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 کارنامه های دیگر: 
 

آن دیار و آشنا با زبان عربی  هٔ محمد موسی شفیق به مثابه هفتمین سفیر افغانستان در قاهره و به مثابه دانش آموخت
 و رابطه در قاهره داشت و ای های گسترده فعالیت ر و از مصریان و جهان عربو دارای شناخت عمیق از مص

محمد  جمهور مصر،  ها رئیس جمهور و بعد  معاون رئیس دوستی او با همه دولتمردان از جمله محمد انور السادات
نشمند حسنین هیکل روزنامه نگار معروف مصری، کمال الدین رفعت معاون نخست وزیر، دکتور طه حسین دا

به حد اعالی آن  مصر هٔ وزارت امورخارج هٔ ابو شادی معاون وزیر خارجه و سایر اعضای بلند پای مشهور مصر،
به حیث عضو انجمن  داکتر عبد الظاهر، به کابل رفت هٔ در کابین به حیث وزیر امورخارجه رسیده بود و بعدها که

 دوستی افغانستان و مصر فعاالنه سهم گرفت.
ورود سید  سالگرد بزرگداشت از صدمین سازی برای ی مهم محمد موسی شفیق در قاهره، زمینهیکی از کارها

 عنوانی آقای محمد توفیق عویضه دبیر کل مجلس اعالی شئون اسالمی ای نامه در جمال الدین به مصر است. شفیق
گیرد، اما  مصری قرار مى این پیشنهاد مورد پذیرش مقامات و کند م به این موضوع ، اشارت مى 1969اپریل  در

م که دیگر در آن دوران، محمد موسی شفیق در قدرت نیست،  1976تا سال  آید که این بزرگداشت از قراین بر می
پوهاند عبدالرحیم نوین وزیر اطالعات وکلتور}فرهنگ{ و  داود خان به تعویق می افتد و در عهد جمهوریت محمد

 1355 اسد سید جمال الدین افغانی در آورند و به نام صدمین سال ورود یف میبه قاهره تشر استاد خلیل هللا خلیلی
این تاریخ دقت  که اگر در گیرد افغانی، بزرگداشت صورت مى م ( از سید 1976 هجری خورشیدی )اگست

او به  ورود اخراج سید جمال الدین از مصر است، نه صدمین سال صدمین سالگرد صورت گیرد، سال یادشده،
 تجلیل کند.  ر، طوری که مرحوم شفیق قصد داشت از آن،مص

جمال عبد  م1970سپتمبر 28به تاریخ  کند ایفای وظیفه مى شفیق در مصر به حیث سفیر محمدموسی زمانی که
رود . محمد  فرو مى کند، مصر و جهان اسالم در ماتم جمهور مصر و زعیم جهان عرب، وفات مى رئیس الناصر

افغانی را که  هٔ سال 15نوجوان  هٔ تعزیت نام ام تعزیت و تسلیت به خالد پسر جمال عبدالناصرطی پی موسی شفیق
والدین او اسمش را جمال عبدالناصر لودین  ورود جمال عبد الناصر به کابل، تولد شده است و روز م1955درسال 

جمهور فقید  فات جمال ناصر رئیسباشنیدن و لیسه نجات مشغول آموزش بوده است، هٔ متوسط هٔ گذاشته اند و در دور
عنوانی  خویش، آن را هٔ سفیر افغانستان همراه با تعزیت نام شفیق فرستد که موسی ای به قاهره می تسلیت نامه مصر،

طی نامه ای  موسی شفیق همچنان  دارد. مصر ارسال مى جمهور فقید رئیس هٔ خالد پسر جمال عبدالناصر به خانواد
که از اقتراح آقای توفیق  نگارد مى م 1970اکتوبر  4به تاریخ  مصر زیر ارشاد ملیمحمد حسنین هیکل و به

به « األهرام» هٔ که در روزنام شادروان جمال عبدالناصرهٔ الحکیم نویسنده شهیر مصری برای برپا داشتن مجسم
 فغانستان که دارایتا این مجسمه از سنگ رخام ا کند نشر رسیده بود، اطالع حاصل کرده است، او پیشنهاد مى

