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شخصيت مشروطه خواه و  يوسفیخان  اکبر محمد حاجی

 وطن خدمتگار
 

سل،  ۲۰۲۲جنوری  ۲۸به تاريخ  سل ستان یاز ��ب��«مقا��ت  ۀبه  سناد آرشيف انگل تحت عنوان ۀ در مقال، »ا
ازين قلم بن:ـــ9  یاســـناد  »انگليس هابيشـــتر از  یبدســـت آوردن کمک ها ینادرخان برا یتعهدات و تق��«

قبل از رســيدن به توســط نادرخان انگليس ها  یو اســتخبارات یمال ،ینظام یدر بدل  کمک ها رســيد که 
سم درين اسناد ا . پيشکش شده بود امتيازو تعهدشکل ه ب ،کابلتاج و تخت  

حاجی محمد اکبر خان يوســفی هم ذکر شــده بود که در دوران ســقوی  بحيث 
 حکومت یسکرتر امور خارجخاص سپه سا��ر نادر خان برای م��قات با  ۀنمايند

 ۀبعاليرت امورينرا به منادرخان  مطالباتفرســــتاده شــــده بودتا  یهند بريتانو
ـــــ9 آن مقاله يکتن  از  انگليس تقديم کند. ا من ب، خوانندگان محترم بعد از ن:

طالب معلومات بيشتر حاجی محمد اکبر خان يوسفی تماس گرفته و راجع به 
ـــــکر ازين هموطن مهربان برای اينکه خوانندگان ديگر نيز با  شـــــدند. من با تش

که يک شــخصــيت م:ــ9وطه خواه و  ،یمحمد اکبر خان يوســف یحاجشــادروان 
پيدا کنند، و آنرا با يکی از اســـــ��ف يک بيشـــــتر آشـــــنائی خدمتگار افغان بود، 

اده اســتف يوســفی تخلص فاميلی ازدر يکی از و��يات کشــور ديگر که  ۀخانواد
       معلومات مخت`9ی را تقديم ميکنم.، مغالطه نکنند، ميکنند

شـــمfـــe  ۱۲۵۴در ســـال   فرزند محمد یوســـف خان  ،یوســـفیخان محمد اکبر 
  یوســـفی تولد شـــد.روشـــنفکر و فرهنگی  ۀمي��دی در يک خانواد ۱۸۷۶مطابق 

  ســـازی mـــ9ک ۀپروژ  در خان عبدالرحمن امير ۀاش را در دور  یماموريت رســـم
  نمود. آغاز  کاتب  ثیتنگ غارو بح

ــ9اج m ــ9 دفتر مال هیدر عهد mــ9 دفتر تحو  هی m ــ یخانه ها لیکنرها و بعد  بود. ]یحرب کهیخانه[فابر  نیماش
نظر به وی   . مجلس بود eمن:شده و اول  تینهضت م:9وطدر همين دوره شامل شادروان يوسفی 

به لذا  خواهد شــد، یکه زندانگرفت ع �� اط، داشــت الممالک یخان مســتوف نیکه با محمد حســ یدوســت
دت م ،رفتهبه عربستان مراسم حج  یجهت ادا قیفرار نموده و بعدا به پشاور و سپس از آن طر  دا��ل آبج
  خانه کار نمود.  نیدر برگشت دو باره در ماش ، وبود بیسال از کشور غا کی

در  کيل تجارو  و ،یدر بمب یافغانجنرال قونســـل بحيث  یامان ع`ـــ9در یوســـفی خان محمد اکبر حاجی 
 زیو روس را ن رانیامور mــ9حدات ا ،یتانوی�وه بر mــ9حدات هند بر �mــ9حّدات ع سیرئبحيث  ریو در اخ هند

  برد. یم شیپ

مانند شخصيت های  ،اسناد متعدد آرشيف انگلستان بمشاهده ميرسد که حاجی محمد اکبر خان هم در
ان در شاسم تحت تعقيب و نظارت استخبارات انگليس قرار داشت و ، افغانستان  ديگر  ۀبرجستمهم و 
  . يباشدثبت م ۵۴۶ ۀآرشيف هند بريتانوی تحت شمار  Who is Who ۀدوسي

مي��دی) بحيث رئيس mــ9حدات در  ۱۹۲۸در هنگام اغتشــاش شــينوار (اواخر ســال  حاجی محمد اکبر خان 
اط��ع  ۱۹۲۹جنوری  ۱۰بود. کمشـــنر عالی ايالت mـــ9حدی شـــمال غربی بتاريخ ج��ل آباد م`ـــ9وف خدمت 

