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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٢

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش دوم

 سازمان انقالبی افغانستان

  استقرار حکومت ھای مطلقۀ فئودالی

ر جوامع بشری بعد از به سر رسيدن دورۀ بردگی، دورۀ فئودالی با دو طبقۀ عمدۀ فئودال و در افغانستان نيز مثل ساي

ين دوره فئوداالن با تحصيل بھرۀ مالکانه، ادر. دھقان که سيمای اصلی جامعه را مشخص می ساختند، عرض اندام نمود

و جانشين ھای موروثی قدرت می حکومت ھای فئودالی که در قالب شاھان مطلقه . کردند دھقانان را استثمار می

. راندند، توده ھای مردم در انتخاب شان کوچکترين نقشی نداشتند و خانواده ھای زورمند، قدرت را به ميراث می بردند

در اين دوره، فئوداالن مليت حاکم عالوه بر ستم طبقاتی، ستم مليتی را نيز روا می داشتند اما چون اکثر اعضای مليت 

 اعضای يک مليت، قوم و يا قبيله در استبداد فئودالی نه تنھا شريک نبوده ۀحمتکشان می ساختند، پس ھمحاکم را نيز ز

اين . ی به سر می بردندئکه مثل زحمتکشان ساير مليت ھا زير استثمار شاھان و بستگان آنان در زندگی دوزخ آسا

 . م مليت محکوم ھمچنان پابرجا می ماندلۀ طبقاتی، شئوونيزم مليت حاکم و ناسيوناليزأمسجاست که بدون حل 

، ١٧۴٧اما درانی ھا با تأسيس افغانستان در . در کشور ما ھوتکی ھا پيش از درانی ھا مدت کوتاھی حکومت راندند

 و سرنگونی ١٩٧٨ اپريل ٢٧ سال بر اين خطه حکومت راندند که با احمدشاه ابدالی آغاز و با کودتای ٢٣١حدود 

ين دوره دين و سنت به عنوان دو شاخص اصلی فرھنگ فئودالی با ميراثی بودن قدرت، ادر. رسيدداوودخان به فرجام 

   . بزرگ و کوچک و حکومت ھای مطلقۀ شاھی، مستبدانه عمل کردند به چھار ميخ کشيدن زنان، رقابت فئوداالن

جوامع طبقاتی، دولت ابزار ، احمدشاه درانی به قدرت رسيد و چون در ١٧۴٧بعد از کشته شدن نادرشاه افشار در 

سرکوب يک طبقه بر طبقۀ ديگر است، احمدشاه با حمايت فئوداالن بزرگ شاخۀ درانی، فئوداالن غلجائی و استبدادگران 

 . احمدشاه نمايندۀ طبقۀ فئودال و دولت او نمايندۀ حاکميت تپيک فئودالی بود. مليت ھای ديگر به قدرت رسيد

جرگۀ فئوداالن بزرگ قندھار که در آن افرادی چون نور محمد خان غلجائی، محبت خان بعد از مرگ نادرشاه افشار، 

 ٩ شرکت داشتند، در زيارت شير سرخ گرد آمدند و پس از ئی و نصرهللا خان نورزائی، موسی خان اسحاقزائیپوپلزا

 خوشۀ گندمی برچيد و بر روز چانه زنی که به نتيجه نرسيدند دست به دامن دين و مرشد دينی شده، صابرشاه کابلی

افراد اين جرگه که با معيار حاکميت ھای ملوک الطوايفی .  ساله نشاند و او را به پادشاھی برگزيد٢۵دستار احمدخان 

ن شده بودند، ھر يک خود را بنابر داليل خاصی مستحق پادشاھی می ديدند و ممکن نبود، ييبی ھيچ رأی و انتخابی تع

ميان » دموکراتيک« فئودالی، انتخاب ئی، و به اين صورت نشان دادند که در افکار مطلق گرااين جرگه به نتيجه برسد

 .فئوداالن جائی ندارد
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وی يکی از دو افسر مھم نادرشاه افشار . احمدشاه مربوط به قبيلۀ سدوزائی، بخش زيرک شاخۀ درانی مليت پشتون بود

در انتخاب احمدشاه، دھقانان، .  تسلط داشت، به حساب می آمدايرانی که بعد از شکست ھوتکی ھا مدتی بر افغانستان

 درصد جامعه را می ساختند و تمام نعمات مادی را با آبلۀ دست و عرق ٩۵مالداران، پيشه وران و تاجران که بيش از 

 فئودالی جھت لذا حاکميت احمدشاه و ميراث داران او غير از ابزار مطلق العنان. جبين توليد می کردند، نقشی نداشتند

 .     سرکوب و بھره کشی زحمتکشان و تجاوز به کشورھای ھمجوار چيزی نبود

او که رسم دولتداری فئودالی را در دستگاه حاکميت نادر افشار . ناميد» افغانستان«احمدشاه خطۀ زير فرمانش را 

وردن اميال طبقه اش، مدير اليق و آموخته بود، پس از مدت کوتاھی به سازماندھی پرداخت و نشان داد که برای بر آ

او با تشکيالتی که در آن وزارت، ديوان اعلی، ).مرشد شير سرخ در انتخاب او اشتباه نکرده بود(شايسته ای است 

خزانه داری، ضبط بيگی، نسقچی باشی، داروغه گی، دفتر اخبار و ھرکاره باشی، ميرآخور باشی، باجگير، ميراب، 

ی وجود داشتند، برای ميراث دارانش اساس دولتی را گذاشت که ھر يک تالش نمودند تا آن خالصه جات و کالنتر شھر

ين دفاتر سردار و مالکی با سرسپردگی به شاه قرار گرفت و خود ادر رأس ھر يکی از.  حفظ کنند،را برای ادامۀ قدرت

باراتی و مالياتی استوار بود که فقط تشکيالت اداری احمدشاه بر ارگان ھای نظامی، استخ. احمدخان بر فرق ھمه نشست

 . به سرکوب و بھره کشی زحمتکشان و تثبيت اقتدار فئوداالن می انديشيد

 صدراعظم، حاجی جمال خان بارکزائی ئیشاه ولی خان باميزا(احمدشاه برای سازمان دادن ادارۀ مقتدر فئودالی 

 قومندان جنگ، درويش علی خان خان ھزاره والی یئ سپھساالر، شاه پسند خان اسحاقزائیمشاور، جھان خان پوپلزا

مول از دھقانان، مالداران، پيشه أو سرکوب فئوداالن رقيب به پول نياز داشت و برای برآورده ساختن اين م...) ھرات و

وران و تاجران با بيرحمی ماليۀ زمين، مال مواشی، تکس و جريمه می گرفت، عوارض حواله می کرد، در مواقع 

