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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 
 ۱۶/۱۱/۲۰۲۱        فضل الرحمن فاضل

 

 سفیران افغانستان در مصر
 دهمیازقسمت 

 

 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

 

 

 
 

 ، مورد بهره قرار گرفته است :الهمنابعی که در نگارش این مق
 م 1955-1952های  آرشیف سفارت افغانستان در قاهره، اسناد سال -1
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 :کتاب ها
ناشر : بنگاه انتشارات میوند، جاپ دوم، شخصیت های کالن افغانستان،  (م2012آریانفر، دکتر شمس الحق ) -2

 کابل 
دولتی طبع ونشر ج.د.ا،مطبعه دولتی  هٔ ان، انتشارات کمیتښ( د افغانستان د ژورنالیزم مخک1365ور،زرین )ځان -3
 کابل –
پریشان؛ ناشر: انجمن  ( گزیده شعرهای عبدالهادی داوی1367اندخویی، محمد امین متین )گردآورنده( ) -4

 نویسندگان افغانستان، چاپ دولتی مطبعه، کابل
ادب فارسی؛ ادب فارسی در افغانستان، جلد سوم، چاپ دوم، سازمان چاپ و  هٔ ( دانشنام1381انوشه، حسن، ) -5

 اتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران
حافت کی تاریخ، چاپ: عفیف آفسیت پرنترس، ( هندوستان مین فارسی ص2008آهن، داکتر اخالق احمد ) -6

 هندوستان -دهلی  Educational Publishing Houseناشر:
م( افغانستان از سلطنت امیر حبیب هللا خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان 2016ایبک ، ظفر حسن ، ) -7

  مصر –، قاهره  ، مترجم: فضل الرحمن فاضل ، چاپ چهارم(ایبک حسن رظف )خاطرات
 وک(ریاست مستقل مطبوعات ، دولتی مطبعهړېټ( اوسنی لیکوال )لوم1340) بینوا ، عبدالرءوف -8
 ( سلطنت امان هللا شاه و استقالل 1396پوپلزایی، عزیزالدین وکیلی ) -9

 انتشارات بیهقی، جای چاپ : مطابع آزادی، کابلمجددافغانستان، جلد اول و دوم ، ناشر: ریاست 
بنگاه  م( ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان، جلد اول، ناشر:2012پوهنیار، سید مسعود) -10

 انتشارات میوند، چاپ چهارم ، کابل
وزارت  هٔ کابل. مطبع نبیستم،انتشارات پوهنتو هٔ اول سد هٔ ( ادبیات دری در نیم1366حبیب، دکتور اسدهللا ) -11

 عالی و مسلکی ج.د.ا. تحصیالت
 هٔ هـ. ش( جنبش مشروطیت در افغانستان، مهتمم: محمد هاشم بهرامی، کمیت 1363حبیبی، پوهاندعبدالحی )  -12

 دولتی ، کابل هٔ دولتی طبع ونشر ج.د.ا، مطبع
 کابل بنگاه انتشارات میوند، (ناشر:2011دکتور اجرالدین) حشمت، -13
م( پرطاووس، جلد نخست، ناشر: بخش فرهنگی سفارت افغانستان ، 2018حنیف بلخی، مولوی محمد حنیف ) -14

 مصر -قاهره
ای اکادمی علوم  ( سرحد و افغانستان، ناشر عبدالغفار داوی و مرکز مطالعات منطقه1392داوی، عبدالهادی ) -15

 کابل –بهیر  هٔ افغانستان. چاپ مطبع
( آثار اردوی اقبال، ناشر : ریاست انتشارات کتب بیهقی، وزارت اطالعات و 1391ی )داوی، عبدالهاد -16

 فرهنگ. چاپ ذوم، مطابع آزادی، کابل
 هـ ش( تاریخ ادبیات افغانستان ، ناشر : بنگاه انتشارات میوند، کابل 1388ژوبل ، محمد حیدر )  -17
(، ناشر : دارالکتب والوثائق القومیة ، 1952-1937الخارجیة المصریة )  م(2013شاکر، دکتور صفاء ) -18

 جمهوریة مصر العربیة -القاهره
چاپ نخست ، بخش فرهنگی م( شرح احوال و آثار استاد عبدالحی حبیبی ،2016هللا)  شهرانی، دکتور عنایت -19

