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 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۳/۱۳/۷۱۳۲         احسان لمر

 اولین اتحادیه محصلین افغانستان های واقعیت

 ( 8191 اکتبر ــ 8231 خزان) 

 ابراهیم محمد جناب داور حیدر داکتر فاضل،محمد  پوهاند اکرم، هللا حمایت دکترشادروان  های یادداشت این سطور از

در سایت های  3001ماه می که در که عضو فعال اتحادیه محصلین وقت بودند استفاده شده  عمر، نادر دکترزنده یاد  و

 :ذیل به نشر رسیده بود

 www.rawzana.com:www. Khawaran / . www.kabulnath.de/payamewatan.com /     www. 

/www.farda.org  / www.afghan-german.com/pd/Maqalat . 

 («ابلک پوهنتون) سیاسی مبارزات تاریخ از فصلی »تحت عنوان مطلببه  از آنجا که جناب استاد محمد عثمان تره کی

 در که دوستانی امیدوارمتماس گرفتند و همچنان نوشتند که: "جنوری  12و قمست دوم در  1112جنوری  12مورخ 

قاله م کشور با معذرت تکرار محصالن اتحادیه نخستین باره دربناعاً  کنند." کمک ها خأل رفع به ، بودند  شامل قضایا

 را خدمت شما تقدیم میدارم.

 سید مکتباندیشۀ   و راه ادامه( 1212 اول مشروطیت نهضت) میالدی بیستم سده آغاز در افغانستان در روشنفکری جنبشهای      

 وانانج) بنام که نهضت این دوم دورگشتند.  مواجه استبداد و استعمار داران هوا دشمنی و خصومت به که میباشد افغان الدین جمال

 کار سیه اندیشان اهسی شوم دسیسه به جنبش این متاسفانه که میباشند مستقل و آزاد و نوین افغانستان سازندۀ نسل یافتند شهرت( افغان

 ومس مرحله در. گشت سرکوب دهشت با بعداً  و شد داده شکست افغانها ملی خواهیآزادی  جنبش پیروزی از بعد استعمار حمایت و

 سردار انتصاب و خان هاشم محمد سردار زای دهشت و خونین حکومت سقوط با

 ، کشید بطالن خط برادر روش و برخط که صدراعظم حیثه ب خان محمود شاه

 ازب کشور در مردمی و سیاسی تشکیالت دموکراسی و آزادی بروی کوچکی روزنۀ

 خلق ندای و وطن احزاب و ،م 1212در «بیدار جوانان یا لمیانځ ویش» چنانچه شد

 شدند گذاری اساس م 1291در

 محصلین اتحادیه تشکیل مفکورۀ م1212اکتبر مطابق ـ ش 1211خزان اوائل در

 اعدمس عالی تحصیالت زمینه کابل شهر در تنها  وقت درآن چون)کابل های فاکولته

 محصلین اتحادیه"  آرنی جورج از قوله ب شد مطرح محصلین از ای عده توسط (بود

 لتشکی میگرفتند بحث به را الحاد تا دموکراسی از جوانان که جائی دانشگاه در

 آپارتمان و استقالل مکتب کول در را های مجلس و اجتماعات ایشان و 1."گردید

 عمارت در مختلف اوقات در جلساتی بعداً  که نمودند، می دایر زاده آرتی جمال های

 .گرفت صورت هم دیگر های جا و امانی مکتب

 صنف متعلم سرخابی یونس محمد آمدند گرد هم دور که جوانانی و ها حلقه اولین

 فاضل، محمد طاهری، محسن کاپیسائی، جانباز ژوبل، حیدر محمد استقالل، 83

 سرخابی یونس محمد مرحوم                 الدین امان میر    ابراهیم،   محمد  زاده، شامل  احمد میرعلی اکرم، هللا حمایت

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.kabulnath.de/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_awalin_athadee_mohasilin.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/lemar_ahsan_awalin_athadee_mohasilin.pdf


  

 

 

 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 می،هاش آقای نادم، اکبر حمید، عبدالسمیع واسع، الال واصفی، عبدالرزاق زاده، موالنا عبدالعزیز پژواک، الربی فضل پور، مینا

 حمدم شهرستانی، اکبر علی شاه پروانی، عبدالغفور غبار، احسان اسد محمودی، عبدالغنینصرتی،  کریم محمد شاکر، احمد نور

 قحعبدال شفائی، علی نبی اثیر، ،آقای(اتحادیه بلبل) داوربا تخلص  بعدا   نورس حیدر محمد طاهری، عظیم محمد قندهاری، نعیم

 یعبدالهاد قندهاری، موسی احمد نصرتی، محمدکریم مهمند، محمد فقیر طاهری، عبدالعظیم برکی، اختر صافی، عبدالحبیب واله،

 قیوم ، تاتا سرور محمد امیرزاده، هللا حیات ،وزیری عبدالواحد دل، هللا حبیب ابوی، یحیی محمد غوثی، عارف ،محمد محمودی

                                                                                         بودند دیگران و هزاره

 1 ."شد منقسم راست و چپ دسته بدو محصلین اتحادیه اجرائیه کمیته بزودی" غبار شادروان بقول

 اسحق محمد :مانند خان محمود شاه صدراعظم از طرفداریه ب یکی راست جناح و باال، اشخاص را محصلین چپ جناح گونه بدین

 محمد دسی مهمند، محمد فقیر حکیمی، البصیر عبد هللا، حفیظ سردار سراج، هللا کبیر سراج، کبیر احمد عثمان، توریالی عثمان،

 ...و کاظمی صابر عظیم محمد عیسی، محمد شعیب، محمد مجددی، هللا عزت میوند،

 محمد دکتور شامل، دفاع وزیر خان داود محمد سردار طرفداران دومی گروپ

 پژواک هللا نعمت رفیقی، عبدالواحد دوست، محمد شاه کارمل، ببرک شرق، حسن

 حزب قبالً  بود عمش از صدارت گرفتن خواهان که خان داود .میداد تشکیل... و

 زابلی خان عبدالمجید مالی حمایت و سرمایه به را «ملی کلوپ »ملی دموکراتیک

 *بودند داده تشکیل هم

 اکرم داکتر محترم است؛ مطرح گوناگون نظریات اتحادیه تشکیل مورد در
 دوجوعرصۀ  به پا محصلین از محدود تن چند توسط محصلیناتحادیۀ " :مینویسند

 دارند، اطالع همه قراریکه سابقه، بی های فعالیت سلسله یک از بعد زود و نهاد
 شدید مخالفت و گیری جبهه این البته .رفت بین از جبراً  وقت حکومت توسط
 . میکند بیان را اتحادیه اهمیت و ارزش
  بود علنی غیر سیاسی گروپ آگاه خود نا محصلین اتحادیۀ      
 آنروزی جامعۀ در که های عدالتی بی علیه بر کوتاهی مدت در عمالً  توانست که
 نماید خلق ناتوان و محکوم تودۀ بین را مجادله مفکورۀ و نماید علم قد میشد دیده
"2  

                 اکرم هللا حمایت دکتور شادروان  
 شروع عیسوی 1291 سال مصادف1211 حوت برج آخر در اول بار محصلین اتحادیه" : که نوشتند فاضل محمد پوهاند محترم

 اول ارب کسانیکه... کنند نظر تبادل خواهی آزادی و اساسی مسائل روی شده جمع هم با که میخواستند محصلین که دریافتم... شد

 »کرد سیمتق میتوان دسته چند به انداختند براه گرفت صورت حقوق یځپوهن در خان انس دکتور با تصادم یک از بعد را جنبش این

  1..."«لمر باال شدۀ نامبرده دسته سه

 این .فتندگر فعالی حصۀ کابل رستیویونو محصلین آمد، عمله ب کشور در که سیاسی جنبشهای طی در ": مینویسند غبار شادروان

 سال آغاز در خود باالخره و کردند برقرار سیاسی مناسبات پارلمان چپ دست و آزاد مطبوعات سیاسی، های حلقه با ها

   9".است افغانستان تاریخ در محصلین اتحادیه اولین این .پرداختند محصلین اتحادیه تشکیل به( 1291اپریل)1212

 رد بوده  بزرگ محصلین اتحادیۀ آوردن وجوده ب در محمودی دکتر سهم": که نوشتند بهروز حسین دکتور و عثمان اکرم دکتور

