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 ۳/1۵۱/۵۱1۲          علي خان محسود
 

 د لوې بابا ښاغلي احمد شاه دراني ځیرکتوب ته کتنه
 برخهۍ لمړ

دغه حاالت سیاسي، مذهبي، اقتصادي، تاریخي او د  .د کورني حاالتو نه زېږي سیاستد هر هېواد یا مملکت بهرنی 
د یو . پوخوالې او جغرافیایي پروتوالي پورې اړه لري د ولس سیاسي بلوغت،ټولنې په وده او په ځانګړې ډول 

 .حاالتو سره سمون نه خوري داخليهېواد داسې بهرنی سیاست ناکام وي چې د هغوي د 
سره وګنډله، پښتنو  او شمالي پښتونخوا بیوجن کتوب دغه وو چې په شعوري توګه ئېبابا لومړنی ځیرد ستر او لوې 

اصفهان او . نوی هېواد بنسټ کیښود نوې زمانې د اصولو سره سم د افغانستان تر نوم الندې د پولو سره د ته ئې د
کندهار وټاکه او کندهاري او ګندهاري پښتانه مرکز ئې  (افغانستان)بلکه د نوي هېواد  نه کړو، یا ډیلی ئې پایتخت

و د غوبل نه تل لپاره خالص کړل، چې دپښتنو په ټول تاریخ کښې داسې ځیرک او پوخ قدم نئې د مغلو او صفاویا
 جغرافیایي، مذهبي، سیاسي، ټولنېزو، تاریخي، داخليخپل بهرني سیاست بنسټ د خپلو  بابا د .چا نه وو اوچت کړى

بابا ته دغه خبره څرګنده او جوته وه چې افغاني خاوره کوم ځاى . ي او پوځي ضرورتونو په اساس ایښى وواقتصاد
ګوډ هېواد اوس هم او مات دا دغه نوم او هېواد که څه هم اوس هغه هېواد نه دى چې بابا پرېښى وو، مګر  .پرته ده

 .زمونږ څه حال وو دغه د بابا برکت وو، ګني خداى خبر نن به .موجود دی او خپل نوم لري
نه تر نن ورځې پورې زمونږ خاوره او ولس د حمله ورو ښکار  تاریخنه، بلکې د مالوم انساني  تاریخد انساني 
او په راتلونکي وخت  یشوې د پېښ چې لوئې پښتونخوا ته د کومو قوتونو نه خطر هبابا په دې پوهېد .شوى دى

 .ه رنګې وشيکښې د خپلې خاورې ساتنه څ
چې هند د خپلې شتمنۍ په وجه د سرو ) بابا ته مالومه وه چې د نړۍ وږیو قومونو، قبایلو، شاهانو او جنراالنو هند ته

 هند استعمال کړې ده او ډولپه ( Corridor) رګاهذګ د پښتنو خاوره د الرې او( زرو د مرغۍ په نوم شهرت لره
هغه اووه دروازې چې د هند د . رو کنټرول په خپل الس کښې اخستهد  ته د رارسېدو نه مخکښې به ئې د هند د 

دروازو په نوم یادېږي، ټولې زمونږ په خاوره کښې دي، یاني خېبر، کرم، ټوچي، ګومل، بوالن او داسې نورې 
دوي به . دروازو او الرو مالک پښتون ولس وو و،یکونړ او مومندو عالقه، چې د دې در دروازې لکه د باجوړ،

ګوزار په مونږ وو، د دې غوبل په وجه زمونږ خاوره تباه او برباده شوې ده، باید د دې سرو زرو د مرغۍ  اول
 .دوۍ کله برباد او کله بریالي هند ته کوز شوي دي. لپاره اول افغانان وډبول شي، تر څو دوي د دې واکمن شي

ته داوسني  جنوبهند پروت دى، لودیځ او  د افغاني خاورې جغرافیایي پروتوالى داسې دى چې اباسین نه الندې
یا پرته ده، که څه هم چین ګاونډي وو او دى، آسایران یا پارس خاوره ده، شمال ته د امو سین نه پورې مرکزي 

 .مګر د غرونو د دېوال په وجه مونږ ځنې تر یو حده په امن وو
یا آسن نه تر اباسین پورې زیات نقصان د مرکزي د تاریخ په اوږدو کښې پښتونخوا یاني لوى افغانستان ته د امو سی

