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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ نومبر ١٧
 

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش ھشتم

  

  شورا مبارزات دورۀ ھفت

جام يافت که عده ای از روشنفکران انقالبی و عوامل در کابل به صورت مستقيم و سری ان) ١٩۴٩(انتخابات دورۀ ھفتم 

عبدالھادی داوی که در آن زمان منشی شاه بود، از ده سبز کانديد شد و به پارلمان رفت و . دولت به شورا راه يافتند

 . اين پارلمان به سه جناح روشنفکران وطنپرست، عوامل خاندان و بيطرف ھا تقسيم می شد. رئيس پارلمان شد

به طور انتصابی توسط ضبط احواالت از ) ھر دوره سه سال(مان افغانستان از زمان نادرخان سفاک تا دورۀ ھفت پارل

در شش دوره، پارلمان وظيفه داشت که . ميان افراد نزديک به خاندان، مالکان و روشنفکران ثناخوان تعيين می شد

اما پارلمان . رلمان نزد مردم ھيچ اھميت و اعتباری نداشتاين پا. ھرچه خاندان فيصله می کند بر آن مھر تأئيد بگذارد

دورۀ ھفتم در تاريخ افغانستان يگانه پارلمانی بود که عده ای از روشنفکران با رأی مستقيم مردم به پارلمان راه يافتند که 

 . نقطۀ عطفی در رأی و انتخاب به حساب می آمد

 ضد ورود سرمايه ھای غرب و ه با بيانات برخی از روشنفکران که بمبارزات انتخاباتی برای رسيدن به شورا در کابل

غالم محمد ميرين انتخابات از حزب وطن ادر. مطلقيت فئودالی مبارزه می کردند، رنگ اين انتخابات را کامالً تغيير داد

محمودی، غبار، سيد محمد دھقان کشمی، سخی امين دوشی و محمد طاھر غزنوی؛ از حزب خلق داکتر عبدالرحمن 

ی به پارلمان راه يافتند و ئخال محمد خسته و نورعلم مظلوم يار؛ از حزب ويش زلميان گل پاچا الفت و نور محمد پنجوا

با روشنفکران مترقي غير حزبی چون عبدالحی حبيبی، کريم نزيھی، نظر محمد نوا، محمد قاسم سرپلی، محمد انور 

 محبوب ننگرھاری، سيداحمد کوھدامنی، غالم علی جاغوری، شيراحمد بگرامی، عبداالول قريشی، امير محمد سروبی،

قره باغی، محمد نسيم لغمانی، ميرعمر خوست فرنگی، احمد مدنی تاشقرغانی، عبدالحکيم بگرام، محمد يوسف پغمانی، 

 . د نفری را ساختن۵٠محمد يونس کتوازی، درانی کوچی، دين محمد خان و موسی خان در پارلمان، اقليت فعال 

 ھزار رأی پيروز شدند و کابليان نشان دادند که به شعور ١٣ و ١۴درين انتخابات محمودی و غبار از شھر کابل با 

سياسی معينی رسيده اند که اين دو شخصيت مبارز و وطنپرست را در برابر چند تن از افراد متنفذ مذھبی و غير مذھبی 

انی چندين بار مورد حملۀ وکالی مزدور خاندان قرار گرفتند و باری در اين دو در جريان مبارزات پارلم. انتخاب کردند

 کوچۀ اندرابی محمودی را تھديد نمودند و يکبار او را به بھانۀ بردن نزد مريض در موتر به شدت لت و کوب کردند
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ر چاقوکشی شارلتان ھای مزدور در پارلمان بر غبار و محمودی چند با). دراين توطئه دست حسن شرق دخيل بود(

 . نمودند

دورۀ ھفت چند قانون، از جمله قانون جديد انتخابات، قانون وظايف داخلی پارلمان، لزوم تجديد قانون اساسی، تشکيالت 

مورين را به تصويب رساند، قوانينی که ھرگز جنبۀ تطبيقی پيدا أمورين و قانون ترفيع مأملکيه، تفريق وظايف م

شورا بودجۀ مبھم حکومت . ورند را به عنوان يک خط جعلی و تحميلی مطرح نموددر سياست خارجی خط دي. نکردند

پروژۀ .  سال مستور مانده بود، برمال ساخت و صدھا قلم مخارج لوکس مفتخوران را از آن وضع کرد٢٠را که برای 

