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خواهززو تززا   ززاطر  زز   فرسززتو و او وم مزز  نزز د او  ززک ترمیززک مزز 

 .معض  افغانستان  ک ما    رود

 غالم نبی خان چرخی

غالم نب  خان چرخ   ا آنکک او خزای   زودن نادرشزاع معاومزا      

ولز  عزاوم      زار فریزا او را خزورد و  زا شزاع      ماف  داشت ول  ای 

 .ما   شو

رووم مززک غززالم نبزز  خززان در ما زز   ززود  ن دیکززان و        ۷۲در مززو  

هواخواهانش  ک خانک او رفت و آمو داشتنو مزک ایز  امزر  اعز  شزو      

گماشزتاان نزادر تمزام     . مردم  ک هراس شودتا نادر او نفوذ او  ی  

شززمارم     رمززا  او را ت ززت ناززر داشززتنو و  ززرام هتزز  او ل اززک      

ام او را  صززور  ددمننززانک  ززک    مردنززو تززا  ززااخرع  ززا توط ززک     مزز 

یزززاد غبزززار در    رسزززاننو مزززک کریزززان مامززز  آنزززرا ونزززوع      یشزززتاد  م 

شززرد دادع ( ۱۱۱کاززو دوم  حززف ک  )« افغانسززتان در مسززیر تززاری   »

 : است

شمسز    ۱۱۱۱عقزر    ۱۱   اینست مک در یک  او رووهام خ ان »

