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کارونقش آن درآفرينش شعر
بخش ششم
قبل ازاينکه درمورد جنبش کارگری درافغانستان صحبت نمائيم .نخست الزم است تا بطور
اجمال درمورد رشد بورژوازی ملی نظر اندازی نمائيم  .دردوران جنگ اول افغان وانگليس
 ،بدليل خيانت شاه شجاع وسستی وتسليم پذيری اميردوست محمد خان  ،انگليس مؤفق گرديد
 ،مناطق حياتی افغانستان را اشغال نمايد،اما بزودی با مقاومت دليرانه خلق ھای افغانستان از
جمله :مردم لوگر،کابل،جالل آباد وديگرمناطق کشورروبروشد ومجبوربه خروج ازافغانستان
گرديد.امپرياليزم استعمارگرانگليس که سرافگنده وشکست خورده از افغانستان خارج گرديد،
مجدداًودرکسوتی ظاھرالصالح ودوست نما ،دوباره وارد گرديد ه ،امير دوست محمد خان را
زير انقياد خود آورد .اميرمذکور،با کمک دولت انگليس مؤفق شد تا حدود زيادی مرکزيت را
درکشورتأمين نمايد وامورمملکتی ولشکری را نظم ونسق دھد.لشکر اوزير اداره کيمپل
انگليسی)اوانگليس مسلمان شدۀ بود که نامش رابه شيرمحمد عوض کردند(ودکترھارالن
امريکائی ونايب عبدالصمد ھندی قرارداشت که حدود ) (12000سوار وسه ونيم ھزار پياده
راشامل ميشد .اين سپاھيان دارای تنخواه وتعليمات نظامی ودريازده مرکز نظامی متمرکز
بودند.ھمچنين اميرکوشش مينمود ،امورمملکتی را ازطريق وزارت خانه ھای ماليه ،داخله
ودربارحل وفصل نمايد.اگرچه واليات کشور زير اثر پسران اوبود.لذا آنھا در امور مھمه تابع
مرکز بودند وناگزير بودند از درآمد ھای خود  ،پس از کسر مخارج شخصی ومصارف
محلی ،بقيه را به خزانه مرکز روانه نمايند.اقدامات فوق اگر چه ضربه سختی بود بر پيکر
ملوک الطوايفی وراه را برای ايجاد حکومت مرکزی فئودالی قوی که مورد نياز امپر ياليزم
انگليس نيزبود ،ھموار مينمود،ولی نتوانست آنرا بکلی از ميان بردارد وبال فاصله پس از
اميردوست محمد  ،ھر يک ازپسرانش درواليات زيراثرخود ،داعيه سلطنت
نموده،خودرا)امير( خواندند.بطوريکه مجدداً کشور در چنگال جنگ وخونريزی داخلی
گرفـــــتار آمد.تا اينکه باالخره امير شــــير عليخان که والی ھرات بود بر ديگران غالب آمده
خودرا امير تمامی افغانستان خواند.اميرشيرعليخان تحت تعليمات سيد جمال الدين افغانی
)،شخصيت ترقی خواه(  ،به اصول مدنيت جديد آشنا شد .سيد مزبور ،که خود درارتباط با

جوامع پيشرفته  ،مفتون انديشه واصالحات بورژوازی شده وانديشه ھای ترقی خواھانه ای
برای پيشرفت ملل شرقی خصوصا ً مسلمانان داشت ،نقش عمده ای در شکل گيری افکارتجدد
خواھانه امير شيرعليخان داشت .سيد ميکوشيد تا از طريق امير موصوف افغانستان را وارد
اتحاديه کشورھای "پان اسالميست" نمايد .بنابراين درحاليکه در افغانستان  ،بورژوازی ھنوز
تبارز مشخص اقتصادی  -اجتماعی نداشت ،انديشه بورژوا مآبانه در بطن جامعه فئودالی
ومتکی بر اساسات محکم قومی وقبيله ای از باال نضج ميگرفت.امير شير عليخان  ،به پيروی
از رھنمودھای سيد کوشش نمود قبل از ھر چيز مرکزيت را تأمين نمايد .اين در واقع اولين
ومھمترين شرط توفيق او در ساير اقدامات اصالحيش بشمار ميرفت .برای تحقق اين شرط
روابط خودرا با قوای ملی وضد انگليس از جمله قبايل مھمند بقيادت سلطان محمد خان فرزند
سعادت خان قايم نمود .با برادران انگلو فيل خوداز جمله عبــــدالرحمن جنگ ھا نمود ،
تااينکه باالخره در سال ) 1868ميالدی( برابر) 1285شمسی( به برقراری مرکزيت مؤفق
گرديد ،که ا ين خود فرصتی بود برای پياده کردن نقشه ھايش در مکتب سيد جمال الدين .لذا
اوضاع لشکری را سر وسامان داده مکاتب چندی افتتاح نمود .مطبعه ای را60در کابل بناء
نھادوکتب ورساالتی ازجمله قواعد لشکری بدستورش از انگليسی بفارسی وپشتو ترجمه شد
واولين جريده افغانستان بنام "شمس النھار"درھمين دوران انتشاريافت .تاريخ کابينه وزراء
در افغانستان از دوران امير شيرعليخان شروع ميشود،که صدراعظم آن سيد نورمحمد شاه
قندھاری بودوشامل وزارت خانه ھای داخله،خارجه ،ماليه ،يک سپھساالر ويک منشی در
بار بود .اين کابينه تا حدود زيادی بدون تبعيض قومی ولسانی تشکيل گرديد واز خويشاوندان
ونز ديکان او کسی در آن شامل نبود.اقدامات ديگری نيز که نشاندھنده جنبه ھای از
دموکراسی بورژوازی در اشکال ابتدائی خود بود ،بروز داد .از جمله وبخصوص تقويت ار
تش وکنترول واليات از مرکز بود ،که آرامش نسبی را درمملکت بدنبال داشت .اين امر که
فی النفسه مورد پسند ھمسايه شرقی ،يعنی ھند انگليس بود ،موجب گشت که امپرياليزم
انگليس حکومت شيرعليخان را برسميت بشناسد)1868م(حتی برای موصوف ،توپ وسالح
نيز به عنوان ھديه فرستاد .شيرعليخان از رتق وفتق کلی امور داخلی ،مذاکراتی را با ممالک
ھمسايه شروع نمود وکوشش کرد ،حقوق برابر واستقالل سياسی برای افغانستان کمائی
کند.در سال )1869م( در امباله با الرد مايو )گور نرھند( پيمان عدم مداخله انگليس در
افغانستان را امضاء نمود وسپس با ايران در مورد تقسيم آب ھلمند مذاکراتی را آغاز کرد
وبر سر مسائل سرحد شمالی باب مذاکرات را با روسيه کشود .امپر ياليزم انگليس که مايل
بود در ھمسايگی خود ،حکومتی قوی ولی تحت نفوذ خود داشته باشد ،اقدامات مزبور را با
ديده شک وترديد مشاھده ميکرد ،بخصوص ھنگاميکه جنرال ستيالتوف سفير روس بکابل
آمد  ،حکومت ھند خطر رابسيار نزديک احساس کرد .بنا براين وبمصداق " عالج واقعه قبل
از وقوع" يا به پيروی از سياست مشھور "خود وارد پاليسی"با تجاوز منظم وھمه جانبه خود
به افغانستان جنگ دوم افغان وانگليس را آغاز نمود1878 ).م(ھمچنانکه پيشتر متذکر شديم
امير شير عليخان روشنفکری بود که صرف انديشه ھا وذھنيات ترقی خواھانه داشت.
