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  بخش ششم

  ريفورم و واکنش

ده و مردم در انتخاب آنان نقشی نداشتند، زمام شاه امان هللا مثل ده ھا شاھی که تا آن زمان در افغانستان به قدرت رسي

کاکايش نائب (او با حمايت جمعيتی از درباريان به اين مقام دست يافت و از دو حريف نيرومند . امور را به دست گرفت

دربار شاه امان هللا که اشراف زادۀ . قدرت را ربود) السلطنه نصرهللا خان و برادر بزرگش معين السلطنه عنايت هللا خان

جز اعدام مستوفی الممالک، ھمه حکام ديگر دربار پابرجا مانده و ھيچ داروغه و کوتوالی وی بود، بعد از کسب قدرت 

وی در فردای قدرتش . که در زمان پدر و جدش مرتکب جنايات بی شماری شده بودند، مورد بازخواست قرار نگرفت

سردار عبدالقدوس . از زندان ھا رھا و در ادارات دولتی گماشتمشروطه خواھان را . معاش عسکر و افسر را باال برد

جات جنايات بی شماری انجام داده بود، کماکان در مقام صدراعظم ابقاء و قومندان  خان که در زمان جد شاه در ھزاره

 . او بعد از جنگ مدت ھا به عنوان والی قندھار ماند. جنگ استقالل در محاذ قندھار تعيين شد

و دشمنی با بزرگترين استعمارگر آن زمان ) اصالح طلب( ليبرال و ريفورميست ین هللا به عنوان يک اشرافشاه اما

ی ئکه نمی توان با ريفورم و اصالحات جامعه را تغيير ريشه  اما از جائی. شاه مترقی به حساب می آمد) ھا انگليس(

ريفورم ھای شاه امان هللا راه را . ۀ تپيک فئودالی نشدھای اصالحی او قادر به تغيير راديکالی در جامع داد، ريفورم

مور پياده نمودن چنين تغييری شده أبرای استقرار مناسبات بورژوازی در افغانستان ھموار می کرد، اما طبقه ای که م

 . بود، ھمان اشرافيت فئودالی بود که عده ای از روشنفکران بورژوا و خرده بورژوای دربار با او ھمگام بودند

شاه امان هللا زمانی به قدرت رسيد که از يک طرف قدرت ھای بزرگ امپرياليستی جھان، تازه از جنگ اول جھانی 

که دربار مطلقۀ حبيب  کمر راست کرده بودند و نداھای ضد استعماری از پيرامون افغانستان به گوش می رسيد و با اين

وع فعاليت سياسی را ممنوع کرده بود، اما اخبار تحوالت هللا خانی مخصوصاً بعد از سرکوب مشروطيت اول ھر ن

پيوسته » جمعيت سری دربار«منطقه از راه ھای مختلف به دربار می رسيد و برخی از روشنفکران آزاديخواه که به 

ھای  که مدافع مبارزات خلق ١٩١٧انقالب اکتوبر . بودند، اين اخبار را ترجمه کرده در اختيار ديگران قرار می دادند

جھان در برابر استعمار و الھام بخش فرا رسيدن قدرت زحمتکشان جھان شد، بر روشنفکران افغانستان تأثير گذاشت و 

کسی که ليبراليزم بورژوائی اروپائی را می پسنديد و رشد بورژوازی خودی (امان هللا خان که با تفکر محمود طرزی 

پرورش يافته بود، لذا برای دستيابی به چنين ) زمی الگو قرار می داددر ترکيه و مصر را برای رسيدن به چنين ليبرالي

که به استقالل  را اصل دانست و اين ميسر نبود مگر اين) بيشتر در بخش تجاری(نظامی، رشد بورژوازی خودی 

ر داشت زيرا در آن زمان بخش اعظم تجارت افغانستان در کنترول کمپنی انگليسی ھند شرقی قرا. کشور دست می يافت
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و با معاھداتی که پدر و پدرکالنش با استعمارگران انگليسی بسته بودند، دست و پای امان هللا را در توليد و مخصوصاً 

تجارت با کشورھای پيشرفته و صنعتی جھان بسته و به اين خاطر در فردای رسيدن به پادشاھی، در ميدان مرادخانی 

 »    .شمشير در نيام نخواھم کردتا استقالل از فرنگی نگيرم «: اعالم کرد

شاه امان هللا با اعزام سه نيرو در محاذ جالل آباد، پکتيا و قندھار به قومندانی سپه ساالر صالح محمد خان، نادرخان و 

» وانه«و » تل«صالح محمد خان شکست خورد؛ نادر خان با فتح . سردار عبدالقدوس خان به انگليس ھا اعالم جنگ داد

. را متقبل شکست کرد و عبدالقدوس خان ھنوز به ميدان جنگ نرسيده بود که انگليس ھا اعالم متارکه نمودندھا  انگليس

ت افغانی به رياست علی احمدخان أدر مذاکراتی که برای به رسميت شناختن استقالل افغانستان در راولپندی ميان ھي

يت شناخته شود، علی احمدخان تمام شرايط انگليس را که استقالل افغانستان به رسم وزير داخله صورت گرفت، بی آن

رو گشت و ه اما در برگشت با عتاب شاه روب. پذيرفت و مانند يک وطنفروش پروپاقرص بر اين معاھده مھر گذاشت

بعدتر مذاکرات ميسوری به رياست وزير خارجه محمود طرزی آغاز شد و چون انگليس ھا در . برای مدتی زندانی شد

ه تعلل می کردند، اين مذاکرات به نتيجه نرسيد و بعد مذاکرات در کابل شروع شد، اما اين زمانی بود که کار مذاکر

اولين بار کشور شوراھا به رھبری لنين، دولت شاه امان هللا را به رسميت شناخته و بعد چند کشور اروپائی نيز استقالل 

