
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

 
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٧

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش پنجم

  سازمان انقالبی افغانستان

  مشروطيت و جوانه ھای سرمايه داری

پسر ارشدش حبيب هللا که در زمان حيات پدر مسؤوليت اردو را به عھده داشت، توسط ن خان، ابا مرگ عبدالرحم

مردمی که بار . خانوادۀ شاھی، افسران عاليرتبۀ دولتی و فئوداالن بزرگ و اشراف بارکزائی در کابل به قدرت رسيد

چکترين نقشی نداشتند بلکه مجبور سنگين توليد و تأمين حيات ملت را به شانه می کشيدند، درين پاچا گردشی نه تنھا کو

 .بودند از آن استقبال کنند و به اصطالح به جشن و شادی بپردازند

حبيب هللا که از عمق جنايات پدر و نارضايتی مردم افغانستان آگاه بود، ابتداء به دين پناه برد، چون می دانست که با پناه 

او يکی از پنج زن خود . ذالت و جنايتی را می توان کتمان کردبردن به دين و در نظر گرفتن منافع دين مداران، ھر ر

قبل از (را طالق داد، از پوشيدن برقع سفيد و ابرک دار جلوگيری کرد و زنان را وادار به پوشيدن چادری خاکی نمود 

گذار خودداری و باالخره ھشدار داد که زنان در کوچه و بازار از گشت و ) آن در افغانستان پوشيدن چادری مروج نبود

 ھزار زندانی مرد و ھشت ھزار زندانی زن دوران ١٢اکثر . در يازده واليت مدرسۀ حفظ القرآن را تأسيس نمود. کنند

او سياھچال ھای پدر را ويران نمود و چشم کشيدن، گوش و بينی بريدن و دست قطع کردن را منع . پدر را آزاد کرد

 بخشی از قروض ماليه را به دھقانان  بخشيد و به خانواده ھای تبعيدی زمان فروش کنيز و غالم را ممنوع و. قرار داد

 . پدر اجازۀ بازگشت داد

حکومت حبيب هللا خان در سلسله مراتب قدرت که از قدرت خانوادگی شروع، به فئوداالن و سرکردگان بارکزائی ادامه 

اين . ر آخر به فئوداالن مليت ھای ديگر می انجاميدمی يافت، به بزرگان درانی و بعدتر به فئوداالن بزرگ پشتون و د

قدرت خانواده که در . رسم که از زمان احمدشاه بنيان گذاشته شده بود تا زمان حبيب هللا بی ھيچ تغييری ادامه يافت

السلطنه، عليا حضرت، عين الدوله، عضدالدوله، سردار بزرگ و سردار صنايع و سردار مدافع قرار  دست شاه، معين

داشت و باالخره با حاکميت سرداران نزديک و دورتر خاندان در بخش عسکری و ملکی در پايتخت و واليات تکميل 

 تن از اعضای خاندان سلطنتی ساالنه ٩مثالً معاش . می گشت، ھر يک از خود معاش، زمين و مستمری خاصی داشتند

 ٩ير گندم فقط يک روپيه بود که معاش رسمی اين که در آن وقت قيمت يک س  مليون روپيه می رسيد، در حالی١١به 

 درصد حاصل ۵٠اين مقدار حدود .  ھزار تن گندم را خريداری نمايد٧٧ليون سير يا ي م١١توانست  نفر در يک سال می

اينان عالوتاً از درک مقرری سرداران ديگر و تحفه و . گندم کل دھقانان و فئوداالن کشور را در آن زمان می ساخت

ليون و دو صد ھزار روپيه يمصرف ساالنۀ طعام خانۀ شاھی دو م. ليون ھا روپيه به دست می آوردندي ساالنه مھدايا
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در . ليون روپيه می رسيدي م٨٠که يک عسکر ماھانه ھشت روپيه معاش داشت و عايد ساالنۀ دولت به  بود، در حالی

داگانه تأسيس شده بود و ھر سپھساالر و نايب  تن از پسران سرداران ارشد، صنف خاص و ج١۴ليسۀ حبيبيه برای 

 .   آوردندساالری بايد به اعضای ُخرد و بزرگ خاندان رسم تعظيم به جا می 

ھمۀ مردم بايد از دولت می ترسيدند، از سپاھی و . دولت حافظ منافع خاندان، سرداران و تمام مالکان ارضی بود

