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  دکتور سيد ھاشم صاعد

١۶/١١/١٠  
  

  :درنگی بر 
  

  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان

   فرانسهليموژ ـ
  

  :ـ تأسيس دولت محمد نادرخان ٣

. كه سلطنت نشست يب هللا به اري بعد از سقوط سلطنت حب١٣٠٨زان ي م٢٣ مطابق ١٩٢٩ اكتوبر ۵    نادر خان در 

ده ي را نا دی قشر بورژوازیروي توانست نیك نميم نمود ، ولير امان هللا را تذمي امیكه دموكراسينادر خان با وجود

د كه يار گردي عی طوریشانه وياط كارانه و مآل اندي احتی ھاینجاست كه رفورم ھا و قانونگذاراز آ. رد يبگ

  .گرفت يم ر سلطه كمپرادور فئودال قراري در زی ملی و بورژوازی تجارتیبورژواز

 به  افغانستان رایاسي سیزم غرب ، ساخت اقتصاديالي ھر دوبا امپریزم و تباني با فئودالی ملیت بورژوازيتوأم

  .ل نمود يمه مستعمره تبدي و نیمه فئوداليجامعه ن

كرد يد وانمود مي دربار، خود را  مرد روشنفكر ، دموكرات و طرفدار فرھنگ جدیكه در حلقه ھاينادر شاه با وجود

  .ك در عمل مانع رشد آن می گرديد يول

 ی و خارجیان داخليت انحصارچدسه  را بی و خارجیت كرد و جلو تجارت داخلي را تقویاست كمپرادوري  او س

ارات يشركت سھام اخت.  آماده شد ی شخصی ھاینه مداخله در امور تصديس شركت سھام افغان  زميبا تأس. سپرد 

نھا را يل اسعار و مانند اي افغان  ، اعتبارات ، نشر بانكنوت ، تبدیس بانك ملي ، تأسی خصوصیت شركت ھاياكثر

از اين بانک .انک ملی بمثابه اولين بانک تحت نظر عبدالمجيد زابلی تأسيس شد  ب١٩٣٣ در سال (.گرفت  به عھده

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

   .)عھده گرفت
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خاطر استحكام ه  بید  وي در آن تبارز ننمایچگونه ھسته ملي توجه نمود كه ھینادرشاه به معارف افغانستان طور

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

 را که رئيس بلديه کابل بود روزی در موتر خود نھمچنان عبدالرحمن لودي.  تاج محمد پغمانی را اعدام نمود ١٩٢٩

 در کتابچه ن ھای کابل در باره امور بلديه به وی ھدايت ميداد و عبدالرحمن لوديبرداشت و ضمن حرکت در جاده

ت خود ش از موتر پائين می شد ، برايش گفت که کتابچه ياددان در ختم وقتی عبدالرحمن لودي.خود يادداشت ميکرد

 را اعدام ن چند روزی لوديکتابچه را گرفت و رفت و بعد از. را بمن بده که ببينم چيزی را فراموش کرده ام يا نه 

  .)نمود

د و يب هللا آغاز گرديك دوره اختناق حبي و ی امانیك دوره نھضت ورفورم ھاي محمد نادر بعد از یپادشاھۀ  دور

 .دست داشتند ه  بی از ھر دو دوره ماقبل نادریمردم افغانستان به خصوص روشنفكران تجربه كاف

. ب هللا مساعد نمود ي و دوره اختناق حبیپر جنب و جوش امانۀ ا دورسه را بينه مقاي در واقع زمینادرۀ دور

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

ور  را مورد حمله و تریاسيكردندكه اگر افراد صاحب قدرت و نفوذ سيه مي توجیًغالبا برداشت خود را آنطور

ست روشنفكرانه ھنوز در مراحل اينكه سياما از ا.  رونما گردد ید در اوضاع كشور بھبودي قرار دھند شایشخص

 از منافع ی مرتجع خارجیاست كشور ھايلی از نفوذ طبقه حاكمه افغانستان  و سي خود قرار داشت و تحلیه ئنطف

