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  گفتار سوم

  بورژوازی و فعاليتھای سياسی
     

  : ـ نوه بورژوازی بدون صدا١     

 افغانستان ین ، به پادشاھيفيك از طرف جنرال استوارت و جنرال گريتبرپيام ن ير عبدالرحمن با كسب اوليام

   ) . ١٩٠١ ـ ١٨٨٠(د يانتصاب گرد

 سر باز و یگر نخواست خود را با توده ھايدست آورده بود ، ده س بي كه از دو جنگ افغان و انگلیس با تجاربيانگل

م قاره ين منافع انگلستان و حفاظت نيمأتۀ ليث وسيحه  عبدالرحمن را بًءًما روبرو گرداند بنايقھرمان افغانستان مستق

  . داد ت قراريه ، مورد حمايخصوص دولت روسه گانگان بيھند از تجاوز ب

 را ی ، حد اكثر امور دولتی فئودالی دولت مركزیه ھايم پاي تحكی به عھده گرفت و برای تمام امور را به تنھائیو

ك يجاد ي اینده افغانستان را متمركز نمود و آروزک پرایعه كه عبدالرحمن فئودالين شايا.    نمود ی میًشخصا وارس

. ن باره نظرات مختلف ارائه نموده اند يز بوده و محققان در اياشتبا آم یكله د  بي پرورانیكشور مقتدر را در سر م

 ، ی فئودالید تا رقباي كوشیت داخلير نام امنيس ، زين منافع انگليخاطر تأمه ر عبد الرحمن بين است كه اميت ايواقع
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و ) ر بچه خانيلم ، م  مال مشك عا، مانند جنرال محمد جان خانیًمثال سركوب شورش رھبران جھاد مل (یمردان مل

  .د ي را سركوب نمای دھقانیام ھايس و قي انگلیشروياست پيعناصر ضد س

افت ، به قلع و قمع ي خودرا آسوده یه اقوام ، وقتيت ھزاره و بقي ملیر عبد الرحمن خان بعد از چند بار سركوبيام

 و كشتن و بربستن و به یو روان یچگونه شكنجه و عذاب جسمي اقدام نمود و از ھیف و عناصر مليملوك الطوا

  .د يغ  نورزي خود دریاھچال انداختن در حق رقبايس

ب شاه مورد يندار و رقينام زمه  ھراسان بود تا مبادا بیرا ھر فرديد ، زين كمتر گردي زمیداري مردم به خریدلبستگ

نداران يدوش دھقانان و زمه را بم ير مستقيم و غيات مستقيگر انواع مالي دیاز سو . رد ي قرار بگید و نابوديتھد

  .متوسط اضافه نمود 

د و فروش مواد خام ارزان و يم قاره ھند و بازار خرين نيث سپر آھنيحه خواست افغانستان را بيس كه مي  دولت انگل

 افغانستان یتي و خود كفایعي توانست با اقتصاد طبیگر نميس در دست داشته باشد ، دي انگلیمتي قیفروش كاال ھا

زه بود  كه در ين انگي ھمیرو.  شد یدار مي رخنه و شگاف پدیكر نظام فئودالي در پیستيبسنده كند ، معھذالك با

 یشه ورينخانه كابل و پي،  ماشوجود آمده بوده ر عبد الرحمن بير امي نظی  كه در اثر استبداد بیسكوت و آرامش

 یدست ھنده  آن بید اساسي فراھم آمد كه كلیطور)ھلی ن كابل و ديب(نه تجارت داخلی و خارجیيزم. د يت گرديتقو

 و ی داخلیوجود آمده بود و در اثر جنگھاه  خان بیر علير شي كه در زمان امیه تجارتيھا داده شد  نطفه سرما

  .د ي گردیه گذاري پایستم اصناف مانند دوره قرون وسطيد و سياء گردي سركوب شده بود  دوباره احیخارج

عكس ه رفت ، بيپذد و معارف را نيم سلطنت ، فرھنگ جديخاطر استحكام طبقه حاكمه و رژه ن بر عبدالرحميام

  .  بست یر مي را به غل و زنجیاسيت سين فعاليكمتر. ت نمود يس را تقوي و پولیقدرت نظام

ھا ، به دار زدن   شق كردن ھا و به توپ بستن ،اه چاه ھاي زندانھا ، سیر عبدالرحمن را از روياستبداد و اختناق ام

