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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 

 ۳۱/۰۳/۲۰۲۲             احسان لمر 

 محمد رحیم شیون ضیائی

 

 

 رحیم شیون ضیائی با شاهدخت عابده، و هما رحیم ضیائی 

 اندیشمندان،   بود  اجتماعی  و  سیاسی  های  بحران  تشدید  های  سده  که  بیستم  و  نوزدهم  های  قرن  درازای  در»

  و   دور  فواصل  در  زمانه  ابنای   روزگار   جفای  سبب  به  مرتبتی  بلند  هنرمندان  و  نویسندگان  شاعران،  سیاستمداران،

  حتی   و  ایم  نشناخته  شان را  قدر  باید  و  شاید  طور  درد  و  دریغ  با   که  اند  کشیده  خاک  نقاب  در  چهره  وطن  مام  نزدیک  

 ناشایست  رفتار  دلیل  به  بلکه  خاطر  رضای  به  نه  ها  کشیده  هجران  آن  .است  نشنیده  نیز  شان را  نام  ما   جوان تر  نسل

 مواردی  در و شدند دیار و یار ترک به ناگزیر سیاسی باز  فضای نبود و اختناق حصر و حد بی سلطهء قدرت، اربابان

 و  عدل  جامعهء  تأسیس  و   ها  وطندار  و  وطن  سربلندی  مدنی،   های  آزادی  رواج  خاطر  به  آنها.خریدند  جان  به  را  تبعید

  از   یکی.  شدند  پرپر  و  خشکیدند  بیگانه  خاک  زار  شوره  در  رسیده،  خزان  های  گل  چون  و  دادند  برباد  را   عمر  نقد  داد

  بهترین  که  بود  «کابلی  شیون»  به  متخلص  ضیایی  رحیم  محمد  شادروان  رسیده،  آفت  و  بو  و  رنگ  پر  های  گل  آن

  اتحاد   های  شهر  در  را  حیاتش  دوران  باقی  و  برد  سر  به سایبریا  در  اجباری  کار  های  اردوگاه  در  را  اش  زندگی  سالهای

 1  «. برد بسر اجتماعی و ادبی های پژوهش و شعر آفرینش کار به مسکو جمله از وقت شوروی

خان در هفتم جون   عبدالرحمن امیر و نواسه محمدعمرخان سردار  فرزند کابلى« »شیون«ضیائى با تخلص محمد رحیم

م در کابل متولد شد. تحصیالت ابتدائی را در مکتب حبیبیه کابل و سپس شامل مکتب حکام )فاکولته حقوق فعلی(   1895

 کردید و به زبانهای هندی، ترکی، عربی، انگلیسی و روسی مسلط بود .  
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ی عبدهللا ملک الشعرا فیض برده  شیون از همان آوان شباب و نو جوانی به کتاب و شعر عالقه خاص داشت و از قار 

 بود. ضمناً با محمود طرزی و نویسندگان سراج االخبار مراودت داشت.

نهضت امانیه بود و قاطعانه با آن پیوند    پرشور  خواهان  مشروطه  از  سال داشت ویکى  24در زمان استقالل کشور    او

کرد  ان را انتقاد میخگام بود. او خط و فکر نادر  م و همداشت. نهضت نسوان دوره امانی را تائید و با اعلیحضرت همرز

»من طرفدار نیستم که باید منتظر بود که مردم خودشان راه را از چاه تشخیص دهند و ما نظاره گر انها  و می گفت که:  

 2باشیم که از نادانی خود را به چاه می آندازند.«  

بود او هم مثل خود شاه امان هللا خان با مردم محشور    حاکم ولسوالی حضرت امام قندز  1929ـ    1926شیون در سالهای  

بوده حتی گاهی با اهالی شهرک شان کشتی می گرفت. شیون در سالهای اول جوانی با دختر یکی از خوانین بدخشان  

 اززدواج نموده بود که حاصل آن )خدیجه( بعداً )خانم پروین( اولین زن آواز خوان وطن ما بود.

