
 کلیزه ۲۷۸ "احمدشاه ابدالي" افغانانو د باباد 

: زوکړې د لمانځنې په پلمه ۲۷۸په لندن کې د احمدشاه ابدالي د 

 حنان حبیبزی
 

 
 

ما د . د احمد شاه بابا د زوکړې په ویاړ جوړه شوې غونډه کې ما ګډون وکړ دا زما په ژوند کې لومړی ځل وو چې 
ره احساس کړه چې افغانانو خپل یو ستر الرښود هیر کړی وو او همدا المل دی چې په افغانستان کې ملت لومړي ځل لپا

هغه یو موټی ملت چې احمد شاه بابا ترشا پریښی وو ،اوس د تاریخ تر ګردو بدې څپې . جوړونه اوس یوه لویه ننګونه ده
. زغمي

زده کونکي په مشرۍ دبرتانیا میشتو افغان زده کونکو یوې ټولنې دا  دشاه محمود دستو خیل په نامه د یو افغان په لندن کې 
کلیزه د  ۲۷۸ د احمد شاه بابا د زوکړې  دوی . الرښود یې بیرته خپل قوم ته ور په زړه کړ  نوښت وکړ او دغه ملي 

 .  ولمانځله ډیرې ژورې افغاني جذبې په ترڅ کې 
 

په دې غونډه کې داحمد شاه بابا د کارنامو  دوی . غونډه کې ونډه لرلههم په دغه  ذهیب خان حبیب  د سولې یو مبارز 
په برتانیا کې نورو ځایي او بهرنیو ټولنو استازو ، لوبغاړو، زده  سلګونو افغانانو او . ترڅنګ د هغه شعرونه هم واورول

څو  ان . خپل استعدادونه وښیي ډیرو ګډونوالو ته موقع ورکړل شوه چې  .ګډون وکړ غونډه کې  کونکو او هنروالو په دې 
یوې روسیۍ پیغلې د . اروپایي نجونو هم افغاني جامې اغوستې وې او د احمد شاه بابا انځورونه یې په الس کې نیولي وو

 . هغه یو شعر په پښتو کې زمزمه کړ چې ټولو ګډونوالو وستایله
 

خو دننه په افغانستان کې . ا سره دا هرڅه وستایل شولځوانانو اتڼونه وکړل ،د السونو په پړاک. سندر غاړو سندرې وویلې
 .دغه ورځ یوه رسمي ورځ وه او دافغانستان بنسټ ایښودونکی د دولتي چارواکو هیر وو

 
د . روان ناورین او تاوتریخوالی په کلکه وغندل شو د لمانځغونډې پرمهال دافغانستان  دلته په لندن کې دهغه د زوکړې 

هغه ملکي وګړي لیدل کیدل چې په افغانستان  شول کله چې په یو ویډیوکې  هیواد پر حالت غمجن  غونډې ګډونوال د خپل
په جګړه ځپلي هیواد کې دقدرت تشه او د  ددې ناورین لوی المل . ژوند له السه ورکوي کې د روان تاوتریخوالي له کبله 

بله د ملکي وګړو د ډله ییزو او انفرادي وژنو یو لړ د روانې جګړې له ک هلته . یوې بشپړې او شفافې ادارې نشتوالی دی



په دې لړ کې په ځانګړي ډول د یو افغان سوداګر محمد . پیښو ته اشاره وشوه او دا د بشر پر حقونو څرګند تیری وبلل شو
د  ته څیرمه په څو مټرۍ کې د پولیسو دفاع وزارت  کال کې د ارګ او  ۲۰۰۸اشرف دستوخیل وژنه یاده شوه چې په 

اشرف دستو خیل د یو مخور قومي مشر ارواښاد هللا نظر دستوخیل لمسی وو چې د  . سترګو په وړاندې ووژل شو
 . او ښه نوم یې ګټلی وو سوداګرۍ پر کاروبار بوخت وو 

 
 :احمد شاه بابا 

احمد شاه بابا دغه  . که موږ تاریخ ته نظر واچوو نو دا هیواد یو وخت د خپل پېر د لویې اسالمي امپراتورۍ مرکز وو
ده د ننني هند سربیره ،پاکستان، بنګله دیش ، نیپال ، له نیمایي زیات ایران او دمرکزي اسیا ځینې . امپراتوري رامنځته کړه

