
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق  ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 
لمر  ۱۵/۰۷/۲۰۲۲              احسان 

 

 نهضت مشروطیت دوم
 

 فرقه مشرغالم نبی خان »چپه شاخ«
(11) 

 

باد آسیاب گروپ« و »شورای مردمی بهسود« از سایت »جمهوری سکوت« و صفحه فیسبوک »بهسود  استفاده   با 

 

اول راست با برادرش( فوتوی   فرقه مشر غالم نبی خان )در 

والیت  حصه اول بهسود  وردک بود، میدان  فرقه مشر غالم نبی خان چپه شاخ از قوم میر بچه و باشنده اصلی ولسوالی 

سال در پدرش غالم رضا زندانی بود.    بیگ مدت هشت  خان  امیر عبدالرحمن  شخصی   موصوف زندان  دریک حویلی 

شهرکابل زندگی میکردشان   هزاره های چنداول  .مقیم قلعه   ند 

نهضت امانی و سرسخت  و مدافعین  خواهان فرقه مشر و برادرانش از زمره طرفداران    . ندشمارمیرفت  به   دوم  مشروطه 

هزاره ها    در بردگی  مبنی بر لغو  هللا خان صادرکرد  امان  که  فیض محمد  فرمان  خان چنداولی،  مهدی  با محمد  همراه 

داشت   نقش مهم وهم   انخ غالم نبی  فرقه مشرکاتب،   ارشد   ر آن دورهد وی،  اساسی  همراه با سه برادرش بحیث افسران 

شجاعت و درایت که در  و شایستگی  نظامی در قطعه گارد تشریفات شاه امان هللا خان خدمت میکردند و نظر به استعداد 

دفاع وقت   قرارگاه وزارت  فاریاب ،  والیت  گارد  موصوف در  ارتقأ نمود؛  فرقه مشری  به رتبه  داشت  نظامی  رشته 

 اجرای وظیفه نموده است .نیز

هللا کلکانی   شورش حبیب  در    در  اودر دور شوم  هللا ودفاع از نظام امانی  حبیب  بین لشکریان  مردم    جنگ کوتل اونی 

امرش دوشا خان شاه نور  هزاره با نیروهای تحت  احمد  خان میرزاد و سعید  محمد  و دیگر  دوش مرحوم فرقه مشر فتح 

رزمید تا  ً  اینمبارزین مردانه  نمودند کوتل را  که مشترکا را سرکوب     .فتح و دشمن 

و و  فرقه مشر  از طرفداران  چون  نادر خان     برادرانش  رسیدن  از بقدرت  بعد  بودند؛  خان  هللا  نزدیک شاه امان  یاران 

. فرقه مشر شاهمورد غضب و تهدید   حکومت  نادرشاه ازمظالم   مالقات هایش با  بی باکانه در  و اطرافیان آن قرار داشت 

زیر اراضی و باالی مردم هزاره درمورد اخذ مالیات ظالمانه از دیگر اخاذی های  نام مالیه روغن و  محصوالت مواشی 
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انتقاد می حکام محلی  و مظالم  می  کرد اما نادر خان از همه مطالبات فرقه مشر  حکومتی  کرد.    طفره رفته و دفع الوقت 

سرور خان   همراه با سه تن ازبرادرانش هر  ویتا این که  خان و میر محمد  رضا خان ، میر غالم حسین    یک میر محمد 

در از اشتراک  در  بعد  خواهان  از مشروطه  گیری یکی  کابل دستگیر    فاتحه  چهارده    وشهر  سپری   در زندانرا  مدت 

طاقت فرسا متحمل می شدند.  کردند و عذاب  را همراه با شکنجه  زندان  از رهائی آنها از زندان    . شرایط دشوار  و بعد 

خان میرزاد به قندهار  م(  1947ــ    ش 1326)در سال   شاه نور به والیت   ،فرقه مشر فتح محمد  احمد  نایب ساالر سید 

رستاق والیت تخار کنونی تبعید شدند . نبی خان و برادرانش به ولسوالی  دراوایل سالهای  ایشان    بغالن و فرقه مشرغالم 

و بیداد تبعید باید هرهفت این همه فشارها ایشان در برابر بیعدالتی  اما با وجود  حاضری میدادند    ه در دفتر حکومتی محل 
 گری نظام تسلیم نشدند.

کوتاهی را درحویلی  شان    سرور خان با مادر  بنام محمد  انبرادر دیگرش ،  بعد از تبعید نمودن فرقه مشر واقع  شان  مدت 

ولی بزودی    درچند داشت  وردک   وی  اول کابل زیست  والیت میدان  حصه اول بهسود  به زاد گاه پدریش در ولسوالی 

سر پرستی میکرد . هرفت  و منحیث سر میر و بزرگ قومی ازقوم میر بچه و سایر اقوام محل 

و با قاطعیت نظریات  برابراستبداد ومظالم حکام وقت بود ،  جرئت در  با باک و  فرقه مشرچپه شاخ شخصیت مقاوم ، بی

را افشا و برمال میساخت. و بیعدالتی  ابراز و ظلم  را درهر موقع  خواهانه خود  متواضع   داد  اخالق  حال دارای  درعین 

اوقات درهنگام عبوراز بازار در شهرکابل حماالن و کراچی که برخی  زحمتکش کشور داشت  را به ردر برابر مردم  ان 

شان را ب و دستهای   وسه میزد.آغوش می گرفت 

درشهرتالقان دریک مهمانی توسط یکی ازعمال حکومتی مسموم   م(    1951ش ــ  1330)بااالخره درسال غالم نبی خان  

در وجود ایشان بمشاهده رسیده بود و جسد فرقه مشر دریکی از قبرستانهای  یشد زیرا عالیم زهری در هنگام معاینات طب

گردید.  شهر تالقان مرکز والیت تخار دفن 

 روحش شاد و یادش گرامی باد!  
 

 
در زندان  فرقه مشر غالم نبی خان و برادران 
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