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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 
 ۲۳/1۰/۲۰۲1          فضل الرحمن فاضل

 

 سفیران افغانستان در مصر
 مسوقسمت 

 

 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 دهددر همان فورمات 
 با ُحرمت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدالهادی داوی
 ساله 57عمر حین اشغال وظیفه : 

 سکونت اصلی : قندهار
م ) 1952جون  9د نامه: تاریخ تقدیم اعتما

 به ملک فاروق(
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 9تر ۲ 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، د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې : یادونه
 

هجری قمری  1۳1۳جمادی األولی  14به روز شنبه  که است قندهاریهٔ فرزند عبداالحد آخوندزاد عبدالهادی داوی

و از شده است  مردان شهر کابل زاده باغ علی در م(1895نوامبر  ۲هجری خورشیدی ) 1۲74عقرب  11برابر با 

در آن دبستان با افکار مشروطه خواهی و  یعنی لیسه "حبیبیه" است . انستانگان نخستین مکتب رسمی افغ تحصیل یافته

افزون بر آموزش نزد استادان هندی و ترکی ، در برابر فرهنگی آگاه و مشروطه خواه  شود. آزادی خواهی آشنا می

شود و سروده  بار" میافغانستان "سراج األخ هٔ و همکار قلمی یگانه نشری زند زانوی تلّمذ می سترگ؛ محمود طرزی نیز

 نوجوان هنوز داوی گردد که در آن دوران، روزگار می هٔ درج اوراق صحیف« عبدالهادی پریشان» های آبدار او به نام 

 تکمیل نکرده است. سن هژده سالگی را

به  متخلص "عبدالهادی" خواهی افکار مشروطه از دوران فعالیت او در سراج االخبار و استاد عبدالحی حبیبی

 نویسد: می چنین« بلبل گرفتار»او تحت عنوان  هٔ به خصوص از نشرسرود "1"پریشان

االخبار،  سراج ٦سال  1۲عبدالهادی به امضای پریشان، منظومۀ مسدس برانگیزندۀ "بلبل گرفتار" را در شمارۀ »

مد قندهاری مح  م به نشر سپرد. چون ترجمۀ پشتوی آن از طرف مولوی صالح 1917جنوری  ۲۵ش،  1۲9۵دلو  ۵

م هم منتشر شد، موجب نگرانی نمایندۀ سیاسی  1917می  ۲۳ش،  1۲9٦جوزای  ۲، مورخ ٦سال  ۲۰در شمارۀ 

محمد به مدرسۀ شاهی و مجمع این جوانان سرکشی کرد،  بریتانیا در کابل گردیده و خودش به دیدن پریشان و صالح 

 موجود است. که سرگذشت این قضیه در آرشیف ملی دهلی

االخبار به قندهار رسید، آن را در محافل  سراج هٔ سندۀ این سطور خوب به یاد دارم، هنگامی که همین شمارنوی

اند و گاهی با خواندن، اشک هم  خوانده  ی فراوان میپجوانان و پیران و حتی در مجامع نسوان نیز با مراق و دلچس

 ۲«اند. ریخته  می

بهتر درک  -یک قرن بعد از نشر نخستین - و جوانان قرن بیست و یکم، ورا نسل ن« بلبل گرفتار» برای اینکه پیام

 آورم: می در اینجا به چاپ رسیده است، «مرغ قفس»که تحت عنوان  کنند ، متن کامل آن را

 

   سححححححرگهی بشحححححنیدم ز بلبلحححححی بحححححه قفحححححس

 کححه مححردم از ححم و درد و الححم، نپرسححد کححس

 ها نفحس بحه نفحس کشم این ناله که از چه می

 ذشت مرا عمحر در فغحان چحو جحرسچرا گ

 چححرا بححه  یححر فغححان نیسححت کححار و بححار مححرا

 چححرا حیححات بححه گححردن شححده سححت بححار مححرا

 نه محرمی که به او یک زمان سخن گحویم 

 نحححه مونسحححی کحححه زدرد و  حححم وطحححن گحححویم

 نه همحدمی کحه بحه او حرفحی از چمحن گحویم 

 زاللححححه و گححححل و نسححححرین و یاسححححمن گححححویم

 لیکحححححنم بحححححه شحححححکوه دل پحححححرمالل را خحححححا

 زدرد خححححویش کححححنم جملححححه بلححححبالن حححححالی 

  ححرز ز قصححۀ پححردرد خححود کمححی شححنواند 

 یی برخوانححححد زنکتححححه هححححای اسححححیرانه شححححمه

 تپید و بال و پر افشاند و این حدیث بخواند

 کححه بححاد بححوی چمححن بححر قفححس نشححین گذرانححد

 مگحححر رسححححاند نسححححیم صححححبا زخححححاک وطححححن

 که برد هوش و قرارم به خاک پاک وطحن

 د فگنحده سحر ایسحتادخو دمی به حیرت و بی

                                                           
1
کرد و بعداً آن را به داوی تغییر داد، در حالی که  واقعیت چنین نیست؛  اوی نخست "پریشان" تخلص میبرند که عبدالهادی د برخی گمان می (