 . هیوادونه الندې کړل او خپل سلطنت یې ور وغځاوو

له افغاني دودونو او رواجونو ښه  . دهدی د خپل ولس پر سایکالوجي پوهی. وو مشر  او ازمیښتکاره  احمد شاه بابا زړور  
 دی د.  او د همدې لپاره دی دپښتنو سیاسي او پوځي مشر وتاکل شو ده د ولس الرښونه خپل ماموریت باله . خبر وو

موزې ېې پښو کولې او له عادي خلکو سره پر  ېې پر سر کوله ، کلیوالې جامې او  پاچا وو چې پګړۍ  افغانستان لومړنی 
 .ده په ټولو مهمو چارو کې له قومي مشرانو سره مشورې کولې. ستهټغر کښېنا

 : احمد شاه بابا له کړکیچه ډک وخت کې واګې تر السه کړې

دښمنانو د تېري او یرغل له المله  څلی د بهرنیو  احمد شاه بابا په داسې وخت کې پاچا شو چې د پښتنو د ملي یووالي 
قبیلو تر منځ د  الندې ځانګړی قبایلي ژوند کاوه او د پښتني  مي مشر تر څارنې قو هرې قبیلې د اړوند . ویجاړ شوی وو

ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په کورنیو چارو کې دومره السوهنه . رسۍ شکیدلې وې ملي او قومي یووالي 
ده له ټولو . د شاه بابا مشرۍ ته ورسیدپه دغه حساس وخت کې احم . پخپلو کې سره اچولي وو کوله چې پښتانه قومونه یې 

جوړ جاړی یې رامنځته کړ او د پښتنو د بیالبیلو پرګنو ترمنځ یې ټینګ یووالی جوړ کړ . قومونو سره خبرې اترې وکړې 
افغاني پرګنو ته څرګنده نه وه چې ددوی د هیواد پوله چیرته  هغه وخت . او په دې توګه یې د ننني افغانستان بنسټ کیښود

پراته وو، خو هیڅکله تر  په دغه سیمه کې  ه او مساحت یې څومره دی؟ که څه هم پښتني قومونه له پیړیو پیړیو راهیسې د
 .تشکیل کړ  احمد شاه بابا هغوی سره راټول کړل او یو هیواد یې ورته . یو ځانګړي مشرتوب الندې نه وو راټول شوي

 :  افغانستان

په . هر هیواد د یو ځانګړي قوم په نوم جوړ شوی وو. سیمه کې بیال بیل هیوادونه وولکه نن چې دي ، هغه وخت هم په  
. لکه په ایران کې پارسي ژبي اوسیدل. هر ځانګړي هیواد کې هغه قوم اوسیده چې د هیواد نوم یې ورسره تړلی وو

په روسیه . هغه هیواد جوړ شواوسیدل او د هغوی په مذهبي نوم  په هندوستان کې هندوان . تاجکستان کې تاجک اوسیدل
ده بیا د .هیواد ولري  له خپل نامه سره تړلی  باید ( پښتانه ) احمد شاه بابا فکر وکړ چې افغانان . کې روسان اوسیدل

 .  افغانستان لپاره پولې غوره کړې

 : اوسنۍ ستونزه څه ده؟

نامه سره د ایښودل شوو بنسټونو پیژندګلوي له خطر  له کارنامو څخه نژدې دوه پیړۍ وروسته دافغانستان له احمد شاه بابا 
 ورځ تر بلې چې د طالبانو غورځنګ وده کوي یو المل یې دادی چې دافغانستان اکثریت قوم . سره مخامخ شوې ده

دوی بله الر نلري . احساسوي چې د ټاټوبي پیژندګلوي او هغه بنسټونه په خطر کې دي چې احمد شاه بابا غوره کړي وو 
 .جګړې ته الس اچويخو 

پر خلکو ظلمونه پیل  په کابل کې د بهرنیو هیوادونو په لمسون  د قومونو په نامه یو شمېر ډلګیوکلونو کې چې  ۱۹۹۰په 
کړل ، طالبان راپورته شول او هغه حکومت یې دړې وړې کړ چې مشران یې پخواني مجاهدین وو او د بهرنیانو د السونو 

 چې افغانان هغه جګړې راپه زړه کړي نو د جګړه مارو ډلو په وړاندې د کرکې او انزجاره کله  . پر الو بدل شوي وو



دوی بیا پر هغو بهرنیو السوهنو تبصرې کوي چې دپیسو په زور یې افغانستان خونړي . نشي پټولی  ډک احساسات 
 . ناورین ته ټیل واهه

