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 ۷۲/۲۷/۷۲۰۲         لمر احسان

(33)حاجی محمد اکبر یوسفی  
 کرروشنف ۀخانواد در برادر دو این می باشند « خان وسفیمحمد » انفرزند «یوسفی خان خداداد امیرز»و  «یوسفیمحمد اکبر »
بودند هند کشمیر نیم قارۀ   از اهالیآنها « محمد یوسف خان»خانواده روایتی از فامیل . به رشد نمودند شان زمان  یفرهنگ و

 علوم متداوله زمان آشنا ساخته بودند.  فرزندان را بان ل  آمده و در آنجا مقیم شدند. ایشاکابه که در اواخر قرن نزدهم میالدی ب
 تینهضت مشروط ( بود، دریحرب کهیفعالً فابر )خانه نیماش یها خانه لیکاتب تحو هیعهد سراج در «یوسفیمحمد اکبرخان »

 دیداشت شامل گرد تیعضو آن در خان هم نادر که  نیحلقه معتدل جنبش در نیمرحله دوم ا شد در یزندانم ه یمدت اول شامل و
 جارت لیوک ،یبمب در یافغان لقونسو هیدوره امان بودند. در بریتانیا با صمتآهسته بدون مخا و یجیحرکت تدر آنها طرفدار
 بود.  تسرحّدا سیرئ ریاخ در هند و افغانستان در

 ندهینما ثیحه ب بار نی" چندو شد کجای «خان نادر»با  ورندید یآنسو در یو «یهللا کلکان بیحب»نه ماهه  یمرحله انتقال در
 یمسعود برا و ریوز ممرد یامداد قوه بشر خواست حکومت هند مانع   ضمناً  سفر کرد و سیانگل سرحدّ  هند و در «خان نادر»
پاره  جنتیا تکلیشما پل مذاکرهکه طرف  ندگفت وند را رد کرد ندهینما نیسمله ا و سرایو ینگردند ول «خان نادر»

  دیورزیت تعلل مهم در مذاکرا «یکیکانیم»است. ( دیگرد« هنادر شا» دربار در سیانگل مختار ریوز که بعدها «یکیکانیم»)چنار
 تازه از «یوسفی یآقا»که  دید زدیمنزل قدم م رونیکه ب یهنگام کباریچنانچه  .دادینشان م یسیانگل یدسر تکبر و و بعضاً 

 دیهزبانه پرسمست ن پشتوبزبا صدا کرد و خود «یکیکانیم» بود. دهیند یبه لباس افغان را یکیکانیم او روان است. و دهیرس سفر
سپهساالر  یمساع قندهار بود و در «امان هللا خان»شاه  بود که هنوز یوقت نیا  "؟ ی دهراغلهم  «خان نادر»، «صاحب یحاج"»
  1" .دیرس یمه ن بجاییها  یسقو هیعل ایپکت در
 ۀمحرمان یپس از مالقاتها  «دیرس یچگونه به پادشاه نادر»  ۀرسال در «ایقاسم رشت دیس» یز وسفی دالیس قول ازه ب
 اشخاص از نیا " نمودند یرا معرف گرید اشخاص رابطه به هم «خان نادر»با  کمشنر پشاور« فیولتن چ» هم و« زیهمفر»

هللا »و  «محمد اکبر یحاج»، «نادر»طرف  و از، «میم .الف. حک » و« محمد صادق خیزاده ش صاحب» اانگلیس هجانب 
  2." ندبود *«نواز خان

 نیبد احتماالً  د،یگرد نیخانه نش معزول و بعداً  یبود ول تجارت ریم( وز 1391) کسالیحدود  «خان نادر»دوران سلطنت  در
نظر به  بود ودوستداران جدی نهضت امانیه  متخصص چرم از «یوسفیعبدهللا خان »ی و ۀزادضمناً برادر ملحوظ  که داماد و
 یب و با صراحت  را شیمخالفت خو علنا  در پاریس « خان نادر»ن برادران داشت در دوران سفارت هم از ایشناختی که او 

