
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٧از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٦/١٠/٢٠٠٨                               کانديدای اکادميسين سيستانی
  

  کينگ ميکر افغانستان، وزيرفتح خان
  )٢بخش (

  
  :انتقام کشی از زمانشاه

وزيرفتح خان تا هنگامی که شاه زمان و وزير بد انديش  وبدکاره او وفادارخان را به جزای اعمالشان نرسانيد، از پا 
بين پيشدارسپاه شاه .ه محمودبرتخت کابل،شاه عده ای سپاه برای تعقيب زمانشاه فرستاد بعد ازجلوس شا.ننشست

جگده لگ تصادمی مختصر رخداد که نتيجه آن طبعًا به مفاد طرفداران " وچه پانه"محمود وقوای زمانشاه درمحل 
ی چنداز هواخواهان زمانشاه با تن.شاه محمود تمام شد ونيروی های طرفدار زمانشاه به هر طرف فرارنمودند

مالعاشق شينواری که با وفادارخان سابقه آشنائی داشت درحوالی جگده لک، مالک قلعه . سراسيمه پناگاهی می جستند
شاه بخت برگشته اکنون کارش بجای کشيد که سراسيمه وپريشان مجبورشد برای گذرانيدن شبی به قلعه مال . يی بود

 اول با کمال خوشروئی  ازمهمانش استقبال نمود،ولی وقتی شنيد که شاه مالعاشق شينواری در. عاشق پناه ببرد
محمود برتخت کابل جلوس نموده ودر صدد دستگيری شاه زمان برآمده است، ترسيد که مبادا فردا به جرم پناه دادن 

نش به شاه به شاه زمان مورد غضب شاه جديد قرارگيرد، لذا دروازه قلعه را از عقب بست وشب هنگام توسط پسرا
  )١٣.(محمود پيغام داد که کس بفرستد ومحبوسش را تسليم شود

هرچندشاه زمان . ديری نگشدت که زمانشاه وهمراهانش دريافتند که درچنگ مالعاشق محبوسی بيش نيستند
ش آخرتن به تقدير داده وبرای قبول هر پي. وهمراهانش کوشيدند تا وسيله يی برای نجات خود پيدا کنند، ميسرنشد

چون خبر اين واقعه غير مترقبه به کابل وبه پشاور رسيد، از يکطرف شاه محمود برای دستگيری . آمدی آماده نشستند
از کابل نواب اسد خان برادر . رقيب خود دست کارشد واز جانب ديگر شاه شجاع برای نجات برادرش درصدد برآمد

چون .يم خان برای نجات شاه محبوس روانه گرديدوزيرفتح خان با جراحی حرکت کرد واز جانب پشاورعبدالکر
زمانشاه مجموعه ای از جواهرات سلطنتی . فاصله ميان کابل وجگده لک کمتربود،نواب اسدخان پيشتر به قلعه رسيد

را که در آن الماس کوه نور نيزبود، همه را در سوراخ ديوار قلعه مخفی کرد وفخراج را به نهرابی که از کنار قلعه 
هنوز سپيده صبح ندميده بود که نواب اسد خان به قلعه رسيد وشاه را دستگيرنمود و جراح به .  پرتاب نمودميگذشت

شاه زمان در کابل به . حکم شاه محمود چشمان زمانشاه را کور کرد وبعد او وهمراهانش را محبوس به کابل آورد
دار پاينده خان اعدام شدند وزمانخان زندان رفت و وزير او وبرادرش محمدخان حاکم کابل در عوض خون سر

  )١۴.(پوپلزائی به جرم قتل حاضرخان، برادراکرم خان که درهرات به امر او اعدام شده بود، قصاص گرديد
که دوره اول سلطنت شاه محمود به دست ) م١٨٠٣(سه سال بعد) ١۵.( قيد شده است١٨٠١اين واقعه درماه جوالی 

مه يافت، اولين کار شاه شجاع دادن جزا به مالعاشق شينواری بود که احضارش شاه شجاع برادرعينی زمانشاه خات
کرد و به دارش آويخت والماس کوه نور بعد از اين که مدتی در سوراخ ديوارقلعه مالعاشق پنهان بود به دست شاه 

  )١۶.( شجاع افتاد و قلعه منهدم شد
وبا دادن پول، ده هزارنفرعسکر، آماده حرکت به ديری نگذشت که شاه شجاع درپشاور به تدارک لشکرپرداخت 

شاه محمود با اطالع از اين خبر وزيرفتح خان وشهزاده کامران رادر رأس سه هزارنفر به مقابله . سوی کابل نمود
سپاه شاه شجاع که تعداد خود را به مراتب . هردو سپاه در جالل آباد در نزديکی سرخرود باهم برخوردند. فرستاد

 قوای شاه محمود می ديد، خود را فاتح تصور کرده، پيش از آغاز جنگ برخزانه شجاع که از پشاور با خود بيشتر از
وزيرفتح خان از اين حرکت سپاه شاه شجاع به بی . آورده بودحمله کردند وخواستند اول شاه خود را غارت نمايند

ه از فرصت به قوای خود امر يورش برقطارهای نظمی وبی دسپلينی وبی بند و باری قشون دشمن پی برده، با استفاد
به زودی شکست درصفوف سپاه دشمن رخ نمود وشاه شجاع در پی نجات خود افتاده به . بی نظم شاه شجاع را داد

