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

 

 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 

 2022/ 6/4کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               
 

 (نیسرورسلطان)سراج الخوات احضرتیعلنقش سیاسی 

 درتاریخ معاصر افغانستان

 

برادرشاه امان  جان هللا دهللایسراج برادرشاه ، طرف چپ شهزاده عب خان سرداراسدهللا احضرتیعلطرف راست 

 دراستانبول ترکیه دهللایشوهرآمنه  دخترشاه درمنزل شهزاده عب ستادهیا هللا،شخص

 

 (وآخر مچهار)قسمت  

 

 :یمقامات دولتبه  یدران رجال گماشتنوسرورسلطان  علیاحضرت

نقش  یدر دولت امان پوپلزائیو یبارکزائ فهیقدرتمند طاکارفهم ورجال  تیحضرت در تقرر وحما ایعل

عبدالرحمن  ریبنام امان هللا درخاندان ام یکه فرزند یاز روز احضرتیداشت. عل ریچشمگ اریبس

کند، امکان دارد تا  تیترب یبدرسترا د که اگر فرزندش جوانه زفکر  نیاآورد، در ذهنش  ایخان بدن

مبذول  سالم امان هللا تیترببه خود را توجه تمام او  نی، بنابر ردیقرار بگ نیآهن ریام یبجاروزی 

 به مردم و یخدمت گزار و یخواهیوآزاد یاو را جوان برومند،آگاه، سرشار از حس وطندوست و کرد

 احضرتیبود، علسریرسلطنت قرارگرفته روآکنون که ب  وردتاج وتخت سلطنت بار آ طیتمام شراالیق 

علیاحضرت به عبارت دیگر، .دوربیادوام  بیشتر بگذارد تاطوری سلطنت را  نیا یها هیپا خواستیم
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اکنون رسیده بود وبه اکمال بقدرت رسیدن پسرش امان هللا  بامی دانست که کاخی ارخود را بنیان گذ

 داشته باشد.نقش نیز خ اکمیخواست در دکوریشن آن 

 از اول شناخت نزدیک، ابه انهسپردن مسئولیت  یاشخاص براگزینش  ُمدلنزدعلیا حضرت، 

در  که بودمدنظرکسانی فداکاری  ومود،کارکرده بودندامیر حبیب هللا خان در دولت  ی کهاشخاص

 تیو در حما دندنصرهللا درکنار شهزاده امان هللا قرارگرفته بو ریامبرضدشهزاده امان هللا  امیزمان ق

ت فه احضرتیعل،معلوم قرار بودند تاسرومال خود را فدا کنند. دهیحاضر گرد خان از امان هللا

هم ند واکنون داشتکه هم در دولت امیرشهید کار زبده وکاردان داشت  ویک برادرزادهبرادر

 ندبرادران علیاحضرت عبارت بود مهمتری برگزیده میشدند.بخاطرحمایت از شهزاده باید بکارهای 

لوگر(،  یوالمحمد اکرم خان، محمدعلم خان) ، (خان والیاحمدعلی وپسرش خوشدلخان)ناب لوی :از

( ، سلطان علیخان ، فراش باشی(، سکندرخان ) احضرتیحضور عل اوریمحمدعمر خان ) لیکرن

 برعالوه شد.(  دیشه سهایقندهار با انگلدرجنک شخص  نیخان )ا وسفیخان ، و محمد  یمحمدعل

علیاحضرت کاکای بنام شاغاسی امیر محمدخان داشت  برادران وپدر اندرخود بابا محمدسرورخان،

: محمد شاه خان، دوست محمد خان بنامهای پسر داشتاو از خانمهای خودهفت بقول داکتر کاظم،که 

محمد شاه خان سه پسر بنامهای: محمد عظیم خان،  ]محمدهاشم خان.)ناظم(، خواجه محمد خان و 

)که در رسیدن شاه امان هللا به سلطنت و یاورمحمود خان  [ .داشت عبدالحبیب خان و عبدالغفورخان

ختم غایله جالل آباد نقش بس بزرگ بازی کرد و بسیار مقرب شاه امان هللا بود( و برادرش احمد 