 .نمودی م ابراز بوی  سهرا
 در را خویش تخصص که بود فرانسه  Mulhous شهر در امانیه دوره افغانی محصلین اولین جمله از «یوسفی خان عبدهللا»

 بعداً )  «خان داود محمد» و( پادشاه  بعداً )« خان ظاهر محمد» مرحوم دورۀ هم او بود، گرفته سازی چرم کیمیای رشته
 منفی جواب وی ولی نمود را همکاری به دعوت وی از شارت صد زمان در «خان داود» میباشد،( دولت رئیس و  صدراعظم

 اداری مدیریت وریتشمام دوره اواخر در. داشت قرار رژیم غضب قهر و مورد عالی، تحصیالت داشتن با لحاظ بدین داد،
  .گردید متقاعد که بود کابل طب فاکولته

 
 با هیت اداری فاکولته طب کابل « عبدهللا خان یوسفی»چپ  دست چهارم نفر اول قطار در نشسته
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  3"دیاخراج گرد نهیماه از کاب چند از بعد نمود،ه ن اسرار " چون حفظ :سدینویم «محمد اکبرخان یحاج»درمورد  «یبیحب استاد»
 هورال رزمین دا جریدۀنادرشاه به  یکه راجع به مرا سم پادشاه را پوری" نوشته که:  «ایرشت قاسم دسی» از قوله ب« اریپوهن»

 نیا یول، 4شخص بود"  نیخط  چنه محدود وانمود شده بود، ب ۀداشتراک عه ب یمراسم ساختگ نیآن ا در ارسال شده بود و
 ینزندا ای جسماً محو را نظر شخص مورد  ۀاشتبا نیتر برادرش با کوچک و «خان نادر» رایاست، ز رشیمطلب کمتر قابل پذ

اخت، می شنه و غیر خاندانی دوست و همکار ن محمد زائیو در این انتقام جوئی  رفت،یپذ یمه ن انیپا یسادگ چنان به و نمودندیم
جمله اقارب  که از «خانی محمدمهد دیشه»ۀ مراسم فاتح در تبخاطر شرکصرفا   نهیکاب هیمال ریوز «خان وبیمحمد ا» چنانچه

 اغتشاش امیا در یادیکه خدمات ز «یکنر فرقه مشر خان حسنجنرال »نمودند.  یزندان بعداً  اخراج و فهیاز وظاوالً بود،  یو
ود بزبان رانده ب «{وانیگاد نیقربان حس}» را «یشاه ج» یبه استهزا نام اصلی فقط به گناه آنکه روز" ننگرهار انجام داده بود

م  1393ش  1931ل درده سا بعد از« حاجی محمد اکبر خان» 5برده شد." نیب هم درآنجا از و بوسزندان دهمزنگ مح در
به معارف داشت چنانچه خاصی توجه  که باشدیم یرانیضم جمله روشن ازایشان  د،یانتصاب گرد انیمجلس اع نیمع ثیحه ب

 وبیمحمد ا» انس،یرشته س در دکتور« اکبر انور محمد» ،ینساج رشته در ریانجن« اکبر لاسماعیمحمد » نیفرزندانش محترم
 دکتور« اکبر
را  سنوات قیتطب ۀهم خودش کتابچ و داشتند کدربه سطح   یعال التیهمه تحص، یساختمان ریانجن« عثمان اکبر محمد» طب،

مقبره  ان کابل درکچقول آب در و نموده وفات م 1311ش  1999سال  در ی. ودیش طبع گرد 1993 سال نوشته بود که در
 . دیشان دفن گرد یلیفام
هللا  بیحب»، «خان عبدالرحمن» دربار جداگانه را در یپستها «محمد اکبرخان یحاج» برادر «یوسفیخان  خدا داد امیرز»

 کتابت سر یوسفی بود، سیپار افغانستان در ریسف «یمحمود طرز»که  ینموده بود. زمان فهیوظ یاجرا «هیامان»و  «خان
شده  ( نشر1339 رنوامب 31ــ  1919عقرب  91)شنبه  امان افغان مورخ که در نوشته او هم نیا عهده داشت وه ب سفارت را

