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او دشمن .  بود ی بورژوادموآراسی احساسات قویه خو و داراير امان اهللا مرد وطنپرست ، اشرافزاده ، شوالي   ام

 و شناخت یشه انقالبي ، بدون اندی ویهانه و عاطفه انسانر خواي خۀ ارادیس بود ، ولير استعمار انگلي ناپذیآشت

 ، تا فرجام یت فئوداليس ، منافع اشرافيس دولت انگلي توانست او را در مقابل دسای جامعه افغانستان ، نمیتضاد ها

حاظ  متزلزل نمود و بدان لی را در وجود وینجاست آه عاطفه او راه مقاومت و استوارياز ا. آار مصون نگهدارد 

  .ش گرفت يراه فرار را در پ

گروه مقاومت « ر امان اهللا آه اآثرًا شاگردان مكاتب بودند ي و طرفداران اصالحات امیعناصر خرده بورژواز

ند تا راه يب اهللا را در مسجد سر پل ترور نمايخواستند تا حبيس نمودند و مي تأسیرا در شهر آابل مخف » یفدائ

انت ي به اثر خیروزين گروه قبل از اقدام  و آسب پي ایره به افغانستان آماده گردد ، ولر امان اهللا دوبايبازگشت ام
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ب اهللا اعدام ي عبدالرسول و حبی به نام های گروه مخفین اعضاير و دو نفر از بي دوست محمد ، دستگیقار

  .     دنديگرد

  :ـ دوره اغتشاش ٢    

بچه « ب اهللا مشهور به ي آن حبیجاه افت و بيان اهللا خاتمه رامي امیدولت رسم ) ١٩٢٩ ( ١٣٠٧ ی جد٢٨    در 

 ین به دزدياو را مؤرخ.  سواد بود ی نوا ، آواره ، دهقانزاده و بیب اهللا مرد بيحب. به تخت سلطنت نشست »  سقو 

  .د بود ز مانند اشرافزادگان و سائر شاهان افغانستان محصول جامعه خويكنند ، هر چه باشد او ني متهم میو رهزن

. ديكه قدرت رسيده و دآان سماوار به ارياز بستر ژول» بچه سقو « دند و يبا به تخت و تاج رسيزۀ دگران از گهوار

عقوب خان و ي  شاهان مانند یسه خود را پر نمودند و بعضيت المال آي مردم را استثمار و از مال بیت فئودالياشراف

ن يمأز بخاطر تين» بچه سقو « ب اهللا يت و منافع خود سودا نمودند ، حبخاطر قدره كر افغانستان را بيعبدالرحمن پ

خ يز به اندازه عقل خود نزد تاريست و او نين» بچه سقو«ن موضوع ابدًا دفـاع ازيا.  زد یشت خود دست به دزديمع

  .ت دارد يلوو مردم افغانستان مسؤ

 ، در آتاب  یليبه اساس نوشته استاد خل. نداد  به افغانستان انجام یچ خدمتيبچه سقو در دوره سلطنت خود ه

ان ين ميدر ا.    شدند یاد ميگرش به لقب برادر يق ديازده رفياو به لقب الال  معروف بود و »  از خراسان یاريع«

 و ی آموخت و درس برادرین را به آنها مي احكام دی و شادمانیت داشت آه در هنگام سختيز شمولي نیطالب علم

  )٣٤.( نمود ین ميآنها تلقه  نماز جماعت بی در صف ها رایبرابر

كه چند انسان نسبتًا خوب يبا وجود. نكه نشان زن ماهر و مرد دالور بود ي بر ای داشت مبنیاو تنها چند صفت شخص

  . فراتر نهد ی گامین منافع چند فئودال و روحانيش از تأمي توانست بی او قرار گرفته بودند ، اما نمیدر پهلو

نه ي او را سیك سخن مردمي ی نمانده ولیب اهللا بچه سقو باقياز حبنۀ   ، نموی و لشكری آشوریر باره ی آار هاد

