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 ۲۰۱۹/ ۸/۱۱کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                  

 

 بابا احمدشاه ی سیاست درایونظامی  نبوغ

 
هاى چهارم و پنجم قرن هژدهم میالدى برابر است با دوران سلطنت و فرمانفرمایى نادر  دهه

هاى  کشى وحشیانه فیودالى، غارت و چپاول مستقیم توده بهره  شاه افشار. دورانى که همراه بود با

ساختن کله  آور و برپا بار و اعمال کشتارهاى وحشت  مردم، تشدید ستم مالیاتى، زورگویى خشونت

 هاى خانمانسوز.   منارها و ویرانگرى

م( قبایل و  ١٧٤٧میالدى تا سال مرگ نادر ) ١٧٤٠از آغاز سال 

ایماق، ازبک و ترکمن  تاجک، هزاره، چارعشایر مختلف پشتون، 

افغانستان در مصب رود کابل، در بلخ و کندز و اند خوى و سرپل و 

شبرغان و هرات و بادغیس و سیستان بر ضد نادر علم طغیان برافراشتند 

ها را غرق در خون کرد. مگر  و با آنکه سپاه کیفرى نادر تمام این قیام

طلبى را در مردم ما خفه ساخته  تقاللبازهم هیچگاهى روح مقاومت و اس

نتوانست وهر باریکه در یک گوشه قیامى با زور سر نیزه و خمپاره موقتاً 

کرد و  گردید، شورش دیگرى از یک گوشه دیگر سر بلند مى خاموش مى

  1داد. براى مدتى حکام خودکامه را به کاسه سر آب مى

ً خواستار  دهثبات، تو  در چنین اوضاع پرآشوب و بحرانى و بى هاى ملیونى مردم قلبا

دست سرداران دربار خود به قتل  تغییرحاکمیت استبدادى فیودالى بودند وسرانجام نادرشاه افشار به 

رسید وبا قتل او بالوقفه دولت اوهم ازهم فرو پاشید ومردم افغانستان نخستین مردمی در منطقه بودند 

درتحت زعامت  احمدشاه ابدالی برخرابه زار خراسان که که طبل آزادى واستقالل به نوا درآوردند و

از شش قرن قبل دیگرنام وحدود وثغورخود را ازدست داده بود، کشوری بنام افغانستان بنیاد گذاشتند 

که از آن پس مردم ما حاکم برسرنوشت خودشدند واز بی هویتی نجات یافتند وصاحب نام ونشان 

سال میگذرد که افغانستان در  ٢٧٠اینک از آن روز و آن سال وعزت از دست داده خود گردیدند. و 

 صف ملل آزادجهان قراردارد و جایش در نقشۀ جهان چون مشت آهنینی مشخص است.
 

هجری درشهر ١١۳۵میالدی /١٧٢٢، در سال  2از قبیلۀ سدوزائی فرزند زمانخانابدالی  خاناحمد

شد و هنوز یکساله نشده بود که پدرش  هرات  از زرغونه  خواهرعبدالغنی خان الکوزی متولد

خان برادر علیمردان ومادرش با فرزند خود به فراه رفت ودر آنجا درسایه محمدزمانخان درگذشت و 

ساله بود که با برادرش ذوالفقارخان  ٩یا  ٨اقامت اختیارکرد. احمدخان  حاکم فراه بزرگ احمدخان 

                                            
1
  ۷ص   ،۱۳۶۸های مردم افغانستان بر ضد نادرافشار،کابل  سیستانی، قیام - 
2

ده اند، مانند: دورۀ طاهریان، تصنیف کرسلسله های شاهی خاندانها  برمبنای ،را مورخین افغانی، مراحل تاریخی افغانستان پس از اسالم - 
ئی دورۀ صفاریان، دورۀ سامانیان، دورۀ غزنویان، دورۀ غوریان وغیره. بنابرین دوره ایکه احمدشاه درانی واوالد او درافغانستان حکمراو

هجری ۱۰۰۰ -۹۵۰سال بزرگ احمدشاه درانی بوده است که در حدود داشته اند، بنام دورۀ "سدوزائیان"معروف است.سدو)اسدهللا خان(جد
 . ست قوم ابدالی را بدوش داشته استقمری در جنوب قندهار ریا
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قندهار آمد و بال فاصله با برادرش یکجا ی خود یبازادګاه ااز هرات به بعد از شکست از نادرافشار

 ١٧۳٨میالدى در قندهار زندانى بود. ودر  ١٧۳٨تا ١٧۳١بزندان شاه حسین هوتکى افتاد. او ازسال 

 وذوالفقارخان  که قندهار توسط نادر افشارگشوده شد، او با برادرش ذوالفقار خان به مازندران تبعید شد

 3 مسموم گشت.

ق ١١٥۳را جشن گرفت )  خود نادر از هند فاتحانه بر گشت و در مشهد این فتوحات بعد از آنکه 

در دسته افشار در قشون نادر(۳۵۴ساله / ٢٠ساله بود)بقول غبار ١٨م( احمدخان ابدالی ١٧٤٠=

بر اثر شرکت فعال  سپس شد ورجوع کرد وپذیرفته   نورمحمدخان علی زاییافغانی بقوماندانی 

فتوحات نادر در ایاالت ارمنستان، داغستان و ایروان و آذربائیجان و غیره توجه ها و  خویش در جنگ

نادرشاه افشار را چنان بخود جلب کرد که بحیث افسرگارد محافظ نادر و معاون قشون افغانى مقرر 

 گردید . 