منظور ساختن  به با کمیت زیاد، افغانی رخام تا سنگ خواهد ساخته شود و اجازه مى نهایت عالی است کیفیت
 میان محمدموسی بدون شک این امر روابط تنگاتنگ و صممیی جمال عبدالناصر از کابل خواسته شود. هٔ مجسم

 کند. مصری را آفتابی مى سیاسیون شفیق و
های بارز و مؤثر مصری  های متعددی به این مناسبت، عنوانی شخصیت شفیق همچنان تعزیت نامهمحمد موسی 

چون محمد انور السادات معاون و سرپرست ریاست جمهری مصر، کمال الدین رفعت وزیر کار و رئیس انجمن 
نهایت  در جمالت را فرستد و مراتب تعزیت خویش می دوستی مصر و افغانستان، وجیه اباظه والی قاهره و دیگران

ترین  اندوهناک کند ؛ اما سازد، تحریر مى آشنایی ژرف و کامل او را با زبان عربی آشکار مى زیبا و متین که
و در آن یادآور شده است که  فرستاده نامه ایست که به همسر جمال عبد الناصر های او ، همان تعزیت تعزیت نامه

 برد، او را موظف ساخته تا مراتب تسلیت عمیق او را به شما تقدیم دارم. ر مىملکه حمیرا که اکنون در ایتالیا به س
به مقام عالی  شده است که بایست متن عربی آن را در اینجا درج کرد تا خوانندگان نامه به زبانی نوشته  این تعزیت

 : نویسد ادبی موسی شفیق در زبان و ادبیات عرب پی برند. موسی شفیق بعد از بسم هللا مى
سیدتی صاحبة العصمة حرم الرئیس الفقید الخالد! أقدم لِک أخلص احترامی وأکرر الیِک أصدق التعزیة بالمصاب » 

الفادح الذی نزل بنا جمیعا والذی تحملین أکبر نصیب فیه بوصفِک شریکة حیاته ورفیقة دربه ووالدة أشباله. ثم إننی 
إیطالیا قد أبرقت إلّی وکلفتنی أن  را ملکة أفغانستان الموجودة حالیا فیأتشرف بافادتِک أن صاحبة الجاللة الملکة حمی

 أقدم إلیِک أخلص تعازیها وتأثرها العمیق بالخطب الجلیل.
وإنه لعسیر علی قلبی أن أنقل إلیِک هذه الرسالة المفعمة باأللم و الحزن والتی تفیض بالدموع الساخنة والحسرات 

ینزل سکینته علی قلبِک ویلهمِک الصبر الجمیل. وإنّا هلل وإنّا إلیه راجعون. وتفضلی بقبول األلیمة وأسأل هللا تعالی أن 
 خالص احترامی. 

 م(1970اکتوبر  13ق )  1390شعبان  12القاهرة فی 
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 .« أفغانستان بالقاهرة  محمد موسی شفیق، سفیر
افغانستان را به قاهره هٔ ات عالیرتبوزیر و مقام سفر چندین هٔ محمد موسی شفیق زمین در دوران تصدی سفارت،

افغانستان به مصر تنظیم  تصوفی قادریههٔ رهبر طریق هٔ به مثاب پیرسیداحمد گیالنی را سفر ، از جملهکند مى فراهم
و نهادهای علمی  و با حلقات تصوفی باشد دو هفته مهمان مقامات مصری مى و پیر سید احمد گیالنی به مدت کند مى

 دهد. مىارهای مؤثری انجام دید این دیار،
های فرهنگی ارجناکی داشته  فعالیت شفیق در دوران تصدی سفارت در مصر محمدموسی داند که قابل یادآوری می

به چاپ رسیده است. او افزون بر تصدی سفارت افغانستان در  های فراوانی از او در مطبوعات مصری و مصاحبه
سفیر غیر مقیم تقدیم کرده است.  هٔ به مثاب اش را ر سودان نیز اعتمادنامهجمهو جمهور لبنان و رئیس مصر، به رئیس

