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  افغان فتح اصفهان بدست شاه محمود چند درس تاريخی از
  

  )،روز انتقال قدرت ازصفويان به شاه محمودافغان است١٧٢٢ اکتوبر٢٣(
  

اما زيرکى، تجربه و فرزندميرويس خان هوتکی، جوانى نيرومند و جنگاور دليری بود، ) م١٧٢٥-١٧١٦(شاه محمود
 ساله بود و براى رسيدن به منزله پدر به وقت بيشترى نياز داشت، ١٨تدبير پدر را نداشت، زيرا در وقت جلوس 

 . تر از سى سال مگر مسئوليت زياد و تجربه کم عمر او رابسيار کوتاه ساخت،  کوتاه 
و اختالف در ارکان دولت صفوى را، از زبان گى  شاه محمودهوتکی، اطالعات مقدماتى در مورد ايران و دو دسته

  پس از شکست . پدرخود، حتى در بالين مرگ او شنيده بود و بنابر آن، انديشه پيشروى تا قلب ايران را در سرداشت
ونه ماه توقف درآن شهر، او به اين درک نايل شده بود که اوضاع در ايران براى ١٧١٩لشکر صفوى در کرمان در 

بنابراين او .  آميز بزند، همواره آماده است که بخواهد دست به يک حمله قطعى و موفقيتهر فرد دليرى 
 مارچ ٨( در رأس سپاهى به عزم تسخيراصفهان از قندهارخارج شد وپس ازپيروزی درجنگ گلناباد١٧٢١دراکتوبر
 در محاصره  اصفهان را١٧٢٢سراز ماه جون )  مارچ١۶در(واشغال فرح باد قصردلخواه شاه صفوی ) ١٧٢٢
  .کشيد

درتمام مدت محاصره شاه سلطان حسين و مشاوران او کوشيدند تا از راه نذر و نيازو چله نشينى و «: بگفته دکتر شفا
دعاهاى صغير و کبير براى دفع باليا و فتنه ها و بيماريهاى مختلف که در کتابهاى حديث گردآورى شده بود، و 

ق طلسم و جادو و احضار زعفر جـنى پادشاه اجـنه براى بميدان آمدن سپاه خواندن روضه صاحب الزمان ويا از طري
جنيان و يا ازراه فرستادن اجل معلق براى بزرگان افغان از راه کرامات مالباشى، کفارملعون را ازادامه محاصره 

: » وقايع اصفهانروزنامه «اصفهان باز دارند، اما به گزارش ماموران شرکت هند شرقى هلند در اصفهان با عنوان 
 هزار درهم رسيد، ٢٠با اين همه تدابيرکارى از پيش نرفت و شهرچنان گرفتار قحط و غال شد که يک من گندم به « 

و پس از آنکه ديگر گندمى باقى نماند و نه جو و برنج و ارزنى ، کار به خوردن گوشت خر و سگ و شترو موش و 
 ) ٧٦٠، ص  ٢زار وچهارصد سال، ج پس از ه(» .سرانجام الشه هاى مردگان رسيد

سرانجام پس ازشش ماه محاصره پايتخت، براثر قحطى و گرسنگى ومرگ و مير از بيمارهاى عفونى، شاه 
سلطانحسين مجبور شد از تخت سلطنت فرود آيد وخود شخصأ به اردوى افغانها رفته و سرنوشت حيات و سلطنت 

 . خود را در پاى قدرت شاه محمود بگذارد
 اکتوبر بدون هيچگونه ٢٣ آذر ١٢پادشاه قوى شوکت ايران ساعت  «قول نماينده شرکت هند شرقى انگليس، به 

او همچون فردى بينوا و پريشان لباس بتن داشت و از . جالل و جبروت و شکوه سلطنتى از قصر خود سوار شد
 مراسم تشيع رسمى آن اعلحضرت  نمود که باريد، چنين مى آنجا که آشفتگى خاطر از سر و روى مالزمانش مى 