وزير فتح خان از پولی . کوه های اطراف فرارکرد، ولی مهمات وباروبنه وخزانه او به دست نيروهای فتح خان افتاد
ه شجاع به دست آمده بود، قسمت بيشتر آنرا ميان افراد خود تقسيم نمود وبعد به قصد تسخيرپشاور به که  از خزانه شا

ديری نگذشت که دروازه های پشاورنيز به روی سپاه او باز شد و او به جمع آوری ماليه از . پيشروی خود ادامه داد
  . آن نواحی پرداخت

" نابغه قوای محمودی"خان است که مورخ انگليسی او را همين هوشياری، تدبير، زيرکی وشجاعت وزيرفتح 
  ) ١٧.(ميخواند واز متانت، شجاعت، پختگی ودليری او همه جا تعريف می کند
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  :شورش های مردم
ابتدا .هنگامی که وزيرفتح خان در پشاوربود، غلزائيان از حدود قالت زابل تا نواحی لوگردست به شورش زدند

 آرام وگوشه گيربود به پادشاهی خود برگزيدند و بعد دسته يی به سرکردگی شهاب الدين عبدالرحيم خان را که مردی
عبدالحنان خان بارکزائی پسرعم وزيرفتح خان و سيدالخان الکوزائی باوجودی .خان توخی برشهرکندهارحمله بردند

کندهارخداد، دوصدتن از که شهر محافظان درستی نداشت برای دفاع از شهر برآمدند ودرجنگی که درمحل پل سنگی 
  )١٨.(درانيها ويکهزارنفراز شورشيان به قتل رسيدند وشورشيان مجبور به عقب گرد شدند

آبادی ها وقالع . دسته يی که تحت رهبری عبدالرحيم خان غلزائی قيام کرده بودند، بسوی غزنی پيش رفتند
ی از خود دفاع نمود وشورشيان مجبورشدند مسيرحرکت خود را تاراج نموده برشهرغزنی حمله بردند، ولی شهرغزن

در راه تعداد زيادی از غلزائيان با آنها پيوست، که گفته ميشودعده آنها به . از راه شلگر و زرمل به لوگر فرود آيند 
( شاه محمود با مشکل سه هزارنفر برای جنگ آماده کرد وسپس شيرمحمدخان مختارالدوله. بيست هزارنفربالغ ميشد

و برای سرکوبی شورشيان گسيل ) ١٩(را از حبس رهاکرد ) ليخان باميزائی، صدراعظم احمدشاه درانیپسرشاه و
اين مرد مجرب توانست شورسيان را سرکوب نموده درحدودسه هزارنفر تلفات به آنها وارد نمايد و به امرشاه .نمود

  )٢٠.(محمود کله مناری در نزديک تپه بلخ برپا کند
دی، دوباره قبايل شورشی غلزائی از قالت تا حوالی جالل آباد دست به شورش زدند  ميال١٨٠٢درمارچ سال 

تعداد شورشيان را  پنجاه هزارتخمين زده .وقرارشد از سه سمت يعنی از غرب،جنوب وجنوب شرق برکابل حمله کنند
لواحد پسرعم فتح خان با وزيرفتح خان وشهزاده کامران  به زودی از پشاور به کابل مراجعت کردند وعبدا) ٢١. (اند

وزيرفتح خان شخصًا با دسته غلزائيان جبارخيل . تمام نيرو و امکانات خود به دفع شورشيان اطراف کابل پرداخت
واحمدزائی که تحت فرمان محمدخان بابکرخيل قرارداشت، و تعدادشان به ده هزارنفر ميرسيد، مصاف داد وشکست 

 وزيرمتوجه دسته دومی تحت سرکردگی عبدالرحيم خان شد که قراربود از شرق سختی به آنها وارد نمود و بعد از آن
). م١٨٠٢ می ١١(عبدالرحيم خان در رأس ده هزار مرد مسلح به مقابله وزيرفتح خان شتافت. برکابل حمله نمايد

  ) ٢٢.(دراين جنگ نيز وزير موصوف برمخالفان پيروزشد، عبدالرحيم خان با دوپسرش دستگير واعدام شدند
البته برای سرکوبی دسته سومی شورشيان .  ساله بود٢٢اين پنجمين نبرد پيروزمندانه وزيرفتح خان، جوان 

اين دوسرلشکر تمام . شيرمحمدخان واحمدخان نورزائی ماموريت يافته بودند تا امنيت نواحی کندهار را تأمين کنند
بود، ويران نمودند وامنيت را درغزنی وکالت  قلعه های دوطرفه مسيرحرکت خود را که متعلق  به غلزائيها 

  )٢٣.(وکندهاربرقرارساخته به کابل مراجعت کردند
درهنگامی که تمام توجه شاه محمود متوجه خاموش ساختن شورش های اطراف کابل بود، شاه شجاع خيبری ها را با 

گر نگهبانان پشاوراکثريت نيروهای  هزار نفر سپاه گرد آورده  برپشاور حمله کرد، م١٢پول و تحفه بر انگيخت  و
 ميالدی ازبکهای آنطرف آمودريا بربلخ ١٨٠٢درهمان سال . او را از پا در آوردند و شاه شجاع دوباره فراری شد

حمله ورشدند، ولی درنزديکی بلخ از دست قوای اعزامی  فتح خان بسختی  شکست خوردند و مجبور به عقب نشينی 
  )٢۴.(از رودخان آموشدند

