان داود دورھم جمع شده بودند ي از پاسداران رژیھم دسته ا

  : بودند افراد آتی

  محمد گل مھمند

  بلیعبدالمجيد زا

  داکتر عبدالرحمن محمودی

  ف بينواووعبدالر

  عبدالرسول پشتون

  فيض محمد انگار

  گل پاچا الفت

  صديق هللا رشتين

  عبدالشکور رشاد

  قيام الدين خادم

  محمد علم ثبرکی

  غالم جيالنی

  عبدالباری

  فيض محمد

  صوفی ولی محمد

  نور احمد شاکر

  محمد ابراھيم خواخوزی

  نور محمد تره کی

  زیآقا محمد کر

را مورد انتقاد قرار داد و به رسم » يانش زلميو«ی حزب ر ملي غین جلسه ، مشي در اولی داكتر عبدالرحمن محمود

  .د ياحتجاج از آن خارج گرد

 حزب را مورد نكوھش قرار داده به یت اكثر اعضاي و شخصی ، جاه طلبی محمد كندھاری ولیھكذا صوف

  .د يت خود در آن حزب خاتمه بخشيعضو

د و محمد داوی اساس خود خواھهشتر بي مردم نبود و بی ھایازمندي نیپاسخگو» ان يش زلميو« كه حزب يآنجائاز 

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

  

  :  ـ جنبش روشنفكری و اولين اتحاديه محصالن ٣    

شتر ي روشن ساختن ھر چه بیزه اين برداشتھا و برايه و انگين مبحث چند نكته  را به مثابه پاي ایقبل از رفتن به پا

  .م ي گذرانی از نظر میخطوط بعد

  .انه حال در شھر كابل چشم به جھان گشود يك خانواده مين سطور در يراوی ا

د مانند ھر ي توأم با فشار روز افزون فرھنگ جدیش آھنگ مذھبيت ، شور و جذبه خانقاه و گراي روحانیندا ھا

 یم آنچه در مسجد فرا. نم ي بر چیاض آنھا خوشه يفۀ د تا از مزرعي ھر دو دبستان كشانیبه سوھمقطار ، مرا 
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 یم و آنچه در مدرسه فرا مي كردی ھمه را از بر میً بودند كه اكثرا بدون فھم معانیك مشت كلمات و عباراتيم يگرفت

 بودند كه با اصول و نصاب یميه مفاھيبق و پشتو ، ی دریخ و زبان ھايد و تاريات و عقاير از دينيم به غيگرفت

 ارج وافر یست كه  مدرسه به امور مذھبي نین بدان معنيالبته ا.  نداشتند یط ماحول من ھمسوئي مسجد و محیدرس

  . بود ی مذھبی از چاشنی عارینظام فرھنگۀ ير مايا خمي گذاشت ، و ینم

 ۀجزاز عده  توانست بین منوال نميردم بود كه به ا آن خود محتاج دولت و می با ھمه پھنا و ژرفایكانون مذھب

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

   .ل كرده را در خود بگنجانندي از افراد تحصی را نداشتند كه ھمه ساله جمعیتي انگشت شمار، آن ظرفیشركت تجارت

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

 افغانستان بود كه یخته  دولت ھاير ، ھمان چارچوب شكسته و ريگانه خوان بخور و نميپس . ھمگان واقع شود 

  .د  نمویل كرده و امم مساجد را در خود استحاله ميت تحصي اكثریروين

 و نام ونشان ی كسب روزی برای شھری مرفه و خرده بورژوازین جو ناموزون بود كه فرزندان خانواده ھايدر چن

 توانست و ھنوز مدارس ، در جو ساختار ی نمیزين كار چيً رفتند و واقعا مدرسه ھم جز ھمی مدرسه ھا میبه سو

دست آوردن معاش ه  بیرورش را نه تنھا براآموزش و پ«  توانستندكه ی نمی و نابرابری ، اجتماعیاقتصاد

» .يگران آماده كنند به دی حساس و خالق و آوردن افكار مستقل تا افكار متكیك زندگي ی، بلكه ھمزمان برایزندگ

)٣٩(  

 جــو اختالف و سلسله مراتب ی توانست از آلودگی نمی فرھنگی جامعه شناسی از نھاد ھایكيمثابه ه پس مدرسه ب

 ساخت و ی آراسته میك طرف ظواھر شاگردان را با فرھنگ غربيمدرسه اگر از .  منزه بماند یاقتصاد و یاجتماع

