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 2022/ 6/4کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               
 

 (نیسرورسلطان)سراج الخوات احضرتیعلنقش سیاسی 

 درتاریخ معاصر افغانستان

 قسمت سوم

 :یپرقدرت  در دولت امان یزن ثی،بح احضرتیعل

بود.او در   یمقتدرخاندان شاغاس تیشخص نیهللا خان آخر( مادر امان نی)سراج الخوات احضرتیعل

وخود را  رنظرداشتیکشور را بادقت ز یتیشاه امان هللا، به اروپا اوضاع امن یهنگام مسافرت طوالن

در هنگام سفر شاه به اروپا  یبار ساخت،یبا خبرم دیگردیدر کشورم یکه با عث ناامن یاز هرحرکت

از موضوع  نکهیحضرت هم ایبرخاستند. عل تیمختل شد ومردم بشکا تیامن سایدرمنطقهً پروان وکاپ

بپردازد.  اتیکرد تا به رفع شکا هیمقام سلطنت توص لیخان وک ی، فوراً به محمدول دیمطلع گرد

 اکهر یاومحمدامان خان سابق حکمران سمت شمال یو بجا لیحکمران پروان راتبد خانیمحمدول

وتبدل  رییتغ نیبه ا احضرتیپروان مقررکرد.اما عل یوال ثیبود، بح یزنگیاکنون حاکم کالن دا

موتر همراه با  یبسوار یشمس۱۳۰۷مردم در ماه ثور  تیشکا دنیشن یقناعت نکرده خود برا

 دانیسف شیخواست تا مردم ور یبه پروان رفت واز وال یمحمدعمرخان شاغاس لیبرادرخود کرن

درمحل جبل السراج جمع شدند  سایپروان وکاپ نیمذاکره با خود اوحاضر کند. خوان یبرا امنطقه ر

از مردم تشکر نمود  احضرتینمودند. عل میتقد یحضرت، مبلغ ده هزار افغان ایوبه احترام ورود عل

وشما از دولت عدالت  خواهدیم تیوگفت: دولت از شما امن دیوآن پول را واپس بخود مردم بخش

 یهمه سفر طوالن نیعالوه کرد که پسر من بخاطربهبود حال شما مردم افغانستان ا . اودیبخواه

 یووطن ما وشما رآباد کند. او برا ردیجهان کمک بگ یغن یرابرخود هموار کرده تا از کشورها

. بزرگان پروان گفتند: همانطور که خواهدیملت را م یوفقط آرام خواهدینم یزیچ چیخود ه

)جبل السراج( فرزند خطاب فرمودند، ما همه فرزندان شما مادر  نجایا در همد ما ریشه رصاحبیام

شما  ضیوعرا تیگفت: مرجع شکا احضرتی. علمیشماحاضر شاتیو درانجام فرما میبزرگ خود هست

من خود به جبل  د،یشما به بکابل  سرگردان شو نکهیاز ا شیپ نکیخود من است و ا هیمیدفتر تنظ

از چه قرار است؟ کدام حاکم ومامور حکومت درحق شما  اتیکه شکا کنمیم السراج آمده ام وسوال

. پس دیکن یرا معرف تیاشخاص مضر و مخل امن دیظلم کرده تا خودم از او بازخواست کنم. شما با

.) برگشت یدرآن منطقه بحال عاد تیامن گریخوشحال ود یشمال یاهال دار،یگفتار ود نیاز ا

 ( 22۱ -2۱9امان هللا شاه،ص  یزغا ی،سفرهایپوپلزائ

شاه به   یهنگام مسافرت طوالن سهایبرخوردار بود که انگل یاز چنان صالبت وشهرت احضرتیعل

مگر از ترس مخالفت  اورند،یب کاریدست گرفتند تا "نادرخان" را رو یرا رو یاروپا، طرح کودتائ
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حاضرنخواهد شد  احضرتیکردند که عل یم راگمانیآن منصرف شدند. ز یحضرت  از اجرا ایعل

 ایهللا خان و  تیبلکه او سردارعنا رد،یقدرت بپذ کهیخود نادرخان را برار یداشتن ردوستپس یبجا

 هیپالن کودتا عل  لیدل نیخواهد داد، به ا حیاحمدخان را برنادرخان ترج یعل یبرادرزاده خود وال