درحاليکه پايه ھای مادی اين افکاردرجامعه بطورالزم وجود نداشت ،يعنی رشد
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بورژوازی)ملی( درکشورھنوزبسياراندک بود ) .لذا ،اميرموصوف با اتکاءبر معدودی
روشنفکران  ،قصد داشت پالنھای اصالحی خود را به انجام رساند(.بنابراين در اين ھنگام که
ميتوانست وميبايست به توده ھا پنا ه ميبرد وازآنھا ياری ميخواست  ،در برابر حمله انگليس
،خودرا تنھا وبيکس احساس کرده ،وحشت زده وبا تصور واھی کمک گرفتن از روسيه
تزاری به مزار شريف گريخت ودر ھمانجا درگذشت)1879م(.عدم شناخت علمی ازنيروھای
اجتماعی واشتباه در چگونگی برخورد با آنھا،از جانب شير عليخان وگريز حقارت آميز او،
منجر به شکست افغا نستان ورويکارآمدن پسرش يعقوب خان ،امضاء کننده معاھده ننگين
گندمک گرديد 26).می  1879م(بموجب عھد نامه مزبور ،خيبر،پشين وکروم ازخاک
افغانستان جداشده وبه ھند برتانوی ملحق گرديد واضافه ازآن يک نفر انگليسی بنام پيرليوس
کيوناری  61که از طرف انگليس در معاھده گندمک شرکت داشت ،بحيث نماينده دولت
انگليس در افغانستان تعيين گرديد ودرباالحصارکابل جای گرفت .بدين ترتيب مستعمره شدن
کشورعمالً تحقق يافت واصالحات ترقی خواھانه شيرعليخان عمالً برباد رفت .ولی نيروھای
ملی که عليرغم شکل قبيلوی خود ،در برابر اشغال خاک خود از جانب بيگانه شديداًحساسيت
نشان ميدادند وآنرا توھين به غيرت ملی خود ميدانستند،اينبار نيز ساکت ننشسته ،جنبش
مقاومت ملی را آغاز نمودند.نيروھای موصوف شجاعانه بر دشمن حمله بردند وپيوستن
لشکريان باال حصار به "مجاھدين" در گرما گرم نبرد،بمثابه بادی بود که بر آتش وزيد
وشور وھيجان مبارزين را دوچندان نمود .که درنتيجه آن ليوس کيوناری وعمله اوکشته
شدند)3دسمبر .(1879امپرياليزم انگليس بال فاصله از ايادی خود در کمپنی ھند شرقی
ونيروی نظامی خود در ھند ،کمک خواست .جنرال چمبرلين از دره خيبر،جنرال رابر تس
از دره کورم وجنرال ستيوارت از دره بوالن که مجموعا ً پنجاه ھزار نفر ميشدند،خاک
افغانستان را مورد حمله قرار دادند .ولی بر اثر مقاومت جانبازانه وشجاعانه خلقھای وطن به
رھبری محمد جان خان وردک  ،مالمشک عالم اندر ،صاحب جان تره کی ،سردار ايوب
خان  ،محمد عثمان خان صافی وغيره عناصر ملی ،نتوانست بر خاک وطن استيال يافته آنرا
مستقيماًدر تصرف خود درآورد وھمچون ھند آنرا مستعمره امپراطوری انگليس نمايد.لذا
کفتار وحشی خون خوار ی که از افغانستان رانده شده بود ،در کسوت شغال حيله گر خون
آشامی مجدداً وارد گرديد .يعنی انگليس ترجيح داد مردم افغانستا ن را توسط يک افغان
)نوکرش( درانقياد نگھدارد.لذا عبدالرحمن سفله ،اين چھره شناخته شده ومورد اعتماد خودرا
که سابقه طوالنی در نوکری به اجنبی داشت به اميری بر گزيد ) 1296ھجری(.الزم به تذکر
است  ،در اين عصر که عصر خيزش خلقھای مستعمرات برضد استعمارگران بود
ودراکثرمستعمرات مبارزات آزاديبخش ملی با شدت ھرچه بيشترجريان داشت ،استعمار
وامپر ياليزم برای حفظ منافع استراتژيک خود در شيوه استعمار تجديد نظر نموده به شيوه
ھای نوينی دست يافته بودند .يعنی عوض استقرارنيروھای نظامی خود درمستعمرات
وتجاوزمستقيم وعلنی درحيات ،جوامع مستعمراتی ،تصميم گرفتند با وابسته کردن متنفذين
محلی حکومات بومی از آنھا تشکيل داده وبه مستعمرات باصطالح استقالل داخلی
بدھند.استقاللی که بمثابه فرستادن پشت نخود سياه بودوجز دل خوش کنک برای فريب
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کودکان چيز ديگری نيست .امپر ياليزم انگليس در افغانستان نيز چنين سياستی را اعمال
داشت وعبدالرحمن را به اميری برگزيد.عبدالرحمن بسيار خوب ميدانست که "...برای حفظ
مقام شاھی خويش در داخل کشور با رؤسای قبايل به چه عنف وشدت رفتار بايد کرد  ،ولی
در سياست خارجی با ھندوستان بر يتانوی بايد چطور ماليم بود"...62باين تر تيب
عبدالرحمن با حمايت انگليس وعوامل آن وايجاد ترور وخفقان ،نيروھای ملی را سر کوب
نموده وبعضا ً را فريفت وپايه ھای دولت متمرکز فئودالی را محکم نموده وباين ترتيب منحيث
دست نشانده و نوکردولت انگليس به تحکيم پايه ھای قدرت دولتی اش کوشيد  .اميرعبد
الرحمن اصالحات ترقی خواھانه امير شير عليخان را بی اثر نمود وشرايطی را که ميرفت
بر ای نسج ورشد بورژوازی ملی مھيا گردد،سر از نو تيره وتار نمود.او...در خونريزی
وکشتار مخالفين نظير نداشت ...نيمه سوادی ھم داشت چنانچه کتابی بنام پند نامه بفارسی
نوشت ...ومخصوصا ًدايره ای وسيع جاسوسی را در کشور تأسيس نمود ،حکام را بھر سو
گماشت ...اوراق راھداری را برا ی سفر داخلی رايج نمود "63...عبدالرحمن به يمن دستگاه
جاسوسی عريض وطويل خود  ،دشمنان خودرا بطور سيستماتيک درشکنجه گاه ھای قرون
وسطائی اش وحشيانه شکنجه می کرد و ميکشت و در کشتار وسرکوب خلق ھای افغانستان
از ھيچ نوع وحشيگری وظلم وستم در يغ نکرد .فاجعه کشتار بيرحمانه مردم ھزاره يکی از
ھولناکترين جنايت دوران زمامداری وی ميباشد .خالصه اينکه افغانستان که با کوشش ھای
امير شير عليخان ميرفت تا استقالل وحريت خود را بدست آورد در دوران عبدالرحمن از
جمله اقمار ونواحی مستعمراتی امپراطوری انگليس گرديد.شرح بيشترجنايت وظلم وستم
.