 ) ١٩٨لکهارت،انقراض سلسله صفويه، صفحات .(»گيرد انجام مى
لکهارت از قول يک شاهد عينى يعنى ژوزف آپى ساليمييان ارمنى مترجم قنسول فرانسه که در روز تسليم شاه 

. ته بر مخده زربفت تکيه داشتمحمود در گوشه تاالر نشس «: نويسد صفوى در دربار محمود غلزايى راه يافته بود، مى
فرزندم، چون  «: شاه سلطان حسين پس از اداى تحيات گفت. شاه به گوشه ديگر تاالر هدايت شده در آنجا قرار گرفت

اراده قادر متعال بر اين قرار گرفته که من بيش از اين سطنت نکنم و به موجب مشيتش وقت آن شده که تو از اورنگ 
شاه پس . »خواهم کنم و از خداوند توفيق ترا مى  من از صميم قلب سلطنتم را به تو واگذار مى سلطنت ايران باال روى،

ولـى چون متوجه . سپردهللا ا از اداى اين چند کلمه طره پادشاهى را از دستار خود برگرفته آن را براى تسليم به امان
و او همانطور  (ت و خود نزد محمود رفت بازگرفهللا ا شد که محمود از اين کار آزرده خاطر است، طره را از امان

آن را با دست خويش بر سر محمود بسته بار ديگر براى وى توفيق خواست، شاه مخلوع بيدرنگ به جاى )  نشسته بود
محمود ظاهرأ در اين موقع نسبت به سلطان حسين احساس . سپس قهوه و چاى صرف شد. خود بازگشت و نشست

خداوند چون . تو اندوه بدل راه مده، بخت و اقبال انسانى چنين بى ثبات است «:  گفتترحم کرد و ويرا مخاطب ساخته
بخشد و چون خواست آن را منتزع ساخته از دستى به دستى و از قومى به  اش تعلق گيرد، به يکى سلطنت مى اراده 
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رم و هيچگاه بدون صوابديد تو کنم که همواره به چشم پدر به تو بنگ ليکن من عهد مى . گرداند قوم ديگر منتقل مى 
 ) ٢٠٠همان، ص(» دست بکارى نزنم

طومارسلطنت دونيم قرنۀ مشحون از خون ريزی وسفاکی واستبداد مذهبی صفوی در ايران )  اکتبر٢٣(واز آن روز
وندهوتکی شاه محمود« شرح بيشتراين رويداد تاريخی را می توان در زبان پشتو در مقاله . درهم پيچيده شد اود   پا

 جرمن آنالين مطالعه کرد، واما -در سايت بينوا وبه زبان فارسی درارشيف مقاالتم در افغان» صفوی دولت ړنگيدل 
 :درس های که ميتوان از اين فتوحات در ايران گرفت به شرح زير اند

تجاوز کند، موقتا ـ افغانها مردمان سلحشور و آزادى خواهى اند که هرگاه نيروهاى بيگانه برکشور و سرزمين شان ١
ًسوز و درد ناشى از تجاوز را تحمل ميکنند، ولى هرگز تا آخرنميتوانند يوغ ذلت و خوارى وبردگى متجاوزين را 

سرانجام به پا برميخيزند و انتقام آن همه بى احترامى و هتک حرمت وغارت وچپاول را از . برگردن خودحمل کنند
  .متجاوزين ميگيرند

 بايد بدان اشاره کرد، اينست که شاه محمود اگرچه براى سلطنت و اداره يک کشور بزرگ ـ نکته ديگرى که مى٢
نداشت، مگر به نظر )بجز دو سه سال اداره قندهار(چون ايران، هنوزبسيار جوان بود و براى مملکت دارى تجربه يى

ژيم مستبد و خون آشام ميرسد که تاريخ رسالت عظيمى بردوش شاه محمود هوتکی گذاشته بود تا طومار سلطه ر
صفوى راکه با رسمى ساختن مذهب شيعه دشمنى شديدى را با پيروان سايرمذاهب اسالمى دامن زد، وبه اين بهانه 
خون صدها هزار انسان بيگناه هموطن را محض به بهانه داشتن مذهب غير شيعه بر زمين ريخته بود، درهم بپيچد 

