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   ٢٠٠٨ / ١١/ ١۶  تاريخ 

  
  )٣(خان در قيام کابل  سردار سلطان احمدنقش

  
  :خان سرکار اعقاب  سردار سلطان احمد

  :نام های پسرانش. سه دختر بود و پسر از اين سه خانم صاحب  چهار  وطان احمدخان سرکار، سه خانم داشتسردار سل
  شهنواز خان سرکار  سردار-١
  .درجوانی فوت کرد شيراحمدخان سرکار، سردار -٢
  سکندرخان سرکار  سردار-٣
   سردار عبداهللا خان سرکار-۴
 دوست محمد  مقاومت در مقابل جد خود اميربعد از مرگ پدرش در هرات به ادامۀ، سرکار  سردار شهنواز خان-١

سرانجام بزرگان هرات بدون مصلحت او دروازه های شهر را بروی سپاه  ديگر ادامه داد و خان تخمين تاپنجاه روز
  )١٨۶٣ می ٢٧.(خان درآمد دوست محمد تصرف نيروهای امير شهر در وکابل باز کردند 

 ياد کرده نوشته اند که وی از خانم اول سردار سلطان "بيرگيد جنرال"نويسندگان خارجی از شهنواز خان به عنوان 
 سلطان محمد  با سلطنت بيگم دختر سردارءسردار شهنواز خان ابتدا. متولد شده بود) عمرخان دختر سردار محمد( احمد

ن خان ايکی عبدالرحم: وی صاحب دوپسربود. خان طالئی ازدواج نمود و بعد در ايران با يک خانم ايرانی ازدواج کرد
 يکی  معصومه از:  داشت خان دو دختر نيز شهنواز. ديگری عبدالحق خان از خانم ايرانی بودند از خانم سلطنت بيگم و

 پسرخان  عبدالعزيز سردارعمويش  بلقيس بيگم با پسر. س بيگم از خانم ايرانیديگرش بلقي طالئی و دختر سلطان محمد
  .به ظهور رسيدز سردارعبدالحسين عزيسردار عبداهللا خان سرکار، ازدواج کرد که از او 

پسر  بی بی هوا دختر سردار شريف خان ازدواج کرد که از او صاحب دو بزرگ شهنوازخان، با  پسرعبدالرحمان خان
 محمد عبدالکريم خان نام داشتند و دخترش حميرا بيگم بود که با سردار پسرانش عبدالرحيم خان و .ختر شديک د و

صادق خان بود که   سردار محمد يگانه فرزند رفيق خان صاحب شرکت رفيق، سردار محمد رفيق خان ازدواج کرد و
  . درگذشت١٩٢٧ در
  با بی بی جان دختر بزرگ محمدءاو ابتدا. بود) واب بيگمدوست محمدخان ن از دختر امير(  سردار سکندرخان-٢

خان صاحب يک  سکندر. دوم با يک خانم از طايفه الکوزائی ازدواج نمود بار و. صديق خان بارکزائی  ازدواج کرد
 شهنواز بيگم، به عقد سردار. ديگری تاج محمدخان بود يکی عبدالوحيد خان و :پسر دو بيگم و دختر به نام شهنواز

  . ن خان درآمداامين جان ابن اميرعبدالرحم محمد
 خان بعد از که سردار شهنواز کايت کردزيز، ضمن صحبت تليفونی برای من حعبدالحی ع فرزند داکترعبداهللا عزيز

 خان به حيث معلم شمشير در روسيه سکندر. الحاق  هرات به کابل، به تهران و سردار سکندرخان به روسيه رفتند
قرار شد برای اثبات  سر خانمی برهم خورد و تزار بر   وی با پسرباری ميانۀ. بار تزار استخدام شدرجنگی در د

روسها از بيم اينکه  مبادا او پسر تزار را زخم بزند ، به او اخطار دادند که قبل از . حقانيت خود به جنگ دوئل بپردازند
تهران  خان از سردار شهنواز. مدتی در فرانسه زندگی کرد او به فرانسه رفت و و. مسابقه دوئل از روسيه خارج شود

خان به تهران رفت و شهنواز خان بعد  سکندر . خود سرپرستی نمايد از خانوادۀفرستاد تا به تهران بيايد و نامه ای به او
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 ميشود ونيز  برادررادر عقد می بندد و متکفل خانوادۀ افغانی با خانم ب شش ماه فوت کرد و او مطابق عنعنۀاز
  .خان به هند می رود پسرشهنواز

. بود )خان دوست محمد  دختری امير نواسۀو(خان  کوچک سردار سلطان احمد  پسر، سردار عبداهللا خان سرکار-٣
جنگی که  در قشون انگليس را کمائی کرد، مگر افتخار پيروزی بر سردار عبداهللا خان در جنگ ميوند شرکت جسته و