 اجراگذاشته نشد. ۀبه منص  احضرتیشاه امان هللا بخاطر نفوذ فوق العاده  عل

بدست  یرا ضمن مقالت یتانویهند بر یاز اداره جاسوس  یسند  یداکتر زمان یارتباط آقا  نیدرا

بوده است.  انیشاه امان هللا  درجر یکیبردن فز انیازم یبرا یتالش نیچن کینشان دهنده  دهدکهیم

از کابل  ۱92۷جون  2، مؤرخ ٨۱یکى ازین اسناد تلگرام شماره : »میافگن یسند نظرم نیبه ا

است که در رابطه باعواقب چنین پیش آمد، شانس نادر خان  و موقف مادر پر نفوذ غازى امان هللا 

 خان  ابراز نظر میکند . مستر گولد درین تلگرام مینویسد که :

اش[  ی(  من هیچ دلیلى  ندارم تصور کنم تا علیا حضرت   علیه فرزندمقربش]دوست داشتن اول»

خالفت  یا توطئه به مقابلش( سهم بگیرد، مگر اینکه امیر راهى را انتخاب کند که به نظر )چه در م

وى )مهلک؟(  ثابت شود و با تمام نفوذش نتواند وى را از آن منحرف سازد.  اگر امان هللا قربانى 

برادر  پاینده خان، ۀیک کودتا شود،  وى شاید نسبت به عنایت هللا خان  و یا فرد دیگرى از خانواد

 ۀزاده و دامادش على احمد را ترجیح دهد.  دوم (  قرار معلومات من، روابط على احمد با خانواد

خوب نیست  و وى هم به ائتالف با این خانواده  مایل نخواهد شد، مگر انکه یک  یسلطان محمد خیل

 سیانگل سیبه ارتباط دسا یمقاله داکترزمانwww.zamanifamily.com.") رکتهدید پایدار به مقامش باشند

 ( یخان کنر رزمانیهللا وقتل م نبردن شاه اما انیازم یبرا

 دعالمیبه س یحضرت مادر شاه بار ایآمده است که عل ،یشورو انهیم یایهللا وآس رامانیمقاله ام در

مي  یدشمنان ما از اختالفات خانوادگي ما سود زیاد»نوشته بود: ۱9۱9خان پادشاه بخارا درسال 

 یبرند. آن ها دولت هاي اسالمي را یكي پس از دیگري سرنگون مي كنند و مسلمانان کشورها

 زیعز ،ترجمهیشورو انهیم یایهللا وآس رامانیمقاله ام«) مختلف ،پس از افتادن به چنگ شان خشك مي شوند

 (.  یائیار تیسا انفر،یار

 راینبود، ز لیقا ادیز تیاهم یهاینواری"به شورش ش احضرتیکه عل کندیاستوارت اشاره م یتال هیر

 ایاوشده بود. عل شهیهللا  باعث اند بیمگرموضوع حب د،یگردیبزرگ محسوب نم دیدر آن وقت تهد

را تقاضا کرد که چند سال قبل باعث  یشده را خواست وهشت نفر صیحضرت جلب عساکرترخ

  (9۷ص  ،ی)آتش درافغانستان،ترحمه کهسارکابلشده بود." قندهارشورش در

شهر  یخود از باغ باال بسولشکرهللا با  بیدسمبرحب ۱4 خیکه درتار دیگویاستوارت،م یتال هیر

مخزن آب واقع بود متصرف شود.  کیوقصد داشت گدام اسلحه وکارتوس را که درنزدکرد  کتحر

به مقابله باشعار جنگ علم با جهالت،برج  شهرآرا درکابل  یمکتب حربان شاگردازتن  ه هجد

نیز عساکردولتی  دند.ش ینیبه عقب نشمجبور نیتلفات سنگ دنبا دا حبیب هللانیروهای  برخاستند  و

  کهیزمانبسوی کلوله پشته فرارکردند. افراد حبیب هللا کردند ومیدفاع شاهی ارگ توپ از فیر با
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 هرطرف افتاده بود یجسد افرادکوهستان ٨۰نمودند،  ینیهللا از نه برجه شهراراعقب نش بیلشکر حب

در  ها کلیسر توسط موتر سا یبواجساد جدا کرده سه چهارنفر را از تن  یسرها یوعساکر دولت

 ،برادرش درشهر گشتانده شده بود سر یهللا که جسد ب بیاز افراد حب یکیشهر گشتانده شدند.

