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 نگاهی به رویدادهای تاریخی:

   والدیناسرار نهفته شهادت امیرحبیب هللا خان سراج الملة 

 به استناد "سراج التواریخ"

 هم(هفد)قسمت 

 

 :توطئه بزرگیک  -شهادت امیرحبیب هللا خان 

در ( 2016دسمبر  26دسمبر تا  11این نوشته که تاحال در شانزده قسمت )از تاریخ هدف اصلی از

این پورتال وزین اقبال نشر یافته است، روشن ساختن زوایای تاریک یکی از موضوعات مهم تاریخ 
 1297حوت  9معاصر کشور یعنی حادثۀ قتل امیر حبیب هللا خان سراج الملة والدین میباشد که بتاریخ 

ناشناس  م( در نیمۀ شب در شکارگاه "کله گوش" لمقان )لغمان(  بوسیلۀ یک فرد1919فبروی 21)

هنگامی به وقوع پیوست که امیر در خیمه مخصوص بخواب رفته بود و تعدادی از اهل دربار در 
خیمه های اطراف آن استراحت داشتند و خدام مؤظف در چند ردیف از خوابگاه امیر محافظت 

 میکردند. 

و هیچ کس موفق به  سال می گذرد، این قتل همچنان مرموز باقی مانده  98از آنروز تا حال که تقریباً 

حل این معما بطور مستند نشده است. یگانه نگارنده ای که شرح مبسوط با ذکرجزئیات این حادثه را 
که شخصاً به چشم دیده و به گوش شنیده و در حقیقت در بسا موارد شاهد عینی بوده است،  فقط  پنج 

اتب بود که در جلد چهارم، شش سال بعد از وقوع آن ثبت اوراق تاریخ کرد، عالمه فیض محمد ک
بخش سوم کتاب "سراج التواریخ" در حدود یک صد صفحه را به گزارش رویداد های یومیه آن 

با تأسف که دست نویس این اثر تاریخی سالها قبل مفقود گردید و از نظر محققان بدور  اختصاص داد.
ور در کابل به چاپ رسید که در سه مجلد قط 1390بازیاب گردید و در  1386ماند، تا آنکه درسال 

 تاریک این واقعۀ تاریخی روشنی انداخت. جوانببه استناد آن اکنون سعی میگردد بر 

امیریک  درحالیکه شاید بعضی بگویند که چه لزومی برای بحث در این مورد احساس میشود،
انۀ تاریخ خشباید به فرامواوصاف خودش  نیز تحت الشعاعشخصی عیاش و بی کفایت بود و قتل او

این نظر با قضاوت بسیار سبکسرانه توأم است، زیرا شهادت  و ارزش بررسی را ندارد. سپرده شود
نه تنها در دوره ده ساله سلطنت اثرات آن امیر با بسا تحوالت مهم سیاسی در کشور پیوند دارد که 
بقدرت یحیی خان خانواده سردار در رسیدن امانی، بلکه دردوره اغتشاش سقاوی و از همه مهمتر 

 ادامه می یابد. به همین دلیل است که باید سرنخ این تحوالت مهم بعدی را از همانجا جستجو کرد.
مشتمل بود بر مختصری از نظریات متفاوت محققان در زمینه و این نوشته قسمت اول شانزده 

دو سعی برآنست تا به قسمت های بعدی باز نشر گزارش مفصل عالمه کاتب و حاال در بخصوص
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و انگیزه های آن چه  حبیب هللا خان سراج الملة را شهید ساختند: یکی چرا امیرپاسخ گفتسؤال عمده 
 بود و دیگر کدام دست ها در قتل امیر دخیل بوده است؟

 

 انگیزه های قتل امیرحبیب هللا خان شهید

 مورد بررسی و تحلیل قرار داد: قسمت ه ستا انگیزه ها را بطورعموم در میشودکوشش  مبحث ایندر 
ها ؛ ب ـ رقابت زندگی خصوصی فرو رفتن امیر درالف ـ  :براند مشتمل که های شخصی  ـ انگیزه 1

 د ـ برهم خوردن روابط با علیا حضرت سراج الخواتین؛برای جانشینی؛ ج ـ عقده های شخصی؛ 
 ـ تشکیل گروپهای سیاسی مخالف امیر 2

ب ـ اعالم بیطرفی افغانستان در جنگ عمومی و و انگیزه های آن؛  "مشروطه خواهان"الف ـ فعالیت 
 طرفداری از انگلیس ها؛

