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کــه فــردای قتــل نادر شــاه، احمــد خــان ابدالــی 
ــه،  ــت گرفت ــان را به دس ــوای افغ ــور ق ــام ام زم
ــارج و  ــه خ ــدان معرک ــور را از می ــوای مذک ق
ــتافت.  ــار ش ــت به ســوی قنده ــاع وق ــدون ضی ب
از  نه تنهــا  منشــی  کــه  اســت  توجــه  قابــل 
اعطــای  و  نادر شــاه  حــرم  ســپاس گزاری 
ــه  ــور چیــزی نمی گویــد، بلکــه ب المــاس کــوه ن
وضاحــت می گویــد کــه چــون »قــوای قزلبــاش« 
افغان هــا را داشــتند، احمــد  قتل عــام  خیــال 
ــد  ــادری گردی ــدان ن ــه خان ــع کمــک ب خــان مان
ــار  ــوب قنده ــه ص ــم، ب ــا غنای ــه، ب ــا عجل و ب

ــرد. ــت ک حرک
از جانــب دیگــر، برخــاف ادعــای آقــای غبــار 
کــه مدعــی اســت قــوای درانــی از طریــق 
هــرات مســتقیما وارد قندهــار شــد، منشــی 
از  درانــی  قشــون  کــه  می نویســد  جامــی 
طریــق ســلطان میــدان، ترشــیز، تربــت حیدریــه، 
جنابدتــون و فــراه وارد قصبــه ای گرشــک شــد.
ــاب  ــف کت ــترآبادی مؤل ــدی اس ــرزا محمد مه می
نــادری«  واقعــات  ـ  نــادری  »جهان گشــای 
ــل  ــس از قت ــی پ ــون دران ــار قش ــورد رفت در م
نادر شــاه چنیــن مــی آورد: »صبح گاهــان کــه 
ایــن خبــر انتشــار یافــت )خبــر کشته شــدن 
ــان  ــد و طائف ــم برآم ــون به ه ــاه( اردوی همای ش
خــان  احمــد  اتفــاق  بــه  اوزبــک  و  افغــان 
ــد،  ــادری بودن ــت ن ــواه دول ــه هواخ ــی ک ابدال
)مقصــد حــق  را  اوجــاق  آن  پــاس حقــوق 
ــاریه  ــه افش ــته، ب ــی داش ــد( مرع ــک می باش نم
ــز  ــاریه نی ــد. افش ــتیغ کردن ــاز س و لشــکریان آغ
... )؟( ســاخته بــه مجادلــه  قــوای خــود را 
ــته،  ــش برداش ــان را از پی ــه ایش ــد. افاغن پرداختن
از  کــرده  غــارت  را  اردو  و  نشــانیدند  پــس 
آن جــا روانــه ی قندهــار شــدند« )فصــل »در 

بیــان خاتمــه کار خاقــان...«(.

تاریــخ رســیدن قــوای درانــی بــه گرشــک 

ــتنکاف  ــا و اس ــان اب ــتدعیات ایش ــول مس از قب
ــت از  ــرار آن  جماع ــتادگی و اص ــود... ایس فرم
ــش  ــش عاقبت اندی ــذا دروی ــت. مع ه ــد گذش ح
ــه  ــر ک ــش صاب ــه دروی تجرد کیشــی... موســوم ب
ــود(  ــازم رکاب )می ب ــه م ــال همیش ــدو ح از ب
کــرده  عــرض  نادر شــاه  قتــل  از...  پیــش  و 
ــی احمــد  ــو )یعن ــت خدی ــه... قصــر دول ــود ک ب
ــه...  ــد ک ــد ش ــرپا خواه ــر س ــی ب ــان(... وقت خ
دولــت نــادری ســرنگون شــود. در آن روز... 
ظاهــر گردیــد ]و[ در اثنــای اســتدعا و التمــاس 
ــتان،  ــو جهان س ــتنکاف خدی ــا و اس ــردم و اب م
ــت  ــی( به دس ــه ی گندم ــه خوش ــبزی )ن ــاه س گی
گرفتــه، نزدیــک آمــده، به جــای جلیقــه بــر 
ــه عمامــه( آن حضــرت اســتوار  گوشــه ی کاه )ن
ســاخته ایــن خطــاب مســتطاب را تکــرار نمــود:

ای قبای پادشــاهی راست بر باالی تو     
تاج شــاهی را فروغ از لؤلؤی الالی تو

آفتــاب فتح را هردم فروغی می دهد      
در کاه خســروی رخسار مه سیمای تو

ــس  ــداده، مجل ــت ن ــاعت فرص ــان س »... در هم
ســلطنت...  دوام  و  فیــروزی  فاتحــه ی... 
آن حضــرت بــه گــوش... کافــه ی انــام رســانیده... 
در...  و  داده  ترتیــب  پادشــاهانه  مجلــس 
ســاعت ســعد... آن شاهنشــه کشــور... اریکــه ی 
)ص  گرفــت(«  )به دســت  را...  فرمان فرمایــی 
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ــوم نیســت،  ــن تخت نشــینی معل ــق ای ــخ دقی تاری
ــینگهـ در  ــدا س ــه گن ــی ک ــه مکتوب ــر ب ــی اگ ول
صفحــه ی 31 کتابــش از آن یــاد کــرده، مراجعــه 
ــل از پانزدهــم  ــد قب ــن تخت نشــینی بای ــم، ای کنی
ــه  ــورت گرفت ــادی ص ــوالی 1747 می ــاه ج م

باشــد.
ــر  ــه ام ــه ب ــار ک ــادر افش ــه ی ن ــورد خزان در م
در  اســت  )شــهری  کات  بــه  قندهــار  از  او 
ــرده می شــد، منشــی  ــران( ب ــت خراســان ای والی
جامــی می گویــد بــا وجــود آن کــه پــس از 
»طوایــف  نادر شــاه  قتــل  خبــر  شایع شــدن 
ــه،  ــاول پرداخت ــور و چپ ــه چ ــی« ب ــات دران ای
ــن  ــران و خوانی ــرمایه ی س ــت و س ــباب دول اس
ــی احــدی جــرأت آن   ــد، ول ــارت بردن ــه غ را ب
ــوز  ــه هن ــاه )ک ــم احمد ش ــه از حک ــرد ک را نک
ــه ی  ــه خزان ــود( ســرپیچی کــرده، ب احمدخــان ب
ــدون  ــه ب ــد و آن خزان ــور دســت اندازی کن مذک
ــاد )ص  ــد افت ــاه جدی ــت ش ــت به دس کم وکاس
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ــا  ــت ب ــن روای ــود ای ــده می ش ــه دی ــراری  ک ق
روایــت کتاب هــای درســی و روایــت آقــای 
در  برعــاوه  اســت.  متفــاوت  کامــا  غبــار 
ــار از  ــای غب ــار آق ــی و در آث ــای درس کتاب ه
غصــب خزانــه ی نادر شــاه توســط احمد شــاه 
ذکــری نرفتــه اســت. همچنــان منشــی جامــی نــه 
از جرگــه ســخن می گویــد، نــه از زیــارت شــیر 
ســرخ و نــه از حضــور نماینــدگان اقــوام هــزاره 
ــام  زیــارت »شــیر ســرخ« و کلمــه ی  و ازیــک. ن
»جرگــه« در کتــاب تاریــخ احمد شــاهی بــه 
کتــاب  در  همین طــور  نمی خــورد.  چشــم 
ــار  ــک ب ــز ی ــام افغانســتان نی ــی از ن منشــی جام

