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 نیسراج الخوات احضرتیدرباره عل میحل هیصف  دگاهید
                   

زبان پشتو در  ندهیکتاب وگو نیو مولف چند ، محقق سندهینو میحل هیصف
 رعنوانیز  ی، مقاله مبسوط  پختونخوا بریخ یاز اهال ،یس یب یب ویراد
 یاسیدرزبان پشتو نوشته و در آن از نقش س« ملکه سرور سلطان»

است. مقاله  ادکردهی ییکویملکه سرورسلطان  به ن احضرتیعل یوکاردان
تا کنون من نخوانده ام. من  یگرید یاست که درجا یمهم اتنک یحاو

 عامتر گردد. ضشیتا ف گردانمیبرم یآنرا از پشتو به در
 ستمیقرن  ب لیافغانستان دراوا یاسیسرورسلطان در تحوالت س ملکه»

هللا خان بود. سرور سلطان  بیرحبیداشت.او خانم  سوم ام ینقش مهم
خان   ردلیش نابیدر کابل متولد شده بود. پدرش لو۱۸۷۵در سال

مطابق  قندهار بودند. یقوم بارکزائ انیاز شاغاس ردادخانیاش م کهیون
 ادیپدرخواندن ونوشتن را به دختران در خانه  زمانسوم وعنعنه آنر
م( به نکاح  شهزاده 1۸۹2)در  یسالگ 1۷. سرور سلطان درسن  دادندیم

 ریام رایبوده باشد، ز یاسیازدوج س کی نیهللا در آمد. ممکن است ا بیحب
 با تمام اقوام افغانستان روابط دوستانه خواستیم قیطر نیعبدالرحمن از ا

 .درا استوار کن
شده بود.درسال  عهدانتخابیول ثیبح1۸۹0هللا خان درسال  بیحب

 صفیه حلیم نویسنده   «نیسراج الملت والد»عبدالرحمن خان،او لقب  ریسال وفات ام یعنی1۹02
                                                 .دهدیاو را نشان م یکه مقام مشاورت داد«نیسراج الخوات»برخود گذاشت. وبه سرورسلطان لقب 

 
 لیوتحص میتعل یآورد تا وزارت معارف  را برا یفشار م ریسرور سلطان  برام تیروا کی به

م درکابل 1۹03درسال  هیبیمکتب بنام حب نیاو اول یتالشها جهیفرزندان کشور بوجود آورد.درنت
دعوت نمود  کردندیم یخارج زندگ یمهاجر درکشورها ثیکه بح یاز  افغانان ریشد.سپس ام سیتاس

دعوت  نیکه  ا رسدیهم شامل بود.]به نظرم «یطرز»خانواده جمله  نیبرگردند .درا افغانستانتا به 
 نابیچهار برادرش :خوشدل خان لو  رایبه خواهش سرورسلطان صورت گرفته باشد، ز زین ریام

 هیخان عل وبیبا سردار محمد ا وندیخان که درجنگ م ی،سکندر خان ، محمد اکرم خان و سلطان عل
پناه  رانیخان به ا رعبدالرحمنیخان در برابر ام وبیاشتراک داشتند بعداز شکست سردار ا سهایانگل

 کی چیکرد وه دیتبع یرا با همه همراهانش به هند برتانو وبخانیسردار ا سیبردند و از آنجا انگل
شام  از یمهاجر، نه تنها خانواده طرز یافغانها رازیاجازه برگشت به وطن را نداشتند. با دعوت ام

از هند برگشتند.و به مقامات مهم درکابل گماشته شدند.  زیخوشدلخان با برادران خود ن نابیبلکه لو
 [یستانیس

 عوام هم صحبت  یدر باغ بابر، باغ چلستون و باغ شهر آرا شخصاً با خانم ها نیسراج الخوات ملکه
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 دنیشن ی.او برادیرسانیرمیآنها رابگوش ام اتیوشکا ساختیوخود را از مشکالت آنها آگاه م شدیم
 کرد. جادیدرکابل ا« دارالعدالت»بنام  یمحکمه خاص اتیشکا نیبه ا یمردم و غوررس اتیشکا

 یهند به هندوستان سفرکرد وبا مقامات هندبرتانو یسرایبه دعوت و ریام[1۹0۷] 1۹0۵ درسال
 کهیوفابر هی. مکتب حربدیدرکابل به امضا رسان کاتیوساخت فابر یدرمورد خدمات طب یقرارداد

