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  )۴( کينگ ميکرافغانستان ،فتح خانوزير
  : با ايرانيانآخرين نبردوزيرفتح خان

دروازه (رااز تصرف سيکها بيرون کشيد، ايرانيها برهرات) دروازه شرقی  کشور(در موقعی که وزيرفتح خان قلعه اتک
خان بی درنگ خود را ازسرحدات شرقی به حواشی غربی وزيرفتح . حمله آوردند تا آن را متصرف شوند) غربی کشور

  .رسانيده، با عزل حاجی فيروزالدين حکمران هرات، هرات را به کابل وصل نمود وجلو ايرانيها رادر غوريان گرفت
حاجی . هجری يک بارديگرايرانيها هرات را به محاصره کشيدند١٢٣٣/م١٨١٨جزئيات امر از اين قرار بودکه، درسال 

لدين برادر شاه محمود حکمران هرات با واگذاری قلعه غوريان وتاديه مبلغی غرامات وبرگردانيدن خطبه وسکه فيروزا
چون حاجی فيروزالدين توان مقابله . ايشان را از دوام محاصره برشهرمنصرف  نمود)فتح عليشاه قاجار(به نام شاه ايران

شاه . د وبرای استرداد قلعه غوريان از او کمک خواستبا قشون ايران رانداشت، به شاه محمود برادرش رجوع کر
  .محمود وزيرفتح خان را به کمک هرات فرستاد

 هزار نفری به جانب هرات حرکت کرد وپس از توقف مختصر در قندهاروگرفتن ١٢وزيربالدرنگ در رأس قشون 
. رات رسيد، در دوميلی شهر خيمه زدتماس غير مستقيم با شهزاده کامران به حرکتش جانب هرات ادامه داد و وقتی به ه

حاجی فيروزالدين درحالی که از وزير درخوف بود، به استقبال او شتافت واز وزير وهمراهانش پذيرائی گرمی به عمل 
ده روز توقف وزيرفتح خان در بيرون شهر به مذاکره با بزرگان وخوانين هرات پيرامون چگونگی جنگ با . آورد

  .ايرانيها صرف شد
 که هدف اين قشون کشی را برهرات قبًال تعيين کرده بود، يک شب تمام خوانين وطرفداران حاجی فيروزالدين را وزير

وقتی اين بزرگان به سراپرده مخصوص رهنمائی شدند، وزيربا دوست محمدخان وساير . به خيمه خويش دعوت کرد
ن وانمودکرد که برای مالقات واظهار تشکر از برادران وعده زيادی از سربازانش به طرف شهرشتافت وبه پهره دارا

وقتی اجازه ورود به قصر پذيرائی برای وزير و افراد . ميهمان نوازی والطاف حاجی فيروزالدين به نزد او آمده اند
  .همراه او داده شد، حاجی فيروزالدين اسير وارگ به تصرف کسان وزيردر آمد

وارد حرمسرای حاجی فيروز الدين گرديد وزنان " جايی سنگ"ه بادوست محمدخان وتنی چند از خدمتگارانش همرا
وبعد بدون اينکه از اين عملياتش به وزير اطالع دهد، از ترس وزير فتح خان با چند نفر ) ۵٢.(حرم سرا راتاراج نمود

وزير وقتی . از خدمت گاران وآنچه که از حرامسرا به دست آورده بود، از هرات فرار نمود وراه کشمير در پيش گرفت
از اين عمل نابخردانه برادرش مطلع شد، سخت برآشفت وبه برادرش سردار محمدعظيم خان،والی کشميرنامه نوشت که 

سردار محمدعظيم خان نيز چنان کرد و دوست محمدخان را در زندان ماران .دوست محمدخان را دستگير وحبس نمايد
  )۵٣.(کشمير محبوس ساخت

لدين واعزام او به صوب کابل ، آرزوی اول وزيرفتح خان که الحاق هرات به کابل بود با دستگيری حاجی فيروزا
سپس وزير به تدارک وسايل جنگ با ايرانيها پرداخت وبال فاصله به جانب ايرانی با لحن جدی ومدافغانه . برآورده شد