 ټول  د لیرې کولو لپاره یوازینۍ الر همدا ده چې   اورۍ ددغې بې ب. پیدا کړه دې جګړو په افغانستان کې د باور تشه 
ټولو اقلیتونو د مشر په توګه  وړاندې نوموړی  لکه څرنګه چې دوه پیړۍ  . خپل ملي الرښود وبولي  احمد شاه بابا   باید 

لي یووالي یوازینۍ نښه له دې پرته بله الر نشته دی ځکه چې احمد شاه بابا زموږ د م . همداسې یې تل ومني  ومانه ،باید 
. ده

باید هغه څوک وغندي چې د احمد شاه بابا د السته راوړنو په اړه پوښتنې راپورته کوي او هلته باید یو قانون  ټول خلک 
 . وي چې له مخې یې سزا ورکړل شي

ملیبنډ چې یو هوښیار  کال دمی دمیاشتې له ټولټاکنو څخه لږ وړاندې دبهرنیو چارو پخواني وزیر ډیویډ ۲۰۱۰د برتانیا د 
 . سیاستوال دی، وویل چې دافغانستان په اوسمهالي پوځ کې د پښتنو شمیر له پنځه فیصدو څخه لږ دی

ویل چې طالبان هڅه کوي چې پوځ کې ي د دفاع د وزیر ویاند ظاهر عظیمي ژر غبرګون وښود او وې د حامد کرزي  
 .  خبره یې خالصه کړه .ننوځي نو ددې لپاره موږ پر پښتنو باور نشو کولی

او له افغانستان سره مینه  دوی باید د افغان درناوی وکړي . هر یو باید له خپل ځانه افغاني نشنلیزم وښیي. توپیر باید نه وي
په هند کې مسلمان اقلیتونه حق نلري چې د هندوستان د  لکه څرنګه چې د یوې پرمختللې ډیموکراسۍ سره سره  . ولري

چې دافغانستان په  بنسټیزو قوانینو کې بدلون وغواړي دغسې په افغانستان کې هم اقلیتونه نشي کولی  ه پیژندګلوۍ اوپ
 . پیژندګلوۍ کې بدلون وغواړي

ثابته  طریقه زده کړي چې د احمد شاه بابا له خوا یې بنسټ ایښودل شوی دی او  باید هغه څه ته د درناوي  زموږ اقلیتونه 
 .تر بل هرچا مخکې حاضریږيکړي چې دوی قربانۍ ته 

اقلیتونه نشي ویلی چې دهغه هیواد اصلي پیژندګلوي  په هیڅ هیواد کې .دسیمې په نورو هیوادونو کې هم اقلیتونه شته دي 
بلوڅان غواړي  لکه په ایران کې، . اکثریت نه پریږدي چې اقلیتونه سرپورته کړي دهیڅ یو هیواد . دې ددوی په نوم شي

 لکه . اسي خپلواکي ولري خو هغه چا چې دغه غږ پورته کړی د ایران حکومت پر دار ځړولی دیچې مذهبي او سی
 ، د بلوڅانو مشر بوګتي څه شو؟ ئ په پاکستان کې وګور . ریګي

په ایران  ترکان چې . په نورو هیوادونو کې دغسې چلند نه کیږي.چلند کوي  خپلو اقلیتونو سره له مهربانۍ ډک  پښتانه له 
ته درناوی ئ خپله خامنیی یو عرب دی خو د خپل هیواد پیژنګلو. یر زیات دي په ترکي ژبه د زده کړو اجازه نلريکې ډ

 ډیری  پر خامیني  خو په دې وروستیو کې . دی هیڅکله نه وایي چې عربتوکمه دی . لري او له کبله یې مذهبي مشر دی
 . عربي ژبه په ښونځیو کې ځای کړې دهپه نامه یې  ایرانیان په غوصه دي چې د اسالمي پوهنې 

د پاکستان مانا . دفاع او قربانۍ ته چمتو کیږي چې ددغه هیواد پیژندګلوۍ ته خطر وبلل شي د پاکستان پوځ تل له هغه څه 
یا د مسلمانانو تاټوبی او تاسو نشی کولی چې د هر ډول زور په کارولو سره هغوی دېته اړ باسی . د پاکو خلکو تاټوبی دی

 چې د خپل هیواد پیژندګلوي بدله کړي ځکه چې اقلیتونه دپاکستان د هغې پیژندګلوۍ چې علي جناح یې بنسټ ایښی دی 
 .مالتړ کوي

