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  در مورد نشان دولتی

ھمچنان در مورد نشان دولتی  زمان احمد شاه قسمیکھ تصاویرو پورتریت  احمد شاه  ابدالی نشان میدھد   
در عمامھ او بعوض تاجی از گندم  حمیلی از  گوھر  ھای  ذی قیمت  جلوه نمایی میکند و زمانی  ھم  کھ 

 صابر شاه ملنگ  منحیث بھ ضرب سکھ در الھور مبادرت کرد  بعوض تاج یا نشان گندمی کھ بھ اصطالح
جیغھ بھ کالھش نصب کرده بود  یک بال طاؤس ،پرنده زیبای سرزمین ھند   نقش شده بود  کھ این خود 

  میرساند کھ خوشھ  گندم  در سالھای نزدیک بھ عصر ما در نشان دولتی جا بجا شده است((مولف)

  
ر عمامھ  احمد شاه  ابدالی نشان میدھد  کھ بھ  وضاحت  گوھر  ھای قیمت  بھا را د میناتوری این تصویر

نشانی از خوشھ  ھای گندمی کھ  صابر شاه مجذوب بحیث جیغھ بھ آن  نصب کرده بود دیده نمیشود بلکھ 
  نشانۀ از الماس نایاب و منحصر کوه نورمشاھده  می شود .



      

          
گردیده  و تصاویر بعدی   شخصیت و سیمای  این ھم  تصویر احمد شاه  درانی  کھ توسط افغان  پست تھیھ 

  سیاسی وی را  نشان  میدھد



  
  این دو تصاویر سیمای  احمد شاه ابدالی را با میدان  نبرد وی با ھندوستان را نشان میدھد 

  

  وضع اجتماعی افغانستان  قبل از بقدرت رسیدن  احمد شاه ابدالی .119-4-3

ازدھم  کھ توسط مولفان  پوھنمل زلمی ھوتک ؛ شیر محمد این عنوان را من از کتاب تاریخ صنف دو
رونقی ، شیر زی بابکرخیل  کھ توسط سرمولف عبدالغیاث غوری  و بھ استشاره آقای سید محمود خلیق 
وتحت نظرمشاورین  دینی ، سیاسی وفرھنگی آقایون عبدالصبورفخری ، حبیب هللا راحل  ، تحت نظر 

محقق معین انکشاف تعلیمی و تالیف کتب درسی  با طرح و دیزاین  حمید کمیتھ  نظارت  دکتور اسد هللا 
بخطر استفاده  شاگردان صنوف دوازدھم مکاتب افغانستان   1390هللا  غفاری  و مصطفی محمدی  در سال 

تدوین و انتشاریافتھ است ؛ انتخاب نمودم  ولی اگر نیک سنجیده میشد باید  عنوان فوق اینطور نوشتھ میشد 
اگر عنوان  کتاب  این طور اصالح  میشد  ،  »وضع قندھار قبل از بقدرت رسیدن  احمد شاه ابدالی:«

جوانان افغانستان در راه شناخت تاریخ  کشور شان  با حقانیت  درست  تاریخ  روبرو میشدند. چرا کھ  
ده  ی  این خطھ گزاریده  نشھنوز نام افغانستان د ر زمان احمد شاه ابدالی و حتی پسرش  تیمور شاه  نیز باال

ً بنام سلطنت احمد شاه  درانی و سلطنت تیمورشاھی یاد  گردیده و  در ظرف دویست سال    و صرفا
نیزحکومت مرکزی ای در جغرافیای فعلی  بوجود نیامده  ھمیشھ  پادشاھانی از خاندانھای فیودالی  در 

ی سدوزایی ھرات ، غلجائیان قندھار و شاھان کابل مراکز شھر  ھا خود را پادشاه  میشناختند مثل خاندانھا
و  بدخشان  وبلخ و غیره. لذا پیش کش کردن  نام افغانستان  در مرحلۀ  تخت نشینی احمد شاه  جوانان ما 

