
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Historical         تاريخی

        
 نشاد احـمـد عـلی کـهـزادا رو،استاد عالمه

  "بنياد فـرهنگی کـهـزاد: "فـرستـنده 

 
 

     دوره های پادشاهی

 فتح جنگ شاه
  

 بدست شجاع الدوله پسر زمان خان بارکزائی در چمن زارهای بين 1258 صفر 23ح روز شاه شجاع الملک صب
کشته شدن شاه .  خواندباالحصار و سياه سنگ کشته شد و پسرش فتح جنگ در داخل قلعۀ باالحصار خود را پادشاه

عوض توليد له برعکس أهم تفکيک ميشد ولی يک مسی بود که روی آن عناصر مختلف بسهولت از اشجاع قضيه 
مزيد اختالف، همه را بهم متحد ساخت و آن موضوع دفاع خاک مملکت و عقب زدن قوای اجانب بود که هنوز در 
جالل آباد و قندهار متمرکز بودند و قوای تازه دم ديگر به سرکردگی جنرال پالک تازه از پشاور به جالل آباد واصل 

  .گشته بود
ام محاربه عليه متجاوزين بيعت کردند و امين اهللا خان لوگری به همين اميد با مردم به فتح جنگ شاه محض به اميد دو

وی همکار شد ولی چون شاه، خاندان قاتل پدر خود را ميخواست فوری تبعيد کند، زمان خان آهنگ مخالفت ساز 
 ملی با وی دمساز ۀوجهمين اهللا خان لوگری با داشتن کرد و جنگ هائی در کوچه و بازار کابل بميان آمد و با اينکه ا

جنگ های کوچه به جنگ های ميدان در تپۀ مرنجان دامنه پيدا کرد و وقتی به مسالمت . بود، غائله فرو ننشست
انجاميد که سردار محمد اکبر خان از تيزين به کابل رسيده و در ميان دو گروه مخالف در آمد و در نتيجه وزير شاه 

  .سدوزائی شد
ان را گذرانيده و چنين تصور ميرفت که با همکاری وزير محمد اکبر خان پادشاهی وی فتح جنگ قسمت اول بحر

 انگليس ها و نه از لحاظ ايجابات داخلی امکان داشت زيرا  اين کار نه از لحاظ سياست خارجی ولی،دوامی پيدا کند
فتح جنگ .  و تاج خود باز رسدامير دوست محمد خان را انگليس ها اجازه داده بودند که به کشور بر گردد و به تخت

شاه خودش هم اين نقشه های درهم و پيچيده را احساس کرده و بنای مکاتبه را با جنرال پالک فرنگی در جالل آباد 
يکی از اين نامه ها بدست وزيرش، سردار محمد اکبر خان رسيد و فاش شد که فتح جنگ در قصد همکاری . قايم کرد

اده کرده، روی اين گناه ملی در محبس افتاد و در يکی از شب ها از تاريکی استف. داردبا اجنبی از پدرش دست کم ن
 خونی باالحصار فرار کرده خود را به جالل آباد نزد جنرال پالک رسانيد و وی احراز تخت ۀاز راه بام و از درواز

  .کابل را مجددُا به او وعده داد
 مبنی بر عدم مقاومت احرار ملی گرفته بود، با قوای خود بکابل که از امير دوست محمد خان پالک با وعده هائی

 مراجعت به ۀدوست محمد خان را وعدانگليسها در ذيل يک درام بسيار مضحک و خنده آور که يکطرف امير . رسيد
ر کابل بر تخت کابل و احراز پادشاهی داده بودند، فتح جنگ را مانند پدرش شاه شجاع يکبار ديگر در باالحصا

  . او به سوزانيدن چته و کشتن و بستن احرار مشغول شدندۀنشانيدند و در ساي
اواخر (که انگليس ها بار دوم کابل را تخليه کردند   تا روزی1258 صفر 23سلطنت فتح جنگ از روز قتل پدرش 

 پادشاه شد ولی هر دو دفعه او در ين مدت در حقيقت دو دفعه. قريب پنج ماه و يک هفته طول کشيد) 1258شعبان 
دورۀ اول پادشاهی او در حدود پنج ماه طول . نفوذ و اختيار او از حدود کنگره های باالحصار به بيرون تجاوز نکرد
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 مملکت دفعتُا از هم نپاشد و پيکار ملی عليه ۀ اميد به او بيعت کردند که شيرازکشيد و مردم طوريکه گفتيم فقط به يک
  . ولی درست در نقطه مقابل اين آرزو، شاه با قوای فرنگی انباز و همکار شدفرنگی ادامه يابد

 پرچم انگليس بار دوم در باالحصار ۀوای جنرال پالک شروع شد و در ساي دوم پادشاهی فتح جنگ به کمک قۀمرحل
وزير . شيد روز بيش طول نک12 شروع شد تا آخر ماه مذکور از 1258 شعبان 18اين دوره که از . بر تخت نشست

  .او در اين دوره کوتاه غالم احمد خان پسر شير محمد خان باميزائی بود
انگليس در همين چند روز مختصر به آتش سوزيها و خرابکاری هائی چه در کابل و چه در استالف به همدستی 

 به مراجعت امير پور اقداماتی کردند و چون در اثر تجارب تلخ چهار سال گذشته باالخرههبرادر شاه، شهزاده شا
معذالک در ظاهر . دوست محمد خان به کابل موافقت کرده بودند، مشغول ترتيب تخليه کابل و مراجعت به هند شدند

ردم تا بکدام امر اصرار زياد ورزيدند که فتح جنگ به پادشاهی خود در کابل ادامه دهد ولی او که ميدانست نفرت م
فتح جنگ در پنج ماه دورۀ اول پادشاهی خود ملتفت شد که حتی با .  ورزيد پادشاهی استنکافۀاندازه است از ادام

ی وی امکان پذير نيست همکاری رجالی چون نايب امين اهللا خان لوگری و وزير محمد اکبر خان غازی هم پادشاه
  .يد و از خاک افغانستان خارج شودآا انگليس ها يکجا از باالحصار برماده شد که بآلذا قهرُا 

ل پالک برادرش شهزاده شاهپور را به پادشاهی دعوت کرد ولی او هم تا بودن قوای فرنگی مدت ده روزی در جنرا
همۀ انگليس ها با پسران شاه باالحصار پادشاه بود و چون جنرال نات با قوای ديگر فرنگی از قندهار به کابل رسيد، 

  .يگانه پرستان پاک شدشجاع از کابل برآمدند و خاک وطن از لوث وجود بيگانگان و ب
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