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  ٨ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئاليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

نديد اکادميسين سيستانی   ٢٠١٥/ ٦/٥                                                               کا

١سدوزي(د احمد شاه دراني 
(  

  ملی وجاھت سياسی درايت او

ريا: ژباړونکی   رحمت آ

 

ـ پ پـېد اتلسمې زٻږدٻزې  نادر ېـنځمه لسـېــړۍ څلورمه او  ـزه د 
ه افشار د سلطنت له پړاو س لۍ . ره سمون خوريشا پړاو د ځمکوا دغه 

نـېله وحشي زبـ لياتي سيستم ېـښاک، د پرگنو له  >ن، د ما ـغ لوټ او تا
او  لي  اتي، د زور واکۍ له بوږنوړي تاوترٻخوا و زور زي له ځور ا

ه جوړولو او نورو ھر اړخـ ناکو وژنو، د کوپړۍ منارونو ل ـزو ېوحشت
ـ ن   .ـو سره بدرگه ووېورا

ـېپـ ز کال له ١٧۴٠د  له ن ه ېـ ادر تر مرگ ن  ز کال ١٧۴٧(ـولې د 
نو، ) پورې تـ ند د غاړو په اوږدو کې پرتو پښـ بل د سي ان د کا نست غا د اف

با ماقو، وزبکو او تورکمنو ق لو او ئتاجيکو، ھزاره وو، چاراي ـي
اندخوی، سرپل، شبرغان، ھرات ، بادغيس او  بلخ، کندوز،  په  ټبرونو، 

پ نادر  و د  چې د نادر سيستان کې ډٻره پرگن ه دې  يرغ پورته کړ؛ سره ل پاڅون بـ ندې د  ر وړا
نادر ھـ نو کې ليت پيت کړل، مگر  ه ېځپونکو ځواکونو دغه پاڅونونه په وٻـ الی ن بري څکله په دې 

په يوه ځای کې يو  يل کړي، که  نته را ا سو چې زموږ د وگړو د خپلواکۍ غوښتنې پياوړې روح ځا
پاره غلی کـپاڅون د شلگرو، تورو او توپونو په  ڼد مھال ل به بل ېزور د ل ه بل گوټ کې  ده نو پ ـ

ه تر ورخه  ته اوب به ٻې خپلسرو زورواکو واکمنو  له  ه کړ او تر ٻوه مھا پاڅون سر راپورت
  .   ٢ـرې کړېېورتـ

په اړدوړ ډکۍ، کړکـ لي ېپه دغسې  پرگنو د ځمکوا ليونونو  تې اوضاع کې په مي با ـچنې او بې ث
په ) فيوډالي(  د  بدا ه افشار د است نادر شا ای کې  په پ ه کومې بدلون غوښت ،  واکمنۍ کې د زړه ل

ادر افشار له وژل کـ ن رنو په >س ووژل سو؛ د  ـدو سره جوخت د ھغه دولت ھم ېخپل دربار د سردا
د او په سـېو پرځـ غانستان وگړي لومړنۍ پرگنې وې چې د استقVل او خپلواکۍ ېـ اف ـمې کې د 

ورته او د احېبـ لو چې له شپږو ـرغ ٻې پ لي تر مشرۍ >ندې ٻې د خراسان پر کنډوا بدا مد شاه ا
د نوي ھـېپـ ه نامه  افغانستان پ د ېـړٻو راھـيسې ٻې خپل حدود و ثغور له >سه ورکړي ول د  ـوا

نـېبنسټ کښـ ـېـښود؛ له ھمدې  بې ھويتۍ ېـټې وروسته زموږ ولس د خپل برخل ـک څښتن شو، له 
تللي نوم ونښان او عزت څښتن سوـرته د له ېوژغورل سو او بـ نـ. >سه  دې له ھغې  ټې ېدا   ٢۶٠ـ

ان د نړۍ د خپلواکو ھـېکاله تـ او د ېـرٻږي چې افغانست ه لوړه غاړه و>ړ دی  ار کې پ په کت ـوادونو 
نه دی ه نقشې کې ٻې ځای د يوه پو>دي موټي په شان څرگند او روښا   .  نړۍ پ

ه  ي پ ابدال  زٻږدٻز کال سره سمون خوري، په ١٧٢٢چې له  ھجري کال کې ١١٣۵احمد شاه 
ه نړۍ سترگې ېھرات کې زٻږٻدلی دی، يو کلنۍ ته > نه وو رسـ ـدلی چې پVر ٻې محمد زمانخان ل

                                            
شاھي  -  ١ يو کې د  ند قه ب تأريخي پړاوونو په تصنيف او طب نستان د  فغا له اسVم وروسته د ا نو  تأريخپوھا فغان  ا

ـ و څـېکورن ير ا ـ توپ لکه ېـو لړۍ د  کلی دی،  ټا و، : ـړنۍ بنسټ  پړا نو  يا ن ړاو، د ساما پ و  يان ار د صف و،  پړا نو  يا د طاھر
ن نو  او غوريا ورد غزنويا ن و  پړاونه ا و>دو . و  په ا او د ھغه  ني  ه درا په احمدشا و چې  ړا پ له ھغه  ب ھمدې ک له 

کمني کړې، د  وا ٻې  ان کې  فغانست ا په  او  ونه دي  پړا نو"پورې اړوند  يا شوی دی" سدوز اد  ي امه  ن او په  پړ   .  د 

و خوا کې د کندھار په سويل کې د ابدالي  ھجري قمري کال په شا ١٠٠٠کړوسی دی؛ سدو خان د ) اسدb خان( احمد شاه درانی د سدو 
موږ ھم له ھمدغه منل شوي دود سره سم ھغه دولت چې . قوم مشرتوب په غاړه درلود او سدوزيان د ھمدغه سدو خان له نسب څخه دي

 .  ز کال کې اٻـښـی دلته د سدوزي دولت په نامه ياد کړی دی١٧۴٧بنسټ ٻې احمد شاه دراني په 