خ افغانستان را ين تارياه وننگيسۀ توان تصور نمود كه صفحي می وی روغن داغ كردن ھا ودن ھا يھا ، چشم كش

عقوب خان ير محمد يدست امه ده گندمك كه بھ، بعد از معار عبدالرحمنينست كه امين تر از آن ايننگ. دھد يل ميتشك

 ، دره یـبين ، سيد كه د راثر آن کرم ، پشيورند را به امضاء رسانين ديده ننگھ معا١٨٩٣انجام شده بود ، در سال 

  .د يكر افغانستان جدا گرديبر از پيخ

 ی نمود ، چنانچه قدرت غلزائی از اقوام را سركوب میك دسته اير عبدالرحمن در ھر سال مقاومت ينكه اميخالصه ا

  .د ي در ھم كوب١٨٨٧ و ١٨٨۶ یھا را در سالھا

 توانست یر ، نميه بخور و نمي با وجود تغذی پر از استبداد و اختناق ، نوه بورژوازین فضاي كه در چننجاستياز ا

  .گران برساند ي به سمع دیچ روزنيآواز خود را از ھ

  : ـ نوه بورژوازی و آغاز فعاليت ھای سياسی ٢      

خواست خود را مرد پارسا  رستگار و يب هللا در شروع سلطنت مير حبيام) : ١٩١٩ ـ ١٩٠١(ب هللا خان ير حبيام

ن در آغاز با يبنابر ا. زد يعت بري را در قالب شرین لحاظ تالش نمود تا تمام شـئون زندگيبد. ش دھد ي نمایمذھب

 عصر و ی شان ، خواسته ھایانت ھاي حفظ دیگر در پھلوي آگاه نبود كه ممالك دید  ولي ھمنوا گردیشات مذھبيگرا

درفش  ) ١٩٠٧(م قاره ای ھند  ين سفرش به نين و آخرينجاست كه بعد از اولي از ا . برند یش ميز به پيزمان را ن

 توانست خود یش نبود ، نمي بیاو كه در واقع فئودالزاده ا. را در افغانستان بلند نمود » یخواھي و ترقیروشنفكر«

 خود ، خالف مظاھر یاطر منافع طبقاتخه ر بيناگز.  قرار دھد "یضد استعمار" و "یاسالم انقالب"ر يرا در مس
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 یس قرار داد  و در پايزم و منافع استعمارگرانه دولت انگلين را در خدمت فئودالي ، احكام دی و مكارم اخالقیانسان

  . شود ی بر آورده نمیت ، با كار روشنفكريد كه منافع سلطنت و خانواده اش جز با مطلق العنانيآخر به اثبات رسان

 توانست یگر نمي عھد پدرش دیه تجارتير اوضاع جھان و به خصوص نضج سرماييب هللا خان بنابر تغيبر حي امیول

 و قساوتھا یرين لحاظ سخت گيبد. د ي نمای مردم جاریر عبد الرحمن را بااليھمان اداء  و اصول ظالمانه عھد ام

  .دند ياه چالھا رھا گردين سابق از زندانھا و سي از محبوسید و جمعيكمتر گرد

. ان گرفته نشد ي در مجموع اصالحات به نفع روستائی صورت گرفت ، ولی اصالحات اساسینه كشاورزيدر زم

ات گوناگون با جبر و يق وضع مالي از طری ملكی نظامینه ھايقسمت اعظم مصارف گزاف دربار و ھزآن عكس 

ر و يان را فقيگار ، حد اكثر روستائيو ب ی ، شخصی دولتیداري آن مصارف و خرۀ عالوهب. د ي گردیاكراه پوره م

  .چاره ساخته بود يب

 از برخورد پادشاه با ی ،  ناشی با جنبش روشنفكری اجتماعیه ھاي اقشار و الی ھمگرائیزه ھاي از انگیكي

 ی باالی خارجی و نھضت ھایگر رشد فرھنگ و معارف ، رشد اقتصادي دیاز سو. ان افغانستان بود يروستائ

  .     م ي پردازی آنھا میً در افغانستان اثر گذاشت كه مختصرا به بررسیاسي سیت ھايفعال

