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)م١٨١٨ -١٧٨٠( وزيرفتح خان  
 

:مقدمه  
ببايد که تا مام وطن           چون فتح خان وزيرباز بزايد پسریقرنها صبر   

 
وزير فتح خان،شخصيتی سخت فعال، متشبث، متين،استوار، باوقار،پرطاقت، متعهد، وطن پرست ،سخاوتمند، ماجراجو 
ر وجنگاور سخت دلير وبی باک بود که دراکثريت جنگ های ميهنی عهد شاه محمودسدوزائی از ميدان های کارزا

وزير فتح خان، از  . لقب داده بودندنابغه نظامی قوای شاه محمودپيروز وسربلند بيرون آمده است، به همين سبب او را 
  .لحاظ سرنوشت خود،  برخی همسانی ها با ابومسلم خراسانی وبابک خرم دين وديگرمردان بزرگ تاريخی منطقه دارد

نی اش، کرسی خالفت را ازامويان بازورشمشيرگرفت وبه عباسيان مثًال، همچنان که ابومسلم خراسانی، درصبحدم جوا
با خنجر تکه تکه شد،وزيرفتح خان نيز مردی ) منصوردوانيقی( بخشيد ودر فرجام به دست خليفه حق نشناس عباسی

پوالين اراده بود که دوبار سلطنت را ازشاه زمان وشاه شجاع با نيروی شمشيرگرفت وبه کف شاه محمود سدوزائی 
  .گذاشت و در فرجام به دستور شاه حق نشناس ابتدا کور وبعد بدنش بند از بند قطع گرديد

 سال تمام برای استحکام ١٨ سالگی پا به عرصه سياست گذاشت ودرحالی که ١٩همانگونه که ابومسلم خراسانی درسن 
د فنا داد، وزيرفتح خان نيز  سالگی در پاداش آن همه خدمات سرش را به با٣٧وسلطه خالفت عباسی شمشير زد ودر 

 سال تمام برای استحکام وتمرکز قدرت سلطنت ١٨ سالگی پا به عرصه سياست گذاشت ودرحالی که ١٩درسن 
سدوزائی شمشيرزده بود ،از جانب شهزادکامران،مردی حسود وکم عقل  ابتدا کورشد وسپس به امرشاه محمود 

و او بدون آنکه آهی بکشد ويا ناله ای سردهد و ازکسی استرحام نمايد، . پدرکامران ، مثل نيشکر بند از بندش جدا گردد
  .مرگ را بدون اظهار ناله ويا سخنی وآهی مردانه پذيراشد

مرگ وزير فتح خان، با آنکه از جهت طاقت پوالدينش وثبات وپايداری مردانه اش با مرگ بابک خرمدين وخداش 
از همه مرگهای مردان بزرگ تاريخ کشورما وسرزمين های مجاور خراسانی در قرن سوم هجری همسويی دارد، ولی 

درتاريخ جهان انسانی را نميتوان سراغ داد که  نظير وزير فتح خان تحمل شکنجه های باالتر از طاقت . پرشکوه تراست
ود تمام سران آنگاهی که او را می کشتند، به دستورشاه محم:شاهدان عينی روايت کرده اند. انسان را داشته بوده باشد

وسرکردکان لشکر برای قتل اوصف بستند و به نوبت هريکی بندی ازبند انگشتان دستان او را تا شانه وسپس بند 
بندانگشتان پا های او را تا زانوجدا کردند، و او اين همه شکنجه های توان سوز وطاقت شکن را، چنان تحمل کرد که 
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 اين چون هنوز زنده بود، باالخره سرش را قطع کردند و به زندگی اش خاتمه آهی از دل نکسيد وناله يی ننمود وبا وجود
  !درحالی که چندماه قبل کامران ميرزا دوبار در چشمان او خنجرزده  بود تا از کوری او مطمئن شده باشد؟. دادند

 زدن وقصابی کردن گفتن وشرح دادن  چگونگی قتل وحشيانه با کلمات کار آسانی خواهد بود، ولی تصوير صحنه مثله
اگر يک لحظه آن صحنه را در نظرمجسم کنيم  که چگونه است درد بريدن اندام های انسان . او کاربسيارمشکلی است

