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  :  ـ عموميات١   
باشندگان » دخمه و خوابگاه « ز قرنھا از درون يغم انگۀ  است محاط به خشكه كه ھنوز افسانی   افغانستان كشور

  .رسد يمرتفع آن به گوشھا م

 » ین بيارنولد تا«ن است  ،  چنانكه يافتخار آفرن وھم يده افغانستان ، اندوھگيم سخت و جبال سر به طارم كشياقل

ستان  مردم افغانین كوھھا ، سنگر ھا و پناگاھھايخوانده است كه برحق ھم) ۶(»  باستان یاي از دنیدانگاھيم« آنرا 

  .ھاجم و استعمارگر را به زانو درآورده اند تبوده و از آنجا دھھا م

 عقب یخاطر غلبه بر حوادث ، عامل اصله قابل كار و مبارزه انسان ب ھر چه باشد باز ھم در میائياما وضع جغراف

  . رود ی به شمار نمیماندگ

 از یسان كشورمان آثاريخ نوي افغانستان ، قلم زنان جھان بالخاصه تاریز ھا و عوامل عقب مانيافت و خۀ در بار

  .جا مانده اند ه خود ب
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و دوم ) ١٨٣٩( اول یا جنگھايد اوضاع قرن نزده ي نماید جلب مخوه نه نظر را بيشتريخ ، بيآنچه از فتح باب تار

خصوص جنگ سوم ه ستم بي و استقالل طلبانه در دھه اول قرن بیاسي سیت ھايس و فعاليافغان و انگل) ١٨٧٨(

ا ، يا ، كامبوجيزيس بوده كه از پرشگاه آن مردم افغانستان قبل از ھند و پاكستان ، اندونيافغان و انگل) ١٩١٩(

 سر از برج ظفر یه دار جنبش ضد استعمارين طاليث اوليحه لون ، برما ، الئوس و سنگاپور بين ، سي، فلپيتنامو

  .رون نمود يب

 آنزمان بود ی و اجتماعیاسي سیت ھاير آن گواه روشن از فعالي دو سال اخیست به استثناياوضاع دھه سوم قرن ب

 مردم ی برای اجتماعی و ترقیاسي سیھاين باب آزاديث نخستيحه خواه را بيزم ترقيوناليكه سوز و شوق ناس

س ي و خانه بر انداز صاحبان منفعت و مصالح انگلیر منطقي در ھجوم غیاما نھال نورس آزاد. افغانستان باز نمود 

 ید ولي به گوشھا رسیاسين سي در دوره شاه محمود خان توسط مبارزی آزادیگر نوايدر ھم شكست تا آنكه بار د

د خان و محمد داوی فردیكتاتوريد. ز به گوشه نشست يد كه با دست دولت خفه شد و شاه محمود خان نيئ نپایريد

است ياجات افغانستان سي بود و به آن كشور موقع داد تا با استفاده از احتیبه دلخواه شورو) صدراعظم وقت(

  .د يق نماي خود را  در افغانستان تطبیاستعمار

 نبود ، الجرم صحنه از باال ید و شوروو به نفع محمد داویغات علنيداوم اختناق و كمبود ستون تبلكه تياما از آنجائ

بدون ) ١٩٧٣ـ١٩۶٣ (یدھه قانون اساس. د ياعالم گرد»  یدھه قانون اساس«ی ش دموكراسيجاه ر نمود و بييتغ

 دفاع از ۀھنگام» يك خلق دموكراتحزب«ير نقاب    د تا در زي ، به ستون پنجم آن موقع بخشیدن منافع شورويبرچ

  .د ي را ساز نمایاست شورويمنافع و س

رد يه گيپا» یجھان وطن«د تا سازمان  يموجب آن گرد» ك خلقيحزب دموكرات «ی و نوكر منشیگانه پرستيروح بـ

 ك سوياز » ی قانون اساسۀدھ«  در طولی دولت شورو.ستندي بایز در سنگر مقابله با ويگر ني دی ھایو چپ

ار نمود تا با ي عی دولت را توسط گماشتگان خود طوریگر سو نھاد ھاي نمود و از دیرين خود را نشانگامخالف

ن است كه اگر يده بر اي را عقیبرخ. م افغانستان بردارد ي خود را در حرین گام تھاجمياستفاده از نقاط ضعف آن اول

، اخطار ) خلق و پرچم(دست پروردگان خود ه رد و ب كیران طلب امداد نمي و ای عربید از كشور ھاومحمد داو

 ین باور است كه قربانيگر به اي افراد دی زد ، اما نگارنده مانند بعضی دست به كودتا نمید شوروي داد ، شاینم

 و ی عربید به كشور ھاوز  بود ، منتھا سفر محمد داوي برگشت ناپذی شوروید و طومار توسعه طلبومحمد داو

  .ت او را كوتاه نمود يمدت حاكم» خلق و پرچم «یجناح ھاھوشدارش به 

 مع االسف دھھا سازمان چپ و یم كودتا و تھاجم شورويه رژيكار شجاعانه ملت افغانستان علياما قطع نظر از پ

 مردم یرو آرمان ھا و خطوط و برنامه شانرا به منظور استرداد استقالل و آزادي نیرو و بيرو و با نيراست ، كم ن