 واعدام شد. ریدستگ د،امایتا امان هللا را ترورنما دیداخل ارگ گردبتن کرد ورا  یگاردشاه یشیدر

 (9۰، ٨9ستان، ص)آتش درافغان

 امان هللابه مادرامان هللا خان،که زنی نترسی بود ونمیخواست از قدرت دست بکشد، علیاحضرت 

محصور نماید ، باید به داخل مردم  را مثل زن در حصار نباید خود یک کشور پادشاه ورهبر،گفت 

ناموس خودشان تشویق  آنها را برای گرفتن سالح ودفاع از برای شان سخنرانی کند و برود و

پل باغ سوی به از ارگ بیرون شد وبادیگارد  با دوسه نفر دسمبر ۱٨روز هللا هم امان  .نماید

 شاهند. وانتظار شاه را می کشیدجمع شده پل باغ عمومی جمعیت زیادی در  .براه افتاد عمومی

 بدون آنکه فکرکند درمیان این جمعیتشاه  هم خوب نبود، دریشی خاکی عسکری بتن داشت، هوا

نگاه کرد،  به اطراف خودشاه  .در بین جمعیت رفت ،او را هدف قراربدهد نیز باشد و شدشمن ممکن

 وباالشد و بر میز بیکطرف گذاشت درآنجا میزی دید که برآن یک گلدان گذاشته شده بود، گلدان را 

آیا درنظردارید ومیخواهید که شما را اسیرنمایند،خانه تان راچورکنند وبه »:بعد  خطاب بمردم گفت

شاه به مردم  «موضوع رستگاری در دستان خود شما است.زنان وناموس تان تجاوز نمایند؟این 

به سالح خانه ارگ مراجعه کند وسالح خاطرنشان کرد که هرکس میخواهد از ناموس خود دفاع کند، 

س شاه از میز پائین سپ د.قرارگیرراجعین ماختیار در اسلحه وکارتوس  تااست هدایت داده اوبگیرد.

)آتش  شاهی براه افتاد واین آخرین ظاهرشدن امان هللا درمیان مردم کابل بود.سوی ارگ ب آمد و

  (92، 9۱درافغانستان، ص

ن ، تعداد زیادی از مردم برای گرفتن سالح بسوی ارگ رواسالح گرفتن شاه واعالم با این سخنرانی 

که  یمردم نیدر ب [باز یروبا ]امان هللا خان ، ریمادر ام احضرتیعل»:محمدکاتب ضیفبقول شدندو

کردن  بیگفته به دفاع ترغ شیرا فرزند خو شانی، در آمده ا گرفتندیاز اسلحه خانه ارگ تفنگ م

با فشنگ خارج از  یقوم یلجاریوا یشهر ومردم چهارده یالگرفت واگرچه پنجاه هزار تفنگ به اه

ً به واسط یحد حصر داده شد، بدبختانه از نفرت غدار وخائن  نیکردار وزراء ومامور ۀکه عموما

   (6۰-56النقالب، ص )تذکرا«نداد. جهیدل داشتند، نتدر

خود را توسط طیاره به فامیل اطفال زنان و،شاه ۱92٨دسمبر 2۱روزکه، اشاره میکند ریه تالی 

همراه فامیل شاهی بود.همینکه علیاحضرت به قندهار یک سربازقندهار فرستادوعلیا حضرت بصفت 

خود اعالمیه علیاحضرت از اقوام رسید دستورداد تا اعالمیه  ای را به دیوارها نصب کنند.دراین 

 (92،9۱)آتش درافغانستان، ص کمک خواسته بود.

