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  ٢از  ١ :اتتعداد صفح

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نده ميباشد، نوشته ھا به دوش خود نويس ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٣/ ١٨/٥                               کانديد اکادميسين سيستانی                                                       

 

   وزيرفتح خانعقاب ا بحثربتکمله ئی 
  

فتح خان مردی قوی،ھوشيار وشخصيت  «:دانشمند فقيدع�مه حبيبی، درباره شخصيت وزيرفتح خان مينويسد
او دارای برادران . د که در قبايل درانی از فراه تا قندھار يگانه مرد ميدان ودارای نيروی ملی شمرده ميشدنافذی بو

   ١ ».متعدد، فعال ودودمان او بعد از خانواده شاھی يگانه منبع نيروی افغانی بود

ستان فتح خان درافغان :"باری جھانی،شاعر ومحقق افغانی در مورد شخصيت وزيرفتح خان مينويسد
نرال شجاع بود و از روز يکه  درميدان عمل و در صفحه تاريخ قدم جاويک . ازھوشيارترين رھبران افغان بود
را به ارث برده بود ومثل پدرخود به گناه )پاينده خان(او تمام صفات پدرخود. گذاشت،يک روز ھم آرام ننشست

 می دانست که دوبار برتخت کابل به زور شمشير فتح شاه محمود  اين را... .ھوشياری، د6وری ولياقت خود کشته شد
خان جلوس کرده است،بنابرين توأم با پادشاه شدن تمام امور نظامی ودولتی را به او واگذار شد وخود به آغوش عياشی 

با آنکه تمام امورجنگ وسياست در دست فتح خان . وخوشگذرانی غلتيد و خويشتن را از ديگر امور بی غم ساخت
فتح خان بزودی کشور را به عظمت واقتدار .  بود، اما ھرگزاو از اين قدرت به نفع خود سوء استفاده نکردمتمرکز

شھرت فتح خان در مدت بسياراندک درتمام  . عصر احمدشاه بابا ، که  از عھد تيمورشاه روبه قھقرا نھاده بود، رسانيد
برزبان می آورد، ودر مقابل پادشاه را به چشم حقارت می آسيای ميانه گسترده شد، وھر افغان نام او را با احترام 

Kيق  جانشيتی سپھساKر برطرفی شاه و مگر در آن زمان  ازسدوزائيان اينقدر احترام ميشد که ھيچکس  فکر.نگريستند
بعضی ميگويند که فتح خان يک شخص جاه طلب بود، مگر ھنگامی که او به شاه اظھار . او فتح خان را نميکرد

عت ميکرد، در اين اظھارخود صادق بود وبا ايمان راسخ  اظھار اطاعت مينمود و به ھمان مقامی که شاه به او اطا
 بدست نمی آورد،و درعوض خود را با یھرگاه پادشاه ميشد بجز يک عنوان چيز ديگر. تفويض کرده بود، قانع بود

   ٢ ."ندھمان اندازه دشمنان او ھم بيشتر ميگرديدسختی ھای بيشتری مواجه ميساخت وھرقدر قدرت او زيادتر ميشد به 

  

 نادان، کور ۀو بد خواھی و کينه توزی شاھزادسرحسادت  از ن شخصيت ملی وتاريخی وطن،متاسفانه يک چني
خاندان  طورمار سلطنت ھشتادساله وبالنتيجه  ، چنين فرزندKيقی محروم گشت افغانستان از داشتنوبعد به قتل رسيد و

  .در ھم پيچيده شدنيزر سدوزائی برکشو

وزير فتح خان برای حاکميت ملی وتماميت ارضی کشور از کشميرتا سند وبلوچستان واز آنجا مرزھای ھرات 
، تا کشور را ازتباھی وخطر تجزيه نجات بخشد ومتمردين  بودخود وبرادران خود وھواداران خود را سپر ساخته
اشت سربلند کند وحتی دشمن ديرينه افغانھا رنجيت سنگ تا زمانی وگردنکشان وبدخواھان دولت سدوزائی را نمی گذ

، رنجيت ١٨١٨،ولی با مرگ وزير،در سال اندازدنظرچشم بد ب که او حيات داشت، جرئت نمی کرد برقلمرو درانی
  ديرۀ١٨٢١کشمير را ودرسال١٨١٩سنگ ابتدا ملتان را ازتصرف حاکم افغانی بيرون کشيد و بعد پشاور وسال بعد در

  .واياKت مذکورديگرھرگز به کشورمادر ملحق نگشتاسماعيل خان را متصرف شد
  

) قزلباش(  دو تای آن از پشتونھای پشاوربودند وسومی آن ازفارسی بانھای کابل:وزيرفتح خان سه خانم داشت
اما پسرانش دختروزيرفتح خان، خانم نواب محمدزمان خان بود و. يک دختر داشت وی از اين سه خانم پنج پسرو.بود

  :عبارت بودند از 

ن سمحمدح سرورخان وسردار سردارمحمد صاحب سه پسربنامھای سردارمحمديوسف خان،( محمدقلی خان-١
  ). بودخان