در جنگ . رسات می گرفت، و زحمتکشان روستاھا جبراً به رباط ھا و سرحدات، آذوقه و علوفه می رساندندجنگ سيو

حاکميت ھای کوچک مالک ھا از سوی دربار به . ھا بر فئوداالن بزرگ و ميانه، اسب، سالح و نفر حواله می شد

بان بر دھقانان و پيشه وران تحميل می رسميت شناخته می شدند، حشر و بيگار ھم از سوی دولت و ھم از سوی اربا

 ئیبه محمدزا» لقب«بعدھا اين (اربابان درانی لقب سردار گرفتند و برای بيشتر آنان معاش و مستمری حواله شد . گشت

داشته، دھقانان و پيشه وران عالوه بر » جمعی«ھر يک از فئوداالن بزرگ در ميان قبيلۀ خود ). ھا مختص گرديد

ناميده می شد، مقداری از درآمد شان را طور رايگان در اختيار خوانين قرار می » غم«ه دولت که پرداخت ماليه ب

موران دولتی در اِعمال استبداد، أدر بعضی مناطق، جمعاوری ماليه برای فئوداالن به اجاره داده می شد و م. دادند

 .نمودند رد و خمير میعمل می کردند و استخوان طبقات زيرين را خُ » اجاره گران«ھمدست اين 

احمدشاه يک سال بعد از رسيدن به قدرت برای تحکيم اداره اش در سرتاسر کشور، لشکری به قيادت شاه ولی خان به 

در آن وقت خان ھای شرير محلی بر واليات مرو، فارياب، جوزجان، خلم، بدخشان و تخارستان حاکميت . شمال فرستاد

با رسيدن قوای شاه ولی خان به شمال، اربابان ملوک الطوايف بی . ا تطبيق می کردندراندند و قوانين دلخواه خود ر می

 شان در مقامات ملوک ۀبا اين تعھد ھم. ھيچ مقاومتی تسليم شدند و تعھد کردند که ماليۀ ساالنه را به قندھار بفرستند

، »بيعت«ين ابعد از. اشته شدالطوايف خود ابقاء شده، دست شان ھمچنان در چپاول مال و ناموس مردم باز گذ

زحمتکشان شمال بايد در کنار پر کردن شکم اربابان محل، جيب اربابان مرکز را نيز پر می کردند و بار ستم مضاعف 

 .کشيدند را می) محلی و مرکزی(

ی، احمدشاه که وابسته به قبيلۀ کوچک سدوزائی بود، رام کردن سران عشيره ھای بارکزائی، نورزائی، اسحاقزائ

عليزائی و شاخه ھای مختلف غلجائی برايش آسان نبود، بنابرين تصميم گرفت تا به لشکرکشی بپردازد و خاک ديگران 

او با اين لشکرکشی ھا از يکسو اين سران را دور از قندھار در جنگ ھای غارتگرانۀ فرسايشی . را اشغال نمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 اش به چپاول ثروت ھای ديگران کمر بست و به ئیمصروف ساخت و از سوی ديگر برای تشکيل امپراتوری رؤيا

وی به اين خاطر ھشت بار بر ھندوستان حمله کرد و ھر بار با ريختن خون توده ھای فقير . خاک ديگران تجاوز نمود

 مھمترين اين جنگ ھا در. افغان و ھند با تعھد پرداخت ماليه از سوی فئوداالن  حاکم ھندی، دوباره به افغانستان برگشت

 ھزار ھندی شرکت داشتند و پس از به زمين ٢٠٠ ھزار افغان و ۶٠بود که در آن » پانی پت« جنگ ١٧۶١جوالی 

 ھزار زحمتکش افغان و پنجاه ھزار زحمتکش ھندی و با شکست مرھته، حکام ھندی به پرداخت ١۵ريخته شدن خون 

ن ھندی کشيده و به جيب حکام محلی ھندی و ماليه به دربار قندھار گردن نھادند، ماليه ای که از گردۀ زحمتکشا

. اين ثمرۀ ھشت بار تجاوز احمدشاه درانی به سرزمين ھندوستان بود. ستمگران دربار قندھار سرازير می شد

با » افغانستان در مسير تاريخ « رخ شھير کشور در مورد جنگ پانی پت، درؤموضعگيری مير غالم محمد غبار م

 در کشتار توده ھای ھندی ستوده شده است که بر کار »شجاعت افغانی«ن شده و در آن نيزم ارتجاعی بياونوعی شو

 . سنگينی خواھد کردهارزشمندش برای ھميش

 سران فئودال که در سرکوب زحمتکشان متحد بوده و برای دستيابی به سودھای کالنتر تضاد داشتند، گاه متحد و گاه بر 

که احمد شاه ابدالی با اين ھمه ريختن خون و استخباراتی که در اختيار  ام اينھمديگر تيغ و تلوار می کشيدند؛ با تم

می ناميدند و کوچکترين مخالفت در برابر اقتدارش را با آتش و گلوله پاسخ » بابا«داشت و سردمداران حاکميتش او را 

ھند شمشير می زد، عده ای از در يک موقع که احمد شاه برای تسخير . رو می شده می داد، گاه با مشکالتی نيز روب

را عليه او برانگيختند و با برگشت احمد شاه به قندھار، نور محمد خان  اش لقمان خان فئوداالن ناراضی،  برادرزاده

مير افغان، عثمان خان توپچی باشی، کدو خان و محبت خان را که ھر يک از رؤسای نامدار قبايل خود بودند، اعدام و 

شاھان فئودال ھر ستمی از سوی اربابان ھمنوع خود را بر . مانی که جان داد، در حبس نگه داشتلقمان خان را تا ز

توده ھا با پيشانی باز می پذيرفتند و در صورتی به اسلحه و کوتوال ضرورت می يافتند برايشان می فرستادند و اين را 

در برابر قدرت مطلقۀ خود را فقط با گردن حق طبيعی و خدادادی آنان می دانستند، اما جزای کوچکترين گردنکشی 

در اين گردن زنی ھا ضرورتی به  قاضی و حکم محکمه ديده نمی شد، چون خود شاھان در مقام . زدن پاسخ می دادند

 .  بر نمی خاستئیھر حکمی را صادر می کردند و ھيچ اعتراضی از مال، مولوی و موالنا» قاضی«

 استوار احمدشاه و دربار او بود اما لشکرکشی ھای احمدشاه برای تثبيت حاکميتش در در اين دوره ھر چند دين تکيه گاه

آنچه که سلطان محمود در چپاولگری ھايش به آن تمسک (داخل و تجاوز به ھندوستان و ايران نه به خاطر گسترش دين 

زی از استبداد و خونخواری ھای او بلکه به خاطر ماليه و غنايم بود که اگر دين را علم می کرد، باز ھم چي) ورزيد می

