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  کشور تاريخی -ملی ھایيادی از شخصيت 
  :دخلم

اع پ ه در اجتم زرگ ميشود، ت اانسان موجودی است ک ه ھستی ميگذارد، ب رمحيط ب د، خود را ميسازد وب کامل می ياب
ر ميگذارد ه .ماحول خود اث ذاری برجامع ذيری وتاثيرگ د تاثيرپ اعی ودر رون ای اجتم ان فعاليتھ شخصيت انسان، درجري

  .وايجاد ارزش ھای اجتماعی حادث ومتبلور ميشود
اريخ  ه، ت ت ک ت اس ن حقيق اندھندۀ اي ارينش ای ت ا شخصيت ھ ی ي ذھخی، سياس ت م اريخ، وبی در حرک در ضروری ت

دبسيارچشمگير وپر اھميت نقش ، چگونگی گذار از مراحل محتلف تاريخی ا استعداد سازماندھی  داشته ان ا ب را آنھ ، زي
ه در يک مجرای را در ميتوانند سيرحوادث وقدرت رھبری خويش  د و سبب نجات جامع ا نادرست ، قراربدھن درست ي

  .گردند بودی  آن جامعه سبب زوال ونامرحله معين شوند ويا اينکه 
ه ھريک  م ک ما درتاريخ کشورخويش، شخصيتھای بزرگ تاريخی، اجتماعی، فرھنگی، سياسی ومذھبی فراوان داشته اي

د بصورت بس خود را دريک مقطع معين تاريخی از آنھا نقش  ه ان ام داده ورفت ايار شايسته انج ه ھای آنھ  ويادکردکارنام
رای برای ما نه تنھا آموزنده است،  ه ب م ک م داشته اي بلکه افتخار برانگيزھم ھست، ولی درعين حال ما شخصيت ھايی ھ

دان کشور  رای فرزن ه ھای شان ب د وکارنام اورده ان ان ني ه ارمغ اين مرم واين کشور جزذلت وبدبختی وبدنامی چيزی ب
  .مايه خجالت وشرمساری اند

ام برمينای ھمين ي منطق، باز شناسی چھره ھای نيکن اريخ م ی، وشخصيتھای وطن ت ران مل ه سرگذشت رھب ھن ومطالع
ی، ھويت ون پرستی، حفظ ھپرست ودلير، بخاطر بيدار کردن حس مي دمقاومت در برابرحاکميت مل خالت بيگانگان ام

، دراوضاع واحوال کنونی که امنيت وصلح وطنی وتماميت ارضی کشور قابل توجه وغم خواری بيشتر است، مغرض
  .مند استکار بسيار مفيد وسود

ان واقعی کشوربگذار نسل ھای  اريخ وقھرمان ردان ت ند و از وطن پرستی و صداقت خود، م ه درستی بشناس شان را ب
دبيرخويش را  ا ت ر وب ان دلي ز نياک وشجاعت  ويک دلی وپايمردی آنان الھام بگيرند وکارنامه ھای سترگ وافتخار برانگي

  .ت خويش، بسوی مدارج عالی ترگام بردارندسرمشق زندگی قراربدھند وبا تکامل بخشيدن شخصي
فرزند سردار پاينده خان ابن حاجی جمالخان کندھاری  وزيرفتح خانيکی از چھره ھای تابناک وکم نظيرتاريخ کشورما، 

ابرين از  يم  وبن رورش اوست بشناس است که برای درک عظمت شخصيت او بھتراست خاندان او را که بستر رويش وپ
  .و آغازکنيمپدر وپدر بزرگ ا

  
  :جد وزيرفتح خان در دولت احمدشاه درانی حاجی جمالخاننقش 

دخانمالخان،حاجی ج ن محم ن اختيارخان، اب ه (ابن يوسف خان، ابن سرورخان،اين يعقوب خان، اب دزائی منسوب ب محم
ارک)اوست ن ب ز(، ابن خضرخان ابن اسماعيل، ابن نيک، ابن دارونيکه ابن سيفل ابن نورالدين اب انجد ب ) رگ بارکزائي

رک ن زي درپوپل،بارک،الکو(اب اس اول صفوی ) پ اه عب ليمان، معاصر ش ه س رن (مشھور ب ر ق ع اخي ع اول  ١۶رب ورب
دھاربود)١٧قرن ه.(رئيس قبايل پشتون مسکون در ارغستان قن ه مقال رای شناخت بيشتر ب ه " ب ه ب ا وچگون داليان ازکج اب

  .وسايت بينوا رجوع شودجرمن  -از اين قلم در سايت افغان" ھرات آمدند
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ا  در وشخصيت ھای بارسوخ وب حاجی جمالخان بارکزائی، پدرسردارپاينده خان وجدوزير فتح خان، يکی از رجال مقت
بود که در تاسيس واستوار کردن ) م١٧٧٣ -١٧٢٢(واحمدشاه ابدالی)م١٧۴٧ -١٧٣۶(اعتبار وسرشناس عھد نادرافشار

  .روسرنوشت ساز داشته استدولت سدوزائی افغانستان نقش بسيار مؤث
اه واريخ، نزدنادرش ول مولف سراج الت ه ق ه ب ری " حاجی جمالخان، يکی از چھارده تن سرداران درانی است ک ه برت پاي

رد، او ورتبه سرداری داشتند ود، ) حاجی جمالخان(واول کسی که احمدشاه را به پادشاھی برداشته واطاعت وبيعت ک ب
ه  وديگران به پيروی او که نظر ب اه ب اه شدند واحمدش ه اکثرت قوم ومکنت از ھمه برتری داشت، پذيرای سلطنت احمدش
ه " سرداری"پاس اين احسان او را خطاب ال شده وب ه حاجی جم ه طواف بيت هللا مشرف گشت،معروف ب داد وچون ب

  )١(».ياد نشد" سرداری"اسم
دالی ساير مورخان ونويسندگان نيز از نقش تعيين کننده ومؤثر حاجی جما اه اب زينش احمدش لخان بارکزائی در انتخاب وگ

وذ  دار ونف ايه اقت اه در س به پادشاھی افغانستان در جرگه شيرسرخ قندھار ياد کرده،اظھار داشته اند که در حقيقت احمدش
دھار) ٢.(حاجی جمالخان بارکزائی به پادشاھی برداشته شد ه وخوانين مختلف قن  وپس از بيعت او بود که اعضای جرگ

ه  اه ب تار احمدش دم سبزی بردس ا گن رد روحانی خوشه جوي اه م د وصابر ش او را به عنوان پادشاه افغانستان تبريک گفتن
  )٣.(نشانه تاج پادشاھی خالنيد

د از ارت بودن دھار عب ه،بگی :به قول آقای پوپلزائی خوانين واعضای جرگه شيرسرخ کن ل الدول دهللا خان وکي سردار عب
ب ب اميزائی ملق ان ب ان خ دالغنی خ ه ميرافغان،عب ب ب ی ملق دخان عليزائ ور محم ان، ن ان خ ردار جھ ان، س اه وليخ ه ش

وپلزائی، موسی خان  درخان پوپلزائی،محبت خان پ ی، سردارمرادخان پوپلزائی،قلن الکوزائی، شاه پسندخان اسحاق زائ
  )۴.(اسحاق زائی، ميرھزارخان الکوزائی، وغيره بودند

ان را پس از انتخاب احمدشاه، حاج ا کفايت وبادرايت افغ ی جمال خان در دربار شاھی نقش يک مشاورويک مصاحب ب
واو . نظامی خود نظرومشوره او را ميگرفت -بازی ميکرد واحمدشاه درانی درتمام اقدامات وعمليات وسوقيات جنگی

روی ١٧۶۵نيز تا سال  رين ني ه بزرگت وام خود ک جنگی لشکر احمدشاھی را  تقريباً در تمام لشکرکشيھای احمدشاه با اق
ی  ود، ول ه مينم غ ومجدان تشکيل ميدادند، در فتوحات وتوسعه امپراتوری سدوزائی واستحکام سلطنت احمدشاھی سعی بلي

ی ١٧۶٠داکترگنداسنگه  برآنست که درسال  ارکزائی: ظ(ميالدی حاجی جمالخان زرگران اه )تصحيف ب اب احمدش درغي
وراً ) ۵.(نمود وبه نام خود سکه ضرب کرد بغاوت کرد ودر قندھاراعالن پادشاھی ه ف ن حادث ا اطالع از اي اما احمدشاه ب

ود ودر  ده ب وز زن ه ھن ن حادث د از اي ا ده سال بع به قندھار بازگشت وياغيان را اعدام کرد، درحالی که حاجی جمالخان ت
د پس شخصی که گنداس. ھجری درقندھار به مرگ طبيعی خودچشم  از جان بست ١١٨۴=  ١٧٧٠ د باي نگ سراغ ميدھ

اه و  .کسی غير از حاجی جمالخان بارکزائی بوده باشد اً معاصر تيمورش ه تقريب ی از طرف الفنستون، ک ن روايت حت اي
  .زمانشاه بود، تائيد نشده است

تان شناس معروف انگليسی،دراثر خود ل( الفنستون افغانس ان سلطنت کاب ه آن را در) بي رده،  ١٨١۵ک اليف ک يالدی ت م
انواده حاجی جمالخان مينويسدضمن  ومی خ روی ق ورد ني يکی از شاخه « :توضيح اقوام وقبايل مختلف افغانستان در م

د وب شرقی . ھای مھم اقوام درانی، قوم بارکزائی است که در تعداد، از قوم پوپلزائی خيلی بيشتر ان وب وجن ا در جن اينھ
اوه  ا  در ارغستان ون د و بسياری آنھ ده ان دقندھار پراکن دگی دارن د زن د .ھلمن اره ھای ھيلمن ه در ارغستان وکن ايی ک آنھ

ا  ا احداث کاريزھ ه زراعت مشغولند واز برکت زحمت برزيگران ب سکنی دارند، به علت داشتن اراضی حاصلخيز ب
وز  وم ھن ن ق الی اي ا بيشتر اھ واستفاده از آب زيرزمينی، حتی دشت ھا وصحراھا، سرسبزوپرکشتزار ديده می شوند، ام

د وچی دارن ه داری وک دگی گل و، دالور وصاحب . زن ان جنگج د ومردم ام آورترن ه ن تون از ھم ل پش ان قباي ان در مي اين
ده دارد ا را برعھ رفتح خان رياست آنھ ون وزي ه اکن زرگ کشور واکثريت . روحيات قوی اند ک ر ب درحال حاضر وزي

رتری خود را ازناحيه وفاداری واتحاد وشجاعت خود آنان ب. کارمندان وماموران بزرگ دولتی از ميان بارکزائيان است
  )۶.(تعداد قوم بارکزائی از سی ھزار خانوارکمتر نمی باشند. می دانند

