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 شیرعلی خان بارکزییادی از

 ین مشروطه خواه نیمروزنخست 

 خانیرعلینام ش ستم،یاول قرن ب مهیمبارزات روشنفکران مشروطه خواه افغانستان درن خیدرتار

 یوآموزش ها  یکه دوران جوان نستیا میدانیا وشناحته شده است.  اما انچه نمنام آشن ییبارکزا

ده و شساکن به چخانسوررفته ودر آنجا نوده فراه  هیاز قر یشده و چه زمان یاو در کجا سپر ییابتدا

 است؟ شامل شده حلقه  مشروطه خواهان دررفته وچخانسور به کابل  از  یه زمانچ

عهد  لیدر اوا یبرطبق خاطرات پسر بزرگش بارونوده فراه بود  هیاصلن از قر یبارکزائ خانیرعلیش

از سردار  یریانتقامگ یبرالشکری را همراهی میکردکه عبدالرحمن خان  با اقوام خود از فراه  ریام

انداخته بود تا تکه سگان درنده خود نزدنوده را  هیقر انییاز بارکزا یکی]که چخانسوریخان  میابراه

 یحصار یخان  وادامه جنگ ها میاز محاصره قلعه ابراه وپسسازمان یافته بود [وپاره کنندوبخورند

وز این زمانی بوده که هن) دیاز طرف سردار به صلح انجام یباالخره  موضوع با بجا آوردن شروط

و  هاو به کابل رفتمدتی بعد ازاین حادثه  ظاهرا  .(فراه زیرتسلط امیر عبدالرحمن خان قرارنگرفته بود

ه است،زیرا در منابع تاریخی درعهد امیر حبیب هللا خان در گروه مشروطه خوهان اول شامل گردید

تعدادی از اعضای  1۹0۹.  درسالشهرت داشته است بنام شیرعلیخان بارکزائی چخانسوری

مشروطیت اول از سوی میرزا محمدحسین مستوفی الممالک به اتهام  قتل امیر حبیب هللا دستگیر شدند 

برخی دفعتاْ اعدام وبقیه زندانی گردیدند وشیرعلیخان بارکزی  بروایتی مدت  ده سال را در زندان 

ن شاه امان هللا همراه باسایر زندانیان سیاسی ارگ کابل درغل وزنجیر گذشتاند وپس از روی کار آمد

رها گردید وبه حیث سرشته دار )مستوفى( در چخانسور)نیمروز( مقرر گردید . وی  روستاى 

شیرآباد را در منطقه مینو در چخانسورآباد کرد و از رودهیلمند جوی بزرگی کشید وزمینهای 

منطقه سرگنگ اصل چخانسور نیز زمین  المزروع کهن ریگ را تا داکو  مزروع ساخت.عالوتا  در

خریده بود وقریه سرکنگ را آباد نمود. اوتا اخیر عمردرچخانسور  زندگی وخدمت کرد وسرانجام  

 درگذشت و درجوار زیارت امیران صاحب دفن گشت. شیرابادچخانسوردرخورشیدی  1325درسال 

بسم هللا الرحمن رحیم.قالوانا هلل »:میخوانیم درلوحه سنگ مرمرین مقبره شیرعلی خان باکزائی چنین

 وانا الیه راجععون.

 آرامگاه مرحوم شیرعلیخان بارکزهی
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محصل  روشنفکر از سالله آزادگان سرزمین نیمروز ازجمله مشروطه خواهان وهمرزمان جوان و

مدت چهارده سال را بخاطر  استقالل وطن  امیرامان هللا خان بود.

هللا خان سپری کرد وبعد از  ازادی خواهی در زندان امیر حبیب

ولی نظر به تقاضای مردم  تعین شد مسکو رهائی ازمحبس بعد سفیر

شریف والیت فراه ونیمروز بعد سرشته دارتعین شد وتا آخرین 

هجری 132۵لحاظات زندگی درخدمت هموطنان قرارداشت. درسال 

 «سالگی جهان هستی را وداع گفت. ۸0شمسی به عمر 

سالگی گفته  ۸0شمسی درسن   132۵فوت اودراین لوحه قبرسال 

شده است. که با یک حساب سرانگشتی معلوم میگردد که تولد شان  

ها دراین سنگ قبر که  سال  شمسی میباشد. 12۴۵مصادف با سال 

سال وانمودشده  که ممکن است 14بعد نوشته شده،مدت زندانی اش 

واهان اشتباه شده باشد،درحالی که نخستین دستگیری مشروطه خ

صورت گرفته وشرح  1۹0۹درعهد امیر حبیب هللا خان در زمستان 

مفصل آن را فیض محمدکاتب، نویسنده سراج التواریخ،در بخش سوم از جلد چهارم خود  داده است. 

