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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئينگه کړله موږ سره اړيکه ټ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١٠/ ٢٧                                     کانديداکادميسين سيستانی                             

  سال٢٧٠ که،احمدشاه باباتشکر 

  !دینموبما ھديه   رانفغانستا قبل ا

  

در راکنده پرد ـُکمردم  ميليون ۴٠تخمين وقتی می بينيم که 
 سال است ٨٠ مدت ،نوسوريه وترکيه وايرا کشور عراق  چھار

مسلحانه بنام کردستان  تاسيس کشوری که برای استق.ل خود و
کرد زن ومرد  ھزار تن ٢٠٠  ازبيشراه  ميکنند و دراين همبارز
باخته اند ولی ھنوز به استق.ل خود و تاسيس کشوری بنام  جان 

تاسيس افغانستان و به ياد دست نيافته اند، من به ياد کردستان 
مکتب حربی ويا ھيچ که  ساله ای می افتم ٢۵ن جواسرباز 

  ودليری نبوغاما از ھوش و پوھنتون نظامی را نخوانده بود
از قندھاری او احمدخان .سرشار نظامی و سياسی برخوردار بود

لشکرکشی  مي.دی در ١٧۴٧ تا ١٧۴٠که از بود ی طايفه سدوز
واز  شرکت جسته بود س دسته ھای افغانیأ در رافشار،نادرھای 

 )سدوزی(درانی بايد خدا را شکرگفت و از احمدشاه .آزمون جنگ وپيروزی سربلند بدر آمده بود
از ايران به خود افغان  انسرباز با، اوقتل نادرافشار توسط سران لشکرخود تشکر نمود که بعد از 

در د، او رخصت کند تا ھرکس پی کار خود برو  بجای اينکه افراد لشکر را  بازگشت وقندھار
 برای  راینجات دايمی شان از زير ستم بيگانه، سران لشکر افغان فکرآينده مردم خود افتاد و برای 

مسئوليت رھبری تعيين کنند که منبعد زعيم ملی  تا يک نفر را از ميان خود به حيث  جرگه فرا خواند
ذاکره وتبادل نظر سرانجام بعد از ھشت روز بحث وم .داشته باشد افغان را بدوش سرزمين ودفاع از

  .ند گرديدستان افغاننامموفق به تعيين رھبر وتشکيل کشوری بافغانھای شامل جرگه باKخره  

غارت و زورگوئی  ششصد سالبعد از ، قديم ويرانه ھای خراسان بر ، افغانستانتاسيس 
يان مغوKن و تيموريان وبابريان ھند وصفو: مھاجمانی چون از سوی مردم واجحاف، وسرکوبی 
ھرانسان با فھم ، که ھمه جا با پرپا کردن کله منارھا ھمراه بودافشارشاه نادر ايران واستبداد  خشن 

دور انديش افغان  بزرگ و  در برابر اين مرد سرتعظيم وحرمت گزاری ملی گرا را وا ميدارد تا و
  .   شتبنام افغانستان به ميراث گذا د که برای ما کشوری کن تشکرواز وی فرود آورد 

در شرق ميانه می   فلسطين و کردستان را انوقتی ما مبارزات وقربانی ھای بيشمار مردم
 فرزند با ھمت ودرايت در ھمين ماه اکتوبر،  سال قبل ٢٧٠که شماريم بينيم، بايد خود را خوشبخت ب

 گربدون راه اندازی جنگھای خونين شبيه اقوام ديتوانستيم دلير وميھن دوست اين آب وخاک،
 بنام افغانستان تاسيس کنيم تا بعد ازآن ھيچ حاکم و  دولت مستقلی  مي.دی١٧۴٧درسال  منطقه،

. باشيم وبيگلربيگی  ووالی بيگانه يی برمردم ما حکم نرانند و خود حاکم برسرنوشت خود  صوبه دار 
  . بکارببريمواجتماعی خود خود بکاريم وخود حاصل آنرا برداريم وخود آنرا در راه مصالح فردی 

که فرزندانش  داشتيم اگر احمدشاه بابا نمی بود، امروز کشوری بنام افغانستان نمی براستی 
احمدشاه بابا، جز سعاد ت و سر بلندی و استق.ل مردم افغانستان آرزوئی  .به نامش افتخار نمايند

