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 ۸۲/۷۰/۸۷۰۸         داکتر عبدالرحمن زمانى

 :توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 آنهائى که تحت تعقیب انگلیس ها قرار داشتند

 (٢٥)قسمت 
دو جبهۀ داخل و خارج افغانستان آغاز شده بود. غازى امان مبارزه علیه رژیم کابل از اوایل سلطنت محمد نادرشاه در 

روشنفکران افغان در اروپا لزوم تاسیس » هللا خان در راس مبارزین افغان در اروپا قرار داشت . بقول شادروان غبار
ن یک حزب مبارز را علیه رژیم نادرشاه احساس کردند، و طبعا هر حزبى ناگزیر از داشتن هیئت رهبرى است. ای

هیئت عبارت بودند از محمودطرزى و غالم نبى خان چرخى در ترکیه، شجاع الدوله خان ، غالم صدیق خان چرخى 
و عبدالهادى خان داوى در برلین، عبدالحسین خان عزیز در روما، که در سر اینها شاه امان هللا خان قرار داشت. 

ورین سفارتخانه هاى افغانستان در اروپا و ترکیه و اعضاى حزب مرکب از یکعده محصلین افغانى و چند نفر از مام
غیره بود. مرامنامۀ حزب در استانبول تسوید و در برلین مطالعه و در سویتزرلند مطرح مباحثۀ یک مجلس سرى قرار 
گرفت و تصویبات چندى بعمل آمد. درین مجلس شاه امان هللا خان و عدۀ از سفراى معزول و برسرکار افغانى هم 

يکى ازين سفرا عبدالحسين خان عزيز وزير مختار در روم بود. بعد ها اعضاى پارتى کشف کردند که ودند. شامل ب
 اين سردار نقابدار تصويبات اين مجلس را به نادرشاه فرستاده و خطر عظيمى متوجه اعضاى مجلس نموده است.

اسناد و مکاتبات خصوصى غالم نبى خان چرخى سفیر مقیم انقره را بدست همچنین جاسوسى دولت مؤفق شد که تمام 
آورد و فوتوکاپى هاى آن در دارالتحریر شاهى افغانستان برسد. یک قسمت این مکاتبات که از طرف شاه امان هللا 

ضحاً خط خان، شجاع الدوله خان، بعضى محصلین افغانى و غیره بود به عنوان غالم نبى خان فرستاده شده و وا
      (١). «حرکت و اقدام پارتى را علیه دولت نادر شاه نشان میداد

بطرف  کابل حرکت کرد و  هنوز از  ١٣٩٢در ماه سپتمبر ازجملۀ اعضاى هیئت رهبرى،  غالم نبى خان چرخى 
 رسیدنش به کابل یکماه نگذشته بود که توسط  محمد نادر شاه بشکل وحشیانۀ کشته شد.   

 نبى خان چرخىجنرال غالم 

غالم نبى خان چرخى  پسر ارشد سپه ساالر غالم حیدرخان چرخى بود که 
به  ١٣٢١عوض برگد عثمان خان در اسمار، و در دسمبر  ١٣٢١در اگست 

و  ١٣٢١قوماندانى مزارشریف مقرر شده بود. موصوف  بین سالهاى 
بحیث  ١٣٢١تا  ١٣٢١هاى بحیث سفیر در مسکو و بین سال ١٣٢١

بجاى  ١٣٢١وزیرمختار افغانى در پاریس ایفاى وظیفه نمود.  در نومبر 
حبیب هللا خان طرزى سفیر مسکو مقرر شد. جنرال غالم نبى خان چرخى 

براى سرکوبى نیروهاى حبیب هللا کلکانى دریاى آمو را  ١٣٢٣در سال 
حیث سفیر در ترکیه عبور نموده  وارد مزارشریف شد. او در همان سال ب

بعد از برگشتن به کابل توسط محمد نادرشاه  ١٣٩٢مقرر شد و درسال 
 (٢) بشهادت رسید.

در گزارش استخبارات انگلیس راجع به  اعدام غالم نبى خان چرخى آمده 
ماه نومبر، بعد از آنکه شاه سابق  ١است که اعدام غالم نبى خان بتاریخ 

رین ضربه بر حزب طرفداران امان هللا افغانستان را ترک کرد، سنگین ت
خان میباشد. او درین اواخر به همراهى شاه ولى خان به کابل برگشته بود. 

