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 برگردان: دکتور لعل زاد

 ٢٠٢٠لندن. جنوری 

 

 ن ابدالیچگونگی بھ قدرت رسیدن احمد خا

 پیشگفتار

در مورد چگونگی » ٢٠١٨افغانستان. جاناتان لی. «کتاب ارزشمند  برگ ھای از برگردان

کھ نشان دھنده  بھ قدرت رسیدن احمد خان ابدالی و زمینھ ھای ایجاد کشوری بنام افغانستان

 و سرکاری خانواده محمد زایی است. تاریخ سازی و جعل تاریخ توسط مورخان درباری

+  +  + 

 ۶۶ص 

ظھور ابدالی ھا در صحنھ سیاسی بھ حیث موکالن یک سلطنت شیعھ و پارسی تا اندازه 

زیادی توسط تاریخ نگاران افغان رنگمالی گردیده و توسط مورخین غربی نادیده گرفتھ 

ه است. چون برای افغان ھای بویژه سلطنت طلب شرم آور بوده است؛ زیرا حکومت شد

ھای پی در پی اوایل سده بیستم بصورت آگاھانھ/عمدی یک ھویت ملی ساختگی/جعلی بر 

 سھ بنیاد را تشویق و ترویج می کردند:

شیعھ حنفی کھ در مواردی با احساسات ضد -سنیمذھب پابندی سلطنت/سلسلھ درانی بھ . ١

 و ضد پارسی ھمراه بوده است؛

 پشتونیت (پشتون گرایی) و زبان پشتو؛. ٢

مقاومت و استقالل خواھی افغان ھا در برابر قدرت ھای امپرپالیستی و منطقوی بشمول . ٣

 پارس/ایران.

چون تمام این ستون ھا بر بنیاد ھای نادرست و غلط استوار بودند، تاریخ نویسان افغان 

 بازنویسی/بازسازی کامل تاریخ برای افغانستان شدند.مجبور بھ 
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را بنیاد افغانستان معاصر خواندند، اجتناب از  ١٧۴٧یک دلیلی کھ مورخان افغان سال 

صفوی است. این تاریخ ھمچنان حقیقت ناگوار -مراجعھ بھ اتحاد دونیم سده پیش سدوزی

دین دھھ یک بخش جدا ناپذیر برای چن ١٧۴٧دیگری را نادیده می گیرد کھ کندھار پیش از 

والیت خراسان پارس/ایران بود و ابدالی ھا یک قبیلھ پارسیوان بودند (در حالیکھ سلطنت 

 طلبان افغان آن را پایتخت دودمانی و معنوی افغانستان تبلیغ می کردند)...

 ١١۵ - ١٠٣ص 

بھ حیث نگھبان/محافظ نادر شاه افشار خدمت می کرد،  این گزارش مورخان کھ احمد خان

مورد شک و تردید قرار دارد... عملکرد او پس از کشتھ شدن شاه و ھم پس از آنکھ وارد 

خیمھ او شد، نیز مشکوک است. او بھ عوض برخورد احترام آمیز با جسد شاه، ُمھر شاھی 

ا از بازوی او دزدی می کند. این را از دست جدا شده ای شاه برداشتھ و الماس کوه نور ر

اقدام بھ ندرت می تواند نشان دھنده ای کنش یک فرمانده وفادار باشد، ھمچنان کھ دزدی 

این دو نشان شاھوار بوضوح آگاھانھ بوده و با درک کامل از اھمیت آنھا صورت گرفتھ 

ت تاج است. انگشتر خاتم عالمت ُمھر شاھی و الماس کوه نور با ارزش ترین جواھرا

 شاھی مغوالن، رابطھ درازمدتی با دودمان ھای مسلمان ھند شمالی داشت.