  :تاثير فرھنگ و معارف باالی فعاليتھای سياسی : الف 

خ سابق افغانستان ينه تاريئ دست گرفت كه در آی را رویب هللا خان در ساحه فرھنگ و معارف خدماتيرحبياما ام

 یوربر)  هيبيسه حبيل(نام  ه ب )١٩٠٣( در سال یمات متداول عصريوزن تعلن ري اولیدر عھد و. ده نشده بود يد

در سال ) سراج االخبار(ده ين روال جريو به ھم. شوده آمد ک مستعد و خرده بورژوا یاطفال و نو جوانان خانواده ھا

اره مصادره ن شميافت ، اما بعد از  اوليف اجازه نشر و پخش و عبدالرؤیت مولويلوتحت نظر و مسؤ) ١٩٠۶(

بدون وقفه ) ١٩١٩(د و تا سال ي آغاز گردینشر آن توسط محمود طرز) ١٩١١(گر در سال يتا آنكه بار د. د يگرد

معطوف ) اتحاد اسالم(» زميپان اسالم« شتر را به موضوع داغيگر چه سراج االخبار توجه ب. د ي رسیبه نشر م

  .شده بود ز از نظر دور نگھداشته نين یخواھي و ترقیشات ملي در جنب آن گرایداشته بود ول

 و یستياليخصوص   امپره  و بین الملليل بي و مسای و خارجی داخلیده سراج االخبار حد اكثر رخداد ھايجر

 ینه ايئتوان گفت كه سراج االخبار آيداد كه در مجموع مي قرار می بزرگ را مورد بررسی دولتھاۀانياستعمارگرا

ف و ترجمه انعكاس ي به اشكال تألی و آموزشی ، اقتصادی ، اجتماعی ، علمیاسي ، سیگبود كه از آن مقاالت فرھن

  .افت ي یم

 ید كه آنھا نھاد ھايگرديل ميت قاي اولویئشتر به آن نامه ھايسندگان بي نوی ارسالین نامه ھايسراج االخبار از ب

 ساختن كشور ی و صنعتی مواصالتی مدرن ، احداث خط آھن،  شاھراه ھایجاد اردوينه ايخواھانه را در زميترق

  ) ٣٠. (دادند  ياختصاص م

اما .  افغانستان لقب داد ی ، فروغید قول محترم ھرويئ توان به تأیل سراج االخبار را مور مسؤي ، مدیمحمود طرز

ح سودمندش ھمچو ي كه نصاین افغانيالدد جمال ي بعد از سین است كه محمود طرزياده بريعالوه نگارنده را عقه ب

 یو شخص پر كار و پ» پدر مطبوعات « ن معلم و يده بود ، دومي خان فرو چكیرعلير شيقطره در جام دربار ام

 ضد دولت ه و بی ترقیسوه  را ماھرانه بی اجتماعیه ھايغ و نوك قلم ، الي افغانستان  بوده كه با تبلۀر  جامعيگ

  .                نمود یض  ميك و تحريد ، تحري ورزیاستقالل تام افغانستان اباء م، كه از مشروطه و وقت
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  :تاثير رشد نسبی اقتصادی باالی فعاليتھای سياسی : ب 

گار با دست و ي  ولو به زور و بی ، نھر سراج كندھار ، نھر سراج جالل آباد و بند آب غزنیدر ساحه كشاورز

  .د يد واقع گردي مفی اراضیاري آبیت برايدر نھاد اما ي آباد گردی اھالیبازو

 ، قندھار ، ین كابل ، غزنياحت مردم ، شوارع بي و سی تجارتی انتقال اموال و كاال ھایب هللا خان براير حبيام

طرف شرق ، شمال و جنوب ه د موتر رو بي جدیم نمود ه راه ھايره را ھموار و ترميمنه ، بلخ و غيھرات ، م

ر كار گرفته شد كه بعد يب هللا خان دو دستگاه برق جبل اسراج زير حبيھمچنان در عھد ام. داث نمود افغانستان اح

  .كار افتاد ه  بیاز مرگ و

افت و ي رشد یشه وريپ. ـد ي نگردی بر پا بود و افغانستان معروض به جنگ خارجی آرامش نسبیشه وريدر سطح پ

گر و تجارت با ھند رونق يك شھر به شھر دي چنانكه تجارت داخل از د ،ي انباشته گردیه تجارتياز منابع آن سرما