مالھا بر منابر احمدشاه را غازی می خواندند و بر تجاوزھای وحشيانه اش مھر غزا می . و يارانش کاسته نمی شد

شاه بدون فيصلۀ قضات، رقبای خود را گردن می زد و مالھای ارشد بر . قايل بودند» کرامات«برای احمدشاه . کوبيدند

ماھروی با » کنيزان«اشتند؛ از استبداد و استثمار فئوداالن حمايت می کردند، بر فئوداالنی که گذ اعمال او صحه می

آوردند و در حرم با يک يکی محشور بودند، اعتراضی نداشتند؛ مناطقی را که بر آنھا تجاوز  ھند به قندھار می» غنايم«

رالحرب را برای متجاوزان احمدشاھی حالل می ناميدند و مال و ناموس ساکنان دا» دارالحرب«صورت می گرفت،  

 .می دانستند و برای ھر رذالتی عبای شرعی می دوختند

 ھای مردم، معدوم کردن دولت ھای محلی و باالخره ئیاحمدشاه با ھشت بار لشکرکشی و قتل عام ھندی ھا، چپاول دارا

 خورده بودند، سرزمين زرخيز و پھناور ھند شکست قوی ترين دولت مرھته که در آن فئوداليزم  و ھندوئيزم با ھم گره

 پرداختند ئیرا توته توته کرد و بعد ميراث دارانش اين سرکوب را ادامه دادند و به تضعيف ھرچه بيشتر ھندوستان تا جا

 .  سال برای استعمار انگليس گستردند١۴۴که در آن بستری به درازای  
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شان افغانستان و کشتار زحمتکشان ھندی و ايرانی امپراتوری وسيعی باالخره احمدشاه که با خون، عرق و آبلۀ زحمتک

 سال اقتدار، به بيماری العالجی ٢۵را از آمو تا عمان و از خراسان و سيستان تا رود سند بنياد گذاشته بود، بعد از 

زند دومش تيمور به وی اين امپراتوری وسيع را به فر.  در قندھار جان داد١٧٧٣مبتال و در ) احتماالً سرطان بينی(

که شاه ولی خان آن را از بدخشان آورده » خرقۀ محمد«بازماندگانش مقبره و گنبدی برای او در کنار . ميراث گذاشت

توده ھائی است که نمی دانند در اين گنبد فردی خوابيده که با ريختن ھزاران گيلن » زيارتگاه«بود، آباد نمودند که حال 

 .يشيده بودخون، فقط به اقتدارش اند

تيمورشاه پسر دوم احمدشاه که چون اکثر شھزادگان تاريخ، زنباره و عياش بود، از ميان پشتون ھا، ھندی ھا، افشاری 

 تا ١٧٧٣او که با مرگ احمدشاه به قدرت رسيد از .  دختر داشت١٣ پسر و ٣٣ زن گرفت، ١٠ھا و کشميری ھا 

. ايتخت را به کابل انتقال داد، اما سران طبقه اش را ھرگز از ياد نبردکه پ با اين.  راه و رسم پدر را دنبال کرد١٧٩٣

که تصميم داشت برادرش سليمان را بر قدرت بنشاند، از را خان صدراعظم پدرش  تيمورشاه در اولين اقدام، شاه ولی

ومندان سپاه مقرر کرد و  را جنرال و قئیخان نورزا  داد؛ احمدئی را لقب اميراالمرائیخان اسحاقزا اما مدد. تيغ کشيد

وی در کابل و پشاور . خان اعطاء کرد ن نمود و برايش لقب سرفرازييخان بارکزائی را مشاور ارشد تع پاينده محمد

 . سران درانی را مثل پدر در رأس قدرت نگه داشت) پايتخت ھای زمستانی و تابستانی(

ی که پدرش با خون زحمتکشان افغانستان تصرف نموده تيمورشاه برای حصول ماليه و تثبيت اقتدار بر سرزمين ھائ

ضديت برخی از خوانين قندھار که عبدالخالق خان را بر . بود، متعھد ماند و ھر مخالفتی را با دم شمشير خاموش کرد

تخت سلطنت نشانده بودند؛ مخالفت فئوداالن شمال، مخالفت اقوام خليل و مومند، حرکت تالپوری ھای ھند و مخالفت 

ای ٌخرد و کوچک ديگر را به ضرب گرز فرو نشاند و ماليه را که ھدف اصلی او و پدرش بود، بر کل اين مناطق ھ

تيمورشاه که تجمل دربار را چند برابر باال برد، معاش و مستمری افراد دربارش را نيز با اخذ مستقيم . جاری نگه داشت

 خروار غله و مصرف ماديان ھای او در طويله شاھی ۴۴النه مثالً مستمری جارچی ھای دربار، سا. ماليه می پرداخت

 . خروار کاه بود که بايد دھقانان آن را در کنار پرداخت بھرۀ مالکانه، جداگانه می پرداختند٧٢ خروار غله و ۴٨

 تيمورشاه چون پدرش، دست روحانيون غارتگر و قضات فاسد را بر جان و مال مردم باز گذاشت که با قساوت و 

را گردن می زدند اما » متمردان«را سنگسار و » گنھگاران«ونت به اجرای مراسم و مناسک مذھبی می پرداختند، خش

 زن رسمی و يا بيشتر از آن داشتند، در کابل و پشاور ١٠در برابر شاه، شھزادگان، امراء و سران فئودال که ھر يک 

ند بلکه بر منابر، مخصوصاً خطبه ھای جمعه، شاه را مصروف عياشی و زنبارگی بودند، نه تنھا اعتراضی نمی کرد

ين پادشاه فاسد و حافظ منافع ستمگران را فرض دانسته، برای دوام حکومتش دعا امی خواندند و اطاعت از» ظل هللا«

 فئوداالن و سرکوب زحمتکشان کشور، باالخره ۀتيمورشاه با حفظ کامل امپراتوری احمدشاه، خدمت به طبق. می کردند

مقبرۀ تيمورشاه با مصرف صدھا ھزار دالر در دوران .  مرد و بر قبرش در شھر کابل گنبدی آباد کردند١٧٩٣ر د

 .          حکومت کرزی توسط بنياد انکشافی آغاخان بازسازی گرديد

 برد و به اين که به منافع فئوداالن درانی سخت پابند بود، لحظه ای ھم قدرت خانوادگی را از ياد نمی تيمورشاه با اين

 برخی از واليات  مقرر می کرد که ھر يک با سالخی مردم ثروت ۀخاطر پسرانش را به عنوان والی و حکام بالمنازع

ی و عمق انديويدواليزم ه ئلبه اين ترتيب در زمان اين شاه، استبداد خانوادگی شاخص ترين سنت قبي. ھای کالنی اندوختند

ھمايون والی . ندان اين خانواده تا توانستند زحمتکشان کشور را غارت و چپاول کردندفرز. فئودالی را به نمايش گذاشت

