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 ۲۹/۰۶/۲۰۲۰             احسان لمر

 جناب نوری صاحب  

 مستوفی الممالک مرحوم بیگناه نبود  

ر السا قافله "یلی"خل هللا لیخل"سال از وفات استاد  33} تحت عنوان ۲۰۲۰جون  ۹ مورخ مضمون نهایت زیبا شما

به  ۲۰1۹جوالی  ۰3سال قبل هم در ، را مطالعه نمودم ریانا افغانستانآ.در سایت وزین  {گذرد یم یشعر و ادب در

 سایت زیبا افغان جرمن آرشیف  شته بودم که درسطر را با کمال احترام خدمت شما نو چندو رابطه عین مضمون 

 تا کنون موجود است.

ر حبیب هللا خان سراج{ دوران سلطنت امیر عبدالرحمن خان و امیاموریت مرحوم مستوفی الممالک }در مورد دو دور م

چه در اثار فیض محمد کاتب ــ غالم محمد غبار ــ میر محمد صدیق فرهنگ ــ عبدالحی حبیبی ــ سید سعد الدین هاشمی 

و ضرورت به  و دیگران مطالب و اسناد فراوانی برو ی کاغذ آمده است که حتمی از نظر جناب عالی گذشته است

 نوشته بودم.جواب  تکرار نیست زیرا قبال هم 

فت او به گناه مخال راینوشتم؟ ز دیچرا شه»تحریر داشتید که: در مورد مستوفی مرحوم تان  جناب شما در پاورقی مقالۀ

 تسلطن نالاز اع عتینبود، و به گناه ب یتحول نیچن ە افغانستان که هنوز آماد ه  و قبل از وقت جامع عیبا تحول سر

خان در کله گوش هللا  بیحب ریالدوله"، بعد از شهادت ام نیخان "عهللا شهزاده امان  یخان، کاکا هللا تیسردار عنا

 حضرتیناگفته موجود است" از طرف اعل یگپ ها اریثبوت آن بس ی" که برایغوربند لغمان "توسط شجاع الدوله

رراه ملک اصغر ده افغانان در چها یدر درخت توت یحرمت یو محاکمه و ثبوت کدام جرم با ب قیخان بدون تحق هللاامان 

 «.دیمردانه شهادت رس کابل در محضر عام غرغره و به دور از عدالت و نا

ر ( دتحریر نموده اید بعضاً مقاالتی در بارهبرای شان دارید و فراوان دین افغان )که جناب شما هم عالقۀ سید جمال ال

ادامه به  کشور ما در شان روشن نمود.با نور معرفت )و حتی جهان را( مردم ما  دلو چشم  میالدی 1۹اواخر قرن 

در همان زمان . به جامعه آن زمان تقدیم شدبیدارگر صدها و شاید هزاران هزار زن و مرد  دهها و« شمس النهار»

تمامی شاخ افریقا را بیدار ساخته بود و مصر و  ــ ترکیهــ ایران ــ اسیایی میانه ــ نهضت جمال افغانی مردمان هند 

محمد احمد مهدی سودانی، ادیب اسحاق، ابراهیم لقانی، سعد زغول، ابراهیم  ،کواکبیمحمد عبدو، مانند شاگردانی 

، محمد مویلحی، احمد هلباوی، محمود سامی بارودی، ابراهیم المویلیحی، سلیم غنحوری، یعقوب صنوع ، قاسم امین

علی، شوکت علی، موالنا عبدالکالم آزاد و عالمه محمد  محمد، جرجی زیدان، رشید رضا، یب ارسالنشکـ عرابی پاشا،

وی پیوند عمیق و حرمت بی پایان ه بو  از رهروان و پیروان صدیق مکتب سید بودند و هزاران دیگر  اقبال الهوری

 یانقالب امیپ دهیجر نیفرستاد ا یم [نی]حبل المت دهیبه جر روشنگريمقاالت در زمان اقامت شان در هند  دیس داشتند،

 دیهش. دادیم لیرا تشک نیجوهر مضامو بیداری و دموکراسي  یکه ضرورت به آزاد دیرسان یمشرق  یرا به ملتها دیس

