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 نوشته محترم جناب سید قاسم رشتیا
 

 بعد از وفات تربت ما در زمین مجوي
 

 در سینه هاي مردم عارف مزار ماست
 

پس از بازگشت او درابتداي سلطنت اعلیحضرت محمد نادر « شیون كابلي» آشنایي مستقیم من با سردار محمد رحیم 

او ازدواج كرده بودم. اما از بسیار پیش اورا از روي گفتار  باهمشیره  شاه بود. آنهم روي عالیق خویشاوندي كه 

 اشراف خانواده  ازدواج با یك دوشیزه از  مله  معا مي شناختم كه باري در ءحیث یك جوان پرشور و پرماجراه دیگران ب

كندك  1كه دو نفر داوطلب همسري او بودند رقیب خود را با تفنگچه تهدید كرده بود. چون رقیب او فضل احمد خان

اثر شكایت او سردار رحیم جان با وصف  صاحب منصبان مقرب دربار اعلیحضرت امان هللا خان بود، در از 2مشر

شده بود و در سال هاي مابعد، از همین لحاظ در نقاط دور دست  یك ماه حبس ریاضت محكوم بهقرابت نزدیك با شاه، 

حیث حاكم محلي اعزام و از مركز دور نگه داشته مي شد. تا اینكه حبیب هللا كلكاني تخت كابل را اشغال  بهكشور 

 ها، کلکانیسلطه   غالم نبي خان چرخي براي نجات كشور از آنجا هم با در ترك وطن گردید. و بهكرد و او مجبور 

 اثر عوامل سیاسي بي نتیجه ماند. بههمكار شد ولي این مساعي  همراه و

كابل آمد  بهطرف سپه ساالر محمد نادر خان و برادرانش فتح گردید، سردار رحیم جان از تاشكند  كه كابل از زماني

حركات  وضاع وخان اقامت اختیار كرد. لیكن ا تا اوضاع را مشاهده كند و اول در منزل پدر خود سردار محمد عمر

را با دستگاه جدید  بالقید او مخصوصاً دید و بازدیدش با هر قبیل مردم، طرف پسند پدرش نبود و مي خواست او

ا جو نماید. چنانچه باري اورا با خود نزد شاه برد، امو  دولت آشنا و نزدیك ساخته و شغلي و مقامي براي او جست

یك  مخصوصاً ازدواج او با آزاد سردار رحیم جان و خنان بي پرده وم كردند، سدر اولین برخورد طرفین، ازهم ر

وصف این با  همه، بدگماني شاه را بیشتر مي ساخت. با« چرخي» غالم نبي خان  دختر روس و ارتباط گذشته اش با

ابل ك بهتعیین یك وظیفه و اعطاي یك مشت پول بخششي اورا مرخص نمود و نیز اجازه داد كه خانم خود را  وعده  

 بخواهد. اما یقیناً حركات او تماماً زیر مراقبت قرار داشت.

بزرگ خود نقل مكان نمود  ه  همشیر به خانه  پدر را ترك و  خانه  آمدن خانمش كه حامله بود،  سردار رحیم جان پس از

مشكل تر مي شد. )هما( موسوم گردید. ولي وضع او روز بروز   نام بهدنیا آورد كه  بهخانمش در آنجا دختري را  و

ستوه آورده، شكوه و ه را ب طرف دیگر حالت اختناق آمیز محیط او عدم مدرك معیشت، از از یكطرف بیكاري و

ود كه شاه گفته ب بهپدرش شكایت كرده و سردار بزرگ واضحاً  بهشكایتش باال گرفت. مي گویند شاه هم از رفتار او 

 : 

 
 «.نمي باشمحركات این پسرم  من مسئول اعمال، سخنان و»

                                                           

فضل احمدخان كندك مشر ازقوم محمدزایي بوده و در عهد سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان در رأس قواي اعزامي افغانستان در بخارا  1 

 جهت كمك با آن دولت علیه قواي شوروي اجراي وظیفه كرده بود.

 ن انتخاب گردید.جیكي از رتب عسكري درافغانستان است كه بعدها برایش كلمة پشتو  كندك مشر : 2 
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بزرگ  همشیره   خانه  براي رهایي از این تعقیبات از  مقابل او شدت اختیار كرد و بههمانست كه تعقیبات دستگاه امنیتي دولت 

كر ف به، بعد خودش فل نوزادش را از كشور خارج نمودهفكر افتاد تا اولتر خانم و ط بهما اقامت گزین گردید و  خانه   به

سي رو طیاره  خروج براي مسافرین الزمي نبود، خانم و طفل او بي سر و صدا با  ویزه  . چون در آن وقت نجات خود بیفتد

داستان و فرار معجزه آساي او در  بقیه  جانب ترمز حركت كردند و این وقت است كه امر گرفتاري او صادر مي گردد و 

