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 خان وزير فتح
 رجال و رويداد های تاريخی افغانستان

دو دسـته شـهزاده گان و سـر داران  ه خان که به حيث پسـر سـر دار پايند21 فرزند تيمورشـاه و24در ميان 

ملقب به شـاه دوسـت و اشـر ف الوزراء تنها کسی بود که  سـدوزائی و بارکزائی معاصر هم، زيسـت داشـتند، فتح خان

  توانسـت با همکاريهای خود سـلطنت شـاه محمود را19خانواده گی در آغاز قرن  باهمه دار و دسـته و شـور غوغای

 شـاه و تحريک رقبای داخل و دسـايس خارج نيرومند و قوی نگه دارد و کار هايی به نفع مملکت با ضعف شـخص

که بخشـنده تاج  ولی شـاه سـسـت عنصر و عياش و فرزند حسـود و کم فکر او کسی را بدسـت خويش نا پديد کرد. بکند

مملکت راه انداخت که خسـاره آنرا تخمين  زرگی را درو محافظت تخت آنها بود و با يک خبط جبران ناپذير غوغای ب

 .کرد نميتوان

 نفر می رسـد و مؤرخين غربی بيشـتر آنها را به 21پاينده خان مرحوم که تعداد شـان به  درميان پسـران سـردار

پختگی فتَوت و  برادران بارکزائی شـهرت داده اند، فتح خان از روی سـن و سـال و کياسـت و کارروائی، تدبير صفت

تمرکز اين همه مزايا با . و انقالبی و مردم نوازی، گوی سـبقت ربوده؛ دارای روحی بود فعال، متشـبث، هنگامه جو

کينگ ( خارجی در او صفتی توليد کرد که انگليس ها آنرا  حس انتقام جوئی و تجسـس منافع کشـور و عقب زدن دسـت

 .يرو در وجود اين سـردار ملی افغانی به تمام معنا تبارز داشـتو اين ن). پادشـاه سـاز. ( گويند) ميکر 

( شـاه زمان در قندهار صورت گرفت  واقعه قتل پدرش سـردار پاينده خان که در اثر سـعايت اشـخاص و اشـتباه

ی و  بود که در نظام امور ادارءو حس انتقام جوئی که برای او و برادرانش توليد شـد واقعه)  هجری قمری 1214

در قدم اول  .تاثير زياد وارد کرد و برای تقريبًا سـه ربع قرن مجرای ديگری باز نمود سـلطنتی و اجتماعی افغانسـتان

مخالف ديگری را که عبارت از شـاه محمود . شـروع شـد مخا لفت فتح خان با پادشاه وقت يعنی قاتل پدرش زمانشـاه

ه همه ميدانيم سـلطنت يک مرتبه زمانشـاه و بار ديگر از برادر عينی اش و قراريک سـدو زائی بود با خود يکجا سـاخت

خان يک  گرفته شـد و شـاه محمود دو دفعه روی تخت سـلطنت در باالحصار کابل جلوس کرد؛ و خود فتح شـاه شـجاع

. با کفايت خود گرفت امور وزارت او را بکف) اشـر ف الوزراء (  ديگر به لقب ءو دفعه) شـاه دوسـت ( مرتبه به لقب 

با اينکه بعد از قتل سـردار پاينده خان بين دو خاندان بزرگ سـدوزائی و بارکزائی اسـتخوان شـکنی و دشـمنی توليد 

چنانچه درحاليکه يک طرف فتح خان با زمانشـاه و شـاه  شـد، معذالک همکاری اين دو دودمان به کلی از بين نرفت،

محمود منتهای فدويت نشـان ميداد؛ اما متاسـفانه شـاه محمود اين   ديگر به شـاهشـجاع مقابله می کرد، از طرف

 فتح خان در ميان شـهزا ده گان.  اول سـلطنت او طولی نکشـيدءو مملکت نفهميد و دوره همکاری را برای خود

ن قدرت سـلطنتی شـاه معذالک برای شـکسـت .سـدوزائی مثل کامران و قيصر در تجسـس مرد اليقی برای پادشـاهی بود

فتح خان . پادشـاهی رسـانيد و خود با تمام برادران، آسـتين خدمت گذاری باال زدند شـجاع بار ديگر شـاه محمود را به

به تشکيل يک سـلطنت مقتدر سـدوزائی زياد عالقه داشـت و ) زمانشـاه و شـاه شـجاع ( دو برادر عينی  خارج از
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. مرکزی سـرکشی نمايد اص در واليت و زوای دور افتاده مملکت نسـبت به دولتهيچگاه تحمل نداشـت که اشـخ