 بزند وماليه آن را جمع آوری کند اطالع داد که شاه محمو تنها پادشاهی است که ميتواند در هرات به نام خودش سکه
  !ودر خطبه ها اسمش خوانده شود، نه شاه ايران وهيچ کس ديگر

 ١۴حکمران مشهد، شجاع السلطنه حسن علی ميرزا، اين اطالع را به مثابه اعالن جنگ پنداشته واز مشهد با قشون 
ا قوای سی هزار نفری اش به از اين طرف  وزيرفتح خان  ب.هزار نفری اش به سوی غوريان هرات مارش کرد

وقتی شاهزاده حسن علی به مرز هرات نزديک شد، قاصدی نزد وزير فتح خان که ) ۵۴.(استقامت غوريان به راه افتاد
به غوريان رسيده بود فرستاد وتقاضا کرد شرايطی را که قبًال حاجی فيروزالدين قبول کرده بود بپذيرد، ولی وزير شديدًا 

  .برين هردو قشون پيش آمدند ودر نزديکی قريه کهسان سنگر گرفتندبنا.آن را رد نمود
وزير فتح خان درحالی که لباس سياه برتن داشت وبراسپ قوی هيکل وقشنگی سواربود، درقلب سپاه خويش جاگرفت و 

 پيش از آنکه جنگ آغازگردد،وزير. از آن طرف شهزاده حسن علی با لباس شاهانه در وسط قشونش اخذ موقع کرد
ابتکار عمل را در دست گرفت وقاصدی نزد حسن علی ميرزا فرستاد که اگر قلعه غوريان را ترک گويد به جنگ 

تمام سران ايرانی به استثنای ذوالفقارخان، اين پيشنهاد راپذيرفتند ويکی از آنها به نام . مبادرت نخواهد ورزيد
 وزير آوردند، سپس وزيرفتح خان پيغام ديگری به جانب جواب طرف را به. ميرزاعبدالوهاب اظهارداشت که ما موافقيم

ايرانی فرستاد وخواهش کرد که سربازان ايرانی از موضع خويش عقب بروند، بازهم ميرزا عبدالوهاب اظهارداشت که 
لطمه مگر ذوالفقارخان از اين مساله به غضب آمده اظهار داشت که اين امر حيثيت ووقار ايرانيها را . بايست چنين بشود
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چهارتوپ به . به توپخانه ايرانی امرکرد تا بسوی افغانها شليک کنند) دشنام به افغانها(می زند و بعد با گفتن چند فحش
البته افغانها نيز با توپ جواب ايرانيها را دادند وبالدرنگ جنگ آغاز . صدا درآمدند و قاصد بسرعت نزد افغانها برگشت

لخان وسردار پردلخان همراه با سرداريار محمدخان الکوزائی هرکدام در رأس عده سردارشيردلخان،سردار کهند. گرديد
يی قشون افغانی با سرعت وبرق آسا با شمشيرهای آخته برصفوف لشکر ايران در جناح چپ که ذوالفقارخان آن را 

فعت پرداخت وعده ای از البته توپخانه ايران به مدا. اداره می کرد، حمله بردند وقتل وکشتار هولناکی به سرآوردند
به قول مولف نوای معارک .مگربه زودی گلوله های آنها تمام شد ودشمن سراسيمه گرديد. افغانها را از پا در آورد

  )۵۵.(شيردلخان چون شيرغران برصف دشمن زد وچند عدد توپ آنان را متصرف شد
شهزاده حسن علی که .  شدند وفراراختيار نمودندجناح راست قشون ايرانی  نيز براثرحمله سواره نظام افغانی پراکنده

اسپش زخمی شده ونجاتش مورد خطرجدی قرارگرفته بود هر چند سعی ورزيد تا مانع فرار افراد خود شود سودمند واقع 
سرانجام يکی از افراد ايرانی به نجات او رسيد و اسپ خودش را دراختيارش قرارداد واو نيز فرارکرده خودش را . نشد
  .مشهد رسانيدبه 

