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 ۳۰/۱۱/۲۰۱۷         احسان لمر بترم
 

  فضل الرحمن  فاضلنوشته: 

مبدل  یادبسفارت افغانستان در قاهره که به یک مرکز بزرگ فرهنگی، علمی و 

بیش از صد کتاب تحقیقاتی و تاریخی و ادبی را نوشته و ترجمه و یا تجدید  گشته،

 عبدالهادی اثر «افغانستان  او  سرحد»چاپ نموده اند که در این اواخر رسالۀ 

 زندگی نامه داوی را بادر آغاز که جناب فاضل  ،در همان جمع است داوی

 برخی ضمایم و اسناد آرشیف سفارت هم زینت بیشتر بخشیده اند به گونه ای که

 که قبالا  رسد می هم وطنان اطالع به بار نخستین ، ها آگاهی و معلومات این از

 فعالیت و نجیب جنرال با داوی مالقات خصوص به. اند نخوانده را تفصیالت این

.که با سپاس بی انتها از زحمات آقای فاضل  مصر و غیره در داوی فرهنگی های

 و همکاران شان این نوشته را با شما شریک می نمایم.

   داوی عبدالهادی

 هجری 1313 األولی جمادی 14 شنبه روز به  که  است  قندهاری  آخوندزادهء عبداالحد فرزند« عبدالهادی داوی»

 است شده  زاده کابل شهر مردان علی باغ م( در1895 نوامبر 2 خورشیدی هجری 1274 عقرب 11 با برابر قمری

 خواهی مشروطه افکار با دبستان آن در. است" حبیبیه" لیسه یعنی  افغانستان رسمی مکتب نخستین گان یافته تحصیل از و

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

 و شود می" األخبار سراج" افغانستان نشریهء یگانه قلمی همکار و  زند می تلّمذ زانوی  نیز طرزی محمود سترگ؛

  داوی  دوران، آن در که گردد می روزگار صحیفهء اوراق درج «پریشان عبدالهادی»  نام به او آبدار های سروده

 . است نکرده تکمیل  را سالگی هژده سن  هنوز نوجوان

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

 : نویسد می  چنین «گرفتار بلبل» عنوان تحت او نشر سرودهء از خصوص به"  پریشان"

 دلو ۵، األخبار سراج ٦ سال ۸۲ شمارۀ در را" گرفتار بلبل" برانگیزنده مسدس منظومۀ پریشان، امضای به عبدالهادی»

 شمارۀ در قندهاری محمد صالح مولوی طرف از آن پشتوی ترجمۀ چون. سپرد نشر به م ۱۲۲۲ جنوری ۸۵، ش ۸۲۵۲

 کابل در بریتانیا سیاسی نمایندۀ نگرانی موجب شد، منتشر هم م ۱۲۲ می ۲۸، ش ۸۲۲٦ جوزای ۸ مورخ ،٦ سال ۲۸

 این سرگذشت که کرد، سرکشی جوانان این مجمع و شاهی مدرسۀ به محمد صالح و پریشان دیدن به خودش و گردیده

 . است موجود  دهلی ملی آرشیف در قضیه

 جوانان محافل در را آن رسید، قندهار به االخبار سراج شمارهء همین که هنگامی دارم، یاد به خوب سطور این نویسندۀ

 ریخته می هم اشک خواندن با گاهی و اند خوانده می فراوان دلچسپی و مراق با نیز نسوان مجامع در حتی و پیران و

 1«.اند

 183ـ    182جنبش مشروطیت در افغانستان صفحات   ــ 1
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 کنند درک بهتر -نخستین نشر از بعد قرن یک - یکم و بیست قرن جوانان و  نو نسل را «گرفتار بلبل»   پیام اینکه برای

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

  کس نپرسد الم، و درد و  از غم  مردم  که      قفس   به بلبلی    ز بشنیدم     سحر  گهی
  چو   جرس فغان  در عمر مرا گذشت چرا     نفس به نفس ها ناله این کشم می چه از که

 مرا بار و کار نیست فغان غیر   به   چرا
 مرا بار  ست  شده گردن  به  حیات   چرا

 گویم وطن غم و ز  درد  که   مونسی  گویم      نه سخن زمان یک او به که محرمی نه
 گویم یاسمن و نسرین و   گل و   گویم     ز  الله   چمن از حرفی او به  که  همدمی نه 

