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 "تا عبدالرحمن خان یبر مقاله "از احمدشاه ابدال ینقد
 یصاحب نظر مراد داکتر

 

به نام خراسان  یتیکه در وبسا یبرخوردم از داکتر صاحب نظر مراد یبه مقاله ا یمجاز یقبل در فضا یمدت
بر آن  یگرفتم نقد میافغانستان است تصم خیاز تار یمسلم بخش فیمقاله تحر نی، از آنجا که امنتشر شده بود نیزم
، البته در  کنندینوشته شده است اما متاسفانه هنوز به عنوان منبع از آن استفاده م شیمقاله چند سال پ نی، اسمیبنو

 دهدیرا به خود نم خیزحمت دفاع از تار یافغانستان گرم است و از آنجا که کس خیتار فیروزها بازار تحر نیا
بشود  رید یلیمورخان و مدافعان قبل از آنکه خ دوارمی، ام دهندیراحت به کارشان ادامه م الیگان با خکنند فیتحر

 .ندیایخود ب هب
 

 :سدینویم یمراد
 را والماس کوه نور ینادرشاه مهرسلطنت یصاحبه، خانم افغان یب یب یاریبا ابتکار و هوش یاحمدخان ابدال قوماندان

اعالن  شهر نیا تیمحور در استقالل خراسان را به قندهار دنیبارس نادر تصرف و بار در از یمتیاموال ق ریسا با
 نمود.

 

 : تیواقع
نجات نادرشاه وارد  یتحت فرمان او پس از مطلع شدن از حوادث اردوگاه به سرعت برا یروهایبابا و ن احمدشاه

 ینادر رساند ، اما او هنگام مهیرا به خ ها خودش یرانیبا ا دیشد ی، احمدشاه بابا پس از زد و خوردهاعمل شدند
 : ورندید مریمورت یهنر تیکه کار از کار گذشته بود ، به روا دیبه نادر رس

که او  یقرمز ، و بر تن بدون سر قاعد بزرگ یاز خون پارس رشی، شمش ستادهینور چراغ ا ریدر ز خان احمد
 1. ستینگری، مبود دهینجاتش آمده بود و کوش یبرا

 نیمحافظت کرد و به پاس هم انیبابا نتوانست نادر را نجات بدهد اما از حرم نادر در برابر شورش احمدشاه
 2بانوان حرم به او اهدا شد . ی، الماس کوه نور از سو یجوانمرد

 

 :سدینویم یمراد
شد،  یفشار پرورده منادرشاه ا یکه با بزرگان خود در اردو بود ی( ساله گ12-10هنوز در سن ) یخان ابدال احمد

شاه افشار  نادر ،یسلطان خیتار حاتیکرد. براساس تشر یرشد م یخان الکوز یعبدالغن شیدوش ماما دوشا و
 قیکه سالها طر یحاکم ابدال یالکوز نخا یآنجا را به عبدالغن التیهـ ق قندهار را بدست آورد "ا 1150درسال 

 بود . یخدمت سگال و یاخالص ورز
 

 :تیواقع
شد ، در مازندران ذوالفقار  دیبابا پس از سقوط قندهار به همراه برادر بزرگترش ذوالفقار به مازندران تبع شاه احمد

و  افتیساله بود به دربار نادر راه  ستیب یهنگام جوان نیشاه هم که در ا خان مسموم شد و در گذشت ، احمد
 3کرد . یرا ط یپلکان ترق یبه زود تشیو درا اقتیبخاطر ل

 4 کندیم دیذوالفقار خان و احمدشاه بابا را تائ دیهم تبع ریکتاب نادر پسر شمش سندهینو یالرود نورهللا
 

 : یمراد
 اتیمال میمستق ریوغ میخودش به صورت مستق تبار و اهل از ریغ شیخو یاسیس قلمرو شاه ازملت گرسنه در احمد

 کرد.  یخراسان خرچ م و تصرف هند خود در یمصارف جنگ آن را در ستاند و یم
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 :تیواقع
ً یموضوع ع نیا آن را به احمدشاه بابا  یشاه افشار نوشته اند و مراد است که مورخان در مورد نادر یهمان مطلب نا

 .دهدینسبت م
 : دیکن توجه

از فرمان  یچیسرپ ایو  مهی، جراتیمال شیافزا یعنی گرفتندیمختلف از مردم پول م ینادر به نام ها کارگذاران
   5دولت .