 و یه مليم كه در داعياگر بگو. م نمود ي مناسب خواھینجا و آنجا عرضه داشتند كه بحث آنرا در جايفغانستان در اا

چ ي نمودند ھیكي و تاكتیا با آن برخورد احساساتي داده و ء جامعه كم بھایھايژگي به ارزشھا و وی ما جمعیاسالم

 از یك جنگ ملي یھايازمندينانه با نيزه ھا بدبيزرق و برق ن در یگريھمچنان جماعات د. مبالغه و غلو نخواھد بود 

ن يقت از ھميكار برخورد نمودند كه در حقي مطابق دانش و كار و پیان و رھبري بیج و اتحاد مردم ، آزاديل بسيقب

  .دند ي را به قوام رسانیز صد پارچگي انفجار آمیت ھاي نموده و عصبیاري را آبیر ملي ثمر غیجا نھال ب

دست ه د حل معادله جنگ افغانستان بي بود كه كلین المللي بیت ھاي و واقعیل ملي دادن به فضاءن كم بھايھم

  .گانگان افتاد يگر بيگان و ديھمسا
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را انسان ي توان جبر مطلق گفت زی را نمیائيد اذعان نمود كه وضع جغرافي افغانستان بایاما در باره نظام اقتصاد

 یبايگاه زيك جايك  عده حوادث را مھار زند و از كوه و دشت  به زور علم و تخني است تا خود قادرۀ خالقیرويبا ن

 و تھاجم مكرر یلي قبایت ، جنگھايطره اشرافيرا سيافت زين آرزو در افغانستان تحقق نيسفانه اأ سازد  كه متیزندگ

  .ل گردد ي نای و اجتماعیشرفت اقتصاديگانگان نگذاشت تا مردم ما به پيب

 عمده یر ننمود ، بلكه سلطه نظام فئودالي و چشم گیفير كييگر تغي دی افغانستان مانند كشور ھاینظام اقتصادپس 

  .                                    م ي پردازیح آن مي افغانستان بوده  كه به تشری در نظام اقتصادین مناسبات اقتصاديتر

   

  : ـ فئوداليزم و چگونگی آن ٢     

زم يكلمه فئودال.  منحصر به خودش ی و فرھنگیاسي سی نھاد ھای و دارای ـ اجتماعی است اقتصادیزم نظاميالفئود

  .كار گرفته شده است ه  جھان بیاولتر در اروپا و بعد تر در سائر قاره ھا

 یزراعت ین محصوالت را فراورده ھايشتري بوده وبیت دھقاني شغل اكثریدر جوامع فئودال : از لحاظ اقتصادی

 بوده كه یقت نظام مصرفيزم در حقيفئودال. ست يد فئوداليوه توليد مسلط ھمانا شيوه تولين لحاظ شيبد. دھد يل ميتشك

  .شوديستا گفته ميزم نظام اينرو فئوداليرد و از ايگي در آن تبادله كمتر صورت میه داريبه تناسب نظام سرما

  . رديگينداران بزرگ قرار ميار زمي در اختی مركزیا دولتھاي پراگنده و یھايخود مختار :  از لحاظ سياسی

 روابط انسانھا را تحت الشعاع یت ھا و سلسله مراتب اجتماعيزم ، انواع مالكيدر دوره فئودال : از لحاظ اجتماعی

  . دھد يخود قرار م

 قرار داشت اما در كشور ساير كلير كه در اروپا تحت تاثي است سخت گی فرھنگیزم دارايفئودال : از لحاظ فرھنگی

 و فقر،  جوانب یجاد مناسبات بھتر و رفع سختي ایك برايزم تضاد ندارد ولي با آنكه اسالم با فئودالی اسالمیھا

 ، حل یخصوص جوانب فقه اسالمه  احكام و بیجاه سفانه مراعات نشده و صاحبان قدرت بأعادالنه دارد كه مت

  .د  بندنیكار مه ل را با عرف محل بيمسا

ن يكه آخرينحوه  بوده ، بیالدي سوم و چھارم میزم در اروپا و ھم در افغانستان مصادف با قرنھايش فئوداليدايآغاز پ

 اول قرن ھفدھم یمه اي نی پانزدھم و شانزدھم و حتیام زوال خود را در بستر قرنھاين اي و واپسیوفائک شیدھه ھا

  .م ي پردازیً آن بعدا  می مانده كه به چون و چرایقگذرانده است ، اما در افغانستان تا اكنون با

          

  :ـ خصوصيات فئوداليزم در افغانستان ٣      

را ي ثور بوده ز٧زم در افغانستان  تا فاجعه يان فشرده فئوداليد نمود كه منظور از بين نكته عطف توجه باياه نخست ب

  . ھم خورده است ه بیتان به نفع استعمار شورو افغانسی و مناسبات اقتصادی مادیبعد از آن ھمه ھست

ھند ۀ م قاري توان با نیز آنرا نمي در شرق نی بوده و حتی شرقیكله زم افغانستان بيل فئوداليم كه خصايدر باال گفت

ن يران زميزم اي جھات با فئودالیتوان آنرا در بعضي میول.  قرار داد یك خط مساوي در ین آنروزي و چیروزيد

گانگان ، ھر دو يرات متقابل و تحمل تھاجمات بيثا مشترك و تیت ھايه كرد ، چرا كه فرھنگھا و مدنيوجمشابه ت