 خالی را پر  مالل   دل شکوه   به     کنم
 حالی بلبالن جمله   کنم   خویش   ز  درد

 خواند  بر  یی شمه اسیرانه  های نکته شنواند      ز  کمی خود پر درد ز قصۀ  غرض
 گذراند  نشین قفس بر چمن بوی  باد  که      بخواند حدیث این و افشاند پر و بال و تپید

 وطن  خاک ز  صبا نسیم  مگر  رساند  
 وطن پاک خاکه ب قرارم و هوش برد که

 نکشاد لبی دگر ز شکایت یا ز شکر فگنده      سر ایستاد خود  بی  و  حیرت   به  دمی
 فریاد دل خروش از   و   کشید   چشم   گشود      یاد شگوفه  دادش صبا از باد  باز  که

 صیاد جدا خانمان        از شوی من چو هم که
 خدا         سازدت        ستم اسیر    چو  من

 بودم آشیان        بستان   شگفتۀ    بودم          گل گلستان چمن،  زیب فخر که مرا صیاد
 بودم   بلبالن  از  جمله تر شوخ ظریف   و       بودم  بوستان    روح چمن،  و روان باغ

 کردی    بال    فوالدی    پنجۀ         اسیر
 کردی خطا و کردی جفا لطف    جای     به

 نازم        مسکن   سرو سِر     شاخ پروازم      بلند     جای  بود   پا   سر   بی فضای  
 سازم      می فر  آواز  چو  جهید    برون       اندازم  خوش خانه از  گل    بوی   همیشه

 چاک دل قفس چون نه اسیری، درد نه مرا
 غمناک نالۀ نه غمگین،   ریزی   اشک نه

  مأوا گرفتمی شکوفه، های    شاخه   به هوا می  زدم      به پر شوق و    بال  که  سحر
 آوا این سرودم  می   کنان   نغمه   خنده سنبلي  شیدا      به    به  گلی گه روی  گهی به

 دارم من که اي امروزه  عشرت  کر  است
 دارم چمن  در  خانه  گل،  و   سنبل   ندیم

 بار برو پر درخت  مخلع  سبزه ز  من  بهار      ز زمان همان و کنون  است  گل  همان
 هزار  هزار من چو گلستان های گوشه به      سار  و قمری نوای  گلشن  به  شو  فکنده

 خندان دگر    به  شاخ  یک  از سر پرند
 فغان کنم به  گریه  می قفس  من به فتاده

 یارب   جان  من به زار    دل  رسیده است
 یارب   ام  زود وا  رهان ستمکده  از  این

  یارب     ممان پر غمم  جفا  کدۀ   در  این 
  یارب رسان و گل گلستان   به  دو باره  ام

 باری، ام،     آفریدی   قفس   برای اگر  
 کاری و ای سر داده پرم  و بال  چرا  به 
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 «هند» میسوری افغانی و بریتانیائی درهیأت 

نفر دوم  «داوی»مرحوم  1920 اپریل 18 ــ17

به حیث معاون رئیس هیئت  ایستاده دست راست

 .اشتراک داشت« محمود طرزی»

  ندیم       کی؟ تا ستم و جفا و  جور  پنجهء   اسیر
 کی؟        تا    ندم   و     غم و  فسوس و  آه

       کی؟ تا کم لطف  و بسیار  اندوه    انیس
 کی؟ تا    الم    پر  آباد     ستم   این جلیس 
 امید کار نیست  خانه درین   یاس    غیر چو

 امید مزار   این از    مزاری امید     بهست
 کرد       تحمل   یا   آرام   شد   که  گمان       مرا کرد تأمل ساعتی و شد خموش سپس
 کرد تغافل  چون  صیاد   که  گفت خنده   به       کرد گل جانب روی  کنان  نغمه  دوباره

 یافت خواهی   نجات ذلت ز     بمیر،    بیا
 یافت خواهی حیات خوش عدم گاه گوشه به

 مردن جوان بر افسوس و بودن جوان چنان     مردن   من  به  گوارا     نیست    چه   اگر
 مردن   جاودان احیای   موجب   هست  که     مردن    توان زندگی   آرزوی     به   ولی

