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 شهپر زاغ و زغـن مـــحـــتـاج قید و بند نیست

 ایـن سعادت قسمت شهباز و شاهین کرده انـــد

لحظه ئی قلم از دست توانایش، که آن را همچون "خنجر" بر پیكر دشمن فرو می کرد، به زمین نمی ماند. او تا »

سال درد و رنج و شكنجه در زندان ایستادگی نمود و در همان زندان جهان را  ٢٤ذلت را نپذیرفت، با پای مرگ 

«پدرود گفت.
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دار سردار عبدالقدوس خان "اعتمادالّدوله"، می باشد که  خان سرشته  حسین   محمد سرور جویا فرزند حاجى میرزا غالم

وادۀ علم پرور در شـهر كابل زاده شـد او پس از اتمام تحصیـل علوم م (، در یک خان 1898ش ــ  ۱۲٧٧در سال )

ساله بود که  21عنوان كاتب كار مى كرد. او   ( نزد پدر خود به1918ــ  1917هاى ) متـداول زمان، در بین سـال 

تابت میالدی( در قندهار ك 1922ش ــ  1301جنگ استقالل افغانستان در جبهه قندهار شرکت نمود. سپس در )

ّللّا خان گماشته شد. بر حسب   عهده داشت. بعد به كابل آمد و در زمرۀ منشیان شاه امان  داراالنشاء صدراعظم را به

خارج فرستادن و طی سال هاى   استعداد و الیق شاه او را براى تحصیل فن طباعـت و زنگوگرافى و حروف چینی به

 د .در ایران و روسیه به تحصیل مشغول ش 26و  1925

عنوان نگارنده و سپس  زمانی که به افغانستان بازگشت، مطبعۀ دانش هرات را سر و سامان بخشید و اندکی بعد به

( این مسئولیت را به عهده 1930ــ 1928مطابق ) ۱٣۰۹تا  ۱٣۰٧مدیر جریدۀ "اتفاق اسالم" برگزیده شد. از سال 

نور هرات، چون عبدهللا قانع و منشی عبدالكریم احراری داشت و انجمن ادبی هرات را با تنی چند از شخصیت های م
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، او با نوشتن این «اتفاق اسالم»که دولت حاضر نشد برای آن جواز صادر نماید. در یک سرمقاله »تأسیس نمودند. 

 «، به انتقاد پرداخت.«گذارد وزارت معارف سنگ به جلو پایمان می»که 
2  

« حزب آزادیخواهان»ای به نام  هللا گروه مخفی   هللا کلکانی با همکاری معلم حبیب در دوران سیاه حبیب »سرور جویا 

گذاری کرد که یکی از هفت عضو مرکزیت آن بود. وقتی این گروه افشاء و  را به خاطر سرنگونی امارت جهل پایه

« کانی رها شد.هللا کل دستگیر گردید جویا نیز به دو سال حبس محکوم شد اما با سقوط زمامداری حبیب 
3

 

از جمله تاثیر و پیامد عمده اندیشه های حلقه هرات و حلقات دیگر این بود که پس از سقوط امان هللا خان حرکتی در »

ً با  درون حکومت حبیب هللا کلکانی از سوی نیرو های تحول طلب به رهبری شیر جان در جریان بود که مشترکا

«هوری پارلمانی را در افغانستان برقرار سازند.عبدالرحیم خان والی هرات میخواستند جم
4

 

برای اولین بار سازمان متمایل به چپ رادیکال در  21و  1920به قول از نوشته نجیمی بهرمان قبالً در سالهای 

اما حلقه هرات از تأثیر و » هرات به یاری دیپلومات های شوروی ایجاد گردیده بود و در ادامه نوشته شان می خوانیم.

وذ در بین مردم و نظامیان برخوردار بود. حتی بعد ها شخصیت های معروف به مثل عبدالمجید زابلی و یا محمد نف

سرور جویا نیز با این حلقه ارتباط داشتند. و نشریه 

به سر محرری سرور بدخشی ـ و صاحب « فریاد»

امتیازی سرور جویا نیز بخشی از فعالیت های آن حلقه 

زارشات قونسلگری شوروی در بوده است. به اساس گ

هرات، گفته می شد که ترور سرور جویا گویا به توطئهء 

خلیل هللا خلیلی به هدف نابودی حلقه کمونیست های 

«هرات صورت گرفته بود.
5 

جویا به زبان های عربی، انگلیسی و روسی بسیار روان 

صحبت می کرد. وی یک ادیب و شاعر مردمی، یک 

فعال بود نوشته های او در ژورنالیست ژرف نگر و 

مطبوعات بالخره موجب شد تا شخصی معروف به مال 

عبدهللا سلجوقی، عمالً برای قتل جویا توطئه چینی کند و 

با سوء استفاده از سالح مذهب، می خواست او را 

 سنگسار نماید! ، 

اما سرور جویا با شجاعت، هوشمندی و درایت خاصی 
این توطئۀ مالی استخدام که داشت، موفق به خنثی نمودن 