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پان اسالميزم وتأثيرآن درافغانستان:
اتحاد اسالم" ،پان اسالميزم" ازھمان آوان اسالم وجود داشت ودراشکال وشدت وضعف
ھای مختلفی تبارز مينمود .گاه برای تسلط جوئی برملل غير عرب وثروتمند واستثمار آنھا
) لشکر کشيھای صدر اسالم وگاه بمنظور دفاع در برابر مھاجمين بيگانه غير مسلمان )مانند
جنگھای صليبی( بود وزمانی نيز به عنوان عنصر مھمی در کسب ويا دفاع حد اکثر منافع
يک جناح از استثمارگران)وقدرتھای امپرياليستی( در برابر جناح ديگر )مانند دفاع پان
اسالميزم از نيروی محور در جنگ اول جھانی ( تبارز می يافت .پان اسالميزم دردوران
معاصر که مورد نظر ما نيز ھست  ،اصوالً واساساًتوسط سيد جمال الدين افغانی  ،شيخ احمد
روحی  ...وياران شان فورموله وپايگذاری شد که دارای محتوای ضد استعماری بود
وازايدئولوژی بورژوازی )درشکل روشنفکری آن (نشأت ميگرفت .اساس پان اسالميزم
مزبوربر پايه اتحاد کشورھای مسلمان ،زير قيادت يک خليفه )اسالم( وعمدتاًبمنظور مبارزه
با تسلط امپراطوری انگليس که استعمار گر مسلط آن زمان بود  ،قرار داشت .اين انديشه علی
الرغم جنبه ھای مترقی خود وکوششھای خستگی ناپذير ودر خور قدر رھبران آن  ،از
آنجائيکه در زمينه عدم وجود بورژوازی صنعتی قوی در کشورھای اسالمی  64شکل گرفت
در حدود روشنفکری خود باقی ماند ونتوانست ھمچون نھضت ھای بورژوازيی مذھبی در
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اروپا مانند کالونيزم  -پروتستانيزم... -توده ھای رنجبران را متشکل کرده به جنبشھای ضد
فئودالی بکشاند وضربه قاطع بر فئوداليزم واردآورد .گذشته از اين عامل اصلی ،عوامل
ديگری از قبيل خوشباوريھای روشنفکرانه وعدم درک صحيح وطبقاتی رھبران جنبش مبنی
بر شناخت دوست از دشمن ،درشکست آن رول مھمی داشت .سيد جمال الدين افغانی بعوض
دامن زدن انقالب از پائين واتکأ اصلی بر توده ھای رنجبر )درآن شرايط عمدتا ً
دھقانان(کوشش مينمود از طريق تبليغ وپند واندرز دادن به روسای دولت ھا ،امراء
وپادشاھان انديشه ھای اصالحی خودرا جامه عمل بپوشاند .بطوريکه ماه ھا با ناصرالدين شاه
مھره سفاک وجنايت کار ايرانی باب مراوده باز ميکند وزمانی با انور پادشای ترکيه  ،وروز
ديگر با خديو مصر نرد دوستی می بازد .افراد مزبور که ھر کدام يد طوالنی در قتل وچپاول
خلق ھای کشورھای خود داشتند ،شرايط جمال الدين را تنھا وقتی می پذيرفتند که خود "
خليفه "اسالم گردند.آنھا ھيچ کدام حاضر نبودند زيرانقياد ديگری بروند .در حقيقت ايشان
ميخواستند با کسب لقب پر طمطراق "خليفه اسالم"ھمچون " پاپ اعظم "آن نيروی الھی
ومعنوی را بمثابه وسيله ای برای پاشيدن خاک بچشم توده ھا بدست آورندوآنھارا تا آخرين
رمق "پدرانه ومشفقانه"به نفع خود بکار گيرند .بنابرآن نه تنھا پان اسالميزم آنگونه که
منظور نظر پايه گذاران آن بود ،ھيچگاه تحقق نيافت ،بلکه پان اسالميزم در ھر کشور
اسالمی وبنا بر شدت وضعف ار تجاع فئودالی ونفوذ استعماروامپرياليسم درآنھا ،شکل ويژه
ای بخود گرفت وحتی در پاره ای موارد کامالً در خدمت نيروھای ار تجاعی حاکم درآمد.
بطوريکه در جنگ جھانی اول عمدتاًدر خدمت دفاع از دولت عثمانی وکشورھای
محور) آلمان ومتحدين آن(درآمد .الزم به تذکر است که جنگ جھانی اول اساسا ً بمنظور
تصرف سرزمينھا ،بازارھا ومناطق بھره ده جديدويا دفاع از بازار ھا ومناطق بھره ده دست
داشته بود که توسط امپر ياليستھای مختلف آتش آن افروخته شد.مطالب فوق نبايد منجر به اين
تصور گردد که گويا پان اسالميزم معاصر ھيچگونه خدمتی در جھت اصالح يا انتشارانديشه
ھا ی بورژوامآبانه وترقی خواھی نکرد .پان اسالميزم مؤفق گرديد تأثير نسبتاًعميقی در بين
اقشـــــارروشنفــــکر وتحصيل کرده ممالک اسالمی بجای گذارد وبعضی جنبش ھای زود
گذراصالحی)با خصلت تحريک ازباال(را دامن بزند .اگر در تکامل کالسيک جوامع  ،قدرت
سياسی آخرين سنگری است که بتصرف طبقه نو خاسته در می آيد ،در کشورھای نيمه
مستعمره  -نيمه فئودالی قدرت سياسی غالباًاز اولين سنگرھائی است که بتصرف بورژوازی
امپرياليستی در ميآيد.اين تصرف يا فتح ازھمان ابتدا ء دارای خصلت ار تجاعی است
وبصورت تقسيم منافع بورژوازی با عناصر متنفذ فئودالی وامپرياليزم تحقق می يابد.