ه « :فيض محمدکاتب، در يک اثر ديگر خود مينوسد انوار در عالق اه خ ارکزائی چھل وسه ھزار وھفتصد وپنج ه ب فرق
ودن مزرعه، قريب -ميوند -وخشک ميدانارغستان، واقع در جنوب قندھار وکنار نھر ھيرمند  مقيم اند واز جھت عمده ب

د ه داری  دارن د وگل اج می نماين ج وزحمت تحصيل مايحت ه رن اميردوست . کل به زراعت مشغولند وبعضی در بيابان ب
ر شيرعليخان، اميرمحمدا: محمدخان از اين فرقه برون آمده وتا امان هللا خان،ھفت تن از اوالده او، چون فضل خان، امي

د ودر  رده ان ی ک ان رواي ان، فرم ان هللا خ ان ، اميرام ب هللا خ ر حبي ان ،امي دالرحمن خ ان، اميرعب داعظم خ اميرمحم
الب ب هللا دزد"انق رادر " حبي دخان ب لطان محم ردار س اد س دنادرخان از احف ه محم ارت ب ام ام ان زم ان هللا خ از ام

ل تا م ١٩٣٣از » .اميردوست محمدخان منتقل شده است ور(١٩٧٨اه اپري تان در ) ش١٣۵٧ث ام امور سلطنت افغانس زم
  )٧.(قرار داشت) شاخه يی از قوم  بارکزائی(دست خانواده محمدزائی

روی  به عقيده الفنستون، طايفه اچکزائی نيز شاخه يی از قوم بارکزائی است که احمدشاه درانی آنان را به خاطرکاھش ني
ه. انه ناميد ودر لشکرکشی ھايش جای جداگانه دادقومی بارکزائی به عوان يک شاخه جداگ ه درحال حاضر  -اين طايف ک

د ران، درولسوالی  -خود را با بارکزائيان يکی وبنام پسرعموياد ميکنن وه ھای خواجه عم دھار دراطراف ک وب قن درجن
ل .سپين بولدک وکويته بيشتر تجمع دارند ران، درمقاب راخمرغهدرجنوب سلسله خواجه عم ه ف ه ، ناحي ه  توب راردارد ک ق

امش مرغهدر شمال . امتداد دارد متعلق به کاکر است ژوبغرب آن متعلق به اچکزائيان وشرق آن که تا  ، ارغستان که ن
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ان : الفنستون، می افزايد که .را از رودی به ھمين نام گرفته، واقع شده  است بتاً حاصلخيز، درمي ارغستان دره ايست نس
ع شده، . ن گزکوه ھای بلند وپراز درختا ارکزائی در آن واق ان ب ه خان ق ب ه متعل بخش ھايی از آن زراعتی است وچندقلع

را از يک  ه آن اع ک م ارتف ولی بيشتر اھالی گله دار ومالدار وشبانان اند واين دره، برجانب شرق سلسله ای از کوه ھای ک
ذيرد د،پايان می پ ان . جلگه مرتفع جداکرده ان ه نيزدراني ن ناحي د(دراي اال وصالح )الياناب د و رود ارغستان ب ايگزين ان ج

اد ميشود -يسون ام ي ين ن ه ھم د -که منطقه نيز ب اری ميکنن دک . آن را آبي ی زراعت  آن ان اه خوبی است، ول ه چرگ ناحي
  )٩.(فيض محمد کاتب تعداد اچکزائيھا را ھفت ھزاروپنجصد خانوارقلمداد کرده است) ٨( .است

ه" لطنت"  فري ه در دوردوم س ال  ک دخان در س دن  ١٨۴۶-١٨۴۵اميردوست محم د وھرات دي دھار وھلمن يالدی از قن م
ان .ھزارخانواده تخمين ميشود ۵٠تا  ۴۵درتعداد قوم بارکزائی که از قندھار تا ھرات پراکنده اند،از :کرده، ميگويد ھمچن

  )١٠.(الی پنج ھزارخانوار ھستتعداد خانوار محمدزائيان که شعبه يی از قوم بارکزائی می باشد،کم وبيش حدودچھار 
ه ارغستان و ولسوالی معروف  ون درقندھاردرعالق ا کن بايد ياد آورشد که بيشترين جمعيت قوم بارکزائی از قديم االيام ت
م  ه ھ دد ونزديک ب ات متع ه ج ات وقري ارکزائی در دھ اوه ب والی ن کرگاه در ولس د در گرشک  ودرغرب لش ودر ھلمن

  .زندگی دارند
ارکزائی" اليھای پرنفوس وثروتمند واليت ھلمند، امروز به نام يکی از ولسو اوه ب ه از حوالی لشکرگاه " ن اد ميشود  ک ي

عالوه . وقلعه بست در دست راست رودخانه ھلمند شروع ميشود وتا حدود گرمسير و ھزارجفت درويشان امتداد می يابد
اد،  اور،جالل اب تان وبلوچستان،پش روز، سيس راه، نيم رآن در ف انب وت(کابل،روزگ رين ک ات ) تي ره والي رات وغي وھ

  .کشورتعدادی از اين قوم پراکنده اند که شايد بتوان تعداد مجموعی آنان را در حدود دوصد ھزارخانوار تخمين زد
تقراردولت  ردان کمر بسته وشجاع خود در توسعه واس ا م ناخته ميشد وب حاجی جمال خان، رئيس وسرکرده اين قوم ش

  .ھرگز وھيچگاھی کوتاھی نکرده است احمدشاه بابا
ان ازوضع سياسی  ی کشور وھمچن ه از اوضاع داخل رد ک ه پادشاھی، ثابت ک د از انتخاب شدن ب ا نيزبع اه باب  -احمدش

ع دولت وتوسعه قلمروش عمالً  ه نف ن اوضاع ب ه از اي نظامی کشورھای ھمجوار افغانستان مطلع است وھم قادراست ک
  .استفاده کند

ه )م١٧٧٠(ھجری قمری١١٨۴در سال «بنابر سراج التواريخ  خان از عمر نسبتاً طوالنی برخوردارشده وحاجی جمال  ب
  )١٢.(ودر قريه ذاکر در جنوب شھرقندھار مدفون شد) ١١(».سالگی بدرودجھان خاکی کرد ٨۶عمر

د) ق١١٨۴(با توجه به سال فوت حاجی جمالخان اريخ تول رد، ت  ١٠٩٨اوسال  اگر يک محاسبه سرانگشتی صورت گي
ا  ه  مطابق است ب يالدی  ١۶٨٧ھجری ميشود ک د حاجی .  م ته خود ،تول وطرزی، در يک نوش اب صديق رھپ ا جن ام

ن حساب  ١٧٧٠و درگذشت وی را  ١٧١٩جمالخان را  ه اي ه ب رده ک ه  ٣٣ميالدی ضبط ک ر از عمری است ک سال کمت
رده است  ال خان ثبت ک رای حاجی جم وط.فيض محمدکاتب ب ای رھپ ه آق ه قبيل ه مادرحاجی جمالخان ب د ک رزی ميگوي

  .بود" توپچی باشی"غلجائی  تعلق داشت ووظيفه حاجی جمالخان در عھد احمدشاه 
دکاتب، ) ١٣.(ھارون خان، بھادرخان، رحيمداد خان وپاينده خان:از حاجی جمالخان چھارپسرباقی ماندند واما فيض محم

ام ھای حاجی مولف سراج التواريخ،از دوپسر نخستين حاجی ج ه ن ر ديگر ب ا از دونف رد وبجای آنھ ام نمی ب مال خان ن
رد ه .عبدالحبيب خان وحاجی درويش خان اسم می ب ه سخی ودرسخاوت يگان دالحبيب مشھور ب ه حاجی عب د ک وميگوي

ان  دالحبيب خ اجی عب ی ح ان برادرعين اجی درويش خ ود وديگرش ح ز ب ان ني الک مسلک اھل عرف عصر خويش وس
  )١۴.(بود
  
  :قش سردارپاينده خان،در دولتھای تيمورشاه وزمانشاه درانین

ايه  ان فروبست و اودر س م از جھ درش  چش ه پ ود ک اله ب ت س ا ھف ود وگوي ان ب اجی جمالخ ان ، پسرکوچک ح ده خ پاين
  . عطوفت برادربزرگ خود سردار رحيمدادخان بزرگ شد

ا ارکزائی رحيمداد خان، پسربزرگ حاجی جمالخان، درآغاز در دربارتيمورش وم ب يس ق ه حيث سردار ورئ ی، ب ه دران
رعکس . شناخته ميشد و جاه ومقام  بزرگی داشت ه ب ه ميشود ک اما از آنجايی که صفات بزرگی  دراو ديده نمی شد وگفت

برادران بزرگ خود، شخص مغرور ومتکبربود وافغانھا عموماً به دور اشخاص بی دسترخوان جمع نميشوند،افراد قبيله 
ه  او کم کم ر است ،ب ه شخص متکب ود ک از او اظھار انزجار نمودند ويکی از شکاياتی که به تيمورشاه از او رسيد،اين ب

وم شرکت  انی ديگرخوانين ومشران ق ه مھم ز ب ذا نخورده است، وخود ني داً کسی برسفره او غ تنھائی غذا ميخورد واب
  )١۵.(اخت ماليه به افراد او سر باز ميزدندبنابرين اقوام اواز اوامرش اطاعت نمی کردند واز پرد. نميکند

ام سلطنت   ود، درھنگ ا وی محشور ب اه  واز خوردی ب م سن وسال تيمورش ه چون ھ درعين حال اين را نيز ميگويند ک
ت اه . تيمورشاه، رعايت نظم وتشريفات دربار را نمی کرد واکثراً اوامر تيمورشاه را به تمسخر می گرف ابرين تيمورش بن

ه او را از مرکز او را از  ول او داد و بدينگون ه تي ه بھسود را ب اد  منطق شغل دفتر داری شاھی منفک نمود و درجالل آب
وز )م١۶٩٩-١۶۶٣(ولی بجای او سردار پاينده خان) ١۶.(ودربار به دور ساخت ه ھن وان  سال داشت ، ١۶، راک ه عن ب

اوت . ساختسردارقوم بارکزائی به دربارخويش راه وجاه داد وبه خود نزديک  ر ھوش وذک ز براث سردارپاينده خان ني
ته  دملت شايس ر خ ه براث اخت، بلک ده س ود گروي ه خ وم را ب ا ق ه تنھ ود ن ک خ لوک ني ت  وس ت وکياس ارو لياق سرش
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شناخته " سرفرازخان"وراستکاری وصداقت خود مورد توجه خاص تيمورشاه قرارگرفت و از جانب  تيمورشاه  به لقب 
  . شد

