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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ نومبر ١۵

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش ھفتم

  

  چھار مرحله؛ حاکميت خاندان

 و دو برادر، دھۀ دموکراسی يا حاکميت ظاھرشاه و حاکميت نادرخان، حاکميت دو کاکا(اين دوران به چھار دوره 

که  يحيی خان جد نادرخان که خسر اميرمحمد يعقوب خان بود، بعد از آن. تقسيم می گردد) جمھوری داوودخان

دفع تجاوز  حينخان با معاھدۀ گندمک قالدۀ انگليسی را به گردن آويخت و بعد از قيام مردم و شکست انگليس ھا  يعقوب

توسط انگليس ھا به ھند تبعيد گرديد، يحيی خان نيز با محمد يعقوب خان به ھند برده شد و تا ليس برافغانستان، دوم انگ

پسران او سردار محمد يوسف خان و سردار محمد آصف . زمان حکومت امير حبيب هللا زير نظر انگليس ھا در ھند بود

نستان يافته، چون انگليس مشرب بودند و رسم و تعظيم ن خان اجازۀ برگشت به افغااخان در آخر حکومت عبدالرحم

انگليس و صحبت ھای اشرافی را خوب آموخته بودند و حبيب هللا خان مصاحبت با چنين افرادی را خوش داشت، اين 

. مشھور گشتند» خاندان مصاحب ھا«دو برادر را ھر روزه به دربار پذيرفته و به امير قصه می گفتند، لذا به 

زخان، نادرخان، ھاشم خان، شاه محمودخان، شاه وليخان و محمدعلی خان پسران سردار محمد يوسف خان عبدالعزي

خواھران شاه امان (ازدواج کرد و دو دختر حبيب هللا خان ) خواھر نادرخان(حبيب هللا خان با دختر يوسف خان . بودند

 امان هللا خان در توطئۀ قتل پدرش شرکت کرد، گرچه او نادرخان با. به عقد شاه محمودخان و شاه ولی خان درآمدند) هللا

در جالل آباد به سردار نصرهللا خان بيعت کرد، اما امان هللا خان او را بخشيد و در محاذ پکتيا به قومندانی جنگ 

ادۀ بعدھا در رقابت با خانو.  خاصی دست يافت استقالل برگزيد که در ميان فئوداالن و سران قبايل جنوب به وجھۀ

چرخی حمايت شاه را از دست داد و به عنوان سفير فرانسه به پاريس فرستاده شد و بعد با برادرانش در نيس فرانسه 

که استعمار عوض شاه امان هللا، حبيب هللا کلکانی را به قدرت رساند و راه  اقامت گزيد و مترصد فرصت ماند تا اين

 . ار گشتبرای رسيدن نادر به تاج و تخت افغانستان ھمو

که حبيب  با اين.  و حمايت استعمار انگليس ھمراه بوده ئیحاکميت نادرخان و برادران او با عوامل طبقاتی، مليتی، قبيل

 دھقانی برخاسته و اطرافيان او اکثر وابسته به فئوداالن کوچک و ميانه بودند، اما فئوداالن ۀخانواديک هللا کلکانی از 

 تا آن زمان زمام حاکميت را در دست داشتند، با به قدرت رسيدن ١٧٠٩تون که از بزرگ، مخصوصاً فئوداالن پش

دھقانان و اھل کسبه که . حبيب هللا، منافع خود را از دست رفته ديدند، لذا از دل و جان خواھان سرنگونی دولت او بودند

رسيدن حبيب هللا کلکانی اين ريفورم ھا تا حدی ريفورم ھای امان هللا خانی را به نفع خود می ديدند، چون با به قدرت 

چپاول ھای ملک محسن، سيد حسين و حميدهللا . متوقف گرديدند، لذا از دولت او آزرده شده و انتظار تغييری را داشتند
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 فئوداالن درانی مخصوصاً عشيرۀ محمدزائی انتظار به قدرت رسيدن ،در کنار آن. چيزی نصيب دھقانان کوھدامن نکرد

ا داشتند و به مجردی که او زمام امور را به دست گرفت، برای سه روز کوھدامن را در معرض چور قبايل نادرخان ر

با تثبيت قدرت نادر به ترتيب . جنوب قرار داد و به اين صورت تضاد ميان قبايل جنوب و مردم کوھدامن را تشديد کرد

نی و در نھايت سران قبايل جنوب و تمام فئوداالن تمام خواھش ھای خاندان، سران قبيلۀ محمدزائی، سران شاخۀ درا

ی توده ھای پشتون و غير پشتون و چور ئپشتون و غير پشتون برآورده شد و دست غارتگر شان نه تنھا در چپاول دارا

 چون عمری در رکاب انگليس گام زده بودند، از کارھا و شيوه ھای ،بيت المال باز گذاشته شد بلکه افراد خاندان

اعدام . داری آنان چيزھای بسياری آموخته، اينک با به قدرت رسيدن، ھمان روش را در عمل پياده می کردندحکومت

افراد سرشناس و مخالف، تربيۀ وسيع جاسوس و خبرچين، به تسليم واداشتن روشنفکران و استفادۀ ابزاری از آنان، 

ر حاکميت خاندان می شوند؛ فشار کوتوالی، استخبارات نابودی خانواده ھائی که فکر می شد قادر به ايجاد سدی در براب

و دستگيری ھای وسيع سياسی، به کار اندازی زندان ھای بزرگ و حبس روشنفکران سياسی مخالف حاکميت در آنھا 

، شکستن روحيۀ )زندان ارگ شاھی، زندان کوتوالی کابل، زندان دھمزنگ، زندان سرای موتی و زندان سرای بادام(

 . بعد رھا کردن آنان، از کارھای معمول و طرق مھم سر پا نگھداشتن حاکميت خاندان به حساب می آمدندمخالفان و

ی، قسی القلب، زيرک، بی عھد و پيمان، قبيله گرا، انگليس مشرب، شيفتۀ قدرت، عاشق دربار ئنادرخان فرد عقده 

عضو جمعيت سری دربار بود و ظاھراً خود را که مدتی  وی با اين. اشرافی و متکی بر قوم و قبيله و خانواده بود

ش را شبيه خوي ھماھنگ با برنامه ھای امان هللا خان نشان می داد، اما وقتی به قدرت رسيد، حکومت وابسته به انگليس

ن لودين، محمدولی خان دروازی و امشروطه خواھان نامداری چون عبدالرحم. ن خان سازمان داداحکمروائی عبدالرحم

 .  خانوادۀ غالم نبی خان چرخی را اعدام کرد تن از١٨

که يگانه سازمان سياسی آن زمان و خواھان نابودی حاکميت فئودالی و استقرار » سازمان جوانان افغان«رھبری 