مراجعه به دولت برای حل قضايای شان نداشتند و به اين خاطر محصل و محصلی پُت می شدند، ھيچ عالقه ای جھت 

مردم نه . دست مالکان و ماليان قريه بر زندگی مردم باز شده، فرمان می دادند، حکم صادر می کردند و باج می گرفتند

يرا دولت با زبان مبادا به دولت مراجعه کنی، ز«تنھا ھيچ انتظار ھمکاری از دولت نداشتند بلکه ميان خود می گفتند که 

جوانی که در خواب . و ھمه از ترس بايد ثناگوی شاه می شدند» ، زندان و قين و فانه حرف می زندتکوتوالی، رشو

شود، او اين را به يکی از دوستانش نقل کرده که باالخره به گوش خاندان می رسد، جلسۀ  ديده بود روزی شاه می

 . و آن جوان بيچاره را حلق آويز نمودندخاندان شاھی حکم قتل اين جوان را صادر 

موران شاھی، مخصوصاً سرداران حاکم باعث شد تا قيام ھای دھقانی در نقاطی از کشور به أشدت چپاول و استبداد م

 و مالکان کوچک ارضی نيز زير بار اين چپاول نفس برخی از خوانيناين قيام ھا از پکتيا آغاز شد و چون . راه بيفتند

قيام پکتيا به قومندانی نادرخان و . با دھقانان ديگر ھمگام شده و رھبری قيام ھای دھقانی را به دست گرفتندمی زدند، 

ھمکاری صدھا فئودال بزرگی که از دولت پول و امتياز گرفته بودند و با فتوای مالھای نامداری که پاسبانان منافع 

ه شدت سرکوب و برای بعضی از سران اين قيام بعد از سرکوب شاھی بودند و اطاعت اولی االمر را تبليغ می کردند، ب

 - و مصالحه، امتيازات خاص پولی داده و فرزندان بسياری از آنان به مصرف دولت جھت تحصيل به کابل آورده شدند، 

.  نشدندولی دھقانان چون رھبری قيام را در دست نداشتند، ھيچی نصيب -بخوانيد به مثابۀ گروگان به مرکز آورده شدند

برای َملک ھا و ميراب ھا که رھبری اين قيام را داشتند، امتيازات بعد از آن که قيام دھقانان زمينداور و قندھار نيز 

توسط سربازان و دسته ھای مسلح فئوداالن بزرگ با حمايت روحانيون سرکوب گرديد و بدنۀ آن خاصی داده شد، 

    . تمام عواقب آن نيز دامنگير آنھا گرديد، بلکه باربه چيزی نرسيدندنه تنھا دھقانان 

اين مناسبات در دوران . مناسبات سرمايه داری در درون جامعۀ فئودالی ابتداء با پيشرفت ابزار توليد آغاز می گردد

حاکميت شيرعلی خان با احداث چند کارخانۀ حربی و ماشين ھای چاپ، با حمايت جناح ليبرال دربار و نشر شمس 

ن خان نيز کارخانه ھای ديگری وارد کشور شد و طبقۀ کارگر در ادر زمان عبدالرحم.  گذاشتۀ وجودبه عرصالنھار پا 

 ليسۀ حبيبيه ١٩٠٣در  . اين حرکت نامھار در زمان حبيب هللا خان آھنگ تندتری گرفت. بخش توليد دولتی به ميان آمد

در . ر شد و تعداد آن در مطبعۀ دولتی افزايش يافتبا شش شاخۀ آن در کابل احداث گرديد؛ سطح ماشين ھای چاپ بھت

اينان .  نفر کارگر به بمبئی فرستاده شدند۵٠در بمبئی چند موتر خريداری و يکجا با آن » دايملر« از کمپنی ١٩٠٧

شرکت توريد . ساختن بادی، رنگمالی و آھنگری موتر را ياد گرفتند و در برگشت شاگردان زيادی را پرورش دادند

توسط درباريان ساخته شد که مظھر بخش خصوصی بود؛ فابريکۀ چرمگری در کابل فعال شد که عالوه بر اردو موتر 

 کارخانۀ پشمينه بافی در کابل آغاز به کار کرد، کار فابريکۀ برق جبل ١٩١٣در . برای بازار نيز بوت توليد می کرد

