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  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ١٩

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

!ير و ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اس  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
۵ 

 :شروع انتخابات دورۀ ھشتم شورا و آغاز مظاھرات انتخاباتی در کابل

 به  آرزو داشتند تا دوباره آنھا راغبار فقيد و آقای محمودیاکثريت اھالی کابل نظر به فعاليت ھای خوب پارلمانی 

  .بفرستند) شورا(پارلمان 

را به طرفداری وکالی شورا  روشنفکران خاصتاً محصالن و اھالی کابل با وجود مداخلۀ حکومت، مظاھرۀ شانداری

 "زنده باد محمودی و غبار". شعار ھای عمدۀ آنروز يعنی اولين روز انتخابات شورای دورۀ ھفتم چنين بود. برپا کردند

  "مرده باد شعاع و حسن"

 از طرف صدراعظم شاه محمود در مقابل محمد حسن ملک اصغر المعارف آنزمان و ة مدير دايرميرعلی اصغرشعاع

. شکل انتخابات نيز عوض شده بود. محمودی و غبار تحريک و تشويق گرديدند تا خود را برای دورۀ ھشتم کانديد نمايند

رمحل و ھر ناحيه ھدايت داده شده بود تا برای آقای مورين، پوليس و بزرگان و موسفيدان مرتجع ھأبه قاضی ھا، م

 درج حسن و شعاع را به کاغذ ھای غبار و محمودی رأی جمع کنند و اسامی رأی دھندگان برای ملک اصغر و شعاع

حوالی ده بجۀ روز . روشنفکران و اھالی از اين رويه و مداخلۀ علنی حکومت خشمگين شدند و مظاھره برپا کردند. کنند

 مظاھره چيان ازعلی آباد و خواجه مال در حصۀ شاه دوشمشيره با محصالن فاکولتۀ حقوق يکجا ،ابات دورۀ ھشتمانتخ

چند نفر از مشاھدين رسمی داکتر و غبار که ورقۀ مشاھده و . اول روان گرديدنددند و به طرف حوزۀ انتخاباتی چندش

 به ھمکاری ]جعفر خان[ و پسانتر سناتور انتصابی شاهی گيری را داشتند از طرف فرقه مشر متقاعد آنوقتأنظارت ر

  .مور پوليس و اوباشان آنزمان از صحنۀ فعاليت جدا ساخته شدندأهللا سرمءعطا

 قمار بازان، اوباشان و عطاهللامور أ و سرمجعفراول رسيدند نظر به امر  مظاھره چيان به ناحيۀ قرتای چندکه ھنگامی

 شدند تا در مقابل مظاھره چيان سنگ و کلوخ پرتاب نمايند و در نتيجه مظاھره چيان پوليسان مخفی بی دريشی واداشته

مظاھره چيان کدام پالکاتی که روی آن شعار . را مانع شدند تا در حوزۀ انتخاباتی مسجد قرتای چند اول داخل گردند

دادند در   را میغبار و محمودیباد  و زنده شعاعو حسن نوشته می بود در دست نداشتند و اما به وقفه شعار مرده باد 
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زنده باد خدمتگاران "و " زنده باد خدمتگاران خلق" "نين مملکتيمرده باد خا. "ضمن شعار ھای ذيل نيز داده می شد

  ".مرده باد انتخابات سرکاری" "وطن

تخاباتی داخل سيل مظاھره از جادۀ ميوند به کوچه ھای شوربازار و کوچۀ حضرتھا سرازير شد و در حوزه ھای ان

کردند و مداخلۀ حکومت را   را به زور گرفته پاره پاره میحسن و شعاعی دھندگان برای أبعضاً کاغذ ھای ر. شدند

 محصل ببرکسخنگويان مظاھره نيز به کلی محدود بودند گويا تمام سخنان، بيانات درھم و برھم . کردند افشاء می

 به اصطالح بيانيۀ ببرککه  شد خصوصاً ھنگامی ت خنده دار ھم میشد و حتا بعضی اوقا فاکولتۀ حقوق خالصه می

کرد در آن زمان بسيار جوانان آرزو داشتند حرف بزنند اما به صورت  شروع می..." ملت من"خود را با کلمات 

م  درآمده بود و تماببرکخلص کالم تمام سخنرانيھا در مظاھره در انحصار . شد مرموزی ممانعت به عمل آورده می

