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 ۰۲۰۰۱۰۲۱۰۲          محمدآصف خواتي

 « ریخی احمدشاه درانیأمصئونیت ت»
 

 !ادعای میان تهی به جواب یک 
 

 :تشاری    آلمشان  :سشوونت  محش   عبشدالم ان رشری    »افغششان جشرمن آن یشن شخصشی ب ششا     پورتشا    در بخش  دیشدهاه یشای    
نششا   میگویششد  یبششی تردیشد یششک " رابش  "رشه در بخشش  نورخشوایی برم الشش  آاششای مشرادوی آدر  خششود را    « 05.10.2012

 خواسته نشان بدید ره ای ی  او تشاری  ییش ی میدانشد ی   « هړی په اړجګدپانی پت د»مستعار است  در تبصره برم ال  من
در مورد شخصیتی ره میلیون یا انسشان حشامی دارد  تش ک نو یشد     » :ب ابرین در بخ  دیدهاه یا خاطرنشان ررده میگوید

مصشئونیت  » ت یاالی احمشد ششاه ابشدالی  یشا احمشد ششاه درانشی  او       شخصشی . ره حمایشت ایششان را در انحصشار خشود بگیریشد     
 « .برخوردار است «یمحافوت تاریخی

مصششئونیت یمحافوششت »یلششی رلمششا   شششاید درسششت باشششد   «احمدشششاه درانششی میلیونهششا انسششان حششامی دارد »ایششن جملششه رششه 
ا شبیه ارص خواب آیری اسشت  ثیر ریانی خود برجوانان مأیک لفاظی ییک سخن میان تهی است یاو لحاظ ت« تاریخی
ممون اسشت رشه    ی. بخورد انسان یای ساده یسطحی نگری داده شود  ای را بخواب خوک بایری فریخواید برد ره اهر

یاشت یشا    ی  او یمین ارص یای خواب آیر نوک جان ررده باششد یخبرنشدارد رشه دیشر    ...(یو.  ) ج اب عبدالم ان رری 
او آنجملشه مشوارد لیش      .نشی او سشوی مخالفشان دریشده ششده اسشت      احمدششاه درا  است ره پردۀ مصئونیت ی محافوشت تشاریخی  

 :است
 

ببشار   بش   محمشد   حیا  خود ااً  تشاری  ببشار را میخوانشد  حتمشًا دری  می مشود رشه میشر        آاای عبدالم ان رری  اهر در -1
بشا نگشارک    (مسشیرتاری  افغانسشتان در )  تشاری  معشریخ خشود    در احمدششاه بابشا را دریشده ی   « مصشئونیت تشاریخی  »این پردۀ 

.... »: آن پراهششراخ را او نورمیگششیرانی   .در انوششار دیگششران خششورد یرویششک سششاخته اسششت  پراهرافششی  احمدشششاه بابششا را
به این مع شى رشه   . یوى اوراریاى عجیب ی بیفایده یحتى مضر احمدشاه این بود ره درامور داخلى ی د مداخله م فى نمود

اج تر او آن شده بود ره بتواند رشورب رهى را اداره ر د  درحالیوه هشر  اسشتعمار   دیلت بابرى ی دیستان مضمح  یع
در ششما  ی شد تششو      ج وب ی رویک ملى در او  ب ر  ی ی ین یاتى دی در .رمین هرفته بود ای  درهوشه اى اوخان

 د حق داششت رشه   البته احمدشاه او نور حفظ حووه س. ی این دیگرى اواى سوهه بود( مریته )آن یوى دیلت مرته . ررد
برابششر اششواى توسششعه طلششب سششوهه دفششا  نمایششد  یلششى حملششه در الششب ی ششد بششا    تمامیششت رشششور خششود را تششا لششب دریششاى سشش د در 

خطرنارى بشود ی ییگگونشه ارتبشاطى     مصرخ خون ی ران افغان ی ی دیستانى براى دری  شوستن اواى ملى مریته رار
 . نداشت ( ؟)م افع ملى افغانستان یا ی دیستان با