 .برای رسیدن به یک هدف خاص ـ انگیزه های بیرونی و دست های نامرئی از خارج 3

 

 ـ انگیزه های شخصی: 1

 الف ـ فرورفتن امیر در زندگی خصوصی:

در تاریخ اکثراً امیرعبدالرحمن خان را با لقب "امیر آهنین" افغانستان یاد میکنند، آنهم نه تنها به دلیل 
عزم بالجزم او در تطبیق پالن هایش، بلکه در نحوه اجراآتش که شدت عمل و استبداد یکی از 

هللا خان  خصوصیات بارز شیوۀ حکومتداری او بود. پس از وفات او وقتی پسر ارشدش امیرحبیب
ای جانشین پدر شد و راه مالیمت را در پیش گرفت واز فشارهای قبلی کاست، مردم از نحوه 

زمامداری او در آغاز سلطنت احساس آرامش و خوشی کردند. شیوه کار امیر که در شروع با 
مالیمت همراه بود و به امور مردم و کشور می رسید، سال به سال تغییر کرد و به زودی او به 

ری مبدل شد که در غوزۀ خواسته های دورنی خود محصور گشت و به عیش و لذایذ شخصی امی
پرداخت و از رسیدگی به امور حکومت فاصله گرفت. این وضع بر محبوبیت امیر بین مردم سخت 

د. عالمه فیض محمد کاتب در زمینه شرحی دارد که از فرو رفتن امیرحبیب هللا سراج الملة زلطمه 
وقایع ماه سپردن امور مملکت بدست درباریان پرده بر می دارد. او زیرعنوان "عیاشی و در

 " چنین می نویسد:ق1328جماداالولی 

سائی و راحت طلبی و عیش دوستی، امور دولت و ملت و سیاست آچون حضرت واال از هلوع تن »
رعیت را ترک  رسی و احیای حقوق و اماتۀ لواطیل و بازپرس جور و ستم مدن و دادخواهی و غور

کرده به عیش و عشرا گرائید و مهام سلطنت را به کف سردار نصرهللا خان نائب السلطنه و شهزاده 
عنایت هللا خان معین السلطنه و شهزاده امان هللا خان عین الدوله و میرزا محمد حسین خان مستوفی 

]محمد عزیز  و  خارجه []شیراحمد خان ، و نظامی]علی احمد خان[ الممالک و ایشک آقاسیان ملکی
عسس نهاده و هر لة و خوش دل خان لوی ناب حاکم کابل و فتح محمد خان امین ااو قاضی القض خان[

ایشان ساالری و هر دری از منسوبان ایشان درباری شده، ذات شاهانه به  تسری از خدمۀ حضرا
 تپة"نگ که آن را سسیاه ع کنار چمن اقساعت هشت الی نُه با عده ای از خدمۀ خاص به زیر تپۀ و

موسوم فرموده، برای صرف ناشتا و چای به سواری موتر تشریف برده و تا ساعت ده الی  "السراج
عصر  یازده هر روز را در آنجا به سر برده، بعد در نصف روز مراجعت و صرف نهار نموده،
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مار، که درجای دیگر نهضت فرمای تفریح گردیده، درشب حروف مقطعات هجا را چون آلت ق
انگلیسان روی کار آورده اسباب بازی قرار داده و بر قطعۀ مندرجۀ هر حرفی، نام غالب و مغلوب 
بُرد و باخت را نهاده، با شهزادگان و غالم بچه های خاص و ندمای راز به سر برده، با چرخک از 

یق جعاله استخوانها به ذریعۀ خراط ساخته شده و به روی میز خاص هریکی از آنها را به طر
چرخانیده، از هر که دیرتر چرخید، غالب در شمار آمده باخت و بُرد معین را می برد و اگر در 

 .می نمود تحرمسرای تشریف می برد به همین لعب و بازی صرف ساعا

در اکثر اوقات که تشریف فرمای ییالق جالل آباد می شد، ناشتا را در شیشم باغ امیر شیرعلی خان 
صرف کرده، در روزهای جمعه به سرچشمۀ  "سید خاکسار"زار گرا در تپۀ ری مرحوم و عصریه

ن چشمه را به اجبار که تپۀ خاکی از آثار آائیان معبد اهل هنود بوده و دسلطان پور که در زمان بو
در بعضی روزها . اقی است، خریده و عمارت و حوضی ساخته در آنجا به سر می بردبدر آنجا  معبد
ل و جالل آباد چترشاهی و سایبان دولتی افراخته، با خدمۀ خاص در زیر سایبان قرار نار نهر کابکبه 