س ھا راھی جز به رسميت شناختن استقالل و دولت جديد در چنين حالتی انگلي. افغانستان را به رسميت شناختند

گرچه شاه افغانستان يک اشراف زاده است، اما تا «: لنين در مورد شاه امان هللا با صراحت نوشت. افغانستان نداشتند

 ».زمانی که به امپرياليزم ضربه می زند، انقالبی است

که پشتون ھای آن سوی مرز برای راندن انگليس ھا آماده بودند،  داوطلبان در جنگ استقالل نقش اساسی داشتند و با اين

اما شاه امان هللا بر معاھدۀ ديورند مھر تأئيد گذاشت و چون پايش در ادارۀ شاھی مستحکم نشده و خطراتی از سوی 

 .ش بود لذا به زودی متارکه را پذيرفتالسلطنه متوجھ نايب

ب و پياده نمودن ريفورم ھايش در مورد اداره، توليد، تجارت، ماليه، شاه امان هللا بعد از شکست انگليس به تصوي

قانونگذاری، نشرات، فعاليت ھای سياسی، معارف، صحت، زنان، مسايل نظامی، روابط خارجی، روحانيون، حمل و 

 .نقل، گمرک، زراعت و مالداری پرداخت

رھائی که بورژوازی ميانه رھبری را در دست در کشو. تغيير نظام ھای فئودالی در اروپا به دو شيوه صورت گرفت

داشت، با پيشاھنگی کارگران، دھقانان و خرده بورژوازی و قيام ھای خونين و تغيير راديکال، فئوداليزم را از اريکۀ 

» ژاکوبن ھا«در فرانسه دو حزب بورژوائی که يکی . انقالب کبير فرانسه از اين نوع بود. قدرت به زير کشيدند

ناميده می شدند و ھر يکی تالش داشت ) نمايندۀ بورژوازی بزرگ(» ژيرندون ھا«و ديگری ) بورژوازی ميانهنمايندۀ (

باالخره ژاکوبن ھا موفق شدند و اشرافيت فئودالی را سرنگون کرده، لوئی شانزده . تا رھبری انقالب را به دست گيرد

ين انقالب از نوع دموکراتيک کھن بود که بعدھا به ا. را به تيغ گيوتين سپردند و حکومت جمھوری را بناء کردند

اما در کشورھائی چون انگلستان که ). ١٩١١(رھبری سون يات سن و حزب گوميندان در چين نيز صورت گرفت 

بورژوازی بزرگ موفق به کسب رھبری انقالب شد، با حفظ برخی از ساختارھای فئودالی چون احترام سمبوليک به 

از طريق ريفورم، نظام سرمايه داری را جانشين نظام فئوداليته کرده، حکومت صدارتی را بناء مقام شاه يا ملکه، 

 . نھادند

در کشورھای فئودالی که ھنوز جوانه ھای سرمايه داری در آنھا شگوفه نزده بود و طبقۀ کارگر با حزب پيشاھنگش 

 و راديکاليزم به رھبری بورژوازی کوچک و خرده قادر به رھبری انقالب نبود، تالش برای تغيير جامعه يا با انقالب

بوژوازی مرفه صورت گرفت مانند مصر، ترکيه، ايران و چين و يا تغيير با ريفورم و اصالحات، آرام آرام به ميان آمد 

مشروطه . که با استقرار سه قوه، اعالن دموکراسی، رأی و انتخاب و آزادی ھای بيان، رسانه ھا و احزاب ھمراه بود
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واھان و شاه امان هللا عمدتاً تغيير از نوع دوم را در برنامۀ خود داشتند، در آن زمان اصطالحاتی چون قانون، خ

پيشرفت، تجدد، تحول، حقوق زن، ترقی وغيره که ظاھراً فرا طبقاتی پنداشته می شدند، غير از تفکر رسيدن به جامعه، 

 .لگوی چنين پيشرفتی قرار داده می شدمناسبات و فرھنگ بورژوائی چيز ديگری نبود و غرب ا

در زمان شاه امان هللا، دو طبقۀ دھقان و فئودال طبقات اساسی و عمدۀ جامعه را می ساختند که مناسبات ارباب ـ رعيتی 

طبقۀ کارگر چون طبقۀ کوچکی که از زمان شيرعلی . را تمثيل و سيمای جامعۀ فئودالی آن زمان را مشخص می کردند

توليد دولتی عرض اندام نموده بود، از لحاظ کمی و کيفی رشد چندانی نداشته، بورژوازی خودی که تازه خان در بخش 

در بخش تجاری پا گرفته بود، به عنوان يک طبقۀ مھم سياسی عرض اندام ننموده و قدرت اصلی در پايتخت و دھات در 

موران پائين رتبه، أبانان، کارگران، اھل کسبه، مدھقانان، چوپانان، باغ(زحمتکشان . دست فئوداالن بزرگ قرار داشت

 . چرخ حاکميت را به دوران نگھداشته بودند) مستخدمان دولتی و غير دولتی، کنيز و غالم

ی و ئکودھای کيميا. دھقانان با ابزار توليد زراعی عقب مانده مصروف کار بودند و از پاروی  حيوانی استفاده می کردند

 در صد ٩٠ ھنوز وارد ميدان نشده بود و در اکثر نقاط کشور حاصل غله مخصوصاً گندم که تخم ھای اصالح شده تا

يک و نيم مليون تن گندم، مصرف عمومی ساالنه . غذای مردم افغانستان را می ساخت، ده برابر کشت محصول داشت

گاه قحطی و گاه حاصالت بھتر را می ساخت که با توليد گندم تقريباً در تعادل قرار داشت و به تناسب وضعيت جوی، 

ليارد متر مکعب آب ي م٨۵بنابر حاکميت رژيم ھای فاسد و پوسيدۀ فئودالی، با اين که در افغانستان ساالنه . می شد

