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  موسوی

٠١.٠٢.٠٩  
  

  فتح خان جنگ ساالری از قماش دوستموزير 
  

  :ادامه گذشتهبه 
ردن خطر " لکمسر جان م"جائيکه از نامه ھای تا  ين ب تان واز ب ظ ھندوس ه خاطر حف بر می آيد، انگليسھا در آن زمان ب
  :، در سه بعد کار ھای شان را آغاز نمودند"زمان شاه ابدالی"
   در داخل افغانستان"زمانشاه" تخريب پايگاه قدرت -١
   در عرصۀ بين المللی ومنطقه"اهزمانش" نابود نمودن متحدين -٢
  ايجاد درد سر ھای منطقه يی ومرزی با ھمسايگان -٣
  :در داخل افغانستان" زمانشاه "رت ريب پايگاه قدخ ت-١

ان انگليسھا  ا زم دالی"ھر چند ت شاه اب تند" زمان رار نداش ستان ق ا افغان ستقيم ب ا در تماس م م ازنآ، مگر ب طرق مختلف ھ
ای حاکميت خويش را مرھون " درانی"ميدانستند که دولت  اد ، استحکام وبق ه ايج ودالی است ک ز فئ يک سلطنت متمرک

د ی باش ل م ای قباي زرگ ورؤس وانين ب اری خ د وھمک ن  ا.تأئي انی ، ي شروطه پارلم ای م لطنت ھ لطنت خالف س وع س ن
دارديس قبئه به تأئيد ويا ترديد چند خان وراستبدادی ومطلقه که منشای حاکميت آنھا به صورت عمد اطی ن يچ ارتب ه ھ ، يل

ق ا تواف ده وب ان آم ه مي ل ب وانين و رؤسای قباي انی خ ه اراده وتب دب دا نماي ه پي د ادام ا می توان ان روی  آنھ ان س ه ھم ، وب
   .ا داشته باشدروال آن ز قبايل از آن دولت می تواند حکم گردانيدن خوانين ورؤسای

اع  ه در اجم ان طوری ک وانين ھم ز اراده خ دن١٧۴٧وتمرک ود آم ه وج يالدی باعث ب ت  م ی" دول ستان " دران در افغان
ود" تيمورشاه ابدالی" ميالدی يعنی تخت نشينی ١٧٧٢گرديد، به ھمان سان در  ازی نم ين سان ه  ب.نقش درجه اول ب ھم

ه خصوص " زمان شاه ابدالی"وقتی  بعد از درگيری با برادران زمام امور را دردست گرفت، حمايت مجموع خوانين وب
، در رسيدن به قدرت و پادشاھی رول بس عمده  بودمفتخر" سرفراز خان"که به لقب "  محمد خانپاينده" سردارشتيبانیپ

ه راه در ھمان اوايل  وقتی"  زمانشاه"خصوص وقتی می بينيم که نيروھای ضد ه  ب.داشت ل ب االی کاب ه ب به غرض حمل
د خان"رمی افتند، وشخص سردا ده محم ش" پاين ا ل ه ب ده وب ا بري ومی خويش از آنھ شاهزم"کر ق ن " ان ا اي دد وب می پيون

اه ، نقش ورولرا بر اريکۀ قدرت استوار می سازد" زمانشاه" در حقيقت يوستنپ  خوانين در ايجاد ودوام قدرت يک پادش
  .به خوبی ھويدا می گردد" سلطنت متمرکز فئودالی"در سيستم 

ی  با تمام امتيازاتی که برخی ازآن سيستمدر   مؤرخين برای آن رديف کرده وحتا گاھی آنرا نمودی از دموکراسی قبيله ي
رين –اينجا آگاھانه به اين بحث داخل نمی شويم  در – واشرافی دانسته اند کاستی وعيب آن بازيچه شدن شخص  بزرگت

يده باشد وبه   .پادشاه در مقابل مجلس ويا جرگۀ اشراف می باشد درت رس ه ق ازه ب ی شاھی ت ای خصوص وقت ان پ حريف
رد"شاه"، در ميان باشدنيزمقتدری  رين ف د بی صالحيت ت ين مجموع قدرتم د مت در ب ام وقت باي ده در تم جه واران گردي