مطلع شدند، سیل آمد آمد سران اعالمیه این تردید وقتی اقوام پدری ومادری علیاحضرت از بدون 

آنهایی که با همه واچکزائی و الکوزائیپوپلزائی ونورزائی ودرانی مثل زائی وکطایفه بار رگانوبز
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در ضرت شتافتند وآمادگی خود را با سروجان ومال حپیوند داشتند به حضور علیا سلطنت خاندان 

 :هم وضعیت را به آنها تشریح میکرد ومیگفتابراز میداشتند. وملکه راه استقرار حکومت امانی 
ثبت  انیبه نام قندهار یخیتار غوربزرگیطعنه و پ هک دیونگذار دیزیبرخ یلشکرسقاو در مقابلباید 

ومیرویس نیکه بابا فرزندان احمدشاه شما  ،طعنه را بدهد که نیا یکستان به فرزندان  یشود وروز

شکست  کابل کوهدامنجنگجویان دست  ازچگونه ،می زدید هندوستان واصفهان دم از فتح که 

تحریک را  قندهاسران قومی وغرورملی  تیحم احضرتیعل یمنطق نیبا چن د؟یآنها شد میخورده تسل

  .فرامیخواند سلطنت امانیدر حمایت از را آنهاومیکرد 

ن طایفه ، شوروهلهله زیادی در مردم قندهار وبخصوص درمیاعلیاحضرت هایوبازدید دیداین 

  ه بازمیگردانند.را به شاه امان هللا دوبار سلطنتوامیدوار بودند که بزودی  بارکزائی بوجود آورد

 با مبالغه چنین گزارش دادندلیاحضرت از مالقات با عرا مردم انگلیسی این شوروهیجان جواسیس 

 نیآتش یوخطابه ها دنکیمادرامان هللا خان مانند آب جو پول مصرف م احضرتیکه "درقندهارعل

  (9۷درافغانستان، ص  وارت،آتشیست یتال هی) ر."داینمیم رادیا

: کندیمیاد چنین که شاه با خود داشت بودن پولی ناچیزاز  ودکتاب خریاتالی استوارت، درکه الی حدر

خان پس از آنکه وارد هند برتانوى شد به مقامات برتانوى گفت : بدون اینکه اجازه  هللاشاه امان »

که: شما باید بدانید که  ندارم، وى افزود انیهمیخواهم تقاضاى دیگرى از برت عبور براى سفر اروپا

مردم خود کار کردم و سقوط من کم از کم مرا یک آرامش وجدانى من شب و روز براى سعادت 

میدهد. این اغتشاش مرا غافل گیرساخت و باعث تعجب من گردید. من یک پول هم در بانک هاى 

درنزدم موجود است که معادل چهار صد  خارجى ذخیره نکرده ام، تمام دارائى من چیزیست که فعالً 

که باید آنرا بابرادران و دیگر همراهان تقسیم  در هند( مى باشد هزار روپیه برتانوى )روپیه رایج

کنم. سپس افزود: من متاسفم که فامیلم مانند تزار روسى اعدام نشدیم و از بین نرفتیم و حاالدر 

  ( ۱٨4، ص  ان) آتش در افغانست«سرزمین خارجى آواره هستم.

 کیدر آنزمان امکان تجمع مردان وزنان دره کگفت  دربارۀ خطابه های آتشین علیاحضرت هم باید

 انندهم م، پس ایرادخطابه های آتشین توسط علیاحضرت معمول نبودیک زن  یسخنران یمحل برا

شاه پس از ورود به و احضرتیعلهرحال در  ی بیش نیست.غدرو ،«پول مثل آب جو صرف»گفتن 

بزودی  ندتوانستقندهار ودیدار با سران وبزرگان اقوام مختلف قندهار و هلمند وارزگان وفراه 

 یبه عزم رزم وفتح کابل بسو سپس ود نکنماده آ انیمقابله با سقو یبرارا  یده هزارنفرلشکر

روبرو  یسیراه با چنان دسا ریقوا درمس نیا سیانگل یهابراثر توطئه  اما .ندادفتابه حرکت  یغزن

از خروج بعد ده روز  . اماردیو عزم خروج از کشور بگ ددبرگر یمجبورشد از غزنشاه که  دیگرد

 چکسیونه تنها هسقوط نمود  ۱929جون  ۳روز در یشهرقندهار توسط لشکرسقاوشاه ازکشور،

 وچهلوچ مغرور وچاقوکش هم در ک یپا کی یاز خود نشان نداد بلکه حت یاز مردم شهر مقاومت

سران اقوام پرداخت وهرچه  نیخوان یبه غارت خانه ها ید. سپس لشکرسقاوشنظاهر قندهار  یها
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 یفتوا دیرا هم به جرم تائ یاز دست شان پوره بود درحق مردم نامدار قندهار روا داشتند وتعداد

احمدخان، با  یعل یالبا و کجایو زوالنه  ریکردند و با زنج ریبرضد بچه سقاو دستگ یقندهار انیمال

 خود به کابل بردند و درآنجا به توپ پراندند.