در مقدمه ای که  از جمله ها، خویشتن را سفیر افغانستان در مصر و لبنان خوانده است برخی نامه رو، در از همین
یادشده، سفیر افغانستان بر کتاب  اش در مورد سید جمال الدین افغانی نگاشته؛ در پایان مقدمه« سفیر هللا»بر کتاب 
 و بیروت امضا کرده است.  در قاهره

به حیث وزیر امورخارجه تعیین  مرحوم داکتر عبد الظاهرهٔ در کابین طوری که گفتیم مرحوم محمد موسی شفیق
قوس  21ماه بعد؛ یعنی  18 برد و م، این وظیفه را پیش مى1972دسمبر  12تا  1971جون  9که از  شود مى

کند. او  خورشیدی ، محمد ظاهر شاه او را به حیث صدر اعظم تعیین نموده، مامور تشکیل کابینه مىهجری  1351
و  نخست وزیران قدرتمند کشور، بر عهده دارد پست وزارت امور خارجه را مثل افزون بر پست صدارت عظمی،

 گیرد . از پارلمان افغانستان رای اعتماد مى 1351در برج قوس 
و مرحوم محمدموسی شفیق با آگاهی،  رود مى در افغانستان، دوران کار و فعالیت به حساب دوران صدرات او

های مهم و  دارد، یکی از این گام جهان بر مى های استواری در تقویت مناسبات و روابط و دوستی با کشورهای قدم
برای این هدف امیر عباس هویدا  آب دریای هلمند باشد. در مورد کشور شاهی ایران معاهده با شاید عقد مشهور او،

یاد شده در کابل به  هٔ هجری خورشیدی، معاهد 1351حوت 23 و به تاریخ کند نخست وزیر ایران به کابل سفر مى
 رسد. امضا می

هجری  1352سرطان  26و با کوتادی  کند زیاد دوام نمى متاسفانه نخست وزیری مرحوم محمد موسی شفیق
 شود .  زندانی مى شفیق و محمد موسی گردد و جمهوریت اعالن مىخورشیدی نظام شاهی سرنگون 

در رژیم محمد داود خان  مرکزی هٔ قدرت کمیت ضعیف شدن با هجری خورشیدی 1354او در سال  که شود گفته مى
هجری  1357 ثور 7در  گردد؛ اما مى نیز از زندان رها رژیم، او به حاشیه رانده شدن برخی نیروهای چپ از و

سفاکانه  رسند، محمد داود و خانواده اش را یک کودتای خونین به قدرت می ها طی ها و پرچمی که خلقی دیخورشی
یازند که در جمله محمد موسی شفیق صدراعظم  نیز دست می زندانی کردن نخبه گان افغانستان و به کنند قتل عام می

نخست بعد از پیروزی کودتاچیان، محمد  هٔ های هفت شبو قرار روایاتی در نیمه  دانشمند افغانستان نیز شامل است.
 و رسند. إنّا هلل و إنّا إلیه راجعون می نخبگان افغانستان به شهادت موسی شفیق، وفی هللا سمیعی و شمار دیگری از

هنوز پنجاه ساله نشده است،  از مرد فرهیخته و دانشمندی که هایش و ترین شخصیت افغانستان از یکی از نخبه
 گردد.  وم مىمحر

تحت عنوان  حوم، آقای احسان هللا مایاررم که به قلم یکی از دوستان آن داستان شهادت محمد موسی شفیق را
م در  2010دسمبر  6و به تاریخ  شده نگاشته «محمد موسی شفیق افغانستان ، شهید هٔ یادی از یک رادمرد آزاد»

 خوانیم: با هم می به نشر رسیده است،« افغان جرمن آنالین» پورتال 
 15های شهید سردار محمد داود، سردار محمد نعیم برادرش و متباقی  جنازه از انتقال دو سال قبل، یک روز بعد »

ترین  دلخراش( 1)نفر از عزیزانش با چند نفر از دوستان برای دعا به ارواح پاک شان رفته بودم . در عکس پائین 
اجساد مظلومترین  شود مى ه ام،از میان همین قبرها که در عکس دیدهدحال دی تا که جهان را هٔ و آکنده از غم منظر

فروش به شهادت رسیده بودند،انتقال داده  فرومایه، خود فروخته و وطن های انسان ترین پست ها که به دست مظلوم
اک و نجیب افغان ، که باالیش به فرزندان پ شود از خیانت و ستمی ه مىداین زخم عریانی که در خاک دی شده بود.

