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  2022 فبروری 05، یکشنبه                                             عبدالرحمن زمانی          داکتر 

 وطن شخصیت مشروطه خواه و خدمتگار یوسفیخان  اکبر محمد حاجی
 

ت تحۀ در مقال، «اسناد آرشیف انگلستان یاز البال»مقاالت  ۀبه سلسل،  2022جنوری  2۸به تاریخ 

ین از یاسناد «انگلیس هابیشتر از  یبدست آوردن کمک ها ینادرخان برا یتعهدات و تقال»عنوان 

یس انگل یو استخبارات یمال ،ینظام یدر بدل  کمک ها قلم بنشر رسید که 

 متیازاو تعهدشکل ه ب ،کابلقبل از رسیدن به تاج و تخت  توسط نادرخان ها 

درین اسناد اسم حاجی محمد اکبر خان یوسفی هم ذکر شده  . پیشکش شده بود

خاص سپه ساالر نادر خان برای  ۀنمایندبود که در دوران سقوی  بحیث 

فرستاده شده بودتا  یحکومت هند بریتانو یسکرتر امور خارجمالقات با 

ر آن بعد از نش انگلیس تقدیم کند. ۀعالیرتب امورینرا به منادرخان  مطالبات

مد حاجی محبا من تماس گرفته و راجع به ، خوانندگان محترم مقاله یکتن  از 

طالب معلومات بیشتر شدند. من با تشکر ازین هموطن اکبر خان یوسفی 

محمد اکبر خان  یحاجمهربان برای اینکه خوانندگان دیگر نیز با شادروان 

ا با پیدا کنند، و آنربیشتر آشنائی که یک شخصیت مشروطه خواه و خدمتگار افغان بود،  ،ییوسف

فاده است یوسفی تخلص فامیلی ازدر یکی از والیات کشور دیگر که  ۀیکی از اسالف یک خانواد

      معلومات مختصری را تقدیم میکنم.، مغالطه نکنند، میکنند

میالدی در  ۱۸۷۶شمسی مطابق  ۱2۵۴در سال  فرزند محمد یوسف خان ،یوسفیخان محمد اکبر 

 منعبدالرح امیر ۀاش را در دور یماموریت رسم  یوسفی تولد شد.روشنفکر و فرهنگی  ۀیک خانواد

 نمود. آغاز  کاتب  ثیتنگ غارو بح  سازی سرک ۀپروژ در خان

[ یربح کهی]فابر خانه نیماش یخانه ها لیکنرها و بعد سر دفتر تحو هیسر دفتر مال هیدر عهد سراج

وی   . مجلس بود یمنششده و اول  تینهضت مشروطدر همین دوره شامل شادروان یوسفی  بود.
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 ،خواهد شد یکه زندانگرفت ع الاط، داشت الممالک یخان مستوف نیکه با محمد حس ینظر به دوست

 به عربستانمراسم حج  یجهت ادا قیفرار نموده و بعدا به پشاور و سپس از آن طر داالل آببه جلذا 

 خانه کار نمود.  نیدر برگشت دو باره در ماش ، وبود بیسال از کشور غا کیمدت  ،رفته

 ارکیل تجو و ،یدر بمب یافغانجنرال قونسل بحیث  یامان عصردر یوسفی خان محمد اکبر حاجی 

و  رانیامور سرحدات ا ،یتانویوه بر سرحدات هند برالسرحّدات ع سیرئبحیث  ریو در اخ در هند

 برد. یم شیپ زیروس را ن

مانند شخصیت های  ،اسناد متعدد آرشیف انگلستان بمشاهده میرسد که حاجی محمد اکبر خان هم در

شان سم اتحت تعقیب و نظارت استخبارات انگلیس قرار داشت و ، افغانستان  دیگر  ۀبرجستمهم و 

 . یباشدثبت م ۵۴۶ ۀآرشیف هند بریتانوی تحت شمار Who is Who ۀدر دوسی

میالدی( بحیث رئیس سرحدات  ۱۹2۸در هنگام اغتشاش شینوار )اواخر سال  حاجی محمد اکبر خان 