  :كنند يت مينه حكايبه س

گرد آمده ) نار علم و جهل ياآنون باغ وحش و م(  جشن در منطقه نوآباد دهمزنگ  ی آابل غرض تماشای اهال

د ، استاد يب اهللا رسيك حبي زورق نزدیوقت. ستاده مشغول ساز و آواز بود يا آب ین زورق روياستادقاسم در ب. بودند

  :ت حافظ را خواندين بيقاسم ا

  آشتی نشستگانيم ای باد شرطه برخيز

  نا راــــنيم ديدار آشـــد آه باز بيـــــباش

قاسم : ن گفت ياد قاسم چن نداشت ، خطاب به استیه و فن شعر بهره اي سواد بود و از آنایكه بيب اهللا با وجودي جب

ن مردم بخوان آه جشن استقالل شان   ي ای آشنا ، بلكه برای من بخوان نه برای ، نه برایني بیگر نميجان آشنا را د

  .است 

گر آدام ي ها دی جوانمردین افتخار و بعضير از همي خود غیپادشاهۀ نه ماهۀ در دور» بچه سقو «  ب اهللا يحب

ر امان اهللا خط بطالن ي امی و اجتماعی اقتصادی و تمام نهضت هایاو بر سر دموآراسۀ ردر دو.  ندارد یادگاري

  .ده شد يآش

  

  :ـ تأسيس دولت محمد نادرخان ٣   

. كه سلطنت نشست يب اهللا به اري بعد از سقوط سلطنت حب١٣٠٨زان ي م٢٣ مطابق ١٩٢٩ اآتوبر ٥نادر خان در 

ده ي را نا دی قشر بورژوازیروي توانست نیك نميم نمود ، ولين اهللا را تذمر اماي امیكه دموآراسينادر خان با وجود
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د آه يار گردي عی طوریشانه وياط آارانه و مآل اندي احتی هایاز آنجاست آه رفورم ها و قانونگذار. رد يبگ

  .گرفت ير سلطه آمپرادور فئودال قرار مي در زی ملی و بورژوازی تجارتیبورژواز

 افغانستان را به یاسي سیزم غرب ، ساخت اقتصادياليبا امپر  هر دویزم و تباني با فئودالیمل یت بورژوازيتوأم

  .ل نمود يمه مستعمره تبدي و نیمه فئوداليجامعه ن

كرد يد وانمود مي دربار، خود را  مرد روشنفكر ، دموآرات و طرفدار فرهنگ جدیكه در حلقه هاينادر شاه با وجود

  .آن می گرديد ك در عمل مانع رشد يول

 ی و خارجیان داخليدست انحصارچه  را بی و خارجیت آرد و جلو تجارت داخلي را تقویاست آمپرادوري  او س

ارات يشرآت سهام اخت.  آماده شد ی شخصی هاینه مداخله در امور تصديس شرآت سهام افغان  زميبا تأس. سپرد 

نها را يل اسعار و مانند ايعتبارات ، نشر بانكنوت ، تبد افغان  ، ایس بانك ملي ، تأسی خصوصیت شرآت هاياآثر

از اين بانک .مثابه اولين بانک تحت نظر عبدالمجيد زابلی تأسيس شد ه  بانک ملی ب١٩٣٣ در سال ( .گرفت هبه عهد

له توليد برق و پرورش پنبه را بانک ملی به أهمچنان مس. ايه گذاری صورت گرفت در بخش های صنعتی سرم

  ). فتعهده گر

خاطر استحكام ه  بید  وي در آن تبارز ننمایچگونه هسته ملي توجه نمود آه هینادرشاه به معارف افغانستان طور

نادر شاه در سال . ( رامان اهللا را نابود نمود ي و طرفداران امیك تعداد رقباء ، عناصر ملي سلطنت خود یه هايپا

 را که رئيس بلديه کابل بود روزی در موتر خود نعبدالرحمن لوديهمچنان .  تاج محمد پغمانی را اعدام نمود ١٩٢٩

 در کتابچه نبرداشت و ضمن حرکت در جاده های کابل در باره امور بلديه به وی هدايت ميداد و عبدالرحمن لودي