 جای جای توسط کارد قطع ميگردد وبعد نوبت به دست ديگرش ميرسد وآن دست ١٨زنده، هنگامی که يک دستش از 
ت به پا ها ميرسد و هرپايش به پانزده قسمت بند ازبند قطع ميگردند، بعد  جای بند از بند جداميشود وسپس نوب١٨نيز از 

نوبت به بريدن بينی وگوشها و لبها می رسد، وآنها را نيز با سنگ دلی مثله ميزنند،وسرانجام سرش را مثل مرغی از تن 
 خوئی شاه محمود وشهزاده کامران  جدا ميکنند و به حياتش خاتمه ميدهند، آنگاه شايد بتوان به عمق اين فاجعه واوج درنده

  !زهی قساوت وسنگدلی:پی برد وگفت
وزيرفتح خان مثل يک مرد شجاع، سربلند و پرغرور زيست ودر هنگام اعدام خود بازهم مثل يک مرد با غيرت وبا 

يکردند، وقار افغان، مرگ توأم باشکنجه های وحشيانه توسط سران لشکری که تا چند ماه  قبل تحت فرمان او عمل م
بامتانت واستواری تصورنکردنی تحمل کرد و به آنانی که با کارد يا خنجر اندام های اور قطع ميکردند، نشان داد که با 
سربلندی وطاقت پوالدين خود ميتواند همه دردها وسختيها را بدون عذر وزاری و داد وفرياد متحمل شود، ولی تسليم 

  :شاعری گفته است.ثل شاه محمود وکامران نگرددخواهشات پدر وپسرنادان و خود خواهی م
  در جهان نتوان اگر مردانه زيست
  همچومردان می توان مـردانه مرد

  
بابک خرم دين، مازيار طبرستانی، خداش خراسانی، استاد سيس بادغيسی وغيره اگر براثر مبارزات طوالنی برضد 

 شده اند، اما وزيرفتح خان، برعکس اينها تا آخرين دستگاه خالفت عباسی، دستگير وتوسط اعراب بيگانه تکه تکه
روزگرفتاری وکورشدن وقطعه قطعه شدنش هرگز، به فکر کسب سلطنت برای خود وخانواده اش نيفتاد وصرف به نفع 
استحکام سلطنت شاه محمود وتماميت ارضی قلمرو سلطنت سدوزائی شمشيرزد، مگردر پاداش آن همه فداکاريها 

دون اندک ترين جرم يا خيانتی، براثر کينه توزی وحسادت برخی درباريان جاه طلب، مخصوصًا سردار وجانفشانی ها، ب
محکوم به ) پسرعمه اش( عطامحمدخان باميزائی  وشهزاده کامران، ابتداکور و بعد به شکل فجيعی از جانب شاه محمود

  .قطعه قطعه شدن اندامش گرديد
  دشمن اگرميکشد به دوست توان گفت

  ه توان گفت که دوست مرا کشت؟با ک
از ميان پسران سردار پاينده خان، که مؤرخين غربی بيشتر آنها را به صفت برادران بارکزائی می شناسند، وزيرفتح 
خان، از روی سن وسال،کياست وکاردانی، تدبيرو زيرکی، فتوت ومردم نوازی، سخاوت وشجاعت و ثبات وپايداری 

او دارای . ،استعداد شگرفی داشت واز همه پيشقدم تربود)صيصه های افغانی است که يکی از خ(وحس انتقام کشی 
اين همه سجايا و مزايا همراه باحس وطن خواهی و دفاع . روحيات قوی وفعال، متشبث، هنگامه جو وانقالبی بود

يسها او را ازتماميت ارضی کشور وعقب زدن دست خارجی از امور مملکت در او صفتی ايجاد کرده بود که انگل
معنی کرد واين نيرو وقدرت در وجود اين سردار " تاج بخش"يا " شاه ساز"لقب داده اند و ميتوان آن را "کينگ ميکر"

  .ملی افغان به تمام معنی برجسته بود
اين فرزند برومند هيرمند، که خون آزادمنشی وسربلندی وغرورافغانی چون امواج خروشان هيرمند در رگ رگ 