   .( از یک مادر و نیز پسر دیگرش محمد زبیر خان نام داشتشاه خان)مشهور به رئیس

از معتمدان دیگر   )عبدالعزیزخان بارکزائی )نخست یاور شاه امان هللا و سپس وزیر حربیه و داخله

شاه امان هللا نیز منسوب به همین خانواده است، اما او نواسه عطا هللا خان برادر شیردل خان و 

زاده محمد سرور خان )مشهور به بابای کرام( میباشد. به این اساس دیده  پسر معاذ هللا  و برادر

میشود که علیا حضرت از حمایت تعداد کثیر اقوام پدری خود بطور جدی برخوردار بود و شاه امان 

هللا نیز بر ماماهای خود بسیار اعتماد داشت، اما شاه امان هللا با بعضی از برادران محمد شاه خان 

 اظم دوست محمد خان و خواجه محمد خان و یکی از فرزندان او یعنی عبدالحبیب خان )کهاز جمله ن

(، به دلیل نزدیکی آنها با سردار نصرهللا  خان و بیعت به موصوف میشد شاه امان  هللا هپسر خال

افغان جرمن  -5قسمت -)داکتر کاظم،شاه امان هللا وبرنامه های انکشاف معارف آزرده خاطر بود.

  ین،(آنال

و اتفاقاً اشخاص کارفهم وصاحب تجربه و بارسوخ و با اعتبار شاغاسی  فهیآنها متعلق به طا یهمگ

 یچون شاغاس احضرتیعل یمادر نیمنسوب هم از یگریداشخاص  نهایبراعالوه .بودند یقوم

رئیس دفتر عین محمدخان  ریخان پسرفق نیالد احضرت،نظامیعل یماما ،یپوپلزائ رمحمدخانیقف

)پدرخطاط ومورخ مشهور مرحوم کابل -الدوله ودرایام قیام شهزاده بحیث کنترولر راه جالل آباد

ترجمان در وزارت خارجه،صالح  پوپلزائی هللا خان میعظ ه،ی(، محمودخان ناظر مالیپوپلزائ
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 یدروازخان  یومحمدول  یبشمول شجاع الدوله خان غوربند ،یمرکز یمحمدخان، قوماندان قوا

  برخوردار بودند. احضرتیعل تیاز اعتماد وحما رهیمقام سلطنت وغ لیوک

نبود، از مردم  یواخاز استبدادظلم و یبرافوق الذکر از رجال  علیاحضرت تیاعتماد وحمااین اما 

 نیابیشتروارائه خدمات بهتر به کشور بود.اما متاسفانه که  تیامن نیحفظ ثبات وتام یبلکه برا

 همخدمات صادقانه بمردم  ۀدرعرض یعنیمادر وپسر  یواال یاشخاص نتوانستند خود را با آرمانها

بلکه  رند،یدست بگ شود،یمردم از حکومت م یتیاز اعمال خالف قانون که سبب نارضا آهنگ کنند و

صاحب  یخاطر برخ نی. به همشدندیم ازرژیم مردم تنفرو یتینارضا نیخود اسباب ا یادیز در موارد

  .اند ستهیانتقاد نگر دهیبد یامان میکار رژ ۀویش نینظران بر ا

 ستادهیا یآن بت بارکزائ یشکستانده شده بود،بجا یاگر بت محمدزائ »که : سدینویم  یبیحبجمله از

 ر،یوز زیقندهاردر دست عبدالعز اور،یاحمد ومحمود  یعل یمثالً در آن وقت، کابل در دست وال بود.

وهرات در دست  ومزارمحمد فرقه مشر  کیالحکومه ون بینا میالحکومه وعبدالکر بیمحمدسرورنا

ومربوط به  یالحکومه وعبدالرحمن فرقه مشر قرار داشت که همه آنها بارکزائ بینا میمحمد ابراه

هم نبوده اند که براحوال شاه ومردم دل  یمادرشاه بودند. واکثرمردم دلسوز نیخاندان سراج الخوات

 (174چاپ دوم، ص  ت،یمشروط ،جنبشیبی) حب«کنند. یریشان بسوزد واز فساد اوضاع جلوگ

 :ونتیجه خالصه

 نیبه ا توانیدرج شده ، م یملکه سرورسلطان  درمنابع معتبر داخل احضرتیعل ۀازآنچه  در بار

