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7 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

   ۲۰1۶فبروری 14       عبدالجلیل جمیلی                                                                                      
 

 

 شیفته  وطن! قلم بود و که سردار یاد شخصیت شخیصیه ب

 سال وفات انسان واالگهری سُی مینبه تقریب 

 خطاب میکردند "شیون کابلی"که دوستدارانش اورا سرداررحیم جان ضیائی 

 
 

انسان واالگهرو شایسته  آن همه ممیزاتی  "ضیائی"سردار محمد رحیم شیون کابلی هموطنان ارجمند! مرحوم مغفور 

مسکو رسیده و بروز دوم  مواصلتم در اپارتمان ه ب 1۹۵۸بود که از روز اولیکه در اکتوبر 

ه ک تا  آخرین روزیآشنا شدیم موصوف در عقب یونیورستی مسکو بدیدن شان رفته باهم 

شت گافغانستان در مسکو برای بر موریتم در سفارتأبا ختم دَور دوم م 1۹71در ماه سپتمبر 

مانی و چنان  روش  خود  همیشه -می کردم با آن دوست  واقعاً مهربانم وداع  وطن ه ب

          که فراموش کردن شان را محبت  آمیز صمیمانه از آن دوست  بزرگوارم  دیده بودم

          عبدالجلیل جمیلی             
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 7از ۲

جاده   مارشال  کوتُوزُوف با خانم  و پسر خود  1۴به  بالک  -با تغییر محل  اقامت  بعداً شمردم. موصوف   گناه  می

                                           .ان بری ضیائی حیات  بسر میبردندجامین 

رین و مالطفت حرف یشو خوش مشرب و آنقدر با مالیمت و سخنورانه و با زبان انسان خلیق سردار شیون کابلی 

و افغانستان و های خود میکردند و از کابل  و طنز و نازک خیالیمی زدند که دوستان را هیشه مجذوب لطافت کالم 

داشته و بر چشم در کابل اقامت همین لحظه گوئی دند که کرییاد موار گرمی و مستند ه بن اداران دیروز چن وطن

 کنند. های روزمره  خود بحث میدید

االت تی نبود که از احوموریت اخیرم در مسکو باهم فاصله  مکانی داشتیم ولی هیچ فرصأازین است که اگر بعد از آن م

  .با احوال پرسی های شان فراموش کرده باشم راخود و فامیل گرامی شان بی خبر بوده و با یاد خیر گذشته ها سالمم 

تشی را در با همکاری کمونیستان وطنفروش خلق و پرچم آکه بریژنیف غدار و هم قطاران دون همتش  اما آوانی

قیام مجبور ساختند که مردم ه بمقابل خود چنان ه بریخ ما را ألی آزمون شده  توطن ما بر افرخته و ملت بیدفاع و

برپا کردند که نه از شوروی  دغلدوستک را به مقابل این ه ایمتحداً معرکه افغان زمیندشمن شکن سرزمین همیشه 

اتحاد  همین و !نشانی و نه از نوکران داخلی اش یعنب خلق و پرچم و نه از اتحاد تجملی اش جماهیرشماند اثری 

ور کشرفته و ریخ أزباله دان ته خود ب ،شدهمسخ  ۀ! با همه پلیدی و چهرسوسیالیستی)پوشالی؟( جماهیر شوروی 

 لیتتام محیث کشور مستقلی عرض وجود کرده و اکثریت ه بهر َیکَش  پارچه تقسیم شد که 1۵به  نام نهادشوراهای 

رزمین ملیت آبائی خود کوچ کشی ها و نقل و انتقاالت را شروع کردند سه بجمهوریت   1۵های مختلف متشتت آن 

شوهر  تبار بود باگرجستان که اصالً  هم  "ضیائی"خانم شوره  و دوکتورکه چون جمهوریت گرجستان  یکی آنان بوده 

رکز م تِبیلیسیشهر بری( ضیائی عازم ) و پسرش امین جان "کابلیشیون ضیایی "علیل خود )سردار محمد رحیم  

خود گرجستان آن را  شهر را تفلیس می نویسند ولی مردم ریخی ایران آن أو گرچه در آثار ت نوت:شدند )گرجستان 

 .(شناسند ِتبیلیسی می

 1۳۵۶دلو  ۲۶ریخ أآن شهر پرداخت که آن مرحوم به ت درخانم شوره ضیائی تا زمانی به مداوای شوهر علیل خود 

در شهر تبیلسی به خاک سپرده شدند.  در دامان > داُود کوه <داعی اجل را لبیک گفته و  1۹۸۶فبروری  1۵مطابق 