کښې ترک مغل نسل ذات خلک اوسېدل چې په ( مغولیستان)د اړخه رسېدلى دى، دا ځکه چې سائبېریا او منګولیا 
د مغولو او ځناورو په ژوند کښې څه ځانګړی توپیر نه وو، هغه مهال  دوۍ ژوند ډېر تریخ وو، دغه عالقو کښې د

لی وو، چې کله نا کله به وچکالي او یا نور موسمي افت او یا به ابادي ډېره شوه، نو دوي ژوند د موسم پورې تړ
بادو سیمو ته به ئې خوځیدل پېل کړل، خوځیدل څه وو؟ پوځي حرکت به آدوي به لوږې او تندې واخستل، ګرمو او 

صاد، کلتور، زراعت، وو، اول برید به د دوي په چین وو، ځکه چې چین ور نږدې وو، د چین مېشته ولسونو اقت
دوي د ښاري، زراعتي . دا ځکه چې دوي نیم وحشي ژوند درلوده. کلي او ښارونه به دوي د خاورې سره سم کړل

نه پوهېدل، دوي ته دغه هر څه بې فایدې شیان  ارزښتلتور او کسب په کژوند سره بلد نه وو، دوي د  او پرمختللي
، لکړ ریېخاوری اپې سره به دوي چینایي تمدن او ژوند څد هرې  وو، چې څه به په مخه ورتلل میراتول به یې،

خر کښې چینایي شاهان آبه یې په شا وتمبول، په  جنګیالیچې کله به چینایي شاهان پیاوړي او غښتلي وو، دغه 
 .جوړ کړي (چین دیوال د)پسې مشهور دیوال  خلکومجبور شول چې په دې 

د پارس د تباهۍ نه پس وار به زمونږ او . ته رامات شول (فارس)پارس په الره ستر آسیابیا دغه لېونیان د مرکزي 
د  .، کلي او ښارونه او ولسونه داسې تباه کړل، لکه چې اټم بم پرې واچوېکرهنهلتور، کدهند وو، دوي به مقامي 

د  پهڅپې تقریباً هر درې څلور سوه کاله نه پس راغلي دي، چې اخري څسائبېریا او منګولیا نه دغه د وحشیانو 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhamahsuod_alli_khan_de_ahmad_shah_baba_zeraktobta_katena1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplomahsuod_alli_khan_de_ahmad_shah_baba_zeraktobta_katena1.pdf
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چنګېز خان داسې اټم بم په اسالمي نړۍ واچولو چې تر نن ورځې پورې نه ابن سېنا پېدا شو او نه . چنګېز خان وه
 .بل عالم

د دې اړخه په مالوم تاریخ کښې . ع کال نه پس د ایران اوسنی نوم د پارس نه په ایران واړول شو1٣۲١د 
د پارس د اړخه اسالمي لښکرې هم راغلې . هخامنشیانو، سکندر اعظم او ساساني کورنۍ نه خطر جوړ شوى وه
تېرى لکه د ( علي قولي خان)ر د نادر افشا. وې، د پارس له خوا اخري تېرى د صفاویانو په وخت کې شوى وو

لتوري او تر څه حده پوځي کګیدړ واده وو چې ژر تیر شو ، د هند د اړخه د اشوک اعظم په وخت کښې مذهبي او 
 .تېرى هم شوى وو

لویه پښتونخوا وروستو د هندي مغلي سلطنت او صفاوي شیعه ایراني سلطنت ترمینځ د غوبل مېدان وو او په 
لتور د کپښتو ژبه او . وو Bone of Contentionخه یاني لوى کندهار، د دوي ترمینځ بر جنوبیځانګړې ډول 

 .پارسۍ او هندي ژبو په امبور کښې نیولى شوې وه، چې تر نن پورې دغه حاالت شته
باندې وېشلې شوې وه، چې  جنوب خاوره په لر او بر نه وه وېشلې، بلکې په شمال او  پښتنو هغه زمانه کښې د

لوى کندهار تر ټولو زیات د مغلو او صفایوانو د  .ال د مغلو سره او سهیل کله د مغلو او کله د صفاویانو سره ؤشم
 .  پهلوانۍ ډګر وو