احمدششاه خواسشت   .   عجله بشراى برداششتن سش گى بش ر  او د  پشاى اسشتعمار انگلشی  بشود        نتیجه این فتح درخشان دریااع
محوشو  بمشر  بشود  پشر      یک دیلشت فاسشد ششده رشه بحوش  تشاری         این خ ى ب ر  را دری دیستان ب ا  دین ی توسط ت وی

ویشرا نشه   . پ  راه براى نفول استعمار باوتر شد. ونده نگردیدمرته روفته شد یلى دیلت بابرى . وه ی ین نشدیر د  درحال
 ( افغانستان در مسیر تاری   جلد ای ) « . دیلت افغانستان جانشین دیلت مرده ی د هردید ینه ردا  او  ب ر  ملى ی د

بع یشدۀ ببشار    معریخ اسشت   بشه  « فتح پانى پت » بدی سان ج گ بامریته  یفتح دیلى او سوی احمدشاه ره درتاری  ب ا  
  طى بشا م شافع ملشى افغانسشتان نداششت     این رار احمدشاه ییچ رب:   نادرست یحتى مضرشمرده شده میگوید یک راربیهوده

 . بلوه بر عو  ومی ه را براى اشغا  ی د بوسیله انگلی  آماده ررد
 

ره شما مدعی آن یستید؟ یی شد نفشر   « مصئونیت تاریخی احمدشاه بابا»بفرمائید بگوئید ره رجاست حا  ج اب عبداالم ان 
نشان بدییشد رشه در جشواب ببشار      افتخارا  احمدشاه بابا دفا  ررده اند  او آنهای را ره ب ع  شما اورارنامه یا یحیثیت ی

دفشا  او ایشن شخصشیت ملشی یتشاری  سشاو رششور برخاسشته ینشه ت هشا            اشای سیسشتانی رشه در   آیک صفحه نوشته باش د  بجش   
نوشششته ی درسششا  ( جلششد تششاری  ببششار دی یششک نگششاه انت ششادی بششر )تحششت ع ششوان  در تردیششد نوریششا  ای م الششه بلوششه رسششاله ای

یشا   یرا بجشواب آاشای ببشار ی    این مد  رجا تشریف داشتید ی ج اب عبدالم ان شما در. می دی به نشر سپرده است0222
ی  نایات نشده  اهشر توانشائی نوششتن    ار ون . ووئی یاد میوردی یپیریان ای نپرداختید تا او شما ی  امریو به ن شاهردان ی

نوریششا  شششما آهششاه شششوی    دیگششر یموط ششان یشش  او معلومششا  ی یدفششا  او احمدشششاه بابششا را داریششد بفرمائیششد ب ویسششید تششا مششا ی 
 .نامه یای افتخار آفرین  احمدشاه بابا اف یده هردد رار اویبرتعداد مدافعین 

 

را بشه ششما خاطرنششان میوش   تشا اهشر توانشائی داریشد بشه دفشا  او یی            موارد دیگر این عد  مصئونیت تاریخی احمدشاه بابا
 :عجله ر ید



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان 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

 
یمین پراهراخ تشاری   ( ۰١١١شماره ای  ) در مجله آریاناى برینمروى بمدیریت پویاند رسو  ریین  یاپ سویدن  -0

سشش د محوومیششت  انانعوششا  یافتششه ی بششرآن پراهششراخ بششه ع ششو  حتششى در پشش یی  یششاى برخششى او اسششتادان تششاری   نیشش   ببششار
باوشدن راه انگلیسشها بشه افغانسشتان او سشرومین ی شد ی سشلب اسشت           »  :ی ی ین نتیجه هرفته است  احمدشاه  است اد شده

  « .افغانستان   اشتباه تاریخى احمدشاه است ره ارثرمؤرخان بر آن انگشت هیارده اند
 
بشه  پوی تشون رابش    تاری  درفارولتشه ادبیشا  یعلشو  اجتمشاعى      استادپویاند ج   الدین صدی ی  یدرومان اشغا  شوری -3