در اطالعیۀ مختصر رسمى ایکه بعد از اعدام اوبنشر رسید، دولت کابل گفته است که او پالن کشتن محمد نادرشاه را 
لیغاتى دستگیر شده اند. درین اعالمیه ها از مردم والیت جنوبى داشت. شش نفر از گماشتگان او هم  با اعالمیه هاى تب

خواسته شده بود که بمقابل شاه فعلى قیام کنند. دوران خان و دونفر دیگر از گماشتگان  فوق الذکر هم با غالم نبى خان 

 مرحوم غالم نبى خان چرخى
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چرخى هم فعالً  اعدام شده اند. غالم جیالنى خان، برادر غالم نبى خان، نائب ساالر جانباز خان و شیرمحمد خان
نومبر به  ١محبوس میباشند. همین راپور مى افزاید که ریچارد مکوناچى سفیر انگلیس و خانمش هم در همان روز 

  (٩). کابل برگشته اند

نومبر  ١خود سفیر انگلیس در مکتوب محرمانۀ خود در رابطه با شهادت جنرال غالم نبى خان چرخى نوشت که اعدام 
ى که در تلگرام فردایش گزارش داده بودم، عواقب بسیار مهمى را در بر خواهد داشت. غالم نبى خان،  طور

باوجودى که شاید دانستن نهائى  این عواقب قبل از وقت باشد، اما سلسلۀ رویداد ها و طرح کلى مطلب فعالً  تا اندازۀ 
دراعظم، وزیر خارجه و شاه روشن شده است. معلومات من درین رابطه بصورت کلى حاصل صحبت هایم با شاه، ص

 ولى خان میباشد. 

سفیر انگلیس بعد از ذکر اینکه غالم نبى خان مرحوم  یکى از رهبران گروپ طرفدار  امان هللا خان بوده است،  
مینویسد که  نادرشاه بعد از گرفتن پیام غالم صدیق خان،  از غالم نبى خان دعوت نمود که به کابل بیاید. نادر خان این 

اگر غالم »وت را به مشورۀ وزیر خارجه فرستاده بود. وزیر خارجه )فیض محمد خان ذکریا( به شاه گفته بود که  دع
نبى خان حقيقتاً  روشش را تغير داده باشد، بايد اين فرصت را از دست ندهيم  و او را از کنار حزب  امان هللا خان 

رى ميکند، با بودنش در کابل آنرا بصورت رضايت بخش  برمال جدا کنيم . اگر او حاال هم از امان هللا خان طرفدا
 . «ساخته و با آن معامله  کرده ميتوانيم

غالم نبى خان چرخى این دعوت محمد نادرشاه را قبول میکند. قرار معلوماتى که به سفیر انگلیس داده شده بود، غالم 
خل شدن به افغانستان را پیدا کند و به همکارى نبى خان در نظر داشت با منحرف ساختن سوء ظن  حکومت، راه دا

طرفدارانش، دوران خان و دیگران،  قیام طرح شدۀ طوالنى مدت شانرا در سمت جنوبى رهبرى کند.  دعوتنامۀ شاه 
درست همان چیزى بود که اوخواهانش بود. چند روز بعد، مرگ برادرزاده اش به او زمینۀ فرستادن یکى از 

جوالى، غالم جیالنى خان با جنازه ]برادرزاده اش عبدالوکیل  ٩١تان را هم مساعد میسازد. بتاریخ برادرانش به افغانس
 جان[ از طریق هوائى وارد کابل میشود.

دوران خان در اواسط ماه اگست در والیت جنوبى دستگیر میشود.  و غالم نبى خان قبل از حرکتش از اروپا ازین خبر 
بنظر میرسد که از لحظۀ که او وارد بمبئى شد، در مالقات با کسانى که معتقد و  بى اطالع میماند. بهر صورت،

  (١). طرفدار بازگشت امان هللا خان بودند، دوستى اش را پنهان نمیکرد

 ١اکتوبر به همراهى شاه ولى خان به کابل رسید و در مدت کمتر از یکماه بتاریخ  ١٩غالم نبى خان چرخى بتاریخ 
 رسید.                نومبر به شهادت

ن استعفا ی(  از سفارت افغانستان در برل١٣٩٢طورى که قبال هم ذکر شده است عبدالهادى خان داوى هم  در ماه مى )
 داده و به کابل برگشته بود.

 عبدالهادى خان داوى 

را بنام عبدالهادى خان داوى  نویسنده، شاعر و دیپلومات معروف بود که اشعارش 
در کابل تولد شده  و در سال  ١١٣١)پریشان( بنشر میرساند. عبدالهادى خان در سال 

از جملۀ اولین فارغان لیسۀ حبیبیه بود. او بعد از فراغت بحیث معاون جریدۀ  ١٣١٢
مسئولیت جریدۀ  ١٣٢١معروف سراج االخبار بکار آغاز کرد. عبدالهادى خان در سال 

وش داشت. با شرکت در هیئت هاى  مذاکرات صلح راولپندى معروف امان افغان را بد
بحیث وزیر   ١٣٢٢و میسورى  ماموریتش را در وزارت خارجه آغاز و در سال 

بحیث وزیر تجارت  ١٣٢١و  ١٣٢٥مختار افغانستان در لندن  تعین و بین سالهاى 
بحیث  ١٣٩١تا سال  ١٣٢٣ایفاى وظیفه نمود.  عبدالهادى خان داوى  از ماه دسمبر 

مرحوم عبدالهادى خان 

 داوى )پريشان(
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 وزیر مختار افغانستان در برلین ایفاى وظیفه نمود. 

