
مرکافغانستانکشور مـساحت ولـسوالی مـی باشـد؛    398 والیت و 34ز آن کابل می باشد، داراي    که
حدودمجموعی افغانستان بالغونفوسکیلو متر653000در . میلیون  نفر می باشد22برآن

مـدنیت هـاي بـین    هرگاه به تاریخ این کشور نظر اندازي شود، پنجمـین کـانون تمـدن انـسانی بعـد از                   

النهرین، سرزمین مصر، سواحل مدیترانه، فلسطین و چین محسوب شـده و از دو مـدنیت هنـد و یونـان           

.سبقت تاریخی دارد)روم(

کشور افغانستان داراي موقعیت مناسب جغرافیایی و اهمیت سوق الجیشی در طـول تـاریخ خـود بـوده                  

 میانـه بـازي نمـوده اسـت و از لحـاظ موقـف               ونقش بارز را در حیات سیاسی و انکشاف فرهنگ آسیا         

جغرافیایی حیثیت چهار راهی را میان شهرهاي با عظمت و پیشرفت دنیـاي قـدیم و قـرون وسـطی دارا          

بوده و نخستین کانون تمدن در آسیا میانه محسوب می شود؛ افغانستان در طول تاریخ بنام هاي آریانا،                  

.تان یاد می شودخراسان و اکنون بنام جمهوري اسالمی افغانس

افغانستان نظامکشور زمان خان،جمهوریت محم از داود 27 این طـرف شـامل       به1352 یعنی سال    د

بود؛تقسیم ش  ولسوالی   175 لوي ولسوالی    5والیت   در دوره حکومت کمونیست هـا، والیـت هـاي    ده

 با افزوده شدن والیـت  پکتیا، کاپیسا، کنر وسرپل به نقشه اضافه شدند، اما در دوره حکومت مجاهدین  

به نورستان و خوست  والیت رسید؛ پس از روي کار آمـدن آقـاي حامـد کـرزي دو والیـت                  32هاي

 پنجشیر که یکی از ولـسوالی هـاي کاپیـسا مـی باشـد و دایکنـدي یکـی از ولـسوالی هـاي           چوندیگر  

دارايارزگان شمرده می شد، به عنوان والیت مستقل تشکیل گردید که تا اکنون کشور افغ               34انستان

چهارم فصل

طوایف سادات 

افغانستان



مى»والى«هرکدام از این والیات بوسیله      کهبودهوالیت   آنهـادوشاداره برابـرو ریاسـت عمـومی    در

ایـن والیـات هرکـدام      ورند مسئولیت دا  ارگان هاي محلی که یک ریاست مستقل در کابل می باشد            

برابـروشمىاداره»ولسوال« که بوسیله مسئولى به نام     هست»ولسوالى«داراى چندین    در ولسوالها و ند

و این والیات به هفت      .ندردامسئولیت»والى« شـرق شـمال غـرب، شـرق، جنوب، شمال، مرکز، زون
.جنوب غرب تقسیم شده است

بنا براین پس از بررسی اجمالی ورود سادات به افغانستان فصل چهارم کتاب کوثر النبی به طوایف این 

.ددقوم  در هفت زون  تنظیم می گر

از آنجاییکه سادات درهمه والیات افغانستان زندگی می کنند و معرفی تمام طوایف و مشاهیر سـادات   

از حوصله این کتاب بیـرون اسـت؛ در ایـن فـصل تـالش شـده  کـه بطـور فـشرده برخـی از طوایـف،                  

شخصیت هاي علمی، فرهنگی، سیاسی و ملی سادات که از افتخارات این کـشور محـسوب مـی شـود        

.گردداشاره



مرکز زون

)کابل،  پروان،  کاپیسا،  میدان وردك،  لوگر،  پنجشیر و بامیان(
والیت کابل

شهرکابلوالیت   زبـان4،585، مساحت کیلـومتر     2،425،067، جمعیت   کابل، ،پـشتو،يدریفارسـ،

،شکردره،یروب س،سبز ده، خاك جبار،ابیچهارآس، پغمان،ی بگرام،استالف:یولسوال15ی،  ازبک

.کوتربچهیم،یموسائ،گُلدره،کَلَکان،کابل،باغقره،فَرزه

اعـراببـهبـارفتح کابل اولین     دردسـت قمـري32 یـا  28سـالمـسلمان زمـان خالفـت   کـههجـري

عثمان
)رض(

سرکردگی عبدالرحمن سموره بـن حبیـب قریـشی از راه غزنـی بـر           بود رخ داد، مسلمین به       

نمودند، حمله ازکابل بعد و نموده جنگ داشت همراه را هند از معاونت قواي که خود لشکر با اعرج

شکست داخل شهر گردید، عبدالرحمن هم شهر را محاصره کرده و در پایان کار به حکم غلبه شهر را 

بکشود و دراین وقت اعرج هم دستگیر گردیده بود،  بحضور عبدالرحمن کلمه به زبان راند و مسلمان    

.شد
 را با قیس و جبی)رض(وقتی که شهر کابل فتح گردید و شاه مسلمان شد، عبدالرحمن، تمیم

)رض(
چند و

.نفر صحابه براي تعلیم فرایض و آداب اسالمی در کابل گذاشته رفتند
1

 هجري قمري عبدالملک یک فوج کثیر را به سرکردگی عبدالرحمن بـن اشـعث     81دومین بار درسال    

فرستاد کابل فتح ،  زنتبیل پادشاه کابل هراسان شده باالي تمامی مردم شـهر و قـشون بـه سـرعت                   براي

2گرداگرد شهر را دیواري   
ایـن  .  بنیاد نهاد و آن را بـا بـروج مـشیده و دروب محکـم اسـتوار گردانیـد         

پادشاه کابل در عین زمان عیاش هم بوده و بسیار زنها نگاه میداشت چون قشون اسالم، سیستان، بست،       

را فتح کرده به غزنی رسیدند خود عبدالرحمن براي فتح غزنی معطل شده و یک عـده ازافـراد                 قندهار

)رض(خود را به تحت اداره لیث بن قیس بـن حـضرت عبـاس             
 یعنـی نواسـه ء کاکـاي حـضرت رسـول            

اکرم
)ص(

 براي فتح کابل پیشتر فرستاد آنها  چون گرد دیـوار شـهر رسـیدند زنتبیـل لـشکر خـود را بـر                         

خودش به فراغت نشست اما دیري نگذشت که مسلمین چند موضـع  »راي جنگ تقسیم کرد   تیرکشها ب 

1
د25  صدقی، مجله آریانا، ص - سال دهم شماره سال، عقرب اول .1323وم،

2
 این دیوارها همانست که تا حال باالي کوه هاي آسمایی و شیردروازه آثار آن باقیست اگر از اهالی شهر در باب بانی -

شاه(این دیوارها پرسیده شود میگویند آن را  تعمیر نموده و بالفصل از ظلم ر احجافیک در وقت بناي آن کرده )زنبورك

 ما هم که می بینیم زنبورك وتبیل، زنتبیل، زمیر، اینها همه تحریف یکدیگراند و معلوم میشود که صحیحأ .تفصیل میرانند

بانی این دیوار هم کیست که یکی ازین نامها را داشتند اینکه میگویند دیوار مذکور را چغتانیان ساخته اند و یا جهانگیر و 

ان کابل سرحد بوده و در وقت دیگرها اینطور مهمی که باعث دیوار یا نادر افشار غلط خواهد بود زیرا در رقت چغتائی

.ساختن گرد کابل شود پیش نشده ممکنست اینها دیوار شهر را هر یک به نوبه خود مرمت کرده خراهندبود



دیوار را از حد معبر دهمزنگ سوراخ نموده و به غلبه داخل شهر کابل گردیدند،  دراین وقت آنچنان               

.جنگ شدیدي در گرفت که یک بر دیگر فرق نمیتوانستند

و فتح غزنی فراغت یافته بود نمی رسید مسلمین اگر در همین فرصت جناب عبدالرحمن که از جنگ     

اما چون جناب عبدالرحمن رسید شهر تمامأ تسلیم گردیده و زنتبیل به قلعه             .تمامأ به شهادت میرسیدند   

عبدالرحمن، جناب لیث را که در این جنگ شهید گردیده به موضعی که حـاال بـه                .ء گردیز گریخت  

یل آنکه این جنـاب بـه شـاه دو شمـشیره ملقـب گردیـده؛       شاه دو شمشیره معروف است دفن کرد و دل  

شدت حرب و جنگ درآن روز بود که وي با هردو دستش شمـشیر مـی زد بـه منـوال بـود کـه از آن                 

.دوره تا کنون  به شاه دو شمشیره مشهور شدند

آبـاددرمسال هاي اهل هنود را که در دو طرفـه دریـ   )معابد(جناب عبدالرحمن بعد ازاین واقعه تمام        ا

 حاال هم است به حـال خـود گذاشـت و    بود خراب کرده تنها یک درمسال را که در پایان کوه بود و      
.اولین مسجد را در پهلوي مشهد جناب لیث شاه دو شمشیره اعمار نمود

1

)رض(پس از آن جناب عبدالرحمن در موضع شهداي صالحین گذر کرده و جسد حضرت تمیم 
تـا که

امـا دیگـر جنابـان معیـت ایـشان          .اك سالمت مانده بودند شناخته و مدفون نمودند       این وقت در زیر خ    

شناخته نشدند دراین وقت کدام خبري به جناب عبدالرحمن رسید،  به بـسیار دهـشت کابـل را تخلیـه                    

اما در عین حال مـورد غـضب حجـاج واقـع گردیدنـد بـا                .کرده و به سیستان بناي حرکت را گذاشت       

تخلیۀ عربها کابل را مجددأ متصرف شده بود به تفصیلی که در تواریخ تصریح شـده               رنتبیل که بعد از     

محلق گشت و باالخره زنتبیل عبدالرحمن را که بعد از شکست و پناهنده شدن دربست به کابل آورده     

سال در و  هجري قمري براي حجـاج فرسـتاده و در عـوض هفـت سـال از اداي خـراج معـافی               85بود

.گرفت

ق همان ازدر گروهاى اول آمده»سادات حسنى، حسینى و موسوى«رن کابل هااند، معروف ترین آنبه

الحسن ابن عبداللّه ابن مىمحمد الکابلى .باشدالمثنى
2

الحسن بنى سادات از نفر دو
)ع(

کابل اندرفتهبه
3
.

راهیم بن محمـد    باقى و عقب دارد و دیگر اب      جناب عبداللّه اشتر بن محمدنفس ذکیه بنام محمد نسلش        

بن حسن بن عبداللّه حسنبن امام
)ع(

 که در آنجا شهید شد نسلش منقرض شده است 
4
.

)ع(در کابل از اعقاب و ذریه امام حسن مجتبى       
عبداللّه بن بـنمحمد اشتر ابن الکابلى المثّنى الحسن بن

کهمحمد نفس ذکیه مى دارندباشد .بازماندگان

1
 این مسجد که حاال مسجد شاه دو شمشیره معروف است اولین مسجدیست که درکابل بنا شده عمارت آخري آن از -

.یر الدین همایون بن بابرشاه بود که آنرا در دورهءامانی تجدید نمودندنص

ص3شیعه مى پرسد،  ج .2 . سید على اکبر محب االسالم 425و424،

صصشیعه مى.3 ج، .435و433ـ432پرسد،

ج.4 تابناك، .94ص2اختران



ج امام بن قاسم مزار جمله صادقاز عفر
)ع(

در پـدرش طـرف از هـرات مـأمور تبلیـغ دیـن اسـالم و      که

جاشرایع الهى مى همان در و مىشود استفوت مدفون کند
1
.

دوشمشیره مسجد با شکوهى است زیارت شاه دوشمشیره که بارگاه مجللى دارد و در کنار زیارت شاه

شده نوشته روضه تابلو در عبـاسروضه انور حضرت لیث بن قیس بن        که یعنـى نواسـه عـم     (حضرت

اکرم رسول
)ص(

سنه در که کابل ثانى است هجرى شهید شد18فاتح .مدفون

باالحصار نزدیک شور بازار کابل واقـع       همچنین زیارت گاهى به نام چهارده معصوم بین مرکز شهر و          

سنگ.استاست که داراى احاطه ودیوار  لوحه جا نمادرآن صندوق متعدد هـهاى پهلـوى قـراردر م

اسـت مرقـوم اول سـنگ فوقـانى سـطح در موسـىهذامـضجع الـسید   «:داردکه امـام ابنـاء مـن صـالح

»الکاظم
)ع(

:مضمون تحریر شده استواشعار فارسى نیز به این.
اوزند هرکس بغیر از آل او بال شکسته بگردد

است نوشته سنگدوم فوقانى سطح امام:بر ابن اصغر باقعلى رمحمد
)ع(

.

سنگکلمه فوقانى طرف به سوم لوح سـنگ سـیدجمال اللّـه ابـن میـران ابـن            ى طیبه و طرف دیگر    بر

شده نوشته رضوان ومحمد مرقـوماست، آن در کـه اسـت نـصب سنگى محوطه، آن سردرورودى بر

ق1266(سنه یکهزار و دوصد و شصت وشش        :است آثار سـیدعلى اصـغر معـصوم ابـن         مزار فیض )ه

باقرامام محمد
)ع(

کاظم ومزار جناب سید    موسى امام ابن صالح
)ع(

 و مزار سـیدجمال اللّـه محـل توجـه          
.صالحین وزاهدین وعابدین و اتقیاء است

2

عارفانمزار سیدمهدى آتش نفس و سیدکمال برادرش  و زیارت عاشقان         و
3

بـه ملقـب اشتر عبداللّه و

و)هالنفس الزکی صاحب(فرزند سید محمد    »اشتر« کـرده هجـرت کابـل بـه پدرش شهادت از بعد که

رسدعاقبت مى شهادت به جا آن .در

معروف به شهداء صالحین ؛ گنبد شاه بخـارا         و همچنین اوالد میر سیدعلى همدانى ؛ قبرستان مشهور و         

آخر و هفتم وعبداالحـد خـان   سلسله مانغیه بخاراى شریف جناب سید امیر عالم خان ابن سـید پادشاه

.سادات و غیر سادات، از مهاجران بخارا مدفون هـستند    در جوار مزار شاه موصوف مزارات بسیارى از       

خواجه اندرمسافمزار کابل در همه .؛

بـودمیرمحمد محسن شامل، از شاعران، مرثیه سرایان ومنقبت خوانان         کابل بـهعالقـه .معروف وى ى

وسخنادبیات به ویژه شعر وهم نشینى با       مطالعـهدانان موجب شد که در سایه     شعرا کتـابى هـاىى

جشیعه مى.1 ص3پرسد، . چاپ قدیم50و45 ـ جامع االنساب، صص 431،

ص.2 کابل، .66مزارات

ص.3 کابل، مزارات کتاب شود179و106و85و82به .مراجعه



مـذهبىشعرى ، قریحه  اشعار سرودن تابه گردد شکوفا او شعرى فاصـلهى بـه و بپـردازد نـهومراثـى ى
وچندان زیاد در میان شعرا نام .آوازه به دست بیاوردوادبا

: مثالًاز جمله ي رجال و مشاهیرکابل می توان از شخصیت هاي مختلفی نام برد،

زندگی نامه مرحوم مغفور سید نورمحمد شاه خان حسنی قندهاري، زعیم مبارزه با انگلیس که نفراتـی     

را از جوانان هزاره، قزلباش، سادات در قندهار بسیج کرد؛ اما دراین باب مرحوم غبار و مرحوم صدیق            

.تاریخی شده اندفرهنگ مطلب را کما هو حقه تحقیق نکرده اند و دچار اغالط و اشتباه هاي 

حـضرت آیـت اهللا العظمـی      :هم چنین علماي بزرگی که در کابـل خـدمات فراوانـی نمودنـد هماننـد               

میرعلــی احمــد حجــت کــابلی، عــارف بزرگــوار عالمــه  بلبل،آیــت اهللا العظمــی ســید محمــد ســرور  

الم، عالمه سید  و میر آقا پدر بزرگوار ایشان، آیت اهللا میرعلی احمد عواعظ،استاد میرعلی اصغر شعاع

.عبدالحمید ناصر، عالمه  مصباح، استاد فضیلت وامثالهم

کابلس چنداول ادات

چنداول مربوط ناحیه اول شهر کابل و از مربوطات شهرکهنه می باشد، از این منطقـه شخـصیت هـاي                     

عالمه سرداري کابلی، شهید قاضی شهاب، عالمه بلبل، آیت اهللا العظمـی حجـت، شـهید       :بزرگچون

ستاد شعاع، آیت اهللا شریعت، عالمه شهید سید انورشاه صدر و دهها دانشمند و شخصیت اجتماعی بپا                ا

.خواسته و مصدر خدمات فراوانی شدند

با توجه به اینکه تاریخ مبارزات تشیع در افغانستان پیشینه تاریخی و طـوالنی دارد، امـا کـسانی کـه بـه                       

ن شده به صورت آشکارا به مبارزات دینی، فرهنگی و صورت مشخص و داراي یک برنامۀ از قبل تعیی

سیاسی پرداختند، مرحوم میر اکبر آقاي تکیه دار،  فرزند مرحوم میر افضل تکیه دار، پیشگام مبـارزات   

بودند؛ در زمانیکه مرحوم )چنداول(شیعی افغانستان در امر تشویق و ترغیب مبارزین این خطه شیرپرور

سال)دهاکر(میر افضل در ساحه قرتا      مرحـوم میـر     1243 تکیه داري می کردنـد، سـال         1312چنداول،

اکبر در همین مکان امروزي نظر به هدایت ورهنمایی هاي پدرش شروع به خدمت نمود که سابقه این    

هجـري1317تکیه به بیشتر از یکصد و پنجاه سال می رسد، بعد از آنکه مرحوم میر اکبر آغا در سـال        

پسرش،  مرحوم میر مسجدي آغا که جناب شان نیز از خدمتگذاران تکیه خانه ابا شمسی با تفاهم خسر 

)ع(عبداهللا الحسین 
 بودند، حضرت آیت اهللا میر علی احمد حجت        

)ره(
 و آیت اهللا سید جـالل شـریعت     

)ره(

را که در مشهد مصروف تحصیالت دینی بودند بـه افغانـستان دعـوت مـی نماینـد و نظـر بـه گفتـه اي              

کبرآغا از قول پسرش مرحوم حاج میرمحمد نبی اکبرزاده، اولین بار جناب مرحـوم آیـت                مرحوم میر ا  

)ره(اهللا حجت 
سخنرانی را آغاز نمود، بعد از بازگـشت        )تکیه خانه مرحوم میر اکبرآغا    ( در همین مکان     

)ره(حضر آیت اهللا حجت   
 از مناطق مرکزي هزاره جات، تکیه خانه عمومی را که زمینش مربـوط غـالم         

ین شهاب زاده می شد خریداري نموده و پس از ساخت ساز آن شـروع بـه فعالیـت هـاي دینـی و                        حس

مذهبی نمودند که در رشد و گسترش مـذهب تـشیع خـدمات ارزنـده اي را انجـام دادنـد و بـه همـان                       



شجاعت و پرهیزگاري که داشتند مردانه به میدان ایستادند، در سالهاي خفقان و دوران حکـام ظـالم و       

حدود،  مساجد و تکایاي منطقه چنداول مرکز فعالیت هاي دینی، علمی و فرهنگی بوده،       مستبد از قبل

دهه، خان(شش عبدالحمن دوران از در پایتخـت ونقـاط مختلـف افغانـستان بـه دلیـل خـوف از             )پس

سوگواري مراسم وقت )ع(تجلیل از سالروز شهادت سـرور آزادگـان حـضرت امـام حـسین             وحاکمان

اما پس از ارشاد وتبلیغ روشنگرانه عالمان دینی به خصوص فقیه بیـدارگر،     ،رگزار می گردید  مخفیانه ب 

)ره(حضرت آیت اهللا العظمی حجت کابلی     
 با تأسیس بناي تکیه خانه عمومی چنداول مراسم سوگواري  

)ع(اباعبداهللا الحسین 
ز به صورت علنی و رسمی برگزار شد و شاه آن وقـت در روز عاشـورا بـا برخـی ا           

)ره(اعضاء کابینه در تکیه خانه عمومی چنداول و گاها به مدرسه محمدیه آیت اهللا العظمی واعظ شهید                

؛ در بخش معرفی مشاهیر سـادات بـه خـدمات برخـی از بزرگـان سـادات چنـداول          شرکت می نمودند  

اشاره شده و در این بخش به آن عده از سادات که مصدر خـدمات در جامعـه اسـالمی شـده بـود یـاد       

:آوري می گردد

مرحوم میر علی شاه که جد شان سید شاه فاضل مشهور به سید شیرآغا که مرقد آن بزگوار در قنـدهار     

زیارتگاه مؤمنین می باشد، وي چهار پسر داشت که اولین آن میرمحبوب شاه بود که از وي یک پـسر               

و نیـز بـک فرزنـد بنـام سـید          بنام سید اصغر شاه تکیه دار، پسر دوم آن بـه اسـم سـید میرعلـی شـاه از ا                    

جعفرمشهور به تکیه دار، پسر سوم آن میر علی شاه او نیز فرزند بنام سید شیرآغا تکیه دار،  پسر چهارم   

آن بنام شیرعلی شاه بودند؛ این خانـدان جلیـل القـدر ماننـدنیاکان و اجـداد بزرگوارخـویش در طـول                     

ی بوده و از هیچ نوع فداکاري دریغ نورزیده زندگی  شان، همواره غرض زنده نگه داشتن شعایر اسالم

.اند

مکـان( در عالم خواب برایش الهام می گردد که در تپه علی آباد              1310مرحوم سید اصغرشاه در سال      

را برافرازد، موصوف خواب خود را با بزرگان در میان مـی گـذارد،              )جهنده(علم)فعلی زیارت سخی  

فت ورزیده و اظهار داشتند که با موجودیـت حکومـت ظـالم و              عده اي از بزرگان با این پیشنهاد مخال       

.دیکتاتور محمد هاشم خان ما و شما با این کار با مشکالت و موانع  رو برو خواهیم شد

نوروز(مرحوم سید اصغر شاه در ماه حمل       بنام تخت نشینی جد بزرگوار خویش و افراشتن        )1310اول

چونعلم مبارك با جمعی از روحانیون و بزرگا        میرآقا خان، مال یوسف علی خان، مال نوروز علـی          :ن

همانند خوانان مناقب و ، میر ابـراهیم آغـا، میـر اکبرآغـا، مـامور            »کاکري«الال کرم، کاکا کریم   :خان،

محمد علی انتیک فروش، سید جعفرآغا، سید شیرآغا و دیگر بزرگان چنـداول، مـراد خـانی و کارتـه                    

راشتن علم مبارك بـراي اولـین بـار دررواق کوچـک زیـارت سـخی                سخی حضور داشتند، اقدام به اف     

.نمودند

ناگفته نماند، یکی از مزارات دیگر که در همین سالها مورد توجه قرار گرفت، زیارت پنجه شـاه بـود؛         

 توسـط مرحـوم میرعلـی شـاه و دیگـر بزرگـان              1311این زیارت در جوار شهداي صالحین کابل سال         

و پایه گزاري گردیـد کـه در روزهـاي جمعـه مجـالس آن برگـزار مـی                 مجلس مناقب خوانی تأسیس     



در روز دهم نوروز براي اولین بار علم مبارك موال علی برافراشـته             )1313سال(گردید که دوسال بعد   

شد واین مراسم تا سال هاي متمادي دوام داشت تا اینکه توسط مرحوم عمرانی یکی از شعراي بزرگ         

گرف صورت تقاضا کابل ت و علم مبارك به مرحوم عمرانی سپرده شد و مراسـم آن از روز دهـم      شهر

.نوروز به اول نوروز تبدیل گردید که تا اکنون ادامه دارد

)ره(پس از بازگشت مرحوم حضرت آیت اهللا العظمی حجت        
 به کابل و نظر به فیـصله مجلـس بزرگـان            

وب علـی خـان، میـر آغـا خـان      چنداول و مراد خانی خصوصا مرحوم مال نوروز علی خان رئـیس یعقـ           

کاکاي سید ابراهیم، حاج محمد عظیم سیمسار، فرقه مشرجعفرخان، مرحـوم میراحمـد علـی خـان لـوا            

)ره(مشر ودیگر بزرگان همچنان احترام به سلـسله روحانیـت و آمـاده بـودن حـضرت آیـت اهللا حجـت                   

شـدنبخاطر اعمار گنبد جدید و توسعه زیارت و مسئولیت برافراشته شدن علم م          سـپري از بعـد بارك

)ره(پنج سال از  مسئولیت مرحوم سید اصغرشاه به آیت اهللا حجت           
 گنبد دومی که باالي قبرستان اجداد       

مرحوم سیدعلی شاه و شیرعلی شاه در سمت جنوب زیـارت سـخی بـود، تعـداد اطـاق و آشـپزخانه را        

جی ذکـا، مرحـوم     بخاطر مجالس مناقـب خـوانی مرحـوم سـید اصـغر شـاه، مرحـوم آقـاي طیـب، حـا                     

.میرابراهیم جوادي با همکاري مردم اعمار و درشب و روز نوروز مجلس مناقب خوانی جریان داشت

مرحوم میرعلی شاه پیش از حضور نیروهاي نادر افشار در خافیاي چنداول به خاطر عزاي حسینی منزل   

انی را از طـرف شـب   رهایشی خود را وقف کرده بود که در آن تکیه براي بار اول مجلس مناقب خـو               

هاي جمعه ایجاد و مرحوم شمعه یی که شاعر هم بود در ایـن مجلـس بـا جمـع از بزرگـان چنـداول و            

مرادخانی هریک کاکري محب شال باف، الال کرم، نهنک خان، کاکا ابـراهیم، مـامور محمـد علـی،                   

احکام دینی و علی محمد نانوا، حاجی حسن و سایرین، حضور داشتند ودر ختم مجلس مناقب خوانی           

عقاید، توسط یکی از روحانیون براي مردم و عظ می گردید وایـن مراسـم تـا فعـال ادامـه دارد و ایـن                         

حسینیه براي اولین بار در روزهاي جمعه مجلس زنانه خـوانی برپـا نمـود، ویـک سـقاب خانـه در سـه                      

شـاه تأسـیس و بـه       دوکان چنداول در ماه محرم توسط مجلس مناقب خوانی به ابتکار مرحوم میرعلـی               

واسطه مرحوم سید اصغر شاه، مرحوم سید شیرآغا و سید سکندرشاه همه ساله برپا مـی گردیـد کـه تـا        

.فعال این مراسم همه ساله جریان دارد
سلطان سید احمدکبیر

مرقد سلطان سید احمد کبیر مشهور به  سید مرد آقا که در دامنه کـوه شـیردروازه چنـداول قـرار دارد                       

لو به حه سنگ آن بزرگوار به اسم سید احمد کبیرمشهور است و قرار گفته هاي بعضی از بزرگان                 نظر

)ع(ایشان برادر امام رضا   
 می باشد و خواهر آن سیده به نام قبر بـی بـی در سـمت غربـی سـید مـرد آغـا                 

.موقعیت گرفته است
»میرزایی«مرحوم سید مرتضی

ی از اوالدة امام موسی کاظمسید مرتضی فرزند سید شمس الدین مشهور به میرزای
)ع(

 که از تکیه داران 

سابقه دار به حساب می آمد، تکیه خانه مرحوم بعد از وفاتش به مرحوم سید جعفرآقا که داماد مرحوم           



بود سپرده شد که بعد از زندانی شدن سید جعفرآقا توسط رژیم ظالم امین در زنـدان شـهید گردیـد و              

سیدجعفرآقا به نام تکیه سید اکبـر آغـا سرپرسـتی مـی شـد و ایـن       تکیه میرزایی توسط فرزند ارشدش    

حسینیه بعدا به نام مهدیه چنداول مسمی گردیده بود و فعال نیز مراسم دینی و مـذهبی در آن برپـا مـی                  

.گردد
سید سکندرشاه پیر

)ع(این سید جلیل القدر از اوالدة حضرت امام موسی کاظم         
ز هـاي داستان بزرگوار آن از و یـادي  بوده

زبان زد مردم است که منجمله حکایت کرده اند که یک روز آن سـید عالیقـدر در بـازار بـا شخـصی                  

مـن سـید و   :مواجه می شود که منکر سیادت آن شده بود تأکید داشت وآن بزرگوار در جواب گفت            

به هستم، اما آن شخص گفت تو سید نیستی، تا آنکه آن سید ناراحت ش)ص(از اوالدة پیامبر اسالم  و ده

داش نان پزي که مملو از آتش بود،  داخل شده وبعـد از مـدتی از داخـل داش پـراز آتـش بـا کمـال                            

خونسردي بیرون آمده که هیچ نوع صدمه در وجود مبارك ایشان دیده نمی شد و شخص مـذکور بـا           

طلبدیدن این منظره که برایش گفته بود که سید نیستی در زیر پایش افتاده و معذرت خواهی کرد          و
.بخشش نمود، از این مرحوم هیچ فرزندي باقی نمانده است

1

در مورد فعالیت هاي مبارزین و قلم به دستان تکیه خانه مرحوم میراکبرآغـا در عـصر مبـارزات و قیـام       

سرخ قبایان چنداول بنا بر گفته هاي مرحوم میـر اکبرآغـا و خـواهرانش، زمـانی کـه درتکیـه خانـه ي                   

عظین صحبت می کردند، همزمان همین سالها مجلس تعزیه داري ومناقـب خـوانی    کنونی، مبلغین و وا   

در منزل مرحوم سید اصغر شاه آغا نیز بپا بود، که این سید جلیل القدر بنیـان گـذار زیـارت سـخی در                        

جهنده برافراشتن .سخی نیز بود)علم(مراسم

و مبـارزات سیاسـی حـضور برجـسته     اشخاصیکه در تکیه خانه مرحوم میراکبرآغا به فعالیت هاي دینی  

داشته، مرحوم میر ابراهیم آغاکه از خدمتگذاران آن تکیه بود و شخصیت هاي دیگري که بـا تبلیـغ و                    

:بیان معارف دینی نقش تبلیغی شان را ایفا می نمودند عبارتند از

 مرحوم آیت اهللا شیخ محمد طاهر قندهاري–1

حجت مرحوم آیت اهللا العظمی میرعلی احمد–2

 شهید استاد میرعلی اصغر شعاع–3

 شهید عالمه سید اسماعیل بلخی–4

  شهید استاد محمد حسین نهضت–5

 شهید استاد محمد یوسف بنیش–6

 شهید استاد میرعلی اصغر شعاع–7

1
.  برگرفته از اظهارات سید حسن آقا معصومی-



وقتی که رژیم مستبدشاهی این سید بزرگوار را در زندان بـه شـهادت مـی                :نکته قابل یاد آوري اینکه    

د بعد از تسلیم دادن جنازه او براي خانواده اش در چنداول، درگیري میان ماموران امنیتی پـولیس               رسان

و مردم اهالی صورت می گیرد، چون حکومت مستبد وقت از پس لرزه هاي این جنایتش مطلـع بـود،                    

ازجنازه شهید استاد شعاع  از طرف شب به خاك سپرده می شود، زیرا  اجازه مراسم تـشییع جنـازه                را
.طرف روز، رژیم به خانواده شعاع نداده بود

پس از شهادت میر علی اصغر شعاع، مبارزات عالمه سید اسـماعیل بلخـی نیـز از همـین مکـان شـروع                       

گردید، عالمه بلخی از همین مکان دستگیر و چندین سال زندانی بود، پس از رهـایی عالمـه بلخـی از               

ود، بار دوم دستگیري شـهید بنـیش همـراه دو فرزنـدش     زندان، شهید محمد یوسف بنیش زندان می ش   

بنام هاي، محمد علی و استاد محمد نبی در دوران حکومت کمونیستی صورت گرفته  و توسط امین به 

شهادت رسیدند؛ بعد از او استاد منطق در مکتب محمود طرزي، شهید سید میرزا شاه فـضیلت در ایـن                    

.ت می رساندتکیه منبر می رفت و او را نیز به شهاد

تاریخ مبارزات مردم چنداول نشان می دهد که اکثر مبارزین از همین تکیه خانه امـروزي مرحـوم میـر          

اکبر آغا مبارزات شان را آغاز کردند، مرحوم میر اکبر آغا و فرزندش مرحوم میر محمد نبـی آغـا در                    

مـراموقتی که شهید میرعلی اصغر ش«مورد میر علی اصغر شعاع چنین گفته بودند   و هدف مورد در عاع

انقالب حسینی سخنرانی می کردند خارجی ها نیـز در ایـن مجـالس شـرکت مـی کردنـد کـه بعـد از                         

)ع(سخنرانی به زبان دري، او  به زبان انگلیسی در مورد قیام امام حسین      
 صحبت می کرد و خـارجی هـا   

.را  سخت تأثیر قرار می داد

 فلسطینی در افغانستان، تکیه خانه مرحوم میراکبر آغا بـود           از مراکز مهم حمایت کننده مجاهدین     یکی  

و ریاست کمیته مساعدت کننده  را شهید استاد میرعلی اصغرشعاع که  مشهور به نورالمشایخ یـاد مـی                

7گردید به عهده داشت، نمونه از رسید پول، به مبلغ نه صد افغانی اعانه براي مجاهدین فلسطین که در 

سال  شمسی به جهاد اسالمی فلسطین کمک گردیده، بیانگر حضور برجـسته بیـت              هجري1327جوزا
.مرحوم میر اکبر آغا، افتخارات و سابقه مبارزات آنها  را می رسانند

تا وقتی که میراکبرآغا حیات داشت خودش و پـسرانش و نـواده هـایش از جملـه خـادمین ایـن تیکـه                        

کـه1373–1372–1371ه هایش حتی در سال هـاي  بودند، بعد از مرحوم  میر اکبرآغا پسران ونواد      

شهر کابل در آتش جنگ هاي تنظیمی و حزبی می سوخت، از آن زمان تـا اکنـون شـب هـاي جمعـه         

.مجالس دعاي کمیل ومناقب خوانی در این تکیه خانه انجام می شود



وخـانمش هجـري شمـسی پـنج پـس    1382بعد از وفات مرحوم حاج میر محمد نبی اکبر زاده در سال     ر

)ع(افتخار نوکري این تکیه خانه را داشته و دارند که تا هنوز هم ایام شهادت و والدت امامـان معـصوم                 

.و ایام محرم و روزهاي پنج شنبه مجلس مناقب خوانی بپا می گردد
1

میر میران موالنا سید محمد سلیمان حسینی

 نواده گان  سلطان  سیداحمد کبیر مـی          جناب سیادت پناه حضرت موالنا سید محمد سلیمان حسینی از         

.باشد

پدر بزرگوار این سید بزرگوار بعد از رحلت جناب سلطان سید احمد کبیر که مشهور به شـاه برهنـه از      

شهر هرات به شهر کابل تشریف آورده و در تپه که هم اکنون در همان محـل قـصر داراالمـان اعمـار                       

ان حیات تا وفات در همان محل زنـدگی نمـوده و بـه              گردیده مسکن گزین شدند، جناب ایشان از زم       

تبلیغ دین اسالم  وامر به معروف و نهی از منکر پرداخته و در نزد مردم از احترام و شخـصیت عرفـانی                       

برخوردار بوده اند، چنانچه که مردم، جناب ایشان را حضرت میر میران خطاب میکردند، و نـزد مریـد              

.انش به همین لقب مشهور بود

 هجري قمري داعی اجل را لبیک گفته و روح پـر         1300ب سید سلیمان حسینی در ربیع االول سال       جنا

فیض خویش را به جانان تسلیم و به رحمت حـق پیوسـت و  او را در همـان محـل زنـدگی أش  دفـن                       

.نموده که مرقد شریفش هم اکنون  زیارت عام و خاص می باشد

 قرارا دارد که بنابه وصیت شان در کنـار پـدر بزگـوارش    مرقد فرزندش سید محمد ابراهیم شاه حسینی 

اند شده .مدفون

جناب سید محمد ابرهیم حسینی نیز مانند پدر بزرگوارش درتبلیغ معارف اسالمی از هیچ گونه سعی و            

.تالش دریغ  نه ورزید

یل حـسینی  جناب سیادت پناه سید ابراهیم حسینی را دو فرزند دانشمند بود بنام هاي سید محمد اسـماع    

به و سید محمد معصوم حسینی که ایـشان نیـز از سـادات  بزرگـوار و داراي و مبلـغ                   »ذبیح اهللا «مشهور

.مشهور دوره حیات خویش بوده اند که زیارت هر دو برادر دانشمند در شهر کهنه کابل قرار دارد

ماننـدهمچنان می توان از شخصیت هاي گرامی و دانشمندان خـانواده حـسینی  یـاد آوري                   کـه نمـود
.اجداد شان از شهرت و افتخارات فراوانی برخوردا بوده و می توان از ایشان ذکر به عمل آورد

استاد سید محمد حسینی، سناتور استاد سید محمد داود حسینی، استاد سید محمد قاسم حسینی، اسـتاد                 

 حسینی، اسـتاد سـید   سید محمد طاهر حسینی، استاد سید محمد سعید حسینی، استاد سید محمد صدیق      

حیات اهللا حسینی که از جمله خطاطان چهره دست و مشهور کشور بوده که با قلم توانـا و زیبـا نوشـته                 

هایش را به یاد گار مانده اند و هنوز هم آثار شان تجلی خود را دارد که می توان آثار خطـی شـان را                        

1
.  برگرفته از اظهارات میر علی اصغر اکبر زاده -



ت هـاي بزرگـوار اسـالمی  در         در تاق ظفر پغمان،  منار علـم و جهـل، لـوح سـنگ زیارتگـاه شخـصی                  

پایتخت و  والیات کشور وبعضی نمونه کارهاي هنري آنان  را در موزیم هاي داخلی و حتی خارجی                   

.موجود است یاد آوري نمود

ش(1337سید نعمت حسینى، فرزند سید حمایت اللّه در باغ نواب کابل در سال   همچنین   بـه)ه چـشم

وجهان گشود، پدرش از جمله خوش نوی      بودسان خود روزگار نام به اداره.هنرمندان در ووى هنر ى

نوشـتنافغانستان به نویسندگى و تهیه    ادبیات رادیو  به و کرد کار به آغاز برنامه کوتـاهداسـتانى هـاى

دولـت. به نشر رسیده است    »هاجرسکوت«ى داستان هایش به نام      مجموعه.پرداخت سـقوط از بعد او
جرمنکمونیستی نویس ى کابل، شاعر، نویسنده خوشسید محمد داود حسینى، از قره تپه.کوچیدىبه

تواناست پژوهشگر .و

ش(1328سید رفعت حسینى، فرزند سید محمد داود متولد          دانـشگاه.شهر کابل به دنیـا آمـد     در)ه از

دانشنامه وىعلوم سیاسى گرفت تحـصیالت خـود را در اسـترالیا          ى لیسانس حقوق و   کابل داد، ادامـه

بودعضو شوراى مرکزى انجمن نویسندگان افغانستان و مسئول پخش         انجمن گزیـده هـایش در     .شعر

نام به دفتر او.ى نویسندگان به چـاپ رسـید      درد بى توبودن، به همت اتحادیه     هاى تصویر و صدا و    دو

.آلمان نیز یازده دفتر شعر به چاپ رسانددر

شاه«سید فخر الدین، ملقب به       در ده افغانـان کابـل دیـوان      )هـق(1222پسر سید هاشم متولـد      »مجنون

ظهورالوحدت،عین.اشعارش بوستان خیال نام دارد .فقرنامه و رساالت المنظوم آثار اوستالعشق،

فـات)هـش(1291میر نجم الدین انصارى، نامبرده فرزند میر عین الدین متولد سـال        و کابـل شـهر در

ش(1350 استو)ه جادفن همان .در

ســیدعبدالکریم حــسینى ؛ســید احمــد حجــت، فــارغ التحــصیل حــوزه علمیــه قــم و خطیــب روشــنگر 

در، خطیب و داراى تحصیالت عالى     »ساجدى« اسـتاد عـصرجامعـۀ مـصطفی العالمیـه    حـوزوى، در و
استجهاد به عنوان مبلغ در جبهات جهادى نیز داشته .شرکت

رادیـو تلویزیـون ملـی      عمـومىى ژورنالیستان افغانـستان، نطـاق اخبـار       ادیهسیدحامد نورى، رئیس اتح   

افغانستان

سادات گیالنى

بزرگ گیالنى است که در زمان امیر حبیب       ىجد اعالى خانواده  »نقیب«سید حسن گیالنى مشهور به      

از خان محلهاللّه در و آمده کابل به .کردندى به نام باغ نقیب کابل سکونت اختیاربغداد
احمد گیالنى، رهبر محاذ ملّى افغانستان و نیز هاى معروف این خانواده عبارت اند از پیر سید        شخصیت

،)سـید احمـد گیالنـى   شیر آغا برادر بزرگ پیـر (مذهبى و جهادى، سید عبدالرحمن شخصیت با نفوذ 

فرزندش اسالمى افغانستان و   احمد گیالنى اولین وزیر خارجه دولت     ى پیر سید  سید سلیمان برادر زاده   
.باشندمىسید اسحاق گیالنى رئیس شوراى تفاهم ملّى افغانستان



اند»سادات طباطبایى و حسنى   «این سلسله از     آن.نسب کـهبه شیخ عبدالقادر گیالنى مى   هانسب رسـد

دربغداد ششم قرن غـوثبـهزیسته ودرهمان جا وفات یافت شـیخ عبـدالقادر گیالنـى معـروف            مىدر

درحوزهالثقلین است او پیشواى طریقت قادریه وصاحب       مىمشرب عرفان باشـد والدت او در سـال       ى

ق(471 سال)ه در وفاتش ق(561و است)ه داده .روى
1

دربغداد مقبرهاو کـهداراى است باشکوه ى

جـاىجهان اسالم، بویژه آفریقاى شمالى وشبهه قـاره       همه روزه زواران زیاد ازاقصى نقاط      بـدان هنـد

مى .شوندمشرف

پغمان سادات

و هواترین منطقه کشور مااست که یکـى از  یکى از زیباترین، سرسبزترین و خوش آب      »پغمان«ىدره

استولسوالى کابل داردهاى قـرار آن غرب در میلـه  «در ادبیـات وفُلکلـور مـردم کابـل، اصـطالح         .و

معـ.ترین اصطالح رایـج اسـت     شایع»پغمان و وعـدهعاشـق درشوق را خـود مـىگـاه گذارنـدپغمـان
ى پر آوازه از روزگاران قـدیم مـورد      این دره .کننددیدن مى ها و سیاحان خارجى از آن جا      وتوریست

و مخـصوصىآنمحل تفریح و تفرج شاهان و امیران بوده است ؛ چنان که هریـک از             توجه محـل هـا

ربراى خود ساخته و ایام تعطیالت و فراغت        مىخود سپرى جا آن در نمودند، زیـرا شـایع اسـت کـه         ا

چشمه درهآب عصبىسارهاى و امراضجلدى تمام و بوده شفابخش پغمان .کندرا زایل مىى

ظفر«ترین بناى تاریخى پغمان عبارت از       مهم که»طاق در پیروزى مردم در مقابل تهاجم انگلیس  است

جهاد لواى افغانستان سبر با برافراشته، ضـدرا بـر ملّـى لشکر فرماندهى و هـا پیکـار    انگلـیس ازماندهى

.ملّى کشور هرکدام بر دیوار آن طاق نقـش شـده اسـت            کردند واسامى غازیان و جنگجویان قهرمانان     
بهدرههمچنین روس اشغالگران برضد افغانستان مردم جهاد در پغمان یک دره تـسخیرناپذیر مبـدل      ى

جبههىشد که هریک از گروهاى مسلح جهاد       جا آن ى مستحکم داشت و از آن جا حمالت خود       در

کابلرا نواحى در مستقر متجاوز ارتش به زدن ضربه مىبراى دشـمنسازماندهى که جا آن تا نمودند

تصرف به موفق دههـاپغمان نگردید، بسیارى از فرماندهان توسط فلم مستند ظفرمندان        هرگز و پغمان

نمودندفلم مستند دیگرى شهرت جهانى  کسب .را

نامپغمان در ده کیلومترى غرب کابل قرار دارد که عالوه بر زیارت  به خواجه مسافر، پیر بلنـد،  :گاهى

معصوم امام،چهارده آن...زرگـر و دوازده امـام بیکتـوت، بـاغ شـهداء و            دره،دوازده از هرکـدام کـه

مىاحترامداراى احاطه ودیوار است و میان تشیع و تسنن پغمان از مزارات دار برخور .باشندخاصى

کرام«ى پرافتخار پغمان مرکب از طوایف مختلف از جمله      ساکنین دره  جـاىمى»سادات در که باشند

وجاى این ولسوالى بسر مى     هـا سـادات بلنـد همـت انـد کـه در طـول تـاریخ کـشور در امـور               آنبرند

صعرب.1 افغانستان، در سادات و فاضل180ها کاظم .محمد



وپستو نظام مشارکت داشته و داراى موقعیت    حکومت کـهى مهم وکلیدىهاها چنان هستند، و بوده

جنرالها کرنیل از میان آن   دگروالها، جگرندگرمنها،ها، همچنـان...هاها، سـاى دوایـر   رؤوزیـر و و

انديدولتى زیاد نموده .ظهور

دره زرگر، قلعه میران، قلعه نو، قلعـه     :سادات حسینی و موسوي نسب در مناطق مختلف پغمان از جمله          

.دره پراچی و دره پشه اي یا بیکتوت سکونت دارندشیخ میر، 

سادات در آن مناطق حدود سه صد و پنجاه خانواده می باشند، سالیان متمـادي هـست کـه سـادات در          

این مناطق پیشوایان معنوي، اجتماعی و سیاسی مردم پغمان بوده اند و آنها داراي مراکز مهـم دینـی از                    

.ی باشندچهار مسجد و سه تکیه خانه م:جمله

)ع(از جمله مراکز دینی آنها  مسجد امام جعفرصادق        
 و تکیه خانه دوازده امام     

)ع(
 نام دارد، ساکنین قریـه  

نظام سید اوالدهاز»سادات حسینى«دره زرگر تقریبا در حدود یکصدو بیست خانواده هستند  الدین شاه

 که  نسبش به  علی ابن الحسینمشهور به شاه سید بابا آتش نفس
.  می رسند)ع(

بزرگان زیاد سادات آنجا شهرت بسزاي درمیـان اقـوم مختلـف پغمـان دارنـد کـه از جملـه شخـصیت                  

بزگـوار(بزگوار،  الگوي تقوا و فضیلت  حجت االسالم والمسلمین سید شاه گل حـسین حـسینی     جـد
سالمی باشد، عالم جلیل القدر  سید شاه گل حسین حسینی)جنرال حاج سید شاه حسین حسینی چند

قلعه عبدالعلی، قلعه حیـدر خـان و منطقـه    :امام جماعت و مبلغ دینی در ولسوالی پغمان و کابل همانند   

فراشاي پغمان را عهده دار بوده و خدمات فراوانی براي مردم خویش نموده و یکی از خدمات ایـشان                   

امـامدر ملکیت شخصی خویش مسجد بنا نموده و همچنـان منـزل مـسکونی خـوی         :اینکه وقـف را ش
)ع(حسین

را وآن علم غیبی نگه داري مـی شـود        )حسینیه(بنا نهاده است که در این مکان مقدس       کرده

که تمام مردم ولسوالی پغمـان از منـاطق مختلـف بـه زیـارت آن مـی آینـد و در ایـام محـرم و مراسـم            

.سوگواري شرکت نموده، نذر و خیرات می دهند
)ع(اي قبل از جهاد، روز عاشورا در دوازه تکیه خانه دوازده امامبه نقل موسفیدان منطقه، سال ه

  گرگی 

)ع(می آمد و سر خود را روي دست هایش می گذاشت و عزاداري امام حسین        
اشـک و داده گوش را

از چشمانش جاري می شد که تمام بزرگان شیعه و سنی شاهد این واقعه بودند و همین طـور کرامـات          

امامدیگري هم راجع به تکیه دوازده خانه
. نقل می شود)ع(

یکی دیگر از چهره هاي برجسته وخـدمت گـذار سـادات دره زرگـر شخـصیت بزرگـوار و روحـانی                      

)ع(تکیه خانه دوازده امام   «سید ابراهیم مؤسس    پرتالش مال   
 بود که عمر شریف خویش را صرف تبلیغ         »

شهرت نیک برخور دار می باشد، معظـم        و بیان معارف اسالمی نموده و در بین اقوام مختلف پغمان از             

)ره(له از هم مباحث حضرت آیت اهللا شیخ محمد امین افشار شهید           
 بود، وي نیز  منزل شخصی خـویش     

را وقف تکیه خانه امام حسین
)ع(

است .نموده

خـان...سـید معـصوم شـاه کـه در عـصر امـان ا        از دیگر شخصیت هاي بزرگ و نامدار سادات پغمان          

شازیست  مى بود؛كخصیت پا و کرامات صاحب سـید پاینـده شـاه مـشهور بـه سـید          و همـین طـور       و



، در میان مردم معروف است که  وي داراي اخالق و کرامات شایـسته بـوده، چنانچـه در سـال                 سرلوچ

در باغ این سید بزگوار بنام باغ ...خان به زیارت این بزرگوار مشرف می شد، امان ا       ...یک مرتبه امان ا   

و همچنین در تیرمـاه سـال کـه    . رفته و دست پخت خانواده او را بعنوان تبرك صرف می نمود حسینی

وقت به حاصل آمدن چهار مغز بود بدانجا می رفت، یکی از روزها  تعداد مردم تاجیک و سـادات در          

خدمت آقا نشسته بودند که پرنده اي بنام هکک در شاخ درخت چهار مغز نشسته مـی خواسـت یـک                 

چه ار مغز را با خود ببرد،  سید بزرگوار متوجه شد و صدا زد لعنت کن به شیطان و از باغ حـسینی          دانه

در همان لحظه پرنده از درخت چهار مغز خود را پیش روي سید سرلوچ انداخته و          !چهار مغز می بري   

پروازتو آزاد هستی، پرند:گردن خود را کج نموده و سید برسر آن پرنده دست کشیده و می فرماید              ه

رفت آنجا از و .نموده

قـرآنسید جالل آقا    یکی دیگر از شخصیت هاي بزرگ پغمان بنام          خواندن با که بود قاري به مشهور

دورانـشدروي.کریم با صداي زیبایی که داشت همه را شیفته کالم الهی  می سـاخت              حکـام زمـان
م نیز ظلم و تعدى را نپذیرفت و از او ظهور پدر بزگوار سید جالل  بنام سید عبداهللا .؛ی گردیدکرامات

 سال پیش علم غیبی را به دست آورده که تا امروز آن علم  را مومنین با احتـرام خـاص در       150حدود
)ع(تکیه خانه دوازده امام

.بودانسان زاهد و بى ریاکهسید یوسف آقا نگهداري می کنند و همچنین 

 است که در آن تعداد زیادي از سـادات مـی باشـند و از جملـه         منطقه دیگري از پغمان بنام قول ریگی      

مشاهیر شان؛ سید برات علی شخصیت برجسته و محبوب القلوب مـردم پغمـان هـست ونـواده او سـید                 

علی حسین یکی از تکیه داران مشهور می باشد و یکی از فرزندانش حجت االسالم  سید امیـر حـسین                

 مسئول فرهنگی پایگاه شهید یعقوبی     اکبري از روحانیون مجاهد دره زرگر و      
)ره(

 بوده و این عالم دینی      
.همیشه در سنگر داراي شهرت نیک داشته  است

یکی دیگر از مشاهیر این تیره سید فتح علی شاه فرزند سید نادر می باشـد، آن پیرمـرد مجاهـد کـه در                    

چون جهاد زیـزش شـهید سـید طـاهر     حبیب ابن مظاهر فداکاري هاي زیادي را نموده و فرزند ع          :زمان

دربـود)و از همرزمان جنرال سید شاه حسین حـسینی        (هاشمی یکی از چهره هاي درخشان جهاد         کـه

پژك پسته داشتنقشو بسیار از مناطق دیگر      فتح ه و در جبهـات نبـرد حماسـه هـاي زیـادي از            مؤثرى

گذاشت بجا .خود
1

ران و قلعه نو مـی باشـند و در ایـن دو قلعـه         دیگر مناطق پغمان که سادات در آن ساکن هستند، قلعه می          

سـر خانواده سادات موسوي نسب زندگی می کنند و تخلص برخی آنهـا رضـوي هـستند،       200حدود

رضوى سادات  که از مشهور تـرین شخـصیت هـاي نامـدار کـشور      باشدسید شیخ میر مىپغمانسلسله

حکا، او انسان عیار   محسوب می گردد   با که بود مبارز و نمـود،گونه مبارزه گذشته ظالم  سـید شـیخ    م

1
.ته از اظهارات جنرال حاج سید شاه حسین حسینیبرگرف-



میر در پغمان می زیست که در وقت و زمانش داراي شهرت فراوان بوده و ملکیـت هـاي زیـادي بنـام               

اوست، از جمله در دشت برچی باغ شیخ میر، دشت چونغر و دشت چمتله و اطـراف ولـسوالی پغمـان               

گوار  مردم پغمـان بـه نیکـی یـاد مـی      زمین هاي زیادي از وي باقی مانده است که از آن شخصیت بزر       

کنند، او در زمان عبدالرحمن خان با چند تن از یارانش در مزار شریف رفته و در آنجا به شهادت مـی        

 یکی دیگر از شخصیت هاي این تیره است؛ همچنین گفته می شـود کـه اقبـال                  سیدخان میر نیزورسد
فـرهالهوری نـشـــمند شـرقلـسوفیفخـته،یدا و جها ن اسـالم   ی و شاعـر روشـنگر و ا نـقال ب       ستـرگ

از  پیش تازان تقریب و اخوت اسالمی که  در این راستا تالش هاي او براي جهان اسالم مفید و مـوثر                    

واقع گردید، وي نیز از سادات موسوي پغمان بوده و به نقل برخی از سادات پغمان ارتباط میان سادات 

هند در اقبال خانواده و . هست و به ادعاي آنها مدارکی هم در این زمینه وجود داردپغمان

سادات رضوي در دوران جهاد نیز حضور فعال داشته که یکی از مشاهیر معاصر این تیره  جنـرال سـید        

غریب رضوي مشهور به سید غریـب توکـل بخـدا،  قومنـدان نظـامی جبهـات پغمـان بـوده و از جملـه           

ش را  در جهاد و دفاع از نوامس وطن و اسالم سپري نموده و            شخصیت هاي ممتاز که بیشتر  عمرخوی      

.فعال جنرال برحال وزارت داخله افغانستان می باشد

ازجـاجى بـه شـهادت رسـید، شـهید تـورن حـسینى          در1366شـهید سـید پادشـاه، کـه سـال           همچنین  
بود،که الگوي تقوا و ایثنبرد، شهید سیدفرماندهان نامدار و با کفایت جبهات پغمان شهید سید رضاار

آقا قند به شـهید سـید   شـهید سـید مقـیم،    ، شهید سید عبداهللا، شهید سیداکبر، شهید سید مختار،  مشهور

شـهید  ،حـسینى شـاهشهید سید معـصوم     ى، شهید سید اکرم، شهید سید میربابا،      لفاضل، شهید سید گال   

حسینى، شهید میرسـعید هاشـمى،   گلحسینى، شهید سید میرزاسید على آقاحسینى، شهید سید ابوالشاه   

...مظفرهاشمى که در زندان پلچرخى به شهادت رسید        سید   شهید سید طالب شاه، شهید    
1

هرکـدام که

از فرماندهان و شهداي سر افراز جبهات پغمان بودند که بـا مبـارزه و مقاومـت و پایـداري شـان درس                     

آموختند ما به را .رامی بادیاد و خاطره همه آن عزیزان گ.فداکاري
2

دارد سکونت کابل شهر و استالف پغمان، در که موسوي 3سادات

)ع(سید ابراهیم مرتضی بن امام موسی کاظم     
بروایتی مدفون در روستاي ورزن در نزدیک چشمه علـی  (

د امغان، بروایت دیگري مدفون شهر یار نزدیک سمنان مملکت پارس        
1

 و بروایت شیخ عباس قمـی 
)ره(

ازعالوه برشهداى سادات شهداى دیگرى از شیعه و سنى نیز بودند که امروز از افتخارات آن دره مى.1 برخى که باشند

از عبارتند خوجهانجنیر شهید یعقوبى، شهید قاضى عنان، شهید انجنیر عزت اهللا امید وار، شهید خواجه نجیب، شهید:آنها

...واهللاعصمت
2

.بر گرفته از اظهارات جنرال حاج سید شاه حسین حسینی.
3

.این بخش طی مصاحبه اختصاصی با محترم جنرال سید حسن رفیع زاده  تنظیم گردیده است.



کتاب از نقل غایۀ االختصار تاج الدین ابن زهره حسینی او و فرزندش  ابوسبحه در مقابر قریش نـزد  به

)ع(پدر بزرگوارش امام موسی کاظم    
پـسرش سـید عبـدالمومن احتمـاالً معـروف بـه       ) مدفون می باشـند  

پسرش زین العابدین پسرش سید کمال که مرقـد مبـارك دو نفـر اخیـر                )واهللا عالم بالصواب  (ابوسبحه  

. در مدینه منوره استالذکر

پسرش سید محمد پسرش سید محمد تقی پسرش سید حسن پسرش سید معصوم پـسرش سـید شـمس                   

.الدین که مرقد مبارك این پنج نفر سید بزرگوار در سبز وار فارس می باشند

پسرش سید احمد پسرش سید عبداهللا که مدفون هر دو سـید بزرگـوار در قریـه خواندیـه ایـران اسـت؛          

د بدرالدین پسرش سید جالل عرب پسرش سید مرتضی که مرقد مبارك این سه نفر سادات  پسرش سی 

پسرش سید حسن مشهور به میر حسن یخسوز که در قریه بـاال محلـه               .عالی درجات در بخارا می باشد     

مـسجد میـر سـید    (بیکتوت پغمان یخ را سوختانده و مسجدي در آن قریه به اسمش مسمی بوده اسـت                 

ه مسجد مذکورپس از شهادت ذریعه بمباردمـان هـا و آتـش اسـلحه ثقیلـه در دوران                ک)حسن یخسوز 

سال در و ها روس زمـان1384تجاوز امـام جـامع مـسجد بنام و بازسازي دوباره
)عـج(

شـده نامگـذاري

ومحل یخسوزي حضرت میر سید حسن در جنب مسجد مذکور جداگانه تعمیر و داراي نـشان سـنگی      

جمله آن در اه محل یخسوزي میر سید حسنزیارتگ(که
)ره(

در ان حک گردیده نصب دیـوارش مـی   )

.باشد

مرقد مبارك میر سید حسن یخسوز در باغی مشهور به باغ مزار در قریه گداره استالف واقع مـی باشـد            

که باالي مرقد مبارکش سنگ بزرگ به شکل مکعـب مـستطیل قـرار دارد کـه در اطـراف و جوانـب                      

قران کریم حک گردیده و در طرف پائین پایش شهرتش به این مـضمون              سنگ مذکور ایات مبارك     

.»سید حسن ابن میر مرتضی ابن جالل«:حکشده
2

میر پاینده محمد دیوار سوار پسر میر سید حسن یخسوز اسـت کـه مرقـذ مطهـرش در تپـه ارغـوان زار                 

 دیوار کوتاه صـفه ماننـد     استالف که مراقد سادات استالف درآنجا قرار دارد واقع گردیده داراي چهار           

ندارد سنگحکشده لوح کدام و .است

پسرش سید میر مرتضی پسرش سید میر هاشم پـسرش میـر سـعدالدین پـسرش میـر عنایـت اهللا پـسرش              

میرعبداهللا پسرش میر قطب الدین که مرقد مبارك این شش نفر سادات عالی درجات نیز در باغ گُداره 

میر قطب الدین آقاي موصوف داراي فرزندانی بـه  .خسوز می باشد استالف در جوار مرقد سید حسن ی      

.اسماي سید میر رفیع ، میر بهرام ، میر طماس، میر فیروز و میر بزرگ بود

1
 می شناختند باید متذکرشد که مملکت ایران امروزي را قبالً در کتب تاریخ و جرافیه بنام فارس یا پارس می نوشتند و.

.گرچه امروز یکی از آستانهایش  بنام فارس شهرت دارد
2

چون میر سیف الدین مشهور به ایشان صاحب استالف پدر جد سادات اهل سنت استالف قرار لوح مرقدش پسرسید .

.جالل می باشد به احتمال قوي ایشان صاحب مذکور کاکاي میر سید حسن یخسوز است



اوالد و احفاد میر بهرام ومیر طهماس در شهر کابل و اوالد میر فیروز و میر بزرگ در قریه باغ تکیـه و                 

.اسملۀ استالف زندگی می کنند

 رفع آغا که شخص عالم عابد و عارفی بود و مرقد مبارکش متصل دیوارسمت غـرب زیـارت      سید میر 

پـدر جـد تمـام سـادات رفیـع زاده بـوده و اولـین           .شاه مردان واقع باالي محله بیکتوت پغمان می باشد        

شخص است که از استالف به پغمان مهاجرت فرموده  و ابتدا در دهن قول هزاره واقع دامنه کوه منگل 

زندگی داشته و داراي خانه،  بـاغ و مزرعـه بـوده و دختـر                )بین کوتل ارغنده و درویش تولک     (خوله

عفیفه  ار از اهالی کوبکی که که پشتوزبان و از برادران اهل سنت می باشد به  نکاح خود درآورده که 

، نجیبه و جده تمام بی بی موصوف در نزد اهالی منطقه معرف به بی بی افغان بوده، او  زن عفیفه، مومنه

.سادات رفیع زاده می باشد

سالیانی بعد سید میر رفیع مرحوم به اثر تقاضاي اهالی باال محله بیکتوت پغمان از دامنه قـول هـزاره بـه                

آن جایگاه الهام بخش تقوي و      .باال محله بیکتوت پغمان در مرتفع ترین نقطه آن مسکن گزین گردید           

در زمان حکومت ملحدین کمونیست ها و اشغال روس یگانـه مرکـز   فضیلت و شجاعت و شهامت که  

مجاهدین و مبارزه علیه الحاد و کفر بوده و به تل خاکی مبدل گردیده که باز سازي و تعمیرآن در این 

.حالت نهایت ضعف اقتصادي که دامنگیر اهالی منطقه می باشد از عقل بیرون است

رگواري مانند خودش به نام هـاي سـید سـعد الـدین آقـا، سـید       سید میر رفیع آقاي بزرگوار فرزندان بز 

صدرالدین آقا و سید بدرالدین آقا بجا گذاشت که آن بزرگوار پدران سلسله جلیله سادات رفیـع زاده           

.می باشد

سید بدر الدین آقا داراي فرزندي بنام سید سکندر شاه بوده واز او فرزندي بود بنام سید امیـر شـاه آقـا                

ف وي از رزند ذکور بجانمانده اما داراي دو صبیه بوده که داراي اعقـاب انـد سـید سـعد الـدین آقـا          که

داراي فرزندي بنام هاي سید شمس الدین و سـید زمـان شـاه آقـا بـود کـه از سـید شـمس الـدین آقـا                           

سـید  .موصوف پسري بنام سید قطب الدین که بال عقب بود و دخترانی بجامانده که داراي اعقاب انـد       

شاه آقاي بزرگوار داراي فرزندانی به نام هاي  میر اعظم شاه آقا،  سید اصغر آقا و سید نـادر شـاه     زمان

.آقا و چند صبیه بجامانده که دو صبیه و هر سه فرزندش داراي اعقاب اند

از میر اعظم شاه آقاي بزرگوار دو فرزند بنام میر مظفر الدین شاه رفیع زاده و میـر احمـد علیـشاه رفیـع                  

 خورشیدي هر دو حیات دارند و داراي فرزندان اعیم از پـسر و              20/8/1388ه بجامانده که تا تاریخ      زاد
سید اصغر آقا داراي فرزندانی بنام هاي الحاج سید سرور رفیع زاده ، سید آقا رفیع زاده .دختر می باشد

ازو میر پاینده محمد رفیع زاده میب اشد که مرحوم سید سرور داراي اعقـاب از دختـ    و بـوده پـسر و ر

سید آقاي مرحوم محض دو دختر بجا مانده و میر پاینده محمد مذکور که تا هم اکنون در قید حیـات                  

.است داراي سه پسر می باشد



از سید نادر شاه مرحوم دو پسر بنام میر عادل شاه وسید ظاهر شاه بجا ماند که میر عادل شـاه موصـوف      

معارف اسالمی کسب نموده و در علوم دینی داراي معلومات          شخص عالم بوده که تحصیالتش را در        

.باال است

سید ظاهر شاه که قبالً منصب دار نظامی بود در زمان حکومت کمونیست ها ترك وظیفه نموده جهـه                   

جهادي را که مشهور به پایگاه شاه مردان بود بر ضـد حکومـت کفـر و الحـاد رهنمـائی واداره نمـوده                     

ها شهامت و رشادت ي بی نظیري در عرصه جهاد و مبارزه گردیده کـه تـا هـم اکنـون در قیـد                    مصدر

.حیات بوده و فرزندانی اعم از پسر و دختر دارا می باشد

سید صدرالدین آقا داراي فرزندانی بنام هاي سید پادشاه و سید گل پادشـاه بـوده کـه از مرحـوم سـید              

 و اما سید گل پادشاه مرحوم که شخص عـالم   پادشاه آقا فرزند ذکوربجا نمانده و داراي دخترانی بوده        

فعالً نام گذاري شده بنام مـسجد امـام   (و زاهد و عهد دار امامت مسجد شریف میر سید حسن یخسوز  

زمان
)عج(

بود ازوي فرزندي بنام سید حسین، سید عباس و سید غـالم حـسین آقـا مـی باشـد کـه سـید              )

ه مدفون قرغوي بهسود است فرزندانی بنام هاي        حسین مذکور بالعقب بوده و از سید عباس مرحوم ک         

سید حیدر شاه و سید اسمعیل آقا بجامانده که سید حیدر شاه مرحوم داراي فرزنـدانی بنـام هـاي سـید                     

هاشم  و میر محمد شاه می باشد که هر دو تا حال در قید حیات بوده و داراي فرزندان ذکـور و انـاث                         

.می باشند

حیات دارند داراي فرزندي بنام سید مرتضی رفیع زاده مشهور به شـاه             سید اسمعیل آقاي موصوف که      

.آغا می باشد که سید مرتظی رفیع زاده مذکور داراي فرزند ذکور و اناث می باشند

سید غالم حسن آقا که پسر بزرگ مرحوم سید گل پادشاه بوده و داراي سه دختر و یک پسر بنام سید          

 که از سید احمد سه صبیه و سه پسر به نام هاي سید حسن، سید فقیر علی احمد مشهور به طغُان آقا بود

و سید ابوالحسن قهرمان غازي شهید می باشد؛  سید حسن تورنجنرال متقاعد قـواي هـواي مـشهور بـه                  

دگرمن رفیع زاده فرزند برزگ سید علی احمد مشهور به طغُان که تا حاال درقید حیـات مـی باشـد، او           

 فوق لیسانس در رشته الکترونیک انواع  طیارات حربی اعم از جیت مسافر بري تحصیالتش را تا درجه

هجـري1363 تـا میـزان سـال    1339و هیلیکوبتر هاي نظامی آن زمان بپایان رسانده کـه  از سـنبله سـال      

شمسی در قطعات بگرام و خواجه رواش میدان هـاي قـواي هـوایی و مدافعـه هـوایی باالفـصل شـامل                       

بود8/7/1363 و در تاریخ وظایف دولتی بوده مسلحانه جهاد مشغول بعداً و مهاجر .هجري

جنرال سید حسن رفیع زاده یکی از خاطراتش را که در  زمان حکومت نور محمد ترکی را این گونـه                    

:تعریف می کند

سال  پس از استقرار رژیم ملحد سوسیالستی عده از منـصب داران گـارنیزیون میـدان هـوایی                  1357در

که بیشتر شان از برادران اهل سنت و مسلمانان با درك و درد و عقیده بودند گروپـی را غـرض                  بگرام

ضربه زدن و انهدام قواي ملحد طور بسیار سري در میدان هوایی بگرام تشکیل و مرا که به تمام معنـی                     

می شناختند که کی هستم درچـه مـذهب و عقیـده مـی باشـم و بـرایم احتـرام خـاص قایـل بودنـد بـه               



مکاري خود دعوت نمودند طوري که به نسبت سري بودن موضوع محض جذب شوند و یا نهایـت                  ه

.تعداد قلیل همدیگر را به ان صفت می شناختیم

ما اکثراً بی خبر در حالیکه بعضی براردان هم فکر و همرزم ما را گرفتار،  زندانی و شهید مـی نمودنـد                  

المعظـم بـود در البراتـوار رادیـوي فابریکـه تـرمیم          دریکی از روز ها که مصادف به چهاردهم شـعبان           

طیارات بگرام مشغول کنترول دستگاه ارتفاع نماي طیارات بودم که تـورن صـاحب دیـن معـاون خـاد           

گارنیزیون بگرام که از اهالی گلدره کوهدامن بود وارد البرتوار گردیده و گفت آغا صاحب شـما را                  

صاحب در کجاست؟ گفت در پهلوي آمریـت فابریکـه   قومندان صاحب می خواهد، پرسیدم قومندان       

دستگاه را خاموش نموده و طرف آمریت فابریکه روان گردیدم، دیدم قومندان صاحب درآنجـا نبـود                 

طرف قومندانی گارنیزیون که تقریباً یک کلیو متر فاصله داشت روان شدم در عرض راه جوارآمریت                

 آن منصب داران وابسته به کمـونیزم در گـشت و گـذار              نقلیه دیدم موترآمبوالنس ایستاده و در دوربر      

قدمی چند از پهلوي آنها گذشتم یکی از آنهـا صـدازد آغـا صـاحب پـیش قومنـدان صـاحب                      .هستند

.میروي گفتم بلی گفت موتر نیز به قومندانی میرود بیا سوارشو

وبرگشتم و سـوار موترآمبـوالنس مـذکور گردیـدم دیـدم کـه تعـدادي از صـاحب منـصبان مـ             سلمان

همکارانم نیز در داخل موتر می باشد پس از دقـایقی چنـد اشـخاص دیگـر را هـم آورده سـوار مـوتر                       

نمودند و موتر مذکور به سمت آخر میدان هواي که قطعه دافع هوا وجود داشت حرکـت داده شـد و                     

پیـاده نمودنـد   بعد از رسیدن و توقف موتر کمونیست ها از موتر پیاده شدند و ما را یکی یکی  از موتر   

در حالیکه یکنفر پیشرو و دو نفر در عقب ما دست به ماشه سالح ما را تا دم دروازه زنـدان بـرده و در                      

آنجا بعد از خلع سالح یونیفورم در زندان که نهایت تاریک و در عین حـال کثیـف بـود و جـز نفـس                   

.سی وجود داردکشیدن و تنفس اشخاص دیگر نمی دانستیم که در جوار پهلوي ما کی و چه ک

خالصه در حدود نیم ساعت را به حال نهایـت پریـشان و بـه خـاطر گرفتـه سـپري نمـودم کـه ناگهـان           

طورغیر مترقبه به قلبم الهام شد که امشب شب برات یعنی فردا پانزده هم شعبان المعظـم اسـت، حـالم                     

 زد،  در ضـمیر و    منقلب گردید یأس و نا امیدي در وجودم مستولی گردید و اشک در چشمانم حلقـه               

)عج(قلبم عرض کردم که یا حجت ابن الحسن امام زمان    
 داد رسی که در حـصه بیچارگـان و گرفتـاران    

داري امیدورام که امشب که شب جنش تولد پر میمنت توست  دستگیر در ماندگان و بـاش و مـن در              

.راه اعتالي  کلمۀ اهللا در قید زندان این ملحدین دهري باشم

ر حال یأس و نا امیدي  بودم که شاید دقایقی چند را بهمین غصه و اندوه سپري کردم                  در همین فکر د   

که ناگهان دروازه زندازن باز گردید و عسکر پیره دار زندان صـدا زد سـید حـسن کیـست؟ از زنـدان                 

بیرون شود،  نمی دانم در چی حالی و چند قدم و جاي نشیمنی خود را تا روشـنی دروازه زنـدان طـی                      

و تعداد از منصب داران حزبی را دیدم که طرف من هجوم آوردنـد و              . از زندان خارج گردیدم    کردم

یکی رویم را می بوسید ویکی دستم را فشار می داد،  دیگري کالیم را برسرم می گذاشت هـر کـدام             



عذر خواهی می کرد که آغا صاحب ببخشید در حق شما توهین شده و شما  راندانسته آورده اند حال       

.ه خودم می دانستم که کی هستم و چی ها کرده ام آنک

تورن سید یوسف لغمانی که آمر خاد گارنیزیون بگرام بود بسیار التماسانه گفـت خیلـی ببخـشید آغـا                    

صاحب من در قطعه شما تلفن زدم که کی ها را گرفته اند ضمناً از شما اسم بردند، گفتم آغا صـاحب           

.ه در حق شما توهین شده ببخشیدرا از موتر پایین نکنید اما متاسفا

سید یوسف مذکور گفت من نزد قومندان صاحب رفتم و گفتم که آغا صاحب را نیز اشتباها برده انـد     

قومندان صاحب گفت برو نزد من بیاور تا از نزدش معذرت بخواهم، همان بود کـه مـرا سـید یوسـف                     

 و رهایم نموده مجددا در قطعه مشغول آمر خاد گارنیزیون نزد قومندان برد واو از من معذرت خواست

وظیفه شدم، ناگفته نماند که قومندان گارنیزیون بگرام در آن زمان برید جنرال قادر اکا از اهالی پکتیا                  

.بود

این فریاد رسی فوري را به هیچ عنوان جزء لطف و توجه و عنایات آن منبع فیض الهی پناه بی پناهان و 

ش آن همه اعجاز و کرامات را عنایت کرده به دیگر هیچ چیزي نمی    دادرس بی غم گساران که خدای     

.توان توجیه نمود

نه این یکبار بلکه بارها و بارها در هر مشکلی که دست توسل را به دامن آن ولـی برحـق الهـی زده ام                          

ازاصال نا امیدم نگذاشته که انشااهللا در همه مشکالت در هر زمینه دست ما و تمام مومنین و مسلمین    را
.دامان پرفیض آن حضرت و اجداد طاهرینش کوتاه نگرداند

1

بـود114 در حالیکـه یکـتن از چریکـان پایگـاه            8/7/1363جنرال سید حسن رفیع زاده؛  بتاریخ         قـرآن

دستگیر وتمام خصوصیات پایگاه  و مربوطات آن را افشا نموده بود نظر به هدایت سید ابوالحسن رفیع        

الیکه دگرمن با قدامت تفاوت چهل فیـصد حقـوق دگروالـی بـود تـرك وظیفـه         وظیفه نظامی را در ح    

 قرآن و بعداً  درجمهوري اسالمی ایران مهاجر گردیده و در دفاتر حرکت             114نموده،  ابتدا در پایگاه      

اسالمی کرمان و بعداً دفتر مرکزي قم تا زمان شهادت شهید سـید ابوالحـسن رفیـع زاده بحیـث مـسول             

ومعاون پس از شهادت سـید ابوالحـسن براسـاس دسـتور رهبـري             .نظامی ایفاي وظیفه می نمود    اداري

 قرآن گردیده تا پیروزي مجاهدین این مسولیت را بـدوش داشـته   114حرکت اسالمی مسولیت پایگاه  

و بعد از تشکیل حکومت اسالمی برتبـه تـورنجنرالی ترفیـع و در وزارت دفـاع ملـی بحیـث سـرمفتش              

 آن وزارت ایفاي وظیفه می نمـود و بـا سـقوط دولـت اسـالمی توسـط طالبـان                ریاست عمومی تفتیش  

مجددا به کشور ایران مهاجرت را اختیار نموده و پس از سقوط گروه طالبـان ایـشان دوبـاره بـه کابـل                   

سال در و . برتبه تورنجنرال به تقاعد سوق گردید1383برگشته

1
.ن رفیع زاده  که در  مصاحبه اختصاصی بیان نمودخاطره جنرال سید حس.



اشد، او داراي چها رپسر به نام هاي سـید اسـحاق         سید حسن رفیع زاده تا هم اکنون در قید حیات می ب           

.مشهور به زلمی، سید جواد، سید سجاد و سید عیسی و دو صبیه هست

که دومین فرزند سیدعلی احمد می باشد تحصیالت خـود را در        )مشهور به طُغیان  (سید فقیر رفیع زاده     

مان سلطه کمونیست هـا درمیـدان       رشته تخنیک طیارات مسافربري به درجه انجنیر بپایان رسانده و تا ز           

هواي ملکی خواجه رواش منحیث یک انجنیر فعال ایفاي وظیفه مـی نمـود و در زمـان کمونیـست هـا         

پس از سپري نمودن مدت مدیدي شکنجه و زجر در زندان، همراه برارد قهرمانش سید ابوالحسن رفیع 

ن  مهاجر گردیده که تا هم اکنـون  در  زاده سنگر به سنگر جهاد نموده و بعداً به جمهوري اسالمی ایرا      

او داراي چهار فرزند به نام هاي  سید ذکی، سید نقی، سید نبـی و سـید رفیـع و                   .آجا زندگی می کند   

.چهار صبیه می باشد

درکمونیستمله فرماندهان دلیر و قهرمان جبهات نبرد در برابرشهید سید ابوالحسن رفیع زاده، از ج      ها

حسا به جهاد مىآغاز تجـسمشهید رفیـع زاده از نظـر     .آمدب اجتمـاعى، تفکـرات و نظـامى مبـارزات

مردمآرمان تشیع و تسنن در ى مقاومت و فداکارى و تحقق مساوات و اخوت اسالمى میان   واسوههاى

وجبهه مخلـصانه کرد عمل او بود، پغمان مقاومت زنـدگى پـاك و بـى آالیـش داشـت و باخـاك              ى

 که در بخش مشاهیر معاصر از زندگی و مبارزات شان یاد آوري به میـان خواهـد                  نشینان هم نشین بود   

او از متأسفانه اوالدي بجا نمانده؛ اما مادر این شهید بزرگوار در جبهاد زجر و مشکالت فراوان را آمد،

نواسه1369متحمل نموده که چند سال بعد از شهادت شهید رفیع زاده در سال      توسط اش مکرمه مادر

سن12/2/1372ایش به جمهوري اسالمی ایران مهاجرت نموده بود که بتاریخ           ه در کاشان شهر 70به

سالگی دعوت حق را لبیک گفته و در مقابر مهاجرین دارالسالم کاشان بخاك سپرده شـده اسـت کـه       

)س(خداوند این مادر ایثار گر و فداکار را با جده اش حضرت زهرا
گرداند .محشور

 که  در بیکتوت پغمان ساکن هستندسادات گردیز

مرحوم حاجی سید طالب فرزند سید بابر شاه فرزند سید نظر فرزند سید تیمور فرزند سید تراب فرزنـد                   

سید طهماس اصالتا ً از سادات عالی قدر گردیز می باشند  که ابتـداً در چهـاردهی کابـل زنـدگی مـی                    

از مرحوم حاجی سـید     .ان آمده مسکن گزین شدند    کردند و پدران شان ازآنجا به قلعه نو بیکتوت پغم         

 در جنـگ رویـاروي در    1361طالب مذکورکه سید طاهر نام داشت مجاهد قهرمانی بود کـه در سـال               

مقابل ارتش سرخ شوروي در دره پشه اي  بعد از رشـادت هـا و شـهامت هـاي زیـاد بـه درجـه رفیعـه                 

.شهادت رسید

در قید حیات است مرحوم سید سلیمان شاه ولد سید طهمـاس از     سید قلم الدین نیز مجاهد بوده و فعالً         

این خاندان مرد و شجاع و بزرگواري بود که  از او فرزندي بجا نمانده و ماماي سید طالـب بـود،  هـم            

چنان ازین سلسله سید میر آقا  و سـید امیـر شـاه دو بـرادر بودنـد کـه از سـید امیـر شـاه فرزنـد ذکـور                              



سید عقیق و سید اسد اهللا :ا داراي فرزندانی بوده که فعالً اوالده آنها عبارتند از         بجانمانده و سید میر آق    

.و سید یاقوت شاه که داراي اعقاب اند و همه درقلعه نو بیکتوت پغمان زندگی می کنند

سادات کنُر که در قلعه نو بیکتوت پغمان سکونت دارند

در پسرسید کـریم پـسر سـیدعبدالحمید پـسر سـید      سید محمد علیشاه و سید فقیر پسران مرحوم سید قلن   

عبدالفتح از سادات عالیقدرکنر ولسوالی پشد می باشند که پدران شان از کنربه قلعه نو بکتوت پغمـان                  

آمده اند و فعالً هر دو برادر یعنی سید محمد علیـشاه و سـید فقیـر در قیـد حیـات بـوده و داراي اوالد                           

ذکور مجاهد و در دوران جهـاد در تنظـیم مولـوي خـالص بـوده و      سید فقیر م.ذکور و اناث می باشند    

یکی از خاطرات خود را سید فقیرآغا در زمان .دبرابر  روس ها و کمونیست ها مبارزات شایانی نموده         

:جهاد چنین نقل میکند

در وقتی از اوقات جهاد قواي دولت کمونیست و ارتش سـرخ شـوروي بـا صـد هـا تانـک و تـوپ و                          

.پغمان حمله کردند و جنگ مدت زیادي دوام کردعسکر باالي 

تماماً مجاهدین روزها گرسنه و تشنه بودند از سوي دیگر کمونیست ها از زمین و هوا مارا زیـر آتـش                     

.گرفتند روزگار باالي ما سخت شد

به درگاه خداوند دست نیاز را بلند کردیم و یاري خواستیم ناگهان آسمان ابر شـد و بـاران بـه شـدت                       

ید همه سیراب شدیم و قواي متجاوز نیز عقب نشینی کـرد در حالیکـه نـه زخمـی داده بـودیم و نـه           بار

.شهید

)ع(ساداتیکه در قلعه میران مرکز پغمان زندگی می کننـد و نـسب خـود را بـه حـضرت امـام رضـا                     
 مـی  

.رسانند و خود را رضوي میدانند

1حاجی  سید دولت شاه پسر سید فقیر      
و برادرش سید قربانعلی داراي اوالد ذکور   که مرحوم سید فقیر 

.و اناث می باشند

هر دو پسران سید میر داد اند سید میر داد  بن میرعزیز بن میر خورد بن میر کالن بن سید شیخ بن سـید     

عبدالقادر بن میر یحیی بن میر بهاءالدین بن سرور بن سید ظهرالدین آفتاب بن سید شهاب الدین قتـال            

ین کبري بن سید سلطان برهان الدین قلیج بن نظام الدین بن سید مهدي بن سید کمال            بن سید نجم الد   

بن سید حضرت محدي شاجین بن سید محمد بن سید احمد بن سید عبداهللا بـن سـید طالـب بـن سـید                      

)ع(حسن بن علی بن موسی الرضا
.

سادات استالیف

1
سید فقیر برادر برزگی بنام سید قربانعلی آغا داشته که او نیز داراي اوالد و اعقاب ذکور و اناث می باشد و ضمناً این .

