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

 
 

 
 ۰۶/11/۲۰۲1         فضل الرحمن فاضل

 

 سفیران افغانستان در مصر
 متشهقسمت 

 

 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

 

 

 
 

 این رساله به زبان فارسی نگاشته شده است :تجارت ما با س. س. ر. )اتحاد جماهیر شوروی( -٢

عبدالرءوف بینوا و به گفته  
1

داوی به حیث وزیر تجارت در عهد  عبدالهادی گاه که ، اغلب گمان، آن

                                                           
 392ص  ( اوسنی لیکوال1
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 میان تجارتیمیالدی راجع به روابط  192۷رساله یادشده را در سال  کرد، ایفای وظیفه میامانی 

 روزنامه انیس در کابل به چاپ رسیده است. ه  رساله در مطبع نگاشته است. این افغانستان و شوروی

وف بینوا داده است .عبدالرء پشتو را شرح های  واژهبرخی که به زبان پشتو است  نظم :غیاصه -3

م{ کال یی 1946هـ ق }1365ی چه په دتو نظم یو کتاب ښنویسد: "غیاصه په پ در مورد این کتاب می

 لږی ده، چه مثالونه یی ړتو نظم کښشرح یی په پ ټبنس د ینو لغاتځتو ژبی ښی دی او د پړشروع ک

 (3۷4 : 1340نوا،  وروسته د کالم په نمونو کی لوستالشی.) بی

آللی ریخته -۴
٢

 ه  در رشت های اردوی داکتر محمد اقبال الهوری را به زبان فارسی سروده ه  ؛ ترجم

نظم کشیده است.استاد داوی راجع به این اثرش در کتاب دیگرش"آثار اردوی اقبال" باربار یادآوری 

 کرده است. این کتاب تاکنون به چاپ نرسیده است.

 کند. نخستین و شعرهای پسین او را احتوا میهای  پریشان؛ که سروده ه  یا مجموع:گلخانه -۵

 های اوست.  دیگری از سروده ه  ؛ مجموعنغمات -6

 و برخی از و شاعراند نویسنده های شناخته شده ایست که برخی شخصیت ه  ؛ زندگینامرجال وطن -۷

 روند.  مشاهیر به شمار می ه  جمل

برای نخسیتن صفحه  260در بیش از  ،داین کتاب در دو جلد و در یک مجل آثار اردوی اقبال: - 8

و با  بیهقی ه  از طرف مؤسس المللی اقبال هجری خورشیدی به مناسبت سیمینار بین 1355در سال  بار

 1391باردیگر در سال  وزیر اطالعات و کلتور به چاپ رسیده بود که دکتور عبدالرحیم نوین ه  مقدم

 تجدید چاپ گردید. لطرف مطابع آزادی در کاب هجری خورشیدی از

ثار اردوی اقبال به زبان فارسی آ ه  اش بر این کتاب هدف خود را از ترجم استاد داوی در مقدمه

داکتر محمد اقبال است که به زبان اردو شایع  گوید: " مقصود این رساله معرفی آثار عالمه چنین می

تألیفات آن مرحوم نخواهد بود، بلکه های  اند)رحمه هللا تعالی( معرفی تنها عبارت از ذکر نام داشته

ها نیز فوایدی که از آن برای  ن آ ه  و روحیاتی که مؤلف داشته ، با طرز افاد مقاصد و افکار

 (1391:3رود، نیز باید شرح داده شود." )داوی، افغانستانیان( توقع میکنندگان ما ) مطالعه

ادبیات و عالقمندی به  تی داوی، توجه بهجا نیست که در شکل گیری احساس مبارزا رو، بی از همین

واداشته  را اندیش دیار ما ژرف الحق آریانفر از پژوهشگران لیف و ترجمه، دکتور شمسأنویسندگی، ت

های  جایی که در کتابش "شخصیت تاثیر افکار اقبال را در آثار داوی، دریابد، آناز هایی  است تا رگه

 نویسد: کالن افغانستان"می

 و فیلس وفی ه ا  اندیش ه آث ار و ، ازیداو یخ واه یآزاد و یوسیاس  یادب  شخصیت یكل گیردر ش »

از شیفتگان اقب ال  یبینیم داو یم كه یگفت . به ویژه زمان یشود سخن یاقبال م نیم قاره؛ بزرگ اندیشمند

ای ن می ل  .س تاید یم را  آنی ا  او مت اثر اس ت و یه ا واز ب اور خوان د یاو را م آث ار . همیش هاوس توآثار 

 خ وانیم یرا م ینمون ه، غزل  ه  توان دریاف ت، ب ه گون  یم یهایش به خوب  گفته و را از آثار یداو واشتیاق

 رامخاطب ساخته است : یعالمه محمد اقبال الهور در آن یداو  كه

 

 

 

                                                           
باشد. آللی صیغهء  نگاشته شده است که صحیح  ودقیق نمی« اللهء ریخته»( در برخی منابع" آللی ریخته" به شکل 2

 یعنی مروارید است. « لؤلؤ»جمع و مفرد آن 
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 ازم   نبی   ان خ   وش اقب   ال ب   ه  یبگ   وص   با 

 اثراس  تآن  یپ  اب  ه س  رتا ك  ه تس  ت ك  الم 

 خوشس تزن ده ازسرزمین  یگزنده  یصدا

 جگراس  تزس  وزش اس  یران  یه  ا نال  هك  ه 

 ازظلم   اتس   ت  س   رزدهاگ   ر نباش   د عج   ب 

 سحراس   توكوك  ب حی   وان چش  مه  آبك  ه 

 ن      دردرایخ      ن آف      اق ظلم      ت  چگون      ه

 اس   تمنفج   ر امی   د مج   زا،  س   پیدهاز ك   ه 

 درنده     دچگون     ه نس     ازد خ     راب چ     را 

 وراس ت ش علهن اب  یوچوص هباتند چوسیل 

 ج      ودتده      د   یم      آب  راجذورجامع      ه 

 سروثمراس    ترا گرانمای    ه ف    رو  آن ه   م 

 اس      تعمارس      م توتری      اق نظ      م ش      عار 

 سپراس      ترا ظل      م اس      هام نظ      امنثرتو، 

 كهساراس  ت یآش  نازب  ان ت  و،  یب  چوتیش  ه 

 وپرشرراس  تگ  رم م  انیز ك  اهن گ  وش ب  ه 

 خی     البلن     د مل     ت ای     ن ب     ه ت     و توج     ه 

 گهراس      ت یوزپ      اكقل      ب  یزروش      نای

 “عج    مج    وان  یا“عن    وان  توب    ه ه  خطاب    

 بصراس   ت ه  وس   رمپریش   ان گ   وش بهش   ت 

 دان      د ت      اكجاس      ت من      ور دم      ا   ودل 
 

، چه كشف معتبراست .صادق یچه پیشگوی
3

 

 

 داردبقیه 

 ...نامهعبرت  -9
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 200-199های کالن افغانستان، صص ( دکتور شمس الحق آریانفر، شخصیت
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