ع کې بیرته مغلي باچا اکبر 1١٣١ع کال کښې صفاویانو ونیوو، په کال 1١١١لومړی کندهار د مغلو سره وو، په 
 .ع پورې دوي سره وو1١/١ونیوو او تر  س صفاویانو یو ځل بیانه پ( ع1٠/١)ونیوه ،د اکبر باچا د مرګ 

وو، مګر بل اړخ یې د بېدارۍ هم وو، چې د لوى  قتل عامدې پهلوانۍ دوه اړخه وو، یو یې د پښتنو تباهي او  د
خالص  کندهار پښتانه وېښ شول، د مغل او صفاوي د نوکرۍ په ځاى دغه خیال پېدا شو، چې ولې د دواړو نه ځان

پېل میروېس  نه کړو، دوي ته د مغلو او صفاویانو داخلي کمزورۍ ورمالومې شوې، چې پښتنو کښې پرې لومړی
ع کښې یې د ګورګین په مرۍ 1١/١میروېس خان نیکه ویښ شو، پښتانه یې منظم کړل او په کال . خان نیکه وکړ

ع کښې مړ 1١/١لوى دښمن اورنګ زېب مغل چاړه تېره کړه او بله خوش قسمتي د پښتنو دغه شوه چې د پښتنو 
لپاره بختور کال وو، دپښتنو  ع کال د پښتنو1١/١. د میروېس نیکه مټې د صفاویانو خالف خالصې وې .شو

ویانو یرویس خان نیکه صفام .دواړه د ګډوډۍ سره مخامخ وو (صفاویانو اوهندي مغلي سلطنتونه) دوښمن سلطنتونه 
ه وه، ګزار یې پرې وکړو، چې هم دغه د میروېس نیکه د هوښیارتوب او ځیرک توب ورکړه، اوسپنه ګرم ته ماتې

 .ثبوت دى چې وخت او زمان یې وپېژانده
نه شول، چې خپل سلطنت جوړ کړي، که څه هم سیاسي  بریاليداچې ولې د پېښور او ننګرهار پښتانه پر دې 

کندهاري پښتنو نه ښه وو، زما په  غورځنګونه د پیر روښان له وخته نه موجود وو، د دوي علم او اقتصاد هم د
خوشحال بابا سره مغلو هو به هو هغه چلن . ي ښه پېژندلهژخیال میروېس نیکه تر خوشحال بابا د پښتنو سیکالو

په  (بند)میروېس نیکه ډېر ځیرک مشر وو، ده د اسیرۍ  م د میروېس نیکه سره صفاویانو وکړ، خوکړى وو چې کو
 .لخپل پالن یې قدم په قدم عملي کړ ، چې کله له بنده خالص شي، څه به کوي،لدوران کښې پالن جوړ کړ

دواړه سره یو ځاى کړل، داسې ډائنمېټ  غنیمتخوشحال بابا تش په ننګ زور ورکولو، مګر میروېس نیکه ننګ او 
، نن هم چې ولجه نه وي، ډېر لږ پښتانه ل، چې د صفاویانو لوى سلطنت یې پرې دړې وړې کړکهبم یې ځنې جوړ 

 .به د ننګ الر درسره ونیسي
خوشحال بابا د خولې ډزې او تش ژړاګانې کړي دي، چې پښتنو کښې اتفاق نشته، ګني ده به داسې کړي وو او 

څه  کهکښې ګېر وو،  To be or not to beزړی ؤ، د شیکسپیر په ژبه زما په خیال خوشحال بابا دوه  .اسېد
خو ټول  یوسفزيخېبر دره کښې، کمکی خېبر، لنډي کوتل ،اوکړپه کښې مغلو ته ماتې ورکړې وې،  پهچې پښتنو 

چې سیاسي او پوځي )ګرهار کښې هم لکه خوشحال بابا وو، پېښور او نن( Opposition)عمر د مغلو خالف 
خو داسې  ، دریا خان اپریدى، اېمل خان مومند او ګڼ شمېر نورغټ غټ پښتانه مشران موجود وو،( لوبېدلى وو

دوۍ پرې . هغورځنګ کموالى ښکارید Coordinatedچې دوي منظم حرکت نه لره، په دوي کښې د یو  ښکاری
 .چې تیراه، سوات، ننګرهار یا پېښور کښې خپل ملي حکومت اعالن کړي نه شول، بریالي

