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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۱۹/ ۳۰/۱۰                                                                   یستانیس نیسیاکادم دیکاند
 

 آن یومعن  یسردار لقب
 

تصور  شد،یکلمه "سردار" بکار برده م یوقت یخصوص ای یاواخر درمحافل عموم نیهم تا

،  گریاز اقوام د یطنت است نه کسسل نیاز منسوب ای یمحمدزائ ۀفیبود که منظور طا نیا یعموم

کردم ،  ادیدو روز قبل  یکیدر  مروزیاز سرداران بلوچ ن ی. چنانکه در مطلبستین نیکه چن یدرحال

 نخواهد بود. یاز دلچسپ یمورد ارائه کنم خال نیدرا یکوچک یحیاگر توض کنمیفکرم

 یگذاشت، برا انیدر قندهار بن ۱۷۴۷دولت افغانستان معاصر را در یوقت یدران احمدشاه

کرد.  ضیتفو یخود رتبه جنرال یو لشکر یاز سران نظام یدولت خود به برخ یها هیاستحکام پا

استحکام  یگذاشت، برا انیدر قندهار بن ۱۷۴۷دولت افغانستان معاصر را در یوقت یاحمدشاه دران

 کرد.   ضیتفو( ی)جنرالیخود رتبه سردار یولشکر یاز سران نظام یخود به برخ دولت یها هیپا

 شودیآور م ادی یدران لیقبا یشاخه ها نیدر مورد عمده تر یسیمورخ ودپلومات انگل الفنستون

 رکیباشند که به ز یم یدران لیقبا یشاخه ها نیاز عمده تر یو الکوزائ یو پوپل زائ یبارکزائ»که:

نسبت به  تیمکه از لحاظ ک نموده بود لیتشک یبارکزائ ۀلیاحمدشاه را قب یگاه اصل هیارتباط دارند. تک

. گشتیم نیهزار خانواده تخم ۳۰بوده و در زمان احمدشاه در حدود  شتریب یدران ۀلیقب یتمام واحدها

برآنها  یمیکرد و زع رونیها را ب یشان ، اچکزائ انیها احمدشاه از م یبارکزائ فیتضع یبرا

 (۳۵۸ -۳۵۶افغانان،ترجمه فکرت ، ص .«)دیبرگز

سردار)ژنرال(  یقوم دران ۀسران شاخ:»دیگویاشاره کرده م یجالب ۀب خود به نکتدرکتا الفنستون

متعلق به  ینامند. لقب سردار یرا )خان( م گراقوامید یشاخه ها سیکه رئ یدرحال شوند،یخوانده م

» است. بنابر گزارش الفنستون یمنصب موروث کی ،ی[ شاهانه است ولقب خانیارتش ]اردو

خانواده بزرگ  کیشاه از لهیکه به وس کندی"سردار")جنرال( اداره م کیرا  یدران لهیقب ههرشاخ

. خان را سردار از خانواده معتبر کنندیرا "خانان" اداره م یکوچکتر قوم ی. بخشهاشودیانتخاب م

ً مردم از خانوادها ی( بخش هاسانی. ملکان ومشران) رئکندیبخش انتخاب م  یکوچکتر را غالبا

 یرضا تیتوسط سردار با رعا شتریاما آنان هم ب کند،یم دیوسردار،آنان را تائ نندیگزیبرم اسسرشن

مشر]خان[ خود  ایملک  ۀدارد وهر محله تحت ادار ی. هربخش روستا محله اگردندیمردم انتخاب م

 مانندوجود ندارد. همه  -موجود است انیوسفزی انیچنانکه در م -محله ها نیب یواختالف کنندیم یزندگ

 ( ۳٦۳فکرت، ص  ۀ. )افغانان،ترجمکندیم یزندگ یخانواده با همآهنگ کی یاعضا

 یمتذکرشده که:حاج یجمالخان بارکزائ یمورد حاج خ،دریمحمدکاتب مولف سراج التوار ضیف

 یورتبه سردار یبرتر هیاست که  نزد نادرشاه افشار پا یاز چهارده تن سرداران دران یکیجمالخان، 