  را  در مورد حقایق تاریخ  گمراه  میسازد(مولف)



دولت  مرکزی اقدام نمود موقعی کھ احمد خان ابدالی (بروایت  تاریخ صنف دوازدھم ) برای تحکیم یک «
، در افغانستان ،شرایط زیر حکمفرما بود :استیال و تجزیھ افغانستان  توسط قوای اجنبی ، عدم موجودیت 

حکومت مرکزی ،رکود اقتصاد ، اوضاع نابسامان اجتماعی و تحوالت سیاسی در دول مجاور  ، زمینھ  
بود. بعد از  کشتھ شدن  نادر افشار  در اردوی تشکیل یک  حکومت  مرکزی را در افغانستان مھیا ساختھ 

بزرگ او بی نظمی رو نما گردید . نا گفتھ نماند کھ یک بخش اردوی نادر افشار را قشون افغانی  تشکیل 
ً چھار ھزار نفر غلجائی  و دوازده ھزار سدو زائی و ازبک  میرسید  و نظر بھ   میداد، تعداد آنھا تقریبا

ی نور محمد خان غلجائی و احمد خان ابدالی ، قطعات افغانی بھ قندھار سوق داده پیشنھاد قوماندان عموم
ً نور محمد خان غلجائی و احمد خان از سران غلجائی ، ازبک و ھزاره  تشکیل یک جرگھ قومی  شدند .بعدا

کومت ح گردید تا یک تن از اعضای جرگھ بحیث زعیم  یا پادشاه تعیین گردد وبرای اداره و امور افغانستان
  »را  تشکیل بدھد  کھ تشکیل ھمچو جرگھ  مورد قبول ھمھ سران اقوام گردید.

چیزی کھ قابل نقد است و باید بھ  آن روشنی انداختھ شود  موجودیت سواران ازبک  کھ  از خیوه و سمرقند  
ع یابی  از در اردوی نادر شاه افشار موجود بود کھ  تحت قیادت احمد خان بود .احمد خان  پس از  اطال

کشتھ شدن نادر افشار بھ شکستاندن  قوای افشاریان در سراپرده  نادری  در قوچان و کسب ظفر سپاھیان  
افغانی و ازبکی تحت قومانده  احمد خان اھم از ازبک و افغان  ھر کدام  بعد از  شکستاندن قوای افشاریانی 

پیروزی  و بدست آوردن  غنایم  از سراپرده   کھ در توطئھ قتل نادر شاه افشار اشتراک داشتند ، پس از
نادری ، ھر کدام بطرف مقصد خود  حرکت کردند  یعنی سوران  ازبک شامل در سپاھیان احمد  خان بعد 
از گذشتن از مشھد راھی شمال شدند و احمد خان با سپاه افغانی  بھ عزم قندھار  از ھرات راه را بطرف 

 احمد خان سربازان ازبک وجود نداشت (ژان کوره ،خواجھ  تاجدارجنوب تغییر دادند کھ در  عساکر 
،40-45 (  

ھمچنان در مأخذ زمان  ر ویکرد ا حمد خان بھ قندھار از فعالیتھا و اداره بالفعل اردوی افغانی نادر شاه 
ً تحت قیادت  احمد خان بود  ازنور محمد خان  غلجایی یادی  نشده  است و چنین  ظر بنافشار کھ  مستقیما

میرسد کھ درحین شکستاندن  قوای افشاریان در قوچان، این  اردو  کھ دارای دو بدنھ افغانی و ازبکی بود 
در آخرین ساعات وقتی باالی  تقسیم  غنایم بین  سپاھیان  ازبکی   و افغانی موافقھ شد ستاد فرماندھی  و 