)حافظ فرآن(فطرتآ ینیو مجهز بادانش د اریهوش  یسرورسلطان زن احضرتیکه عل دیرس جهینت

 نیبود.وبا هم می، باعزم  ومصم خواهیشجاع با عاطفه ومردم دوست، عدالت پسند، مغرور، ازاد

وطن پرست، دانشمند، سخنور   یتیکرد تا از او شخص تیترب یخود امان هللا  را طور فرزند  هیروح

، مهربان ودلسوز برمردم وعاشق آستقالل   یواجتماع یاسیوس ینید لیتوانا ، آگاه درمسا بیواد

 ندهیو ضد ارتجاع  وضد خرافات بار آورد تا بتواند در آ سیضد انگل هیبا روح  ،یوآزاد

حضرت توانست موانع مختلف درون خانواده  ایبردوش کشد. عل یکشور را بدرست یتهایبارمسئول

 سلطنت قرار بدهد.  ریبر سراز سر راه  فرزندش بردارد  و او را   ریرا با تدب یسلطنت

که توسط شوهرعشرت طلب او  دانستیدرسر داشت م احضرتیکه عل یبلند یوآروزها افکار

خواه  یملکه ومردم آزاد یکرد که آرزوها میبحامعه تقد یاو فرزند نیبنابر شودیبرآورده نم

 .ساختیافغانستان را برآورده م

گهواره  وبا دست  یمادر، با دست:» ندیگویمقوله است که م نیا نیتبلور راست احضرتیعل درواقع

 یامان هللا را بزرگ کرد وبا دست ی، وملکه سرورسلطان با دست «دهدیجهان را تکان م گرشید

پسرش امان هللا گذاشت،تا جامعه را از خواب  یکشور را تکان داد و آنر در دستان توانا گرشید

.دوران ده ساله حکومت شاه دینما تهیوعصرمدرن ستمین بو وارد قر دارکندیب یقرون وسط رانگ
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و  هایاسترداد استقالل کشور ما و دوران تجدد ونوآور خیامان هللا در افغانستان ، دوران درخشان تار

فرزندان کشور است که تا  یوآموزش وپرورش سرتاسر یوفرهنگ یواقتصاد یاصالحات اجتماع

 . دیدیکس خواب آنرا هم نم وزآنر

از  یاسیس انیزندان یمادرش ،رهائ تیبه سلطنت ، برطبق هدا  دنیکار امان هللا بعد از رس نینخست

که تا آن روز به  یبود.همچنان شاه  فرمان داد تا تمام افراد یدولت یمحابس وتقرر شان به کارها

بقول  .وندبودند، آزادش یومنازل اشراف کابل مجبور به خدمتگزار یدر ارگ شاه زیعنوان غالم وکن

کابل ، منازل اربابان خود را  یوخانواده اشراف یاز ارگ شاه زینفر غالم وکن 700روز  کیغباردر 

بود. با  سیکار امان هللا خان استرداداستقالل افغانستان از انگل نیترک گفتند. پس از آن بزرگتر

ملل آزادجهان  درصفاز دست رفته خود را بدست آورد و  تیثیکسب استقالل، افغانستان دوباره ح

 یمبان نیتر یکشور با عال یقانون اساس نینخست بیهللا خان، تصو گرامانیقرار گرفت. کاربررگ د

 لیوتحص میبا مردان برخوردار شدند و از حق تعل یآن زنان از حقوق مساو یبودکه برمبنا یحقوق

سلمانان درافغانستان م ریاز غ هیوگرفتن جز یوکار اجبار ی.بردگدندیدرمکاتب بهره مند گرد یمجان

ومعاشات  ازتیبرداشته شد.امت انیاز م رمسلمانیافراد مسلمان و  غ انیم ی. تفاوت حقوقدیلغوگرد

.مکاتب در دیقطع گرد یو سرداران محمدزائ ونیو روحان رانیوپ یوسران قوم نیبه خوان یمستمر

به قرن  یقرون وسط تیعوافغانستان از وض دیفرزندان کشور بازگرد یسرتاسر افغانستان برو

 کارها درافغانستان اغاز شد. نیکارآمدن شاه امان هللا  صدها اول ی.خالصه  با رودیداخل گرد ستمیب

