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 ۲۱/۱۱/۲۰۲۲                                                            ایاحمد آرنوشته : 

فیودالیزم در افغانستان   –فیودالیزم   
 آخرقسمت 

 فیودالیزم در افغانستان

 ۱۸۸۰قوم پشتون در شمال افغانستان تا زمانی که امیر عبدالرحمان خان در سال جمعیت 

امیرعبدالرحمن در طول سلطنت خود، روند   نداشت.  وجود  تقریباً  بود  نرسیده  به قدرت 

اسکان و کلونیالیزم قومی پشتون را به نام »پشتون سازی شمال افغانستان« آغاز کرد.  

هدف عمده را دنبال می کرد: تقویت تسلط دولت تحت  سیاست کلونیالیزیشن پشتونها دو  

سلطه پشتونها بر مردم دری زبان زبان ساکن مناطق شمالی، اجازه دادن به دولت های 

افغانستان برای تبعید مخالفان خود به شمال، جایی که کمتر قادر به ایجاد انگیزه و بلوا  

 .علیه قدرت مرکزی میباشند

ه چون پادشاه افغانستان پشتون است، پشتونها باید مراقب خود عبدالرحمن اظهار داشت ک

مرزهای افغانستان و روسیه باشند. برای دستیابی به این هدف، هم عبدالرحمن خان و هم  

جانشینان او از مصادره زمین از غیر پشتونهای دری زبان شمال افغانستان، ایدیولوژی  

ا و سیاست های مالیاتی استفاده کردند  ناسیونالیستی پشتون، اسکان اجباری طرفدار پشتونه

بود.   آمیز  تبعیض  بسیار  افغانستان  پشتون ساکن شمال  قبایل  یعنی  پشتونها  که علیه غیر 

دولت برتانیه از کلونیالیزیشن پشتونها در شمال افغانستان به دلیل تمایل برتانیه برای کاهش  

استیو کول مراجعه کنید(.  نفوذ روسیه در افغانستان حمایت کرد )به بازی بزرگ نوشته  

یکی از افسران انگلیسی بنام چارلز یت نوشت که فقط قبایل غیر پشتون با    ۱۸۹۳در سال  

روس ها تماس وتعامل دارند و احاطه این قبایل توسط پشتونها به تعامالت این قبایل با 

 .روس ها پایان می دهد
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خان اجازه داد تا حکومت خود را کلونیالیزیشن پشتونها در شمال افغانستان به عبدالرحمن 

این،   بر  عالوه  کند.  تقویت  ترکستان  در  کشور  شمال  پشتون  غیر  های  سرزمین  بر 

ها را در شمال افغانستان کلونیالیزیشن پشتونها باعث شد که مهاجران پشتون بهترین زمین

تاجیک ترکمنبه هزینه  ازبیکها،  ماها، هزارهها،  قبالً  که  دیگر مردمانی  و  این  ها  لک 

به شمال    ۱۸۸۵سرزمین بودند، به دست آورند. در حالی که تمام پشتونهایی که قبل از سال  

به دلیل   انجام داده بودند )اغلب  این کار را غیر ارادی  افغانستان مهاجرت کرده بودند، 

، زمانی که  ۱۸۸۵مخالفت با سیاست های دولت افغانستان تبعید شده بودند(، پس از سال  

شروع به ارائه مشوق ها و ترغیباتی برای اقوام پشتون کرد تا داوطلبانه در   عبدالرحمن

شمال افغانستان مستقر شوند، این وضعیت تغییر کرد. ضمن اینکه با صدور فرمانی در  

این مهاجرت را یک طرفه کرد که هر گونه مهاجرت به سمت دیگر را ممنوع    ۱۸۸۵سال  

شمال افغانستان مهاجرت می کردند بر طبق این    میساخت. به پشتونهای که داوطلبانه به

شد، به آنها حیوانات،    فرمان باید هزینه سفر، تحت عنوان »سفر خرج ناقلین« پرداخته می

های عبدالرحمن  شد. در نتیجه سیاست  زمین رایگان و سه سال معافیت از مالیات داده می

های چشمگیری    انستان به موفقیتبرای تشویق پشتونها برای اسکان داوطلبانه در شمال افغ

ها ( دست یافت.  های قبلی او برای اسکان اجباری )به ویژه اسکان کوچینسبت به تالش

سال   در  انگیزه  بر  مبتنی  داوطلبانه  مهاجرت  با وجود  حال،  این  از ۱۸۸۵با  بسیاری   ،