 اين کار خود گريبان ميليونها انسان زحمت کش ايرانى و افغان را از چنگال شاه محمود با.وبه زباله دان تاريخ سپرد
 سال تسلط خود، از آغاز تا ٢٢٠رژيمى که در طول . وبيکفايت صفوى براى ابدکوتاه ساختشاهان بى رحم وسفاک 

 کردن،  بابرژيمى که، زنده ک. انجامش بخون ريزى، بيرحمى، برادرکشى، فساد و تزوير و خودکامگى مطلق گذشت 
انسان را در ديگ جوش انداختن، شکم دريدن و با تبر دونيم کردن و مقصر را زنده پوست کندن و گوشت دشمن را 

رژيمى که شاهان آن درعين ادعاى مرشدى و . خام خوردن ، مثله کردن و معيوب ساختن انسانها از ابتکارات او بود
با درنظر داشت اين . ندان وحتى مادرخودشان رحم نمى آوردندپيشوايى با سفاکى وبيرحمى، بربرادر و زن و فرز

همه فساد و ناروائى ها و اجحاف و استبداد مذهبى و سياسى و فرهنگى ، بايستى مردم ايران، و بخصوص اقليت هاى 
داد مذهبى، طغيان محمود افغان را براى سقوط دولت صفويه به فال نيک گرفته باشند،زيرا نجات ايران از دست استب

  .مذهبى دولت صفوى از توان ملت ايران خارج بود
  دولت سلطان حسين نابودشد
  شاه ايران عاقبت محمود شد

  
ـ درس ديگرى که از طغيان محمود افغان برضد سلطنت مستبد صفوى بايد گرفت ، اينست که جوانان کوهسار ٣

رش ضد استبدادى وضد بيگانه را بخوبى دارند افغانستان اگر بخواهند ،توانايى راه اندازى يک قيام عمومى يا يک شو
  . و آن را تا پيروزى بردشمن ميتوانند رهبرى کنند

 ـ ما نمى گوئيم که افغانهاى فاتح اصفهان، بهتر از ُعّمال وکارگزاران صفوى بر قندهار وهرات و طبس سنيان عمل ٤
درمسند پادشاهى ايران ، ) محمود( ين اويکى از ازکارهاى نخست«: کرده اند، اما کروسينسکى شاهد عينى ميگويد

هاى اول سلطنت خود با ميانه روى که مايه  در ماه. عمل انسانى وى درحمل آذوقه براى مردم قطحى زده اصفهان بود
گى افغانها را  او تا آن حد از عقل سليم برخوردار بود که بى تجربه. کرد اعجاب ايرانيان شده بود، فرمانروائى مى

از اين سبب او وزيران و ماموران عالـى . کردن امور پيچيده ادارى دستگاه سلطنت صفوى تشخيص دهدبراى قبضه 
افغانها جدأ متوجه کارداران ايرانى . رتبه را در مقامشان ابقا کرد و در پهلوى هر يک از آنان يک افغان را گماشت

يل سلطنت محمود از حکومتى برتر از آنچه در نيم  گيرى نشوند و بالنتيجه ايران در اوا بودند تا مايه فساد و رشوه
شاه محمود آنانى را که نسبت به شاه و وطن خود خيانت ورزيده بودند و عمل . قرن گذشته داشت، برخوردار گرديد

 گفت از کسانى که به شاه و دولت او علنأ مى . جاسوسى به نفع افغانها انجام داده بودند يا اعدام نمود يا زندانى ساخت
توان چشم نيکى داشت و در صورت اقتضاى فرصت در مورد وى نيز راه خيانت پيش   اند، نمى  خود خيانت ورزيده