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

 را یزد و فرھنگ غربيخی بر نموضع مل كه از یرا آموزشي بود زید چنان مي مستمندان در امان بماند ، و بایقشر

نه ير از بر كنندگان فورموله و معادله و بدون زميان گذارد ، شاگردان خود را غيت جوان در جريمثابه آرمان تربه ب

 جوانان مدارس و پوھنتونھا یآموزش و پرورش  فرھنگ غرب.  بار نخواھد آورد یگري دیزي، چآنۀ ق و تجربيتطب

 از یوه تفكر از توده ھا ، حتي ظاھر و شیگر نھاد ھايارج از كشور را بنابر طرز لباس و د خیل كرده ھايو تحص

 یلد كه تا امروز به چشم مؤ مین نسل جوان و توده ھاي نمود و خالء بزرگ را بید ميشاوندان تجرياقوام و خو

  .جاد   نمود يخورد ، ا

   . زدی ناخن به رگ اختناق میخرده بورژوازۀ انتقاد گون یًن اسرار و رموز موھوم ، بعضا  صداياۀ اما در سراپرد

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

خ كوب ي مكتب ھا و مین آن در باره رخصتيدم كه طنيرا شنۀ  اعتراض گونیمشاھده كردم و دو سال بعد تر گفتگو

  . مدرسه را شكستانده  بود ی سكوت افسانو،ك معلميدست ه  شاگرد بكيشدن گوش 

 یك جامعه سريآزرده داشتند ، اما بدون آنكه در گذرگاه تارۀ ض شاميً مدرسه ما غالبا  از جو اختناق و تبعیمعلم ھا

آنھا ھمه .  ودند  نمیس مي كفنان مھر بطالن بكشند ، ھمان علوم متداول را با عشق مفرط تدریبزنند و بر افسانه ب

  .است خانه بر انداز آلوده گردد يشان با سۀ اني صوفی و خرسندیپاك بودند و حاظر نبودند خشنود

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

 یًه خاص بود  اكثرا  پرده از روين و صاحب سجيد ژرف ب ما كه مرید عبدالغفور  معلم زبان درياما موالنا س
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 پرداخت كه ی میزيح نكات حساس و شور انگي داشت و در كنار دروس خود به توضیاوضاع آشفته آنزمان بر م

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

او ھمه . خودش را داشت ۀ  ژيست و اوضاع جھان نظر واي نبود ، در باره  سیاسينكه مرد سي رغم ایموالنا عل

 گفت كه مغز موتور یكرد  او ميس جستجو ميان انگلي افغانستان و جھان را به سر انگشت مطامع درباری ھایبدبخت

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

س يز انگليك آمي و تحریھند بود ، عمل عمدۀ م قاريعمره نشتر ملھم از اوضاع مستي را كه بیابانيموالنا تظاھرات خ

  . دانست ی آن میو عامالن بوم

ن تجربه ي كند و به ای گفت كه از دادن رأی موافق به عبدالخالق ابراز ندامت می بود و میاو مخالف ترور فرد

  .س نخواھد بود يه مقام اول كشور باشد ، قادر به زوال قدرت انگلي ولو علیده بود كه ترور فرديرس

ست ، مشروط بر آنكه انسان مركوب يد و ھم ضروريده بود كه خواندن كتاب ، مفين عقيموالنا در مورد مطالعه به ا

  .ش است ي در پی را خزانی و ھر بھاری را زوالیرا ھر كماليآن نشود ، زۀ و بند

توان ي آن می به رموز و ظرافت ھایشناسائعت و جامعه بوده كه با ي طبید و خواندنين كتاب مفيبه نظر استاد بھتر

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

داد ينه ھا انتقال مين آنھا را به سي دلنشیً نامدار را در حافظه داشت و بعضا  معانی شعرایموالنا اشعار نغز و آبدار

  :كرد ي را زمزمه میت سعدين بيًاو اكثرا  ا. 

