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  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
 ٢٠١۴ دسمبر ١٧

!پــرولتـاريـای سـراسر جھــان متحد شـويد   

! ستمکش جھان متحد شويد خلقھای اسير و  

  تاريخچۀ
  مبارزات سياسی گذشته

  از سردار ھاشم تا يوسف سردار شده(
۴ 

 :از ميـان رفــتن اتحـاديــۀ محــصالن 

] توسط[که کنفرانس در صحنۀ تمثيل واقع چمن مکتب استقالل ادامه داشت بنابر توطئۀ قبلی   عقرب ھنگامی٢٣در 

بگير و گرفت اقدام کردند و از آن زمان به بعد به به  گرديد و در خالصی کنفرانس تفنگداران و تفنگچه داران محاصره

محصالن فاکولته ھا و شاگردان مکتب از درس نمانند و وقت شان ضايع می شود و فعاليت شان خارج از "که  بھانۀ اين

و چند نفر " علی احمد شاملمير "منحل ساخته شد و چند تن به شمول رئيس اخير کنفرانس " اساسنامۀ پوھنتون است

خارج نشد بنا بر " طاھر بورگی"اما از آنجمله . ديگر مقاله خوانھا به عرصه ھای مختلف از فاکولته خارج گرديدند

رئيس تدريسات ثانوی " پوپل" داکتر علی احمد ،ظف وزارت معارف در بارۀ عدم اخراج اوومور مأاعتراض يک م

شاگردان "که من در مکتب نجات جغرافيه درس می دادم طاھر بورگی يکی از  گامیھن: "آنزمان چنين اظھار کرده بود

  ).او در زمان حکومت داوود حاکم پغمان شد". (بود لذا نام اورا از لست اخراج شدگان خط زدم" اليق من

  

  :تکتيک حکومت شاه محمود در برابر بقـايای اتحاديۀ محصالن 

ر ھنگام اجازه دادن فعاليت اتحاديۀ محصالن به قصر صدارت پذيرفته بود را که د حکومت شاه محمود ھمان کسانی

را به ذريعه ای از ذرايع در ازای خدمات پشت پردۀ شان به نفع ھا دوباره مورد الطاف خود قرار داد و ھرکدام آن

ده شد که حاال نظر حکومت مورد پشتيبانی و تطميع قرار داد و برای اکثريت ايشان به فاصله ھای معين چانس خارج دا

ديروز شان به چوکيھای بزرگ دولت تکيه زده اند و بعضی ديگر مورد تخويف قرار " احساساتی و انقالبی"به خدمات 

دود عباالخره در اثر تکتيک تطميع و تخويف به جز چند نفر م. گرفتند تا ديگران را نيز به ترس و واھمه بيندازند

اتحاديۀ ديروز " بلبل"اکثريت آنھا نزد حکومت سر تسليم فرود آوردند و حتا آن  باقی ،اعضای فعال اتحاديۀ محصالن

بعد از فاکولته فارغ شدن دوباره شامل شدن و يک دوره بنديگری امروز رئيس گمرک يکی از واليات افغانستان است و 

  ". استما مبارزه کرديم و حاال نوبت ديگران"ليونری می نوازد و به اين عقيده است که يطبل م
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  :تأثير فعاليت اتحاديۀ محصالن و وکاالی دورۀ ھفتم شورا 

فعاليت اتحاديۀ محصالن و وکالی دورۀ ھفتم شورا به مقابل حکومت تأثير قابل مالحظه ای را باالی مردم به جا 

ا صی از چاپ برآمد زيرخ توسط گستتنر ش١٣٣٠چنانچه جريدۀ ندای خلق از طرف محمودی فقيد در سال . گذاشت

" جريدۀ ملی"رفقای داکتر محمودی برين نظر بودند که چاپ کردن جريده در مطبعۀ دولتی از اھميت جريده به حيث 

  .می کاھد

ما در آينده تحت ( انگار چند ماه قبل از آن انتشار يافته بود ھمچنان جريدۀ وطن از طرف آقای غبار نشر شد ۀجريد

  .شھرت اين جرايد به حيث جرايد ملی در سراسر افغانستان پيچيد. )عنوان اوضاع مطبوعاتی نظر خواھيم انداخت

