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 1۳/11/۲۰۲1        فضل الرحمن فاضل

 

 سفیران افغانستان در مصر
 دهمقسمت 

 

 خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
در شکل یک کتاب تدوین شده است بناًء افغان جرمن آنالین آنرا با  فضل الرحمن فاضلاین نوشتهٔ جناب محترم 

 خدمت شما قرار می دهد.در همان فورمات 
 با ُحرمت

 

 

 
 

نگارد:  می های اخیر زندگی مرحوم داوی  در سال شادروان غالم حضرت کوشان راجع به دیدارش :خاطرات -14

های سرمنشی و رئیس شورا   حوادث هنگام وزارت و سفارت و عهده هٔ "... یک بار پرسیدم: خاطرات خود را در بار
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جان این سه ماه است 1قوی  طوالنی جواب داد که از فرزندت بپرس. محمد  اید؟ بعد از تبسم  کرده آوری  و اعیان جمع

 هٔ ام و زیادترهنگام عهد دفتر نوشته 1۲که اضافه از دو صد و پنجاه صفحه خاطراتم را برایم تایپ کرده. من تا حال 

  4: 1998)کوشان،.ام سفارت در قاهره و جاکارتا نوشته

 

ان" آثار زیر را ښش " د افغانستان د ژورنالیزم مخکو سودمند در اثر حجیم ورځفرهیخته آقای زرین انفرهنگی 

 (78-76:  1۳65ور،ځ.)انخواند داوی می نیز از جمله میراث فکری شادروان

 }هـ ش( نبشته شده ؛ اما به چاپ نرسیده است. 1۲98: این کتاب در سال منصوری  ه  سفرنام -15

اما تاکنون  ،هدشاعر بزرگ زبان فارسی حافظ شیرازی نبشته ش و افکار زندگی، شعر در مورد شیراز:حافظ  -16

 به چاپ نرسیده است.

 بهرشته تحریر درامده که اثری به زبان پشتو پیرامون تاریخ زبان پشتو بااین کت آینده: تو تاریخ اوښپ د -17

 ست علمی پژوهشی.ا

 ها که زبان نی و تطبیقی میا ومقایس هٔ به گون است پژوهشیر مورد زبانشناسی اثدر  تو او نوری ژبی:ښپ -18

 تاکنون به چاپ نرسیده است.

 اپ نرسیده است.چهای استاد داوی به زبان پشتو است که به   ای از سروده موعهج: متو اشعارښپ – 19

نوشته است که در برخی منابع از آن های زندگی خویش  داوی این کتاب را در مورد رویداد زندگی: حسوان -20

با  از جمله معدود کسانی است که -ور ځآقای زرین ان هٔ و استوار بر نوشت نامه" نیز تعبیر شده است به نام "زیست

داوی تا آخرین  نویسد که: می -است رفته نزلش به زیارت اومدر  واخر عمرش مصاحبه نموده وباربارامرحوم در 

و تاکنون  رود  به شمار میتکمیل اثر اخیرالذکر خویش بود و آخرین مصروفیت ادبی او  های زندگی مصروف روز

 ۲به چاپ نرسیده است.

دوست ارجمندم آقای عدالباری  هٔ به نثر شیوا و زیبای مرحوم داوی که به گفت  اثری استهای آب ُکشته:   گل -21

های  های خارجی برون از مرز  نگاشته که در ماموریتاش را در مورد آنانی  شهرت ننگیال، مرحوم داوی این رساله

پلی گالن" به زبان ځ"اوبو کشور، اشتباهاتی از ایشان سر زده است. این رساله را آقای شهرت ننگیال تحت عنوان

 پشتو ترجمه کرده است.

نوشته و از  مرحوم داوی که خودش به قلم خویش هٔ با زندگینامرساله را این به عنوان حسن ختام  چه بهتر که

زندگی خویش نگاشته و مرحوم موالنا محمد حنیف  های  مرحوم داوی آن را در آخرین سال آید که آن بر می هٔ مطالع

جا  در این آذین بندیم و آن راحجیم خویش" پر طاووس" به نشر سپرده است،  هٔ بلخی آن را به دست آورده و در تذکر

 درج کنیم :

 

مولینا نورمحمد داوی است که از روحانیون عصر خود در قندهار بود، مزار مبارکش " شخص مشهور خاندان ما 

 در خیل آخوند نام قریه ترنک حاال هم مرجع دعا و زیارت عموم مردم قندهار است، قدس هللا سره.

