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  افغانستان
 

  درانی بابا شاه  احمد
 
 

  ، گردید تاسیس میالدی1747 سال تابستان در ابدالی شاه احمد سلطنت زمان در که است کشوری اسم افغانستان
   است گردیده تولد هرات در م 1722 سال در  درانی شاه احمد

ن هزار شانزده تعداد به وقت آن در که بود گردیده مقرر نادرشاه نظامی قطعات قومندان سالگی شش بیست سن در
 هرات قندهار اقوام دیگر و غلجیی و درانی اقوام را جنگی افراد تشکیل بیشترین داشت وجود مسلح جنگی یروی

   داد می تشکیل پکتیا  غزنی زایل فراه
  داشت سیاه سر موی گندمی پوست مردانه چهره بزرگ چشمان  تند ابرو وسیع ها  شانه بلند قد مرد درانی شاه احمد
موسفیدا به خاص احترام نمودند می تعریف مذهبی گونه ملنگ باحترام مودب برخورد خوش خیلی آدم را وی همه

   داد می قول محمدی تبسم نوع بک با  بزرگ خورد با  دست دو با  همبشه داشت روحانی اشخاص و بزرگان ن
 هنگام نویسند می غزنی مورخین حتا   خواند می فاتحه دعا  نموده کامل خاموشی زیارت و ها  هدیره از عبور هنگام

خداو از را کشور خیر زیارتو خاک در خفته بزرگان واسطه به به و نمود می بلند مغفرت دست غزنی به رسیدن
   نمود می استدعا  ج ند

 زیاد که تکراری جمله نمود می حکایت اولیا   خاکو کابل اسالم انصار بزرگان و صالحین شهیدان از همیشه
   :بود وی زبان تحت تر
    (  باشد حاکم اینجا  تواند نمی  دیگر کسی است دفن اینجا  در بزرگان است اسالم اولیا  خاک اینجا  )
    ( دارد نگاه دنیا  کجا  در را ها  آدم کدام داند می خودش ج خداوند )
  

   گردید می ختمو  شروع الهی ذکر نوع یک با  درانی شاه احمد سخن هر
چ باشد بوده درانی شاه احمد طرف از پسرش شاه تیمور برای کابل به قندهار پادشاهی انتقال سفارش شده گفته حتا 
 تگف می سخن  بزرگ و دار نام ها  زیارت موجودیت  حصار باال ها  کوه دامنه  اسالم شهدایی مناطق از همیشه ون
زمان برجسته ها  نظامی  زیادتر که غلجایی و درانی اقوام رتبه بلند اشخاصو ها  قومندان تمام نادرشاه مرگ از بعد

    گرفتند را عموی جرگه لوی برگذاری تصمیم  بودند  خان میرویس 
 شده جمع قندهار لوی کابل بلخ پکتیا  غزنی هرات زابل فراه هلمند قندهار روحانیون سفیدان مو اقوام بزرگان تمام

    بودند
قنده لوی امروزی کویته آباد نادر نظامی قلعه داخل در سرخ شیر مزار عمارت در م 1747 سال تابستان در جلسه

   گردید برگذار وقت ار
   برسند توافق به نتواستند درانی قوم با  غلجیی قوم روز هشت طول در نمود دوام روز 9 جرگه لوی

گ می تصمیم یاالیشو آوردند می میدان روی  طرفدو هر را یک هر وقتی نمایند انتخاب پادشاهی برای را فرد تا 
م باید شد می گماشته پادشاهی در که فرد  ناپسندیده زشت ها  قصه هم و داشت می شجاعت خوب ها  قصه هم  رفتند

   بود می شکایت نوع هیچ بدون و کار امانت شجاع تقواه با  سلمان
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شجا مسلمانی عزت محبت اخالص رفتار اخالق توصیف همه شد  تعریف  زیاد خیلی ابدالی شاه احمد  نهم روز در
  غلجیی قوم ضمن در  نماید حکایت وی زشتی از تا نشد پیدا فرد هیچ نمودند می را وی شکستگی داری مردم عت
    شناختند می را ابدالی شاه احمد  رتبه بلند و ها  نظامی همه
 شکایت کسی ثبوت بدون بیجا  بود عادت قدیم در
من تبلیغ دروغ  سفیدی چشم یعنی بود فرهنگی و دینی اخالقی موضوعات جامعه معیار چون کردند نمی تهمت ویا 
   نبود رواج مدرک بدون فی
ش احمد کسانیکه گفتند نمی درانی شاه احمد علیه زشت سخن کسی بودند خاموش مجلس در همه نهم روز همین در
   نمودند می را وی تعریفو توصیف شناختند می را ابدالی اه

   رفت آرامش صلح خاموشی طرف به جرگه لوی مجلس
شده مجلس ناظر تا  گرفتند را طرف بی روحانی فرد انتخاب به تصمیم اقوام تمام بزرگان مجموع نهم روز همان در
   نماید اشاره باید گردد می تعین افغانستان پادشاه که فرد 

 اسمش گردید تعین گردید نمی مربوط  غلجیی و درانی قبیله قوم هیچ به که روحانی مرد جرگه لویه قضایی حاکم
خیل وی به مردم همه بودند وقت عرب قوم بازماندگان جمله از الیهوار استاد متصوف صوفی پسر کابلی صابرشاه

    بود مردم همه برای دین محبت اسالم پیغمبر گفتار و خیر رساندن کارش چون داشتند خاص احترام زیاد ی
  : گفت همه بین در برخاسته جا  از کابلی صابرشاه صوفی