  .افت يشتر يب

  :تاثير پان اسالميزم باالی فعاليتھای سياسی : ج 

به سر زنش ) ديتقل(د  يدن ذھن مسلمانان از قي رھانیش براي و عبده  در تالش خوین افغانيد جمال الديھرگاه س«

 خود یاحت ھاير و سيد ضمن سيو س) ٣١( » … مردم خشنود بودند یوده ھا تیاسي سیم طلبي در باب تسلی كلیھا

 ی خالفت ترك و عرب و عجم بود بلكه از آن بویشود نه از براک یزم را مي باب پان اسالمی اسالمیبه كشور ھا

 یاد ، روشنفكران كشور ھي سیرا  براي شد  ، زیده ميه استعمار و تجاوز غرب شني مسلمانان علیاسيوحدت س

 به وضوح روشن بود  كه خالفت   ،یر عناصر ملي و سای محمود طرزیجمله در افغانستان برا  ، منیاسالم

 خود را مستحق ی عربینكه كشور ھاي نبود كما ایگريز دي چی مسمی ار آغاز تا فرجام جز اسم بی عثمانیامپراتور

م قاره ھند و يت مسلمان نيتنھا اقل. ل نبود يتبار قا به آن اعی خالفت مذھب سنیران بنابر رھبريدانستند ، ايخالفت م

دت و ي و فقدان عقیخالفت بنابر انحرافات درون.  نمودند ی خود تصور میه بودند كه خالفت را ناجيمسلمانان روس

ن يمگرفت و آنھا بودند كه در ھنگام تأيه قرار ميه و برتاني روسیھايً ھمه مسلمانان اكثرا آله دست امپراتوریوستگيپ

 ی ضد آن مقابله مه افگند بیكه منافع آنھا را به خطر ميمنافع خود  در كنار خالفت به آن موافق بوده و در حدود

 از او گرفتند كــه یه اي اعالمیعني سودبردنــد یس ھا از سلطــان عثماني ، انگل١٨۵٧ام ھند يدر ق« چنانچه . كردند 

  ) ٣٢(» .  خواند یس فرا مينگل در برابر ایمسلمانان ھنــد را به وفادار

 خواستند با استفاده از پان ی اول مردم مسلمان و روشنفكران می جنگ جھانین روال در افغانستان در اثنايبه ھم

جاد يب هللا و اير حبيه انجام دھند كه به مخالفت اميه برتانيه جنگ استقالل طلبانه را عليزم ، در وحدت با تركياسالم

ر كه با استفاده از نام اسالم و يدرماي نیت اعزاميأامد و ھيه ، به منصهء اجرا در نيه و روسيتانموانع از طرف بر

 ی و سرخوردگیرد به ناكاميه قرار بگيا برتانيه و ي از دو قدرت روسیكيه يخواست افغانستان عليزم ميپان اسالم

 و وطنپرست را ی نمود و عناصر ملی میريلو گزم جيوناليب هللا از رشد ناسير حبينكه امي رغم ایاما عل. منجر شد 

م قاره ھند ي ن١٨۵٧ام سركوب شده سال ي دوباره قیايك با رشد قشر منور افغانستان و احيداد وليتحت فشار قرار م

ژه ي نمود و به ویه مين افغانستان را روز تا روز تقويزم استقالل طلبانه ، منوريوناليه ، روح ناسيه استعمار برتانيعل

ه يكر روسي بر پ١٩٠۵ جاپان در یخصوص ضربت كاره  فرھنگ و بینه شناسائي در زمی محمود طرزیقاله ھام

 افغانستان را به یستيوناليزم ، جنبش ناسي جنبش پان اسالمیجاه  بودند كه در افغانستان بیئده ھايھمه و ھمه پد

  .دادند ي سوق می استقالل و آزادیسو
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  : ی باالی فعاليتھای سياسی ثير ديگر نھضتھای خارجات:د 

س در ي تدرین مسلمان را از ھندوستان براي شروع شد كه معلمیً ، مخصوصا ھندوستان ، از وقتینفوذ خارج« 

 انقالب ١٩٠۶در سال . وجود آمد ه  بی طلبی از ترقی موج١٩٠۵ه در سال يدر روس. ه استخدام نمودند يبيسه حبيل