 یزه ، فقدان رشد اجتماعات و گروپھاين انگيم ھیرو.  باالتر بود یكله  بیاست از ترور فرديآنان ، ساحه س

 ١٣١٢ سنبله ١۵س را در يك انگليس رفته دو افغان و ير به سفارت انگلي نظیم ولد منشيمتشكل بود كه محمد عظ

شاه ، ھنگام ک در قصر دلی خان چرخی توسط عبدالخالق پسر ناظر غالم نب١٩٣٣نادر شاه در نوامبر . ترور نمود 

  .د يرف به قتل رسع جوائز معايتوز

  

  :سوی افغانستان ه  ـ توجه امپرياليزم آمريكا ب۴  

عم . د ين گردييث وارث تاج و تخت ، پادشاه افغانستان تعيحه  بی سالگ١٩ به سن ١٩٣٣  محمد ظاھر در سال  

ار يث صدراعظم كل اختيحه  بی خانواده سلطنتیبه مشوره اعضا ) ١٩۴۶ ـ ١٩٣٣( بزرگ او سردار محمد ھاشم 

  . د يافغانستان مقرر گرد

د ي دوم اشتراك نورزیم قاره ای ھند در جنگ جھانين منافع انگلستان و دفاع از نيدليل تأمه ن دوره بيافغانستان در ا

 یكه افغانستان شامل جنگ نبود وليباوجود. د ي عضو سازمان ملل متحد گرد١٩۴۶ان جنگ در سال يو در پا

كه افغانستان يبا وجود.( وجود آورد ه  را در افغانستان بیم اوضاع ناگوار اقتصاد دوی از جنگ جھانیبحرانات ناش

 یك كشور وارد كننده ضربت خورد و تجارت خارجيخاطره ك اقتصاد آن بي اشتراك نداشت ولیدر جنگ دوم جھان

 شد از یده ميسان به ثمر ری خارجید به امداد كشور ھاي كه بای صنعتی پروژه ھاید و بعضيافغانستان متضرر گرد

 ی بحران داخل١٩۴۶نجاست كه از اوائل سال ياز ا.  اوطان شان شدند ی راھین خارجيت باز ماند و متخصصيفعال

ر يثار تيقشر روشنفكر جامعه ولو در ز. مت ھا معذب بودند يخاطر بلند رفتن قه مردم ب. د يبه اوج خود رس

 ی و نا مرئین اوضاع بحران زده حركات مرئيك در چني ول نداشتندی محمد ھاشم از خود تبارز علنیكتاتوريد

  ). خوردیه حكومت محمد ھاشم به چشم ميروشنفكران عل

 .  نمود یار گوارا ميكا  بسيمراكا وكمپرادور فئودال يمرازم يالي به كام امپری ملیه داري و سرمای تجارتیبورژواز
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 جوان افغانستان را یدولت كه بورژواز. كرد ين محكوم م را با مرگ و زندایاسيت سين فعاليمحمد ھاشم خان كمتر

ن يدر ا.  جوانان تبلور نمود ین حلقه ھاي آن در بیاسيس  وی فرھنگیر نشانه ھايرفت ناگزي پذیر تحول نميدر مس

و له و دمنه يق مطالعه كلي شانرا از طریاسي سی با سواد و روشنفكر عقده ھای اختناق مردم آگاه و خانواده ھاۀدور

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

د را که سفير و سيد کمال سردار محمد عزيز پدر محمد داو١٣١١ جوزا ١۶در ( د كمال ي، س) س يسفارت انگل

 و یب هللا و وطنپرستير حبيروطه خواھان دوره امت از مشيو حكا) مختار افغانستان در برلين بود ترور نمود 

  . نمودند ین مير امان هللا تسكي دوره امیدموكراس

سرت ح شد و ھر كس ی در ذھن روشنفكران روز تا روز زنده می دوره امانیبعد از خلع شاه امان هللا ، نھضت مل

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

 ی نمی به جائی بسپارند ولی آندوره ، شاه امان هللا را در اذھان به فراموشیر نام ھاييدند با تغي كوشیدولت ھا م

