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  ٢٠١٤/ ١٠/٢                                                         کانديد اکادميسين سيستانی                               

  

  محمدعظيم خان  *سردار ۀاو�د

  سلطان احمدخان سرکارردارو س

  

مؤثر درتاريخ نگارنده حين مطالعۀ سرگذشت شخصيت ھای . است نسب شناسی، بخشی مھم از جامعه شناسی
واعقاب اين شخصيت ھا را نيز شناسائی  و به ھموطنان خود معرفی نمايدوتوقع دارد تا بازماندگان ميخواھد کشور، 

  .بقايا وبازماندگان اين شخصيت ھا در تکميل اين بخش ازکارم ياری رسانند

ی جمال خان بارکزائی ،  يکی از بيست پسرشجاع وکارفھم سردار پاينده خان ابن حاجسردار محمدعظيم خان 
 سالھا درکشميرحکومت کرد وبعد از قتل فجيع وزيرفتح خان ھمان کسى است کهاو . بودوزيرفتح خانسکۀ برادر

توسط شاه محمودسدوزائی،با ديگر برادرانش ،برضد شاه محمود دست به قيام زد و با درايت نظامی سردار دوست 
اری ساخت و بجای او ايوب شاه را به حيث آخرين پادشاه سدوزائی محمدخان شاه محمود را بدون جنگ مغلوب و فر

   .وخود به حيث وزيرش کمر به خدمت بست) م١٨٢٤ - ١٨١٨(برگزيد

جھاد عليه رنجيت سينگ را بخاطر استرداد پشاور براه انداخت ولی بر اثر توطئه ھای دشمن ١٨٢٣در سال او
به خويش، ھنگام مرگ ، ولی ت نمودو سالگی ف٣٨ه عمر بدچار شکست گرديد ودر راه بازگشت از پشاورمريض و

حبيب خان وصيت نمود تا پول و ثروتى که ازو باقيمانده آنرا در راه بدست آوردن دوباره پشاور ،سرداربزرگش  فرزند
  . آن پولھا را در راه عياشى و بخششھاى نابجا مصرف کردسردارحبيب ند، مگر برسامصرف باز چنگ سيک ھا 

سردار حبيب خان مردى عياش و کم عقلى بود و پس از آنکه جايداد پدر را به ھدر داد خود و وشته اند که مؤرخين ن
  ١.تمام فاميل خود را بدرياى سند انداخت وغرق کرد

سردار محمد ،اکرم خان سردار: پسرديگر بنامھایعQوه برسردار حبيب خان، چھارسردار محمد عظيم خان 
محمداکرم خان برادر سکه سردار حبيب سردار  . نيزداشتان و سردار سلطان احمد خانعمر خان و سردار سمندر خ

واوSد او معلوماتی در دست  از سرنوشت ًخان بود ومدتی با سردار حبيب خان حکومت لوگر را مشترکا اداره ميکرد،
:  نامدارچون اما چھارپسر،ھم نداردزيادی شھرت سياست دخلى نداشت اداره و در  کهمحمد عمر خانسردار .نيست

سردارمحمد . رمحمدنصيرخان وسردارمحمدسرورخان وسردار محمد عثمان خان داشتسردارغQم حيدرخان وسردا
) نايب الحکومه قندھار( اسم خانمحمدقسردارعبدالکريم خان وديگری سرداريکی : سرور خان صاحب دو پسربود

  .  محمد طاھر نام داردبود،پسرسردار قاسم،

. حکومه قندھار و چندى نايب الحکومه ھرات بودخان نايب الT سردار محمد عثمان خان در عھد امير حبيب ا
او در ھرات و قندھار خدمات عمرانى زيادى نمود و نھر سراج را از ھيلمند او کشيد و اراضى زياد Sمزروع را تحت 

» تيول«آبيارى قرارداد و به ھمين سبب از جانب امير شھيد مورد تقدير قرار گرفت و نشان و مقدارى زمين به عنوان 
 سردار محمد عثمان خان مثل سردار عبدالقدوس خان اعتمالدوله مخالف سياست راديکال .شد وى اميربه او اھداءاز س

 او بارى به اتھام شرکت در توطئه تحريک مردم جنوبى براى شورش بر ضد رژيم .و محمود طرزى بودT شاه امان ا
داماد سردار محمدعثمانخان ، پدر صبغت (امانى برھبرى حضرت محمد صادق مجددى و ميان محمد معصوم مجددى 

