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  موسوی

٠١.١۴.٠٩  
  

  وزير فتح خان
  جنگ ساالری از قماش دوستم

   
  :ادامه گذشتهبه 

  :١٨٣٩الی١٧٧٣از فتور اضمحالل و
  :است به پرسش يک تن از خوانندگان گرامی که پرسيده اندقبل از آنکه به توضيح اين بخش پرداخته شود الزم 

تح خان "  ر ف ره اصلی وزي آقای موسوی، از عنوان نوشتۀ شما بر می آيد که خالف تاريخ ھای رسمی قصد داريد تا چھ
ا ه س ل را نمايان سازيد، ضمن تشکر از اين موضعگيری تان، اميد است اين نکته را نيز روشن سازيد که چرا طی اينھم

  "کمتر کسی به اين امرتوجه نموده است 
  .پاسخ ارائه داشت

اکم  ات ح ه در آن طبق ستان نيست ک ا افغان ا کشور م ن تنھ د اي خواننده عزيز، تا جائيکه از مطالعه اوراق تاريخ بر می آي
الی  وده در عوضکوشيده اند تا به تحريف تاريخ دست يازيده وچنان به آن دستبرد بزنند که آنرا از محتوای اصيل خ ، نم

ه زعم . چه را خود می خواھند به جای واقعيت ھای تاريخی به خورد مردم بدھندآن ه ب ند ک ا باش در کوش ر آنق ن ام ودر اي
ه .خودشان يک وجدان تاريخی جديدی را جايگزين واقعيت ھای تاريخی بسازند اکم ب ات ح منظور  به عبارت ديگر طبق

ده اشند تا يک رو خود می کونيازمندی ھای سياسی وطبقاتی ردم قبوالن ه م اريخی ب يت رسمی را به جای واقعيت ھای ت
  .نابود نمايندرا وبدان وسيله خاطره  و وجدان جمعی توده ھای مليونی يک کشور 

ا " سردار پاينده محمد خان "بر ھمين مبنا فرزندان  اريخ ، زشتی ھ ا تحريف ت ر ب ھم کوشيده اند در تمام دوصد سال اخي
رای وپلشتی ھای روز ب ه ام د ک ا سخت کوشی تالش نماين ان ب سير آنچن ن م  خويش را به شکل ديگری تبليغ نموده در اي

  . بايد با ھزار مشکل طی طريق نمايدفرديکه می خواھد خالف آن روايت رسمی از تاريخ چيزی بنويسد
د عامل می واما اينکه چرا مؤرخين بزرگ  و واقعه نگاران کشور ما به چنين امری توجه ننموده  نم چن اند ، فکر می ک

  :توانسته رول داشته باشند
ه  د، واقع ته ان ارتی داش ا مھ ار وي سی ک اريخ نوي ه ت م ب ه ھ د ون وده ان ه مؤرخ ب ه ن وم واقعی کلم ه مفھ ا ب يک عده از آنھ

شتر نگارانی بوده اند در زير فرمان جباران زمان، لذا ھر آنچه سياست رسمی ايجاب می نموده ھمان را می نوشت ند وبي
  .از آن برای خود درد سر نمی ساختند

دانھای ھا  ديگر، ضمن برخی اشاره عده ای شتری را در زن الھای بي نمی خواستند با عريان نوشتن چنين واقعيت ھايی س
  .جالدان خاندانی سپری نمايند

ود  اوت ب دي. عده ای ھم بودند که درک شان بنا بر شرايط زمان زيست شان با درک ما متف از را ب ن امتي ا اي ه م ا ک ن معن
ا " باز ھای قدرت بخش "داشتيم که با گوشت وپوست خود معنای جنگ ساالر بودن و  ه آنھ الی ک ائيم در ح ه نم را تجرب
ا را در را نمی توانستند با چنين عريانی وبرھنگی مفھوم جنگ ساالر  درک نمايند ودر مورد چيزی نوشته نقش منفی آنھ

  .و به صورت عمده به ھمان بسنده می کردند که از گذشتگان به جا مانده بود .تاريخ متبارز سازند
ان "  جرمن-جرمن"معرکه " عنتر"واما عده ای ھم بودند وھستند از قماش  تايش از خاين ه س ار ک سيستانی خاين وجنايتک

