
  

  بخش یکصدو نزدھم
  بحث ششم

  و امتداد آن در ژرف کاوی تاریخدر ھند  جنگھای احمد شاه درانی
  

ساختھ و اثرات ناقص آن در جریان دوصد و اندسال تا امروز با ِاعمال قدرت کانون فعالیتھای استعماری را پایھ دار  این جنگھا 
ھای تند ندانستھ ، جریان دولتی از طریق قبیلھ  کھ در حین حال ،نظام حاکم نیز می باشند با تبانی با کانونھای فساد جھانی ،دانستھ یا

  جنایات الیگارشی را تا امروز ،رھبری میکنند

  

  

  و امتداد آن در ژرف کاوی تاریخجنگھای احمد شاه درانی در ھند .119-6-1

  

تم سیس، در  از اثرقایم شدن اوضاع ، )افغانستانخراسان شرقی (شاه درانی در سرزمین پر آشوب  دبیست و پنج سال سلطنت احم
ل  نظام پادشاھی درانی و شریک ساختن  فیوداالن مقتدر در امور  نظامی و اداره  کشور و نظارت اعمال آنھا متمرکز فیودالی در داخ

یا خوانین و سر خیل  ھای  تیره  ھای افغان، در در جرگھ  ھای  کاری منطقوی و باالخره  مصروف ساختن این  فیوداالن زور مند 



 ی بر سرمردمانچھ رد او بود  غافل از آنکھ چھ  جانھایی پست و نقطھ  ب (بھ ویژه ھند)و یلغار و چپاول شان  درخارج  از کشورجنگھا
گھا  کھ ھر مرتبھ در این  جنادند بازی اقتدار و جھان  کشایی او ھست و نیست و آبرو  و عزت  و کرامت انسانی خود را  از دست د

سلطنت گرسنگی "ثروتھای ھنگفتی نصیب او شدو از شاه  ابدالی برسی فشرده از میراث احمد نویسنده "اق مامون ای  بھ گفتھ  رز
انگیز   ضاحاز اثر یک شکست افتو ندارش را در طبق قوانین جنگی کھ قبل بر این تمام دار  (محمد شاه)جانب دیگر  ،دولت  مغلی  ھند

بھ حیث یساول خدمت   نادرشاه افشار ، ردویدر اوی ،کھ در آن  وقت  ،احمد شاه درانی  ربھ نادر شاه افشار سرور و باداو شرم آور،
ذریم شده بود . از اینھا کھ بگ(کالت نادری) در خراسان میکرد گذاشت  کھ از اثر این غنایم جنگی نادر شاه افشار صاحب گنج افسانوی  

ر بستتبدیل بھ  مدت کوتاھی یورش  ھای مکرر احمد شاه درانی بھ قسمی از دست  داد کھ در ھند ارزش  ھای تدافعی خود را در برابر 
  ھندوستان گردید.مھاجمین اروپایی برای  تسخیر   مناسبی برای 

  

ایست کھ بر اساس ایدیولوژی اعتقادی   دھنده طرح یک مانوفست نشان  در صفحات تاریخ بیادگار مانده ،یکھ از این جنگھا تخاطرا
رخ دوره  امانیھ کھ نگاشتھ چنانچھ بقول سردار حبیب هللا خان مو] 1[یختھ شد.نالیزم  قبیلوی"  در شاھنشھی احمد شاه درانی  پی ر"ناسیو
و دو دفعھ بھ خراسان و یک نوبت بھ بخارا  تاختھ  ھر دفعھ  مظفر و منصور  مراجعت نموده  او ھفت مراتبھ  بھ ھندوستان:«است 

ھ م کھ از جملد چنانچھ از دریای سند تا پل ابریشدر زمان خود افغانستان را بیک مملکت وسیع  مستقل با عرض و طول تشکیل دا
(تاریخ افغانستان سردار  عبدالرحمن خان  معلم مکتب  حبیبیھ ؛ پیشین » امتداد داد.طوس است مملکت را خراسان و نھایت خاک 

ھزار سوار بقصد  30با احمد شاه دفعھ دوم « )،او  دفعات  لشکر کشی بھ  ھند  از جملھ دفعھ دوم را اینطور گزارش داده است:7،ص
ن ھند و والی الھور بود خبر یافتھ از شاه نامرزبا )از(گرفتن  الھور حرکت نمود از پشاور و دریای اتک  گذشت و شھنواز خان کھ 

  ھند کمک گرفتھ با لشکر انبوھی بمقابلھ بر آمده کنار نھر پنجاب  را لشکرگاه ساخت و اعلیحضرت احمد شاه  ازین روی آب فرود آمده
ایلغار  دو فرسنگ منحرف از اردو جای چشم لشکر غنیم را بسواد اردو برداشت و بعد از دو پاس شب با ده ھزار سوار جراربقسم 

ثباتش از جاده   گزیده پایعبور از نھر یافتھ  شھر الھور را  تصرف نمود. شاه نواز خان از شنیدن این خبر دست حیرت بدندان 
خود راه فرار پیش گرفت  چون لشکرش از گریختن  بر وی خبر یافتند  از ھم پاشیده   ردو را جا گذاشتھبا شب ااستقامت  لغزیده  ش

نھ شد... در مورد  دفعھ ششم رفتن نیمت افاغھمھ توپخانھ  و سامان جنگ اردو غ شکست در ایشان افتادو بجانب دھلی ره بر گرفتند و
بطور اختصار  از قول صاحب تاریخ می آوریم : قوم مرھتھ اکثر مسلمانان ھند را احمد شاه بھ ھند برای گوشمالی طایفھ مرھتھ کھ 
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غلوب مرھتھ اشی بدرجھ ای ضعیف شده بود  کھ متاراج  و بقتل میرساندند و این در حالی بود کھ  سلطنت  ھند از بی خبری و عی
برای  دفع مرھتھ طلب کرده بود  با اردوی آراستھ بھ   رده  میشد  تا اینکھ سران ھند از جملھ مسلمانان اعلیحضرت احمد شاه راشم