  )٢٢١، لکهارت، ص٦٣تاريخ سياح مسيحى، ص. (خواهند گرفت
البته قشون فاتح، هنوز ظلم و ستم و ناروائيهاى که ازجانب عمال صفوى وبا تجويز روحانيت شيعه درطول دوره 

 صفوى برمردم قندهار اعمال شده بود فراموش نکرده بودند، وبخاطر آوردن آن گذشته تلخ و ناهنجار، طبيعتًا استيالى
حس انتقام کشى را در افراد مهاجم وفاتح تقويت مى بخشيد و موجب بروز خشونت و اعمالى شد که خوشبينى 

ان،کينه و نفرت مردم ايران را نسبت بافغانها روزهاى نخستين فتح اصفهان را از ميان برد و متناسب به عملکرد فاتح
فراموش نبايد کردکه .بيشتر و بيشتر ساخت و آنها را وادار به مقاومت نمود وسرانجام به شکست اشغال گران انجاميد
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تبليغات روحانيت سنى در شدت عمل فاتحان برمردم ايران بى تاثير نبوده است ، چه روحانيت سنى حجاز براى 
اگرمسلمانى يک مسيحى محارب را بکشد، يک ثواب کرده است، « :  پدر شاه محمود فتواداده بودند کهحاجى ميرويس

سقوط اصفهان بروايت ( ».رابکشد، ثوابى کرده است که اجر آن هفتاد باربيشتر است) شيعه( اما کسى که يک ايرانى
کشته اند يا غارت کرده اند و مال برمبناى اين فتواى شرعى ، قشون فاتح اگر) ٣٢، ص ١٣٨٢کروسينسکى، چاپ 

مردم را به غنيمت برده اند، در واقع بدستورات مذهبى خود عمل کرده اند، همانگونه که سربازان قزل باش، بدستور 
ثواب قتل يک سنى مقابل ثواب قتل پنج «:مرشد اعظم شاه اسماعيل وفتواى روحانيت شيعه که حکم داده بودند

خون شان هدر و مال شان حالل است، و واجب است که شکم زنان . نى مجاز نيستنکاح با س. کافرحربى است 
خريد و فروش سنيان نيزحالل است، زيراکه خارج از . حامله آنهارا شگافته بچه هاى ذکور شان را نيز به نيزه زنند

اهل تسنن را شکم دريدند يا با تبر دونيم کردند و يا ) ٧٢٦پس از هزار و چهارصدسال، ص (» ..حريت اسالميه اند
اجازه بدهيد بپرسيم که در کجاى اين فتواهاى فقهى، عدالت ... و... در آب جوش انداختند ويا زنده پوست کندند و 

ن کدام عقل سليم و وجدان طيبى ميتواند به پذيردکه کشت. اسالمى و انصاف خداوندى و رحم وشفقت انسانى وجود دارد
يک مسلمان توسط مسلمان ديگر و به سرنيزه کشيدن کودک حتى درشکم مادر،يک امرشرعى واسالمى است و 

  مرتکبين آن مستوجب ثواب ورفتن به بهشت خواهندبود؟ 
نگاهى به تاريخ مذاهب اسالمى روشن ميسازد که در طول تاريخ پيدايش مذاهب وِفّرق، رهبران و پيشوايان هريک 

سالمى، تنها پيروان خود را مسلمانان راستين گفته و ِفّرق ديگر را مشرک وزنديق وکافر شمرده از مذاهب وفرق ا
و وقتى برگروه مخالف خود غالب آمده اند، از هيچ عمل وحشيانه در حق مخالفين دريغ نورزيده اند و برسرآن . اند

پس عامل وعلت اصلى اين همه . ته انداعمال غير انسانى، کاله شرعى گذاشته و طرف را مستوجب اشد مجازات دانس
افتراق و اختالف وخونريزيها، رهبران وپيشوايان فرق ومذاهب اسالمى اند که پيروان خود را بجاى اينکه درس 

