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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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  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ١۵

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

!ير و ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اس  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
٣  
  باالی جنبشھای سياسی افغانستان دورۀ حکومت شاه محمود و تأثير اوضاع بين المللی جھان

داخل افغانستان می مترافق با دوران حکومت شاه محمود اوضاع بين المللی جھان را نظر انداختيم حاال به اوضاع 

  .پردازيم

کاکای ديگر شاه به رياست کابينه انتصاب  محمودشاه  ،بعد از دوران حکومت ترور و اختناق سردار ھاشم کاکای شاه

  .گرديد و اين انتصاب رئيس کابينه از خاندان سلطنتی را قانون اساسی آن وقت نيز مجاز می شمرد

ستان در زير شرايط اوضاع بين المللی که تذکار يافت نيز به تغييرات سياسی کشور نيمه فيودالی و نيمه مستعمرۀ افغان

 با جنبشھای آزاديبخش کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره و نيمه فيودالی در افغانستان نيز دچار گرديد و متراقباً 

  .ن به ظھور رسيدجنبش ھای روشنفکران و صدا ھای آزاديخواھان و مشروطه خواھان نظر به شرايط مشخص آنزما

نيستی در کشور ينر بودند سازمانھای مارکسيستی ـ لکه عناصر مترقی با انديشه ھای پيشرو انگشت شما اما از آنجائی

ين جنبشھای اوجود نداشت که البته با اين امر اختناق حکومتھا و سانسور مطبوعات دولتی نيز ضميمه می شود، بنابر

 و پيروزی انقالب دموکراتيک و ١٩١٧يان دو واقعۀ بزرگ تاريخی انقالب اکتوبر بين المللی کمونيستی و خصوصاً جر

 وسيعی در آن زمان انعکاس نيافت اما با آنھم تغييرات عميق اوضاع بين ۀ در افغانستان به پيمان١٩۴٩ملی در چين 

  .مانده استالمللی جھان به حيث شرط خارجی باالی بنا ھای داخلی اوضاع مشخص محيط ما بدون تأثير ن

چه درفش مبارزات دليرانه و فداکارانۀ جوانان و مردان دموکرات ديروز که پايۀ اساسی مبارزات امروزيست بيانگر 

  .اين امر است

که فعاليت اقتصادی تاجران دالل با پيوند روزافزون آن با سرمايۀ جھانی بيشتر می شد و کاال ھای خارجی  از آنجائی

 را استيال می کرد و طبقۀ حاکمه نيز با آنھا منافع مشترک سياسی و اقتصادی پيدا کرده بود و بازار ھای مرکز و واليات

طرف ناگزير بود به  ين دولت افغانستان از يکاابرنآنھا را يکی از تکيه گاه ھای سياسی و اقتصادی خود می دانست، ب

ی بزند که با ئت به يک سلسله ريفورمھاادورھا دسجھت بسط فعاليت و رفع موانع از راه صادرات و واردات کمپر
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و کمپرادورھا ھم آھنگ باشد و از طرف ديگر به منظور رفع نارضايتی ھای مردم " ليبراليستی بورژواليبرلھا "ۀروحي

ناشی از وضع فالکتبار زندگی شباروزی، فقر و بدبختی و بيکاری زحمتکشان شھر و ده و دھقانان و غيره مصيبتھای 

وائی و بيدرمانی که باعث تحريک جوانان و روشنفکران آنزمان شده بود، دولت مجبور شده بود که به خانمانسوز بی د

و بنا بر مبارزات پيگير عناصر " توجھی مبذول دارد"اصطالح روی نيازمنديھای مبرم جوانان و روشنفکران نيز 

  .ادی جرايد ملی بپردازددموکرات تا اندازه ای به رفع قيودات گفتار و بيان آزادی انتخابات و آز

را به " آزادی مطبوعات ملی"اعالن کرد و مترافق با آن " حکومت دموکراسی"شاه محمود حکومت خود را

آرزو ھای عناصر دموکرات آنوقت روی حکومت . روشنفکران و عناصر دموکرات و اصالح طلبان مژده داد

سی و تشکيل احزاب سياسی می چرخيد و آنھا سعی دموکراسی شاھی مشروطه، آزادی بيان مطبوعات، اجتماعات سيا

  .می ورزيدند تا در برآورده شدن اھداف فوق مبارزه نمايند

اوضاع کارگران در بعضی کارخانه ھای نساجی پلخمری و فابريکه ھای برق و فابريکه ھای بغالن، حجاری و نجاری 