ست خان بد دوساز دفتر اعتماد الدوله سردار عبدالق یپنهان را دهیجر نیقاسم ا دیصاحب س ریواصف و مسرور   یمولو

عده از هموطنان سید که افتخار شاگردی و مجالست با وی را حاصل نموده بودند عبارتند  آن .نمودند یآورده و مطالعه م

عبدالحق  از: برهان الدین بلخی، سردار غالم محمد طرزی، قاضی عبدالسالم، تلمیذ صوفی، قاضی سعد الدین، مال

عمر، مال محمود، مال محمد صدیق، مال عبداالحد، مال خواجه محمد، مال  حرقه، قاضی غالم، مال عبدهللا، مال محمد

علی خان، امیر محمد  رحیم ساکزی، مال عبدالرحیم، مال عبدالحق طل، قاضی عبدالرحمن )خان مال(،امیر شیر محمد

ترکیه میباشند.  ... دراعظم خان، شیر دل خان لویناب، کاکا سید احمد لودین و غیره در داخل کشور، محمود طرزی و

ضمناً مال مشک عالم اندری و مال نصرهللا با آموزش از اندیشه های سید اختالفات نژادی و مذهبی را بین اقوام پشتون 
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مکتب سید در این زمان چون خورشید تابان  و هزاره حل نموده و آنها را در جهت وفاق و وحدت ملی بسیج نمودند.

محمد حسین خان مستوفی  که می باشدطه خواهان اول و دوم ممثل افکار سید نهضت مشروپرتو افشانی می کرد که 

 الممالک از مخالفین و دشمنان سر سخت آنها بود. 

در مورد دو نفر چند سطر را می نویسم: تنها  بی شمار آن عصر منور و مبارز و مردان  زنان من بر شما از جمله 

از  عبدالرحمن ریاستبداد کب تیحاکم در اوجاو » ساله بود 1۶عبدالرحمن خان سنگی که در آغاز سلطنت  اولی بی بی

 میزن مر ریش نیجانب داري کرد. ا شیو بر ظالمان خرده گرفته از مردم خو تاخت نیبر مستبد دهیکسي نه هراس

است  الدىمی ستمیي نخست سده ي ب مهیسخنور کشور در ن زنان از بزرگ یکی دهیمعروف به بي بي سنگي و بي بي س

مي شود که بي بي سنگي به علت  گفته .را به دست گرفت عرفانی اتینه تنها مشعل ادب کیتار مهیعصر ن آن که در

 اسيیزندان س روانه را در سرکوبي مردم به انتقاد گرفته بود، الرحمنعبد  ریام دربار شعري که در آن تشدد شیسرا

ه زنان زنداني مؤثر افتاد داريیکه افکار وي در ب دیترس مي ریام، کرده لیاو زني بود دانشمند و تحصشد؛ چون 

دستور دهد که  عبدالرحمن ریتا ام دیعلت ها سبب گرد نیهم و را براي دولت او فراهم آورد گريید سر اسباب درد

 (نیحمد حسم رزایم( )کابل سیپول سیرئ) کوتوال کابل بنا کنند. و ۀاز نقاط دور افتاد کيیبراي او در  يی دیتجر سلول

ابل چهاردهي ک( لَخک در دشتي که)را  ه ایبود، نقط ریو ببند و بکش ام ریدستگاه بگ مسؤول که( خلیلیاستاد )پدر 

ت چهاردهی کابل قرار داش (کلوخک ۀقلعقلوخک )جواد و  ۀقلع گ،یب ازین ۀواحد، قلع ۀقلع انیم در و دیواقع بود، بر گز

ول ق به براي آن اعمار کرده، بي بي سنگي را به آنجا انتقال دادند و ۀاز سنگ و پهره دار خان سلولیظرف سه روز در 

ي سنگي ب بي سلول به نام کوته نیگي با بي بي سنگي دارد، در دفتر کوتوالي، ا خانواده ۀکه رابط عظیمی دیآقاي فر

ز بي بي را ا لفظ اختصار مردم تیولي به خاطر رعا ده،ینام معروف گرد نیکه به مرور زمان منطقه به هم گردیدثبت 

