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  م٠٦/١١/٢٠٠٨                             کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  

  وزيرفتح خان، کينگ ميکرافغانستان
)٣(  

  
  :فتح خان درتالش حمله ديگر برکابل

شکی نيست که مقصد وزير از اين پيوستنها . وزيرفتح خان چندين باربا شاه شجاع پيوست و بعد ازاو گسست
ی از خاندان سدوزائی بود که اهليت وشايستگی اداره کشوررا به نحوی داشته باشد که وبريدنها، جستجوی مرد با کفايت

واين چيزی بود که نه دروجود شاه شجاع ونه در وجود قيصر وکامران ونه در وجود حاجی . احمدشاه درانی داشت 
ندان شاه شجاع نجات دهد پس چاره کار را درآن ديد که بکوشد تا شاه محمود را از ز. فيروزالدين خان سراغ می شد
  .و دوباره برتخت کابل بنشاند

وزيرفتح خان، مردی خستگی ناپذيربود و در راه رسيدن به مقصود از هيچ خطر ومشکلی هراس نداشت وبه همين 
گاهی به کابل، زمانی به کندهار، وقتی به فراه . دليل پس از سقوط شاه محمود، هيچگاه در يکجا توقف نمی کرد

زگاری به پشاور وسند وشکارپور برپشت اسپ درجوالن بود و دراين جوالن گاهی با لشکر وزمانی با وهرات ورو
برادران وتنی چند از هواخواهان بين کندهار وکابل وفراه موانع را يکی بعد از ديگری از سر راه خود دور ميکرد تا 

فتح خان بدون آنکه اين . وبرتخت کابل نشاندسرانجام به همياری برادران خود، شاه محمود را از زندان نجات داد 
نيرو وقوتش رابرای بدست آوردن سلطنت برای خودش به مصرف برساند، در راه استحکام سلطنت سدوزائی بکار 

  . می برد و در همين راه نيز سرش را به باد داد
ن مواظبتی است که در درعين حال، وزيرفتح خان لحظه يی از مواظبت وغمخواری سپاهش بی خبر نبود وبا چني

  . اکثريت نبردها با مخالفان ودشمنان بيرونی کشور پيروزی از آن اوست
  :سلطنت دوباره شاه محمودبکمک فتح خان

هنگامی که وزيرشيرمحمدخان مختارالدوله معزول، وميرواعظ برای سقوط شاه شجاع فعاليت داشتند، فتح خان به 
 با همکاری قزلباشهای کابل در نجات شاه محمود از زندان باالحصار برادرخود شيردل خان وظيفه سپرده بود تا

شيردلخان بعد از .البته نجات شاه از زندان باالحصار کار آسانی نبود و زيرکی وچالکی زياد به کار داشت. تالش کند
توسط وزيرفتح خان، در ميان برادران بارکزائی از درايت وزيرکی وشهرت کافی برخورداربود، او توانست 

چندی شاه محمود .  ساعت نقبی به زيرباالحصار بزند وشاه محبوس را از آن راه نجات دهد٨اشخاص ماهر ظرف 
درتاريکی شب شاه . در جوار مقبره ای در شهدای صالحين پنهان بود تا اينکه گزمه های شهر از يافتن او نا اميد شدند

در هرات شاه محمود از طرف برادرش فيروز الدين .ارکردمحمود براسپی قرارگرفت وبا تنی چند به سوی هرات فر
. به خوشی استقبال شد،ولی برادر  بزودی تغيير رويه داده و شايد هم می ترسيد که هرات را از چنگ او خارج نکند
 شاه محمود با مشاهده تغيير پيش آمد برادر، هرات رابه قصد فراه ترک گفت ومنتظر اقدامات فتح خان و برادران او

همين که برادران بارکزائی در کندهار قوتی فراهم آوردند به شاه محمود پيغام فرستادند و او را به . درکندهار نشست
در قالت بين همراهان شاه محمود دو دستگی ايجاد شد، . وبسوی کابل حرکت کردند. کندهاردعوت کردند

 وصرف فتح خان ودوست محمدخان بابرادران نورمحمدخان وعطامحمدخان باميزائی از لشکر شاه محمود جدا شدند
  .خود  باقی ماندند، چون فهميدند که کاری از پيش برده نمی توانند، به طرف گرشک عقب نشستند

شاه شجاع که تا قالت پيش آمده بود، از همانجا دوباره به طرف پشاور رفت تا از هيئت انگليسی که تحت رياست 
 ميالدی به پشاورمواصلت کرد ١٨٠٩ فبروری ٢۵هيات انگليسی به تاريخ .  نمايدالفنستون نزد او می آمدند پذيرائی