کنزرا  سزیو شزریا خزان     )هناام نماو دیار  سریاور  ر   شزاع  

نبز     ا موتر م صوص ساطنت  پنت درواوة خانة غالم( منرم

 : خان چرخ  رسیو و فرمایش شاع را ا الغ مرد مک

وو فرماینزو مزک امزر    سزاننو و مز   یر ضر   ک شزما سزالم م   اعا 

هوا خو  است اگر می  داشتک  اشزیو  مز  منتازرم  یاییزو مزک      

 .  وگر می  نواشتک  اشیو خیر یکجا هواخورم  رویم

نبزز  خززان  چززون چنززوی   ززار چنززی  تکایززا هواخززورم شززاع  ززا غززالم   

چرخزز  در اطززراب ما زز   عمزز  آمززوع  ززود  اینبززار نیزز   ززوون تززردد و  

خزان  زا  زرادر خزود      نبز   ام امر یا خواهش شاع هبزو  و غزالم    انوینک

و  نز  اعمزام خزود کانبزاو     ( سا ق کنرا  و سزفیر )کیالن  خان  غالم

او  ومز ار لزوگر  زک مقا ز  سزقا      آنکک در کنز  شزاع  )ساار   خان نایا

و کنزززرا   (  یزززا  م مزززونادر خزززان  مایزززت و دفزززا  مزززردع  زززود       

شاع هبالً ترتیبا  . شیرم مو خان  ک کانا هصر دلانا  رمت مرد

 ززرون هصززر دلانززا یزز  هطعززک . ا  حززادر مززردع  ززودگرفتززک و هززوای

عسکر گارد حا منزیوع و شزاع در سزالون دلانزا منتازر ننسزتک       

نب  خان او موتر فرود آمو  زاو گفتزک شزو مزک شزاع       همینکک غالم.  ود

نبز  خزان و همراهزانش پزیش روم حزا       غزالم . آیزو  این  فزرود مز   

و و در مززوتر شززاع ن دیزز  وینززک آوردع شزز  . گززارد منتاززر  ایسززتادنو 

نبز  خزان و     زی  غزالم  . همی  ل اک شاع ظاهر شو و او وینک فرود آمو

نبز    شزاع در پتازوم مزوتر  ایسزتاد و غزالم     .   موتر  ای  گردیو شاع

 .خان و همراهانش رسم تعایم  جا آوردنو

نب  خزان   شاع  وون آن مک کوا  سالم  وهو  روم  ک کانا غالم

 :  مرد و گفت

انسزتان  زک شزما چزک  زو مزردع اسزت مزک         افغ!  نب  خان خو  غالم

 منیو؟ شما خیانت م 

 :مرد کوا  داد

 ؟  شناسو مک خائ  میست افغانستان م 

نادرخززان یکزز  او پایززوتری   « یززاور  ر زز  »سززیو شززریا خززان   

هام تاری  ماسزت مزک در شزکنجک و هتز  آوادی واهزان  زا         ع چتر

نیز   خزان    او در دوران اختناق هاشزم . مرد و نت تمام عم  م 

 . ک ای  کنایا  ادامک داد

نبز  خزان  زک گزارد م زاف        نادر شاع  عو او استما  کوا  غالم

سپاهیان گارد پیش شوع ای  مرد را  زر روم  . امر نمود مک   نیو

اعمزام او در ویزر سزایک     خاک انواختنو  در  ال  مک  رادر و  ن 

سزززرنی ع گزززارد شزززاه  اسزززتادع و ایززز  منازززر فجیززز  را تماشزززا     

نبز  خزان  زک عجازک دسزتما  خزودز را او کیزا         غالم. ومردن م 

منیوع در ده  فرو  رد تا در ویر ضر ا  تفنز  دشزم  حزوام    

گارد شاه   ا هنزواغ تفنز  شزرو   زک     . نالش او او ده   رنیایو

مزززرد  امزززا  نزززادر شزززاع اسزززتادع  زززود و تماشزززا مززز   . ودن مردنزززو

و شزریا  سی."   نیو تا  میرد"ناگتان  فریاد مرد مک . لرویو م 

خان یزاور پزیش شزو و  زک سزپاهیان امزر مزرد مزک  زا میازة تفنز             

و   هام فوادی  تفن  عموداً  زر پنزت    ای  است مک میاک.   نیو

 .پتاوم مرد فرو رفت و است وان  سالم در  زون او  زاه  نمانزو   

 عشزاع امزر مزرد مزک مزرد     . ای  هصا   هژدع دهیقة تمام دوام نمزود 

ِ میززوع شززوع  ام او گوشززت خریطززک نبزز  خززان را مززک  ززک شززک   غززالم

 «.از منتق  ساونو درآموع  ود  ن د خانوادع

 . آ اد پیش آمو افغان  داخ  شوع و تا دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوم مزز ار  ززک موافعززک رفتنززو و در موضزز  خواکززک عسززامر سزز