جاری وجود داشت و ھزاران جريب زمين در شمال، غرب و جنوب غرب کشور آمادۀ کشت بود، اما در مھار اين آبھا 

وقتی سالی باران نمی آمد، ھمه دست به دعا رو به خدا شده، . وچکترين فکری وجود نداشتو توزيع زمين به دھقانان ک

 .ی بودئصرف در پايتخت چند فابريکه وجود داشت و توليد صنعتی تا آن زمان نطفه . طلِب باران می کردند

 گشت، در دورۀ نخست تا  به بعد تدوين١٩٢٧ و از ١٩٢۴ تا ١٩١٩اما ريفورم ھای شاه امان هللا که در دو دوره از 

 .حدی تطبيق شد، اما در دورۀ دوم به زودی شکست خورد که منجر به سرنگونی حاکميتش گرديد

سردار عبدالقدوس خان صدراعظم که بعد از . ادارۀ شاه امان هللا متشکل از سه قوه بود که شاه در رأس ھمه قرار داشت

عبدالرحمن لودين با اين ( را عمالً در رأس قوۀ اجرائيه قرار داد جنگ استقالل مدت ھا در قندھار نگھداشته شد، شاه

اين قوه شامل وزارت خانه ھای ھشتگانۀ حربيه، معارف، خارجه، ماليه، داخله، دربار، ). اعتراض از کار برکنار شد

 .  تجارت و عدليه بود و تشکيالت اداری کل کشور شامل پنج واليت و چھار حکومت اعلی می شد

که نيم اعضای آن از سوی شاه انتصاب و نيم ديگر از سوی مردم انتخاب می » شورای دولت«شورتی به نام مجلس م

ھمچنان در واليات، ولسواليھا و عالقه داری ھا نيز . شدند در کنار تدوير لويه جرگه ھا، حيثيت نيمه پارلمانی را داشت

 . رسمی و نيم ديگر انتخابی بودندمورين أچنين شورا ھائی وجود داشتند که نيم اعضای آنھا م

درين .  نفری جالل آباد به تصويب رسيد٨٧٢ ترتيب شد، در جرگۀ مشھور ١٩٢۴که مسودۀ قانون اساسی در  بعد از آن

قانون حقوق فردی از تعرض مصون ، اسارت موقوف، تأکيد بر تساوی اتباع کشور، مصادره و بيگار و منع انواع 

 ھای مذھبی آزاد، بردگی لغو و برده ھای ھزاره آزاد و معاش و مستمری محمدزائی ھا و شکنجه، مراسم مذھبی اقليت

روحانيون لغو گرديد و قوانين ديگری نيز در پرتو قانون اساسی به تصويب رسيدند که شامل قوانين القاب، تذکرۀ 

نه ھا، تحصيلی، تربيۀ ايتام، تعليم مورين، تقاوی، تشويق صنايع، بنديخاأنفوس، تعميرات دولتی، تفريق وظايف حکام و م

نامۀ نظامی، زراعت للمی، خدمات عسکری، فروش امالک دولتی، قونسلگری، قريه داری، محاکم شرعی، معامالت 

تجاری، تعزيه داری، مکاتب خانگی، مطبوعات، مقياسات، محصول مواشی، نشان ھا، نکاح و ختنه سوری، معارف و 

قانون بايد به . نون تشکيالت اساسی جزای عمومی و جزای عسکری به تصويب رسيدمورين زراعت و بر سر ھمه قاأم

 . ، تصديق شورای دولت و امضای شاه می رسيدءتصويب شورای وزرا
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تعدادی از . قوۀ قضائيه که در گذشته در تمام فيصله ھا دست باز داشت، درين دوره در چارچوب قانون محدود گشت

محدود ساخته و به اين صورت » تمسک القضاء«عبدالواسع قندھاری اين قدرت را در فقھای متجدد زير رھبری مال 

 .ھای سنتی و محافظه کار محاکم از دولت امانی سخت رنجيدند قاضی

ھر ماليه دھنده خود به دفتر ماليه مراجعه می . درين دوره اخذ ماليه ھای سنگين منع و ماليۀ جنسی به پولی مبدل گشت

حيوانات ھمه ساله . و تحصيلداران از ميان رفت اجاره داری ماليه برای فئوداالن.  را تحويل می داد خودۀکرد و مالي

اما ريفورم ھای شاه امان هللا به . که در گذشته عکس آن بود سرشماری و ماليۀ واقعی مال مواشی گرفته می شد، چيزی

ليون ي م٨٠عايد دولت درين دوره از . ر سال باال برد روپيه د٨ روپيه به ۵پول نياز داشت لذا ماليه را فی جريب از 

ليون روپيه ماليۀ مال مواشی ي م٢۵ليون روپيه و در کنار آن ي م٨٠ماليۀ زمين . ليون روپيه باال رفتي م١٨٠روپيه به 

 ١٠٠  پول کاغذی تا١٩٢٠برای اولين بار در . آن زمان بود بود که نشان دھندۀ توليد اساسی دھات و سيمای فئودالی

 .افغانيگی وارد بازار گرديد که بر پيشرفت ھای اقتصادی اثر مھمی داشت

لمان، فرانسه، بريتانيا، شوروی و پولند نيز ارتباط تجاری برقرار اتجارت اين دوره از انحصار ھند و روسيه برآمد و با 

رکتھای غير دولتی تنويرات، محاکم شرعی معامالت تجاری به ميان آمد و ش. گمرکات متعدد دولتی لغو شد. گرديد

موتر، ادويه، رفقای افغان، اتحاد افغان، قمر، ضياء، جرمنی با تجارت خانۀ اتحاد شوروی در کابل تأسيس و مؤسسات 

تجاری دولتی امانيه و ثمر نيز ايجاد گشت و به اين صورت موانع در راه تجارت افغانستان کاھش يافت و بورژوازی 