شروع شد؛ لين ھای تيلفون از کابل به جالل آباد و جبل  حربی ۀالسراج آغاز شد، توليد باروت سفيد بی دود در فابريک

 ديگر ی شفاخانۀ ملکی و بعد حربی ساخته شد و برخی از سرک ھای گذشته ترميم و بخش١٩١١در . السراج تمديد گشت

 االخبار که بعد از شمس النھار از نظر نشريۀ سراج. جديداً احداث شدند و باالخره نظامنامۀ تذکره نيز تدوين گشت

وف خاکی ؤ به مديريت مولوی عبدالر١٩٠۵زمانی دومين نشريه در افغانستان به حساب می آمد، ابتداء  در سال 

قندھاری مدرس مدرسۀ شاھی آن ھم يک شماره به چاپ رسيد که در اثر مخالفت ھای غير مستقيم انگليس از نشر باز 

مقاالت آن بيشتر انتقادی بود و به زودی به مرکز . يد به مديريت محمود طرزی به چاپ رس١٩١١ماند، اما بار دوم در 
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سخت ناراضی بودند، تبديل شد و مشروطيت دوم حول  روشنفکران اصالح طلب که از مناسبات و استبداد حاکم فئودالی

 .اين نشريه شکل گرفت

از نياد فکری بسياری بلذا . تحول سرمايه داری نو پا، منطقاً با مطلقيت فئودالی حبيب هللا خانی سازگاری نداشت

روشنفکران با مطالعۀ تحوالت بورژوازی در اروپا و تغييراتی که در برخی از کشورھای آسيائی چون ترکيه، ايران و 

اين مشروطيت که از سه بخش .  مشروطيت اول شکل گرفت١٩٠٨ نتيجه به سال درشده، دگرگون ه بودھند به ميان آمد

 دست به تأسيس ١٩٠٩ساخته شد، در ) بيبيه و روشنفکران خارج ازين دو حلقهغالم بچگان دربار، معلمان ليسۀ ح(

. اين حزب در مرام خود حکومت مشروطه، قطع تسلط انگليس و پيشرفت و ترقی را می خواست. زد» ملیحزب سرِ «

منظور از پيشرفت جز ايجاد مناسبات، توليد، اخالق و فرھنگ بورژوازی چيز ديگری نبود که بنابر توليد عقب ماندۀ 

روطيت دل خوش کرده، آن را گامی به فئودالی به طور راديکال مطرح شده نمی توانست، لذا اين روشنفکران به مش

اکثر اعضای اين جنبش وابسته به طبقۀ خرده بورژوازی شھری بودند که در شھرھای کابل و قندھار . جلو می پنداشتند

تشکيالت اين حزب مخفی و پنھانکاری در آن رعايت می شد، اما در ميان . پرورش يافته و قاطعانه عمل می کردند

ھر .  نفری متشکل بودند٢٠جلسات آن مخفيانه برگزار می شد و اعضای آن در گروپ ھای . شتطبقات ديگر پايه ندا

که معلم ليسۀ حبيبيه بود، به عنوان فرد اول الکوزی سرور واصف محمد مولوی گروپ سرگروپی داشت، اما بيشتر نام 

اما با . ای داشته باشد گچهدر آخرين جلسات حزب به تصويب رسيد که ھر عضو بايد تفن. اين حزب ذکر شده است

به استناد لست دو تن از که برای بار اول را تمام احتياط، باالخره روابط حزب و نام رھبران و فعاالن آن وجود 

 مزدور روسھا جنرال نبی کالن پدر-» برگد محمد عظيم خان«و » مال منھاج الدين لغمانی « جواسيس معروف آن زمان

امير حبيب هللا امر اعدام . ه شددر جالل آباد به امير داداز طرف جواسيس فوق  ، شدهوينتد» غبار«وسيلۀ به  - عظيمی

، جوھرشاه خان غوربندی غالم بچه، محمد ايوب  پروانیلعل محمد خان کابلی غالم بچه، محمد عثمان خان(ھفت نفر 

  الکوزی و عبدالقيوم خانلکوزی امعلم ليسۀ حبيبيه، سعدهللا خانالکوزی محمد سرور واصف مولوی ،  پوپلزائیخان

