ﺑرﮔردان :دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن .ﺟﻧوری ٢٠٢٠

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن اﺣﻣد ﺧﺎن اﺑداﻟﯽ
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
ﺑرﮔردان ﺑرگ ھﺎی از ﮐﺗﺎب ارزﺷﻣﻧد »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻟﯽ «٢٠١٨ .در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن اﺣﻣد ﺧﺎن اﺑداﻟﯽ و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾﺟﺎد ﮐﺷوری ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی و ﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺳط ﻣورﺧﺎن درﺑﺎری و ﺳرﮐﺎری ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﻣد زاﯾﯽ اﺳت.
+ + +
ص ۶۶
ظﮭور اﺑداﻟﯽ ھﺎ در ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣوﮐﻼن ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﺷﯾﻌﮫ و ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺎ اﻧدازه
زﯾﺎدی ﺗوﺳط ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران اﻓﻐﺎن رﻧﮕﻣﺎﻟﯽ ﮔردﯾده و ﺗوﺳط ﻣورﺧﯾن ﻏرﺑﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده اﺳت .ﭼون ﺑرای اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑوﯾژه ﺳﻠطﻧت طﻠب ﺷرم آور ﺑوده اﺳت؛ زﯾرا ﺣﮑوﻣت
ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اواﯾل ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺻورت آﮔﺎھﺎﻧﮫ/ﻋﻣدی ﯾﮏ ھوﯾت ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ/ﺟﻌﻠﯽ ﺑر
ﺳﮫ ﺑﻧﯾﺎد را ﺗﺷوﯾق و ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐردﻧد:
 .١ﭘﺎﺑﻧدی ﺳﻠطﻧت/ﺳﻠﺳﻠﮫ دراﻧﯽ ﺑﮫ ﻣذھب ﺳﻧﯽ-ﺣﻧﻔﯽ ﮐﮫ در ﻣواردی ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد ﺷﯾﻌﮫ
و ﺿد ﭘﺎرﺳﯽ ھﻣراه ﺑوده اﺳت؛
 .٢ﭘﺷﺗوﻧﯾت )ﭘﺷﺗون ﮔراﯾﯽ( و زﺑﺎن ﭘﺷﺗو؛
 .٣ﻣﻘﺎوﻣت و اﺳﺗﻘﻼل ﺧواھﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺑراﺑر ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﭘﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣﻧطﻘوی ﺑﺷﻣول
ﭘﺎرس/اﯾران.
ﭼون ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳﺗون ھﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ھﺎی ﻧﺎدرﺳت و ﻏﻠط اﺳﺗوار ﺑودﻧد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﺎن اﻓﻐﺎن
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ/ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد.
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ﯾﮏ دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣورﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﺳﺎل  ١٧۴٧را ﺑﻧﯾﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺧواﻧدﻧد ،اﺟﺗﻧﺎب از
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد دوﻧﯾم ﺳده ﭘﯾش ﺳدوزی-ﺻﻔوی اﺳت .اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎﮔوار
دﯾﮕری را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﮐﻧدھﺎر ﭘﯾش از  ١٧۴٧ﺑرای ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﺟدا ﻧﺎﭘذﯾر
وﻻﯾت 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(...
ص ١١۵ - ١٠٣
اﯾن ﮔزارش ﻣورﺧﺎن ﮐﮫ اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﮕﮭﺑﺎن/ﻣﺣﺎﻓظ ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺷﺎر ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐرد،
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 ﺷﺎهُ ،ﻣﮭر ﺷﺎھﯽ
را از دﺳت ﺟدا ﺷده ای ﺷﺎه ﺑرداﺷﺗﮫ و اﻟﻣﺎس ﮐوه ﻧور را از ﺑﺎزوی او دزدی ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
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
اﺳت .اﻧﮕﺷﺗر ﺧﺎﺗم ﻋﻼﻣت ُﻣﮭر ﺷﺎھﯽ و اﻟﻣﺎس ﮐوه ﻧور ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن ﺟواھرات ﺗﺎج
ﺷﺎھﯽ ﻣﻐوﻻن ،راﺑطﮫ درازﻣدﺗﯽ ﺑﺎ دودﻣﺎن ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﻧد ﺷﻣﺎﻟﯽ داﺷت.