ــه اســت.  ــری نرفت ــم ذک ه

ــی  ــاب درس ــد( در کت ــانی می خوان او را خراس
ــی در  ــت، ول ــده اس ــزی نیام ــم چی ــف نه صن
کتــاب صنــف دوازدهــم آمــده اســت کــه: 
اردــوي  دــر  افشار،  نادــر  کشته شدن  از  »بعد 
نماند  ناگفته  گردید.  رونما  بي نظمي  او  بزرگ 
قشون  را  افشار  نادــر  اردــوي  بخش  یک  که 
افغاني تشکیل می دــاد. تعداد آن هــا تقریبا بــه 
ــی  ــه هزار سدوزای ــارهزار غلجایي و دوازد چه
قوماندان  پیشنهاد  به  نظر  و  مــی رسید  ازبک  و 
عمومي، نورمحمــد خــان غلجایــی و احمــد 
خــان لبدالــی قطعــات افغانــی بــه قندهــار ســوق 

دادــه شــدند.« )ص 7(.
بابــای  »احمد شــاه  کتــاب  غبــار دــر  آقــای 
بــه  افغــان  قشــون  کــه  می نویســد  افغــان« 
ــد از  ــی بع ــان غلزای ــد خ ــرکردگی نور محم س
آن کــه امنیــت بازماندــگان شــاه مقتــول را تأمیــن 
ــاس آن حــرم نادر شــاه، المــاس  ــه پ ــد و ب کردن
ــاد،  ــه د ــد خــان )؟( تحف ــه احم ــور را ب ــوه ن ک
از راه هــرات بــه قندهــار آمدنــد. )احمد شــاه 
ــر  ــر اث ــه د ــات 45 و 46(. درحالی ک ــا صفح باب
ــا  ــخ« تنه ــیر تاری ــر مس ــتان د ــرش »افغانس دیگ
قندهــار  به ســوی  افغانــی  قــوای  حرکــت  از 
می نویســد، ولــی از امنیــت بازماندــگان نادر شــاه 
و المــاس کــوه نــور چیــزی نمی گویــد )ص 

.)354
»منشــی جامــی«  وقایــع  همیــن  مــورد  دــر 

مــی آورد: چنیــن  خاصــه  به طــور 
نادر شــاه افشــار دــر اثــر توطئــه ای 14 تــن 
از سرلشــکرانش، بــه تاریــخ 18 جــون 1747 
میادــی دــر محلــی بــه نــام فتح آبــاد دــر 
حوالــی خبوشــان واقــع دــر خراســان ایــران دــر 
ــس از  ــای آن پ ــد. فرد ــته ش ــب کش ــان ش جری
ــه گــوش ســپاه  ــر کشته شــدن شــاه ب ــه خب این ک
ــر  ــال یکدیگ ــاراج م ــی ت ــر پ ــم د ــید، مرد رس
افتادنــد. دــر ایــن میــان »قــوای قزلبــاش« تمــام 
قــوای توپ خانــه را کــه مرکــب از شــصت 
ــد  ــک و هفت ص ــزرگ و کوچ ــوپ ب ــه ت عراد
ــل  ــون »ای ــر قش ــود ب ــورک ب ــوپ زنب ــد ت عد
آن را  ســرکردگی  کــه  درانــی«  جلیلــه ی 
ــت،  ــه داش ــه عهد ــی ب ــان غلزای ــد خ نورمحم
بســتند تــا قــوای مذکــور را درهــم شــکنند )امــا 
چنانچــه بعدــا می آیــد نور محمــد خــان دــر 
ــر  ــود(. د ــاد نب ــر فتح آب ــخصا د ــگام دش آن هن
ــاذ  ــه را اتخ ــات مدافع ــا ترتیب ــه درانی ه حالی ک
می کردنــد احمــد خــان کــه منشــی جامــی 
بدــون ذکــر نامــش او را »آن حضــرت« خطــاب 
میکنــد »ظاهــر« گردیــد. همــه بــه دــور او جمــع 
ــه  ــه نمود ــاش حمل ــوای قزلب ــاالی ق ــدند و ب ش
ــوا را درهــم شکســتند.  ــورش آن ق ــک ی ــا ی و ب
ــوای  ــه ق ــر چ ــی اگ ــی جام ــه ای منش ــه گفت ب
درانــی می خواســت تــا قــوای قزلبــاش را از 
ــول را به جــای  ــد و حــرم شــاه مقت ــان بردارن می
ــرت«  ــی »آن حض ــازند ول ــل س ــی منتق محفوظ
ــرا  ــا اس ــت و ب ــام بازداش ــل ع ــان را از قت غازی
قندهــار  به ســوی  زنبوک هــا  و  توپ خانــه  و 
ــات  ــاهی، صفح ــخ احمد ش ــرد )تاری ــت ک حرک
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ــان به نظــر می رســد  ــی چن ــار منشــی جام از گفت

ــه را  ــن واقع ــخ ای ــه اســت. او تاری ــه، آورد آمد
ــی  ــی یعن ــر 1747 میاد ــاه اکتوب ــان م ــر جری د
ــاه  ــدن نادرش ــد از کشته ش ــاه بع ــه م ــا س تقریب
ــا، ص 47(. ــاه باب ــد )احمد ش ــد می کن ــار قی افش
آقــای غبــار دــر کتــاب »تاریــخ احمد شــاه بابــا« 
ــتان  ــاب »افغانس ــر کت ــات 46 و 47( و د )صفح
ــی را  ــز روایت ــخ« )ص 355( نی ــیر تاری ــر مس د
کــه دــر کتــاب صنــف دوازدهــم آمدــه، آوردــه 
ــان  ــر جری ــه را د ــن واقع ــخ ای ــت. او تاری اس
ــه  ــا س ــی تقریب ــی، یعن ــر 1747 میاد ــاه اکتوب م
ــد  ــار قی ــاه افش ــدن نادرش ــد از کشته ش ــاه بع م