  2"بود تماس در جوانان و محصلین با پیوسته میکرد سخنرانی نموده اشتراک شخصاً  ها کنفرانس

 های و دآزا های بحث و جر در است زده جوانه کابل پوهنتون حقوق فاکولتۀ از ابتدا محصلین اتحادیه" مینویسد شرق حسن دکتور 

 و خویشاوندی صدراعظم خان محمود شاه شخص و حاکمه محافل به که میکردند شرکت برهمه      مقدم محصالن سیاسی هوی و

     2 ".است میکرده فعالیت کابل پوهنتون رئیس انس محمد دکتور  راهنمائی تحت هسته این... اند داشته پیوند و نزدیکی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 11تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 شده نشر دامی جریدۀ در قبل سالها که«  پا برهنه پوشان کرباس» رسالۀ به جوابیه در اتحادیه بلبل و فعال عضو داورحیدر  دکتور 

 چه محصلین اتحادیه جریانات خالل در داود محمد با تان معرفت از شما انکار علت که اینست من دوم سوال" :نویسند می بود

 ...."  میکردید فعالیت صاحب سردار استشاره به دیگر محّصل چند و شما که میدانستیم ما حالیکه در. میباشد

 و دفاع های وزارت دار عهده داود محمد سردار هنوز زمانیکه" که اند نوشته نگارنده این به شان نامهء در داور دکتور جناب 

 برای که های تالش و تپ جمله در .گردد نائل عظمی صدارت مقامه ب غازی محمود شاه سردار درعوض تا داشت اراده بود، داخله

 تاسیس طریق از را پوهنتون محصلین تا بود گردیده موظف شرق حسن....میباشد ملی کلوپ تاسیس یکی مینمود هدفش به رسیدن

 1 ...."نماید جلب حزبی سازمان آن شمولیت و داود سردار پشتیبانی به جمعیت یا و انجمن نوع یک

 ستبدادا ضد بر اندیشه، و ابتکار اثر در ": که میخوانیم چنانچه میدانند، دخیل اتحادیه تشکیل در راهم بلخی اسماعیل سید عالمه

 حصلینم روشن ضمیر عمق در بلخی، اسماعیل سید عالمه های وعظ و سخنرانی تاثیر .برسد اثباته ب( گردد پیاده عمل در جنبشی)

 اتحادیه بانانجن سرسلسله که بود گردیده ایجاد و دایر محصلین جنبش اتحادیۀ و یافته راه کابل پوهنتون مرکز پراحساس و شعور با

 خونخوار نامی هللا حفیظ را شهامت با و شجاع فرزند این) باد شاد روحش بود گرفته نام را محصلین اتحادیه بلبل شامل احمد میرعلی

  2( "است رسانیده بقتل کش آدم و

 فقه استاد)عبدالظاهر قاضی محمودی، عبدالرحمن دکتور غبار، محمد غالم خسته، محمد خال مولوی" نویسنده، ینا از قوله ب     

 از زاده، قایل عبدالباقی جویا، سرور محمد عالمشاهی، ابراهیم محمد سید شعاع، اصغر میرعلی ژوبل، حیدر محمد ،(معارف در

 بشهادت امین ـ کی تره حاکمیت در شان سه هر)بینش یوسف ،محمد نهضت حسین ،محمد مبلغ اسمعیل محمد و نزدیک دوستان

  11 ".بودند بلخی عالمه پیروان از (لمر.  ا. رسیدند

اهر عبدالظمولوی  وان داشت که میتوان از استاد سترگ صوفی محمد اسالم مین واخارج ساحۀ پوهنتون هم دوستداران فراتحادیه از 

 بودند شامل اتحادیه رهبری در داشتند، کلیدی نقش بعدی های آفرینی حادثه در بعدأ که چپ عناصر"ادعای اینکه یاد نمود.  پغمانی

 هرگز قابل قبول نمی باشد. "

 21 مجموعاً  نماینده ده طب فاکولته از صرف و البدل علی 1و اصلی نماینده چهار هریک ادبیات و حقوق سیانس، های، فاکولته از

 .ندنمود حاصل عضویت سپورتی و ادبی مالی، اداری، های کمیته به شان خود عالقه و ذوق به نمایندگان.  آمدنددر اتحادیه  محصل

 مجمع طرف از که اتحادیه رئیس بدوش امور تمام بررسی .نمود می انتخاب را خویش های منشی و معاون و رئیس کمیته هر

 .داشت قرار میشد انتخاب عمومی

کمیته  ،عثمان اسحق محمد محترم بریاست مالیکمیته  اکرم، هللا حمایت محترم آن رئیس ادبیکمیته  بود، کمیته چهار دارای اتحادیه

 .(کارملخان بعداً) ببرک محترم انضباطیکمیته  و ،) ....(  محترم سپورتی

 اندپوه آخیر در و ژوبل حیدر محمد شادروان ،بعدا   سرخابی یونس محمد محترم افغانستان، محصلین اتحادیه اولین روسای اولین

 .شدند انتخاب فاضل محمد

 که اردبسپ نفری پانزدهکمیتۀ  به نموده آماده را اساسنامه نویس پیش سرخابی آقای  تا نمودند فیصله محصلین مالقات ها ادامۀ در

 صیالتتح تاریخ در «محصلین اتحادیه»  نام بار اولین برای جلسات همین در. گردد ارائه عمومی اسامبلۀ به تعدیالت و غور از بعد

 . شد گذاشته و انتخاب افغانستان عالی

 دکتور و فرهنگ صدیق محمد میر غبار، محمد غالم محمودی، عبدالرحمن چون دانشمند و عالم اشخاص اساسنامه ترتیب در

 .نمودند همکاری عزیز عبدالحی

 :اند نوشته ذیل اهداف حاوی را اساسنامه فاصل پوهاند
 .افغانستان خاک تمامیت و استقالل ملی، حاکمیت حفظ ــ 1"      

 .افغانستان در نظام اداری اصالحات ورود و اقتصادی و مالی بنیه تقویۀ ــ 1       
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 .افغانستان کافۀ توسط انتخابی جمهوریت به شاهی نظام تعدیل ــ 2      
 .برابری و برادری کشور، فرد فرد، حقوق رعایت مساوات، اجتماعی، عدالت تامین ــ 1      
 ...(.هزاره ازبک، تاجیک، پشتون،) افغانستان باعات جمیع بین ملی اتحاد بنیان استحکام ــ 9      
 .مجانی صورته ب افغانی کنار و کنج جمع و ها پایه کوه در سواد و معرفت و علم تعمیم ــ 2      
 .کشور خارج و داخل در آن از باالتر و پوهنتون سویهه ب مسلکی و علمی های کادر ــتربیت 2      
 رب مجادله و جمعی روابط و مطبوعات طریق از افغانستان اتباع اقتصادی و اجتماعی سیاسی، دانش سطح بردن بلند ــ 1      

 .افغان فرد فرد بین متقابله احترام صمیمانه فضای تامین تبعیض، انواع علیه
 .افغانستان معادن انواع قبیل از طبیعی منابع انداختن بکار ــ 2      
 داری مال و داری باغ زراعت، تولیدات سطح بردن بلند و آبیاری منابع و زراعتی سیستم و نظام ساختن ماشینی ــ 11     

 .شده اصالح نسلهای و شده حاصال تخمهای توسط
 .کشور سرتاسر در مواصالتی خطوط تمدید ــ 11     
 11"...و کشور سرتاسر در وقایوی و معالجوی طب انکشاف ــ 11     

 و رتیبت  عریضه پوهنتون محصلین از نمایندگیه ب ها فاکولته محصلین اتحادیه اعضای فیصله بنابر" :نوشته شرق محمدحسن

 صف از گذشتن از  بعد و پذیرفته گلخانه قصر در را محصلین همه کرده لطف او داشتند، تقدیم صدراعظم خان محمود شاه حضور

 عثمان، اسحق محمد زاده، شامل احمد میرعلی از بودند عبارت اینها بردند خود کار اطاق به خود با را اتحادیه نماینده محصلین،

 نآ ،«شرق حسن »نویسنده و مجددی هللا عزت کاضمی، صابر محمد نصرتی، کریم محمد مهمند، محمد فقیر قندهاری، عمر محمد

