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جغرافیایی امپراتوری احمدشاهی ه  توسع  

 

( ازیمورد ن یخیتار لیتحل کی ) 

باشد که اکثراً از  یم کیشکل کالس یکیمواجه اند.  یخیدر افغانستان، عموماً با دو نوع نوشتار تار خیمندان تار عالقه
قرار دارد که با  زین تیبه نام روا گریبخش د کیجنبه،  نیگذرد. در ا یها م دادیعاجز است و با شرح و ثبت رو لیتحل
 .ودش یقابل قبول م ریغ یحت ،ییافسانه  تیماه
 

آن  یفهارس و دسته بند ست که با اسلوب ها، منابع، یمکتب یدر افغانستان، بر اساس داده ها ینگار خیتار گرید شکل
از  ییبر آن ها، بخش ها یرقابت یها استیس ینوع، هرچند بهتر است، اما اثرات و تبعات منف نی. اردیگ یها شکل م

 .شود یکه در تمام آن ها به غرض و حجم، توجه م یو فارس یخراسان ،ییایآر اتیما را آلوده کرده اند؛ مانند جعل خیتار
 
من باب شناخت درست  زین یخیتار ه  توطئ ،یخیتار یارزش ها یو بازده لیمانده است تا ضمن تحل یلیمتاسفانه هنوز خ 

زشت، تعصب  میمفاه ،یفارس -یخراسان یفرهنگ راثیشد که مثالً چرا در م قیدق دیبا یعنی رد،یدر دستور کار ما قرار گ
 یدور تعداد یکه در گذشته ها میبرس زیافاده ن نیبه ا ،یادب یها ارزشروند تا سوا از  یبه کار م کیستماتیس ضیو تبع

  .را جعل کرده اند خیتار ،یاسیاغراض س ینشسته اند و برا
 
  .پُرافتخار ما پُر از آن است خیآورم که تار یرو م یلیبه تحل ،یخیارزش تار یفرصت، من باب بازده نیا در
 
باعث  دادیرو نیباشد. ا یآن در منطقه، از چند جهت مهم م یخیجلوس احمد شاه بابا در افغانستان و برآمد تار دادیرو
 ،یفرهنگ راثیگذشته نداشت، اما با داشتن م ک،یتیوپولیشد که هرچند به نام ج خیدر واقع آن بخش تار ایافغانستان  یایاح

ما را محفوظ کرد. دوم، تحفظ فرهنگ  یخیافغانستان، سهم تار یکنون یایافکند. جغر یما را حفظ م یمیقد یخیسهم تار
ست که باعث  یمهم اریبس یاسیس راثیقرار داشت. سوم، م دیتهد ریمرهته، ز نیست که در تقابل بزرگ و خون یاسالم

دارند که با وجود  دهزاران قوم، گروه و شاخه وجو ای. در دنمینام مقدس افغان، صاحب کشور شو لیبا تسج ایشد در دن
  .اند یاسیاما فاقد واحد س ،یخیتار یگ نهیرید
 

جلوتر از زمانش قرار داشت.  یحت ،یچند بُعد تیکند که با شخص یرا مسلم م ینابغه ا ،یاحمد شاه ابدال ه  کارنام نگرش
  .است افتهی یمتفاوت یمل او، معانبا گذشته گان دارد، اما بازتاب ع ییشباهت ها خ،یاو در تار
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 نیشده بود. بنابر ا رفتهیاصل پذ کی ،یو کشور یلشکر نیبودند، تام افتهین لیتسج یاسیس یکه واحد ها ییگذشته ها در
به باور معترضان، به  ایاند، به فتوحات  افتهیکه فرصت  ینیهم تمام امرا و سالط -قبل از پشتون ها -در افغانستان ما

شود. شدت حمالت  یرود، اما خودش تاراج م یآمو م یتاراج آن سو یبرا یصفار یتاراج و چپاول رفته اند. عمرو
کشور  نیا یهندو تیاکثر کیبرد چرا تحر یتوان پ یمخرب بود که پس از هزار سال م یبر هند به اندازه ا انیغزنو
 یها شیو مغول در هند )گرا یغور ،یمتجاوزان غزنو خیواهند با حذف کل تارخ یو م دیانجام یمسجد بابر بیبه تخر

  .رندی( انتقام بگایجانات ایحزب بهارات
 

 ،یکنون یستیونالیناس یبود. در باور ها زین هیو کسب مال تیداشتن منابع متنوع رع یدر گذشته به معن ییایجغراف وسعت
 ییقرن انحطاط منطقه  12باعث  یباستان ه  ویکه به ش« کوروش»به نام  هیروس یبربر استپ ها کی یخیمثالً نقش تار

 یمتعصبان ماریاو، ذوق ب یایخشت ندارد، از بقا کی د،یدر تخت جمش یتمام مهین یکه به جز بنا ییایشد، اما در جغراف
  .وصل شده اند م،یبه شرق و غرب قد نندیب یدهند که م یرا آب م

 
 ابند؛ی یکشور شکل م یکنون یها نهیزم شیپ ،یاسیها به واحد س ازیکه با ن مینیب یمعاصر افغانستان، م خیرود به تارو با

( قبالً رونما ایوستفال ه  )پس از معاهد یقرون وسط ی( در جهان در اروپایاسی)واحد س ازین نیا یخیتار یهرچند نمونه ها
  .آورند یو دوام م ندیآ یقدرت به وجود م یها تیمرکز رایشده بودند؛ ز