ن-  ٢ ام"،ي سيستا ي ق ادرافشار    بر ضد ن ان  غانست اف کال چاپ ١٣۶٨د ، "ھای مردم     پ ٧.  ل 
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ا ٨پټې کړې؛  کندھار ته راغی، ٩ ي ه،  ت ه ھرا لفقار خان سره ل ه خپل ورور ذوا  کلن وو چې ل
ته له رسـ ه خپل ورور سره ٻو ځایېکندھار  چې دا سره سم ل  د شاه حسين ھوتکي زندان ته ولوٻد 

ه  تر ې ز کاله نـ١٧٣١ل په .  ز کال پورې په کندھار کې زنداني وو١٧٣٨ـولې  ه چې   ز ١٧٣٨کل
ادر افشار کندھار ونـ ن ه ېکال کې  لفقار خان سره يو ځای له زندان ه خپل ورور ذوا ـو نوموړی ل

بعيد سو ته ت ن  ه ١٧ يا ١۶پر دغه مھال ھغه . خVص او مازندرا ادر ل  کلن وو، سوبمن ن
انه بـ مانځلې، ېھندوست  ١١۵٣(ـرته راستون سو او په مشھد کې ٻې خپلې سوبې په جشنونو ول

کې گډون وکړ،او د ارمنستان، )  ز کال ١٧۴٠= قمري  ادر په لښکر  وو چې احمدشاه د ن
آذربا ن او  يروا ادر د سوبو په جگړو کېئداغستان، ا ن ايا>تونو کې ٻې د  په  له گډون ـيجان   فعا

ادر د  ه راواړوله چې ن پاملرنه ٻې ځانت له گډون له کبله ول چې د نادر دومره  د ھمدغه فعا وکړ، 
ه توگې و گوماره پ گارډ د افسر او د افغان ځواکونو د مرستيال    .   خپل ساتونکي 

ادر تر مړٻـنې  ن ه د  الي احمد شا بد د سترواکۍ رموزونه زده کړل »  ز کال پورې١٧۴٧« ا
تـاو د  گرانښت او منښت تر >سه ېھرې ورځې په  ځواکونو په منځ کې ٻې خپل  ـرٻدلو د افغان 
ه خوا . کاوه نو ل ادر د خپل دربار د سردارا ه دې چې ن ه ل چې محمد خان قاجار او ملگرو ( وروست

لي او د افغان ځواکونو ) ٻې ھم په کې گډون درلود ابدا په خبوشان کې ووژل سو، دا احمد خان 
تـسران ول  اتي او  نو له زور زي ـري څخه وژغوره، د ھمدغه ېچې د نادر حرم ٻې د نورو لښکريا

مـ ه بدل کې ول چې د نادر د حرم  الماس« ـرمنې د ېغيرتي خدمت پ سره له يوه بل » کوه نور 
ه دې پـ ته ډالۍ کړ ، ل ه احمد خان د کندھار پر لور ېگران بيه فخراج سره احمدخان  ـښې وروست

دېراوخوځـ  .٣.ـ

  

 "ژان بابپتيست" سوداګر فرانسوی :م ارس؛پيړی کی  ميVدی١٧په  د ښارنقشه کندھارد

  

بارکزي، محبت خان پوپلزي، موسی خان اسحاقزي، نور محمد خان  حاجي جمالخان  د 
يزي، نصرb خان نورزي ه ٤عل په کندھار کې د شير سرخ په مزار کې ل نو   په گډون افغان مشرا

نو په منځ کې خپل منځه د ٻوه ملي مش نا له دې چې د خا کلو په موخې ٻوه جرگه جوړه کړه؛  ټا ر د 
تو ورځو پورې  جرگې تر ا به ٻې رداوه، دې  ټې کې وو نو ٻو بل  ه ل ھر خان د واک د راخپلو پ

يلې ونه رسـ ا نو او وراشو په ترڅ کې کومې پ تو ورځ شن جرگه د ا م وکړ، خو  ه ېدوا ده، جرگې پ ـ

                                            
  پاڼه١٨ ، ټوک ١ ، افغاننامه ، ييزد افشار محمود ډاکټر - ٣

٤
   پ١٢٢ ، يريخ سلطانتأ -  
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بر شاه چې ٻو روحاني سړی وو خپلې نھمې ورځ پرٻکړه وکړه  چې د شير سرخ د مزار مجاور صا
تـ جرگې پ ـم په توگې وټاکې،  ـ ـکـ ـ ځو کې د حـ َپه خپلو من نو ېَ ټاکي  بر شاه ھر څوک  ـيلې وه که صا

بيعت کوي ته  يه راپورته سو، په ورڅيرمې . ټول به ھغه  ا صوفي مشربه درويش ھم له خپله ځا د
ږی ېسـ ې د غنمو يو و مې کې ٻ خـَـ ـرته د جرگې منځ ته راغی، په جرگې کې د ېـست او بـېرا وا

ـ ه به ورن ت ته ٻې کتل چې چا  نو سترگو دغه درويش ته رغړٻدلې او دې  ـږدې ېټولو ناستو کسا
ـ. ـږيېکـ ل ه چې  بر شا ه ېـدلي ول په دې جرگې کې يوازېصا ـنی ناست سړی چې ډٻرې خبرې ن

ـ ږی ٻې د احمد خان پر دستار ېکوي، احمد خان دی، نو درويش ھغه ته ورن َـږدې سو او د غنمو و
ندې کښـ او وٻې ويل ېبا نی پاچا ٻې« ـښود  ا ر دُ ا جيغه ده او ته  جرگې کې تولو ناستو . »!ّدا ست په 

مبارکيو > پرتمينه کړله اکنه ، په خپلو  نو د احمد شاه ټ  ھجري کال د رجب ١١۶٠د . ( کسا
کتوبر له١٧۴٧چې د = ـاشت، ېمـ مـ ز کال د ا ). ـاشتې سره سمون خوريې  ل . مھا ھغه پر دغه 

ه . ٥ کلن وو٢۵ ه د زمانخان زوی پ بيلې احمد شا بدالي سدو زو د ق  ز کال کې په ھرات ١٧٢٢د ا
ی دی ، مور ٻې زرغونه نومـ لغني خان الکوزي خور وهېکې زٻږٻدل   .ـدله چې د عبدا