که با قيودات پوسيدۀ فيودالی داشتند نمی توانستند آزادانه به صادرات مواد خام و واردات  تاجران دالل نظر به تضادی

 به حيث تکيه گاه کاالی خارجی بپردازند، بنابرين زمينه ھای زيادی برای نمايندگان خود در شورا فراھم ساختند و

جديدی در دستگاه دولت موقف خود را تثبيت کردند اما بازھم فعاليت وکالی مترقی دورۀ ھفتم شورا منزلت افشاء گری 

سيستم پارلمانی افغانستان را ھم در برداشت، بنابرين وکالی کابل محمودی و غبار ضمناً خواھان يک جريدۀ ملی 

  .ونيت پارلمانی استفاده کرده فعاليت مطبوعاتی نيز نمايندود از به اصطالح مصجوار وکالت خگرديدند و خواستند در 

  

   :اوضاع مطبوعاتی، نشر جرايد ملی و احزاب 

بدين " به طور امتحانی نيز داده شد"در زمان حکومت شاه محمود در جوار روزنامه ھای دولتی اجازۀ نشر جريدۀ ملی 

قندھار از قانون مطبوعات آنزمان " ويش زلميان"جملۀ نويسندگان جمعيت ترتيب برای بار اول فيض محمد انگار از 

نويسندگان و دانشمندان بايد در تنوير اذھان عامه "اين نظر که ه ب. پرداخت" انگار"استفاده کرده به نشر جريدۀ 

ابل دشمنان اين جريده در پھلوی خواستار شدن نان و لباس، مسکن، سرک و پل آرزو می کرد که در مق". بکوشند

اين جريده در . خارجی يک قوۀ بزرگ ملی الزمست و اين امر را مربوط به داشتن جمعيت ھا واحزاب می دانست

  .مقاالتی می نوشتند" ويش زلميان"در اين جريده اکثراً اعضای .  انتشار يافت١٣٢٩ حوت ٩چھارشنبه 

قيد انتشار يافت که در آن راه حصول حکومت  جريدۀ ندای خلق از طرف داکتر محمودی ف١٣٣٠ حمل ١٢در دوشنبه 

  .خلق توسط خلق و برای خلق نمايانده می شد و ھمچنان مبارزه با استثمار و دشمنان منافع خلق را ھدف خود می دانست

نيز از طرف آقای غبار از چاپ برآمد که در آن نيز انتقاد از طرز ادارۀ درھم و " وطن"ھمزمان با اين جريده، جريدۀ 

  .م آنوقت شده بود و از حيف و ميل بيروکراتھای بزرگ دولتی خورده گيری می کردبرھ

که از طرز مبارزۀ مطبوعاتی آنزمان آگاه شويم به صورت نمونه از چند جای نوشته ھای محمودی فقيد و آقای  برای آن

  .غبار رونوشتی جھت معلومات تقديم می گردد

  : چنين می نگارد" ی عالج حقيقی و تداوی جذری می خواھددرد ھای اجتماع"داکتر محمودی زير عنوان 

از يک قرن به اين طرف سياست شوم استعمار و استبداد، ما و ملت ھمجوار و دوست ما ايران را به نامھای سياست "

 دروازۀ ھند و جلوگيری از انتشار رسوخ تزاری و تفرقه و سيادت و غيره به اختناق دچار ساخته و مقدرات مارا در

ما از قافلۀ مدنيت سخت به دوريم در ساحۀ معرفت، زراعت، صنعت و حرفت .... ميز مدور لندن حل و فصل می نمايند

ت حق أاز ھمه اوالد آدم محتاج تريم، تازه نام حقرا بر زبان رانده و ھنوز مردم ما به حقوق خود آشنا نبوده حتا جر

يدی مواجه شدنی بوده و مبارزات خونينی در قبال داريم ولی برای مشکالت شدو ما با موانع . خواھی را ھم باخته اند

ھمه بايد به يک تداوی جذری فکر کنيم نه موقتی و گذری و آن سعی در به دست آوردن دموکراسی حقيقی و يا حکومت 