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

  .د ي رسیر مفينده به كيگو

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

ه يد طوال داشت ، اما آنچه مايزم ياليخ امپريزم و گره زدن آن به مي مجھز بود و خود در رابطه با فئودالینظام

نجاست ياز ا. ر نام شاه امان هللا بود ي زی زنده شدن روح ملداد ھمانايل مي دولت وقت را تشكیدار خوابيش و بيتشو

 خان ی ، غالم نبی مانند تاج محمد پغمانی ملیت ھايد و بار اول در دوره نادر شاه شخصيكه استبداد زبانه كش

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

  . و قشر روشنفكر افغانستان بود 

تاسنگ از اھل ھنود و يم. ن عناصر بود ي دولت  مملو از ایت داشتند و زندانھاي فعالیست ھا و عناصر مليونايناس

 ھا و ی چاپخانه داشت كه مرجع رفت و آمد خارجی كابل بود كه در مقــابل ارگ شاھیست ھايونالي از ناسیكي

 مطرح بحث یً و قسما  به طور مخفیمه علنيل به طور ني مساین چاپخانه بعضيدر ا. د  كابل بویخواھان مليآزاد

  . گرفت یقرار م

ا نشده يخواه كه در نوشته ھا كمتر از او نام برده شده و يست جمھوريوناليك تن ناسي یز قندھاريھمچنان بابه عبدالعز

 اسلحه از یداري موضوع خرا در شوری وقت. و مؤسس طلوع افغان بود ال شورياست ، در دوره نادر شاه وك

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

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

 شود ، یداري خریگريند و سالح از كشور دي نماین ثروتمند پول جمع آوريء به شمول خودش از موكلنمود كه وكال

 ی ھزار افغان٧۵ زرداد مبلغ ی عبدالرحمن و سرای سرای قندھاریك روز از تاجر ھايز در يچنانچه بابه عبدالعز

شنھاد  يب پين ترتيبه ا. ار دولت وقت قرار دادند ي را در اختیر وكالء مبالغيوه ساين شي نمود ، و به ھمیجمع آور

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

دند ، محمد ھاشم خان به جرم قتل آنھا  بابه عبد ي دو نفر ھندو به قتل رسهس در باغ باال ھمراير انگلي نائب سفیوقت

ازده سال حبس ير و ھر كدام را به يگر دستگي را به شمول چند تن دی تركیتاسنگ ، افندي م ،یقي حقیز ، آقايالعز

ر شده بودند ، يا كه بعد از قتل نادر شاه دستگيد قاسم خان و سرور جوير سيم صفا ، ميدر آنوقت ابراھ. محكوم نمود 

  .  بردند یز  در زندان به سر مين
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دانست يسه مي را دسیه ويكرد و اتھام كفر و الحاد عليغ مياه امان هللا تبل شی چی كه به طرفداری بھرام غزنیمولو

  .د ير و به شانزده سال حبس محكوم گردي و كافر دستگینام دھره از طرف محمد ھاشم خان صدراعظم به ب

 ، به شمول س و خانواده زمان خان از كنر ھاي ، خانواده ملك قیھكذا در زندان محمد ھاشم خان چند سرباز فرغانه ا

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

  .محبوس بودند ) گل 

ست ھا در ي و رابطه با گروه امانیخواھي و آزادیستيوناليز به جرم ناسي نی اشخاص فوق الذكر ، افراد آتۀ عالوهب

ر خان يد اميس ھوتل ھا و عبدالغفور خان برادرش ، سي رئی  ، عبدالغفار محمد زائی ھراتینيام: زندان بودند 

ل ناظر سفر ، ي ، عبد الوكی خان چرخیر مربوط خانواده غالم نبيقومندان ننگرھار به جرم كودتا ، خالد و دستگ

ك تعداد ي پرداخته بود  و یكتابه محمد ھاشم به نوشتن ي از واخان غالم عمر شاكر كه علینيم اوف ، احمد چيابراھ

