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  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ٢٢

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

!ير و ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اس  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
۶  

 )غبار و محمودی(رويداد ختم مظاھره به طرفداری وکالی کابل 

  خالص شد، مظاھره چيان دوباره به حرکت خود ادامه دادند تا اينغبارکه سخنرانی آقای  چنانچه متذکر شديم ھنگامی

  .ادۀ ميوند را عبور کردند و از راه سرک شاه دوشمشيره به طرف ارگ رھسپار شدندکه ج

که آزادی " درخواست کنند"مظاھره چيان قصد داشتند که پيش روی سرک ارگ شاھی به زمين بنشينند تا از شاه 

خود "ی که باقی مانده  در بيانات اخير خود گفت که برای ما و شما يگانه مرجعببرکانتخابات دوباره برقرار گردد و 

تعداد مظاھره چيان تقريباً به " از ميان بردارد"يم که مداخله در انتخابات را ئگو رويم و می ، ما پيش شاه می"شاه است

  .مورين ترکيب يافته بودندأشد که از متعلمان مکاتب، محصالن فاکولته ھا، اھالی و م ده الی دوازده ھزار نفر بالغ می

به فاصلۀ دوصد متر خود را از مردم دور ساخته يعنی جلو رفته به " ببرک کارمل"رقب تورت غير مدر اين حال به ص

ليس که در عقب مظاھره چيان وپو طرف دروازۀ ارگ دويد و داخل ارگ گرديد و در ھمين اثناء موتر الری ژاندارم 

روان شد و از داخل باغ "  خانهسالم"کرد، صف مظاھره چيان را شکستانده به طرف دروازۀ ارگ متصل  حرکت می

 را گرفتند و به موتر سوار کردند و بردند و متعاقباً نظاميان سوار که جلو مظاھره را به طرف ارگ شاھی ببرکارگ 

مانع شده بودند، اسپان خود را به طرف مظاھره چيان دواندند و چندين نفر توسط سم اسپان و تازيانۀ نظاميان مجروح 

ين تاخت و تاز نھراسيده و صفوف شکسته شدۀ آنھا اا شھامت و محصالن و شاگردان وطن پرست ازشدند، اما مردم ب

در فاصلۀ کوتاھی دوباره به ھم پيوست و صفوف اول مظاھره متصل به نظاميان سوار که سدی را در برابر مظاھره 

  .چيان تشکيل داده بودند، به زمين نشستند

ر شد که مورد ضبرخاسته و در محفل مظاھره حاه مريض ھم بود از بستر  فقيد گرچمحمودیين ھنگام داکتر ادر

بياناتش تأثير بس .  بود، پرداختگیاستقبال گرم مردم قرار گرفت و به سخنرانی خود که سرشار از روحيۀ رزمند

وم بود شگرفی در مظاھره چيان وارد کرد حتا از چھره ھای وحشت زده و چشمان پر از اشک نظاميان سوار نيز معل

 محمودیبعد از ختم سخنرانی مظاھره چيان . دادند  فقيد از جان و دل گوش میمحمودیکه آنھا نيز به سخنان داکتر 
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فقيد را باالی شانه ھای خود بلند کردند و از او استقبال گرم به عمل آوردند و در ھمان جا در حوالی شش شام مظاھره 

" شعاع و حسن"ليس و قاضی ھا و مرتجعين محلی ھر ناحيه به نفع ورت پکه رأی گيری تحت نظا در حالی. ختم گرديد

  .انجام يافت

  

  ت از طرف پليس و سرنوشت احزابابگير و ببند مبارزين دموکر

چند ھفته بعد از انتخابات، حکومت دست به يک سلسله اقدامات بگير و ببند زد و ليست اشخاص را که قبالً تھيه کرده 

را در شب ھنگام از عقب خانه ھايشان دستگير کردند و  ھر کدام شان" نيتما اخاللگر"و " جوماجرا"بودند به نام 

