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 ۲۱/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 سال قبل! اهپنججوانان افغان و فضای سیاسی 
 

نیمۀ دوم دهۀ شصت قرن بیست، در جهان غرب، بخصوص در غرب آلمان، بعنوان "جنبش" جوانان و محصالن 
م ۱۹۶۷یاد شده است. سال های  ،و تعلیمی در سیستم سیاسی، اداری"انقالبی" تحوالت  به طلببا تمایالت و افکار 

پر حادثه  هم چنان، م۱۹۶۸و 
در  اخیر نیمۀ  شمرده شده است.
، یستقرن ب دوم دهۀ شصت

محصالن بدور "دوچکه"، اعالم 
مارش های طوالنی از نامنهاد "

را  " )انترنت(طریق تأسیسات
 ند. ه اپخش می نمود

 

 - اجتماعی سیستمکه، به نسبت آن
جمهوری اتحادی " ، درسیاسی

 طتوس" از نظر آنها، آلمان
-Nazi" )نازی – مؤظفین"

Funktionären)از زمان جنگ ، 
 برین، ابناشغال گردیده بود،  ،آنها

خواستار تعویض آنها، با افراد 
خود، بوده اند، تا ازین طریق یک 

 مسلسله اصالحات را در تما
پایان ر د جامعه، براه اندازند.

رودی »ر از همین تصوی
ۀ بعنوان یک بیانیه دهند« دوچکه

 جذاب و تشویق کننده توصیف شده است.
 

 عالناوالدین"،  ه هایها" و "خان"علیه مستبدین در مکاتب"، در "پوهنتونو هم  بدین ترتیب بر علیه "تأسیسات"،  
سخنگوی و تحلیلگر این  ، با آواز بلند، طلب می نمودند.را هند. بعد از یک دهه، اختالف با گذشته اکردمبارزه 

، یاد می شده است. نیز موضوعات، "رودی دوچکه" شناحته می شد و بسمت نمایندۀ عمده و سرکردۀ "چپ نوین"
  .ه استآنوقت در برلین، "کنگرۀ بین المللی ویتنام" نیز تأسیس گردید در

 

غرب آلمان، حکومت "ائتالفی" تحت رهبری "کنسلر اتحادی"، کورت  در م،۱۹۶۶بعد از اینکه در سال 
م، حین سفر رسمی "شاه ایران"، ۱۹۶۷( تشکیل می گردد، یکسال بعد درست در سال Kurt Kiesinger"کیسنگر")

 س کشته می شود. با ضرب مرمی یک پولی(، Benno Ohnesorgدر آلمان، محصل "بینو اوهنی زورگ" )
 

گزارش مفصل داشته، عالوه از اینکه، خبر می دهد، که "شاه ایران"  لمان،در آ "شپیگل" در بارۀ سفر "شاه ایران" 
ایران، رخصتی اعالن داشته است و با قوت  ا برای "تجلیل" از "شاهنشاهی" دردر کشورش، یک "هفته" ر

خود  ان را تا آن سرحد، تحت اثرانس یک (،صفحۀ بعدی، درین "فقیرخانۀ آسیا" )تصویر را پادشاهی "تاج " نفت
و گردیده  و یا تهدید احتمالی به مرگ  شده باشد )ممکن شستشوی مغزی ، تا با قبول چنین یک حقارتدهدمی  قرار

(، همچو "بوسه"، بر پای پوشیده، آنهم بر بوت استبوده پادشاه محسوس  پرستش نیازمندی به  تبارز، هم احتمال
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تحقق این امر که  از تکیه کالم باید تازه رنگ شده، زده شود و شاه قدرت خود را، نشان دهد. شاه در عین حال 
 .رفته باشد، برای تحکیم قدرت خود، کار گ"شاه سایۀ خداست"
 

م مشاهده می کنید، تظاهرکنندگان "محصالن و جوان"، در برلین ۱۹۶۷طوری که در تصاویر گرافیک مانند، سال 
"آنوقت"، از "شاه 
ایران"، با این کلمات، 
استقبال نموده اند. اول 

: پائینتر سمت راست
بجرم قتل جستجو می »

گردد. رضا پهلوی به 
ل های کتلوی سبب قت

و جمعی و خیات عظیم 
به کارگران، تعاون و 
همکاری با استخبارات 
خارجی ... نهب مردم 
ایران و بهمان گونه 

را   دارائی های کشور
به شرکت های 

« خارجی سرمایداری
در پایان تصویر سمت 
 چپ می خوانیم که

یک انقالب از ... »
باال: مظاهرۀ ضد شاه 
در برلین، "پوستر" 

ضد شاه در  )پالکات( 
 .«"ُکلن"

 
مهاجرین محتاج به پول "سوسیال" یا »درینجا برای نسل جوان کشور ما و بخصوص برای جمعیت قابل مالحظۀ  

ۀ جیا" و "آرمان های برگشت به گذشتلکه ممکن عالوه از بار سنگین "نوستا بخصوص در جهان غرب، ،«"ویلفیر"
، نیز باشد هبیکه ممکن ناشی از تفاوت های کلتوری و مذ ،گرفتار باشندهم  "، در قید عقده های دیگریراحت آنها