  جمهوری عر بی مصر –سفارت افغانستان ، قاهره 
 بنگاه انتشارات میوند، جاپ پنجم، کابل ستان در مسیر تاریخ، ناشر:م( افغان2009میر غالم محمد ) غبار، -20
ناشر: ریاست آژانس انسجام وهمکاری  ،هـ ش( مجموع چهاراثراستادغواص1397غواص، محمدعلم )  -21

 انتشارات امیری ، کابل جمهوری ترکیه ) تیکا( چاپ
فی مرآة الوثائق و الصور. الطبعة الثالثة،ناشر: م( العالقات األفغانیة المصریة 2016فاضل ، فضل الرحمن ) -22

 القسم الثقافی بسفارة جمهوریة افغانستان اإلسالمیة، القاهرة
افغانستان در مصر، چاپ نخست ، بخش فرهنگی سفارت افغانستان ،  م( سفیران2018فاضل، فضل الرحمن ) -23

  جمهوری عر بی مصر –قاهره 
م(، تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالۀ هجری قمری و میالدی، 1982ماهلر )  فردیناند ووستفیلد و ادوارد -24

 ترجمۀ دکتور حکیم الدین قریشی، ناشر: فرهنگسرای نیاوران، تهران، ایران
 مروری بر ادبیات معاصر دری ،  ،قویم، پوهاند داکتر عبدالقیوم  -25
 بیستم،چاپ اول، الهور، پاکستان. هٔ سد م(سرگذشت یک ملت مظلوم در مسیر1998کوشان، غالم حضرت ) -26
چاپ نخست ، بخش فرهنگی سفارت افغانستان ، قاهره م( از قاهره به کابل، 2017المجددی ، محمد صادق ) -27
  جمهوری عر بی مصر –
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بهیر،  هٔ مقاالت( چاپخان هٔ ،) مجموعم( د آزادۍ او مشروطیت ستوری۲۰۱۳)  ،څیړندوی رفیع هللانیازی ،  -28
 کابل

 

 :ومجالت ها جراید ، روزنامه
 م(1917جنوری  25هجری خورشیدی،) 1295دلو  5، 12 هٔ سراج االخبار افغانیه ، سال سوم ، شمار -29
 م(1917می 23هجری خورشیدی، ) 1296جوزای 2، 20 هٔ سراج االخبار افغانیه ، سال ششم ، شمار -30
 م( 1913اگست  4هجری خورشیدی،) 1292اسد  13، 22 هٔ سراج االخبار افغانیه ، سال دوم ، شمار -31
 م(1913هجری خورشیدی،) اول نوامبر  1292عقرب  9چهارم،  هٔ سراج االخبار افغانیه ، سال سوم ، شمار -32
اسد  31 تا 1292عقرب  23های پنجم تا بیست و چهارم از هٔ سراج االخبار افغانیه ، سال سوم ، شمار - 33

 هجری خورشیدی،  1293
 هجری خورشیدی. 1298حمل  22اول هٔ امان افغان، سال اول ، شمار -34
 خورشیدی ـه 1298سرطان  18امان افغان، سال اول، شماره چهارم،  -35
 قهـ  1338ربیع الثانی  7برابر با  ش ـه 1298جدی  8م ،  10شماره  ،سال اول "امان افغان" -36
 هـ ش( 1331م )جدی1953، جنوری 67مجلة الوسیلة چاپ قاهره، شماره  -37
 چاپ سفارت افغانستان در قاهره« افغانستان»  هٔ شماره هایی از مجل -38
 م، قاهره 1952جنوری  22مورخ « األهرام»  هٔ روزنام -39
 بی تا ( ) بی جا(«)واغوثاه!»  هٔ نشری -40
 م قاهره1953جون « الحیاة الجدیدة»  هٔ ماهنام -41
 م، قاهره 31/3/1953مورخ  هٔ شمار «األهرام»  هٔ روزنام -42
 ق، قاهره1372رجب  شماره بیست وهشتم ،« االسالم»  هٔ هفته نام -43
 م15/2/1954الجمهوریة، چاپ قاهره »  هٔ روزنام -44
 19) هجری قمری 1371ذو القعده سال  28مورخ  هٔ " البالد " چاپ ریاض، عربستان سعودی ، شمار هٔ جرید -45

  م(1952اگست 
 هجری شمسی، کابل 1359سال  ژوندون، شماره هٔ هفته نام -46
 هجری خورشیدی 1355کهول ) خانواده(  هٔ مجل -47
صاحب امتیاز: احسان هللا بیات.  م(2007اپریل  7) 1386حمل  18، سال دوم، 32گنج، شماره  هٔ هفته نام -48