 عبدالمجيد زابلی کبير سراج وزير فوايد عامه،(وادی ھلمند و مصرف گزاف آن را مطرح و خواھان محاکمۀ سه وزير 

باالخره شورا کار اجباری و بيگار، خريداری غلۀ اجباری دولت . گرديد) وزير اقتصاد و مير حيدر حسينی وزير ماليه

از دھقانان، اخذ ماليه از مال مواشی ناشمار، اخذ ماليات خارج از قانون و امثالھم را لغو و اخذ ماليه بر اھل حرفه چون 

ين دوره برای ادر. ار ناتوان را لغو و ديپوی شھری دولت را تفتيش و فساد آن را محکوم کردسقاء، دستفروش و دکاند

 .  اولين بار چند وزير جھت استجواب به پارلمان احضار شدند

که چنين پارلمانی با اين فيصله ھا نمی توانست در قدرت خاندان و زندگی مردم تغيير مھمی به وجود آورد، اما  با اين

ت خاندان برای بار اول با چنين انتقادات و افشاءگری ھائی مواجه می شد، سخت ترسيد و زمين زير پايش چون حکوم

. ينرو اين حرکت ھا با خصلت پوپوليستی و عوام گرايانه، در آن زمان گامی به جلو محسوب می گشتالرزيد، از

 روشنفکران و مبارزان به پرستش آن ھمۀ» تحفۀ دموکراسی«مخصوصاً که خاندان در اول فکر کرد که با اھدای 

ين طريق موقعيت خود را در ميان جامعه محکمتر خواھد کرد، اما نتيجه عکس آن شد، زيرا ابرخواھند خاست و از

 سال با قتل، غارت، چپاول، کشتار، ١٧خاندانی که تا آن زمان به رھبری خونخوارانی چون نادرخان و ھاشم خان، 

، کوتوال، جاسوس، قين و فانه، تيل داغ، قفس و سياه چاه حکومت رانده و مبارزانی چون احکام دين، زندان، ارباب

، محمدولی خان دروازی، غالم نبی خان و غالم جيالنی خان چرخی و صدھا مبارز ديگر )کبريت(عبدالرحمن لودين 

ين دوره نقش محمودی و غبار اررا تيرباران کرده بود، چگونه قادر می شد در ضمير مبارزان نسل جديد جا باز کند؟ د

به عنوان دو پيشتاز در عرصۀ مبارزات ضد استبداد خاندانی و اربابی آن زمان کامالً مشھود بود و ھمۀ مردم اين دو 

اينان که راه نجات را در نابودی فئوداليزم، استقرار شاھی مشروطه و در نھايت . مبارز را از جان و دل دوست داشتند

که گاه بر مبارزات  ، با اين)گامی فراتر گذاشته بود» مناظره«محمودی در (وين سرمايه داری می ديدند ايجاد مناسبات ن

 ھای پنھانی نيز تأکيد می کردند، اما در مجموع روش اصلی مبارزاتی آنان بر کار علنی و قانونی گذاشته شده جلسهو 

ی و مخصوصاً ئستند، لذا قادر به ايجاد حرکت توده می دان» روشنفکران و منورين«رھبر و پايگاه مبارزه را . بود

آگاھی دادن به زحمتکشان و باز نمودن راه برای انقالب نشده، با آرمان گرائی ھای خرده بورژوازی و بورژوازی 

که در آن زمان دنيای  درحالی. راديکال برای غصب قدرت از فئوداليزم و سرنگونی نظام فئوداليته مبارزه می کردند

يه داری به امپرياليزم و انحصارات قدم گذاشته و راديکاليزم بورژوازی به عنوان سکاندار جنبش ھای ضد سرما

بلشويک ھا در روسيه حکومت سوسياليستی شوروی را برپا نموده و می . فئودالی، سرخی حنايش را از دست داده بود

ليستی و امپرياليستی تقسيم شود و اينجاست که رفت تا جھان در کنار تضادھای اساسی ديگر ميان دو اردوگاه سوسيا

 .گونه تغيير راديکال را رقم زده نمی توانست چسبيدن به رھبری بورژوازی خودی و يا خرده بورژوازی، ھيچ

 ھشتم اعالن شد و کابينۀ خاندان تصميم گرفت تا آن را فرمايشی به اجراء ۀدر چنين وضعيتی برگزاری انتخابات دور

