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 ۲۰/۰۲/۰۲۰۲         سیدخلیل هللا هاشمیان

 حسن پاچا )شیون( در بارۀ مرحوم مغفور سید
 

سندان پدرهفتۀ اخیر اشعار شهید سیدحسن پاچا و معلوماتی دربارۀ اونشرشده که این یادآوری ازروشنفکران وتحول    

وطن یک روش پسندیده است. پاچاصاحب )شیون(عموزاده ودوست پدرم بود و به روزهای جمعه گاهی بدیدن پدرم 
خوب بیادم است یکروزکاالی وطنی برنگ نخودی وچپن نازک پوشیده با یک جوان دیگر که گمان میکنم  -می آمد

قه مشرصاحب راکاکا میگفت ، بخانۀ ما درسرک باغ فرزند سیدغالم حیدرپاچا بود و تازه ازجالل آباد آمده بود وفر
ربت سیدش  علیمردان تشریف آورده وهرسه نفر روی مسایل روز بزبان پشتو صحبت میکردند ودرصحبت شان نام

درآن صحبت مرحوم سیدحسن پاچا از واالحضرت شاه محمودخان  -پاچا هم مطرح شد ولی چگونگی آنرا بخاطرندارم 
درظرف دو سه ماه بعد از آن    اما -رد و ازکارخود دروزارت حربیه راضی بنظرمیرسیدوزیرحربیه توصیف میک

   صحبت شنیدیم که فرقه مشرصاحب توقیف شد است.
سرورکنری( ومرحوم سیدحسن پاچا تقربیا عموزاده بودند وجد مشترک شان درچهارم پشت  محمد پدرم) مرحوم سید   

فقیر پاچا  حسین پاچا ولد سیدغالم پاچا ولد سید ولد سید -سیدحسن )شیون(و  مرحوم سید نظیف بابا بود ازینقرار

 . )رح(ایف بابظن سید ولد

   )رح(نظیف بابا   ولد سید -ولد سیدهاشم  -قاسم  یدولد س -جعفر ولد سید -سرور)کنری( سید محمد 
 .است مرحوم سیدغالم پاچا شاعرملی بودند ودیوان اشعار شان از طرف پشتوتولنه نشرشده

ت های مختلف بزیار دروقفه شریف  جعفرپاچا هردو دربازگشت از زیارت بیت هللا  مرحومین سیدحسین پاچا وسید
  .حضرت سیدجمال الدین افغانی به استانبول رفته بودند

   .گفته بودند که با عموزادۀ خود سیدجمال الدین بزبان پشتو صحبت میکردند 
دارم که ذیال تقدیم  حسن پاچا یمردان دردوران صباوت، دوخاطره ازکاکایم سیددیدارشان درباغ عل از بعد سالها

    :میشود
ا حسن پاچا ر رشاد یک ترکیب بند ازطبع مرحوم سید دردوران مصروفیت درپوهنحی ادبیات، مرحوم مغفور پوهاند  

   : نقرارو اکنون فقط یک بند آن درحافظه ام باقی مانده، ازی بمن داد که درکابل نزدم بود
 

     یــان شـانـی خپکښ ک څو        یه خانی کښـانو پـناــد خ    
 *  یپکښ /سینی /سپینی /ښـی       ی پکښ /چا الړی ارتینی د    

 

شکر با حروف پشتو بیشتر مزین شد. ت ، اکنونوتر شان  نداشتنددر کمپی بنابه فرمایش نویسنده که حروف  پشتودر ترکیب بند فوق  ) 
 هاشمیان صاحب ) افغان جرمن آنالین(جناب دقت  از 

 

یر )چهارمصراع( داشت و دراخ این ترکیب بند دردوصفحه نوشته شده بود وتقریبا هشت بند داشت وهربند آن دوبیت 
د بسیارانتقادی وانقالبی بود ومردم میگفتن بندهربند چهارمصراع فوق تکرارشده بود. مصراع های شامل درین ترکیب 

حسن پاچا  د راضبط احوالات به محمدهاشم خان صدراعظم داده بود وعلت شهادت مرحوم سیدکه همین ترکیب بن
هرکس درداخل وخارج افغانستان که این ترکیب بند را داشته باشد، امید است آنرا بدست نشر  -همین ترکیب بند بوده 

 .بسپارد
 
هن خود نوشته وبخانم خود روان کرده بود، به پیرا  زندان پیامی حسن پاچا از خاطرۀ دوم اینست که مرحوم سید  

 :  تفصیل آن ازینقراراست
  

مادری   ومادرکالن  رابعه( بود زایی یک خانم گرفته بود که نامش ) بی بی  دحسن پاچا ازخاندان محم مرحوم سید
داشت ویکی ازین لیمردان خان بود که چندین حویلی درباغ ع رابعه جان مرحومه شاه بوبوجان عیال سردار گل محمد

پدر رابعه  -که پادشاه صاحب مرحوم با خانمش درهمان حویلی زندگی میکردند   ویلی هارا به رابعه جان داده بودح
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شمیان با رابعه جان دختر کاکا بودند  حسین خان کاکای خشوی هاشمیان بود ، یعنی خشوی ها جان مرحوم برگد محمد
 -نزدیک داشتیم ادری و هم خسرخیل هاشمیان بوده ، مناسبات ورفت وآمدحسین خان ازاقارب م محمد مرحوم برگد -

 یک دست  خانمش رسید، او  شمیان گفته بود که وقتی خبرتوقیف مرحوم شیون پاچا به آن مرحوم درکابل به ها

    - ددنلباس عسکری برده بوا ب مزنگ فرستاد، زیرا اورا  حسن پاچا به زندان ده کاال)پیراهن وتنبان( برای سید

کاالی چرک سیدحسن پاچا رامیگرفت ، درنوبت دوم )یا سوم یادم رفته( یک دستمال گره کرده را درغرفۀ   شخصیکه

مرحوم رئیس حسین جان میگفت     -دهن دروازۀ محبس به او داده وآهسته به او گفته بودند که ازینجا زود دورشو

گفت این کاال ازفرقه مشرنیست ، ولی دریک قسمت پیراهن رسید، او   به دخترم رابعه جان  وقتی کاالی چرک

به    دیگر نمی بینی" وچیزهای دیگر مربوط مرا"  دوسطربخط فرقه مشر بعنوان رابعه جان نوشته شده بود که  آن

زندگی خصوصی شان و درهمان هفته یا هفتۀ بعد جسد آن مرحوم از زندان برون شد. ازصحبت مرحوم رئیس 
توانسته بود پیامی از زندان در آن شرایط   با تدبیر  ن خان زاید از پنجاه سال گذشته اما آن مرحوم حسی صاحب محمد

 .برساند بخانم خود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خانی بمعنی دورۀ قدرت وسلطنت  -بمعنی قدرت مندان  دررباعی فوق )خانان ( و )خانی( بحیث سمبول استعمال شده : خانان : *

 قدرتمندان .
 در دورۀ قدرت قدرت مندان ........ کسانی قدرتمند شدند

  موسهای( دارای پستانهای مقبول سپید ازکسان دیگرناموسهای شان ازدستشان رفت....)نا
 

  مصراع چهارم معنی تجاوز جنسی برزنان مقبول را دارد )ناموسهای دارای پستانهای مقبول سپید(.
 .)پندکی(  ( با یک /ی ښ( و جمع مونث آن )یښجمع مذکر آن ) -( میشود  یښخوب یا مقبول را دارد وجمع آن ) درپشتو معنی خهیا  هښ

 ( /در نوشته )  پندکی شکل 
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