علی احمد خان به شينواری ها اجازه داد به شهر بعد از آنکه  )Who’s Who 546محمد اکبر («ميدهد که 
ــد. بنظر  ــل خان در کوډاخيل ميباش ــهر را ترک گفته و حا�� با محص ــوند، با ميرزمان خان [کنری] ش داخل ش

ـــــ زمانی] وفاداری وی به امان هللا خان را نميتوان مورد شـــــک قرار داد. وی به معاون -نر عالیمن [کمش

 خان يوس� حا�� محمد ا���
 م(الدی ۱۹۷۰ - ۱۸۷۶
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از طريق پشــاور به کابل برگردد. به جواب او  ســياmــe در ايجنfــe مهمند نوشــته اســت اگر بتواند ۀنمايند
-۳۳ تل2رام شــمارە( ».سفرش آماده خواهد شد ۀگفته شد که ميتواند به اينجا بيايد و در صورت امکان زمين

   ). ۲۹جنوری  ۱۰اين :شاور مۇرخ 

ـــــتم و نهم کتــاب اين رويــداد  ۀخواننــدگــان محترم ميتواننــد برای معلومــات مزيــد دربــار  بــه فصــــــل هش
آخرين ت��ش برای اســــتحکام «تحت عناوين » مرورکوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی ميرزمان خان کنری«

ت��ش در خاموش ســـاختن آتش اغتشـــاش شـــينوار، والی علی پايه های رژيم امانی (اغتشـــاش شـــينوار، 
ناکامی خاموش ساختن آتش اغتشاش شينوار، رفتن غازی ميرزمان خان به کنر، پ��نش  ۀعامل عمداحمد 

بزرگ انگليس عليه غازی امان  ۀبعد از ســقوط ج��ل آباد) و شــهادت غازی ميرزمان خان بخ:ــ� از دســيســ
  مراجعه کنند.  » هللا خان

ـــــلت [پشـــــاور] نفر مهمند به اينجا  ۸۰حاجی محمد اکبر خان با «تلگرام بعدی ميخوانيم که  در يک مواص
mـــــ9حدی نزديک به مرکز کنر] ببرد. وی از  ۀ[يک قري» مروره«نموده و اجازه خواســـــته اســـــت تا آنها را به 

نموده و علی  جواب به پرسش ها ابا ورزيده و اشاره نموده است [حکومت هند بريتانوی] شورش را آغاز
، مؤرخ  ۴۲(تل2رام شمارە د. احمد خان معاش خور ما [انگليس ها] ميباش   جنوری از :شاور).  ۱۳چ(ف DمCش�

از راپور بعدی انگليس ها معلوم ميشـــود که وی ازتصـــميم رفتن به کنر �ـــ9ف نظر نموده و ميخواهد به 
کنری دوســــتش غازی ميرزمان خان کابل برود. به گمان اغلب اين تصــــميم بعد از گرفتن اط��ع شــــهادت 

محمد اکبر خان تقاضــا نموده اســت که با يک نفر همراه از «صــورت گرفته باشــد. در تلگرام ميخوانيم که 
. با وجودی که نميتوان با درنظرداشت نظريات ضد کابل به کابل فرستاده شود -طريق پرواز های پشاور

. »ر ســياmــe توافق به درخواســت وی به نفع ما باشــدانگليfــe با وی همدردی نشــان داد، اما شــايد از نظ
  .جنوری) ۱۴اين مؤرخ -۴۴(تل2رام شمارە 

خان،  اگر محمد اکبر«ســـفير انگليس که در آنوقت تا هنوز در کابل بود، به جواب اين تلگرام مينويســـد که 
اشـــد، ميبحکومت افغانســـتان و مســـئول قبايل mـــ9حدی  ۀکfـــe که گفته ميشـــود احتما�� مامور بلند پاي

براستی در پشاور گفته باشد که علی احمد خان معاش خور و ما اغتشاش را آغاز نموده ايم، من توصيه 
 (. »تمفرســـببه افغانســـتان داده نشـــود، مگر اينکه من درين باره تلگرام ديگری عودت  ۀميکنم به وی اجاز 

  .سف�J از DاIل) ۱۹۲۹جنوری  ۱۴مؤرخ  ۴۲تل2رام شمارە 

ج به تعقيب تلگرام قبلی من، به هي«جنوری يک تلگرام فرستاده و تاکيد ميکند که  ۱۵بتاريخ سفير انگليس 
جنوری  ۱۵مؤرخ  ۳۰(تل2رام شــــــــــــــمارە » .وجه تا تلگرام بعدی من نبايد به محمد اکبر اجازه داد که به کابل بيايد

