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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ادښتي 

  

  

  ٢٠١٢/ ٢١/١٢                                               کانديد اکادميسين سيستانی                                    

  رخانــــــراکبـاو�دۀ وزيدرجستجوی 

  

وزيراکبرخان، از زمره آن سيماھای تابناک ومشعشع تاريخ 

دم کابل برضد مبارزات مردم ما است که دررھبری وکاميابی قيام مر

. انگليس ھا نقش وطن پرستانه وبسيارسازنده بازی کرده است

  .وزيراکبرخان عمربسيار کوتاه، مگر مشحون ازافتخار داشت 

وزيراکبرخان، در طول سی سال عمرکوتاھش،نيم عمرش را با افتخار 

وسربلندی ومشحون از جانبازی وپيروزی ودفاع جانبازانه از حاکميت ملی 

ی کشور،ضديت آشتی ناپذير با متجاوزين وبيگانه پرستان، با وتماميت ارض

. شمشيرآخته، ھمواره آماده پيکار با دشمنان وطن ووحدت ملی زيست

وخاطره دليرمردی وشجاعت او دراذھان وقلوب ھموطنانش به عنوان يک 

             غازی مردمجاھد ودشمن سرسخت انگليسھا چنان او رابزرگ وگرامی 

  )١٨١۶-١٨۴۶(وزيراکبرخان      مي7دی،١٨۴٢ -١٨۴١ سالھایفاصله بعد از پيروزی قيام ملیساخت که ب7

 ھجری ١٢۶٠( از حميد کشميری، سروده شده در ("اکبرنامه"رزمنامه ھا وحماسه ھای منظوم از کار وپيکاراو به نام 
برابر سال فوت ١٨۴۶/ ھجری١٢۶٣سرايش قاسم علی باشنده آگره دھلی در( "ظفرنامه اکبری"و )م١٨۴٣مطابق / 

  .سروده شد ونامش را به عنوان يک قھرمان ملی در قيام ضد انگليسی جاودانه تر ساخت) وزيراکبرخان

جوانان ونسل بالنده کشوربايستی تاريخ کشورخود را يک بار ديگربا دقت مطالعه کنند تا بھتر آگاھی حاصل 
خ معاصر چنان مردان بزرگی در دامان پاک خويش پرورش کنند که وطن عزيزما در طول تاريخ وبخصوص در تاري

  .داده که وطن به نام و کارنامه ھای شان افتخار ميکند

  

 شاه وليخان، ۀحمدخان پوپلزائی از خانوادمغ7م يکی با دختر :  اشتدج وزيراکبرخان سه ازدوابگواھی تاريخ ،
ازدواج دومش با .١مي7دی١٨٣٧نگ در سال صدراعظم احمدشاه بابا،پس از پيروزی برقشون سيک وقتل ھری س

سومين  . مي7دی، پس از پيروزی برفتح جنگ در تپه مرنجان بود١٨۴٢دختر نايب امين Q خان لوگری در جوPی 
صورت گرفت، اما قبل از  مي7دی ١٨۴۵ه در سال ازدواجش با دختريارمحمدخان الکوزائی ، وزيرمعروف بود ک

وزيراکبرخان با  معصوم ھوتک بقول.شيزه بعدھا به نکاح اميرمحمداعظم خان در آمدعروسی وزيردرگذشت واين دو
  .دختر محمدشاه خان بابکرخيل نيز ازدواج کرده بود

  : بودفرزندوزيرمحمداکبرخان از اين سه ازدواج صاحب چھاربنابرين 

   سردار فتح محمدخان -١

   سردار ج7لدين خان -٢

    )ن امير حبيب Q خاناريحيی خان ومادرمصاحباخانم سرد(    ھمدم سلطنت بيگم-٣

  )خانم سيدمحمودکنری( مريم بيگم -۴

  

  از يک ) م١٨۵۵(ھجری١٢٧١ برای اولين مرتبه در ذيل وقايع سال ، فيض محمدکاتب،مؤلف سراج التواريخ

