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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲1/11/۰۶

فضل الرحمن فاضل

سفیران افغانستان در مصر
قسمت هشتم
خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
این نوشتهٔ جناب محترم فضل الرحمن فاضل در شکل یک کتاب تدوین شده است بنا ًء افغان جرمن آنالین آنرا با
همان فورمات در خدمت شما قرار می دهد.
با ُحرمت

 -٢تجارت ما با س .س .ر( .اتحاد جماهیر شوروی) :این رساله به زبان فارسی نگاشته شده است
و به گفته عبدالرءوف بینوا ،1اغلب گمان ،آنگاه که عبدالهادی داوی به حیث وزیر تجارت در عهد

 )1اوسنی لیکوال ص 392

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

امانی ایفای وظیفه میکرد ،رساله یادشده را در سال  192۷میالدی راجع به روابط تجارتی میان
افغانستان و شوروی نگاشته است .این رساله در مطبعه روزنامه انیس در کابل به چاپ رسیده است.
 -3غیاصه :نظم به زبان پشتو است که برخی واژه های پشتو را شرح داده است .عبدالرءوف بینوا
در مورد این کتاب مینویسد" :غیاصه په پښتو نظم یو کتاب دی چه په 1365هـ ق {1946م} کال یی
شروع کړی دی او د پښتو ژبی ځینو لغات د بنسټ شرح یی په پښتو نظم کړی ده ،چه مثالونه یی لږ
وروسته د کالم په نمونو کی لوستالشی (.بینوا)3۷4 : 1340 ،
 -۴آللی ریخته٢؛ ترجمه سرودههای اردوی داکتر محمد اقبال الهوری را به زبان فارسی در رشته
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.
 -۵گلخانه:یا مجموعه پریشان؛ که سرودههای نخستین و شعرهای پسین او را احتوا میکند.
 -6نغمات؛ مجموعه دیگری از سروده های اوست.
 -۷رجال وطن؛ زندگینامه شخصیتهای شناخته شده ایست که برخی نویسنده و شاعراند و برخی از
جمله مشاهیر به شمار میروند.
 - 8آثار اردوی اقبال :این کتاب در دو جلد و در یک مجلد ،در بیش از  260صفحه برای نخسیتن
بار در سال  1355هجری خورشیدی به مناسبت سیمینار بینالمللی اقبال از طرف مؤسسه بیهقی و با
مقدمه دکتور عبدالرحیم نوین وزیر اطالعات و کلتور به چاپ رسیده بود که باردیگر در سال 1391
هجری خورشیدی از طرف مطابع آزادی در کابل تجدید چاپ گردید.
استاد داوی در مقدمهاش بر این کتاب هدف خود را از ترجمه آثار اردوی اقبال به زبان فارسی
چنین میگوید " :مقصود این رساله معرفی آثار عالمه داکتر محمد اقبال است که به زبان اردو شایع
داشتهاند(رحمه هللا تعالی) معرفی تنها عبارت از ذکر نامهای تألیفات آن مرحوم نخواهد بود ،بلکه
مقاصد و افکار و روحیاتی که مؤلف داشته  ،با طرز افاده آنها نیز فوایدی که از آن برای
مطالعهکنندگان ما (افغانستانیان) توقع میرود ،نیز باید شرح داده شود( ".داوی)1391:3،
از همینرو ،بیجا نیست که در شکل گیری احساس مبارزاتی داوی ،توجه به ادبیات و عالقمندی به
نویسندگی ،تألیف و ترجمه ،دکتور شمسالحق آریانفر از پژوهشگران ژرفاندیش دیار ما را واداشته
است تا رگههایی از تاثیر افکار اقبال را در آثار داوی ،دریابد ،آنجایی که در کتابش "شخصیتهای
کالن افغانستان"مینویسد:
« در شكل گیری شخصیت ادب ی وسیاس ی و آزادیخ واهی داوی ،از آث ار و اندیش ه ه ای فیلس وف و
اندیشمند بزرگ نیم قاره؛ اقبال میشود سخنی گفت  .به ویژه زمانی كه میبینیم داوی از شیفتگان اقب ال
وآثار اوس ت .همیش ه آث ار او را میخوان د واز ب اور ه ای او مت اثر اس ت و ی ا آن را میس تاید .ای ن می ل
واشتیاق داوی را از آثار و گفته هایش به خوبی میتوان دریاف ت ،ب ه گون ه نمون ه ،غزل ی را میخ وانیم
كه داوی در آن عالمه محمد اقبال الهوری رامخاطب ساخته است :

 )2در برخی منابع" آللی ریخته" به شکل «اللهء ریخته» نگاشته شده است که صحیح ودقیق نمیباشد .آللی صیغهء
جمع و مفرد آن «لؤلؤ» یعنی مروارید است.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ص با بگ وی ب ه اقب ال خ وش بی ان ازم ن
ك الم تس ت ك ه س رتا ب ه پ ای آن اثراس ت
صدای زنده گی ازسرزمین زن ده خوشس ت
ك ه نال هه ای اس یران زس وزش جگراس ت
عج ب نباش د اگ ر س رزدهس ت ازظلم ات
ك ه آب چش مه حی وان وكوك ب سحراس ت
چگون ه ظلم ت آف اق رایخ ن ن درد
ك ه از س پیده مج زا ،امی د منفج ر اس ت
چ را خ راب نس ازد چگون ه درنده د
چوسیل تند وچوص هبای ن اب ش علهوراس ت
جذورجامع ه را آب م ی ده د ج ودت
ه م آن ف رو گرانمای ه را سروثمراس ت
ش عار نظ م توتری اق س م اس تعمار
نظ امنثرتو ،اس هام ظل م را سپراس ت
چوتیش ه ب ی ت و ،زب ان آش نای كهساراس ت
ب ه گ وش ك اهن م انیز گ رم وپرشرراس ت
توج ه ت و ب ه ای ن مل ت بلن د خی ال
زروش نایی قل ب وزپ اكی گهراس ت
خطاب ه توب ه عن وان “ای ج وان عج م“
بهش ت گ وش پریش ان وس رمه بصراس ت
دل و دم ا من ور كجاس ت ت ا دان د
3
چه پیشگویی صادق ،چه كشف معتبراست .
بقیه دارد
 -9عبرت نامه...

 )3دکتور شمس الحق آریانفر ،شخصیتهای کالن افغانستان ،صص200-199

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