پارلمان  کیبوجود آورد که شکل  زیشورا ن کی. دندیگرد سیدرکابل درهمان زمان تاس یبوت ساز
 او مشهور اند. یشهوتران یبودکه داستانها یخودخواه وشهوت پرست یمرد ریرا داشت. ام یابتدائ

و  گمیجمال ب ینامهاگربیعالوه بر سرورسلطان دوخانم د ریداشت، ام ادیسلطان امباق ز سرور
تن  ۴۰ریدرحرم  ام نیازدواجش با خواهر نادرخان صورت گرفت.عالوه برا نیچهارم گمیب ریوز
 نیاز ا ریو هزاره بودند. ام ایشان دختران مظلوم  نورستان، پکت شتریداشت که ب زوجودین زیکن

 دختر بود. ۳۴پسر و  ۴۹زنها صاحب 
. درجمله گرفتیخود عکس م یوبا کمره خود از حرمسرا ادداشتیعالقه ز یشکار وعکاس ربهیام
. دهدینشان م انیوجود دارد که او را درلباس اروپائ زیاز سرورسلطان ن یعکس ها عکس نیا

 یرسم رقیبربام قصرملکه وبرموتر ملکه ب رای.زکردیاکثراً سرورسلطان اشتراک م یدرمراسم رسم
 رتوپیبا ف یمراسم سالم نظام  رفتیم رونیموتر ب یافغانستان دراهتزاز بود.وهرگاه از ارگ بسوار

 برخوردار بود. یخاص تیار محبوب زین انینظام انیدرم نیسراج الخوات یتی. برواشدیبجا آورده م
الرحمن خان ، عمرجان سه روز درکابل جشن  رعبدیفرزند ام نیخورتر یم مراسم عروس1۹01در

شان وشوکت، با  اریبس ر،بایکه هرروز  ام سدینویکه به حرم راه داشت  م سهایازانگل یکیبود. 
 یسلطنت یخانم ها یشاه ، جوپانها ی. ازعقب گادگشتیکابل م یخود درکوچه ها کانیدوستان ونزد

بود که مردان آنرا  نیرنگ یبا پرده ها دهیمربع شکل پوش یچوب ی]جوپان:خانه کوچککردندیمحرکت 
 [. ندیکجاوه گو یودرفارس به ان هودج ی.درعربکردندیبرشانه خود حمل م

مشخص بود ودسته  یسرخ وطالئ یحضرت  سرور سلطان بود که با پرده ها ایجوپان ازعل نیاول
و  یلین یجناب بود که با پرده ها ایاز ملکه عل ی. جوپان دومکردندیم یاز محافظان او را همراه یا

قرار داشت. هرچهار  یوبعد جوپان ملکه چهارم یمشخص بود.سپس جوپان ملکه سوم  يیطال
 .شدندیها توسط جوانان کمر بسته ومردان سالخورده  بدرقه م لکهجوپان م

 یرقابت سخت ریزنان ام نیکه ب سندینو یاند م دهیرا با چشم خود د ریکه حرم ام یزنان اروپائ آنعده
که از همه هللا خان بود  بیحب ریزن اول ام گمیهللا خان فرزند جمال ب تیداشت.شهزاده عنا انیجر

زن  کیاز  نهللا خا اتیح ریفرزند ام نی. دومشدیبرادران بزرگتر و وار ث تاج وتخت پنداشته م
آمده بود که در درجه دوم قرار داشت. وفرزند سوم امان هللا  ایبدن گمیبنام صندل ب ېچترال  یصورت

امباق ها  انی.معلوم دار است که مگرفتیخان ازبطن سرور سلطان بودکه در درجه سوم قرارم
 بدالرحمنع ریوبزرگ سرورسلطان ،خانم خورد ام یاصل بیوجود داشت، اما رق یرقابت وهم چشم

 فرستادیها مکتوب م سیپسر خود شهزاده عمرجان به انگل ینیجانش یسلطان بود. او برا مهیحل
با کمک ا قوام بانفوذ خود در دربار قبل  احضرتی.]اما علکردیم میطال تقس یافسران نظام  انیوم
 ینیهللا خان را بجانش بیاعالم کند، شوهرخود حب ریام ینیسلطان پسرخود را بجانش مهیحل نکهیازا

 [یستانیکرد.س یپدرش معرف
 تیبا حما ریخودکشته شد. ونصرهللا خان برادر ام مهیهللا خان در لغمان در خ بیرحبیم ام1۹1۹ در