 انس محمد دکتور ملی، شورای رئیس داوی خان عبدالهادی داخله، وزیر خان اسدهللا سردار بودند؛ صدراعظم حضوره ب که های

  11" پوهنتون رئیس

 سیانس  ولتۀفاک های البراتوار عمارت پائینیطبقۀ  در پوهنتون رئیس خان انس دکتر" :که مینویسند اکرم صاحب دکتر برعکس  اما 

 لینمحص از نفر  سه دو با را محصلین اتحادیه مرتبه مرامنامه مذکور حکومت، هدایت به یقیناً  .داشت دفتر بود عمومی باغ در که

 گرفت ودخ با را مرامنامه کاپی یک خان انس بود، کوتاه خیلی پوهنتون رئیس با مباحثه .طلبید خود نزد بودم اینجانب آن یکی که

 انجمن)ایدب آن نام گفت می و نموده  اعتراض پوهنتون رئیس محصلیناتحادیۀ  بنام راجع اما .نماید مطالعه عمیقاً  خودش گفتار قرار تا

 هن شد، رد پوهنتون طرف از نه نامه مرام گذشت مدتی. گرفته ن قرار محصلین ما قبول مورد نام این که شود گذاشته( محصلین

 12" تعدیل نه و قبول

 وهاندپ اکرم، دکتور، را خان محمود شاه صدراعظم به اتحادیه قبولی معروضۀتقدیم  و صدارت به رفتن ازادعا دکتور حسن شرق، 

 .تائید نکردند ،پوهاند نادر عمرخان ابراهیم محمد و داور حیدر دکتور فاضل، محمد

 حمودیمدکتور  نقش بود، شده تشکیل وقت آن آزاد جراید و وطن جمعیت ، خلق ندای ملی، احزاب تاسیس از قبل  اتحادیه که آنجا از

 زا مستقل و آزاد  اتحادیه لبناعاً تشکی ،بود و بس مشاور و رهنما منحیث بلخی اسماعیل عالمهزنده یاد  غبار، شادروان و فقید

 هر از تالش که پذیرفت باید است، کشوری کدر و علمی مقام عالیترین مرجع پوهنتون چون .باشد می وقت سیاسی احزابات نظر

 .نمود ایفا را خود گر بیدار نقش اتحادیه اما شود داده سوق آنها سمت به اتحادیه تا گرفت صورت جهت

 رکود و رددگ پدیدار الزم تحوالت درآن تا میداد، تشکیل دولت بر کشور منورین فشار نیروی ایجاد اساساً  را محصلین اکثریت نظر

 آفتد یم زبانها بر مدت ترین کوتاه در اتحادیه نام دلیل همین به شود، شکسته صدراعظم خان هاشم سردار بار جنایت و آمیز اختناق

 القهع شان کلتوری های فعالیت در داشته ابراز اتحادیه فعالیتهای بر را شان مندی عالقه نهایت داران وطن میگردد، افاق شهره و

 . ساختند می متبارز  را خویش مندی

 ارزمتب اتحادیه از را خویش  غیرمستقیم شناخت اداره آن محافل در ها کمیته مسئولین و منشی دعوت با کابل پوهنتون ریاست

 شنبهرچها های بروز را استقالل مکتب کول سالون( وقت مطبوعات وزارت) مطبوعات ریاست با تماسها از بعد ادبی کمیته .ساخت

 معارف متعلمین و محصلین تنها نه محافل ینا در .شد پذیرفته که نمودند درخواست عاریتی خود نمایشهای و کنفرانسها اجرای جهت

 ظیمع زاده، شامل احمد میرعلی آقایون اشعار کلمهد کنفرانسها، ها، درامه در .نمودند می شرکت هم کابل اهالی و روشنفکران بلکه
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 11تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نبی ،(داور)نورس حیدر اثیر، پروانی، عبدالغفور خان، عیسی عثمان، اسحق محمد قندهاری، عمر محمد طاهری، محسن طاهری،

 .نمودند کسب خوبی شهرت دیگران و نادم اکبر پژواک، الربی فضل هاشمی، شفائی، علی

زاده دایر می شد. روزی که  به نقل از شادروان دکتور حمایت هللا اکرم اکثراً جلسات انجمن ادبی در آپارتمان زنده یاد جمال آرتی

شد هیأت کمیته از او خواستند که بیرون شود  جلسه کمیته ادبی در باره اشعار و مقاالت نشست داشتند دفعتاً محمد حسن شرق داخل

 هولزینه پله های مگر او پافشاری و خیره سری می نمود رئیس کمیته ادبی او را از اطاق بیرون و از  چون عضو کمیته نبود

   .دشدا

 حصلینم انتقادات ها خطابه در  آهسته آهسته .بود افتاده زبانها به کابل شهر در محصلین اتحادیه نام میرفت، شده بزرگ اجتماعات"

 .شد می استقبال ها قال و قیل و ها زدن کف با جامعه های عدالتی بی علیه بر تیز و تند اشعار گردید، خارج پوهنتون چوکات از

 چال اولین .بگیرد را ها قال و قیل و ها بیانیه این جلو خواست بود تماشاچی حال تا که حکومت کرد پیدا خاصی متانت اجتماعات

 ...برد بکار بود اندازی تفرقه که را خود

 لیهع اعتراضات و انتقادات .افزود اندهندگ کنفرانس جرات به و شد خوبی استقبال مردم طرف از محصلیناتحادیۀ  کنفرانسهای

 عنوان حتت شفائی علی نبی مقاله و «گزه شش های موتر» بنام اثیر اشعار از یکی کرد، اختیار شدت اشعار و ها بیانیه در حکومت

  11" نمیشود فراموشم هرگز «فانه و قین»

 در  یدموکراس و سیاسی نهضت و ها جنبش بسا گذار بنیان و محرک افغانستان محصلین اتحادیه که بگویم اگر نیست مبالغه"

 19." برآمدند  صحنه بروی آهسته آهسته میدادند نشان اتحادیه با غیرمستقیم ینوای هم که پرده زیر احزاب .بود افغانستان

 ای گونهه ب نیز شاهی خانواده زمان درعین مگر بود خوبی هدف اسالمی گرای سنت کاران محافظه" میکند ارزیابی آرنی  جورج

 سۀموس حوصلۀ سیاسی، احزاب آوردن وجوده ب و بیشتر آزادی فریادهای با سال دو از بعد دریافتند ها نوشته میان در را خود طنز

 12..." شد بسته محصالن اتحادیه. سرآمد به حاکم های

 .شد برده ایغم به اتحادیه مقاالت و اسناد .گردید تالشی منزلش .شد بندی ژوبل حیدر محمد که فرصتی در" : مینویسد فاضل پوهاند

 تفویض صدارته ب و شد تصویب بود شده انشاء واله عبدالحق آقای طرف که یکاغذ و کرد دایر را خود عمومی مجمع محصالن

 : بود چنین میکند کار من حافظه جائیکه تا کاغذ این متن. گردید

 !عظمی صدارت مقامه ب

 و ومقاالت شده محبوس محصالن اتحادیه منشی ژوبل حیدر محمد که میرسانیم تان گاهی آ به پوهنتون نفرمحصل صد چهار ما

 دهاعا را ما اسناد و کنند رها را او تا بفرمائید هدایت امنیتی مقاماته ب تا خواهشمندیم است، شده ربوده منزلش از اتحادیه اسناد

   12 ..."شد خواهد شدید محصالن العمل عکس نه ور .نمایند

 محمد دکتور ضمانته ب بعداً  داشت، دوام شب 11 ساعت تا که شد آغاز آنها از تحقیق و زندانی نماینده 22 معروضه این تعقیب به

 ییاد حادثه ینا از شرق حسن اما. شدند آزاد ژوبل بشمول زندانیان بودند پوهنتون پرست سر و معارف اول معین که خان یوسف

 . نکرده

 میهاش محترم و پژواک  الربی فضل استاد پوهاند نوشته که «ملی وحدت»  بنام است ای درامه نمایش هم یکی فعالیتها جمله از

 نقشهای" .دبودن شده دعوت نیز کابینه اعضای مینمود تمثیل را کشور مختلف اقوام برابری و برادری و اتحاد نمایشنامه این. میباشد