 1«.دندیآنجا را کوته سنگي نام معنیآن حذف نموده و به دو 
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 ریمعارف و علم پرور فق ریروشن ضم تیدر خانواده نها (م1۹1۲ــ  یشمس 1۲۹1)سال قبل از امروز در  1۰8دوم 

 «طرزی»بعداً  مهر نگاربنام  یو مردمان صاحب رسوخ چهارآساب کابل دختر ندارانیاز زم لیخ مانیخان سل محمد
را  ینقش مهمبود وقت  هیبیمکتب حبالن یاکرم خان که از فارغ تحص محمدخواهرش  لیتحص و هیدر ترب متولد شد.

 . مرحومهدیرسان انیبه پا هیدوره امان مستورات دسته مکتب نیدر اولرا نسوان  هوجمر ماتیمهرنگار تعل خانمداشت. 

 نسوان کشور بودند. نهضت شتازانیاز پ یکی

 زیگرد جرگه مادر ما با دو هم صنف خود در»: سدینو یم {کشور برازنده دپلومات} یطرز یالیدکتور ننگپسر شان 

 یها الم یخان شرکت و به پرسش ها هللاامان  یداشت غاز حضور در1924  در لنگ الیشورش م یبعد از سرکوب

 2 قرار گرفتند. روریو معارف  یمترق شاه ان شیدادند که مورد ستا یجواب م یشورش

 «و قبل از وقت عیتحول سر»چند صد یا چند هزار سال دیگر می گذشت تا مستوفی الممالک شما و هم به نظر جناب 

  ؟نه می بود

صورت نگرفته « و قبل از وقت تحول سریع»کدام به غیر از اعالن جهاد استقالل  سلطنت امان هللا خانثانیاً در آغاز 

 . و محمد حسین خان قبل از تحوالت امانیه از جهان رفته بود بود

 را به جرم اشخاص ذیل)امیر حبیب هللا خان سراج( در زمان  که مرحوم محمد حسین خان یک نکته را اضافه نمایم

 :زمینۀ اعدام شان را فراهم نمود وتعقیب و زندانی « افغانستان ه  جامع طلبی بهحول آزادی خواهی، بیدارگری و ت»

ــ سعد هللا الکوزی برادر ــ عبدالقیوم الکوزی نواسه کاکا و عبدالرحمن الکوزی کاکای  محمد سرور واصف یمولو

عثمان خان  محمدــ  تاج محمد بلوچ دیشهــ  محمد کاتب ضیفــ  یمنگیاستاد غالم محمد مواصف ــ سرور  مولوی

ـ  یپروان ـ خان پوپل زائ وبیمحمد اـ ـ  یلعل محمد خان تگاب ی ــشاه خان غوربند جوهری ـ  عبدالواسع اخوندزاده یمولوـ

                                                           
 دکتور اسد هللا شعور ــ 1
 نشر شده در سایت أفغان جرمن  13/۰۹/۲۰1۹مورخ  یخانم مهر نگار طرزجانب تحت عنوان  مقاله این ــ 2
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رزندان ــ ف نیاحمد لود دیسـ کاکاــ  قاسم خان دیس ریمــ  یالکوزائ زیعبدالعز باباــ  یریاحمد خان پنجش ریفق رزایمــ 

 «نیلنگر زم »زیعبدالعز یحاجــ « ساعت ساز» میمحمد ابراه ماماــ  «محمد انور بسمل و ابراهیم صفا ناظر صفر»

ــ  سردار عبدالرحمن و سردار عبدالحبیب المکاتب نیام« سردار عبدالوهاب خان» ۀاوالدــ  افغان نیالد یمح غالمــ 

 و دیگران. مظفر مروت یمولو

 نیخان "عهللا شهزاده امان  یخان، کاکا هللا تیسردار عنا سلطنت نالاز اع عتیبه گناه ب »که  شما نوشته کردید

کاکای امان اعالن سلطنت توسط سردار نصر هللا خان ...«  خان در کله گوشهللا  بیحب ریالدوله"، بعد از شهادت ام

واقعه را عیناً در سراج التواریخ جلد بوده حوادث اتب در تمامی صحنه شاهد فیض محمد ک کهصورت گرفته  هللا خان