)ع(سلسله که نسبت خود را بحضرت امام علی بن موسی الرضا
.هستند  می رسانند و رضوي تخلص می کنند قوم بزرگی 



سـادات«است که تعدادى کثیرى از     لیکى از محالت شمالى و مربوط والیت کاب       »استالیف«ىمنطقه

زندگى»حسینى نسب  آن میرسیدعلى برادر(آنان از اوالد و اعقاب سید محمدعلى احرار         .کنندمىدر

عنوانمحمد حنیف حنیف زاده در کتاب خود  .باشندمى)ولى عـشق«تحت انـساب،»گلزار بـه راجـع

اسـتبزرگوار تحقیقاتى انجام داتاریخ  و مقابر آن سادات   آورده نوشـتارش از قـسمتى در و اوالد :ده

بـاایشان یا میراستالیف یاد مىسید محمد على احرار به نام میر و به اصطالح ازبکیه به نام    بعـد و شـوند
استزبان شعرى چنین بیان :کرده

میر استالیف ما ایشان لقب

قطب شان هم سید عالى نسب

سید با شرف و آل جالل الدین حسین

ه شامى و بخارایى و لى در حق عربگرچ

او نجیب الطرفین است و از نسل حسین

است عجب در عجب مقامات .صاحبکشف
1

شـمالى«ى دیگر از    شاخه مـذهب»سادات حنفـى و نـسب کـه در اوپیـان شـریف اقامـت        انـدموسـوى

نامدارى.اندگزیده و شجاع سادات .هستندآنان

والیت پروان

مرکزپروانوالیت   به زبـان5،974، مساحت کیلومتر        491،870، جمعیت     کاریچار، ،يدریفارسـ،

پارسـا،سـالَنگ،کـاریچار،سـراججبـل،بگـرام :یولـسوال10،پشتو ،یعلـخیشـ،لیدخلیسـ،سـرخِ

.ی کوه صاف،غوربند،ينواریش
پایکی پروان، عالوه بر نزد    تیوال صنعتتختیبه دلیو به مـسلیبودن، در گـرفتن يکاروانهـاریقـرار

هوايتجار و آب ميو در اهماتی وال انیمطلوب، اتیافغانستان العـاده چار.دارديفوق کـاریشـهر
پنجشيلومتریک64حدود،تیدر شرق وال و غوربند رود شرق و کابل استریشمال اصل.واقع یراه

ن) بغالن تیمرکز وال(کابل ـ بغالن  مزیو آن از افغانستان .گذردیشمال
2

فلـز)بخصوص پارچۀ کتان    (ینساجعیصنا ابـزار و چـاقو ساخت معـروفکـاریچاري، افغانـستان در

تشک،است در صورتمیقديادارالتیپروان به اعل«افغانستان م»یحکومت ازیاداره امـا سـالشد،

تقس هجري شمسی 1343 اهمتی والد،یجدیداخلماتیدر با .شد)درجۀ دو(کمترتیمستقل
3

.از اظهارات حجت االسالم والمسلمین سید طالب مروج خیر آبادى برگرفته.1
2

آباد. ص1371،يدولت آر35ش، .انای؛
3

آباد. ص1376،يدولت .39ـ34،38ش،



ولسوالى اکثر کلـىهاى والیت پروان سادات حسنى، حسینى و      در شـرح جاکه آن از هستند، موسوى

ایـن جـا فقـط    پروان کارى است بس مشکل و راهى است بسیار طوالنى، لذا درانساب سادات والیت 

غوربند،سادات ترکمن شیخ على  ،لولنجدات  علی  مشهور به میر سید   (میرسید علی ىرا که ازذریه  و
برهنه(احمد کبیر   سلطان سید و)یخسوز شاه به دهـمهسند موردبررسى و ریشه یابى)مشهور مى .قرار

زندگىبااین امید که از شیوه  حماسـه«ى و اجـداد طـاهرین شـان الهـام گرفتـه و در      »جاویـد مرزبانـان

گردى خویشجامعه خدمات .ندیدمصدر

غوربند گرد فره دره سادات

در هاي ه سیدان که آنها بنام سید هاي فره گرد غوربند شهرت دارند ، سلسله نصب شان به میر               سادات

.عبدالصمد ولی پسر کوچک میر سید علی سبزواري مشهور به میر سید علی یخسوز می رسد

آرامگاه میر عبدالصمد ولی در قریه باالحصار دره سیدان که بطـرف جنـوب بـازار ولـسوالی سـیاگرد                    

فاصله به محـل. کیلومتر موقعیت دارد،  زیارتگـاه خـاص و عـام مـی باشـد                 13 تقریباً   غوربند مردمـان

.کرامات زیادي از این سید بزرگوار نقل می کنند 

یک عده از فرزندان و صفا میر عبدالصمد خان ولی بنا بر کثرت نفوس و کم زمینی و یـا بنـابر عوامـل     

ه سرخ و لسوالی سرخ پارسا ، یاخ خـم فرتحیـل، کابـل،    دیگر وقتاً فوقتاً بمناطق چون امکه،  لولنج، در      

کرو، پلخمري  و امام صاحب مهاجرت نموه و در والیات مختلف مسکن گزین شدند؛ میر لطـف اهللا،      

میر جالل الدین، میررحمن، میر عطا اهللا، میر عارض، شاه قائل میر مرداد، سید قلندر شاه، سید قاسم میر 

، سید منصور شاه و سید قادر که هـر کـدام در عـصر خـویش از نفـوذ و          حیدر پهلوان، مال عبدالحسین   

.جایگاه خاصی بر خوردار بودند از فرزندان و احفاد میر عبدالصمد ولی هستند

سادات دره سیدان در زمان انقالب اسالمی افغانستان در دوران  جهاد علیـه رژیـم کمونیـستی و اتحـاد      

داشتن زنده وار فعال حضور سابق د،  با وجود اینکه آنها در اقلیت قرار داشتند ولی نقش رهبري شوري

جهاد در منطقه عهده دار بودند از جمله سید عسکر شاه شهیدان، سید تاج محمد، سید امیر، سیداصغر،     

انجنیرسید اکبرعلی، سید طالب حسین و سید مومن شاه هر کدام به نوبه خـود سـمت هـاي قومانـدانی                

امنیه امارت ارشاد و فرهنگ را عهـده دار بودنـد،  از جملـه سـید عـسکر شـاه       جبهه جنگ ، قوماندانی  

شهید با حماسه آفرینی هایش در جبهه جنگ شهرت بسزایی کمایی کرده بـود،  موصـوف در اواخـر                    

 در جنگ رویاروئی با کمونیست ها در حالیکه باالي تانک حمله مـی نمـود هـدف گلولـه             1358سال

لقاي به و گرفت قرار . حق پیوست و به شهادت رسیددشمن

از اوالد و احفاد میر عدبالصمد ولی که فعالً در قید حیات بسر می بنرد و از شهرت و نفوذ خاصـی بـر             

حجت االسالم والمـسلمین  سـید احمـد موسـوي        :خوردار می باشند می توان از اشخاص ذیل نام برد           

غورنـدي رئـیس میکـانیزه زراعتـی کابـل،          مشهور به موسوي ایمکه، سید اسمعیل شاه فرزند سید قادر           

انجنیر سید اکبر علی مدیر لیسه دره سیدان غوربند، سید علی اصغر معلم در لیـسه دره سـیدان، جنـرال                     



سید اکرم کارمند دولت، دگروال سید حسین فرزند سید کمال یا نـاظر حـسین داکتـر حقـوق و علـوم               

 دکتراي خـویش را در حقـوق و علـوم سیاسـی       سیاسی استاد دانشگاه کابل و دکتر سید ناظرحسین که        
.گرفته و فعال استاد دانشگاه کابل می باشد

1

سادات لولنج و شیخ على 

آنمـىشیخ على هاى سادات مشهور والیت پروان سادات لولنج و       یکى از شاخه   اعقـابباشـند، از هـا
قلندر(ابن سیدیحیى سیداسحاق ابن سیدشاه اسالم .هستند)شاه

آن مـزاراتبا افغانستان در کـشورزیـادى ازسـادات مکـرم وجـود       که آن مـردم بـراى هرکـدام و دارد

مرکـز)دلیل(دلیرقدسیتى خاصى دارد، لکن مزارات سید شاه         لـولنج و سـید شـاه نظـام در دو آب            در

شـاه( کـه  از دودمـان سـید یحیـی          ل مشهور به شـاه دلیـ      ر شاه دلی  ؛ازشکوه وجاللت ویژه برخورداراند   

می باشد که از خربید به لولنج آمده و همانجا وفات نمود، او شخصیت باکرامت و پاك نفس                   )لندرق

.بوده و به دعوت مردم سرخ پارسا به لولنج می آید و همانجا ساکن می شود

، همچنین در برخـی منـاطق دیگـر هماننـد؛           شیخ على نویداوالد و اعقاب سیدشاه دلیل در لولنج و در          

دارنـدد بهسود، برگلیج، شمبول بامیـان و منـاطق مختلـف شـمال              ترکمن، خربی  اعقـابامـا وسـکنى

درسیدشاه نظام    که پراکندههمانگونه افغانستان مختلف  می باشند،  در لولنج نیز تیـره اي از آنهـا   نقاط
.زندگی می کنند

خـان به چهار تیره منقسم می گـردد کـه مـشهور تـری             رسادات لولنج از اعقاب شاه دلی      سـادات آنهـا ن

سید کاظم جد شهید سید مصطفی کاظمی، سید شهنشاه : مشاهیر شان عبارتند ازکهصاحب می باشند  

وکیل، سید شاه حسین مشهور به مالجانی که ملک آن منطقه بـود، سـید شـاه علـی رضـا، مـداح اهـل              

)ع(بیت
سید پادشاه دلیر، سید فرهنگ دینی فعالیت هاي مفید و موثري داشت،         ي شاه موال که در راستا     

 سید مطفى کـاظمى،  جعفر، سید جان دلیر، سید میرحسین شاه ناصري اهل علم و فعال اجتماعی، شهید    

محبوبیـت خاصـى    در میـان مـردم و حـزب خـود از          او)اکبـرىشـاخه(رئیس نظامى حـزب وحـدت       

ونتقـالىو بـه عنـوان وزیرتجـارت در دولـت ا           در اجالس بن شـرکت داشـت       بود، کاظمی برخوردار

افغانستاناسالمى  جمهوري پارلمان عضو ه بود که تفصیال در بخش مـشاهیر سـادات          انتخاب گردید و

سیدحـسین هاشـمى لـولنجى، سیاسـت مـدار و           همچنـین   .اسـتمعاصر در مورد ایشان یاد آوري شده      

رئـیس  راز اعضاى شوراى رهبرى جبهـه متحـد اسـالمى افغانـستان، مـشاو             ى  پرشور وانقالبى   نویسنده

.؛ دکتر سید علی کاظمی رهبر حزب اقتدار ملی افغانستانجمهوردولت اسالمى افغانستان

1
.برگرفته از اظهارات انجنیر سید علی اکبر و سید کبیرجان.



اکبـرسـید  اعقـاب سـید اکبـر مـشهور بـه      :اما تیره هاي سادات اکبرشاهی و سید میرزا ولی عبارتند از      

صـغر،شاهی اکثرا در حکومت شخصیت هاي با نفوذ و تأثیر گذاري بودند، سید سرور لولنجی، سید ا                

سید مظفر شاه،  سید اسمعیل شاه وکیل دوره اول عضو شوراي ملی بود تا زمـان آخـر حکومـت داود                      

در و هرکدام از شخصیت هـاي مـوثر و برجـسته در    رسید،  ثور توسط کمونیست ها به شهادت      7خان

 وثیق ، جهـیش، یان عصر خود شان بودند و همچنین سید غالم حسین مشهور به حاجی خوجه جد آقا           
مظفريانجنیر شهید سید ابوطالب مظفرى دکتر . می باشدو

ملک ابوالقاسم خان، سید امین، سید گوهرشـاه، سـید طالـب        :از مشاهیر تیره سید میرزا ولی عبارتند از       

تیمورشاه و فرزندانش سید شاه نظر،      : سید عطا شاه  و همین طور تیره سادات جوي نو، عبارتند از             ،شاه

ن سید شاه منظر، سید شاه ولی، سید شاه حسن، سید هاشم، سید طالب شاه و سید                 شاه حسینی و همچنی   

از شخـصیت هـاي سیاسـی و     کـهخـروشسـید عبـاس     محمد علم شاه و از دیگر مشاهیر لولنج؛ استاد          

جنـرال سـید ظـاهر      که با  حزب حرکت اسالمی همکاري داشـت؛          هستفرهنگی مطرح دوران جهاد     

جهادى فرماندهان از عـضو شـوراى مرکـزى، سـخنگو و ریاسـت           مـدتی   در حرکت اسـالمى و    واثق،

سقوط.حرکت اسالمى افغانستان را عهده دار بود      کمیسیون سیاسى  از پس دولـت کمونیـستى وارد     او

مختلف تشکیالتى و دولتى، عضو هیأت صـلح، رئـیس   هاىکابل گردید، عالوه بر مسئولیت در بخش    

دارسیاسى امنیت ملّى افغانسو33اداره عهده را .بوده و هم اکنون رئیس امنیت بامیان می باشدتان

ازعباردلیر  از اعقاب سید شاه     شیخ علی   مشهورترین سادات   اما قاضـى سـیدابراهیم شـاه کـه  در      :تنـد

شجاعقاضى سید ابراهیم شاه که از شخصیت      .مى زیست زمان حاکمیت عبدالرحمان خان    متنفذ، هاى

لولنج افرازِ سر برخور داربود، در انجـام وظـایف       و شیخ على بوده و در میان مردم از احترام فراوانى          و

فراوان کرد، امیرعبدالرحمن به توسط چند مأمور خشن او را دسـتگیر           دینى و اسالمى خویش کوشش    

.نموده ودرکابل پیش خود فراخواند    
1

این سیدبزرگوار متوسـل بـه مـولى         در همان شب اول دستگیرى     

طالبالموحدین ابى ابن على
:مى شود و این شعر را مى سراید)ع(

2

درنگاست ما کار به نامت، گشاست مشکل
یا ما زنطفه خطا و یا دل تو را زسنگ است

دشمن دین نگرتو، بسته کمربه قتلم

عما.1 توسط کسى چه چنان گار روز آن گردید، جالدان آن را گردن مى زدند و یا در ل عبدالرحمن خان دستگیر مىدر

مىسیاه چال جان زندان .دادهاى

سرودهمرحوم قاضى سید ابراهیم شاه عالوه برتالش، خودسازى، مجاهدت نفس وهدایت.2 درمردم، مذهبى فراوانى هاى

ت گوناگون کشور ازبین رفته و متأسفانه کسى موفق به چاپ آن نیز دارد  که به تدریج دراثر تحوال)ص(مدح خاندان پیامبر

است .نشده



مانده میان تا سحر، برفرق من آید تبر

ابراهیم اگرچو کشته شد، باعث نام خود شمار

ست عالج من دیگرگرنرسى به داد من، نی

1زود بیا جِگى، جِگى

مـىاما و قتى مأموران امیر عبدالرحمن قاضى سیدابراهیم شاه را در           خان عبدالرحمان نزد سلطنتى کاخ

بـهحاضران مى پرسد که چه کسى این سید رابه این جـا آورده       برند، او با عصبانیت از     و جـاىاسـت؟

بهنمایدسید دستور قتل مأمورش را صادر مى       خطاب گاه آن آزاد:سید ابراهیم شـاه مـى گویـد       ، شـما

مـشهورمردم آن جا اشتغال داشته باشید، سیدابراهیم شاه بدین جهـت هستید و به امورقضاوت در میان  
.گرددبه قاضى سیدابراهیم شاه مى

2

منطقـهیکی دیگر از تیره هاي سادات شیخ علی، سادات موسوي هستند که بـیش از دههـا خـانوار در                     

خوجکه و ولنگگ سکونت  دارند،  آنها اصالتا از اعقاب میر سید علی یخسوز می باشند، اولین کسی                   

که وارد این منطقه شدند میر نبی یکی از ذریه میر سید علی یخسوز هست که وي در منطقه خوجکه و 

کالن وي سید ولنگگ تشریف آوردند، پسر سید میر نبی سید محمد رضا که از وي سه پسر بود، پسر      

امیر خان که مشهور به نام سید کالن پسر دوم آن بزرگوار سید کلب رضا، پسر سوم آن بزرگوار سید                    

شاه رضا، سید حسن شاه که یکی از شخصیت هاي زاهد و شاعر و متقی بود و فرزندان آن سید محمد 

، حاجی سید ابوالقاسـم  زوار و سید ابوالحسن و سید ابوتراب می باشد، همچنان فرزند سید محمد زوار     

 سـالگی داعـی اجـل را لبیـک گفـت ، حـاجی سـید             131یکی از عالمان وقت خویش بود که با عمـر           

ابوالقاسم با وجود توانایی هاي فکري و علمی که داشت در زمان خویش خدمت هاي شایانی کـرد و                   

ذوقیکی از پسران آن مرحوم حجت االسالم و المسلمین سید حسین علی واعظ، و اهل م                و هست نبر

سرودن شعر را هم داشت، پسر سید امیر خان سید عبداهللا و سید امیر حسین پسر سـید شـاه کلـب رضـا        

سید علی عسکر بود که یکی از بزرگان از عصر و زمان بود همچنان پسر وي سید علی جعفر خان کـه            

 علـی جعفـر   تا روز حیات خویش خان و ملک سادات هاي خوجکه وولنگگ بو و همچنان پسر سـید            

خان شخصیت توانان ، مجاهد با اراده سید عبدالرسول جعفري که در دوران جهاد و مقاومت از خـود                   

برجستگی هاي ویژه نشان داد و همچنان پسران سید شاه رضا، سید غریب و سید شـاه درویـش بودنـد                   

وقـتکه  سید شاه درویش یک شخصیت مهان نواز  و سخی بود و سید غریب در زمان حکومت آ               ن

از فعاالن مطرح  بود،  فرزند سید شاه درویش سید عبدالحسین تحویلدار بود و فرزند سید غریب سـید        

غالم حیدر یکی از بزرگان و خیر اندیشان وقت خود بود و فرزند ارشد سید غالم حیدر،  سید محمـد                   

توبه.1 .توبه،

.مصاحبه اختصاصى نویسنده با سیداسماعیل شاه اخالقى یکى از نوادگان مرحوم قاضى .2



سر سـید   اکبر می باشد کـه در دوران جهـاد یکـی ازمـسئولین فعـال حـزب حرکـت اسـالمی بـود و پـ                         

عبدالحسین قوماندان و سید اسداهللا که براي خدمت به وطن پـایش معیـوب شـد و در زمـان حکومـت        

ظاهر شاه روحانی آن منطقه فرزند سید حسن به نام سید رضا روحانی بـود ، پـسران وي غـالم رضـا و                     

مـی  غالم حیدر هم روحانی برجسته آن منطقه بودند کـه از غـالم حیـدر پـسرش محمـد اکبـر فهیمـی             

.باشد
1

همچنین یکی دیگر از تیره هاي سادات در خوجکه سادات جرف هستند که در منطقه نوید ساکن می           

سید حسین، سید محمد، سید الیاس، سید دیدار شاه،  سید مهدي، سـید              :باشند، مشاهیر آنها عبارتند از    

د علی شاه یک عـالم   شاه احمد، سید ابراهیم، سید جوهر شاه، اما سید حسین کربالئی جرف فرزند سی             

دلسوز، مروج دینی در منطقه بوده که از آغاز جهاد در افغانستان و در منطقه شیخ علی جهت آگـاهی                    

بخشیدن  مردم و مبارزه  علیه ملحدین روسی و مزدوران شان و درحین حال قاضـی در دوران احـزاب      

نـد آنهـا مخـصوصا  سـید سـعید          جهادي نیز بوده و با آنکه مردم آن ساحه در فقر فرهنگی به سر میبرد              

براي زدودن فقر فرهنگی  تالش بسیاري نموده و با ارشاد و تبلیغ و تأسیس مدرسه علوم دینی خدمات        

.مفید و ارزنده اي در جامعه نمودند
2

سید دم شاه فرزند قاضى سیدابراهیم شاه، اواز :از دیگر مشاهیر سادات لولنج و شیخ على عبارت اند از    

ــ ــاران ملّ اســتعی ازاکبــر غوربنــدى پــدر میرعلــى گــوهرمتمــادى بــه همــراه ســیدعلىکــه ســالیانى
بردهاى مبارز و مجاهد، در سیاه چال      شخصیت بسر هرات سیداسماعیل شاه اخالقى، از پیشگامان .هاى

پلخمرى در مبارزه و سیدابراهیم شاه علوى  ،والیت بغالن، و همچنین سیدحسین انورى، رزمجو      جهاد

 هرکـدام نقـش فعـال و مـؤثرى را در پـیش بـرد          ...واسالمى افغانستان جـوان   سازمانی از موسسین    یک
.اندداشتهاهداف جهاد اسالمى

)ترکمن(دات کالن تاله و دهن خاکریز سا

سید شاه میرزا جد سادات دو آب غوربند از  اعقاب شاه نظام می باشند و همچنین سید شاهی خان جد 

ترکمن می باشد؛ سید عبدالمطلب، حاج سید علی جان و سید علی محمد فرزند سید سادات کالن تاله 

عبدالحسین مشهور به خیاط فرزند سید عبدالحسن فرزند شاه محمد رضا فرزنـد سـید عبدلـشاه و سـید             

از اعقاب سـید شـاه نظـام هـستند کـه اینهـا در               .کلبی رضا فرزند سید تیمورشاه فرزند سید شاهی خان        

.تاله ترکمن زندگی می کندمنطقه کالن 

.برگرفته از اظهارات  سید محمد اکبر فهیمی.1

2
.برگرفته از اظهارات حجت االسالم سید حسن علوي.



آب(سید مقتدا  دو سادات ترکمن(؛  سید شاهی خان)جد سادات سـادات(؛ سید شـاه صـفدر  )جد جـد
حجت االسالم والمسلمین سید علی اصغر هاشمی فرزنـد سـید امیرحـسین در حـوزه علمیـه قـم             )بنگی

.کابلی می باشداشتغال دارد و عضو دفتر حضرت آیت اهللا محقق 

سید خواجه شاه جد سادات تنگی دهن خاکریز از سنگالخ آمده اسـت و مـرد شـجاع و دینـدار بـوده                 

است که توسط ایشان دزدان که در منطقه خاکریز می آمدند و اموال مردم را سرقت می کردند ویا بـا       

قبـرزور می بردند یکعده شان دستگیرشدند و دیگر نتوانستند به این اعمال فجیع        و بزننـد دسـت خـود
.این سید بزگوار در دهن خاکریز است

باشد که جدش  خیاط ابن سید حسین مى    یکى از سادات مشهور والیت پروان در دره ترکمن سیداکبر         

ــه دره ــرکمناز ســنگالخ ب ت نمــودهى ــه   ؛هجــرت ــد و از جمل ــد و زاه ــسان عاب ــاط ان ــر خی ــید اکب س

ملّىشخصیت گُلَـکده است تأسیس مسجد، تکیـه خانـه، حـوز آب تنـى      و خدوم آن دیار بو    هاى در

سیدبزرگوار در دهن خاکریز زیارت گاه      ى ترکمن از یادگارهاى ماندنى اوست، مرقدشریف این       دره

.اوستمشتاقان و مریدان مخلص

کـهخیاط ابن سید حسین مىیکى دیگر از سادات مشهور والیت پروان در دره ترکمن سیداکبر   باشـد
ترکمنش از سنگالخ به درهجد استى نموده .هجرت

ملّىسید اکبر خیاط انسان عابد و زاهد و از جمله شخصیت           و خدوم آن دیار بوده اسـت تأسـیس         هاى

درهمسجد، تکیه خانه، حوز آب تنى      گُلَک ى ترکمن از یادگارهاى مانـدنى اوسـت، مرقدشـریف          در

.اوست مشتاقان و مریدان مخلصسیدبزرگوار در دهن خاکریز زیارت گاهاین

هـاىأخذ دیپلم عـالوه برفعالیـت  سید زکریاحسینى، فرزند شهید سید محمد حسین حسینى، که بعد از         

رسمى قارى داشته که رادیو و تلویزیون کابل بوده، فعالً در قم مشغول تحصیل علم طـب بـه  اجتماعى

.باشدشیوه طبابت طبیعى و قدیمى مى

دات که در ترکمن ساکن بوده سید مظفرشاه اصـالتا از سـادات لـولنج مـی باشـد کـه               یکی دیگر از سا   

مرقد شریف این مرد بزرگ زیارتگاه عام و خاص هست و او  صاحب کرامات بوده و مردم از خاك                     

قبر این سید بزگوار براي تداوي امراض گوناگون تبرك می برد و قبر شریف ایشان در دهن خـاکریز                  

 مناطق مختلف ترکمن، باالخصوص اقـوام مومنـد ارادت زیـادي بـه ایـن مـرد الهـی                    است و مومنین از   
.دارندکه مردم آن منطقه  سال دو بار بر سر مزار ایشان نذر و خیرات می کنند

یکی دیگر از ساد ات تنگی دهن خاکریز که خیلی در منطقه موثر بوده و منـشأ خیـرات و برکـات در                       

قبال شاه فرزند سید اسماعیل است، ایشان معروف به سید کاتب می            منطقه خاك ریز بوده است، سید ا      

باشد و همچنان یکی دیگر از همین سادات که سهم برجـسته در جهـات اسـالمی  افغانـستان داشـت و         

سالها در سنگر دفاع از ارش هاي دینی قرار داشت، سید علم شاه زوار هست، این مرد با تقوا و با ایمان 

ام نیک یاد می کند و حتی نماز شب ایشان ترك نمی شد،  مرقد شریفش در شـهر             که همه از ایشان بن    

.باستانی هرات قرار دارد



یکی دیگر از سادات تنگی،  سید بزگوار، شهید زنده انقالب سید میر علم،  فرزند سید خان علم است              

وکه در اوایل دوران جهاد مقدس در منطقه دهن سیبک به درجه جانبازي نایل شد و ت                 درد بـا امروز ا

رنج زندگی می کند و همچنین سید علی هاشمی از مجاهد مرد انـی مـی باشـد کـه در اوایـل انقـالب           

اسالمی فرمانده مجاهدین منطقه بوده و سید محمد علی شاه فرزند سید کاتب مرحوم مـشهور بـه سـید        

.ضابط از دیگر سادات تنگی می باشند

اه هست که مرقد شریفش در سر آب پوش قرار دارد و بارگاه  یکی از اولیاء الهی مرحوم سید حسن ش       

آن بزرگوار مرحع و پناهگاه عام و خاص مردم ترکمن و قول خویش و شیخعلی هست کـه ایـن سـید            

بزرگوار اصالتا از شیخ علی می باشد، و نواسه این سید بزرگوار حـضرت حجـت االسـالم والمـسلمین         

ول تحصیل در حوزه علمیـه قـم مـی باشـد و مـدت ده سـال              آقاي سید محمد کبیر علوي که فعال مشغ       

است که ایشان دروس خارج فقه و اصول را  از محضر بزرگان حوزه باالخصوص از حضور حـضرت                   

.آیت ا هللا العظمی وحیدي خراسانی کسب فیض می نماید
1

ایمکه دره ترکمنسادات

رد، این ساحه سرسبز داراي جنگالت ومیـوه  منطقه ایمکه در ولسوالی سرخ پارسا والیت پروان قرار دا   

. سال تخمین زده شده است300جات وآبهاي فراوان است، سابقه ورود سادات به این منطقه 

از نواده گان میر سید علی یخـسوز        »سیدعبدالصمد ولى «دره ترکمن از جمله فرزندان      »سادات ایمکه «

می باشند؛

از ترکمن دره قهرمان مردم جهاد  منطقه علی خانی مبارزه وجهـاد مـسلحانه را شـروع نمودنـد              درآغاز

وتعداد از عمال کمونیست در علی خـانی تـرکمن کـشته شـدند، مـوج انقـالب اسـالمی سرتاسـر دره                       

ترکمن را فراگرفت، سادات ایمکه تنگه آن دره را به طرف ترکمن بست و قله هاي اطراف دره را بـه            

 قواي اشغالگر کمونیستی جهاد را آغاز و به مقاومت و دفاع محاصره خویش درآوردند وعمال در برابر
.از ارزشهاي دینی مبارزه را ادامه دادند

سادات ایمکه در دوران انقالب اسالمی حضور فعال وموثرشان را در سنگرهاي خونین ایفا نموده وانها 

.به عنوان الگو جهاد ومقاومت بارها مورد تقدیرقرار گرفتند

آزادسازي مرکـز لـولنج، پاکـسازي نیروهـاي اشغالگرروسـی از دوآب وچهـاردهی               سادات ایمکه در    

غوربند، آزادسازي ولسوالی سیاه گرد غوربند، درجنگ سـالنگ وپنجـشیر بـه حمایـت سـردار جهـاد                   

 روزه سـنگالخ وعملیـات هـاي    23احمد شاه مسعود شرکت و در آزادسـازي والیـت بامیـان وجنـگ      
.اتی دیگر حضور فعال داشتچریکی در شهر کابل وده ها عملی

1
.برگرفته از اظهارات حجت االسالم سید علی اکبر موسوي، اهل علم و فارغ التحصیل جامعۀ المصطفی العالمیه قم.



 دوران تجاوز ارتش سرخ شوروي سابق به افغانستان جوانان سادات ایمکه با آنکه اینها با     1364درسال

مشکالت فراوانی روبرو بود، عده اي از جوانان شان جهت فراگیري فنون نظـامی ورزمـی در پادگـان                   

.فغانستان حماسه ها آفریدند وشهید مدرس فراگرفتند ودرنقاط مختلف ا)ع(هاي امام حسین

سادات ایمکه عالوه بر فعالیت هاي نظامی در جهت رشد وشکوفایی فرهنگ دینی نیـز توجـه داشـتند              

فـارغ التحـصیل از حـوزات    حجت االسالم والمسلمین  سید احمد موسوي مشهور به موسـوي ایمکـه،        

اشرفعلمیه نجف و قم مشهد، جهـاد»ت ایمکـه سـادا«؛باشـدمـىآنهـااز جملـه مـشاهیر      ى زمـان در

ومقاومت آموزش نهضت سـواد آمـوزي، آمـوزش متـون عقیـدتی، اخالقـی واحکـام ، تعلـیم وتربیـه                      

نوباوگان آن منطقه با امکانات محدود توسط سید غضنفرموسوي، سید علی رضایی، سید ابراهیم، سید    

 موسـوي، سـید     علی داد اصغري، حاجی رضائی، حاج سید سکندر عسکرزاده، حاج سید محمد حسن            

امیرحسن حسینی، سید بوستان صادقی، سـیداقبال موسـوي، سـید ظاهرحیـدري، سـید احمدشـاه، سـید         

طالــب رگبــار، ســید علــی جــان هاشــمی، ســید شهنــشاه جــوادي، ســید ابــراهیم هاشــمی، ســید علــی   

اکبرگوهري، سیدطاهرحکیمی و سید هادي موسوي در امورات فرهنگی وحمایت مالی پیـشبرده مـی               

.شد

شهید سید محرم علی، شهید حکمت شاه صادقی، شهید سـید عبـدل       :داي سادات ایمکه عبارتند از    شه

...و
1

والیت وردك 

مرکزوردكوالیت   به زبان9،023، مساحت کیلومتر 529،343، جمعیت شهردانیم، بايدریفارس،

بهـٔ◌حصه، چک وردك  ، جغَتو ،زیجلر:یولسوال8ی،    هزارگشیگو مرکز و ،ردادیـ میدا،سوداول

. نرخ،دآبادیس
گاهوردكتیوال زمکیشود،یمادیمیدان تی به نام وال   زینیکه کـوهيودارایکوهستانینیسر

ها ودره ان،یـ بامتی کابل ولوگر، ازغرب با وال     اتی از شرق با وال    دانیمتیوال.باشدیمیفروانيها
داردیغزنتی پروان و از جنوب با والتیاز شمال با وال مشترك .مرز

الویک8200تی والنیا ومرکز بوده مربع حدوددانیمتی والنیمتر کابل از که است مترلویک45شهر

دارد ولسوالتیجمع.فاصله : از این قرار استدانیمتی والیفعليهایوتعداد
کل جمعیتروستاییجمعیت شهرينام ولسوالی

شهرمیدا 32002940032600)مرکز والیت(ن
004400044000جلریز

1
عضو شوراي فرهنگی وبرگرفته از اظهارات کربالیی سید غضنفر موسوي محصل لیسه عالی سردارجان خان کابل.

.مجاهدین در دره ترکمن



بهسود اول 003740037400حصه

بهسود 00106500106500مرکز
002300023000دایمرداد

005750057500چکوردك
007920079200سیدآباد

003880038800نرخ

002970029700جغتو

ولسوالاتی انتخاب مراکز وال   در تقسیو در معسافغانيادارماتیها  وجود نداشته است؛ مثالً     ياریتان
سابق(اگر والیات ارزگان و میدان را در نظر بگیریم، تعیین تیرین کوت ارزگان و میدان شهر به )مرکز

چـونسـباز لحـاظ جمعیتـی منا  .ت از هیچ نظر مناسـب نبـوده اسـت      عنوان مرکز این دو والی     نبـوده،

دایکندي سابق و بهسود چندین برابر آن دو ناحیه جمعیـت داشـتند، از نظـر جغرافیـایی مناسـب نبـوده             

است، زیرا مرکز واحد هاي اداري باید در جایی باشد که از تمام اطراف دسترسـی راحـت و در عـین                   

داشت آن به مساوي در حالیکه تیرین کوت در جنوبی ترین قسمت    .ه و از هر طرف حد میانه باشد       حال

والیت ارزگان و نزدیک به مرکز والیت قندهار و میدان شهر در شرقی تـرین نقطـه والیـت میـدان و                      

از این جهت بسیار بجا بود که تیرین کوت جزء والیـت قنـدهار و میـدان         .مشرف به پایتخت می باشد    

.ابل می شدشهر جزء والیت ک

اسـت49 طبق جدول فوق میانگین جمعیت هر اداره در وردك           نفـر در والیـت میـدان وردك      .هزار

 هزار نفر وولـسوالی حـصه اول بهـسود    106جمعیت ولسوالی مرکز بهسود .کافی است فقط نگاه کنیم   

است32 هزار نفر وجمعیت مرکز والیت وردك، میدان شهر 38 نفر .هزار
1

انسادات دره سید

در824سید محمد گیسو دراز که در منابع به ابوالفتح سید محمد دهلوي یاد می شود، او سال                   هجري

 سالگی وفات نمود، راجع به سید محمد گیسو دراز در کتاب خورشید جهان و کتاب سیرت                 104سن

النبی که توسط رفیع الدین اسحق ترجمه شده و در آن ذکـر شـده نـسب سـید محمـد گیـسو دراز بـه                        

)ع(اسماعیل فرزند امام جعفرصادق   
 می رسـد، سـادات دره سـیدان وردك نیـز  از اعقـاب سـید محمـد           

.گیسو دراز هستند
2

سادات سنگالخ

1
تقسنیمحمدحس. انگيادارتمایاحمدي، وپزهیافغانستان، .تابستان1387امدها،یها
2

از. .د حبیب شاکرمحقق سیاظهاراتبرگرفته



شدهولسوالی جلریز دره سنگالخ در هفتاد کیلومتري شمال غرب کابل در والیت میدان  وردك  واقع

خانوادههزار خانواده تخمین گردیده است،و جمعیت آن بالغ بر پنج      دوهزار حدود حاضر حال در اما

.دره زندگی می کنندآندر

هشتنونزدیک   و قـومدرصد مردم سنگالخ را قـوم سـادات و بقیـه را    د .هـزاره تـشکیل مـی دهـد    از

ونـوسادات دره سنگالخ به دو طایفه ي حسینی نسب             صـد در هـشت و نـسبد درصـددوموسـوي

.این طرف در این دره سکنی گزیده اندتقسیم می شوند که از قرنها پیش به 

شاخه از بعضى به که آن از هاى مشهور سادات سـنگالخ اشـاره شـود  الزم مـى دانـم کـه نکـاتى                   قبل

دره به جع را اسـتدره،سنگالخ و عموم سادات مکرم ساکن درآن منطقه یـاد آور شـوم            ىچندى ى

زیبایى خاصى داشـته و اطـراف   رختان میوهزیبا و سرسبز که با جریان آبشار و چشمه ساران و وجود د         

کوه را استهاى بلند و سربه فلک کشیده آن نموده دره.احاطه ى سنگالخ از بازار جلریز آغاز ابتداى

بـهى سنگالخ در زمان تجاوز دو صد هزار نفرازارتش سرخ         دره.شودمى مشهور سابق شوروى اتحاد

همه.ى مقاومت گردید  دره که ورى، ایثار و فداکارى مجاهدان دشـمن شـکن آن دره           شاهد دال چنان

آنگورستانبودند، نامى مبارزو فرماندهان مزار و قبور جمعى، دسته دلیر مردى، .دیارمشهوراستهاى

رشادت و شجاعشجاعت سادات وغیرت مند سنگالخ بـود کـه  آثـار شکـست خفـت بـار قـواى        هاى

را .برمال کردمتجاوز

سنگ تو کوهساران  درود حق به ایمان تو سنگالخالخبنازم

خدائى مردان وادى آن  نشان سرزمین کربالئىتو

پارسائى و بلند  فدائى قهرمانان تو سنگالخسلحشور
 صفاى باطن از جوى تو خیزدنواى عشق از کوه تو خیزد

ه شاهد سرفرازان تو سنگالخکها زپهلوى تو خیزدرشادت

تفنگى و توپ و سنگر ننگىمکان نام و جهاد نگهبان
 سالم بر راد مردان تو سنگالخهمیشه مسکن شیران جنگى

استهوایت دل فریب و دلگشا است نما خوش جاى سرسبز بسى

مى که و سنگالخ چه زیبا آبشاران تگویند بجا استگلستانت

 تو دادى امتحان در روز پیکاراال اى وادى آزاد و سرشار
 خداى من نگهبان تو سنگالخپریشانت نبینم من دگر بار

1

فرعىدر یکى از دره    سـلطان سـیداحمد   ى سیدشـاه قبـاداز اعقـاب     مقبره، منطقه قلعه شاه سنگالخ      هاى

باشداه خاص و عام اعم از شیعه و سنیزیارتگوموقعیت دارد کبیر  .مى
1

.»سادات سنگالخ«اشعار ارسالى یکتن از .1



یـک اصـله   .اسـتآگـین نمـوده  ى خـوش آب و هـواى سـنگالخ را عطـر         مرقد شریف شـاه قبـاد دره      

سالخوردهدرخت و نقطـهى چناردر پایین بزرگ از که دارد وجود مقبره تنـهدست آخـر درخـتى ى

صاف محـدودهحدود هزار متر بـاال    .وذالل بطور دایم جریان دارد    آب از دوچـشمهىتر آبمرقـد ى

فاصله با وسرد ازهم،گرم سانتى پنجا شـاهجوشد و درجویى باهم مخلوط مىمىى مزار زواران گردد،

مـىقبادبه تنـى آب چـشمه ودرآن رفتـه محـل آن در استشفاء آبزایـران .کننـدقصد ازآن مقـدارى

به تحفه عنوان به قباد شاه ازتربت مشتى با .برندازل ومحالت خود مىمنراهمراه

حاکمهحدود چهار یا پنج قرن قبل        دستگاه ظلم اثر در قباد وارد ایـن منطقـه گردیـده بـود، از وى     شاه

نقاطفرزندان کثیرى به جا مانده که هم       در قباد شاه فرزندان همانندمختلفاکنون والیـات  :افغانستان

.اندکابل، پروان، بامیان پراگندهشمال،

در ه ي سنگالخ به دلیل نسبت داشتن به رسول اکـرم          سادات
)ص(

 همـواره مـورد احتـرام مـردم والیـت           
وردك از هر قوم و طایفه اعم از پشتون،تاجیک و هزاره بوده اند و آنان در طول تاریخ منطقه به میدان

.عنوان پل ارتباط برادري و دوستی میان شیعه و سنی نقش ارزنده اي را ایفا کرده اند

مى»سنگالخسادات« قسمت شاخه سه خیلـى معـروف انـد و بـاالترین آمـار           ى اول که  شاخه:شوندبه

شان.دهند اوالد واعقاب سید شاه قباد هستند      مىجمعیت سادات سنگالخ را تشکیل     حدودفعالتعداد

مىده خانوار شاخههزار مىى  دوم سادات سنگالخ فرزندان سیدرسند، قباد شاه عموى ولى باشندشاه

شاخه سوم سادات سنگالخ موسوى هستند که معروف به سـادات  که در خارج از سنگالخ ساکن اند،      

.خیراللّهى هستند

مردم دره ي سنگالخ همواره در دفاع از استقالل،آزادي،دین و ناموس مردم افغانستان از زمان هجـوم                 

دوران.مـوده و قربانیهـا داده انـد   استعمار انگلیس تا کنون همانند سایر هموطنـان شـان فـداکاریها ن           در

جهاد شکوهمند اسالمی دره ي سنگالخ سنگر مقدم و سر افراز مقاومت از هر حزب و گروه و طایفـه            

کمونیـست  بود و به همین دلیل بارها و بارها مورد حمالت سنگین هوایی و زمینـی نیروهـاي اشـغالگر           

گرفتهاي روسی شد و خسارات و تلفات زیادي رادنقرار .دنمتحمل

انـدازمشهورترین سادات حسینى از فرزندان  سید شاه قباد و سیدولى           حجـج اسـالم سـیدعلى      :عبارت

گویاى مردم بابرشاه؛ مالّ نایب شاه؛ حاج سیدعیسى؛ متفکر اندیشمند و زبان      جان علم الهدى؛ مالّ سید    

 سجادى؛ رئیس سـید میراحمدشـاه   اللّه سید حسینافغانستان سیدمحمد حسین مصباح سنگالخى؛ آیت  

بزرگ است؛ حـاج سـید محمـد    دادهى سنگالخ انجاممصباح که خدمات عمرانى زیادى در درهبرادر

سید عبدالحمید مروج امام جمعه موقـت و سرپرسـت حـوزه            رضا و فرزندش سید جواد ؛ حجج اسالم       

سىیاسوج کهکیلویه و بویراحمد، سید عبدالعظیم مبین، ا       علمیه در  جمعه سـخت یاسـوج و عـضو       مام

قبادبا.1 .ى سادات حسینى نسب افغانستان مى رسد  واسطه به سلطان سیداحمد کبیر سر سلسلهنهشاه



افغانستان در تهران و دیپلمـات سـفارت کبـراى دولـت          شوراى مرکزى و مسئول دفتر حرکت اسالمى      

مـصباح زاده، نویـسنده و   افغانستان در تهران و در حال حاضر مقیم هالند مى باشـد؛ سـید بـاقر             اسالمى

حـزب(اموحدىوتبلیـغ ؛ سـیدمیرآق  محقق؛ سیدعبدالهادى سجادى اهل منبـر     مرکـزى شـوراى عـضو

سـیدلعل شـاه طـالبى،       از مسئولین حرکت اسالمی در سـنگالخ،         شهید سید محمدنبى سخنور   )وحدت

اشتغال داشته و بیش ازده )دار ومستوفى، رئیس اسنادولسوال، عالقه(سالیان متمادى به کارهاى ادارى 

زمان(سال حامدریاست جمهورى برهان الدین ربانى تا ریاس    از جمهورى به عنـوان رئـیس   )کرزىت

خدمت مشغول زراعت وزارت وارتباط قومانـدانانآقـاعلوىسـیدگل ؛هستاسناد جملـه ىجبهـهاز

میـدان در دولـت   ى سنگالخ و میدان، عضو شوراى مرکزى حرکت اسالمى، رئیس امنیت والیت     دره

اك داشت؛ مهنـدس سـید همـایون    جهاد نیز اشتر  حاج سید گل حسین که در صفوف      انتقالى اسالمى؛ 

زاده اجتماعىشخصیتاز(مصباح و فرهنگى مطرح داراى مسئولیت در (؛ سیدمحمد على قبادى   )هاى

؛)حزب وحدت و هم اکنون رئیس شوراى مردم سنگالخ   بخش رادیو افغانستان، عضوشوراى مرکزى    

هـمشاعر، عضوهیأت تحریریه نشریه پیـ سید غالم عباس عمرانى، نویسنده،  جهـاد، دوران در سـنگر ام

پسند؛ حاج سـید ملـک میرحـسین؛    اکنون مدیر ارشاد در وزارت کار و امور اجتماعى؛ ملک سید شاه           

سیدمحمدحـسن؛ شـهید سـید معلـم کربالیـى؛ سـید حـسین؛ جنـرال               سید مظفرخـان، قومانـدان شـهید      

وىى میدانشهر، رئـیس گـارنیزیون     سیداسماعیل قبادى، رئیس ارکان فرقه     درپلخمـرى، وگاردخـاص

داد؛ ملک سید صادق؛ انجنیر سید جان عباس اخالصـمند          تحویلفرقه میدان شهر را به احزاب جهادى      

سیدطالب حیدرى پدر سـید شـاه       فعاالن فرهنگى، هم اکنون همانند دوران جهاد شغل معلمى دارد؛         از

فرزنـدان...مدیرمنورشـاه   سیدعلى حسین منقبت خـوان،      محمد حیدرى، سیدشاه على اکبر،     از برخـى

ازشاه اند عبارت ...مـست؛ سـیدخان؛ سـیدفقیر       سیدحیدر منقبت خـوان مـشهور بـه سـید حیـدر           :ولى

آیـات و حجـج اسـالم عالّمـه         :سادات خیراللّهى عبارت اند از    مشهورترین سادات موسوى معروف به    

سیداحمدحـسن جـوادى؛    د مال برات علـى؛    حجت کابلى؛ شریعت کابلى؛ سید آخوند میرزا؛ سی       بلبل؛

میرحسین؛ سیدغالمرضاعمرانى؛ سـیدیعقوب موسـوى محـصل        حاج سید احمدعلى و برادرش مالّسید     

او عالوه برتجربه ادارى شـاعر و  حوزه علمیه قم ؛ حاج سیدقاسم؛ انجنیر سید محمد حسن عمرانى،     در

 معطـوف متخـصص داخلـى، نویـسنده و از فعـاالن      سید عبداالحـد  دکتر.باشدنویسنده چیره دست مى   

بـهسیاسى کشور؛ جنرال سید آقاسعید؛ دکتر سیدعلى موسوى، مقاالت   کابـل مطبوعات در او اشعار و
...باشد؛ انجنیر سید بشیر، وشوراى مردم سنگالخ مىچاپ رسیده هم اکنون سردبیر نشریه

مرکزسادات و اول بهسودحصه

غالب بهسود اکثر آنان پیـشواى مـذهبى و سـنگردار         ا از فرزندان  سلطان سید احمد کبیر هستند،        سادات

هاىشخصیتخود بوده واز حرمت و نفوذ اجتماعى زیاد برخورداراند،عقاید دینى در محالت زیست
.اندمشهورى از میان آنان برخاسته



ادات قلعه سید حصه اول بهسودس

حصه اول بهسود قرار دارد، سرسلسله سادات قلعه سید، سـید حـسن   قلعه سید در بین ولسوالی جلریز و  

وسید علی گوهر می باشند که اعقاب سید حسن از تیره سادات گرماب هستند که آنها در حدود پنجا               

.خانوار می رسند

سید خان صاحب زوار وقتی که در مناطق هـزاره جـات وارد  مـی شـود، مـردم دایمـرداد در سـاحات              

خو مردم ات در منطقه سیاه ریگ و قزلباشها در منطقه فعلی قلعه سید، بـه سـید خـان صـاحب       گرماب،

زوار زمین می دهند، البته خود سید خان صاحب در گرماب خوات زندگی می نموده و قبال این منطقه 

در اختیار سادات کاریزك قرار داده شده بود و تا آنکه یکی از فرزندان سید خـان صـاحب بنـام سـید       

س که  فرزند بوده که از میـان فرزنـدان   9رسلسله سادات قلعه سید می باشد اینجا آمده و از ایشان    حسن

سید حسن سید محسن در میان مردم حصه اول بهسود تبارز می کند و او کارهاي موثري را انجام مـی              

دهد ویکی از دست آورد هاي سیدمحسن آقـا،  تأسـیس تکیـه خانـه یـورد مـی باشـد کـه آن را پایـه                

ري نموده و مردم را ارشاد و تبلیغ می نمود، و از سید محسن فرزندي بنـام سـید میرآقـا خـان مـی                        گذا

باشد که انسان عیارگونه و مقتدر بوده  و همچنین دیگر شخصیت هاي مشهور قلعه سید، سـید موسـی                    

و یکـی  زوار که او با پاي پیاده به مشهد مقدس مشرف می شود و بعدا کربال ي معال عازم  می گردد،              

از فرزندان ایشان جناب آقاي تفضلی از مسئولین حرکـت اسـالمی هـست کـه زحمـات زیـادي را در                      

کشیده است و هم اکنون مدیر احصائیه حصه اول بهـسود           ...دوران جهاد در مناطق جاجی، سنگالخ و      

.می باشد

م کابـل تحـصیل   همین طور سید امیر از طالب جوان که داراي اثـر در آن زمـان بـوده و در مدینـۀالعل                  

نموده بود که در جوانی وفات می نماید؛ همچنین سید انورشاه توسلی از علماء با نفوذ و اجتمـاعی آن        

منطقه در مدرسه محمدیه حضرت آیت اهللا واعظ شهید تحصیل نموده و در دوران جهاد حضور فعـال       

)ع(داشته و در این اواخر در موسسه امام هادي        
غـی مـی نمـود  و نیـز سـید            فعالیت هـاي فرهنگـی و تبلی       

فقیریوسفی در بهسود خدمات فراوانی را نموده و ایشان محور وحـدت و همبـستگی مـردم آن منطقـه                    

.بوده  و همیشه در رفع مشکالت مردم تالش می نمود

حاج سید صالح حسینی یکی از شخصیت هاي جهادي و ازمسئولین برجسته  حرکت اسـالمی کـه در                   

ر ارزنده نقش جهاد ا ایفا نمود و ایشان در دوران هجـرت نیـز فعالیـت هـاي چـشمگیري داشـته       دوران

.است
1

1
حجت. اظهارات از االسالم والمسلمین سیدمحمد سعیدي فرزند سید حاجی حسن که  تحصیالت ابتدایی برگرفته

.حوزوي را در مدرسه مدینۀ العلم و سطوح عالیه را در حوزه علمیه مشهد مقدس فرا گرفت



سادات دایمرداد

هستندساداتی که در ولسوالی دایمرداد       اکثرا از فرزنـدان شـاه قبـاد ولـی و اصـالتا از  سـنگالخ               ساکن

ن سـید  هستد که بیش از سی خانواده آنها در منطقه موچی قول زندگی می کنند، یکـی از مـشاهیر شـا     

حسین علی کربالیی می باشد که در منطقه خدمات فراوانـی را نمـوده، ایـشان عـالوه برفعالیـت هـاي                      

تبلیغی و نشر معارف دینی در جهاد حـضور فعـال داشـته و همـین طـور حجـت االسـالم سـید حـسین                          

 مشغول تحصیل  در مدرسه امام خمینی       1368رضوانی که از سال     
)ره(

   منطقـه  بیانـات دایمـرداد         
1

  مـی    

سال تا و  در آنجا ادامه تحصیل می کند و هم اکنون ایشان عالوه بـر امامـت و بیـان تبلیـغ     1377گردد

)ع(معارف اسالمی در قلعه علی مردان  در مدرسه امیر المومنین        
 واقع در جبار خان تدریس می نمایـد و  

.بحمداهللا اهل منبر و تبلیغ می باشند

ی می کنند که سید حسین حسینی مشهور به قومنـدان حـسینی             همچنین در قل گردي نیز سادات زندگ      

.قل گردي که در جهاد افغانستان حضور داشته نیز از همین منطقه می باشد

گرماب سادات
2

گرماب« قلنـدر(اصالتا از اوالد سید یحیى      »سادات آنـان.هـستند)شاه »سـید شـاه فـضیلت     «سرسلـسله

صاحب( خان شاه به شخاز)مشهور ملّىهاى مشهور اجتماعى، سیاسى و نظامى و از عیارانصیتجمله

قنـدهارعصرخویش بوده و معروف است که او یکـصد سـوار تحـت فرمـان              درجنـگ و داشـته خـود

و فتح با جنگ آن از و نموده .گرددپیروزى بر مىشرکت

باره صاحب«در خان ازحکایات و داستان  »شاه که شده گفته زمان:آن جمله این است     هاى شـاه«در

صاحب به»خان وقت هاى ساختگى، بزرگان شیعه و مردمان هزاره جـات را دسـتگیر و            بهانهحکومت

 بعنوان روحانی حضور فعال در 1368 عضویت شوراي مرکزي حرکت اسالمی را کسب نموده و تا  1366ایشان از سال 

ي جهادي داشته و در همین سال ریاست شوراي والیتی این حزب را عهده دار گردید، جناب آقاي سعیدي در سنگرها

ایشان در دوران طالبان با همه مشکالت و .جنگ هاي داخلی میان احزاب جهادي نقش میانجگري را ایفا نموده است

 تا هم اکنون دو دوره نمایند مردم بهسود در 1384لموانع  تا متقبل شدن زندان طالبان کنار مردم خویش بوده  و  از سا

.شوراي والیتی میدان وردك فعالیت مفید و موثر داشته است
1

این مدرسه سابق در شهر نیرو بنام تکیه خانه بوده و در حین حالیکه در مناسبت هاي مختلف در آنجا محافلی برپا می .

با1367د و مشهور به مدرسه دینی بوده است، اما در سال گردید، طالب علوم دینی در آنجا درس می خواندن همزمان

)ره(انات دایمرداد منتقل می شود و بنام مدرسه حضرت امام خمینی این مدرسه دربی)ره(رحلت حضرت امام خمینی
نام

.گذاري می شود

.باشدگرماب از مربوطات عالقه دارى دایمرداد مى.2



مى برآمدزندانى آنان نابودى صدد در و صاحب«.کرد خان وقتاز»شاه حاکم نزد و شد خبر با واقعه

حاکم هدف که شد متوجه و بـهاز بین بردن آن بزرگان تشیع مى   رفت مـىباشـد، اگـر:گویـد حـاکم

بهآن را مردمبروز خشم و کینهقتل برسانى براى شما هیچ نفعى ندارد بلکه این عمل شما موجب          ها ى
.شودمناطق وسیع هزاره جات مى

آنمىبدین ترتیب با درایت و زبان گویاى که داشت، حاکم را قانع    که بلکـهکند نرساند، قتل به را ها

آن قتل جاى بهبه خون .بگیرداها

به صاحب«حاکم خان خوناول باید این  :گویدمى»شاه مبلغ شوند،ها آزاد بعد بدهند را خان«بها شاه

کهاستدالل مى »صاحب نمىاگر این کند کسى نکنى آزاد تواند پول خون بها را تهیـه نمایـد و مـن           ها

مى را آنان خان«در نتیجه .ون بها نمایندخنمایم، تا بعد از آزادى در مهلّت معین پرداخت       ضمانت شاه

بهزمین»صاحب متعلق بـودخود را که در محدوده گردنه باغ باال و پیش سیلو و افشار کابل واقع           هاى

مـى رها را جات هزاره مردم سران و داده قرار ضمانت بزرگـان مـذکور بعـد از رهـایى از        کنـد،تحت

رفته شان خود منطقه در هرکدام شادزندان موجب .شوندى و خرسندى مردم خویش مىو

بـهضمانت از دست سـید مـى  توانند تهیه کنند و زمین تحتها در موعود معین پول را نمى    اما آن  رود،

صاحب«زمین گاو مرده را به پاس خدمات        همین خاطر مردم غزنى و ناور      خان مى»شاه او کهدهد،به

دتا کنون در اختار اوالد و اعقابش مى    و سـرفراز مـشهور ایـشان سـید حـسن      ر حال یکى از اوالدباشد

و عموها پسر همراه هستندجنرال ساکن جا آن .بستگانشان
1

مى»قلعه سید«همچنین مردم بهسود نیز زمین      او به تارا که شـاه«کنون در اختیـار اوالد و اعقـاب   دهند

صاحب که»خان دارد علمىمشهورترین شخصیت قرار از»قلعه سید «هاى انـد اسـالم  حجـج:عبـارت

به(حاج سید یحیى، سید محسن، حاج سید میر آقا    خـانمشهور جـا)حـاجى آن در کـه اعمـام بنـى و

هستند .ساکن

منطقه بزرگان از بـهى دایزنگى که به نام میر یاد مىجمعى خـدماتشوند، صـاحب«پـاس خـان »شـاه
ما و اوالد ما، مرید و    :رهاى منطقه دایزنگى گفتند   سید نپذیرفت ومی  هاى را پیش نهاد کردند ولى     زمین

داردمخلص شما و فرزندان تان هستیم که تا کنون این خط کم و بیش .وجود

صاحب«همان طورى که گفته شد مرکز اصلى اوالد          خان مىمنطقه»شاه گرماب نام به آنى که باشد
:شودذیل اطالق مىهاىمنطقه به مجموعه از قریه

با فیض ـ گیدر گوى پایین ـ گیدر ىى خیاط ـ کوتهى حبیب  ـ کوتهال ـ گرماب پایین ـ کوتهگرماب

.گوى باال ـ قرقت ـ دمقورك

1
کاکایش سید مبین انسان ول سید حسن آقا که در دوران عبدالرحمن خان والی هرات بوده سید شاه ابراهیم جده جنرا.

.شجاع، عیار گونه، آنها از بزرگان و مشاهیر سادات گرماب می باشند



گرماب«هاى زیر نیز مربوط     عالوه بر مناطق مذکور قریه     ازمى»سادات اند عبارت که قلعه سـید  :باشند

هرمنمربوط به یورد نزدیک کوتل( رود و هرمند کوه و ـ رم تالـه ـ سـیا ریـک ـ گـاو مـرده و        )داونى

.دیوارسرخ

گرماب« پسر»سادات چهار نام»سید خان صاحب«از سید شاه تقى ـ سید شـاه اسـداللّه  ـ سـید      :هاىبه

مـىعباس در مناطق و قریهشاه عبدالعلى  ـ سید شاه  ساکن مذکور گانه چهارده عـالوه بـر   باشـند،هاى

همانندمناطق ذکر شده در سایرم     افغانستان مزار:ناطق وشریف، قَرَى غاج مربوط دره    کابل، صـوف ى
.غیره نیز هستند

ازمشاهیرآن اند عبارت علماء متقـى و پرهیـز گـار        حجج اسالم سید یعقوب على کربالیى از جمله       :ها

مىکه در بى اعتنایى به زخارف دنیا زبان زد  عام بـ(باشد ؛ سید فضل حسین خاصو حـاجىمـشهور ه

منطقـه بـود ؛ سـیدمبارك    خوش منظر، روحانى خیر خواه و مـصلح و از سـخنوران معـروف             عالم)آقا

وهاشمى، فارغ التحصیل از حوزه علمیـه       قـم عـضو دفتـر مرجـع بزرگـوار حـضرت آیـت العظمـى              ى

وسید لطیف جوادى، فارغ التحـصیل از حـوزه علمیـه قـم و در تحـوالت                ؛...سیستانى درقم  فرهنگـى

؛)مـشهور بـه حـاجى مـالّ       (حاجى امان ؛ سید یحیى      سیاسى افغانستان حضور فعال داشته ؛ مرحوم سید       

 سـید فقیـر کربالیـی       توسلى معلم و منبرى مشهور گرماب ؛ سید محمد حسن آخونـد؛           سید عبدالعظیم 

اتفرزند سید موسی از بزرگان سادات گرماب که در جهاد اسـالمی سـهم فعـال داشـته و جبهـه سـاد                     

کابـل؛ سید یوسف، مشهور به مالّیوسف که مـدتى در مـسجد وزیـر         گرماب را رهبري می نمود     آبـاد

...پیش نماز بود ؛ سید زمان 
1

پیستىوسادات تیزك 

قلندر«اصالتا از اوالد    »سادات تیزك کجاب  « قبلباشند،مى»شاه سال صد دو جد »سید علیشاه «حدود

دعوت»سادات تیزك « ازمردمبه محل گُلَک«آن کنـوندره ترکمن به این جا آمده و آن   »دهن تا ها

منطقهساکن آنشخصیت هستند، مشهورترین  آن علمـى و ملّـى انـدازهاى عبـارت سـید علیـشاه،    :هـا

انسان هاي با تقوا، شجاع  و عقیـده بـسیار           سید عبداللّه که هر کدام در عصرخویش        حاجسیدمرتضى،  

.ى تیزك بودندمنقطهاز ملکان و خوانینعالی داشتند، آنها
2

گُلَکسرسلسله سادات تیزك سید علیشاه  شاه هست و اولین فرد او بود که  از      ترکمن بـه اینجـا   دهن

آمد، فعال  نیز عده اي از آنها در ترکمن ساکن هستند، حجت االسالم والمسلمین آقاي واحدي که در 

 باشد، از همین تیره هست و زمین هاي سید عبداهللا تیزکی           مسجد زینب قهرمان کربال امام جماعت می      
.فعال در همانجا نزد بستگانش است

.بخشى از اظهارات حجت االسالم والمسلمین سید مبارك هاشمى .1

.ستقریه تیزك در کتاب اساس بنام قریه سید مرتضی ثبت  ا.2



این شاخه اصالتا از سادات گرماب چون، سید علی شاه، سید مرتـضی و حـاج سـید عبـداهللا در تیـزك          

.زندگی نمودند و دو فرد اولی در همان منطقه مدفون می باشند

خورشیدي در این منطقه متولد شده و پس از حیـات پـدر بزرگـوارش،    1251مرحوم سید عبداهللا سال     

علم نحو، جامی و سیوطی را نزد علماي منطقه کجاب فراگرفت، در امورات اجتماعی، تمام اختیارات           

1دولتی، مردمی و شرعی حدود پانصد خانوار مربوط ایشان بوده،  
 مرحـوم سـید عبـداهللا بـا والـی وقـت       

اسماعیل خان مایار باهم دیگر روابط دوستانه و نیک شان را حفـظ  )شتوردك و کابل یک والی دا  (

نمودند و او نیز به  سید عبداهللا اعتقاد راسخ داشت، بسیاري از مشکالت مردم خـویش را از آن طریـق               

.حل و فصل می نمود

)ره(او اهل علم را خیلی دوست داشـت، آیـت اهللا العظمـی واعـظ              
 در نقـشی نـزد آیـت اهللا حـاج شـیخ          

زمان
)ره(

 درس می خواند، وقتی که آیت اهللا واعظ ز آنجا بر می گشت، تیـزك در مـسیر راهـش قـرار      

داشت، سید عبداهللا به ناظرین شان دسـتور مـی داد کـه بـا آغـا همکـاري و مـساعدت مـالی  کنـد، او                           

در سـی سـال کـه مـن در          «:خدمات فراوانی به علما نمود و به گفته اي فرزنـدش حـاج آقـاي تـوکلی                

بودخد نکرده ترك را شبش نماز که بودم متوجه بودم، او ».مت

وقتی کمونست ها بقدرت رسید، عده اي او را اذیت نمودند و تا منطقه خالق با سر برهنه بخاطر اینکـه     

فرزندش توکلی در دستگاه حکومت کمونیستی فعالیت می کند بردند، بچه هاي وکیل قربـانعلی او را              

آقاي بعدا نمودند، توکلی چهار صد نفر از مردم تیزك را دعوت می کنـد و بـراي آنهـا مهمـانی     آزاد

.ترتیب می دهد تا مردم راضی شود که پدرش را از تیزك به کابل بیاورند

مرحوم حاج سید عبداهللا بخاطر مردم خویش اکثرا با علما و بزرگان قوم نزد مقامات بلند پایه از جملـه                

افغانستان اسبق شاه پاد شاه خـدماتش. جهت حل مشکالت مـردم خـویش مـی رفتنـد           ظاهر بخـاطر او

فرامین و مدال هاي فراوان از طریق شاه آن وقت  و دیگر مقامات حکومتی دریافت نموده بود، بار هـا           

وي با آیت اهللا رئیس یکاولنگی در جلسات مهم شرکت می نمود، سید عبداهللا پس از عمري زنـدگی                   

سال عزت  سالگی در کابل وفات نمـوده و در زیـارت سـخی مـدفون     118 خورشیدي در سن   1367با

.است

این تیره از زمان ورود شان به تیزك  تاریخ پربار خوبی داشتند، در زمان حیات  سید مرتضی پدر حاج 

سید عبداهللا  تکیه خانه تیزك در دوران  حاکمیت نادر خان تأسیس گردید و تـا اکنـون در آن منطقـه           

 حضرت آیت اهللا واعظ    علماي زیادي از جمله   
)ره(

 جهت بیان معـارف دینـی مـصدر خـدمات فراوانـی             

حجت سید گل آقا توکلى وگردیدند، از دیگر مشاهیر این تیره آیت اهللا سید محمد علیشاه مشهور به  

.او خیلی زمین دار بود و تا هم اکنون حدود چهارخروار تخم ریز در تیزك مربوط سید عبداهللا هست.1



 که  سـالیان متمـادي در حـوزات علمیـه  قـم و مـشهد مـشغول                    سید ابراهیم توسلى  االسالم والمسلمین   

.هستتحصیل می باشد 

ازکوچکترین شاخه »سادات پیستى « گفتـههستند،»گرمابسادات«اى خبـرهطبـق اهـل از بعـضى اى

زیر ملّى در عصر عبدالرحمن خان در این جا سکونت داشته و به دلیلاز جمله عیاران»سید شاه عزّت«

.شودبار نرفتن دولت وقت، زمین هایش مصادره مى

 سید حسین و سید موسی، حجت االسالم سید حسین حـسینی از             سید رحمت مشهور به سید خال چی،      
.تیره شاه عزت می باشند

جناب آقاي حسینی تحصیالت حوزوي خویش را در کابل و کویته پاکستان سپري نمـود، او در شـعر          

)ع(ونویسندگی مهارت دارد که مجموعه شعري نخلستان اشک، در وصـف ائمـه معـصومین              
جملـه از

.ه به چاپ رسیده استآثار او می باشد ک

آقاي حسینی در نقاط مختلف کابل فعالیت هاي فرهنگی و تبلیغی داشته و اکنون امام جماعت مسجد                 

)ع(امام موسی کاظم  
 در گلبهار ریشخور کابل می باشد، ایشان نیز از خـانواده شـاه عـزت مـی باشـند و                     

مین سـید علیـشاه سـبحانى از       االسالم والمـسل  حجت االسالم سید جعفر سبحانى فرزند حجت      همچنین  

.باشندمىنوادگان سید شاه عزّت

سنگىآبدهنقلعه سید  خاك دشت پایلوچ ودره،

مـىآبکه در قلعه سید   »ساداتى« زنـدگى لوچ پاى دشت و سنگى خاك ازدره، انـد عبـارت :کننـد

»خـاكسـنگى«کیه خانـه  تأسیس تحجج اسالم سید خادم حسین کربالیى، اهل منبر و تبلیغ بود که با 

در میان مریدانش مشهور اسـت کـه سـید در          .نواحى آن منطقه گردید   مصدر خدمات فراوان دینى در    

همچین فرزندش حاج سید .استتسخیر اجنّۀ و در علوم غریبه از قدرت و توانایى باال برخور دار بوده      

مـؤمنین منطقـه در آن تکیـه        مچنینداراى روحیه خدمت بوده و ه     شاه میرزا نیز همانند پدربزرگوارش    

اهـلآگاه سید انورشاه صدر کـه ازاسـتوانه       خانه از مواعظه و نصایح سودمند بزرگ مرد        مکتـب هـاى
بهرهدر این)ع(بیت بود، بردهکشور  سید عبدالعظیم کربالیی، سید محمد عیسی، سید ناصر و سید .اندها

.عبدالحمید مجاهد نیز از همین تیره می باشند

سنگى«از دیگرمشاهیر    خاك شخصیت دور اندیش، شجاع و بـا تـدبیرى         سید عظیم کربالیى  »سادات

بر.بود او که است هماننـدعلوم غریبه و جفر تسلط داشت تا آن حد که بـه و سـیله علـم جفـر    مشهور
.نمودهاى مغلق قضایا را دریافت مىقضایاى هندى رابطه

دانیست و طب یونانى را نیـز در  مىربالیى همانند پدر علوم غریبه راونیز سید میرزا فرزند سید عظیم ک  

نقاط از و بلدبود استادى مىحد مراجعه او به کشور تداوىکردند و مریضان صعب العالج را     مختلف

.نمودمى



اخالقـى؛ سـید ضـیاء حـسینى، سـید         حجج اسالم سید موسى آخوند، حاج سید شاه محمد؛ سید زمـان           

 د محمد امیر فروغـى          لعلى و دیگران  ادىمحمد سجبـه(برادران دانشمند و شهیدش؛ سی قـارىمـشهور

ى علمیه على امیرى از محلصین حوزهمداح نامى و پرآوازه وطن و برادر مرحوم فروغى سید )شیر آغا 

کانادا کشور در اکنون هم و .جهت تبلیغ سفرنموده استقم

مکتب توحید، کارشناس ارشد روابط بـین  راى رهبرى اسالمعضوشو»میرآقاحقجو«محقق و دیپلمات  

وزارتدفتر ریاست جمهور و دبیر سفارت دولت اسالمى در تهران و کارمند           المللى، رئیس تشریفات  

 و اخیرا شاز سفیر جمهوري اسالمی افغانـستان در کـشور قرغیسیـستان             ى دولت انتقالى اسالمى   خارجه

معـدن سـید اسـحاق عظیمـى، سـابقه خـدمات طـوالنى در             عظیمى؛ مدیر سید محسن .باشدمى وزارت

قومانـدانان)مشهور بـه حـسینى لـوى مامـا        (حسینى  افغانستان؛ سید طاهر شاه حسینى؛ سید آقاحسین       از

سید سعید حسینى، مرد اجتماعى و فرهنـگ دوسـت،          على شاه انسان شجاع و عیارگونه؛     جهادى؛ سید 

عضو اکنون مجلکتابخانههم سید خان سـعید حـسینى، عیارگونـه، جـوان          ؛س شوراى اسالمى ایران   ى

نواز مهمان و اه حسین د ابراهیم مبارز؛ دکتر سید ش   یسجادى؛ س حجت االسالم سید محمد حسین    ؛مرد

از دولت اسالمى و در حـال      فرماندهان مشهور حرکت اسالمى، مدیر حوزه شش امنیت ملّى در         علوى

اداره از بخشى با متحدحاضر ملل داشته و هم اکنون در یکی از بخش هاي در بامیان همکارى سازمان

هـست خدمت مشغول عامه صحت عـضو سـید عبداللّـه زکـى       والمـسلمین    ؛ حجـت االسـالم    وزارت ،

شواري علماي شیعه و شوراي اخوت اسالمی و در یکی از بخش هـاي وزارت معـارف نیـز مـسئولیت      

مرحـوم سیدحـسین    مدرس و عضو شـوراي مـدیریت حـوزه در کابـل؛     دارد، ایشان اهل منبر و تبلیغ و    

...ومهدوى

آنهاهمچنین سادات دامان خلک از مربوطات حصه اول بهسود که حدود هفتاد خانوار   و اصالتاهست

.که در این منطقه ساکن شدنداز سنگالخ می باشند 

هـل علـم بـوده و فعالیـت هـاي مفیـد و       سید میرزا حسین کربالیی که وي ا:مشاهیر این تیره عبارتند از  

موثري دینیداشت؛ سید میرزا شاه کربالیی، سید قشم، سید جمعه خان، سید محمدانورهاشمی، که وي       

قبل از جهاد بعنوان افسر در فرقه چهارده غزنی ایفاي وظیفه می نمـود و بـا آغـاز جهـاد اسـالمی او در          

مسئ و عضوي وي داشته فعال حضور مبارزه هاي ول یکی از بخـش هـاي نظـامی شـوراي عـالی       سنگر

.جهاد بود، جناب آقاي هاشمی هم اکنون ریاست شوراي سعادت ملی افغانستان را عهده دار می باشد

سادات قل خویش

انـد...سنگالخ، خربیـد و     :سادات قل خویش اکثرا از مناطق مختلف همانند        نمـوده هجـرت آنجـا بـه

 االسـالم  تحجـرف اسـالمی بـه قـول خـویش سـاکن شـدند، مـثال              وبیشتر آنها براي تبلیغ و نـشر معـا        

)ره(والمسلمین مرحوم سید حسین   
 مشهور به سید آخوند خربید شخصیت معروف و پارساى زمـانش و             

از بزرگان اهل علم و کمال، مبلغ و مروج احکام نبوى بوده که عالوه بر مقام علمـى از اعتمـاد خـاص        



بوده دار برخور دعوتجامعه به  مردم قل خویش جهت بیان معارف اسالمی به آنجا رفته و در منطقه و

)ره(سید میرزاحسینشینه قل خویش تکیه خانه اي را تأسیس نمود که تا این اواخر مرحوم     
فرزنـدش و

 امیر حسین جوادي   سید
)ره(

  ادامه دهنده راه مرحوم سید آخوند و مصدر خدمات فـراوان گردیدنـد، و                

صدر سی همچنین عالمه    انورشاه د
)ره(

شجاع خطیب توانا و    و قـلدعـوتاو نیـز بـه   که،برجسته مـردم
کردراخمد حسینیه بزرگ و کم نظیرى       منطقهردخویش مـستمرهاى دینى وبه فعالیتوبنا فرهنگى

.پرداخت

سادات قلعه سید تیمور ودشت لیله

اوسادات که در دشت لیله و دیگر مناطق زندگى مى   از باشـندمـى»سید مرتضى بن شاه قلندر«الدکنند

ازو مشاهیر آن   اند عبارت پـدر(سـیدانور )جد آقایان عمرانى و مرتـضوى     (سید محمد اکبر حاجى     :ها

میرزاحـسین،سید ظـاهر اخالقـى، سـید     آقاى اخالقى، سید شاه اسحاق، سید عاشـق حـسین، سـید شـاه             

مرتضوىعزیزاللّه عمرانى، سید رحمت    ، عالم سیاسـتمدار و شـجاع کـه دردوران جهـاد مـسؤلیت             اللّه

مدتىنمایندگى شوراى اتفاق در ایران را به عهده داشت،پس         سخنگوى حزب وحـدت اسـالمى      ازآن

ىنماینـده دولت استاد برهان الدین ربانى مسئولیت داشت، او هم اکنونبود، سپس در شوراى وزیران   

اهل جهانى )ع(بیتمجمع
مى افغانستان سادات مشهور قلعه سـید تیمـور عبـارت انـد از حجـج              باشددر

ووکیل مراجع عظام و از شخصیت     (خادم حسین اسلمى    سید:اسالم علمى پـدرهاى هماننـد که متنفذ

؛ سـید محمـد رضـوى    .)وسـیعى مردمـى برخـور دار بـود    بزرگوارش مرحوم سیدعلى اصـغر از پایگـاه    

؛ همچنین سید اسـماعیل زوار؛      )ه العظمى صافى گلپایگانى   مرجع بزرگوار حضرت آیت اللّ    عضودفتر(

علیـشاه  ؛ سید سلطان تیمورى ؛ سید مؤمن تیمورى ؛ سید نبى علوى ؛ سید    حاج سید نعمت اللّه ناصرى    

و ...جعفرى

1سادات خربید

دهاى مشهور سادات خربیـ    جمله شخصیت هاى سادات بهسود، سادات خربید هستند، از      یکى از شاخه  

از اند :عبارت

حجج حضرت آیت اللّه العظمى سـید ابوالحـسن        سید سرور شاه عالم اهل منبر وتبلیغ و و کیل         :جناب

اصفهانى
)ره(

امیـر حـسین    اوجـدبزرگوار مرحـوم سـید     »مـشهور بـه سـید آخونـد خربیـد         «حـسین    سـید  

خـدماتوتکایـاى متعـدد در قُـل خـویش     است، سید آخوند خربید باتأسـیس مـساجد       جوادى مـصدر

االسـالم والمـسلمین سـید مـؤمن از         حجـتخان شیرین انسان شجاع و عیارگونه،       سید.فراوانى گردید 

کشور،شخصیت نامى و علمى شهید سید محمد امین کربالیى، حجج اسالم سـید انورشـاه صـدر             هاى

1
.خربید در گذشته هاي دور خیرآبادگفته می شد ولی بعدها به زبان محلی به خربید مشهور گشت.



اهلاز( مکتب )ع(بیتافتخارات
افغانستان ى احمد مجاهـد؛ سـید      عادل؛ سید عل  ؛ سید خادم حسین   )در

حاج)ابوالهادى(ناظرحسین   سـید  ؛»هـادى«سـید محمـدهادى     سید موسـی آخونـد؛      سید میرزاناصح؛   ؛

ف زاده، مؤمن تقى هـم اکنـون در اسـترالیا بـه     .سـوریه هـاى علمیـه قـم و   ارغ التحـصیل از حـوزه  محمد

انــورىسـید ابــراهیم مــصباح؛  و همــین طــور اســتهــاى دینــى وفرهنگــى مـشغول فعالیـت  ؛آقاجمــال

فارغ)آقاگل(سید محمد انور امینى ،سید خلیل شاه حسینى  ؛سیدمحمدعلى صدر   التحـصیل از حـوزه   ،

صادقعلمیه قم،  امام مدرسه مدرس، و مسئول
)ع(

و مکتبۀ الزهرا    
)س(

امـام شهرسـتانو موقـت جمعـه

فارس؛ شهر نطـاقسید حسین جوادى، فارغ التحصی    ؛سید محمدعارف امینى  صفا کابـل، پوهنتون از ل

سـید رضـاجوادى، فـارغ      .باشـدنظامى تلویزیون کابل هم اکنون در هامبورك آلمـان مقـیم مـى            اخبار

،)مربوط به شوراى عالى جهاد حرکـت اسـالمى        (برهانالتحصیل از پوهنتون کابل، مدیرمسئول نشریه     

داردوىوزیرزراعت دولت اسالمى و در حال حاضر در قم به دروس حوز           سکرتر سیدحـسن  ؛اشتغال

سـید علـى هاشـمى،    ؛محصل حوزه علمیـه قـم  صدر، فارغ التحصیل از دانشگاه قم در ادبیات، مترجم،      

ى کـالم از مؤسـسه ى       فـوق دیـپلم در رشـته      .مخـابراتىداراى دیـپلم در رشـته     )هـش(1352متولد

امام )ره(خمینىپژوهشى
آثـارهـاى تبلی   جناب آقاى هاشمى عالوه بر فعالیت       قلمـى درمـوارد ذیـل      غـى

کتمان:راداراست .؛و قلمرو دخالت دین در سیاست  جایگاه زن،نشر

سادات قلعه بهادر خان خربید

خـانهاى سادات خربید سادات قلعه    یکى دیگر از شاخه    بهادر در خربیـد مـشهور اسـت او کاکـاى          ى

مى سفلى کجاب آنمعروف ترین چهره  باشد،سادات عبارتى حاج آقـا میـرزا  :اند از حجج اسالمها

افغانها)مشهور به سید آخوند تنه بیک     (حاج سید حسین     پل در مقیم هست؛ حـاج سـید آقاحـسین        که

سـید  شـهید  .واعظ؛ سید عادل مشفق و سید اسلم مشفق گـردن دیـوار       معتمدى چولى؛ سید شاه حسین    

وزیـن وپراحـساس   د بـود واشـعارى بـسیار   از علماء و رجال برجسته و سیاسى دوران جها       مشفقمحمد

مطبوعاتمى در اشعارش از بعضى که .احزاب جهادى افغانستان نیز به چاپ رسیده استسرود

 سادات قَرَقُل جو

«سادات خربید«هاىیکى دیگر از شاخه    کجاب» قَرَقُل»بهسودسادات سادات جمله از آناند، هـاجـو،
مىازفرزندان سید .ندباشسلطانعلى

فرزندان مشهور سید سلطانعلى عبارت اند .سید سلطانعلى از سادات متقى و صاحب کرامات بوده است

ى تام االختیـار حـضرت     نماینده(آقاحسن؛ سید )شخصیت پارسا (حاج سید مصطفى    :حجج اسالم :از

)ره(آیت اللّه العظمى حکیم   
محمـده العظمى سید؛ سرور وساالر شهداى افغانستان آیت اللّ    )درافغانستان

ابوالحسن فاضل؛ آیت اللّـه دکتـر   ؛ آیت اللّه سید محمد حسین فاضل؛ آیت اللّه سید         شهید سرورواعظ

اللّه سید حسین جوادى؛ آیت اللّه سید محمد جواد مجاهد؛ حجـج       سید محمد کاظم مصطفوى ؛ آیت     



واثق؛ سید جعفـر واعـظ زاده؛ سـید    ورحاج سید سعید واعظى ؛ سید محمد باقر صمیمى؛ سید ان  :اسالم

زاده(سجادى ؛ سید حسن عادل    محمد تقى رضوانى؛ سید محسن     فرزنـد)فاضـل آیـت اللّـه   مرحـوم،

مـشغولفاضل، فـارغ التحـصیل از حـوزه علمیـه سـوریه، هـم اکنـون در آن حـوزه                   سید محمد حسین  

قم،باشد؛ سیدمحمد مصطفوى، داراى تحصیالت عالى حوزو      تدریس مى  و نجف در مـدیر مـسئول    ى

.ودانشگاه بیروت اشتغال داردمجله الکفاح، در حال حاضر به تدریس درحوزه علمیه
مسؤلیت مدرسه علمیه محمدیه سید حسین واعظ زاده، فارغ التحصیل از حوزه علمیه مشهد، هم اکنون

دارد عهده به را ازم اکنـون در یکـى  دکتر سید حسن واعظ زاده، متخصص جراح عمـومى، هـ          ،کابل
استبیمارستان طبابت مشغول آلمان از شخـصیت هـاي   مهندس سید جواد واعـظ زاده،  ، همچنین   هاى

.دانشگاه می باشنداستادعلمی و 
حقوق فارغ التحصیل از دانشگاه قم در رشتهسیدعلى رضوانى، ...وى

 شهید نسب نامه آیت اللّه العظمى سید محمد سرور واعظ        
)ره(

سید محمدسرور واعظ بن الـسید حـسن   ال

بـنالسید سلطانعلى بن السید میرزا بن السید فیض اللّه بـن الـسید احمـد           رضا بن السید مرتضى بن     شـاه

السید سـالم بـن الـسید اسـالم بـن الـسید       السید عبداللّه بن السید میرزا حسن بن السید امین بن السید بن         

د تراب السید زیددیحیى بن السید ابراهیم بن السید احمد بن السید محمد بن السید عارفین السیبن السی

السید اسماعیل بن السید احمد بن السید محمد محمد بن السید على بن السید عبداللّه بن السید یحیى بن

بـن امـام زیـن      د الـشهید  السید سیداللّه بن السید جعفر بن السید محمد بن الـسید زیـ            بن السید احمد بن   

1السالمالعابدین علیه

سادات جوقُلْ

مربوط دره آب در جوقل .کیلومترى با کابل فاصله دارد بهسود حدود یکصدمرکزمنطقه
.تکانه به این منطقه سکونت ورزیدندسرسلسله سادات جوقل سید محمد مشهور به به سید صوفى از

واوالد واعقاب سیدشاه نظـام الـدین د        افغانـستان مختلـف منـاطق دارنـد،ر سـکونت بهـسود در اکثـرا

نظام شاه به موسوم سادات و سـید شـاه    )مشهور بـه سیدصـوفى    (سیدمحمد  :الدین عبارت انداز  بزرگان

آستانه در که محلهقنبر هستندى سادات جوقُل مدفونند وزیارت گاهى عام .خاصو

محمد و سید شاه قنبر بطور پراکنـده     ، اوالد و اعقاب سید    رسنداین شاخه در حدود دوصد خانواده مى      

آغـه، خـاك خَتَـک، قَـرْ بـه جوقل درهوقُـاز مهربـانره، ...مـشهور بـه در مـرُو      (ى کردنـد) .هجـرت
:سادات مقیم  جوقُل عبارت اند ازمشهورترین

. السید محمد سرور الواعظ البهسودى چاپ نجف 38-37تحفۀ الفقیه، ص .1



بـود؛ سـید نعـیم    اهـل تبلیـغ و منبـر    سید محسن کربالیى مؤسس تکیه خانـه سـبزگلک سـر آبـدره، او          

سادات جوقل را عهده دار بود؛ سیدهاشم زوار، مرد عابد، زاهد کـه         کربالیى که سر پرستى تکیه خانه     

مى زندگى سرتاله اشدر مخلصانه خدمات بخاطر و مـردم از محبوبیـت خاصـى برخـور     در میاننموده

حج بود؛ را درراه تبلیغ دین مبین    حسین کربالیى فرزند سیدهاشم که عمرش       االسالم سیدمحمد تدار

سیداسـداللّه کربالیـى عـالم      حـاج:هـاى سیدهاشـم زوار، هریـک      اسالم صرف کرد؛ همین طور نواده     

حیدرکربالیى، سیدمحمد حسین محمدى، مـدرس، امـام جماعـت و          مخلص و خدمت گذار، سیدشاه    

سیدمحمد رضا رضـوانى  والمسلمین اهل منبر و تبلیغ که فعالً مقیم مشهد مقدس است؛ حجت االسالم          

شـیخ  شیخ عزیزاللّه غزنوى، واعظ بهسودى، سیدمیرعلى احمد عـالم،    :که سطوح را درنزد آیات چون     

ش(1352خانعلى خواتى، شیخ نور احمد تقدسـى فراگرفـت، و از سـال          اشـرف)ه نجـف در بعـد بـه

مراجع درنزد را حوزوى بـاخویى، امـام خمینـى و سـیدمحمد باقرصـدر      :عظامدروس او نمـود، تلمـذ

با جمله از افغانى برهان«نشرات قلمى»مجله همکارى کابل .استداشتهدر
1

سمیع امینى از خیرین و بنیان گذار هیأت     حاج سید :برخى دیگر از سادات معاصر جوقل عبارت اند از        

بوده قم در هاشم بنى بـىهـاىمرحـوم حـاج امینـى فـردى خیـر انـدیش بـود کـه خـانواده         .استقمر

داشت پوشش تحت را مستضعف و باعقیـده بـود کـه مراسـم و مناسـبات      او انسان باایمان و.سرپرست

مىدینى و مذهبى را در منزل خویش       کـهداشت، این شیوه وروش را فرزندانش نیز ادامه مى        برپا دهند

ماهپرشکوه ترین هیأت   در مذهبى قـمهـاى محـرم و صـفر هیـأت قمـر          هاى قـائم شـهر هاشـم بـهبنـى

آقاباشد و اکثرا از مبلغین و مداحان نامى دعوت مى     مىسرپرستى فرزندان حاج سید سمیع امینى      کنند؛
مـىعلى کربالیى اهل علـم و انـسان زاهـد و در عـصر خـود سـادات جوقـل را                 سید نمـود؛سرپرسـتى

پاهمچنین فرزندان سید محمد آغا فرزند سید       قومانـدانان از و جوقـل بزرگـان از جهـادملک سـداران
دکتـر سـید جعفـر      ؛حـسینى افغانستان؛ سید حسین حسینى، سید سلطان على، سـید محمـدامین          اسالمى

هم حوزوى متوسط دروس فراگرفتن ضمن هستاکنونرضوانى، مشغول هم طبابت ...وبه

 اوالده شاه ولی2در مرُوسادات

اه ولی که بـه اثـر ظلـم وشـکنجه حکـام             اعقاب مرحوم سید بزرگوار و صاحب کرامت مرحوم سید ش         

وقت از دره مهربان فراري شده و به نقاط مختلف افغانستان پراکنده گردیده انـد، و از جملـه فرزنـدان             

بـه مشهور مهربان، دره محترم سادات بزرگوار در»درمیـرو «آن و نمـوده مهـاجرت بهـسود طـرف بـه

»سادات حسینى«زمینه انساب مصاحبه اختصاصى نگارنده با حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد رضا رضوانى که در.1

.افغانستان تحقیقات نیز نموده است
2

نام. مهربان يدره ز توابع ولسوالی جلریز می باشد که تعداد از سادات  آنجا به مناطقه مختلف بهسود هجرت ادره

در که . یا د می شونددر مرُوبین مردم این تیره مشهور به سادات نموده



به شش قوم و یـا تـول یـاد مـی     »درمیرو«محترمساحات مختلف این منطقه سکنا گزیده اند، و سادات          

:شوند که قرار ذیل است

می رسد و در منطقه شیکه )مشهور به عموجی( تول عموجی؛ این تول نسب شان به سید علی خان –1

و سفید بید زندگی دارند و آنها سادات با تقوا، اهل علم و فرهنگ  می باشند و شخصیت هاي علمی،                

مرحومفرهنگی و سیاسی و ب     جمله از ودارند، داشته نفوذ معـصوما سـیدمحمد  پـدر آیـت اللّـه     (حـاج

کـه؛ شاه حسین، از جمله عیاران وکیل مقتدر و با نفوذ بهسود )حسین معصومى شهید   دار مـردم و ملّى

دکتر سیدعبدالحمید معصومى، فرزند سید محمد حسین هان عدالت بود و در این راه مبارزه نمود؛     اخو

چهرهشهید  معصومى مانداز امراضگار علمى کشور، داراى تحصیالت    هاى متخصص حوزوى، عالى

قائمحضرتقلبى، سرپرست بیمارستان    
)عح(

مقدسدر آوازهخطیـب و نویـسنده  .مشهد پـر وطـنى ى

؛  مرحوم سید غالم حسن کربالیی که کالن قوم شـان بـوده و تمـام امـورات اجتمـاعی مـردم                      باشدمى

و سید سردار هاشمی، پسرمرحوم سید احمد مشهور به سید تکیه دار            .و فصل می نمود   خویش را  حل     

سید سردار هاشمی فعال نماینده با صالحیت قومش مـی باشـد و همچنـین       .که سید بزرگوار بوده است    

سید آقاحسین کربالیی، سید مظفر، سید محمد و سید بهادر که هرکدام آنان از شخصیت هاي با نفوذ                  

.گان این تول می باشندو نمایند

 تول آکول؛ این تول نسب شان به سید آکول می رسد و در منطقه بینـی زردك زنـدگی دارنـد و                 –2

داراي شخصیت هاي بوده و هستند از جمله مرحوم سید احمد شاه نماینده وکالن قومش بـوده  وفعـال    

ده  و از شخصیت هاي با سید شاه یوسف مشهور به سید ملک عهده دار سمت نماینده مردم خویش بو        

.نفوذ و محترم در منطقه می باشد

روقُـ تول تروش؛ این تول نسب شان به سیدي که مشهور به تروش هـست مـی رسـد و در منطقـه                      –3

زندگی دارند، وداراي شخصیت هاي با نفوذ منطقه اش بوده و هستند و سادات شجاع و عیارگونه  می 

 خود انسان مقتدر  و شخص با درایت بوده است و مرحوم سـید          باشند، از جمله مرحوم سید تروش که      

بوده و مـرد شـجاع و زبـان زد همـه منطقـه خـویش در       »درمیرو«شیخ میر که نماینده و کالن همه قوم         

است بوده سخاوت و .فعال سید کریم فرزند مرحوم سید شیخ میر کالن قومش می باشد.شجاعت

ید سردار و باالخره به سید تروش می رسد، و درمنطقـه سـرتاله            تول داده؛ این تول نسب شان به س        –4

زندگی دارد و داراي شخصیت هاي مهم بوده و هستند، از جمله مرحـوم سیدعیـسی خـان مـشهور بـه                   

رئیس یک روحانی با تقوا و شخصیت جهادي بوده و تا آخر عمرش بعنوان روحانی مـصدر خـدمات                   

یک شخصیت معتدل، هوشـیار، بـا علـم و تقـوا بـوده و بـا           فراوان در جامعه خویش گردیده  است، او         

را رهبري نماید وهمینن گونه  مرحوم سـید  »درمیرو«رهبري ونمایندگی سالم توانسته بود که تمام قوم  

شیرجان که یک روحانی و کالن قوم خویش بوده و فعال سید محمد حسین مشهور به با گـل نماینـده                    

.قومش می باشد



این تول نسب شان به سید شاه انور بابه از اوالده شاه ولی می رسد و در منطقه سرتاله            تول عبداهللا؛    –5

زندگی دارد و داراي شخصیت هاي بزرگ بـوده و هـستند، از جملـه مرحـوم سـید عبـدول کربالیـی                    

وهم.شخصیت با نفوذ وکالن قوم بوده است و همچنین مرحوم سید عیسی شخصیت روحانی و با نفوذ
.ت روحانی و کالن این تبار سید عارف عرفانی می باشداکنون  شخصی

 تول خدمت؛ این تول نسب شان به سید شاه انور بابه می رسد و در منطقه قـوره زنـدگی دارنـد، و       –6

این تول داراي شخصیت هاي مهم بوده و هستند که از جملـه مرحـوم سـید کمـال کـه اربـاب منطقـه                         

و با درایت بوده است؛  فعال سید محمدکمالی و سید قاسم            بهسود وکالن قوم و یک شخصیت با نفوذ         

.از بزرگان و شخصیت هاي تأثیر گذار این تیره  می باشند
1

سرتالهقابل یاد آوري اینکه تعداد از        سلسلهاصالتاسادات  که از مـشاهیر آن      ى سادات خربید هستند   از

شـاهنامهسید هاشم شاعر که اشعار جنگ سقوى را بـر        ى سـروده اسـت و فرزنـدش سـید     فردوسـوزن

سادات از شاعر . متنفذ و با شخصیت آن منطقه می باشدمحمد

لنگگ،ى  میرانهمین طور سادات جوقُل، دره   و وباغ آغـه خاك بهـسود...، سـاداتدر بـه مـشهور
قبادسنگالخ اندکه شاه به شان .رسندمىولینسب

آغه خاك سادات

اهمنطقه اکثر براى آغه خاکه آشنااسـت کـه معـروف تـرین علمـاى         ل علم و مـؤمنین بـدین جهـت        ى

:افغانستان همانند آیات عظام

شیخ عزیزاللّه غزنوى، هرکـدام در      سیدمحمد حسین مقدس بامیانى، سیدمیرعلى احمد حجت کابلى و        

.خاك آغه به تدریس و تربیت طالب علوم دینى اشتغال داشتندىعصر خویش مدتى را در منطقه

)مشهور به آغـاى کـالن    (آیت اللّه سید ابراهیم   :ترین علماى خاك آغه عبارت اند از      مشهور
2

 و آیـت  

آغاى(اللّه سید ابوالقاسم   به ).خوردمشهور
3

آقـا( حجج اسالم سید اسماعیل  آخونـد به ؛ سـید )مشهور

مهمـان(افـضلعبدالرّحیم فاضـل؛ سـید   اسلم زوار؛ حاج سید سخیداد آخوند؛ حاج سید سلیمان؛ سید     

جــوانمرد و ــواز از)...ن ــه   بعــضى ــد، از جمل ــاطق هجــرت نمــوده ان ــه ســایر من :ســادات خاکــه آغــه ب

مرکزى حرکـت اسـالمى، معـین وزارت    سیداحمدعالمى؛ استاد سید شاه جهان احمدى، عضو شوراى      

قزاقـستانکشوراسالمى، فعالً سفیر دولت انتقالى اسالمى افغانستان در         شهداء و معلولین دولت انتقالى    

مـىکه اصالتا از سادات خاك آغه هستند ولى سالیان متمادى          زنـدگى آبـاد سـرخ در که .کننـداست

1
 برگرفته از اظهارات سید گل آقا احمدي، نامبرده از طالب علوم دینی در حوزه علمیه خاتم النبیین-

)ص(
اشتغال کابل

.دارد و ایشان از تول عموجی  از اعقاب شاه ولی می باشد

.لیمان و حاج سید سخیداد آخوند حاج سید س:پدر بزرگوار حجج اسالم.2

.پدر آیت اللّه سید میراحمد عالم و شهید سید خان خاك آغه .3



)ره(ند حضرت آیت اللّه عالم    دکترسیدطالب عالمى، فرز  
دوران جنگ تحمیلى ایران و عراق، مدتى در

طبابـتداشت، هم اکنون در بیمارستان دماوند مشغول خـدم        عضویت سپاه پاسداران را    ومـىت باشـد

ساختمانمهندسمهندس سیدعلى عالمى،    برادرایشان  همچنین   و  امینى،   و همین طورحجج اسالم      راه

درزند سـیدخان شـهید، معلـول انقـالب اسـالمى کـه      سید رضاشهیدى، فروابراهیمى،ديصم اکنـون
.حوزه علمیه اصفهان مشغول تحصیل است

مرسیدمحمود قاسمى، عضوشوراى ائتال    عضوشوراى حزبف، جهادى،کزى فرماندهان از و وحدت

در محصل حاضر حال . بعنوان پزشک مشغول خدمت می باشدکابلشفاخانه استقال در

بهسود مرکز هلمند حومه سادات

با توجه به اینکه تیره هاي از سادات در حومه  هلمند از مربوطات  مرکز بهسود والیت میـدان وردك                    

یاد می شود کـه یکـی از         )مشهور به سید غضنفر   ( آن تیره ها بنام سادات قشمشم        موجود است یکی از   

مشاهیر اقوام آن منطقه  سید جلیل القدر که یاد و پرتو روح بزرگ شان در بین مردم زبان زد خاص و                  

عام است و تا هم اکنون که عمر هفتاد دوساله اش را  سپري می کند براي  طبقه محتاج و محـروم آن                     

. بلکه والیات بامیان و سمت شمال نیز خالی از خدمات شایسته ي آن سید بزگوار نبوده استساحه

سید قشمشم مشهور به سید غضنفر ابن سید حبیب اهللا ابن  سید حسن ابن  سید ظفر خان ابن  شاه نـواز                        

د شـا ه اسـالم ابـن    خان ابن  شاه امین اهللا ابن شاه عبداهللا ابن شاه میرزا حسن، ابن سید شاه سالم، ابن سی    

سید یحیی قلندر که در وردك مدفون است می باشد و سرسلسله این تیره سید قمبرعلـی کـه در سـال                 

. در منطقه نودال دنیا را بدورد حیات گفته و مرقد شریفش  در نودال می باشد1347

اولسید قشمشم آقا سید شجاع، متقی و زاهدي بوده که در آن زمان ارتبـاط نزدیـک بـا علمـاء       طـراز

سید محمد سرور واعظ، سید شـاه عبـدالعظیم آغـا، حـاجی     :کشور داشته و اکثرا با آیات عظام همانند   

آخوند زریافته و امثالهم ارتباط داشته و در موارد مختلف جهت رفـع مـشکالت ونیـاز جامعـه بـا آنهـا             

از آن سید بزگـوار نقـل   مشوره می نمود که مردم منطقه خدمات ایشان را به یاد دارند و حتی کرامات            

.می نمایند

. فرزند بوده که مشهور ترین آنها سید شاه خان وسید جان می باشد9از ایشان  
1

1
نامبرده نیز  در دوران جهاد  )حجت االسالم سید عبدالحمید وحیدي(اظهار ات یکی از نواده هاي سید قشمشم.