بابــا، ص 47(. می کنــد )احمد شــاه 
تخت نشــینی  داســتان  جامــی«  »منشــی  امــا 
احمــد خــان ابدالــی را طــور دیگــری می گویــد: 
ــد نفــر از  ــه ی گرشــک آن حضــرت چن »از قصب
غازیــان درانــی را... بــه جهــت اخبــار قتــل 
ــود...  ــت نم ــم میمن ــه ی ورود مقد ــر و مژد ناد
ــار  ــن نامد ــش خوانی ــار پی ــرار... قنده ــه دارالق ب
علیزایــی  نور محمدخــان  همــراه  کــه  درانــی 
ــه و  ــه خزان ــد ک ــام کردن ــتاده، اع ــد، فرس بودن
فیل خانــه و فرمایشــات ممالــک موضوعــه را کــه 
ــد،  ــاه می آوردن ــوی نادر ش ــه ارد ــان ب ــه خراس ب
دــر هــر جــا رســیده باشــند، بــه همان جــا نــگاه 
داشــته، خــود نیــز بــار اقامــت کشــانیده و 
لشــکر افاغنــه... دــر حفــظ و مراقبــت... غفلــت 

و کوتاهــی نکننــد« )ص 58(.
منشــی جامــی ادامــه می دهــد: »دــر ایــن وقــت 
ــر  ــه ام ــار ب ــر قنده ــی د ــان علیزای نور محمدخ
نادــر افشــار قشــون های )جدیــد( درانــی را 
ــر  ــه د ــنجری ک ــت س ــر دش ــه و د ــع کرد جم
ــری(  ــج کیلومت ــود پن ــر حد ــخی )د ــک فرس ی
قندهــار واقــع اســت، توقــف داشــت. تقــی خــان 
ــل و  ــار کاب ــان )صوبه د ــر خ ــیرازی( و ناص )ش
ــه ی نادــر افشــار را همراهــی  پشــاور( کــه خزان
ــتند  ــا او پیوس ــا ب ــر هما ن ج ــز د ــد نی می کردن
ــم به ســوی خراســان  ــاق ه ــه اتف ــود ب ــرار ب و ق
حرکــت کننــد. منشــی عــاوه می کنــد کــه »دــر 
ــاه و  ــل نادر ش ــر قت ــا خب ــاران... ب ــا... چاپ آن اثن
ــق  ــوت، حقای ــر خل ــاه د ــرو دین پن ــم خس حک
ــد«  ــر نمودن ــی ظاه ــن دران ــه خوانی ــوال... ب اح

.)58 )ص 
ــر  ــر، د ــن خب ــر ای ــا نش ــی ب ــه  ی منش ــه گفت ب
اردــو تزلــزل و بی اتفاقــی رخ دــاد و افــراد 
بــه چــور و چپــاول رو آوردــه و حتــا »غازیــان 
ــان  ــر خ ــان، ناص ــی خ ــان تق ــی و همچن دران
و رفقای شــان را برهنــه کردــه، پیــش کســی 
چیــزی باقــی نگذاشــتند و ســوای خزانــه و 
ــت  ــد، دس ــوظ مان ــه محف ــاهی ک ــوال پادش ام
ــتند« )ص  ــی برنداش ــوال احد ــری از ام غارت گ

.)58
دــر بیــان وقایــع بعدــی، منشــی جامــی مــی آورد: 
و  کــرام  رؤســا  و  عظــام  خوانیــن  »تمامــی 
و  مصلحــت  از  بعــد  واالمقــام،  ســرکردگان 
ــت و  ــه جمعی ــوام، ب ــواص و ع ــکاش از خ کن
ازدحــام، وارد دــرگاه سپهر احتشــام گردیدــه، 
جلــوس  اســتدعای  والکلمــه،  متفق اللفــظ 
ــلطنت  ــگ س ــر اورن ــس ب ــوس اقد ــت مأن میمن
آن حضــرت...  نمودنــد. هــر چنــد  موروثــی 

از شــروع تدریــس مضمــون تاریــخ دــر مکاتــب 
 1907-1908 ســال های  از  یعنــی  کشــور، 
دانش آمــوزان  بــرای  این ســو،  بــه  میادــی 
ــی  ــه تعداد ــه شــده و می شــود ک ــی ارای معلومات
از مؤرخیــن نیــز آن هــا را دــر آثــار خــود 
غیــر  تاریخــی ای  واقعیت هــای  به عنــوان 
ــان  ــن می ــر ای ــد. د ــرج کرده ان ــکار د ــل ان قاب
مرحــوم  کشــور  شــهیر  مــؤرخ  از  می تــوان 
»میرغام محمــد غبــار« نــام بــرد کــه دــر کتابــی 
ــه  ــان« ک ــای افغ ــاه باب ــوان »احمد ش ــت عن تح
ــردار  ــفارش س ــه س ــی ب ــال 1937 میاد ــر س د
محمد دــاوود خــان نوشــت و همچنــان دــر 
اثــر شناخته شــده ی دیگــرش »افغانســتان دــر 
دــر  درج شــده  روایت هــای  تاریــخ«  مســیر 
تفصیــل  بــا  را  مکاتــب  تاریــخ  کتاب هــای 
اســت.  کردــه  قبــول  و  تشــریح  بیش تــر 
کتاب هــای  از  تعدادــی  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
ــلطنت  ــان س ــر زم ــتان د ــب افغانس ــخ مکات تاری
محمدظاهــر شــاه نیــز از خامــه ای مرحــوم غبــار 

ــود. ب
ــم  ــه به قل ــت ک ــاب اس ــاهی« کت ــخ احمدش »تاری
ــگار  ــی و واقعه ن ــی، منش ــینی جام محمودالحس
رســمی احمد شــاه درانــی کــه زیــر نظــر مســتقیم 
ــر  ــا د ــت. ب ــده اس ــته ش ــور نوش ــاه مذک پادش
نظرداشــت ایــن کتــاب، نگارندــه ی ایــن ســطور 
ــت  ــذاری دول ــل بنیان گ ــا تفصی ــد ت ــر آن ش ب
جامــی  منشــی  کــه  طــوری   را  احمد شــاهی 
ــب  ــر مکات ــه د ــا آنچ ــه، ب ــود آورد ــر خ ــر اث د
ــته های  ــا نوش ــود و ب ــس می ش ــتان تدری افغانس
آقــای غبــار مقایســه کنــد. این طــوری مشــخص 
ــه فرزندــان خــود می آموزیــم  شــود کــه آنچــه ب
اســت.  هم نــوا  حقیقــت  بــا  حــد  چــه  تــا 
ــی« وضاحــت  ــر »منشــی جام ــه اث ــل این ک به دلی
کامــل نداشــت بــه دــو اثــر معتبــر دیگــر، یعنــی 
ــرزا  ــته ی می ــری« نوش ــای ناد ــاب »جهانگش کت
محمد مهدــی اســترآبادی و کتــاب »احمد شــاه 
ــا  ــته ی گند ــن« نوش ــتان نوی ــر افغانس ــی، پد دران