الدين معلم شھزاده کبيرخان و محمد عظيم خان معروف  مال منھاج( تن را داد و دو جاسوس ۴۴و حبس ) مور گمرکأم

 .مکافات شدند) به برگد عظيمو پدر کالن جنرال نبی عظيمی که کارگذار تخنيکی فابريکۀ حربی بود

ترک مال و ترک جان و ترک سر ـ در رۀ «ر توپ، شعر مشھور سرور واصف لحظه ای  قبل از اعدام در کنا

زحمت مرگ ما چند دقيقه ای بيش «: را سرود و محمد عثمان خان در برابر عتاب امير گفت» مشروطه اول منزل است

ما نمی خواستيم شما را بکشيم، ولی می خواستيم افغانستان را اصالح . نيست، اما زحمت محاسبه با شما ابدی است

 »  .نيمک

که مشروطه خواھان درين دوره اعدام و يا زندانی شدند و سال ھا در زندان ماندند، اما فکر مشروطه خواھی در  با اين

ن لودين معروف به کبريت بود که بر امير فير کرد اما اذھن بسياری از روشنفکران باقی ماند و يکی از آنان عبدالرحم

وی برادر زادۀ کاکا سيد احمد مشروطه خواه معروف . ال ھا در زندان ماندگلوله به خطا رفت، کبريت دستگير و س

کبريت نويسنده، شاعر و مترجم چيره دست و فرھنگ نويس زبان پشتو بود و بعد در دوران شاه امان هللا . قندھاری بود

به عھده داشت و با  افغانستان در اتحاد شوروی را ۀت سياسی و سفارت فوق العاأدر کنار وظايف ديگر، عضويت ھي

وی باالخره در زمان نادرشاه . ن بلشويک معروف شدالنين پيشوای بلشويک ھا ديدار کرد که از آن به بعد به عبدالرحم

گفته می شود که لودين متمايل به افکار کمونيستی بود، اما درين مورد سند خاصی از او به جا نمانده و يا . تيرباران شد

     .به دست ما نرسيده است

انگليس ھا با قرارداد جديدی، بار . حبيب هللا خان مھرۀ انگليس بود که در سياست خارجی از انگليس پيروی می کرد

ديگر تأئيد به رسميت شناختن خط ديورند را از حبيب هللا خان گرفتند و در قضيۀ سيستان و استفاده از آب ھلمند که 
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ر ميانی کردند، ثلث آب ھلمند و ثلث خاک سيستان را به ايران بخشيدند و بار ھا ميان افغانستان و ايران نيز پا د انگليس

 .  اين جنجال باال گرفت، نيمی از آب ھلمند به ايران بخشيده شد١٩٣٨ديگر که در 

که قيام ھای دھقانی را سرکوب کرد و مشروطه خواھان را از ميان برداشت، به عياشی و  حبيب هللا خان بعد از آن

 را از ھند »هللا جويا«او داکتری به نام .  گفته اند۶٠٠ و برخی ٣٠٠برخی ھا تعداد زنان حرم او را . رو آوردزنبارگی 

خواست تا پيوسته برايش داروی تقويت جنسی بسازد و خياطان ھندی شب و روز در حرم برای اين ھمه زن و معشوقۀ 

مصروف اندازه گيری و فرمايش بود و گاه ھفته ھا به دربار امير لباس می دوختند و امير روزھا با اين زنان و خياطان 

که از اعدام ھای امير ترسی به دل جا داده باشند، در  مشروطه خواھان و روشنفکران ضد استبداد بی آن. نمی رفت

» ولی االمرا«برابر او می ايستادند، اما روحانيون نه تنھا بر اين اعمال امير اعتراض نمی کردند بلکه بر منابر او را 

 .خطاب و مردم را وادار به تبعيت از او می نمودند

اما بعد از پيگيرتر شدن سراج االخبار و فعاليت بيشتر انجمن آن زير رھبری محمود طرزی و نفوذ نشرات و جنبش 

زير رھبری ھای آزاديخواھانۀ ھند و ايران و در رأس ھمه تأثير انقالب کبير اکتوبر که اولين بار دولت بزرگ شوراھا 

 گذاشت، بر بخشی از خرده بورژوازی مرفه شھری و اشرافيت دربار که تمايل ۀ وجودپرولتاريای آن کشور پا به عرص

