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  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان

  ـ فرانسهليموژ 
                        

  گفتار نـھم

  حلقه ھای روشنفكری و انديشه چپ

  

  : ـ اولين انتخابات شورای ملی ١

 و ی روشنفكریجاد حلقه ھا ي مؤلده و ایرو ھاي توأم با رشد نی ملی و بورژوازی تجارتیر فشار بورژوازيدر ز

  . را اعالن نمود یمل ین انتخابات شوراي حزبی ، دولت اولیانتقادات ارگانھا

 ليبرال بود كه از لحاظ برخورد ھا ، برآمد ھا ، ی از يک دموكراسئیانگر جلوه ھايمردم ب) ١٩۴٩ (یتالش انتخابات

  .رود يات برازنده آنزمان به شمار مي از خصوصیكي شان یخاطر وكاله واژه ھا و شعار ھا و جلب مردم ب

 یخواھيل آزاديد ، الكن در مقابل سي نمایاريپرادور را در انتخابات ندگان فئودال كمي نمود تا نمای میدولت سع

 رغم خواسته ی بود كه علیخواھيآزادۀ زين انگي ھمیرو. ل گردد ي خود نایجوانان و روشنفكران نتوانست به آرزو

ل انتخاب  كابینده ھايث نمايت بحين شور و شوق مردم با اخذ رأی اكثري و غبار در بی دولت ، داكتر محمودیھا

  .دند يگرد

 صادق یت ھاي شخصی و بعضیندگان خوب مانند نوا ، موالنا خسته ، غوربنديگر نمايات دي والیھمچنان در بعض

  .دست آوردند ه  را بی انتخاباتیروزي پیو مل
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خواه يادرمردان آزير غالم محمد فرھاد به ھمت جوانان و پين ھا در شھر كابل ، انجین انتخابات شارواليھكذا در اول

  .د يه كابل انتخاب گرديس بلديث رئيبه ح

 یو.   نمود ی و مستمندان شھر كمك و ارفاق مءبه غربا. فرھاد در دوره كار خود شخص پركار و پاك نفس بود 

 یان او را به سوين و استفاده جويمغرض.  نداشت ی كافی آگاھیاسيًشخصا  مرد ساده دل بود كه از مسائل س

ن و حل ي خود را تأمیستي فاشی و عقده ھای نمودند تا در پرتو كار و شھرت او منافع شخصی مقي تشویپشتونخواھ

  .ل شد ياد قايت زي خود را از دست داد و به زبان پشتو ارجحیت مليفرھاد به مرور زمان خاص. ند ينما

  . مت كار گرفت ندگان مردم به پارلمان ، از مخالفت و مقاويبه ھر صورت دولت افغانستان در مقابل نما

 یري و جم غفیاسي محصالن ، روشنفكران ، رھبران سین اجتماع عموميد اوليخ افغانستان شاي در تار١٩۵٢سال 

ان ي گرای و ملیت موقف خود و كسب اعتبار نزد دكتور محمودي تثبین اجتماع ببرك برايدر ا.  كابل بود یاز اھال

كه ي، در حال) دوت موقف پشت پرده محمد داويشاه محمود و تقودر واقع به خاطر رسواء نمودن حكومت (شھر ،  

كرد يراد مي ھا خطابه ایس داني را در دست داشت در اكثر نقاط شھر و به اصطالح آنروز در اكثر پولیقانون اساس

) د  سقف آھنپوش ساخته بودنیً بلند و بعضا  دارایك صفه ھاي ترافیس ھاي پولی برایدر آنزمان در ھر چھارراھ( 

 یوار ھاي دی و به سوی ارگ شاھی دروازه جنوبیدن آواز شان به سمع شاه ، به سويان به خاطر  رسانيمظاھره چ

 در یعده ا.  پرداخت ی سواره دولت در داخل اجتماع مردم به ترك تازیقوا.  آن ھجوم بردند یبلند و افسون شده ا

ن يبد. دند ين آب و گل غلتيچپ و راست جاده ارگ در بچه ھا يگر در جوي دی شدند و عده ایر سم ستوران زخميز

 از مظاھره ی تعدایتي امنیپ قواي جیك شامگاھان توسط موتر  ھايًنده شد و متعاقبا  تا نزدک اجتماع آنروز پرالهيوس