قندھار، محمود والی ھرات، عباس والی پشاور، زمان والی کابل، شجاع الملک والی غزنی و زابلستان و کھندل والی 

 .کشمير بود
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 ده گانه تعلق داشتند، برای رسيدن به تاج و اما بعد از مرگ تيمورشاه، تمام فرزندانش که ھر يک به يکی از مادران

در اين ميان، سران ملوک الطوايف برای . که از جسد برادری بگذرند تخت کمر بستند و اين ممکن نبود مگر اين

اما توده ھای مردم . رسيدن به سود و قدرت، برادری را برای سوار شدن بر اريکه ، تشويق و تقويت می نمودند

بار ) ران، تاجران و بقايای بردگانی که ھنوز به عنوان بخشی از طبقات انتقالی در جامعه وجود داشتنددھقانان، پيشه و(

اصلی اين جنگ ھا را با پرداخت پول، اسب، نفر مسلح، غله، علوفه و در نھايت زخمی، اسير و کشته بر دوش می 

ز سران ملکی و دولتی، خود را پادشاه افغانستان ابتداء شاه زمان پسر پنجم تيمورشاه با محبوس نمودن بخشی ا. کشيدند

 . خواند و به شيوۀ پدر و جدش با خون و شمشير حکومت راند

توجھی به بھبود  که از نظر فکری شيوۀ اداره پدر و جدش را دنبال می کرد و جز خدمت به فئوداالن شاه زمان با اين

 تا از يکطرف برادران خود را که ھوای پادشاھی به سر زندگی توده ھای مردم افغانستان و ھند نداشت، تالش نمود

تفکر ضد انگليسی شاه زمان نه . داشتند، سرکوب نمايد و از سوی ديگر جلو نفوذ انگليس را در شبه جزيرۀ ھند بگيرد

متعھد از آزادی خواھی نسبت به مردم ھند بلکه از رقابت ميان دولت او و استعمارگران انگليسی آب می خورد، زيرا او 

بود که مستعمرات پدر و جدش را در ھند حفظ نمايد و ھمچون جدش برای حفظ تاج و تخت کابل، به ماليۀ دھقانان ھندی 

 . نياز داشت

 ھزار نيروی نظامی به ارث برده بود و با اين نيروی عظيم، اقتدار خانواده و قبيله را در داخل حفظ ١۵٠شاه زمان که 

 ھزار ٧٠ نزدش فرستاد که می خواھد در اتحاد با روسيه و ايران، از طريق افغانستان با کرد، وقتی ناپليون پيکی می

سرباز بر انگليس ھا در ھند حمله کند، شاه زمان او را به سردی پذيرفت و پيشنھاد ناپليون را رد کرد، چون شاه زمان 

 منافع فرانسوی ھا و روس ھا را که ھوای امپراتوری بزرگتری از جدش را در سر داشت، ھرگز نمی خواست درين

غبار درين مورد نيز از تجاوزگری چون شاه زمان تمجيد نموده، غافل از آنکه شاه زمان نه به خاطر (شريک سازد 

آزاديخواھی اتحاد با ناپليون را رد کرد بلکه به خاطر تأمين منافع خاندان و فئوداالن چپاولگر قوم و قبيله، اشغال ھند را 

بخشيد، اما وقتی » ماليه«چون تالپوری را بعد از تعھد پرداخت » بغاوتگری«شاه زمان ).  محفوظ دانستبرای دولتش

ھمين شاه . برادرش ھمايون به وسيلۀ محمد خان بلوچ اسير و به شاه زمان تحويل گرديد، او را بی درنگ کور کرد

 ھزار تودۀ قندھاری ١۵د و در مقابله با شاه زمان زمان، وقتی برادر ديگرش محمود را که قالده بند قاجاريان ايران بو

را از دم تيغ گذراند و بعد به ھرات فرار کرد، حصاری شد و مادرش به شفاعت نزد شاه زمان آمد، از سوی وی 

اما وقتی عده ای از . شاه زمان دختر محمود را به پسرش گرفت و بار ديگر برادر را والی ھرات مقرر کرد. بخشيده شد

قومی قندھار با برطرفی عبدهللا خان الکوزائی از واليت کشمير مخالفت کردند، شاه زمان ديوانه وار امر اعدام سران 

، محمد عظيم خان الکوزائی، محمد رحيم )ھمانی که از سوی پدرش به سرفرازخان ملقب شده بود(پاينده خان بارکزائی 

، خضر خان عليزائی، زمان خان پوپلزائی، نورهللا خان خان عليزائی، اسالم خان پوپلزائی، سلطان خان نورزائی

بابری، حکمت خان سرکانی، اصالن خان جوانشير، جعفر خان جوانشير و محمد شريف خان قزلباش را داد که ھمه بی 

 تن از سران مشھور درانی به شمول فتح خان پسر پاينده خان نزد شاه محمود پناھنده شده، ٨۵درنگ گردن زده شدند و 

 ھزار ١٠ که قبالً از وفاداران ھمايون بود و بعد به شاه زمان پيوست، با ئیاحمد خان نورزا. ندھار را تسخير کردندق

شاه زمان به . نفر پيشدار شاه زمان بود و چند فرسخ پيشتر حرکت می کرد که در نزديکی قندھار به محمود پيوست

 مال عاشق محاصره، دستگير و ھنوز به کابل نرسيده بود پشاور گريخت و در برگشت با وزيرش رحمت خان در قلعۀ

 . که جراح محمود سر رسيد و او را کور کرد و رحمت خان با دو برادرش اعدام شدند

شاه محمود که مثل پدر و ده ھا فئودال ديگر عياش و زنباره بود، دست سران فئودال را در چپاول به مال و ناموس 

.  روز بر ديگری تيغ و تلوار کشيده، برادر، برادر را شکم می دريد و کور می کردسرانی که ھر. مردم باز گذاشت
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باالخره مردم کابل که از استبداد و اختناق شاھان، شھزادگان، امراء و اربابان به ستوه آمده بودند، عليه محمود قيام 

ود رھبری داشتند، نه تشکيالت و نه به مردم کوھدامن نيز به کمک باشندگان کابل شتافتند، اما چون نه ميان خ. کردند

منافع طبقاتی خود آگاه بودند، با آنکه شاه محمود را در باالحصار محاصره کردند و تالش ھای ھم طبقۀ او فتح خان با 

الملک برادر ديگر محمود از پشاور رسيد و ثمرۀ خون توده ھای کابلی و   ھزار نفر به جائی نرسيد، اما شجاع١٠

 .  برچيد، محمود را خلع قدرت کرد و خود پادشاه شدکوھدامنی را

شجاع الملک در پنج سال پادشاھی فقط درگير جنگ با فئوداالن رقيب بود و بعد از آن که فتح خان به او پيوست، 

