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  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش چھارم

 سازمان انقالبی افغانستان

  

  جوانه ھای سرمايه داری و تجاوزی که آن را خفه کرد

ری که برادران و پسران تيمورشاه و برادران دوست محمدخان بعد از مرگ دوست محمدخان بر سر مردم روزگا

شيرعلی خان وليعھد رسمی . افغانستان آورده بودند، اينک فرزندان او نيز مردم افغانستان را در خون غوطه دادند

شيرعلی خان در پنج سال اول .  را نپذيرفتندپدرش بود، اما سردار افضل خان و سردار اعظم خان پادشاھی وليعھد پدر

موازی به حکومت او در ) افضل خان و اعظم خان(ين مدت برادرانش ا بار با برادرانش مصاف داد، در١٢قدرتش، 

در جنگ برای تصرف قندھار که در قالت رخ داد، سردار محمد امين خان برادر و . بخشی از کشور پادشاھی کردند

در جنگ بازارک پنجشير برادر ديگرش فيض محمد .  نفر به قتل رسيدند٨٠٠٠خان با  حمد علیپسر برادرش سردار م

اين جنگ ھای خانمانسوز نه به خواست توده ھای مردم به راه افتاد و .  کشته در ميدان جنگ به خاک افتاد١٧٠٠خان با 

رگ حمايت می شدند و برای غصب قدرت به ھای ُخرد و بز اين برادران که ھر يک از سوی فئودال. نه به نفع آنان بود

وران بايد بار اين جنگ ھا را به شانه می کشيدند که باالخره ھر  آنان وعدۀ پول و چوکی داده می شد، دھقانان و پيشه

 .جنگی به نفع يکی از ستمگران خاندان تمام می شد

او با افکار دينی و پان اسالميزم به . ردسيد جمال الدين افغان در اين زمان از کنر در شرق افغانستان سر بلند ک

کشورھای اسالمی، مخصوصاً مصر، ترکيه، ايران و ھندوستان که نسبت به کشورھای ديگر زمينۀ بيشتر تکامل 

. سرمايه داری را داشتند و نھضت ھای مشروطه خواھی در آنھا در حال نضج گيری بود، به طور خاصی نگاه می کرد

در آن زمان . به سوی مناسبات سرمايه داری بود می خواھان گذار از جامعۀ تپيک فئودالیوی در چارچوب افکار اسال

اما . پيشرفت و تجدد شرق از نظر مفکرانی چون سيد جمال الدين چيزی غير از پايان دادن به مناسبات فئودالی نبود

ز خانواده قرار داشت، مطمئناً قادر به بزرگ و سنتگرای خانواده و بيرون ا دربار شيرعلی خان که در کنترول فئوداالن

اش را به » اصالحی «ۀ از افغانستان خارج شد و برنام١٨۶٩وی باالخره در . تحمل افرادی چون سيد جمال الدين نبود

از سال «: در مورد سيد جمال الدين چنين نوشته است» بازی شيطان«رابرت دريفوس نويسندۀ کتاب . شيرعلی خان داد

 سيد جمال الدين تحت الحمايۀ امپراتوری بريتانيا بود و بنا به اسناد رسمی، دست کم يک بارـ در ١٨٩٠ تا ١٨٧٠ھای 

 در ھندوستان و بنا به سند محرمانۀ سرويس اطالعاتی دولت ھندوستان ـ رسماً پيشنھاد داد تا به عنوان ١٨٨٢سال 

 » .مور سرويس اطالعاتی بريتانيا به مصر برودأم
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رد با سوادی بود، بعد از سرکوبی اغتشاش برادران، با تشکيل دولت، برای اولين بار فردی به نام شيرعلی خان که ف

عالوتاً وزارتخانه ھای داخله، خارجه، حربيه، ماليه، خزانه، . سيد نور محمد شاه را به عنوان صدراعظم تعيين نمود

 نفر بود و اعضای آن از ١٢ان آمد که مشتمل بر شورای دولت نيز به مي. سرمنشی شاه و ادارۀ پُست را به ميان آورد