  . ر و به زندان سپرده شدند ي و وطن پرست دستگیك تعداد عناصر مليان و  يچ

  :ن است يري شان قرار زی اسما شدندیر و زنداني كه دستگیاشخاص

  ی دكتور عبدالرحمن محمود

  ر غالم محمد غباري م

  اي سرور جو

   تاجی برات عل

  زي عزی عبدالح

  انسيك فاكولته سي داكتر محمد ابوبكر استاد فز

  ی داكتر فاروق اعتماد

  نهئيوسف آي محمد 

  د مبارزي عبد الحم

  ق فرھنگير محمد صدي م

   خروشی محمد عل

  ان يشام محمد نعي 

  یوسفي داكتر نصر هللا 

   ببرك كارمل 

  :دند ي رھا گردیك دوره حبس به زودي نمودن ی بعد از سپر١٩۵٢ در سال یاشخاص آت

  زي عزی عبدالح
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  ی داكتر فاروق اعتماد

  ق فرھنگير محمد صدي م

  د مبارزي عبد الحم

   داكتر ابوبكر

  نهئيوسف آي 

  یوسفي داكتر نصر هللا 

   انيشامحمد نعيم  

   خروشی محمد عل

د رھا و  در زمان صدارت محمد داویًك مدت نسبتا  طوالني ی تاج بعد از طیر غالم محمد غبار و برات عليم

 ماند و در ھنگام مرض الموت از زندان رھا شد كه بعد از ی در زندان باقیادي زی مدتھایداكتر محمود. دند يگرد

  .ش گرفت يق زندان شد تا در آغوش آن راه عدم را درپي رفی متمادیا سالھايسرور جو. د ي چشم از جھان پوشیمدت

بر ير اكبر خي می ھمرا١٩۵٣د در سپتامبر ودن محمد داوي شاه محمود و به قدرت رسیببرك كارمل بعد از استعفا

مزمان  كه در آنجا محصل بود ، ھی در پوھنتون حربیاسيت سيخاطر فعاله بر بير اكبر خيم. ( د ياز زندان رھا گرد

  ) . شھركابل محبوس شده بود یاسي سیت ھايبا فعال

  

  : ـ اولين نوه ھای چپ ٢

از مردم را در ازای پول ي مورد نی كتابھایم كه بعضي نام بردیرانيزدان پرست اي یدر صفحات گذشته از كتابفروش

  . نمود یت عرضه ميطور عاره ا بيو 

ران كه در يحزب توده ا. د ي تنی و الفت نمیاري سر ی ھر كسار و مردم دار بود و زود بايزدان پرست مرد ھوشي

 یل ميخودرا به افغانستان گس»  مجله مردم  « یده بود ، ارگان نشراتيلغزن زار عفونت و انحرافات نآنروز در لج

 جوانان ی را به اشكال مختلف به دسترس بعضی ارانیخصوص آثار داكتر تقه  نوشته ھا و بینمود و ھمچنان بعض

 خان كه به دست نادر شاه یپسر محمد مھد( توسط محمد آصف آھنگ  یرانياكثر آثار ا. داد يمورد اعتماد قرار م

  . شد یگران سپرده ميبه د)  اعدام شد

 ی مصادره شده را در ازای كتابھای بود كه مجله مردم و بعضی لندنیگر ، كتابخانه مطبوعات واقع در كوتيمرجع د

  . نمود یانان عرضه ما اعتماد به جويپول 

  :وجود آمده بود ه ن بيرين حلقات زي در ب١٩۴٩نوه افكار چپ در اواخر سال 

  ی ـ حلقه داكتر عبدالرحمن محمود١

  یعي ـ حلقه محمد معصوم رف٢

   ـ حلقه محمد آصف آھنگ و محمد محسن وارسته٣

ً قبال  یمدار انقالبياسيش گام و سيت پيك شخصيمثابه ه  بیالبته قابل تذكر است كه شھرت داكتر عبدالرحمن محمود

ً  حزب وطن قبال  ی او بوده كه روی گذشته بود و منظور ما از حلقه موصوف حلقه كار حزبی ملیاز حدود مرز ھا