 محل نشر: کابل
 های شخصی نگارنده یادداشت -49

 
 در لباس نظامی خان هللا شادروان عبدالهادی داوی در عهد شاه امان
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 لندن عبدالهادی داوی ، سفیر افغانستان در

 

 
 م1920افغانستان به میسوری. داوی در پهلوی محمود طرزی در هیات صلح 

 

 
 م1953 قاهره –دکتور طه حسین و عبدالهادی داوی 
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 جمهور مصر با عبدالهادی داوی نخستین رئیس جنرال محمد نجیب

 

 
بخش قاهره و نماینده جنرال  فرمانده در قاهره ، تشریف آوری جنرال أحمد شوقی سفیر افغانستان عبدالهادی داوی
 م 1953مارچ 30گوید.  جهت حضور در محفل سید جمال الدین األفغانی ؛ خوش آمدید میرا  محمد نجیب

 

 
 ش( 1355عبد الوهاب طرزی و مرحوم داوی ) از راست به چپ: دکتور اسد هللا شعور،
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 م1953الوسیلة چاپ قاهره ، جنوری  هٔ هفته نام مصاحبه عبدالهادی داوی با

 
 قاهره – الدبن افغانی در سفارت افغانستانبزرگداشت از سید جمال  هٔ برنام

  

 
 داوی دبیر کل جمعیت جوانان مسلمان مصر به عبدالهادی هٔ نام
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 سنوسی پادشاه لیبیا عبدالهادی داوی عنوانی شاه محمد ادریس هٔ نام

 

 
 2افغانی ، محفل یاد بود سید جمال الدین  عبدالهادی داوی عنوانی دکتور طه حسین جهت سخنرانی در هٔ دعوتنام

 هجری خورشیدی 1332حمل 
 

 
 به حیث رئیس مجلس اعیان ) مشرانو جرگه( 1343قانون اساسی  هٔ در لویه جرگ
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 درمصر سفیر أفغانستان شادروان عبدالهادی داوی  م تاسیس شده توسط1953در سال  أفغانستان هٔ شماره تمهیدی مجل

 

 م قاهره1953 -افغانیگزارش محفل بزرگداشت از سید جمال الدین 
 

 
 کابل -مرحوم داوی در دوران روزنامه نگاری
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 هجری خورشیدی 1326کارت ویزیت مرحوم داوی/سال 

 

   
 در لباس عربی در عربستان  عبدالهادی داوی       م1921مراسم تقدیم اعتمادنامه در لندن.       

 م1952سعودی. اگست      
 

 
 م1922داوی در میان همکاران سفارت در لندن. مارچ 
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 م 1929جریده افغانستان، چاپ الهور 

 

 
 هجری خورش 1298حمل 22نخست "امان افغان"  هٔ شمار
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فوتوی دسته جمعی اعضای مذاکرات صلح میسوری هیأت افغانی و انگلیس که در شرح عکس باال "کنفرانس هند 

 م 1920 هند - میسوری  ( خوانده شده است.Indo-Afghan Conference) افغان"–
 

 
 هجری خورشیدی بهدوستش غالم حبیب نوابی اهدا کرده است. 1356مرحوم داوی این فوتویش را در سال 

 

 
 کابل -های زندگی مرحوم داوی در آخرین سال
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 12تر 12 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 

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

 

 
شعرهای عبدالهادی داوی پریشان" برای نخستین بار در  هٔ به کوشش او "گزید محمد امین متین اندخویی کهمرحوم 

 به زیور چاپ آراسته گردید. هـ ش 1367یک مجموعه، در سال 

 
 م1929مرحوم داوی چاپ الهور  هٔ ما رسول پاک" ترجمځکتاب" 

 

 
 م(1911هـ ق /  1329سراج االخبار افغانیه به مدیریت محمود طرزی)
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 13تر 13 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 

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

 
 هـ ش 1355 -بیهقی هٔ " چاپ مؤسسآثار اردوی اقبال"جلد دوم 

 

 
 م1857چاپ دهلی. سراج االخبار  هٔ نام سیزدهم هفته ،سال8هٔ شمار
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 14تر 14 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 

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

 
 م1952داوی. قاهره.  عبدالهادیمحمد نجیب و  جنرال

 

 
 داوی، چاپ قاهره عبدالهادی"سرحد او افغانستان" اثر     

 
 دارد بقیه
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