ن داشت و ايمان به مردانگی، شجاعت و پايمردی همراه با داد و دهش ودوستی خصلت ذاتی وخميره جان وجودش طغيا
باز شناسی اين مرد پوالدين اراده ، بدون . او بود، با وجود همه آوازه نام و نشانش ، کمتر او را به درستی شناخته ايم

ی نسل های آينده وحق شناس کشور ما خواهد شک درس مهمی از سرگذشت بزرگ مردان تاريخ ورهبران ملی  برا
  :دراين بحث سعی به عمل خواهد آمد تا اين شخصيت برجسته تاريخ ميهن را همه جانبه به شناخت بگيريم. بود

  
  :قيام فتح خان برضد شاه زمان

عبدالسالم : ئی چون فتح خان با ساير برادران خود و عده يی ديگر ازخوانين بارکزابا انتشارخبرقتل سردار پاينده خان، 
خان،عبدالواحد خان، محمدرحيم خان امين الملک ودونفرديگراز خواص به سواری اسپ در ظرف هشت ساعت خود را 

 ميلی غرب قندهار رسانيدند وساير بزرگان قوم بارکزائی رادر ٧٣در ) قلعه مادری وزيرفتح خان(به نادعلی گرشک 
تند وخشم وتنفرعميق اقوام خود را نسبت به زمانشاه برانگيختند وبرای انتقام گرشک ونادعلی،از اقدام زمانشاه مطلع ساخ

زمانشاه برای دستگيری فتح خان وبرادرانش عده يی عسکرفرستاد، مگرآنهاموفق . کشی از وی کمک قوم را خواستند
د قبل از همه فتح خان سران بارکزائی مسکون در هلمن.به دستگيری هيچ کدام شان نگرديده ، به کندهار مراجعت کردند
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فتح . پسر بزرگ سردار پاينده خان را به رياست خود برگزيدند وسپس اختيار خود را به تصميم وفيصله او منوط ساختند
خان نيز از عهده رياست قبيله بارکزائی به شايستگی بيرون آمد ونقشه يی را که برای انتقام کشی از شاه ووزير او طرح 

  .ت که نتيجه مطلوب دادکرده بود،به اجراگذاش
 ميالدی ١٧٩٧فتح خان نقشه يی طرح کردتا دست در دست شهزاده محمود برادرشاه زمان بگذارد که قبل از اين درسال 

 الفنستون.برضد برادرش شاه زمان طغيان کرده بود ولی شکست خورده وبه بخارا وخوارزم وايران آواره شده بود 
اقتضای زمان در آغازاز شاه زمان اظهار اطاعت نموده بود، وقتی او را از کندهار  شهزاده محمودکه به :مينويسد که 

 هزارنفری به ١۵شاه زمان هم در رأس سپاه  .دور ديد، سربشورش برداشت ولشکری آراسته بسوی کندهار مارش کرد
د وپس از نبردی سخت هردو برادر درناحيه گرشک دراين طرف رودهلمند باهم روبرو شدن.مقابل او از کابل خارج شد

محمود از ميدان گريخت وسالم خود را به هرات . که نزديک بود شاه زمان شکست بخورد،فتح نصيب شاه زمان شد
  )١(. شاه پس از فرستادن نيرويی برای تصرف فراه، خود به قندهار برگشت واز آنجا عازم پشاور شد. رسانيد

ن برداشت وبعد از شکست به ايران فرارکرد و خود را به دربار  يک بار ديگر شهزاده محمود سربطغيا١٧٩٧درسال 
 محمود به کاشان واز آنجابه  اصفحان رفت وتا ١٧٩٨د ربهار. تهران رسانيد ومورد پذيرائی گرم فتح عليشاه قرارگرفت

از پس .  دراصفهان ماند وبعد در آن همان سال شاه ايران را در لشکرکشی به خراسان همراهی کرد١٧٩٩بهار 
در ترشيز .بازگشت شاه ، او درخراسان ماند وکوشيد مساعدت برخی از بزرگان آنجا را برای حمله برهرات جلب کند

