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 Political  سياسی 

    
  عبد المتين کوهدامنی 

  پشاور ــ پاکستان
   ٢٠٠٩ جنوری ٣٠

  
  
  

  جنگساالر بود" وزیر فتح خان"
  
  

  ؟"قهرمان"و " کينگ ميکر" یا 
  

خی یی حق و ناحق در بارۀ شخصيت های خوشنام و بدنام تارمدتها بود که جناب سيستان
 این در حالی که پرکاری جناب سيستانی در. ه ميکردندنوشتافغانستان مقاالت پی در پی 

گذاری ميباشد، ولی همان قسم که در یکی از نوشته هایم گفته بودم، جساحه قابل ا
مستقبل به ميان آید، پای  وقتی پای استنتاج از وقایع تارخی به نفع زمانۀ حال و 

مجاهدین نوشته های مفصل سيستانی صاحب در مورد . لنگيدن ميگيردصاحب سيستانی 
غازی عبد اهللا خان اچکزی، نایب امين اهللا از قبيل ، و غزیان جنگ و جهاد مقابل انگليس ها

ين همغيره همه از جان محمد خان غازی وردگ و شاه خان باکر خيل و خان لوگری ، محمد 
نيز یک سلسله مقاالت دنباله دار " وزیر فتح خان "بارۀجناب سيستانی در . سمت و سو بود

ایشان از درایت های نظامی وزیر . ند و از کارنامه های او تذکرات مفصل دادنده کردنوشت
 نگفتند که تمام این عمليات نظامی وزیر ا گفتند، اماراو بسي" کنگ ميکری"فتح خان و رول 

 اند، از رهگذر سياست و مصالح افغانستان، بکه از نگاه فن حرب بسيار جالفتح خان 
 وما در مضمون تاریخ مکاتب هم همين نکات را خوانده بودیم، ول. خيلی تباهکن بوده است
ر منفی و ايآنچه را در مضمون تاریخ برایما درس ندادند، رول بس. به اختصار و نه بدین تفصيل

  .ود که در یک لحظۀ حساس تاریخ ما بازی کردانهدامگر زیر فتح خان ب
شنيدم،  من حتی در زمانی که در مکتب بودم و تاریخ وطن خود را از بان معلمين تاریخ می

فکرم هميشه بدین نکته جلب ميگردید، که چرا خانه جنگی ها بين شاهان و مدعيان 
وپاشی یک امپراتوی زمامداری در روند روز قرار داشت و چگونه همين کشمکش ها زمينۀ فر

 رس از ابهت آن بخود ميلرزیدند، که شاهان منطقه و خصوصًا پادشاهان فارا ،عظيم منطقه 
فراهم ساخت و در نتيجه نه تنها افغانستان خاک های خود را از دست داد، بلکه دست 

مان و بعد ها بخود معطوف همين نکات فکر مرا در آن ز. استعمار در وطن ما دراز گردید
  .داشتمي

گویم، وقتی سلسلۀ مقاالت سيستانی صاحب را در افغانستان آزاد خواندم، براستش را 
. اميدوار بودم که ایشان از نقش خيلی منفی وزیر فتح خان هم سخن خواهند گفت

خی و یمتأسفانه اینطور نشد و آقای سيستانی نه تنها از وزیر فتح خان یک شخصيت تار
يدند، بلکه او را در رول یک قهرمان ملی هم دیدند، عين رولی را که امروز در شملی ترا
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بمانند وزیر فتح خان م و دانستيم که وی نيز ی دیدلوجود آن جنگ ساالر معروف ائتالف شما
  .افغانستان عزیز را به تجزیه و توته توته شدن بکشانداست ميخواسته 

دادم نميرسيد و دستم را نميگرفت تا ب کسی ردهایی بودند که حس ميکردم ، ولیداینها 
گان در سایت افغانستان ازاد دست به هتا اینکه مردی مبارز از تبار آزاد. به حقایق دست یابم

گرچه ایشان این بحث را تمام نکرده اند، ولی از . قلم برد و رول وزیر فتح خان را شگافت
، د نستوه و این تحليلگر زبدۀ تاریخ شيوۀ انتقادی بحث ایشان معلوم ميشود که این دانشمن

ه دارد و آنچه را دیگران نگفته اند، همه را مو به مو ب پرده از زوایای تاریک تاریخ وطن ما برمی
  .ما ميگویند

 جناب سيد حسين موسوی ميباشندکه هم ااین تحليلگر واقع بين و خيراندیش افغان، همان
قف روشنگری سياسی فرزندان وطن کرده و خود را وو درایت غم و سعی و تالش و فهم  و

مقالۀ ایشان . ررسی ميکنندبگوشه های مکتوم تاریخ وطن ما را از دید نقادانه و دلسوزانه 
در دو بخش این اميد را در دل ما » ستمووزیر فتح خان، جنگ ساالری از قماش د«زیر عنوان 

دید یک مؤرخ وارسته و الخره از اکه رول منحوس وزیر فتح خان را باست روشن ساخته 
  .بيطرف و یک دانشمند مبارز بخوانيم و درک نمایيم

لسله مقاالت چه موقفی را ست که آقای سيستانی در برابر این اال سئوال در اینجاسح
 نادرست خود پافشاری خواهند کرد و یا اینکه پندار و درکاتخاذ ميکنند؟ آیا باز هم بر همان 

 آنچه ایشان ميپنداشتند و بخورد خلق خدا ميدادند، از جنس جانانه اقرار خواند نمود که
 ما در ال ماست وبینده در قآروزهای .  بوده است"تحریف تاریخ"بلکه از جنس ، تاریخ نه 

 همه عد از آنبگرچه . هيم نموداستانی صاحب را درک خويسميدان عمل زور تاریخدانی 
ت نسبتًا خوشنام افغان جرمن را با که سيستانی براه انداخت و نام سایهایی ایی وسر

، گمان گردیدربات کاری که از هر طرف متوجه سيستانی ض از آن همه د و بعکردوده للجن آ
  . ایی نمایندر کرده و مجلس آراستنمی کنم که ایشان دوباره قد 

 مستدل جناب موسوی موقف رابر نوشته های عالمانه وباید آقای سيستانی در بباآلخره 
از تاریخ نوشته خط یا سخنان قبلی خود را تائيد نماید و یا همه را رد کند و بر هرچه  .بگيرد
خود را اندک جمع و جور ه از نظر ایشان بگذرد ، تا تاميد است که این نوش.  بکشدتکذیب
  . ، به سرزمين واقعيتها نقل مکان نمایندی گذشتهخيال پلو هااز کرده 
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