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  :يادداشت

ایاز آنجائيکه به علت  م مصروفيت ھ ن قل احه در اي دتس ال وغيابت طوالنی م ار پورت ه م ھای ديگری از ک  در تھي
ل آن  نتوانسته ام چندين مقالۀ خويش را به مقاالت تار تکمي اتمام برسانم، از تمام خوانندگان ارجمندی که ھميشه خواس

ل از آنکه . مقاالت بودند، صميمانه پوزش خواسته از توجه ايشان به امر ادامه مقاالت ابراز امتنان می نمايم اينک قب
اريخ حقيق تداران ت ديم دوس ۀ حاضر را تق ارم مقال يھن، بخش چھ ه باز ھم به کوری چشم دشمنان م ايم ب ی کشور نم

د  دگان ارجمن ديم خوانن ا تق تقاضای مکرر دوستان لبيک گفته، به مثابه يک يادآوری الزم ھر سه بخش گذشته را يکج
  .باشد با مطالعۀ دقيق اين بخشھا وطرح سؤاالت الزم به تعميق ھرچه بيشتر بحث بيفزايند.می نمايم 

   افغانستانمردمخادم                                                                                                                 
  موسوی                                                                                                                        

  
  موسوی

  

  وزير فتح خان
  جنگ ساالري از قماش دوستم

   
ده از طرف  ا "  جرمن –جرمن "آنھائيکه معرکۀ به راه انداخته ش ری"را ب ه " عنت ايد ب د ش اد دارن ه ي ستانی ب سي

ا را  ين م ات ب شديد اختالف ار، ت اين وجنايتک ستانی خ وانی سي خاطر داشته باشند که اين قلم در ھمان اولين پاسخ عن

يش از آن "البیشورای انق"و چنگال ھای خونين " ماللی جويا"ضمن نوشتۀ  ا ب تم ت وده از وی خواس  مطرح نم

سنگر نگرفته با طرح اختالفات اصلی پا به ميدان گذارد، مگر جبن وگذشتۀ ننگين سيستانی " جويا"در عقب خانم 

ست ھای خروسچفی "  جرمن-جرمن"از يک سو، توطئه گری ھای  ا وحدت عمل ريوزيوني از سوی ديگرتوأم ب

انواده ھای شان وتينگ سياو پينی،  مربع خي انتی را به وجود آورد که بيش از دو ھفته ھر آنچه در شأن خود وخ

رداری . بود، نثار اين قلم نمودند ره ب ع خود بھ ه نف در اين معرکه گيری ھريک از اضالع مربع خيانت کوشيد تا ب

ه خاطر تبلي. نمايد رين موقعيت را ب ه در حالی که رويزيونيست ھای سه جھانی وخروسچفی بھت غ سياست خاينان

اريزم در پوست نمی  ی وضد پارلمانت پارلمانتاريزم به دست آورده واز سکوت ننگين به اصطالح نيروھای انقالب

ی "  جرمن–جرمن "گنجيدند وانقياد طلبان  ه يعن ر معرک د، عنت در دفاع از خيانت به چپ وراست شمشير می زدن

ان، سيستانی خاين وجنايتکار از جانبی می کوشيد درورا ته از رقص خاين اه"ی گرد وخاک برخاس شيمن گ )  ١"(ن

ات  ا اصل اختالف سرخ خويش را پوشانيده ادای يک انسان غيرت مند را نمايد از جانب ديگر سخت تالش داشت ت

ه . نزد عده ای از مردم دارد، ھزينه نمايد" جويا"را کتمان نموده از اعتباری که خانم م خطاب ب ان وقت ھ من ھم

  .اد آور شدم که سر انجام گرد وغبارخواھد نشست ومن خواھم ماند وتو و نوشته ھای دو طرفسيستانی ي
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زاق می " ھستی"اينک که معرکه گيران توان رويارويی را از دست داده اند وبه گفتۀ آقای  دفوع خويش ارت از م

تاروز به مثابه طناب داری نمايند، طبق وعده می پردازم به آن نکات تاريخی که طرح آنھا از طرف اين قلم روز 

  . گلوی سيستانی خاين را می فشرد

  : آمده بود"شورای انقالبی"و چنگال ھای خونين " ماللی جويا"در نوشتۀ 

ودن ٢٠ الی ١٨و تناقض ديد ما دو نفر در زمينۀ تاريخ قرون "    و برداشت ھای متفاوت ما در تبرئه و يا محکوم نم

  ."يگری بود که ھردو طرف روز تا روز شاھد شکل گيری و تبلور بيشتر آنھا بوديماين فرد و يا آن فرد، از نکات د

رن  ه اواخر ق اگزير ب اقض ن ات ١٨در اينجا به خاطر باز نمودن اين ديدھای متن ه اختالف يم ک وده می بين ه نم  مراجع

ه مو. چگونه شکل گرفت وبرداشت ھای دو طرف چقدر از ھم فاصله داشت رداختن ب ل از پ ا قب د ام ذکر چن ضوع، ت

  :نکته را ضروری  می دانم

يچ صورت  ه ھ د ب د نباي ــ ھرگاه ضمن اين سلسله نوشته ھا فرد ويا افراد معينی مورد انتقاد ويا مذمت قرار می گيرن

ان . به معنای ضديت اين قلم با قوم ويا مليت خاصی تلقی شود ه از نظر من خاين ه ام ک ا گفت ه بارھ ه عالوۀ آنک چه ب

وم ملی برخاس ته از يک مليت ويا قوم به ھيچ وجه ممثل ھويت آن قوم ومليت نيستند بلکه اگر قرار باشد ھويت يک ق

دم  رت شان تق ر کث ا ب ويا مليت را بر رؤيت عملکرد افراد وابسته به آن قوم ومليت مشخص نمود نمونه ھای مثبت بن

ورد نظر نسبت به نمونه ھای منفی می يابند و بادرنظرداشت آنکه جرم در ھم ه حالت می تواند شخصی باشد، فرد م

ه در چوکات . به ماثبه فرد مورد انتقاد قرار ميگيرد  رھن است ک ی، مب صميم جمع در صورت يافتن مجرمين يک ت

  .يک جامعۀ طبقاتی، بار مسؤوليت را طبقات حاکم ھمان قوم ويا مليت بر دوش خواھند داشت

ان می ــ نکتۀ دوم درک ماھيت پشتيبانی ھای سيس ای زم ا در درازن د ھ رين رون تانی از عقب مانده ترين  وخاينانه ت

  .باشد

ود  ی خ ذريم ، در خطوط کل ستان بگ ردم افغان ل م شور وقات ه ک اين ب ن خ م و دانش اي ود فھ ی وکمب ق ذات ر ازحم اگ

  . قضاوت ھای وی متأثر از دو علت می باشد

ه  زدور روس است ک ن م ستی اي ه از نخست ديد عقب مانده و شوين اريخ وارزشيابی ھای خاينان ه تحريف ت وی را ب

ه ئ از بند ق٢١او که تا ھنوز قادر نشده در قرن . تاريخ می کشاند ستی وقبيل د، خود را ضاوت ھای شوني رون آي ی بي

اع از آن ٢٠٠ملزم می داند تا ھر آنچه از طرف طبقات حاکم مليت پشتون ظرف  ه دف ه، ب ر صورت پذيرفت  سال اخي

ه ح دپرداخت شتونوالی جابزن رافت وپ ظ ش ين حف ز ع ا را ني ای آنھ ا خيانت ھ ن . ت ر درب اجانب در اي وزه گ ن دري اي

ر  ام آن مليت را زي شتون ، تم اکم مليت پ ه ح ته از طبق اين برخاس د خ ه خاطر چن ه ب انحراف تابدانجا پا می فشارد ک

  .سؤال اين  و آن قرار می دھد

ن . از تاريخ دوصد سال اخير، گذشته سياه وخاينانۀ شخص وی می باشددومين عامل در ارزيابی ھای خاينانۀ وی  اي

ای  ته ، چنانچه آق انسان بی آزرم وبی آبرو  که در تمام دوران کار به جاسوسی از ھمکاران وھمقطاران اشتغال داش

ان " افق" به نقل از آقای" ھستی" سبت ھم ه ن رده برداشت، ب زدوران روس پ م م رای رژي گذشته از جاسوسی وی ب

ه در  ان پرداخت اد طلب ه انقي ه تبرئ اريخی ب ايع ت ام وق ا در تم د ت اگزير می بين خجالت آور و اولترا ارتجاعی، خودرا ن

وده . صورت ضرورت انقياد طلبی را تقديس نيز نمايد دا نم ان را پي اد طلب ان وانقي وی در ھمه جا تالش دارد تا خياين