ری شه میورویشد ی بشه یمشین      وان مؤسش  دیلشت افغانسشتان بطورخشاص    احمدششاه بابشا بشه ع ش     حارمیت پششتونها بطشوررلى یبشا   
ان تشا ثابشت نمایشد رشه درافغانسشت     را نوششت یدرآن سشعى بعمش  آیرده    «  نوا  ابیله ساالرى درافغانستان »رتاب  ای م وور

درحشالى رشه   . ن ششى نداششته انشد    ادارۀ ایشن مملوشت سشه  ی    سشایر ااشوا  در   حارمیت ت ها یت ها به ابای  پشتون تعلق داشته ی
 .عو  ادعاى پویاند صدی ى بوده استنوشته مرحو  ببار درست بر ریک حوومت دارى احمدشاه بابا ب ابر

  
دیره حوومت پریمى یشا بریسشه یشاى     در»: میو د  اشاره یوی او م اال  خود راندید ارادمیسین صدیق رییى در -4

  حتشى احمدششاه   دیگرشخصشیتها را رشه جشای  بگشیار    . دهردیش  سبک یبیمایه ئى علیه پشتونها دررتابها ینشرا  دیگر آباو
را بششا ی گی خششان م ایسششه  احمدشششاه بابشا . ی یویراربرخششان یشش  تح یرمیششدند یآنهشش  بششه ایشن سششبب رششه آنهششا پششتون بودنششد     بابشا 

سش ایى  ) « .باصشبان خراسشان ششمردند    را اششغالگران ی  پششتونها . ند ی یویراربرخان را فرسشتاده انگلیسشهاخواندند  میورد
 ( یدادبارکهللا دی    نوشت  سمسورافغان برهردان درتورخلی  ا

 
ح شو  یعلشو   سیاسشى      فارولتش  آاای سمسور افغان  دررتاب س ایی دی  درمورد ریک تشدری  یشک اسشتاد تشاری  در     -5

تششاری   »   تششدری  مضششمون   رابشش  یششک یاتششى    ی تششون پوح ششو  یعلششو  سیاسششى     فارولتشش   در» : ون رابشش  می ویسششد  پوی تشش
این شخص نشه رشدا  تخصصشى در رششته تشاری  داششت ینشه        . راب  دراداره ربانى بوداریا  به دیک ش« معاصرافغانستان

درنووی   سى دای ه را خود « اس مى دیلت»  سى دای ه آنرا به ستای  ای درنود دای ه ساعت درسى. م و  آمووشى 
موضششوعا   ی اجششراى لوگرنششو  جدیششد امیرعبششدالرحمن خششان ی سششى دای ششه دیگششر را در یهللا بششاوى امششان ا احمدشششاه بابششا 
ملیتهشاى   ایح و  دیگر: ره ی دییاى متعصب دارند ی میگفت یمان نور را داشت درمورد احمدشاه بابا. دیگر میگیراند

بعضى ومین یاى وراعتى مشرد  سشمت ششما      ع یتًا .نا  این خطه را افغانستان نهادند این سرومین را درنور نگرفت د 
 « .رابه اعضاى ابیله خوی  توویع رردند 

 
 خود را متوجه ایانت بشه احمدششاه بابشا    آشوارا نو  لوگر   بطورفارولته انج یرى استادان تاری  دریک تن دیگر او  -6

» : امتحان یاى خود به شاهردان ی شین سشوا  میشداد     در نستان ساخته بود  یی دیگریهره یاى نیو ا  تاری  معاصر افغا
  ع بگرائشى خصشلت ابیلشه    مى پرسشیدره   در مشورد ف شر فری گشى     ؟ یاتاجوها باج میگرفت یاوپشتونها نىیرا احمدشاه او

  ریمسشششایهتهاجمشششا  احمدششششاه علیشششه رشو  یشششا ی یشششا  لشوررششششى ! لومشششا  ارائشششه نمائیشششد اى دیران حارمیشششت احمدششششاه مع 
 ( یمان م بع) « بررشورمای در ویان آیربود؟ 

 
یش    آاای محتاط درتاری  تحلیلی خود برای ابراو ت فر خود او پشتونها حتی بشانی افغانسشتان معاصشر  احمدششاه بابشا را      -7