 از .آورد کشته شد  در گرشک بسر١٨٨٠ اگست ٢٢ن خان در اايوب خان با اميرعبدالرحمبه هواداری از سردار 
  :جای ماندند سه دختر بر سردارعبداهللا خان پنج  پسر و

   عبد الرسول خان سرکار-١
   عبد الحسين خان سرکار-٢
  .زرين بيگم بود   وبيگم بنامهای ماهپرور ودو دختر و  خان سرکار عبدالرشيد خان سرکار، پدر المجيد  عبد-٣
  .خان بود عينی عبدالمجيد الکريم خان سرکاربرادر  عبد-۴
  .ودب حاکم مقر ١٩٢٩ تا ١٩٢١سالهای  بعد در ود وبحاکم غوربند  ١٩٢١ -١٩١٧ ان سرکار، ازعبدالغفور خ -۵

 سياسی يندۀ به عنوان نما١٩٢٢ تا ١٩٢١ال ، در عهد امانی از س١٨٧۵، متولدواما سردارعبدالرسول خان سرکار
سپس به حيث   به حيث قونسول در پاريس و١٩٢۵ تا ١٩٢٢بعد از  و .ماموريت داشت افغانستان به دربار بخارا
عبدالرسول خان با عايشه بيگم دختر نورالدين خان قاضی .  ايفای وظيفه نمود١٩٢٩ تا ١٩٢۵قونسول در برلين از سال 

  :دختر شددو  او صاحب سه پسر و از قندهار ازدواج کرد و
   خان سرکارالقدير عبد -١
   جنرال عبدالرؤف خان سرکار-٢
   داکترعبدلقيوم خان سرکار-٣

 .يک دختر شد پسر و او صاحب دو از و. حبيب اهللا خان سراج ازدواج نمود  دختر امير،فرخ بيگم  با داکتر عبدالقيوم
 مشاور ظاهر  است که طبيب ور زلمی رسولداکتديگرش   وعبداهللا خان سرکاردخترش محبوبه بيگم  و پسرانش يکی 

  . دولت حامد کرزی است امنيت ملی، در اکنون وزير امور شاه در روم بود و
  .الحسين خان عزيز ازدواج نمود که با راضيه بيگم دخترعبد  بودجنرال عبدالرؤف  رسولسوم عبدالرسول خان،  پسر
  . سيما با نصيرالدين علومی ازدواج کرد .جان شد  بنام سيمايک دختر و خان سرکار از او صاحب يک پسر بنام عزيز و

چون سردارعبداهللا  )٢۶(.بود دوم سردار عبداهللا خان سرکار پسر) ١٨٧٨متولد( ولی سردار اعلی عبدالعزيزخان سرکار
بقول  (عزيزته شده بود، بنابرين عبد الکش ن خان جنگيده واعبدالرحم ايوب خان به مقابل امير خان به هواداری سردار

به ادارات امنيتی  بعد به مشهد رسانيد و سنين کودکی از کابل با پای پياده خود را به هرات و در )داکترعبداهللا عزيز
خان سرکار بفرستند، اما مامورين امنيتی با  تقاضا نمود او را به تهران نزد عمويش سکندر معرفی کرد و خود را مشهد

منسوب به يک خاندان معروف افغانی باشد، معهذا به تهران به  نمی کردند که او باور وضع ژوليده  او و ديدن سر
او در آنجا در ظل   سرکار را با خود به تهران برد ودادند و او به مشهد آمد و عبدالعزيزخان خبر عمويش سکندر

  .مرد با دانشی ببار آمد حمايت عمويش درس خواند و
خان فرزند  سکندر سردار نظرعموی خود زير سردار عبدالعزيز خان در مانی،عهد ا بقول مهدی فرخ، سفير ايران در

 تهران و در او. از حقوقی که دولت ايران به وی می پرداخت، زندگی ميکرد خان بزرگ شد و سردار سلطان احمد
رخان دو دختر سکند فرخ عالوه ميکند که سردار. خدمت کرده است ايران نيز) اردو(و در قزاق خانه اصفهان رشد نمود

کس  دخترهای من را به هر:"  ن خان نوشت کهاداشت که نمی خواست به شوهران ايرانی بدهد، پس به اميرعبدالرحم
لهذا ." ايران مجبور نشويم که آنها را به کفار بدهيم شان شيعه مذهب است، در ميل داريد به شوهر بدهيد که چون مادر