  انــد پيکردم اعضای يكبـنی آ

  كه در آفرينش ز يك جوھر اند 

  درد آورد روزگار ه چو عضوی ب

   را نماند قـــرارعضو ھاديگر 

  تـو كـز محنـت ديـگران بيغـمی

   نشايـد كـه نامت نھـند آدمـی

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

ه شد و الجرم خودش ي علی دفاع مشروع از خودش مرتكب جرح مدعخاطره ھنوز شاگرد مدرسه بودم كه موالنا ب

  . پنجه از نظر ھا پنھان نمود یرا از شر دشمن قو

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

 با دوستم محمد ی تنھا و زمانیگاھ. ته حقوق بودم آنوقت محصل فاكول.  شدم ی او مالقیف و زعفرانينحۀ چھر

 استاد از یسخن ھا و اندرز ھا. م ي رفتیگر به مالقات استاد مي از دوستان دیًو بعضا  با جمع) داكتر (یطاھر بورگ

 و  به ھمت خانواده اش با استفاده از اوراقید روزي دارد كه 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 رشتیادداشتھاي

  .ند يد مطلع نمايام پر صفا تجديا

 جامعه و نقش خرده یر تكاملي به سی خاطرات سریزه ھاي از انگیكيمثابه ه حال اگر از كنار صحبت استاد ب

 یا خود را با وجود ھاله یندگان خرده بورژوازيم كه مردم چگونه درآن زمان نمايدانيضوح مم به وي بزنیبورژواز

 و ی به دفاع از آزادی ، دكانھا و سرای و دولتی خصوصین مكتب ھا ، فاكولته ھا ، اداره ھاياز خوف و رجا از ب

  .دادند يرون مي بیعدالت قضائ
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  . نمود یسور شده ، روز تا روز چشم و گوش جوانھا را باز م فرھنگ سانی در پھلویمطالعه آثار مطبوع و قلم

 مدارس و یً كمبود كتاب و عادت به مطالعه بود كه غالبا  به درس ھا و داده ھای از مشكالت عمده و اساسیكي

 بودند كه تنھا به دروس مروج اكتفاء ی حلقه ھا ، گروپھا و افرادی در آن جو بعضی شد ولیفاكولته ھا بسنده م

ًسنده بعضا  با يخوشبختانه سرو كار نو.  نمودند یگران جستجو مي آثار دی خود را در البالیكرده و راه روشنگرن

  .دادم ي میض صحبت آنان تسلينده از شوق را با فکن افراد بود كه دل آيھم

خوب و در  یز و ناقص و ناجور خود را در مجالست انسان ھايزه بود كه خواستم معلومات ناچين انگي ھمیرو

م ي را آماده نمایئ از كتابھایكه لستيم حاضر شد در صورتپدر مرحوم. اصالح و بھتر بسازم پرتو چراغ مطالعه 

 كه عطش او ین دوستم محمد طاھر بورگيك تريبا مشوره نزد. د يه نماي و تھیداريم خريران برايق ايھمه را از طر

  :م ي كردیسين را نامنويري زیشتر از من بود كتابھايب

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

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

ات ي ، كلیات عشقي ، چرند و پرند دھخدا ، كلیار كسروت ، آثار صادق چوبك ، آثيجمال زاده ، آثار صادق ھدا

  .  ھا یوگرافي بی ، و بعضین اعتصاميات پروي ، كلینيعارف قزو

  .م يدست آورده  ھمه را بیل  و چرند و پرند باقيخ مشروطه ، صور اسرافي گفته شده باال به جز تاریاز جمله كتابھا

ال عرض اندام نمودند كه ؤمثابه سه  ھم بیئز ھايم و چيز آنھا آموخت ایادي زیز ھايم و چيكتابھا را كم كم ورق زد

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

 یف و دانا مي از انسان شریھر كجا اسم. اد بود يًجا  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 كنار بعضين اوضاع بود كه نويدر برخورد با ھم

   .خواه جامعه قرار داشتندي و ترقی ملیت ھاياد در صف شخصيان زيافتم كه تعداد از آنھا تا سالي

ون وطنپرست ي و روحانی ، فئودال ملی عناصر خرده بورژوازیاسي سیت ھايده شد كه فعالي دی قبلی  در بخش ھا

له پشتونستان را در أنده و مسيد مرد مقتدر و پشت پرده كه زعامت آومحمد داو. توجه دولت را به خود جلب نمود 

 قشر جوان و روشنفكر را در مدار یمه علني و نیلنت عيخواست فعاليی آرام نبود و ماد ، لحظه ي پرورانیسر م

ه يس اتحاديخودش را در باره تأسه ك بيك تعداد عناصر نزديزه بود كه ين انگي ھمیرو.  خود قرار دھد یآرزو ھا