عال داشته  و مردم را  ارشاد می نمود؛ وي در سنگر جهاد و اسالمی افغانستان در مبارزات نظامی، فرهنگی و تبلیغی  سهم ف

مقادت علیه روسها و همچنین در صلح و صالح فی مابین احزاب سیاسی حضور فعال داشته و فعال از مشاهیر سادات آن 

منطقه هست، ایشان عالوه بر تحصیل و تدریس در مدارس دینی در راستاي خدمات اجتماعی در جامعه مشغول خدمات

.ارزنده  می باشد



 و دیگر از وابستگان آن در اوبه چوره که در کنار کوه بابا واقع است که تمام عشیره ها بنام سید هـاي   

 فرزند  شاه حسین و سید محمد علـوي          اوبه چوره گفته می شود، از این سلسله سادات، سید دیدار شاه           

فرزند سید علیشاه که آنها به سید ظفر خان نسبت شان می رسند؛  جناب آقاي علوي خدمات شایـسته                    

و باالخره عمر شـریفش  .در دوران حهاد انجام داده است و از طبقه روحایت معروف به شمار می رود            

سال در . را لبیک گفته و به لقا اهللا پیوست در کابل به پایان رسیده و داعیه حق1382را

و نیز از این سلسله سید شاه ابراهیم توسلی فرزند سید سلیمان از طبقه روحانیـت در کنـار عالمـه سـید                       

1374عبدالحمید ناصر بوده مشغول فراگیري درس بود و او عالم دانشمند و پرتالش بود که در حمـل         

ی ولسوالی پغمان ترور شده و بعـدا در بـین چـاهی ارد              توسط یک عده نا مردان در ساحه قلعه عبدالعل        

انداخته و مدت طوالنی در بین چاه مانده و درهمان منطقه مدفو گردیده اسـت کـه فعـال زیـارت گـاه                  

و او سـه فرزنـد دارد و بـرادرش سـید عـوض علـی کـه کارمنـد دولـت بـوده از آن           .مسلمین می باشد 

ند سـید سـلیمان کـه در کابـل رشـته علمـی شـان را در        فرزندي بنام سید محمد علی فرزند  عوض فرز    

 به اتمام رسانده بعد در بهسود در جهاد شـرکت ورزیـده بـود در سـال            1359دانشکده ساینس درسال      

 به  ایران مهاجر گردیده و در آنجا مشغول تحصیل بـود  وبعـد از چنـد سـال  در والیـت هـرات         1363

بعنـوانآمده بعنوان مدرس در مدرسه صادقیه هرات   کابـل در کـه است سال پنج مدت و بوده مشغول
.معلم در مدرسه همایون شهید ایفاي وظییفه می نماید

واز این تیره سید اقبال شاه و سید گل آقا فرزندان سید میرزا خان که در سرخ دیوار ساکن مـی باشـد؛             

ر شاه فرزندان سید علی از سید اسداهللا جعفري فرزند سید اقبال شاه و همچنین سید انورشاه و سید سرو           

این تیره در سفید سنگگ عطا مقیم بوده که از هردو پسران باقی هستند،  مجموعه فوق از تبار ظفرخان 

هستند و منطقه تنابید عطا سید شاه حسین از علماء می باشـد  کـه عمرشـریفش را در مدرسـه و تعلـیم                         

. تعداد هشت فرزند از آن سید باقی مانده استوتعلم سپري نموده بود که از تبار بهادر خان می باشد و

تعد اد سادات موسوي نسبت نیز در ساحات مذکور وجود دارند که نودال قمبر بنام سید ایوب و سـید             

اسحاق و سید یونس و لدان سید موسی از سید هاي یکه و لنگ موسوي نسب و در شینیه قربـان قمبـر                

سید حسن موسوي نسب از فرزندان سید شاه و سید بابـا کـه   علی بنام سید مقتدا و سید مجتبی فرزندان    

کـه تعدادبیـست و پـنج خانوارسـادات  از قـوم      .در تکانه مربوط ولسوالی جلریز مدفون است می باشد 

مذکور در باغ ولنگگ تکانه و تعداد هم در دره رزگر ولسوالی پغمان والیت کابـل سـاکن هـستند و                     

هلمند وخاك آغه باد آسیاب زنـدگی مـی کننـد کـه از  جملـه                 همچنین از همین تبار که در ولنگگ        

.آیت اهللا میر علی احمد عالم شهید از مشاهیر این تبار می باشد

و تعداد در شهدانه بنام سید سرور و سید اسحاق فرزندان  سید امیـر شـاه و در گردابـل مربـوط طایفـه                        

.دوست بنام سید شاه محمد حسین کربالیی هستند

سن زرد گ مرکز بهسود که سرسلسله این تیره به سید عطا می رسد و پدر ایـشان سـید علـم در                     سادات

.خربید دفن هست، مرحوم سید موسی و فرزندش سید آقاحسن از نوادگان سید علم هستند



 سادات منطقه إسکه  همانند سید اقبال و سید میرآقا که شاعربود و  شاهنامه را کامال حفظ داشت همه    
.صالتا با سادات  خربید یکی هستنداین تیره ها ا

1

حدود بهسودکه مرکز مربوط مرگ، دره  کیلومتر با مرکز فاصله دارد، این منطقه از شـمال           12سادات

به کوه بابا، جنوبا بـه آب شـیروم دریـاي هلمنـد، شـرقا دره تاجیکـان و غـرب آن بـه کوههـاي تـوپ                  

شـود و در ایـن دره هـا سـادات نیـز سـاکن         سبزسنگ منتها می شود، این منطقه به سه دره تقـسیم مـی              

قلندر(هستند، دره پیتاب مرگ قوم شایسته که از اعقاب امام زاده سید یحی             می باشـند و مـشاهیر      )شاه

از عبارتند سید شهنشاه،  سید مهدي، سید احمد شاه، همین طـور فرزنـدان شـان سـید دیدارشـاه،         :شان

اه، سید انورشاه، سید حـسن شـاه، جوهرشـاه، سـید            سید سکندر شاه و سید محمدعلی شاه، سید منورش        

اسماعیل، شاه یونس، سید ذاکر، حاج سید آقاحسین اهل علم که هرکدام این بزرگـواران در اجتمـاع                   

.تأثیر گذار بودند

همچنین در وسط مرگ چندخانواده از سادات موسوي ساکن هستند که آنها از اعقاب میر سـید علـی             

.یان به این منطقه آمدندیخسوز می باشند که از بام

در قریه مرگ اولین سید که در این منطقه ساکن شده قریب هشتاد سال قبل بنام سید نبـی بـوده کـه از     

.خربید کجاب به این قریه مهاجرت نموده که از جمله مشاهیر این تیره شاه اسماعیل می باشد
2

ي برجسته و شخصیت هاي تـصمیم  در منطقه گردن دیوار سید عادل و شهید سید محمد مشفق از علما   

گرنده در همان منطقه بوده و مردم اعتماد مردم و از جایگاه باال برخور دار می باشندو فرزنـدان آقـاي               

.مشفق شهید دکتر سید علی و سید احمد مشفق می باشند 

 توسط کمونیست ها دستگیر و به درجه شهادت       1357شهید سید میرحسین رضوانی که در محرم سال         

آقايحجت االسالم   یده و همین طور فرزند فاضلش       رس راد منـیش از منطقـه    سید محمد صادق    جناب

.چولی می باشد

اداره مرکز بهسود در دامنه کوهی مشهور به کوه ناله واقع شده که  در آغاز جهاد، علمیات باالي خود 

نالـهمعروف به شـهید کـو     (شهید سیدمحمد مرکز از همین کوه انجام می شد، در آنجا           از)ه اصـالتا او ،

ارزشاست،»دایزنگىسادات« از دفاع خاطر کـهنمودههاى اسالمى در جهاد شرکت    به درمرکـزبود

می باشـد و از     شهادتش زیارت گاه و مورد احترام       بهسود به شهادت رسید، قبرشریفش در همان محل       

.نقاط مختلف مردم به زیارت قبر آن شهید بزرگوارمی آیند

شتَکسادات د

1
.همان.

2
.برگرفته از اظهارات سید نورآغا مصطفوي.



مـىمرکزشید شاه امان اهللا بن سید نعمت اهللا سرسلسله سادات دشتک           سـادات.باشـدبهسود از برخـى

ولنگـک،مور، سرخجوى ورس از اعقاب شاه ولى هستند و همچنین سادات   بامیان، پنجاب، گندآب،  

تکتکه باداورکه، اوسرخجوى ورس محل منبر تکیه    (سراب کرامـات آثـار تاکنون که ولى  دیـده  شاه

دشتک را تأسیس نمود بنام سید مقـرب اسـت کـه از اعقـاب سـید زیـن                  اولین کسى که منبر   )شودمى

مىکه این منبر را بسازد و راجع به منبر نیز کرامات فراوان           .باشدالدین مى  منبـر.شودنقل محـدوده در

عدهاین شاخه .دشتک چهار شهید دارد    که هستند خانواده دوصد آنانحدود از نقـاطاى و شـمال در
شدنددیگر مهاجر اوسید:برخى از مشاهیر این شاخه عبارتند از      .افغانستان از کـه علـم، اهـل سـکندر

انسانکرامات زیادى را نقل مى     او ؛ حـاج سـید محمدموسـى کـه         ...زاهـد، متقـى و پرهیزگـار و       کنند،

گذار )ع(مکتب اهل بیـت   خدمت
مؤسـس خدمتگـذاران، از سـخى کارتـه در تکیـه عباسـیه در    مـدتى

در را کابل غرب برچى دشت سوخته مکتب سـال)هـش(1346سـالمحدوده از در1349و بعـد بـه

مسجدعلىزیارت سخى 
)ع(

سال.دوازده سال در سخى مال امام بوده است         به بعـد در عباسـیه       1371از

میـد امینـى   هـاى مـشهور و همچنـین فرزنـدش سـید عبدالح     منبـرىفعالیت داشت؛ حاجى سید قاسم از   

مىبه امینى سرخجوى از اوالد و اعقاب سید شاه امان اهللا که به سیدمشهور نظام .رسندشاه

پرآوازه، همچنین فرزندش   سیدقاسم سرخ جوى، عالم مهذب و پرهیزگار، واعظ و خطیب         و همچنین   

.باشداهل منبر وتبلیغ مىسید عبدالحمید امینى سرخ جویى نیز

سادات قَرْخَتَک

مـىسرسلـسله)مشهور بـه سـید زوار مـدفون در قرختـک          (سید محمد رضا     قَرخَتَـک سـادات باشـدى

سید محمد رضـا ابـن سـیدمحمد کـاظم ابـن     .وارادت مندان زیادى دارداش درآن محل زایران   ومقبره

ابـن)ك(لـىابن سید شاه ع)ولى(سیدمحمدامین ابن سید شاه قنبر ابن سیدمیرحاجى ابن سیدشاه والِ        

سـیدمحمد .اسـت)مشهور به شـاه سـیدبابا  (ابن سید شاه نظام الدین      سید شاه على محمد ابن سیداحمد     

صـاحبى قرخَتَـک را تأسـیس نمـود، او مـرد عـالم،            رضا کسى بود که تکیـه خانـه        و پارسـا عـارف،

بود :فرزندان سید رضا عبارت اند از.کرامات

شـاه حیـدر و سـید شـاه قنبرتیرْیـک      ه سیدکالن، جـد سـیدمحمد جـان،    ـ سیدمحمد حسین مشهور ب 1

.بادآسیاب است 

.است ـ سید على حسین مشهور به آخوند شاه، جدحاج آقاى مروج2

.آقایان فصیحى، سجادى است ـ سید حسینعلى خان مشهور به زوار بزرگ جد حجج اسالم3

کوچک ـ سید حسنعلى میرزا مشهور به سید زوا 4 مناطق)سید زوار(اعقاب سید محمد رضا ر اکثرادر

بهسود هستندمختلف قرختکساکن.پراکنده در که معاصر مشهور سادات ازلکن اند عبارت :هستند
اعقاب.سکندر، مرد شجاع، سخى و عیار گونهسید یوسف، انسان متواضع و زاهد ؛ سید از که سادات

عبـارتسید هستند رضا ازمحمد سـید حـسین مبلـغ؛ سـید        حجـج اسـالم سـید یـونس فـصیحى؛         :انـد



1سید جواد حسینى و سید احمدجمال مبارز      عبدالحمید مروج؛ سید آقاحسین رضوانى؛    
شـوراى عـضو

.افغانستانو معین ادارى وزارت حج واوقاف دولت اسالمىحرکت اسالمىمرکزى

سلطانىعده سادات به قرختکمشهور سادات از عبـارتشوند، مشهورترین آنمىو تیرْیک یادى هـا

از زاهد، عابد که أُنس عجیبى با قـرآن داشـته و تـاآخر عمـر شـریفش همـه           حاج سید عباس، مرد   :اند

ازروزه از خواندن کالم نوربخش الهى فارغ نبود، مشهور است که او هر            مبـاركرمـضان ماه در روز

مىآناول صبح تا به نزدیک غروب آفتاب  قر         ختم نمود، فرزندش مرحوم حاج سیداسداللّه نیز این    را

؛ سـیدمحمد کـاظم   )هاشـمىپدرشاه نظام کربالیى جد آیت اللّه سـید عابـدین  (بود؛ سید حسین    چنین

سیدمحمدعظیم ؛؛ سید محمدیوسف زوار  )سیدآخوند دم قورگ  پدر سید محمد نظیم مشهور به     (زوار

کاظمى، سید شاه محمد حسین جوادى، سید ظاهر مبلـغ، سـید   الدینیدشمسس،)کاکامشهور به سید  (

مشهور از فرزندان  سید محمـد حـسین ابـن           همچنین سادات ...ومحمد آقا معصومی    مبارز، سید یحیى

باوقـار،سید شاه حیدر کربالیى، سید آقا، شخص بسیار سـلیم الـنفس و            :اندازسید محمد رضا عبارت   

دانش سید شاه حیدرکربالیى؛ سید اکرم حیدرى؛      وفهم، وکیل شوراى ملّى افغانستان و فرزند      صاحب

بـههـااستاد سید محمد سرور حیدرى که در آغاز تسلط کمونیـست        سید یوسف نجومى؛   درافغانـستان

رسید؛ سید قنبر تیریـک و فزنـدانش حجـج اسـالم            عنوان روشنفکر مسلمان دستگیر شده و به شهادت       

وسید جعفرى دختـرىنوه(؛ سید اسداللّه فنائى)هااز بنى اعمام حیدرى  (سید سردار محمدى    جواد ى

خطیب خوش ذوق وانسان خوش     )ى سیدآقا نوه(؛ حجت االسالم سید نصیراحمد حیدرى     )عالّمه بلبل 

...محضر

درختسادات )سفلىکجاب(سبز

مهماز دیگر شاخه   سبزدرختس«،»سادات خربید «هاى آنمى)کجاب سفلى (»ادات فرزندانباشند، ها

آنازجمله شخـصیت  سید میرزاحسین هستند،   مـشهور ازهـاى انـد عبـارت سـید شـاه علـى حـسن        :هـا

تمـام.کرامات و در سخاوت و ایثار زبان زد خاص و عام بود           کربالیى انسان شجاع، متقى، صاحب     او

شـدنمود و هیچگـاه راضـى نمـى   مىر و درایت حل و فصل  مشکالت اجتماعى مردم خویش را با تدبی      

ظالم حکومت به را مردم امور محول نماید و بدین جهت سید شاه على حسن کربالیى مـشهور بـه             که

مـى.سید وکیل شد   بزرگوار آن که است محـروممشهور مـردم همـهخواسـت از را ى مزایـاى   منطقـه

امر مصدر لذا سازد، دار برخور  شد که سرانجام موفق گردید براى اولین بـار در منطقـه          خیرىزندگى

براى مردمان آن محل ایجـاد  ى را احداث نماید تا بدین وسیله پایگاه معنوى تکیه خانه »سفلىکجاب«

سخنرانىسالیان»تکیه خانه«کرده باشد، این     و بوده مردم اجتماع محل روشـنمتمادى و ارشـادى هاى

.نوه دخترى عالّمه بلبل .1



مى اراد جا آن در مرحوم سـید شـاه علـى حـسن       گاندر حدود هفتاد سال قبل یکى از نواده       .شدگرانه

فاصله)سرور کربالیىحجت االسالم والمسلمین سید محمد (  مترى آن باالى زمین شخصى200ىدر

همخویش به تأسیس تکیه خانه     متأسفانه نمود، اقدام بزرگترى ى قـدیمى از نظـر      اکنون تکیـه خانـه    ى

مخر به و .استوبه تبدیل گردیدهافتاده
1

خان صاحب زوار جد اعلی حجت االسـالم والمـسلمین   :از شاه علی حسن کربالیی پنج  پسر بنام هاي  

)ره(آقاي عارف کربالیی و حـضرت آیـت اهللا سـید محمـد تقـی وحیـدي       
، شـاه علـی اکبـر جـد اعلـی      

درنگارنده، شاه علی  عسکر که به کشور ایران مهاجرت نموده و اعقاب آن سالی               که هست متمادي ان

شهر کرمان تابعیت کسب نموده، شاه علی اصغر جد اعلی سید احمد علی و سـید شـاهزاده جـد اعلـی           

.سید محمد امین جوادي می باشند

صـاحبحجت االسالم والمسلمین مرحوم سید حیدر آخوند، شخص        و دوسـت معـارف پارسا، عالم،

را عمرش تمام که بود  متداوله زمانش و تـرویج آن در منـاطق مختلـف           صرف فراگیرى علوم  کرامت

صـدرنموده و سالیان متمادى بااخالق حمیده، حوصله       وسـعه تمـام، در محـل زنـدگى خـویش     منـدى

.به تبلیغ در امور دینى و امربه معروف و نهى از منکر پرداخت)حسینیه(با افتتاح تکیه خانه )غوچى(

آن)اکبرمشهور به میرزا محمد   (سید محمد حسین على      در زمان به مشاغل دفتـرى و دیـوانى روى   که

سیدمحمد امین، آنان از سـادات پرهیزگـار و بلنـد انـدیش زمـان خـود             آورد؛ سید آقاسعید و برادرش    

در علوم غریبه مخصوصا علـم جفـر   انسان متقى و بى ریابود،)مشهور به سیدالال(بودند؛ سید اسماعیل    

داشت کـریم  سید محمد سرور کربالیى، که او شخصیت پارسا، شجاع،:ماسالهم چنین حجج .تسلط

وانسان قاطع و صریح الهجه بود ؛ حـاج    بودهو درد آشنابود؛ حاج سید اسماعیل که استاد ادبیات عرب         

آشناپرهیزگار و درد  متنفذ، صالح و متقى بود؛ سید معصوم على، انسان        سید عوض على آخوند، عالم    

میـرزا حـسین از مـردان بـى ادعـا ؛ سـید       رور زوار پدر آقاى جوادى و برادرش سید بود؛ مرحوم سیدس  

حـاجملّى و عیاران که ظلم و تعدى ملک       آقاحسن زوار، از جمله مبارزین     نکرد؛ تحمل را اربابان و ها

باشـد؛ شـهید سـید محمـد سـرور، از      مـىسید شاه حسین سجادى، سید شجاع، کریم و معارف دوست  

شهد استاى آغازین جهاد در   جمله بوده خمار محضر،همچنین آیت اللّه وحیدى انسان خوش     .کُهنه

سـید مهـدى عـالم کربالیـى، عـالم پارسـا و             :ى قم؛ حجج اسالم   خطیب نامى و مدرس درحوزه علمیه     

مـشهور(؛ سیدیوسـف )مشهور به سید موال(زکى، خطیب شهیر؛ سید نادر  زاهد؛ حاج سید محمد باقر    

م ادارى آن مدرسه؛ سید محمـد انـور عـارف    عضوهیأت امناى مدرسه محمدیه کابل و کارمند      )علمبه

گفته.1 به منبر کُهنه توپى غیبى به سوى ها از محل آن تکیه خانه مشهور بهى اهالى محل در آغاز جهاد علیه کمونیستبنا

طلبمرکزتجمعات قواى کمونیستى شلیک شده است،  و نموده پز و پخت آنجا به را خود نذورات مردم پس آن از

مى بدین جهت مناسب است، سادات کجاب سفلى، اخصا اعقاب آن بزرگوار همت نموده و آن تکیه را .نمایندحاجت

.اعمار مجدد نمایند



بزرگوارش پدر مىهمانند نواز مهمان و ودان، نویسنده پرشورباشد؛ سید اسداللّه نکتهسخى حماسى و

شـجاعتوحید؛ سید عبدالعظیم مبلغ، روحانى    از مؤسسین و عضو برجسته شوراى رهبرى اسالم مکتب        

آقـاهـا در افغانـستان؛ سـید      روحانیت در آغاز به قدرت رسیدن کمونیست      واز زندانیان و شهداى    گـل

ى خـویش  آقاحـسین، کـه بـا نبـرد قهرمانانـه        باشـد؛ شـهید سـید     حسنى انسان صریح الهجه و قاطع مـى       

مىسنگرهاى جهاد رادر عالءالدین غزنى از تهاجم کمونیست        نگهدارى مقبرهها و درنمود همـاناش

همین طـور سـید هاشـم انـسان     .استمحل شهادتش قرار دارد و به عنوان زیارت گاه مورد احترام عام    

بـه(و فرزندش سید عیسى     )مشهور به سید پیر   (حسین على   متقى و صاحب کرامات؛ سید     سـید  مشهور

 سـلیمان خیـل از   هش توسـط زنجیـر  1323؛ سید  موسى شهید که در ماه مبارك رمضان سال       )قهرمان

به قُلَک چپ دره در کوچى او عـالوه )مشهور به سید رئیس غوچى(شهادت رسید؛ سید محسن  مردم

بـود؛ جـوانمرد و محـضر خوش انسان نوازى مهمان و سخاوت شـهید سـید محمـد طـاهر بـصیر، از      بر

همچنـاننمـودغَوچى و دهن سفیدبالق زندگى مـى      سادات کجاب سفلى که در منطقه      شـهید سـید    و

.سالم، فرزند سید ظاهر مبارز در کابل به شهادت رسید

اسالمى و حزب وحدت اسـالمى    سیدرضى معلم زاده، قارى بین المللى، دوران جهاد با حزب حرکت          

داشته، فرهنگى همکارى او هم اکنون مـسئول بخـش خـدمات اجتمـاعى مرکـز اسـالمى در               افغانستان

مى آلمان .باشدهامبورك

س تحصیل سطوح عالیه در حوزه علمیه ید حسن وحیدى، پزشک، برنامه نویس کامپیوتر، مشغول     دکتر

سـید مهـدى   و همچنین سید حسین وحیدي نیـز از طـالب موفـق در حـوزه علمیـه قـم مـی باشـند؛                 قم

قـم«وابـسته»همـراه«سجادى، دانشجو و مدیراجرایى نشریه خبرى و تحلیلى     عـالى آمـوزش ؛»مجتمـع

دکتـر سـیدعلى   در دوران دولت اسالمی افغانستان،   امنیت ملى بامیان     کارمند ریاست   بوذر،سیدیحیى ا 

دانشکده دانشجوى زاده، دانشگاهمعلم پزشکى ...تهرانى

سـیدعابدعالم  :تعداد از نسل جدید سادات سبزدرخت کجاب که اهل منبر و تبلیـغ هـستند عبارتنـد از                 

ســـیدباقر وحیـــدى، بـــى ســـاجدى، ســـید حـــسین مبلـــغ، مرتـــضوى، ســـید مجتزاده، سیدمرتـــضى

سیدضیاء اکبـرى،   ،مرتضوى، سیدروح اللّه جیدى   سیدرضى علی هاشمی،    سیدعبدالحمیدجیدى، سید 

...والدین معصومىسیدجمال



»الحسینى«شجرة النسب السید جعفر العادلى 
اجداد االمى اجداد االبوى

زوارـّدالســــی حسن آقا
2الســــیـّدة کـــــبرى1

4بنت السید محمد  سرور کربالیى3الســــیـّد آقـا سـعـــــیدبـن

5آقاسعید و اخوه السید محمدامینالسید
6الـسید حاجى حسین کربالیىابن

الســ 8ابن السید خان صاحب زوار7ید عــلى اکـــبرابناء

حسین ابن الـسید خـانجى ابـن        ابن السید شاه على حسن ابن السید شاه على مردان ابن السید میرزا            

اَلْمـدفون(حسن ابن السید محمد امین ابن السید شاه سالم السید معلّى ابن السید عبداللّه ابن السید میرزا     

کجاب الوردكاَلْمدفون بِجنب الْمزار ابوه فى محلۀُ(ابن السید شاه اسالم )سفلىفى ابن السید )خوات

قلندر(یحیى   (شاه الخـاصالوردك، ولَه قُبۀُ کبیرة ومزاراَلْمدفون فى محلۀُ خوات ) مرجـع المعـروف،

اَلْمدفون فـى محلـۀ موسـوم باربعـۀ مـأة مـن مدینـۀ              (ابترابن السید ابى  )والْعام و زیارة، لطلب الْحاجۀ    

ابـنالسید عارفین و اخوه السید عابدین ابنـاء الـسید         )عارفین(السید شاه حسین    ابن)الشهرستان محمـد

عمدةُ االولیاء وزبـدة االصـفیاء الـسلطان        قدوة العارفین و زهدالسالکن و قطب المحققین،      (السید احمد   

اَلْمدفونالسید احمد الکبی   الـسید  ابن السید ابراهیم ابن   )بِهراة، بِجنب المسجد الجامع فى مدینۀ الهراة      ر،

ابـن الـسید یحیـى ابـن الـسید      عبداللّـهزید ابن السید محمد اجالنى ابن السید على همـدانى ابـن الـسید        

عبداللّه ابن السید جعفـر ابـن   احمد اجالل ابن السید اسمعیل ابن السید احمد ابن السید محمد ابن السید      

صـدوقاکـان عالمـا محـدثا   (السید زید ابن السید محمد ابن السید ابویعلى حمزة السید محمد شاعر ابن  

    د على ابـن   )»هق346وفات«بِقزوین  الْقزوینى، مدفون وصاحب االخالق الرّضیۀ مشهور بِحمزهابن السی

الرضـاکـان مـن اصـحابِ االمـام    (رُ الدین ابـوجعفر احمـد الـسکِّین      السید نصی السید محمد االصغر ابن   
الـسالم فقـه الرِّضـا    کَتَـب علیـه   السالم من المدینه الى خراسان عشرسنین     السالم وصحب االمام علیه   علیه

فقیه اَالدیب الـشّاعر    ابن السید الْعالم الْ   )االمام باجازته بِخطِّه الشَّریف لاحمدالسکّین واالحمد یروى عن     

بهسود.1 بلدة فى .المدفون

بهسود.2 بلدة فى .المدفون

بهسود.3 بلدة فى .المدفون

.اَلمدفون فى بلدة بهسود، بِجنب حسینیۀ محلۀ السادات .4

بهسود.5 بلدة فى .المدفون

.اَلمدفون بِآستانۀ محلّۀ السادات فى الکجاب السفلى.6

.اَلمدفون بِتکاب النجراب فى مدینۀ الکابیسا.7

.اَلمدفون بِآستانه محلّۀ السادات الکجاب السفلى .8



بِالْمعروف الرّاقیه والمروة  ابن ذُالفُتُّوة )اَلْمدفون بِکالجِرد نیشابور  (والنّاهى عن الْمنکر السید جعفر      الْأمر

ارباب السیر والتّواریخ، دالّۀٌ علـى کمـال فُتُوتـه و           ولَه حکایۀ معروفۀ عند   (السامیه السید ابوجعفر محمد     

اصفهان فى الشهید بدرالْدجى و علم الهدى الُمجاهد فى سبیل اللّه والقائم بأمراللّه السید زید  ابن)مزاره

ابن)کربال(الحسین الشّهید بِاَرض الطّف ابن االمام الهمام السید الساجدین زین العابدین على ابن االمام
.والتحیۀ واالکرامالسالمعلى ابن ابى طالب علیهم

1

؛)انسابۀ على ابن أبى الغنائم العمرى( فى أنساب الطالبیۀ االمام فخرالرازى ؛ المجدى فى أنساب الطالبینالشجرة المبارکۀ.1

طالب ابى آل انساب فى الطالب ابى؛ نسخۀ الخطى)الشیخ عباس القمى(2؛ منتهى اآلمال، ج (...)عمدة عند .کان ...



او جىسادات

 ىاز توابع ولسوالی مرکزبهسود مربوط والیت میدان وردگ می باشد و به نقل بزرگـان و ریـش        او ج  

سفیدان منطقه که دهن به دهن بمارسیده، سیدي مشهور  به شاه اخالص از فرزندان سید شاه دلیرکه در 

و بهسود به است، مدفون موقـت آمده و به درستی مشخص نیست که آیا  ی او جى لولنج کمـسافرت

داشته و به اینجا مانده و یا براي اقامت دائمی؟ اما این قدر مسلم است که این سـید بزرگـوار باخـانم و               

مادرش همراه بوده، چون خانه اي که سید درآن اقامـت داشـته تاسـالهاي پـیش آثـارش موجودبـوده،               

ي که دراین خانـه بـه طـرف    موسفیدان نقل میکردند وقتی که سید مریض شده بود، مادرش از روزنه ا     

سید .راه لولنج قرار داشت چشم به راه لولنج می دوخت و می گفت شاید کسی احوال گرفتن ما بیاید     

در بستر بیماري دارفانی را وداع می گوید، مومنین و مریدان سـید کـه سـخت درمـاتم از دسـت دادن                       

بالق و سـه کوتـه گیـروي روزي و    خدمت گذار مخلص شان عزا داربوده اند او را درمنطقه اي بین تر          

دردامنه اي تپه اي بخاك می سپارند و این محل ومنطقه معروف می شود به آستانه، آسـتانه سـید شـاه          

.اخالص که عوام آن را شالخاص تلفظ می کنند

  می باشـد، او  پـسري بنـام سـید مهـدي      او جىپس از شاه اخالص سید اسداهللا مرحوم که جد سادات  

وي که  بعد  از ازدواج درسن جوانی درحالیکه دو پسربنام سید شاه محمدحسن وسید شاه محمد داشته

حسین از اوبه یاد گارمی ماند، پدرش سید اسداهللا را داغدار می سازد و درسن جوانی هردو  ازدنیا می                    

.رود

بـههمسرسید اسداهللا به شوهرش پیشنهاد ازدواج مجدد را می نماید و دختر برادرش را براي شـ            وهرش

و همسر دوم  براي سید اسداهللا چهار پسر بنام هاي سید محسن، سید هاشـم،                .همسري انتخاب می کند   

ازسـید  .سید امین و سید کاظم می آورد که دونفر اخیر در زمان حیات پدر بدرود زندگی می گوینـد                  

حاج سـید  :می ماندمحمد حسن که نواسه اي سید اسداهللا بوده فرزندانی بنام و عالم وخدمت گذاربجا  

محمد سرور، سید محمد باقر، سید حسن شاه، سید شاهنشاه، سید دیدارشاه، سـید اکبرشـاه، سیدقاسـم                  

که جز سید اکبرشاه همگی برحمت حق پیوسته اند و از این جمع حاج محمد سرور، سید محمـد بـاقر            

قـد.وسید شهنشاه ازاهل علم بودند وصاحب حوزه درس و بحث علمی    قرارنقل ما سـید محمـد بـاقر    و

ازهمه ممتازتر و محبوب تر درمیان مردم وجامعه بود وحاج سرور در زمان حیـاتش ریاسـت وبزرگـی               

داربوداو جىبیت سادات  .راعهده
1

سطحسین محقق زاده ؛ برگرفته از اظهارات حجت االسالم سید محمد ح.1 تا را حوزوي دروس زاده محقق آقاي جناب

خارج اصول و فقه در حوزه علمیه قم تلمذ نموده و در کنار تحصیل علوم معارف اسالمی به مبارزات سیاسی، جهادي 

اب گردید و آقاي محقق زاده در اولین دولت اسالمی افغانستان، به عنوان عضو شوراي جهادي انتخ.وفرهنگی نیز پرداخت



گذشته انسان»او جى سادات«در عنوان صاحببه و متقى وهاى بـوده عـام و خـاص زد زبان کرامات
برهاى معروف از میان   شخصیت ازاند که مشهورترین آن   خاستهآنان اند عبارت آیت اللّـه العظمـى    :ها

ى ناصـر و آیـت اللّـه    اوجد عالّمـه .سید شاه محمد حسین آقا، که مجتهد و صاحب کرامات باهره بود       

قلعهعبدالعظیم، مؤسس مدرسه علمیه در سرخکبوم ومسجد سرکاریزمحقق است؛ آیت اللّه حاج سید

حج کابل؛ ؛ آیت اللّه حـاج سـید اکبرشـاه         )ناصرپدر عالّمه (سالم والمسلمین میرسید على      اال تشهادة

اوجـى ناصر؛ آیت اللّه سید ظاهر محقـق، کـه قبـل از دوران جهـاد در         محسنى؛ عالّمه سید عبدالحمید   

ش(1358مدرسه علمیه را اساس گذاشته و به تدریس پرداخت، در سـال              یکـى از بنیـان گـذاران و        )ه

سا شوراى ائتالف و شـوراى عـالى نظـارت حـزب وحـدت اسـالمى          زمان نیروى اسالمى و عضو    رهبر

بود سـید  : و از دیگر مشاهیر آن هـا عبارتنـد از    ...عالمجعفرسیدحجت االسالم والمسلمین    .افغانستان

هـاياسد اهللا که  از نظر تقوي و تهذیب نفس، انسان متقی و پرهیزگار بود،  از ایشان چهار فرزند بنا                     م
.سید محسن کربالي، سید هاشم زوار، سید آقا امین زوار و سید کاظم زوار بود

سید محسن کربالي و سـید  .سید امین زوار و سید کاظم زوار در سن جوانی داعی حق را لبیک گفت     

از سید محسن کربالي که .هاشم زوار هر دو اهل علم بودند و در منطقه ترویج دین احکام می نمودند

ر بزرگ بود هفت بنام هاي آیت اهللا سـید سـید عبـدالعظیم محـسنی، آیـت اهللا سـید محمـد اکبـر                          براد

.محسنی ، حجج اسالم سید طاهر، سید میر حفیظ، سید عزیز، سید شاه رضا و سید اسلم می باشند

سید محمد طاهر بنیان گذاري مسجد سرکاریز قلعه شهاده که مدت طوالنی در همان مسجد سـرکاریز    

 جماعت مردم  قلعه شهاده بود و تا آخرین لحظات عمر شریفش دست از تبلیغ و ترویج دین مبین              امام

از ایشان یک پسر بنام سید میر حسین فصیحی بود، آیت اهللا سید میر حسین فـصیحی            .اسالم بر نداشت  

کـایش  از علماء  و مدرسین معروف در منطقه بهسود می بود که  بعد از بازگشت از نجف اشرف با کا        

آیت اهللا سید محمد اکبر محسنی در کابل شروع به تدریش نمود و مـدت طـوالنی در سـرکاریز قلعـه                

شهاده تدریس نمود و بعد از رحلت کاکاي بزرگش  آیت اهللا سید عبدالعظیم که امام جماعت مسجد                

دسـتسرکاریز را به عهده داشت  واگذار گردید تا اینکه کمونیـست هـا  در افغانـستان قـدرت را             بـه

گرفت  و هر روزي که می گذشت صحنه زندگی براي شان تنگ تر می گردید تا اینکه در شـهر قـم                   

جمهوري اسالمی ایران مهاجرت نموده و با جمعی  از علماء منطقه سازمان نیروي اسـالمی را تـشکیل                   

سـازمانهايدادند و شروع به فعالیت سیاسی نموده  و چندین بار براي انسجام وحدت میـان احـزاب  و   

سیاسی به داخل کشور سفرنموده و  زحمات زیادي را  کشید،  سفر هـاي در فـصل سـرد  زمـستان بـه               

سال اواخر  با ایجاد تغییرات وتحوالت جدید در کشور، کارهاي فرهنگی و دینی را در دستور کار خود قرار داده 1380از

.و اینک از اعضاي شوراي علماي شیعه و شوراي اخوت اسالمی می باشد



داخل کشور براي خاموش نمودن جنگ هاي داخلی نمود و در همین مسیر بشکل مرمـوز دار فـانی را          

گفت .وداع

گـرانحجت االسالم سید هاشم زوار پسر سید اسد اهللا که خود از علماء  و فضال   عمر که بود منطقه ي

مایه خود را در اره تبلیغ و ترویج احکام اسالم سپري نمود و در سن جوانی داري فانی را وداع نمـود،                    

.از حجت االسالم سید هاشم زوار یک پسر بنام عبدالمجید ماند

يمقام علمی مرحوم سید عبدالمجید در حد سطوح بوده  ولی از نظـر شـجاعت و تقـوي و پرهیزگـار                     

زبان زد خاص و عام بود، در همان عمر کوتاه که داشت خـدمت بـه مـردم و جامعـه آن روز هیچگـاه        

از. سـالگی داعـی حـق را لبیـک گفـت     37کوتاهی نکرد ولی افسوس که اجل مهلتش نداد و در سن            

 سالگی بدار فانی شتافت،  چهار پـسر  18ایشان پنج پسر بوده که پسر بزرگ ایشان سید محمد، در سن     

دیگرش بنام هاي سید علی اکبر هاشمی، سید عبدالهادي هاشمی، سـید مهـدي هاشـمی و سـید اصـغر            

.هاشمی می باشد

سید عبدالهادي معروف به کریمی کـه  فعالیـت هـاي سیاسـی و فرهنگـی داشـت و کتـاب  حکومـت                  

)ره(اسالمی حضرت امام خمینی   
د  را در بین جوانان پخـش مـی نمـود،  در دوران حکومـت نـور محمـ       

.ترکی توسط کمونیست ها دستگیرگردید و تا هنوز مفقود االثر می باشد

ازآیت اهللا سید محمد اکبر محسنی نه تا فرزند می باشد؛ حجج اسـالم سـید محمـد عـالم امینـی، سـید                     

صادق کاظمی و سید محمد طاهر نوید که هرکدام فعالیت هاي مفیـد و مـوثر داشـته و مقـام علمـی و                  

 محمد اکبري محسنی را خود شما بهتر از من میدانید از مقام علمی ایـشان جـاي     خدمات آیت اهللا سید   

امـا.تردید نیست که ایشان یکی از آیات عظام و مدرس ور زیده در منطقـه هـزاره جـات بـوده اسـت              

فرزند بزرگ ایشان حجت االسالم  سید محمد عـالم امینـی یکـی از چهـره هـاي درخـشان جهـادي و            

ناپذ شکست یر در دوران جهاد  بوده که خدمات آقاي امینی براي هیچ فردي پوشیده نیـست،              فرمانده

جناب آقاي امینی عضوي شـوراي مرکـزي حـزب وحـدت اسـالمی بـوده و نـامبرده از طـرف حـزب            

حرکت اسالمی به عنوان نماینده تام االختیار در کشور آذربایجان معرفی  گردید و مدت یک سال را                  

.ول فعالیت هاي سیاسی و فرهنگی  بوددر کشور آذربایجان مشغ

اما سید صادق کاظمی فرزند دیگر آیت اهللا محسنی از طالب  فاضل می باشـد ایـشان فعـالً در کـشور              

پسر سوم ایشان آقـاي سـید محمـد ظـاهر نویـد ایـشان در       .انگلستان مشغول کارهاي فرهنگی می باشد 

با روي کار آمدن طالبـان ایـشان را نگذاشـند         منطقه هزاره جات بحیث مدیر مدرسه فعالیت داشته که            

.که کار هاي فرهنگی کنند لذا وي هم در خارج از کشور مشغول کار هاي فرهنگی می باشد 

آیت اهللا سید عبدالعظیم را همه علما و قلم بدستان افغانستان با شخصیت با ایـشان آشـنا هـستند از نظـر               

شان بعد از آزادي از زندان ستم شاهی برا ي زنـدگی       علم تقوي در بین عام و خاص معروف میباشد ای         

کابل را اختیار نمود د رکابل تدریس می نمود، طـالب و علمـاء  از محـضر ایـشان کـسب فـیض مـی                          

دو تا پسرانش بنام هاي سید محمد رضوي و سـید جـواد شـریفی از  علمـاء  هـستند، حجـت                     .نمودند



ران جهاد به هیچ سازمان وابستگی نداشـته  فقـط   االسالم سید محمد رضوي از طالب فاضل که در دو         

براي مردم خدمت می نمود و براي صلح و همبستگی مردم تالش می کرد، او فعالً در حوزه علمیه قم                  

فرزند دیگر ایشان حجت االسالم سید جواد شریفی می باشد که ایـشان هـم            .مشغول تحصیل می باشد   

د نموده و آقاي شریفی هم یکی از علماي  فاضـل  در دوزان جهاد دوشا دوش مجاهدین خدمت وجها       

می باشد که بعد از بازگشت به کشور،  فعالً در شهر کابل مشغول تدریس و امـام جماعـت در مـسجد        

1.چهار قلعه وزیر آباد می باشد

آباد سرخ سادات

شاخه مهماز بهسود«هاى آبادسادات«و»سادات اوجى «،»سادات جهـت.باشندمى»سرخ ىرابطـهبـه

حال.ى آنان از یک طایفه هستندشاخهدوگمان را می برند که هر خویشاوندى برخى این  سادات«در

آباد ترین و مشهورترین طوایف سـادات در بهـسود   قدیمىیکى از»سید محمد روحانى «اعقاب»سرخ

درهاىو سـید  »تَـولَى قـول   «ىمعروف به سـیدهاى مـسجدى کـه در منطقـه          آنان.باشندمى عبـداللهى

آباد«ى سرِ علوم    منطقه هستند»سرخ آبـاد«مشهورترین سادات معاصر  .ساکن از»سـرخ سـید  :عبارتنـد

حج(حسین شاه حاجى، سید میرزا حسین کربالیى         حجـج)االسالم والمسلمین آقاى تفـضلى    تپدر ؛
...مصباح، سید محمدرضا عالمى واسالم سید محمد انور

بهسوداَژدرسادات دوم حصه

از نظر اهمیت نقطه وصل میان اقوام مختلف والیات غزنی و میدان وردك مـی باشـند و از                   اَژدرمنطقه

.نگاه طبیعی، این  منطقه سر سبز و داراي منابع زیبا است

در این منطقه زیارتی هست بنام زیارت شاه مردان  بیشتر به اهمیـت اژدر افـزوده و  مـورد توجـه قـرار                    

 در میان مردم عوام مشهور است که در این منطقه مولی الموحدین علی بن ابی طالـب       گرفته،
)ع(

گـذر
)ع(نموده و این منطقه گذرگاه موال علی

.است

1
بعد از دست گیري :بل یاد آوري اینکهقا.برگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین آقاي سید علی اکبر هاشمی.

سید عبدالهادي هاشمی جناب آقاي سید علی اکبر هاشمی نیز تحت تعقیب قرار داشت و ایشان در صف مجاهدین پیوست 

و از طرف سازمان نیروي اسالمی به عنوان فرمانده در جبهه میدان بهسود فعالیت می کرد و بعداً همزمان با پیروزي 

.بازگشت و  د ر علوم اجتماعی بحیث منشی  کمیسیون ارتباطات حزب وحدت مشغول فعالیت شدمجاهدین درکابل 

ایشان در حین جنگ داخلی که در بین احزاب در کابل شروع شد از طرف حزب وحدت اسالمی به صفت  معاون 

گی در حزب وحدت کمیسیون روابط عمومی در جمهوري اسالمی ایران تعین گردید و به عنوان عضوي شوراي نمایند 

اسالمی فعالیت را شروع نموده و از سوي  شوراي مرکزي بحیث مسول کمیسیون خدمات اجتماعی تعیین گردید و پس از 

.بقدرت رسیدن طالبان  او بار دیگر وارد  حوزه علمیه قم گردید و مشغول تحصیل شد



از سوي دیگردر درة  اژدر سخره اي است که از باال و اطراف آن آب هاي خارج می شـود کـه بـوي        

د دارد که براي بسیاري از امراض،  مردم از         گرگرد استشمام می شود و در آنجا آب هاي معدنی وجو          

آن استفاده می کنند و همچنین همین سخره که در کنار زیارت شاه مردان هست، هم آنجا وهم باال تر 

از آن،  منطقه اي بنام تیریک می گویند چشمه هاي وجود دارد که مردم از آب آن براي سینه بغـل و                       

ین سخره که بنام اژدر وجود دارد چشمه اي است کـه مـشهور              سرفه استفاده می نمایند ونیز در غرب ا       

به حوز می باشد که آب آن بوي گو گرد را دارد که بعنوان شفا ودارو مورد بهـره بـرداري قـرار مـی                         

گیرد؛ چیزي دیگري که خیلی قابل اهمیت و توجه در آن منطقـه هـست اینکـه؛ زیـارتی  منـسوب بـه                  

)ع(گذرگاه حضرت علی
ت طول در و اریخ و تمام سال بطور دوامدار مرکز فعالیت هاي دینی بوده است

.واین منطقه در حقیقت منبر تبلیغ، ارشاد و بیان معارف اسالمی و احکام دینی بوده است

منطقه اژدر، منطقه عالم پرور بوده و از گذشته ها در آن جـا دروس حـوزوي و دینـی گفتـه مـی شـد                          

ا در جهاد از قبل سالهاي در که :ین منطقه مصدر خدمات علمـی و دینـی گردیدنـد عبارتنـد از      علماي

و درهمـین  ...حاج سید شاه عبدالعظیم، شیخ عزیـزاهللا غزنـوي، حـاج سـید محمـد اکبرشـاه محـسنی و                 

زیارت شاه مردان که مرکز تعلیم و تربیت طالب علوم دینی بوده،  هرکدام از این بزرگان به ارشادات     

ز در برگزاري مراسمات دینی و مذهبی مرکز تجمـع از اقـوام مختلـف               و تعلیمات پرداختند و این مرک     

منطقه و مناطق همجوار بوده که بعدا این مرکز درسرخکبوم زادگاه سید شاه عبدالعظیم آقـا در عالقـه                 

داري سابقه حصه دوم بهسود والیت میدان وردك منتقل یافـت و در آنجـا سـید شـاه عبـدالعظیم آقـا              

.زیادي را تربیت نموده استتدریس می نمود و طالب 

ایـشان اهـل علـم و    .سرسلسله سادات اژدر بنام سید نظر علی آقا بوده که در همان محل مـدفون اسـت       

شخصیت معنوي و بانفوذ در عصر خویش بوده و او خدماتی فراوانی را نموده؛ سـید علـی نظـر فرزنـد       

هـست خـوات منطقـه در ظفرخان شاه درش برا مقبره که طهماسب آنهـا از نـواده گـان سـید شـاه      شاه

می باشد، از سید نظرعلی سه پسر  بنام هاي سید )مشهور به شیر سرخ که در کجاب مدفون است  (سالم

تیمور، سید محمدباقر  و سید مسلم می  بوده، اوالد سید تیمور به نام تول میرزا و اوالد سید محمد باقر            

ه نام تول سید لنگ یاد می شوند وبـسیار از سـادات             به نام تول سید شاه علی حسن و اوالد سید مسلم ب           

اژدر  از اوالد همین سه برادر می باشند و آنها در  مناطق مختلف کشور از جمله والیات شمال، هرات          

و مناطق مرکزي مهاجرت نمودند، تنهـا تبـار سـید محمـد بـاقر نزدیـک دو صـد خـانوار مـی رسـند و                 

ز اعقاب سید شیر دل در سرآب کوشک که بـاال تـر از اژدر               همچنین تیره دیگري از سادات که آنها ا       

.هستند و در آن منطقه زندگی می نمایند
1

1
.مد حسین بصیربرگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي سید مح.



والمسلمین سید محمد حـسین نـاطقى، وکیـل         حجت االسالم :سادات اژدر عبارت اند از    مشاهیر دیگر   

)ره(امام خمینى 
متنفذ که باهمکـارى آیـت اللّـه آصـفى عـضو شـوراى رهبـرى حـزب دعـوة                   روحانى

نقشمؤثرىاالسالمى عراق در ارتباط به کمک رسانى به طالب، مهاجرین افغانستان جهادى واحزاب

همانندهاىداشت ودیگر شخصیت   وملّى نـاطقى(سید شاه عوض :اجتماعى آقـاى شـاهسـید )عمـوى

علوىمهدى؛ جنرال شهید سید محمد حسن      به مشهور بـصیر،  حسین  قُل غالمحسین؛ سید محمد     علوى

منحله، عضو شـوراى مرکـزى حـزب وحـدت اسـالمى و در حـال حاضـر                 عضو بلند پایه سازمان نصر    

، حجت االسـالم والمـسلمین سـید محمـد باقرحـسینی         معاون والیت میدان جمهورى اسالمى افغانستان     

ناطقی که وي نیز از طالب فعال، خوش ذوق که عالوه برتحصیل حضور فعال در صحنه هاي سیاسی،         

جتماعی کشور دارد  و همچنین سید جواد ناطقی از طالب علوم دینی که در حوزه علمیـه               فرهنگی و ا  

.قم اشتغال دارد می باشند

سادات سرخَکْبوم 

والیـت میـدان وردك و والیـت    سرخکْبوم و سراب اَژدر، در غرب دره کجاب بهسود و نـوار مـرزى   

از سرخکبوم آنکه با دارد، قرار ناوغزنى ولسوالى ر والیت غزنى با فاصله حدود ده کیلومترى بـا توابع

والیت میدان وردك بشتر ارتباطات شان      اژدر از توابع والیت میدان وردك واقع شده، اما با بهسود و           

است قرار 1منطقه نسب شان به سید شاه شیر دلسادات این دو.بر
.رسندمى

سید شـاه یعقـوب و سـید فـضیلت          :ازفرزندان سید محمدحسین بن سید عباس بن سید شیردل عبارتند         

شاخهسرخکبوم منقسیم مى  شاه؛ در حقیقت سادات    دو به فـضیلت  سـید «و»سیدشـاه یعقـوب  «اىشود

.شودو این شاخه ها بطور فشرده معرفى مى»شاه

کرامـت، االسالم والمسلمین مرحوم سید شاه یعقوب، شخص عالم،        تحج صـاحب و پارسـا، عارف،

بو تبلغ و منبر .داهل

)ع(مکتـب اهـل بیـت    او بیشتر عمرشریفش را صرف فراگیر علوم دینى، ترویج و احیـاى           
و بـود نمـوده

خویش منبـع خیـر و برکـت و رهبرمعنـوى مـؤمنین مخـصوصا درمنطقـه       همیشه در میان مردم و جامعه  

نامسید شاه محمد امین مشهور به شاه ظفرخان اولیاء مدفن در منطقه گرم آب خوات وردك،.1 به فرزند سه :هاىداراى

جد(؛ سید شاه شیر دل ...)جد سادات خربید، کجاب و(سید نورالحسن جد سادات گرماب خوات؛ حاج سید میرزاحسن 

و اژدر سراب و سرخکبوم .اشدبمى...)سادات



مـىخوات غزنى گردید، از خدمات ماندگار آن مرحوم تأسیس حسینیه          خوات باشـد کـه سـالیان      بغلو

مىهاى دینى ومادى مرکز فعالیتمت منطقه آن مردم .باشدپناهگاه
1

.محل توسل و زیارتگاه مؤمنین استمرقد شریف مرحوم سید یعقوب شاه در پودینه خوات غزنى

از»سید شاه یعقوب  «اىمشهورترین مشاهیر شاخه   اند فرزندش حجت االسالم والمسلمین سید     :عبارت

قاضى سیدبهمحمد رضا کربالیى مشهور   
توانـست، عالم، پارسا و صاحب کرامات بود، او با موفقیت2

راتکیه خانه»سرخکبوم«که براى اولین بار در منطقه        احداث نماید، این تکیه خانـه سـالیان متمـادى    ى

ومردمان آن محل بوده و به مناسبتهاى دینى و مذهبى مخصوصا در           پایگاه معنوى براى   محرم ماههاى

سخنران .گرددیهاى ارشادى اراد مىصفر

گردیده و مردقـدش زیـارت گـاه    مرحوم سید محمدرضاکربالیى که در همان منطقه زندگى أش دفن   

مى عام و منطقهخاص مردم و جهت امراض مختلف از قبـر شـریف آن بزرگـوار بعنـوان تبـرك               باشد

بر مىمیدارند که در مورد شفایافتگان، موسفیدان منطقه دهها کرامات راخاك .کنندنقل
به( االسالم مرحوم سیدمحمدرضا تهمچنین فرزندان حج از)سید قاضىمشهور حجج اسالم :عبارتند

همانجـاسید حاجى حسین جان که بعد      در و نمـوده وفـات کابل شهر در معظمه، سفرمکه بازگشت از

بمدفون است؛ حاج سید فضل اللّه رضوى که بیشتر در منطقه خوات و  غزنى ه تبلیغ و بیان احکـام  ناور

در)شهر شیراز و مشهد مقدس(جهاد به کشور ایران دینى مشغول بود، او در نیمه دوم و نموده هجرت

)ع(کنار حرم با صفاى ثامن االئمه على بن موسـى         
در و نمـوده همانجـا بـه خـاك آرمیـد؛ سـید          وفـات

بوداسحاق معروف به سیدمال، انسان زاهد      مشهور لهجه سراحت به وکه نمـوده وفـات کابـل در وى ،

همان آوانمیرمحمد حسین، اهل  جا نیز مدفون است؛ روحانى فاضل، سید      در در بـود، عرفان و تهجد

رفـت و قبـر ایـن سـید بزرگـوار زیارتگـاه معـروف آن منطقـه                  جوانى درمنطقه میر بچه خوات از دنیـا       

دینـى در منـاطق مختلـف       ترویج احکام سید على مروج حسینى سالیان متمادى به تبلیغ و          باشد؛ میر مى

اکنون در کـشور اسـالمى ایـران هجـرت نمـوده وبـیش از             غزنى و بهسود مصدر خدمت گردید و هم       

است سال .نمایدوظیفه مىکه در یکى از مساجد شهر قم به وظیفه تبلیغى و پیش نمازى ایفاىهفده

ج اسالم سید حسین شاه عالم کـه از         حج:همچنین برخى از نوادگان مرحوم سید محمدرضا عبارتند از        

معروف خطباى و وفاتعلماء سفلى کجاب منطقه در سالگى چهل سن در او بود، درمنطقه و نمـوده

محمـد تقـى معـروف بـه سـید زوار کـه سـالیان        کنار تکیه خانه سبز درخت کجاب مدفون است؛ سید      

 االسالم تیعقوب، جناب حج هش یکى از نوادگان عالم جلیل القدر مرحوم سید شاه1383قابل ذکر اینکه در سال .1

سید محمدجواد حسینى که در حوزه علمیه قم اشتغال دارد، یک باب کتابخانه جهت استفاده عموم فرهنگیان و دین 

نمود افتتاح .دوستان

درضا قضاوت را از دیدگاه فقه جعفرى مهارت کامل داشته و مشکالت قضائى مردم آن از آنجائیکه مرحوم سید محم.2

مى حل را .نمود، مشهور به سید قاضى گردیدمنطقه



منطقه در ه نموده است؛ سیدمحمد مهدى جلیلى     زاداگاهش به تبلیغ و ترویج دینى ایفاى وظیف       متمادى

فارغ التحصیل حوزه علمیه مشهد مقدس؛ سیدیعقوب صالحى که سالیان متمـادى بـه تـدریس و تبلیـغ                

دارد؛ جبهـات)هش(1364تا1360سیدجوادحسینى، عالوه به تحصیالت حوزوى از سال        اشتغال در

برهانى فارغ التحصیل از حوزه     ؛ سید عالم  وظیفه نموده است  قیاق غزنى به عنوان مسئول تبلیغات انجام      

در حوزه علمیه مشهدمقدس؛ میرعباس جعفرى؛ سید محمد ضیاء    علمیه قم؛ سید ضیاء محسنى محصل     

و( سیدعقیل حسینى ؛محسنى؛ سید هادى عالم زاده قرآنمداح کل ...و) کریمحافظ

سـو نیز سید محمد معروف به رهبر انسان خوش مشرب و           هاشـمى فعـالً در کویتـه       ید امـین  اجتماعى؛

و است ساکن ظـاهرباشـد؛ سـید   فرزند سید عادل هاشمى عضو دفتـر امـام جمعـه کویتـه مـى              پاکستان

نمایـد؛ مرحـوم سـید ابوالحـسن؛  سـید انـور       مىرضائى انسان خیر که در برپائى مناسبتهاى دینى تالش 

وم، هرکـدام در حـدتوانایى     این شاخه از سـادات سـرخکبو      ...حسینى و حسینى؛ سید اسماعیل   علمـى
.دینى گردیدندآگاهى خویش در مناطق مختلف افغانستان مصدر خدمات

قلندر«نیز از اوالد   هامقیم هستند آن  »سرخکبوم«اى دیگرى از سادات که در       شاخه باشند جـد  مى»شاه

از اند عبارت خواتهاى ملّى و خوانیامین کربالیى از جمله شخصیتسید محمد:شان مشهور غزنىن

رادر عصر سلطنت نادر شاه بوده و حاکمیت منطقه         مذکور رجوعاى ارباب با او است، بوده دار عهده

امـین  نمود، همچنین حاج سـید یعقـوب نیـز هماننـد پـدرش سـید محمـد             مىو محرومین عادالنه رفتار   

ال و مـؤثرى داشـته و همـین    خویش نقـش فعـ  اىکربالیى در رابطه با مسائل سیاسى و اجتماعى جامعه    

واىوالمـسلمین سـید سـکندر خطیبـى، خطیـب شـهیر و پـرآوازه منطقـه                طور حجت االسالم   خـوات
استسرخکبوم در ارتباط جهاد نقش فعال و مؤثرى خویش را ایفا .نموده

شاخهسرسلسله را»فضیلت شاه «اىى سرخکبوم سادات  االسـالم سـید اسـماعیل    تفرزنـدانشحجـاز
ازاما مشهورترین مشاهیر این شاخه    .سید آقاحسن تشکیل میدهد   یى، سید شاه ابراهیم و    کربال :عبارتند

افتخاراتحجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل کربالیى انسان     جمله از و کرامات صاحب و عارف

)ع(مکتب اهل بیت  
ماستویکى از چهره   کشور ملّى و علمى ماندگار خـدماتبرمعظم له عـالوه   .هاى

عظام سید ابوالحـسن اصـفهانى، سـید کـاظم          اى تام االختیار مراجع و آیات     دینى و اجتماعى و نماینده    

)ره(یزدى و صدر  
مناطق رفیع از بهسود، دایزنگى و ناور غزنى، در اخالق عملى و تهذیب نیز در قلّه      در

استعرفان و ظهور کرامات رسیده بود و قبر ایشان زیارتگاه عموم          که ریـش سـفیدان منطقـه از    مردم

نماید؛ و همچنین حجج االسالم سید جعفـر حـاجى، عـالم زاهـد و              مىکرامات ایشان سینه به سینه نقل     

سن در که کرامات اى دایزنگـى وفـات نمـود؛ سـید     منطقـه سالگى در مأموریت تبلیغى در 35صاحب

علمیه عتمدار، فارغ التحصیل از حوزهآیت اللّه سید محمد حسین شریمحمد تقى، انسان زاهد و پارسا؛  

)ره(همکاران آیت اللّه بهشتىنجف، صاحب رساله عملیه و از بنیانگذاران جهاد و از 
اتفـاق شـوراى در

حـاجىاللّه سید انور عادل، مؤسس مدرسه حجتیه قره قل؛ حجج اسـالم سـید             اسالمى افغانستان؛ آیت  

)ره(حکـیم و سـید ابوالقاسـم خـویى    م سید محسنابى طالب فاضلى، نماینده مراجع و آیات عظا   
 ؛ سـید  



و عضوشوراى مرکزى سـازمان نیـروى منحلـه و عـضو شـوراى مرکـزى               عبدالحمید مبلغ، از مؤسسین   

حـاجى سـرور، سـید محمـد حـسین        حزب وحدت اسالمى افغانستان؛ سید علـى مـروج، مرحـوم سـید            

سـید اسـلم رفیعـى، سـید محمـد امـین مبلـغ،       محصل در حوزه علمیه قم؛     جعفرى، سید مهدى سرورى   

پزشکومحصل در حوزه علمیه قم؛ انجنیر سید عبدالواحد ضیاء؛  سید دندان ...محمدهادى
1

والیت لوگر

مرکزلوگروالیت   به زبان3،955، مساحت کیلومتر    322،704، جمعیت    علَم پلِ، ي،دریفارسـ،پشتو،

.محمدآغه،یخوش،خروار، چرخ،لِ علَم پ، برَكی برَک،اَزره:یولسوال7

و پیشنه تاریخى لـوگر را یـاد آور    قبل از آنکه راجع به سادات کرام لوگر چیزى بنویسم، معناى لغوى           

است.گردم آهن بزرگوکوه کوه بمعناى لغت در .لوگر
.دهدگر، یاغرکوه را گویند، لوى یا لوبزرگ ولوه، آهن معنى مى

سلطانبه گفته پوهاند همای    زمان در چرخ و سجاوند در استون، بوده آهن معدن غزنوى این .محمود

لوهگر را آنجا آهن(رو لهوگرگفته)کوه و لوهگر گاهى و گفتهاند نداردهم صحت که .اند
2

هم و است بوده کابل مربوطات از گاهى و غزنى مربوط گاهى اکنون والیت مـستقل اسـت کـه    لوگر

.کیلومترى کابل قرار داردشصتکلنگار مرکز والیت در

بهوالیت لوگر    توجه امـروز مهـد دلیرمـردان     هـاى بـسیار قـدیم تـا       پیشینه تاریخى کـه دارد از زمـان       با

ومـى بـوده بزرگ وهنرمندان سخنوران موالنـا  :در ایـن سـرزمین، بزرگمردانـى چـون        .باشـدسترگ،

وطـن(چرخىیعقوب وبـزرگ چرخـى،رى، غـالم  ، تایـب امـین اهللا خـان لـوگ         )مفـسرنامى خـان نبـى

شـدکه بـسیارى عمـرش در زنـدان    (عبدالملیک خان وزیر     ، نـوروز خـان، فـیض محمـدخان،     )سـپرى

. زیست می کرده اند...لوگر، میربچه آغا ونویسنده و شاعر پرآوازه

کلنگار سادات

مى خانواده هزار دو حدود به که کلنگار زگار را بسر می    سالیان متوالی در این منطقه رو     رسند،سادات

امامو اعقاب عالم و محدث بزرگ امام زاده موسى ابوسبحه ابن ابراهیمآنها از اوالد.برند ابن مرتضى

الکاظم موسى
)ع(

کلنگار سادات سرسلسله باشد وقبر شـریف ایـن   میرقطب الدین احمد ولى مى    هست،

معروف به میرکالن فرزندانشمگاهکلنگار مرکز والیت لوگر قرار دارد، همچنین آراسید بزرگوار در

میرقطب الدین احمد ولى در کلنگـار داراى زائـرین و     و میرخورد نیز در همان جا است و آنان همانند         

قـرارهمچنین دیگر مزارات از جمله زیارت دوازده امام که در         .باشندمىهوا داران بسیار   شـاهى قلعـه

حجمصاحبه.1 با نگارنده اختصاصى . االسالم والمسلمین سید عبدالحمید مبلغ تاى

عشق.2 پرگار مقدمه ).لوگرحاج میربچه آغا، از هونى سیدان:تألیف(از



است و میان مردمان شیعه و سـنى کلنگـار و نـواحى         ىدارد و داراى احاطه و دیوار به سستم پخته کار         

خاص احترام از مىآن دار .باشدبرخور

جملهسادات کلنگار ساکنین کلنگار مرکب از قلعه       از مختلف قلعـه:هاى اکبرشـاه، قلعه شاه، تقى قلعه
.دباشنمى...و)مشهور به قلعه جلگه(قلعه سید بدرالدین قادر شاه، قلعه سید حبیب اهللا،

میرابوالحـسن موسـوى نـسب، متـوفى        سیادت و نجابت پناه، مرحوم    :مشاهیر سادات کلنگار عبارتند از    

جمله1225 از قمرى صـاحبشخصیتهجرى و زاهد انسان او است، منطقه آن معنوى کرامـاتهاى

مىمى شفاء وى مزار از مردم و رزشـهاىمیرفیض اهللا شهید که در دفـاع از ا       گیرند و نیز فرزندش   باشد

احتـرام هجرى قمرى به شهادت رسید، او همانند پـدر 1202مباركرمضاندینى و اعتقادى در ماه    از

مى دار برخور .باشدخاص
میر بدرالدین، مدیر در وزارت مالیه، او همچنین سیدعلیرضا، شاعر بلند آوازه و دور اندیش و با تدبیر،

و مشرب عارف حـدىغظنفـر کـه در علـم کمیـایى حیـاتى در           شخصیت اجتماعى ؛ سید الـف       انسان

استاد...استادى بوده است و نیز در طیب و     طباو پوهنتون کابـل و بـانى مدرسـه دینـى و هـم      فاکولته

.فعالیت دارداکنون در یکى از مؤسسات
قلعه سادات کلنگار از جمله خیرین و سید محمد رفیق و مدیرحاج سید حسن از بنیانگذاران تکیه خانه

تأسـیس تکیـه خانـه مـذکور مـصدر خـدمات دینـى و فرهنگـى در آنجـا              منین آن منطقه بوده که با     مؤ

منطقهبودهگردیده که تا امروز باعث زنده نگه داشتن شعائر دینى            مردم مـدیون و مرهـون خـدمات       و

مى بزرگوار دو  و همین طور فرزندان آن بزرگواران  از جمله، حاج سـید صـدیق مـشهور بـه            باشندآن

.اجی همایون در بازسازي تکیه خانه و دیگر امورات خیرخواهانه نقش مفید وارزنده را داراستح

لوگرى فرزند سید سلیمان شاه، نویـسنده و شـاعر عـالوه بـر               سید میراحمدشاه  و دیگر مشاهیر این تیره    

 و عیـاران  جملـه مبـارزین  به ریاست ترانسپورت در وزارت داخله نیز انجام وظیفه نموده و از مسئولیت

میـر  .میراحمدشاه گردیزى و شهید بلخـى نیـز سـهم داشـت      این سرزمین بود، او در تحریک فرقه مشر       

در فرزند میراحمدشاه که در ها او را به شهادت رسانید؛ سیدعلى عباس کمونیست1358سالاحمدشاه

سالکمونیستشفاخانه چهار صد بستر وظیفه داشت  در ارتب1358ها جرم به را اط با مجاهدین بـه وى

مىشهادت رسانید؛ سید میرغوث الدین، انسان عیار گونه که مشهور به  باشد؛ سید سردار، پـدر  آقاجان

لنگـارى، سـید حبیـب     یونانى دست باالى داشت؛ میرسید یوسـف        استاد سید رسول شهید که در طب      

ازخـوحـاج غـالم علـى، انـسان    ...اللّه، سید شاه سوار، سید میرحیدر آقا   حاضـر حـال در و محـضر ش

جملـهاز)مـشهور بـه حـاج آقـامیرزا       (شود؛ حاج سید مظفرشاه هاشـمى       مىموسفیدان منطقه محسوب  

زنـدانفعالین وخیرین آنجاست کـه در دوران کمونیـست         در هـاىپلچرخـى بـسربرده و درفعالیـت   هـا

جمله از یفـه نمـود؛ میرمحبـوب شـاه    هاى مدرسه دینى کلنگـار ایفـاى وظ      برنامهدر پیش برد  :اجتماعى

آقا( حاج به بخـشرئیس کار و امور اجتماعى والیت لوگر؛ سید انور        )مشهور در معلـم محبوب، شاه

انجنیر سیدعیسى موسوى، رئیس زراعت والیت لوگر؛ سید       سواد آموزى و از کاندیدان والیت لوگر؛      



سـتران امنیـت لیسانسه دانشکده شرعیات که فعالً مـافوق رتبـه در بخـش دیـو     غضنفر، محکمـههعامـه

دارد؛ اسـتاد سـید رسـول    آن ریاست ایفاء وظیفه مى    قضائىجمهورى اسالمى افغانستان به صفت عضو     

را خود ماسترى رشتهکه جهادهاى تاریخ وسیاست از کشور هند     در سالهاى و نموده داخلاخذ در را

اوو خارج کشور فعالیت  داشـت، فرهنگـى و نظامى مهـاهاى هـاىجر عـالوه بـر دیگـر فعالیـت    دوران

مؤسس علمى، و موقـتگردیده و از طرف حکومـت »راه سالم«و مدیر نشریه »طلوع«نشریه فرهنگى

1370استاد سید رسول در ماه رمضان سـال         مجاهدین به عنوان رئیس رادیو وتلویزیون معرفى گردید،       

از خیـرین، او هـم اکنـون در   )مـشهور بـه حـاج همـایون    (حاج سید صدیق    در لوگر به شهادت رسید؛    

امورریاست عمومی    جمهورى اسالمى افغانستان به صفت خزانه دار       و داراالنشاء شوراي وزیران     اداره

سـلطان حـسین، مـدیر در    خدمت است؛ سید باطن شاه از قلعه تقى شاه، انسان عیار گونه؛ مدیر    مشغول

فرم کابل ؛ سید على    شهرداريریاست تفتیش    از اندهان مجاهدین که افتخارات فراوانى را در     اکبروفا،

مىدوران معلول اکنون هم وى نمود کسب آقاجان(باشد؛ سید عبداهللاجهاد به مـدیر ریاسـت   )مشهور

رضـازراعت والیت لوگر و از فعالین      امام مسجد
)ع(

؛ معلـم سـید عـارف شـاه معـاون ریاسـت معـارف            

سید توکل؛ قومندان سـید وحیـداهللا    سادات؛ انجنیراهللا سادات؛ حاج فریدوالیت لوگر؛ حاج سیدقریب 

محمـودتحصیل از دانشکده حقوق و شاعر؛ سـید حـشمت اهللا، شـاعر؛ سـید              هاشمى؛ سید واسع، فارغ   
...عالمى از تبار میر قادرشاه؛ سید جاوید؛ سید یاقوت شاه و

ــه  ــر اینکـ ــل ذکـ ــصیت   :قابـ ــار شخـ ــصوصا کلنگـ ــوگر مخـ ــف لـ ــاطق مختلـ ــىدر منـ علمـ ــاى هـ
گردیـده وجهـت معرفـى صـحیح     اند که حضور آنـان موجـب وحـدت شـیعه و سـنى           ى نیز بوده  دیگر

اهلبزرگان دینى مخصوصا فضائل و     )ص(پیامبربیتمناقب
جملـه تالش  از نمودنـد فراوانـى حـاج:هاى

اسـیر قزلبـاش، عـالم و شخـصیت       احمدعلىسید سلیمان از علماء و سادات بزرگوار مرکزبهسود؛ حاج        

ان و میان اهل تشیع و تسنن کلنگار از احترام خاص برخـوردار بـود، او              دیشمند مخلص که در   فرهنگى

.نمودرا به سوى آگاهى و بنیش درست اسالمى رهبرى مىمردم

خوشى سادات

که اکثریـت آن را سـادات جعفـرى    اندسادات خوشى از دوتیره ـ جعفرى و موسوى ـ تشکیل گردیده 

صـادقندکه از نسل سید محمد دیباج فرز       جعفر امام
)ع(

مـى جعفـرى.باشـنداسـت سـادات سرسلـسله

خوشى موقعیت دارد، و از ایشان در       خوشى شاه سیدمحمد بابا است که مرقد شریف آن در مرکز دره           

زیـادى بظهـور رسـیده اسـت کـه در بـین مـردم زبـان بـه زبـان نقـل                       کراماتزمان حیات و بعد از آن     

.گرددمى

است که همان سـال شـاه و یـا       ردیده است این  گ حیات آن بزرگوار بروز      یکى از کرامات که در حال     

منطقه مردم کشتار قصد زمان خوشى را داشت و آهنگ این سرزمین کرد، موقعى که آن شاه یا حاکم

دروقت به منطقه خوشى رسید، شاه محمد بابا کـه بهمـراه دونفـر از شـیراز       حاکم بـود کـرده هجـرت



داشتارهمنطقه خوشى در یکى از مغ      زندگى وقتى از این جریان و هدف حاکم جابر اطـالع یافـت       ها

دارد قصد بکه را براىچشمش بخورد آن را بکشد وسربزند از جاى خود پائین         ههرکسى ومژده شده

همسرش اکنون و نداشته فرزند حال تا که داد وضع حمل نمـوده و پـسرى بـدنیا آورده اسـت،            پادشاه

نمـودشنید فورا کسى را فرستاد که از این موضوع اطالع حاصل کند و شـرط چون این خبر را پادشاه   

صورت دروغ بودن وى را اوالً سر بزند،      که اگر مژده راست باشد تمام این منطقه را بوى ببخشد و در            

سپرى چندروزى آنکه از شد از طرف خانواده پادشاه شخصى بعنوان خبررسـان بـه ایـن سـرزمین              بعد

را مژده و خوشـحال گردیـد و آن سـید     که شاه سید محمدبابا برایش داده بود نقل نمـود پادشـاه          آمده

همچنین از وى دعوت کرد کـه در مهمـانى أش شـرکت نمایـد       بزرگوار را اعزاز و اکرام زیاد نمود و       

که گردیـد، پادشـاه تعـارف    آن سید بزرگوار وجلیل القدر شرکت در مجلس نمود طعام حاضـر  وقتى

س آن ولى نکرد، تا اینکه با اصرار زیاد پادشاه روبـرو گردیـد، امـا    ید بزرگوار دست به طعام درازنمود

باذندست بروى طعام کشیده با گفتن بسم اهللا و      آن سید بزرگوار   اى از زیر پلـو  گربهبیند کهاهللا مىقم

مىمىگردد و پادشاه متحیر ومبهوت    یا طعام بیرون مى    خواهى معذرت به وشروع د، تا اینکه از کنماند

و چون این منطقـه در      دهد که این منطقه مال شما باشد      خواهى زیاد نمود و فورا دستور مى      ایشان عذر 

مىسابق بنام شیردره یا کافر دره بوده، از این به بعد   مسمى خوشى اسم مىبه خودپادشاه و گوید گردد

در من خوشـىه بعـد ایـن  این جاه خبرخوش شنیدم و خوشحال شدم، پس از ایـن بـ       چون بنـام منطقـه
.یادگردد

اطـراف و اکنـاف بقـصد زیـارت مرقـد           کرامات بعد از مرگ ایشان بسیار است، حتى بیماران زیـاد از           

انـدبسیار دیده شده است که بیمارانى داکتر جواب شده که آمـده           آیند و شریف این سید بزرگوار مى    

ویافتهشفا جعفرىاز این سید بزگوار اعقاب زیاد ...اند سادات تمام که هستند وىى اعقاب از خوشى

:باشند اما برخى مشاهیر آنها عبارتند ازمى

حاجى سید فقیر شـاه کـه ایـشان در          حاجى حسین على مرحوم که شخص عابد وزاهد و روحانى بود؛          

را رسما عهده دار شد؛ مالسید شاه حسن فرزنـد سیدفقیرشـاه؛ سـید             زمان عبدالرحمن سمت مال امامى    

 شهید واعظالعظمی  ابوالحسن نطاق از شاگردان آیت اهللا       
)ره(

سال در طرف1358که هـاکمونیستاز

فرزنـد حـاجى حـسین کـه دوران جهـاد توسـط             دستگیر به شهادت رسانیدند؛ جگتورن سید صفرعلى      

حـسین؛  علـىشهید گردید؛ جرنیل غندى؛ دگروال طالب شـاه؛ صـوبدار سـید           اشخاص مجهول الهویه  

دگـروال سـید شـاه آغـا افـسرقواى هـوائى؛ مالسـید              د حسن؛ جگتورن سید میرحسین شـاه؛      جگرن سی 

حـسینى؛ دگـروال    واعظ؛ حجج اسالم سیدحسن بحر، سید اصغر عـالمى و سـیدجعفر           سیدعبدالحسین

...سید اسداهللا استاد حربى پوهنتون و

ین حـسینى کـه مرقـد    على و میرشاه حس اى کمى از سادات جعفرى که از اعقاب میرسید        همچنین عده 

مـشهورباشد در خوشى سـکونت دارد کـه بـه سـادات میرشـاه حـسینى      مىآنان زیارتگاه خاص و عام  

.هستند



دارند که تعداد آنها تقریبـا بـه هـشتاد          در خوشى عالوه بر سادات جعفرى سادات موسوى هم زندگى         

مى درخانواده اکثرآنها ولى اى کمى از آنها فعالً در خوشى      ایران و پاکستان مهاجر هستند وعده     رسند

مى اهللا ولى هستند که سلسله نسب شان سادات موسوى خوشى از اعقاب سید شاه مروت.کنندزندگى

الکاظمموسىبه سید محمد اسحق بن امام     
)ع(

سـادات.رسندمى بـه خوشـى موسـوى سـرخابىسـادات
.مشهور است، براى اینکه این تیره بعدها به خوشى آمدند

مر مدتىوت اهللا ولى در سرخ آب وبورگ از مربوطات ولسوالى     شاه از وبعد داشته زندگى محمدآغه

جنگ اثر بود اعقاب شان به زرغون شـهر، داودخیـل، حـصارك پـل علـم، اونـى             هاى که رخ داده   در

بورك را مردم احمد زائى و عیسى    سیدان، مزار شریف و خوشى متوارى گشتند و مناطق سرخ آب و           

عدهخیل تصرف و کمىکردند واى اعقاب رفتند شهر زرغون در که آنعده ماندند، باقى آب درسرخ

باشنداوالده سید محمدمعروف به ابولشاه دیوار سوار مى       
1

تعداد آنها زیـاد بـوده ولـى درمنطقـه           و فعالً  

بلکه ندارند زندگى شهر هستندزرغون آنجا در محدود خانواده نآنعده کـه بطـرف اونـى سـیدا    .چند

دررفتند آنها در اثر گذشـت زمـان بمـذهب حنفـى گرویدنـد و عـده          کـه داودخیـل رفتنـد در اثـر    اى

شـاههاى زیادى از آنجا متوارى و مجبور      مشکالت درمنطقـه آنها از وعده شده خانه و منطقه ترك به

از آبـىمربوطات ولسوالى چهار آسیاب والیت کابل سـکونت دارنـد و آنهـا بـه              توت سـرخ سـادات

هستندم )ع(دیگرى هم که نسب شان به امام على ابن الحسین         عالوه بر سادات سرخ آبى سادات     .شهور

شاهمى در سرختوت زندگى دارند اما به مذهب حنفى گرویده       رسد سادات ولى آبى پیرو مـذهب   اند

هستند عشرى درعده.اثنى آب سرخ سادات از هـاحصارك پل علـم کوچیدنـد و در آنجـا مـدت     اى

دراجداد شان بنام سید شهنشاه در آنجا زمین خریدارى نموده کـه فعـالً  دگى نمودند و یکى از  زن هـم

و ظلم اثر در بعدها است، معروف شهنشاه خم بنام بیداد گرى حاکمـان زمـان از آنجـا حرکـت         منطقه

و آمدند خوشى بطرف درخوشى زمین و خانه خریدارى کردند و تـا حـال در خوشـى زنـدگى               کرده

مانده.نددار باقى آب سرخ در که صحبتآنعده پشتو زبان به هستندکنند و پیرومىاند حنفى .مذهب
:برخى از مشاهیر سادات موسوى خوشى عبارتند از

این بزرگوار بمشاهده رسیده است سید قاسم شاه که روحانى و مرد زاهد و عابد بوده و کرامات هم از

بر بنا  در میان باغ برادرش بوده و هم وصیت کرده بود که مرقدش راقبرشوصیت آن سید بزرگوارو

بفـروش رسـانیدند و فعـالً هـم قبـر           بحال عادى بگذارند، اما برادر زاده هایش بعدها آن زمین و باغ را            

و.دربین باغ منحیث یـک بلنـدى بـاقى مانـده اسـت     شریف ایشان بحالت خاکى و عادى    صـاحب امـا
کرخریدار آنجا در بعدها دیده بـود کـه قـرآن در    امات دیده وشخص سفید پوش محاسن سفید راباغ

وباالى قبر مى   زاهد روحانى سید محمـد یوسـف معـروف بـه آخونـد           و دیگر شخص عابد و    ...خواند

.شودخود ابوالشاه اعقاب ندارد اما اعقاب برادرانش به اسم او یاد مى.1



لکنهوهندوستانفرزند سید قاسم شاه هست، این سید بزرگوار اغلب عمرشریفش در          یوسف على  شهر
بهسپرى گردیده بود و در آنجا وى مع مولوى میر محمد یوسف موسوى کابلى بوده که در یکى روف

مدارس ساالنه یکمرتبه براى   آنجا به تدریس اشتغال داشته است و مدتها در آنجا سکونت داشت و            از

مى خوشى به کم بامدت رابطه در اما تشکیل خانواده ایشان در لکنهو در دسـت نیـست کـه آیـا              آمد،

در آن وبعدها یعنـى  .استموجودمعلومات نیست اما در خوشى خانواده ایشان   آنجا هست یانه    اعقاب

به آخوند میرحسن که از ایشان دوسال بزرگتر بود در بعد از مرگ عمویش سید میرحسن شاه معروف    

خوشى منطقهمنطقه ومردم شد، نگریـستند چـون در     مـىاى خوشى وى را بدیده احترام و اعزاز       ساکن

العادهامحال حیات از وى بعضى     خارق کردند و مریضان را نزد  دیدند وهم از وى طلب دعا مى      ورات

بـراىهـا را دم مـى     آوردند ویا آب و بعضى خوراکى     مىایشان بعـد شـفامـریض مـى   کردنـد و دادنـد

صدسال زندگى کرد و موقع مرگ ایشان نیز بعضى کرامات از عمر طبیعى تقریبا حدودهیافتند، و بمى

عبدالحـسین خـان و فرزنـدش از        مانند جگـرن میرعبـاس، جگـرن      ي همچنین افراد  بظهور رسید و  وى

نــسخهایــشان کــسب علــم و فــیض نمودنــد و آثــار  بمبــارانو اثــر در جهــاد دوران وى، خطــى هــاى
و1334آخوند یوسف على در سال      .حریق گردید هاکمونیست نموده درهـدیره آبـائى بخـاك    وفات

بصورت کنون تا قبرش و شد قرارسپرده مرقـد شـریف ایـن سـید بزرگـوار مـورد توجـه            .داردخاکى

و اسـت عـام و تبـركمـردم از قبـر ایـشان جهـت شـفاى مریـضان پـاره       خاص بعنـوان را سـنگ هـاى
.دارندو تیمن بر مى

مراسـمسید میرحسن شاه معروف به آخوند میرحسن شخص عابد و          بـانى و مؤسـس و بـوده روحـانى

خوشى منطقه در خـود آخوند میرحسن و برادرش سیدقاسم بوده است کـه در منـزل       شخصعزادارى

اعتماد مردم و هم مال امـام از طـرف          مراسم را برگذار نمود وبعدها رونق بیشتر گرفت و شخص مورد          

وى سالها رنج و مشقت در راه نشر احکام اسالمى کشید وقبر او در سرامیرعبدالرحمن تعیین شده بود،

هـاىکرامات زیـادى در سـرزبان  از ایشان فضائل و .ئى بشکل خاکى باقیست   تپه خوشى در هدیره آبا    

حج والمسلمین   سالمت اال مردم یاد میگردد؛ والد حج     بحر، آقاى  االسـالم سـید عبدالحـسین       تجناب
.دخترى ایشان است که فعالً در مشهد مقدس زندگى دارندواعظى نیز نوه

خوشىاى دیگر از سادات موسوى بعدها از س       یک عده  به آمدند و ساکن گردیدنـد کـه نـسب         رخاب

شا به موسوى سادات بوده است و از اعقاب و ذریه      )معاصر شاه سیدمحمدبابا  (اهللا ولى   مروتههمگى

)ع(سید محمد اسحق بن امام موسى الکاظم
.باشندمى

:برخى از مشاهیر این شاخه از سادات موسوى عبارتند از

میرمحمدیوسف معروف به آخوند یوسـف علـى        یرحسن شاه؛ مولوى  آخوند سید قاسم شاه ؛ آخوند م      

اهل منبر و تبلیغ بوده محمدکاظم فرزند سید محمدیوسف که بعد از پدر مال امام مردم، وشاه؛ مالسید

سال در عالم1371که در شمسى بـرهجرى بنـا أش جنازه و نمود وفات پاکستان چنار پارا در هجرت
انتقاوصیت خوشى در توجهل داده و درهدیره آبائى بخاك سپرده شد وخودش و احترام مورد قبرش



است عام .خاصو

هجـرى1355خوشـیوال کـه در سـال        مرحوم مال سید عبدالحسین شخصیت روحانى؛ سید میرحـسین        

داود حکومت زمان در خان با فرقه مشر متقاعد میراحمدشاه به اتهـام کودتـا دسـتگیر و مفقـود    شمسى

حکومـت انتقـالى مجاهـدین، اسـتاد         پرفیسور استاد سید سلطان شاه همام، معاون سیاسـى         االثر گردید؛ 

صاحب تألیفات زیـادى کـه در بـسیارى از کـشورهاى جهـان بـراى                پوهنتون، مدیر مسئول مجله داناو    

گفتهتحقیق به و داشت تسلط مختلف بزبان و نموده بهمسافرت خودش تـسلطاى خـارجى زبان شش

داشته، استاکامل ودهمسر کلنگار سادات 1381سى بـود، اسـتاد همـام در سـال           یـ استاد ادبیات انگل  از

شمسى درداعى حق را در پیشاور پاکستان لبیک گفته و بعدا بنا به وصیت            هجرى أش جنـازه خودش

شاه پیمان استاد در پوهنتـون کابـل و صـاحب تألیفـات          هدیره آبائى بخاك سپرده شد؛ استاد سید علم       

جگتورنمتعد حیات شاه بود؛ سـید     سید حیات شاه والد سید سلطان شاه همام که معروف ببه کفتان           د؛

حجـج.هاشـمى فعـالً در ایـران هجـرت نمـوده اسـت      شیرین شاه به تلفونى معروف بود؛ سید نادر شاه    

مؤسـسهحسین موسوى خوشى، مدرس مدینه    اسالم سید سلطان   عـضو و کابل فرهنگـىالعلم و علمـى

ا )ص(لنبیینخاتم
معروف به مال شیرین آغـا، روحـانى مـستقر و معلـم در               ، سید ابراهیم موسوى خوشى     

پاکـستانالخامنهسید رضوان على مطهرى مدرس جامعه     لیسه خوشى،  چنـار پارا امـاماى اکنـون هـم و

مقـیم دمـشق   سید ایوب کاظمى مقیم پارا چنار، سید طاهرشاه موسوى طاهرى         ،جمعه ولسوالی خوشی  

...مالم امام و معلم در لیسه کلنگار ویه، سید یوسف على معروف به قارى آغاشیرینسور

که از اعقاب میر ابـراهیم معـروف بـه    تعدادى از سادات موسوى در قلعه حکیم کلنگار سکونت دارند   

وپاراچنار پاکستان که برادر شاه مروت اهللا ولى یکجا مى         میربین بابا مدفون شلوزان    هستند بنـسباشد

شـاهیکجـا مـى  آنها نیز به سادات موسوى خوشى بعد از شاه مروت اهللا ولـى     بـه بـورگ مـردم گـردد،

کنند ویکـى از کرامـات آن کـه در   دارند و از او کرامات زیادى نقل مى    مروت اهللا ولى اعتقاد خاصى    

مـىدوران جهاد بظهور رسیده است از قول یکتن از مردم منطقه بنام   خـان دورانمـن:گویـد طـاووس

أم خانه و بودم بورگ منطقه در در حدود پنجا مترى مقبره این سید بزرگوار قرار دارد، کرامـت    جهاد

از که استامقبره این سید بزرگوار دیدم، حتى تا حال خانه          را نشده سرقت نداردم جرئت هم وکسى

خانه به سرقت براى وچندین بار سارقین که براى سرقم بیاید، براى اینکهاکه شـرمنده بودنـد آمده ت

سال.شدندسرافکنده در که شـروع روسها در منطقه بـورگ حمـالت زمینـى      1360وقتى را هـوائى و

نیز در زیر درختـان پنهـان شـدیم وقتیکـه بمبـاران      کردند همه مردم فرار کردند من همراى فامیل خود      

منطقه شد خانهتماماختم به مردم بود، آتششده و نتودود شان دربرونـدانستندهاى تـاریکى شـب   و

بود،فرار نمودند، براى اینکه دروازه     باز من خانه شـاههاى آقـا کـه زدم صـدا مـن فقط حرکت از قبل

خانهامروت اهللا ولى من همسایه     و هسستم مىات تو به را کردیم سپارم، مایان به طرف کوه حرکت     م

گردیدند و هرچه توانستند کـشتند و چـورو      طقهو به پاکستان مهاجر شدیم، بعد از آن روسها داخل من          

سال در کردند، دروازه بعد از هشت سال وقتى که از پاکستان به منطقه آمـدم دیـدم کـه           1368چپاول



هـا و همـه چیـز سـالم        حویلى دیدم که شیشه   باز است و داخل حویلى شدم نگاه کردم دیدم که داخل          

وجاست و حتى کوچکترین    هم دشمن مرمى از اطـاقاثرى داخـل که وقتى ندارد، شـدمود دیـدم  هـا

حتى و است نخورده دست وظرفها کـه هـشت سـال قبـل انداختـه بـودیم       هـاچاى در میـان پیالـه  فرش

ها توسط روسها چور و چپاول گردیده بـود         حالیکه بعضى از خانه   خشکیده وکسى هم دست نزده، در     

اگر خانهچیزى باقى مانده بود توسط سارقین منطقه برده و ولى بود، من اصـالً چیـزى کـم نـشده     شده

دروازه و پنجرهبود و باقىها اولى بحالت امن از آن وقت به بعد ارادت وعقید       .بودها م بـه ایـن سـید      ه

ازم مریض مى  اشد، گاهى یکى از اعضاى خانواده       بزرگوار زیادتر  را سنگى مقبره این بزرگـوار  شود،

مىآورده و به گردن مریض آویزان مى شفاء 1یابدکنم
.