 شاه محمود از باالحصار گريخت و به کمک فتح خان در ھرات پادشاھی. درگيری را ميان پسران تيمور مشتعل تر کرد

اما اين زمانی بود که .  کور و بعد اعدام گرديد١٨١٧ در  محمودشاهفتح خان به وسيلۀ کامران پسر . خود را اعالن نمود

در بسياری از واليات به عنوان والی و زمامدار عمالً قدرت را در ) پسران سردار پاينده محمدخان(خان  برادران فتح

 ١٨١٨ سال حاکميت در ٧١سران سدوزائی و بارکزائی باالخره بعد از دست داشتند و بعد از جنگ ھای متوالی ميان 

اما اين زمانی بود که اوضاع منطقه با اشغال ھندوستان به وسيلۀ . سدوزائی ھا قدرت را به بارکزائی ھا واگذار کردند

ستان به فکر ر جدی يافته بود و سرداران بارکزائی عوض فکر کردن به تسلط بر ھندويياستعمارگران انگليسی تغ

وابستگی به متجاوزان انگليسی شدند و ھر يک تالش می کردند که با حمايت اين استعمار جھانی قدرت طبقاتی خود را 

استعمارگران انگليسی که جھت گسترش نفوذ شان به مزدوران فئودال ضرورت داشتند، لذا قالدۀ مزدوری را . حفظ کنند

 .دبر گردن اکثريت سران اين طبقه انداختن

انقالبی که به .  که مصادف با حاکميت تيمورشاه در افغانستان بود، انقالب کبير فرانسه به پيروزی رسيد١٧٨٩در 

زودی بساط فئوداليزم را در سراسر اروپا برچيد و بر ويرانه ھای باستيل، شعار دموکراسی ليبرالی و دفاع از حقوق 

ی کاال، ه ئ افسانانقالب کبير، با استقرار ماشين ھای غول پيکر و توليدانگليس ھا و فرانسوی ھا بعد از . بشر را سر داد

.  اين دوره بودئیرقابت آزاد اوج شکوفا. ضرورت عاجل به بازار، نيروی کار و مخصوصاً مواد خام ارزان داشتند

ال تسخير برخی از انگليس و فرانسه به عنوان دو قدرت برتر استعماری در اروپا عرض اندام نمودند که ھر يک به دنب

اما چون ھنوز سرمايه داری به مرحلۀ انحصار، صدور سرمايه و احتضار نرسيده بود، لذا اشغالگران . جھان برآمدند

مگر ھر يک برای دستيابی به منافع خاصی، . را مطرح سازند» تقسيم مجدد جھان«سرمايه در آن زمان نمی توانستند 

به عمق سرزمين » لژيون مذھبی«که فرانسوی ھا زير نام  طوری.  اقدام نمودنددر کنج و کنار جھان به بو کشيدن سود

و تجارت آزاد به سرزمين زرخيز ھندوستان راه » تاجران انگليسی«ھای افريقا نفوذ کردند و انگليس ھا ابتداء به نام 

 تجاوزکارانه بر ھند ھموار باز کرده و چون بستر استعمار انگليسی را احمدشاه درانی، پسر و نوادگان او با حمالت

 سال، ھند را ١۴۴ به مدت ١٩۴۵ تا ١٨٠١ساخته بودند، اين قدرت بزرگ سرمايه، باالخره با کمپنی ھند شرقی از 

 .تسخير و بعدھا برای جلوگيری از نفوذ تزار، سرزمين خود احمدشاه را نيز مورد حمله و اشغال قرار داد

 سال را در ٩٢ که ١٨٣٩ تا نخستين يورش انگليس به افغانستان در ١٧۴٧از زمان به قدرت رسيدن احمدشاه در 

در . برگرفت، تاريخ افغانستان با خون، خدعه، چپاول، کشتار و يلغاِر چند خانواده و سران فئوداليزم حاکم نوشته شد

نکه اين حکومت ھا با اي.  درصد توده ھای مردم کوچکترين نقشی نداشتند٩۵انتخاب ھيچ يکی از اين شاھان و اميران 

به طور موروثی از شاه به فرزندش می رسيد، اما چون اين شاھان يک پسر و يک زن نداشتند تا سلسله مراتب نظام 

ھای فئودالی که با وليعھد مشخص می شد، رعايت گردد با اين که پنج درصد حاکم، منافع مشترکی در اين حکومت ھا 

رقابت ھای ملوک الطوايف جھت به دست آوردن سود بيشتر، باعث بروز جنگ داشتند، اما دسترسی به منافع بيشتر و 

ين دورۀ حاکميت، کشت، بست، استثمار، وطنفروشی، توطئه، تجاوز، ادر. شد ھای خونين ميان مدعيان تاج و تخت می

را با » تيازھاام«مربوط به پنج درصد اربابان و اشراف فئودال بود که اين ... ماليه، گدام، قصر، مصرف، عياشی و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 درصد ٩۵سپاه، استخبارات، زندان، کوتوال، قاضی، دين، سنت، روحانيت، پول و شمشير حفظ می کردند، اما سھم 

. بود...  دست، درد، مرض وۀديگر بيل، کلنگ، گاو آھن، کار، بيگار، کشته، زخمی، اسير، جان کنی، عرقريزی، آبل

 درصد در اختيار پنج درصد ٩۵ دختر، پسر و محل زندگی اين صالحيت خورد و خوراک، خون، مرگ، زندگی، زن،

به اين ترتيب در اين دوره، جامعه به دو بخش ستمگر و ستمکش، حاکم و محکوم، استثمار شونده و . حاکم قرار داشت

 . درصد جامعه را می ساختند٩۵استثمار کننده تقسيم شده بود که حاکمان پنج درصد و محکومان 

 پسر داشتند که اکثر آنان در زمان خود به ٢٧ و امير دوست محمد خان ٢١سر، سردار پاينده محمد خان  پ٣٣ تيمورشاه 

ی صورت ه ئجبھ بار جنگ ١٧٠ سال، ميان اين تشنگان قدرت ٩٢درين . چيزی کمتر از تخت و تاج قناعت نداشتند

ين ادر. ک در سطح محلی به راه افتادکه ده ھا جنگ خرد و کوچک ديگر ميان فئوداالن بزرگ و کوچ گرفت، در حالی

با جنگ ھای خونينی که تلفات شان در ھيچ .  ھزار زحمتکش افغان، ھندی و ايرانی کشته شدند٣٠٠جنگ ھا بيش از 

در پشت تمام اين جنگ ھا، لشکرکشی ھا و .  ھزار نفر بيشتر باشد٣٠٠تاريخی ثبت نشده، تعداد کشتگان بايد از 

