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  ]١[شيون کابلیيادی از 

  

 

  وزنداناز تبعيد   قبل سالگی٢٨شيون در

 

او .  ابن امير عبدالرحمن خان بود فرزند سردار محمدعمرخان» شيون کابلى«سردار رحيم ضيائى متخلص به 
يکى از مشروطه خواھان پرشور عصر امانى بود که پس از سقوط دولت امانى به تاشکند رفت و با غ:م نبى خان 

تا سمنگان وبقول فيض محمد کاتب  تا غوربند  يانچرخى به مزار شريف برگشت و نيروھاى محلى را بر ضد  سقاو
ً مجددا به تاشکند رفت و در راه طی کرده برگشت و از بيرون رفتن شاه امان هللا،رھبری کرد، اما با اط:ع از 

 اما از آنجايى که زبانى تند داشت و عملکرد نادرشاه را در نابودى مشروطه .عھدنادرشاه دوباره بوطن برگشت 
ى از دوستانش از چنگ  با آگاھى از قضيه بکمک يکمگرخواھان انتقاد ميکرد، نادرشاه قصد گرفتارى او را نمود، 

پا بخاک شورى گذاشت ، و توسط  نادر فرارکرد و از کابل به امام صاحب رفت و ازآنجا از رودخانه آمو گذشت و
  . شد سربازان روسى دستگير و بزندان افتاد ولى پس ازچندى آزاد

 يک دختر و يک شيون چند سالى در تاشکند اقامت وبا يک خانم روسى ازدواج نمود که از اين خانم صاحب
ًتا اين وقت او زبان روسى را بدرستى ياد گرفته بود و زندگانى نسبتا آرامى داشت، مگر اين آرامى دير نپائيد . پسر شد 

اينبار به امر ستالين تمام اتباع خارجى مقيم . ، شيون دوباره زندانى گرديد ١٩٣٧و درآستانه جنگ دوم جھانى درسال 
در اين نوبت شيون . کشور جمع آورى وبه اردوگاه کار اجبارى به سابيريا تبعيد شدنداتحاد شوروى از سراسر آن 

در حالى که به ھردو نفر )  درجه زير صفر٥٢تا (کابلى با دو نفر تبعه افغانى مدت ھشت سال را درھواى بسيار سرد
 با مشقت بارترين کارھا نان خشک جيره داده ميشد ،قرص  ساعت نيم ٢٤زندانى فقط يک پتوى بدون توشک ودر ھر 

دونفر تبعه افغانى خيلى زود از سردى وکار طاقت فرسا مقاومت شان را از دست دادند و در زندان بيمار و . سپرى کرد
  . بعد جان دادند

 يک کشتى امريکايى با تيم طبى به بنادر شمالى ١٩٤٢پس از اتحاد امريکا با شوروى در جنگ ،درسال 
 .راثر تقاضاى استالين ھئيت طبى امريکايى به تداوى مريضان کمپ ھاى سايبريامى پردازدد ودسايبريا لنگر مى انداز

   درجمله مريضانى که توان کار کردن نداشتند و در کمپ مانده بودند، يکى ھم شيون کابلى بود که ديگردرحال بدى قرار

_________________________________  

  .ه استتھيه شدولی احمدنوری آقای  وتدوين گرد آورده ، کابلی شيون  ضيائی رحيم محمد سردار"ب  کتابرمبنای اين نوشته  -]١ [
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پياز، فرداى آن روز  کتر از شيون مى پرسد به چه ضرورت دارد؟ شيون ميگويد به سگرت واحين معاينه، د .داشت 
: کتر امريکايى ميگويداليسى به دکترامريکايى براى شيون پياز و چند قطى سيگار مى آورد و شيون به زبان انگاد
توروايانا و سيد قاسم رشتيا نوشته شده بود، هللا ، اين را گفته و کاغذ باطله ايکه در آن نام نجيب ا»!من افغان ھستم «

 . کتر ميگذاردادور از چشم پاسبان در جيب د

سانتی گراد ، ) جه  در٥٢منفی(ی ايبريا ، گرسنگی وسردی توان فرساشرايط بسيار غيرانسانی زندانھای س
روان انسانھای بدبخت  ی عواملی بودند که باuخره  تن وروئدرد بی سرنوشتی وھمواره گرسنه بودن ، بيماری و بيدا