 ()انا هلل و نا  الیه راجعون

خدا یاد همین روز وداع ابدی این انسان واال مرتب و چشم پوشی آن ه بیقین دارم که دوستان گران قدر هموطنم 

 با ایشان و چه دوستان ارجمندیک نزدیچه با شناخت شخصی و مستقیم و داشتن روابط باهمی  – بیاورز از جهان

و  شناخته نوریخصوصاً برویت اثر بکر و قابل توجه دوست  دیرینه و عزیز محترمم ولی احمد جان که ایشان  را 

وطن دوستانه  موصوف در آن  توانا و خاطراتو قلم  نیو آتشاشعار حماسی  وبا ماهیت  نظریات سراپا صادقانه 

 .یمت آشنا شده اند چیزی خواهند نوشتگنجینه  ذیق

قلم نیامده و هموطنان عزیزم ه که تا حال ب خاصیین است که این دوستدار آن مرحوم تصمیم گرفتم در چند مورد از

 .شما عرضه دارمه و باز آن اطالع ندارند منحیث خاطره  شخصی ام آنرا نوشته 

با ساخت گاه گاه  در غربت می سوخت و مجبوراً با فراقش میدرد و توانا که قلبش در فراق وطن  این شاعر پر

ه بخدا میکرد و با اشک و آه دست ه سر به آسمان و رو ب - طالتم  شوریده دلی روزگار بیوطنیجوش احساسات و 

 قلم می بُرد که :



  

 

 

 7از ۳

 م آهنگ فرهادیــر کشـای بخت امدادی           که تا آزاد از دل ب -آمد دلم ای مملکت  ناه جب

 همچو فرهادی را فدای کوهسارش خودن روزی           کنم  ـاگر چشمم  فتد بر روی شیرین وط  

 ز دست  بی خدایان  رو به درگاه  خدا کردم            که  شاید رحمتش بکشایدم یک راه آزادی
 

وری از وطندارانش داشت قلب خون باری که از فراق وطن و د وبا همه ناسازگاری  -پرور دوستاین انسان دراک 

 این فرد ناب:به مصداق 

 خنده بر دهن دارد وخون به دل وز             که موج ــار آمــز انَرو به باغ  و مشرب  اـب

خته بازی هیشگی اش ت - گوارا استقبال میکردو همیشه دوستان را با پیشانی باز و کالم نیک و ُسفره  مطبوع ملیح 

 میفغان و مرحوم میرزا نظر را زنده او صدای هارمونیه و ندای حنجره  دل انگیزش خاطره  مرحوم استاد قاسم  نرد

 ساخت.

داشت  میدل خوش  لسان دری را داشت وسالیان متمادی در انستیتوت شرق شناسی مسکو سمت استادی  مرد دانشمداین 

های نشرات دری رادیو مسکو مصروف  وطن دور افتاده  خود خدمت میکند و مدتی هم در پروگرامه ین راه بکه از

 می بود.

وطن چنان سراسیمه اش کرده بود که زندگی اش را همیشه به کلوله  نخ سر در ه باما مشکل خودش در راه رسیدن 

کرد که   بحث نمیحوم هم در مالی عام و دوستان از آن قلم نیامده و آن مره تا امروز بُگم تشبیه میکرد و آنچه که 

 برخورد کرد.د که باید با تأنی با آن نراجود دهای باز ناشدنیی وه کورگردانست درین امر حیاتیش  می

د شما عرضه می گرده بی مختصر و الزمیولی امید واری بیشتر ایشان از جریانی سرچشمه گرفت که با یک مقدمه 

 که:  

های ما که سالیان متمادی  افغانتا آغار دَور صدارت مرحوم شهید محمد داود خان چه ایشان و چه عده  کثیری از اتباع 

در مناطق هم سرحدی مخصوصاً خشکه افغان و شوروی )در قسمت ماروچاق و تورغندی والیت بادغیس تا هرات( 

د خوب و هوای موسمی نا خود آگاه با رمه های های خرابی آ و مال چرانی داشته و با جریانعت و زراسکونت 

راً اکثافتیدند  میشوروی را تخطی کرده و به اسارت قوای سرحدی شوروی  وسرحد مشترک بین دو کشور افغان 

کردند. اما زمانی که روابط  بر گزار میرا  هچو عضو فامیل خودهای شان بعد از مدتی حتی مراسم فاتحه   فامیل

با همه  دو کشور سفرهای رسمی زعمای هررفت و آمد های اتباع و خصوصاً  های دو جانبه و ! و همکاریدوستانه

خورد ه بآن  مرچ و مساله  مراودات را با سسات نشراتی شوروی این ؤراه افتاد و مه بآن و نشرات معمول تشریفات 

