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 ی بارکز جمال خان  حاجي سردار
 

 
 

د هغو مشرانو له ډلي څخه یو سرالری مشر و چي د نادر شاه افشار په   وند ُدرا سردار حاجي جمال خان بارکزی
د سردار حاجي   .[1] هد مشرتابه په سترګه کتلي واو افشار ورته   وړاندي د درانه نسب او لوړ منصب خاوندان ول

جمال خان نیکه د مشرتوب زمانه د کندهار په ښار کښي د ملي قاید حاجي میرویس خان نیکه په الس د یوه ملي  
د سلطنت پر مهال د ابدالي او غلجي   ابدالي احمد شاه بابا ټولواک د لوی [. 2] هأسیس د نېټې سره برابره دتحکومت د  

خان،   د قوم د ویزنو سردار حاجي جمال خان په رسمي توګه د بارک ،ئدپه مشرتوب یو، یو ملي مشر ټاکل کې  قومونو
د   ( په جرګه کښي د نوي افغانستانخشیر سر)کله چي افغان قبایلو د کندهار د   .[3] وس سردار او مشر په توګه وټاکل

ی مشر و چي د احمد خان ابدالي )وروسته نړهغه لومزعامت پر سر باندي خبري کولې، سردار حاجي جمال خان نیکه  
  .[4] ړکاحمد شاه بابا ابدالي( زعامت یې ومانه او د بیعت الس یې ور 
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کتاب   خپل  په  کهزاد  علي  احمد  لیکوال  دروند  چي  څنګه  لکه  تاریخ)او  های  رویداد  و  لیکلي يرجال  هم  کښي   )
حاجي جمال خان د بارکزیو د ستري او غښتلي قبېلې د مشر په توګه د زعامت لپاره د ټاکل کېدونو مشرانو په   دي،
چي نور ټول مشران په اخته  ) ، خو دې متصوف او متورع مشر خپل شخصي اغراضئدکښي ستر چانس درلو ډله
راني( دولت بنسټ او اساس متسحکم کړ دُ )  بیعت کولو یې د )سدوزیو( د ابدالي  په او پاچا ته لتر پښو الندي کړ (لو

افغانسان په تاریخ کښي ثبت  د ستره بېلګه په یوه ډېر حساس وخت کښي ۍ یې د ستایلو وړرخود ګذ او په خپل دې
احمد شاه بابا د ستر   لوی اځکه نو حاجي جمال خان بارکزی د خپل ژوند تر پایه پوري د خپل معاصر پاچ .هکړ

احمد شاه بابا هم د خپل ژوند تر پایه پوري د دې خیرخواه سپین ږیري  او .ئه پاته سوی دمشاور او وزیر په توګ
تناسب کاوه او د خپل حکومت، سلطنت او مملکت دارۍ ټولي چاري یې د سردار  هپدرنښت د هغه د شان او مقام  

بارکزی د حاجي یوسف  سردار حاجي جمال خان   [.5] ېپه مشوره او صوابدید ترسره کول يزحاجي جمال خان بارک
خان )توپچي باشي( زوی، د محمد سرور خان )یارو( لمسی، د یعقوب خان کړوسی، د اختیار خان کوسی او د محمد 

  .[6] (ئله دې ځایه محمدزی د)نیکه کودی دئ 
( په حدودو يمیالد 1591)په زرم هجري کال    ئچي د محمدزو د قبیلې مورث اعلی بلل سوی د  محمد خان نیکه

نو جمال خان نیکه له دې ځایه عمر )د عمر خان نیکه زوی و   ند کاوه اووژي یې د کندهار په ارغسان کښي  کښ
، محمد نیکه د بارکزو د محمدزو د څانګي مؤسس اعلی او لوی نیکه دئ او قبر یې هم د کندهار په  (ئخانزی هم د

محمد یاسین خان عمرخانزی و، څوک چي   د عمر خان نیکه بل زوی او د محمد نیکه ورور، .[ 7] ئ ارغسان کښي د
د ځانګړي سفارشنامې په ترڅ کښي د کندهار څخه کابل ته واستول سو او د اعلیحضرت   يراندُ  ند شهزاده همایو

شاه   په په يراندُ تیمور  ی فرمان  وروسته  او  سو  شامل  کښي  چارو  خايسلم ېدولتي  بازار  د  میرداد   ؛یوز ن، 
شاغاسیان  )په دې اړه نور معلومات د   [.8] دانو )شاغاسي( خاندان بنسټ کښېښود بارکزو د شاغاسی يبارکز نخا

 : کنلی ېد ( په مقاله کښي د منډیګک ویب پاڼي پريڅوک د
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او له موره )شاغاسی(   یله پالره )محمدزی( بارکز ن هللا خان غازيلیحضرت امیر اماع ا ي هېره دي نه وي چ .ولولئ
  .[9] ي کښي سره یوځای کېږ (و عمرخانز) د بارکزو په ېی هشجر او مورنۍ ۍن، چي پلرئد یبارکز

