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 ۳۱/۱۰/۲۰۲۲             احسان لمر

 هضت مشروطیت دومن

 چهار شخصیت برازنده

(28) 
 

 میر زمان خان دروازی ــ سید قاسم خان ــ غالم احمد اعتمادی و جمعه خان اعتمادی 

 

 میر زمان الدین خان دروازی:

و در  ار و یکی از غالم بچه گان دربار و مامور بارچاالنی ارگ بودوی از میر زادگان درواز بدخشان و مرد هوشی»

 1300حلقه های روشنفکران درباری نفوذ و با شهزاده امان هللا خان بستگی داشت و از این جهت در آغاز عهد امانی 

 19ه تاریخ مقرر گردید تا زمانی که ب خورشیدی نائب الحکومه هرات 1303خورشیدی والی کابل مقرر شد و در سنه 

 .. به مرض سکته در آن واال درگذشتش 1303قوس

میگویند که نامبرده شخصیت خلیق داشت و با مردم مهربان و کاردان فعال بود و در ایام حکمرانی اش کسی را 

.«نیازرده است
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 )داماد محمود طرزی(:  سید قاسم خان

او پسر سید احمد شاه و از اوالده سید محمود کنری است. در مکتب حبیبیه درس خوانده و از اعضای مشروطیت دوم 

به وزارت خارجه مقرر و زیر دست محمود طرزی کار می کرد. او بعدأ داماد طرزی شد. در  1919بود. در سال 

نسل در دهلی بود در سفر اروپائی اعلیحضرتین را دوره امانیه مدتی مستشار سفارت افغانی در مسکو و بعد جنرال قو

 م( وزیر مختار افغانستان در روم بود. 1928) 1307تا بمبی مشایعت نمود. در 

او کتابی در آن باره » از جریان قتل امیر حبیب هللا خان سراج و سالهای نخست سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان 

رات رجال افغانی را هم شرح داده بود. کتاب مذکور چاپ نشد. متاسفانه نوشته بود که جزئیات وقایع سیاسی و مذاک

 «بدسترس عامه نرسید
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کتاب در »و پوهنیار نوشت که  سید قاسم رشتیا گاهی گفته بود که این کتاب را خوانده و بعد به صاحبش مسترد نموده 

 .« نزد سید وحید عبدهللا برادرزاد سید قاسم خان موصوف بود
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 398ص  2012ر افغانستان ــ جلد دوم سال برگی چند از نهفته های تاریخ د ــ خالد صدیق چرخی ــ 
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 غالم احمد خان اعتمادی:

پسر سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و پدر نور احمد خان اعتمادی صدراعظم سوم دهه اخیر سلطنت می باشد. 

در مکتب حبیبیه درس خوانده بود و در وزارت خارجه ماموریت داشت . سکرتر اول سفارت افغانی در انقره ــ 

ر از زبانهای ملی ما به اردو و انگلیسی بلدیت داشت و مجموعهء اشعار م( بود او به غی 1927قونسل در بمبی )

در بمبی ترتیب و با مقدمه زیبای « دغره گل»تنبیهی و اجتماعی شاعر زبان پشتو پشاوری بنام )فضل احمد غر( بنام 

 را طبع نمود. اعتمادی با ادبیات دری اشنائی خوبی داشت. بزبان دری آن

شست و بر خواست داشته و با مهاجرین افغان در هند روابط حسنه داشت در اثر مریضی در او با روشنفکران عصر ن

 دهلی وفات نمود. 

 جمعه خان اعتمادی:

پسر دیگر سردار عبدالقدوس خان می باشد در مدرسه شاهی درس خوانده و شخص منوری بود او جراید حبل المتین 

لوی سرور واصف می آورد. از جمله رجال کاردان دوره امانیه است را پنهانی برای مطالعهء میر سید قاسم خان و مو

 سفیر افغانی در دربار بخارا و بعد از آن حاکم اعالی میمنه بود. 1922در 

 میالدی وفات نمود.  1923اول می  1303ثور  10جمعه خان اعتمادی در 

  

 ادامه دارد
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