سواره نظام افغانی  به تعقيب پرداختند، ولی دراينسوی جنگ حادثه بدی رخ داده ناگاه گلوله يی از جانب دوست يا دشمن 
جنگجويان افغانی به تصور اينکه رهبر . بردهن وزير اصابت کرد و از شدت آن بيهوش شده از زين اسپ يزير غلطيد

استه شد و از جنگ و تعقيب دشمن دست کشيده ، روبرتافتند وبه طرف شهر هرات آنان کشته شده است، از جرئت آنان ک
  .فرار نمودند

وزيرفتح خان چند دقيقه بعد به هوش آمد و . بدينگونه فضای روشن ونمايان فتح افغانها با ابرهای شکست وفرارمکدرشد
 متوجه او نشد واو نيز بناچار راهی شهر با تکان دادن شمشير افراد خود را به جنگ و مقاومت فراخواند، ولی هيچکس

  .گشت وخبر شکست ايرانيها وفتح افغانها رابه هراتيان آورد
درحالی که ده هزارکشته ايرانی برجای مانده بود، بقيه السيف وقتی به مشهد رسيدند،پيروزی خود راجشن گرفتند و در 

خبر ) ۵۶.(ی پيروزی داد وشهر چراغان گرديدهرات نيز به زودی ترس و وحشت جای حود را به شادمانی وخوشنود
وزير فتح خان نيز دريافت که . اين پيروزی به زودی به گوش شاه محمود رسيد و او از کابل به عزم هرات حرکت نمود

فکر ايرانيها در باره حمله هرات و وابستگی آن واليت به ايران تغيير خورده است، لذا به اصالح امورمالی واداری 
  .مات شهرپرداختواستحکا

فرير، که چندسال بعد از جنگ با ايرانيان  به هرات رفته :"باری جهانی ، محقق افغانی درکتابی به اين ارتباط مينويسد
او :  بود ودر باره اين جنگ وشخص وزير فتح خان با شاهدان عينی صحبت کرده، در باره شخصيت وزيرچنين مينويسد

من با بسياری هراتيان که وزير را از . ياربزودی دل مردم هرات را بدست آورديک  حکمران عادل و منور بود، وبس
او همانقدر که دلير وشجاع . نزديک  می شناختند، گفت وگو کرده ام، آنها تمامًا نام او را با احترام بسيار ياد ميکردند

.  منافع وعظمت کشوروقف کرده بودوی تمام زندگی خود را برای. بود، به همان اندازه پاک دامن وپرهيز گار هم بود
آخرين پيروزی او برايرانيان شهرت او را به آسمانها باال برد و خود رابرای فتح خراسان آماده ميکرد، مگر متاسفانه 
يک فاجعه خطرناک افغانستان را از وجود يک انسان اليق محروم کرد و نقشه عالی ای را  که او طرح کرده بود از 

  )۵٧."(قشه او عملی ميشد،  افغانستان دوباره به عظمت وشوکت عهد احمدشاه  می رسيداگر ن. ميان برد
برخورد وپيش آمد نيک وزيرفتح  با مردم هرات وطرز اداره او طوری با متانت و وقار : بقول محقق انگليسی، پيرس

فرزند وطن وخدمتگار مردم همراه بود که بزودی در دل مردم قدرشناس هرات جای گرفت وهراتيان او را فداکرترين 
وزير در هرات به فکريک جنگ ديگر با ايرانيها افتاد تا زور . می دانستند واز اوامرش با دل وجان اطاعت مينمودند

وبخت خود را برای استرداد خراسان  ازايران امتحان کند، بدين منظور لشکری فراهم آورد وتصميم داشت به زودی 
شاه محمود در قندهار از زبان  ، ولی  متاسفانه که بخت  با افغانها ياری نکرد و)۵٨ (بسوی خراسان ومشهد مارش کند

حاجی فيروزالدين از واقعه خشنی که از طرف دوست محمدخان در برابر خانواده او صورت گرفته بود، مطلع شد 
لدين را که رقيه بيگم دختر ومعلوم گرديد که برادر فتح خان برای بدست آوردن نقدينه و جواهرات زنان، حرم فيروزا

شاه از شنيدن اين اخبار، برآشفت وبه شاهزاده کامران هدايت داد تا . شاه محمود هم از آنجمله بود، خلع لباس کرده است
  )۵٩.(به هرات رفته و وزير را مجازات کند