                                            
١
  ١٣٠ -١٢٧ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،ص -  
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 سردار غ7م حيدر سردار فتح محمدخان بن سردار اکبرخان از طرف:" فرزند وزيراکبر خان ياد آور ميشود ومينويسد
 فرستادبا فوج نظامی ھمراه او  وجنرال فرامرزخان را مقرر شد،) زابل(خان بن اميرکبير به حکومت ق7ت غلزائی

   ٢ ).م١٨۵۵=ق١٢٧١(

وقتی اميردوست محمدخان، قندھار را به کابل ملحق ساخت وعزم بازگشت به ) م١٨۵۶(قمری١٢٧٢درسال 
ن پسر ووليعھد خود را به حيث حکمران قندھار گماشت وسردار فتح محمدخان سوی کابل نمود، سردار غ7م حيدرخا

   ٣ .سردار ج7ل الدين خان، پسران سردار محمداکبرخان مرحوم را به پيشکاری او در قندھارگذاشت و را

عزم کابل کرد، ولی قبل از حرکت خود از قندھار، )م١٨۵٨( ھجری ١٢٧۴سردارغ7م حيدر خان درسال 
سردارفتح محمدخان را به  مقرر کرد و) گرشک( الدين خان بن وزيراکبرخان را به حکومت پشت رودسردارج7ل

ری سردار غ7م حيدرخان وقتی به کابل آمد،دي .جای خود به حکومت قندھار گذاشت و بعد به سوی کابل حرکت نمود
 سالگی ٣٩به عمر ) ١٨۵٨جوPی ٢(ھجری١٢٧۴ماه ذيقعده سال ٢١ دچارشد و روز نگذشت که به مرض محرقه

شد، از گرشک مطلع گ کاکايش، سردار غ7م حيدرخان سردار ج7ل الدين خان، ھمينکه ازمر. چشم از جھان فروبست
ولی ھنوز  ًدو بيوه سردار غ7م حيدرخان را به خانه خود برد، تا بعدا آنھا را برای خود نکاح ببندد،  ورفتبه قندھار 

سردارج7ل الدين خان . سردار شيرعليخان به حکومت قندھار مقرر و وارد قندھارشدمدت معينه سپری نشده بود که 
وبعد به کراچی فرار کرد واز آنجا به بمبئی رفت وسپس توسط ) کويته کنونی( از ترس عمويش به طرف شالکوت

گرفت ودر آنجا ومورد نوازش قراررفت نزد سلطان عبدالحميد پادشاه ترکيه به ترکيه بعد  کشتی عازم عربستان و
   ٤ .اقامت اختيارنمود

ھنگامی که ھرات از جانب اميردوست محمدخان تحت محاصره ) مي7دی١٨۶٣=  قمری١٢٧٩(ھفت سال بعد
اميرکبير او را . قرار داشت، سردارج7ل الدين خان از راه ايران وارد ھرات شد و به حضوراميرکبير مشرف گرديد

او درسال . ران معيتی اميرکبير در حدود سه صد ھزار روپيه او را کمک کردندسپس سردا عفو ومورد تفقد قرارداد و
 به حيث حاکم ج7ل اباد وظيفه اجرا ميکرد و زمانی که اميرشيرعلی خان برتحت کابل جلوس کرد،١٨۶۶

 به سردارج7لدين خان با ھمدستی برخی از سران ننگرھار عليه اميرشيرعليخان دست به شورش زد وبعد از ناکامی
دختر  با ١٨۶٧سردار ج7ل الدين خان باراول قبل از .  زندگی داشت١٨٨٢ھند فراری شد ودرراولپندی تا سال 

  . و بار دوم با دختر اميرمحمداعظم خان ازدواج نمود)خواھر سردار ابراھيم خان(اميرشيرعليخان 

 به وکالت از سردار غ7م ١٨۵٨ حاکم ق7ت غلزائی بود،درسال ١٨۵۵واما سردار فتح محمدخان که درسال 
حيدرخان چندی حاکم قندھاربود وبعد از انتساب سردار شيرعليخان به قندھاراو دوباره به حکومت ک7ت رفت 