 . به گذشته رشد بيشتری نمودخودی در بخش تجاری نسبت

قرار شد در ظرف ده سال خط آھن از شمال به . توليد صنعتی نيز درين دوره پا به پای ريفورم ھای ديگر ترقی کرد

استيشن ھای برق در کابل، . لمانی و دو کمپنی فرانسوی منعقد گرديداجنوب گسترده شود و اين قرارداد با دو کمپنی 

باد زير دست گرفته شد که به فابريکه ھای چرمگری، باروت سازی، سمنت و گوگردسازی پغمان، قندھار و جالل آ

توريد فابريکه ھای قندسازی، نساجی نخی و جيم، دکمه سازی، حفظ ميوه، . برق بدھند؛ لين ھای تلگراف گسترش يافت

رميم موتر و پرزه سازی، که کارخانه ھای ت مسکه و پنيرسازی، آبکشی و تيل خاک کشی در نظر گرفته شد، درحالی

صابون و عطريات، نخ تابی و پارچه بافی، نجاری و يخ سازی، پنبه و روغن کشی در قندھار، ھرات و مزار احداث 

قراردادھای ديگر در بخش معادن الجورد بدخشان، . موران دولتی مکلف به پوشيدن تکه ھای وطنی شدندأم. شده بودند

 آھن، انکشاف آھن، زغال، گوگرد، سرب، سنگ ريشه، ابرک، تباشير، مرمر،  ذوبۀنفت ھرات، تأسيس يک کارخان

 .گل سفيد و رنگ ھای مختلف روی دست گرفته شد

 باب مکتب تا سطح ليسه تأسيس شد، شاگردان به ٣٢٢. از نظر فرھنگی تحوالت بسياری درين دوره به وجود آمد

جريدۀ .  جريده و مجله به مصرف دولت ايجاد شدند١٣لمان، فرانسه، ايتاليا و ترکيه روان شدند و اشوروی، 

ارشادالنسوان، جريدۀ اتحاد مشرقی، روزنامۀ افغان، مجلۀ معارف، نشريۀ امان افغان، مجلۀ اردو، جريدۀ اتفاق اسالم، 

يس در جريدۀ اتحاد، روزنامۀ ابالغ، جريدۀ بيدار، جريدۀ ستارۀ افغان، جريدۀ طلوع افغان و اولين بار جريدۀ آزاد ان

 .ھای آزاد نسيم سحر و نوروز نيز به نشر رسيدند  منتشر شد و بعد جريده١٩٢٧

 از سوی روحانيون و فئوداالن مورد اعتراض قرار گرفت و شاه ھم به ١٩٢۵برخی از ريفورم ھای شاه در جرگۀ 

دختر محمود (لکه ثريا  به دعوت دولت ايتاليا به سفر ھشت ماھه با م١٩٢٧خواست شان عقب نشينی کرد، اما شاه در 

به کشورھای ھندوستان، مصر، ايتاليا، بلجيم، سويس، فرانسه، جرمنی، انگليس، پولند، شوروی، ترکيه و ايران ) طرزی

رفت و در جريان اين سفر قرارداد ھائی با کمپنی ھای مختلف اروپائی بست و در برگشت خواست تا به گمان خود با 

دريشی . روری حرکت به سوی مناسبات سرمايه داری اروپائی را تسريع نمايدبعضی تغييرات روبنائی و غير ض

پوشيدن در کابل برای ھمه اجباری شد، رخصتی از جمعه به پنجشنبه تعديل گشت، کاله پوشيدن و ادای سالم با کاله 
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داشتند، که تھيۀ کاله و مواردی که در حيات اقتصادی و اجتماعی مردم نه تنھا نقشی ن. اجباری و برقع زنان برداشته شد

 .  دريشی برای مردم در آن زمان بسيار مشکل بود و با احساسات مذھبی و سنتی مردم در تقابل قرار می گرفت

که در » جوانان افغان«يکی دستۀ . درين دوره فعاليت ھای سياسی آزاد بود و دو حلقۀ سياسی در سطح مرکز فعال بودند

ھر سه توسط (، فيض محمد خان باروت ساز کابلی، تاج محمدخان پغمانی »کبريت«آن عبدالرحمن لودين معروف به 

گفته می شود که . اين حلقه مرام تند سياسی داشت. و مير غالم محمد غبار شامل بودند) نادرخان اعدام شدند

.  آشنا شده بودلودين مدتی که در سفارت افغانستان در مسکو کار می کرد با تئوری  ھای مارکسيستی نيز عبدالرحمن

مخالف تمام مظاھر فئودالی و موافق مناسبات بورژوائی که در آن (اين دسته خواھان اصالحات عميق سياسی بودند 

و در لويه جرگه ھا و جرگه ھای مشورتی دولت، نظرات شان را بی پرده بيان می کردند و ) زمان گامی به جلو بود

 .يدندبرای رسيدن به يک حزب مقتدر سياسی می کوش

رھبران آن عبدالھادی داوی، فقير احمد خان، . حلقۀ دوم که نسبتاً ليبرال تر بود، توسط ميرسيد قاسم خان رھبری می شد

بعضی از آنان در زمان نادرخان اعدام و برخی . غالم حيدرخان پاچای کنری، غالم رضاخان و فيض محمد خان بودند

درين زمان حزب ديگری که به .  با دولت به مقامات بلند دولتی رسيدنددر ھمگامی) از جمله داوی(ای  زندانی و عده

 .معروف شد نيز به ميان آمد که  شعار جمھوری را سر می داد و بسياری آن را عامل انگليس می دانستند» نقابدار«

ورژوازی اجرای ريفورم ھای اين دوره زير رھبری اشرافيت دربار و ھمکاری طيفی از بورژوازی خودی و خرده ب