  
  :چگونگی کور کردن اشرف الوزراء فتح خان

تح خان در دل کينه داشت، ووی را مانع پيشرفت وخودکامه گی خود می کامران ميرزا که از مدتها قبل نسبت به وزيرف
اقامت ) شاه لمار(پنداشت، فورًا جانب هرات حرکت کرد و وقتی به هرات رسيد،در بيرون ارگ شاهی، درباغ شاه

ز طرف گرچه وزير مکررًا  ا. اختيارکرد ووزيرفتح خان برای رسم احترام وگرفتن هدايات هر روز به ديدنش می رفت
هواخواهان خود توصيه می شد که بايست از شاهزاده کامران برحذر باشد، ولی وزير به نصايح دوستان گوش نمی داد 
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وکماکان يوميه برای تقديم احترامات خويش ودريافت دستورات نزد کامران می رفت وبا صحبت ها ومالقات های 
دقانه برای عروج واستحکام خاندان سدوزائی هدفی خويش ميخواست شاهزاده را متيقن سازد که او جز خدمت صا

  )۶٠.(ندارد، مگر برعکس از طرف کامران کمتر احترام می ديد
والی خراسان باب مکاتبه را بازنمود ويک نفر موسوم به ) حسن علی ميرزا(درعين حال کامران با شجاع السلطنه

نگ اخير با دولت ايران به ابتکار وزير وبدون منصورخان را نزد حسن علی ميرزا فرستاد تا  پيغام رساند که ج
. اکنون شاه حاضر است آن را جبران نموده واز دولت ايران معذرت بخواهد. رضائيت شاه محمود صورت گرفته است

فتح عليشاه قاجار که دراين وقت به مشهد آمده بود، فرساده کامران را بار داد ودر جواب به او پيغام داد که برای رفع 
ت بايد يا وزيرفتح خان را که مسئول جنگ در بين دوکشور بوده، محبوسًا به دربار ايران بفرستد يا همانجا خصوم

  )۶١.(درافغانستان از بينائی محروم گردد
ده بود، غفلتًا کامران اين تقاضا رابهانه ساخته، پس از سه ماه اقامت در هرات روزی فتح خان را که برای ديدن او آم

  )۶٢.(کور واز بينائی محروم ساخت) برطبق دستور شاه ايران( چشمان او را گرفتار نموده
وزيرفتح خان حسب معمول برای ديدن وتقديم احترامات خويش نزد : مينويسد" عروج بارکزائی"پيرس مؤلف کتاب

 حضور نيزدر آنجا) خان خلع شده بودسابق حکمران کشمير که به دست وزير فتح( کامران آمده بود، عطامحمدخان
يکی از سردارها به وضع تحقيرآميزی گريختن وزيرفتح . مکالمات شروع شد ومساله جنگ ايرانيان به ميان آمد. داشت

خان را ازميدان جنگ به رخش کشيد و او را طعنه زد و سردار ديگری نيز آن را تائيد کرد وبرخی ديگر با تمسخر و 
  .خود را به کامران نشان دادندريشخند خوش خدمتی 

وزيرکه هرلحظه غرور وحيثيت او تخريش ميشد با نگاه های تند وخشم آلودی به طرف هريک می ديد وآن تحقير و 
چگونه در برابر يک : دراين ضمن کامران مداخله نموده  وزير را مورد طعنه قرار داد وگفت. توهين را تحمل مينمود

روی نژاد افغان را ريخته است؟ وزير جواب شهزاده را با ضعيف تر وکم جرئت تر بود، آبدسته قشونی که خيلی از او 
لحن درشت وعصبانی داده به او خاطرنشان نمود که به هيچ صورت او حيثيت وآبروی افغانان را نريخته ومسئول 

بعضًا برخالف کامران جنگيده وزير به يادش داد که در زمان جنگ های داخلی با قيصر که . فرارو تلفات افغانان نيست
اين اشارات وکنايات کامران را بر . بود و در مواقع بسيار شمشيرخود را برای مدافعه او وپدرش استعمال نموده است