فردای آن شب اعالميه ای جھت تخويف مردم، از راديو نيز پخش کردند که يک عده اشخاص ماجراجو و 

  .ليس گرفتار شدندوو غيره توسط پ نيتمگرااخالل

، داکتر "فرھنگ"، مير محمد صديق "غبار"و مير غالم محمد " خلق"از حزب " شايان"داکتر محمودی و آقای 

و " رسول"، قيوم "عزيز"، عبدالحی "اعتمادی"، فتح فرقه مشر، فاروق "تاج"برات علی " جويا"ابوبکر، سرور 

ين اين واقعه و بعد ازا از حزب وطن و ھمچنان ضمناً عده ای از آزادی خواھان قندھار را نيز قبل از"خروش"آقای 

يوسف ، داکتر رحيم محمودی، عظيم محمودی، امان محمودیچند وقت بعد . عه در زندان عمومی کابل انتقال دادندواق

با اين عمل بگير و ببند، مبارزات دموکراتيک آن زمان علناً پايان .  را نيز زندانی ساختند"مبارز"عبد الحميد  و آئينه

مبارزين دموکرات با  ه طبقۀ حاکمۀ معلوم الحال نيز ھمرامی پذيرد و چند جوان مخبر و بعضی اشخاص مربوط به

بعد از " خدمت"شرافتمند يکجا جھت مخبری به صورت رضاکارانه در زندان می افتند که حاال ھرکدام آنھا در آزای 

رھائی به چوکی ھای بلند و به امتيازات عجيب و غريب دولتی نايل گرديدند و صرف فرزندان صديق خلق بودند که 

  . را دادندشاه محمودربانيھای دورۀ به اصطالح تجربۀ دموکراسی حکومت ق

.  به فعاليت آغاز نمودندداکتر محمودی و آقای غباربه رھبری " وطن"و " خلق" احزاب شاه محموددر زمان حکومت 

ا عموماً از مورين پائين رتبه و محصالن فاکولته ھأرنجبر، پيشه ور، م(اعضای حزب خلق بالعموم از طبقۀ متوسط 

مورين بزرگ دولت و أ، اما اعضای حزب وطن اکثراً از قشر باالئی طبقۀ متوسط و حتا از م)قشر متوسط الحال

  .بعد از بگير و ببند رھبران آن حزب، ھردو به تجزيه و تالشی دچار شدند. عناصر طبقۀ حاکمه ترکيب يافته بود

خواستند به فعاليتھای سازمانی علنی بپردازند  می" انگار"ريدۀ که دوباره توسط ج" ويش زلميان"اعضای منحلۀ سابق 

که از طرف " کلوپ ملی"آنھا در از نيز به تجزيه و تالشی دچار گرديدند، بعضی " انگار"با از ميان رفتن جريدۀ 

بود که " جمعيت مخفی پشتون"يکی از سازمانھای علنی " کلوپ ملی. : تأسيس گرديده بود، پيوستندداوود خان سردار

، ميوندوالبعدی کلتور و وزير اطالعات " ويش زلميان"اران ذباالخره بعضی از بنيانگ. (سابقاً از آن يادآوری کرديم

" ميوندوال" که با به وجودآمدن سازمانھای جمعيت دموکراتيک مترقی و ھمقطاران او با آقای "بينوا"وف ؤعبدالر

و " خلق"را به وجود آوردند که بعد به دو سازمان منشعب " جمعيت دموکراتيک خلق"پيوستند و بعضی ديگران 

و بعضی اعضای سابق " خلق"به کادر رھبری " ويش زلميان"تقسيم گرديده اند که يکی از اعضای سابق " پرچم"

  ).قرار گرفته اند" پرچم"به کادر رھبری " جمعيت مخفی پشتون"

  