انسان وبازخواستگر در  کند. چون و داد خواهی مى زند به نام انقالب شکوهمند!! مردمی صورت گرفته فریادمى
را بر  وظیفه داد خواهی ،زبان قال شان مهر سکوت جا گرفته، این قبرهای دهان باز ما وجود ندارد و در وطن

 عهده گرفته تا به زبان حال، عدالت بخواهد.
مطالب پایین از زبان شخصی که  ر بین همین زیر خاک خفتگان ابدی، یکی هم محمد موسی شفیق کاموی است ود

از نظر خوانندگان می  این رادمرد بزرگ افغان را با شش نفر دیگر به پسر عمه ام در میان گذاشته، جریان شهادت
 گذرانم.

                                                           
1

 ( عکس یاد شده در سایت  افغان جرمن آنالن نشر شده است.
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نیت همین منطقه را بگیریم. شام همان روز ) تقریبا یک از ظهر ام راوی، صبح به ما امر شد تا بعد هٔ نظر به گفت
از تدفین دسته جمعی سردار شهید و اعضای خانواده اش( دو عراده موتر والگا و یک عراده سرویس که  هفته بعد

نام که باالی چنین  نور احمد نور ) حیف از این شد، در محل رسید و از موتر اول آن توسط محافظین بدرقه مى
نفر دیگر پیاده شدند. این گروه پست و اراذل  صفت و فرومایه گذاشته شده( و اسلم وطنجار و سه شخص دون

محمد موسی شفیق ، وفی هللا  شوند، محاکمه نمایند. از موتر بعدی وظیفه داشتند تا کسانی را که بعداً معرفی می
های بسته فرو آورده شدند و  دست دوست( با یک شخص با تهذیب و وطن موسی شفیق سمیعی وزیر عدلیه ) مانند

شاه  محمد رحیم؛ وزیر خارجه، جنرال عبدهللا روکی، جنرال عبدالقدیر خلیق، سید وحیدعبد هللا از موتر سرویس
اسمش را در  وزیر دفاع ) متاسفانه داماد جنرال رسولی آغاسی )ندیم اعلیحضرت محد ظاهر شاه( و رئیس آریانا

های بسته پیاده  باشد، اما مقامش آن قدر واال است که باید پیدا شود( دست رد محمد رحیمیادداشتم نیافتم، احتمال دا
به  آغاز کرد و او ر ا متهم نور از محترم محمد موسی شفیق نور احمد شدند. زیر روشنی پروجکترها، محاکمه را

آب هیرمند  هٔ ه ام. معاهدبا متانت جوب داد که من هیچگاه به وطنم خیانت نکرد آب هیرمند نمود. شفیق فروش
و حضور اعلیحضرت  تصویب گردیده داشتید پیموده و از حضور شما که در شورا تشریف خود را مراحل رسمی

 به اساس توشیح نموده است. بعد از این گفت و شنود مختصر، امر اعدام این شخصیت بزرگ افغانستان آن را
این  آتشباری کالشینکوف به شهادت رسید . به همین ترتیبصادر شد و با « صحرایی هٔ محکم» نام نهاد  تصویب

رحمانه به شهادت  مسلمان افغانستان را بی دوست و اشخاص وطن هٔ نفر باقی ماند 6یک یک از  فطرتان پست
رسانیدند که با عجله توسط بلدوزر زیر خاک دفن شدند. روح این مردان، قربانی خاک افغانستان شد و بدون شک 

خدا  های بی ثور کودتای کثیف کمونیست 16 -14کنم این جنایت قبیح بین  شت برین است. فکر مىمکان شان به
 )2( «گرفته است. صورت