  . قرار داده بود یب مساويران و افغانستان را در فراز و نشيكشور ا

تان سفانه در غربت ھمه را به حساب افغانسا بوده كه متیه كافي مستلزم آمار و احصائیفياما بحث نظام ملوك الطوا

م كه از طرف يكني میه ھا و آماريرجوع به احصائ » یھر دھن سخن«  از یدست آورد ، پس به فحواه  توان بینم

  . ارائه شده است ی و داخلی محققان خارجیبعض
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م سخت و يلو متر مربع مساحت است كه بدون شك اقلي ك۶۵٠٠٠٠ یانه ، داراي میايافغانستان در چھار راه آس

 آن اثر ی ـ اجتماعیاد كوه و كتل در آھنگ رشد اقتصادي ، ازدی خشك جنوب غربی و صحاریميا دیكمبود بارانھا

ابان و يصد كوه و بي ھفتادوپنج فیست دارايافغانستان كشور»  من ی ھیآنتون«چنانكه به نظر . ژرف نھاده است 

  )٧(»……صد جنگالتي قابل كشت و پنج فینھايصد زميزده فيس

ل برائت ي توان  دلی را نمیمي دایابان و كمبود بارانھاياره شد ، وجود كوه و دشت و ب كه قبال اشیالبته قسم

 خدمت به مردم وجود داشت و تن به اغراض ی و آرزویق مـلي نمـود ، چرا كه اگر احساس عمین امور تلقيلومسؤ

 ،  سد و مانع رخ ی اساسیھاي و آزادی علمی و نھاد ھای ـ اجتماعی شد و ھم در مقابل رشد اقتصادیگانه داده نميب

   .ی بود ممكن و انجام شدنیھا كاري داد ، بدون شك غلبه بر نا ھنجارینم

  .ت نموده است يھكتار تثب ) ۴۴۴٢٠٠٠(  افغانستان راینداري ، حدود زم١٩۶۶ه سال ياحصائ

 » k.Ringer «كتار و مجموع ون ھيمل) ٧.٨(ه ھشت ي را ھفت عشارین مزروعي ، زمی معلومات منابع رسمیبرا

) ٣.٢(ه دويو در حدود سه عشار%)  ٢٢(صد يست و دو في بیعنيون ھكتار ، ي قابل استفاده را چھار ملیاراض

ون يمل) ۵.۴(ه چھار ي پنج عشاریعني ، ی مزروعین نموده كه دو بر سه حصه اراضيون ھكتار را چراگاه تخميمل

ون آن يمل) ١.١(كيه يك عشاريا ھا و يون آن توسط دري مل)٣.۴(ه چھاريداند كه سه عشاري آب میھكتار آنرا دارا

  )٨. ( شوند ی میاريعه چشمه سار ھا آبيگر آن ذريون ھكتار ديمل) ٠.٩(ه نهيز ھا و صفر عشاريتوسط كار

از آن « داند كه يون ھكتار مي مل١۴ قابل استفاده را در حدود ی مجموع اراض١٩۶٣ه سال ي اساس احصائهغبار ب

 و یون و سه صدو ده ھزار ھكتار آن آبيون و ھشصد ھزار ھكتار تحت زرع قرار دارد كه پنج مليت ملجمله فقط ھف

  )٩(» .  است یون و چھار صد و نود ھزار ھكتار آن للميدو مل

 خود آمار ی نوشته ھایدر بعض» آدمك«ند كه ي گویق نام و تعداد نفوس آنھا مي افغانستان به تفریه ھايدر مورد قر

  افته است ي داده است كه نگارنده به آن دست نیه ھايو احصائ

ن نموده كه در ھر حال از اندازه ي من بدون ذكر نام ، مجموع قراء افغانستان را ھژده ھزار تخمی ھی آنتونیول

  . آن كمتر است یواقع

 لوگر ، قندز ،  كابل ،یا ھاي دریان افغانستان در حواشين تعداد روستائيشتري، ب» H. HAHN«یاما بر طبق بررس

  )١٠. (نفر بود و باش دارند) ٨٠٠(تا ) ۴٠٠(ن  يلو متر مـربع آن بيافته و در ھـر كينھا اسكان يرود و مانند ايھـر

با ين بود كه تنھا مالك افغانستان باال تر از تقريده  بر اي افغانستان ، غبار را عقی روستا ھایب اجتماعيدر مورد ترك

  . ھم مشغول ھستندی دولتیتھايًنھا حتما   به تجارت و مامورين دارند و اياده تر زميب  زيب تا پنجصد جريپنجاه جر

مطابق . ن كشور است يصدمجموع خانوار زارعي ھزار خانواده و شش ف٣٨نھا معادل ي تعداد ایه رسميطبق احصائ

  )١١. ( كشور را در دست دارند ی آبینھايصد زمي آنھا ھفتاد فین خارجيه متخصصياحصائ

ت يصد مالكين نظر بود كه ھشتاد و پنج في به ا١٩۵۵ سال یبر طبق معلومات رسم » HAHN .H«  سور يپروف

ن ده و صد ھكتار يت ھر كدام بيمالك ) ٣۶٠٠٠(كه در حدود  ين دارد ، در حالي كمتر از چھار ھكتار زمیكشاورز