ست، جد بنده از احفاد دختر آخوند صاحب مرحوم ا هٔ صاحب است و والد والد بنده عبداالحد از احفاد برادر آخوند

پدری بنده جناب محمد خضر مرحوم از علما و اطبای مشهور قندهار بوده، عالوه بر طبابت شغل تجارت نیز داشته، 

 صحبتان عالمه حبیب هللا کاکری محقق قندهاری بودند. ایران و هندوستان را سیاحت و از هم

 

بدالصمد آخوندزاده که عم و خسر بنده دارند، پسر دوم شان ع« انموذج»از منتجات و تجارب رساله طبیه به نام 

، مرد روحانی و شغل طبابت داشتند و در غزای میوند به شوق زیاد شرکت ورزیدند. والد بنده پسر باشند مینیز 

بزرگتر محمد خضر مرحوم شغل طبابت و تجارت داشت، امیر عبدالرحمن خان مرحوم او را به معالجه سردار 

تماد الدوله ملقب گردید، از قندهار به ارزگان رفتن امر فرستاد، سردار مذکور رئیس ها به اع عبدالقدوس خان که بعد

گاه مرحومم  در ارزگان داخل محاربه بود، چون مشارالیه تحت معالجه قبله (ها باغی)قوه دولت برای سرکوبی بغاة 

                                                           
1

مید" چاپ امریکا. یگانه پسر مرحوم داوی نیز ا( محمد قوی کوشان پسر غالم حضرت کوشان مدیر مسئول هفته نامهء "

 عبدالقوی نام  داشت.
 78، ص ناښکخژورنالیزم م د ستانانغاف ور،دځ( زرین ان2
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یب حضور خویش مقرر کرد، گاه معظمم را طب یافته و بغاوت فرو نشست، امیر مرحوم به فرمان دیگری، قبله  صحت

 گاه به کابل سکونت اختیار کردند. قبله

 

مردان کابل تولد شده تحصیالت ابتدائی را  در گذر باغ علی ۳هجری قمری 1۳1۳جمادی االول سال  14بنده در 

م{ تا صنف نهم آن وقت را که معادل 19۰۳}هـ . ق/ 1۳۲۰در خانه و بعداً داخل مکتب حبیبیه گردیدم. در سنه 

به اداره سراج االخبار افغانیه برای مقاله نویسی مقرر شدم  م {191۲}هـ . ق/1۳۳۲کلوریا باشد طی نموده در سنه ب

م { به سبب یک شعر خود مشهور به 1918}هـ . ق/ 1۳۳7هللا خان معین السلطنه( و در سنه  )به امر عنایت

شاهی محبوس گردیدم، این حبس مدت  هللا خان در ارگ به حکم امیر حبیب االخبار نشر شد که در سراج "بدنبود"مخمس

( در شوربازار کابل واقع یشمس1۲97سه چهار روز بعد از واقعه سوء قصد ناکام علیه امیر صاحب)شب جشن 

 گردید.

 

گوش لغمان به شهادت رسید، بنده به امر اعلیحضرت امان هللا خان رها شدم )بعداز  که امیر مذکور در کله وقتی

به خواهش محمود  م {1919}هـ . ق/1۳۳8و بعد در سنه  "امان افغان"هٔ حبس( و به امر او اول مدیر مجلهفت ماه 

مستشار ثانی وزارت  م{19۲۰}هـ . ق/1۳۳9 هٔ طرزی مرحوم در وزارت خارجه مدیر شعبه هند و اروپا و در سن

منصوری هماالیا و در سنه مذکور  سال بعد عضو هیأت مذاکرات استقالل با دولت برتانیه در شهر خارجیه و یک

باز عضو مجلس مذاکرات استقالل با هیأت  م{19۲1}هـ . ق/ 1۳4۰رئیس هیأت تحقیقیه استقالل بخارا و در سنه

}هـ .  1۳4۳ هٔ برتانوی که وارد کابل شده بود و در آخر سال مذکور وزیر مختار افغانستان در لندن و در سن

م{ از وزارت تجارت مستعفی ولی باز مرا 19۲7}هـ . ق/1۳46 هٔ و در سنم{ وزیر تجارت مقرر شدم. 19۲5ق/

ها تشویق شدم که به   رئیس مجلس اعیان در ایام شورش سقوی ساخت. بعد از فرار شاه طرف قندهار از طرف سقوی

و ی به طرف چکری یاز رها کابینه وزرا شامل شوم، ولی به عذر مریضی انکار کردم پس مرا محبوس ساختند. بعد

