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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۲۳/۱۲/۲۰۱۷             واحد فقیري
 

 د افغانستان په سیاست کي
 د قومي او مذهبي مشرانو نقش ته یو نوی نظر

 برخهلمړۍ 
 

  مقدمه:
 

کلیوالي ژوند، اقتصاد، او سیاسي جوړښت په باره کي څه پخوا، دا ذهني سودا راولوېده چي د افغانستان د  څه وخت
منظمه او پراخه مطالعه وکړم. د موضوع د روښانه کولو لپاره مي پدې هکله څو مشهور کتابونه، البته څه پخواني 
او څه نوي، وکتل. د دغو کتابونو له جملې څخه یو د مېرمن سینځل نوید عالي او پر علمي میتودونو باندي برابر 

د اجتماعي بدلون په مقابل کي مذهبي عکس العمل( یو کرت بیا له سره : ۱۹۲۹ - ۱۹۱۹تاب )په افغانستان کي ک
 څه په دقت ولوست.

 

پروفسور سینځل نوید له اصله افغانه ده. یو وخت د کابل په پوهنتون کي استاده وه. عالي تحصیالت ئې زیاتره په 
سیا تاریخ تدریسوي. لنډه آکا د اریزونا ایالت په پوهنتون کي د مرکزي متحده ایاالتو کي کړي دي، او اوس د امری

  امریکن د ټولني له علمي او اکاډمیک کدرونو او افتخاراتو څخه ده. -دا چي مېرمن نوید د افغان 
 

د مېرمن نوید د کتاب اصلي موضوع د غازي امان هللا په دوره کي د اجتماعي بدلونونو په وړاندي د دیني او 
ذهبي مشرانو عکس العمل دئ، او هم د مطرح مخالف مذهبي اشخاصو د ژوند او عقایدو د روښانه کولو یوه م

 ً ډیر زحمت ایستلی دئ، او د خپل کتاب لپاره ئې ډیر زیات اول الس  ارزښتناکه هڅه ده. پروفسور سینځل نوید واقعا
مجموع کي ئې د تاریخي او سیاسي حوادثو په اسناد او کتابونه لوستي دي. ښه او ژور تحقیق ئې کړی دئ، او په 

  اړه قضاوت منصفانه دئ. 
 

پدې کتاب کي، لیکواله هڅه کوي چي د افغان په سیاست کي د مذهبي خلګو او مالیانو د فعال او بارز نقش د 
راز اخیستلو تاریخي سلسله وڅېړي، مهم عوامل ئې راپیدا کړي، او سیاسي او تاریخي سوابق ئې راوسپړي. دغه 

کتاب نه یوازي د غازي امان هللا خان اصالحات او پالیسي راپېژني، بلکي د هغه د مذهبي مخالفانو د سیاسي قدرت 
  د مخ پر زیاتېدو تاریخي پروسه هم راته تشریح کوي.

 
یکي: زما د همدې لیکني د اصلي ټکي د شرح لپاره د مېرمن نوید د کتاب یوه بله جالبه مفکوره دا ده چي لیکواله ل

پېړۍ کي د کابل د سلطنت پر سر د سدوزو او محمدزو سردارانو داخلي جنګونو او په تېره بیا د انګریزانو  ۱۹په 
د افغانستان په سیاست کي د مذهبي جناح او مالیانو د قوي کېدو پروسه را  (۱۸۷۸او  ۱۸۳۹دوو تجاوزونو )

مي حضور لپاره موجه مذهبي دالیل، شرایط، او اسباب شروع کړه، او د هغوی لپاره ئې په سیاسي امورو کي د دای
 (.۱۷-۱۶برابر کړل )مخونه، 

 

قرن کي د افغانستان په  ۱۹د کتاب په اول او دوهم فصل کي، لیکواله څو ځایه په متواتره توګه دا وایي چي په 
ه. او د دغه مهم بل هنګامه و« جهاد»سیاست کي د مذهبي جناح او مالیانو د بارز رول اخیستلو یو ستر سبب د 

ید ئاساسي علت دا وو چي د انګریزانو له لومړي اشغال څخه راوروسته د کابل سلطنت د انګریزانو په خوښه او تا
ترالسه کېدی. البته د سلطنت د ترالسه کولو لپاره هر مشر له خپل ذاتي مهارته کار اخیستی، خو په نهایت کي د 