يکه تيمورشاه را نسبت به پاينده خان خوش بين ساخت، فتح وفروکش نمودن شورش درانيھای قندھار نخستين مسئله ا
برضد تيمورشاه بود که تحت رھبری عبدالخالق کاکای احمدشاه درانی از قندھار به استقامت کابل راه افتاده 

ف شورشيان به طرف داری را از ص) ساکزی( وپاينده خان توانست محراب خان ودالورخان اسحاق زائی.بودند
تيمورشاه بکشاند که براثر آن، شکست در بين نيروھای عبدالخالق رخ نمود وعبدالخالق دستگير وبعد براثر امر 

  )١٧.(تيمورشاه از بصارت وبينائی محروم گشت
ا به لقب ودالورخان اسحاقزائی ر" سرفرازخان"تيمورشاه در برابر اين خدمت سرنوشت ساز، پاينده خان را به لقب 

بعد از اين سردار پاينده خان، ھمراه با مدد خان . مفتخر ساخت وبه قاضی فيض هللا خان رتبه وزارت بخشيد" مددخان"
سردار پاينده خان  درجنگ با .اسحاق زائی برای سرکوبی والی متمردکشمير،آزادخان والی متمردکشميرمامورشد

تمرد را مغلوب ومطيع ساخت وھنگامی که مددخان ازاين ماموريت بغاوت کنندگان چنان شجاعانه شمشيرزد که والی م
موفقانه بگابل برگشت ، از شجاعت سردارپاينده خان نزد تيمورشاه بسيار تعريف وتوصيف نمود وبنابرين تيمورشاه او 

نواحی  پاينده خان در وصول ماليات طوری با مردم آن. را مامورجمع آوری ماليات شال وکويته در بلوچستان نمود
  .خوش رفتاری نمود که عالوه برحفظ منافع مملکت، باعث خرسندی وخوشنودی مردم آنجا نيز گرديد

شھرت، لياقت وکفايت پاينده خان به زودی دراکناف مملکت منتشر شد وخدمات صادقانه وموفقيت آميز پی در پی او 
يله غلزائی نيز به اداره او سپرد واجازه يافت که تا آنجا که بيرق قب.باعث ترقی وقرب بيشترش در نظر تيمورشاه گرديد

  )١٨.(نزديک تخت پادشاه مقام خود را انتخاب نمايد
بعد از اين سردارپاينده خان، به مقابل شھزاده عباس پسر تيمورشاه که به واسطه اغوای ارسالن خان مومند در پشاور 

در رأس قشونی بدون تردد خود را به رودخانه خروشان کابل پاينده خان . علم بغاوت در مقابل پدر بلند کرده بود، شتافت
انداخت که بين او ودشمنش افتاده بود وسپاھيانش نيز ازشجاعت فوق العاده او پيروی کرده خود را به رودخانه زدند 

تاب مقابله در آنجا ارسالن خان درخود . رسانيدند)لعل پور(وبدون تلفات به ساحل بر آمدندو بالدرنگ خود را به اللپور
ارسالن خان پس از توطئه قتل تيمورشاه درکوه ھای اطراف پشاورمتواری شد وپاينده خان به کابل . را نديده فرارکرد
  . مراجعت نمود

چندی نگذشت که امنيت کشور براثر اختالل واغتشاش ازبک ھا مورد خطر واقع شد،ھنگامۀ اين شورش به حدی 
رشاه معنويات خود را باخت وميخواست کابل را به عزم ھرات ترک گويد،ولی وحشتناک به حساب گرفته شد که تيمو

. پاينده خان مانع اين اقدام بزدالنه شاه گرديد و او را وادار ساخت تا درکابل بماند وخود در راس سپاھی عازم بلخ شد
موده به کابل باز گشت وبا پاينده خان بدون آنکه شمشير بروی دشمن برکشد، قضايا را از راه مذاکره ومصالحه حل ن

به مجرد رسيدن تيمورشاه به پشاور،شھزاده عباس برجان خود ترسيد وبه حضور پدرشتافته به . شاه عازم پيشاور گرديد
ارسالن خان مومند نيزبه اميد عفو نزدشاه به پشاور برگشت، مگرفردای .پای ھای پدر افتاد ومورد عفو قرارگرفت 

  )١٩. (م نشان داده شدآنروز سر بريده اش به مرد
شاه . چندی بعد دوباره خبردست درازی ازبکان درشمال کشوربه تحريک پادشاه بخارا بگوش تيمورشاه رسيد

 بھاولپورمرادپادشاه بخارا از مدتی به اينسو برقلمردرانيان دست درازی ميکرد وھمزمان با لشکرکشی تيمورشاه به 
زيراشاه مراد قبالً .رای دفاع از واليات شمال تصميم قاطعی بگيردتجاوزاتش به حدی رسيد که شاه ناگزيرشد ب

برمروحمله کرده بود ومردم شيعه را باجبر واکراه وادار نموده بود تا از مذھب شيعه برگردند وبه تسنن روی اورند 
درست ھمان روشی که شاه اسماعيل صفوی در سال ھای قدرت خو بعد از . واال مرگ درانتظار شان است

تيمورشاه با سپاھی که ١٧٨٩پس در بھار .  ميالدی برمردم سنی ايران واز جمله برمردم سنی مروبکارگرفته بود١۵٠٢
شاه مدتی را درکندز . از کابل عازم بلخ شد) ھزارتجاوزنميکرد ٣٠وبقول غبار از ( تعداد آنرا الفنستون يکصدھزار گفته

شاه مراد ھم از آموگذشت وارد کلفت . کرده بودند حرکت نمود توقف کرد وسپس به سوی آقچه که ازبکان آنرا اشغال
و هللا وردی رابا گروھی مامورقطع خطوط آذوقه .وی برادرش عمرقوش بيگی را باسپاھی کوچک به آقچه فرستاد. شد

ن مقابل اما سپاه تيمورشاه که سردارپاينده خان قلب آن شمرده ميشد، درھرجا که با دشم.رسانی به قشون تيمورشاه نمود
شاه مراد آنقدر دست پاچه ومتزلزل شد که عده ای از علما وروحانيون را . می شدند، آنھا را به سختی شکست دادند

در نتيجه  .قرآن بدست نزد تيمورشاه فرستاد و به اين دليل که نبايد خون مسلمانان ريختانده شود، خواھان صلح گرديد
  ) ٢٠.(رحد افغانستان وبخارا قبول شد وشاه به کابل برگشتمذاکرات رودخانه آمو مثل گذشته به حيث س

تيمورشاه بقول موھن الل،سردارپاينده خان را مثل جان خود دوست ميداشت وروزی نبود که او را به انعامی مفتخر 
  )٢١.(چشم از جھان بست ودر کابل مدفون شد ١٨٩٣مگر تيمورشاه بزودی  در بيستم می .نسازد

نت تيمورشاه، اقتدار بارکزائی ھا را برای نخستين مرتبه در پايتخت کابل برجسته ساخت، وتخمی حقيقت اينست که سلط
که بعد ثمرداد، بدست سردارپاينده خان افشانده شده بود که ابداً تصور نميکرد روزی خواھد رسيد که کوچکترين 

  . ه به دربار اوبيايندبرتخت کابل جلوس نمايد وسفرايی ازبريتانيه وروسي) دوست محمدخان(فرزندش 
به دست آورده )حاجی جمالخان بارکزائی(باالخره تخت و تاجی را که احمدشاه درانی به کمک پدر سردارپاينده خان 

بود، به دست اوالدۀ پاينده خان برافتاد، اما اين مساله را نيزبايد در اثر فکر وفراست اين سرلشکر دلير وشجاع افغان 
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صداقت محبوب شاه وصاحب اقتدار وعزت گشته بود، واز رويه و سلوک نيکويی که داشت، دانست که از راه خدمت و
درواقع عروج بارکزائی منحصر به شخصيت او بوده ونھالی شمرده . تمام افغانستان را راضی وخوشنود گردانيده بود

  .ميشود که او غرس نموده و اوالدش ثمره آنرا چيدند
او توطئه . استحکام واستقراردولت تيمورشاه از ھيچگونه سعی وتالش دريغ نورزيدخالصه سردار پاينده خان در راه 

شھزاده عباس پسرش ترتيب يافته بود، خنثی  ھای ضد تيمورشاه را درپشاور که به دسيسه ارسالن خان فئودال محلی و
اعت از دولت مرکزی ساخت ومتمردين وشورشيان ضد دولت او را درکابل، پشاور،کشمير، بلخ وغيره واليات به اط

   .سالگی به قتل رسيد ٣۶از دست زمانشاه، پسرتيمورشاه ، در سن  سرانجام سردارپاينده خان وادارنمود، ولی
  

  :زمان شاهرساندن نقش سردارپاينده خان در بقدرت 
ال  ودم ١٧٩٣درس رده ب ين خويش نک ه جانش ع ب ود، وصيتی راج وت نم اه ف ه تيمورش ی ک زر .يالدی، وقت دان ب گ خان

دھار، مايون درکھشھزاده  او، فرزند ٢۴از جمله . ووارثين زيادی از خود به جای گذاشت ودشھزاده ن در ھرات،و  محم
د  ت، وليعھ رون ميرف ل بي اه از کاب ه ش ل وگھگاھی ک شھزاده زمان که پسر پنجم شاه بود و در حيات پدر، صوبه دار کاب

د در ود،شناخته ميشد واخالق واطوار او بيشتر موردتائي ان ب ادرش باري ود م وفی ب اه مت ه زن دلخواه ش ع   )٢٢(ک ازموق
رد ودست پسرش را در دست  ه ک ر او را داشت، مراجع اه حيثيت وزي ار تيمورش ه دردرب ده خان ک استفاده کرده به پاين

اند ل بنش ه خود ي. پاينده خان گذاشت واز او تقاضا کرد تا پسرش را به جانشينی پدر برتخت کاب ده خان ک ک پشتون پاين
ذا خود را مکلف  رد ولھ ده بگي م يک ملکه را نادي بود ورسم پشتونولی  را ميدانست ، نميتوانست تقاضای يک زن ، آنھ

  )٢٣.(ديد تا ازيزرگان وخوانين درانی وقزلباش کابل برای او بيعت بگيرد
اه را پاينده خان بنابرتعھدی که به مادر زمانشاه سپرده بود، قاضی فيض هللا خان ومال عب د تيمورش دالغفار، وزراء معتم

ه  ا ب ل را گوي ان وسران قباي ام بزرگ اه ، تم مالقات کرد وچنان باھم مصلحت کردند که پيش از انتشار خبرمرگ تيمورش
د، درب ھای صالون . فرمان تيمورشاه به دربار سلطنتی حاضر بسازند وام جمع گرديدن ان اق ه خوانين وبزرگ ی ھم وقت