  :ج از کشور در دوران شاه محمود رويداد دوگانه به ضد دولت افغانستان در داخل و خار

 عبارت از يک پالن محرمانه و مخفيانه به ضد دولت افغانستان بود که در آن يک گروپ ١٣٢٧رويداد داخلی در سال 

) ميلۀ قلبه کشی(مسلح ھم پيمان می خواستند به رژيم شاھی در افغانستان پايان بخشند و قرار بود که اين عمل در نوروز 

که از قوه به فعل آيد  اما اين عمل قبل از اين.  در آن شرکت می نمود، صورت بگيردشاه محمودباد که آدر دامنۀ علی 
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گرفتار شدند که " شرکت دراين توطئه"توسط عناصر پيمان شکن به حکومت خبر داده شد و در نتيجه چند نفر به جرم 

اسلم ،  اسمعيل بلخیسيد، )منيۀ دوران ھاشم خانسابق قومندان ا(، خواجه نعيم، بچه گاوسوار: از متھمين بزرگ آن 

  . بودند که ھر کدام آن به عرصه ھای طويل المدت در زندان دھمزنگ افتادندجان

آزاديخواھان . باشد رويداد خارجی آن عبارت از نھضت آزادی خواھان افغانستان در سرحدات افغانستان و پاکستان می

ضد دولت شاھی افغانستان نشرات کنند و ديگر عناصر آزاديخواه را از ه ور بين آرزو بودند که خارج از کشاافغان در

که اين نھضت اوج گرفت، دولت  ھنگامی. ھر گوشه و کنار مملکت جلب کنند و عندالموقع به حملۀ مسلحانه بپردازند

اديخواھان افغان داشت با نھضت آز" پشتونستان"که با دولت افغانستان روی موضوع " تضادی"پاکستان نيز نظر به 

 در کويته دو جريده به زبان پشتو و فارسی انتشار ١٣٣٠ و ١٣٢٩در سالھای . گرفت و آنھا را تقويت نمود" عالقه"

که در سراسر سرحدات افغانستان و " غږجمھوريت د "و " آزاد افغانستان: "اين نشريه ھا عبارت بودند از . دادند

اما در اوج نھضت، بعضی از عناصر . شد پاکستان انتشار می يافت و حتا به صورت قاچاق به افغانستان ھم وارد می

آزاديخواھان قالبی نيز از افغانستان به اصطالح گريختند و ظاھراً در پاکستان پناھنده شدند و با آزاديخواھان درآميختند 

 از دوران وکالت خود در دورۀ ھفتم شورا در آنجا "حبيبی"عبدالحی از آنجمله .  نھضت را تخريب نمايندتا از درون

  . که بعد از انحالل اتحاديۀ محصالن فرار نمودسيداحمد ميوندپناه برد و ھمچنان 

 ناميد و دولت "قت افغانستانورئيس جمھور م"خود در آنجا خودرا "  و دانشفضل"نظر به اظھار " حبيبی"عبدالحی 

که موقف خودرا در ميان آزاديخواھان و دولت پاکستان  پاکستان نيز اورا به رسميت شناخت و تقويت نمود و برای اين

گری فجايع خاندان سلطنتی افغانستان زد، اين عمل اورا فوق العاده در آنجا ءتثبيت کند عمداً دست به يک سلسله افشا

  .شھرت داد

ثال او به حيث گوسالۀ دو مادره در آنجا فعاليت نمودند، اما فعاليت باطن آنھا به مفاد دولت  و ام"حبيبی"عبدالحی 

  .چرخيد افغانستان می

خواست در پکت ھای نظامی   میسردار داوود و اوايل حکومت شاه محموداز آنجا که پاکستان در اخير دورۀ حکومت 

 شرکت پاکستان در پکت ھای نظامی امريکا با نھیدر مفکوره شرکت کند، آزاديخواھان افغانستان " وتسيا"و " سنتو"

ظن پيدا کرد و وءافغانستان س دولت پاکستان باالی نھضت آزاديخواھان ءً ھان خود پاکستان ھمنوا شدند، بناآزاديخوا