 حاکم ١٨٧٢ - ١٨٧٠ حاکم تخته پل  ودر سالھای ١٨۶۶ تا ١٨۶۵ حاکم بلخ ودرسالھای ١٨۶۵ -١٨۶۴ودرسالھای 
سردار . کشته شديکجا با پسرجوانش سردارعبدالعزيز خان عقوب خان سردار ي ھرات بود تا آنکه درآنجا در جنگ با

  : وصاحب چھار پسر بود دوبار ازدواج کردفتح خان

   سرداراميرمحمدخان-١

   سردار عبدالرحيم خان-٢

   سردارسلطان محمدخان-٣

  ٥).صاحب يک پسر بنام سردارعظيم خان بود( سردار عبدالعزيز-۴

با ھمراھی سردار محمدشريف خان بن اميردوست ) م١٨۶١(قمری١٢٧٧ سردار فتح محمدخان باری در سال
محمدخان برای سرکوبی عبدالغفورخان، فيودال غور در رأس قشونی ازق7ت به گرشک رفت و بعد از طريق گلستان 

 ھجری با ١٢٧٩برغور حمله کرد وعبدالغفور را مغلوب ومفرور نموده غوررا مسخر نمود وسپس درسال 
  با کابل تامين  )ق١٢٧٩اواخر(= ١٨۶٣ جانب فراه وھرات حرکت کرد تا آنکه وحدت ھرات درسال لشکراميرکبير

                                            
٢
  ٢٢٧، ٢٢۶، ٢٢۴، ٢٢٠، ٢١۶، ص  ٢فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،ج -  
٣
  ھمانجا  ھمان اثر،-  
٤
   ببعد ٣۵٠ نظامی افغانستان، ازاين قلم، صص-دونابغه سياسی-  

 
٥

  ٨Barak/Afghanstan/net.royalark.www://http.htm سايت - 



  
 

 

  ٦تر ٣  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئه موږ سره اړيکه ټينگه کړل 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

  . گرديد

سردار فتح محمدخان که صاحب سريرکلی ھرات وفرمانفرمای آن وPيت وصاحب اختيار آن "بگفتۀ خافی، 
 شباب وخاطرخواھی پادشاهمملکت بود وافواج مکمل اسباب ولشکرفراوان داشت، افضلتر آنکه شاھزاده گی ومستی 

باوی جمع آمده بود وشجاعت وسخاوت ذاتی در طينت داشت، ازآن سبب دايم مغروربه مستی وعيش ) اميرشيرعليخان(
نداشت و به وعشرت ميگذرانيد،چنانچه به غير ازذات اقدس که پادشاه و پدر می دانستد، ديگراشخاص را مد نظر

  " ٦ ....پرکاھی منظور نمی کرد

عقوب عليخان خافی، به ار تباط  برخورد سردار فتح محمدخان با سرداريعقوب خان،نکات جالبی دربارۀ ميرزا ي
قلعه بندی ھرات قاعده دارد که حاکم وPيت در وقت جنگ به :"....قاعده وقانون جنگ در ھرات بيان ميکند ومی نويسد

دشمن از ] وقتيکه[نقره در نزد خودميگذارد وبسياری ازط7 و)  خزانه- پول(چھارسوی بازار استقامت ميکند ودولت
ھرمردی که به مردی کمر بسته ميرود : بيرون زور آورد،حاکم با آواز بلند خدمتگار جنگی طلب ميکند و ميفرمايد

آنگاه . [وکمک ميرساند ومرد ميدان ميشود چقدر مردم که با وی ھمراه ميشوند فی نفرپنج ط7 انعام  داده ميشود 
مقصد به ھمين منوال قانون ] ل داشته باشد نزد حاکم رفته بعد از گرفتن انعام وارد کارزارجنگ ميگرددھرکس ميل پو