وبا گرمجوشی از طرف شاه شجاع  استقبال شد، زيرا هيات به شاه  از اتحاد فرانسه وروسيه خبرداد ومعاهده تدافعی 
نگذاشتن فرانسوی ها به برای نخستين بار بين شاه کابل وحکومت هند برتانوی به امضاء رسيد که مهمترين مقصد آن 

  )۴٠.(کابل به قصد هند بود
، يک بارديگرشاه محمودبر اثروفاداری ودليری وکاردانی وزيرفتح خان ومهارت ولياقت برادران او ١٨٠٩درسال 

کار اول فتح خان اعزام برادرش سردار محمدعظيم . دوست محمد خان وشيردلخان به گرفتن تاج وتخت موفق شد
اما محمدعظيم خان که قوای کمی دراختيارداشت . شجاع  بود تا از اوبه طرف کابل جلوگيری نمايدخان به مقابل شاه

دراولين تصادمی که در باالباغ جالل آباد بين او وقوای شاه شجاع صورت گرفت، مقاومت کرده نتوانست ومجبور به 
  .عقب نشينی شد



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

 
  ٦از ٢ :تعداد صفحات

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

سپاه شاه محمود کم بود واز سه هزار نفر . ين گرديددرکابل دوست محمدخان قوماندان قوای نظامی شاه محمود تعي
در نزديکی گندمک چند .  هزار نفرميرسيد که مجهز  با يک توخانه بود٢۵تجاوز نميکرد، مگر سپاه شاه شجاع به 

حمله شبانه از طرف نيروهای دوست محمدخان برقوای پيشقراول شاه شجاع اجرا شدکه تلفات بسياری به دشمن وارد 
  .کرد
 وصف مهارت های گ حاضربودند برای من حکايت کردند کهکسانی که در ميدان جن:" ن الل می گويد که موه

جنگی دوست محمدخان، از قبيل زرنگی وچابکی، شجاعت وتهور، مقاومت وايستادگی ورهبری ورهنمائی او دراين 
را می ديدند که با حمله در  سپاهيان دريک لحظه دوست محمدخان .جنگ عظيم از قدرت زبان هيچکس ساخته نيست

قطار بزرگ لشکردشمن رخنه وشکست وارد نموده، سپس به عقب برميگشت و پيروان خود را به حمله وجنگ 
درلحظۀ ديگر، اوبرای ايجاد نظم وانسجام عده ای از سپاهيان بی دسپلين خود در موقف رهبری قرار . تشويق ميکرد

 ده هزاری را به عهده داشتند، دراين وقت متوجه باريکی موقف خود مددخان واعظم خان که قيادت  سپاه. مگرفت
درنتيجه دوست . شده واز اينکه دوست محمدخان تعداد زياد سپاهيان آنها را به قتل رسانده بود، به وحشت افتاده بودند
 از رهگذرتعداد محمدخان موفق گرديد سپاه پيشقراول دشمن را متشتت ساخته درحالی به عقب نشينی مجبورگرداند که

  )۴١."(وتجهيزات خسارت شديدی برداشته بودند
 محل  نمله صورت گرفت که فتح خان شحصًا درآن چنان شهامت ودليری از خود نشان داد که شاه  جنگ بعدی در

شجاع شکست خورده، فرارکرد واکرم خان وزيراو مقتول وتمام اسباب وبار وبنه جنگی او به دست قوای فتح خان 
 جواهرات قيمتی ای که دراين جنگ از شاه شجاع به دست قوای فتح خان افتاد به دو ميليون پوند تخمين زده شده افتاد،
  )۴٢.(است

پس از آن فتح خان، به جالل آباد رفت ودراين جا اولين وظيفه ای که به برادرش محمدعظيم خان سپرد اين بود که با 
چنگ طرفداران شاه شجاع متصرف شود وبه جمع آوری ماليه اقدام شهزاده کامران به پشاور رفته آن شهر را از 

محمدعظيم خان به عنوان . محمدعظيم خان وشاهزاده کامران به سوی پشاور رفتند وآن شهر را به چنگ آوردند. کند
  .حکمران پشاورباقی ماند وشهزاده کامران به کابل مراجعت کرد

رف خيبرگريخت ومدتی بعد عزم کرد تاقشونی جمع کند وبر شاه شجاع پس از آنکه درنمله شکست خورد به ط
او چنين کرد وبا خوانين نورزائی ، من جمله عبداهللا خان پدرميرعلم خان که به دست شاه محمود . کندهارحمله ببرد