شهر زرغون سادات

لـوگر هـستند و سیدمرتـضى خـواه     سادات زرغون شهر که از مربوطات ولسوالى محمـد آغـه والیـت       

)ع(که او به امام زاده سید حمزه بن امام موسى کاظم  باشدرزمى سرسلسه این سادات مى    
ابـى به مشهور

)ع(القاسم که در کنار مرقد شاه عبدالعظیم حسنى
تهراندر رى مىشهر است .رسدمدفون

ساداتمشهور است اولین    از که خواجـه«شمس الدین معروف به  وارد زرغون شهر گردید میرفردي

سید مرتضى همراه  .مرتضى به دعوت او وارد این منطقه گردید       باشد و سید  مى»صدرالدین اولیاء ولى  

کهمىحدود دوصد نفر از ارادتمندان و مریدان خود وارد لوگر       مـشهورعدهگردد شهر زرغون در اى

سید مرتضى از خوارزم ایـران آمـده اسـت و همچنـین طوایـف         به قوم على خیل هستند که آنها همراه       

و شاه نیز از اعقاب نضراب شاه خواه رزمى مى        کالالزرگرها نضراب خواه رزمى از غالمـان و      باشند،

.همراهان سید مرتضى بوده است

نسب سادات زرغون شهر به سـید نـوراهللا    سید مرتضى خوارزمى سید نور اهللا است که  یکى از فرزندان  

هستندرسد، اعقاب این سید   مى خانوار هزار دو حدود کمىعده.بزرگوار دراین شاخه از  اى سـادات

داناى چهاردهى کابـل، قریـه نیـک، بنـد امیـر            زرغون شهر سکونت دارند، تعداد زیادى از آنها در ده         

هـستندمعروف(نگ بامیان   یکاول کابلى سادات هجـرت، و همچنـین در والیـات شـمال افغانـستان          )به

.نمودند

از است عبارت شهر زرغون ابوالشاه دیوار سوار، میرشمس الدین سید مرتضى، سید قاسم پدر:مزارات

واولیاء، شاه حـسین ابـدال و سـید شـاهى بـرادران ابوالـشاه دیـوار              مشهور به خواجه صدرالدین    سـوار
.فرزندان سید قاسم

معروف است زیارت ابوالشاه دیـوار  یکى از مزارات اعقاب سید مرتضى خوارزمى که در زرغون شهر  

حج.1 اظهارات از . االسالم سیدابراهیم موسوى خوشى تبخشى



مقبره کنار در که است شـاهپدرش سید قاسم ابن سید شاه نعمت اهللا بن سید شاه نوراهللا بـن سـید  سوار

مى خوارزمى ولـى فرزنـدان بـرادرش سـید شـاه      نـداردباشد، خود ابوالشاه دیوار سـوار فرزنـد       مرتضى

.شودیاد مىاوالد ابوالشاه دیوارسوارحسین معروف به شاه حسینى به نام
.همین شاخه هستندنیز مربوطسادات زرغون شهر و همچنین بره کى برك، خمندو و سرخ آب

1

آبادس سرخ ادات

درمنطقه سرخ آباد از مربوطات ولسوالی محمد آغه والیت لوگر بوده             موسوي سادات از ي شاخه و

آن ساکن هستند، آنها نزدیک یکصد خانوار و سرسلسله این سادات سید احمد کبیر مـی باشـد، سـید                    

 و از علماي برجسته عصر خویش بوده و تا به درجـه اجتهـاد           پیر صامت یخ پوش   احمد کبیر از اعقاب     

 کربالي معال، سـوریه و ایـران   رسیده بود و او تحصیالت خویش را در حوزه کهن سال نجف اشرف،      

نمود .سپري

سادات این منطقه در زمان دوست محمد خان به اثر ظلم و فشار حکام جور آن عصر، از تپه تاج بیک                    

داراالمان کابل بـه بـاد خـواب والیـت لـوگر اجبـارا سـاکن شـدند، مهـاجرت بـاردوم آنهـا در عـصر                           

مختلف مناطق به خواب باد از که بود خان  افغانستان از جمله شهرکابل، والیـات شـمال و      عبدالرحمن

خارج از کشورچون؛  کشورهاي ایران و پاکستان کوچیدند، یکی از منـاطقی کـه سـادات شـاخه پیـر                     

.صامت یخ پوش به آنجا ساکن شدند، منطقه سرخ آباد ولسوالی محمد آغه می باشد

والمسلمین سـید نادرشـاه موسـوي       حجت االسالم   :از جمله مشاهیر معاصر سادات سرخ آبادعبارتند از       

که تحصیالت حوزوي خویش را در نجف اشرف، قـم و افغانـستان فراگرفـت، او و بـرادرش حجـت                     

االسالم والمسلمین سید میر ولی شاه موسوي از شاگردان آیت ا هللا العظمـی شـهید شـیخ محمـد امـین                      

افشار
)ره(

راوان دینی قرار گرفتند و هرکدام  بوده، اینها سالیان متمادي در لوگر و کابل مصدر خدمات ف  

)ع(بیشتري عمرخویش را به تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت
نمودند .سپري

2

خواب باد سادات

والیت لوگر و از سـادات موسـوى   سادات باالده باد خواب روغنى از مربوطات ولسوالى بریکى برك     

مـىصمد مشهور به پیر صـامت یـخ         نسب بوده که سرسلسله آنها به پیر       رسـند، بـه نقـل یکـى از    پـوش

برادرانش(اى اختصاصى با سید ابراهیم موسوى مصاحبه.1 و آغاموسوى شاه سازمخصوصا و ساخت زرغوندر مزارات

کابلاکبرشاه و سید غازى شاه در ده دانا، مرقد سید لوگرشهر بودندي ).بانى
2

.برگرفته از اظهارات حجت االسالم سید حسین حسینی از نوادگان دختري سید نادرشاه.



1موسفیدان باخواب روغنى  
خواب«دهحدود یکصد خانوار از سادات در باال      «: مى»باد کردند،زندگى

منطقهآنها در زمان امیر عبدالرحمن خان به       از نامبرده حاکم ستم و ظلم واثر شـدند مهاجر مذکور اى

بناکنون درکشور ایران، مشهدالرضا در منطقههم مشهداى چناران هستندام ساکن ».مقدس

سادات هونى سیدان

نسب سادات هونى سیدان به سلطان سید هونى سیدان واقع در غرب پل علم والیت قرار دارد و سلسله         

.رسنداحمد کبیر مى
:مشاهیر سادات هونى سیدان عبارتند از

د و بیست عنـوان کتـاب را        حدود یکص میرفخرالدین، عالم متبحر و خطاط مشهور عصر خود بوده که         

.کریم، تفاسیر و کتب فقهى نزد ورثه أش موجود استتحریر نموده، از جمله قرآن

نجـم الـدین قـادرى بـوده کـه در      همچنین میربچه آغا، وى اهل سلوك بـوده و از جملـه خلفـاى مـال           

.طریقت قادریه به مدارج باال رسیده بود

میربچه آغا که صوفى مـسلک، عابـد و   الیت به حاجىمردم لوگر، گردیز، وردك و اطراف این سه و    

داشتند، او عالوه بر مالامام مسجد قریـه خـود بـه شـعر و شـاعرى نیـز         زاهد زمانه خود بود احترام زیاد     

ماندهمى باقى وى از اثر سه که :پرداخت

)هاى حضرت یوسفداستان( ـ سید القصص 1

. منیه المصلى منظوم-2

عشق-3 .متفرقهغزلها، مخمسات، رباعیات و اشعار:شامل(پرگار (
.قبر وى تا کنون زیارتگاه مریدان و ارادتمندان وى هست

لوگر«مشاهیر   ابـنوهـم از ذریـه    عبارت اند از اوالد واعقـاب سـیداحمدکبیر،       »سادات موسـى امـام ى

جعفر
)ع(

از اند عبارت لوگر :مزارات

یکى از  )به سید ابوالشاه دیوار سوار    مشهور( سید محمد    سیدشاه صمد پیر و سیدشاه سلطان در پدخوا،       

درموردداستان معروف منطقهاعده:اواینکههاى به محل آن از خواستند مى شرکتى دیگر جهت  ى

مىدر مراسمى عازم گردند، سید محمد به آن  برویـد مـن نمـازم را خوانـده حرکـت مـى       شماگویدها

آن ازکنم، که وقتى رفتند مىمها دور شوند، این سـیدبزرگوار بعـد از خوانـدن نمـازش از منـزل             نطقه

مى همانگیردشود واز کنار دیوار خرابه مارى را مى   خارج روى دیـوار سـوار شـده و دیـوار را مـى      و

مـشهورراند، دیوار حرکت مى کند، سید   وى آن از بعـد رسد، مى موعود محل به همه از قبل ابوالشاه

.گردید)یوار سوارسید محمد د(به

داند، این طایفه حدود سه صد خانواده مال دل جان یکصد و پنج ساله که خود را از اوالده نضراب شاه خوارزمى مى.1

شا پدران .ه از ایران همراه یکى از سادات بزرگوار به افغانستان هجرت کردندهستند،



:برخی از مشاهیر این تیره عبارتند از

ش(1316میر حیدر شاه هاشمى، شاعر ونویسنده که در سال  هونىقریهدر)ه .متولد گردید»لوگر«ى

والیت پنجشیر

آنریپنجشوالیت   مرکز زبـان3،610، مساحت کیلومتر،    128،620، جمعیت   بازارك، ي،دریفارسـ،

.شُتُل،روخه، دره، خنج،انیپر،بازارك،نابهاَ:یولسوال7

ولسوالریپنجش جمله فاصلهتی وال يهایاز به و بوده کابـللومتریک120پروان شـرق شمال طرف به

ب جنوبنیدر شاخه شمالیدو از جنوبهندوکش به موازشرق موقعيغرب امتداد هنـدوکشتیـ به

م هاباشدی واقع دره ازیفرعيو عمومشمالآن دره به داشته امتداد شمال به جنوب از و جنوب یبه

مریپنجش .شوندیوصل

زي آن از داالن سنگ تا پا   طول انجمن پنجش.باشدی ملومتریک125ازادهیکوتل انـدازهریعرضدره

وسایمختلفيها بدون که وسالیدارد نمنیتعیفنطیو .تواندیشده
واریپنجشتیوال افغانستان شمال استدر ا.قع سـالتیـ  والنیـ مناطق ازیبخـشيدیخورشـ1383تـا
وتیوال بودند جملهر،یپنجشيهایولسوالبرخی  پروان اول:از پنجشوحصه پـروانقبال راریدوم در

.دادندیملیتشک

سادات در نقاط مختلف پنجشیر چون دیگر والیات این کشور ساکن هستند که اکثرا سادات حـسینی                 

جم و بوده عیت آنها حدود یکصد خانوار می باشند، در این زمینه نگارنده مصاحبه اي داشـتم بـا                 نسب

1عبدالحفیظ منصور، 
 طبق اظهارات ایشان در نقـاط مختلـف والیـت پنجـشیر سـادات مکـرم سـکونت               

دارند، سادات بطور پراکنده از اول پنجشیر، منطقه ي بنام زمان کوه گرفته تـا آخـر دره و قریـه جـات                 

ساک ن هستند،  مقبره اجداد آنها در برخی از مناطق زیارتگاه عام و خاص می باشـند، در میـان         مختلف

سادات پنجشیر شخصیت هاي متنفذ علمی و معنوي زیادي بودند که هرکدام منـشاء خـدمات فـراوان                  

.دینی و فرهنگی گردیدند، مردم پنجشیر نیز بپاس آن خدمات شان به آنها  احترام فوق العاده دارند

فرادانشکدة ژورنالیزم، بخش روزنامه نگاري مطبوعات دانشگاه کابلدرراتحصیالت عالی،عبدالحفیظ منصور.1

طالباندر آغاز جهاد، عضو جمعیت اسالمیاو.گرفت سقوط از پس ئیس روسرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ،

نماینده منتخب از شهر کابل در لویه جرگه 1382و1381سالهايعمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان بود و 

حالبوکابل در لویه جرگه تصویب قانون اساسی مردمنمایندة منتخب واضطراري در و حاضر مدیر مسوول هفته نامه ده

و می باشپیام مجاهد آثار منصور آقاي جناب تألیفات زیادي را به چاپ رسانیده که از جمله نوشته هاي وي در مورد د؛

پنجشیر و دوران جهاد اسالمی این کشورهست و بدین لحاظ نگارنده خواستم  طی مصاحبه ي در مورد سادات والیت 

.پنجشیر اطالعاتی را از وي  کسب نمایم



)رض(ماري از سادات که نسب شان به حضرت امام حسینش
 می رسند، در والیت پنجشیر سکنی گزیده 

معلومات نوشتاري دقیق در مورد تاریخ  ورود آنان به این والیت در دسـت نیـست امـا بـر اسـاس                      .اند

بودهمعلومات ابتدایی که سینه به سنیه نقل شده ورود سادات به پنجشیرحدود بیشتر ازسه صد سال قب ل

و ابتدا سه تن از برادران، با خانواده هاي شان  از سمرقند به این والیت می آیند کـه یکـی از آنـان در                  

روستاي سفیدچهر، دیگري در روستاي پشغور و سومی در روستاي خینج مرکز فعلی ولسوالی  حـصۀ                 

راهاول پنجشیر سکونت اختیار می کنند، سادات در دوران جهاد نیز حضور برجسته و  در و داشته فعال
.انقالب اسالمی این قوم شهدایی را تقدیم نمودند

1

:نقش دینی و اجتماعی سادات

با توجه به آن که در آن زمان، تعداد علماي دینـی در منطقـه، انگـشت شـمار بـوده انـد، عمـده تـرین                        

است و گفتـه مـی      وظیفۀ آنان ارشاد و رهنمایی مردم در امور دین و تعلیم شیوه هاي تزکیۀ نفس بوده                 

شود که خواندن مثنوي، حافظ، مکتوبات امام ربانی و غیـره نیـز غالبـاً توسـط همینهـا در ایـن والیـت                        

گذشته از آن، آنان در اصالح منازعات ذات البینی مردم، نقش عمده و محوري را               .ترویج شده است  

اندبازي می کرده اند و در راستاي ارشاد و توجیه مردم نقش به سزایی ایفا .نموده

اکنون شمار خانواده هاي منسوب به این سالله به ده ها می رسد کـه در روسـتاهاي سـفیدچهر، خـنج،       

البته شمار دیگري هـم در منـاطق دوآب، ولـسوالی دره، و مربوطـات     .پشغور و زنه، سکونت می کنند 

یـاد مـی شـوند و    ولسوالی رخۀ این والیت زیست می کنند که آنها به نام صاحب زاده و مجـددي هـا        

.مورد احترام مردم بوده، برخی اشتباها آنها را هم سادات می دانند

نسب :حفظ

قوم سادات پنجشیر تا کنون در جهت حفظ انساب خود کوشش فراوانـی بـه خـرج داده و از اخـتالط              

اتدر این زمینه رسم آنها، بر این است که دختران خویش را به غیر از سـاد .نسب جلوگیري کرده اند 

براي کسی دیگر، به شوهر نمی دهند؛ یعنی در بارة رعایت موضوع کفائت نهایـت محتـاط عمـل مـی               

.نمایند، اما گاهی اتفاق افتاده که از قوم دیگر، زن گرفته اند

تیره از سادات در قریه خینج حصه اول پنجشیر زندگی می کنند، سیدهاشم از بزرگان سـادات کـه در             

هايمنطقه خینج والیت پنجشی    نام به فرزندان وي از که شده متولد سیدکاظم و سیدقاسم می باشـد،  :ر

سید قاسم پنجشیري از شخصیت هاي معروف شـاهنامه و فردوسـی شـناس و از چهـره هـاي مانـدگار                      

فرهنگی کشور بود ، سید قاسم در دورة امانی، حاکم ولسوالی اندراب والیت بغالن، حاکم بدخشان و 

بود .عالوه بروظایف مهم دولتی سفر به چند کشور آسیاي میانه داشتسید قاسم  .بلخ

1
.همان.



مرحـوم.او شاعري خوش ذوق و خوش قریحه بود، اما از وي آثاري مطبـوع بـاقی نمانـده اسـت             تنهـا

نیالب رحیمی چند پارچه شعر او  را که از زبان مردمـان محـل و هنرمنـدان محلـی نقـل شـده بـود در                      

تیار برخی ها باشد، نواسه سید قاسم آقا سید عالم هاشـمی مـی باشـد،                پاکستان چاپ کرده، باید در اخ     

.که مدتی مدیریت نشرات تلویزیون نورین را عهده دار بود

تیره دیگر از سادات در منطقه بنام قریه غجی در ولسوالی حصه سوم پنجشیر ساکن هستند،  قریه غجی 

.مشهور به قریه آغا صاحب ها می باشد
1

احمد هاشمی، رئیس شوراي پیوند ملـی و اخـوت اسـالمی و خطیـب مـسجد جـامع                مولوي حاج سید    

)ع(حضرت یونس
 در خیر خانه کابل، وي در جهاد اسالمی حضور فعال داشت او نیز از سادات پنجشیر 

.می باشد

والیت بامیان

شهرانیباموالیت   مرکز به يدریرسـفازبان17،414، مساحت کیلومتر    343،892، جمعیت     انیبام،

گو .کاولنگی، ورس،بریش،غانی س،پنجاب، کَهمرد،انیبام:یولسوال7ی،   هزارگشیبا

حـدوددهـدیملیتشکمردم تشیع   راتی وال نیایاصلساکنانمردم البتـه د5تـا3کـه صـد گـریدر

فارسکامال مردم تشیع    وباشدیمزینکیتاج زبان لهجـهيدریبه ،کننـدیمصـحبت)یگـههـزار(وبـا
تاریکیانیبامتیوال نقاط همچنیخیاز و کهن طبيدارانیو و .استبایزعتیمناظر
تارانیبامتیوال طول رژهابیسآنیشتریبخیدر از حاضهايمیچه حال در وچه یمـودهیـ درسابق

.ندیب

دارد)بابا( کیلومتري شمال غرب کابل و در دامنه شمالی سلسله جبال            190والیت بامیان در     ایـن  .قرار

.شودسرزمین جزء مرتفع ترین نواحی مرکز افغانستان محسوب می

بـر2005ائیه سـازمان ملـل متحـد در سـال           صتعداد نفوس این ایالت طبق اح       نفـر اعـالم     371900بـالغ
.گردید

اهل تشیع و بقیه آن را اهل تسنن و دیگر اقلیت هاي مذهبی تشکیل می %85از این تعداد نفوس حدود 

 و در فصل بهار و تابستان بسیار  بسیار سرد و برف گیراز نظر وضع اقلیمی، بامیان داراي زمستان.دهد
.خوش آب و هوا و سرسبز می باشد

1
جناب آقاي سید ناصر تقدسی از سادات روستاي :؛ قابل تذکر اینکهبرگرفته از اظهارات سیدناصر تقدسی پنجشیري.

پشغور والیت پنجشیر می باشد، وي تحصیالت خویش را در رشته زبان و ادبیات فارسی تا ماستري فراگرفته و ناشر چند 

یون نور می عنوان کتاب نیز بوده  و سمت هاي دولتی و نهاد هاي خصوصی داشته و هم اکنون وي معاون اداري تلویز

.باشد



ارتفاع53با)الصلص(دو مجسمه غول پیکر )جاي خالی(وجود صدها اثر باستانی و تاریخی بویژه  متر

ارتفاع)شهمامه(و قدمت35با با و  ساله توجه هزاران توریست و جهانگرد را به خود جلب           2800متر
. را به سوي این دیار رهنمون می شودنمی نماید واز اقصی نقاط جهان سیاحا

دو کوه مشهور بامیان که عبارت است از کوه بابا  و شاخه اي از هنـدوکش از شـرق بـه غـرب، وادي                  

د ترین قله کوه بابـا در جنـوب وادي بامیـان واقـع     بامیان را تشکیل می دهد که قله بلند شاه فوالدي بلن          

شده است که آب ریزه این قلعه بلند پربرف بابا بسیاري زمـین هـاي بامیـان را آبیـاري مـی سـازد کـه                          

سفیدي برف قله هاي کوه بابا و طراوت و سرسبزي دره بامیان به عالوه تپه خرمن گونه شهر غلغلـه در    

ویران ویک مسجد گنبد ساز نیمه ویران در کنار همین شهر باستانی           وسط دره بامیان با گنبد هاي نیمه        

ویران شده توسط چنگیزخان و همچنان مجسمه هاي سی متـره و پنجـاه و دو متـره بـوداي بامیـان کـه                  

پشت به کوه هندوکش داده است که بیست قرن است حوادث گوناگون این خطه را نظـاره دارد،  در                    

بـودا( این دو آثار باستانی    کنار رود خانه بامیان در بین      و منظـره اي دیگـري از چنارهـاي کهـن      )غلغـه

وحیات گلی و نیمه ویران وبیرق هاي سبز رنـگ مرقـد میـر سـید علـی یخـسوز از سـالله امـام موسـی           

کاظم
)ع(

  توجه را به خود جلب می کند که زیارتگاه هزاران مسلمان از تمام والیـات کـشور در آنجـا               

د بزگوار عرض ارادت دارند و به روان یخسوز ولی آیات قرآن کریم اتحاف و         جمع شده و به این سی     

هدیه می کنند،  اگر از این زائران سوال کنید که از کجا هستید؟ خودشان را  از تخار، قندوز، پـروان،             

بغالن و سایر والیات معرفی می کنند که با طی مسافت طوالنی از راه دور به زیارت این سـالله پـاك                     

خدارسول
)ص(

 می آیند، در این والیت پیروان دو مذهب شیعه و سنی و عمـدتا سـه قـوم کـه عبـارت                       

از هزاره، تاجک و سادات اکثرا  از نبیره میر سید علی یخسوز زندگی مـی کننـد؛ همـه اینهـا از                      :است

انارادت مندان این سید بزگوار هستند و در زمان هاي قدیم تا قبل از کودتـاي هفـت ثـور مـردم بامیـ                    

براي حل و فصل دعاوي و اختالف خود شان در کنار مرقد میرسـید علـی یخـسوز جمـع مـی شـدند،                         

جرگه اصالحی خود را تشکیل می دادند، حل و فصل دعـاوي مـی کردنـد بـراي توثیـق فیـصله هـاي            

دست به علم میر سیدعلی یخسوز می رساندند که به آن وفادار بمانند، اگر چه این رسم بعد از انقالب             

باقی نمانده اما روز اول سال شمسی را مردم در آن جا جمع می شوند و با برافراشتن علـم، سـال نـو را                    

تجلیل می کنند، در کنار مرقد یخسوز دو قریه وجود دارد، بنام فقیران و گوروال که آنها خودشـان را       

پدراناز مالزمان رکاب یخسوز می دانند که از سبزوار همراه با مرشد شان وارد بامیا               چون اند، شده ن

شان را مـالزم رکـاب آقـا مـی داننـد در کنـار قبـر یخـسوز و میـر هاشـم از خـانواده یخـسوزاست بـه                            

خدمتگاري زائرین این سید بزگوار مـشغول هـستند، در حـال کـه اهـالی ایـن دو قریـه مردمـان اکثـرا                         

به جارو کشی قبر میر سید ثروتمند، با سواد، تحصیل کرده وهم در پست هاي دولتی کار می کنند، اما 

.علی یخسوز و میر هاشم و خدمتگاري زائرین این دو بزگوار افتخار می کنند

از اوالد میر سید علی یخسوز در بامیان حدود یک هزار خانوار زندگی می کننـد، تمـام نفـوس مرکـز           

کـود(اداتشهیدان، فوالدي، مرکز  و س:بامیان را به چهار کود تقسیم می کنند که عبارتند از       بنام که



یاد می شوند، در حالیکه اوالد یخسوز بیشتر از این در بامیان همانند؛  بغالن، سمنگان، پـروان                  )سادات

.و سایر والیات سکنا گزیده اند، عده ي هم در خارج از کشور ساکن شده اند

معلـوم نیـست،    علت آمـدن ایـشان هـم        .تاریخ دقیق آمدن میر سید علی یخسوز در بامیان معلوم نیست          

آنچه که بعضی محققین می گویند یا گفته هاي سینه به  سینه و زبان به زبان بین مردم گفته مـی شـود،     

یکـی دعـوت بـراي    :اختالف به آمدن ایشان از سبزوار نیست علت آمدن ایشان را دو چیز می گوینـد               

م تبعیـد اجبـاري کـه توسـط         تبلیغ و ارشاد مردم که بعد از مسافرت ها در بامیان مقـیم شـده  انـد و دو                   

بعد از حمله چنگیـز خـان،  بامیـان بـه ویرانـه      .حاکمان زمان از سبزوار در بامیان اقامت داده شده است    

تبدیل شده و نام شهر ارواح را به خود گرفته هفت سـال هـیج جانـداري از آن جـا گـذر کـرده نمـی                           

ايتوانستند، بامیان را  به یک منطقه مخوف تبدیل شده بود، کسی            عـده مگر نبوده سکونت به حاضر

مجبور،  از جمله فقیران که در جوار یخسوز هستند و یک قریه دیگر بنام داودي که کسی بنام داود از    

قتل عام چنگیز جان سالم بدر برده بود، با یکعده ي در آنجا ساکن شده بودند که یخسوز وارد بامیـان               

 کنـد، آنهـا دلیـل سـیادتش را مـی خواهـد کـه سـید             می شود، میر سیدعلی یخسوز خود را معرفی می        

درحضور مردم یخ ها را از کنار دریا جمع می کند، در یخ می دمد شعله هـاي آتـش از یـخ بلنـد مـی             

شود که بعدا بنام یخسوز مشهور می شود اما آنچه که مسلم است اسناد هـاي کهنـه اي کـه در دسـت                        

 بامیان بعد از ویرانی چگیـز بـه دسـت یخـسوز و یـا      مردم است و حکایت از آن دارد که اکثریت قراء  

از جمله سید آباد که متصل شهر غلغله است، قلعه تاریخی چهـل         .فرزندان یخسوز بازسازي شده است    

دختران در آنجا واقع است که این قریه توسط یخسوز آباد شده و به همین نام یاد می شود، یک قلعـه                   

کـه مـال یکـی از فرزنـدان یخـسوز بـوده، قلعـه مـزار در قریـه                     دیگري بنام سید خواجه در آنجا بـوده         

دوکانی که فعال نیمه ویران است توسط یکی از نوادگان یخسوز آباد شده که فعال قبور برخی سادات                  

.بامیان در آنجاست از جمله مقبره سید صوفی و میر باران در آنجا می باشند

ت، اگر چه آثاري از آن قلعه باقی نماند، اما قریه به    قعله کهنه در خشکک بامیان در اختیار سادات هس        

قلعـه سـید در   .همین نام است، قلعه امک در اختیار سادات می باشد که نیمه ویرانـه بـاقی مانـده اسـت        

خلنگاش در اختیار هزاره ها هست که براي آنها فروخته شده است، همچنان از نامش معلوم است کـه                  

میر در بام سـراي همچنـان پـا برجـا اسـت و در اختیـار نوادگـان یخـسوز         از نوادگان یخسوزبوده، قعله   

هست، چیزي دیگري که از یخسوز باقی مانده کتاب است که نـسب نامـه سـادات مـی باشـد، اسـامی                    

نوادگان یخسوز در آنجا ثبت است، این کتاب دست نویس است، اول کتاب کاغذ هاي قدیمی بعـدا                  

لقات با کاغذ هاي زمان افزوده شده، این کتاب در نـزد یکـی از               در کاغذ جدید تر، در طول زمان مح       

سادات بام سرا می باشد ولی با مشکل مـی تـوان موفـق گردیـد کـه ایـن کتـاب را گرفتـه و بخـوانش                    

.گرفت، گفته می شود همچون کتاب دیگري هم بوده که توسط حکام وقت به زور گرفته شده است

امیان از موقعیت خاص برخوردار بوده، در بعد علمی شخـصیت    سادات بامیان در طول اقامت شان در ب       

)ره(بزرگی همانند آیت اهللا العظمی مقدس     
  که هم  دوره حـضرت آیـت العظمـی اهللا شـیخ علـی اکبـر                 



نهاوندي
)ره(

  و هم تراز ایشان بوده، ایشان یکی از مجتهدین زمان خود بوده که در حوزه علمیه نجـف                     

ایـان تحـصیل در بامیـان تـشریف آورده، آیـت اهللا مقـدس در زمـانی                  اشرف تحصیل نموده و بعد از پ      

تشریف آورده بود که جهل و نادانی در بین مردم غوغا می کرد، براي خواندن یـک خـط ویـا حوالـه           

حکومت در قریه به مشکل یک نفر پیدا می شد تا خط را بخواند و از مضمون آن آگاه شوند، فقر که         

روز است ظلم و جهل با . گار مردم را تیره و تار کرده استهمراه

آیت اهللا مقدس براي ترویج احکام و مبارزه بـا بیـسوادي کمرهمـت بـسته،  شـاگردان زیـادي تربیـت                  

نموده و مبالغه نیست که هرقدر از علما و فضال در مناطق مرکزي عرض اندام کرده است شاگردان بـا                   

.واسطه  و یا بالواسطه ایشان است

که در آن زمان هیچگونه مکتب دولتی و غیر دولتی وجود نداشته و حـوزه درسـی             این در حالی است     

ایشان در زمستان اکثرا سیار بوده، در یک قریه با شاگردانش درس حوزه  می گفت و در عین حال بـا              

بیان احکام منبر می رفت، مردم نیز هرکدام به حد فهم شان از این حلقات استفاده می کردند، در بهـار      

.ر قریه هاي مختلف از جمله در یکی از  قریه هاي فوالدي بنام قریه نوروزي درس می گفتنیز د

یکی دیگر از شخصیت هاي علمی سادات بامیان سید اسماعیل موسوي از اعقاب میر سید علی یخسوز 

است که جناب ایشان در حوزه علمیه نجف اشرف تحـصل کـرده، ایـشان پـس از پایـان  تحـصیل در                      

تشریف آورده و در ولسوالی لعل و سرجنگل مقیم شده، در قریـه بنـام تـال پـیچ، درس مـی                     افغانستان

گفت، ایشان را مردم بنام حاجی اسماعیل تـال پـیچ یـاد مـی کردنـد، جنـاب ایـشان بـه علـم و تقـوا و                 

پرهیزگاري یگانه عصر خود بوده،  قبرش در قریه تلخک لعل زیارت گاه خاص و عام اسـت، جنـاب                    

اه ترویج احکام آن قدر تالش و کوشش کرده که جان خود را در ایـن راه فـدا نمـوده، بـا                    ایشان در ر  

امام سهم پول آنکه
)ع(

 نزد ایشان بود، اما  اراذیل و اوباش بعنوان مستحق از ایشان پول مـی خواسـتند و          

در یـک سـفر   او  می گوید شما پابند احکام الهی نمی باشید، بناء سهم به شما نمی رسد، آنها ایشان را    

تبلیغی در منطقه اشترلی در بین آسیاب برده و آنقدر لت و کوپ می کند که در اثر این ضرب و شتم                      

.بعد از چند روز جان می دهد

یکی دیگر از سادات بامیان سید عسکر مروج هست، ایشان یکی از فضالي حوزه علمیه نجف اشـرف          

قات ایشان بیفزاید، گفته مـی شـود کـه فرزنـد     هست، سالهاست که در آنجا مقیم است خدواند به توفی 

.ایشان بنام سید جعفر یکی از خطباي مشهور نجف است

البته علماء و فضالي زیادي از نبیره یخسوز در گوشه و کنـار افغانـستان در حـوزه علمیـه قـم و مـشهد           

.هستند که خداوند به آنها توفیق دهد

عه بوده که از جملـه میـر محمـد طیـب، میـر              در عرصه هاي سیاست هم شخصیت هاي بزرگی در جام         

محمد رضا، میر بهرام، میر سید حسن آخوند و عده اي زیادي دیگري که مدافع مـردم خـود در برابـر                  

حکومت هاي ظالم و نقطه وصل میان شیعه و سنی و بین اقوام ساکن در بامیان بودند، زیرا همـه اقـوام               

آ و داشتند خاص احترام سادات به زمان آن نها نیز از نفوس خویش براي ایجـاد اخـوت و بـرادري        در



استفاده می کردند، یکی از این شخصیت هاي که خیلی درخشندگی داشت، سید محمد عسکر اسـت              

که ایشان در زمان سلطنت نادر خان حاکم بامیان بـود، در تحـوالت کـه توسـط امیـر حبیـب اهللا خـان                   

با تاجک مردم داد رخ کشور در سقو بچه به میان از حبیب اهللا خان پشتبانی نمودند که هزاره ها  مشهور

و سادات از امان اهللا خان حمایت می کردند، نیرویی که حبیب اهللا در بامیان اعزام کرده بـود و باعـث                       

قتل و کشتار مردم شده بود، و همچنان نیروي که از بهسود در بامیان آمده بـود و باعـث اذیـت و آزار       

 محمد عسکر از جمله کسانی بود که بعنوان اسیر در کابل برده شـده بـود،            مردم تاجک شده بود، سید    

بعد از سقوط دولت حبیب اهللا از حبس رها شده،  فرمانروایی حکومت بامیان را بـرایش داده و بعنـوان     

قطب الدین جمعـه  «حاکم وارد بامیان می شود، عده اي از سران قوم تاجک که بزرگ شان مشهور به            

زندان»دار ی می کنند که باید به مرگ مجازات شود، در روز مجازات در حضور مـردم بـه پیـشنهاد              را

عمویش سید محمد امین کرنیل مورد عفو قرار می گیرد، صورت هاي محبوسین را بوسـه مـی کنـد و        

آنها را رها می شود، با این اقدام تمام خصومت ها تبدیل به همدلی و دوستی می شوند  و سالیان زیـاد      

ک .ه اقوام و مذاهب بامیان در کنار همدیگر به صلح و صفا زندگی می کننداست

در دره شکاري که یگانه راهی بود که کابل را به شمال کشور وصل می کـرد،  ایـشان بـراي کـشیدن           

سرك کارهاي زیادي را انجام داد، در این مسیر یک پل را بنام ایشان نام گذاري کـرده کـه بنـام  پـل      

است، بعد از ایشان فرزندش بنام شاه علی رضا خیلی سرکها و پل ها را سـاخته انـد              سید عسکر مشهور    

که سرك بامیان وآجی گگ، بامیان و کوتل آقربات دره باریکی که بامیان را به یکاولنگ وصل مـی         

کند توسط شاه علی رضا خان ساخته شده بود، این نکته را هم باید گفت، در آن روزگاران سرکها به                    

کم و ک کشورهاي خارجی ساخته نمی شد، بلکه توسط بیگاري، شانه و دست مردم درسـت مـی                 پل

شد، چون شاه علی رضا آدم قاطع و سخت گیربود، آن وقت مـردم ناراحـت بودنـد، امابعـدا مـردم از                       

.کارهایش تقدیر و درحقش دعا می کنند

سی، شاه علی رضا، محمـد      اسامی سادات بعنوان میر و ملک و قوم خیلی زیاد است از جمله حاجی مو              

امیر کرنیل، حاجی اسماعیل، سید اسماعیل کاتب، حاجی علی گوهر، سید مخلص مـشهور بـه ضـامن                  

غریبان، حاجی سلطان علی وکیل، حاجی محمد نادر و سـید غـضنفرشاه از شخـصیت هـاي بـزرگ و                     

وز نمی باشـند و     خدمتگذار بودند، این سه شخصیتی که در اخیر نام شان برده شد از سادات نسل یخس               

.آنها سادت حسینی اند

جهـادگران کنـار در سـادات افغانـستان مـردم جهـاد در سابق شوروي توسط افغانستان اشغال دوره در

کشورش شخصیت هاي پرچمدار و سنگرسازان نامداري بودند کـه کارنامـه هـاي خـوبی از خـود بـه                     

در اند،  علی از سادات سلیج یکاولنگ مشهور   که آغاز گر جهاد سید محمد    1358ثور12جاگذاشته

به سید لم لم به لشکر تحت امر خود از جهاد گران یکاولنگ همراه با سید حسن فـاتح از سـادات بـام                

سراي بامیان، وارد این والیت شدند و در مدت کم بامیان را فتح نمایند و بعدا توسط نیروي خلقی هـا           

بامیان و دایکندي در این جنگ به شهادت رسیدند         شکست خوردند، هفتصد و پنجاه نفر از مجاهدین         



وشهید لم لم دریکه ولنگ عقب نشینی نموده دو باره با فراخواند تمام  مجاهدین ولسوالی هاي بامیان                  

تجدید قوا نموده و بار دیگر حکومت بامیان را در محاصره کـرد کـه در ایـن زمـان شـهید  لـم لـم در              

نازه شهید لم لم را خلقـی هـا بـه مـوتر بـسته و در بـین بـازار        جنگ رویا روي با دشمن شهید شده و ج    

کشانده، بعد در بین دو مجسمه بوداي بامیان زیر خاك نموده وقتی که بعد از یازده سال بامیان توسـط        

مجاهدین فتح می شود، جنازه لم لم را پیدا کرد، در حالیکه ریسمان به پایش بسته بود، در وقت دفن،                    

بدنشجاري از .می شد و در همان مکان دفن گردیده استخون

)ره(بعد از شهادت سید لم لم، مرکز بامیان در اشغال خلقی ها در آمد و بقول امام خمینی           
سرداري اگر

شهید شد، سردار دیگري به میدان آمده و بیرق اسالم را به دست می گیرد و پس از شهادت سـید لـم                      

از آن سرداران شهید سید حسن فاتح  از همرزمان شهید لم       لم سرداران دیگري به میدان آمدند،  یکی         

لم ، از نوادگان میر سید علی یخسوز بود که وي بعد از چند سال جهاد متأسفانه در جنگ هاي تنظیمی 

با سرنوشت نا معلوم گرفتار شد؛ سید حسن فاتح  آدم  شـجاع و قهرمـانی بـود کـه جـایش سـالها بـین               

حجج اسالم شهید سید محمد  :اران و افتخارات جهاد اسالمی همانند     مجاهدین خالی بود و دیگر سرد     

حسین فهیمی، سید محمد اکبر عادل کاظمی، سید محمد ظاهر ذکی، سید عبدالعزیز مبارز، سید علـی                  

جان عباسی سنگرسازان بامیان بودند، اینها از مرکز بامیان و سنگرها دست کمونیست ها را  در منـاطق                  

وتاه نموده و اداره منطقه را مجاهدین به دست گرفتند، حوزه علمیـه در فـوالدي         مختلف این والیت ک   

ایجاد شد، در رأس حوزه حاجی فهیمی شهید  با کفایت و درایت سنگرها و مـردم را اداره مـی کـرد،       

فهیمی شهید محبوب القلوب ملت و مجاهدین بود، او در اثر بمبارد مان طیاره دشمن در حـوزه علمیـه     

ه شهادت رسید، بعد از شهادت سید محمد حسین فهیمی پسرعمویش سید محمد ظـاهرذکی               فوالدي ب 

مسئولیت حوزه علمیه و مسئولیت ملت و مجاهدین را بـه عهـده گرفـت کـه تـا هـم اکنـون ایـشان در                      

.خدمت مردم بامیان است
صنفشخصیت دیگري از نوادگان میر سید علی یخسوز، جناب سید علی جان عباسی هست، ایشان تا

سال12 در و خوانده  در سنگرهاي جهاد قرار گرفته این جهاد گـر لحظـه اي بـدون کـار                 1361درس

وتالش نبوده، در راه مبارزه به بیسوادي هم در سنگر و هم فعال مـصدر خـدمات زیـادي شـده اسـت،                        

درسنگر را در دوران جهاد تبدیل به مدرسه نموده بود، اخالق حمیده، شجاعت، تقـوا و پرهیزگـا                  ري

است کرده جمع خود در دوره جهاد که قومندانها با داشتن اسلحه بیشتر دل خوش می کرد، اما .وجود

او با داشتن کتابی بیشتر دل خوش بود، درسنگر،  شب ها و روزها با مطالعه می گذراند، مجاهـدین را                     

نی بنام کتابخانـه حـضرت   به مطالعه تشویق می کرد، بعد از دوره جهاد در بامیان یک کتابخانه بسیار غ          

قائم
)عج(

 دارد که در خدمت ملت و جوانان مسلمان آن منطقه است، در حالیکـه فقیرانـه زنـدگی دارد،           
.تمام فکر و لحظه هاي عمرش در همان کتابخانه می گذرد

سید عبدالحمید صادقی و سید نصراهللا واعظی از جمله شخصیت هاي خوب و در صحنه هـاي تبلیـغ و           

سـید میرزاحـسین   . و راست قامتانی هستند که در مقابل تهاجم فرهنگی ایـستاده و پایدارنـد  بیان احکام 



فکور برادر سید حسن فاتح شخصیت قلم به دست و شاعر توانا می باشد، از تبار میر سید علی یخسوز،  

جهادگر قهرمان جناب سید محمد اکبر عادل کاظمی است که ایشان یکـی از همراهـان فهیمـی شـهید       

کی از فاتحان بامیان می باشند، قهرمانی هاي زیادي دارد، در فتح تـاریخی بامیـان کـه بامیـان اولـین       وی

سـنبله4والیتی که است که توسط مجاهدین فتح شد و نگهداري شد و خوب اداره گردید، وقتی در                

سـارت، بامیان توسط مجاهدین آزاد شد، دو هزار و هفتصد نفـر از نیروهـاي خلـق وپـرچم در ا                  1367

نیروهاي تحت امر عادل کاظمی قرار گرفت، تمام اسرا را مورد عفوقرار داده خط امان خرچی و بوت              

و لباس براي شان داده رها می کند؛ او یک بار دیگر بزرگواري مجاهدین  و انسان دوسـتی مـسلمانان               

رساند اثبات به .را

ت از این قرار بـود، مجاهـدین بـین خـود           بعد از فتح بامیان امیدواري خلقی ها  زیاد شده و تشویش مل            

خواهد جنگید، منطقه را اداره  نخواهد توانست، که مجاهدین فاتح از هشت تنظیم جهادي در مـسجد             

تول واره جمع شدند، در این جلسه یک شوراي بنام شوراي اسالمی بامیان تأسیس نمودند، شخـصیتی          

 بنـام  سـید عبـدالعزیز مبـارز، کـه پـدرش سـید                که مورد تأیید همه قرار گرفت، جوانی از تبار یخسوز         

اسماعیل یکی از قلم به دستان و بزرگان بامیان بود، در هنگام جهاد در زندان خلقی هـا شـکنجه هـاي                   

تحصیل را رها نموده و به صفوف مجاهـدین پیوسـته بـود،             )سید عبدالعزیز مبارز  (زیادي دیده بود، او     

 ماه چنان با کفایت، منطقه و  18تخاب نمودند، که ایشان مدت      ایشان را بعنوان منشی شوراي اسالمی ان      

مجاهدین را اداره کرد که خلقی ها براي همیشه از تسلط شان در منطقه نا امید شدند، حاال هـم ایـشان       

.بعنوان مسئول دفتر اسکان بشرملل متحد در والیت بامیان مصروف بازسازي وطن ویرانه خود هست
 یخسوز سید مهدي واثق هست که او یک جوان سخت کوش و ایثار گر شخصیت دیگري از نوادگان

است، بارها در صحنه گرم مبارزه زخمی شده و در تمام اعضاي بدنش نشانی از زخم هاي کاري دیده 

.می شود، قلم زیبا و روان دارد، فعال بعنوان افسر نظامی در وزارت دفاع افغانستان خدمت می کند

اصر سادات بامیان جناب سید خادم  حسین مبـارز از سـادات فعـال و پـرتالش       یکی دیگر از مشاهیر مع    

آنجاست  که در دوران جهاد بعنوان یکی از اعضاي شوراي انقالبی اتفاق اسالمی به رهبري حـضرت                 

.آیت اهللا بهشتی مرحوم حضور ارزنده در منطقه داشت

رضوانی بامیانی نیـز یـاد آوري نمـایم    همچنین مرد منبر و قلم،  فاضل جهادگر و روشنفکر سید حسین     

که جناب ایشان در افغانستان و ایران تحصیل نموده وطبع پرشور و قلم گیراي ایـشان در حـوزه علمیـه      

مشهد شهرت به سزا دارد، بسیاري از مقاله ها و نوشته هایش منتشر گردیده  است و فعال  ریاست بنیاد                  

دینی و عضو شوراي علماي شیعه و شوراي اخوت اسالمی فرهنگی سینا و مدیر مسئول ماهنامه معرفت 

.و صاحب امتیاز نشریه رسانه ها را عهده دار می باشد

در دوران حکومت شش ساله طالبان، متحمل آسیب هاي غیر قابل جبران و مـضّرات غیـر قابـل                   بامیان  

.توصیف گردید



اب خانـه هـا و کتـب دینـی،     مهاجرت مردم، آتش زدن خانه ها، تخریب اماکن فرهنگـی، نـابودي کتـ      

کشتار دسته جمعی مردم بی گناه و بی دفاع این سرزمین از شاخصه هاي بیداد و ستم طالبان به حساب            

زمانبامیان  ومی آید  آن معرکهدر اي جنگ هاي خونین و ویرانگر میـان گـروه طالبـان و اتحادیـه            به

.شمال تبدیل شده بود

 داخلی احزاب سیاسی در سالهاي قبـل از طالبـان و بعـد از    خسارات و آسیب هاي ناشی از جنگ هاي       

فشار بـی امـان و رفتارهـاي        ،شیب سقوط قرار داد   آ این سرزمین را در سر     هپیروزي انقالب جامعه شیع   

افراطی و غیر منطقی طالبان نسبت به دستورات خشک، بی روح و خـشن خودشـان کـه در واقـع الیـه        

ود، از یک طرف و سیل تبلیغات مسموم غرب و به ویژه آمریکا و زرورقی بر روي اعمال ننگین آنان ب    

.انگلیس از سوي دیگر زمینه را براي هر گونه انحراف و فساد مهیا ساخت

اي در کالبد جامعه افغانستان دمیده شد، سراسـر کـشور و بـه    س از سقوط طالبان هم چنانکه امید تازه      پ

رافیـایی آن بـه بـازار آزاد انـواع و اقـسام فـساد، و        خصوص والیت بامیان به دلیل موقعیت حـساس جغ        

.انحرافات اخالقی تبدیل شد

 تـصویري اکثـراً مـستهجن و غیـر        چینـل عرضه دستگاه هاي ماهواره با امکان دسترسی به بیش از هزار            

. از تهاجم فرهنگی غرب و آمریکا در این والیت می باشديااخالقی با قیمت بسیار ناچیز نمونه 

ان درمراکـزواع ناهنجاري ها و انحرافات در میان نسل جوان و کـشاندن زنـان و دختـران جـوان                    اشاعه

ومرموز و مبهم مربوط به نهاد هاي خارجی        بـشر حقـوق شـعار پوشـش تحـت و مختلف هاي بهانه به

حقوق زنان، بدون فـراهم بـودن بـستر مناسـب کـاري بـراي آنـان و بـدون فرهنـگ سـازي و تعریـف                  

فه براي زنان و دختران، که منجر به آسیب هاي مخرب و جبران ناپذیر بـراي نـسل در               مسئولیت و وظی  

.حال رشد گردیده است، از دیگر ارمغان هاي آمریکا و غرب براي ما می باشد
1

تابعـهوالیت بامیان و ولسوالى    موسـوىهـاى سـادات اکثـرا آن فرزنـدانى از میـر سـید علـى      «نـسب،

عـدهرادرخـود»سـوزعلى یخ سبزوارى مشهور به میر سید     و داده ازجـاى کمـى »سـادات حـسینى  «ى

از»سلطان سید احمد کبیر«اعقاب زندگىخربید که نموده مهاجرت جا آن به .کنندمىبهسود

که او را میر سید على پوست پـوش      (همان گونه که قبالً نیز یاد آورى نمودیم  میر سید على سبزوارى            

اسـتسرسلـسه)گویندمى نیز و میر سید على یخ سوز      افغانـستان نـسب موسـوى سـادات اوالد اواز.ى

ــید     ــن س ــبحه اب ــى ابوس ــامزاده موس ــزرگ ام ــدث ب ــالم ومح ــاب ع ــام   واعق ــن ام ــضى اب ــراهیم مرت اب

الکاظمموسى
)ع(

سید بزرگوار در بامیان قـراردارد، همچنـین آرامگـاه نـوه اش     باشد، قبر شریف این   مى

1
مطالب فوق طی مصاحبه اختصاصی نگارنده با جناب حجت االسالم والمسلمین سید قاسم علی ناطقی انجام شده، .

)ره(ایشان  در حوزه علمیه محمدیه حضرت آیت اهللا العظمی واعظ شهید
  تحصیل نموده و در دوران جهاد عالوه بر 

هاي عرصه در فعال حضور فراوان  سیاسی، فرهنگی و نظامی داشته و از افتخارات جهادمردان بامیان و از اعقاب افتخارات

.میر سید علی یخسوز می باشد



استهاشم نیز   میر سید  جا همان بناممیرسید على سبزوارى داراى چهار    .در میرسیدحسین،:هاىفرزند

مىمیرسیدجعفر، میرسید آك و میرسید     ولى هاى میرسید على یخ سوز   باشند، و یکى از نوه    عبدالصمد

داراى زائـرین و هـواداران     سید هاشـم هـست، او نیـز هماننـد میـر سـید علـى یـخ سـوز در بامیـان                      میر

.باشدبسیارمى

سادات میرسید حسین

هـاىدر بامیـان سـاکنند؛ شخـصیت      که در بامیان مدفون است و فرزندان او هـم غالبـا           »میرسید حسین «

ملّى و از»حسینسادات میر«مشهورعلمى اند :عبارت

کرامات صاحب و عارف عبـدالعلى؛ سـید  »سـید کرنیـل  «؛»بامیـانى سید عـسکر «؛»سید اللّه داد «مرد

بـهفعـالً در  (تحویل دار؛ سید علم ورسى؛ آیت اللّه سـید اصـغر مـروج،              زوار؛ سید عبدالحسین   عـراق
اسالم سید ظاهر زکى؛ سید نعمت اللّه جوادى؛ حجج)تدریس و تربیت طالب علوم دینى اشتغال دارد

...عادلى بامیانى 

سادات میرسید جعفر

چهارده»میر سید جعفر  « در مدفونکه بازار پشت غوربند و داراى گنبد و بارگاه هست اوالد ایـشان  ى

جمله از بهسید محمد حسین مقدس، که در زمره      آیت اللّه :متفرقند افغانستان رجال مىى آید، حساب

گرد غوربند که پس از چهارده سـال زنـدانى سیاسـى           میرعلى گوهر، شخصیت مبارز و مجاهد از سیاه       

بـا عهمراه بـهى یـازدهم شـوراى ملّـى، در دوران        المـه بلخـى، در دوره     مرحـوم خـان ظـاهر سـلطنت
شدنمایندگى از مردم غوربند به پارلمان راه یافته اغلى«.ومصدرخدماتى جنگ والیت بغالن، »سادات

ــدســادات« کــه»ســادات قــول خــویش«دره ســرخ، »گنب بهــسود مرباطــات ــدان از مــشهورترین فرزن

تحجت االسالم والمسلمین آقـاى مـشکات فرزنـد حجـ    خطیب شهیر»خویشقل«در»میرسیدجعفر«
سـادات دره جـرف و   «،»علـىسادات شـیخ «والمسلمین عبدالمطلب موسوى هستند، بخشى از     االسالم

و جرف مجید پدر دکتر سید عسکر موسوى از قوم سرخ و همچنین سید مرحوم سیدعلى میرزا  ...دهن

شخصیت دیگر این شاخه، مرحـوم      تریندار از این طایفه هستند، معروف     حسین ملک، سید خزانه     شاه

اسالمى که در اثر سرطان خون در عربستان سعودى از دنیا رفت و در             سید عبدالرئوف قوماندان حزب   

شد دفن جا .همان

میرسید عبدالصمد ولى 

اکه کوچکترین پسران میرسیدعلى»میر سید عبدالصمد خان ولى « ست و سـاکن دره سـیدان   سبزوارى

گرد( آن)فره ساکنان که همـه از مـردم هـزاره بـوده و در همانجـا مـدفون ومرقـد شـریف آن         غوربند



»سـید عبدالـصمد ولـى     در میان مریدانش از احترام خاصى برخور دار است، بارگـاه امـامزاده            بزرگوار

استتجدید بنا و مسجد براى زوا)موسوى ایمکه(توسط یکى از نوادگانش  نموده ساز و ساخت .ران

فرزندان جمله به»سیدعبدالصمد ولى «از آندره تـرکمن مـى    »سادات ایمکه «مشهور کـه ازباشـند هـا

کرده مهاجرت آنشخصیتاند،غوربند ملى و علمى ازهاى اند عبارت شـاهسید میرولى، سید:ها اکبر

فقیرشاه، سید محمد حـسن فرزنـد سـید اکبرشـاه،           سید فرزند سید بهادر شاه، سید فقه اللّه، سید صالح،        

فارغ التحـصیل از    فرزند سید محمد حسن حجت االسالم والمسلمین موسوى ایمکه        سید محمد حسین  

اشرفحوزات علمیه نجف و قم مشهد، باشد، او عالوه برخدمات اجتماعى در بعد علمى مدرسه مىى

نامبرده از جملـه مـشاهیر    از خود به یادگار دارد، که اسامىتحقیقاتى در علوم حوزوى و انساب     دینى،

گـرد(دره سـیدان    »باالحـصار سـادات«دره تـرکمن هـستند،      »سادات ایمکـه  « کـه مرحـوم سـید      )فـره

مـشهد(عبدالحسین، سید آقاجان    ابوالحسن، مالّ سید   بـه را خـود اختنـاق درعصر مقـدس رسـانیده   که

بزرگان بنظر را أش نامه عـصروشجره آن ، حـاج سـید غـالم قـادر و انجنیـر سـید              .)رسـاندمـىعلمـى

جوانانوزارت اشتغال دارد، همچنین سید محمد اکبر موسوى فرزند سید    اسماعیل که در   از على صفر

معلـم)دره سـیدان (در لیـسه غوربنـد سـیاه گـرد     فعال، متدین، روشنفکر و کـار آمـد در حـال حاضـر           

.باشدمى

کرو« از»سادات پلخمرى«بخشى ولىمیرسید«از اوالد »سادات هاىباشد که شخصیتمى»عبدالصمد

ازمشهور این شاخه عبارت    درمالیعقوب على، سید مرتضى، حاج سید عبدالرسول که هم  :اند اکنـون

عده و هستند ساکن غورى حوازات علمیـه قـم و تهـران بـه دروس        اى از این سادات بزرگوار در     دهن

دارندحوزوى .اشتغال

میرسید آکه

واعقاب»میرسید آکه « است، مدفون صوف دره قبرغه خوجه چنـددر بـه و هـستند عامـه مذهب به او

کهقبیله منقسم مى   ازترین آن معروفشود اند اسـداللهى،هـاى عبـداللهى، حیـدرخانى،   شـاخه:عبارت

نچارك سـاکنند یکـى از مـشاهیر        اسـتوىها در دره صوف وبخشى در ارچه      مرزائى که بخشى از این    

)ع(اهل بیتمداح»سادات میرسید آکه«
.باشدمى)مشهور به سید کلنگگ( سید ابوالحسن موسوى 

1

عراق سادات

والمسلمین سید حاج آقاى موسوى االسالمتدر مورد اعقاب سید على سبزوارى، مصاحبه اختصاصى نگارنده با حج.1

.مشهور به موسوى ایمکه انجام گردیده است



منطقه عراق در ولسوالی شـیبر والیـت بامیـان موقعیـت دارد؛ ایـن منطقـه از آب و هـواي دل انگیـزي                    

در این منطقه سادات محترمی زندگی می       .جهی دارد برخوردار است؛ از لحاظ جمعیتی نفوس قابل تو       

.نمایند که به سادات عراق مشهورند

نام عراق پس زمینه تاریخی دارد؛ برخی میگویند که این منطقه اسلحه خانه بوده و برخی دیگر بر ایـن           

تر»یراق«بوده است؛ اما احتماال عراق همان »انبار«عقیده اند که عراق   اي واژه کـه کـی اسـت،   باشـد

.یراق به معنی اسلحه سپاه می باشد

سادات عراق به تدریج از مرکز شیبر وارد این منطقه شده انـد و در ابتـدا چنـد خـانواده محـدود بـیش        

.نبودند

بعد ها سه خانواده مهم در این منطقه توسعه یافتند و به تدریج به کابل و همچنان به کشورهاي خارجی 

شدند اه فرزند سید نعمت شاه از جمله سادات مشهوري بود که سید احمد شاه            سید خواجه ش  .ماندگار

و سید حسن شاه از این پدر بودند سید احمـد شـاه فـردي روشـنفکر، سیاسـتمدار و آگـاه بـود کـه از                            

طفولیت در کابل در کنار دیگر شاهزاده گان و بزرگان به تحصیل و فراگرفتن تعلـیم مـصروف بـود و     

ومتی و مناصب عالی در حاکمیت شاه امان اهللا غـازي را پیمـود و سـید حـسن     بعد ها مدارج باالي حک   

.شاه که از بزرگان این قوم به حساب می آید که در عرصه مسائل قومی نفـوذ فـوق العـاده اي داشـت                  
.اکثریت مردم شیبر از مریدان فرزندان سید خواجه شاه به شمار می آیند

د کـه پیـشینه تـاریخی طـویلی دارنـد، شـاه قلنـدر از جملـه              سادات عراق منسوب به شاه قلندر می باشن       

سادات معروف و مشهوري بودکه بنابه نفوذ فوق العاده وي در میان مردم براي حاکمان آن دوره یک                  

خطر محسوب می گردید بدین سـبب از کابـل بـه میـدان وردك تبعیـد گردیـد، البتـه از اعقـاب ایـن             

ي بامیان حرکت کردند که تعدادي از این سادات در میانـه راه     بزرگوار بعد ها ساداتی از بهسود به سو       

.بنابر مصلحت هایی در پغمان ماندگار شدند و مابقی مقصد بامیان را انتخاب نمودند

سادات عراق در دوران جهاد سهم بـسزایی گرفتـه و آنـان علیـه متجـاوزین شـوروي مجاهـدت هـاي                       

.فراوانی به خرج دادند 

 می توان به آیت اهللا سید امیر شاه فصیحی اشاره نمود کـه در دوران ظلمـانی و   از مشاهیر سادات عراق 

تاریکی؛ فریاد برداشت و مبارزات خویش را در راستاي آگاهی مردم ادامه داد تا اینکه در زمـان داود            

خان روانه زندان گردیده و از اواخر دهه پنجاه بصورت مرموزانه توسط رژیم وقـت دسـتگیر و مـدتی        

زن .دانهاي دهمزنگ و پلچرخی بسر می برد و بعد ها ناپدید گردیددر

سید فریدون شاه نیز از مشاهیر دیگر سادات عراق و فرزند سید احمدشـاه اسـت کـه در دوره سـلطنت           

وي در والیـت کابـل، وزارت معـادن و    .محمد ظاهر شاه مناصب باالي حکومتی را کار نمـوده اسـت          

فعال صادقانه دهات انکشاف یت نمود و پس از سفرحج به لقاءاهللا پیوست، سید فریدون شاه  در وزارت

از.حوزه مردم داري نفوذ فوق العاده داشته و در میان مردم کابـل مـشهور بـه سـید ملـک بـوده اسـت                        

فرزندان سید فریدون شاه می توان به داکتر سید رضا الهام که در دوران جهاد وظیفه داکتري را پـیش                    



 او باعقیده راسخ و ایمان واال به تداوي مجروحین دوران جهاد پرداخت و از خود                می برد اشاره نمود،   

کارنامه هاي خوبی برجاي گذاشت، داکتر الهام اکنون رئیس مؤسسه حفاظت اطفال افغان و همچنـان                

رئیس لیسه خصوصی افکار می باشد، وي تألیفات و نوشـته هـاي از جملـه کتابهـاي چـون پیـام هـاي                        

ز حقوق ن در زندگانی حضرت زینب    آزادي،
)س(

، تجاوز اسرائیل بـه فلـسطین، اطفـال یتـیم در سـطح              

.جهان و غیره را به نشر رسانیده است

جنرال سید زمان احمدیار فرزند دوم سید فریدون شاه است که سالیان متمادي در مناصب قابـل توجـه         

اسـت عمـومی جنـایی وزارت       وزارت امور داخله ایفاي وظیفه نموده و اکنون جایگـاه ویـژه اي در ری              

دارد فرزند سوم سید فریدون شاه؛ سارنوال سید یحیـی احمـدیار مـی باشـد در جـوانی محافـل                    .داخله

متعدد سیاسـی وفرهنگـی را در داخـل وخـارج از کـشور در دوران جهـاد گرداننـدگی مـی کـرد، در                    

ستان فعالیـت دارد، سـید   وزارت کار و امور اجتماعی ایفاي وظیفه نمـوده و اکنـون در سـارنوالی افغانـ      

سـید  .ظاهر احمدي نیز فرزند چهارم سید فریدون شاه است که مصروف فعالیت هاي تجاري می باشد    

ظاهر احمدي در بسیاري از تشکل هاي مثبت اجتماعی نقش ارزنده برعهده داشـته اسـت و اکنـون در         

.جاپان به سر می برد

ود که وي نیز در ادارات حکومتی فعالیت نموده و  فرزند دیگر سید احمدشاه، سید مظفر شاه احمدي ب        

با مهاجرت به ایران در زمان اشغال افغانستان توسط شوروي سابق، ریاست قوم سادات عراق را برعهده 

داشت، مرحوم سید مظفرشاه احمدي داراي دو پسر می باشد، سید علـی آقـا احمـدي کـه فعـال مـدیر            

ی باشد و سـید بـاقر احمـدي کـه یکـی از فعـاالن عرصـه                  هوتل بین المللی تجارت در والیت هرات م       

سیاست و تجارت می باشد، سید باقر احمدي از دوران مهاجرت به فعالیت هـاي سیاسـی پرداخـت، او     

در پیشبرد مسائل سیاسی حرکت اسالمی افغانستان بـا آقـاي انـوري رهبـر ایـن حـزب همکـاري هـاي                   

هــايفراوانــی نمــوده اســت و در مقطعــی مــسئول سیاســی ایــ پــروژه احمــدي آقــاي و بــوده حــزب ن
.متعدداقتصادي را  اکنون پیش می برد

از دیگر فرزندان سید احمد شاه؛ می توان از حجت االسالم والمسلمین سید غـضنفر شـاه تقدسـی نـام                     

برد؛ آقاي تقدسی اولین مبارز ات خویش را با پسر کاکایش آیت اهللا فصیحی از دوران نوجوانی آغاز        

زند و ان دهمزنگ در دوره مخـوف کمونیـست هـا را تجربـه نمـود؛ سـپس بـه ایـران کوچیـد و                        نمود

مسؤولیت هاي مهمی در حرکت اسالمی افغانستان به رهبري آیت اهللا محسنی مخصوصاً ریاست دفتـر                

.مشهد حرکت اسالمی افغانستان را در دوران مهاجرت بر عهده داشت

قدسی چهار پسر می باشد؛ سید جواد احمدي فعـالً در    از حجت االسالم و المسلمین سید غضنفر شاه ت        

وزارت ترانسپورت، سید اشرف تقدسی که ریاست شرکت سیاحتی و زیـارتی سـفر نـور را بـر عهـده                     

دارد؛ داکتر سید طاهر تقدسی که رئیس فاکولته طب معالجوي پوهنتون طبی چـراغ و همچنـین اسـتاد      

ی باشد و سید مجتبی تقدسی که در وزارت زراعـت در  در رشته آناتومی و امبریولوژي این پوهنتون م    

.بخش هاي معلوماتی و تکنالوژي مصروف وظیفه است



از دیگر فرزندان سید احمد شاه؛ سید لعل شاه احمدي است که از زمان جـوانی وظـایف دولتـی را بـر       

ومی عهده داشت جهت خدمت به وطن در والیات مختلفی وظیفه اجرا نموده، ایـشان در ریاسـت عمـ             

انکشاف دهات ایفاي وظیفه نمود و در دوره متوالی نیز مدیر احصائیه قره باغ شمالی، ده سبز، والیـت                   

کابل، والیت کنر و آمر توزیع تـذکره در والیـت ننگرهـار بـود و زمـانی نیـز در وزارت امـور داخلـه              

همکـاريافغانستان فعالیت داشت، با آمدن شرایط متفاوت و حضور متجاوزین روسی آقـاي احمـ       دي

خود را با مجاهدین اسالمی افغانستان آغاز نمود، سید لعل شاه احمدي به همراه فامیل و خانـدانش بـه                    

ایران مهاجر شدند و در دوره مهاجرت نیز مبارزات خود را در قالب حزب حرکت اسـالمی افغانـستان        

)ع(به رهبري آیت اهللا محسنی ادامه دادند؛ اداره کانون امام سجاد           
ج مله فعالیت هاي چشمگیري بود از

که وي با همکاري برادرش حجت االسالم و المسلمین آقاي تقدسی آن را اداره مـی نمـود و کمـک                     

.هاي فراوان نقدي و جنسی را به جبهات از طریق این کانون ارسال می نمودند
عقدسید لعل شاه احمدي در اوائل دولت اسالمی افغانستان در دهه هفتاد عضویت شوراي ا و حل هل

.را کسب نموده و متعاقبا  رئیس سکتور خصوصی وزارت زراعت و مالداري کشور بوده است
.از سید لعل شاه احمدي هفت پسر می باشد که هر کدام در مناصب مختلفی وظایف اجرأ می نمایند

دومحاج سید عبـدالهادي احمـدي فرزنـد       .سید مهدي ثاقب فرزند ارشد، از جمله نویسنده گان است         

(که فعالً کارشناس مسائل اقتصادي و مسؤول سازمان همکـاري هـاي منطقـوي بـین المللـی از جملـه               

می باشد، سید عبدالهادي احمدي که تحصیالت خویش را در بخش اقتـصاد             )سارك و کرك وایکو   

نبرابه اتمام رسانیده است، آموزشهاي فشرده اقتصادي خویش را در دانشگاه ملی اسـترالیا در شـهر کـا         

کشور استرلیا و همچنان در مرکز تحقیقات و مطالعـات اقتـصاد و منطقـه اي جمهـوري هنـد رسـانیده                      

عالوه بر آن سفرهاي اقتصادي و رسمی در کشورهاي جمهوري تاجکـستان قزاقـستان، روسـیه،           .است

همچنـانسریالنکا، نپال، ایران، پاکستان، سنگاپور، هند و سایر کشور هاي آسیاي جنوبی و مرکزي و                

سید مرتضی احمدي؛ کارمند وزارت ترانسپورت، سید عابـدین احمـدي     .اروپا به انجام رسانیده است      

نیز تحصیالت خویش را در بخش کارگردانی به اتمام رسانیده است وي که از ذوق و یژه اي در امور          

یم اسـت، سـید   وي فعالً در کشور سویدن مق.دیزاین و خلق طرحهاي تجاري و سیاسی برخور دار بود         

جعفر احمدي انجنیر در میدان هوایی کابل، سید محمد احمدي افسر وزارت امور داخله و سید ذکریـا   

.احمدي در بخش هاي خدماتی و فرهنگی می باشند

یکی از افراد مشهور و برجسته سادات عراق همانطور که قبال اشاره شد، سید حسن شـاه فرزنـد دیگـر                   

ن شاه نیز فرزندانی داشته که می توان به آیت اهللا سید امیرشاه فصیحی           سید خواجه شاه است؛ سید حس     

.و سید جهانگیر شاه اشاره نمود

آیت اهللا سید امیرشاه فصیحی که یکی از زمینه سـازان انقـالب اسـالمی افغانـستان بـود کوشـش هـاي              

یگر همقطـارانش   فراوانی در راستاي برداشتن نقاب هاي ریاکارانه حکومت وقت داشت، او همراه با د             

چون، آیت اهللا واعظ، عالمه بلخی، استاد شعاع و دیگر علما و دانشمندان بـه زنـدان مخـوف حاکمـان      



مستبد آن دوره در بند کشیده شدند، فعال پسر آیت اهللا فصیحی به نام سید محمد زمان حسنی کارمنـد           

.دفتر مطبوعاتی وزیر دفاع ملی  است

انگیرشاه مـی باشـد کـه وي در زهـد و ایمـان نمونـه خـوبی بـود،         فرزند دیگر سید حسن شاه، سید جه    

دروس خصوصی را  فرا گرفته و احکام دینی و اعتقادات اسـالمی را بـه دیگـر مـردم مـی آموختانـد،                        

فرزند جهانگیر شاه، حجت االسالم والمسلمین سید داود نطاق می باشد، آقاي نطـاق دروس حـوزوي                 

اداره امور ریاست جمهوري فعالیـت داشـت و اکنـون در ریاسـت     را در دهه پنجاه آموخت، زمانی در        

.عمومی تفتیش حکومت ایفاي وظیفه می نماید

از نوادگان سید احمدشاه خـان و سـید حـسن شـاه هرکـدام در رأس تـشکل هـاي سیاسـی، اجتمـاعی                

ووفرهنگی قرار دارند، بسیاري از آنان رسانه هایی را گردانندگی می نمایند و یا در سفارت خ                 هـا انـه

یا موسسات داخلی و خارجی مصروف وظیفه هستند، تعدادي دیگر نیز در ممالک خـارجی بـسر مـی                   

.برند

خانواده بـهدرآنها نیز   سادات که در عراق بامیان زندگى مى کنند،         دیگر از   ىچند بهـسود از گذشـته

می و سید حسن شاه کـه  با آن عده از سادات که از اعقاب سید احمدشاه هاش بامیان مهاجرشدند، آنان    

هستنداصالتا از فرزندان سید   قبال یاد آوري گردید، مجموعا       عبداللّه  کـه برخـی دیگـر از مـشاهیر          شاه

از عبارتند ، خطیب و از مدرسین علوم حـوزه وي کـه هـم اکنـون در               آیت اللّه سید صادق علوى    آنان

دارد اشتغال قم  تحصیالت )مشهور به امین االسالم(امینىسید عبداللّه  حجت االسالم والمسلمین ؛شهر

،سـید مـصطفى امینـى     حجت االسـالم والمـسلمین      ؛حوزوي را در کشورهاي عراق و ایران فرا گرفت        

دروو خطیب شهیر  فرهیخته  محقق اکنون هـاى تبلیغـى و فرهنگـى       فعالیتمشغولحوزه علمیه قم    هم

ی، همکار موسـسه فرهنگـی، خـدماتی ثقلـین،     ، حجت االسالم والمسلمین سید عبدالحمید امین    باشدمى

همچنان سید شاه ابراهیم حسینی، سید حاجی حـسین بلغـی، سـید محمـد حـسین حـسینی، آقـاي سـید              

...منصور شاه احسانی و

سادات بِرگلیج

شـاه بقـا جـد اعلـی        )بمعنـی دره یعنـی یـک دره       »گلیج«به معنی یک و     »بِر«بِرگلیج نام  ازبکی است،      

ج و از اعقاب سید شاه دلیر که در لـولنج مـدفون اسـت مـی باشـد، در دوران حاکمیـت                       سادات بِرگلی 

1ازبکیه
  این سید بزگوار براساس دعوت مردم تاجک غندك از لولنج به آنجا می آید، شاه بقاه یـک                    

بـود، عـسکر شاه و طهماسب شاه عباس، شاه هاي پسربنام سه او از و داشته خان خواجه شاه بنام فرزند

سه برادر پس از وفات پدر نزد جد شان می ماند، و قتی که شاه بقاه وفات می کند، این سـه بـرادر      این  

1
.بکها مناطق وسیع افغانستان را تصرف نموده بود که در تاریخ مشهور به دوره ازبکیه می باشدیک دوره از.