نو د ٻوې سVکارې شورا په جوړولو پـاحمد شاه خپل کار د قومونو د مشرا د احمد . ـل کړې 
ابه کې ٻو شمـ دارو په مشرت لقاب درلودل چې دٻر مھم ېشاه د دولت د ا ته ا انو ځان ر سرانو او خان

لقاب ٻې دا ول  ه، مخلص : ا لدول مدا ه، معت لدول م ا لدوله، نظا ا وکيل  ارالدوله،  لوزراء، مخت اشرف ا
بيگي، ضبط بيگي ولي، عرض  ه، شاه دوست، شاه پسند، شاه  لدول لراقاسي، ا ، ايشيک اقاسي، قول

لقضات، امين المک او نور نو خان، خان علوم او قاضي ا نا خا  .٦د 

يا فيوډا>ن د ھغوی په قبيلوي  ه چې ځمکوال  راني تر وسې وسې ھڅه کول دُ ه  احمد شا
کمان چې ېسـ به ٻې د دولت تنخواه خواره حا مې کې په حکومتي چارو کې ونه گوماري، پر ځای  ـ

ه منځنۍ پاړک با» طبقې« ې ل په ق يلي سـئڅخه ول  په کار گومارلېـ کې    . ٧مو 

نگرٻز څـ تر ټولو جامع کتاب ېکله چې نامتو ا په اړوند خپل  نو  نا افغا لفنستن د  ـړونکي ا
با د معاصر افغانستان بنسټ ېلـ با په لړ کې احمد شاه  نو د وراشې  ا افغان ځو  ـکه، نو د سوٻل لوٻدٻ

ٻې  ادوي او وا ٻښودونکي په نامه ي احمد شاه په خپلې لوړې پوھې د ٻوې سترواکۍ بنسټ « : ا
خراسان له لوٻدٻځه . ـښودېکښـ ه ٻې د  تو لمن نړۍ څخه ٻې سترگې پټولې د متصرفا کله چې له دې 
نـېنـ مو  ا د تړونونو ېـولې تر سرھند او له آ ي ھند پورې پراخه وه، ھغه دا ټول متصرفات  ـولې تر 

 ً  Vا ٻې عم   »٨ . تصرف کړي ول)د تورې په زور( او ي

ه داستقVل خوند نه «:جنرال فريه، وايی افغانان داحمدشاه دسلطنت تر دوری پوری ھيڅکل
اوکښښونه دی په ھمدی دوری کی  يولتياوی  ه ګومان کيږی چی قومی ل يدلی، له دی کبل وول

ا. غوړيدلی وی وی  د دًد بيان او عمل ھغه آزادی چی افغانان يی په دغه مھال >سته راوړی قوي
ا يوه  نګړتي اوسه دھغوی دځا يوالی غرور >مل ګرځی چی > تر  دخپلواکی د روحيی د ودی او کل

بدليږی- برخه ده په اوږدو کی محکوم وو، يوناڅاپه په يوه حاکم قوم  . يو قوم چی دنسلونونسلونو 
څاپه اوښتون او بدلون د ميرمحمود  يونا پرمھال را منځته کيږی، مګر داسمه ده چی دغه 

اډ او دسدوز ، دغه اوضاع د دی >مل ګرځی چی پرخپل ځان د ډ ا مومی ختي ِی احمدشاه پرمھال پرا
تر  نی ته >ره پرانيزی چی  ال اپ ماد روحيه را منځته او داسی يو ډول تفوق غوښتنی او لوړتي اعت

ت نپخوا  نه در لود، که په ل يو،دډردی يی شتون  ه يز يی ووا ڼه را منځت قومی تفکر شکل او ب
  ٩».ویک

                                            
 ٢۵رٻز،  لم١٣۶۶، درانی احمد شاه، پښتو ژباړه ، نصرb سوبمن ـ پاڼه، گنداسنگھ١٢ ټوک، ١فيض محمد کاتب، سراج التواريخ،  - ٥

: وايي  چاپ شوی  ز کې ١٩۶۵  کې چې پاڼې٨۵٧ د کتاب په  نوموړیـکوال ظفر کاکا خيل ،ېد کتاب لـ :  پښتانه د تأريخ په روڼا کې ؛پاڼه
دې د بارکزيو وي، ددې خبرې په منلو سره » صدارت« د احمد شاه د ټاکنې پرمھال پرٻکړه وشوه چې پادشاھي دې د سدوزيو او وزارت « 

ـيد ئ لړۍ پر دغسې ٻوې پرٻکړه د تاـولوېپر مخ بـمگر د دراني احمد شاه د دولت » .شاه پاچا سو او ټولو مشرانو ورته مبارکي ووٻلهاحمد 
گوته نه ږدي، که داسې ٻوه پرٻکړه ريښتيا وای نو احمد شاه نه شوای کو>ی د جرگې د پرٻکړې برخVف ھم سلطنت او صدارت دواړه د 

 .ولو کې متمرکزه کړيخپلې قبيلې په منگ

  پاڼو وروسته١٢٧، ١٣٣ له ،١٣۴۶چاپ ،ي، تيمورشاه دراني، عزيزالدين وکيلي پوپلزاي-  ٦

  پاڼې  ٣۵٨-٣۵۴ ريخ،أت مسير در افغانستان  غبار،- ٧

  پ٤٩٦   آصف فکرت، چاپ مشھد ايران،:ژباړه   الفنستن، افغانان،- ٨

٩
  سبزواری،سايت اريايیسھيل :  څپرکی ،ژباړه٧فريه،تاريخ افغانھا،-  
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

بدالي د دولت لومړيتوبونه د   : احمد شاه ا

ټاکل کـ ان د پاچا له  ټـېد افغانست لي د خپل دولت د  ا بد ا ه  پاره ېـدو وروسته احمد شا نگـښت ل ـ
تر مخ درلودلې  لول او د ھغوی خوښ ساتل او دوٻم د ئلومړی د قبا: دوه مھمې مسألې  ا و سمب يل ـ