نام فامیلی بنده است، نه که تخلص من، گاهی به « داوی»بود و هست و « پریشان»گوید: " تخلص بنده  داوی خود در این مورد میمرحوم زیرا 

ام و  اراده آمده، حسب عادت، ورنه تخلص اولین را هنوز ترک یا تبدیل ننموده آن مثل  خود شعر، بیما اام،  نام داوی نیز شعر را مقطع داده

 126هـ ش(  ص 1355مجلهء کهول )اند  که نه داوی ذکر شده و نه  پریشان، خصوصاً در قصاید."  تخلص بسیار اشعار بنده بی
2

 183-182( جنبش مشروطیت در افغانستان صفحات 
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 9تر ۳ 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، د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې : یادونه
 

 زشححححکر یححححا زشححححکایت دگححححر لبححححی نکشححححاد 

 کحححه بحححاز بحححاد صحححبا از شحححگوفه دادش یحححاد 

 گشححود چشححم وکشححید از خححروش دل فریححاد

 چو محن شحوی از خانمحان جحدا صحیاد که هم

 چحححومن اسححححیر سححححتم سحححازدت خححححدا صححححیاد

 مححرا کححه فخححر چمححن، زیححب گلسححتان بححودم 

 گحححححححل شحححححححگفتۀ بسحححححححتان آشحححححححیان بحححححححودم 

 ح بوسححححتان بححححودم روان بححححاغ و چمححححن، رو

                         تر ازجملحححه بلحححبالن بحححودم ظریحححف و شحححوخ

 اسحححححححیر پنجحححححححۀ فحححححححوالدی بحححححححال کحححححححردی

 بححه جححای لطححف جفححا کححردی وخطححا کححردی

 فضحححای بحححی سحححر و پحححا بحححود جحححای پحححروازم

 بلنحححححد شحححححاخ سحححححر  سحححححرو مسحححححکن نحححححازم

 همیشحححه بحححوی گحححل از خانحححه خحححوش انحححدازم

 سحححححازم بحححححرون جهیحححححد چحححححو آواز فحححححر می

د اسحححیری، نحححه چحححون قفحححس دل محححرا نحححه در

 چحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاک

 نححه اشححک ریححزی  مگححین، نححه نالححۀ  منححاک

 زدم بححه هححوا سحححر کححه بححال و پححر شححوق مححی

 هحححای شحححکوفه، گرفتمحححی مححح وا  بحححه شحححاخه

 گهحححی بحححه روی گلحححی گحححه بحححه سحححنبل  شحححیدا

 سحححرودم ایحححن آوا بحححه خنحححده نغمحححه کنحححان می

 اي کححه مححن دارم کراسححت عشححرت امححروزه

 منحححدیم سحححنبل و گحححل، خانحححه در چمحححن دار

 همان گل اسحت کنحون و همحان زمحان بهحار

 زمححین ز سححبزه مخلححع درخححت پححر بححرو بححار

 فکنححده شححو بححه گلشححن نححوای قمححری و سححار

 های گلستان چحو محن هحزار هحزار به گوشه

 پرنححد از سححر یححک شححاخ بححه دگححر خنحححدان 

 کنم بححه فغححان فتححاده مححن بححه قفححس گریححه مححی 

 رسححیده اسححت دل زار مححن بححه جححان یححارب

 وارهحححححان یحححححارب ازیحححححن سحححححتمکده ام زود

 دریححححححن جفاکححححححدۀ پححححححر مم ممححححححان یححححححارب

 دوبححاره ام بححه گلسححتان و گححل رسححان یححارب

 ام، بحححححاری، اگحححححر بحححححرای قفحححححس آفریحححححدی

 چححرا بححه بححال و پححرم داده ای سححر و کححاری

 جحححور و جفحححا و سحححتم تحححا کحححی  هٔ اسحححیر پنجححح

 و نحححدم تحححا کحححی  نحححدیم آه و فسحححوس و  حححم

 انحححیس انحححدوه بسحححیار و لطحححف کحححم تحححا کحححی 

 بحححاد پحححر الحححم تحححا کحححی جلحححیس ایحححن سحححتم آ

 یحاس دریحن خانحه نیسحت کحار امیحد چو  یر

 از ایحححن محححزار امیحححد بهسحححت امیحححد محححزاری

 سحححپس خمحححوش شحححد و سحححاعتی ت محححل کحححرد
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 9تر 4 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، د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې : یادونه
 