 مخفيانه ۀ ضد رژيم جديد مبارزهحاکميت بورژوازی در کشور بود، بعد از به قدرت رسيدن نادرخان، تصميم گرفت تا ب

غالم محی الدين خان آرتی در ترکيه و غبار در برلين . ، اما نادرخان به اين تشکل مجال نفس کشيدن ندادرا پيش ببرد

ن لودين يکی از روشنفکران بنام و چپ اين تشکيالت را در داخل ارگ تيرباران کرد، تاج ابود که نادرخان، عبدالرحم

ن باروت ساز را با يک پايش با توپ پراند و ده ھا محمدخان پغمانی را در شيرپور به دھن توپ بست، فيض محمد خا

عده ای از روشنفکران در . مبارز ديگر اين سازمان را زندانی و يا تبعيد نمود و باالخره فاتحۀ اين سازمان خوانده شد

ه امان اين حزب بايد در محور شا. اروپا، تصميم تأسيس حزبی را گرفتند تا برای سرنگونی رژيم نادرخانی مبارزه کنند

ابتداء رھبری آن را برگزيدند که شامل محمود طرزی و غالم نبی خان چرخی در ترکيه؛ شجاع . هللا تأسيس می شد

درين . الدوله خان، غالم صديق خان چرخی و عبدالھادی خان داوی در برلين و عبدالعزيزخان عزيز در روم می شد

مرامنامۀ اين حزب در .  چند سفير برحال نيز شامل بودندنی که در خارج درس می خواندند وحزب عده ای از محصال

عبدالحسين خان عزيز يکی از شرکت . استانبول نوشته شد و در سويس مورد بحث قرار گرفت و به تصويب رسيد

که جنرال غالم نبی خان چرخی از استانبول به کابل برگشت  کنندگان جلسه، تصاويب را به نادرخان فرستاد و بعد از آن

با قتل او ديگر اين حزب تأسيس .  به ارگ دعوت شد، اما در دروازۀ ارگ با قنداق و برچه به قتل رسيد١٩٣٢ سنبلۀ در

 .ُخرد و کالن خانوادۀ چرخی سال ھا در زندان ماندند. ت رھبری ھر يک پی کار خود رفتندأنشد و اعضای ھي

مثل ھزاران . و در ھر جا سر پر شوری يافت نابود کردنادرخان در چھار سال پادشاھی به تثبيت سلطۀ خاندان پرداخت 

نادرخان . شاه در انتخاب او نه مردم نقشی داشتند و نه با به قدرت رسيدنش در زندگی توده ھا تغييری به وجود آمد

خدمت اجباری عسکری را به قبايل جنوب بخشيد و با اين عملش خواست تا به دھقانان و فئوداالن کوچک تاجيک 
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 به اين سو چنين حقی را به ١٧۴٧ند که آنان حق حاکميت در افغانستان را ندارند و اين سرداران درانی اند که از بفھما

 .ارث برده و بايد آن را تا آخر ادامه دھند

 جنوری ٢٩( دلو ١٠در فرصت کوتاھی که نادرخان پادشاه بود جز سرکوب مخالفانش کاری نکرد و ھمان بود که در 

که در آن لودين و چرخی توته توته شده بودند به وسيلۀ جوان قھرمانی به نام ) ارگ(گاه مھم قدرتش در پاي) ١٩٣٣

عبدالخالق که تصميم داشت شاه محمودخان و شاه ولی . عبدالخالق شاگرد ليسۀ امانی، حين توزيع جوايز به قتل رسيد

ين ھدف وااليش نرسيد و شاه محمودخان او را خان را ھم به درک بفرستد، با گير کردن مرمی در ميل تفنگچه، به ا

برای تحقيق از عبدالخالق قھرمان، طره باز خان قومندان کوتوالی، عبدالخالق خان قومندان امنيه، مرزا . دستگير کرد

محمد شاه خان قومندان ضبط احواالت، سيد شريف سر ياور، فيض محمد ذکريا و عبدالغنی قلعه بيگی زير نظر مستقيم 

 تن ديگری که با او يا رابطۀ ١۶حمودخان تعيين شدند و از ھمان روز تحقيقات با شکنجه ھای وحشيانه از خالق و شاه م

 .خانوادگی و يا رفاقت و دوستی داشتند و از تصميم عبدالخالق آگاه نبودند، شروع شد

ه ساالر غالم حيدرخان چرخی در بود که سپ» اسيرانی«پدرکالنش به روايتی از . عبدالخالق جوانی از مليت ھزاره بود

ن در ھزاره ان خان او را با خود به کابل آورده بود و به روايتی او در زمان چپاولگری ھای عبدالرحمازمان عبدالرحم

پسران اين ھزارۀ . جات از دھراود به غزنی گريخت و از آن جا به لوگر رفت و بر زمين ھای خاندان چرخی دھقان شد

خداداد فرد زيرک و با استعدادی بود و به کوشش غالم جيالنی خان چرخی با . د و موالداد نام داشتندبرباد رفته، خدادا

خالق به کمک . حوادث سياسی آشنا شد و زبان ھای انگليسی و فرانسوی را آموخت و فرزند اولش را خالق نام گذاشت

 ١٨(که نادرخان قتل عام خاندان چرخی   از آنجيالنی خان چرخی و خانمش شاه بی بی به ليسۀ امانی راه يافت و بعد

را به سر رساند، عبدالخالق ) تن از اعضای اين خاندان به شمول غالم نبی خان، غالم جيالنی خان و شير محمد خان

عھد انقالبی بست تا خون غالم جيالنی خان و تمام کشتگان خاندان را از او بگيرد و ھمان بود که در روز گرفتن جايزه 

بعد از دستگيری خالق، کميسيون . ارگ سه گلوله بر بدن نادرخان نشاند و مرمی چھارم در ميل تفنگچه گير کرددر 

 شاه محمودخان قرار داشت، اين سپه ساالر خون آشام که بعدھا از سوی درباريان آنتحقيقات کذائی که در رأس 

که او را وادار به اعتراف کارھای ناکرده و را گرفت با انواع شکنجه ھا خواست » پدر دموکراسی«مزدور، لقب 

اما او تا وقتی که ُمثله شد، نامی بر زبان نياورد و دالورانه می گفت . افرادی که قطعاً درين جريان دست نداشتند، بکند

م کابل مرد. در مقابل ارگ به دار زده می شود» متھمان«که اين فقط کار او بوده است، بعد جار زده شد که عبدالخالق با 