  

  :ورشدن وزيرفتح خان ازکابل وسقوط شاه محمودد
پيروزی های پی در پی وزيرفتح خان ، براکرم خان الکوزائی، يکی از درباريان پرنفوذ ومقرب شاه محمودگران 

سرانجام چنين فيصله شد که که محمداکرم خان درکابل بماند . تمام شد وبنای مخالفت باوزير فتح خان راگذاشت
وزيرفتح خان مجددًا به پشاور رفت و از اهالی آنجا برای مصارف لشکريانش مبلغی . شاوربرودووزيرفتح خان به پ

بنو و کوهات حکمران کشمير پنجاهزارروپيه برای او فرستاد وسپس فتح خان به سوی عالقه . ماليه جمع آوری نمود
قتی وزيرستان فتح شد ، تابستان و.  رفت و ماليات آن را نيزجمع نموده  به عزم تسخيروزيرستان کمر بستودامان

وزير در راه عزيمت به کندهار اطالع يافت  که شهزاده قيصربه ) ٢۵.( ميالدی بود که به کندهار برگشت١٨٠٣سال 
بنابران بسرعت خود را به کندهار . کمک ايرانيها قصد حمله به کندهار را که در دست کامران ميرزا بود، دارد

نبرد خونين در محل کوکران بين طرفين واقع شد که . ران به دفع شهزاده قيصر پرداخترسانيد و يکجا با شهزادکام
اکرم خان قوماندان قوای قيصردراين جنگ کشته شد وقيصر دستگيروبه کابل فرستاده . نتيجه آن شکست قيصربود

خان را از کندهار شاه شجاع رفتن فتح . مدتی بعد وزيرفتح خان با برادرخود دوست محمدخان عازم کابل شد. شد
غنيمت شمرده مجددًا برکندهار حمله نمود، ولی وزيرفتح خان بابرادرانش بسرعت خود را به کمک کامران ميرزا به 

دراينجا وزير فتح خان . کندهار رسانيد و يکبار ديگر شاه شجاع را شکست داده مجبور به فرار بسوی پشاور نمود
وزائی وخواجه محمدخان سدوزائی را که در صداقت شان مظنون شده بود به فورًا غفورخان بارکزائی وسيدالخان الک

  )٢۶.(زندان انداخت
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شاه محمود درسايه شمشيرو تدبير وزيرفتح خان مدت سه سال در باالحصار کابل سلطنت کرد، اما چون شخص 
جاع را به سلطنت راحت طلب وعياش وضعيف النفسی بود، مردم درغياب وزير فتح خان عليه او شوريدند وشاه ش

  .)١٨٠٣جوالی(برداشتند
  :نقش ميرواعظ  

در شکست شاه محمود،شيرمحمدمختارالدوله، با همدستی روحانی متنفذ سيد احمد مشهو به ميرواعظ آغا،نقش اساسی 
ميرواعظ مکرر به سفر حج رفته بود وبه پرهيزگاری وزندگی پارسايانه درکابل  شهرت داشت و مردی با . داشتند
او به مردم می گفت که شاه از قزلباشها . در ميان اهل تسنن بود و علنًا شاه را انتقاد ميکرد و بيمی ازاو نداشتنفوذ 

بدينگونه تنفر و انزجارمردم از شاه روز به روز بيشتر شده . حمايت ميکند ومردم سنی مذهب را توهين وتحقيرمينمايد
  .يع وتسنن انجاميدرفت، تا آنجاکه به يک عصيان وتصادم ميان اهل تش

پسرکی نوجوان سنی مذهب را يکی از قزلباشان به خانه خود برده ودرحق او عمل : مؤلف تاريخ سلطانی مينوسد که
خويشاوندان . لواط انجام داده بود، پس از آنکه پسرک به خانه خود برگشت، جريان ماوقع را به خانواده خود بيان کرد

قاضی برای اثبات جرم  شهود .  او موضوع را به قاضی شهر محول کردپسرک به شاه محمود شکايت کردند و
ميخواست واين کاربرای مدعی ناممکن بود، اوليای پسرک روز جمعه به مسجد پل خشتی نزد ميرواعظ رفته گريبان 

.  برسانندميرواعظ حکم نمود که برخانه های قزلباشان حمله کنند وهريک آنها را به قتل. پاره کردند و داد خواستند
مردم ازمسجد برچنداول که محل بود وباش قزلباشها بود، حمله بردند و در راه ومحل چنداول هرکه را می يافتند با 

  )٢٧.(کارد و چوب وشمشيربه قتل ميرساندند وخانه های آنان را به آتش می کشيدند
 قزل باشان ، نارضايتی مردم را به قتل علنی يک جوان کابلی توسط يکی از:چنين ميکند که ١٨٠٩مگر الفنستون در

آنان جنازه مقتول را شهيدگونه تشيع ميکردند، که توسط دسته يی از قزلباشان بر روی جمعيت شليک شد . اوج رسانيد
که در خدمت شاه بودند، به ) قزلباش(اين بی حرمتی خشم مردم را به باالترين حد رسانيد وبا استفاده از غيبت غالمان

جنگ فردای آنروز با شدت بيشتری ادامه . شان حمله برده وآن را پس ازاندک مقاومتی غارت کردنديکی ازمحالت 
شماری از مردم اطراف کابل به کمک سنيان آمدند وبسياری از تفنگ داران کوهستان به رهبری يکی از پيران . يافت