این الماس در اول توسط سالطین خلجی دھلی پس از شکست یک راجای ھندو بدست آمد 

و قطعھ ای اصلی تاج امپراتوری آنھا شد. این گوھر بعدا بخشی از جواھرات تاج شاھی 

نی پت در اختیار ظھیرالدین بابر، موسس دودمان سالطین لودی و پس از شکست آنھا در پا

مغول قرار گرفت. شاه جھان الماس کوه نور را در یکی از چشم ھای تاج و تخت طاوس 

مشھور خود گذاشت. الماس کوه نور برای حاکمان مسلمان دھلی نماد حاکمیت آنھا در 

، بر جھان حاکم باالی ھند شمالی بود: حتی گفتھ می شد کھ پادشاھی کھ مالک آن باشد

خواھد بود. پس از آن الماس کوه نور در اختیار حاکمان درانی قرار گرفت، تا اینکھ شجاع 

الملک نواسھ احمد شاه مجبور شد کھ آن را در اختیار رنجیت سنگھ، مھاراجھ سیکھ قرار 

و فروپاشی سلطنت آنھا، کمپنی ھند شرقی آن را  ١٨۴٩دھد. پس از شکست سیکھ ھا در 

) و در تاج شاھی ١٨۵٢وان غنیمت بدست آورد. این الماس سرانجام بازتراش شد (بھ عن
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ملکھ ویکتوریا قرار داده شد. الماس کوه نور حاال در تاج ملکھ برتانیھ قرار دارد، تاجی 

 کھ الیزابت، شھبانوی مادر بر سر می گذاشت... 

 

ای اینکھ بانوی نادر آن را گرچھ مورخان افغان تالش کردند تا دستبرد کوه نور را با ادع

ھدیھ داد، مشروع جلوه دھند.  ز تجاوز سربازان پارس بھ احمد خاندر مقابل محافظت او ا

 اما ھیچ گونھ اسناد و شواھدی برای تایید این ادعا وجود ندارد...

بھ کندھار رسید، قرارگاه خود را در چمن سنجر، احتماال میدان رژه  وقتی احمد خان

ساخت. اینکھ پس اد، برپا نموده و زمینھ را برای اعالن پادشاھی خود آماده نظامی نادرآب

بھ کندھار واقعا چھ رخ داده است، در افسانھ ھای سبک آرتوری  از رسیدن احمد خان

پوشانیده شده است. در حقیقت، شمار کمی از حوادث دیگر در تاریخ افغانستان معاصر با 

در نتیجھ، وقایع تاریخی پیرامون ایجاد سلطنت  چنین اسطوره سازی ھمراه بوده است.

مستقل کندھار توسط احمد خان در غبار داستان ھای مھیج و عاشقانھ ای ناپدید گشتھ کھ 

 بدون ھیچ گونھ نقدی توسط مورخان افغانی و غربی در دھان مردم گذاشتھ اند. 

مام رھبران قبیلوی را بھ کندھار رسید، ت روایت ھای افسانوی، وقتی احمد خانبربنیاد این 

جمع نمود تا شاه را انتخاب کنند. ادعا می شود کھ  »لویھ جرگھ«در یک مجلس بزرگ یا 
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و ھمچنان رھبران بلوچ، اوزبیک و ھزاره » افغانستان«این مجمع شامل کلیھ قبایل پشتون 

. کرد..» انتخاب«ھای شیعھ بود. این مجمع بعدا با اتفاق آرا احمد خان بھ عنوان شاه 

 و را برداشتھ و بر دستار احمد خانبراساس این داستان، صابرخان بعدا خوشھ گندم یا ج

 نصب نمود و او را بھ حیث شاه اعالن کرد!

این نسخھ ای وقایع چنان پیچانیده شده است کھ حتی گنداسنگھ و عمرکمال خان این داستان 

و مدرکی برای تایید آن  را حرف بھ حرف تکرار می کنند؛ با اعتراف بھ اینکھ ھیچ سند

شامل تاریخ محمود الحسینی، مورخ رسمی دربار احمد » گزارشات اولیھ«وجود ندارد... 

