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کارونقش آن درآفرينش شعر
بخش ھفتم
باسقوط دولت حبيب ﷲ معروف به بچۀ سقاء ورويکار آمدن نادرخان ،افغانستان به
يک کشور نيمه فئودالی ونيمه مستعمره تبديل گرديده وعمالًقدرت دولتی در دست
طبقات فئودال وبورژوازی کمپرادورتمرکزيافت.فاميل سردارمحمد نادرفرزند
محمد يوسف)از خانوادۀ سرداريحيی خان (پس از برکناری اميرمحمد يعقوب خان
از امارت کابل ،به ھند تبعيد گرديده ودر "ديره دون"مسکن گزين گرديده بود،
ديری نگذشت که بنابردعوت عبدالرحمن واپس به کابل عودت نمود-1278).
(1899وخدمات خودرا مجدداً به خاندان شاھی پيشکش نمود.بعدازازدواج
خواھرنادرخان با حبيب ﷲ خان وابستگی طبقاتی وقومی آنھا ھرچه بيشترمستحکم
گرديدوبدين ترتيب نادر شاه مقرب در بار گرديد.نادر شا ه که دوران کودکی
وجوانی خودرادر ھند وتحت حکومت انگليسی ھند سپری نموده بود ،تربيت
بورژوامآبانه يافت.سردار محمد نادر پس از رسيدن به قدرت ،بزودی جمعيتی بنام
جمعيت العلمادر کابل تأسيس نمود 14).قوس (1308تا باصطالح حکومت را بر
اساسات اسالمی پايه گذاری نمايد .امادر واقعيت جمعيت مزبور پوششی بود ،برای
ايجاد خفقان سياسی وفرھنگی درجامعه .ازآن پس کليه اقدامات ضد مردمی
وخبيثانه او بنام وبا تصويب جمعيت موصوف انجام ميگرفت .از جمله اليحۀ تبليغ
که اوايل ماه دلو 1308از طرف وزارت عدليه نشر گرديد،ھرگونه تبليغ وخطابه
دراجتماعات مذھبی بخصوص روزھای جمعه را  ،از وظايف روحانيون
)روحانيون که اھليت آنھا به تصويب جمعيت العلماءرسيده باشد(ميدانست وبه آنھا
محدود ميساخت .روحانيون را نيز ملزم ميداشت تا در چوکات اليحۀ مزبور سخن
برانند از جمله اينکه ":اگر کسی در جواب شخصی که اورابگويد مگر تو خدائی
که غيب دانی؟آری گويد ،يا بگويد ازخدا نمی ترسم ،کافراست .وھرگونه تشبيه
افراد به نبی وخلفاء،اعم از اينکه سھوباشد يا عمد ،کفر محسوب ميگردد".منظوراز
اين اليحه در واقعيت سانسور سخنرانيھا وخطابه ھای عناصرمذھبی مترقی بود که
دراجتماعات مذھبی به روشن کردن اذھان توده ھا ميپرداختند .دين ومذھب نيز

مانند ھرپديده ديگر فرھنگی قبل از اينکه يک چيز ثابت ودگم وآسمانی باشد ،
پيروخواست ھا وگرايشات طبقاتی است ودرحقيقت طبقات مختلف خواھشات ،
تمايالت واحساسات طبقاتی خودرا درکسوت ولباس دين ومذھب بيان ميکنند
وعناصر مذھبی تجليگا ه گرايشات طبقاتی است .به اين دليل است که ھمواره
استنباط طبقات استثمارگروستمگروطبقات محروم جامعه ازدين ومذھب متفاوت
بوده است .اگرچه اين ھردوطبقه بطور رسمی پيرو دين اسالم بوده اند ،ولی
عليرغم يکسان بودن محتوی قرآن واحاديث ،تفاسيرطبقات مزبورازقرآن واحاديث
پيغمبراسالم ظاھراً متفاوت بوده است .برای طبقات حاکم  ،فرمانبرداری  -تسليم
برضای خدا)-که ھمان رضای طبقات حاکم است (واز پيش تعيين شدن سرنوشت
ھرکس وگردن نھادن به قضا وقدر ،محتوا وھستۀ اساسی دين را تشکيل ميدھد .تا
زمانيکه احساسات توده ھای مردم فقط ازطعام مذھب تغذيه می شد؛ باين جھت
برای برانگيختن يک جنبش توده ای عليه ستمگران واستثمارگران ،منافع خاص
اين توده ھا درکسوت مذھب به آنھاعرضه می شد .ازاينرو برای طبقات محروم
دين به معنای مبارزه با ظلم وظالم -برابری  -برادری  -احسان ونيکی ودفاع از
حقوق انسان وغيره پنداشته می شد .لذا دراين مفھوم طبقاتی وبرخورد تاريخی به
دين ومذھب بايد باين جمله معروف مارکس توجه داشت ":دين افيون توده ھاست".
تاريخ نمونه ھائی بسياری بياددارد ،نه تنھا دردين اسالم  ،بلکه درکليه اديان
تازمانی که دين تکيه گاه فرھنگی وروانی زحمتکشان بوده است؛ زحمتکشان
وستمديد گان به لباس مذھب عليه ستمگران مبارزه کرده اند .ازاينگونه موارد می
توان ازنھضت ھای دھقانی دوران فئوداليزم دردنيای اسالم مثالً ازنھضت
سربداران خراسان )بخصوص طرفداران درويش حسن جوری که حتی برخالف
سنت درويشی وصوفيگری که چشم پوشی ازمتعلقات دنيائی است،باالھام ازمنافع
پيشه وران ودھقانان خرده پا ،نقش بسيار ارزنده وفعالی درجنبش دھقانی وکسب
امتيازات اقتصادی وطبقاتی داشتند75.ھمچنين می توان ازصفاريان ،اسماعيليان
،خرمدينان ،مزدکيان ودرقرنھای اخيرازجنبش پان اسالميزم وسيد جمال الدين
افغانی وديگرگروه ھا درکشورھای اسالمی نام برد .بدين ترتيب درجوامع طبقاتی
دين نيزمانند سايرپديده ھای روبنائی تابع زير بنا ويا به بيان ديگرتابع منافع
اقتصادی وطبقاتی)طبقات حاکم( ميباشد .پديده نوظھوروانحرافی »مارکسيزم
اسالمی« بطور دقيق بيانگرھمين رابطه ميباشد .فقط مارکسيزم  -ليننيزم –
مائوئيزم است که به صورت عميق وکلی ازمنافع توده ھای زحمتکش دفاع مينمايد.