که شاه عباس بزرگتر آنها بوده از غندك حرکت می کند و می خواهند بـه وطـن اصـلی شـان لـولنج                

ی از برگردند، این ها در همان دوران ازبکیه وقتی از کوتل نیرو می گذرد به بِـرگلیج  مـی رسـد، یکـ                      

فرماندهان ازبک بنام میرقچلی بیک حاکم آن منطقه بوده وقتی که این سه بـرادر از همـان منطقـه مـی        

گذشت، حاکم ازبک تبار همان روز نذر و خیرات داشته و به افرادش دستور می دهد که این سه نفـر                 

اورا بخواهند تا غذا بخورند، گفته می شود که حکمران یک اوالد مریض صـعب العـالج دا               کـه شـته

پس از صرف غذا از مردم قریه می پرسد که آیا در میان شما سید و یـا مـال هـست کـه دعـا نمایـد تـا                    

فرزندم شفا پیدا کند؟ مردم می گویند نه خیر کسی نیست، در این لحظه  شاه عباس می گوید که مـن             

که دعا کند، سید هم سید هستم، فرمانده ازبک می گوید من به سادات عقیده دارم و از او می خواهد         

دعا می کند، به برکت دعاي او مریض این حکمران شفا می یابد،  پس از آن حکمران ازبـک تبـار از           

این سه سید می خواهد که در این منطقه بماند و منطقه ي  بِرگلیج را به اینها تسلیم می کند وقتی دوره 

این منطقـه را ازبـک بـه زور از    :می گویدازبکیه به پایان می رسد، شاه عباس مردم را جمع می کند و         

شما گرفته و من هم دعا کردم مریض وي شفایافت و حال که او رفته، این منطقه حق قانونی شما مـی                      

باشد و ما به منطقه آبائی مان می رویم، مردم می گوید وقتی که ازبک به سادات نیاز داشـت و مـا بـه                         

ه هیچ وجهه نمی گذاریم که شما از اینجا بروید و بعـد از آن  مراتب بیشتر از او  به سادات نیازمندیم، ب  

سادات در  بِرگلیج ساکن می شوند و هم اکنون تیره سادات بِرگلیج از فرزندان سید شاه عسکر و شاه                    

.طهماسب می باشند

یکی دیگر از مشاهیر سادات برگلیج که اخالص مندان زیادي دارد و در دوران حیاتش از او کرامات                

ان نقل شده  شاه درویش نوه شاه بقا هـست کـه مرقـد شـریف ایـن سـید بزرگـوار از زمـان هـاي                            فراو

.گذشته تا کنون زیارتگاه خاص و عام بوده و مریدانش را پیروان اهل تسنن و تشیع تشکیل می دهند
1

وسید شهنشاه شخص با کرامت، پرهیزگار، زاهد، اهل نماز :از مشاهیر معاصر بِرگلیج عبارتند از      شـب
.تهجد بود و امروزه مقبره او زیارتگاه مومنین است و مریض هاي صعب العالج در آنجا شفا می یابد

وبـرادرانشسیدحاجى شـاه حـسن، مـرد متـدین،      و همچنین    متقـى  شـاه حـسین   سـید  حـاجی  مهـذب،

نـه می باشند و جناب آقاي دانش، مدتی مـسئولیت خزا          سیدشهنشاهاعقابعیسی دانش سیدوکربالیی  

داري در بامیان و پنجاب را عهده  بوده، با علماء ارتباط نیک داشه واهل مطالعه و تحقیق می باشد، در      

.دوران جهاد نیز حضور فعال در والیت بامیان داشته است

سید علی رضا درویش، یکی دیگر از مشاهیر سـادات بـرگلیج کـه قبـل از جهـاد مـردم افغانتـسان، در                    

بعنوا عامه صحت ن مدیر خدمات بوده، او در دوران جهاد از فعاالن حزب حرکـت اسـالمی و              وزارت

بعدا با حزب وحدت اسـالمی همکـاري داشـت، در دوران حکومـت مجاهـدین مـدتی بعنـوان معـین                      

1
.عیسی دانشسید برگرفته از اظهارات کربالیی -



وزارت تجارت ایفاي وظیفه نمود، پس از حاکمیت طالبان وي کنار آقاي شهید کاظمی در تشکیالت      

داشتحزب وحدت اسالمی در مقاومت حضور .برجسته

جناب آقاي درویش پس از اجالس بن و حکومت موقت در وزارت قبایل و سرحدات ریاسـت هـاي                 

انسجام ملیت، توحید اقوام، امور اجتماعی را پیش برده و اکنون ریاست بررسـی و تفتـیش آن وزارت                  

.را عهده دار می باشد

اي فرهنگی و سیاسی سالیان متمـادي  اهل قلم که عالوه برفعالیت هسید سرور سجادى جنرالهمچنین  

در بخش ارشاد و فرهنگ وزارت دفاع ملی حضور برجسته داشته و هم اکنـون ریاسـت تعلـیم وتربیـه                 

.وزارت را عهده دار می باشد

سادات یکاولنگ

سادات حسینى نـسب ازفرزنـدان  سـلطان         مشهورترین»قاضیان«و»تولّى«در ولسوالى یکاولنگ بامیان     

مشهور.کبیر هستند سید احمد    سادات موقعیـت  ، سید شاه میرزاحسین خان است کـه از »تولّى«ازجمله

مىىمهم اجتماعى برخور دار بود، مردم یکاولنگ او را به دیده       ومـدارساحترام علمـاء او نگرسـتند،

نمـىخویش قرار مى دینى را مورد حمایت مالى     محـول حکومـت بـه را مردم امور تمـامسـاخت،داد،

باسرپنجهشکالت مردم م اوهمواره یک روحانى درمنزل   .کردمىى تدبیر ودرایت خودحل و فصل     را

مى از بامیـان بـه    سـید محمـد حـسین مقـدس را          العظمـی   درهمین راستا آیـت اللّـه       .کردخوداستخدام

.یکاولنگ دعوت نمود

درجـهیکاولنگى بعـد ازکـس   وقتى که حضرت آیت اللّه العظمى سید محمد حسن رئیس          اجتهـادب ى

بهى علمیه ازحوزه نجف ى یکاولنگ مراجعـت کـرد، مـورد پـشتیبانى حـاج سـید میـرزا شـاه        منطقهى

راراحسین خان قرارگرفت وحاج سید میرزا شاه حـسین خـان دختـر خـود               او و آورد، در او عقـد بـه
دادهاى، مالى و سیاسى خویشمورد حمایت .قرار

از)عـصا(رضـااز فرزنـدان  سـید محمـد   »ولّىتـ«معروف ترین سادات معاصر    انـد سیدحـسن  :عبـارت

محمد ابراهیم شفق؛ این سه نفراز جملـه روشـنفکران مـسلمانى بودنـد    کریمى؛ سیدعلى پیش تاز؛ سید 

شـهادت رسـیدند؛ سـید محمـد     ها درکابل دستگیر شده و در زندان پلچرخـى بـه    که توسط کمونیست  

کابلاو با بقدرت رسیدن کمونیست    سرشناس این تباراست،  اىهیوسف مبارز از دیگر شخصیت     از ها

خودمتوارى گردیده و   زادگاه عرصههاىیکاولنگ برگشت، در سال   دربه در ى مسائل سیاسى   جهاد

داشت، فعال حضور کشور درزمـانآقاى مبارز عضو شـوراى مرکـزى حرکـت اسـالمى        ونظامى بـود،
عهدهدولت اسالمى ریاست یکى از      تشکیل به زراعت وزارت اوشعبات شدى سـاکناکنون.گذاشته

مى ناروى .باشدکشور



سادات اند که در یکاولنـگ زنـدگى   هاىازدیگر چهرهسید عبدالواحد تولّى و سیدعبدالحمید کریمى     

آنمى ساداتکنند، به مشهور هستند،»قاضیان«ها
1

 شخصیت  ممتازآنها حـضرت آیـت اللّـه العظمـى           

او.مد حسن رئیس یکاولنگى است    سید مح  فرزندان برجـستهازچهرهاکنون سـاداتهـاى »قاضـیان «ى

مى آنمحسوب احـسانى(سیداسداللّه احسانى :عبارت اند از حجج اسالم    هاشوند، به ؛)بـزرگمشهور

جهـادى نیـز سـهیم بـوده و برخـى از      سـیداحمد حـسین احـسانى، عـالم و خطیـب شـهیر کـه در امـور        

ازهمسئولیت اند عبارت او حرکت:اى دفتر مسئول و مرکزى شوراى مجمعاسالمى درقم، عضو  عضو
افغانستانى مجمع علماى شیعه، عضو دبیر خانه)ع(جهانى اهل بیت است...ووسنى .بوده

ازسید اسداللّه خلیل، مع   و همچنین از دیگر سادات همان منطقه، استاد          که مند رسالت و متعهد وانآلم

آثارجوانى انحرافىاندیشمندان اسالمى آشنایى یافت و در مقابله با اندیشه      با مارکسیسم همراه بـا  هاى

مبـارزهو پایتخت کشور    یکاولنگ  درسایر روشنفکران اسالمى      و در جهـاد اسـالمی نیـز         برخاسـتبه

رتحضور برجسته داشـته، او در راسـتا نـشرمعارف اسـالمی چـه در افغانـستان و چـه در دوران مهـاج                  
.فعالیت هاي مفید و موثري داشت

مرکـزىناصـر احمـدى یکـاولنگى، محـصل در حـوزه علمیـه قـم، عـضوشوراى                سیدحجت االسالم   
.حرکت اسالمى، مسئول دفترحرکت اسالمى در تهران و قم

درسید رحیم اللّه حسینى،  فارغ التحصیل از دپارتمنت         اکنـون هـم درکابـل، زارعـتزراعت وزارت
استمی افغانستانجمهوري اسال خدمت .مشغول

منحلهاز،سید اعالء رحمتى   سازمان شوراىقوماندان عضو نصر، مرکزى حزب وحدت اسـالمى  و       ى

...هم اکنون رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوري جناب آقاي محمد کریم خلیلی می باشد

على شاه )مشهور به علیک(سادات
2

على«مشهورترین   شاه «سادات از»اولنگیک» اند اللّـه حـاج سـیدمحمد یکـاولنگى، وى         آیـت :عبارت

امـامایشان عارف، پارسا، صاحب کرامت و خدمت   .ابراهیم است معروف ترین پسرشاه   مکتـب گـزار

صادق
)ع(

پایان سطوح عالیـه، بـه منظـور فراگیـرى سـایر علـوم               بود، حاج سید محمد یکاولنگى بعد از       

عازم ازمتداول بعد شد، سالبخارا نمود، اشرف نجف آهنگ درازىمدتى کـسبهاى بـه جا آن در

پرداخت مختلفه و.علوم بازگشته وطن به مختلـفسپس مناطق کـشور، مخـصوصا والیـات سـمت     در

مانند سرپل:شمال و جوزجان مدرسـه(علمـىبه خدمت پرداخت او با تأسـیس مـدارس  بلخ، جملـه از

عدهاعقاب سید شاه عارف رابدین جهت قاضیان یاد مى.1 که داشتند،ى از آنان در زمان تولّى خان وظیفهکنند قضاوت ى

برهانمشهورترین آنان .الدین وقاضى نسیم بودندقاضى
2

شاه. . در شاه قلندر یکاولنگ زیارتگاه معروف هستعلیکمقبره



سرپل باغ یکى از شاگردان مشهورایـشان آیـت اللّـه سـید محمـد             .مودنشاگردان زیادى تربیت  )چهار

مىحسین عالم .باشدبلخابى

على«دیگر شخصیت مشهوراز  شاه شجاع،سید عبدالرحیم نجفى مىآیت اللّه»سادات انسان وى باشد،

عالوه برادبیات، فلـسفه، فقـه،   آیت اللّه نجفى.الهجه، حاضرجواب، کریم واجتماعى بود   قاطع، صریح 

تـداوىیونانى نیزیدطوالى درحد استادى داشت، مریـضان صـعب العـالج را           صول و تفاسیر در طب    ا

سازش.نمودمى سر ظالم حکام بادستگاه بزرگوار عالم نداشـت و بازبـان گویـاى خـود حکومـت           آن

گرفت، انتقادمى باد رابه کـردسر فراوانى برایش  حکومت نیزدرد وقت کتابخانـه.فراهم مجهـزىاو ى

مىشت که در آن عالوه برکتب درسى کتب نفیس و قدیمى باارزش           دا ازاین دانـشمند   .شدنگهدارى

نشده چاپ آثار استى زیادى بزرگوار وي در صفحات شمال مخصوصا منطقه قطغن زمین         .بجامانده

و در نواحی پل خمري و دره اشرف که مربوط تاله برفک هست  جهت ترویج مکتب اهل بیـت                   
)ع(

و

عارف اسالمی خدمات فراوان نمود، و همچنین فرزندآن مرحوم، حجت االسالم والمسلمین سید          بیان م 

داود موسوي که در ایران تحصیل نموده  و براي اولین بار نمازجمعه و دعاي ندبه را اساس گذاشـته و          

.هم اکنون امام جمعه مسجد جامع گوهرگان می باشد مصدر خدمات دینی قرار گرفته است

ازیکى دیگ  على«ر شاه مشهور سـید  .باشـدشخصیت پرتالش ومخلـص مـى  سید کاظم فاضل،»سادات

پس فاضل سالکاظم آزاد)هش(1362ـ1365هاىاز پلچرخـى زندان از هـاىگردیـد بـه گـروه   که

ش(1371ها پیوست وتاسال مقاومت ضد کمونیست  صادقبه عنوان مسؤل و مدیر مدرسه)ه امام ى
)ع(

دهنهمرباطاتدر وکمکولسوالى فرهنگى کارهاى به غورى اولیه بـه مـردم محـروم آن دیـار          هاىى

سال در سپس شد، ش(1371ـ1377هاىمشغول هم زمـان بـا سـقوط والیـات شـمال کـشور و بـه               )ه

رويایفـاى وظیفـه نمـوده     قدرت رسیدن گروه طالبان، به حیث رئیس تعلیم و تربیت بغالن           از پـس و

مو دولت آمدن .ادامه می دهدقت تا کنون به فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی خویش کار

مـىفاضل داراى آثارتحقیقى وادبى فراوان است که بیش تر شـامل           قلـم«،»اوج شـاهین  «گـردد،شـعر

بال«،»شکسته برفصداى جانان«،»هاى و سـنّت«،»جان و عـرب»شناسـایى پلخمـرى   «،»فـرض هـاى،

و زبان افغان«فارسى مى»ستانسادات آثارفاضل .باشدازجمله

پنجـابقریههمچنین سید شاه موسى از جمله مبارزین ملّى و عیاران مشهور   ولـسوالى بـرگ تگـاب ى
.این قوم استهاىوالیت بامیان ازدیگر چهره

سادات بند امیر

بوداهمان گونه که در باره آثار باستانی والیت بامیان،  از جمله مجسمه هاي      آندرمرکزهکمعروف

شــدندوالیــت  منفجــر طالبــان حکومــت زمــان در کــه دارد دیگــري از یکــ اشــاره گردیــد؛ و یقــرار

اماین والیت   یستیتوريهاجاذبه ولسوالریبند در دکاولنگییواقع بـهیستیـ توريهـاجاذبـهگریاز



م اخدیآیحساب عنـوانيسوازرایکه به ملـآدولت شـدیثـار کـهثبـت امه ازیکـیدیاشـریـ بنـد

طبنیباتریز .باشدایدنیعیمناظر

. کیلومتري و لسوالی یکاولنگ قـرار دارد 34 کیلومتري شمال غرب والیت بامیان و در       75بند امیر در    

ارتفـاع ناحیـه مـذکور از سـطح دریـا          . هکتار زمین را شامل می شود      75000ساحه پارك ملی بند امیر      

است2909 البلـد.متر طـول در  شـمالی و در میـان   34-49-19 شـرقی و عرضـی البلـد    67-11-22که

دارد قرار بابا و هندوکش جبال .سلسله

آب کوه هاي مرتفع و برفگیر اطراف به این دریاچه ها نفوذ مـی کنـد، و بـا محلـول آهـک و کلـسیم              

.کاربونت مخلوط گشته از دهانه خروجی جریان آب به شکل شیر آبی در می آید

که اطراف هاي اکثراً از سنگ هاي رسوبی تشکیل یافته است بطور طبیعی ساختمان هاي بسیار            جداره

که شکل کنونی این جداره ها جذابیت منظـره مـذکور را دو چنـدان               .زیبا و دیدنی را به وجود آورده      

است .کرده

ذوالفقـار:در مرکز پارك ملی بند امیر شش سد کوچک و بزرگ وجود دارد به نـام هـاي                  بنـد،بنـد
هـر.نه، بند پنیر، بند هیبت، بند قنبر، و بند غالمان که به طور طبیعـی در طـول هـم قـرار دارد            پودی آب

یک از این سدهاي طبیعی به پایین دره خود سرازیر می شود که در نتیجه چندین آبشار بسیار زیبـا بـه                     

است آورده .وجود

قـسمت.در داخل محدوده پارك ملی بیش از بیست قریـه وجـود دارد              مرکـزي پـارك ملـی و در      در

منتهی الیه بند هیبت یک بناي تاریخی وجود دارد که قدمت آن به حدود صد سال می رسد معروف و 

به می باشد، در کنار بقعۀ مذکور آرامگاه چند تن ازبزرگان واجداد سادات بند    »مزار بند امیر  «مشهور

شاه سید شاه که هر دو از اجـداد سـادات   امیر قرار دارد، از آن جمله آرامگاه سید علی حسن حاجی و  

.قریه جارب کشان هستند، قرار دارد

مردم بومی که از اقصی نقاط کشور به منظور تفریح و زیارت به ایـن جـا مـی آینـد، ایـن زیارتگـاه را                 

)ع(مقدس شمرده و بعنوان قدمگاه موال علی     
 از خاك اطراف آن براي تبرك برداشته و از در دیوار آن 

حاجت در می کنند، هرچند که تابلوي حک شـده سـر در آن گویـاي حقیقـت دیگـري       طلب اسـت،

مـسجد«تابلوي سر در این بنا که از جنس گچ پخته و به صورت برجسته مکتوب گردیده است، جملۀ   
اما عوام الناس به این تابلوي توجه چندانی نداشته و احکام مسجد را             . خوبی پیداست  به» امیر شریف

ح در .ق آن رعایت می کنندکمتر
.در سال هاي قبل از جنگ توریزم بعنوان یک منبع درآمد اقتصادي براي مردم منطقه محسوب می شد

جهان گردان و سیاحان که ابتدا براي دیدن دو مجسمه بزرگ شهر بامیان مـی آمدنـد و سـپس جهـت               

. به بند امیر می آمدندگردش تفریح



افغانست مسلمان مردم جهاد آغاز ان علیه ارتش سرخ شوروي، بساط توریزم از این ناحیـه بطـور کلـی      با

برچیده شد و این وضع در دوران جنگ هاي داخلی احزاب و هـم چنـین در دوران حکومـت طالبـان                  

داشت .ادامه

پس از سقوط رژیم طالبان و روي کار آمدن دولت موقت هجده ماهه به ریاست آقاي حامـد کـرزي،         

.عیت افزونتري به خود جذب نموده و رونق بیشتر پیدا کردبند امیر سال به سال جم

در دوران حکومت طالبان، مردم بند امیر با بحران هاي شدیدي روبرو شدند تا حدي که مـردم منطقـه            

.دیگر نیز به کوه ها و دره هاي اطراف پناه بردند%5شان راه مهاجرت در پیش گرفتند و 95%
اه تمام مایملک خود را از دست دادند، احشام آنها یا تلف شدند و یا مردم بندامیر در این شش سال سی

با قیمت بسیار اندك به فروش رفت، کشاورزي مردم به دلیل خشکسالی هاي پی در پی در حد صـفر                     

.رسیده بود و حتی خانه هاي محقر آنان توسط ایادي طالبان به آتش کشیده شد

یعنی همـه چیـز     .بسیار شبیه زندگی پس از طوفان نوح بود       زندگی مردم بندامیر پس از سقوط طالبان        

.باید از صفر شروع می شد
.وضع زندگی مردم بندامیر نسبت به دوران حکومت طالبان و حتی قبل از آن تا حدي بهبود یافته است

هر چند که فعالیت هاي تجاري و کـار در  .عمده درآمدي مردم منطقه دامداري و کشاورزي می باشد  

است(N.G.O)ات غیر دولتی خارجی مؤسس رشد حال در و بوده افزون .روز

به دلیل استراتژي جغرافیاي بندامیر و اشتیاق سرمایه داران خارج از منطقه به سرمایه گذاري در بند امیر 

و1385و پالنهاي متعددي که دولت در این ساحه در نظر دارد، مردم بندامیر در سال                 آمـده هـم گرد

عنوانیک شوراي    تحت تأسـیس و آن را در وزارت عدلیـه افغانـستان    »شوراي همـاهنگی بنـدامیر  «را

کردند راجستر و .ثبت

شوراي مذکور که افزون بر بیست قریه در آن عضو هستند، از زمـان تأسـیس تـا کنـون بـه سرپرسـتی                        

. االسالم سیدسکندر بالغی مشغول فعالیت می باشدتحج

س مصوب مذکور شوراي منشور : فعالیت در بخش هاي ذیل به چشم می خورد1385الدر

.فعالیت در راستاي بهبود بخشیدن به وضع زندگی و رفاه حال مردم منطقه.1

تطبیق پروژه هاي که از ناحیه ادارات دولتی از قبیل اداره ملی محیط زیست، وزارت زراعت و       .2

.به تصویب می رسد...یستی و جهانگردي ومالداري، اداره حفظ میراث فرهنگی و مؤسسات تور

.ایجاد مراکز فرهنگی، دینی و تقویت این مراکز.3
:از جمله فعالیت هایی را که شورا از زمان تأسیس تا کنون انجام داده است موارد ذیل است

همراه(A.C.C)براي بیش از صد خانوار با همکاري مؤسسۀ         )سولر(راه اندازي برق آفتابی     .1

).سولر(با یک ورکشاب و افراد دوره دیده و مجرب در زمینه برق آفتابی 

لوله کشی آب صحی بهداشتی به صورت کانالیزه و تصفیه شده براي حـدود چهـل خـانوار بـا      .2

.همکاري هالل احمر



واجراي پروژه تنظیف و پاکسازي در اطراف بندها در ایام تابستان با قراردادن سـط              .3 زبالـه لهاي
.گماشتن افراد در جهت نظافت در اطراف بندها و تفریح گاه ها

)ع(طرح تأسیس مسجد جامع و مدرسه امیرالمومنین      .4
 واقع در کنار بنـد غالمـان و بنـد قنبـر و در          

لمـسلمین الحـاج سـیدمحمد    او االسـالم تشهید محمودي به سرپرستی حج)دبریستان(نزدیکی لیسه 

علم از افغانستانواعظ سراسري علماي شوراي وعضو متشخصمنطقه و نفوذ صاحب .اي
:افرادي که به بندامیر مراجعه می کنند شامل سه دسته مردم اند

جهانگردان و سیاحان که بیشتر به منظور کارهاي تحقیقاتی در زمینه هـاي آب، سـنگ، مـاهی         .1

و پرندگان .به اینجا مراجعه می کنند...ها،

افراد بومی که اکثراً از شهرها و به منظور سپري کردن ایام تعطیل و تفـریح و تنـزّه بـه ایـن جـا            .2

.مراجعه می کنند

افراد بومی که اکثراً از قریه جات به این جا مراجعه می کنند که هدفی جز زیارت قدمگاه موال   .3

)ع(علی
ندارند حاجت گرفتن .و

حـضور پرتعـداد دسـتۀ      .ین مراجعه کننده را دسته سوم تشکیل می دهند        طبق آمار به دست آمده بیشتر     

سوم باعث شده است تا در بندامیر یک خـأل بـزرگ فرهنگـی و دینـی احـساس شـود، ایـن ضـرورت           

توسط علما و طالب دینی به خوبی احساس شده و براي پر کردن این خأل بود که طرح مسجد جامع و 

)ع(مدرسۀ امیرالمومنین
در . کنار آن یک کمیسیون فرهنگی پی ریزي شدو

در بعد مادي در بند امیر بسیاري از خدمات و لو در حد ابتدایی آن وجود دارد، که در فصل گرمـا در          

.راستاي رفاه حال مسافرین و توریست ها مشغول فعالیت اند

دکـان20 بـاب هتـل ابتـدایی،    11این خدمات شامل     فر(بنجـاره)مغـازه(بـاب مرکـز2،)وشـی خاربـار

11و دیگـر عـراده جـات،        )ماشـین ( مرکز تعمیرات انـواع موتورهـا      2خدمات عکاسی و فیلم برداري،      

 بـاب خیمـه   100باب مسافرخانۀ ابتدایی، حـدود  12دستگاه انواع قایق هاي موتوري، پاروي و پایدلی،     

وتبـال، زمـین   ابتـدایی، زمـین ف   )دستـشویی ( بـاب سـرویس تـشناب        22کرایی در اندازه هاي مختلـف،     

والیبال، انواع تابلوهاي راهنمایی براي وسایط نقلیه و تابلوهـاي اخطـاري و راهنمـایی بـراي مـسافرین؛           

)برگـه(، توت، کـشته )خیار(، سیب، انگور، زردآلو، بادرنگ)هندوانه(میوه جات از قبیل خربزه، تربوز     
.در اختیار مسافرین قرار دارد

.ی و دینی مردم هیچ گونه کاري عملی تا کنون صورت نگرفته اسـت اما با کمال تأسف در بعد فرهنگ   

در اطراف بندها تنها چیزي که به عنوان شعائر دینی و اسالمی توجه انسان را به خـود جلـب مـی کنـد            

و«:وجود یک تابلوي سبز رنگ بسیار کوچک که این جملـه بـر روي آن نوشـته شـده اسـت                     مـسجد

)ع(قدمگاه حضرت علی  
تابل» چند نوشـته»زیـارت امـین اهللا  «وي سیاه رنگ که بر روي یکـی از آنهـا         و

آن95/0می باشد که شده، در داخل بناي مذکور بر روي دیوار نصب شده است،       خواندن سواد مردم
.را نیز ندارند



» دینداري درمیان مردم بندامیرپیشینه«

گذاشـت،با کمال تأسف ارزشهاي دینی در میـان مـردم بنـدامیر عـصر طالیـی خـ                  سـر پـشت را ودش

وضعیت دینی مردم بنـدامیر در زمانهـاي قبـل از انقـالب و دوران انقـالب نـسبت بـه امـروز آن بـسیار                 

بود مردم بندامیر در آن زمان یکی از متـدین تـرین مردمـان منطقـۀ هزارجـات محـسوب مـی               .متفاوت

مـی، داراي اخـالق نیـک    این وضع به دلیل حضور عالمان دینـی کـه عـالوه بـر مقـام واالي عل               .شدند

.اسالمی بود، به وجود آمد

مردم نسبت به علماي دینی ارادت خاصی داشتند و علما نیز با تمام وجود به فکر حالل و حرام و دیگر 

بـهاین رفتار متقابل و مثبت باعث شده بود تا مردم بنـدامیر .مسائل شرعی آنان بودند    نـسبت همچنـان
بمانندمسائل دینی و اعتقادي شان پا بند .ي

علماي دینی بندامیر عالوه بر این که همواره محـور و منـشأ خـدمات خـوبی بـراي مـردم منطقـۀ خـود            

بودند، فعالیت هاي دینی زیادي را در خارج از منطقه و مناطقی که ضرورت ایجاب مـی کـرد، انجـام             

ان مـردم سـیغان،   که از آن جمله می توان به خدمات کم نظیر سیدعلی حسن حـاجی در میـ             .می دادند 

خدمات شایان شاه علی عطا حاجی در میان مردم بلخاب و بیش از یک دهـه خـدمات جنـاب حجـت                

االسالم و المسلمین الحاج سید محمد واعظ در بین مردم شیعه منطقه چهار کنت مـزار شـریف اشـاره                    

.کرد

ت حجت االسـالم از دیگر شخصیت هایی که مایه رونق و گرمی محافل دینی بودند می توان به حضر   

 شهید سید حیدر محمودي، حجت االسالم الحاج سید موسی، حجت االسالم الحـاج سـید                والمسلمین
.داود شاه و حجت االسالم الحاج سید محمد مجاهد اشاره کرد

با آن که مردم بندامیر در آن زمان وضع مالی خوبی نداشتند اما از نظـر تـدین در جایگـاه خـوبی قـرار        

.داشتند
سابقهبندامی چنان داشتن با اي، در حال حاضر از جهت شیوع انواع فـساد و انحرافـات در میـان مـردم                ر

بندامیر فعالً مرکز ترویج بی دینی و الابالی گري شده که براي انـسان   .تقریباً بر سر زبان ها افتاده است      

.ها متدین جاي مناسبی براي سکونت نیست

به این نتیجه رسیدیم مشکالت به وجود آمده زایده سـه عامـل             ما این مشکالت را ریشه یابی کردیم و         

.است، دو عامل بیرونی و یک عامل درونی

مهم ترین عامل انحرافات عملی و فساد اخالقی در میان جوانان این مرزوبوم، حضور پر تعداد خارجی       

.ها و افغانی ها از خارج برگشته است
.دار اثرات مخربی در میان طیف جوان گذاشته استکه از نظر نوع لباس، شیوه زندگی رفتارو کر

عامل دوم وجود انبوه وسایل فساد و فحشا از قبیل ماهواره، سی دي و اینترنت که با قیمت بسیار ناچیز                     

در بازار ها عرضه می شود و چون فرهنگ استفاده از این ابزار براي جوانان به درستی تعریف نشده اند 

. فحشا مهیا می باشدلذا زمینه هر گونه فساد و



 آن حضور بسیار کم تعداد و کم رنگ عالمان دینی در میـان  عامل سوم که یک عامل درونی است و  
.جامعه بندامیر می باشد

علما و طالب دینی منطقه بندامیر اکثراً در ایران و دیگر کـشورها مـشغول تحـصیل و گـذران زنـدگی        

دچار نوعی سردر گمی هستند، زیرا بـا  .دامیر وجود داردتعداد بسیار کمی که در متن جامعه بن       .هستند

و عـدم دسترسـی بـه مراکـز     .روش هاي سنتی به مشکل می توان جامعه یک شبه متمدن را اداره کـرد            

.بزرگ فرهنگی و دینی و عدم و نمونه کاري بر حیرت این اشخاص افزوده است

اشد، تعطیل است، مواردي که اسـماً فعـال    اکثر مدارس دینی که قابل دسترسی براي مردم بندامیر می ب          

است عمالً هیچ گونه پاسخ گویی در قبال مشکالت مردم ندارند و فعالیت هاي دینی در حد صفر قرار 

.دارد

مردمی که براي تشخیص حد ترخّص در روزهاي گرم تابستان و سرماي زمستان در تمام روز ریسمان                 

 قدم می زدند، نسل جدید آنان از گفتن عبـاراتی چـون      بدست می گرفتند و تمام هشت فرسخ را پیاده        

هشت فرسخ شرعی، حد ترخص، قـصر، تمـام، ننـگ داشـته و دوسـت دارد بجـاي آن از مگـاهرتز و                        

.هارترت و دیش و ریسیور صحبت شود

در این آشفته بازار ممکن است هر یک از افراد جامعه به قدر توان مسئولیت داشـته باشـند، کـه حتمـاً                     

.تچنین اس

براي حـل ایـن معـضل مـسجد         .شان دو برابر سنگین تر از دیگران است       اما طلّاب دینی و علما رسالت     

.و زمینه را براي فعالیت طالب جوان و روشن فکر آماده می سازد.پایگاه مناسب و مستحکمی است

نـین کـاري   شوراي هماهنگی بندامیر که کارهاي عملی مسجد و مدرسه را به عهده دارد، و اقدام به چ          

است شاید به آن دلیل است که مسئولیت این مجموعه مردمی را طلبه اي به عهده دارد که چند .نموده

صباحی را در گوشه هاي مدارس دینی و مجالس درس و بحث عالمان دینی سپري کرده و این کار را 

اسـتوظیفه وجدانی و اخالقی خود دانسته و در قبال چنین مسائلی خود را مسئول دانـس                رغـمعلـی .ته

بر.مشکالتی که زندگی طلبگی این مناطق دارد او هم چنان در میان مردم مشغول فعالیت می باشد        که
.فعالیت هاي این عالم نو اندیش و دور اندیش باید ارج نهاد

)ع(مسجد جامع و مدرسه امیرالمومنین«
«

)ع(طرح احداث مسجد جامع و مدرسه امیرالمومنین      
هـم. پـی ریـزي شـد      1428رجب که در سیزدهم     

.اکنون کار اعمار آن جریان دارد

)ع(سرپرستی و تولیت طرح مسجد جامع و مدرسه امیرالمومنین 
حجـ جنـاب  االسـالم الحـاج سـید    ترا

دارد بعهده واعظ .محمد



از خداوند براي ایشان و تمامی دست اندرکاران این طرح مبارك و با میمنت و هم چنین تمامی افـراد             

وغلغلـههايشـهر عالوه بر بنـد امیـر   .ه کمک کردند و یا خواهند کرد طلب توفیق می نماییم    خیر ک 

ضحاك تورنیز شهر مهم مراکز .می باشدافغانستانیستیاز
1

وسـید احمـد حـسینی حنیـف،         حجت االسـالم والمـسلمین      از دیگر مشاهیر بند امیر جناب        پژوهـشگر

حقوق و فقه ارشد سید عباس عالمی، سید حسن رضوانی، سـید محمـد جـواد    ، حجج اسالم کارشناس

سید حسین فاطمى، از سادات یکاولنگ، اعقاب سـلطان سـید احمـد             و همچنین    .می باشند ....عارفی و 

اللّه العظمى سید صادق  حضرت آیت عضودفترکبیر، فارغ التحصیل از حوزه علمیه قم  در حال حاضر          

)ره(شیرازى حسینى
قم دفتر .شدبامىدر

سادات سولج

باشـد ایـن منطقـه  مـشرف بـه           قریه مى در قسمت انتهایى ولسوالى یکاولنگ بوده وشامل چند       »سولج  «

استدره بلخاب مىدر»ساداتى«.ى زندگى منطقه .گوینـد مـى»سادات سـولج  «نمایند که آنان را     آن

بـهلّهمردمان محروم وزحمت کش هستند، و از فرزندان سید شاه سعدال          هاآن شـان نـسب هستند، ولى

)ع(حسین اصغرابن امام زین العابدین    
مى ، مردم از نقاط مختلف بـه زیـارت مرقـد ایـن سـید               شودمنتهى

آنهـا در حـدود دهـزار خـانوار مـی           (خیلـى زیادانـد   »سادات سـولج  «تعدادبزرگوار مشرف می شوند،     

وآزادههاى جهادى کم نظیر و پـیش گـام، عیـ    شخصیت، از میان آنان   )رسند پیـر  .انـدبرخواسـتهارمرد

بنامکمونیستصاحب دلى که از شهداى آغاز جهاد علیه        )مشهور به سید لَم لَـم     (»سید محمد على  «ها

سـولج«باشد،ازمیان  مى دالورى و شـهامت آنـان صـحه        بـار دیگـر بـر     سـید لَـم لَـم     .برخاسـت»سادات

مىصدها جوان غیرگذاشت، او در سنین کهولت و پیرى کار       انجام را مند اوعالوه بر ایـن کـه   .دادت

درهسالیان در جنگیده وآدم فروشان سمت »سیف«ى سولج علیه فتنه جویان مشهوربه فرزندان  متمادى

دادنـد،یکاولنگ و بلخاب به سوى مزار شریف و بخارا انتقال مى  شمال راکه فرزندان مردم را از مسیر      

نمـودهنـشاندهولنـگ علیـه رژیـم دسـت    سرکوب نمود؛ در جهاد مقدس مـردم یکا       اشـتراك روس ى
شدوطالیه سامان آن جهاد ى مزدوران روس شلیک کـرد وبعـد از      آخرین مرمى اش را به سینه     او.دار

ش(1358والیت بامیان در ثور     فتح معرکه»ه ودر هفتـاد سـن به جهاد شـهادتى جـام سـالگى پـنج
.نوشید

2
      لَم(محمدعلىد درارتباط با جهاد و افتخارات سی شـدهسروده)لَم گفتـه فروانـى حماسى هاى

ازباب :آورمنمونه  چند مصرع ازآن را دراین جا مىکه

گرفته غم را دلم لمخداوندا سوگ در گرفتهدلم غم لم

1
زاده سید حسینتوسط،گزارش بامیان و بند امیر. .واعظ

صعرب.2 افغانستان، سادات و  محمد کاظم فاضل ؛ و بخشى از اظهارات حجت االسالم والمسلمین سید طالب150ها

.مروج بلخابى خیر آبادى 



باباسید لم پلنگکوه  به مرگش بامیان ماتم گرفتهلم
1

کـهسید محمدعلى لَم لَم از چنـا       بـود دار برخـور وشـجاعت ابوهـت افـسانهن درموضـوع او شـد، هـا

نمـود کـه مـردم خیـال     ودالورى در قلب دشمن پیش روى مى    فتوحات آغازین جهاد باچنان شجاعت    

.کندکه تیر در او اثر نمىکردندمى
2

مشهوریکى دیگر از شخصیت    والمـسلمین سـیداحمد مـصطفوى      االسـالم تحج»سادات سولج «هاى

ارتـشهاى علمیـه  حوزهباشد، او فارغ التحصیل از    مى تجـاوز از پـس کـه بـود وقـم اشـرف نجـف ى

سـالشوروى سابق به افغانستان در جهاد اسالمى نیز سهم فعـال داشـت،             در حـین   )هـش(1365اودر

شهادت به زادگاهش در  یکی از فرزنـدان ایـن شـهید بزرگـوار، خـانم ، از زنـان فعـال        رسیدسخنرانى
.سی و فرهنگی کشور که هم اکنون  عضو مجلس سناي کشور می باشدسیا

از دیگر شخصیت هاي سلج سید اسحق علی از همرزمان شهید سید لم لم و حجت االسالم والمسلمین 

. که سالیان متمادي در خدمت آن مردم بوده اند)ع(سید علی عطا مروج مسئول مدرسه دینی باقرالعلوم

سادات ولسوالی ورس

جنوبیوالولس در ولـسولتیـ  نقطـه وال   نیتـریورس بـا و دارد .یغزنـتیـ از وال)نـاور(يهـایقـرار

بهـسود(یسواللو دوم لـسوال.وردكدانیـ متیـ از وال )حصه مـرزيکنـدیداتیـ از وال .....یو هـم

حدودیم در جمع160000باشدو نفر احصائتیهزار ومطابق بیبکهیدارد موسسات یکییالمللنیاز

تراز مانده ميهایولسوالنیعقب سالها.باشدیافغانستان قـوايدر حضور و طالبان حکومت از يبعد

تریالمللنیب کم افغانستان شانیدر ادیتوجه باشـدیولـسوالنیبه ولـسوال.شـده ازیکـیدریمرکـز

شدهاریبسيهادره واقع نامهایولسوالنیايهايعالقه دار .تنگ سفلدیسفيبه علدیسف.یغو .ایـ غو

جو وسرخ .باشدیميتخت

در ولسوالی ورس و ساحات ماحول آن که سابقاً به نام دایزنگـی معـروف بـوده اسـت، چنـدین دسـته               

طوایف سادات مهاجرت نموده و متوطن شده اند کـه مـی تـوان از سـادات دره ورس سـادات پیتـاب                       

.خضرات و غیره نام بردجوي، سادات غرغره و بینی غول، سادات تگا و غار، سادات ا

سادات درة ورس قسمت عمده از اوالده میر سید علی سبزواري مشهور به یخ سـوز مـی باشـد کـه در                    

ابتدا در درة سرخ که مربوط به ولسوالی سرخ پارسا ساکن بوده اند و مرقد هاي میـر سـید عطـا و میـر                         

مشخص می باشـند، کمـی بیـشتر از         سید امین و غیره از فرزندان میر سید جعفر که هنوز در درة  سرخ                

دوران عبدالرحمن خان، قاضی شاه غالم حسین و برادرش شاه عالم،  فرزندان میر سید علی نقی فرزند         

. انجنیر علیداد لعلى 283سیرى در هزاره جات، ص .1

محمدنبى محمدى از اهالى چهار اولیاى عبارت فوق در مصاحبه با یکى از موسفیدان و مریدان مخلص وى بنام کربالیى.2

.ى صوف والیت سمنگان اظهار شده استدره



میر سید امین از ساحات پروان به ساحات ورس مهاجر گردیده و در آنجـا متـوطن مـی شـوند از شـاه                        

ید جعفر کربالیی و سید طیب صـابري و        غالم حسین سید عالم شاه ورس و فرزندان او مانند مرحوم س           

غیره باقی مانده اند که آقاي سید محمد موسوي کامل فرزند سید طاهر از ایـن شـاخه اسـت و از شـاه                        

که فرزندان او شاه محمد علی خیاط و سید صـادق کربالیـی و سـید         .عالم سید شهنشاه باقی مانده اند       

.ین تیره می باشدعبدالوهاب رحمانی فرزند سید شاه محمد خیاط ازا

اما رشته اي از سادات ورس و سادات پیتاب جوي مربوط به سادات قندهار می باشد که در عهـد میـر                

ناصر بیک ورس از قندهار به ورس منتقل شد و متوطن گریده اند دو برادر به نام هاي سید میر احمد و 

یـل صـداي خـوب در روضـه و     سید اکبر از قندهار به ساحات ورس می آیند و میر علـی احمـد بـه دل                 

و با خواهر میر ناصر بیـک  .مناقب  خوانی مورد توجه  حکماي محلی و میران دایزنگی قرار می گیرد           

که سید اکبر شاه معروف و علی حسین شـاه و علـی اکبـر شـاه و اوالده آنهـا      .ورس ازدواج می نماید   

 باقی مانده از آنها در ورس از این تیـره  مانند حاجی شاه غالم حسین و شاه عزیز و شاه سلطان و اوالده        

جد سادات را قول به پیتاب جوي می باشد که از افراد مشهور             )سید اکبر   (اما برادر دومی    .می باشند   

آنها شاه عسکر و شاه حیدر، شاه علی جان و شاه طاهر و غیره می باشند و مرحوم شـاه مـدار وکیـل و                          

سین و سید محمد حسین و سید امـین معلـم و شـاه علـی اکبـر            شاه سید علی و شاه اسحق و شاه سید ح         

سـید  معلم و باقی آقایان پیتاب جوي به این تیره مربـوط مـی باشـند و از شخـصیت معـروف آیـت اهللا                   

 دایزنگی، ساکن نجف اشرف هم از سادات راقـول پیتـاب جـوي مـی                محمد محقق، فرزند سید مختار    

اصالتا او گندگان«ازباشند؛ است که اجدادش از آن ناحیه به مناطق مرکزى کوچیـده   »دهارقنسادات

علمیه پربار و پرشـکوه نجـف   او سالیان متمادى در حوزه    .را براى سکونت برگزید   »ورس«سوالىولو

مصدر و کرده اندوزى دانش .خدمات فراوان در مناطق مرکزى گردیداشرف

ده و شاه نبی حاجی پسر شاه طاهر کربالیـی  و هکذا شاه طاهر کربالي از راقول به دره ورس مهاجر ش        

با خواهر سید علم شاه ورس ازدواج نمـوده و ثمـره ایـن ازدواج مرحـوم آیـت اهللا سـید علـی بهـشتی                          

ازپیشگامان جهاد و رئیس شوراي انقالبی اتفاق و سایر برادرانش می باشد که در ورس ساکن شده اند  

رس از جملـه دره ورس و تخـت ورس طـوایفی از    عالوه بر مـوارد یـاد شـده در سـاحات مختلـف و            .

دارند وجود قندهار از افراد مشهور آن در گذشته سید قنبر شاه موسی شاه داود، سید بابر شاه،            .سادات

سید علی حسن شاه و شاه قاسم و برادرانش شاه موسی، میر احمد شاه و غیره بوده کـه اوالده آنهـا در                       

اندورس می باشند و تعدادي هم در ایرا        گشته مهاجر و می توان از سید جهان توحیدي و سید باقر          .ن

.میر احمد شاه و غیره نام برد 

و همچنـین سـادات    .سادات قره غجور تخت ولی لی قول پتوي تخت از سادات یکاولنگ مـی باشـند               

گدره تگا و غار ورس و شیو قول ورس مانند سادات لگو و سایر مناطق شیوه قول از سـادات یکاولنـ         

هستند و از چهره هاي شاخص آنها افراد مانند مرحوم حاجی شاه محمد دیـن و حـاجی احمـد شـاه و                       

.غیره می باشند 



سادات جوي تموي سرخ جوي ورس از سادات لنگر می باشد و یک قسمت از سادات سرخ کـاوك             

.ورس، از دود مان مرحوم شاه کاظم حسین آقا می باشد

 سید علی یخ سوز هستند و از افراد شـاخص آنهـا در گذشـته مرحـوم                 شادات اخضرات از دودمان میر    

و فعـال مـی   .حاجی شاه موسی و حاجی شاه عیسی و حاجی  یاقوت شاه و حاجی آقا گـل مـی باشـند       

.توان از شاه سید امین، شاه عوض، باقر شاه، اخضراتی، و سید جان آقا و سید جعفر نام برد 

در اصل از دودمان میر سید علی یخ سـوز مـی باشـند کـه در آنجـا                سادات غر غره و بینی غول تخت،        

متوطن گشته اند و از افراد شاخص آنها در گذشته مرحوم شـاه عـوض حـاجی ، و شـاه سـاقی ، سـید                           

اراهیم، و غیره بوه و فعال می توان از انجینیر سید حبیب، سـید ابـراهیم ، سـید علـی، سـید ظـاهر، سـید             

بردشهشناه، سید جمال و غیره ن      دسته اي دیگر از سـادات ورس فرزنـدان مرحـوم شـاه تقـی مبـارز                 .ام

مشهور می باشند که در اصل از باد آسیاب بهسود به نرگس پنجاب نقل مکـان داشـته و اوالده اش در        

سراب ورس آمده اند و سید امین، سید چمن، سید ظاهر، سید جواد ، سید حبیب و غیره از ایـن دسـته              

 مرحوم شهشناه برگلیج بامیان به نام قاسم شاه در ورس زندگی می کرده و اینها در اند یکی از فرزندان

اصل از سادات خوات و شاه برهنه می باشند و شاه محمد حسین تعویض نویس و سـید رضـا قاسـمی،             

.شاه حسن، سید رضا بخش، سید امیر شاه از این شاخه هستند
1

پادشاه(سید محمد علم شاه،  ولسوا)آقاى بودلى ورس که عالوه بر نفوذاز دوست هنر انسان .مردمى

سادات بخش هاي شرقی  ولسوالی ورس 

صـدتـادره اي که از غرغري پنجاب شروع شده در ساحل این دره که دو تاسه روز پاي پیـاده           چهـار

دارد ادامه شهرستان دراین فاصله هرچه مربـوط ولـسوالی ورس میـشود ومـسکونه اهـل سـادات                .خانه

برهنهمن شاه به .این مناطق  اند)سید احمد کبیر یکه ولنگی(سوب

ناگفته نبایـد گذاشـت کـه     .جمعیت سادات بصورت پراگنده یکی دو خانوار در هر منطقه وجود دارد           

ونیز باید یاد آورشـد     .در دوران جهاد یک تعداد این جمعیت بسوي شهرها وممالک همجوار رفته اند            

م اي برهنه شاه سادات احول دره سلطان رباط وهلمند قطعا به  سید عارفین به سید هاي شـاه برهنـه   که

.اي سادات کجاب بهسود وصل می شود
2

تیره ي دیگر از سادات که سرسلسله آن بنام شاه صـاحب داد مـی باشـد،آنها  از بـام سـراي بامیـان بـه                 

شـاه:ین تیره عبارتند از   منطقه بندغل تخت هجرت نموده و در آن منطقه ساکن می گردد، از مشاهیر ا              

کلبی حسین، شاه عبدالحسین، شاه حیدرحاجی، شاه علی حسین کربالیی، شاه ابراهیم کربالیی و شـاه            

موسی که همه از بزرگان و شخصیت هاي متنفذ و اجتماعی آن منطقه بودند وشاه عبدالحـسین اربـاب       

1
.ر و استاد دانشگاه سید عبدالوهاب رحمانی فرزند سید شاه محمد خیاطبرگرفته از اظهارات  نویسنده مشهو.

2
رباطابرگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین سید محمد حسین فرهنگ . سلطان سادات .ز



هرکـداممنطقه قول پتو و تخت و شاه علی حسین ساکن سر غرغره ارباب منط      و بودند بوم وپاي پتو قه

این بزگواران خدماتی فراوانی را در جامعه خویش  نمودند و همچنـین از فرزنـدان  شـاه عیـسی، شـاه                    

محمد از مسئولین شوراي انقالبی اتفاق اسالمی و سید ابراهیم سادات استاد دانشگاه و اکـادمی اردوي        

.ملی نیز  از چهره هاي فعال این تیره هستند
1

1
)ص(برگرفته از اظهارات سید علی موسوي، پرسنل خدماتی  بنیاد فرهنگی، تبلیغی پیامبراعظم.

.
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والیت بلخ

مرکزبلخوالیت  به دار،16،840،  مساحت کیلومتر 1،123،948، جمعیت  فیشرمزار، یتیجمعيو

است610،000بهبیقر .نفر

،ي دهـداد  ،آبـاددولـت،خَلَـم، چمتال ،چارکنت،چارپولَک،بلخ:یولسوال15يدریفارسزبان

شر، مارمل،کُلدار،کَشنده،شولگره،شورتپه،يزار . گذرگاه نور،فیمزار

افغانستاناتی از وال یکیبلخ شـرشـهر، مـی باشـد  کشور درتیـ  مرکـز وال فیمـزار و بـوده 25بلـخ

اندیولسوالتی وال نیایغربيلومتریک و عارف زادگاه محمدنی موالنا جالل الد   ی اسالم شمندیبلخ

دیبلخ بهاءالدي به نام پدر موالنا    یدهاین ولسوالی   در.اردقرار که قراردارد درنشیبزرگ و خواننـد

ولسيلومتریک5 شرق داردیوالشمال قرار .بلخ

بلخ )مزار شریف(سادات

1در والیات سمت شمال افغانستان    
مـشهور»بلخ«االسالم   اخصا در أم البالد و قبۀ       سـادات آن ونـواحى

ذ و اعقاب از معصومىریهالنسب امامان از تن هشت
2)ع(

مى ازکتـبزندگى نقـل بـه وکننـد؛ انـساب

کهتواریخ وهم چنین بنا به تحقیقات دقیق وگسترده      عمدهى االسـالم والمـسلمین   تاالعالم حججناب

ابن زید ابن امـام     اند ثابت است که اوالد و اعقاب حسن       بلخابى خیرآبادى انجام داده   سیدطالب مروج 

م حتبىحسن
)ع(

هستند افغانستان مفسر کبیر امام فخر رازى وقتى که بـه معرفـى سـادات        همین طور .در

مجتبىپرداخته، اوالد و حسن امام اعقاب رااز البطحا محمد اعقاب
)ع(

مى بلخ تراب«:دانددر ابو محمد
»ببلخ له عقب کثیر بها

3
.

:وارد بلخ شدند از این قرار اندکهآن چه از کتب انساب و تواریخ استفاده مى شود اولین کسانى

ابـن ـ ابوالحسن على ابن ابوالقاسم ابن عبداللّه ابن الحسن االعور ابن 1 اشتر عبداللّه ابن الکابلى محمد
حسنمحمد النفس الزکیۀ ابن عبداللّه امام ابن حسن ابن

)ع(
.

سمنگان، شبیرغان، مزار شریف و میمنه را به نام ترکستان یاد :شودز مجموعه هشت والیت دوقسمت مىترکستان زمین ا.1

.گویندکنند و بدخشان، بغالن، تخارطالقان، قندوز را به نام قطغن مىمى

وامام حسن مجتبى، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسى کاظم، امام رضا، ا.2 تقى محمد مام

نقى على امام
)ع(

.

صص.3 مباکه، .44ـ42شجره



ابنادریس االص ـ ابوالفرج ابن هارون ابن محمد ابن عیسى ابن ادریس ابن 2 الحسن ابن عبداللّه ابن غر

الحسن
)ع(

.

امام ـ ابوالقاسم ابن حمزة ابن الحسن سراب ابن أبى عبداللّه االمیر3 ابن حسن ابن جعفر ابن عبداللّه ابن

حسن
)ع(

.

)ع(حسن ابن زید ابن امام حسن ـ ابو تراب محمد ابن عیسى ابن محمد البطحانى ابن القاسم ابن4
.

على5 ابوالحسن محمدـ ابن هارون محمد ابن حمزة امـامابن ابـن الحـسن ابـن القاسـم ابـن البطحانى

حسن
)ع(

.

)ع(العابـدین از اعقاب عمر االشرف ابن على ابن زیـن        »سادات حسینى «
آمـده بلـخ ایـن مطلـب   .انـددر

تحجـى محقـق و عـالم جلیـل القـدر حـضرت           نوشته»ساکنین افغانستان تحقیقى درانساب «درکتاب
استم والمسلمین سیدطالب مروج بلخابى خیرآبادى به نحواالسال آمده .مشروح

)ع(زین العابدین ساکن دروالیات شمال که نسب شان به امام       »سادات حسینى «
 مى رسند در جاى دیگر 

است شده .بررسى

باقرى« بـاقراز اعقاب حسین ابن على ابن أبـى طالـب واز          »سادات محمـد امـام فرزنـدان
)ع(

.باشـندمـى

موسوى«همچنین  کاظم»سادات موسى امام فرزندان از و ابوطالب ابن حمزة ازاعقاب
1)ع(

.اند

به نیزطبق)ع(همین طور اعقاب امام محمد تقى و امام على النقى        اول قرن در انساب علم علماء مدارك

رفته .اندبلخ

الدراین مورد به کتب فضائل بلخ، سراج االنـساب، الفخـرى     که انـساب تهـذیب االنـساب   طـالبین، فـى

عمدةشجره مبارکه، الفـصولالطالب، مقاتل الطـالبین، السلـسله العلویـۀ، ابونـصر بخـارى،           ى المجـد،

شود...الفخریه، مهاجران آل ابى طالب، کشف االرتیاب  .مراجعه

موسـوى، اشـرفى، اطرفـى، عقیلـى،       مجموع سادات واردین دربلخ از سادات حسنى، حـسینى، بـاقرى،          

بلخ...ى، طیارى، جعفرى وحنف .اند، هرکدام اعقاب و اوالد دارندو جاهاى دیگر افغانستان پراکندهدر

کاظم امام نسل از که حمزه بن حمزه بن على قبر
)ع(

استمىمحسوب مدفون بلخ در .شود

انبحسین است و این حسین به ج    و یکى از اعقاب جعفر تائب معروف به کذّاب ابوعبداللّه که نامش           
.باشدپراکنده در جاى جایى بلخ و نواهى آن مىبلخ رفته و اعقاب بسیارى دارد

معصوم امامان از تن هشت به شان اعقاب که حسن(ساداتى مجتبى، امام زین العابدین، امام محمد امام

امام صادق، جعفر امام نقىباقر، على امام و تقى محمد امام رضا، امام کاظم، موسى
)ع(

نسبت) بهآن، ها

چهره به روشن برجستهطور مشهور منطقه مى رسد، که برجسته ترین هاىى تاریخى و زیارت گاههاى

کهعلى ابن ابى طالب در شهر مزار شریف است، این بقعه     آنان مرقد بنام ابوالحسن    مبارکه، منتـسبى

ص.1 انساب، فى  سیدعزیزالدین أبى طالب المروزى، با نظریه حضرت آیت اللّه العظمى مرعشى نجفى10الفخرى
)ره(

.



گاهبه شخص مذکور است، به دلیل تشابه اسم و کنیه در منظر       آرام با ابـىعام ابـن علـى امام حضرت

طالب
)ع(

است شده .مشتبه

به(طالب ابن ابوعلى عبیداللّه     طبق نقل کتاب ناسخ التواریخ شخصى بنام ابوالحسن على ابن ابى           ملقب

)ع(العابدیناز فرزندان امام زین   )یار خداى 
نواده در ایـن محـل بـه      »الحجـت«هاى حسین ابن جعفر     از

مؤلفکتاب و شده سپرده على«: مذکور مى نویسدخاك الفقیه الفاضل ابن ابى طالـب ابـن   ابوالحسن

ابوالحسن)یار خداى (عبیداللّه   ابـوعلى»الحجـت«محمد الزاهد من اعقاب حسین ابـن جعفـر          ابن ابـن

)ع(العابدینابن الحسین اال صغر ابن االمام على زین      »االعرج«عبیداللّه  
».باشندمى

1
 همچنین در این مورد    

مباركحضرتنامه )ره(آیت اللّه العظمى سید شهاب الدین مرعشى نجفى       ى
جـواب در که پرسـشرا

نجفى جواد تابناك(محمد اختران کتاب مزار)مؤلف به مـزار«:شـودشـریف نوشـته، ذکـر مـى       راجع

راى است درنزدیک  شریف قصبه  آن که افغانستان بلخ سـخى«شهر مـردان«و»مزارشـاه شـاه و»مـزار

مىاین مزار فوق العاده مورد توجه مردم .گویندمى»شریفمزار« باشـد، زیـرا آنـان معتقدنـد     افغانستان

طالب)امیر المؤمنین (حضرتکه این مزار شریف مدفن     ابى ابن على
)ع(

اشـتباه است، ولى این اعتقـاد     
:است دلیل این اشتباه را از بیان ذیل بخوانیم

کتابى نسابه سید جمال الدین احم     عالّمه در حسنى داودى چـاپ(صـغرىالطالبعمدهد هنـوز کـه

حـال)نشده شرح جا آن در )ع(فرزنـدان واحفـاد حـسین اصـغر ابـن امـام زیـن العابـدین               و
را

2
نگاشـته

واعقابى بجاى نهـاد کـه پادشـاه ونقیـب          حسین ابن جعفر الحجت داخل بلخ شد وفرزندان       «:فرمایدمى

ابن«.ل ابوالحسن بلخى از جمله ایشان استوسیدفاضیعنى رئیس وسرپرست بودند على هو ابیطالب و

الزاهد ابن عبیداللّه ابى علـى نزیـل هـراة    الحسن النقیب ببلخ ابن عبداللّه ابن على ابن ابى الحسن محمد      

ابـن.الحسن ابى محمد قبره ببلخ ابن الحسین المذکور  ابن على ابى قاسم نزیل بلخ ابن       على وابوالحسن
مزارابیطالب ببلخ قبره ».هذا

قبربدین لحاظ است که مردم  افغانستان گمان کرده         جا آن شریف حضرت امیرالمؤمنین على ابـن  اند،

)ع(ابیطالب
صورتى.است )ع(که قبر مبارك حضرت مولى الموحـدین امـام علـى          در

اشـرف نجـف در

».است
.الطالب پایان قول صاحب کتاب عمده

است، زیرا در آن سنگ سـیاه کـوچکى   ى ایشان رخ داده  ى بودن نام وکنیه   این اشتباه بزرگ بعلت یک    

شد نوشته قبراست آن روى :که

شود64براى اطالع بیشتر به ناسخ التواریخ و کتاب الفخرى، ص .1 .مراجعه

حض.2 بزرگوار مى و آیت اللّه خامنه)ره(رت آیت اللّه العظمى مرعشى نجفىاجداد .باشدى



ى براى ایـن کـه ثابـت کننـد ایـن مـزار آرام گـاه مبـارك         عده»هذاقبر ابى الحسن على ابن ابیطالب     «

شدهاى غیر است متوسل بدالیل وبرهان)ع(مولى الموحدین امام علىحضرت قبول .اندهقابل

بهمثالً شعرانى که از علماء وعرفاء مصر به شمار مى  راجع ارواح«:گویـد تصحیح این موضوع مـى رود

بیند، همین که مکان   زیرا گاهى انسان لب دریا ماهى را مى       :دریا است مردم در عالم برزخ نظیر ماهیان     

همانبیند که گمان مى   خود را عوض کرد ماهى دیگرى را مى        قبکند لى است که در این مکـان       ماهى

».هم نظیر همین ماهى است که گفتیمروح سیدنا على کرم اللّه وجهه.آمده
هاىاست که احتیاجى به این گونه دلیلدر هرصورت، درست نبودن این عقیده بقدرى واضح وروشن

.غیر قابل قبول ندارد

هشتصداین مزار شریف تقریبا ازسنه     مـزار شـریف بـسیار    . پیـداکرد شـهرتىببعد یک چنـین )800(ى

وغرفهاست، زیرا داراى صحن وسرا، حجره     مورد تجلیل وتعظیم مردم آن دیار      وموقوفاتىها خدام ها،

.باشدمى
1

نامى»جامى«بر سرِ درب ورودى این بارگاه پاك از قول  هرات«شاعر :اندنوشته»شهر
بیت شرف است در بلخ بیا ببین چه گویند که مرتضى على در نجف است

 خورشید یکى و نور او هر طرف استنه عدن گونه بین الجبلین»جامى«

علـى«در اولین روز از سال شمسى مراسم با شکوهى را تحت عنوان            جلوسحضرت روز
)ع(

مـسند بـر
و»خالفت کنند مى گزار جـشنبر مراسـم روز چهل تا و دارند مى پا بر حضرت آن بنام را وپرچمى

و سرخهاىجشن«مدیحه سرایى در اطراف این بارگاه عظیم بنام سرور .برپاست»گل

حکومـت کمونیـستى در والیـات شـمال     برخى از شهداى معاصر سادات که پـس از بقـدرت رسـیدن           

عبارت شهادت به ازافغانستان :اند

 شـریفى از  واعـظ، سـید میرحـسین   سـید زیـن العابـدین   :آیت اللّه سید نادر بحرالعلـوم ، حجـج اسـالم      

سادات مکرم پاکستان که تابعیت افغانستان را داشته و مقـیم مـزار       چارکنت دره صوف ، سید تورى از      

.شریف بود

شریف، سید پادشاه از یلمره مـزار شـریف،         سید مدیر مشهور به آقاى سنایى، متولى تکیه عمومى مزار         

کشور، سید  ین شاه مسرور از فرماندهان نامى     سید میرزا شاه بوینقره، سید حس     سید قباد از مزار شریف،    

و مسرور شـوراىسیدظاهر مدرسى، داراى تحصیالت عالى حوزوى، اهل منبر وتبلیغ،        ،اسداللّه عـضو

اجرا و  مـدیر ترانـسپورت دولـت اسـالمى      واسـالمى افغانـستان    و رئیس فرهنگى حرکـت     ئیه  مرکزى

مشهددرافغانستان ساستبودهکنسولگرى یم حسینى مشهور به حسینى مزارى، محقق و فـارغ          یدعظ؛

اسـتعلمیه قم و عضو کمیسیون قـضاء ملـل متحـد در تهـران             التحصیل حوزه  حجـت االسـالم   .بـوده

ج.1 تابناك، صص1اختران . شیخ ذبیح اللّه محالتى 523ـ520،



مزارىسیدحسنوالمسلمین   رحمتى(صدر به خطبـاى، فارغ التحصیل از حـوزه علمیـه       )مشهور از قـم،

کشور ذوق خوش و ....مشهور

سادات پل برق

شـولگره مزارشـریف و همچنـین    ولـسوالى»پـل بـرَق  «کثیرى از سادات حسینى نـسب در قریـه   ىعده

.موسوى در والیت سمنگان و دیگر والیات شمال ساکن اندهاى از سادات حسینى وشاخه

برق«برخى از مشاهیر     پل از»سادات اند سرسلسله سادات حسینى پل برق ؛ سـید    سید میرزاشاه :عبارت

مـددسلطان؛ حاج سید حکیم شاه وکیل تام االختیار مراجع وقت ؛ سـید   ازرگان ؛ سید  میرزاشاه ب  علـى

داشت300)هش1307ـ8(قوماندان که در انقالب حبیب اللّه کلکانى  فرمان تحت را جنگى مرد نفر

مملکتى؛سید محمدعلى جاوید از جمله شخصیت     ؛ حاج سید غالم حیدر؛     و علمى برسید على اکهاى

...فارغ التحصیل حوزه علمیه قم ؛ 

والیت فاریاب

مرکزابیفاروالیت   به زبـان21،146، مـساحت کیلـومتر      833،724، جمعیـت      منهیم، ،يدریفارسـ،

چاربـاغ،کـوتپـشتون، بلچـراغ  ،ياَندخو،اَلمار:یولسوال13ی،    ترکمن،یازبک ،آبـاددولـت،خـان

ول سبزپوش .منهیم،وانیگَرز،کوهستان،صاریق،قُلقَرَم،غانقَر،تَگابنیریش،یخواجه

متی وال نیایباستاناب،نامیفار افاده آرکندیرا زمان در بـودمیقـديهاییایکه شـده گذاشـته آن .بـه

ا دارامنهیمتی والنیمرکز و م870228يبوده نفوس .باشدینفر

ناحتی وال نیا دو از ترکمنستان ،ساتی و وال  هیباکشور مـشتركسیرپل،بادغجوزجان سـرحد وغور

.دارد

اکهیهمانطور تارتی والنینام چـشماریبـسنجـایدرایخی دارد البتـه کـه محـالت تـار    یخیقدامت بـه

زخوردیم جمله کهف(ی و خواب گاه دوستان اهللا تعال      ارتیاز گرز)اصحاب مهـمکیـ وانیـ ، محـل

جاهاستی ا خیتار هایستیتوري،اما چشمه چشمهيآن و گرم مآب شفا آنباشـدی ء بـه مـردم کـه

عقهایجا زيودهیارادت آغاارتیدارند، جان باباعارف
)هر(

م مرکز در استمنهیکه .واقع

والیـت فاریـاب اسـت، او شـاعر        سید احمد بینا، فرزند بورى خان، از روستاى جمشیدى پشتون کوت          

داشت نیز آشنایى  توانا بود که با طب یونانى      نباترساله.کامل رسـالهى طبـى، ىى دیگـرى دربـاره    ات
اوسـت»فیلسوفى که در علم نجوم شـهرت بـین المللـى دارد         «بنامالبیرونى آثـار ى در بیـان  قـصیده .از

کهارمغان میمنه بیان گر ذوق شاعرانه اوست استى سروده .استادانه

ش(1425ـ1274سید فاضل، فرزنـد سـید برهـان الـدین در پـشتو ن کـوت فاریـاب         جملـه)ه از وى

مدارسى در اند خوى و شـرین تگـاب بنـا نهـاد، اشـعارش بـه زبـان        .شعراى خوش نویس وطن مااست  

.ترکى وفارسى در جریده ستورى به چاپ رسیده است



در ولسوالی گلدره والیت فاریات حدود شصت خـانواده ازسـادات  اثنـی عـشري سـاکن هـستند کـه                

 به آنجا مهاجرت نموده، یکی از شخصیت هاي سرشناس ایـن         اصالتا از یکاولنگ بامیان می باشند که        

تیره سید خادم حسین ناصري مدیر سترمحکمه آن ولسوالی می باشد و همین طور حجت االسالم سید            

.احمد حسین حسنی که مشغول دروس حوزوي می باشد از همین منطقه هستند

والیت جوزجان

مرکزجوزجانوالیت  به ــان10،326، مساحت کیلومتر 426،987، جمعیت  شبِرغان، زبــ ــ، ،یازبکــ

دوکـوه،آبخُـم،خانقاه،آقچه:یولسوال11ي،دریفارس ،آبـادضیفـ، شـبِرغان  ، درزاب ،خواجـه

. منگَجِک،انی مرد،تپهقوش،نیقَرق
کرانـهتیوال در افغانـستان شـمال در دارددرود رود سـفی   ٔ◌جوزجان باسـتان.قـرار بـهیآثـار مربـوط

داردنیایخیتارینگیریستان در طالتپه شبرغان نشان از د  باختر ا.محل دگرگوننینام را ٔ◌شـدهشهر

دانسته شاپورادگذاراند و بنی  شاپورگان را نامـدار،یجوزجاندیابوعب.دانندیمیساسانکمیآن شاگرد

انایسیابوعل استنیاز بوده .منطقه

جر افغانسیحکومتيسازپشتواستیسانیدر شـدر به سلطان تخت نام شبرغان در تغنیتان رییـ کـوت
عبدالرش.استافتهی جنرال اسقرار محل جنگدیشبرغان .می باشدساالر ازبک افغانستان دوستم،

دهه اواخر کشفشدیعی عظیم گاز طبرهیذخيالدیم1960در شبرغان ا.در سالنیصادرات در گاز

شدي از طریق جمهور1967 آغاز نزدزیني زمراد ساینفتدانیم.ازبکستان داردیکیدر قرار .شبرغان

والیت سمنگان

شهرسمنگانوالیت   مرکز به زبـان11،262، مساحت کیلومتر، 378،000، جمعیت  بکیآ، ،یازبکـ،

سارباغ، حضرت سلطان  ،بکیآ:یولسوال7ي،دریفارس و پا، دره صوف باال   ،خُرم صوف ،نییدره

.ریخچروزنَیف،دوآبيرو

شرقیمیقدشهر جنوب در شرتی در والخلم،یسمنگان تـارفیمزار طول در سـرخیو ازیکـیبـر

ها استيراه بوده بلخ .مهم

فغانستان بوده مرکز آن شهر شاداب وسر سـبز ایبـک           ا یکی از والیات کهن و باستانی کشور         سمنگان

خیز بوده، حبوبـات    حاصلبسیارین منطقه   ا.که ارتفاع آن از سطح بحر بیش از هزار متر است          .میباشد

آب ایبـک ، نـان     :آب و هواي ایبک شهرت زیاد داشته چنانچـه گفتـه انـد              .و میوه هاي فراوان دارد      

.ایبک ، خواب ایبک

کابلسمنگان شاهراه امتداد کـه حیرتان بین بغالن وبلخ در یک منطقه مهم کشور ما          -در شـده واقع

آثـار و شـواهد کشف اثر  تـاریخی اهمیـت خاصـی پیـدا کـرده اسـت چناچـه در پایـه حفریـات و                در

 مجاور ایبک ايتحقیقات دکتر کارنتون مورخ و باستان شناس امریکاي در غار قره کمر که در کوه ه         



 هزار سال قبل از میالد شکاري هاي همین منطقه سپري مینموده اند و بـه  50-30واقع شده ، در حوالی    

زندگانی مردمان عـصر حجـر در افغانـستان شـناخته شـده و آثـاري از قبیـل                  حیث یکی از کانون هاي      

کوتلتشگاهسنگهاي چقماقی، استخوان حیوانات و خاکستر ذغال بدست آمده است و کشف آ            سرخ

و آثار بدست آمده از آن مجاورت شرقی سمنگان ، روشنی جدیدي به سمنگان عصر کوشانی هـا در                 

.ناطق می اندازدقرن اولیه مسیحی به تمام این م

سـمنگان.دباء ، فـضالء و شـعراء را در دامـان خـود پـرورده اسـت                  ا بزرگترین   سمنگان بـادام و پـسته

ذغـال.معروف بوده و در کوه هاي آن زیره ، هنگ و دیگر گیاهان داروئی بـه کثـرت یافـت میـشود             

را دارا میباشـد و از    والیت سمنگان از نظر نوعیت بهترین و عـالیترین کیفیـت             يسنگ دره صوف باال   

است مشهور افغانستان گُدام بنام گندم زراعت معجـم.نگاه ، المغرب الى المشرق من العالم حدود در

البلدان یاقوت الحموي ، شاهنامه شاهکار بزرگ فردوسی طوسی ودیگـر مآخـذ معتبـر از سـمنگان بـه       

بـامراتب نامبرده شده است داستان رستم با تهمینه دختر شاه سمنگان      رستم نبرد تـراژديسـهرابو از
.ترین داستانهاي شاهنامه به همگان معروف است

پایولسوال صوف نییدره

تنگکوچه:روستاها چکاك، ، ،تن،ییپاعقوبییعارق گاوکش سـنگانـان،یبيمـوریسرخه ،یخانـه

بوبک سرخه مورچه، اویحاج،یقره نيبچه، چلغزاریتاجکدهکک،یمتان، و

دره صوف باالیولسوال

اجریتاقچ:روستاها ، تورمیخانه چارمغز، خوال قرغنه، جويو تفیلطيها، و چهارتوت تـاشوهی،

تیبلندخماز،خواجهیاحمد،خالنخه،قرهیسرولنگ،نوامد،ش .ركیحوض،

اطالعـات و فرهنـگ دولـت       سید حبیب اللّه ریحانى، مدیرمـسئول نـشریه سـمنگان وابـسته بـه وزارت              

؛ سید طالب زکـی   انجمن صبح دانش حرکت اسالمى در سمنگان      انستان، مسئول تبلیغات و   اسالمى افغ 

سید عبدالحى روحى، معاون فرهنگـى      فارغ التحصیل جامعۀ المصطفی العالمیه و از نویسندگان جوان؛          

سادات« و دیگر سادات محترم این سرزمین از جمله فرهنگیان و روشنفکرانی هستند افغانستان»شوراى

. در دورة معاصر خدمات شایانی را در قسمت ترویج فرهنگ اسالمی و ملی انجام داده اندکه

 پلسروالیت 

مرکز پل سروالیت   به زبـان16،360، مـساحت کیلـومتر   442،261،  جمعیـت      پل سرِ، ،يدریفارسـ،

.يگوسفند،کوهستانات،ادیص،قلعهسوزمه،نچاركاس، سرِ پل،بابلخ:یولسوال7ی،   ازبک

)ع(بارگاه حضرت یحیی بن زید بن امام زین العابدین       :در این شهر سه مزار مهم همانند      
یحیی بـن  مرقد

باقر محمد جعفرصادق)ع(امام امام به منسوب مزار و
. می باشد)ع(

بلخاب سادات



ش.بلخاب، در جنوب والیت بلخ و سرپل، واقع شده است          وارد اگر هزارجات و کشور مرکز ویم و  از

در مجموع مـی تـوان گفـت    .به سمت شمال برویم، نقطه آخر هزارجات و شروع شمال، بلخاب است           

در عین حال که خود از . بلخاب در مرز بین والیات شمال کشور با مناطق مرکزي قرار گرفته استکه

.والیات شمال کشورمان به حساب می آید

سال از بعد ق(810بلخاب زبر)ه عالم ورود وبا میـر سـیدعلى فرزنـد میـر سـیدجالل      «دانشمنددست

آوازهمجددا»الدین بخارایى  و »هـرات«تـا»سمرقند«ى این دره از ى بلند پیدا کرد، چنان که آوازه نام
بهیهابدین مناسبت کاروان  .پیچید مردان ودولت عالمان از قصد زیارت و دیدار این عـارف و عـالم   ى

شدند، بلخاب وارد کهیجاتاوارسته وىمند شد و چندین بار    به این شخصیت عالقه   »شاهرُخ میرزا «ى

نمود»هرات«را از بلخاب به مرکز حکومت خراسان یعنى      آورددعوت در او عقـد به را در.ودخترش

درآخرین سفر میر سیدعلى در  شاهرخ که برطبق»شهررى«حالى بود، گفته وداع را وصـیتش  دارفانى

را او خواندبه هرات حمل نمودند و میر سیدعلى ولى بر اوجنازه .نماز
1

در قرن هفتم، سیدي عارف و عالمی به نام میر سید علی فرزند میر سید جالل الدین بخارایی به همـراه              

این سادات در مناطق مختلف کشور پراکنـده        .شش سید دیگر از مسیر ایران، وارد افغانستان می شوند         

میر سید علی معروف به میر سید علی ولـی و میرسـید             . نقطه سکنی می گزینند    شده و هرکدام در یک    

علی لنگ درة بلخاب را براي سکونت خود انتخاب می کند و با اسـتقبال مـردم بلخـاب روبـه رو مـی              

.او در بلخاب ازدواج می کند و ماندگار می شود.گردد

مـذهبی او در منـاطق اطـراف آن باعـث     حضور میرسید علی در بلخاب و فعالیت هاي علمی و دینی و        

آغـاز.رونق اسالم و مذهب جعفري نه تنها در بلخاب که در کل ساحه شمال و هزارجات مـی گـردد               
آن.گسترش دین و دانش در بلخاب و نواحی اطراف آن به طور جدي به همین تاریخ باز می گردد از

کانات زندگی، به عنوان یکی از مراکـز  پس بود که بلخاب به رغم دورافتادگی و محرومیت از همۀ ام         

مهم فرهنگی، علمی و دینی در کل افغانستان و خصوصا در شمال عرض اندام کرد و تأثیرات بسیاري                  

بر دیگر مناطق همجوار خود گذاشت و این نقش مفید علمی و دینـی خـود را تـا کنـون نیـز همچنـان                     

است کرده .حفظ

آ:برخى مشاهیر بلخ عبارت اند از      سیدمـسعود مغـزار؛ حـضرت آیـت اللّـه حـاج            یت اللّه میـر   حضرت

آنبرجستهبه آقاى کالن که از اعقاب واحفاد میر سیدعلى ولى، از عرفاىسیدمحمد دهنه معروف ى
.تکایا، مدارس علمیه و تعمیر مزارات بلخاب بودمساجد،:دیاراست، او مؤسس بناهاى مذهبى همانند

ت گذار می توان از مرحوم آیت اهللا سید محمد دهنه معروف به آقـاي               از دیگران عالمان نیک و خدم     

او نیـز تحـصیالت خـود را    .حاجی دهنه نام برد که انسانی به تمام معنا عارف و زاهد و خویشتندار بود        

ج.1 ابرار، ص2گلشن .  سیدحسن احمدى نژاد 697،



در حوزه هاي علمیه خارج به پایان رسانده بـود و شـاگردان بـسیاري در دانـش و پرهیزگـاري تربیـت               

و.کرد بلخاب  مناطق دیگر شمال کشور، به آقـاي دهنـه چـون امـام زاده اي بـاور داشـتند؛ او را                 مردم

مردم، بیماران خود را پیش او می بردند و او با کـشیدن دسـت              .زیارت و از او تقاضاي دعا می کردند       

.به سر و صورت بیمار و متبرك کردن آب، براي آنان دعا می کرد

بس المنفعه عام اماکن دهنه آقاي یاري در بلخاب ساخت؛ مانند مساجد، تکایـا، منـابر، زیارتگـاه    مرحوم

و سرك حمام، هنوز هم مردم قبر این عالم عـارف  .که هنوز هم مردم از آن ها استفاده می برند     ...ها،

.را در کنار جدش میرسید علی زیارت می کنند
 حوزه هاي علمیه به سر از مرحوم آقاي دهنه فرزندانی صاحب فضل و کمالی مانده است که برخی در

وجـود.می برند و برخی دیگر در داخل کشور مشغول خدمات مذهبی و اجتماعی براي مـردم هـستند       
.این خانوادة دین و دانش، براي بلخاب خیر و برکات فراوانی داشته است

...ومحمد امین افشارسیدابوالقاسم بلخى، شیخ:شاگردان وى عبارت اند از آیات عظام مشهورترین

سـیدعلى ولـى واز شـاگردان آخونـد         آیت اللّه سیدحیدر نجفـى مـشهور بـه شمـشیرى از اعقـاب میـر               

مفاخرخراسانى از او کشوراستمنطقهاست، شمال شجاع.ى و شهامت با عالم وى جاکه آن واز بوده
.گردیددر میدان علم و سیاست بى نظیربود مشهور به حیدر ثانى

حاکمـان.یري از شجاعت و جرئت فوق العاده برخوردار بود        شمشمرحوم آیت اهللا   بـا مبـارزه براي او

ظالم و متعصب مذهبی در منطقه و نیز خوانین و کسانی که احکـام دینـی را زیـر پـا مـی گذاشـتند بـا                           

بـه همـین دلیـل بـه شمـشیري معـروف            .همیشه هم شمشیري در کمر داشـت      .شمشیر رو به رو می شد     

.گردید

شم خدمات شیري که باید یاد آور شویم نقش ایشان در سال هاي سقوي است؛ در افغانستان به سال            از

خورشیدي که در آن سال بخشی از مردم در اعتراض به طرح هـاي فرنگـی مآبانـۀ شـاه امـان اهللا         1307

با قیام مردم به رهبري حبیب اهللا سقازاده .خان اعتراض و دست به قیام زدند، سال سقوي گفته می شود

طرف.معروف به بچه سقو، امان اهللا از کشور فرار کرد و قدرت به دست حبیب اهللا تاجیک افتاد آن از

نادرخان پشتون با حمایت انگلیسی ها وارد کشور شد و قوم پشتون را برضد شـاه تاجیـک دعـوت بـه                     

حـوادثایـن .مبارزه کرد و سرانجام حکومت حبیب اهللا را ساقط و خود به کرسی پادشاهی تکیـه زد                

در مدتی که معروف به سال سقوي است هرج و مرج و بی قـانونی در  .حدود یک سال به درازا کشید   

عده اي از فرصت سوء استفاده کرده به تهدید جـان و نـاموس و غـارت جمعـی                   .کشور حاکم کردید  

زدند دست مردم جمعی دیگر از جاهالن متعصب بـه عقـده گـشایی هـاي مـذهبی و تجـاوز بـه        .اموال

.مناطق شیعیان مشغول شدند

در این شرایط بود که شمشیري نقش خود را در دفاع از حریم مذهبی و جان و مال و ناموس مردم بـه                 

او با یاري مردان شجاع بلخـاب و اطـراف آن، سـپاهی فـراهم کردنـد و بـا جنـگ و                       .خوبی انجام داد  



آن.ود آنـان تـصفیه کردنـد   فداکاري، متجاوزان را به شدت سـرکوب و منـاطق بـسیاري را از وجـ      در
.مقطع، شمشیري رهبر شایسته براي شیعه و اهل سنت در شمال کشور بود

رخی از شاگردان او را که خود از نام آوران دین و دانش و از ستاره هاي پرفروغ و جاودان در کشور ب

العظمـی  وم آیت اهللا  محمد امین افشار کابلی، مرح العظمی شیخ  مرحوم آیت اهللا  :ما هستند نام می بریم    

سید محمدحسن رئیس، مرحوم آیت اهللا مقدس، مرحوم آیت اهللا سیدابوالقاسم بلخی فیلسوف و استاد               

...در حوزه علمیه مشهد، مرحوم آیت اهللا حاج آخوند کوه بیرون بهسود و 

د علـی  از آیت اهللا عالم فرزندانی چندي برجاي مانده است که برجسته تر از همه آیـت اهللا سـید محمـ              

هـاي1357ایشان در نهضت مردم مسلمان افغانستان در سال         .عالمی است  گـروه کودتـاي ضـد بر ش

نقـشچپ، رهبري قیام مردم در شمال کشور را به عهده داشت و در میدان آوردن توده هـاي                مـردم
امام یحیی چندین سال است که آیت اهللا عالمی براي تعمیر و بازسازي زیارت .مفید و مؤثري ایفا کرد

. در سرپل تالش می کند و مشغول خدمت است)ع(بن زید

تبلیغ و ترویج معـارف اسـالمى       ى  بلخاب مشغول تدریس،    حاج سیدکاظم عادلى، عمرى را در منطقه      

.ى تربیت کردوشاگردان زیادى علمیه برپانمودهحوزه.بود

خدمتگذارمرحوم حجت االسالم سید محمد عادل از دیگر عالمان به نام بلخاب            و وارسته عالم است؛

از ایـن  .مردم و خیر خواه جامعه که با نفس پاك و عمل نیک خود براي بلخاب سرمشق و نمونـه بـود       

سـید  بزرگوار نیز فرزندانی صالح و با سواد و فرهیخته اي مانند حجج اسـالم سـید علـی اصـغر امینـی،             

موردطیبمحمد مصباح، فارغ التحصیل از حوزه علمیه نجف و قم، خ           و بلخاب جمعه امام کشور، نام
)ره(حکیم، خویى، وامام خمینى:عظامتوجه خاصى مراجع و آیات

بود .هم

همکار از جمله نویسندگانی است ک     نویسنده و محقق    سید حسن احمدى نژاد،      بایه قلمى بسیاري از  ى

.تسازمان تبلیغات اسالمى قم داشته اسنشرات داخلی و خارجی از جمله با 

دهنـه(تحصیل خـود از مـشهد مقـدس بـه منطقـه زادگـاهش               مرحوم سیداحمد مالامام پس از فراغت     

مىترخوج مراجعت قاضىکند، عالوه برخدمات علمى و دینى سالهابلخاب بلخاب حکومت درمرکز

قضاوت حنفى مذهب طبق کردمىالقضات
1

سال در  ه ش مجددا جهت ادامـه تحـصیل عـازم   1299و

مقدس سـید حـسن کربالیـى از       .کنـدمـىگردید و در بدو ورود مریض شد و در آنجـا وفـات            مشهد

أش مشهور است و همیـشه در جهـت امـر بـه معـروف و نهـى از          هاى معروف که ظلم ستیزه    شخصیت

.ورزیدتالش مى منکر
2

 اما سائر مشاهیر منطقه ترخوج     
1

از عبارتند آیت اهللا سید طالب مروج و  :بلخاب

قضاوتطایفه قاضیان یکى از طوایف بزرگ سادات بلخاب مى.1 منصب اغلبا آنها که آنهاباشند جمله از که داشته را

.باشدمرحوم مال سید احمد مال امام مى

ح.2 با نگارنده اختصاصى .االسالم والمسلمین سیدطالب مروج بلخابى خیرآبادىجتمصاحبه



احمدىحجج اسالم سید   ، حاج سید حسن عادلى، سـید حیـدر شـریفى، حـاج        )به باقریان مشهور(على

وزه علمیـه قـم،     سـید حـسین احمـدى، محـصل در حـ          ؛اسداهللا دانش و دکتر سید موسـى حـسینى        سید

)ع(سیدالشهداءالشهداء بلخابیها ورئیس مؤسسه فرهنگى و خدماتى خیریهمؤسس حسینیه سید
.

ازمغزار، پاى زیارت و کمر غیاث بلخابو برخى از مشاهیر مناطق    سید محمد شـریف، سـید   :عبارتند

صفائى،حسین خان، سید اسحاق کربالیى سعادت، سید محمد امین، آقاىعابدین کربالیى، حاج سید

حـاج محمـد امـین زوار، حـاج سـید قاسـم،       سید احمد، سیدغالم حسین قاضى زاده، حاج سید طالب،        

...حبیبى وحاج سید ذکى آخوند زاده

س چاركانسادات

تعداد کثیرى از سادات حسینى و موسوى در        ،نچارك در حدود یکصد کیلومترى سر پل قرار دارد        اس

هستند ساکن منطقه آیـت اهللا سـید حیـدر موسـوي خاسـاري،      :که برخى از مشاهیر آنان عبارتند از  آن

د نادر بحر، آیـت اهللا سـید صـادق     آیت اهللا شهید سید غالمحسین واعظ سانچارکی، آیت اهللا شهید سی          

حجـجصادقی بلخی، سید حسن معروف به حاج آقاي کالن، عالمه آیـت اهللا سـید ابوالقاسـم بلخـی،                    

حـاج سـید مـراد موسـوي      شریفى، سید احمـد نجفـى، مالسـید موسـى موسـوى،             اسالم مال سید حیدر   

سـسید محمد حـسن   خاساري، حاج سید یعقوب نجفی خاساري،        ذارانى، از بنیـان گـ  نچارکاهاشـمى

سفربیت اللّه الحرام وفـات نمـوده و در قبرسـتان شـعب ابوطالـب مـدفون       سازمان نیروى منحله، که در    

س، سید آقاحسین  است فعـاالن فرهنگـى   رادیو درى مشهد و یکـى از    اسبقنچارکى، از مجریان    افاضل

همکـاران معین فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ        در حزب وحدت اسالمى افغانستان،     از افغانستان،

شهید سید اسحاق محقـق، دکتـر شـهید سـید میرهاشـم،      ،ه ملیهنزدیک شهید کاظمی و سخنگوي جب  

سید حیدر هاشمی، سید محمد اسماعیل مشفق سانجی، سید حمید حسینی، سید یعقوب ابراهیمی، سید     

سید باس حسینی، شهاب الدین حسینی نژاد بلخی، سید محمد علی صادقی، سید عباس کوثري، سید ع        

باقرى(خانعبدالحسین آقاى به موسـى(شهید سید موسى    )مشهور بـه شـهداى)ىداشـکهمـشهور از

راشـدى، داسـتان نـویس کـه بـا      اجتماعى، سید على اکبرآغازین جهاد، سید میر احمد، انسان سخى و  

ازسـاداتنچاقلمى دارد، سید محمد حـسینى، متولـد محـل خاسارسـ    برخى از مجالت همکارى  ارك،

فرهنگـى عالّمـه بلخـى و    وفعال فرهنگـى شـاغل بـه تحـصیل درحـوزه علمیـه قـم، رئـیس بنیـاد                جوان

مىمدیرمسئول مجله بلخى آواى ...سید على نقى میر حسینى و؛باشدى

دههترین منطقه بلخاب به شمار مىدهنه ترخوج یکى از پرجمعیت و حساس.1 تا و بلخاب1290رود حکومت مرکز ش ه

ز و در همین ...سید محمدعادلى، حاج آقاى نجفى، سید محمد امین و:هاى بزرگى همانند آیات عظامادگاه شخصیتبوده

است بوده .منطقه



ش اخته شده و مشهور سانچارك یا سادات حسینی اند کـه از نـسل سـید حـسین جـالل الـدین               نسادات

معروف به ابوالبرکات و از علما، شعرا و عرفاي برجسته امامیه در        ( میرسیدعلی ولی  بخارایی و فرزندش  

هجري هشتم می باشند؛ و یا سـادات موسـوي هـستند کـه     ...و نیز سادات شاه و سادات لنگري و      )قرن

.بیشتر از اوالد و اعقاب میرسیدعلی سبزواري معروف به میرسیدعلی یخ سوز هستند
1

اسـماعیل، پالـه، قـشالق پـسته، امـان قنـار، هنـدلک،        :انچارك در قریـه هـاي  سادات حسینی بیـشتر سـ    

و شبوکند ساکن هستند و سادات شاه در دو قریـه مـسجد سـبز و شـاه مـرد زنـدگی مـی                  ...سرچشمه،

.کنند
2

1
صص. زمان، بستر .80و79سانچاركدر
2
.83و82صهمان،.