جمالخان(  یکرد، او)حاج عتیبرداشته و اطاعت وب یاه را به پادشاهکه احمدش یداشتند و اول کس

سلطنت  یرایداشت، پذ یاو که نظر به اکثرت قوم ومکنت از همه برتر یرویبه پ گرانیود ود،ب

هللا  تی" داد و چون به طواف بیاحسان او را خطاب"سردار نیاحمدشاه شدند واحمدشاه به  پاس ا

طبع کابل،  خ،ی)سراج التوار« نشد. ادی" یال شد و به اسم"سردارجم یبه حاج معروفمشرف گشت، 

 (۱۹۶، ص ۲ج
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ یکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

که  یشدند وزمان دهیبلقب سردار نام گریبعد د یکیخان و پسرانش  ندهیپسرش سردارپا یول

 نیا نیهمه منسوب افتیانتقال  یبارکزائ ندخانیبه فزرزندان سردار پا یامارت از خاندان احمدشاه درائ

 خانمحمد ردوستیشدند و از سلطنت ام دهیبه لقب سردار نام داشتیهم نم یشغل نظامخاندان  ولو 

اند،  یاز درخت بزرگ بارکزائ ییکه شاخه  یمحمدزائ ۀفیلقب به  طا نیا یمحسوس ریببعد بطور غ

 شدند.  ادیبنام سردار فهیطا نیو همه افراد ا  افتیانتقال 

مثالً: بلوچها ) مانندخاندان  یدران ریازرجال غ یبه برخ یدوره  سلطنت محمدزائ در

از رجال وسران قوم  یمحمدخان( وبرخ ردوستی)درعهد ام یسردارکمالخان وسردارامام خان سنجران

هزاره  نیاز خوان گرید ی(  وبرخ خانیرعلیرشیهزاره )در عهدام خانیرعلیهزاره مانند سردار ش

بودن را برآنها نکرده  یتصور محمدزائ ین کسرعبدالرحمن داده شده بود، مگربا استعمال آیدرعهد ام

 .گرددیاطالق نم زیشان ن ۀفیلقب برکل طا نیحال ا نیودر ع کندیونم

بود.  جیرا  یساالر بیسپه ساالر و نا ۀرتب یلقب سردار یهللا خان به جا بیحب ریام درعهد

به نفع افغانستان که  یها تیها به رجال وشخص گرنشانیود یلقب سردار یاعطا یبرا  یدرعهد امان

که خوشبختانه داکتر صاحب  دیوضع گرد یینشان داده بودند، نظامنامه  یستگیوشا اقتیاز خود ل

 نیدارد و ضمن تبصره در بخش نظرات پورتال افغان جرمن آنال اریاز آن را در اخت یینسخه  اظمک

 داشته اند.  انیب نیآنرا چن یمحتوا( ۳۰/۱۰/۲۰۱۹ خی) تار

آن"  یو معن یتحت عنوان "لقب سردار یستانیجناب استاد س یخیدلچسپ و آموزنده تار ۀمقال»

 یقانون اساس نیدر پرتواول ی:در عصر امانشودیم میتقد الً یکه ذ میفزایبر آن ب ۀمرا وادشت تا تکمل

له از جم دند،ینام "اصولنامه" نافذ گرد ریز گرید نیافغانستان" قوان هیدولت عل یکشور "اصول اساس

نافذ  یشمس ۱۲۹۹افغانستان" بود که در سال  ۀمستقل هیدولت عل شانیذ یهم "نظامنامه نشانها یکی

برآن عالوه شد. به استناد طبع  یحیتوض میضما یچاپ بعض دیضمن تجد یبعد یو در سالها دیگرد

صفحه چاپ شده است،  ۱۳در  قیدر مطبعه شرکت رف ۱۳۰۵نظامنامه که در برج سنبله  نیسوم ا

خدمات بزرگ و مهم در  یکه در ازا یو معنو یماد ازاتیو امت اتیمهم کشور با خصوص ینشانها