و در ناز ونعمت بزرگ شده را بسختی  ًاسير را خورد وخميرميکرد و شيون ، اين شاھزاده خوش ريخت وخوش سيما
شمع زندگی اش بخموشی گرايد تااز آن ھمه رنج : وگاھی آرزوميکرد . ساخترنج ميداد واز زندگی بيزار و مايوس مي

 :باری ميگفت.وفرسودگی تن وروان آسوده گردد

 اگـر حيات چنين است، به که درگذرم         بــرم بگـــور ازين زندگی تلخ  پــناه

 آه س بجائی رساند ضعف مــرا        که نيست حوصله برادای شيون وأھجـوم ي

 اي

 حرفی است گره بدل که گفتن نتوان            درديست به سينه کان نھفتن نتوان

  بيچا ره گی ام رسيد بــين تا به کجا          بـيـــزارم از اين حيات ومردن نتوان

 

ولی بگناه  نه فرانس  ونی جرمن ، نه روس و پريشان بود از اينکه او نه انگليس بود و شيون حيران و
به زندان انداخته بودند که براثر شرايط طاقت شکن وتوان سوز زندانھای استالينی در سايبريا  ر بودن او راخارجی تبا

 :اومطلب را چنين بيان ميکند!  سالگی نه  اعصاب برايش مانده بود ونه ريه ، ونه دندان؟٣٦درسن 

 رانس و آلــمان بودــولـدم نه ف   م من نه انگليس بودم ونی روس       

 ق و طـوفــان بودـرد حــريـ       دستب سی وشش سال عـمرمن اينجا    

 باران بود برف و          پـيش سـرما و ھا  رمحبسھشت سالش به سيـ

 م پر از نان بودـ     چـــاريک از شک نه وعـريان     ـتن بيچاره نيـم برھ

  ، نه دندان بوده، نه عصبــ    نه ري   ه ديـدم من    ــد ازآن زحمتی کـبع

 

 :تا آنانيکه او را مجبور به ترک وطن کرده اند، مثل او دربدر ودرمانده کند شيون از خدا خواسته بود

 خدايا ظالــمان را مثل من کن          گـرفتارش باين رنج  ومحن کن

     چومن درمانده و دورازوطن کن خدايا ھرکه دورم از وطن کرد    

ل ميگردد وآنکه وی را از وطن بدور ساخته بودتوسط يک پسر بچه ھزاره به قتل بھرحال دعای شيون قبو
ميرسد وپسرش نيز در پايان سلطنتش زھر گژدم غربت را ميچشد ومدت سی سال را در ايتاليا بادرد ھجران از وطن 

 . بسر می آورد

من افغان "نوشته بود که يک سال بعد از آنکه شيون درکھنه کاغذی نام خود را به طبيب امريکايی داده و
و  )شوھرخواھرشيون(آقايان رشتيا   شارژدافيرسفارت امريکا درکابل، دريک دعوت رسمى با١٩٤٣درسال" ھستم
را با » شيون افغان« آشنا ميشود وھر دو را بکنارى ميکشد و موضوع مريضى و وضعيت ناگوار ،تورواياناهللا نجيب 

توروايانا و سيدقاسم رشتيا از طريق سردار سلطان احمدشيرزوى هللا جيب براثر ت:ش ھاى ن. آنھا در ميان ميگذارد
ھنگام ختم وظيفه اش درمسکو، شيون افغان به  سفير افغانستان در مسکو و تقاضاى شخصى سفير از استالين،

ن بنام شيون که بعد از اي.  بحالت نيم جان از زندان سايبريا آزاد ميگردد١٩٤٤حرمت وتقدس نام افغانستان،در سال 
 مرغ به ھرجا که رود بوستان زقفس «:شيون کابلی شھرت می يابد، نميداند کجا برود، مگربرفحواى اين ک:م که 

  وفرسودگیيک باuپوش خزانی انگليسی که از چرک  با لباسھای پاره پاره، بوتھای فرسوده و«شھزاده شيون،  »است
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  اشکند ميرود ولى سالھا قبل خانواده او ازھم پاشيده بود و  به سراغ خانواده اش در ت »رنگ آن قابل تشخيص نبود