به  ١٣٥١بجرم حمایت از غازى امان هللا خان در زندان بسر برد.  در سال  ١٣١١تا    ١٣٩٩عبدالهادى خان از سال 
بحیث سفیر افغانستان در قاهره و از  ١٣٥١و  ١٣٥٢سالهاى پارلمان انتخاب و بحیث رئیس شورا تعین شد.  بین 

وظایف رئیس مشرانو جرگه )مجلس  ١٣٩٩تا  ١٣١١سفیر افغانستان در جاگارتا بود.   از سال  ١٣٥١تا  ١٣٥١
 در کابل وفات نمود. ١٣١٢عیان( را پیشبرد.   عبدالهادى خان داوى در سال 

ستان که حاال از محرمیت برآمده و بدسترس محققین قرار دارند، ازین از اسناد موجود در آرشیف هند موزیم  انگل
پارتى ایکه شادروان غبار ذکر کرده است،  بنام هاى حزب آزادى، حزب مدافعین حقوق...، و امانیست ها یاد شده 

 است. 

 بعضى از رهبران و اعضاى این پارتى که تحت تعقیب  انگلیس ها بودند، قرار ذیل اند:

 ن هللا خان و خانواده اش غازى اما

مى به همراهى ملکه ثریا،  ٢١وطن را از راه چمن ترک گفت. بتاریخ  ١٣٢٣ماه مى  ١٩غازى امان هللا خان بتاریخ 
 ٢٢عنایت هللا خان و اعضاى دیگر خانوادۀ شاهى توسط یک قطار مخصوص از کویته روانۀ بمبئى شده و بتاریخ 

 ایس ملتان عازم ایتالیا شد .   –ایس  با خانواده اش توسط کشتى ١٣٢٣جون 

 

 غازى امان هللا خان از بمبئى بطرف ایتالیا حرکت میکند: 

 از چپ به راست سردار عنایت هللا خان، شاه امان هللا خان غازى، ضیا همایون و عبدالهادى خان داوى

ارات انگلیس  کسانى که در روم با غازى امان هللا خان یکجا زندگى مطابق به معلومات اسناد محرمانۀ استخب
میکردندعبارت بودند از خانم و اوالدهایشان، عبدالفتاح خان طرزى منشى حضور ،  و محمد حسن جان پسر کاکا و 

 شوهر خواهر خورد امان هللا خان . تمام کسانى که بحیث خدمه استخدام شده بودند، ایتالوى بودند.  
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 علیا حضرت سرور سلطانه )سراج الخواتین( و شهزاده عبیدهللا 

یکجا با ملکه ثریا کابل را ترک گفته به قندهار رفته  بود  ١٣٢١علیا حضرت  والدۀ غازى امان هللا خان در ماه دسمبر 
ان فعالیت میکرد. با امان هللا خان نخست به هند و بعد از آن و با انرژى تمام براى جلب حمایت درانى ها از امان هللا خ

به ایتالیا رفت. مطابق به راپور هاى استخبارات انگلیس روابطش با ملکه ثریا خوب نبود. با پسر دیگرش، شهزاده 
 در برلین اقامت داشتند. ١٣٩١( به آلمان رفته و از ماه دسمبر ١٣١٥عبیدهللا جان )متولد سال 

 

 از چپ به راست شهزاده عبیدهللا جان، علیاحضرت و سید کمال )قاتل محمد عزیز خان سفیر افغانستان در برلین(
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 مرحوم عبدالعزيز خان چرخى

 حسن جان پسر سردار محمد عمر خان 

واج کرده مطابق به یک راپور دیگر استخبارات انگلیس، حسن جان  که با نورالسراج خواهر غازى امان هللا خان ازد
بود  بعداً در کالرینس سویس  اقامت داشت، اما بصورت مکرر بدیدن برادرش  حسین جان که با کبرا خواهر دیگر 

 غازى امان هللا خان ازدواج نموده  و در روم زندگى میکرد، مى آمد.