خان T  پس از دولت امانى از طرف سردار عنايت ابعد عفوشد وزندانى گرديد وT از طرف شاه امان ا) مجددىT ا
با ھمراھى حضرت محمدصادق مجددى به عنوان ھيئت صلح نزد پسر سقاو در باغ باS رفت که از جانب حضرت 

پادشاه پيشنھاد شد مگرھمراھان پسر سقاو آن را نپذيرفتند و سرانجام چند ماه بعد به ّمحمدصادق مجددى تلويحا بحيث 
و سردار عبدالمجيد T خان برادر شاه امان اT ت اياکجا با سردارحکله کانى يT اتھام شرکت در توطئه قتل حبيب ا

 . رديدکله کانى محکوم به اعدام گT خان معين وزارت حربيه به امر حبيب ا Tخان و حبيب ا

  او در عھد سلطنت محمد.پسر سردار محمد عثمان خان ، سردار غQم فاروق خان آدم سرشناس و نامدارى بود
و نايب الحکومه ننگرھار بود و چون خواھر رظاھرشاه وزير داخله و نايب الحکومه ھرات و نايب الحکومه قندھا 

بار ازدواج   او چند.ر و نيرومندى به حساب مى آمدمحمد داود خان خانم او بود ، ازين جھت نيز شخص استخواندا
                                            

١
  ٢٠١٣ ننشراتی دانش،پشاور،ازمن، چاپ موسسهنقش تاريخی وزيرفتح خان در دولت سدوزائی افغانستان - 
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سردار محمداسحاق عثمان و :  مشھور ترين فرزندان او.نموده و فرزندان زيادى با جايداد فراوان از خود باقى گذاشت
عثمان و داکتر اکرم عثمان اند که ھريکى در خارج از کشور T سردار اسماعيل عثمان و توريالى عثمان و داکتر عبدا

  . زندگى دارند

ھنگام تجاوزنخستين  پسرديگر سردار محمدعظيم خان يعنی سردار سلطان احمدخان وسردار سمندرخان،دو 
با امير دوست محمد خان به بخارا رفتند و در بخارا در زد و خوردى که با سپاھيان امير بخارا انگليس برافغانستان، 

  گشت ووزندانیو اسير طان احمد خان با سردار اکبر خان زخمى رخداد، سمندر خان کشته شد و سردار سلھنگام فرار
 با سردار اکبرخان به افغانستان برگشت و در جنگ اول افغان  از زندان شاه بخارا پس از رھائى١٨٤١در آواخر سال 

کا وھم که ھم خسر وھم کاکارنامه ھاى درخشانى بجا گذاشت و سر انجام با امير دوست محمد خان  و انگليس از خود
) اميردوست محمدخان بعد از مرگ سردار محمدعظيم خان، با بيوۀ او مادر سلطان جان ازدواج کرد(پسرش گفته ميشد

ابتدا به قندھار رفت وجنگی را عليه اميردوست محمدخان سازمان داد وچون به مقصودخود سرمخالفت گرفت و 
 ١٨٦٢گماشته شد وتا پايان سال » سرکار«ھرات با لقب به ايران رفت و از جانب دولت ايران بحيث حکمران نرسيد، 

درھرات حکومت کرد و قبل از فتح ھرات بدست امير دوستمحمد خان درگذشت و تازنده بودحاضر به تسليم شدن 
  . ھرات به اميردوست محمد خان نگشت

  

 :او�د سردار سلطان احمدخان سرکار

نام ھای . ين سه خانم صاحب  چھارپسروسه دختر بودسردار سلطان احمدخان سرکار، سه خانم داشت واز ا
  :پسرانش

   سردارشھنواز خان سرکار،-١

  .سردارشيراحمدخان سرکار،درجوانی فوت کرد-٢

   سردارسکندرخان سرکار،-٣

  . سردار عبدT خان سرکار-۴

د اميردوست  سردار شھنواز خان سرکار، بعد از مرگ پدرش در ھرات به ادامه مقاومت در مقابل جد خو-اول
خان تخمين تاپنجاه روزديگر ادامه داد وسرانجام بزرگان ھرات بدون مصلحت او دروازه ھای شھر را بروی  محمد