 و هزاره به موسوم قیوم تاتا، سرور محمد امیرزاده، هللا حیات کاظمی، صابر عظیم را اوزبک و هزاره تاجک، پشتون، چون

 .میداشتند ارائه را آنها پیمانی وهم تعهد و"  میکردند بازی رانهماه خیلی دیگران

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 11تر 2 له :د پاڼو شمیره
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 شان اشعار دیوان از« ملی وحدت» بنام است ارزش با نهایت هم وطن امروز برای که داور داکتر پرمحتوای نهایت شعر هم این

ه ب «ملی وحدت»  درامه در جذابش آواز با پیرمرد یک نقش در آنرا نادم اکبر محمد مرحوم و شده سروده قبل سال شصت که

 :میباشد چنین بودند تهگرف خوانش

 توست   شعار رنگی دو و  فاقن  و بدبختی  توســت    دیار در  ها یچ که ببین بیا افغان
 توســت کاره ب   واحد  ملت وچ  هم ایجاد  خلق گروه چندین ز ساخت چه ببین امریکه

 توست  برار  پشتون  که  هزاره  مردم ای  کن  هوش تاس   تشناخ  بهر  نام  ریقتف
 توســت  تکارابـــ    ما فالکــت و  بدبختی  شوی  گم مقصود و کلبی و ربک و دزی  ای
 توســت اختیار در زده  قـضا  کشتی  کاین  باش  هـوشیــار خــدا بـــرای  خـــدا نا  ای
 توست دار باب سرش که بدان وطن شرین  لکتمم  دار  وفا  ستنی   که  نیخائی  هر
 توسـت انتـــظار  گدا و رسید  شـــتا فصل             نما نظــــر  رحــــمJJJت ز  غـــنا صاحب ای
 توســت ردگارکـ کرم مظهر  شیشه  کاین            سنگ  تو  مزن  دلها شیشه به بلهوس ای

 بگو سخن این وطن نوجوانان  به نورس
 توست بهـــــار  از  وطن  دامیــــ  چشم

 

 :اندخو هم" مطول نبشته" یک از را ذیل بیت مینمود اشاره ارگ جانبه ب که درحالی نادم اکبر شادروان که نوشتند فاضل پوهاند

 حساب داده کجا گرگ مظلوم رمۀ بر          کرات ارسطو گشته دمکرات حامی

 که اخیر درامه اما" :مینویسد شرق حسن دکتور .داد تکان سخت را ها کرات ارسطو و آورده وجده ب را آگاه تماشاچیان درامه این

 " .ودنم صدراعظم  شخص خصوصاً  حکومت العمل عکس به مواجه شدیداً  را اتحادیه آن تمثیل بود پژواک الربی فضل آن نویسنده

 هب زمان همین از و شدند، زندانی بودند نوشته و تمثیل را درامه کسانیکه تمام ملی  وحدتدرامۀ  نمایش از بعد که، مینویسد وی

 و قید بدون آزادی خواهان محصلین" اکثریت "،و بودند دولت با نرمش طرفدار ئی عده نمود بروز دیهااتح در گی دسته دو بعد

 . شدند زندانیان  شرط

 تعداد یک و کرده شدت مظاهرات بود شده زده متعلم و محصل جوانان احساسات به که بود دیگری جرقه محصلین حبس اطالع" 

 ولتید ضد گفتارهای. بروند صدارته ب جمعی دسته  خواستند می و جمع استقالل مکتب کول به تماشاگر و متعلم و محصل زیاد

 رسیده فرن هزار چندینه ب روز اخیر در اشخاص این تعداد...بود رسیده انفجار حده ب تماشاچیان تشویق و تر مسئولیت بی تر شدید

 ار خود نماینده نفر چند که گردیدند راضی محصلین «یاور سر  خان جان بابه و معارف معین خان عبداالحمد وساطته ب...»بود

 محمد فقیر صابری، عظیم محمد زاده، شامل احمد میرعلی از بودند عبارت نمایندگان .فرستنده ب دوم بار برای اعظم صدر نزد

  11" دیگر محصل چند و «شرق سنح» نویسنده عبدالغنی، عبدالواحد، نصرتی، کریم محمد مهمند،

 خولدجازۀ ا ماه ب که نکشید طول دقیقه چند ماندیم، انتظار در صدراعظم دروازۀ عقب در ":  مینویسند اکرم خان هللا حمایت دکتور 

 سفیر خان هللا اسد .بود پوشیده سفید کرتیو  نشسته کارش میز پشت کلکین نزدیک اطاق راست کنج در خان محمود شاه .دادند

 دو رد را ما گروپ یاور سر. بودند ایستاده پا به آنجا دیگر نفر دو یکی و یاور سر معارف، دوم معین خان عبداالحمد وقت، ترکیه

 دست دو با را ما گروپ سالم و رسید می نظره ب آرام  چهرتاً  خان محمود شاه. کرد ایستاده قطار هم پهلوی صدراعظم میز متری

 رگفتا در بود زاده شامل آن یکی که محصلین از نفر دو یکی... داد جواب سر اشارۀ و ها هندوستانی مانند شده وصل باهم ها کف

 منع یا و تهدید نوع هیچ کند، نصیحت و ببیند نزدیک از را ما خواهد می صدراعظم گویا که بود شده تولید فضا چنین و شدند شامل

 آواز ناگهان داشت ادامه ها گفتنی .است بوده خوبی نظریۀ صدراعظم نزد ما آمدن که شدم مطمئن من. نشد گفته ماه ب کار از

 چهپا با نفر یک و شد باز شدت به دروازه بعد لحظۀ دارد  مجادله بان دروازه با که شد شنیده دروازه بیرون از نفر یک غالمغال

 وقفار سردار» آغا سردار نفر این... گلوله گلوله، گلوله،: میگفت متصالً  و انداخت اطاق داخل را خود زنان نفسک و زده بر های

  ار پتلونش های پاچه دو هر که بود« لمر ـ ا. خان ظاهر مرحوم سلطنت دوران بدنی تربیت رئیس خان هللا حبیب امیر پسر سراج

 چه مردم نمیدانم اند، کرده بند را سیمی دروازۀ ها عسکر اند، آمده مردم نمود آغاز سخنه ب چنین این و گرفته باال ها بدست

 ...شوید زود شوید ،زود شده آلود گل هایم پاچه ببینید ام رسانیده( موری آب)  موری او راه ز ا اینجا از را خود من میخواهند،
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 ندیب اینهارا  که کرد امر سریاور به نفهمیدم آنرا من که کلمه چند ادای از بعد صدراعظم .شدند حیران همه کرد تغیر مجلس فضای

 معلوم موضع است بهتر که نمود خواهش صدراعظم از نمود مداخله شخص کدام نمیدانم بودیم، محصلین ما اینها از مطلب کنید،

 دیدم....ست؟ا گپ چه ببیند برود نفر یک گفت و کرد قبول را پیشنهاد صدراعظم باشد نموده خان اسدهللا را پیشنهاد این شاید گردد

 را مجلس خالصه من... میکشند، آوازها و نموده  اجتماع صدارت فرعی راه سیمی دروازۀ آنطرف محصلین زیادعدۀ  حقیقتاً  که

  12..." شدند متفرق گردیده مطمئن و گفتم آنها به

 را فرن دو باشد گفته خان محمود شاه سپهساالر محصلین همه بین از که شده نوشته " پا برهنه پوشان کرباس" رسالۀ  در آنچه اما

 باشد، نموده عفو راهم واو بوسیده را شرق آقای روی و آمده پیش بعد و شرق، حسن دومی و سرخابی یونس یکی بخشد، میه ن

 . و واقعیت ندارد ندنداشت اطالع قطعاً  بودند اجتماع آن در که اتحادیه اعضای

 تقیممس حمالت که اللحن شدید مقاله دو" :که مینمایند یاد دیگری حادثه از «ملی وحدت»  درامۀ نمایش از بعد فاضل صاحب پوهاند

 مودندن قرائت را خود اصلی مقاالت اتحادیه نورم خالف نویسان مقاله ولی بود نموده اصالح آنرا ادبی کمیته اینکه با داشت بدولت

 . بود عاجز آنها از دفاع در اتحادیه و اخراج پوهنتون از محصلین نتیجه در گرفتند،ه ن نظر در را اصالحات و

