
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۷/۰۲/۲۰۱۶       هوتک معصوم محمد

 )سرفراز خان( خانمحمدپاینده  سردار

 په کم کال مړ دئ؟ 

کتاب " نقش تاریخی وزیر فتح خان و سیستاني صاحب دمحمداعظم ددې لیکني له پاره د خپل فاضل دوست کاندیداکاډمیسن 
ومره درنې پېرزویني کړي خپرې سوي پښتو ژباړي لیدني وهڅولم. محترم سیستاني صاحب پر افغاني تاریخ باندي دنوي ..."

دي چي حق ئې په الفاظو ادا کېدالی نه سي. زه ددغي پښتو ژباړي د خپرېدو مبارکي ورته وایم اوله خدایه ورته روغتیا او 
مخ کي دپاینده محمدخان پر شنخته باندي د راغلي مرثیې په باب یادوني  ۱۰۶ــ  ۱۰۵سالمتیا غواړم. ددوی په همدغه کتاب 

 باب زه هم خپلي نویي څېړني له ښاغلو لوستونکو سره د خپلو پخوانیو څرگندونو د سمون په نیامت شریکوم. سته او په دې
د حاجي جمال خان نیکه زوی وو. حاجي جمال خان نیکه دوې ښځي کړي وې. یوه ئې  (سردارپایندخان )سرفراز خان

خان او بهادرخان مشهورپه حاجي درویش( او له بارکزۍ وه او بله ئې غلجۍ. له اولي ښځي څخه ئې دوه زامن )هارون 
خان ته په شپاړس کلنۍ کي د ه محمدخان( پاته سول. پایند ه محمدڅخه ئې هم دوه زامن )رحیمداد خان او پایندښځي دوهمي 

سدوزي تیمورشاه له خوا د سردارۍ لقب ورکړه او وروسته د سرفراز خان اعزازي لقب هم وگاټه. دی د سدوزو په پاچهي 
کي له څو تنو نورو مشرانو سره یوځای ووژل سو  "هپه هغه "فتن پاچهيار څښتن وو . د سدوزي زمانشاه دکي د خورا ډېر اقتد

د وژلو، د زمانشاه د لیري کولو او پر ځای ئې د شاه شجاع د پاچاکولو په نیامت ترتیب سوې سدوزي رحمت هللا خان دچي 
کندهار ښار جنوب ته  ذاکرشریف ته نزدې د حاجي جمال خان نیکه په  مقبره کي  دخان(  خان )سرفرازه محمدسردارپایندوه.

رحمدل خان په غوښتنه ښخ دئ. دقبر شنخته ئې پر کندهارباندي دده د زامنو)کندهاري سردارانو( په واکمنۍ کي د سردار 
خان دمړیني ه محمدسردار پایند اوپر شنخته باندي ئې کیندل سوې مرثیه سردار مهردل خان مشرقي ویلې ده. دجوړه سوې 

د)کندهاري وروڼو( کتاب  هـ ق ښوول سوی دئ. ما )هوتک( چي۱۲۱۵هـ ق او ۱۲۱۴هـ ق ، ۱۲۱۳کال زموږ په تاریخو کي 
باالحصار کابل و کیښ، په هغه وخت کي مي ددغي حادثې د نېټې روایتونه له تاریخ سلطاني، سراج التواریخ، درة الزمان، 

د افغانستان پېښلیک او دعالمه رشاد)رح( د کندهار یاداښتونه څخه ی، رجال و رویدادهای تاریخی،پیش آمدهای تاریخ
مهردل خان مشرقي په مرثیه کي پر راغلې تاریخي ماده " قل هم شهادت  رااخیستي ول . ددې ټولو روایتو استناد د سردار

) چي )الرحمن( کلمه ئې د )الرحمان( په شکل ثبت کړې ده الرحمن" باندي والړ وو. په دې روایتو کي له تاریخ سلطاني پرته 
ه ( نورو ټولو ) الرحمن( لیکلې ده اوپه دې ډول ئې د سردار پایندبمبئیچاپ هـ ق ــ ۱۲۹۸ــ مخ  ۱۶۹وگ : تاریخ سلطاني ــ 

راوزي. په عدد  ۱۲۱۴هـ ق بللی دئ چي د تاریخي مادې له همدې راز کښلو څخه رشتیاهم ۱۲۱۴خان د وژلو کال محمد
سراج التواریخ کي ئې د موضوع د ال زیات وضاحت له امله په لمنلیک کي ورته کښلي دي چي" فتحه ء اشباعی میم رحمن 

مه کي تر میم وروسته الف مراد " له " فتحه اشباعی" څخه ئې د )رحمن( په کلشود ۱۲۱۵بحساب درنمی آیدکه مادهء تاریخ آن 
چي ددغي  د سراج التواریخ روایت ځکه غوره بللی ووکندهاري وروڼه( په اتم مخ کي  ما )هوتک( د خپل دغه کتاب ) دئ.