بلې غاړې ته که سړى ځیر شي، د کندهار پښتانه هم فرښتې نه وې، چې ټول په یوه خوله وو، خو میروېس خان 
 . نیکه پالن او توکل دواړه درلودل، او عملي یې هم کړل
صفاویانو ته ماته ورکړه، بلکې زر یې د ملي  دې نه یوازېد کندهار پښتنو د ستر میروېس نیکه تر مشرۍ الن

داچې میروېس نیکه بریالى شو او خوشحال بابا بریالی نه شو په دې تحقیق او څیړنه پکار . سلطنت بنسټ هم کېښود
 ده چې ولې؟
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زه تازه د قومي د میروېس نیکه کورنۍ تا .دا ومنو چې لوى کندهار د لوى ګندهارې نه یو قدم مخکښې ووده  الزمه
شوې وه، دوي کښې ال درباري چاالکي، دوکې او بي ایمانۍ پخې شوې  سپوراو قبایلي مشرۍ نه د سلطنت په اس 

د اصفهان نه تر ډیلي پورې نړۍ  نه وې، چې واک یې له السه ووت او نادر افشار د یو دېو په څېر راپورته شو او
نه  پاوړۍسلطنت ماڼۍ ته ختلى وو، هم دومره زر د شاهي یې تاراج کړه، مګر چې څومره په ُتندۍ سره د 

 .یې ماتې شوې  څټراپرېوتو، 
نادر افشار افغانانو او عثماني خلیفه  عه بیروکراسي سره ډار پېدا شو چېنادر افشار ترکمن وو، د ایراني شی داچې

زلباشونه زیات په پښتنو باور شار د پارسي قنادر اف(. په دې کښې څه شک هم نه وو) ګانو ته الس ور نه کړي،
مشر ټاکلى وو، چې په پارسیانو ښه نه لګېده، هم ( نېشنل ګارډ)ملي پوځ  ، ځکه خو یې احمد خان سدوزى ددرلود

 .او د ده سلطنت د ګډوډۍ سره مخامخ شو وواجهع کښې 1١4١دغه وجه وه چې ایراني قزلباشو په جون 
رې پښتنو ی، که چلورکړ چانسځانګړي ډول د لوى کندهار پښتنو ته خداى تعالى یو بل  دلته یو ځل بیا پښتنو او په

داسې د . مشرانو د تذبذب او کوندې نه کار اخستى واى، نو کېداى شوه چې نن به افغانستان په نوم هېواد نه وو
 .زادۍ مشال مړه نه وه، پښتانه تش د موقعې په تالش کښې ووآواقعاتو نه څرګندېږي چې د میروېس نیکه د 

، د کندهار اړخ ته یې لحاالت زر درک کړل، وخت یې ضایع نه کړ تهوروسافغاني مشرانو د نادرافشار د قتل نه 
حرکت وکړو، داسې اټکل کیږي چې دوي سره یو او په اتفاق و، چې بس نوره مغلو او د پارسیانو غالمي نه مني، 

ادشاهۍ تخت او تاج کرل رېبل کړي پمګر دغه انساني خواهش او کمزوري ده، چې هر یو مشر به په زړه کښې د 
د سلطنت په اس  ډولدغه څه د حیرانۍ خبره نه ده، هر یو مشر به پالن او منصوبه جوړه کړې وي، چې څه . يو
دغه وه چې د پېښور او ننګرهار پښتانه د نادر افشار سره هند ته تلي وو، دغه د امکان نه  ګټه یېور شي، بله پس

وړې شوې وې، وروستو حاالت ښایي چې احمد لرې نه ده، چې د کندهاري او پېښوري پښتنو شخصي پېژندګلوې ج
، بلکې خېبر کښې یې تود هرکلى وشو، چې لشاه بابا خالف هیڅ پښتنې قبیلې تر پېښوره پورې مخالفت ونه کړ

 .داسې کارونه پښتنو ډېر کم کړي دي
ې لوبه به ګټي، دغه د دوي روا حق وو، ځکه چې دغه قدرتي خبره ده چې دې مشرانو کښې هر یو تمه درلوده، چ