جنوری  ۱0بود. کمشنر عالی ایالت سرحدی شمال غربی بتاریخ در جالل آباد مصروف خدمت 

علی احمد خان به شینواری عد از آنکه ب (Who’s Who 546محمد اکبر )»اطالع میدهد که  ۱۹2۹

ها اجازه داد به شهر داخل شوند، با میرزمان خان ]کنری[ شهر را ترک گفته و حاال با محصل خان 

زمانی[ وفاداری وی به امان هللا خان را نمیتوان مورد -نر عالیدر کوډاخیل میباشد. بنظر من ]کمش

اور از طریق پش سیاسی در ایجنسی مهمند نوشته است اگر بتواند ۀشک قرار داد. وی به معاون نمایند

فرش س ۀبه کابل برگردد. به جواب او گفته شد که میتواند به اینجا بیاید و در صورت امکان زمین

  (.2۹جنوری  ۱0این پشاور مۇرخ  -۳۳تلگرام شماره ) «.آماده خواهد شد

به فصل هشتم و نهم کتاب این رویداد  ۀخوانندگان محترم میتوانند برای معلومات مزید دربار

آخرین تالش »تحت عناوین « مرورکوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی میرزمان خان کنری»

تالش در خاموش ساختن آتش اغتشاش شینوار، برای استحکام پایه های رژیم امانی )اغتشاش شینوار، 

ناکامی خاموش ساختن آتش اغتشاش شینوار، رفتن غازی میرزمان خان  ۀعامل عمدوالی علی احمد 

بزرگ  ۀبه کنر، پالنش بعد از سقوط جالل آباد( و شهادت غازی میرزمان خان بخشي از دسیس

 مراجعه کنند.  « انگلیس علیه غازی امان هللا خان

مواصلت ]پشاور[ نفر مهمند به اینجا  ۸0حاجی محمد اکبر خان با »تلگرام بعدی میخوانیم که  در یک

سرحدی نزدیک به مرکز کنر[ ببرد.  ۀ]یک قری« مروره»نموده و اجازه خواسته است تا آنها را به 

 وی از جواب به پرسش ها ابا ورزیده و اشاره نموده است ]حکومت هند بریتانوی[ شورش را آغاز



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

چیف کمیشنر، مؤرخ  ۴2)تلگرام شماره د. نموده و علی احمد خان معاش خور ما ]انگلیس ها[ میباش

 جنوری از پشاور(. ۱۳

از راپور بعدی انگلیس ها معلوم میشود که وی ازتصمیم رفتن به کنر صرف نظر نموده و میخواهد 

دوستش غازی میرزمان خان به کابل برود. به گمان اغلب این تصمیم بعد از گرفتن اطالع شهادت 

محمد اکبر خان تقاضا نموده است که با یک نفر »صورت گرفته باشد. در تلگرام میخوانیم که کنری 

. با وجودی که نمیتوان با درنظرداشت کابل به کابل فرستاده شود -همراه از طریق پرواز های پشاور

ر سیاسی توافق به درخواست وی به نظریات ضد انگلیسی با وی همدردی نشان داد، اما شاید از نظ

 .جنوری( ۱۴این مؤرخ -۴۴)تلگرام شماره «. نفع ما باشد

مد اکبر اگر مح»سفیر انگلیس که در آنوقت تا هنوز در کابل بود، به جواب این تلگرام مینویسد که 

یباشد، محکومت افغانستان و مسئول قبایل سرحدی  ۀخان، کسی که گفته میشود احتماال مامور بلند پای

براستی در پشاور گفته باشد که علی احمد خان معاش خور و ما اغتشاش را آغاز نموده ایم، من 

به افغانستان داده نشود، مگر اینکه من درین باره تلگرام دیگری عودت  ۀتوصیه میکنم به وی اجاز

 .سفیر از کابل( ۱۹2۹جنوری  ۱۴مؤرخ  ۴2تلگرام شماره  ). «فرستمب

ن، به تعقیب تلگرام قبلی م»جنوری یک تلگرام فرستاده و تاکید میکند که  ۱۵بتاریخ سفیر انگلیس 

 ۳0ه )تلگرام شمار« .به هیج وجه تا تلگرام بعدی من نباید به محمد اکبر اجازه داد که به کابل بیاید