همان ماه  2۸و روی کارآمدن امان هللا خان در  1۹1۹با قتل امیرحبیب هللا خان در بیستم فبروری 

ازادشدند وطبعا  که شیرعلی خان بارکزائی  نیز ازاد گردیده که مدت زندانش  تمام زندانیان سیاسی

.تقرر به وظیفه سرشته داری درچانسورگماشته شد  12۹۸مجموعا  ده سال میشود. او در سال 

شیرعلیخان بارکزائی همراه بود با تقرریکی دیگر ازمشروطه خواهان بنام  تاج محمدخان بلوچ 

نیز مدت ده سال را در زندان امیر حبیب هللا خان گذشتانده بود وبعد از رهائی از ازپغمان کابل  که او 

زندان، بحیث سرحدار چخانسورمقرر گشته بود وطبیعی است که این دو شخصیت مشروطه خواه در 

تحقق برنامه های شاه امان هللا وقبل از همه تاسیس مکتب ومعارف وتشویق مردم برای فرستادن 

ه مدرسه سعی وتالش روشنفکرانه کرده اند. یکی از نشانه های همکاری این دو فرزندان خود ب

شخصیت مشروطه خواه تقررمهرعلی خان بارکزائی فرزند شیرعلی خان بارکزائی را با رتبه 

لوامشرملکی بحیث مدیرمدرسۀ کنگ بود. بخاطردارم که حاجی مهرعلی خان تا سال های آخر زندگی 

به کابل می آمد، با بازماندگان تاج محمدخان در پغمان احوال می داد و  اش هروقتی که از نیمروز

فرزندان تاج محمدخان بلوچ به دیدنش در کارته چهار کابل می آمدند وخاطرات گذشته را با هم تازه 

 میکردند.من شاهد چنین دیدارهایی بوده ام ولی از سوابق دوستی شان چیزی نمیدانستم.

بارکزائی فرزندانی بنامهای حاجی مهرعلیخان وحاجی امان هللا  شیرزاد وانورخان از شیرعلی خان 

که دخترانش یکی به نکاح به ثمر رسیدند دخترباقی دووعبدالعزیزخان از یک خانم بلوچ نُهتانی و

کرنیل محمدعمرخان بارکزائی، خان قلعه فتح در آورده شد ودیگری به نکاح عبدهللا خان تیوسکی 

 عبدالحکیم فراهی در آورده شد. پدرانجنیر
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 مهرعالیخان بارکزی: 

حاجى مهرعلیخان  پسر بزرگ شیرعلیخان مردی باسواد و کارفهمی بود که بحیث نخستین مدیر 

برتبه لوامشر ملکى کار کرده است. 1300درسال ولسوالى کنگ، درمرکز عهد امانی  کتبم

دراصل چخانسور خدمت کرده بود وپس  مدتها با رتبه نظامی لوامشری به حیث عالقدارموصوف 

ازترک  کار دولتی به عنوان یکی از معاریف قوم بارکزائی درچخانسورمحل مراجعه  ومشورت 

متواضع وخوش برخورد و  اریبسآدم در روابط اجتماعى خویش اهالی وخوانین دیگر نیمروز بود.او 

که مهمانخانه اش بروی همه مسافران ورهگذران سایر روستها صاحب دسترخوان گسترده ئى بود 

وشهرهای دور ونزدیک  باز بود وسالهای زیادی درروستای سرکنگ دراصل چخانسورهرشب ازده 

ها مسافربرگشته از فراه با غذا وطعام محلی پذیرائی میکرد وبا حکومت سرو کارى نداشت و امور 

 زمیندارى وحکومت را به پسر بزرگ خود صوفى نورعلى خان واگذاشته بود. 

موصوف شخص روشنفکر وطرفدار تعلیم وتربیت فرزندان کشور بود. اودرشرایط فقدان مکتب در 

محل زندگی اش )سرکنگ دراصل چخانسور( سعی کرد آنعده فرزندان خود را که واجد شرایط مکتب 

 دختران بجاهای دیگری برای تحصیل بفرستد وتا سطح لیسانس  وباالتر بار آورد. بودند بشمول 

حاجی مهرعلیخان رامیتوان یک سرکرده قومی روشنفکرگفت که درزمانی که هنوز ذهنیت مردم با 

رفتن دختران به مکتب دخترانه آماده نشده بود،ولی او به  دو دخترش که صنف نهم نسوان را تمام 

جازده داد بقیه دورس خود را در لیسه پسرانه  فرخی زرنج ادامه بدهند و خوشبختانه آن کرده بودند ا

دودختر با استعداد )صالحه مهرزاد و ثریا مهرزاد( لیسه پسرانه فرخی را موفقانه به  اتمام رساندند 

 وبه پوهنتون کابل راه یافتند. 