اﯾن اﻟﻣﺎس در اول ﺗوﺳط ﺳﻼطﯾن 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
ﺳﻼطﯾن ﻟودی و ﭘس از ﺷﮑﺳت آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﻧﯽ ﭘت در اﺧﺗﯾﺎر ظﮭﯾراﻟدﯾن ﺑﺎﺑر ،ﻣوﺳس دودﻣﺎن
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
ﺑﺎﻻی ھﻧد ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑود :ﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺎﺷد ،ﺑر ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐم
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
دھد .ﭘس از ﺷﮑﺳت ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در  ١٨۴٩و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﻠطﻧت آﻧﮭﺎ ،ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ آن را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﻧﯾﻣت ﺑدﺳت آورد .اﯾن اﻟﻣﺎس ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎزﺗراش ﺷد ) (١٨۵٢و در ﺗﺎج ﺷﺎھﯽ
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ﻣﻠﮑﮫ وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﻗرار داده ﺷد .اﻟﻣﺎس ﮐوه ﻧور ﺣﺎﻻ در ﺗﺎج ﻣﻠﮑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗرار دارد ،ﺗﺎﺟﯽ
ﮐﮫ اﻟﯾزاﺑت ،ﺷﮭﺑﺎﻧوی ﻣﺎدر ﺑر ﺳر ﻣﯽ ﮔذاﺷت...

ﮔرﭼﮫ ﻣورﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ دﺳﺗﺑرد ﮐوه ﻧور را ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻧوی ﻧﺎدر آن را
در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﺎﻓظت او از ﺗﺟﺎوز ﺳرﺑﺎزان ﭘﺎرس ﺑﮫ اﺣﻣد ﺧﺎن ھدﯾﮫ داد ،ﻣﺷروع ﺟﻠوه دھﻧد.
اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺳﻧﺎد و ﺷواھدی ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد اﯾن ادﻋﺎ وﺟود ﻧدارد...
وﻗﺗﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر رﺳﯾد ،ﻗرارﮔﺎه ﺧود را در ﭼﻣن ﺳﻧﺟر ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯾدان رژه
ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺎدرآﺑﺎد ،ﺑرﭘﺎ ﻧﻣوده و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای اﻋﻼن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .اﯾﻧﮑﮫ ﭘس
از رﺳﯾدن اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر واﻗﻌﺎ ﭼﮫ رخ داده اﺳت ،در اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺑﮏ آرﺗوری
ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺷﻣﺎر ﮐﻣﯽ از ﺣوادث دﯾﮕر در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن اﺳطوره ﺳﺎزی ھﻣراه ﺑوده اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﯾراﻣون اﯾﺟﺎد ﺳﻠطﻧت
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.
ﺑرﺑﻧﯾﺎد اﯾن رواﯾت ھﺎی اﻓﺳﺎﻧوی ،وﻗﺗﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر رﺳﯾد ،ﺗﻣﺎم رھﺑران ﻗﺑﯾﻠوی را
در ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﺑزرگ ﯾﺎ »ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ« ﺟﻣﻊ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺷﺎه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
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اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺷﺎﻣل ﮐﻠﯾﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« و ھﻣﭼﻧﺎن رھﺑران ﺑﻠوچ ،اوزﺑﯾﮏ و ھزاره
ھﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﺑود .اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌدا ﺑﺎ اﺗﻔﺎق آرا اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه »اﻧﺗﺧﺎب« ﮐرد...
ﺑراﺳﺎس اﯾن داﺳﺗﺎن ،ﺻﺎﺑرﺧﺎن ﺑﻌدا ﺧوﺷﮫ ﮔﻧدم ﯾﺎ ﺟو را ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑر دﺳﺗﺎر اﺣﻣد ﺧﺎن
ﻧﺻب ﻧﻣود و او را ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷﺎه اﻋﻼن ﮐرد!
اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ای وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻧﺎن ﭘﯾﭼﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﮔﻧداﺳﻧﮕﮫ و ﻋﻣرﮐﻣﺎل ﺧﺎن اﯾن داﺳﺗﺎن
را ﺣرف ﺑﮫ ﺣرف ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ﺑﺎ اﻋﺗراف ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺳﻧد و ﻣدرﮐﯽ ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد آن
وﺟود ﻧدارد» ...ﮔزارﺷﺎت اوﻟﯾﮫ« ﺷﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﺳﯾﻧﯽ ،ﻣورخ رﺳﻣﯽ درﺑﺎر اﺣﻣد
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...
اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت ﮔرﻓﺗن ﺧزاﻧﮫ/ﻋواﯾد ﺳﻧد )ﮐﺎروان ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ دارای ﺣدود
 ٢ﮐرور ﯾﺎ  ٢٠ﻣﻠﯾون روﭘﯾﮫ ،ﺣدود  ١٢ھزار ﻏﻼم ﻗزﻟﺑﺎش زﯾر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﻘﯽ ﺑﯾﮓ ﺧﺎن
ﺷﯾرازی ﺣﺎﮐم ﺳﻧد ،ﯾﮏ ﻓﯾل ﺧﺎﻧﮫ ،ﻧواب ﻧﺻﯾرﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﻣﻐوﻟﯽ ﮐﺎﺑل( ،ﯾﮏ ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ
 ٩ﻧﻔری ﺗﺷﮑﯾل داد ﮐﮫ  ٧ﻧﻔر آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن اوﻟس اﺑداﻟﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺷﺎر ﺑود .ﻧﺎم ھﺎی اﯾن
ھﻔت اﻣﯾر ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻧورﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻋﻠﯾزی ،ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن اﯾوﺑزی ،ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ﺑﺎﻣﯾزی،
ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎل ﺧﺎن ﺑﺎرﮐزی ،ﻣوﺳﯽ ﺧﺎن اﺳﺣﺎﻗزی )ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر دﻧﮕﯽ( ،ﻧﺻﺎرﷲ ﺧﺎن
ﻧورزی و ﻣﺣﺑت ﺧﺎن ﭘوﭘﻠزی .ﻋﺿو ھﺷﺗم ﺷورا ﻧﻣﺎﯾﻧده اوﻟس ﻏﻠزی ﺗوﺧﯽ ﺑود ﮐﮫ در
ﻟﺷﮑر ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻏﯾراﻓﻐﺎن ،ﻧﺻﯾرﺧﺎن ﻗﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗوم ﺑراھوی
ﺑود ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﻧﺎدرﺷﺎه ﻗرار داﺷت .ھدف آﻧﮭﺎ از اﯾن ﻣﺟﻠس ﻣﺷورﺗﯽ ﭘﯾش از اﻋﻼن
ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﺗﻘل ﺳدوزی ،ﻣذاﮐره ﺑر ﺳر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻘﺎم ھﺎی دوﻟﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺧود ﺷﺎن ﺑود.
ﻣورﺧﺎن ﻗوﻣﮕرا و ھﻣﭼﻧﺎن اﮐﺛر اروﭘﺎﯾﯾﺎن ادﻋﺎ دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺷﯾرﺳرخ
ﺑرﮔزار ﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ آن ﻋﺻر ھﯾﭻ ذﮐری از اﯾن ﻣﮑﺎن ﻧدارد و ﻣطﻣﯾﻧﺎ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای
اﺳت ﮐﮫ در اواﺧر ﺳده ﻧزدھم و اواﯾل ﺳده ﺑﯾﺳﺗم اﺧﺗراع ﺷد ﺗﺎ ﻣﺷروﻋﯾت ﻣﺣﻣدزی ھﺎ را
ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧد؛ ﭼون ﺷﯾرﺳرخ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎل ﺧﺎن ﺑﺎرﮐزی ﻣوﺳس ﺳﻠﺳﻠﮫ آﻧﮭﺎ در
آن دﻓن اﺳت .ﺷﯾرﺳرخ ﯾﮏ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﮐوﭼﮏ ﺗﮏ ﮔﻧﺑدی ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ ﭼﻧﯾن ﯾﮏ
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ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﮔﻣﺎن اﻏﻠب ﺟﻠﺳﮫ ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ در
ﺧﯾﻣﮫ ﺧود اﺣﻣد ﺧﺎن داﯾر ﺷده ﺑود ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺣرﻣﯾت آن ﺗﺿﻣﯾن ﺑوده و در ﺻورت ﺑروز
ﻣﺷﮑﻼت ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ »ﻏﺎزﯾﺎن« ﻣﻣﮑن ﺑود .اﯾن  ٩ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟرﯾﺎن ﭼﻧد روز
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
ﺳرﺑﺎزی اﺟﺑﺎری .آﻧﮭﺎ و ورﺛﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﻋﺿو ﺷورای ﻗﺑﯾﻠوی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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
»ﻣﯾراﻓﻐﺎﻧﯾﮫ« ،از دﺳت دادن رﺗﺑﮫ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد.