 ھزار کشته که رعايا ناميده می شدند، در ھيچ ٣٠٠اما از .  نفر ثبت تاريخ شده است۴٠٠از تاجگردانی ھا نام کمتر 

. تاريخی نامی برده نشده و حتی سرداران جنگی زحمت يادداشت تعداد کشته ھا، زخمی ھا و اسيران را به خود نداده اند

اء، سرداران و اربابان فئودال  برآورده می با اين لشکرکشی ھا منافع مادی کمتر از پنج درصد شاھان، شھزادگان، امر

 درصد ديگر جامعه، با اين که ناآگاھانه ھستی و خون خود را نثار می کردند، نه تنھا نامی از آنان در ھيچ ٩۵شد اما 

 .جائی نيامده که حتی از تعداد کشتگان آنان نيز ذکری نشده است

احمدشاه برادر زادۀ خود لقمان را تا . چ اصل اخالقی پابند نبودنداين شاھان، شھزادگان و اربابان جھت حفظ قدرت به ھي

. زمانی در زندان نگه داشت که بمرد و يکجا با حبس او کارآزموده ترين درباريان و خدمتگذارانش را گردن زد

 خاصی تيمورشاه برای حفظ قدرتش بر برادرش سليمان تيغ کشيد و شاه ولی خان را که صدراعظم پدر بود، با قساوت

شاه زمان، سردار پاينده محمد خان را با جمعی از سرداران و سران شاخه ھای مختلف درانی از دم تيغ . گردن زد

شاه محمود بر . ھمايون توسط برادرش شاه زمان و شاه زمان به وسيلۀ برادر ديگرش شاه محمود کور شد. کشيد

وست محمد خان به خاطر يک لک روپيه برادرش سردار برادرزادۀ ھفت ساله اش تيغ کشيد و او را زخمی ساخت و د

اين اختالفات دست بيگانگان را در امور کشور باز گذاشت و . عظيم خان را در برابر دشمن تنھا گذاشت و فرار کرد

 شاه محمود تا دم مرگ در سايۀ حمايت ايرانی ھا قرار. عالوه بر ستم طبقاتی، راه ستم ملی بر توده ھا را ھموار ساخت

دوست محمد خان قالدۀ انگليسی به گردن داشتند؛ امير  داشت و گوش به فرمان قاجاريان بود؛ شاه شجاع و امير

ھا سردار جنگی ديگر آستانبوس يکی از ھمسايگان شده، در  خان خود را در گرو روس ھا قرار داد و ده شيرعلی

 . مواقع خطر کشور را به نيم نخودی سودا کردند

 تنھا کاری در افغانستان صورت نگرفت بلکه با اين ھمه جنگ ھا، ھزاران خانوادۀ دھقان و پيشه ور  سال نه٩٢درين 

در اين دوره خود مردم نھرکنی می کردند، راه می . تاراج شده و بی نان آور ماندند و ھزاران دختر به کنيزی رفتند

ھا خود را ملزم به کار برای توده ھای مردم نمی دولت ھای اين دوران نه تن. ساختند و از تعليم و تربيه خبری نبود

 .  ارکان دولتی چون بادار عمل کرده، از طرق مختلفی زالو وار خون مردم را می مکيدندۀدانستند بلکه ھم

ين دوره قلعه ھای فئودالی و مساجد و منابر بسياری در نقاط مختلف کشور ساخته شد و ھر فئودال در ھر منطقه ادر

در رقابت با فئوداالن ديگر به جلب فئوداالن ميانه می پرداختند و به اين صورت دست آنان را نيز . بودپاچای سرخود 

زارعان در اطراف اين قلعه ھا زندگی می کردند و اھل کسبه در داخل  قلعه ھا . در چپاول زحمتکشان باز می گذاشتند

و افراد مسلح خوانين در اين قلعه ھا زندگی می محل ھای خاصی داشته؛ جوال، آھنگر، نجار، سلمان، قصاب، مال 

اعتقاد برين بود که تا اھل کسبه در قلعه ھا مسکن نگزينند و قلعه ھا حکم شھر نگيرند، ادای نماز جمعه در آنھا . کردند
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د، وقتی رقيب زورداری بر اين قلعه ھا حمله می کرد، اميران و اربابان به حصارھا پناه می بردن. رسميت نمی يابد

ھا برای خوانين جان کنی کرده بودند، مورد تاخت و تاز قرار گرفته، زن و  دھقانانی که در بيرون اين قلعه ھا سال

 . رفت   ناچيز شان به يغما میئیفرزند شان برباد و دارا

اربابان قرار زنان پيوسته مورد تجاوز . ين دوره زنان زير ستم چند اليه و بدتر از توده ھای مرد زندگی می کردندادر

 ١۴دوست محمد خان (ھر يک از شاھان چندين زن داشتند . گرفتند و در جنگ ھا خيل خيل به اسارت می رفتند می

شاھان اين زنان را گاه به زور تصاحب می کردند و گاه از ).  زن٣٣ زن، حبيب هللا ١٠ زن، تيمورشاه ۴زن، احمدشاه 

زاده شده » نااصيل«و » اصيل«ميان فرزندان اينان که از مادران . نددريافت می کرد» تحفه«اربابان ديگر به شکل 

. ين دوره نامی از زنان ديگر نمانده استااما جز زنان طبقۀ حاکم در. بودند، بر تاج و تخت جدال ھميشگی جريان داشت

ی ارتجاعی اعزاز شده و زنان ديگری که ھمه با حکام و دربار پيوند داشتند، در تاريخ ھا» انا«، زرغونه »انا«نازو 

در قندھار به جا مانده به علتی که شوھر خود را به خاطر ترک کردن  لشکر تجاوزکارانۀ » عينو«اگر نامی از . اند

باعث ) که ندانسته شوھرش چه کار مثبتی انجام داده(احمدشاه قبل از ديگران، سرزنش نمود و با اين عقب مانی فکری 

يد و با ارجگذاری به او و بخشيدن کاريزی برايش، به توده ھای زارع و پيشه ور فھمانده شد تا توجه دربار را جلب نما

و لشکر و  جنگ ھای » بابا«شد که تنھا زنی به چنين درجه ای از شھرت و انعام می رسد که از فرمان شاه 

 بود که احمدشاه برای  ترک  نموده تر را وقتیبه حق لشکر» عينو«که شوھر  درحالی. تجاوزکارانۀ او حمايت کند

وسيلۀ آن می چکاند و به عوض اين ھمه خون، ه  و باج ستانی، خون توده ھای افغان و ھندی را بئیارضای سلطه جو

را به عنوان زن » عينو«غالم محمد غبار اين عمل .  خون ھا را به قمار می بستۀزنی را به فرزندش می گرفت و ھم

با ترک وقت تر  لشکر خونريز احمدشاه، نوعی نارضايتی خود را به » عينو«در حالی ستوده که شوھر » باشھامت«