سرداران او به يک بارگی از جا برخاسته براو حمله کردند و .افروخته ساخت و کامران امر داد تا او را دستگير نمايند
يک ) (۶٣.(امران پيش رفت وخنجرخود را به چشمان وزير فروبردعطا محمدخان به اشاره ک. دندوی را دستگير نمو

سال بعد چشمان عطامحمدخان درکابل به امردوست محمدخان وبه انتقام چشمان فتح خان از حدقه بيرون آورده 
می او حسين خان را به حفاظت بعد کامران وزير را به ارگ هرات فرستاد تا درآنجا محبوس باشد ودوست قدي) ۶۴.)(شد

کامران ميرزادر ) ۵۶.( ميالدی ثبت کرده است١٨١٨/قمری١٢٣٣تاريخ اين جنايت کامران را،سال ) ۶۵.(او گماشت
آخر عمربه صورت بسيار فجيعی به دست وزير خود يارمحمدخان شکنجه ديد ودرحالی که دختران وزنان جوان او 

 پس از شکنجه های فراوان ونشان دادن خزينه  و مورد تجاوزقرارگرفت، خودشدرحياتش بين اعيان دولت او تقسيم  شد
  ) ۶٧.(وثروتش برای وزيريار محمدخان الکوزائی در زندان ارگ هرات خفه  وگليم دودمان شاه محمود نيز برچيده شد

 که ازی بودندهنگام واقعه کور کردن فتح خان، پردلخان وشيردلخان درقصرشاهی هرات درچارباغ مصروف شطرنج ب
هنوز باورشان از اين اطالع کامل نشده بود که افراد . شان توسط يکی از نوکران خويش اطالع يافتنداز مصيبت برادر

برادران با دسترسی به يک قبضه . کامران ميرزا اطراف چارباغ وقصرشاهی را برای دستگيری آنان محاصره نمودند
را داشتند حمله کردند وبدين سان راه افرادی که قصد دستگيری آنان شمشير ويک پيش قبض با شدت وحدت تمام بر 

سپس با سرعت خود را مسلح ساخته براسپ های تيزتگی سوار و .فرارخود را تا يکی از منازل نزديک قصربازکردند
 که بسوی دروازه خروجی شهر تاختند، ولی در آنجا با يک دسته دوصد نفری از عساکر کامران ميرزا روبرو شدند

هرسه سوار بدون آنکه تزلزلی در پيشتازی آنان رخ دهد برصف عساکر کامران . يده بودندبرای دستگيری آنان صف کش
ازجمله پردلخان که قدری مريض بود در گيرودار اين حمله اسپش مورد اصابت گلوله قرارگرفت وبرزمين . حمله بردند

را نجات داده بسوی زادگاه خويش، با رشادت وجالدت مردانه خود افتاد و مرد وخودش اسير شد، ولی دوبرادر ديگر او 
  .قلعه نادعلی در غرب گرشک، فرار نمودند

پردلخان به حضورکامران برده شد ومحبوس گشت وبعد رها گرديد، البته تحت شرايط بخصوص که کامران گذاشته بود، 
 وبه برادران حريک ميکرد از هرات فرارنمودمگرپردلخان نيز براثر سخنان وزيرفتح خان که غيرت وهمت او را ت

  .خويش در هلمند پيوست
از طرف ديگرکامران وقتی از فرار پردلخان از هرات اطالع يافت به غضب آمد وبرای آنکه برآتش غضب خويش آبی  

 که در ريخته باشد، امرکرد که دوباره درچشمان وزير که اندکی زخمايش التيام يافته بود خنجر فروبرده وگوشتی 
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قاسم نامی مامور اين جنايت شد و او خنجرش را درچشمان زخمی وزير مجددًا . د بيرون آورندچشمانش باقی مانده بو
  .فرو برد وگوشت آن را بيرون درآورد

فتح خان، آن وزيرغيرتمند وصابر بدون آنکه آهی بکشد ويا کلمه ای برزبان براند، خموشانه مقدرات «:پيرس می نويسد
  )۶٨(» .استقبال نمودخود را 
وبقول . بعد از اين جنايت وزيرفتح خان وبرادر زاده او امين الملک را باخود به قندهار نزد شاه محمودآورد کامران 