جنوب زون

)پکتیا،  غزنی،  پکتیکا و خوست(
والیت پکتیا

آنایپکتوالیت  مرکز و م415،000، جمعیت  زیگرد، زبان6،432ساحت کیلومتر ، 13،پشتو،

، زرمـت  ،)انذدر:پـشتو( زدران   ، دند پتان  ،ی چمکَن ،چاوك،لیخیجان،یجاج،احمدآباد:یولسوال

احمدخ،زیگرد،لیخیعل،شَواك،دکَرَمیس .لیلجه

منتهنیا.استایپکتتی است در جنوب افغانستان و مرکز وال       يشهرزیگرد در دریـاي  هدرهیالیشهر

ارتفاعزیگرد در سطحيمتر2500تا2300و زمـانبحراز و دارد پـروژهیکـییقـرار عمـده مراکـز از

بودایپکت فدرال آلمان کمک قد.با سالیمیبازار در استيالدیم1943شهر شده آسـفالتوبنا بعد

کابل جاده چوب)لومتریک120(زیگرد-شدن مصنوعات نقل و آنوافتیافزونیحمل رونـق باعث

گرد .دیشهر

سادات گردیز

آقاى گردیزى مشهور به خواجه حسن اند، خواجه سیدحـسن از     سید حسن   اعقاباز»سادات گردیز «

موسوى« )ع(او از اوالده سید ابراهیم مرتضی بن امـام موسـی کـاظم            »سادات
باشـد درمـى وبارگـاهش

تسننگردیز زایران و ارادت مندان زیادى اعم از تشیع            سید حسن آقاي گردیزي شخـصیت  .داردراو

علمی و روحانی بوده  و او مورد احترام تمام فرق و طوایف هست و او از نیـشابور ایـران بـه افغانـستان      

آمده و در شهر گردیز ساکن گردید و براساس نقل برخی محققین اجـداد سـادات گردیـز در جنـبش               

ش سربداران شکست می خورد این سادات به سوي شرق سربداران نقش برجسته  داشته، وقتی که جنب

خراسان مهاجرت می کند،  اینها در نقاط مختلف از جمله هندوستان، کشمیر و گردیز سکونت دارند، 

اقوام گردیزي که در الهور ساکن هستند و مقبره یکی از بزرگان آن منطقه بنام سید یوسف گردیـزي          

پیروان شیعه اثنی عشري و اهل سنت و جماعت نیز به آن احتـرام  در ملتان زیارتگاه مومنین می باشد و       

دارند .خاص

 فرزندان سید حسن آقاي گردیزي در الهور، پاراچنار،  کابـل، غزنـی، سـنگالخ، والیـات شـمال نیـز                    

شاخهساکن هستند، همچنین این سادات       سه از .وقاضى خیـل انـد  ى  فیض اللّه خیل، قنبرخیلمتشکل

زبانآنکهاندپراکندهز و حوالى آن حدود یک هزار خانواده       در گردی اواکثر به وپشتوها فارسى هاى

مى .گویندسخن

یکی از شخصیت هاي که فوق العاده مورد احترام  مردم گردیز هست  سـید اکـرم آغـا  از نـسل سـید            

فغانـستانحسن آغا می باشد که مرقد شریفش  زیارت و مورد احترام طوایف و اقشار مختلف جنوب ا     

می باشد، این سید بزرگوار  نواسه سید حسن آقاي گردیزي هست که او بسیار مورد احترام بوده و در             



باالحصار،  منطقه تاریخی گردیز مدفون است و این منطقه  مشرف به شهر گردیز می باشد و مقبـره او         

در گردیز حنفی مذهب در باال حصار  زیارت گاه عام و خاص می باشد و همچنین تعدادي از سادات        

.هستند و ظاهرا آنها سادات حسنی می باشند

اما چهره هاي مطرح امروزي که جایگاه خوبی میان مردم جنوب و پاي تخت کشور دارند زیاد هستند   

و یکی از آن شخصیت ها حضرت آیت اهللا العظمی حجت کابلی           
)ره(

می باشد کـه در افغانـستان بـراي         

 نشرمعارف اهل بیت   اخوت و همدلی امت اسالمی و     
)ع(

سید  خدمات فراوانی نموده، و شخصیت دیگر    

افغانستاندردوران مسئولیت خویش درکهمیر احمد شاه خان فرقه مشر  دفاع  وظیفه داشته و او وزارت

باشـکوهى  خواجه سیدحسن را به شـکل بارگـاه         مقبره مراسـم طـى کـه نمـود سـاز و سـاخت وگنبـد
. افتتاح گردید)ره(سماعیل بلخىسید اباسخنرانى عالّمه

دفـاعرئیس،سید میر احمد شاه خان فرقه مشر       وزارت توپچى دورهبـودهقواى در ى جمهوریـت   کـه

به خان شدداود گرفتار کودتا ثـور.اتهام هفـت کودتـاى از ش(1357(اوپس شـهادت رسـید،   بـه)ه

خاندیگر بزرگان این قوم خلیل شاه خان لوامشر و سید .باشنداز سران قنبر خیل مىقادر

سید خلیل شاه خان مشهور به لوا مشر که در دوران حاکمیت ظاهرشاه سمت هاي مهم نظامی داشته و                   

همچنین سید آقا حسین از شخصیت هاي مطرح و عیار گونه، دکتـر سـید غـضنفرشاه کـه تحـصیالت                     

د  در  دانـشگاه امریکـا   خویش را در بیروت لبنان و دکتـرایش را بـصورت تخصـصی در رشـته اقتـصا                

سپري نموده و یکی از صاحب نظران در اقتصاد بوده و چند سال قبل در عالم هجرت وفات نمود؛ سید 

بـهریدسـتگامـین   ...ازمـان حفـیظ     سردار گردیزي یکی دیگر از چهره هاي ورزیده سادات کـه در              و
.شهادت رسید

 سادات را رهبري می کند و از چهره هاي        از دیگر مشاهیر سادات گردیز سید اسحق گردیزي که فعال         

 آن منطقه بود؛ سید حسن،  تاجر در دبی رئیس شرکت فرهان می باشد؛ دکتر سـید علـی شـاه            صشاخ

و داشته جهاد در فعال حضور که سالموسوي دوم،از ناحیه ران چپ مجـروح گردیـد  1364در بـار

تابستانوي روس1365در مقابل جنگ گردنها، گلوله کالک  در به حنجرهشوف و نمود شااصابت

کرد پاره گفتهحقایق نا در سال هاي اخیرا او توسط نیروهاي امریکایی در زندان گوانتانامو رفت و     .را

از زندان گوانتانـامو کـه انتـشار یافتـه اسـت؛      موسويشاهدکتر سید علی نام کتابی است  از سرگذشت       

موسويدکتر علیشا دکتر سید اسماعیل پسر کاکاي     هم، دکتر سید رضا   ه و چنین سـید حـسین اشـراق       ،

حسینی از محققین و شخصیت هاي سیاسی و فرهنگی کشور که در وزارت هاي دفاع ملـی، داخلـه و                    

معارف سمت هاي ریاست، معینیت و سرپرستی وزارت را عهده دار بوده و اکنون عالوه بر تالش هاي 

سـید صـوفى   است مرکز تحقیقاتی نبراس را پیش می بـرد؛  فرهنگی در دانشگاه تعلیم و تربیه کابل وری       

طالبـانهـاى اخیـر     سالگردیزى نیز از جمله سادات گردیز است که در         نظـام کارآمـدن روي از پـس

است شده ي، او در این سالها با گروههاي مربوط محمد محقـق و دکتـر صـادق مـدبر همکـار                   مشهور
.نزدیک دارد



والیت غزنی

شهری، و مرک  غزنوالیت   آن زبـان23،378، مساحت کیلـومتر  1،080،843ی، جمعیت  غزنز یفارسـ،

گو،يدر شه، اَندر،اَجرستان،بندآب:یولسوال19ی،    هزارگشیپشتو، خواجـه،يجـاغور،دیبهرام
،واغَـز،نـاوه،ورنـا، مقُـر  ،مالـستان،النیگـ،رویـ گ،باغقره،یغزن،خانزنه،دانیرش،کیده،میري

.یانیخوگدیشهدمحمیول
غزنتی  که مرکز آن والیغَزنتیوال داردیشهر قرار افغانستان شرق در .است

پایتی وال نیغزن و زابلستان در پاانیـ غزنوتخـتیمشهور غـرب جنـوب در شـاهراهنیبـتخـتیبودکـه

حدودیعموم در قندهار پايلومتریک145کابل داردتختیکابل .قرار

بنا على بن حمزه کـاظمماما به گفته کتاب جامع االنسان از اعقاب       شاهزاده
)ع(

مـدفون غزنـى شـهر در

.است

مـىسادات ساکن دروالیت غزنى غالبا شیعه مذهب اند و به زبان         تکلم درى آنـان.کننـدفارسى اکثـر
سنگرداریانپیشوا و زیـاد  عقاید دینى در محالت زیست شان بوده و حرمت و نفـوذ اجتمـاعى     مذهبى

از سده هاى پـسین عـده      در.دارند غزنـى«ى مـشاغل»سـادات ودفتـرى و دیـوانى روى آورده      بـه انـد
مهمشاخه.اندبرخاستههاى مشهورى از میان آنان    شخصیت غزنـى«هاى عـالمى،»سـادات شـاه شـامل

اندفخرى، رضوى، گردیزى موسوى .و

عالمى شاه و فاضل شاه سادات

فاضـل« شاه غزنـىمـشهورترین شـاخه   تـرین و   از قـدیمى   یکـى »عـالمىشـاه«و»سادات در سـادات ى

بـاره»سرزمین رجال هزاره جات   «کتابدر»حسین نایل «.باشندمى ودر فاضـل شـاه فرزنـدان شـاهى

است گفته مورخ«:عالم فرمان که فاضل ق(988شاه به)ه نام او مبنى بر زمینى کـه بـه وى داده و            بابر

نشاندرجه را او احترام اسـتىمى مـدفون غزنى قرباغ لنگر در است، دست در عـالم«.دهد سـرشـاه

پنجاه خروار غلـه بـه وزن تبریـز معـاش       ى خاندان عالم شاهى و شاه عالمى که تیمور شاه درانى          سلسله

ماهى او را ذریعه   ساالنه فرمان ق(1186صفرى قـرهى قریـه تعیین نمـوده و اداى آن را بـه مالیـه     )ه ى

بناله ».هسود و توابع آن محول گردانید     ى
1

و بابر عهد در فاضل دهـمپـسرش همـایون در سـده   شاه ى

مى مـورخزیستند و فرمان و مـدارك     هجرى در ورثـه998مکتـوبى درنـزد سلـسله آن موجـوداز اش

.است
2

؛شاه فاضل در لنگر قربـاغ در گذشـت و قبـر وى زیـارت گـاه پیـروان و                    اسـت منـدان ارادت

شا سـادات«.فعالً مرکز اصلى این سادات در سراب است ه فاضل بعدها به سراب کوچیدند و      فرزندان

بهار53سرزمین و رجال هزاره جات ، ص .1 . حسین نایل1379،

.156تا155صص،1تیمور شاه درانى، ج .2



عالمى هـازیاد و مـستمرى   و امالك وسیع اجتماعى و اقتصادى برخوردار بوده     سراب از پایگاه  در»شاه

پاىسید.اندداشته و همواره در سیاست دخیل بوده       سه حاکم قاسم ارتبـاط»شهرسـتان«محمد بـه کـه

سال استیاد گردیده هم از این)817ص( از آن در سراج التواریخ 1310حوادث .سلسله

بیست وسى و چهل قرن حاضر نفوذ       هاىیکى دیگر از مشاهیر این سلسله سید حسین است که در دهه           

بار شاه محمود خان صدر اعظم و سید عباس والى غزنـى بـه دیـدار و            و ارتباط زیادى داشته و چندین     

ى آثـار ومقـاالت حقـوقى و        نویـسنده سید محمد ابراهیم عالم شاهى حقوق دان و       .اندالقاتش شتافته م

هـم.هم از همین سلسله اسـت     »شام تاریک و صبح روشن    «ىها و داستان میانه   تاریخ صفوى  شـاعر او

خودرا ش شعر در و سال.کردتخلصمى»نقطه«بوده در .به شهادت رسید)هش(1358او
1

فاکتولهشفاخانهدر سید سرور عالمى متخصص امراض قلبى و عصبى        دکتر استاد و آباد على طبى ى

از هم عالم«کابل .است»شاهىسادات

ازشاخه کوچکى فاضل«ى شاه لنگرهنوز هم در قریه»سادات هستندى باغ از مـشاهیر شـان سـید    .قره

زماىشاه على رضا ساکن  قریه      و وقت اودر مـراودتلنگراست، قربـاغ پـشتون و هـزاره اقـوام بـا نش
بودگسترده و نیکو داشته وحلقه وصل هم.ى غزنى برجه نُه هستندسادات عالمى .شاه

2

فخرى سادات

غزنى«یک گروه دیگر از      «سادات فخرى» کهمى»سادات »چـاده«،»بینى سنگ«ىبیشتر در قریهباشند

غزنى وجغتوى دارندککرك خانو.زندگى بکـاولادهچند و سـراب روسـتاهاى در فخـرى سـاکنى

بهها از فرزندان سید شاه کامل ابن سید اشرف و سید          نای.هستند ملقب على .هستند»فخراالسالم«فخر

بهاز مشاهیر این سلسله یکى     ملقب ابوالحسن خـوداست که او و فخر االسالم در زمان»سید فخر«شاه

م علماى مىرز شیعه و متکلابتاز شمار به فاضل و .اندرفتهم

دهـهحاجى سید محمد عیسى فخرى ساکن بینى سنگ ککرك از  در فخـرى سادات ى اول و بزرگان

زندگىدوم سده  حاضر شاخهى رهبر و بودداشته جغتو در اصولى اعظم.ى بخش دارایى منقـول و    او

سـنگغیر منقول خویش را در دره      زرد و ککـرك اصـد مـذهبى و حـوایج      صـرف پیـشرفت مق    هـاى

.کرده وبه فقاهت و پارسایى، جود و کرم شهرت داشتارادتمندان و پیروانش

علماىو»هااخبارى«و»هااصولى«در زمان او که بازار فرقه گرایى         و بوده گرم منطقه کوردر تعصبات

مى شاخه دو وکوشیدندهر بکوبنـد بتواننـد کـه جـا آن تا را خود رقباى و مخالفان  از میـدان بـدر    که

اصولى و اخبارى در منطقه تشکیل      کنند، حاجى سید محمد عیسى مجلس مناظره بین پیروان و علماى          

آنمى در خود گهگاهى و مـىداد بـدین ترتیـب او نخـستین بنیانگـذارگفتمان دینـى     .جـست شـرکت

.، ایران 1379، حسین نایل بهار 411ـ412سر زمین رجال هزاره جات ، صص .1

صعرب.2 ، افغانستان سادات و فاضل154ها کاظم .محمد



استدرجامعه افغانستان سنتى شدت به واین روش تا هنوز در جامعۀ سـنی افغانـست    .ى نـشده تجربـه ان

فرهنگاد.طبعا تا کنون جایگاهی بازنکرده است      در مشکور جواد محمد :نویـسد فرق اسالمى مى  کتر

ایـشان تـابع اخبارنـد و       .گوینـد شیعه آنان را اخبارى مـى     اخباریه همان اصحاب حدیث هستند که در      «

باطل را استسس اینمؤ»1033متوفى«مال محمد امین استر آبادى .دانندمىاجتهاد بوده مذهبى .فرقه

رااصولى احکام مدارك اخبـارىمـى»عقـل«و»اجمـاع«و»سـنّت«و»قرآن«ها ،لکـن فقـطداننـد هـا

احکام»سنّت«و»کتاب« مدرك رااصولى.انددانستهرا اجتهاد اخبـارى»واجب کفـایى «ها راو آن هـا

مىحرام .دانندوبدعت

اصولىهاقریب به دو قرن بین اخبارى      ها غلبه داشتند تـا ایـن کـه آقـا      اخبارىها اختالف بود، ازابتدا   و

بهبهانى باقر علماى)1208تا1205هاىسالمتوفى بین(محمد بساط و نشست فقاهت مسند اخبارىبر
زم.رابرچید اخبارىاز بر مجتهدان او آقاى، بدین  یافتند هاغلبهان را او راس»مجـدد«و»مطلـق«جهت

م »خواندندىمأة
1

اخبارىاصولى اختالف  و دههها در وبـههاى پسین در جغتـو غزنـى کـاهش یافتـه          ها
.سردى گراییده است

جمعــهحــاجى ســید محمــد عیــسى  درنمــودوفــات خورشــیدي1328ســالثــور16روز ىمقبــرهو

در اش شد»گنبد«خانوادگى سپرده خاك وضـاسـید محمـد ر    عبدالحـسین و حـاجى    حاجى سـید  .به

مشهورندفرزندان آن مرحوم نیز در میانکربالیی سید محمد موسی  .مردم

شا نوادگان وپولیس و ثارنوال عمومى قواى مـسلح     سید غالم حسین فخرى افسر و استاد آکادمى        ناز

سالجنرال ارشد ورئیس ادارات گوناگون امنیتی       هجري شمـسی وبعـد هـا در    1372 تا اوایل1368از

هشتاد 2همچنان او به نام حسین فخرى     .ودبدهه
انجمـنمرکزى انجمن نویسندگان   عضویت شوراى   و

مجموعهحقوقدانان تاکنون و داشت را مالقـات در چـاه آهـو، اشـک کلثـوم،           «داستانىهاىافغانستان

دهکده،گرگ و رمـان»، آخرین شاخه و خروسان بـاغ بـابر  در انتظار ابابیل،مصیبت کلنگانها هـاىو

در«و»تالش« قصورساتگین سرخ شوکران کتاب»واهل بررسىو و نقد حدیث فطرت فرهنـگ  «هاى

فرهنگو سفرنامه»هاها و دیدگاه  داستان«و»فترت شکار«هاىو رانبها تاروایت قلـم و از طـا       لحظهاز

کر» و از غربتی به غربت دیگر      تا شهر سلیمان   منتشر و چاپ .استهدرا
3

تـراب برادرانش انجنیـر سـید   
.فخري و انجنیر سید طالب فخري و سید عبداهللا فخري همگی تحصیالت عالی و تخصصی دارند

فخرى« )ع(از نسل و اعقاب امام على بن الحسین       »سادات
عدهمى و »بکـاول«ى از آنـان در قریـه      باشند

سـید  وب،مهدى، حاج سید ابراهیم مشهور به آقاى واعظ، سید محمد ایـ         زندگى مى کنند، سید احمد    

.1368هاى اسالمى مشهد، ، دکتر محمد جواد مشکور، بنیاد پژو هش41و40فرهنگ فرق اسالمى، صص .1

فادانشنامه.2 ادب جى ص3رسى، .1375 به سرپرستى حسن انوشه، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى 755،

صعرب.3 ، درافغانستان سادات و . سید محمد کاظم فاضل 156ها



 از مسئولین ریاست   رئیس، سید محمد ایوب   عبدالحسین، سید حبیب، سید خان محمد مشهور به آقاى        

راشهردارياستمالك   ابوالقاسم شاه و فخـرى«مى توان برخى دیگـرى از مـشاهیر   کابل نـام»سـادات

.برد

ن خلوصی، داکتـر  سید سکندر مظفري وکیل ولسوالی جغتو، حجت االسالم والمسلمین سید محمد دی      

سید امیرزره، حجت االسالم والمسلمین شهید سید محمد سعید واعظ، حجت االسالم والمسملین سید              

سـید محمـدعزیز حامـدى، مـدیر     عباس حکیمی، نویسنده  و شاعر سید زکریا راحل، حجـت االسـالم       

.نیز از منطقه جغتو می باشد...»هادى«نشریه مسئول

ککرك سادات

ک منطقه .کرك ولسوالی جغتو والیت غزنی، سادات گردیزي، بلخی و فخري ساکن هستنددر

در قریه جات بلبل و گنبد ککرك سادات گردیزي زندگی می کنند که شخصیت مشهور معاصـر آن           

از مدیر سید ابوالحسن، سید هاشم تحویلدار، سید غالم حسن مدیر کنترول مـستوفیت کابـل،               :عبارتند

رئیس سید رجب علی شیرزي، انجنیر سـید عتیـق اهللا عـاطف، اسـتاد سـید      دي،مدیر سید غالم رضا اس 

حشمت حسیب، مدیر سید بارق بهروز، سیدعبدالغفار محقـق، سـید عبـدالرزاق هاشـمی و سـید غـالم                    

.سخی اصغري

مرحـوم:در قریه گنداب ککرك سادات بلخی ساکن هستند که شخصیت هاي معاصر آن عبارتنـد از        

که در ورزش هـاي محلـی از جملـه نیـزه زنـی و سـوارکاري آدم توانمنـد بـود،                      سید ملک غالم رضا     

مرحوم سید ملک محمد ایوب که در مهمـان نـوازي و جـوانمردي شـهرت داشـت، سـید عبدالواحـد                   

.جگرن و سید اسداهللا کوهسار

در قریه جات چاده و بنی سنگ سادات فخري ساکن هستند و شخصیت هاي معاصـر ایـن سـادت نیـز      

ازعبارتن مرحوم حاج سید شاه علی رضا که مقبره اش زیارت گاه عام و خـاص مـی باشـد، مرحـوم                 :د

حاج سید احمد مهدي، مرحوم حاج سید احمدشاه، مرحوم سید ابراهیم واعـظ، حجـت االسـالم سـید          

محمد رضا حسینی نجفی، کربالیی سید احمد رضا، سید محمد رفیعـی، سـید عیـسی زاهـدي، جنـرال         

. و حاج سید محمد انور فخريسید علی احمد فخري،سید حسین فخري

سادات میري



يمیرولسوالی خواجه   
1

واحـدورد در فاصله بیشتر از ده کیلومتري در شمال شهر غزنی موقعیـت دا              از

اسـاس کیلـومتر  617ایـن دره سرسـبز    مـساحت،باشـدهاي درجه دوم اداري والیت غزنـی مـی         بـر و

خواجه1387سالحصائیه ا اند30000تا28000یريمنفوس زده رقم را .نفر

دارايمیـر خواجه.مردمان این خطه معارف دوست، علم پرور و زراعت پیشه هستند            جریـب   9800ي

بنـد.زمین صالح زراعت بوده که از چشمه کاریز و آب بند سلطان از طریق جوي ها آبیـاري میگـردد     

خـان...ایـده و صـد سـال پـیش در زمـان حبیـب        سلطان یکهزار سال قبل در عصر غزنویان اعمار گرد        
.تجدید ساختمان گردیده است

 داراي دو لیسه عالی ذکور و یک باب لیسه اناث و دو باب متوسطه ذکور و اناث بوده و                    میريخواجه

اند6000حدود علم آموختن مصروف .شاگرد

تاجـکمیره داراي ساختار قومی مختلف چون سادات، بیات، خواج        ساکنین این منطقه   هزاره، وال، ي

قرباشندوپشتون می  در قنـدهاري، چهل گنبد، کاریز قلعه نو، قبلـدال، ده قلـی، ده درات، گـدول         اءو

ده سنگ  پاي مستعلی، ده دولت، اقصی، ده نهال، پیاده راه، مارقول،            یتورمی، بین  برکـات، دوز، تاقـه

تعمیر، نه برجـه، گـذر غیبـی، چـار برجـه،         حاجی، ده حمزه، گدول سادات، کاریز سادات، علی آباد،          

هـايبا همدیگر در فـضاي صـلح وصـفا بـدور          ....قوله، قلعه قربان، قلعه نو شاه علی اکبر و         دغدغـه از

شوراي مردمی از تمام اقوام را تشکیل داده    شانسیاسی زندگی مینمایند و براي حل و فصل مشکالت          

محترم»یريم«استاد سید محمد باقر شورااند و موسس این      سادات خـاصاز احتـرام از هنـوز که بوده
.دربین مردم برخوردار است

درسال272سادات میري حدود     قبل در1159سال قمري خواجـههجري  سـکونت اختیـار   میـري دره

بودهمیرنموده اند و در طول تاریخ سکونت شان در دره خواجه             خود مردم به صادق خدمتگذاران ،ي

.باشند و اجدادشان از علماي جید عصر و زمان خود بوده اند و فرهنگ می حامیان علم آنها

سادات میري از اباعن جد نقیب النقا بوده که در راه بدست آوردن ارزش هاي دین مقدس اسالم گام                   

قربـانی هـاي را بخـاطر احیـاي دیـن و            هاي عملی برداشته وبخاطر این ارث بزرگ ایثارگري نموده و         

و وطن از متعالنوامیس اسالمی تقدیم دفاع خداوند . کرده تا جامعه در رفاه زندگی کنندراه

رسان و یاري دهندگان، بینوایان، بیچارگان و درماندگان بوده اند و رسالت بـر  سادات میري خود مدد  

دوش کشیدن میراث جدشان، در طول تاریخ با قامت رسا درمقابل مشکالت ایستاده و از امتحان پیروز 

آمده اند و این راست قامتان تاریخ در دوران مختلف قهرمان میدان نبرد و جهـاد ودرایـام سـختی                    بدر

1
این سلسله سادات از زمان خواجه عمري، درست نیست بلکه خواجه میري است که مربوط به سادات میري می باشد، .

در عصر کنونی مانند .ه را داشته اند و معارف و مشاهیري از آن دودمان محترم به پا خاسته اندصفویان سمت بزرگی منطق

.مرحوم پرفسور حسین هدي و دکتر محمد حسن ریاضی هدي از همین تیره و دود مانند



آنهایار و یاور مردم خودبوده    سختی هاي آنان ،درمشکالت به مردم پشت نکرده اند و همگام با آنان،
ورا به دوش کشیده اند و افتخار خدمتگذاري به امت اسالمی را .دارندداشته

م ي والیـت غزنـی سـکنا گـزین هـستند        میریري که درمنطقه سیاه سنگ ولسوالی فعلی خواجه         سادات

)ع(امام علی بن الحسینساجدین الخود را اوالده حسین االصغر بن سید  
 معرفی نموده و شـجره خـود را   

.چنین ذکر میکنند

انـدحسین االصفر نام مادر گرامی اش سعاده عفیف، محدث و فاضـل بـوده اوالد او بـزرگ                 « عـالم و
.بحجاز ، شام وعراق ، بالد عجم و مغرب

کنیت او ابوعلی پاي او اندکی نقصان داشت بدان سبب او را عبیداهللا اعرج خواندي در                :عبیداهللا اعرج 

دوران ابو العباس سفاح میزیسته سفاح او را دهی داد او را ذي اموال نام بود که در یکسال هشتاد هزار                     

.وددینار حاصل آن ده ب

بقول ابو نصر بخاري سی و هفت ساله و بقول ابوالحسن العمري چهل و شش ساله بوده و در ده پدري    

.اش که ذي امان یا ذي االمیران میگفتند وفات کرد

زوجه او ام سلمه بنت عبداهللا بن الحسین بن علی و علی بن عبیداهللا مستجاب الدعوه   :سید علی الصالح    

استبود اوالد او را ریاست عراق .به
.اوالده عبیداهللا ثالث در کوفه معروفند به بنی قاسم

1

 سال قبل بر اساس خواهش و تقاضاي مکرر ظهیر الـدین محمـد بـابر امپراطـور هنـد، جـد                      500حدود

از926اعالي سادات میري سید محمود ناصـر الـدین بـن سـید شـرف الـدین علـی را در سـال           قمـري

سازد و از سید محمود که بـارع       و بادادن زمین درمرکز غزنی متوطن می       سبزوار مشهد به غزنی آورده    

عصر خود بوده و در بسیاري از امور مشوره میگرفت و با عظمت علمـی کـه داشـته انـد در بـین مـردم          

.محبوبیت خاص پیدا مینماید

ناصـرپادشاه سلسله بابري هند جالل الدین محمد اکبر جاگیر دگـري بـه سـیدعلی پـسر سـید محمـود         
می بخشد و جاگیر سوم از طرف عالمگیر اورنگ زیب بابري به سید محمد کامل بحیث نماینده الدین

 سید محمد کامل نبیره سید محمود ناصر الـدین کـه            ،فامیل سید محمود ناصرالدین اعطا گردیده است      

هاي خاصوعام قمري میزیسته در زهد وعلم قطب زمان خود بوده و به شاه کامل درنزد1120درسال
.مشهور گردیده است

احفاد شاه کامل که در باالحصار غزنه درمحل بنام اتاق شـاه زنـدگی مینمودنـد باالترتیـب شـاه غـازي             

ابدال که نام مبارك او میر عبدالقادر پسر ارشد و جانشین پدر بوده فاضل ، عالم با تقوا کـریم الـنفس                      

. ملقب به شاه غازي گردیده استشجاع و مجاهد بوده پس از پیروزي جهاد علیه کفار

1
.به نقل از بحراالنساب مخطوط.



او که مرد شریف نیکو کار و صالح بوده در زمره ابدال زمان محسوب میگردیده و به شاه غازي ابدال                    

شاه غازي ابدال مرد زهد و اندیشه در تپه باالحصار باالي جوي کامـل دفـن و مرقـد                   .معروف میگردد 

.باشدآن بزرگوار زیارتگاه خاص و عام می

از میر عبدالقادر شاه غازي ابدال باالترتیب سید شاه عاقل عارف زمـان و شـاعر، سـید بهـرام، سـید                  بعد

محمد دانا از دانایان عصر و زمان سید شاه علی اصغر، سید شاه محمد مراد و سید مجدالدین ملقب بـه                   

.نمودندمیر وزیر در باالحصار در اتاق شاه زندگی می

ت سـمت شـرقی دروازه میـري، سـمت غربـی دروازه کینـک، سـمت          باالحصار غزنه را سه دروازه اس     

.جنوبی دروازه بازار

دروازه میري به دو طرف خود داراي برج هـاي بلنـد بـوده بـرج شـمالی آن تخریـب گردیـده و بـرج                     

 درواز ه میري از بوق بقی که جوي کامل را بهـم وصـل               ،جنوبی آن هنور نیمه معمور باقی مانده است       
دارد60نماید حدود   می فاصله اتاق شاه که محل زندگی احفاد شاه کامـل بـوده از دروازه میـري    .متر

حـدود متر فاصله دارد و محل که دهاقین شاه کامـل در آن زنـدگی مـی                130–100 متـر80کردنـد

فاصله دارد که مسجد دهاقین آنان هنوز پابرجاست در اتاق شاه در دوران فاضل آگاه سید مجدالـدین          

که محل آمد و شد ارادتمند بوده جاي دربار میر وزیر بوده است میر وزیر در دوران حکومت میروزیر 

نادرافشار و احمد شاه ابدالی در باالحصار غزنه دربار داشته است و مسجد اتاق شاه تـا هنـوز معمـور و     

قمـري1176محل عبادت و تجمع مردمان خداپرست در باالحصار میباشد میر وزیـر در سـال                 هجـري

ابـدالچشم از جهان بسته و در تپه اي که مشهور به تپه میروزیر می     غـازي شـاه جـدش کنـار در باشد

است .خفته

پسران سید مجدالدین میر وزیر سید میرزا شاه و سید میر جهان شـاه بتـاریخ عـزه ذیقعـده الحـرام سـنه                       

امیر قمري زمین هاي که در سیاه سنگ واقع است در ولسوالی خواجه              1159 مروزي به مبلغ یکهراز ي

نادري سفید تمام وزن رایجه الوقت به این حدود خریداري مینمایند آنها از دو جانبه رود غزنین شـرقاً               

متصل است به پشته قتار سنگ غرباً ملحق است به اراضی ده حـاجی شـماالً پیوسـته اسـت بـه اراضـی                         

 حدوده آن عالمات ظاهره است جوي قاضی جنوباً لزیق است به سم دلدل ساي برکات مواصل درکل 
»به جمیع آنچه از آن دارند و شمرند و اضافه بسوي آن کنند با جمیع حقوق و موافق آن

 هجـري قمـري داعـی اجـل را لبیـک گفتـه و بـه جهـان ابـدي بـا اجـداد            1188سید میرزا شاه در سال    

بلنداي تپه بین کاریز سادات طاهرینش   می پیوندند از آن بزرگوار اوالد بجا نماند در گنبد وسطی در    

.و گدول سادات آرمیده است

سید جهان شاه با عالمه مکرمه علیا مخدره سیده النساء دختر سید حسین بن سید شاه اشـرف الحـسینی                     

نماید و ثمره این ازدواج پر میمنـت دختـران و پـسران اسـت کـه ذکـر هـر کـدام                     الغزنوي ازدواج می  

آمد هايسید میر جهان شاه د    :خواهد سال  هجري قمري میزیـسته فاضـل، مـدبر سـخی الطبـع          1197ر

مهمان نواز و عارف بوده دربارش همیشه محل رفت و آمد علما و فضالي عصر بوده است و سرانجام                   



جهان فانی را وداع در پهلـوي بـرادرش سـید میـرزا شـاه در گنبـد آرام گرفتـه و مقبـره اش زیارتگـاه                          

است .ارادتمندان

ه اشرف الحسینی الغزنوي در باالي تپه میر وزیر واقع بوده و لوحه سنگ قبر آن بزرگـوار   مرقد سید شا  

قمري1260به سرقت برده شده است عالمه فاضله سیده النساء خانم سید میر جهان شاه در سال  هجري

میر جهان فانی را وداع نموده و در خظیره گنبد بین دو گنبد پسرش سید شاه علی اکبر و شوهرش سید 

است دفن شاه .جهان

اولدریم که    یاد آوري می دان    قابل کتـاب کـوثر النبـی اثـر دانـشمند محتـرم حجـت االسـالم                چـاپ

سادات میري را یکی از شاخه هاي سادات آن138صفحه»حسینی«عادلیسید جعفر   آقايوالمسلمین  

حـضرت شـاه علـی اکبـر        شاه عالم پنداشته اند در حالیکه سادات شاه عـالم سـرآب خـواهرزاده هـاي                 

)ره(آغابوده و سادات میري از شاخه هاي سادات حضرت شـاه عـالم            
 نمـی باشـند و بهمـین دلیـل ذکـر            

.دختران سید جهان شاه آغا را الزم دانستم

:دختران سید میر جهان شاه 

خانم سید محمد طاهر پدر سید حسین عالمی مشهور بـه خـان الال سـراب پـدر پروفیـسور دکتـر سـید                  

ر عالمی مادر میر عبدالمجید سادات سراب سید اکبر پدر سید میرزا رضا قلعه میانه سـراب و سـید           سرو

.جعفر پدر سید غضنفر شاه مشهور به میر آغا بامیان وآقاي بهشتی بامیان

میريجد سادات مظفري پیاده راه خواجه »میر حافظ شاه «سیده بی بی خانم میر مظفر 

:پسران سید میر جهان شاه

خواهر: میر سید شاه حسینی غزنوي مشهور به خواجه بزرگ–1 با بوده خود زمان غوث و عصر قطب

مکرمه عارفه دوران و علیا مخدره اش در زمره عابـدان و عارفـان وقـت بـوده در قلعـه کـاریز سـادات                    

خـو1212نمودند نخواستند تشکیل خانواده نمایند در سال    زیست می  عارفـه عالمـه قمـري اهرهجري
.خواجه بزرگ آقا جهان فانی را وداع میگوید

 خواجه بزرگ آقا ارادتمندان و شاگردان داشته اند ارداتمندان در چله زمستان انگـور تـازه میخواهنـد      

حاضر آوردن انگور تازه در چله زمستان  از باغ بغل که تاك هاي انگور آن تا این اواخر بوده است از 

واجه بزرگ میباشد و حضرت خواجه بزرگ براي اوالدهـاي بـرادرش   مشهور کرامات میر سید شاه خ    

بعد از همان حادثه مرید گیري و ارادتمندي را منع قرار میدهد و از آن تاریخ تا الحال سادات میري نه      

1216مرید قبول میکنند و نه مرید گشتی دارند و نه مانند سایرین تعویذ براي کسی میدهند و در سـال       

غوث قمري گنبـد. زمان از دنیاي بر دغدغه رحلـت نمـود         هجري بـه مـشهور کـه خـواهرش کنـار در
.گذارد و مرقدش زیارتگاه خاص و عام اندباشد سر را به تیره خاك میخواجه بزرگ می

فرزند برومند دومی سید میر جهان شاه سید شاه علی اکبر حسینی غزنوي بوده در سن خردسـالی پـدر                    

داده دست از را  در دامن پر عطوفت مادر عالمه و فاضله اش پرورش یافته تعلیمات ابتدائیه      بزرگوارش

را نزد مادر گرامی اش فرا گرفته دوران کودکی اش با حوادث زیاد همراه بوده علماي آن عصر سـید                    



شاه علی اکبر را در سن خردسالی به سیاه قول که کانون علم و معرفت بوده براي حصول علم و کسب 

 میبرند و سید در آن دیار از فیض علم بهره مند میگردد و صـاحب دل در عرفـان گردیـده                  تعالیم دینی 

مشهور است که هر وقت سید شاه علی اکبر به طرف مدرسـه میرفتـه گـرگ صـحرایی او را همراهـی                   

.میکرده و هم چنین در برگشت از مدرسه

یـات خـود بـوده در یکـی از     او عارف، شاعر، محدث دانشمند و عالم بی نظیـر و  مـدرس در زمـان ح             

رباعیات اش غم هاي هجران و چرخ فلک کج مدار را که بر دل دارد در دیوار مرقد پدر بزرگـوارش        

.مینویسد

فریاد و فغان ز گردش چرخ  فلک            با هر که درین زمانه خوردیم نمک 

محکنوعی که نمودند نبودند چنان                یک یک همه را زدیم باشد  که

سنهش فی التاریخ بیست و پنجم       المکرم  در عهد زندگانی سید شاه علی اکبر و پسر ارشدش 1235وال

سید رضا قلعه نه برجه به اوج شهرت علمی خود میرسد واین مکان علمـی بـه نجـف کوچـک مـسمی       

بـرسیدشاه علی اکبر در عهد سلطنت امیر دوست محمـد خـان میزیـسته و سیاسـت هـاي کـه            .میگردد

مبناي نفع مردمش بوده اتخاذ مینمود و قلعه نه برجه این مهد علم و سیاست محل تصمیم گیـري هـاي                   

.مهم بوده که گاهی با حکومت وقت در ستیز و زمانی مسالمت آمیز بوده است

 بیـشتر داشـتند یـا زنـدانی و یـا هـم از               سـهمامیر دوست محمد خان کسانی را که در قتل انگلیسی ها          «

خار ساختصحنه امیـر دوسـت    .سخت گیري هاي امیر در حق سید شاه علی اکبـر عملـی گردیـد              »ج

بعد از گذشت ایام روابط امیر با سید شاه علی .نمایدمحمد خان جاگیرهاي شاه علی اکبر را ضبط می       

. روپیه منظور میکند2400اکبر بهبود یافته در عوض ضبط جایداد هاي زمین موصوف معاش 

لی اکبر در برگشت از مکه مکرمه دعوت فتح علی شاه قاجار شاه ایران را پذیرفت       حضرت سید شاه ع   

و مدتی را مهمان شاه ایران بوده و شاه از آقا درخواست ماندن درایران را مینماید و سید پیـشنهاد شـاه                      

ی آقـا را در ایـن سـفر همراهـ         »میر مظفـر  «میر حافظ شاه    ؛قاجار را نپذیرفته و راه وطن در پیش گرفت        

میکرد در مراجعت از بیت اهللا شریف عده کثیري از ارادتمنـدان خـواص وعـوام بـه اسـتقبال آن عـالم         

.ربانی درمنطقه ناور صف کشیدند و بعد از توقف کوتاه در ناور به نه برجه بازگشت مینماید

عـامسید شاه علی اکبر درجود و کرم عطا و بخشش حلم و بردباري و علم و معرفت زبان زد خاص و       
.بوده و اصل نیاز را یار و یاور بود

 هجري قمري از جهان فانی رحلـت نمـوده بـا اجـداد طـاهرینش مـی       1277سید شاه علی اکبر در سال     

 سال بارگاه مرقدش بدست معمار بنام عمراخان تکمیـل گردیـده بخـط محمـد     4پیوندد بعداز گذشت  

استو امروز بارگاهش زیار.رحیم این نوشته به چشم میخورد  عام خاصو .تگاه

هر آنکه زاد بناکام بایدش نوشید           ز جام داعی کل من علیها فان   



 امیـر دوسـت محمـد       1281شنبه بیست و دوم شهر ربیع الثانی سنه یکهزار دو صد و هشتاد و یک                روز

بـودهخان در فوت سید بزرگوار نامه براي پسر ارشد شاه علی اکبر که خود از عالمان شهیر ز   خود مان
(چنین مینویسد .نامه امیر دوست محمد خان که بجهت وزیر صاحب نوشته.

جناب سعادت و سیادت انتساب نجابت و شرافت اکتساب         بقاء وجود مسعود محبت مودت نمود عالی      

عمده اوالد رسول و زبده احفاد بتول دوست بی ریا اقا سید رضا از آفات آسمانی محفوظ و از نعمات           

در هنگامیکه خاطر عاطر طالب خبر سالمتی جناب جاللتمـاب فخرالـسادات و             .ی محظوظ باشند  یزدان

مصدرالسادات سید جلیل القدر عظیم الشان فردوس مکان سـید شـاه علـی اکبـر رفـع اهللا درجاتـه بـود                 

اخالص نشان میرزا محمد محسن خان رقعه رقیمه ان جناب را معه سه راس گوسفند چارشاخه به نظـر                 

عصرهمان روز خبـر محنـت اثـر وفـات سـید      . نمود طبع عالی را قرین سرور و خوشحالی گردانید     انور

مرحمت آیات رسید و دل مستمند را غم تازه و علم بی اندازه روي داد چه مرقوم باید که در مـصیبت         

آري.آن شمع دودمان مصطفوي این دودمان جلیله را چه حدود تاسف و تلهف از نهاد بر آمـد                 آري

اگـر.مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است شمع چون خاموش گردد خانه تاریک اسـت و بـس         

چه چنان وجود مقدس با چنین خصال جمیله و فعال جلیله کـه از محاسـن اخـالق چـون او پـس قـرن                

انک«سرآمد اقران بود به قرن از عدم بوجود نخواهد آمد و لیکن چون از جناب حی بی چون خطاب 

مخصوص حضرت رسالت پناهی اسـت پـس سـایر مـا خلـق اهللا را امیـد زیـست و        »م میتون  میت و انه  

ابـد»هوالذي یحیی و یومیت   «ایست درین دار فانی چیست       و اذل ملـک راسـت فنـا کارها آخر چون

راست در هر صورت باید صورت خودرا در آینه دیگران دیده به امـر قـضا رضـا بـود شـکیباي                     .خدا

ن اجر جزیل و مزد جمیل است پروردگار غفور درجات آن مبرور مغفور را عـالی                ورزید جزاي صابرا  

و مراتب آن جناب بعد از وفات اوشان در حیات متعالی گرداناد بحق محمد و آلـه االمجـاد  انـشاء اهللا         

تعالی الطاف بندگان عالی را در هرباب شامل حال وکیل و کامل احـوال خـود بدانیـد بهربـاب خـاطر                  

جم را .هواهللا سبحانه یا جامع بین المتفرقین اجمع بیننا.عداشته مطمئن باشید خود

 هجري قمري بی بـی  1261 پسر و دختري بنام بی بی رقیه بوده که در سال        4سید شاه علی اکبر داراي      

دره پیـاده را پسر میر مظفر میر حافظ شاه جـد سـادات مظفـري       )میر بابا (رقیه را به عقد میر غالم رضا        
هغر زاده سیادت پناه سید شاه علی اکبر آقا بوده که این عقد پر میمنت در ررد میر غالم رضا خواهمیاو

مباركرم  تـومن تبریـزي کـه عبـارت از مبلـغ      600 به مهریه مبلـغ  1261ان انزل فیه القرآن سنه ضشهر

اي بی بی رقیه     هزار روپیه رایج وقت تعین و زینت بخش نکاح نامه آنچه را به عنوان جهزیه بر                12000

:از طرف پدر بزرگوارش داده شده چنین ذکر است
.کالم اهللا مجید یک جلد

عددي هرکدام خدمه و .خادم
.سه سهم از جمله دوازده سهم زمین جرمتو مشهور به قلعه ملخ



سه سهم از جمله شش نهم سهم از حصه والد ناکح آب و اراضی قول و قناتین امالك پیاده راه با یک 

.حویلی که واقع است در موضع مذکور با بیوتات علیا و سفلیدربند

تمل بر دو جریب و باغ مملو االشجار و الکرام       شه باغ که معلوم الحدود است در موضع تیپه م         عیک قط 

.از بیدره
.فرش دو دست من حیث القوه و ظرف مسینه یکمن خانی

.طال صد مثقال و نقره من حلبیات پانصد مثقال
.ک سید رضا، سید محمد تقی، سید علی تقی و سید کاظم میباشندپسرانش هر ی

سید رضا پسر ارشد و جانشین پدر بوده در سفري به عتبات عالیه با اساتید حوزه نجف اشرف دیدار و                    

اند داشته ها مرد فاضل، عالم و با تقوا بوده عظمت و بزرگی علمی و کانون علم و فرهنگ را  .صحبت

نمو حفظ برجه نه مانـد سـید رضـا عـالم فرزانـه          ده و نام پرآوازه نجف کوچک همچنان بـاقی مـی          در

ومجاهد خستگی ناپذیر علم و دانش بعد از رحلت پدر بزرگـوارش راه آن بزرگـوار را مـی پیمایـد و                      

امیر شیر علی خان از روحیه ضد انگلیسی و بیگانه ستیزي سید رضا             .سیاست هاي پدر را دنبال مینماید     

امیر شیر علـی خـان دختـر سـردار     .و روابط سید رضا با امیر شیر علی خان حسنه میگردد          تقدیر نموده   

 سـید  ؛محمد عظیم خان را بخاطر بهبود روابط به عقد سید کاظم برادر کوچک سـید رضـا مـی آورد            
.رضا درجوانی داعی اجل را لبیک گفته و عالم عامل درکنار پدر آرام بخفت

ومی سید شاه علـی اکبـر سـید محمـد تقـی امـور سیاسـی و اجتمـاعی را         بعد از رحلت سید رضا پسر د    

سال به وي تولد گرفته  هجري قمري و یگانه مرد سیاسی با نفوذ بعد ازپدر و برادرش در     1249بدست

 معاش استمراري قبلـی پـدرش شـاه علـی اکبـر      برامیر شیر علی خان عالوه«بین مردم تشیع بوده است      

.ر هندي را منظور مینمایدکلدا2500ساالنه مبلغ 

سال  سیر گندم را سـاالنه منظـور        1600 قمري امیر محمد یعقوب خان به مقدار بیست خروار           1300در

 قمري در اثناي بـی نظمـی هـاي کابـل سـید      1300 میالدي مطابق به قوس 1879مینماید در ماه دسامبر   

موصـوفمحمدتقی با قطعات جنگی خود بخاطر راندن انگلیس ها از شیر پ    گرفت فعال سهم کابل ور

با محمد جان خان وردك از منطقه حرکت نموده در شش گاو با مـال مـشک عـالم قـرار وعـده قبلـی          

.یکجا میگردند و به طرف کابل حرکت می نمایند

نفوذ و قدرت سید محمدتقی در بین مـردم تـشیع غزنـه بـه     .و تا راندن انگلیس ها در کابل باقی ماندند    

بود خواست افراد جنگی را تدارك نماید هیچگاهی مشکلی در مقابل اوامـر او        که هر زمان می   اندازة

نداشت  امیـر عبـدالرحمن خـان جـالد بـه       ، قمري چهره هیبتنـاك تـاریخ      1300در چنین ایامی    »وجود

قدرت میرسد امیر خون آشام مبارزینی راکه علیه انگلیس ها جنگیده اند بـه نحـوي از بـین مـی بـرد و           

هجري1303 سید محمد تقی غازي در سال     .حمد تقی نیز از دسیسه شوم امیر در امان نمی ماند          سید م 

 سال از عمر شریفش میگذشت بطور مرموزي داعی اجل را لبیک گفته به لقـأ اهللا      52قمري در حالیکه    
.پیوست و در جوار مرقد پدر بزرگوارش آرام گرفت



رد خاندان سادات میري دروازه هـاي علـم و سیاسـت       پس از فوت غازي سید محمد تقی این بزرگ م         

 بـاالخره در سـال      .درنه برجه بسته شد و حکومت استبدادي سایه هاي شوم اش را در منطقه گسترانید              

ش سقاویها قلعه نه برجه این مهد علم و فرهنگ از طرف شا هجري شمسی در سال هاي اغت      1307يها

م آثار علمی و قلمی اساتید بزرگوار و صـاحبدالن خـدا            یاغی هاي بی دانش به آتش کشیده شد و تما         

.شناس سید شاه علی اکبر و سید رضا به خاکستر مبدل گردید 

و تا به امروز آثار ویرانی جالدان تاریخ در قلعه نه برجه به چشم میخورد و این مهد و علم و دانش که                

ده و بر ستم گران نیشخند میزد اکنـون         برج و باره اش زمانی سر بلند و جایگاه معرفت و خداشناسی بو            

.خرابه ایست که پرندگان بر وي لبخند و هوهو میزنند

قریه نه برجه که در زمان حیات شاه علی اکبر و پسرانش مهد پرورش علما و فـضال بـوده ایـن کـانون                       

مراسـم؛معرفت در دوران حکومت استبدادي و خون آشـام امیرعبـدالرحمن خـان در انـزوا بـسر بـرد          

 گهواره کشی و ذوالجناح کـه هنـوز       ؛گرفتمحرم و عاشورا در این دوران سیاه تاریخ شبانه انجام می          

سـیدعلی  دریـن ایـام   ؛در قریه علی آباد و کاریز سادات مرسوم است در تاریکی شب انجـام میگرفـت   

قریـه   امور سیاسی و اجتماعی را در پیش می بـرد و مقـر دربـارش در                برادر غازي سید محمد تقی     نقی

علی آباد بوده است سیدعلی نقی مرد فاضل و دانشمند و سیاسـت مـدار و بیـدار بـوده و در ایـن دوره                 

.سیاه و اختناق مردمش را از آسیب پذیري نجات بخشید

 هجـري قمـري جهـان فـانی را وداع نمـوده و در جـوار پـدر گرامـی اش                      1335سید علی نقی در سال      
)ره(حضرت شاه علی اکبر

گرفت .آرام

 برادر کوچکش سید محمد کاظم پسر چهارمی حضرت سید شـاه علـی اکبـر    قینبعداز فوت سیدعلی  

 خوش خلـق و دانـشمند بـوده در امـور اجتمـاعی سـهم فعـال        ،او مرد کریم  .آقا بریاست قوم می رسد    
 امور سیاسی و  پسر ارشد سید علی نقی آقا سید حسن آقاداشته است بعد از فوت سید محمد کاظم آقا

اجتماعی مردم را پیش میبرد و دربار سیدحسن آقا در باالحصار غزنه بوده مردم مـشکالت خـود را در       

 درایـن دوره دامنـه آتـش جنـگ داخلـی در قریـه نـه برجـه              .نـددربار سیدحسن حـل و فـصل مینمود       

رسیدتالش لشکریان بچه سقا براي تسخیر قلعه نه برجه بی نتیجه میماند و جنگجویـان سـقاوي بـاپیش                  

را،کردن قرآن مجید و قسم به آیات متبرکه قـرآن و تعهـد کـه بـا شـما جنـگ نـداریم                       قلعـه دروازه
.گشودند لشکریان یاغی و عهدشکن داخل قریه نه برجه گردیدند

میر عبدالحسین پسر غازي سید محمد تقی را در بین باغ نه برجه، سید غالم شاه نواسه سید رضا آقا در            

گر سیدرضـا   یه شهادت رساندند و همچنان سید سرور برادر سید غالم شاه نواسه د            باالي بام خانه اش ب    

 در دشت ناور به شهادت رساندند و سید محمد حسین نواسه کوچک سید رضـا را گروگـان بـه        راآقا

دادند انتقال  بعد از یکسال وقتیکه سید محمد حسین از زندان رها شـد در اثـر ضـربات و زخـم                    .کابل

 هجري شمسی دار 1308غل و زنجیر که در وجود نازنین سید به وجود آمده بود در سال هاي ناشی از 

سـید  فانی را وداع و به جهان ابدیت پیوست و در گنبد آرام گرفت بعد از فوت سـید حـسن بـرادرش                   



فاضـل ریاست بعهده گرفته اومحمد طاهر مشهور به مالکاکا      تـاریخ دان و زاهـد بـوده در امـور     ،مرد

.و اجتماعی مردم فعاالنه حصه میگرفته و از محبوبیت خاص در بین مردم برخوردار بوده است               سیاسی  

 هجري شمسی در اثر مریـضی در شـفاخانه علـی آبـاد کابـل فـوت                  1344سید محمد طاهر اقا در سال       

نموده و در میان انبوهی از جمعیت در غزنی انتقال داده شد و طی مراسم شانداري در گنبد بـه خـاك                    

شدسپ  بعد از فوت سید محمد طاهر رئیس منطقه و بزرگ قوم حاج میر اکبر علی بن مبر عبدالعلی .رده

بن سید محمد تقی بن شاه علی اکبر مشهور به سید اکبر جان به قدرت قومی می رسد او مـرد کـریم ،              

بوده.سخی و مهماندار شهره زمان خود بود       برخوردار خاص احترام از وقت حاکمان نزد دردر است

 معروف است که در یک زمستان خیلی سـرد هفـت عـراده    مشکالت منطقه و مردم رسیدگی می نمود   

موتر در برف گیر می ماند حاج میر اکبر علی تمام مسافرین موتر ها را در قریـه نـه برجـه آورده بـراي         

نـوازي سید عباس خان حاکم اعالي غزنی از این پیش امد و .مدت پانزده روز عزت می نماید  مهمان

سـالسادات  خورسند گردیده طی تقدیر نامه از حاج اکبر علی اظهار سپاس و تشکر مـی نمایـد        در و

 دار فانی را وداع نموده در گنبد در جـوار اجـداد طـاهرینش بخـاك سـپرده مـی        هجري شمسی  1345

.شود

 منطقـه را بعهـده مـی    میر اکبر علی ریاست قـوم و حاج میر ابوطالب پسر سید محمد طاهر بعد از  حاج

.گیرد و این زمانی است که مزدوران روس حزب خلق و پـرچم کودتـا نمـوده و بقـدرت رسـیده انـد                   

بـزرگرمیحاج جبهـه بـا را منطقـه مـردم ارتباطـات و بـوده منطقـه مـردم جهاد دار سررشته ابوطالب

.اسالمی شوراي اتفاق محکم می نمود 

 زمان باالي سادات میري آمده سـادات میـري ایـن مجاهـدین راه     با این همه مصائبی که در هر برهه از   

حق و عدالت تن به ذلت نداده دفاع از دین و وطن اسالمی را وجیبه خود دانسته در دوره از حاکمـان                      

مستبد از تبار حضرت شاه علی اکبر آقا مبارزه قد برافراشته و بیـدادگري حاکمـان را بـر مـال و چهـره                    

مجاهد.به مردم خود معرفی کرده اند     سیاه استعمارگران را     ، آگاه ،اسـتادنمبارز توانـا سـخنور ، ستوه

سیدمیرزا شاه فضلیت بن میر سید شاه بن شهیدسیدغالم شاه بن سید محمد علی بـن سیدرضـا بـن شـاه                

 شمـسی شـامل   1340 شمسی در قریه نه برجه دیده به جهـان گـشوده در سـال      1318علی اکبر در سال     

ات دانشگاه کابل گردیده بعد از فراغت از دانـشگاه وظیفـه مقـدس معلمـی را عهـده دار                دانشکده ادبی 

 فضلیت نزد اساتید بزرگوار حضرت آیت اهللا العظمی شـهید سـید محمـد سـرور واعـظ و حجـت         ،شد
استذاالسالم والمسلمین عالمه شهید سیدعبدالحمید ناصر تلم .نموده

بـامجاهد آگاه استاد فضلیت ایشان صادق، م       مهربـان خـانواده و دوسـتان بـا دلـسوز مبارز ، شجاع دبر

ظالمان و حاکمان مستبد سخت گیر با مرام واال و هدف مقدسی که داشت لحظه آرام نمی گرفـت بـا              

حکومت استبدادي و دستگاه ستمگر همیشه در ستیز بود دشمنان اسالم و وطن را بیگانـه میدانـست او                   

هـاي.نمـودخود بـود مـسلمانان را بـه وحـدت دعـوت مـی         مبلغ توانا و خطیب شهیر در عصر         خطابـه



آتشینش خشم حکومت را برافروخت و استاد فضلیت را زندانی کردند بعد از رهـایی از زنـدان اسـتاد              

:توانا مصمم تر از پیش مبارزه خود را تشدید نمود و در یکی از خطابه هایش میگوید

خانـهيل وابسته به امپریالیسم بـین المللـی بـه تعـداد      توبحیث یک انسان وقتی که می شنوي اسرائی       « از

هاي فاتحین عرب، مظلومین و بیچارگان را مورد تیر و گلوله قرار دادند چقدر زنان بیگانـه بیـوه شـد،                  

اطفال آواره شد، تو را به خدا منحیث یک انسان دلت نمی سوزد، غارتگران و استعمار گـران از هـیچ             

در نبود رهبر آگاه و خبیر، از خون دل بیوه زنان ویتیمان خانـه              .ان نیستند   نوع جنجه و جنایات روگرد    

عـرقسهاي چندین طبقه آباد کردند انسان هاي آلوده مربوط به دستگاه جور از آبله د            از کارگران ت
.جبین بیچارگان ومحروم سیر و معمور شدند و صداي مظلومان به گوش کسی نمی رسد

عیون را میخورد ولی کاري کن که هم نوعـان تـو و بیچارگـان هموطنـان تـو                   مردم کامالً فریب ارتجا   

آله دست ارتجاع نشوید، .آنجائیکه در آغوش تو در اجتماع تو زندگی میکنند از دستت اذیت نه شود

 بـا دسیـسه هـاي مختلـف شـما را از             ؛آله دست اجنبیان نشوید، منافقین در بین شما رخنه و نفاق نکنـد            

زد به بهانه هاي مختلف وحدت جامعه را بر هم بزند ایـن خـصوصیات را درك کـن        همدیگر جدا نسا  

دارد فلسفه کدام هر .که

هموطنان برادري اسالمی خود را حفظ کنید و دگر فریـب دسـایس شـیطان منـشان کـه از قـرن هـاي                        

بـامتمادي توسط انگلیس ها به عناوین مختلف باب تفرقه و نفاق را باز کردنـد شـما بـا توانـائی                    خـود

نیروي اسالمی خود با پیروي از اندیشه هاي الهی این باب نفاق را ببندید و نگذاریـد کـه بـیش از ایـن       

روز.شیرازه وحدت اجتماعی ما گسیخته پاره و قطع گردد و هر کسی به راهی برود               امـروز بـرادر اي
»کار و فعالیت است

)ع(امام حسین !آري
 ، هیچگونه ارتجاع و پلیدي نتوانسته است دست          بر ضد ارتجاع و پلیدي قیام کرد       

)ع(هاي آلوده خـود را در مکتـب حـسین         
 و پیـروان حـسین     

)ع(
اسـتاد در خاتمـه میگفـت     . دخیـل سـازد    

بگردان!خداوندا بهشت مستحق .مارا

در اولین روزهاي حاکمیت نامشروع کمونیستان باند خلق و پرچم اولین شخصیت جهادي سـید میـزرا      

در»اکـسا«دست جالدان حزب منفور کمونیست خلق و پـرچم توسـط پـولیس مخفـی                شاه فضیلت ب  

دلو هفتم . پولیگون پلچرخی به درجه رفیع شهادت رسید روحش شاددر شمسی دستگیر و1357شب

فروشـانکهچنداولقیامو همچنان سید داود از نبیره هاي سید علی تقی در حادثه    وطن ضد آغـازبر

 در دوران وزارت نوراحمـد نـور وزیـر داخلـه        ط خلقی ها و پرچمی هاي کمونیـست       توسگردیده بود 

سرطانشبوقت بـه1357سـرطان11 تـاریخ     از خانه اش دستگیر و بـه       1357نهم داخلـه وزارت در

از بدو انقالب اسالمی ملـت مـسلمان     . تا هنوز نیز این شهداي بزرگوار نا معلوم  است            ،شهادت میرسد 

سادا ی  به پیشگاه خداوند تقدیم نموده یت میري سهم فعال در جهاد مقدس گرفته وقربانی هاافغانستان

 ساله، شـهید سـید   24  ساله، شهید سید احمد بشیر  ابوذر 16اند که عبارت اند از شهید جواد آقا متعلم     

متعلم و)علی آقا( ساله، شهید سید محمد علی 22اکبر فاکولته مهديترنري کابل،  شهید سیدمحصل



محصل پولی تخنیک کابل، دگرمن شهید سید محمد حسین میرآقا، شـهید سـیدنورآقا از نبیـره               »مبین«

هاي سید رضا آقا بن حضرت شاه علی اکبر که در سنگر علیـه کفـر و الحـاد و نفـاق جهـاد نمودنـد و        

.درجه رفیع شهادت نصیب شان گردید روحشان شاد

 شمـسی جهـان فـانی را وداع و مـشکالت جبهـه و         1366سالحاج میر ابوطالب میري مرد بارسوخ در        

جهاد به دوش حاج سید عبدالخالق میري بن سید جواد بن سید محسن بن سید علی نقـی بـن حـضرت          

آمد؛ بدوش کشیدمیريسید شاه علی اکبر بحیث ریس جبهه منطقه خواجه        محل وقت همه اش خانه

بودنـدو رفت مجاهدین بوده و مجاهدین از دسترخوان گ         مند بهره اش  حـاج سـید عبـدالخالق    .سترده

 هجري شمسی   1305مرد هوشیار زیرك، بردبار، شجاع و رهنما بود، حاج سید عبدالخالق که در سال               

سال27در خانواده متدین و خدا جو تولد یافته بود در روز پنجشنبه               هجري شمسی جهان    1378حمل

سید غالم عباس مشهور به شاه کاکـا بـن سـید      .فن گردید فانی را وداع و در گنبد در جوار اجدادش د         

حسین علی بن سید ابراهیم بن سید کاظم بن حضرت شـاه علـی اکبـر مـرد شـجاع خـانواده میـري در                          

مشکالت و حوادث و مردم منطقه را یار و یاور بوده رسیدگی امور مردم را مینمود سـید غـالم عبـاس                 

لنفس خانواده سـادات میـري در دوران سـیاه سـینه اش را سـپر      مرد دانا سخنور حلیم و بردبار و کریم ا      

 شمـسی داعـی     1379مردمش نمود و براي آرامی مردمش لحظه آرام نبود سرانجام در هفدهم حـوت               
.اجل را لبیک گفته در پیش روي گنبد جدش حضرت شاه علی اکبر دفن است

ن سید محمد علی به سـید رضـا   کربالئی سید عیسی میري بن سید صفدر بن شهید سید محمد حسین ب            

ورايشبن حضرت شاه علی اکبر بحیث نماینده مردم در شوراي حل و عقد رهسپار کابل بعداً ریاست  

شدمیريمحل ولسوالی خواجه     دار عهده راستگویی و درسـت  او مرد شجاع و پدر دو شهید است؛را

در.گویی اش زبان زد خاص و عام است     بوده خود جامعه مـشکالت مـردم رسـیدگی مـی    خدمتگذار

.تواندنمود و مریضی که عاید حالش گردیده وظیفه را انجام داده نمی

بن حاج سید محمد حسین بن حجت االسـالم سـید براتعلـی بـن سـید           »فروغ«کربالئی سید محمد باقر     

هرضا بن حضرت شاه علی اکبر مجاهد خستگی ناپذیر، بعد از اتمام تحصیل وظیفه مقدس معلمی را بـ     

عهده میگیرد با به قدرت رسیدن کمونیستان در جبهه هاي حق علیه باطل سهم فعال گرفته ، مـسئولیت           

دررپایگاه و ریاسـت شـوراي والیتـی غزنـی را عهـده دار بـوده اسـت او پـدر شـهید اسـت عمـرش                      ا

خدمتگذاري به مردم گذرانیده و رتبه تـورن جنرالـی افتتخـاري بـرایش اعطـا گردیـده اسـت مجاهـد                      

ستگی نپذیر آقاي فروغ موسس شوراي محل و در دوران زمامداري طالبـان از طـرف مـردم رئـیس                    خ

منطقه بوده براي آسایش مردمش خدمات شایسته و ارزنده نموده است که از هیچکس پنهان نیست او           

متفکر، استن کریم النفس و مهما،وقاربامرد  در سختی ها صبور شهرتش در دره و اکناف آن .نواز
.پیدا و از محبوبیت خاص برخوردار بوده ارادتمندانش احترام زیاد دارند



از چار پسر حضرت شاه علی اکبر ، سید رضا ، سید محمد تقی ، سید علـی تقـی وسـید محمـد کـاظم            

اوالده آنان که سادات میري هستند اکنون به سه صدفامیل رسیده اند همـه اهـل علـم و معـارف انـد و              

.ین این فامیل دیده نمیشود و همه آنان به نحوي خدمتگذار جامعه اندشخص بی  سواد در ب

 عالی، دوکتوران زن و مرد و متخصصان رشته هاي      هاياساتید دانشگاه ، استادان از زن و مرد در لیسه         
 ، محصلین از دختر و پسر و شاگردان معارف اند بطور نمونه اسمی بعضی عرامختلف ، نویسندگان و ش

گرامی را ذکر مینمایم اگر همه بزرگواران معرفی شوند در جزوه حاضـر گنجـایش نخواهـد           از اساتید   

.داشت که معذرت ما را بپذیرند

قاري سید محمد سرور سحاب نواسه مرحوم سید علی نقی حافظ و قاري قـرآن کـریم کـه شـاگردان                      

انورشـاه سـید ینس، انجنیرسامرکزمیر نصر الدین شاه میري استاد زیادي را تقدیم جامعه نموده است،       

میر مصطفی میري لیسانس ادبیات و معلم در لیسه غـازي، محترمـه          ، تخنیک کابل  یمیري استاد در پول   

 بی بی زهره و بی بی هما دختران شهید فضلیت لیسانـسه هـاي          بی بی زین العرب میري لسانسه و معلم،       

.یسانسه سـاینس معلـم در لیـسه حبیبیـه         زراعت و زمین شناسی معلمین در لیسه غازي، سید نعیم میري ل           
.دکترس فهیمه میري و دکترس قدسیه میري متخصصان داخله اطفال، انجنیر حمیداهللا میري

دکتر سید پرویز میري ترینر متخصص گوش و گلو، دکتر سید نذیر میري متخصص جلدي و زهروي                

 میري بر عالوه لسانهاي     هدي نویسندگان شهیر شادروان دکتر سیدحسین     و دکتر سید زمان شاه میري؛     

ملی کشور به لسانهاي انگلیسی، آلمانی و فرانـسوي تـسلط کامـل داشـته و کتابهـاي متعـددي بـه نـشر          

. میري و پروفیسور سید حسن هديرسانیده است 

نویسندگان، شاعران، دکتران، انجنیران و استادان دانشگاه و لیسه ها کـه اسـامی ایـشان ذکـر نگردیـده               

دراست .این قسمت صرف با ذکر نام برخی اشاره می گرددو
1

و شجره این تیره از    سید رضا، سید محمد تقی، سید علی نقی و سید محمد کاظم پسران شاه علی اکبر               

:این قرار است

محمـدمرادابن سید مجدالدین میر وزیر    ابن میر سید جهان شاه        ابنسیدشاه علی اکبر   سـید  ابـنشـاه

 سید عبدالقادر شـاه غـازي   ابنسید شاه عاقل  ابن سید بهرام  ابن سید محمد دانا     نابشاه علی اصغر  

سید شـرف  ابن سید محمود ناصرالدینابن سید علیابن سید حسین  ابن سید محمد کامل   ابنابدال

بـناسید شمس الدین علی نقیبابنسید جالل الدین برکه ابن سید جالل الدین قاسم  ابنالدین علی   

سیدعمید الدین عبـدالمطلب  ابن سید جالل الدین ابراهیم نقیبابنسید عمید الدین عبدالمطلب نقیب   

سـید  ابـنسـید تـاج الـدین ابـی علـی الحـسن نقیـب             ابنسید شمس الدین علی نقیب    ابناکمل نقیب 

1
ازدکتر سید محمد نذیر میري،نرال سیدعباس میري تحقیقات در مورد سادات میري به کوشش دگرج- نقل تاریخ :با

افغانستان و بحراالنساب به خط میر )اثر داکتر الدویک ادامیک(، تاریخ افغانستان  )نوشته محمد ابراهیم عطایی(معاصر

.و اظهارات برخی از بزرگان آن منطقه صورت گرفته است)قمري1313سال(ایوب شاه 



ابنلنقیب سید عمید الدین ابو جعفر محمد اابن)نقیب کوفه و مشهد(ابوالقاسم شمس الدین علی نقیب

ابوعلی سـید عمـر المختـار النقیـب     ابنابوالفضائیل میر عبداهللا النقیب   ابنسید عز الدین ابو نزار عدنان       

 سـید  محمـد   ابـنسید محمد ابو علی امجد امیـر الحـاج  ابنسید ابوالعال مسلم االحول   ابنامیر الحاج 

ابـنعبیـد اهللا ثـانی  ابـن علی ابی الحسنسیدابنسید عبیداهللا ثالثابنسرور ابو الحسین محمد االشتر    
)ع(امام زین العابدینابنرغحسین االصابنسید عبیداهللا اعرجابنسید علی الصالح

رضوى سادات

)ع(ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الررضـا       
رضـا حـضرت مقـدس اسـم بـه کـه خـودش زمـان از

ار خالفت تا مردم متعارف بنام ابن الرضـا   را نیز از درب)ع(معروف بود فرزندش حضرت امام محمد تقی  

)ع(می شناختند و همچنان فرزند فرزندنش حـضرت امـام علـی النقـی الهـادي       
حـسن امـام فرزنـدش و

عسکري
)ع(

 را نیز بنام ابن الرضا می گفتند، بنا  بر این عظمتی که حضرت امام رضا             
)ع(

مـأمون زمـان در

رضاالرشید در دلها جایگزین ساخته بود،  از زما         امام حضرت ن
)ع(

 تا امام یازدهم سـه امـام از فرزنـدان    

رضا حضرت
. را بنام ابن الرضا یاد می کردند)ع(

تعدادي از سادات رضوي بنام هاي تقوي، نقوي وبرخی دیگر بنام رضویون مشهور اند و مطابق اسـناد             

5 ، حاشـیه  30تاریخی رضویون بر اساس آنچه که در کتاب ملل ونحل شهرستانی جلـد اول ، صـفحه    

که است شده )ع(عبداهللا به اسم جعفر فرزند حضرت امام علی النقی هادي        :نوشته
عبداهللا جعفر متـوفی  (

می باشد، تحقیق که صورت گرفته از عبداهللا اوالد زیادي  بـه جـاي مانـده کـه بـه اوالد او                       )271سال

 ابـن موسـی الرضـا   رضویون گفته می شود و این  به خاطر نسبت آنان به جدشان حضرت علـی     
)ع(

 مـی  

.باشد
1

صفحه  کتاب خطی به قلم عالمه باقر شاه رضوي به نقل از کتاب تاریخ انساب شیخ عمر بخاري 73در

)ع(از امام علی النقی:، می نویسد  
ماند عقب پسرش دو حسن العسکري و عبداهللا که اسـمش جعفـر   .از

فرزنـدان رضـویون لقـب گرفتنـد کـه ایـن لقـب         فرزند باقی ماند و این 120است از این جعفر مذکور  

رضا جدشان توسط
)ع(

بنا بر این مطابق این تاریخ سادات رضوي تنها   . براي اوالد جعفر داده شده است      

از موسی مبرقع می باشد که معروف است سادات رضوي تنها از نسل او می باشد، زیرا به شهادت این                    

)ع(مدارك رضویون به نسبت حضرت رضا     
نا به م گذاري آن حضرت به  جعفر و علی ابن جعفر کـه  و

.اوالدشان تعداد زیادي از راویان، فقها،  محدثین و علماي دانشمند بوده اند همه رضوي ها هستنند

اینک می پردازیم به معرفی برخی  از شاخه هاي سادات رضوي که در شـهر هـاي مختلـف افغانـستان            

از اوالده   ...ي سـاکن غزنـی، مـزار شـریف، کابـل و           زندگی می کنند پرداختـه میـشود؛ سـادات رضـو          

صبه  نقل از  فرق الشیعه .1 ،95.



)ع(حضرت امام علی بن موسی الرضا   
  و حضرت امام علی النقی هادي و امام محمد تقی جـواد 

)ع(
  مـی  

.باشند، از آن میان سادات رضوي غزنی به سید میر حلیم شاه و میر محمد علی هست می رسد

ی از نواده گان عالمه محمد باقر شاه که بـه  میـر       حجت االسالم والمسلمین سید شاه موسی رضوي یک       

فنـون)شـوراي ملـی افغانـستان     (سید حلیم شاه می رسد، در دورة سـیزدهم ولـسی جرگـه             در کـه بـود

نویسنده گی، سخنرانی و شعر ید طوالیی دارد، جناب آقاي رضوي با تأسیس مدارس، منـابر، مـساجد     

قالب علیه کمونیست هاي وابسته به شوروي سابق    و اساس گذاري انقالب اسالمی در سمت رهبري ان        

سمت داشت و همچنان ریاست شوراي مرکزي حرکت اسالمی عضو رهبري حرکـت اسـالمی مـردم              

افغانستان ، معاونت سیاسی حرکت اسالمی و در اخیر ریاست مساعدتهاي حقوقی وزارت عدلیه را بـه                 

زمانعهده داشت،  او نیز در آثار مطبوع و غیر مطبوع  در رش در را آن تعداد که داشته مختلف هاي ته

حاکمیت کمونیست ها  به یغما برده اند و کتابهایی به نام نظام آفرینش، خـزائن رحمـت در مبـارزات                      

اطهار ائمه
)ع(

  و سرگذشت انقالب اسالمی و خاطرات زندگی،  از مقاالتی پیرامون انقالب اسـالمی و                 

ن می باشد، وي اشعار زیادي درزمینـه هـاي مختلـف گفتـه از     حرکت هاي مبارزاتی از جمله آثار ایشا   

سال31جمله اشعار ایشان که بتاریخ         سروده شده بود و این اشعار در اوایل انقالب بـراي             1359جوزا

تحریک مسلمانان و طبق برنامه اي که وجود داشت، باید تعدادي از جوانان این اشـعار را حفـظ و در                     

بخوانند و اذهان مردم را تحریک نماید، بـه نقـل از  محمـد صـفا کریمـی،              مجالس یا اجتماعات مردم     

وقتیکه به فتواي علماء جهاد در خان آباد آغاز می شود، کبیر بختیاري مأمور زراعت را براي محاکمه                  

به صحرایی غرض اعدام می برند،  در آخرین مرحله، بختیاري تقاضا می کند که در این لحظه اخیر به 

د اجازه هید من چند کلمه حرف بزنم بعد اعدامم کنید، بختاري بعد از سخنرانی مختصر شروع می     من

خواندن به رضويکند آقاي جناب .اشعار

اشـعار قرائت از  بـه نقـل بختیـاري سـخت مـورد محبـت نـوازش و احتـرام مولـوي هـا و علمـا و            ،بعد
.ه و آزاد می گرددمجاهدین قرار گرفته استثناء  با احترام تمام از صحنه خارج شد

حجت االسالم اسالم والمسلمین جناب آقاي  سید شاه موسی رضوي که  داراي هفت فرزند ذکـور و                 

هفت فرزند اناث و برادرش  سید محمد علی شاه داراي چهار فرزند ذکور و سه فرزند اناث کـه اینـان       

صالتاً از دهن  قیاق، قریه از فرزندان مرحوم کربالئی سید محمد حسن رضوي ساکن مالستان  غزنی و ا    

.میباشند)میر حلیم شاه(ي معروف به سید عالم 

از عبارتند مالستان رضوي سادات بـن)پدر سید شاه موسی رضـوي    (سید محمد حسن مرحوم     :شجره

سید محمد قاسم ابن محمد باقر شاه ابن میر دارا شاه ابن میر حلیم شـاه ابـن میـر محمـد علـی ابـن شـاه              

اب ن شاه کابلی ابن شا خلیل ابن سید نجات قلندر ابن سید احمد سکین ابن سـید حـسن جـالل       ذوالفقار

الدین بخاري ابن سید علی همدانی ابن سید جعفر ثانی ابن سید محمد باصفا ابن سید احمد شیرین ابن             

سـید  سید محمود نعمت پا ابن سید عبداهللا ابن سید علی خانقادار ابن سید محمد نـازك ابـن امـام زاده            

ابن امام علی النقی ابن امام محمد تقی ابن امام علی ابن موسی الرضـا ابـن امـام             )تواب(علی ابن جعفر    



موسی بن الکاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابـن امـام حـسین ابـن                   

)ع(امام علی ابن ابوطالب
.

1

از)مشهور به سید عالم(فرزندان  میرحلیم شاه  :عبارتند

 میر دارا شاه-1

 میر سلیم شاه-2

 میر حسن شاه-3

 میر انورشاه -4
:فرزندان میر دارا شــاه عبارتند از

 عالمه محمد باقر شاه -1

 سید محمد حسن -2

 سید عابدین -3

 سید عبداهللا -4

 سید عسکر شاه  -5

:فرزندان میر سلیم شـاه عبارتند از 

اه سید سلیمان ش–1

  سید حیدر شاه-2
:فرزندان میر حسن شاه عبارتنداز

 میر فقیر شاه–1

 میرالله شاه–2
:فرزندان میر انور شـاه عبارتند از

 میرقاسم شاه–1

 میر اورنگ شاه–2

سادات رضوي مقیم مالستان اوالد میر محمد قاسم فرزند محمد باقر شاه فرزند دارا شاه فرزند میر حلیم 

.شاه

.ت رضوي مقیم مزار اوالد عبدالجواد ابن محمد باقر شاه ابن سید میردارا شاه ابن حلیم شاهسادا

شـاهاسادات رضوي مقیم س    دارا ابـن شـاه باقر محمد ابن عبدالوهاب فرزند دادي ده و مزار و نچارك
.ابن حلیم شاه میباشند

.بن حلیم شاه میباشندسادات رضوي مقیم احمداي غزنی اوالد سید محمد حسن ابن دارا شاه ا

1
.برگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین حاج سید شاه موسی رضوي مالستانی.