حمد خان بود کھ البتھ بعد از شکست ابتکار عمل در جنگ سرا پرده  نادری  در قوچان بازھم بدست  ا
قوای افشاری و بدست آوردن عنایم جنگی وگذشتن از  ھرات  ازبکان   بجانب مرو، راه خود را بطرف 
شمال،و آنطرف آمو دریا ،و  سپاه افغانی بھ قیادت احمد خان ،راه خود را بطرف جنوب  بعزم رسیدن بھ 

 Robert Dخان  خاکھ  اعضای کابینھ  خود را  بھ روایت (قندھار تغییر داد   کھ در این  مسیر احمد  
Mc Chesney  تاریخ  نویس امریکایی کھ تحقیقات  گسترده ای  در مورد شرق میانھ ، ایران و افغنستان (

داشتھ است و کذااز طرف داکتر لکھارت  ؛ صاحب مجمل التواریخ؛عبدالحسین نوایی  و مار تیمور دیورند  
عاالت   سفر  سوق الجیشی احمد خان بھ قندھار نورمحمد خان غلجایی نقشی  نداشتھ  و نیز در فعل و انف

از ھمین سبب است کھ بمجرد ی کھ بھ قندھار میرسند  نور محمد خان  زندانی و سپس از اثر بی کفایتی 
ً بھ موضوع  پرداختھ شده است (مولف).   اعدام  میگرددکھ در بحث  ھای قبلی مفصال

جرگھ مزار شیر سرخ در قلعھ نظامی نادر آباد در قندھار منعقد «ازدھم بھ ادامھ می نویسد:تاریخ صنف دو
گردید  و برای مدت نھ یوم ادامھ پیدا کرد . اعضای جرگھ بیک فیصلھ نھائی نمی رسیدند ، زیرا ھر خان 

د د خان ابدالی بو، مقتدر خواھان  سلطنت بود و تنھا کسیکھ در این جرگھ خاموشی اختیار کرده بود ، احم



زیرا احمد خان تعلق بھ قبیلۀ سدوزائی  داشت کھ از لحاظ کمیت نسبت بھ دیگر قبایل  کوچکتر بود  باالخره 
در روز نھم ، اعضای جرگھ  چنین فیصلھ نمودند کھ یکی از اعضای جرگھ را بحیث  حکم انتخاب 

حتی باشنده قندھار ھم نبود .او ھمان نمایند.شخص مذکور یک روحانی  بوده بھیچ قبیلھ تعلق نداشت و 
صابرشاه کابلی پسر متصوف معروف  پیر الیخوار بود کھ ھمۀ مردم قندھار بوی ارادت و اعتماد داشتندو 
این صوفی سیاست مدار  از جا برخاستھ احمد خان ابدالی را  معرفی نمودو چند خوشھ گندم را  عوض 

ای بزرگ ناگزیر بھ احمد شاه بابا بیعت کردنداو را بحیث تاج شاھی  در عمامۀ او  نصب کرد . خان  ھ
  ]1»[پادشاه افغانستان قبول نمودند.

ولی تا جاییکھ وقایع تاریخی مشعر است احمد خان ابدالی ،از ھمان روز اول  بعد از پیروزی یافتن بر 
ن و ر برابر خوانیقوای قاتلین نادر شاه افشارمصمم بھ سلطنت قندھار بود ،سیاست انفعالی یا خموشی د

فئوداالن قندھاری  را ھرگز پیشھ نکرده،  بلکھ او  با نیروی سراپا مسلح  چندین ھزار نفری  کھ ھر کدام 
شان حاضر بودند   در راه احمد خان و رسیدن بھ موضع سلطنت قندھار از جان بگذرند و بھ عالوه احمد 

رده  نادر شاه افشار را  از محل قرار گاه وی از خان  خزینھ  و ساز وبرگ  نظامی  و اشیای  قیمتی سراپ
اثر یک  حملھ متھورانھ  بقسم  غنیمت بدست  آورد کھ میتوانست  توسط حصھ نا چیزی از آن گنجینھ  
،خوانین  بیش خواه قندھاری را  مطیع خود گرداند و از جانبی ھم احمد خان  فرزند  زمانخان ابدالی و 