ان  ، به شمال افغانست ۱۹۴۰، در برخی موارد تا اواخر دهه  ۱۸۸۵پشتونها حتی پس از  

  ۳۵۰۰، جمعیت پشتون در شمال افغانستان از  ۱۸۸۸و    ۱۸۸۵تبعید شدند. بین سالهای  

  ۱۸۸۸خانواده پشتون رسید و این رقم در سال    ۴۰۰۰۰به    ۱۸۸۵خانواده پشتون در سال  

هشت برابر شده بود. شورش هایی مانند شورش پشتونهای غلزایی در شرق افغانستان و  

لیزم پشتون ها در شمال افغانستان را در اواخر دهه شورش سردار محمد اسحق، کلونیا

به طور موقت متوقف کرد. پس از آن، با وجود دوره کوتاه دیگری از کلونیالیزم،  ۱۸۸۰

آغاز شد و به پشتونیزه شدن شمال افغانستان در دوران    ۱۸۹۰جنگ هزاره در اوایل دهه  
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 ۱۹۰۱بدالرحمن در سال  البته این جنگ پس از مرگ ع  –سلطنت عبدالرحمن پایان داد  

 توسط جانشینان عبدالرحمن از سر گرفته شد.

برای   پنجه  خونین  امیر  تالش  از  مبسوطی  شرح  التواریخ  سراج  در  کاتب  محمد  فیض 

گسترش سلطنت خود و تصاحب و مبادله هزاره ها به عنوان برده در اواخر قرن نزدهم  

 .نوشته است

غارت و آواره ساختن هزاران هزاره همراه    در حقیقت تولد کشوری با اقتدار مرکزی با

بود. سیاست های امیری که خود معاشخوار کمپنی هند شرقی )انگلیس( بود، بخش بزرگی  

از این قوم را به کشورهای همسایه، پاکستان و ایران فراری داد، جایی که هنوزهم پس از  

 نسل ها در آنجا زندگی دارند.

توسط امان هللا )پادشاه( ممنوع شد. با این حال،   ۱۹۲۰تجارت برده های هزاره در دهه  

به   نزدیک  که  را  ممنوعیت رژیم طالبان  ارتفاعات    ۸۰این  به  ورود  از  پس  بعد،  سال 

پاکسازی قومی متوسل شدند، متوقف نکرد. تعلق هزاره ها عمدتا به  به  مرکزی کشور 

ار و اذیت گسترده  مذهب شیعه دلیل طغیان غیرت طالبان سنی مذهب افراطی در ارتکاب آز

 نسبت به هزاره ها است. و این سانحه انسانی هم اکنون یکبار دیگر در حال تکوین است. 

قومی در سیاست افغانستان مرکزی بوده و در برنامه اسکان پشتونها در شمال و  برتری  

شمالشرق حاصلخیز به وضاحت تجسم یافته و اساسات شیوه استثماری ارباب رعیتی را  

در یک بخش وسیع کشور گذاشته است. این سیاست خشن در عصر سلطنت طوالنی ترین  

او محمد داود شدیدا حمایت می شد. داود به  فرمانروای قرن بیستم، محمد ظاهر و پسر عم  

عنوان یک افسر نظامی قبل از اینکه به مقام میراثی صدارت افغانستان دست یابد، حمایت  

خود را از آدولف هیتلر و آرمان نازی های برای ایجاد نسل برتر پنهان نمی کرد. برنامه  

هنوزهم در مکاتب افغانستان    های درسی مکاتب افغانستان که در آن سالها نوشته شده اند و

به کودکان آموزش میشوند، همه مملو از تعصبات قومی و نژادی است. گذشته از این، 

سیاست های اسکان اقوام توسط داود عمال به ازبیک ها و تاجیک نشان داد که زمین های  

 قابل کشت اطراف شان به پشتون ها تعلق گرفته است.
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بعد قتل مرموز پدر به امارت افغانستان رسید به    ۱۹۱۹در  هللا نواده عبدالرحمن که  امان

با محوریت قوم پشتون   پدر همسرش، محمود طرزی از معماران »ملی گرایی«  کمک 

بود. این دو شخصیت )امان هللا و محمود طرزی( به اصطالح تاریخی هژمونی فرهنگی  

 .را در ترکستان، قطغن و بدخشان آغاز کردند

سال   منا۱۹۲۱در  سال  مردم  در  و  شدند،  سالح  خلع  سیستماتیک  طور  به  متذکره  طق 