رو  ندکیاگرفته، هر دو نفری از چاکران حضور چون اطفال، گلولۀ بزرگی از گل ساخته و با فاصلۀ 
ۀ دیگری غلطانیده و گلوله با گلوله تصادم لبه روی هم نشسته، هریک گلولۀ گلین خود را جانب گلو

 .وده، ازهر که می شکست و ازهم می پاشید، مغلوب آمده وجه معین را می باختنم

 نجبل السراج و شکار قلعۀ لهوگرد، باغ استالف و پمقاوطن، در کابل اغلب روزها به رسم سفر دردر
ستون هندکی و گشتزار بینی حصار و غیره مزارع به شکار لو مهتاب قلعه چهاردهی و عمارت چه

ی برد و با زنان ماهروی حوریه وش و سرو قدان سیمین ساق دلکش، شب و روز را مرغ به سر هم
شن شاهانه جدر عمارت شاهی می گذرانید و برعالوۀ همه عیش ها در سالی دو سه بار، در شب،  

ترتیب داده و تمام بیرون و اندرون عمارت را آئین بندان و چراغان الکتریکی فرموده، زنان اعیان 
می نمود و چون مردم کوهستان کابل به ذریعۀ میرزا محمد حسین خان مستوفی چنانچه  بار را دعوت

برذات شاهانه لقب "پدر مهربان" نهاده بودند، همه زنان خود را به منزلۀ دختر شمرده، رو  ،گذشت
عرایض قرطاسی ملت را مطالعه با کثرت گرفتاری در انواع بازی ها، در سالی دوبارنمی پوشیدند و

حکمی صادر می فرمود. هم چنین سه چهار بار در باب تعمیر عمارات حکمی نموده امر اجراء و 
ننموده، بعضی عمارات و  می نمود و نظر به این اشغال، کاری که قابل ذکر و درج تاریخ باشد

)جلد چهارم ـ بخش سوم، صفحه  «...دیگر امری را مرتکب نشد قصور سلطنتی که احداث فرموده،
 (433تا  431

راجع به زن دوستی امیرشرح بسیار در سراج التواریخ ذکر شده که دراینجا فقط به ذکر مختصرآن 
پسنده میگردد: امیر در آغاز سلطنت خود زنان متعدد منکوحه خود را طالق داد و به چهارتن اکتفا 

ز حرم ون انگذشت که مسیر را تغییر داد و به مجالست و عشرت پنهانی در مکانهای بیر یکرد، دیر
روی آورد. وقتی مولوی عبدالرؤف کاکری برایش فتوا داد که امیر میتواند تا هزار "سریتی" داشته 

ار سالطین عثمانی دختران زیبا روی از هرقوم قبیله را بنام "سریتی" دور بباشد، آنوقت به مثل در
هالی حرم به احرم جمع کرد که تعداد شان بیش از دوصد تن میرسید، درحالیکه اطراف خود در 

یکصد و بیست  نفر بالغ می شد. )شرح مزید دیده شود: زیر عنوان "شرح زن دوستی حضرت اقدس 

 (391تا  388واال"، سراج التواریخ، جلد چهارم ـ بخش دوم، صفحه 

کارمندان و بزرگان  و درباراهل برپا کردن جشن های زنانه سال چند بار و شرکت اجباری زنان 
جب انتقادهای شدید واز رجال را به همراه داشت و م ای همهمه و نارضایتی عدهن رعایت حجاب وبد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 4 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

 

و حتی صریح بعضی شخصیت ها از این نوع اعمال امیر گردید که مؤلف سراج التواریخ یکی از 
با مادر شهزاده امان هللا خان ذکر برخورد علیا حضرت  .انگیزه های قتل امیر را در همین کار میداند

و دراثر  کردای اززنان در محفل چنان باال گرفت که امیر عزم طالق  ملکه را  درحضورعدهامیر
پادرمیانی سردار نصر هللا خان موضوع با قبولی عهدنامه چهارده فقره یی ظاهراً به تفاهم حل شد، 

عکس العمل  یکی از درباریان که به عیال خود اجازه اشتراک در  اما تخریش آن ادامه یافت. همچنان
ین جشن زنانه را نداده بود و امیر در روز حرکت خود بطرف جالل آباد دستور زندانی شدن او آخر
 620نیز صفحه و  615)شرح مزید: جلد چهارم ـ بخش سوم، صفحه  ، قبالً بیان گردید.صادر کردرا 

