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  كي بورژوا دموكراتیاسي سیجنبش ھا

  

  : ـ حزب خـلق١   

 ، یان ، عطائي ، شایوسفي داكتر نصر هللا ید و ھمكاري فقی دكتور محمودی حزب خلق به رھبر١٩۴٨در سال 

  .د يس گرديك تعداد جوانان و روشنفكران تأسي و یبرادران دكتور محمود

او با . شت خود قرار نداده بود ين معيتأمۀ  بود كه طبابت را حرفیگانه كسيان طب  در قطار داكتریدكتور محمود

 و در ی خود را در راه پرورش نھال انقالب ،  ضد خاندان سلطنتید مطب شخصي كه داشت عوایھمه بذل و بخشش

  .رساند يض به مصرف ميشه كن كردن فقر و تبعيراه ر

در .  داشت یت كافي بلدیسي و انگلی ، عربی دریغ بود و به زبانھايح و بلياو مرد خوش صحبت ، صاف دل ، فص

  . نمود یض خود سحر مي سر مرید و شبھا را بااليرسيفن طبابت خود به غم و درد ھركس م

 به یبا مردم مل. ر بود يگيً و بعضا  تند خو و پی مرد با انرژیمحمود. شه و خراج بود يب پرور ، سخاوت پيغر

ون وطن پرست روابط يكرد و با روحاني مین پاك نفس و با عاطفه قدر دانيخوب داشت و از مامورۀ انيطور عموم م

  .خوب   داشت 
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 ھم از نظر طبابت و ھم ازلحاظ برخورد ین اوصاف خوب و برخورد وطن پرستانه بود كه دكتور محمودي ھمیرو

  .ده خوب برخوردار بود  از مردم كشور ما از شھرت فوق العایرين جم غفي در بیاسي و سیانسان

ط ي ، در واقع مطابق شرای ، داماد دكتور محمودینر عطائيت انجيلؤوشه حزب خلق به مسي خلق ناشر اندیندا

  . خته بود ي مزاج آمی خلق با طنز و انتقاد و تندیمقاالت ندا.  بود ی بورژوازین افكار دموكراسي، مبزمان

 یداد و راه اصالح آنرا نميد قرار مي مختلف مورد انتقاد شدیخش ھا روزمره دولت را در بیت ھاي خلق فعالیندا

 گذاشت ، یان ميده وطن ضمن انتقاد راه اصالح را در مين بود كه جريده وطن اي خلق با جریده ندايفرق جر. گفت

 خلق یندا . د راه اصالح را نشان داد و عمر آنرا دوامدار ساختين بود كه به دشمن نبايده بر اي را عقیاما محمود

  . شدند ی حزب خلق زندانی مصادره شد و اعضا١٩۵١در سال 

ًانه و الغر اندام بود و دائما  يمرد م. است ماند ي پا به عرصه سیل خرده بورژوازيك فامين ي از بیدكتور محمود

در راه . ود دا بي در چھره اش ھویه مردميف مانند داغ غربت و آيچك خفي چی داغھایبعض. كرد ينك استعمال ميع

  . نشان داد  ی جان استواریشد و تا پا نیاسيم بازار مكاره سيخود تسلۀ شياند

  

  : ـ حـزب وطن٢    

 تاج ، یا ، برات عليق فرھنگ ، سرور جوير محمد صدي میر غالم محمد غبار و ھمكاري میحزب وطن به رھبر

 ، محمد محسن یبدالخالق ، نادرشاه ھارون عی خروش ، حاجی ، محمد علیز ، داكتر فاروق اعتمادي عزیعبدالح

  .د يس گردين و روشنفكران تأسيك تعداد ماموري احمد شامل و یر عليوارسته ، محمد آصف آھنگ ، م

ده از نظر زبان ين جريا.  بودی بورژوازیشه دموكراسيق فرھنگ  ، ناشر اندير محمد صدي میريده وطن به دبيجر

. داد ي داشت و اكثر راه اصالح آنرا نشان می و انتقادیقيتحقۀ شتر مقاالت آن جنبيب.  داشت ی و رسائی ، پختگیدر