 سناتوران و ملی، شورای در کابل شهر وکالی معارف، وزیر با مالقاتهای که آمد عمل به فیصله رویدادها نوع این تدافی برای

 و نمود دوام ساعت چهار که آمد عمل به دیداری منزلش در معارف وزیر ذکریا خان محمد فیض با نخست قدم در .گیرد صورت

 دست از و کنید رعایت را  اعتدال حد دارد، مسولیت صالحیت هر و نمائید تشکل شما است خوب:" که داد مشوره ایشان به وزیر

 چشم، حتی و کنیدمی بسته را تان چشم آنگاه ایستید می بر بیانیه ایراد برای ستیج سر که شما میشنویم طوریکه متاسفانه مگر ندهید،

 یک یثمنح من نمیکنید رعایت را کالم عفت و گوئید میه ن که نیست چه(میکنید باز دهن) و میشود بسته هم تان بصیرت و عقل

 "هداریدنگ را کالم عفت و اعتدال حد و بسنجید را کار عاقبت و باشید هوشیار و دوراندیش میکنم توصیه شماه ب معلم یک و پدر

11 

 در معارف وزیر استعفای به رابطه در مختلف های آوازه دو از (معارف وزیر خان اکرم داکتر شادروان پسر) اکرم دکتورعاصم

 ردهک دایر محصلین اتحادیه نمایندگان با خان محمد فیض که مجلسی در گویا" :میباشد چنین یکی که میشود آور یاد1291جوالی

 Louis)دریفوس لیویس راپور در. بودند نموده تهدید را او جسماً  حتی نکرده گوش را او های نصیحت محصلین از بعضی بود،

Dreyfus )قاتمال موقع در نویسد می و مینماید اشاره خان محمد فیض تأثر مورد در هم او است تحریرکرده کابل در امریکا سفیر 

 اند هساخت سیاسی زیاد حد از را انجمن آن اینکه و محصلین اتحادیه یک موجودیت از بود گفته خان محمد فیض امریکا سفیر با

  11" «بفهمند را خود حد باید: » بود گفته... داد نشان را خود تاسف خیلی

 زیرو شروع در چند گر باشد داشته مستقل کمپ اتحادیه تا شدند تماس در معارف وزیر با استقالل جشن مراسم در 1212 سنبله در

 اثر در ولی معارف، کلوپ وهم پوهنتون و معارف کمپ یعنی دارید کلوپ یک کمپ دو شما که بود گفته و کرد میه ن قناعت

 آن ازفر بر جلی خط با «محصالن اتحادیه » لوحۀ و شد تعیین دیگر جای اتحادیه برای پوهنتون کمپ کنار در محصلین اصرار

  گذاشت جوانان سترسه دب پول مشت یک با را خود دفتر اثاثیه تمامی معارف وزیر. گردید نصب

 محمودی شادروان 1212 میزان اواخر در"  بوده بزرگ محصلین اتحادیۀ آوردن وجوده ب در محمودی داکتر سهم"  که خواندیم قبالً 

 رمند،هی وادی پروژه آمیز اشتباه انتخاب درمورد نموده شرکت اتحادیه های چهارشنبه کنفرانس در ملی شورای در کابل شهر وکیل

 بعد ام هفته. میرسد فرا اتحادیه عمر پایانی روزهای آخرین گونه بدین و .نمود صحبت دالیل و اسناد با داد قرار ترتیب و صورت

 .بود ممنوع آنجا در همه دخول و اشغال امنیتی پلیس طرف از استقالل مکتب کول

 جانب از اتحادیه فعال عضو محصلین از تن چند شدن زندانی و اخراج با 1291نومبر 2مطابق 1212عقرب11 چهارشنبه روز 

 روز دچن و بیست و ماه هشت حقیقت در یا ماه نه"  اتحادیه فاضل پوهاند از قوله ب شد، منحل و اعالن غیرقانونی پوهنتون ریاست

 حیدر غالم محترمین: از بودند عبارت که شدند طرد پوهنتون از محصل هفت." شد حکمفرما کامل اختناق آن از بعد و کرد دوام

 اختر محمد طاهری، عبدالعظیم ،«دایم برای »طاهری محسن محمد صافی، عبدالحبیب زاده، شامل احمد میرعلی ،(داور) نورس

 فاکولتۀ سرئی انصاری الدین نجم میر دکتور فقید استاد ضمانت به فاضل پوهاند. «یکسال برای» شهرستانی اکبر علی و برکی
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 ویسن رومان و نویسنده محقق،) شد، تبعید و اخراج مکتب از سرخآبی یونس یاد زنده داد، دوام خود درسه ب خلیلی استاد و ادبیات

 در که تبعیدی، بنام اند، آورده در تحریر برشته شان رسای قلم با را تبعید این داستان عثمان اکرم دکتور شادروان جاودان همیشه

 ندانیز مدتی برای بعداً  کارمل ببرک و شهرستانی و صافی زاده، شامل آقایون(  نمایم می جلب آن به را تان توجه نبشته این اخیر

 ربیح مکتب به بیولوجی معلم حیثه ب جزائی بودنده ن اردو بخش محصلین از هرگز حالیکه در خان هللا حمایت دکتور. گردیدند

 نوشتم مقالۀ «رفت بین از محصلین اتحادیه چرا» که دوستان زیاد تقاضای بنابر بود شتهنگذ ماه دو یکی. ش .ح در" .شدند فرستاده

 دهع یک میگویند شد نشر اینجانب بنام چهارم و سوم ستون در دوم صفحۀ در مقاله ... بردم نشر جهت «انگار»ملیجریدۀ  به و

 سید مشر تولی چهارم روز. ش .ح در... نمودند مصادره را جریده و رسیده ها پلیس که بود رسیده بفروش آن های نسخه از نسخه

اندان تر قومرسکمرا نزد ، نامبرده بروم احمد علی حاجی مشر کندک ذاتیه مدیر نزد باید که گفت منه ب تدریسات مدیر الدین عماد

 یعسکرزو خان رسول سید)قوماندان اتاق در همینکهتولی مشر تاج محمد فرستاد و آخر نزد قوماندان مکتب رسول خان برده شدم، 

 ...نیست تذکر قابل او های گفتار و حرکات که کرد حمله من به... نامبرده شدم داخل (لمر.ا.

باز یکی دو سه روز گذشت، مدیر ذاتیه بمن اطالع داد تا بعد از چاشت نزد سید اکبر خان قوماندان امنیه کابل در وزارت داخله 

گذاشته « انگار»ارۀ جریدۀ مصادره شده بروم. به ساعت موعود آنجا رسیدم. پیش آمد قوماندان امنیه بد نبود روی میزش همان شم

 .نها این بود تا نامبرده را نفر پاکستان معرفی نمایندتالش آ "شده بود تقریباً همه سطر های مقالۀ مرا با رنگ سرخ نشانی کرده بود

ر بنویسی کدام اخبار دیگ " اگر مقاله به طرفداری کدام منبع نیست تو باید مضمون دیگری درسر انجام قوماندان امنیه به ایشان گفت 

و موضوع را روشن بسازی... همین بود که مضمون مختصر دیگر نوشتم و برای جریدۀ ندای خلق سپردم... در مضمون نوشته 

خرابی های خود ما برای خود ما  بودم اتحادیه محصلین از طرف هیچ منبع تحریک نشده و مرام اعضای فعال آن گفتن خوبی ها و

یم نه مانند شانه که در می گوما مانند آئینه هستیم که رو برو ختم مضمون این اصطالح را عالوه نموده بودم که بوده است و در 

 یم."بگوعقب رویم و مو به مو 

 به خان رسول مکتب قوماندان همراهی و سیاه گادی در مجرمین مانند که نمود احضار را او خان داود داخله وزیر به بعد مدتی  

 و خوش را خود چهره گاهی کرد صفت منه ب  خودش تا خان نادر خدمات از نمود آغاز را کالم سر خان داود"  میشوند برده آنجا

 علم قد هیدش اعلیحضرت خدمات علیه بر کسی اگر گفت و کرد خطاب منه ب عصبانیت با بار یک حتی میگرفت عصبانی هم گاهی