  .گريد

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

  .ا آمد يسلطانه در زندان به دن

 ی و بعضی موتی  سرا،د ، قلعه مخصوصيف نقاره خانه ، قلعه جدي محمد ھاشم خان عبارت بودند از توقیزندانھا

 شان تا ی كه اسامی ، قندھاری ، مزاری ھراتیست ھايوناليك تعداد ناسيًمثال  در زندان دھمزنگ . گر ي دیزندانھا

ف يك تعداد افراد ناشناس ، صالح محمد پرونتا ، محمد شري عالوه ه بودند ، از كابل بیامروز نامعلوم مانده ، زندان

  .بردند  ین زندان به سر مي در ایمحمد زائ

 یمشھور به چپه شاخ در قلعه مخصوص زندان) ھزاره (یخ بھلول ، غالم نبيا ، شيز ، سرور جويبابه عبدالعز

   .بودند

خ بھلول ي و شیسيا زبان انگليسرور جو. داد ي می قلعه مخصوص درس سواد آموزیھايز به زندانيبابه عبد العز

  . نمودند یس مي تدری و فارسیعرب

 بار اول اصطالح ی كه خود در زندان بودند  برای شاعر  مبارز و انقالبیم محمد ھاشم خان زمانت مرحويقرار روا

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

  طرفدار شاه امان هللا ویاكثر خانواده ھا )  یالدي  م١٩۴۵ ـ ١٩۴۴ ( ١٣٢۴ و ١٣٢٣ ین سالھايمحمد ھاشم خان ب

 از اعدام یو.  بودند ی محمد ھاشم خان كوته قلفیھايتمام زندان.   را گرفتار نمود ی و روستائیخواھان شھريآزاد

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

  .) ن برده  شد ي از بیچكاريط پد حسن خان توسيًمثال  فرقه مشر س.( داد ي سوق میوانگيد

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

 لكه دار در زندان ی زن كه اكثر آنھا مربوط خانواده زمان خان بودند در اثر حمای زندان٢٣، چنانكه در حدود آورد

  .فوت   شدند 

 كردند اما سرور ین كمك مي به محبوسی تا حدودی ، سرور ھوتكیك حافظ احمد عليبس ھر  محیب ھايسر طب

  . كرد ی نمیچ عمل كوتاھيان از ھيت زنداني در آزار و اذیابو

  : كه در دوره صدارت شاه محمود خان از زندان رھا شدند عبارتند از يآنھائ

 ، عبدالغفار خان و ی قندھاریقي ، حقین ھراتير ، اميتگا ، خالد ، دسيز ، سرور جويم صفا ، بابه عبدالعزيابراھ

   .یم اوف ، ملك خان صافي ، ابراھی تركیر خان قومندان ، افنديد اميل ناظر سفر ، سيعبدالغفور خان ، عبدالوك
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ن  آنھا به شمول عبدالسالم خای تنھا زن ھا و اطفال آنھا رھا شده و مرد ھایس و زماني ملك قیاما از خانواده ھا

  . ماندند ی در زندان باقیصاف

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

از طرف .  زد ی مستعمرات خود دست و پا میبخش ملي آزادی جنبش ھایر فشار دائميس در زي انگلیاستعمار

ن ي انگلستان را لطمه زده بود ،  با درك ای و مالیع اقتصاد دوم وضی جنگ جھانیگر مصارف و بحرانھايد

زم يالي با امپریدوست. افغانستان دراز نمود یسوه  بی خاطر به اصطالح دست دوستیكا با آسودگيمرااوضاع بود كه 

ن لحاظ ي بد.د ي بود تا اختناق و استبداد دوره  محمدھاشم را جبران نمایشيزم نمايبراليك مقدار ليكا محتاج به يمرا

شاه محمود .د يث صدراعظم افغانستان انتصاب گرديحه ن شد و شاه محمود بي خانه نش١٩۴۶ یمحمد ھاشم در ماه م

 ین و انفاذ قانون مطبوعات در جنوريم نشان داد و با تدويبرال و طبع ماليخاطر جبران مافات از خود روح له ب