 بر را محلى نیروهاى و  برگشت شریف مزار به چرخى خان غالم نبى با و رفت تاشکند به امانى دولت سقوط از »پس

 از  هللا،  امان  شاه  رفتن  بیرون  از  اطالع   با  اما  کرد،  رهبری  غوربند  تا  کاتب   محمد  فیض  وبقول  سمنگان  تا  سقاویان  ضد

 تند   زبانى  که  مجدداً   و  برگشت   کرده  طی  راه  آنجائى  از  اما.  برگشت  بوطن  دوباره  عهد نادرشاه  در  و  رفت  تاشکند  به

  آگاهى   با  مگر  نمود،  را  او  گرفتارى  قصد  نادرشاه  میکرد،  انتقاد  خواهان  مشروطه  نابودى  در  را  نادرشاه  عملکرد  و  داشت

اکبر )بقول از کتاب اقای نوری به کمک مرحوم میر علی  فرار کرد    نادر  چنگ  از  دوستانش  از  یکى  بکمک  قضیه  از

  از   ازآنجا  و  رفت  صاحب  امام  به  کابل  از  و  کشور بردند(  لانداول پنهان نمودندو بعد به سمت شمچآغا، اول او را در  

  ازچندى   پس  ولى  افتاد   بزندان  و  دستگیر  روسى  سربازان  توسط  و  ،  گذاشت  شورى  به خاک  پا  و  گذشت  آمو  رود خانه

  یک   و  دختر  یک  صاحب  خانم  این   از   که  نمود  ازدواج   روسى  خانم  یک  وبا  اقامت  تاشکند  در   سالى   چند  شیون .  شد  آزاد

ً   زندگانى  و   بود  گرفته   یاد  بدرستى  را   روسى  زبان   او  وقت   این  تا.    شد  پسر  نپائید  دیر  آرامى  این  مگر  متوسط داشت،  نسبتا

  مقیم  خارجى  اتباع  تمام  ستالین  امر  به  اینبار.    گردید  زندانى  دوباره  ،شیون  ۱٩۳٧  درسال  جهانى  دوم  جنگ  درآستانه  و

   3«.شدند تبعید سابیریا به اجبارى کار اردوگاه وبه آورى جمع کشور آن  سراسر  از شوروى اتحاد

شیون شرح مفصل فعالیت های خود را برای نجات وطن و جمع آوری قوای افغانی تحت قوماندانی غالم نبی خان  

به زبان    »برگهای از تاریخ معاصر وطن ما«بر علیه نظام حبیب هللا کلکانی در کتابی تحت عنوان    1929چرخی در  

در پشاور    2001و بعد در سال    1987ر اول در  آن را به در دری آراسته است که با  غیرت  سخی  روسی نوشت که غالم

 نشر شد.

با زندانی جوانی دیگر بنام »لف رازگون« که او هم نویسنده بود آشنا   1939شیون در زندان و تبعید سایبریا در سال  

 می نویسد.  »شهزاده«می شود که بعداً همین رازگون داستان زندگی شیون را بنام 

 فقط  زندانى  نفر  هردو  به  که  حالى  سرد سایبریا در  بی نهایت  درهواى  را  سال  هشت  دتم  افغانى  تبعه  نفر  دو  شیون با

  سپرى  کارها  بارترین  مشقت  با  ،  داشتند  داده  جیره  خشک  نان  قرص  نیم  ساعت  24  هر  ودر  توشک  بدون  پتوى  یک

  بعد   و  بیمار  زندان  در  و  دادند  دست  از  را  شان  مقاومت  فرسا   طاقت  وکار  سردى  از  زود  خیلى  افغانى  تبعه  دو نفر.  کردند

  وهمواره   سرنوشتی  بی  درد   فرسای،   توان  وسردی  گرسنگی  ،  سایبریا  زندانهای  غیرانسانی  بسیار  شرایط.  دادند  جان

 میکرد  وخمیر  خورد  را   اسیر   بدبخت  انسان های  روان   و تن   باالخره  که  بودند  عواملی   داروئی  بی  و  بیماری  ،  گرسنگی

وی در بارۀ    .ساخت  مایوس  و  بیزار  زندگی  از  و  داد  رنج  را بسختی  سیما  وخوش  ریخت  خوش  شهزادهً   این  شیون،  و

 درد و رنج وحشت بار زندان باری سرود: 

 پنـاه تلــخ زندگی ایـن از بگـور بـــرم   درگذرم   که به است، چنین اگرحیات

 آه  و شیون برادای حوصله نیست که ا   مر  ضعف رساند بجائی یأس هجـوم

 میهنش   فرقت  در   آخر  دم  تا  که  بود  جانی  سوخته  پروانهء  و  دست  چیره  شناس  ادبیات  بزرگ،  شاعری  کابلی  »شیون

  بلند اندیشه و قریحه صاحب مرد   دانشی آن که ندارد گو و  گفت جای .داد سخن داد موزون و منظوم  زبانی با  و سوخت

