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 ۱۱/۱۱/۲۰۲۲           احسان لمر

 هضت مشروطیت دومن
 

 و سردار علی اکبر خان )وزیر مالیه(محمد ایوب خان 

(31) 

 :محمد ایوب خان

 پوهنیار، ، چرخیمرحومین غبار هکوتا در مورد مرحوم محمد ایوب خان بشکل
ست مختصر اکتفا نموده ا پوهنیار به این و فرهنگ یاد نموده اند و سید مسعود

 : که
از گذر علی رضا خان شهر کابل است در عصر حبیب هللا خان که میرزا »

عبدالرشید خان سر منشی دربار بود، محمد ایوب خان منشی کار می نمود و بعد 
دفتر مالیه و سپس کفیل از فوت عبدالرشید خان او سر منشی شد، او معاون 

وزارت تجارت مقرر شد .در دوران نادر خان مدتی وزیر مالیه بود اما به جرم 
اشتراک در مراسم فاتحه خسر بره اش )محمد مهدی خان چنداولی( وقتا به 
مجلس وزرا داخل شد سردار هاشم صدراعظم با سیلی محکم برویش او را از 

.«مجلس و کابینه اخراج نمود
1

 

را  نوشته است که من کاپی آن و مفصل ترای امان کبیری بشکل دقیق اما آق
 خدمت شما تقدیم میدارم:

 یخان در محله کرد ها میمحمد ابراه رزایخان فرزند مرحوم م وبیا محمد»
عبدالغفار خان منسوب  رزایاست. موصوف به اوالده م دهیچنداول کابل تولد گرد

عبدالرحمن خان در زندان  ریبه خاطر جور و غضب ام یمدت نامبرده .گردد یم

 .و ثروت او ضبط و مصادره شده بود ییبوده دارا
 

گذشت  خان شد و بعد از در دیعبدالرش رزایهللا خان محرر م بیحب ریزمان حکومت ام در( مرحوم محمد ایوب خان)

مانند  یگریخان در مناصب د وبیمحمد ا مرحوم .دیهللا خان گرد بیحب ریام یخان خودش سرمنش دیعبدالرش رزایم

  .نموده است فهیوظ یفایا زی( ، کفالت وزارت تجارت نهیمال) ییوزارت دارا تیمعاون

 یالدیم۱۹۳۳تقرر حاصل نموده اما در سال  هیمال ریوز ثیخان در زمان حکومت نادرشاه به ح وبیمحمد ا یمنش
خان در روز فاتحه  وبیدر زمان صدارت محمد هاشم خان متعصب که محمد ا یدیخورش ۱۳۱۲برابر به سال 

اعدام سوق داده شده بود اشتراک  هنادر خان خائنانه ب تیکه از طرف حاکم یخان چنداول یمحمد مهد رزایمرحوم م
که در  ی. و بعد در باغ انگور دی. و بعد از آن در کنج عزلت مسکن گزدیبرکنار گرد یاسیو س یو از کار دولت دیورز

 .ساخت یکارته پروان داشت خود را مصروف م یه کبر

نواز و وطن دوست بوده و  بیصادق ، خاضع ، غر ر،یخان شخص فاضل ، دانشمند، روشن ضم وبیمحمد ا رزایم

 .است یبجا مانده است که فراموش ناشدن ییهمکاران و دوستان خاطرات نکو نیدر ب

قلم  ریمد یوبیخان ا فی، محمد شر یوبیمحمد جعفر خان ا کیهر  هیمال ریخان وز وبیمرحوم محمد ا پسران
کارمند انحصارات و بعدا"  یوبی، محمد آصف خان امساوات دهیجر مسئول ریو مد وندوالیم دیمخصوص صدارت شه
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،  هیوزارت مال گمرکات سیون و رئپوهنت د) داکتر اقتصاد (، استا یوبیخان ا وسفیمحمد  به شغل تجارت پرداخت،
فارغ فاکولته  یوبیا مانیفارغ دانشکده حقوق دانشگاه کابل و کارمند در پوهنتون کابل ، محمد سل یوبیا میمحمد حک

 . عامه دی( کارمند وزارت فوا دونی) فر یوبیا ریمحمد بش حقوق و

و  یوبی، بانو مونسه ا یوبیا هی، بانو عال یوبی، بانو صالحه ا میکر یوبیا زهیبانو فاطمه سلطان ، بانو عز دخترانش

« باشند. یم یوبیبانو زهره ا
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زمان با  اقتصاد آن ریوز وبیمحمد ا رزایم»نوشت که: آصف آهنگ در ادامه به نقل از استاد  عنایت هللا حبیب 
در  یعسکر اخذ ریمد ثیآمده بودند وبح هیسر افسر از ترک ثیاله که تازه بح بیخواهرزاده شان ) پدرم برگد حب

 یآن از کارها یفردا یخان چنداوال یمهد دیمبارز شه نیبعد از اشتراک در مراسم تدف د(فه داشتنیوظ هیوزارت حرب
  .«عزل ومتفاعد شدند یدر سن جوان یرسم

 

 :سردارعلی اکبر خان

 . اوطرزی است ء و منسوب به خانوادهفرزند سردار پاینده محمد خان از اوالده سردار رحمدل خان علی اکبر خان 

متولد و تحصیالت در رشته عسکری را در عهد سراجیه به پایان رسانید.  (میالدی 1895 شمسی ــ 1273) در سال