اولتر از دیگران از این عزم او اطالع داشت، من بودم. متن رساله آمده است تكرار آن لزومي ندارد. اما یگانه كسي كه 

 او بود نیز از آن آگاهي نداشت. همشیره  حتي خانمم كه 

 هبآنچه از همه عجیب تر است رسیدن احوال رقتبار زندگي او در تبعیدگاه سایبریا است كه از طرق غیر مستقیم 

یب هللا خان توروایانا مواصلت كرد و ما دو نفر من و مرحوم نج بهم در كابل 1٩٤3صورت شگفت انگیزي در سال 

كبیر افغانستان در ماسكو براي نجات او از  خان سفیر مرحوم سلطان احمد وسیله  ه ببا اتفاق همدیگر مؤفق شدیم تا 

 دید كهمثبت منجر گر نتیجه   بهاز ْحسن اتفاق  بهیم و این كوشش هاي بي شائئن تبعیدگاه مرگبار صرف مساعي نماآ

 اطالع خوانندگان رسانیده مي شود. بهاینك شرح آن زیر عنوان جداگانه 

 

 پیغامي از كمپ هاى كار اجباري سایبریا
 

 هبتدابیر احتیاطي، تمام خارجیاني را كه  ه  جمل جماهیر شوروي در با نزدیك شدن جنگ دوم جهاني )ستالین( رهبر اتحاد

داشتند، اوالً در ماسكو جمع نموده و با آغاز جنگ آنها را براي حواشي سرحدي اتحاد شوروي اقامت  قسم پناهگزین در

سایبریا تبعید نمود كه در شرایط بسیار مشكل زیر نظر نظامیان روسي براي قطع جنگل ها و امور ساختماني  بهكار اجباري 

 ك شوروي پناهگزیني اختیاردالیل مختلف در خا بهبكار وا داشته مي شدند. و در میان آنها چندتن افغان نیز شامل بود كه 

د بوفقید امیر عبدالرحمن خان  نواسه  خان و  عمر پسر سردار محمد« محمد رحیم ضیایي»این افراد  كرده بودند. یكي از

رار ف تركستان روسي بهنادرشاهي در اثر داشتن افكار مخالف دولت پیش از آنكه گرفتار گردد  دوره  كه چنانچه ذكر شد در 

كمپ هاي وحشتناك كار اجباري سایبریا  بهنموده و در تاشكند اقامت داشت و اینك پس از جدا كردن از خانم و دخترش، 

گان از ثقلت كار و قلت غذا و شرایط دشوار صحي كه بیست نفر یا بیشتر در بود. نامبرده مثل سایر تبعید شداعزام گردیده 

نند حیوانات زندگي نموده و از اول صبح تا عصر، یك بند در هواي آزاد اغلباً تحت یك اطاق بدون فرش و بدون بستر ما

یك اسكلیت زنده تبدیل گردیده  بهصفر بكار گماشته مي شدند. صحت جسمي خود را كامالً از دست داده و پس از مدتي 

 تحمل میكرد. بود. اما معنویاتش مثل گذشته قوي بوده و این همه مشقات را با بردباري و خونسردي

اهش خو به امریكا با هم متحد گردیدند، بنا ه  جنگ، شوروي و ایاالت متحد بهاز قضا زمانیكه پس از داخل شدن امریكا 

ه بنادر شمالي سایبریا لنگر انداخت بهموره نسك  بحیره  ستالین كشتي هاي امریكایي گاهگاهي از راه آبناي بیرنگ و 

 ر اجباري مواد غذایي و ادویه مي رسانیدند.بعضاً براي باشندگان كمپ هاي كا

طبي كشتي امریكایي خواهش بعمل آمد تا مریضان كمپ هارا معاینه و تداوي  عمله  در یكي از این لنگر اندازي ها از 

این مریضان كه در اطاق مانده و قدرت كار را نداشته اند، یكي هم محمد رحیم ضیایي بود كه حالت  ه  جملنمایند. در 

زبان روسي ه طبي امریكا قرار گرفت. از او توسط ترجماني كه با آنها همراه بود ب هیأتت او مورد توجه خاص نقاه

 انگلیسي جواب بهنماید. او  چه چیز بیشتر میل دارد و احتیاج آنرا در وجود خود زیادتر احساس مي بهپرسیدند كه 
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این شخص باید كدام خارجي باشد و فرداي آن یكي از اعضاي  اطباي امریكایي درك كردند كه«. پیاز و سگرت»داد 

 زبان انگلیسيه امریكایي مقداري پیاز و چند قطعي سگرت براي او آورد. این دفعه محمد رحیم در چند جمله ب هیأت

 هاي یكي از دو نفري كه نام بهخود را معرفي نموده گفت كه افغان است و خواهش كرد تا اگر بتوانند احوال اورا 