  .م يبه صورت مختصر   صحبت نمود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 و آمد داشتم ،  و رفتیژه دوستي كه به ویعي داشت و با حلقه رفیسنده با ھر دو آشنائير الذكر كه نويدو حلقه اخ

جاد ي خود را توأم با ای معلوماتیگر جنبه ھايز ديش از ھر چي ، بیالتي و نحوه كار تشكیور سازماندھيبدون ز

  . نمودند یه مي تقویت باطنيمي و صمیه دوستيروح

بعد ھا داكتر (اد ي بنین عليجمله ع  كه قرار مسموع به چھار نفر شاگرد خود منی داكتر محمودیبه استثنا

 به ینكه ھر گاه افرادير حلقه ھا صرف نظر از ايداد ، در ساي می علمی مترقیدرس ھا)  فاكولته طب یولوژيفز

ل يدور محور مساه ه صحبت ھا بي خواندند بقی میزيك بار خواند ، در آن باره چيد ي را باینكه ھر كتابيمصداق ا

   . خورد ی دور می و اخالقیاسي ، سی ، اجتماعیخي ، تاریفلسف

ق داشتند كه روند ي ، احساسی و عمیًن بود كه افراد آنھا با ھم شناخت نسبتا  طوالني و حسن حلقه ھا در ایخوب

  .مود ي پی خود را می و سادگیعين و آن ، راه طبيد از اي ، بدون تقلیت مليه بر آي شان با تكیتكامل

 ھا از ی در ھنگام جدائیف آن حتيظرۀ شيشت متقابل بود كه يمي و صمیت راستين حلقه ھا در تقويگر ايوصف د

  . شد یھم پاره نم

 آنزمان برسانند بدون آنكه خود را معلم و یان را به مدارج آگاھيش كسوتان ، مبتديدر حلقه ھا تعامل بر آن بود كه پ

  .گران جلوه دھند يواالتر از د

 مطول ی در بحث ھایود را بدون جمعبندً و آھنگ در آن نھفته بود كه اكثرا  وقت خیعي رفیب و نقص حلقه ھايع

 فرجام كار را در یالتي و تشكین بود كه كمبود خط ستراتژين دال برايالبته ا.  كردند ی میچ كننده سپريو سر گ

  .ره و نا مطمئن ساخته بود ينظر آنھا خ

ر ي ، میكتر محمود شدن دایم كرد ، توأم با زنداني آن صحبت مختصر خواھی كه بعد تر رو١٩۵٢وقوع حادثه سال 

د را وك سال محمد داوي ی بود كه بعد از طیك پالنيگر توسط دولت در واقع آغازگر يك تعداد ديغالم محمد غبار و 

  .د يكه قدرت افغانستان نشانيبه ار

 یھاي از رنج و دشواری او خالی جاسوسید و توسعه شبكه ھاو محمد داوی فردیكتاتوري در جو دیاسيكار س

 یخواھان مسدود مي آزادیروه نه حد اقل تنفس آزاد را بيجاد فشار روزافزون از طرف دولت زميد، افراوان نبو

   .نمود

ده ين عقي خود را به ایجمع. د ي جوانان متزلزل گردی بعضی فكریه ھايض و اختناق بود كه پاين جو تبعيدر ا

ده سست ين عقيمسلم است كه از ا.  منفجر نمود توان آنرا از درونيا با داخل شدن در دستگاه دولت ميآراستند كه گو

ر آن ھمه در دستگاه دولت كم يد ورنه در غي رسی به مشام می ھا در لجن زار بدنامیدن  بعضيتاد گند غلي بنیو ب

  .م ي نمودین مير خود را تأمي ساده و بخور نمیق آن زندگيم كه از طري داشتیتيش مصروفيوب

 را یاسي سی جوانھا و حلقه ھایافک ، وسواس و موشیاه بد گمانيز  ابر سيگن اوضاع مخاطره اني ھمیدر ورا

  . نمود یمه مخفياط و كار نيمجبور به مراعات احت

دم، يشن نیزيگر از حلقه موصوف چي دی شدن وی نداشتم بعد از زندانی معرفتیسنده كه با حلقه داكتر محمودينو