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
او – ﭼون ﻧﺎدرآﺑﺎد ﻧﯾز در زﻣﯾن ھﺎی او آﺑﺎد ﺷده ﺑود – و ھم ﭼﻧﺎن ادای ﺣﺞ در ﻣﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر
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
ﺑود ﮐﮫ اﺟدادش ﺣﺎﮐﻣﺎن ھرات ﺑودﻧد ،ﻧﮫ ﮐﻧدھﺎر .ﯾﮕﺎﻧﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ ﮐﻧدھﺎر اﯾن ﺑود
ﮐﮫ  ٧ﺳﺎل را در زﻧدان ﮐﻧدھﺎر ﺳﭘری ﮐرده ﺑود...
ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﭘس از ﭼﻧد روز ﮔﻔﺗﮕوی داغ ﺣل ﺷد .در ﭘﺎﯾﺎن اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﻗرآن
ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎل و ورﺛﮫ او ﺑﺻورت داﯾﻣﯽ ﻣﻘﺎم »وزﯾر« ﯾﺎ ﻧﺧﺳت وزﯾری
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
ﺧﺎﻧواده ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎل و اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر و ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺳراﻧﺟﺎم اوﻻده

5

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،
»ﯾﮓ ﮔﯾﺎه ﺳﺑز را ﺑرداﺷت و در ﮐﻼه اﺣﻣد ﺷﺎه ﻧﺻب ﮐرد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب او را ﭘﺎدﺷﺎه
اﻋﻼن ﮐرد« .ﺑﻌدا ،ﻣورﺧﺎن ﻣﺣﻣد زاﯾﯽ در ﺳده ﺑﯾﺳﺗم اﯾن ﮔزارش ﮐوﺗﺎه را دﮔرﮔون ﺳﺎﺧﺗﮫ
و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺎج ﮔذاری ﻣﻔﺻل ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد .ﮔﯾﺎه ﺳﺑز در ﻋﺻر اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ )– ١٩٠١
 (١٩١٩ﺑﮫ ﺧوﺷﮫ ﺟو ﯾﺎ ﮔﻧدم ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎد اﺻﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﭘرﭼم ﻣﻠﯽ،
ﭘُﺳت ھﺎ ،ﺳﮑﮫ ھﺎ و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ دوﻟت ظﺎھر ﺷد...

ﻣﯾرﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۴٠در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻣد ﺷﺎه ﺧود ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
ﺗوﺳط ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﺑرﺷﻧﺎ ھﻧرﻣﻧد ﻣﺷﮭور ﺳده ﺑﯾﺳﺗم را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﺎج
ﮔذاری ﺻﺎﺑرﺷﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧوﺷﮫ طﻼﯾﯽ ﺑر ﺳر اﺣﻣد ﺷﺎه اﺳت ...ﺑﮫ ﺧوﺷﮫ ﮔﻧدم ﭼﻧﺎن ﻣرﺗﺑﮫ
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
ﮐﮫ در اواﺧر ﺳﺎل ھﺎی  ،١٩٧٠ﺣﮑوﻣت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ آن را در ﺑﺎﻻی ﭘرﭼم
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
و ﺧواب ﮔزار ﺑود و ادﻋﺎ داﺷت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﯾﻧده را ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐﻧد ...ﺻﺎﺑرﺷﺎه ﺣﺗﯽ ﭘﺷﺗون
ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ و از ﻻھور ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر و دﻧﺑﺎﻟﮫ روان او ادﻋﺎ
ﮐردﻧد ﮐﮫ او از ﮐﺎﺑل ﺑود.
ﺻﺎﺑرﺷﺎه در ﻻھور ﺗوﻟد ﺷد و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ او رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑود .ﻗوﯾﺎ ﻓرض ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﺷﯾﻌﮫ
ﺑوده و در اواﯾل ﺑﮫ ﺣﯾث »ﻧﻌﻠﺑﻧد« ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .رﺿﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش از اﺷﻐﺎل ﻻھور ﺗوﺳط
ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر ،ﻧﺎم ﺧود را ﺑﮫ ﺻﺎﺑر ﺗﻐﯾﯾر داد و ﻣﺻروف ﻓﺎل-ﺑﯾﻧﯽ ﮔردﯾد.او ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر
»ﻓﻘﯾران« زﻣﺎن ،ﺧود را ﺑﮫ ارﺗش ﭘﺎرس وﺻل ﮐرد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺣرﻓﮫ و ﻣﮭﺎرت ﻧﻌﻠﺑﻧدی او
و ادﻋﺎی ﻗدرت ﭘﯾش-ﺑﯾﻧﯽ او ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧرﯾدار داﺷت .اﺣﺗﻣﺎﻻ وﻗﺗﯽ ﻧﺎدر در ﻻھور ﺑود،
ﺻﺎﺑر ﺑﺎ اﺣﻣد ﺧﺎن دﯾدار داﺷﺗﮫ و او اﯾن ﺟوان ﺳدوزی را ﭼﻧﺎن ﻣﺟذوب ﮐرد ﮐﮫ او را
طﺎﻟﻊ-ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺳﺎﺧت؛ ﭼون او ﺑﮫ اﺣﻣد ﺧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ روزی ﭘﺎدﺷﺎه ﺧواھد ﺷد.
راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن اﺣﻣد ﺷﺎه و ﺻﺎﺑرﺷﺎه در  ١٧۴٧ﺑﮫ ﭼﻧﺎن درﺟﮫ ای از ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﺧودﻣﺎﻧﯽ
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ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﺑﯾرون از ﻣﺣدوده ﻧزاﮐت اﺳت .ﮐﻣﯽ ﭘس از ﺗﺎج ﮔذاری ،ﯾﮑﯽ
از ﻧدﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌدادی وارد درﺑﺎر ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ دﯾدن ﺻﺎﺑرﺷﺎه ﮐﮫ »از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ و
ﺧﺎک آﻟود اﺳت« ،در ﮐﻧﺎر او ﻗرار داﺷﺗﮫ و اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود او را از ﯾﮏ
ﺑﺷﻘﺎب ﺷﺎھﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺣﯾرت ﻣﯽ رود...
»اﻧﺗﺧﺎب« اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷﺎه در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ  ٩ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺗوﺳط ﮔزارﺷﺎت
ﻗوﻣﮕراﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺑزرگ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ »ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ« ﻧﺎﻣﯾده ﺷد و ﺣﺗﯽ ادﻋﺎ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
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
»ﻣﻠﮏ« و »ﻣﯾراﻓﻐﺎﻧﯾﮫ« ﻧﯾز ﺗوﺳط ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏﺎﻟب ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده
اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﺑداﻟﯽ ھﺎ ﺷﺎﯾد »ﻣﯾراﻓﻐﺎﻧﯾﮫ« ﺧود را ﻧﺎﻣزد ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺗوﺳط ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﺻﻔوی ﯾﺎ ﻣﻐوﻟﯽ ﮐﻧدھﺎر ﺗﺎﯾﯾد ﮔردد .دﻟﭼﺳب اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻗﺑﯾﻠﮫ دﯾﮕر اﻓﻐﺎن در اﯾن ﺗﻘرر ھﺎ
ﺳﮭﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .در ﻣوارد زﯾﺎدی »ﻣﯾراﻓﻐﺎﻧﯾﮫ« ﮐﺎﻣﻼ ﺗوﺳط ﺣﺎﮐم ﺻﻔوی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت
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
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻓﻘط ﻧﺎﻣزدی ﭼﻧﯾن اﻓراد را ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻣﻌﯾن ﻣﺎﻧﻧد رھﺑری ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ
و ﯾﺎ ﺣل ﯾﮏ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ داﺧﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺧﺎﻟف ھر
ﮔوﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﺑوده و ﻗوﯾﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺧودﻣﺧﺗﺎری اﻧد؛ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ اﻣﯾران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮭﺎی آن را در ﻣوارد ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .وﻗت و زﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﯾﮏ »ﺟرﮔﮫ« ﻗﺑﯾﻠوی
ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺑﻼ اﻋﻼن ﺷده و ﻣﺟﻠس ﺑﺻورت ﻋﻧﻌﻧوی در ﻓﺿﺎی آزاد داﯾر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از
ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮔردد .ﺗﻣﺎم ﻣردان ﺑﺎﻻﺗر از ﺳن  ١٨ﺣق اﺷﺗراک و ﺻﺣﺑت
در آن را دارﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾﮕران/ﺑﯾﮕﺎﻧﺎن ﺣق اﺷﺗراک در آن ﻧدارﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﻋوت
ﺷوﻧد.