  . آشيانه اش ويران شده بود

شيون با . زن روسى اش شوھر ديگرگرفته بود، پسرش مرده بود ودخترش در شھر ديگرى درس ميخواند
رى پيدا کند، تحمل رنجھاى بيکران و مرارت ھاى استخوان سوز ازتاشکند به مسکو ميرود وبه ھردرى سرميزند تاکا

ًولى چون رسما فاقد ھويت بود ، . سرانجام در راديو مسکو در بخش فارسى با معاش بخور نميرى استخدام ميگردد
به تن پاسپورت افغانى ی گرف، درحالى که عرايض متعدد براگاھى مورد آزار واذيت پوليس قرار ميگرفت  ھرازچند

شاعر  اوتوسط دوستان خود و از جمله [.سفارت افغانستان در مسکوتقديم کرد، مگر موفق به گرفتن پاسپورت افغانی نگرديد

استاد خليلی پيغام ھای مکرر به ظاھرشاه فرستاد، اما ظاھرشاه تا آخير سلطنت خود از دادن پاسپورت به شيون دريغ دربار

، ھرگز تابعيت آن کشوربا وجود اذيت وآزار پوليس ى در اتحاد شوروى سابق  سال سرگردان۵۵در مدت  شيون ].ورزيد

  . را قبول نکرد و پاسپورت روسی نگرفتيه شورویروس

عمر  سال ٧٦ وزنده   که ھنوزکودتای ثوری رژيم  عھد  متاسفانه شيون  پس از سرنگونی سلطنت و حتی در
او در .ديدار وطن ووطندارانش روشن کند ه چشمانش را بلوفش سری بزند وأ نيزاجازه نيافت تا به وطن م،داشت

 :آرزوی ديدار وطن از عظمت کشورش واز بخت خود امداد جسته وگفته بود

 کــــه تـــا آزاد از دل بـــرکـشم آھــنـگ آزادی          ادیمـــدت اـبه جان آمد دلم ای مملکت،ای بخ

  و فرھادیـدای کوھسارش ھمچــف کنم خود را          اگر چشمم فـــتد برروی شيرين  وطـن روزی

که بيش از پنجاه سال بدرد  متاسفانه اين انسان رنجديده و زندان کشيده وعاشق ميھن آرمان ديدار وطن را
 «: داکتر صاحب کاظمبنابر نوشتۀ و.غربت چشم از جھان پوشيد در ديار دوری از آن سوخته بود باخود بگور برد و

 در مسلمانان حضيرۀ در اورا خودش وصيت بر بنا و درگذشت مسکو در ١٩٨٧ فبروری ١٥  يخبتار رحيم سردار
تولدش [ .شود سپرده بخاک وطن کوھستان در يی صخره زير در که بود اين آرزويش آخرين. کردند دفن تبليسی

او . طن پرست بود وی ما و مردھني کسوت مشي  ھنرمند پني پرورمني خان پدر مميسردار رح .] بوده است١٩٠٢در

 ی ملی زبانھاۀبرع=و.  نواختی میکوئي به خصوص رباب را به نیقي خواند، انواع آ8ت موسی آواز مگفت،يشعر م

 و ی ادبی ھاتي وارد بود و با رجال و شخصی و روسی عرب،ی ترک،ی ھند،یسي انگلی به زبانھاپشتو، ویدر

 ]٢[ ».ارتباط داشت» . کشوریفرھنگ

ده طبع ، عدالت خواه و وطن پرستى بود واز فقر مردم خود رنح مى برد و از حاکميت شيون ، مردى آزا
به تأسى » شيون کابلى«.استبدادى خاندان نادرشاه نفرت داشت و اين نفرت خود را در اشعار بسيارى ابراز نموده است

 : از اين اندرز نغز و پرمغز شمس تبريزکه گفته بود

اگرچه بعد از ھزارسال باشد، اين ...   ، از ريش من درآويزد، مگر که نگويمچون گفتنى باشد، و ھمه عالم«
حمله کند، وخاينان   وقتى ميخواست براستبداد)٧٨شمس تبريز، خط سوم،(».سخن بدان کس برسدکه من خواسته باشم

  :ميگويددر قطعه زير . را افشاء نمايد، باتيغ قلم بر او يورش مى برد، و با شمشير شعرتصفيه اش ميکرد