شھروندان کابل که لذت .  ممنوع قرار داده شد و رأی سری در کابل برداشته شد،ار تمامی نشرات آزادانتش. درآورند

ن نيز به صف مردم پيوستند و رأی قبلی خود را در شورای ھفتم چشيده بودند، دست به تظاھرات گسترده زده و محصال

. دان قبول نکرد و به دستگيری ھای وسيعی دست زداز شاه خواستند تا برگزاری انتخابات فرمايشی را لغو کند، اما خان
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 تن و از کلوپ ٩ تن، از حزب ويش زلميان ۶ تن، از حزب خلق به شمول محمودی ١٣از حزب وطن به شمول غبار 

 . دستگير و فعاليت اين احزاب ممنوع اعالن شد) ببرک کارمل(ملی يک نفر 

رھبری اعتصاب را بلقيس . ۀ ماللی دست به اعتصاب زدندبه حمايت از انتخابات سری، دختران مکتب نيز در ليس

لعلی برای مدتی از معلمی کنار گذاشته شد، کبرا عمر به ھلمند . لعلی، کبرا عمر و معصومه عصمتی به عھده داشتند

اين اعتصاب در صحن مکتب ماللی محصور ماند چون معلمان و شاگردان در آن وقت . رفت و عصمتی به جايش ماند

 .اين تظاھرات ھم در عزم خاندان تغييری به وجود نياورد. رفتند دری به مکتب میبا چا

 داوودخان ١٩۵٣استقرار وضعيت جديد، جائی برای شگردھا و ادامۀ کار صدراعظم نماند و ھمان بود که در سپتمبر 

ترسيدند، به جای عمش شاه مشھور بود و ھمه از او می » آغه الله«پسر عم و شوھر خواھر ظاھرشاه که در خانواده به 

که در ميدان گلف بازی می کرد، از  در حالی» خرابی مزاج«محمودخان به صدراعظمی انتخاب و سپه ساالر به علت 

 .لۀ پشتونستان و توسعۀ اقتصادی را در صدر برنامه ھايش قرار دادأ دو مسصدراعظم جديد. کار برکنار گرديد

او را به ارث برده بود، برای خفه کردن صداھای ھای ی ئداوودخان که در دامن پر خون ھاشم خان پرورش يافته و دارا

ی که از ئاو با استبداد و تندخو. ضعيف آن زمان، مناسب ترين فرد برای سرکوب توده ھا و ادامۀ حاکميت خاندان بود

ن ھای دموکراسی تاجدار شاه محمودخانی را خرد و خمير کند و اش بود، در مدت کوتاھی توانست استخوا خصايل ويژه

که به قدرت برسد، مردم قصه ھا و  قبل از آن.  سال صدارتش کوچکترين ندای آزاديخواھی را خفه نمايد١٠تقريباً در 

ۀ قندھار بود گفته می شد که وقتی داوودخان نائب الحکوم. افسانه ھائی از مزاج و خصايلش را شنيده و سر زبان ھا بود

به خاطر کم بودن وزن نانی، نانوا را به تنور انداخت و شايع بود که او يگانه کسی است که جواب پاکستان را داده می 

که زمام امور را به دست گيرد، مبارزان و روشنفکران طرز تفکر او را خوب می شناختند و با معرفی  قبل از آن. تواند

وی به زودی کابينه اش را اعالن کرد که بيشتر . بداد را پشت دروازه احساس کردنداو به عنوان صدراعظم، ھمه است

 .وزارت خارجه را به برادرش نعيم خان اھداء کرد. اعضای آن از کلوپ ملی بودند

لۀ أ مس به رياست محمد گل خان مھمند لويه جرگه  را داير کرد و در آن تعقيب١٩۵٧مبر  نو٢۵ تا ٢٠ از حکومت

چون ميان افغانستان و پاکستان تنش جدی پيدا .  به ھر وسيله ای و خريد سالح از ھر جائی را مطرح ساختپشتونستان

شده، جنوب افغانستان به وسيلۀ طياره ھای پاکستانی بمباران شده بود که منجر به تظاھرات اعتراضی در کابل و پشاور 

ستان خواھی، احساسات ارتجاعی قبايل پشتون را داوودخان تحت تأثير عمال شوروی می خواست با پشتون. گرديد

. نشان دھد» ملی«و » وطنپرست«داشت، خود را فرد  برانگيزد و با اين که وطنپرستان افغان را در قفس نگه می