ه راھی به تکريم عملکرد آنھا بپردازد اين تالش ن ه به خاطر آن است که گويا وی به آن فرد عالقه مند می باشد ويا ب

ۀ خويش . که او رفته باورمند است ال جنايتکاران بح اعم راد ق تمام تالش وی به خاطريست که در پناه تکريم ھمچو اف

  .را کتمان نمايد
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  .ل ديگری نيز به وجود می آوردبه عالوۀ دو نکتۀ که در فوق بدانھا اشاره شد، به اصطالح لقب علمی او مشک

ده  ه وجود آم ان کشور ب ه در خود ھم ست ک ابع ضوابط خاصي شوری ت ای علمی در ھر ک ه ھ ه رتب يم ک ا می دان م

يال . متناسب با آن، مقامات علمی دانشمندان آنجا مشخص می گردد ل از تجاوز سوس ستان قب به ھمين اساس در افغان

د امپرياليزم شوروی پوھنتون کابل رتبه ان مانن  ھای علمی معينی را دارا بود که نتنھا در ھيچ يک از کشور ھای جھ

  .آن وجود نداشت بلکه در مقايسه با آنھا رتبه ھای علمی جھانی نيز حدود خاص خود را داشت

  :اين رتبه ھای علمی که از نامزد پوھيالی شروع وبه پوھاند می انجاميد قرار آتی بود

الی،  الی، پوھي امزد پوھي دن وال و پوھان دوی، پوھن ل، پوھن ار، پوھنم د . پوھني الی می ش امزد پوھي ه از ن الی ک در ح

د  ظرف يک سال بعد از نوشتن اثر مشخصی زير نظر استاد رھنما ارتقاء يافت، ارتقاء بين ساير رتبه ھای علمی باي

ت ی گرف ضراستادان مؤظف  صورت م اع از آن در مح ری ودف تن اث ا نوش ال ب ه س ر س د از ھ ا . بع رھمين مبن ب

ود ه ھای علمی مشخص ب يم يک . افغانستان قبل از تجاوز روس دارای يک عده استادانی با رتب ته باش اه خواس ھرگ

ائيم می شود نوشت در  مقايسه بين رتبه ھای علمی پوھنتون کابل واسناد تحصيلی فوق ليسانس کشور ھای غربی نم

رفتن معاش " ماستر دگری"حالی که دارنده  ستحق گ ده م ناخته می شد،  دارن ار ش ازی پوھني ی"امتي می " دی.اچ.پ

  .در پوھنتون کابل تثبيت رتبه نمايد" پوھندوی"توانست به حيث 

ادات  ه " ببرک"زمانيکه روسھا افغانستان را اشغال و مردم آن را به خاک وخون کشانيدند، با تأسی از اعتق رسوا ک

ه اصطالح ھمه چيزی شوروی را برتر از افغانستان می دانس وم "ت، ب ادمی عل ه " اک ده ب ه وجود آم ستان ب در افغان

ت ز آغاز ياف ل ني ون کاب سله مراتب .  مانند ساير بخش ھای جامعه ، روسی ساختن رتبه ھای علمی پوھنت وچون سل

صله  ی"پوھنتون کابل را در سيستم استعماری مسلط نداشتند، ارزش ھای استعماری را ضمن يک في " شورای انقالب

شيدندقان ت بخ ه. وني ه، رتب کلی ک ه ش ه ب رمحقق"و آن ته ، " س الم داش د اع ر از پوھان سين و "را برت دای اکادمي کاندي

اکم در . را درجه ھای باالتر از آن اعالم داشتند" آکادميسين يعنی در عمل ظرف يک شب ارزش علمی واجتماعی ح

م دست جامعه از بين رفته ميدان برای افراد خود فروختۀ از قماش سيست ا رژي انی ھا مساعد گرديد تا خودرا موافق ب

  .نشانده وارزش ھای حاکم روسی عيار نموده ادعای عقل کلی جامعه را بنمايند

زدوران روس ودر رأس آن  ل" م رک کارم ی"و " بب ورای انقالب اروئوی" ش ل در روي ن عم ا اي ود را ب ه خ ا  ک ی ب

" مفتخر"فريب واغوای استادان برخی از آنھا را به صورت مستقيمجامعه علمی افغانستان قرار داده بودند، به خاطر 

ذيرش " اکادميسين"به رتبۀ  ا پ ساوی ب ی را م ين لقب ون اعطای چن نمودند، مگر اکثريت قريب به اتفاق استادان پوھنت

م خ شروی اس ويش سيطره فرھنگ روس دانسته حتا در ھمان زمان ھيچ گاھی بدين فکر نيفتادند تا رتبه روسی را پي

ين . بگذارند ستانی، چن خالف اين استغنای به جا وافغانی، انسان ھای بی شخصيت وفاقد صالحيت علمی از قماش سي

ه . اعطايی را به مانند موھبت الھی دانسته به خاطر حصول آن بر شرف و وجدان اجتماعی خويش پا گذاشتند اين رتب

د با از بين رفتن رژيم مزدوران روس از بين رفته، اکنون در ھا که با نفوذ استعمار روس به افغانستان صادر شده بو

ه ھای  ا رتب ه ب د ک د بيابي د را نمی تواني ق، "تمام افغانستان ودر تمام پوھنتون ھای آن يک انسان شرافت من سر محق

ردم "  جرمن-جرمن"مگر عنتر معرکه . خودرا معرفی نمايد" کانديدای اکادميسين و اکادميسين ه م ه گفت ه ب شرم "ک

ر زده است ه کم را ب ورده وقاشق آن ل " را خ ان مث ه ھم سپيده ب تعمار چ دائی اس ب اھ ه آن لق ز ب ون در غرب ني اکن

ان آغاز . معروف با وجود گذشتن روس از دعوا، از شاھدی نمی گذرد ه از ھم اين انسان بی آزرم وفاقد شخصيت ک

ضعف ھا وکاستی ھای شخصيتی و " صالح فضل" کار در نادريه از طريق جاسوسی برای مدير وقت آن ليسه يعنی

ن را در  ردد واي ل گ ا وارزشی قاي معرفتی خويش را کتمان می نمود بدون آن که به روان مردم افغانستان کمترين بھ
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تگير  د دس ه مانن د، ب ی نماي وار را م م خونخ ات آن رژي داعی جناي ر ت ا نف رای مليونھ ی ب اب روس ه الق رد ک ر گي نظ

  . ديگرسخت پافشاری دارد تا به اين اعطای استعماری اسم خويش را مزين بسازدپنجشيری ويکی دو تن 

ر خاطرات  دی ب اين"از انجائيکه اين قلم چھار سال قبل ضمن نوشتن نق شتمند خ راز " ک ا صراحت اب ه را ب ن نکت اي

  . داشته بودم، نمی توانست به ايجاد اختالف بين ما در اين زمينه نينجامد

ه اين قلم را اکنون  نيز عقيده بر آن است، ھمان طوری که آن اعطای استعماری را مردم افغانستان در داخل کشور ب

  . لقای صاحب آن بستند در خارج نيز بايد عليه چنين حاکميت فرھنگی به مبارزه دست زد

روز "  جرمن-جرمن"خالف سايت  وده ام اد نم ه شاخی ب ه ھای علمی را ب اس رتب ادان خوش لب ه که در آن يک ن ب

ده و  احمد پوھاند خطاب می کند وفردا به محمود و حتا وقتی برايش از نزاکت قضيه توضيح داده می شود، مغز گندي

به مثابه وارث "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "رفته اش نمی تواند حساسيت قضيه را درک نمايد، پورتال " حمام "

 کشور به اين مسأله برخورد بی تفاوت ننموده در ھر موردی به راستين ارزش ھای مثبت جامعه افغانی در خارج از

  .وسيلۀ متصديان آن استعمار ستيزی در اشکال مختلف آن مطرح می گرديد

ارگيری  ه ک اھد،  ب اريخی وھزاران ش ناد ت تناد اس ه اس م ب ن قل د از نظر اي اال آم دای "بادر نظرداشت آنچه در ب کاندي

سين ارق" اکادمي ادان وس رد ن رای ف ه ب ا عالم ران نتنھ ای ديگ ته ھ شمند " نوش انی " دان ه ياددھ ست بلک ودن وی ني ب

  .مستقيم وصريحيست از روابط مزدور منشانۀ وی با استعمار روس

  .واما بر گرديم به فتح خان جنگ ساالری از قماش دوستم

اھی از دوره  دالی"به خاطر ايضاح بيشتر مطلب بھتر است تذکر کوت اه اب ان ش و آن ماھيت داده شود" زم ا در پرت  ت