 با وجوديکه پردلخان بارشادت از شهر مدافعه نمود،. زندانی و به قتل رسيده بود، يک جا شده برکندهارحمله برد
معهذا شهر به دست اوافتاد، به زودی قشونی تحت امروزيرفتح خان با همراهی شهزاده کامران بصوب کندهارحرکت 
. کردند ودرجنگی که ميان طرفين به وقوع پيوست، شاه شجاع از فتح خان شکست خورده به سوی راولپندی رفت

ع به الماس کوه نور او دوخته بود به بعدها شاه شجاع بنابروعده ووعيدعطامحمدخان حاکم کشمير که چشم طم
پشاوررفت وباری توانست پشاور را ازچنگ سردارمحمدعظيم خان بدرکند، مگردوباره سردارمذکور پشاور را 

  .ازشاه شجاع مستردکرد
بدون شبهه اگر شاه شجاع که سخت عاشق تاج وتخت کابل بود وبرای تصرف آن چه دربدريها وسرگردانيها که نديد، 

حبس شاه محمود وپيوستن با فتح خان نمی گذاشت که فتح خان از وی  آزرده شود وبه دشمنان ورقبای متعدد بعد از 
مگر شاه شجاع خيال ميکرد که .او يکجا گردد، می توانست که تخت وتاج کابل را تا  مدتی دراز به دست داشته باشد

ه او وقعی بگذارد، خوانين بارکزائی را ازخود نا ميتواند  فتح خان رابه سادگی فريب بدهد ودرنتيجه عوض اينکه ب
  .راض ساخت که باالخره اين سياست او برای خودش خيلی گران تمام شد

واما شاه محمود که در دوره دوم سلطنت خود تاج وتخت را در اثر کوشش ومساعی فتح خان وبرادرانش  تصاحب 
. برادران او که خيلی طرف اعتماد او بودند، واگذاشتکرده بود، تمام امور واداره مملکت را به وزيرفتح خان و
در اثراين اعتماد شاه، . را به او داد"  اشرف الوزراء"چنانکه فتح خان را وزير اعظم خويش مقرر نمود ولقب 

برادران بارکزائی نيز بدون آنکه فرصت را از دست بدهند، حتی المقدورمی کوشيدند تا سطوت واقتداری که 
وزيرفتح خان برای رسيدن به اين مقصود، حکمرانی اياالت .  زمان احمدشاه بابا داشت دوباره کسب کندافغانستان در

مختلف را به برادران خويش که حيات وممات خود را در راه اعاده سلطنت شاه محمود صرف کرده بودند،سپرد و 
  . جرئت شروع کردندآنها نيز با فعاليت جديانه زمام امور ومهام مملکت را به دست گرفته وبه

پردلخان حکمران واليت قندهار،سلطان محمدخان حکمران پشاور، شيردلخان وکهندلخان حکمرانان باميان وغزنی 
برادران ديگريا تحت اراده . ورحمدلخان که اغلب درشکارپوربسرمی برد، به اداره امور واليت بلوچستان تقرر يافتند

دوست . اعدت با برادران بزرگ خويش فتح خان درکابل مشغول کار بودندسرداران فوق الذکر و يا اينکه برای مس
محمدخان که صفات شجاعت وثبات ودرجنگ جنرالی منحصر به فرد بود وبا کاردانی واداره امور و پيش بينی 
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ميل حوادث و متانت وسياست از بسياری برادران ممتازبود، رتبه او بعد از وزيربود ودرکابل اداره امور وزير وفا
  .سردار محمدعظيم خان، نواب اسدخان ونواب جبار خان سپرده به او بود

هرات تنها ايالتی به شمارميرفت که به دست شهزاده فيروزالدين از خاندان سدوزائی باقيمانده بود وآن هم از اين سبب 
ز جانب شاه شجاع بود که قوای فتح خان بيشتر مصروف تنظيم وتامين امنيت در واليات شرقی بود که بيشتر ا

  .ورنجيت سنگ اخالل ميگرديد
  :سوقيات وزيرفتح خان برای فتح پشاور وکشمير

در اثر جان فشانی وصرف مساعی ) م١٨٠٩/ ق١٢٢۴(شاه محمود باردوم بعد از شکست شاه شجاع در نبرد نمله
 اول سلطنتش آشکار جلوس پادشاه عياش که مراتب بی کفايتی او در دوره.وزيرفتح خان برتخت کابل جلوس نمود

حريفش شاه شجاع که پس از شکست نمله به . شده بود، يک سلسله بغاوتها ورنجش های ديگری را رويکار آورد
، ولی بارديگر از دست )م١٨١٠ -ق١٢٢۵(کوهستان ختک متواری شده بود،از راه کندهار به عزم کابل پيش آمد