لشکر چپاولگر احمدشاه ابراز  کرده بود، لشکری که بايد توده ھای ھم طبقه اش را شکم می دريد و خانوادۀ دھقانان 

 . ھمکيشش را تاراج می کرد

برنامۀ درسی مساجد که در بخش ھای . آموختندين مدت بعضی از دختران در مساجد تا ھفت سالگی درس دينی می ادر

 شاگردان يک درس را می خواندند، باز ھم مال يک ۀدر صورتی که ھم. بعدی ذکر می گردد، پراکنده و نامنسجم بود

اين درس ھا خسته کن، بی . يک را جداگانه نزدش می خواست و درس می داد تا به فرزندان اربابان توجه بيشتر شود

ی بود و چون شاگردان را در جريان تکرار خواب می برد، پس بايد کله و تنه را پيوسته شور می دادند و معنی و اجبار

 . خواندند درس را بلند بلند می

زنان اربابان روپوش بودند و در ده و قريه کمتر گشت و گذار می کردند، چون اربابان که چند زن می گرفتند، نسبت به 

ما زنان کوچی بنابر زندگی خاص شان فارغ از اين قيدھا گشت و گذار کرده، اين زنان به ا. زنان شان بی باور بودند

زنان زحمتکشان . را رعايت کنند» حجاب«چراندن رمه و نگھداری بز، گوسفند و شتر اشتغال داشتند و نمی توانستند 

، ئیانواده ھای اربابان به لباس شوعالوه بر اين که در مزارع با شوھران شان کار می کردند و عرق می ريختند، در خ

ھيچ يک از زحمتکشان صالحيت . ، جاروکشی، گاو دوشی و جمعآوری سرگين مصروف بودندئی، رختشوئینانوا

فئوداالن  بزرگ و کوچک عموماً . شوھر دادن دختران شان را نداشتند و اين کار بايد به اجازۀ خان صورت می گرفت

می کردند تا راه شرعی را برای گرفتن زن پنجم و »خليفه« چھار زن اول شان را چند زن می گرفتند و گاه يکی از

عالوتاً بسياری از اربابان، دختران جوان زحمتکشانی را که زير بار قرض اربابان گور می شدند، . ششم ھموار سازند

اسير می » فتوحات« ھنگام ھا زن و دختر را در که ده تصاحب می کردند و طور کنيز نگه می داشتند، بگذريم از اين

اين اربابان که . داشتن يک يا دو درجن اوالد، جزئی از فرھنگ اربابان فئودال  بود. گرفتند و از آنان تمتع می جستند

می ناميدند، از زن درک ماشين چوچه کشی » عاجزه«و » عورت«، »مادر اوالدا«، »کوچ«، »سياه سر«زنان شان را 
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) نيز مسلط می باشد» روشنفکران انقالبی«ھنگ تا حال بر بسياری از خانواده ھا و حتی که اين فر بگذريم از اين(

 .داشتند

که بعضی از آنان به  ناميده شده، مورد احترام خاصی قرار داشتند تا جائی» بی بی«زنان و دختران اربابان اکثراً 

ھا می »بی بی«فال شان گرفته به نازدانه ھای فرزندان شان شير نمی دادند و زنان دھقان بايد شير خود را از دھن اط

زنان اربابان به داشتن نوکر، نانوا، لباسشو و دايه فخر فروخته و در مجالس عروسی و مراسم ديگر اين ھمه . خوراندند

بعضی از زنان حرم بر امور کشوری اثرگذار بودند، در تقرر افراد نقش . نوکر و چاکر را به رخ ديگران می کشيدند

به اين صورت . ن وليعھد بر شوھران شان به شدت اثرگذار بودندييتند، تحفه و رشوه می گرفتند و بعضی ھا در تعداش

زنان شاھان و اربابان جزء طبقۀ ستمگر و زنان دھقانان و پيشه وران جزء طبقات زحمتکش به حساب می آمدند 

اھانه، برای اين که اختالف واقعی طبقاتی را پنھان سازند امروز بسياری از کم سوادان ناآگاھانه و يا نوکران سرمايه آگ(

را اختراع کرده و بی ھيچ شرمی در رسانه ھا و دفاتر دولتی چنين اصطالحات مسخره » طبقۀ اناث«و » طبقۀ ذکور«

 ).ای را به کار می برند

ان زن بگيرند يا دختران خود را دھقانان و پيشه وران به رضای خود و بدون اجازۀ اربابان نمی توانستند برای پسران ش

. ھيچ حاکمی به صدای زحمتکشان گوش نداده، حتی عريضۀ آنان بدون مھر ارباب تحويل گرفته نمی شد. شوھر دھند

توانستند دختران دھقانان را در بدی ھا و پتنه ھای خود معامله کنند؛ به افراد مسلح خود، مال و پسر فالن  اربابان می

ين دوره زنان، به کاالی بی ارزشی شباھت داشتند که فقط اربابان صالحيت آب کردن آنان را ادر. ندنماي» ھديه«مولوی 

 .  در بازار مکارۀ آن روزگار داشتند

عالوه بر اين که شاھان، شھزادگان و اربابان با زنان رسمی، غير رسمی و کنيزان شان محشور بودند، چون لشکرکشی 

حتی سال ھا طول می کشيد و لشکريانش نمی توانستند زنان شان را با خود به جنگ ھا ھای احمدشاه گاه چندين ماه و 

شايع بود و خود او نيز بر » بچه بازی«در لشکريان محمود غزنوی نيز (فراگير شد » بچه بازی«ببرند، لذا ميان آنان 

بط جنسی برقرار می کردند، باالخره که بزرگترھا با نوجوانان پسر روا» بچه بازی«). جوانی به نام اياز دلباخته بود

نزد برخی از مردان عام گشت؛ اينان بچه ھا را چون زنان شان در خانه نگه می داشتند و اصطالحاتی چون بچه بی 

گاه بر سر تصاحب پسر مقبول . ريش، بی ريش، بچه باز، کاته، به لِنگ، به جمع وغيره در اکثر نقاط کشور رايج شد

 چنان شايع گشت که داشتن بچه بی ريش نه تنھا شرم  لهأمسز درگيری رخ می داد و آرام آرام اين ميان دو دارۀ بچه با

 با خود به چکر می بردند و مصارف ئینبود بلکه بچه بازان به داشتن چند بچه بی ريش افتخار کرده، بچه ھا را ھر جا

در . بستن به بچه ھا نيز رايج گرديد»  و جامنزنگ«بعدھا رقصاندن بچه ھا در محافل عمومی و . شان را می پرداختند

بسياری از قصيده ھای سبک خراسانی که بخش اول آنھا تغزل ناميده می شد و در آن با ظرافت و نازکخيالی وصف 