  .آنچه بر کشور ما گذشته است خوبتر درک شده بتواند

ردد"  وباز تولد يک کشور کھن١٧۴٧سال "ھمانطوری که می دانيم تاريخ افغانستان معاصر به  ر می گ انھائيکه . ب

ا  ان ب اريخی ش ضاوت ت م وق ی"فھ دای روس ای د" کاندي ه ھ د تفال رده ان ادت نک ته ع اوت داش شه تف ران را از ري يگ

ا را از  دی می ١٧۴٧نشخوار نمايند، تاريخ کشور م سيم بن اوت تق ه دوره ھای متف اوت ب ه متف روز از دو زاوي ا ام  ت

  .ی وديگری ديد مادی تاريخیيکی از ديد متعارف بورژوائ. مايندن

ه اره مختصر ب رار داده ضمن يک اش دنظر ق ارف را م د متع ان دي ه اصل در اينجا به خاطر ايجاز کالم ما ھم  آن ب

  :بحث می پردازيم

  .تا اکنون به دوره ھای آتی تقسيم می گردد" احمد شاه ابدالی"ازيک ديد متعارف تاريخ افغانستان از زمان 

   سال۴۶) عظمت وافتخارات وتحفظ سرحدات (١٧٩٣ الی ١٧۴٧ــ از ١

   سال۴۶) اضمحالل وفتور  ( ١٨٣٩ الی ١٧٩٣ــ از ٢

   سال۴٠) ی بين تجاوز اول وتجاوز دوم انگليس بر افغانستان سالھا (١٨٧٩ الی ١٨٣٩ــ  از٣

   سال۴٠) سالھای بين تجاوز دوم  ونبرد استقالل کشور ( ١٩١٩ الی ١٨٧٩ــ از ۴

   سال۵٩") غير وابسته"و" مستقل"افغانستان  ( ١٩٧٨ الی ١٩١٩ــ از ۵

   سال٣١) افغانستان مستعمره وفاقد استقالل(  الی امروز ١٩٧٨ــ از ۶

ا دوره اول   ه ب ه در رابط ا آنک رحدات( ب ظ س ارات وتحف ت وافتخ م ) عظم ن قل ربين اي اق نظ وان از اتف ی ت ز نم ني

ه صورت  رار می داد ب ديگر ق ا ھم ل ب ا را در تقاب ه روزه م ه ھم اتی ک ان آورد، مگر اختالف وسيستانی حرفی به مي

د ی ياب از م ده از دوره دوم آغ د دوره اول. عم ه مانن ه ب ن دوره ک ه دو دوره اي ال و" ٢۵" ب ی " ٢١"س سيم م ال تق س

اده  نقطه " ١٨١٨ الی -١٧٩٣"سال يعنی از" ٢۵"گردد، در  اق افت ازد، ھر آنچه اتف که عصر اضمحالل را می س
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ين . که به عصر عظمت وافتخارات مسما گرديده، می باشد" ١٧٧٢ الی ١٧۴٧"سال دوره اول از" ٢۵"مقابل  به ھم

دسال بع" ٢١"سان دو دوره  ه خالف . دی نيز از لحاظ ماھيت در تقابل با ھمديگر قرار می گيرن ا ک دان معن " ٢١"ب

سال دوره " ٢١"نامگذاری گرديده است ، " عصر تحفظ سرحدات "که به نام " ١٧٩٣ الی ١٧٧٢"سال اول يعنی از

  .تقطيع کشور و از دست دادن خاک ھای آن ادامه داشته است" ١٨٣٩ الی ١٨١٨"دوم يعنی از

  :وساير ھمپالگی ھای وی می توان پرسيد"  جرمن-جرمن"نجا از عنتر معرکه اي

ديگر ٢١ سال اول ودوم وبه ھمين سان ٢۵در صورتيکه ھر دو  ا ھم ل ب  سال اول ودوم از لحاظ ماھيت خود در تقاب

ار ارادت  سال او۴۶قرار دارند وکمترين وجه تشابھی بين آنھا وجود ندارد، چطور می توانند ھم به قھرمانان  ل اظھ

ه .  سال دوم۴۶نمايند وھم به مجريان  ه ادعای ارادت ب الی ک ارت ديگر در ح دالی"يا به عب اه اب د ش ه خاطر " احم ب

ه خالف " فتح خان"بنيان گذاشتن افغانستان در قرون معاصر را دارند چطور می توانند به فردی مانند  اه "ک د ش احم

  ش می کشد احترام گذاشته مورد تکريم قرار دھند؟مسؤوليت اضمحالل کشور را بر دو" ابدالی

در تاريخ به خاطر حفظ سرحدات به جا مانده از پدر مورد احترام قرار دارد، " تيمورشاه ابدالی" به ھمان سان وقتی 

دان  ان"فرزن ده خ ه در " سردار پاين ه " ٢١"ک الن تجزي د از پ ی بع ه صورت رسمی وعمل ا را ب شور م ال دوم ک س

رام خويش را يبه واحد ھای جداگانه تقس" ١٨٢۶"رشيردل خان د تند، احت م و قسمت قسمت آنرا در دست بيگانه گذاش

  از چه مناسبتی به دست آورده اند؟ 

  :١٨٣٩الی١٧٧٣اضمحالل و فتوراز 

  :قبل از آنکه به توضيح اين بخش پرداخته شود الزم است به پرسش يک تن از خوانندگان گرامی که پرسيده اند

تح آقای"  ر ف ره اصلی وزي ا چھ د ت  موسوی، از عنوان نوشتۀ شما بر می آيد که خالف تاريخ ھای رسمی قصد داري

ه چرا طی  ازيد ک ز روشن س ه را ني ن نکت خان را نمايان سازيد، ضمن تشکر از اين موضعگيری تان، اميد است اي

  "اينھمه سال کمتر کسی به اين امرتوجه نموده است 

  .پاسخ ارائه داشت

اکم خوا ننده عزيز، تا جائيکه از مطالعه اوراق تاريخ بر می آيد اين تنھا کشور ما افغانستان نيست که در آن طبقات ح

وده در  الی نم وای اصيل خ را از محت ه آن د ک تبرد بزنن ه آن دس ان ب ده وچن اريخ دست يازي کوشيده اند تا به تحريف ت

ند . خی به خورد مردم بدھندعوض، آنچه را خود می خواھند به جای واقعيت ھای تاري ا باش در کوش ن امر آنق ودر اي

سازند اريخی ب ات . که به زعم خودشان يک وجدان تاريخی جديدی را جايگزين واقعيت ھای ت ارت ديگر طبق ه عب ب

ای  ه جای واقعيت ھ ت رسمی را ب ا يک رواي ند ت ود می کوش اتی خ ای سياسی وطبق دی ھ ه منظور نيازمن اکم ب ح

  .بوالنده وبدان وسيله خاطره  و وجدان جمعی توده ھای مليونی يک کشور را نابود نمايندتاريخی به مردم ق

اريخ ، زشتی " سردار پاينده محمد خان "بر ھمين مبنا فرزندان  ا تحريف ت ھم کوشيده اند در تمام دوصد سال اخير ب

ا سخ ان ب سير آنچن روز ھا وپلشتی ھای خويش را به شکل ديگری تبليغ نموده در اين م ه ام د ک ت کوشی تالش نماين

  .برای فرديکه می خواھد خالف آن روايت رسمی از تاريخ چيزی بنويسد بايد با ھزار مشکل طی طريق نمايد

د عامل  نم چن د ، فکر می ک واما اينکه چرا مؤرخين بزرگ  و واقعه نگاران کشور ما به چنين امری توجه ننموده ان

  :می توانسته رول داشته باشند

ه يک ع د، واقع ته ان ارتی داش ا مھ ار وي سی ک اريخ نوي ه ت م ب ه ھ ده از آنھا به مفھوم واقعی کلمه نه مؤرخ بوده اند ون

تند  ان را می نوش وده ھم ذا ھر آنچه سياست رسمی ايجاب می نم ان، ل اران زم نگارانی بوده اند در زير فرمان جب

  .وبيشتر از آن برای خود درد سر نمی ساختند
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ر، ض ده ای ديگ تنع ا نمی خواس اره ھ ائمن برخی اش ين واقعيت ھ تن چن ان نوش ا عري شتری را در د ب الھای بي ی س

  .زندانھای جالدان خاندانی سپری نمايند

از . عده ای ھم بودند که درک شان بنا بر شرايط زمان زيست شان با درک ما متفاوت بود  ن امتي ا اي ه م ا ک دين معن ب