پشتونستان خواھی داوود در . که تصميم بر سرنوشت مردم پشتونستان در گرو تصميم خود آنان بوده و است درحالی

ی کالنی به راه افتاد که توان مقابله با پاکستان را نداشت و احزاب پشتون تبار پاکستانی چون نشنل حالی با سروصدا

بعداً نشنل (و پشتونخوا ملی عوامی پارتی به رھبری صمد خان ) خان پاچا(عوامی پارتی به رھبری خان عبدالغفار خان 

که قانون اساسی پاکستان را پذيرفته و ) کزیپارتی به رھبری ولی خان و عوامی پارتی به رھبری محمودخان اچ

اما برخی از فئوداالن و سران قبايل . پاکستان را به عنوان کشور شان پذيرفته بودند، از داعيۀ داوود حمايت نمی کردند

اين خان ھای دو سره که در ده ھا . گرفتند له برخورد دو پھلو داشته، از اين طرف و آن طرف پول میأ مسبه اين

نخانۀ دولتی در کابل و جالل آباد ماه ھا افتاده و از جيب دولت مصرف می کردند، ھرگز از توده ھای زحمتکش مھما

 .پشتون ماورای ديورند نمايندگی نمی نمودند

داوودخان برای دستيابی به سالح و ايجاد روابط دوستانه با امريکا، برادرش نعيم خان را به واشنگتن فرستاد و با دالس 

ارجۀ امريکا مالقات کرد، اما امريکا بھبود مناسبات امريکا و افغانستان را منوط به بھبود روابط با پاکستان وزير خ

 کمک نظامی اش را به پاکستان اعالن کرد، تالش ھای داوود برای جلب حمايت ١٩۵٣وقتی امريکا در . گذاشت
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ی و تشکيلش را بر دين اسالم قرار داد، اما ئس جدا از ھند جدا شد، اسا١٩۴٧پاکستان که در . امريکا بی نتيجه ماند

ين منطقه ايجاد شود تا اين منطقه را پيوسته اانگليس ھا که اين تجزيه را رقم زدند، می خواستند که اسرائيل ديگری در

يم پاکستان بعدھا در کنار دو رژ. در تشنج نگھدارد و زمينۀ نفوذ ھرچه بھتر استعمارگران در اين خطه مھيا گردد

زنجيری ايران و ترکيه، چون ديواری جھت جلوگيری نفوذ شوروی به سوی آبھای گرم عمل کرد، رژيمی که بعدھا در 

 .فروپاشی اتحاد شوروی نقش مھمی داشت و تا حال چون سگ پاسبان منافع امريکا و انگليس در منطقه عمل می کند

 نيکتا خروشچف دست به تغييرات عميقی در حزب و زمانی که. شروع صدارت داوودخان مصادف با مرگ ستالين بود

، »ھمزيستی مسالمت آميز«دولت شوروی زد و طرفداران ستالين را تصفيه نمود و تزھايش را علنی ساخت که در آن 

تکميل شد، و برای » دولت عموم خلق«و » حزب عموم خلق«با » رقابت مسالمت آميز«و » گذار مسالمت آميز«

طبق اين سياست، شوروی قادر شد که در بخش . سخۀ راه رشد غير سرمايه داری را تجويز کردکشورھای جھان سوم ن

 و الجزاير، بستر مناسبی برای پياده نمودن الذا ھند، سوريه، مصر، ليبي. اقتصاد بروکراتيک کشورھای فقير نفوذ کند

 .  سياليزم ھندی و عربی ظھور کرد راه رشد غير سرمايه داری قرار گرفتند و اصطالحات مسخره ای چون سوھایتز

مخصوصاً دو ھمکار صميمی او ببرک کارمل و حسن شرق که از زمان کلوپ ملی با (شوروی که با جلب داوودخان 

پيوسته بودند، پروسۀ وابستگی داوود به » کی جی بی«ھم کار می کردند و با تغيير در حزب کمونيست شوروی به 

تان را در مشتش دولت ھمکار يافت، به زودی قرض سه و نيم مليون دالری برايش افغانس) شوروی را تشديد نمودند

شوروی ھا . پيشکش نمود تا در افغانستان گدام غله و سيلو بسازد و خود کار قيرريزی جاده ھای کابل را به عھده گرفت

