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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ نومبر ٢۴

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش نھم

  

   که اعطاء شدیدموکراسي

عمل می کرد، با پايان » دو پھلو«به طور » سیدموکرا«حکومت خاندان که برای بقای خود با دو ابزار استبداد و 

 سالۀ ١٧زيرا استبداد و ستمگری . می چرخيد» دموکراسی« سالۀ داوود، اينک دور تناوب به نفع ١٠يافتن استبداد 

 سال استبداد ١٠شاه محمودخانی مقداری مداوا گرديد، با » دموکراسی«خان که با مرھم شش سالۀ  نادرخان و ھاشم

می رسيد، اما اين بار تمثيل کنندۀ اصلی » دموکراسی«وود ادامه يافت، اينک بار ديگر نوبت به ابزار و ستمگری دا

 . خود شاه بود» دموکراسی«

با اين تعريف در دموکراسی دو ارکان . دموکراسی؛ حکومت مردم، بر مردم و برای مردم تعريف شده است

 انسانی و تجزيه ناپذير است و حکومت که با رأی اين شاخص ھای اصلی اند، مردم که يک کل) حکومت و مردم(

در آن زمان يونانی ھا در .  قبل از ميالد در يونان به وجود آمد۵اين اصطالح ابتداء در قرن . شود مردم انتخاب می

حاکميت ھزار سالۀ فئوداليزم بر اروپا و . محلی گرد آمده، با بلند کردن دست، حاکمان شان را بر می گزيدند

 و تحوالتی که ١٧با احيای عصر رنسانس در قرن .  ھر نوع انتخابی را از مردم گرفتمطلقهومت ھای شاھی حک

رشد تکنولوژی که با استقرار ماشين . در علم و تکنولوژی به ميان آمد، اروپا را در آستانۀ تحول عميقی قرار داد

سرمايه داران روز تا روز . داری را به ميان آورد ھای غول پيکر و توليد گسترده ھمراه بود، پرولتاريا و سرمايه

بر زيربناھای اقتصادی جامعه حاکم شده و باالخره با به دست گرفتن رھبری توده ھای مردم، کاخ استبداد فئوداليته 

درين زمان تئوريسن ھائی چون شارل مونتسکيو و .  آغاز گشت١٧٨٩را فرو ريختند که با انقالب کبير فرانسه در 

اک روسو در روح القوانين و قرارداد اجتماعی، در دولت ھای جديدی که بر ويرانه ھای رژيم ھای ميراثی  ژان ژ

اين انتخاب که به . فئودالی بنا می گشت، سه قوه و چگونگی انتخاب اين سه قوه را به وسيلۀ مردم مشخص کردند

ی دموکراتيک ناميده شده که بر اساس وسيلۀ مردم صورت می گرفت و حکومت مردمی به وجود می آمد، نظام ھا

استقرار اين نظام ھا بر بستر اقتصاد بازار، رقابت ھای سرمايه داری، آزادی بيان، . اصول دموکراسی بنا می شدند

 . آزادی رسانه ھا و آزادی احزاب امکان پذير بود
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ی خاندان بود که به صورت دموکراسی شاه محمود خان که در قانون اساسی اعالن نشده بود، تصميم فرا قانون

اما وقتی ظاھرخان به قدرت . شفاھی اعالن گرديد و با برکناری شاه محمود خان بدون اعالن و قيدی برچيده شد

رسيد، خواست که از يک طرف دست اعضای خاندان، مخصوصاً داوودخان و نعيم خان را از قدرت کوتاه کند و از 

ستمی که بر مردم رفته، ناشی از افکار اين دو برادر و کاکاھايش بوده سوی ديگر نشان دھد که درين سال ھا ھر 

لذا شاه تصميم گرفت تا اين طرز تفکر را در قانون !! که او خود فرد ليبرال و آزاديخواھی است است، درحالی

 .که خود با اعضای خانواده درگير شود اساسی جا دھد، بی آن

بعد از آن کميسيونی متشکل . د و داکتر يوسف را در رأس آن قرار دادظاھرشاه ابتداء حکومت موقت را اعالن کر

،  مير محمد صديق فرھنگ، سيد قاسم رشتيا، مير نجم الدين انصاری، عبدالصمد )رئيس(الدين مجروح  از سيدشمس

 جرگۀ حامد، محمد موسی شفيق و حميدهللا علی را برای تسويد قانون اساسی مقرر کرد که بعد از تسويد در لويه

، شرکت اعضای خاندان شاھی در ارگان ٢۴اين قانون، دموکراسی را  تأئيد و در مادۀ .  به تصويب رسيد١٩۶۴

 .ھای باالئی قدرت را منع قرار داد و با اين قيد راه ورود داوودخان و نعيم خان بر صدر قدرت سد شد

 پارلمانی به حساب می آمد به شکل ١٢ه دورۀ اين انتخابات ک.  برگزار گرديد١٩۶۵با اعالم دموکراسی، انتخابات 

به رھبری نور محمد تره » حزب دموکراتيک خلق«(سری و مستقيم صورت گرفت و در آن سه حزب تازه تأسيس 

شرکت ) به رھبری خليل هللا خليلی» حزب وحدت ملی«به رھبری غالم محمد فرھاد و » حزب افغان ملت«کی، 

درين انتحابات چھار زن، . رک، اناھيتا و نوراحمد نور به پارلمان راه يافتنداز حزب دموکراتيک خلق بب. کردند

و اناھيتا از کابل، خديجه احراری از  ) ابوبکر خواھر قاسم رشتيا وصديق فرھنگ در آن زمان رقيه(رقيه حبيب 

بری جريان شعلۀ سازمان جوانان مترقی که رھ. ھرات و معصومه عصمتی از معروف قندھار به پارلمان راه يافتند

جاويد را به عھده داشت و در آن زمان مقتدرترين جريان سياسی و انقالبی در افغانستان بود، در واکنش  برابر 

بر پوزۀ اين انتخابات لگد جانانه ای حواله کرد و به افشای » انتخابات سرکاری را تحريم کنيم«خلقی ھا با نوشتۀ 

 . پارلمانتاريزم خروشچفی پرداخت

را به ) عبدالھادی داوی و داکتر ظاھر(اما دو تن از عمال آستانبوس خود .  سلطنت درين انتخابات مداخله نکردمقام

نوراحمد نور پسر يکی از  فئوداالن بزرگ پنجوايی قندھار بود و به . رياست ولسی جرگه و مشرانو جرگه گماشت

زائی ھای لوگر ونام پدرش عبدالستار است پدرش در نور احمد نور اصالً از پوپل(اين خاطر به پارلمان راه يافت 

صالحان مربوط ولسوالی پنجوائی مقداری زمين داشت وی در آن زمان به زور عبدالخالق رفيقی که بچه خاله نور 