خان تزويج  عبدالعزيز می را به سردار دون خان وااميرعبدالرحم يکی از دخترها را به سردار امين اهللا جان، پسر
 يرپدر ش) رئيس پوليس(خان  ابتدا به حيث معاون فتح محمد] وقتی به افغانستان بازگشت[خان  عبدالعزيز سردار. نمود
سردارعبدالعزيز . يت يافت افغانستان در کلکته مامور بعد به سمت نمايندۀگرديد و خان رئيس شورای دولت، مقرر احمد
بازگشت از  تهران مقرر گرديد و پس از مختار در به سمت وزير] فهم خود البته به سبب لياقت ودر عهد امانی [خان 

بعد به حيث وزيرمختار در روم منصوب  د و وزارت خارجه تعيين ش معين اولبعد به حيث تهران به حيث معين دوم و
خان نسبت به تمام سفرای  عبدالعزيز: فرخ ميگويد. در تهران گماشته شد مختار از آنجا مجدداً  به حيث وزير  وگشت

  )٢٧.(تعصب مذهبی ندارد فهميده است و افغانستان شخص مطلع و
سرکار خان  با بلقيس بيگم دختر دوم جنرال شهنواز ،سرکار دار عبدالعزيز، سر خاندان سرکار به شجره نامۀبا توجه
 که بعد در باره اش سردارعبدالحسين عزيز بودبزرگش  پسر .دو دختر شد صاحب دو پسر و که از اوکرد ازدواج 

بعد به  ون و بحيث معاءابتدا  ،١٩٠۶سردار عبدالعزيزخان بعد از بازگشت به وطن در سال  اما خود. سخن خواهم زد
 جنرال قونسول ١٩١٧ تا  ١٩١۵سپس از. بود عهده دار ١٩١۵اين وظيفه را تا صفت رئيس پوليس کابل مقرر شد و

 تا ١٩٢٧ايتاليا و از  در١٩٢٧تا ١٩٢۶از  ايران و در  وزيرمختار١٩٢۵ تا ١٩٢٠از .کلکته بود افغانستان در
 لقب سردار اعلی از سوی اعليحضرت شاه امان اهللا  به اخذ نايل ١٩٢۵در  . وزيرمختار بود ايران دوباره در١٩٢٨
  )٢٨. (گرديد

  . که در ايران متولد و آموزش ديده بود بود پسر سردار عبدالعزيز خان سرکار١٩٠٠متولد  عبدالحسين عزيز
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نى به سردار عبدالحسين عزيز، يکى از مشروطه خواهان آگاه و بادرايت عهد اما: مرحوم پوهاند حبيبی ميگويد که
 پدرش سردار عبدالعزيز نخستين سفير افغانستان بدربار تهران بود و خودش در تهران متولد شده و در .حساب مى آيد

و در . او از همکاران داوى و رفقاى مير سيد قاسم خان بود. آنجا درس خوانده و شخص با سواد و مدبرى بار آمده بود
  .  مشروطه خواهان بودۀحلق جنبش مشروطيت اول و دوم شامل و همواره سر

قونسلگری ها مقرر گرديد و اندکی   معاهدات و در وزارت خارجۀ افغانستان سرکاتب شعبۀ١٩٢۴در عبدالحسين عزيز
  ).١٩٢۶(کابل پرداخت نقل بين پشاور و به تاسيس شرکت حمل و بعد از آن وظيفه برطرف شد و

.  کراچی مقرر شد به حيث قنسول افغانی در١٩٢٩  از آن دربعد  جنرال قنسول افغانی در دهلی جديد و١٩٢٧سال  در
در سالهای بعد به مقامات  به حيث سفير افغانی در روم مقرر گرديد و١٩٣٣ - ١٩٣٠ امانی در سال بعد از سقوط دورۀ

 به ١٩٣٧ تا ١٩٣٣در  کنفرانس خلع سالح ژنيو و  افغانی در نمايندۀ١٩٣٣در سال . ت باقی ماندوزار بلند سفارت و
سال  در هاشم خان و  محمد وزير فوايد عامه در کابينۀ١٩۴٣ا  ت١٩٣٨از سال . اجرای وظيفه کرد در مسکو حبث سفير

  افغانستان در به حيث نخستين  نمايندۀ١٩۴٩ -١٩۴۶در سال. شد کبير افانستان در واشنگتن مقرر  به حيث سفير١٩۴٣
دهلی بود   به عنوان سفير در١٩۶٠ تا ١٩۵۴سال  در معارف و  به حيث وزير١٩۵٠ تا ١٩۴٩سال  در .ملل متحد بود

  )٢٩ (. زندگی را پدرود گفت١٩۶٠سال  سرانجام در و
  :صاحب چهار پسر بودعبدالحسين عزيز 
  :بود پسر صاحب چهار عبدالحسين عزيز