وارد سوگند هملی وجنايتکاران جنگی نتنھا به مذاق آنھا خوش آيند بود ه م دخورده وھست بلکه در ھم ر از  ان ه غي ه ب  ک
م در . خاينان وجنايتکاران از ھيچ کس ديگری در تاريخ به دفاع برنخاسته وقلم نزنند آنھا چه در گذشته ھای دور وچه ھ

اگون ،  ا سرخاب ھای گون ر خاک در آورده ب اليزم است از زي ر ي اوز وامپ د گر تج شرايط کنونی ھر آنچه خاين وتائي
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يچ . در بازار سياست عرضه می دارند. . ." جاوز وکينک ميکر، قھرمان، ضد ت" سی ھ اريخ نوي ا ت اين قماش مردم که ب
ده  ر وخري ستند حقي ارانی ھ ه نگ ته وصرف واقع أنوع آشنائی نداش ا ت وزه گری ھ ن دري ام اي ده از تم ادی ش افع م مين من

  .خويش را در نظر دارند وکار آنھا ھيچ ربطی به تاريخ ندارد
  :ث مورد نظر بيشتر از آثار آتی استفاده به عمل آمده استدر رابطه با بحواما 

ر)فرھنگ(، افغانستان در پنج قرن اخير)غبار(افغانستان درمسير تاريخ  ر کبي ا رھب ر ت ر کبي مجددی ( ، افغانستان از امي
دا)سر جان ملکم(تاريخ ايران ، )حسينی(تاريخ احمد شاھی ، )ھا انری دن وانی ھ م عن ای سرجان ملک ه ھ ه س، نام  ترجم

دايت (، تاريخ روضة الصفا)محمود محمود(احمد توکلی، تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس ی خان ھ ،عروج )رضا قل
ان )شاه شجاع(، واقعات شاه شجاع) ادوارد االيسس پيرس(بارکزايی  وفلزائی(، تاريخ تيمور شاھی و درةالزم ی ف ، )وکيل
  . . . و) موسوی شوشتری(تحفةالعالم 
دالی"را داشته باشم ويا عملکرد ) ١٧٧٣ الی ١٧۴٧(ه قصد ورود به دورۀ اولبدون آنک اه اب ه " زمان ش ام زمين را در تم

  :بنويسمھا سبک وسنگين نمايم به منظور اختصار کالم بايد 
دش "احمدشاه ابدالی" بر اساس اسناد دست داشته امپراتوری  اه وفرزن ات آن ش ان حي  با تمام عظمت وسيطرۀ آن، در زم

سايه " تيمورشاه ابدالی" با آنکه بر بخش عظيمی از آسيا حکم می راندند، روابط بين المللی آنھا محدود به کشور ھای ھم
ه صورت . و مبادله چند نامه با ترکيه عثمانی و کمپنی ھند شرقی باقی مانده بود يعنی نه آنچه در افغانستان می گذشت ب

ا ويا تبانی قرار داشت ونه ھم امپراتوری درانیمستقيم با منافع کشور ھای غربی در تضاد  ه در امور آنھ ه فکر مداخل  ب
ود ی در . ب ار دران ين عظمت وبزرگی درب انبی مب ر از ج د شرقی اگ ی ھن ا کمپن ز آن دوره ب م آمي ه تحک د نام ه چن مبادل

زد تعماری را ن ق از اھداف اس م دقي ود فھ وجھی وکمب ی ت ال ب وری می افغانستان می باشد از طرف ديگر کم  آن امپرات
ستند عمق سياست . رساند در نتيجه سياست مدارانی که در افغانستان يکی پی ديگری قدرت را در دست گرفتند نمی توان

  .ھای خانه خراب کن غربی ھا را به نيکويی تميز داده در قبال آن آمادگی ھای الزم اتخاذ نمايند
ی  دالی"وقت اه اب ان ش ه " زم د از مشکالت اولي ا بع رادران ب ا ب وان ب رد نمی ت ور را در دست می گي ام ام ا زم وحل آنھ

اريس . قاطعيت حکم نمود که تا چه ميزان در جريان تحوالت عظيم عصر خود قرار داشت ردم پ عصری که با خيزش م
تبداد وحاک ه سمبول ھای اس ه مثاب انزدھم و ھمسرش ب ميت آغاز يافته وبا ويران نمودن باستيل وبعد ھا قطع سر لوئی ش

ود ه حک نم ر تحوالت جامع د ب د سرمايه داری .فئودالی ، مھر خويش بر آغاز يک دوران جدي رای تولي ه ب  عصری ک
ا ھا واشتھای سيری ناپذير مالکان سرمايه نتنھا کشور ھا بلکه قاره  وده وھريک از دول سرمايه داری ب ز کوچکی نم ني

