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د سید عبیدهللا نادر را لیږنه

جناب رحيم آريا در بخش معرفی رجال عمده افغانی در مشروطيت اول و دوم به مناسبت استقالل افغانستان در مورد سيد غالم حيدر پاچا چنين می نويسند:

«سید غالم حیدر پاچا»
سيد غالم حيدر پاچا در سال  ۱۲۶۶هجری شمسی در چهارباغ واليت لغمان بدنيا آمد  .سيد غالم حيدر پاچا يک جوان روشنفکر دلير بود
و در حلقه های جوانان مشروطيت دوم با ميرقاسم خان و عبدالهادی داوی همکاری و همفکری داشت  .سيد غالم حيدر پاچا در سال
 ۱۳۰۰ش به ترکيه فرستاده شد و بعد از ان در اداره زارعت و معادن مامور بود و در سال  ۱۳۰۷ش به وزارت خارجه رفت  .مرحوم
پاچا در ايام اغتشاش سال  ۱۳۰۸ش در قلعه بابريهای جالل اباد بمعيت فرقه مشر سيد حسن خان شيون و محمد گل خان مومند جمعيتی
بنام جمهوريت ساخت و جريده ای [را] بنام (د کورغم) نشر نمود و در ج رايد هندوستان مانند زميندار و افغانستان الهور تبليغاتی برضد
رژيم حبيب هللا بچه سقاو ميکرد  .مرحوم پاچا در سال  ۱۳۰۸ش به کابل برگشت و به طرفداری امان هللا خان پرداخت ولی بزودی دستگير
و به  ۱۴سال زندان محکوم شد تا اينکه در سال  ۱۳۲۱ش درزندان سرای موتی کابل به عمر  ۵۵سالگی درگذشت .