 بینم  می مرگ  حال   قفس   به سحر   چو
 ننشینم   درد   ز   فارغ   و نمیرم     چرا

 بدوید     قفس  بر   و   پر   و  بال دید     گشود   گلشن سوی  به حسرت به و این بگفت
  حدید سخت سد بود  کان   فایده   چه  ولی      شدید کرد هجوم زمانی     طلسم آن   به  

 منقارش    و  نحیف  بال  و  پر  و  کله  ز
 فتاد گلنارش  رنگ  مصفای  خون  بریخت

 آمد می خروش  در   خون   به   تپیده   آمد    دل می     جوش   به  خونش و  بی  خود 
 آمد  می گوش  به  زو حزین،  انین   همین     آمد  می هوش به و حال به  که  گهی  گهی

 آزادی    هوای   در   پرم  و  بال  شکست
 2 آزادی      فدای    گشتم   که   شکر  هزار

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

 نبود بد شد می بسیار  معرفت   گر   وطن    در
 نبود  بد  شد    می   بیمار    ملت    این    چارۀ  
 نبود  بد شد می مار  و  تار  که  غفلت  شب  این
 نبود  بد  شد  می بیدار  اگر   خوابت   پر    چشم  
 نبود  بد   شد   می هشیار     اگر     مستت    کلۀ
 ای بنشسته آشیان شل در و چون لنگ  روز و شب  
 ای خسته جا بی  بیهوده   را فکر     و   دماغ   یا
 ای    عدو   پیوسته   با   رفته  احباب از   دور    
 ای   بسته   دل دیگران      های کار    امید    بر
 نبود   شد    بد  می کار   ممد     حمیت  ترا   گر 

 کور و کر و  لنگ  و  شل  دشتیم  جمله  در مانده 
 صبور نا} ها{دل و قوت بی تن است قوت بی کیسه 

 شعور  بی  رهرو تاریک،  شب  نزدیک،  رهزنان
 عبور   اندر  خارها و  عور  پای  و  دور  راه    

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 13تر 4 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 31ـ  27 صفحات پریشان داوی عبدالهادی  شعرهای گزیدهء ازــ  2
 شد از      خار   می ها   راه   این     پاک   که   گر
  فراخ جوالن عرصۀ و لنگ فکر و تنگ وقت نبود بد 

  شاخ      ریشه   ریشه   دل   در   است امید     نخل
  آخ آخ   یارب  نیست   گاهی امید    خدا   جز   شاخ 

 سنگالخ   های  فرسنگ  بسی  منزل       تا    مانده
 نبود بد  شد     می   هموار   ما   راه   گر   خدا  ای 

 بار  و  برگ  دارد دیوار   و در   و   دشت  ما  غیر
 بهار و   باغ   و   گل  خندد  ما  حال  بر  کی  به تا  

 بار بار  بار   رحمت  ابر  ای ببار  هم  ما بر  باری 
 بار      بار زیر       ما   دل و   افتاد   ِگلِ  اندر   ما  

 نبود    بد    شد    می    بار    گر    ما بار      الها
 
 بسیار خود به او خطاب این بود محجوب ها چشم از شاعرش نام چه گر بود مکتوب  المتین حبل صفحۀ در غزل این
 بود مرغوب تر
 بود  خوب شد می کار   این   شاعرا گویی چند
 نبود  بد شد  می کار کاین   ماهرا   گویی  چند
 نغز کار     چه گر  است  رفیقان  با گفتن   پند

  نغز  اطوار از     چه  ار  است  مسلمان  انتباه
 نغز  کردار   خو   چه گر برادر   ایقاظ  هست

  نغز کردار گی جمله کاین شو خاموش سخن  از
 3(نبود    بد شد  می  کردار    جانب   گرایان گر 

 سراج ادارۀ در طرزی با محمود رهبری و رهروی و آموزی ره خوب سجایای با پریشان» :نگارد می  حبیبی عبدالحی

 سرطان 12 شب چون. بود محشور و آشنا خان هللا شخص امان و خواه مشروطه جوانان تمام با و ماند باقی االخبار

 پرشور همکاران از یکی رسید، کابل شور بازار به موتر سواری به او موکب که امیر، حینی تولد جشن ش، در 1297