ا ل ي لي او د افغان واکمنۍ د لمنې د پراخت منځته ملي يووا پاره د ٻوه ځواکمن او سمبال اردو را
نادر شاه افشار د دولت .کول حمد شاه د  ـې په څـدا سمه ده چې دراني ا ـځ ډوله زورواک ېر د خت
لـودولت م»  مستبد«  ً  Vادر د تاج په سر کولو پر مھال ېډل عم دلی وو خو ھغو شرايطو چې د ن

ه په افغان/ ژ–په فارس  يران کې شتون درلود دلت نستان د ھغه مھال په پVزمـا افغا او د  نې ېستان  ـ
ود درل ه   .کندھار کې ٻې شتون ن

فارس   .  ه  پ نا  لې وي ـ/  ژ –په ب ه پ يران کې خلک ل ـېا په دٻخوا په دې روږدي ېـړٻو پ ـړٻو را 
ادر افشار ھم د ٻوه ټينگ او ېشوي ول چې ٻوه زور واکه ځمکوال نظام ته غاړه کښـ ن ـږدي او 

پر گ ادر پر منظم دولت  ه او ھمدغو شرايطو د ن لفت ډډه ولگول ډۍ پرته له کومې ستونزې او مخا
نـ پرا امکانات  اره اړين  برياوو لپ لونکو  خو درانی احمد شاه دې ته اړ وو چې د . ـستلېمخ د رات

يو پرگنو په منځ کې ټـ ال ه آزادۍ مينو جنگي سلطنت بنسټ دداسې پ بـېخپل  لې ېـVبـېـنگ کړي چې  ـ
يلو–قومي  ادر  قب ن ه ٻې درلودل او که د  تون ين نه منونکي خصوصي ا ً دسپل تقريب ياوې او  نگړت ي ځا

کړو نو دوی د لږې تجربې خاوندان ول پرتله  طاعت  .  شاه دولت ته د فارس د وگړو ا
  

ـد چې مرکزي ځواک ته په جبري اطاعت، د ھمداسې پرگنو اړ اٻستل ېاحمد شاه درانی پوھـ
ـددې پر ځای چې ښې او د خوښۍ  يلې ولري، ک پا باېوړ  ندې د ق پر وړا و ئدای شي دده د دولت  يل ـ

په  چې احمد شاه ورڅخه  ه راوپاروي او دا ھغه څه ول  نزجار او کين نو کرکه، ا او قومونو د سرا
ـ ب ره ووېکلکه  نو په منځ کې د ٻوه ھـېځکه ھغه پوھـ. ـزا نا افغا ده چې د  نه او بر>سي ېـ ـوادوال کي
نېد بل ھـ بل ـوادوال پر وړا چې د ٻوه  ه ھغې کرکې او کينې څخه خطرناکه ده  دې په ځلونو ځلونو ل

ندې ٻې په زړه کې نيسي دي زورواکي حاکم پر وړا ه ھماغې لومړۍ . َپر ه احمد شاه ل له دې کبل
ه >ره غوره او وټاکيېشـ   .  ـبې اړ وو چې خپل

نگړتياوو قبيلوي ځا ه  افغان ټولنې پ او د  ه افغان وو،  ه دې چې احمد شا نو ل او قومي غوښت  
الی شو بري نډې مودې کې د لومړۍ ستونزې په ھوارۍ  مانا چې احمد . ښه خبر وو نو په ل په دې 

باېشاه پوھـ و ده ھم د قومونو ئـده چې ق يل له خپلو اړوندو ارزښتونو څخه په کلکه دفاع کوي ن
با تيول او جاگيرونئاو ق په ډله کې ٻې ددوی  ثي څښتونلي چې  نو ميرا و د سرا يل تلل مجاز ـ ه ھم را

او پوځي منصبونه ٻې د  لقاب ، ملکي  ا وبلل، د ھغوی مستمري معاشونه ٻې ورزيات کړ، اعزازي 
د . ـو کې ور ډٻر کړل او په دې توگې ٻې د ھغوی مVتړ او مينه تر>سه کړهېھغوی په کورنـ

او راضي کـ لولو  نو له منځه يوهېھغوی د > خوشحا پاره ٻې د قومونو د مشرا ـزه  ې نھه کســدلو ل
به ھـ ـڅ سياسي او مھم پوځي گام اوچت ېشوری جوړه کړه چې د ھغوی له سV او مشورې پرته 

 .١٠نه کړي

ه وايی  چی : جنرال فري جوړه کړی وه  يوه شوری  تنو سردارانو څخه  ه ھغو نھو  احمدشاه ل
په اړوند يی لو  ادر په لښکر کی خدمت کاوه او د دولتی سکا ه ده سره يی يوځای دن  تل ورسره ل

ه ه او ھغوی ته ھيڅ . مشوره کول پلی کول لو دھغوی له تصويب پرته نه  حمدشاه ھيڅ مھمه سکا ا
نه کوله ڼه له ډيرل. ورکړل شوی ژمنه يی ترپښو >ندی  و اړخونو د نډه دا چی دھغه حکومت ب

پرتله فدرالی جمھوری ته ورته وه په  به تر >. مطلقه سلطنت  بريا وروسته  سه له ھری سوبی او 
ه  ه برخه د خپلو سرتيرو په منځ کی ويشله، ھغه ھيڅ کله ل يمو ډيری او لوي شويو ولجو او غنا

و ر پر ھغوی دلوړ او بر>سی >س په ښولو چلند نه کاوه او ئخپل او  نو سره په متکبرانه ژبی  يسا
بر دريځ  برا ټپی کيدلو >مل شی چی يو وخت يی ورسره  نو د احساس د    نه يی غوښتل د ھغوکسا

او دی يی ١١. دريځ ته لوړ کړی وو-  دشاھی ځواکدرلود 
  

ياوړي اردو   ني د ٻوه منظم او پ ه احمد شاه درا   د سVکارې شوری له رامنځته کولو وروست