  .سخنان او نيز روی انتخابات آزاد می چرخيد

به " سرغنه" به حيث ببرکموريت پوليس شھرنو رسيدند و أ انتخاباتی نزديک مۀ ظھر به حوز١٢مظاھره چيان حوالی 

که داخل محوطه شدند،  موريت پوليس شھرنو داخل و مظاھره چيان نيز در آنجا داخل شدند و ھمينأچارديواری م

شد حتا در حوالی ساعت   زيادتر فعال معلوم میببرکدر آنزمان .  شد و مظاھره چيان محصور ماندندن بستهآدروازۀ 

 بنابر شناخت قبلی و شناسائی با پدر هللاءعطامور پوليس برخورد زبانی ھم کرد اما أ سرمهللاءعطاسه ھمان روز ھمراه 

رون مانده بودند نان خشک و بعضی خوراکه که بي از طرف مظاھره چيانی.  در مقابلش از حوصله کار گرفتببرک

  .خريداری و به مظاھره چيان تسليم داده شد

موريت پوليس شھرنو در اثر اصرار زياد مظاھره چيان باز أ سرمۀحوالی  ساعت چار الی چارنيم عصر دروازۀ محوط

دوباره پيوستند و به مظاھرۀ خود  ،که بيرون محوطه مانده بودند گرديد و مظاھره چيان برآمدند و بار ديگر با جوانانی

و از آنجا ) تعمير قديم( کابل به سينمای سرکھای خامۀ آنوقت شھرنو را عبور کردند و از چاراھی صدارت. ادامه دادند

مظاھره چيان در مقابل معاينه خانه توقف . رسيدند" نادر شاھی" فقيد در وسط جادۀ محمودیبه طرف معاينه خانۀ 

  .زياد دادندکردند و شعار ھای 

در بيانيۀ خود از زندگی محنت بار فاميلی و دوران تحصيل خودش .  فقيد در پيش برندۀ معاينه خانه آمدمحمودیداکتر 

شمه ای تذکار داد و ضمناً اظھار کرد که اکثر اوقات بعد از چاشت که از مکتب فارغ می شده به لبلبو فروشی می 

ه وی حقيقتاً به صورت عميق از دردھای مردم غريب آگاه بود و سپس آرزوی پرداخته است که اين خود بيانگر آنست ک

سرشار خود را برای خدمت به مردم بينوا و ستمکش با چشمان پراشک بيان نمود و با يک روحيۀ سرشار از ايثار و 

 خانۀ خود رفت و بعد از استقبال گرم مردم و چک چکھای فراوان دوباره در معاينه. فداکاری گفتار خود را ختم کرد

 که آبدۀ ميوند درآن وقت ساخته "سپاھی گمنام"از ميدانی . مظاھره چيان از راه پل خشتی رھسپار جادۀ ميوند گرديدند

 از غبار توقف نمودند و در آن وقت آقای "منامگسپاھی " متری ٣٠٠نشده بود گذشته پيش روی ادارۀ جريدۀ وطن در 

  . گشتند و بيانيه ای ايراد نمودندطبقۀ باالی ادارۀ جريدۀ وطن ظاھر

 در سر ببرکرام روی آزادی انتخابات بود نيز با چک چکھای فراوان پايان يافت و متعاقباً آ که بسيار غبارسخنان آقای 

محمودی  و غبارخود را به طرفداری وکالت آقای " ھمکاری"بام يک موتر تيزرفتار باال شده و با چند جملۀ مختصر 

  .اظھار کرد

  

 :و بعضی جوانان ديگر در انتخابات دورۀ ھشتم شورا " کارمل"چگونگی فعاليت ببرک 

 و غبار کانديد شده بودند که به طرفداری آقای مصرانهچند ھفته قبل از انتخابات دورۀ ھشتم چند جوان فاکولتۀ حقوق 

از چگونگی . ميرآقا و سيد حسن، کببر، جيالنی باختری: اين جوانان عبارت بودند از .  فعاليت نمايندمحمودیداکتر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

که مشايعت   کمتر جدی و نفر چھارم مثلیسيد حسنفعاليت اين چارنفر چنان ھويدا بود که دو نفر اول الذکر جدی و 

حقوق  بعد از فراغت از فاکولتۀ جيالنی باختری. (زد کنندۀ سه نفر ديگر خود باشد و در مباحثات نيز کمتر حرف می