 خود تش از موتر پائين می شد ، برايش گفت که کتابچه يادداندر ختم وقتی عبدالرحمن لودي. خود يادداشت ميکرد 

 را اعدام نکتابچه را گرفت و رفت و بعد از چند روزی لودي. من بده که ببينم چيزی را فراموش کرده ام يا نه ه را ب

 ).نمود 

د و يب اهللا آغاز گرديك دوره اختناق حبي و ی امانیك دوره نهضت ورفورم هاي محمد نادر بعد از یپادشاهۀ  دور

 .دست داشتند ه  بی از هر دو دوره ماقبل نادریربه آافمردم افغانستان به خصوص روشنفكران تج

. ب اهللا مساعد نمود ي و دوره اختناق حبیپر جنب و جوش امانۀ سه را با دورينه مقاي در واقع زمینادرۀ دور

دور مانده بودند، ه ا رشد در حول قانون بي ی دسته جمعیاسيخصوص آابل از رشد سه روشنفكران افغانستان ، ب

 را مورد حمله و ترور یاسيكردندآه اگر افراد صاحب قدرت و نفوذ سيه مي توجیرداشت خود را آنطورغالبًا ب

است روشنفكرانه هنوز در مراحل ينكه سياما از ا.  رونما گردد ید در اوضاع آشور بهبودي قرار دهند شایشخص

 از منافع ی مرتجع خارجیآشور هااست يلی از نفوذ طبقه حاآمه افغانستان  و سي خود قرار داشت و تحلیه ئنطف

 متشكل یزه ، فقدان رشد اجتماعات و گروپهاين انگي همیرو.  باالتر بودیآله  بیاست از ترور فرديآنان، ساحه س

 ترور ١٣١٢ سنبله ١٥س را در يك انگليس رفته دو افغان و ير به سفارت انگلي نظیم ولد منشيبود آه محمد عظ

ع ي در قصر دلگشاه ، هنگام توزی خان چرخی توسط عبدالخالق پسر ناظر غالم نب١٩٣٣نادر شاه در نوامبر . نمود 

  .د يجوائز معارف به قتل رس

  

  :سوی افغانستان ه  ـ توجه امپرياليزم آمريكا ب٤  
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عم . د ين گردييث وارث تاج و تخت ، پادشاه افغانستان تعيحه  بی سالگ١٩ به سن ١٩٣٣محمد ظاهر در سال  

ار يث صدراعظم آل اختيحه  بی خانواده سلطنتیبه مشوره اعضا) ١٩٤٦ ـ ١٩٣٣(دار محمد هاشم بزرگ او سر

  . د يافغانستان مقرر گرد

د و ي دوم اشتراك نورزیهند در جنگ جهانۀ م قارين منافع انگلستان و دفاع از نيدليل تأمه ن دوره بيافغانستان در ا

 بحرانات یكه افغانستان شامل جنگ نبود وليباوجود. د يحد گرد عضو سازمان ملل مت١٩٤٦ان جنگ در سال يدر پا

كه افغانستان در جنگ يبا وجود.( وجود آورد ه  را در افغانستان بی دوم اوضاع ناگوار اقتصادی از جنگ جهانیناش

ن  افغانستایك آشور وارد آننده ضربت خورد و تجارت خارجيخاطره ك اقتصاد آن بي اشتراك نداشت ولیدوم جهان

ت ي شد از فعالیده مي به ثمر رسانی خارجید به امداد آشور هاي آه بای صنعتی پروژه هاید و بعضيمتضرر گرد

 به اوج ی بحران داخل١٩٤٦نجاست آه از اوائل سال ياز ا.  اوطان شان شدند ی راهین خارجيباز ماند و متخصص

 یكتاتورير ديثار تي روشنفكر جامعه ولو در زقشر. مت ها معذب بودند يخاطر بلند رفتن قه مردم ب. د يخود رس

ه ي روشنفكران علی و نا مرئین اوضاع بحران زده حرآات مرئيك در چني نداشتند ولیمحمد هاشم از خود تبارز علن