داستان عشق و . چيزی می شد، اکثراً معشوقه در اين تغزل ھا بچه بوده، ساقی و ساغرگردانان عموماً مذکر می باشند

ی در بوستان، بچه بازی عريانی را تصوير می کند که تمام آنھا تصوير واقعی از بچه بازی ھای دوران جوانی سعد

 .ھای مختلف را بيان می دارند

گفته می شود که اين قوماندان (در قندھار يکی از قومندانان . بچه بازی در زمان جھاد نيز نزد قومندانان بسياری وجود داشت

رسماً بچه ای ) وسيلۀ  طالبان در يک حمله انتحاری  کشته شده  ب١٣٩٠نام داشت که بعد در حمل جمعيتی خان محمد مجاھد 

بچه بازی از زمان ھای دور نزد بعضی از طالبان نيز ديده می شد و بچه ای که مربوط طالب کالن بود، . را عروسی کرد

 که از رقصاندن ئیفلم ھا. د بچه بی ريشی داشتنداکثريت قومندانان شورای نظار نيز ھر کدام از خو. لقب داشت» کوچنی«

بچه ھا به بيرون درز کرده، نشان می دھد که بسم هللا خان از قومندانان شورای نظاری و وزير داخلۀ فعلی حکومت کرزی 

 .  لذت می برد» بچه ھا«نيز از رقصاندن 
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فرزندان زحمتکشان . ری نيز مربوط طبقۀ حاکم بوددر اين دوره که کاغذ، قلم و کاتب در انحصار دربار قرار داشت، کار فک

نه فرصت تحصيل داشتند و نه کسی برای شان ابزار تحصيلی را مساعد می ساخت و اکثراً بی استعداد، کله کدو، تنبل و 

اسواد کورمغز ناميده می شدند، چون نه غذای الزم در دسترس داشتند، نه مال و معلم به آنان توجه می کرد و نه خانوادۀ ب

اکثر شاعران و نويسندگان اين دوره به طبقۀ حاکمه پيوند . احمدشاه و تيمورشاه شعر می گفتند. داشتند تا به آنان کمک می کرد

 درصد جامعه را می ٩۵دختران و پسران زحمتکشان که . تقسيم وظايف ميان کار جسمی و فکری کامالً طبقاتی بود. داشتند

 ۵ند، عرق می ريختند و نعمات مادی را توليد می کردند، اما مردان و زنان طبقۀ حاکم که ساختند، شب و روز جان می کند

 را به مصرف می رساندند، در زمستان خانه ھای ئیدرصد جامعه را می ساختند، شب و روز بيکار بودند، بھترين مواد غذا

زی، برنج، ماست، قيماق و مسکه مصرف می گرم و در تابستان منازل سردی در اختيار داشتند؛ گوشت گوسفند، انواع سب

کردند و با اين ھمه ناز و نعمت و امکانات می خواندند، می نوشتند و شعر می گفتند؛ چاق، فربه، صحتمند وزيبا بودند اما ھيچ 

 . زمينه ای برای فرزندان زحمتکشان وجود نداشت تا بخوانند و بسرايند؛ با سواد، صحتمند، پاک و زيبا باشند

ياتی که سينه به سينه مانده و يا نوشته شده بود، عموماً دختر و پسر شاھان و اربابان را پھلوان، صادق، راستکار، دالور، حکا

با اراده، زيبا و حسين تصوير کرده که ھمه درباريان و تازه واردان محو جالل و جمال او می شدند، اما فرزندان زحمتکشان 

ثبت شده، انسانھای دروغگو، بی باور، جاسوس، ترسو، تنبل و کودن تصوير شده که » ککنيز«و » غالمک«که اکثر به نام 

نشان می داد، اين نويسندگان چه انسانھای درباری و چاپلوسی بودند که موشی را شير و اھريمنی را فرشته تصوير می 

 مالھا و مداح ھا خوانده می شدند و  حکاياتی چون امير ارسالن، شھزاده ممتاز، اميرحمزۀ صاحب قران وغيره توسط. کردند

شاعران برای پابوسی قزل ارسالن نُه کرسی انديشه را روی ھم می ماندند و به اين صورت ُدر دری را به پای ھر خوکی فدا 

 .کردند می

در آن چون .  جنس به جنس تشکيل می دادۀدر اين دوره به نام شاھان سکه ضرب زده می شد، اما اصل داد و ستد را مبادل

 درصد غذای مردم را نان گندم تشکيل می داد، لذا در بسياری از دھات گندم را واحد مبادله قرار داده و بر اساس ٩٨زمان 

. رسيد ارزش گندم اشيای مختلفی چون تکه، نمک، کفش، ابزار توليد، ميوه وغيره محک زده می شد و به خريد و فروش می

می گرفت به اين خاطر در اين دوره در بسياری از مناطق، گدام ھای بزرگی اعمار دولت ماليۀ زمين و مواشی را جنساً 

 .اين مناسبات اقتصادی نشان می داد که افغانستان در دورۀ تپيک فئودالی قرار داشت. گرديد

... ، رنده وين دوره بيل، کلنگ، تيشه، گاو آھن، ماله، شاخی، چپر، کورۀ آھنگری، چکش، ارهاتوليد در) ابزار کار(وسايل 

 جريب زمين را کشت می کرد، در ٨ھر دھقان در يک سال حدود . بودند که دھقانان و پيشه وران با آن کار می کردند

صورتی که وسايل توليد از مالک می بود، چھارم و يا پنجم حصۀ حاصل و اگر وسايل توليد از دھقان می بود، نيم حاصل به 

 درصد به فئوداالن تعلق می گرفت و سوم حصه به زارعان می ۶۵ز کل توليد زراعی ين دوره اادر. دھقان تعلق می گرفت

احمدشاه به خاطر پيشبرد امور دفتری بخشی از قبيلۀ باسواد بيات . در اين دوره به علم و دانش توجھی صورت نگرفت. رسيد

 به اسب سواری، شمشير جنگی، کشتی گيری، اکثر شاھان و شھزادگان بيسواد بودند و بيشتر. را از ايران به افغانستان آورد

ين دوره در ھند، افغانستان و ايران سر بلند اتئوری  ھای رھائی بخشی که در. خوسی و فراگيری ھنرھای رزمی توجه داشتند

 با اين. زحمتکشان، مطيع دين، سنت و فرھنگ حاکم فئودالی بودند. کردند، بيشتر توسط افراد طبقۀ متوسط رھبری می شدند

که مردم کابل و شمالی که از حاکميت استبدادی محمود به جان رسيده بودند قيام کردند، اما چون قيام کنندگان به آگاھی سياسی 

جھت کسب قدرت و ايجاد حاکميت طبقاتی نرسيده بودند، نتيجه آن شد که محمود رفت و مستبد ديگری به جايش بر اريکه 

 .نشست