شده گردید. بار دیگر در پی آن شدند تا جویا را مسموم 
سازند؛ از این حادثه نیز، جویا جان به سالمت برد. و بار 
سوم هنگام عزیمت از خانه یکی از دوستانش، در هرات 

یا با بدن خونین توانست خود هدف فیر تفنگچه خلیل هللا خلیلی قرار گرفته از ناحیه ران و سینه به شدت زخمی شد. جو
را به منزل بهرام علی یکی از کارمندان دفترش برساند و در همان شب تحت مداوا قرار گرفته از مرگ حتمی نجات 

 یافت.
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  ــ از سایت 1920ــ نخستین سازمانهای چپ رادیکال افغانستان در دهه  هرمانــ فیاض نجیمی ب 4

didgah.de/archives/253  های مورخین و محققین شوروی  و نویسنده با استفاده از نوشته 2017جنوری  5مورخ

  وقت آنرا جمع بندی نموده است.
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خلیلی خواهرزاده و داماد )عبدالرحیم خان صافی والی آن وقت هرات( سوء قصد ناکامی را علیه جویا انجام داد در 
و سقوط کابل با، سر سختی، صالبت و شگردهای شگفتی «" حبیب هللا کلکانی»ان دورۀ انتقالی پای حالی که خودش در

طرح ایجاد دولت جدیدی را در  را دست نشانده انگلیسیها خواند و« نادر خان»برانگیزی را به نمایش گذاشت. او 
 :شمال با پیش گامی باشندگان ازبیک، تاجیک و ترکمن پیش کشید

دیپلماتیک شوروی غیر منتظره  -طرح، نه تنها برای مخالفان وی، بل نیز برای محافل معین سیاسی و نظامی "این 
می بایستی در حمایت همسایه « دولت»، عامل مهم توانایی زیستن این «خلیل هللا»بود. جدایی از آن که به پندار 

  6شمالی ـ شوروی و دوستی با جمهوری های شوروی نهفته باشد." 

 ۱٣۱۰سالمت برد و تقریباً دو ماه در بستر مانده و بعد براى معالجه به هند رفت، در سال )  وی از این حادثه جان به

 افغانستان بازگشت و به جمع اعضاى انجمن ادبی کابل پیوست.  م( از هند به1931ش 

جوان با حس و »رور جویا را ای س  ، او طی مقاله«انیس»الدین انیس، موسس جریده  با تشدید بیماری سل محی 

مسئولیت آن را به دوش گرفت،  ۱٣۱۰سنبله  ۱۵نامیده منحیث مدیر مسئول معرفی نمود که از شماره « وطنپرست

امتیاز   اگر صاحب»...الدین انیس با انتشار مطلبی ، مسئولیت انتشار آن را به سرور جویا واگذار نموده نوشت:  محی 

عه و اداره همین جریده عائد باوشان خواهد بود بشرطی که بمانند عادت فطری که دارند انیس وفات یافت، ملکیت مطب

این جریده را برای خدمت مملکت و خیر محیط و ملت استعمال کرده حیات خود را وقف ادامة این موسسة ملی 

 7«بنمایند.

ته شده بود و سرور گویا اعتمادی که قبالً در سراج االخبار به زیور آراس« فارغ»از شخصی بنام « غزل سرخ»نشر 

مجدداً نشر شد باعث گردید که « انیس»جریده  ۱٣۱۰جدی  ۲۰را به روزنامۀ انیس ارسال نمود که در شماره  آن

خان خوگیانی بدهند. آن شعر   جویا مورد غضب قرار گرفته مدیریت جریده انیس را از وی گرفته و به محمد امین

  چنین آغاز می شد:

 بشگفت غنچه های نهال انار سرخ    آمد بهار شد چمن و الله زار سرخ

معفو باقی ماند و بعدها به حیث ادیب و شاعر بزرگ افغانستان »زندانی شد ، در حالیکه فرستنده شعر بعد مدتی جویا 

« ننوشته بود. در محافل ادبی همسایگان افغانستان معرفی گردید. در صورتی که در طول عمر شعری نگفته و کتابی
8 

 جویا باری در زندان سروده بود:

 

 مولد و مدفن ما این وطن پاک ماست   پافشاری بنمودیم که این خاک مـاست 

 سند ملکیتش سینۀ صـــد چاک ماست   گر خماریم یا نشئه همین تاک مـاست 

 

                                                           

نگهداری و  مهر تاریخ دیپلماسی افغانستان در نیمه نخست سده بیست ــ مرکزآریانفرــ رازهای سر به  عزیزــ  6
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 .1310سنبله  15محی الدین انیس ــ به مشترکین محترم ــ روز نامه انیس ــ  7
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 1946ــ  1933شمسی )۱٣۲٥الی  ۱٣۱۲سرور جویا از سال 

فرزندانش همه از مکتب اخراج و از تعلیم میالدی( زندانی بود. 