شھری صورت می گرفت و چون زحمتکشان افغانستان تمامی بدبختی ھای زندگی را ناشی از تسلط مناسبات فئودالی 

در داخل قدرت دو طيف فکری در تقابل يکديگر . فيت رفته و از آن حمايت می کردندمی دانستند، لذا به دنبال اين اشرا

که در حد معينی از ريفورم ھا حمايت می کردند، اما از  قرار داشتند، طيفی که پابند مناسبات دين و سنت بوده و با اين

در . و يا از تفکر فئودالی نبريده بودنداکثر افراد اين طيف يا خود مالک بودند . سرعت پياده شدن آنھا در ھراس بودند

اما طيف دوم روشنفکران بورژوا و خرده . رأس اين جريان سردار عبدالقدوس خان و نورالمشايخ قرار داشتند

بورژوائی بودند که خواھان تغيير راديکال در مناسبات فئودالی بوده، اما از يکه تازی ھای شاه و گاه تمايل شاه به 

در رأس اين طيف محمود طرزی با جمعی از روشنفکران سياسی و مشروطه خواه . ی منزجر بودندمناسبات خانوادگ

باالخره شاه در اھرم قدرت، قادر به حفظ تعادل ميان اين دو ايدئولوژی متضاد نشد و تا حدی خودرأی شد . قرار داشتند

 . و ھر دو طرف را راند

ت کامل قرار داشتند، در اذھان توده ھای مردم آرام آرام امان هللا و ھمگامی دين و سنت که با ريفورم ھای شاه در ضدي

حواريون او را کافر وانمود ساخت، مخصوصاً که استعمار انگليس تا توان داشت به دامن زدن اين ضديت کمک می 

م ھای ضد دولتی را تمام اينھا زمينۀ قيا. موران دولتی نيز به فساد و چپاول دارائی ھای مردم رو آورده بودندأکرد و م

وقتی مالھا به تکفير شاه پرداختند، . باالخره شورش ھائی در پکتيا، مشرقی و کاپيسا به وقوع پيوست. ساخت فراھم می

رھبری اين شورش ھا را يا مالھا . انگليس ھا تصاوير مونتاژ و برھنۀ ملکه ثريا را چاپ و در ميان مردم پخش نمودند

به ...) بدالرشيد، مالعبدهللا، اميرعبدالکريم، نورهللا قاديانی، نورالمشايخ، حبيب هللا کلکانی ومال ع(و يا فئوداالن بزرگ 

اما اين . عھده گرفته و باالخره شاه تن به فرار از کشور داد و برادر بزرگش عنايت هللا را به جانشينی خود مقرر کرد

 تا پشت ديوارھای ارگ رسيده و سه روز بعد حکومت امان )بعداً مشھور به بچۀ سقاء(زمانی بود که حبيب هللا کلکانی 

 .که ُمرد در ايتاليا ماند شاه با خانواده اش به قندھار و از آنجا به ھند و بعد به ايتاليا رفت و تا زمانی. هللا خان سقوط کرد

به حکومت مزدور و فاسد او، که اشراف زادۀ دربار بود، اما با عزم ريختن خون پدر و پايان دادن  شاه امان هللا با اين

کسب استقالل کشور از انگليس، رھائی مشروطه خواھان از زندان ھا، تصويب قانون اساسی و در پرتو آن چندين 

قانون ديگر، تالش در جھت آزادی بيان، برابری حقوق زن و مرد، توجه به تحصيل عمومی، مخصوصاً تحصيل 
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عتی و تجاری، کاھش ستم بر دھقانان و اھل کسبه، از ميان برداشتن دختران، منع کنيزی و غالمی، رشد توليد صن

مستمری سرداران و مالھای مفتخوار گام ھای مؤثری در جھت استقرار مناسبات سرمايه داری که قدم ھائی به پيش 

 اختيار وی حزبی در. بود، گذاشت و اين چيزيست که باالتر از آن نمی توان از يک اشراف زادۀ دربار انتظار داشت

که در آغاز به نظرات مشروطه خواھان و حلقه ھای سياسی توجه می کرد، اما رفته رفته تک روی و  نداشت و با اين

خالصه شدن ھمه چيز در تصميم خودش او را بيشتر شيفتۀ قدرت ساخت و باالخره روشنفکران سياسی و مشروطه 

 بود و ھنوز بافت ھا و روابط عميق فئودالی در درون قبايل شاه که در دربار بزرگ شده. خواھان او را تنھا گذاشتند

ھمه محدود به (کشور را درک نمی کرد، با چند برخورد روبنائی که ھيچ سودی به برنامه ھای اصالحی اش نداشت 

د، ، باعث شد که حتی توده ھای فقير کشور را از جبھۀ خود براند و وارد جبھۀ روحانی و فئودال بساز)پايتخت بودند

 .مخصوصاً که از زندگی اروپائی کورکورانه تقليد می کرد و باالخره ھمين تقليد به پادشاھی او نقطۀ پايان گذاشت

که شاه بر تطبيق قوانين تکيه می کرد و تصميم داشت که ھرچه زودتر قانون مداری را در کل کشور حاکم سازد،  با اين

داشت و شکستن چنان قراردادھای شفاھی را که مرد و زن بدان سخت پابند اما او که از قوانين نانوشتۀ قبايلی اطالعی ن

 .بودند با قوانين تصويب شدۀ خود پايان يافته فکر می کرد، پروسۀ ناکامی ريفورم ھايش را تسريع کرد

ه را ميان دو امان هللا خان تا آخر نتوانست به عنوان يک شاه مترقی مناسبات خانوادگی را در اولويت قرار ندھد و موازن

مصاحب ھا که به خاندان نادرخان و چرخی ھا که به (طيف ليبرال و راديکال نگه دارد؛ اختالف خانواده ھای مطرح 