 نمود و آن رابرای چند ماه متصرف شد وبارديگر سردار وزير فتح خان منهزم گشت وبه هند رفت وبه پشاورحمله
شاه شجاع جانب ملتان و راولپندی والهور . محمدعظيم خان، برادر وزيرفتح خان، اين شهر را از او مسترد نمود

رهسپار شد و شاه محمود مجددًا به عياشی مشغول شد و فتح خان مجبور بود تا اداره مملکت را هم درعرصه سياسی  
  .در عرصه نظامی به پيش ببردوهم 

وزيرفتح خان نيزبا حسن تدبير وسياست به تنظيم امور افغانستان مشغول گرديد واز عهده امور مملکت داری به 
کاميابی های وزيرفتح خان بيشتر به عقل وسياست وندبير وتا حد زيادی به اعتماد واحترام متقابله . خوبی بدر می آمد

  .وصًا او را به حيث برادربزرگ اطاعت می نمودنداو وبرادرانش بود که مخص
درحالی که قضايا وامورمملکت بدين نحو درجريان بود، عطامحمدخان باميزائی دراثرچندين سال حکومت درکشمير، 
خود را به حدی مقتدر می ديد که به شاه محمود سرتمکين خم نمی کرد واز ارسال ماليه به کابل ابا می ورزيد وحتی 

بدين ملحوظ . کر افتاد تا پشاور را هم از حيطه حکومت شاه محمود بدر آورد و خود را مستقل اعالن کندبه اين ف
برادران خود سمندرخان وجهاندادخان را درراس  سه هزارنفرسپاه  ازکشمير روانه نمود تا پشاور را بگيرند،درطی 

  .ست سمندرخان وجهاندادخان افتادجنگی که صورت گرفت، عطامحمدخان بارکزائی شکسته شد و پشاور به د
قابل يادآوری است که که عطامحمدخان باميزائی چند سال قبل حکومت کشمير را دراثر فرمان شاه شجاع دريافته 
بود، ولی شاه شجاع سلطنت را از دست داده  وبی نام ونشان درالهور می زيست وعطامحمدخان حکمران خود 

هم نزديک شوند، اما درعين حال مساله پدرکشته گی ميان آن دو واقع شده بود اين دونفرمی شد با. مختار کشميربود
وآن عبارت از کشته شدن شيرمحمدمختارالدوله پدرعطامحمدخان  وعمش خواجه محمدخان به دست شاه شجاع  حين 

  .اغوای شهزاده قيصر درپشاوربود
و را از الهور به رفتن به پشاور وگرفتن تخت به هرحال با اين سوابق عطامحمدخان به شجاع الملک نامه نوشت و ا

شاه شجاع به اميد و آرزوی سلطنت به پشاور آمد، ولی عطامحمدخان به سمندرخان وجهاندادخان . وتاج تشويق نمود
بنابرين در ضيافتی شاه شجاع .پنهانی هدايت داد که قاتل پدرشان شاه شجاع را محبوس نموده وبه کشمير بفرستند

( ند وبه کشمير نزدعطامحمدخان فرستادند و او شاه شجاع را درباالحصار کشمير محبوس ساخترامحبوس نمود
  ).م١٨١٢

بدين ترتيب عطامحمدخان درمقابل برادران بارکزائی وشاه محمود دست ثالثی شمرده ميشد وبا اين موقعيت طبعًا از 
اليات مخصوصًا نقاطی که مشرف برنفوذ وزيرفتح خان که درمسايل حکام و. ارسال ماليات به کابل سرباز می زد

بيگانه بود، خيلی حساس بود، موضوع حبس شاه شجاع را توسط عطامحمد به شاه گوشزدکرد ودر نتيجه شاه هم 
  .حاضر شد تا به اتفاق وزير فتح خان با لشکر عظيمی به آن طرف حرکت کند

وقتی عطامحمدخان حاکم کشمير . وارد پشاورشدجهاندادخان وسمندرخان از شنيدن اين خبرفرارنمودند وشاه محمود 
از تصميم شاه محمود و وزيرفتح خان اطالع يافت، پيغام فرستاد که ساالنه سه لک روپيه ماليه می پردازد بشرطی 

شاه ووزير به اين پيشنهاد او موافقت کردند و افراد خود را برای آوردن پول به . که او به حيث والی آنجا باقی بماند
افرادشاه برای آوردن پول رفتند ودست خالی برگشتند و از رويه نامناسب ونامتبوع عطامحمد به . ر فرستادندکشمي