میالدى راز پادشاهی و رموز کشورگشایى را  ١٧٤٧از آن پس او تا هنگام مرگ نادر در سال 

ت و روز تا روز در میان قشون افغانى کسب محبوبیت کرد. بعد از آنکه نادر توسط سران آموخ

جمله محمدخان قاجارو همدستانش( درخبوشان به قتل رسید، احمدخان ابدالی و سران ازدربار خویش)

 افغانى با نیروى هاى خویش ،حرم نادر را از تطاول و تجاوز لشکریان نادر نجات دادند و بانوى حرم

را با یک دانه فخراج گرانبها به احمدخان بخشید و « الماس کوه نور»نادر به پاس این خدمت شریفانه 

  4احمدخان بسوى قندهار رهسپار شد.

در قندهار سران افغانى بشمول :حاجى جمالخان بارکزائى، محبت خان پوپلزائى، موسى خان  

یى را در مزار شیر سرخ  ى جرگه خان نورزائهللاسحاق زائى، نور محمدخان علیزائى ، نصرا

و چون   5ها تشکیل دادند قندهار)واقع در نادرآباد( براى انتخاب یک رهبر ملى از میان خود افغان

هریک از خوانین طالب قدرت بودند پس یک دیگرخود را رد میکردند ، جرگه تا هشت روز به بحث 

نفر روحانی بنام صابرشاه را که مجاور و فحص پرداخت ولى به نتیجه یى نرسید . در روز نهم، یک 

مزار شیر سرخ بود بحیث حکم تعیین نمودند تا هر شخصى را که او انتخاب کند همه به وى بیعت 

نمایند. این درویش صوفى مشرب از جاى برخاست و خوشه گندمى را از مزرعه نزدیک برکند 

د که او چه میکند و به کى نزدیک وبسوى جرگه بازگشت، حاضران همه متوجه درویش بودند تا ببینن

میشود. صابرشاه که دیده بود در این جرگه تنها کسى که حرف نمى زند ، احمد خان است ، پس به او 

!«  این جیغه تواست و تو پادشاه ُدّرانى:»نزدیک شد و خوشۀ گندم را بر دستار سر او خالنید وگفت 

احمدشاه نیز لقب  .م(١٧٤٧هـ = اکتوبر  ١١٦٠حاضران انتخاب احمدشاه را تبریک گفتند )رجب 

  6 سال داشت. ٢٥در این هنگام او درست نامید. "درانی"سندید و خود را پدرانی را 

در  کار را با تشکیل یک شورای مشورتی متشکل از سران اقوام شروع نمود.درانی احمدشاه 

شرف الوزراء، مختارالدوله، شاه، یک عده از سران و خوانین با عناوین: ا رأس ادارات دولت احمد

ولى، عرض بیگى،  پسند، شاه الدوله، شاه دوست، شاه وکیل الدوله، نظام الدوله، معتمدالدوله، مخلص

                                            
3
 ۳۵۴غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ص - 
4
 ۱۸،ص ۱دکتر محمود افشار یزدی ، افغاننامه ، ج  - 
5
 ۱٢٢تاریخ سلطانى ، ص  - 
6

، ۳۵، ص ۱۳۶۶  پشتو از نصرهللا سوبمن،  شاه، ترجمه  گنداسنگه ، درانی احمد ۱٢، ص ۱فیض محمد کاتب ، سراج التواریخ ، ج  - 
ادشاهی از میگوید: " درانتخاب احمدشاه به این نکته موافقه شد که پ 857،ص1965مؤلف پشتانه دتاریخ په رناکی،ظفرکاکا خیل، طبع 

ولی روند « سدوزائی هاباشد ووزارت)صدارت( از بارکزائیها باشد، با قبول این فکتور، احمدشاه پادشاه شد وتمام سران او را تبریک گفتند.
دولت مداری احمدشاه درانی چنین فیصله یی را تائید نمیکند، ورنه احمدشاه نمیتوانست برخالف فیصلۀ جرگه، هم سلطنت وهم صدارت را 

 در دست قبیلۀ خود متمرکز بسازد.
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الملک و غیره و غیره  بیگى، ایشیک آقاسى، خان خانان، خان علوم و قاضى القضات، امین   ضبط

  7وظایف مهم دولتى را به عهده داشتند. 

شان به حکومت مقرر نمیکرد بلکه  ها را در منطقه قبیلوى  المقدور فیودال تىشاه درانى ح احمد

هاى قبایلى مي گماشت. قشر روحانى  حکام تنخواه خور دولت را که از طبقه متوسطه بودند، در عالقه

شاه درانى سخت راضى بودند، زیرا شاه به آنها احترام میگذاشت و تمام محاکم قضایى و  هم از احمد

  8 کرد. در دست آنان بود و عالوتاً امالک بسیارى به عنوان تیول و وقف به آنها واگذار مى مساجد

هنگامیکه جامع ترین کتابش را درمورد افغانها مى نوشت، ضمن  الفنستونمحقق نامورانگیس،

بحث در باره افغانهاى جنوب غرب، از احمد شاه بابا به عنوان مؤسس افغانسان معاصریاد کرده 

احمدشاه خرد مندانه ، اساس یک امپراتورى بزرگ را نهاد. هنگام در گذشت او :» ید میگو

متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و از آمو تا دریاى هند گسترش داشت و این همه را یا با 

  9« .انعقاد پیمان بدست آورده بود ویا عمال") بزور شمشیر( تصرف کرده بود

ها تا زمان سلطنت احمدشاه هرگز مزۀ استقالل را نچشیده بودند، لذا افغان» جنرال فریه،میگوید:

وآزادی عملی که دراین  فکرمیشود گرایش قومی آنها احتماال دراین دوره شکل میگیرد. آزادی گفتار

دوران کمائی میکنند قویا باعث انکشاف روحیۀ مستقالنه وغرور روستائی میشود که هنوزهم 

ه درامتداد نسلهای متوالی محکوم بوده است بیکبارگی بیک قوم حاکم یک قوم ک –مشخصۀ آنهاست 

تبدیل میشود. درست است که این انتقال ناگهانی درزمان میرمحمود بوقوع می پیوندد، اما درزمان 

احمدشاه سدوزی توسعه مییابد؛ این اوضاع باعث ایجاد روحیه اعتماد بخود ونوعی تفوق و 

 10«آن وجود نداشته است؛ دریک کالم، تفکر قومی شکل میگیرد.برتریخواهی میشود که قبل از

 :سدینو یمستقل مافغانستان ظهور  رامونیپ ،استااولسن یدنمارکمحقق 

ها ،  ګهزارسال چهاراه فرهن کی یشود،برایم دهیکه اکنون افغانستان نامای  احهس »

 یاریبخش بس  نیزمسر نیمتالطم داشته اند.ا خیبوده است که تار یهاومردمان یامپراطور

)قرن  انیغزنو یجا ظهورکرده اند.مانند امپراطور نیازآن ها ازهم یبوده که بعض ییها یامپراطور

که  ستیآن دوره ها ئ ی( ، ازپیالدیها )قرن دوازدهم م یغور ی(، امپرا طور یالدیم ازدهمیدهم تا 

 شده بود. میومستقل تقس یامارات محل نیسا حه مذ کور ب

 یها یامپراطور نیمستقل نداشت وب تی، افغانستان هو یالدیزدهم تا قرن هجدهم مقرن شان از

 یمغل ، شمال کابل تا هندوکش وامپرا طور یبودکه امپراطور میمنقس رانیا یهند،وصفو یمغل

مورد منازعه بود ،  یمتماد انیسال ی، هرات وفراه را در قبضه خود داشتند. کندهار برا یصفو

 نفوذ بودند. یدرشمال وغرب دارا یمدت یبرا زین هاوازبک 

 نکهی.تااهدف بر آورده نشد نی،ا رفتگاستقالل صورت  نیمأت یکه بخاطر یوجود تالش ها با

 مستقل خودرا تیافغانستان حاکم،دیگرد یصفو یامپراطور ینبال قتل نادرافشار که منجربه تالشبد

 نمود. جادیا یاحمدشاه دران یرهبر ریز

 -١٧۴٧)یک جرگه قبیلوی)پشتون(، احمدخان را که از آن پس احمدشاه درانی]پس ازآنکه[  در

                                            
7
 ببعد، ۱٢۷، ۱۳۳، ص ۱۳۴۶پوپلزایی، عزیزالدین وکیلی، تیمورشاه درانی،چاپ  - 
8
  ۳۵۸-۳۵۴غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ص  - 
9
 ٤۹٦الفنستون، افغانان، ترجمۀ آصف فکرت، چاپ مشهد ایران، ص  - 

سبزواری،سایت آریائی، آرشیف تاریخی( ، ترجمۀ سهیل۸فریه فرانسوی،تاریخ افغانها،فصل -
10
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خود را در تمام سا حات افغانستان  تیحاکم لقب گرفت ، بجیث پادشاه برگزید.او موفق شدکه  (١٧٧۳

 11 «عرب گسترش داد. رهیتا بح ایواز آمودر یرودهلیوآن را از مشهد تا کشم هنمود جادیا یکنون

 

 : درانیشاه های احمد اولویت

پس از انتخابش بحیث پادشاه افغانستان، براى استحکام دولتش دو مسئله  درانی  احمد شاه

داشتن آنها و دیگرى تشکیل یک اردوى  یکى تنظیم قبایل و راضى نگاه رو داشت:  مهم در پیش

 نیرومند و منظم براى تامین وحدت ملى و توسعه حاکمیت افغانى. 

احمد شاه درانى، مدل یک دولت استبدادى شرقى، از تیپ دولت  البته درست است که نزد

نادرشاه افشار موجود بود. مگر شرایطى که هنگام تاجپوشى نادر در ایران فراهم بود، اینجا در 

 یى وجود نداشت.   افغانستان و در پایتخت آن یعنى قندهار چنین زمینه

دت کرده بودند که از یک نظام مستبد هاى متمادى مردم عا به کالم دیگر، در ایران از سده

فیودالى اطاعت کنند و بنابر آن، نادرافشار بدون کدام مشکل ومخالفتى بر مسند قدرت یک دولت منظم 

هاى بعدى اوفراهم ساخت. ولى احمدشاه  ومستقرى تکیه زد و این شرایط امکانات الزم رابراى موفقیت

مردمى سلحشور و آزادمنش با خصلت ها و  هاى سلطنتش را درمیان درانى مجبور بود پایه

قبیلوى و تقریباً دسپلین ناپذیر که به اطاعت از دولت نادرشاه داراى تجارب  -هاى قومى  خصوصیت

 اندک بودند، استحکام ببخشد. 

کردن چنین مردمى به اطاعت از قدرت مرکزى با  کرد که وادار  احمدشاه درانى درک مى

توزى سران قبایل  اه داشته باشد، ممکن است سبب تنفر و انزجار و کینهزوربجاى آنکه خوشبینى بهمر

دانست کینه  و اقوام از دولت او گردد و این چیزى بود که احمدشاه سخت از آن بیزار بود. چه او مى

جویى یک هموطن خود ممکن است در دل بگیرند بمراتب   ها از زورگویى و برترى ایرا که افغان 

شاه  گیرند. بنابرین احمد نه و تنفرى است که از یک حاکم مستبد بیگانه در دل مىتر از کی خطرناک

 مجبور بود از همان آغاز راهش را انتخاب کند. 