شاه است کھ نسخھ بسیار متفاوت وقایع و مواردی را ارایھ می دھد کھ با گزارشات 

 گردشگران اروپایی در اواخر سده ھجدھم و اوایل سده نزدھم مطابقت دارد...

نبال بھ غنیمت گرفتن خزانھ/عواید سند (کاروان بزرگ نظامی دارای حدود احمد شاه بھ د

ھزار غالم قزلباش زیر فرماندھی تقی بیگ خان  ١٢ملیون روپیھ، حدود  ٢٠کرور یا  ٢

شیرازی حاکم سند، یک فیل خانھ، نواب نصیرخان حاکم مغولی کابل)، یک شورای نظامی 

ان اولس ابدالی نادرشاه افشار بود. نام ھای این نفر آنھا فرماندھ ٧نفری تشکیل داد کھ  ٩

ھفت امیر عبارتند از نورمحمد خان علیزی، عبدهللا خان ایوبزی، شاه ولی خان بامیزی، 

حاجی جمال خان بارکزی، موسی خان اسحاقزی (با نام مستعار دنگی)، نصارهللا خان 

توخی بود کھ در نورزی و محبت خان پوپلزی. عضو ھشتم شورا نماینده اولس غلزی 

لشکر نادرشاه می جنگید و یگانھ نماینده غیرافغان، نصیرخان قالت مربوط بھ قوم براھوی 

بود کھ در خدمت نادرشاه قرار داشت. ھدف آنھا از این مجلس مشورتی پیش از اعالن 

 یک سلطنت مستقل سدوزی، مذاکره بر سر تقسیم مقام ھای دولتی در میان خود شان بود.

ومگرا و ھمچنان اکثر اروپاییان ادعا دارند کھ این جلسھ در زیارتگاه شیرسرخ مورخان ق

برگزار شد. با آنکھ منابع آن عصر ھیچ ذکری از این مکان ندارد و مطمینا افسانھ ای 

را ھا است کھ در اواخر سده نزدھم و اوایل سده بیستم اختراع شد تا مشروعیت محمدزی 

در است کھ حاجی جمال خان بارکزی موسس سلسلھ آنھا تقویھ کند؛ چون شیرسرخ مکانی 

دفن است. شیرسرخ یک زیارتگاه کوچک تک گنبدی بود کھ برای تجمع چنین یک آن 
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جلسھ با اھمیت نمی توانست مکان مناسب باشد. بھ گمان اغلب جلسھ شورای نظامی در 

صورت بروز  خیمھ خود احمد خان دایر شده بود، جاییکھ محرمیت آن تضمین بوده و در

فرمانده نظامی در جریان چند روز  ٩ممکن بود. این » غازیان«مشکالت، دسترسی بھ 

در باره سھم خود در سلطنت چانھ زدند تا بھ توافق برسند؛ احمد خان امتیازاتی برای آنھا 

واگذار شد، بشمول معافیت دایمی طوایف فرماندھان حاضر از پرداخت مالیھ و خدمت 

آنھا و ورثھ آنھا نیز حق دارند کھ عضو شورای قبیلوی سلطنتی باشند.  سربازی اجباری.

در عوض، فرمانده اولس موافقھ کردند تا خراج نظامی در صورت وقوع جنگ را تامین 

کنند. نورمحمد خان علیزی کھ ھنوز شخص قدرتمندی بود، با انتصاب بھ عنوان 

 امین کرد.  ، از دست دادن رتبھ و جایگاه خود را ت»میرافغانیھ«

حاجی جمال خان بارکزی حق احمد خان بھ تاج و تخت را بھ چالش کشید و خواستار این 

شد کھ او بھ عنوان شاه شاختھ شود؛ چون بارکزی پرشمار ترین و قدرتمند ترین طایفھ 

ابدالی در منطقھ ھلمند و کندھار بود. اعتبار حاجی جمال با توجھ بھ بزرگسالی و زمینداری 

و ھم چنان ادای حج در مکھ بیشتر  –چون نادرآباد نیز در زمین ھای او آباد شده بود  –او 