 (621و 

  رقابت ها برای جانشینی: ب ـ

امیر از امور کشوری و سپردن اختیار بدست چند قدرتمند  نطوریکه در باال ذکر شد، کناره گرفت
درباری موجب شد تا بین کسانیکه خود را جانشین امیر در آینده دور یا نزدیک می شمردند، یک نوع 

ور محور همین چند رقیب قدرت عاملیت به وجود آید و دراثر آن اهل دربار نیز د   رقابت توأم با
که بدور شهزاده عنایت هللا  ای حلقهاز جمله کز دسایس مبدل گردد. دربار به مهد و مر گردهم آیند و

و دوام اوضاع را با پذیرش تمدن غربی  نداز امیر حمایت میکرد ند،مده بودآگرد معین السلطنه خان 
برضد نائب السلطنه دیگر حامیان سردار نصرهللا خان  ای ، درحالیکه حلقهندبطور معتدل درنظر داشت

و حلقه سومی مسماء به "مشروطه  قرار داشتندخالفت با تجدد و اصالحات انگلیس و اما در م
شهزاده  خواهان" در ضدیت با انگلیس ولی طرفداراصالحات و تمدن عصری در همه امور بودند که

به ا رخود . محمدنادرخان و برادرانش که در راس آن بودندین الدوله و محمود طرزی امان هللا خان ع
و ضدیت خود را با انگلیس در زبان بیان میکردند، درمورد حفظ  منسوب میدانستندسومی  همین حلقه

درین جمعیت یک عده " و یزعم مرحوم غبار بیطرفی درجنگ جهانی نظر امیر را تائید می نمودند
 "نفوذ کرده بودند. ]!![ نادرخان( با مرامهای خاص خویش ساالر محمدافراد مشکوک )مثل سپه

و نصرهللا خان خوب نبود، درحالیکه امان هللا خان روابط خود را با برادر روابط بین عنایت هللا خان 
و کاکای خود بطور دوستانه نگهداشته بود، نادرخان و برادرانش هم برای جلب توجه امیر می 

و فقط عند االقتضا بین  ساخته بودندکوشیدند و هم خود را با نصرهللا خان ونیز امان هللا خان نزدیک 
 ت نقش بازی میکردند.مهره های قدر

میگویند که بین نصرهللا خان و امان هللا خان تفاهم نامۀ در حاشیۀ کالم هللا مجید رقم یافته بود که به 
نصرهللا خان بجای پدر حمایت میکرد. عم خود سرداردرصورت فقدان امیر از جانشینی او موجب آن 

غبار آنرا در کتاب خود  این سخنی است که با استناد یک روایت از زبان شجاع الدوله خان مرحوم
نقش علیا  بیشتر ازاین روحیه کرده است، اما درغیر آن چنین سندی تاحال در دست نیست.  نقل

که ظاهراً به نصرهللا خان این احساس را داده بود که گویا او  کردنشأت میحضرت مادر امان هللا خان 
ا حضرت در واقع به حمایت میکنند، درحالیکه علیرسیدن او به سلطنت و پسرش امان هللا خان از 

بازی شطرنج قدرت دراین  امان هللا خان در فعالیت بود.شهزاده شکل وسیع تر برای بقدرت رسیدن 
درباریان و صاحبان مقام می کوشیدند برای خود و بقای مقام با مهارت در هر شهزادگان، هریک از 

با زبانهای و  و هم گاهی بسوی دیگری می لولیدند یموقف نمایند، گاهی به یکموقعیت وکسب  کنجی
 .گرم می ساختندها را فضای رقابت و نرم  چرب
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 ج ـ عقده های شخصی ناشی از تحقیر و تعجیز بزرگان دربار:

میگویند استفاده بیش از حد انواع دواها های ترکیبی که طبیب مخصوص دربار برای امیر برای تقویه 
با کوچکترین امیر توانائی شهوانی او تهیه میکرد، مزاج او را چنان تندخو واندک رنج ساخته بود که 

تحقیر میکرد یکی از اعیان دربار و یا مؤظفان امور را بدون توجه به حیثیت و مقام او سخت  ،اشتباه
و به انواع جزا های نامناسی محکوم مینمود. مثالهای فراوان دراین مورد در سراج التوریخ وجود 

در دربار عام به شاغاسی "پدر"  لعنت گفتنو نیز بعضی از مثالها قبالً ذکر شده اند، ازجمله:  دارد
محمد نادرخان از  و سپه ساالر خانمحمد کبیرشهزاده خان، برگشتاندن پسرش  علی احمد ملکی