 محمد على جان

 ذکر شده است، پسرارشدمرحوم محمد على جان که در راپور هاى استخبارات انگلیس بنام احمد على خان هم  قبالً 
محمد ولى خان دروازى بود .  او در ایتالیا با دختر غازى امان هللا خان ازدواج نموده بود. محمد على جان بعد از 

 جدائى با خانمش  به افغانستان  برگشت و در کابل پدرود حیات گفت. 

 غالم صدیق خان چرخى

غالم صدیق خان چرخى  )یوسف زى( چهارمین پسر سپه ساالر غالم حیدر خان 
نخست بحیث معاون  ١٣١٣م میباشد، که  در اکتوبر ١١٣١چرچى  متولد سال 

گل محمد خان  نمایندۀ افغان در هند بریتانوى  بکار آغاز نمود، و  بعد از آنکه 
ز برگشت دوباره اش به از راه کوتل خیبر وارد افغانستان شد، ا  ١٣٢١در جون 

هند توسط مقامات هند بریتانوى  بخاطرى جلوگیرى شد که گویا با مخالفین دولت 
بحیث معاون رئیس  ١٣٢١هند بریتانوى همکارى داشته است. در ماه اگست 

کمیتۀ مهاجرین  در کابل تعین و بعد از شرکت در هیئت مذاکرات صلح 
شار دوم هیئت  محمد ولى خان میسورى )منصورى( با انگلیس ها بحیث مست

 براى معرفى استقالل افغانستان به اروپا و امریکا رفت .  

بحیث وزیر مختار افغانستان در آلمان  ١٣٢٢غالم صدیق خان چرخى در سال 
بحیث  ١٣٢٩در برلین بود.  در جنورى سال  ١٣٢١تعین شده و تا سال 

حریر ( شاهى مقرر گردید.  در دوران غیابت محمود طرزى در سرمنشى  )منشى اول( شاه و رئیس داراالنشا )دارالت
غازى امان هللا شاه را بحیث وزیر خارجۀ  ١٣٢١اروپا بحیث سرپرست وزارت خارجه ایفاى وظیفه نموده و در سال 

تاده براى مذاکره با اغتشاشوین شینوار به جالل آباد فرس ١٣٢١افغانستان در سفر اروپا همراهى نمود. در دسمبر سال 
 با شاه به قندهار رفته و در ماه مارچ همان سال در یک ماموریت خاص به روسیه فرستاده ١٣٢٣شد. در ماه جنورى 
 بحیث سفیر افغانستان در اتحاد شوروى کار کرد. ١٣٢٣شده و در ماه اپریل 

غالم صدیق خان چرخى بعد از سقوط دولت امانى به برلین رفت.  مدتى را در 
به کابل برگشت .  در ماه مى  ١٣٩١ى نمود، و در ماه مارچ مکۀ معظمه سپر

بعد  ١٣٩٢همان سال بحیث سفیر افغانستان به برلین فرستاده شده و در ماه نومبر 
از آنکه محمد نادر شاه  برادرش غالم نبى خان چرخى را به شهادت رساند از 

      (٥). وظیفه سبکدوش شده و در همانجا سکونت اختیار کرد

در شهر برلین وفات نموده ، و بعد از  ١٣١٢غالم صدیق خان چرخى در سال 
 انتقال جنازه به کابل، در جوار تمیم انصار بخاک سپرده شد.

 عبدالعزیز خان چرخى 

 ١١٣١عبدالعزیز خان چرخى پسر سپه ساالر غالم حیدر خان چرخى متولد سال 
بحیثقوماندان عسکرى در فرقۀ اسمار تعین   میالدى ١٣١٣ال میالدى میباشد. در س

 مرحوم غالم صديق خان چرخى
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حاکم نظامى  ١٣٢١و  ١٣٢٩به قوماندانى ملکى و نظامى مزارشریف مقرر شد ودر سالهاى  ١٣١٣گردید. در اکتوبر 
مکرراً  والى مزارشریف تعین، در  ١٣٢١بحیث معین وزارت  داخله مقرر، و در سال  ١٣٢١لغمان بود. در سال 

حبیب هللا  کلکانى محبوس و متعاقباً  به کمک مردم هزاره نجات یافته به کویته و از آنجابه مشهد رفت . در شورش  
به  ١٣٩٥جوالى مجبور به ترک کابل شد. وى در سال  ٢از طریق هندوستان وارد کابل شده، اما بتاریخ   ١٣٩١سال 

در  ١٣١١قى ماند. عبدالعزیز خان چرخى در سال برلین رفت و به صفت یکى از همکاران غازى امان هللا خان با
    (١) برلین وفات یافته و در همانجا در حضیرۀ ترک ها دفن گردید.