بشمول حصول استقالل کشور  یاسیوس یاجتماع یها فورمیر تیدراکثر احضرتیبر آن عل افزون

دادن  قیان از طرمکاتب نسوان وتحقق عدالت به نفع مظلومان نسو سیحقوق زنان وتاس نیوتام

زنان  یبرا یبان خوب یمشوق وپشت ش،یمردان خو  زیبه زنان از رفتارخشونت آم تیحق شکا

 شوهر وپسرش بوده است. یبرا ینیستمظلوم وهمکار را

 ایومسجد عل رهیچون : اعمار مجدد مسجد شاه دوشمش یمیوتعل یومذهب ینید یبناها اعمار

 رهیشاه دوشمش ارتیز کینزد یدرجاده اندراب  یدر شوربازرکابل، مسجد اندراب ایعل ۀومدرس

 یبرا«محکمه دارالعدالت حصور»  لیبزرگ درآنجا ، وتشک یبا اعمارگنبد یسخ ارتی،توسعه ز

 نیملکه سراج الحوات یاز خدمات فراموش نشدن یگریزنان مظلوم ،بخش د اتبه شکاب یدکیرس

 مادر شاه امان هللا است. 

است .  کردهیم تیزنان حما یمیتعل یمکاتب ونهادها سیرا در تاس ایهمواره ملکه ثر احضرتیعل

مادر شاه امان هللا، : » سدینویحضرت مادر شاه امان هللا م ایداکتر اکرم عثمان در مورد عل

به  یپسرش سهم ینقشه ها وطرح ها میدر تنظ شهیدانشمند وکاردان بود وهم یسرورسلطان که زن

ً یمستق داشت، سزا  یسالها نیزنان مملکت دخالت داشت، چانکه در نخست میو تعل تیدر ترب ما

بودند واز آن  لیدانش آموزدختر مشغول تحص 1۵0زن  نیمدارس دخترانه به همت وتوجه ا سیتاس

دختر  یوشهرها تعداد قابل توجه اتی. وبا احداث مکاتب دخترانه در والافتی یرقم فزون نیببعد ا
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 یافغان کولتور ،یستور یامان هللا خان دخپلواک یغاز«) دانش مشغول شدند. فراگرفتنوزن به 

 ( 114، ص 1384،کلن،یتولنه جرمن

خبر نبود  یب زیقرار داشتند ن یمیکه مورد شکنجه دا یاسیس نیازوضع رقت بارمحبوس احضرتیعل

 نیواول فرستادیه  وپول نقد مو به آنها البس گرفتیالدوله احوال آنها را م نیو توسط پسرش ع

 .بود یاسیس انیزندان ییرها دیشه ریاش به امان هللا خان بعد از قتل ام هیتوص

وشهامت   تیافغانستان برآورده و از خود اهل یپس از قرنها سرازخانواده سلطنت یزن نیاگر چن حال

خود انجام داده  یاز پول شخص ینشان داده باشد ودرچار چوب عرف حاکم بر اذهان مردان خدمات

 کورکورانه؟  بیوتخر حیتقب ایاست  شیوستا ریسزوار تقد ایباشد ، آ

 یو به نسل ها ادگرددی یکیشوند،واز آنان به ن ستهیقدر نگر دهیبه د دیبا یزنان نینظرمن  چن به

 یروح سیوطن وآسا یرا که در راه عمران واباد یجوان نشان داده شود که جامعه قدر کسان

 نسرورسلطا احضرتی.علکنندیم ادی یکیواز آنها به ن دانندیم یمردم گام گذاشته اند، بخوب یوروان

در  ،یوارگ شاه یمردساالر  رانهیسختگ نیبود که باوجود حصردر چار چوب قوان یازجمله کسان

کنند که در راه  تیترب یدوست هنیخود توانست فرزند م ینید یو آموزه ها یذات اقتیپرتو استعداد ول

 .دینورز غیدر یفدا کار چگونهیکشور از  ه یتعال

اما باید  .کردی( مجایمداخله ناصواب )ب یدولت یدرکارها  احصرتی: علندیگویم ازهموطنان یبرخ

با  مداخله و انتقاد درکار دولت  استیس  توجه داشت که مداخله علیاحضرت منطق خود را داشت.