لويه جرگه را با دو ھزار عضو تدوير کرد و روی برخورد . سوی شاه تعيين می شدند و حکم شورای کوچکی را داشت

معاش و . موران مستقيم ماليه تعيين گرديدندأاخذ ماليات پيشکی را لغو کرد و م. با برادرش در قندھار صحبت نمود

نيروھای مسلح . اکر که قبالً از دھقان و پيشه ور گرفته می شد، رسماً لغو و از خزانۀ دولت حواله شدمصارف عس

 ھزار نفری که شامل نيروی پياده، سواره و توپخانه می شد، تشکيل و در ۵٠خصوصی ملوک الطوايف لغو و اردوی 

 ملکی ۀھمچنين يک مدرس.  شد، تأسيس گرديدکنار آن مکتب نظامی که توسط استادان ھندی و ترکی تدريس و اداره می

نخستين بار چاپخانۀ سنگی در باالحصار نصب و نشريۀ . که به تدريس علوم معاصر می پرداخت در کابل احداث شد

فابريکۀ نسبتاً پيشرفته ای به نام .  به مديريت مرزا عبدالعلی خان به نشر آغاز کرد١٨٧۵در » شمس النھار«

اين کارخانه ماھانه يک توپ توليد می کرد و به . رد که توليد آن باروت، تفنگ، کرچ و توپ بودرا وارد ک» کارخانه«

 .  اين صورت اولين بار در بخش توليد دولتی، کارگران پا به عرصه گذاشتند و نطفۀ سرمايه داری جوانه زد

 سال قبل برای تصرف آن ۴٠ست و امپراتوری انگليس که افغانستان را چون دانه ای در ميان دو پلۀ آسياب می دان

لشکر کشيده و شکست خورده بود، باالخره به اين باور رسيد که افغانستان يا زير قيموميت انگليس يا جزئی از خاک 

ھند بريتانوی و يا با حايل قرار دادن کوه ھای ھندوکش به دو بخش شمال و جنوب تقسيم گردد طوری که شمال به 

اما شيرعلی خان که از نيات انگليس در داخل افغانستان تشويش . ند بريتانوی تعلق گيردروسيۀ تزاری و جنوب به ھ

داشت و جناح سيد نور محمد شاه فوشنجی مخالف نفوذ انگليس در افغانستان بود، بدين سبب در زمان شيرعلی خان 

 در آنھا تغييراتی  يافت وتدوير) ١٨٧٧ و پشاور ١٨٧٣، سمله سپتمبر١٨۶٩مارچ –امباله (که باوجود کنفرانسھای 

رقابت ھای درون خانوادگی بين و آنھم بيشتر به نفع در زمان امير دوست محمد خان نسبت به قرار ھای انگليسھا 

چند بار . ، در مناسبات فيمابين دولت افغانستان و دولت بريتانيا کدام تغيير اساسی به وجود نيامدفرزندانش به عمل آمد

ربار شيرعلی خان، انگليس ھا را نسبت به او بيشتر بدگمان ساخت و بار ديگر در صدد اشغال ت روسی به دأآمدن ھي

 .افغانستان برآمدند

 توپ به سوی کابل ١٠٨ ھزار نيرو و ۵۶با ) کويته ـ قندھار، کرم ـ لوگر و خيبرـ جالل آباد(انگليس ھا از سه محاذ 

 روپيه ۴معاش عساکر با حوالۀ (اش خور در اختيار داشت  ھزار سپاه مجھز و مع۵٠شيرعلی خان که . حرکت کردند

، اينک در برابر سپاه انگليس طبق ماھيت طبقاتی و )در سال از خون و عرق دھقانان و پيشه وران پرداخته می شد

س در خانوادگی و عدم اعتماد بر توده ھا، مانند پدرش فرار کرد و با اين بھانه که روس ھا را وادار به محکوميت انگلي

 سال او را در باالحصار ٧تجاوز به افغانستان می سازد، به مزار رفت و پسر مريضش محمد يعقوب خان که پدرش 