به  ۱۹۲۳ ناقلین به سمت قطغن« را صادر کرد که  حکومت امان هللا فرمان »نظامنامه 

اسکان داده میشدند و برای هریک اعضای موجب آن پشتونها از سراسر کشور در قطغن 

یب زمین، یا چهار جریب  مرد یا زن خانواده که باالتر از هفت سال عمر داشت، هشت جر

  ۱۹۳۰زمین آبی با یک مبلغ اسمی همراه با مالیات ترجیحی داده میشد. این روند از دهه  

به رهبری گل محمد خان مومند به عنوان وزیر داخله و فرستاده ویژه دولت در  ۱۹۵۰تا 

ی  شمال کشور ادامه یافت. نام گل محمد خان با تخریب آثار تاریخی و کتب قلمی باستان

 .غیر پشتونها و تغییر نام های محلی محالت باستانی سمت شمال کشور پیوند دارد

، بسیاری از رمه داران قوم پشتون در ترکستان افغانستان ساکن  ۱۹۴۰و   ۱۹۱۰بین دهه 

بود و در جنگ داخلی  شدند. پس ازسقوط حکومت حبیب تاجیک  هللا کلکانی که از قوم 

های قومی صدها هزار    ها و تاجیک  رسید، از بیک  در افغانستان به قدرت   ۱۹۲۸-۱۹۲۹

  -   ۱۹۳۰های زیر کشت را در شمال افغانستان از دست دادند. از  جریب مرتع و زمین

این زمین ها یا فروخته شدند یا به طور کامل به مهاجران قوم پشتون داده شدند و    ۱۹۷۰

این مدت، مهاجران پشتون    به این ترتیب نفوذ پشتونها در شمال افغانستان بیشتر شد. در

در والیت تخار، دهقانان تاجیک، هزاره، و قرلوق و همچنان رمه داران ازبیک را از  

زمین های پایین آبی بیرون راندند و به کوهپایه هایی که ارزش کشاورزی چندانی نداشتند  

نستان در های کلونیالیزیشن پشتونها توسط دولت های افغاراندند. بنابراین در نتیجه سیاست

شمال  ۲۰و    ۱۹قرن   در  زراعتی  یافته  انکشاف  مناطق  در  غالب  قومیت  به  پشتونها   ،

درصد کل جمعیت منطقه بغالن    ۵۶، قوم پشتون  ۱۹۷۰افغانستان تبدیل شدند. در آغاز دهه  

به همین گونه   بود، تشکیل دادند.  تسلط تاجیک ها  درصد از کل    ۶۱را که سابق تحت 
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  ۴۵درصد کل جمعیت منطقه کندز،    ۴۱ری )پایتخت بغالن(،  جمعیت در منطقه پولی خم

 .درصد در مناطق ازبیک نشین تالقان  ۱۰درصد از کل جمعیت در منطقه خان آباد، و فقط  

صورت  ۱۹۶۴مهمترین »خشونت اداری«علیه مردم شمال افغانستان توسط قانون اساسی 

جانب دیگر بر تمام  گرفت. این مضحکه سیاسی که از یکسو مدعی دموکراسی بود، از  

صالحیت های قبلی پاشاه صحه گذاشت و سلطنت مطلقه را مطلقه تر ساخت، حاوی کلیه  

تغییر به قانون اساسی طالبان تبدیل    ۲۰۰۴مزایایی بود که میتوانست در سال   با اندکی 

از   ۱۹۶۴کنندگان قانون اساسی  های سمت شمال، تدوین  شود. از نظر بسیاری غیر پشتون

ها« ی جوزف استالین استفاده نموده بودند.  بر اساس این ملیت  یه به »سیاستچیزی شب

واحد اداری جدید فاریاب، جوزجان،    ۹و بدخشان افغانستان به  قانون، والیات ترکستان  

اینکار عمال هویت   که  شد،  تقسیم  بدخشان  و  تخار  بغالن،  کندز،  بلخ، سمنگان،  سرپل، 

، برنامه  ۱۹۷۸را از بین برد. تا کودتای دموکراتیک خلق  مشترک ترکستانی و قطغنی آنها  

های افغانستان سازی با اسکان دادن تعداد زیادی از پشتونهای جنوبی در سراسر والیات  

، این گروه های پشتون مستقر در شمال به ستون  ۱۹۹۰شمالی )نقلین( ادامه یافت. در دهه  

 .کندفقرات حمایت طالبان در تسخیر مجدد منطقه تبدیل  

، جوامع پشتون در  ۱۹۸۰های جنبی کشور در طول دهه  فساد حکومت مرکزی در بخش

شمال را در معرض انتقام جوامع محلی ازبیک، ترکمن، ایماق و تاجیک قرار داد، زیرا  

های جهادی در برابر روس ها سازماندهی شدند.  آنها همه مسلح شدند و به عنوان گروه

امنیت برای  ناقلین  از  بزرگتر    بسیاری  مناطق  این حال،  با  پاکستان رفتند.  به  جان شان 