احزاب  بشمول فعال ساختن ،«سایت ها»با استفاده از  "، سلطنت پرستانالزم به تذکر است، که آنچه را که "
 ،نهاآ ، با دقت الزم ارزیابی نمایند.تبلیغ می کنندسال "سقوط سلطنت"،  ۴۴"فیسبوک" و "تویتر" آنها، پس از 

"دلتنگی برای میهن"، "رنج فراق دوری از میهن  ،عالج نا پذیر احتمالیمرض در تحت تأثیر  بصورت عموم،
نها مدعی آ گرفتار اند. ،یاد می شود (nostalgiaی "نوستالجی" )بزبان خارج ، کهنظامیان" و یا "احساس غربت"

که گویا مردم افغانستان، "پادشاهی خوشبخت" تعریف شدۀ آنها را می خواسته اند، دور از واقعیت بوده، شرم  اند،
درست است،  آور است، که تا اکنون هم، چشم و عقل آنها، واقعییت های جامعه را نمی بینند و یا نمی خواهند ببینند.

مقایسه نبوده است، پس حال درین بحران بی  قابل"پادشاه" آنها، در آنزمان، با امکانات "شاه ایران" که امکانات 
برای آینده  ی بزرگ،احتمال« ستراتیژی»در چوکات  پایان، کدام "گنجینه ها" نهفته است، که تداوم این جنگ،

 "تمویل" می گردد؟
 

مده است، بر متعلمان، این روحیه و انگیزه های محصالن و جوانان "اروپا" و آلمان که در فوق از آن، تذکر بعمل آ
محصالن و جوانان افغانستان نیز بی اثر نبوده است. طوری که می دانیم، در افغانستان، بر طبق قانون اساسی جدید 

از اولین انتخابات، بعد از یک دورۀ طوالنی، که در حافظه ها، بنام "دورۀ هفت شورا" برای جوانان آنوقت پس 
جلسه، متشکل از "ولسی جرگه" و "مشرانو جرگه"، دو سال می گذشت. حکایت می شد، از تشکیل پارلمان دو م

نظام سلطنتی،  متأسفانه، لکه های خونین، مظاهره از جانب، نخستین قدم ها، درین راه "تعریف شدۀ دیموکراسی" 
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اکتوبر  ۲۵هجری شمسی ) ۱۳۴۴عقرب  ۳کنندگان را هم از خود بجا گذاشته بود. آن حوادث، در حافظۀ تأریخ، 
جوانان و محصالن، ثبت گردیده است. همان سالها هم چنان  ز عکس العمل و بیداری، متعلمان،بعنوان روم(، ۱۹۶۵

، که برخی از فعالین آنزمان در نیز می باشد در کشور شاهد تشکل و بروز فعالیت های "سیاسی" گروپ های متعدد
 .نطاقان آنوقت در صف رهبران امروزی قرار دارندۀ سیاسی امروز هم، حاضر و زنده اند. صحن

 

، در آنزمان مرکز پوهنتون کابل، بمثابۀ عمده ترین مرکز "بیداری" از تشکیل و آغاز فعالیت "پارلمان" دو سال بعد 
نمود. یک نمونۀ مثال، وقتی جلسات "کاری" پارلمان، آغاز می گردید، در آن ساعت،  جوانان، توجه را بخود، جلب

محصالن صنوف "درسی" را ترک می نمودند و در پهلوی "رادیو ها"،  در چمن ها و صحن پوهنتون، "مدرنترین 
یان جلسات را در آسیا"، که بکمک پولی ایاالت متحدۀ امریکا و شرکت "هوختیف آلمان" اعمار گردیده بود، جر

 تعقیب می نموده اند.
 

م"، و مداخلۀ "نظامی شوروی" و "اعضای بالک ۱۹۶۸"جنگ ویتنام"، "بحران شرق میانه"، "قیام بهار پراگ 
وارسا" در آنکشور، "بحران و جنگ ها در شرق میانه" با سایرجنبش های " آسیا"، "افریقا" و "امریکای التین"، 

بوده است. برای آنها،"رودی دوچکه"، در جنبش  ، شاملدر بین نسل جوان آنوقت موضوعات مورد بحث و مناقشه،
در آن سالها، وبطور  شناخته شده بود، مفهوم بوده است.محصالن آلمان، که از جمله نطاقان "جذاب" محصالن 

سیون" م، جنبش محصالن در آلمان، هدفی را به پیش می برده اند، تا در "پارلمان"، "اپوزی۱۹۶۶مشخص در سال 
 به نسبت، مواضع ضعیف، "اپوزیسیون خارج از پارلمان" را تشکیل داده اند. بعداً، محصالن را داشته باشند، اما

 

هو، هو، " و یا "ایاالت متحدۀ امریکا از ویتنام خارج شودمظاهرات محصالن چنین بوده است: "  ن شعاردر آنزما
ر قرار وجمهور غیر معروف، "جانسن" در رأس ام". بر اساس گزارش "شپیگل"، در امریکا، یک رئیس هوچیمین

 داشته است.
 