دیار ھند  کشید .از جملھ در قلعھ گنج پور کھ در کنار ساحل جمنا موقعیت داشت  عبدالصمد خان درانی  و نجابت خان و قطب الدین 
شاه  مدنھ  ھر سھ سردار را کھ بھ احتوپخاھتھ  با فیر کھ مرخان در آن سکونت داشتند کھ بھ اعلیحضرت و اردوی او آذوقھ  میرساندند

کمک میرساندند  بقتل رساندند ؛ با شنیدن این خبر اعلیحضرت احمد شاه  مسلمانان را حکم گذشتن از آب جمنا  داده بھ خواندن تکبیر 
نام  بود کھ از برکتامر فرمود و خود تکبیر گویان خودرا در آب افگندند و اولین نفری کھ از آب گذشت احمد خان خیبری (هللا اکبر)

وی احمد شاه در گرفت احمد شاه موضع  درا هللا   اردوی  وی بھ سالمت از آب گذشتنددر مقام  پانی پت  جنگ شدیدی بین مرھتھ و
عساکر خویش را   در جا  ھای مناسب استقرار بخشید و حکم کرد کھ چابک سواران درانی از ھر طرف راه آذوقھ آمد ورفت را براھل 

از قبیل حیوانات  مسدود نمایند چنانچھ بعد از گذشتن چند روز از عدم آذوقھ  و جمع آمدن فضلھ آدمی و نعش ھای مردگان سنگر 
وانسانھا زندگانی بر اھل سنگر تلخ شد.آنھا چون راه فرار نداشتند بھ اجبار بھ جنگ تن داده وصالح در آن دیدند کھ بھ یکبار بیرون 

متوجھ لشکر احمد شاه شدند .چون اعلیحضرت احمد شاه روی  ھنود   د ، با توپخانھ مکمل  از سنگر بر آمده آمده  بر غنیم حملھ نماین
را با شاه پسند خان و نجیب الدولھ  در قلب لشکر  را متوجھ حملھ دید  صفوف را گذاشتھ سردار سپھ سردار جھان خان فوفل زایی

نھا تأکید فرمود کھ یض هللا خان را مقرر داشت  وبھ  آبنگش  وحافظ رحمت خان وفپیشروی کرده و از عقب شجاع الدولھ  واحمد خان 
نھا خواھد بود و بکارفرمودن  تیغ و تفنگ فرمان داد. و خود اعیحضرت با دوازده ھزار سوار    نصرت الھی از آن  آبھ کمک هللا

 300گلیس (؟) گوید کھ لشکر ھنود ورخ ان.مبود باال رفت انتخابی و وزیر شاه ولی خان براین رأی بر پشتھ ای کھ ساقھ لشکر واقع 
گوید چون تنور محاربھ گرم شد و آتش توپ و دود تفنگ  وسوار و بیست ھزار پیاده وھمھزار  60ھزار سوار و پیاده بودند  افاغنھ 

وپ خانھ قیام می نمودند  چنانچھ ظیم تدر اردوی ھنود حاضر بودند و بھ تندلھا را تیره و چشمھا را  خیره نمود  منصب داران فرانسوی 
در قلب لشکر درانی ھا  تزلزل واقع شد  وسردار جھان خان مجبور شد بعضی از نفری  ھایش را کھ در حال فرار از میدان محاربھ 

اه سوار ھزار سپ12بود بھ تیغ زده  از گریختن وبی ثباتی منع می فرمود .اعلیحضرت احمد شاه کھ این حال را مشاھده نمود روی بھ 
ً از درانی آ نا ورده خطاب نمود کھ وقت دریافتن خشنودی خدای و رسول وی است  و از حضرت باری  یاری نصرت نمود و بعدا

وید گاف توپخانھ را احادطھ کرده در قبضھ خود در آورد راوی رپشتھ  پائین شده مانند سیل روی بھ صوب کفار نھادند و با چابکی  اط
واران درانی بفرق توپچیان فرو رفت آتش توپ و صدای خم پاره را فرو نشاندکھ دیگر کسی صدای توپ مرھتھ : کھ چون تیغ  ھای س

مسلمانان تیغ در آنھا نھاده  اکثر شان را کشتند و بیست و دو ھزار را زنده بھ زنجیر کشیدند  واموال و غنایم بی نھایت بدست  را نشنید .
و اجناس  وھزاران  اشتر و نقود و جواھر بی حساب اسب 50،000گاو  200،000زنجیر فیل  500اردوی احمد شاه افتادکھ از جملھ 

  أخذ)؛(ھمان مو توپ و تفنگ  وتیغ غنیمت  اردوی  احمد شاه  گردید

ً در زمان وطی  لطنت  س قریب بھ ھفت مرتبھ یورش  و ایلغار در ھند این ناسیونالیزم  در سرزمین  تحت قیادت او پختھ گردید کھ بعدا
ھای پسران سردار پاینده  محمد  خان و امیر دوست محمد  خان در آواخر قرن  نزده واوایل قرن بیست توسط امان  افغان و  نادر خان 

   و ظاھر شاه بھ ثمر  نشست.