 نای نکرد، هم نصیحت حتی بود مونولوگ ما مجلس نکرد، پرسان چیز هیچ من از خان داود...میکنیم شگاف نیزه با را او ما کند

 .میسپارم تو به را نفر این کرد امر خان رسول به... گرفت دربر را ساعت نیم تقریباً  خان داود گفتارهای

 دور نظر از نیز تدریس هنگام صنف در حتی دائمی، مراقبت تحت و خوف و تشویش در سال شش .ماندم آنجا سال شش پوره    

 از شاگردی میدادم،  تشریحات پترول به راجع دهم صنوف از یکی شاگردان برای جیولوجی مضمون در روزی چنانچه بودم،ه ن

 و شد باز اجازه بدون  صنف دروازه گویم،ه ب چیزی کردم شروع من شود، میه ن راجاستخ افغانستان پترول چرا که پرسید من

 و من .است موضوع خارج شما تشریحات صاحب معلم کرد، خطاب منه ب و کرد صنف داخل را سرش دهلیز نوکری وال ضابط

 11."شدیم حیران همه شاگردان

 بود اردو بیطاریه مکتب متعلم که زمانی در او؟؟!! بود، نموده عصیان «حکومت و نظام ضد بر که گر عصیان محصلین از یکی»

 سگ مصارف و وان سگ معاش":  که نوشت عریضه وقت پادشاه کاکای و صدراعظم، خان هاشم سردار برادر و دفاع وزیر به

 لودین خان احمدعلی و..."  میآورم بیرون آب از زودتر و تر خوب کرده سگ از را  ها مرغابی شکار وقت در من بدهید برایم را

 گی ندز در" :گفت و ؟؟؟ایستاد بپا چپرکتش پهلوی و آمد یادتشع نرگس گل دستۀ با رداف اما داد را او کوب و لت امر اردو رئیس

 بزرگی اجتماع در کابل طب فاکولتهمحصل  شرق حسن آقای 1211درعقرب، "ببخشی مرا اگر بود خواهم آرام قبر در و خوشبخت

 شموله ب ها فاکولته تمام روسای و پوهنتون رئیس دیگر، وزیر چند معارف، وزیر ذکریا محمد فیض سردار از عالوهه ب که

 بینهایت شما معلومات متاسفانه جاللتمآب" میگوید ساخته مخاطب را ذکریا سردار خطابه میز عقب از بودند حاضر محصلین

 درک و مردم با تماس از دور اید کرده انتخاب شما خود که های وزارت و ها سفارت میزهای پشت در سالها شما... است ناقص

 ستمگری به شما مانند که آنانی کنید دعا...  اید برده بسر خویش وابستگان از هم آن محدود ای حلقه بیک آنها امیدهای و آرزو

 مستقیم حمالت که اللحن شدید مقاله دو ": نمودید که هشما قبالً اشاره استاد فاضل را مطالع ..." گردند نابود و نیست اند گرفته خوی

 اهده که حالی در .بود نومص همیشه و بگوید چیزی را او که نداشت حق کسی ولیکه یکی آن ایشان بودند.  ..."داشت بدولت
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 و تاج  علی برات میرزاد، محمد فتح ،پشتون محمدرسول بلخی، اسماعیل جویا، سرور غبار، محمودی، مثل ملی واقعاً  شخصیت

 خاطر محبوسین چون": که میشود فیصله وزرا مجلس جلسه در هم آن با. بودند قلفی کوته زندانهای در... وسردار احمد رحمانی 

  12" شود حاصل واالحضرت رضایت تا بمانند محبس در قدر آن اند، رنجانیده را صدراعظم واالحضرت

 دهه خان داود محمد سردار و .شد اعالن مستعفی صحت خرابی عنعنوی علت به صدراعظم خان محمود شاه 1292سپتمبر 2بتاریخ

 .شد مقرر صدراعظم مخصوص قلم مدیرفوراً  از فرقه عسکری پکتیا شرق حسن دکتور .نمود شروع را خویش صدارت

 انبرایش آنرا ها باالئی و نده دهن تشکیل را خود مردمی نظام و دموکراسی آگاهانه مردم اگر" :که تداش نظر افغان الدین جمال سید

 .میگیرند ایشان از دوباره آنرا نخواهند که زمانی دهند تحفه

 که نمودیم مالحظه خان محمود شاه سردار حکومت دور در خود کشور در(  92 ـ 1212)  سالهای در را سید طرح این واقعیت 

 داخل از آن لویپه در مگر، داد را اجتماعات و احزاب یلتشک پارلمان، ها، بلدیه انتخابات شموله ب ها آزادی سلسله یک دولت

حرکت  آن سرکوب و یناکام جهت در گوناگون های توطئه و ها دسیسه با شان عمال کمک بهقبلی(  صدراعظم خان مهاش) دربار

 تیمد کوتاه از دبع نبودند دموکراسی آماده آگاهانه مردم چون وبدین گونه عمل کردند  هم سلطنت اخیر دهه در چنانچه نمودند تالش

 تندگرف وا پس  را شان اعطای داران دولت

 باشد تهبرخاس ملت خود درون از که هنگامی مگر کند پیدا حقیقی ارزش نمیتواند ملتی یچه ی برا پارلمانی قدرت" :سید می فرماید

 و بود دخواه پایه بی گیرد، صورت تسا او محرک و رمانف که خارجی قدرت یا و امیر یا پادشاه امر به که پارلمان هر تشکیل و

 ."اختپرد حکومت به دوم درجه در و کرد آغاز نفوس و عقول از را کار باید .ندمیک پیدا بستگی آن دهنده تشکیل شخصی اراده به

 ".باشد جوشیده ملت دل از اینکه مگر بود دنخواه مفید پارلمانی حکومت و اساسی قانون" 

 و ها یطلب جاه هم و ها اندر برادر بین بازیها دسیسه و توطئه ناگوار نهایت حوادثی از مملو ما کشور اخیر قرن دو تاریخ متاسفانه

 با خان نادر خانواده قرن نیم در ولی میشد، دیده ها جاه بسا در فجایع چنین زمان آن ولی آنهاست، های خواهی خود و طلبی قدرت

 آش همان)هنوز حاکم خانوادۀ اما داشت ضرورت مسئولیت با و دلسوز رهبری به ما کشور و نموده فاحش تغیری جهان که وجودی

 انوادهخ اعضای میان را اختالفات داشت سعی  پادشاه که آمد می بر چنین" نوشته کشککی آقای چنانچه (میخوردند کاسه همان در را

 طرف در عبدالولی و ولی شاه و طرف یک در نعیم محمد برادرش و داود محمد) آسیا سنگ دو میان او ولی کند فصل و حل اش

 11".بود آمده گیر دیگر

... یدهیدم منه ب را صدارت اگر فتمگ شاه به":  که گفته بود چنین را صدارت قبولی چگونگی صدراعظم خان یوسف دکتور مرحوم

 از نکنید، مقرر شما را من وزیر لذا باشم بنام صدراعظم اینکه نه کنم، کار بتوانم تا خواهم می را صدارت کامل صالحیت من لذا

  19..."نکند نفوذ اعمال کسی تان فامیل

 بخصوص خانواده افراد همه زیرا داشت شکایت دولتی امور در اخالل این از هم شفیق موسی محمد سلطنت دوره صدراعظم اخرین"

 و وذنف جلو کرد، سعی او"  داشتند مداخالت امور در و میپذیرفتند را عالی رتبه مامورین عبدالولی جنرال پسرش و خان ولی شاه

 ....بگیرد  حکومت امور در را سلطنتی خاندان مداخله

 کنان شکایت صدارت مقام از استعفایش از بعد باری او بود آمده ستوهه ب حالت ینا از نیز  میوندوال هاشم محمد صدراعظم    

 کارهای و  ها مسئولیت که صدراعظم نام از پیشتر خبر، در باید اند قنداق در هنوز که سلطنتی خاندان اعضای آن نام حتی که گفت

  12."شود داده جا میدهد انجام را مهم

 اثیرت تحت کامالً  بار این اما شد تشکیل کشور والیات از بعضی کابل در محصلین اتحادیه شمسی 1291سالهای در دوم بار    

 .بود اتحادیه آن رئیس عصمتی هللا ذبیح استاد شادروان. داشت قرار آنزمان سیاسی های سازمان و احزاب سیاسی خط و
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 تبعیدی
  