  )١٨۶٣ می ٢٧.(سپاه کابل باز کردند وشھر درتصرف نيروھای اميردوست محمدخان درآمد

اند که وی از خانم اول سردار ياد کرده نوشته " جنرال= بيرگيد"نويسندگان خارجی از شھنواز خان به عنوان 
سردار شھنواز خان ابتدا با سلطنت بيگم دختر سردارسلطان . متولد شده بود) دختر سردار محمدعمرخان(سلطان احمد

يکی عبدالرحمن : ربودوی صاحب دوپس. محمدخان طQئی ازدواج نمود و بعد در ايران با يک خانم ايرانی ازدواج کرد
يکی  معصومه :  شھنوازخان دو دختر نيزداشت. ی عبدالحق خان از خانم ايرانی بودندسلطنت بيگم وديگرخان از 

بلقيس بيگم با پسرعمويش سردارعبدالعزيزخان . ازدختر سلطان محمدطQئی وديگرش بلقيس بيگم از خانم ايرانی
  .پسرسردار عبدT خان سرکار، ازدواج کرد که از او سردارعبدالحسين عزيز به ظھور رسيد

وا دختر سردار شريف خان ازدواج کرد که از او صاحب ح عبدالرحمن خان پسربزرگ شھنوازخان، بابی بی
پسرانش عبدالرحيم خان وعبدالکريم خان نام داشتند و دخترش حميرا بيگم بود که با  .دوپسر ويک دختر شد

رزند سردار محمدصادق خان سردارمحمدرفيق خان ازدواج کرد وسردار محمدرفيق خان صاحب شرکت رفيق،يگانه ف
  . درگذشت١٩٢٧بود که در

او ابتدا با بی بی جان دختر بزرگ . بود) از دختر اميردوست محمدخان نواب بيگم( سردار سکندرخان-دوم
سکندرخان صاحب . وباردوم با يک خانم از طايفه الکوزائی ازدواج نمود. محمدصديق خان بارکزائی  ازدواج کرد

شھنواز بيگم، به عقد سردار . يکی عبدالوحيد خان و ديگری تاج محمدخان بود: وازبيگم و دو پسريک دختر به نام شھن
  . محمدامين جان ابن اميرعبدالرحمن خان درآمد

داکترعبدT عزيز فرزند عبدالحی عزيز، ضمن صحبت تليفونی برای من حکايت کرد که سردار شھنوازخان 
در روسيه سکندرخان به حيث معلم شمشيرجنگی .  سکندرخان به روسيه رفتندبعد ازفتح  ھرات ، به تھران و سردار

باری ميانه  وی با پسرتزار برسر خانمی برھم خورد وقرار شد برای اثبات حقانيت خود . در دربار تزار استخدام شد
دادند که قبل از مسابقه روسھا از بيم اينکه  مبادا او پسر تزار را زخم بزند ، به او اخطار . به جنگ دوئل بپردازند

سردار شھنوازخان ازتھران نامه ای . و او به فرانسه رفت ومدتی در فرانسه زندگی کرد. دوئل از روسيه خارج شود
سکندرخان به تھران رفت و شھنواز خان بعد از شش . به اوفرستاد تا به تھران بيايد واز خانواده خود سرپرستی نمايد
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عنه افغانی با خانم برادر عقد بست و متکفل خانواده برادرنيزشد و پسر شھنوازخان به ھند ماه فوت کرد و او مطابق عن
  .مسافرت کرد

. بود) ست محمدخاننواسه دختری اميردو(ان سرکار، پسرکوچک سردار سلطان احمدخان ج سردار عبدT -سوم
 Tيس را کمائی کرد، مگردرجنگی که به ان در جنگ ميوند شرکت جسته وافتخار پيروزی برقشون انگلجسردار عبد

   . در گرشک بسر آورد کشته شد١٨٨٠ اگست ٢٢ھواداری از سردار ايوب خان با اميرعبدالرحمن خان در 

 از سردارعبدT خان پنج  پسر  ،)herat.htm/  http://www.royalark.net /Afghanstan(بنابر روايت سايت 
  :برجای ماندندبنامھای ذيل وسه دختر 

   عبدالرسول خان سرکار،-١

نام پسردوم سردار عبدT جان،سردار عبدالعزيزسرکاربوده پدر سردار عبدالحسين ( عبدالحسين خان سرکار-٢
  )سرکار بوده است، کاش يکی از وابستگان اين خاندان بگويند که کدام يک درست است؟ سيستانی