واساساًاز جانب روشنفکران وقشر باالئی بورژ وازی واکثراً بصورت کودتا وبدون پايه ھای
توده ای انجام ميگيرد .مانند انجام کودتاھای درکشورھای)مصر ،عراق ،ليبی وسوريه( .البته
دراين حرکتھای کودتائی بيش ازھمه نقش عنصرناسيوناليسم برجسه بوده است .دراين
حرکتھای کودتائی باوجود گرايشات مترقيانه رھبران آن در ابتدای تصرف قدرت سياسی
؛ليکن به لحاظ ماھيت طبقاتی آنھا باوضع محدوديتھای عليه فئوداليزم وبعضا ً انجام اصالحات
ارضی،بيشتر توجه شان به رشد وترقی بورژوازی بوروکرات کمپرادوربود تا صنعتی کردن
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کشور.اصـــالحات اميرشيرعليخان وامان ﷲ خان نيزتاحدی ازھمين بودند که در مورد آن
بحث خواھيم کرد .در سال 1907يک دسته ھفت نفری از ترکان عثمانی که در بين آنھا يک
طبيب ،يک صاحب منصب نظامی ويک انجنير بود ،بکابل آمد ند ومذاکراتی را زير پوشش
پان اسالميزم ولی در واقع برای جلب موافقت حبيب ﷲ خان برای پيوستن به اتحاديه
نيروھای مرکز)محور(آغازنمودند .ولی اينگونه تماسھا ومذاکرات خارج ازنظارت وکنترول
انگلستان نبود واميرحبيب ﷲ ھم ازپيوستن به آن طفره رفت .ھرچه بود،روابط افغانستان
وترکيه موجب توسعه ايده ھای پان اسالميستی وضد انگليسی گرديد65بخصوص که در اين
ھنگام جنگ عثمانی وايتاليا در بالکان جريان داشت وموجب جوش وخروش مردم افغانستان
دردفاع از ترکيه شده بود .مقا الت محمود طرزی  ،دست پرورده پان اسالميزم در ترکيه ،
که در سراج االخبار چاپ ميشد  ،نقش مھمی در دامن زدن وتوسعه ھرچه بيشتر حالت
ھيجانی توده ھا داشت ....اميرحبيب ﷲ باالخره در شب 19 )-20فبروری1919م( در کله
گوش لغمان به قتل رسيد .جزچند سال محدود امارت امير شير عليخان واواخر دوران
اميرحبيب ﷲ که شرايط نسبتا ً مناسبی برای شکل گرفتن بورژوازی وپيدايش طبقه
کارگرايجاد شد وآزادی ھای مورد نياز بورژوازی تا حدودی فرا ھم آمد،تمام سال ھای ديگر
اين دورا ن ،خفقان مسمو م کننده وسکوت سياسی ناشی ازآن بر جامعه حاکم بود .امير امان
ﷲ خان مرد روشنفکر ی بود با گرايشات ترقی خواھانه وانسان دوستانه .استعداد وتفکرات
او در برخورد ومجالست با محمود طرزی وساير روشنفکران آن عصر بارور گرديده
وھرچه بيشتر شکل گرفت  ،تا اينکه باالخره موجوديت مستقلی در اويافت.امان ﷲ عضو
حزب جنگ بود  ،که تمايالت ضد انگليسی داشت وحتی در دوران امارت پدرش نيز در
جھت اصالح معارف  ،تبليغات به نفع ترکيه )مرکزپان اسالميزم(ونيروھای محوروساير
امور مملکتی فعاليت مينمود .فلھذا محبوبيت زيادی بين مردم کسب کرده بود بطوريکه پس از
کشته شدن حبيب ﷲ خان ،عليرغم اينکه نصرﷲ در جالل آبادخودرا امير وبرادر ديگرش
عنايت ﷲ را نايب السلطنه خواند،قشون ومردم کابل به امان ﷲ بيعت کرده اورا به پادشاھی
بر گزيدندوبدنبال آن عساکر جالل آباد نيز به او بيعت نموده ونصرﷲ وعنايت ﷲ را دستگير
نمودند.امير جديد در اولين نامه که به لرد چلسفورد نايب السلطنه ھند نوشت ) 3مارچ (1919
ضمن اطالح قتل پدروامارت خود اظھار داشت  ":نبايد بر آن رفيق ما پوشيده بماند که
حکومت مستقل وآزاد افغانستان خودرا آماده ميداند که در ھر وقت وھر موسم با در
نظرداشتن ايجابات دوستی وامثال ھم قراردادھا ومعا ھداتی را با حکومت نيرومند انگلستان
عقد نمايد که در راه منافع تجارتی 66برای حکومت ما وحکومت شما مفيد وسودمند باشد
"ودر جلسه در بار که بروز)  3اوريل (1919منعقد شد اعالن نمود که"من خودم ومملکت
خودم را از لحاظ داخلی وخارجی کامالً آزادو مستقل اعالن کرده ام .بعد از اين مملکت من
مانند ساير دول وقدرت ھای جھان آزاد است .به ھيچ نيروی خارجی به اندازه يک سر مو
اجازه داده نخواھد شد که در امور داخلی وخارجی افغانستان مداخله کندواگر کسی به چنين
کاری اقدام نمايد ،گر دنش رابه اين شمشير خواھم زد".سپس روبه نماينده بريتانی کرده
گفت  ":آيا چيزی که گفتم فھميدی؟"بدنبال اعالن فوق وبمنظور جامه عمل پوشيدن به آن ،
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محمد وليخان را نماينده افغانستان در بخارا تعين نمود  67ومباحثاتی را در شورا برای
گزيدن سفير در ايران )رقيب ديگـــــر انگليس(براه انداخت وبدين تر تيب برای اولين مرتبه ،
رسما ً وعلـــنا ً روابط خارجی افغانستان را از کنترول امپر ياليزم آغاز نمود.امان ﷲ خان بال
فاصله پس از امارت اصال حات دا خلی را آ غاز کرد.محمود طرزی را بعنوان وزير خارجه
وعبدالقدوس خان را بحيث صدراعظم انتخاب نمود .با توجه به اينکه از طرفی در گذشته
روابط خارجی افغانستان کامالً در يد اختيار انگليس بود واز طرف ديگر محمود طرزی
بعنوان شخصيت ضد انگليسی شھرت داشت ) جريده شمس النھار که به سر دبيری محمود
طرزی انتشار می يافت بدليل تبليغات ضد انگليسی  ،از جانب نائب السلطنه ھند توقيف شد
)(1916واجازه ورود به ھند را نداشت(گزينش او به عنوان وزير خارجه بسيار پر معنی
ونشان دھنده عزم امير بود  ،مبنی بر رھانيدن افغانستان از قيد استعمار انگليس وکسب
استقالل وطن.در قيام)(1919که بخاطر کسب استقالل وآزادی افغانستان صورت گرفت
انگليس مجبور به شکست وعقب نشينی گرديد وروابط خارجی افغانستان با دولت انقالبی
شوروی مستحکم گرديد وھيأت نمايندگی دولت شوروی برياست کی براوين بکابل آمد
وبتاريخ دوم سپتمبر 1919با امان ﷲ خان مالقات نمود.ديدار ھيأت مزبور از کابل منجر به
عقد معاھده ای بين طرفين گرديد که بموجب آن حوزه پنجده شمالی ھرات که قبالً توسط
روسيه تزاری از افغانستان جدا شده بود  ،مجدداً بخاک مام وطن ملحق گرديد وشوروی
سوسياليستی متعھد گرديد که برای افغانستان پول  ،اسلحه ،تجھيزات ومھمات جنگی
وتخنيکی کمک نمايد .در عوض کمک ھای مذکور ،افغانستان بايد تبليغات وتحريکات ضد
بريتانوی را به ھمراه بلشويکھا وانقالبيون ھندی در سرحدات داخل ھند براه اندازد.بدنبال
امضاء معاھده فوق  ،بزودی يک کاروان دوصد شتری کمکھای نظامی شوروی بکابل
رسيد.به دنبال برقراری روابط سياسی بين افغانستان وشوروی سوسياليستی  ،ھيأتی از
افغانستان برياست جنرال ولی محمد خان به مسکو رفت وبگرمی مورد استقبال قرار گرفت.
کميسار زيماتوف ضمن خوش آمد گوئی اظھار نمود  ":بنام اتحاد جماھير شوروی ! من به
جاللتمآب شما  ،افغانستان ونخستين سفارت تان در پايتخت حکومت کار گران ودھقانان
روسيه  ،سالم وتھنيت ميفرستم .اين حقيقت تاريخی ثابت ميکند که آن روسيه امپرياليستی که
سعی ميکرد زنجير حقارت وبر دگی را بگردن ملل کوچک بيندازد  ،محو ونابود شده "...