 محححرا گمحححان کحححه شحححد آرام یحححا تحمحححل کحححرد

 دوبححاره نغمححه کنححان روی جانححب گححل کححرد

 بححه خنححده گفححت کححه صححیاد چححون تغافححل کححرد

 بیحححا بمیحححر، ز ذلحححت نجحححات خحححواهی یافحححت

ه عحححدم خحححوش حیحححات خحححواهی گا بحححه گوشحححه

 یافحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححت

 اگحر چحه نیسحت گحوارا بحه محن چنحان مححردن

 جححوان بححودن و افسححوس بححر جححوان مححردن

 ولححححی بححححه آرزوی زنححححدگی تححححوان مححححردن

 کححه هسححت موجححب احیححای جححاودان مححردن

 چححو سحححر بححه قفححس حححال مححرگ مححی بیححنم

 چحححححححرا نمیحححححححرم و فحححححححارغ ز درد ننشحححححححینم

 بگفت این و به حسرت به سوی گلشن دیحد

 قفحححححس بدویحححححد پحححححر و بحححححرگشحححححود بحححححال و 

 بحححه آن طلسحححم زمحححانی هجحححوم کحححرد شحححدید

 ولححی چححه فایححده کححان بححود سححد سححخت حدیححد

 ز کلححححه و پححححر و بححححال نحیححححف و منقححححارش

 بریخحححت خحححون مصحححفای رنححح  گلنحححارش 

 آمحححد فتحححاد بیخحححود و خحححونش بحححه جحححوش می

 آمححححد دل تپیححححده بححححه خححححون در خححححروش می

 آمحد گهی گهحی کحه بحه ححال و بحه هحوش می

 آمححد بححه گححوش می همححین انححین حححزین، زو

 شکسحححححت بحححححال و پحححححرم در هحححححوای آزادی

 ۳هحححححزار شحححححکر کحححححه گشحححححتم فحححححدای آزادی

 

 گوید: می و سرودگر دردمند، در جای دیگری به مثابه شاعر مبارز شادروان داوی

 

 شححد بححد نبححود در وطححن گححر معرفححت بسححیار می

 شحححححد بحححححد نبحححححود چححححارۀ ایحححححن ملحححححت بیمححححار می

 شحد بحد نبحود این شحب  فلحت کحه تحار و محار می

 شححد بححد نبححود چشححم پححر خوابححت اگححر بیححدار می

 شححححد بححححد نبححححود کلححححۀ مسححححتت اگححححر هشححححیار می

شححححب چححححون لنحححح  و شححححل در آشححححیان  و روز

 ای بنشسحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححته

 ای جحححا خسحححته یحححا دمحححاغ و فکحححر را بیهحححوده بی

 ای دور از احبحححححاب رفتحححححه بحححححا عحححححدو پیوسحححححته

 ای بححححر امیححححد کححححار هححححای دیگححححران دل بسححححته

 شححححد بححححد نبححححود گححححر تححححرا همححححت ممححححد کححححار می

 ر دشتیم جمله شل و لن  و کر و کحورمانده د

کیسحححه بحححی قحححوت اسحححت تحححن بحححی قحححوت و دل 

 ناصحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححبور
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 31-27عبد الهادی داوی پریشان صفحات   شعرهای از گزیدهء( 
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 9تر 5 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، د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې : یادونه
 