که به مزار رسيد، از سوی  شيرعلی خان بعد از آن. زندانی کرده بود، به صفت والی کابل و نايب خود تعيين نمود

 . بعد از چندی در مزار بمردروس ھا اجازۀ ورود به روسيه را نيافت و به اين صورت 

 ماده ای گندمک را که ١٠ معاھدۀ ننگين ١٨٧٩ می ٢۶انگليس ھا محمد يعقوب خان را به گندمک دعوت کرده و در 

 محافظ در ۶۵٠چيزی جز تسليمی مکمل افغانستان به انگليس ھا نبود، بر او قبوالندند و بر طبق اين معاھده کيوناری با 

جا شد و تمام امر و نھی حکومت را در دست گرفت، اما مردم کابل قيام کرده و ه الحصار جابدربار يعقوب خان در با

 .کيوناری را با تمام عساکر انگليس کشتند و بعد جسد کيوناری را آتش زده خاکستر نمودند

سير راه با جا شده بود، به خونخواھی کيوناری به کابل رسيد و در مه سپاه انگليس که در سرحدات افغانستان جاب

جنرال رابرتس قومندان . نيروھای مردمی افغان درگيری ھای سختی داشت و تلفات کالنی بر نيروھای انگليس وارد آمد
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ضد اشغالگران ه اما به زودی احساسات مردم افغانستان ب. عمومی نيروھای انگليس در قلعۀ شيرپور معسکر گرفت

ندھار و باالخره در سرتاسر کشور قيام ھای عمومی به راه افتاد و در شعله ور شد و در کابل، لوگر، شمالی، قالت، ق

 ھزار انگليس ١٢ سپاه ھرات به قومندانی سردار محمد ايوب خان در دشت ميوند بر قشون انگليس ريخت که از ١٨٨٠

جنگ بود که فرياد در اين .  نفر به معيت سردار سر سپرده شيرعلی خان زنده مانده و خود را به قندھار رساندند٢۵فقط 

. که په ميوند کی شھيد نشوی ـ خدايږو الليه بی ننگی ته دی ساتينه:  به درازای تاريخ افغانستان طنين انداخت»ماللی«

 روز ۴٠اما ايوب خان با شفاعت مادر سردار کھندل خان که جنرال انگليس او را مادر خوانده بود، به انگليس ھا 

ند، با اين فرصت قوای جديد انگليس به قندھار رسيد و بر فوج محمد ايوب خان حمله فرصت داد تا قندھار را ترک کن

که لشکريان او مخالف فرصت دادن  با آن.  مزۀ خانواده بازی را چشيدبا شھامتکرد و آن را شکست داد و اين شھزادۀ 

 . ند و مردم را به کشتن ندھدبه انگليس ھا بودند، اما محمد ايوب خان نتوانست شفاعت اين زن خويشاوند را رد ک

، مال مشک عالم،  کوھدامنیجنگ ضد اشغال انگليس را اين بار قومندانانی چون محمد جانخان وردک، مير بچه خان

جنرال غالم حيدرخان وردکی، جنرال غالم حيدرخان چرخی، محمد ايوب خان و صدھا قومندان مال عبدالغفور لنگری، 

االخره امپراتوری انگليس در يک سال و نه ماه بعد از تھاجم به افغانستان شکست ب. محلی ديگر رھبری می کردند

پسر محمد افضل خان نواسۀ (ن خان اخورد و چون توده ھا از رھبری و تشکيالت مردمی برخوردار نبودند، عبدالرحم

ی قرار گرفت و در  ھزار نفری مسلح مردم در شمال و شمال١٠٠از بخارا رسيد و در رأس جنبش ) دوست محمد خان

 بر اريکۀ قدرت تکيه زد و حکومت مطلقۀ فئودالی را با قيموميت انگليس بساخت که بعد ١٨٨٠سازش با انگليس ھا در 

 .با خون و آتش استحکام يافت

 در دو بار تجاوز انگليس به افغانستان، مبارزۀ مردم برای اخراج آنھا که با رنگ جھاد و دين ھمراه بود و بعداً شکست

