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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

 
  ضياء از استراليا

  ٢٠١٧ اکتوبر ١۶

 
ز پس ا. به گوش مردم کابل رسيد  سال پيش، در زمان قيادت اعليحضرت امان هللا،  صدا از ورای امواج راديو٩٨

 ١٣٢٠دگر باره در ماه حمل .  معروف شده بود از فعاليت بازماند) استيشن راديو(مدتی دستگاه فرستندۀ آن که به نام 

  .خورشيدی به فعاليت آغاز کرد

 به جا ین ھيچ نشانآموقعيت داشت که اکنون از)  کوتی لندنی(نام ه ُنخستين دستگاه فرستندۀ راديو متصل به پل ھارتل ب

که دستگاه ھای  تا آن.  به نشرات خود ادامه داد١٣٠٧سپس در پل باغ عمومی انتقال يافت که تا سال . نمانده است

  .فرستندۀ راديو و برنامه ھای آن روز تا روز در زمان پادشاھی محمد ظاھر وسعت پيدا نمود که تا امروز دوام دارد

وجود داشت که از راديو وبرنامه ھای آن استفاده می افغانستان نشرات سر تاسری نداشت، بلکه کمتر خانه ھا در کابل 

در . موريت داشتأم)  بعد ولسوالی( کابلیشايد پنج ساله بودم که پدر مرحومم به حکومت چاردھ) ءضيا(خودم . کردند

ی يا با دوستان و يا با اعضای ئ زندگی می کرديم  و به ياد دارم مردم محل به تنھایمحله قلعۀ خواجه ھای چاردھ

از راديو ھای دولتی که در  يا رفتند و داشتند، برای شنيدن آن می ِانواده ھای شان به خانه ھای کسانی که راديو میخ

  . داشت، به اخبار، موسيقی  و ساير برنامه ھای آن گوش می دادند مناطق مختلف شھر قرار می

يد، يکی آن صدای گيرا، صميمی، پر رس ی که ازحنجرۀ نطاقان از طريق راديوکابل به نشر میئدر ميان صدا ھا

ه از آنسوی سالھا درگوشھای عالق محمد قايل بود که طنين آوازش تا ھنوز ُطراوت وپر صالبت محترم الحاج نيک
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  .  داردیمندانش جا

ِکند، با اين خردمند کھن سال که با درد ھای کھنسالی از ناحيۀ چشم،  خود را سعادتمند احساس می"  افق"ھفته نامۀ 
کر و فشار دسته و پنجه نرم می کند اما از لطف پروردگار  در سيمايش بارقه ھای طراوت موج می زند، پس از ش

پس از چند . ديدار مجدد کردم) کنبرا(مدتھا آرزومندی در آخرين روزھای ماه مبارک رمضان سال روان در منزل شان 

و با وجود مريضی ھای شکر و فشار اما؛ با ) صد سالباالی (يافتم که اين مردخدا پرست با وجود کبر سن ه ای لحظ

  . ن را بی وقفه به انجام می رساندأعزم استوار فريضۀ روزه، نمازھای پنجگانه، تراويح  و ختم قرآن عظيم الش

ھدف از ديدار با اين شخصيت گرامی اين بود که حدود دو سال پيش با ايشان گپ زده بودم تا از جريان زندگی پر بار 

 مقداری معلومات به دست آرم تا آن معلومات بھترين تحفه به کسانی باشد که به فرھنگ و فرھنگيان ارج می شان

ُارند و ھمچنان اين تحفه به کسانی باشد که سالھا پيش با آواز شان انس گرفته بود و ھم به کسانی که تا حال او را ذگ

دست و قلم توانای شان مقداری از يادداشت ھای ارزشمند زندگی جناب شان لبيک گفتند و با . نشناخته اند تقديم نمايم

سف بيماری چشم برای شان عايد شد و ديگر توان نوشتن را در خويش أخود را به روی صفحه ھای کاغذ نوشتند که با ت

ما نياز داشتم از ناگزير شدم از ھمان مقدار دستنويس ھای شان استفاده کنم و ا.  راه ماندۀ و اين آرزوی من در نيمندنديد

ِتا مگر اين کار من نشانه ای از بزرگداشت به . نزديک با ايشان ببينم و يگان ياد داشت الزمی را شفاھی به دست بياورم
  . مندانش گردده آن بزرگوار واز جانبی سبب خشنودی دوستان وعالق

  :الی يادداشتھا و صحبتھای شان اين چيز ھا را يافتمه از الب

يک محمد خان قايل،  زاد روز خود را از روی ياد داشت تاريخی که در لوح خاطرش نقش بسته چنين جناب الحاج ن

