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هرگونه   است؛  شده  تدوین  رایگان  پخش  برای  کتاب  دیجیتال  طرح 

 . مادی مسئولیت حقوقی را در قبال دارد برداریبهره 

 

سپاس فراوان از محترم صدیق صدیق که اجازۀ 
 . ندکتاب را اعطا کرد  دیجیتال این پخش 



 

 خداوند تواان و دادگر هب انم 
 

 

 

 

 

 

 



 

بی مریم  بی  مغفوره  ۀاولتر از همه هب مرحوم  کنممی اه را اهدا  ربگ     این

غالم هم جان،  کوکوهب    ملقب عمویم  چ ن سر  خان  بنیانگذار  رخ بی  ی، 
  هب   بعدا    ی رد زندان وخ رچ صغیر خانواده    اوالددبستان آموزشی ربای  

زمان استبداد    که رد  اهیمان چرخی و ماردان ساری خانوادهدماردان دو  همه
تعلیم فرزندان    رتبیه و  هولی رد را  ند داده ا   را از دست   شان عززیان  

 . فرموده اندن  قهمضای   گوهن سعی و مجاهدتهیچخویش، از 
 ف مؤل                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالد صدیق چرخی مؤلف کتاب

 



 فهرست 

 377 فصل هفتم خانواده چرخ  

 377 در خان چرخی یحساالر غالمسپه

 379 ورندیمسئله خط د 

 380 فتح نورستان

 394 خان چرخی  نب  ساالر غالمب ینا

 401 ف یخ شهر مزار ش  یعلما و سادات و مشا یۀاعالم

 421 با نادرشاه  خان چرخی   نب  غالم  یسایاختالف نظر س

 431 ... ل یشان قبا یل جدران و طرفدار یخ  یام مردم در یق

 439 ار یموضوع شهادت مرحوم برگد عبداالحمد خان ملک

ال غالم   452 خان چرخی   النی یججنی

ال غالم یو آخر  کشتار دست جمیع  459 ... النی یجن گفتار جنی

 466 عبدالعزيز خان چرخی 

 467 خان چرخی  قیصدغالم

 508 ساالر جانباز خان چرخی ب ینا

 512 محمد خان چرخی ن  مش  شفرقه 

 514 از چند تن از نخبگان  یادیهشتم فصل 

 514 خان چنداویل  یمحمدمهد

 515 هیر مالیوب خان وز ی زا محمدان  خان و ممحمدهاشم

ت امانب ینا  یخان درواز  محمدویل  516 هللا خانالسلطنه اعليحضی



ت امفر   525                          ...  هللا خان عنوانی  امانن  مان اعليحضی

 536 ساالر محمود سامي پاشا ب ینا

 دوره وزارت ح ی دادهایفصل نهم رو 
ً
 539 ...ربيه و بعدا

 539 فی یم خان عفید ها و اظهارات محمدابراهیچشمد

 546 ل بلخی ید محمداسماعیس  یام به رهن  یک قیاز  یادآور ی

 557 صدارت محمدداؤد خان  ۀ فصل دهم دور 

ی عبدالملک خان  یحادثه گرفتار   558 ...و به زندان انداخت 

 576 دلخراش نادرشاه هارونی  یماجرا

 579 محمدداوود خان  یاست جمهور یازدهم دوره ر یفصل 

 579 شاهانه( یجمهور ) ۱۳۵۲شطان  ۲۶ یکودتا

 580 دوال: ونینام نهاد م   یکودتا

ال محمدنذ  592  شاج ن  ر کب یمرحوم دگرجنی

ال عبدالرزاق خان قوماندان عموم گواه   600  ...                  دگرجنی

ال متقاعد، عبدالسالم ملک  603 ار یصحبت جنی

 606 وندوال ید می در مورد شه بازهم چند سخبی 

 608 وم خانیداستان عبدالق

 617...                        حزب  یدیخورش ۱۳۵۷ثور   ۷ورخ  م  یکودتا

وطه   620 خوایهفصل دوازدهم مشر

وطه   620 خواهانگروه اول مش 

 623 انجمن شاج االخبار یحرکت فکر 



و   یاز اعضا یشمار   626 خواهان طهگروه اول مش 

 626 دقاسم خانی سن  مرحوم م  -۱

 628 عبدالرب آخندزاده  ی مولو  عبدالواسع آخندزاده و  یمولو  -۲

 630 عبدالرب  یولو م -3

 632 ن خان افغان یالدمخ غالم  -۴

 633 ـــــ عبدالجالل خان 5

 یمحمد خان م غالم  سور ی ــــــ پروف 6
 

 633 منگ

 634 ین قندهار یداحمد خان لودیکاکا س  -۷

 635 شدار عبدالرحمن خان وــــ  ۸

 635 ب خان یشدار عبدالحب -۹

 635 ز خان مشهور به بابه مطبوعاتیبابا عبدالعز   -۱۰

 639 استاد محمدانور خان بسمل -۱۱