بود. در حالیکھ احمد خان در اوایل بیست سالگی قرار داشتھ و در کندھار نابلد بود، چون 

او در ملتان تولد و بزرگ شده بود. افزود برآن، احمد خان از طایفھ سرمست خیل سدوزی 

کمان ھرات بودند، نھ کندھار. یگانھ آشنایی احمد خان با کندھار این بود بود کھ اجدادش حا

 سال را در زندان کندھار سپری کرده بود... ٧کھ 

مناقشھ میان این دو پس از چند روز گفتگوی داغ حل شد. در پایان احمد خان بھ قرآن 

ست وزیری یا نخ »وزیر«سوگند یاد کرد کھ حاجی جمال و ورثھ او بصورت دایمی مقام 

را در صورت تعیین او بھ عنوان شاه کمایی خواھد کرد. بدین معنی کھ او پس از شاه مقام 

دوم را دارا بوده و از نگاه عملی تقریبا داری عین قدرت می باشد، چون این وزیر است 

(نھ شاه) کھ تمام امورات روزمره سلطنت را بھ پیش می برد. با آنھم مبارزه قدرت میان 

حاجی جمال و احمد شاه بھ کشتار و جنگ ھای داخلی انجامید. سرانجام اوالده  خانواده
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حاجی جمال خانواده احمد شاه را سرنگون ساختھ و دودمان محمد زایی خود را ایجاد 

 کردند.

پس از توافق نھایی، صابرشاه پیر روحانی احمد شاه دعا نموده و بھ عباره محمود الحسینی، 

برداشت و در کاله احمد شاه نصب کرد و بھ این ترتیب او را پادشاه یگ گیاه سبز را «

بعدا، مورخان محمد زایی در سده بیستم این گزارش کوتاه را دگرگون ساختھ  ».اعالن کرد

 – ١٩٠١و بھ یک تاج گذاری مفصل تبدیل کردند. گیاه سبز در عصر امیرحبیب هللا (

عنوان نماد اصلی نشان سلطنتی در پرچم ملی، بھ خوشھ جو یا گندم تبدیل شد و بھ ) ١٩١٩

 ...پُست ھا، سکھ ھا و نامھ ھای رسمی دولت ظاھر شد

 

در تاریخ احمد شاه خود حتی یک نقاشی عاشقانھ  ١٩۴٠میرغالم محمد غبار در سال ھای 

توسط عبدالغفور برشنا ھنرمند مشھور سده بیستم را نیز شامل کرد کھ نشان دھنده تاج 

بھ خوشھ گندم چنان مرتبھ  ...شاه با یک خوشھ طالیی بر سر احمد شاه استگذاری صابر

بزرگ دادند کھ حتی آن را در یک تصویر حلقوی در خرقھ مبارک، مقدس ترین مکان 

کندھار استفاده کردند. این نشان چنان در عمق فرھنگ قومگرایان افغانستان جاسازی شده 

ستی نورمحمد تره کی آن را در باالی پرچم ، حکومت کمونی١٩٧٠کھ در اواخر سال ھای 

 ...ملی نصب کرد
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مسخرگی بیشتر برای افغان ھا در ارتقای صابرشاه معادل اسقف اعظم کانتربوری است؛ 

چون تا جاییکھ بھ سلسلھ معنوی قبیلھ ابدالی یا ساحھ کندھار مربوط می شود، او نھ تنھا 

ھیچ چیزی نبود، بلکھ یک شرمساری بود... در حقیقت، صابرشاه یک عارف دوره گرد 

شت کھ می تواند آینده را پیشگویی کند... صابرشاه حتی پشتون و خواب گزار بود و ادعا دا

نبود، بلکھ یک پنجابی و از الھور بود، در حالیکھ غالم محمد غبار و دنبالھ روان او ادعا 