حضورش را به دستگاه حاکمه  خواهدیدولت م یبا مداخله درکارها یاسیو انسان س شودیآغاز م

اغاز شدکه دستگاه  یاز روز احضرتیگرفت. مداخله عل دهیاو را ناد دینبا دکهیاعالم کند و بگو

 تیملکه کشور برسم ثیو او را بح دیرا بخش «ملکه»یعنی«نیسراج الخوات»سلطنت به اولقب 

تاسطح شخص دوم کشور ومعاون پادشاه باال برد ودر واقع  را  احضرتیلقب مقام عل نیشناخت. ا

 اودوخت. یزنان کشوررا بسو دیچشم ام

تا نقش او را  دادیبه نفع مردم وبخصوص زنان کشورانجام م یکار دیملکه با ای «نیالخوات سراج»

را در ارگ « دارالعدالت حضور»است که او محکمله  نیازهم داد،یدر دستگاه سلطنت نشان م

 یکار آسان دیآنزمان، نبا طیدر شرا نکاریکند. ا یدگیرس کیزنان از نزد اتیکرد تا به شکا سیتاس

هموطنان مظلومش  ریاش بخ  جهیکه نت شودیپنداشته م ریکار بزرگ وکم نظ کیشود بلکه  یتلق

و  مینگر یم  نیرا به چشم قدر وتحس نیسراج الخوات احضرتیکار عل نی. و امروز ما اشدیتمام م

 .میشمار یملکه افغان م کیزن  و کیآنرا درجمله افتخارات 

ومورد حمایتش قرار  ندگماشته شد درمقامات دولتی در رژیم امانی  ی که از سوی علیاحضرترجال

 در دورۀ امیر حبیب هللا خان هم صاحب مقامات دولتینه تنها کسانی بودند که همان داشتند، بیشتر 

در زمان قیام شهزاده امان هللا علیه امیر نصرهللا درکنار شهزاده امان هللا قرارگرفتند و بلکه بودند 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

از  حمایت علیاحضرتدر حمایت از شاه امان حاضر شدند سرومال خود را فدا کنند. این اعتماد و

تر مردم نبود، بلکه برای حفظ ثبات وتامین امنیت وارائه خدمات بهبرظلم وستم اعمال برای ایشان 

 ه است.به کشور بود

( رادر ژنیو جهانگرد مشهور افغان )حسن ب سندهیسخنان نو خواهمیبحث م نیحسن ختام ا یبرا

 : دیگوینقل کنم که م یطرز ایسرورسلطان وملکه ثر احضرتیعل  ۀبار

نقش برازنده زنان  ژهیکشور خود  ، به و خیکه ما چقدر از تار دانمیصاحب !حاال م یستانیس جناب»

از برازنده  یکی. میقرار داشت یخبر یو شکل دادن نهضت نسوان در ب یدربار در امر روشنگر

 یچون شاه امان هللا خان غاز یفرزند تیملکه سرور سلطان  ،  ترب احضرتیافتخارات عل نیتر

ملکه   احضرتیبا استقالل افغانستان گره خورده است. وجود عل شیهم یباشد که نام شان برایم

بوده باشد. معلوم  زین یطرز ایملکه ثر یبرا یخوب یالگو یستیبا یسرور سلطان در خانواده شاه

حضرت سرور سلطان  ایعل یو عملکرد ها تیاز شخص یریرپذیبا تاث یطرز ایکه ملکه ثر شودیم

 یشاه امان هللا خان غاز یرا در همراه ییبوده که نقش به سزا

افغانستان  شتازیو پ ستهیملکه و بانوان شا کردند. روح هردو فایا

 «شاد باشد.

علیا حضرت بعد از سقوط دولت امانی با پسران ویکی دو 

دخترش با شاه امان هللا ابتدا به ایتالیا رفت وبعد نزد پسر 

دیگرخود شهزاده عبیدهللا جان که درترکیه زندگی میکرد رفت 

.و بقول یدچشم از جهان پوش1965وسرانجام درترکیه درسال 

شهزاده احسان هللا دافغانستان، جسدش در گورستان شهدای 

دراستانبول بخاک سپرده « ایدرنی کبی»ارشد نظامی موسوم به

 !باد روانش شاد ویادش گرامیشد. 

 پآیان
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