  

  ژرف کاوی تاریخ معاصر ھندوستان .119-6-2
ن میدھد کھ این ایدؤلوژی در واقع در سھ کانون ریشھ ژرف کاوی در تاریخ معاصر ھندوستان وسایر مناطق جنوب شرق آسیا نشا

از طریق بھ شور آوردن اعتقادات  داشت : حمالت  تھاجمی و تخریب گر احمد شاه ابدالی بخاطر بدست آوردن ثروت  ھای ھندوستان 
ایجاد   کار افزار سیاسی یعنی و مصروف نگھداشتن  خوانین و فئوداالن افغان ؛ استعمار بریتانیا کھ با مناسب ترین دینی  سپاھیان 

شرکت  ھند  شرقی ، طرح بلند پروازانھ تمرکز قدرت استعماری خود رادر تاریخ پر عفونت امپریالیزم  غربی تکمیل می نمود ، وره 
بنام  رزمینبداخل خاک خراسان و تبدیل  نام این سیابی حمالت اشغالگرانھ  استعمار بریتانیا توسط شاه شجاع الملک  نوه  احمد شاه 

بخاطر  واکمنی یا سروری سیاسی  قوم حاکم نقطھ  عطفی در تاریخ  ملتھای آسیا میباشد کھ در راس این از "خراسان "  "افغانستان"
خبر باشد در آینده چھ  عقوبتی بھ سرنوشت امپراطوری درانی او پیش خواھد شد  ، خود ،بازی سیاسی  احمد شاه ابدالی بدون اینکھ  

اند سالۀ اشرافیت قبیلھ افغان را کھ چندین مرتبھ  از اول  ودویست  دم  این سرزمین شاھد  کینھ ورزی ھا و رویا  ھای خفتھ اکنون مر
ل محمد گ شوزیرافغان)و  نادر شاه  اعلیحضرت شھیدمحمدتمداران و ایادی شان (بھ اصطالح  کسوت دولسده بیستم تا انتھای آن در 

درس در این  آ زھری را در عروق  وشراین مردمان سرزمین مان  افغانستان تزریق کردند کھ  ظاھر ساختند ومھمند ، خان 
تبلور ھند ) –خی از این محافل الیگارشی کھ بھ(پارسی ؛در برو دولت سازی  نابود  گردیدبرای ھمیش، شانس ملت سازی  جغرافیایی،

انگلیسی ھندوستان داشتند کھ  بعنوان یک پدیدۀ  کومتش جدی ای در حود در اقتصاد ھند نقو شھرت یافت کھ بھ تبع  نقش درجھ اول خ
لشکر کشی نادر افشار، احمد شاه درانی و استعمار انگلیس  از طریق شرکت ھند تاریخی اشتراک منافع و در آمیزی  این سھ کانون (

 شھبازی  نویسنده  کتاب زرساالران یھودی گفتھ  عبدهللا شرقی و اشغال آن  از طریق استفاده  از فقر عمومی و ضعف اقتصادی ھند)



ظھور و سقوط سلطنت پھلوی وصیت نامھ اردشیر را یافتم و در تفحص  در کوران  نگارش جلد دوم  کتاب«و پارسی کھ مشعر است: 
ه  ھا  چھ در ای برجستھ الیگارشی پارسی رسیدم کھ این چھراجمالی  از روچیلد  ھا و برخی از چھره  ھو (مقایسھ) آن بھ شناخت 

پیوند جاودانی با استعمار جھانی دارد. اکنون دنیا برای نخستین بار در بھ این سھ پدیده  و چھ در جا  ھای دیگر  ،(ھند و ایران)شرق 
ریکا  ت متحده آمو ایاال پایان سده  بیستم در می یابد  کھ برای نخستین بار بھ حضور کانونی  ھمبستھ با دو قدرت امپریالستی انگلستان

د و پر قدرت و کانون ھای موجود و تعارض  وزارت خارجھ بریتانیا من نیاد  ھای  کھ بر منافع آزو در عین حال مستقل از این دو بر ب
بھ ریاست لرد کرزن  ازیک  سو و وزارتخانھ  ھای جنگ و امور ھندوستان و حکومت ھند  بریتانیا از سوی دیگر  را  در ماجرای 

و دوست سید جمال الدین  "لونت"، آزادیخواه نامدار انگلیسیھایران مطرح بود .این ھمان  نیرویی است کھ ب1299حوت  3کودتای 
للی مینامدو از سلطۀ تام و آنرا دار و دستھ تبھکار بین الم )1913جنوری  28در نامھ خود بھ داکتر سید محمد ھندی ((افغان) اسدآبادی

  طور سخن  میگوید :ن بر شئون جوامع مسیحی  این  تمام آ

تحولی است نژادی در  –گذشتھ [در جامعھ انگلیس ]رخ داده و در ده سال گذشتھ با شتاب بھ  پیش تاختھ  سال40—3تحولی کھ در «
راند و باز از طریق آن تمام حیات  اجتماعی ما را ی مان فرمان می طبقۀ کھ زمام امور مارا می چرخاند و از طریق  آن  بر امور مال

... و توجھ من بھ  عنصر یھودی  کھ در طی این دوران سال بھ سال سیترۀ نیرومند تری بر عمل بین المللی ما ، بر چرخاند می 
د  یادی و کار رواجان  قبیلھ  کھ  تمھبدست آورده است (و این در کشور ما توسط ھمان ای –اخالقیات و بر نگرش ما بھ شرافت انسانی 

گذاشتھ شده بود باالی ملیت  ھای مظلوم و بھ  اصطالح سیاسی [ستم کشان محلی]تا امروز  تعمیل  آن  توسط احمد شاه ابدالی
ند چاولین  وزیر یھودصورت گرفت ؛ (گرمیگردد.)نخستین اقدام تجاوزکارانھ انگلیس علیھ  امپراطوری عثمانی  بھ ابتکار دیزرائیلی، 

انی  دیگر صورت  گرفت اما از رھگذر ایدیولوژی ھای نژاد برتری  الگویی این وقایع بعد از  احمد شاه درانی و در یک برحۀ زم
زمانیکھ دیزرایلی پس از بدست آوردن کنترول کانال سوئز از طریق اسماعیل خوبی برای  مثال دادن بھ  این واقعیات تاریخی میباشد.)