                                            
  پ ۴۶-۴۵ ،١٣۶۶نصرهللا سوبمن،: ژباړه ،درانی احمدشاه ، ھـنگيس  گندا- ١٠

١١
  سھيل سبزواری،سايت آريايی:  څپرکی،ژباړه٧فريه،تاريخ افغانھا،-  
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ه، لومړۍ برخه ٻې دايمي او منظمه برخه  جوړولو تکل وکړ، اردو ٻې په دوه وو برخو ووٻشل د 
خـ بله برخېوه چې له دولت څخه ٻې معاش ا لې ـست او  ه ب پ ايمي او غير منظمه برخه  ه ٻې غير د

با ه ول، د قومونو او ق ا قومي مليشاٻې ځواکون ته د خپلو اړوندو ئوين يلو سرانو به دولت 
اکلې شمـ ه ټ پ بدل کې  په  تيولونو  او  کولېجاگيرونو   . ـرې جنگيالي د خدمت لپاره چمتو 

نگه د  يمي څا امه» غVمخانۍ« د دراني احمدشاه د اردو دا ه ن ه پ ب ه او له دولت څخه  ادٻدل  ٻ
نگه به تل پوځي خدمت ته چمتو وه ه تر >سه کوله ، دا څا خوا تن احمد شاه د خپلې . ٻې وسله او 

ې پر  خپلې شخصي تجرب کې د  ند او د ھغه په اردو  افشار له چل ه  در شا تگVرې دوٻم عنصر د نا
نـ پاچا په خپل ساتندوی گار. ـولی ووېبنسټ تر >س >ندې  ني /  ژ–د کې غير فارسي افشاري  يرا ا

با او وزبکان ځای پر ځای کړې ولئق يل لکه افغانان، بلوڅان  نې ډلې . ـ ا ھم د غVمخا باب احمد شاه 
ادر افشار د مھال په پوځي ښوونې او روزنې سمبال او  ن نو ډلو څخه جوړې کړې ، د  له غير پښت

نۍ په ډ جرب قزلباش سپاھيان ٻې د غVمخا چې د جگړې د ډگر ھغه مت پر ځال کړل  لې کې ځای 
بل او پنجاب کې پرٻښودلي ول په کا ادر افشار  نو د . ١٢ن له دغه گام څخه د احمد شاه موخه د خانا

ندې د سرغاړو قبيلوي رېاغـ با کړۍ د ه  ندې د دباو دداسې ٻوې ھميشنۍ وسيلې ئـز ل نو پر وړا ـيسا
ټـ ه  ته ن نۍ ٻې غاړه مرکزي دولت  په آسا ټولهېدرلودل ول چې   . ـ

بات د مرکزي ئل په وسلو سمبال ق يا ھم  ه منلو سره سره، ب پ عيت  ته د تب يل، مرکز او شاه 
بنسټـ ځواک د تجزٻې  ڼل کـېسياسي  له ھمدې کبله ول چې احمد شاه دراني د افغان . دلېـز >مل گ

با پVزمـئق او  ن او مشران په دربار  ټول کړل، ھغوی ته ٻې د جاگير، ېـيلو او ټبرونو سرا نې کې را
ي او د نورو منصبونو د ورکړې ت بو، مستمري معاشونو، د دسترخوان د لگښتونو  لقا ا ول، اعزازي 

لولو له >رې له خپل قوم، طايفې او قبيلې  با په گټورو جگړو کې د ھغوی د سم ان  او ھم د ھندوست
ه ېڅخه لـ کې ل نډ وخت کې ٻې په لوٻدٻځ  په ل تل چې  ټول او تاوده وسا ـرې دومره په ځان پورې را

ـن انه ن او سيست پور  ـېيشا ه ېولې په خت ير پورې او په شمال کې د آمو ل پنجاب او کشم تر  ـځ کې 
نـ نده  ا په سويل کې د عمان تر سمندرگي پورې سيمې د ٻوې لوٻې سترواکۍ په کړۍ ېسي ولې بي

  . کې د خپل قلمرو برخې وگرځولې

ه چې د قبا په بنسټـئخو کل تو  مقاما و سران او مشران د دولتي  يل پر ېـ ـزو درٻځونو کې ځای 
ـ په ت ـرٻدلو کرار کرار ھغه پخواني مشران نه ول چې نور دې د خپلې قومي ېځای شول، د وخت 

برنۍ اغـ يولونو ېـزې تر سـېاو ټ ت يو  نډ وخت کې پر ځمکن ه ډٻر ل بلکه پ ـوري >ندې واکمني وکړي؛ 
با ا وٻشل شوٻو ځمکو په غصبولو ائد منگولو په ښخولو او د ق و د ن له ـيل و نورو لوټماريو په خپ

نو بدل شول، درباري امتيازات او اعزا و او مVکا ل ه په لويو ځمکوا پ ڼه نه  لقاب ٻې په يوه ب زي ا
ه په خپلو کورنـ بڼ ٻو ېبله  تل؛ په دې توگې د سلطنتي کورنۍ تر څنگ  په ارثي ډول وسا ـو کې 

ر مرکزي دولت ېـر اشرافي کورنـېشمـ ې پ و وروسته ٻ تو له پړا پورته کړ چې د فتوحا ـو سر را
نو او ھـ نگل، شاھان او شھزادگان ٻې د خپلو غوښت لو د >س او ېودا يل وگرځول او د ـ لوبې وسا

ه کې ٻې د سدوزيو د  يل پا ه چې په  بڼې واړول ه ٻې په دې  ه او قبيلوي خټه او تومن ل دولت ځمکوا
ام وړ برخې له >سه ورکړې   . سترواکۍ ډٻرې د پ

ٻې  ا: غبار وا ا د قب ب ه با تل چې ھغوی ئاحمد شا ـيلو سران او ځمکوال په دې ډول راضي وسا
ملکي او پوځي چا ه ٻې په  ته ت ه ٻې د ھغوی نظر  رو کې گډون ورکړ، په غير مؤقتو جرگو کې ب

غـ او په دې توگې ٻې د ا ه  پاملرنه کول نو او د قېډٻره  ا نو، خان نو پښه په زمنو کسا د سرا ومونو 
تلېسياسي گامونو کې ښکـ- مھمو پوځي  لوله او ھغوی به ٻې په جنگي سفرونو کې بوخت سا . ـ