 و شرکاء فرصت را برای تخريب "حبيبی"عبدالحی ين ھنگام ادر. آزاديخواھان افغان را زندانی نموداز بعضی 

 نھضت آزاديخواھی غنيمت دانسته و ليست تمام آزاديخواھان را دربست، تحويل دولت پاکستان و دولت افغانستان می

از آنجا که بعضی عناصر پاک آزاديخواه افغان در پاکستان مورد تعقيب و آزار . کنند و خودش نيز به افغانستان می آيد

که از فعاليت پشت پردۀ شان " حبيبی" بعضی ھمکاران شدند تا ھمراهمجبور دولت پاکستان قرار گرفته بودند، آنھا نيز 

عناصر ھمکار . به مجرد ورود به افغانستان ھمۀ شان تحت محاکمه قرار گرفتند. واقف نبودند، به افغانستان برگردند

يخواھان ی رھا گرديدند و بعضی آزادئخود نزد محاکم قضا" خاص"يت کارت ھای ؤدر ھنگام محاکمه با ر" حبيبی"

 ثنا هللا سرخرودی مبارزين آزاديخواه آن دوره ۀشوند از جمل پاک به حبس ھای طويل المدت مرگبار تحويل زندان می

  .شود توان نام برد که مدت حبس وی در پاکستان و افغانستان مجموعاً در حدود شانرده سال می را می

  

  :پايان حکومت شاه محمود و اوضاع روشنفکران 

روشنفکران منفرد و سابقه دار که در . ومت شاه محمود جمعيت ھای مارکسيستی ـ ليننيستی وجود نداشتدر زمان حک

زمان تحصيل در خارج به افکار مارکسيستی گرويده بودند، به اتھام افکار بلشويکی و ارتباط آنھا با حکومت اتحاد 

  .زندان سردار ھاشم خان جان داده بودند" مرگ"شوروی در دھليز ھای 
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روشنفکران . به شيوۀ ماترياليستھای جھان غرب در بين روشنفکران نفوذ می نمود" ماترياليستی"اما آھسته آھسته افکار 

رسوم و " کسروی"متمايل گرديده بودند و به طرز طرفداران " اتی ائيستی"ار ھر طبقه و قشر کم و بيش به افکار 

گرفتند، اگر احياناً کسی افکار اصالح طلبی ھم از   مسخره میعنعنات دينی و مذھبی را در حين سرگرمی ھا به باد

چون در کابل ديگر مراکز سرگرمی وجود نداشت، . گرديد محسوب می" مترقی"داد، جوان روشنفکر  خود بروز می

گرفت و در  گاه گاھی به صورت خستگی ناپذير اوج می" سرگرم کننده"مجلس بازی ھای " مترقی"برای اکثر جوانان 

 که در زمان مشروطه خواھی در ايران از طرف علی اکبر دھخدا " اسرافيلصور"ن بعضی مجلس نشينان، اخبار ميا

آھسته آھسته مطالعۀ مکتب ھای . کرد آن نزد جوانان لذت خاص توليد می" چرند و پرند"انتشار يافته بود، سبک 

شد که در بارۀ ھر مکتب سياسی چند جمله ای  یآن زمان کسی ناميده م" معلومات"جوانان با . سياسی رواج پيدا کرد

اکثراً .  در بين جوانان رواج يافته بود،که افکار ماترياليستی که عاری از روح مارکسيستی بود خالصه اين. دانست می

جوانان به خواندن شعر ھای انقالبی خود را سرگرم می ساختند و در تماس شاعر ھا و اشخاص می آمدند که شعرھای 

 بود که شعر ھای "قايل زاده"عبدالباقی بی را بخوانند که يکی از شاعران مبارز دموکرات و ماترياليست آنوقت انقال