) بخاطر فشار روچیلد  ھا و گاشن  1882و در سال( )عثمانی را در مسألھ  قبرس فریب داد . 1878) ، در سال (1875پاشادر سال( 
ھا بر دولت گالدسون بود. کھ مصر اشغال شد .تمامی اقدامات منحطی کھ  در واپسین سالھای  حکومت  ملکھ ویکتوریا  در حوادث 

فت .این  انحطاط افریقای جنوبی رخ نمود ، ھمھ در توطئھ  ھای مالی  ریشھ داشت  کھ بطور عمده از یھودیان سر چشمھ می گر
اخالقی در تمام طبقات انگلیس ، از باالترین  تا پائین ترین  طبقات رواج  یافت   و در زیر فشار نا عادالنھ ثروت اندوزی  حریصانھ 

 (تمامی مرز  ھای میان حق و باطل در اندیشھ مردم  ما محو شدو(چیزی کھ  توسط ھمین زرساالران و نمایندگان روچیلد ھا از سال
تا امروز  راج بیدریغ تاریخ قرار داد کھدتی  در معرض  ح) کشور ما را ھم از  نگاه  مادی و ھم از رھگذر معنوی و عقی2001

رنج  می برندکھ این شالوده ریزی عظیم ، بر روح و روان  کلیھ  ات ھولناک  سازمان یافتھ و جنای از فساد  ھاتا ھنوز مردمان ما 
ر گذاشت  ودگر گونی را در حیات  اجتماعی ما سبب شد و بستری را فراھم ساخت برای گرایش  ھای اقشار سیاسی در دولت  مااث

در دوران   ھنزده سال  گذشتھنوز فرومایھ تر  و نا ستوده تر در سیاست خارجی ما [کھ اگر نام آنرا بتوانیم سیاست خارجی بگذاریم]در پا
کھ سالیان درازی  در دوران زمامداری آقای حامد کرزی  شاھد آن بوده ایم .او ،ایم ) شاھد آن بودهکھ یورش امریکائیان  و اروپائیان 

ن  ھ از طریق او و یاراھا و رکفیلر ھا دارد .چی نزدیک با روچیلد کا بوده است از طریق روابط نزدیکتر با آمریکائیان پیونددر امری
ر پارلمان ما نیز دیده  میشود.نمیدانم در کجای دنیا شنیده باشید کھ ماجرای بین المللی اش انبوھی از فریب، دروغگویی، فساد مالی حتی د

ننگین  آنچھ را کھ در اینجا رسوایی کابل بانک خوانده  میشود دیده اید کھ  سھ برابر سرمایھ دورانی خود را از سپرده ھای مردم  توسط 
یک ملیارد دالر را دزدیده و افتضاح و رسوایی آن روی سایر بانکھا  سھمداران کھ از جملھ خانواده او نیز در آن متھم است یعنی حدود

محمد زایی تا امروز بھ  –تشکیل دولت درانی اجرا ھا کھ از ھمان  آغاز غانستان زیر سوال برده است .این مو نظامھای پولی را در اف
ھای  نازل مالی سقوط می کنند؛ وابعادی را کھ بازار آشکارا ترین  شکل نشان میدھد  کھ سیاستمداران ما  تا چھ اندازه بخاطر ارزش 

داران مالی بالخصوص امریکا  بیگانھ سرمایھ  دار و دستھبورس  جای گزین اخالق کھن  تجارت شده و فراتر از ھمھ میزان اقتدار 
اخلی سترده مالی  نظامھای مالی دکھ در ترکیب آن  عنصر یھودی را نیز نمیتوان انکار کرد بدست گرفتھ اند کھ در نتیجھ  فساد  ھای گ

فقر  ، بیکاری ، نفرت از ھمدگر و جنگھای نی کھ بودیم ھنوز ھم قرار داریم  یعنی باو متحدان بین المللی آن ما در ھمان  نقطھ آغازی
  وپنجھ نرم  میکنیم.کھ ھمین  عناصر آنرا سازماندھی کرده اند دست 

 انستان، بلکھ بوسیلۀ یک دار وو قوانین یا حتی بخاطر منافع افغ و طبق اصول لھ افغانانامروزه   دولت  نام نھاد وحدت ملی نھ بوسی
ساد  کھ تمام حیات اجتماعی ما را بھ ف وزیر خارجھ فریبکار امریکا ، جان  کری ،بنیان گذاشتھ شدهبھ ابتکار  دستۀ  اشرار بین المللی 

کھ  ، "پل محمود خان "کشور در ملی اداره امنیت   یکی ازدر فجار عظیمیر کابل شاھد انو جنایات خودکشیدند . ما دوروز قبل د
و کشتھ  و زخمی  کلی دھا  ساختمانکھ باعث تخریب بودیم  ھمدیوار است در یک وجبی باارگ ریاست جمھوری و وزارت دفاع  

 زا بود کھ امواج تنقدر قوی و دھشآ ت بودیم . این انفجارا در و پنجره پایتخت  شدن صد ھا   انسان و شکستن سھ ثلث شیشھ ھای 
ارد در پایان ھیچ سرنخی از عاملین خود باقی نمیگذ ھ ده  کیلو متر در  پایتخت و حومھ  اثر گذاشتھ بود کھ شور بختانھ ن  تا بتخریبی آ

یس شتن از صد ھا پاسگاه  پولکرده است؟ و چطور توانستھ با گذو پوشش امنیتی مدیریت تمویل وراه اندازی و فھمیده شود کھ آنرا  کھ 
آن است  کھ تنھا پول خدای آنان است و بخاطر بدست آوردن آن از ھیچ  ر؟این ھمھ بخاطدنبرسان در این محل خود شان را داخل شھر

  جرم و جنایتی دست بردار نمیشوند.