چون . )بود در پارلمان  راه يافت در زمان کودتای ثور رفيقی والی ننگرھار بود که در روز دوم کودتا کشته شد

درصد وکالی ھر دو بخش پارلمان را  فئوداالن بزرگ تشکيل می دادند، لذا شاه ترسی ازين انتخابات  ٩۵بيش از 

نداشت و با رؤسای آستانبوس مشرانو جرگه و ولسی جرگه کامالً مطمئن بود که پارلمان به سلطنت ضرری رسانده 

 .  نمی تواند

داری است و تا وقتی شرايط خاص خود را نيابد، پياده يدۀ دوران خاص رقابت آزاد سرمايه ئدموکراسی ليبرال که زا

اين شرايط با رشد نيروھای مولده و گذار از جامعۀ فئودالی به جامعۀ سرمايه داری ممکن . و عملی شده نمی تواند

 بود که در آن آزادی ھای فردی تأمين و ھر فرد رأی دھنده با آزادی بيان و انتخاب و بدون ترس از مولوی و فئودال

قادر به انتخاب کانديد دلخواه خود می شد اما در افغانستان چنين شرايطی مساعد نشده بود، لذا با چلنج ھای مھمی 

 .رو گرديده روب
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تا زمانی که . صدراعظم از سوی او تعيين و برکنار می شد. شاه با اختيارات نامحدودی بر فرق حاکميت قرار داشت

اقتصاد پالنيزۀ دولتی، رھبری اقتصاد و بازار را در دست . ت نمی يافتشاه قانونی را توشيح نمی کرد، رسمي

که دموکراسی   اقتصاد خصوصی بخش کوچک و غير عمدۀ اقتصاد کشور را می ساخت، در حالی. داشت

در سراسر کشور خان، ارباب، بورژواھای دالل و مولوی ھای متنفذ حاکم و . بورژوائی مستلزم اقتصاد بازار بود

 درصدی دھقانان، کارگران، اھل کسبه و ٩۵ درصد کانديدان مربوط به اين ستمگران بوده، اکثريت ٩٨بيش از 

زنان که نيمی از نفوس کشور را می ساختند، . روشنفکران جرأت کانديدا شدن و ايستادن در برابر اينان را نداشتند

 کردن و نه حق بيرون رفتن از خانه را نه توان انتخاب شدن، نه انتخاب) مخصوصاً در دھات(حتی دو درصد شان 

تا آن زمان نه قانون آزادی بيان، نه آزادی رسانه ھا و نه آزادی احزاب وجود داشت که اگر نشراتی آغاز به . داشتند

کار کردند، بيشتر در کابل، ھرات و قندھار بودند و در شھرھای ديگر و دھات کسی از ترس مال و ارباب توان 

سنت ھای حاکم خانواده، قبيله و قوم از ھمه بيشتر مردم را زير فشار قرار می داد و راه . شتزدن حرفی را ندا

بعد که احزابی در خفا ايجاد شد، بيشتر آنھا فقط درحد حمايت . انتخاب آزاد را بر اعضای جامعه می بست

خره از ھمان مقدار دموکراسی روشنفکران شھری باقی ماندند و شاه ھم تا آخر قانون احزاب را توشيح نکرد و باال

 . کرده ھم پشيمان شد» عنايت«

در چنان شرايطی دموکراسی به کاريکاتور مسخره ای می ماند که شاه آن را با پنسل رسم کرده بود و ھر وقت دلش 

ی که دورۀ دو سالۀ حکومت موقت داکتر يوسف به پايان رسيد و در دور ئدر فردا. خواست پنسل پاک می زد می

 رفت، عده ای از ١٢جھت گرفتن رأی اعتماد به پارلمان دورۀ ) ١٣۴۴ عقرب ٣ (١٩۶۵ اکتوبر ٢۵در دوم 

. طرفداران حزب دموکراتيک در پارلمان تجمع کرده بودند، پوليس تصميم به اخراج آنان از تاالر پارلمان گرفت

 ه مقابل پارلمان و دادن شعار بجلسۀ رأی اعتماد به طور سری برگزار شد و با تجمع اعضای حزب دموکراتيک در

 اکتوبر ٢۶(ضد صدراعظم با مداخلۀ پوليس و روياروئی مردم، سه تن کشته و عده ای زخمی شدند و در فردای آن 

اين درگيری و خونھای ريخته در روز اول اعالن دموکراسی بر اساس قانون . داکتر يوسف استعفاء داد) ١٩۶۵

آن را برمال و روشن ساخت که مبارزه با چنين رژيم » دموکراسی  اھدائی« ماھيت اصلی سلطنت و ١٩۶۴اساسی 

دستور آتش بر روی تظاھرکنندگان را سردار ولی داماد و . ھائی نه با پارلمان بازی که با قھر و زور ثمر می دھد

ا کرد و ثابت پسر عم شاه صادر کرد و او با اين دستور َدين خانواده را برای حفظ تاج و تخت با ريختن خون اد

 . ساخت که از بدمعاشان واقعی خانواده است

داکتر يوسف که قبل از صدارتش در کابينۀ داوود وزير بود، عده ای او را به اين خاطر مورد ستايش قرار می دادند 

مور أکه شاه او را م در حالی.  سال صدراعظمی خاندان، جرأت کرد که اين وظيفه را به دوش گيرد٣۴که بعد از 

ی قدرت در برابر اعضای خانوادۀ شاھی ئدر آن زمان که قشر باال. ساخت و او ھيچ اقدامی غير از نظر شاه نکرد

چون موم می لوليدند و رسيدن به گوشه ای از قدرت را احسان بزرگی از سوی خانواده می دانستند، پذيرش چنين 

 ميان ھمتاھايش که ھمه خادمان خاندان بودند، خواست و داکتر يوسف در می» دل شير«مقامی بدون نظر داوودخان 

اين صدراعظم بعدھا به دعوت اسماعيل خان به ھرات رفت و با . با اين پذيرش دل شير را به جرأتش پيوند زد

خجالت زده به غرب برگشت و » تکنوکراتش«توھين و تحقير جھادی ھا در جلسه شرکت کرد و با جمعی از ياران 

 . در ھمانجا مرد

او با محصالن معترض که . ، ميوندوال موظف به تشکيل کابينه شد١٩۶۵از استعفای داکتر يوسف در اکتوبر بعد 

» دموکراتيک مترقی«پوھنتون را به سنگر مبارزه عليه رژيم مبدل کرده بودند، مصالحه کرد و تالش نمود تا حزب 
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از » وحدت«زمان ميوندوال جرايد آزادی چون در . بود، بسازد یئرا که ملغمه ای  از دين، سوسياليزم و ملی گرا