دراين وقت شاه و وزير به ملتان بودند و چون گزارش برخوردعطامحمدخان را از . وزيرفتح خان شکايت کردند
  )۴٣.( شد تا  به کشمير رفته عطامحمد خان راگوشمالی بدهندزبان افرادخود شنيدند، سخت متغير شدند وتصميم گرفته

در فرصتی که قشون به سوی اتک  درحرکت بود، دفعتًا همه چيز برهم خورد، زيرا درهمين موقع خبر رسيد که  
سيداشرف وسيدعطا با بعضی از مردم کوهستان به دور شاهزاده عباس برادر شاه محمود درکابل گرد آمده  خواهان 

عالوتًا درميان عساکر شاه محمود شايع . اه شدن او هستند، اين خبرطبعًا نقشه حرکت به سوی کشمير را برهم زدپادش
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شده بود که جنگ مذهبی ميان سنيان واهل تشيع درگرفته است، اردوی قزلباش از اين شايعه سخت متوحش شده  به 
  .د را کمک کرده باشندعرض شاه رساندند که بايست عازم کابل گردند تا فاميل های خو

سرانجام فيصله شدکه شاه و وزير به پشاور برگردند  و دوست محمدخان و محمدعظيم خان برای خاموش کردن 
دوست محمدخان ومحمدعظيم خان با قوای معيتی شان با سرعت ممکن خود را به کابل . غايله به پايتخت برگردند

سيداشرف وسيدعطا .روز را در برگرفت تاشورش کابل خاموش گرديدشهزاده عباس را زندانی ساختند و ده . رساندند
  .که محرک شورش شناخته شدند دستگير ودر زيرپای فيل معدوم گرديدند

اين دومين باری است که شاهی از کابل به قصد عزل حکمران کشمير وتصفيه حساب آن عالقه تا پشاورمی رسد، 
بار اول شاه شجاع ومحمداکرم خان .ت، مجبور به مراجعت می شودولی در اثر واقعات غيرمنتظره درپايتخت مملک

امين الملک در اثر سقوط کابل به دست فتح خان وجلوس شاه محمود برتخت کابل ،موضوع حمله به کشميررا معوق 
اين بارشاه محمود ووزيرفتح خان دراثر بروز مساله شهزاده عباس مجبور شدند عطامحمدخان را .ماند وبرگشتند

  )۴۴. (شمير به حال خود گذاشته وبه پايتخت مراجعت کننددرک
 هزارعسکر به قصد مساله کشمير از کابل حرکت ٨وزير فتح خان ودوست محمدخان، در رأس ) ١٨١٢(سال ديگر

وزيرقبل از هرچيزبهبود روابط با رنجيت . ميالدی قشون افغانی از اندوس عبورکرد١٨١٢در آخرنوامبر. کردند
 تن ميرسيد به ١٨بنابرين وزير با برادران خود که تعداد شان دراين سوقيات  به . ی دانستسنگ را ضروری م

يکی از برادران وزير پيشنهاد کرد که در اولين فرصت مذاکرات رنجيت را از ميان بردارند، ولی .مشوره پرداخت
ب آن را برای تعقيب نقشه وزيربا اين پيشنهاد مخالفت کرد و آنرا عمل نادرست و دور از صواب خواند وعواق

رنجيت . سپس قاصدی نزد رنجيت سينگ برای مذاکره فرستاد. پيشروی به سوی کشمير پر مخاطره پيش بينی کرد
مذاکرات . سنگ مطالب جانب افغانی را پذيرفت واظهارداشت دراين باب به مذاکره بنشيند وبه نتيجه مطلوب برسند

سفر را برای عبورقشون از مناطق متعلق به سيکها فراهم خواهد کرد و آغاز شد و رنجيت سنگ پذيرفت که سهولت 
عالوه برآن عده ای قشون خود را نيز به کمک افغانها همراه خواهد ساخت، به شرط آن که ثلث ماليات کشمير پس از 

تسخير کشمير وزير زيرک وعاقبت انديش عجالتًا اين شرط را پذيرفت و سپس به عزم . فتح آن به سيکها تعلق بگيرد
  )۴۵.(حرکت کرد

چند جنگ خونين ميان .  ميالدی به کشمير رسيد١٨١٣وزيرفتح خان منتظر حرکت قشون سيک نماند و در فبروری 
بصواب ديد خوانين باميزائی مصحف مجيد وفرقان حميد را شفيع "طرفين به وقوع پيوست، سرانجام عطامحمدخان 
حاضر گشته به ) شاشجاع(  به کف گرفته به حضور فيض دستورحال ساخته سربرهنه وطناب بگردن و شمشير