هنگام ديده شدند که آشکارا مردم را مختارالدوله وديگر بزرگان درانی در همين .به همين منظوربه کابل ريختند
ميرواعظ درحالی که به شهيدان وعدۀ بهشت می داد و بر روی بزرگان آب مقدس . تحريک ميکردند تا جنگ کنند

اما هردوجانب از گرمای طاقت فرسای  تابستان کابل . می پاشيد،اهل تسنن را برای جنگ تشويق ميکرد) زمزم(
) نيمه ماه جوزا(١٨٠٣جون ۵ و۴اين درگيری خونين در روزهای . قت بودندخسته شده وخواهان يک آتش بس مو

شاه منتظر رسيدن فتح خان بود که از قندهار با سپاهی به کابل می آمد ومختارالدوله انتظار . برای دو روز دوام يافت
  ) ٢٨. (شاه شجاع را می کشيد که او را برای نشستن به تخت سلطنت دعوت کرده بود

مولف .  جوزا بارسيدن وزيرفتح خان به کابل مصالحه ميان طرفين فراهم گرديد و آشوب خاموش شد١۵شام روز 
آخراالمر که حال قزلباش قرين اضمحالل گرديد، وزيرفتح خان با برادرانش به خاطر "سراج التواريخ، برآنست که

وی جماعت کشيدند وطوعًا وکرهًا حفظ ناموس سلطنت به رفع غايله فساد کمر بستند، تيغ مخالفت بروی مردم هرد
  )٢٩." (آتش فتنه را فرونشانيد ومردم قزلباش را از مهلکه رهانيد

ولی به ميرواعظ ) ١٨٠٣ جوالی٨(شاه محمود ميخواست مختارالدوله را دستگيرنمايد، ولی او از شهر فرارکرد
تح خان غرض جمع آوری ماليات  دستور داد که دوباره آشوب را دامن بزند وميرواعظ هم چنان کرد، وهمينکه ف
يکجا با شاه ) م١٨٠٣ جوالی ١٣(باميان از کابل بيرون رفت، دوباره آشوب در کابل از سر گرفته شد وپنج  روز بعد

  ) ٣٠.(شجاع واردکابل شد
) چهارميلی شهر(پس از آنکه وزيرفتح خان از باميان ودايکندی بسوی کابل برميگشت ،وقتی درموضع قلعه قاضی 

جنگ هولناکی درگرفت که از صبح تا شام دوام کرد و چنان معلوم ميشد که فتح . ، با قوای شاه شجاع مقابل شدرسيد
نصيب فتح خان وسپاه اوست، زيرا او برلشکری مستقيمًا براو تاخته بود، شکست داد روانه کابل شد، اما در همين 

. کناره جست وقشون عقبی او دچار پراکندگی گرديدهنگام يکی از بزرگان سپاه او درعقب جبهه به نفع شاه شجاع 
وزيرهم وقتی از خيانت آن افسرمطلع شد، مجبورگرديد با برادران وعده يی از همراهان خود دوباره با زور 

  ) ٣١.(شمشيرصف دشمن را بشگافد و راه کندهاردر پيش گيرد
ود که جزتنی چند از اطرافيان استفاده جو در هنگام غيابت وزيردر پشاور وکندهار، شاه آنقدرمنفور مردم شده ب

لذا مردم شاه شجاع را باشور وولوله برتخت سلطنت جلوس دادند و . وفاسدش، هيچکسی  از او دل خوش نداشت
شاه محمود زندانی شد و شاه شجاع تصميم گرفت  او  را به . شيرمحمدخان مختارالدوله به صفت وزير او تعيين گرديد

شاه . ان از بينائی محروم سازد، مگراو قرآن را شفيع آورده از شاه شجاع طلب عفو نمودجرم کورکردن شاه زم
  )٣٢.(شجاع با وساطت شيرمحمد مختارالدوله از اين اقدام صرف نظرکرد وبه حبس او در باالحصارکابل اکتفا کرد
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  :شاه شجاع برتخت کابل
 تا ١٨٠٣ستين بار برتخت کابل جلوس نمود واز شاه شجاع بعد از آن همه نبردها وشکست ها سرانجام برای نخ

شاه شجاع مال . اولين اقدام او، گرفتاری مال عاشق شينواری ونزديکان اوبود. مدت شش سال سلطنت کرد ١٨٠٩
نواب . عاشق را اعدام نمود وسپس برای به دست آوردن الماس کوه نور، قلعه او رامنهدم ساخت وآن را به دست آورد

 شيرمحمدخان -اما اولين کار وزيراو. تح خان را که مامور دستگيری زمانشاه بود، محبوس کرداسد خان برادرف
خواهش او پذيرفته شد ونواب .  اين بود که از شاه خواهش نمود تا نواب اسد خان را از حبس رها سازد-مختار الدوله

 تخم کينه و دشمنی را از ميان وزيرميخواست تا. اسدخان از جانب وزير با احترام والطاف فراوان روبروشد
را به عقد شاه شجاع در ) وفا بيگم(دوخاندان بزرگ بارکزائی وسدوزائی گم کند، بدين منظورخواهر دوست محمدخان