جویا به « جرم»محروم گشتند. برادرش غالم علی خان را نیز به 

آور آن  را به این خانواده که یگانه نان زندان انداختند تا طعم تلخ فقر 

بود بچشانند.باری، خانِم سرور جویا و فرزندش از وی خواستند تا 

ای رهایی و یا تخفیف مجازاتش را از مقامات بخواهند.  طی عریضه

کوشم با همین دو نان خام و ریگ دار  من می »جویا در جواب گفت: 

ام به کسی التجا و  آزادیسرکاری ادامه بدهم، توقع دارم که بخاطر 

  9«التماس نکنید!

تن تحت نام  ۱٦بعد از کشته شدن نادرشاه خان عالوه بر اعدام 

)در حالیکه پدر ــ کاکا ــ ماما ــ مدیر مکتب ــ « مجرمین اصلی»

معلم سپورت و غیره بشمول میر سید قاسم خان اصالً از اقدام 

ادر خان نام چهار تن عبدالخالق آگاه نبودند( مجددی وزیر عدلیه ن

دیگر)محمد انور بسمل، میرغالم محمد غبار، سرور جویا و 

عبدالهادی داوی( نیز در رده کسانی که باید اعدام شوند قید گردید. 

تعدادی با این پیشنهاد مخالفت کردند که ااین اشخاص در قتل شاه 

 احمد مجددی گفت که:  دست ندارند اما فضل

ن پادشاه هم اعدام نشوند باید به اگر این ها به جرم کشت»

 «.جرم دهریت کشته شوند

م در دور صدارت شاه  1946ش ــ  ۱٣۲۵سرور جویا در سال 

محمود خان از بند آزاد شده و در جمعی از دوستان که به دیدنش آمده 

 بودند ابیات ذیل را سرود:

فوتوی روز نامۀ انیس با شعر ارسالی سرور 

 ستگیگویا اعتمادی کاپی از صفحه حزب همب

 

 ـــوانم ورقی از وطنمهــــر کجا بینم و خــ  کرده و شوقی برد از خـــویشتنم  دل پریش

 نــــام پیری نبرم، تــــــرک دلیــــری نکنم  وطنم، بلبل ایــــــــن چمنـــم عاشق ایـــــن 

 مـــن جوان هستم و با نیش قلم یک سرباز  وطـــــن باختــه ام، بازم باز  سال ها عشق

 هموطنی سازد خویشهر چند بیگانه بَود،   با ما ز سر صلح و صفا آید پیش  هـــر که

 همه یکــــدل شوند تودۀ پاشان و پـــــریش   ا آنکه به هم سلکی و ملت و کیشای خوش

 تـــــا بـــــه بهبودی ملت شونــــــد هم آواز

 بکــنــند مـشـق دمـوکـراتیک کشور آغــاز

 

بود. همچنان سرور بدخشی و امین ترابی با جویا بعد از رهائی از زندان از حمایت عبدالمجید خان زابلی برخوردار »

، پس از سوء قصد به جان سرور جویا، دستگیر شدند و به دو همکار دیگر شان صفر علی امنی و عبدالحسین توفیق

سال در زندان دهمزنگ حبس گذشتاندن. بعد ها سرور بدخشی پس از رهایی به مثل  11تا  8مدت های مختلف میان 
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زابلی برخوردار گردید و برای مدت زیاد به حیث مدیر تحریرات بانک ملی افغان ایفای وظیفه سرور جویا از حمایت 

  10«کرد. جویا به عنوان مدیر عمومى دیپوى تعاونی به استخدام دولت درآمد.

م( خود را کاندید وکالت بلدیه نمود، مردم با عالقمندی خاصی به پای صندوق های  1948ش مطابق ) ۱٣۲٧در سال 

ی رفته و نمایندگان خود شان را انتخاب کردند. غالم محمد غبار، عبدالرحمن محمودی و سرور جویا نیز، چنان چه راً 

انتظار می رفت، به نمایندگی پارلمان و شاروالی کابل انتخاب شدند. پس از کوتا مدتی در پایان صدارت شاه محمود 

وزیر داخلۀ حکومت دورۀ صدارت محمد داؤد خان خان، جویا باز هم زندانی شد پس از سپری شدن چند سال 

