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 ۹۰/۹۰/۷۹۰۲         احسان لمر

 نلغنی خاعبدا دکتور
 و برادرش

 43ـ   مولوی نجف علی خان

جتان  رجالل پواز مردمان  «مولوی عـبدالصمد» پسر «داکتر عبدالغنی»"
رــ کالج علیگ» پنجاب بود. وی پس از ختم کالج در هند  ۀمربوط عالق گجرات

هللا سردار نصر»م سفر هنگا پ به لندن رفت. دریک سکالر شی طریقاز  "لمر
 «سردار نصرهللا» مت شهزاده را نمود.خد به لندن، وی در ترجمانی «خان

 بیبیهحنمود تا به کابل بیاید. چند سال بعد، قبل از آنکه مکتب  توصیهوی ه ب
 لرحمنعبدا»حیث مدیر قلم مخصوص انگلیسی ه افتتاح گردد به کابل آمد و ب

ي که در دیگر وظایفنمود.  وظیفهپسرش اجرای  «حبیب هللا خان»و  «خان
افغانستان در دوره های مختلف انجام داد : عضو مجلس قانون گذاری و مجلس 

 ، آمر ساختمانتألیف، آمر دارالترجمه و «امان هللا خان»مشاورت برای 
 1"طبیبان کابل ... رآمر سخدمات اجتماعی ، 

توانست در ه گردیده ندر سال اخیر تحصیالتش در یونورستی کمبرج، مریض " وی «استاد هاشمی» قول ازه ب
هم  «رپوهنیا»و  «استاد حبیبی»عین مطلب از جانب 2"امتحانات نهائی کامیاب شود لذا از یونورستی اخراج گردید.

 شده . تائید
م از کابل  5981پسرم در ماه آوریل سال ":نوشته که  «سردار نصرهللا خان»در مورد سفر  «امیر عبدالرحمن خان»

کراچی و  ن گردید، در ماه اوت از لندن حرکت نموده در زمستان همان سال از راهوارد لند می عازم گردیده در ماه
  3کابل مراجعت کرد."ه قندهار ب

ناعاً ب کرد دعوت افغانستان به آمدن به را او خود مراجعت هنگام «خان نصرهللا سردار» نویسد می «حبیبی استاد»
 کابل آمدهه ب «مولوی نجف علی»و  «محمد چراغ» برادرانش یک سال بعد از آن سفر سردار با «دکتورعبدالغنی»

 ،راه داشت «خان عبدالرحمن امیر»دربار  دکتور موصوف به(. م5981 شروع5986) باشند مصادف است به سال
 بیهحبی مدیر حیث به «الدین احمد حافظ» از پس و او با وی محشور بودند «حبیب هللا خان» ۀهمین گونه در دوره و ب

 ..شد مقرر
بیبیه پس از آنکه مکتب ح «امیر حبیب هللا خان»عصر  در «عبدالغنی داکتر»"میگوید : «میر صاحب»نواسه  «پشتونیار»آقای 
اما این اظهارات به رویت اسناد مورخین دیگر مورد تائید نیست زیرا او در دور سلطنت  4"شد به افغانستان آمد. افتتاح

 به کابل آمده بود. «عبدالرحمن خان»
ز وی ا «حبیب هللا خان»قبل از تاسیس مکتب  نوشته که" وضع سیاسی آسیای میانه" خود ۀدر رسال« عبدالغنیدکتور»خود 

یاد « بیهحبی»  «حبیب هللا خان»امیر  که من به اسم کابل ترتیبات الزم را اتخاذ نمائیم .... مکتب" خواست تا با برادرش گویا
  5کرده ام..."

داکتر عبدالغنی خان »مستوفی از مجلس کنگاش و سعی و تالش  «میرزا محمد حسین خان»" می نویسد: «فیض محمد کاتب»
 6"که به تحریک دولت انگلیس در خفا محفل شورای مشروطیت تأسیس کرده.... «پنجابی

اب مرحوم عبدالوه»اسناد محرمانه دولت هند بریتانوی که  شخص متناقضی است، در «نیغ کتردا»" نوشته «سید قاسم رشیا»
 در «محمود طرزی»زندگی  شرح ماثر بنا ین)اداده است  دهلی مطالعه کرد و در اثر چاپ نشده خود تذکر در «خان طرزی