  ".خلق است
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  : چنين می نگارد"ما چه داريم؟ "ۀآفای غبار زير عنوان مقال

 شوارع و حمل و نقل و صدھا چيز ،سسات متنوع معارف، تجارتؤت، ممثالً وزارت، رياس! ر چيز داريم ظاھراً ھ"

به طور مثال ـ ديروز نداشتيم و امروز وزارت معدن داريم اما اين وزارت در عمل . ديگر اما معناً ھيچ چيز و يا کم چيز

مه می دانيم ھيچ چيز تنھا کاری که کرده ھمان نمک چه کرده؟ نفت، ذغال و آھن استخراج کرده يا کدام شی ديگر؟ ھ

علت ...  يادگار حضرت نوح را در عوض قاطر توسط الری حمل ونقل و به قيمت گزافتری به مردم داده استۀکھن

عقب ماندگی و بيخردی ما عدم رعايت اصول دموکراسی در طرز ادارۀ ماست و بس و تا ما به تحکيم اين مبانی از 

که مالک چيزی نخواھيم شد بلکه خطر از دست دادن چيزيست که   متفقاً کوشش نکنيم نه اينءا تمام قواصميم قلب و ب

فعالً داريم، پس وظيفۀ نخستين منورين و جرايد ملی ھمانا تبليغ اصول دموکراسی و مبارزه با بقايای مطلقيت و استبداد 

  ."است و بس

. وکالی کابل در شورا به شھرت آنھا فوق العاده افزود" دست چپی"مانی فعاليتھای مطبوعاتی ھمزمان با فعاليتھای پارل

که از چگونگی مبارزۀ وکالی کابل شمه ای آگاه شويم، گفتار آنھا را طور مثال در يکی از جلسات شورا  حال برای اين

  .در اينجا تقديم می گردد

ه اشتباه کرده اند من نگفتم که وکيل صاحبان به خيالم وکيل صاحب در گفتۀ بند: "١٣٣٠محمودی وکيل کابل در سال 

قانونی نيستند بلکه گفتم که ما در مملکت قانون درست انتخابات نداريم و فقط در مرکز به اساس قانون و انتخابات کميته 

ھای مراقبت و وضع صندوق آراء در ھر ناحيه مطابق قوانينی مدنی ھرکس آزادانه به آرای مخفی و کانديد شدن يک 

ر به نبودن قانون انتخابات تا کنون مروج نبوده و ظواليات اين اصول نه، وکيل خويش را انتخاب کرده اند، ولی در عد

وکالء مانند سابق از اھالی وثيقۀ شرعی و از حاکم مربوط اعتماد نامه گرفته اند و اگر وکيل صاحب در مورد گفتۀ بنده 

ما در قدرت خود ." .... ز ھم در موضوع ديگر چنين اظھار کرده استبا"  کرده باشند از آن معذرت می خواھمهاشتبا

ل و حق دارند خود شان يک کابينۀ مسؤءکه وکال اھمال می کنيم، ما از دوسال به اين طرف در مورد حقوق شورا و اين

ت تلقی می  نظريات ما را خالف حکومءدر نزد شورا را تشکيل نمايند بسيار حرف زده ايم ولی آن وقت حضرات وکال

ل در ويک کابينۀ مسؤ) ١٧ماده ( جداً با آن مخالفت می کردند اما تا زمانی که به اساس قانون ءوکالاز کردند و بعضی 

ل اند ھيچ کاری از شورا ساخته نيست، ما ونمايند که آنھا در مقابل ملت مسؤ احساس نءمقابل شورا تشکيل نشده و وزرا

ه عرض کرده بود فوراً رأی عدم اعتماد را نسبت به کابينه تصويب و اين کار را که در جلسات گذشته بند بايد طوری

 قانون اساسی و ءعملی سازيم، زيرا برای يک وکيل باشرف  ننگ است که در شورا عضويت داشته باشد که وزرا

  )ئيد وکالءأھيجان و ت." ( تصويبات شورا را احترام نکنند

ضرورت " در بارۀ ضمايم قانون"بايد عرض کنم که به عقيدۀ من : "ر می کندآقای غبار در موضوعی چنين اظھار نظ