گزاری میشوندجز کانون  ھای صھیونستی کھ  نیرو  ھایی کھ کار  ، بجز اینکھ بگوییم  اکنون  جھان اسالم و  کشور  ھای اغلب آسیایی
کھ این مسایل میباشدچیز دیگری نخواھد بود. شاید عده ای تصور کنند ی مقتدری  یھودی  چون روچیلد ھا زمام آن بدست خاندانھای

  ی داشتھ باشد؟دران جاری روز چھ ربطی میتواند  در تاریخ زمان احمد شاه

ً مربوط بھ جھان کشایی یک  پاد شاه و یا   من اینطور جواب میدھم : از آنجاییکھ  این تاریخ بشکل  تحلیلی  نوشتھ شده  است صرفا
داستانھای خوش گذرانی و عیاشی  او نمیشود بلکھ  حقایق سرنوشت  مردمان درد مندی را بھ  تصویر می  کشیم  کھ از ھمان آغاز  تا 

ستند وبیدادگری حاکمان  و در بدری مردم از ھمان زمانی آغاز میشود کھ بحاال از بیداد  قبیلھ  گرایان بر سراقتدار در رنج و عذاب ھ
  امپریالیزم غرب  با تبانی این دولت ھای فاسد خون و شیره جان مردمان  را بی رحمانھ می مکند.(مولف))

  

  

   فیوداالن محلی در دولت  احمد شاه.119-6-3
کھ فیوداالن و مالکان در رفتار را طوری قایم  سازد  امنیت عمومی سال زعامت  توانست  مرکزیت دولت و  25احمد شاه در ظرف 

لیت خود شان را  در برابر دولت  احساس نمایند .طبقھ متوسط شھری و بازرگانان شاورزان  مسامحھ نشان دھند و مسؤشان نسبت بھ  ک
ن   بھندوستان با بدست آورد رمایھ کھ از اثر حمالت  نیز  ساحۀ آزاد تری برای  فعالیت  بدست آوردند. این اوضاع با (ازدیاد  پول یا س

م و عوارض مالیاتی مناطق  تحت سیطره کھ در نتیجھ جنگھا بدست دولت درانی می افتاد ) زمینھ  ھای بھتری  را بوجود آورده غنای
تدر را بواسطھ اشتراک در امور سبب  استحکام دولت درانی کھ با رویکرد فیودالی متمرکز اداره میشد گردیده و کذا فیودالھای  مق

در نشست  ھای موقت (جرگھ)اعتنا نمود و نیز آنان رابیشتر در سفر  ھایی   مسلکی(؟) و نظامی ارضامینمود ، کھ بھ نظریات آنان
اسان خرن جنگی مشغول نگاه  میداشت  (کھ اثرات نا گوار آن  در جغرافیای ھند و استکبار جھانی بریتانیا بخاطر اشغال ھند و ھمچنا

در طول صد  ھا سال جنایات استعمار گران  انگلیسی و جنایات جنگی ای کھ توسط سرداران درانی ھنگام حملھ بھ  )افغانستانشرقی (
د کھ ما حصل آنرا میتوانیم  در فرھنگ جامعھ خراسانی ایجاد نموکذا زمینھ  ھای ناھنجاری را در سطح مرتکب شده بودند ھندوستان 

خ روی صفحھ تاری ،میشدندشان ده ھای  سلطنتی  کھ باعث در بند انداختن ، کور کردن و کشتن ھمدگر ایجاد وحشت و دھشت در خانوا
  .(مولف)).را سیاه نمودند کھ از چشم  تیز بین تاریخ پوشیده نمانده است  

ھای رف مقتدر ترین فیودالط بجز یکی دو بار بھ  عصیان آنھا  سر دچار نشد. شدید ترین  این  مخالفت ھا  ازاحمد شاه   با این سیاست 
و غیره بعمل آمد. اینھا در روز  (پادشاه  لزاییتوپچی باشی،کدو خان و محبت خان فوف ون نور محمد خان میر افغان ، عثمانخانقندھار چ

گز تصور خواھد شد اما این ھا  ھرن)شدن احمد شاه،تصور میکردند  تنھایی احمد شاه و ضعف قبیلھ اش مانع مطلق العنانی ایشان 
نمیکردند  کھ زر ساالری احمد شاه بھ عالوه  نیروی جنگی و  نفوذ قبیلھ وی اش باعث میگردد تا بدھن  سرداران لجام گسیختھ قبیلھ  

، (ھند)انیکھ احمد شاه بھ خارج بود ) آو1749 ( باوجود آن  در سالبا پول و عناصر دیگر کھ احمد شاه  حایز آن بود لجام زده شود.
تل و انھدام دولت  او را کردند .ولی احمد شاه کھ استخبارات مفصلی داشت ،  تمام آن دستھ بزرگ را در قندھار اعدام نمود توطئھ ق

شاه ،فیودالھای طرفدار دولت ن بعد گرچھ  احمد فیودالھای بزرگ روشن نمود . از آ دولت  را باه .این حرکت احمد شاه  حساب آیند 
ین و منصب و گاھی ھم اقطاعی  بھ آنھا میدادو حتی بعد از مرگ فیودال ، پسرش را بجای او میشناخت ، رام نمیگذاشت و عناورا  آ

بار نگاه میداشت و در جنگ  ھا سوق مینمود اما نمیگذاشت کھ در ر از درومعھذا فیودالھای بزرگ قبایل را دور از قبیلھ شان ، د
ج  ھای قبایلی را از مرکز دور کرد و جای شان را بھ سپاه  تنخواه خوار  داد، .احمد شاه فوپایتخت قطعات مسلح محاربوی داشتھ باشند 

 ردم و رعایا در تماس باشند ھمچنین احمد شاه انست کھ مثل عساکر قبیلھ وی  با ماین سپاه  کھ معاش معین از دولت می گرفت ، نمیتو
ومتی مقرر نمیکرد ، بلکھ حکام تنخواه خوار دولت را کھ از طبقھ قدور فیودالھا رادر منطقھ  ایکھ قبیلھ اش بود بھ مناسب حکحتی الم

متوسط بودند ، در عالقھ  ھای قبایلی  میگماشت و قشر روحانی ھم  از احمد شاه راضی بود ، زیرا احمد شاه بھ آنھا احترام  میگذاشت 
  ]2[ن بود.در دست آناتمام محاکم قضائی   و مساجد 
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  اخالق و عادات.119-6-4
ھ طبقات آشتی ناپذیر در جامعھ افغانی میدانند .زیرا قسمی کو ترکیب قبایل یاس دولت  درانی احمد شاه  را معلول  مستقیم  پیدایش تاسی

ند احمد شاه در بدایت این دولت را از قدرت قد بلند کرد  ھر چ  یتفدولت  درانی احمد شاه از عمق ساختار  اشرادر باال ذکر شد  
وبرگ  جنگی  کھ از اردوی نادر شاه بھ او بھ ارث رسیده بود  خودرا پادشاه ساخت  اما از آنجاییکھ قند ھار خاص نظامی و ساز 

چھار راه قبایل قدرت مند افغانان از قبیل ابدالی و غلجایی و سایر خورده اقوام افاغنھ می باشد مشکل است کھ بدون معاونت آنان کاری  
  از پیش برد.