 خواهش کرد تا به - برادروزيرخود-اين خويشی صورت گرفت وسپس شاه از نواب اسدخان وگل محمدخان. آورد
ند که  مانند پدرخود در دربارشاه شجاع از ا با خود به کابل  بياورند وبه او بگويقندهار نزد وزيرفتح خان رفته، او ر
دراين هيئت شهزاده حيدر، احمدخان نورزائی، عطامحمدخان بارکزائی نيز . عزت واحترام برخوردار خواهد بود

  .شامل بودند وبرای ايقان وزيرفتح خان، شاه شجاع  عهد وميثاقی نيز نوشت وبه دست هيئت برايش فرستاد
تح خان رسيدند ومراتب شاه شجاع را به او گوشزد نمودند، او هم به عزم کابل حرکت وقتی هيئت به کندهار نزد ف

کرد، مگر کامران ميرزا اين اقدام را به منزله قطع مناسبات با خود تلقی نموده  جانب هرات فرارکرد وبه جای او 
  )٣٣.(قيصر، پسرزمانشاه، حکمران کندهارمقرر شد
نيد که فتح خان به عزم کابل حرکت کرده، خود تا غزنی به استقبال او از اين طرف شيرمحمدخان وزير چون ش

مگرشاه شجاع به زودی از تعهدی که کرده بود، . شتافت وبا پذيرائی گرم او را با خود به کابل به دربار شاه آورد
. ميکندبخصوص وقتی او مشاهده کرد که فتح خان با وزير شيرمحمدخان دريک خانه زندگی . پشيمان ومنکر شد

اکرم خان وزير ديگر شاه شجاع به شاه پيشنهاد نمود که به پشاور برود وشيرمحمدخان وفتح خان را نيز با خود ببرد 
شاه شجاع اين پيشنهاد راپذيرفت وبرای رفتن به پشاورهدايت .و در آنجا آنها را محبوس وخود را از شرآنها نجات دهد

شاه آگاهی حاصل کرد وموضوع را با فتح خان درميان گذاشت وسپس مگر شيرمحمدخان هرطوری بود از قصد . داد
. مشوره شد تا فتح خان بهانه بياورد و درکابل بماند، ولی خودش برای جلوگيری از بدگمانی با شاه به پشاور برود
 شيرمحمدخان با فتح خان عهد بست که دوست ودشمن يکی ، دوست ودشمن ديگری پنداشته شود وهميشه با هم به

سپس هفتادهزار روپيه به وزيرفتح خان داد تا آن را در راه مقصود . مشوره هم برخالف دشمنان خواهند جنگيد
مگر همينکه شاه شجاع به تيزين رسيد، از توطئه وزير خويش، که به دست وزيرفتح . خويش عندالموقع مصرف نمايد

خود را به کابل فرستاد تا فتح خان راهمراه ديگر شاه فورًا دسته يی از عساکر.خان ممکن عملی  شود، مطلع گرديد
وقتی فتح خان از اين عزم شاه مطلع شد، فورًا سرداران محبوس را . سرداران محبوس از عقب شاه به پشاور بياورند

  )٣۴.(از زندان رهاساخت وهمراه با آنان ازراه لوگر به سوی کندهار رفت
چون دروزاه های شهر را بسته ديد، محافظين را با پول تطميع وزيرموصوف درنيمه های شبی به کندهار رسيد و

خواجه سرافورًا نزد قيصر شتافت و از . خواجه سرای شهزاده قيصر مالقات نمود" آغا ادراک" وراضی ساخت وبا
شهزاده ازاين . مالقات خود با فتح خان برايش حکايت نمود وگفت او را در گرفتن تاج وتخت کابل مساعدت می کند

فتح خان با قيصر شرط گذاشت که اگراز .بر دلکش، به پيشواز فتح خان به دروازه شهر رفت و او را مالقات کردخ
احمدخان نورزائی درگذرد ، او تعهدميکند که تا آخرين قطره خون به نفع شهزاده خواهد رزميد وهرگاه شهزاده از 

سپس فتح خان امرکرد تا . ر، ازاين پيمان خوشنود شدشهزاده قيص. امداد دست بکشد، به کامران ميرزا خواهد پيوست
احمدخان در بستر خواب . دوهزارسوارشهزاده تحت قومانده دوست محمدخان آماده شوند و احمدخان را دستگير نمايند

. غنوده بود که خانه اش محاصره شد و در غل وزنجير افتاد ودست وپا بسته، کشان کشان او را نزد قيصر آوردند
احمدخان به . ن چون چشمش به فتح خان افتاد، دانست که به جرم نقض عهد با وزير، از او انتقام گرفته ميشوداحمدخا

زندان  قيصرافتاد  وفردا صبح سرداران وخوانين طرفدار قيصر وقتی فتح خان را نزديکتر از همه در پهلوی قيصر 
 قيصر را از اتحاد با وزير فتح خان ترساندند و او را ديدند، برجان وموقف خود ترسيدند وبه هروسيله ايکه ممکن بود

قيصر هم پيمانش را فراموش کرد وپالنی سنجيده به فتح خان ياد آورشد که . به دستگيرکردن وزير تشويق کردند
فتح خان که از . خوانين ميخواهند در باغی مهمان شما شوند و در ضمن ترتيباتی گرفت تا در آنجا او دستگير نمايد