 را به دست آورد وبا ده هزار تن از افراد او بيرجند و قاين حاکم مهرعليخانوطبس ناکام شد، ولی توانست حمايت 
هزاده قيصر پسرزمانشاه از کندهار به مقابل او فرستاده بود در سبزواربا سپاهی برخورد که ش. بسوی هرات مارش کرد

 وفادارخان. ولی آن سپاه کاری از پيش نبرده شکست خورد ومحمود به پيشروی خود ادامه داد وهرات را محاصره کرد
شهزاده شبانه از لشکرگاه گريخت وراه بخارا در پيش .  بد بين ساختمهرعليخاننيرنگی بکار برد که محمود را بر

  . گرفت ومهرعليخان هم بناچار به قلمرو خودعقب نشست
تا اينکه سفيرشاه زمان به . در بخارا شهزاده محمود بگرمی پذيرفته شد و در يکی از کاخهای سلطنتی اقامت اختيار کرد

شاه زمان را مبنی براينکه چرا به محمود که بر ولی نعمتش سربشورش  رسيد واعتراض  شاه مراددربارشاه بخارا
سفيرصالحيت داشت تا در برابرتسليم نمودن . برداشته، پناه داده است، به اورسانيد وخواست که محمود را مستردکنند

سليم کند ولی محمود بسياری براين باورند که نزديک بود شاه مراد، محمود را ت. محمود هديه گزافی به شاه بخارا بدهد
گفت که عزم سفرحج دارد وبا اين بهانه دينی، حمايت علمای مذهبی را جلب کرد، اما گزارشی که بيشتردرست مينمايد 
. اين است که شاه مراد نمی خواست شاه زمان را برنجاند وهمچنان نميخواست که با خيانت به مهمان، خود را بدنام سازد

از خطری که او را تهديد ميکرد، اطالع داد وبه اورسانيد که با رفتن خويش همه مشکالت پس نهانی به شهزاده محمود 
 واکنون در )٢.(رفت و از آنجا دوباره عازم  ايران شد) اورگنج(شاه محمود ازبخارا به خوارزم. را از ميان بردارد

  .گرميهای طاقت سوز کرمان ايران آواره ميگشت
و ازطريق سيستان، هشتاد فرسخ دشت بی آب .ه محمود، به سوی ايران حرکت کردفتح خان به عزم اتحاد با شهزاد

وعلف واقع ميان سيستان کرمان را درنورديد و خود را به کرمان نزد شاه محمود رسانيد واو را به گرفتن سلطنت از 
سپس با .  نورزندبعدًا هردو در حضور قرآن عهد بستند که جزهمکاری به همديگرخيانت. دست زمانشاه ترغيب کرد

حکمران .آنها به زودی وارد جالل آباد مرکز آن روزی سيستان شدند.پنجاه سوارمرد، به طرف سيستان به حرکت افتادند 
 از افغانان به گرمی استقبال کرد وبعد برای همبستگی بيشتر دختر خود را به شهزاده کامران ملک بهرام کيانیسيستان، 

مگر فتح خان .لب شد تاشاه محمود را در رساندن به تخت شاهی کابل عمًال ياری نمايدپسر شاه محمودعقد بست وداوط
مشورت داد که اين کار فعًال به صواب آنها نيست وازهمراه کردن قشون او با محمود صرف نظرشد، ولی ملک بهرام 

  .کيانی با پول وسالح آنها راکمک کرد
  

  :نقش فتح خان درفتح کندهار
 سوارقبل از خود به فراه فرستاد تا همياری وهمراهی سرداران درانی  ١٨ن دوبرادرخود رابا فتح خان از سيستا

محمودو فتح خان از . متعاقبًا خود با محمود وکامران ميرزا وارد فراه شد.بخصوص بارکزائيهای فراه  راجلب کنند
م گروهی از مردم درانی فراه آمادگی استبداد شاه زمان خان ووزيرش برای مردم فراه قصه ها حکايت کردند وسرانجا

  .خود را در رکاب محمود وفتح خان ابراز داشتند
محمود با اين نيروها به طرف قندهارمارش نمود وطبعًا اين نيرو را اقوام بارکزائی گرشک وناوه هلمند تيز تقويت 