دقاسم سیرت بودند از )نجیب هللا خان( و )ها عبا آنها را قبالً روي پارچه كاغذ باطله نوشته بود، در كابل برسانند. نام

 جیب طبیب امریكایي داخل كرد. بهرشتیا(، اینرا گفته در حالیكه محافظین متوجه نبودند كاغذ را 

 

 

 محفل دیپلوماتیك در سفارت امریكا در كابل
 

 

 (3) كابل م رهایشگاه دائمي سفارت امریكا در1٩٤3هـ ش/  1322سال  جریان مدت ها گذشت. زمانیكه دراز این 

 سفارتدعوتي در عمارت جدید  (Mr. Charles TEYERتیئیر ) مستر چارلز نام بهافتتاح گردید شارزدافیر امریكا 

دولت و نمایندگان جراید و كوردیپلوماتیك اشتراك داشتند.  به  ترتیب داده بود كه در آن عده ای از مأمورین عالي رت

حیث  هبزبان انگلیسي در كابل انتشار یافته بود، من  به« کابل تایمز»به نام افغاني  نشریه  چون در همان روزها اولین 

بعضي از سفراء توزیع نمایم.  بهآنرا با خود آورده بودم تا  نسخه  چند ت مطبوعاوزارت مدیر عمومي نشرات 

 ه  شمار اولین »جمله را براي او بنویسم : ربي بود خواهش كرد روي مجله این شارژدافیر امریكا كه شخص خوش مش

من « شد. ءامریكا در كابل اهدا متحده  اولین سفارت ایاالت  راولین شارژدافی بهانگلیسي زبان افغانستان  ه  نشری اولین

ا : شما سید قاسم رشتیفریاد برآورد، همینكه امضاي مرا دید دفعتاً امضاء كردم مضمون را مطابق فرمایش او نوشته و

 جست و جوي كابل در بههستید؟ گفتم بلي! كمي مكث نموده بعد گفت من براي شما پیغامي دارم و از وقت ورودم 

بیب ك طشما بودم. بعد برایم شرح داد كه چگونه پیامي از یك محبوس افغان كمپ هاي كار اجباري سایبریا توسط ی

طرف كابل دو نام برایش داده  بهامریكا رسیده و قبل از حركت او از واشنگتن  خارجه  وزارت  بهامریكایي سلسلتاً 

جو نموده و احوال آن زنداني بیمار را براي شان برساند. و اینك  و صورت محرمانه جست بهشده بود تا آنها را 

ن تعجب عمیق م یه  پس از شنیدن این گفتار كه ما كرده است.  بسیار خوشوقت است كه یكي از آن دو شخص را پیدا

باشید نیز در همین محفل موجود است. و شما حتماً  آن مي و جوي جستگردید، برایش گفتم كه شخص دومي كه در 

او توجه  نام بهعمومي سیاسي وزارت خارجه مي باشد. شاید در وقت مالقات  با وي مالقات هم كرده اید زیرا مدیر

و شما رسیده، تشخیص كرده نتوانستید. اینرا گفته هر د بهچون اسم او بدون نام فامیلي یا تخلص نكرده باشید و یا اینكه 

هم  او نیز مانند من از این پیش آمد او گفتم.  بهسرعت خلص موضوع را  بهمتوجه نجیب هللا خان گردیدیم، و من 

میالدي ضمن یك سفر كوتاه در ماسكو سردار رحیم جان را دیده و 1٩3٨سال  من درمتعجب و هم خوش شده، گفت كه 

دعوین مبعد قرار گذاشتیم كه بعد از رفتن سائر  با او آشنا شده بودم، از همین جهت نام مرا در پیام خود ذكر كرده است. 

م هاش سردار محمد صدارت دانستیم كه حكومت فعلي )تحت البته هر دوي ما مي .ئیمما سه نفر درین باره صحبت نما

كه با  صورت زماني هر به مقامات شوروي مراجعه نماید.  بهخان( هرگز حاضر نخواهد شد در مورد چنین شخص 

                                                           

تأسیس گردیده بود، اما افتتاح رهایشگاه اول آن كه منزل احمدعلي سلیمان بود درین وقت صورت  1٩٤2سفارت امریكا دركابل در سال  3 

 گرفت.
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یم امریكا قید شده بود شنید خارجه  كه در یادداشت وزارت  آقاي )تي یر( تنها شدیم قضیه را بار دیگر از زبان او تا جایي

اظ دیپلوماتیك از شارژدافیر جویا شد كه مقامات امریكایي درین مورد چه قسم مساعدتي و سپس نجیب هللا خان با الف

كه انتظار مي رفت از هر قسم اقدام مزید ولو رساندن جواب پیام مذكور باشد،  آقاي )تي یر( طوري نموده مي توانند. 