» خلق«از حزب افغان ملت به مديريت قدرت هللا حداد، » افغان ملت«حزب وحدت ملی به مديريت مولوی خسته، 

پوھاند رحيم به مديريت » مساوات«از حزب دموکراتيک خلق به امتياز نورمحمد تره کی و مديريت بارق شفيعی، 

. ظم تمويل می شد و صدراعظم برنامه ھايش را ازين طريق تبليغ می کرد، به وجود آمدندکه از جانب صدراعالھام 

به مديريت » پيام وجدان«، به مديريت غالم نبی خاطر» پيام امروز«عالوتاً درين دوره جرايد شخصی چون 

 .به مديريت علی اصغر بشير نيز منتشر می شد» ترجمان«وف ترکمنی و ؤعبدالر

وی به خوبی . رو بود، کار مھمی انجام داده نتوانسته  روب١٢ محصالن، اخوانی ھا و شورای دورۀ ميوندوال که با

شاه خواند، » بقچه بردار«دانست که در برابر اقتدار خاندان پشيزی ارزش ندارد و به ھمين خاطر خودش را  می

 نوراحمد اعتمادی را موظف به ١٩۶٧وبر باالخره بعد از دو سال توسط خاندان وادار به استعفاء گرديد و شاه در اکت

شاه با تقرری نوراحمد اعتمادی که از طرفداران پروپاقرص . تشکيل کابينه نمود و از پارلمان رأی اعتماد گرفت

 قانون اساسی بود، تالش کرد تا تنش ميان خانواده را مقداری کاھش دھد و بار ٢۴داوود و مخالف سرسخت مادۀ 

 . در ارگ توجه نمايد» اللهآغه «ديگر به موقعيت 

از جنايتکاران (نوراحمد اعتمادی پسر غالم محمد اعتمادی و نواسۀ سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله 

 خان طالئی بنيانگذار خاندان نادری بود، از انشقاق محمدكه پسر سلطان ) خانی در سرکوب ھزاره جات عبدالرحمن

او فکر می کرد که با اين اختالف، حاکميت . اھر به شدت رنج می بردميان خاندان و اختالف ميان داوود و ظ

. خاندان در سرکوب توده ھا و پيشبرد اقتدار تضعيف می گردد و به اين خاطر به نوکر داوودخان شھرت يافت

داوودخان که در دورۀ ده سالۀ صدارت و ھمگامی با اتحاد شوروی و ھمراھی با جواسيسی چون ببرک کارمل و 

 شرق ديگر به شوروی ھا وابسته شده بود، از حاکميت غربگرای ميوندوال که داوود و ياران او وی را حسن

که ابتداء خواست تا با آوردن ھمچو فردی که در  شاه با اين. جاسوس غرب می دانستند، شديداً ناراض بود

ان و برادرش نعيم خان نشان دھد، اما استعفاءنامه اش خود را خادم شاه خواند، استقالليت بيشتری در برابر داوودخ

اينک متوجه شد که تاب بيشتر رقابت با اين دو برادر را نداشته و چنين رقابتی را برای اقتدار خانواده و سرکوب 

جنبش ھای ضد شاھی که تازه در شھرھا اوج می گرفت، مضر يافته لذا خادم اصلی خانواده و دلسوز واقعی اقتدار 

 .  را به صدراعظمی برگزيد)  اعتمادینوراحمد(خانوادگی 

درين دوره، قانون احزاب در پارلمان به تصويب رسيد، اما شاه که از خيزش جنبش ھای ضد رژيم سخت ترسيده 

که در خفا احزاب و سازمان ھای غير قانونی بسياری  بود، اين قانون را بی ھيچ توضيحی توشيح نکرد، در حالی

به مديريت داکتر عبدالرحيم محمودی به نشر آغاز ) ١٩۶٨جون (شريه شعلۀ جاويد درين دوره ن. تشکيل شده بود

شعلۀ جاويد ناشر انديشه ھای دموکراتيک نوين بود که توسط سازمان جوانان .  شماره توقيف گرديد١١کرد و بعد از 

 . مترقی رھبری می شد

 ترسيده بود، ١٢آزادی در انتخابات دورۀ خاندان که از اندک .  برگزار شد١٣ انتخابات دورۀ ١٩۶٩در نوامبر 

ميوندوال که خود را از ُمقر کانديد کرده بود . تالش کرد که برای عوامل خود زمينۀ رفتن به پارلمان را مساعد سازد

درين دوره ھيچ زنی به . »از قوای ھوائی تشکر کرد که در حوزۀ انتخاباتی او مداخله نکرد«و شکست خورد 

يک عده از پيروان داوودخان . حفيظ هللا امين از حزب دموکراتيک خلق کامياب شدند ببرک و. تپارلمان راه نياف

در زمان اعتمادی، دولت که در برابر تظاھرات و اعتصاب ھای گستردۀ مکتب ھا، . نيز به ولسی جرگه راه يافتند

مقداری بکاھد و » راسی اھدائیاحسان دموک«پوھنتون ھا و مؤسسات توليدی قرار گرفته بود، تصميم گرفت که از 
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آشنا شدند، اما اين سرکوب که با دورۀ » غند ضربه«ھمان بود که سرکوب شروع شد و اولين بار مردم با نام 

جديدی از مبارزات مردم مواجه گشت، نتوانست مؤثر واقع شود و باالخره نوراحمد اعتمادی که در دھۀ دموکراسی 

 استعفاء داد و شاه، داکتر ظاھر يکی از ١٩٧١در می ) بيش از چھار سال (طوالنی ترين دوران صدارت را داشت

 . خادمان اصلی و سابقه دار خاندان را به عنوان صدراعظم معرفی کرد

در زمان او . داکتر ظاھر از بی کفايت ترين صدراعظم ھای دھۀ دموکراسی در خدمتگذاری به خاندان بود

در واليات غور، بادغيس و بدخشان مردم خانه ھای شان را ترک . گرفتخشکسالی وحشتناکی افغانستان را فرا 

کرده و به واليات ديگر مھاجر شدند، دختران خود را به فروش رساندند، عده ای جان دادند و از جائيکه در آن 

لی و زمان زمينۀ آمارگيری وجود نداشت، تعداد جانباخته ھای گرسنه، مشخص نشده، اما با توجه به وسعت خشکسا

 نفر رقم می زنند که بيشتر اطفال و کھنساالن ۵٠٠شايعاتی که در آن زمان وجود داشت، تعداد کشتگان گرسنه را تا 

ی را در پی ئاين وضعيت تظاھرات خشماگين توده . دولت برای بھبود قحطی زدگی، کاری از پيش نبرد. بودند