شهید محمد موسی شفیق و یارانش که مظلومانه از طرف دشمنان مردم افغانستان به  بر روان با اغتنام فرصت
 دارم. بمنه و کرمه. بهشت برین آرزو را، شانشهادت رسیدند، اتحاف دعا نموده، از بارگاه الهی، جایگاه 

 

 نامه: در نگارش این زندگی استفاده منابع مورد
 آرشیف سفارت افغانستان در قاهره  -1
 پروفیسور عبد هللا بختانی  از ستوری څود ادب  -2
 الرءوف بینوااوسنی لیکوال از عبد -3
 پورتال افغان جرمن آنالین -4
   م1953می  10 نخست،هٔ ، چاپ سفارت افغانستان در قاهره شمارافغانستان هٔ ماهنام -5
  1970 جنوری 24مورخ هٔ شمار األهرام هٔ روزنام -6
 م1971جون  12« الجمهوریة»  هٔ روزنام - 7
 م1971اگست  17مورخ  هٔ شمار األهرام هٔ روزنام -8
ان: دکتور محمد شریف جدران و حسین محمد موسی شفیق د خپلو افکارو او آثارو په هنداره کی. تدوین کنندگ -9

هجری  1395جمهوری اسالمی افغانستان.  ستراتیژیک وزارت امورخارجه مرکز مطالعات :. ناشررحیمی
 خورشیدی.
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې ب: یادونه
 
 
 
 

 
عنوانی پسر جمال عبدالناصر)خالد جمال عبد الناصر( به  سفیر افغانستان در قاهره، محمد موسی شفیق هٔ نام تعزیت
 م1970 اکتوبر 13تاریخ 

 

 
 هـ ش 1351محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان/ 

 

 
افغانی تهیه  جمال عبدالناصر که از سنگ رخامهٔ محمد حسنین هیکل در مورد مجسم شفیق به محمد موسی هٔ نام

 م1970اکتوبر  4گردد. 
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 م 1970می  20 -چاپ قاهره «اإلذاعة» هٔ مجلمصاحبه با 

 

 

 
 م1970دوم سپتمبر  -چاپ قاهره« جمهوریةال» روزنامه  مصاحبه با
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 . بیروت در یک محفل رسمیمحمد موسی شفیق صحبت 

 

 
 م1969جمهور سودان . مارچ  مراسم تقدیم اعتمادنامه ومصافحه با اسماعیل ازهری رئیس
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 م خرطوم 1969شفیق . مارچ  جمهور سودان و محمد موسی اسماعیل ازهری رئیس

 

 
 محمد موسی شفیق هٔ عم شمیس با مقذمناثر عبدالم« سفیرهللا» کتاب 
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 عمر خیام. هٔ از دستنوشت های محمد موسی شفیق / مقاله ای به زبان عربی در بار

 

 
 م2017چاپ سفارت افغانستان در قاهره/ « عبقریان او نوری قصی»

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 10تر 10 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې ب: یادونه
 
 
 
 

 
انسان معصوم و بی گناه  زاراندشت عقب ساختمان های پلچرخی که به نام پولیگون شهرت دارد، زیرا خاکش ه

دسمبر  6آقای احسان هللا مایار به تاریخ  هٔ عکس از پورتال افغان جرمن آنالین ، نشر شده در مقال. )افغان دفن است
 م ( 2010

روز های  صدها تن از نخبه گان افغانستان در نخستین سی شفیق، وفی هللا خان سمیعی وروان شاد محمد مو
هجری خورشیدی ، توسط سفاکان خلقی و پرچمی، وحشاینه به قتل رسیدند و  1357ثور  7ن پیروزی کودتا چیا

 سپس در همین محل و مناطق همجوار آن، زیر خاک شدند.
 
 
 

 ادامه دارد

 

 افغان جرمن آنالین! تالرگرانقدر پو خوانندهٔ 
در  اینجادر با کلیک را  «سفیران افغانستان در مصر» بخش های گذشتهٔ همه 
 مطالعه نماید. فضل الرحمن فاضلنوشته های محترم آرشیف 
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