ن خواهش قيصر بدگمان شده بود، برای ترتيبات مهمانی دو روز مهلت خواست وهدفش از اين مهلت آن بود تا چاره اي
لذا به سردار دوست محمدخان وظيفه سپرد تا محافظين زبده يی آماده کند . يی برای نجات خود وبرادرانش بسنجد
ت مجللی گرفت وخود را سرتاپا مسلح کرده در رأس دوست محمدخان ترتيبا. وضمنًا ترتيبات مهمانی راسرشته نمايد

اين هوشياری و بيداری  وی . پنجصد نفرمرد مسلح جاگرفت و در زيرنظر شهزاده قيصر از مهمانان پذيرائی کرد
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بنابرين شهزاده وهمراهان او به فتح خان .کافی بود که به شهزاده بفهماند که آنها برای هرپيش امدی آمادگی دارند
فتح خان اين . ردند که آنها برای رهائی احمدخان نورزائی حاضرند يک صدهزار روپيه به شهزاده بدهندوانمود ک

پيشنهاد را پذيرفت  و سپس برطبق يک پيشنها ديگر از جانب خوانين، دختر احمدخان محبوس را به عقد نکاح 
  .ار گماشته شدقيصردر آوردند و احمدخان از زندان رهايی يافت ومجددًا به حفاظت شهرکنده

سپس شهزاده قيصر وفتح خان ودوست محمدخان وخواجه محمدخان وعطا محمدخان نورزائی با قوای خود به طرف 
کابل حرکت کردند، ليکن وقتی به قالت غلزائی رسيدند،عطا محمدخان نورزائی باديگرخوانين واپس به کندهار 

دراين وقت شاه . وبه پيشروی خود به سوی کابل ادامه دادبرگشتند، اما فتح خان از اين عهد شکنی وتفرقه نترسيد 
وقتی فتح خان به قريه توپ رسيد، . شجاع از پشاوربرگشته بود و در قلعه قاضی کابل انتظار سپاه کندهار را می کشيد

ه شاه درنيمه شبی فيوادال ديگری موسوم به فيض اهللا خان پوپلزائی با پنج هزارقوای خود از فتح خان جدا شده و ب
اين حادثه در کمپ فتح خان تاثير ناگواری کرد وبه مشوره برادر خود دوست محمدخان تصميم گرفت . شجاع پيوست

مگر درنزديکی شهر مطلع شد که کامران ميرزا برشهر دست يافته است، بنابرين فتح خان .دوباره به قندهار برگردد
اين رويه . ی به توهين وتحقير فتح خان وبرادرانش پرداختکامران از روی حماقت و يا کينه ورز. نزد کامران رفت

فتح خان را آزرده ساخت   و او امکاناتش  را به نفع قيصر بکار برد و دوما بعد  فتح خان، کامران ميرزا را 
  .ازکندهار فراری وبجای او قيصر را برقرارساخت

به قريه چشمه شادی رسيد،فتح خان با چندی بعد شاه شجاع در رأس قوتی بطرف قندهار مارش نمود و وقتی 
شاه شجاع  وارد کندهار شد .برادرانش به سوی فراه رفتند وقيصر به دهله و از آنجا به کوه های مرکزی پناه جست 

سرانجام شاه شجاع صلح با برادران بارکزائی را مناسب تر ديده . وهر قدرکوشيد تا قيصر را دستگير نمايد، ميسرنشد
فتح خان و دوست محمدخان دوباره به . ز  به فتح خان  وبرادرانش به فراه فرستاد تا به او بپيوندندپيغامی لطف آمي

 ميالدی شاه ١٨٠۵در اپريل . کندهاربرگشتند واز آنجا با شاه شجاع برای سرکوبی متمردين سند وپشاورحرکت کردند
. حمدخان نورزائی را درعوض او مقرر کردبه پشاور رسيد ودر ديره غازيخان، شاه ميرعلم خان را معزول وعطا م

اين عمل شاه برادران بارکزائی را آزرده ساخت و آنها . فتح خان شاه  را از اين اقدام ممانعت کرد، ولی او نپذيرفت
حاجی فيرزوالدين ، والی هرات مردی نبود که برای تاج وتخت کابل کمر ببندد، لهذا . به عزم هرات حرکت کردند

  )٣۵.(رادرش دوست محمدخان يک بار ديگر به کندهار نزد قيصر رفتندفتح خان با ب
  

  :زندانی شدن فتح خان به توطئه شاه زمان
علت . اين بار فتح خان ودوست محمدخان دردربارقيصر مورد اهانت وتحقيرخواجه محمد وميرعالم خان واقع شدند

هدف . ان بردن فتح خان وبرادرانش برآمده بودآن اين بود که قيصربه مشورت پدرش زمانشاه مکفوف در صدد از مي
بعد زمانشاه به ميرعلم . زمانشاه از اين کار فراهم کردن زمينه يی بود تا به دستگيری فتح خان بهانه يی به دست آورد

خان وشهنوازخان اچکزائی دستور داد که بروند و به فتح خان بگويند که شاه وشهزاده ميخواهند مهمان آنها بشوند، 
هردوبرادر توانستند بدگمانی خود را از اين . ما دوست محمدخان چابکتر از آن بود که از اين هدف شاه اطالع نيابدا

مهمانی فرمايشی در مقابل فرستادگان پنهان دارند و اظهار داشتند که که ايشان از التفات شاه خيلی خوشنود خواهند 
دومی به . تعلق ميگرفت) فتح خان ودوست محمدخان( يکی بهردو. سپس برادران به ترتيبات سه گانه پرداختند. شد