شاه خود افغان بود، و خواست قومى و خصوصیات قبیلوى جامعه افغانى را  از آنجایى که احمد

ى که چون میدانست قبایل سخت از کرد. بزودى به حل مشکل اول موفق شد. بدین معن خوب درک مى

کنند، لذا او هم سران اقوام و قبایل را در تملک تمام حقوق میراثى  آنچه به آنها تعلق گرفته دفاع مى

آنان از جمله مالکیت تیول و جاگیرهایشان مجاز شمرد، و باافزایش معاش مستمرى و دادن القاب 

هاى آنها دوستی و حمایت آنان را بخود  انداناعزازى و مناصب ملکى و لشکرى بگونه موروثى در خ

نفرى از سران اقوام را ایجاد کرد که  ٩جلب کرد. و براى راضى نگهداشتن بیشتر آنان، شوراى 

  12 یازید. بدون صالح و مشوره آنها به هیچ اقدام مهم سیاسى و نظامى دست نمى

نادر خدمت مینمودند،  دویارسرداری که با او در  ٩بگفتۀ جنرال فریه ، احمد شاه ازتعداد 

شورای ساخته بود که همیشه درمسایل دولتی با آنها مشوره میکرد. اوهیچ مسئلۀ مهمی را بدون 

تصویب آنها اجرا نمی نمود وهرگزوعده های داده شده به ایشان را نقض نمیکرد. حکومت او 

. او پس ازهر پیروزی، بود تا  اینکه سلطنت مطلقه باشد جمهوری فدرالبطورخالصه بیشترمشابه 

همیشه بخش اعظم غنایم حاصله را به سربازان خود توزیع میکرد؛ او هرگز دارای لحن متکبرانه و 
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برتری طلبانه با رؤسای خود نبود تا باعث جریحه دار شدن احساسات کسانی شود که روزی با آنها 

 13 درعین شرایط قرارداشته واو را به قدرت شاهی ارتقا داده بودند.

شاه درانى پس از ایجاد شوراى مشورتى، به تشکیل یک اردوى قوى و منظم دست یازید و  احمد

گرفت و دیگرى اردوى  چنین اردوى را به دو بخش یکى اردوى دایمى و منظم که از دولت معاش مى

غیردایمى و غیرمنظم یعنى ملیشاى قومى بود که در عوض جاگیر وتیولى که به سران اقوام و قبایل 

 نمودند.  گرفت تعداد معین افراد براى دولت آماده خدمت مى تعلق مى

گرفت  شد که از دولت سالح وتنخواه مى یاد مى« غالمخانه»بنام  ،شاه بخش دایمى اردوى احمد  

شاه از روش نادرشاه افشار و تجربه  و همیشه آماده خدمت نظامى بودند. این عنصر دومى را احمد

اخذ کرده بود. همچنانکه پادشاه افشار براى دستجات گارد محافظ خود از  شخصى خود در اردوى او

شاه بابا نیز دسته غالمخانه را از  کرد. احمد قبایل غیرایرانى مثل افغان، بلوچ و اُزبک استفاده مى

عناصر غیرپشتون تشکیل داد و سپاهیان تعلیم یافته و جنگ دیده قزلباش را که نادر افشار در کابل و 

مقصد او از این اقدام آن بود تا در برابر رؤساى سرکش  14اب گذاشته بود، در آن داخل نمود.پنج

قبایل که به آسانى به اطاعت از دستگاه مرکزى دولت تن در نمیدادند، همیشه وسیله فشار آزاد و فارغ 

 از نفوذ خانان در اختیار داشته باشد. 

رغم قبول تبعیت از مرکز و شاه، عامل مهم تجزیه ال قبایل بدان سبب که دایماً مسلح بودند على

شاه درانى سران و بزرگان قبایل و عشایر  آمدند. به همین سبب احمد قدرت سیاسى مرکزى بشمار مى

افغانى را در دربار و در پایتخت جمع کرد و با دادن جاگیر وتیول و بخشیدن القاب اعزازى و معاش 

ر به آنها و همچنیان بسیج آنان در جنگهاى پرمنفعت مستمرى و خرج دسترخوان و مناصب دیگ

شان دور و بخود طورى وابسته و دلگرم ساخت که بزودى  هندوستان، آنها را از قوم و طایفه و قبیله 

امپراتورى وسیعى از نیشاپور و سیستان در غرب تا پنجاب و کشمیر در شرق و از دریاى آمو در 

 ت قلمرو خود درآورد. شمال تا بحیره عمان در جنوب را تح

ها و سران بزرگ قبایل که دررأس مقامات دولتى قرار گرفتند، بتدریج دیگر، آن  و اما خان

سفیدانى نبودند که با اتکا به نفوذ قومى و قبیلوى خود حکمروایى کنند، بلکه بزودى با تصرف   ریش

ن بزرگ مبدل شدند و اراضى تیول و غضب اراضى مشاع قبایل و دست بر دهاى دیگر، به مالکا

سان در پهلوى  امتیازات دربارى و القاب اعزازى را به نحو ارثى در خاندان خود حفظ کردند و بدین

بجان  ،خانواده سلطنتى یک تعداد خانواده هاى اشرافى ظهور کردند که پس از ختم دوره فتوحات