را تجربه نمائيم در حالی که " باز ھای قدرت بخش "ای جنگ ساالر بودن و را داشتيم که با گوشت وپوست خود معن

ته نقش منفی  زی نوش ورد چي د ودر م آنھا نمی توانستند با چنين عريانی وبرھنگی مفھوم جنگ ساالر را درک نماين

  .مانده بودو به صورت عمده به ھمان بسنده می کردند که از گذشتگان به جا . آنھا را در تاريخ متبارز سازند

ستند از قماش  د وھ ر"واما عده ای ھم بودن ه " عنت تايش از "  جرمن-جرمن"معرک ه س ار ک اين وجنايتک ستانی خ سي

ه  خاينان ملی وجنايتکاران جنگی نتنھا به مذاق آنھا خوش آيند بوده وھست بلکه در ھمه موارد سوگند خورده اند که ب

آنھا چه در گذشته ھای دور . در تاريخ به دفاع برنخاسته وقلم نزنندغير از خاينان وجنايتکاران از ھيچ کس ديگری 

ا سرخاب ھای  وچه ھم در شرايط کنونی ھر آنچه خاين وتائيد گر تجاوز وامپر ياليزم است از زير خاک در آورده ب

اوز و"گوناگون ،  د. . ." کينک ميکر، قھرمان، ضد تج ازار سياست عرضه می دارن ردم ک. در ب ن قماش م ا اي ه ب

ا  وزه گری ھ ن دري ام اي ده از تم تاريخ نويسی ھيچ نوع آشنائی نداشته وصرف واقعه نگارانی ھستند حقير وخريده ش

  .تأمين منافع مادی خويش را در نظر دارند وکار آنھا ھيچ ربطی به تاريخ ندارد

  :واما در رابطه با بحث مورد نظر بيشتر از آثار آتی استفاده به عمل آمده است

اريخ افغا سير ت ستان درم ار(ن ر)غب رن اخي نج ق ستان در پ ر )فرھنگ(، افغان ر کبي ا رھب ر ت ر کبي ستان از امي ، افغان

ران )حسينی(، تاريخ احمد شاھی )مجددی ھا( اريخ اي م(، ت انری )سر جان ملک وانی ھ م عن ای سرجان ملک ه ھ ، نام

يس ران وانگل ود (دنداس ترجمه احمد توکلی، تاريخ روابط سياسی اي ودمحم صفا )محم اريخ روضة ال ی (، ت رضا قل

دايت ان ھ ارکزايی )خ روج ب رس(،ع سس پي جاع) ادوارد االي اه ش ات ش جاع(، واقع اه ش اھی و )ش ور ش اريخ تيم ، ت

  . . . و) موسوی شوشتری(، تحفةالعالم )وکيلی فوفلزائی(درةالزمان 

ه دورۀ اول ی ١٧۴٧(بدون آنکه قصد ورود ب ا عم) ١٧٧٣ ال ته باشم وي دالی"لکرد را داش اه اب ان ش ام " زم را در تم

  :زمينه ھا سبک وسنگين نمايم به منظور اختصار کالم بايد بنويسم

وری  ته امپرات ناد دست داش اس اس ر اس دالی" ب اه اب اه " احمدش ات آن ش ان حي يطرۀ آن، در زم ت وس ام عظم ا تم ب

م می راند" تيمورشاه ابدالی"وفرزندش  يا حک ر بخش عظيمی از آس ا آنکه ب ه ب دود ب ا مح ی آنھ ين الملل ط ب د، رواب ن

ستان . کشور ھای ھمسايه و مبادله چند نامه با ترکيه عثمانی و کمپنی ھند شرقی باقی مانده بود يعنی نه آنچه در افغان

ه  ی ب وری دران می گذشت به صورت مستقيم با منافع کشور ھای غربی در تضاد ويا تبانی قرار داشت ونه ھم امپرات

ين عظمت . ر امور آنھا بودفکر مداخله د انبی مب ر از ج د شرقی اگ ی ھن ا کمپن ز آن دوره ب مبادله چند نامه تحکم آمي

تعماری  ق از اھداف اس وبزرگی دربار درانی در افغانستان می باشد از طرف ديگر کمال بی توجھی وکمبود فھم دقي

اند وری می رس ه در افغان. را نزد آن امپرات دارانی ک درت را در دست در نتيجه سياست م ی ديگری ق ستان يکی پ

ه نيکوئگرفتند نمی توانستند عمق سياست ھای  ا را ب ی ھ ه خراب کن غرب ادگی ھای خان ال آن آم ز داده در قب ی تمي

  .الزم اتخاذ نمايند

ا " زمان شاه ابدالی"وقتی  وان ب رد نمی ت ام امور را در دست می گي ا زم بعد از مشکالت اوليه با برادران وحل آنھ

رار داشتق يم عصر خود ق ردم . اطعيت حکم نمود که تا چه ميزان در جريان تحوالت عظ ا خيزش م ه ب عصری ک

تبداد  ه سمبول ھای اس ه مثاب پاريس آغاز يافته وبا ويران نمودن باستيل وبعد ھا قطع سر لوئی شانزدھم و ھمسرش ب

ودتحوالت جبر آغاز يک دوران جديد و را وحاکميت فئودالی ، مھر خويش  ه حک نم د . امع رای تولي ه ب عصری ک
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وده وھريک از دول  وچکی نم سرمايه داری واشتھای سيری ناپذير مالکان سرمايه نتنھا کشور ھا بلکه قاره ھا نيز ک

  .را سريع تر وعميق تر در عمل پياده نمايد" مرکانتاليستی"سرمايه داری با تمام قوا در صدد آن بود تا ضوابط 

ای در چنين شرايطيست که ستان ونقش آن دردني اريخ متوجه افغان رحم ت زرگ وبي انگيران ب ن از جھ ار اول يک ت  ب

ه " ناپلئون بناپارت"اين شخص که کسی نيست به غير از . آنروز می شود ه وب معروف ، قبل از آن که به فرانسه رفت

دين فکر ) ٩٨ و١٧٩٧(حيث قنسول اول زمام امور کشور را به دست بگيرد بين سالھای  نه آشيل ب ه پاش د ک  می افت

تان می باشد ی ھندوس اور وغن اه . امپراتوری انگليس سرزمين پھن ه ھر گ د می سازد ک دان معتق ن تفکر وی را ب اي

د گذاشت وری وی خواھ ر امپرات انی ب شد در حقيقت نقطۀ پاي رون ک ستان بي از آن . بتواند ھندوستان را از دست انگل

ا آخرين روزھائيکه  ا شکست زمان ت وو"ب ي" اترل ه نقش سياس ا ب ود ت شه در صد آن ب ه يافت ھمي ا خاتم ش در اروپ

  .شکلی از اشکال به آن ھدف خود را برساند

ای ای آق ته ھ ه از نوش ا جائيک وفلزائی"ت ان"در " ف ر "درة الزم د داکت ه پوھان شريحاتی ک ادی"، ت اروق اعتم ر " ف آم

ه ی ادبيات وعلوم بشری پوھنتون کابل ځديپارتمنت تاريخ پوھن داس "می دادند، نام انری دن وانی ھ الکم عن سرجان م

اب  ان کت م چن ده داشت وھ ه عھ د شرقی را ب ی ھن ی کمپن تخباراتی وامنيت که می شود گفت در آن زمان مسؤوليت اس

ين " تحفة العالم" ستقيم از يک رابطه ب اپلئون"موسوی شوشتری، بر می آيد تمام آنھا به صورت م اه"و" ن ان ش " زم

ه ھمکاری " اعتمادی" می آورند، حتا پوھاند صحبت به عمل ود ک که در اين رشته حرفی برای گفتن داشت، مدعی ب

ه " ناپلئون"پروژه اول حمله " زمان شاه"با ه ب روژه ھای دوم وسوم حمل م خالف پ ا آنھ به ھند را می ساخت مگر ب

يده ھندوستان که در ھر دو مورد اسناد ومقاوالت رسمی وجود دارد، در اين مورد   -کدام مقاولۀ رسمی به دست نرس

شريح –اگر ھم باشد با تأسف من از آن اطالع ندارم  وان ت  تا بر اساس آن چگونگی اين پروژه را به صورت کامل بت

  . نمود

ه  اپلئون"با آنھم از دقت در متون متذکره می توان استنباط نمود اولين پروژۀ حمل ه " ن ه می بايست ب تان ک ه ھندوس ب