  ). خوردیحكومت محمد هاشم به چشم م

 .  نمود یار گوارا ميكا  بسيكا وآمپرادور فئودال آمريزم آمريالي به آام امپری ملیه داري و سرمای تجارتیبورژواز

 جوان افغانستان را یدولت آه بورژواز. كرد ي را با مرگ و زندان محكوم میاسيت سين فعاليمحمد هاشم خان آمتر

ن يدر ا.  جوانان تبلور نمود ین حلقه هاي آن در بیاسيس  وی فرهنگیر نشانه هايرفت ناگزي پذیر تحول نميدر مس

له و دمنه و يق مطالعه آلي شانرا از طریاسي سی با سواد و روشنفكر عقده هاینواده ها اختناق مردم آگاه و خاۀدور

قاتل آارمند ( م ي ، محمد عظی  تاج محمد پغمانني از شجاعت عبدالخالق ، عبدالرحمن لودیاد آوري و یشاهنامه خوان

د را که سفير ومحمد داو سيد کمال سردار محمد عزيز پدر ١٣١١ جوزا ١٦در ( د آمال ي، س) سيسفارت انگل

 و یب اهللا و وطنپرستير حبيت از مشروطه خواهان دوره اميو حكا) مختار افغانستان در برلين بود ترور نمود

  . نمودند ین مير امان اهللا تسكي دوره امیدموآراس

ر آس عسرت  شد و هی در ذهن روشنفكران روز تا روز زنده می دوره امانیبعد از خلع شاه امان اهللا ، نهضت مل

  .ست ها معروف شده بودند ينام امانه  خورد ، چنانكه طرفداران دوره شاه امان اهللا بیام خجسته را ميآن ا

 ی نمی به جائی بسپارند ولی آندوره ، شاه امان اهللا را در اذهان به فراموشیر نام هاييدند با تغي آوشیدولت ها م

 شد یت شمرده ميرفتند و نام بردن از شاه امان اهللا جناي پر شور روز تا روز در چنگ دولت میست هايد  امانيرس

  .د ي رسیفر مينده به آيو گو

را دولت از نظر يت خاص نداشت زيگر اهمي دیا فئودالي و یلي محمد هاشم صدراعظم وقت ، شورش قبایبرا

ه يد طوال داشت ، اما آنچه مايزم ياليخ امپري آن به مزم و گره زدني مجهز بود و خود در رابطه با فئودالینظام

نجاست ياز ا. ر نام شاه امان اهللا بود ي زیداد همانا زنده شدن روح مليل مي دولت وقت را تشكیدار خوابيش و بيتشو

  خانی ، غالم نبی مانند تاج محمد پغمانی ملیت هايد و بار اول در دوره نادر شاه شخصيآه استبداد زبانه آش

ن يشتر متوجه منوريحكومت محمد هاشم ب. ن برده شدند يگر از بيك تعداد افراد دي و ی چنداولی ، محمد مهدیچرخ

  . و قشر روشنفكر افغانستان بود 

تاسنگ از اهل هنود و يم. ن عناصر بود ي دولت  مملو از ایت داشتند و زندانهاي فعالیست ها و عناصر مليونايناس

 ها و ی چاپخانه داشت آه مرجع رفت و آمد خارجی آابل بود آه در مقــابل ارگ شاهیاست هيونالي از ناسیكي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

 مطرح بحث ی و قسمًا  به طور مخفیمه علنيل به طور ني مساین چاپخانه بعضيدر ا.  آابل بود یخواهان مليآزاد

  . گرفت یقرار م

ا نشده ي نوشته ها آمتر از او نام برده شده و خواه آه دريست جمهوريوناليك تن ناسي یز قندهاريهمچنان بابه عبدالعز

 اسلحه از یداري موضوع خرا در شوریوقت.  و مؤسس طلوع افغان بود یل شورياست ، در دوره نادر شاه وآ

ن اشتراك داشتند ، بابه يث معيحه  بید ، آه در آن محمد هاشم ، سردار شاه محمود و زابليانگلستان مطرح گرد