اسالم که پايه ھزاروچھارصد ساله دردھن توده ھای مردم دارد  .توده ھا قادر
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نيستند به يکباره خودرا از قيد وبندآن خالص کنند.بدين ترتيب اين » روشنفکران«
سعی می کنند به شيوه التقاطی اصول  ،احکام و قوانين اسالمی را به کمک اصول
مارکسيستی تشريح وتفسيرکنند وتوده ھای خلق نا آگاه رااغوا نمايند» .مارکسيست
ھای اسالمی« بطورعينی به مارکسيزم متوصل ميشوند ولی بزعم شان برای اينکه
آن دنيارا نيزازدست ندھند!؟ حاضرنيستند ،ايده آليزم دين رابه يکسو بگذارند وبه
واقعيت گرائی وحقيقت )ماترياليزم ديالکتيک( گردن نھند.
لوايح تصويبی جمعيت العلماءدرزمان نادرشاه ،کوشش مينمود با قيد وبند ھائی که
وضع مينمود،ايده ھاوافکاراسالمی فلج کننده وتسليم طلبانه را که درخدمت
فئودالھا ،خوانين ورؤسای قبايل وبطورکلی طبقه حاکمه بود ،بر توده ھـــای مردم
تحميل
نمايد.
جمعيت العلماءاليحه تبــليغ حدود مســـائل شرعی را در چھار ماده مشخص کرد
وعالوه برآن پروگرام تبليغی روزھای جمعه را  ،حتی در جزئيات نيز تعيين کرده
واجرای آنرا دقيقا ً کنترول مينمود.تا ھرچه بيشتر مردم را ازسياست ومسائل
اجتماعی دور کرده وبه امورغيرواقعی وتخديرکننده سوق دھد.
جمعيت العلماء مشتمل بر بيست نفر از روحانيون وابسته ومزدوربه طبقه حاکمه
)دولت(بود که وظيفه آن" پخش طرق صحيه از برای اعتالی کلمة ﷲ...واطالع از
عقايد صحيحه  ...وعدم مداخله نا اھالن  ...بود .واضح است که اطالع از عقايد
صحيحه به معنای دستگاه تفتيش عقايد وانگيزيسيون بود تا ھر کسی را که کو
چکترين مخالفتی با طبقه حاکمه دارد شناسائی نموده تسليم دستگاھای سرکوب
کننده دولت نمايد .معيار نا اھل بودن نيز مخالفت با طبقه حاکمه پنداشته
ميشد.جمعيت العلماءدراولين اعالن پنج ماده ای خود بانقل وقول از قرآن واحاديث
چنين مقرراتی
راوضع نمود:
" -1ھر که با پادشاه بيعت نکندوبميرد،مرگ او مرگ جاھليت است"...
..." -2بعدازبيعت ،اطاعت ومعصيت امر پادشاه رابر اطاعت ومعصيت امر خود
)خدا(مساوی فرموده"...
-3خداگويد "...جميع اوامر شرعيه پادشاه راخواه محبوب باشد يا مکروه اطاعت
کنيد(!!)".
 -4پيغمبر "...پيغمبر وجود پادشاه را ظل ﷲ حس کرده،اھانت اورااھانت خدا
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تعريف ميکند".
..." -5زجر ياغی وطاغی پادشاھی را مساوی بکفار بقتل بالسيف امر ميدھدکه
ايشان را به قتل برسانيد 29)"...برج اسد .(1309الزم بتذکر است که در تمام
دوران سلطنت نادرشاه شورش وطغيان در سراسر افغانستان وجود داشت.مانند
شورش ھای مکرر شمالی ،داودزائی  ،کلکان ،کوھدامن  ،ابراھيم بيگ ،
عبدالرحمن تره کی و ...که عمدتا ً بوسيله قبايل جنوبی سرکوب شدند.کاربرد وعلت
وجودی اعالميه پنج ماده ای فوق در متن چنين اوضاع مغشوش اجتماعی  -سياسی
بخوبی روشن وقابل توجيه است  .در چھار ماده اوليه با استناد به کالم خداونبی
) براساس ھمانگونه تفسير که قبالً ذکر شد (.شاه را حتی اگر محبوب ھم نباشد )!(
ظل ﷲ ونماينده خدا دانسته اطاعت وفرمانبرداری اورا امر الھی  ،دينی وشرعی
قلمداد مينمايد وسر پيچی از فرمان شاه را ،حتی اگر مکروه باشد ،کفرميداند که
البته موجب عذاب عظيم ودوزخ آتشين ميباشند  .ودر ماده پنجم جزای اين دنيائی
طاغی وياغی امر پادشاه را نيز تضمين ميکند که ھمانا مرگ به شمشير
است.مذھبی کردن مجدد سلطنت تنھا از طريق مجمع العلماء به کار گرفته نميشد.