ودر . شد) جنگ( اما سردار فتح محمدخان در بغل بدنۀ شھر رفته خيمه وخرگاه زد وانتظار مقدمه .جنگ ھرات است
منظور (کست خورده  وفرارکرده بودعوض خود ھمان شخصی که از مقابل سردار يعقوب خان در راه غوريان  ش

، درچھارسوی شھر مقرر شده واختيار انعام وبخشش )سرورخان لوانی سرلشکر سپاه ھرات است ميرزا احمدخان پسر
بالشکر وسپاه کم : مردم شھر بدو واسطه از سردار فتح محمدخان آزرده خاطر بودند، اول اينکه .به وی امر گرديد

لشکر ھرات کليه :دوم اينکه .  را نوازش فرموده باشد]سپاه [ه باPی لشکر رفته بزرگان بود کرفتار بود وگاه نشده
 به مرحمت ومھربانی ودانه ريزی] سردارفتح محمدخان[ خدمتگار قديمی سردار محمديعقوب خان بودند وPزم بود که 

  " ٧....ًطعا از باخبری بری بودند ق]سردارفتح محمد[مقصد که از اين بابت. د می کردندآنھا را از خو)انعام وبخشش(

 نيروھای اوبا سرعت خود را تا پشت ،بقول خافی ، چون حمله ازجانب سردار يعقوب خان شروع شده بود
ديوارھای قلعه رساندند وباگذاشتن زينه برديوار قلعه صعود کردند و در آنطرف مردم ھواخواه سردار يعقوب خان از 

سردار فتح محمدخان که وضعيت را تا اين حد وخيم  . وشورشيان به شھر داخل شدندداخل شھر دروازه ھارا باز کردند
ديد خود با چند تن از محافظين ونزديکان به پيشوازجنگ يعقوب خان شتافت ولی ھنوز چند قدمی برنداشته بود که 

 که صحنه افتادن پدر از رفتن باز ماند، پسرجوانش سردار عبدالعزيزخان ھدف گلوله يی از جانب دشمن قرارگرفت و
را ديد، به انتقام خون پدر به جلو شتافت مگر او ھم بزودی ھدف گلوله ديگری قرارگرفت ودر جلوچشمان پدر جان 

به خيمه خود " سردار يعقوب خان وقتی اين صحنه را ديد بسرعت خود را به سردارفتح محمدخان رساند و او را .داد
سردار فتح محمدخان از .رکردي جاری ساخت وبه سردارفتح محمدخان عذرتقصبرده از کار رفته اشک حسرت از ديده

غيرت ھمچشمی سکوت ورزيد وتکلم نميکرد،عاقبت م7حظه کردند که سردار يعقوب خان در تضرع می افزايد 
ر از درگاه خداوند شک. وفروتنی ميکند، Pچار بيان کرد که تقدير ازلی چنين رفته بود، جای شکر است نه شکايت

به خدمت سرکار وPتبار که ھم پادشاه وھم پدرمھربان بود جان دادم وفرزند خود را  گزارم که به آرزوی خود رسيدم و
بعد از ساعتی جان به حق تسليم  فدای رکاب شان کردم ودر جاده نارضامندی بطرز ديگران قدم نزدم، اين را گفت و

   ٨ ."کرد

درحادثه بغاوت سردار يعقوب خان ١٨٧٢درسال رعبدالعزيزخان، بدينسان ،سردار فتح محمدخان وپسرش سردا
 و به زندان انداخت که تا احضارکرد سردار يعقوب را به کابل ،در ھرات کشته شدند وبه ھمين علت اميرشيرعليخان

   ٩ . در زندان کابل باقی ماند١٨٧٨سال 

  به عقدنکاح  سردار ) ھمدم سلطنه (ن دختر اول وزيراکبرخا: واما سرنوشت دختران وزيراکبرخان چنين شدکه 