جمال   د)کوسی او د سیفل نیکه کودی دئ   ود نیک کړوسی، د دار ،ید اسمعیل لمس ، یزو نخضر خا د  ،نعمر خا
ځکه )نیکه لمسی دئ   [کبار] د و، او سیفل نیکه د نورالدین زوی ا(يو ته رسېږ زلله دې ځایه سیف شجره خان نیکه

زېږېدو کال   د يزسردار حاجي جمال خان بارک مؤرخینو د .[10]  (ئ بارکزی د هنیک  ننو سردار حاجي جمال خا
او مړینه یې د ستر ټولواک احمد شاه بابا ابدالي   ،ئښودلی د سره سمون لري یالدي(م 1686)ه ق( چي د    ۱۰۹۸)
میالدي( کال سره سمون   1770)ه ق( چي د    ۱۱۸۴ه ق( تر وفات دوه کاله وړاندي یعني په )  ۱۱۸۶  –   ۱۱۶۰)

د نادعلي د  د هلمند   یې د یوولسمي هجري پېړۍ په پای کښي د بارکزو دې دروند مشر چي .هې دړلري په ګوته ک
کاله و او قبر یې د  (  ۸۶کلي د بارکزو د مشرۍ څخه پیل کړې وه، د مړیني پر وخت یې عمر په قمري حساب )

  .[ 11] کندهار په ذاکر شریف کښي دئ 
سردار جمال خان بارکزی په تاریخي متنونو کښي تر ډېره په حاجي جمال خان له دې یاد سوی دئ چي د یو دروند  

خوا بیب هللا شریف ته د  سردار او ستر مشاور په توګه د ستر ټولواک احمد شاه بابا ابدالي له  او معزز مشر، خان،
دا متصوف، متورع، خیرخواه او  [.12] وحج لپاره واستول سو ځکه په اولس کښي په حاجي جمال نیکه مشهور س

محمد   کمنانو ته لکه امیر دوستدروند مشر همدا راز د بارکزو د )محمدزو( د څانګي ټولو مشرانو، شاهانو او وا
عبدالرحمن   رمیاخان،   بعقویمحمد   ریممحمد اعظم خان، ا رمیامحمد افضل خان،   رمیاخان،   میر شیر علي اخان،  
سردار داود خان   او هظاهر شا  ، محمدننادر خا دهللا خان، محم تنایعهللا خان، غازي امان هللا خان،   بمیر حبیاخان،  

ځکه نو امیر شیر علي خان له   .تر نیکه په توګه دروند، معزز او محترم و او ته د هغوی د پالر، نیکه، غور نیکه،
د تقریرونو   ثابته پاته سي خپل يپه تاریخ کښ يدې چي د نسب سلسله یې تر سردار حاجي جمال خان بارکزي پور

  :خاتمه په دې بیت آراسته کړې وه ۍړلوم
 

 تنده قسمت ازلیسـایـت پـال دولـمـج
 توصی دوست محمد امیر شیرعلیس

 

او   ،(يمحمدز نسردار پاینده خا) نیکه ،(نامیر دوست محمد خا)په دې بیت کښي امیر شیر علي خان خپل د پالر  
   .[ 13] هونومونه په ډېر درنښت، ستر پاس او لوړ ویاړ ذکر کړي  (ي سردار حاجي جمال خان بارکز) غور نیکه

بارکزۍ ښځه او دویمه یې یوه غلجۍ  هیو ېی نېرمم ۍمړنول ه،و يکړ دوه ودونه بارکزي  ردار حاجي جمال خانس
)مشهور په  رحیمداد خان سردار د هارون خان، بهادر خان، څلور زامن يسردار حاجي جمال خان بارکز .هښځه و

بارکي( امیراالمرا سرفراز خ پاینده خان سردار او سردار  په  نومونو ان()مشهور  لور په  یوه  تیمور شاه  او  د  چي 
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کښي د هارون خان او بهادر خان مور  کتاب (هکندهاري وروڼ)معصوم هوتک په   .هدرلود ُدراني سره یې واد کړی و
[. خو محمد قاسم رشتیا په 14]سردار رحیمداد خان او سردار پاینده خان مور )غلجۍ( ښودلې ده   د )بارکزۍ(، او

ښودلي دي او   له موره هم بارکزي نسردار رحیمداد خان او سردار پاینده خا يکښ کتاب  (هرن نزدافغانستان در ق )
او له دې چي هوتک د سردار حاجي   [. 15] وه ()بارکزۍ د یوبل سره سکه ول او مور یې هم ی دو لیکلي یې دي چي

ودلې، نو ښایي چي د رشتیا  ښ منجمال خان بارکزي لور د سردار پاینده خان سکه خور او د تیمور شاه ُدراني مېر
   او د دوی د خور او سکه توب په اړه رښتیا وي.  نخبره د سردار رحیمداد خان، سردار پاینده خا
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