بلکه به طرق مختلف ،مستقيم وغير مستقيم  ،کوشش مينمودند ،ارتجاع مذھبی را
برکليه امور مملکت مسلط نمايند .طوريکه مطابع مھم از جمله مطبعه ای راکه
ماشين ليتو گرافی داشت  ،برای چاپ رساله ھای عوامفريبانه وخر رنگ کن
مذھبی اختصاص دادند .ستون اخبار مبارزات آزاديبخش وضد استعماری خلقھای
جھان وھمچنين مقاالت علمی وروشنفکرانه مطبوعات دوران امانی به بحث ھای
گمراه کننده مذھبی وتبليغ قضا وقدر ومبارزه با عناصر آگاه ورياليست وعوامل
طبيعی )زلزله وسيل(ومطالب بی ارزش ديگر تخصيص داده شد .ملک سعود
ستون ار تجاع اسالمی وپايگاه مھم امپرياليزم در منطقه که در دوران امانی ،خائن
به اسالم وملل تحت ستم ناميده ميشد ،ناگھان انقالبی ويار وياور مر دم مسلمان
قلمدادشد.آقاخان رئيس فرقه اسماعيليه وجاسوس مشھور انگليس که برای مقابله با
مبارزات ضد انگليسی،پيروان خودرا به ضد امان ﷲ خان تحريک مينمود  ،ستوده
شد ومورد تجليل قرار گرفت.سالنامه کابل 1311ضمن چاپ يک صفحه ای عکس
موسولينی جنايت کار معروف ومنفور ھزاران قاتل ايتاليائی،رابه عنوان قاعد کبير
وباکفايت وکاردان فاشيزم ستوده ،ترقيات وپيشرفت ھای ايتاليارا بدونسبت
ميدھد.نسوان مجدداً بدنيای تاريک ومختنق قبل از دموکراسی امانی رانده
شد.سوادآموزی نسوان ممنوع گرديدودخترانی که برای تحصيل قابلگی به ترکيه
رفته بودند ،تحصيالت خودرا به پايان نبرده واپس به کشور خوانده شدند.دربار
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نادرشاه تا بدانجا باصطالح دينداری راپيش برد که روزھای چھارشنبه يک ساعت
قبل از ظھر با ھيأت جمعيت العلماءمجلس کرده ،در امور شرعی ومملکتی باآنھا
مشوره ميداد وبکمک ھمين روحانيون  -فئودالھا تبليغات ضد امان  خان ودوران
امانی را انتظام می بخشيدند.
بنابر تصويب پنج ماده ای لويه جرگه ) 22سنبله (1309لزوم"نشان ورتبه والقاب"
که در دوران امان ﷲ خان حذف شده بود  ،مجدداً تصويب گرديد.قوم وقومبازی
مجـــداً رواج يافت وشونيزم نادری جانشين ناسيوناليزم دوران امانی شد.جــــريده
اصالح مصرانه تبليغ ميکرد:
ظاھرم از قوم پنھانم زقوم
پيکرم از قوم ھم جانم زقوم
واضح است که قوم گرائی تنھا برای قوم حاکم که البته ھمان طبقه حاکم نيزبود
،مجاز بود واقوام ديگر از قبيل ھزاره ،ازبک ،تاجيک ،ترکمن ...حق نداشتند
متحداًاز منافع قومی خود در برابر قوم پشتون دفاع نمايند .نادر شاه که به سران
قوم وساير فئودالھای بزرگ اعتماد نداشت ،برادران ونزديکان خودرا به مقامات
بلند وحساس برگزيد .محمدھاشم صدراعظم ،شامحمود وزير حرب ،شاه ولی وزير
مختار در پاريس  ،سردار محمدعزيز)پدرمحمدداود(سفير مختار در برلين مقرر
گرديدند..نادرخان با وجود که کليه اختيارات دولت رابه اعضای فاميل خود داده
بود برای جلب وپاسيو کردن وسرکوب مخالفين خود از شيوه ھای کشت وکشتار
وبذل وبخشش کار ميگرفت .بخششی ھايش شامل پول نقد ،زمين ،قلعه ،جايداد
وغيره ميشد .بتاريخ )ھشت عقرب (1310اصول اساسی )قانون اساسی(مملکت را
در)  (110ماده تنظيم وتصويب نمود .قانون مذکور بر اساس اليحه تبليغ واعالن
پنج ماده ای جمعيت العلمأ بود.در حقيقت فورموله کردن وعصری کردن خط مشی
ديکتاتور مآبانه ضد ملی وضد خلقی وعوامفريبانه بود وتوسط موادات اين قانون
تما م مقدرات دولتی وکشوری بدست شاه گره ميخورد وعمالً فاشيزم قبيله وی در
کشور حاکم ميگردد .از جمله در ماده ھفتم اين قانون "...تعيين صدراعظم ،
منظوری وزراء وعزل وتبديل شان ،تصويب اصوالت مصوبه شورای
ملی ...اجرای احکام شرعيه واصوليه ،قوماندانی عمومی عسکری افغانستان
واعالن حرب وعقد مصالحه وعلی العموم معاھدات،عفو وتخفيف مجازات مطابق
شرع شريف؟!از حقوق جليله پادشاھی شمرده ميشود.ھمچنان در ماده ھای ديگر
اين قانون از جمله ماده 22و 23مکاتب ومطبوعات زيرنظارت و تفتيش دولت
قرار گرفته است تابر خالف عقايد اسالمی نباشد .بنابرآن کليه آثار علمی
وروشنگرانه وسياسی به عنوان ضد مذھبی بودن واخالل در نظم جامعه حق نشر
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وورود نداشتند .ھمچنان در ماده ھای  67و 68انتخاب وتعيين مجلس اعيان
وتصويب اصولنامه موضوعه متعلق به مجلس شورای ملی واعيان در نھايت از
اختيارات شاه ميباشد .خالصه اينکه نادر با تشکيل مجلس اعيان )ميزان
(1310ومجلس شورای ملی ) 14سرطان  (1310وتصويب قانون اساسی )8
عقرب (1310وساير تصاويب واصولنامه ھا کوشش داشت تا با ايجاد يک
بوروکراسی دولتی متمرکز وبکارگــــيری شــــيوه ھای مؤثر حکومت ومديريت
،حاکميت فئودال کمپرادوری را ھرچه بيشتر وسعت وعمق بخشد.