درت از وی نرنجدباشد ه ھای ق يچ يک از پاي ه ھ دانيم خوانين شواری  د. ک ه ب ردد ک دان می گ د چن انی چن ر زم ن ام اي
افع وی باشد ورؤسای قبايل نيز ھمواره با ھمديگر در جنگ ومناقشه قرار داشته وھريک از شاه می خوا ست تا حافظ من

   .ی بود که بر گردن شخص پادشاه آويخته بود" داموکلس"ھمان شمشير " شاه"در غير آن جدائی از 
ا  وانيت ود خ شان داده ب ه ن ه تجرب تجائيک ی روی عل ز وقت ل ني ای قباي اه"  خاصی ازن ورؤس ی " پادش اطر م ده خ رنجي

 جدائی وعقب گرد خودرا زمانی ابالغ  ودر عمل پياده می نمودند که ميدان جنگ می صميمت، به صورت عموم گرديدند
د" ب" ، از وی جدا نموده در خدمت شخص  داشتند"الف"سپاھی را که زير رايت شخص عنی  ي.بود ن  ا.قرار می دادن ي

ه در ارتش " پاشنه آشيلی"طرزالعمل بادر نظرداشت قابل خريد بودن تمام خوانين ورؤسای قبايل در حقيقت ده ھا  ود ک ب
  .تآن گونه شاھان وجود داش
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ه لشکری را که  که به نيکوئی بر اين ضعف وکاستی آگاھی داشته واز جانب ديگر می دانست" ابدالیزمانشاه " مجبور ب
ستندپرداخت مصارف آن است  د ،تا زمانی می تواند از وی باشد که خوانين ورؤسای آنھا با وی ھمراه ھ  در صدد آن ش

به يک سلطنت مشروطه تغيير . يگری از سيستم پادشاھی مبدل نمايددرانی ھا را به نوع د" سلطنت متمرکز فئودالی"تا 
  ."شاھی استبدادی"و" شاھی مطلقه"، باقی می ماند دو نوع ديگر آن يعنی  مطرح نمی توانست باشدکه ھيچ
ر " زمان شاه ابدالی"مشکل  رای ھر دو تغيي ادگی ب دم آم ود ديگردر دو جھت ع اد يک يعنی . ب رای ايج ار الزم ب ه ک ن

  ". استبدادیسلطنت"نجا صورت گرفته بود ونه ھم تدارک الزم به غرض ايجاد يک آدر " سلطنت مطلقه"
را بخشيده تمام اتباع آن " سايه خدا"پادشاه استوار می باشد، به پادشاه حيثيت " حق الھی"که بر پايه ھای " مطلقهشاھی "

التی ضرورت ايجاب برای . ن الھی پذيرا می گردندوفرما" سايه خدا"کشور حرف پادشاه را به مثابه  رسيدن به چنين ح
اريخی ودراز انی ت انی در يک تب شر روح ودال، ق ه فئ ا در عوض طبق ار وحت ا در کن د ت ی نماي ه  مدت م ه حاکم ا طبق ب

اوبا تحميق تونماينده سياسی آن شخص شاه  اه را وده ھ ونی يک کشور پادش دا"ی ملي ايه خ ر اساس " س وده ب ی نم معرف
ذير مدس اب ناپ داتير دينی اطاعت از وی را امر الزم واجتن اری . عرفی نماين ا حوصله صورت ک د ب ه باي بس دشوار ک

  .پذيرفته وزمان الزم را برای آن داشت
شير" تبدادیسشاھی ا"حالی که برای در  ر از دم شم ه غي اه ب  خود چه از نوع منور آن وچه از نوع سياه وتاريک آن، ش

ائیر  د.يگری نيازمند نمی باشدديچ کس وعساکر آماده وسر سپرده اش به ھ ام ھ ان نظ وع چن ود " چه از ن سلطان محم
ه "بالی آسمانی"معروف به " تيالیآ" ويا" چنگيزخان مغول"وچه ھم از نوع " لوئی چھاردھم"و" غزنوی ه ب اه ن ، پادش