که احساس کرده بودقاضی فيض هللا خان (سپس سردارپاينده خان. خبرمرگ تيمورشاه اعالن گرديد دربار بسته شد وبعد
  :رشته کالم را به دست گرفته گفت ) در دل طرفدارشھزاده عباس است

ام و « قبل از دفن ميت بايد يک نفراز پسران شاه به حيث پادشاه انتخاب شود وآن شخص بايست کسی باشد که شايسته مق
د . با يک دست نمی توان دوشمشيررا استعمال کرد.شاھی ومايه زيب تاج و تخت باشد اريکه دوشيردريک مغاره نميتوانن

د يم نمی گنجد.زيست کنن اه دريک اقل دون غرض ومقاصد . دو پادش ه ب ا ک ردد، پس م ه دوسر نصب نمی گ اج ب يک ت
نفر را انتخاب نمائيم وشما نيز که شھزادگان شخصی طرفدار ابادی مملکت وبھيخواه خاندان سلطنت ھستيم، بايست يک 

ذکر است ودرعلميت . عالی تباری ھستيد بايد با ما اتفاق نمائيد ل ال ام صفات وشرايط قب ه واجد تم رزا را ک ان مي ا زم م
ا او بيعت  ا ب يم ت ه شما توصيه می کن ودرايت وفعاليت و امور سلطنتی ازديگر برادران برتر است، به شاھی انتخاب وب

  )٢۴(»!ائيدنم
اره انتخاب  بعد از پاينده خان، وزراء ديگرھرکدام به نوبه خود داليل وبراھين بيشتری به تائيد گفته ھای پاينده خان در ب
زمان ميرزا اقامه نمودند که از طرف حاضرين تائيد وشھزاده زمان را به پادشاھی انتخاب کردند،سپس فاتحه خوانده شد 

  .ورشاه پرداختندوبه تدفين وتشيع جنازه تيم
ه اه را  بدينگون رد وزمنش تفاده ک ام شود، اس اه تم ع زمانش ه نف ه می توانست ب ايی ک ه ھ ام زمين ده خان، از تم سردار پاين

وای  درنيز ھ ات پ ه در حي اس ک ھزاده عب وز ازطرف ش ان ھن ده خ ی پاين اخت، ول تان برقرارس لطنت افغانس برتخت س
ورد . د کرده  و از دست او مغلوب شده بود،خاطر جمع نبودپادشاھی به سرداشت و باری علم بغاوت بلن ی م پاينده خان ب

رادران را درقصر چھل ستون. تشويش نداشت ه از ساخته (ھنوز مراسم فاتحه انجام نشده بود که شھزاده عباس تمام ب ک
وقتی پاينده خان وخوانين . جمع نموده  و بيعت آنان را برای خود گرفته اعالن پادشاھی نمود) ھای تيمورشاه درانی است

ر اصالن خان جوانشيروجعفرخان جوانشير قصرچھل  ا مي طرفدار زمانشاه از اين رخداد مطلع شدند، عده يی سپاھی ب
د ان آوردن اه زم اه بجز شجاع .ستون را محاصره کردند وشھزاده عباس را با تمام برادران دستگير وبه حضور ش زمانش

ردبرادرعينی خود، که سه رو( الملک ا ) زاو را محبوس ک رارداد ت ه ق رادران خود را موردغضب وشکنجه وفاق ديگرب
رد و در باالحصارجای  و ک ا را عف ز آنھ د ني اه جدي دند، ش ت او ش ه بيع ور ب ده مجب يش آم ار پ ز وانکس ه از در عج ھم

  )٢۵.(داد
  

  :زمان شاهرساندن نقش سردارپاينده خان در بقدرت 
ال  ه تيموم ١٧٩٣درس ی ک وديالدی، وقت رده ب ين خويش نک ه جانش ع ب ود، وصيتی راج وت نم اه ف زرگ  .رش دان ب خان

دھار، مايون درکھشھزاده  او، فرزند ٢۴از جمله . ووارثين زيادی از خود به جای گذاشت ودشھزاده ن در ھرات،و  محم
رون ل بي اه از کاب ه ش ل وگھگاھی ک د  شھزاده زمان که پسر پنجم شاه بود و در حيات پدر، صوبه دار کاب ت، وليعھ ميرف

ود، ان ب د درباري ادرش شناخته ميشد واخالق واطوار او بيشتر موردتائي ود م وفی ب اه مت ه زن دلخواه ش ع   )٢٢(ک ازموق
رد ودست پسرش را در دست  ه ک ر او را داشت، مراجع اه حيثيت وزي ار تيمورش ه دردرب ده خان ک استفاده کرده به پاين
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اند پاينده خان گذاشت واز او تقاضا کرد تا ل بنش ه خود يک پشتون . پسرش را به جانشينی پدر برتخت کاب ده خان ک پاين
ذا خود را مکلف  رد ولھ ده بگي م يک ملکه را نادي بود ورسم پشتونولی  را ميدانست ، نميتوانست تقاضای يک زن ، آنھ

  )٢٣.(ديد تا ازيزرگان وخوانين درانی وقزلباش کابل برای او بيعت بگيرد
اه را پاينده خان بناب د تيمورش دالغفار، وزراء معتم رتعھدی که به مادر زمانشاه سپرده بود، قاضی فيض هللا خان ومال عب

ه  ا ب ل را گوي ان وسران قباي ام بزرگ اه ، تم مالقات کرد وچنان باھم مصلحت کردند که پيش از انتشار خبرمرگ تيمورش
ه خوان. فرمان تيمورشاه به دربار سلطنتی حاضر بسازند ی ھم د، درب ھای صالون وقت وام جمع گرديدن ان اق ين وبزرگ

که احساس کرده بودقاضی فيض هللا خان (سپس سردارپاينده خان. دربار بسته شد وبعد خبرمرگ تيمورشاه اعالن گرديد
  :رشته کالم را به دست گرفته گفت ) در دل طرفدارشھزاده عباس است

ام و قبل از دفن ميت بايد يک نفراز پسران شاه به حيث پ« ادشاه انتخاب شود وآن شخص بايست کسی باشد که شايسته مق
د . با يک دست نمی توان دوشمشيررا استعمال کرد.اريکه شاھی ومايه زيب تاج و تخت باشد دوشيردريک مغاره نميتوانن

د يم نمی گنجد.زيست کنن اه دريک اقل دون غرض ومقاصد . دو پادش ه ب ا ک ردد، پس م ه دوسر نصب نمی گ اج ب يک ت
شخصی طرفدار ابادی مملکت وبھيخواه خاندان سلطنت ھستيم، بايست يک نفر را انتخاب نمائيم وشما نيز که شھزادگان 

ذکر است ودرعلميت . عالی تباری ھستيد بايد با ما اتفاق نمائيد ل ال ام صفات وشرايط قب ه واجد تم رزا را ک ان مي ا زم م
ا او بيعت ودرايت وفعاليت و امور سلطنتی ازديگر برادران ب ا ب يم ت ه شما توصيه می کن رتر است، به شاھی انتخاب وب

  )٢۴(»!نمائيد
اره انتخاب  بعد از پاينده خان، وزراء ديگرھرکدام به نوبه خود داليل وبراھين بيشتری به تائيد گفته ھای پاينده خان در ب

اھی انتخاب کردند،سپس فاتحه خوانده شد زمان ميرزا اقامه نمودند که از طرف حاضرين تائيد وشھزاده زمان را به پادش
  .وبه تدفين وتشيع جنازه تيمورشاه پرداختند

اه را  رد وزمنش تفاده ک ام شود، اس اه تم ع زمانش ه نف ه می توانست ب ايی ک ه ھ ام زمين ده خان، از تم بدينگونه  سردار پاين
ا ھزاده عب وز ازطرف ش ان ھن ده خ ی پاين اخت، ول تان برقرارس لطنت افغانس وای برتخت س درنيز ھ ات پ ه در حي س ک

ورد . پادشاھی به سرداشت و باری علم بغاوت بلند کرده  و از دست او مغلوب شده بود،خاطر جمع نبود ی م پاينده خان ب
رادران را درقصر چھل ستون. تشويش نداشت ه از ساخته (ھنوز مراسم فاتحه انجام نشده بود که شھزاده عباس تمام ب ک

وقتی پاينده خان وخوانين . جمع نموده  و بيعت آنان را برای خود گرفته اعالن پادشاھی نمود) ھای تيمورشاه درانی است
ر اصالن خان جوانشيروجعفرخان جوانشير قصرچھل  ا مي طرفدار زمانشاه از اين رخداد مطلع شدند، عده يی سپاھی ب

دستون را محاصره کردند وشھزاده عباس را با تمام برادران دستگير وبه حضور  ان آوردن اه زم اه بجز شجاع .ش زمانش
رد( الملک ا ) برادرعينی خود، که سه روزاو را محبوس ک رارداد ت ه ق رادران خود را موردغضب وشکنجه وفاق ديگرب

رد و در باالحصارجای  و ک ا را عف ز آنھ د ني اه جدي دند، ش ت او ش ه بيع ور ب ده مجب يش آم ار پ ز وانکس ه از در عج ھم
  )٢۵.(داد
  

  :زمان شاهخان به ينده خدمات نظامی پا
ايونشھزاده وقتی  ان  ھم م طغي ع شدند،ھرکدام عل ل مطل اه درکاب ود در ھرات از جلوس زمانش دھار وشھزاده محم درقن

رد . برافراشتند راھم ک ھمايون درقندھاراعالم پادشاھی نمود و به نام خود سکه ضرب زد وتمام اسباب ولوازم جنگ را ف
ود.مادگی گرفتو برای مقابله با شاه  زمان آ دھار سوق نم ه قن . شاه زمان نيز سپاھی تحت فرماندھی سردارپاينده خان ب

قوماندان لشکر ھمايون ، مھرعلی خان .روبرو شدند" باغ ببرو"ھردو سپاه متخاصم در چار ميلی قندھار در محلی به نام
ی خان تماس قبل از آغاز جنگ پاينده خان با استدالل وم. برادرزن مدد خان اسحق زائی بود نطق بران خويش با مھرعل

ه  ايون ب پاه ھم ا عده ای از س دون استعمال اسلحه ب ه ب رارداد ک اثير استدالل خويش ق حاصل کرد و وی را چنان تحت ت
ه  زمانشاه پيوست وھمايون شکست خورده  به بلوچستان فرار نمود و در آنجا با نصيرخان بلوچ يکجا شده به انتظار حمل

  .بعدی برقندھار نشست
ان شاه ان آنجا را وادار نمود تا به خوانين وبزرگ ه خان باسپاه خود وارد قندھارشدهپايندسردار دزم . بيعت واطاعت نماين