 .فيروزالدين را از هرات بر داشـت چنانچه عطا محمد خان باميزائی را از کشـمير و حاجی

قوای مملکت بصورت بسـيار  مقصودش تنها وحدت خاک کشـور نبود بلکه ميخواسـت درين دو واليت سـرحدی

چنانچه طوريکه . احسـاس شـده، و بينگان يعنی سـکها و قاجار ها از تهديد نقاط سـرحدی صرف نظر کنندحسـاس 

 حسـن ء اتک و محاربهءسـنگ در حوزه تاريخ گواهی ميدهد اشـرف الوزراء خود به امور کشـمير و جنگ های رنجيت

ود و ثغور کشـور را نگهداشـت و سـلطنت علی ميرزا والی مشـهد در حوالی غوريان حاضر بود؛ و در هر دو جا حد

محمود شـکل متمرکز پيدا کرده، متأسـفانه چون اين قبيل اشـخاص طرف حسادت  سـدوزائی در دوره دوم پادشـاهی شـاه

 سـلطنتی خود شـاه محمود که تاج و تخت را دو مرتبه مرهون حسـن تدبير فتح خان بود به او دودمان. قرار می گيرند

فتح خان  دا کردند و شـهزاده کامران پسـر شـاه محمود والی قندهار در اثر حسـادت شـخصی به قدرت وزيرسـوء ظن پي

 : از هرات به پدرش نوشـت1231رشک برده و درسـال 

  بر آور از تن آن مور مارگشته دمار          مخالف تو يکی موربد ماری شـد

 اين مار  که اژدها شـود دريافت مهلتی           مده زمانش ازين بيش ای ز غفلت مسـت

نامدار راکور کرد و او را بصورت محبوس  کامران قبل از وصول جواب طی ضيافتی بيکی ازباغها در هرات وزير

رسـانيد و   بصورت بسـيار فجيع و شـرم آور به قتل1234گرفته روانه قندهار وکابل شـد و در سـعيد آباد راه غزنين در 

 :او اين ابيات نقش اسـت  شـيخ رضی الدين علی الال دفن نمودند و بر کتيبه مزارءلوی بقعهجسـدش را در په

------------------------------------------------ 

 آه از جور فلک که نواب فتح خان

 سـاخت سـاقی اجل اخر زمرگش تلخ کام

 به درانی و با رکزائی هم سـردار قوم

  از نسـل کرامچون پدر بد پادشـاه و بود

 سـاخت چون بعد از پدر محمود شـه را شـه زمان

 از هرات آواره و صبح اميدش شـد تمام

 آن وزير نامور اندر عراق و فارس بود

 در بدر صحرا به صحرا در رکاب او مدام

 آخر از تائيد حق آن مصدر فتح و ظفر

 آمد و آورد شـه را در مقام انتقام
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 سـان را همهقندهار و کابل و سـند و خرا

 بسـته از اعدا به تيغ و داد از عدل انتظام

 شـاه محمودش وزير اعظم و شـاه دوسـت خواند

 کرد اياز خاص موسـومش ز روی احترام

 بهر ده سـال دگر از بهر تسـخير عراق

 در حدود مشـهد آمد با کمال احتشـام

 بخشـشی در آن واليت کرد آن کان عطا

 ـد ماال کالمکز زبان ها نام حاتم محو ش

 کرد با قاجريان حربی که اهل آن ديار

 نام رسـتم را نميگيرند مادام القيام

 با غنايم بعد فتح آمد چو در ملک هرات

 دشـمنان بد درون تيره روز خيره فام

 سـاختند از تهمت طغيان به بغيش متهم

 الغرض شـهزاده از گفتار اهل اهتمام

  چشـمهردو چشـم او کشـيد از خدمتش پوشـيد

 پخت سـودای دوام سـلطنت زان فکر خام

  همره آوردش به نا بينائی اندر چشـم شـاه

 در سـعيد آباد ازمشـهد شـهادت يافت کام

 داشـت نواب صمد خان وز احوالش خبر

 آنکه باشـد با محمد دوسـت در کابل مقام

 جنگ کردند و شـکسـت افتاد اندر خيل شـان

 از تحصيل کامروی گردان شـد ز ميدان خالی 

 کرد ترک ملک و دولت سـاخت خلع سـلطنت
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 از کف او ريخت می بشـکست جام. گشـت بيخود

 يارب آن جا چشـم او بگشـای با ديدار خويش

  خير االنامءجا دهش از مرحمت در سـايه

 سـال فوتش هاتف غيبی آمد و آه گفت

 شـد بسـان آب شـهيد اکبر آن واال مقام

  تاريخ اوءادرهآن امير نادر و اين ن

 کس نديد و کس نگويد در جهان از خاص و عام

 