شنهاد ي سالح از انگلستان را رد و پیداري به امانت استقالل افغانستان ، خری و وفا داریه مليز بنابر روحيعبدالعز

 شود، یداري خریگريند و سالح از آشور دي نماین ثروتمند پول جمع آوريآلؤنمود آه وآالء به شمول خودش از م

 ی هزار افغان٧٥ زرداد مبلغ یسرا عبدالرحمن و ی سرای قندهاریك روز از تاجر هايز در يچنانچه بابه عبدالعز

شنهاد  يب پين ترتيبه ا. ار دولت وقت قرار دادند ي را در اختیر وآالء مبالغيوه ساين شي نمود  و به همیجمع آور

  .ق افتاد يد و جلسه به تعوي به سكوت محمد هاشم صدراعظم انجاماز درشوريبابه عبدالغز

دند ، محمد هاشم خان به جرم قتل آنها  بابه عبد يدو نفر هندو به قتل رس یس در باغ باال همراير انگلي نائب سفیوقت

ازده سال حبس ير و هر آدام را به يگر دستگي را به شمول چند تن دی ترآیتاسنگ ، افندي ، میقي حقیز ، آقايالعز

ر شده بودند ، ياه دستگا آه بعد از قتل نادر شيد قاسم خان و سرور جوير سيم صفا ، ميدر آنوقت ابراه. محكوم نمود 

  .  بردند یز  در زندان به سر مين

دانست يسه مي را دسیه ويكرد و اتهام آفر و الحاد عليغ مي شاه امان اهللا تبلی چی آه به طرفداری بهرام غزنیمولو

  .د ير و به شانزده سال حبس محكوم گردي و آافر دستگیاز طرف محمد هاشم خان صدراعظم به نام دهر

س و خانواده زمان خان از آنر ها ، به شمول ي ، خانواده ملك قیزندان محمد هاشم خان چند سرباز فرغانه اهكذا در 

وه يل ، دياز باد ( یدر خان صافي ، حی ، اهللا خان صافیر صافي ، ملك امیر باز خان صافي ، میر سالم خان صافيم

  .محبوس بودند ) گل 

ست ها در ي و رابطه با گروه امانیخواهي و آزادیستيوناليز به جرم ناسين ی اشخاص فوق الذآر ، افراد آتۀعالوه ب

ر خان يد اميس هوتل ها و عبدالغفور خان برادرش ، سي رئی  ، عبدالغفار محمد زائی هراتینيام: زندان بودند 

 ناظر سفر ، لي ، عبد الوآی خان چرخیر مربوط خانواده غالم نبيقومندان ننگرهار به جرم آودتا ، خالد و دستگ

ك تعداد ي پرداخته بود  و یه محمد هاشم به نوشتن آتابي از واخان غالم عمر شاآر آه علینيم اوف ، احمد چيابراه

  .گريد

 حامله بود و دخترش به نام یو.  برد ی بی بی در زندان به سر میملقب به سنگر) بچه سقو(ب اهللا يهمچنان خانم حب

  .ا آمد يسلطانه در زندان به دن

 ی و بعضی موتید ، قلعه مخصوص  سرايف نقاره خانه ، قلعه جدي محمد هاشم خان عبارت بودند از توقیزندانها

 شان تا ی آه اسامی ، قندهاری ، مزاری هراتیست هايوناليك تعداد ناسيمثًال  در زندان دهمزنگ . گر ي دیزندانها

ف يك تعداد افراد ناشناس ، صالح محمد پرونتا ، محمد شري بودند ، از آابل بر عالوه یامروز نامعلوم مانده ، زندان

  . بردند ین زندان به سر مي در ایمحمد زائ

 یمشهور به چپه شاخ در قلعه مخصوص زندان) هزاره (یخ بهلول ، غالم نبيا ، شيز ، سرور جويبابه عبدالعز

   .بودند

خ بهلول ي و شیسيا زبان انگليسرور جو. د داي می قلعه مخصوص درس سواد آموزیهايز به زندانيبابه عبد العز