 بود:
 و عظیم امور سخت کارهای مهم )جمعزمام مهام  خواهدیم دنیسعادت رس هیاز حالت ذلت به پا رای " خداوند متعال چون قوم

 یها چراغه داده... اطراف آنرا ب نامهی آزاد که عالوه بر آنکه وطن خود را استقالل و سپاردیم یآنرا بدست پادشاهدشوار( 
خود را در  یمعنو یها آن اوالد و دیامریفبذل توجه م زیاز فرزندان خود به اروپا ن عده کیفرستادن ه ب سازدیمعارف منور م

وجود سعادت  آن ست؟یک یآن ذات عال ای. آدینمایم هیترب اداره و یمطابق مذهب حنف یقطعه همچو اروپا با شعائر اسالم کی
جمله  نیاست که ا «امان هللا خان ریام»( حضرتیملت افغان)اعل یآور ناج
فراهم آمده  اومردانه  یبازو یرویهنگامه سعادت افغانستان به ن ز هو لول
 است. 

 نمودن میقدر تحفه که قابل تقد اروپا آمده ام هر از بیالغرض خودم که قر
مان باشد بجز آنکه  زیهموطنان عز فرزندان ما در اروپا... یایحضور اول

مملکت اروپا  معارف  وطن در یها اوالد یشباروز هیاتیزکوائف ح یشرح
است که بطور خلص  نیا افتمین گریدهم د یدیمژده نو مشاهدات خود از
ه رفت التیتحص یاروپا برا شما، در و ما یها نه تنها اوالد : امروز میگویم

 اوطان از زین رهیغ و مصر و رانیچون شام، ا یاسالم نقاط ریسا بلکه از
ُ َفهَُو  کیل دندیممالک اروپا گرد کسب علوم رهسپار یخود برا )َمن َیْهِد هللاه

ئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ  اْلُمْهَتِدي ۖ وَ   کند در تیرا خداوند هدا ی( قوم َمن ُیْضلِْل َفأُولََٰ
ی راسخ اعتقاد یمسلمانهااروپا  ما  در یاوالد ها ست.ا او یجا هاد هر
 و عار و ننگ و شکاف وصم )جمعصلواة پنجگانه وصوم  پا بندیکه  ستا

 در ادامه آن از کمال اخالص مشغول بوده وه ب میتالوت قرآن کر وعیب( 
و مراقبت   ینگران  لحاظه نه ب  محرمات دل متوجه بوده ممنوعات و میصم

با هم به  کنندیم زیپره حشر پرسان روز ترس خداوند و احوال شان بل از
  .دنینمایم ستیز شودیکرده نم گرانید و هشاهزاداوضاع برادرانه که  فرق 

 

 :براست چپ از 1224 پاریس در افغانستان سفارت اعضای : عکس

 ادد خدا امیرز نشسته کاتب، خان هللا امان برادر خان هللا عین سردار

 در طرزی محمود سفارت دوران در کاتب سر طرزی هللا حبیب اخیر در و مالی مسئول و متصدی یوسفی خان

 .فرانسه
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 محبت شود. که قضا ستیآن معصومان وطن ممکن ن از یول شودیصبح فوت م ینمازها دانیسف شیدارم که اکثر ما ر نیقی
بجا آوردن احکام  صرف کرده پس از هودهیاز اوقات خود را ب ۀقیکه دق ستیشان شعله ور است ممکن ن یچنان در دلها وطن
 الله زار کماالت خوده وطن را ب زار خار دهیگرد پاک وطن خود خاک . تا فوراً واردندیخود نما ماتیصرف تعل ،یخداوند
 .ندینما
 تیاسالم و یدار نیرا به د وطن خود یها اوالد دمید  چون رفتم یول رساندیانسان مضرات م یکه رفتن اروپا برا میشند یم

 میعلصدقه ت باشم آن جمله را داشته د هیاتیاسباب ح از  آنچه هر ندهیآ نمودم که در میتصم خود با و افتمیشان مستحکم  یشعار
مه . به همینما بیترغ و قیرا تشو خود برادران گرید بفرستم و اروپا کسب علوم در یبرا سال خود نموده آنها را اطفال خورد
 مانیمان با الشما مس یها که اوالد قسم است بخدا داً یباهلل شه یکف و میداده بگو یوطن خود تسل  برادران و انیصورت به آقا
مسلمان شما  یاوالد ها طتوسه وطن شما ب یازغ حضرتیبه توجهات جهان درجات اعل بیو قر خواه اند تیوطندوست افغان