در زمينه اقتصادی نادر گرايش زياد به دادن امتيازات انحصاری به تجار
داشت،اعم از تجار داخلی يا خارجی .بطوريکه در اندک زمانی توريد شکر،
پطرول ،موتر وپرزه جات آن  ،استخراج وصدور سنگ الجورد) ، (76تجارت
تمام گياھان وحشی مملکت چه گياھان کوھی يا دشتی ويا باغات)(77وبسياری
امور ديگر در انحصار شرکت ھا قرار گرفت .امتيازات انحصاری مزبور با
تضمين ھا وحقوق بسياری به نفع تجار انحصار گر ھمراه بود .شرکت اسھام افغان
در دوران نادر وسعت ھر چه بيشتر يافته وبر بسياری از جنبه ھای تجارت مسلط
گرديد .بطوريکه نبض تجارت در کشور در دست شرکت مذکور قرار گرفت
وتصميمات آن ميتوانست در جھت دادن تجارت افغانستان تأثير قطعی داشته باشد.
طبيعی است که دادن چنين اختيارات وسيعی برای يک شرکت که وابستگی کامل
به طبقه حاکمه ودولتی که ضد خلق بودن آن ھمچون آفتاب روشن است ،عواقب
وخيمی برای آينده کشور دارد .به نسبت امکانات وتسھيالت فراوان تجارت،
سرمايه عمدتا ً در دست انحصار گران انباشت ميشود واينھا ميتوانند مازاد)اضافه(
سرمايه خودرا از رشته تجارت به رشته توليد وصنعت انتقال دھند ودرآن زمينه
نيز طرزالعمل انحصاری را سرايت دھند که اين امر به خودی خود موجب
پيشگيری از رشد وبالنده گی توليد کنندگان خرده پا ومستقل ودر تحليل نھائی باعث
جلوگـــيری از بوجود آمدن بورژوازی صنعتی مســـتقل وملی ميشود .بنابراين در
زمينه توليد نيز وابستـــگی به امپرياليزم وفئوداليزم را گسترش ميدھد .
روشنفکران که حکومت ملی ومترقی امان ﷲ خان را تجربه کرده بودند،زمينه
خوبی برای مقايسه وقضاوت حکومت ضد خلقی نادر شاه وبرادران وی داشتند.
دست به حرکات مبارزه جويانه ميزدند که شکل روشنفکرانه وغير قومی داشت
وبه صورت غير متشکل وپراگنده صورت ميگرفت .از جمله محمد عظيم ولد
منشی نظير به سفارت انگليس رفته دونفر افغانی ويک نفر انگليسی مؤظفين
سفارت را ترور نمود 15).سنبله (1312موصوف از جمله محصلينی بود که در
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زمان امان ﷲ خان برا ی تحصيل به اروپا فرستاده شده بود وشخص اليق
وباسوادی بود) (77ھمچنان در شانزدھم جوزای) (1311شخصی بنام سيد کمال،
سردار محمد عزيز )برادر کالن نادر وپدر محد داود ونعيم (سفير مختار افغانستان
در برلين را ترور کرد .وباالخره در ) 17عقرب  (1912به ساعت  3بجه روز در
چمن باغ دلکشاه ،در محفلی که برای دادن جايزه وانعام به شاگردان اليق مکاتب
بر پا شده بود ،نادرخان بدست عبدالخالق يکی از شاگردان ممتاز افغانستان به قتل
ميرسد .بعداز مرگ نادر جانی ،غدارووطن فروش پسرش ظاھر سفله ونوکر منش
به کرسی پادشاھی تکيه زد وخلق ھای افغانستان کماکان از جانب فئودالھا ،
سرمايه داران وابسته به امپرياليزم  ،بروکراتھا ونظاميان بلند رتبه که حافظ منافع
باداران خود بودند ،استثمار ميشدند.پس از قتل نادر  ،بالفاصله بنا بر فرمان
نمبر)3572بر(11484مؤرخه)27عقرب  (1312ظاھرشاه ،محمد ھاشم مجدداًبه
صدارت عظمی برگزيده شد وشاه محمود برادر ديگر نادر به وزارت حربيه مقرر
گرديد .ظاھرشاه در خطابه ده ماده ای ضمن تأکيد بر مذھبی بودن )برای
عوامفريبی(کشور ولزوم شعبه احتساب وتعميق نفوذ روحانيون درباری بر مؤ
سسات قانونگذاری ،خط مشی ضد خلقی پدرش را تأکيد وپابندی خدشه ناپذيرش
را به آن اعالم ميدارد .ظاھر شاه برای تحکيم ھر چه بيشتر حاکميت فئودالی -
امپر ياليستی توجه ويژه ای به نيروھای سرکوب کننده داشت .ماده سوم خط مشی
ده ماده ای اوسخن از تشکيل قشون ،ژاندارمری وتعليمات عصری وبسط امکانات
واختيارات آنھا دارد.اليگارشی فاميلی ھمچنان ادامه داشت .طوريکه اکثر يت مقام
ھای حساس وپر مسئوليت بين افرادفاميل شاه که افراد ال ابالی  ،غير صالح وپابند
ھوا وھوس بيمار گونه بودند ،تقسيم ميشد.در سنه )(1315محمد ھاشم ،شاه محمود
وسردار ولی کاکای شاه به ترتيب صدراعظم  ،وزير حرب ووزير مختار ونماينده
فوق العاده شاه در پاريس ،برن وبروکسل بودند .سردار نعيم وسردار محمد داود
بچه ھای کاکای شاه ،وزير معارف وقوماندان عسکری قندھار وفراه وسردار
احمدشاه وزير دربار بودند.گاھگاھی به اثر بعضی مخالفت ھا ،ضديتھا ويا رفاقت
ھا بعضی از مقام ھا ردوبدل ميگشت .ولی تا دوران سياه داودی ) صدارت داود (