ســینگهـ نیــز رجــوع شــده اســت.
ــا  ــته از آن ه ــن نوش ــه دری ــخصات آثاری ک مش
اســتفاده شــده و تعدادــی کــه دــر ســایت 
www.acku.(  »مرکــز معلومــات افغانســتان«
ــل  ــرار ذی ــت، ق ــی اس ــل دسترس edu.af( قاب
انــد: تاریــخ احمــد شــاهی، منشــی محمــود 
الحســینی جامــی )شــماره ی دسترســی 19245(؛ 
احمد شــاه بابــا افغــان، میرغام محمــد غبــار، 
ــی 8242(؛  ــماره ی دسترس ــتو )ش ــه ی پش ترجم
نادــری(،  )جهانگشــای  نادــری  واقعــات 
محمد مهدــی اســترآبادی )شــماره ی دسترســی 
افغانســتان  کتاب هــای  همچنــان  و   )2368
غبــار،  میرغام محمــد  تاریــخ،  مســیر  دــر 
چــاپ ششــم، 1393 هـــ.ش، انتشــارات میونــد؛ 
ــن، گندــا  ــی، پدــر افغانســتان نوی احمد شــاه دران
ــورک، 1959  ــیا، نیوی ــه ی آس ــینگهـ، چاپ خان س
ــوف  ــخ صن ــای تاری ــی( و کتاب ه ــن انگلیس )مت
نهــم و دوازدهــم، 1390 هـــ.ش، وزارت معــارف 

افغانســتان.
ــاه  ــل نادر ش ــای قت ــه فرد ــی  ک ــه وقایع ــع ب راج
افشــار )آقــای غبــار لقــب افشــار او را حــذف و 

ــا  ــی گند ــت، ول ــوم نیس ــق معل ــورت دقی به ص
ســینگهـ بــه اســتناد از کتــاب »تذکــرۀ اننــد رام« 
ــاه  ــوره ی احمد ش ــه هم د ــد رام« ک ــف »انن تألی
ــاه  ــه احمد ش ــد ک ــاد می کن ــی ی ــود، از مکتوب ب
آن را بــه تاریــخ 15 جــوالی 1747 میادــی 
ــار(  ــاه افش ــل نادر ش ــس از قت ــی 27 روز پ )یعن
ــتاده  ــی فرس ــان افرید ــین خ ــی محمد حس عنوان
ــه او  ــود ب ــینی خ ــی آن از تخت نش ــت و ط اس
ــث  ــور را منحی ــک مذک ــام مل ــه و مق ــر داد خب
تأییــد  افریدــی  قــوم  ریش ســفید  و  ملــک 
می کنــد )احمد شــاه درانــی پدــر افغانســتان، 

صفحــات 31 و 54(.  
ــی  ــه راه  پیمای ــوط ب ــث مرب ــان حواد ــن بی ضم
گرشــک،  و  فتح آبــاد  بیــن  درانــی  قشــون 
ــت  ــس از مواصل ــه پ ــد ک ــی می گوی منشــی جام
ــل  ــن مح ــه اولی ــلطان میدان ک ــزل گاه س ــه من ب
اتــراق قشــون بــود، اســرا و زنبورک هــا بــه 
امــر »آن حضــرت و بــه پــاس حقــوق دوســتی« 
ــخ احمد شــاهی  ــا و بازگشــتانده شــدند )تاری ره
ص 56(. معلــوم می شــود کــه احمــد خــان 
شــصت عرادــه توپــی را بــا خــود آوردــه 
ــود را  ــی خ ــوای نظام ــه و ق ــظ کرد ــود، حف ب
بــا یــک قطعــه ای مکمــل قــوای توپچــی مجهــز 
ــی  ــی جام ــته ای منش ــان از نوش ــاخت. همچن س
ــترآبادی  ــی اس ــرزا محمد مهد ــته ای می و از نوش
واضــح اســت کــه احمــد خــان ابدالــی فرماندــه 

ــی. ــان علیزای ــه نور محمدخ ــود ن ــوا ب ــن ق ای
ــث  ــی به حی ــه انتخــاب احمدخــان ابدال ــع ب راج
پادشــاه و مراســم تخت نشــینی ای او دــر کتــاب 
ــت: »احمدخان  ــه اس ــم آمد ــف نه ــی صن تاریخ
ابدالــی به عمر بیست وپنج سالگي طي جرگه ی 
خوشه ی  و  رسید  سلطنت  به  سرخ  شیر  مزار 
گندم را صابرشاه کابلي که شخص متدیني بود، 
به دستار موصوف به عنوان سمبول شاهي نصب 
شاهي  مقام  به  بابا  شاه  احمد  شیوه  این  به  کرد. 

انتخاب شــد« )ص. 11(. 
امــا دــر کتــاب تــارخ صنــف دوازدهــم می آیــد 
غلجایــی،  ســران  از  خــان  »نور محمــد  کــه: 
ازبــک، ابدالــی و هــزاره خواهــان تشــکیل یــک 
ــن از اعضــای  ــک ت ــا ی ــد ت ــی ش ــه ی قوم جرگ
تعییــن  پادشــاه  یــا  زعیــم  به حیــث  جرگــه 
شــود.... جرگــه ی مــزار شــیر ســرخ دــر قلعــه ی 
نظامــی نادرآبــاد قندهــار منعقــد گردیــد و بــرای 
ــه  ــا کــرد. اعضــای جرگــه ب ــه پید ــوم ادام ــه ی نُ
تنهــا  نمی رســیدند....  نهایــی  فیصلــه ی  یــک 
اختیــار  خاموشــی  جرگــه  دریــن  کســی که 
ــر  ــود.... د ــی ب ــان ابدال ــد خ ــود، احم ــه ب کرد
ــه یکــی از اعضــای  ــد ک ــه کردن ــم فیصل روز نه
کننــد.  انتخــاب  حاکــم  به حیــث  را  جرگــه 
شــخص مذکــور همــان صابر شــاه کابلــی.... 
بــود. ایــن صوفــی از جــا برخاســته، احمــد 
ــی را معرفــی کــرد و چنــد خوشــه ی  خــان ابدال
ــا  ــرد. خان ه ــه ی او نصــب ک ــر عمام ــم را ب گند