 6اند . کردهیبوده که عموم مردم از تاجر و کاسب و دهقان مناطق شان را ترک م یها به اندازه ا اتیمال نیا و
و ملتان و پنجاب که  یساله افغانستان شرق چند اتیشاه بابا کاروان مال احمد دنیضمن پس از به سلطنت رس در

 7ها استفاده کرد . یلشکرکش نیتام یپول برا و احمدشاه بابا از آن دیقرار بود به دست نادر برسد به قندهار رس
از  یکند و البته بخش نیرا تام یبعد یها یلشکرکش مصارفبوده است که  یهم به اندازه ا یجنگ یها متیغن
 است . شدهیم نیتام اتیجنگ ها هم از مال نهیهز

 

 :یمراد
 یدر مجموع برا احداث سرک ها، شفاخانه ها، مکاتب، استخراج معادن و یمصارف کمر شکن برا نیا اگر

 م،یبود یپهنه جهان نم در ها کشور نیتر ریاز فق یکی ثیشد، امروز مابح یانکشاف وطن به کارگرفته م عمران و
 بود. یاز نم ها در یخارج یبسو دست طلب ما و
 

 :تیواقع
پس از سقوط امان هللا  رایز کردیبه حال ما نم یبازهم فرق شدیاگر با آن پول ها سرک و مکتب ساخته م یحت اوالً 

 . شدندیهللا منهدم و نابود م بیدر دهه هفتاد و پس از سقوط داکتر نج ایخان و 
کشور چکار  نیا یبرا دیبفرمائ دیانداز یرا به گردن احمدشاه بابا م یناگوار کنون تیوضع ریشما که تقص یثان در

 ؟ بیو پخش دروغ و اکاذ یاکنپر عهی؟ به جز شا دیکرده ا
شاه بابا  را به احمد یفعل یها یکه تمام بدبخت دیهم کرده ا یگریکار د ختنیدشمن ر ابیشما به جز آب در آس مگر

 ؟ دیدانیم یکنون تیرا مسبب وضع
 : میزنیم نهیرا به س گرانیو سنگ د میدهینم یتیاهم چیه یکه به منافع مل میهست ما خودما یبدبخت مسبب

 

 داد یرورــرا س یــتــلــآن م داـــخ
 بنوشت شیبه دست خو رشیتقد که
 ندارد یارـر و کــت ســلــآن م هــب
 کشت یگرید یش براـانـقــده هــک

 

 !دندیاو شور هیبر عل ایتانیبر کیهللا خان مکتب ساخت و محصالن را به خارج فرستاد مردم به تحر امان
 او از خاک پاکستان صادر کردند . هیجهاد را بر عل یداود هم راه او را ادامه داد و فتوا محمد
 یو با دولت موقت و دولت مواز ستندین یاز او راض یو بند برق و سرک ول سازدیهم شفاخانه م یاشرف غن محمد

 . ندیاو بنش یاز خودشان به جا یکیهرطور شده او را برکنار کنند تا  خواهندی. م..و
 نیا یبرا یکرده است کار یسع یرهبر مل کیکه هر زمان  دیشویمتوجه م دیرا با دقت مطالعه کن خیتار اگر

 . ی، چه محمد داود و چه محمد اشرف غناو را گرفته اند ، چه امان هللا کشور بکند خود مردم به سرعت جلو
 

 :سدینویم یمراد
 یآگاه بود، وبا عقد دختر سلطان کورگان گرید لیقبا از یخانواده گ یازدواج ها یاسیخان به ارزش س احمد

 شیبراستحکام موقف خاندان مورشاه،یفرزندش ت یدودمان نادرشاه افشار برا دختر شاهرخ شاه از )گوهرنساء( و
 افزود

 

 :تیواقع
پس از اعالن  ی، شاهرخ مدتنداشت یبه استحکام موقف خاندان دران یبا دختر شاهرخ ربط مورشاهیت ازداوج

 محروم شده بود . یینایخراسان برکنار و از نعمت ب یمراسلطنت توسط ا
مشهد را  یرا گشود و به حرمت نان و نمک نادر حکمران مشهدبابا پس از الحاق مجدد هرات به افغانستان  احمدشاه

 ۴۳صفحه  ی( در پاورقی)احمدشاه انیدران خیمترجم کتاب تار یرازیش نیبه شاهرخ و خانواده او سپرد ، حس
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شاه  نفره احمد صدهزاریمتعدد سپاه س یبه مشهد حمله کرد و از جنگ ها یهزار سپاه ۳۰۰شاه با  احمد سدینویم
 !!!کندیم ادینفر داشته است هم  ۲۰۰پسر و سپهساالر شاهرخ که تنها  رزایم هللابابا و نصر