اعالن استقالل از جانب غازی امان هللا خان و قيام مردم افغانستان عليه استعمار انگليس را خوب به ياد : (نوشته اند

ُخان ھو به ھو يادم استھمچنان قيام امير حبيب هللا کلکانی و دورۀ سلطنت نادر ... دارم به روايت اين ياد داشت، که ). ُ

وقت بوده اند، اکنون عمر پر  ن  آ سال قبل از امروز، الجرم جناب شان به ھر سن و سالی که در٩٨مصادف است به 

مراه با از ھمين جا برای شان عمر دراز ھ.  باشند آن يا باال تر از١٠٨ سال رسيده، شايد ١٠٠بار شان چند سال باال تر 

  .کنيم صحت و سالمتی آرزو می

پدر شان مرحوم الحاج . چشم به جھان گشود)   گذر صندوق سازی-شور بازار (جناب شان در منطقۀ قديمی شھر کابل 

بود که خداوند به او فرزندی داد،  اسمش را )  عنايت هللا خان(ولی محمد خان ناظر و مشاورخانوادگی معين السلطنه 

  .  شتگذا) نيک محمد(

روح مادرش به ملکوت اعلی پرواز که گی را تکميل نکرده بود، خواره بود و سن يک سالنيک محمد که ھنوز شير 

که زن با خدا و پرھيزگار بود، طفلک را در زير سايۀ حمايت و مھربانی خود ) حوا(مادر کالنش بی بی حاجيه . کرد

که طفلک دست  ھمين. عی در برابر نواسه اش دريغ نکردقرار داد و ازھرگونه محبت و مواظبت مثل يک مادر واق

راست و چپ خود را شناخت وآمادۀ خواندن و نوشتن شد، پدر مھربانش خواست او را به مکتب شامل کند، اما مادر 

دليلی که مادر کالنش نخواسته . کالنش که نيک محمد کوچک را با دل و جان پرورده بود، مانع شموليت او به مکتب شد

که نواسه اش  ن آد اين طفل بی مادربه مکتب شامل شود، اين بود که آن زن با تقوا و خداپرست می خواست، پيش ازبو

ی که بر شالودۀ دين ئبه مکتب برود، بايد درس و تعليم دينی را از مسجد آغاز کند، تا در پرتو قرآن با اخالق و  سجايا

  . مقدس اسالم استوار باشد، تربيت شود

ن، اين زن دين دوست، به پسرمرحومش ولی محمد وظيفه سپرد که طفلک را نزد مولوی صاحب مسجد به مادر کال

فردای آن پدر و پسر به مسجدی که مقابل منزل شان قرار داشت رفتند، مولوی مسجد او را پذيرفت و . شاگردی بنشاند
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بھای مروج را که اطفال در مساجد می به مرحوم ولی محمد خان ياد داشت سپرد که قلم، دوات، کاغذ ھمچنان کتا

  . خواندند، از بازار تھيه کند

مادر کالن و محمد ولی خان به خاطر ابراز خوشنودی از .نيک محمد کوچک در حلقۀ درس خوانان مسجد قرار گرفت

 امکان مولوی مسجد که به فرزند شان آموزش می داد، وی را با اھدای تحفه ھااز قبيل دستار، چپن و دعوتھا و ھر

  .می گرفتند قدر ديگر  به

  
)  نطاق( ، الحاج قايل ) ھنرمند تياتر( ،   مرحوم دکتور فرحان )نقاش( استاد عبدالکريم رحيمی : از راست به چپ

  *ًمحمود صيقل فعال نمايندۀ دايمی افغانستان در ملل متحد) نقاش( پروفسور امين صيقل، ناصر فرھادی 

صه، قدوری، کنز، منيه، پنج راگيری خواندن قرآن کريم، خالی اش را در فئعداد و تواناديری نگذشت اين طفل ذکی است

او سرحلقۀ .   بوستان و گلستان  و ديوان حافظ تبارز داددننکريم، خوانآکتاب، صرف مير، صرف و نحو، ترجمۀ قر

  . ن عھده دار آموزش ديگر ھمساالنش نيزگرديد آگذشته از. درس خوانان در مسجد شد

يک محمد اين نو باوۀ سخت کوش تنھا به فراگيری درس اکتفا نکرد، او توانست اکثر خدمات داخل مسجد و دست پيشی ن

  .به زودی در ميان بزرگان محل محبوبيت فراوان پيدا کرد. به امام و تنظيم امور مردم با مسجد را نيز به انجام برساند