 عثمان اکرم محمد دکتور جاوید نام نوشته «سالی قحط» داستانی مجموعۀ از
  

 کوتل زا موتر. بود مسافرت نخستین ساعت هنوز .برد مي میمنه بسوی را سرخابی یونس محمد کش سینه باری، چکلۀ موتر    
 را قدش و شکند می قلنج «شمالی» هوای و آب خوش و باریک سرک در و پیماید می را زیری سرا راه کنان ُغرُغر خانه خیر

 .کند می تازه نفس و تکاند می َگرد گفتی کند، می راست
 رنگارنگی های چیز از موتر. نکند فرار تا است زوالنه در کماکان هایش پا اما بودند گرفته سرخابی های دست از را ولچک

 انتقال بلقا متاع بود معلوم که اشتوپ تا چند بوره، های بوجی. برسند «برفک و تاله» به باید که خاک تیل های پیپ. است پر
 هب موتر تکانهای با که گرسنه و خسته مرغ از پر بزرگ قفس یک و «مغزی ُگر  » جوال یک. است دهات از یکی به دکانداری

 چپ و راست در  ژولیده سپاهی نفر دو. شود می مسافران اوقات ُمخ ل شان سروصدای و غلتند می دیگر یک صورت و سر
 از هستهآ است نشسته ها سپاهی از یکی دست کنار که مردی پیر. اویند محافظان که میآید بر شان وضع از و اند نشسته یونس

 بری؟ می کجا ره بندی: میپرسد سپاهی آن
 .میمنه: دهد می جواب سپاهی
 زده؟ قمار یا کرده دزدی شده؟ دستگیر چی سر کده؟ چی :پرسد بازمی
 .گفته بیراه و بد حکومته و است بچه مکتبی که میگن. ندارم خبر خوب: دهد می جواب سپاهی

 بغاوت سالما پادشاه مقابل در کسی که بود افتاده اتفاق کم شان قلعۀ و قریه در وقت آن تا. میگوید!" یا خدا توبه" اسفبار مرد پیر
 را نهاآ گفتگوی تیزش های گوش با که سرخابی. میگرداند سرخابی از را رویش گویان الحول و کند می لعنت را شیطان. کند

 نامد؟ خوشت مه از که مثلی پدر: پرسدش می بیند می را مرد پیر برتافتن رو وقتی بود، شنیده
 ازیر شود می منصرف ولی نیست چنین نه که بگوید و کند چرخ دروغی خواهد می. بدهد جواب چه که ماند می حیران مرد پیر
 بسب این از. نیاالید کذب به زبان که بود خورده قسم دید می نزدیک آخرت به را خود و بود انداخته تار ریشش که وقتی از

 .گفتی بیراه و بد اسالم پاچای به و شدی باغی تو که گفت برادر این. گفتی صحیح: میدهد جواب کنده پوست و صاف
 .باشه دگه چیز گپ میشه! دیدن مانند بود کی شنیدن پدر،: گویدش می یونس
 درپ و مؤمنان امیر و پیغمبر و خدا برابر در بغاوت  السالم  علیه نوح حضرت تا آدم بابای از! بچه آغا: دهد می جواب مرد پیر
 !کنی توبه باید باشی ها باغی جملۀ از توهم اگر و بود کبیره گناه مادر و

 !حق سر و سرمه. نیستم توبه آدم مه! پدر: گوید می یونس
 نمیگ که شنیدی حتماً  فهمیدی؟ نصوح، توبۀ ــ خواهد می توبه و سجده ها سال. نیست آسان رسیدن حق به: میگوید مرد پیر
 در. استی جوان است، وقت سر هنوز. باشه کرده گمراه ُتره کسی شاید!"  شد گم نبوتش خاندان ــ بنشست بدان با نوح پسر"

 .یست پیغمبر خصلت کردن توبه جوانی
 !پدر: گویدش می خنده با یونس
 نیست خلق خدمت جز به عبادت

 نیست  دلق و سجاده و تسبیح به
 زا پیش ها دور این در. مکتبی نه داریم مکتب نه. هستیم رعیت یا خلق از موتر این در همگی ما! پدر جان: میگوید مرد پیر

 هک داریم( آب میر) او میر برکتش از ما که باشه داشته برقرار حکومته خدا مگم. رسیده شان پتاق و الف ها، مکتبی خدمت
 بین باال که داریم دار عالقه. کنن می صاف ما بین ره دنگله و دعوا که داریم قاضی و مال و َملک کنه، می تقسیم هرکسه حقابۀ
 !"کنه سیل چپ کار سر طرف کسی که مانه نمی و کارهاست تمام

 !است چیز هر باشه امنیت که همی! نکنه زوال خدا: گوید می آمیز کنایه سرخابی
 از را دوستش خانۀ. رود می دیدنش به دوستان از یکی اصرار به پیش ها مدت که آید می یادش... میرود ُچرت به آن از بعد و
 زیبا مرغکان جالبتر همه از اما. باشند می جالب همه اتاق روغن و رنگ تا گرفته ظرف و فرش از. یابد می تماشایی نظر ره
 پس اه آن از جفتی که شود می متوجه صحبت ضمن در. زنند می خیز و جست باال دل قفس داخل در که میباشند بالی رنگین و
 واهدخ می. باشند می باز باز   هایش پله که نشینند می ای ارسی لخک بر زنان بالک و برایند می قفسچه باز دریچۀ از پیش و

 فرار به ناگزیر و بترساند را ها پرنده بلندش صدای مبادا که میترسد چه کند می پرهیز اما بدهد هوشدار را دوستش و بزند فریاد
 درون به گردند برمی رادیو سر از و رادیو برسر جا آن از چراغ، شیت سر بر پرند می اُرسی لب از ها مرغک اما. بسازد
حر که بینی می: گوید می و میابد در را او حیرت دوستش. ماند می باز شگفتی از دهانش. شان قفس  جادو از کم من افسون و س 
. ام دهدا نشان پرنده تا چند و قفس همین با ایم ندیده را خودش و ایم خوانده ها کتاب در که را نو استعمار طلسم من. نیست گرها
 اعتقادات و باورها قفس گاهی. بگریزند توانند می نه و خواهند می نه ولی نیست شان رفتن مانع زنجیری و قفل هیچ که بینی می

 خویش زندانبان خود عادت، تأثیر تحت که ها مرغک همین مثل بندد، می را آدم پای و دست است، زوالنه و زنجیر از تر محکم
 .باشند می
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 .ابدی مي دوستش آموز دست و شده جادو های پرنده از یکی هم را او افتد می مرد پیر به دیگر بار سرخابی چشم که همین
 ژرفایش از که رسد می ای دره بلندای بر شامگاه و میگذرد راه مسیر های دهکده و «َمَتک ُپل» ،«یکار چهار» از چکله موتر
 خواهد می اجازه محافظش از سرخابی. نوازد می را  زله و کوفته مسافران های گوش غوربند دریای آور خواب و مالیم شرشر

 اندک یتقال با او و کنند می موافقت رویی خوش با باشند نمی بدی های آدم که ها سپاهی. کند تماشا را دریا و بایستد لختی که
 اه سپاهی از یکی. گیرد می نظر زیر کشد می ممتد های نفس تن روئین اژدهای یک مانند که را رودخانه و شود می پا سر بر
 .دهد می صدا به سر یونس شانۀ به شانه و ایستد می دلتنگی سر از نیز
 می وا شانۀ بر را دستش سرخابی شود می خالی دلش که وقتی. نشیند می خوش همه گوش به هایش بیتی چهار مرد، پیر جز به

ق. نبیُنم خراب ت وطندار: گوید می و گذارد لم د   .شد وا د 
 طورچ تو مگم. کنم می خالیش و میُتم صدا به سر جویان و پرسان بی شه می ُپر که دلم چکنم. نگیریت خدا: گوید می سپاهی

 کنی؟ می غلط غم
 .استم غم بی بپرسی راست اگه. استم پروا بی و سرشار آدم مه: دهد می جواب سرخابی
 .است خوش زنده پهلوان وطندار هان: گوید می خنده با و زند می کنایه سپاهی

 .ارزه می غم صد به که دارم کالن بسیار غم یک فقط اما: گوید می سرخابی
 ارزه؟ می غم صد به که غم کدام: پرسد می تعجب با سپاهی