پښتانه په ورین تندي حاضر دي چې د اقلیت په ژبه خبرې وکړي او په رسمي چارو . خو په افغانستان کې داسې نه ده  
 . لیتونه د سرلوړۍ احساس وکړي وکړي اوله افغانانو مننه وکړياق له دې کار سره باید . کې یې وزغمي 

یا د احمد شاه بابا نوم واخلي نو پر هغه د  که کوم افغان راپورته شي او پخپله مورنۍ ژبه پښتو د زده کړو غوښتنه وکړي 
 .فاشیست او توکمپال نوم کیښودل کیږي



د اقلیتونو سیاستوال باید په انتخاباتو کې . باید خپل حقوق ولري  اقلیتونه  . موږ وایو چې دغه حالت باید پایته ورسول شي
لکه څرنګه چې ډیری پښتانه پر پارسي غږیږي ، . د افغان مانا ښکاره ده. خو د افغان په توګه راڅرګند شي برخه واخلي 

له همکارۍ او  د هغو هیوادونو . له کوم توپیر پرته باید پرې خبرې وکړي . پښتو زده کړي دې دوی هم  دغسې 
یوازې پښتانه افغانان ونه . خواخوږۍ څخه الس واخلي چې ددوی پرمورنۍ ژبه غږیږي اوله افغانستان سره مینه پیدا کړي

 .ګڼی خپل ځان هم افغان وګڼي

 : هر کال رسمي درناوی وشي احمد شاه بابا ته باید 

سمي او لوړو دولتي ترتیبانو سره لمانځي او په دغو په نوره نړۍ کې هر هیواد د خپل ملي الرښود زوکړه او تلین په ر
دواړو ورځو کې رخصتي هم کوي خو په افغانستان کې ما تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي چې حکومت په رسمي توګه د 

 . احمد شاه بابا کلیزه یا تلین لمانځلی وي

فکرونو یې هم  پرې راټولیدل او د خلکو پر  خلک. درلودله  یو داسې مشر وو چې د لیډرشیپ کرشمه یې  احمد شاه بابا 
ډیر ژر د سلطنت واګې نصیب شوې هغه څه چې دافغانانو له دود او رواج سره برابر وو ،هغه یې ترسره کول او په دې 

 .قرباني ورکړي توګه افغانان حاضر شول چې دده د سلطنت په دفاع کې 

دی او دې کار د سیمې  ه ، دغه هیواد په لوی کړکیچ کې ښکیل شوی نن چې په افغانستان کې احمد شاه بابا ته درنښت نشت
 .د السوهنو بیالبیلې الرې برابرې کړي دي نورو هیوادونو ته 

جوړ  او هغو دالیلو ته غاړه کیښودل شي چې له مخې یې افغانستان  وپیژندل شي  ګټې او زیانونه باید  د افغانستان ملي  
 . شوی دی

تر اوسه . شي او هغه څه باید د تګالرو او قوانینو برخه وګرځي چې د افغانستان مقصد جوړوي یه دغه دالیل باید تقو 
 .پورې دافغانستان مقصد څه دی هیڅوک پرې نه غږیږي

خپل ماموریت او موخه  حکومت باید د احمد شاه بابا الرښونې . کې باید رخصتي وي  په زوکړه او تلین  د احمد شاه بابا 
 .سمشر تاجک وي یا پښتون وي باید ځان ته افغان ووایيکه ول. وګڼي

کې باید د احمد شاه بابا انځورونه لګیدلې وي  په دولتي ودانیو کې ، د ولسمشر په دفتر کې او د لویو چارواکو په دفترونو 
ي او سیالي له منځه په دې توګه د افغانانو ترمنځ تربګن او د هغه مجسمې باید دهیواد په بیالبیلو برخو کې جوړې شي چې 

 .الړه شي

نن افغانستان ډیر نیکمرغه دی چې د متحدو ایاالتو او برتانیا په ګډون یې ټوله نړۍ ترشا والړه ده خو په دې بدمرغه دی  
که د احمدشاه ابدالي له تجربو څخه یې زده . وړ او کارنده اداره نلري چې له طالیي وخت څخه پوره ګټه واخلي چې یوه 

  .افغانستان سوله چې په کور دننه او بهر د ټولې نړۍ ارمان دی ،ډیر ژر ټینګه شينو دئ کړ

 

 

 

 



The Revival of the Legacy of Ahmad Shah 

Abdali, Afghanistan’s “Father of the Nation” 

July 9, 2010 by Hanan Habibzai (Published in www.veteranstoday.com) 

This was the first time ever in my life that I attended a gathering organized to celebrate the birth 

anniversary of the founder of modern day Afghanistan Ahmad Shah Abdali (also known as 

Ahmad Shah Durrani and Ahmad Shah Baba). 