زيرا تا . مباحثه نيست زيرا جريان امور در مملکت ثابت می کند که ما به قانون ضرورت نداريم چه رسد به حواشی آن

ست و دولت طرز ادارۀ کنون قانون اساسی قطعاً در مملکت تطبيق نشده مثالً بيست سال است که قانون اساسی موجود ا

اعالن کرده و در قانون اساسی بيگار ممنوع بوده و غلۀ خريداری ھم خالف قانون است چه " مشروطه"خود را سلطنت 

را به ملت، عطا " مشروطه"بدون تصويب شورا و قانون چيزی از ملت گرفته شده نمی تواند ولی ما می دانيم که شاه 

قوق را به ملت بدھد و گويا ھمان مثل معروف است که شاه می بخشد و شا قلی نی، کرده ولی کابينه نمی خواھد اين ح

که خالف قانون است باز ھم از طرف   بيگاری و غلۀ خريداری موضوع بحث است و با آنۀدو سال است که مسأل

ر ھفده جلسه نمود، ولی وزرای عضو کميسيون صرف د شصتئيد شد، سال گذشته کميسيون شورا أ دوباره تءوکال

 ۴٣سال گذشته آنھا . که نتيجۀ کميسيون خوانده می شد عدم قناعت خود را اظھار نمودند جلسه حاضر گرديدند و وقتی

ليون افغانی تھيه و نشان داده ولی وزراء در ي م۴٩ليون کسر بودجه نشان دادند ولی کميسيون شورا از مدارک مختلفه يم
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مورين تخصيص أ معاش م ايزادرا برای نون پس از مدتی قسمت مھم آناين موضوع قطعاً جوابی ندادند و صرف اک

 معاش را در ماه ميزان وعده داده ولی ايزاد. داده اند اگر آنوقت به ما می گفتند، ما مدارک ديگری تھيه می نموديم

 خالف قانون به را اعالن می کند اما اينھا قطعاً حق ندارند که اکنون در حال حضور شورا اين مسأله را اکنون آن

برساند، به عقيدۀ من کابينۀ ما به قانون و دموکراسی اصالً عقيده ندارد و نمی خواھند که " وزارت شاھانه"امضای 

که در يک  پس در صورتی...... و باز ھم ادامه می دھد) ئيد نمايندگان با شور و غوغاأت(قانون در مملکت رواج يابد 

  ." قيمتی نداشته باشد ضمايم کوچک قانون ھم ارزشی نداردمملکت قانون اساسی و تصويب شورا

که خودش نيز عضويت شورای دورۀ ھفتم را " الفت"که از طرف آقای " ولس"در جوار جرايد ملی فوق الذکر جريدۀ 

به دوش داشت به زبان پشتو و دری انتشار يافت که زياد تر مسايل اصالحاتی در آن تذکار می گرديد، سرنوشت آن با 

و بعد از آن به تدريج ديگر جرايد به " انگار"سرنوشت مصادرۀ ديگر جرايد به يک نقطه انجاميد يعنی جريدۀ اول 

  .تعقيب يکديگر از طرف دولت از نشرات باز ماندند

به نسبت نشر مقاله ای به طرفداری از اتحاديۀ محصالن و غيره انتقادات باالی روشھای حکومت به " انگار"جريدۀ 

نيز خالف قانون مطبوعات آنزمان از نشرات باز ماند اما " ولس"الل امنيت بدون محاکمه مصادره شد و جريدۀ جرم اخ

به بھانۀ نشرات خالف مطبوعات و فعاليتھای حزبی و انتشار مرامنامۀ حزبی و " وطن"و جريدۀ " ندای خلق"جريدۀ 

  .غيره بدون محاکمه مصادره شدند

در حال تشکل بودند و ) به نام خلق و حزب وطن" (وطن"و جريدۀ " ندای خلق"با جريدۀ احزابی که در آنزمان مترافق 

به طرف فعاليتھای سازمانی می رفتند و دست به فعاليتھای دموکراتيک زده بودند، در حين شروع فعاليت سازمانی غير 

  .قانونی اعالم گرديدند

  ادامه دارد

  

  

  

  

 

  