  . نمودند یس مي تدری و فارسیعرب
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 بار اول اصطالح ی آه خود در زندان بودند  برای شاعر  مبارز و انقالبیت مرحوم محمد هاشم خان زمانيقرار روا

  .ده شده بود يز شنيت در زندان از زبان بابه عبدالعزيزم و جمهوريفئودال

 طرفدار شاه امان اهللا و یاآثر خانواده ها )  یالدي  م١٩٤٥ ـ ١٩٤٤ ( ١٣٢٤ و ١٣٢٣ ین سالهايمحمد هاشم خان ب

 از اعدام یو.  بودند ی محمد هاشم خان آوته قلفیهايتمام زندان.   را گرفتار نمود ی و روستائیخواهان شهريآزاد

ا به يد و ي رسانی به قتل مین روحي ، توسط تلقیچكاريها را توسط پي نمود اما اآثر زندانی می خود داریعلن

  .) ن برده  شد ي از بیچكاريد حسن خان توسط پيمثًال  فرقه مشر س.( داد ي سوق میوانگيد

 یها را به زندان مي خانواده زندانی مبصر زندان بود و هر روز راست و دروغ احوال مرگ اعضایبابه چكر

 لكه دار در زندان یمربوط خانواده زمان خان بودند در اثر حما زن آه اآثر آنها ی زندان٢٣، چنانكه در حدود آورد

  .فوت   شدند 

 آردند اما سرور ین آمك مي به محبوسی تا حدودی ، سرور هوتكیك حافظ احمد علي محبس هر یب هايسر طب

  . آرد ی نمیچ عمل آوتاهيان از هيت زنداني در آزار و اذیابو

  :  از زندان رها شدند عبارتند از كه در دوره صدارت شاه محمود خانيآنهائ

 ، عبدالغفار خان و ی قندهاریقي ، حقین هراتير ، اميا ، خالد ، دستگيز ، سرور جويم صفا ، بابه عبدالعزيابراه

   .یم اوف ، ملك خان صافي ، ابراهی ترآیر خان قومندان ، افنديد اميل ناظر سفر ، سيعبدالغفور خان ، عبدالوآ

 آنها به شمول عبدالسالم خان ی تنها زن ها و اطفال آنها رها شده و مرد هایس و زماني ملك قیاما از خانواده ها

  . ماندند ی در زندان باقیصاف

را دولت ي توانست مستدام بماند زیگر نميس دي افغانستان با رعايت صوابديد دولت انگلی اما روابط خارج

از طرف .  زد ی مستعمرات خود دست و پا میبخش مليد آزای جنبش هایر فشار دائميس در زي انگلیاستعمار

ن ي انگلستان را لطمه زده بود ،  با درك ای و مالی دوم وضع اقتصادی جنگ جهانیگر مصارف و بحرانهايد

زم يالي با امپریدوست . افغانستان دراز نمودیسوه  بی خاطر به اصطالح دست دوستیكا با آسودگياوضاع بود آه آمر

ن لحاظ يبد. دي بود تا اختناق و استبداد دوره  محمدهاشم را جبران نمایشيزم نمايبراليك مقدار لي به كا محتاجيمرا

شاه محمود  .ديث صدراعظم افغانستان انتصاب گرديحه ن شد و شاه محمود بي خانه نش١٩٤٦ یمحمد هاشم در ماه م

 ین و انفاذ قانون مطبوعات در جنوريا تدوم نشان داد و بيبرال و طبع ماليخاطر جبران مافات از خود روح له ب

 بود آه مبارزات یث صدراعظم افغانستان وقتيحه انتصاب شاه محمود ب. د ي نام"سیپدر دموآرا"، خود را ١٩٥١

ه  جناح بی و محمد علی مهاتما گاندی تحت رهبری و بورژوازی خرده بورژوازیدئولوژيهند با اۀ م قاريمردم ن

  . د ي پاآستان و هند گردیم هند به نامهايك ، منجر به استقالل و تقسيمسلم لله احزاب آانگرس و يوس