 641 محمد خان بلوچ تاج  -۱۲

 642 ی هار قند آخند زاده محمداکن  اسحق زان   -۱۳

 642 خان بارکزان   عل ن  ش -۱۴

 643 ن خان ارغنديوال یالدنظام   -۱۹

 645 غانی یمحمداسلم س -۲۲

 645 کاتب   محمد ض یمال ف -۲۴

 649 ن خانی الد ن  ام  -۲۵

 650 غالم بچه گان دربار 



وطهیهدف و مرام جمع  655 خواهان ت اول مش 

وط  659 ت دوم ینهضت مش 

 659 جنگ اول جهانی 

 668 ی محمود طرز 

وط یامدهایپ  675 ت دوم یمش 

ت امان یکار   یآوردهادست  676...                    هللا خان و اعليحضی

وط  681 تیرجال مهم در حرکت دوم مش 

 681 شان( ی)پر  یخان داو   یعبدالهاد -1

 686 ت ین متخلص به کن  یعبدالرحمن خان لود  -۲

 690 محمد غبار غالم ن  م -3

 694 ی خان درواز  محمدویل -۴

 696 الدوله خانشجاع  -۵

 699 : یدیم خان جمش یمحمدابراه -۶

 700 : یگ خان درواز یار بی  ن  م-۸

 701 : ی ن خان درواز ی زمان الدن  . م۹

 703 : ن خان آرن  یالدمخ غالم  -۱۳

 703 : احمدجان رحمانی 

 704 )جلوه(  یهی م خان نز یکر   -۱۵

 705 دقاسم خانیس -۱۶

 706 د عبدهللا خانی س -۱۷



 706 خان چنداویل  یمحمدمهد-۱۹

 707 ون(یمش  )شد حسن خان فرقه یس-۲۰

ی شدار عبدالحس -۲۱  711 زی خان عز ت 

 712 ن خان بهایسعدالد -۲۲

 716 در خان: یحداحمد خان و غالم یس-۲۳

وط  717 آمدن آن ت سوم و عوامل بوجود یمشر

وط یچند تن از اعضا  725 ت سوم یمش 

 725 ی دكتور عبدالرحمن محمود.1

 742 محمد غبار  غالم ن  م-۲

 747 محمدآصف آهنگ -3

 756 احمد شامل »سالک« عل ن  م -۴

 767 عبداالحد خان عارض 

 775 ام مؤلف: یپ

 779 ها و مقاالت(: ها، رساله فهرست مؤخذها )کتب، روزنامه

 

 

 

 

 

 

 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 چند از نهفته
 

 های تاریــــخ در افغانستان برگ

791 
 

 

 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org 

 

 لف کتاب ؤ م پیاماز 

کش   ش یپ  فیتأل  نیکه در   یهاهمه گفته  نیا  یتوااز مح  دوارمیام
که   انای  یو جر   دادها ی و به همه رو   دهیها فهمکافه از شما   ده،یگرد
شما رفته، معلومات و اطالع کامل    فیبر مردم شر   ،ت   شزم  نیدر 

 . د یبه دست آورده باش

 یحاکم چگونه در درازنا  یهاکه قدرت  د یفرمائیمالحظه م  اکنون
و    ها و تفوق طلبر   ( قوم پرسب  کروبی)م  یایباکی    قیبا تزر   خ،ی    تار 

  حقوق    گر ی طبقه بر طبقه د  کیرجحان  
 
ملت و انواع اعمال مناف

دوره  در  پ  یهابشر  چه  به     مانهیاستبداد، 
 

ماندگ عقب    سبب 
   ز یعز   یمملکت و به دور ماندن شما ابنا

 
  افغانستان از کاروان زندگ

فتهی پ  یملل کشورها  ر یو قافله سا نوع    چ یو از ه  دهیجهان گرد  شر
در حق شما   باشد،استبداد م  میو رژ   ستمیکه مستلزم س  جفاهای  

 ننموده اند.  غی    در 

آ  دهیوقت آن فرا رس  حاال  مملکت در    نده یتا شما قشر جوان که 
م  شما  م  باشد،دست  در   توان و  را  نو ع  ن یشما  دن   نیض   یایو 

   د یجد  یو تکنالوژ   نسیسا
 
ف  د ینگذار   د،یافغانستان ساز نام  ،و می 

گروه و    کی  ا یحزب و    کیقوم،    کیخانواده،    ک یدولت،    کی   گر ید
 اس یس   شما و خط مشر   شتشنو   یت   شخص در تع  کیباالخره  

 .. . د ی  بگ میکشور تان تصم

باش  ویل...   ملتفت  ا د یشما  قربای    ن یکه  پادادن   همه  و    مال یها 
تا    یو گذشتگان شما، همه و همه برا  اکانین  یهاشدن  شما بوده 
روز   د یبتوان کشور،  جوان  نسل  مزا  یشما  آزاد  یایاز    ی کلمه 

 ...  . د یبرخوردار گرد
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