    سف�J انNلCس از DاIل).  ۱۹۲۹

ی لفظی کميشنر با سفير شده و کمشنر به جوابش اين عکس العمل شديد سفير همفريز سبب در گير 
من به پشـــاور آمده  ۀشـــما: حاجی محمد يوســـف خان به اجاز  ۴۲ ۀبه جواب تلگرام شـــمار «مينويســـد که 

صـــورت گرفته اســـت . من امشـــب او را بعد از خواهش » قلی خان«با  صـــحبت اســـت. اظهارات وی در 
 »mـ9 دينس بری«و مهربان بود، و بعد از اشـاره شـناسـائی با  برخورد او بسـيار خوشم��قات بامن، ديدم. 

ـــــتعفای امان هللا خان پنهان ننمود.  ـــــينی عنايت هللا خان و اس ـــــندی اش را از تخت نش وی تمام   خرس
ـــــن خان گرداو [خان کامه و «همراهان مهمندش را بغير از  غازی امان هللا خان که در دوران حامی حس

 ميخواهداجازه امانی] رخصـت نموده و حال -ا تمام خانواده اش زندانی شـدسـلطنت خاندانی نادر خان ب
Dمشــ� عاX اWالت Tحدی شــمال غرI �Qه    ۱۶اين مؤرخ -۵۲(تل2رام شــمارە  » تا با وی از طريق چمن به قندهار برود.

  .  DاIل و Iلوچستان)

صبح توسط قطار آهن  ۳ساعت  جنوری ۱۷محمد اکبر خان سيفی بتاريخ «تلگرام بعدی نشان ميدهد که 
  ». پشاور را به مقصد کويته ترک نموده است » کراچی ميل«
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محمد اکبر خان «مينويسد که  ۱۹۲۹بی مؤرخ سوم فبروری -۲۱کمشنر بلوچستان هم در يک راپور شماره 
ز طريق ش ابعد از توقف با برادرش خداداد خان وکيل التجاردوباره به افغانستان بر نگشت و همرا با  برادر 

   »   حرکت نموده است.» سکر«کراچی به طرف 

سپه با ، مجبور به ترک وطن شدغازی امان هللا خان  زمانیکه سقوی،  ۀمحمد اکبر خان يوسفی در دور 
. بر می گرداندهللا خان  غازی امان مدعی بود که سلطنت را به وی زیرا  داشتهمکاری نادر خان سا��ر 

  ۀوستان تحت سلطهند به مناطق 9mحدی و نادر خان چندین بار به حیث نماینده   محمد اکبر خان
   .  انگلیس سفر کرد

و برادرانش برای مدت کمتر از يکسال  بحيث وزير  نادر خانخاندانی  سلطنت  ۀدر دور شادروان يوسفی 
  . و خانه نشین گردید و بعد مورد خشم حکومت قرار گرفته از کابينه اخراج  تجارت مقرر شد

  درين رابطه روايات متعدد وجود دارد:

 به ،محترم احســان لمر گردآورنده معرفی حاجی محمد اکبر خان يوســفی در قاموس کبير افغانســتان -
 ۀ�� در بار احتما، که دمی دان  هاشــم خانصــدراعظم مورخ فرانســوی دلیل آنرا مناقشــه با يک  ۀحوال

که از دوستداران جدی نهضت امانیه  )متخصص چرم( یوسفیهللا خان عبد، وی ۀداماد و هم برادرزاد
صاحبان بودۀو مخالف خانواد شت  �ع�اط ، م  یگانه فرزند باقی مانده از، به قول انجنیرعثمان اکبر .  دا
تحت مراقبت ��مان در تمامی دور حیات پدرش منزل شـــــان در ده افغانان وهم دارا، محمد اکبر خان
 داشت. استخبارات قرار

چون حفظ ا9mار ننمود، بعد از چند ماه از کابينه اخراج و «درين باره مينويسد  استاد عبدالحی حبيبی -
 ش عضو مجلس اعيان شد. ۱۳۲۰د، تا که بعد از يخانه نشين گرد

 ۀکتاب ظهور م:ــ9وطيت و قربانيان اســتبداد در افغانســتان به حوال ۀســيد مســعود پوهنيار، نويســند -
سناد آرشيف ملی «مينويسد که  سبب خشم فوق الذکر ۀدر بار سيد قاسم خان رشتيا  طوريکه در ا