 .کابل بودکردند کھ او از 

صابرشاه در الھور تولد شد و نام اصلی او رضا شاه بود. قویا فرض می شود کھ او شیعھ 

کار می کرد. رضا چند سال پیش از اشغال الھور توسط » نعلبند«وایل بھ حیث بوده و در ا

بینی گردید.او مانند سایر -نادر افشار، نام خود را بھ صابر تغییر داد و مصروف فال

زمان، خود را بھ ارتش پارس وصل کرد، جاییکھ حرفھ و مھارت نعلبندی او » فقیران«

ه خریدار داشت. احتماال وقتی نادر در الھور بود، بینی او فوق العاد-و ادعای قدرت پیش

صابر با احمد خان دیدار داشتھ و او این جوان سدوزی را چنان مجذوب کرد کھ او را 

بین شخصی خود ساخت؛ چون او بھ احمد خان گفتھ بود کھ روزی پادشاه خواھد شد. -طالع

صمیمیت و خودمانی  بھ چنان درجھ ای از ١٧۴٧رابطھ میان احمد شاه و صابرشاه در 
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می رسد کھ برای برخی ھا بیرون از محدوده نزاکت است. کمی پس از تاج گذاری، یکی 

از سر تا پا برھنھ و «از ندیمان کھ با تعدادی وارد دربار می شود، با دیدن صابرشاه کھ 

، در کنار او قرار داشتھ و احمد شاه با دست ھای خود او را از یک »خاک آلود است

 ...شاھی تغذیھ می کند، بھ حیرت می رودبشقاب 

فرمانده نظامی کھ بعدا توسط گزارشات  ٩بھ حیث شاه در یک جلسھ  احمد خان» انتخاب«

د کھ چنین نامیده شد و حتی ادعا گردی» لویھ جرگھ«قومگرایان یک جلسھ بزرگ ملی یا 

مجلسی یک روش باستانی و عنعنوی پشتون ھا در انتخاب روسای دولت است. این ادعا 

ھیچ گونھ توجیھی نھ در منابع آن عصر دارد و نھ در داستان ھای فرھنگی. قبایل پشتون 

ھیچ شاھی را انتخاب نکرده اند، چون آنھا ھرگز سیستم سلطنتی نداشتھ اند. حتی ساختار 

تحمیل شده آنھا نیز توسط قدرت ھای امپریالیستی غالب باالی » فغانیھمیرا«و » ملک«

توسط حاکمان  خود را نامزد کرده باشند تا »میرافغانیھ«است، با آنکھ ابدالی ھا شاید 

صفوی یا مغولی کندھار تایید گردد. دلچسب اینکھ ھیچ قبیلھ دیگر افغان در این تقرر ھا 

کامال توسط حاکم صفوی تعیین شده است » میرافغانیھ« سھمی نداشتھ اند. در موارد زیادی

 کھ یا درخوست ھای رھبران ابدالی را نادیده گرفتھ اند و یا رد کرده اند.

قبایل افغان رسومات گوناگونی در رابطھ بھ تعیین روسای طوایف یا قبیلھ دارند، در حالیکھ 

رھبری قبیلھ بھ ھنگام جنگ  بعضی ھا فقط نامزدی چنین افراد را برای مقاصد معین مانند

و یا حل یک مناقشھ داخلی انجام می دھند. بیشتر قبایل افغان بصورت طبیعی مخالف ھر 

اند؛ چنانکھ امیران افغانستان  وده و قویا خواستار خودمختاریگونھ حکومت مرکزی ب

ی قبیلو» جرگھ«برگزاری یک و زمان بھای آن را در موارد گوناگونی پرداختھ اند. وقت 

ھمیشھ قبال اعالن شده و مجلس بصورت عنعنوی در فضای آزاد دایر می شود تا از 

حق اشتراک و صحبت  ١٨تمام مردان باالتر از سن  رگونھ معاملھ مخفی جلوگیری گردد.ھ

ندارند، مگر اینکھ دعوت  یگران/بیگانان حق اشتراک در آندر آن را دارند؛ در حالیکھ د

 شوند.
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ندارد. بھ گونھ مثال، » جرگھ«سی متذکره در باال حرفی در باره ھیچ یک از منابع پار