 یمند خود رضا خدمات جان نثارانه حسنه ب و د،یگرد خواهد دیاز وطن مستف شانیا و شانیا وطن از دهیمثمر انواع کماالت گرد
 نیعمر ا ادیازد یدعاه ب ادهیز حاصل خواهند نمود. شما کالنان وطن را خود و یخواه غاز تیپادشاه اسالم رسول و خدا و
 6." مینما یختم کالم م انیخواه افغان یترق پادشاه ملت دوست و نیچن

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

 ی:پاورق
 فرظ» کهیقرار. شدبایم بریتانیاخاص  سیجواس گماشته گان و از« رب نواز بهادر» * 

 یابر «خان عبید هللاموالنا »" نیشمیابر ی" نامه هاسدینوی خاطراتش م در« بکیحسن ا
 .داده بود بریتانیابدولت  به دست آورده شخص  نیا را «الهند خیش»
سلطنت خانواده  دور درراه پدر را دوام داده، که  باشدیم پسر همین شخص «هللا نواز»
ی عل ریش ریزمان ام " ازچنانچه غبار مینویسد:  بود.  یقابل اقتدار صشخ «خان نادر»

ه ب «یناخان ملت هللا نواز» ترجمان هندو ستانی نفر کیکه  اول بود بار یبرا بعده ب خان
 عامه دفوائ ریوز باز و «نادرشاه» اول اوریصفت ه متعاقباً ب و یسلطنت دربار ریوز ثیح

 .دیگرد یجرمن نستان درافغا مختار ریوز ها بعد شد و مقرر
 محترمه یعنی ) خود پسر یبرا همی زن خود و یبرا یشاه خاندان از یشخص زن نیا
               7" د.نمو جیتزو (خان دختر شاه محمود نواز یغاز فهینظ

 اشتراک شاه برادر خان محمود شاه همراه خان نادر قاتل از تحقیق جریان در شخص همین
 در انگلیسی جواسیس «خان نادر» خانواده سلطنت سالۀ پنجاه دورۀ تمام در. نمود می
 هللا نواز هندوستانی    .بودند موجود فامیل این اطراف در...( و دکتر زبان، معلم) گوناگون ها لباس

                           
زمانیکه هاشم خان تصمیم به ترور امان هللا خان در ایتالیا گرفت و تروریست ها را به سرکردگی هللا نواز ملتانی به این وظیفه 

و « امان هللا خان»را که سرسختانه می کوشید بخاطر برادرش از « هاشم خان»"شوروی ها همه اقدامات مامور ساخت، 
ی امان غاز»اشتند، و این تالشهای مسکو تا اندازۀ در ناکامی شکست کوشش های ترور حواریون او انتقام بگیرد، زیر ترصد د

 به که کاری گردید،  ضبط شان سالح و دستگیر ایتالیا پولیس سوی از افرادش و «خان نواز هللا»مثالً نقش داشت « هللا خان
  8 "زد جهانی رسوایی

 
********************************************************** 
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 .  13ـ غبار ،جلد دوم ص  1 
 8صفحه  1919عقرب  91سال پنجم شنبه  17118) مقاله( ــ امان افغان ــ شماره  یوسفیخان  خدا داد امیرزـ  1 
  11ـ غبار ص  8 
جالل آباد ، ص  1931 رحمن زمانی ــ بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس ــ موسسه انتشارات ُمسکالـ داکتر عبدا 7

( مربوط به فعالیت SIS}اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوی در کتابخانۀ لندن. راپور های سرویس استخبارات مخفی)، 111
 {L/P&J/12/121 خان، خانواده و حامیانش های شاه سابق امان هللا
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 4تر 4 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

 

 

 هوتل بهار در پغمان که هیچ نشانۀ از آن نمانده است
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