  .ب   نمود يق و ترغيمحصالن تشو

 ین نقش اساسيرياص زس آن اشخيد و در تأسيس گرديتأس ) ١٣٢٩ (یالدي م١٩۵٠ل 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 
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  یديت هللا سعي ھدا

   غالم محد نژند

ر داده بودند، بر طبق  قرای خواھی و آزادی ، دموكراسیغ 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 بھروز ي محمد حس

  م طاھریي محمد عظ

  ی محمد فاضل كوھستان

   یوسفيت هللا ي حما

  یب صافي عبد الحب

  ی محمد طاھر بورگ

  ن پوري امان هللا ام

  :  و رابطه داشتند ین ھمكارخواھاي كه با گروه آزادی صنفینده ھاينما

   پژواكی فضل الرب

  د ھاشم صاعدي س

انس مقابل پل باغ ير البراتوار فاكولته سي نداشت و اداره آن در تعمی و دائمیدر آنزمان پوھنتون مركز اساس

  : مربوط آن عبارت بودند از یفاكولته ھا.  بود یعموم

   فاكولته طب

  انسي فاكولته س

  ات ي فاكولته ادب

  یاسيكولته حقوق و علوم س فا

 در ھر ی اساس انتخابات صنفهه بي اتحادی رھبریاعضا. ته معدود بود يك اساسنامه و چند كمي یه داراياتحاد

  .ده  بودند ي انتخاب گردیّپوھنح

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

 و ی انتقادیراد خطابه ھايخاطر اه  باز نمود و بیاسي سی راه خود را در مجاریزوده  بی بود ولیًصوال  صنفا

  .د ي ، در شھر كابل از شھرت 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 كتاب آشنا میاسي سی ، روز تا روز جوانان را به بحث ھای و مشروطه خواھیشور و شوق دموكراس

به كار برده » مرتجع «ن كلمه  يبود كه در مقابل بدتر » یمل« ن اصطالح در قاموس آنزمان كلمهيخوبتر. ساخت 

 و عمران كشور ی ، آزادیت و استبداد بودند و از وحدت ملد كه ضد دوليگردي اطالق می به كسانیكلمه مل.  شد یم

  .كردند ي میطرفدار
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له يوسه  و بیاسي سیل ھاي بوده مخالفت خود را با تحلی تقوی دارای بودند كه از لحاظ شخصیجوانان خوب كسان

  . نمودند ی ابراز می رزمیاشعار انقالب

،  » ینيعارف قزو« ، »  یرزا زاده عشقيم« اشعار .شد یشتر زمزمه ميران بي مشروطه خواھان ایاشعار انقالب

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

  . آموخت ی 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 ولی مكه ھنوز كمتريكسان

  :         شد یم

  ناليدن بلبل ز نوآموزی عشق است 

  ھر گز نشنيديم ز پروانه صــدائی

  :كردند يت را قرائت مين بي بود ، ای آراسته نمی و مردمداریور تقوي با زیكرد ولياگر جانب مقابل خوب صحبت م

  ناصح سخـن ساخته ات پر نمكــين است

  حيف است به زخمی كه تو مرھم شده باشی

  : شد ی قرائت مین سعديري گفتند ، شعر زیه خدا مي شد و شاه را سای داغ می مذھبی كه صحبت ھایدر محافل

  در اخبار شاھـان پيشينه است         

             كه چون تكله بر تخت زنگی نشست

     به دورانش از كس نيازرد كس     

             سبق بـرد گر خودھمين بـودو بس

          چنين گفت يك ره به صاحبدلی

               كه عمـرم به سر رفت بيحاصلی

          بخواھم به كنج عبادت نشست

            كه دريابم اين پنج روزی كه ھست

          چو بشنيد دانای روشن نفس

      به تندی بر آشفت كیُ تكلـه بس        

          طريقت به جز خدمت خلق نيست

             به تسبيح و سجاده و دلـق نيست

          تو بر تخت سلطانی خويش باش

              به اخـالق پاكيـزه  درويش باش

          بزرگان كه نقد صفـا داشتـند

                                       ـين خرقـه  زير قبـا  داشتـند  چن                                    

  

  : شد ین خواند ميت پائين بي جوانان ، ایت روحي بلند بردن شجاعت وتقویبرا

           ھمـچـو منصور برنـدم به پــای دار

   مردانه جان دھم كه جھان پايدار نيست                                      

  : شد یت قرائت مين بيچنان اھم
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           زندگی كـردن من مردن تدريجی بـود 

   آنچه جان كند تنم عمر حسابش كردم                                           

  