يۀ فرا گيری آموزه ھای اسالمی فرزند شان اطمينان حاصل کردند، وقتی مادرکالن مرحوم وپدر بزرگوار شان از ناح

آنگاه طفلک به مکتب شامل شد، در نتيجه اين نھال آرزوھا،  درس وتعليم رسمی يا مکتبی را تا ختم ليسۀ صنايع به 

  . اکمال رساند

رتالش، مستعد و خوش نيک محمد در جريان فراگيری مکتب به خانواده و معلمان خود ثابت ساخت که او شاگرد، پ

شايد . گويا پدر و مادرش به خوبی دانسته بودند که فرزند شان نيک اخالق و نيک پندار به بار می آيد. اخالق می باشد

ًعالوتا دوران طفلی، نوجوانی و . انتخاب کرده باشند) محمد نيک(به ھمين دليل يا آرزو نامگذاری با مسمای او را 

م با کارکردھا و فعاليتھای ستودۀ ماورای درسی از قبيل سھم گيری در مقاله خوانی و أونخستين سالھای جوانی اش ت

داشت،  او که ھنوز در مراحل نوجوانی و جوانی قرار . گويندگی درکنفرانس ھای مکتب و ساير فعاليتھا چشم گير بود

 شعر و داستان از طريق راديو از شنيدن اخبار به خصوص شنيدن. صدای نطاقان را از ورای امواج راديو می شنيد

  روزی فرا خواھد رسيد که خود نطاق شود؟ : را در سر می پرورانيد و با خود می گفت اين خيالھا . لذت می برد

ن زمان برای آ را در تمرين گويندگی انجام می داد که اجرای آن تجربه توسط آن نوجوان درینيک محمد تجربۀ جالب 

  : ه ايشان در قسمتی از دست نويس خود چنين تذکر داده اندخواننده بسيار دلچسپ است ک
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َ به مثابۀ پر عنقا و اکسير سپيکر و ساير وسايل صوتی الکتريکدران وقت و تا سالھای متمادی، مايکرفون، الود(... 

ودم که ِمن به خاطر تمرين و سيراب  عطش درونی  نسبت به نطاقی، پيپ تيل خاک را طوری سوراخ کرده ب. ناياب بود

  به يک طرف آن دھن خود را می گذاشتم و از سوراخ ديگر 

ی مسجد که در نزديک خانۀ ما قرار داشت  و ئصورت پنھانی در يک قسمت بااله ھمان پيپ را ب. صدا انتشار می يافت

عی و ھر ُن مکان آذان داده می شد، می بردم و ھر روز در يک وقت معيين خبر ھا، مضامين ادبی، اجتماآًمعموال از

ِی که از پيپ تيل خاک بلند ئصدا. می خواندمچيز ديگر را که از روزنامه ھا و جرايد به نشر می رسيد، با صدای بلند 
را از راديو می شنيدند و با تعجب فکر می کردند که راديو يا الودسپيکر  ی بود که مردم آنئمی شد، مشابه به صدا

 به ھمين دليل اکثر مردم محل به خاطر شنيدن آن در محوطۀ مسجد جمع .راديو در کدام قسمت مسجد نصب شده باشد

  .می شدند

ثير می گذاشت و به شور أبيرون می شد، آن صدا برمن ت) راديو(ۀ وقتی صدا از جعبه يا صندوقچ: جناب شان می گويند

  . و شوقم در ھنر گويندگی می افزود

درخواست کار به رياست مستقل مطبوعات وقت داد تا او را به . قايل نوجوان نتوانست خواست درونی اش را خفه کند

 اعالنات تجاری، فوتی، معرفی دنن پس با خوانآخواستش پذيرفته شد، از. حيث نطاق در راديو کابل استخدام کنند

  . برنامه ھا، پخش آھنگھای فرمايشی،  و امثال آن پرداخت

يقايی صدا و ھمچنان فھم او از ادبيات استعدادش را در ھنر قايل جوان با درست تلفظ کردن کلمه ھا، آھنگ و موس

 اخبار، پارچه ھای ادبی، شعر و اجرای برنامه ھای اختصاصی دنچندی نگذشت که به خوان. نطاقی به نمايش گذاشت

  .راديو راه يافت

 کند، مثيل را ايجاب میی که عالوه از داشتن صدا به مھارت، تجربه و تحصيل در تئاجرای درامه ھا و داستانھای راديو

 که زمانی وزير فرھنگ تاجيکستان بود و به حيث يک استاد ھنرمند تياتر با "نظر اوف"اين ھنر را از استاد مھربان 