نی بلکه  امان هللا خان عین الدوله(شهزاده  یکاکا) خان سردار عنایت هللا، توضیح داده است 7۰۹الی  ۶78صفحات  4

 می باشد.برادرش 

و محاکمه و ثبوت کدام  قیخان بدون تحق هللاامان  حضرتی" از طرف اعل»در بخش دیگر تبصره تان نوشته کردید: 

در چهارراه ملک اصغر ده افغانان کابل در محضر عام غرغره و به دور از عدالت  یدر درخت توت یحرمت یجرم با ب

  «.دیمردانه شهادت رس و نا

 محمد ــوی ــ سعد هللا الکوزی برادر ــ عبدالقیوم الکوزی نواسه کاکا  محمد سرور واصف یمولود که بگوئی جناب شما

در زمانی که  یلعل محمد خان تگاب ــ یشاه خان غوربند جوهرــ  یخان پوپل زائ وبیمحمد اــ  یعثمان خان پروان

 جرم کدام شان وشدند  «و محاکمه قیتحق»مستوفی صاحب راپور شان را به امیر حبیب هللا خان تقدیم نمود در کجا 

 .دندش گرفتاری اعداماز جا بجا بعد هم و دیگران  از یک شبانه روز به توپ پرانده شد دمولوی واصف بع .شد« ثبوت»

و   ختهیآو ی( در باغ ارگ از درخت1919می  05)1298ثور 14الممالک در یمستوف محمد حسین خانچنان هم 

 «عام افغانان کابل در محضرچهارراه ملک اصغر ده »نه  شداعدام 

شما از تحقیق و محکمه و ثبوت جرم تحریر نمودید. جناب شما بهتر می دانید که بعد از سقوط عمدی )نهضت امانیه( 

بیب بعد از رژیم شوم حهم یتانیه کبیر و دسیسه نهایت وسیع برو  ، میا گل تگاودرباریان، حضرات مجددیخیانت و با 

نادر خان به سریر سلطنت دست یافت و برادرش سردار هاشم خان اختیار دار به غل و زنجیر هللا کلکانی، اعلیحضرت 

 وص نسل آگاه و روشن آن عهد گردید.کشیدن ملت افغان بخص

: محمد مهدی خان اعدام شدند جرم( و محاکمه و ثبوت قیتحق) بعد ازمن میخواهم بدانم که کدام یک از افراد ذیل 

 خان ــ موال داد خان ــ خدا دادــ محمد ولی خان دروازی  چرخیخان چرخی ــ غالم جیالنی خان چنداولی ــ غالم نبی 

خان  چرخی ــ عبدالطیفخان  چرخی ــ غالم مصطفیخان غالم ربانی  ــ شیر محمد خان چرخی ــ خان ــ قربان علی

 بلوچخان ــ تاج محمد خان مدیر و معاون مکتب نجات )امانی( فقیر محمد خان پنجشیری ــ خواجه هدایت هللا  چرخی ــ
کوهاتی ــ محمد نعیم خان  خان ــ عبدالطیف خان ــ مرزا محمد اکبرخان لودین ــ جنرال پنین بیگ خان عبدالرحمن ــ 

چهاردهی خان مراد خانی ــ محمد حکیم خان ــ سلطان محمد لوگری خان کوهاتی ــ عیسی خان قلعه سفیدی ــ تازه گل 

 قندهاری کندک مشر و خان پغمانی غند مشر ــ سید محمد خان کندک مشر احتیاط ــ دوست محمدخان وال ــ احمد شاه 

 .....  .... و

 وجالب تر اینکه غالم نبی خان و جیالنی خان چرخی بنام میله رفتن توسط مارشال شاه ولی خان به ارگ برده شدند 

عبدالرحمن لودین )رئیس بلدیه وقت( در عین  شان به شهادت رسید. با بربریت در مقابل به امر شاه غالم نبی خان 

 رگ تیر باران شد.صرف غذا با پادشاه به امر شفائی نادر خان در محوطه ا

محصل افغان بنام سید یک در برلین توسط  )برادر سکه سردار هاشم خان(بعد از کشته شدن سردار محمد عزیز خان 