غزالم نبز    . شکست س ت  خوردنو ۱۱٣١ول  در اخیر  م   

ثور   عو او ی  کن  شزویو شزتر مز ار را اشزغا       ۷خان در 

نمود مار  عو او مم  رئیس تنایمۀ  کومت سقوم هنزون  

دو ه ار نفرم او ایب  و تاشقرغان کمز  مزردع  زک شزتر مز ار      

معتززززما  مززززال  پراگنززززو  . تزززز م گردیززززو ماززززک نمززززود و من

 . طرفواران  چۀ سقأ عایک شتر م ار ادامک داشت

( هرارگزاع عسزکرم  )ثور معسکر  ۱١غالم نب  خان چرخ  در 

شیرآ اد سقوم ها را اشغا  مرد و ی  روو  زا  مبزاران تزو     

 . و طیارع هاعۀ کنا  را تس یر نمود

 زی   زردع    آخری  مقاومت سقاوم هزا نیز  در کنز  تاشزقرغان او    

.  شززو و تمززام وایززت  ازز  ویززر ادار  غززالم نبزز  خززان هززرار گرفززت     

 کومت سقوم سیو  سی  وویر کن  را  زا یز  هنزون چتزار     

هزوام غزالم نبز  خزان ایز       . ه ار نفرم امر  ماک  ر وایت  ا  داد

هنون را هم در ایب  مغاو  و فرارم ساخت و سزیو  سزی   زک    

اهلل خان او هنزوهار   امان  شاع تا ای  وهت. وایت هطغ  فرار نمود

 ززک اسززتقامت ما زز   رمززت مززردع و تززا غ نزز  رسززیوع  ززود ولزز        

هزا در غ نز  مغازو      خیز   همینکک او طرب هو  سقوم و سایمان

 «.شو  او افغانستان خارج گردیو

   مریم همسر غزالم نبز  خزان چرخز  مزک  عزو او شزتاد            

ا در همسززرز  ززا سززایر اعضززام خززانوادع سززالتام طززوان  ر  

 .هام استبواد سپرم مرد  چا  سیاع

اهلل اطززال   احزز    ومانیکززک غززالم نبزز  خززان او خززروج امززان    

منو  الفاحاک کنز  را هطز  نمزودع او افغانسزتان خزارج       م 

 .شود م 

اهلل  هزا نادرشزاع  زک  تانزک  مایزت او امزان        ک تعقیا ای  کن 

او مززک او نفززوذ  ززرادران  . هززا شززو   خززان وارد کنزز   ززا سززقاوم 

رخ  در  ی  مردم اطال  داشت  ا آنان را طزک  رهزرار مزرد و    چ

چنزوی   ( نبز  چرخز     زرادر غزالم  ) ک غالم حویق خان چرخ  

 زرادران چرخز  مزک  زک     . نامک نوشتک او او خواستار مم  شزو 

انوینیونو او هیچ مم   ک نادر شاع دریز  نکردنزو    وط  م 

 .ول  او نیت شوم او خبر نواشتنو

 ززک کززام آنکززک هززور   ززک     هززا  قاومپززس او شکسززت دادن سزز 

نادر شاع  ر اریکک هور  تکیک  اهلل خان سپردع شود خود امان

هززای  مززک  ززا مززردم و فامیزز  چرخزز    نززو و  ززا تمززام  وعززوعمی

 . مردع  ود پا گماشت

غالم نب  خان مزک در دورع  اممیزت نزادر شزاع سزفیر افغانسزتان       

. گیزرم نمزود   عدر ترمیک  ود  ک رسم اعتراض او وظیفک خزود منزار  

خالو حزویق چرخز   زرادروادع غزالم نبز  خزان چرخز  در متزا          

کریزان اسزتعفا   « هزام تزاری  در افغانسزتان      رگ  چنو او نتفتک»

 :دهو را هرار ذی  شرد م 

اولززی  وامززنش وم در  را ززر دولززت نززادر شززاع  اسززتعفام او او    »

 اشززو مززک  ززادثر  عززو او آگززاه  پیززوا مززردن       مقززام سززفار  مزز   

تمززاس هززام پنتززان  نززادر شززاع  ززا ممنززنر عززال  هنززو       موضززو 

 رتانوم و گرفت  مم  هام پول  او و مکتوم ناتواشزت  ایز    

راو او مردم افغانستان  سفار  را ترک و ط  نامۀ رسم   عوم 

 «.گونک عمایا  وم عاناً ا راو نمود موافقت خود را  ا ای 

ک دولزت  خواهو تزا  زک ما ز   یایزو و  ز      نادرشاع مکرر او او م 

 پیونود ولز  غزالم نبز  خزان ایز  خواسزت شزاع را هزر  زار رد          

ولز  خزان را    نادر  رادرز شاع ۱١۱۷مرد تا اینکک در سا   م 

 »یچرخ«غالم نبی خان 

 کاوه عزم: نویسنده

ارتری  مبززاروان مززوغززالم نبزز  خززان چرخزز  یکزز  او نا    

ا  زود مزک در  را زر    طازا منزور مز     آوادی زواع و اسزتقال   

ارتجا  رومیزو و مزرر را  زر ونزوگ  در سزایک اسزتبواد       

او الاوی  شو  زرام روشزنفکران مترهز  و    . ترکیح داد

نبز    غزالم . نامش  ک خط وری  در تاری  ما  ز  گردیزو  

در دورع خفقزززان نادرشزززاه  در  را زززر ظازززم  خیانزززت و    

پینزک ایسزتادگ  مزرد و  زک ایز        م دورم آن شاع کنایت

 . صور  و نیانک  ک هت  رسیودلی  

اهلل خززززان منتنززززرع در کریززززوع  امززززان طبززززق فرمززززان شززززاع

  در کریان اغتناز مالم (۱۱٣۱ و   ۷١)«  قیقت»