 
وجود دارند، اما در افغانستان روزگار او که  ،یقبل انیبه سلوک جهانگشا ییاحمدشاه بابا، شباهت ها یخیبرآمد تار در

تنازع  ه  نیسال زم 240 یلنگ ال موریو ت زیچنگ یتطاول ها نیبدتر ه  و درهم شکست رانهیو ه  در آغاز، شاهد مجموع
که باعث انبوه قدرت شود، وجود نداشت. بنابر  یبود، کثرت مردم هرگز در حد پشتوانه ا یو صفو یبانیش ،یگورگان

 30هزار لشکر افغان و 60شود فقط با یپت( قادر م یجنگ )پان نیدر مشهور تر یحت یکه احمدشاه ابدال مینیب یم ن،یا
  .آنان، به مصاف برود انیهزار سپاه مرهته و حام 340در برابر یپشتون و مسلمان هند یهزار حام

 
اکمال  یبرا راینبوده اند؛ ز گرانیتاراج د یقوا، هرگز به معن تیظرف یبا ضعف ها یزمان احمدشاه ییایجغراف ه  توسع
 ییدست باال ،یعال تیریو مد ینداشتند. برخالف، نبوغ نظام انینبود که ابدال ازین یانیبه انبوه لشکر ییپروژه ها نیچن

  .بود که احمد شاه بابا در همه جا داشت
 

هرچند در افغانستان در اواخر قرن نوزده شکل گرفتند، اما احمدشاه  ،یاسیواحد س میمفاه ه  کردم، توسع یادآوریچه  چنان
پس از افول  رایوابسته است؛ ز یاسیس یکه به دست آورده اند، به دورنگر ییها نیآنان در سرزم یدانست بقا یم یابدال

خواهد  یباق  یدانیم زینپس از آنان  رند،یکه نگه دارنده اند، شکل نگ ییباشد، اگر هسته ها یقدرت ها که جبر زمانه م
  .ماند که قبالً بود

 
ماند، به باور  یم یباق شیبه کمال خو زین مورشاهیحضرت ت یکه در زمان اعل یاحمدشاه یامپراتور ییایجغراف ه  توسع

  .ملت افغان است -کشور یابیشکل  یفرصت ها یمن، از عوامل اساس
 

شود که  یم دیتهد یمواضع دشمن را عقب نبرند، در زمان فتور، هسته ا ،یارض ه  دانستند که اگر با توسع یم انیابدال
روند که تا  یدشمنان، آن قدر عقب م یمرز ها ،یافغان ییقرن جهانگشا مین یط نیسازد. بنابر ا یرا م تیاصل حاکم

که  یافغان، چنانها، مردم ما در واحد ملت  یدر خانه جنگ یسع ددر منطقه، با وجو سیروس و انگل اهیبسط استعمار س
  .شندیاندیب یشده اند، در کنار هم به راحت ینام، جهان نیآنان با ا یتمام کارنامه ها ر،یسال اخ صدیدر س
 

که مثالً امارت  میدیروزگار که هرگز در منطقه سابقه نداشت و د یها یاز شگفت یکیدر  سیبا انگل میمستق تنازعات
 یم یتداع زیملت افغان را ن یمیقد مینداشتند، مفاه تیسقوط کرد که مردم، به نام ملت، ذهن زیلحاظ ن نیبخارا به ا نینش
  .کنند
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قرن  میشدند که در ن یم دیمستف ییایها، از مزا یافغان در قرن نوزده، باوجود خانه جنگ نیسالط یاسیس یها شاهکار
)افغانستان( دور هم جمع  تیمرکز نیبودند در ا دهیتنازع، مردم را فرصت بخش یو دور بودن مرز ها انیصالبت ابدال

  .صدا شوند کی م،یو تا زمان تنازع مستق ندیآ
 
 نینشوند)برخالف تصور ناقل کیکردند نزد یم یکه سع یرعب تقابل دو قدرت جابیافغان با ا نیقرن نوزده، سالط در
 نیقرار دارد(، ا ،یمیالرحمن رح بیمج ینام داد اند و در راس شان مجوس فارس/ شعوب لیحا ه  که به آن، منطق یستم

با وجود فشار  ن،یدهند. بنابر ا یمجال نم یضد کافر، به کس تحدمسلمان م ونیلیدادند که چند م یم شینما زیقدرت را ن
   .ابدی یکامل( نجات م )محو یخیاز حذف تار یاما افغانستان با مرز ها کنون ،یاسیس یها رنگیها و ن

 
 لیقا ییکردند، به چه دورنما یاصرار م رو،یبا وجود کاهش ن ییایجغراف ه  به توسع انیابدال یتوان تصور کرد وقت یم

 یاسینگرش س یکه دورنما یما )تجاوز و مداخله(، هسته ا یبه مرز ها یامراض استعمار وعیبوده اند؟ تا زمان ش
کردند از زنده  یم ی)ملت افغان( سع دیجد تیمنتقل کرده بود که با هو یملت و کشور را به مردم میبود، مفاه انیابدال
  .نو خود، دفاع کنند یها ییو دارا یگ
 
شکل گرفته بود که بزرگان توقع  یخرد قابل وصف یرو ،یاسیس یبه معن ،یاحمدشاه تیحاکم ییایجغراف ه  واقع توسع در

 کند که در آن ها مدفون خواهند شد. نیرا تضم ییخاک ها یتواند بقا یم ردیگ یکه شکل م ینان، هسته اداشتند پس از آ
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