ق زائی ملقب به شاه پسندخان، والی وقتی محمود با سرداران بارکزائی به کندهار نزديک شدند، مهرعليخان اسحا. کردند
کندهار با چهارهزارسواربه مدافعه شهر پرداخت، ولی فتح خان کاری کرد که قوای والی برضد والی برخاستند واو از 

.  روز محاصره شهر را متصرف شد۴٣ يا ۴٢فتح خان شهر را به محاصره کشيد و پس از. ترس به داخل شهر گريخت
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کارگرفت ) ريسمان چرمی(، نخستين مردی بود که برای باالرفتن بر ديوارشهر از يک چرمينهبه قول شيرازی، فتح خان
با ! و وقتی برفراز حصارشهربرآمد، نقاره خانه شاهی رابا کفش خود زده فرياد برآورد که اکنون دور دور محمود است

) ٣.(لوشهر به محمودسالم کرداين فرياد او دروازه های شهر بازگشتند ومحمود با عساکرش داخل شهر شد وساخ
عبداهللا . الفنستون برآنست که فتح خان به تنهائی داخل شهر شد واز يکی ازبزرگان شهربه نام عبداهللا خان کمک خواست

خان به طرفداری محمود برخاست ودروازه های شهر را به روی محمود باز کرد ومهرعلی خان از در ديگری راه فرار 
  )۴.(ير قندهار را به زمان شاه در سند رسانيداختيار نمود و خبر تسخ

صورت ) ظاهرًا به مشورت قاضی محمدسعيدخان بارکزائی(بنابر روايت ديگری،اين کار توسط يحيی خان بارکزائی
گرفت که خود را از شهر به نزد فتح خان رسانده بود وبه مشوره او فتح خان، زينه های زيادی تهيه ديد وبعد به شهر 

شهزاده حيدر با يارمحمد خان و .  سال داشت١٩دراين وقت وزيرفتح خان) ۵.( آنرا با زور گرفتحمله برد و
فتح خان از شاه محمود تقاضا نمود تا عبدالرحيم خان سدوزائی وپدرش را اعدام کند . ديگرخوانين زمانشاه محبوس شدند

رفداری زمانشاه دست گرفته وبه او عمًال وسپس اعالم نمايد که براعمال درانی ها به شرطی اعتماد ميشود که ازط
  )۶.(وفاداری خود رانشان بدهند، شاه محمود نيز چنان کرد

" و به قاضی محمدسعيد خان قاضی القضات قندهار لقب" شاه دوست"دراينجا شاه محمود به فتح خان رتبه وزارت ولقب 
  :ان با بيت ذيل وسجع مهروزيرفتح خ) ٧.(بخشيد) معادل رتبه علمی پوهاندی"(خان علوم

  طالع محمود را نازم کزوست           سرفرازملک ودولت شاهدوست
  يا

  طالع محمودرا نازم کزوست          سرفرازفتح ونصرت شاهدوست
  :ومهر قاضی محمدسعيد بارکزائی را به اين سجع 

  محمدسعيد از فضل حق مشهود شد      قاضی القضات شاه محمودشد
  )٨.(رسميت داد

  
  : کابلگشايش

چاره اين کار را برذمه وزيرفتح . پس از تصرف کندهارشاه محمود به پول ضرورت داشت تا لشکرش را تقويت کند
فتح خان پس از آنکه خزانه شاهی راضبط کرد، مبلغی از بزرگان وتوانگران شهر جمع آوری نمود . خان گذاشت

  )٩.(رنفر باال بردومايحتاج لشکرش را تهيه کرد وتعداد سپاهش را تا پنجاه هزا
) ساکزی (شاه زمان دراين وقت نزديک سند بود وقصد داشت برهند حمله کند، مگراز زبان مهرعليخان اسحق زائی 

شاه زمان فورًا شاه شجاع برادرخود را به پشاور گذاشت وخود به قصد . خبر تصرف کندهار را به دست شاه محمودشنيد
. رف کابل خواست والی کشميرعبداهللا خان الکوزائی را گوشمالی بدهدکابل حرکت کرد، ولی قبل از حرکت به ط