  :صورت می گرفت شامل چند بخش می گرديد" مان شاه ابدالیز"ھمکاری 

روی بحری " ناپلئون "– ١ ودن ني ستاندن وغرق نم د از شک ق بحر بع سه از طري با تکيه بر قوای بحری دولت فران

ه منظور عقب انگليس از راه بحر امکان اکماالتی را بر نيروھای ان گليسی مقيم ھند بسته وھرنوع عقب گاه آنھا را ب

  . نشينی احتمالی مسدود نمايد

ود، از " زمان شاه ابدالی "– ٢ ی رقيب ب يا ب اره آس ان در سطح ق ه در آن زم با تکيه بر نيروی عظيم رزمی خود ک

تان ، افراد آن امپراتوری را شمال به جانب جنوب سرازير شده به کمک نيروھای ضد انگليسی در داخل خود ھندوس

  .تا آخرين نفر از ميدان جنگ بيرون نمايد

انور از – ٣  مھاراجه ھای ھندی نقاط مختلف کشور ھندوستان به دور اين محور جمع گردانيده شده امکان ھر نوع م

  . رقيب ديرينه گرفته شود

دون ده اين نقشه که صورت ظاھر آن از يک گستردگی و کار مقدماتی فوق العاده  ًحکايت می کند، منطقا نمی تواند ب

چه از يک جانب بعد مسافه واز جانب ديگر پائين بودن سطح تخنيکی ارتباطات واز . ھا نامه وپيک تحقق يافته باشد

ده  ه دست آم د ب ه صورت اعزام پيک و وف ات ب شتر توافق ا بي وده ت ھمه مھمتر مصونيت امنيتی طرح ايجاب می نم

ۀ . ر داخل کشور کدام سندی از آن به دست نرسيده استباشد، که با تأسف د رار باشد گفت ر ق داگ ادی"پوھان را " اعتم

وی در پاريس بين اسنادی که از مستعمرات در آرشيف مرکزی اسناد : خذ قرار دھيم می توان نوشت دراين مورد مأ
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ه فرانسه وجود داشت، به ھمچو چيزی برخورد نموده بود وبر مبنای آن با وضاحت ا اپلئون"ز پروژه اول حمل ه " ن ب

  .ھندوستان صحبت به عمل می آورد

ه وجود نمی آورد ادی ب اوت زي ضيه تف د در اصل ق د . حال چه ھمچو سندی وجود داشته ويا نداشته باش را  ھرچن زي

سه در  ه فران ام ١٧٩٩بحري والخير" در مق خص " اب د و ش ل ش يس متقب ه انگل رف بحري ختی را از ط ست س شک

ا را متوجه يک " ناپلئون" يس ھ د، مگر انگل ھم با تمام آرزوھا وخياالت عريض وطويل خودش از منطقه به دور ش

ستان ،  درت در افغان ا چگونگی ق ستقيم ب نکته ساخت که آسيب پذيری امپراتوری انگليس در ھندوستان به صورت م

  .قوت وضعف آن کشور ارتباط ناگسستنی دارد

ی خودش، از ھمان زمان تا امروز نزد کشور  ابع غن اير ومن ه عالوه  ذخ ھای غربی اھميت ستراتيژيک افغانستان ب

  .موقعيت جغرافيائی وی نيز بوده در طی دوصد سال اخيربه مثابه دروازه ھندوستان به زنجير کشانيده شده است

ه موجوديت  ن درک ک ه اي يدن ب دالی"انگليسھا به محض رس اه اب ان ش ستعمر" زم وری م ا وامپرات رای آنھ ا ب اتی آنھ

ه دولت  دالی"خطرناک می باشد، به خاطر حفظ منافع استعماری خود در ھندوستان ب اه  اب ان ش ه چشم دشمن " زم ب

ين  د شرقی چن ی ھن داران کمپن رای زمام ورد ب درجه اول نگريسته نماينده سياسی آن کشور در دربار قاجار در آن م

  :نگاشت

م من يکی افغانستان زمانشاه درانی راسلطان "  تان می دان يس در ھندوس درت انگل رين دشمنان ق وی ت دشمنی . از ق

درت کامل خود به خودزمانشاه  يله وق ا داشتن وس  وبدون ھيچ کمک خارجی می تواندزياد بشود ودر اولين فرصت ب

   قسمتی از نامه يازدھم مالکم عنوانی ھانری دنداس"به ھندوستان حمله خواھد کرد

  :نگارددر ھمين نامه است که وی می 

زی  "  يچ چي اق در مملکتش ھ و عمل جھانگيری که ھمواره مورد توجه مخصوص زمانشاه درانی است جز توليد نف

  "عمل بازدارد نمی تواند او را از اين

سھا يک روز دوام  رای انگلي ه در آن مقطع ب د ک ا درک نماي دار باشد ت يم وسياست م سيار فھ حتمی نيست تا انسان ب

شتر  اه اب"بي ان ش ستند آن موجوديت را تحمل " دالیزم وده ، نمی توان ان ب ابودی خودش ای ن ه معن درت ب ۀ ق براريک

  .نمايند

ا سياست  ل ب دالی در تقاب ه در دولت اب ه حاکم ان وطبق داران افغ اين جاست که بار اول در تاريخ افغانستان سياست م

داران شرقی .  قرار می گيرندمدران اروپائی به خصوص کار کشته ترين ومجرب ترين ھمۀ آنھا انگليسھا سياست م

وق  ز ف ان ني ست، در آن زم ی شباھت ني که تا امروز فھم آنھا از دپلوماسی بين المللی به ھمان ديد بقه از درون چاه ب

ی . العادگی خاصی نسبت به امروز نداشته اند ازی ھای وطن ان چال ب آنچه را آنھا از سياست می دانستند منظور ھم

ود" دوازده بزه باز"ن موقعيت يک بود که در بھتري ل می نم ان شطرنج تمثي د . ناشی را در مقابل يک قھرم يفم آم ح

  .در اينجا خاطرۀ يک دوست را نگفته به مطلب ادامه دھم

ال  دام ١٣۶١در س تور اع اين دس ار وخ ستانی جنايتک د، وسي شور خون  وآتش می باري وار ک ه از در ودي  ھجری ک

يله می خواست از فرزندان اين مرز وبوم را ص دان وس ود وب اموس"ادر می نم د" ن اع نماي ه سگان !وطن دف ؟ وتول

ه شکار وطن  وی کش ب ده وب يم دي خلقی پرچمی در پيشاپيش قوای متجاوز روس  ودر کنار آنھا به مثابه سگھای تعل

بش انقالب ونين جن ر خ ر پيک شت ب رد از پ ات نب اين در جبھ ای خ انی ھ ه جھ د و س تان مصروف بودن شور پرس ی ک

ضربت زده با سالح چينی سينه فرزندان خلق را در تير رس ارتجاع ھار قرار می دادند، اين قلم افتخار آن را داشت 

د ال نماي ات ھای . تا دربرخی از عمليات ھای نظامی شرکت فع و"در يکی از عملي دين گروپ می " اوپراتي ه چن ک
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سه بايست وظايف خويش را انجام می دادند، يکی از گروپ ھ انی در مقاي ات ج ه تلف ل خالف برنام ام عم ا حين انج

ت ا داش روپ ھ اير گ ت . باس ده عمليل ث ھمآھنگ کنن ه حي ی ب و"وقت ار وی " اوپراتي ابی از ک ه ارزي ل ب تم عم در خ

ين جواب  اطن چن تائی وصفای ب ان صداقت روس ا ھم د، وی ب پرداختيم وچند انتقاد الزم از شيوۀ کار وی به عمل آم

  :داد

  "در آن طرف ھر کله است برابر ديگ مس. يقت را بگويم کله ام خوردی کرداگر حق"

دوين  ا را در ت اتوانی م اده ن ی س ان خيل ه زب اين جواب که بيشتر از ھزاران صفحه معنا را با خود حمل می نمايد، وب

ی م داران دران انگير سياست م ين گريب ه يق ز ب ان ني اند، در آن زم ه شخص ستراتيژی الزم مبارزاتی می رس ن جمل

دين روز . بوده است" زمان شاه" اجر مرگ شکست نخورده وکشور ب ود از طرف يک مشت ت که اگر چنان نمی ب

تند  ونزاکت ھای . مبتال نمی شد ی داش درت دولت دران ه ھای ق ه از پاي ناختی ک ا ش ی خود ب انگليسھا در خطوط کل

دالی"ی دانستند، در مقابله با موجود بين دولت درانی وسلسله تازه پای قاجاری به نيکويی م اه اب ستراتيژی " زمان ش

د روی  ی را باي ابودی دولت دران د، سقوط ون ی، دور نگھداشتن از ھن ه مشکالت داخل چند بعدی مصروف ساختن ب