 
ــ  سردار محمد رحیم ضیائی "شیون کابلی" ــ انجمن فرهنگ افغانستان شهر لیموژ فرانسه سال    نوریولی احمد  ــ    2
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  و   افکار  بازشناسی  و  باز خوانی  و  دهند  می  تشکیل  را  ما   ثقافی  هویت    از  مهمی  بخش  ما  تبعیدی  مشاهیر  دیگر  کنار  در

  4«.برد می باال سیاسی استبداد ماهیت و تاریخ ادبیات، از را  ما فهم درجهء شان، آثار

بعد ها سردار سلطان احمد خان شیرزوی سفیر افغانستان در مسکو نزد استالین رفته و تقاضای آزادی او را نمود . او 

مدتی در تاشکند کار نمود و بعد به مسکو آمده تا بالخره در سرویس دری رادیو مسکو پذیرفته شد. بعد از چند سالی  

 سی یونورستی مسکو سمت استادی یافت. در این رادیو بالخره در دپارتمنت افغانستان شنا

در تمامی دوره سلطنت خانواده نادر خان با وجود در خواست های متعدد اجازه برگشت به وطن را به وی ندادند. او  

افغانستان و قرار گفته خودش به مقام سلطنت،« م    1950در ماه جوالی   تقدیم چندین عریضه به حکومت  از  »بعد 

فغانی نوشت، وی قبالً عرایضی چه ذریعه سفارت و  معرضه ای را عنوانی سفیر وقت افغانستان غرض اخذ پاسپورت ا

چه توسط مامورین عالی رتبه مثل »جنرال عبدالقیوم خان ، جنرال عبدارازق خان میوند، « به شاه و صدراعظم نوشته  

)یا اقامت دایمی شوری را بود ولی جوابی نداشت.، در مسکو هر سه ماه ویزا برایش میدادند و بر آن هم تاکید داشتند  

. بعد از آن بار دیگر عریضه ای بدست غالم محمد شیرزاد وزیر در کابینه داود بگیر و یا پاسپورت ملی خود را بگیر(

انتظار می کشد و بار اخر در اثر اسرار جنرال آصف خان معرضه ای به   خان بوی میفرستد و پنج سال دیگر هم 

 د و بعد از آن سرود که: صدراعظم محمد داود خان فرستاد که مثل همیشه بی جواب مان

 خرسنـد نکردی دل نا شاد مـرا    نشنیدی اگر فغان و فریاد مـرا  

 تا از تـو ستـانـد به جفا داد مرا    مـن داد خـودم به داد گر سپـرم  

   *************** 

 در مـلک خــدا چــه دیـده تـنگی داری    بـا اهــل وطـن چــرا زرنــــگی داری  

 با خورد و کالن چال و دو رنگی داری    تا کــی بـه حفـاظــت مـقـام شـومـــــت  

 

 روسیه  تابعیت  هرگز  کشور،  آن   پولیس  وآزار  اذیت  وجود  با  شوروى  اتحاد  در  سرگردانى  سال  57  مدت  در  »شیون

  1986  فبروری  15  در  وطن  یاد  و  بنام  تمام  حسرت  با  بالخره  تا.  نگرفت  روسی  پاسپورت  و  نکرد  قبول  را  شوروی

 ..... شد دفن جا آن مسلمین قبرستان در گرجستان تبلیسی شهر در و نمود وفات کشور دوری سال 57 از پس

  داشت،   عمر  سال  76  و  زنده  هنوز  که  ثوری  کودتای  رژیم  عهد  در  حتی  و  سلطنت  سرنگونی  از  پس  شیون  متاسفانه

  انسان   این.    کند  روشن  ووطندارانش  وطن  دیدار  به  را   وچشمانش  بزند  سری  مألوفش  وطن  به  تا  نیافت  نیزاجازه

 باخود   بود  سوخته  آن  از  دوری  بدرد  سال  پنجاه  از  بیش  که  را  وطن  دیدار  آرمان  میهن  وعاشق   کشیده  زندان  و  رنجدیده

  5«.پوشید جهان از چشم غربت دیار  در و برد بگور

 سوخت جانم تمام آتش کـز اشک بـریـزم   سوخت  زبانم بلـب، بردم تو نام چو وطن

 سوخت روانم  وطن عشق آتـش کـه  چـرا   من  تربت خـــاک ز بروبد شمع کـه سزد

 سوخت فـغانـم  گـلو انـدر  و آهـی کشـیـدم   آن   از  نـالــه تاب نـیـست دل امـیـدی نا ز