که  را معمر و از دو گوش نا شنوا او کاکای منحصر به فرد،در کابل پلیس های مسلح  به امر مقامات دولت کمال، 

بدون سوال و جوابی  ی(حرمت یو محاکمه و ثبوت کدام جرم با ب قیتحقبدون )از محل کارش  ،دکان مسگری داشت

  .نمودندو اعدام  راساً پای چوبه دار بردند

ز کشته شدن خوانده بودم که بعد ا( میالدی 8۰اواخر دهه  )مجله آئینه افغانستان شادروان استاد سید خلیل هاشمیاندر 

محمد داود خان که قوماندان قوای مرکز بود با ناظر و چند محافظ  ، سرداردر المان( مرحوم محمد عزیز خان سردار)
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نفر از فامیل سید  17افغانی آمده بود  یبه منزل سید کمال در یکه توت رفته و با تفنگ های ماشیندار که تازه در اردو

 .نمود تیر بارانکمال را 

سال  17چهار نیم هزار زندانی سیاسی در کابل به شمول اطفال و زنان بر اساس کدام جرم مدت  میخواهم بدانم بیش از

( و محاکمه و ثبوت قیتحق) آیابودند  «باشه»هاشم خان در جمع  صدراعظم صاحب  ،در زندان سیاه استبداد کبیر

 جرمی از آنها صورت گرفت.

. اول را در باره امان هللا خان بکار بردید« دور از عدالت » جملۀ از نهایت خصومت به دوره امانیه! شما بزرگوارم

عدالت نظام امانیه به میلیونها مراتب با امیر عبدالرحمن خان )جدش( امیر حبیب هللا خان )پدرش( و نادر خان و برادرش 

مستوفی ) محمد حسین خان صورت گرفت اعدام سیاسی محدود  دوآن شاه  در تمامی دوره ده ساله  فرق عظیم داشت.

}حمایه مادی و معنوی بریتانیه{ به رهبری مجددی ها و مالی لنگ  ( در مورد شورشیان منگلــ شاه علی رضا خان

فضل احمدخان  مرکز، یقوماندان قول اردو یسام محمود ه،یحرب ریوز خان زی)عبدالعز تشکیل که حرب وانیمجلس د

 ماه استنطاق و کیبعد از در آن شامل بودند مشر(  عبدهللا خان کندک دیس خان کندک مشر و فیشر دیفرقه مشر، س

 و ریزو خان زیفعل خود انکار نکرده بودند، به اعدام محکوم نمود. عبدالعز را که از قول و مجددی حضرات قیتحق

وبا  یانعبدالرحمن خان پغم یقاض جهینت . درکردندیم شتریب یحکم اعدام پافشار قیتطب خان کندک مشر در فیشر دیس

عبدالرحمن خان  یعبدالحنان خان پسر قاض یعبدالقادر خان با قاض یقاض روز و کی فضل الحق در یدامادش قاض

 سنگ گلوله باران شدند. اهیموضع س در گریدر روز د

. شاه به مکاتب سر می زد، بود و از صمیم قلب آنها را دوست داشت مردمش و عاشق آنها بین ازامان هللا خان شاه 

خودش تدریس می نمود و به اداره اخبار سر میزد، او بود که اولین اخبار ملی )انیس( را شخصاً تشویق و حتی پیشنهاد 

فریح به تکمک مالی نمود حتی در وقت تفریح و میله رفتن زمانی با موترش تنها می بود مردم عوام را با خود گرفته 

 موجه است.  نابر ان دوره نهایتاً  دور از عدالتله بکار برد جم می برد.