اين عمل شاه به نفع شاه محمود تمام شد، زيرا . زمانشاه با دادن تلفات زياد عبداهللا خان را دستگير کرد وبزنجيرش کشيد
مت شاه محمود قرار برادرش سيدال خان الکوزی  درکندهار بود وبا اطالع از اقدام شاه زمان، با اقوامش  در خد

  )١٠.(گرفت
شاه زمان وقتی به کابل رسيد، به حقيقت اشتباه خود پی برد واز اعمال گذشته خويش درحق سرداران درانی ندامت 

او به مشکل دوسپاه تهيه کرد ويکی را تحت هدايت احمدخان نورزائی و شهزاده ناصرپسرش .کشيد، ولی سودی نداشت
احمدخان که .  دومی را دومنزل عقب تر با خودش گرفت وبه طرف غزنی به راه افتادبه صوب کندهارحرکت داد ودسته

نه از وفادارخان معامله شريفانه ديده بود و نه از شاه زمان دل خوش داشت، با تأنی و دل واپسی  به سوی قندهارراه می 
ضمير احمدخان را به خوبی درک کرده ميخواند، " نابغه قوای محمودی"انگليس او را " پيرس"واما فتح خان که . پيمود

بود، زيرا او می دانست که اگر قبل ازوقوع جنگ او را با خود همراه سازد، کارشاه زمان را ساخته  است، زيرا او می 
  :                  دانست که 

  به شميريکی تا صد توان کشت         به رأی لشکری را بشکنی پشت
رباره عبداهللا خان نورزائی برادر احمدخان که اينک درقشون شاه محمودحاضر بود برای نيل به اين مقصود، او د

واحمدخان خيلی او را دوست ميداشت، فکری کرد وبعد او را با شاه محمود درميان گذاشت، شاه طبعًا از فکر وانديشه 
وانمود کرد که اوقصد خيانت به شاه فتح خان فورًا عبداهللا خان را به بهانه يی حبس نمود وطوری . فتح خان استقبال نمود

را داشته وشايد محکوم به اعدام گردد و صرف درصورتی از مرگ نجات خواهد يافت که برادرش احمدخان از صف 
رسيد وبا )بين مقروقالت غلزائی" (سراسپ"وقتی احمدخان نورزائی درمحل . زمانشاه بريده وبه شاه محمود بپيوندد

رو ديد و از سرنوشت برادرخود خود مطلع شد، بال درنگ با قوای خود که به پانزده قوای شاه محمود خود را روب
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. هزارنفر ميرسيد، به قشون فتح خان پيوست وشهزاده ناصر خبر اين حادثه را درعقب جبهه به پدرش زمانشاه رسانيد
)١١(  

احمدخان نورزائی  توسط پسرش به اين تاکتيک فتح خان، تاثيرمرگباری برروحيات زمانشاه داشت وهمينکه خبرتسليمی 
به زودی سپاه . او رسيد، زمانشاه و وزيرش وفادارخان هردو برجان خود ترسيدند وبفکر نجات خود وفرارافتادند

شاه و وزيرش هردو  با عجله به غزنی واز آنجا به کابل کشيدند تا قوای جديد تدارک ببينند، . نيزمتفرق شده فرارکردند
 ديگری بخود گرفت وعوض جمع آوری نيروی تازه نفس ومقابله با فتح خان، نيروهای معيتی خود ولی نقشه آنها شکل

واز صفوف سپاه جزدوصد سوار ) باميزائی(از اهل دربارجز وفادارخان و زمانخان پوپلزائی. را هم از دست دادند
  .  پيش گرفتشاه با اين عده راه جالل اباد در.وچهارصد پياده به دور شاه باقی نمانده بود

شاه محمود، فتح خان را در رأس دوهزارسوار، قبل از خود بسوی کابل فرستاد  واو با سرعت فاصله ميان مقروغزنی و 
ميراصالن خان وجعفرخان جوانشير که از شاه زمان به : دروازه های کابل از سوی دو نفرقزلباش. وکابل را طی کرد

، و با محمدزائيها قبًال خويشاوندی کرده بودند، بازشد وشاه برتخت سبب قتل دو سرکرده خود آزرده خاطر بودند
  )١٢. (-م١٨٠١ جوالی -باالحصار کابل جلوس نمود

 باقی دارد

  