  )١٢.(باشند يمن يشتر از صـد ھكتار زمي بیت ھر كدام دارايمالك ) ١٢٠٠(ن و يزم

 و یزم افغانستان قرار داده كه در امور شھريخانواده اشراف را در رأس ھرم فئودال) ٢٠٠٠(ن محقق در حدود يھم

  .ز نقش عمده   دارند ي نیدولت

  .ف بوده است ي ضعیلي خیه اقتصاديزم افغانستان از لحاظ پايم كه فئوداليابي ی ارقام گفـته شده باال در میاز رو
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 ظھور ید برده داريوه مسلط توليزم افغانستان مانند اروپا از درون شيا فئوداليده و باور است كه گوين عقي ا بهیجمع

  . داشته است ی است كه اروپا قبل از قرون وسطی ھمان فطرتیگر سخن دارايا به دينموده 

 با ھمه یاري آب و مشكل آب سخن را آسان نموده است كه كمبودیعيط از لحاظ طبيشتر تفاوت دو محيمگر از ھمه ب

قول ه ا بي. دست دھد ه زم افغانستان بي روشن از فئودالیري تواند تصوی ، میئ و امكانات استحاله یرير پذييتغ

 ۀ جنبی بوده و حتیئسازمان دھكده ۀ ف مسلمي از وظایكي یاري ، آبیل جماعات كشاورزياز آغاز تشك « یاسكندر

  )١٣(»  .… داشته است یمذھب

 افغانستان نشان ی از واحد ھایز در برخيران و ني ای كنونی در مناطق مجاورمرز ھای باستان شناسیھاكاوش

 یعنيالد ، يش از مي پنجم و چھارم پیبا در ھزاره ھاي كوھستان تقری آبھای از راه سد بند ھایاريدھد كه آبيم

  )١۴(» د داشته استز وجويران نيك در مناطق شرق ايشرفته ی خاور نزديھمزمان با مناطق پ

دا نكرد و ياز به كار بردگان پيد نين و سطح نازل تولي بود كه قطعات كوچك زمیارين كمبود آب و مشكل آبيبنابر ھم

  .م گذاشته شد يز عقي نید بردگيوه توليدر رابطه بآن ش

و ) به اصطالح محل (یخاطر آن است كه در افغانستان قبل از اسالم و بعد از اسالم غالمه ل گفته شده نه بيدال

سنده آن است كه در افغانستان ير فشار نبوده است  بلكه منظور نويا برده زيد و فروش آن وجود نداشته و يبازار خر

افته ي ارتقاء نید بردگيوه مسلط توليونان و روم به سطح شيۀ شرفتيو اشكال پ» مصر و بابل   « ی مانند  بردگیغالم

ده و حالت منفصل ي برده فاقد ھر گونه حقوق نبوده و نه عقیروزيران ديستان و اگر در افغانيازجانب د. بود 

  . را با خود حمل كرده است یموروث) كاست(

ران ي در مورد ایم كه اسكندريخواني را میم ھمان وصفيدست دھه  در افغانستان را بیخ بردگي از تاریاگر فشرده ا

 یمناسبات بردگ« الد يل قبل از مي در قرن سوم تا اوایعني ، ی باخترونانوي المثل در عھد یف. و منطقه گفته است 

  )١۵(» . ھندوستان را نداشت یود طبقاتي ، شدت قیود طبقاتيونان و قي یافغانستان ، شكل بردگ

 یحق زناشوئ.  بر خوردار بود یژه ايت ويا غالم در افغانستان از موقعير دوره ھا ، برده يب در ساين ترتيبه ھم

 زدند و یه بر تخت شاھيان تكي گرفتند و در عھد سلجوقیان تحت آموزش و پرورش قرار ميت و در دوره غزنوداش

   یادارۀ به چھار منطق ) ۶٠ (یض آباد در سالھاي فیم كه وقتيابي در محوضوه م بي اگر به قرن نزده نظر اندازیبار

» یگيوان بيمھران د«نام ه  بیمنطقه جرم غالم آزاد شده ام شده بود ، در يتقس) ض آباد يوا ، و فيفتل ، ارگو ، شي( 

  )١۶. (ار را در دست خود داشت يزمام اخت

شتر در ي بیر امان هللا ، برده به تناسب كار زراعتي توسط امی غالمیم تا الغايشتر دنبال كنين سلسه را بيھر گاه ھم

 ، ی ، عسكریمندان و اشراف ، در امور شھر سازدربار شاھان ، گارد محافظ ، منازل ثروت:  مانند یديامور تول

شتر مصرف يزان كمتر مؤلد و بين لحاظ در افغانستان غالمان و كنير آن مشغول بودند كه بدي  و غی ، باغبانیمھتر

  .كننده بوده اند 

  

  : ـ آغاز مرحله فئوداليزم در افغانستان۴    

د ، چونانكه تفحصات سال يآغاز گرد» الد يسال  قبل از مسه ھزار «  در ینيه اسكان و ده نشيدر افغانستان عمل

دست ه ن آنزمان بي و سر پناه گلی و مالداریات كشاورزيازطرز حۀ برآن صحه گذاشته و فشرد) گكيمند (١٩۵١

  داده است 
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 ینھايدفاع از منافع دھكده ھا و زمۀ شي اندی جماعات بشریعياد طبي و ازدیاري آبی شبكه ھایجيانكشاف تدر