ا  دست گرفته به خاطر تحقق آن ستراتيژی ، تاکتيک ھای جداگانه را در ابعاد وسيعی به کار گيرند، تاکتيک ھائيکه ت

ود" زمان شاه  ابدالی" نتنھا آنروز شده ب ه رو ن ا آن روب دالی ب ز دولت اب ا ني ته ھ . ًبا آن کامال بيگانه بود بلکه درگذش

دالی در  اين تاکتيک ھا که ھر کدام در نفس خود به يک ستراتيژی جداگانه شباھت داشت، حمله بر پايه ھای دولت اب

  . دداخل  ومصروف ساختن آن دولت به امور خارج کشور بو

وده  د ب ه شبکۀ استخباراتی ھن ق ب ه متعل ان، ھم ه کارش اه ب گردانندگان اصلی صحنه که افرادی بودند تعليم يافته و آگ

اچيزی " وزير فتح خان بارکزائی" و "  شاه محمود ابدالی"و " فتحعلی شاه قاجار"افرادی مثل  دار ون مھره ھای بيمق

  . افغانستان را از پا در نياوردند دست از کار وتوطئه نکشيدندبودند در دست آن بازيگران خبره وبی رحم که تا

م"تا جائيکه از نامه ھای  ردن " سر جان ملک ين ب ظ ھندوستان واز ب ه خاطر حف ان ب سھا در آن زم د، انگلي ر می آي ب

  :، در سه بعد کار ھای شان را آغاز نمودند"زمان شاه ابدالی"خطر 

  اخل افغانستاندر د" زمانشاه" تخريب پايگاه قدرت -١

  در عرصۀ بين المللی ومنطقه" زمانشاه" نابود نمودن متحدين -٢

   ايجاد درد سر ھای منطقه يی ومرزی با ھمسايگان-٣

  :در داخل افغانستان" زمانشاه "ريب پايگاه قدرت  تخ-١

تند، مگر" زمانشاه ابدالی"انگليسھا ھر چند تا زمان  م ازطرق مختلف در تماس مستقيم با افغانستان قرار نداش ا آنھ  ب

يک سلطنت متمرکز فئودالی است که ايجاد ، استحکام وبقای حاکميت خويش را مرھون " درانی"ميدانستند که دولت 

انی ، . تأئيد وھمکاری خوانين بزرگ ورؤسای قبايل می باشد وع سلطنت خالف سلطنت ھای مشروطه پارلم ن ن اي

اطی استبدادی ومطلقه که منشای حاکميت آنھا به  ه ھيچ ارتب يس قبيل د خان ورئ د چن ا تردي د وي ه تأئي ده ب صورت عم

ان سان  ه ھم د، وب دا نماي ه پي د ادام ندارد، به اراده وتبانی خوانين و رؤسای قبايل به ميان آمده وبا توافق آنھا می توان

  . روی گردانيدن خوانين ورؤسای قبايل از آن دولت می تواند حکم زوال آن را داشته باشد

دن دولت ١٧۴٧ماع وتمرکز اراده خوانين ھمان طوری که در اج ه وجود آم ی" ميالدی باعث ب ستان " دران در افغان

شينی ١٧٧٢گرديد، به ھمان سان در  دالی" ميالدی يعنی تخت ن اه اب ود" تيمورش ازی نم ين . نقش درجه اول ب ه ھم ب

ه بعد از درگيری با برادران زمام امور" زمان شاه ابدالی"سان وقتی  ت، حمايت مجموع خوانين وب  را دردست گرف

درت و پادشاھی " سرفراز خان"که به لقب " پاينده محمد خان"خصوص پشتيبانی سردار ه ق مفتخر بود، در رسيدن ب
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ه " زمانشاه "به خصوص وقتی می بينيم که نيروھای ضد . رول بس عمده داشت وقتی در ھمان اوايل به غرض حمل

ه " پاينده محمد خان"تند، وشخص سردارباالی کابل به راه می اف ده وب ا بري ومی خويش از آنھ شکر ق ا ل شاه"ب " زمان

اد " زمانشاه"می پيوندد وبا اين پيوستن در حقيقت  توار می سازد، نقش ورول خوانين در ايج را بر اريکۀ قدرت اس

  .به خوبی ھويدا می گردد" سلطنت متمرکز فئودالی"ودوام قدرت يک پادشاه در سيستم 

ه  در آن سيستم با تمام امتيازاتی که برخی از مؤرخين برای آن رديف کرده وحتا گاھی آنرا نمودی از دموکراسی قبيل

رين کاستی وعيب آن بازيچه شدن – در اينجا آگاھانه به اين بحث داخل نمی شويم –يی واشرافی دانسته اند   بزرگت

ای .شخص پادشاه در مقابل مجلس ويا جرگۀ اشراف می باشد   به خصوص وقتی شاھی تازه به قدرت رسيده باشد وپ

ام وقت " شاه"حريفان مقتدری نيزدر ميان باشد،  ده در تم داران گردي ين مجموع قدرتم رد در ب رين ف بی صالحيت ت

دشواری اين امر زمانی چند چندان می گردد که بدانيم . بايد متوجه باشد که ھيچ يک از پايه ھای قدرت از وی نرنجد

ا حافظ خوا اه می خواست ت ته وھريک از ش رار داش شه ق ديگر در جنگ ومناق نين ورؤسای قبايل نيز ھمواره با ھم

  . ی بود که بر گردن شخص پادشاه آويخته بود" داموکلس"ھمان شمشير " شاه"منافع وی باشد در غير آن جدائی از 

ی رو ز وقت ل ني اه"ی علت خاصی از تا جائيکه تجربه نشان داده بود خوانين ورؤسای قباي ده خاطر می " پادش رنجي

دان جنگ  گرديدند، به صورت عموم تصميم جدائی وعقب گرد خودرا زمانی ابالغ  ودر عمل پياده می نمودند که مي

وده در خدمت شخص " الف"يعنی سپاھی را که زير رايت شخص . می بود دا نم تند ، از وی ج رار می " ب"داش ق

ود " پاشنه آشيلی"ظرداشت قابل خريد بودن تمام خوانين ورؤسای قبايل در حقيقت ده ھا اين طرزالعمل بادر ن. دادند ب

  .که در ارتش آن گونه شاھان وجود داشت

دالی" شاه اب ه " زمان شکری را ک ست ل ته واز جانب ديگر می دان اھی داش ن ضعف وکاستی آگ ر اي ه نيکوئی ب ه ب ک

ستند، مجبور به پرداخت مصارف آن است تا زمانی می توان راه ھ ا وی ھم ا ب وانين ورؤسای آنھ ه خ د از وی باشد ک

د" سلطنت متمرکز فئودالی"در صدد آن شد تا  دل نماي ستم پادشاھی مب وع ديگری از سي ه ن ا را ب ه . درانی ھ ر ب تغيي

ی  ر آن يعن وع ديگ د دو ن ی مان اقی م د، ب ست باش ی توان يچ مطرح نم ه ھ شروطه ک لطنت م ه"يک س اھی مطلق " ش

  ".تبدادیشاھی اس"و

اد يک . عدم آمادگی برای ھر دو تغيير در دو جھت ديگر بود" زمان شاه ابدالی"مشکل  رای ايج ار الزم ب ه ک يعنی ن

  ".سلطنت استبدادی"در آنجا صورت گرفته بود ونه ھم تدارک الزم به غرض ايجاد يک " سلطنت مطلقه"

توار می ب" حق الھی"که بر پايه ھای " شاھی مطلقه" اه اس اه حيثيت پادش ه پادش د، ب دا"اش ايه خ ام " س را بخشيده تم

ه  ه مثاب دا"اتباع آن کشور حرف پادشاه را ب ايه خ د" س ذيرا می گردن ان الھی پ التی . وفرم ين ح ه چن يدن ب رای رس ب

اريخی ودراز مدت  انی ت ضرورت ايجاب می نمايد تا در کنار وحتا در عوض طبقه فئودال، قشر روحانی در يک تب

اه را با طبقه حاک دا"مه ونماينده سياسی آن شخص شاه وبا تحميق توده ھای مليونی يک کشور پادش ايه خ ی " س معرف

د ا . نموده بر اساس دساتير دينی اطاعت از وی را امر الزم واجتناب ناپذير معرفی نماين د ب ه باي اری بس دشوار ک ک

  .حوصله صورت پذيرفته وزمان الزم را برای آن داشت

شير " شاھی استبدادی "در حالی که برای ر از دم شم ه غي اه ب ياه وتاريک آن، ش وع س چه از نوع منور آن وچه از ن