سیستان عالقمندم درسال رخداد های تاریخی مسایل ومهرعلی خان که میدانست من به صاحب حاجی 

برای من داستان  یک واقعه تاریخی را که پدرش در آن سهیم بود  اینطورحکایت 1۹۶۴

سردار ابراهیم خان سنجرانی که قلعه چخانسورمرکز سکونت وحکمراوئی او بود،سگان درنده :»نمود

اخت تا تکه ای داشت که وقتی کسی از نظراو مجرم شناخته میشد،او را به پیش  سگان خود میند

وپاره اش کنند. اتفاقا  یکنفر از اهالی قریۀ نوده فراه به چخانسور سفر میکند واز نزدیک قلعه ابراهیم 

خان میگذرد. ابراهیم خان با نه تن ازنایبان خود در بیرون قلعه دربارکرده بود، یکی از نایبان  

ینجا میگذرد ولی به سالم سردار سردارچشمش به آن رهگذر می افتد و می گوید آن مرد کیست که ازا

ما نیامد ؟ دیگرنایبان که مردان نابخردی بوده اند سخنانی گفته اند که خشم سردار را تحریک کرده 

است. ابراهیم خان هم سگها را رها میکند تامسافر بدبخت را تکه وپاره کرده بخورند. سردار 

ین حادثه دلخراش  به گوش اهالی قریه نوده ونایبانش از تکه تکه شدن مسافر بیچاره می خندند. خبرا

در فراه میرسد واقوام نوده که به طایفۀ بارکزی منسوبند درصدد انتقام می برایند و اقوام خود را 

مسلح کرده بسمت چخانسور حرکت میکنند. دیری نمی گذرد که انتقام جویان قلعه چخانسور را به 

ومدتی دوام میکند. سرانجام ابراهیم خان هیاتی  محاصره می کشند وجنگ های حصاری شروع میشود
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برای صلح نزد سران نوده میفرستد وسران نوده شرط میگذارند که باید سردارابراهیم خان از نه تن  

نایبان خود یک یک دختر در بدل خون مقتول  بدهد و تعهد کند که منبعد درحق اقوام پشتون چنین 

نفرنایب  ۹دختر از۹خان این شرط را می پذیرد و با دادن  عملی رامرتکب نمیشود. سردار ابراهیم

خود به اقوام پشتون صلح میان آنان برقرارمی گردد. یکی از این دختران به نکاح  شیرعلی خان 

بارکزائی در آورده  میشود که مرحوم حاجی مهرعلیخان بارکزی وامان هللا شیرزاد ومحمدانور ویک 

 )روایت ازحافظه منست(«دختر ثمرۀ این ازدواج بودند.

ری ایشان بلوچی بود، اما با مهمانان حاجی مهرعلی خان وامان هللا شیرزاد باوجودی که زبان ماد

پشتوزبان خود بزبان پشتو صحبت میکردند واین نشان میدهد که پدرشان مرحوم شیرعلیخان بارکزائی 

با پسران خود بزبان پشتو صحبت میکرده است تا زبان پدری را نیز یاد داشته باشند واین نشانۀ یک 

کزائیانی که از فراه به نیمروز نقل مکان کرده بودند، پدر آگاه وعالقمند بزبان ملی پشتواست.همه بار

نسل اول ودوم شان برزبان پشتومسلط بودند ولی پس ازآن  با زبان پشتو بیگانه شدند ودر فرهنگ 

سال در نیمروز آبرومندانه  زندگی کرد  ۸0حاجی مهرعلی خان بیشتر از محلی منحل گشتند. 