 سوخت   چسانم وطن فـراق که مرا بـبین     تـنـــها نـیستی شـمع، ای  سوخـتن بـزم به

 دار " شیون"  پاس چشم ای و کن  توهمتی

 سوخت آشـیانم گاهی سحـر  های نالـه  کـه
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 :  می گفت بود، شده دور وطنش از  استبداد دست از که شیون

 نکـنم چـم و خم دیوث و دله هر پیش    هـــــرگـــز  بــزرگى ی بــهــرکـرسى

 نکنم  آدم  مــداحى به حیــف مصــرعى   دیـوان    صـد سگ وفا دارى ز بـنـویسم

 

 شمشیر با و برد، مى یورش او بر قلم تیغ با نماید، افشاء  را وخاینان کند، حمله براستبداد میخواست وقتى »کابلى شیون

 :میگوید زیر قطعه در. میکرد اش شعرتصفیه

  

 هـر چـه افغان نگـرم خاک بسر می بیـنم   در وطن نی فن و نی علم و هنر می بینم 

 سـر کـرسی ریاست هـمه خــر می بیـنـم   نیست آدم صفتی صاحب وجدان و شرف  

 از قضاوت هـمه را جـامـه بـبـر می بینم   کـنده انـد از تـن خـود پیـرهـن عاطفه را 

 امـرا را هـمگی با کـر و فــر می بـیـنـم   زانـکه مـردم هـمه یارند به فـقـر و فاقـه 

 زانـکه در تاج شـهی لـولـو و زر میـبینم   شبـسـتان زیـنـت مـوهای فـقـیـرانه گشته  

 هر کـه حق گـفت سرش زیر تبر می بینم   خـون مظـلوم بهـائــــی کـه نـدارد ایـنـجا 

 لـبی، باش بـیــاران خــائـنگـر وزارت ط

 در صداقـت هـمه را روز بـد تـر می بینم

 

می نویسد:    کرده  اشاره  بسیارمهمی  نکات  وطن" به  معاصر  تاریخ  از  برگهای"  ضیائی در کتاب  رحیم   محمد  سردار

افغانی کمترین مقاومت از »انگلیسها در جبهه جنوبی به هیچ گونه فعالیت جدید نظامی نه پرداختند. در مقابل عسکر  

خود نشان دادند. این "جنگ عجیب" انگلیسها بیگمان خواننده را در حیرت فرو می برد. بیدن سبب نویسنده، این یادداشت 

 چاپ شده استمداد بخواهد.  غږ"  ها بیهوده نمیداند که به منظور اثبات ادعا خود مقاله متوند که در مجله "دجمهوریت

  مجلهٔ   18ــ    20ق( در صفحۀ  ۱۳۳٧  شعبان  26)  1919می    30  مورخ  ولی  شاه  د نامهء نادر خان بهدر این مقاله متون

 است. متوند می نویسد:   شده چاپ 1952اگست  22 مجله سال دوم مورخ 21 شمارۀ

)منظور   ها  انگلیس  مساعدت  و  یاری  برکت  از  نادرخان  پیروزی  »

 بدست  شده،   طرح  قبالً   پالن  برپایهٔ   تعاون مالی مالی و روانی است( و

 " آمد

" میدهد  ادامه  متوند  قول  از  و سپس    سخن   بدین  ما   خوانندگان  اگر: 

  را   نامه  متن  و  بخوانند  را   نادرخان   نامهٔ   صورت  آن  در  ندارند،  باور

 آورد.  می آتی شرح به

 کار  خاطر   آرامش  با  شمایان  و  ام  یافته  دست  کامل  موفقیت  به  من"  

 به   انگلیس  است،عساکر  دست  در  که  اطالعات  طبق.  بکنید  را  خود

.  مي نمایند  نشینی  عقب  خود  مواضع  از  داوطلبانه  و  پردازند  نمی  جنگ

 پیشروی  به  وانه  بسوی  و  کنید  استفاده  موقع  از  ندهید،  دست  از  را  وقت

  اطمینان   من  به  بود،  نخواهد  شما  علیه  مقاومتی  هیچگونه  بپردازید،
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  بر   شما   که  بفهمد  و  یابد  اطالع  موضوع  از  نباید  هیچکس.  دارم  باور   شما  زیرکی  و  هوشیاری  به.  است  شده  داده  قطعی