 شدیدا  " لودین" خود و ننشست آماج که کرده حمله تفنگچه، گلولۀ ضرب به امیر بر لودین عبدالرحمن داوی، نوجوان و

 پر آزار بسیار حبس دورۀ این که انداختند، زندان به او با هم را" پریشان" آن فردای شد، کشیده زنجیر و غل در ارگ در

 : سرود آنجا در بدخشی خان بیگ یار میر او محبوس یاران از یکی و گذرانید زنجیر و غل در ماه هفت مدت را

 چیست؟ زنجیر    در زنجیر    همه    این          ای زو النه بود  بــس رگ را،   یـی بنــد

3\ 

 296 295ص ص ژوبل، حیدر محمد افغانستان، ادبیات تاریخــ  

  : بود نوشته چنین محبس بیرون یاران از یکی که گفت می پریشان

 4است زنجیر  های دانه شان مجلس نقل که        !حسرت  برم   انزندانی   نشینی   شب  به

 و خان هللا حبیب امیر الدین و الملة سراج شدن کشته با و نبود طوالنی زیاد" پریشان داوی" زندان دوران این مدت اما

 او توظیف. شد امانی دولت مهم ارکان از یکی و گردید رها زندان از زودی به داوی خان، هللا امان شاه پادشاهی اعالن
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 از  خورشیدی هجری1298حمل 22 در آن نخستین شمارهء  که  «افغان امان»  نشریهء مسؤول مدیر نخستین حیث به

 . کند می آفتابی افغانستان جدید و جوان زمامدار با را داوی نزدیکی ، مدبر آ چاپ

 در و  داشت عهده بر طرزی محمود  ریاست تحت را" دابس"  با کننده مذاکره هیأت عضویت او این که آن از مهمتر

 آن مهم رکن  داوی عبدالهادی کرد، می وظیفه ایفای امورخارجه  وزیر حیث به طرزی محمود که خارجه وزارت

 حساسیت وجود با  را بخارا به  افغانستان العادهء فوق سفارت هیأت ریاست رو، همین از. رفت می شمار به وزارت

 آن در" پاشا انور" شهادت و روسها برابر در بخارایی مبازران های قیام و  ها بلشویک  پیروزی و  دوران آن های

 گشایش لندن در دروازی، خان ولی محمد شاه مهم مذاکرات از بعد  افغانستان سفارت که آنگاه.  سپردند وی به دیار،

 به بود ساله یک و سی که  حالی در و کرد عودت کابل به  سپس ، داشت عهده بر او  را مهم وظیفهء این یافت؛ می

  مختار وزیر حیث به  خان هللا امان اعلیحضرت  سلطنت  سال آخرین در و شد گماریده افغانستان، تجارت وزیر حیث

  .     بود خدمت مشغول آن در  صداقت و دلسوزی با و  گردید تعیین برلین در
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 13تر 6 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

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

 امان حکومت  که آنگاه 1308 سال در که کردم مطالعه موصوف قلم به ا ر ای نامه ، کردم می وظیفه ایفای  قونسل

  افغانستان سفارت از دارد، ادامه نیز ها جنگ و  کند می فرمانروایی کلکانی هللا حبیب امیر و است کرده سقوط خان هللا

 وطن در»: مفهوم{ به }نقل نگارد می پاسخ در او و شود می استفسار استقالل جشن مورد در داوی مرحوم از انقره،  در

 «زنید می حرف استقالل تجلیل از شما و است روان خون جوی

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

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

 دوران.   کند می سپری زندان در را سال 13 حدود در و  گردد می زندانی ، است داشته فعال نقش  افغانستان استقالل

 می سپری ناپذیری وصف دشواری با و  ستم و رنج با همراه است، خان هاشم محمد سردار صدارت ایام که  او زندان

 *گردد.