  . ماند ی خود استوار باقی و مترقیكه تا آخر  در موضع مل بود یاد كسي بنین علي از آن جمله داكتر عیول

ه دولت قرار ياد روزافزون جاسوسان كماكان در موضع مبارزه عليگرد و ازدي با وجود پیعي آھنگ و رفیحلقه ھا

 و ی ، سال به سال جوھر بالندگی شخصین زندگي و تأمی افراد آنھا در رابطه با بروكراسیداشتند كه البته بعض

  . خود را از دست دادندیھت ملوجا
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 یت ھا به صورت مخفيًافت و اكثرا  فعاليگر توسعه يدۀ ن حلقيد به چندون حلقات در زمان صدارت محمد داويا

  .د يگرديانجام م

ت يله آن فعاليدسترس آنھا قرار داشت تا به وسه  نداشتند و نه آنقدر مواد بیشه چپ معلومات كافين حلقه ھا از انديا

  . نمودند  یك سازمان ، متمركز ميجاد ي شانرا در جھت ایاسي سیھا

 ، مردم یزگاري ، پرھاآنھا دوستان خود را به تقو. ل بودند يت خاص قاي ارجحی و انسانین حلقه ھا  به مسائل مليا

  . نمودند ین مي و اخالق حسنه تلقیدار

 گفته شد ، انحصارات ی قبلیكه در بحث ھايمقس.   حالت بحران زده   داشت یاما وضع كشور در تمام ساحات زندگ

 یه ھايسرما.  وارد كرده بود ی ملی و رشد بورژوازیدي تولیرو ھاي به رشد نیمحكمۀ  ضربی و خارجیداخل

 به دوران ی دولتی و بانكھای تجارتیت ھا و شركتھاي فئودال كمپرادور در ماركیه ھاي فئوداالن به شكل سرماینقد

  .افتاده   بود 

 و خرده ین و اقشار بورژوازي دھاقیات را بااليه قروض  ، ماليدأخاطر مصارف خود و ته  افغانستان بدولت

  .  باال برد یبورژواز

ن روز ي حكومت شاه محمود فشار وارد نمودند و در آخریله پشتونستان باالأ بر سر مسیان ويامحد و وھمزمان داو

  . آزاد نمودن پشتونستان به نشر سپرد یرا برا» ا چادر ير يشمش«  حكومت شاه محمود ، حسن شرق مضمون یھا

ن سھم ي استالیخاك سپاره در مراسم ب) ١٩۵٣ (١٣٣١ حوت ١۵د در و بود كه داویبحران اقتصادۀ در بحبوح

ت يخاطر تقوه شاه محمود ب. داكرد ي پیآشنائ(Eduard bernsteinن يروان خط برن اشتايگرفت و با شاگردان و پ

شنھاد كمك نمود ، اما در ھر مرتبه با يكا پي افغانستان ھفت مرتبه به اضالع متحده آمری و نظامیاده اقتصيبن

   .دي رد گردی پروائیخشونت و ب

  .انزوا نشست ۀ ن جاست كه شاه محمود استعفاء داد و به گوشياز ا

    

  : ـ ديكتاتوری فردی و نفوذ شوروی در افغانستان ٣

  .د يث صدراعظم افغانستان انتصاب گردي به ح١٩۵٣و انتظار ، سرانجام در سال ك عمر تالش يد بعد از وداو

       

  چه خوش باشد كه بعداز انتظاری

  به امـيدی  رسـد  امـيد واری

.  ھا بود ی ھا و پاكستانیدست ھنده  ، اكثر امور واردات و صادرات افغانستان بداوود اول صدارت یدر سالھا

ورات  طال و ياد صدور زيقسمت ز.  و تجارت دست داشتند یز در تبادله اسعار خارجي نیھوديل يھكذا چند فام

  .د يگرديك تعداد اھل ھنود افغانستان انجام ميله يوسه مه بياحجار كر

ه ب.  نمودند یم مي شان را ھم در ھندوستان و ھم در افغانستان تحكیتاجران بزرگ اھل ھنود افغانستان مراكز تجارت

نجاست كه اعتبار و يشتر به ھندوستان داشتند و از اي خود توجه بیبه ھندوستان و اشتراك مذھب یخاطر دلچسپ