 یرا در جنگ پان یدهن یهزار سپاه ۲۰۰هزار نفر به هند حمله کرد و  ۷۰شاه بابا با  جاست که احمد نیا جالب
 8بودند . ادهیهزار تن شان پ ۷۰هزار تن از آنان سواره نظام و  ۱۳۰شکست داد که  یپت به سخت

 را شکست بدهد !!  یرانیسرباز ا ۲۰۰نفر و هفتصد توپ!! نتوانست  صدهزاریبا س یول
 !  کندیاعتراف م یرانیاست که چند سطر بعد خودش به اغراق مورخان ا زیموضوع آنقدر جنون آم نیا

بابا در سال  شاه احمد برخوردار شدند ، یو خانواده او از مرحمت سه نسل از شاهان خاندان دران شاهرخ
را درهم  مهیخان خز رعلمیتربت جام سپاه م یو در حوال دیپس از الحاق مجدد هرات به مشهد لشکر کش۱۷۴۹
او حکومت خراسان را به او  میشاه بابا ضمن تکر دکرد و احم میشاه بابا تسل ، شاهرخ مشهد را به احمدشکست

 9واگذار کرد .
و خراسان را دوباره  دیبه مشهد لشکر کش شاه بابا مجدداً  دوباره به مشهد تاخت و احمد رعلمیم ۱۷۵۰سال  در

 شاهرخ سپرد .
نجات  ها یخراسان را سرکوب کرد و فرزندان شاهرخ را از دست شورش یامرا یهم شورش ها یدران مورشاهیت

 داد .
حکومت خراسان  دیبه دست آغامحمد خان قاجار به قتل رس یعیهم پس از آنکه شاهرخ به طرز فج ریزمان کب شاه

 10فرزند شاهرخ سپرد . رزایرا به نادر م
 نی، بنابر ا وستیپ خیو سلسله افشار هم به تار دیبه قتل رس رزایم رنادریسال پس از سقوط شاه زمان کب ۲ حدود

 یشاه احمد خیتار یهند مولف،  یبا خانواده افشار به سود شاهرخ بوده است نه خاندان دران یخانواده دران وندیپ
 11با دختر شاهرخ را به خواهش برادران دختر نوشته است . مورشاهیهم ازدواج ت

 

 : یمراد
 یشرق اتیازوال اتیمالنگه داشتن باج و یدولت وجار حتاجیما نیتام ی( برا 1801-1793شاه زمان) یها تالش
 !!دیدلخواه نه انجام جهیبه نت

 

 :تیواقع
شاه زمان از ملت خودش پول زور  یعنی شودیاکنون باج به پول زور اطالق م یدارد ول یمختلف یها یمعن باج

 است ؟ گرفتهیم
ممالک محروسه او پنج کرور  اتی: مالسدینویکتابش م ۱۹۱( در صفحه ی)احمدشاه انیدران خیتار یهند مولف

 یلشکر کش یعنیبود  یخال شهیبلدان خزانه هم نیمتمردان و تام هیبخاطر جنگ با برادران و تنب یتومان بود ول
دولت ، در ضمن افغانستان در  حتاجیما نیافغانستان بوده است نه تام یارض تیحفظ تمام یشاه زمان برا یها

 بشود . نیآنها تام اتیمال قیدولت از طر حتاجیاست که ما شدهیخالصه نم یرقش اتیتنها به وال یزمان سلسله دران
 ؟  دیدانیم یزیچ یاز مصارف گزاف لشکرکش یمراد جناب

 بوده است ؟ نیمانند لشکر شاه زمان چقدر سنگ یلشکر ، آنهم لشکر بزرگ و مجهز کی یها نهیکه هز دیدانیم
هنگفت و ضمن به خطر انداختن جان خود و ده ها هزاران سرباز افغانستان به  نهیشاه زمان با قبول هز یعنی

 کند؟ نیرا تام یهمان لشکرکش مصرفکه  دهیکشیکشور لشکر م یشرق اتیوال
جوناگر متعهد شده بود که  یبه عرض تان برسانم که راجا دیبا دیببر یشاه زمان پ یلشکر کش نهیآنکه به هز یبرا

شاه زمان را بپردازد ، صد  یمصارف اردو هینجات هند لشکر بکشد او روزانه صدهزار روپ یاگر شاه زمان برا
 . دیآن زمان بسنج یرا با ارزش پول هیهزار روپ