. ن پس در اجرای برنامه ھای تمثيلی راديو نيز سھم گرفت آکرد، آموخت و از ھنرمندان کابل ننداری ھمکاری می

نوشتۀ  دکتور محمد عثمان )  تنبور شکسته( ی ئ و از جمله داستان راديومی خواندا به ايشان آثار نويسندگان برجسته ر

  .   مندی فراوان شنونده ھا قرار گرفته بوده صدقی وزيرمطبوعات وقت را خواند که مورد توجه و عالق

ديو نوازش  سال گوش شنونده ھايش را از طريق را٣٠صدای خوب و خوش جناب الحاج نيک محمدخان قايل، حدود 

  . کرد که ھر شنونده چه از طريق راديو و يا روياروی از صدايش احساس لذت می طوری. داد

ِھمکاران و ھرکس ديگر از خلق خوش، صداقت و صميميت بی شايبۀ او خرسند بودند و به ھمين دليل مورد احترام   ُ

  .قرار داشت و دارد

و ھمکاری داشتند؛ مرحوم سرور گويا، غالم محمد شاکر، عبدهللا نطاقان معروفی که از آغاز تا دوره ھای بعدی با ا

ھمچنان از خانمھا، رقيه ابوبکر، ... لطيف زاده، قاسم يوسف زاده، غالم حضرت کوشان، کريم روھينا، مھدی ظفر 

اد زياد شان به  آنھا الحمد  حيات دارند و تعدی ازبودند که برخ...شکريه رعد، لطيفه کبير سراج، شفيقه محمود حبيبی 

  . رحمت الھی پيوسته اند

که به نطاقی مشغول بودند، کار ھا و وظايف مختلف دفتری و اداری را در شعبات و  جناب قايل صاحب در قبال آن

آژانس باختر، مديريت عمومی سينما ھا، کلوپ مطبوعات، رياست کوپراتيف  مربوطات راديو، مطبعه، جرايد،

موريت تا مديريت و رياست را به وجه احسن به انجام رسانده اند و حايز تحسين نامه ھا و أماز بست ھای .... مورين أم

  .تقدير نامه ھای فراوان گرديده اند
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سه سال ديگر به حيث آمر فروشات و مدتی ھم به حيث .  ثور باز نشسته شد٧محترم قايل با به قدرت رسيدن حاکميت 

ايشان مانند ساير ھموطنان ما از شر جنگ و اوضاع . وفيق در کابل کار کرد صناعتی بافندگی تۀرئيس تجارتی فابريک

ن به استراليا در شھر کانبرا پايتخت استراليا اقامت  آنا سالم وقت ھمراه با خانواده اش به پاکستان مھاجر شد و پس از

 یی داشتند و ھمچنان برخئايش آشنا از قبل او را می شناختند و يا با صدکهوقتی به استراليا مقيم شدند، کسانی . گزيد

ديگر که به ھنر، فرھنگ و تقوای اين شخصيت بزرگوار معلومات حاصل کردند، ھمواره مورد احترام جمعيت افغانھا 

حيث يک شخصيت برجستۀ فرھنگی از سوی مقامات دولتی  با توجه به حرمت گذاری مردم من. در کنبرا قرارگرفت

  .قع شدنداستراليا نيز مورد احترام وا

خودش با ھمسفر خوب زندگی .  فرزند دارندکه درجه ھای عالی تحصيلی را به دست آورده اند٩هللا ءالحاج قايل ماشا

  .. اش محترمه بی بی حاجی قدسيه قايل و فرزند کوچکش مجتبی قايل  در شھر کانبرا يکجا به سر می برند

ين غربت سرای اين امکان برايم ميسر شده است تا با ام که درًدر اخير اين ياداشت می خواھم بگويم، واقعا سعادتمند

در خدمت وطن و وطنداران فرھنگی  و شخصيت ھای جليل   القدر علمی، ھنری و فرھنگی " افق"نشر ھفته نامۀ 

  .کشور عزيزم قرار گرفته ام

   

   

  :يادداشت 

امپرياليزم و يک ادارۀ دست نشانده و مستعمراتی می را به مثابۀ نمايندگان "  عبدهللا-غنی "به ھمان سانی که ما حاکميت 
را نيز به حيث نمايندۀ افغانستان در ملل ندانسته، ايشان را نمايندۀ دولت دست نشاندۀ استعمار در " صيقل"شناسيم، آقای 

  .آن مؤسسه می دانيم
 AA-AA-ادارۀ پورتال

 

 

 