 حبیب هللا خاندرزمان امیر علیاحضرت خدمات اجتماعی 

 تاسیس محکمه دارالعدالت حضور:-۱

دارالعدالت به درخواست علیاحضرت  یکی از بزرگترین خدمات امیر حبیب هللا خان تاسیس محکمۀ 
بود که در آن برعرایض وشکایات زنان رسیدگی میشد. پوپلزائی میگوید:  علیا حضرت درباغ 
بابرشاه وباغ چهلستون وباغ شهرارا، جشن های زنانه برگزارمینمود و با زنانی که به این باغها 

د و از قصه های غم ورنج زنان در می آمدند به تماس می آمد و خود را از مشکالت شان آگاه میکر
یافت که مردم از ظلم وستم ماموران دولت واز رشوت خوری وحق تلفی در فغان اند و کس به 
دادشان نمیرسد.به همین خاطر برای وارسی مشکالت زنان ستمدیده محکمه خاصی بنام 

ض مردم بحضور من هروز عرای»"دارالعدالت" را از امیر تقاضا نمود.... علیاحضرت به امیر گفت:
میرسد ومعلوم است که غور مردم چندان نمیشود،باید یک محکمه خاص درحضور برای وارسی 

 ۱۳29ماه محرم ۱2احوال عارضین تشکیل شود.وامیرحبیب هللا خان امرتشکیل این محکمه را در
م( صادر کرد و دوست محمدخان ولدایشیک آقاسی امیرجان را مامور ۱9۱۱شمسی ) ۱29۰قمری=

 (45پوپلزائی،همان اثر، ص «) حکمه دارالعدالت حضور مقررنمود. م

درمحکمه دارالعدالت یک نفر قاضی، دونفر مفتی، یک نفرمحرر، چهار نفر اهل دفتر، بیست نفرپیاده 
ی انجام ، ده نفرسوار پولیس مقرر بودند. واین محکمه در رسیدگی به شکایات مردم خدمات زیاد

 (46صفحه  ،زیرنویس.) پوپلزائی،همان اثرداد

)تبعید( و زجر و توبیخ و ضبط جایداد  علیاحضرت در مواقع اصدار امر اعدام و حبس و فرار»  
اشخاص مداخله مینمود و احکام شاهی را در موارد مهم تغییر میداد و هم بسیار احکام را بحسب 

و هم در پیش موتر او  امر و مشورت خود با ادارات دولت نافذ میفرمود. چون مردم به در حرمسرا
عرایض خود را تقدیم مینمودند، علیا حضرت پسرکاکای خود سردار محمداکبرخان را معرفی نمود 
که مامور دارالعدالت حضور مقررگردد تا بعرایض مردم درست وارسی شود.این هدایت منظور گردید 

 (44-4۳ائی، همان اثر ،ص پوپلز.«) واز بزرگترین خدمات دورۀ امیر حبیب هللا خان یکی همین است

در زمان شاه امان هللا نیز دفتر شکایات مردم به علیا حضرت وجود داشت و او به عرایض 
چنانکه به شکایات مردم پروان رسیدگی نمود و در سطور فوق وشکایات مردم رسیدگی میکرد.

 . یادآورشدیم

 اعمار مسجدو مدرسه و عبادتگاه ها: -2

علیا حضرت مادر امان هللا خان، اعمارمجدد مسجد شاه دوشمشیره بشکل یکی ازکار های خیریۀ 
موجودهً آن درکابل است. این مسجد بعد ازآنکه کابل اسالم را پذیرفت )نیمه قرن سوم هجری( 
اعمارشده و بار دوم درعهد همایون پسر بابُر درنیمه قرن شانزدهم میالدی وبارسوم به خواهش 
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از ربع دوم قرن بیستم از دارایی شخصی اش بشکل امروزی آن علیاحضرت سرورسلطان در آغ
 اعمارگردید وبه مسجدشاه دوشمشیره معروف گشت.