عرض اقدس رسانيدند که به تصديق همين کالم الهی قبله عالم وعالميان عذر خواهی اين خاطی را منظور نظرفيض 
  )۴۶."(گستر فرموده عفو فرمايند

مدخان مختارلدوله که مانع به هرحال، عطامحمدخان تسليم شد ووزيرفتح خان او را به پاس کمک های پدرش شيرمح
کشتن او توسط قيصر درقندهار شده بود، عفو کرد وبه  او ضرری نرسانيد ونيز براثرشفاعت ورويداری بزرگان قوم 

عطا محمدخان از کشمير بيرون شد و از . وشخص شاه شجاع او را آزادگذاشت  هرکجا خواسته باشد، رفته ميتواند
ان رفت و آتش حسد او را نسبت به وزيرنامدار مضاعف ساخت وکارهای آينده او راه ديره جات به کندهار تزد کامر

نشان می دهد که دخالت حب وبغض شخصی افراد در امور مملکت داری تا کدام اندازه به ضرر خود او ومملکت 
  .تمام شد

ها پهلوی وزير اشرف الوزراء فتح خان، بعد ازتنظيم امورکشميربرادرخود سردار محمدعظيم خان راکه در جنگ
قرارداشت، حاکم آنجا مقرر کرد وعساکر سيک را که در کوه های برف پوش کشميردر سرمای زمستان کاری از 

البته رنجيت سنگ انتظار سهمی را که به او وعده داده شده بود، . پيش برده نتوانسه بودند، با هدايائی رخصت داد
دل يک لک روپيه از جهانداد خان برادرعطامحمدخان باميزائی داشت و چون به آن دست نيافت، قلعه اتک را در ب

  )۴٧. (گرفت وعساکر سيک را در آنجا مستقرساخت
وزير فتح خان به شاه شجاع پيشنهاد کرد که ازشاه محمود اطاعت نمايد و با او به کابل رفته اقامت گزيند، ولی شاه 

وقتی شاه شجاع به الهور رسيد، رنجيت . يک به الهور رفتنگون بخت اين پيشنهاد وزيرافغان را نپذيرفته با سپاه س
سنگ او را مورد فشار قرارداد تا الماس کوه نور را که تا اين وقت در تصرف او يا خانمش بود به وی در برابر 

 رنجيت سنگ عالوه برتهديد. ولی شاه از دادن الماس کوه نور ابا ورزيد. نجات او از زندان عطامحمد خان هديه کند
شاه شجاع به مرگ ودادن شکنجه به شهزاده تيمور با وعده های  دادن جاگير در پنجاب وکمک در استرداد تاج 

معهذا شاه شجاع درالهور به حالت نيمه اسيری بسر می برد . وتخت کابل الماس کوه نور را ازشاه شجاع گرفت
ايی را که نزد تاجران داشت، از وی ورنجيت سنگ سعی داشت ساير جواهرات واشياء قيمتی وگرانبها وپول ه
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سرانجام شاه شجاع  موفق شد خانمش را از الهور به لوديانه بفرستد و سپس خودش در لباس يک جوگی هندو . بگيرد
  )۴٨).(م١٨١۶(از الهور خارج شده از طريق کشمير و تبت به لوديانه برود

  :سوقيات وزيرفتح خان برای استرداد قلعه اتک
ر لشکر سيکها ، ملکهم چند بعد از فتح کشمير ازوزير فتح خان جدا می شد، خواهش کرد تا غالم هنگامی که سردا

فتح خان خواهش سرلشکرسيکها را . محمد خان پوپلزائی برادرعطامحمدخان را اجازه بدهد تا با او به الهور برود
م محمدخان راضی نبود وعاقبت اين پذيرفت و او را رها ساخت تا به الهور برود،اما دوست محمدخان به رهائی غال

اين حدس دوست محمدخان بجا بود، زيرا همينکه غالم محمدخان به نزد . کار را برای خود خطرناک می پنداشت
به ) تيول(برادر خود جهان دادخان حاکم قلعه اتک رسيد، برادر را تشويق کرد تا قلعه اتک را در عوض جاگيری 

سوقيات فتح خان .ورنجيت سنگ قلعه اتک را در بدل يک لک روپيه متصرف شداو همچنان کرد . سيکها بفروشد
برآنست که " عروج بارکزائی"پيرس، مولف کتاب. برای استرداد قلعه اتک درمنابع مختلف قدری از هم تباين دارد

اخطار نمود فتح خان بعد از فتح کشميردر راه بازگشت جانب پشاور، وقتی از اين معامله رنجيت سنگ اطالع يافت 
که سيک ها بايد قبل از استعمال اسلحه قلعه را به افغانها مسترد نمايند، ولی سيکها قشون فراوانی فراهم آورده خود 