ولی محمد در پاسخ به سلطان کليف يکی ديگر از اعضای مستقبلين چنين اظھار
داشت ":ماميدانيم که مردمان مسلمان روسيه حاال آزاد ھستند وما اميد قوی داريم که با کمک
روسيه شوروی افغانستان خودمان را وتمام مشرق را آزاد نمائيم " روز  18اکتوبر
1919راديو مسکو مالقات نيم ساعته ھيأت افغانی را با والديمير ايليچ لينن اطالع داد وحول
اين ديدار تبصره نمود که ...":آنھا اميد وارند که با کمک شوروی تمام مشرق از تسلط امپر
ياليزم نجات داده شود.با ايجاد حکومت کار گران در روسيه شوروی سوسياليستی بھبود
روابط آن با ملل شرق واز جمله افغانستان  ،جاذبه ھای انقالبی وخلقی حزب کبير بلشويک ،
عده ای زيادی از ملل تحت ستم را بسوی آن ميکشانيد از جمله افغانستال تعدادی کثيری از
انقالبيون ودوستداران راستين خلق ھای زحمت کش بدانسو روانه شدند .ازجمله کاظم بی
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)ترک(که به عشق آباد رفت وبا جريده"صدای فقير"که بزبان ترکی منتشر ميشد،ھمکاری
نمود.اوتوسط حزب " بخارای جوان"68افرادسياسی افغانی وايرانی را برای مبارزه با
امپرياليزم انگليس تربيه مينمود .کاظم  ،در مورد رفقای بلشويک خود خطاب به دوستان
مسلمانانش چنين ابراز نظر مينمود  ":من به شما محکمترين اطمينان شخصی ميدھم که
بلشويک ھا دوستان واقعی وحقيقی مسلمان ھا ميباشند  ".يکی ديگر از انقالبيون مولوی
برکت ﷲ ) 69ترک(که تا تاريخ مارچ 1919در افغانستان ميزيست ،نيز به مسکو رفت
وکوشش ھای جھت تربيه سياسيون ايرانی وافغانستانی در مبارزه با انگليس بعمل می
آورد.گذشته از اينھا بسياری از اتباع افغانستان در سپاه سرخ بلشويک ھا در ترکستان
ومرونام نويسی کردندوضمن کمک به خلقھای شوروی در راه کسب آزادی از قيد تزار
وارتش سفيد  ،برای مبارزه ضد امپرياليزم انگليس آمادگی ميگرفتند .افراد مذکور اگر چه
اساسا ً زير تأثير پان اسالميزم وبخصوص جنبه ضد امپر ياليستی آن بودند،معھذا در رابطه با
بلشويک ھا ،خواھی نخواھی از افکار آنھا متأثر شده عناصری از مارکسيزم در افکار شان
شکل ميگرفت که آن را با خود به وطن می آوردند  .در حقيقت ميتوان گفت  ،مارکسيزم
بصورت پراگنده ودرشکل نطفوی از ھمان ايام بداخل افغانستان نفوذ کرد ،بويژه که جمال
پادشاه )ترک ( که مدتھا در شوروی فعاليت انقالبی داشت درھمين ايام برای تر بيه نيروھای
افغانی به کابل آمد.افغانستان ھر روز قدم تازه ای در راه استقالل وخالصی از کنترول امپر
ياليزم انگليس بر ميداشت که مھمترين آنھا  ،ايجاد ار تباط ھرچه نزديکتر با شوروی ليننی
بود .اين موارد نميتوانست حساسيت ونگرانی ھای لندن ودھلی را بر نينگيزد.ھيأت افغانی
پس از باز گشت از موسوری با ھيأت شوروی سوسياليستی برياست شورتيز مالقات نمود
)اگست وسپتمبر (1920ومسوده معاھده ای را امضاء نمودکه شامل کمک عسکری  ،نقدی
،ايجاد فابريکات باروت سازی واعمار خطوط تلگراف از کابل به ھرات از طريق
کندھار،دوکشتی بخار وتر جمان ملکی ونظامی بود .پی آمد شکست کنفرانس موسوری
ومعاھده باشوروی ورود اسکولنيکوف سفير شوروی بکابل وسفر محمد ولی خان در رأس
ھيأتی به اروپا برای ايجاد روابط سياسی وتأسيس سفارت در کشورھای اروپائی بود .اين
ھمه که در جھت اعالن جھانی استقالل افغانستان صورت ميگرفت  ،خشم انگليس را بر می
انگيخت .بدنبال تثبيت خط مشی مستقالنه حکومت افغانستان  ،معاھداتی بين حکومت مزبور
ودول ديگر امضأ گرديد.از جمله معاھدۀ  12فقره ای با شوروی سوسياليستی ) 28فبروری
 (1921معاھده تجارتی با ايتاليا) 3جون (1921معاھده با فرانسه )  28اپريل  (1922معاھده
با ايران ) سرطان  (1300امضأ گرديد.کوشش ھای امان ﷲ خان ويارانش در کسب استقالل
وآزادی روابط خارجی از قيد کنترول انگليس خالصه نميشد  ،بلکه ايشان ميکوشيدند با ايجاد
اصالحات در زمينه داخلی نيز  ،شرايط رابرای ار تقأ ھرچه بيشتر کشور آماده نمايند .فعاليت
ھای اصالحی مذکور بخصوص وبيش از ھر چيز در زمينه تعميق وگسترش معارف
) معارف حتی در دوران حبيب ﷲ فوق العاده مورد توجه امان ﷲ خان بود واغلب اوقات
اورا بخود مشغول ميداشت (.وشرکت نسوان در امور اجتماعی تبارز نمود .تحصيل اطفال
در ابتدائيه ھا اجباری شد وپروگرام تدريسی مکاتب تصويب گرديد .بطور کلی برای اولين
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بار نظامنامۀ مکاتب اعم از پروگرام در سی ومسائل مربوط به امتحانات وغيره تنظيم
وتصويب شد.مکاتب صنايع نفيسه  ،مکتب عالی علوم شر قيه  ،مکتب السنه،مکتب سياسی،
تعدادی زيادی مکاتب ابتدائی وليسه  ،موزيم وغيره از دستاوردھای دوران امانی است .در
دوران امانی آزادی ھای قابل توجھی به نسوان داده شد .بنابر قانون ايشان حق يافتند ھمچون
مردان در مکاتب به کسب علوم بپردازند وحتی عده ای از دختران را برای تحصيل فن
قابلگی به ترکيه فرستاد ).در گذشته حتی محصلين ذکور نيز راھی بخارج نداشتند(در حمل
 1300جريده "ار شادالنسوان "به چاپ رسيد که در زمينه ھای مختلف از جمله وظايف زن
در اجتماع ودر خانه  ،آشپزی ،آرايش وخوی وخصايل زن شرافتمند مقاالت خوبی منتشر
ميشد *.مطابع گسترش يافته وجرايد بسياری منتشر مينمودند .بطوريکه در اين دوران
)(1307 -1298وبه پيروی از  ":اخبار مجمع خبر است وھر دولتی که اخبار نداشته باشد ،
بی خبر ميباشد يعنی کروگنگ است " 70بيست وسه جريده واخبار چاپ ونشر ميشد
69بعضی از اين جرايد ؛مانند :ثروت  ،ار شادالنسوان ...اختصاصاًدر يکی از زمينه ھای
اقتصادی نسوان  ،عسکری  ،معارف  ،صحيه مقاالتی به نشر ميرساندند.مطبوعات
بخصوص امان افغان 71که سخنگوی دولت بود عمدتا ً به نشر مطالب روشنفکرانه وآموزشی
در زمينه ھای مختلف از جمله مفاھيم اجتماعی  -حقوقی؛ مثل  :وطن ،قانون ،دولت ،ملت،
حقوق ...ومطالب علمی در زمينه ھای بيولوژی  ،طب ،نجوم ،وغيره ميپرداختند .بديھی است
که مفاھيم ومقوالت مز بور از ديد گاه بورژوازی روشنفکر تحليل وتوضيح ميشد ".امان
