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  سھم خاندان عليا حضرت 
  پيروزی امان � خاندر 

  

مرحوم استاد پوپلزائی درکتاب خود، از سھم ونقش خاندان عليا حضرت مادر شھزاده امان � 
واستحکام دولت امانی ياد کرده و رجالی را که در استحکام يا تضعيف خان در پيروزی وساختار 

دولت امانی سھمی داشته اند، با دقت نام ونسبش را ثبت نموده و درمورد خاندان علياحضرت 
  :مادرامان � مينويسد

 والدۀ سکۀ امان � شاه از طرف پدر فرزند سردار شيردل خان سرور سلطانمسماة «
 طرف مادر فرزند مسماة بی نظير سلطان پوپلزائی و در صحنۀ سياست داخلی ھم بارکزائی و از

بوده و از آن دو نيروی قومی و ملی که رسوخ و » ثم درانی«متکی بھمان دوطايفۀ بزرگ ابدالی 
  ]1[». کرده استاشتند، استفاده نفوذ سياسی و عسکری از قديم د

حمن خان در تأسيس امارت سلطنت ھمسر  در ايام مريضی و فوت امير عبدالر«]علياحضرت[
واسطۀ تحريکات جدی او افراد ]به[خود سردار حبيب � خان مصدر فعاليت ھای بزرگ گرديد و 

نخبه و سرشناس ملکی و نظامی طايفۀ درانی از سردار حبيب � خان طرفداری و پشتيبانی نموده 
جلوس امير حبيب � خان . کاری ساختند ھر نوع فداِرسالۀ شاھی و ھم جمعيت ھر دو قوم را حاضر

 قمری وموافق 1319جمادی اNخر  )  19( شمسی مطابق 1281برج ميزان سال  ) 10(پنجشنبه 
  .  ميQدی است1901اکتوبر ) 4(

رمضان ) 13(امير حبيب � خان اين مراتب ھمت او را فراموش نکرد و بتاريخ پنجشنبه 
لقب داد و ملکۀ ) عليا حضرت سراج الخواتين( شمسی 1282 قمری مطابق 1321المبارک سنه 

و اين پسر عليا حضرت يعنی سردار امان � خان . معتبر و رسمی و سرخيل بانوان افغانستان گردانيد
نوشته ] والدۀ نور چشم امان � خان[سال عمر داشت و تا اين وقت نام آن ملکه در فرمانھا ) 12(

  .ميشد
بوبوجان و پسرش سردار محمد عمر « ش ادعای بی بی حليمه 1281ن ميزا) 10(و از تاريخ 

در امر سلطنت فسخ گرديد ولی اين کينه ورزی سردار محمدعمر خان ابن امير عبدالرحمن » خان
 1891و بھمان اعتبار بود که Vرد کرزن درياد داشت ماه دسمبر سال  .خان تا خاتمۀ عمر باقی ماند
  ]2[ ».انشين پدر برسميت شناخت و اعليحضرت خطاب نمودم حبيب � خان را بحيث ج

برج ) 10( ق مطابق 1309ذيقعده الحرام سنه ) 5(سردار امان � خان که در شب پنجشنبه «
 1322 در سنه ،در نزديک ده زرگر پغمان بدنيا آمد]  م1892 می 31[ ش 1271جوزای سال 

 ق در مکتب فنون 1328 گرديد و درسنه  خطاب عين الدوله يافت و دخيل امور سياستش1283/ق
چون اعتبار واقتدار . حربيه داخل و در زمان حيات پدر سه بار به وکالت مقام سلطنت برگزيده شد

  . سبقت می برد]خود[طايفۀ مادر داشت از سائر شاھزادگان حتی از کاکا و دو برادر بزرگ
لکۀ رسمی در انتخاب سلطنت چون در اصول طايفۀ درانی تصريح شده بود که بايد فرزند م

مقدم باشد اين دليل نيز مدنظراھل سياست و از ھمان جھت بود که سرشناسان خاندان ھای وقت اغلب 
بدور سردار امان � خان عين الدوله جمع ميشدند و اين رجال اغلب از طايفۀ پدر و مادر عليا 

ق جلب و احضار يافته شامل  1319 ق و 1310و افراد رسالۀ شاھی که از سنه . حضرت بودند
بود » نداردلُغ« و رسالۀ درجه اول قشون شاھی .داشتند تحت تاثير ھمين سياست قرار ،خدمت بودند