 و بند و انهار به افغانستان یون قرضه با ربح غرض سرك سازيست مليكا مبلغ بيمرادولت ) ١٩٤٧(ن ساليدر هم

  .ش آش نمود يپ

ون به اعتبار ي به مبلغ هفده مل رای اعمار پروژه بند آجكیكائيمراسن آنودسن ي موریپنجاه ، آمپنۀ در خالل ده

 یون دالريگر قرضه صد ملين قرضه وديا. كا با دولت افغانستان قرارداد نمود يمراون قرضه دولت يست مليهمان ب

ن و توسعه روابط يتأمۀ نيكا ، زميمرا ی انحصاری آمپرادوریه هاين و سرماي اعزام مستخدمیكا در واقع برايمرا

  .د يا گردانيرا مه
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. وه در دوره صدارت شاه محمود خان متخصصان ملل متحد استخراج نفت سمت شمال را به عهده گرفتند عاله ب

 افغانستان وارد آابل ی به منظور ساختمان بنا هایلمانا ماك یوني یخاطر حفر نهر بغرا و آمپنه  جاپان بیآمپن

  .شدند

ن ياز مقاله چن. را به نشر سپرد » ادرا چير يشمش« حكومت شاه محمود ، حسن شرق مضمونین روز هايدر آخر

د يرد و پشتونستان را آزاد نماير به آف گيا شمشي ًءورد پشتونستان اهمال آار است بنا آمد آه شاه محمود در میبر م

  .د يار نمايانزوا اختۀ ا چادر بپوشد و گوشيو 

 و یانحصارات داخل. زده داشت  حالت بحران یرا وضع آشور در تمام ساحات زندگي بود زیسقوط شاه محمود حتم

ن راه ين و ساده تريخوبتر.  وارد آرده بود ی ملی و رشد بورژوازیدي تولیرو هاي ضربه محكم به رشد نیخارج

ن و تاجر با آسب پول فراوان يشه ، مالك زمي و تجارت بود آه در هر دو پینداري  زمیه اندوزيآسب منافع و سرما

  . را لجام زده بودند ی ملیديع توليار را فراهم نموده و راه رشد صنانه استثميو بهره مالكانه ، زم

 ی سود های تجارتیت ها و شرآت هاي فئودال آمپرادور در مارآیه هاي فئوداالن به شكل سرمای نقدیه هايسرما

شه وران يپن عرصه اآثر تاجران خرده پا و يدر ا.  آوردند یدست مه ن و بهره مالكانه بي زمیداريآالن از راه خر

ن رقابت،  يخاطر  شكست در اه شه وران آابل بيل و پياآثر مردمان اص.  قرار داشتند یدر حال ضعف و ناتوان

 در واقع قشر یستم تجارت انحصاريت دولت از سيحما. ف ، خان آباد و هرات شدندي قندز ، بغالن  مزار شریراه

  . را با خود آورد یه جهانيسرمازم و يالي محافظ آار و مربوط به افسون امپریبورژواز

 یمهربان باقۀ ي آمپرادور افغانستان بدون دای و بورژوازی خواست قشر بورژوازیزم غرب نميالينكه امپرياز ا

ن مدت يم در آمتريديچنانچه د.  خود اقدام نمود ی آمپرادور انحصاریه هايبماند، آگاهانه به صدور آاال ها و سرما

كا يمراانه خود پرداختند  و ي و سودجوی تجارتیت هاي در داخل افغانستان به فعالیاران غربه دياد سرمايك تعداد زي

ار خود قرار داد و در فكر آن بود تا اآثر منافع يون قرضه ، پوست قره قل افغانستان را در اختيست مليه بيبا تاد

  .ت خود در  آورد يمومي افغانستان را در تحت قیداتيعا

له أ ، دولت افغانستان تازه متوجه مسديم گردي پاآستان و هند تقسیم قاره هند به دولتهايآه ن ١٩٤٧بعد از سال 

  پشتونستان شد

           ادامه دارد
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