چون هستند عزت داری شجاع همت با  و خوب مردمان نمودید یاد ایشان از روز 9 طول در شما  که اشخاص همه  
    گردد تعین پادشاه خواهید می شما  

   دارند را رهبری و پادشاهی قابل شان همه بخشد می را ایشان ج خداوند نموده که خطایی و اشتباهات
خاتمه خاطر به من  نکرد شکایت درانی شاه احمد  زشت عمل و خیانت از کس هیچ که هستم شاهد امروز من ولی 
  جرگه لوی  مشکالت دادن 
   دارد را پادشاهی  لیاقت که  بینم می را شاه احمد کشور اقوام تمام داشتن نگاه مستحکمو برداری اوردن و

 که را گندم  این پادشاهی تاج جای به من نموده تعین شما  و ما  برای را روزی ج خداوند که است گندم من دست در
برا خواهم می شما  همه از گذارم می شاه احمد دستار باالی گردد می بیرون نموده پاره را زمین ج خداوند قدرت به

    دارد نگاه خود سلطنت جریان در آرمش اتفاق در را مردم و باشد خدا با  همیشه تا  کنید دعا  یش
ب عالی اخالق داری و دارد حاکمیت پشتو دری ها  زبان به درانی شاه احمد که بود دانسته سیاستمدار روحانی مرد
   کند نمی پیدا مشکل خود قلمرو منطقه هیچ در وده

    نمود می رفتار صمیمی خیلی کس هر با  چون داشت دوست افغانستان مردم همه را بابا  شاه احمد
   داد می قول دست  دو با  همیشه

 لنگی با  گذاشت نمی خود سر باالی را تاج وقت هیچ
 خورد می غذا عمومی دسترخوان اطراف مردم سایر با  زمین روی همواره داشت قناعت سیاه ویا  سفید دستار ویا 

   نرفت ”اصال عیاشی طرف به خود پادشاهی سال پنج بیست طول در نداشت خوش را تخت باالی نشستن یعنی
 به نماید مجلس قصه مورخین ها  ادیب شاعران با  داشت خوش زیاد فراغت هنگام داشت گونه ملنگ سخنان همیشه

   سرود می شعر و داشت تسلط دری و پشتو زبان دو هر
و بود کرده ایجاد را مستحکم دفاعو  عمومی امنیت رساند ثبوت به را خود زحمت کار لیاقت خود سلطنت طول در

کاروا آمد رفت بود بخشیده تحکیم سند رود تا  سیستان  آمو شمال از و عمان تا  جیحون از را افغانستان سیاسی حدت
الهو تا  بودند می تبادله در همیشه  که مواهشی توسط امو یا  در شمال از را ها  ضرورت دیگر و غذایی اموال ها  ن
   بود داده قرار خاص گیری امنیت یک در ر

 با  مستقیم تا  داد می اجازه فرد هر برای داشتند دوست را درانی شاه احمد مردم و داشت که خوب ها  عادت از یکی
     بگوید را خود مشکل انتقاد نظریه و شده تماس به خودش
    بردند می پیش غزنی مردم را درانی شاه احمد دوران داری خزانه نوشته قلم اداری ها  کار اکثریت نماند ناگفته
 غزنوی محمود سلطان پادشاهی دوران از چون
 پذیریش قابل  امروزی هندوستان بهارستان  تا  که  شد می نوشته فارسی به دولت قلم دفاتر تمام و بود مانده باقی
  اصال داشت قناعت ها  غزنوی داری خزانه و داری دفتر سیستم همان به نیز درانی شاه احمد بود گرفته قرار تکلم

ها غزنوی مورخین تجربه پر ها  کاتب سنگی مهر همه نماید  دولتی سیستم در دری جاگزین را پشتو لسان نخواست
 را تجارتی دولتی موضوعات طبقه همین امروزی افغانستان در شان نیم بودند هندوستان الهور در شان نیم  بودند 

    نمودند می ها  قرارداد صفحات درج
   نیاورد پشتو دری لسان بین را فرق کدام  هیچ بود کشور غزنوی دوران سلطنتی لسان نیز دری لسان
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 داشت کوشش همیشه را تاریخی و فرهنگی مناطق همچنان داشت خاص احترامو توجه ها  زیارت مقدس اماکن به
   دارد نگاه نخورده دست طور به

   بدهیم انتقال بعد نسل برای تا  است امانت شما  و ما  نزد  تاریخی ها  جاه تمام گفت می محل هر در مردم برای
   نماید آنها  از خوب داری نگاه توانید می تا 

   درانی بابا  شاه احمد وصیت
   است اولیا  خاک اینجا  کند نمی پیدا ادامه دزدی خیانت من قلمرو در

   ببرید بین از را ایشان نگذارید کرد حمله شما  دین به کس هر است اسالم مردم این دین
   بدارید دوست را اطفال زنان

   شوند زیاد مردم باید هستیم کم خیلی ما 
 بگیرید دختر نماید دوستی افغانستان اقوام تمام با 

    شوید بسته   همدیگر با  شوند اتفاق در هم با  تا  بسازید ها  خانواده  بدهید دختر
   کنیم استفاده باید داریم زیاد آب کنید زراعت نماید کار توانید می تا 
  

   درانی شاه تیمور ، قدیم کابل : موخذ
   خطاط پوپلزایی وکیلی نویسنده
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