
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، 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 سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 

 ۰۵/۱۱/۲۰۲۲             احسان لمر

 هضت مشروطیت دومن

 دو گلدسته از این بوستان
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 ــ غالم نبی خان سرخرودی سید غالم حیدر پاچا

 

 :سید غالم حیدر پاچا 

میالدی(  19و  18شد.در مورد سادات کنر در قرون )م( متولد  1887ش ) 1266پسر سید سرور پاچا که در سال 

 پوهاند سید خلیل هاشمیان تحقیق جالبی داشتند که چند سطری از آن را خدمت می آورم:

 سیدعلی عصر هم نسب سلسلۀ لحاظ از و بوده بابا نظیف سید مرحوم پسران از یکی که پاچا فقیر سید مرحوم »

 به کنر سادات از که ..... شخصی ندیده را او هم الدین سید جمال پدر حتی که بود الدین جمال سید کالن پدر همدان

] پاچا سیدهاشم برادرزادرۀ] پاچا الدین بهاء سید ولد پاچا محمود سید یافت، موقع کابل در محمدخان دوست امیر دربار

 محمد وزیر دختر مریم بی بی} خود نواسۀ خان محمد دوست امیر آنجا در و رفت هرات به امیر معیت در که باشد می

« کرد... نامزد او به را{ خان اکبر
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پس غالم حیدر پاچا هم از سلسله سادات و مردمان صاحب نفوذ والیت کنر، جوان روشنفکر و دلیر و صاحب فهم و 

در مسکو و بعد در  در عصر امانیه کوریر سیاسی )قاصد سیاسی(»در ضمن جوان زیبا و نظیف و ظریف بود. 

سفارت افغانی در انقره همکار خواجه هدایت هللا بود. در اخیر سلطنت شاه امان هللا بحیث مدیر عمومی زراعت در 

 «( در مدیریت سیاسی در وزارت خارجه رفت1928) 1307وزارت تجارت کار می کرد.... در 
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استاد خلیلی در یاد داشتهایش از  پس از کشته شدن غالم نبی خان چرخی سید غالم حیدر هم دستگیر و زندانی کردند.

او هم در همین زندان بود و بسیار مصیبت شدید دید و خانم خود را نهایت دوست »بانان گفته بود:  زبان یکی از زندان

داشت، خانمش فوت شده بود، مرگ خانمش را از او پنهان میکردند، یک روز پسران کوچکش آمدند و در عین 

رده است. این سید غالم حیدر بکلی بحال غش افتاد، با اینکه به سردار محمد هاشم در سمت حکایت گفتند که مادر ما م

مشرقی خدمت کرده بود بسیار اما هیچ جائی را نگرفت و رحم نکردند، او داد زد که اجازه بدهید این کودکان من با 

ن عرض کرد که اجازه بدهید که این را در منزل من کسی نیست، گفتند: اجازه نیست.بعد از آن رشید الدین خا من باشد
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او ــ سایت افغان  سلطنت اول قسمت مسیر در امیر دولت دستگاه داخل به واقعات ــ سید خلیل هاشمیان ــ حدوث 

 2017جرمن سال 
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 297هاشمی سید سعد الدین ــ پوهاند  
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«به شفاخانه ببرند، گفتند اجازه نیست، دو روز زنده بود و جان داد
3

سالگی در زندان ارگ  55به عمر  1942و در ا 

 درگذشت.

 

 :غالم نبی خان سرخرودی

برد. در دوره کلکانی به یکی از روشنفکران زمان بود او معاون اداره امان افغان مقرر شد و موفقانه کارش را پیش 

وقتی والی علی احمد  همکاری می کرد« د کور غم»جالل آباد رفت و با غالم حیدر پاچا و سید حسن پاچا جریدۀ 

لویناب برای پادشاه شدن به انگلیس ها هم در تماس شد و خواهان معاونت آنها شد، غالم نبی خان در آن جریده به این 

 مضمون نوشت: 

نمی تواند شخصی را به حیث زمامدار برای افغانستان انتخاب و آنرا بر مردم افغان تحمیل نماید.  هیچ قوۀ خارجی»

را بحیث رئیس  ها است هر شخصی را الیق و سزاوار زعامت خود بدانند آن سر نوشت افغان ها بدست خود افغان

 خود انتخاب خواهند کرد.

شخص تاریک و مرتجع است لذا بر ضد او به اقدامات که سردار هاشم خان  (1308( )1929در اوائل تابستان )

آن جوان منور مورد هدف سرخرودی نانچه محمد هاشم خان در آنجا ناکام برگشت اما غالم نبی چ مخالفانه پرداختند.

که برای ادای نماز پگاهی برخاسته و در کنار جوی دست به آب برده وضو  دسایس سیاسی قرار گرفته هنگامی

«سالگی به شهادت رسید. 32با ضرب گلوله به عمر  کهمیساخت 
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 ادامه دارد

 

 نویسندهآرشیف 
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 230ص  2010ماری خلیلی طبع جوالی  شــ یادداشتهای استاد خلیل هللا خلیلی طی مکالمه با دختر 
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