                                            
٦
  ۴۵٣ -۴۵٢ پادشاھان متاخرافغانستان،صص -  
٧
  ۴۵۶ص  پادشاھان متاخرافغانستان، -  
٨
  ۴۵٨ - ۴۵٧ پادشاھان متاخرافغانستان، صص -  
٩
  ۴٨٣ - ۴٨٠ پادشاھان متاخرافغانستان، صص -  
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سردار (در آمد و او مادر مصاحبان اميرحبيب Q خان   )ئیط7(يحيی خان فرزند سوم سردارسلطان محمدخان 
از طرف امير دوست ) بی بی مريم(دختر دوم وزيراکبرخان .  بود) محمديوسف خان وسردارمحمدآصف خان
  .شدبسته  محمدخان به  سيدمحمود پاچا کنری عقد

   بی بی مريم را به ميرا و  در فتح ھرات ھمرکاب امير بود،پاچا بقول داکترسيدخليل Q ھاشميان   سيدمحمود

سيدمحمود پاچا ازاين . سيد محمود پاچا بخشيد و عروسی بی بی مريم با سيد محمودپاچا در خود کنر صورت گرفت
مود پاچا، ھمان کسی است که در زمان اميرعبدالرحمن خان سيدمح .احمد شد خانم خود فقط صاحب يک پسربنام سيد
 . که بنام اوجمع آوری ميگرديد به مرکز نمی فرستادوPيات شرقی و ماليات کنر از حکومت مرکزی اطاعت نميکرد و
 مگر اودست به ، اميرعبدالرحمن خان قصد کرد او را به اطاعت از مرکز وادارد.وبنام خود به ضرب سکه پرداخت

 پس ازمقاومت مختصر شکست خورده به قلمروھند فرار کرد و در سيالکوت ھند ت وبا اميرپرداخبه جنگ زد وم قيا
 واز طرف اميردرکابل ندبی بی مريم به افغانستان برگشت مادر او پاچا و سيداحمد بعداز مرگ او. بود تا در گذشت 

اميرحبيب  سلطنت خراوادرپاچا  سيداحمد بگفته داکتر ھاشميان، .اجازه نيافت به کنر برگردد استقبال گرديد ولی تا اخير
پاچا، سيدشريف پاچا نام   پسرسيداحمد.Qg خان به مرض خناق يا کنسرگلو درکوتی ستاره پغمان ديده از جھان فروبست

در خانه بروايت داکترصاحب ھاشميان،روزی که . داشت که سرياور نادرشاه بود و نواسه خاله نادرشاه  ھم ميشد
دختری ) دولهالاعتماد (سيداحمدخان پاچا پسری بنام سيدشريف تولد شد، درھمان روز درخانه سردار عبدالقدوس خان 

  .به دنيا  آمد که بنابر رسم ھمان زمان والدين اين دوکودک را با ھم نامزد کردند ودر بزرگی با ھم ازدواج نمودند

بقول مرحوم غبار، سيد . ان، دامادسردارعبدالقدوس خان نيز بودبدين حساب سيدشريف خان سرياور نادرشاه خ 
  ١٠.شريف خان سرياور نادرشاه،  ھمان کسی بود که به امر نادرشاه غ7م نبی خان چرخی را برچپک کرده بود

  

 کسانی از اعقاب وزيراکبرخان درکابل بوده باشند، ولی باحدوث کودتای ثور که ٥٧ممکن است تا کودتای ثور
 ۀاوPددر حال حاضراز . ، آنھا نيز برای بقای خود از وطن فرارکرده باشندمدزائی در کل از کابل ناپديد شدمحطايفۀ 

 واگر کسی ند که نويسنده از آن آگاھی ندارد شايد درخارج کسانی سراغ شده بتواووزيراکبرخان کسی سراغ نميشود،
 به آدرس د ويانچيزی دراين باره بنويسخودخواھدبوداگر ب خواز نام ونشان اوPدۀ وزيراکبرخان سراغ داشته باشد، 