يا دوه و پـھمدا >مل وو چې له ٻوې  ه . ـښو پرته د ھغوی له سرغاړۍ سره مخامخ نه سوېو  پ
تنو نورو اغـ١٧۴٩ لغني خان او څو  ماما عبدا ل  ې د خپ ه ئـزمنو توطـې ز کال کې ٻ ـه گرو پ

ه کړله لو سره روښان ه لوٻو ځمکوا مولو د خپل دولت راتلونکې ل   . اعدا

  

  :د احمد شاه بابا سياسي لياقت او شخصيت 

حمد ش لـپوھاند حبيبي د ا په تړاو  او سياست    احمد شاه، متشرع، « : ـکي ېاه د شخصيت 

                                            
  پ٣٨ ، چاپ امريکا    د ،١٣۶٧ اخير، قرن پنج در افغانستان صديق، محمد مير فرھنگ، - ١٢



  
 

 

  ٨تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

لم شخصيت وو مذھبی او عا يال، حنفي  ال تنو عرفاوو . ديني احکامو ته پ ھغه د خپل مھال دوه وو 
دت درلود  ارل شوی : ته ارا شاه فقير b حصارکي جVل آبادي چې په شکارپور کې خاورو ته سپ
احمد ).  قمري کال کې له نړۍ پټې کړي دي١١٩٠گې ٻې په چې ستر( ـښوری ېاو ميا محمد پـ

ۍ پلوی وو لي او دوست خپل عسکري ځواک او . شاه تل په سياست کې د اسVمي اخوت، نرموا د 
بلوڅستان او  ، خراسان،  تدار او د شھنشاھۍ له ځواکمن پرتم سره سره ٻې په ډھلي، بخارا ق ا

ند او سرغا تاجونه ٻې ورکړي سندھـ کې د حکامو متکرره سرغاړی چل ړي کړه وړه بخښلي او 
د احمد شاه دغه پراخ لـ نو  ه ېدي، ان دا چې د بصيرت څښتا ند ت چل تاج بخښوونکي  د لوري او 

ٻې . ھک پک پاتې شوې دي ند : شاه ولي b ډھلوي وا بدالي شاه دغه چل ددې مادي دنيا د « د ا
نگير وو» .چارو په حساب نه وو ه دې چې احمد شاه جھا ه سره ل نو ل نو د وٻ نا ما خو د مسل  

لې و>ړ وو، . تويولو څخه ٻې ډډه کوله تـ ند د عدالت او انصاف په  ه چارو کې ٻې چل َد سترواکۍ پ
په توگې گڼل، له ھمدې کبله ده چې افغانان ورته  نو  ا خپلو بچي با« وگړي ٻې د  ٻي او دا » با وا

ن ه  ه نه دی پ ه بل چا ت البته چې احمد شاه . صيب شویھغه لقب دی چې له ميرويس او رحمن پرت
ه مخې ښکاري چې  ند ل تو او عسکري چل تح وو مگر د احمد شاه د ټولو فتوحا او فا الی  يو جنگي

مار، زورواکی  نکاره، لوټ ې او » مستبد« ورا او مظلوم وژونکی نه وو؛ ھر ھغه کار که د سول
بنسټ تر سره کـ ه کوله اېمصلحت پر  ٻې جگړه ن انو سره  نه ٻې د خپل ورور ـده نو له مسلمان و 

تـ ندې توره له  ا د ځVنده شخصيت په اړوند . ـکه را اٻستلهېپر وړا اب بال د احمد شاه ب اق عVمه 
ٻي    :  وا

  ازدل ودست گھر ريزى که داشت

  سلطنت ھا برد و بى پروا گذاشت

ه ٻو شمـ ه ھمدې کبل لـېل نـېـر  ونه کوي چې ولې ٻې د ډھلي د سلطنت ېکوا>ن پر ھغه گوت
لې؟ مگر که د واگې  لھند( نا>يقو واکمنو ته پرٻښود شاه ولي b ډھلوي او د ھند د نورو ) امام ا

تونو د لـ ياوړ شخصي نو واکمنو او پ ه له نـېمسلما څرگندٻږي چې ېـکونو لړۍ ت ـږدې کتنه وشي، 
نـېـڅ وخت او ھـېاحمد شاه ھـ نگيرۍ،  ه د جھا لپاره نه وېـڅکله ھندوستان ت تا>  و ـواک، لوټ او 

چې  نو ژغورنه وه  نا ا د تگ ٻوازٻنۍ موخه د ھند د ھغو مسلما اب حمد شاه ب ه د ا تللی، ھند ت
يعنی افغانستان  نه کړې وه، له بلې خوا ھغه نه غوښتل د خپل ملي ځواک مرکز  ورڅخه ٻې غوښت

ته پرٻږدي او د نورو افغان شاھي کورنـ انو او نورو( ـو ېشا  نو، لودي په ) خلجيو، سوريا په شان 
ه منځه >ړ شيھ ه . ند کې مستھلک او ل ا دغه خالص ديني خدمت او في  سبيل b جھاد پ او ي

اکـ پ نا ندتوب ککړ کړي، ھغه > ېدنيوي  نگيرۍ په سول و او د ډھلي د شاھۍ په ضبط او د جھا
ه بخارا،  په تکرار پ له حکامو سره  ان د نورو گاوڼدٻو  نست ند د افغا مخکې کټ مټ ھمدغه چل

و بل ان کې تر سره کړی ووسندھـ، ا  .وڅست

پنجاب او  کې ٻې  په لوٻدٻځ  ام کې درلودل، که  په پ نستان طبيعي حدود  احمد شاه تل د افغا
پاره ووېکشمير تر خپلې ادارې >ندې راوستي >مل ٻې د خپل ھـ تنې ل د د سا ده چې ېھغه پوھـ. ـوا ـ

ټوېد ھغه د سلطنت او ځواک سرچـ ا افغانستان خاوره او ددغه ټ ه د  ن ديـ له . بي پرگنې  له ھمدې کب
چې که د  نـ» پاني پت« ده  اره ٻې د خپل قدرت مرکز او سلطنت شا ېد سوبې او د ډھلي د  ـولو لپ