رهزنحححححان نزدیحححححک، شحححححب تاریحححححک، رهحححححرو 

 شحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححعور بی

 راه دور و پحححای عحححور و خارهحححا انحححدر عبحححور

 شحد بحد نبحود ها از خار می  گر که پاک این راه

 وقت تن  و فکر لن  و عرصۀ جوالن فراخ

 شحاخنخل امید اسحت در دل ریشحه ریشحه شحاخ 

 جححححز خححححدا امیححححد گححححاهی نیسححححت یححححارب آخ آخ

 های سحححنگالخ مانحححده تحححا منحححزل بسحححی فرسحححن 

 شحححد بحححد نبحححود ای خحححدا گحححر راه محححا همحححوار می

  یر ما دشت و در و دیحوار دارد بحرگ و بحار

 تا به کحی بحر ححال محا خنحدد گحل و بحاغ و بهحار

 بحاری بحر محا هحم ببحار ای ابحر رحمحت بحار بحار

حححل افتحححاد و دل مححح  ا زیحححر بحححاربحححار محححا انحححدر گ 

 شحححد بحححد نبحححود بحححار الهحححا بحححار محححا گحححر بحححار می

 مکتحوب بحود 4این  زل در صفحۀ حبل المتحین

 ها محجحوب بححود گحر چحه نحام شحاعرش از چشحم

 این خطحاب او بحه خحود بسحیارتر مر حوب بحود

 شححد خححوب بححود چنححد گححویی شححاعرا ایححن کححار می

 شححد بححد نبححود چنححد گححویی مححاهرا کححاین کححار می

 گححر چححه کححار نغححزپنححد گفححتن بححا رفیقححان اسححت 

 انتبحححاه مسحححلمان اسحححت ار چحححه از اطحححوار نغحححز

 هست ایقحاظ بحرادر گحر چحه خحوب کحردار نغحز

از سححخن خححاموش شححو کححاین جملححه گححی کححردار 

 نغحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححز

 5شحححد بحححد نبحححود گححر گرایحححان جانحححب کححردار می 

 

 نگارد:  می عبد الحی حبیبی
االخبار باقی ماند و با  ادارۀ سراجآموزی و رهروی و رهبری با محمود طرزی در  پریشان با سجایای خوب ره »

ش، در جشن تولد  1۲97سرطان  1۲هللا خان آشنا و محشور بود. چون شب  خواه و شخص امان تمام جوانان مشروطه

امیر، حینی که موکب او به سواری موتر به شوربازار کابل رسید، یکی از همکاران پرشور و نوجوان داوی، 

ب گلولۀ تفنگچه، حمله کرده که آماج ننشست و خود "لودین" شدیداً در ارگ در  ل عبدالرحمن لودین بر امیر به ضر

و زنجیر کشیده شد، فردای آن "پریشان" را هم با او به زندان انداختند، که این دورۀ حبس بسیار پرآزار را مدت هفت 

 آنجا سرود:ماه در  ل و زنجیر گذرانید و یکی از یاران محبوس او میر یار بی  خان بدخشی در 

 

 ای بنــدیححححـی را، بـححححـس بـححححـود زوالنححححه

 ایححن همححه زنجیحححر در زنجیححر چیسحححت 
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م به نشرات  1893االسالم  در سال الدین کاشانی مؤید که در کلکته به مدیریت سید جالل نامه مشهوری بود به زبان فارسی المتین هفته حبل( 

این نشر الدین افغانی اثرپذیر.  افکار سید جمال های استبدادی و طرفدار مشروطیت  بود و از ید بیدارگر بر ضد نظامااز جر آغاز کرد. یکی

 ها ادامه داشت. ل وفات کاشانی به وقفهام یا س 930نامه  تا سال  هفته

5
 .296-295تاریخ ادبیات افغانستان، محمد حیدر ژوبل، ص ص ( 
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 گفت که یکی از یاران بیرون محبس چنین نوشته بود: پریشان می
 

 نشحححینی زندانیحححـان بحححرم حسحححرت! بحححه شب

 ٦استهای زنجیر  که نقل مجلس شان دانه

 

هللا خان   الدین امیر حبیبد و با کشته شدن سراج الملة واما مدت این دوران زندان "داوی پریشان" زیاد طوالنی نبو

، داوی به زودی از زندان رها گردید و یکی از ارکان مهم دولت امانی شد. توظیف هللا خان اعالن پادشاهی شاه امان و

از  شیدیهجری خور 1۲98حمل  ۲۲نخستین آن در  هٔ شمار که «امان افغان» هٔ او به حیث نخستین مدیر مسؤول نشری

اینکه او عضویت هی ت  کند. مهمتر از آن چاپ برامد ، نزدیکی داوی را با زمامدار جوان و جدید افغانستان آفتابی می

و در وزارت خارجه که محمود طرزی به حیث  محمود طرزی بر عهده داشت "دابس" را تحت ریاست مذاکره کننده با

ریاست  رفت. از همین رو، رکن مهم آن وزارت به شمار می ی داویالهاد کرد،عبد امورخارجه ایفای وظیفه می وزیر

و قیام های  ها  بلشویک و پیروزی با وجود حساسیت های آن دوران به بخارا را افغانستان هٔ العاد هی ت سفارت فوق

بعد  فغانستانبه وی سپردند. آنگاه که سفارت ا ها و شهادت "انور پاشا" در آن دیار، روس بخارایی در برابر مبازران