لوکوزایی کھ زمان درازی والی قندھار بود و در بین  مردم قندھار شخصیت  خواھر زادۀ عبدالغنی خان  ا
بارز ، جنگجو ، ھوشیار و آشنا با سیاست زمانھ خودش و ھمچنین  از رھگذر مادی نیز سر آمد ھمۀ شان 
بود لذا ھر گز  ضرورت  نداشت  کھ  سیاست  انفعالی پیش گیرد و منتظر بماند  تا پیر صابر شاه مجذوب 

او سر نوشت تعیین کند. از اینھا کھ بگذریم سیاست مسامحھ احمد خان  ھر گز سیاست منفعالنھ در  بھ
برابر  خوانین و زور مندان قندھاری نبود  بلکھ او جھان را  از دریچھ  جھان بینی خودش و تجاربی کھ 

نی و سیاست  درست  از ھمرکابی با نادر شاه افشار کسب کرده بود میخواست  قضایا را از دایره عقال
دنبال نماید . نادر شاه افشار در دشت مغان  باوجودیکھ  حدود یکصد ھزار نیروی آماده خدمت و جنگ 
در اختیار داشت و از جانبی سران  کشور  ھای مجاور را  نیز دعوت نموده بود  تا در جلسھ  تأیید سلطنت 

ز سران حاضر در مجلس خواست  تا زعیم خود و پادشاھی او مردم ایران  مھر تأیید  وقبولی بگذارد ا
شان را انتخاب نماید . ولی کسی را یارای آن  نبود کھ در برابر نادرشاه افشار کاندید زعامت گردد لذا 
ھمھ یا  از  ترس و یا از روی  اجبار  باوجودیکھ بھ خانواده  صفوی رضا مندی داشتند حاضر شدند نادر 

آن  عواقب وخیمی شاید دامنگیر معاندین نادر شاه افشار میشد. او احمد خان   شاه افشار را بپذیرند در غیر
نیز در  دشت مغان  ھم رکاب نادر بود و   سیاست  ھای نادری  را نیک  در مخیلھ خود برای یک زعامت 

نھ  زیآینده جاه میداد .این یک قضیھ  واضح و حل شده  است کھ احمد خان  با داشتن  ذخایر بی مانند  از خ
نادری و سپاھیان آماده بھر گونھ خدمت  مجھز بھ انواع سالحھایی تھاجمی عصری آن زمان کھ از اردوی 
نادر شاه افشار کسب کرده بود وبا مزاح سالم  وقوی و داشتن فکر سلیم و رای ثاقب  ودر موجودیت قبیلھ 

اجی جمال خان بارکزایی،شاه متحد خودش   و علی الظاھر ھمراھی و توامیت اسران اقوام  از قبیل ح
ولیخان بامی زایی،سردار جھان خان ، شاه پسندخان ، نور محمد خان علی زایی ، عبدالغنی خان ، محبت 
خان فوفلزایی،موسی خان اسحق زایی مشھور بھ دانگی، و نصر هللا خان نورزی کھ  ھر یک  شان اشخاص 

د خان  علم کرده بودند کھ  برای وی دغدغھ ای  با نفودی در بین  عشیره خود بودند  بھ طرفداری احم
بخاطر بر گزیده شدنش بھ سلطنت قندھاروجود  نداشت بلکھ  میخواست با استفاده از ظرافت  ھای سیاسی  
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در دل مردم جاه باز کندلذا دست بھ تشکیل  جرگھ شیر سرخ در نادر آباد قندھار شد و اگر موضوع پیر 
از  منحیث یک وسیلھ  ای  شاید خواستھ است مردمانی را کھ از سیاست صابر شاه احیانا درست باشد ب

ھای جاری چیزی نمی فھمند  فریبی بیش نبوده باشد . از این سیاست یک مرتبھ  محمد داود خان رئیس 
دولت افغانستان  نیز استفاده کرد : در دھھ  پنجاه زمانیکھ محمد داود خان  زعامت افغانستان را توسط یک  