 کردیو کس فکر نم ادبودندیتخت سلطنت ز انیاعالن نمود. مدع ریخود را ام یسران اقوام مشرق
 میربرگلیجنازه ام ینوبت به امان هللا خان برسد. سرور سلطان در جالل اباد ،بعد ازبخاک سپار

 غامیوقت نصرهللا خان نزدش آمد و ازاوتقاضا کرد تا به امان هللا خان پ نینشسته بود.درا ریفاتحه ام
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کارگرفته  به نصرهللا خان گفت  استیازس نی. سراج الخواتردیخود را بپذ یبفرستد که امارت کاکا
و با امان هللا از   رومپنداشته خواهد شد بهتراست تا خودم بکابل ب استیمن مداخله در امور س غامیپ

جالل آباد -ل وقت راه کاب نیصحبت کنم. سپس سرور سلطان ازجالل اباد عازم کابل شد.درا  کینزد
را  یبه کابل، سران نظام دنیطرفداران  امان هللا خان تحت کنترول بود. سرورسلطان بارس یاز سو

 اعمالش  برسانند. یزاکنند و به س دایرا پ ریمخاطب ساخته از آنها خواست تا قاتل ام
سرورسلطان  از نقش یول کندیم ادیطرزي  ایامان هللا از  ملکه ثر یاسیاصالحات س انیدرب خیتار

فرستاد  ینان ولباس وپول نقد م انیبرد. سرورسلطان به زندان یبود، نام نم ایاز ملکه ثر شتریکه ب
بود  تواراس یزن یدار نیداشت. او در د یزندان نقش مهم دیو در ازادکردن  مشروطه خواهان از ق

و  کردیسخي نذر م ارتیاو هر سال در زمسجد اعمارکرد.  کیمدرسه و کیو در شوربازار کابل 
. براثر تالش نمودیم مینان تقس یسخ ارتیانداخت و به زوار ز یبکار م یمطبخ« سخي یګد»بنام 

 مهاقطع کردن دست و پا وانداختن اد لیسخت از قب یجلو شکنجه ها وجزاها نیسراج الخوات یها
 قردارداده شد. ممنوع نیسنگ یگرفته شد. در زمان سلطنت امان هللا تمام جزاها نیدر قفس آهن

آن  یشکرگزار یم برا۱۹۱۹در ایتانیسلطان به افتخار حصول استقالل  افغانستان از بر سرور
اعمار کرد. همچنان او  مسجد شاه دو  یمیعظ یسخي شاه مردان گنبد ارتیدست آورد بزرگ درز

 حضرت درسال ایخود اعمار نمود. عل یاسحق ختالني  را از پول شخص دیو مسحد س رهیشمش
هللا به قندهار سفرکرد و بر صندوق خرقه  مانش با شاه ا۱۳۰۴

 روکش گرانبها را هموار نمود. کیمبارک درقندهار 
م ]از سلطنت استعفاداد[ و 1۹2۹سال  یجنور 1۴هللا خان در  امان

 ایتالیا تختیسپس با تمام خانواده خود افغانستان را ترک کرد و به روم پا
مصروف شد.  یفروش چریرفت.امان هللا خان  در روم بکار مبل وفرن

. دیگرد یاقتصاد دیشد قهیامان هللا خان دچارمض یدرجنگ دوم جهان
امان هللا دوبار به حج رفت ودرمرتبه دوم مادر خود سرورسلطان را هم 

 با خود به حج برد که در آنجا مهمان ابن سعود بودند.
( وفات کرد ودر آنجا دفن شد. اوصاحب چهار هیستانبول )ترکم درا1۹۶۵سلطان در سرور

)نور  گمیب هی) ثمر السراج( و راض گمیب هی)سراج البنات( صف گمیفرزندبود: امان هللا خان، ساحره ب
 =(https://www.safiahaleem.com/?author) 2022 یجنور۸م،یحل هی) صف «السراج(

 
پسر  کیاز شاه امان هللا  ریبغ احضرتیافزودکه عل دیبا میحل هیخانم صف ریجمله اخ حیدرتصح اما
سلطان  هیسلطان) ملقب به سراج البنات(، صف رهیسا یوسه دختربنامها دهللایبنام شهزاده عب گرید

بزرگ  یها تیسلطان ملقب به)نورالسراج( داشت که درنکاح شخص هیملقب به) سمرالسراج( ورض
 احمدخان درآمده بودند. یعل یوسردارمحمدحسن خان مصاحب و وال خانیمانند: سردار شاول یدولت

 پایان
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