ان پيوستند و در بعضی جاھا مردم بر گدام غلۀ اربابان برای اولين بار توده ھای مردم نيز به صف روشنفکر. داشت

مقدار گندمی که امريکا کمک کرد، در اثر فسادی که بر ادارۀ دولت حاکم بود، به مستحقان اصلی . حمله کردند

ی ھا و اخوانيھا يکی از کادرھای برجسته و ئدر درگيری ميان شعله . تظاھرات در پوھنتون افزايش يافت. نرسيد

گلبدين که خود در اين درگيری . ی مثال شعلۀ جاويد سيدال سخندان، توسط فاشيست ھای گلبدينی به قتل رسيدنطاق ب

 . شرکت داشت، دستگير و بعد در زمان موسی شفيق رھا شد

ی قرار گرفت و ديگر غند ضربه ھم قادر به جلوگيری از اين ئداکتر ظاھر که در برابر موجی از اعتراضات توده 

 .مور تشکيل کابينه کردأ استعفاء داد و شاه، موسی شفيق را م١٩٧٢نبود، در سپتمبر خيزش ھا 

موسی شفيق که تحصيالت عالی اش را در رشتۀ حقوق در مصر و امريکا به پايان رسانده بود، مسلمان اشرافی و 

ون اساسی بر سر شفيق در لويه جرگۀ تصويب قان. پدرش مولوی ابراھيم کاموی از مالھای مشھور ننگرھار بود

او . چگونگی دين و مدنيت با پدرش در تقابل قرار گرفت و بحث ھای سختی ميان شان در گرفت و به شھرت رسيد

که پيرو افکار اخوانی و غربگرا بود، با به صدارت رسيدنش موازنه به سود غرب تغيير يافت، اما کودتای داوود 

 . مجالش نداد

گه بھبود بخشيد و در کنار آن دفتری باز کرد، گلبدين را از حبس رھا نمود، ش را با ولسی جرموسی شفيق روابط

که بازارھای افغانستان را بر روی کشورھای وابسته به غرب باز  پخش آذان را از راديو مروج ساخت، برای اين

. کشور حل کردکند، ابتداء مشکل آب دريای ھلمند را که در آخرين قسمت، سرحد مشترک با ايران می سازد با آن 

در .  متر مکعب فی ثانيه به ايران داده شود٢۶شفيق با اميرعباس ھويدا صدراعظم ايران فيصله نمود که ازين آب 

که ھيچ وقت جنبۀ عملی پيدا  چيزی. که ايران ضرورت به آب اضافی داشت، بايد در بدل آن پول بپردازد صورتی

 .نکرد و ايران تا توانست از اين آب دستبرد زد

که از سوی امريکا ژاندارم ) پارلمان آن را تأئيد نکرد و به توشيح شاه نرسيد(شفيق با حل اختالف آب ھلمند با ايران 

ش را با پاکستان که يکی از سگان قرار کرد و تصميم گرفت تا روابطمنطقه تعيين شده بود، روابط نزديکی بر

خشد و به فکر حل اختالف بر سر خط ديورند ھم بود و به زنجيری ديگر امريکا و انگليس در منطقه بود، بھبود ب

اما . اين صورت می خواست که آنچه شوروی ھا تا آن زمان در افغانستان سرمايه گذاری کرده بودند، برباد شود

بر حاکميت ) ١٣۵٢ سرطان ٢۶ (١٩٧٣ جوالی ١٧داوودخان با ياران پرچمی اش او را امان ندادند و با کودتای 

 .ان مھر پايان گذاشتندشاھی خاند
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اختالف درونی . ، ھيچ تھديد جدی، حاکميت خاندان  را به خطر مواجه نساخت١٩٧٣ تا ١٩۵٣ سالۀ ٢٠در دورۀ 

را سناريوئی می » اختالف«برخی ھا اين . ميان ظاھر و داوود به طور علنی يکی ديگری را در برابر ھم قرار نداد

در حول اين قدرت فقط عدۀ معدودی می لوليدند و در . خانواده تمام می شدخوانند که به نفع تثبيت بيشتر موقعيت 

آمدند و رفتند، » دھۀ دموکراسی«ھفت دولتی که در .  ساله افرادی تکراری می آمدند و می رفتند٢٠کابينه ھای 

خان که در کابينۀ داوود. ميزان می کردند) مخصوصاً داوودخان( را با قاش پيشانی اعضای خاندان ءتعيين وزرا

آنچه در ارگ تصميم گرفته می شد، وزيران . دست دو برادر اسير بود، وزيران جز آمران امربر چيزی نبودند

جنرال خان محمد خان . کوچکترين حرفی بزند» سردار صاحب«مور امضاء بوده، ھيچ وزيری قادر نبود مخالف أم

پيوسته وزير دفاع بود که فقط خورد و خوراک » یدھۀ دموکراس«که از سرداران محمدزائی  بود در ھفت کابينۀ 

خبر را با لباس خواب و   اين جنرال از دنيا بی١٩٧٣به ھمين خاطر کودتاچيان در . خوب و جثۀ بسيار قوی داشت

عبدالواحد سرابی پنج بار در کابينه ھا تکرار . پای برھنه پشت بوری ھای پخته در تھکوی خانه اش دستگير کردند

ر کابينه ھای اين دھه اسامی اعتمادی، پژواک، ميوندوال، صمد حامد، داکتر ظاھر، ملک يار وغيره ديده در اکث. شد

» عطا محمد توخی«می شود و نشان می دھد که خانواده چگونه بر خادمان خاصی استوار بوده و ھمۀ اينان خالف 

 سال ٢٠درين . اسبان درگاه می دانستندکه در لويه جرگه خود را سگ پاسبان دربار خواند، ناگفته خود را سگ پ

از دورۀ اول تا دوره سيزدۀ . مردم افغانستان در انتخاب ھا نقشی نداشتند و نمی دانستند که در آن باالھا چه می گذرد

در اين دو دوره خاندان متوجه شد که با .  شورا اندکی با معيار انتخابات برابر بود١٢ و ٧پارلمان، فقط دوره ھای 

 انتخاب و شرکت مردم در چنين انتخاب ھائی، بھای گزافی می پردازد، به اين خاطر يازده دورۀ ديگر بدون رأی و

به خاندان » سگ«که چون » توخی عطا محمد «رأی مستقيم و فقط با انتخاب ادارۀ ضبط احواالت، افرادی مثل 

به صورت انفرادی به پارلمان آمده، اکثر شان بی سواد و شکم ُگنده » ءوکال«. وفادار بودند، روانۀ پارلمان می شدند

اما حاکميت پايه ھای خود را بر ھمين ھا استوار نگه می داشت و اينان . بوده و در محل، منفور خاص و عام بودند