گونه اقدامي را  هیچ اجازه  ار داشته و او مراحل مقدماتي قر بهشانه خالي نموده عذر آورد كه مناسبات امریكا و شوروي 

برعالوه رفت و آمد كشتي ها هم مرتب و دائمي نیست  كه معني مداخله در امور داخلي روسیه را بدهد بخود نمي دهد. 

شماست كه براي  بههدایت حكومت متبوع خویش اجراء نمودم، باقي مربوط  بهخود را نظر  وظیفه  و افزود كه من فقط 

من و نجیب هللا خان با او وداع كرده وعده دادیم كه موضوع  دست مي گیرید. خود چه اقدامي را روي تبعه  نجات یك 

 راهي براي چاره جوئي این موضوع باشیم. جست و جويرا افشاء نكنیم و تنها در 

ز هر قسم اقدام موقعیت خود در وزارت خارجه ا بهواقعاً هرچه فكر كردیم راهي موجود نبود، نجیب هللا خان نسبت 

حكومت اطالع نخواهد داد. باز هم بخت با ما یاري كرد،  بهمستقیم معذرت خواست و وعده داد كه فعالً موضوع را 

كابل آمد و ما تصمیم گرفتیم تا موضوع  بهماسكو براي كار رسمي  افغانستان درخان سفیر  چون سردار سلطان احمد

ر تنهایي با سفی بهاین اقدام من تنها بودم و نجیب هللا خان ترجیح میداد كه من باز هم در  را با او در میان بگذاریم. 

ه ك منزل ایشان در باغ علیمردان رفتم و زماني بهبنا بر آن بدون فوت وقت  گو نمایم.  و موصوف درین باره گفت

در اول بسیار مردد بود و  تنها شدیم قضیه را براي او باز گفتم و كمك او را محض از لحاظ یك افغان تقاضا نمودم.

باریك اقدام  معامله  اولیاي امور حكومت در چنین  اجازه  مي گفت من سفیر همین حكومت هستم، چگونه بدون اطالع و 

توانم. چون مي دانستم كه سلطان احمدخان شخص منور و از هواخواهان قدیم نهضت مشروطیت عصر  كرده مي

 اصرار نمودم.  جرئت در زمینه بهباشد،  اماني مي

خدا كوشش بشري  بهباالخره گفت: من رحیم جان را مي شناسم، شخص روشنفكر، آزادخیال و وطنخواه است. توكل 

 وعده  نجیب هللا خان هم ازین  بهرا براي نجات او خواهم كرد. ولي باید موضوع فقط میان من و خودت باشد. حتي 

 البته نجیب هللا خان تا آخر داخل این راز باقي ماند(. سلطان احمدیم )موافقه از هم جدا شد روي اینمن چیزي نگوئي، 

كه خودش در سال هاي بعد برایم گفت در اولین مالقات با ستالین كه در بازگشت برایش  خان بر حسب وعده طوري

رحیم  دارمریضي شدید سر بهستالین یاد آوري نموده و نسبت  بهمیسر شد پس از ختم مسائل اصلي این موضوع را 

كه در این رساله ذكر است عملي گردید  طوري بهجان خواهش پس خواستن او را از سایبریا نموده بود كه بال فاصله 

مدت بیش از چهل سال دیگر موقع یافت تا آثار « شیون كابلي»قول شما محمد رحیم ضیایي  بهو سردار رحیم جان یا 

 گار بگذارد. یاد بهگرانبهاي علمي، فرهنگي و ادبي از خود 

 
 

شاعر وارسته و نامدار ایران از الهوتي   

شیون كابلي به  

 

 پرتو فگن است ه  خانه ام روشن از آن خام  ن استـم چمـدوست رسیده اســت و اطاق ـه  نام

 ن استـن اندر چمـچمن اندر چمن اندر چم  پاكت از او، شعر از او خط از او، كاغذ از او،



  

 

 

 6از 6

 شكر شكن است خود گفت كزان طوطينامه   كه در اوست حالوت آن عطر و نام ناخوانده، از

 او بمن است نیست كه روي سخنِ این عجب   ن سخن، او مهر درخــــشاِن سـخنـمن زمی

 دن استــدل كه دل نیست، پدر سوخته گویا چْ   عجب این است كه از گــــرمي آن آب نشد

 ظـــــلم بر افـــــتاده برآن چون كفن است ه  سای  دو ز گــــلزار حـــیاتیم، ولي ن و او هـــــرـم

 زاغ و زغن است ه  گلشن ما كه كــــنون الن  آزادي و بخت ه  اي خوش آندم كه شود خان

 شــــیون! آنــروز شود شــاديِ مطلق، آري

 ن استــخندد آن دیده كه بكشاده بروي وط

 

** * ** 
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