د  د چن ه تائي م ب ه ھ ستگی دارد ون ا ماين خان و آن رئيس قبيله واب وی وي دمول دن مشکالت  .جتھ ا بري شير وب ا دم شم را ب
سساساحلقوم مخالف حل نموده ، در اساس پايه لشکر را بر  ه واب د ن ان می گذارن گی ت وفاداری مطلق به شخص شاه بني

چنين نظامی اولتر از ھمه به ارتش واردوئی نيازمند است که متعھد به شخص شاه باشد، ين  ا. ويا قبيله اين ويا آن خانبه
ا جانش را بدان معنی که فردی برخاسته از قبيلۀ معينی در عوض آن د وحاضر باشد ت ه بدان افع قبيل دافع من که خود را م

سته باه سيادت قبيله ويا قوم فدا نمايد ، خود را مدافع منافع شخص شاردر ر روی ه دان ا ب د ت اه حاضر باش ای پادش رای بق
دالی" است که در آن شرايطمبرھن . برادر وعضو قبيله اش ھم شمشير بکشد اه اب ۀ برخوردار " زمان ش ان اتوريت از چن

ته نوع ديگری نيزاز حاکميت استبدادی وجود-.نبود ر  داش ه ب ا تکي اه ب ه ش شير  مد ک ران خويششم رای خود  ،ب  حق"ب
ه دست می آورد" الھی ر جالدامری . سلطنت ب ه امي دالرحمن خان" ک دان " عب اختند" نادرغدار"وخان را متحقق س  -آن

  )استبدادی مطلقه(
د" متمرکز فئودالی"می خواست تا نوع حاکميت " زمان شاه ابدالی"که نوشتيم  ر دھ . را به يکی از اشکال ديگر آن تغيي

ازع اين  ال من ل را از حاکميت ب ده وخوانين ورؤسای قباي ی ش اکم تلق ۀ ح تغيير که در نفس خودش انقالبی در درون طبق
ردآنھا در پادشاه سازی محروم می رار گي ان ". ً ساخت، مسلما نمی توانست از طرف آنھا بدون مقاومت مورد قبول ق زم

دزمامداری با وجود آنکه رويھمرفته جوان بود وتجربه طوالنی " شاه ابدالی ه باي  نداشت اين را به نيکوئی می دانست ک
ا شخص سردارچنانچه . در اين تغيير دل بزرگان قوم را از خود نرنجاند د خان"در رابطه ب ده محم ه " پاين يچ گون از ھ

رار مگر . احترامی دريغ نمی ورزيد احترام شخصی قايل شدن چيزيست ودر زير دندانه ھای خورد کنندۀ يک سياست ق
  . گرفتن امر ديگر

د خان" شخص سردار به خوانين وبه خصوصبا تمام احترامی که" زمان شاه" ده محم صميم "پاين ی ت  می گذاشت، وقت
ه  گرفت شکر را مطابق ب ا ل ور سازد ت ا را مجب وده و آنھ ه عسکر قطع نم ازات خاص خوانين را از بابت تھي ا امتي ، ت

رداراه تربيت نمايند و نقش رؤسای قبايل را دروحيه سلطنتی  و وفادار به شخص ش ان ب د، ر رھبری ارتش شاھی از مي
ه حاھردو . نمی توانست با پايه ھای قدرت اش يعنی خوانين در جنگ نيفتد ه طبق ه ب ا آنک تند مگر طرف ب ق داش ه تعل کم

  .نيدبقاتی وحدت آنھا را به ھم زده ، مبارزه بين آنھا را به مقام آشتی ناپذيری رساطتضاد منافع 
ا مجموع خوانين در طرف ديگر" رحمت هللا خان"و وزيرش " زمان شاه ابدالی"بين مبارزه  ا . ًدر يک طرف وتقريب ت

ه " درانی"اينجا با درنظرداشت ماھيت دولت  اده ک اق افت ام ادوار اتف کدام چيزجالب وبکری به نظر نمی خورد چه در تم
ا  ردشاه  در ھمچو نظامی ب رار گي ل خونين ق درت اش در تقاب ه ھای ق اھی . پاي رگ م وپي انی ھ رون شود وزم ز از آن بي