.تعدادي از سادات رضوي مقیم مشهد مقدس نیز از همین تیره اند

تعداد دیگر از سادات رضوي ها که در کابل و مشهد هستند از طریق سید محمـود شـاه ، سـید رسـول         

اهشاه، سیدرفیع، سید شفیع، سید سمیع ، فرزندان میر اورنگ شاه فرزند میر انور شاه فرزند میر حلیم ش                  

.میباشند 

تعدادي از سادات رضوي مقیم در غزنی فرزند سید علی شاه برادر سید سمندرشاه برادر سید مقیم شاه            

فرزندان میر الله شاه فرزند میر حسن شاه فرزند میر حلیم شـاه میباشـند و همچنـان تعـدادي از سـادات          

رزند میراصـغر شـاه فرزنـد       رضوي ساکن مزار مثالً الحاج سید محمد صالح فرزند سید محمد شریف ف            

.میر فقیر شاه فرزند میرحسن شاه فرزند میر حلیم شاه میباشند 

از هر یک از یازده فرزندانیکه تیره سوم میـر حلـیم شـاه فرزنـدان زیـاد ذکـور و انـاث در سـه کـشور                            

جـصدوافغانستان ، پاکستان، ایران متفرق هستند که احصائیه موجود آنها تا تاریخ  بیست سال پـیش  پن  

هفتادو دو نفر زن و مرد رسیده اند که شجرة جمعی آنان به شکل خالصـه ضـمیمه اوراق در خـدمت                       

دارد قرار .شما
1

اینها تمامی ساداتی بوده اند که به وسیله میر حلیم شاه به دهن قیاق ساکن شده بودند بعداً در اثر تزاحم 

ر پراکنده گردیده و سـکونت پـذیر        نفوس و کمبود مستملکات هر یک به یک گوشه از این سه کشو            

شده اند که امیدوارم خالصۀ از این شجره مبارکه را ضمیمه شجره هاي سایر نبیره هاي سادات و ذریه           

)ع(موال امیر المومنین  
  ثبت بنمائید در ضمن از معارف سادات رضوي که در هر سه کشور شخصیتهاي          

شمند بزرگ و عالمۀ زمـان بـوده انـد از بـاب     بزرگی وجود داشته که هر یک به عصر و زمان خود دان          

نمونه سر گذشت مختصر تاریخی عالمه سید محمد باقر شاه رضوي که از دهان قیاق غزنی باستانی بـه   

مالستان غزنی به سمت رهبري برده شده و آثار فراوان همچـو گنجینـه اي پـر بهـاء در آن وال آثـارش            

در حرکت اند که از دهان موثقین و مو سـفیدان و از      میدرخشد و شاگردانش تا کنون در ادامه راهش         

آثار خود مرحومی تحریري به دست آمده و خالصه گیري گردیـده استنـساخ شـده بـه خـدمت شـما                      

تقدیم گردید که امیدوارم آن را به شکلی که به ما رسیده جزء صفحات کتاب خویش مرقوم بداریـد                   

.تهاي بزرگ دینی برده پاداش نیک را دریابیدو از خداوند متعال اجرو فیض در راه احیاي شخصی

از نواده گان مرحوم میر حلیم شاه سید احمد شاه رضوي فرزند سید محبوب شـاه فرزنـد سـید یـاقوت              

شاه فرزند سید علی شاه فرزند میر الله شاه فرزند میر حسن شاه فرزنـد میـر حلـیم شـاه  مقـیم بکـسري                

یات و سخنوري معـروف و مـشهور در غزنـی و کابـل مـی         علودانی غزنی می باشد که به شاعري و ادب        

.باشند

.همان.1



 راجع به بعضی  دیگر از مشاهر اجداد سادات رضوي که در این نـسب نامـه ذکـر گردیـده مـثالً سـید          

نجات قلندر مدفون در کته واز سابقه مربوط به والیت غزنی بـوده از بزرگـان علمـا و اولیـا و صـاحب       

آنجاست مردم مزار و دهـنجد.کرامت بزرگدر عالم او پسر و است افغانستان رضوي سادات همه

و)سـید میـر حلـیم شـاه    (قیاق غزنی در قریه که فعالً مشهور است به قریه سید عـالم             او مـدفن و اسـت

اوالده اش که زیارتگاه مردم غزنی است آنجا میباشد و از همـین قریـه سـید عـالم کـه در دهـن قیـاق                          

تواري شده انـد در قریـه للنـدر ترگـان ، اگـر و بلبـل کـه مرحـوم سـید             موقعیت دارد سادات رضوي م    

مـدیر  عبدالعلی رضوي شاعر و پسران او استاد داکتر علی رضوي ،وکیل سـید قربـان علـی رضـوي و،          

سید علی جان رضوي ، سید حسن رضوي که پسر او استاد پل تخنیک کابل سید میـر حـسین رضـوي            

.میباشد

مرحو رفت تذکر که چناچه م عالمه باقر شـاه و اوالده او در مالـستان میباشـند و قریـه اي در سـراب                  و

غزنی سادات رضوي مقیم هستند و قریـه قرغـه پـائین نـاور و قریـه سـادات بکـسري علـودانی و قریـه                          

بخچري که در دره قیاق موقعیت دارد سادات رضوي فعالً ساکن هستندو همچنان از همـین جـا دهـن                   

 اي از سادات رضوي بنام کربالئی سید مرتضی دوباره به جایگاه اصـلی شـان                قیاق قریه سید عالم عده    

در خراسان برگشتند و ساکن آنجا گردیده اند و همچنان در کاریز سوخته ، انداي ، شورابک ، چنـار                    

بوي ، سماقچه ، صومعه سراي علیا، صومعه سراي سفال ،  تربت جام ، فریمان و خراسان و همچنان در              

م شهر شهد مقدس سادات رضوي که از جمله سید حسن شهري معروف اسـت و همچنـان سـید             مرکز

)ع(محمد قاسم که از جمله شمع گردانان حرم مطهر جد شان موال امام رضا         
 میباشند در انداي دوتـن از  

بزرگان سادات رضوي بنام حاجی خورد و حاجی بزرگ کـه از هـر کـدام فعـالً چنـدین خـانواده بـه                        

.باشندوجود آمده است می

قابل تذکر اینکه مرکزیت میرسید حلیم شاه معروف به  سید عالم جد سادات رضوي افغانـستان همـین           

منطقه دهن قیاق غزنی که تا به حال نام دارد بوده و سید میر حلیم شاه عالم مشهور والیت غزنی بـوده                       

ج دین مقدس اسالم میرفتـه  که عقد و نکاح مردم شیعه و سنی را میخوانده و همه جا براي تبلیغ و تروی     

و صاحب کرامات بوده و یکی از کرامات مشهورش در منطقه دهن قیاق غزنی بنام قریه خاك شربت                  

که فعالً مردم خوکیانی زندگانی میکنند در اثنایی که نماز مرحوم میر حلیم شاه در سفر که آب وضـو       

ند که کاش زودتر به آب میرسـید    وجود نداشته و از فرط خستگی به روي سنگی مینشیند و آرزو میک            

که وضو گرفته و نماز بخواند ناگهان سنگ به حرکت میافتد و بجاي مرکب سـواري او را در خـاك                      

شربت نزدیک میسازد کسی از راهش از مردم پشتون پیدا میـشود بـه او میخنـدد کـه آغـا کـارت بـاال          

ا او را نفرین میکند که مـرا از     کشیده بروي سنگ سوار میشوي و سنگ راه میرود سنگ میایستد و آغ            

نمازم انداختی مطابق روایتی دهان به دهان آن مرد همان جـا سـکته میکنـد و قبـرش نیـز در نزدیکـاي              

همان سنگ است  آورده و در آن قریه موقعیت دارد آن سنگ به اندازه یک برج متوسط بوده و تا به                      

اك دست روي آن بگذارد و بسم اهللا بگوید حال موجود است وقتی از اوالد هاي آن مرحوم ویا آدم پ



وتکان بدهد بجنبش میآید مردم سه سنگ کوچک به دست گرفته به روي آن سـنگ مـی اندازنـد تـا         

فال ببیند اگر فالش درست آمد یک سنگ یا دو سنگ یا سه سنگ پائین میافتـد و اگـر فـالش مطـابق             

ان میدهد از ان سنگهایی کـه بـاالي آن          میلش نباشد هر سه سنگ همانجا میماند کسانیکه سنگ را تک          

قرار گرفته فرو میریزد مرحومی مقبره اش زیارتگاه مردم غزنی میباشد و مریضها ي مردم آنجا شفا می           

زمینهاي سادات دهان قیاق به مردم اهل سنت کـه در آن محـیط وجـود دارنـد بـاقی مانـده و از            .یابند  

رد احترام شایان مردم محل قـرار میگیرنـد بـا اینکـه شـش       اوالد مرحومی که در آنجا عبور مینمانید مو       

است گذشته حال به تا زمان آن از در اواخرحکومت طالبان هر یک آغایان سید میر احمد شـاه           .نسل

اجتماعی رضوي و سید ابراهیم رضوي و سید احمد شاه رضوي فوق الذکر که به زیارت قبور سادات              

یم شاه رفته بودند حکایت میکنند که بچه هاي جوان در آنجـا  رضوي دهان قیاق و مرحوم سید میر حل      

وجود داشت نخست از ما پرسیدند شـما کـی و کجـا میرویـد؟ بعـد از آنکـه شـناختند مـا از فرزنـدان                   

قبرستان اجداد شما در آنجاست و آنان زیارتگـاه و شـفا دهنـدة مریـضان مـا          :مرحومی میباشیم گفتند    

کرام آنها از ما چنانکه اتی دیده ایم و بعد صحبت کردند که این هیزم هـا و بوتـه هـایی کـه در         هستند

قبرستان است کسی نمیتواند آنرا هیزم کنند اتفاقاً جوانی چندي پیش سه بوته آن را پی کرد دست هـا                

 ساله  مرحوم شهید سید محمد 90باال تیشه در دست مبهوت گردید بنا به گفته مردي بنام حاجی کریم 
خچري را آوردند گوسفندي به دستور او ذبح کرده و نذر کردند شخص شفا میابد و حسین رضوي بو

.به زمین میافتد و بعد از آن کسی جرأت استفاده از هیزم هاي قبرستان آنجا را ندارند 

از جمله این آقایان سید میر حسام الدین رضوي می باشد که از جمله هنر پیـشه گـان هنرهـاي زیبـا از                   

و:قبیل   غیره دست داشته که در دربار امیر حبیب اهللا به نسبت هنرش محبوبیت شـایان داشـته از   چوب

مرحومی دو فرزند بنام هاي حسامی ها هر دو دکتران الیق در شرق کشور و شمال کشور به صفت سر 

طبیبان شفا خانه ها تا همین اواخر قبل از انقالب اسالمی مـشغول وظیفـه بـوده انـد تـابلوي میـر حیـدر                    

اگـر بنـا باشـد شخـصیت     .سامی در دهان مندوي کابل چشم همه بینندگان را به خود جلب می نمود    ح

هاي دیگر رضوي ها را حتی به اجمال بگویم  به درازا می کـشد چنانکـه در قـسمت اخیـر چـاپ اول           

همین کتاب نثردري از آثار مرحوم دکتر سید علی رضوي غزنوي که در اواخـر سـاکن آمریکـا شـده          

و در پیشاور به زیور طبع آراست و فعالً در دست ادیبان دري به صفت بهترین کتاب سـال وجـود                 بود

دارد، یادشده است و نامبرده در  اواخر همین سال در امریکا بـدرود حیـات گفـت خداونـد رحمـتش                      

.فرماید
1

رضوى« درهترغزنى بیش »سادات شریف یدس:آنهامشاهیردیگر  از.ى ترکان و قیاق متوطن هستند     در

دورهگنداب و سید عبدالعلى شاعر، سید قربان على رضوى وکیل          در ملّـى،جغتو شوراى دوازدهم ى

1
از. .اظهارات حجت االسالم والمسلمین حاج آقاي رضوي مالستانیبرگرفته



وىى آریانـا در دهـه  شناس و نویسنده و مترجم و مدیر مسئول مجله       دکتر على رضوى ادبیات    چهلـم

آوردنده مهمگرد کتاب افغانستان«ى درى جانب»نثر از ش(1357دربنیاد فرهنگ ایرانکه چاپ)ه
درجلد دوم کتاب نثر درى حاوى آثار مورخان و فلسفى نویسان و.و منتشرگردیده، است پژوهندگان

.پیشاور چاپ و منتشر گردیده است 

رضوى« آن»سادات اصلى زادگاه ترگان«هاکه از»لَلَندر باشند، هاى دیگر آنهـا عبـارت     شخصیتمى

از انسان متواضع و پارسا، سـید قربـان علـى رضـوى، دکتـر سـیدعلى      وى،پوهنوال سید حسین رض  :اند

خطاط منطقـه ترگـان، همچنـین چنـد         رضوى، سید محمد حسین رضوى مدرس و روحانى پرتالش و         

رضوى«خانواده ده»سادات کننددر مى زندگى عمرى خواجه .نهال

سادات گردیزى

بهاز فرزندان سید حسن آقاى گردیزى     »سادات گردیزى « شـانمشهور بارگـاه که است حسن خواجه

زیادى اعم از شیعه وسنى دارد، فرزندان  سید حـسن آقـاى گردیـزى              در گردیز زایران وارادت مندان    

.اندشدهى شمس الدین سراب غزنى متوطنحدود بسیت خانواده در قریه

لنگر سادات

شاه اسالم یکى از فرزندان سید یحیى بسادات لنگر غزنى از مربوطات قره باغ والیت غزنى و از اعقا          

قلندر( باشندمى)شاه
1

آنها مىو شاخه سه از ازمتشکل عبارتند که :باشند

سید موسى خیل)1

رضا)2 محمد شاه سادات

خدام)3 شاه سادات

سید محمد موسـى مـشهور بـه آقـاى     بزرگ مرد این شاخه،:مشاهیر سادات سیدموسى خیل عبارتند از 

مدرس.استنجفى و عالم ىمشهور و وکیـل لویـه جرگـه از قربـاغ، جـاغورى و مالـستان در دوره                 او

لنگـر«بود، معاش مستمرى داشته و بر اساس فرامین جداگانه        نادرخان انجـام»سادات بـه مکلـف فقـط

اراضى بوده و فیصله و حکم آقاى نجفى در دعـاوى جزایـى و مـدنى           خدمت عسکرى و تادیه مالیات    

التحم در.یل بوده است  واجب نجفى ش(1323ثور17آقاى درگذشـته54عمربه)ه لنگر در سالگى

است شده دفن جا همان در .و

سخاوتمىسید شاه محمد رضا، سرسلسله دومین شاخه سادات لنگر  داراى و اجتماعى انسان او باشد،

که نوازى خدمتمریدان شیعه و سنى فراونى را داشت، او مرد زاهد، متقومهمان و أشى جامعه گذار

.باشندسادات لنگر از اوالده شاه اسالم حدود یکصدو بیست خانوار مى.1



هافرزندش سید ملک انور که ملکى پشتونها و هزارهبود که محوریت ملى و مردمى داشت و همچنین      
.همانند پدرش سید محمد رضا داراى شهرت فراوانى گردیده بودرا داشت او نیز

لنگر،سرسلسله سومین شاخه سادات مىسید خادم علی مشهور به اى خدام خدماتاوباشد،شاه داراى

راسـیز بود وى به تنهـایى نـذر        دینى فراوانى از جمله مؤسس تکیه خانه منطقه لنگر         محـرم مـاه روز ده

مى جملهآماده واز )ع(روضه خوانان و اهل منبر وخدمتگذار مکتب اهل بیتکرد
.بود

الیـات مـشرف    سید خادم علی یکبار به سواري اسب و بار دیگر به سواري کشتی بـه بارگـاه عتبـات ع                   

گردیده، دو ثلث عمرش را به تالوت قرآن کریم اشتغال داشته و طی سه روز قرآن را ختم مـی کـرد،       

پـسرانش سـید بوسـتان علـی، سـید          .سفره اش همیشه گسترده بوده و مدافع غربا و مظلومین بوده است           

ی شـهید  عبدالحسین  و سید محمد حسن همگـی در اثـر توطئـه هـا و دسـایس محلـی، قـومی و سیاسـ                

.گردیده اند

سیدمحمدشاه سلطانى که اهل علم هـست       حجج اسالم :برخى از مشاهیر دیگر سادات لنگر عبارتند از       

سـعیدى و  تحصیل و تدریس اشتغال دارد، سیدعلى شریفى، سیدغالم رضـا  و در حوزه علمیه مشهد به     

مـىجمهـورى اسـالمى افغ  سید حسن ذکى که هم اکنون مدیر در وزارت حج و اوقاف            باشـد؛انـستان

انجنیر سید اسماعیل شهید، مجاهد واقعی و نستوه، دکتـر سـید یـونس شخـصیت اجتمـاعی، نیـک نـام         

عامهانجنیر سید شعبان که درمنطقه، سید احمد ضیاء لنگري عضو کمیسیون حقوق بشر،  فوائد وزارت

وکند؛ یکى از فرماندهان جهاد سید     انجام وظیفه مى   اکنـون هـم کـه شـاه لـسوال چـک میـدان    توکـل

...باشدوردكمى
1

سادات بکاول غزنی

سادات بکاول به دو دسته تقسیم می شود یکی سادات موسوي و دیگر سـادات حـسینی،  معمـوالً  در                      

ــد و نفــوس ســادات در  بکــاول حــدود     ــشکیل میدهن منطقــه  بکــاول ســادات موســوي اکثریــت را ت

ارج از کـشور و و الیـات مختلـف افغانـستان از     دوصدخانوار می باشند که تعداد از آن سـادات در خـ      

کابل شهر در زندگی می کنند و عـده ي     )دشت برچی، پل سوخته، کارته سخی و قلعه شهاده        (جمله

.آنها مهاجر گردیدند که تنها در کشور ایران نزدیک یکصد خانوار ساکن می باشند
نه به سینه  نقل شده و گفته می شود در باره سادات بکاول نظریات مختلف است و این معلومات هم سی

اولین کسی که در بکاول وارد شد آن زمان این منطقه را  بکاول نمی گفتند وآنجا  بنام  پرسـار غزنـی      

بوده و حتی سلطان محمود غزنوي توجه خاص به سادات داشته و او در برابر مردم بـا خـشونت رفتـار                       

فـرود مـی آورد و ایـن تواضـع سـلطان محمـود هـم        می کرد،  اما برعکس در مقابل سادات سر تعظیم  

اظهارا.1 از .ت سید توکل شاهبخشى



بخاطر دیدن کرامت توسط یکی از سادات این روحیه را پیدا نموده و ایشان توجـه خـاص بـه سـادات       

.داشت

ت حسینی شجره نامه کـه از گذشـته  در اختیـار داشـتند آن را توسـط مرحـوم آیـت اهللا العظمـی                    اساد

)ره(مرعشی نجفی 
موجود است بنابر این تمام سادات حسینی در آن جا بـه            تصحیح نمودند  و حاال هم         

سید شاه آغا می رسند؛ لذا سر سلسله سادات بکاول بنام سید شاه آغا بوده و چهار برادربنام هاي سـید                     

شاه آغا، سید جمال آغا، سید جالل آغا و سید شاه کرم بوده که این چهار تا برادر در کنار هـم دیگـر       

ر و ستم به شهادت رسیده اند، مقبره سید شاه آغا زیارتگاه مردم می باشـند                در زمان یکی از حکام جو     

 از سادات موسـوي نیـز   يو  اعقاب آن سید بزرگوار در  نقاط مختلف غزنی زندگی می کنند و تعداد           

آنجا هستند و در ضمن کرامات که در زمان سقو اتفاق افتاد از مقبره سید شاه آغـا بـود کـه در بـاالي                  

در که  آن زمان توپ درآنجا مستقر بوده وقتی از همان جا توپ  به طـرف بکـاول شـلیک مـی                     حصار

 بلند می شود و دهـن آن تـوپ   کند و بدون اینکه کدام اتفاق بیافتد و از خود مقبره سید شاه آغا صدا  
.بند می شود که این گونه کرامات را  مردم منطقه نقل می کنند فراوان است

که آنچه بکاول باره بین مردم معروف است دختر یکی از بزرگان در آن جا مـستقر بـوده و  سـابق                  در

درآنجا قصري بودکه در زمان طالبان این قصر را تخریب نمودند  و این دختر بخاطر پدر و مادرش در   

آنجا اشک می ریخت و به همین دلیل این منطقه را بکا گفته است،  یعنی گریه کننده و همان قلعه که    

م کنار .رقد سید شاه آغا به نام بکاول یاد می شود و  مردم این نام را گذاشته اند        در
1

 به روایـت دیگـر،   

بکاول در عصر غزنویان آشپزخانه و محل فراهم ساختن خوار بار سپاهیان و در بار غزنه بوده و ماخوذ                   

.از کلمه ترکی بقاول می باشد

موسوى«،»بکاولسادات«ها دیگر از شاخه   یکی   ازها در قریه  باشد، این مى»سادات بعضى و بکاول ى

پراکندهروستاهاى جاغورى لومان و قرباغ لنگر و امام.اندسراب فرزندان کاظمواز موسى
)ع(

.هـستند

موسوى«از جمله  مشاهیر محلى    حـاج سـید محمـد    :هاى پسین عبارت اند ازدههدر» و حسینیسادات

دکتر روحانى، سـید هاشـم    حمد زاده، سید حسین مدیر زراعت غزنـى، الحـاج         میر غالم حیدر ا   صادق

محمـد عیـسى جـوادى غزنـوى نویـسنده مـسایل             سید ،واعظ، سید عزیز احمد هاشمى خطاط معروف      

1
 در بکاول به دنیاآمده و  1332برگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي اخالصی، ایشان  در سال .

درس هاي ابتدایی را نزد کاکایش بنام سید اسماعیل ودیگر  بزرگواران بکاول خوانده و بعد  در کابل رفته  و در مدرسه 

 شهید ومدرسه حضرت آیت اهللا افشار شهید درس خواند و یک سال همراه آقاي واثق محمدیه حضرت آیت اهللا واعظ

مرحوم  در قندوز رفته و مدت یک سال درآنجا مشغول تبلیغ و تدریس معارف دینی بوده است ودوباره براي ادامه 

.تحصیل به کابل می گردد

غول تحصیل گردید و پس از آن وارد حوزه  وارد مشهد شد و در حوزه علمیه مشهد مش1362آقاي اخالصی در سال 

.علمیه قم گردید و هم اکنون در موسسه فرهنگی، خدماتی ثقلین مشغول فعالیت هاي علمی وفرهنگی می باشد



؛ مرحوم سید عبدالعلی از شخصیت هاي موثر موسوي ها؛  مرحوم سید محمـد               ایدیولوژیکىسیاسى و 

جتماعی و با نفوذ آن منطقه بود، شهید سـید یاسـین   محسن بزرگ خاندان حسینی و از شخصیت هاي ا   

که توسط کمونیست ها به شهادت رسید، و همچنین حجت االسالم والمسلمین حاج آقاي بلیغ حسینی 

که تحصیالت خویش را در نجف و قم به پایان رسانیده و از چهره هاي شاخص که همیشه در مـسائل      

سیار در منطقـه غزنـی انجـام داده و طـالب زیـادي              سیاسی و فرهنگی حضور فعال داشته و خـدمات بـ          

تربیت یافته ي دست ایشان می باشد، او عالوه بررسیدگی به مشکالت مهاجرین هم وطـن در تبلیـغ و                    

تحقیق نیز  اشتغال داشته  و نیز اخوي ایشان حاج سید منیر حسینی که وي نیز فعالیت هاي مفید و موثر           

کابل نموده است؛  و حضرت موسوي  کـه در حـوزه علمیـه قـم     فرهنگی و خدماتی در منطقه غزنی و  

حاجی آقاگل، خان محمد رئـیس، سـید مجیـر،      :مشغول تحصیل می باشند، و دیگر شخصیت ها چون        

سید ملک و سید عالم رسا، عضو شوراي مرکزي حرکـت اسـالمی، عـضو ریاسـت تـشریفات وزارت         

.خارجه دولت اسالمی افغانستان

ريسادات ولسوالی جاغو

دارد1800ولسوالی جاغوري یک  منطقه کوهستانی بوده که          حت مسا مربع آن.متر مرکـز ع تفـا وار

بحر سطح از شه است2400سنگما .متر

ولسوالی جاغوري یکی از پر نفوس ترین ولـسوالی والیـت غزنـی بـوده و بـه اسـاس تخمـین ریاسـت                 

. نفر میرسد156500 نفوس این ولسوالی به 1385احصاییه مرکزي  درسال 

شهر140000ونفوس شهر غزنی بر اساس تخمین احصاییه  مرکزي در همین سال     نفوس که است نفر

اما بر اسـاس سرشـماري خـود ولـسوالی جـاغوري کـه           .غزنی نسبت به ولسوالی جاغوري کمتر است        

فـرن256000 صـورت گرفتـه اسـت نفـوس ایـن ولـسوالی بـه        1385توسط نما ینده گان مردم در سال      

وایـن  . نفـر در مهـاجرت بـه سـر میبـرد     25600میرسد  که ده فیصد آن در مها جرت به سر میبرد یعنی             

سرشماري به خاطر کارمقدماتی براي والیت شدن ولسوالی صورت گرفته وتا هنوزدراین عرصه اقدام      

است نگرفته صورت .جدي
ال زیست وزند گی می کند ویکی از در جاغوري اقوام  مختلف که اکثرأاز طایفه  جاغوري میبا شد فع

اقوام مختلف در جاغوري سادات می باشد؛ البته قوم  سادات درمناطق مختلف جاغوري حضور دارند         

.ولی قسمت عمده آن ها در ششپر، وچهل دختران وسیا قول المیتو می باشد

پر شش منطقه سادات

جاغورى« سـاداتیکـى از شـاخه    .شـندبامـىشامل سـادات حـسینى، موسـوى و نقـوى         »سادات هـاى

در»سادات حیدرى «بهجاغورى والیت غزنى معروف    که واند پر مـی  زنـدگىعلیاتو جـاغورى شش



پر«.ندکن شش «سادات نسب» از»موسوى کـاظمو موسـى امام فرزندان
)ع(

شـجاع.هـستند هـاافراد آن

آور .باشندمىودل

 خود اهل علم و تبلیغ می باشد، سالیان متمـادي  حجت االسالم والمسلمین حاج سید مهدي حسینی که    

در حوزه علمیه مشهد مقدس به دروس حوزوي اشتغال داشته و از آغاز طلبگی تا هـم اکنـون فعالیـت            

هــاي مفیــد و مــوثر دینــی، فرهنگــی و خــدماتی داشــته، نــامبرده فعــال ســمت معاونیــت اداري ومــالی  

)ص(بنیادفرهنگی، تبلیغی پیامبر اعظم   
م مسئول وسسه خیریه افغان نجات از فقر در کابـل را عهـده دار             و

هست، فرصتی پیش آمد تا طی مصاحبه اختصاصی در مورد سادات محترم شش پر سئواالتی را طـرح         

:نمایم و نکات ذیل را از زبان ایشان راجع به سادات محترم حیدري بنویسم

ه آخر ولـسوالی جـاغوري وابتـدایی        شش پر در منتها الیه ولسوالی جاغوري واقع شده است، یعنی نقط           

ولسوالی ناور،  اینکه چرا  این منطقه را شش پر می گوید من شما را  ارجـاع مـی  دهـم بـه  جلـد اول                   

کتاب هزاره  در جریان تاریخ که آن را حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي شیخ  اسـحاق اخالقـی          

نمـ اشـاره پـر شـش قـوم به رابطه در آن بخش در که اسـتنوشته اي کـه ایـن   )جلگـه(درنـاوه«:وده

بزگوران ساکن می باشند سنگی است که من آن را به چشم خود دیده و تماشا کرده ام، در وسـط آن      

سنگ جاي تیر کمان است که آن تیر شش پر دارد، از عجایب آن است که جایی تیر کمان به شکلی                     

گ بـسیار جلـی و آشـکار دیـده مـی      است که حتی پرهاي آن که معمولی است در متن و عمق آن سن        

شود، تصور بیننده این است که آن تیر در عمق آن سنگ فرو رفته و بعد کشیده شده است بـه شـکلی             

چون تیر در عمق سنگ است براي انسان این حیرت پیـدا  .که جاي پیکان و پر آن تیر باقی مانده است 

کمان نیست و دست در آن راه نـدارد و بـه      می شود اگر تیر در سوراخ هم بیشتر از اندازه اي یک تیر              

وسایل واسطه عوام و مردم آن را زیارت دانسته و احترام می کنند و اعتقاد شان بر این است که از آثار 

شاه مردان حضرت علی
)ع(

  است و آن را احترام می کنند، و این سادات بزگوار نیز آن را احترام دارند 

در هر سال یک بار همه ایـن آقایـان خیـرات    .است در آنجا می باشد   و قبر شاه بابا که جد این سادات         

مفصل ترتیب داده زن و مرد در آنجا رفته اسب دوانی و بزکشی می نماینـد، هـم خیـرات دارنـد، هـم                

.جشن و میله می گیرند

سادات شش پر ویژگی هایی دارند که بعضی از آن ویژگی براي همه آشکار و معلوم است وبعضی از  

از جمله شجاعت شان است کـه مردمـی شـجاع و دالور و    : ها براي اکثر مردم غیر معلوم است     ویژگی

حاضر جوابند، محفل و مجلس بسیار آزاد و شیرین دارند؛ انسان هر اندازه اندوهناك و غمناك باشـد           

مح در .لی که چند نفر از این آقایان حاضر شود غم و اندوه خود را فراموش می کندفهرگاه
 دیگر شان سخاوت و مهمان نوازي آنان می باشد، دوست دارند تا حد ممکن و تـوان شـان از                     ویژگی

ویژگی دیگر این سادات که از همه باال تر می باشد اسـتعداد فـوق العـاده                 .مهمان خود پذیرایی نمایند   

است ذهن.شان داراي و دارند اتم و احسن نحو به را آن انجام توان شوند وارد که هرکاري  دراکی به



هستند، اما متأسفانه در شرایط سخت و نا جور قرار گرفته اند که نمی توانند از این استعداد بهره کافی                    

اندازد کار به مطلوب طور به را آن و .ببرند
1

اما راجع به قوم شش پر اینکه سادات این منطقه معروف به سادات حیدري  هست و اصـالتا از سـادات    

م المرتضی موسوي از  اوالد ابراهی    
)ع(

در و در نسب به میر علی مشهور به میـر سـید علـی یخـسوز  کـه            

مجموعا آنها از اوالده سید شاه که سرسلسله سادات شش پر مدفون در             .بامیان مدفون هست می رسد    

این سید بزرگوار جهان گرد  بوده و ظاهرا مسافرت مـی کـرده  و صـیت    .خود شش پرهست می باشد    

هر که بود کرده  بعد اسب شان میایـد در  .جاي که قمچین اسبم  پاره شد مرا در همانجا دفن کنید        هم

همین منطقه شش پر، قسمتی از زمین ها از مردم عالء الدین بوده و یک قسمت دیگرش هـم از مـردم                     

شیرداد است، همین جاي فعلی شش پر که مرقد سید شاه آغا است همان جا قمچـین اسـبش پـاره مـی        

ند که مرا در همانجا دفن کنید می یاید در بین مرید ها متمرکز می شود وآنجا تپـه        شود و صیت می ک    

مانند است که مشهور است به قاش بی بی مدت ها بوده ظاهراً در دوران یکی از حکام جابر بـوده کـه          

خان هاي جاغوري را تماماً دست گیر کرده بود و در این مناطق می آید و می گوید که ایـن فرسـتاده         

 بعد به این مردم می گوید زمـانی کـه        .دشاه است، فرستاده پادشاه در بین راه سخت مریض می شود          پا

شما مریض می شود طبیب شما چه کسی است؟ آنها می گوید  وقتی از ما کسی مریض می شود نـزد                     

ويسید می رویم و می گوید بروید شما همان طبیب را بیاورید و قبل از اینکـه نماینـده پادشـاه بـه سـ                     

جاغوري حرکت کند خود سید شاه فرار کرده بوده و در کوهها رفته بـوده  امـوالش را غـارت کـرده                   

بودند، دیگی داشته باالي قاطر می گذارد و دیگ برنزي بوده و حدود  دو سیر وزن دارد و همچنانجا                   

 دیـگ را مـی   آثار نوشته در آن دیگ بسیار ضعیف مانده و در اطراف آن نوشته معلوم می شود و این          

گذارد باالي همان قاطر و قاطر کمرش میشکند و این کار چندمین بار تکرار مـی شـود و بـاالخره آن                      

.دیگ را می اندازد میان  جنگل ها بعد خود سید را آورند

سید شاه به فرزندانش وصیت می کند که هرکس دیگ من را پیدا کند سال یک بار در میان آن نـذر                      

سیم نمایند، تاهنوز آن رسم باقی مانده و سال یکبار در فصل تابستان در مزار سـید   نموده و بین مردم تق    

شاه مرد و زن جمع می شوند و به رسـومات مـذهبی وملـی مـی پردازنـد کـه تمـام سـران جـاغوري و                   

ولسوالی هاي همجوار آن شرکت می کنند و مردم عالء الدین به مناقب خوانی، اسب دوانی، بزکـشی     

.ی پردازندو کشتی گیري م

فرستاده شاه وي را می برد و شاه هم به برکت دعاي ایشان صحت یاب می شود، شاه از سید می پرسد     

که خواسته شما از ما چیست؟ سید  می گوید که خواسته ما این است که شـما تمـام سـران و خـوانین                        

م توافـق مـی کنـد و بـاهم     جاغوري را که گرفته اید آنها را  رها کنید،آنها رها می شود  و این ها با هـ  

1
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خط نویسی می نمایند که شما به عنوان پیر و ما به عنوانی مرید شـما هـستیم کـه بـه شـهادت بـسیار از               

کسانیکه این خط را دیده بودند تا قبل از انقالب این خط موجود بوده ولی نمی دانـم بعـد از انقـالب                       

. زرد شده بود و در حال ریختن بودبدست کی افتاد و من نیز آن را دیده بودم و کاغذ آن کامالً
به(سید عبداهللا :اما در باره خود سید شاه ، ایشان هشت پسر داشت، که فرزندانش بنام هاي آن نسل که

هستند ساکن مزار اطراف در و رفته شمال فرزندان  دیگرش سید میرزا ، سید مظفرشـاه، سـید   .)سمت

د محمد رضا وسید صفرعلی بوده که جمعاً هشت پسر داشـته  شهنشاه، سید امیر شاه، سید شاه میرزا، سی 

وتعداد  از سادات شش پر ها در دوره عبدالرحمن خان به کشور ایران  پناهنده می شود و آنهـا    ياست

تابعیت ایران را دارند و آنها در ایران به سادات حیدري معـروف انـد و تعـداد شـان در مـشهد سـاکن                         

نه در و دارند مساجد و اد هاي حکومتی خدمت می کنند  و تعداد دیگري که در دوره انقالب هستند

شدن .لیا و در جا هاي مختلف زندگی می کنندا در پاکستان، ایران و استردمهاجر

یکی از مشاهیر سادات در جاغوري مرحوم سید محمد حسن نجفی هست که در نجف تحصیل نموده         

ه جـاغوري بـوده و ایـشان از علمـاي بـزرگ کـشور       بود، او اولین بنیـان گـذار حـوزه علمیـه در منطقـ          

محسوب می شود و مشاهیر جاغوري  اکثرادر حوزه  ایشان درس خوانده بود،  مرحـوم نجفـی حـدود         

صد سال پیشتر در ولسوالی جاغوري می آید و در آنجا حـوزه علمیـه ترتیـب مـی دهـد و بـسیاري از                         

.علماي جاغوري شاگردان ایشان بودند

معاص علماي ر که در قید حیات هستند، حضرت آیت اهللا باقري می باشد،  ایشان چهـل سـال اسـت                    از

 از شاگردان مرحوم آیت اهللا العظمی خویی.که در کویت است 
)ره(

 بوده و به سه زبان عربی، انگلیـسی  

و فرانسوي مسلط هست و در فلسفه ایشان صاحب نظر می باشد و از شاگردان خاص آیت اهللا العظمی                 

باقرصدرشهید سی  محمد د
)ره(

ی دارد، نویسنده بـسیار خـوب اسـت و کـار            ی  بوده و در اقتصاد ید طوال       

هاي خیر بسیار در دوران انقالب انجام داده و به جهاد افغانستان کمک کرده و یک مسجد و شفاخانه                  

در کویته پاکستان ساخته در مشهد و قم هم حوزه علمیه دارد و ایشان در کویت یک حلقه خصوصی                   

.شاگرد دارند و ایشان از هم دوره هاي آیت اهللا محسنی می باشد 

همچینن از مشاهیر سادات شش پر حضرت آیت اهللا سـید عبـدالوهاب نجفـی،  فـارغ تحـصیل نجـف                      

اشرف اند،  عالم بسیار توانمند  فعالً مقیم قم هستند، در زمان سید عباس که والی غزنی بود ایـشان بـه                       

اس ایشان را تبعید نمـود، در جـاغوري هـم یـک دوره بـه عنـوان وکیـل در                    مبارزه برخاست و سید عب    

ش کاندید نمود،  ایشان در منطقه تگاب و نجراب که تبعید گاه ایشان بوده میان شـیعه      رامجلسخود

و سنی  خدمات شایانی را انجام دادند و بعد ایشان در مشهد مقدس عضو بنیـاد پـژوهش هـاي آسـتان                   

عل بخش در رضوي م نجوم و هیئت هست، طالب زیادي را تربیت نموده و صـاحب نظـر انـد و          قدس

روي آثار البیرونی تحقیق می کند و کتاب هاي نفیس از ایشان در علـم نجـوم و هیئـت نیـز بـه چـاپ                   

.رسیده  است



ونیز حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي هاشمی در نجـف اشـرف تحـصیل کـرده هـم اکنـون  در                    

هستند، مقدس ایشان خطیب توانمندي است، ایشان با حضرت آیت اهللا فلسفی فعالیـت داشـته و   مشهد

فعال یک موسسه خیریه دارند و کار اعزام مبلغ را در دفتر تبلیغات انجـام مـی دهنـد و منـاطق مختلـف       

.خراسان را تحت پوشش دارد، اودر فعالیت هاي فرهنگی و تبلیغی  بسیار انسان توانمندي هست 

مشاهیر سادات این تیره حجت االسالم والمسلمین سید محمد علی جـوادي مـی باشـد و         یکی دیگر از    

ایشان هم فارغ تحصیل نجف اشرف هستند و یک شخص بسیار فعال هست که صد ها مسجد، مدرسه 

و مراکز آموزشی  را اعمار کرده وهمین طور حجت االسالم والمسلمین دکترسید عبداهللا جوادي فارغ 

رضوي مشهد،  بنیان گذار شعر حوزه، ایشان  در شعر و نویسندگی بسیار مشهور اند و تحصیل دانشگاه 

)ره(از دست حضرت امام خمینی    
 ایشان جایزه اخذ کرده اسـت، عمامـه  و پیـراهن حـضرت امـام را بـه                

)ره(ایشان هدیه داده بود و رابطه نزدیک با بیت امام خمینی     
 و رابطه نزدیک با حضرت آیـت اهللا خامنـه   

 دارد، ایشان براي بار اول انترنت را در ایران راه اندازي نموده و یک دوره ایشان مـسئول فرهنگـی                     اي

جمهوري اسالمی ایران در تانزانیا بوده، در کشورهاي آفریقا زیاد خدمت کرده و فعال نیز بعنوان امـام                  

یت برگزار نموده بـود   مناظرات زیادي را با مسیحیت و وهاب؛جمعه در پایتخت آفریقا جنوبی می باشد 

که از طریق رسانه هاي آفریقا پخش شده بود و سی دي هاي شان نیز موجود است، در یک سخنرانی                    

.که ایشان داشته هفتاد نفر مسیحی مسلمان شده بود

از علماي که در داخل کشور داشتیم، حجت االسالم والمسلمین آقاي عادل بود، ایـشان در افغانـستان                   

را نموده، از جمله چند مسجد و مدرسه را بنا نهاده، همچنین از بزرگان دیگـر مـا کـه          خدمات فراوانی   

قبل از انقالب ودوران جهاد به مردم خدمت کرده مرحوم سید غالم حسن قریـه دار، ایـشان ازخـوانین       

سادات شش پر بوده و همین طور مرحوم سید خادم زوار و یکی دیگـر از بزرگـان سـادات آن منطقـه         

سالم سید حسین واعظ از می باشد، ایـشان فعـال در منطقـه هـست  خـدمات شـایان دینـی و                        حجت اال 

فرهنگی نموده و در طول انقـالب ایـشان بعنـوان قاضـی در منطقـه خـدمت نمـوده کـه ایـشان بعنـوان                          

یکـی دیگـر از بزرگـان اهـل علـم آخونـد سـید        .شخصیت عـادل و دلـسوز بـه جامعـه معـروف اسـت       

شش پر مصدر خدمات فراوانی بود و همین طور مرحوم حاج سید روشن که              عبدالحمید که در منطقه     

تکیه خانه شخصی ساخته بود و قبر ایشان در داخل حسینیه اش به عنوان زیارتگاه در منطقه سبز چوب           

است .جاغوري

اما از خیرین سادات شش پر که فعال مصدر خدمت میان مردم خویش می باشد آقاي سید محمد طاهر 

زا ده رئیس اتاق تجارتی مزار شریف هستند، ایشان کمک بـه مـستمندان و تأسـیس کورسـهاي              روشن

از دیگر بزرگان سادات شش پر سید اسحاق نجفی .آموزشی را با هزینه شخصی أش را انجام می دهد      

می باشد که ایشان فعال مقیم لندن هست، موسسه خیریه افغان نجات از فقر را ایـشان تأسـیس نمـوده و        

ن تأسیس داراالیتام در الیات غزنی، مزارشریف  و هرات، شفاخانه  در غزنی، پنج باب مدرسـه        همچنی

آبهو مسجد در ولسوالی هاي غزنی اعمار نموده  و  هشتاد و چهار حلقه چـاه آب و یـک حلقـه چـا      



عمیق صحی در کابل و غزنی  و چندین حلقه چاي آب کشاورزي در هرات و نواحی آن از کارهـاي            

ا .یشان می باشدخوب

از سلسله سادات حیدري که از برادرش سید شاه می باشد، در منطقه دوره ولـسوالی مالـستان زنـدگی                    

می کند و از مشاهیر مجمع اسالم آقایان موسوي و شریفی و از خیـرین بعـد مـصطفی ظفـرزاده کـه از            

یف تأسیس نموده خیرین و نیکوکاران است و مدرسه سیار مدرن با هزینه شخصی خویش در مزار شر           

.است و همچنین سرسلسله سادات غزنی که در منطقه کمرگ معروف است به سادات دان ابی

سادات منطقه بیلوداود

آیت اهللا حاج سید موسی نجفی فرزند سید مرتضی ولدیت سید عبدالحسین بـه گمـان اغلـب در سـال                

گـشود هجري شمسی در قریه لنگر ولسوالی قره باغ والیت غزنـی دیـده   1269 جهـان تحـصیالت  .بـه

ابتدایی در محضر علماي وقت در مدارس دینی ولسوالی هاي قره باغ و جاغوري و تحـصیالت عـالی                   

.دینی را در حوزه علمیه نجف اشرف در عراق به پایان رسانید

موصوف در زمان نوجوانی و جوانی استعداد و لیاقـت خـویش را در بـین هـم صـنفان اش بـه نمـایش                    

ز همان دوران در امور سیاست نیز زبان به سخن میگشود کـه مایـه تعجـب بزرگـان وقـت            ا.میگذاست

آیت اهللا نجفی بعد از ختم تحصیالت دینی خویش زمانی وارد کشور میگردد که کـشور در                 .میگردید

حال نیمه بحران بسر میبرد و شاه امان اهللا خـان از جانـب حبیـب اهللا کلکـانی مجبـور بـه تـرك کـشور             

که.حبیب اهللا کلکانی خود توسط نادر خان به قتل میرسد و نادر خان اعالن پادشاهی میکندمیگردد و   

 هجـري حـاج سـید موسـی نجفـی در لویـه              1309شاه امان اهللا خان بیت المال را مطالبه میکند در سال            

اسـاس.جرگه تاریخی از جانب ولسوالی هاي جاغوري و مالستان به عنوان وکیل انتخـاب گردیـد                بـه

وایت، وکالي جنوبی اخصاً قندهار در لویه جرگه بیانه هاي ناقص و نا مطلوب ارایه میکند که باعث                ر

عصبانیت صدراعظم محمد هاشم میگردد و فضاي جرگـه را متـاثر میـسازد کـه در همـین وقـت سـید                     

اندر ایراد هـر کلمـه شـان تبـسم در لبـ       .موسی نجفی اجازه صحبت را میگیرد و به سخنرانی میپردازد         

امان اهللا خان مـرد دلیـر  بـود کـه توانـست      «:از جمله سخنان ایشان این بود که .هاشم خان نقش میبندد   

 بیـت المـال مـال ملـت         ؛استقالل کشور را اعالم نماید، ولی بیت المال،  مال افـراد و اشـخاص نیـست                

است افغانستان ».بزرگ

عنـوان نمونـه یـک بیـت شـعروي را یـاد اوري          به.ایشا ن شاعر نیز بود و درك عمیق از تاریخ داشتند          

:میکنم

قرآناین آذرنه، این اخنوع خوان... در خداش خوانده گرچه

گذشته از این شخصیت علمی، شجاعت و سماجت سید موسی نجفـی در کتـاب هـاي چـون مـشاهیر                     

مـسعودافغانستان،  نوشته فرقه مشر دوست محمد خان، کتاب گنج از آدم ها در غزنـی،  نو       اسـتاد شـته

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل یاد گردیـده و از موصـوف بـه عنـوان یـک سیاسـتمدار شـجاع و               



افغانستان«همچنین در کتاب    .شخصیت اجتماعی نام برده شده است      هاي کـه در ایـن اواخـر       »سادات

محمد حکیم صمدي به چاپ رسیده است آقاي نجفی را شخص عالم و ممتاز خوانده و آیت اهللا شیخ 

.در یکی از نوشته هایش موصوف را سخنور بینظیر و دانشمند بزرگ خوانده است

منطقوي هاي جنجال و ها دعوا فصل و حل براي مردم تا بود شده آن باعث اجتماع در وي موثر نقش

وي همچنان نقش تاریخی خویش را در رابطه به حـل معـضالت عمـده مـردم و      .به وي مراجعه نمایند   

رسانیدن مشکالت مردم به سمع مقامات صالحه کشور و پیام دولت به مردم را بـه وجـه احـسن انجـام                      

فرمان ها و پیام .اسناد مبنی بر روابط سالم بین حکومت وقت و حاج سید موسی نجفی وجود دارد.داد

ایشان بالوقفه هاي متعدد چون پیام تبریکیه عیدین، سال نو و دوستانه از جانب صدارت و والیت براي 

.میرسید و از معاش افتخاري نیز در دوران نادر شاه و ظاهر شاه مستفید میگردید

درسال و بود دختر پنج و پسر هشت برادر، دو داراي سن1323موصوف  سالگی به اثـر مریـضی   45به

یت اهللا  که عاید حالش گردید در قریه لنگر ولسوالی قره باغ والیت غزنی دیده از جهان بست، یکی آ                 

 خورشیدي درقریه 1285نجفی دوبرادرداشت؛ سید عبدالحمید مشهوربه آقاي وکیل ایشان متولد سال  

غجـور1360لنگرو لسوالی قرباغ و متـوفی سـال          مرحـوم آقـاي وکیـل    .میباشـد   )سـید آبـاد   (درمنطقـه

ازاینکـه  ی را درمنطقه وتحصیالت عالی را درنجـف اشـرف بـه اتمـام رسـانیده بـود ،        یتحصیالت ابتدا 

)ره(ایشان وکیل آیت اهللا العظمی سید محسن حکیم وآیت اهللا العظمی سید ابواقاسم خویی  
 بودند شـاید  

آقاي وکیل عالم برجسته دینی بوده ودرراستاي تربیت        .به همین جهت به ایشان آقاي وکیل می گفتند        

م عبداال حمد فیاض فرزندان مسلمان تالش فراوان نموده است  که ازجمله شاگردان وي حجت االسال

لومــان ، وحجــت االســالم تقدیــسی لومــان ومرحــوم حجــت االســالم الحــاج ســید اســداهللا مرتــضوي  

ازعلمـاي)بیوگرافی ایشان درهفته نامـه راه نجـات وبعـض نـشرا ت چـاپی بـه چـاپ رسـید ه اسـت                         (

یم وبـرد  آقاي وکیل ساده می زیست همیشه متبسم، خوش برخورد وبسیارحل  .مشهورجاغوري میباشند   

نواسـه.ایشان تجربه عمیق داشت وبسیاري ازاوقات حوادث اجتماعی را پیش بینی مـی نمودنـد              .باربود
.ایشان آقاي سید اسماعیل حکیمی محصل علوم دینی در قم میباشد

حاجی سید محمـد امـین مـرد زراعـت          .برداردوم آیت اهللا نجفی مرحوم الحاج سید محمد امین است           

پـسران حـاجی سـید    . وهمیشه بابرادرش آیت اهللا نجفی همکاري صـمیمانه داشـت   پیشه وبا تقوي بوده  

محمد امین عبارتند ازحاجی عزیزاهللا وحاجی سید اسداهللا وسید عطااهللا الحاج سـید عزیـزاهللا مـرد عابـد      

)ع(ومداح اهلبیت 
  بود ودرتمام ایام عمرخویش روضه خوانی  برخاندان پیمبررا فرامـوش نمـی کردنـد            

)ع(لحضات عمرخـویش درحالیکـه روضـه سـید الـشهدا          درآخرین  
  را میخوانـد بـه جواربـاقی شـتافت           

وي. عمده یکی این است که براي اولـین باردواخانـه را افتتـاح ومتخـصص طـب را بـراي       :ازکارهاي

درجاغوري مردم )ع(آورد وکـاردوم وي  بنـاي مـسجد امـام حـسن مجتبـی             )بـازارانگوري(درمان
بـه



فرزنـد دوم حـاج سـید محمـد امـین           . است که درپل سوخته کابل موقعیـت دارد        کمک عده ازمومنین  

.حجت االسالم حاج سید اسداهللا مرتضوي است
1

از سادات دیگر بیلوداود  می توان ازمرحوم سید غالم رضا نجفی زاده وپسرش جنرال یـونس        همچنین  

برد)شاعر(نجفی زاده وبرادرش سید حسین االصغراصغري  .نام

م داودسادات اشکه نطقه

مرحوم سیدظاهرحسینی ازمتنفذین قـوم       .مرحوم سید مومن مرد متقی وپرهیزگاروصاحب کرامت بود         

و  دلسوزنسبت به مردم که درحل منازاعات قومی ومنطقه اي ید طـوالي داشـته  ،حجـت اسـالم سـید           

.میباشندعزیزاهللا نقوي ،مرحوم سید سلمان نقوي وسید علی زاده ازعلماي منطقه  بوده و
:سادات منطقه  چهارشنبه وزیرك داوود

،  انجنیرسـید عزیـزاهللا      )معـاون ریاسـت تفتـیش  دولـت        (حجت االسالم نجفی ، مرحوم ماسترموسوي       

موسوي ،سرمعلم سید موسی، سید عبداهللا ومعلم سید مظفرعالمی که مسلط به زبانهـاي دري انگلیـسی                 

.پشتو واردو بوده ومعلم فعال وتوانا میباشد

سادات مهاجرین

مرحــوم ســیدعلی بابــا ریــس گــدام جــاغوري حجــج اســالم ســید میرموســوي تحــصیل کــرده نجــف  

اشرف،سید انورموسوي، سید مظفرموسوي ،علی سجادي، سـید محمـدعلی موسـوي ازفـارغین حـوزه       

.و سیدعطاء اهللا احمدي فعالً درحوزه علمیه اصفهان.علمیه قم

لومان محترم سادات

سالم سید ابولقاسم میرازعلماي بـزرگ جـاغوري اسـت نواسـه هـاي وي عبارتنـد از          مرحوم حجت اال  

سید محمدعلی حسینی واعظ لومـان، سـید مهـدي شـرافت، آقاضیاسـجادي و سـید ابوالحـسن                :آقایان

.سجادي که همه شان اهل علم اند ودرحوزه علمیه قم بسرمی برند

1
ده تحصیالت خویش را دررشته معارف سید نصیراهللا مرتضوي زا(برگرفته از اظهارات سید نصیراهللا مرتضوي زاده  .

اسالمی تا مقطع لیسانس درحوزه علمیه قم گزرانده وبعد ازبازگشت به وطن به وظایف مال امامی، معلمی ومدیریت سوانح 

ریاست معارف غزنی پرداخته واکنون دانشجوي سمسترچهارم حقوق ، گوینده نویسنده ومدیربخش معارف اسالمی 

م به یاد آوري است که تلویزیون تمدن اولین رسانه اسالمی است که باهدف اعتالي فرهنک الز.تلویزیون تمدن است

ازاینکه تلویزیون تمدن اولین رسانه تصویري اسالمی است بخش .اسالمی به همت آیت اهللا محسنی وارد عرصه شده است 

.)معارف اسالمی دراین تلویزیون جایگاه ویژه اي دارد



ی قرآنکریم راحافظ کـرده وازکـودکی نبـوغ    مرحوم سید مال که مشهوربه خود مالبوده درهفت سالگ 

.خاصی  داشته است

خـود»میر«این ها از فرزندان میر سید ابوالقاسم حسینی مشهور به     زمـان در که ها آن سرسلسله هستند؛

ورفتهاز علماى مبرز و متکلم شیعه به شمار مى         واند او قبـر از مردم و است مشهور کرامات صاحب به

مىفرزندانش .گیرندحاجت

بـه جهـت تحـصیل علـوم معـارف دینـى وارد             )هـش(1350سـالدرسید محمد على حسینى لومانى،      

سال.کسب فیض نمود  ى قم گردیده و آموزش سطوح عالى را از نزد اساتید آن جا            علمیهىحوزه در

منکـربازگشته و با بیان احکام و امر به معـروف و نهـى               با وقوع کودتاى مارکسیستى به وطن      1357 از

خدمات سال.دینى گردید مصدر حوزه1370در وارد قمى علمیه مجددا گردیده و ادامـه تحـصیل   ى

حسینى بیشترینِ عمـرش را در تحـصیل علـوم اسـالمى و        حجت االسالم والمسلمین جناب آقاى    .نمود

امور .باشددینى مردم گذرانده و بیشتر شهرتش مرهون تبلیغ و منبرش مىانجام

بوسعید مهاجرینسادات

حجت االسالم مرحوم سید محمود غزنوي گفته شده کـه ایـشان صـاحب کرامـات بـوده وشـب هـاي          

جمعه مالقاتهاي باامام زمان داشته ایشان دروقت سفرحج به خانواده اش گفته است که من ازاین سـفر                

خـط.برنمی گردم وسرانجام برنمی گردد و درشهرکویته پاکستان وفات می کند              زیبـا داشـته     مرحوم

ازاینکـه  وي  .وکتاب حمله حیدري راکه فعال موجود است به دسـت خـود خوشنویـسی کـرده اسـت                   

اســرارمردم را نگــه میداشــته شــهرت بــه ســید پــرده پــوش پیــدا کــرده اســت، پــسران مرحــوم آقایــان  

سیدطاهروسید حسن ونواسه ایشان سید محمد امین همگی تحصیالت  دینی دارند ودرحوزه علمیه قم               

جناب اقاي سید .بسرمیبرند  سید غالم علی داکتروپسرش سید عبداهللا داکترنیزازسادات بوسعید میباشند

محمد امین هاشمی فرزند سید علی جان طاهري ازمنطقه کاریزبوسعید است که فعال درحوزه علمیه قم 

.به تحصیالت عالی مصروف است

سادات علیاتو

میکــى دیگــر از شــاخه ســادات مــشهور جــاغورىهــاى نــسب چــوب«وســوى ســبز .هــستند»ســادات

ىى علمیـه حضرت آیت اللّه استاد جوهرى فـارغ التحـصیل حـوزه          هامشهورترین شخصیت علمى آن   

مى مـشغولى علمیـه  باشد، که سالیان متمادى در حوزه     نجف مـشهد .تـدریس فقـه و اصـول هـست    ى

پاکـستانید محمـود کـه در کویتـه       ى بوسعید، سـ   مشهورترین خانواده که»سادات بوسعید «همچنین   ى

مى نموده .باشدوفات

سال.یاتو جاغورى استعلرناوهسید نادر احمدى، د    در ش(1360وى با خانواده به ایران کوچیـده  )ه

شـصتعلوم دینى در حوزه علمیه مـشهد پرداخـت ، در اواخـر دهـه              و به فراگیرى   روى شـاعرى بـه



فصلآورده و عضو هیأت تحریریه     برنو.ى  در درى شد نامهى مردان شعر دفتر مقاومت، شعر آثارش از
.و غیره است

حجج اسـالم حـسینی، آقـاي صـمدي، جنـاب آقـاي سـید غـالم حـسن مـشهوربه  آقـاي  رئـیس کـه                        

درحکومت داود خان هفت سال مامورمالیه درولسوالی قرباغ بـوده وبعـدا  ریـس افغـان ترکـانی بـوده                

.الحسن وسید اسحاق نیزماموران دولت بوده وازاین منطقه می باشنداست برادران وي سید ابو
.حجت االسالم آقاي واعظ عالم دینی وفرزندش سید انورازسادات توچی قرباغ می باشند

ماشه سنگ چوب سبز سادات

ازسادات این منطقه میتوان ازاقایان سید عبـاس عـالم دینـی، حـاج قربـان معلـم ومجاهـد دوران جهـاد                      

سـید احمدشـاه   .، انجنیرابوالفضل، حجت االسـالم موسـوي وسـید احمدشـاه انتظاریـاد کـرد       ومقاومت

ــاگردان  وي      ــدها ش ــه ص ــد ک ــاینس میباش ــضامین س ــاغوري درم ــرازاول ج ــین ط ــه معلم انتظارازجمل

دردانشکاهاي افغانستان وخارج ازافغانستان درس میخواننـد ویـا فـارغ شـده انـد احمدشـاه انتظـارمعلم                

متد متعهد .ین وشاعرمیباشد  سادات سبزجوب  موسوي نسب هستندصادق

حوتقول محترم سادات

بلخى« دارنـد،»سادات زنـدگى ککـرك و ترکـان گنـداب در عمـدتا ازآنعـدهکـه درمنـاطقى هـا

جــاغورى«و»قــولحوت«  حجــت االســالم والمــسلمین آقــاي ســیدعلی عــالم ســالها .هــستند»انگــورى

س مالامامی اشتغال داشته  است فرزندان وي عزت اهللا عـالمزاده و  درخدمت مردم بوده وبه وظیفه مقد     

رحمت اهللا عالمزاده  نیزتحصیالت  عالی خودرا درحـوزه علمیـه قـم بـه اتمـام رسـانیده انـد ازسـادات              

درو عـالوه بـر عـضویت      سـید امـین اللّـه رزمجـ       حجت االسالم والمسلمین جناب آقاى      دیگرحوتقول  

مدر علمى، و فرهنگى ازك لیسانس در رشتهمؤسسات را فلسفه کـسبدانشکدهى مـشهد فردوسى ى

است  و همچنین سیدظاهر حسینی وسیدعارف حسینی وسیدضیاضیایی وسید نجیب اهللا  رسـولی          نموده

.وهمه انان فارغ ازحوزه علمیه قم  وهمه سادات بلخی میباشندسید محمد باقرسجادي 

این شـاخه  شهید سید صفدر احسانى مربوط به     لمسلمین  حجت االسالم وا  که»سادات التیمو جاغورى  «

جاغورى«باشد نیز یکى دیگرى از      مى  فـارغ التحـصیل از حـوزه علمیـه          شهید احسانی ،هستند»سادات

در مدرس و .حوزه علمیه قم، از بنیان گذاران حزب نهضت اسالمى افغانستان بودنجف

طو پا منطقه سادات
.ید احمدموسوي درحوزه علمیه قم از این منطقه هستندآقایان سید محمدعلی موسوي وس

والیت خوست



مرکـزخوسـتوالیت   بـه زبـان4،029، مـساحت کیلـومتر   639،849، جمعیـت  خوسـت، 13،پـشتو،

،قَلَنـدر،)یعقـوبی(ي صـبر ، شَمل،رهیسپ، خوست متون  ،دانیمیجاج،یزائیریت،یتَن،باك:یولسوال

کوتنادرشاه،لیخیموس،ي مندوز،گُربز

شهرها از ناحتی افغانستان و مرکز وال    يخوست در و بوده واقـعیکوهستانهیخوست پاکـستان مـرز

مرکزشده بازار ازياست بعد خوست شـرقيلومتریک5در1954دشت کنـونیبخش شـهریمرکـز

قد در که داشت آنمیقرار ازسـالشیدایپ.گفتندیم»متون«به بعـد خوسـت اهـداف1954شـهر بـر

شهرهايمرزيهااستیس بود، مياستوار پاکستان، در خوست استرامیمقابل چنار پاره و مـردم.شاه

ب خوست نظامشتریشهر و کارمند درتیره هاي از سادات    هستند،یکسبه، پراکنده طور وبه شهر مرکز

زندگ .ندنکیمیروستاها
بودبحیث وزیر داخله تعیین گر دید مدتی سید احمد گال ب زوي، در دوران حکومت کمونیست ها ه

اودر وقت زمامداري نجیب بحیث سفیر در مسکو تعیین شد        و همراه با شهنواز تنی بر ضد حکومت و

. نیز از سادات  والیت خوست می باشدنجیب د ست داشت
ازدر دوران ریاست جمهوري  داکتر نجیب پست هاي مهم و کلیـدي را داشـته، پـس    سلطانولی  سید

...استقرار حکومت مجاهدین نیز مسئولیت هاي چون؛ ریاست فرهنگی اداره امور و

و هم اکنون معین پالیسی ریاست اداره امور 



شرق زون

نورستان( و کنر لغمان، )ننگرهار،
والیت ننگرهار

شهرننگرهاروالیت   مرکز به زبـان7،616،  مساحت کیلومتر   1،342،514، جمعیت   آبادجالل، ،پـشتو،

، دربابـا ،یانیخوگ، چپرهار ،حصارك،آباد جالل ،رواَگامی پچ ،بِهسود،کوتی بت ،نیاَچ:یولسوال21

، مهمنددره ،پورلعل،گوشته،کوزکُنر،کوت،نواریش،رزادیش،رودسرخ،رودات،باالده،نورٔ◌دره

.انیناز

 حسینی و جعفـري زنـدگی مـی کنـد           ساداتننگرهاردر مرکز والیت و مناطق مختلف ولسوالی هاي         

 اهل سنت و پیروان مذهب حنفی ننگرهاروآنها به بیش از یکصد خانوار می رسند که اکثریت سادات        

اند، تیره اي از سادات شیعه در جالل آباد ساکن هستند و یکی از مشاهیر شان دکترسید حسین حسینی 

اندمی باشد که اصالتا از سادات خافیا هستند و فعال در کش نموده هجرت آلمان .ور

سرسلسله اکثریت سادات اهل تسنن جالل آباد، حضرت سیادت مآب، آخوند سید موسی شیرزي می               

. می رسد)ع(باشد که نسبش به سید محمد دیباج از فرزندان امام جعفرصادق

نـی   در بتی کوت زندگی می نمـود، او در علـوم دی  1136تا1123 آخوند سید موسی شیرزي، از سال       

واخالق عملی مهارت به دست آورد و پس از آن به آخوند موسی ملقب گردید، او در علوم دینـی از          

کسب فیض نمـوده بـود،      )الف ثانی هندي  (محضر حضرت شیخ محمد معصوم ابن شیخ احمد مجدد          

یـرزا  آن بزرگوار سه برادر داشته که یکی از آنها بنام آخوند میرزا یاد می گردید که فرزندان آخوند م        

.درکوشتل ولسوالی شنوار و رود کوت ساکن هستند

سید آخوند میرزا دو فرزند داشت یکی میرسعداهللا  و دیگري بدرالدین، فرزندان میرسعداهللا، میر خلیل             

و میرحسن بودند، فرزندان میرخلیل در یلی و فرزندان میرحسن در ولسوالی هـاي سـرخ رود و کـوت                

هستند .ساکن

بدرا فرزند هشت لدین چهار تاي آنها در منطقه کته کور سرخ رود و منطقه کنج میران زندگی مـی                 از

نمودند که بنام هاي؛ مرتضی علی، شمس الدین، سـید ابـراهیم و معزالـدین یـاد مـی شـدند؛ فرزنـدان                       

شمس الدین در ولسوالی هاي کامی، وته پور و کوت زندگی می کنندکه از فرزنـدان میـر معزالـدین                     

در خانوار . منطقه جنگل باشی ولسوالی خان آباد قندز ساکن هستنددهها

از معزالدین، فرزندي بنام میرحسین بود، و از میرحسین فرزندانی بود که بزرگترین آنها میر کرامـت و                

دوم میرسید شاه و سوم میرعبداهللا بودند، از میر کرامت دو فرزند بود کـه اولـی میرسـید گـل و دومـی          

بداهللا ثنا گل و اختاب پادشاه و میر سید شاه سکندر شاه اعقاب زیادي هـستند              شیخ ادریس بودند؛ از ع    

که از سکندر شاه زرغون شاه، فرخ شاه، بـزرگ شـاه بودنـد؛  مقبـره سـید آخونـد موسـی شـیرزي در            

قبروي نیـز   (ولسوالی بتی کوت زیارت عام و خاص هست ، سید آخوند ابن سید محمود از غازي آباد                



است آباد غازي  ابن سید محمد مدد، قبروي در ممله هست، سید محمد مدد از زا زي آریوب بود     )در

که به والیت تشریف آورد و برادر زاده وي در منطقه آریوب زازي زندگی مـی کنـد و آنهـا اعقـاب            

می باشند، سید بهاءالدین شیرازي ازشهر شیراز به منطقه آریوب زازي تشریف سید بهاء الدین شیرازي 

بود .آورده

امابرخی از مشاهیر معاصر سادات جالل آباد عبارتند از؛ سـید احمـد سـیدي کـه در جنـگ انگلـس و                 

افغان شرکت داشته و مقبره اش مشهور به زیارت غازي شهید یاد می گردد، سید موسی رئـیس جبهـه                    

هخالد بن ولید که در حزب اسالمی  فعالیت داشت، سید کمین از فرماندهان جهادي که مسئولیت جبه

البدر را عهده دار بود، وکیل سید امیرجان در زمان ظاهر شاه وکیل مردم قنـدز بـود، سـید ثنـا گـل در       

زمان عبدالرحمن خان وزیر در بار بود، سید مختار قاضی القضات در زمان امان اهللا خـان، سـید غـازي                

مشاور حقوقی وزیر داخلـه،  میر، ثارنوال و فعال مدیر در یکی از داراالیتام والیت ننگرهار، سید نوراهللا           

سید یوسف حلیم رئیس تقنین وزارت عدلیه، سید جاوید هاشمی فـارغ التحـصیل دانـشکده شـرعیات                  

دانشگاه کابل، حاج سید روح اهللا سعادت مشاور والیـت ننگرهـار، سـید عیـسی در ثـارنوالی ننگرهـار             

رئیس ارزاق آن والیت، سید وظیفه دارد، سید عبدالرزاق رئیس حزب محاذ ملی در والیت ننگرهار  و 

قیاس سیدي رئیس دانشکده اقتصاد ننگرهار، سید هاشـم فـوالدي نماینـده مـردم ننگرهـار در پارلمـان          

کشور
1

لَغمانوالیت 

مرکزلَغمانوالیت   به زبـان3،408، مـساحت کیلـومتر      382،280، جمعیـت    مهترالم، ،ياپـشه،پـشتو،

. مهترالم،نگاریعل،شنگیعل،یئقَرغه،شاهتدول:یولسوال5ی،  نورستان،يدریفارس

مختلـفدر این والیت نیز تیره هاي از سادات در مرکز والیت و              ولـسوالی هـا سـاکن هـستند،        مناطق

عدم ارتباط با بزرگان وشخصیت هاي این مناطق نتوانیستیم که اطالعات مان برخی مشکالت و بخاطر

 یـاد آوري    بسنده می کـنم بـه       ان تکمیل کنیم، در این بخش       را در مورد طوایف و مشاهیر سادات لغم       

درشاعر و صاحب دیوان پـشتو بـوده و  اوکهسید غالم احمد پاچایکی از مشاهیر سادات آن والیت؛      

است مدفنش در چهار باغ لغمان زیارت گاه،زیستسیزده هجرى مىقرن .عمومى

کُنَروالیت 

1
.ید محمد عیسی استاد در لیسه ولسوالی کوتسبخشی از اظهارات .



مرکــزکُنَــروالیــت  بــه جاســدآباد، زبــان4،339، مــساحت کیلــومتر 413،008معیــت  ، 15،پــشتو،

، و شـلتَن گلیشـ،یسـرکان،یچـوک،درهچپه،چیپدره،دانگام،کُنرخاص، برکُنر ،اسدآباد:یولسوال

.پور وتَه،نورگُل،نَرَنگ،ينار، مرَوره،آباديغاز

کُنریکى ازسر شاخه   سادات افغانستان، در سادات برومند سادات کُنر از فرزنـدان  شخـصیت        .نداهاى

کشور عرفانى و ق(991متـوفى«اهللا حضرت سید على ترمـذى مـشهور بـه پیـر بابـا رحمـه       روحانى )ه

.باشندمى) میالدى1583مطابق(
ظهیر الدین بابربه هندوستان رفت و در سید على ترمذى در طفولیت با پدر خود سید قنبر على در زمان

د علوم جا .ینى را فرا گرفتآن

محـسوبپدرش در زمان سلطنت بابر و پـسرش همـایون از بزرگـان و محتـشمان                دربـارى و لـشکرى

داشت و به امیران و سالطین بى اعتنا بود او زندگى دربـارى را             اما پیر بابا گرایشات عرفانى    .گشتمى

مغـولشـاى  شیر شاه سورى بـر همـایون        سید قنبر على پس از غلبه     .پسندیدنمى فـرار(ه بـه منجـر کـه

قندوز)همایون شاه از هندوستان گردید     خـاكبه بـه جـا همـان در و کـرد فوت دره چهار در و رفت

شد .سپرده

مناطق قبایلى پشتون نـشین رو آورده و در         ترمذى مشهور به پیر بابا از هندوستان به       اما پسرش سید على   

حلـى ازدواج کـرد، در آن جـا بـه ایجـاد مـدارس دینـى و        از سران قبایل م   با دختر یکى  »بنیر«ىمنطقه

کوتـاهى تعـداد مریـدان و رادت    تدریس علوم مذهبى و ارشاد مریدان و صوفیان پرداخـت ودرمـدت       

و سوات مرزى مناطق در .کُنرها چند برابر افزایش یافتمندانش

ق(991پیر بابا در سال      خاك)ه به جا همان در و گذشت شددر ترمذىاز سی .سپرده على )پیر بابا (د

ماند باقى پسر :سه

 ـ سید مصطفى1

 ـ سید زمان2

 ـ سید حبیب3
.سید حبیب در جوانى وفات کرد و فرزندى از وى باقى نماند

سید عمـر شـاه، سـید مبـارك شـاه سـید       زیست و پسرانش سید اکبر شاه،سید زمان در بنیرو سوات مى 

از.نفوذ روحانى و اجتماعى زیادى در منطقه برخور دار بودند     ازمحمود و سید جبار شاه، همه      بعـضى

حکومتآن رأس در آخـرین  )م1956متـوفى(شـاههاى محلى قرار گرفتند؛ به طور مثال سید جبارها

.بودامیر محلى سوات از فرزندان سید زمان

وسید مصطفى بابا پسر بزرگ سید على ترمذى که داراى مراتب           روحانى بود، در زمـان حیـات   علمى

ى دو نهى عالقه پشند کُنـر متـوطن گـشت ودر   درکنر رفت و در قریهپدر خود نزد متابعان و پیروانش   

ق(982سال بادرهمان جا وفات کرد و در هدیره      )ه پشند نهى دو خـاكسـپردهى بـه فـراوان احترام

.شد



از وفات سـید مـصطفى بابـا، پـسرش          پس.باشندبسیارى ازسادات کنر از فرزندان سید مصطفى بابا مى        

به«سید عبد الوهاب     فتقبه جانشینى پدر منصوب گشت و به ارشاد مریدان و رتق و           »میاعبدلمعروف

پرداخت مردم سید جمال الدین کـه بـه سـید جمـال        فرزندش.شداو خان منطقه نیز محسوب مى     .امور

الدمشهور بود، جد کالن عالمه سید قرنین افغانى ـ نابغهجمال معروف .بود-19ى

جى صاحب، میاعباس بابا، میـرزا شـان   شاه«و نیز از بزرگان و مشاهیر سادات کُنر اند پسران سید جمال    

عصرهمه»بابا در آنان .اندو زمان خود از پایگاه بلنداجتماعى و روحانى برخوردار بودهى

صـاحب«ازاما.از میرزا شاه بابا فرزندى نماند      جى عبـاس بابـا فرزنـدان و نوادگـان زیـادى      و میـا »شاه

ننگرهار، لغمان، کابل، قندهار، هـرات و سـایر والیـات افغانـستان    پاگرفت که عالوه بر والیت کُنر در  

شدند .از میان ایشان بزرگان و مشاهیر زیادى برخاسته است.پراکنده

کُنر«اکنون شاخه»سادات دو جـى«وفرزندان»فرزندان میا عباس بابا«:شوندمىى بزرگ تقسیمبه شاه

همآن.»صاحب از حرمتگردند و تا کنون در مناطق و محالت زیست شان        دیگر متمایز مى  ها داراى
عرفانى،و حشمت و موقعیت علمى، مهم .روحانى و سیاسى اندهاى

نام به فرزندى بابا مصطفى که»سید على ترمذى«از گرفته اب آنان تا امروز پیر طریقت بوده و به اعقپا

اندارشاد مریدان و متابعان    ودراهمیت جایگاه آنـان ایـن قـدربس کـه اندیـشمند           .خودپرداخته نـامور
.اندتقدیم کردهمتفکرى چون سید جمال افغان را به جهان اسالم و بشریت

ل الـدین پـسر سـید صـفدر از          جمـاسـید «:نویـسد شیخ محمد عبده یگانه شاگرد و انیس دیرین او مـى          

وجـد اعـال  .بـردبه سید على ترمذى محدث مشهور نـسبت مـى  ى بزرگ در بالد افغان بود که   خانواده

ىباشد، این خـانواده عـشیره  مىوبزرگوارش سیدالشهداء حسین بن على ابن ابى طالب کرم اللّه وجهه          

خطّ در که بودند مىیکى از»کُنر«بزرگى کابل ى نـسبت شـریف   ستند و نزد افغانیان بواسطهزینواحى

بود، امـا دوسـت محمـد خـان     عزت و احترام داشتند، بخشى از اراضى افغانستان از آن این عشیره       شان

آن)امیـر شـیرعلیخان   (جد امیـر     بـر اراضـى را از دسـت شـان ربـود و امرکـرد کـه پـدر سـید                   امـارت

بروندالدین و جمال کابل شهر به اعمامش از ىالـدین در قریـه   و در آن مقیم باشند، سید جمالبعضى

آباد« ق1254بسال»کنر«یکى از قرّاء »اسعد بدنیا آمد و با انتقال پـدرش بکابـل سـالهاى    )م1839()ه

آن در ذشتکودکى »...شهر
1

کُنرها«سید مصطفى بابا جد      محل»سادات کُنر«در معقولمدرسههایک»پشند علوم جامع بزرگو ى

علـوم دینـى از اطـراف و اکنـاف کـشور در آن جـا گـرد آمـده وتوسـط               طالبان.ومنقول تأسیس کرد  

کـشکمشنتیجـه ها فعالیـت در   این مدرسه پس از سال    .مى دیدند استادان جید آموزش   قـدرتى هـاى

کُنـر«سدو زایى و هم چنین اختالفات داخلى میان خـود  ى محمد زایى و  طلبانه میان دوقبیله   ،»سـادات

ا.1 حبل ش.هللامجله ص114، از13، نقل جمال«به من اکبر»الدیناستاد على .کسمائىترجمه



سـالخانقـاههاى پیرى وطریقت وفعالیت   سرانجام تعطیل گردید اما سلسله     قلعـه، وشـاهى پـشند در هـا
هم.هاادامه یافت کنون تا داردحتى ادامه نحوى .به

کُنرها« در»سادات شـدن پراکنده از وبـه»لغمـان«و»ننگرهـار«پس مـدارس و جـامع مـساجد اعمـار

ارخانقاه با زمان هم و پرداخته مهـمپیـروان در نـشر و توسـعه   شادها خـدمات مـصدر مـذهبى علـوم ى

رهبرانروابط.ها در مسایل سیاسى منطقه و کشور هم ذى دخل بوده اند    آن.شدند و سـادات«بزرگان

ادارهخصوصاد با امیر دوست محمد خان »کُنر در او امارات زمان در و بوده ى ملوك الطـوایفى  حسنه

شانسهیم بودند چنان که   کشور مربوطه مناطق امور فصل و حل سید «حتى.انداختیارات تام داشتهدر

پاچاکُنرى بـهدوست  محمد خان خود را امیر و پاچاى کنر مـى           در زمان امیر  »محمود اونفـوذ خوانـد،

دختر وزیر اکبر خان را به      »بىبىدرانى«ى خویش   حدى باال گرفت که امیر دوست محمد خان نواسه        

در او سلطنتسید محمد پاچا تا   .آوردنکاح مـى»کُنرها«در»امیر شیر على خان   «اواخر وفرمـان رانـد

کُنـرمخالفان و رقباى محلى خویش را با یارى و مـساعدت حکومـت             از و کـرده مـار و تـار مرکـزى

ساخت کرداو امالك و دارایى شان را    .فرارى مصادره و جمله.ضبط ى فراریـان سـید صـفدر پـدر     از

جمالسی .الدین افغانى قرار داشتد

نامدراین موقع سید جمال الدین پنج یا شش سال داشت  که به         به محلى به اول پدرش کـوز«همراهى

جا»کُنر آن از بعدا و شدرفته کابل صـفدرچون در منطقه جنگ و خونریزى دوام داشت، سید        .عازم

فرستادیرى علوم به  به ایران رفته و سید جمال الدین را به قصد فراگ           بـهعده.هند مربـوط سـادات از ى

جى«ىخانواده مناطقنیزاز پشند کُنرها به سرخ رود و بعدا به کوز کنر و شیوه رفته»صاحبشاه در و

سفلى(قلعه تک و اسالم پور کوز کُنر         شدند)کُنر چندین خانواده ایشان تا امروز در آن مناطق     متوطن

دارند .سکونت

و اطاعت نکرد، او خواهان اسـتقالل       مود پاچا در مقابل امیر عبدالرحمن خان سر فرود نیاورده         سید مح 

بود گذشته همچون ى تشدید اختالفات سـید محمـود پاچـا بـا دولـت مرکـزى امیـر               نتیجهدر.کاملش

فرمانـدهى جنـرال غـالم حیـدر     عبدالرحمن جهت سرکوبى وى و تصفیه مناطق کُنر لشکرى را تحـت          

چر حکومتخان و داد سوق کُنر به درهخى کُنرو ى نور را به سید غالم پاچاى اسالم پـورى کـه   کوز

و .رقیب سرسخت سلطان محمود پاچا بود بخشیدمخالف

و سـید غـالم پاچـا ایـستادگى و        قواى سلطان محمود پاچا در مقابل لـشکر غـالم حیـدر خـان چرخـى               

فـرار منطقـه از ناچـار به نتوانسته بـرد از سـرحد بگذشـته و بـه انگلیـسى        .کـردمقاومت پنـاه چـون.هـا
حـسنحامى عبدالرحمن بود از او پشتیبانى نکرده و او را به  منطقه    هاانگلیسى ابـدال تبعیـد کردنـد،    ى

مىفقط معاش ومستمرى مختصرى ساالنه برایش      سال.کردپرداخت در که آن در)مـیالدى (1905تا

در جا .گذشتهمان

کُنر« ور تهاجم اول و دوم انگلـیس بـر افغانـستان لـواى          د»سادات سـازماندهى بـا برافراشـته، را جهـاد

ضد بر قومى لشکر کارنامه.ها پیکار کردندانگلیسفرماندهى جمله آن هاى سید هاشم پاچـا کُنـرى  از



و)پدر سید جمال الدین افغانى    (سید صفدر پاچا   افغـان اول جنگ انگلـیس، مبـارزات سـید جمـال       در

جهـان کـه خاصـیت ضـد اسـتعمارى وضـد بریتانیـاى آشـکار و                الدین افغان به خاطر وحدت مسلمین     

و»مشهور به شیخ پاچـا اسـالمپورى  «سید میر صاحب جان پاچا   .داشتنیرومند افغـان جنـگسـوم در

تلانگلیس ـ سید عبدالصمد پاچا در جبهه  و...در مقابل انگلیس و جنرال سید حـسن خـان  ى شـهرت

داردى  بیشوازهآ .تر

جمله میر سید قاسم خان عضو فعـال     از.اندسادات کُنردر نهضت مشروط خواهى نیز سهم فعالى داشته        

حیـدر  و سید غالم.خان به دلیل فعالیت مشروطه خواهى  زندانى گردیداللّهاین نهضت در عهد حبیب    

شکنجهپاچا در سیاه چال اعظم صدر خان هاشم محمد نمودشدههاى وفات جا همان در .و

بنـابریکى دیگراز مـشاهیر سـادات پـشندبه نـام سـید جمـال پاچـا در زمـان                 خـان عبـدالرحمن امـارت

او چنـدین سـال در      .کوچید ولى در کابل هم روى خوش ندید         اختالفات خانوادگى و محلى به کابل     

پس از رهـایى در  .داشتعبدالرحمن خان حبس بوده و یا تحت نظر کارگزارن حکومتى قرار    ىدوره

.اقامت گزید و به نام سید خاکسترى شهرت یافتزمان امیر امان للّه خان در چنداول کابل

سـخنعوام و متابعانش را عقیده بر آن بودکه چون سید جمال دربدو            پـشتو زبـان بـه چنداول به ورود

شکگفته، ازاین رو بعضى از عوام     مى او بودن سادات مورد در درو تردیـد ابـراز مـى      الناس داشـتند،

از آن پس سید جمال     .استشدهنتیجه سید جمال دست به آتش برده و آتش ناگهان به خاکستر مبدل            

.استبه سید خاکسترى مشهور گردیده

کـه بـا ریـش وبـروت پرپـشتش          او گیـسوان درازى داشـته     .سید خاکسترى آدمى بود درویش مـشرب      

چنـان کـه آن جـارا پوشـانیده وبـه او ابوهـت خـاص           .شـدمـى کـشیده  روى شانه و سینه   درآمیخته وبه 

.ى خانوادگى او در سید مرد چنداول واقع استمقبره.بخشیدمى

قلعهسید بى  در او بارگاه که ومحلبى است واقع خان زمان توجه عموم بوده وزایران زیادى داردنیز ى

است کُنر پشند سادات .از

دربـودهکسترى، در کابل سید جالل و سید کمـال        از اوالد سید جمال  خا      را عمرشـان غالـب کـه انـد

خصوصاباغبانکوچه چنداول، اندهاى گذرانده .کوچه

والیت بغالن و سپس  حاکم گیزاب       از نوادگان سید جمال خاکسترى سید ابراهیم قریشى مدیر ادارى         

.اندشهرت بیش ترى داشته... قریشىافسر پلیس و دکتر سید حسینارزگان، وسید حبیب نیک بین

.فرزندان پیر بابا سید على ترمذى نیـستند ى دیگرى از سادات نیز و جود دارند که از         شاخه»کُنرها«در

از را هاخود بـهمى»سادات غوثیه«یا »قادریهسادات«آن را خـود نـسب سلـسله و شـجره و شـیخ  دانند

آنعبدالقادر جیالنى مى   کُنـردرهدر شین کورك کُنرها و    هااغلبرسانند کـوز نـور سـفلى(ى )کُنـر



دارند مجروح، شاعر و نویسنده و دولت مرد کشور و شهید پوهانـد دکتـر             سید شمس الدین  .سکونت

.اندسید بهاءالدین مجروح از مشاهیر این سلسله
1

سرشناسسید محى الدین هاشمى، نویسنده و محقق و از خانواده مىى کُنر .باشدسادات

صصعرب.1 افغانستان، سادات و فاضل167ـ175ها کاظم .محمد



غرب زون

)هرات،  فراه،   غور و بادغیس(
والیت هرات

شـهرهراتوالیت   مرکز به زبـان1،315، مـساحت کیلـومتر،   1،762،157، جمعیـت  هـرات، یفارسـ،

شر،زرغونپشتون،اوبه،لی انج ،اَدرسکن:یولسوال16ي،در ،)سبزوار( شیندند،جانزنده،فیچِشت

.گُلران،گُذَره،کُهسان،کُشککهنه،شککُ،کَرُخ،یفَرس،انیغور

 شهرهاي بسیار قدیمی در شرق که داراي قدمت چند هزار ساله بوده یکی هم هرات است که ازهرات

با توجه به موقعیت خاص و مهم جغرافیـایی خـویش ازهمـان دوران، مـورد توجـه اقـوام و گروههـاي            

ا)اري، اریه و آریا   (و نام خویش    انسانی جویاي بقا از جمله آریاها هري قرار گرفته            نـام ایـن قـوم       زرا

ازآندر کنار شانزده ایالت متعلق به طوایف این نـژاد         )اوستا(گرفت و حتی درکتاب زردشتی آریایی       
.نیز ذکر به میان آمده است

خانههرات« را آن اطراف که بزرگ است  قریۀ کوچک و    400ها فرا گرفته و در روستاهایش       شهري

وجو کوچک(دشگره47د دارد و در میان این روستاها        بزرگ دشـگره)آبادي هر در که دارد وجود

دارند20تا10 سکونت  کـه ایـن دو را از هـم جـدا     تبین شهر هرات و مرز بـادغیس کـوهی اسـ    .نفر
.میکند

میالدي به چهار 1964والیت باستانی هرات در گذشته وسعت بیشتري داشت، اما این والیت در سال 

.شدالیت بادغیس، فراه، غور و هرات تقسیم شد و از وسعت آن کاستهو

احترامدر شهر هرات زیارت گاه     مورد که دارند وجود مقدس خاص وعام مى باشند، دربناء ایـن       هاى

امام.وبسیار زیباپیروى شده استمزارات از سبک معمارى اسالمى     فرزند قاسم امامزاده مرقد جمله از

صادق جعفر
)ع(

بودنـده از جانب پدر بزرگوارش مأمور تبلیغ دین خدا در      ک هـرات همانجـا.شـهر وى

هم.وفات یافته و مدفون شده است        )ع(چنین ،مرقد شاه زاده مظفر فرزند امام موسى ابن جعفرو
ومرقد

1سیدعبداللّه
 ابن على ابن حسن ابن زید ابن امام حسن       

)ع(
وبارگـاه گنبـد داراى آقـا مطهرسـلطان مرقـد

قدرت زمان در که بود روسکمونیستعالى تجاوز و تجدیـدبناء  ها تخریب شد خوشبختانه دوباره    ها

.گردید

همـهدر هرات اوالد و اعقاب قاسم بن حمزه از طریق محمد اعرابى که             هـرات در دارد، فرزنـد شـش

دارند بن.اعقاب عظام سادات اعقـاباسماعیل در هرات اوالد و اعقاب دارند کـه اوالد و            و و اعفـاد

مىاو پدر بزرگوار حضرت سیدعبدالعظیم حسنى که مرقد مطهرش در شهررى واقع ا.1 باشد؛ مرقد سیدعبداللّه در ست

.هرات مشهور به زیارت سلطان آقا است 



بلخاب به اسماعیل الـرئیس هراتـى     جعفر شاعر ابن محمد بن زید الشهید است که سلسله نسب سادات           

مى .شودمنتهى

عبارت»موسوى«و»سادات حسینى«ترینمعروف هرات :اندازدر
.سادات کاغذ گر ساکن جوى انجیل هرات

کوچه هراتسادات سبز .ى
هراتسادات اشرفیه .ى

ب .نى اسماعیل هراتسادات

.کتب انساب و تواریخ موجوداسـت     و دیگر سادات عظیم الشأن هرات که طوایف و مشاهیر آنان در           
1

ازابن زید شهید که به هرات آمدهاسامى آن عده از اوالد محمد      اند عبارت جعفـر:اند ابن اکبر محمد

اسـماعیل، جعفـر، ام سـلمه و        ،علـى:ابن قاسم ابن محمد ابن زید شهید، بازمانـدگانش عبـارت انـد از             

.زینب
2

ارزشمند کتاب در رازى فخر مبارکهشجره«امام امـا«:مى گویـد  »ى بهـراة، هـذا قاسـم عقـب

احمدقاسم الخطیب  بهراة وعقبه بلخ الى انتقل شاعرا فکان الجدة بابن قبـرهالمعروف بهـراة ابوالقاسـم
واحبقهندز اما احمد ابن جعفر الخطیب فعقبه من ».د اسماعیل ابومحمد بهراةرجل

3

از731ـ730سید نعمت اللّه کهسانى در سال  کهسان قصبه توابع والیت هرات متولّـد گردیـد وى   در

آثـارآرامگاه او اکنون در ماهان کرمـان زیارتگـاه درویـشان مـى           باشدیکى از مشایخ صوفیه مى     باشـد
ومربوط به سید نعمت اللّه یاشاه نعمت اللّه ولى دیوا شعر اوستپیشگویىن .هاى

ق(911ـ873سید کاظم کاظمى،  پارسى)ه شاعر کاظمى شد، در.گوى و تیز هـوش بـود  متولد وى

آشـوبى«ىقـصیده .زیستمىاوایل پادشاهى سلطان حسین بایقرا     در نکـوهش اعیـان دارد کـه       »شـهر

.مطلعش این است

صفشکر خدا که قاضى شهر هرى نیم  سلکآدمى تانم خرى نیمدر

دولـتسید اسحق دلجو حسینى، از سادات باد مرغان هرات، شاعر، نویسنده       در کـشور، مـرد دولت و

بوداسالمى افغانستان وزیر اطالعات و     اشعارش متـأثر ازسـبک  نظـامى، جـامى، امیـر خـسرو       .فرهنگ

زمزمه.دهلوى و اقبال الهورى است    آثارش سـفربانگ رحیل،هاى انقالب اسالمى،از مشرق، آفتاب
.فارس و فرو ریختن دیوار مارکسیسم استبه خورشید اهداف، نبرد درخلیج

اطالعـات و فرهنـگ مـشغول       جناب آقاى مطهر، رئیس نشریه آرمـان ملـى بـرادرانش کـه در وزارت              

هستند .خدمت

هرات148و109و93و45سراج االنساب، صص .1 مزارات ،...

ص.2 طالب، ابى آل .432مهاجران

ص.3 مبارکه، .141شجره



هرات»حیدر زاده «سیدخلیل حسینى    شهر معروف خطاطان از اطـانسید محمد تـوکلى نـژاد، از خط       ؛،

شهرهرات .سیدنورالحق ، از خطاطان معروف شهر هرات؛معروف

والیت غور

مرکزغوروالیت   به زبـان38،666 مساحت کیلـومتر    635،302، جمعیت   چغچران، 10ي،دریفارسـ،

و،شـهرك،سـاغر، چغچـران ،چارسـده،نـهیدول،اریـ دولـت،ورهیـ ت،تولـک،پسابند:یولسوال لعـل

مرزيمرکزاتی از والیکیورغتیوال؛سرجنگل حدود که است بايافغانستان محدودتی وال9آن

.است

فاراتی  به شمال آن وال-1 ، بادغابیجوزجان .داردتیموقعسیو

مقعات به طرف غرب آن والی–2 فراه و داردتیهرات

ارزگاناتی  به طرف جنوب و جنوب شرق آن وال-3 و هلمند

داانیبامات والی –4 اتیـ  از طـرف شـرق وال  يکندیو و ، اسـت کـرده احاطـه را ونیـ غـور حـدود

فعل غور به غورشودی اطالق م  یمساحت چون مناطق جـاغورانیورنه ، غـرب ويدر شـرق درجنـوب

غوري–غورماچ دهنه و مغوربند نـشان آن شـمال زدهـدیدر منـاطق گذشـته در غـور درادیـ کـه را

فعلمرک،نمودیماحتواافغانستان سابقتی والیز و چغچران آهنگرانیکاس«غورشهر ویمـ»و باشـد

تشکیالسواليدارا و .استلیذالتیها

سالنهیدولیلسوالو السوالسیتاس1377در است، سالیشده در السوال1374چهارسه ار یـ دولتیو

سال استسیتاس1381در ´.شده

فارسراتی غور امروزه از جانب شمال با وال     تیوال بـادغابیـ پل، تیـ  از طـرف جنـوب بـا وال   س،یو

سو از و فراه محدودسیبادغاتی و اروزگان و از غرب با وال    انیباماتی شرق با وال   يهلمند، هرات و

ا واقع در است گتی والنیشده هارندهءیدربر ناحيقسمت قبليهاهیعمده غرجستان و اسـتیغور

بخشها شدن جدا از پس ايکه ناحنیاز تشکتی والهیدو امروزه اسـتلیغور شده گذشـته.داده در

ناح موقعهءیغرجستان آن جنوب قسمت در غور و بوده گفتـهتیمستقل بارتولـد چنانچه است، داشته

ناح دهیاست قرار گوزگانان و غرجستان جنوب در و هرات شرق جنوب و شرق در که اشتکوهستان

نام غرشستانشدیمدهیغور بلنیافشاینیبش)غرجستان(مقر گاه هاکانیو شهر سـنجهيو آن معروف

سوم ناحنیو در هم امروز است، ليکوهساریزنگیداسورهیبوده نام حدودکانیبه در و دارد وجود

حال هانیهمهیچغچران خرابه سورمياکنون نام استیبه قس.موجود ناممتامروز به غرجستان اعظم

استیزنگیدا .موسوم

لعل و سرجنگل در غرب والیت غـور در مرکـز افغانـستان قـرار دارد، بـه اسـاس گفتـه هـاي         ولسوالی  

کـه بـا ایـن نفـوس و معیـار          . جمعیـت دارد   200،000تـا160،000 این ولـسوالی     مقامات دولتی محلی  

این ولسوالی در بین نه واحد اداري والیت .وزارت داخله در ردیف ولسوالی هاي درجه یک می باشد



 بر اساس همین منبع جمعیـت      . این والیت به شمار می آید      از پر نفوس ترین ولسوالی هاي     غور یکی   
. اکثرا  از قوم هزاره بوده و اقلیت قوم سادات امامیه نیز ساکن می باشنداین ولسوالی

ایـن ولـسوالی از چهـار منطقـه     . دایکنـدي و سـرپل همجـوار اسـت     -این ولسوالی با سه والیت، بامیان     

به نامهاي سرجنگل، لعل، کرمان، گرماب و تلخک تشکیل شده است که بعضی از قریـه هـاي                بزرگ

حدود مرکز با . کیلومتر فاصله دارد100آن

مرکز اداري در دره لعل قرار دارد که متشکل از یک بازار، چند سراي، تعـدادي هوتـل و مهمانخانـه،                 

.و چند قریه می باشد)CHC(دو مکتب لیسه و یک کلینک جامع 

تألیف سخنور خبیر، محقق عالیقـدر حجـت االسـالم والمـسلمین      پرسد پیرامون سادات  کتاب شیعه مى  

م به معروف خراسانى موسوى اکبر على تخـار:نویسدمىاالسالمحبحاج در بـزرگ طائفـه ناصر بنو

بداللّـهرا شیخ صدوق بـه تقاضـا و یـا در منـزل شـرف الـدین ابوع           باشد و کتاب من الیحضره الفقه     مى

الحسین بن اسحاق بـن موسـى       بلخ که معروف به نعمۀ که مراد محمد بن الحسین بن اسحاق بن            ساکن

الصادق جعفر بن
)ع(

نوشتهمى است و او از بزگان و سـادات غـور فخـر الـسادات حـسینى غـورى           باشد

است
1
.