    سفیر انگلیس از کابل(. ۱۹2۹جنوری  ۱۵مؤرخ 

 ی لفظی کمیشنر با سفیر شده و کمشنر به جوابشاین عکس العمل شدید سفیر همفریز سبب در گیر

من به پشاور آمده  ۀشما: حاجی محمد یوسف خان به اجاز ۴2 ۀبه جواب تلگرام شمار»مینویسد که 

صورت گرفته است . من امشب او را بعد از خواهش « قلی خان»با  صحبت است. اظهارات وی در 

 سر دینس»و مهربان بود، و بعد از اشاره شناسائی با  برخورد او بسیار خوشمالقات بامن، دیدم. 

ی و  خرسندی اش را از تخت نشینی عنایت هللا خان و استعفای امان هللا خان پنهان ننمود. « بری

غازی امان هللا خان که در حامی حسن خان گرداو ]خان کامه و »تمام همراهان مهمندش را بغیر از 

اجازه امانی[ رخصت نموده و حال -ا تمام خانواده اش زندانی شددوران سلطنت خاندانی نادر خان ب

کمشنر عالی  ۱۶این مؤرخ -۵2)تلگرام شماره  « تا با وی از طریق چمن به قندهار برود. میخواهد

 . ایالت سرحدی شمال غربی به کابل و بلوچستان(

صبح توسط قطار  ۳ساعت  جنوری ۱۷محمد اکبر خان سیفی بتاریخ »تلگرام بعدی نشان میدهد که 

 «. پشاور را به مقصد کویته ترک نموده است « کراچی میل»آهن 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

محمد »مینویسد که  ۱۹2۹بی مؤرخ سوم فبروری -2۱کمشنر بلوچستان هم در یک راپور شماره 

اکبر خان بعد از توقف با برادرش خداداد خان وکیل التجاردوباره به افغانستان بر نگشت و همرا با  

  «   حرکت نموده است.« سکر»ش از طریق کراچی به طرف برادر

با ، مجبور به ترک وطن شدغازی امان هللا خان  زمانیکه سقوی،  ۀمحمد اکبر خان یوسفی در دور

بر هللا خان  غازی امان مدعی بود که سلطنت را به وی زیرا  داشتهمکاری نادر خان سپه ساالر 

وستان هند به مناطق سرحدی و نادر خان چندین بار به حیث نماینده   محمد اکبر خان. می گرداند

  .  انگلیس سفر کرد  ۀتحت سلط

و برادرانش برای مدت کمتر از یکسال  بحیث  نادر خانخاندانی  سلطنت  ۀدر دورشادروان یوسفی 

  .و خانه نشین گردید و بعد مورد خشم حکومت قرار گرفته از کابینه اخراج  وزیر تجارت مقرر شد

 درین رابطه روایات متعدد وجود دارد:

 ،محترم احسان لمر گردآورنده معرفی حاجی محمد اکبر خان یوسفی در قاموس کبیر افغانستان -

 ۀال در باراحتما، که دمی دان  هاشم خانصدراعظم مورخ فرانسوی دلیل آنرا مناقشه با یک  ۀبه حوال

که از دوستداران جدی نهضت امانیه  (متخصص چرم) یوسفیهللا خان عبد، وی ۀداماد و هم برادرزاد

یگانه فرزند باقی مانده ، به قول انجنیرعثمان اکبر. داشت عالاط ، مصاحبان بود ۀو مخالف خانواد

تحت المان دارادر حیات پدرش منزل شان در ده افغانان وهم  ۀدر تمامی دور، محمد اکبر خان از

 داشت. مراقبت استخبارات قرار

چون حفظ اسرار ننمود، بعد از چند ماه از کابینه »درین باره مینویسد  استاد عبدالحی حبیبی -

 ش عضو مجلس اعیان شد. ۱۳20د، تا که بعد از یاخراج و خانه نشین گرد

به  «ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان»کتاب  ۀسید مسعود پوهنیار، نویسند -

طوریکه در اسناد آرشیف »مینویسد که  سبب خشم فوق الذکر ۀدر بارسید قاسم خان رشتیا  ۀحوال