 تن ديگر در زندان دھمزنگ به پای دار آوردند و در پای دار ابتداء ١۶اما جالدان او را با . در برابر ارگ جمع شدند

انگشت ماشه خيز خالق را بريدند و بعد چشم ھايش را از حدقه بيرون کردند و در آخر او را بند بند نمودند که ديگر 

، )رفيق خالق(، محمود )کاکای خالق(، موالداد )پدر خالق(ه با خالق، خداداد ھمرا. چيزی برای حلقۀ دار نمانده بود

، ربانی، مصطفی و لطيف از خانوادۀ چرخی، محمد زمان، علی اکبر غند مشر، )مامای خالق(قربان علی يخ فروش 

 و دو نفر ديگر محمود کارگر مطبعۀ انيس، مير مسجدی، سيد مير عزيز، مرزا محمد و محمد ايوب معاون مکتب امانی

که خالق تا  با اين.  تن می رسيدند، به حلقه ھای دار آويخته شدند١۶محمود خان دوم وامير محمد ناشر شبنامه که به 

کسی شريک عمل او نيست، اما  زمانی که زير کارد جالدان زنده بود فرياد می زد که او خودش اين کار را کرده و ھيچ

کسی خيال چنين کاری را  ھای ماورای فاشيستی خواستند به توده ھا بفھمانند که ھيچگوش خاندان کر بود و با برخورد

 . در مخيله نپروراند

بعد از کشته شدن نادر، پسرش ظاھر به قدرت رسيد، اما عمالً حاکميت در دست کاکای جنايتکارش ھاشم خان که در 

ر کی و چه کاره بود برای ھمه روشن بود و فقط که در خاندان، ظاھ اين. زمان نادر نيز صدراعظم بود، باقی ماند

ضرورت تشکيالت اداری ايجاب می کرد تا نام شاه را يدک بکشد و در مراسم کليشه ای از او استقبال گردد، مگر در 
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 طور ١٩۶١خان، شاه محمود خان، شاه ولی خان، داوودخان، نعيم خان، سردار ولی و افراد ديگر خاندان تا  عمل ھاشم

اين دولت عوض مطلقيت فردی با . که در تاريخ افغانستان سابقه نداشت یی قدرت می راندند، حاکميت دستجمعيدستجمع

مور بود که آنچه خاندان در أگرچه در ظاھر کابينه ای وجود داشت، اما اين کابينه م. مطلقيت خاندانی حکومت می کرد

حمدزائی ھا در زمان شاه امان هللا لغو گرديد، اما خاندان با اينکه مستمری م. ارگ تصميم می گيرد بر آن مھر بگذارد

که خود را متعھد به خدمت برای سران قوم و قبيله می دانست، اين مستمری را دوباره احياء کرد و نشان داد که دولت 

 . ھای فئودالی جز خيانت به توده ھا و خدمت به فئوداالن وظيفه ای ندارند

در رده ھای دوم قدرت در سطح کابينه و والی ھا اکثر محمدزائی ھا .  خاندان بوددرين دولت قدرت اصلی در دست

محمدزائی ھا سردار ناميده می شدند و . قرار داشتند که خود را چون جيره خوار خاندان می دانستند و ُشکر می کشيدند

سردارانی بيکار .  می رسيدندفقط سرداران بودند که در قوای عسکری ھر سال ترفيع کرده و به زودی به فرقه مشری

دولت بھترين زمين ھا، نھرھا و باغ ھا را به سرداران می . که در واليات می زيستند، حاکمان اعلی از آنان ترس داشتند

 . بخشيد

اين برادران که در ديره دون زير نظر انگليس ھا پرورش يافته و به مشرب انگليسی احترام عميق داشتند، با عادت به 

تالش بر اين بود که توده ھای مردم .  و دريشی، چنين نظمی را در داخل ادارات و قوای عسکری نيز پياده کردندیئنکتا

توجه به دربار اشرافی و نظم انگليسی از ظواھر کارھائی بود که به آن بيشترين توجه . ھرچه بيشتر از خانواده بھراسند

ظاھری دربار بترسند و به سکوت ابدی واداشته » جبروت«و » تابھ«می شد و به اين گونه می خواستند که مردم از 

هللا نوازخان و شاه جی از جواسيس معلوم الحالی . جواسيس ھندی به طور علنی در آمد و شد با دربار قرار داشتند. شوند

، سرپرستی شاه جی که در پنجاب به نام قربان حسين گادی وان معروف بود. بودند که کار شان از کسی پوشيده نبود

ی حاکميت ئکارخانۀ حربی را به عھده گرفت و از صالحيتی برخوردار بود که می توانست افرادی را تا رده ھای باال

 . عزل و نصب نمايد

که برادران خاندان برای بر قدرت نگھداشتن اشرافيت طبقۀ خود از ھيچ کوششی دريغ نمی ورزيدند و حاضر  با اين

 درو کنند، اما با اقامت در فرانسه و بعد در رفت و آمد با کمپنی ھند شرقی در ديره دون بودند ھر سری را درين راه

زيرا محصوالت زراعی فقط سالی . آموخته بودند که توليد صنعتی سودآورتر از توليد زراعی بدوی در افغانستان است

پای حاکميت ماليه می ريخت، به اين يکبار حاصلبرداری و يکبار ماليه دھی داشت، اما محصوالت صنعتی ھر لحظه به 

نادرخان که در چھار سال فقط به . خاطر تالش نمودند تا با دستيابی به کارخانه ھای صنعتی اين خواب را تعبير نمايند

 سال زمام امور را به ١٨کشت و کشتار و قلع و قمع مخالفان مصروف بود، چنين فرصتی پيدا نکرد، اما ھاشم خان که 

 . ظم در دست داشت، فرصت گستردۀ چنين کاری را داشت و درين راه گام ھای مھمی برداشتعنوان صدراع

بعد از شکست حکومت امانی که برخی از ماشين ھای وارده حتی زمينۀ آغاز فعاليت را نيافتند، در دوران نادرخان و 

ع ماشينی جديد به توليد نيروی محرکه چون صناي. خان از طريق بندر کراچی وارد افغانستان شده و به کار افتادند ھاشم

 کيلووات، دستگاه برق آبی ۴٠٠٠و انرژی برق نياز داشت، لذا برق آبی جبل السراج، برق آبی چک وردک با ظرفيت 

 ٢٠٠٠ کيلووات، دستگاه برق ديزلی ماشين خانۀ کابل با ظرفيت نھائی ۴٨٠شرکت نساجی پلخمری با ظرفيت 

 کيلووات، دستگاه برق ديزلی شرکت پشتون قندھار با ٣٠٠ا ولی قندھار با ظرفيت کيلووات، دستگاه برق آبی باب