رنجيت .قشون افغانی در نزديک اتک اردوگاه زد و قلعه را شديدًا تحت محاصره در آورد. را برای جنگ آماده کردند
 جوالی سيکها از قلعه اتک ١٢به تاريخ .  تا قلعه را ترک گفته بيرون بروندسنگ به قوماندان قلعه اتک هدايت داد

  . خارج شده از کنار مجرای رودخانه اتک به حرکت خود ادامه دادند
وزيرفتح خان، برادرخود دوست محمدخان را در رأس دوهزار مليشه افغانی مامور حمله بردسته پيش قراول قشون 

 دوست محمدخان حمله شديدی برقشون سيک اجراکرد که دشمن را وادار به فرار در حوالی حيدراباد. سيک نمود
افغانها به خيال اينکه فتح کامل نصيب آنان . تعدادی سالح به دست دوست محمدخان افتاد. ومتحمل تلفات سنگين نمود

ت داشت وبر فيلی دراين هنگام سردار سپاه سيک درحالی که دو تفنگ در دس. شده، مصروف جمع آوری غنايم شدند
  . دراثر فير تفنگ، قوای دوست محمدخان پراکنده شدند. سوار بود، روبرتافت و برافغانان شروع به فيرگلوله نمود

قاصد راه گم کرد وهرگز به . دوست محمدخان به برادرش که در نزديک اتک بود، پيغام فرستاد وکمک خواست
وزيرهم در آن روز در . پاه افغانی ودوست محمدخان کشته شده انداز طرفی هم به وزيرخبر رسيد که س. وزير نرسيد

از جانبی به دوست محمدخان اطالع رسيد که . زيرگرمای طاقت فرسای پشاور با حمله ناگهانی دشمن عقب نشست
 چون بار وبنه قشون افغانی درميان دود. او نيز به زودی خود را به قرارگاه برادر رسانيد. وزير کشته شده است

در راه بازگشت هردو برادر از خدعه . وآتش نابود شده بود، او نيزبا گرفتن چند عدد اسلحه جانب کابل راهی شد
رنجيت سنگ اطالع حاصل کردند و از اينکه هردو آنها زنده بودند، خوشحال شدند وانتقام اين خدعه رنجيت سنگ را 

  )۴٩.(محمود از آنها به گرمی استقبال کردبه وقت ديگری موکول نمودند ووقتی به کابل رسيدند، شاه 
سال بعد رنجيت سنگ که چشم به کشمير دوخته بود، موضوع  دريافت يک قسمت ماليات آنجا را بهانه گرفت و در 

درحمله اول به تاريخ ماه مذکور شش هزار .عليه سردارمحمدعظيم خان لشکرکشيد) هق١٢٣٠( ميالدی١٨١۴جوالی 
وزير فتح . ه ديگرآنها همه رد گرديد وحکومت محمدعظيم خان در کشمير تقويت يافتسيک تلف شدند ويکی دوحمل

خان که از نقشه های توسعه جويانه رنجيت سنگ آگاه بود، تصرف قلعه اتک را مداخله درخاک های افغانستان تلقی 
  .می کرد

 جدی وعملی بود فتح خان درمسايل تعرض خارجی هميشه به حيث يک زعيم ورهبر ملی حاضر به اقدامات
موضوع  دست يافتن سيکها برقلعه اتک واقعه يی . وکوچکترين دخالت اجنبی را درخاک وطن تحمل کرده نميتوانست

بود که آرامی او را سلب کرده بود ومترصد موقع مساعدی بود تا اينکه خبر حمله های ديگر رنجيت سنگ برکشمير 
  .به گوش او رسيد

 خان يک بار ديگر به عزم جنگ با رنجيت سنگ لشکرکشی نمود وتا ملتان پيشرفت  ميالدی، وزيرفتح١٨١۴درسال 
و پس از آنکه شاه شجاع را در ديره غازيخان شکست داد و برادرش نواب جبارخان را دوباره به حکومت آنجا 

ودخانه مگر چون رودخانه طغيان داشت وامکان عبور عساکر افغانی از ر. مستقر نمود، بسوی قلعه اتک شتافت
  .ممکن نبود، بدون کدام برخوردی باقوای رنجيت سنگ به کابل عودت کرد

 ميالدی وزير فتح خان موضوع تخطی رنجيت سنگ را درخاک های افغانستان به اطالع بزرگان ١٨١۶درسال 
وبی چنانکه اين موضوع از روی مکت. وسران با نفوذ قومی رسانيد واز آنهايی که انتظار کمک داشت کمک خواست