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ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﺗذﮐره در ﺑﺎﻻ ﺣرﻓﯽ در ﺑﺎره »ﺟرﮔﮫ« ﻧدارد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل،
ﻣﺣﻣود اﻟﺣﺳﯾﻧﯽ از واژه ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯽ »ﻣﺟﻠس« اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت ،ﯾﮏ اﺻطﻼﺣﯽ ﮐﮫ
در ﺳده ﻧزدھم ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷده اﺳت ،وﻗﺗﯽ اﻟﻔﻧﺳﺗون آن را  ۶٠ﺳﺎل ﭘس ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻔﮭوم
ﺟدﯾدد ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ در ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٢٠ﺑدﯾﻧﺳو اﯾﺟﺎد ﺷده و ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ رﺳوم ﺑوﻣﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ای ﺷﻣﺎری از ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن-
ﻗوﻣﮕرای اﻓﻐﺎن اﺳت .ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﻋوض اﯾﻧﮑﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎری از رﺳوﻣﺎت ﺗﺳﺎوی
ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در واﻗﻌﯾت از ﻣودل ھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗرﮐﯽ اﺷﺗﻘﺎق
ﺷده و ﯾﮕﺎﻧﮫ رﺑط آن ﺑﺎ ھوﯾت ﭘﺷﺗون ھﺎ واژه »ﻟوﯾﮫ« اﺳت؛ زﯾرا ﺣﺗﯽ »ﺟرﮔﮫ« ﻧﯾز ﯾﮏ
واژه ﭘﺎرﺳﯽ اﺳت ،ﻧﮫ ﭘﺷﺗو.
ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ  ٩ﻧﻔری ﮐﮫ اﺣﻣد ﺷﺎه را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه »اﻧﺗﺧﺎب« ﮐرد ،در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ »ﺟرﮔﮫ«
ﻋﻧﻌﻧوی ﭘﺷﺗون ھﺎﺳت .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﮐم و ﺑﯾش ﭘﯾش از رﺳﯾدن اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر ﺣل و
ﻓﺻل ﺷده و ﺷورا ﺑﺻورت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ و ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﺷراﻓﯾت ﻣوﺟود اﺑداﻟﯽ
ﺑرﮔذار ﮔردﯾده ﺑود .ﺑﮫ ﻏﯾر از ﯾﮏ ﻏﻠزی ﺗوﺧﯽ ،ھﯾﭻ ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎن دﻋوت ﻧﺷده ﺑود ﯾﺎ
اﺷﺗراک ﻧداﺷت .ھﻣﭼﻧﺎن ھﯾﭻ ﻧﻣﺎﯾﻧده ای از ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣذھﺑﯽ »ﻋﻠﻣﺎ« در آن اﺷﺗراک ﻧداﺷت
ﺗﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺷروﻋﯾت اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺻﺎﺑرﺷﺎه واﺟد ﺷراﯾطﯽ ﻧﺑود
ﮐﮫ اﯾن ﻧﻘش را اﯾﻔﺎ ﮐﻧد ،ﭼون او ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧداﺷت .ﺣﺎدﺛﮫ ١٧۴٧
ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮔروه ﮐوﭼﮏ ﺑود و ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دﯾرﯾﻧﮫ ای را ﺗﮑرار ﮐرد
ﮐﮫ در آن ﻓرﻣﺎﻧده ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻏﻼم ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺿﻌف ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی اﻧﺷﻌﺎب ﻧﻣوده
و ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد.