وع . خود وعساکر آماده وسر سپرده اش به ھيچ کس ديگری نيازمند نمی باشد ائی چه از ن ام ھ ان نظ سلطان "در چن

ا " چنگيزخان مغول"وچه ھم از نوع " لوئی چھاردھم"و" محمود غزنوی يالی"وي ه " آت مانی"معروف ب الی آس ، "ب

مشکالت را با دم شمشير . پادشاه نه به اين خان و آن رئيس قبيله وابستگی دارد ونه ھم به تائيد چند مولوی ويا مجتھد

د  وبا بريدن حلقوم مخالف حل نموده ، در اساس پايه لشکر را بر اساس وفاداری مطلق به شخص شاه بنيان می گذارن
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ه .  آن خان ويا قبيلهنه وابستگی به اين ويا د ب ه متعھ اين چنين نظامی اولتر از ھمه به ارتش واردوئی نيازمند است ک

د  ه بدان افع قبيل دافع من ود را م ه خ ی در عوض آنک ۀ معين ته از قبيل ردی برخاس ه ف ی ک دان معن د، ب اه باش شخص ش

داف د ، خود را م ای وحاضر باشد تا جانش را درراه سيادت قبيله ويا قوم فدا نماي رای بق سته ب اه دان افع شخص ش ع من

شير بکشد ه در آن شرايط . پادشاه حاضر باشد تا بر روی برادر وعضو قبيله اش ھم شم رھن است ک اه "مب ان ش زم

ر دم -.از چنان اتوريتۀ برخوردار نبود" ابدالی ه ب ا تکي اه ب ه ش ته ک تبدادی وجود داش زاز حاکميت اس  نوع ديگری ني

رای  ه دست می آورد" حق الھی"خود شمشير بران خويش، ب ر جالد. سلطنت ب ه امي دالرحمن خان" امری ک " عب

  )استبدادی مطلقه (-آنرا متحقق ساختند" نادرغدار"وخاندان 

وع حاکميت " زمان شاه ابدالی"نوشتيم که  ودالی"می خواست تا ن ر " متمرکز فئ ه يکی از اشکال ديگر آن تغيي را ب

ال اين تغيير که در نفس خودش . دھد ل را از حاکميت ب انقالبی در درون طبقۀ حاکم تلقی شده وخوانين ورؤسای قباي

رار  ول ق ورد قب دون مقاومت م ا ب سلما نمی توانست از طرف آنھ ًمنازع آنھا در پادشاه سازی محروم می ساخت، م

داری نداشت " زمان شاه ابدالی. "گيرد ه طوالنی زمام ود وتجرب ه نيکوئی با وجود آنکه رويھمرفته جوان ب ن را ب اي

د "چنانچه در رابطه با شخص سردار. می دانست که بايد در اين تغيير دل بزرگان قوم را از خود نرنجاند ده محم پاين

ه ھای خورد . از ھيچ گونه احترامی دريغ نمی ورزيد" خان ر دندان مگر احترام شخصی قايل شدن چيزيست ودر زي

  . کنندۀ يک سياست قرار گرفتن امر ديگر

صميم " پاينده محمد خان"با تمام احترامی که به خوانين وبه خصوص شخص سردار" زمان شاه" می گذاشت، وقتی ت

ه  شکر را مطابق ب ا ل ازد ت ور س ا را مجب گرفت ، تا امتيازات خاص خوانين را از بابت تھيه عسکر قطع نموده و آنھ

د و نقش رؤسای اه تربيت نماين ه شخص ش ادار ب لطنتی  و وف ه س ان روحي اھی از مي ری ارتش ش ل را در رھب  قباي

ا ه ھ درتبردارد، نمی توانست با پاي دی ق ی خوانين در جنگ نيفت ق . ش يعن ه تعل ه حاکم ه طبق ه ب ا آنک ھردو طرف ب

  .داشتند مگر تضاد منافع طبقاتی وحدت آنھا را به ھم زده ، مبارزه بين آنھا را به مقام آشتی ناپذيری رسانيد

. ًدر يک طرف وتقريبا مجموع خوانين در طرف ديگر" رحمت هللا خان"و وزيرش " اه ابدالیزمان ش"مبارزه بين 

ی"تا اينجا با درنظرداشت ماھيت دولت  اق " دران ام ادوار اتف ه نظر نمی خورد چه در تم دام چيزجالب وبکری ب ک

اه  ه ش اده ک درتافت ای ق ه ھ ا پاي امی ب رد در ھمچو نظ رار گي ونين ق ل خ اھی. ش در تقاب ود گ رون ش روز از آن بي  پي

آنچه در اين ميانه از اھميت بسزائی برخوردار است، اول موجوديت . وزمانی ھم جانش را بر سر خواسته اش ببازد

ًيک شخص کامال بيگانه در ترکيب خوانين است ودر ثانی تسجيل نقش مجلس خوانين در ايجاد يک پادشاھی مطابق 

  .ميل آنھا

نزديک نظر می اندازيم تا باشد نقش افراد در تاريخ بدون حب وبغض علی وعمر مشخص به اين دو قضيه اندکی از 

  .گردد

يچ - روز از سوابق آن ھ ا ام  فردی را که به احتمال قريب به يقين بايد اولين جاسوس انگليس در افغانستان دانست وت

ده ای گونه اطالع دقيقی دردست نيست و در حالی که اکثر مؤرخين وی را يک روحانی ھ د، ع ندی معرفی می دارن

ی  ات دولت دران ًديگری از مؤرخين ادعا دارند که وی شخص تاجری بوده است، می توان گفت دفعتا در اوج اختالف

ل  باانگليسھا وقاجاری ھا در قندھار پيدا شده در کمترين فاصله زمانی مورد احترام، اعتماد ومشورت تمام سران قباي

ا " ميا غالم محمد  "اين شخص که. قرار می گيرد نام دارد، وتازه وارديست در شھر قندھار، اگر در امور مذھبی وي

ز مراجعات –کدام مسأله فرھنگی  انده و مرک  اجتماعی در کشور عقب ماندۀ مانند افغانستان آنروز شھرت به ھم رس

وری مانند افغانستان وشھری ھر چند در کش. مردم قرار می گرفت ، نمی توانست زياد مايه حيرت ويا گمان بد گردد
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مثل قندھار که زياد با بيگانه ھا زود جوش نيستند، در ھمين زمينه ھا نيز چنان شھرتی قابل مکث می باشد، مگر در 

ر " زمان شاه ابدالی"مسأله ترتيب يک کودتا عليه پادشاه پرقدرتی مثل  ا گوش ديگر کسی خب که نبايد از اين گوش ت

ز شود، يک شخص تازه وارد  ه مرک ه مثاب ۀ وی ب ا خان رفتن وحت رار گ ورد مشورت ق ًوتقريبا برای مردم ناشناس م

ه . تجمع و قرار ھا مورد استفاده قرار گرفتن، کاری نيست که بتوان به سادگی از آن گذشت زيرا صرف نظر از آنک

ات  ات ومم د وحي وده ان اد نم ه اعتم ول الھوي رد مجھ ر آن ف اتی ب دام اساس ل روی ک ان را در دست وی سران قباي ش

ر  گذاشته اند، برای تازه واردی چه يک عالم دينی وچه ھم يک تاجر امتعه ھندی، چه  چيز باعث می گردد تا به تغيي

  . پادشاه در يک کشور بيگانه عالقه مند شده در توطئۀ بس بزرگ سھم گرفته باجان خويش بازی نمايد

ل شان را درسياست وخو" پاينده محمد خان"به عبارت ديگر، اگر سردار زۀ حرکت وتقاب ۀ ديگر انگي ازده گان انين ي

دالی"ھای  اه اب زه حرکت وحمايت " زمان ش د انگي د خان"می يافتن ا غالم محم ا " مي دی در ضد يت ب شاه "ھن زمان

  چه بوده است؟ پول ، مقام ، مذھب ويا چيز ديگری؟" ابدالی

  : مودبا حرکت از اين منظر است که با قاطعيت می توان حکم ن

دی" ستان از طرف " ميا غالم محمد ھن ان افغان ه غرض تخريب بني ه ب يس است ک ناخته شدۀ انگل ين جاسوس ش اول

  .استعمار انگليس به افغانستان آمده است

  : بازھم با حرکت از ھمين حکم می توان گفت

د خان" ھرچند سندی دال بر جاسوس انگليس بودن سردار ده محم ا" پاين ست، مگر ب رد دردست ني ين ف م وی اول  آنھ