تان و ازبکستان قویاً متوجه ترکمنس دور افتاده  ما مخصوصاً در جمهوریت هایافغان های بیچاره   –داد  مردم خود می

اده شرایطی برای شان آمخواستند  میارسال مکاتیب و معلومات مکمله  قرابتی شان در افغانستان  نکته شده و بااین 

که  1۹۶۰های در اواسط سالن هم شد و شخصاً فامیل خود ملحق شوند که چنیه ب ووطن برگشته ه گردد تا دوباره ب

ئید أکبرای افغانستان در مسکو را داشتم شاهد و مجری طی شدن جریان مکاتبه و تت وم سفارسکرتریت  دوظیفه  

 .های خویش ملحق شدند وطن برگشته و با فامیله بنفر افغان بوده ام که دوباره  ۲۵۰بازگشت بیشتر از  هویت و

وطن در ه بازگشت موصوف و اقدامات الزم برای ب "شیون کابلی"مسأله  بازگشت مرحوم محمد رحیم ضیائی حال 

وطن برگشتن آن مرحوم هم درهمین جریان و رفت و آمدها و دید وادید دوستان در ه بهمین عرصه است که این امید 
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روی عرض وجود میکند و چون مرحوم عبدالحکیم شوه دولتی افغانستان بسفرهای زعمای  و مسکو با خود موصوف

نزدیکی  عالی حبیبیه وشاه عالمی سفیر افغانستان در آن وقت در مسکو از دوستان دیرینه و حتی دوره  تحصیلی لیسه  

  د برایشهمیشگی که با هم داشتنه تر شان در مسکو مرتبط می گردد مرحوم شاه عالمی هم با مراوده و تماس دوستان

 کند و اما : نش با او صمیمانه همکاری میاین ارمادر برآورده شدن اد که وعده د

 وطن !ه ما از رسیدن ب "شیون کابلی"معضالت روی دادها و بازهم محرومیت  

 :در سفرهای اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهر شاه -۱

ی را تا کابل نمرحوم شیوافغانستان در مسکو توانست تا عریضه و عرض و حال م عبدالحکیم شاه عالمی سفیر مرحو

مانع های غیر مرئیی  دست ا و زمنیه اجراآتی درین مورد را هم  مساعد سازند اماه شخص شاه برسانند و فرصت

 . . و موضوع را موکول به امروز و فرداها کردند .شخص اعلیحضرت را گرفته بتوانند  آن  شد که هدایت تحریری

. 

 :مرحوم شهید محمد داود خانانستان صدر اعظم افغهای سفر  در -۲

بازهم مرحوم عبدالحکیم شاه عالمی )که خود نیز از ارکان نزدیک محمد داود خان شهید بودند( قویاً سعی کردند تا 

سردار محمد رحیم ضیایی مرحوم وطن برای ه گشت ببرای صدور پاسپورت و اجازه  باز صدراعظم راموافقت جناب 

ابراز خوشنودی نمودند و  طور دائمیه بوطن ه بازگشت سردار باز اعظم هم گیرند و شخص صدرب "شیون کابلی"

 :اما

کو مس صورت دائمی ازه داشت که اگر بملحوظات واقع بینانه و ترسی  "کابلیشیون "خود مرحوم سردار محمد رحیم 

 :خارج شده و به کابل نقل مکان کند شاید

یائی بری ضجان )رفتن خود و مخصوصاً امین ه بموصوف تمایلی شاید خانم  –با رفتن خودش به افغانستان  –الف 

 و به یقین میهما جان را در آینده نبید ( به افغانستان نشان ندهد و هم دختر خود پدر داشت که ماهیت روح را برای

طفل سر پجان )تواند مانع رفتن امین می  اً قانوندائمی نکند افغانستان نقل مکان با او به خانم شوره  که ممکندانست 

 !این مسافرت تصمیمی بود از قدرتش خارج –( به افغانستان هم شود صغیرش

رو سعی کاملش این بود که اگر با کمک مرحوم شاه عالمی مقامات دولتی افغانستان را قناعت بدهد که با اجازه   ازین

 – حق رفت و آمد به افغانستانخارجی و افغانی که چنین بوده!( به مفهوم  مانند اکثریت اتباعاقامت در شوروی )

رادران و اقارب بتاً فوقتاً دیدار وقستان سفر کرده و بعد از به افغانبرایش پاسپورت افغانی صادر نمایند که اگر مدتی 

درک هم کرد که چنین  و د شدـکمکی زیادی برایش خواهدهای خود برگشته بتواند الواو دوستان باز نزد خانم و 