 با کینه وو این کار توام انکار مطلق صورت گرفت  از واقعیت تاریخی دوره امانیه اما در نیم قرن خانواده نادر خان

شان  نهوادارا نیکه تا کنون بداشتند )اعلیحضرت امان هللا خان( و هم بریتانیه با آن شاه  برادرانکدورتی بود که این 

 :هم دوام دارد، به گونه مثال

در  گرانید و یخبار و محمود طرزالقش سراج اخواهان وقت و ن یاول و دوم و آزاد تینکار مطلق از نقش مشروطا

 .کشور یو آزاد یداریب

 ( اللحصول استقجهاد و ) در  خان هللامان شاه ا یاردو یانکار مطلق از نقش سر قوماندان اعل

  یمل یشورا سیــ تاس هینهضت امان یگر داریمطبوعات و ب یاز آزاد یپرده پوشانکار و 

از  شان و هواداران لیفام یو حت ایخان و ملکه ثر هللاــ شاه امان  یحذف مکمل نام مشروطه خواهان ــ محمود طرز

خان  میمرحوم محمد نع شابرادرزاده توسط  صدارت سردار هاشم خانر عهد د که  تا آن سطح کتب اخبار و نشرات 

 {یپارک زرنگار فعل}در عقب وزارت معارف سابقه  یشن کتاب سوزجکفالت وزارت معارف را به عهده داشت که 

 ود.شان ب گریاز افتخارات د یکی و این کار همکتاب را آتش زدند  یها جوال بر گذار شد که به نام حذف نام شاه مخلوع

ن در مورد تدفی: »که کرد حكایت خان هللاسراج برادر زادۀ اعلیحضرت مرحوم شاه امان عنایت  هللا سردار کبیرمحترم 

 درپ جنازه وی باید در پهلوی قبر هللاطبق وصیت مرحوم شاه امان  جنازە  مرحوم اعلیحضرت به افغانستان گفتند که بر

وقتی این موضوع توسط سردار ولی، خواهر  شد، مگر سرای کابل دفن می بوستان امیر عبدالرحمن خان در نش،الک

 در هللاز قبول تدفین جنازه شاه امان اراکین دولت ا شاه گفته شد، شاه و ظاهر خان و خان به شاه ولیهللا زاده امان 

 در ،گفته ملکه ثریاطبق  گونه پاسخی به ملکه ثریا داده نشد. بر نش ممانعت کردند و تا سه روز هیچالک جوار پدر

ترکیه بود  خاک خود با احترام خاص دفن کنند. اول کشور میان سه کشور حاضر شدند جنازە  شاه مرحوم را دراین 

حاضر بود جنازه مرحومی را با مراسم  با مصطفی کمال اتاترک رهبر فقید آن کشور هللاکه به پاس دوستی شاه امان 

دومین کشور، عربستان سعودی بود  .ک بخاک بسپارندکمال اتاتر مقبره  داری به ترکیه انتقال داده در پهلوی  شان

این هنگام سردار  آماده گی نشان دادند. در هللاوسوم مردم پشتونستان بودند که برای آوردن جنازە  مرحوم غازی امان 

صوص مردم ه خآمادگی سه کشور مسلمان وبوقتی  داود صدراعظم افغانستان به مسکو سفر کرده بود و محمد
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اباد در پهلوی قبر پدرش  جاللرا در  هللامیان گذاشتند، او هدایت داد تا جنازە  غازی امان  وی در را باپشتونستان 

وی درخواست کردند که جنازه شاه مرحوم یک بار در میدان  خواهران و هللاامیر شهید دفن کنند. برادران شاه امان 

این  هوائی کابل پائین شود تا اقارب وی ومردم کابل مراسم احترام خود را نسبت به آن شاه فقید بجا آورند، مگر

قل منتآباد الل به جیک توقف کوتاه در میدان هوائی قندهار  بعد ازگردید ودستور داده شد که جنازه ه خواست قبول ن

 سران قبایل پشتون جنازه مرحومی را با حرمت فراوان از میدان هوائی ننگرهار بر فاصله دفن شود.ال با ومستقیماً 

شتند. زمین گذا شهید برهللا امیر حبیب  مقبره  ماره نزدیک عوبه باغ سراج اال گذشتاندناباد  جالل واز میان شهر داشتند

ه ب هللاکه گفت: شاه امان  خواست سخنرانی کند و همین عبدالغفار خان می ، خانکه جنازه بخاک سپرده شدهنگامی 

اما به وی  نامه های این شاه محبوب قدری صحبت کنم، خواهم در مورد کار من می من لقب فخر افغان داده است، و

فت: با این مردم ولی گ شد وخطاب به پسرش سردار مقبره دور اجازه سخنرانی داده نشد وشاه ولی خان با قهر از سر