It was also the first time that I realized that the main reason that today Nation building has 

become a challenge is due to the fact that Afghans have forgotten the ideological and founding 

father of their nation. 

He left behind a United Afghanistan, however unfortunately that unity is only limited to history 

today. 

Ahmad Shah Abdali’s 278th birth anniversary in London: 

Shah Mahmood along with Afghan Students Union took the initiative and reminded Afghans, the 

founder and ideological father of their nation. 

Ahmad Shah Abdali the founder of modern day Afghanistan. 

Last week in London, they celebrated the 278
th

 birth anniversary of Ahmad Shah Abdali with 

deep spirit of patriotism and paid tributes to this great leader and his legacy. 

Ahmad Shah ‘Dustokhel’, a human rights activist from the University of Westminster, also 

attended the event. They not only mentioned about the achievements of Ahmad Shah Abdali but 

also recited his poems. 

During the Birth anniversary celebrations, the current insecurity and political instability were 

also discussed. 

When a video showed civilian casualties and individuals who have lost their lives due to the 

ongoing crisis then the hundreds of participants in the event became sad and depressed. 

Vacuum of power and the non-existence of strong state institutions were termed as one of the 

main causes of the current crisis. 

The civilian casualties of the current war and a few instances of mass and individual murders 

were showed to them and all of them were termed as clear human rights violations. 

The case of the murder of an Afghan businessman, Mohammad Ashraf ‘Dustokhel’, was 

highlighted and all the participants termed it as a barbaric act by the enemies of peace and 

prosperity of Afghanistan. 



Mohammad Ashraf was murdered on 1
st
- Nov, 2008 as his car came under fire in front of the 

Presidential Palace and Ministry of Defense before the eyes of the police. 

The fact that the case remains unsolved after 20 months is symptomatic of deeper problems 

within the current administration in Kabul. 

Ahmad Shah Baba, the father of the Nation: 

Afghanistan was once the centre of a great Islamic Empire established by Ahmad Shah Abdali. 

Not only today’s India but Pakistan, Bangladesh, Nepal, more than half of Iran and certain states 

of Central Asia were conquered and brought under the control of his empire. 

Ahmad Shah Abdali was a charismatic leader and had good understanding of the needs and 

perceptions of his people. He respected the views of his people and had good understanding of 

Afghan culture and traditions. 

This dynamic quality helped him gather a lot of followers and he became a great conqueror who 

went on to defeat Delhi. 

Ahmad Shah Baba always followed and abided by the unique Afghan culture, customs and 

traditions. This was the reason that Afghans were always ready to defend his empire. 

Ahmad Shah Abdali was a brave leader and a genius administrator. He considered serving his 

people as his duty and this was the reason that Afghans appointed him as their political and 

military leader.He won hearts and minds of conservative people in a very short period of time. 

Ahmad Shah Abdali became King during tough times: 

When Ahmad Shah Abdali became King, the Pashtuns were disintegrated and their national 

unity was destroyed by conspiracies and invasions by the enemies of the Afghan Nation. 

Each tribe lived individually under the leadership of a tribal leader and the sense of national 

unity among Pashtun tribes did not exist. 

Due to the interference of Iran and other neighboring countries in the domestic affairs of 

Afghanistan, Pashtun tribes were separated. Ahmad Shah Abdali came into power at this 

sensitive time. 

He communicated with all the tribes and created an atmosphere of harmony among these tribes. 

Pashtuns had been living in this area for centuries but they had never been united under one 

leadership.Ahmad Shah Abdali united them and established a nation for them. 

Afghanistan: 



Just like today, various countries in the region were named after different ethnicities. Each 

ethnicity lived in the country related to that ethnicity. Persians lived in Iran, Tajiks lived in 

Tajikistan, Russians live in Russia. 

Ahmad Shah Abdali thought that Afghans (Pashtuns) should also have a country related to their 

name and thus he marked the boundaries of Afghanistan. 

Current crisis in Afghanistan: 

Two hundred years after the achievements of Ahmad Shah Abdali, the majority of Afghanistan 

feels that there is a danger to the identity and Afghan character of the state established by Ahmad 

Shah Abdali and this is one of the reasons that today’s Afghanistan is suffering a division. 

During the early 1990s factional fighters committed atrocities against the civilian population and 

fought proxy battles sponsored by foreign governments. 