  .گرفتنديدان مورد اعتماد قرار ميش سفيس اداره امور ،  رأان آورد كه در ريمه مشترك المنافع را ب

ه  را بی بدون خصلت طبقاتی كوچك اقتصادیج تفاوت ھايتدره  بی اجتماعی در رابطه سمتھایم جنگياد غنايازد

 تفاوتھا بزرگتر شد و یالدي و چھارم م سومی مصادف به قرنھای در آغاز مناسبات فئودالی به زودیوجود آورد  ول

رو يتوسعه نفوس و رشد ن.د ي فراھم گردی دام و محصوالت زراعتنه تبادلي زمیكر كشاورزي از پید دامداريبا تجر

ه  را بی ابتدائیع دستيد و صنايش شھر ھا و نظم نو گرديداي موجب پی متعدد روستائی مؤلد در رابطه واحد ھایھا

  .د يت حرفه مستقل بخشيثيآن حه جدا نمود و ب یج از كشاورزيتدر

 توان ی كه بوده باشد ، نمی به ھر نوعیست  وليق در دست ني افغانستان معلومات دقیش شھر ھايداينكه از پيبا ا

  :د يگويران مي در مورد ایچونانكه اسكندر. ه نمود ي امروز توجیآنرا به مفھوم شھر ساالر

 متفرق و جدا از ھم را برآن ی كشاورزیر ھمبود ھاي  ناگزیدي روز افزون تولیازھايت و ني جمعیعيش طبيافزا« 

ه ن منظور خودبين ايتأم. ند ي نمایگر ھمكاريكدي با … بزرگ مربوط به منافع مشترك یداشته است كه در كار ھا

مشترك و حفظ گر لزوم دفاع ي دیش آورده است و از سوي را پیگانه ايجاد مركز واحد و سازمان ي امسألۀخود 

  .ه اثر گذاشته است ين عمليدر ا) ١٧(» …گانه يل بي ھا در برابر ھجوم قبایئدارا

نكه بار اول شھر در ياما در باره ا. دست داده  بیگريدۀ يتوان فرضيه گفته شده باال نميدر مورد افغانستان بھتر از كل

 در دست یگر به چه منوال بوده است ، معلوماتيكديده و قدمت شھر ھا نسبت به ي افغانستان اعمارگردمنطقهكدام 

دھات متعدد  و مزدھم  مانده شده باشد ۀ  در حوزیستي شھر باین سنگ بناينست كه اولي آنچه مسلم است ایست ولين

ن  شھـر افغانستان بلخ بوده باشد ، چرا كه يم تري قـدیستيتوان حـدس زد كه باي میخي  تارینه ھاي قـریو ھـم از رو

رونق شھر . انه شھرت داشته است ي میاي آسی و مذھبیاسي ، سیا مركز فرھنگي» ام البالد«نام ه خ بيل تاردر طو

 را به ی و كشاورزیع دستي صنای و تشكل قشر كوچك سوداگر شد كه فراورده ھایع دستيھا باعث بھبود صنا

   نمودندین ميمأش را تي خوید و فروش آنھا منافع تجارتيق خريمناطق مختلف انتقال داده و از طر

ان فراھم نمود و سر انجام شھر ين شھروندان و روستائيرا در ب» ی و معنویكارماد« م كار ي شھر ، تقسیتكامل نسب

ش و ي گونه گون در حال زای كه روز تا روز در آن قواعد جداگانه و نھاد ھای و اداریاسي ، سی شد ، نظامیگاھيپا

  .پرورش بود 

ش از ھر ي مختلف بود كه در آن بیانتھاين مذاھب و دي و آذی فئودالیزه ھاي از انگیبيموع تركساختمان شھر در مج

: م افغانستان مانند ي قدی المثل در شھر ھایف. ت خاص بر خوردار بود يل جنگ و دفاع از ارجحي مسایگريز ديچ

م و دروازه ي بلند و ضخیوار ھايمان دگران ، ساختي غزنه و د، كابل ،ان ، بگرام ، بست ، ھرات ، زابل يبلخ ، بام

ً و مقابلتا ی فئودالیزه ھاي انگیور بری اطراف شھر ، برج و باره و حصار و استحكامات دفاعی شھر و خندقھایھا

 ۵٣مجسمه  « ، » معبد آتش پرستان ھرات «، » م غزنه يبتخانه عظ« ، » نوبھاربلخ« : معبد  و پرستشگاه ھا مانند 

  .افته بودند ي بنا ی مذھبیزه ھايانت و انگي دیگران برويل دين قبيو از ا» ان يم بودا در بایمتر

شمار ه خ باستان بي دارند كه جزو تاریھايژگيات و افسانه ھا و ويم افغانستان ھركدام از خود حكاي قدیشھرھا

انه بوده ، كه در ي میايت آسانياست و فكر و ديت و سي مدنیخيبلخ از بالد كھنسال و مراكز تار« روند  از آنجمله يم

گاه مھم و پرورشگاه يك پايت يثي حیالد و چه در دوره اسالمين چه در ازمنه قبل  و بعد از مين سر زميخ ايتار

ن ياست و فكر از ايت و فرھنگ و دانش و سيخ ھمواره در موارد پرورش مدني و در طول تاری انسانیايمزا