 مدير عمومی آن وزارت بود سپس از حيدر عدالتھمکار صميمی داوود گرديد و در وزارت زراعت در زمان وزارت 

 خويشاوندی ببرکرود و با  مورين مھم دولت به شمار میأبرخوردار و حال ھم يکی از م) امريکا(امتياز چانس خارج 

 وزير زراعت بود و روی عدالتت ھمکار نزديک ھمراه  نيز به عنوان ترجمان انگليسی چند وقببرک. نزديک دارد

 بعد از فراغت تحصيل از سيد حسن. کردند را داشت مشترکاً کار می که داوود خان آرزوی آن" ريفورم ارضی"

کرد و اما  اجرای وظيفه می) حسن شرق(ساً به صدارت عظمی به حيث معاون مدير قلم مخصوص أفاکولتۀ حقوق ر

کرد تا صحنۀ فعاليت قاچاقبران دولتی را  ضد قاچاقبرھای غير دولتی مبارزه میه ی بلند نرسيد و ب به چوکی ھاميرآقا

  .) رئيس ضبط احواالت اشغال کرده بودرسول جانآماده سازد که اين وظيفه را از تماس نزديک خود با فاميل 

و آقای " غبار"و ھمراه آقای  با ھمين سه رفيق خود قبل از انتخابات از طرف عصر به جريدۀ وطن آمد ببرک

که در جريدۀ وطن عقب يک ميز نشسته بودند، به مباحثه پرداختند و عزم جزم خود را به طرفداری شان در " فرھنگ"

 چنان حرف زدند که گويا ھنوز انتخابات ھم نسبتاً دور است و ھم فيصله نشده است که غبارآقای . انتخابات ابراز کردند

ين انتخابات چه معامله خواھد کرد حاال تقريباً پيش از وقت خواھد بود ايا نشوم، ببينم که حکومت دردوباره کانديد شوم 

يم که حکومت با زور سرنيزه انتخابات را دائر خواھد کرد يا مثل دورۀ گذشته تقريباً بدون مداخله انتخابات ئکه ما بگو

  .ددر آيندۀ قريب اين موضوع روشن خواھد ش. صورت خواھد گرفت

 چنان معلوم می شد که شايد آنھا خبر بوده باشند که در انتخابات دورۀ ھشتم حکومت ببرکگويا از گفت و شنود آقای 

  .مداخله خواھد کرد و چنان ھم شد

يم زيرا خود ئگفت که ما نمی توانيم به ھمکاری شما اعتماد نما" ببرک"به صورت جدی و بی پرده به " فرھنگ"آقای 

  .ان ھمکاری داريد حاال اين ھمکاری شما به نظر من عجيب می آيدداوود خبا شما 

درست است که مرا ھم به " روشنی انداخته باشد گفت فرھنگکه روی اين ادعای آقای   به جھت اينببرکاما آقای 

ته نشس" جمعيت" آن یدعوت نموده بودند و به کارتۀ چھار در يکی از خانه ھا رفته بودم که اعضا" پشتون"جمعيت 

را خواندم چون تنھا از قوم پشتون و پشتونخواھی " جمعيت"که مرامنامۀ آن  را به من دادند، وقتی بودند و مرامنامۀ آن

من . ين مرامنامه بوی فاشيستی می آيداضد آن از جای خود بلند شدم و بيانيه ای دادم که ازه طرفداری شده بود من ب

پاره کردم، چند نفر درآن زمان می خواستند باالی من حمله کنند، از راه کلکين قبول ندارم و در اخير مرامنامه را پاره 

  ."خانه، خود را به حويلی انداختم و فرار نمودم و ازآن به بعد در آنجا نرفته ام

ی نزد ما در ئ خان به تنھاببرکروز  يک"   سپس روی خود را به طرف سامعين گشتانده عالوه کرد کهفرھنگآقای 

اما ما به اين درخواستی او جواب رد " من می خواھم در حزب وطن شامل شوم"ر جريدۀ وطن آمده و گفت که ھمين دفت

شامل بوده لذا ما نتوانستيم اورا در عين " جمعيت" خان چنانچه خودش گفت که در  ببرکداديم، علت آن اين بود که آقای

 چنين گفت که حاال ما چطور قبول کنيم که شما  ببرک بهدر اخير کالم خود، دوباره. نيز بپذيريم" حزب وطن"حال در 