 .شوه ُپت َتن ت و سیر شکمت و نشی گور به زنده که تو غم: دهد می جواب سرخابی
 .کساست بی یار خدا است، مهربان خدا! بگی استوار خوده! وطن بچی: گوید می دلسوزانه و رسد می گپ آخر تا سپاهی

 مثل آدمه بدری در و گری بندی. استم دل قوي مه نیستم، ترس بچی مه باشه، جمع خاطرت باشی، پاینده: میگوید سرخابی
ت. نمیشه مرد نبینه سختی آدم تا سازه می ُکَتکی و سخت دانگسن  !نخوری غصه و نندازی دل که باشه هوش 

 در. هبزن راه روز شبانه پنج باید آدم ما منطقۀ تا آباد فیض از. آمدیم بدخشان بند کوه از مه. بخورم ره چی غم: گوید می سپاهی
 یکی و کنند می باال دست و میگن مغفرت مردم خانه، می قرآن مال. میگیرن فاتحیشه بتن، دعا ره پ شکی که ازی پیش ما منطقۀ

 می مگ و رفت می پ شکی سر پ شکی که یافت رواج وختی داری مرده رقم ای و! است َجلبی خود کنه می باال دست که کسانی از
 مه؟ کار یا است شاقه تو کار که بگو حالی. برده باد مه خاک و مردیم وطن ده حالی همی خودم مه. شد

َبر» کوتل زیر چکله چون  مهتاب .براید می دیگر پیچ به پیچی از زنان نفس و شود می شروع اش ناله و زاری باز رسد می «ش 
 از یکی رد کوتل بلندای به نرسیده. است افراشته خرگاه کوتل سر بر و گفته ک تر را غوربند درۀ های بیشه و ها کرت دیگر
 بینی؟ می ره بلندی( آن) او: گوید می سرخابی به سپاهی خطرناک بسیار های پیچ

 ره؟ بلندی کدام: پرسد می سرخابی
 .است کلینر قبر( آن) او: گوید می سپس داشت، قرار جاده لب که دهد می نشان را همواری نیمه گور سپاهی

 کلینر؟ کدام قبر: پرسد می سرخابی
 !فدا جان کلینر: گوید می سپاهی
 بود؟ کی او: پرسد می یونس
 و بود یخک سرک. میرسد جا همین بود پر سواری از دهان تا که ها سرویس از یکی پارسال زمستان که میکند قصه سپاهی
 از موتر گمم میمانه پنجه دنده کلینر. بغلته پائین که میکنه بنا و میشه نفس کم پیچ همی( در) ده موتر .بود باریده زیادی برف
 طرخ( در) ده سواری نفر هشتاد ــ هفتاد جان بینه می که کلینر. گیره می سرعت زیری سرا طرف به و پره می پنچ دنده سر
 .شه می ایستاده هایش قبرغه و سینه صندوق سر سرویس و اندازه می بهارآ زیر خوده است

  
************************************************* 

     
 :از عبارتند حزب این موسسین. شد تشکیل  م 1291 سال در دولت کینارا توسط «ملی کلوپ»  ملی دموکراتیک حزب* 

 معاون خان محمد علی معارف، وزیر  ذکریا محمد فیض سردار دفاع، وزیر داود محمد سردار مالیه، وزیر بلیزا خان عبدالمجید
 عبدالقیوم دکتر آن منشی .شد می تادیه زابلی آقای توسط حزب آن مصارفبودند.  ...و عثمان خان فاروق غالم صدارت،

 . بود(  صدراعظمبعداً  ظاهر دکتر مرحوم برادر)خان
 مسکو به نزدیک بسیار و مشکوک آدم افغانستان سیاسی و روشنفکری های حلقه و مجامع از برخی میان در زابلی عبدالمجید"
 هنگاشت. داشت وجود درگذشته( بی. جی .کی)شوروی اطالعاتی سازمان با او روابط از ای شایعه. است شده پنداشته روسها و

 ست،ا شده اخذ مسکو در افغانستان سفارت از که "اف حکیم" خانوادگی اسم با پسرش پاسپورت در زابلی عبدالمجید نام شدن
  12"میسازد برانگیز پرسش مسکو و روسها با را موصوف روابط
رستاده ف کاتب حیثه ب بمبئی شروع بکار نموده و از همان طریق بهدر قندهار شرکت پشتون آقای زابلی  در کی تره محمد نور
داخل گردید، وقتی تمامی رهبران آن حزب و احزاب دیگر مشروطیت سوم زندانی و تبعید شدند وی  ښ ځلمیاندر حزب وی شد.
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آقای  مایتح زیرو شاید بعد از آن هم  خلق دمکراتیک حزب تشکیل تا به حیث کارمند سفارت افغانستان در امریکا تقرر یافت و
 .ددا اعانهخلقی  بدولت راخویش  سرمایۀ از بخشی زابلی آقای هم 92 ثور هفت از بعد .داشت قرارزابلی 

: با کمال تاسف که فوتوی جناب داکتر صاحب حیدر داور، و استاد فقید پوهاند نادر عمر و استاد گرامی پوهاند محمد نوت
 .رندفاضل را در اختیار نداشتم که در این مقاله افزود می کردم امید معذرتم را فامیل های محترم شان و خواننده عزیز بپذی

 
  مآخذ

 الهه الرحمن حبیب پوهاند و علمی یوسف محمد سید پوهاند مترجمان ــ گشایان کشور گذرگاه در افغانستان ــ آرنی جورج ــ 1

 .پشاور 1222
 .121 صفخۀ امریکا ورجینیا 1222 جون دوم جلد ــ تاریخ مسیر در افغانستان غبارــ محمد غالم ــ 1
 .نمودند ارسال منه ب که ایشان خاطرات از ،یادداشتی اکرم هللا حمایت دکتور ــ 2
 .نمودند ارسال منه ب که ایشان خاطرات از یادداشتی فاضل محمد پوهاند ــ 1
 .صفحه همان غبار شادروان ــ 9
 .ندگیز انترنتی سایت عثمان اکرم دکتور وهم انترنت سایت ــ شجاعت و معرفت بلندای بر ای آزاده ــ بهروز حسین دکتور  ــ 2
 . 112 ص ــ خلق دموکراتیک حزب زوال و ظهور ــ پنجشیری دستگیر غالم ــ 2
 . نمودند ارسال منه ب که ایشان خاطرات از یادداشتی ـ داور حیدر محمد دکتور ــ 1
 هشمار  ـناته کابل ــ بلخ اسماعیل سید عالمه شادروان نگری روشن و سی سیا های اندیشه ــ نجیمی مسرور اسمعیل میر ــ 2

 .ع 1112 مبرتسپ ش 1219 میزان دوم سال 29
 .مآخذ عین ــ 11
 .خان فاضل پوهاند ــ 11
 . 19 صفحه  ـ پا برهنه پوشان کرباس ـ شرق حسن محمد دکتور ــ 11
 .اکرم صاحب دکتور ــ 12
 .مآخذ عین ــ 11
 .داور صاحب داکتر ــ 19
 .آرنی. ج  ــ 12
 . فاضل پوهاند ــ 12
 . 11 ، شرق دکتور ــ 11
 .اکرم صاحب داکتر ــ 12
 .فاضل پوهاند ــ 11
 .  19 ص 1211 میزان شاراتتان ــ داود محمد سردار سیاستهای و نظریات شخصیت به نگاهی ــ اکرم عاصم دکتور ــ 11
 . خان هللا حمایت دکتور ــ 11
 . 192 ص غبار ــ 12
  ص پشاور 1229 کتابخانه ــسبا روسها طلبی فرصت و افغانها زدگی غفلت اساسی قانون دهه ــ  کشککی الدین صباح ــ 11
 .129 ص 1222 ایسوسیشن امریکن ــافغان بیست سده مسیر در افغانستان ــ کوشان حضرت غالم ــ 19
 .12 صفحه ، کشککی ــ 12
 ۸ ، شنبه سه خاوران سایت ــ 1292ثور کودتای حاکمیت دار زمام نخستین کی، تره محمد نور ــ اندیشمند اکرام محمد ــ 12

 . ۸۸۸۸ اردیبهشت
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