استفاده کرده است، یک اصطالحی کھ » مجلس«الحسینی از واژه عمومی پارسی محمود 

سال پس ثبت می کند. مفھوم  ۶٠در سده نزدھم ماندگار شده است، وقتی الفنستون آن را 

بدینسو ایجاد شده و ھیچ  ١٩٢٠ل ھای جدیدد لویھ جرگھ در قوانین اساسی پی در پی از سا

-ندارد، بلکھ ساختھ ای شماری از سلطنت طلبان ن ھاوجھ مشترکی با رسوم بومی پشتو

قومگرای افغان است. لویھ جرگھ بھ عوض اینکھ ربطی بھ شماری از رسومات تساوی 

تقاق داشتھ باشد، در واقعیت از مودل ھای پارلمانی ترکی اش ن ھاگرایانھ باستانی پشتو

نیز یک » جرگھ«است؛ زیرا حتی » لویھ«شده و یگانھ ربط آن با ھویت پشتون ھا واژه 

 واژه پارسی است، نھ پشتو.

» جرگھ« کرد، در تضاد با» انتخاب«شاه  نفری کھ احمد شاه را بھ عنوان ٩شورای نظامی 

و  عنعنوی پشتون ھاست. این قضیھ کم و بیش پیش از رسیدن احمد خان بھ کندھار حل

فصل شده و شورا بصورت پنھانی و بدون ھرگونھ نمایندگی از اشرافیت موجود ابدالی 

ھیچ قبیلھ افغان دعوت نشده بود یا  بود. بھ غیر از یک غلزی توخی،برگذار گردیده 

در آن اشتراک نداشت » علما«اشتراک نداشت. ھمچنان ھیچ نماینده ای از نھاد ھای مذھبی 

شاه مطابق بھ شریعت اسالمی باشد. صابرشاه واجد شرایطی نبود تا تایید مشروعیت احمد 

 ١٧۴٧کھ این نقش را ایفا کند، چون او ھیچ گونھ اعتبارنامھ رسمی اسالمی نداشت. حادثھ 

یک کودتای نظامی توسط یک گروه کوچک بود و نمونھ ھای دیرینھ ای را تکرار کرد 

ز ضعف حکومت مرکزی انشعاب نموده کھ در آن فرمانده یک نیروی غالم با بھره گیری ا

 د.کردنو سلطنت مستقل خود را ایجاد 

» رانیر دُ دُ «سرانجام، این ادعا کھ وقتی احمد خان پادشاه شد، نام خوادگی خود را بھ 

تغییر داده و فرمان داد کھ قبیلھ ابدالی پس از این بنام درانی شناختھ شود نیز بی بنیاد است؛ 

این تغییر نام در نتیجھ خواب صابرشاه بوده است. در حالیکھ  چون باور بر این است کھ

» پیر«و توسط حضرت میان عمر بابا، ام قبیلھ چندین ماه پس لقب در دران و تغییر ن

 چمکنی در نزدیک اتک برای احمد شاه داده شد.
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وقتی احمد شاه تایید شورای نظامی را بدست آورد کھ شاه باشد، در صدد تامین سوگند 

د. جارچیانی فرستاد و این شخصیت ھا از نخبگان قبیلوی و مذھبی منطقھ گردیاری وفاد

عمومی فراخواند. وقتی آنھا جمع شدند، احمد شاه در پیشگاه آنھا حاضر » دربار«را بھ 

شاھی کھ بدون شک بخشی از چپاول دھلی یا خیمھ نادرشاه » جیغھ«احتماال با  گردید،

رسانیده شد کھ احمد شاه پادشاه کندھار مستقل است، در  باشد. بھ اطالع حاضرین دربار

احمد شاه کھ بھ گونھ ستراتژیک بدور مجلس صف کشیده بودند، » غازیان«حالیکھ 

شمشیرھای خود را در برابر سپرھای خود کوبیده و اعالن کردند کھ ھیچ شخص دیگری 

بھ حاکم سدوزی ابراز شایستھ پادشاھی نیست. رھبران بعدا پیشتر رفتند و بیعت خود را 

داشتند. این رویداد چنان مدیریت شده بود کھ ھیچ صدای اعتراضی وجود نداشت؛ چون 

موجودیت ھزاران سرباز، توپخانھ و فیل ھای جنگی ھمگان را متقاعد ساختھ بود کھ تسلیم 

 شدن امن تر از اعتراض کردن است...