( برای مالقات جویا به زندان رفته و پیام حکومت را که در صورتی که دیگر، 1958ــ  1955)عبدالحکیم شاه عالمی 

دست به فعالیت سیاسی نزده، از حضور و شرکت در آن خود داری نماید آزاد می شود، ولی جویا در پاسخ می گوید: 

سپس جویا به سلول خود رفته و  «دان را نسبت به آن آزادی خفت باری که شما دارید، ترجیح می دهم؛صد بار زن»

 می سراید که چند بیت آن را در این جا نقل می نمایم :« خوی پلنگ » شعر زیر را به عنوان 

 

 ز آزادگان پیش هر کور و لنــــگی   رهائی نیرزد به گــــردن پتــــی ها 

 بخویش آنکه پرورده، خـوی پلنگی   روباهی سوراخ جستن  نیرزد چـــو

 فـتح تـا نجوئـــــیــم مـــردانه یاران

 خوشست مــر ترا گوشه دهمزنگی

 چند نمونه از اشعار سرور جویا:

 بــایـد از ُحــِب زن و فـــرزنــد دل بـر داشـتـــن  شــور عشــقی از وطـن مسـتانـه بر سـر داشتـن 

 بهتر این باشد که دست از شور و شر برداشتن  نبـیـنـد طـاقـت رنـج و الــــم  ــود می آنکـه در خ

 و در جای دیگر سروده بود

 هــر کـجا بیـنم و خـوانـم ورقی از وطـنــم  دل پـریش کـرده و شوقی بَـَرد از خویشتنم 

 پـیـری نـبـرم، تـَرک دلــیـری نـکـــنمنام   عـاشـق ایـن وطـنـم، بـلـبل ایـن چـمـنـــــم 

 مـن جـوان هستم و با نیـش قلم یک سرباز  ام بــازم بــاز  سالـهـا عشـق وطـن بـاخـتـه 

 هـر چند بیگانه بود هم وطنی سازد خویش  هر که با ما ز سِر صلح و صفا آیـد پـیـش 

 ی پاشان و پــریـش هـمه یکـدل شـوند توده  ای خـوشـا آنـکه به مسلکی و ملت و کیش 

 تـــا بـــه بـهـبــودی ملـت شـوند هـــم آواز

 بـکـنـند مشـق دمـوکراتـیِک کـشـور آغـاز

 

و  «آورد پر درد  ره»های   او در زندان هم آرام ننشسته به نوشتن اشعار و مقاالت آتشین خود ادامه داد چنانچه نوشته

که جویا در زندان بود دو سه تن از یاران نزدیکش  ۱٣٣۲در بهار . ا در زندان تحریر نمودر «اثر های بی   ناله»

را  «کنید من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید ــ قفسم برده به باغی و دلم شاد»با مطلع « بهار»الشعرا   غزل ملک

 و را نوشتکه در زندان ایران سروده بود برایش خواندند. جویا طی غزل پر شوری جواب ا
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 6تر 6 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یک نـفـس روی ُگـلــی دیــده و دل شاد شــوم  مـن نــدارم هــوســی کـز قــــفـس آزاد شـــوم 

 خوبـست کــه بـاعـث بـد نـامــِی صیـاد شـــوم  نیست بــاک اَر شدم آواره و خاشاکِی سوخــت 

 ی شــیــاد شــــــوم لتـجی دســتهنــــه َســَزد مـُ   ام از وضع جوانان جـبــــون  بــسکه رنـجـیـده 

 از هــراس بسی خـامـوش و نــهـان یاد شــوم  گـه به مهتاب و مـل و باغ و گل و فصل بهار 

 پــیـش اربـاب فــرومــایـه بــه فــریــاد شـــوم  « بهار»نه من آن عنصر سستم که به تحریک 

 تا چــو پــروانـه بـه سـربـازیـم اسـتـاد شــــوم  ی عـشـق و وفـا پـیـش بََرم در رِه عشق  شـیــوه

 یــا بــه زنــداِن سیــه مــرده و بــر بــاد شـوم  ست گــر از ظــلم بــه آتـش ســـوزم  آبــرویی 

 از چــمــن رانــده و بــر هـمـزِن بـیـداد شــوم  یــا بُــبُـرم ُدم صـــــیـاد و دو گــوِش گلـچـیــن 

 ـون مـرغی گـرفـتار زمستان و بهارورنــه چ

 دام جــویــم و قـفــس اَر دمــــی آزاد شــــــوم

 

 سالگی در زندان جان را به جان آفرین تسلیم كرد .  65میالدي( به عمر  1961) 1340سرور جویا در سال 

 

 ادامه دارد
 

 در مجلهء ماهوار کابل« و نشرات ما  نظری به مطبوعات»مقالهء سرور جویا 
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