اما بعضی نشرات حزب تودۀ . باشد انقالبی آن مرحوم تا حال زيب و زينت بعضی محفل ھای جوانان و اھل ادب می

. توانستند از آنھا ثمراتی بردارند مند نيز میه جوانان عالقشد که  آنوقتۀ ايران به صورت قاچاقی نيز وارد افغانستان می

شدند که آثار مارکسيسم ـ ليننيسم را مستقيماً به زبانھای انگليسی يا  ھمچنان بعضی جوانان تحصيل کرده ای يافت می

افغانستان، که موضوعات روز و شرايط تاريخی، اقتصادی آنوقتۀ  اما از آنجائی. ديگر السنۀ خارجی مطالعه نمايند

افکار جوانان و مبارزان دموکرات را به طرف فعاليتھای دموکراتيک معطوف ساخته بود، کدام جريان مشخص ايجاد 

خواندند و غرق معتقدات باطل  که بعضی نفرھا که در آنوقت يا در مکتب و يا در فاکولته درس می اما اين. نگرديد

نمايند، خود شان در  می" سازمان مارکسيستی ـ ليننيستی بيست ساله"ح ايدياليستی خود بودند و حاال ادعای به اصطال

صنوف ھفت و ھشت مکتب بودند و حتا از اوضاع به جريان افتادۀ مبارزات دموکراتيک آنزمان نيز به کلی بی اطالع 

ت که به اصطالح محفل اس" ببرک"بنابرين اينگونه ادعای ھذيان آميز و اغفال گرانۀ شان عيناً شبيه به آن ادعای . بودند

  .زد جا می" سازمان مترقی بيست ساله" صدراعظم را به حساب داوود خانبازيھای زمان 

 فقيد محمودیدر آن زمان داکتر . آيا ھمينطور نيست؟ اگر در شکل و کلمات فرق داشته باشد، ماھيت امرعين چيز است

د سياسی مارکسيستی صاحب معلومات خوبی بود کدام  مارکسيستی و اقتصاۀکه در اثر مساعی و مطالعۀ خود در فلسف

اما حاال اين جوانک ھای پيش از پدر و سياست مداران مادر زاد ادعای . ادعای علنی سازمان مارکسيستی را نکرده بود

خواھند با  را به راه می اندازند و می" سازمان مارکسيستی ـ ليننيستی بيست ساله"و " سازمان مترقی بيست ساله"

را نيز از پشت سر بسته کنند و تشکيل سازمان " دوران ساز خود دست ببرک کارمل"و فعاليت " رافت کمونيستیش"

مارکسيستی ـ "بيست سالۀ " دورانساز"را محصول فعاليتھای " سازمان جوانان مترقی افغانستان"زير سقفی قالبی 

  .خود جا بزنند" ليننيستی

ذکار داديم شرايط تاريخی و اقتصادی آنزمان و چگونگی ماھيت احزاب و بيانگر واضح اين مطلب چنانچه قبالً ت

ھمچنان تأثير مؤثر فعاليتھای دموکراتيک آن دوره بود که در جوار حادشدن تضاد . مبارزات دموکراتيک آن دوره است

ی خودرا به  سال جا٩ بعد از شاه محمودھای داخلی و تغيير اوضاع بين المللی جھان و بسا عوامل ديگر حکومت 

 فقيد بعد از محمودی خالی می کند و قربانيان مبارزات سياسی آن زمان از جمله داکتر داوودیحکومت ترور و اختناق 

برات علی ی در اثر مريضی گرده که شامل حالشان شده بود درگذشت و ھمچنان ئزندان، چندھفته بعد از رھاده سال 

 ھيأت برای سروی اوضاع مناطق مرکزی افغانستان به صورت ناکھانی  در اثر توطئه ھنگام سفر به معيت يک"تاج"

  . در زندان با توطئه ای دفعتاً به خواب ابدی فرو رفت"جويا"سروردرگذشت و ھکذا 
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