This led to the rise of the Taliban and they put an end to the bloody civil war. Whenever Afghans 

remember the civil war especially the street to street factional fighting in Kabul then they 

become depressed and express their hatred towards the factions involved in the foreign 

sponsored fighting. 

They discuss the foreign interference and the role of their funds and arms in descending 

Afghanistan into anarchy and widespread bloodshed. The civil war of the 1990s has resulted in a 

vacuum of trust. 

The only solution to restore trust and harmony in Afghanistan is that all Afghans should 

recognize the founder of modern day Afghanistan, Ahmad Shah Abdali as their ideological 

father. 

Two hundred years ago all the ethnicities of Afghanistan had accepted him as their leader, if we 

want a united and peaceful Afghanistan then this should continue forever. 

Apart from this we do not have any other solution to the current crisis because Ahmad Shah 

Abdali is the only symbol of National Unity. Everyone should condemn those who raise 

questions about the achievements of Ahmad Shah Abdali and a law should be passed to punish 

anyone involved in these wrongdoings. 

There should be no difference and all citizens of Afghanistan should have a spirit of Afghan 

nationalism. They must respect the Afghan character of Afghanistan and should have love for 

Afghanistan. 

Look at India, despite the fact that India is a developed democracy and a global economic giant, 

the Muslim minority of India does not have the right to demand a change in the identity and 

Indian character of the state. 



Similarly, the minorities of Afghanistan should learn how to respect the state established by 

Ahmad Shah Abdali and should prove that if needed they are ready to sacrifice for the protection 

of Afghanistan. 

In Iran the Sunni Muslims want religious and political autonomy but they can’t seriously raise 

their voices for this cause. If they do raise their voice for this cause then they are executed by the 

Iranian government just as they recently executed Malik Regi. 

Similarly, do we have to explain what happened to Baluch leader Akbar Bugti in Pakistan? 

Afghans have always been far more gracious and tolerant with their ethnic minorities, than any 

other country in the region. 

There are a lot of Turks in Iran but they are not allowed to study in Turkish language.Various 

sources suggest that Iranian leader Ali Khamenei is an Iranian of Arab descent; however he 

highly respects the identity of the state of Iran. 

However, this is not the case in Afghanistan, where Pashtuns are ready to speak in Dari language 

and has even given it the status of official language along with Pashto. Minorities should feel 

pride and should be grateful to the majority Pashtuns for their generosity and tolerance. 

The ethnic minorities should also speak in Pashto and do so publicly without any hesitation. 

Their politicians should stop receiving support and sympathizing with foreign countries 

especially the ones which have ethnic allegiances with them. 

Instead they should express their sympathies and love with Afghanistan. They should not 

consider only Pashtuns as Afghan but should consider themselves as Afghans as well. 

Ahmad Shah Abdali should be officially remembered: 

Every country around the world not only commemorates the birth and death anniversary of their 

ideological and founding fathers with official ceremonies but the days are also public holidays. 

I have still not seen in Afghanistan that the government officially commemorates that birth and 

death anniversaries of Ahmad Shah Abdali. 

Today in Afghanistan there is no respect for its founding father Ahmad Shah Abdali, this is the 

reason for the current crisis in Afghanistan. 

This lack of respect for him also develops a huge gap of confidence amongst Afghans. The 

national interests of Afghanistan should be recognized and there should be respect for the 

principles which formed the basis to establish Afghanistan. 

The founding principles of Afghanistan should be strengthened and the objective of the creation 

of Afghanistan should be part of the strategy and policy of the state. 



Today many have forgotten the purpose of the creation of Afghanistan. The birth and death 

anniversaries of Ahmad Shah Abdali should be official holidays. 

The government should consider the ideologies of Ahmad Shah Abdali as part of the state policy. 

Whether the head of the state is ethnic Tajik or Pashtun does not matter but the President should 

consider himself as Afghan. 

The portraits of Ahmad Shah Abdali should be visible in all government institutions, the 

Presidential palace and offices of all high ranking officials. The statues of Ahmad Shah Abdali 

should be present in various parts of the country and this is the only way to have a united 

Afghanistan. 

Conclusion: 

Today Afghanistan is very fortunate that the whole developed world including the United States 

of America and the Great Britain is supporting the government of Afghanistan, however it is 

very unfortunate that it does not have a capable administration to seize this opportunity for the 

benefit of the people of Afghanistan. 

If they learn from the experiences of Ahmad Shah Abdali then the desired peace in the 

Afghanistan which has become a global dream will soon become a reality. 

 