افغان "مجدانه وپيگير ميکوشيد روشنفکران را تشويق نمايد تا در حيات ملی وزندگی
اجتماعی کشور خود سھم بيشتری داشته باشند ".امان افغان "گوشه گيری وبی تفاوتی
روشنفکران نسبت به امور کشور راچنين نکوھش مينمود...":لھذا ما آن متمدنين وفيلسوفان
شھری را که کناره ميجويند وراه عافيت می پويند ...وراحت خودر ابه رنج خلق مقدم ميدانند
از صفت رحم بلکه از ساير مزايای انسانی عاری واسير بند خودپسندی وتن پروری وپست
تر از زمره عوام وھمسريھايم ميشمارم"72وبر ھمين مبنا در کليه شماره ھای "امان افغان
"اخبار ومبارزات آزاديبخش ملل مختلف دنيا حتی اروپا وامريکا چاپ ميشد وبطور محسوس
وروشنی از مبارزات ملل مستعمرات بر ضد استعمار دفاع نموده وبه تبليغ ھمبستگی با آنھا
ميپرداخت ومقاالتی از جرايد مختلف خارجی از جمله حبل المتين )جريده مترقی فارسی
زبانان ھند که در خارج ھند بخصوص در ايران طرفداران فراوان داشت ومزاحمتھای
فراوانی برای دول ار تجاعی مسلمانان ايجاد نمود (چھره نما  ،شفق سرخ  ...چاپ ميکرد که
اغلب با شرحی از خود " امان افغان " ھمراه بود.امان ﷲ خان در دادن نظم ونسق به سيستم
اداری کشور نيز کوشش فراوان مبذول داشت .از جمله ھيأت دولت وزارت خانه )دايره
نظارت(ھای مختلف تأسيس نمود ).در نيمه دوم ماه ثور 1298تشکيل  9وزارت خانه را
اعالن نمود (.وشيوه ھای عصری را در کار آنھا مرعی داشت .انجنيران و متخصصين
خارجی مخصوصا ً آلمانی را باستخدام وزارت خانه ھای مختلف در آورد ) 73 .در مکاتب
مسلکی از استادان خارجی بويژه ايرانی کار ميگرفت (ومساعی زيادی در ايجاد سرک ھا ،
بندھا ،سيم تلگراف وتنوير معابر به خرچ داد .پس از تشکيل لويه جرگه جالل آباد
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)(1301قرار براين شد که ھر ساله لويه جرگه مزبور بسويه ملی ودر کابل تشکيل گردد
ونمايندگان مردم سراسر کشور درآن شرکت جويند .تشکيالت اداری وامور مختلف مملکتی
به فرمان بی چون وچرای شاه ،بلکه از طريق نظامنامه ھا انجام ميگرفت .در دوران امانی
حدود  50نظامنامه در امور مختلف تصويب شد .به اوضاع عسکری سروصورت دادواز
تعليمات عصری وعلمی در آموزش عساکر کار گرفت .اردورابه سالح ھای مدرن از جمله
طياره مجھز ساخت وافرادی رابرای آموزش فنون عسکری وطياره بانی به جرمنی وايتاليا
فرستاد74عسکری اجباری را معمول ساخت ،عوض در عسکری را بکلی ملغی نمود
وصرف بدل نقدی آنھم بمبلغ يک ھزارروپيه راقبول نمود)مبلغ بدل نقدی را افزايش دادکه
ھردو مورداعتراض فئودال زادگان واقع گرديد(.در امور اقتصادی نيز توجه فراوان را
مبذول داشت  .وزارت اقتصاد را تأسيس کردوتجارت خارجی را که قبل از اين در يد قدرت
انگليس اسير بود،بوزارت مزبور واگذار نمود.معاھدات تجارتی با بسياری از کشورھای
جھان انعقاد نمود.با انگليس )1300ھجری(با فرانسه ) 28اپريل  (1922با شوروی )=1924
 (1303با آلمان ) 3مارچ (1365 =(1926با پولند )  3نوامبر  (1927با مصر )10می
 (1928با فنال ند) 17جوالی (1928با سويس) 7فبوری (1928با شرکت سنگ الجورد در
برلين ) 18می ....(1928امان ﷲ خان خرچ ودخل کشور را منظم نمود ،بودجه را مرسوم
کرد وبرای اولين بار درافغانستان نوت افغانی را چاپ ومنتشر نمود.اين نوت ھا به اندازه
واشکال مختلف يک ،پنج ،بيست وپنج  ،پنجاه وصد روپيگی چاپ ميشد .شرکت ھای متعددی
اقتصادی از قبيل شرکت ترانسپورتی بنام نقليات بين کابل وتورخم ،شرکت تنوير ،کمپنی
آلمان  -افغان  ،فابريکه سمنت  ،فابريکه گوگرد سازی ،ماشين خانه جبل سراج  ،کمپنی
استخراج معدن بدخشان ومعادن ذغال سنگ  ،فابريکه باروت سازی  ،شرکت امانيه  ،شرکت
ثمر  ،شرکت الجورد  ،شرکت افغان در امر صادرات وواردات وتجارت داخلی تشکيل شد
که ھمگی قدمھای بود جھت تحکيم زيربنای اقتصاد سرمايداری وبوجود آمدن طبقه
بورژوازی وطبقه کارگر.اصالحات اجتماعی  -اقتصادی  -سياسی امانی  ،بخصوص کاستن
از قدرت مالھا  ،کم کردن بودجه مساجد  ،آزادی نسوان  ،تغيير لباس زنان ومردان )روی
لچی زنان(خالصه اصالحاتی که جنبه تعديل در قدرت وسلطه دين را داشت ،بھانه ووسيله
ای شد برای مخالفين آزادی واستقالل افغانستان يادر حقيقت موافقين انگليس ومر تجعن
داخلی .بنا بر اين اينگونه عناصربا ايجاد اغتشاشات وشورشھائی کوشش در بر انگيختن
انگيزه ھای مذھبی ودينی مردم نموده وآنھارا بر ضد امان اﷲ خان وحکومت مرکزی
ميشوراندند .که باالخره اين تحريکات واغتشاشات با عث سقوط دوره امانی و دموکراسی
نوخاسته گرديد.اصالحات دوران امير شير عليخان واواخر حکومت حبيب ﷲ وبويژه
حکومت امان ﷲ خان که در ساحات مختلف اقتصادی -سياسی واجتماعی رونما گرديد،
زمينه را برای رشد ونموی افکار انقالبی -مترقی  -ملی واصالحاتی مھيا نمود وتغييرات
وتحوالت شگرفی در ساحه فرھنگ وادبيات بوجود آمد .اين تحوالت بويژه در ھنر شعر
وشاعری چشمگير است شعر اين زمان شعر آزاديخواھانه ،وطن پرستانه ،روشنگرانه  ،ملی
انقالبی واصالحاتی است که پا بپای رشد بورژوازی ملی رشد وقوام می يابد وبعد ھا راه را10

برای اشعار مترقی وانقالبی اواخر دھه چھل آماده ميسازد .محمود طرزی که يکی از
آزاديخواھان کشور بود ودر اصالحات دوره امانی نقش عمده داشت اشعاردلچسپی دارد که
نمونه آنرا در اينجا نقل مينمائيم.در سروده مثنوی عشق وطن که در سنه)  1325ق 1907
م(سروده است ،ميگويد :
پس عشـــق تو چنان زسـر من بـدر شـــود
"باشيــــر انـدرون شد وبا خاک بدر شــود"
شب ھـا بوصـــل ياد تو بيــــــدار مانـده ام
در روز ھـا بفکــــر تو در تاب مانــــده ام
ھر عـلم وفن که خوانده وتحصيل کـرده ام
نيت بـــرای خـــــدمت ونـفع تـــو بــوده ام
ای خاک پاک وای وطن خوش زميــن من
معــــشوق من حبـــيـب مـن ودلنشـــين من
مسعـــود باش وشـــــاد بزی  ،تا ابــد بمان
در حــفـــظ ودر ترقی ومعــــموری وامان
رشــــک آور بالد تـــمدن نشـــــان شــوی
درشرق ھمچو شمس درخشان عيان شوی!