  .ختربنامھای ماه پرور بيگم  وزرين بيگم بود ودو د،ان سرکار، پدرعبدالرشيدخان سرکار عبدالمجيدخ-٣

  . عبدالکريم خان سرکاربرادرعينی عبدالمجيدخان بود-۴

  . حاکم مقر بود١٩٢٩ تا ١٩٢١ وبعد درسالھای  حاکم غوربند ١٩٢١ -١٩١٧ار، از عبدالغفورجان سرک-۵

 به عنوان نماينده ١٩٢٢ تا ١٩٢١، در عھد امانی از سال ١٨٧۵واما سردارعبدالرسول خان سرکار، متولد
 به حيث قونسول در پاريس وسپس به حيث ١٩٢۵ تا ١٩٢٢وبعد از . سياسی افغانستان به دربار بخارا ماموريت داشت

عبدالرسول خان با عايشه بيگم دختر نورالدين خان .  ايفای وظيفه نمود١٩٢٩ تا ١٩٢۵قونسول در برلين از سال 
  : پسر ودو دختر شداو صاحب سه قاضی قندھار ازدواج کرد واز

  عبدالقديرخان سرکار،-١

   جنرال عبدالرؤف خان سرکار،-٢

  . داکترعبدلقيوم خان سرکار-٣

وازاو صاحب دو پسر ويک .  بافرخ بيگم، دختر اميرحبيب T خان سراج ازدواج نمودداکتر عبدالقيوم رسول
  .رش داکترزلمی رسول استدخترش محبوبه بيگم  و پسرانش يکی عبدT خان سرکار وديگ. دختر شد
  

.  خورشيدى در شھر کابل متولد گرديده است١٣٣٢ درسال  داکتر عبدالقييوم رسول، فرزندداکتر زلمى رسول
و تحصيQت عالى خود را در بخش اى تحصيQت عالى عازم فرانسه شد موصوف بعد ازفراغت از ليسۀ استقQل، بر

انۀ قواى يث داکتر انستيتيوت تحقيقى امراض قلبى پاريس،داکتر شفاخوی بح. طب، تا درجۀ ماسترى به پايان رسانيد
 . شاه در شھر روم ايتاليا ايفاى وظيفه کرده است ظاھريس دفتر محمد ئمسلح عربستان سعودى و ر

 ٢٠٠٢داکتر زلمی بعد از سقوط رژيم  طالبان و بميان آمدن حکومت جديد تحت رياست حامد کرزى درسال 
قبل از مشارويت رييس ھوا نوردى .  سال دراين پست باقی ماند٩مدت و ملى افغانستان تعيين شد ر امنيتبحيث مشاو

 .ملکى بود و در کنفرانس بين اللملى بن که در کشور جرمنى برگزار شد، در کنار سايررھبران افغان اشتراک داشت 

ماموريت ودر زمان .  گرديدوی بجای داکتر رنگين دادفر سپنتا بحيث وزيز امورخارجه تعيين٢٠١٠درسال 
لمان، ايتاليا، ناروى، فنلنډ، دنمارک، فرانسه، پولند و استراليا پيمان آمريکا، ھند جرمنى، اخود دروزارت خارجه ، با 

 زلمى رسول به زبان ھاى پشتو، درى، انگليسى، فرانسوى و ايتالوى.ھاى ھمکارى ھاى استراتيژيک بسته است 
.  اثر طبى زلمى رسول در امريکا و اروپا به چاپ رسيده است ١١. شنايى داردآى نيز صحبت ميکند و با زبان عرب

زلمى رسول تاکنون ازدواج نکرده .  ميباشد١٣٩٣/٢٠١٤زلمى رسول يکى از نامزدان انتخابات رياست جمھورى سال
 .است 

 ودرعرصه مردی دانشمندو متواضع وی شخصيت تحصيل کرده ودرعين حالی طبيب حاذقی بشمارميرود،
ازمصاحبه ايکه با تلويزيون طلوع . باشديمات وديدگاه وسيع وقابل توجه نيز سياست ملی وبين المللی صاحب نظري

درافغانستان انجام داده و در انترنت قابل دسترسی است، ديده ميشودکه وی در دامان يک خانواده سياسی ومنور افغان 
شروطيت سوم نقش فعال داشته وبجرم آزاد انديشی باری مدت دوسال ش مببزرگ شده و پدرش داکترقيوم رسول در جن