شماری از مورخان جدید گفتھ اند کھ یک ھزاره در دربار حضور داشت، در حالیکھ چنین 

بیگلربیگی ھزاره «نیست؛ او نھ یک ھزاره شیعھ از ھزاره جات، بلکھ درویش علی خان 

سنی ایماق بود. طوریکھ دیدیم، او در زیر پرچم نادرشاه جنگیده و برای مدت کوتاھی 

حاضر بود، » تحلیف«کالت نیز در مراسم » گلربیگیبی«حاکم ھرات بود. نصیرخان 

نفری  ٩» مجلس«چون کالت تابع حاکم کندھار بود. نصیرخان یگانھ غیرافغان بود کھ در 

شاه حضور داشت. بنابراین، ادعا ھای بعدی مبنی بر اینکھ احمد شاه توسط تمام قبایل 

ع آن زمان نداشتھ و این نیز پشتون افغانستان انتخاب شده است، ھیچ گونھ بنیادی در مناب

 او افزوده شده است.» تاج گذاری«دیگری است کھ در طول سال ھا در مورد ای افسانھ 

این امر معمول کھ احمدشاه بنیانگذار افغانستان معاصر است نیز کامال بی مورد است. 

چون تا جاییکھ بھ احمد شاه و معاصران او ارتباط دارد، افغانستان قلمروی بود زیر سلطھ 

-قبایل خود مختار افغان، یعنی کمربند قبیلوی پشتون کھ امروز در سرحدات افغانستان

اکثرا  بیرون از حاکمیت احمد شاه قرار  ١٧۴٧منطقھ ای کھ در پاکستان قرار دارد، 

 داشت. 
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عدم آن  در حقیقت، احمد شاه و جانشینان او ھیچ نام مشخصی برای سلطنت خود نداشتند،

ذکر شده است. الفنستون در رابطھ بھ این  ٩ – ١٨٠٨چیزی کھ توسط ھیئت الفنستون در 

می گذارد؛ چون در این زمان کابل » نت کابلسلط«قضیھ، نام قلمرو را بصورت دلخواه 

ن را برای کمربند قبیلوی پشتو» افغانستان«پایتخت سلطنت بود، نھ کندھار. با آنھم او واژه 

و قلمرو درانی در مجموع بھ کار می برد. بھ دنبال آن، اداره امپریالیستی برتانیھ در ھند 

برای تمام سلطنت زیر حاکمیت درانی بھ با استفاده از نمونھ الفنستون واژه افغانستان را 

کار می برد، با آنکھ پس از اشغال پنجاب توسط سیکھ و برتانیھ، بیشتر از نیم افغانستان 