 خود حل کند و ھر کس را سر جايش بنشاند، و اين وضعيت روند ۀرا با اتوريت) خاندان غالم حيدرخان اطالق می گشت

خر خودرأی شده بود، تمام افراد طرفدار مناسبات جديد را از دست داد و افراد شاه که در آ. مخالفت با او را شدت بخشيد

 ستانی و اختالس آغاز نمودند و روز تا روز در بروکراسی تفاسد، دزد و چاپلوس در اطراف او خيمه زدند، به رشو

که حبيب هللا کلکانی در باغ  یاو منطقاً حمايت مردم را از دست داد و زمان. امان هللا خانی، کارشکنی و فساد حاکم گشت

 .باال معسکر گرفت، او ديگر تنھا مانده بود

که به قندھار فرار کرد و  زمانی. شاه امان هللا به عنوان يک شھزاده به توده ھای مردم در حمايت از خود بی باور بود

ده کنند، کشور را رھا کرد و به مردم در مرکز و شمال از او حمايت کردند و خواستند تا دوباره تاج و تخت او را اعا

بعدھا . ملکه ثريا خانم شاه امان هللا نيز با اقتدار شوھرش از به چنگ آوردن ثروت و مکنت اباء نورزيد. ايتاليا گريخت

وقتی ظاھرشاه و فرزندانش از ايتاليا برگشتند و به فروش دارائی ھای دوران قدرت شروع کردند، ھنديه دختر شاه امان 

مطمئناً شاه امان .  نشان داد، جريب زمين به نام مادرش ثبت شده بود٣۵٠ه قبالۀ زمين را که در ھر يک بيش از هللا ھفد

هللا اين ھمه زمين را به ارث نبرده بود که اگر برده بود، باز ھم پدر و پدرکالنش بايد آنھمه زمين را از خزانۀ دولت 

ان می دھد که تقوای اشرافيت با تمام توده گرائی ھای آن در آخرين تحليل خريده و يا به زور گرفته بوده باشند؛ و اين نش

يعقوب ليث صفار که مرد عيار و زندگی ساده ای داشت، وقتی . انديشيدن به خود و منافع خانواده را نيز با خود دارد

اين فقط زحمتکشان اند . اشت ھزار شتر به ارث گذ۵ ھزار االغ و ١٠ليون درھم با ي م۵٠ليون دينار و ي م۴ُمرد از خود 

که با ھر  که با کسب قدرت، به برابری ميان اقشار مختلف طبقات در جامعه اعتقاد دارند و بدان پابند می مانند نه آنانی

 .نيتی به طبقات استثمارگر بستگی دارند و در به قدرت رسيدن شان توده ھای مردم نقشی ندارند

در آغاز رسيدن به اروپا چند تن از حواريونش .  در ايتاليا زندگی کرد١٩۶٠ تا ١٩٢٩شاه امان هللا بعد از شکست از 

برای ساختن حزبی تالش کردند، اما اين کار جدی و پيگير نبود، او باالخره حکومت خونريز نادرخانی را به رسميت 

نکرد، سطری از خود به شناخت و تا زنده بود يک کلمه در مورد کارھا و خاطراتش ننوشت، اشتباھاتش را جمعبندی 

 .  جا نماند و باالخره بعد از مردن در ايتاليا، جسد او در جالل آباد دفن گرديد
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دين که ھميشه با عقب مانی ھای فئودالی ھماھنگی و ھمخوانی دارد، با محدود شدن منافع مولوی ھا، يکباره فرياد شان 

 زن داشت، اما چون ٣٠که پدرش بيش از  در حالی. ير کردندبه آسمان رسيد و تمام ريفورم ھای امان هللا خان را تکف

نام عبدالرحمن خان وطنفروش و . دست روحانيون را در چپاول مردم باز گذاشته بود، او را سايۀ خدا می ناميدند

هللا خونريز را در خطبه با اعزار و اکرام ياد نموده، اطاعت او را وظيفۀ خداوندی جار زدند، اما ريفورم ھای امان 

ھای مردم بود، از سوی مالعبدهللا، مالرشيد و مالھای ديگری که ُدم شان زير پای  خانی که تا حدی به نفع توده

استخبارات انگليس قرار داشت، تکفير شده، نورالمشايخ يکی از جواسيس معلوم الحال انگليس در مقابل او ايستاد، به 

بعدھا حبيب . گليسی اش کانون مخالفت با تحول جديد را بنيان گذاشتديره اسماعيل خان رفت و زير حمايت باداران ان

هللا کلکانی به بازوی مسلح اين واکنش مبدل شد و دولت شاه امان هللا را سقوط داد و خود به نمايندگی از افکار و 

باره پنبه  ه بود، يکفرھنگ نظام فئوداليته بر اريکۀ قدرت نشست و آنچه شاه امان هللا پا به پای مشروطه خواھان رشت

 .کرد و راه را برای ورود خاندان مصاحب ھای انگليسی مشرب بر قدرت افغانستان باز کرد

» دکو« در منطقۀ ١٨٩٠حبيب هللا که نام پدرش را احمدهللا، امين هللا، عبدهللا، اميرهللا و عبدالرحمن نوشته اند، به سال 

 يکی از خان ھای کوچی تره کی و پدرش از دھقانان کلکان بود که سال مادرش دختر اميرخان. کلکاِن کوھدامن زاده شد

روايت است که پدرش در جريان جنگ دوم افغان و انگليس برای جنگجويان آب . ھا در باغ ملک محسن کار می کرد

س اين چون در آن زمان در کوھدامن کار سقائی وجود نداشت، پ. می رساند و به اين خاطر به سقاء شھرت پيدا کرد

بچۀ «او را » تحقيرش«اما بعد از آنکه حبيب هللا توسط نادرخان اعدام شد، به خاطر . روايت درست به نظر می رسد