 بود كه مبارزات یث صدراعظم افغانستان وقتيحه محمود بانتصاب شاه . د ي ، خود را پدر دموكرات نام١٩۵١

ه  جناح بی و محمد علی مھاتما گاندی تحت رھبری و بورژوازی خرده بورژوازیدئولوژيھند با اۀ م قاريمردم ن

  . د ي پاكستان و ھند گردیم ھند به نامھايك ، منجر به استقالل و تقسيله احزاب كانگرس و مسلم ليوس

 و بند و انھار به افغانستان یون قرضه با ربح غرض سرك سازيست مليكا مبلغ بيمرادولت  ) ١٩۴٧( ن ساليدر ھم

  .ش كش نمود يپ

ون به اعتبار ي را به مبلغ ھفده ملی اعمار پروژه بند كجكیكائيمراسن كنودسن ي موریپنجاه ، كمپنۀ در خالل دھ

 یون دالريگر قرضه صد ملين قرضه وديا. رداد نمود كا با دولت افغانستان قرايمراون قرضه دولت يست مليھمان ب

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

  .د يا گردانيرا مھ

. ند  عالوه در دوره صدارت شاه محمود خان متخصصان ملل متحد استخراج نفت سمت شمال را به عھده گرفتهب

 افغانستان وارد كابل ی به منظور ساختمان بنا ھایلمانا ماك یوني یخاطر حفر نھر بغرا و كمپنه  جاپان بیكمپن

   .شدند

ن ياز مقاله چن. را به نشر سپرد » ا چادر ير يشمش«  حكومت شاه محمود ، حسن شرق مضمون ین روز ھايدر آخر

د يرد و پشتونستان را آزاد نماير به كف گيا شمشي ًءال كار است بناورد پشتونستان اھم آمد كه شاه محمود در میبر م

  .د يار نماي انزوا اختیا چادر بپوشد و گوشه ايو 

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

ن راه ين و ساده تريخوبتر.  وارد كرده بود ی ملیواز و رشد بورژیدي تولیرو ھاي ضربه محكم به رشد نیخارج

ن و تاجر با كسب پول فراوان يشه ، مالك زمي و تجارت بود كه در ھر دو پینداري  زمیه اندوزيكسب منافع و سرما

  . را لجام زده بودند ی ملیديع تولينه استثمار را فراھم نموده و راه رشد صنايو بھره مالكانه ، زم

 ی سود ھای تجارتیت ھا و شركت ھاي فئودال كمپرادور در ماركیه ھاي فئوداالن به شكل سرمایقد نیه ھايسرما

شه وران در ين عرصه اكثر تاجران خرده پا و پيدر ا.  آوردنديدست مه ن و بھره مالكانه بي زمیداريكالن از راه خر

 ین رقابت ،  راھيخاطر  شكست در اه  بشه وران كابليل و پياكثر مردمان اص.  قرار داشتند یحال ضعف و ناتوان

 در واقع قشر یستم تجارت انحصاريت دولت از سيحما. ف ، خان آباد و ھرات شدند يقندز ، بغالن  مزار شر

  . را با خود آورد یه جھانيزم و سرمايالي محافظ كار و مربوط به افسون امپریبورژواز
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 یمھربان باقۀ ي كمپرادور افغانستان بدون دای و بورژوازی خواست قشر بورژوازیزم غرب نميالينكه امپرياز ا

ن مدت يم در كمتريديچنانچه د.  خود اقدام نمود ی كمپرادور انحصاریه ھايبماند ، آگاھانه به صدور كاال ھا و سرما

كا يمراو انه خود پرداختند  ي و سودجوی تجارتیت ھاي در داخل افغانستان به فعالیه داران غربياد سرمايك تعداد زي

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

  .ت خود در  آورد يمومي افغانستان را در تحت قیداتيعا

له أمتوجه مس ، دولت افغانستان تازه ديم گردي پاكستان و ھند تقسیم قاره ھند به دولتھاي كه ن١٩۴٧بعد از سال 

  .پشتونستان شد

      ادامه دارد

  

 