 او بر عهده داشت ، سپس مهم را هٔ یافت؛ این وظیف شاه محمد ولی خان دروازی، در لندن گشایش می از مذاکرات مهم

 سلطنت که سی و یک ساله بود به حیث وزیر تجارت افغانستان، گماریده شد. در اوایل به کابل عودت کرد و در حالی

 در آن مشغول خدمت بود .  و با دلسوزی و صداقت لین تعیین گردیددر بر به حیث وزیر مختار محمد نادرشاه

به حیث « بن»که در شهر  در ایامی 7اینجانب در میان اوراق باقی مانده از سفیران پیشین افغانستان در آلمان، 

ت محمد های نخست حکوم سال ا به قلم موصوف مطالعه کردم که درکردم ، نامه ای ر ایفای وظیفه می جنرالقونسل

مختاری افغانستان در  وزارت هٔ که وظیف - از مرحوم داوی انقره، در آنگاه که از طرف سفارت افغانستان نادرشاه،

 در وطن: »} نقل به مفهوم{ نگارد او در پاسخ می شود و ، در مورد جشن استقالل استفسار می-آلمان را بر عهده دارد 

 «زنید. قالل حرف میاست و شما از تجلیل است جوی خون روان

 شود؛ اما به زودی و رهسپار کابل می دهد از وزارت مختاری برلین استعفا می زمان پادشاهی محمد نادر شاه در

نمایندگی کرده است و در مهمترین مذاکرات  های جهان، های مهمترین کشور  این شخصیتی که از افغانستان در پایتخت

دوران  کند. سال را در زندان سپری می 1۳و در حدود  گردد ست، زندانی مینقش فعال داشته ا استقالل افغانستان

سپری  و با دشواری وصف ناپذیری ستم است ، همراه با رنج و سردارمحمدهاشم خان که ایام صدارت زندان او

 گردد. می

 وم داوی در کابل دیدارکه از نزدیک در اواخر عمر با مرح کشور هٔ شناخته شد هٔ آقای دکتور اسد هللا شعور نویسند

زبان  این ایام دشوار زندان را از ها صبر کرده،  و برای انجام این مصاحبه، مدت اشتهگفت و شنودی د و صحبت و

دو » است و تحت عنوان  و آموزنده آقای دکتور شعور مفصل هٔ ای به تصویر کشیده است. مقال داوی ، در مقاله مرحوم

مرزی به نشر  برون قبالً در مطبوعات« یی از آنان رات استقالل کشور و خاطرهمرد شرکت کننده در مذاک گرزب

شادوران داوی را که  هٔ ای از خاطر عبدالهادی داوی و عبد الوهاب طرزی اند. گوشه رسیده است. این دو شخصیت

  کنم: کشد ، با سپاس از دکتور شعور در اینجا درج می وضع زندانیان آن دوران را به تصویر می

زمانی که مرا زندانی ساختند، برای سه سال متواتر در زندان تجریدی کوته قلفی بودم. نه رن  آفتاب را » 

کردم، سر و ریشم  هایم قطع می های رسیده را به بسیار مشکل توسط دندان  دیدم، نی از خانواده خبری داشتم. ناخن می

یک کوزه آب سرد در تابستان و زمستان در اختیارم قرار  ی سه سال کامل اصالح نشده بود، برای استحمام فقط هفته

دیدم، ولی حق نداشتند حرفی با من بزنند. در طول  گاه روی شان را می شد، به استثنای عساکر محافظ که گاه داده می

فتاب این سه سال روی آدم دیگری را ندیده بودم. اوایل نوروز سال سوم بود که اجازه دادند روز نیم ساعت برای آ

کردم. در  بود، پیتو می جا نمی یی از صحن حویلی محبس که به استثنای محافظم کس دیگری در آن گرفتن در گوشه
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 184-183( جنبش مشروطیت در افغانستان صفحات 
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م  2007اسناد سفارت تا سال   ،گردید، سفارت افغانستان از "برلین"  به "بن" انتقال یافت ( وقتی که در دوران جنگ دوم جهانی برلین اشغال
ن موجود در جنرالقونسلی افغانستان در "بن" موجود بود، سپس بار دیگر به برلین، انتقال داده شد. این اسناد اکنون در سفارت افغانستان در برلی

   .شد با می
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توانست، بلکه نور آفتاب سخت  ابتدا چشمانم که به کلی شاریده بودند، در روشنایی آفتاب نه تنها که چیزی را دیده نمی

ام نمایند. در یکی از روزهای پایوازی که شب  واهند به این گونه شکنجهخ کردم اکنون می کرد که فکر می اذیتم نیز می