ليون بار بر يکه سقاء بودن نه تنھا عيبی نيست بلکه نمايندگی از تودۀ زحمتکشی می کند که م ناميدند، در حالی» سقاء

خاندان نادری به خاطری او را . سرکوب و استثمار می نمايد، شرف داردخان و فئودال ستمگر که توده ھای مردم را 

جار زدند، در کتب درسی ثبت و مؤرخان درباری او را درج تاريخ کردند تا ذھنيتی را نزد رعايا القاء » بچۀ سقاء«

ھمه بی سواد، و اين را عموم مردم بدانند که پسران زحمتکشان !! نمايند که پسر يک زحمتکش کجا و پادشاھی کجا

که در برابر سردارانی بايستند که سال ھا  جاھل و بی فرھنگ اند و فقط لياقت دھقانی و مزدوری را دارند، نه اين

اثر مؤرخ نامدار » افغانستان در مسير تاريخ«اشتباه بزرگی که بر (حاکميت رانده و پادشاھی فقط آنان را می زيبد 

 ). می کندکشور ميرغالم محمد غبار نيز سنگينی 

وقتی مورد پيگرد قرار گرفت، به پشاور . مدتی در کوھدامن به رھزنی پرداخت. حبيب هللا مرد بی سواد و متھوری بود

. رفت» پاره چنار«در پشاور به اتھام دزدی به ھشت ماه زندان محکوم گشت، اما به زودی رھا گرديد و به . گريخت

او در قطعۀ نمونه مدتی عسکر بود و با کشتن . راه کنر به افغانستان برگشتمدتی در آنجا سماواری برپا کرد و بعد از 

در مسير راه کوھدامن که دولت از گرفتاری و قتل او عاجز مانده و بھای کالنی برای سر او مانده بود، » افضلوی دزد«

ی کشيد و از سوی وی زمانی به شمالی برگشت که از يک سو آتش جنگ در ننگرھار و پکتيا شعله م. شھرت يافت

انگليس ھا که با ريفورم ھای شاه . ديگر ادارۀ شاه امان هللا را فساد گسترده ای احتواء کرده و مردم از آن ناراض بودند

امان هللا و جنگ استقالل نفوذ انحصاری خود را در افغانستان پايان يافته فکر می کردند و صدور کاالھای آن به 

 کاھش يافته بود، خواھان احيای روابط گذشته شده و برای اجرای اين سياست از فئودال و بازارھای افغانستان به شدت

لذا چنين زمينه ای برای حبيب هللا آماده . روحانی که پايۀ مطمئنی برای استعمار انگليس به حساب می آمدند، سود برد

د مال به تکفير امان هللا پرداخته و فرمايش او از پاره چنار به شمالی رفت و تا رسيدن به کلکان در مسير راه چن. شد

باالخره با ھمکاری دوست سابقش علی احمد خان که اکنون از سوی شاه رئيس تنظيميۀ . را تقديمش کردند» جھاد«

 قوس ٢١کاپيسا و پروان مقرر شده بود، با دولت آشتی کرد و افرادش با سالح و خرج دولت مسلح شدند و باالخره در 

حبيب هللا خادم دين «ويس الدين کلکانی گرد آمده  عده ای از خوانين و مالھای شمالی در قلعۀ) ١٩٢٩ دسمبر ١١(
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حبيب هللا بعد از اشغال سرای خواجه به کابل لشکر کشيد و تا يک ماه پايتخت را .  برگزيدند»پاچاھی«را به » رسول هللا

                        .                                              تصرف کرد

با به قدرت رسيدن حبيب هللا گرچه افرادی چون سيد حسين، ملک محسن، حميدهللا، محفوظ خان، اسلم سرلچ، باز، موتر 

دست شان در غارت و » کرنيل خود مختار«وغيره از رفقای زمان رھزنی اش او را ھمراھی می کردند و با لقب 

مور تنظيم نظم و اداره می دانستند، مگر اصل أان افراد نظامی بودند که فقط خود را مچپاول باز مانده شده بود، اما آن

شير جان خان وزير دربار، عطاء هللا خان وزير خارجه، محمد (مورين ارشد امان هللا خان أگردانندگان حکومت او م

ند که در زمان شاه خود را شد) ، مرزا محمد يوسف خان، عبدالرحيم خان و عبدالعزيز خان)فرقه مشر(صديق خان 

عبدالھادی داوی که وزير تجارت . دادند و باالخره به پای اعالن تکفير امان هللا خان امضاء کردند وفادار به او نشان می

 تکفير امان هللا خان را با اين مضمون ۀشاه امان هللا بود، برای مدتی از طرف حبيب هللا کلکانی زندانی شد و بعد اعالمي

درباريان امان هللا .  کرد و بعد به ھند رفتءبا ھفتاد و چند نفر ديگر امضا»  می دانندءئيات مسائل را علماجز«که 

سردار کبير سراج پسر امير حبيب هللا خان، سردار محمد حيدر خان اعتمادی پسر صدراعظم عبدالقدوس خان و (

 صبغۀ دولت واقعی را بدھند، لذا زمينۀ ازدواج خواستند که به دولت حبيب هللا می) محمود سامی نائب ساالر سابق

را منتشر نمودند که در آن جز مذمت » حبيب االسالم«حبيب هللا را با يکی از زنان خانوادۀ امان هللا مساعد کرده، نشريۀ 

 نائب اطرافيان حبيب هللا القاب. چيزی ذکر نمی شد» خادم دين رسول هللا«ريفورم ھای شاه امان هللا و رشادت ھای 

السلطنه و معين السلطنه را بر خود نھادند، اما اين فرومايگان دربار بعد از چھار ماه بر طبق برنامۀ انگليس ھا، وقتی 