  .د ي مصادره گرد١٩۵١ خلق در سال یده وطن مانند ندايجر

،  داشتید طوليخ ير امان هللا بوده  قطع نظر از آنكه در رشته تارير غالم محمد غبار از جمله بازماندگان دوره اميم

  . كرده بود یز اندوخته فراوان جمع آوري خود نیاسيارب ست و تجياز دوره مامور

انزوا و استغناء ۀ خ در گوشياست و نوشتن تاريام را با سي اید به سر برد و باقي را در زندان و تبعیاكثر دوره جوان

  :ر نام د عوت نوشت كه ي اشتراك نكرد و در زید دعوت شد ولوه جرگه داويدر لو. د يان رسانيبه پا

  ».د يري توانم معذرت مرا بپذیه جرگه اشتراك نميبه لومن « 

  . رفتی نمیشيرون از منزل بدون دريد و در بي پوشیلباس پاك م. غبار مرد خوش چھره ، بلند قد و الغر اندام بود 

در .  داشت ی طبع ارستوكراسیك اندكي بود ، ولی بورژوازیان سرسخت دموكراسي و از مدعیكه مرد مليبا وجود

 یق پرور بود ، وليكه مردم دوست و رفينيعدر . كرد ي نشست و با فصاحت و بالغت صحبت می مجلس مصدر

  . كرد يًبعضا نام دوستان را فراموش م

ن مردم از شھرت ي ، در بیاسيخ و علوم سي خود در تاری و دانشمندیاسيل سيخاطر كبر سن ، تجربه و تحله غبار ب

  .ت خوب برخوردار بود ينھا

ه جرگه با غرور و متانت رد يل لويفرمان دعوت شاه را در تشك.  خود را از دست نداد ین دم ، غرور مليواپساو تا 

  . د ي ورزینمود و از اشتراك در آن خود دار

، دنديغ نورزيسه و توطئه دري ھر گونه خدعه ، دسی غبار از اجرایخاطر بدنامه  خلق و پرچم بیكه باند ھايبا وجود

  . د ي غبار با آن گرد باد ھا مصدوم و مخدوش نگرد مقام شامخیول
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  :ـ كلوب مـلی ٣   

 كلوب یرھبر.   پا به عرصه وجود گذاشت  »حزب پشتونستان « ن فرزند ناقص الخلقه يمثابه دومه  بی   كلوب مل

ن پوھنتون و  استاداید قرار داشت ، اكثر متشكل از بروكراتھا ـ تكنوكراتھا ، بعضو كه در رأس آن محمد داویمل

  . بود ین محلي متنفذیبعض

 ی نمیبرخورد و.  كرد ی می نزد رھبران احزاب خلق و وطن سركشی و زمانی به كلوب ملیببرك كارمل گاھ

 یه نمود و به وي به ببرك توصید روزي فقیدكتور محمود. ظن باشد وء از سی عاری غبار و محمودیتوانست برا

  .د يت نمايتثبد موقف خود را روشن و يگفت كه با

د و ين شدين و روشنفكران را تحت دسپليت ماموريس شده بود تا مگر بتواند اكثرين تأسي ای در واقع برایكلوب مل

 باز ی و ضد سلطنتی ملیت ھاي فعالی به سویت و بالندگيط ترس و رعب ، از تربيك محيد و در وخشن محمد داو

ل يت خاص قايله پشتونستان اھمأ به مسی و خارجیاست داخلي در عرصه سین لحاظ بود كه كلوب مليبد. دارد 

  . د يگرد

 یله پشتونستان بود چه غبار اصالحات داخلأ مسید روور غالم محمد غبار با محمد داوي می از اختالف نظر ھایكي

پشتونستان له أد حل مسوكه داوي شمرد ، در حالیك را مقدم ميك افغانستان مقتدر و دموكراتي یزي ریو ساختمان و پ

  . پنداشت یرا در درجه اول م

 یان رقابت نمي گرایك نبود و در مقابل دموكراتھا و ملي و دموكراتی برنامه اساسی دارایكه كلوب ملياز آنجائ

  .د و نام آن از اذھان زدوده شد ي خود فاقد اعتبار گردخالفااسالف و توانست ، مانند 

                                                        ادامه دارد                                      

  

  