کسانيکه پيغمبرشان يکی : برادرى و برابرى و نوع پرورى و انسان دوستى و احترام متقابل بدهند،وال اقل بگويند
ى از همديگرخود ندارند، وبايد صميمانه يکديگر را دوست بدارند، مگربرعکس با ترديد وکتابشان يکی است، فرق

باورها ومعتقدات فرقه هاى ديگر، درس نفاق وکينه توزى ودشمنى داده اند و مردم خوشباور وساده لوح را به جان 
و دو پاره گى عقيدتى بوده و تا امروز هم آنکه روغن بريز بر آتش اختالف . هم انداخته اند و خود سود برده اند

هست، روحانيت متنفذ در کشور های اسالمی است که براى منافع وصالح کارخود، از دين فروشگاه پرمشترى ويک 
سوپر مارکيت پرسودى ساخته که در آن با تزوير و رياکارى متاع ثواب و گناه وسند رفتن به بهشت در برابر انجام 

ده ميشود و با ايجاد دره تنافر ميان فـرقه هاى مختلف اسالمى، نمى گذارد مردم مثل اعمال غيرانسانى و تروريستى دا
و انرژى و توان خود را در جهت ارتقاى سطح . انسان هاى خرد ورز و عاقل شرافت مندانه درکنار هم زندگى کنند
با هرعقيده و هردين و درجوامع غرب هرکس . زندگى خود و همنوعان خود بکار گيرند و از مزاياى آن لذت ببرند

هرآئينی که است ، درکنار هم زندگى ميکنند، وهيچکس بخود حق نمى دهد تا کسى را بخاطر اختالف دين، عقيده ، 
  .جنسيت، مليت يا رنگ بچشم حقارت ببيند و توهين کند

  اين همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است
  !چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان يکی است

مکتب :انشمندايرانى بر اثر تحقيقات وسيعى که در عرصه دين ومذهب دارد،بدون تعصب اذعان ميداردکه داکترشفا، د
شيعه از همان زمان بنيانگذارى خود با تسنن که آئين حکومتى دستگاه خالفت اسالمى بود، دشمنى داشت، ولى اين 

سنيان هم هيچگاهى . راشدين تنزل نيافته بوددشمنى به سطح ناسزاگوئى و اهانت وقيحانه به سه خليفه اول از خلفاى 
توهين وبدگوئى نکردند وحتى به خاندان على نيزبا آنکه به امامت آنان قايل ) على بن ابى طالب(به خليفه چهارم شان 

نبودند، دشنام نگفتند، مگراين نسبت هاى رکيک وکارهايى از قبيل عمرکشان وعمرسوزان وساير طعن ولعن ها  فقط 
سالطين صفوى بخاطر پيشبرد اهداف سياسى خود به بهره بردارى . ار آمدن صفويه در ايران، رونق گرفتبا رويک

و بنابرين شيعه را به عنوان مذهب رسمى و حکومتى اعالم داشتند [از اين نفاق انگيزى دکانداران دين نياز داشتند
. ريدنها وشکنجه هاى غير انسانى همراه ساختندوسپس تعميم بخشيدن آن را در ميان اهل تسنن با گردن زدنها وشکم د

وشاه اسماعيل در دوشبانه روز بيست هزار مردم سنى را در تبريزکه زبان به لعن سه خليفه اول نکشوده بودند، با 
هاى آنان فتاوى زشت و احمقانه يى در » قاضى القضات«و بالمقابل درترکيه عثمانى نقيبان و.] تبر به دونيم کرد

 تشيع صادر کردند که دست کمى از فتاوى مجتهدان عظام اصفهان در مورد اهل تسنن نداشت و بنابرين مورد اهل
از زمان تاليف و : دانشمند مزبور مى افزايد. چهل هزار شيعه در ترکيه به جرم شيعه بودن سربه نيست شدند

 توهين به معتقدات و مقدسات تا امروز، هزاران حديث کوچک وبزرگ در مذمت اهل تسنن و» اصول کافى«انتشار
شيخ االسالم مال محمدباقر مجلسى قهرمان مبارزه باتسنن در عهد . آنها در کتب احاديث و روايات شيعه نقل شده است