فتح خان ترتيبات پذيرائی از مهمانان را درباغ قشنگ مرجان به . نواب اسد خان، سومی به محمدعظيم خان سپرده شد
از اين روی به جمع آوری وتشکيل گارد . دوست محمدخان وظيفه حفاظت خود وفتح خان را ذمه زد. عهده گرفت

دراثنای اين مهمانی دوست محمدخان . فظ قوی مبادرت ورزيد ودرعين حال مراقب حرکات مهمانان ناخوانده شدمحا
از . طوری مواظبت واحتياط به خرج داد که شهزاده قيصر وزمانشاه کامًال باور کردند که راز ايشان افشا شده است

در درنظرداشتند صرف نظر شد وطوری اين جهت هرگونه کوشش وتالشی را که  برای دستگيری اين دو برا
بنابرين شاه مخلوع به ايشان خلعت . وانمودکردند که در دوستی واحترام متقابل آنان کوچکترين خدشه ای وجود ندارد

  .شاهانه بخشيد وناکام وعصبانی به قصر خود برگشت، اما زمانشاه وقيصردر صدد چاره ديگر برآمدند
ر داخل قصرهيچ کس بيش از پنج نفر باخود آورده نمی تواند، معهذا فتح خان به فردای آن روز امری صادر شد که د

باالخره زمانشاه حوصله .اين اوامراعتنائی نکرد وتا مدت بيست روز همراه با يکصد نفر محافظ داخل قصر می شد
رگوشه ای از قصر اش سر رفت ودر صدد برآمد تاتوطئه ديگری را به کار گيرد وعده ای از افراد محافظ خود را د

همين که . ميان درختان کمين داد وسپس امرکرد تا بزرگان وسران اقوام برای ادای احترام شاهانه او را مالقات کنند
نوبت فتح خان رسيد وداخل قصر پا گذاشت ، ميرعالم خان ملقب به سيف الدوله، از عقب فتح خان رابغل گرفته به 

مگر فتح خان با شجاعت از خود . کمين گرفته بودند فورًا به او هجوم آوردندمردانی که درميان درختان . زمين زد



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٧از ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

نواب اسد خان وميرزا محمدرضا وآقا . دراين گير وداردو دندان  فتح خان شکست. دفاع نمود ومقاومت نشان ميداد
  .ه به زندان افتادندمهدی، رفقای فتح خان که از عقب او به قصر داخل شدند نيز با سرنوشت فتح خان دچار شدند وهم

  

  :شجاعت دوست محمدخان برای نجات فتح خان
دوست محمدخان که نوجوان زيرک وبيدار وهوشياری بود، رفتن به حضورشاه را يکجا با برادربزرگش اندکی به 

وقتی دوست محمدخان از اين . تعويق انداخت واين عاقبت انديشی او سببب نجات او وپنجصدتن همراهان محافظ اوشد
توطئه ودستگيری برادرش اطالع يافت، همراهان را برای نجات برادرش ترغيب کرد وبا يک حمله متهورانه 
وخطرناک در حالی که از کنگره های قصر براو مسلسل آتش ميشد، توانست در دورازه اولی قصر رخنه کند، ولی 

سل براو وهمراهان او فيرميکردند، لذا چون محافظين اطاقی که فتح خان در آن زندانی بود خيلی زياد بودند ومسل
ولی قصر را در محاصره کشيد و دراين موقع قيصر به خواجه محمدخان وديگر افرادخود . مجبوريه عقبگرد شد

وظيفه داد تا تمام دروازه های شهر را بسته کنند ونگهبانان به شدت از آنها حراست نمايند و بعد به دستگيری دوست 
محمدعظيم خان توسط يکی از رفقای خود از اين اقدام قيصر به برادرش دوست . پردازندمحمدخان وهمراهانش ب
اين اطالع در تصميم وروحيات متهورانه دوست محمدخان خللی وارد نکرد ودريک چنين . محمدخان اطالع داد

کنون که ما در ا: برادران وهمراهان را فراخواند و به آنان گفت. موقعيت خطرناک، جرئت خود را از دست نداد
چون شهزاده . محاصره قرارگرفته ايم، محاصره قصر نه به نفع ما ونه  برای نجات برادرما فتح خان مفيد است

قيصر قصد تباهی ما ويا اسارت ما را دارد، تنها کاری که کرده ميتوانيم اينست که برای نجات خود بايد دست به 
آزادی ما راه ديگری وجود ندارد وآن اين اينست که بطور دسته کارشويم وجزيک اقدام جسورانه ودليرانه برای 

جمعی به سوی دروازه شهر حمله ببريم وهرقدر از محافظين را که مانع خروج ما ميگردند از دم تيغ بگذرانيم و پس 
همراهان رأی  دوست محمدخان را پديرفتند و، سپس دوست محمدخان شمشير از نيام . از آن بسوی گرشک برويم

همراهان . شيد و با تمام نيرو و مردانگی خود در پيشاوپيش حمله آوران به سوی يکی از دروازه های شهر حمله بردک
 ساله بيش ١۶ -١۵دوست محمدخان که جوانی . نيز او را پيروی کردند وبا محافظين به جنگ تن به تن پرداختند