تی، به عنوان يک نداشت و با تحمل رنج سفرھای طوK نی و قبول خطرات گونه گون حياتی و حيثي



  
 

 

  2تر 2  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 پله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ان و فاتح ميدانھای نبرد ھای سرنوشت ساز، برای افغانھا رھبر و پيشوای فدا کار و شجاع افغ
ھرگز خود .و ھر گز به وطن خود خيانت نکرد و ھموطنان خود را خوار و حقير نشمرد. افتخار آفريد

ھرگز تن آسائی ننمودوبه عيش ونوش . را باKتر و بيشتراز ھموطنان خود به حساب نگرفت
احمدشاه با آنکه . تور نگر فت و بر فرق ملت خود نکوفتھرگز از کدام قدرت خارجی د س. نپرداخت

بلکه مثل ساير ھموطنان خود دستار . تاج می گرفت و تاج می بخشيد، ھر گز بر سر خود تاج ننھاد
می بست و با آنان بر زمين مفروش می نمشست و به درد دل آنھاگوش فرا می داد وبداد مظلومان 

» بابا«طنان خودبرخورد می کرد و ازھمين جھت مردم او را و مثل يک پدرمھربان باھمو. مير سيد
  . ميگفتند

 برا ستى اگر شاھى درآسيا سزاوار احترام «:الفنستون مينويسد لومات انګليسی پمورخ ود
   )٣٨١الفنستن، افغانان،ترجمه فکرت، ص( ».ملت خويش باشد، جز احمدشاه کس ديگرى نيست

 ١٨۴۶ی که در سالانسه اسياح معروف فر» هفري«سی سال بعد از گزارش الفنستن، 
به  او. بانان قوی مذھب ميباشد  احمدشاه يکی ازپشتی«:مھمان سرداران قندھاری بوده مينويسد

 .و قديمی ميدھدھنگام تاجگذاری، نام قبيلۀ خود را ازابدالی به درانی تبديل ميکند که معنی نجيب 
ُاوعنوان دردران   اوبخاطر امتيازات، سخاوت، سادگی وسلوک معتدل اوسلطنت....  را انتخاب ميکندُ

که به او تقرب ميکردند، دوست داشتنی وعالی باشد؛  باعث ميشود تمام کسانی درقلب پرج.ل دربار
ت حتی  بدون اظھاريک کلمۀ درش بربنياد مساوات حکومت ميکند؛او به آسانی قابل دسترس بوده و
 آرام و متقاعد کننده بوده و ھيچ کس ھرگز ازقضاوت  او يک شخص.به کسانيکه مستحق آن بودند

وسيعی محدودۀ امپراطوری خويش را وسعت بخشيد که بھنگام  او بطور. ھای او شکايت نميکند
 بحيرۀ عمان؛ -  اکسوس و کوه ھای کافرستان؛ درجنوب -مرزھای شمال : مرگ او قرارذيل بود

 فريه، تاريخ افغانھا، (» .سان، پارس و کرمان خرا- کوھھای تبت، ستليج واندوس؛ ودرغرب - درشرق 
  )سايت آريائی ترجمۀ سھيل سبزواری، فصل ھفتم،

   
  )م١٧٧٣-١٧٢٢(                                      احمدشاه بابا١٧۶٢نقشه افغانستان در                  

ت ما در زير چکمه ھويت ملی و تاريخی و سياسی بخشيد، ورنه ملافغانھااحمدشاه بابا برای 
. ھای استبداد شاھان و س.طين بيگانه ھند يا ايران و ماوراءالنھر، ھويت ملی خود را از دست ميداد
به ھمين دليل ھيچ نويسنده ومؤرخ با انصافی نخواھد بود که افغانستان را ميراث گرانبھای احمدشاه 

  .ندارد ياد آن پادشاه مدبر افغان را گرامی بابا نشمارد و به استق.ل و حاکميت ملی آن احترام ننمايد و

، و از او بخاطر خدمات مھم سياسی اش سپاس گزار بود و به کردمد شاه بابا را بايد احترام پس اح
   ! کبير احمدشاهروحت شاد .فرزندان وطن درس سپاسگزاری از شخصيت ھای ملی را آموخت

 پايان