" شهید اکبر و پاینده سرفراز آمد" هم په منځ کي پرته وه او دهغې مخ( کي۲۴۲په درة الزمان ) حادثې یوه بله تاریخي ماده 
( حساب سي. ۲ه الف پر )چي که د" آمد" په کلمه کي ممدود ترالسه کېدی ۱۲۱۴ابجدي ارزښت په هغه صورت کي 

الف شمېرلی دئ ې ده، هغوی دغه ممدوده الف پر عادي لیستراانتیجه  ۱۲۱۳چي له دغي مادې څخه ارواښادعزیزالدین وکیلي 
و زامنو )جمعه خان ددو محمد ( دئ خو دې ته ئې بیا پام سوی نه دئ چي په همدغه مخ کي ئې د سردارپاینده۱چي قیمت ئې )

هـ ق کال ) ذیقعده او ذیحجه(ښودلي دي. که ددغو دوو زامنو  ۱۲۱۴خان( د زېږېدو میاشتي په ترتیب سره د  خان او پیرمحمد
. خو په ذیقعده او ذیحجه د زېږېدو نېټې د همدغه کال د سر میاشتي وای، البه چا ویلي وای چي دا دوه ئې پس مرگي زامن دي

د ژوند ثبوت په الس راکوي. په هرصورت، ما پخپل کتاب کي  کال په سر کي ددوی د پالر ۱۲۱۴دل د و زېږېکي د دوو زامن
باالی حصارکابل وپیش آمدهای  علي کهزاد په ) کال روایت ارواښاداحمد ۱۲۱۴د تاریخ سلطاني ثبت ناسم گڼلی وو. د 

( هم راوړی اولــ چاپ ۲۵و  ۳تاریخی ــ ص ( او ) رجال و رویدادهای ش۱۳۸۳مخ چاپ انتشارات میوند ۳۳۱تاریخی ــ 
 دئ

ع( چي کندهارته والړم د همدې مسئلې د سپیناوي په خاطر د حاجي جمال خان نیکه زیارت ته ورغلم اود ۲۰۱۵تېرکال ) 
له  خان دشنختي نقل او عکسونه هم واخیستل. جریان ئې ما پخپله سفرنامه ) دکوټيمحمدزیارت په مقبره کي مي د سردارپاینده 

مزاره( کي کښلی دئ. پر شنخته باندي په راغلې مرثیه کي که څه هم د)الرحمن( کلمه په همدې  سیمیناره دحبواخندزاده تر
شکل لیکل سوې ده خو تر مرثیې الندي ئې ورته کښلي دي چي" وفات مرحمت وغفران پناه سردارسرفرازخان ولد مرحوم 

ــ مخ  ۳۸نومي کتاب په  "دکندهار زیارتونه")رح(  جمله د عالمه رشاد". دغه ۱۲۱۵حاجی الحرمین حاجی جمال فی سنه 
 دشنختي د همدې برخي عکس الندي وگورئ : رانقل سوې ده.هم کي ع ۲۰۱۱چاپ 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

 
 

هـ ق کال خبره دډبري کرښه ) نقش حجر(ده او دا په هغه صورت کي ممکنه ده چي موږ د) الرحمن( کلمه د  ۱۲۱۵گویا د 
په حساب کي وشمېرو. دا کار باید ولیکو.یاپه بل عبارت د سراج التواریخ دمؤلف په خبره" فتحه اشباعی(  )الرحمان( په شکل

کال د روایتو د ډېرښت له  ۱۲۱۴بارکزی کړی دئ، خو له بده مرغه موږ د خان د تاریخ سلطاني مؤلف مرحوم سلطان محمد
رپایندخان تر وژل کېدوڅه دپاسه اتیا کاله وروسته خپل کتاب خان بارکزي د سردا اسیته ناسم گڼلی وو. مر حوم سلطان محمد

کښلی دئ او ددې واقعې شاهد به ئې هرمروخپل پالر وو چي په دې ډول باید دده روایت ته تر بل هر چا ډېر اعتبار ورکول 
درنو لوستونکو شنختي په صراحت پیاوړی سو، نو زه له  د قبر د (کالهـ ق  ۱۲۱۵چي د تاریخ سلطاني روایت ) اوس سي.

مخ  ۸د وفات کال چي ما )هوتک( په کندهاري وروڼه نومي اثر ــ  )سرفرازخان( خانمحمدڅخه هیله لرم چي د سردار پاینده 
د " شهید اکبر و پاته سوه  هـ ق( ومنل سي. ۱۲۱۵ناسم دئ او باید )دده دقبر دشنختي په استنادهـ ق لیکلی دئ، ۱۲۱۴کي 

له پاره زه بله الر نه وینم، بې له دې چي د )سرفراز( کلمې الف هم " ممدوده" وگڼم. دا خبره. ددې پاینده سرفراز آمد" د حل 
د  پرکرښه باندي تر سترگي پټولود ډبري  خبره منم چي زما دغه استنباط به د معمائیونو د قناعت وړ ونه گرځي، خو

 .معمائیونو اعتراض ته ځان ټینگول اسانه راته ښکاري
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