وت نمود ودر جوار درنیمروز ف (135۹)اوایل سال وسرانجام پس از تجاوز شوروی برافغانستان

 گردید.در محوطه زیارت امیران)امیرمعن( دفن  پدرش 

 امان هللا شیرزاد: 

اما هللا خان شیرزاد درعهد سلطنت اعلیحضرت شاه امان ظاهرا  

در نیمروز متولد شده بودوپدرش  130۸یا 1307درسال 

هللا  اماندوستان وهواداران شیرعلیخان بارکزائی، چون از جمله 

به این  او را امان هللا گذاشتبه افتخار شاه امان هللا نام بود، ناخ

  شخصیت بزرگ سیاسی وملیزی مثل شاه امان هللاروامید که 

مردی خوش بشود. امان هللا که بعدها شیرزاد تخلص میکرد، 

با سواد  آدمقیافت وبلند قامت وجذابی بود و درمیان مردم نیمروز 

با آنکه شخص زمینداری بود بشمارمیرفت و  یوبا معرفت

و برادرزاده اش عالقه ای نداشت خود به امور زمینداری مگر

زمینهای او وارسی میکرد.امان هللا شیرزاد  صوفی نورعلی از

روشنفکرانه داشت و برخالف عرف محل  خصلت عیارانه  و

دریشی می پوشید ونکتائی می بست وبرای تفریح به قندهار 

 وکابل سفرمیکرد  وبا اهل معارف برخورد صمیمی وگرم داشت.

انتخاب گردید وتا لی شورای مشمسی از ولسوالی اصل چخانسور به حیث وکیل  13۴۴اودرسال 

وکیل مردم چخانسورشمرده میشد.او در سرک اول کارته چهار در منزل شخصی  13۵7کودتای ثور

خود زندگی میکرد.شیرزاد که خیلی ارزوی داشتن پسری را داشت واز خانم سابقش صاحب فرزندی 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ک ملی ازدواج کردو نمیشد، درکابل با  دختری ازخانواده مشهور ابوی یعنی  پروین ابوی کارمند بان

از و صاحب  دختری گردید.از آنجا که درافغانستان دختر وارث وجانشین پدرشده نمیتواند، شیرزاد 

در فکر گرفتن خانم دیگری شد تا مگر از او صاحب پسری بشود، بنابرین با دختر عبدالقادر قاضی، 

شد که از داشتن آن پسر سابق والی نیمروز ازدواج کرد و مدتی بعد از زن جوانش  صاحب پسری 

خود را خیلی خوشبخت احساس میکرد اما افسوس که این حوشبختی دیر نپائید و با کودتای ثور  

 زندگی شیرزاد نیز  زیر و زبر گردید.

، احساس خطر کرد و بنابرین سعی نمود نیمروز زمینداران ازشیرزاد پس از کوتای ثور،بحیث یکی 

از راه زمین به ترکیه سیاسی پاسپورت  گرفتن حفیظ هللا امین و دار باعد از دیاز کشور بدر رود. او ب

رفت ومیخواست عازم اروپا شود ولی در ترکیه پول سفرش دزدیده شد و او مجبور گردید با زن 

وبچه اش دوباره بوطن باز گردد.اما دیری نگذشت که  به اتهام کودتا در گروپی  بسرکردگی رسول 

ر و زندانی شد. اما پس از یک یا دوماه زندانی با وساطت انجنیرجمعه خان جان ضبط احواالت دستگی

بارکزی که از دوستان نزدیک حفیظ هللا امین بود، از زندان اګسا به وزارت داخله انتقال داده شد تا از 

آنجا رها گردد. بخاطردارم که در دفتر رئیس اداری وزارت اطالعات وفرهنگ مرحوم 

دوستان واقوام نزدیک شیرزاد بود،نشسته بودم که جمعه خان بارکزائی زنگ  نوراحمدعزیزی که از

زد وخوش خبری داد که شیرزاد  از زندان ازاد شد و اکنون در وزارت داخله است و تا نیم ساعت 

وعزیزی  هم به خانم شیرزاد زنگ زد واو را مژده داد که شیرزاد بخیر  دیگر بخانه خود برمیگردد،

م ساعت دیگر بخانه بازمیگردد! اما کاش عزیزی این خبر را بخانه اش نمیداد،زیرا که  ازادشد وتا نی

شیرزاد در راه وزارت داخله تا منزل خود درکارته چهارگم شد وهرگز به خانه اش نرسید. خانم 

تا  ها ازخانه مه داروندار شوهرهبزودی سال خوردتر بود،  30شیرزاد که از شوهر خود تقریباْ 

که ممکن است در اختطاف تصاحب کردو با یک پسرخادی را موترودارائی های منقول شوهر 

 ازدواج کرد و از کشور بدر رفت. ونابودی او دست دشته باشد 

ه مرا در دوران مردی جواد ونیکوئی بودکهنگام مرگش بیش ازپنجاه سال عمر نداشت.اوشیرزاد 

  تحصیل در پوهنتون کابل هم با پول وهم با محبت هایش حمایت ونوازش کرده بود.

 .ش،شاد ویادش گرامی بادروح

 2022/ 1/ 1۹پایان 
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