  .سريع تر وعميق تر در عمل پياده نمايدرا " مرکانتاليستی"تمام قوا در صدد آن بود تا ضوابط 
ستان ونقش آندر چنين شرايطيست که بار اول يک تن از جھانگيران بزرگ وبيرحم روز  تاريخ متوجه افغان ای آن  دردني

ر از . می شود ه غي ارت"اين شخص که کسی نيست ب اپلئون بناپ ه حيث " ن ه وب سه رفت ه فران ه ب ل از آن ک معروف ، قب
وری  ) ٩٨ و١٧٩٧(مور کشور را به دست بگيرد بين سالھای قنسول اول زمام ا بدين فکر می افتد که پاشنه آشيل امپرات

تان را . انگليس سرزمين پھناور وغنی ھندوستان می باشد د ھندوس اه بتوان اين تفکر وی را بدان معتقد می سازد که ھر گ
از آن زمان تا آخرين روزھائيکه . وی خواھد گذاشتاز دست انگلستان بيرون کشد در حقيقت نقطۀ پايانی بر امپراتوری 

ه آن ھدف خود " واترلو"با شکست  نقش سياسی اش در اروپا خاتمه يافت ھميشه در صد آن بود تا به شکلی از اشکال ب
  .را برساند

آمر ديپارتمنت " فاروق اعتمادی"، تشريحاتی که پوھاند داکتر "درة الزمان"در " فوفلزائی"ئيکه از نوشته ھای آقایاتا ج
 شود گفت سرجان مالکم عنوانی ھانری دنداس که می"ی ادبيات وعلوم بشری پوھنتون کابل می دادند، نامه ځتاريخ پوھن

اب باراتی وامنيتی کمپنی ھند شرقی را در آن زمان مسؤوليت استخ ان کت م چن ده داشت وھ المتحف"به عھ موسوی " ة الع
د، " زمان شاه"و" ناپلئون"ت مستقيم از يک رابطه بين شوشتری، بر می آيد تمام آنھا به صور صحبت به عمل می آورن

اه"که در اين رشته حرفی برای گفتن داشت، مدعی بود که ھمکاری با" اعتمادی"حتا پوھاند  ه " زمان ش روژه اول حمل پ
ناد  به ھند را می ساخت مگر با آنھم خالف پروژه ھای"ناپلئون" ورد اس ه در ھر دو م ه ھندوستان ک ه ب  دوم وسوم حمل

ا تأسف من از آن اطالع -ومقاوالت رسمی وجود دارد، در اين مورد کدام مقاولۀ رسمی به دست نرسيده   اگر ھم باشد ب
  . تشريح نمودبتوان را به صورت کامل اين پروژه  تا بر اساس آن چگونگی –ندارم 

ذک ون مت م از دقت در مت روژبا آنھ ين پ ود اول تنباط نم وان اس ه ۀره می ت اپلئون" حمل ه " ن ه می بايست ب ه ھندوستان ک ب
  : صورت می گرفت شامل چند بخش می گرديد"زمان شاه ابدالی"ھمکاری 

اپلئون "– ١ روی بحری " ن ودن ني ستاندن وغرق نم د از شک ق بحر بع سه از طري ت فران وای بحری دول ر ق ه ب ا تکي ب
ه منظور عقب انگليس از راه بحر ام ا را ب اه آنھ وع عقب گ سته وھرن د ب يم ھن سی مق کان اکماالتی را بر نيروھای انگلي

  . نشينی احتمالی مسدود نمايد
ود، از شمال عظيم  با تکيه بر نيروی "زمان شاه ابدالی "– ٢ ی رقيب ب رزمی خود که در آن زمان در سطح قاره آسيا ب

رين  ضد انگليسی در داخل خود ھندوستان ، افراد آن امپراتوری را تا آخبه کمک نيروھایبه جانب جنوب سرازير شده 
  .نفر از ميدان جنگ بيرون نمايد

انور از – ٣ وع م ده امکان ھر ن ده ش ع گرداني ن محور جم ه دور اي  مھاراجه ھای ھندی نقاط مختلف کشور ھندوستان ب
  . رقيب ديرينه گرفته شود
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ا اين نقشه که صورت ظاھر آن از يک گستر دون ده ھ د ب ًدگی و کار مقدماتی فوق العاده حکايت می کند، منطقا نمی توان
ه . نامه وپيک تحقق يافته باشد ودن سطح تخنيکی ارتباطات واز ھم ائين ب چه از يک جانب بعد مسافه واز جانب ديگر پ