ه تصويب می که نه سررشته ای از قانون و نه خبری از اوضاع داشتند، فقط با قيام و قعود قوانين مطروحه را ب

درين پارلمان ھا اپوزيسيونی وجود نداشت و اختالفات بيشتر بر سر زبان، مليت و قوم بروز می کرد و . رساندند

شاه از تعرض . خاندان نيز از باال به اين جدل ھا نظاره کرده، پوزخند می زد و اين تنور را شعله ور نگه می داشت

مقام شاھی محفوظ باشد و اين سايۀ خدا گاھی از فرق شان کم » قداست«مصون بود و تالش ھمۀ اربابان اين بود که 

 !!نشود

که در امور سرک سازی، برق، توليد صنعتی، معارف،  با اين» دھۀ دموکراسی«از آغاز صدارت داوود تا ختم 

تحصيالت عالی و تسليحات عسکری اندک تغييری رونما گشت و تعداد کارگران در بخش تجاری و مستخدمان 

امور اجتماعی افزايش يافت، اما در زندگی توده ھای فقير نه تنھا تغييری رونما نشد بلکه فرار نيروی کار در اوايل 

جامعۀ افغانستان ھمچنان نيمه فئودالی و نيمه .  ميالدی به ايران و کشورھای عربی حاشيۀ خليج آغاز گشت۶٠دھۀ 

ر را تشکيل می دادند و با بھرۀ مالکانه استثمار می شدند، در دھقانان که بخش اعظم نفوس کشو. مستعمره باقی ماند

 ٨٧مالکان ارضی بزرگ و ميانه بر قدرت اقتصادی و سياسی دھات که . گونه تغييری رونما نشد زندگی شان ھيچ

فه از نظر تعداد در ردۀ دوم و سوم قرار ردھقانان ميانه و م. ، مسلط بودنددرصد مردم در آن زندگی می کردند

اشتند و چون ھيچ طرحی برای ضربه زدن به حاکميت مالکان ارضی نه تنھا وجود نداشت بلکه اين طبقه در دھات د

و قسماً در شھرھا پايۀ اصلی حاکميت را می ساختند و خاندان پايه ھای قدرتش را بر اين طبقه آباد می ساخت، لذا 

 ھر يکی از فئوداالن مشھور تحفه و ھدايا می فرستاد شخص شاه ساالنه به. دھقانان بايد در ھمان دوزخ می سوختند
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دھقانان ھر ساله برای دولت و . و دست اين طبقه را در غارت و چپاول دھقانان و اربابان ميانه باز می گذاشت

چپن «روغن، قروت، پشم، بز و گوسفند جمع کرده و به نام » جمعی«ارباب بيگار می دادند و خان ھا از آنان به نام 

بار از کوچی ھا  يکی از مالکان ارضی در غرب کشور يک. آوری می نمودند پول جمع» سر چربی بی بی«و » آقا

و حکومت برای بلند کردن آن پول حواله کرده، پشم، قروت و پول نقد بسياری جمع » مھتاب افتاده«به اين نام که 

 .او ھم داده شد» چربی بروت«ت و بعد حق که والی ازين جريان آگاه شد، اما خود را خاموش گرف کرد و با اين

بيشتر مالکان ارضی . والی ھا اکثراً به مشوره و حمايۀ مالکان بزرگ، اقتدار سلطنت را در واليات تأمين می کردند

آنان با انتخابات . بی سواد و بعضاً به شدت نادان و جاھل بودند که کوچکترين درکی از کار قوۀ مقننه نداشتند

 ھا و یدر آن زمان فکاھ. ر کوبيده می شدارلمان راه پيدا می کردند و ازين طريق ميخ حاکميت محکمتنمايشی به پ

چرا عوض قير ريزی، سرک « گفته بود ءيکی از اين وکال.  نقل مجالس بودءطنزھای بسياری از کودنی اين وکال

 راه ھای ولسوالی خود را که از ،»رأی شما چيست؟«و ديگری در جواب اين سؤال که » ھا را کاه گل نمی کنيد؟

اين کودن ھا حافظ منافع سلطنت بودند و با اين سلطنت قدرت محلی . کدام طريق به کجا می رود، تشريح کرده بود

چنانچه در باال گفته شد، عطامحمدخان توخی که در افتتاح لويه . شان را حفظ کرده، به ھر استبدادی دست می زدند

. خود را سگ دربار ناميد» مقام سلطنت«رئيس موقت شد، در جريان سپاسگزاری از ) ١٩۶۴(جرگۀ قانون اساسی 

که تمام اربابان فئودال در آن زمان چنين  بود که با آواز بلند اعتراف می کرد، درحالی» توخیعطامحمد«اين فقط 

 .بودند» شريفی«موجودات 

ه و حتی حفاظت و صالحيت نگھبانی مرز را در مقام سلطنت در مناطق مرزی اختيارات نامحدودی به مالکان داد

سردار محمدعلم خان بلوچ در چھاربرجک نيمروز، شھنوازخان بومدی در سرحد . يد قدرت آنان قرار داده بود

 خانوادۀ مير زمان خان کنری که از مبارزان ازدر مقاطعی افرادی فراه، حاجی آقا محمد خان در سرحد شيندند، 

تقالل بود در سرحد کنر با دھھا مالک بزرگ ديگر رسماً از سوی خاندان چنين صالحيتی نامدار جبھه چھارم اس

اينان افراد مسلحی . کاری انجام داده نمی توانستند» خوانين«داشته و سرحدداری ھا بدون مشوره و حتی دستور اين 

اين . نی به دست می آوردنددر اختيار داشتند و عدۀ آنان به قاچاق دست می زدند و از اين طريق پول ھای کال

جاست که اصل حاکميت طبقاتی فئوداالن و مالکان از زمان احمدشاه تا اين زمان تغيير جدی نکرده، فقط فکتور 

کوچک دالالن سرمايه به اين جمع اضافه شده بود و باز ھم نشان می داد که جامعه به دو بخش ستمکش و ستمگر 

 درصد جامعه را می ساختند؛ ۵کمه، زندان و شکنجه را در اختيار داشتند و تقسيم مانده؛ ستمگران پول، ارتش، مح

اين .  درصد جامعه را تشکيل می دادند٩۵در مقابل، ستمکشان که جز عرق و آبلۀ دست چيزی در اختيار نداشتند، 

و تعريف ساختار روشن می ساخت که اين دولت ھا وظيفه ای جز حفظ منافع ستمگران و سرکوب ستمکشان نداشته 

 . واقعی دولت را به نمايش می گذاشتند

» قانون«لۀ ارزيابی زمين و اخذ ماليۀ دقيق مطرح گرديد و قرار شد تا بر طبق أ، مس١٢ان دورۀ باری در پارلم