هریشه ر فتشارک در مشورد باشش ده     » :یپایلگر خوانده اسشت  باالم  نی  وده ی ای را مث  یک ی دیی ی دیستان مستبد ی
تشاری   )« .هان بیر افغان خیلی یا بیرحمانه بود ی او نور باش ده هان بیر افغان ای او انداوه بیشتر مستبد یبی رحش  بشود  

 (تحلیلی
 توردی ش  ی  لطیف پشدرا   بصشیررامجو ی  : م االتی ره او سوی نویس دهان افغانستان ستی ی یون در تما  نوشته یا ی -8

  یمشه جشا او   میرسشد  بشه نششر   ئی یبیره در سایت یای خایران  آریائی یسرنوشت یبیره سایتهای افغانسشتان سشتی   میروا
ی انوشه ی شدی ابش  یوشی او یموشاران پورتشا         .یشاد ششده اسشت   ( بشرای تشویین رشردن     )احمدشاه بابا ب ا  احمشدخان مللتشانی   

ثابشت سشاخته بشود رشه احمدششاه بابشا اصشً  در یشرا  متولشد          افغان جرمن در تردید این برداشت م شالتی نوششته بشود یدر آن    
 .شده ی تا رسیدن به پادشایی ریی ملتان یپ جاب را ی  ندیده بود 

ج ششب  ج ششگ نامششه سششرائی در شششعر دری اششرن نشش ده     »ویششر ع ششوان  ( 1981 ، -۵شششماره یششای  )در مجلشش  خراسششان   -9
اهرمشان ملشی ج شگ    )آن بشر یویشر محمشداربر خشان      رشه در  به نششر رسشید  پریمی  م اله ای او سوی یک دارتر« افغانستان

ترسشو  سشودجو    : یشون  موصشوخ را بشا رلمشاتی    د یی یویشر تشاو ویشادی صشور  هرفتشه بشو      تاخشت ی ( ای  افغان یانگلی 
 .دطی ت  یبیره مورد تویین ینووی  ارارداده بود ساوشوار  فریبوار  ب

 

سشخن  « مصشئونیت تشاریخی احمدششاه بابشا    »ه میششود سشخن   ایشن ی شدمین مشوردی اسشت رشه دیشد      ی  ب ج اب عبدالم ان ررخو
در تردیشد   این برداشتها رسی دیگری اشد  بجلشو نگیاششته ی    باوی  بج  آاای سیستانی در تردید این حم   ی ست یامفت 
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حمدششاه  رارنامشه یشای ا   حیثیشت ی  آنهای رشه ادعشا میو یشد در دفشا  او نشا  ی      من تا ر ون او سوی شما ی. آن ال  ن ده است
ار شون یش  رشه مشن آدر  ایشن نوششته یشا را بششما میشدی  بشاوی  نایاشت            . میدان حاضراند  یک سطر نوشته ندیده ا  بابا در
در آی شده نشا     اهر میتوانید بفرمائید ی بهتراو آاای سیستاتی به دفا  بپرداوید تا ما شاید توانشائی دفشا  ششما باششی  ی     نشده ی

 .ری او شما لرر نمائی با م ت دا شما را فراموک نو ی  ی
نه توانائی دفا  او رارنامه یای تاریخی احمدشاه بابا را دارید  بلوه ف ط  ما بایر دار  ره نه شما ای  این رار یستید یا

مواف ملی یعلمی آاای سیستانی حساد  نشان بدیید ره این در لا  خود آب به آسیاب دشم ان  خواسته اید با نا  ی
شما الو  است تا بجای حساد  ی ری ه تووی با آاای سیستانی با  ًا یوادار احمدشاه بابا یستید برریختن است ی اهر یااع

نوشتن ب ا  اصلی خود در صف مدافعین  آن شخصیت ملی ااب  افتخار افغانستان اراربگیرید تا بایر نمائی  ره شما 
 !!آن مردنامی تاری  رشور فعین ایستاده در س گر دفا  اوامد دیست یستید نه دشمن احمدشاه بابا ی

 
 پایان

 

 
 