ا . سياست ھای استخباراتی واستعماری انگليس بوده استومجری است که حامل " خاندان بارکزائی" د ھ عملی که بع

  .در خانواده وقبيله اش بار ھا اتفاق افتيده، جاسوس شدن بين آنھا به افتخاراستحاله يافت

انند نکتۀ دوم در محتوای قرارداد وفيصله ايست که آن دوزاده - ه امضاء می رس ين خود ب ه توافق می . نفر ب ا ب آنھ

  :رسند

  را از سلطنت خلع ونزد خود زندانی نگھدارند" زمانشاه  "-١

  را به قتل برسانند" زمانشاه"وزير " رحمت هللا خان" سردار-٢

  را به پادشاھی برسانند" شجاع الملک"يعنی شاھزاده " زمانشاه" برادر تنی -٣

  .لس خوانين شاه را برگزيده در ھر زمانی که خواسته باشند ھمان مجلس وی را عزل نيز نمايد از آن به بعد مج-۴

وانی  ه خود عن داس"در ھمين رابطه سر جان ملکم معروف در سومين نام انری دن د "ھ ی ھن تخبارات کمپن يس اس رئ

  :شرقی چنين می نگارد

شاه رسيده است "....  ار اعليحضرت زمان رااخبار مکرری که از درب ی اخي ه شاه دران اکی است ک ر از ) ١٢ً(ح نف

وام  ن ق انيده واي ل رس ه قت ران است ب ار اي ه در درب رؤسای اقوام را به جرم ارتباط مخفی آنان با برادر مفرورش ک

دباعث شورش شديد شده است شان . خشونت آميز در بين اقوام افغان که مقتولين به آنان منسوب ان ظواھر امر ن

شاه می دھدکه در حال ح يش زمان يش از پ ران ب شرفت پادشاه اي ری از پي و گي اضرحفظ آرامش کشور وھمچنين جل

د "(که فکرحمله به ھندوستان را بکند درانی را مشغول داشته ه احم ران، ترجم ا دراي نامه ھای سياسی سفير بريتاني

  )١٠توکلی، نامه سوم ، صفحه 

ی توان ويرا بنيان گذاراولين ھسته استخباراتی انگليس از محتوای گزارش رسمی آن جاسوس کارکشته انگليس  که م

ه تحريک وحمايت " زمانشاه ابدالی"در سطح دو کشور افغانستان وايران به شمار آورد، بر می آيد که توطئه عليه  ب

ه" تيمورشاه"پسر ديگر " محمود"از شاھزاده اه قاجار را پذيرفت دگی ش ده شده وبن ران پناھن ار اي ان دردرب  که آن زم
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د خان"بود وخواھر زادۀ سکۀ سردار ده محم سأله انتخاب " پاين ه م ود ، صورت گرفت فقط ظاھر " شجاع الملک"ب

  .قضيه بوده است

ل " فتح خان"به خاطر آنکه ديده شود جنگ ساالر معروف  شاه"وپدرش از چه کسی در مقاب د، " زمان اع می کردن دف

اين از " ه قاجارفتحعلی شا"قسمت ھائی از نامه ھای آنھا را عنوانی  ستانی خ می  آوريم باشد، انگيزه ھای حمايت سي

  :آنھا بيشتر در روشنی قرار گيرد

  :عنوانی پادشاه قاجاری ايران" محمود ابدالی"قسمتی از نامه شاھزاده 

  جز استان توام در جھان پناھی نيست" 

ه يه مالذ وملجاء سالطين خواووبعد چون ھميشه درگاه خاليق پناه سالطين صف ه واوزبکي ارا وافاغن رزم وبلخ وبخ

ی آورده ام ومستدعی  اه اعل ان پن اه جھ ه درگ ّبوده واکنون نيز اميد ما بندگان بدين دولت جاويد عدت است، روی ب ُ

  )٧۴۴٨تاريخ روضة الصفای ناصری، جلد سيزدھم ، صفحه ."( شرف حضور وزيارت وجود مبارکم

  :عنوانی شخص وی" فتحعلی شاه قاجار"در پاسخ به نامۀ " زمانشاه ابدالی"اين ھم قسمت ھائی از نامه 

ت " ...  روی ھم ا ب الی م اعز وع شاه ب اج شھن زاج وھ اب دول م اير ارب ب متغ ضات مطال صداق از مالح دين م ب

درت استدراک   وحوصله از استماع اکثر مباحث وحوادث متفکر ومتغير نمی گردد اما چون قوت استکشاف ادب وق

ام صورت يستۀًئما شاسبب دا  طبايع سخن سنجان وخاصة منظور نظر سالطين با تاج ونگين است بدين علل که افھ

ا  ارقام پيام پادشاه قليل اعتبار فتحعلی شاه قاجار عاری از مراتب تسطير فن ادب ومبری از لياقت خطاب شنھشاه  ب

وده  ار نم ا کسب افتخ شگاه واالمرتبت م ه پي ی العجالت ب ديعز وحسب بوده وعل در ".... ، ..."  م رسيده استبتق

اه آورده وبحمايت ورعايت خواقين شريعت  ا پن شان م سايۀ عزت واستعال بسالطين بافر وتمکين دودمان علويت ن

دار  ات دراز دستی فرمان ال از شکنج عقوب آئين اين سرزمين محل اسايش ومقام پرورش نيکو دريافته اند وفی الح

راک وايالت از نا ھنجار قاجار در نواح خراسان فت ده ات ستوه آم نه بر پا وحکام کروبی احتشام از حرکت غاصبانه ب

د ی جوين تمداد ھم رات اس رف بک ن ط الد " ... ، ....." اي ر ب ام ب ديم االي تمالک از ق دک اس ق ان دی را ح ون اح چ

م وفراست حق  شناسی ومضافات ما نبوده ونمی باشد اگر درحدشناسی حدود محدودۀ مقطوعه کماکان کسی را فھ

ز وخنجر  ارد تي ه ک را دست ب ا از روی اجت ورزد م دارک جوئی انصراف ن وئی وم ارک پ در سر نباشد واز فکر مع

د گشت ه برنخواھ ر قاجاري ه وتزوي ان صفحه ھای ... " (ستيز خواھيم برد وآنگه کار شمشير درانيه بحيل درة الزم

  )  ١۴٢ و١۴١

ران" تيمورشاه درانی"اين بود دو نمونه از دو بر خورد متضاد فرزندان  ر . مقابل پادشاه قاجاری اي اختالف دو کرکت

د  ه مانن اری ب شون قاج شاپيش ق ی در پي ه اول الی ک ردد در ح ی گ ه خالصه نم تن دو نام ا در نوش ودو شخصيت تنھ

اع از وجب " کرزی ھا"و" ببرک ھا"، "دوست محمد خان ھا" به کشتار خلق ما دست می يازد ، دومی در سنگر دف

ذارد، به وج ين نمی گ ر زم ن ب شت زي ا از پ ر مؤرخين پ ه اکث ه گفت ب خاک کشور دمی نياسوده ، ھشت سال آزگارب

د " وزير فتح خان "وفرزند جنگ ساالرش " پاينده محمد خان"وقتی می بينيم که سردار رادی مانن ود"از اف ه " محم ب

ران را از اريک" زمانشاه ابدالی"دفاع بر می خيزند وبا دفاع خويش نتنھا  ۀ قدرت به زير می کشند بلکه کشور را وي

ا ميمون  دوم ن ار ق سان نث ه ان سم ستوران اجنبی ساخته آنرا پارچه پارچه می نمايند، به جز ننگ تاريخ چه می ماند ک

  آنھا نمايد؟ 

يھن  ه م اين ب ست ويک از يک جنگ ساالر وخ رن بي ه در ق ست ک ر دفاعي از آن زشت تر ، ارتجاعی تر وخاينانه ت

شه " کينگ ميکر"دفاعی که سيستانی ميھن فروش وجنايتکار از . رت می گيردصو دان اندي خود می نمايد انسان را ب
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اريخ گذشته  اين در ت ر دارد از ھر چه آدم خ ا عم ه ت می اندازد که نکند آين انسان شرف باخته سوگند خورده باشد ک

تباه. است به دفاع برخيزد وان اش دام يک را می ت ر آن ک اع از در غي ست، دف د" واز روی کراھت دان " دوست محم

اع از " وزير فتح خان جنگ ساالر"وطن فروش را ويا از ببرک ھمزادش را؟ دفاع از نوکر اجنبی  ا دف د "را وي احم

  خاين را ويا دفاع از کرزی مزدور را؟  " نواب زمان خان"ھمزادش را؟ دفاع از " شاه مسعود

                                                                                ادامه دارد                               
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