  :ا ي و 

  ھر كه را ديدم در اين عسرتسرا         

  نـد                                           بھـر مــردن زنـدگانی ميك                                      

  :ايو 

  ابنای روزگارۀ عاجز كشی است شيو         

    بيدل به چشم خيره نگاھان زبون مباش                                        

  …رهيوغ

 ، یاسي سیبه ھاراد خطايه قبل از اينطاقان اتحاد.  سخت گرم و پر زرق و برق بود ی    بازار شعر و شاعر

  . نمودند یاد قرائت ميجان زي را با شور و ھیت انقالبي ، نخست چند بی و انتقادیاجتماع

ه يا طنز و كناي و ی ، اصالحی ، اجتماعیا اشعار انتقاديانه بودند و ي مشرب صوفی كه دارایئن دوره ، شعرايدر ا

  . شدند یمان واقع ي گرای سرودند ،  مورد احترام تمام جوانان و ملیم

استمداران جوان بود ، ياو كانون گرم جوانھا و سۀ زد رانه و دوديفقۀ  كابل كه كلبینا شاعر پرشور و ملي نابیعبدالباق

تمام . غ بود يح و بلي منتقد سرسخت ، مھمان نواز و سخنور فصیو. مود ي پیزم را ميكاليدر سرودن شعر راه راد

  . نمود یك مي زد و احساسات مستمع و خواننده را تحریبه رگ عاطفه م ، ناخن ی و رزمیاشعار او اعم از بزم

در دوره . ز بود يجان انگي محرك و ھیلي سروده شده بود ، خیعشق» خرنامه «  كه به اقتضاء از یو» گاونامه «

  :ن بود ي سروده بود كه كه مطلع آن چنینا شعري نابید ، باقوصدارت محمد داو

  ز داده اندممتاۀ ديـوانه را وظيـف

                        پيمانه را به دست ھوسباز داده اند 

 ی بودند و تصور میشتر طرفدار وحدت مليون وطنپرست بي و روحانی ، فئودال ملی شھریعناصر خرده بورژواز

  . ھا و تضاد ھا را معالجه نمود یغ ، آشفتگي توان تنھا با تبلیا مينمودند كه گو

 از  مردم كابل به یادي زیش گذاشته شد و تعدادين مرتبه به نمايچند » یوحدت مل« د كه درام زه بوين انگي ھمیرو

 ین بار به روي پژواك  چندی نوشته مرحوم فضل ربیدرام وحدت مل.(  نشان دادند یدن درام  آمده و عالقه منديد

داست در جھت وحدت و يه از نام آن پ كی قسمیدرام وحدت مل. دن درام آمدند يده  از مردم بیريفصحنه آمد و جم غ

ن كه ھمه يمحصل. ش گذاشته شد يه محصالن به نماي افغانستان از طرف اتحادیت ھاي  تمام اقوام وملیك پارچگي

كه لباس مخصوص  يت افغانستان ، در حاليك ملي از یندگين بودند به نمايه محصلي و عضو اتحای صنفینده ھاينما

 یت تاجك را بازين درام سھم داشته و رول مليسنده ھم در اينو.  شدند ی صحنه ظاھر میومنطقه را به تن داشتند بر

   ).كرد شعری را می خواند که مطلع آن چنين است ي صحبت میوه تاجكيكه به شي صحنه در حالیوركرد و بريم

          اتفاق دوستان با ھم دعای جوشن است           

   سردی دوران نبيند دانه تا در خرمن است                                     
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. دا نمودند ياد به دانش و مطالعه كتاب پي روزمره بود كه جوانان عشق زیداد ھاين جنبش ھا و رويدر پرتو ھم

 یزد و اشعار آبدار ميغ سخن ميح و بليھركه فص. ات ارزشمند آنزمان بود ي از خصوصیكيفصاحت و بالغت 

  . گرفت یگران قرار ميام دخواند ، مورد احتر

 خرده ی و گرفتگی سفسطه و خلق تنگیً بعضا  بحث ھا و صحبت ھا را به حواشیاسي و بلوغت سینو آموز

  .د ي كشانی میبورژواز

  .ديت كابل افتتاح گردي والی مقابل دروازه شمالیرانيا» زدان پرست ي« نام ه  بین كتابفروشيدر دوره شاه محمود اول

  .كردند ي میدارياز خود را از آنجا خري مورد نیزدان پرست بود و جوانان كتابھاي ی مال شخصین كتابفروشيا