 کيلووات يکی بعد از ديگری در سال ھای ١۵٠ کيلووات و دستگاه برق آبی جلو ارچه ھرات با ظرفيت ١۴ظرفيت 

در شمال . ز شددرين دوره کار سرک درۀ شکاری و ارتباط با شمال آغا.  به کار آغاز نمودند١٩۴٠ و ١٩٣٨، ١٩٣۶

 شرکت سھامی بزرگی از سوی مجيدخان زابلی که ١٩٣٢به زرع پنبه و لبلبو توجه خاصی صورت گرفت و بعد در 

زابلی که با . مدت ھا در خارج زندگی کرده و شيوۀ سرمايه داری کمپرادور را آموخته بود، تشکيل و به کار آغاز کرد
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 ماشينی ھم نظر بود و با شراکت کار می کردند، به روشنی ھماھنگی در مورد آغاز پروسۀ کار) صدراعظم(ھاشم خان 

اشرافيت با سرمايه داری تازه پا را تمثيل می کرد و اين دو در ھماھنگی قادر شدند به خوبی راه ورود سرمايه ھای 

عيت امپرياليست امپرياليستی را به داخل افغانستان باز کنند، به خصوص با ختم جنگ دوم جھانی و تثبيت دوبارۀ موق

که در بخش خصوصی  امريکائی ھا عالوه بر اين. ھا، روند سرمايه ھای غربی به داخل افغانستان آھنگ تندتری گرفت

. ھای طويل المدتی پرداختند به سرمايه گذاری شروع کردند، برای دولت افغانستان نيز با شش و نيم درصد سود قرضه

 درصد سود قرضه ھائی تحويل دولت افغانستان ۶ويت سکتور دولتی، با با سياست تق به بعد ١٩۵٣از شوروی ھا 

بعدھا امريکا با کمپنی موريسن کنودسن قرارداد کار و اعمار نھر بغرا، نھر سراج و بند کجکی در وادی ھلمند . کردند

به . ه گذاری نمودندرا از دولت افغانستان گرفت و شوروی ھا با ساختن فارم ھای ھده و غازی آباد در ننگرھار سرماي

اين صورت امريکا و روسيه در افغانستان به رقابت پرداختند که بعد از مدتی امريکائی ھا در مغازله با پاکستان از 

شوروی ھا در اکتشافات ذخاير گاز افغانستان در شمال سرمايه . سرمايه گذاری و کار در افغانستان خودداری کردند

 افغانی ١۶حلقه چاه را در شمال حفر و گاز استخراجی افغانستان را فی متر مکعب  ٣۶، ١٩۵٧گذاری نمودند که در 

به اين صورت شوروی از مدت ھا قبل در رابطۀ .  افغانی بر چکوسلواکيا می فروختند۴٠برده، آن را فی متر مکعب 

 . استثمارگرانه با افغانستان قرار داشت

د شکر، تکه، توريد مواد نفتی، موتر و احتياجات دولت با صادرات زابلی و گروپ کمپرادور او ھمچنان امتياز تولي

پشم، پنبه، پوست قره قل و استخراج معادن را برای گروپ خود از دولت گرفت و پيشنھاد کرد که برخی از سھام اين 

 به ١٩٣٣شرکت را دولت برای تاجران جھت رشد سرمايه داری خصوصی خريداری کند و باالخره اين شرکت در 

سھامداران اين بانک که در . که عالوه بر کارھای فوق، امور پولی را ھم زير کنترول گرفت، مبدل شد» بانک ملی«

رأس آن زابلی قرار داشت، ھم اقتصاد را کنترول می کردند، ھم سياست اقتصادی و ھم گردش پول را نظارت می 

ھستی گذاشت، تا آن زمان کارگران در عرصۀ سرمايه نمودند، لذا برای بار اول طبقۀ بورژوا يا سرمايه دار پا به 

اين طبقه مخلوطی از سرمايه داران کوچک نو به دوران رسيده و اشراف . گذاری ھای دولتی مصروف کار بودند

سرمايه . دربار بود که در کنار زمين ھای وسيع و استثمار دھقانان به سرمايه گذاری و استثمار کارگران نيز مشغول شد

الل و اشراف که ھر دو دشمنان قسم خوردۀ خلق اند، به زودی اتحاد می بندند و با رفاقت، ھمدلی و ھماھنگی در داری د

چنانچه . اين اتحاد ميان زابلی و ھاشم خان در آن زمان به روشنی ديده شد. خدمت امپرياليزم و چپاول مردم می پردازند

و برادران آنان که کمپرادوران امپرياليستی اند، نوعی از  يدۀ فئودالیامروز محمد کريم خليلی و قسيم فھيم با افکار پوس

 .  گذارند و بورژوا کمپرادوری را به نمايش می اتحاد فئوداليزم

) ١٩٣٩( سال بعد ۶ليون دالری دولتی و خصوصی به کار آغاز کرد، اما ي مختلط سه و نيم مۀبانک ملی ابتداء با سرماي

ليون افغانی دست زد و بانک ملی، ي م٣۵به عنوان بانک مرکزی با سرمايۀ » ان بانکد افغانست«دولت به تأسيس 

که در تعداد  ليون دالر رساند، بدون ايني م۴٠ سال فعاليت، سرمايه اش را به ١۴بانک ملی طی . خصوصی شد

، دوست محمد خان زابلی، سردار رفيق، عزيز خان سندی، موسی خان قندھاری. سھامداران آن تغيير جدی رونما گردد

ايماق و غالم حيدر خان مختار زاده از سھامداران اصلی اين بانک بودند که طبقۀ بورژوازی آن زمان را تمثيل می 

 .  کردند

 شرکت تجاری و توليدی سرمايه گذاری کرد که در حقيقت ۵٠ در ١٩۵٢بانک ملی به رياست زابلی از زمان تأسيس تا 

 ١٩۴٩در . در صنايع نخی به قطغن توجه بيشتر شد. سکان اقتصاد توليدی و تجاری گذشته و جديد را در کنترول گرفت

 ھای تکه ماشين. ليون متر رسيدي م١۵ ھزار تن رسيد که تکۀ به دست آمده از آن به ١٠پنبۀ پاک شده در يک سال به 
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زرع لبلبو در بغالن آغاز شد و موازی به آن فابريکۀ توليد شکر از چکوسلواکيا . لمان و انگليس وارد گرديدندابافی از 

 :شرکت ھا و کارخانه ھای ذيل درين دوران با سرمايه ھای زير، کار می کردند. وارد و به توليد آغاز کرد