، ههردو را چپه پوشانده، روی یابو توسط عسکر سواره فرستادکه کرتی های طوریاستالف به کابل 
"ریسمان یک پیسه گی خریده  محمد نادرخان قهر شد و امر کرد کهسپهساالرهمچنان روزی امیر بر 

ن مستوفی سپهساالر از میرزا محمد حسین خا و در پاهایش انداخته مثل سگ او را کش کنید"
. و شفاعت خواست که قبول شد به پای امیر افتاد او و الممالک که مقرب امیر بود، استعانت جست

 40یا  30سردار هاشم خان، لت و کوب  روی و به سرهای سنگین زدن  سیلی مثالهای دیگر همچو

رف نفر غالم بچه ها بخاطر دیر حاضر شدن، جزا دادن حاجی عبدالرزاق خان اندری نسبت مص
توبیخ  و خیمهپایۀ گزاف پول برای مردم قبایل سرحد، و توبیخ شجاع الدوله نسبت کج نصب کردن 

سائر  سخت نائب ساالر سید شاه خان پدر شاه علیرضا خان کرنیل به عین اغفال در نصب خیمه و
 .ستزیاد ا که مثالهای آن موارد

 

 زادگان و درباریان و بزرگاناز مناظر دربار خاص امیر حبیب هللا خان شهید به حضور شهیکی 

 

بعضی ها به این نظر اند که یکی دیگر از انگیزه های قتل امیر در همین شیوه برخورد او با بزرگان 
به همه نزد  رویۀ نامناسب امیر، اما این است که موجب عقده مندی آنها شدهو اعیان دربار بوده 

خطیر عقده بدل نمی ساخت تا تصمیم به آن شدت عام شده بود که کسی را مول وچنان معمرور سالها 
 بگیرد.را قتل امیر  مبنی بر
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 خواتین:لبا علیا حضرت سراج اامیر د ـ برهم خوردن روابط 

امان هللا شهزاده مادر ـ بعضی ها قتل امیر را به تیره شدن روابط امیر با علیا حضرت سرور سلطان 
زیاد  براو تأثیر علیاحضرت مدت طوالنی زن محبوب وملکه رسمی امیربود وخان نسبت میدهند. 

گرفت و مخصوصاً پس از آنکه علیا حضرت در باغ چهلستون کابل  هاز او کنار بعداً امیر داشت، اما
جنجال برپا کرد که از آن به بعد مناسبات امیربا او آشکارا خصمانه شد. شایعۀ نزدیک به حقیقت 

خت السراج" "اُ  ـ شاهدخت هاجره ملقب به ند شبی درقصرچهلستون خواهرمقرب امیراینست که میگوی
محفلی  زنانه برپا کرده بود که درآن امیرمصروف عشرت وخوشگذرانی بود. علیا حضرت به مجرد 

رسانیده ومجلس به وضع ناهنجار برهم خورد. دراین وضع  آگاهی در نیمه شب خود را به قصر
ه و یا بگفت ا "دالل" خطاب کرد وخود امیر را "کنیززاده وکنیزپرست" علیاحضرت خواهرامیر ر

خت السراج یک سلی حواله کرد که سیلی با رو گشتاندن اخت علیا حضرت به روی اُ  روایت دیگر
بعداً تصمیم گرفت علیاحضرت را  السراج تصادفاً به روی امیر خورد که گفته میشود با اینکار امیر

 ان مانع شد وامیر را ازاین اقدام منصرف ساخت.طالق دهد، ولی سردارنصرهللا خ

رنجش ها، کشیدگیهای داخلی و خصومتها بین امیر وعلیاحضرت بحدی رسید که شهزاده از آن پس 
امان هللا خان به جدیت درمقابل پدربه حمایت مادرش پرداخت. بارکزائی ها و اقوام نزدیک ملکه نیز 

حرفی بزبان نمی آوردند. بابرهم خوردن روابط امیر س خاموشانه از او حمایت میکردند، ولی ازتر
داخلی، علیاحضرت به پالن قبلی خود مبنی به رسانیدن پسرش شهزاده امان هللا خان به سلطنت 

دست بکار شد. البته سردارنصرهللا خان نائب السلطنه برادر امیر وسردارعنایت هللا  باجدیت بیشتر
درحالت عادی  میدانستند و امیر یرا ذیحق جانشین پسرارشد امیرهریک خودخان معین السلطنه 