ید او حمایت ټاکونکی نقش الره. د کابل د حاکمانو پر خالف ئد انګریزانو تا کابل د سلطنت د مشرانو په انتخاب کي
همدې پارونکي سیاسي او مذهبي الزام د کابل حاکمان د دوامداره مذهبي چنلج سره مخامخ کړي ول. پدې زمانه 

کتاب پدې سره په کولوژن یا سازش تورنول. د « پرنګي»کي، د کابل د پاچاهانو سیاسي مخالفانو تل هغوی د 
د »جالبو فصلونو کي لیکواله کاږي چي د امیر دوست محمد خان او امیر عبدالرحمن خان مخالفان هغوی سمدستي 

  . اعالموي« جهاد»بلي، او د هغوی پر ضد « پرنګي ګوډاګیان
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ورو د مثال په توګه، د کندهار اکثره خلګ او مذهبي مشران د امیر عبدالرحمن خان مخالف ول. د کندهار مشه
وباله « د پرنګي نماینده او کافر»صادره کړه، او هغه ئې  یمذهبي مشرانو د امیر عبدالرحمن خان پر ضد فتو

ً (. ۲۸)مخ،  پخپل الس خپل مخالف مولوي عبدالرحیم کاکړ او  او کله چي عبدالرحمن خان کندهار ونیو، هغه شخصا
ندهار په سیمه کي د میوند د فاتح محمد ایوب خان نور ووژل. ځکه د افغان انګلیس د دوهم جنګ په جریان کي د ک

پلویان زیات ول، او څو ځله د هغه لپاره د انګریزانو او امیر عبدالرحمن خان پر خالف وجنګېدل. دغه راز، د 
عبدالرحمن خان پر ضد د مال مشک عالم او نورو افغاني شخیصتونو مخالفت هم سمدستي ملي او جهادي رنګ 

  واخیست. 
 

 متن:
 

قرن کي د انګریزانو دوو حملو د افغانستان د سیاسي برخلیک  ۱۹لکه څنګه چي پروفسور سینځل نوید وایي چي په 
په ټاکلو کي د مذهبي مشرانو د تبارز لپاره زمینه برابره کړه، او د امان هللا خان د سقوط یو عمده عامل سو، پدې 

یزیانو تر تجاوزونو مخکي د افغانستان په سیاست کي د مقاله کي زما مطلب دا دی چي دا ثابته کړم چي د انګر
مذهبي خلګو او مالیانو ونډه خورا کمرنګه وه. د خارجي اشغالګرانو پر ضد د افغان ولس د قیامونو جوړښت او 

 ً بارزه وه، او چندان دیني صبغه ئې نه  هئې ملي داعی مشرتوب په قومي ارستوکراسي پوري تعلق الره، او عموما
سیاسي ښورښونو کي په عمومي  ګنده دیني توجیه لرله. په مخکنیود پخوانیو ښورښونو انګیزه څر نه هم لرله، او

، بلکي په همدې دلپه لیډرشیپ کي مالیان او دیني شخیصتونه نه راپیدا کې توګه د خارجیانو پر ضد د قیامونو
ً  کي تاریخي پاڅونونو اوه. او هله سمدستي د خارجیانو پر ضد فرعي او حایشه وي نقش لوب مذهبي مشرانو عموما

  .بلل کېږينه « جهاد»مبارزه 
 

 ً په قومي او نظامي ارستوکراسي پوري تعلق  پدې زمانو کي، په افغانانو کي سیاسي حاکمیت او لیډرشیپ عموما
قرنونو کي د افغانانو ټولو مهمو او تاریخي قیامونو ملي رنګ او جامې  ۱۸، او ۱۷، ۱۶درلودی. په بل عبارت، په 

 ً ملي او قومي ترمینالوژي کاروله. د پیر روښان، خوشحال خان،  لرلې. پدې زمانه کي، سیاسي مشرانو عموما
ي میرویس خان، د کندهار او هرات ابدالیان، او د احمد شاه بابا په حرکتونو کي همدې سیاسي مشرانو د خارج

څخه د خالصون لپاره د « د خارجي اسارت»زادۍ لپاره بېرغ پورته کړی وو. هغوی آاشغالګرانو پر ضد د ملي 
زادي غوښتونکي تحریک آئې خپلو مبارزاتو ته د یو ملي  او عموماً « دیني.»راپارول نه « ملي احساسات»خلګو 

  رنګ ورکاوه، نه مذهبي رنګ. 
 