زميندار ��هور ارسال شده بود  ۀپادشاهی نادرشاه به جريدهند ديده شد، راپوری که راجع به مراسم 
ه کمحدود وانمود شده بود، به خط چنين شخ`e بوده  ۀو در آن اين مراسم ساخته گی باشتراک عد

انيس بطور فوتوکاپی چاپ و  ۀدر روزنام بعد ها در زمان کمونســــت ها در افغانســــتان ســــند مذکور
انتشــــار يافت، محمد انور پfــــ9 حاجی محمد اکبر خان خط پدر خود را شــــناخت، معلوم ميشــــود که 

ر را مذکو ۀبرطرفی حاجی موصوف نظر به کشف همين راپور توسط انگليس ها بوده که دفتر جريد
ب ـــــورت حاجی عاط�� ه تفتيش کرده  ند، ولی در هر ص ـــــ باش نادری داده  محمداکبرخان از  حکومت 

   . »نادری حسن نظر نداشت ۀروشنفکران بوده با خانواد
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صــدا و  یحروف ب دیجد ســتمیســ م ۱۹۰۶در ســال  حاجی محمداکبرخان
ـــــ9  یصــــــدا دار را برا m ۀو هم کتابچنمود  طرح   یزبان در  عیآموختن 

نوشــته بود که در  ۱۳۳۴چهل ســاله) را در ســال  یســنوات (جنتر  قتطبی
  .دیش طبع گرد۱۳۴۲سال 

خان مد اکبر  ـــــفی حاجی مح با  ش ۱۳۴۸عقرب  ۶در  يوس طابق   ۲۸م
وفات نموده و در قول آبچکان کابل  سالگی  ۹۴به عمر   م  ۱۹۷۰بر واکت

  .در مقبره فامیلی شان دفن گردید

که توجه بود روشن ضمیرانی  ۀاز جمليوسفی  حاجی محمد اکبر خان
خا�e به معارف داشت چنانچه فرزندانش محترمین محمد اسماعیل 

 دکتور در رشته سیانس، اکبر انجنیر در رشته نساجی، محمد انور اکبر
محمد ایوب اکبر دکتور طب، محمد عثمان اکبر انجنیر ساختمانی، 

  �ت عالی داشتند.�همه تحصی

 منابع

 یخیگذار تار  ریتأث یها تیشخص و نخبگان بخش، افغانستان ریقاموس کب ۀصفحاحسان لمر،  −
)۱۲/۱۹/۲۰۱۶.( 

 یجنور  ۱۰ رخۇاين پشاور م-۳۳تلگرام شماره آرشيف انگلستان، حکومت هند بريتانوی،  اسناد محرمانۀ −
۲۹. 

 ۱۳چيف کميشنر، مؤرخ  ۴۲تلگرام شماره آرشيف انگلستان، حکومت هند بريتانوی،  اسناد محرمانۀ −
 .از پشاور  یجنور 

 .یجنور  ۱۴اين مؤرخ -۴۴تلگرام شماره آرشيف انگلستان، حکومت هند بريتانوی،  اسناد محرمانۀ −

 ۱۹۲۹ یجنور  ۱۴مؤرخ  ۴۲تلگرام شماره آرشيف انگلستان، حکومت هند بريتانوی،  اسناد محرمانۀ −
 .سفير از کابل

 ۱۹۲۹ یجنور  ۱۵مؤرخ  ۳۰تلگرام شماره آرشيف انگلستان، حکومت هند بريتانوی،  اسناد محرمانۀ −
 .سفير انگليس از کابل

 یکمشنر عال ۱۶اين مؤرخ -۵۲تلگرام شماره آرشيف انگلستان، حکومت هند بريتانوی،  اسناد محرمانۀ −
  به کابل و بلوچستان یشمال غرب یايالت 9mحد 

   .۷۸شادروان حبیبی ــ جنبش م:9وطیت در افغانستان ــ ص  −
  .  ۸۱ سید مسعود پوهنیار ـ ظهور م:9وطیت و قربانیان استبداد ، ص  −

بيشتر از انگليس  یبدست آوردن کمک ها ینادرخان برا یتعهدات و تق��«عبدالرحمن زمانی،  −
 (از��ب��ی آرشيف انگلستان.»ها

  .»یميرزمان خان کنر  یو مبارزات غاز  یبر زندگ یمرورکوتاه«م ۲۰۱۷عبدالرحمن زمانی،   −