ادند و ماهیت فیودالى و قبیلوى دولت مرکزى افتاده، شاهان و شهزادگان را بازیچه مطامع خود قرار د

 هاى قابل توجه امپراتورى سدوزایى از دست رفت.  دولت را چنان تبارز دادند که سر انجام قسمت

ها و سران قبایل را بواسطه اشتراک در امور ملکى و نظامى  شاه بابا فیودال بقول غبار: احمد

نمودند و بدینگونه پاى افراد  اوان مى هایى غیرمؤقت اعتناى فر ارضا کرد و به نظر آنان در جرگه

ساخت و بیشتر آنان را در  سیاسى داخل مى -متنفذ و خوانین و سران اقوام را در اقدامات مهم نظامى 

کرد. این است که بدون یکى دو مورد با تمرد آنان دچار نگردید. و با  سفرهاى جنگى مشغول مى

میالدى، حساب آینده  ١٧٤٩خان مامایش در سال  الغنىگر بشمول عبد اعدام چند تن از متنفذین توطئه

 هاى بزرگ روشن نمود.  دولت خود را با فیودال
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 :احمدشاه بابا  تشخصی ودرایت سیاسی 

شخصیت احمدشاه ، »  الفنستون در مورد شخصیت احمدشاه مى گوید:محقق نامورانگیس ، 

ظاهراً متناسب با اوضاع روزگار اوبود. او با تهور و جدیت توانست از نابسامانى هایى که با مرگ 

ش آمده بود، سود جوید وبا تدبیر ومیانه روى که اهمیتش کمتر ازنبوغ طبیعى او نبود، نادرپی

 برچنان مردمان جنگجو و آزادمنشى فرمان براند. 

دلیرى وتحرک نظامى اورا ، هم رعایاى خودش وهم کسانى که در جنگ یا اتحاد با او در 

دلى پر مهرداشت ، و هرچند که بقدرت  تماس بوده اند، مى ستایند. چنین مینماید که طبعى مالیم و

رسیدن و حفظ قدرت در آسیا بدون شدت عمل ناممکن مى نماید، بازهم در شرق فرمانروایى را که 

 از احمدشاه کمتر آلوده به ستم و بیدادگرى بوده باشد، نمى شناسیم. 

اند.  احمدشاه را به لحاظ خصایل شخصى مردى پرنشاط ، با محبت و خوش طبع توصیف کرده

درمواقع رسمى، متین وبا وقار ودر مواقع دیگرخونگرم وبى تکلف بود. با درانیان با همان برابرى 

که پیش از رسیدن به پادشاهى به آن پابند بود رفتار میکرد. حرمت مالیان و روحانیان رانگه مى 

اهل عرفان و  داشت . و این احترام فراوان او هم صبغه عاطفى وهم جنبه سیاسى داشت. خودش نیز

صاحب آثار بود و هم پیوسته آرزو داشت به مقام یک مرشد برسد.تشویق شاهان افغان به دانش 

اندوزى قابل یادآورى است. احمدشاه شیفته دانش و ادب بود و هفته اى یک بارمجلس علما در 

و علوم حضور او منعقد میشد. این مجالس با مباحثات دینى وفقهى آغاز میشد و با شعر و ادب 

پایان مى یافت وگاه تا سپیده دم به درازا مى کشید. در این مجالس تیمور شاه هم حضور داشت و 

معموالً اشعارش را مى خواند. این رسم هنوز ادامه دارد. تیمورشاه دیوان شعرى به زبان فارسى 

  15 «.دارد، که نشاندهنده طبع واالى او است

 : ته میکندکهغبار نوش

که « بابا»احمدشاه بواسطه خدمات بزرگ خود و اخالق و تقواى شخصى از طرف مردم بلقب 

شاه بابا تنها پادشاهى بود که بر زمین  بزرگترین لقب در میان افغانان است شناخته شد. زیرا احمد

ن میزد و در حل شد. با تواضع و پیشانى گشاده سخ نشست و مستقیماً با مردم در تماس مى مفروش مى

کردن اعضاى بدن انسان( را در  ثله )یعنى قطعگرفت. او مُ  و فصل قضایا جانب انصاف را مى

را در تشریفات تحریم نموده و خانواده و اقارب خود را از اشتراک در  خشوع و خمیدنمجازات و 

سردار جهانخان در نگهداشت و تنها شهزاده تیمور ولیعهد خود را در زیر هدایت  امور دولت دور

  16 .حواشى غربى وشرقى مملکت درحالت مشق وتمرین امورسیاسى ونظامى گذاشت

احمدشاه مردى متشرع وپابند » حبیبى در مورد سیاست وشخصیت احمدشاه ، مینویسد:  پوهاند 

هللا دو نفر عرفاى عصر خویش ، شاه فقیراحکام دینى و حنفى مذهب عالم وبا سوادى بود. او ب

ق ( ارادت ١١٩٠حصارکى جالل آبادى ، مدفون درشکارپور و میا محمدعمر پشاورى ) متوفى 

 داشت .اما احمدشاه در سیاست همواره طرفدار مالیمت و دوستى واخوت اسالمى بود. در دهلى و

بخارا و خراسان و بلوچستان و سند با امراء معاصر خود با وجود اقتدار عسکرى و عظمت 

شاهنشاهى ، همهء آنانرا مکرراً در اعمال سرکشى عفو کرد و تاج بخشى ها نمود، که حتى دیده وران 

ه دهلوى ، این رویهللا این وسعت نظرو تاج بخشى هاى او رابه دیده تعجب دیده اند. وبقول شاه ولى 
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احمدشاه با وجود جهانگیرى، از خون ریزى « به حساب امور این دنیاى مادى نبود.» شاه ابدالى 