همچنان عبدالصبورخان غفوری درخاطرات خود راجع به مرحوم سيد غالم حيدرپادشاه [پاچا] یکی ازمبارزین چنبش مشروطیت
دوم دوره امانی در مبحث تحت عنوان (اعدام سيدکمال قاتل محمد عزيز خان در آلمان) چنین می نویسد:
جناب سيد غالم حيدر پادشاه که یکي از سادات شریف االصل و جوان نهایت زیبا و با اخالق است ،و در عصر اماني به حیث
مدیر زراعت کار میکرد  ،در وقتیکه خواجه هدایت هللا خان در ترکیه بحیث سکرتر سفارت کار میکرد ،پادشاه صاحب هم با
او در سفارت همکار بود  .و سابقه یی دوستي خیلی قدیم باهم دارند .تشریف آوردند ،من به جناب شان احترام زیاد و آنها هم به
من مهربانی و لطف زیاد دارند  .خواجه برای احترام از جای برخاست ،و پادشاه صاحب را به احترام زیاد باالی چپرکت جای
دادند  .از هر طرف صحبت شروع ګردید .خبر های خارج را از زبان تا تا و امین جان اظهار داشت  ،خواجه ګفت  :خبر های
آژانس تا تا حقیقت ندارد  .و از اعتبار افتاده است  .پادشاه صاحب پرسیدش شما به کدام عقیده هستید ،سر نوشت ما به کجا می
انجامد ؟ خواجه ګفت  :من به آینده خوشبین نیستم  ،و اوضاع خود را وخیم می بینم  ،پادشاه صاحب ګفت  :از ګل چه احوال
است ؟ خواجه ګفت  :ګمان می کنم که وضع ګل خوب نیست ،و افعال او شدیدأ تحت مراقبت است  ،و از هر طرف توسط شبکه
های استخباراتي محسور ګردیده  ،شاید هیچ کرده نتواند  .و باآلخره مثل ما و شما ګرفتار شود  .پادشاه صاحب فرمودند که
رسوخ ګل خیلي زیاد است  .و شخص او هم یک افسر کار آزموده و دالور است .اګر حقیقتأ اقدام به کار کند موفق می شود .
خواجه ګفت  :درست می فرمایید ،مګر ګل بیچاره در مقابل قوه یی قاهره واقع شده  ،که مقابله کردن با این قوه محال و مشکل
است  .دو قوت بزرګ را مغلوب کردن به دست خالي از محاالت است  ،تنها شبکه یی استخباراتي که او را محاصره کرده ،
از هزار نفر بیشتر است  ،حتی محل رهایش و خانه و همه اقوام و دوستان او تحت مراقبت است  ،پادشاه صاحب با تأسف
اضهار داشت ،که به این صورت ما و شما به ناکامی مواجه شدیم  ،مقابل به اقدام ګل پی برده است  ،و کوشش می کند که او
را از بین ببر د  .بعد از این باید بسیار احتیاط کرد  ،خواجه ګفت  :ما وشما داخل بال هستیم  ،آفت و خطر به اشخاصی که در
خارج زندان مصروف فعالیت هستند بیشتر متوجه می باشد  .باید آنها از احتیاط کار بګیرند  ،پادشاه صاحب ګفت خواه مخواه
ګل متوجه شده است ،که اسرار او را کشف کرده اند  ،البته احتیاط خواهد کرد  ،خواجه ګفت  :به هر حال نقشه ګل برهم شد .
و به نظریات خود موفق نګردید  ،و این آخرین آرزو بود  .مګر به ناکامی منجر شد  ،پادشاه صاحب ګفت  :خیر توکل به خداوند
کریم هر چیز به خود وقت دارد  ،ما خود را به خداوند سپرده ایم  ،شما هم باید بسیار فکر نکنید  ،و در عین حال احتیاط نمایید
خدا حافظ  ،پادشاه صاحب رفت و من به اطاق خود آمدم  ،و راجع به صحبت پادشاه صاحب و خواجه فکر کردم  ،من درین
موارد داخل راز آنها نبودم  ،و نام ګل را هیچ وقت هم نشنیده بودم ،این ګل نام کیست ،آدم افسری دالور و کار آزموده ،این اسم
مستعار است یا کدام رمز است  ،نمی دانم خیال می کنم این راز بین چند نفر مخصوص و محفوظ می باشد  .پادشاه صاحب
ګمان کرده که من هم از اصرار اطالع دارم  ،و به حضور داشت من با خواجه صحبت کرد  ،پیش خود ګفتم که اسرار را از
خواجه صاحب جویا شوم  ،باز ګفتم مبادا خواجه از اظهار آن خود داری کند ،و بر من مشتبه ګردد  ،بنابرین عزم کردم که در
موضوع اصرار نکنم  .البته خود به خود معلوم میشود ،این قدر حس کردم  ،که در خارج زندان کدام اقدام موجود است  ،که به
ذریعه یی (ګل ) نام اداره میګردد  ،و آن شخص هم شخص بارسوخ و یکی از افسران با تجربه و دالور است .ګمان میرود که
ازین اسرار فقیر محمد خان و چند نفر دیګر اطالع داشته باشند  .فیض محمد خان غنډ مشر چندان به این موضوعات مداخله
نمی کند ،و شخص با احتیاط است ،همچنان زبیر جان و محمود خان باور درین اسرار شامل نیستند  ،راجع به مهدی جان هم
ګفته می توانم که داخل اسرار باشد  .زیرا که شخص با مغز و با قوم است  .عبدالغفور خان سر کاتب از اجتماع رفقاه در اطاق
خواجه اظهار مخالفت می کند ،و نمی خواهد که خواجه صاحب این قدر با محبو سین ګرم بګیرد  ،و ازین سبب اکثرأ شکایت
می کند  ،و می ګوید این رفت و آمد ها در اطاق خواجه صاحب عاقبت به او ضرر می رساند  ،و عالوه می کند که اګر به
خواجه کدام ضرر برسد ،به من هم خواهد رسید  ،زیرا که به کیفیت خواجه صاحب محبوس شده ام .
از کتاب سر نشينان کشتي مرګ يا زندانيان قلعه مرګ
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