  )١٨ (». ) پرورشگاه مھم نام برده شده است 
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ند و در يگويم» دروازه نو بھار «  بلخ را تا كنون   مخروبیمانده ، دروازه جنوبينام نوبھار تا كنون ھم در بلخ باق

»  نوبھار«  از آن شش یكيكه ھنوز شھر بلخ معمور و مسكون بود ، شش دروازه داشت و )  ھـ ١٠٠۶(حدود 

  )١٩.(شد يده مينام

نه تشكل دولت واحد را غرض اداره امور يج زمين بود كه به تدريد و نظم نو شھر ھا ، مستلزم قواعیتكامل نسب

قرن ھفتم (  اسالم یدين توحيدر ھنگام ورود د.  نمود ی فراھم می و ساختمانیتي ، امنی ، اداری ، قضائیاقتصاد

ش با يستقل خو خودمختار ھر كدام از موضع میزم در كشور ما اشكال پراگنده داشت و حكومتھايفئودال ) یالديم

 یگريقه دي و ده ھا طریانت زردشتي و دیوائي ، شی نمودند و ھمچنان مذاھب مختلف بودائیان بر خورد ميروستائ

ك قادر ين مذاھب گفته شده اختالف فاحش وجود نداشت وليگر چه ب. م كرده بودند ي جداگانه تقسیمردم را به دسته ھا

  . ھم نبودند ین وحدت ھمگانيبه تأم

طبقه «و » طبقه زارع « ،  » یقشر آرام روحان» « طبقه فئودال بزرگ «  آنروز را یب اجتماعين تركيبنابر

رات و صدقات بر دوش دھقانان كم ينذر و خۀ گار معيل داده بودند كه بار گران بھره مالكانه و بيتشك» متوسط 

  .كرد ي مینين سنگي زمین و بيزم

نست ين دال بر ايد و ايل نگردينا»  سرف « مقام    ه ، برده مانند اروپا  ب ی غالمین مرحله با وجود رسم قويدر ا

ع يز خود را مجبور به توزي نقش عمده نداشت ، و خواجه نید اجتماعي و تولیكه برده در افغانستان در كار كشاورز

  د ي دید به بردگان نمي مقین و دادن آزاديزم

  

  : ـ مرحله رشد فئوداليزم در افغانستان۵   

ق ين اسالم كه از طريد. ر رشد روز افزون قرار گرفت ي در مسیالديزم در افغانستان از قرن ھفتم تا نھم ميفئودال

 آنھا یجاه د و بيخ و بن بر كشيانت ھا را از بينده بود ، ھمه دکر نقاط افغانستان پرتو افي ھرات به سایدروازه ھا

  . را قائم نمود یدتيوحدت عق

 به موانع ی احكام و معامالت فقه اسالمی بعضی دل و دماغ مردم افغانستان جا گرفت ول دریعبادات اسالم

 در رابطه یخيتار» حاصل فعل و انفعاالت « مثابه ه  بی و رسم و رواج ملی فرھنگی، چرا كه نھاد ھابرخورد

گر سخن افكار و يبه د.  شود راي پذیزوده د را بيد و مفي توانست قواعد جدیده بود كه نميچيانسان با انسان در ھم پ

 خواھد داشت كه بدون چند و چون در یئ باشد از منبع تا مصب تفاوتھاید و سالم و مترقياصول نو ھر چند كه مف

  . خود خواھند گرفت ه  بیگريد و خواص و اشكال ديچيك جامعه خواھند پي ی و ملی ، قومیه ئ عنعنیھايژگيو

 انكشاف ید و جامعه به سوي مبدل گردی به دولت واحد مركزیخود مختار محلبا پخش اسالم در افغانستان حكومات 

ه يعدالت را شكر آب نمود و تداوم آن پا » ی به شھنشاھیل خالفت اسالميتبد« مگر .  سوق داده شد ی اقتصادینسب

  .د يصاحبان جاه و جالل را به فتور كشان) ینه زبان (ی باطنی تقوایھا

ه  از معامالت ، بیبس)  روز بودیكه مضمون اقتصاد (ی بھتر ساختن مناسبات فئودال در رابطهیھان اسالميفق

اما .    نمودند یشكل بھتر فورمولبنده  ب  داشت ،یخيرا كه در منطقه ما سابقه تار) مزارعه(و ) اجاره( خصوص 

 ا دري بستند و یه كار م ، رواج محل را بی احكام فقه اسالمیجاه نداران بزرگ و صاحبان اقطاع ، حد اكثر بيزم

ان را به صبر و قناعت ين اسالم ، روستائيانه دي و مبارزه جویق جوانب مترقي تطبیجاه ب» ن و مذھب يكسوت د«

  . كردند یه ميجا توصيب
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 ی درونیج مردم و مبارزه آغاز و با استفاده از رقابتھاي به بسید ، ابومسلم خراساني به اوج رسیچون استبداد فئودال

 عرب یر امرايثااه ، ھم افغانستان را از تحت تيت سيان را گرفته و با افراشتن رايان ، جانب عباسيان و امويسعبا

  .ان خدمت نمود يمستقل و ھم به روستائ

ن شده و عبدهللا در ييام جراحات تبيان مرحله رشد اقتصاد و معارف و دوره التي طاھرۀخ افغانستان ، دوريدر تار