، "تظاهرات" و در افغانستان در جملۀ فعالیت های محصالن، متعلمان و سایر جوانان
"میتینگ های" ضد، "قانون پوهنتون و معارف" در همان مرحله و هم چنان، اعتراضات 

مانع اشتراک  علیه "ادامۀ جنگ ویتنام"، برجستگی نشان می دهد، که در آن قانون، باید
متعلمان و محصالن در مظاهرات و سایر فعالیت های "سیاسی" می گردیدند، که در 

، این قانون دوباره پس گرفته شد. جای شک جوانان و محصالن نتیجه مقاومت دوامدار
، به جنبش نیست، که ازین مرحله تمام "حلقات سیاسی" نو تشکیل، برای جلب و جذب

ۀ تبلیغاتی هم استفاده نموده اند. بصورت عموم دو سمتگیری، صحن های سیاسی آنها
در تحت نام "چپ" و  ه مواضع آنها راک ،در آنزمان می توان یاد کرد سیاسی را

"راست"، اشغال نموده بودند. محافل "چپ" در تحت تأثیرات محسوس اختالفات بین 
احزاب "کمونیست چین و شوروی"، بر ضد همدیگر موضعگیری داشته اند. در اذهان 

جانب عامه، با "تریند" شوروی و یا "تریند" چین، مهر می خورده اند. جناح "راست" از 
پاکستان و هم "مصر"، "عربستان سعودی" و سایر کشور های "اسالمی"، بشمول 

"اخوانی های" فلسطینی، حمایت می شده اند، که از تفصیل درین مطلب خودداری می 
 گردد.

 

در جملۀ وقایع، یا مظاهرات در مرحلۀ "دیموکراسی ده ساله"، عکس العمل آن جریانات، 
عاون رئیس "جمهور ایاالت متحدۀ امریکا"، در در مقابل، دیدار رسمی " سپیرو اگنیو"، م

زمان "نیکسن"، قابل تذکر است، که ممکن است، بر وقایع بعدی، اثرات خود را نشان 
قسم خوردن در  در زمان در وسط سمت راست() "اگنیو"»ان تصویر: )پایداده باشد. 

، سمت چپ، " سبکدوش شدهت ها همفریم، با حضور معاون سابق "هوبر۱۹۶۹جنوری 
  "(جانسنلیندن بی نیکسن" و "ریچارد "
 
"، در موتر با "پادشاه" از داخل شهر، بسوی مهانخانۀ افغانستان وقتی "مهمان پادشاه 

ختلف شهر، به تدویر "میتینگ" های "چهلستون؟" در حرکت است، گروپ های "نو تشکیل سیاسی" در نقاط م
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اعتراضی، پرداخته بودند. گفته شده است که، مظاهره کنندگان، مربوط "جناح پرچم"، شاخۀ "انشعابی از حزب 
گرفته بودند. حین  یدیموکراتیک خلق افانستان"، در پارک "زرنگار"، موازی با "سرک عبور موتر مهمان"، جا

زیر باران "تخم مرغ" و "بادنجان  ،حامل مهمان "، از جانب افراد آنها، موترعبور، "موتر حامل مهمان و پادشاه
، حکایت می شد، تعداد زیادی، ها در آن روز کابل . درین حادثه، طوری که در پوهنتونشده بودرومی" گرفته 

والیت کابل، حبس و "محاکمه" شده اند. از جمله، حکایت می  پولیس در توقیفگاه عمدتاً سخنوران "میتنگ" از جانب
"در محکمۀ والیت، وهنځی طبپ" و "نجیب هللا، محصل ځی اقتصادمحصل پوهن شد، که دو تن از آنها، "عبدالوکیل

بدون وکیل مدافع، از خود دفاع نموده بودند. در لیلیۀ پوهنتون کسانی که از جریان محکمه واقف بوده اند، می گفتند 
بسوی موتر به او اتهام "پرتاب" "تخم پودۀ مرغ" و "بادنجان رومی" که "نجیب هللا" در برابر سؤال قاضی، که 

م بجواب می گوید، که "امریکائی ها" بر مردم بی گناه "ویتنام" بمب های ، متهبسته بودند، تذکر می دهد"مهمان"، 
ممکن تحم مرغ" و "بادنجان رومی" پرتاب کرده ایم. به "ا م "ناپالم" می اندازند، حکومت شما، اعتراض نمی کند.

 موجود باشد، که حقیقت و یا غیر حقیقت این رویداد را، ثابت ساخته بتواند.آن "پروتوکول" های تجقیق در آرشیف 
 
 ر اکثراً از کلمات،در مظاهرات و مباحثات اخیر "دهۀ شصت" سهم، هواداران "سلطنت" و آنچه در حال حاض 

"بیروکراسی" صاحب قدرت و امتیاز "ملی گرا" یاد می شود، خیلی ضعیف و فقط در دستگاه "دولت"، در جمع 
مدغم بوده اند، که ماهیت اصلی آنها را، مجلۀ مصور "شترن"، چاپ آلمان، در سال های "خشک سالی" و روز 

 های قبل از سقوط، بخوبی افشاء نموده است.
 

 پایان
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