. ليون افغانی بودي م۵ در شھر قندھار تأسيس گرديد و سرمايۀ ابتدائی آن ١٩۴١ پشمينه بافی قندھار در سال ۀـ فابريک١

 .  نفر کارگر داشت١٠۶ ھزار متر تکه توليد می کرد و ٣۶ساالنه 

.  به توليد آغاز نمود١٩٣٨ نساجی نخی جبل السراج که در دوران امان هللا خان خريداری شده بود، در سال ۀـ فابريک٢

.  پايه ماشين رنگ آميزی داشت۶ دوک نختابی و ١٩۴٠ پايه ماشين بافت و ۵٣ين چوبی،  پايه ماش١٠٣در ابتداء 

ليون و يکصد ھزار متر تکه ي به يک م١٩۵٣توليدات نھائی آن در سال .  نفر می رسيدند۶٠٠کارگران اين فابريکه به 

 .نخی رسيد

 ٣٠ پايه ماشين بافت و ۵۵٠، ١٩۵۶ تا سال اين فابريکه.  به توليد آغاز کرد١٩۴٢ نساجی پلخمری در سالۀـ فابريک٣

 ھزار گده نخ می ١٢٠ نخی و ۀليون متر تکي م١۴ آن به طور متوسط به ۀظرفيت ساالن. ھزار دوک نختابی داشت

 فعاليت ھای ۀ مستخدم خارجی مصروف کار توليد، تنظيم و ادار٧ نفر کارگر داخلی و ٢۶٣۴در اين فابريکه . رسيد

 .توليدی بودند

اين شرکت . ليون افغانی بودي م٢٨.٧ در بغالن تأسيس و سرمايۀ ابتدائی آن ١٩٣٨ قند سازی بغالن در سال ۀبريکـ فا۴

 قندسازی ۀ قندسازی بغالن و ديگری فابريکۀيکی فابريک.  قندسازی اقدام کردۀبعد از تأسيس خود به استقرار دو فابريک

توليدات .  کارگر و دو انجنير کار می کردند۵٠لبلبو بود و در آن  تن ۶٠٠ قند بغالن ۀظرفيت روزانۀ فابريک. ننگرھار

 .يک سالۀ فابريکه شش ھزار تن بود

 دولت  فعاليت می ۀ با سرماي١٩۴٢ تأسيس گرديد و تا سال ١٩٢٨ـ فابريکۀ گوگردسازی در پايان عصر امانيه در ۵

ليون و دوصد ھزار افغانی بود و يآن يک مسرمايۀ ابتدائی .  به بخش خصوصی پشتون فروخته شد١٩۴٣در سال . کرد

 .         توليد کرد١٩۵٣ درجن گوگرد را در سال ١١٩۴٠۶٧

سه سال اول، ميوه را با دست پاک، صاف و بسته بندی می .  تأسيس شد١٩٣۴ پشتون قندھار در سال ۀـ شرکت ميو۶

دستگاه ھای چاکليت سازی، مسکه کشی، درين فابريکه .  تمام فعاليت ھای آن فنی و ماشينی شد١٩٣٨در سال . کرد

 .         ھزار افغانی رسيد٧٠٠ليون و ي م٢ آن به ۀ سرماي١٩٣٨در سال . حفظ ميوۀ تازه و يخ سازی نيز نصب گرديده بود

 .  به بخش خصوصی تعلق گرفت١٩۴١ تأسيس شد و در سال ١٩٣٧ حجاری و نجاری کابل در سال ۀـ فابريک٧

 :ر که درين سال ھا فعاليت می کردند، عبارتند ازاما خالصۀ شرکت ھای ديگ

 ھزار افغانی کار صادرات ٨٠٠ليون و ي م٢ ۀ به کار آغاز کرد، با سرماي١٩٣۴ـ شرکت پشتون قندھار که در سال ١

 . خشک را می کردۀميو

 .م می دادليون افغانی کار معامالت پولی را انجاي م۶٠ ۀ با سرماي١٩٣٠ـ شرکت سھامی بانک ملی که در سال ٢

 ھزار افغانی کار صادرات پنبه را انجام ٧٠٠ليون و ي م۴٩ ۀ تأسيس و با سرماي١٩٢۵ـ شرکت وطن قندھار در سال ٣

 .می داد

ليون افغانی واردات ماشين ھای نساجی را انجام می ي م٣٠ ۀ تأسيس و با سرماي١٩٢۶ـ شرکت نساجی پلخمری در سال ۴

 .داد

 .ليون افغانی، انحصار قند و پترول را در اختيار داشتي م٣٠ ۀ تأسيس و با سرماي١٩٣٨ـ شرکت قند و پترول در سال ۵

 ھزار افغانی، انحصار واردات موتر را در ٢٠٠ليون و ي م٩ ۀ تأسيس و با سرماي١٩٣٨ـ شرکت انحصار موتر در سال ۶

 .دست داشت

 .درات پوست قره قل را در اختيار داشتليون افغانی، صاي م۴۴ ۀ تأسيس و با سرماي١٩۴١ـ شرکت قره قل در سال ٧
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 .ليون افغانی، ساختمان فابريکه ھای برق را در اختيار داشتي م١۶٢ تأسيس و با ١٩۴٠ـ شرکت برق بريشنا در سال ٨

 ھزار افغانی، تأسيس فابريکه ھای نساجی را بر ٧٠٠ليون و ي م۶ ۀ تأسيس و با سرماي١٩۴٠ـ شرکت نساجی در سال ٩

 .عھده داشت

 ۀ ھزار افغانی تمويل و ادارۀ فابريک٢٠٠ليون و ي تأسيس و با سرمايۀ يک م١٩۴٠ شرکت گوگردسازی در ـ١٠

 .گوگردسازی را در دست داشت

ليون افغانی، تھيه موبل و سامان سنگی را بر عھده ي م٣ ۀ تأسيس و با سرماي١٩۴٠ـ شرکت حجاری و نجاری در سال ١١

 .داشت

 ھزار افغانی، به توليد منسوجات پشمی ٨٠٠ليون و ي م۴ ۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٠ـ شرکت سھامی اقتصاد در ١٢

 .مصروف بود

 . ھزار افغانی، به توليد بوت مصروف بود۵٠٠ ميليون و ۶٣ ۀ با سرماي١٩۴٠ـ شرکت بوت دوزی در سال ١٣

 ترانسپورتی را ارائه  ھزار افغانی، خدمات۶٠٠ليون و ي م٨ ۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٠ـ سرويس کابل در سال ١۴

 .می کرد

 ھزار افغانی، انحصار برخی از صادرات را بر ۵٠٠ليون و ي م۵ ۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٠ـ شرکت ويسا در سال ١۵