  ، سربلندخان-٢

  ،)درجوانی درگذشت( شاه سرورخان-٣

  ،  انشاء باز خان-۴

                                            
 ١٠۴، ص٢کابل،ج١٣۴٩حبيبی، تاريخ مختصرافغانستان،   - ١

 ٢٣٢ - ٢٣١، ص  ھرات،پشتانه او لويه لوبه باری جھانی،-  ٢



  
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

شاعری  و ياه که قريحه شعرمحمدحسن خان س.   احمدقليخان، صاحب يک پسربنام محمدحسن خان سياه بود-۵
  .  حاکم ج�ل اباد بود/ھش١٣٠٠درسالھای نيزداشت 

  بگفتۀ (.دبومحمدصديق خان وزيری  بنامھای محمدرضاخان وزيری و پسر  صاحب دوسياه، محمدحسن

دورۀ  محمدصديق خان وزيری در ). خان بودمحمدحسين، سياهمحمدحسن فرزند سوم   وزيری ،خان عقوبيداکتر
  :  والی قندھاربود وسه پسروچھاردختر داشت١٩۵٩سال دار محمدداود خان در صدارت سر

   محمدامين خان وزيری،-١

   داکتر عتيق وزيری،-٢

   رفيق خان وزيری-٣

  ٣ .کی وفوزيه بودند که ھريکی از خود صاحب فرزندانی ھستندښودخترانش بنام ھای مھريه، نوريه، بري

  

  :ی مقيم دنمارکيعقوب وزيرداکتر 
 است محمدانورخان ابن سردارمحمدرضاخانسردار فرزند ۀ وزيرفتح خان داکترمحمديعقوبيکی از اوKد

ً فع� در شھر آغوس داکتريعقوب وزيری. بود سردارمحمدحسن خان ابن احمدقلی خان ابن وزيرفتح خان واوفرزند

اظھارداشت که محمدرضا خان  به نگارنده ٨/٥/٢٠١٣ماس تلفونی روز نامبرده دريک ت. دنمارک زندگی ميکند
و )  وزيریداکترمحمديعقوبپدر(پسرانش موسی خان، محمدسرورخان ومحمدانورخان  .صاحب پنج پسروپنج دختربود

که نامش را (...ماھگل، امينه، مستوره، ذکيه و:دخترانش عبارت بودند از. محمدعزيزخان، ومحمد اسماعيل خان بودند
�ميرمن مستوره .ً تنھا ميرمن امينه فع� مقيم آلمان زنده است وبقيه فوت کرده اندازميان دختران. )نداشت به ياد ًفع

دردنمارک با داکتر يعقوب وزيری يکجا زندگی ميکرد ومورد احترام ھمه افغانان  ٢٠١٢تاسال معروف به عمه جان  
 خودش جسد او را به افغانستان به ھديرۀ  فوت نمود وطبق وصيت٢٠١٢وی درسال . مقيم شھر آغوس دنمارک بود

  .آبائی وی انتقال دادند

 در گرشک متولد ١٩٥٢در :  که کمی در باره خودش  معلومات بدھد،گفتپرسيده شد داکتر يعقوب وزيریاز
 شده ام ، تعليمات ابتدائی وثانوی را درگرشک خوانده ام وبعد از گذشتاندن امتحان کانکور شامل  پوھنزی طلب کابل

 فارغ التحصيل شدم و دوسال در وطن خدمت نمودم مگر با تجاوز شوروی   از فاکولته طب١٩٧٨شدم و درسال 
  . را ترک گفتم و در کشور دنمارک پناھنده گرديدم وطن  ١٩٨٠برافغانستان دراوايل

وسال  داکتر يعقوب وزيری،در دنمارک نيز شامل خدمت طبابت گرديد وبرای گرفتن تخصص در رشتۀ داخله د
ولی متاسفانه که دچارمريضی نخاع شوکی شد وبه تجويزدکتوران معالج تحت عمل . زيرنظرمتخصصان کارنمود

جراحی نخاع قرارگرفت، مگربدبختانه که ازاين عمليات جان سالم بدر نبرد و از کمر به پائين فلج گرديد وديگر 
بستربيماری افتاده است ويار وياور غمخوار او تنھا  سال است که بر٢٨او مدت . نتوانست برسرپای خود ايستاده شود

  . خانم دلسوزوفداکار او ميرمن زرمينه است 

 کارميکند وصاحب معاش ، در شفاخان شھرآغوس دنمارک ميرمن زرمينه که دارای تحصي�ت عالی است
مريضش صرف   خدمت به شوھرای خود در پایآرزوھ ودرامد کافی است واين درامد خود را ھمراه باجوانی و

درميان افغانان شھر آغوس ضرب المثل فداکاری  ًاين زن واقعا سمبول فداکاری وشرافت ونجابت است و. ميکند
  .ميباشدونمونه خوب يک خانم افغان است ازاين جھت مورد احترام ھمه مھاجرين افغان اين شھر

بلی کاکايم : ؟ گفت يا خيرده استيا کسی از خانواده شما در وطن زن اين پرسش که آبرابرداکتر وزيری در
ودر گرشک دوران تقاعد خود را  ابق معلم در ليسۀ پسران گرشک بودوی س. محمداسماعيل خان تا اکنون زنده است

  سپری ميکند

اگرکسانی ديگراز اعقاب وبازماندگان اين خانواده تاريخی افغانستان شناخت وخاطره ای داشته باشد ميتوانند 
   .افغانان شريک سازند خاطرات خود را با ساير  وت به معرفی شان بپردازندازطريق اين وبساي

  ختم
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