نقطۀ عطفی در تاریخ آشتی نا  پذیری  در جامعھ افغانی میباشد .زیرا  ،ا در قندھار مھد قبایل پر قدرت پشتون پیدایش دولت درانی ھ
تا اکثریت استثمار شونده را  بھ سود اقلیت  استعمار گر مطیع خود می  برداشت این گونھ جوامع  در مرحلۀ از تکامل  طبقاتی خود گا

ت کھ این طبقھ صاحب  دم و دستگاه  دولتی گردند.قسمیکھ  دیده  می شود  دولت درانی  ھا و اینکاردر صورتی تحقق می یافسازد 
بخاطر ارضای خواھشات خانوادگی و راضی نگھداشتن  خوانین و فیودالھا  کار ھایی بسود این طبقھ انجام دادو در وظایف دولت ھای 

نده  بوده و وظیفھ خارجی آن توسعھ  جویی قلمرو  ھای خود از شوتصاحب اراده  اکثریت  استثمار :وظیفھ داخلی دولت  اینچنینی 
طریق  اشغال اراضی  کشور  ھای دیگر  و در عین حال دفاع از تمامیت ارضی  در مقابل تھاجمات  کشور  ھای اجنبی  کھ ھر د وی 

ریھ قبایل و دومی تھاجمات مکرر و  گسترده اینکار را دولت احمد شاه درانی انجام داد.اولی استحکام  بازو  ھای دولتش توسط قوای قھ
یکی از ویژگیھای درانی ھا یاابدالیھا این  بود کھ بیشتر با سایر اقوام مسامحھ مینمودند و آنطوری کھ در قلمرو  ھای بیگانھ میباشد. 

و زمین ھای شان را مصادره ند خانواده غلجایی ھا در استکبار قدرت شان  ابدالیان را از قندھار بھ فراه و ھرات  کوچ اجباری داد
کردند و مواشی شان را غصب نمودند و خوانین و نخبگان شان را در زندانھای قندھار نگاه داشتند کھ خود احمد شاه ابدالی نیز از جملھ 

  قربانیان این بازی قدرت بود ولی بر عکس احمد شاه با ھمھ عشایر و اقوام از در سازش و مسامحھ  پیش آمد. 

ث  پیشین از قول میر غالم محمد غبار خواندیم : زمانی کھ فیودالھا برای احمد شاه درانی درد سر ساز شدند  و دو مراتبھ قصد در بح 
 تجان او را داشتند  آنھا را بھ ھجوم بھ قلمرو  ھای  بیگانھ  ترغیب نمود تا از این طریق ھم بھ رقبھ  قلمرو خود بیافزاید و ھم از باب

ی شمار سرزمین ھند بھ دم و دستگاه  خود رسیدگی کرده و مواجب سرداران قبیلھ را نیز فراھم سازد ردن غنایم بآو و بدستفتوحات 
زیرا قسمیکھ در باال  اشا ره شد  دولت احمد شاه درانی  برای سیادت  سیاسی خود بھ  پشتیبان سیاسی ای ضرورت داشت کھ از موقف  

  .اشتدبھ  دولت  ضرورت برای حفظ  استثمار ،علیھ  اکثریت بزرگ یت کوچک بر سر اقتدار این اقل حکومت او دفاع نماید .زیرا

تشکیل دولت  فیودالی  افغانھا (برھبری احمد شاه درانی) نشان میدھد  کھ گروه استثمار گر افغانی  بیشتر نمیتوانست بدون ایجاد ماشین 
ھ ،ھمسایگان ،آزادگان قبایل  و بردگان ، سیادت سیاسی  خود را   تامین شکنجھ  و سرکوبی  توده  ھای عظیم استثمار شونده  جامع

کنند . با تشکیل دولت ، خوانین و اشراف قبایل  افغانی  بخصوص درانی ھا  حاکمیت  سیاسی را  استحکام بخشیدندو اداره سیادت 
  ]3[ود  متشکل ساختھ بود ، تحمیل  کنند.طبقاتی خود را  بر سایر  قبایل  کھ مردم را بر مبنای محل زیست  و منطقھ در خ

از سوی دیگر ، در نحوۀ خود ، این دولتی بود  ضعیف، ائتالفی  و فیودالی  کھ بھ پیمانھ  بزرگی  بقایای مناسبات  فرتوت  قبیلھ وی 
اشت .این سرداران کمتر قدرت در دست  خوانین  و سرداران  قبیلھ بزرگ افغانی قرار د،را  در خود  گنجانیده بود . در حقیقت امر 

بادیھ  نشین و نیمھ بادیھ  نشین افاغنھ  بھ زمینداران بزرگ  فیودالی  مبدل شده   نتحت تسلط  و ا وامر شاه  واقع گردیده بودند .  خوانی
تم و لیعۀ قرن بیسو بالعموم  باالی باشندگان  مسکون و کشاورز غیر افغان  حاکمیت داشتند (کھ ما نمونھ  ھای زشت تر از آن را در ط

ً حامد  کرزی کھ در بین سالھای  تا ختم دوره  ریاست جمھوری اش  قبایل نا شناختھ  2009بیست و یکم  توسط ایادی نادر خان  و اخیرا
کیلھ گی مربوط والیت بغالن و صحاری  فاریاب بطور ماھرانھ و مرموز در زمین  ھای  یدر دشت  ھا منباب مثال،و مرموزی را  