  .دنبدھ نويسندۀ اين سطور خبر

 وحتی اPمکان خاطراتی  جمع آوری  قيام کابل را نامداراخ7ف رھبران  ونويسنده درنظردارد تا سلسه اعقاب
رنزد اخ7ف اين خانواده ھا احتمال دارد د.را از زبان بازماندگان شان بشنود که به درد تاريخ نانوشته وطن بخورد

 بکسی نشان بدھند يا معرفی نمايند،کشف چنين اسناد،برای  آنھا رااسنادی از آن دوران مانده باشد که خود نميخواھند
ورثۀ نايب امين Q خان  اينگونه اسناد از نزداز بعضی  قرن بيستم ٥٠درسالھای .ارزش است تاريخ وطن بسيار با

در زوايای ( آنھا مرحوم احمدعلی کھزاد،در کتابھای خودمتون افغانستان خريداری گرديد واز برای موزيم ملیلوگری 
 از  کهاستفاده نموده وبرخی  را اقتباس کرده اند ) رجال ورويداد ھای تاريخی افغانستان(و) تاريخ معاصر افغانستان

  . فرھنگی نايل ايد انجام يک چنين خدمتازاين طريق بهنويسنده اميدواراست .ندميباشتاريخی برخوردار ارزش زياد

  پايان                 ٠٠٤٦٣١٥٣٣٧١٥:تليفون                   ٠١sistani@com.hotmail  : ايميل ادرس

 

  :استدراک

اشت ذيلرا برايم فرستادند، ابراز بدينوسيله از شاغلی معصوم ھوتک که برای تصحيح وتکميل نوشته فوق، ياد د
  .سپاسگزاری مينمايم

  ! صاحب ستانييجناب س

 ې سته چي دروبه ئکيټوڅزماسره دا.  لرهړیاوي موقلم تل پیخدا.  مي ولوستلهکنهي په باب لراکبرخانيدوز
  سردارھم کوم چي  دداخبرهي په قاطيزه داحت.  ووړی له لورسره ھم واده کلٻ دمحمدشاه خان بابکرخراکبرخانيوز .مٻږل

  . ووی زورمنيٻفتح محمدخان دھمدغي م

                                            
١٠

  ٢/١١٧ج افغانستان در مسيرتاريخ، غبار، - 
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   پاته سوه غلهٻ دپ7رپرکورپۍنوره دانجل.  دهې نامزدي سوراکبرخاني الکوزي له لورسره دوزارمحمدخانيريدوز

   خان په رمحمداعظمي ترمرگ وروسته امدوزراکبرخان اي بۍدغه نجل. سوړ مراکبرخاني چي وزکهځ ،هړ نه کېواده ئ. 

  .هړکنکاح 

 ړی سره واده کۍ له لمسرمحمدخاني شی خان دزووليه رشاي دوزراکبرخاني وز چی دهحي صحادونهيستاسي 
او  قيتحق.  دئی کي غ7م احمدخان راغلکنهيستاسي په ل. ه غ7م محمدخان لوروی دزورمحمدخاني دشۍدانجل. وو

 تاج یچي ددغه غ7م محمدخان زو دي ليښصاحب مرحوم ک رشاد.  سم نه ويتښاداي ممکن زما،ئړ کېئتصحيح 
  . دئیدلٻ په جنگ کي دشاه شجاع په طرفداري جنگسيمحمدخان دافغان وانگل

  .مړغواړ روغ جونورموصحت

 ٢٠١٢/ ٢٢/١٢) ھوتک(

 !سيستاني صاحب گرامي ، س;م

کابل نيز سرخرود زنده گي ميکردند و در  کنکرک ولسوالي  در دھکده ي اين شخصيت نامدار بخشي از بازمانده گان
ي  و در اواخر در منطقه ي کوته سنگي خانه داشتند که سپس از دست شان رفت ھايي زماني سرا و دارايي

  .داشتند محقري
  : اکبر خان ري وزاز نسل خان مي عظسردارپسران 

 کنکرک سرخرود ی هي سرداران در قرنيا  ( مي ولد سردار عظدري و سردار غ7م حميرح ، سردار ميسردارکر
Pآن ھا ار فروختندًا داشتند که بعددادي و جاني ننگرھار ھم باغ و زمتيو (  