دوي لوى لوى مشران وو، دوي ډېرې جرګې وکړې، مګر په یو کس بریالي نه شول چې په ګډه ئې خپل مشر 
چې د پوځي، سیاسي او قامي لوبېدلې کورنۍ )په اخر کښې دوي د پیر صابر شاه په منځګړتوب احمد خان  .وټاکي
 .  ره زړه نا زړه راضي شول، په نوم س(کلن ځوان وو ۳4

د دوي دا خیال وو چې احمد خان ډېر ځوان دى او مونږه تجربه کار مشران یو، دى به ډېرې تېروتنې وکړي، اخر 
 .کښې به مونږ ته پاتې شي او په ځانګړې توګه د محمدزیو نیکه ښاغلي حاجي جمال خان همدغه تمه وه

ه یې په عمل کښې ثابته کړه، چې دى قابلیت او پوهه لري، چې د احمد خان ټاکل ډېره په ځاى پرېکړه وه، دغ د
 .نو د خپلې پوهې او ځیرکتوب له امله احمد خان وروستو احمد شاه بابا شو .افغانستان رهبري او مشري وکړي

 ماته پخپله .نوم ورکړو( افغانستان)احمد شاه بابا شعوري پوه ځوان وو، د تاج پوشۍ سره سم ئې خپل هېواد ته 
مالومه نه ده چې دغه نوم ټولو په ګډه او یا یوازې احمد شاه بابا ټاکلي دي، خو د پښتنو په مالوم تاریخ کښې دغه ډېر 

 .بنسټي کار شوى دى
په رسمي پولو خپل خپلواک  لپارهوګټله، بلکې دوي ته یې د تل  خپلواکي ده ملګریو، نه یوازې افغانانو تهبابا او د 
په بله ژبه د صفاوي او مغلي د برخو نه یې افغانانو ته نوى  د جنوبي او شمالي یا. ګلوي ورکړهپېژند هېواد او

 .واسکټ وګنډلو او ور په غاړه یې کړو
او نه  ورسره خزانه وه او نه نوکر شاهي شاه اعالن شو نو نه یې تاج وو او نه تخت، نهچې څه وخت احمد شاه بابا 

ي دغه ټولې ب او ناکامتاالب ته لوېدلى وو اود ژوند او مرګ یاني بریالیتو اوس بابا د مشرۍ. وو ورسره منظم پوځ
مکمل  واد زېږېدلى وو، چې ال افغانستاند افغانانو خپل هې .او پوهې پورې وتړلى شوې خبرې د بابا په لیاقت

 ډولڅه په ه پښتانه د بابا کار وو، چې دغ اوس. افغانستان نه وو، ډېرې برخې یې د مغلو او ایرانیانو سره وې
 .شو لیبریا بابا په دې امتحان کښې په نره .ساتي ډولازادي، خپلواکي او عزت څه  راټولوي، د دوي

 

 کور دننه او د کور د باندې د :بابا لپاره دوه غټ محاذونه وو لوې د
 

یو هېواد کښې راټول کړي او خورې ورې  ې پهد کور دننه غټ کار دا وو چې دغه خواره واره پښتانه څه رنګ
او  ځان ته رواجونهټولنه ده، هره قبیله  ټولنه قبایلي افغاني .نډي او ټول په یو مرکز راجمع کړيسیمې سره وګ

وي چې څوک د ده د قبیلې په داخلي ازادۍ کښې  لري، د هر ملک یا سردار دغه هیلهسردار لري او داخلي واک 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

رګو او مرکو باندې، د نه وهي، بابا غوښتل چې دوي د لوى افغانستان برخې شي، خو په زور نه بلکې په جګوتې و
 .د دوي کورني معامالتو کښې الس وهنه ونه شي. باید قدر وشي عقیدې او رواجونو، دوي د مذهب

چې دوي ته دغه احساس ورکړي چې زه صرف د افغانستان بادشاه نه یم، بلکې یو  لبابا یو داسې سیاست غوره کړ
انستان به په ګډه ساتو او د ستاسو نه یم او دا نوى هېواد د ټولو په ګډه دى، دوي یې په دې پوهه کړل، چې دغه افغ

لیدنو او کتنو  فضول روایات بند کړل او د مالقاتنو درباري بابا د مغلو او صفاویا دغه راز. به یې ژغورو په ګډه
 .به یوازې سالم اچول وو پر وخت

 برخی پایلمړۍ د