  ]4)[شمال جا بجا کرد صفحات

  رتأسیس دولت  درانی ھا  در واقعیت امر  کھ بمثابھ  دولت ماقبل فیودالی  ...نمیتوانست با بقایای مناسبات کھن  تولیدی  و اشکال ساختا
ک.مارکس ، ؛ر418اجتماعی  قبایلی افغانی  بطور قطع  وداع کند .از این رو دولت  بھ خط سیر  تکاملی خود  ادامھ داد .(محتاط ،

  )246منتخبات  ،ج. دوم ، ص 

خوانده است  بوجود آورند، اوضاع افغانھا طوری بود کھ  "انگلس"ارگانھای جدید دولتی  آنچھ کھ  قبل از اینکھ فیودالھای افغان بتوانند
  ھ بود .و علت آن در سطح تکامل  اقتصادی جامعھ  افغانی و تضاد  ھای  طبقاتی  نھفت زمان خیلی درازی سپری گشت  
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ھیئت حاکمھ افغانی کھ در استثمار مردم  دست   دراز داشت  بدون داشتن دولت  و ارگانھای سر کوب کننده  مثل نیروی نظامی ، 
  نده  بشمول ھمسایگان  و کمیت رشد یابنده مستقل  و آزاد  قابل تامین  کند.بر توده  ھای عظیم  استثمار شو  پولیس ، زندانھا و غیره

  کھ از افراد و خوانین  و اشراف درانی  تشکیل یافتھ بود  داشتن دولت بر سر اقتدار  افغانھا در شرایط  منحک فیودالی لی رغم نع
از ھمین سبب  اشراف  و بزرگان قبایل درانی ار برند .کورده شدن  خواست  ھای خویش  توانستھ بودند از دولت  درانی  در جھت بر آ

موسی خان اسحق -فلزاییمحبت خان  فو-جمال خان بارکزایی د شاھی   از آنھا نام برده شد(از قبیل حاجیکھ در بدو تاسیس دولت احم
ی و دیگران کھ ھمھ  مربوط بھ  تیره سدوزایی [ابدالی] بودند)در دولت نو زرو نطر هللا خان  نونور محمد خان علی زایی   -زایی

رین  وظیفھ دولت  ھم  تحکیم و  گسترش  قدرت خوانین بر  سایر اعضای قبایل بود و عمده ت قدرت حاکمھ را  تشکیل دادند     تأسیس
ً از ھدف خ ھدفی  از اصلموده سبب  کشتھ شدن و یا  انصراف د انحراف نو. (ھمچنانیکھ انقالبھا  در  جریان خیزش  ھای خود  بعضا

ظر داشت اصل  انحراف از ارمانھایی کھ دولت شان را تأسیس کرده ، خوانین  درانی  نیز  با در ن  کھ انقالب بر مبنای آن قیام می یابد
ً آنرا اذعان اند دست بھ تخریب  دولت ابدالی نیز زدند و در دو مراتبھ  قسمیکھ  آقای غبار تذکر داد ل از نمودیم  قبه و در باال تلویحا

بر شده و ی سازد  احمد شاه خقلمرو درانیان  مستول اینکھ  آنھا دولت  مرکزی   را بھ سقوط مواجھ ساختھ و سیستم انارشی را  در
ً ھر گز  بھ خانھا اجازه نداد تا  در معاملین را  اعد ھای مسلح بالقوه  گردند خود شان مانند قندھار  دارای  دستھ ناطق ام نموده  و بعدا

  بلکھ  آنھا را  در خارج قلمرو خود  در زد و خورد و ایلغاروا داشت).

انین درانی در دستگاه دولت  بر اساس  مداخلھ دولت بر امور داخلی  قبایل صورت وخواشراف  اعیان  و   امور   متحکاو اس جا بجایی 
یکی از اجزاء دولت را  اداره  نگرفت  بھ این معنی کھ خوانین و اشراف بھ ترتیبی  در  رؤس وظایف  دولتی جا بجا شده بودند کھ 

   مقامھای حساس .زیرا کھ  احمد شاه و باز ماندگانش با خوانین  و زعمای قبایل قبیلھ واضح بود  کنترول و در جا بجایی قدرت  سھم 
را تقسیم نموده بود ند با آنھم یساول و محافظین مخصوص خاندان سلطنتی و  ارگانھای  و فرماندھی نیرو  ھای مسلح  حکمرانی  ھا مانند

ً توسط محافظین    در دستگاه ھایاجیر افشاری و قزلباشان وقایھ  می شدند  کھ علی رغم  این ھمھ احتیاط ذی اقتدار و اعتمادی معموال
باز ھم  تاریخ  مشعر است کھ خانھای ذی قوه و عشایر خودی چطور باعث سقوط و کودتا  ھا در بین خانواده    درانیان امنیتی  دولتی ،

ً عضو ھمان خانواده تکرار شده سبب کور کردن و خلع قدرت یک پادشاه  توسط نزدیک ترین ری و این بخاطبوقوع  پیوستھ  است.  ا
  .ندیمابود  کھ خوانین  کل اختیار  در امور دولت و بھره  کشی  از مردم بودند کھ بھ این ترتیب دولت خود عناد  بر پا  استاده  م

 را  سرعت بخشید کھ باعثبعدی تکامل فیودالیزم این تقسیمات وظایف  اداری   دولتی و امور نظامی  در میان قبایل  افغانی ، روند 
بخصوص  .مساعد ساخت انب دیگر  اوضاع را برای  حفظ مناسبات  کھنھ نظام  قبیلھ  ای  و پدر ساالریتقویھ قدرت خوانین گردید . از ج

 گرفت . شاه حق داشت خوانین تشکیالت  نظامی  قبایل افغان، بحیث عنصر  اساسی  مھم سازمان  نیرو  ھای  مسلح دولت  درانی قرار
قبایل افغانی را  عوض کند و بجای  آن اشخاصی  دیگری را  بر گزیند و بھ  نسبت عدم اجرای وظایف  محولھ  دولتی  از کار بر 

  )35.ریسنر ، اثر،صرک420-419کنار سازد  و جریمھ اخذ نماید .(محتاط ، پیشین ، 

یودال سازی اشراف و اعیان قبایل را استفاده  میکرد ، درت  خویش  پروسھ فی تقویت زمام قر اولت نو بنیاد  افغانھا  کھ بسرانجام  د
در بطن خود بطور اجتناب ناپذیر  تمایالت  تجزیھ  طلبی  و نطفھ ھای متالشی نمودن  اتحاد نا پایدار دولت  درانی ھا را  پرورش 

  میداد.