نداشت، زیرا اوپسر سوم امیر و روابط او  شهزاده امان هللا خان چانس رسیدن به سلطنت را بجای پدر
و مادرش نیزبا امیر برهم خورده بود. دراین شرایط فقط علیاحضرت بود که باید میکوشید تا موقف 

، اما گمان نمیرود که علیا یه کند، چنانکه همین کار را کردپسرش را در دربار و بین مردم تقو
حضرت دراین فکر بوده باشد که با قتل امیر بتواند پسرش را جانشین پدر سازد، زیرا دو کاندید قوی 

  .و مستحق دیگر برای احراز مقام سلطنت مقدمتر از شهزاده امان هللا خان وجود داشت

امان هللا خان شهزاده حضرت برای استحکام موقف تالشهای علیااهد بود که در بارۀ بیمورد نخو
علیا : ، چنانکهدربین درباریان و خانواده های با نفوذ آنوقت نیزدر اینجا ذکرمختصری به میان آورد

خواست با وصلت عنایت هللا خان وهمچنان امان هللا خان با فامیل طرزی ازیکطرف روابط  حضرت
د و از  طرف دیگرهردو را زیرتأثیر فکری یک شخصیت با نفوذ برادر را نزدیک و دوستانه ساز دو
تأثیر نصرهللا خان بیرون آورد. همان بود که  دانشمند قراردهد، تا بدانوسیله عنایت هللا خان را از و

به پسرخود امان ثریا دخترسوم او را  خیریه  دختر بزرگتر محمود طرزی را برای عنایت هللا خان و
 ود. هللا خان تزویج نم

علیا حضرت درعین زمان به دختران خود توصیه کرد تا روابط  نیک با فامیل مصاحبان برقرار 
نادرخان  صفیه ملقب به "ثمرالسراج" به عقد شاه ولی خان برادرمسماة دوم  نمایند که درنتیجه دختر
دیگر راضیه سلطان ملقب به "نورالسراج" با محمدحاشم خان برادر مسماة درآمد و دختر سوم 

نادرخان نامزد شد که بعداً این نامزدی بهم خورد و جای دوستی را کینه بین دو خانواده گرفت.  
سایره ملقب به "سراج البنات" به عقد پسرمامای خود والی علی احمدخان مسماة دختراول 

خان درآمد که خودش وپدرش از جمله شخصیت های با نفوذ دربار بودند.  پسرشاغاسی خوشدل
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خواهرعلی  ـ ملقب به "علیا مخدره" زرینمسماة زاده  خود  ضرت به این اکتفا نکرد، برادرعلیاح
احمدخان را به احمدشاه خان پسر سردارآصف خان پسرعم نادرخان تزویج نمود که ملکه حمیرا 

 ً ازدختران  علیا حضرت یکی دیگر دخترش بعدها به عقد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در آمد. عالوتا
نزد علیاحضرت مقرب بود، به  نورستانی و مادر ملقب به "قمرالبنات" را  که از -صفوراسماة مامیر 

بعدها متأسفانه عقد شاه محمود خان برادردیگر نادرخان درآورد که این نزدیکی با خانواده مصاحبان 
 سردارفقیرمحمدخان مامای خود را به عقد به اصطالح عوام "چپه فیر" کرد. همچنان او دختر

دربار درآورد که بعداً این  محمدولی خان دروازی ـ یکی از غالم بچه های خاص وشخصیت مؤثر
 شخص نقش بسیارعمده در دوره امانی بازی کرد.

علیاحضرت هفت برادر داشت که همه وظایف بزرگ حکومتی داشتند، بخصوص شاغاسی 
 در اکای علیا حضرت نیزدرشورای دولت بود. همچنان پسران کتمق خوشدلخان "لویناب" که عضو

ازشخصیت های با نفوذ دربار  مقامات بلند دولتی رسیده بودند. بابا محمد سرورخان پدرناسکه او نیز
اکرام دربین مردم وخوانین بود. ازسوی دیگرعلیاحضرت با آنکه ظاهراً نصرهللا  و صاحب عزت و

موصوف چنان رابطۀ نیک  باخان نائب السلطنه را مانع رسیدن پسرخود به سلطنت میدید، ولی 
، داکتر فکرمیکرد گویا ملکه از او به حیث جانشین امیرحمایت میکند. )کاظم ونزدیک داشت که او

 (115تا  112فحه ، ص2005زیر فشار عنعنه و تجدد"، کابل،  : زنان افغانسیدعبدهللا

 تشکیل گروپ های سیاسی مخالف امیر(  )ادامه در قسمت هژدهم:
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