از او بسيار مواظبت ) مال محمد سعيدخان بارکزائی( تاريخ سلطانی، در قندهار، قاضی القضات مشهور به خان علوم
  .کرد

بل برای از پا درآوردن حکومت او عزم جزم کرده اند، با سپاه  دانست که برادران وزير درکااز طرفی وقتی شاه محمود
همينکه شاه محمودبا قوايش از شهر خارج شد، برادران بارکزائی کندهاربا قوای . بزرگ از قندهار راهی کابل شد
 سرنوشت يشنهاد نمود که تا معلوم شدنوالی کندهار گل محمدخان پوپلزائی به آنها پ. خويش برشهر کندهار حمله کردند

کابل به او مهلت بدهند ومنتظر بمانند درصورتی که شاه موفقيتی به دست نياورد او شهر را بدون جنگ به آنها تسليم 
برادران وزير نيز اين پيشنهاد را ظاهرًا پذيرفتند ومدتی منتظر ماندند، ولی در جستجوی حمله برقلعه . خواهد کرد

  .افتادند
ی نردبان برای باال رفتن بر برج و باوری شهرتهيه کردند،شبی برقلعه يورش بردند وبا رادران وزيرپس از آنکه تعدادب

بارکزائی پدر شيردلخان شاغاسی بود که  ميردادخاننخستين کسی که برقلعه فراز آمد، . سرعت برحصار شهرباال رفتند
گل محمدخان والی وقتی از . ی کردند آمد وبعد ديگران از وی پيروبه شاه برج نورزائی صعود کرد وبه داخل قلعه فرود

قضيه آگاهی يافت بدون مقاومت فرار کرد وخود را نزد شاه محمود به غزنی رسانيد و او را از قضيه قندهار مطلع 
شيردلخان امور قندهار را به دست گرفت وميردادخان را به خاطر آن شجاعت واز خود گذری اش منصب .ساخت

خص که بعد ها با اميردوست محمدخان به بخارا رفت وهنگام بازگشت به وطن در اين ش) ۶٩.(يشيک آقاسی بخشيدا
  . جد بزرگ خاندان شاغاسی کابل است) ٧٠.(برخوردی با سپاهيان شاه بخارا به قتل رسيد

  
  :تراژيدی قتل فتح خان

نی وکابل، سعی ورزيد تا ندهار مطلع شد،در بين راه غزشاه محمود وقتی از قيام برادران وزير وموفقيت آنان درکابل وک
پس شاه وشهزاده بر وزيرفشارواردکردند تا به برادران خود درکابل وقندهار . وزيرفتح خان را وادار به آشتی نمايد

هدايت بدهد که از جنگ وشورش دست بکشند، ليکن وزيرکه مرد با همت ومغروری بود، در برابروعده ها وفشار 
يگر به امور دنيوی وسياست عالقه ای ندارد واز مرگ خود وعقوبت نيز نمی  مقاومت نموده جواب داد که دايشان
  .هراسد

وقتی شاه ولشکرش به مقام سعيد اباد وردک رسيدند، يک بار ديگر وزير فتح خان را تحت فشار وشکنجه قراردادند تا به 
وبرادرانش همان مقام ومناصب قبلی را البته شاه به او . منع نمايدبرادران خود نامه بنويسد وآنها را از جنگ ومخالفت 

تو چيزی به آنها تقديم « :وزير در جواب شاه گفت .خواهد داد و به حکومت های سابقه خويش برگشتانده خواهد شد
تح خان پيش از آنکه ف. ميکنی که در دست تو نيست ومال تو نيست ويک شخص کورمی تواند آن را از آن خود بسازد

که و می کنی برای طوفانی ست عاقبت آنرا می سنجيدی واکنون آيا آنچه تباي را ار نورچشم محروم ميساختی
چه را  دست شسته ام وآنی ميتواند مفيد ثابت شود؟ ليکن من از همه چيز ونتيجه هرچه که به ميدان بيايدبرانگيخته ا