زمیندار الهور ارسال شده  ۀپادشاهی نادرشاه به جریدملی هند دیده شد، راپوری که راجع به مراسم 

محدود وانمود شده بود، به خط چنین شخصی  ه ایشتراک عدا بود و در آن این مراسم ساخته گی با

انیس بطور فوتوکاپی  ۀدر روزنام که بعد ها در زمان کمونست ها در افغانستان سند مذکوربوده 

چاپ و انتشار یافت، محمد انور پسر حاجی محمد اکبر خان خط پدر خود را شناخت، معلوم میشود 

مذکور  ۀکه برطرفی حاجی موصوف نظر به کشف همین راپور توسط انگلیس ها بوده که دفتر جرید

محمداکبرخان از  حکومت نادری داده باشند، ولی در هر صورت حاجی عاطاله را تفتیش کرده ب

  . «نادری حسن نظر نداشت ۀروشنفکران بوده با خانواد
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صدا  یحروف ب دیجد ستمیس م ۱۹0۶در سال  حاجی محمداکبرخان

 ۀو هم کتابچنمود  طرح  یزبان در عیآموختن سر یو صدا دار را برا

نوشته بود که  ۱۳۳۴چهل ساله( را در سال  یسنوات )جنتر قتطبی

 .دیش طبع گرد۱۳۴2در سال 

 2۸مطابق با  ش ۱۳۴۸عقرب  ۶در  یوسفی حاجی محمد اکبر خان

وفات نموده و در قول آبچکان  سالگی  ۹۴به عمر   م  ۱۹۷0بر واکت

 .کابل در مقبره فامیلی شان دفن گردید

 که توجهبود روشن ضمیرانی  ۀاز جملیوسفی  حاجی محمد اکبر خان

خاصی به معارف داشت چنانچه فرزندانش محترمین محمد اسماعیل 

 س،دکتور در رشته سیان اکبر انجنیر در رشته نساجی، محمد انور اکبر

 ت عالی داشتند.المحمد ایوب اکبر دکتور طب، محمد عثمان اکبر انجنیر ساختمانی، همه تحصی

 منابع

  ،یخیارگذار ت ریتأث یها تیشخص و نخبگان بخش، افغانستان ریقاموس کب ۀصفحاحسان لمر 

(۱2/۱۹/20۱۶.) 

 رخۇاین پشاور م-۳۳تلگرام شماره آرشیف انگلستان، حکومت هند بریتانوی،  اسناد محرمانۀ 

 .2۹ یجنور ۱0

 چیف کمیشنر، مؤرخ  ۴2تلگرام شماره آرشیف انگلستان، حکومت هند بریتانوی،  اسناد محرمانۀ

 .از پشاور یجنور ۱۳

 ۱۴این مؤرخ -۴۴تلگرام شماره آرشیف انگلستان، حکومت هند بریتانوی،  اسناد محرمانۀ 

 .یجنور

 یجنور ۱۴مؤرخ  ۴2تلگرام شماره آرشیف انگلستان، حکومت هند بریتانوی،  اسناد محرمانۀ 

 .سفیر از کابل ۱۹2۹

 یجنور ۱۵مؤرخ  ۳0تلگرام شماره آرشیف انگلستان، حکومت هند بریتانوی،  اسناد محرمانۀ 

 .سفیر انگلیس از کابل ۱۹2۹

 ۱۶این مؤرخ -۵2تلگرام شماره آرشیف انگلستان، حکومت هند بریتانوی،  اسناد محرمانۀ 

 به کابل و بلوچستان یشمال غرب یایالت سرحد یکمشنر عال
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  ۷۸شادروان حبیبی ــ جنبش مشروطیت در افغانستان ــ ص.  

  ۸۱ سید مسعود پوهنیار ـ ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد ، ص  .  

  ،بیشتر از انگلیس  یبدست آوردن کمک ها ینادرخان برا یتعهدات و تقال»عبدالرحمن زمانی

 )ازالبالی آرشیف انگلستان. «ها

   ،میرزمان خان  یو مبارزات غاز یبر زندگ یمرورکوتاه»م 20۱۷عبدالرحمن زمانی

 .«یکنر
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