وبعد ازآن که حکومت وبروکراسی بيشتر شکل طبقاتی يافت تافاميلی ،ھيچگاه از
محدوده فاميلی وخويشاوندان نز ديک شا ه بيرون نرفت .دولت ظاھر شاه در زمينه
ھای اقتصادی وسياسی راه نادر را پيش گرفته وبا مسلط ساختن سيستم اقتصادی
انحصاری وقرادادھای اقتصادی با کشور ھای امپريا ليستی و سوسيال امپر ياليزم
شوروی تا حد ممکن مانع رشد بورژوازی ملی گرديد وزمينه را برای مسلط
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ساختن بورژوازی فئودال  -کمپرادوردر تاروپود کشورھموار ساخت .بورژوازی
کمپرادوربا تأسيس شرکت سھامی انحصارات در) چھارم دلو (1309با پنج مليون
سرمايه )4/5متعلق بدولت( در زمان نادررسما ً وعمالًداخل افغانستان گرديد.شرکت
مزبور در)  28سنبله (1311تجديد تشکيالت يافته ودر سرمايه آن 70فيصد افزايش
بعمل آمد)از  5مليون به  35مليون رسيد(.که سی فيصدآن از حکومت بود وبه اسم
شرکت سھامی افغان مسمی گشت .افزايش سرمايه خصوصی از  10به 30فيصد،
بيانگر روزافزون سرمايداری خصوصی است .طبعا ً سرمايه خصوصی مزبور
متعلق به خاندان شاھی ،وکمپرادورھا بود که به سبب داشتن ارتباطات دولتی
وخارجی مؤفق شده بودنداز راه ھای غير مشروع سرمايه ھنگفتی گردآوری
نمايند.شرکت سھامی افغان تنھا به امور بانکی وربايی اکتفا نکرد  ،به يمن آزادی
ھای بی حد وحصريکه در استثمار ومکيدن خون باقيمانده در رگھای خشکيده،
خلقھای افغانستان داشت ،کوشش مينمود ،در ھرزمينه سودآوری دخالت نمايد.
بزودی انحصار توريد پطرول  ،قندوشکر ،موتر وپرزه جات آن ،امور
ترانسپورتی وصدور سی فيصد پوست قره را بدست آورد .ھمچنان در ساير زمينه
ھای تجارتی از قبيل پنبه  ،سنگھای قيمتی ،تر ياک وغيره نيز فعاليت ميکرد بدليل
قدرت مالی وامکانات دولتی) (78بسياری که داشت .شرکت اسھام افغان در
)( 1313رسماًبه عنوان بانک ملی مسمی گرديد.بانک ملی که از امکانات مالی
وتخنيکی بلندی برخورداربود ،بصورت يک قطب مالی نقش تعيين کننده ای در
اقتصاد افغانستان داشت .بانک مزبور در سال) (1314از طريق اعمال نفوذ بر
شش شرکت تجارتی )صابر،برادران ،ديانت ،توکل ،قناعت وکوشش با مجموعه
 14مليون افغانی سرمايه(وشرکت صادرات پنبه وپشم وقره قل)شرکت اتحاديه
سمت شمال اين شرکت از اتحاد چند شرکت تشکيل شده بودومجموعا ً  15مليون
افغانی سرمايه داشت  (.توانست  93فيصد صادرات قره قل را بخود اختصاص
دھد.دست اندازی ھا ودخالت ھای بانک ملی محدود به رشته ربائی وتجاری نميشد.
اين بانک نه تنھا عامل کسب حداکثر سود  ،انگيزه حکومت وباداران امپر ياليست
شان بود ،بلکه جلوگيری از تشکيل وپاگرفتن يک صنعت ملی بالنده از ھدف ھای
استراتژيک ومبرم آنھا محسوب ميشد .بنابرآن روند کنترول بورژوازی ملی
واقتصاد کشور ،کليه ساحات اقتصادی کشور را در بر ميگرفت .جنگ جھانی دوم
وتأثيرات سالھای قبل وبعد از آن که بصورت بحران اقتصادی در افغانستان تبارز
نمود ،يعنی ازبين رفتن قسمت اعظم بازار صادرات وبروز مشکالت در حمل ونقل
کاالھا وتغييرات مداوم قيمت ارزھای خارجی وغيره که منجر به نقصان شرکت
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ھای تجارتی )که درانحصار دولت بودند(شده بود ،دولت را واداشت تا از سياست
انحصار گرانه خود تا حدی چشم پوشيده از تجمع امور در دست بانک ملی
بکاھد .الزم به تذکر است که بانک ملی به تنھائی در کليه شقوق اقتصادی ازقبيل
صادرات وواردات ،امور ربائی وبانکی ،امور صنعتی وترانسپورتی فعاليت
عميقی داشت ودر بسياری موارد ديگر بطور انحصاری عمل مينمود.بحران
اقتصادی از يک طرف وتمايل دولت بمثابه طبقات فئودال وبورژوازی کمپرادور
وامپرياليزم به منطقی کردن مؤسسات دولتی وکارکردھای آنھادر بھره برداری
وحفظ منافع باداران خود ،موجب شد که تغييراتی در دستگاه دولتی وشيوه بھره
گيری ھای اقتصادی آنھا رونما گردد.از اين رو در سال  1317انحصار توريد
شکر ،موتر وپرزه جات آن از بانک ملی جدا وبه شرکت ھای جداگانه محول
گرديد.وھمچنين انحصارميوه شرکت پشتون لغوگرديد وانحصار پوست قره قل به
سرمايه ھفتاد مليون افغانی که به بانک ملی متعلق بود ،به پنجاه شرکت
جديدالتأسيس منتج گرديد.در اواخر سال) ( 1317واوايل سال) (1318بانک جديدی
بنام دافغانستان بانک باسرمايه ) (120مليون افغانی تشکيل گرديد)(78وظايف