به اساس  راپورهاى استخباراتى انگلیس، دو نفر دیگر هم  از خانوادۀ چرخى  در اروپا تحت تعقیب بودندکه یکى  از 
نفر دوم غالم حسن خان بود، که انگیس ها در سال   (٩) ى بود.آنها  عثمان خان پسر مرحوم غالم جیالنى خان چرخ

 در جستجوى پیداکردنش بودند و فکر میکردندکه شاید در مسکو باشد. ١٣٩٥

 شجاع الدوله خان غوربندى  

بود. او در  ١١٣١شجاع الدوله خان  غوربندى پسر شاه دوله خان غلزائى متولد سال 
به عنوان فراش باشى در سیر و سفر امیر حبیب هللا خان ترتیب و تنظیم  ١٣١٩ سال

خیمه ها را بذمه داشت . از جملۀ مشروطه خواهان بوده  و گفته میشود که ضارب 
اصلى گلوله بر شقیقۀ امیرحبیب هللا خان بود. او دراولین کابینۀ غازى امان هللا خان 

ات هیئت افغانى با هیئت انگلیسى تحت ریاست بحیث وزیر امنیه تعین شد، در مذاکر
هنرى دابس در کابل عضویت هیئت افغانى را داشت .  شجاع الدوله خان بین 

بحیث سفیر افغانستان در بریتانیا ایفاى وظیفه نمود. چون  ١٣٢١و  ١٣٢١سالهاى 
در دوران جنگ داخلى اعالم نمود که براى کمک غازى امان هللا خان از طریق 

ه هرات میرود، بعد از برگشت به اروپا و رفتن به لندن، به وى اطالع داده مسکو ب
شد که بیش از آن نزد حکومت بریتانیا مورد قبول نبوده و باید انگلستان را ترک کند. 

با طرفداران عالیرتبۀ غازى امان هلل  ١٣٩١او از لندن به جرمنى آمده و در سال 
از تابعیت افغانستان محروم  ١٣٩٩ر سال خان به حج رفت.  شجاع الدوله خان  د

 در آلمان فوت کرد. ١٣١٥ساخته شد و در سال 

اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس نشان میدهد که یک پسر و یک برادزادۀ جوان شجاع الدوله خان غوربندى نیز در 
 اروپا و تحت نظارت شبکه هاى استخباراتى بودند.

 محمود بیگ خان طرزى 

م حین سفر عایله سردار غالم محمدخان ١١۵۶آگست  ٢٩ بتاریخفرزند سردار غالم محمدخان طرزی  طرزى محمود
به پاس  وبدنیا آمده  ىطرزی بطرف قندهار درغزن
 یده شدمحمود نام غزنوىبزرگداشت به سلطان محمود 

طرزى در دوران حکمرانى  امیر عبدالرحمن محمود 
گرانمایه عمر ،  سالگی ٢١سالگی تا  ١٩از سن  خان،

در تابستان سال و  ،خودرا در کراچی سپری می نماید
هندوستان را  نفرى ٩٥پدر و خانوادۀ م با ١١١۶
 با ١١٣١ سال  دراو  .میگویدعثمانی ترک  بالدبمقصد

ازدواج دختر شیخ محمد صالح مسدیه اسما رسمیه 
  نمود.

 شجاع الدوله خان  غوربندى



  

 

 

 11تر 7 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

 

 بیشتر ساخت .برای رفتن بکابل ش را عالقمندی او را غرق در اندوه  طرزىمحمود ( ١٣١١سپتمبر  ٩ )در وفات پدر
تا اینکه  در ماه م که زمان فوت امیر عبدالرحمن میباشد حرکت بطرف کابل برایش ممکن نشد. ١٣١١الکن تاسال 

بازگشت. محمود طرزى در سال   بهمراهی حبیب هللا برادرزاده خود بکابل   ١٢١١برابر با   ١٣١٢فبرورى 
 دوم سراج االخبار را بعهده گرفت .  مسؤلیت نشر دورۀ١٣١١

رسید، نزد محمود طرزی آمد و محمود خان هللا  هللا خان در کابل به شهزاده امان امیر حبیب مرگگویند وقتی خبر می
هللا خان همدردی نشان داده و بعد  طرزی را در آغوش کشید و اظهار تأثر کرد. محمود طرزی به اعلیحضرت امان

هللا خان  گویا با این گفته محمود طرزی همکاری خود را با امیر امان ".ن حاال وقت عمل و کار است"تأثر مک کهفرمود
هللا خان در آن لحظات حساس سیاسی افغانستان به سیاستمداران مانند محمود طرزی سخت  ابراز داشت. امیر امان

  ،هللا خان ازوی پرقدرت وقوی دولت امانسالگی نخستین کسی بود که همکار و ب ۶١نیازمند بود. محمود طرزی بعمر 
وزارت امور  ۀواقع شد. او در اولین قدم تدبیر امور خارجه افغانستان را عهده دار شد. بزودی برتب ،داماد دوم خود

 خارجه نایل گردید.