دل و اين شخص از اوVدۀ وزير شاه ولی خان ار خان ولد دادمحمد خان جنرال غندکه صالح محمد 
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 از ھمين خاندان و ھم جان بيگم بنت قبيلۀ بامی زائی طايفۀ پوپلزائی و ملکه سلطان جدۀ عليا حضرت«
محمد اکبر خان بارکزائی عيال صالح محمد خان و جان بيگم مذکوره شاه بوبو لقب داشت و دختری 

  ]3[».کاکای علياحضرت بود
چون عليا «:مرحوم پوپلزائی درمورد نقش خاندان پدری عليا حضرت از رجال ذيل نام می برد

 خاندان مذکور که بنام شاغاسی خيل معروف و اوVدۀ ،استحضرت بنت سردارشيردل خان لويناب 
 از آغاز تا انجام دورۀ امانيه يعنی از زمان طفوليت او تا خاتمۀ سلطنت امانيه ؛يسين خان بارکزائی اند

  . نھايت خدمتگذاری و فداکاری نموده اند
، سلطان علی بابامحمد سرور خان، سکندرخان :معروفترين رجال آن خاندان  در دورۀ امانيه

 ]وعبدالحبيب خان[خان، محمد ابراھيم خان، عبدالعزيز خان، ياور محمود خان، خواجه محمد خان
دولت امانيه ا ببارکه چھار]  خوشدلخان برادرزاده علياحضرت بودپسر لويناب[علی  احمد خان  .اند

  ]4[».مصدر خدماتی ھم شده استاما  و ،مخالفت نمود

  رتسھم خاندان مادری علياحض
وماما وپسران ماما ، ازنقش مادر علياحضرت ئی در ادامه سھم خاندان پدری علياحضرتپوپلزا

 و الدۀ  عليا حضرت که از اوVدۀ سردار شاه بی نظير سلطان« : مينويسدهنيز ياد نمودودامادان ماما 
ريک می علم خان پوپلزائی بود، قوم و تبار خود را ھميشه به جانبداری نوادۀ خود توصيه و تح

اين خانم باھمت وبا درايت وقتی از قيام نواسه اش عين الدوله برای خونخواھی پدرش مطلع  ».نمود
چشم اميد دوخته بودند  ودر امير نصر� خان به ًباطنا شد ونيز ازتردد وتذبذب برخی رجال دربارکه 

به جنرال صالح محمدخان ظاھر به امان � خان سرمی جنباندند، اين پيام را بصورت عاجل نوشت و 
  :فرستاد

  

   سران نظامی کابلیعنوانمادر علياحضرت  بی نظير سلطانپيام 
برای خدمت دولت عليۀ افغانيه از ارجمند نور چشم رشيد امان � جان  جوان د?ور تر و «

ين مرد باغيرت باھمت غريب نواز و دلسوز در حق بيچارگان پيدا شده نمی تواند، و ديديد که در ھم
زمستان، چند اوقات ساليان ديگر در حق بندی ھا و قرض دارھا چه اندازه لطف و مھربانی و ترحم 

چون شما از طرف پدر و مادر قوم و خون شريک من می باشيد، ?زم که اولتر تمام . و شفقت نمود
مک امين منصبداران فوج نظام دارالسلطنه اعم از سواره و پياده را با ھم متحد و متفق داشته بک

ين شيوۀ فدويت خود در راه انتقام  نظام و ديگر خون شريکان ھمتی و رشادتی بکار ببريد تا از
 و یخون امير صاحب شھيد و استقKل اين دولت عاليۀ اسKميه و جامعۀ مقدسه افغانيه سرخرو

ود حاضر شده و من خ. و?زم که رويۀ نفاق در پيش نيايد و از اھل نفاق احتراز شود. کامياب باشيد
 �ام که حمائل استقKل پيرايه را بدوش گيرندۀ انتقام خون پدر بياويزم و بدانانم که نور چشم امان 

بی نظير : امضاء" در خواص اعلی اسKمی و افغانی از پدران و مادران بزرگ ميراثی دارد فقط
  ]5[».سلطان درانی

  :پوپلزائی در پای اين پيام چنين  تبصره ميکند
ۀ عين الدوله بوسيلۀ ارسال اين پيام تحريری در حقيقت تمام قدرتمندان قلم و شمشير را در جد«

حساس ترين مرحلۀ تاريخ يعنی ساعت اول جلوس خصوصی عين الدوله بر سرير سلطنت تحريک و 
تشجيع نمود و کافۀ  زنان افغانستان را در اين عزم بالجزم حصول استقQل کامل افغانستان شريک و 

و اين است يکی از مراتب نھضت نسوان در دودمان امانيه که در ساعت بدو جلوس .مل گردانيدشا
خصوصی او شور و ھيجان ديگری در جمعيت مردان و زنان خاندان ھای بزرگ کابل برپا گرديد، و 
شاملين مجلس از ابراز احساسات يک محترمۀ نجيبه افغان خيلی ھا تحسين نموده آفرين گفتند و تا 