بانکی از قبيل نشر بانکنوت ھا ،خريدوفروش طال  ،اجرای کليه معامالت
خريداری وبانکی مؤسسات دولتی وبلديه ھا ،نشر اوراق بھادار ،تعيين نرخ تبادله
پول افغانی و...به دافغانستان بانک سپرده شد.اما ازآنجائيکه زيرفشار گرفتن
بورژوازی ملی يکی از برنامه ھای استراتژيک دولت بود،دافغانستان بانک با
مساعد شدن شرايط دوباره جھانی ورفع نسبی بحران اقتصادی ،مجداً وبه مراتب
وسيعترازبانک ملی بنای دخالت وباصطالح "شراکت"در مؤسسات خصوصی را
گذاشت .اين شراکت عمدتاً در بخش صنايع که تازه رشد خودرا به عنوان يک
رشته مستقل سرمايه داری آغاز کرده بود ونتيجه شراکت ھای مذبور نه تنھا
وابسته کردن ومحدودنمودن بورژوازی مستقل بود ،بلکه متضمن سودھای ھنگفتی
برای طبقه حاکمه بخصوص فاميل شاھی نيز بود .بدين تر تيب پس از دوران کوتاه
بحران جھانی وسر در گمی دولت که موجب فروش انحصارات وفابريکات کھنه
آن گرديد.مجدداً سياست انحصارگرانه خودرادنبال نمود .اين سياست در
سال)  (1333با تأسيس انحصارات دولتی اوج تازه يافت .تا اين زمان انحصارات
اغلب باشرکت دولت وسرمايداران خصوصی انجام ميگرفت .ولی از اين پس
دولت راسا ً ومستقيما ً انحصار توريد پطرول ،شکر ،دخانيات ،روده ،موتر فروشی،
نصوار دھن رابه عھده گرفت .در انحصارھای دولتی  -خصوصی معموالًکليه يا
مھمترين ھزينه ھا به دولت تعلق ميگرفت .ولی مفاد آن بين سرمايداران وابسته
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وبروکراتھا تقسيم ميشد .چنين شرکت ھای ازتسھيالت مختلف مانند :معافيت
گمرکی ،فروش انحصاری که باالترين قيمت کاالھا ودر نتيجه بيشترين سود ممکنه
رادر بردارد ،سفارشھا وخريد ھای دولتی وغيره برخوردارميشوند.براساس بحران
جنگ دوم جھانی دولت سردار محمدھاشم از حدود سال) ( 1318با بحرانھای شديد
اقتصادی  -مالی روبروبود .اين دولت که در ذاتش يک دولت وابسته وحقيری بود.
در برابر اين مشکالت ايستادگی نتوانست وباالخره درسال) (1324جای خودرا به
شاه محمود که وزير حرب بود داد.درھمين دوران سردارمحمد داود عوض اوبه
عنوان وزيرحرب مقررگرديد.تادوران صدارت داود در يافت ماليات وتنطيم
درآمدھای دولت پيروکدام نظم وترتيب نبود (79 ).اساسا ً درآمدھای دولت متکی
برماليات ھای زراعتی ودھقانی بود واکثراًبوسيله متنفذان بزرگ محلی حيف وميل
وچپاول ميگرديد وبرای حکومت مرکزی چيزی عايد نميشد.از طرف ديگر دولت
باگذار تدريجی از يک دولت کامالًفئودالی با دولت فئودال کمپرادوری به ماھيت
نيمه مستعمره  -نيمه فئودالی ومؤظف شدن به وظايف جديد ،ديگر نميتوانست مثل
گذشته به ھمان مبلغ جزئی ماليات زراعتی ومواشی بسنده کند،عمدتا ً در زمان
صدارت داود،کوشش ميشد تاساخت ،عملکردھا ونھادھای دولتی را بردگرگونيھای
اجتماعی که به مرور زمان در ساخت اقتصادی  -اجتماعی جامعه رونماشده بود،
منطبق گرداند.لذا طبقات حاکمه به تأسيس وزارت خانه ھا ،مؤسسات ومديريت
ھای جديد يا تجديد سازمان آنھا وتصويب قوانين ونظامنامه ھای متعدد پرداختند.
بدين ترتيب گام جديدی در راه تقسيم بيشتر کار وارتقاء بيشتر کارائی شقوق
مختلف دولتی ودر نتيجه خدمت گـــــذاری ييشتر برای امپرياليزم جھــانی برداشته
شــد.اين گام دقيقاً به معنی محـــدودنمودن بيشتر وعــــلمی تر بورژوازی ملی بود.
بدنبال تجديد سازمان دولت وايجاد زمينه مناسب برای بھره برداری سرمايه ھای
امپرياليستی ،تبليغات ديوانه واری برای جلب سرمايداران خارجی به سرمايه
گذاری در کشور بوجوآمد.در) (1330به دنبال تبليغات دولت وامتيازات بی چون
وچرا که برای سرمايداران خارجی قائل شد 65 .نفر از سرمايداران خارجی برای
مطالعه بازار وامکانات سرمايگذاری به افغانستان آمدند،ازآن جمله  64نفر آنھا
اجازه ســــرمايگذاری يافتند .تاسال) (1335تنھا شـــرکت ھای خــــارجی ذيل در
افغانستان فعاليت داشتندوديگران ور شکست شدند.
 -1فابريکه چينی سازی به اشترا ک ژاپن ودپشتنی اتحاديه درکندز.
 -2شرکت آريانا افغان ايرلين به اشتراک ) (49-51فيصد بانکی انديمار امريکا
باسرمايه  8لک دالر.
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 -3يک تاجر ھندی با  50ھزار کلدار ھندی در رشته ھوتلداری .
 -4يک ايتالوی بنام ماريو تراوسی در رشته سگرت سازی.