همچنان علیا حضرت در شوربازار کابل مسجدی را که اورنگ زیب پادشاه هند ساخته بود وبه 
وه مسحد عالمگیری مشهور ولی خراب شده بودنیز دوباره از نوساخت ویک مدرسه نیز برآن عال

 نمود که بنام مسجد علیا ومدرسۀ علیا نامیده شد. 

( توسط امیر حبیب هللا خان ثبت ۱9۱2) شمسی ۱29۱پوپلزائی تاریخ بنای مسجد علیا را سال 
کرده ودر قطعه شعری که بمناسبت تهداب گذاری ان مسجد سروده شده از علیاحضرت چنین یاد 

 میکند:

 ج    در شبستان خواتین است ذاتش چــون سرا

 و زجناب شه خطاب او را علــیاحضرت است

 چون زعلیا حضرت اینجا مسجدی مانـد بیاد

 مسجــِد علیا نام و جای فیض و رحمت است 

 (46) پوپلزائی،سلطنت شاه امان هللا ص

 اعمار گنبدسخی بشکرانه استرداد استقالل کشور:-۳

علیاحضرت به به شکرانه استرداد استقالل کشوراز انگلیسها، در زیارت سخی کابل گنبدی بزرگ با 
« دیگ نذر»دیوار وداالنهای زیاد اعمارکرد وهرسال درجشن استقالل وجشن نوروز به هدایت او 

حلوا در زیارت سخی برپا میشد وبه زوار نان حلوا و پول نقد تقسیم میگردید. عالوه براین 
را که رو به ویرانی نهاده بود دوباره اعمار «یاحضرت زیارت سید اسحق ختالنی)شاه شهیدعل

  مسجداندرابی کابل نیز از ساخته های علیاحضرت است.(46) پوپلزائی،سلطنت شاه امان هللا ، صنمود.

 زنان : لیتحص ۀدر بار احضرتیعل اتینظر-4

داشته  یدرنهضت زنان افغانستان، نقش موثر احضرتیکه عل دهدیم یمورخ کشور، گواه یپوپلزائ
( و بازگشت به کابل به فکر ۱9۰۷سال  یهللا خان پس از سفر هندوستان)جنور بیحب ریاست. ام

از »مطرح کرد ونظر او را خواست: احضرتیرفع حجاب زنان افغان افتاد وموضوع  را باعل
 احضرتینسوان افغانستان را برذمه داشت، مشورت خواست.عل هیعال استیکه ر هملک احضرتیعل

 یاز خود ندارند.وقت یونظام یمحافظ ملک نیومالزم یخانواده افغان موتر وگاد کیگفت:زنان هر
مخالف عزت  نیکوچه و بازار عبور کند ا نیدعوت از ب یشهر با لباس ها ۀگوش کیزن از  کی

افغان را  ۀمحترم کیهر تیثیت وقار وحکه حفاظ یمنظم یالباس ه رایوعصمت است،ز
امر پنجاه سال قبل از وقت است که  نیا رباشدیو بازهم اگرامکان پذ ستیموجود ن د،بطورالزمیبنما
بزرگ باصول تجدد  یاز عجله کارگرفت. وفکر من آنست که زنان ودختران درخانواده ها دینبا

خبر نمانند وخودم حاضرهستم که  یامروز ب یاز آداب مدن اگرفته شوند ت تیوتمدن امروز تحت ترب
که هم آداب ورسوم  اورمیب کاریرو یقدم بوده تحول شیپ یوخانواده گ یاقدام باصول خصوص نیدرا
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 نیبه زنانان ودختران فهمانده شود وا یعصر یگردد  وهم طرز زندگ تیرعا یوافغان یاسالم مهیقد
هللا خان بهمراه مشاوران  بیحب ریود. امخواهد ب یشاه هخانواد یمخصوص اعضا یشرویمقام پ

 نینمود. مشاور انیحضرت را ب ایخصوص مشورت نمود وفکر خود وفکر عل نیدولت درا
است. وگفته شد که  یقمر یهجر ۱۳26سنه  نینمودند. و ا دیرا تائ احضرتیبطورعموم فکر عل