 .عھده داشت

 ھزار افغانی، کار صادرات پشم را ۴٠٠ليون و ي م٢١ ۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴١ـ شرکت صادارت پشم در سال ١۶

   .عھده داشت بر

 . ليون افغانی، کار صادرات پشم را بر عھده داشتي يک مۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴١ـ شرکت زابل در سال ١٧

 . ليون افغانی، به کار صادرات پشم مصروف بودي م٢٠ ۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٢ـ شرکت اقبال در کابل در سال ١٨

 .افغانی، کار صادرات پشم را به پيش می بردليون ي م٢ ۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٢ـ شرکت ستوری در سال ١٩

 ھزار افغانی، کار صادرات پشم را انجام ٨٠٠ليون و ي يک مۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٢ـ شرکت ننگرھار در سال ٢٠

 .می داد

ليون افغانی، به کار صادرات و واردات مصروف ي يک مۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٢ـ شرکت شعاع که در سال ٢١

 .بود

 ھزار افغانی، کار صادرات و واردات را انجام می ٧٠٠ ۀ تأسيس شد، با سرماي١٩۴٢شرکت صباح که در سال ـ ٢٢

 . داد

با آمدن اين فابريکه ھا در بخش تکه بافی يک باره گليم جوالئی از کشور برچيده شده و اھل اين حرفه به دھقانان 

ه صورت رسمی از بيرون وارد و ھمچنان به طور قاچاق از ين دوره تکه باکه در ينابگذريم از. زمين مبدل گشتند بی

 .ايران و پاکستان آورده می شد

ختم جنگ جھانی دوم، تضعيف استعمارگران انگليس و عدم توان حضور آنان در شبه قارۀ ھند، خاندان را مشوش 

 سال صدارتش ١٧ر ساخت که حاکميت ميخ اصلی استحکامش را از دست خواھد داد، مخصوصاً که صدراعظم جالد د

خاندان برای حفظ قدرت بايد در . ين حاکميت رضايتی نداشتانھايت خون ريخته و ھيچ فردی از توده ھای مردم از بی

کارش تغييری به وجود می آورد و ھمان بود که ظاھرشاه منزوی و تجريد را در محور قدرت قرار دادند و با دور 

اندان طوری وانمود کرد که گويا ھاشم خان نمی خواست صدارت را ، خ١٩۴۶ می ۶کردن ھاشم خان از قدرت در 

 !! بگذارد، اما ظاھرشاه او را عزل کرد تا راه برای پياده نمودن پروژه ھا و اصالحات اجتماعی باز گردد
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ت دولت شاه محمود خان خواس. بعد از کنار رفتن ھاشم خان، شاه محمودخان صدراعظم  شد و کابينه اش را ترتيب داد

برخی از زندانيان را رھا کرد و برای تبعيدی ھا . که با شگردھای اصالح طلبانه، حاکميت خاندان را فرشته نشان دھد

که خود اين جالد، عبدالخالق و دوستان او را  در حالی(شکنجه ممنوع اعالن شد . اجازۀ بازگشت به پايتخت را داد

بحران کاالئی ناشی . ی زندگی توده ھای مردم روز تا روز بدتر گرديد، اما با تمام اين اقدامات ظاھر) بودکردهشکنجه 

از جنگ دوم جھانی سبب کاھش ورود کاال شد و توليد داخلی که به چند کارخانه محدود بود، مصارف داخلی را تکافو 

بزرگ قرار به اين صورت قيمت ھا باال رفت و چون تجارت و توليد در انحصار سرمايه داران و تاجران . نمی کرد

داشت و اختالس در ادارات دولتی بيداد می کرد، لذا تاجران و سرمايه داران روز تا روز چاقتر و اکثريت فقير جامعه 

با پروژه ھائی که دولت در بخش ھای معارف، تحصيالت عالی و صحت مدنظر گرفته بود، مجبور . فقيرتر می گشتند

 درصد ۵٠ نياز به پول بيشتری داشت، لذا در ماليۀ دھقانان و پيشه وران دولت برای اين کار. به افزايش بودجه گرديد

 بلند بردن سطح استثمار و استبداد می اشاه محمودخان فقط ب» دولت دموکراتيک«افزايش به عمل آورد و نشان داد که 

داد و چون اين تجارت دولت برای تکافوی کاال به تاجران بزرگ و ميانه آزادی بيشتری . تواند به حياتش ادامه دھد

سودآور بود، اعضای خاندان در داللی با کمپنی ھای غربی قرار گرفتند و به اين ترتيب سرمايه گذاری در بخش توليدی 

 .  ھزار نفر می رسيدند۴٠ماھر در افغانستان به  ين زمان تعداد کارگران ماھر و غيرادر. رو به کاھش نھاد

 پرورش زنبور عسل به بھره برداری رسيد؛ کارخانۀ توليد برق سروبی به فعاليت در اين دوره پروژه ھای پيله وری و

که در بخش ھائی از دھات داد و ستد يا مبادله صورت می  با اين. آغاز نمود و کارخانۀ ترميم موتر به کار شروع کرد

 توليد غله رو به کاھش گرفت، اما با سياست جديد اقتصادی، تاجران و سودخوران بيشتری در دھات ظھور کردند و

خاندان که طرحی برای اصالحات ارضی و شکستن فئوداليزم  نداشت، . برای اولين بار توريد غله آغاز شد. رفت

برخی از زمين ھای اضافی شمال را به دھقانان شرق و جنوب کشور توزيع کرد و دھقانان بسياری به کندز و بغالن 

نفاقی که با . وشش کرد تا نفاق خونينی ميان مليت ھای برادر افغانستان بيندازدبه اين صورت خاندان ک. انتقال يافتند

که تا امروز خون می  چيزی. تجاوز شوروی از سوی مليت ھای غيرپشتون با انتقام گيری ھای چپاولگرانه ھمراه بود

 شمال به وزير داخله محمد جائی ناقالن دره مسؤوليت جاب. چکاند و ھست و بود پشتون ھای بسياری را به باد می دھد

وی با کينه توزی خاصی توزيع زمين را در شمال آغاز کرد و زمين . گل خان مھمند که پشتون متعصبی بود، سپرده شد

 . ھای درجه اول بغالن را به چند تن از محمدزائی  ھای دربار بخشيد

مريکائی به نام موريسن کنودسن در دولت پروژۀ وادی ھلمند را روی دست گرفت و برای اولين بار يک کمپنی ا

 ١٩۴۶ليون دالر به اکمال می رسيد، قرارداد آن در ياين پروژه که بايد در بدل ھفده و نيم م. افغانستان به کار آغاز نمود