انگليس ھا که چون در استعمار و شرايط تاريخی دو زمان تغيير اساسی به وجود نيامده بود، در عموميات اين تجاوز و 

شکست و باالخره به حکومت رسيدن يکی از فئوداالن خونخوار و قالده بند استعمار شباھت ھای کاملی وجود داشت، 

ن مردم افغانستان با ھمان رھبران محلی به پا خاستند و فئوداالن انگليس ھا ھمان تجاوز را تکرار کردند و در برابر آ

بر آتش خشم مردم آب سرد ) ن خانابار اول پسرش دوست محمد خان و بار دوم نواسه اش عبدالرحم(خاندان پاينده خان 

ای زحمتکش توده ھ. ِخفت تسليمی ريختند و با چنين قيموميتی از سوی دشمن شکست خورده، قدرت را به دست آوردند

ين دو درگيری با سر و مال از دشمنان طبقاتی فئودال شان پيروی کردند و در ھر دو بار نه رھبر زبدۀ اافغانستان در

ی وجود داشت و باالخره توده ھای دھقان و پيشه ور نه تنھا چيزی به دست نياوردند بلکه ئمردمی و نه تشکيالت توده 

ر ديگر به قدرت رسيدند و اين شاھان ھر دو بار رھبران محلی ضد انگليس را به ھمان فئوداالن ستمگر و استثمارگر با

ن خان، سردار شمس اپای انگليس ھا قربانی کردند و سردار دوست محمد خان، سردار اکبر خان، سردار عبدالرحم

 .تان خدمت کردندالدين خان و سرداران وطنفروش ديگر تا توانستند برای به سالمت کشيدن قوای انگليس از افغانس

اين دو درگيری خونين نشان داد که اگر توده ھای زحمتکش رھبرانی از خود نداشته باشند و سکان رھبری را به 

دشمنان طبقاتی خود بسپارند، با وجود تمام خون ھائی که به پای درخت آزادی اھداء می کنند، نه تنھا به چيزی نمی 

بسياری از فئوداالنی  که پايۀ .  دشمنان طبقاتی نو به قدرت رسيده سالخی می شوندرسند بلکه بدتر از گذشته با تيغ

استعمار را می ساختند، از مقابل دشمن در ميدان جنگ گريختند، بعد به دشمن تسليم شدند، معاھده امضاء کردند و بار 

مستمری استعمار رسيدند، » فتخارا«ديگر به وسيلۀ استعمار به قدرت رسيدند، قالدۀ مزدوری به گردن آويختند، به 

دست به سرکوب زحمتکشان زدند و به اثبات رساندند که برای استقرار قدرت طبقاتی و خانوادگی پای استعمار را می 

 . بوسند و با سرکوب زحمتکشان نشان دادند که نمايندۀ طبقۀ خاصی برای سرکوب طبقۀ ديگری اند
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 و خانوادگی با ھم در آميخته ه ئی فئودالی بود که در آن استبداد فئودالی، قبيلن خان نمونۀ تپيک حاکميتارژيم عبدالرحم

. و قدم ھای کوچکی که شيرعلی خان در تکامل سرمايه داری به پيش گذاشته بود، با خون و خدعه از حرکت باز ماند

ن خان از مردم اعبدالرحم( سرکوب خونين دھقانان، فئوداالن  رقيب، مليت ھای غير پشتون و پشتون هاين حاکميت ب

و زنان می پرداخت و رسماً دست خانواده و حاکمان موافق فئودال را در چپاول توده ھای ) شينوار کله منار ساخت

ھست و بود مخالفان را مصادره و از فروش زنان مناطق مفتوحه که از سوی روحانيون خاين . مردم باز گذاشت

 .می گرفتجزيه » دارالحرب« متباقی مردم مناطق زو ا  را می انباشتخزينه اششدند،  ناميده می» دارالحرب«

 سال در ٨٧بعد از تيمورشاه، حاکميتی که با ريختن خون ھزاران تودۀ محروم دھقان و پيشه ور ساخته شده بود و طی 