روشن گردد که چه کسی واقعاً چه مقدار زمين دارد و برای اين کار تکت ھای ماليه و قباله ھای شرعی و عرفی 

 درصد اعضای ٩٠اما چون بيش از . رد و از روی آنھا اسناد دقيقی برای زمينداران ترتيب گرددمعيار قرار گي

پارلمان را اربابان و خان ھا می ساختند و ھر يک آنان ھزاران جريب زمين دولتی و مردم را غصب نموده، سند و 

 سردار محمدعلم خان  ھزار جريب زمين و٨۵در آن زمان حاجی سلطان محمدخان فراھی (مدرکی نداشتند 

عده ای از اربابان شمال نيز چنين زمين ھای بی سر و پائی ).  ھزار جريب زمين در اختيار داشتند۴٠چھاربرجکی 
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اينان حاضر نبودند که عليه خود چنين قانونی را به .  دھقان را استثمار می کردند١٠٠داشتند و ھر يک بيش از 

 .آن رد شدتصويب برسانند لذا کار تھيه و تصويب 

دھقانان بی زمين که در آن ( سال، قيام دھقانی انسجام يافته ای به راه نيافتاد، چون فشار مالکان ارضی ٢٠درين 

که ھر ساله زير بار قرض اربابان گور می شدند و   درصد دھقانان را می ساختند، عالوه بر اين۶٠وقت بيش از 

قانی، بيگار ھم می دادند، در قلعه ھای اربابان زندگی کرده، خود با زن و فرزند شان در طول سال در کنار دھ

 دھقان زندگی می کردند و به اين صورت در گرو ۵٠بيشتر خان ھا جائی به نام قلعۀ کھنه داشتند که در آن ھا تا 

ان را ، پوليس و استخبارات دولت و فتواھای مالھا و مولوی ھا برای ادامۀ سلطنت، دھقان)مالکان به سر می بردند

 سال ٢٠داد، لذا جنبش طبقاتی دھقانی در اين  چنان زير فشار قرار داده بود که اجازۀ نفس کشيدن برای شان نمی

 که سيالبھا بيداد کردند، ساکنان فقير دھات مجبور ١٩٧١ که اوج قحطی و در ١٩٧٠ضعيف بود، صرف در سال 

 . به آوارگی شده، در جاھائی دست به اعتراض  زدند

وره، دولت در وادی ھلمند و ننگرھار، توجھی کوچک در بخش زراعت کرد که قبالً روی آن مکث شد، به درين د

. اما در نقاط ديگر کشور، زراعت مثل گذشته بدوی ماند. ساختن چند نھر و فارم و تعيين حقابۀ پيشرفته اقدام کرد

 و حاصلبرداری می نمودند و چون صاحب کاری، کشتی دھقانان با بيل، کلنگ، گاو آھن، ماله، چپر و شاخی، جو

بخش اعظم زمين ھا، خان ھای فئودال بودند، با مقدار آبی که در اختيار داشتند، عالقه ای به آبادسازی زمين ھای 

که ھر سال بر تعداد دھقانان بی زمين افزوده می شد و بخشی از دھقانان ميانه ورشکسته  باير نداشتند، در حالی

ان بی زمين می پيوستند لذا ھر سال نيروی کار اضافی در دھات خلق شده و چون در بخش توليد شده، به خيل دھق

صنعتی شھرھا پيشرفتی جدی نداشت، بنابرين در شھرھا زمينۀ جذب چنين نيروئی به وجود نيامد، به اين خاطر 

ليج رفته، فروش نيروی ارزان درين دوره فرار دھقانان به ايران آغاز گرديد و عده ای به کشورھای عربی حاشيۀ خ

گونه  کارگران افغان در ايران و کشورھای عربی ھيچ. کار و مطيع آنان در اين بازارھا رونق خوبی پيدا کرد

اما بعد از . مصونيت کاری نداشتند و اين کاال طور سياه در بازار عرضه می شد، جريانی که تا امروز ادامه دارد

 .  ديگری يافت که در جايش ذکر خواھيم کردتجاوز شوروی به افغانستان شکل

با رشد معارف و گسترش توليد دولتی و تجارت که توأم با احداث جاده ھای خامه و پخته و توسعۀ شھرنشينی با 

دھۀ «در اواخر . ی داشتئژوازی شھری آھنگ رشد نسبتاً باال خرده بورۀھای جديدی ھمراه بود، قشر ميان نقشه

 ھزار نفر رسيد و به خاطر باسواد و حساس بودن در برابر حوادث سياسی، با ١٠٠ طبقه تا تعداد اين» دموکراسی

اھل کسبه نيز که بيشتر در . اعطای دموکراسی در ايجاد جنبش ھای چپ، راست و ميانه، نقش برجسته ای ايفاء کرد

ی از عايد خود را ماليه می دادند آنان نيز بخش. ھا و مالھا به سختی جان می کندند دھات می زيستند، زير فشار خان

با ورود کاالھای خارجی و رشد نسبی توليدات صنعتی در داخل، درين دوره برخی . و زير فشار بيگار قرار داشتند

بيل ھای شاھرودی و ترکمنی (، بوت سازی، صابون سازی، آھنگری )تکه بافی(از شعب اھل کسبه چون جوالئی 

، مسگری، نخ ريسی و رنگريزی )افغانستان می آمد، بخشی از آھنگری را فلج ساختکه از ايران و آسيای ميانه به 

درين . ضربات سختی خورده، بخشی از افراد اھل حرفه بيکار و برای فروش نيروی کار شان روانه خارج شدند

 کشورھای عربی دوره نيروی کار در افغانستان به صورت واقعی به کاال تبديل شد که به ايران، پاکستان و برخی از

 .   صادر می شد

درين مدت، دولت با شيوۀ اقتصاد مختلط که بنيانگذار آن داوودخان بود، اقتصاد و بازار را زير تسلط داشت که با 

اما اقتصاد دولتی و برنامه شده . دنبال شد» دورۀ دموکراسی« سال ١٠دو پالن پنجسالۀ اول و دوم ادامه يافت و در 
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سلط را پيمود که با از صحنه بيرون شدن زابلی و از کار افتادن بانک ملی، سرمايه داران  سال روند م٢٠درين 

چون از يک طرف . درين بخش چندان تمايلی نشان نداده، بورژوازی کمپرادور در بخش تجاری رشد بيشتری کرد

فوی بازار را کند و دولت جلو رشد بيشتر اين بورژوازی را نمی گرفت و از سوی ديگر قادر به توليدی که تکا

دولت کنترول نفت و شکر را در . خودکفا شود، نبود، لذا بازارھای افغانستان جبراً بر روی خارجی ھا باز شد