  .بود١٩٧٣والی  قندهاردر  محمدايوب عزيز،-١
   عبدالقديرخان عزيز-٢
    عبدالغفار خان عزيز-٣
  . عبدالحی خان عزيز-۴

 ليسه استقالل کابل پيش برد و ت متوسطه را در او تحصيال.شخصيت هاى سياسى اين خانواده بود  ازعبدالحى عزيز
 وبعد از ختم تحصيالت به کشور برگشت . لندن تکميل نمود نيز در استراشبورگ  فرانسه و بعد تحصالت عالی را در

 حقوق او به حيث رئيس فاکولتۀ١٩۴٧ -١٩۴۴در سالهای  . به کار گماشته شد١٩۴١ -١٩٣٩سالهای  بانک ملی در در
  .معاون وزارت اقتصاد بود١٩۵١ تا ١٩۴٧در سالهای  .علوم سياسی ايفای وظيفه  نمود و
 بود، همواره انزجار خود را از دستگاه استبدادی حکومت یانديش آزادى چون شخص دموکرات و عبدالحی عزيز 

در  او. کرد آغازفعاليت به  سياسى ۀطن با غبار و همرزمانش در يک حلق در جمعيت وبنابرين مود ومی ن شاهی اظهار
از مشروطه   ديگرۀ عدبرات علی تاج و  ش با غبار و محمودى و داکتر فاروق اعتمادى و١٣٣١ /١٩۵٢ظاهرات سالت

 تا ١٩۵۶از ی و.دگردياز زندان رها   يک سال بعدمگر ،دشزندان سال اشتراک کرد و بالنتيجه محکوم به شش  طلبان
اعظم   هنگامى که سردار محمد داود صدر١٩٥٧در  .کرد کار  بحيث مشاور در وزارت معادن و صنايع ١٩۵٧

آن در پست هاى رياست   پس از.دنمواعظم را همراهى  افغانستان به پاکستان رسمًا سفر نمود، وى در اين سفر صدر
 گرديد و در وزير پالن مقرر م١٩٦۴  تا١١٩۶٠سال ازمعين وزارت پالن و بحيث ١٩۶٠ تا ١٩۵٧از هوائى ملکى و 

  )٣٠.( سالگى پدرود حيات گفت٤٩ قلبى به عمرۀبر عارض  بنا١٩٦٤سال 
  : و از او صاحب يک پسر و سه دختر شدبا ماهره بيگم دختر والی علی احمدخان ازدواج کرد عبدالحی عزيز
او  .پوهنتون لوزان فرانسه استرای تحصيالت عالی در سطح دکترا از   دا١٩۴٠د عبداهللا عزيز، متول پسرش داکتر

او با يک خانم ايتالوی از شهر فلورانس  بنام دونا .  گرفته استPh.D جامعه شناسی درعرصه های علوم سياسی و
لد متو را عزيزيک دختر به نام سا و١٩٧۴پسر بنام الياس عزيز متولدصاحب يک   ازدواج کرده و١٩٧۴ايزابل در
اکنون در   رسانه های گروهی تحصيل کرده اند و دخترش در رشتۀ اقتصاد والياس عزيز در رشتۀ. می باشد١٩٧۵

  )٣١.(کشور سويس در ژنيو زندگی ميکنند
 خان سرکار که اکثر شان دارای تحصيالت عالی و سردار سلطان احمد بازماندگان اعقاب و اين بود، مختصری از

  .سياسی داشته اند  نقش های موثری  در عرصه های اداری و بودند وبلند دولتیمناصب صاحب 
  ٢٠٠٨/ ١١/ ١۶                                                                                                             پايان 

  

  :رويکردها
 که htm.herat/staniAfghan/net.royalark.www://http سرکاردرسايت ،ديده شود شجره نسب بارکزائی-٢۶

  . تهيه وترتيب گرديده است٢٠٠٨  تا جوالی ٢٠٠١طی  سالهای " Christopher Buyers "توسط آقای کرستوفرباير
  ١٩۴ -١٩٣پ مشهد ، ص کرسى نشينان کابل، به اهتمام محمد آصف فکرت، چا-٢٧
  htm.herat/Afghanistan/net.royalark.www://http سايت -٢٨
     http://www.royalark.net /Afghanistan، ونيز ١٠٢ -١٠١ش، ص١٣۶٣حبيبی، جنبش مشروطيت، ٢٩
  : ، ونيزديده شودشجره نسب سرکاردر ١٦٩، ص ٢ ج .ت و قربانيان استبدادسيد مسعود پوهنيار، ظهور مشروطي-٣٠

htm.herat/Afghanistan/net.royalark.www://http 
٣١- htm.herat/Afghanistan/net.larkroya.www://http 