 ري و ساهي داشت  و مردمان قری طب مکتبی ھم از دواھايی بود و دواخانه ی مشغول طبابت وطنمي کرسردار
  . کردي می قرا اطراف را تداومارانيب

 . به فروش رفتًاکه بعد داشتند دادي ھم  خانه و جای سرداران در اطراف پل باغ عمومنيا

  آن را فروختًا داشت که بعديی دواخانه ی پل باغ عمومی در منطقه مي رحداررس

 :مي سردار کرفرزندان

  بود سي را خوانده صاحبمنصب پولسي پولی که  اکادمعقوبي -١

  کردي مفهي وظیفاي معاون داکتر در  ج7ل آباد اثي دوست محمد که به ح-٢

  را خوانده و معلم بودنيالمعلم فتح محمد که دار-٣

  شاه جھان و دل آغای که وفات کرده اند به نام ھاگري دو فرزند د-٤

 بود با دهي واحد خری در قلعه عقوبي که پسرش  محمد يی بود و در خانه ی در آخر عمر مرد نادارمي کرسردار
 .کردي میھمسر و فرزندان خود زنده گ

.  قرار دارد ھنوز ھم با خانواده ي خود در ج7ل آباد زنده گي ميکند محمد که اکنون در سن کھولتدوست 
  . استلي از آنان در پوھنتون ننگرھار مصروف تحصیکيموصوف  چھار پسر دارد که 

  عبيدی. با تجديد تمنيات نيک
 

   صاحب یستانيبرادردانشمند محترم س

 من ی و مادرک7ن مادرشناسمي رادرافغانستان نمکسچي ، ھرمحمداکبرخانيازدوپسر وز.  شماراخواندم یقي   مقاله تحق
 اززبان او دربارهء اوPدهء فتح چگاهي بود، ھيی زندهء خاندان محمدزاخي دوست محمدخان وتارريکه نواسهء ام

 بافغانستان چگاهي مانده باشند وھراني واهي، ترکھندوستان آنھا دردي ام، شادهي نشنیزي چنخانيمحمدخان وج7ل الد
  .  ه باشندبرنگشت

 جان مي خان  ومريیحيھمدم جان دخترک7ن زوجه سردار. دي کرده ای که شما معرفستي ھمان دونفرري  اما دودختر وز
 پادشاه را داحمدي وفات سخيشما تار. داحمدپاپاي پسرداشت بنام سکي بود و از او فقط دمحمودپاچايدخترجوانتر، زوجه س

 Q خان بمرض بي حبري در اواخر سلطنت امداحمدپاپاي که اشتباه شده، سديدردورهء سلطنت محمدنادرخان نوشته ا
 ني ھمري پغمان واقع است و امکتوتي ستاره درمنطقهء بی ستارهء پغمان وفات کرده، کوتیکنسرکلو درکوت)   خوناق(

 بيب حريبقلم ام یسي صفحه دست نوکيدرکتاب خاطرات سرداراسدQ خان سراج .  اقامت اوداده بودی را برایکوت
را ھم شامل ) ی کنریداحمدپاچايس( کرده و درجملهء طلبگارھا یQ خان موجود است که از خواھر نادرخان طلبگار

  . ساخته است
   تاسلطنت خواندنديم) خاله بوبو( اورا شي بود و نادرخان وبرادرھاني که خاله سکهء مصاحبمي مری بی مادرش باما
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   .    داشتاتينادرخان ھم ح
اما او شش زوجه وپسران . اوري خان سرفيدشري جنرال سیعني ، دي نام برده اداحمدپاچاي پسر سکي شما فقط از