 ھزار خانوادۀ دھقان در ھلمند آماده می ساخت، اما ٣۵ ھزار ھکتار زمين را برای ٣٠٠کمپنی موريسن بايد . عقد گرديد

 خانوادۀ دھقان آماده ساخت و دولت مجبور شد که برای ١۵٠٠ ھزار ھکتار زمين را برای ٣۵دت تعيين شده فقط در م

ليون ي م٢١ليون ارز دالری خود را که از درک فروش قره قل در امريکا ذخيره داشت، با ي م٢٠به سر رساندن کار آن، 

اين .  درصد گرفت، به کام اين کمپنی بريزد٣ا ربح  سال ب١۵دالری که از بانک صادرات و واردات امريکا برای 

مردم افغانستان ديدند که اين قرارداد با چه . تجربۀ اول قرارداد خاندان با يک کمپنی امريکائی بود که به شکست انجاميد

ا به رو شد و با آن ھمه تبليغ، روشن شد که کمپنی ھای امپرياليستی کشورھای عقب افتاده ره شکستی خفتباری روب

 .خاک سياه می نشانند و به اين ترتيب اولين تجربۀ کار امريکا در افغانستان به شکست انجاميد

شاه محمودخان که خود را مؤسس دموکراسی می دانست، با تصويب قانون مطبوعات با مخالفت داوودخان و نعيم خان 

اولين حزبی که در سال . سی مساعد شدرو شد و تا حدی زمينۀ فعاليت احزاب و جريانات سياه  روب١٩۵٠در سال 

وف بينوا و بعد عبدالرزاق فراھی ؤ تأسيس شد، ويش زلميان يا جوانان بيدار بود که ابتداء رھبری آن را عبدالر١٩۴٧
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مرام فراطبقاتی آن تعميم . اين حزب طيف وسيعی از خرده بورژوازی مرفه و ميانه را در بر می گرفت. بر عھده داشت

 اين حزب با نوع پابندی ھای اخالقی، نه اين. ه با خيانت و ظلم، اصالح خرافات و ايجاد وحدت ملی بودمعارف، مجادل

که برای کسب قدرت چيزی عنوان کرده باشد، وارد عرصه گرديد و ھيچ الترناتيوی در برابر حاکميت خاندان ارائه 

 .بود» محبت با دين، وطن و حکومت«نکرد و شعار اصلی آن 

ه با ايدئولوژی خرده بورژوازی و پذيرش رژيم حاکم فئودالی پا به عرصه گذاشت، گرايش ھای متعدد اين حزب ک

فکری را در خود جمع کرده و به اين خاطر برخی ھا از جمله صديق رشتين تالش داشت تا اين حزب را مظھر پشتون 

بعدھا اين .  نفر به پارلمان فرستاد٢ و ويش زلميان در انتخابات پارلمانی دورۀ ھفتم شرکت کرد. گرائی معرفی کند

حزب دچار انشعاب شد و با آمدن استبداد داوودخانی، بسياری از اعضای ويش زلميان به زندان افتادند و سال ھا در بند 

 .ماندند

بت وقتی خاندان خود را در برابر جريانات مخالف يافت، اقدام به تأسيس حزبی کرد تا بتواند از موضع خود وارد رقا

ناميده شد که در رأس آن داوودخان، مجيد زابلی، سردار فيض محمد » دموکرات ملی«اين حزب . ھای سياسی گردد

. خان زکريا، علی احمد خان بدخشانی با عده ای از جنراالن اردو، تاجران وابسته و روشنفکران مزدور قرار داشتند

ات درونی می توانستند از دولت انتقاد کنند، نه در اعضای حزب فقط در جلس. بود» کلوپ ملی«مقر اين حزب در 

با به قدرت رسيدن داوودخان در . بيرون، لذا وکالی وابسته به اين حزب، جز دفاع از چتلی ھای حاکميت کاری نداشتند

 .کنار احزاب ديگر اين حزب نيز از ميان رفت

 ايجاد گشت، حزب وطن بود که در رأس حزب ديگری که از روشنفکران ناراضی بخش ميانۀ خرده بورژوازی شھری

آن ميرغالم محمدغبار، سرورجويا، ميرمحمد صديق فرھنگ، فتح محمد ميرزاد، نورالحق ھيرمند، براتعلی تاج و 

در مرامنامۀ آن چيزی به نام مبارزۀ طبقاتی و يا مقابله و مبارزه با دولت برای کسب قدرت . عبدالحی عزيز قرار داشتند

نشريۀ آن وطن . تبارز می يافت» ملی«حزب وطن با ديد پوپوليستی به قضايا می ديد که زير نام .  بودسياسی ذکر نشده

اين حزب به تماميت ارضی، دموکراسی، وحدت ملی، ترقی . نام داشت و ھفتۀ يکبار به مديريت غبار منتشر می شد

داد و حاکميت شاھی را  پابند نشان میمعارف و صحت، عدالت اجتماعی، رفع مفاسد اجتماعی و صلح جھانی خود را 

رھبری و فعاالن اين حزب نيز با به قدرت رسيدن داوودخان به زندان ھای کوتاه مدت و درازمدت افتادند . قبول داشت

پدر امين فرھنگ يکی از وزرای (اما تسليم ناپذير، شکنجه ھا را پذيرفتند و تسليم نشدند، جز مير محمد صديق فرھنگ 

که يکی از رھبران نامدار اين حزب بود، با روابط برادرش سيد قاسم رشتيا که  )کرزی و  باجه ظاھر شاهسابق حامد 

وی که فرد ضعيفی . يکی از چوکران درگاه خاندان بود، خود را به حاکميت فروخت و بعدھا به معينيت و وکالت رسيد

افغانستان در پنج قرن اخير را نوشت «بعدھا کتاب بود، در زمان تجاوز شوروی به افغانستان مشاور ببرک کارمل شد، 

بعضی از . که در خارج ُمرد عنوان کرد تا اين» دستيابی به پاسپورت«و در آن علت پذيرفتن اين وظيفۀ ننگين را 

 ١٩۵۶داوود خان در . رھبران اين حزب در زندان جان دادند، اما ھمچون صديق فرھنگ تن به خفت و تسليمی ندادند

 . ين حزب را منحل اعالن کردرسماً ا

. ديگر راديکال تر عمل می کردسياسی  تأسيس گرديد، حزب خلق بود که نسبت به تشکالت ١٩۵٠حزب ديگری که در 

منشی (محمد نعيم شايان ) رھبر حزب(ن محمودی ادر رھبری اين حزب داکتر عبدالرحم. نشريۀ آن ندای خلق نام داشت