ــات 7 و 8(. ــد« )صفح ــت کردن ــر بیع ناگزی
ــان  ــا افغ ــاه باب ــاب احمد ش ــر کت ــار د ــای غب آق
ــتان  ــاب افغانس ــر کت ــات 46 و 47( و د )صفح
همیــن  نیــز   )355 )ص  تاریــخ  مســیر  دــر 
ــم  ــف دوازده ــاب صن ــر کت ــه د ــی را ک روایت
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صابرشــاه به منظــور امان خواهــی رو آوردنــد 
و بنابــر گفتــه ی منشــی جامــی درویــش مذکــور 
محبــت  خــان، مانــو خــان، گدــو خــان و ســران 
طوایــف )احتمــاال منظــور از کــرم خــان بریجــی 
و مقصــود خــان ترینــی  باشــد( را »ریســمان 
ــور  ــه حض ــان ب ــه، کشان کش ــن انداخت ــه گرد ب
ــان  ــا فرم ــس آن ه ــه حب ــرت ب آورد« و آن حض
صادــر کــرد و بعــد از آن »هیــچ کــس ندانســت 
ــر  ــو د ــو و گد ــت و مان ــه ی کار محب ــه خاتم ک
ــی  ــات 61 ال ــید« )صفح ــا کش ــه کج ــس ب محب
ــاال  ــر ب ــل توجــه اســت اشــخاصی که د 71(. قاب
ــا  ــاه از آن ه ــه احمد ش ــار ب ــروه وفاد ــث گ منحی
ــام رفــت دــر طــول ســلطنت او برجســته ترین  ن
چهره هــا و بزرگ تریــن اراکیــن دولــت او را 

تشــکیل می دادند.  
دــر مــورد اعدــام ســران افغــان نیــز بیــن 
ــار تفــاوت  اظهــارات منشــی جامــی و آقــای غب

بزرگــی موجــود اســت... .
از نوشــته ی »منشــی جامــی« چنیــن اســتنباط 
کتاب هــای  ادعــای  برخــاف  کــه  می شــود 
ــل  ــگام قت ــار، هن ــای غب ــارات آق ــی و اظه درس
علیزایــی  نور محمــد خــان  افشــار،  نادر شــاه 
افغــان دــر  -میرافغــان- ســرکرده ی قشــون 
محــل حاضــر نبــود و دــر قندهــار مشــغول 
نادر شــاه  بــرای  جدیــد  قشــون  جمــع آوری 
بــود. دــر نتیجــه احمــد خــان از موقــع اســتفاده 
کردــه، ســرکردگی قــوا را به دســت گرفــت؛ 
خــان،  علی قلــی  به دســت  هــرات  چــون 
خواهرزادــه ی نادر شــاه افشــار بــود )منشــی 
جامــی - ص 56(. وی از راه تربــت حیدریــه 
ــد  ــت. احم ــک رف ــه گرش ــراه ب ــیز و ف و ترش
ــی  ــه حد ــک ب ــه گرش ــیدن ب ــرای رس ــان ب خ
ــی  ــای زنبورک ــا توپ ه ــه حت ــت ک ــه داش عجل
ــه  ــت گرفت ــه غنیم ــری ب ــوی ناد ــه از ارد را ک
ــی  ــگاه تدارکات ــرد؛ از ن ــترد ک ــاره مس ــود، دوب ب
و  کردــه  فراهــم  زیادــی  برایــش مشــکات 
علــت  می شــد.  او  راه  پیمایــی  کندــی  ســبب 
ایــن عجلــه عاقــه ی او بــه دســت یابی بــه 
ــد  ــاه می بردن ــرای نادر ش ــه ب ــود ک ــه ای ب خزان
مذکــور  کاروان  اگــر  کــه  می دانســت  او  و 
به دســت  شــود،  خــارج  قندهــار  حدــود  از 
ــت  ــه و از دس ــرات افتاد ــری ه ــران ناد حکم

ــت.  ــد رف خواه
از  خــان  احمــد  هدــف  کــه  اســت  مســلم 
به دســت آوردن خرانــه ی نادر شــاه ایــن بــود 
تــا توســط آن مصــارف اولیــه ی دولــت جدیدــی 
ــد  کــه آرزوی تأســیس آن  را داشــت، تأمیــن کن
ــاه  ــای نادر ش ــر رد پ ــوام د ــکاری اق ــا هم و ب
ــکری  ــوز عس ــاره و رم ــتم اد ــه سیس ــار ک افش
بــا درایــت و فراســت طبیعــی ای  کــه  او را 
ــود  ــه ب داشــت به دقــت مطالعــه کردــه و آموخت
ــاید  ــرد. ش ــش گی ــر پی ــتان را د ــا راه هندوس ت
مقصــد منشــی جامــی از نوشــتن مطلــب مرمــوز 
»چاپــاران ... دــر خلــوت حقایــق احــوال .... بــه 
خوانیــن درانــی ظاهــر نمودنــد.« ایــن باشــد کــه 
ــا  ــرد ت ــنهاد ک ــن پیش ــرای خوانی ــان ب ــد خ احم
به دــور او کــه دــر رأس یــک لشــکر مرکــب از 
ــه  ــز ب ــرب و مجه ــوی مج ــانزده هزار جنگ ج ش