داين جديت فوق العاده وصادقانه پاينده خان، مقام وموقعي ان بلن ا  ت او را نزدشاه زم ان را واداشت ت اه زم ر ساخت وش ت
رد وعالوه بر اال بب ه ب تاد ھزار روپي ه ھش ی،معاش او را سالنه ب پاه غلزائ ارکزائی وس وم ب وای  زعامت ق داری ق زمام

  )٢۶(.قزلباش را نيز به وی تفويض نمايد
دھار، پسرخورد د از نظم ونسق امورقن اه بع ل قيصررا ک سال خود زمانش دهللا خان  ٧ه ھنوزطف ا نيابت عب ود ب اله ب س

تسليم گرديد وپس از تنظيم  نيز شھزاده محمود. سپاھش عازم ھرات شد حکومت قندھار نامزد نمود وخود با نورزائی به
ود، مجدداً  ھمايون که مترصد .نجا به کابل مراجعت کرد وازاينجا به فکرفتوحات ھند عازم پشاورگرديدامور آ فرصت ب
ورداز ب ر خ ھر را متصرف وقيص ه آورد وش دھار حمل تان برقن ود لوچس دانی نم ال رازن ھر ،س ان از ش دهللا خ ولی عب
انيدارکرده فر ه پشاور رس رچم شاھی خود را . به اتفاق يحيی خان نسقچی باشی خود را نزد زمانشاه ب اره پ ايون دوب ھم

ن فرصت  .بارديگر به ضرب سکه پرداخت درقندھار برافراشت و ود ودراي ده ب ه شھر درتصرف او در آم پادشاھی  ک
داری خود را اعالن نموده بود، احمدخان نورزائی برادرعبد اه هللا خان نورزائی به طرف ان ش وازم ا ق ه  يی ب برشھر حمل

ود )يا عبدالکبيرخان(آورد، مگرعبدلکريم خان ايون ب دان ھم ه  ،پسررحيم دادخان برادرزاده پاينده خان که قومان ه مدافع ب
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رار داختپر ای ف ه عقب نشست ودر اثن دخان زخمی شده شکست خورد وب ه سرآورد، در نتيجه احم  وجنگی خونين ب
ه  ه خان ر او را دريافت وب ش، مردی فقي اد، مالحسن دروي ر افت وضايع کردن خون،ضعف براوغالب شده از اسپ به زي

رستاد واو را نزد خود خواست وتصميم گرفت  ھمايون از اين قضيه آگاھی يافت وکس ف. خود برده به مداوای او پرداخت
د ابود کن اطتاو را ن ر وس رگ ا ،مگر براث ی از م وانين دران کربعضی از خ ام سرلش ه مق ويش  و درگذشت واو را ب خ

  . برداشت
خبر تسخير قندھار به دست ھمايون، زمانشاه را مجبور ساخت که از پشاوربه کابل مراجعت کند واز آنجا رھسپار 

ل کروھی قندھار با ھم روبرو ھبارديگرھردوسپاه درچ. د وحسابش را با ھمايون تصفيه نمايدقندھار گرد
ھمان (ھمايون اين بار احمدخان نورزائی را  سرلشکرقوای زمانشاه بازھم سردارپاينده خان بود، ولی ).١٧٩۴بھار(شدند

ً . خويش قرارداده بود در رأس سپاه )کسی که تا ديروزمخالف ھمايون بود برادر احمدخان، يعنی عبدهللا خان  طبعا
اين بار نيزپاينده خان، جنگ را بدون استعمال شمشيربرد . ودر سپاه مقابلش قرارداشت زمان شاهرکاب  نورزائی در

اين بار . نمود وھمايون بارديگر مجبور به شکست وفرارشد زمان شاهام وکالم وادار به تسليمی به واحمدخان را با پي
با عده ايی از ) ظاھراً پسرپاينده خان( فتح خان بارکزائی .گرفت تا به شھزاده محمود بپيونددات در پيش ھر هھمايون را

شاه زمان به مجرد ورود )٢٧( .افراد خود تا گرشک او را تعقيب کرد، ولی به گرفتنش موفق نشد وبه قندھار باز گشت
ندھار بفرستد، اما ھمايون از فراه کدست بسته به  ون رامکتوبى به شھزاده محمود در ھرات فرستاد که ھماي به قندھار

برگشته بود و از راه ريگستان به طرف بلوچستان مراجعت کرده و از آنجا تا کنار سند خود را رسانيد، ولى در آنجا از 
واقع درکناره شرقی " Leiaليا" شکست خورد وپس از گريزی درطرف دسته اى که مامور دستگيرى او بودند، 

  )٢٨.(گرديد وبقيه عمر را در زندان سپری کرداز بينائى محروم  زمان و به امرشاه دستگيرسند، رود
  

  :خانم پاينده خان به شاه زمانفداکاری لويه ادی،
در حالى  ،نداشت خود، پاينده خان از شوھردست کمی تدبير وشجاعت که درعقل فراست ومادر وزيرفتح خان،لويه ادی 

و  برقع بررخ افگند وشمشير حمايل نمود ش از سرنوشت جنگ برادران اطالعى نداشتند،که ھنوزشھرو شھروندان
اسپ بر زندان شھر حمله برد و قيصر طفل ھشت ساله زمانشاه را از زندان بيرون آورد و دوباره برمسند  یبسوار

رسيانيد و توسط منادى استقرار  اين زن دلير افغان ھمنوائى خود را با سلطنت زمانشاه عمالً به اثبات. دقرارداحکومتش 
  )٢٩.(زمانشاه را به گوش مردم قندھار رسانيد مجدد قيصرپسر

کار ديگر اين زن ھوشيار وشجاع اين بودکه تا معلوم شدن سرنوشت جنگ متوجه امنيت شھر گرديد، تا کسى بر مال و 
قصد چپاول و غارت تجارتخانه ھا و  بارى به او اطالع دادند که دامادش مرتضى خان. ناموس مردم دست درازى نکند

دکاکين را دارد، لويه ادى به دامادش اخطار کرد که از انجام چنين اعمالى حذرکند و اال او را نابود خواھد کرد، مگر 
لويه ادى براو حمله برد و با شمشير براو ضربتى  .مرتضى خان به اين اخطار اعتنايى نکرد و دست غارت دراز نمود

که ديگر توان برخاستن و فرارنداشت و سپس به زندانش افگند، ولى بر اثر عذر خواھى و شفاعت حواله نمود 
اين زن شجاع از . عبدالستار فقير که مردى روحانى و مورد احترام بود، از گناھش درگذشت و از زندان رھايش ساخت

ھاى قلعه وباغ او نمودار و زبانزد اھالى ومنسوب به قوم بارکزايى بود که تا کنون ديوار » مالگير«گرشک از روستاى 
شجاع ترين و با تدبير ترين  ،ليسه دخترانه گرشک بنام ھمين زن دلير مسمى شده و او مادر وزير فتح خان. آنجاست 

  . ميالدى بود ١٩صدراعظم افغانستان در قرن 
دستگيرى ازطرف ھمايون زخم  با سپاھش وارد شھر شد و چون پسرش قيصر را که ھنگامزمان يکى دو روز بعد شاه 

اظھار قدرادانى نمود و دوباره قيصر را به حکومت قندھار » لويه ادى«برداشته بود، زنده ديد، خوشحال شد و از 
  . گذاشت 

  
 :پاينده خانسرداربی پروائی شاه زمان نسبت به 

وام رخورد کرد وسلطنتش را مستقريافت، در ب زمان وقتی از قندھاربه کابل مراجعت شاه ا با بزرگان وسران اق ی اعتن  ب
حقيقت اينست که شاه زمان شخص مستبد الرأی  بود ونمی خواست کار  .عنانی به خود گرفتللق اگرديد وکم کم قيافه مط

درات  ومی خود را در مق وذ ق ام ونف ا از نظرمق د و ي راو منت گذارن در دست کسانی باشد که در برابر خدمات خويش  ب
ه ) ١٧٩۶(بنابرين درسال سوم سلطنتش.سلطنت شريک بدانند وپلزائی را ک سرداررحمت هللا خان پسر سردارفتح خان پ

ب ا لق ت، ب اری نداش وذ واعتب ل نف دھار وکاب ل کن تان مث ز افغانس ود ودر مرک ان ب داليان ملت ان" ازاب ث " وفادارخ ه حي ب
د مز. صدراعظم مقررکرد ه اتفاقاً وزير ھم مردی متملق، خود خواه، عصبانی وتن وام ب راء وسران اق ا ام ه ب ود ک اجی ب

  )٣٠( .خشونت رفتار می کرد و در عين حال ذھنيت شاه را نسبت به سرداران وبزرگان اقوام مسموم ساخته می رفت
درت خويش  وفادار خان"  رد واز ق اه را جلب ک وز، آھسته آھسته اعتمادش م ومرم ار مالي ا رفت ه ب ود ک يک سدوزائی ب

ه کارگرفت)پاينده خان(انسرفرازخدرکاھش نيروی  ه . ، سپاه وھمه افسران عالی رتب ابش را دريافت زاج ارب ظاھراً او م
يفته  ه ش ه وچاپلوسی فريفت ومی دانست ک ا مداھن وان او را ب بود ومی دانست که با ھمه غرور ونفوذناپذيری اش می ت

وفادارخان جاه طلب بود وبا ھرکس . اردفعاليت وتشبث ھست، ولی حوصله کافی برای تنظيم پيشبرد جزئيات امور را ند
ا خطرشخصی مواجه می شد، غرور  که درقدرت با او برابری وھمچشمی می کرد، در می افتاد، اما درمجالس وقتی ب
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م.واعتماد او با ترس وبزدلی برابر بود ود -حقارت ونفرت ھ ا آن مواجه ب ه ھرحال ب ه ب زوده  -ک ن خصوصيات اف ه اي ب
  )٣١. "(ميشد

او نسبت . يرس، وفادار خان بنابر طبيعت بد وحريصانه خويش ميخواست تمام اقتدار شاه را به خود وابسته داردبه قول پ
به زيردستان وھمکاران خيلی مغرور ونسبت به باال دستان بسيار مطيع وچاپلوس وترسو بود و بنابرين او به ھر رنگی 

د از . ه خودتسليم و آلت دست اغراض شخصی خود ساختو نيرنگی که ممکن بود متوسل شد تا زمانشاه را کامال ب بع
  )٣٢.(آن ھرچه وزير می خواست زمان شاه ھمانطور ميکرد

ی کفايت ان ب ه يکی از مقرب ارات ووظايف ب ان باسپردن اختي اه زم د  -بقول الفنستون،ش ه جای آنکه خود حکومت کن ب
  )٣٣. (باعث ايجاد عوامل تباھی خود وملتش گرديد  -وتصميم بگيرد