 6«  .میشویم درین کامیاب من و آنجا

 شاه   نادر  محمد  سلطنت  گذاری   پایه  و  سقوی  رژیم  سقوط  و  عروج  در  ها  انگلیس  عبدهللا کاظم تحت عنوان "نقش  داکتر

  بارۀ   در  خود  کتاب  101  صفحه  در  ضیائی  »رحیم:7مینویسد  2016جنوری    10شهید " در سایت افغان جرمن مورخ  

 کابل   "کلکانی"در  هللا  حبیب  که  »زمانی:  نویسد  می  و  میکند  بیان  را  مهمی  بسیار  مطلب  کوتاه،  جملهٔ   یک  در  سقاوی  رژیم

 مؤقتا   ها  انگلیس  کمک  به  که  است  کشور  تاریخ  در  تصادفی  چهرۀ  یک  این  که  فهمیدند  می   ها  بسیاری  نشست،  تخت  به

 ،  لنگ  مالی  شورش  که  میکند  توجه  جلب  دیگری  نکته  همانجا  ودر. »  میشود  تعویض  زودی  به  و  است  رسیده  قدرت  به

  کتاب   90  و  89  صفحات  بحوالهٔ   کاظم  داکتر.  بود  مشروطیت  طلب   تحول  رژیم  و  هللا  امان  شاه  برضد  انگلیس  توطئهٔ 

 میدهد« بدست چنین فرانسه سفارت به او اعزام  و کار  از را نادرخان سپهساالر برکناری علت کابلی، شیون خاطرات

 با  را  برادرانش  و  نادرخان  مستقیم  ارتباط  که  آورد  بدست  اسنادی  هللا   امان  امیر:  بود  این  نادرخان  سبکدوشی  علت 

  یکی   و نیز  عبدالرشید  برادرش  ،[کاظم  لنگ  مالی  به  مشهور[  لنگ  عبدهللا  مال  مانند  اشخاص  با  منگل  شورش  سرکردگان

  راولپندی   در  که  خان  یعقوب  افغانستان  تاج  و  تخت  مدعی  فرزند  خان  شیرعلی  نواسه  عبدالکریم  یعنی  خان  نادر  ازاقوام

 اینکه برای فرستادند، منگل قبایل نزد را او انگلیسها که  بود عبدالکریم این حقیقت در. ساخت  می  ثابت  زیست، می هند

 نارضایتی  هللا  امان  امیر  نادرخان،  سرنوشت  تعیین  زمینه  در.  کنند  ایجاد  را  هللا  امان  امیر  با   مخالف  پایگاه  کشور  جنوب  در

 کابل  به  را  خان  نادر  خان  هللا  امان.  گرفت  نظر  در  نیز  ها  بسماچی  با  خان  نادر  ارتباط  بر  مبنی  را  شوروی  سفارت

 .احضارنمود

  فرانسه   سفارت  }از  که  طرزی   محمود  درعوض  باشد،  ساخته   دور  را  وی  که   این  برای  و]  کاظم  بدخشان   و  قطغن  از[

  درون   حقایق  بیان  نیز  و  محتوا  لحاظ   از   کابلی،  شیون  خاطرات.  ساخت«  سفیر  فرانسه   در   بود،   آمده  افغانستان  به  کاظم{

 درکی هیچگونه که اشخاصی وسخنان است برخوردار ای  العاده فوق ارزش از کشور تاریخ کابل،برای سلطنت خاندان

   8« .بکاهد اثر آن واهمیت  ارزش از ندارد،نه میتواند درتاریخ تحقیق روش و تاریخ ازعلم 

 در کتاب آقای نوری یک خاطره دیگر را از زبان امین جان پسر سردار چنین نقل میکند:

مشاهده می کردیم دیدم سردار نور  » در یکی از شبهای که پدرم و من اخبار هفت بجه یی شام را از تلویزیون مسکو  

احمد اعتمادی سفیر ما در شوروی با لئونید برژنف منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد جمائیر شوروی در روی پرده  

تلویزیون ظاهر شد.پدرم وقتی این دو نفر را در کنار هم دید با خنده و مزاخ گفت: »شکر که اقالً سفیر ما ازین ملعون  

ست«. در همین اثنا با تشریحات انانسر تلویزیون متوجه شدیم که جناب نور احمد اعتمادی سفیر افغانستان دراز تر و بلند ا

{ که یکی از نشان های لنین می باشد مفتخر Drovgbua Norodofدر شوروی را با اعطای نشان :دروژییا نرودوف" }

ای ستاره اش اشعه زرین می درخشید و در نوار سرخ ساخته اند.و دیدیم که هنگامیکه این نشان طالئی را که از گوشه ه

رنگ بیرق شوروی اویزان شده بودبریژنف مانند طوقی بدور گردن سفیر بست و دهن او را بوسید. سفیر ما با قد طویلی  

که داشت خود را در برابر برژنف » چنان خم کرد که یک زاویه قایمه را بخود گرفت در همین اثنا پدرم نا خود آگاه 

 بر من نعره زد که تلویزیون را گل کو ! که من این صحنه را دیده نمی توانم .