خلص . شديد ترين وجه ددمنشانه استثمار می گرديدنددھقانان از طرف زمينداران به . کابل فوق العاده طاقت فرسا بود

کالم کارگران، زحمتکشان کارگاھھای دستی مرکز و واليات به طور عموم از ھر گونه حقوق سياسی و مدنی محروم 

  .بودند و با يک عمر کوتاه زندگی نيمه جان خود را سپری می نمودند

قضات در تمام واليات و مرکز افغانستان به مانند حکام و .  نداشتگونه استقاللی وجود در محاکم سرتاسر افغانستان ھيچ

که مردم را به چنگال  در اوضاع ناگوار معارف آنزمان دولت برای آن. مور ماليه بيداد می کردأعالقه دار و ملک و م

 و با  رگردانيد کند متون درسی مکاتب را به پشتو بتفاشيستی خودبکشد و سياست تفرقه اندازی بين مليتھا را تقوي

عمالً ضربات مدھشی بر فرھنگ مردم پشتون زد و اين ھمگی خود زبان ) پشتو تولنه( لغت سازی طبقاتی خود ۀکارخان

  . (....)پشتو را در نزد عوام الناس مانند ھيوالی سياھی جلوه گر ساخت

تدريس می نمود و فی عليھذا، فارغ طور مثال معلم فارسی زبان کتابھای درسی پشتو شده را برای متعلمان ترکی زبان 

التحصيالن محدود از مکاتب استقالل، نجات، حبيبيه و غازی در مرکز و از مکاتب عالی اطراف و واليات صرف 

در پوھنتون صرف فاکولتۀ طب، . شده بودند) يونيورستی(فارغ التحصيالن دوره ھای اول و دوم آن شامل پوھنتون 

از .  نفر به شمول ليليه تجاوز نمی کرد۵٠٠که تعداد مجموعی محصالن از اشت ساينس، حقوق و ادبيات وجود د

فارغ التحصيل عرضه کرده بود که به حيث معلمه در ھمان ليسه ) کابل(مکاتب نسوان، ليسۀ زرغونه و ماللی در مرکز

صنوف بلند . ما بودمس" مستورات"و يا در ديگر مکاتب ابتدائی شھری مشغول کار بودند و تمام مکاتب دختران به نام 

  .آنھا به مانند زنان چادری پوش کابل مستور بودند

مقاله ای به دست " وضع زنان افغان" در بارۀ ١٣٢٩يکی از دختران افغان در شمارۀ چاردھم جريدۀ ملی انگار در سال 

واد به ده ھزار نمی اگر بشماريم امروز در تمام وطن ما تعداد زنان و دختران با س"نشر سپرد و در آن چنين نوشته 

ھمه قبول خواھند "در جای ديگر می نگارد " که دارای تعليم اساسی اند دو سه صد نفر بيشتر نيست رسد و عدۀ زنانی

ما ھمه می دانيم که در بعضی نقاط افغانستان ...کرد که اگر بگويم زن در افغانستان فاقد ھر گونه حقوق و آزاديست 

زيرا آنھا پول دارند و به قوت آن دھان اعتراض ھمه را خاموش می ...  چھار زن دارند خانھا و بيگھای متمول سه الی

." زنان از تمام حقوق اجتماعی مانند شمول در انتخابات، اجرای وظايف رسمی اجتماعی و غيره محروم اند... سازند 

  )از ماگه رحمانی(

  

  :بـــه وجــود آمــدن اتحـــاديـۀ محــصالن 
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ه و تاجران دالل از يکطرف و ظلم وستم مالکان و مستبدين محلی باالی دھقانان و ماقشار و طبقات حاکتضاد در بين 

قلت مواد غذائی، گرسنگی و صعود نرخھا و ھزاران نوع ترور و اختناق در داخل کشور از طرف ديگر و انگيزه ھای 

 به صورت آشکار در محيط فاکولته ھا و ١٣٢٩جنبشھای آزاديبخش جھان از خارج ھمه و ھمه رويھم در اوايل سال 

که طبقۀ حاکمۀ افغانستان  اما از آنجائی. مکاتب جنبشی را ايجاد کرد که تشکيل اتحاديۀ محصالن يکی از مظاھر آن بود

ھمواره کوشيده است که در درون ھر جنبش رخنه کند و توسط داخل کردن نمايندگان خود سعی فراوان به خرچ دھد تا 

دست راستی و فرزندان صاحبان امتياز " ليبراليستھای"ن سياسی را خود شان به دست داشته باشد، بنابرين جلو ھرجريا