ل : شاه زمان بنابر عدم بصيرت سياسی ، دو اشتباه پی ھم مرتکب شد  اول اينکه بربنياد دسايس وفادار خان، وزيرکم عق
ه جای سردار  اً ب ناخته شدند، ثاني ازات خود محروم ش ه مقامات وامتي خود فرمانی صادرنمود که تمام بارکزائيھا از ھم

ه تخت سل ادار خان پاينده خان، ھمان مردی که او را ب ايتی چون  وف ی کف رد ب ه م ود، وزارت اعظم را ب انده ب طنت نش
  . سپرد

اه  احق پادش وفادارخان وقتی مطمئن شد که شاه زمان شکارخدعه ونيرنگھای اوشده سعی نمود  با دروغھا وتھمت ھای ن
ه پادشاھی  د او را ب اه شجاع  است وميخواھ دار ش ا طرف دبين ساخترا نسبت به سردار پاينده خان که گوي ردارد ب ا . ب ت

رد ه . آنجاکه شاه علنا مخالفت خود را با سرداران وبه خصوص بارکزائيھا ابرازمی ک ده خان ک ا ودررأس پاين بارکزائيھ
ازی  چه در قوام يابی سلطنت تيمورشاه و چه در باال کشيدن واستحکام سلطه زمانشاه نقش چشمگير وفراموش ناشدنی ب

دالموقع کرده بودند، از رفتار شاه  زمان منزجر وناراض بودند،سايريزرگان نيز اررفتارشاه در برابر خود ناراضی وعن
  .آماده عکس العمل بودند

  :پاينده خان وتشکيل انجمن سریسردار
ان  اه زم اه، جانب ش سردار پاينده خان گرچه مامای عينی شاه محمودبود، امادر جنگ ھای داخلی در بين پسران تيمورش

ه . ا در برابر رقبايش ياری کردرا گرفت و او ر وی طبعاً توقع داشت که در برابر اين ھمه خدمات، مقام وزارت اعظم ب
ينی، .او داده شود ام منازعه جانش ه در ھنگ اش چون ميراصالنخان جوانشير وجعفرخان جوانشير ک ھمچنان سران قزلب

  .توقعاتی داشتند که توسط زمانشاه برآورده نشدبرادران زمانشاه را زندانی واز ساحه فعاليت خارج ساخته بودند، نيز
عدم رضائيتی که بنابرروش نامطلوب وزيرو خود زمانشاه نسبت به امراء وسرداران قوم ايجاد شده بود، برای سرداران 
  .تحمل ناپذير شد وآنھا مجبورشدند انجمن سری تشکيل داده برای نجات خود از اين وضع، فيصله ھا وتصميماتی بگيرند

ر )م١٧٩٩(سال در ردن وزي ان ب ، شاه با سپاه خود به قندھار بود، سران اقوام درصدد انداختن او از اريکه قدرت واز مي
  .او برآمدند

ورد  دھار می زيست وم ه در قن ود ک دی ب اغالم محمدھن ام مي ه ن مرکز اجتماع اين  سران قوم، حجره يک نفر روحانی ب
ان موافقت اين مرد روحانی راحاصل کرد وبعد چند جلسه سری در حجره او اعتماد وارادت عامه قرار داشت، پاينده خ

  :اعضای انجمن عبارت بودند از. انجام داد وتصميماتی گرفته شد
وپلزائی،  -۴محمدرحيم خان عليزائی،-٣محمدعظيم خان الکوزائی، -٢پاينده خان بارکزائی،  -١ حکمت  -۵اسالم خان پ

زمانخان رکاب باشی، -٩جعفرخان جوانشير،  – ٨ميراصالن خان جوانشير، -٧، سلطانخان نورزائی -۶خان سرکانی،
  )٣۴.(خضرخان عليزائی-١٠

ين  مولف تاريخی سلطانی ،به جای زمانخان رکاب باشی،از يوسف عليخان خواجه سرا ونورمحمدخان بابری ملقب به ام
  ) ٣۵.(الملک خسرشاه زمان در جمله اعضای انجمن سری نام می برد

ه انتخاب از جم له فيصله ھای انجمن سری که تحت رياست سردارپاينده خان اتخاذ شده بود،يکی اين بود که تاج وتخت ب
راث ه مي ا اگرشخص انتخاب شونده از لياقت الزم . سپرده شود نه ب اه فقط حق سرداران باشد ت ديگر اينکه انتخاب ش

ده خان از طرف اعضای برخوردارنباشد،عزلش به وسيله سردارھا دوباره ممکن باشد ھ نھاد سردار پاين ن پيش مچنان اي
ه  اه ب رادر زمانش انجمن تائيد شد، که اوالً وفادار خان وزيرمعدوم شود، ثانياً شاه زمان معزول گردد،ثالثاً شجاع الملک ب

  )٣۶.(تخت سلطنت برداشته شود
دعظيم خان ود ومحم ده ب ين گردي نبه تعي وم پنجش ردای آن ي ه  وقت اجرای عمليات ف ادار خان وبقي ل وف الکوزی مامورقت

  )٣٧.(کارھا به دوش پاينده خان گذاشته شده بود
  

  :انجمن سریقتل سردارپاينده خان واعضای 
اش  رزا محمدشريف خان قزلب با ھمه احتياطی که از طرف انجمن گرفته شده بود، اسرارانجمن به وسيله منشی باشی مي

ان دست د د وپيم ه وعھ دکه خودش ھم در توطئ اش گردي ان ف اه زم ه ش راعظم وتوسط او ب ه وزي دا .اشت ب ان ابت اه زم ش
ا از او  گاردمحافظ  خود را تعويض کرد وافرادی ديگری استخدام نمود وسپس به ھريکی از آنھا مبلغی پول بخشش داد ت

ه ب روز بعد. حمايت کنند ه ب ن نارضائيتی، اعضای انجمن را منفردان ل اي ه عل دون توجه ب ه شاه زمان ب ه مشورت ب ھان
اد  ا اجس ود ت قصرشاھی  احضار کرد وسپس آنھا را به اين اتھام که عليه وزيرسوء قصدی داشته اند، اعدام کرد وامر نم
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ل سرداران .مقتولين برای عبرت ديگران وايجاد ترس در مردم، برسر چھارراھی شھر به نمايش گذاشته شود پس از قت
  )٣٨.(ير دستگير وسر بريده شدمياغالم محمدھندی نيز توسط  افراد وز

ود، صاحب منصبی  راداين دسته ب رين اف ه مخوف ت دعظيم خان الکوزی ک مورخين مينويسند که پس ازدستگيری محم
ا آن صاحب منصب روبروشد ودرجواب گفت. برای دستگيری پاينده خان فرستاده شد تح خان ب ه " "اتفاقاً ف درش خان پ

ه او گوشزد .کندنيست با آنھم می رود تا او را صدا  ود ب سپس فتح خان داخل حويلی رفته وخطری را که متوجه پدرش ب
د کرد دوم خواھ ی اش مع ا افرادمعيت ه او صاحب منصب راب ) ٣٩.(نموده پيشنھاد کرد که برای نجات خود فرارکند، البت

دل خطاب کرده، اوالد مراطعنه بھتراست شاه مرا بکشد نه اينکه مردم مرا بز« :پاينده خان اين پيشنھاد را رد نموده گفت
رد »زنند وآنھا ازاين عمل من دايماً خجالت بکشند ام را اداک از ش ود، نم ، بعدپاينده خان چون روزه داشت،وشام نزديک ب

ی . واب خواست تا افطار نمايد ه طفل دخان ک رد ٧دوست محم ود ظرف آب راحاضر ک اله ب د واب از .س دستانش ميلرزي
ده خان.ظرف می ريخت ا  پاين د ب ود وبع ر نم دخان دعای خي يد ودر حق دوست محم دری نوش ظرف اب را گرفت وق

  )۴٠.(صاحب منصب عازم دربارزمانشاه شد ودر آنجا توسط جالدان شاه معدوم شد
ظار عامه گذاشته نعش مقتولين تا سه روزدر ان واين دستورکه با انتشار خبرقتل سردارپاينده خان وديگر رؤسای قبايل،  

  .ويش وھنگامه بزرگی برای بازماندگان ووابستگان سرداران مزبورايجاد شدتش شود،
اين اعدام به قدری . زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای پايداری وزير خودمتفقين را اعدام نمود« مينويسد که  پيرس

که منشاء تمام بدبختی ھا وآالمی اثرات وخيم وناگوار توليد کرد که نه تنھا تاج وتخت شاھی را ازسرزمانشاه برداشت، بل
  )۴١(».مشاھده کرد) پسر بزرگ پاينده خان( در خالل مخالفت با فتح خان شد که افغانستان

ايش، اشتباه بزرگ ديگرزمانشاه آن بود که  بدون تحقيق ومعلوم کردن علت انزجار از خودش وبی توجه به عواقب کارھ
ن . در نمود که تمام سران وسرداران بارکزائی بايد دستگير گردنداز ترس انتقام گيری اقوام  مقتولين حکمی صا ھدف اي

  .حکم عمدتاً متوجه دستگيری فتح خان وبرادران او بود
اشتباھاتی که در سياست مرتکب شد،اگر يک کار نميکرد، شايد ميتوانست به آنچه وجود با  زمان شاهبه نظرالفنستون،
او با اين کارخود . بود) وفادارخان(ت ووظايف  به يکی ازمقربان بی کفايتوآن کار، سپردن اختيارا. ميخواست برسد
پيش از ھرکاری می بايست به جلب حمايت سران قبايل می  زمان شاه. وامل تباھی خود وملتش گرديدباعث ايجاد ع

اخلی کشور را اين کارتوفيق می يافت، آرامش د ی او خيلی ارتباط داشت واگر بهپرداخت که اين کاربا برنامه اصل
در سياست خارجی می بايست نخستين ھدفش دفاع از خراسان می بود، زيرا درايران قدرت .تأمين ميکرد يکباره

دردست شاه فعالی بود که کمر به فتح آن ايالت بسته بود وپيدا بود که از جانب شاه زمان مقداری کوشش الزم بود تاجلو 
شاه زمان فاصله ....ی در مورد لشکرکشيھای او به شرق ھم ضروری بوددرواقع اين کار حت. پيشروی او را ميگرفت

برای حفاظت خراسان اقدامی جدی نکرد وکوش نادرست ونابه ھنگام او برای فتح .ميان دربار و درانيان را بيشترساخت
ن به وزارت واعتماد اصل اين ھمه اشتباھات انتخاب وفادارخا. ھند، تنھا به ناکامی اودر رسيدن به اين  آرمان انجاميد

  )۴٢(.بی چون وچرا شاه به اود
چه سردار  .با قتل سردارپاينده خان و ديگرھمفکرانش کار ناشايسته وعاقبت نه انديشانه ای انجام داد ،به راستی زمانشاه

