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 سپهساالر سردار جانخان 
 

 

 

 هللا خان  ب یمحترم حس
 

 از سالم و احترام  بعد
 

  نرو ی باز مانده ام. از  وتر ی و استفاده از کمپ  ی قلم  ت ی( از فعالTenniselbow)   جنسبت درد آرن   نسو یبد   ی از مدت  من
افغان جرمن مطرح   ت یسپتمبر از همکاران محترم سا ۱۷پرسش شما راجع به سپهساالر سردار جانخان را که در 

مرا مطلع ساخت   یلفون ی ضمن صحبت ت  روزید  یهللا خان کرز  ظینخوانده ام. دوست دانشمندم جناب حف  د،ینموده بود
ن  بنده  نام  ا  زیکه  تاخ  سمینو ی م  نبارهی در  یمختصر  نکیدر جمله پرسش شوندگان شامل است.  در جواب   ری و از 

 . خواهمیمعذرت م
 

 
 یوبزیاست که به شاخه ا  یخان بن اکوخان پوپلز  میخان و کواسه مق  میخان، نواسه حک  میجانخان فرزند حل  سردار

اش جهانخان بوده و در زمره آنعده مشران و سران افغان شامل بود که نادر افشار   یتعلق دارد. نام اصل  یقوم پوپلز
  ی جماد  ۱۱ساخته بودند. بعد از قتل نادر اقشار )    شیشامل اردو خو  یمنصبداران لشکر  ثیبح   رغملی آنانرا بطور  

سرخ قندهار که   ر یمراجعت نمود. در جرگه ش وطنی ( ری) احمدشاه بابا کب یاحمد خان ابدال  تیق( بمع ۱۱۶۰  یالثان
کشور انتخاب شد، جهانخان را به خطاب " سردار" مفتخر ساخت و القاب " خانخانان"  میزع  ثیاحمد خان جوان بح 

  ش ی. سپهساالر سردار جانخان در مهر خودیگرد  ضی تفو  ی" به ویبزن" به او داد شد و عهده " سپهساالر  ریو" م
 : نوشتیم
 

 پادشاه ُدّران ازـیم اـش خاتـقـن به
 نام خان جهان  ریخامه تقد نوشته

 

کن داشته و در جنگ   صلهی نقش فعال و ف  یمحاربات احمدشاه  هیبعد سپهساالر سردار جانخان در کلب   خیتار  ازان 
  د یگنجد و با   یمختصر نم   ن یآن در  ل یاحمد شاه بابا اخذ موقع نموده بود، که تفص یق( در پهلو۱۱۷۵پت ) یپان  میعظ

شاه بوده و در سال   مورینخان در خدمت تسردار جا  ری بک  یدر باره آنها رساله ها نوشت. بعد از وفات احمدشاه بابا 
  ی حضرتج   ارتیمتصل ز  یدر شمال شرق شهر احمدشاه  یمسموم شد. آرامگاه و  یق در قندهار بشکل مرموز۱۱۹۱

 :آغاز شده است اتیاب ن یو لوح مزارش با ا  باشدیها م ییبابا در قبرستان مشهور پوپلزا
 

 ش یا کــف ــج امــیا  یـمـرحـ یـز ب افسوس
 شد  نیسفله که مهرش همه ک نیاز دادیب

 

 که سپهرش لقب خان جهان داد جانخان
 شد نیش نگ ـقـاو ن یدار ــهــپـام ســ ن اــت
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اش    ینائب الحکومه کابل مقرر نموده و حدود حکمران   ثیق بح ۱۱۶۶سردار جانخان را در سال   ریکب   یبابا   احمدشاه
  رزا یکوه کابل. م  یباال  ستیهم حصار  یکیسپهساالر مذکور در شهر کابل    یعمران  ی. از کارها دیگرد  نی تع  نیتا اباس

 :نموده است انی ب نیحصار را چن نیاعمار ا  خیرمناسبت سروده و دران تا  نیبد ییغرا   دهیخان عشرت قص یهاد
 

 م از خردـتـ سـو جـچ شـخـیارــت  الــس
ــ ر کــ ف او از سـطـل مـنـیـعـم دـش  ار ــ

 

 ت ـفـ زاز و گـر اعـ د از سـشان شـف در
 حصار"  نیدارد به گردون ا یهمسر"

 

بنام سردارجانخان مشهور است    ی کوچه ا  یچوبفروش  یدر قسمت شرف  یکنون وندیشهر کهنه کابل متصل جاده م  در
  ی بازساز یحامد کرز یجهمور استی بنام سردار جانخان دران کوچه اعمار شده است که در زمان ر زین یو مسجد

وافع  ی دانیبابه ک ارتیود که متصل زب یبنام دروازه سردار جانخان مسم یکیشده است. از شش دروازه شهر کابل  
 بود.

 

دختر سلطان    یبود. دوم  ییزای بام  خلنیاشرف الوزراء شاول  رهیهمش  یکیجانخان سه زن منکوحه داشت.    سردار
آورد که پسر کالنش سردار    ایسه زن چهارده پسر بدن  ن یبود. از  څیدختر شاه بزرگ خان بنو  یمکرم خان و سوم

  م یمنسوب به سردار کر  یمیمحترم کر  انواده( بود. خ ڼحاکم ) دراب  مورشاهیسلطنت ت  امیخان نام داشت که در ا  میکر
 خان مذکور است.

 

کوچه در شرق مرکز شهر بنام  نی. استیزی خان م ییح یقندهار در کوچه  یسردار جانخان در شهر احمدشاه اخالف
  یی ح یبودم که  دهیکوچه شن نیا یآن بازار واقع است. از باشندگان اصل  یچارسو در مدخل بازار کابل در سمت جنوب

داشت،   ز یخان که لقب خانخانان ن  ف ی. عبداللطودیخان    فی خان ولد عبداللط  میخان مذکور فرزند سعدهللا خان ولد ابراه
 انخان بود.عمو زاده سکه سردار ج 

 

باب  نیدر یمهلت و حوادث فرصت داد، نبشته مفصل یشد. اگر زندگ میبود معلومات مختصر که خدمت شما تقد نیا
 سررشته خواهم نمود. 
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