جشیعه مى.1 .424ص3پرسد،



شرق شمال زون

)بدخشان،   کندز،   بغالن و تخار(
والیت بدخشان

مرکزنبدخشاوالیت  به ف47،403، مساحت کیلومتر819،396، جمعیت آبادضیف، زبان ،يدریارس،

،شکانیـ ت،)کـشمِ بـاال   (تَگاب،بهارك، اشکاشم ،اَرگو،خواهاَرغَنج:یولسوال28ي،ریپاميهازبان

ـ  درا ،خواهـان،خاش،جرم راغـستان)یمیمـا(ن پـایی  ٔ◌دروازه،)ینـس ( بـاال    ٔ◌دروازه،میِ ،بـاكیز،،

بزرگ،شهدا،ی شک ،شغنان ،واخـان،کوهـستان،آبکـوف، کـشم  ، کُران و منجان   ،آبادضیف،شهر
.)روانیگ(مگانی،نییپافتلِی،اوانی،وردوج

شعرها در کيبدخشان به خـوتیفیشاعران بـودهشیلعـل شـرق.اسـتمعـروف شـمال در یبدخـشان

است واقع اتیاکثر.افغانستان تاجوالیتنیباشندگان فارسـلیتشکهاکیرا زبان به و حـرفیداده

زبانها.زنندیم بدخشان زبانهايگریديدر نام زبان(يریپاميبه خانواده زنده)یشرقیرانیايهااز هنوز

م تکلم آنها به مردم و دارا.ندینمایهستند، بدخشان اصـیائیآرتیاصليمردم از و لیـ قبانیلتریبـوده

افغانستا در مساکن ا.باشندین مردم ارزشهاتیوالنیاکثر به و بوده سختگینیديباسواد .اندریخود

بناميها قله کوه  نیتربلند افغانستان خاك داردتی والن ایدر»نوشاخ«هندوکشدر بـهریپام.قرار که

دن بام دراینام است، .داردتیعیموقتی والن ایمعروف

همـهبدخشان؛ و متـون ادبـی    ٔ◌در لعلـشجایفارسـژهیبـوجهـان شـهرت نـسبت ژهیـ وگـاهیکهـن،

ادداشته و پهلوبانیاست در را آن شعرا زدهمنیقیعقيو .اندمثال

تار اماکن میخیاز وتوانیآن حاش(بهاركيهارانهیاز در تـارهیکه ی بهارسـتان و الن شـ  یخیشـهر

شده ز)استآباد توپخانه و اشکاشم نامباكی، خسرو ناصر مقبره .بردو

بدخشان سادات

کوههـاىوالیت بدخشان، نوار مرزى چین، پاکستان و تاجکستان در شمال          دامنـه تـا افغانـستان شـرق

)ص(عمیق آن والیت، ذریه پیامبر اسالمهاىسربه فلک کشیده پامیر و دره 
 امتـداد یافتـه و چـون چـراغ    

.پرفروغ، فراروى مسلمانان در بدخشان بوده و هستند

یت که پیروان سه مذاهب حنفی، اسماعلیه و جعفري زندگی دارند، سادات در میان پیروان               در این وال  

القاببدخشاندراین  مذاهب  و الفاظ با و خاص و عام احترام صاحب و ایشان آقاصاحب، پیر:مورد

خطابب مورد . می باشندصاحب

بدخشان موسىبیشتر شان سادات امام حضرت اعقاب از و نسب اظمکموسوى
)ع(

.هستند
ازبعضى از شخصیت عبارتند بدخشان شاخصسادات :هاى



زمـان.مردى صاحب فضیلت بـود   .آمدسید میر محمد شاه، از جمله شعراى کشور ما به حساب مى            در

خـواهرش.گردید، از دیـوان اشـعارش چیـزى در دسـت رس نیـست     عبدالرحمن خان به قندهار تبعید   
رثاىمخفى بدخشى مرثیه در استى سروده .او

ش(1291سید یملکى بدخشانى، ازجرم بدخشان متولد        و)ه ى به نام کشور است تاریخ  نویسندهشاعر

.افغانستان و شرح واژه گان شغنى از تألیفات اوستهاى آریایىیفتلى ها، قاموس زبان

مجنون(سیدالمدینه فرزند سید ابراهیم      شاه به سادات)مشهور هماناز کـه نـد پـدران خـویش      موسـوى

بود، او چنان شخصیت متنفذ و با عظمت بـود کـه در تمـام قـرات                پیشوائى مردم بدخشان را عهده دار     

خویش را امـر بـه معـروف و نهـى از          بدخشان تا مرز تاجکستان و چین مردم را رهبرى نموده و جامعه           

مى مفاسدمنکر مخصوصا ا:اخالقى مانند نمود مشروبات و موادمخدر واستعمال نمـود،قـدغن...لکلى

گردید، وى با سیاست نرمش و انعطـاف و  سید المدینه هفت مرتبه پاى پیاده به بیت اهللا شریف مشرف     

بدخشانحوصله در فعالیـت  هاى مذهبى آغاز کرد و به تدریج نتایج مثمر و مفیـدى از          به فعالیت مندى

 اباعبـداهللا الحـسین   ساالر شـهداء  مراسم دینى و مذهبى مخصوصا عزادارى     .هایش گرفت 
)ع(

منـازل در

کرده حضرتبرگزار با مستمر ارتباط )ره(آیت اهللا العظمـی حجـت کـابلی    و
شـکداشـت بـدون اوو

دینى در بدخشان مرهون خـدمات    مورد احترام  آحاد مردم اعم از شیعه و سنى بوده و حفظ اعتقادات             

حال.این سید بزرگوار است    سـید کربالیـى، سیدعلیـشاه، سـید       :انندحاضر فرزندان سیدالمدینه هم   در

، سـید مرتـضى، سـید رضـا، سـید      )الدینپسران مرحوم سیدشمس(على سلطان، سید شاه شمس الدین   

دارندسلطان، سید على اکبر و سید عهده بر سلطان .دولت

 که از پیش کسوتان پاسخسید اسماعیل  بدخشان شهید شغنانهمچنین یکی از مشاهیر سادات ولسوالی 

بـوده مـی باشـد، سـید اسـماعیل پاسـخ از             ى سـاینس  فارغ التحصیل فاکتوله  جنبش اخوان المسلمین و   

شخصیت هاي برجسته اي بود که در دوران مبارزات خویش  با اکثر علماي تـراز اول کـشور ارتبـاط                     

داشت، او از موسسین نهضت جوانان مسلمان افغانستان و از تئوري پـردازان نهـضت بـوده، پروفیـسور                   

شهید غالم محمد نیازي استاد فاکولته شـرعیات کـه در االزهـر مـصر تحـصیل نمـوده بـود نهـضت را                        

.رهبري می کرد

سال 1348 خورشیدي جمعی از اساتید و دانشجویان نهضت جوانان مسلمان را ایجاد و سـال              1347در

سـالرسما این نهاد اعالم موجودیت نمود که سید اسماعیل پاسـخ یکـی از موسـسین آن بـو              در امـا د؛

  پس از بقدرت رسیدن سردار محمد داودخان، میـان اعـضاي نهـضت اختالفـات بوجـود آمـد،                  1354

حزب اسالمی به رهبري حکمتیار، جمعیت اسـالمی بـه رهبـري ربـانی، پاسـخ بـا جمعـی از محـصلین                       

میر احمدشاه  دانشگاه  تحت عنوان نهضت فعالیت هاي شان را ادامه ادامه دادند، پاسخ همراه با جنرال                 

 پاسخ و همفکرانش  بعنـوان کودتاچیـان دسـتگیر      1355گردیزي جلساتی را برپا می داشتند و در سال          

می شوند، او در مبارزه علیه کمونیست ها و احیاي ارزشهاي دینی تالش زیادي نمود و باالخره توسط           

بهد جالد  به دست امینحکومت دست نشانده شوروي سابق در این کشور دستگیر و پلچرخى زندان ر



، از خانواده شهید سید اسماعیل پاسخ فعال هم شخصیت هاي اهل قلم و پرتالش و تأثیر                 شهادت رسید 

.گذار در جامعه می باشند
بزرگىسید شاه زاده موسوى یکى دیگرى از سادات برجسته و بانفوذ اجتماعى مقام او است، بدخشان

شاخه سرسلسله که بداشته در را زاده .دخشان از این قوم تشکیل مید هندشاه

سید جمالدین موسـوى اهـل منبـر و         حجت االسالم :از جمله مشاهیر شاخه سادات شاه زاده عبارتند از        

سالهاى(بدخشانتبلیغ، مدیر و مدرس مدرسه دینى      سید جان فرمانـده دوران جهـاد      )1373-1382در

وید رحیماسالمى، سید زبیداهللا، سید شاه فتح، سید رحمن شاه، س ...موسوى

عرفـانى و صـاحب کرامـات عدیـده بـوده      دانشمند فرهیخته سید مسلک که اهل ادب و داراى مشرب       

دروازنامبرده در قریه وجم   .است عرفـانىمتولد گردیده و برخى از اشعار اجتمـاعى و        )نسى(ولسوالى

کتاب در درواز«وى نمونهچاپ شده است، در این»سخنوران دو به اشعار سید مسلک اشاره اىبخش

:شودمى
تعالندصاحب نظران آئینه حسن و جمالند و تبارك تجلى مرآة

 حقا که همین طایفه از اهل کمالنددر وحدت ایزد همه دم غرق وصالند
:یا

 با خرد این همه احوال پسندیده بگوپیش نااهل مگو قصه نا اهل طبعان

ب گل هر جهان  خبر از واقعه غنچه پوشیده بگوباشدشگفته عیان مىدر

از فرزنـدان ایـشان و هرکـدام داراى         جناب سید مهدى موسوى و سید فاضل موسوى       :قابل ذکر اینکه  

.قریحه و ذوق شعر و ادب هستند
برادرقریه اوبغن درواز هستند، این دو مرحوم سید قادر عظیم جان و مرحوم سید شاه عبدالکریم متولد

امـاخدمات شایانى در راستاى هدایت و رهبرى مردم آن مرزو بوم داشته           نیز از سادات بزرگوار که     و

علمیه قم بـه دروس حـوزوى اشـتغال    هم اکنون یکى از فرزندان مرحوم سید شاه عبدالکریم در حوزه        

.باشدپدر و عموى خویش مىدارد و متصدى رهبرى مریدان

ویگرى سادات بدخشان سید   دانشمند وشخصیت برجسته د    ادب اهـل شاعر، او هست، کاشانى محبت

بدخشان قلم اصحاب متولـدسـید محبـت کاشـانى در قریـه جـامرچ بـاالدر واز بدخـشان               .باشـدمىاز

باشد، وى از موقعیـت اجتمـاعى و یـژه و    مىگردیده و پیر و رهبر مذهب اسماعلیه در والیت بدخشان         

انتخابـاتدت هشت سال مقام ولسوالى درواز را احراز کـرده و در اولـین             مبا استفاده از همین جایگاه    
.پارلمان راه یافتولسى جرگه بعنوان نماینده منتخب مردم بدخشان به

مىیکى از اقوام عمده و بزرگ سادات بدخشان که به بیش از شصت             مـزارىخانوار شـاه قـوم رسند،

 و جـم سـکونت داشـته و رهبـر وبـزرگ ایـن قـوم در             نسى، پارخیخ هست، آنها در قریه ماه نو، نرغو،      

نو(سید سرور شاه    گذشته ماه حاضر)ازوجم(سید قندشاه   )از حال در :بزرگان ایـن قـوم عبارتنـد از   و

ماه(سید قلندرشاه و سید محررم شاه  وجم(، سید محمود)نواز ...و)از



 بدخشان تولـد یافتـه و در طـول          آرورداز جمله سادات بزرگ بدخشان سید خیراهللا هست که در قریه          

رهبـرىدینى و اجتماعى قرار گرفته و در حال حاضر رهبـرى پیـشوائى و          عمرشریفش مصدر خدمات  
.باشدمىمردم آن منطقه را فرزندش سید جعفر موسوى عهده دار

اوشخصیت علمى و ادیب کشور مىیکتن دیگر از سادات برجسته بدخشان جناب آقاى حسینى باشد،

درهـاىحماسى و اجتماعى سروده که در این قمست بـه یکـى از منـاظره    زیادى مذهبى، اشعار کـه او

مى اشاره سروده شعر :شودقالب

هنگزدى سرما بر لنگچرا خر  مرا نادیده و برشیشه ما سنگ زدىاى
بزمتتو غریبى و حسینى هردومان بر در دوست

1
تنگزدى دل برمن چرا تو را

ازسید اسماعیل  سید مـسعود بدخـشى، محقـق و        ؛ پیش کیسوتان جنبش اخوان المسلمین بود      بدخشى،

کابل دانشگاه .استاد

سـیدالمدینه و یکـى دیگـرى از سـادات          همچنین حجت االسالم سـید اسـداهللا موسـوى از بنـى اعمـام             

امامـتدرد آشنا که سالیان متمادى انجام مراسم و مناسـک مـذهبى و            بدخشان، او روحانى پرتالش و    

نو«شیعیان بدخشان را در منطقه       برعهده»کشم«و»ماه وى در دوران جهاد اسالمى، به  .داشتبدخشان

. در بدخشان فعالیت داشت)ره(امام خمینىعنوان رهبر معنوى و نماینده
2

والیت کندز

مرکزکُوالیت   به زبان7،827، مساحت کیلومتر 773،387، جمعیت   کُندزندز، یفارس،شتوپی،ازبک،

اَرچـ،آبـادخان،چهاردره،صاحبامام:یولسوال7ی،    ترکمني،در ذال،ٔ◌قلعـه،آبـادیعلـی،دشـت

.کُندز

نواحى صاحبکسادات امام و ندز

نسب«یکتن از  حسنى مجتبى»سادات حسن امام اعقاب از
)ع(

 مشهور به امام صاحب کالن در سر پل 
پشم و همچنین بین شهر سر پل و چهار باغ در منطقهباشد،مىشبیرغان داراى گنبد و زائران شویى اى

)ع(الحسینو سط باغ بزرگى زیارت شاهزاده جعفر از اعقاب امام على بن
 نیز همانند امام صاحب کالن 

داراى خورد صاحب امام بغاوىو همین طور در منطقه.باشندزائرین و هواداران بسیار مىو حدودى
)ع(زیارت شیفتگان و پیروان اهل بیترغان مرقد مطهر شاهزاده ابراهیم نیزسى کیلومترى شهر شبی

.باشدمى

»بزمت«سروده شده و در اینجا  مالغریب غریبى یکتن از علماى اهل تسنناى دوازى بعد از تهدیداین شعر به لهجه.1

است»بزنمت«بمعنى .آمده

.بخشى از اظهارات حجت االسالم مالسید حسین على موسوى.2



سى کیلومترى شهر قندوز و امام صاحب کالن مشهور به امام صاحب قندوز در حدود یکصدو

تجارتى(»شیرخوان بندر«نزدیک  سابقبندر شوروى و افغانستان بندر)آبى سابقا قلعه«که مى»قزل

مباركعده.داردقرارگفتند سر که معتقدند، قطع بطور سنّت اهل از سیدیحیى ابن زید شهید در اى

باشد مى مدفون جا سنّت مشهور است که شخصى بنام قطور بالغ جان براى نجات در میان اهل.آن

سرامامزاده یحیى ابن زید شهید مبارزه نمود تا آن حد که حتى با از دستسر فرزندش چند دادن

دهد، و در آن محل دفن مى نماید، بعدها بدین مناسبت مىس امامزاده یحیى شهید را نجاتمقد

.گردداَسقالن مشهور به امام صاحب مىىمنطقه

زیارت سخى کابل توسط پهلوانان در مزار شریف و)نوروز(همانطوریکه همه ساله در اول برج حمل 

مردان شاه علىبنام بیرق(پرچم حضرت
)ع(

مر) مىطى برافراشته خاصى پنجم.شوداسم حملدر برج
دارندمشتاقان بر سر مزار سید یحیى بن زید شهید گرد مى آیند و مى پا بر او بنام .پرچمى

1
در

شهرهاى مختلف همانند مراسم اول سال مزار شریف و کابل در امامسیزدهم حمل با شرکت مردم از

مى برگزار بارگاه.گرددصاحب مقابل دردر صاحب امام به بزرگ سنگ ى میدانمحدودهمنسوب

نفر دوازده که دارد قرار مانند دستصندوق روى سنگرا آن موعود روز همان بلنددر شان هاى

نمىچنانچه از داوزده نفر حتى یک نفر کم و یا زیاد باشد سنگ از جایشکنند،مى وتکان خورد
باشدلواین که تعداد افراد چند برابر دوازده .نفر

2

قندوز«مشهوترین  از»سادات اند ازمرحوم سید حسین آقا:عبارت والیت غزنى »سادات میرى«اصالتا

ىخانهى این سیدجلیل القدر در صحن تکیهى سیدآباد مقبرهتکیه خانهباشد، بنیان گذار مسجد ومى

مى بوده اش بانى وى خود باشد؛ سید داود شاه حیدرى،که

)ع(به آقاى عادل شاعر مخلص اهل بیتمشهور
اکثر را اشعارش محافلکه در جا آن خوانان مناقب

مى قرائت خوانى مؤسسمرحوم سید سکندر مظفرى ؛ سیدسر بلند ؛ سید نادر موسوىنمایند؛منقبت

...دعاى نُدبه در میان مهاجرین قندوز در شهر قم 

والیت بغالن

مرکزبغالنوالیت   به ف20،362 مساحت کیلـومتر     741،690ي، جمعیت   خُمرپلِ، زبـان ي،دریارسـ،

برفـکي، پلخُمر، پلِ حصار، برکه ،دی بغالن جد  ،اندراب:یولسوال15ی      ترکمنی،ازبک،پشتو و ،تاله
غوری،دوش، خوست و فرِنگ، خنجان،جلگه نور، فرِنگ و غارو،صالح دهي،دهانه .نینَهر،گذرگاه

.در مورد بارگاه امامزاده سید یحیى بن زید شهید در فصل سوم گذشت.1

سلطان که سالیان متمادى به کار ادارى شیخ سلطان نظرى مشهور به مدیرعبارت فوق در مصاحبه با یکى از موسفیدان، .2

.و همچنین تبلیغ و ارشاد مؤمنین در والیات شمال افغانستان اشتغال داشته اظهار شده است



دربغالن ن  دارديلومتریک4و قرار جد.جنوب سـالوالیـت مرکـزدیشهر از و ح1937اسـت طـهیبـه

حکومترخانیشیحکومت مرکز و شد ایافزوده به آباد خان شـدهنیاز منتقـل سـمت.اسـتمنطقه در
فاصلهدیجنوب بغالن جد با داردی بغالن صنعتيلومتریک8و .قرار

اتیقع بغالن در شمال افغانستان مو  تیوال صـنعتیزراعتـاتیـ  از والیکـیتی والنیدارد ویو بـوده

ميدارا سمنت سنگو ذغال مانند ااشدییمعادن در سمنتکهیفابرینساجکهیفابرتی وال نیهمچنان

نکهیفابريغور استزیقند موجود

مناطق٪20کهیدرحالندینمای  میزندگییروستايهامردم بغالن در ولسوالی   80% در بـهشهريآن

م .دهدیمل آن را زنان تشکی٪49از نفوس بغالن را مردان و %51.برندیسر

ا73 مردم از فارسکیتاجتی وال نیدرصد وزبانیو درصد22هستند پشتون، وزیـ نيدرصد هـزاره

رهسادات در بسیار از قریه هاي آن وجود دارد که به برخی از آنها اشا   قوم.ازبک در بغالن ساکن اند    
.می شود

سادات کیانى

سید شاه ابوالهادي نخستین جد سادات کیان که از جانب حسن علی شـاه آقـا خـان اول کـه حکمـران       

ریاست کرمان و محالت در زمان قاجاریه بود، به حیث رهبر فرقه اسماعلیان افغانستان تعیـین گردیـده                 

سـید ابـوتراب در چهـار صـد خانـه         ،نداز فرزندان  سید قاسم ابن سید ابى تـراب هـست           »سادات کیانى «

.دایزنگی به شهادت رسید
1

سـید منیـر شـاه،     سـید   ،»کیـانى «سـید نادرشـاه     :هاى مهم سادات کیـان عبـارت انـد از         شخصیتبرخی  

اکبـريسید ،»نادرى«، سید منصور »رهنما«سید شاه ناصر   محمدشاه، شاه ،»نـادرى«سـید سـعید   ،ظاهر

رهبـرى»رهنما«سید شاه ناصر »کیانى«رگ ترین فرزند سید نادر شاه بز.»نادرى«سید جعفر    کـه اسـت

ناصرسید.مذهب اسماعیلیه افغانستان را بر عهده دارد       شـاه،»رهنما«شاه ظـاهر محمد سلطنت زمان در

سابق درافغانستان به وکالت مجلس شـوراى اسـالمى از ولـسوالى دوشـى            پادشاه بعـدا و شـد انتخـاب

م شخـصیت مـذهبى خـوش محـضر، اهـل دانـش و             »رهنما«؛لّى به صفت معین انتخاب گردید     شوراى

مـىاعتبارى میان پیروان مذهب اسماعیلیه و سایر مذاهب در افغانـستان          وسیاست حـساب در.آیـد بـه

»رهنمـا«.ى احتیـاط را مراعـات کـرد       مسایل سیاسى جنبـه   هاى انقالب به صورت هوش مندانه در      سال

فعال کارانروسهپعضو هم و دوستان از و شاه ظاهر محمد رهبرى به روم دومـین  .نزدیـک اوسـت   ى

اسـت او بعـد از بـرادر بـزرگش سـید شـاه ناصـر         »نـادرى«حاج سید منصور  »سادات کیانى «شخصیت  

نفوذ»رهنما« .واعتبار مذهبى خاصى در میان مریدان و پیروانش برخوردار استاز

اظهارات. از جنرالبرگرفته .سیدظاهرشاه اکبريدگر
1



دارانسا»نادرى«سید منصور    دوسـت و مطالعه اهل مشرب، عارف .فرهنگیـان و اهـل معـارف اسـت        ن

مى شعر گاهى گاه قطعاتى از آن در دست است، وى در براندازى رژیم دکتر نجیب سراید کهخودش

ملّىاتحاد شمال نقش فعالى داشت و عضو هیأت اجرائیه        با جنبش افغانستان بـه رهبـرى عبدالرشـید       ى

بود دولتپس از تشکی  .دوستم سـید منـصور   .اسالمى به صفت معاون رئیس جمهور تعیـین گردیـد         ل

توجـهفعالیتشخصیت روحانى، فرهنگى و سیاسى است از جمله       »نادرى« قابل و بزرگ فرهنگى هاى

حکیم ناصر خسرو در کابـل و بعـدا در پلخمـرى و نماینـدگى آن در مـزار                  او تأسیس کانون فرهنگى   

کانون(ى  حجت    هشریف، چاپ و انتشار فصلنام     نشراتى فرهنگى حکیم ناصر خـسرو، چـاپ و     ارگان

ىکتابخانـهتأسیس دانشگاه حکیم ناصر خسرو در شهر پلخمرى، ایجاد  ى کیان، ایجاد و   انتشار جریده 

ادبى ارزش پر آثار از غنى و باشدمجلل .مى
1

والیت تخار

مرکـزتخـاروالیت   بـه زبـان12،376ومتر، مـساحت کیلـ  830،319، جمعیـت    تالقـان، ي،دریفارسـ،

بهاءالد،آبچاه،چال،تالقان،بهاركی، بنگ ،اشکمش:یولسوال17ی،    ازبک غـار،نیخواجه ،خواجـه
.قالینگی، هزارسموچ، ورسج،آبنمک،افغانکَل،فَرخار،روستاق، دشت قال،درقَد

بــهخیارباتــیــیهیــتخارناحتیــوال):طالقــان-تالقــان(تخــارتیــوال شــمال ازجانــب کهــن

وازسـوتیـ  پروان ،ازطرف شـرق بـه وال    تیرودخانهءآموازسمت جنوب به وال    بـهيبدخـشان غـرب
.استوستی کندزوبغالن پاتیوال

بعددیبا نام که میعنیتخارستانيگفت مربوط هم طایقطغن به همییفهیشود درقـرننیبه کـه نام

ايالدیم18 کردندآمدههیناحنیازسمرقندبه اشغال را درنآنگـاه.آن افغانـستان ستمیـ مهءسدهءبیکـه

.تخارقرارگرفتتی شد شهرتالقان مرکزوال   میمتعددتقساتی به وال  تی ازهفت وال  يادارالتیدرتشک

ا انینام هابه تارنیشهرازگذشته طاییایوجغرافیخیسودرمتون طالقان اشکال کان،طارکانیقان،طایبه

است، شده ضبط ازدوتالقوتالقان استاندراکثرمنابع رفته ودیکی:سخن تخارستان کرطالقـانیتالقان

ازفار ازمروالرود،چهارمرحله مرحله درفاصلهءسه بلخ دادهابیجوزجان،طالقان نـشان بلخ برسرشاهراه

ا لـسترنج است، رادرچنیـ شده گفتـهءیدهدوبارتولددرقلعـهءولیقرارمـچکتـویطالقـان یعقوبیطبـق

درب اسدونیطالقان شده واقع بزرگ .تکوه

طالقان سادات

کتابخانهوزار جلد کتاب نفیسى  حکیم ناصر خسرو بلخى با داشتن بیش از سى هکتابخانه.1 ى درجه اول در ارزشمند

مى حساب به سالافغانستان حوادث در متأسفانه که رفته ش این سرمایه1377آمد دست از وملى فرهنگى بزرگ .ى

بودسال خواهد خالى افغانستان در کتابخانه همچو جاى سال .هاى



که است آمده فخرى کتاب محمـد:در واحـدمعقب ابـن له اطرف اسحاق بن القاسم بن جعفر هـذااما
1به علویون فى البهاركابنان معقبان الحسین و اکثر عقبه باالطالقان یسکون هناك و یعرف

طالقان. اما

 الرود وبلخ اسـت و آن غیـر از طالقـانى فعلـى اسـت کـه                  که بین مرو  در خراسان قدیم نام شهرى بوده     

معتبر تعریف شده امام و شرق آن مازندران و غرب آن قزوین است طالقان که در تاریخ و کتبشمال

شمال در که است بلخ مربوط طالقان وارد استزاده واقع افغانستان .کشور

الرحمن موسوي نسب هستند، ایـن تیـره    سید محمد هاشمی فرزند سید میر عبدالرحیم، فرزند حاج عبد         

.نسب شان به سید بدرالدین آقا می رسد که مرقدش در شهر شیراز می باشد

این خانواده سابقا در کرتاي چنداول کابل زندگی می کردند و نزدیک پنجاه سال است که در تالقـان      

)ع(رفته و در ماههاي محرم و مراسم سوگواري اباعبداهللا الحسین و اهل بیت            
 را برپا می دارند و حـدود        

سی سال قبل سید محمد هاشمی منزل شخـصی اش را کـه درمجـاورت نماینـدگی شـرکت سـپین زر                      

.تالقان قرار داشت وقف می کند که آنجا بنام مهدیه تالقان یاد می شود

همچنین در کفتر علی حدود چهل خانوار از سادات کرام زنـدگی مـی کنـد، حجـت االسـالم جنـاب               

)ص(مجتبی حسینی که قـبال در حـوزه علمیـه مـشهد مقـدس ومدرسـه رسـول اکـرم                  آقاي سید   
قنـدوز

تحصیل نموده بعنوان روحانی در آن منطقه ایفاي وظیفه می نماید؛ همین طور تعداد از سادات حسینی         

نیز در آنجا هستند که آنها اصالتا از سادات محترم  غزنی بنام سید علی اکبر و سیدعبدالعظیم می باشند

و همچنان سید کریم و سید قیوم سادات حسینی اینها از ولسوالی پغمان والیت کابل بدینجا مهـاجرت            

اند .نموده
2

سادات ولسوالی رستاق والیت تخار

سادات در ولسوالی رستاق والیت تخار کتله قابل توجهی ا زنفوس این ولسوالی پرجمعیت وپهناور را                

 این وال یت داراي نقش قابـل مالحظـه بـوده وهـستند کـه بـه                  احتوا میکند که درحیات مادي ومعنوي     

:عنوان نمونه چند تن از مشاهیر و شخصیت هاي برجسته أش یاد آوري می گردد 

 موالنا سید جعفر خاللی از بزرگان سادات رستاق که سلسله اي خیلی ازسادات رستاق به ایشان مرتبط 

 سـیدمحمدداود مـی باشـندکه بـه یـازده      می شود پسرحضرت سیدعبدالـصمدخواجه ونواسـه حـضرت     

)ره(واسطه به  حضرت قطب العارفین سیداحمد مشهور به مخدوم اعظم          
 وبه سـی ودو مرتبـه سلـسله اي          

 بنت حضرت سیدالمرسلین محمد مصطفی)س(خاندانی شان به حضرت زهرا  
ایشان . مختوم میگردد)ص(

درسـایه کـسب   ی بهـره وافـی داشـته و   عارفی سوخته جان وصوفی وارسته اي بودند که ازعلوم اسالم

ریاضت وطاعت حایزمقام والیت گردیده، بسیاري ازرجال درعلـوم قـال وحـال بـه حـضورشان نایـل                   

منطقه.1 نام ابهارك شمال طالقان در است .فغانستاناى
2

.عباسی)فریدون(برگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ جعفر.



سیدجعفر خاللی در روسـتاي سررسـتاق ولـسوالی رسـتاق دیـده بـه دنیـا                 .اکتساب فضایل گردیده اند   

عگشوده اکمال بعداز رسانده اتمام به بخارا در را متداوله وبـهعلوم برگـشته شان زادگاه به باره دو لم

مرحوم خاللی باتمام اوصاف فوق یک شخص ادیب وشاعرلبیبی بودند کـه            .ارشاد وهدایت پرداختند  

گرچه تعداد مولفات شان را زیادتر میگوینـد امـا فعـال ازجملـه آثـار منـسوب بـه             .شعر نیز می سرودند   

هايسلسله تألیفات آنها میباشد سه مجلدکتاب است که دو         نام به عـشق«جلدآن چمن و عشق »گلشن

.در علم تصوف و دیوان اشعارشان می باشـد        
1

 مرحـوم سـید جعفـر خاللـی       
)ره(

سـال هجـري1284در

قمري از این عالم فانی بدرود حیات گفته وبه جوار رحمت حق پیوسته است،  مرقد جناب خاللـی در        

ل اسـف بـار وعـاري از هرگونـه تـرمیم            روستاي سررستاق ولسوالی رستاق تخار هست، گرچه بـه حـا          

.واعمار افتاده ولی مردم به آن اخالص وارادت زیاد دارند

یکی دیگر از مشاهیر رستاق تخار، مرحوم  ایشان  وکیل سید امان الـدین خـان از دهکـده سررسـتاق،                        

درنویسنده، ادیب، سرشناس قوم واهل سیاست بودند، او براي تأمین حق وعدالت در طول حیات شا ن

برابر زورمندان محل واداره حکومتی از هیچ سعی وتالش دریغ نورزیده اند، به همین نگرانی حکومت 

وقت ایشان را طور نظر بند به کابل خواسته ودر ظاهر به عنوان احترام به موصوف واسـتفاده ازمـشوره                    

دین خان را نزد خـود  هاي شان، ولی در واقع مراقبت پیگیر ودقیق از حرکات وفعالیت هاي سیدامان ال   

نگه داشتند، یک دوره موصوف به وظیفه وکالت مردم رستاق در شوراي وقت برگزیده شـده بودنـد،             

هنگامیکه به علت کشیده گی در سیاست هاي دولت روسـیه وافغانـستان، قـواي روسـی منطقـه درقـد                     

افغانـستانافغانستان را اشغال واعالم کرد که آن را به قلمرو خود ضم می سازد، هیأتی ا    دولت جانب ز

جهت روشن کردن وحل موضوع به ریاست وکیل سید امان الدین خـان رسـتاقی اعـزام نمـود کـه بـه                 

حسن تدبیر ودرایت موصوف قضیه به نفع مردم وکشور افغانستان حل ومقامات روسی منطقه درقـد را         

نمودند اعاده افغانستان به .دوباره

از دانـشمندان و یکـی دیگـر از مـشاهیر و ممتـاز علـوم اسـالمی        پروفیسور دکتر سیدمحمد موسی توانا   

مرحوم توانا از بنیان گزاران جنبش اخوان المسلمین در افغانـستان، ازاسـتادان ورزیـده               .کشورمی باشد 

دانشگاه کابل، از دهکده سررستاق ولسوالی رستاق والیت تخـار کـه بعـد ازاکمـال تحـصیالت علـوم          

د دانشکده شرعیات دانشگاه کابل گردیـده، بعـد از فراغـت بـه درجـه      دینی در مدارس غیر رسمی وار  

اعلــی بــه حیــث اســتاد درآن دانــشکده پذیرفتــه شــده، ســپس غــرض تحــصیالت عــالی عــازم کــشور  

مصرگردیده و او دوره ماستري بعد دکترا را دردانشگاه االزهر قاهره موفقانه سـپري نمـوده ودر رشـته                   

االجتهـاد  «ه وطن باز گشتند، ازجملـه آثارشـان کتـابی بـه نـام               فقه اسالمی واجتهاد تخصص حاصل وب     

1
نوادگانشیخاللایضاحمددیسيآقاوهمتکوششبهراًیاخاین دیوان . ونشرچاپبهتوجهقابلوحجمقطعبهاز

.استدهیرس



بعد ازمدتی تدریس در اثر آغاز بحـران  .به زبان عربی درقاهره به چاپ رسیده است   »ومدي حاجتناالیه 

درکشور ، به پشاور پاکستان مهاجر ود رآنجا در دانشگاه دعوت وجهاد ودیگر نهاد هاي تحـصیلی بـه       

از استقرار دولت اسالمی با پیروزي مجاهدین وي به حیث وزیر تحصیالت تدریس می پرداختند، پس 

عالی درکابینه حضرت صبغت اهللا مجددي تعیین شـدند ولـی نظـر بـه ذوق علمـی وروان فروتنـی کـه                   

داشتند از پذیرفتن این پست خود داري نمود، همچنان به تدریس در دانشکده شرعیات دانشگاه کابـل   

پرداختندوبعداً دانشکده شرعیات     تخار پروفیسور توانا از ادامه جنگ میـان مجاهـدین بـسیار           .دانشگاه

ناراحت بوده وآنرا صدمه بزرگی به آرمانهاي واالي راهیان حقیقـی راه اسـالم میدانـستند ، بـه همـین                      

مقصود بارها کوشیدند میان اطراف درگیر میانجیگري نمایند وموفقیت هایی هم دراین زمینه به دست               

ولی چون قضیه باالتر ازخواست سیاستمداران افغانستان بود، این مساعی به موفقیت هاي نهایی آوردند

.خود نرسید

استاد توانا سرانجام در اثر مریضی که عاید حال شان بود داعی اجل را لبیک گفته به حق پیوستند ودر           

.دهکده سررستاق در جوار مرقد حضرت خاللی به خاك سپرده شدند

نا سیدهاشم ازعلماي برجسته، متقی وواقع بین ولسوالی رسـتاق تخـار بودنـد ، ایـشان در               حضرت موال 

گذر شوره پزي رستاق متولد وغرض تحصیالت عالی به کشور هند رفته، در مدرسه معـروف دیوبنـد                  

تحصیل نموده و پس از سالیان تحصیل به وطن بازگشتند و درمدارس مختلف شهر رستاق به تدریس،         

وخط .ابت پرداخته، مردم را از دانش ورهنمایی هاي شان بهره مند می گردانیدندامامت

مولوي سید هاشم خان برعالوه تبحر چشمگیرشان قرائـت دلپـذیري داشـتند کـه هنگـام نمازجماعـت                 

رقت وانکسارعجیبی را در روح وقلب مقتدیان خود القا مینمودند، مولوي صـاحب باجهـل وخرافـات                

درمقابل ، کرده  آنانی که ازنادانی پیشرفت هاي علـوم را کفـر وبـی دینـی قلمـداد میکردنـد بـه        مبارزه

حساسیت تمام مقابله نموده ودراین خواست حلقه اي را به زعامت خود دررستاق ایجاد کردند که در                 

نتیجه تبلیغ وروشنگري ایشان مردم از حقایق اصیل دین آگاه گشتند ودرحقیقت دوران حیات مولوي               

 در رستاق انقالب فرهنگی آرامی بود که برداشت خرافاتی مـردم را از دیـن تغییـر داد               سید هاشم خان  

ومردم را در اوضاعی که تحوالت تکنالوژي ازقبیل رادیو، تلفن وموتر تازه آغاز یافته و از حقایق علم           

.و تمدن دین اسالم آگاه نمود

ز ودانـشمند کـه تعلیمـات ثـانوي را      سیدامان اهللا هاشمی فرزند مولوي سید هاشم مرحوم جـوانی مبـار       

دررستاق تخار وتحصیالت عالی را در فاکولته ساینس دانشگاه کابل به درجه عالی به پایان رسانیده و                 

در لیسه تالقان والیت تخار به حیث معلم مقرر ودر اثر آغاز بحران وضرورت قیام مسلحانه، وظیفـه را                   

ه هـاي جهـاد را تـشکیل داد، آقـاي هاشـمی از لحـاظ                ترك گفته به کوهپایه ها شتافته ونخستین هـست        

فکري رهبر نیرومند وداناي جهـاد،  از لحـاظ نظـامی همپایـه شـهید احمـد شـاه مـسعود فقیـد بـود، او                          

درهماهنگی فعالیت فرماندهان وتشکیل یک مرکز مشترك نقـش فعـال داشـت ونخـستین بـار ابتکـار                   

قع نداد کـه آن را بـه سررسـاند تاکـه بـه وسـیله       ایجاد شوراي نظار را طرح کرد ولی عمر کوتاهش مو 



آقاي هاشمی آثاري در زمینـه  .همرزم وهم سنگر صادقش احمدشاه مسعود این آرمان به عمل انجامید 

حقایق اسالمی و شیوه هاي نبرد مسلحانه دارد، اخیراً سیمیناري پژوهشی در باره شخصیت وي از سوي 

شــمی درحالیکــه مــصروف رهبــري وانــسجام امــور جهــاد مجاهــدین برگــزار گردیــد؛ ســیدامان اهللا ها

درکوهپایه هاي فرخار وورسج تخار برضد روسها وعمال آنها بود در اثر بمبارد طیاره روس به شهادت 

.رسید

سیدامام اهللا مشهور به سید جان فرزند سید عبداهللا در گذر کریم بایی شهر کهنـه رسـتاق پـا بـه عرصـه               

گذاشته درمکتب به تعلیم پرداخته ولی به علت فقـر اقتـصادي بـراي کـار عـازم      چند صنفی را ,وجود

کشور ایران گردید، هنـوز چندسـالی را در آن کـشور سـپري نکـرده بـود کـه جهـاد برضـدروس هـا                         

وحکومت خونین وضدمردمی تره کی آغاز شد، اوهمراه با کاردر ایران  به قدرت اسـتعداد وذکـاوت         

ا گسترده مطالعات اش العاده ي در مسایل اسالمی نموده، بـه وطـن بازگـشت ودر حـوالی شـهر             خارق

قندوز به فعالیت هاي مسلحانه به ضد قواي اشغالگر پرداخته به سرعت به یک فرمانده ورزیده، دانا وپر 

معلومات، باتقوا ومخلص مبدال گردیده و شهرت وآوازه فراوان یافت وعملیات هاي اوبر ضد خلقـی                

ژیم مستبد را به مشکالت عدیده مواجه ساخت، جبهه تحـت رهبـري او بـه     هاوپرچمی ها، طرفداران ر   

عقالنیت، التزام به عدالت اسالمی، حمایت از فقرا ومظلومان، خودداري جدي وپیگیراز تجاوز به مـال     

 خورشـیدي جـام     1362ودارایی مردم وفادار ماندتاآنکه در اثریکی ازکمین هاي قواي روسی درسـال             
.یه گورتپه شهر قندوز مدفون گردیدشهادت نوشید ودر قر

 سـیدحمیداهللا فرزنــد مولــوي ســید افــضل کاکــاي ســید جــان مرحــوم پــس ازشــهادت بــرادرزاده اش  

فرماندهی جبهه را به عهده گرفت، اونیز راه سید جان وخصوصیت هـاي اورا بـه حیـث یـک فرمانـده                   

ییس شـرکت سـپین زر      خوشنام وموفق در پیش گرفت، پس از پیروزي حکومت مجاهدین به حیث ر            

توظیف شد، در زمان طالبان تحت قیادت شهید احمد شاه مسعود بـه مقاومـت آهنـین بـر ضـد طالبـان              

پرداخت وضربات شدیدي را بر نیروهاي طالبان در تخار وقندوز وارد آورد وسرانجام دریـک توطئـه                 

. خورشیدي به شهادت رسید1377مرموز در ساحه دشت ارچی قندوز درسال

ســید اعظــم از گــذر ایــشانهاي رســتاق هــست، هرچنــد او داراي تحــصیالت رســمی مکتبــی    ایــشان 

ودانشگاهی نبود ولی شاعري بدیهه گووخوش کالمی بود که به مناسبت هـاي مختلـف اشـعار نغـزي                   

سید .سروده است ، جمعی از سروده هاي او اخیراً گردآوري شده ولی تا به حال به چاپ نرسیده است

اشعا در که رش اعظم تخلص میکرد شاعر مردمی بود که برهـه هـا وگونـه هـاي دقیـق لحظـات                    اعظم

قـصیده اي در  .زندگی فقیرترین وپایین ترین اقشار اجتماعی را به نظـم کـشیده وانعکـاس داده اسـت            

.تصویر کُرد ترکاري دارد که خیلی زیبا ودل انگیز است

ي قزل قلعه است، عالوه برآنکه درحل وفـصل          ایشان امراهللا که ازسرشناسان ومتنفذین رستاق ازروستا      

قضایاي مردم نقش فعال داشت، به رفع مـشکالت آنـان مـی پرداخـت وسـعی میکـرد تـا از منازعـات                        

واختالفات اوشان در پرتو احکام شرع واخالق اجتماعی جلوگیري کند، او شخص مهمان نواز وجواد     



که اسب هاي بزکشی را می پرورید وخـود بـه          بود، وي عالوه بر کالنی قوم، سوار کار نیرومندي بود           

حیث یک چاپ انداز ماهر در مسابقات بزکشی محلی شرکت می ورزید وبه چاپ اندازي که ورزش           

سال.سخت وخطرناکیست، شهرت داشت . در ولسوالی رستاق چشم ازجهان پوشید1386اودر

 بود به اصـطالح ازبکـی بـه        قزل ایشان؛ چون چهره گالبی ونورانی داشت وشخص پرهیزگار وبا خدا          

این مرد با آنکه داراي  تحصیالت رسمی نبود وسواد هم نداشت       .قزل یعنی سرخ معروف گردیده بود     

ولی از طبیبان ماهر ولسوالی رستاق بود، به خصوص درطب استخوان که با استفاده از ذکاوت وتجربه                 

ارحکایت مردم چنان دراین فن شخصی خود به معالجه دست وپاي شکسته وبیجاشده می پرداخت وقر

ازتوانایی فوق العاده برخوردار بود که هیچ معالجه او نتیجه منفی نداشت ، شهرت قـزل ایـشان کـه در                 

اصطالح محل به شکسته بندي معروف است، تمام والیات شمال وشمال شرق را فراگرفته بود ، حتـی               

عـدد مـأیوس میگردیدنـد از راههـاي دور          نیازمندان از مزارشریف، بدخشان وپروان که از معالجات مت        

کـه.سفرکرده نزد او مراجعه می نمودند واو باوسایل بسیار اندك به معالجه می پرداخت              اسـت جالب

تداوي او در حالیکه حد اعظم یک ساعت را در برنمی گرفت ولی مریض در ظرف دوسه روز وحـد                

مهارت اوتوجه می شد ووسـایل مـدرن       اکثر تایک هفته به کلی صحت یاب می شد، اگر به استعداد و            

در دسترس او قرار داده می شد، به یقین که یک اورتوپیدیست معـروف کـشور مـی گردیـد، ولـی بـا         

شد اودفن مرگ با واستعدادش مهارت همه .تأسفکه

حاجی سید فخرالدین یکی از تاجران مشهور رستاق والیت تخاراند، او در دورانی که رستاق به حیث                 

هم تجارتی با ارتباط دادن ختالن به تخار وبدخشان حلقه وصلی در جاده بـزرگ تجـارتی                 یک بندر م  

چین وآسیایی میانه به هند وجنوب آسیا وبحر هند به شمار می رفت واموال وتولیدات چینی از یارکند  

به کابل وحوزه سند انتقال می یافت، ایشان حاجی سیدفخرالدین خان به حیث یک تـاجر مهـم وفعـال       

تجارت  ظروف چینی وپارچه هاي منسوجات سهم بزرگی داشـتند، موصـوف شـخص پرهیزگـار،                 در

)ص(متدین وخداترسی بود که بادرك عمیق از تاجرصدوق وامین از فرموده هاي رسول اکـرم   
کـار بـه

.بازرگانی واداي نقش در تجارت کشور ومنطقه می پرداختند
1

1
.تهیه و تنظیم گردیده  است»خاللی«بخش سادات رستاق توسط  محترم سید احمد ضیاء .



غرب جنوب زون

ارز( زابل، هلمند، )گان،  دایکندي و  نیمروزقندهار،
والیت قندهار

شهرقندهاروالیت  مرکز به زبان47،676، مساحت کیلومتر  990،100، جمعیت قندهار، یفارس،پشتو،

،بولـدك نیسـپي، ژِر ،گـستانیر،دامـان،زیخـاکری، پنجـوائ  ،ارغنداب،ارغستان:یولسوال16ي،در

.شیِن،وندی م،نیانَشیم،قندهار، غورك، شورابک،کوتیولشاه

در قندهار تیره هاي زیادي از سادات حسینی و موسوي زندگی می کنند که اجداد آنـان از بزرگـان و      

شخصیت هاي معنوي، علمی و با نفوذ قندهار بوده،  البته تعداد از سـادات قنـدهار  بـه والیـات دیگـر                  

ادات قندهاري می باشند، در این بخش      افغانستان هجرت نموده و ساکن شدند که آنها نیز مشهور به س           

راجع به بعضی مشاهیر سادات قندهار از یاداشت هاي  آیت ا هللا مرحوم شیخ محمـد حـسن قنـدهاري                     

.نقل می شود

عالم جلیـل القـدر، عـارف گمنـام و شخـصیت برجـسته کـشور، مرحـوم مولـوي شـیخ محمـد حـسن                      

قندهاري
)ره(

)ع(ارت بارگاه ملکـوتی حـضرت علـی        که بارها با پاي برهنه در نجف اشرف به زی          
رفـت،

)ع(سالیان متمادي درکنار حرم با صفاي شاه اولیاء امام  علی  
 زندگی می نمود  و بعـد از چنـد سـالی بـه     

)ع(ایران آمدند و در جوار حرم حضرت امام رضا 
  ساکن شد، شهید محراب حضرت آیت اهللا دستغیب 

)ره(شیرازي
داستان شگفت هاي داستان کتاب ایـن زاهـد بیـدار    .هاي زیادي را از او  نقل می کند     در

دل و شب زنده دار مهارتهاي علمی فراوانی داشت، شخصیت هاي بزرگی به زیارت ایشان در مشهد و 

دیگر مناطق می رفتند، ایشان به سادات احترام خاصی داشت ودست سادات را می بوسید، در کهولت           

مود،  حافظه قوي داشت، او کسی بود که بـسیاري از اولیـاء   سن ایشان براي هر نماز تجدید وضو می ن 

قنـدهار«اهللا عصر خود را مالقات نموده بود، در کتـابی زیـر نـام                هجـري1383 ربیـع االول   6»گلـزار

قمري تنظیم 

کرام(و شرح حال زندگی امام زاده گان ، اولیاء اهللا و اماکن متبرکه شهرقندهار را آورده و این )سادات

ت وسط سید محمد حسینی سلطانی به چاپ رسیده و ایشان یک نسخه از آن کتـاب را در اختیـار   کتاب

قندهار«نگارنده قرار داد که در این قسمت به نقل           به سرگذشت برخی  مشاهیر سـادات محتـرم         »گلزار

قندهار اشاره می شود

بابا ولی 
)ره(

خراسـان  که  اسم مبارکش سید حسن ابدال حافظ قرآن کریم و اهـل علـم کـ      سـبزوار از ه

است که به استدعاي شاهرخ میرزاي گورگانی ملکه مکرمه گوهرشاد بیگم بانی مسجد جامع معروف               

مقدس کوهرشاد(مشهد از سبزوار به هرات تشریف آورده واز آنجا به قندهار آمد وسفر نیز به  )مسجد

ند .هندداشته



عبادتزمانی که او از هند به قندهار برگشت در  قریه لنگر از             براي را ارغنداب رود جلگه قراي جمله
قبرش.وریاضت خود انتخاب نموده که بعدا مزار وي در قندهار محل فیض رسانی اهل آن وال گردید

باالي تل بلند خاکی قرار دارد، مرقد مبارك بابا حسن ابدال چون بجاي بلندي واقع شـده ودر نـشیب                     

وسب شارها وآب انبوه ودرختان جاري بـا.زه زارها سه سـمت زیـارت را احاطـه نمـوده           نهرهاي منظـرة

صفایی تـشکیل داده عالوتـاً تـا منتهـاي تمـام جلگـه وقریـه جـات ارغنـداب ماننـد یـک بـاغ در نظـر                        

حاال باالي سطح تپه زیارت گاه عمومی است وآن جناب حـسینی نـسب وبـه     .تماشائیمان جلوه میدهد  

 بن الحسینپشت یازدهم  به حضرت سید الساجدین امام علی
.  منتهی میشود)ع(

از علمـاي معتبروخاصـه در علـم اخـالق یگانـه عـصر خـود بـوده         )سید حـسن حـسینی  (جناب بابا ولی  

وخودرا چنان مصفی ومعتدل نموده بود که پس از شهادت شاه آقا علی ابدال به منصب جلیلـه ابـدالی              

رزا پسر امیر تیمور که خیلی پادشاه   هجري بنا به استدعاي شاه رخ می  830فایز گردیده ودر حدود سنه      

عادل دیندار عالم دوست ومقر سلطنتش هرات بود در هرات تشریف آورده از راه قندهار هند تشریف 

برد ودر مراجعت قندهار را وطن اتخاذي خود قرار داد واز بس در هدایت وارشاد خلق نظر بلند وجد                   

ودائی ها و برهمن هاي هنود وآتش پرسـت هـا   وجهدي زیاد داشت در هند وقندهار نفوس زیادي از ب 

را مسلمان نمود ونفوذ کلمه او خیلی ممتاز بود علماي رسمی طوایف مذکور را بـه اسـتدالل ومنـاظره                   

ومرتاضین شان را که از راه ریاضت نفس کمالی در علوم غریبه ونیز نجات وتـسخیرات وسـایر علـوم                    

 بر ایشان سد نموده و کماالت دام غرور آنهـا را خنثـی   غریبه بدست آورده بودند از همان طریق راه را  

نموده غالب آنها را بشرف دین اسالم مشرف می نمودند،  پانصد وپنجاه وسه سال است که نور جمال               

وجالل آن سید جلیل الشان از افق قندهار طلوع نموده دوره حیات عنصري وحیـات برزخـی ملکـوتی           

.ا شده، بدن مبارکش سالمت استآن جناب فیض بخش عام وخاص اهالی آنج

کرامتی که متواتر است قصه علیمردان نامی است که باغ علیمردان جزو محلـه هـاي شـهر کابـل بـه او          

منسوب میباشدوآن چنین است که علی مردان مبتال می شـود بـه فقروفـشار روزگـار و طعنـۀ دوسـتان                      

ماه یا چهل روز قندهار می رسد چند وشماتت دشمنان الچار از کابل مهاجرت نموده پیاده به مدت یک

روزي سرگردان مانده دستش بجائی نمی رسد ضمناً می شـنود کـه زیـارت وتوسـل بـه بابـا ولـی هـر                         

مشکلی راحل می کند مدت چهل روز یومیه از شهر پیاده یک فرسخ راه طی نمـوده بزیـارت مـشرف                

سید جلیل القـدر طلـب مـی کنـد     شده دفع پریشانی خودرا از خداوند تعالی بشفاعت مرقد مبارك آن       

چون عادت اهل قندهار جاري بوده که بغرض استمداد از روح پاك بابا ولی علیه الرحمه یک اربعـین   

فالن کـس چـوکی    .پیاده مشرف می شوند زیارت وبه مقاصد خود کام روا می شده اند ومشهور بوده              

.برداشته زیارت را وبه حاجات خود رسیده

عمل  نموده تا چهل روز فرجی برایش حاصل نشده مأیوسانه روز چهـل ویکـم         علی مردان مذکور نیز     

بقصد رخصت و وداع حرکت نموده وتصمیم گرفته که قندهار را ترك ودیگر طرفی رو کنـد همـان                   

طوري که راه بزیارت نزدیک نمودن هنوز بین الطلوعین بوده سواري را دیده بـا جاللـت شـان کـه از                    



از زیر سم اسب او می پـرد وبـه کمـر بنـد علـی مـردان جـائی کـه تکمـه               پهلوي او می گذرد وسنگی      

فوالدي داشته می خورد وپس بزمین می افتد نظرش به تکمه بند کمرش می افتـد مـی بینـد طـال شـده          

سنگ را فوراً برداشته به جیب می کند وعقب سـوار مـی دود وفریـاد مـی کنـد اي بنـده خـاص خـدا                     

.بوسم غایب می شوداندکی آهسته تا بیایم قدمت را ب

سراسیمه زیارت می کند ودست به جیب نموده تا چند پول خورده به فقیرساکن انجا بدهد پـول هـا را    

از کیسه که می کشد همه چون از مس بوده طال شده مـی ترسـد مبـادا سـرش اشـکار وبدسـت ظلمـه                    

بـی غـش خیلـی    گرفتار شود زیارت نموده شهر می آید سکه ها را بسنگ مغشوش نموده چون طالي            

نرم است به ضرب سنگ پول هاي طال را پهـن نمـوده بـه صـراف فروختـه نـذر زیـارت را خریـداري              

ومبلغی براي فقیر زیارت برده وچند روز مس ریزه وآهن پاره ها را به آن سنگ مس نمـوده مقـداري                    

ه جایـداد  کافی طال بهم رسانیده وفروخته تهیه سفر دیده به کمال سـرافرازي بـسوي کابـل عـود نمـود            

ومساکن وباغ ها بهم رسانیده طعنه زننده گان وشماتت کننده گان چـون مگـسان بـه دور شـیرینی بـاز          

بخدمتش به مداحی پرداختند باغ علی مردان که حاال محله وخانه هاست از همان آثـار اسـت کیفیـت                  

ریا انداختن از مال و آخر امر علی مردان وفاش شدن سرش وتعقیب ظالمان اورا وعاقبت سنگ را به د              

.موضوع رساله مزارات خارج می شود

در مقابل زیارت بابا ولی بر سر تل بلندي قبریست سنگ برزبرسنگ که هیچ تعمیر نشده معروفست به                  

ترك سر بریده شاگرد بابا ولی کسانیکه واقعاً زیارت بابا ولی می آیند آنجا هم باال شده قبر را زیارت              

.علوم نیست در علوم غریبه ذوق داشته ونسبتا به حد کمال رسیده بودمیکنند، این ترك که نامش م

باالتر از زیارت بابا ولی نزدیک قله کوه گنبدي است به اسم شاه حسینی وآن قبـر اول فخـر العـارفین                       

المتشرعین آقا سید حسین زنجیرپا می باشد آن بزرگوار از سادات جلیـل موسـوي وهمـشیره زاده بابـا                    

دائی که تولد شده در یک پاي مبارك او تا حد زانو زنجیري گوشتی طبیعی حلقه هاي      ولی میباشد ابت  

به هم پیوسته برجسته نمودار بوده هر قدر بزرگ شده زنجیر هم بحرکت نشو وارتقا بزرگ شده ولـی                   

.گوشت زیادتی نبوده به عضو چسپیده بوده از آن سبب به سید حسن زنجیر پا  ملقب شده بود

بـاسید حسن غالب   جنـاب آن از حـال تـا گنبدي بوده عبادت مشغول کوه وسط در مردان شاه کوه در اً

یادگار است ونیز در قندهار کهنه چه از عبادت گاه که جز و شهر قدیمه بوده و چـه از منـزل غالبـاً از                          

دنظرها غایب بوده وظرفی بس وسیع داشته و ارشاد مردم را به تفسیر قرآن واحادیث اجداد طیبین خـو    

ومردم را به حفظ ناموس شریعت و مسلک اجداد خود موعظه می نموده وغالبـاً بـه برکـات                   .می نمود 

نفس قدسی شان مردمان بسوي طریق نجات گامی پیموده برخی به صراط اهللا مستقیم می شدند و نسل         

درمبارکش در قندهار تا  حال از سادات جلیل باقی می باشد البته از هر طرف دشمن برایش پید               شده ا

همان نزدیک قله کوه بابا ولی شربت شهادت نوشیده همان موضع دفن میشود بعداز مرور زمان که میر 

معصوم به منصب وزارت سالطین مغول در هند می رسد به هم رکابی شاه زاده بابر قنـدهار را تـسخیر                   

کمالوفتح نموده چون میر معصوم پسر سید صفائی از نبیره هاي آقا سید حسین زنجیر               وداراي بوده پا



ظاهري وباطنی بوده ودر شعر پایه بلندي داشته تخلص شعرش نامی می باشد وقبرش بـا قبـور سـادات                    

یعنی پدرش وسلسله اش در شهر سکراز حدود سند نزد منار بلندي که از مؤسسات اوست زیارت گاه                 

اوستخاصه وعامه وبلکه براهمه هنود است واسالم آوردن اهل مهگر وسکر روري برکت .از

او نیز در قندهار همت می گمارد که زیارت آبا و اجداد خود را بطور بنیان رفیع معماري کنـد اول بـه          

قبر مبارك جد اعالي خود شروع می کند شب آقا سید حسین زنجیر پا را به رویاي صادقه خواب می     

عبـادتمفرزند نعش مرا از قبر بیرون کن وببر در شهر به:بیند که می فرماید    محـل کـه مـردان شاه کوه

بوده دفن کن زیرا که اینجا موضع قبرم بلندتر از زیارت دائی من بابا ولی می باشد وآن عالیمقدار حق            

تربیت وبزرگی برمن دارد، گنبدي که براي عبادت خود در زندگی بدون گل کلوخ چین کرده بـودم     

 هاي مدید آرام گاه من بوده وزیر گنبـد      بحالش بگذار وبعد از کشیدن نعش من همین قبري که مدت          

کلوخی بوده صورت قبري بدون پیرایه و محکم کاري درست کن،  میر معصوم از خواب بیدار شـده                   

سادات ذراري پیغمبر سکنه قندهار را که با او هم نژاد بودند همه راجع و واقعه را نقل نموده بصالح و               

 چند نفـر اجلـه سـادات کلنـدها وبیـل هـا را برداشـته                 سراب دید سادات اقوام خود خود میر معصوم با        

مشغول کاویدن قبر شده احدي غیر سادات را معین وشریک خود ها قرار ندادند تـا بـه لحـد رسـانیده                    

بدن مبارك آقا سید حسین را صحیح و سالم وخون تازه در گلوي مبارکش ظاهر بـا تکبیـرو تهلیـل و          

یخ جلگه ارغنداب وقریه جات الی سر پوزه که دروازه شهر           صلوات از قبر بیرون آورده بزرگان و مشا       

قندهار کهنه بوده همه حاضر وهنگامه غریبی بر سـر پاشـده فرقـه امامیـه از فوالدیـان و زمینـداوریان و          

محله جات و چهار دیوار و سایر طوایف با خبر همه در پاي کوه بابا ولی حاضر محـشري بـر پـا شـده                         

ا سرهاي برهنه تابوت جنازه آن شهید سعید را با تجلیل وتعظیم که زبان     اولیاي امورجندي و کشوري ب    

وقلم عاجز است،  از کوه بابا ولی حرکت داده تا شهر قندهار کهنه دامنـه کـوه شـاه مـردان دسـت بـه                      

دست رسید از وضیع و شریف کسی نتوانست سه قدم جنازه بر دوش راه برود چون موضع عبادت آن                 

 جنازه چند روز بین جامع ارك که آثارش تا حال باقی اسـت گذاشـته بـوده تـا           جناب باالي کوه بوده   

حجار ان به آالت سنگ تراشی قبر ولحدي کنده آن بزرگوار را دفن نمودند وایوانی از خشت و گـچ   

که دیوار دو سمتش همان سنگ خود کره بوده ولحـد آقـا هـم زیـر پایـه واقـع شـده درسـت نمودنـد           

تر سنگ از هم قبر اشیده شده شجره میر معصوم آقا سید حسین زنجیـر پـا واز آن بزرگـوار تـا       صورت

)ع(حضرت باب الحوائج موسی ابن جعفر     
 وآباي گرامش تا حسنین و امیر المؤمنین وحـضرت رسـالت            

پناه
)ع(

.

زیارتی که در  دوصد قدمی  بسمت غربی زیارت سید حسن واقـع شـده وهـم در قریـه پیرپایمـال کـه               

وه بابا ولی دارد،  زیارتی است به همان اسمی که ذکر شد وخود قریه به اسمش      بسمت جنوبی پشت ک   

منسوب شده ودر قبرستان قریه گندگان قبر مبارك سید سلطان شاه مرحوم که از قریه چهار دهنه بـود                

ودر عصر ما زندگانی پربهاي خود را به پایان رسانید که سید جلیل و فاضل کـه چهـره زیبـا و جـذابی           

در  خواص آیات قرآن وعلم شریف جفر ماهر بود وسیاح بود در یک سفري به قـصبه لپـشنگ             داشت



که محل سکناي جماعتی از سادات شـادي زائـی حـسینی کـه طریقـه عامـه را دارنـد گـذرش افتـاد و              

مردمان عام آنجا فقط فریفته جمال وبها و وقار و لباس آقا شدند مریضان و اهل حاجت رجوع نمـوده                    

مؤثر آقـا بهـره کـاملی برداشـتند واز آقـا اسـتدعا کردنـد بقیـه عمـر را محترمانـه آنجـا                    از نفس قدسی    

بگذرانند آقاي موصوف بین محذورین متحیر بود سادات آنجا به حس رقابت که هر کسی بـا همکـار       

خود دارد نفی سیادت را از وي نمودند عامی ها وضـیع و شـریف بـذیل کـرامتش چـسپیده صـمیمانه                        

ماندنش  را بینمودند،  سید سلطان شاه با این پیش نهاد همه را قانع ساخت فرمـود گـودالی را                استدعاي

پراز هیزم کنید و بیفروزید،  من خود را در آتش می اندازم اگر سـید نبـودم مـی سـوزم البتـه از بـراي              

شیادان عبرتی خواهد بود،  نتوانند خود را سید معرفی کنند وعموزاده گانم سادات پشنگ راحت مـی          

شوندو تهمت هایی که بمن زده اند راست شده به مکانت ایشان نزد شما می افزاید واگر چنانچه سالم                   

از آتش سوزان بیرون شدم آن گودال را چون نظرگاه اجداد طیبین من میـشود محتـرم بـشمارید وهـر                     

یبـین  فیضی را که از شخص من توقع دارید بزیارت گودال رفته درود بر حبیب خدا وآل و اصحاب ط                

فرستاده حاجات خود را از خداوند بخواهید،  اگر مـصلحت حـق بـود روا مـی شـود لیـک شرطـست                        

فرصت آتش رفتنم سادات تشریف داشته باشند چون البد بین اهل دعاي شان اشخاصی باشد دانشمند              

ندکه سحر را از معجزه و فنون و شعبده را از کرامت تمیز بدهند و نیز نترسند همه سادات حاضـر شـو                    

)ع(من همه را صحیح النسب میدانم همه سادات پشنگ نسب بحضرت امام زین العابـدین              
چهـارم امـام

اندك-میرسند،  چون شکی به سیادت شان ندارم کسی را از ایشان تکلیف به آتش رفتن نمی کنم          به

آقافرصتی آقا بحضور همه بین آتش رفته مکث زیادي نمود غریواز خالیق برخواست به الحاح مرد                م

از آتش برآمد سادات همه سر و رویش را می بوسـیدند و گریـه مـی کردنـد آقـا نیـز بـا همـه معانقـه                             

نمود،گریه می کرد منظره تاریخی مهمی تشکیل شد سادات آقا را قسم دادند که در پشنگ بماند آقـا             

مـدفنبه معذرت هاي معقول ایشان را سکوت داده،  قندهار آمدند خود ایـشان بـه قبرسـتان گنـد             گان

خود را وصیت نموده به اجل موعود از دنیا رفتند باالي سر قبرشان یک چراغ دان بیش بـراي عالمـت           

نیست بروید از گودال پشنگ خبر بگیرید الی االن چه هنگامه و چه نذورات داده می شود از همه زیاد 

موجـودسادات آنجا خیلی به آن زیارت عالقه دارند اوالده آن جلیل القدر از طبقه              سوم و دوم و اول

.است

)ع(سید جلیل القدر سید سطان شاه آقاي آتش نفس از اعقاب امام محمـد بـاقر               
سـال هجـري1275در

شمسی با رفتن در خروار ها آتش وپس از ساعت ها نشستن در آتش سـوزان بـا حـول و قـوه الهـی از           

ه افتخـارات زنـدگی خـود    آتش بیرون آمده و شایستگی وپاکی بندگان خـاص وصـالح خداونـد را بـ         

.افزود

این عبد صالح خداوند داراي کرامت فراوانی بود که شاهدان زیادي از رفتن ایشان در آتـش و دیگـر                

.کرامات این سید واال مقام را عینا از نزدیک مشاهده شده و سینه به سینه در میان مردم نقل می شود



)جوادي(خاندان کاظمی :ی نمودند عبارتند از  مشاهیر و بزرگان دیگر سادات که در قندهار زندگی م         

و مشخصات محترم این خاندان مانند سید جواد آقا کاظمی که عالم به علوم غریبه و جفـر و جامعـه و                 

است بوده عصر کرامات  وي پدراستاد میرحسین شاه جوادي کـاظمی مـی باشـد کـه کتـاب            .صاحب
استحدود العالم را ترجمه نموده و سال ها به تدریس ا داشته .شتغال

همچنین سید بزرگوار، سید اسماعیل چهل خلته، صاحب کرامات و مقامات که تمام مردم قندهار بـه       .

داشت احترام .وي

عبدالرحمنسید محسن، شاعر و نویسنده     روزگار در که قندهارى مـىى سـید الالجـى    .زیـست خـان

مى عربى و پشتو فارسى شعر اوقندهارى، از و .انى نیز مانده استدیوسرود

قندهار)میالدى(1925جنورى6متولدپوهاند میر حسین شاه،      التحـصیل ازپوهنتـون کابـل و       فارغ.در

و اسـتاد هندوسـتان، در لکنهو او آثـار زیـادى در      .ى ادبیـات پوهنتـون کابـل      رئـیس فاکتولـه   دانشگاه

ازدر بیش .استو جغرافیا نوشته  ى تاریخ گستره شرکت ورزیـده،  و سمینار بین المللىکنفرانس30تر

حدود العالم، احوال و آثار امیـر علـى         :ایشان ترجمه با اکثر مستشرقان آشنایى داشته و از آثار معروف        

.پوهاند میر حسین شاه اکنون در آمریکا اقامت دارد.شیر نوایى است

شعر را یک رسـالت مـی       .به پایان رسانده  قندهار تحصیالت را در زادگاهش      کهسید محمود جوادي  

 مسئولیت گویندگی و مترجمی برنامه پشتو ـ بخش برون  1362سال،داند و در غزل، طبعی روان دارد
.شتمرزي صداي جمهوري اسالمی ایران، مرکز زاهدان را بر عهده دا

والیت هلمند

شهرهلمندوالیت   مرکز به ،پـشتوزبـان،61،829، مساحت کیلومتر 1،441،769، جمعیت    لشکرگاه،

،ریگرمــسی، کَجکــ،نی ســنگ،نینـشخــانگیــر،شویــد،بغـران :یولــسوال13ی،  بلــوچي،دریفارسـ

سراج،نوزاد بارکزائی،ٔ◌ناوهی،نادعل،قلعهیموس،لشکرگاه .ریواش،نهرِ

هلمند سادات

هلمنـدسادات ولسوالى گرشک والیوالیت هلمند در میان والیات قندهار و هرات واقع گردیده و          ت

اعقاب از و نسب نقوى النقىاکثرا على امام
)ع(

کـهباشـدباشند، که سرسلسله آنها سید تاجـدار مـى   مى

ازمرقد شریفش در بازار گرشک زیارت معروف است که شیعه و           وکرامـات هستند معتقد آن به سنى

یـر داود نیـز از  داراى گنبد و مسجد مجلل هست و همین طـور سـید م  آن بزرگوار دیدند، سید تاجدار 

 و همچنین سید سـیاه پـوش   استباشد و همانند سید تاجدار از شهرت فراوان برخور دار         همین تبار مى  
.داراي شهرت فراوان و ارادتمندان زیادي می باشند

سـید سکندرشـاه در زمـان    :ازسادات ولسوالى گرشک مربوط والیت هلمنـد عبارتنـد      معاصر مشاهیر  

ب گرشک ولسوال وده؛ سید درعلی شاه نقوي، فارغ التحصیل صنف دوازدهم گرشک، وي از نادرخان



 تا اکنون مسئولیت شهرداري گرشک 1380 شغل مقدس معلمی را داشته و از سال   1374تا1350سال

سیدشـاه  را عهده دار بوده و دراین مدت مصدر خدمات فراوانی براي مـردم خـویش گردیـده اسـت؛                    

افتخارات از که تاجدار تشیع و تسنن از احترام فوق العاده برخـور دار           سادات هست و در میان     محمود

 و جناب حجت االسالم والمسلمین آقاي حسینی که ایشان اصـالتا            سید تراب آقا  و همین طور    باشدمى

از سادات نقوي ولسوالی کجران از توابع والیت دایکندي می باشد، ولی چندسـالی هـست کـه او در                    

ا را جمعه نماز .قامه می نماید و فعالیت هاي مفید و موثري دینی نموده استگرشک

مىهمچنین شاخه دیگرى از سادات گرشک بنام سادات عینک و          باباجى دهسادات در آنهـا و باشـند

دارندکیلومترى شهر لشکرگاه   ؛ سادات عالوه بر والیت هلمند در ولسوالی هاي موسی قلعـه،   سکونت

حجـت االسـالم   :ن هستند کـه برخـی از چهرهـاي مطـرح آنهـا عبارتـد از          نیز ساک ...وبغرانی،  کَجک

والمسلمین سید ذاکر نقوي، مشهور به سید وکیل کـه تحـصیالت حـوزوي را در نجـف اشـرف و قـم          

سپري نموده بود و از سوي برخی مراجع تقلید وکالت نامه نیز دریافت نموده بـود؛  سـید انـور نقـوي،                 

 حضور فعال داشت؛ سید علی اکبرشاه،  مستوفی و سید داود شـاه،   شخصیت اجتماعی که در جهاد هم    

مفتی محکمه هلمند از جمله شخصیت هاي مطرح سادات بوده، سادات هلمند مخصوصا بیت تاجـدار              

در دوران جهاد اسالمی حضور فعال و برجسته داشته و این خـانواده   ..چون؛ سید شاه محمود تاجدار و     

تهاج از کشور آزادي راه .م بیگانه شهداي را تقدیم نموده انددر

والیت ارزگان

زبـان12،640، مساحت کیلـومتر     320،589، جمعیت   کوتنیتر، به مرکزیت      اُرزگانوالیت   ،پـشتو،

.حساسدیشه،دهراوود،ارزگانخاص،چوره،کوتنیتر:یولسوال5ي،دریفارس
داارزتیوالولسوالی هاي   ازیکی نام به مـستقبلجداگانـهتیـ  به عنوان وال1384السيکندیگان و

با تأسیس والیت دایکندي و قرار گرفتن ولـسوالی گیـزاب در چوکـات دایکنـدي بـراي                 ،شدلیتشک

مردم آنجا خوشایند مسرت بخش بود، متأسفانه مسئولین والیت دایکندي در رابطه با آن منطقه غفلت                

درسـال و نبـوده موفـق چنـدان و داشـته دور نظر از  مرکزیـت ولـسوالی گیـزاب بـدون کـدام      1384و

مقاومت سقوط و در کام مخالفین دولت قرار می گیرد و تا کنون که از آن زمان پنج سال مـی گـذرد         

در رابط با آن منطقه از سوي دولت و جامعـه بـین المللـی در حـل مـشکل ولـسوالی گیـزاب صـورت                 

سازنگرفته و از کمک هاي جهانی از قبیل          و مکتـب، کلنیـک صـحی و آب صـحی     سـرك،ساخت

سال؛محروم می باشند    بـه اینـسو نماینـدگان گیـزاب بارهـا بـه والیـت دایکنـدي وحکومـت          1385از

خودآنمرکزي و نهاد هاي مربوط وحتی رئیس جمهور مراجعه و لی مشکل مرکزیت      بحال کان کما

مناطقز به والیت دایکندي محلق نگردیده، بنا براین         باقی و تا هنو    بامختلف ولسوالی هاي ارزگان     در

متعدد اقوام ساداتحضور ساکن هستند و تنهـا در قـراء و منـاطق مختلـف ولـسوالی گیـزاب                 نیز  قوم



همانند؛ کاریزك بیري، رویان بیري، باجک بیري، سهور، لوره شیو، سر تگـاب، قخـور و میانـه اطـاق                 

.گزاب حدود پانصد خانوار سادات زندگی می کنند
1

سادات اهل سنت نیز در مرکز تـرین کـوت والیـت ارزگـان و ولـسوالی هـاي آن والیـت                     همین طور   

:ساکن هستند که برخی از مشاهیر شان عبارتند از

سید سرور پاچا، حاج سید نورآغا، عبدالشکورجان آغا، حاج عبدالقیوم آغا، مرحوم سید جالل آغـا و      

و سـید شـاه آغـا، سـید عبـدالرحمن آغـا از       سید علم شاه آغا از خاص ارزگان، سید اسماعیل شاه آغا           

ولسوالی چهار چین، شرف الدین آغا از ولسوالی چوره، شـاه ولـی آغـا از ولـسوالی دهـرا وود، سـید                        

ب می باشند و تعداد نیـز  سسادات تشیع و تسنن اکثرا موسوي ن...وعبدالوهاب آغا از ولسوالی گیزاب    

.سادات حسنی و حسینی هستند
2

از مشاهی دیگربرخى اند عبارت ارزگان سادات بـودهسید کالن که انسان   :ر کرامـت صـاحب و عابـد

مـىسید شاه لطیف که مردم آن منطقه     .است حاجت او قبر سـید واعـظ، سـخنور و خطیـب     .گیرنـد از

سـید محمـد مظفـرى از      عالم و روحانى رسالت مند حجت االسالم والمسلمین شـهید         .ارزگانبرجسته

روحا شهداى ها دسـتگیر و بـه شـهادت    توسط کمونیست)هش(1357نیت افغانستان که در سال  جمله

زاده؛سید یوسف؛ مرحوم سید محمدعلى؛ سید شاه ملک؛ سید اکبر         شهید.رسید شـاه مرحوم آخوند؛

جنـاب آقـاى مرتـضوى، نماینـده مراجـع در      :حجـج اسـالم   سید صلوات؛ مرحوم سید اصغر کربالیى؛     

فرهنگیان مطرح هـست، سـید      از سادات باغچار ارزگان که در زمان کنونى میان        ارزگان و یکى دیگر     

مى مظفرى وىابوطالب ى مـشهد درس خوانـده و از بنیـان  گـذاران انجمـن              ى علیمـه  درحـوزهباشد،

بهـار.باشـدانقالب اسالمى مـى   شاعران مهاجر افغانستانى و مسئول بخش شعر دفتر هنر و ادبیات           در او

ش(1376 فـصلنامهشـاعر و نویـسنده    با همکارى یاران  )ه درى«ىأش کـرد»در منتـشر و چـاپ از.را

نامه«دیگر آثارش    بلخسوگ افغانستان«،»ى مقاومت شعر مقاله»آخرین نسل «،»دفتر وو پژوهشى هاى

است ادبى بررسى و نگـگ)هـش(1361سیدهادى هاشمى، فرزند سـید اصـغر سـال          .نقد والیـت  در

م شدارزگان حالاو حافظان کل قرآن کریم مى     .تولد در و مرکـزباشد در کارشناسى مقطع در حاضر

دارد)حوزه علمیه قممربوط(جهانى علوم اسالمى  .اشتغال

والیت دایکندي

مرکزکُندیداوالیت   به زبان16،655،  مساحت کیلومتر     477،544ی، جمعیت     لیني، بـايدریفارسـ،

،زابیـ گی،تـیگ، کجـران ،شهرسـتان، سـنگ تخـت   ،ری خـد  ی،اَشـتَرَل:یلولـسوا9ی،    هزارگـشیگو

.یلین،راموریم

1
.برگرفته  از اظهارات حجت االسالم حاج سید طاهر اعتمادي، رئیس شوراي مردمی ولسوالی گزاب.
2
.برگرفته  از اظهارات حجت االسالم حاج سید بهادر موسوي.



دایکندي یک والیت نو تاسیس در مرکز افغانستان است و به هشت ناحیه جغرافیایی بـه نـام ولـسوالی                 

دایکندي والیتی است دور افتاده، محروم ، بـدون وسـایل          .مرکز آن شهر نیلی است    .تقسیم شده است    

نیلی مرکـز والیـت شـامل یـک         .حتی مراکز ادارات والیتی آن تعمیر ندارند      .ی و بدون همه چیز    رفاه

استشکل.بازار کوچک  و چند قریه بزرگ  است نتوانسته هنوز وساز ساخت حال در ساختمان چند
.و شمایل یک شهر را به نیلی بدهد

مجموعيکندیدا کوهستانکیدر خشکو ها.استیمنطقه مبيباغ در ماننـدیبرخانیادام ها دره

ز مبایتکخال را بـ.نوازدیچشم بشتر مردم داريباغـدارراقتصاد دام اسـتيو يکـشاورز.اسـتوار

هیسنت کفاچیبه نميهايازمندینتیصورت را م.کندیمردم مجبور ساله هر موادیمردم که شوند

کنندییغذا وارد منطقه خارج از .را

این والیت در .افغانستان ، یک والیت نو تاسیس و دومین والیت هزاره نشین استدایکندي در مرکز  

نگـار،و توسط حامد کرزي رییس جمهور منظور گردید و یک مـرد حقـوق دان      1384سال روزنامـه
شدتی والنیآقاي سرور دانش ، به عنوان والی ا .منصوب

گذشتهدایکندي جـات؛ ایـن والیـت   بودنـد از بزگترین ولسوالی هاي افغانـستان    در هـزاره غـرب در

موقعیت دارد و با والیت هاي بامیان در شمال شرق، میدان و غزنی در شرق و جنوب شرق، با ارزگان                  

دارد مشترك سرحد شمال در غور و غرب حنوب در هلمند با ، جنوب .در

ن هزار نفوس مـی رسـند       سادات والیت دایکندي با احصائیه تقریبی که انجام شده تعداد آنها به چندی            

که در مناطق مختلف دایکندي درنه ولسوالی ساکن هستند، آنها در دوران تاریخ بعنوان الگو و نمونـه           

.بودند که در بخش هاي علمی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی توجه خاص به مردم آن والیت  داشته اند

سینی تقـسیم بنـدي شـده کـه     تیره هاي سادات در دایکندي به سادات موسـوي، علـوي، هاشـمی و حـ     

بشترین سادات موسوي نسب هستند که این تیره  حدود شش هزار نفـر جمعیـت مـی باشـند واکثـرا از       

.اعقاب عالمه شاه ناطق در مرکز و ولسوالی هاي دایکندي زندگی می کنند

موسوىسیدعالمه   اولنیمـه ، عالم پارسا و پـرتالش کـه در        )مشهور به ناطقى نیلى   (رضابخش قـرنى

او عـالوه بـرعلم انـدوزى بـا مهـارتى کـه در       ،شـدمتولـد»نیلى دایکنـدى «ىسیزدهم قمرى در منطقه   

نشانسردون خود از توجهشعر مورد سلطان«داد، معروفکه از نوادگان دولت بیگ، سلطان     »حقداد

گرفت»دایکندى« قرار .بود

 شروع به سرودن اشعار حماسی عرفـانی        شاه ناطق شخیصت بابغه دایکندي بوده و او  از آوان کودکی           

)ع(غزلیات و قصاید و مرثیه هاي گوناگون مخصوصا در مدح اهل بیت   
 نموده که شـامل چنـدین هـزار    

سید رضا بخش شاه ناطق عالوه برسرودن اشعار در تفسیر قرآن کـریم نیـز تبحـر عـالی                   .بیت می باشد  

یکـی از نـواده هـایش در مرکـز والیـت      داشت که هم اکنون کتاب خطی تفسیر قرآن کریم در خانـه          

.موجود می باشد



فرزندان عالمه شاه ناطق نیز از شخصیت هاي مطرح و  برجسته علمی و اجتماعی آن والیت بـوده کـه           

از عبارتند :آنها

سید محمد ذکی موسوي و سید حسن کربالیی عابد و پارسا زمانش، سید صفی، شاه حسین کربالیـی                  

، شاه خادم و سید محمد تقی و همچنین سید اکبر کربالیی از قریـه سـنگنگ           شاعر توانایی، شاه نجیب   

ولسوالی گیتی، سید حاجی نیلی و شاعر توانا حاجی سید شفا تمـران و سـید عبـدالعلی و سـید محمـد                       

کریم وهمین طورحاج سید ناصرموسوي فرزند سید عبدالعلی یکی از نوادگان شاه نـاطق کـه در سـال          

ه1387 و نموده .م اکنون آرامگاه وي در منطقه زیارتگاه خاص و عام هستوفات

سید واعظ اشترلی که واعظ مشهور بود و همچنین مرحوم          :و شخصیت هاي معاصر این تیره عبارتنداز      

سید اکبر وکیل که در دوران شاه امان اهللا وکیل آن منطقه بوده و سید رضا داد موسـوي از شخـصیت                      

.رکدام آن بزرگان مصدر خدمات دینی و اجتماعی گردیدندهاي علمی و اهل تقوي بوده که ه
1

در مرکز دایکندي منطقه نیلی سادات حسینی هستند که یکی از بزرگان سـادات آن منطقـه بنـام  سـید      

وکیل بوده که او سید شجاع، مردم دار و عیار گونه بوده که متأسفانه در جنجـال هـاي احـزاب مـورد                       

وز می شود، فعال یکی از نـوه هـایش بنـام هاشـمی هـست و در خـود                   اذیب و آزار قرار می گیرد و تر       

دشت همان منطقه حـدود یکـصدو پنجـاه خـانوار از سـادات زنـدگی مـی کننـد؛ و همچنـین سـادات                      

ولسوالی اشترلی که در پاي کویی زندگی می کنند که آنجا مشهور بـه کـوه سـادات هـست، اینهـا از                     

 از یکاولنگ بامیان به این منطقه وارد شدند، سادات منطقـه            اوالده سلطان سید احمد کبیر می باشد که       

اشترلی در حدود هفتصد خانوار می رسند،  اینها در منطقه بنام  کـوه بلـوچ زنـدگی دارنـد، ایـن کـوه             

مرتفع و زیبا هست، این منطقه دو ناوه هست که یک قسمت سادات سرقول جناب آقاي هاشـمی دوغ      

اطر هست، جنگان سادات از اف این کوه کال سادات هستند، در بغـل کنـدو دو بـرادر بنـام سـید        آباد

قمبر و سید قاضی آمدند که آنها دو تیره هستند بنام سادات قمبـري و قاضـی کـه تیـره  قمبـري بیـشتر                 

هستند، این سادات از منطقه اشترلی گرفته تا بغل کنـدو و چهارقـل  و شـخ میـران اطـراف کـوه را در                

ز زمان هاي قدیم که با کوچی ها درگیري داشته و سید قاسم که مزارش درهمـان                 اختیار دارند، اینها ا   

بلوچ بین سادات می باشد که توسط کوچی ها شهید شده، حجت االسالم  سید خادم علوي از سادات   

منطقه سیاه دره، آیت اهللا سید محمود هاشمی ارزگـانی از منطقـه شـخ میـران مـی باشـد،  سـید عبـاس           

و شخصیت با نفوذ بوده، سید محمد علی علوي ، سید باقر علوي که قبال به نـام سـید                  حاجی از عیاران    

باقر اشترلی معروف بود، ایشان در حوزه علمیه نجف اشرف تحصیل نموده و صـاحب آثـار علمـی از                    

جمله کتاب  استبصاراز نوشته هاي می باشـد، آیـت اهللا سـید محمـود هاشـمی ارزگـانی از محققـین و              

1
م دینی  نیز از محضر برگرفته از اظهارات، سید عوض علی کاظمی محصل ادبیات دانشگاه بلخ که نامبرده در علو.

است گرفته فرا منطقه .علماي



رح و برجسته کشور که فعال در حوزه علمیه مشهد مشغول تدریس می باشد، او نیـز                شخصیت هاي مط  

از سات قمبري هست، همین طور سید محمد حسین حسینی در دامغان ایران مـشغول تبلیـغ و تـدریس                  

می باشد، سید یاقوت حسینی در حوزه عملیه قم ، سید نادر حـسینی درپاکدشـت تهـران تـدریس مـی            

مص آقاي جناب ، باح از طالب فعال منطقه که در مدرسه شهید خلیل اشـترلی سـطوح را تـدریس       کند

.می کند و در خدمت مردم خویش هستند

ولسوالی خدیر در قسمت ناوه سنگ چیلک حدود چهار صد خانوار سادات  زندگی مـی کنـد، سـید                    

دمـی بـود،    محمد حسین حاجی از سادات بزگوارآن منطقه، سید وکیل آدم اجتماعی و داراي نفوذ مر              

جهت رسیدگی به مشکالت مردم در نزد مقامات حکومتی نیز از اعتبار خـوبی برخـور دار بـود،  سـید       

عالمی،  سید خادم علوي در قسمت سنگ چیلک ولسوالی خدیر زندگی می کند، جناب آقـاي سـید                   

بعنـوانعبدالحمید ساجدي که در آنحا مدرسه اي داشته و فعال آقاي ابراهیمی تاس قـول مـی باشـد و     
.عالم دینی در آنجا می شد و همین طور در قسمت کورگو، شیالن و غیره نیز سادات هستند

.که جناب سید علی حسینی از طالب مشهد هست...در ولسوالی شهرستان، میرامو

در ولسوالی سنگ تخت دایکندي سادات از اوالده قاضی که از اشترلی به آنجا رفته و نزدیک یکصد       

.ند،  جناب آقاي حسینی و سید حاجی حاتم از تیره سادات قاضی می باشندخانوار می رس

در ولسوالی کجران سادات نقوي هستند جناب آقاي نفوي نومیش یکی از علماي فعال آنجاسـت، در                 

.آن منطقه  حدود یکصدوپنجاه خانوار از سادات  زندگی می کنند
1

1
ید ابراهیم علوي از سادات ولسوالی اشترلی والیت داکندي از سال سبرگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین .

ی  داخل حوزه علمیه مشهد گردیده و سطوح عالیه را آن جا فرا گرفته و بعد به منطقه برگشته و مصدر خدمات دین1361

.در میان مردم خویش گردیده است