 عبدالصمدخان که مادرش دختر سردارذوالفقارخان ديلوامشرس : دي شامل سازهکمل را درتشاني که لطفا نامھاادداشتيز
 - خان لوامشر دعبدQي  س-  زي درستی سابق لوان صالح خدي محمد ازمادر مومند پدر جنرال سددوستي س- بود 
  – برادرسکه نبودند نھاي اچکدامي ھ- فيدشري  وجنرال س- پاچا دغ7مي س-  ی عبدالغندي  س-  دعبدالرسوليس
چترال ) مھتر(دختر پادشاه ) ی قاشقاری بیب( خان فيدشري و مادرسداحمدپاچابودي فرزند سني خان جوانترفيدشري س
 دانورخانيادرمھترما س، زوجه اول پدرمن بود که بر)خان  دصالحيعمهء س( محمد پاپا ددوستي سکه سرھ خواکي. بود
 خان فيدشري خواھر سکه جنرال سگانهي. ازبطن اوبود وبمرض سرطان وفات کرده است ) یمعروف بحاکم چھاردھ(

 ميدمحمدابراھي س-  زارتخارجهو دریرعومي مسعود سابق مدنيدمحمداميمرحومه س که ازآن(زوجهء دوم پدرم بود 
 داسدQي مرحومه ھاجره روغ والدهء س- Q مسعود فع7 مھاجر درفرانکفورت تيدعنايرسي دپلوم انجن- یمسعود متوف

 ی تانوساتي تدراستي زرغونه بعدامعاون رسهي لرهءي مدی صمدبهي ومرحومه حب-  روغ دQيدحميروغ و داکتر س
 لغمان ی پاچاداحمدي پاچا، زوجه ء سدغ7مي پاچا، خواھر سداحمدي سگري دختر دکي) نددوزارت معارف متولد شده بو

 .   جرگه بودی لغمان درولسلي Q وکدعاشقي مادر س-
 یبي پاچا بود مانده بود، اما دراثر نفوذ بداحمدي پاچا که بسن بزرگتر از سنيدل ادحسامي پسربنام سکي دمحمودپاچاي ساز
 ی زن ھندکي درھندوستان دمحمودپاچايس. و نام گم ماند و بھندوستان رفت "  بختاهيس"نر آن پسر  جان درحرم کميمر
 .  ماندندان گرفته بود که از او دوپسرداشت و درھندوستنيز

درباP گرفتم ، ھمه کواسه  را  شانی که نامھاداحمدپاچاي سی بچه ھاري و سااوري خان سرفيدشري سیع7وتا اوPدھآ 
  .باشندي مرمحمداکبرخاني وزی دختریھا

 ومادرش از ھندوستان داحمدپاچاي سهي عبدالرحمن خان رابابت پرداخت مصارف سفرري فرمان امکي کنمي مگمان
 فرصت خوبست که آن نيبنظرمن ا. فرستمي متاني ھم درپاکت براگري دی کاپکي روان کرده بودم که تانيتاکابل برا
 ی قھر و غضب بوده که حتپاچا دمحمودي سیباP آنقدر ري که امديشوين متوجه مازمتن فرما   شمادينشرکن فرمان را

  .  استدهيرا بقلم خود ازنام اوخط کش) ديس(بعداز وفات او لقب 
 اورا حفاظت ی گزمهء عسکرکي دي بسرحد افغانستان رسی بودم که وقتدهيشن) داحمدپاچايدخترس( مادراندرماززبان

 اجازه داده نشد وتحت شي نمازجمعه بمسجد برود، اما برای اجازه خواست که براپاچاداحمديدرج7ل آباد س. کرديم
 ی ستارهء پغمان جا داد ومعاش مستمری کرد ودرکوتش نوازاريرا بس  او درکابلريالخفظ بکابل آورده شد، اما ام

 ی اورا برای و تقاضاتواندينم باوگفته بود که بج7ل اباد وکنر رفته ري ام-  گزمه حضور داشت کيمقررکردکه آنجا ھم 
  . رفتي پدرش ھم نپذیاسترداد ام7ک موروث

  - س7مھا واحترامات  ميباتقد
 ٢٠١٢ دسامبر ٢٢ -  اني Q ھاشمليدخليس
  

  