)بارکزایــی( نیــز دــر دربــار حاضــر بودنــد، 
ــی از  ــان الکوزای ــه نواب خ ــس از آن ک ــی پ ول
یاغیــان جدــا شــده بــه احمد شــاه پیوســت، 
ــا  ــر خف ــن د ــه ت ــن س ــه ای ــاخت ک ــن س روش
ــتند  ــه داش ــه و وظیف ــت بود ــان همدس ــا یاغی ب
ــار  ــه قند،ه ــف ب ــوای مخال ــیدن ق ــن رس ــا حی ت
ــایند.  ــا بگش ــه روی آنه ــهر را ب ــای ش دروازه ه
ــرد و  ــام ک ــه اعد ــوم ب ــا را محک ــاه آن ه احمد ش
ــن  ــا انداخت ــود او ب ــر حضــور خ ــم د ــن حک ای
محکومیــن بــا دســت ها و پاهــای بســته بــه 
زیــر پــای فیل هــای اردــوی شــاهی تعمیــل 
ــمگین  ــای خش ــی از فیل ه ــا یک ــد. از قض گردی
ــه  عبدالرحمــن خــان را خرطــوم پیــچ نمودــه، ب
بیــرون محوطــه پرتــاب نمــود و شــاه بــا دیدــن 
ــاد،  ــرار د ــو ق ــورد عف ــه مجــرم را م ــن حادث ای
ــال  ــا لگدم ــط فیل ه ــر توس ــر دیگ ــو نف ــا د ام
ــی  ــران ابدال ــام س ــد. اعد ــان باختن ــه، ج گردید
ــی  ــام خون خواه ــا به ن ــاد ت ــع د ــان موق ــه یاغی ب
بــه مخالفــت خــود مشــروعیتی قایــل شــده 
به ســوی  جدیــد  شــاه  برانداختــن  بــرای  و 
ــه ی  ــی قری ــر حوال ــه و د ــت کرد ــار حرک قنده
»ده زنه خــان« دــر چهــار فرســخی شــهر قندهــار 
کننــد.  صف آرایــی  کیلومتــری(   20 )تقریبــا 
عبدالحمیدخــان  اول  وهلــه ی  دــر  احمد شــاه 
درانــی را بــرای مقابلــه بــا آن هــا فرســتاد، ولــی 
ــاب  ــف ت ــوای مخال ــا مشــاهده ی عظمــت ق او ب
ــه قندهــار  ــاره ب ــه را دــر خــود ندیدــه، دوب مقابل
برگشــت. ســپس احمد شــاه شــخصا پــس از 
آن کــه از وفادــاری یــاران خــود بــا ســوگنددادن 
ــر  ــرد، د ــل ک ــان حاص ــی« اطمین ــه »زن طاق ب
ــتافت.  ــگ ش ــان جن رأس قشــونش به ســوی مید
ولــی قبــل از آن کــه بــه آن جــا برســد قراوالنــش 
ــور  ــه، مجب ــت داد ــن را شکس ــراوالن مخالفی ق
ــه ی  ــه روحی ــر نتیج ــد. د ــه بودن ــرار کرد ــه ف ب
ــی ای  ــران ابدال ــته و س ــم شکس ــن دره مخالفی
ــا  ــتند، متفق ــرار داش ــان ق ــف یاغی ــر ص ــه د  ک
بــه  باقی ماندــه  پیوســتند.  احمد شــاه  بــه 

دــر بیــان وقایعــی  کــه پــس از اعــان پادشــاهی 
پادشــاهی  اول  ســال  طــول  دــر  احمد شــاه 
چیــزی  درســی  کتاب هــای  شــد،  رونمــا  او 
کتــاب  دــر  غبــار  آقــای  ولــی  نمی گویــد، 
بغــاوت  از  تاریــخ«  مســیر  دــر  »افغانســتان 
افغــان دــر ســال  از ســران  بزرگــی  تعدــاد 
ــا دــو ســال بعــد از  1749 میادــی، یعنــی تقریب
تخت نشــینی احمد شــاه، و اعدــام آن هــا یــاد 

می کنــد )ص357(. 
ــر  ــرداران را د ــاوت س ــی بغ ــی جام ــا منش ام
ــت  ــی ثب ــاه دران ــلطنت احمد ش ــای اول س ماه ه
کردــه و به طــور خاصــه چنیــن آوردــه اســت:
ــی  ــی از ســران به شــمول هیأت ــه تعداد درحالی ک
از کابــل و نمایندــگان قزلباش هــا بــرای باریابــی 
آمدــه  احمد شــاه  نــزد  بیعت کردــن(  )یعنــی 
ــان  ــرم خ ــی، ک ــی و ترین ــران بریج ــد، س بودن
ــه،  ــاز زد ــر ب ــر س ــن ام ــان، از ای ــود خ و مقص
علــم مخالفــت برداشــتند. شــاه محبت خــان 
درانــی و مانوخــان ]درانــی[ را جهــت ســرکوب 
آن هــا به ترتیــب بــه فوشــنج و شــورابک گســیل 
ــک  ــان ی ــای مانوخ ــر تقاض ــان بناب ــرد. همچن ک
ــورک  ــتران زنب ــنگین و اش ــای س ــاد توپ ه تعد
ــرکردگی  ــه س ــر ب ــی بیش ت ــوای امداد ــا ق را ب
عبدل خــان ماکــو مامــور شــورابک ســاخت. 
ــته و  ــت برافراش ــم مخالف ــز عل ــا نی ــی آن ه ول
ــن  ــس از آن کار مخالفی ــتند. پ ــان پیوس ــه یاغی ب
بــاال گرفــت و قســمت بــزرگ خوانیــن ابدالــی، 
یاغیــان  فریــب  جامــی  منشــی  گفتــه ی  بــه 
را خوردــه، بــا آن هــا یکجــا شــدند. تعدــاد 
ماندنــد،  وفادــار  احمد شــاه  بــه  ســرانی که 
عبــارت  آن هــا  مهم تریــن  و  اندــک  خیلــی 
بامیزایــی،  درانــی  شــاه ولی خان  از  بودنــد 
شاه پســندخان،  فوفلزایــی،  عبداهلل خــان 
محبت خــان  اچکزایــی،  برخوردارخــان 
ــر  ــه نف ــی. س ــان فوفلزای ــی و جعفرخ ضبط  بیگ
]میرافغــان[،  علیزایــی  نور محمدخــان  دیگــر، 
عبدالرحمن خــان  و  اســحق زایی  میان دادخــان 

مهــد اصلــی دولــت و قدــرت خــود را دــر 
قســمت  یــک  کــه  می دیــد  ســرزمین های 
تشــکیل  را  امــروزی  افغانســتان  آن  بــزرگ 
اســاف  او  اعتــای دولــت  دــر  می دهــد و 
اکثریــت اقوامــی کــه امــروز دــر افغانســتان 