اندھی  ارتش، حکرانی ،مامورین جمع آوری  عوارض مالیاتی و جلب   نیرو  ھای خوانین درانی  با اختالط  و در آمیختن  وظایف فرم
ند  تا ازتالشھای  مداخلت آمیز زمامداران  دولت در امور آنھا  جلو  گیری بعمل دمسلح  بھ حمایت خود ، امکانات آنرا بدست می آور

  .ھ فقط با منافع آنھا  سازگاری داشت  آورند و با ھمان پیمانھ با زمام  و قدر ت شاه  معاملھ  مینمودند  ک

روستا ھا و قریھ  ھا  از جانب خوانین و اشراف قریھ اداره  میشد (کھ حکومت  در روستا ھا در وضع  و بھبود زندگی عامھ  نقشی 
ای مردم بگوش نمیتوانست ایفا کند ، خوانین و اشراف بطور دلخواه خود حکومت را آنقدر  از مردم دور نکھمیداشت کھ  ھر گز صد

حکومت نمی رسید .حتی حکومت آنقدر بھ  حاشیھ رانده شده بود کھ نمی فھمید کھ چھ مقدار مالیھ بدوش ھر فرد  تعیین شده است؟و 
و استحکام بخشد و در  موارد خاص از خوانین  استخدام احمد شاه تنھا بھ این فکر بود کھ چطور بتواند نیرو  ھای نظامی  خویش را 

ن  نیز  وجود داشت  کھ عوض ھر فرد  مقدار معین  پول پرداختھ شود . الفنستون در رابطھ بھ خوانین عصر احمد شاه چنین این امکا
از کنترول  سراسر  قلمرو  سلطنت ، جلب  عسکر از قبایل  برای ارتش و جمع آوری پول  بھ   آن قدرت عبارت بود  :«می نویسد 

  )179؛ رک. الفنستون، ص 420صمحتاط ،»(حوایج  عمومی دفاعی.

ً در دولت درانی  تقسیمات اداری خاص را تشکیل میدھند  کھ تحت  در نواحی ایکھ  اھالی قبایل افغان بود  وباش  دارند، مسلما
واحی غرب، بمن عسکر میدھند  و افغان ھای ن:«احمد شاه خودش در این باره می نویسد فرمانروایان  موروثی خویش  قرار داشتند.

  )514الفنستون،»(حی دیگر پول تھیھ میدارند.انو



احمد شاه کھ در طول زندگی اش با  تیرۀ غلجایی مناسبات خوبی نداشت ، نصر هللا خان  غلجایی را کھ  نادرشاه افشار حکمران پشاور 
تصرف خود  در را  تحت ن منطقھ بیرون ساخت و با نیروی   زور  خویش قلمرو  ھای غلجایی ، احمد شاه او را از آمقرر کرده  بود

  طیع  خود ساخت.آورد  و آنھا را م

با جلوس خود احمد شاه  دو اصل را  غرض حل تشکیالت  قبایل :«دانشمند و تاریخ نگار انگلیسی  )Mallesonبھ  گفتھ "میلسون" (
ت  کرد  و با داشتن مغز روشن ، فراس ن تولد شد  و در میان افغانھا رشدافغانی و تحکیم سلطنت خود  پذیرفتھ بود . او بحیث یک افغا

ند.(ولی تا جاییکھ تاریخ زندگی احمد شاه نشان  ا مسایل  اولی برخورد و معاملھ  کواندیشھ ھای فردی ، شایستگی خوبی داشت  تا ب
ود بھ جھان  کش ند دیدهمیدھد او در بین افغانھا تولد  نشده و رشد  نکرده است . بنا بر روایات  تاریخی او  در ملتان یکی از محالت ھ

بھ زندان شاه  حسین غلجایی با برادرش  و در اوان سالیان [ده سالگی ]از دست داد بود  پدر ش زمان خان ابدالی را  و وقتی ھم کھ طفل 
  گرفتار و  در افشار) بدست نادر1738( 1116ذوالفقار خان و برادرش احمد خان بعد ھا درسال ذوالفقار خان محبوس گردید . 

ً در  تبعیدگاھش  بھ مازندران تبعید شدند. ذوالفقار خان در تبعیدگاھش از اثر مسموم شدن در گذشت  واما برادرش احمد خان مجددا
او سالیان سال الی  بقتل رسیدن  نادر شاه  در اردوی او  از جملھ یساوالن خاص در اردوی صحنھ سیاست  توسط  نادر ،ظاھر گردید.

  » میان افغانھا رشد کند« نرا نیافت  تا درف تبصره  ملسون  او ھر گز وقت  آالنادرشاه بود و بر خ

ن بدستارا شمھ ھای قدرت رچی  کلیھ سنھامور را حل میکرد . با داوری از تمرکز ذکھ جزء ھمیشگی خصلتش بود  او با شیوه ساده  
او جنگ را بھ  مثابھ  یک عنصر طبیعی  افغانھا می شناخت  امور قبایل را   توسط خوانین  محل در قبیلھ  فیصلھ مینمود .  درخود ،

ل مویولت خود را تمم بود  کھ از طریق ماحصل جنگ  دمیتواند جنگھای  پیروز مندانھ را  براه اندازد و مص و بھ این عقیده بود  کھ 
اف شان.و تمرکز قدرت  بدست شخص صیات  اخالقی بود :آزادی قبایل  تحت قیادت  خوانین  و اشرمالی کند .او دارای این خصو

  خودش .

  

  

 


