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 ۱۰/۱۱/۲۰۲۲           احسان لمر

 هضت مشروطیت دومن
 گلهای دیگری از این بوستان

(30) 
 

 بشیر احمد خان ابوی:
خان دوستی و با داوی و میر سید قاسم شاگرد و همکار محمود طرزی در وزارت خارجه  دهوبوی پسر ابو احمد خان 

در  خان در دور صدارت سردار هاشم در دوره امانیه قونسل افغانستان در کراچی بود.،  و مراودت نزدیک داشت
رفته در گقلعهء خود )قلعه ناظر( در مهتاب قلعه مجالسی با روشنفکران برگزار می کرد که مورد بد گمانی قرار 

وزیر دفاع( از حبس رها شد و در  اً عمر خان ابوی )بعد زندانی شد گرچند به وساطت برادرش جنرال محمد 1933
( 1939ش )1318حبس خانگی قرار گرفت اما بنابر مریضی که در ایام محبس عاید حالش کردیده بود در سال 

 وفات نمود.
 

 :سردار عبدالحسین خان عزیز
و  )مامای سردار هاشم خان صدراعظم( خان عبدالحسین خان، پسر عبدالعزیز

. عبدالحسین خان می باشد از خانواده سردار سلطان احمد خان حکمران هرات
کاتب  1920زمانی که در ایران فامیل شان تبعید بودند تولد شده بود و در 

سفارت افغانی در تهران بود بعد در وزارت خارجه در پستهای مختلف تقرر 
اما چنین نمی نماید  داشت. گرچند او را از دوستداران امان هللا خان میدانند

سفیر افغانی در روم مقررو سالها بعد به مراتب بلند »پوهاند حبیبی نوشت: 
سفارت و وزارت باقی ماند و این وضع موجب نگرانی و سوظن وطن 

 1«او گردیدبه خواهان 
در مجلسی که در استانبول برای تصویب مرامنامه حزب به اشتراک امان هللا 

بعد ها اعضای »خان دایر شد سردار عبدالحسین خان هم اشتراک داشت. 
دار ، تصویبات این مجلس را به نادر  پارتی کشف کردند که این سردار نقاب

 2« و خطر عظیمی متوجه اعضای مجلس نمود.... شاه فرستاد
توسط در ضدیت با این اجتماع بنام "تردید شایعات باطله شاه مخلوع" کتابی 

در دور سقوی به او بیعت و از و  )زمانی امان هللا خان را "امان هللا کبیر" می گفتذکریا که خان فیض محمد 
"برادر هیتلر را صدراعظم وزیر امور خارجه تعین شد و در سفر المان  در حکومت هاشم خانبود،  درباریانش

 . ه شده بودنوشت دانست( بزرگ اریائی" می
مارچ  21مضمونی به عنوان "رد شایعات باطل[" بقلم محمد امین خوگیانی در روز نامه اصالح مورخ  همچنان
 3 «امان هللا را شخص فاسد ، جایتکار و بی غیرت خواند» که ه شده بودنوشت 1931
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 214به نقل از پوهاند حبیبی ص  294هاشمی  ص ــ  
 

2
 114ــ همانجا به نقل از غبار جلد دوم ص  
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  615ص ، فرهنگ  میر محمد صدیق  به نقل از 294ــ پوهاند هاشمی  
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عبدالحسین خان عزیز طوریکه ... » می نویسد که: بر عکس پوهاند عبدالحی حبیبی و غالم محمد غبار اما پوهنیار 
بحیث  اً حکومت کابل ارزو داشت راپورت های امان هللا خان را به مرکز نمی فرستاد لذا از روم تبدیل شد اما بعد

  4 «1933نماینده افغانی در کنفرانس خلع سالح در جینوا مقرر گردید
 : شاهیخانوادۀ نادر ء های عبدالحسین خان در دوره اموریتم

 ریوزــ  1937 یال 1933 -در مسکو  یافغان ریکب ریسفــ  1933 نوایافغانستان در کنفرانس خلع سالح ج ندهینما
معارف  ریوز ــ 1946افغانستان در ملل متحد  ندهینماــ  1943 کایدر امر یافغان ریکب ریسفــ  1938 –عامه  دیفوا

 .1954 یدر دهل یافغان ریکب ریسف ــ 1950
 .وفات نمودکه عاید حال شان بود  نسبت مریضی در کابل م( 1960شمسی ) 1338 خان در نیعبدالحس سردار

 
 :مرزا فقیر محمد خان

دوم  چه )جنوب شرق کابل( بود از نویسندگان و خوش نویسان زمانش بود. در دور امانی سکرتره وی از مردمان قلع
یا سوم سفارت افغانی در مسکو بود او را هم در دور زنجیر و زوالنه نادر شاهی محبوس کردند که با خط زیبای 

 مشقی در دیوار زندان نوشته بود:
 

 این کرامت ها نصیب باز و شاهین کرده است  اغ و زغن از بهر قید و صید نیستشبـپر و ز
 

، اما مشکل صحی او رفع نشد بتال گشت تا بالخره او را از بند آزاد کردنددر آن زندان طاقت فرسا به اختالل هواس م
چنانچه رحیم هللا خان وقتی که وزیر فوائد عامه شد »چون فقیر و نهایت تنگدست بود دوستانش به او کمک میکردند، 

ً بحیث کاتب در مدیریت عمومی بند و انهار مقرر کرده بود  اما نامبرده در قید به پاس آشنائی سابق او را ترحما
و سر انجام  5«ر می آمد و هرگاهی که نمی خواست نه می آمد.....حاضری نبود هر وقت که دلش می خواست به دفت

 .با فقر و تنگدستی وفات نمود
 

 ادامه دارد
 

 آرشیف نویسنده
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 280ــ سید مسعود پوهنیار فصل اول ص  
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   260 ص   ــ همانجا فصل اول
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