پیړیو په ملي پاڅونونو کي د مالیانو او مذهبي مشرانو ونډه وګورو. او  ۱۷ ، او۱۷، ۱۶دلته به هڅه وکړو چي د 
استفاده په توګه حربې  څخه ددیني احساساتو  لهیا هله هم افغانانو د خارجي اشغالګرانو پر ضد آدا به وګورو چي 

ت د قومي ارستوکراسي کوله او کنه؟ ایا د خارجي قواوو په شړلو کي د قیامونو لیډرشیپ مالیان کاوه او که د وخ
 مشرانو او نظامي قومندانانو؟

 

 تاریخي پس منظر:
 

 (۱۷۷۳ - ۱۷۴۷د احمد شاه بابا )
 

کي د احمد  یړۍپ ۱۸پیړۍ کي د انګریزانو سره تر مخامخ کېدو څه مخکي په کندهار کي په  ۱۹که چیري موږ په 
یخي جرګې کي اکثریت مشران قومي ته توجه وکړو، د شیر سرخ پدې تار( ۱۷۴۷شاه بابا د انتخاب جرګې )

ارستوکراتان او نظامي قومندانان دي، نه مالیان، نه برداران، او نه هم مذهبي مشران. د افغانستان د تحلیلي تاریخ 
مخکښ مورخ مرحوم میر غالم محمد غبار پخپل مشهور کتاب )احمد شاه بابا افغان( کي د دې تاریخي جرګې 

د نادر افشار په لښکرو کي د افغاني قواوو »ي په شمول داسي رامعرفي کوي: کلن احمد خان سدوز ۲۵غړي د 
، محبت خان د پوپلزو مشر، موسی خان د اسحق زو مشر، نصر هللا خان علیزیقومندان نور محمد خان میر افغان 

کي مذهبي  په یادو کسانو کي یو کس هم په تاریخ(. ۵۵)مخ، « د نورزو مشر، او حاجي جمال خان د بارکزو مشر.
شهرت او صالحیت نه لري، بلکي ګرده یا د خپلو قومونو منل سوي مشران دي، او یا هم پوځي مشهور نظامي 

وزیران، والیان، او نور عالي رتبه مامورین   قومندانان دي. همدارنګه، د احمد شاه بابا د حکومت اکثره جنراالن،
  غیر مذهبي خلګو سمبالولې. ري زیاترهمذهبي خلګ نه ول. بلکي پدې وخت کي د دولت مهمي چا

 

د تاریخي شواهدو په اساس، د ایران او مغل پر ضد د احمد شاه بابا د استقالل داعیه یوه ملي صبغه لري، نه 
نه پر مذهبي   مذهبي. په بل عبارت، احمد خان د خپل دولت په تاسیس کي پر ملي ټرمینالوژۍ باندي تکیه کوي،

عا کوي چي د فرید او د حمید دور به بیا راژوندی کوي، نه د کوم دیني مشر د حکومت دوره. کلماتو باندي. هغه اد
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هیروګان په هند کي د افغانانو پاچاهان دي، نه کوم خاص دیني مشران. البته دا خبره باید دلته یاده  تاریخي د هغه
مشرانو ته کومه خاصه توجه نه کوله. نه،  کړم چي دا د دې مانا نه لري چي ګواکي احمد شاه بابا دین او یا مذهبي

هیڅکله نه. بلکي لکه څنکه چي د افغانستان د تاریخ دقیق او ممتاز مورخ الفسټن پخپل کتاب )د کابل سلطنت( کي 
هغه نرمه او خوشحاله طبع لرله، او د خلګو سره د پالر « هغه د ښو مالیانو او ولیانو زیات احترام کاوه.»لیکي: 

  (.۲۹۹انه وو )دوهم جلد. مخ په شان مهرب
 

ژوند نه الره. پر « لوکس او تجملی»کتاب )احمد شاه بابا افغان( کي لیکي چي احمد خان په اصطالح  غبار په خپل
تخت نه کښېناست، او تاج ئې نه په سر کاوه. ژوند ئې د نورو عادي افغانانو سره چندان زیات تفاوت نه الره. 