ل ساخته بود، در کنجی پیتو کرده بودم که سراج الدین به صحن زندان نمایان شده،  پیشترش بارش باریده و زمین را گ 

ته در کدام کوته است." حالت دار ببین که این اجل گرف با صدای بلند فریاد زد : "عبدالهادی ولد عبداالحد! او بچه پهره

عجیبی به من دست داد، یک سو ترس از مرگ و از سوی دیگر حالت خوشی ازینکه با اعدام شدن ازین همه رنج 

یابم. با صدای لرزانی گفتم که منم. گفت: خو تو هستی! همی تو  بعد گفت عبدالقوی نامی را  طاقت فرسا نجات می

م، فکر کردم پسرم را نیز دستگیر نموده اند. با لکنت زبان گفتم بلی او پسر شناسی  از ترس نزدیک بود  ش کن می

تواند توصیفش کند. در حال  یی نمی من است. چیزی نگفت و از صحن زندان خارج شد. حالتی داشتم که هیچ کلمه

ش کشید و گفت یی را که در دست داشت به طرفم پی کا ذی  ٔالدین برگشت و خریطه مرگ و جان کندن بودم که سراج

برایت پایواز آمده بود، قلعه بیگی صاحب فقط همین میوه را اجازه داد، برایت بیاورم. خدا را شکر گفتم و قوتی در 

دلم پیدا شد که او تندرست است و دستگیر هم نشده است. خریطه را به دست محافظ داد و رفت؛ زیرا یارای حرکت از 

ام را  ام گرفت. اشک چشمان شاریده اختیار گریه خوشحال نیز شده بودم، بیمن سلب شده بود. در حالی که به شدت 

ها تیزاب ریخته باشند. برای نخستین بار سرباز محافظ به سخن درآمده گفت :  صه  سوختاند که گویی بر آن چنان می

تر گرفت، دانستم که آید، بگیر! برایت شفتالو آورده اند. ازین حرف او دلم قوت بیش نخور این حالت سر مردها می

شفتالو را کی فرستاده است، زیرا در آن هنگام درختان کابل تازه پندک زده بودند. اول بهار بود. یکتن از عزیزان ما 

 هٔ گشت با خود میو به هندوستان رفت و آمد داشت و با دوستان فراری ما در آنجا به تماس بود، هر وقت به کابل بر می

آورد. به سرباز تعارف کردم،  دانست که من شفتالو را دوست دارم، ا لب برایم شفتالو می میآورد. چون او  تازه می

اما او از گرفتن شفتالو امتناع کرده، دورتر از من ایستاد. چون سه سال تمام روی میوه را ندیده بودم با اشتیاق عجیبی 

م سوزش شدیدی در کام و زبان خویش احساس آن را که در دهن گذاشت  ٔبه خوردن شفتالو شروع کردم. دومین دانه

کردم و نتوانستم آن را فرو ببرم. چون آنرا به بیرون پرتاب کردم، دیدم که پر خون شده اند. خیلی ترسیدم و فکر کردم 

ها  یی و سال که شفتالو زهرآگین بوده، ولی سرباز، باز به حرف آمده، گفت: وارخطا نباش! چون بسیار ضعیف شده

ست و نی طبیب. ا جا نه دوا یی، شفتالو دهانت را شاراند. دیگر نخوری که دهانت زخم نشود؛ درین ردهمیوه نخو

شفتالو را در همانجا گذاشته، به سرباز گفتم: اگر این را به زندانیان دیگر بدهی  سخنان سرباز آرامم ساخت. خریطهٔ 

 ثواب خواهی یافت.

ل ساخته بود، هس ل فرو بردم. و به علت تمام شدن  تهٔ چون زمین را بارش شب قبل گ  آن دو شفتالو را به زیر گ 

وقت به سوی سلول خویش روان شدم. چند روز بعد باز هم کوته قلفی مطلق از سر شروع شد و تا دو سال دیگر، 

سان گرفتند. گی بر ما آ بازهم نه از خانواده خبری داشتم و نه هم رن  آفتاب را دیدم. در سال پنجم زندان را به یکباره

های دو نفره انتقال یافتیم و تفریح و گردش در صحن زندان به صورت منظم و مطابق تقسیم   از سلول تجریدی به اتاق

شد. وقتی که بعد از  دادند که باعث ناراحتی مان می گاهی پایوازی را نیز برای مان اجازه می اوقات تنظیم گردید. گاه

ل فرو برده بودم، به  ن رفتم، دیدم که همان هستهدو سال دوباره به صحن حویلی زندا های شفتالو را که به زیر گ 