زیمت یافت من هم به هبه قندهار نزد امان هللا خان رفتم، امان هللا شاه  ،جا به راه هند  خوگیانی با عائله رفتم و از آن

 هٔ وقتیکه او به ایتالیه رفت، بنده با او نرفته در کراچی ماندم. در سن ،ی همراهی نمودمئخواهش و استدعای او تا بمب

شاه تلگرافی مرا به کابل خواست بنده با شیرمحمد خان خروتی  نادر م{ اعلیحضرت محمد19۳۰}هـ . ق/1۳48

ـ . }ه 1۳5۰ هٔ مرحوم از راه قندهار به کابل آمدیم و در همان سنه به حیث سفیر آلمان به اروپا رفتم، در سن

م{ استعفا کردم، بعد به مشوره سردار محمد عزیز خان شهید که به برلین آمده بود، به کابل آمدم در سنه 19۳1ق/

م{ روز چهلم شهادت 19۳۳}هـ . ق/ 1۳5۲م{ عضو افتخاری پشتو تولنه و در سنه 19۳۲}هـ . ق/ 1۳51

م( از حبس رها شدم و به 1946ق/)هـ.  1۳65شاه محبوس سیاسی ارگ شدم. در آخر سنه  نادر اعلیحضرت محمد

م{ سرمنشی حضور مقرر شدم، در همین سال عضو 1948}هـ . ق/ 1۳67ظاهر شاه در سنه  فرمان و خواهش محمد

سسه نسوان نیز ؤسسه خیریه بانک ملی و عضو هیأت نظار مؤت نظار دارالمساکین)مرستون( کابل و رئیس مأهی

گری مستعفی و به خواهش اهالی ده سبز برای  بدخشان از سرمنشی گردیدم. بعد از یک سفر با محمدظاهر شاه به

م{ سفیر 195۲قمري/ -}هجري 1۳7۲و رئیس دوره هفتم شورای ملی مقرر گردیدم، در سنه  اوکالت شورا کاندید

م{ به سفارت اندونیزیا مامور و در کنفرانس 1955}هـ . ق/ 1۳74افغانستان در قاهره و ریاض مقرر شدم و در سنه 

{ مشاور م1964 }هـ . ق/ 1۳8۳{ به کابل عودت کردم در سنه 1958}هـ . ق/ 1۳77اندونگ اشتراک کردم در سنه ب

م{ رئیس 1968}هـ . ق/ 1۳88{ رئیس مجلس اعیان و در سنه م1965}هـ . ق/ 1۳84قانون اساسی جدید در سنه 

 سال شود. 6۰ام بود که جمله  مشرانو جرگه مقرر شدم. اینها وظایف رسمی

 

                                                           
و به  باشد میکه اکثر نادرست است های گوناگون ثبت گردیده   ( سال تولد مرحوم داوی در منابع مختلف، به گونه3

نیف بلخی  نگارندهء داده و از جمله شخصا به موالنا حداوی که  خود در چند جای تذکر  عبدالهادی فرموده مرحوم

« هجری قمری 1313جمادی األولی  14»تولد خود را ،گاشتهتذکرهء حجیم و مشهور " پرطاووس" طی یادداشتی ن

م . 1895نوامبر  دوم هجری خورشیدی و 1274عقرب  11گفته است. این تاریخ مصادف است به روز شنبه، برابر با 

 فاضل
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زبان عربی و اردو را در مکتب حبیبیه یاد گرفتم و زبان ترکی را نزد علی افندی در ظرف دو ماه یاد گرفتم و 

سرور واصف و قاری ملک الشعراء و  ام کمی در لندن تقویه یافت و شعر من از صحبت مولوی محمد زبان انگلیسی

در « پریشان هٔ مجموع»، «تجارت شمالی ما»،«نامه عبرت»خان ندیم صیقل خورد. آثار من عبارت از  عبدالغفور

مجموعه »،«آثار اردوی اقبال»، «ها سفرنامه»،«در اندونیزیا»،«سفراالسفار»،«کلیات اشعار»شانزده جلد کوچک،

 ( 369 -355: 2018)حنیف بلخی،است."« مجموعه نطق ها»و « مقاالت

*** 

 ام؛ همه را با این توضیح آورده میان متن اصلی، جهتجانب در  که این آنچه را اله،مق یادداشت : در سراسر این

 ام. ف. فاضل مشخص کرده {  عالمت }

 

 دارد بقیه

 

 ، مورد بهره قرار گرفته است :الهمنابعی که در نگارش این مق
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