با توجه به ميزان سرمايه ونوع فعاليت آنھا بخوبی ميتوان به سطح نازل
سرمايگذاری وصنعت در افغانستان پی برد (80).گذشته از اينھا سرمايداران
خوردوريزه ديگرنيز که عمدتا ً از اتباع ھند وپاکستان بودند در رشته خريد
وفروش )غير توليدی(محصوالت فئودالی وتکه باب فعاليت داشتند.پروگرام
جلب سرمايه ھای خارجی ادامه داشت ودر دورۀ صدارت داود حتی تشديد
شد.ولی چون تجار وسرمايداران اروپائی وکشورھای صنعتی چندان رغبتی به
جاذبه ھای اقتصادی افغانستان نداشتند.بنا براين دولت ميکوشيد تجار ھندی
وپاکستانی را به خريد محصوالت فئودالی کشور جلب کند) ھند بزرگترين بازار
فروش محصوالت افغانستان بود (ودر ضمن احتياجات خودرا بخصوص در
زمينه منسوجات ذريعه آن ھا مرتفع سازد .ھمين بود که در سال) (1336برای
 78تاجر ھندی 17 ،تاجر پاکستانی و(!!)6تاجر ازساير ممالک رسما ً موقع
سرمايگذاری در افغانستان داده شد .تجار ھندی در اثر آزاديھا وامکانات بسيار
وسيع گوناگون که برای شان مھيا گرديد،به مرور به وزنه بسيار مھم وحتی
تعيين کننده ای در اقتصاد کشور تبديل شدند.آنھا حتی بازار پولی واسعاری
کشور راعليرغم بانکھای متعدد باصطالح دولتی درا ختيار دارند) عالوه بر
ســـرای شھزاده که مرکز اين بازار است .بسياری از ھندوان باصطالح افغانی
شده در شھر نو وساير نواحی به چنج پول اشتغال دارند.
در مدت  5سال از سال )( 1335 -1330واردات موتر الری به ميزان 65
فيصد مواد تعميراتی %165/8ومنسوجات سندی %789بلند رفت(81 ).
ترکيب فوق بيانگر رول ارتجاعی وضد بورژوازی ملی وخط السير اقتصادی
کشور بسوی وابستگی ھرچه بيشتر اقتصاد وتوليدات خارجی است .موترھای
الری عمدتاًاز امريکا وانگليس وارد ميشد وموادتعميراتی وکاالھای خارجی را
به بازار ھای پراگنده کشور ميرساند(82 ).روند فوق در دوران داود عمق
وتوسعه بيشتری يافت .درسال) ( 1333حکومت داود بمنظور تقويه سرمايداری
ربائی )سودخوری(وکشودن ھر چه بيشتر در وازه روستاھا بروی سرمايداران
وسرمايه بروکرات  -کمپرادور ،قانون بانکھارا تصويب وبانکھای زراعتی
وصنايع روستائی ) قسمتی از سرمايه اين دوبانک از اعانه تحميلی تجار قره قل
تشکيل ميشد( راتأسيس کرد که به قرض دادن به روستائيان وفروختن مواد
زراعتی اختصاص داشتند (83).پشتنی تجارتی بانک وبانک رھنی وتعميراتی
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نيز در ھمين سال تأسيس گرديد.اکثريت سھام بانک ملی وپشتنی تجارتی بانک
متعلق به سرمايداران خصوصی )کمپرادوران واعضای وابسته به خاندان
شاھی ( بود وباال ترين سودرا نصيب می شدند .افغانستان با انعقاد قرار داد
بادولت امريکا )1324شمسی1945 -ميالدی(مبنی بر در يافت بيست مليون دالر
قرض برای سرک سازی  ،تعمير بندھای ار غنداب وکجکی وتکميل پروژه نھر
بغرات ،بطورمؤثر وارد مدار قرض گيری امپرياليستی گرديد.امپرياليزم معادل
پولی که افغانستان از در ک قره قل وساير منابع در بانکھای آن داشت
)20مليون دالر به افغانستان قرض داد( در حقيقت پول خود افغانستان را به
افغانستان قرض دادند آنھم با مفاد بسيار باال.ھمچنان در مارچ(1325)1945
قراردادی بين دولت افغانستان وکمپنی امريکائی "موريسن کنورسن"برای
سرک سازی وامور آبياری به مبلغ  17مليون دالر منعقد گرديد .بنابر قرارداد ،
پروژه مذکور برای مدت سه سال بوده واز درک قرضه بيست مليون دالری
فوق الذکر تمويل مالی ميشد .ولی در دوسال اول تمام بيست مليون دالر به
مصرف مخارج ابتدائی "طرح " رسيد ،بدون اينکه ھيچگونه کار مثبتی انجام
شده باشد .پس از تھی شدن کيسه معلوم گرديد که کمپنی در برآورد طرح اشتباه
کرده است .لذا دولت افغانستان برای تکميل کار نيمه تمام کمپنی مجبور شد ،در
سال (1326)1947مجدداً در خواست وام نمايد .وامھای که بمثابه حلقه زنجير
اسارت يکی بعد از ديگری بدست وپا ی خلقھای کشور بسته ميشد.بايد متذکر
شد که تا سال ) (1955مھمترين قرض دھنده به افغانستان امپر ياليزم امريکا
بود که مجموع قروض آن طی چند سال )(1955-1945بالغ بر 70/5مليون
دالرميرسيد.بعد از در گذ شت رفيق ستالين وروی کار آمدن باند رويزيونيست
خروشچف دولت شوروی نيز به غارتگری ودست درازی در افغانستان
پرداخت .رھبران آن به افغانستان آمدند وپشتيبانی خود را از دولت افغانستان
اعالم کردند ووعده ھای ھمکاری وکمک از جمله وعده وام صد ميليون دالری
را به افغانستان دادند .به ھر حال قرضه صدمليون دالری شوروی نيز دقيقاًھمان
ماھيت وويژه گی ھای ساير قروض امپر ياليستی راداشت .چه در زمينه سياسی
وچه در زمينه اقتصادی قروض مزبور منجر به وابستگی افغانستان به شوروی
گرديد.گرچه وابستگی افغانستان از نگاه اقتصادی وسياسی به سيستم
سرمايداری و امپرياليزم جھانی بحث مفصل را ايجاب ميکند که اين رساله
گنجايش آن را ندارد .منظوردر اين نبشته صرف مطالعه شرايط عينی افغانستان
،رشد بورژوازی وپيدايش طبقه کار گر بودتا به استناد آن در مورد
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جنبش کارگری واشعار کار گری صحبت نمائيم.