يغ گذراند و بالنتيجه موفق به بازکردن دروازه ای شد و نبود،چند نفر از محافظين راکه مانع پيشرفت او ميشدند از ت
  )٣۶.(از همان دروازه به طرف گرشک فرارکردند

زمانشاه که پالن خود را در دستگيری برادران فتح خان تکميل ناشده يافت، به قيصر امر کرد تا فتح خان را که سبب 
مدخان مختارالدوله مانع انجام اين کارشد سقوط او از سلطنت وکوری او شده است  بکشد، ولی وزيراو شيرمح

وقيصر را از فرجام ناگوار اين عمل که ممکن است در آينده خود او نيز با چنين مجازاتی از دست برادران فتح خان 
  .روبروشود، بر حذر ساخت

سپاهی تهيه دوست محمدخان و برادران در گرشک در فکر نجات برادربزرگ خود بودند، اما پولی که با آن بتوانند 
روزی بخت با آنها ياری کردوکاروان بزرگی که از ايران به طرف کندهار درحرکت بود، می بايد از .کنند نداشتند

دوست محمدخان با برادرش محمدعظيم خان به مشورت پرداخت  که درچنين حالت تنگدستی اين . گرشک ميگذشت
صاحب آن دست به کارشوند، بنابرين هردو برادر درمحلی خزانه غيبی را خدا به آنها ارزانی داشته است بايد درت

  )٣٧.(کمين گرفتند وناگاه برقافله زدند ومبلغ چهارلک روپيه از آن بدست آوردند
محاصره سه ماه . با اين پول دوست محمدخان قشونی ترتيب داده بسوی قندهارمارش نمود وشهر را درمحاصره کشيد

شهزاده  قيصر از اين وضع سراسيمه شد . شهريان وعساکر قيصر به آخر رسيدبه طول انجاميد وتمام ذخاير خوراک 
ونمی دانست برای نجات خود وشهريان چه کاری بکند؟ وزير او شيرمحمدخان به قيصر مشوه داد که اگر فتح خان از 

.  ساختحبس رها شود، شهر از محاصره نجات می يابد، درغير آن دوست محمدخان به زودی شهر را تباه خواهد
شاه شجاع اين کار . همچنين شيرمحمد به شاه شجاع نيز اطالع داد تا به قيصر امر نمايد که فتح خان را رها نمايد

رادر بدل تضمين گرفتن محمدعظيم خان وغالمخانه وفرستادن او به کابل مشروط ساخت وبعد فتح خان را آزاد 
رمجلسی مالقات کرد و با تذکر و يادآوری از خدمات سابقه مگر الفستون برآنست که فتح خان قيصر را د) ٣٨.(نمود

وتعهدات آينده قيصر را چنان تحت تاثيرخويش قرارداد که نه تنها او را رها ساخت، بلکه همان ارتباطات سابقه را 
با رهائی فتح خان، شهر قندهار از محاصره نجات يافت وفتح خان بابرادران خود به .  نيز با او استوار ساخت

وقتی کارها روبراه شد،فتح خان . گرشک رفت تا برای يک جنگ ديگر با شاه شجاع وحمله برکابل آمادگی بگيرد
فکر قيصر را از حمله ) سيف الدوله( بسوی کندهارمارش نمود،ولی درکندهار به زودی دريافت که ميرعلم خان

ميم گرفت تا کامران را از فراه به قندهار فتح خان از اين وعده خالفی قيصر رنجيد وتص. برکابل تغيير داده است
   .خواسته به جای قيصر نصب نمايد
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دراين ميان يک شب يک .فتح خان ، کامران را برای تسخير کندهاردعوت کرد واو بسوی کندهار حرکت کرد
 خان قيصر از حرکت کامران به قصد کندهار وهمدستی فتح. تصادف جالبی رخداد که به حوادث رنگ تازه ای بخشيد

در تاريکی شب قيصرهنگام فراراز پای مشعلی می گذشت که درهمان .با او اطالع يافته بود وميخواست  فرارنمايد
درابتدا وقتی همديگر را شناختند با دشنام از همديگر استقبال کردند، ولی . لحظه فتح خان هم اتفاقًا از آنجا عبورميکرد

  .م شان نرم تر وبه گاليه کشيدهمينکه آتش احساسات شان قدری خاموش شد،کال
قيصر به فتح خان يادآورشد که در پاداش نجات خود آيا شايسته است که از کامران حمايت کند و او را مجبور به فرار 

قيصر يک بار ديگرسوگند خورد که ديگر از . نمايد؟ فتح خان ازبدقولی و بدعهدی و بزدلی قيصر ياد آوری نمود
بدينگونه دشمنی واختالف به .  نخواهد گذشت و اکنون هرچه او بگويد، همانطور خواهدکردمشوره و نظرفتح خان در

ديری نگذشت که کامران ميرزا . آشتی مبدل شد و به قيصر اطمينان داد که او را به حکومت کندهار ابقا خواهد نمود
صميم قبلی خودصرف نظرنموده وبايد فتح خان به کامران پيغام داد که او از ت. در پشت دروازه های شهر اردوگاه زد

دوباره به فراه برگردد، مگر کامران قبول نکرد وفتح خان مجبورشد چنان بر او حمله کند که از سراسيمگی راه 
  )٣٩.(فرارخود راگم کرد وبا مشکالت فراوان خود را تا فراه رسانيد

  
 باقی دارد

 