  از قبل آمادگی دارد واگر درانتخابات  او نيز برای اجرای نقش سياسی درکشور. را در زندان شاھی سپری کرده است

  .دنماي ازھرکس ديگری درافغانستان خدمت موفق گردد، شايد بھتر

که با راضيه بيگم دخترعبدالحسين خان عزيز ازدواج  ف  رسول بود، جنرال عبدالرؤ پسرسوم عبدالرسول خان
سيما با نصيرالدين علومی ازدواج . نمود و از او صاحب يک پسر بنام عزيزخان سرکار و يک دختر بنام سيماجان شد

  . کرد



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 سردار عبدT داکترسيدخليل T ھاشميان در يادداشتی که برای من فرستاده بودند، از سردار عبدالعزيزخان پسر
جان، نام نبرده ، ولی ازدوپسر ديگر سردار عبدT جان،بنامھای سردار عبدالرسول خان وسردارعبدالمجيدخان 

ھاشميان از سردار عبدالرسول خان، داکتر عبدالقيوم رسول  وجنرال عبدالرؤوف داکتربقول . کندکمشر يادکرده است
   .رسول به ثمر رسيدند

 در که ،٢ان سرکاربودجپسردوم سردار عبدT ) ١٨٧٨متولد (سرکارسردار عبد العزيزر،بنابر منابع ديگاما 
ومقام در نام رجال صاحب ازسفيردر ايران بود و سردارعبدالحسين عزيز وپسرش عبدالحى عزيز عھد امير شھيد 

   .ندبود احمد خان  اعقاب سردار سلطانسلطنت ظاھرشاه از

 چون سردارعبدT خان به ھواداری سردارايوب خان به مقابل عبدالرحمن خان جنگيده ،بقول داکترعبدT عزيز
درسنين کودکی از کابل با پای پياده خود را به ھرات و بعد به مشھد رسانيد وبه  وکشته شده بود، بنابرين عبدالعزيز 

يش سکندرخان سرکار بفرستند، اما ادارات امنيتی مشھد خود را معرفی کرد و تقاضا نمود او را به تھران نزد عمو
مامورين امنيتی با ديدن سرو وضع ژوليده  اوباورنمی کردند که اومنسوب به يک خاندان معروف افغانی باشد، معھذا 
به تھران به عمويش سکندرخان خبردادند و او به مشھد آمد و عبدالعزيز سرکار را با خود به تھران برد واو در آنجا 

  .يش درس خواند و مرد با دانشی بار آمددر ظل حمايت عمو

بقول مھدی فرخ، سفير ايران درعھد امانی،سردار عبدالعزيز خان درزير نظر عموی  خودسردارسکندرخان 
اودرتھران . فرزند سردار سلطان احمدخان بزرگ شد واز حقوقی که دولت ايران به وی می پرداخت، زندگی ميکرد

فرخ عQوه ميکند که سردارسکندرخان دو . ايران نيزخدمت کرده است) اردو(هو در قزاق خان واصفھان رشد نمود
دخترھای من را به :" دختر داشت که نمی خواست به شوھران ايرانی بدھد، پس به اميرعبدالرحمن خان نوشت که

ه کفار ھرکس ميل داريد به شوھر بدھيد که چون مادرشان شيعه مذھب است، درايران مجبور نشويم که آنھا را ب
لھذا يکی از دخترھا را به سردار امين T جان، پسراميرعبدالرحمن خان ودو می را به سردارعبدالعزيزخان ." بدھيم

پدر ) رئيس پوليس(ابتدا به حيث معاون فتح محمدخان ] وقتی به افغانستان بازگشت[سردار عبدالعزيز خان. تزويج نمود
. يافتتقرر وبعد به سمت نماينده افغانستان در کلکته شيراحمدخان رئيس شورای دولت، مقررگرديد

به سمت وزيرمختار درتھران مقرر گرديد و پس ] در عھد امانی البته به سبب لياقت وفھم خود[سردارعبدالعزيزخان 
ازبازگشت از تھران به حيث معين دوم وبعد به حيث معين اول وزارت خارجه تعيين شد وبعد به حيث وزيرمختار در 

عبدالعزيزخان نسبت به : فرخ ميگويد.  منصوب گشت واز آنجا مجددا ً به حيث وزيرمختاردر تھران گماشته شدروم
   ٣ .تمام سفرای افغانستان شخص مطلع وفھميده است وتعصب مذھبی ندارد