اين صحنه . بنيانگذاران اين جنبش در صحنه ظاھر ساختندمثابۀ و چاکران دولت با احساسات سرشار خود را به 

، واحد سرابی، سيد احمد ميوند، "شتالتگ"پردازان مشھور عبارت بودند از اسحاق عثمان، حسن شرق، محمد عيسی 

چنانچه پسانتر به کلی ھويدا شد که . ، محمد فاضل، لطف هللا"يونس سرخابی"، حمايت هللا يوسفی "کاظمی"عظيم صابر 

آنھا روی تشکيل اتحاديه در ھر جای تبليغ . آنھا می خواستند از اين جنبش محصالن به نفع دولت استفاده به عمل آورند

ند، گاھی در مکتب نجات و گاھی در مکتب استقالل تشکيل جلسه می دادند و از ھر کس تقاضا می نمودند که می نمود

واحد " هنامه ای نوشته شود که با اساسنامۀ پوھنتون موافق باشد چنانچه در جملۀ مرامنامه نويسان اتحاديمرامبايد 

. ه حيث ترجمان المانی در ليسۀ تجارت مشغول کار بودنيز شامل بود که در آن وقت بعد از فراغت از مکتب ب" سرابی

که بازار مجلس بازان و  یئ جوانان شرکت داشتند اما از آنجاين متوسط الحال جامعه نيز بعضیئھمچنان از قشر پا

ر جوانان مغرض و شارالتان گرم بود، ھر چند فعاليت آنھا روی پافشاری در منافع مردم بی تأثير نماند، اما باز ھم د

  .آنوقت از ايشان کمتر سخنی در ميان بود

در ھر فاکولته انتخابات . بحث طوالنی در بارۀ آن دست به تشکيل کميته ھا زده شد و بعد از تصويب مرامنامه و جر

صورت گرفت تا يک يا دو نماينده در مرکز اتحاديۀ محصالن بفرستند زيرا اتحاديۀ محصالن دربرگير تمام محصالن 

کميتۀ ادبی، کميتۀ اداری، کميتۀ انضباطی و : کميته ھا در مرکز اتحاديۀ محصالن عبارت بودند از. می شدفاکولته ھا 

  .کميتۀ سپورتی

تشکيل کنفرانسھا، اداره و تمام ترتيبات آن از طرف . تصويب قرائت مقاالت از طرف کميتۀ ادبی صورت می گرفت

  .شد اطی مربوط میکميتۀ اداری و ديگر مقررات انضباطی به کميتۀ انضب

 اول جادۀ ميوند در نزديکی ھای شرکت ۀپارتمانھای حصآ اتحاديۀ محصالن در يکی از ۀمرکز کميته ھای چارگان

  .زيمنس فعلی قرار داشت

سراسر ) وحدت ملی(بعد از چند وقت آوازۀ فعاليت و سخنرانی ھا، تشکيل کنفرانسھا و نمايش و درام اتحاديۀ محصالن 

صورت می ) تعمير سابقه(تشکيل کنفرانسھا و نمايش و درام در صحنۀ تمثيل واقع مکتب استقالل . فتکابل را فرا گر

  .مسما شده بود" بلبل اتحاديه"به نام ) ميرعلی احمد شامل( يکی از سخنرانھای اتحاديۀ محصالن . گرفت

توجه سخنرانی ھا به نيازمنديھای ھسته اداره از دست فعاالن مغرض اتحاديۀ محصالن خارج گرديد و آباالخره آھسته 

حتا اوضاع به نفع مردم طوری . مبرم آنزمان و زندگی فالکتبار مردم و انتقاد از حکومت به سر اقتدار معطوف گرديد

  .دگرگون شد که خود فعاالن اتحاديه که نام آنھا را در باال ذکر کرديم در صدد از ميان برداشتن اتحاديه گرديدند

ه در يکی از کنفرانسھای چمحصالن فوق العاده زياد بود چنانۀ يتر محمودی فقيد در شھرت اتحادنقش سخنرانی داک

اتحاديۀ محصالن راجع به قرارداد خائنانۀ دولت افغانستان ھمراه کمپنی موريسن امريکا بيانات مستدلی ايراد کرد که به 

 اتحاديۀ محصالن از ساحۀ فاکولته ھا و مکاتب پا مقام اتحاديۀ محصالن دوچندان افزوده شد و از اين پس دامنۀ شھرت

رجوشاجوش جنبش محصلی، سر آغاز مبارزه عليه امپرياليسم محمودی فقيد دسخن کوتاه که سخنرانی . فراتر نھاده بود

  .امريکا را در جنبش محصلی کشود
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  ادامه دارد

  