سزائی برخوردار استدر ايآنچه . جانش را بر سر خواسته اش ببازد ه از اھميت ب  موجوديت يک شخص  اول،ن ميان
  .نھاآ در ايجاد يک پادشاھی مطابق ميل ودر ثانی تسجيل نقش مجلس خوانيندر ترکيب خوانين است ًکامال بيگانه 

راد تا باشد اين دو قضيه اندکی از نزديک نظر می اندازيمبه  اريخ  نقش اف ردر ت ی وعم دون حب وبغض عل  مشخص ب
  .گردد

 وتا امروز از سوابق آن ھيچ گونه تان دانستکه به احتمال قريب به يقين بايد اولين جاسوس انگليس در افغانسرا فردی  -
دی معؤ حالی که اکثر مدرو نيست  اطالع دقيقی دردست انی ھن د، عده ای ديگری رخين وی را يک روح رفی می دارن

سھا رخين ادعا دارند که وی شخص تاجری بوده است، می توان گفؤاز م ی باانگلي ات دولت دران ا در اوج اختالف ًت دفعت
اد ومشورت تموقاجاری ھا در قندھار پ رام، اعتم ورد احت انی م رين فاصله زم ده در کمت دا ش رار می ي ل ق ام سران قباي

سأله "  غالم محمد ميا"شخص که ين  ا.گيرد دام م ا ک ذھبی وي ر در امور م نام دارد، وتازه وارديست در شھر قندھار، اگ
رار در کشور عقب ماندۀ مانند  اجتماعی –فرھنگی  ردم ق می افغانستان آنروز شھرت به ھم رسانده و مرکز مراجعات م

رددستن، نمی تواگرفت  ه ر  ھ. زياد مايه حيرت ويا گمان بد گ دھار ک ل قن ستان وشھری مث د افغان د در کشوری مانن چن
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اشد، مگر در مسأله ترتيب يک ز چنان شھرتی قابل مکث می بزياد با بيگانه ھا زود جوش نيستند، در ھمين زمينه ھا ني
ازه ، يک شر شودنبايد از اين گوش تا گوش ديگر کسی خبکه " یزمان شاه ابدال"کودتا عليه پادشاه پرقدرتی مثل  خص ت

تفاده ًوارد وتقريبا برای مردم ناشناس مورد مشورت قرار گرفتن وحتا خانۀ وی به مثابه مرکز تجمع  ورد اس و قرار ھا م
ر زيرا  .، کاری نيست که بتوان به سادگی از آن گذشتقرار گرفتن صرف نظر از آنکه سران قبايل روی کدام اساساتی ب

را الم آن فرد مجھول الھويه اعتماد نموده اند وحيات وممات شان را در دست وی گذاشته اند، ب ازه واردی چه يک ع ی ت
د شدچه ھم يک تاجر امتعه ھندی، چه دينی و ه من ه در  چيز باعث می گردد تا به تغيير پادشاه در يک کشور بيگانه عالق

   .توطئۀ بس بزرگ سھم گرفته باجان خويش بازی نمايد
ل شان را  حرکت وتقاۀيگر انگيززده گانۀ دايوخوانين " پاينده محمد خان"عبارت ديگر، اگر سرداربه  ھای  سياستدرب
د خانميا" يافتند انگيزه حرکت وحمايت می" زمان شاه ابدالی" دی در "  غالم محم ا ضد ھن دالی"يت ب شاه اب  چه "زمان
   مذھب ويا چيز ديگری؟، پول ، مقام ؟ده استبو
   :حرکت از اين منظر است که با قاطعيت می توان حکم نمودبا 
تعمار س است که به غرض تخريب بنيان افغانستان از طاولين جاسوس شناخته شدۀ انگلي"  غالم محمد ھندیميا" رف اس

  .مده استآانگليس به افغانستان 
  :با حرکت از ھمين حکم می توان گفتازھم  ب

ردار ودن س يس ب ر جاسوس انگل ندی دال ب د س ان" ھرچن د خ ده محم رد" پاين ين ف م وی اول ا آنھ ست، مگر ب  دردست ني
د عملی . انگليس بوده استاستخباراتی واستعماری سياست ھای ومجری  است که حامل "خاندان بارکزائی" ه بع ا ک ر دھ