با توجه به شجره نامه خاندان سرکار، سردار عبدالعزيزسرکار،با بلقيس بيگم دختر دوم  شھنوازخان 
پسربزرگش سردارعبدالحسين عزيز بود که بعد در باره اش . ازدواج کرد که از اوصاحب دو پسر ودو دختر شدسرکار

 ،ابتدا بحيث معاون وبعد به ١٩٠۶اما خود سردار عبدالعزيزخان بعد از بازگشت به وطن در سال . سخن خواھم زد
 جنرال قونسول ١٩١٧ تا ١٩١۵سپس از. عھده داربود١٩١۵صفت رئيس پوليس کابل مقرر شد واين وظيفه را تا

 تا ١٩٢٧درايتاليا و از ١٩٢٧تا ١٩٢۶ وزيرمختاردرايران واز ١٩٢۵ تا ١٩٢٠از.افغانستان درکلکته بود
 نايل به اخذ لقب سردار اعلی از سوی اعليحضرت شاه امان T ١٩٢۵در .دوباره درايران وزيرمختار بود١٩٢٨
  . سر سردار عبدالعزيز خان سرکاربودکه در ايران متولد و آموزش ديده بودپ١٩٠٠ عبدالحسين عزيزمتولد ٤ .گرديد

سردار عبدالحسين عزيز، يکى از مشروطه خواھان آگاه و بادرايت عھد امانى : مرحوم پوھاند حبيبی ميگويد که
ن متولد شده و پدرش سردار عبدالعزيز نخستين سفير افغانستان بدربار تھران بود و خودش در تھرا. به حساب مى آيد

و . او از ھمکاران داوى و رفقاى مير سيد قاسم خان بود. در آنجا درس خوانده و شخص با سواد و مدبرى بار آمده بود
  . در جنبش مشروطيت اول و دوم شامل و ھمواره سر حلقه مشروطه خواھان بود

ونسلگری ھا مقرر گرديد و  در وزارت خارجه افغانستان سرکاتب شعبه معاھدات وق١٩٢۴عبدالحسين عزيزدر
  ).١٩٢۶(اندکی بعد از آن وظيفه برطرف شد وبه تاسيس شرکت حمل ونقل بين پشاور وکابل پرداخت

                                            
٢
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  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

.  به حيث قنسول افغانی درکراچی مقرر شد١٩٢٩ جنرال قنسول افغانی در دھلی جديد وبعد از آن در١٩٢٧درسال 
فير افغانی در روم مقرر گرديد ودر سالھای بعد به مقامات به حيث س١٩٣٣ -  ١٩٣٠بعد از سقوط دوره امانی در سال 

 به ١٩٣٧ تا ١٩٣٣ نماينده افغانی درکنفرانس خلع سQح ژنيو ودر ١٩٣٣در سال . بلند سفارت ووزارت باقی ماند
 وزير فوايد عامه در کابينه محمدھاشم خان ودرسال ١٩۴٣ تا ١٩٣٨از سال . حبث سفيردر مسکواجرای وظيفه کرد

 به حيث نخستين  نماينده افغانستان ١٩۴٩ -١٩۴۶در سال.  به حيث سفيرکبير افانستان در واشنگتن مقررشد١٩۴٣
به عنوان سفير دردھلی بود  ١٩۶٠ تا ١٩۵۴ به حيث وزيرمعارف ودرسال ١٩۵٠ تا ١٩۴٩درسال .درملل متحد بود

ليل جميلی برادرسردار عبدالحسين عزيز  بنابر روايت جناب عبدالج٥.  زندگی را پدرود گفت١٩۶٠وسرانجام درسال 
بنام سردار عبدالحميد خان عزيز نيز شخصيت تحصيل کرده وقابل توجه بوده و در وزارت خارجه  افغانستان 
ٔماموريت داشته است و سپس بحيث  سفير افغانستان در موسسه ملل متحد وظيفه اجرا کرده است، آقای جليلی تذکرنداده 