شاه سلطان حسين صفوى ، که همه تالش خود راصرف آزار و اذيت سنيان ايران کرد، به تنهايى بيش از هزار حديث 
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البته اين دشمنيها و اتهامات جنبه متقابل خود را داشت وروحانيت سنى ترکيه عثمانى .داددرذم سنيان از خود بيرون 
 ) ٢٦٠-٢٥٩توضيح المسايل ، ص .( در صدورفتواهاى زشت تر از مالها و شيوخ شيعه دست کمى نداشتند

 : در اسرارنامه ميگويدفريدالدين عطارعارف فرزانه، 
  گـرفتار على ماندى و بوبکرز نـادانى دلى پرزرق و پـرمکر        

  همه عمر اندرين محنت نشستى         ندانم تا خدا را کى پرستى ؟
 ـ متاسفانه، يکى ازخصوصيات جنگ هاى مذهبى که درآن رهبران دينى نقش تعيين کننده دارند، کشتن وغارت ۵

ظلم و ستمى که مردم ايران از : تو درمقام مقايسه ميتوان گف. است » غنيمت«دارائى مردم و ملل مغلوب به عنوان 
دست شورشيان افغان ديده اند، در مقايسه با ستم وناروائيهاى که مردمان بخش هاى اشغالى افغانستان توسط قزلباشان 

بدون ترديد سطح درک شورشيان افغان، اوًال درسطح بينش اقليت هاى . صفوى ديده اند ،شايد شديدتر نبوده باشد
بود که بيشتر برانتقام کشى ازحاکميت متعصب دينى استوار و رهنماى عمل شان فتواهاى مذهبى و قومى ايران 

وثانيًا درزير تاثير باورهاى مذهبى ، هرعملى که درحق اهل تشيع انجام ميدادند، آنرا يک عمل روا و . مذهبى بود
نه ازتمدن و پيشرفت امروزى مشروع تلقى ميکردند، زيرا درآن زمان، نه ازحقوق بشر و سازمان ملل خبرى بود و 

 وغيره اثرى، اما درپايان قرن بيستم که بشر دراوج تمدن وپيشرفت قدم گذاشت و bbc ورسانه هاى گروهى مثل 
درعرصه دانش وتکنالوژى بدست آوردهاى شگفت انگيزى نايل گرديد وبا آفرينش انواع وسايل رفاهى يا تباهى و 

مجالت، کتب، روزنامه ها، راديو : چون( اطالعات سمعى وبصرى پيشرفت در ارتباطات جمعى ، و انفجار
جهان را به دهکده ) و کامپيوتر و انترنت وفکس و ميدياى کامل، وغيره) ماهواره(وتلويزيون وتلفن مبايل و ستاليت

الم کوچکى مبدل ساخته است، چرا رهبران جهادى که هريک خود را پروفسور ،استادالهيات ، شيخ و پير و مرشد وع
عرصه دين ومذهب ميشمردند، مرتکب آن همه جنايات درحق مردم کشورخود و بخصوص شهريان کابل گرديدند؟ 
جناياتيکه که نظير آن را درهيچ کتاب تاريخ و داستان جنايى نميتوان يافت و شنيدن آن هنوزهم موبراندام انسان راست 

، بدستور رهبران ١٩٩٢کابل وساير شهرهاى کشور درمگرهمين جهاديهاى افغان نبودند که پس از اشغال . ميکند
تنظيمى خويش پستان هاى زنان را بريدند و در بيرلهاى انبار کردند؟ مگرهمان هائي که برفرق مردم بى دفاع کابل 

  ميخ هاى شش انچه کوبيدند، خود را جهادى نمي گفتند؟    
ختاندند، وزنان را به صليب کشيدند، ومردان را زنده     مگرآنهايى که انسانها را زنده در کوره هاى خشت پزى سو