 زیراد شد! ـنخواه

خواست  میدید ولی  نمیو فرزندش مشکلی  در مورد دیدار بعض اوقات خانم  –اعظم وقت محمد داود خان صدر

 !  نه مسکو رارا انتخاب کند افغانستان  -برای اقامت دائمی  "شیون کابلیمحمد رحیم ضیایی "که  سردار 

و کرکتر ذاتي   سرکش و اشعار تند و زبان آتشین خود که جزو وجودحال چون از طغیان احساسات  و درعین – ب

یزالی این مزایا و عطیه  ال -رگ و نیستی که جز مدانست  و میصادقانه اش بود تجربه عمری و درک کافی داشت 

ار وی  این اشع که(  درا برباد نده سر سبز  زبان آتشینش؛ پس  برای اینکه )  ، اندتو اش را کسی از او گرفته نمی

 مصداق  آن  میباشد :
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 همه  خر

 در وطن نی فن ونی علم ونی هنر میبینم        هرچه افغان نگرم خاک بسر میبینم

 نیست آدم صفتی صاحب وجدان و  شرف         سر کرسی ریاست همه خر  میبینم

 از قساوت همه را جامه ببر میبینمکنده اند  از  تن  خود  پبراهن  عاطفه را         

 زانکه  مردم همه  یار اند  به فقر و فاقه         اُمرا را همگی  با  کر و  فر میبینم

 ِشِبشان   زینت  موهای    فقیران  گشته           زانکه درتاج شهی لُولُو وزرمیبینم

 رش زیرتبرمیبینمخون  مظلوم  که  بهائی  ندارد  این  جا          هرکی حق گفت س

 گر وزارت  طلبی باش  به  یارال خاین

 در  صداقت  همه  را  روز  بدتر میبیم

 

 و یا : 
 

 عصیان شاعر

 زا شادی و ماتم نکنمـدر عروسی و ع و بیش جهان غم نکنم عهد کردم ز کم 

 مـنـم نکـعسل خویش آمیخته با س م ـدهـاراج اسارت نـه تـزاد بآبع  ـط

 مـنـم نکـنخواهم بکنم آنچه ـواهـآنچه خ به می خانه  و زاهد نشوم  (1)افگنَم  ِکند

 نمـحشم جم نک نوشم و فکرجام خود  م ــل بال پیشه بسازم حاکـقـنشه برع

 تا َدم باز پسین از سر خود کَم نکنم ر مغان و لطفش ـیـیرم ز در پـا نگـپ

 مــنـم نکـراهـف رکس دوسیه  جعلـبه    رانکنم فدیه  خودخواهی خویش دوستان 

 خودخَم نکنمشهان زانوی  نزد لیک در بنهند رم پا ـسـه ب م که رفیقانر دارـخـف

 َم نکنمـَم و چـوس خـه و دیـر دلـه شپی بهر  کرسی  بزرگی  به  تملق  هرگز 

 مـنـچهره   شان دَم نک بم و برـخلق نفری تسبیح به گردش نآرم  ذارم وـریش نگ

 نمـت غلط  ضم نکاوی خویش آیـاز س همچو مال ز غرض برسر قرآن کریم 

 مـنـم نکـریـمودان سخن از پاکی ـبا یه لغت عا طفه  برسنگ  دالن  نآ موزم 

 مـنـداحی آدم  نکــحیف به ممصرعی  صد دیوان اداری سگ ــبنویسم  ز وف

 روزـشریر امدستم رسد این نسل ه گر ب

                                                           

 ند بمعنی لباس ژولیده   درویشانهکِ  - 1 
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 مـنـو برهم نکبی شرف باشم اگر درهم 

 

محیط  اورند کهبیافغانستان  مانده گار شود و دغل دوستانی هم دَور و َبرش را گرفته و اورا بر احساساتی پس اگر در 

گرفتار شود که نه تنها با پسر و خانم  ه ایعضلنا سالم کابل هم ممد آن خواهد بود! ازین است که شاید به مصیبت و م

رو تا اخیرخموشی درد  ینا حتی محیط آزاد وطنی خود وداع ابدی خواهد کرد و از بلکه با اقارب و دوستان همدل و

 آور را پذیرا شد! 