از ادبيا ت ھمين عصر که نماينده تند روی وروحيه انقالبی روشنفکران آنوقت ميباشد اين
ابيات را از يک غزل جلوه شاعر جوان آن زمان است ذکر ميکنيم که گفت:
تا کی از ظــــــلم وستم شکوه وفـرياد کنيد
سعی بـرھـــم زدن منشـــأ بيــــداد کنـــــيد
دست ما دامن تـان باد ،جـــــوانان غـــيور
که از اين ذلت وخـواری ،ھمه آزادکنــــيد
صد ھزاران چومنت ،آتـش بيـداد بسوخت
نه نشـــينيد زپا ،دم بـدم ارشـــــاد کــــــنيد
فتــــنه انداخـــته تبعيض نژادی در خـلــق
فکـــــر آيندۀ ملــــک وخـودواوالد کنــــيد
چندی ازخوان نعم سرخوش وشيرين کامند
گريه بر فــــاقه کشــــان خودوفــرياد کنيد
خانمان کــــرد تبه تا خـــــودش آباد شــود
خانۀ ظــــلم وســــتم يکــــسره بر باد کـنيد
تا شـــــود برھمگان امن وعدالــــــت قـايم
عـــــالمی نو زمساوات وحق ايجـــاد کنـيد
ای جوانان ستـــــم مر تجعان چنـــــد کشيد
تابــــکی رحم باين دســــته شـــــياد کنـــيد
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ننگ دارد بشـــــريت زچنـين کھـــنه رژيم
طـــــرح ويرانی اين بنــــگه ز بنيــــادکنيد
آشيــــــان ھمه مرغــــان ،زستـــم آتش زد
قصـــــد آتــــش زدن خانه صيـــــاد کـــنيد
ندھـــــند ارزش کاھی به حــــــقوق بشری
تکــــيه به  ،برخود وبازوی چوفـوالد کنيد
غازه ســــازيد زخون شــــاھــــد آزادی را
تا زخود روح شــــھيدان وطن شــاد کنـــيد
ســــوخت ای ھم نفســــان آتش اســــتبدادم
شـــــرح اين سوخته را برھمه انشـــاد کنيد
چشـــــــم اميد به تونســــل جوان دوخته ام
در خورشــــأن وشــــرف مملکت آباد کنيد
روزی آيد که شود خلق به خلــق حاکم وما
رفـــــته پايم ازين ورطـــــه  ،زما ياد کنيد
می بـــرم در دل زار حســـــرت آزادی را
کـــــاش حاکم به بر ســــايۀ شمشـــــاد کنيد
شعــــــر من اللـۀ باغ دل خـــــونين منست
مھوشـــــان زيب لب وحــــسن خداداد کنيد
ھــــر کجاالله رخی با قـــــد وسروی ديديد
يک نفس ياد از اين "جــــــلـوۀ" ناشاد کنيد
عبدالرحمن لودين )کبريت(در ھنگام جنگ اول جھانی به نسبت سياست منفی بيطرفی حبيب
ﷲ خان وسازش او با دولت انگليس  ،چنين سرائيده است :
نعره
ای ملت از برای خـــدا زود تر شـــــويـد
از شـــــرمکــــر وحيله دشمن خبر شويد
تا از صدای صاعقه اش گنگ وکر شويد
وانگه چو رعد نعــره زنان در بدر شويد
مانند برق جلوه کـنان در نظر شويد
از يک طرف نھنگ وزديگر طرف پلنگ
ھردوبخون ما دھــن خويش کرده رنـــگ
اکنون که گشـــته اند بخود مبــــتال بجنگ
جھدی کنيد بھــر چه است اين ھمه درنگ
در حفظ راه حق ھمه تيغ وسپر شويد
اين وقت فرصت است نه ھنگام جشن وسور
ھــر کس که فوت ميکـــندش ميشود کفـــور
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بس در ھمين خالل وچنين حـــال واين فتور
تيـــزی وسعی وھمت تان اينقـــــدر ضرور
تا از برای چشـــم عدو نيشتر شويد
امروز در تمامی عــــالم چه شـــــور وشر
برپا ومانشــــسته از آن جــــمله بی خــــبر
نی فکــــر سود نی ســـر ســود ايمان بسر
افســـوس بر فـــالکت حـــــال چـــنين بشر
با يد زشــــرم آب زپا تا بسر شويد
ﷲ عــــالم است که اين خصم بد ســـرشت
اينحب حب خويش چسان کرده است کشت
تا ھيچ فـــــرق کــرده نيايد زخوب وزشت
نقشی چــــنين بســـاط ببا يســت در نوشت
ترسم خدا نخواسته زير وزبر شويد
خــــصم بزرگ خويش شناســـــيد انگليس
زان پس عدوی ديـگر تان است روس نــيز
در اين زمانه عـــھد نـــــيرزد بـيک پشــيز
داريــــد ملت ووطن خـــــويشتن عــــــزيـز
با اتحاد جمله چو شير وشکر شويد
حــــاضر کنيد اسلــــحه کوبيد طبل وکوس
آريــــد رو به جنگ چو عــــثمانی وپروس
تا حـــلق انگليس فشـــاريــــــد ونای روس
در جـــــاغر تفنگ گــــــذاريد کــــار توس
چون شيرراست سوی مخالف بدرشويد
باری به سير سوزن ســـاعت نظــــر بدوز
در لمحه ھا ولحظه و ساعت گذشـت روز
ھمواره در تلف گــذرد عــــمر ما چـو يـوز
افـــــتاده وز بھـــــر چه اســـــتادگی ھــنوز
چــيزی شـــويد يا کم ويا بيشتر شويد
ای غــافــل از زمانه وشــاغل به لھوو گلف
با دشــمن خبيث کسی کــــرده است حـــلف
)(1
خود فـــکر کن عدو نکند چون ز عھد خـلف
بايــــد گـــــريست بر سر اين احمقی وجـلف
تا چند برای ديدن حق کور وکر شويد
زينسان که در کاله وفـــــراکــوت وبوت نو
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از رشــــک ميبريد يـــــکی از دگــــر گـرو
تر ســــيد زانگــــليز چــــو اطــــفال از ببو
تا کی پـــس از دريـــــژ نگـــــوئيد زير زو
يکبار الزم است به عـــزم سفر شويد
اين کرچ راست در کمر وجيغــــه در کـاله
بس وضع خوب وفيشـن روز است واه واه
اما چـــه عـــيـب روشــــن وبی ھمتيست آه
کين ھردو محض بھــــــر نمايش شـود نگاه
بايد برين حميت خود نوحه گرشويد
از حــــال پر تأســــف خــــــود ملت نجيب
خـــــواھم بيان کنم بحضـــــور تو ای اديب