 .غند مشر بود شو رتبه نظامیدر دوره امانی آتشه نظامی سفارت افغانی در مسکو 
و برادرش برای نادر خان  بدین لحاظ می باشد که نهضت امانیهجدی از طرفداران  شخص منور و ترقی خواه و

اما  محبوس گردید 1931گرچند مرحوم پوهنیار نوشته که او در  شخص نا مطلوب محسوب می شد.سردار هاشم خان 

 وی که در ذیل به مالحظه شما میرسد همان سال را تائید نمی کند.در خاطره دوست نزدیک 
محترم سید پدر دوره سلطنت نادر خان  هیقوماندان مکتب احضار یغند مشر چنداولمرحوم سید احمد خان از  خاطرهء

 در باره علی اکبر خان را با شما شریک می نمایم: حسن رشاد
 

 
 غند مشر علی اکبر خانسردار   و     غند مشر  مد خانحفوتوی سید ا

 

 را تن ها ده دانیم می که گونه آن و شد کشته عبدالخالق دست به شاه نادر خورشیدی 1312 سال عقرب 16 روز»

 ذکر را تن (16) شانزده نام اش وخانواده عبدالخالق شمول به غبار مرحوم و کشتند و افگندند زندان به بهانه بدین

 اعدام از نیز مشر غند خان اکبر علی و کاکایش عبدالخالق معاون خان محمود که شدند ماجرا این قربانی که میکند
 .بودند شدگان

 در تحصیل دوران دوست مشر غند احمد سید جانب این پدر با و بود دیده نظامی آموزش ترکیه در خان اکبر علی

 وطن به امانی دولت در خدمت قصد به ترکیه از که بودند صمیمی رفیق و همکار دو نیز گشت باز در و بود ترکیه

 علی خواهی آزادی و رشادت و دوستی وطن از همواره پدرم. پرداختند خدمت به هللا امان شاه رکاب در و برگشتند

 .میزد سخن خواهان مشروطه با وی معاشرت و ارتباط از و میکرد ها حکایت خان اکبر

 والی خان دل مهر توسط بودند هللا امان شاه رکاب در و قندهار در که دو آن کلکانی هللا حبیب تسلط از پس که دریغ با

 تعیین آنان برای خان دل مهر که بود قرار قندهار اهالی مجمع در که روزی و شدند زندانی و دستگیر وقت قوماندان و
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 سید این: »گفت خان دل مهر به خطاب قندهار خانۀ توپ بزرگان از مردی قضا از کند صادر اعدام حکم و نماید جزا

 .«است عام و خاص زیارتگاه ومرقدش شد شهید انگلیسان با دوم جنگ در که است «جیتن» به معروف آقا میر نوۀ

 من دوستی و آمدیم کابل به دو هر و پذیرفتم نه من که کرد همکاری پیشنهاد حتی و کرد رها را ما خان دل مهر آنگاه

 را علت که هم هنگامی و میگیرد فاصله من از دوستم که دریافتم مدتی از پس ولی داشت ادامه اکبرخان علی و

 خواستم که هنگامی. باشی خود وظایف همین متوجه که است خوب و انسانی چهل زندگی متکفل تو که گفت پرسیدم

 .«است بس حرف یک ؛ است کس اگر خانه در: »گفت بدانم او گزیدن دوری با را وظایف این رابطۀ

 بود رفته جهان از که بود بزرگش برادر فامیل زندگی متکفل خودش خانوادۀ گی زنده جز پدرم سالها آن در هم راستی

 گفت می پدرم ....میکرد سرپرستی باید نیز بود زندانی که ضیاء احمد علی میر کوچکش برادر خانوادۀ از همچنان و

 کابل افغانان ده در واقع اش خانه در اکبرخان علی دیرینم دوست از گرفتم تصمیم که بود مانده شاه نادر قتل به ماه چند

 گویی ناسزا به موجب بدون شد آگاه من قصد از چون و دیدم را اش زاده برادر خان محمود راه مسیر در که کنم دیدار

  این و کرد آغاز دشنام و

 چند های کوچه از یکی در ماجرا این از پس شب چند ولی شوم منصرف شان خانۀ به رفتن از که شد موجب عمل

 بلند زمین از را او چون و کرد می عذر خواهی پیوسته و انداخت من پاهای به را خود شب تاریکی در کسی اول

 رفتن از که دارد اصرار باز و میکند عذر خواهی روز آن رویداد از که است مرد جوان خان محمود همان دیدم کردم

 را او آینده در یقین به دارم نگه خود نزد رازی چون را مطلب این که دمیکر تأکید و کنم اجتناب کاکایش و او خانۀ به

 قتل حادثۀ در خان اکبر علی که دانستم بعد ها میگفت پدرم .نمود خواهم خیر دعای وی حق در و کرد خواهم ستایش

«. شویم پذیر آسیب موجب بی ما که خواسته می نه و است داشته اساسی نقش شاه نادر
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 دسامبر 18) تاریخ وی محمود خان همراه با عبدالخالق به ء نو جوانو برادرزاده سالگی 38به عمر  علی اکبر خان

 اعدام شدند. (. 1933

 
 )فوتو از سایت همبستگی(   و محمود خان، سمت چپ عبدالخالق

 

 ادامه دارد

 آرشیف نویسنده
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