گرفتنــد. ســهم  می کننــد،  زندگــی 
ــه  ــتان چنانچ ــام افغانس ــی ن ــورد چگونگ ــر م د
گفتــه شــده، ایــن نــام توســط احمد شــاه درانــی 
ــتفاده  ــت. اس ــده اس ــته نش ــورش گذاش ــر کش ب
ــر  ــا و د ــی م ــای درس ــر کتاب ه ــام د ــن ن از ای
ــینی  ــام سلطنت نش ــث ن ــار منحی ــای غب ــار آق آث
احمد شــاه نادرســت اســت. ایــن نــام بــرای بــار 
ــال  ــی 28 س ــی یعن ــال 1801 میاد ــر س اول د
ــه ی  ــک معاهد ــر ی ــاه د ــرگ احمد ش ــس از م پ
ــه  ــران ب ــت ای ــس  و دول ــت انگلی ــن دول ــه بی ک
ــته  ــی گذاش ــوری دران ــر امپراط ــید، ب ــا رس امض
ــه از  ــاری ک ــر آث ــام د ــن ن ــل از آن ای ــد. قب ش
ــت اند،  ــر دس ــد د ــه بع ــی ب ــه میاد ــرن پانزد ق
را نشــان می دــاد.  افغان هــا  محــل ســکونت 
نــام  ترکســتان  می گفتنــد  کــه  همان طــوری 
مناطــق واقــع دــر شــمال افغانســتان کنونــی 
بــود. پــس از معاهدــه ی 1801 و ســه معاهدــه ی 
ــان و انگلیســی ها امضــا  ــن افغان ــه بی دیگــری ک
ــام  ــز ن ــی( نی ــد )1839، 1855 و 1857 میاد ش
افغانســتان را بــه خــود اختیــار کــرد، ولــی 
ــورت  ــتان به ص ــام افغانس ــه ن ــت ک ــوم نیس معل
ــود.  ــده ب ــاق ش ــرزمین اط ــام س ــر کد ــق ب دقی
ــد  ــر محم ــک )1879( امی ــه ی گندم ــر معاهد د
ــاد  ــتان ی ــر افغانس ــث امی ــان به حی ــوب خ یعق
شــده اســت. همچنــان عبدالرحمــن خــان و 
ــب انگلیــس  ــز از جان حبیــب اهلل خــان ســراج نی
ــدند  ــناخته می ش ــتان ش ــر افغانس ــت امی ــه صف ب
و امــا جانــب افغانــی بــرای اولیــن بــار 96 
ــاق  ــان اهلل« اط ــاه ام ــر عصــر »ش ــل، د ــال قب س
ایــن نــام را بــه تاریــخ 20 حمــل 1302 هجــری 
شمســی مصادــف بــه 10 اپریــل 1923 میادــی 
بــا تصویــب اولیــن قانــون اساســی کشــور 
ــتان(  ــه ی افغانس ــت علی ــی دول ــه اساس )نظام نام

ــاد. ــمیت د ــود رس ــور خ ــر کش ب
از جملــه  شــگفتی های دیگــر کتــاب »تاریــخ 
لقــب  بــه  نکردــن  اشــاره  احمد شــاهی« 
ــا  ــد ج ــر چن ــی د ــی جام ــت. منش ــا« اس »باب
این کــه  از  و  احمد شــاه  عدالت خواهــی  از 
ــه  ــور پذیرفت ــه حض ــت را ب ــا رعی ــر ج ــر ه د
و بــه شکایات شــان گــوش دادــه و عدالــت 
ــی  ــت؛ ول ــه اس ــر کرد ــرد، ذک ــرار می ک را برق
از این کــه مردــم بــه او لقبــی دادــه باشــند، 
چیــزی نمی گویــد و ایــن بــا ادعــای آقــای 
ــارد.  ــرت د ــا ص 56( مغای ــار )احمد شــاه باب غب
ــر  ــی از آن د ــی جام ــه منش ــی ک ــوع دوم موض
هیــچ جــا یــاد نمی کنــد، عاقــه ی شــاه بــه 
ــه ی  ــا از عاق ــت. او باره ــاعری اس ــعر و ش ش
احمد شــاه بــه شــکار، بــه ســیر و ســیاحت، 
بــه اسب ســواری و بــه دایرکردــن مجالــس 
شب نشــینی بــا فقه هــا و علمــای دیــن یــاد 
ــزی  ــاه چی ــاعربودن ش ــه از ش ــی ن ــد، ول می کن
می گویــد و نــه نمونــه ای از شــعر او را دــر 

ــی آورد. ــود م ــاب خ کت

ــتاد  ــد فرس ــی هن ــاه مغل ــر پادش ــی عالم گی عنوان
و دــر آن او را »پادشــاه هندوســتان« خطــاب 
کــرد )منشــی جامــی ص 312(. درحالی کــه دــر 
ــر  ــان عالم گی ــا هم ــا ب ــه بعد ــه ای  ک موافقت نام
»شاهنشــاه  به عنــوان  خــود  از  کــرد،  امضــا 
گیتی پنــاه« یــاد کــرد، نــه شاهنشــاه قندهــار 
یــا شاهنشــاه افغانســتان یــا شاهنشــاه کدــام 
ــن  ــی ص 330(. چنی ــی جام ــر )منش ــای دیگ ج
می نمایــد کــه او دــر پــی ایجــاد یــک سلســله ی 
ــی  ــای قوم ــود رقابت ه ــا وج ــود و ب ــاهی ب ش
کوشــید کــه بعــد از خودــش امپراطــوری درانــی 
ــاه  ــش تیمورش ــه فرزند ــرا ب ــون و چ ــون چ بد
برســد؛ چنانچــه دــر ســال دهــم ســلطنت و دــر 
ــل بســیار باشــکوه  ــک محف ــرت، طــی ی اوج قد
ــور را  ــهزاده تیم ــام ش ــی ن ــر دهل ــزرگ د و ب
از »تیمــور میــرزا« بــه »تیمــور شــاه« تبدیــل 
کــرد )منشــی جامــی صفحــات 331 و 332(. 
همچنــان دــر ســال بیســت وپنجم ســلطنتش 
ــرای عیادــت پدــر  هنگامی کــه شــهزاده تیمــور ب
ــه قندهــار آمــد، شــاه امــر  مریضــش از هــرات ب
ــی،  ــال دولت ــاه زادگان و رج ــه ش ــه هم ــرد ک ک
ــی  ــور پذیرای ــاهزاده ی مذک ــتثنا از ش ــون اس بد
و »شــرایط فدویــت و بندگــی به جــا آورنــد« 
ــاه  ــگاه احمد ش ــی ص 588(. از ن ــی جام )منش
ــود.  ــی ب ــله ی دران ــد سلس ــله ی جدی ــن سلس ای
چنــان می نمایــد کــه بــرای احمد شــاه، ایــل 
درانــی بــه معنــی افغــان یــا پشــتون ُســچه 
ــم  ــه عای ــت ک ــی داش ــای فراقوم ــود و معن نب
ــه  ــت دید ــه وضاح ــاب ب ــای کت ــو ج ــر د آن د
می شــود. یکــی دــر اعطــای »خطــاب مســتطاب 
ــو  ــار زعفرانل ــل کردتب ــه خی ــی« ب ــی بامیزای دران
ــی  ــاب دران ــای خط ــر اعط ــم د ــری ه و دیگ
بــه بیات هــا کــه دــر کتــاب از ســرکرده ی 
ــاد  ــات« ی ــان درانی بی ــام »احمد خ ــه ن ــا ب آن ه
و   236 صفحــات  جامــی  )منشــی  می شــود 
ــه گمــان اغلــب موفــق نشــد ایــن  259 (. امــا ب
ــان  ــوام دیگــر افغ ــزرگان اق ــاالی ب مفکــوره را ب
ــید. ــت کش ــه ی آن دس ــد و از ادام ــل کن تحمی
ــن  ــود، ای ــرح می ش ــا مط ــه درین ج ــوالی ک س
ــود،  ــاهان ب ــاه ش ــاه، ش ــر احمد ش ــه اگ اســت ک
را  خــود  او  کــه  جغرافیایــی  حیطــه ی  پــس 
ــاید  ــود؟ ش ــام ب ــت کد ــوب می دانس ــان منس بد
ــواج و  ــب اف ــر ترکی ــوال را د ــن س ــواب ای ج
ــا  قشــونی کــه او دــر کشورگشــایی های خــود ب
خــود همــراه بردــه اســت بیابیــم. منشــی جامــی 
ــه  ــی کرد ــب را معرف ــن ترکی ــا، ای ــد ج ــر چن د
ــارت  ــر کل عب ــا د ــه این ه ــد ک اســت و می گوی
بودنــد از ابدالیــان هــرات، افغان هــای شــهر 
احمد شــاهی )قندهــار(، مهمند هــا، وردک هــا، 
ــی از قزلباشــان، گروهــی  یوســف زی ها و گروه
از ازبــکان، گروهــی از مردــم بلــخ و ســمرقند و 
سیســتان و زابــل و غلجایــی و توخــی و کابلــی 
ــام و بغــان و بدخشــان  و تاجیــک و قندــز و ام
و جوانشــیر و پشــاور و اتــک و ختــک )منشــی 
جامــی صفحــات 156، 183، 190، 295، 302، 
 559  ،552  ،550  ،515  ،494  ،359  ،356  ،350