ﺳراﻧﺟﺎم ،اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷد ،ﻧﺎم ﺧوادﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ »د ُر د ُراﻧﯽ«
ﺗﻐﯾﯾر داده و ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ اﺑداﻟﯽ ﭘس از اﯾن ﺑﻧﺎم دراﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﻧﯾز ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد اﺳت؛
ﭼون ﺑﺎور ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧواب ﺻﺎﺑرﺷﺎه ﺑوده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻟﻘب در دران و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﻗﺑﯾﻠﮫ ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﭘس و ﺗوﺳط ﺣﺿرت ﻣﯾﺎن ﻋﻣر ﺑﺎﺑﺎ» ،ﭘﯾر«
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
وﻓﺎداری از ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻗﺑﯾﻠوی و ﻣذھﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﮔردﯾد .ﺟﺎرﭼﯾﺎﻧﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ
را ﺑﮫ »درﺑﺎر« ﻋﻣوﻣﯽ ﻓراﺧواﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ،اﺣﻣد ﺷﺎه در ﭘﯾﺷﮕﺎه آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿر
ﮔردﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ »ﺟﯾﻐﮫ« ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ﭼﭘﺎول دھﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯾﻣﮫ ﻧﺎدرﺷﺎه
ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اطﻼع ﺣﺎﺿرﯾن درﺑﺎر رﺳﺎﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ اﺣﻣد ﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻧدھﺎر ﻣﺳﺗﻘل اﺳت ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ »ﻏﺎزﯾﺎن« اﺣﻣد ﺷﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑدور ﻣﺟﻠس ﺻف ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد،
ﺷﻣﺷﯾرھﺎی ﺧود را در ﺑراﺑر ﺳﭘرھﺎی ﺧود ﮐوﺑﯾده و اﻋﻼن ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺷﺧص دﯾﮕری
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﯾﺳت .رھﺑران ﺑﻌدا ﭘﯾﺷﺗر رﻓﺗﻧد و ﺑﯾﻌت ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﺳدوزی اﺑراز
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
ﻧﯾﺳت؛ او ﻧﮫ ﯾﮏ ھزاره ﺷﯾﻌﮫ از ھزاره ﺟﺎت ،ﺑﻠﮑﮫ دروﯾش ﻋﻠﯽ ﺧﺎن »ﺑﯾﮕﻠرﺑﯾﮕﯽ ھزاره
ﺳﻧﯽ اﯾﻣﺎق ﺑود .طورﯾﮑﮫ دﯾدﯾم ،او در زﯾر ﭘرﭼم ﻧﺎدرﺷﺎه ﺟﻧﮕﯾده و ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ
ﺣﺎﮐم ھرات ﺑود .ﻧﺻﯾرﺧﺎن »ﺑﯾﮕﻠرﺑﯾﮕﯽ« ﮐﻼت ﻧﯾز در ﻣراﺳم »ﺗﺣﻠﯾف« ﺣﺎﺿر ﺑود،
ﭼون ﮐﻼت ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﮐم ﮐﻧدھﺎر ﺑود .ﻧﺻﯾرﺧﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻏﯾراﻓﻐﺎن ﺑود ﮐﮫ در »ﻣﺟﻠس«  ٩ﻧﻔری
ﺷﺎه ﺣﺿور داﺷت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ادﻋﺎ ھﺎی ﺑﻌدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﺣﻣد ﺷﺎه ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل
ﭘﺷﺗون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺑﻧﯾﺎدی در ﻣﻧﺎﺑﻊ آن زﻣﺎن ﻧداﺷﺗﮫ و اﯾن ﻧﯾز
اﻓﺳﺎﻧﮫ ای دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در طول ﺳﺎل ھﺎ در ﻣورد »ﺗﺎج ﮔذاری« او اﻓزوده ﺷده اﺳت.
اﯾن اﻣر ﻣﻌﻣول ﮐﮫ اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎﺻر اﺳت ﻧﯾز ﮐﺎﻣﻼ 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-
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗرار دارد ،ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ در  ١٧۴٧اﮐﺛرا ﺑﯾرون از ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺣﻣد ﺷﺎه ﻗرار
داﺷت.
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در ﺣﻘﯾﻘت ،اﺣﻣد ﺷﺎه و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ھﯾﭻ ﻧﺎم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺳﻠطﻧت ﺧود ﻧداﺷﺗﻧد ،ﻋدم آن
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﯾﺋت اﻟﻔﻧﺳﺗون در  ٩ – ١٨٠٨ذﮐر ﺷده اﺳت .اﻟﻔﻧﺳﺗون در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻗﺿﯾﮫ ،ﻧﺎم ﻗﻠﻣرو را ﺑﺻورت دﻟﺧواه »ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل« ﻣﯽ ﮔذارد؛ ﭼون در اﯾن زﻣﺎن ﮐﺎﺑل
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺑود ،ﻧﮫ ﮐﻧدھﺎر .ﺑﺎ آﻧﮭم او واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را ﺑرای ﮐﻣرﺑﻧد ﻗﺑﯾﻠوی ﭘﺷﺗون
و ﻗﻠﻣرو دراﻧﯽ در ﻣﺟﻣوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ،اداره اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣوﻧﮫ اﻟﻔﻧﺳﺗون واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺳﻠطﻧت زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت دراﻧﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭘس از اﺷﻐﺎل ﭘﻧﺟﺎب ﺗوﺳط ﺳﯾﮑﮫ و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﯾم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﻧب ﺳراﺣدات ھﻧدی ﻗرار دارد...