ها خشک شد و من هفت سال تمام حاصل  هایی مبدل گردیده اند که یک سال بعد از آن، حاصل دادند. یکی از آن نهال

جات یافتم، اندکی بعد با خوردم و هنوز هم در زندان بودم. چون بعد از سیزده سال از آن زندان لعنتی ن دومی را می

های آن  ساختن زندان دهمزن  زندانیان را به آنجا انتقال داده و محبس ارگ را ویران کردند که تا کنون نیز ویرانه

 قانون اساسی. هٔ باقی است. و اما در مورد حرکت من در لویه جرگ

های آن زندان  قرار داشت که ویرانه یس آن برگزیده شدم. تصادفاٌ چوکی من در جاییئدر لویه جرگه به عنوان ر

درست در پیش چشمانم قرار داشت، مخصوصاً درخت شفتالویی را که در صحن زندان کاشته بودم با شاخ و برگ 

ساخت. از ترس  ام می گانی آزرد و ذهنم را مشغول بدترین خاطرات زنده گان مرا می گشن و انبوه خودنمایی نموده، دیده

یی از زبانم  های زندان ، حرف احساساتی ن جلسات لویه جرگه، زیر ت ثیر دیدن آن درخت و ویرانهاینکه مبادا در جریا

منحوس هر لحظه تیغ بر جگر و نشتر بر چشمانم نزند.  گذاشتم که آن منظرهٔ  صادر نشود، چوکی خود را طوری می

 8!«لویه جرگه که آن وقت کج نشستم و اکنون راست گفتم.  این بود قصهٔ 
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شاه محمود خان ایجاد شده است، نفس  زمان صدارت وی بعداز رهایی از ز زندان ظاهراً با فضای جدیدی که دردا

 ده سبز کابلاز طرف مردم  شود ، سپس استعفا داده د ارالتحریر شاهی گمارده می کشد و به حیث منشی به راحت می

 گیرد. شورای ملی را نیز بر عهده می هفتم هٔ دورگردد و ریاست  هفتم شورای ملی انتخاب می هٔ به حیث وکیل دور

حکومت ملک فاروق در مصر است، به  که دوران م195۲هجری خورشیدی ، اوایل 1۳۳1در سال مرحوم داوی 

 یاید.  توظیف می در قاهره، حیث سفیر افغانستان

دلو  4/ 1۳71ربیع الثانی  ۲4) 195۲جنوری ۲۲به تاریخ  صادر شده هٔ در شمار چاپ قاهره« االهرام»هٔ  روزنام

مصر رفته  هٔ به وزارت خارج سکرتر اول سفارت افغانستان آقای هارون مجددی نگارد: می هجری خورشیدی( 1۳۳۰

را به حیث سفیر افغانستان به  آقای عبدالهادی خان داوی افغانستان و به رئیس تشریفات آقای مرعی بک یادآور شد که

اکنون رئیس مجلس  افزاید: آقای داوی رزوی صدور اگریمان را دارد. روزنامه مینامزد کرده است و آ دربار مصر

 هٔ شود که در وزارت خارج در سن شصت سالگی قرار دارد و بیش از ربع قرن می شورای ملی کشورش بوده،

شورش در برخی کشورهای اروپایی از ک کند و قبل از جن  دوم جهانی وظیفه می دیپلومات ایفای کشورش به حیث

 9نمایندگی کرده است.

هجری  1۳۳۰در دلو  به رویت اوراق موجود در سفارت افغانستان مقیم قاهره، عبدالهادی داوی بعد از اینکه

شود ، از راه کراچی روز  از قاهره صادر می گردد و اگریمان او نامزد می افغانستان در قاهره به حیث سفیر شمسی

  هجری قمری( 1۳71رمضان المبارک  ۲برابر با  م195۲می  ۲٦) هجری خورشیدی 1۳۳1جوزای  5دوشنبه 

و به  گیرد استقبال قرار می کشور شاهی مصر مورد هٔ وارد قاهره شده و از طرف ریاست تشریفات وزارت خارج

حضرت  هٔ رخصتنام عبدالخالق حسونه مالقات و کاپی اعتماد خودش و مصر هٔ با وزیر امورخاج جوزا1۳تاریخ 

 کند. می تقدیم محمدصادق المجددی، سفیر قبلی را

علی محمد خان وزیر  هجری خورشیدی عنوانی 1۳۳1جوزای  ۲8مرحوم داوی به تاریخ  ای که به رویت نامه

اش زیاد با ت خیر مواجه نشده است؛ بلکه در خالل  داوی در تقدیم اعتمادنامه آید که امور خارجه نگاشته است، بر می