که وزير فتح خان عنوانی نايب امين اهللا خان لوگری فرستاده و او را به اعزام دسته های قومی به مرکز وسهم گيری 
اينک . در جنگ ملی ودينی دعوت نموده ، از خالل کلمات آن  احساسات اين زعيم بزرگ ملی بخوبی آشکار ميشود

  :متن مکتوب
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بعد ها مشهود ميدارد که . اهللا خان، قرين صحت وعافيت بوده به کام باشدعاليجاه رفيع جايگاه دوستی  آگاه امين" 
چون رنجيت سنگ نقض عهد وميثاق نموده مصدر فساد وتعدی مسلمانها شده، محض حمايت ورعايت مسلمين کمر 
همت برتخت بتان کفر ضالل وانهدام اساس مخالفان شقاوت خصال بسته در جمع آوری مردم ولشکر اطراف 

از آنجا که آن عاليجاه مسلمان وننگ دين براو الزم است بايد کمر همت ومردانگی بسته . ساعی می باشموجوانب
موازی سيصدسوار وچهارصد پياده از طايفه لهوگردی جوانان قچاق مکمل يراق اسپ واسلحه وتفنگچی کاری زبده 

هان اخوی ام طره بازخان وارجمندی سرانجام وموجود ومهيا نموده به زودی به اتفاق عاليجاهان رفيع پايگاه 
محمدزمان خان که باديگر لشکر طلب حضورنموده ايم روانه نمايد که بدون ماللحظه گرما وسرما خود را برسانند که 
وقت  همت ومردانگی ودوستی وخدمت واخالص همين وقت است واز اين وقت بهتری به دست  آن عاليجاه نخواهد 

ب آخرت هردو حاصل وعايد او خواهد شد ودر فرستادن اين مردم آنچه آن عاليجاه خرج آمد که هم نفع دنيا وهم ثوا
کند وبدهد به او مجری داده خواهد شد ودرعوض اين خدمت به نوعی به او مهربانی وشفقت خواهيم نمود که بين 

ايئد وبه همه وجوه االمثال واالقران سرفرازخواهد شد ودراين باب  به هيچ وجه اهمال ومسامحه وخود داری ننم
  )۵٠."(مهر شاه دوست.مطمئن وخاطرجمع باشيد،زياده چه قلمی گردد

دراين مکتوب وزير فتح خان حمالت رنجيت سنگ برواقدامات متخاصمانه او را عليه سردار محمدعظيم خان حاکم 
 هويدا خوانده وصرف مساعی او در جمع آوری لشکر از اطراف واکناف مملکت" عهد وميثاق"کشمير نقض 

وزير فتح خان . اين لشکر گران را وزير فتح خان وسردار دوست محمدخان با خود گرفته وعازم پشاورشدند. ميگردد
پس از وصول به پشاوربرای تجهيز وآمادگی بيشتر سپاهش، نواب اسد خان را به کشمير فرستاد تا ماليات آنجا را که 

لی سردار عظيم خان جنگ با رنجيت سنگ را بهانه آورد واز به بيست لک روپيه ميرسيد گرفته بزودی برگردد و
پرداخت مبلغ مذکور ابا ورزيد، اين مسئله نزديک بود ميانه وزير را بابرادر برهم زند، بنابرين وزير، دوست 

 لک روپيه را از برادرش سردار ١٣او به کشمير رفت و  . محمدخان را مامور آوردن ماليات از کشمير نمود
وزيرفتح خان پس از تجهيز قشون خود ،امر داد تا قلعه اتک .   خان تحويل گرفته دوباره به پشاور برگشتمحمدعظيم

جنگ خونينی درگرفت وبه سيکها تلفات سنگين وارد آمد، . را به هرقيميت که شده از چنگ سيکها به در آورند
 اين نبرد بود که رنجيت سنگ تا زمانی که بعد از.سرانجام سيکها مجبور شدند قلعه را به قشون افغانی خالی کنند

 ١٨١٨وزير فتح خان زنده بود جرئت نکرد براتک وکشمير حمله کند، ولی همينکه اطالع يافت وزيرفتح خان در
ميالدی به دست شاه محمود به قتل رسيده است، فورًا به کشمير حمله برد وآن را از چنگ نواب جبار خان 

ودست آخرين حکمران افغانی از اين دره ) ۵١).(ق١٢٣۵/م١٨١٩(رف شدبرادرسردار محمدعظيم خان متص
  .زيبابرای دايم  کوتاه ساخته شد

  باقی دارد
 
 