« کامل سواد»غبار زیاتوي چي احمد خان په پښتو او فارسي کي (. ۳۳ۍ وه )مخ، خوراک ئې عادي افغاني ډوډ
غبار لیکي چي احمد شاه بابا د سلطنت پر (. ۲۶)مخ  «د شرق د الیقو خلګو په جمله کي حسابېږي»او   درلود،

  (.۶۲)مخ « د افغان په تاریخ اګاه وو.»ئې لرلې، او « سیاسي تجربې»قومندان وو. زیاتي « باتجربه»وخت یو 
 

ښاغلي ډوپري په خپل کتاب )افغانستان( کي د احمد شاه بابا په باب  د افغانستان د چارو بل دقیق او پخوانی مبصر
ته ئې غوږ نیوی، او تل ئې هڅه « مشورو»حکومت کاوه، او د خپلو وزیرانو او جنراالنو  «حکمت»وایي: هغه په 

  (.۳۴۰وکړي )مخ، « او مشوره سال خپل دربار په»کوله چي د حکومت کارونه د 
 

په همدې لړ کي، په افغانانو کي د احمد شاه بابا محبوبیت او شهرت د هغه د ملي السته راوړنو له امله دئ، نه د 
هغه د دیني السته راوړنو په خاطر. د احمد شاه بابا شخصي شجاعت او په جنګونو کي کامیابه لیډرشیپ د هغه 

غانانو کي عامه او ابدي کړې ده. ښاغلی بارت په خپل کتاب )د سوات په پښتنو کي سیاسي جادوګره کریزما په اف
لیډرشیپ( کي کاږي چي په افغانانو کي د سیاسي لیډرشیپ د ترالسه کولو لپاره یو مشر مجبوره دئ چي په جنګي 

  (.۷۴بارت، مخ ډګرونو کي زړورتوب وښیي، دا د مشرتوب د السته کولو لپاره یوه ضروري کوالټي ده. )
 

د افغانستان د تاریخ بل مشهور لیکوال فیریر پخپل کتاب )د افغانانو تاریخ( کي لیکي: د شیر سرخ په جرګو کي 
دئ، او باید د خپل « ناممکن»او اتحاد « یو ځایتوب»افغان مشران پدې قانع ول چي د ایرانیانو سره د افغان ملت 

فیریر د خپل کتاب په بل ځای کي کاږي: د احمد شاه  (.۶۸ي )مخ، وټاک« یو مشر او دولت»ملت لپاره خپله 
)مخ، « مشر وو نه سلطان.»ته ډیر ورته وو، او هغه د دې فدرالي حکومت « فدرالي جمهوریت»حکومت یو 

کلن وو چي پاچا سو، او هغه د نورو اسیایي پاچاهانو غوندي شرابي، غمزیي،  ۲۵فریر لیکي چي احمد خان  (.۹۵
مه، قاتل، او په نورو بد اخالقیو باندي ککړ نه وو. احمد شاه حاکمانو ته د خلګو خمېدل او بې حده احترام بې رح

سانه لیدالی سوای. او آلغو کړل. فیریر زیاتوي د احمد شاه طبیعت خوشحاله وو. فطرت ئې سخي وو. او خلګو په 
او د عدالت په اجراکولو   شاه یو عادل پاچا وو، د جنګونو غنایم یې پر خپلو عسکرو باندي په انصاف وېشل. احمد

فیریر کاږي احمد خان تل کوښښ کاوه چي د خپلو خلګو سره په احترام چلن وکړي، (. ۹۳کي بې طرفه وو )مخ، 
و نه کړي. هغه تل هڅه کوله چي ټولو افغانانو ته یو شاني  سلوکانه متکبراو د هغوی په مخ کي مغرورانه او 

 (.۹۵و د هغوی د ننګ او عزت احساساتو ته صدمه و نه رسېږي )مخ څ  احترام وکړي،
 

 :لنډه دا چي احمد شاه بابا اصلي هدف
 د ایرانیانو له اسارت څخه د خپل ولس  ژغورل ول، او  -الف
  د یو مسول او جرګیي حکومت تاسیسول ول.  -ب
 

 بیانور 
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