ها در والیات قندز، بغالن و بلخ، خود را با کمک احزاب جهادی مستقر در پاکستان پشتون

هایی از والیات تخار و بدخشان از سازماندهی و مسلح کردند. زمین هایی که در بخش

همسایگان تاجیک و ازبیک شان تسخیر  پشتون های اسکان داده شده به جا مانده بود، توسط  

 .شد

، پناهندگان پشتون همراه ۱۹۹۷اما پس از فتح مجدد شمال توسط طالبان، یعنی پس از سال  

با سربازان جدید طالبان از جنوب و پاکستان بازگشتند. غیر پشتون هایی که به شدت در 
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انتقام های خشونت    برابر تسخیر مجدد مناطق خود توسط طالبان مقاومت کردند، در معرض 

آمیزی قرار گرفتند. با این حال، چون طالبان بر حسب معمول در میان مالهای محلی ای 

که بیشتر شان در مدارس پاکستان آموزش دیده بودند، همکاران و هوادارانی داشتند، این  

اولیه   ادامه مسیر  اما  پشتون شد.  ایجاد تنش هایی در میان جوامع غیر  باعث  در نهایت 

وی شمال توسط طالبان و سپس تسخیر مجدد شهر مزار توسط آنها منجر به اقدامات بس

متقابل انتقام جویانه، به ویژه در میان هزاره ها شد که تنش را در شمال و مرکز افغانستان 

 تشدید کرد.  

 

 فغانستان الگویی از فیودالیزم قرون وسطی ا

هایی بین تاریخ معاصر این کشور و  در این جا یکبار دیگر به شرح ویژگی ها و مشابهت  

تاریخچه مختصر فیودالیزم قرون وسطی می پردازم. با یک نظر گذرا به اروپای قرون  

وسطی دیده میشود که، کلیسای کاتولیک میتواند از مؤمنان بخواهد که از فرمانروایان خود  

گذاران فرقه   نافرمانی کنند، یا به جنگ صلیبی علیه دولت های غیر مسیحی یا علیه بدعت

ای دین بپردازند. ترس از لعن زندگی زندگی مردم عادی را به خود اختصاص داده است.  

این امر احترام به قدرت مقامات مذهبی را در بین مردم القا و آنها را وادار می کند برای  

ساختن کلیساها و حمایت از صومعه ها کمک های مالی زیادی کنند. کلیسا همچنین میتواند  

 .انینی را وضع کند که قرض دادن پول با بهره را ممنوع و عشر مذهبی را مطالبه کندقو 

روستای افغانستان همچنان چنین مکانی است. البته قیاس قرون وسطایی اروپا در آن بسیار  

ها یا    دقیق نیست. زیرا اسالم سنی افغانستان هرگز حاوی سلسله مراتب روحانی، صومعه

قدرت یک پاپ نبود. اما هرگاه در مورد اخالقیات فرهنگی صحبت    های مذهبی با   شخصیت

به ویژه زمانی که تالش طالبان و مخالفت    - می کنیم، قیاس ما دیگر قرین به حقیقت است

 .آنها را با دولت کابل مورد ارزیابی قرار میدهیم. مخالفتی که به عنوان جهاد معرفی میشد

تکه تکه شده دولتی افغانستان مواجه می بینند، در آن  ناظران وقتی خود را با تاریخ اقتدار  

جنبه هایی را می بینند که با قرون وسطی کامال همخوانی دارد، دوره ای که در آن رهبری 
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در اروپا شخصی بود تا بیوروکراتیک و قدرت دولت برای تحمیل اراده خود کامالً محدود  

امپراتوری روم غربی در قرن پنجم،  بود. طوری که قبال نیز اشاره شد، در پی فروپاشی  

نوعی از فیودالیزم به ظهور رسید که به شدت غیرمتمرکز بود. پادشاهان با اعطای زمین  

او )پادشاه(  از  به حمایت نظامی و سیاسی  آن موظف  از  ای که پس  به رهبران منطقه 

بع )زمین  بودند، سهم شان را در قدرت تضمین کرد.اما مشکل پادشاه این بود که وقتی منا

ها و دارایی ها( در دست دست نشاندگان او باقی می ماند، این گماشتگان با استفاده از آنها 

تا    ۱۶به نفع خود عمل می کردند. اما ظهور دولت های متمرکز در اروپا در قرن های  

آن پادشاهان به تدریج قدرت را متمرکز ساختند و  ، فرآیندی را به پایان رساند که طی ۱۸