مهم  یخبرها یشود وهم بعض لینهضت نسوان درافغانستان همه وقته محفل بزرگ تشک یبرا
  (44اثر ، ص ،همانی) پوپلزائ.«نشرگردد دهیدرجرا

 میدرتنظ احضرتیعل تیاز موقف وموقع هیسال اول سراج االخبار افغان ۱6درشماره  یمحمودطرز
 احضرتیعل نیمقدسه سراج الخوات هیذات عال: » دهدیگزارش م نیرا چن ریمراسم استقبال از ام

 حضرتیموکب اعل یآور فیازتشر شتریسه روز پ یعنیماه حال]حمل[ ۱۱معظمه روز شنبه  ۀصاحب
سارجن مهجردربار به  ۀشان بود، بواسط هیشاهانه همرکاب عال نینخست یکه اردو یدرحال یونیهما

صبح روز مذکور  ۷خبرداده شده بود به ساعت  یوملک یهمه ارکان دربار از ارباب مناصب  عسکر
نائب الحکومه  یدرسالمخانه  عام ارگ مبارک حاضر شده بهمرکاب عال اسپ یبسوار

 تیبه مع هیاستقبال اتیمقرر همه ه ادی[ باستقبال شان بروند. بوقت معنهللا خا اتیقطغن]سردارح
معظمه شان را  هیموکب فرخنده جناب عال اسنگیس یحرکت کرده درحد چهار راه هایشهزاده مشارال

 گریشرف جلوس داشتند و د نیمز اریبس یشان در عرابه سلطنت ۀمعظم هیانتقال نمودند. ذات عال
شان را  هیبود،عرابه عال تیسلطنت وهمرکابان مع ۀلیخاندان جل لهیعا حاملکه  یسلطنت یعرابه ها

نظام حرکت  در اطراف عرابه به یرساله شاه ۀعساکر خاص یسوار ی.بلوک هانمودندیم یرویپ
شاهانه  ۀباغ]وزارت دفاع آنزمان مقابل پل محمودخان[ از طرف عساکر منتظم یداشتند. درحد قوم

ً یقر.تدیگرد فاءیرسم سالم ا به کمال عز واقبال وتمام شوکت واجالل داخل  ازدهیبه ساعت  با
معظمه  هیاز توپخانه شاهانه بسالم عال رتوپیف 2۱ ده،یارگ مبارکه گرد یشوکت احتوا یحرمسرا

رشد  یبرا احضرتیاحتفاالت زنانه بحضور عل یوبرگزار فاتیتشر نیا»شان انداخته شد. ...
 ادیز راتیتاث یوقوم یخاندان یودعوتها یمل یوجشن ها یادمذهبیاع امیوپرورش نسوان افغان درا

 یمطابق بوضع ومقتضا نیمت یلیبشکل خ احضرتیزنان ازهمان عهد عل یداشت ونهضت اجتماع
  (45-44،همان اثر ، صی) پوپلزائ.«دیهمان وقت آغاز گرد

  یحضرت( از چهره ها ایسرور سلطان )عل»: سدینویحضرت م ایاکرم عثمان در مورد عل داکتر
بیستم قرن ه اول میبار در ن نیاست که نخست یزن نیمعاصر افغانستان است. او اول خیدرخشان تار

» او عالوه کرده میگوید: «ومجاهدت کرده است. کاریزنان افغانستان پ یاحقاق حقوق وآزاد یبرا
نقشه ها وطرح  میدر تنظ شهیدانشمند وکاردان بود وهم یمادر شاه امان هللا، سرورسلطان که زن

ً یبه سزا داشت، مستق یپسرش سهم یها زنان مملکت دخالت داشت، چانکه در  میو تعل تیدر ترب ما
دانش آموزدختر مشغول  ۱۵۰زن  نیدخترانه به همت وتوجه ا مدارس سیتاس یسالها نینخست
وشهرها تعداد  اتی. وبا احداث مکاتب دخترانه در والافتی یرقم فزون نیبودند واز آن ببعد ا لیتحص

افغان  ،یستور یامان هللا خان دخپلواک یغاز.«) دختر وزن به فراگرفتن دانش مشغول شدند یقابل توجه

   ( ۱۱4، ص ۱۳٨4،کلن،یرمنتولنه ج یکولتور

 باقی دارد
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