  .خانواده وقبيله اش بار ھا اتفاق افتيده، جاسوس شدن بين آنھا به افتخاراستحاله يافت
  :به توافق می رسندنھا  آ.ست که آن دوزاده نفر بين خود به امضاء می رساننددوم در محتوای قرارداد وفيصله اينکتۀ  -
  را از سلطنت خلع ونزد خود زندانی نگھدارند" زمانشاه  "-١
  به قتل برسانندرا " زمانشاه"وزير " رحمت هللا خان" سردار-٢
  را به پادشاھی برسانند" ع الملکشجا"شاھزاده  يعنی" زمانشاه" برادر تنی -٣
  .ديز نمايناسته باشند ھمان مجلس وی را عزل  از آن به بعد مجلس خوانين شاه را برگزيده در ھر زمانی که خو-۴

رئيس استخبارات کمپنی ھند شرقی "ھانری دنداس"ھمين رابطه سر جان ملکم معروف در سومين نامه خود عنوانی در 
  :چنين می نگارد

 نفر از رؤسای )١٢ً(اخبار مکرری که از دربار اعليحضرت زمانشاه رسيده است حاکی است که شاه درانی اخيرا".... 
ن قاقوام را به جرم ارتباط مخ ز فی آنان با برادر مفرورش که در دربار ايران است به قتل رسانيده واي وام خشونت آمي

ه در حال امر نظواھر . دباعث شورش شديد شده استدر بين اقوام افغان که مقتولين به آنان منسوب ان شان می دھدک
ی شاه دران   را مشغول داشتهحاضرحفظ آرامش کشور وھمچنين جلو گيری از پيشرفت پادشاه ايران بيش از پيش زمان

ه سوم ، صفحه ("حمله به ھندوستان را بکندکه فکر وکلی، نام د ت ه احم ران، ترجم ا دراي نامه ھای سياسی سفير بريتاني
١٠(  
يس در اولين ھستهارذبنيان گ ی توان ويراممحتوای گزارش رسمی آن جاسوس کارکشته انگليس  که از   استخباراتی انگل

ه شمار  دآسطح دو کشور افغانستان وايران ب ر می آي ه ورد، ب ه علي ه توطئ دالی" ک شاه اب ه تحريک وحمايت از " زمان ب
اھزاده ود"ش سر ديگر " محم اه"پ ه "تيمورش ان  ک دهدرآن زم ده ش ران پناھن ار اي ود درب ه ب ار را پذيرفت اه قاج دگی ش  وبن

وده " شجاع الملک"مسأله انتخاب ، صورت گرفته  بود" خانپاينده محمد "وخواھر زادۀ سکۀ سردار ضيه ب فقط ظاھر ق
  .است

االر معروف به  تح خان"خاطر آنکه ديده شود جنگ س درش از چه کسی در " ف ل وپ شاه"مقاب د"زمان اع می کردن ،  دف
ا  ھای حمايتهمی  آوريم باشد، انگيز"  قاجارعلی شاهفتح" از نامه ھای آنھا را عنوانی قسمت ھائی  سيستانی خاين از آنھ

  :بيشتر در روشنی قرار گيرد
  :عنوانی پادشاه قاجاری ايران" محمود ابدالی"از نامه شاھزاده متی قس
   جز استان توام در جھان پناھی نيست"

اه سالطين صفوبعد  ه وچون ھميشه درگاه خاليق پن ه واوزبکي ارا وافاغن خ وبخ الذ وملجاء سالطين خوارزم وبل يه م
ّن دولت جاويد عدت است، روی به درگاه جھان پناه اعلی آورده ام ومستدعی شرف بوده واکنون نيز اميد ما بندگان بدي ُ

  )٧۴۴٨ ی ناصری، جلد سيزدھم ، صفحهروضة الصفاتاريخ ( ."حضور وزيارت وجود مبارکم
  : عنوانی شخص وی" قاجارفتحعلی شاه" در پاسخ به نامۀ" زمانشاه ابدالی"ھم قسمت ھائی از نامه اين 

روی ھمت وحوصله  ... " ا ب اعز وعالی م بدين مصداق از مالحضات مطالب متغاير ارباب دول مزاج وھاج شھنشاه ب
درت استدراک  سبب دااز استماع اکثر مباحث وحوادث متف وت استکشاف ادب وق ا چون ق ا کر ومتغير نمی گردد ام ًئم