حمد خان از ميان اثر رقابت ھا و سگ جنگی ھای فرزندان تيمورشاه، بعد فرزندان پاينده خان و باالخره پسران دوست م

رفت، حکومات ملوک الطوايف بسياری به ميان آورد و شيرعلی خان تا حدی آن را بار ديگر سامان داد، اما تجاوز دوم 

ن خانی بار ديگر حاکميت فاشيستی فئودالی با اانگليس بنياد آن را فرو ريخت که اينک با شمشير خونچکان عبدالرحم

  .تضعيف ملوك الطوايف احياء گرديد

موران گوش به فرمان، نظاميان، استخبارات، قضاِت گوش به فرمان، ماليات اجباری، أن خان که بر ماادارۀ عبدالرحم

امير در تمام . سرکوب بيرحمانۀ توده ھا و مستمری انگليس استوار بود، بر فرق ھمه امير و خانوادۀ او قرار داشت

 کل سپاه، هخودش پادشاه، صدراعظم، فرماند. ی در اختيار داشتامور نه با کسی مشوره می کرد و نه مجلس مشاوره ا

در اکثر واليات پسران کاکا و نزديکان خانوادگی او . قاضی القضات، وزير خارجه، وزير ماليه و خزانه دار کل بود

 می  روپيه مستمری٣٠٠ روپيه و برای زنان آنان ماھانه ۴٠٠حاکم بودند و برای تمام مردان محمدزائی ماھانه 

پسر ارشد او حبيب هللا بر اردو و پسر دومش نصرهللا بر . پرداخت و ھمچنين از پرداخت ھر نوع ماليه معاف بودند

را به او » ضياء الملت والدين« عھد نامه ای به شاه تقديم و لقب ١٨٨۶سران محمدزائی در . ماليه و پول نظارت داشت

ناميد و اين سران به عنوان نمايندۀ تمام ملت جا » اتفاق ملت« جشن  اسد را٢۶اعطاء کردند و شاه به خاطر اين لقب 

ن خان در برابر شاخه ھای پشتون غير محمدزائی و مليت ھای ديگر تعصب خاصی اکه عبدالرحم با اين. زده شدند

که در  نبا اي. داشت، اما فئوداالن موافق مليت ھای ديگر را  قدر می نمود و از ماليه و سيورسات معاف می داشت

 خروار گندم ۵۴ روپيه و ۴٣٠٠برابر مليت ھزاره جنايات چنگيزی انجام داد، اما برای سلطان علی خان ھزاره ماھانه 

 .مستمری می داد

ن خان با پيروی از دوست محمد خان با تمام قومندانانی که در برابر انگليس جنگيده بودند، دشمنانه برخورد اعبدالرحم

محمد جانخان وردک را که در مرکز ثقل اين مقاومت .  کشت و عده ای را مجبور به فرار کردبعضی از آنان را. کرد

قرار داشت اعدام و نام مشک عالم را موش عالم گذاشت و بيش از يکصد تن از قومندانان ضد انگليس از جمله مير بچه 

 .خان به ھند فراری شدند

ه ھائی نوشت و قواعد خاصی را مطرح ساخت، از جمله برای ن خان برای استحکام ادارۀ خونريزش رسالاعبدالرحم

اساس «قانون . را نوشت که در آن شرايط کار و انضباط اداره ذکر شده بود» دستورالعمل حکام و ضباط«ادارات قانون 

 که محاسبين مکلف به پيروی از آن بودند و» شھاب الحساب«که قاضی ھا از آن پيروی می کردند، قانون » القضات

را نشر کرد و برای » مرات العقول«که مردم از نظر شرعی خود را مکلف به پرداخت ماليه بدانند، رسالۀ  برای اين

به اين صورت . نوشته شد» ناجيه و ھدايت الشجعان«که عساکر خود را مکلف به خدمت شاه و جھاد بدانند، رسالۀ  اين

 .نھايت نفع آن به شخص شاه و خانوادۀ او می رسيدن خان از نظمی برخوردار بود که در اادارۀ عبدالرحم