 میتحت مواد جداگانه شرح و تنظ کیهر گردد،یم تیعنا نیمستحق یبرا یو ملک یعرصه نظام

 ،[، نشان "سردار"، نشان "استقالل"، نشان "ستور"]ستاره[دیاست که البته نشان "لمر"]خورش دهیگرد

 ثیالمر و سردار به ح ی. نشانهاباشندیخان" و نشان "شجاعت" شامل آنها م ی"وفا"، نشان "لو نشان

" و سائر نشانها به درجات اول تا چهارم ی" و "عالیبه درجات "اعل کیدو نشان فوق العاده دولت هر

وطه مرب مهاز مواد نظامنا توانیرا م کیهر اتیشده اند که جزئ میتقس تیو اهم ازیاز نظر امت

 آمده است: نینشان سردار چن ۀنظامنامه در بار نیبرشمرد. درا

 ایو  یملک ایو  یاسیخدمت فوق العاده س کیافغانان و اجانب که  یـ نشان سردار برا 1 ماده

 ایافغانستان متعلق باشد، راساً و  یۀو استقبال هیو منفعت حال ریخدمات به خ نیابراز کنند و ا یعسکر

 مودهدولت[ ازطرف ذات شاهانه اعطا و احسان فر صالحیدرخواست مقامات ذ العرض ]بنابر یلد

 .شودیم

و آثار  یافغانستان دوست هیکه درحق دولت عل یحکمداران اجنب یکه برا نیـ همچن 2 ماده

و  ی. به اکابر ملکشودیاهدا کرده م ینشان سردار یاعال ۀاز درج ند،ی[ ابراز نمایمخادنت ]خدمتگذار

 .شودیاهدا کرده م یاز درجه عال ایو  یاز درجه اعل زین یاجنب یعسکر

 ( دو درجه است.ی)عال ۀ( و درجی)اعل ۀـ نشان سردار بنام درج 3 ماده
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ یکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 نهیـ شمسه که به س 1از سه پارچه مرکب است: پارچه  ینشان سردار نیا یـ درجه اعال 4 ماده

کاله  یکه به باال یسرخ غهیـ ج 3معلق است؛ پارچه  لیبه حما کهیـ پ 2پارچه  شود؛یچپ نصب م

 .شودینصب م

چپ  نهیـ شمسه که به س 1از دو پارچه مرکب است: پارچه  ینشان سردار یـ درجه عال 5 ماده

 معلق است. لیاست که به حما کیـ عبارت از پ 2پارچه  شود؛یزده م

 لیبا تکمنشان مذکور را  شوند،یم دهیمراسم پوش ۀکه در کاف یـ با لباس پوره رسم 6 ماده

 شرط است. ختنیتفرعاتش آو

 یزمان، لقب سردار نیاحسان کرده شده است، درع ینشان سردار شانیـ افغانان که به ا 7 ماده

ً موجود است، آنوقت صالح ی. اجانب اگر در فرمان پادشاهشوندیرا حائز م حائز شدن  تیصراحتا

 .ریرا دارند و االخ یلقب سردار

داده  ختنیمگر فرزند اکبر را حق آو کند،یبه عائله انتقال م ادگاری یبرا یـ نشان سردار 8 ماده

 . باشندیرا مالک نم یاز فرزندانش لقب سردار چکدامیو ه شودینم
مقاالت  فی، درارش272شماره  ن،تحتیآن"، افغان جرمن آنال یو معن یبر لقب سردار ۀبه مقاله "تکمل دیشرح مز یبرا)

 عبدهللا کاظم، رجوع شود( دینام داکتر س ریز سندگان،ینو

 دیبا درجات متفاوت از بر ینظام دیافغانستان القاب جد یاردو یدر عهد صدارت داودخان برا  

 نشد.  لینا یلقب سردار ایبرتبه  یکس گریو د دیبزبان پشتو وضع ومعمول گرد یتا ستر جنرال یجنرال

 انیپا
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