خال صه اينکه :کارگر صنعتی که باماشين سروکار يافت برای اولين بار در
دوره امير شيرعليخان پا به عرصه وجودگذاشت .اولين مطبعه دولتی در
سال)  1875ميالدی( در کابل آغاز بکار کرد .فابريکه اسلحه سازی نيز در
زمان ھمين پادشاه تأسيس شد.نخستين فابريکه حربی که باقوه بخار کار ميکرد
در سال ) (1886در زمان امير عبدالرحمن تأسيس گرديد .فابريکه برق جبل
السراج وفابريکه چرمگری در سال) (1907در زمان سلطنت امير حبيب ﷲ
تأسيس گرديد ودر سال) (1913فابريکه پشمينه بافی با قوه بخار شروع بکار
نمود .درزمان سلطنت امان ﷲ خان فابريکه باروت سازی ،توليد سمنت،گوگرد
وفابريکه جبل السراج شروع بکار نمودند.ھمچنان کارخانه ھای ترميم موتر
)ماشين(وپرزه سازی ،فابريکه نخ ريسی وپارچه بافی ،فابريکه پروسس پنبه
وروغن کشی ساخته شد.وبعدھا فابريکه برق سروبی در کابل تأسيس گرديد.که
تقريبا ً در حدود چھل ھزار کار گر در اين موسسات صنعتی کار ميکردند.در
زمان سلطنت نادر واخالفش ظاھر با تجمع وتمرکز بيشتر سرمايه تجاری،
امکان سرمايه گذاری در بخش زراعت وصنعت بوجودآمد وبه تعداد کارگران
صنعتی وفالحتی افزوده شد.در سالھای) (1946 -1930دستگاه ھای برق
،فابريکه پشمينه بافی ،ماشين خانه کابل ،پشمينه بافی قندھار  ،فابريکه نساجی
جالل آباد ،نساجی پلخمری ،فابريکه قند بغالن وجالل آباد تأسيس گرديدند.
وفابريکه حجاری ونجاری ،دستگاه برق نغلو ودرونته به توليد آغازنمودند.
دراين زمان به تعداد کارگران صنعتی وکارگران زراعتی ،خدمات عامه
وترانسپورت عامه وباربری ،کارگران ترانسپورت ھوائی ،کارگران بنادر
،کارگران معادن ذغال سنگ وسنگ رخام افزوده گرديد.ھمچنان فابريکه چينی
سازی شاکر تأسيس شد)که بعد از مدت کوتاھی به سبب عدم حمايت دولت از
سرمايه وصنعت ملی در برابر سرمايه ھای امپرياليستی وکمپرادوری سقوط
نمود(فابريکه جنگلک  ،فابريکه نساجی بلخ ،نساجی ھرات ،فابريکه جين
وپرس پنبه وتيل کشی ھرات ،فابريکه سمنت سازی ،فابريکه جين وپرس
وفابريکه کودوبرق مزارشريف ،فابريکه کوکاکوال،جاکت بافی ،جوراب بافی
،فابريکه دواسازی ھوخست  ،مطابع دولتی ،فابريکه صابون سازی ،فابريکه
ميوه،فابريکه بوت آھو ،فابريکه نساجی گلبھار ،شرکت سپين زر ،تفحصات
نفت وگاز شبرغان  ،کارگاه ھای قالين بافی وغيره مراکز صنعتی ايجاد شده
وبه توليد آغاز نمودند .اين فابريکه ھا ومعادن تا سالھای) (1970-1965فعال
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بودند.عالوه برآن ھزاران نفر کارگر ساختمانی وزراعتی در کشور وجود
داشتند.بايد خاطر نشان ساخت که بخش صنعتی توليد متشکل از دوبخش بود:
بخش خصوصی وبخش دولتی .از سال)  (1351- 1347کارگران تعداد از
فابريکه ھا ومراکز کارگری با طرح خواست ھا ومطالبات شان اعتصابات
وتظاھرات بر پاکردند .منجمله کارگران شرکت سرويس ،شرکت برق ،نساجی
پلخمری ،نساجی بگرامی ،کارگران معدن ذغال سنگ کرکر وسمنت غوری
،نساجی گلبھار وسمنت گلبھار ،اعتصابات دريوران خانه سازی وشھرسازی
،کارگران شرکت سپين زر قندوز ،مطبعه دولتی وتظاھرات تفحصات نفت
وگاز شبرغان ،اتحاديه کارمندان و کارگران ھوائی ملکی  ،فابريکه جنگلک
،نساجی پلخمری وفابريکه بايسکل سازی وفابريکه ميوه قندھار که ھمه مورد
حمله قوای امنيتی دولت قرار گرفتند.وبصورت وحشيانه سرکوب گرديدند.يک
تعداد از کارگران از کار اخراج شدند .وتعدادی ھم محاکمه وزندانی شدند.نا
گفته نبايد گذاشت که در بسا از بخش ھای اين مراکز کارگری ،فعالين جنبش
دموکراتيک نوين )شعله جاويد( فعال بوده ودرآن نفوذ داشتند وکار گران تحت
تأثير سخنرانيھای مھيج آنھا به راه افتاده وبه پيش ميرفتند .بنا ًء با تأسيس
فابريکات متذکره ورشد ونموی طبقه کارگر؛ ايدئولوی طبقه کارگرتوسط
سازمان جوانان مترقی وفعالين جريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد (دربين
مردم وبويژه کارگران تبليغ وترويج ميگرديد .جنبش کارگری به صورت عملی
ونظری عمالً ازسال )( 1351- 1347ھجری شمسی در افغانستان پا به
عرصه وجود گـــذاشت وبه اثر آن فرھنگ وادبيات کارگـــری وپرولتری نيز
درکشور شکــــوفان گرديد که شعر کارگری وانقالبی يکی از ارکان آن ميباشد.
باقی دارد
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