مسلمانان خود دارى میکرد. در امور جهاندارى با عدالت انصاف رفتار مینمود ومردم را مانند 

او  گویند و این لقبى است که جز« بابا»فرزندان خویش مي شمرد و ازاین روست که افغانان او را

ومیرویس و رحمان ، نصیب دیگرى نشده است. والبته احمدشاه جنگجو و فاتح بود، ولى از تمام 

فتوحات و اعمال عسکرى او ظاهر است که جهانگیر غارتگرمخرب ستم کیش و مظلوم کشى نبود و 

اگر کارى بصلح و مسالمت پیش میرفت ، بامسلمانان دست به جنگ نمى برد و شمشیر بروى برادر 

 ي کشید. او بقول عالمه اقبال الهورى : نم

 سلطنت ها برد و بى پروا گذاشت           ازدل ودست گهر ریزى که داشت

و از همین ناحیت برخى نویسندگان بر او خرده میگیرند که چرا سلطنت دهلى را به زمام داران 

امراء و رجال مسلمان  دهلوى ) امام الهند( و دیگرهللا ناالیق گذاشت ؟ ولى اگر مکتوبات شاه ولى 

هندى مالحظه شود، بوضوح مى پیوندد که احمدشاه در آن وقت براى جهان گیرى و غارت و چپاول 

به هند نرفته بود، بلکه یگانه هدف او نجات مسلمانان آنجا بود که از او استرحام کرده بودند و هم وى 

مانند شاهان خاندانهاى دیگرافغان )  نمى خواست که مرکز قوت ملى خود یعنى افغانستان را گذاشته و

خلجیان، سوریان ، لودیان و غیره ( در هند مستهلک ونابود گردد. و یا این خدمت خالص دینى وجهاد 

را به آالیش هاى دنیوى و ضبط شاهى دهلى وآز جهانگیرى بیاالید، چنانچه عین همین هللا فى سبیل 

دربخارا وخراسان و سند و بلوچستان نیز تعقیب  رویه را مکرراً با امراى دیگرهمسایه افغانستان،

 کرده بود.

احمدشاه حدود طبیعى افغانستان را همواره در نظر داشت و اگر شرقاً اراضى پنجاب و کشمیر 

را در تحت اداره میگرفت، براى حفظ مملکت او بود. وى میدانست که منبع قدرت و سلطنت او، خود 

و گرفتن دهلى مرکز قدرت « پانى پت» ابراین اگر براى فتح سرزمین افغانستان ومردم آنست . بن

وسلطنت خود را ترک میکرد و قواى انسانى وفکرى و ادارى خود را در سرزمین وسیع هند 

مستهلک مینمود، ممکن بود که وطن او، افغانستان از نعمت مرکزیت سلطنت محروم میماند، 

هندى شده را میدید که بکلى نابود شده اند. بنابراین وخانواده او هم همان سرنوشت دودمانهاى افغانى 

سیاست او چنین بود که امراى همسایه خود را در تحت رایت شاهنشاهى با وضعى دوستانه و پدرانه 

  17«نگهدارد وخود را غاصب مقام وجهانگیرى آزمند و قهارقرار ندهد.

عشق میورزید که کوهسار  احمدشاه بابا به زادگاه ومیهن خویش چنانباید عالوه کرد که: 

شاهد این ادعا  خشک وبیابان های لم یزرع خود را با بهشت سرزمین های دیگر برابر نمیکرد.

 غزلی از احمدشاه درانی است که میگوید :

 د دهلى تخت هیــرومه چى را یاد کړم     زما دشکلى پشتونــخـوا د غرو سرونه

 زما خوش دى ستــا خالى تش دګـرونه  که تمامه دنیا یــوخوا، ته بــل خوایى    

 احمدشاه به دغـه ستا قــدر هیـرنه کا      کــه وینــسى د تمــام جــهـان ملکــونه

 ترجمه: )تاج وتخت دهلى فراموشم مى شود، وقتى قله هاى زیباى کوهسار افغان رابیاد مى 

رامى پسندم. احمـــد وطن وخالى  آورم.اگــــر تمام دنیا یکسو شود وتو یکــسو، من میدان هاى خشک

 شاه هرگزاین قدرترا فراموش نمیکند، ولو تمام کشورهاى جهان را فتح کند.(
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 10تر 8 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهپه دافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

فیودالی، چه در شرق و چه در غرب دارای خصلت یکسان اند. استبدادی انه نظامهای متاسف

ا، همگی در فاتحان بزرگ چون پطرکبیر وناپلیون و استعمارگران انگلیس در امریکا وافریقا و آسی

هنگام توسعه طلبی  وفتوحات خود دست به جنایات هولناکی زده اند تا ساحۀ قلمرو خود را وسعت 

بخشند. بنابرین عنصر زور واعمال خشونت و کشتار در شکل بندی جغرافیای موجوده جهان نقش 

عامه هیچ یک از کشورهای خورد وبزرگ جهان از روی صندوقهای رأی  تعیین کننده داشته است.

بوجود نیامده اند تا ماهم براحمدشاه بابا خورده بگیریم که چرا قلمرو سلطه اش  را با لشکرکشیها 

  و اعمال زورشکل داده  است.