نده عاقل طبقه فئودال ين تفات كه از نظر بارتولد ، عبد هللا نمايبا ا. ن حاكم و سلطان بوده است يھترب» بارتولد«نظر 

د يت نمايات را تقويد و قدرت پرداخت مالي تولیرويد و ھم نيق و مشخص نمايزان خراج را دقيد تا مي كوشیبود و م

) .٢٠(  

) ١١۴٨ـ٩۶٢(ان  ياما در عھد  غزنو. وست يم به وقوع  پزي در ابعاد فئودالیان رشد  كافيھمچنان در دوره صفار

راه ه   ھمه كار ھا سر بیمه امپراتوريجاد ني و ای مركزیل دولت قوينده جمع و جور شد و با تشكکزم پرايفئودال

ك  ن دوران استـماليدر ا.  وجود داشت ی كه در مقابل آن موانع كافی عقلیشه ھاير از افكار آزاد و انديافتاد به غ

  :د يگوي میھقي ثروت زبانزد خاص و عام بود ، چنانكه بی و جمع آوریاراض

 یايدن ھدايكه مسعود بعد از دي بود و خراسان بر سر ظلم او از دست بشد ، در حالی مرد ظالم و متھوریسور« 

اما  . یتده حاصل گشيار فاي ، بسی بودین چاكري ، اگر ما را دو سه چنین سوريست ايك چاكرين:  گفت یسور

ن يتا چن..…ده باشند ين رنج رسانيشان چنديد كه بديد پرسي خراسان بایاياز رعا:  گفتند یرجال مجرب ھمان وقت م

  )٢١(»  .د كه عاقبت كار چگونه شود يدا آي ساخته آمده است و فردا روز پیه ھايھد

 و یع دستي، صنایشه وري و پیشاورزت ، كيشتر اشرافيت ھر چه بي و تقوی حفظ مناسبات فئودالیان در پھلويغزنو

اوج كمال ه  را بیئحه سرايت نموده و بازار شعر و ادب و مدي را تقوی و ھنریئ ، قضای ، اداریامور تجارت

ان ، تجربه يزيان و چنگيان ، خوارزمشاھيان ، غوري سلجوقیسر انجام و با اختصار كالم ، در دوره ھا. دند يرسان

ن يب شھر ھا در دستور كار اي ، قتل عام و تخریري ، افكار جھانگیرانگري ، ویز افغانستان ، آتش سویاسيس

 ، یگاري ، بیم جنگي  غنای ، جمع آوریستم اقطاع ، مصادره اراضي ، سیدر ساحه نظام فئودال. دودمانھا بود 

 فراوان ی ھای از خرابكارالبته بعد. د يًان و قسما طبقه متوسط كشور را به نقاھت كشانينھا روستائي و مانند ایعسكر

 كشور رو به رشد نھاد تا آنكه از قرن ی و فرھنگی اقتصادیگر در قرن چھاردھم نھاد ھاي ، بار دیديأس و نااميو 

 ، ی نظام اقتصادیستيخ به بعد بايد و از آن تاري گردی ممالك خارجیدانگاه رقابتھايشانزدھم تا ھژدھم ، افغانستان م

  .رد يس مورد مطالعه قرار گيه و انگليانه روسي استعمارگرایاستھايستان ،  درون س افغانی ، اجتماعیاسيس

.  رود ي عصر درخشان و نامدار كشور ما به شمار میاسياز لحاظ س )١٧٧٣ ـ ١٧۴٧(یعصر احمد شاه دران

 كه در زمان چرا.  نمود ید ميًما  افغانستان را تھديه مستقيتاني ، استعمار بریگيھمچنان از نظر روابط ھمسا

احمد .  شده بود یم قرن سپريك و نيم قاره ھند در حدود يس در ني و مداخله انگلی احمد شاه از نفوذ تجارتیپادشاھ

 یدر عھد و. ستاده نمود يپا اه  را بی قویف را سركوب و دولت مركزي در داخل افغانستان ملوك الطوایشاه دران

 و ساختن یشائکر كشور اما احمد شاه به خاط. ت قوام گرفت ي در پرتو امنیع دستيزراعت  تجارت و صنا

او ۀ  در داخل افغانستان بازماند و در عھد اوالدیم قاره ھند از انكشاف معارف و فرھنگ و آبادي در نیامپراتور

  .ره گشت ي بر اوضاع افغانستان چیگري از روزن دی رو به فروكش نھاد و نظام فئودالیمه امپراتورين

د و تا انقراض دولت  ي در داخل كشور روشن گردی فئودالیدر عھد زمانشاه آتش جنگھا« ده غبار يه عقچنانچه ب

  )٢٢(».… افغانستان برداشته  نشدی و فرھنگیك قدم در راه  انكشاف اقتصاديگر  ي  دیابدال
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نده خان از ترس ي پار دوست محمد خان پسر سرداريد و امي به قدرت رسیئ ، سلسله محمد زایبعد از خاندان ابدال

ن پسران ي بیفيد ، بلكه كشور را به مناطق ملوك الطوايك قدرت واحد نگرديس يرقباء و برادران خود قادر به تأس

  .م نمود يخود تقس

س فرصت يدست انگله د و بيستوه رسانه نده بود كه مردم را بکت پرايزم و اشرافيخته فئوداليلجام گسۀ ن سلسليھم