چندی بعد دعوت مجللی در سفارت برگزارشده بود.چون نمی دانستیم که این دعوت بمناسبت اعطای نشان لنین به سفیر 

ناب نور احمد اعتمادی  افغانستان برگزار شده است ، من و پدرم هم درآن اشتراک نمودیم، و در ان جاهنگامی که ج 

سفیر افغانستان با تعلیق این نشان طالئی و نوار سرخ ستاره دار آن، در محفل ظاهر شد و همه روسها به کف زدن آغاز  

کردند، من پدرم را در حالتی دیدم که هرگز قبل بر آنندیده بودم و متاسفانه که آناً خشونت و عصبیت خود را به سردار 

 یار با شدت اظهار نمود و دست مرا گرفته از سفارت افغانستان خارج گردید..... نور احمد اعتمادی بس

 
ــ سردار محمد رحیم ــ برگهای از تاریخ معاصر وطن ما ــ ترجمه غالم سخی غیرت ، مرتب عبدالشکور حکم     6
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ولی روزی که از اعدام نور احمد اعتمادی توسط کمونیست ها شنید، از شنیدن این خبر نهایت متاثر شد و اشکی برای  

 9«  او از دیده ریخت و بر روانش دعا نمود 

  وی   باره  در  یابد  می  دوسـتی  و  آشـنایی  افـتخار  کابلی  شـیون  با  ماسـکو  در  که  قلم،  صاحب  و  شـاعر  اسـیر  نسـیم  محمد

  به   روحش  و  بود  افغانسـتان  عاشـق   او .  بود  ما  کشـور  دانشـمند  و   راسـتین  مردان   از   کابلی  »شـیون  :اسـت  نوشـته  چنین

  اشـکی  قـطره  او  شـد   می  میهن  عازم   هـرکه.  کرد  شـماری  دقـیقه   دیدارش  حسـرت  در   سـال  چهل   و  داشـت  پـیـوند  دیار  آن

 :گفـت می و کرد می راهـش نـثـار

 بــبـر نـیــز  مــرا ویـران دل ایـن مــن جـان   بـبـر  نـیـز مـرا جان وطن، سـوی روی می

علیا حضرت ملکه ثریا بجواب تلگرام تسلیت محمد رحیم شیون در مورد وفات اعلیحضرت امان هللا خان طی نامۀ  

 نوشت که فوتوی های آن در کتاب آقای نوری موجود است در یکی چنین آمده است: 

 1961» روم دهم مارچ 

 نور چشم عزیزم سردار رحیم جان، 

 خانم تان و بچه گگ شرین تان به صحت و سالمت باشید.امید به خداوند مهربان دارم که شما و 

}مراد از مرحوم دگر  عزیزم چندین ماه پیش یک مکتوب به شما و دیگر به ارجمند عزیز عبدالرزاق خان فرقه مشر  

به اسم شما در جوف یک پاکت دوم مانده فرستادم، چند وقت پیش مکتوب واپس بمن    جنرال عبدالرزاق خان میوند است{

، گمان می کنم که آدرس سهو شده بود. همان طور بسته دوباره برای تان می فرستم.مهربانی نموده سالم و محبت رسید

های مرا با مکتوب به فرقه مشر برسانید. از طرف من دیده بوسی به خانم تان و بچه گگ تان برسانید و به خانم فرقه 

 مشر سالم بگوئید.

چیزی نیست که فراموش شدنی باشد علی الخصوص که عابده دخترم دیروز از  عزیزم غم اعلیحضرت پادشاه عزیز ما 

 کابل رسید فکر می توانید چه حال و چه اشک ریزی بود. داغ ها واپس تازه شد.چاره چیست؟ غیر از صبر و تحمل! 

قلبی و دیده    عزیزم همیش شما را یاد میکنم، خداوند ترا با فامیلت خوش و مسعود داشته باشد. در خاتمه محبت های

 بوسی ام را می رسانم. 

 10ثریا«
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