کار  پاينده خان، شخصيت عادی وبی کس وکوی نبود که مرگش بی انتقام گذاشته شود و زمانشاه و وزيرش به راحتی به
  .سلطنت وصدرات خويش ادامه بدھند

سردارپاينده خان، يکی از رجال نامدار ومقتدر، ورئيس قوم وقبيله يی شناخته می شد که از لحاظ کثرت نفوس 
او که سردار . وروحيات جنگی واتحاد وھمبستگی خود به مراتب بيشترو قوی تر از قبيله زمانشاه به حساب می آمدند

ی شمرده ميشد، قتل بی باکانه او توسط زمانشاه، توھين وتحقيربزرگی بود به تمام بارکزائيانی  که ورئيس قبيله بارکزائ
تعداد شان به بيست تن می  کهاز ارغستان تا دامنه ھای ھيرمندگسترده بودند،وقبل ازھمه  به پسران جوان ومتعدد او 

  . در از محبوبيت زيادی برخورداربودندرسيدند و به درايت وکفايت واھليت درميان قوم خود وھواخواھان پ
پس ازمرگ تيمورشاه، اين سردار پاينده خان بود که از ميان پسران متعدد وجاه طلب تيمورشاه، زمانشاه را به پادشاھی 
باال کشيد و برای استحکام دولتش مردم را درکابل وقندھار وھرات با تدبير ويا شمشير به اطاعت ازاو وادارساخته بود، 

ً در برابر آن ھمه خدمات، خود را مستحق قدردانی وپاداش شاسته تر از جانب شاه زمان می ديد ،مگرمتاسفانه وطب يعتا
را از مقامات  که زمانشاه آن ھمه خدمات صادقانه اش را به ھيچ گرفت، وبه دسايس صدراعظمش وفادارخان ابتدا او

اين برخوردھا پاينده خان را . سبت به او ھم دريغ نمی کرددولتی خلع صالحيت نمود، و سپس از اقدامات توھين آميزن
وادارکرده بود تا به اتفاق سران قوم، راھی برای اصالح سياست شاه جستجوکند و درصورتی که شاه دست از آن 
سياست برندارد، بجای او کسی ديگرازميان برادرانش را بشاھی بردارند، مگر متاسفانه که وفادار خان گزارش اين 

اکرات را بگونۀ غلط به زمانشاه رسانيد وبالمقابل شاه عجوالنه تصميم به قتل ھمگی مذاکره کنندگان گرفت که عواقب مذ
  .وخيمی برای خودش ومملکت دربرداشت

ه جنگی وز *با قتل سردار پاينده خان اه، آتش دشمنی وخان ه امر زمانش د ورآب ۀ نيرومن انواده ودو قبيل ان دوخ ائی مي زم
ال سلطنت يافت ودست کم بيست سال دوام کرد درانی آغاز  ی انتق ود وحت اه محم وسرانجام به سقوط سلطنت زمانشاه وش

  ).م١٨١٨(دالی به خاندان بارکزائی انجاميداز خاندان سدوزائی اب
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  :خان ندهيپا فرزندان
ر -١ انفتح وزي ام وی، ) م١٨١٨ -١٧٨٠ (خ تح علن ربلند  یف ام س ری بن ارک صاحب پس ابرنوای مع انم ،بن از يک خ

هاز شمادر .پشاوری از قوم قاضی خيل بودکه گويا به جوانی نرسيد ويک دخترداشت که خانم نواب زمان خان بود   طايف
  .ان گرشک بودنصرت خيل بارکزائي

بنابرتاريخ مختصرافغانستان، پسرش سردارمحمدسروخان سياه ، ( خان برادر سکه فتح، )م١٨٨٢-١٧٨١ (یقلموريت -٢
  .)ھجری بود١٣٠٠زبان دری درحدود شاعر معروف 

دخان :پسرانش(برادر سکه وزيرفتح خان ،)م١٨٢٣ -١٧٨۵ (محمدعظيم خان -٣ حبيب هللا خان،سمندرخان، سلطان احم
د  ان ان ردارعظيم خ اب س ان ازاعق اروق عثم الم ف انواده غ ان، خ رکار،محمدعمر خ اوررئيس .س ول مش ر رس و داکت

رادر از .) سرسلطان احمدخان سرکار به سردارمحمدعظيم خان ميرسدجمھورکرزی، از طريق سردارعبدهللا پ ن سه ب اي
  .يک مادربودند

ود نواب محمدزمانخان،:پسرش(از مادر بارکزائی نواب اسد هللا خان، -۴ .) رھبرمجاھدين درجنگ اول افغان وانگليس ب
ات بودشجاع الدوله ھمان .ند شکرهللا  وديگری  شجاع الدوله به ثمر رسيد ، دوپسريکینواب محمدزمان خان از که به حي

رال غالم حسين خان شکرهللا خانو . خاتمه داد ١٨۴٢در می ننگين شاه شجاع در جبه زار سياه سنگ  ،دوفرزند يکی جن
  .وديگری بنام غالم علی خان داشت

واب عبدالصمدخان -۵ واب اسدخان)م١٨٢٧-١٧٨۵(ن دالقادرخان بو:پسرانش(برادرسکه ن دغوث خان وعب دمحم از )دن
  . محمدنادرخان واز اوعبدالرزاق خان حامد پدر داکتر صمدحامد به ظھور رسيد عبدالقادرخان

  .)اين سه برادراز يک مادر بارکزائی ومنسوب به شاخه ملک دين زائی بودند( طره بازخاننواب  -۶
محمدصديق خان : سرانشپ( .هبه گور سپرده شد »یجام«و در آرامگاه  هدر ھرات مرد )م١٨۵۵-١٧٩٧( خان کھندل-٧

د ) وسلطان علی خان ومحمدعثمانخان، محی الدين خان ، عبدهللا خان ومحمدعمرخان دان درگرشک وميون اوالده اين خان
  بود يیغلزا لهيقب » ھوتک«مربوط قوم  خيلدويا کھندل خان  از طايفهمادر .ھلمند زندگی دارند

ردل -٨ ان پ دلخان)م١٨٣٠-١٧٨۵(خ که کھن را(، برادرس دخان: نشپس ولخان وعبداالح ل خان،عبدالرس ) ميرافض
د  انی از اعضای مشروطيت دوم بودن سردارعبدالوھاب خان وفرزندان او عبدالرحمن خان وسردارحبيب خان درعھد ام

  . واحمدرحمانی ورحمت رحمانی از اوالده  سردار افضلخان اند
ه تخلص م ،)م١٨٣۴ -١٧٩٣( خان دل مھر -٩ ویشاعرزبان فار »یمشرق«ب وی مول ين مثن : پسرانش(سی وشارح بيت

  .برادرسکه پردلخان بود) خوشدلخان،حاجی منورخان وشيرعليخان
ارس برادرسکه پردلخان) م١٨۶٠-١٧٩۶( رحمدل خان -١٠ رد در ف ه خاک سپرده شد» نجف«، و درهم : پسرانش( هب

  ) محمدعلم خان، محمدسرورخان،غالم محمدطرزی پدر محمودطرزی
  درسکه پردلخان بود،براشيردلخان -١١
  .ی بودمادرش از قوم الکوز )م١٨٢٩ -١٧٨۶(خان عطا محمد-١٢
  .برادر سکه عطامحمدخان بود )م١٨۴٨ -١٧٩٠(خان محمداري -١٣
  .برادر سکه عطامحمدخان بود).. ...-١٧٩٧(خانمدمح ديس -١۴
  .برادر سکه عطامحمدخان بود )م١٨٧١ -١٨٠٠(خان محمد ريپ -١۵
ه  )م١٨۴٨ -١٧٩٠(خانسلطان محمد -١۶ یطال«معروف ب ود »ي دخان ب رادر سکه عطامحم ی خان، . (ب پسرانش يحي
اه ) فرزندديگر ۴٩و دعزيزخان، ھاشم خان، ش ی خان، محم اه ول در نادرخان، ش سردار يحی خانپدرسردار يوسف خانپ

ود ازی ب ان غ اه از .محمودخ ا نادرش د ھ اه از  ١٩٣٣ -١٩٢٩بع دظاھر ش رش محم ا  ١٩٣٣وپس لط ١٩٧٣ت نت س
  .م بود١٩٧٨تا  -١٩٧٣سردار محمدداودپسر سردار محمدعزيزخان نخستين رئيس جمھور افغانستان از .کردند
ان -١٧ ار خ واب جب ود وی)م١٨۵۴ -١٧٨٢(ن تانی ب ک مادرنيزکوھس داکبرخان  .ازي ای محم ام ھ رانی بن پس

  . ومحمدافضلخان وعبدالغنی خان وعبدالغياث خان وحبيب هللا خان داشت
  .نورستان بوداز مردم صورتی  یزيکن مادرش ،خان اسلم -١٨
  .)ازمادر تاجيک وکنيز صورتی بود پسرش رحمت هللا خان وديگران و(خان جمعه -١٩
د -٢٠ ت محم ان دوس مبر ٢٣(  خ ون ٩ -١٧٩٢دس ادرش . )١٨۶٣ج ردم  م ور اهيساز م یمنص ود فارس و در  ب

  ) ٢٨٧تاريخ مختصرافغانستان،ص .(داشت اوالد دختر وپسر ۵٢وی (.به خاک سپرده شد ھرات »گازرگاه«
د ريام-١٩ ان، محم ود خ دخان ب ام آور جنگ : پسرش(.برادرسکه اميردوست محم ال ن ان،از رج دين خ سردارشمس ال

دين خان از ) جمرود با نيروھای رنجيت سنگ ونيزجنگ اول افغان با انگليسھا بود سردار محمدعزيزپسرسردارشمس ال
  )٣١٣تاريخ مختصر افغانستان، ص .(ھجری بود ١٣١٠شعرای زبان دری در سالھای 

ود د سردارپاينده خان ب تين فرزن رفتح خان نخس د، وزي وھن الل روايت ميکن ه م ه ک ورقلی .آنطورک رفتح خان وتيم وزي
ل  ه نصرت خي ه طايف ادرمتعلق  ب ارکزائی(ومحمدعظيم خان ، ھرسه تن از يک م د) ب ا،نواب اسدخان ، .بودن د ازاينھ بع

دنواب صمدخ ده بودن دنيا آم ه .ان ونواب طره بازخان، از يک مادر بارکزائی ب ود ک دخان ب ده خان عطامحم پسرھفتم پاين
ه الکوزائی  رادراز قبيل نج ب برادرسکه يارمحمدخان وسلطان محمدخان وسيدمحمدخان وپيرمحمدخان می شد ومادر اين پ