ا زام پيک و وفد بت به صورت اعمھمتر مصونيت امنيتی طرح ايجاب می نموده تا بيشتر توافقا ه ب ده باشد، ک ه دست آم
يده است ه دست نرس د. تأسف در داخل کشور کدام سندی از آن ب ۀ پوھان د گفت رار باش ر ق ادی"اگ ورد " اعتم ن م را دراي

ناد پاريسوی در : می توان نوشت مؤخذ قرار دھيم  سه  بين اسنادی که از مستعمرات در آرشيف مرکزی اس وجود فران
به ھندوستان صحبت " ناپلئون"ه بود وبر مبنای آن با وضاحت از پروژه اول حمله ، به ھمچو چيزی برخورد نمودداشت

  .به عمل می آورد
ه . حال چه ھمچو سندی وجود داشته ويا نداشته باشد در اصل قضيه تفاوت زيادی به وجود نمی آورد د بحري را  ھرچن زي

ھم با تمام " ناپلئون"شخص و ليس متقبل شد شکست سختی را از طرف بحريه انگ" ابوالخير" در مقام ١٧٩٩فرانسه در 
ه آسيب خودشآرزوھا وخياالت عريض وطويل  ه ساخت ک ا را متوجه يک نکت يس ھ د، مگر انگل ه دور ش ه ب  از منطق

وت وضعف آن کشور انگليسپذيری امپراتوری  ستان ، ق درت در افغان ا چگونگی ق ستقيم ب ه صورت م  در ھندوستان ب
  .ارتباط ناگسستنی دارد

ی خودش، از ابع غن اير ومن ه عالوه  ذخ ستان ب تراتيژيک افغان ی اھميت س زد کشور ھای غرب روز ن ا ام  ھمان زمان ت
  .به زنجير کشانيده شده استموقعيت جغرافيائی وی نيز بوده در طی دوصد سال اخيربه مثابه دروازه ھندوستان 

ت  ه موجودي ن درک ک ه اي يدن ب ه محض رس سھا ب دالی"انگلي اه اب ان ش ا "زم ستعمراتی آنھ وری م ا وامپرات رای آنھ  ب
 به چشم دشمن درجه "زمان شاه  ابدالی"خطرناک می باشد، به خاطر حفظ منافع استعماری خود در ھندوستان به دولت 

  :اول نگريسته نماينده سياسی آن کشور در دربار قاجار در آن مورد برای زمامداران کمپنی ھند شرقی چنين نگاشت
لطان "  ی راافغانس شاه دران مستان زمان ی دان تان م يس در ھندوس درت انگل منان ق رين دش وی ت ن يکی از ق منی .  م دش

ه خود به خودزمانشاه  درت کامل ب يله وق ا داشتن وس  وبدون ھيچ کمک خارجی می تواندزياد بشود ودر اولين فرصت ب
  اس قسمتی از نامه يازدھم مالکم عنوانی ھانری دند"ھندوستان حمله خواھد کرد

  :در ھمين نامه است که وی می نگارد
 جز توليد نفاق در مملکتش ھيچ چيزی نمی و عمل جھانگيری که ھمواره مورد توجه مخصوص زمانشاه درانی است " 

  "عمل بازدارد تواند او را از اين
سھا ي رای انگلي ه در آن مقطع ب شتر ک روز حتمی نيست تا انسان بسيار فھيم وسياست مدار باشد تا درک نمايد ک دوام بي

  . قدرت به معنای نابودی خودشان بوده ، نمی توانستند آن موجوديت را تحمل نماينداريکۀ بر"زمان شاه ابدالی"
دران  اين جاست که بار اول در تاريخ افغانستان سياست مداران افغان وطبقه حاکمه در دولت ابدالی در تقابل با سياست م

ا شته تاروپائی به خصوص ک درينر ک رار می گيرن سھا ق ا انگلي ۀ آنھ رين ھم ا .  ومجرب ت ه ت داران شرقی ک سياست م
ست، در آامروز فھم آنھا از دپلوماسی بين المللی به ھمان ديد بقه باھت ني ی ش اه ب ادگی  از درون چ وق الع ز ف ان ني ن زم