ه سادفرد شعری خودش این مفهوم  -ش ا برای بدبختی ای دشمنانه تزویرطرح دانست که در صورت  زیرا خوب  می

 تر
   

 مــنـم نکـراهـرکس دوسیه  جعل فـبه    رانکنم فدیه  خودخواهی خویش دوستان 
 

 عملی خواهد شد. از نوشیدن آب بر او
 

 خودم :برای  فرد  سردار گرامیه و اما  خاطره   منحصر ب

ر دتشکیالت چهار ریاست کلتوری و امور محصلین برین شده بود که های اخیر دور سلطنت تصمیم  چون در سال

اینجانب  -خارجه ضمیمه سازند  چوکات وزارت اموره تنقیص و همه امور آنرا برا از بست پوهنتون کابل  خارج

سه سال درین امر  تسلیم گرفته و مدتاز ریاست کلتوری  خارجه در مسکو ت اموررزاهمه  امور را از طرف و

کیلومتر از دفتر سفارت و در عقب یونیروستی  1۰که با فاصله  از دفتر ) -مصروف کار بودم.  روزی حسب معمول 

 1۸که عمارت نمبر رسیدن به جاده  مارشال کوتوزوف  باخانه می رفتم که ه نان چاشت بمسکو بود( برای 

ک ُدورتر از محل اقامت مرحوم شیون کابلی( یکی از محصلینی بال ۳یک و اپارتمان من هم در آن بود )کوردیپلوات

شارات روم که با اخواستم پیش بی که باهم دیدیم از دور سالم و علیکم گفته م است وقتیرا دیدم که در پیاده رو روان 

ف ده توقکه کار ضروری دارد و باید اورا ببینم. ازین رو موتر را به پهلوی پیاده رو نزدیک کربمن حالی ساخت 

که پیغام عاجل سردار را برای تان برسانم زیرا طرف منزل شما میرفتم ه او نزدیک تر آمده و گفت که حال ب –دادم 

 .من خواهش کرد که شما را پیدا کنماز  هر قدر تلفون کرد شمارا نیافت و

محض ه ب – ن کردم تلفوزل رفتیم و فوری به سردار مرحوم منه ورا با خود گرفته برای صرف نان چاشت ب ا

ت چه خیریت است؟ گف بزرگوار. کفتم سردار ستهر قدر کوشش کرده مرا نیافته اتماس فریادش بر آمد که برقراری 

سکو مفوری تلویزیون را روشن کردم و دیدم که تلویزیون  کابل چه حال است( در تلویزیونت را بشنو که)؟ خیریت

 !؟!1۳۵7ثور  7تباه کُن  آغاز ماجرایکند و  مینشرات کابل را مستقیماً ریلی 

برای نُه عیکه حال با اختصار کالم گفتار خاطره انگیزش را َبه ماندم  و لحظاتی آنجاسپس فوری بدیدن سردار رفتم 

 :ودشانو این هم کالم خکه قابل دقت است تان  می نویسم 

پدر کالنم امیر عبدالرحمن خان  1۹ه در قرن قرن  یک قهرمان  و دوران ساز را به افغانستان میدهد ک خداوند در هر

ان امروز افغانست کرد( نمی ءکرد و معاهده  ننگین دیورند را امضا او دیوسی نمی  کالم خود سرداراست !) بود که اگر 

 . افغانستان  شمرده می شد ساز واقعی و وحدت آور راستین
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ن محمد داود داده که او همیامروز افغانستان را باز خدواند یک قهرمان قوی و وطن دوست راستین  و ۲۰ اما در قرن

دری در صف جهان برساند و اما به یک فرق بزرگ با قابل قخان است و امید است که افغانستان را به یک منزلت 

رقی خواهی و هم عقل قوی داشته دیداً وطن دوست و دارای احساسات قوی تشگرچه هر دوی شان  که -پدر کالنم 

پدر کالنم  –های بزرگ همه جانبه ت و فشاراند و مگر در حاالت فوق العاده و طغیانی و در راه مبارزه با مشکال

 غلبه کرده و عموماً تصامیمیعنی عقلش بر احساساتش ه  و بر مشکالت  متمرکز می ساخت را کنترول  کرد زود خود

 -ست که با تمام عاقل بودن و فراست و درایت ا شناسم شخصیتی داود خان را می ولی  آنچه –گرفت  میدرست 

هیچ دلیل و منطقی را نمی پذیرد و در آن  -زمان برخورد در برابر منافع ملی و احساسات افغانی و نام  افغانستان 

همین لحظه  که خود  درکند و در آن وقت است که ) صورت عقل از کنترولش خارج  شده و احساست بر او غلبه می

( داود خان تصامیم حاد و آنیی افزاید را بدست  چپ  خود  گرفته بود می زنخ  خود -سردار حسب معمول وطنی ما 

  خواهد گرفت که خدا ناخواسته خود و افغانستان را تباه خواهد کرد!

 نم.با دوعای مغفرت به روح آن خجسته صفات همیشه مهاجر کالم خود را به پای می رسا

 

 

 

 

 