 ..د.در جانب سراحدات ھندی قرار داراصلی 

 ۶٨۵ - ۶٨۴ص 

ملت و بقای آن یک داستان قابل توجھ است؛ زیرا -ظھور افغانستان بھ حیث یک دولت

رآشوب کشور و سرحدات استعماری موجود آن فاقد اعتبار تاریخی یا زندگی سیاسی پ

انسجام و چسبندگی است. افغانستان محصول مجموعھ ای از حوادث و شرایطی است کھ 

اساسا در اثر تجزیھ امپراتوری ھای صفویان (پارس)، مغوالن (ھند) و اوزبیکان (آسیای 

ا با ظھور قدرت ھای برتانیھ در ھند مرکزی) و فتوحات نادر افشار شکل گرفت و متعاقب

و روسیھ در آسیای مرکزی ماندگار شد و تداوم یافت. بنمایھ سلطنت ایجادی توسط احمد 

شاه درانی کھ در آستانھ فروپاشی قرار داشت، در زیر قیمومیت برتانیھ، بھ گونھ ای 

شباھت با  ملتی بوجود آمد کھ کم ترین-بازتعریف و سرحدات آن بازسازی گردید و دولت

کمربند قبیلوی افغانستان پیشااستعماری و یا سرحدات تاریخی، ژیوپولیتیک پسااستعماری 

پارچھ ھم از نگاه حاکمان و ھم -داشت. نتیجھ آن ایجاد یک واحد سیاسی ناپایدار و پارچھن

 ا زنگاه جامعھ در مجموع بود.  

تھداب افغانستان معاصر  ادعا دارند کھ قومگرا-ن غربی و افغان ھای سلطنت طلبمورخا

گذاشتھ شد و بنیاد آن را یک سلطنت  ١٧۴٧احمد شاه درانی در کندھار در » انتخاب«با 

افغانی یا پشتونی تشکیل می داد. این روایت، عوامل کلیدی تاریخی را کھ موجب ظھور 

ھ سلطنت درانی گردید، نادیده می گیرد و این واقعیت آزار دھنده را ماستمالی می کند ک
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ابدالی ھا و سلطنت آنھا اساسا پارسیوان بودند. اتحاد با صفویان پارس مسلما عنصر کلیدی 

ای بود کھ ظھور ھر دو سلسلھ ای ھوتکی ھا و سدوزی ھا را تسھیل کرد؛ چون ابدالیان 

شھرنشین کندھار با وجود اینکھ افغان نامیده می شدند، با یک لھجھ محلی پارسی صحبت 

زبان -قت و با احتمال زیاد خاستگاه قومی ابدالیان باید مردمان پارسیمی کردند. در حقی

 قرون وسطای غور و غرجستان بوده باشد. 

اتحاد سدوزی با سلطنت صفوی پارس بھ خاطر مبارزه قدرت در میان ھند مغولی و پارس 

صفوی برای کنترول شھر سرحدی کندھار بود. عین رقابت ژیوپولتیک باعث درگیری 

ر بین بارکزی و سدوزی بر سر رھبری قبیلھ ابدالی گردید، رقابتی کھ در زمان داخلی د

سلطنت احمد شاه درانی ماندگار شد و نقش مھمی در تضعیف و زوال سلطنت بازی کرد. 

-دشمنی دیرینھ در بین طوایف سدوزی... کھ محصول مبارزه قدرت در میان صفویان

 د و سرانجام باعث زوال سلطنت او گردید...مغوالن بود، توسط احمد شاه بھ پیش برده ش

عنصر فراموش شده ای دیگر در ظھور سلطنت احمد شاه، اھمیت ملتان است. این شھر 

در واقعیت حاکمان  –پیشرفتھ ای مغول در شمال ھند تاثیر بسزایی بر سدوزی ھا داشت 

غان باشند. احمد شاه ھرات از نگاه فرھنگی بیشتر ملتانی بودند، تا اینکھ ھراتی یا واقعا اف

در این شھر تولد و بزرگ شد، دربار و جانشینان او در موارد زیادی بازتاب دھنده نفوذ 

مغوالن و ھندیان بودند. مشاور معنوی شخصی احمد شاه یک درویش الھوری بود، 

پروتوکول ھای دربار سدوزی بر اساس مودل ھای مغوالن و صفویان بودند؛ مقامات زیاد 

ای القاب ترکی بودند. افزود برآن فتوحات سلسلھ ھوتکی و احمد شاه بدین معنی دربار دار

است کھ پسران و دختران زاده شده در خانواده ھای حاکمان و نخبگان قبیلوی فرزندان 

 ..مادران ھندو، پارسی، قزلباش، مغول، کافر و حتی ارمنی بودند.
 