، داکتر عبدهللا واحدی، محمد )مدير نشريۀ حزب(لوی فضل ربی، عبدالحميد مبارز ، مولوی خال محمد خسته، مو)حزب

يوسف آئينه، نورعلی مظلوم يار، علی احمد رحمانی، محمد طاھر محسنی، عبدالرحيم غفوری، محمد يونس مھدی زاده، 

ر عبداالحد رشيد و داکتر داکتر نصرهللا يوسفی، سيداحمد ھاشمی، محمدابراھيم خان، حفيظ هللا عبدالرحيم زی، داکت

. اعضای اين حزب را افراد ناراضی بخش ميانی خرده بورژوازی شھری می ساخت. عبدهللا رشيد قرار داشتند
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مبارزات اين حزب در مجموع عليه روند سرمايه گذاری ھای امپرياليستی در افغانستان و دفاع از حاکميت مشروطه 

ون حزب خلق يک حزب دموکراسی حقيقی است، فلھذا برای تأمين غايۀ چ«: در مرامنامۀ اين حزب آمده بود. بود

و اساساً اھداف خود را اين طور » .حقيقی دموکراسی يعنی حکومت خلق، توسط خلق و برای خلق مبارزه می کند

ن و تأمين عدالت اجتماعی در حقوق و محاکم، رفع مظالم از خلق، تأمين يک حيات اجتماعی مأمو«: خالصه ساخته بود

مصون، نشر معارف عمومی، تأمين يک حيات صحی اساسی، تأمين آزادی فکر، بيان و نشرات، تأمين عدالت اجتماعی 

درين مرامنامه نيز مثل آنچه در مرامنامۀ حزب وطن آمده، اشاره ای به مبارزه برای » .در کار و ارتقای حقوق سياسی

 نھائی ھدف اين حزب نيز اصالح نظام شاھی مشروطه از طريق کسب قدرت سياسی و ديد طبقاتی نشده بود و در تحليل

 . انتقاد بود

داکتر محمودی نيز پشت ميله ھای زندان . با به قدرت رسيدن داوودخان، تمام رھبران حزب خلق دستگير و زندانی شدند

. دی پدرود حيات گفتوی در زندان به مريضی توبرکلوز مبتال گشت و بعد از آنکه از زندان رھائی يافت به زو. رفت

درين نوشته گرايش خود به ماترياليزم را . را نوشت» مناظره« مھمی به نام ه این محمودی در زندان نوشتاعبدالرحم

داکتر رحيم محمودی، ھادی محمودی، عبدهللا محمودی، لطيف (پنھان نکرد و بعدھا در دھۀ دموکراسی افراد خانوادۀ او 

داکتر رحيم محمودی . ن جوانان مترقی و جريان شعلۀ جاويد نقش مھمی ايفاء کردنددر تشکيل سازما...) محمودی و

ن محمودی که سال ھا با برادرش در زندان و يکی از ھمرزمان او در حزب خلق بود، بعد از ايجاد ابرادر عبدالرحم

 . شر گشت شماره منت١١سازمان جوانان مترقی، مدير مسؤول نشريۀ شعلۀ جاويد شد که با مديريت او 

حزب سری اتحاد، يکی از احزاب ديگر اين دوره بود که به وسيلۀ سيد اسماعيل بلخی و خواجه نعيم خان کابلی به طور 

اين حزب که مرامنامۀ مدونی نداشت، تصميم گرفت که ھيچ سند تحريری به جا نگذارد تا به دست . مخفيانه ايجاد گرديد

ر اساس ترور و کودتا بنا نھاده شده و خواھان استقرار حکومت جمھوری در شيوۀ مبارزۀ حزب ب. عمال حاکميت نيفتد

ی حزب تصميم داشت تا در روز نوروز، شاه محمودخان را بکشد و بعد از آن مردم اجرائرھبری . افغانستان بود

 جانشين کوھستان و کوھدامن با قيام ھمگانی بر زندان دھمزنگ حمله کنند و ارگ را اشغال و حکومت جمھوری را

پالن حزب را نزد شاه محمودخان افشاء و در ھمان » گلجان«اما در شب نوروز فردی به نام . سلطنت خاندان نمايند

بلخی با يارانش سالھا در زندان ماند و بعدھا گفته شد که توسط . شب رھبران حزب دستگير و برنامۀ کودتا خنثی گرديد

خترش صديقه بلخی که ظاھراً خود را شيفتۀ پدر و مبارزات او نشان می دھد اما د. خاندان حکمران با زھر به قتل رسيد

در دوران اشغال کشور به وسيلۀ امريکائی ھا به خفت رسيدن وزارت و عضويت مشرانو جرگه تن داد، بگذريم از 

 .اينکه در روابط خاصی با رژيم سفاک واليت فقيه ايران نيز قرار دارد

بيشتر اعضای . ود که عالوه بر کابل در واليات نيز نفوذ داشت و منتقد آتشين حاکميت بوداتحاد سری سازمان متشکلی ب

خود سيد اسماعيل بلخی عالوه بر اينکه يک مذھب . آن متشکل از خرده بورژواھای شھری و دھاتی و مذھب گرا بودند

 . مرام آن روشن می شداما سندی ازين حزب باقی نمانده تا. گرای آتشين بود، شاعر و توده گرا ھم بود

بيشتر .  در پوھنتون کابل تشکيل شد١٩۵٠ن افغانستان اولين اتحاديه ای بود که در ن، در تاريخ محصالاتحاديۀ محصال

اجرائی اتحاديه شامل ميرعلی احمد  اعضای کميتۀ. شاگردان مکاتب، معلمان و روشنفکران از آن حمايت می کردند

حمد ميوند، محمد نعيم قندھاری، اسعد احسان غبار، محمد عارف غوثی، ببرک شامل، محمد يونس سرخابی، سيد م

کارمل، محمد حسن شرق، محمد يحيی ابوی، حبيب دل، عبدالواحد وزيری، محمد اسحاق عثمان، ھدايت، ابراھيم و چند 

 .تن ديگر بودند

ل ھائی برپا می کردند، در تياتر اعضای اتحاديه محف. ن به زودی به دو جناح چپ و راست تقسيم شداتحاديۀ محصال

ليسۀ استقالل نمايشنامه ھائی اجراء و ماھيت رژيم فاسد را افشاء می نمودند و به نوعی مبارزۀ طبقاتی را تمثيل می 
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اما عمر اين اتحاديه از ھفت ماه بيشتر نبود، دولت اتحاديه را سرکوب کرد، برخی از فعاالن اتحاديه از پوھنتون . کردند

 . برخی به زندان افکنده شدنداخراج و

  

 