المتوکل علی هللا هٔ فوق العاد هٔ به حیث سفیر و نمایند اش را دو هفته از وصول به قاهره، موصوف اعتمادنامه کمتر از

جون 9هـ ق و)1۳71رمضان المبارک  1٦با  هـ .ش، برابر1۳۳1جوزای  19محمدظاهرشاه پادشاه افغانستان در 

 ر، تقدیم کرده است. به ملک فاروق پادشاه مص اسکندریه« رأس التین»در قصر  م( 195۲

رو  ملک فاروق ای را که با حتی حکایت چگونگی لحظه نگاشته اش را مفصل جریان مراسم تقدیم اعتمادنامه داوی

کشور یعنی علی  هٔ ای به وزیر خارج مصر انجام داده است، در نامه احترامی که به پادشاه هٔ و از نحو رو شده ، به

 ارد: د بیان می محمد خان با این عبارت

 صاحب الجالله }ملک فاروق{»افزاید:  سپس می «های معین کردم.  شدن به فاصله سه کورنش}کرنش{ یعنی خم» 

دستی کرده ،گفت  احوال پرسی فرمودند، با آنکه اراده داشتم انگلیسی بگویم، ولی کبیر األمنا} سرمنشی حضور{ پیش

به حضار، خود  شاه  به عربی ادا کردم. بعد مرا را« لةأشکرکم یا صاحب الجال»داند، لهذا من  که سفیر، عربی می

کرده بودند که  دراز ها را به دو دست تقدیم نمودم ) جاللة الملک دست خود را  نامه معرفی کردند بعد از آن اعتماد

و دست  ها را به یکی از حضار دادند  ها را بگیرند( و به انگلیسی گفتم که با مسرت وافتخار، تبسم فرمودند و آن آن

پس پس آمدم و به هیچ شخص یا دیواری نخوردم و  خود را باز برای وداع دراز کردند، باز مصافحه کردیم و آنگاه

 «بعد از آن روی گشتانده و رفتیم...

 دهد:  را با ملک فاروق چنین شرح می مالقاتش اعتمادنامه، بعد از تقدیم مرحوم داوی

 رسیده است، برامدیم و در راه تا خروج از اوتل شاه{ و باریابی .بعد از آن گفتند حاال وقت }مالقات..»

های    ما، موتر سایکل  نشستیم و پیش روی ما و دو طرف موتر ها عکس گرفتند، در موتر شاهانه  }هوتل{عکاس

د، در بودن رفتند، در راه کم کم تماشابین جمع شده  تشریفاتی که به لباس سفید ملبس بودند و هفت موتر سایکل بود می

کشیدند ، از  چک و نعره می چک کردند. اطفال ُخرد بالعموم ها چک چک می اوتل}هوتل{ قدری بیشتر، بعضی هٔ درواز

های ده قدم از همدیگر ایستاده بودند و اکثر موکب را   مسافه تا قصر، دو طرفه پولیس سواره و پیاده، }هوتل{ اوتل

ها از کلّه پر معلوم  کردند و بعضی کلکین کشک می کله ها م خانمهای عمارات دم راه ه  از کلکین کردند، سالم می

قصر مطنطن که به  هٔ درواز هٔ زین زدیم قطع شد. پیش و قت رسیدن به قصر، حرف معمولی که با امین اول می شد، می

کان  آمدیم و بر پلهشد ایستاده بودند. وقتی که از موتر فرود  دو تولی تخمین می شد، یک مفرزه که تعداد عمارت باال می
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شروع شد، ما همه که اینجا "کبیراألمنا" هم بود، روی به طرف  یا مارش ما« لوی سالمی افغانی»فراخ باال رفتیم 

گفتم.  می« عمر د}ی{ دیر شه پاچا» عسکر گشتاندیم و تا تمام مارش ساکت ایستاده بودیم؛ به بندهای آن تنها من 

ید نشر کرده اند....هکذا بعد از عودت از حضور جاللة الملک}پادشاه{ مصر و ها عکس گرفته اند و در جرا عکاس

و  های رفتن های بسیار گرفتند، فرق عکس السودان در همین نقطه، مارش مصر را نواختند...ساکت ایستادیم و عکس

}هوتل{ همان  اوتلشود که وقت رفتن،اعتمادنامه به دست من است و وقت آمدن نیست. ترتیبات تا  آمدن به همین می

 «قسم بود که وقت رفتن بود،إال که تعداد تماشاچیان کمتر شده بود...

 

 داردبقیه 

 داوی و فلسطین 
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