 ميان ١٩۵۶قرارداد خريد سالح در که اولين  بعد از آن. با اين قرارداد، اقدام به مداخلۀ بيشتر در افغانستان نمودند

شوروی و داوود به امضاء رسيد، پای ھمسايۀ شمالی به ارسال مشاور و تخنيکر در اردوی افغانستان باز شد که در 

 .  ثور نقش مھمی داشتند٧ سرطان و ٢۶کودتاھای 

مام امور تالش کرد تا نشان داوودخان که کاکايش شاه محمودخان را به تنبلی و تن پروری محکوم می کرد، با گرفتن ز

وی که يک مستبد، ديکتاتور تمام عيار و ضد آزادی ھای فردی، اجتماعی و سياسی بود، با . دھد که فرد پرکاريست

طرح مسخره ای که تا ھنوز جامعۀ افغانستان از نظر اقتصادی رشد نکرده، فلھذا ظرفيت و لياقت چنين آزادی ھائی را 

نات سياسی را از سر راھش برداشت، و با اين کار خاندان را از بابت ادامۀ قدرت کامالً آرام ندارد، تمام احزاب و جريا

وی که به اقتصاد متمرکز و ھدايتگر دولتی در کنار بخش کوچک و زير کنترول اقتصاد خصوصی باور . ساخت

او دوستش وزير عبدالرحيم زی که پالن اول شکست خورد،  بعد از آن. داشت، پالن پنج سالۀ اول و دوم را مطرح نمود

را که پالن اول به مشوره و زير نظر او ترتيب شده بود و چون دخل و خرج خاندان را طلبيد که بداند بودجه با چه 

مقدار پولی ساخته شود، مورد عتاب خود قرار داد و شکست را متوجه عبدالرحيم زی کرد و با قربانی نمودن او، تمام 

 فرق يار ديرينش شکست و نشان داد که دوستی با گرگ نتيجه ای غير از اين ندارد، و  بعد پالن کاسه و کوزه ھا را بر

 . دوم نيز به جائی نرسيد

 جز سرمايه اندوزی خانواده، چاق تر شدن سرمايه داران دالل و ١٩۶٣ تا ١٩۵٣ده سالۀ صدارت داوود از حدود دورۀ 

م شدن فضای رعب و خفقان، فقيرتر شدن دھقانان، کارگران و اھل اربابان، حرکت به سوی وابستگی به شوروی، حاک

 سال آزگار، فشار ھاشم خان و داوودخان را ٣٠ظاھرشاه که . کسبه و تحکيم قدرت بيشتر خاندان چيزی در پی نداشت

 دوره، چون زندانی ارگ متحمل شده بود و ھر چيزی به امضای او منتشر می شد، باالخره تصميم گرفت تا بعد از اين

شاه ولی خان طبق نوبت خانوادگی چشم به صدارت دوخته بود و می » مارشال«ين ميان ادر. پادشاه افغانستان باشد

ين حق محروم گردد؛ سنگ به شکم بست، چون فرزندش سردار ولی که تازه قد برافراشته و به عنوان ارفت تا از

است که جای بدمعاشی ھای داوود را در خانواده بگيرد، قومندان قوای مرکز، موزه ھای ھيتلری می پوشيد و می خو
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در آن زمان داستانی سر زبان ھا بود که شاه بعد از آن حاضر به (مخصوصاً که با دختر ارشد شاه ازدواج کرده بود 

اين . ازدواج دخترش بلقيس با سردار ولی شد که با زورگيری ھای پسر کاکايش در برابر عمل انجام شده قرار گرفت

، لذا )حکايت نوعی زورگوئی و بدمعاشی اين سردار را در داخل خانواده و در بيرون نزد مردم تمثيل می کرد

 ھا و داستان ھای بسياری یفکاھدر ميان عوام به مارشال چملک شھرت داشت و در مورد او قصه ھا، (» مارشال«

در » مارشال« کودتا کرد، ١٩٧٣وقتی داوود در . به عروج ستارۀ فرزندش بسنده کرد و خاموش ماند) سر زبان ھا بود

پغمان بود و چون خبر کودتا را به او بردند، با جديت گفت که چرا امروز، او فکر کرده بود که سردار ولی کودتا کرده 

 .که نشان می داد، در آن روزھا دو کودتا از درون خانواده در حال شکل گيری بود، اما داوود پيشدستی کرد

  

 