نفوذ اتحاد شوروی . اختيار گرفت، اما دھھا قلم کاالی وارداتی ديگر توسط تاجران ملی و دالل وارد بازار می شدند

 . خصوصاً در بخش نظامی چشمگير گرديد و افغانستان به وابستگی کشانده شددرين دوره در اقتصاد افغانستان و م

ليون دالر کمک ي م١٠٠ليون دالر به افغانستان قرض داد و ي م۵٧٢ مبلغ ١٩٧٢ تا ١٩۵٢اتحاد شوروی از 

 ليون دالر کمکي م٣١٣ليون دالر به افغانستان قرض داد و ي م٩٩که درين مدت امريکا  بالعوض نمود، درحالی

 کارشناس ١٠۵٠درين دوره . لمان، چين و کشورھای ديگر به افغانستان قرض دادندابالعوض کرد؛ بعد به ترتيب 

اما کمک ھای .  نفر می رسيدند١٠۵که کارشناسان امريکائی به  شوروی در افغانستان کار می کردند، در حالی

که  درحالی. ليون دالر رسيدي م١٢۵٠به  ١٩٧٨ آھنگ باالتری گرفت که تا ١٩۶۵شوروی به افغانستان بعد از 

 افغان جھت تعليم نظامی به شوروی رفتند که فقط ٣٧٢۵درين مدت . درين مدت از امريکا ھيچ کمکی دريافت نشد

اين روند چگونگی آھنگ تند وابستگی دولت افغانستان به اتحاد شوروی را .  نظامی به امريکا اعزام شدند۴٨٧

 . مينه ساز تجاوز آن کشور به افغانستان شدنشان می دھد که باالخره ز

درين مدت شوروی ھا شش درصد سود و امريکائی ھا شش و نيم درصد از قرض ھای شان سود می گرفتند و اين 

کمک ھای اتحاد شوروی . نشان می دھد که شوروی از سال ھا قبل در افغانستان چون امپرياليست ھا عمل می کرد

کاری جاده ھای شھر کابل، تانک ھای ذخيرۀ پترول، تعمير چند سيلو، تعمير چند بندر در به افغانستان شامل پُخته 

کنار دريای آمو، تعمير ميدان ھای ھوائی کابل و بگرام، سرک کابل ـ شيرخان، سرک پلخمری ـ مزارـ شبرغان، 

ه برق نغلو، دستگاه برق سرک تورغندی ـ ھرات ـ قندھار، پروژۀ آبياری ننگرھار، بند آبياری سردۀ غزنی، دستگا

درونته، دستگاه برق حرارتی مزار، دستگاه برق دوم پلخمری، تفحص و استخراج نفت و گاز، پايپ الين انتقال 

ی، فابريکۀ خانه سازی کابل، پوليتخنيک کابل، تخنيکم ھای کابل و مزار، امتداد لين ھای ئگاز، کارخانۀ کود کيميا

 .  روريان ھا می شدبرق و تعمير طب جالل آباد و  مک

از درک قرض ھا و امدادھای امريکا به افغانستان، طرح آبياری وادی ھلمند و ارغنداب، دستگاه برق کجکی، 

دستگاه برق گرشک، لين ھای انتقال برق، سرک کابل ـ قندھار، سرک قندھار ـ سپين بولدک، سرک ھرات ـ اسالم 

 . صوف و عمارت پوھنتون کابل می باشندقلعه، ميدان ھوائی قندھار، معدن زغال سنگ درۀ

لمان به افغانستان، دستگاه برق ماھيپر و کمک به پروژۀ انکشافی پکتيا؛ از قرضه ھای چين ااز درک قرضه ھای 

طرح آبياری پروان، تربيۀ مرغ و ماھی و فابريکۀ نساجی بگرامی و باالخره از درک قرضه ھای ھند شفاخانۀ 

 .ای کوچک برق آبی در افغانستان را می توان نام بردھ اطفال در کابل و دستگاه

درين دوره در بخش خصوصی، توليد صنعتی رشد چندانی نداشت، اما در بخش دولتی کارگران بسياری پا به 

. عرصه نھادند که نه از قانون کار، نه تشکيل اتحاديه ھای کارگری، نه بيمه و نه امتيازات رھايشی برخوردار بودند

اين .  دست به اعتصاب زدند١٩۵٩اول کارگران نساجی جبل السراج به خاطر وضعيت بد معيشتی در برای بار 

که ھيچ امتيازی به آنان  تی از سوی دولت با کارگران مذاکره نمود و بدون اينأاعتصاب سه روز دوام کرد و بعد ھي

چ قدمی در بھبود زندگی کارگران داده باشد، فقط رئيس اين کارخانه برکنار و رئيس جديدی انتخاب شد که ھي

که در جريان تظاھرات و اعتصابات روشنفکری، جريان شعلۀ جاويد که با ايدئولوژی پرولتری و  با اين. نگذاشت
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گذاری شوروی در بخش دولتی، کارگران را به شرکت در  انقالب قھری در برابر پارلمانتاريزم و دفاع از سرمايه

که اين جريان جوان   و برنامه ھای سخنرانی برای شان می گذاشت، اما از جائیاکسيون ھای علنی دعوت می کرد

 در خود نه طبقه ای برای خود بودند، با آن ھم اين تالش ه ایبود و کارگران تا ھنوز به آگاھی طبقاتی نرسيده و طبق

ان و دھقانان کار اساسی اين جريان کمونيستی قادر نشد که در ميان کارگر. ھا در بيداری کارگران بی اثر نبود

اعتصابات کارگران در نساجی جبل . ترويجی را پيش ببرد و پيشروھای زحمتکشان را به صف خود جلب نمايد

السراج، نفت و گاز شبرغان و کود و برق مزار، حرکت ھای خودجوشی بودند که به نحوی نقش دورانساز اين 

 . طبقه را به نمايش می گذاشت

، نوع رژيم در ١٣۵٢ سرطان ٢۶ اولين بار نام افغانستان برين خطه گذاشته شد تا کودتای از زمان احمدشاه که

از امارت اول دوست (بعد قبيلۀ بارکزائی ) از احمدشاه آغاز می گردد(افغانستان شاھی بود که ابتداء قبيلۀ سدوزائی 

در تبديل پادشاھی از يک قبيله به قبيلۀ . کردند» پاچاھی«بر افغانستان ) و الی ظاھر خان دوام نمودمحمدخان شروع 

 . ، پوپل زائی ھا را به قدرت رساند٢٠٠١امريکا بعد از يازدۀ سپتمبر . ديگر، انگليس ھا نقش مھمی داشتند

شاه در رأس تمام امور قرار داشت و با ابزاری چون فئوداالن بزرگ، ) ١٩٧٣ تا ١٧۴٧از ( سال ٢٢۶درين 