  . نمودند یت مي خود را در ھندوستان تقوی جنسی نقدیه ھايسرما

ه و تجارت آنھا ي خان ، باور خود را از دست نداده بودند و كار صدور سرماداوودز در اوائل صدارت ي ھا نیغرب

  .ه داشت كماكان ادام
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 جون ٢١ در ین افغانستان و شوروي بیتيگردد ، قرار داد ترانزي افغانستان میه شمالياما آنچه مربوط به ھمسا

به كمك ) رخان بندريش( آمو و بندرگاه قزل قلعه یاي و قرارداد ساختمان عبور از سالنگ به طرف در١٩۵۵

 خروشچف و ١٩۵۵ در پانزدھم دسامبر یدھد  وقتين م اول استعمار آنكشور را به افغانستان نشای ، گامھایشورو

 جھان به یه داري سرمای بود كه در بنگاه ھای خود وارد افغانستان شدند ، زنگ خطریائين از راه سفر آسيبولگان

  .صدا درآمد 

الج  عیله پشتونستان ، در روابط پاكستان و افغانستان خدشه ھاأ مسی بود كه رویورود مھمانان مصادف با زمان

 ٢۵ عالوه كمك هپشتونستان نشان دادند و بۀ يت خود را از داعيمھمانان تازه وارد حما. وجود آمده بود ه ر بيناپذ

از آن . ون دالر قرضه را به حكومت افغانستان وعده دادند ي افغانستان ، مبلغ صد ملی امور نظامی برایون دالريمل

 كابل  سرآغاز ورود ی مركزیلويقرارداد اعمار س.  شد یمزمه مه زيز افغانستان و روسيخ روابط مالل انگيتار

 ، ی ، فرھنگی ، تجارتی نابرابر اقتصادیاز آن به بعد انباشت قرارداد ھا.  به افغانستان بود ی بی جیعناصر ك

  .عتر ساخت ي افغانستان و رفت وآمد ھا را وسینه سرويره زمي و غیكيتخن

ه ي اسلحه از روسیداري و خری به روابط ھمجواریشيه جرگه فرمايلو) ١٩۵۵نوامبر  (١٣٣۴ عقرب ٢٢خ يبه تار

 یون دالر سالح كھنه و بنجل خود را راھي مل٢۵ه  معادل ي ، روس١٩۵۶قرار وعده ، در سال . صحه گذاشت 

  .افغانستان نمود 

ه به افغانستان را ياجم روس تھینه مادي ، شاھراه ھا و شھراه سالنگ زمی ھوائیدانھايم و اعمار مي ترمیقرارداد ھا

  .د يا گردانيمھ

 یه كمپرادور دولتير تگرگ سرماي غرب زیه كمپرادور انحصارير باران سرماين دوره افغانستان از زيدر ا

  .رفت يزم روس مياليامپر

 خود را ن قرضه را به افغانستان داده بود ، بعد از افراشته شدن پرچم روس اعتبارياد تري ز١٩۵۵كا كه تا سال يمرا

 افغانستان را در ی ملیزم روس كماكان جثه ناتوان بورژوازياليروابط روزافزون افغانستان با امپر. از دست داد 

  .ادقرار داد ير فشار زيز

 ید ميگانش تجري افغانستان را از حلقه روابط دوستانه با ھمسایستيخاطر اھداف شوم خود باه زم روس بياليامپر

رمند و اختالف مذھب ، افغانستان را از ير نام پشتونستان و اختالف آب ھيزه بود كه در زين انگي ھمینمود ،  رو

  .ران دور نمود ي پاكستان و ایكشور ھا

  

  :له پشتونستان و اثرات منفی آن أ ـ مس۴

 ھر.  را پاشان كرده بود ی و آزادی و مشروطه خواھی ملیله پشتونستان به مثابه كوبه آھنگر مغز بورژوازأمس

ران ينام طرفداران پاكستان و اه ن آن بي شد و عاملی میله پشتونستان تلقأ ،  ضد مسیگونه انتقاد و نھضت فكر

  .د يگردير ميتشھ

ه ،  ير مالي وزیم زي عبدالملك عبدالرحی را به رھبرین و كودتاچيك تعداد خائني دولت اعالن كرد كه ١٩۵٩در سال 