ود ود، براد. ب ان ب ردارپاينده خ د س ين فرزندن ه دوازدھم ان ک دلخان پردلخ يردلخان،کھندلخان،مھردلخان ورحم که ش رس
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ده خان .مادر اين پنج برادر متعلق به طايفه ايدوخيل  قوم ھوتک از قبيله غلزی بودند. ميشد دھمين فرزندپاين جبارخان ھف
ز صورتی.از مادر کنيز بود ز از يک کني لم خان ني ود واس ده ب دنيا آم ادر کنيزب  جمعه خان پسرديگرپاينده خان از يک م

وش( ياه پ ود) کافرس ده ب دنيا آم که دوست .ب دخان برادرس ود و اميرمحم ان ب ده خ د پاين تمين فرزن دخان بيس دوست محم
وم فارسی  ی از ق ياه منصور،شاخه ي انواده س ده خان بشمار ميرفت ومادرشان از خ محمدخان بيست ويکمين فرزند پاين

  ) ۴٣.(بود
ذ(  ب مآخ جره نس انی،در:ش ات افغ راج التواريخ،حي رن  س تان درق تان ،افغانس اريخ افغانس ای ت دگی ١٩زواي ، زن

  پايان)     خان بارکزی پايندهاميردوست محمدخان،ياد داشت ھای آقای صديق رھپوطرزی از اعقاب سردار
  

  :مآخذ ورويکردھا
ل، جفيض محمدکاتب-١ ع کاب اب الفنستون١٩۶، ص ٢، سراج التواريخ،طب ل(،در کت ان سلطنت کاب ورد سران) بي  در م

يس ) ژنرال(سران شاخه ھای قوم درانی سردار:" اقوام درانی به نکته جالبی برخوردم که خوانده ميشوند، درحالی که رئ
وام را  د" خان"شاخه ھای ديگراق انی، يک منصب موروثی . می نامن اھانه و لقب خ ه ارتش ش ق ب لقب سرداری متعل

  )٣۶٣افغانان، ترجمه اصف فکرت، پاورقی صفحه ."(است
اريخ، پ -٢ ن ت ژواک وصدقی،طبع انجم ه پ ارکزائی، ترجم روج ب رس، ع لطان ۵-۴ش، ص ١٣٣١ي اريخ سلطانی،س ،ت

، داکترگنداسنگه، درانی احمدشاه، ترجمه نصرهللا سوبمن،طبع اکادمی علوم ١٢٣بمبئی، ص ١٨٨١محمد بارکزائی،طبع 
  ببعد ٣۴افغانستان،ص 

  ٣ش،ص ١٣٣١اريخ افغانستان،کھزاد،در زوايان تاريخ افغانستان، طبع انجمن ت -٣
  ١١٢ -١١١،ص ١٣٣٣تيمورشاه درانی، طبع  -۴
  .٣۵۶گندا سنگه، ھمان اثر، ص  -۵
اکر،طبع ٢الفنستن،دکابل سلطنت بيان،ج -۶ ر حسن ک تان، صص  ١٣۶١،ترجمه پشتو از داکت وم افغانس ادمی عل  -٨۶اک
دخان، ج٨٧ ات اميردوست محم والل، حي ا م ود ب ه ش ورخين۵٩، ص١،مقايس ه  ، م اه را ب اب احمدش ل انتخ ی از عل يک

د ان باش زل او آس د، ع ار کن زرگ رفت وام ب الح اق ع ومص رخالف توق ا اگ د ت ه او ميدانن ت قبيل اھی، اقلي اريخ .(پادش ت
  )١٢٣سلطانی،ص 

  ۵٧فيض محمدکاتب،نژادنامه افغان، طبع ايران ص -٧
  ٣۵٨ -٣۵۶صص  ، ترجمه فکرت، تحت عنوان افغانان،٨٧، ص٢الفنستن، ارجمه کاکر،ج -٨
  ۵٧فيض محمدکاتب،نژاد نامه افغان،ص -٩
  ۴االيس پيرس، عروج بارکزائی،ص  -١٠
  ١٩۶، ص ٢، سراج التواريخ،طبع کابل، جفيض محمدکاتب -١١
  ١٠٩،ص١٣۴٩حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،طبع انجمن تاريخ افغانستان، -١٢
ه زودی درھنگام اقتدار پاينده خان، برادرش  ھارون خان ، حاک-١٣ ود وچون ب م گرشک ويکی از شاعران زبان دری ب

مرد درويش )بھادرخان(برادر ديگرپاينده خان.فوت نمود، از او دوپسربه نام ھای شھنوازخان وامرالدين خان باقی ماندند
  )٣،ح ٢١پيرس، ص.(وصوفی مشربی بود وبه اموردنيوی عالقه ای نداشت وھمواره به عبادت خدا مشغول بود

  ١٩٧، ص ٢محمدکاتب، سراج التواريخ،جفيض  -١۴
  ۶، ص اثر پيرس، ھمان، ۶٠،ترجمه داکترسيدخليل هللا ھاشميان،ص١موھن الل، زندگی اميردوست محمدخان،ج -١۵
ی،ج -١۶ اه دران ی پوپلزائی،تيمورش دين وکيل ود، ھشت سر داشت۶۴۶، ص ٢عزيزال وت نم ی ف ان وقت يم داد خ : ، رح

دهللا خان وعبدالواحد خانعبدالخان،عبدالمجيدخان،عبدالکب د خان، عب دالحکيم خان،عبدالحمي . يرخان، عبدالسالم خان،عب
  )۶٠، ص١موھن الل،ج(

  ٢٧٢ -٢٧١، ص٢الفنستون، بيان سلطنت کابل،ج -١٧
ارکزائی، ۶٢ص  ١موھن الل، زندگی اميردوست محمدخان،ترجمه دکتور سيدخليل هللا ھاشميان،ج-١٨ ، پيرس،عروج ب
  ٨ص
  ۶٣٧، ص ٢، تيمورشاه درانی،ج٢٧٧، ص ٢،الفنستون، ھمان اثر،ج۶۴ص  ١ھمان اثر، جموھن الل،  -١٩
ارکزائی،ص  -٢٠ تان درمسيرتاريخ،ص ٩ -٨پيرس، عروج ب ار ، افغانس ان، ٣٧۶، مقايسه شود باغب ، الفنستون ،افغان

  ببعد۵٠٠ترجمه فکرت، ص 
  ۶۴، ص ١گی اميردوست محمدخان، ج، موھن الل ،زند٢٧٧،ص  ٢بيان سلطنت کابل، ترجمه داکترکاکر،ج -٢١
اما بقول جناب آصف آھنگ، مادر زمانشاه از قوم قزلباش . قرار نظريه فريه،مادرشاه زمان ازقوم يوسف زائی بود -٢٢

  ومادرزمانشاھم کنيز فاطمه  --- فلک رشک بردبربزرگی جاھم : چنداول بود وسجع مھر مادرزمانشاه چنين بود
  )٧٨ -٧٧به حواله شيرازی،تاريخ احمدشاھی،ص ( ١١پيرس، ھمان اثر، ص -٢٣
  ١٢پيرس، ھمان اثر،ص -٢۴
  ١٢پيرس، ھمان اثر، ص  -٢۵
  ١٢، پيرس، ص۶۵، ص ١موھن الل،زندگی اميردوست محمدخان، ج -٢۶
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  ١٣ -١٢پيرس، ھمان اثر، ص  -٢٧ 
  ۵٠۵ص،الفنستون،افغانان،  ١٨، صش١٣٣۵افغانستان،کابل  ، رجال و رويدادھاى تاريخىکھزاد -٢٨
  ١٦٥، تاريخ سلطانى ، ص ٦٢، ٦١، ص  ١سراج التواريخ ، ج -٢٩
  ١٩۵، ص ١فرھنگ، افغانستان درپنج قرن اخير، چاپ ايران، ج -٣٠
  ۵٠۶الفنستون، افغانان،ترجمه فکرت، ص  -٣١
  ١٨-١٩پيرس، ھمان اثر، ص  -٣٢
  ١٩۵، ص ١، فرھنگ، ج۵٠۶الفنستون،ھمان اثر، ترجمه اصف فکرت،ص-٣٣
  ١٩۶، ھمان اثر، ص فرھنگ -٣۴
  ١۶٨تاريخ سلطانی، ص  -٣۵
  ٢١پيرس،ھمان اثر،ص -٣۶
  ٩٠۴، پپشتانه دتاريخ په رناکی،طبع پشاور، ص١۶٨تاريخ سلطانی، ص -٣٧
  ١۶٩،تاريخ سلطانی ص١٩۶فرھنگ،ھمان اثر،ص -٣٨
  ،فرھنگ، ھمانجا٢١پيرس، ھمان اثر،ص -٣٩
  ١٢٨، ص١٣٧٠حيات افغانی، وزارت امورسرحدات،، ٢١ص  ٣و٢،پيرس، پاورقی ۵٩، ص١سراج التواريخ،ج -۴٠
  ش کابل١٣٣٧، طبع ٢۴٢، پوپلزائی، دره الزمان فی التاريخ شاه زمان، ص ٢١پيرس،ھمان اثر، ص -۴١
  ۵٠٧ -۵٠۶الفنستون، افغانان،ترجمه فکرت، ص  -۴٢
  ٧١،٧٣ -٧٠، ص١موھن الل، زندگی اميردوست محمدخان، ج -۴٣
بھار راپشت سرگذاشته  بود،يکی از شعرای معاصرآن زمان،مرگ پاينده خان  ٣۶فقط  پاينده خان،درھنگام اعدامش -* 
  :وعلت مرگ او را تھمت بغی گفته است" جھان مروت"وخودش را" ماتم جھانی"را 

  جھان زماتم پاينده خان فغان برداشت         که آن جھـان مردت جھان نواز آمد
  نــديـم دولـت سردار سرفــراز آمد  چه خوانی آنکه زتيمورشه لقب او را       

  چه بود باب وزارت وزيرشاه زمان         به او زحب ريا شد به کينه باز آمد
  غرض که از پی تمھيدقتل او در دل          به جمعی ازامراھم به کينه باز آمد

  ولی چو شمع خودش نيز در گداز آمد         بغیبه جرم تھمت  ھمه راھيدساخت ش
  مدآکه ســويت به صدنياز شــخـبه بی نيازی خويش          بــدايا بـارخبزرگو

  "بر و پاينده سـرفرازآمدـيد اکــشھ"     ـف غيبی    ھات :فتــگ زسال رحلت او
ه مطابق ١٢١۴به حساب جمل "شھيد اکبر و پاينده سـرفرازآمد"از عبارت د ک يالدی ١٧٩٩ھجری قمری بدست می آي م

ی . است ه حبيب ان راروز عالم ده خ دام پاين اريخ اع ال  ١٣ت ابق ١٢١۴رمضان، س د١٧٧٩ھجری مط اريخ .(م مينوس ت
  )٢٧٩مختصرافغانستان، 

  
  
 
  
 