  ]6[».ن آوازۀ بمردم درانی قندھار رسيدکه ايآن

   پسر و ھم ، شاغاسی مامای سکۀ عليا حضرتسردار فقير محمد خان«برادر بينظيرسلطان، 
  که اينک در اين تاريخ سياسی نامھای . اماد خود را بطرفداری عين الدوله ترغيب می نمودد چھار
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  :چھار دختر و داماد ھای او را می نويسم

  )بارکزئی(، عيال سردار امير محمد خان حکمران محال  غزنين دلبر سلطان•

  )بارکزئی(مزاری سلطان،عيال محمد ابراھيم خان سرپروانه ثم وزير عدليه •

  )قوم پوپلزائی(خورشيد سلطان،عيال محمود خان امين نظام ثم وزير ماليه •

  .ًعذراء سلطان، عيال محمد ولی دروازی که اخيرا وکيل مقام سلطنت گرديد•
  

يعنی قبل از جلوس رسمی امان � شاه از مردم ] قيام[سردار فقير محمد خان درھفتۀ اول 
چون مردم از بيم لشکرکشی امير نصر� خان . چھاردھی و پغمان برای عين الدوله بيعت گرفت

 ھرگاه نصر� خان غالب گرديد ميگوييم فقير محمد خان شاغاسی از ما: جرئت نمی توانستند گفتند
منشی دفتر عين (و ھمچنان پسرش نظام الدين خان . مردم بيعت گرفت و مسئوليت نداريم

بحث قيام عين الدوله برضد کاکايش از وی ياد شده که در [خدماتی بنفع دولت امانيه نموده است ]الدوله
  ].است

دبير خلص آنکه امان � شاه به نيروی حسن اخQق و مدارا به خلق و به نيروی فکرو ت... 
خاندان وطايفۀ مادر که او را در کار دولت و حصول استقQل تامه و عدالت اجتماعی مشورت نيک 
ًميدادند و خصوصا که در روز جلوس خصوصی آن و ثيقۀ موکد بسوگند نوشته و باقبول ھر نوع 

مين و از ھ. ی امان � شاه بيشتر افزوده شد بقوت روحی و فکر،رش تقديم نمودندفداکاری بحضو
 ش يکبار 1297 در ھفتۀ اول ماه حوت سال ، ]شده اند[نی جانبدار امان � شاه شھرت که طائفۀ درا

ًرسما و علنا ثابت نمودن، گريد  تمام اقوام و قبائل  افغانستان جانبدار او شده بيعت نامه ھا ]و[دً
ردند که اين فرزند ملکۀ معتبر  مردم بدل باور ک،ه امان � شاه بمردم وعده دادو چيزھايی ک. فرستادند

  .که نسل بالنسل زادۀ بزرگان افغان است ، ھمين اعتبار را دارد
بود، عليا حضرت به نسبت ] مادرمحمود طرزی[چون سلطنت بيگم بنت شاھزاده مودود درانی

ی به مسافرت تير کرده بودند، نيز شفقت و ر به محمود طرزی و اوVدش که عمرقوميت پدر و ماد
 نمود و ثريا دختر او را برای پسر خود  عين الدوله به ازدواج گرفت و اين وصلت ]می[بسيارمحبت 

  . محمود طرزی به عليا حضرت احترام داشت. ]شد[نيز به نفع دولت امانيه تمام 
که : شدند، ممنونيت نموده می گفتندمحبوسينی که در ايام جلوس امان � شاه  از حبس رھا 

ارش و توصيۀ مادر و جدۀ محترمه خودش چند بار از احوال محبوسين در محبس عين الدوله به سف
بخشيد و  وسيلۀ تقديم عرائض ما ]بما[و در ايام زمستان پوستينچه و البسه  ، پول نقدهخبر گرفت

ر عموم  از قيد و حبس رھا بحضور امير حبيب � خان گرديد تا آنکه در اين جلوس خود ما را بطو
رج احضار و شامل کار فراريان  را از خا. زی و غQمی را برطرف ساخت کني،فرموده
بدينسان ديده ميشود که خاندان مادری علياحضرت نقش چشم گيری در موفقيت ] 7[».گردانيد

وپيروزی شھزاده امان � خان بر کاکايش امير نصر� خان داشته اند و بدون چنين پشتوانه قوی 
 . انگير امير نصر� خان ، امکان پذيرنبودقومی ، سقوط سريع واعجاب

  پايان
  :مآخذ
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