 ٩۶۴٠٠تعداد نفرات اردوی او به . ن خان برای ايجاد و حفظ چنين نظامی ضرورت به اردوی قوی داشتاعبدالرحم

 روپيه تعيين شد و در عقب اين اردو ٨معاش عسکر ماھانه . رسيد که شامل سواره، پياده، گارد و توپچی بود نفر می
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خوانين « ھزار ديگر ٣٠ ھزار آن شامل پوليس و ژاندارم و ٣٠ ھزار نفری ديگری قرار داشت که ۶٠نيروی 

اين خوانين با اين ھمه افراد مسلح ھم حاکميت خود را در منطقه و ھم حاکميت . يا افراد مسلح خوانين بودند» سواران

 خانه برای ١٠٠جبور می ساخت که ھر ين دوره در برخی مناطق مردم را مادولت در. مرکزی را تحکيم می کردند

 نفر ١٧۵ين خوانين در بدل امثالً يکی از. دولت برای اين خوانين مستمری می پرداخت. تعيين کنند» اربابی«شان 

.  خروار گندم به دست می آورد که تمام اين پول ھا از ماليات پرداخت می شد٣٧ ھزار روپيه و ۴٨مسلح ساالنه 

. ھر مالک ماليۀ منطقۀ خود را به زور گرفته و به گدام دولت تحويل می داد. را دو چند کردن خان ماليه اعبدالرحم

 خروار گندم و چندين سير ١٣٧ سير روغن، ١١٠ ھزار گوسفند، ۴بنيادخان مالستانی از رعايای منطقۀ خود ساالنه 

 . گوسفند تحويل می داد۴٠٠پشم ماليه می گرفت، اما به دولت ساالنه فقط 

ماشين خانه توپ، .  کارگر کار می کردند۴٠٠٠به کابل آورده شد که در آن » ماشين خانه«ن خان امان عبدالرحمدر ز

 توسط تجار ھندی وارد ،کاالھای مختلف توليد انگليس. تفنگ، باروت، شمشير، سيالوه و لباس عسکری توليد می کرد

افغانستان جاری بود؛ دولت ازين واردات ماليه می گرفت و افغانستان می شد و از ايران و روسيه ھم سيل کاال به داخل 

به اين صورت تالش داشت تا بخش تجاری را تقويت نمايد و چون امنيت در راه ھا کامالً تأمين بود، لذا تجار بی ھيچ 

قوی و دولت در مشھد، پشاور و کراچی نمايندگی ھای تجاری باز کرد و با دستگاه استخبارات . مشکلی کار می کردند

 ھزار روپيه قرض ۵٠ تا ۵ھای قرون وسطائی، کسی توان فساد را نداشت و دولت برای تاجران از  استبداد و شکنجه

بدون سود می داد و به اين صورت اھل حرفه و توليد داخلی در کشور ورشکست شدند، اما زمينۀ تبارز بورژوازی 

 . گشت تجاری روز تا روز مساعدتر می

ه استخبارات مقتدر و در ميان زنان، مردان، اراکين دولتی و غيردولتی جاسوسان بسياری ن خان کاعبدالرحم

داشت، ھر صدای مخالفی را با قين و فانه، چشم نشتر زدن، در سياه چال انداختن، لت و کوب، شکم دريدن، چشم 

می » نام گيرک«و » کاله  شش«مردم از نام . کشيدن، مثله کردن، سنگسار، قطع اعضاء وغيره جواب می داد

خان کسی را احضار می کرد تا رسيدن به دربار سکته می کرد و آنانی را که از   ناترسيدند و گاه که عبدالرحم

ن خان ُمرد در زندان اوقتی عبدالرحم. واليات می خواست ھنوز به کابل نرسيده، مردم فاتحه اش را می خواندند

 . دند ھزار زن زندانی بو٨ ھزار مرد و ١٢ھای  او 

ساخته شد که مرکز » انجمن علمای افغانستان«ن خان در افغانستان تشکلی به نام ااولين بار در زمان عبدالرحم