گوید:  ستاید و مى شاه بابا را در مقایسه با نادرشاه افشار مى مرحوم غبار، لیاقت سیاسى احمد

شار خراسانى از امتحان در یک مرحله معین احمدشاه در لیاقت سیاسى و نظامى مانند نادر اف»

تاریخى کامیابانه عبور نمود. با یک تفاوت بسیار برجسته و آن اینکه اساس دولت او محکمتر بود 

و ملت او رضامندتر. در حالیکه اساس دولت نادر شاه بعد از خودش فرو ریخت و اتباع او از 

 « 18ظلمش بسیارتر رنجید.

احمدشاه دراداره افغانستان ، تحکيم » مینویسد: سندی شاه درانی در بارخصلت عدالت پغبار 

بنيان وحدت سياسى را اساس قرارداد.براى تحقق بخشيدن اين نصب العين ، مساوات حقوقى رابين 

اهالى افغانستان درنظرگرفت .و ازلحاظ مذهب وزبان و نژاد ومنطقه وقبيله ، تبعيض وتفاوت 

حمدشاه راعادلتر ازقول يافتند و ديدندکه اشخاص باکفايت بدون کمترشناخت.امادرعمل )مردم ( ا

مثالً والیان مقتدر احمدشاه درقلمرواو . تبعيض ازلحاظ نژاد و زبان ومذهب دراموردولت شريک هستند

اینهابودند: دروالیت هرات درویشعلى خان هزاره، دروالیت نیشاپور عباسقلى خان بیات ، دروالیت 

، درشکارپور دوستمحمد خان کاکر، دروالیت مشهدشهرخ افشار، دروالیت قالت اشرفخان غلجائى

خان خواجه زاده، درپتیاله امیرسنگه سیک ، دروالیت بلوچستان نصیرخان بلوچ ، هللاکشمیرخواجه عبدا

درپنجاب زین خان مهمند، در والیت سند نورمحمدملقب به شهنوازخان سندى ، دردیره اسماعیل خان 

ملتان شجاع خان ابدالى ، درپایتخت افغانستان هم رئیس داراالنشاى احمدشاه ،  موسى خان ، دروالیت

میرزاهادیخان قزلباش ، مستوفى دیوان اعلى میرزاعلى رضاخان قزلباش وخزانه دارکل هم یکنفرهندى 

«بنام یوسفعلى ملقب به التفات خان بودند. 
19

 

سیار سترگى که احمد شاه انجام داد، آن کار ب»گوید:  شاه بابا مى در موردحمدداکتر گندا سنگهه 

« ها را تا سطح یک ملت متشکل کرد و برایشان یک کشور مستقل به ارمغان گذاشت. بود که افغان

شاه پادشاهى بود که قدرت افغانى را توسعه داد و از آنها ملتى واحد  احمد»گوید  او عالوه کرده مى

با همین احساس از حمله بر قبایل آزاد و خود  ساخت و رسوم و عنعنات افغانى را اشاعه داد و

.... احمدشاه آدمى بودبا چهره باعظمت، شخصیت جذاب ، سیماى بشاش، کرد  مختار خود دارى مى

با وقار و ساده ،متمایل به مذهبى ، عاشق جمعیت آموزش و دانش و آدم هاى روحانى ... میکوشید 

د، به شکار عالقمند بود. در خوراک خود نیز ساده به عهد خود وفاکند و روحیه وفادارى راحفظ کن

بود. اوثابت ساخت که مورد اعتماد مردم خود است...او بدون ضرورت شمشیر نمیکشید و 

اکثراًشورشیان را عفو میکرد... اغماض مذهبى داشت ، اهل هنود و سکه ها ،آزادى تمام مذهبى 

با وجودى که چند صد  خود شامل ساخت ... خود را داشتند ... ارمنیهاى مسیحى را در زمره گارد
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 10تر 9 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهپه دافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سال از فوتش گذشته است ، در قلب افغانهاى پیر و جوان خاطرات او بحیث فاتح بزرگ ولیدر نجیب 

 « 20 .و شریف مردم افغانستان متحد و آزاد موجود است

 » مهمان سرداران قندهاری بوده مینویسد: ١٨۴۶سیاح معروف فرانسه ئی که در سال « فریه»

حمدشاه ازاکثریت جرایم عام دربین افراد اقوام شرقی مانند شراب، تریاک، دوروئی، حرص، استبداد ا

و یکی که نباید ذکرشود مبرا میباشد؛ اوهمیشه یکی ازپشتیبانان قوی مذهب میباشد. اوبه هنگام 

دهد؛ اوعنوان تاجگذاری، نام قبیلۀ خود را ازابدالی به درانی تبدیل میکند که معنی نجیب و قدیمی می

ُدرُدرانی را انتخاب میکند.... سلطنت اوبخاطر امتیازات، سخاوت، سادگی وسلوک معتدل اودرقلب 

پرجالل دربارباعث میشود تمام کسانیکه به او تقرب میکردند، دوست داشتنی وعالی باشد؛ او به 

رشت حتی به آسانی قابل دسترس بوده وبربنیاد مساوات حکومت میکند، بدون اظهاریک کلمۀ د

کسانیکه مستحق آن بودند؛ او یک شخص آرام و متقاعد کننده بوده و هیچ کس هرگز ازقضاوت 

های او شکایت نمیکند. او بطوروسیعی محدودۀ امپراطوری خویش را وسعت بخشید که بهنگام 

بحیرۀ عمان؛  -اکسوس و کوه های کافرستان؛ درجنوب  -مرگ او قرارذیل بود: مرزهای شمال 

 21 «خراسان، پارس و کرمان. -کوههای تبت، ستلیج واندوس؛ ودرغرب  -رق درش
 

برا ستى اگر شاهى درآسیا  :»مینویسد برعکس محتاط الفنستون محققق ومؤرخ انگلیسی 

  22« سزاوار احترام ملت خویش باشد، جز احمدشاه کس دیگرى نیست.