ای نظامی بدست آورد و  پادشاھی محمد ظاھر  پسر عم خود را ساقط اعالم کرد دست بھ  تشکیل کودت
جرگھ ای زد  کھ ریاست آنرا  ( عزیز هللا واصفی)  بھ عھده داشت  و در آن مجلس (    عزیز هللا  واصفی  

یست  کھ رئیس جمھور ) اظھار داشت کھ داود خان خود را بھ ریاست جمھوری کاندید نکرده و عالقھ مند  ن
شود لذا ھر کسی کھ عالقھ مند  کاندید شدن در  پست ریاست جمھوری باشد بفرمایند. ولی ھیچکس را 
یارای آن  نبود کھ در برابر داود خان  کھ شخصیت مستبدی بود  استاده شود و خود را کاندید نماید لذا ھمھ 

این وظیفھ  خطیر را منحیث رئیس جمھور  سکوت کردند و در اخیر ھم  از داود خان  خواھش شد کھ
  افغانستان  بپذیرند.

مثال جر گھ شیر  سرخ  نیز مثال ھمان  جرگھ ای  بود  کھ داود خان  نیز آنرا ترتیب داده بود  در حالیکھ  
از اول نتیجھ  معلوم بود و بایست  در  تاریخ کھ برای جوانان تدوین میگردد حقایق تاریخی با استشھاد 

  ویکرد واقعی داشتھ باشد.قوی ر

ھمچنان در شروع بحث  فوق  از قول تاریخ صنف دوازدھم  کھ از صافی  ھا و فلتر  ھای ذواتی کھ در 
افغانستان  گویا کھ در قرن ھژدھم  فاقد یک دولت « فوق نامشان را ذکر کرده ام  گذشتھ ،آمده است کھ:

کھ توجھ در این دو  نکتھ  اساس  » کر کرده اند  مرکزی بوده و دلیل آنرا تجزیھ  توسط قوای اجنبی  ذ
حقایق تاریخی این سرزمین را  باز گو  خواھد  کرد  بھ این معنی کھ در قرن ھژدھم  حکومت و رقبھ ای 
بنام افغانستان وجود نداشت و این نام محصول دست اجنبیانی است کھ با سیاست  دست برتری  قبایل حاکم 

ه  گذاشتھ شد.احمد خان ابدالی کھ با ساز وبرگ  نظامی پیشرفتھ  کھ میراث نادر بر این  حدود ئر سده نزد
شاه افشار بود و سواران ورزیده بدون تعلل و ضیاع وقت خود را بھ قندھار رسانیده و پیش از آنکھ سایر 

ند  در خوانین و اقوام  غلجائی و سدوزائی  اقوام و عشیره  ھای پر قدرت  خود شان را جمع و جور نمای
  »پادشاه درانی«معیت نھ نفر از اراکینی کھ از مشھد و ھرات باوی آمده بود بند و بست کرده  خود را  

ً کھ  احمد شاه فوت کرد عین کار را  تیمور شاه  پسرش  کھ نام قبیلھ وی است نامید نھ پادشاه افغانستان. بعدا
  ». دولت تیمورشاھی«اشت  کھ بھ  پادشاھی رسیده بود باالی  رقبھ  و قلمرو خود گذ

ھمچنان  اشاراتی بھ  پیر صابر شاه ملنگ و تاج گذاشتن بھ  عمامھ وی  نیز شده است کھ از آن  مفصًال 
  در مباخث قبلی اشارات مبسوطی  شده  است . 