  : گشت عبارت بودند از ی میدست عناصر مله كه آنروز دست بي نادریكتابھا

   یم الھي آثار حك

  رانيخ مشروطه اي تار

  ر فرانسهيخ انقالب كبي تار

  وين منتسكي روح القوان

  خ علوم ي تار

  ) محشر یًمخصوصا  صحرا(  جمالزاده ید محمد علي س آثار

  )ًمخصوصا  چرند و پرند (  آثار دھخدا 

  ت ي آثار صادق ھدا

   آثار صادق چوبك 

   ی آثار كسرو

  )اب بود ي نایكه بكل( ل ي صور اسراف

  كا يمرا ی دموكراس

  یات عشقي كل

   ینيات عارف قزوي كل

   ین اعتصامي پرو

  گ  مردان بزری ھایوگرافي ب

   قھرمانانی داستانھا

  كي آثار استفن سو

   ی بوستان و گلستان سعد

  ميده نسي جر

  ده نوروزي جر

  ی دوره امانید ومجله ھاي جرا

  ین دوره اماني قوان

   سراج االخبار

  ی آثار و مقاالت محمود طرز
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ت افغانستان روابط ين نسل جوان و روحانيدر آن زمان ب. ت ھا بود يه محصالن مرجع رفت و آمد اكثر شخصياتحاد

 یت ھايشخص.  نمود یق مي تشوی و فداكاری بالندگیت ،  جوانان را به سويروحان. دوستانه و حسنه وجود داشت 

 مانند یني دیراد نموده ، ھمچنان علماي ایاسيه محصالن خطابه سيد  در اتحادي فقی   منجمله داكتر محمودیاسيس

ه محصالن روابط دوستانه و يء  با اتحاد ت العلماي ، عضو جمعی كامویموالنا فضل رب . ی عبدالظاھر سامیقاض

  . داشتند یقيتشو

و نگارنده را )  داكتر(ه محصالن غالم محمد نژند ي صورت گرفت  كه اتحادیه زماني اتحادیاسين برخورد سياول(

در . ن نمود يي تعی امور سپورتن دره محصالينده اتحاديث نمايم ، به حي و فوتبالر بودینكه ھر دو سپورتيبه لحاظ ا

 كه ی در باره سپورت افغانستان و افرادیه ما را فرستاد تا با ويك سردار آغا بود و اتحاديته المپيس كميآنزمان رئ

ما سردار . م يره صحبت و گفتگو نمائي و غی خارج فرستاده شده و مصارف پولیك به كشور ھاي المپیدر دوره ھا

ن يال به اؤن سياول. م يانا نشسته بود ، مالقات نموديم آري كه با تی واقع در جاده ارگ ، در حالانايآغا را در ھوتل آر

ك و مصارف تان يته المپيبودجه كمۀ م در باريكنيمحترم سردار آغا ، خواھش م« : د ي مطرح گردیب از ويترت

،  تان به خارجیان سفر ھاينكه در جري برایده  ، مبنيه رسيات به اتحاديك تعداد شكايرا يد ، زي ما معلومات بدھیبرا

  »؟...برنديسرمه  و ارزان بی معمولیكه ورزشكاران در ھوتل ھايك به سر برده  در حالي شیشما خود در ھوتل ھا

  : به خود گرفته گفت یال ما تعجب نموده بود ، چھره عصبؤن سيكه از ايسردار آغا در حال

  ». ندارد    علق ه شما تيله به شما و اتحادأن مسيا « 

ال را از ؤن سيله به آنھا تعلق دارد  ، اأن مسي كه ای كسانیًما  تعلق ندارد وليدرست است كه به ما مستق« : من گفتم 

  » ..كرد  شما نخواھند

  : داشت گفت یكه ھنوز چھره عصبي در حالیو

  »… خود نابود خواھم كرد یھا) رغ  بازا مي( ه تانرا  توسط پھلوان يد پس كار تان اگر خواسته باشم اتحاديبرو « 

 شد  ،  سردار آغا ،  به ی لندن میك راھي المپی ھایم فوتبال غرض اشتراك در بازين گذشت  و سال بعد كه تيا

ًخ به بعد كامال  ي فوتبال را از آن تارید  و من بازيم فوتبال به لندن گردي ام ،  مانع رفتنم  با تیاسيت سيخاطر فعال

  ).م ترك نمود

          ادامه دارد

  