ص ۶٨۵ - ۶٨۴
ظﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ دوﻟت-ﻣﻠت و ﺑﻘﺎی آن ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت؛ زﯾرا
زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘرآﺷوب ﮐﺷور و ﺳرﺣدات اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻣوﺟود آن ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎ
اﻧﺳﺟﺎم و ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺻول ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺣوادث و ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﺳﺎﺳﺎ در اﺛر ﺗﺟزﯾﮫ اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﺻﻔوﯾﺎن )ﭘﺎرس( ،ﻣﻐوﻻن )ھﻧد( و اوزﺑﯾﮑﺎن )آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی( و ﻓﺗوﺣﺎت ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر ﺷﮑل ﮔرﻓت و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺎ ظﮭور ﻗدرت ھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد
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
ﺑﺎزﺗﻌرﯾف و ﺳرﺣدات آن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔردﯾد و دوﻟت-ﻣﻠﺗﯽ ﺑوﺟود آﻣد ﮐﮫ ﮐم ﺗرﯾن ﺷﺑﺎھت ﺑﺎ
ﮐﻣرﺑﻧد ﻗﺑﯾﻠوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷﺎاﺳﺗﻌﻣﺎری و ﯾﺎ ﺳرﺣدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ژﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ ﭘﺳﺎاﺳﺗﻌﻣﺎری
ﻧداﺷت .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ واﺣد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﭘﺎرﭼﮫ-ﭘﺎرﭼﮫ ھم از ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﺎن و ھم
ا زﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﺟﻣوع ﺑود.
ﻣورﺧﺎن ﻏرﺑﯽ و اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺳﻠطﻧت طﻠب-ﻗوﻣﮕرا ادﻋﺎ دارﻧد ﮐﮫ ﺗﮭداب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎﺻر
ﺑﺎ »اﻧﺗﺧﺎب« اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ در ﮐﻧدھﺎر در  ١٧۴٧ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑﻧﯾﺎد آن را ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺷﺗوﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ داد .اﯾن رواﯾت ،ﻋواﻣل ﮐﻠﯾدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﮐﮫ ﻣوﺟب ظﮭور
ﺳﻠطﻧت دراﻧﯽ ﮔردﯾد ،ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾن واﻗﻌﯾت آزار دھﻧده را ﻣﺎﺳﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
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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
ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت و ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻗوﻣﯽ اﺑداﻟﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣردﻣﺎن ﭘﺎرﺳﯽ-زﺑﺎن
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
داﺧﻠﯽ در ﺑﯾن ﺑﺎرﮐزی و ﺳدوزی ﺑر ﺳر رھﺑری ﻗﺑﯾﻠﮫ اﺑداﻟﯽ ﮔردﯾد ،رﻗﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن
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-
ﻣﻐوﻻن ﺑود ،ﺗوﺳط اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎﻋث زوال ﺳﻠطﻧت او ﮔردﯾد...
ﻋﻧﺻر ﻓراﻣوش ﺷده ای دﯾﮕر در ظﮭور ﺳﻠطﻧت اﺣﻣد ﺷﺎه ،اھﻣﯾت ﻣﻠﺗﺎن اﺳت .اﯾن ﺷﮭر
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ﻣﻐول در ﺷﻣﺎل ھﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ ﺑر ﺳدوزی ھﺎ داﺷت – در واﻗﻌﯾت ﺣﺎﮐﻣﺎن
ھرات از ﻧﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻠﺗﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھراﺗﯽ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷﻧد .اﺣﻣد ﺷﺎه
در اﯾن ﺷﮭر ﺗوﻟد و ﺑزرگ ﺷد ،درﺑﺎر و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او در ﻣوارد زﯾﺎدی ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده ﻧﻔوذ
ﻣﻐوﻻن و ھﻧدﯾﺎن ﺑودﻧد .ﻣﺷﺎور ﻣﻌﻧوی ﺷﺧﺻﯽ اﺣﻣد ﺷﺎه ﯾﮏ دروﯾش ﻻھوری ﺑود،
ﭘروﺗوﮐول ھﺎی درﺑﺎر ﺳدوزی ﺑر اﺳﺎس ﻣودل ھﺎی ﻣﻐوﻻن و ﺻﻔوﯾﺎن ﺑودﻧد؛ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﯾﺎد
درﺑﺎر دارای اﻟﻘﺎب ﺗرﮐﯽ ﺑودﻧد .اﻓزود ﺑرآن ﻓﺗوﺣﺎت ﺳﻠﺳﻠﮫ ھوﺗﮑﯽ و اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ
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...
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