چون اساس این  تاریخ  مبنی بر پروژه  ھای  دگر اندیشی جوانان  میباشد نمیتواند  منحیث یک مبع سره  
  وبی غش در تاریخ افغانستان استفاده شود. (مولف)

  اما نویسنده  کتاب افغانستان در"پنج قرن اخیر" زمان قبل از احمد شاه را  اینطور اذعان داشتھ است:

  

  سرزمین احمد شاھی یا خراسان  تحت سلطھ احمد شاه.119-4-3-1



ک شعبھ  از بازماندگان تیمور در اواخر سده پانزدھم  بخش بزرگی از خراسان  در حیطۀ  قدرت ی«
گورکانی بود کھ در تاریخ بنام تیموریان  ھرات معروف اند . سلطان  حسین  میرزای بایقرا ء زمامدار 
معروف این سلسلھ  مثل سایر شھزادگان  تیموری در ادب  و ھنر عالقھ فراوان داشت  وبا داشتن  وزیر 

دو زبان  ترکی  و دری شعر  میگفت   دربار اوبوجود دانشمند  چون امیر علی شیر  نوایی  کھ در ھر 
فضالی چون  نور الدین  عبدارحمن  جامی  و بنایی  و غیره در شعر و میر خواند  و کمال الدین  عبدالرزاق  

  و حافظ  ابرو  در تاریخ  نویسی ، بھزاد در نقاشی  و میر علی و امثال آن در خطاطی  مشرف بود.

خراسان  ، اعنی کابل  و قندھار  سلسلۀ دیگری  حکمرانی  میکرد کھ مؤسس در بخش شرقی و جنوبی 
آن  شخصی بنام  "ذوالنون  ارغون" از بقایای ایلخانیان بود . وی مردمان ھزاره  و نکودری  را مطیع 
ساخت  قندھار را بعنوان  پایتخت  انتخاب کرد  و برای مدت کوتاه  بر ھرات  ھم دست  یافت.  ھر چند 

ً خراسان را بھ قھر  و غلبھ  فتح کرد ه خرابی زیاد  در آن بار  آورد ، اما جانشینان وی  تیم ور شخصا
تمدن و فرھنگ  محلی را جلب و حذب  نموده فرھنگ  خراسانی گرفتند.از اثر حمالت  مغولھا  بر فالت 

ند  قدیمی ابریشم  و پیوایران و چین مراودات و رفت و آمد  گسترش یافت کھ باعث احیا و باز گشایی راه 
  این دو  خطھ ای از جھان گردید .

ً در ھمین  وقت  موج بادیھ  نشینان  سرزمین  ھای  شمالی  بنام اوزبک  کھ در  شمال آمودریادر  اتفافا
دشت قبچاق سکونت داشتند ، بھ رھبری قائد شان  محمد شیبانی  معروف بھ شیبک خان  برای بدست 

ب رو  آوردند ، و پس از قطع ماواءالنھر بخراسان  سرازیر شدند ، سلطان  حسین آوردن چرا گاه  بھ جنو
کھ دولتش  بھ اثر جنگ داخلی  ناتوان  شده بود ، بھ دشواری توانست از شھر ھرات  دفاع کند ، اما حوالی 

بر  ) ازبکان 1504/(  883و اطراف  و روستا ھا ی آن پامال  شد. و پس از در   گذشت سلطان در سال
  ھرات ھم دست یافتند و آنرا تاراج کردند.

ً چنین  می نمود  کھ پس از این   حادثھ  دولت جدیدی در خراسان ریشھ یابد ، اما چنین نشد ، زیرا  ظاھرا
مقارن این زمان  دو نیروی تازه  نفس یکی در شرق و دیگری در غرب  (خراسان ) توسط دو شخصیت 

وجودیت  آنھا از شکل گیری دولت ازبک در خراسان جلو گیری کرد تاریخی در حال  پیروزی بود کھ م
، بلکھ  خطۀ مذکور را بعنوان  واحد سیاسی  جدا گانھ و مستقل  برای مدت درازی  از نقشھ  جغرافیا محو 
نمود . این دو دولت  عبارت بودند   از دولت  بابری  معروف بھ دولت مغولی ھند و دولت صفوی برھبری  

 عیل اول  درایران شدشاه اسما

 

 

 

  
 