 هللاوه نمود که مراسم فاتحه  شاه امان السراج عهللا سردار کبیر  .دانند میه را ن انسانیت شود، قدر آن قدر کمک و هر

جان بر گلیم فاتحه هللا ، سردار رحمت هللابرادران و پسر بزرگ شاه امان  کابل در مسجد پل خشتی برگزار شد و در

صحن مسجد پل خشتی جمع آمده بودند تا در ختم فاتحه  جمعی کثیری از مردم کابل درنشسته بودند. در روز سوم 

 ص و حرمت گزاری خود را نبست به آن شاه فقید ابرازالرا از نزدیک بینند ومراتب اخ هللاپسر مرحوم شاه امان 

ایشان اظهار تشکر نماید.  کند و از جلو مردم کابل عبور اجازه داده نشد تا ازهللا بدارند، مگر به شهزاده رحمت 

سراج به میان صف مردم فرستاده  هللا کبیر سردار عقبی مسجد بیرون بردند و دروازه  جان را از  هللاشهزاده رحمت 

وه نمود السراج ع هللا سردار کبیر عقبی مسجد خارج شده است. دروازه  بگوید که او از  شد تا از مردم تشکر کند و

تر کشور را ترک بگوید، ولی او  هر چه زود گفته شد هللاکه در همان روز سوم فاتحه به پسر مرحوم شاه امان 

 ،ببنیدباغ پغمان را از نزدیک  مان واالقصر دار خواهش نمود که فقط یک روز دیگر به وی اجازه داده شود تا یک بار

شهزاده با خواهر زاده خود( نواسه   ت انسانی وی امتناع ورزید ومگر دستگاه خود کامه  سلطنت از قبول این خواس

حسرت دیدار  و ) با دل پر حسرت و چشمان اشک الود مجبور شد کابل شهر آبائی خود را ترک بگوید. خان ولید محم

  3«ببرد. زهی استبداد خشونت بار رژیم شاهی مان را با خود به گوراالقصر دار پغمان و

 )فرزند سردار «سردار محمد رحیم شیون ضیائی "شیون کابلی"» نهایت ارزشمند تان در کتاب شما بزرگوارجناب 

ر در نظام توتالیتاو  بودن و بی سرنوشتی بی اسناد گداز درد تبعید جانهم از وطن دوستی و  محمد عمر خان ضیائی(

پاسپورت   برای بازگشت به وطن، یا اقالً  متعددشدر خواست ها و عرایض از اثر آن  47شوروی یاد نموده در صفحه 

 بیشمارنامه های  ( 1۹۶۰الی  1۹5۰در ده سال )او  .نوشته بودیدسطوری اقامت در شوروی اخذ ویزه افغانی برای 

 ،ض شد که همه بی جواب ماندومعرسردار داود خان صدراعظم به هم دو بار و سفیران افغانستان در مسکو، پادشاه به 

در دوری از وطن  محمد رحیم شیون عاشق رنجدیده و هردم شهید افغان ؟(  )عدالت و مردانه گیمی گویند به این آیا 

( پس از 1۹8۶فبروری  15)در  بنام و یاد وطن  با حسرت تمام هم محروم شده بود تا  داشتن پاسپورت افغانی حتی از

 ستان مسلمین آنجا دفن شد.ربرجستان در قو در شهر تبلیسی گ وفات نمودکشور سال دوری  57

 سروده بود: فراق وطناو در 

 ز آتش تمام جانم سوختـزم اشک کـریـب  لب، زبانم سوختوطن چو نام تو بردم ب

 چـرا کـه آتـش عشق وطن روانم سوخت  د ز خاک تربت منع بروبه شمـک *سزد

 گـلو فـغانم سوختکشـیـدم آهــی و انـدر   ه از آنز نا امـیـدی دل نـیـست تاب نـالـ

 بـبـیـن مرا که فـراق وطن چسانم سوخت  نهابه بـزم سوخـتـن ای شـمع، نـیـستی تـ

 تو همتی کن و ای چشم پاس "شیون" دار

 4کـه نالـه های سحـر گاهی آشـیانم سوخت

 

 پایان
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