  )٧١(».برايم مقدر است استقبال ميکنم
رد تا سران لشکر او تمامًا درقتل وزيرفتح خان سهم بگيرند وهريک به نوبه خود عضوی از اعضای سپس شاه امر ک

شاه ميخواست با اين کار خود سرداران را از هرگونه نزديکی ودوستی بابرادران بارکزائی باز دارد . بدنش را قطع کنند
بعضی از اين سرداران شايد اندک . ر نمايدو تخم خصومت و دشمنی را برای ابد بين آنان و بردران بارکزائی بذ

کدورتی از وزير در دل داشتند وعده يی هم شايد هيچگونه کدورت وکينه ای نسبت به وزير نداشتند و صرف به سايقه 
  )٧٢.(حب ذات در اين جنايت عظيم وبی مانند تاريخی شرکت کردند

دست دوست محمدخان مطلع شد مايوس گرديده با خود شاه محمود وقتی از تصرف کابل به :مولف تاريخ سلطانی ميگويد
انديشيد که مبادا هنگام مقابله با دوست محمدخان، بعضی اکابر و سران لشکر، وزير را نجات داده به دوست محمدخان 

 بنابرين برای اينکه کينه ودشمنی دايمی ميان سران لشکر با برادران بارکزائی. تسليم نمايند ودر صف دشمن بپيوندند
آن وزير بی نظير را مانند نيشکر بند از بند . ايجاد کرده باشد، همه سران لشکر را طوعًا وکرهًا  وادار به قتل او نمود

 شجاعت در آن حالت از وفور غيرت آهی نکشيد، بلکه کلمه شهادت وطيبه را برزبان رانده هم ۀجدا کردند و آن شير بيش
  )٧٣.(در آنجا به درجه شهادت رسيد
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فتح خان با کمال شجاعت ودليری وتحمل وثبات به اين جزاها تن در داده وتا وقتی مرد آهی « :انگليسی ميگويدپيرس 
نکشيد واز کسی طلب پوزش وعفو وتخفيف مجازات خود را ننمود وبه هيچ صورت متانت ووقار خود را از دست نداد 

  )٧۴(» .وبجزنام خدا حرفی برزبان نراند تا آنکه به مرگ تسليم شد
هيچ حادثه تراژيدی ديگری درعصرما با صحنه «: موهن الل مولف کتاب حيات اميردوست محمدخان مينويسد که

وزيرمظلوم ونابينا  رادست بسته، بزنجيرپيچيده . وحشتباری که منجر به قتل وزيرفتح خان گرديد، مقايسه شده نميتواند
پادشاه به وزيرامر .  آوردند-را به تخت سلطنت نشانده بود که همين وزير او -وبا غرب وغراب به دربار شاه محمود 

اکنون من : وزير با جرئت جواب رد داد وگفت.کرد به برادران باغی خود بنويسد تا از پادشاه اطاعت نموده تسليم شوند
[ ه درباريان شاه آنگا. شاه محمود خشمگين شده امر کرد او را بکشند. اسيرو نابينا ام وباالی برادران خود کنترول ندارم

وزير فتح خان را بطور وحشيانه قصابی کردند بنحوی که اول انگشتان ،بعد دستها، وپاهای ] به اشاره قبلی شاه وشهزاده
جرئت  وشهامت وزير آنقدر فوق العاده بود که . او را از حد مفاصل قطع کردند، سپس بينی، گوشها ولبهای او را بريدند

  )٧۵(».  نه از قصابان استرحام نمود، تا آنکه سراو را از تن شقه شده  اش جدا کردندنه از زجر و درد ناليد و
بدينسان  وزيرمظلوم وبيچاره را زنده بنداز بند جدا کردند، چون اينکار به مرگ وزيرنه انجاميد، پس تمام اعضای بدنش 

جد ( شده وزير توسط قاضی محمدسعيدجسد قطعه قطعه .را گوسفند وار قطع نموده وقطعات آن را درجوالی انداختند
  )٧۶.(به غزنی انتقال داده شد ودر جوار زيارت شيخ رضی الدين علی الال به خاک سپرده شد) ٨٧)(خاندان علومی

 دباقی دار
 