او د ھند په پراخ ھـ ځواک استھVک ېته غورځو>ی وای  ادارې  ني، فکري او  ـواد کې ٻې خپل انسا
ټوبی، افغانستان، د سلطنت له مرک ا د ھغه خپل ټ زيت څخه بې برخې شوی وای کړای وای، ښايي 

ته به ٻې ھماغه برخلـ کورنۍ  ې  ان ېاو خپل ک ور په برخې کړی وای چې نورو ھندي شويو افغ
ې وایېکورنـ لل له منځه ت به  نو ځکه د . ـو ته مخکې ور په برخې شوی وو او په بشپړې توگې 

پلرنۍ وضعې تر  بيرغ او د  حکام تر خپل شھنشاھي  سيوري >ندي ھغه سياست دا وو چې گاونډي 
په يوه غاصب مقام کې ښکـ او خپل ځان  نگير ېوساتي  ند او قھار جھا نه د ٻوه سول   ل نه کړي او 

څرگند شيېپه څـ ١٣» .رې کې را
  

ه خپل ھـ ا ل اب يو چې احمد شاه ب يد ووا ټوبي سره دومره مـېبا او پلرني ټا نه درلودله ېـواد    ـ

ې د نورو ھـېچې د ھـ برولېـواد وچ غرونه او شاړې ځمکې ٻ برا   د . ـوادونو له جنت سره نه 

                                            
   پاڼې٢٧١-٢٦٩افغانستان ، ريخ مختصرأت ،ي  حبيب- ١٣



  
 

 

  ٨تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ادعا شاھد د دراني احمد شاه يو غزل دی چې واٻي    : ھمدې 

  تونــخـوا د غرو سرونهښ پيکل ښ را ياد کړم     زما دېومه چَـرـېـ تخت ھيلډيد 

  ـرونهډگ تش ي ستــا خالي دښ      زما خو ٻيکه تمامه دنيا يــوخوا، ته بــل خوا

   د تمــام جــھـان ملکــونهيــسېنــرنه کا      کــه وېـتا قــدر ھاحمدشاه به دغـه س

ـ په لوٻدٻځ او خت يد ووايم چې  با يوډالي رژيمونه يو شان ېپه خواشـينۍ  ـځ کې ځمکوال يا فـ
تونه لري ا او آسيا کې . خصل په امريکا، افريق نو،  يون په شان لويو فاتحا ل ي اپ ن تر او  پـي د ستر 
نگليس ښکـ تو په لړ کې او د خپل قلمرو د ـVکگرو ټوېا او فتوحا يا غوښتنو  لو د خپلو پراخت

تو ته >س اچولی دی ا لپاره وحشتناکو جناي چې د نړۍ د اوسنۍ . پراخولو  ه ھمدې کبله ده  ل
لي او وژنو ټاکونکې ونډه لوبولې ده ـڅ ېد نړۍ ھـ. جغرافيې په شکل بندۍ کې زور، تاوترٻخوا

وړ ھـ ه ئـواد د عامه راېُلوی او و حمدشا يو پر بنسټ نه دی رامنځته شوی چې موږ دې ھم پر ا ـ
ا دا نـ ې په زور او لښکري يونونو شکل ېباب ته ٻ لمرو  واکمنۍ ق ـوکه وکړو چې ولې د خپلې 

  .ورکړی دی

ايي او  ابا سياسي لياقت ست ه ب پرتلې د احمد شا ه  ه افشار سره پ نادر شا ارواښاد غبار له 
ې  لياقت په ازمـاحمد شاه د سياسي او « : واٻ افشار په شان له ېپوځي  ادر  ني ن ـښت کې د خراسا

الی ووت بري تأريخي پړاو څخه  او احمد شاه تر منځ يو زغرد او . ٻوه ځانگړې  نادر افشار  خو د 
ددولت له بنسټ څخه زښت ډٻر پوخ او  ادر  ن ير دا وو چې د احمد شاه د دولت بنسټ د  روښانه توپ

ا . خلک ورڅخه ډٻر خوښ ول ه افشار ددولت بنسټ د ھغه له مړٻنې سره حال د چې د نادر شا
ناتاره ترھـ م او  ه ظل باع د ھغه ل و ات بدي ولېجوخت ونړٻد ا و خوا دلې ا ١٤ ».ـ

 

ا په ھکله واٻي  اب کټر گندا سينگھـ د احمد شاه ب ټولو ستر کار دا وو « : ډا تر  د احمد شاه 
او سمبال کړ ټول  انان ٻې د ٻوه ملت تر کچې سره را په ېل او ٻو خپلواک ھـچې افغ ه  ـواد ٻې ورت

احمد شاه ھغه پاچا وو چې د افغان قدرت لمنه ٻي پراخه « : نوموړی زياتوي » .ميراث پرٻښود
ا  ي ته ٻې وده او پراخت تو  او عنعنا افغاني دودونو  کړه، له ھغوی څخه يې يو موټی ملت جوړ کړ، 

او خپلواک پر آزادو  په لرلو ٻې  احساس  ه ٻرغل کولو څخه ډډه ئو قباورکړه او د ھمدغه  يلو ل ـ
او جذاب شخصيت درلود، خوښ ېاحمد شاه په څـ... وکړه ی، د عظمت او پرتم خاوند  ـرې ښکل

له درنښت او وقاره ډک وو،  اروا او د ورين تندي خاوند وو، په ناسته و>ړه کې ساده مگر 
لـ ه  ټولنو، غونډو، زدوکړو او پوھنې مين او روحانېمذھب ت له، په  چې ... ي ووـوا ه  ھڅه ٻې کول

يالي ال لـ» وفا« په خپلې ژمنې  پ ته  ليالۍ روحيه وساتي، ښکار کولو  پا . ـواله ووېوکړي، او د 
ساده وو ډ لري. خوراک ٻې ھم  ندې ډا ه چې پرگنې وربا اد ورسول ا پرته . ھغه په زب اړتي ه  ھغه ل

ه توره له تـ ه ٻې بخښلېخپل ـستله، اکثره شورشيان ب اٻ ا  نه ر .ـکه  نونو ... د نورو مذھبونو او دي
حي  نو خپلې ټولې مذھبي آزادۍ درلودلې، مسي نو او سيکھا ، ھندوا ندې ٻې نرمښت درلود پر وړا