  .د يخود به افغانستان را آغاز نما ) ١٨۴٢ ـ ١٨٣٩ (ین جنگ تھاجمي شاه شجاع اولیھمكارمطلوب داد تا به 

روی  در آنوقت ھم یث پادشاه افغانستان اعالم نمود وليحه  ب١٨۴٣ر دوست محمد خان بار دوم خود را در سال يام

،  ر دوست محمد خانين ، پسر ام خایر علير شياما ام. دور نگھداشت ه  مملكت را از رشد بیھمان رسم كھنه فئودال

گر ھمدست شده و ي خان  با افراد دیر علير شيبرادران ام.  جلوس نمود ی در شھر ھرات بر تخت پادشاھ١٨۶٣در 

ان ، حكومات ير فتنه جوي برادران و سایر به خاطر سركوبيام.  آشوب و فتنه را گذاشتند ی جداگانه بنایبا دسته ھا

 یر علير شيله خاموش نشد ، كه روش برادران امين آتش فتنه و غاينھا سپرد اما با وجود امختلف افغانستان را به آ

وضع پسران شاه شجاع از پادشاھان آل ظفر دارد كه « ب بهير دوست محمد خان شباھت قريا فرزندان اميخان و 

  )٢٣(». ختند يبعد از پدر با ھـم در آو

د در يد ، با آنكه سي آغاز گردین افغانيد جمال الدين توسط عالمه سي پائ بار اول از باال بهیاسي سیئ  زمزمه ابتدا

ر ير شيد ، اما امين سر سخت نھضت ھا مقاومت نتوانست و مجبور به ترك وطن گردي خود و مخالفیمقابل رقبا

ه  بین افغانيد جمال الديح عالمه سي راحت شد ، مطابق نصای اندكی داخلیكه از جنگھايمجرده  خان بیعل

 از قوه یوجود آمد وله ا چند وزارت بي یاجرائۀ  ، قوی وی و قانونیاصالحات شروع نمود  مطابق اصالحات ادار

 ین نطفه ھايافت و اولي رشد ی تا حدودیشه وري خان پیر علير شيدر عھد ام.  نبود ی خبری و قضائتقنينمستقل 

شمس « نام ه  بین ارگان رسمي  اجازه اولیح فرھنگ خان در سطیر علير شي  ام.دوران افتاده  بیه تجار تيسرما

س ي را تأسیك مكتب نظامي و یك مكتب ملكين روال ي صادر نمود و به ھمیتوگرافين مطبعه ليرا در اول» النھار 

از اصالحات و ۀ  خان نشانیر علير شي امیگــر چه اسلحه ساز. گرفت ي ساختن اسلحه صورت میدر عھد و. نمود

 توان آنرا در ید نمي نماید نميه را تولعاز جامي مورد نی كاالی چون اسلحه سازیرفت وليب مشرفت به حسايپ

گار بدون معاش ممنوع يل و بي تبدی به نقدیات جنسي مالیثر انگاشت در عھد وو مینه رشد خرده بورژوازيزم

  . د يگرد

د ي كلیعنين بود تا افغانستان ، ي شان بریعوسته سي ماندند ، پیروزيم قاره ھند ديسھا پا در نيكه انگلياما از روز

، سانيب انگليث رقيحه ز بيروسھا ن.  ه افتد ي روسیدست امپراتوره  بیدست آورند ، تا مبادا روزه ھندوستان را ب

 یقيشه بودند تا آنرا از طرين انديافتند ،  به اي خود بسته یورداردانل  را بر « ١٨۵۶خصوص آنكه در سال ه ب

وه را اشغال نمودند و پا ي خ١٨٧٣ سمرقند ، در سال ١٨۶٨ تاشكند ، در سال ١٨۶۵چنانكه در سال . ند ي نمایتالف

و پس از ) ١٨٧٨( خان یر علير شي امیر پادشاھيچنانچه در سال اخ.  سرحدات افغانستان گذاردند یكيدر نزد

م نمودند و به مداخله   ابل اعزامسلحانه به ك) توفياستول(است  ي را به ریتأين ، ھي برل١٨٧٨قرارداد سال 

  )٢۴(» . پرداختند

 خان را بدون منافع خود تحمل نتوانسته و یر علير شيسھا حد اقل اصالحات اميبود كه انگل) ١٨٧٨(ن سال يدر ھم

به مزار ) یدشمن دوم(ه ي گرفتن سالح از روسی خان برایر علير شياز سه طرف به افغانستان حمله نمودند و ام

  .ن سپرد ير آنجا جان به جان آفررفت و د 
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ه  نمود و بیسان را از خود راضين گندمك انگليده ننگھ خان با عقد معایر علير شيعقوب خان ، پسر امير محمد يام

 كابل و سپاه ید كه اھاليس باعث آن گرديفشار انگل. د يناسانشت يرسمه س بيموجب آن امارت خود را نزد انگل

زد ، به ي نمود و در تمام امور دست میكه خود را پادشاه افغانستان تصور مرا  » یوناريك« س ير انگلي ، سفیدولت

 را یمي نموده جنگ عظی بار دوم به افغانستان لشكر كشیس كه براي انگلیشد براۀ ن موضوع بھانيقتل برسانند و ا

  .به راه اندازد 

   

                                         