ملت   -اشراف فیودال خود را خلع دارایی کردند. سپس، در آغاز قرن نوزدهم، ظهور دولت

های اروپایی این روند را یک گام فراتر برد و پادشاهان را خلع دارایی کرد، اما در دولت  

 رده نگه داشت.های متمرکزی را که قبال بنیان گذاشته بودند، دست نخو 

فقط تا    -تاریخ افغانستان به طرز شگفت انگیزی از یک الگوی مشابه پیروی کرده است  

هایی که افغانستان امروزی را در بر میگرفت،  چند قرن تاخیر. تا قرن هفدهم، سرزمین  

های قدرتمند مناطقی بودند که در آسیای مرکزی، هند و ایران  های جنبی امپراتوریبخش

بودند. پس از افول و فروپاشی این قدرت ها در اواسط قرن هجدهم، افغانستان به  متمرکز  

به دست   نظامی  ازای خدمت  در  افغان  امیران  آن  در  که  بازگشت  فیودالی  یک ساختار 

نشاندگان خود زمین می دادند و در این حال این امیران به توافقاتی با گروه های مختلف  

نیز دست یافتند که حکومت متمرکز را در اساس رد می  خودمختار در مناطق دور افتاده  

 کردند. 

(  ۱۸۴۲-۱۸۳۹انگلیس ها این ساختار فیودالی را در طول جنگ اول افغان و انگلیس و )

زمانی که به افغانستان حمله کردند، از بین بردند. اگرچه آنها در آن جنگ شکست خوردند،  

ایجاد قدرت متمرکز دولتی حفظ کردند.    اما امیران متوالی افغانستان هدف خود را برای

در پایان قرن نوزده، امیر عبدالرحمن از سالح مدرن و عسکر منظم برای ایجاد یک دولت  

های توارثی در کابل که تالش کردند  مدرن استفاده کرد. با این حال، در قرن گذشته، دولت  
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بار )در سال و    ۱۹۹۲،  ۱۹۲۹ی  هامیراث تمرکز عبدالرحمن را حفظ کنند، حداقل سه 

سقوط کامل دولت را تجربه کردند. زمانی هم که قدرت به دست آمد، بویژه در (    ۲۰۰۱

 .یی بازگردانده شد طول دوران جنگ این قدرت به مالکان و خوانین منطقه

واگذاری قدرت در دست مالکان و متنفذان محلی نمودار شکست دولت بود. رقبای دولت  

ارکت در سیاست در یک سیستم دولت محور نداشتند و نه این  های پوشالی تمایلی به مش

مجال برایشان فراهم ساخته شد. قبایل و گروه های قومی خودمختار، قوماندانان محلی،  

شبکه های متشکل از جنایتکاران، و حتی خانواده ها و دشمنان خونی همه به دنبال جنگ  

فاصله نه چندان دور به یغما گرفته  و مقاومت در برابر قدرت دولتی ای بودند که در یک 

شده بود. اما هیچیک به طور خاص به دنبال سرنگونی کامل دولت یا جایگزینی برای آن 

نبودند. به این ترتیب شرایط مشابه اروپای قرون وسطایی به میان آمد، جایی که پادشاهان 

اقتدا از  استفاده  و  انحصار  حفظ  به  قادر  هیچکدام  و  میشدند  داشته غالبا عوض  دست  ر 

 نبودند، اما میتوانستند همچنان پادشاهی کنند و تاج و تخت خود را حفظ کنند. 

به طور مثال، حامد کرزی که بسیاری مردم او را لقب »شاروال کابل« داده بودند و خلف  

پادشاهان اروپایی قرون وسطایی که فقط   او اشرف غنی هردو از نظر ساختاری با آن 

ر اختیار داشتند، اما حکومت نمی کردند شباهت داشتند. اتخاذ شیوه پایتخت های خود را د

میراثی توسط کرزی و غنی که در آن مقامات و منابع بر مبنای روابط شخصی با افراد، 

  جنگساالران، قاچاقبران مواد مخدر، زمینداران بزرگ، مالکان و متنفذان محلی توزیع می 

م غنایم، برای کسب حمایت شان، شباهت هایی با شدند، یا تعین سهیمه های آنها در تقسی 

آنجایی که ظهور   بنابراین از  اتحادیه اروپای بعد از آن دارد.  امپراتوری مقدس روم و 

غرب مدرن با یک عقب نشینی طوالنی مدت مذهب برای ایجاد جامعه ای که ایمان در آن 

نیز ملزم از یک چنین    تسلط داشت مستلزم جهشی متفاوت از ایمان بود، جامعه افغانستان

 جهش است.

 

 ختم 
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