ارډ کې ځای ورکړ ته ٻې په خپل گ نو  يا .. ارمن له . ه مړٻنې ٻې څو سوه کا سره له دې چې ل
يډر يادونه > تر اوسه د خپلواک او يو موټي ېتـ ل نستان د ځوانو او ـرٻږي مگر د ستر فاتح او  افغا

تې ده پا او د شريفو او وياړلو پر گنو په زړونو کې ھماغسې ژوندۍ  نو  ا افغان   ١٥ ».زړو 

پرته بله ھـ او استقVل  ه سوکالۍ، سر لوړۍ  ا د افغانستان د خلکو ل اب ه ب نه ېاحمد شا ه  ـل
ـ ب لو خطروېـV بـېدرلودله، د ډٻرو اوږدو ستونزمنو سفرونو او د ژوند او پت د  لو د يوه ـ ه گال نو پ

ا  فغان مشر او بومي لـ» پيشوا« سرښندويه او زړور ا ـک ټاکونکو جگړو د ډگر د ېاو د برخـ
ځول نو ته وياړونه وپن انا افغ ه توگې ٻې  پ تح  ٻې خپل ھـېھـ. برميال فا ه  ـواد ته خيانت ونه کړ ېـڅکل

ٻې خپل ھـېاو ھـ خوار او سپک ونه گڼلېـڅکله  ٻې ځانېھـ. ـوادوال  څکله  ه خپلو ھــ لو ې ل ـوادوا
تـېھـ. ـرهېلوړ او ډٻر ونه شمـ چړچو نه دی  ـڅکله ېھـ. ـر کړیېـڅکله ٻې وخت په ھوساينې او 

ه دی تر >سه نه کړی او ھـ نديني ځواک څخه دستور ن ا دی دستور د ېٻې له کوم ب َـڅکله ٻې پر
پر تندي ٻې نه دی ټکوھلی نو تاج اخ. ملت  ه ٻې ېـسره له دې چې احمد شاه له شاھا ـست او تاج ب

نـښود، برعکس د خپلو نورو ھـېـڅکله ٻې په خپل سر تاج کښـېورکاوه خو ھـ لو په شان ېـ ـوادوا

                                            
  پ ٣۵٩ ريخ،أدرمسيرت افغانستان غبار، - ١٤

  پاڼې۴۶،٣۴۶،۴۶۴ ،٢۴ ، اثر غهھما ،  گنداسنگه- ١٥



  
 

 

  ٨تر ٨  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

په گډه پر فرش شوې ځمکې کښـ ه ھغوی سره  ه او ل تړل و ېبه ٻې پگړۍ  ناسته او د ھغوی د زړون ـ
نـ به ٻې غوږ  ه ٻې ځانېبړاس او خوږ ته  نو د کړٻکو غږ ته ب له خپلو .  رساوهـوه او د مظلوما

ه ول چې خلکو ېھـ ند کاوه او له ھمدې کبل لو سره به ٻې د يوه زړه سواندي پVر په شان چل ـوادوا
ياداوه» بابا« د  امه  لـ. په ن لفنستن  ا له دی چې  ه کب ا ھم که په « : کي ېد ھمدغه درنښت ل په رښتي

ل نو  يا ولري  اوي وړت پاره د درن شاه چې د خپل ملت ل ه آسيا کې ھر ھغه  ن ه احمد شاه پرته به شاه 
١٦ ».وي

  

ـېھـ ا ېـڅ انصاف لرونکی ل باب ه  ـکوال او تأريخپوه به نه وي چې افغانستان دې د احمد شا
ه ميراث ونه شمـ بي ي واکمنۍ ته دې درناوی ونه لريېگران او مل او د ھغه استقVل  له دې . ـري 

ه مھ يد درنښت وشي او د ھغه ل ا ته ب ا  ب ه با يد کبله ده چې احمد شا با مو سياسي خدمتونو څخه 
دنده ده چې د ھـ لو ملي او سترو مـېمنندوی اوسو، دا زموږ  يو ېـواد ھر بچي ته د خپ ـړن

يو ه اړوند د منښت او درنښت درسونه وښـ تونو پ   .شخصي

  

  :د احمد شاه بابا مړٻـنه 

ه  ندې ل نه څرگنده شوې ١٧۶۴د دراني احمد شاه پر پوزې با  ز کال وروسته د سرطان دا
ه  ه کبله پ نې د وخامت ل ا، د د سرطان د دا اب په سـ١٧٧٣وه، ب ـمې کې د ې ز کال کې د اڅکزيو 

ـ. توبې غرونو ته چې دوبی ٻې تر کندھاره سوړ دی، >ړ ت ه  پونه ٻې د ھر ورځې پ بد ېټ ـرٻدلو 
يع ا>ول، سال (ـاشتې په لومړٻو کېې ز کال د جون د مـ١٧٧٣ترٻدل، او د  ه، دوم رب پنجشنب

پـ١٧ٻې کالوسلطنت ٢٦پس له ) جرقمری ھ١١٨٦ يو  ه دې نړۍ څخه ې د  لو په عمر ل ـنځوس کا
ه . سترگې پټې کړې جسد ٻې کندھار ته راوړل شو او د ځانگړي درنښت او منښت او د ناورين پ

مر د .  څپو کې خاورو ته وسپارل شو په ا با دتيمورشاه درانی  ا ندی يوه خوراب کلی  ښپر مقبره با
تههاو پرتمين ه  گمب د کندھار د پرگنو د . ١٨ه شوه قمری کال کی بشپړ١١٩٠ جوړه شوه چی پ

ني احمد شاه برخمن دی وگړو په منځ کې د درا ه  تر دې چې که . آرامځای له زښت ډٻر درنښت
اه يوسي او کښـ پن ھلته  د غچ د وٻرې له کبله  نې نو ان دولت ھم دغسې مجرم ته ېڅوک د دښمن  ـ

  پای  .>س نه وروړي

 
 ار کې د دراني احمد شاه مقبرهپه کندھ
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