 

 ما نه آنيم که يـــاد گل وسنبـل بکـنيم           يا که تعريف خوش آھنگى بلبــل بکنيم

 ما نه آنيم که ازخانـه سلـطان ســرمـا            ھـرنجـاست که بـريزند تحمـــل بکنيــم

 مبسوزيم وزخاکستر خود گــل بکنيی ھمـه آتــش زده نغــمه مــوسيــقـاريم           م

   پــاک از مـزبلـه  ھـا گلشن کـابل بکنيم  رکـار      ــ شود آخددگــارـگرخــدا يار و م

 دوى وچوک وسرپل بکنيمــ    گل فشان من ته زنيم      ـِرچن نعش سرا به سن خاينان

  

 :ميکشد شيون درياد وطن ميسوزد وفرياد
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 آتش تمام جانم سوختوطن چو نام توبردم بلب زبانم سوخت        بــريزم اشک کز

 سزد که شمع برويد زخاک تربت من         چـــراکـه آتش عشق وطن روانم سوخت

  نيستی تنھا        ببين مــراکه فراق وطن چسانم سوخت! به بـزم سوختن ای شمع

  

ی بلب:ن و درقطعه ً ديگری درانتظار فرياد دادخواھانه ونعره ًمستانه مردم خوداست تا بوم ناميمون را که جا
 :شيون اين مطلب را طعنه آميز وچه حسرت بار  بيان ميکند.راگرفته ازگلشن ميھن بدور اندازند

 بــوم شــد جاگــير گلشن بھر بلبل uنه نيست          ًدر تمام باخـــتر يک نـعــره مستانه نيست

 د وبيگانه نيستھيچکس را رحم وياری برخو          ت استـالم طينتی در دستگاه دولبسکه ظ

 انه نيستـايی برايـش خـرانــده  از مـملکت ج          ُعزت نفسيکه بدمخصوص اين قوم شجاع

 ًره مستانه نيستـزان سبب در سيـنه ً شان نع         بس گـدا و بـنده ومحروم و کاھـل مانده اند

 : که از دست استبداد از وطنش دور شده بود، ميگفت»  شيون«

 ی بــزرگى ھـــــرگــز          پيش ھر دله و ديوث خم و چم نکنميسى بــھــرکـر

  ف به مداحى آدم نکنمــ   مصــرعى حي بنويسم ز وفادارى سگ صـد ديـوان      

  

 :شيون عاشق آزادی واستق:ل کشور است و در ترانه ای از جشن استق:ل  چنين ميگويد

     کــه تــا کنــيم از ايـن  روز ســعــد استقبال   گشاده ايم بــصد شوق ازخوشی پـروبال    

  جــــوان و پير وزن  وکودک وطن خوشحال نـم        بيـ ھـزار شکرکه با چـشم خويـش می

     خوشی وعشرت وعيش وطرب بماست ح:ل   به خون خــويش نمــوديم حـاصل آزادی   

 خــرام ھــ:ل    بــروی گــنبـد نيلی اسـت  تــا         افغانادـزنــده بـزدل کشيــم صـــداھای 

     کــه مــوش  را نبـود در حـــريم شــير مجال   ــنی  ـين دلــيران چــه پــا دراز کــبسرزمـ

  فسانه ايست محالافغانه محـو گشتن ـــــ    ک    دماغ فـــاسد خود را حســـود صاف نما    

 يالــت دنــدان خـــويــش دار خــ     پـــی س:مـ     داشت زمشت جـنگی افغان بيـاد خواھی

 ــور  و زپا شــل  شود زبانش uل  زچــشم کـ    ا دارد     ـت  به ملـک مـکسی که فکــر خيان

 نيســت" شيون"کين زمان طرب بکارنما

  به شادی که نيک ھست اين فال پياله گير

  

  پايان .ندوست را گرامی و روحش را شاد ميخواھمياد اين شاعر گرانمايه ورنج  ديدۀ  وط

________________________  

  )افغان جرمن آن:ين:ت درپورتال قشيف مرآ(،»لیشيون کاب«شاعر آواره افغاننويسنده ومقالۀ داکتر کاظم،به ياد : رک] ٢[

 