لنزز   غززالم نبزز  خززان من یزز  هومانززوان عسززکرم و    

مقزرر  « اختیزارا  مزاف   » امم اعالم سمت کنزو    زا   

 .گردیو

غالم نب  خان چرخ  پسر غالم  یور خان چرخ  اسزت  

ک خززانوادع مبززارو تعاززق داشززت مززک در پیکززار عایززک     و  زز

استعمار اناازیس و ارتجزا  داخاز  نقزش  سز ای  ادا      

او فزززززرد  زززززاهوز  روشزززززنفکر   امطالعزززززک و . مردنزززززو

دارم نززام  وطنووسززت  ززود و در مارهززام مززردم و مززردم   

نیزز  داشززت و همززی  امززر  اعزز  شززو مززک در نوکززوان     

 ۱١٣۴  در سزا . وظایا م تاا دولت  را  ر عتوع گیرد

در اردوم افغانستان وظیفک داشت مک  ک اساس لیاهت 

 ززک  یزز   ۱١٣۱در سززا  . مززارم مززوارج ترفیزز  را پیمززود 

هومانوان عسکرم ننارهار مقرر شو و  ک همی  ترتیا 

هومانززوان عسززکرم شززتر ما زز  تعیززی       ۱١٣۲در سززا  

السزراج ایفزام    گردیو و سپس  زک  یز  هومانزوان کبز     

 .وظیفک نمود

خان   زاطر پینزبرد امزور دولزت  زک وکزک  تتزر        اهلل  امان

خواسززت افززراد روشززنفکر و  اسززواد و حززادق را در   مزز 

راس مارها  امارد او همی  رو  ک غالم نب  خان چرخ  

 .وظایا متم دولت  را سپرد

 غالم نبی خان چرخی

 ک  ی  سفیر افغانستان در مسکو  ۱١۷۴تا  ۱١۷۱او او 

ود مززک  ززا مسززکو در همززی  وهززت  زز. ایفززام وظیفززک نمززود

روا ززط  سززیار دوسززتانک  رهززرار مززرد مززک چنززوی  مرتبززک   

 ۷١اهلل خززان هززم  ززک آن منززور سززفر نمززود و در  خززود امززان

معاهوع دوست   ی  دو منور امضا شزو   ۱١۷۱فبرورم 

ام  زک وادیمیزر ایازیچ لنزی       اهلل خان نامک و ش ص امان

 . نوشت

 اهلل خززان خززار دیززرم نامشززتک  ززود مززک احززال ا  امززان  

ها گردیو  ک همی  خاطر آنان  ک گماشزت    چنم اناایس

منفزززززور خزززززود و تبایغزززززا  سزززززو  عایزززززک  سرسزززززپرگان

اهلل خزززان توانسزززتنو مزززردم را فریزززا دادع  زززک   امزززان اعشززز

شززورز عایززک دولززت ترغیززا مننززو مززک در نتیجززک ر یززم    

اهلل ماکزان  رویکزار    امان  سقوط و دروع مکور  بیا

 .آمو

کو  ززود او شززورز و غززالم نبزز  خززان چرخزز  مززک در مسزز 

اغتنززاز عایززک شززاع مترهزز  افغانسززتان خبززر شززو و  ززا   

خزاطر مسزا    اهلل خان آنان را  ک کمع  او کوانان مک امان

ت صزززی   زززک ترمیزززک فرسزززتادع  زززود  داوطابانزززک راهززز   

اهلل  افغانسززتان شززو و عایززک نیروهززام ارتجززاع   بیززا 

 . ماکان   ک مباروع پرداخت

 مزو غبزار در حزف ک    تاری  نویس مبارو منور غالم م

 :نویسو م « افغانستان در مسیر تاری »کاو او   ١۱۱

غالم نب  خان چرخ  سفیر افغان  در شزوروم در مزاع   »

خورشیوم  زا یز  هطعزک عسزکر چنزو حزو        ۱۱٣١ م  

نفززرم هزز ارع و تززرمم  او آن طززرب آمززو  ززک موضزز  مافززت 

کسو تکک تکک شزوع غزالم نبز  خزان را  زک       ۱۱۱۱عقر   ۱۱روو 

فززامیاش تسززایم دادنززو مززک تفصززی  آن را غززالم حززویق خززان    

 :  یان نمودع است« او خاطراتم»چرخ  در متا  

خززون  رود و  ززک خززاک و   عززو او اعززوام و نززیانک کسززو  زز    »

غاطیززوع عمززویم غززالم نبزز  خززان چرخزز  توسززط یزز  تعززواد   

گارد شاه   ک خانوادع سپردع شزو مزک همزک اعضزام فامیز        

اعززم او مززرد و ون  اطفززا   زز رر و حززغیر او منززاهوع  ایزز       

 ادثک  غیرمترهبک  ک هو  معزروب مزا  و مبتزو  گردیزوع      

مردنززو و  رخزز    دنززو و فغززان مزز  ی  عضزز  دسززت  ززک سززینک م 

ک  زززک سزززر نمزززودع و  ززز تش ایززز  مزززاتم کانکزززاع  دیازززرم  خزززا

شام آنروو ی  تعواد سزپاهیان مسزاح دیازرم    . سوختنو م 

 او خان   مک در را س آن وال  م مو عمرخان و هومانوان طرع

هرار داشتنو  ک خانک  ما واه  انورا   داخ  شزوع و هزر اتزاق    

دیززون ایزز  حزز نک  ززرام ونتززا و   .را یزز  یزز  تالشزز  مردنززو

خانوادع واهعاً خیا  دهنتناک و طاهزت فرسزا   اطفا  حغیر 

 «. ود

فردام آنروو یز  پارچزک ورق  زک نزام سزنو اثبزا  کزرم  زک ما ینزک          

گززو و رو ززانیون هززالدع  ززک گززردن    فرسززتادع شززوع مززک وورام  ازز   

 .آنرا تصویا و در کرایو منتنر شو« العاما کمعیت»