اتحاد شوروی ها به ایاالت متحده امریکا،  ت ئاولین کار محمودطرزی در مقام وزارت امور خارجه افغانستان اعزام هی
ها تأمین کند. دومین کار محمود طرزی در  و اروپا بود تا موضوع برسمیت شناختن آزادی افغانستان را در آن سرزمین

های حکومت هند برتانوی  ت ئمقام وزارت خارجه افغانستان بعد از ختم جنگ سوم افغان و انگلیس مذاکراتش با هی
وری هند از یسرحله دوم بدوش محمود طرزی بود. به تعقیب مذاکرات مباشد. اداره مستقیم این مذاکرات در م می

، مرحله دیگر مذاکرات در کابل صورت گرفت. مذاکرات کابل را نیز محمود ١٣٢١نوامبر  ٢٢تا  ١٣٢١جنوری 
طرزی از جانب افغانستان ریاست کرد. نتیجه مذاکرات محمود طرزی بعد از یازده ماه مناقشه و مذاکره بین 

 گردید. اتانییتانوی باالخره منجر به امضاء معاهده صلح بین افغانستان و بریهای افغانی و بر ئت هی

هللا  کرد از امیر امان محمود طرزی که از کارهای پرشور و دشوار وزارت امورخارجه افغانستان احساس خستگی می
حمودطرزی لبیک گفت و او را بحیث وزیر هللا خان به خواهش م خان خواهش نمود تا مدتی استراحت نماید. امیر امان

وظیفه را در پاریس اشغال و سفارت افغانستان  ١٣٢٢مختار افغانستان در پاریس مقرر نمود. محمود طرزی در سال 
 در فرانسه را تأسیس کرد. 

اغتشاش مالی لنگ  برای حل این مشکالت و یک سلسله کارهای سیاسی دیگر در  دردورانمحـــــمود طرزی 
د. محمود طرزی او کار وزارت امور خارجه افغانستان را ادامه د آمده ارت امور  خارجه دوباره به افغانستان وز

ى او استعفاداد. گرچه سالگی از مقام وزارت خارجه افغانستان استعفاء  ۵١به سن  (١٩١١تابستان ) م ١٣٢۶درجون 
مود طرزی و همسرش برای معالجه عازم اروپا مح  ١٣٢٩ولی در جنوری  ،قبول نشده بود ١٣٢٩رسماً تا سال 

 به کابل عودت کرد. دور دوم اغتشاشات  آغازتر از  یعنی چند هفته وقت  ١٣٢١درجوالی  ه وگردید

ى تقاضاآن هفتم ۀ فقر کهی به حکومت افغانستان دادند. یتقاضــــای هفت فقره  شینوارشورشیان  اغتشاش،درجریان 
 بود.اش از افغانستان  محمود طرزی با خانوادهاخراج 

هللا خان از کابل به  امان شاهمحمود طرزی با مشاهده آشوب و وضع نابسامان افغانستان با همسر و فرزندانش در معیت 
با میسر شدن اولین طیاره در میدان هوایی قندهار از مدیریت خارجه قندهار پاسپورت اخذ و جانب هرات  هقندهار رفت

 ای که سفیر با طیاره ،بعد از اخذ ویزه از قونسلگری ایران در هرات  ١٣٢٣مارچ  ١رکت کرد. از آنجا به تاریخ ح
فضای پر آشوب افغانستان را ترک گفت و برای  ،از تهران برای کاری کرایه کرده و به هرات فرستاده بود ایران 

 همیش با کشور عزیز خود وداع و عازم تهران گردید.

 ٢۵و به تاریخ  را بدست آورده   خروج ۀ ویز ١٣٢٣اکتوبر  ١١ماه در تهران ماند تا اینکه در  ١طرزی مدت محمود 
با عبدالوهاب محمود  خانمش از طریق باطوم اتحادشوروی وارد استانبول ترکیه گردید. از جانب دیگر  ١٣٢٣اکتوبر 

ود همرای باقی اعضای خانواده محمود طرزی به طرزی که در آنوقت آمر تشریفات وزارت امورخارجه افغانستان ب
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هللا  هللا خان از راه بمبئی با کشتی جانب اروپا سفر کردند و بعــــداً خانواده محمـــود طرزی از امان امانغازى معیتی 
 محمود طرزی پیوستند. هدر استانبول بو خان  جدا گردیده 

یاد وطن میگریست و این به ، گذرانید ن خاطرات خود وقت مینوشتو بامحمود طرزی بار دیگر در استانبول مقیم شد
 شعرش را میخواند:

 در غربت اگر مرگ بگيرد بدن من
 آيا که کند قبر و کـه دوزد کفن من
 تابوت مـرا بر ســر کوهى بگذاريد

 تا باد برد خاک مــرا در وطـــن من
 

سالگی در اثر سرطان  ۵١به عمر  ١٣٩٩نومبر  ٢٢خورشیدی برابر با  ١٩١٢عقرب  ٩١به تاریخ  محمودطرزى
و در همان  بنام ماچقه در استانبول چشم از جهان پوشید ۀاش در محل در خانه ،درنگ و سریعاً پیشرفت کرد جگر که بی

 (١). جا بخاک سپرده شد

 عبدالفتاح خان طرزى

منشى حضور( شاه امان هللا پسر محمود طرزى سکرتر خاص )
 خان غازى. 

 عبدالوهاب خان طرزى

پسر محمود طرزى که یک  قسمت وقتش را در روم مى 
 گذشتاند، اما چندى قبل از مرگ پدرش به  ترکیه برگشت.  

 طرزى  عبدالعزیز خان

 پسر محمود طرزى سابق سکرتر سفارت  در قسطنطنیه.

 عبدالقادر خان طرزى

عبدالقادر خان طرزى،  پسر جوان محمود طرزى مدتى با غالم صدیق خان چرخى )که داماد محمود طرزى هم بود( 
میشد بمقصد تحصیل به فرانسه رفت. گفته  ١٣٩١در برلین زندگى میکرد.  عبدالقادر خان طرزى در اواخر جنورى 

که هللا نواز خان سفیر افغانستان در آلمان شایعاتى راشنیده  بود که گویا او توسط غالم صدیق خان چرخى براى کشتن 
شاه ولى خان، که در فرانسه سفیر بود،  به آنجا فرستاده شده است. شاه ولى خان این راپور را جدى گرفته به وزارت 

م بیگ خان ، قونسل افغان در پاریس، موضوع را به اطالع طرزى خارجۀ فرانسه شکایت کرد. در حین حال اسال
جوان رسانده به او مشوره داد که براى جلوگیرى از دستگیرى فرانسه را ترک 

 بگوید، و او هم فورا به بروسیل رفت .

 سید قاسم خان 

سید قاسم خان  پسر سید احمد شاه خان از سادات کنر و از اعضاى مهم نهضت 
در وزارت خارجه  ١٣١٣د. لیسۀ حبیبیه تا به پایان رساند. در سال مشروطیت بو

زیردست محمود صرزى کار میکرد مدتى مستشار سفارت افغانى در مسکو و بعد از 
به کابل  ١٣٢٥کارمند سفارت افغانستان در لندن بود.در ماه مى  ١٣٢١آن در سال 

عبدالعزيز طرزى، عبدالفتاح طرزى، کبرا و عبدالقادر 

 طرزى 
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بحیث جنرال قونسل افغانى در دهلى  و در  ١٣٢١برگشت و در وزارت خارجه مصروف کار بود. در ماه فبرورى 
به قسطنطنیه رفت. سید قاسم  ١٣٢٣بحیث سفیر در روم تعین شد. بعد از آن به هند رفت و در جون  ١٣٢١نومبر سال 

کشته شد. سید قاسم خان با  ١٣٩١خان برادر مرحوم هاشم خان، جنرال قونسل تاشکند بود، که در سال در نومبر  
 ختر محمود طرزى  ازدواج نموده بود.عزیزه جان د

 ادیب افندى )همچنان به اسم هاى ادیب خان ومحمد ادیب صالح(

 ادیب افندى اصالً از سوریه و ماماى ملکه ثریا بود.

 محمد یوسف خان 

گمان میبردند که این  محمد یوسف خان سکرتر برحال نمایندگى افغانستان در روم )خسربرۀ قاسم( بود.  انگلیس ها
 شخص نسبت به رژیم کابل به غازى امان هللا خان بیشتر نزدیکى داشته و ممکن نقش دوگانه را بازى میکرد.

 دیپلومات هاى سابق و حتى برحال افغان در اروپا

افغانستان  این گروپ شامل  آنهائى هم میشد که سابق در سفارت افغانستان در ترکیه کار میکردند و به تقاضاى دولت
از امتیازات دیپلوماتیک محروم شده بودند.  در راپور هاى محرمانۀ اسخبارات انگلیس  به ساده گى و  آسانى نظارت 
و تعقیب این گروپ اشاره شده است، زیرا حکومت ترکیه تحت فشار قبول کرده بود که تمام آنها باید اجازه نامه گرفته 

 و راجستر شوند.  