 

وبنیادگذار افغانستان  ن افسانویقهرمااحمدشاه بحیث یک :»که  عبدالحمید محتاط مینویسداما 

معاصربرای افغانها باقی خواهد ماند،اما احمدشاه در جهت پیشبرد اهداف خود از هرگونه ظلم 

تاریخ دوران تهاجم وخون ریزی هاست.وی در  -تاریخ دوران سلطنت اووشکنجه استفاده کرد. 

ق برپاکرد.شهرها را ویران هرسرزمینی که گام نهادکله منارها )کی،کجا ؟(از اهالی بومی مناط

 23«ساخته تمدن سرزمین های دیگر را برباد نمود و ثروتها را بغارت برد.

 "افسانوی"را شخصیت  وگرفته ، اآثارکتبی بی شمار در مورد احمدشاه بابا را نادیده مولف 

محفوظ وکات سکواز جمله م تاریخی متعددتاریخ احمدشاهی وکتب کرده است ،درحالی که تصور

هیچ سندی افزون براین  ست.وجود فزیکی احمدشاه بابابر دالاز عهد احمدشاه درانی  ی جهانموزیمهادر

 محتاط هم سندی بدست نمیدهد. ست.نیدست ه باشد درکله منار برپاکرداینکه احمدشاه در فتوحاتش مبنی بر

ً نقش محتاط عالوه میکند:"از آنجایی که احمدشاه محصول جامعه قبیلوی افغانی بود، مس لما

برجسته ای را در تاریخ معاصرافغانستان معاصر بازی کرد.از اینرو او را بحیث احمدشاه بابا 

گرچه رفتارش در مورد باشندگان غیر افغان خیلی ها بیرحمانه بود و از نظرباشندگان غیر مینامند. 

 24« افغان،او از اندازه بیشترمستبد وبیرحم بود.

 

وامثال او، میتوان دیدگاه مورخانی چون  محتاط حمید  تعصب آمیز برای تردید نظرات

پوهاند ، استا اولسن دنمارکی،جنرال فریه فرانسوی ، ون انگلیسی،داکتر گنداسنگه هندی الفنست

                                            
20
 ۴۶،۳۴۶،۴۶۴، ٢۴گنداسنگه ، همان اثر ، ص  - 
21
 يل سبزواری،سايت آريائیرجمۀ سهفریه، تاریخ افغانها،فصل هفتم،ت - 

22
 ٣٨١الفنستون، افغانان، ترجمۀ فکرت، ص - 
23

 ۵٢۵عبدالحمید محتاط، تاریخی تحلیلی افغانستان،ص- 
24

 ،۵٢۶عبدالحمید محتاط، همان،ص- 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 10تر 10 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهپه دافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

به عنوان نظریات عالمان عرصۀ  ، بابادر بارۀ احمدشاه را  غبارمیرغالم محمد عبدالحی حبیبی،

 .دآورمثال تاریخ 

وقتی اردوی  که: میتوان بدرستی درک کردحرکت او ازاین  احمدشاه را شجاعت ونبوغ نظامی

 مانع طغیان کرده وجمنا رودخانه  چون ،قراردادتارج موردآنرا  مرهته برشهردهلی هجوم برد و

ً احمدشاه .قشون افغانی بود... بزرگ عبور محافظین  .زدجمنا پیشاپیش سپاه خود را به درشخصا

یا  جنګجوی افغانیتیراندازی کردند و دوهزار شروع به شاه وعساکرش بسوی احمد ته  هساحلی مر

به استقامت بال فاصله  کرد و جمنا را عبوراحمدشاه از تیر باران دشمن کشته شدند، معهذا یا غرق و

سه ماه بعد پانی پت را انتخاب نمود . عقیب نشینی کرد ووره جپنمرهته ازگ .براه افتادگجنپوره 

شد که بالنتیجه  آغازدرمیدان پانی پت مرهته احمدشاه با جنگ سرنوشت ساز ۱۷۶۱جوالی  ۱۶در

 25 د.نمونصیب لشکر افغانی را پیروزی د و مرهته را شکست داسپاه دوصد هزاری 

فدا کار و شجاع افغان  زعیم ملی ویک سربازاحمدشاه بابا، به عنوان یک رهبر و خالصه، 

هرگز به وطن خود خیانت نکرد و  چون. ست، نه سرافگندگیه اآفرید وهویت ملیبرای افغانها افتخار

  هموطنان خود را خوار و حقیر نشمرد.

هرگز خود را باالتر و هرگز از کدام قدرت خارجی د ستور نگرفت و بر فرق ملت خود نکوفت. 

بیشتراز هموطنان خود به حساب نگرفت. هرگز تن آسائی ننمود و به عیش و نوش نپرداخت. 

نهاد. بلکه مثل سایر نمی برسر خود تاج نولی ا آنکه تاج می گرفت و تاج می بخشید، احمدشاه ب

هموطنان خود دستار می بست و با آنان بر زمین مفروش می نشست و به درد دل آنهاگوش فرا می 

داد وبداد مظلومان میرسید. و مثل یک پدرمهربان باهموطنان خود برخورد می کرد و ازهمین جهت 

 میگفتند. « بابا»ا مردم او ر

  باید احمد شاه بابا را احترام گذاشت، و از او بخاطر خدمات مهم سیاسی اش سپاس گزاربنابرین 

 .آموختبود و به فرزندان وطن باید درس سپاسگزاری از مردان بزرگ و شخصیت های ملی را 

 پایان
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