د در يحباعث خلع سلطنت  عبدالم)  جوان یانقالب تركھا (١٩٠٨ آن در سال ران رخ داد  و پس ازيت در ايمشروط

  .  ديه گرديترك

ۀ ك خانوادين نفوذ ھا با بر گشت يا. د يك و تحرك ملت افغان گردي ھا موجب تحری طلبین انقالبھا و ترقينفوذ ا

  . ت شدي تقوی عثمانی از امپراتور١٩٠۴افغان در سال ۀ برجست

 برد ، پس از باز گشت به افغانستان موجبات ید به سر مي به حال تبعی عثمانیدتھا در امپراتورن خانواده كه ميا

در افراد جوان ) ١٩٣٠ ـ ١٨۶۵(است محمود طرزی ين خانواده به رياعضای ا.  را فراھم آوردند یميتحول عظ

 دربار یساؤران و ريكران و مدسندگان و روشنفيرستانھا و نويالن دبي از فارغ التحصیگروھ. د ي دمانینيروح  نو

  )٣٣(» .…ل دادند ي تشكیتين ساكن كابل جمعي از اشراف و خوانیو ھم عده ا

 از دفتر ینيكلكته و مطبوعات د) نيحبل المت)  (اختر استانبول: ( مانندید فارسيل جراي از قبیھمچنان آثار خارج

ران ي اید كه دو انقالب مشروطه خواھياما با.  گرفت ی قرار میدست مبارزان مله  بی و دارالترجمه شاھیخصوص

 یران  با نھضت مشروطه خواھيرا ھر مشروطه ايق تر وارد كرده باشد ، زير عميبر اوضاع آنوقت افغانستان تاث

  . با ھم متقارن بوده است یفي و كیمردم افغانستان از لحاظ زمان

 تجاوزات مكرر غرب در جھان شرق بوده كه منران و افغانستان ، ي ایعامل عمده جنبش مشروطه در كشور ھا

نجاست كه يسان و روسان به سر نفوذ بر افغانستان وضع مشخص خود را داشت از ايجمله رقابت مستدام انگل

ھر دو دولت به موجب قرار داد  « یچنانكه بار. دند يك روسان به افغانستان تازيران به تحري وقت ایدولتھا

س واگذار گردد و در عوض شھر يده آخال موافقت كردند كه امور افغانستان به انگلھ معان ويمحرمانه در كنگره برل

ن بند و بستھا از يھر چند ا. شرفت آنان در سراسر تركستان بال مانع گردد يض و پيروسھا تفوه  آن بیمرو و نواح

ه يس در افغانستان و روسيدست انگله  بھانه بی نكاست ولی مھمیزيگر چيكدياست يدخالت دو دولت مزبور در س

  )٣۴(» … با مردم مناطق رفتار كنند یشتريدر تركستان داد كه با خشونت ب

  :ديگويم) ی قبلیدور نما(در فصل اول » ت در افغانستان يجنبش مشروط«  در رساله یبي حبیپوھاند عبدالح

 و یند ، در روستا ھا به كشاورز در شھر ھا و دربار ھا مواجه بودیمه فئوداليط نيمردم افغانستان كه با شرا«

كردند و ي می اتكاء داشت ، زندگانی قبل فئودالی دوره ھایكه بر زراعت و دام پرور ی و اقتصادی دستیصنعت ھا

  )٣۵(» …ار كم فروغ   بود ي بسی شھری روستا ھا با دربار ھا و بازار ھایاسي سی ھایوستگيپ

ك ي ی جامعه افغانستان داراین باشد كه از نظر ويخاطر اه د بيبی شايبمه فئودالی  به قلم پوھاند حينۀ استعمال كلم

با دربار ھا و بازار  اسی روستا ھاي سیوستگيمنظور عدم په  را بیمه فئودالينۀ ا كلمي نبوده و ینظام كامل فئودال

کلکانی معروف به ب هللا يحبۀ سلطنت نه ماھۀ ان دوريم ، افغانستان تا پاياگر اشتباه نكن.  افاده كرده است ی شھریھا

 خود آغاز نمود  كه یمه فئودالي بوده و در زمان سلطنت محمد نادر خان به مرحله نی نظام فئودالیدارا) بچه سقاو(

  .م پرداخت يآن خواھ  مناسب به بحث یدر جا
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