 یر علي ، میل دھدانائيه كابل ، جنرال خواجه خلين عبدالخالق معاون بلدي بنيدر ا.  ساخته است یر و زندانيدستگ

 ی شدند كه ھر كدام به عرصه ھایگر زندانيك تعداد دي و ی  نادر شاه ھارون،احمد شامل زاده ، محمد آصف آھنگ

  .ددني گردیزندان)  ثور٧تا كودتاه (ست سال ي در حدود بیم زي سال و عبدالرح٩ یپنج سال ، ھارون
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ك تعداد ي.  بود ی تابناك ملۀ از ھر گونه اشعیز ، نارسا و عاريت گنگ ، اسرار آميله پشتونستان نھاأطرح مس

ه ي ، از آن داعی  و اقتصادی ملیست گونه با بوق و سرنا و بدون محتواي ابن الوقت و استفاده جو و فاشیپشتونھا

 ھم در جگر یله پشتونستان الفأت مسيُل پشتونھا از كنه و واقعت ھا به شمويت مليكه اكثريدر حال. كردند ي میبانيپشت

نار اثر يك حبه و ديخته شد از خود به قدر ي سرحد رینسو و آنسوي ای كه در بنجاره ھا يیون ھا افغانيمل. نداشتند 

 یستيل فاش ، بچه گانه و ابتذایشير از روند فرمايله پشتونستان به غأخالصه مس . گذاشتجا نه  بی و حقوقیاسيس

  .نمود  مردم ما وارد نی در عرصه زندگیچ ثمر و بازدھيآن ، ھ

 لقب داوودبه .  نمود یابينه رشد بالمانع افكار خود ارزين زمي را بھترین دوره اختناق عمديزم روس اياليامپر

  .ق كرد يست معتدل تشوياليس حزب سوسي اعطاء نمود و او را در تأسی و ملیشھزاده سرخ ، انقالب

 شده و در راه جمع ی معرفداوودان به يش زلمي و حزب ویق كلوب ملي از طریكه ببرك كارمل و نور محمد تر

  .ده بودند يف گردي چپ توظی و كنترول جوانان و حلقه ھایآور

داشت ، در راه ) پسر خاله ببرك(ی باختریالنيكه با ج یياو به خاطر دوست. دست حسن شرق بود ه  بید اساسيكل

  . نمود ی می جوانان با ببرك كارمل ھمكاریو جمع آورع يتطم

گر حلقه ھا طرح ي محمد معصوم و عناصر دین راه پر تالش بودند و با حلقه ھاي در اداوودعده ای به دستور 

ر قابل اعتماد بودند و تمام زحمات آنھا در جذب حلقه ھا به ھدر يك نزد ھمگان مشكوك و غيختند ، ولي ری میدوست

  .رفت 

 خود ی به خاطر افكار متناقض و دروغ پراگنیبرك كارمل ھم با اكثر حلقه ھا روابط دوستانه قائم كرده بود ولب

 ین ولسي صرف آصف آھنگ را از بی و مترقین عناصر ملياو از ب. د ينتوانست اعتماد آنھا را به خود جلب نما

 خود ین ھايرا در جمله خوشب) یوردك(ن وب جگړيرپور و محمد اين اميھكذا امان الد. ك ساخت يجركه با خود نزد

  .قرار داد 

 خوب داشت ، مورد ی آشنائیال دموكراسيشه سوسي آنزمان كه با اندیت ھاي از شخصیكيق فرھنگ ير محمد صديم

ر بار افسون ببرك و يد ھاشم صاعد زي  و سی آخر مانند محمد طاھر بورگیاما فرھنگ تا پا. اعتماد ببرك بود 

  .ھا   نرفت  آنیشركا

 شھر كابل از یك خرده بورژوازيدان بود و به صفت ي می خود از پشتونھایببرك كارمل در رابطه به منشأ قوم

  . داشت ی مختلف آشنائی به اندازه ھایاسيان و رھبران سي گرایاكثر روشنفكران و مل

  ی آنھا بھره می و علمیاسيارب سرفت و از تجيدن غبار ، فرھنگ ، فتح محمد فرقه مشر ھزاره ميببرك اكثر به د