.)566 و 
ــاال واضــح می شــود کــه احمد شــاه  ــب ب از ترکی

ــوند  ــع ش ــرار داشــت، جم ــنگین ق ــلحه ی س اس
و کار را از همان جــا آغــاز کننــد کــه مــرگ 
ــی  ــود، یعن ــه ب ــه داد ــه آن خاتم ــار ب ــر افش ناد
»حملــه بــه هندوســتان«. مکتوبــی کــه بــه عجلــه 
بــرای حســن خــان افریدــی )و یقینــا بــرای 
ــر طــول راه هندوســتان  ــه د ــزرگان دیگــری ک ب
ــه همیــن منظــور  ــز ب ــرار داشــتند( فرســتاد، نی ق
ــا  ــه گند ــن رابط ــر همی ــود. د ــده ب ــال ش ارس
ســینگهـ دــر صفحــه ی 54 اثــرش می گویــد کــه 
ــاه  ــوالی 1747 احمد ش ــؤرخ 15 ج ــوب م مکت
بــه هاشــم خــان افریدــی )دــر صفحــه ی 31 او را 
حســین خــان می نامــد( توســط امیربیــگ خــان، 
ــخ  ــه تاری ــل ب ــار کاب ــان صوبه د ــاون ناصرخ مع
ــار دهلــی فرســتاده شــد و  ــه درب اول ســپتامبر ب
ــه  ــاه ب ــب احمد ش ــه عنقری ــه شــد ک اطــاع داد

ــرد. ــد ک ــه خواه ــتان حمل هندوس
ــینی  ــس از تخت نش ــه پ ــوام بافاصل ــاوت اق بغ
ــر  ــر اول، ام ــه د ــت ک ــن آن اس ــاه مبی احمد ش
ــک  ــر رأس ی ــان د ــد خ ــی احم ــیدن ناگهان رس
ــای  ــا توپ ه ــز ب ــم و مجه ــزرگ، منظ ــوای ب ق
تــاب  و  کردــه  غافل گیــر  را  آن هــا  ســنگین 
ــدند،  ــلیم ش ــه تس ــود ندید ــر خ ــت را د مقاوم
ــود را  ــا خ ــد ت ــاش کردن ــد ت ــی بع ــی چند ول
ــه  ــد ک ــان بردارن ــاخته، او را از می ــجم س منس
ــاال گفتــه شــد،  ایــن حرکــت طــوری کــه دــر ب

ــد. ــاکام ش ــت ن ــر نهای د
امپراتوری درانی و کشــور افغانستان

دــر کتــاب تاریــخ صنــف دوازدهــم آمدــه 
اســت: »بعد از آن کــه احمدشاه بابا به سلطنت 
رسید، نکات ذیل را به مثابــه ی اهداف مهم جهت 
باثبات دــر نظر گرفت: اولین  تشکیل یک نظام 
احیاي  و  ملي  وحدت  به جودآوردــن  او  هدف 
ــر افغانستان بود؛ هدف  ــولت مرکزي د مجدد د
دــومي او تأمین سرحدات طبیعي از دــریاي آمو 
ــریاي سند شناخته شده بود و سومین هدف  تا د
خود را دفاع دــر مقابل کشورهاي همجوار تعیین 

نمودــه بود« )ص 9(. 
خــان  »احمــد  کــه  می گویــد  غبــار  آقــای 
ــل  ــر د ــی د ــای زیاد ــتان آرمان ه ــرای افغانس ب
دــر  و   )45 ص  بابــا...  )احمد شــاه  داشــت« 
ــخ،  ــیر تاری ــر مس ــتان د ــرش، افغانس ــر دیگ اث
دــر  احمد شــاه  »روی هم رفتــه  می نویســد: 
ــی  ــون خط مش ــتان، مره ــد افغانس ــکیل مجد تش
مؤســس و پیش قدــم خــود، میرویــس خــان 
آن طــرح  احمد شــاه  البتــه  اســت.  هوتکــی، 
نــاکام را تکمیــل کــرد )ص 358(. امــا مطالعــه ی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــاهی نش ــخ احمد ش ــاب تاری کت
ــه،  ــور ن ــک کش ــاه ی ــود را پادش ــاه خ احمد ش
ــه  ــی کلم ــی اصل ــه معن ــاهان ب ــاه ش ــه ش بلک
ــاهان را  ــه ش ــود ک ــی ب ــی او کس ــد. یعن می دی
نصــب و عــزل می کــرد و شــاه آن شــاهان 
تفویــض  از  می تــوان  مثــال  به طــور  بــود. 
ــه شــاهرخ میــرزا، تفویــض  ســلطنت خراســان ب
تفویــض  یــا  بــه عالم گیــر و  تخــت دهلــی 
ــوچ  ــان بل ــر خ ــه نصی ــتان ب ــرداری بلوچس س
یــاد کــرد. عامــت دیگــری کــه نشــان می دهــد 
احمد شــاه خــود را شــاه یــک کشــور نــه، بلکــه 
ــه  ــی ک ــر مکتوب ــد د ــور می دی ــد کش ــاه چن ش
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