شاھان مستبد با رژيم ھای مطلقه خورد و خمير شده بودند، نمی ستوران داری داشتند و سال ھا زير ُسم  به سرمايه

خواھان اول در برابر اين استبداد به پا خاستند و قھرمانی ھای آنان در مخصوصاً که مشروطه . توانست اثرگذار نباشند

 پايان ۀ بود و اين بار درباريان بايد به رژيم فاسد و زنبارۀ حبيب هللا خانی نقطگذاشتهروان تمام روشنفکران آزاده اثر 

الب اکتوبر بنياد سرمايه داری خصوص که امپرياليزم انگليس تازه از جنگ جھانی سر بر آورده و انقه می گذاشتند، ب

جناح روشنفکر دربار کماکان مخالف اعمال امير بودند، اما با تجربه از برخورد ديوانه وار امير نسبت . را لرزانده بود

نائب السلطنه . به مشروطيت اول با احتياط حرکت کرده تالش داشت تا مردان قدرتمند دربار را با خود ھماھنگ سازد

رادر امير که مخالف انگليس اما طرفدار دربار اشرافی و مطلقيت بود، معين السلطنه عنايت هللا خان پسر نصرهللا خان ب

ارشد شاه که وليعھد بود و باالخره عين الدوله امان هللا خان که جوان روشن و آگاه به حساب می آمد و تحت تأثير افکار 

ئی بخش آن زمان آسيا و تحوالت سرمايه داری در اروپا کاپيتاليستی محمود طرزی قرار داشت، از نھضت ھای رھا

 . اطالع کافی پيدا کرده بود و نمی توانست مورد نظر درباريان ناراضی رژيم فاسد پدرش قرار نگيرد

ساِل دو ماِه که امير به جالل آباد می رفت و امان هللا در کابل نيابت سلطنت را داشت، با مردم طوری برخورد می کرد 

مردم مجذوب او شده، بيشتر درباريان به او متمايل شده بودند، جز مستوفی . آن زمان در دربارھا سابقه نداشتکه تا 

که از جاسوسان خاص امير بود و تمام حرکات او را به حبيب هللا ) پدر خليل هللا خليلی(الممالک محمد حسين خان 

 الدوله و مادرش را از ارگ بيرون راند و پای طالق را باری امير بنابر گزارش ھای حسين خان، عين. گزارش می داد

با آنھم عين الدوله و مادرش مدتی در پغمان . نائب السلطنه پا در ميانی کرد و از طالق جلوگيری شد در ميان کشيد، اما

 . که دوباره به ارگ برگردانده شدند در تبعيد به سر بردند تا اين

 نفر از اعضای ١١. را ساختند»  درباریحزب سر«فراد انجمن سراج االخبار  اباالخره بخشی از درباريان ناراضی و

رھبری اين حزب به شمول نائب السلطنه نصرهللا خان و امان هللا خان به کشتن حبيب هللا خان رأی دادند و عھدنامه ای 

که نصرهللا  رنامه عملی نشد تا ايناين قرآن نزد نصرهللا خان باقی ماند، اما تا يک سال ب. در قرآن مھر و امضاء نمودند

امان هللا خان مدت . عين الدوله خبر داد که با کشتن امير موافق نيست، اما با حبس او راضی است خان از جالل آباد به

ھا از اين قرآن که در دست نصرهللا خان مانده بود، تشويش داشت که بعد از مرگ حبيب هللا، بھای آن را نصرهللا خان با 

 .ھا حبس در زندان ارگ پرداختسال 
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مرگ او .  در کله گوش لغمان با فير تفنگچه برای ابد خاموش گشت١٩١٩ فبروری ٢١باالخره حبيب هللا خان در شب 

نصرهللا خان نائب السلطنه بعد از مرگ . به شجاع الدوله خان نسبت داده می شد که يکی از ياران نزديک امان هللا بود

 اعالن پادشاھی کرد، اما عين الدوله امان هللا که در کابل نيابت سلطنت را داشت، خود را پادشاه برادرش در جالل آباد

که حواريون نصرهللا خان او را به حمله بر کابل تشويق کردند، اما او اين را نپذيرفت و بيعتش را  اعالن نمود و با اين

وسط امان هللا زندانی شد، مستوفی الممالک را غرغره کرد و به شھزاده امان هللا اعالن کرد و بعد از رسيدن به کابل ت
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