 .لھا اين وظيفه رادر آن موسسه عھده بوده انداند که وی درکدام سا

  :عبدالحسين عزيزصاحب چھارپسربود

  .١٩٧٣ محمدايوب عزيز،والی  قندھاردر-١

   عبدالقديرخان عزيز،-٢

    عبدالغفار خان عزيز،-٣

  . عبدالحی خان عزيز-۴

تقQل کابل پيش او تحصيQت متوسطه را درليسه اس. عبدالحى عزيز ازشخصيت ھاى سياسى اين خانواده بود
بعد از ختم تحصيQت به کشور برگشت . برد وبعد تحصQت عالی را دراستراشبورگ  فرانسه ونيز درلندن تکميل نمود

او به حيث رئيس فاکولته حقوق ١٩۴٧ -١٩۴۴در سالھای . به کار گماشته شد١٩۴١ -١٩٣٩ودربانک ملی درسالھای 
  .معاون وزارت اقتصاد بود١٩۵١ تا ١٩۴٧در سالھای . وعلوم سياسی ايفای وظيفه  نمود

نبود آزادی بيان وفعاليت  عبدالحی عزيزچون شخص دموکرات و آزاد انديشی بود، ھمواره انزجار خود را از
حکومت شاھی اظھارمی نمود وبنابرين در جمعيت وطن با غبار و ھمرزمانش در يک حلقه سياسى احزاب سياسی در

 ش با غبار و محمودى و داکتر فاروق اعتمادى وبرات علی ١٣٣١/ ١٩۵٢ت سالاودر تظاھرا. به فعاليت آغازکرد
محکوم به شش سال زندان شد،مگر يک سال بعد زندانی وتاج و عده ديگراز مشروطه طلبان اشتراک کرد و بالنتيجه 

ھنگامى که  ١٩٥٧در .   بحيث مشاور در وزارت معادن و صنايع کارکرد١٩۵٧ تا ١٩۵۶وی از. از زندان رھا گرديد
پس . ًسردار محمد داود صدراعظم افغانستان به پاکستان رسما سفر نمود، وى در اين سفر صدراعظم را ھمراھى نمود

م ١٩٦۴ تا ١١٩۶٠بحيث معين وزارت پQن و ازسال١٩۶٠ تا ١٩۵٧ازآن در پست ھاى رياست ھوائى ملکى و از 
  ٦ . سالگى پدرود حيات گفت٤٩ه عمر بنابر عارضه قلبى ب١٩٦٤وزير پQن مقررگرديد و درسال 

. عبدالحی عزيزبا ماھره بيگم دختر والی علی احمدخان ازدواج کرد واز او صاحب يک پسر وسه دختر شد
او .  دارای تحصيQت عالی در سطح دکترا از پوھنتون لوزان فرانسه است١٩۴٠پسرش داکترعبدT عزيز، متولد 

او با يک خانم ايتالوی از شھر فلورانس  بنام دونا .  گرفته استPh.Dیدرعرصه ھای علوم سياسی وجامعه شناس
ويک دختر به نام سارا عزيزمتولد ١٩٧۴ ازدواج کرده وصاحب يک پسربنام الياس عزيزمتولد ١٩٧۴ايزابل در

الياس عزيز در رشته اقتصاد ودخترش در رشته رسانه ھای گروھی تحصيل کرده اند واکنون در . می باشد١٩٧۵
   ٧ .ور سويس در ژنيو زندگی ميکنندکش

 سلطان احمدخان سرکار که محمدعظيم خان وپسرش سرداراين بود، مختصری ازاعقاب وبازماندگان سردار
و نقش ھای موثری  در عرصه ھای اداری وسياسی  اکثر شان دارای تحصيQت عالی وحايز مناصب بلند دولتی بودند

  .داشته اند

: شمارۀ تليفون من اينست.ن اين خاندان در تکميل ورفع نواقص اين جستار کمک کنندنويسنده توقع دارد منسوبي
  hotmail.com@sistani٠١  : ايميل  ادرس:وايميل ) ٠٧٦٥٥٠٢٧٧٢(تليفون ھمراه) ٠٠٤٦٣١٥٣٣٧١٥(
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  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  " سردار"يحی در بارۀ معنای کلمۀ توض -*

اقای ميرزائی در با ،١٣٩٣ھفته قبل سردارمحمدنادر نعيم، يکی از کانديدان رياست جمھوری در انتخابات سال 
 از سردار محمدنادرنعيم، در باره معنای آقای ميرزائی در وسط مصاحبهتلويزيون آريانای کابل مصاحبه يی داشت و