ت ي دوباره شامل صنف سوم مناسبات بی شده بود ، بعد از رھائیاو كه در دوره صدارت شاه محمود زندان.گرفت 

داكتر آصف . ن دولت داشت يع با ماموري پسر خاله ببرك روابط وسی باختریالنيج. د ي حقوق گردی پوھنځیالملل

 ، یعقوب كمك ، عبدالوھاب صافي شرق ، شاه محمد دوست ، نعمت هللا پژواك ، در عدالت ، حسنيل ، غالم حيسھ

ك تعداد افسران اردو از يب ، الال رزاق و ي وردك ، اورنگ زیم زاده ، عبدالعلي ، محمد زمان كریري پنجشیھاد

  . بودند ی باختریالنيك جيجمله دوستان نزد

نور محمد .  بود ی شده بود نور محمد تره كی معرفداوودان به يش زلمي و ویق كلوب ملي كه از طریشخص دوم

كا رفته يمرا در سفارت افغانستان در ی  در زمان صدارت شاه محمود به صفت اتشه مطبوعات١٩۵٣ كه در یتره ك

ك نفر ين قطار با يانه در بيك مصاحبه ناشيخاطر ه  بیتره ك.  دوباره به وطن باز گشت ١٩۵۶بود در سال 

ن لحاظ ي مضمون ضد حكومت افغانستان را داشت ، دوباره  به كار دولت گماشته نشد و بدست كهيژورنال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 سفارت ی باز كرد و ضمن ترجمه برایراتي و تعمی بانك رھنیر در پھلوي پامینمايدارالترجمه نور را در مقابل س

  .كرد يشت مين معيكا تأميمراكا و سازمان امداد يمرا

 كه در باال یگر ، طوريك تعداد اشخاص ديه و ير مالي ، وزیم زيعبدالملك عبدالرح ی به ھر صورت بعد از گرفتار

 چپ و یحلقه ھا.  نمود ی را نابود میاسيت سين فعالي تر شد و عرصه كمتریگرد دولت قويگفته شد ، استبداد و پ

 دو ین با ببرك كارمل رواختالف جوانا.  نداشتند ی آگاھیروشنفكران افغانستان تا آنوقت از انحرافات دولت شورو

ن ي از باال به پائیشيزم فرمايالينكه سوسيًا  ايدانستند و ثانينكه او را گماشته دولت مينخست ا. زه استوار بود يانگ

  . نمودند ی میدولت را نف

 محمدمحسن وارسته.  شد ی گسترده میت حساس بود و اكثر به شكل مخفيخواھان نھاين وطنپرستان و آزادايروابط ب

  . نمود ی را به عناصر قابل اعتماد بازگو می بود كه انحرافات دولت شوروین كسي بود  اولیاريكه دوست اكرم 

 وارسته شخصيت پاک نفس و وطن پرست در زمان حکومت خلق و پرچم زندانی گرديد و بعد از رھائی از زندان (

ك يجاد ي در آنزمان از ای عناصر مترق). ان پوشيدقرون وسطائی آن رژيم  ، پناھنده ايران شد و در آنجا چشم از جھ

 ، اًان حلقه ھا واقعا  برازنده بود ھمانا تقوي معلومات نداشتند ، اما آنچه در میسازمان منضبط و طرح برنامه حزب

 و دولت را در یكه راه زندگيت عناصر آن حلقه ھا با وجودي و مقاومت آنھا بود كه اكثریابي  دوست ،یروشنگر

  . خود را تا امروز از دست نداده اند یاگرفتند اما سالح تقوش يپ

 ی نه تنھا حالت عاد۶٢ و ۶١ یو سالھا )١٩۶٠ ـ ١٩۵۶ (ی پنجساله اقتصادی افغانستان و پالنھایاوضاع عموم

 به یسي و پولی ، مصارف نظامیدير  تولير بار گران مصارف غي جامعه را زیكر ناتوان اقتصادينداشت ، بلكه پ

نھا ، يات ، عدم توازن صادرات و واردات و مانند اياد مالي ، ازدی توأم با رشوه ستانیاسياختناق س. و در آورد زان

  .داد ير محتوم نشان مييك تغيدستگاه دولت را در حال آبستن 

                                                                ادامه دارد

                    

  

  

  