تــــاکی کــــه بشــــنوی يا ﷲ ويــــا نصيب
زين داســــتان نقض چنين قصــــــۀ عجيب
بھــرشنيدن سخنم گـوش اگر شويد
کــــردند خائنان جفــــا کيش بی فـــــــروغ
آقـــــا ئی زمانه ھمـــــه بر خود فـــــــروغ
جــــھل ونفــــاق وبی خبری غفلت ودروغ
انــــداخته بگــــــردن ما حلـــــقه چــو يوغ
گويند دراطاعت ما گاو وخر شويد
گر مستبدی ز روی جھـــالت عتــــاب کرد
يا غير حق کــــدام کسی را عـــــــذاب کرد
يا بھــــر نفع خــــويش جھـــانی خراب کرد
ناچارش عقــــــل عــــــالم وآدم خطاب کرد
تا کی بکشف حال چنين خيره سرشويد
نمونۀ اشعار محمد سرورخان قندھاری )واصف(:
بحمدﷲ که از آثار رحـــــمت ھــــای يــزدانی
خديو دادگـــــر شـــــدھــــر بنای عدل رابـانی
لوای دين بعھدش آسمان ســا گـــشت در عـالم
که از رفعت زند صدطعنه را برچرخ کيـوانی
رواج حــــکمت ايمانيان آمد که از رشــــکـش
به خاک تيره يکسان گشت حکمت ھای يونانی
فـروغ جوھــــــر دانش  ،فروبگــرفت عالم را
سواد جھـــــل شد از لوحۀ جان جھـــــان فانی
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فــــزود از پر تو دين ،لمعــــۀ انوار دانــش را
ز دود از چھـــــرۀ مرآت دھـــــر آثار ظلمانی
مــدارس را که بد پيــــرايۀ دولت مشـــــيد شد
مساجد را که بد زيب طـــــراز دين شدش بانی
معـــــارف را رواجی داددر اســــالم نيکـــوتر
حقــــايق را اساسی ماند محکم در جھــان بانی
پی ترويج آن ارشــــاد فرمود از ســـر حکمت
که عالم را شود حاصل ازان طــرز جھانداری
بنورآن جريده کش ســــراج اخـــــــبار نام آمد
ھميدون ديدۀ جــــان جــــھان گـــــرديد نورانی
منافع را بود مظـــھر ،نتـــــائج پــــــرورد دربر
درخت فيضش آرد بر ،ھمـه پــــندوزبانـــدانی
ھمه حــــاالت عـــــالم اندران پيـدا چو جام جـم
ويا آئينۀ اســــکــــندر ،از فـــــرودرخشـــــانی
...سخن کــــــوتاه بايد "واصـفا"در رسم دانايان
که تطـــــويل کــــالم آرد مالل طـبع انســـــانی
*
ترک مال وترک جــــان وترک ســـــر
در رۀ مشــــروطه اول مــــــنزل است
درذيل نمونۀاز اشعار عبدالھادی داوی رانقل مينمائيم:
تابکی؟
تا بکی اوالد افغـــــــان تابـــــکی
تابکی ھان تابکی ھـــــان تا بکی
کوکوی مرغ سحـــــر آمد بجوش
خرخرخواب ای گرانجان تا بکی
نور بيـــداری جھــــانی را گرفت
خواب غفلت ای حريفـــان تابکی
ســــبزه خوابيده ھـم برداشت سـر
بر نميداری تو مژگـــــان تا بـکی
ميرســــد آواز ســـبيل از راه دور
تو بخواب ای خانه ويران تا بکی
ميــــــوزد باد خــــزانت در چمن
شــــوق گلگشــت بيابان تا بـــکی
بايدت برحال خويشت خون گريست
ســــير انھـــــار وگلســــتان تا بکی
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شوق تعمير ســـرای وخانه چـــند
خاکبازی ھمچو طفـــــالن تابـکی
روز کار وروزگــار عبـرت است
خواب راحت در شبستان تا بــکی
ھســـت مکتب جان ملت ،جان من
تا بکی باشــــيم بيجـــان تا بــــکی
کـــودکان را مکتب است ومدرسه
خاکــــبازی در بيـــــابان تا بـــکی
يک نفس سر در گريــــبان در کنيد
فکــــــر کــــالرای جــوانان تابکی
رفت وقت خــنده وھــــزل ومـزاح
خوردســــالی خورده ساالن تابکی
ای قـــــلم آخــــر زبانت ميـــــبرند
اينقـــــدر حرف "پريشان" تابــکی
در زمان زمامداری حبيب ﷲ معروف به بچۀ سقاء که عبدالرحمن محبوس گرديده بود به
غلط آوازه گرديد که بچۀ سقاء آورااعدام نموده است يک جوان ميمنگی باتأثر مرثيه ذيل را
بياد شھادت موصوف سروده است:
چنان شھــــادت تو حال من پريــــش نمود
که خون زديده روان قلب چاک ريش نمود
ســـــتمگری که ترا کـــشت سخت نادم شد
چــــراکه کــــينۀ ملت به خويش بيش نمود
فــــــدای پيـــکر خــــونين لخت لختش من
که ســـــينه راسپر تيغ کـــــرـد وپيش نمود
شــــھيد عشــــق وطن زنده است قلبم ازان
بشـــــوق نام ورا ورد خود ھـــميش نمــود
چه ديد ظــــلم وچه نوشــيد خون دل بوطن
چو نوش جــــام شھـــادت زتيغ ونيش نمود
باين خـــيانت ومکری که تو شـــــھيد شدی
کــــــجا چنين ستمی کـــس بھيچ کس ننمود
چنان ســـــتم که بتوکـــــرد آن جـــــفا پيشه
نه ھــــيچ گـــرگ فـــــرومايۀ به ميش نمود
در دوران زمامداری حبيب ﷲ کلکانی معروف به بچه سقاء تمام دستا وردھای ملی وبين
المللی دوره امانی از بين رفت ونقشه استعمار برای قبول رژيم ديگر آماده ومھيا گرديد
کسانيکه تقريبا ً پنج ماه از بچۀ سقاء جداً حمايت واورا لقب " خادم دين رسول ﷲ در جامعه
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معرفی ميکردند .اينک ھمه متحدالقول آنرا يک " دزدغدار ودشمن افغانستان " ميناميدند.
ديگر نه عدۀ از روحانيون از اين خادم دين نامی به نکوئی ميبردند ونه خواجه بابو خان
وملک مير علم خان وبابا منگل سنگ وامثال ايشان مثل سابق خدام صادق بچۀ سقاء بودند.
با قيدارد
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