 وپا و خصوصا آلمان تحصیل میکردند و یا تحصیل کرده بودندمحصلینى که در ار

نفرت خانوادۀ محمد نادرشاه و انگلیس هااز جوانانى که در آلمان تحصیل کرده اند، در اسناد آرشیف هند موزیم لندن  
انگلستان در  دیده میشود. سید کمال خان حمله کنندۀ سفارت افغانستان در برلین  و محمد عظیم خان حمله کنندۀ  سفارت

کابل از جملۀ کسانى بودند که در آلمان تحصیل کرده بودند.  برعالوه محمد عظیم خان که در لیسۀ نجات )امانى( شغل 
 معلمى داشت، استاد عبدالخالق خان، قاتل محمدنادر شاه، بشمار میرفت . 

مات ها و محصلین افغان گرفته بود، قابل یادآوریست که یکى از اقداماتى که رژیم کابل براى محدودیت تماس دیپلو
عالوه کردن ضمیمۀ به اصول اساسى مملکت )قانون اساسى( بود که به اساس آن مامورین وزارت خارجه،، صاحب 

منصبان عسکرى و همچنان محصلین افغانى که به پول دولت براى تحصیل در خارج مملکت اعزام میشدنداجازۀ  
 . ازدواج با اتباع خارجى را نداشتند

براى اشتراک  ١٣٩٩فرانسه   که در دسمبر  (Montpellier University)پنج محصل افغان از پوهنتون مونت پیلئیر  
در کانگرس آسیائى بدعوت  رسمى دولت ایتالیا به روم آمده بودند، و چهار نفر آنها با غالم صدیق خان چرخى تماس 

هاى استخباراتى انگلیس گویا تمام وقت شان را مصروف طرح نمودن نقشۀ سقوط دولت داشتند، و به زعم راپور 
موجودۀ کابل بودند، هم در جملۀ کسانى بودند که دستگاه هاى استخباراتى انگلیس آنانرا تعقیب میکرد. قیوم رسول یکى 

افغانستان در دهلى و پسر  دیگر از محصلین اافغان که در پاریس طب میخواند پسر عبدالرسول خان قونسل جنرال
ماماى محمد هاشم خان صدراعظم بود، که محصلین از او نفرت داشتند و میگفتند که براى نظارت بر محصلین با 

 ایشان به روم فرستاده شده است.

یک تعداد افغان هاى دیگر تحت تعقیب عبارت بودند از مرتضى خان پسر حاجى سید محمودخان، سید عظیم شاه خان 
محمد غالم خان، سید سلمان محمود خان پسر سید احمدشاه خان، عبدالسالم خان پسر عبدالخالق خان، محمدخالص پسر 

 خان سابق سکرتر در سفارت مسکو، ومحمود على پسر عبدالحکیم خان )که غیر حاضر راپور داده شده بود(.

 )ادامه دارد(
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 يادداشت ها و مأخذ

 .١١٥ -١١١صفحات افغانستان در مسیر تاریخ )جلد دوم(، (، ١٣٣٣غبار، میر غالم محمد )

 (، ناشنیده سخنانى از تراژیدى خانوادۀ چرخى.٢١١٩عبدالغفار صدیق چرخى )

دفتر استخبارات ایالت سرحدى شمال  ١٣٩٢نومبر  ١١هفتۀ  ١١راپور شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس، 
 غربى.

 مکوناچى به جان سیمون. ١٣٢١دسمبر  ٢١، مؤرخ ١٩٣اسناد آرشیف دفتر هند بریتانوى، مکتوب محرمانۀ شماره 

  Who’s Who In Afghanistan # 309اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس، آرشیف دفتر هند بریتانوى،

 (، ناشنیده سخنانى از تراژیدى خانوادۀ چرخى.٢١١٩عبدالغفار صدیق چرخى )

نویسنده و شاعر تواناى کشور، محترم خالد صدیق چرخى، پسر مرحوم غالم صدیق خان چرخى،  که درین اواخر 
یک صحبت کتاب ارزشمند دوجلدى "برگى چند از نهفته هاى تاریخ در افغانستان"  را هم  بچاپ رسانده اند، در 

تلیفونى  گفتند که عثمان خان چرخى بصورت تصادفى به اثر استعمال دواى غلط گوش شنوائى اش را از دست داده و 
در آن وقت براى تداوى نزد کاکایشان غالم صدیق خان چرخى که وزیر مختار افغانستان در برلین بود، رفت . تداوى 

اعضاى دیگر خانوادۀ شان در افغانستان با آن مواجه شدند، نجات گوش در آلمان سبب شد که او از ظلم و ستمى که  
 یابد. عثمان خان چرخى بعداً در آلمان تحصیالت اش را در رشتۀ طب دندان تکمیل کرد.      

 دانشنامۀ آریانا و دافغانستان تاریخ او خپرونى.

 