از چنگک قصابى آويزان کردند ، همين مجاهدين نبودند ؟ مگر همين مجاهدين نبودند که بردخترو زن و ناموس مردم 
دارائى هاى مردم را بغارت بردند و بردارائى هاى عامه دل نسوختاندند، کارخانه جات وفابريکات . تجاوز کردند

دى را از بيخ وبن نابود کردند وشهر کابل را به خاکدان سياه مبدل و درواقع تمدنى را برباد دادند وحتى سالح تولي
رهبران . هاى ثقيله چون تانکها و زره پوشها را بشمول بس هاى شهرى به پاکستان برده به نرخ آهن پاره فروختند

 خود، صدها ميليون دالر دربانکهاى خارج ذخيره جهادى که هريک ،از مدرک کشتار وغارت مردم و ويرانى وطن
وهنگام خطابه دادن . کرده اند، با اين همه ستمى که برمردم و وطن خود روا داشته اند، چرا ازمردم خجالت نميکشند

  ! خود را قهرمان نجات ملت وانمود ميکنند؟
قرن بيستم مرتکب شدند،بدون ترديد ازسوى     ستم وناروائيهاى که اکثر اين رهبران درحق مردم افغانستان درپايان 

پس يک بار ديگر به .شورشيان افغان درحق مردم اصفهان اجرانشده، ورنه ناظران اروپائى آنرا ضبط وثبت ميکردند
اين نتيجه ميرسيم که پيشوايان مذهبى در مشتعل کردن جنگ هاى خانمانسوز مذهبى نقش محورى دارند ومسؤول 

ه آنها با صدورفتوا هاى شرعى خود در ميان پيروان خوشباور مذاهب وفرقه هاى مختلف تمام خونريزيهاى اند ک
  .برزمين ريخته اند

 ـ نسل هاى افغانى بايد توجه داشته باشند که ،جانشينان ميرويسخان ، بجاى آنکه حاکميت ملى را در داخل کشور ٦
ى و حميت پشتون والى، بدون محاسبه دقيق توسعه و استحکام بخشند، فقط از روى شور جوانى و احساسات مذهب

توانايي ها و ظرفيت هاى افغانى براى اداره يک کشوربزرگ تاريخى ، خواستند دامنه حاکميت افغانى را به درون 
قلمرو صفوى ايران گسترش دهند، درحاليکه فتح پايتخت يا چند واليت يک کشور چيزى و اداره کشورى بزرگ 

د و درشرايط فقدان رجال مجرب و کاردان و کارآزموده، اداره يک چنين مملکتى از توان چون ايران ،چيز ديگرى بو
به همين دليل همه افغانهاى که به . يک عده جنگجويان سلحشور و بيباک و فداکار، کار بسيار دشوارو ناممکنى بود
ان عمر خود يک روز آرام و بى طمع فتح واشغال ايران کمر بسته بودند، از روزيکه از قندهار بيرون شدند تا پاي

 هزار نيروى مهاجم وسى هزار اعضاى خانواده هاى شان که به ٢٠درحدود ( دغدغه نديدند وسرانجام تمامى آنان 
توسط مردم ايران وبخصوص بدستور نادرافشار قتل عام ) امر شاه محمود از قندهار به اصفهان کوچ کرده بودند

 نادر افشار طومار دولت هوتکى قندهار را در هم پيچيد، وسران خاندان هوتکی ميالدى١٧٣٨وسرانجام در. گرديدند 
و از زمان .غلزايى را ازقندهار به خراسان، مازندران و بخارا و بلخ و غيره نقاط دوردست تبعيد و نابود کرد
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ه ابدالى سى سال طول کشيد تاشخصيتى چون احمدشا) ١٧٤٧در(ميرويس خان تا تاسيس دولت مستقل افغانستان 
ظهور نمود و او توانست با مشورت و همکارى رجال مجرب افغانى قلمرو حاکميت افغانى را در چوکات متين تر وبا 

 . دوام ترى پى ريزى نمايد که تا امروز دوام آورده است
 
 

  پايان
  
  
 
 