 ا ـ لمر( .است پ شدهفرانسه چا لیمونژ ن شهرانجمن فرهنگ افغانستا در «زیزعارف ع»به کوشش جناب  0222سال  رچما
داشت اما چگونه در جمله مشروطه خواهان و مشوقین آنها قرار  هند بریتانوی ارتباط استحباراتیبا دوایر  «غنی داکتر»که 

ا داده شود تا افواه ارتباط ب کرهم تذ صورت باید این موضوع رهگرفته و خودش هم محبوس شد، نقیض تلقی فوق میباشد، در 

د از بع را با انگلیسها «غنی داکتر» موصوف روابط «طرزی»عالوه کرده است که  انگلیس از افغانها از اله یابد، و
 7در دوره ماموریش در افغانستان." به هند نوشته است نه «غنی داکتر»آخر او  مراجعت
در  «سردار عنایت هللا خان»در دوره نیابت  که حادثه مهمی" خوانیم می «مرحوم عبدالوهاب طرزی» ۀدر رسال

رک ترتیب یافته بود مح «امان هللا» و «عنایت هللا»بود که برای قتل امیر و دو پسرش،  توطئۀکابل رخ داد، کشف 
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داکتر » مقصدبود  و جاسوس چیره دست انگیس پنجابی مدیر مکتب حبیبیه «عبدالغنی کتردا» توطئهو مرتب این 
 8"و مرجی تولید کند تا منجر به تحکیم سلطه انگلیس گردد. هرج ننستاافغا در این بود که هئتوط ینا از «غنی
اره بدست ب در آن ثقیوا را جاسوس انگلیس گفته اطالع «داکتر غنی»اگر کسانی که " گفت می «سید قاسم خان»میر 

ین صورت تردید آن مشکل است و اگر اظهارات شان مبنی بر حدس و گمان بوده پس بهتر است ا آورده باشد در
 ....نمایند وت و قضا را از روی حرکت داکتر مذکور تحلیل همسئل

نداشت جوانان آن نهضت  ارتباط «غنی داکتر»سخن کاکا راست بود، زیرا فقره مذکور یعنی ظهور مشروطیت به 
  9داشتد." و اراده رای که از خود استقاللاشخاص خردمندی بودند 

ساله وی بنام  بازدهپسرک " «آقای نجفی»قول ه همراه با مشروطه خواهان زندانی گردید و ب «غنی خان دکتور»
 قاتالن .رساندنداعضای بدنش به قتل  بریدننا جوان مردانه با قطع و  خیلیشکل ه ب جریانهمین  را در «عبدالجبار»

  11به امروز نا معلوم اند."تا  معصوم این
 امان هللا»" به گفتۀ آقای نجفی: وی به عمل آمد. ه سال از حبس رها و استقبال نیکی ازدبعد از یاز در دوره امانیه

مذاکره صلح و استقالل وطن به راولپندی  هیئتحیث عضو ه ب «علی احمد خان»والی  همراهیه وی را ب «خان
به  «نخا داکتر عبدالغنی» زیرا خود می دانستند اهداف و مزاحم سر سخت مخالفیناز  یکی او را فرستاد. انگلیس ها

وم ش یها نموده و با مرام پشتیبانیو  حمایتسته های افغانان خوااز  هیئت از دیگر اعضای بیشتر صلح مواد معاهدهً 
های خصوصی، وعده های  پیشنهادآمدند و با  پیش حیلهر و مکاز در  انگلیسها. چنانچه ورزیدنیه مخالفت می بریتا

 گرچه قالل افغانستان منصرف سازند.است را از عزم راسخش برای «غنی داکتر»توانستند ه ن مادی و مقامی هم
 دند، باش «امیر حبیب هللا»و قربانی استبداد  گردیدهرا متحمل  زیادیو درد  و فامیلش رنج خان «لغنیعبداداکتر »

ي مگاه خویش گرامی و دوست می داشت. او نه تنها برای استقالل افغانستان مبارزه آنهم وی افغانستان را مانند زاد
 11"کوشان بود نیزبرای آزادی ، خود مختاری و استقالل هند  طریق، بلکه از همین دکر

 و از عضویت حاصل کرد صفت ترجمانه ب او در کنفرانس صلح راولپندی":مینویسند که  «استاد هاشمی»ولی 
 21"مینمود. جانبداری پالیسی انگلیسی