که تا حال کدام اثباتی برای ادعای شما و برآمدن  را پاره کرده ايد، در حالی" پشتون"حقيقتاً مرامنامۀ حزب  يا جمعيت 

نتخابات داخل کنيم و چطور می توانيم ھمکاری شما را در ا" وطن"از آن را در دست نداريم، چطور شما را به حزب 

 طرفداری می کردند که گويا ادعای  ببرک در اثنای صحبت ازببرکاما رفيق ھای "  قبول کنيمغباربه طرفداری آقای 

 در آن حال معلوم شد که تالش آنھا جھت ھمکاری جائی را آخراالمر که یئخالصه تا جا. خان صحيح بوده باشد ببرک

ار و آقای فرھنگ لچ و برھنه بعضی موضوعات را طرح می  به صورت محتاط و خود دغبارنگرفت، زيرا آقای 

  ."برويد پشت کار تان چال حضرت واال نمی گيرد"کردند که گويا 
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 فقيد نيز حضور داشتند و می خواستند روی انتخابات آينده صحبتی محمودیدر آن محفل دونفر از طرفداران داکتر 

شد که نسبت   بيان گرديد کفايت کردند و طوری گمان میغبارنمايند اما به تحليل مختصر اوضاع که از طرف آقای 

ً حاجی ء و رفيقان وی، فضاببرکموجوديت   دوستانه و محترمانه که شيوۀ خاص او خالق خان مساعد نيست و ضمنا

  .بود، مداخله نمود و به قناعت حاضرين پرداخت

که   فکر می کردند که شايد آنھا رفته باشند، ھنگامییمحمودگرچه اين چھارنفر قبالً پائين شده بودند و طرفداران داکتر 

پائين شدند، معطل مانده بودند و آنھا را گرفته با خود بردند و در بين راه نيز اين مفکورۀ ھمکاری در انتخابات را در 

ھتر  پيشنھاد کردند که پس بمحمودیميان گذاشته و چون صحبت به درازا کشيد، روی اين موضوع طرفداران داکتر 

 نيز روی اين صحبت شود که آيا اين نظر شما مورد پشتيبانی ايشان قرار می گيرد يا خير؟ محمودی داکتر بااست يکبار 

  . فقيد بروندمحمودیو قرار گذاشته شد که در معاينه خانۀ داکتر 

اشتند ھمکاری آنھا را  که دی با جديت خاصمحمودی نيز تشريف آوردند، اما داکتر محمودیبناًء روزی در معاينه خانۀ 

 داوود خان رفت و آمد داريد، شب نزد او می رويد و روز ھا به بارد کردند و عالوه کردند که من خبر ھستم که شما 

در اخير کالم برايشان گفتند ....اين در و آن در سر می زنيد و طبل ھمکاری را در انتخابات به طرفداری ما می کوبيد

 از نظر قيافه تغيير کرده بود اما در مقابل جوابی که قابل ببرکاوضاع . ضرورت نداريميد ما به ھمکاری شما برو

  .شنيدن باشد، نداشت

قای آعود کرد و نزد چند نفر از دوستان " کارمل "ببرکبعد از چند روز به صورت غير مترقب فعاليت ھمکاری آقای 

محمودی که اين پيشنھاد او به داکتر  ھنگامی. بالغ کرد فقيد مراجعت نمود و دوباره عزم جزم خودرا امحمودی و غبار

خوب است پس بايد شما امتحان " بنابر مشورت قبلی با دوستانش پيشنھاد اورا تائيد کرد، گفت محمودیگفته شد، داکتر 

 علنی اش و سازمان" جمعيت مخفی پشتون"بدھيد و باالی دکۀ دريا ايستاده شويد و علناً داوود خان را با دارودسته اش 

را معرفی و افشاء نمائيد و مردم را از مرام شوم فاشيستی شان مطلع سازيد، در اينصورت البته ما کدام " کلوب ملی"

  . نيز اين موضوع را قبول کردببرک". گوی نداريم و گفت

ين ای نکرد، بنابرين موضوع تعھد کردگی خود يادآورا قطعاً در ھنگام مظاھره ازببرکاما چنانچه رويداد نشان داد که 

  .که در سابق بود ھمانطور ماند موقف او ھمچنان

  ادامه دارد

  

 

  