اج ونگين اش ا ت ام يستۀ طبايع سخن سنجان وخاصة منظور نظر سالطين ب ام پي ام صورت ارق ه افھ ل ک دين عل است ب
ا عز وحسب ھشاهنومبری از لياقت خطاب ش پادشاه قليل اعتبار فتحعلی شاه قاجار عاری از مراتب تسطير فن ادب   ب

 عزت واستعال ۀر ساي د...".  ، "...بتقديم رسيده استا کسب افتخار نموده  واالمرتبت معجالت به پيشگاهبوده وعلی ال
ن سرزمين محل  ين اي بسالطين بافر وتمکين دودمان علويت نشان ما پناه آورده وبحمايت ورعايت خواقين شريعت آئ
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ااسايش وم ار قاج ا ھنج دار ن ات دراز دستی فرمان ی الحال از شکنج عقوب د وف ه ان واح قام پرورش نيکو دريافت ر در ن
راک وخراسان فتنه بر پا وحکام کروبی احتش ده ات ستوه آم ن طاام از حرکت غاصبانه ب رف بکرات استمداد يالت از اي

ر  .." .، " .....ھمی جويند وده ونمی باشد اگ ا نب الد ومضافات م ر ب ام ب ديم االي چون احدی را حق اندک استمالک از ق
ان کسی را فھم وئی   وفراست حق شناسیدرحدشناسی حدود محدودۀ مقطوعه کماک ارک پ در سر نباشد واز فکر مع

ه خواھيم برد وآومدارک جوئی انصراف نورزد ما از روی اجترا دست به کارد تيز وخنجر ستيز  ار شمشير دراني نگه ک
    )١۴٢ و١۴١درة الزمان صفحه ھای  ( "...يله وتزوير قاجاريه برنخواھد گشتبح

ر ودو ختالف  ا.ابل پادشاه قاجاری ايرانمق" تيمورشاه درانی"بود دو نمونه از دو بر خورد متضاد فرزندان اين  دو کرکت
د شخصيت تنھا در نوشتن دو نامه د " خالصه نمی گردد در حالی که اولی در پيشاپيش قشون قاجاری به مانن دوست محم

ازد ، به کشتار "کرزی ھا" و"ببرک ھا"، "خان ھا ا دست می ي ق م اع   دومی در سنگرخل ه وجب خاک دف از وجب ب
ر مآزگار سال شتھوده ، نياسکشور دمی  ذاردؤبه گفته اکث ين نمی گ ر زم ن ب شت زي ا از پ ه ، رخين پ يم ک ی می بين وقت

ا  به دفا"محمود" مانند یاز افراد" وزير فتح خان "وفرزند جنگ ساالرش " پاينده محمد خان"سردار د وب ع بر می خيزن
اخته " زمانشاه ابدالی" نتنھا دفاع خويش ی س توران اجنب ران سم س را از اريکۀ قدرت به زير می کشند بلکه کشور را وي

   نثار قدوم نا ميمون آنھا نمايد؟  انسانننگ تاريخ چه می ماند کهبه جز نمايند، آنرا پارچه پارچه می 
 وخاينانه تر دفاعيست که در قرن بيست ويک از يک جنگ ساالر وخاين به ميھن صورت ارتجاعی تر ،آن زشت تر از 

دازد "  ميکرکينگ"سيستانی ميھن فروش وجنايتکار از که دفاعی . می گيرد شه می ان دان اندي سان را ب د ان خود می نماي
ا عمر دارد  اينکه نکند آين انسان شرف باخته سوگند خورده باشد که ت تهاز ھر چه آدم خ اريخ گذش اع  است در ت ه دف  ب

د"غير آن کدام يک را می توان اشتباه واز روی کراھت دانست، دفاع از در . برخيزد ا "دوست محم روش را وي  وطن ف
اع از " زير فتح خان جنگ ساالرو"از ببرک ھمزادش را؟ دفاع از نوکر اجنبی  ا دف اه مسعود"را وي د ش زادش "احم  ھم

   ويا دفاع از کرزی مزدور را؟ خاين را" نواب زمان خان" دفاع از را؟
  داردادامه                                                                                 

 