عبدالرزاق اندری، قاضی بابا مراد، . فعاليت آن مدرسۀ شاھی کابل بود و در رأس آن قاضی سعدالدين قرار داشت

اين انجمن در حقيقت بازوی . ضای رھبری انجمن بودندسيد غالم محمد چھار باغی، احمد جان تاھی و ديگران اع

دينی شاه بود که برای تمام جنايات او عبای شرعی می دوخت و برای ادامۀ حکومت جنايت پيشۀ او، شب از روز 

ن خان بر ھزاره جات فتوای تکفير طوايف ھزاره را صادر نمود اھمين انجمن بعد از حملۀ عبدالرحم. نمی شناخت

 اردو دستور کشتن و چپاول ھزاره ھا را داد و فتوا داد که ھر قدر از مال، مرد، زن، پسر و دختر اين و به افسران

بر مبنای ھمين . قوم کافر را غنيمت گرفتيد، از پنج حصه يک حصۀ آن را به دولت و چھار حصه از خود تان باشد

اعالم گرديد، لذا در » دارالحرب«زاره جات فتوا اکثر مردم ھزاره مورد تاخت و تاز قرار گرفتند و چون منطقۀ ھ

 . تاراج دختران ھزاره دست افسران اردو باز گذاشته شد

ن خان به وقوع پيوست که برخی در اثر رقابت ھای ا ضد حاکميت عبدالرحمهبا چنين استبدادی قيام ھای بسياری ب

 اما به خاطری. ه وران نقش اساسی داشتندفئودالی و بخش ديگر قيام ھای دھقانی بودند که در آنھا دھقانان و پيش

ی نداشتند و تا آن زمان تشکل پذيری ھا و قيام ھا در قالب فرھنگ فئودالی انجام می ئکه اين قيام ھا رھبری توده 

 ضد سازش هبعد از مرگ مال مشک عالم فرزند او ب. ن خان سرکوب شدنداشد، لذا تمام آنھا به وسيلۀ عبدالرحم
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ا در اندر قيام کرد و بعد که اين قيام سرکوب شد، يک ھزار اندری اسير و به دستور امير ھمه شاه با انگليس ھ

ن امھمترين اين قيام ھا در ھزاره جات بود که عبدالرحم. گردن زده شدند و از سرھای شان در کابل منار ساختند

ری که گفتيم چون انجمن علماء خان و عبدالقدوس خان آن را با تضاد طبقاتی، مليتی و مذھبی درآميخته و طو

ھمچو سگ پاسبان درگاه عمل می کرد، اين سرکوب را جنبۀ شرعی داده، از کلۀ ھزاره ھا منارھا بنا نھاد و بيش 

که دولت از   ھزار زن و دختر ھزاره چپاول و در بازارھای پشاور و پنجاب به فروش رسيدند، تا جائی١٢از 

که عفو عمومی اعالن شد، از  سياری از ھزاره ھا فرار کرده و بعد از آنب. فروش کنيزھای ھزاره ماليه گرفت

ن ااز روی اين می توان عمق جنايات حکومت عبدالرحم.  ھزار دوباره برگشتند۶ ھزار خانوادۀ بھسودی فقط ٢٠

 .خانی را در ھزاره جات حدس زد

 سرحد جنوبی و ١٨٩٣شخص سازد و در ن خان بعد از اين ھمه سرکوب تالش کرد که مرزھای کشور را ماعبدالرحم

 کيلومتر را با انگليس ھا معامله کرد و قسمتی از خاک افغانستان را زير نام ٢۴٣٠جنوب غربی افغانستان به طول 

 ١٩٠١وی که با خون و خدعه حاکميت فئودالی خود را تثبيت نمود، باالخره در . معاھدۀ ديورند به انگليس ھا بخشيد

ن شد، اما مردم بعد از چند شب قبر او را آتش زدند و پسرش مجبور شد محافظان قبر او را دو چند بمرد و در کابل دف

  .دولت پوشالی کنونی چون حامی طبقات حاکم است، در تالش بازسازی مقبرۀ اين شاه خاين می باشد. سازد

  

 