ان افزوده  نمود وسردارنعيم، فقط ياد آورشد که اين لقبی است که مردم به نام داودخسوال" سردار"ومفھوم کلمۀ 
به نظرميرسيد که سردارصاحب به معنای واقعی .  آن نبود ومنھم طرفدار اين لقب نيستمبودندھرچند خودش طرفدار

 اقای سردار نادرنعيم، مرا اين تير آوردن. کلمه سردار پی نبرده بود ولھذا جواب درستی نيزبه سوال مذکور نداد 
  .واداشت تا توضيحی در باره معنا ومفھوم اصلی اين کلمه ارائه کنم

 رسوم  را در يشاورسپری نمود و در بارًه چندماه  مدت١٨٠٩ر سال الفنستون مورخ ودپلومات انگليسی د  
دی گردآورد ودر کتاب خود  سودمنجامع واطQعات بسيارقبايل افغانستان معيشت ومعاشرت اقوام و  وطرزوآداب 

 اين اطQعات در نوع خود در بارۀ مردم شناسی افغانستان اگر ھممنعکس ساخته است که تا امروز ) بيان سلطنت کابل(
  . ًبيظير نباشد، حتما کم نظير خواھد بود

وانده خ) نرالژ(سران شاخۀ قوم درانی سردار«:الفنستون در کتاب خود به نکتۀ جالبی اشاره کرده ميگويد

لقب سرداری متعلق به ارتش شاھانه است ولقب . ميشوند، درحالی که رئيس شاخه ھای ديگراقوام را خان می نامند

 )٣٦٣ص الفنستون،افغانان،ترجمۀ آصف فکرت،چاپ مشھد،(  ». خانی، يک منصب موروثی است

به ھمين دليل وقتی با . ی استًتا ھمين اکنون درکشورما اکثرا تصورميکنند که کلمه سردار لقب قبيلۀ محمدزائ
شخصی از اين طايفه روبرو ميشوند بQفاصله در مورد ايشان کلمه سردار را بکار ميبرند وطرف با شنيدن کلمه 

حال آنکه بنابر تذکر الفنستون کلمۀ سردار يک لقب . کندباحساس برتری نسبت به ديگران خوددرممکن است سردار 
استعمال می برخی از رجال منصوب به سپاه ولشکرشاھانه  در مورد"  جنرال "ی نظامی ولشکری بوده است وبه معن

  . است ونه در مورد کل يک طايفهشده 

دردولت سدوزائی افغانستان اين رتبه ھای نظامی به تقليد از دولت نادرشاه افشار به برخی رجال افغانی که در 
از آن تاريخ ببعد اين لقب در برخی از خاندانھا بخصوص . شدميتقويت لشکر احمدشاه ابدالی نقش موثر داشتند داده 

 بطور مورثی باقی مانده است، سال دراين کشورسلطنت کرده اند، ١٥٠که بيش از طايفۀ محمدزائی افغانستان 
لقب سرداری  وجنرالی در دوره ھای . مگربسياری از مردم ما در فھم استعمال آن فاقد درک درست اين لقب اند

 در  سنجرانیمثل خاندان سردار محمدعلم خان( بلوچھا ًمثQ  محمدزائی به برخی ازرجال غير درانی حکومت ھای
 از  نيزاز سوی امير شيرعليخان و) مثل خانواده سردار شيرعليخان ھزاره(وبرخی از رجال نامدار ھزاره) نيمروز

مدزائی بودن را برآنھا نميکند ودر عين  داده شده بود، مگربا استعمال آن کسی تصور محسوی امير عبدالرحمن خان
  .حال اين لقب برکل طايفۀ شان نيز اطQق نميگردد

اداره ميکند که به وسيله شاه ازيک ) جنرال"(سردار"ھرشاخه قبيله درانی را يک « بنابر گزارش الفنستون

سردار از خانواده معتبر بخش خان را . اداره ميکنند" خانان"بخشھای کوچکتر قومی را . خانواده بزرگ انتخاب ميشود
ًبخش ھای کوچکتر را غالبا مردم از خانوادھای سرشناس برميگزينند ) رئيسان( ملکان ومشران .انتخاب ميکند

ھربخش روستا . ميکند، اما آنان ھم بيشتر توسط سردار با رعايت رضای مردم انتخاب ميگردند وسردار،آنان را تائيد

 چنانکه در ميان يوسفزيان - ارۀ ملک يا مشر خود زندگی ميکنند واختQفی بين محله ھامحله ای دارد وھر محله تحت اد
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