ان چال . خاصی نسبت به امروز نداشته اند ستند منظور ھم ودآنچه را آنھا از سياست می دان ی ب ازی ھای وطن ه در ب  ک
ا خاطرۀ . ناشی را در مقابل يک قھرمان شطرنج تمثيل می نمود" زده بزه بازدوا"بھترين موقعيت يک  د در اينج حيفم آم

  .يک دوست را نگفته به مطلب ادامه دھم
دان  ھجری که از در وديوار کشور خون  وآتش می باريد، وسيستانی جنايتکار وخاين دستور اع١٣۶١در سال  دام فرزن

؟ وتوله سگان خلقی پرچمی در !وطن دفاع نمايد" ناموس"اين مرز وبوم را صادر می نمود وبدان وسيله می خواست از 
پيشاپيش قوای متجاوز روس  ودر کنار آنھا به مثابه سگھای تعليم ديده وبوی کش به شکار وطن پرستان مصروف بودند 

بش پشت بر پيکر خونين و سه جھانی ھای خاين در جبھات نبرد از  ينه جن ی س ا سالح چين ی کشور ضربت زده ب انقالب
داشت تا دربرخی از عمليات ھای نظامی  ار قرار می دادند، اين قلم افتخار آن راھرزندان خلق را در تير رس ارتجاع ف

د، که چندين گروپ می بايست وظايف خويش را " اوپراتيو"در يکی از عمليات ھای . شرکت فعال نمايد ام می دادن انج
ه حيث ھمآھنگ . حين انجام عمل خالف برنامه تلفات جانی در مقايسه باساير گروپ ھا داشتيکی از گروپ ھا  ی ب وقت

د، " اوپراتيو"کننده عمليلت  ه عمل آم ار وی ب يوۀ ک اد الزم از ش د انتق رداختيم وچن ار وی پ در ختم عمل به ارزيابی از ک
  :ی باطن چنين جواب دادوی با ھمان صداقت روستائی وصفا

  "در آن طرف ھر کله است برابر ديگ مس. اگر حقيقت را بگويم کله ام خوردی کرد"
دوين  ا را در ت اتوانی م اده ن ی س ان خيل ه زب د، وب ا خود حمل می نماي ا را ب زاران صفحه معن شتر از ھ اين جواب که بي

ه شخص ريبانگير سستراتيژی الزم مبارزاتی می رساند، در آن زمان نيز به يقين گ ان ز"ياست مداران درانی من جمل م
د. بوده است" شاه  .که اگر چنان نمی بود از طرف يک مشت تاجر مرگ شکست نخورده وکشور بدين روز مبتال نمی ش

ين دولت  تند  ونزاکت ھای موجود ب ی داش درت دولت دران ه ھای ق ه از پاي ناختی ک ا ش انگليسھا در خطوط کلی خود ب
اه"ه تازه پای قاجاری به نيکويی می دانستند، در مقابله با درانی وسلسل دالی زمان ش د بعدی مصروف "اب تراتيژی چن  س

ق بايد ساختن به مشکالت داخلی، دور نگھداشتن از ھند، سقوط ونابودی دولت درانی را  روی دست گرفته به خاطر تحق
اد وسيعی  ه را در ابع ه کآن ستراتيژی ، تاکتيک ھای جداگان درا ب ا ار گيرن روز نتنھ ا آن اه  "، تاکتيک ھائيکه ت ان ش زم

دام در . ً با آن کامال بيگانه بود بلکه درگذشته ھا نيز دولت ابدالی با آن روبه رو نشده بود"ابدالی ه ھر ک اين تاکتيک ھا ک
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ختن آن دولت صروف سام و نفس خود به يک ستراتيژی جداگانه شباھت داشت، حمله بر پايه ھای دولت ابدالی در داخل
  . به امور خارج کشور بود

رادی ندگردانندگان اصلی صحنه که افرادی بود  تعليم يافته و آگاه به کارشان، ھمه متعلق به شبکۀ استخباراتی ھند بوده اف
ارکزائی" و "  شاه محمود ابدالی"و " فتحعلی شاه قاجار"مثل  تح خان ب د در " وزير ف اچيزی بودن دار ون ره ھای بيمق مھ
  .در نياوردند دست از کار وتوطئه نکشيدندپا ت آن بازيگران خبره وبی رحم که تا افغانستان را از دس

                                                                                                                    ادامه دارد
  
  