ملین حزب مشروطه خواهان ز شااهندوستانی ) «کتر عبدالغنی خاندا»... " :مینویسد که  «شادروان غبار»همچنان 
  13"شد. تیئه حیث ترجمان شامل اینه قرار گرفته بود نیز ب قبالً تحت اشتباه روشن فکران افغانستان ( کهقدیم

 آسیایی سیاس بر اوضاع نگاهی»نامهای ه در آورد. ب تحریرب به زبان انگلیسی برشته جلد کتادو  «لغنیدکترعبدا»
چاپ اول آن به اتمام  5802که در سال "A Review of the political Situation in Central Asia میانه
 سمینارهمبولت،  ، در دانشگاهبرلینکتاب در  اینفارسی  . ترجمهگردیدتجدید چاپ 5892سال  ثانی در و بار رسید

 کار می باشد. مرکزی زیر یسیاآ
 A Brief Political History of« سیاسی افغانستان تاریخاز  خالصه ای»کتاب دومی درسه جلد بنام : 

Afghanistan آرشیفهم در  باشد هنوز نگردیدهتلف و مفقود  اخیردر حوادث  ترجمه فارسی کتاب فوق اگر 
از  کسی ندرتاافغانستان  در این"... قبل کتابش نوشته که : او در .محفوظ استوزارت خارجه افغانستان موجود و 

  14"نست...دا و حق خود ارادیت ملت چیـزی می و یا مبارزه پارلمانی جمهوری، دموکراسی شاهی مشروطه، مفهوم
جمالت در قدم نخست حس خود  نیبا ا «یدکتور عبدالغن»

دوم  و در قدم دهدیخود را تبارز م یو بلند پرواز یخواه
جنگ افغان و انگلیس را پشت سر  دوکه ما قبل از او این 

انی بزرگ «جمال الدین افغان»سید ما این گذشتانده بودیم و 
بود که حس بیداری و آزادی خواهی را  چون طرزی و...

، که نهضت مشروطیت اول، نددر شرق تا غرب انعکاس داد
سوم آن خط را دنبال می نمودند  که  موجودیت  ودوم 

 عبدالغنی خان در آن تاثیری نداشت.
 که در «یعبدالغن دکتور» برادر «یعل نجف یمولو»

با مشروطه خواهان هم  او هم معلم بوده و هیبیمکتب حب
 اعارتج کاتیتحر همزمان باگردید  یهم زندان یمدت و مانیپ

 یاجنب( ینومع و ی)مادحمایت  و قیبه تشو دیو بندی اهیس
 را شیخو نهائیت ای"ن شخص نیا هینهضت امان هیعل بر
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ا ب یمنبع خارج کطرفی که از بود یدرست همان وقت نی"ا نهضت دست زد آن هیعل پروپاگند مضر به و آشکار"
معارف و  تجدد و ضد تحول و ت برغایسلسله تبل کیداخل افغانستان  آزاد و تسرحّداتمام  صرف پول گزاف در

 ثیح هب «ایملکه ثر» و «شاه امان هللا خان»به  نسبت یجعل ریها تصو هزار و آوردیعمل مه افغانستان ب شرفتیپ
 و نیبدب یتجدد و شرفتیتحول و پ هر را در موردمردم  یتا اذهان توده ها دیگردی م منتشر یترق و تجدد بولسم
رده و ک لیمرد تحص یچون مولو شد، رفتهیکابل پذ یانجمن ادب کابل آمد دره ب «شاه نادر» عصر در سازد او رمتنفّ 
 طبع الهور« نامه کیپند نامه و تبر» امرساله بن کیرا در  مطالب خودش بود، یزبان در زمان شاعر در نیع در

   :سدینویم او اهدا شده و به نظم درآورده شده بود «شاه نادر»نام ه کتاب که ب نای افغانستان منتشر نمود در در و اظهار
 شنگ  شوخ و یهمه بودند در عصر امان دختران

  15...."تتار  دشت  یوآه چون زنان  زکیخ   طرف ره
    

************************************************ 
 
 

های مستقل از دولت در  ها و جمعیت ، نسبت به ضرورت تأسیس نهاد«سید افغان»شاگردان 
 گذارد. ایشان با فراخواندن و ارتقای مشارکت دسته جمعی، تأکید می راستای روشنگری و گسترش

گیری مناسبات  یعنی شکل« دموکراسی از پائین » افراد به برپایی نهاد های مدنی، به الگوی 
 دموکراتیک از متن جامعه و در میان مردم، نظر داشتند. 
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