با دسته و غالف طال به سرداران  ییو خنجرها رهایدر کتابش از بخشش شمش یاحمدشاه خیضمن مولف تار در
 12. سدینویشکست خورده سپاه محمود م

به سرداران شکست خورده  توانستیکند نداشته است چطور م نیدولتش را تام حتاجیآنکه ما ییه زمان تواناشا اگر
 بدهد ؟ یارزنده ا یایسپاه دشمن چنان هدا

 . دیفکر کن یقبل از نوشتن کم لطفا
 

را درشرق رود  یدولت ابدال یشرق الهند، قلمرو هند یکمپن یگی)شاه زمان( با استفاده از تحت الحمای: ویمراد
 سند درقبضه خود گرفت !!

 یداشته است و به او چه تهمت ریدر مورد شاه زمان کب یچه نظر یکه داکتر مراد دیخودتان مالحظه کرد خوب
 :  دینیها را در مورد او بب یسی، نظر انگل میگذریافغان در مورد شاه زمان م سندگانینظرات نو اززده است 

 : ملکم  سرجان
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 در هند است . سیدشمنان سلطه انگل نیتر یاز قو یکی شاه زمان
باز  یریتفرقه در کشورش او را از جهان گ جادیشاه زمان شود ، مگر آنکه ا ییجهانگشا ریجلوگ تواندینم زیچ چیه

 دارد .

 : یجان ک امیلیو سر
 13کابل دوخته بودند . یدر هند ، چشم به سو سیدشمنان انگل تمام

 :  مینیطلبان ماست را با هم بب هیکه قبله آمال تجز رانیکه نظر مورخان ا دییای، ب میگذریها هم م یسیاز انگل اصال

 : یسمنان یپناه
 14. رفتیبه شمار م سیهندوستان تحت سلطه انگل یخطر برا نیبزرگتر افغانستان

 یو از فتحعل یسیبارز ضد انگلبه عنوان پادشاه مقتدر و م ریاز شاه زمان کب یسمنان یکه جناب پناه نجاستیا جالب
 کرده اند . ادیبه عنوان ابله و کودن  رانیشاه ، پادشاه ا

 ؟ ندیگویدروغ م یرانیو ا ییایتانی، بر یتمام مورخان افغان ، هند یعنی،  خوب
بود و  ایتانیدشمن بر نیاتفاق نظر دارند که شاه زمان بزرگتر یسیو انگل یرانی، ا یمورخان افغان ، هند تمام

نجات بدهد  سیاعم از مسلمان و هندو مکررا از او خواهش کرده بودند که آنها را از استعمار انگل یحکمرانان هند
 ! بود سیانگل هیکه او تحت الحما سندینویم یآن وقت جناب مراد

 ! خداوندا
 

 : سدینویم یمراد
 فکر گز هر د،یگرد یم جادیدربرابرش ا رانیا یودولت قاجار یسیکارگزاران انگل یکه ازسو یمشترک براثرموانع

 رامطرح نکرد. دیجد یها نیزم به سر یکش لشکر
 

سال  نیسلطان بود و تا آخر پوی، او متحد وفادار ت امدین رونیاز فکر نجات هند ب چگاهیشاه زمان ه :تیواقع

 هی: اگر به گفته شما شاه زمان تحت الحما دیپرس یاز جناب مراد دیدر ضمن با دیشیاند یسلطنتش به نجات هند م
 است؟ کردهیم جادیدر برابر او موانع ا سیبوده پس چرا انگل سیانگل

 

 :سدینویم یمراد
 گرید و د،یانتقام کشان دانیبودند به م مادر 9 از تن و 21که  را خان بدست شاه زمان، فرزندان او ندهیشدن پا کشته

که هدف  میبگو دیبا یگفته داکتر مراد برخالف افت،ید مجال تحقق نازهن میشاه زمان به خاطرحصول غنا یایرو
 بود :  زیشاه زمان از حمله به هند دو چ

  سینجات هند از استعمار انگل ــ ۱
 افزودن به وسعت افغانستان  ــ ۲
 یها نهیهز نیرا بخاطر تام یشرق اتیبه وال یکه لشکرکش شودیخالصه م اتیتنها با ماد یجناب مراد شهیاند دیشا

 ی! نوشته اند و گرنه همه مورخان اتفاق نظر دارند که شاه زمان برامیبه هند را بخاطر غنا یدولت و لشکرکش
  دیکشینجات هند به آنجا لشکر م
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