ھای » رشادت«ديدند که اين تالش ھا بيھوده است و جواسيس روحانی انگليس ديگر نه از حبيب هللا تمجيد می کنند و نه 

 »نيس«سپه ساالر نادرخان افتادند و ھمان بود که باالخره نادرخان با برادرانش از او نُقل مجلس است، در تقالی دعوت 

فرانسه به ديره دون آمد و با حمايت انگليس ھا و نورالمشايخ که در ھندوستان کانون مخالفت با شاه امان هللا را ايجاد 

يب هللا و حواريون ردۀ باالی او که نه حب.  به قدرت رسيد١٩٢٩را شکست داده و در » بچۀ سقاء«کرده بود، نيروھای 

چيزی از سياست می فھميدند و نه توطئه بازی ھای نادر را درک می کردند با تعھد و مھر گذاردن نادر بر قرآن به او 

، دھن توپ، زندان، قين و فانه و تيرباران، دارنادرخان با . اعتماد کردند و ھمه از کوھدامن به کابل آمده، تسليم شدند

 . عيد از حبيب هللا و ياران او استقبال کردتب

که فتوای کفر بودن ريفورم ھای امان هللا را صادر کرد و تمام حواريون امان هللا که در دربار او  حبيب هللا عالوه بر اين

بودند، بر آن مھر گذاشتند، در عمل نيز کارخانه ھای توليدی و شرکت ھای تجاری تعطيل گشتند و به اين صورت، 

 . ھای سرمايه داری در حال شکل گيری يکی پی ديگری بسته شدند دروازه

به رھبری معلم حبيب هللا يکی از » سازمان آزاديخواھان افغانستان«در زمان حبيب هللا برای بار اول در تاريخ کشور 

ان به خرده بورژوازی فقير اين سازمان متشکل از افرادی بود که نسبت طبقاتی بيشتر آن. معلمان ليسۀ امانی ايجاد گرديد

معلم و ھمراھان او از ستم رژيم حبيب هللا و مخصوصاً مخالفت او با تعليم و تربيه سخت برآشفته و . رسيد شھری می

اين سازمان فعاليت . ناراضی بوده، خواھان يک قيام عمومی شده، شب و روز برای برآوردن اين آرمان کار می کردند

اما با نفوذ فردی به نام قاری . ا کرده و عالوه بر کميتۀ مرکزی، سه کميتۀ فعال ديگر داشتھايش را بر پنھانکاری بن

معلم حبيب هللا با . دوست محمد که به استخبارات حبيب هللا پيوسته بود، برخی از سران اين سازمان دستگير شدند

ر حبيب هللا و جنايتکاران ھمراه او، رھبران ديگر اين سازمان ضمن دفاع شجاعانه از برنامه و افکار شان در حضو

ھمه به شمول قاری دوست محمد تيرباران شدند و نام اين دالوران، مخصوصاً معلم حبيب هللا به عنوان نخستين رھبر 

 .   ی در تاريخ کشور ما ثبت گرديدئيک سازمان توده 
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دھقانی بود و به اين صورت آن را با » قيام«برخی ھا فکر می کنند که حرکت حبيب هللا کلکانی و ھمراھان او يک 

که اين حرکت که در پشت آن انگليس ھا، روحانيون مزدور و فئوداالن ميانه قرار  می آرايند، در حالی» انقالبی«رنگ 

که خود حبيب هللا دھقان و  اين. داشتند، ھيچ برنامه ای برای زحمتکشان نداشت، لذا يک حرکت عقب ماندۀ فئودالی بود

ه بود، نمی تواند دليلی بر دھقانی بودن حکومتش باشد زيرا ايدئولوژی  مسلط بر افکار حبيب هللا و حواريون دھقان زاد

اين حرکت، ميان تسلط طبقاتی فئوداليته که با ريفورم ھای شاه امان هللا زخم برداشته و خود . او ايدئولوژی فئودالی بود

گ خونينی بود که باالخره با پيروزی حبيب هللا بار ديگر فئوداليزم جنو رفرميزم بورژوائی، را رو به زوال می ديد، 

لذا اين حرکت نه تنھا دھقانی و انقالبی نبود بلکه . رقم خورد و با سلطۀ خاندان نادری اشرافيت اين طبقه مستقر گرديد

 . بار ديگر راه را برای تسلط استعمار و حاکميت اشرافيت فئودالی باز کرد

که در زمان کوتاه حکومتداری اش، بيشتر واليات افغانستان را زير تسلط خود درآورد، اما او نه طرحی  نحبيب هللا با آ

به نام دولت و نه فکری به نام خدمت به مردم داشت و نه با اطرافيان بيسوادتر از خود که تازه به قدرت رسيده و برای 

حبيب هللا، ملک محسن، سيدحسين و . رای حکومتش بوداندوزی مرزی را نمی شناختند، قادر به ارائۀ طرحی ب مال

حميدهللا که قدرت را ميان خود تقسيم شده فکر می کردند، نه پالن ھای درباريان جديد را درک می کردند نه چنان طرح 

ھائی را ضرورت  پيشبرد پادشاھی خود می دانستند و نه کوچکترين طرح و يا اقدامی برای بھبود زندگی دھقانان 

 دوخته، انتظار تحوالت بعدی را »پاچاگردشی«به اين خاطر مردم به زودی ازين دولت ناراضی شده، چشم به . شتنددا

وقتی حبيب هللا در سقوط دولت امانی که خطر بزرگی برای استعمار انگليس در منطقه به حساب می آمد موفق . داشتند

 ماه ديگر برای جانشينی او با دعوت ۵ تلقی می گشت و  ماه اول تمام شده۴ او در ۀشد، از نظر انگليس ھا وظيف

      .نادرخان به صحنه، زمان تعيين شدۀ حاکميتش به پايان رسيد و بايد جا را برای سپه ساالر باز می کرد

  

 