 ١  ۱۱۱۱عقززر   ۱۲  ۴۷١شززمارع مساسزز   )« احززالد»روونامززک 

 ا سر ک سر مردن انبار دروغ خبر اعوام غالم نبز   ( ۱١۱۷بر نوام

 .ننر نمود« اعوام ی  خای »خان را ت ت عنوان 

در  را زر سزود شز ص خزویش     »ی ی  مک  ک نق  غبزار   خانوادع آ 

 عززو او منززت   « شززناخت هیچاونززک هیززو و  نززو اخالهزز  را نمزز   

مزا  اسزناد دروغزی  و کعاز        هزام وطز     سرفراوتری  ش صیت

داد  مارنامزک ایز  ش صزیت  ز رر منزور       یک آنان انتنار م عا

عیاشزز  و »  «مارانززک شززیطنت»را نیزز   ززا وها ززت  ززاورنکردن    

در ماموریززت »نامیززوع نوشززتنو مززک  « خیانززت»و « پینززا  فسززاد

هام مک   ارج نمودع نی  شرب و عز   افغانسزتان را داغزوار و    

همزی   « ...ام فروگزمار ننزوع   در ساا وهار مات شجی  ما دهیقزک 

خیانزت  زک   »مارانک و ننای   کمرانان وهت را  غبار  شیوع تقاا

 . نامیوع است« تاری  افغانستان و هوز و رشاد  مات

اناایستا مک او خانوادع چرخ  نفر  داشزتک در اسزناد شزان    

 ردنززو  او   نززام مزز « خززانوادع شززریر چرخزز  »او آنززان من یزز  

انتقزززام  طریزززق چزززامر شزززان نادرخزززان آنزززرا متالشززز  سزززاختک 

تمززام  اعضززام فامیزز  وم    ززا شززتاد  غززالم نبزز  . گرفتنززو

هززام م ززوب افکنززوع   چززا  مززرد  ون  طفزز  و کززوان  ززک سززیاع 

کیالنزز  خززان  کنززرا  غززالم)امثریززت اعضززام فامیزز    .شززونو

   ززا پسززران نوکززوان    کنززرا  شززیرم مو خززان چرخزز   چرخزز 

و (  مصزطف  خزان   ر ان  خان و غزالم   غالم)کیالن  خان  غالم

عبوالاطیا خان پسر عبوالع ی  خان چرخز   زک دار آوی تزک    

 کسزال  ساار چرخ   ا پسرک چتاردع  کانباو خان نایا .شونو

هزام و نزیانک     در ونوان ت زت شزکنجک  (  ی ی  چرخ )خود 

سا  را در  ۷٣کان دادنو و سایر اعضام ای  خانوادع  یش او 

دنو مک هام ونوان نادر خان و هاشم خان سپرم مر  پنت میاک

داستان شکنجک و ستم  یزوان  عایزک آنزان را حزویق چرخز       

 . ثبت نمودع است« او خاطراتم»در متا  

اً عبوال الق مک در خانوادع چرخز  تر یزت یافتزک  زود  تقریبز     

ی  سا   عو او ای   ادثک درست در همان کزای  مزک چرخز     

وکرمش شوع  ود  زا ننزانون گاولزک  زر مغز  نزادر انتقزام او و        

هر انیزززان اسزززتبواد نزززادرم را گرفتزززک افغانسزززتان را   دیازززر 

 .نجا    نیو

خان چرخ    ک مثا ک یک  او هترمانزان مزا    اما خون غالم نب 

او  ززا خززونش  رسززم  . نقززش پززرچم آوادی ززواه  وطزز  ماسززت  

ایسزززتادگ  در  را زززر اسزززتبواد و ارتجزززا  را درج حزززف ا   

تزززاری  مزززا نمزززود مزززک  ایزززو آنزززرا پزززاس داشزززتک او رشزززاد  و   

 .دگمرم آنان  رام پینرفت و آ ادم افغانستان  یاموویمخو

 والیت لوگروب سایت : منبع
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