اين شاھان برای . ليس، خزانه، استخبارات، زندان و سرکوب حکومت می راندسرمايه داران بزرگ، ارتش، پو

تحکيم قدرت و سرکوب توده ھا و شکست رقباء در کنار استفاده از اردوی منظم، از افراد مسلح ملوک الطوايف نيز 

ش، گردانندگان اين بازوی مسلح، شاھان را بر اريکه نگه می داشت و به اين خاطر قومندانان ارت. سود می بردند

 ھزار نفری را با توپخانۀ ٧٠احمدشاه ابدالی برای تحکيم قدرتش اردوی . اصلی سياست در افغانستان بوده اند

سنگين سازمان داد که قدرت فرزندش را نيز تثبيت نمود، اما فرزندان و نواسه ھای تيمورشاه در رقابت ھای خونين 

 نمودند و ھر کدام با اتکاء بر برخی از ارتش و افراد مسلح ملوک برای غصب تخت و تاج، اين ارتش را تکه پاره

 .الطوايف قدرت راندند

 ھزار نفری که شامل سواره، پياده ۵٠شيرعلی خان اردوی .  ھزار نفری را ايجاد کرد٣٠دوست محمد خان اردوی 

 ھزار ٩٠الرحمن خان اردوی عبد. و توپچی می شد، برای تجھيز اين اردو کارخانۀ نظامی را وارد افغانستان نمود

که اردوی پدر را حفظ کرد،  حبيب هللا خان عالوه بر اين. نفری را سامان داد و ماشين خانه را وارد افغانستان نمود

لمان، ايتاليا، بلجيم و اشاه امان هللا برای تقويت اردو از .  ھزار مسلح را برای نگھبانی خود در کابل نگھداشت٢۴

اين اردو .  پن و چند بال طياره خريد و قطعۀ نمونه را ايجاد کرد٣۶ پن، ٩ پن، ۶توپھای . د کردانگلستان سالح وار

 با تأسيس لويه جرگه برای تصويب خريداری سالح از ١٩۵۵ ھزار نفر رسيد و در ٨٠در زمان صدارت داوود به 

 وسط و ضد تانک، ھاوان ھای شوروی، به سالح ھای پپشه، کالشينکوف، گرينوف، راکت انداز دستی، راکت انداز

، ٣٠،  دی ـ٣٠، توپ ھای ام ـ٣۴، تانکھای تی ـ ١٢۵، بی تی آرـ ۴٠ ملی متری، زره پوش ھای بی تی آرـ٨٢

 ميله، طياره ۴ ملی متری ضد طياره، ماشيندار ٣٧ ملی متری ضد تانک و ۵٧ ملی متری، توپ ھای ١٠٧ھاوان 

، ١۵ و طياره ھای تعليمی ميگ ـ ١٧،  ميگ ـ ٢٨بمبارد ال ـ ، طياره ھای ١٩، ميگ ـ ٧ سوـه ئیھای محارب

ھای   و طياره١٩، و ال ـ ١۴، طياره ھای ترانسپورتی ال ـ۴ می و می ـ ه ئیھليکوپترھای ترانسپورتی و محارب

آنھا اکثر اين سالح ھا از جنگ دوم جھانی باقيمانده بودند که بسياری .  مجھز شد٢ و ديسانت ان ـ ١٨تعليمی ال کاـ 

از روند توليد خارج شده و شوروی می خواست که با پول اين سالح ھا برای مقابله با پيمان ناتو، سالح ھای جديدی 

 .توليد کند
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به اين صورت اردو در طول اين تاريخ در مرکز سياست قرار داشت و برای استقرار طبقۀ حاکم جان کنی می کرد، 

که اردو در اين سال ھا از سياست دور نگھداشته شده،   دھد، اما گفتن اينکه در تمام جوامع طبقاتی انجام می کاری

. ادعای احمقانه ای است که ناآگاھی چنين افرادی را از سياست و نقش ارتش ھا در جوامع طبقاتی نشان می دھد

دند بلکه دخالت نکردن اردو در سياست به اين معنی نيست که سربازان مجله نمی خواندند و يا راديو نمی شني

عملکرد ارتش ھا جھت بر قدرت نگھداشتن حاکمان طبقاتی خاصی است که ما در اين سال ھا شاھد آن بوديم و 

موجوديت ارتش در رژيم ھای . بھترين نمونۀ سر ماندن اردو بر سياست ھای خاندان را نشان می داد» غند ضربه«

تی نادرخان به قدرت می رسد، برای ھشت تن از سرانی وق. انقالبی و يا ضد انقالبی پيشبرد سياست با اسلحه است

 تن ديگر  نائب ساالری اعطاء می کند که در ميان اين ١٩که از او حمايت کرده بودند، رتبۀ سپه ساالری و برای 

 ھزاره و يک ھراتی قرار داشتند که جمله ھفت نفر می ٢ تن فقط يک بارکزائی، دو محمدزائی، يک بدخشی، ٢٧

صدھا نفر ديگر نيز از فرقه مشر تا تولی مشر به .  تن ديگر افراد بيسواد مربوط قبايل جنوب بودند٢٠شدند، اما 

موران نادرخانی که از أ ضد مه  مردم شمالی ب١٩٣٠ھمين ھا بودند که وقتی در . چنين منصب ھائی مقرر شدند

 خان نورستانی چنان سرکوب شدند که ھيچ ستمی بر آنان دريغ نمی ورزيدند، قيام کردند، به وسيلۀ جنرال وکيل

تعريف گردد، پس اردو، » طرق و اساليبی جھت رسيدن به ھدف«که سياست  در صورتی. ديگر نفس نکشيدند

به اين خاطر بود که حاکميت خاندان در قدم اول محمدزائی ھا، . سياست تثبيت قدرت نادرخانی را در عمل پياده کرد

 درصد سربازان اردو را در آن ۵٠که بيش از  ا در رأس ارتش قرار می داد، با اينبعد درانی ھا، بعد غلجائی ھا ر

 درصد افسران بلند رتبۀ اردو را نمی ساختند، معلوم نيست که ٢زمان ھزاره ھا و ازبک ھا تشکيل می دادند، اما 

ره اين اردو بود که با اينھا چرا جزئی از سياست ھای دولت ھا و سياسی بودن رھبری اردو به حساب نيايد؟ باالخ

 ثور، کودتای خونينی ٧ سرطان، داوودخان را که خود جنرال اردو بود به قدرت رساند و بعد اردو در ٢۶کودتای 

 سال ھر طرفی را که اردو اختيار می ٢٢۶درين . را به سر رساند که در آن حزب دموکراتيک خلق به قدرت رسيد

   .رت بودکرد، ھمان طرف تعيين کنندۀ سياست و قد

  

 