 و دیدار کابل در داوی مرحوم با عمر اواخر در نزدیک از که کشور شدهء شناخته نویسندهء شعور هللا اسد دکتور آقای

 مرحوم زبان از را زندان دشوار ایام این کرده، صبر ها مدت مصاحبه این برای و  داشته شنودی و گفت و صحبت

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

. است رسیده نشر به برون مرزی مطبوعات در قبال «آنان از یی خاطره و کشور استقالل مذاکرات در کننده شرکت مرد

 زندانیان وضع که را داوی شادوران خاطرهء از ای گوشه. اند طرزی عبدالوهاب و داوی عبدالهادی  شخصیت دو این

 ساختند، زندانی مرا که زمانی» : کنم می درج اینجا در شعور دکتور از سپاس با ، کشد می تصویر به را دوران آن

 ناخن. داشتم خبری خانواده از نی دیدم، می را آفتاب رنگ نه. بودم قلفی کوته تجریدی زندان در متواتر سال سه برای

 استحمام برای بود، نشده اصالح کامل سال سه ریشم و سر کردم، می قطع دندانهایم توسط مشکل بسیار به را رسیده های

 گاهگاه که محافظ عساکر استثنای به شد، می داده قرار اختیارم در زمستان و تابستان در سرد آب کوزه یک ی هفته فقط

 .بودم ندیده را دیگری آدم روی سال سه این طول در بزنند من با حرفی نداشتند حق ولی دیدم، می را شان روی

  :نموده استاضافه  آنرا (رمل ناسحا ) شامل نوشته آقای فاضل نیست این جانب ذیل توضیحات *

 یک که صاحب داوی. ها گرفته انگلیس از کلدار لک 18 مبلغ خان نادر که بودند کرده نوشته جراید المان بعضی در

 کلدار همان لک 18 که افتاد فکر این به داشت عالقه سخت خود استقالل وطن به هم و بود افغانی بزرگ شخصیت

 دیگری نام به آن از هم خان نادر برده ارث به خود پدر الحمایگی از تحت وقتی در خان هللا حبیب امیر که است نقودی

 بود لندن سفیر که خان ولی شاه مارشال استعفا داد سفارت از و خورد بر صاحب داوی ملی غرور به و کند می استفاده

 یک من: گفت به جواب داوی. شدند جویا را استعفا علت صاحب داوی از خارج در هم خان داود پدر خان عزیز محمد و

 الحمایگی تحت دوران از که را کلدار لک 18 چرا ما. است شده قبول دول طرف از ما استقالل حالیکه در هستم افغان

 با همان داوی ایم گرفته قرضه را پول این ما نیست طور این گفتند نیست. آنها ما شان قابل این ؟ کنیم قبول است مانده

 همان ایم گرفته قرضه را پول این که کنید توضیح و بدهید را مطبوعات جواب است چنین اگر گفت داشت که قوی منطق

 بقیه در پاورقی صفحه بعد........  آور خجالت جواب آن اما نوشتند را مطبوعات جواب و کردند طور

 که محبس حویلی صحن از یی گوشه در گرفتن آفتاب برای ساعت نیم روز دادند اجازه که بود سوم سال نوروز اوایل

 روشنایی در بودند، شاریده کلی به که چشمانم ابتدا در. کردم می پیتو بود، نه می آنجا در دیگری کس محافظم استثنای به

 می اکنون کردم می فکر که کرد می نیز اذیتم سخت آفتاب نور ،بلکه توانست نه می دیده را چیزی که تنها نه آفتاب

 ساخته گل را زمین و باریده بارش پیشترش شب که روزهای پایوازی از یکی در. نمایند ام شکنجه گونه این به خواهند

! عبداالحد ولد عبدالهادی: زد فریاد بلند صدای با شده، نمایان زندان صحن به الدین سراج که بودم کرده پیتو کنجی در بود،
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 13تر 7 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 از و مرگ از ترس سو یک داد، دست من به عجیبی حالت. است کوته کدام در گرفته اجل این که ببین دار پهره بچه او

 که گفتم لرزانی صدای با. یابم می نجات فرسا طاقت رنج همه این از شدن اعدام با از اینکه خوشی حالت دیگر سوی

 پسرم کردم فکر کنم، غش بود نزدیک ترس از شناسی؟ می را نامی عبدالقوی گفت بعد تو؟ همی! هستی تو خو گفت. منم

 حالتی. شد خارج زندان صحن از و نگفت چیزی. است من پسر او بلی گفتم زبان لکنت با. اند نموده دستگیر نیز را

 ی خریطه و برگشت الدین سراج که بودم کندن جان و مرگ حال در. کند توصیفش تواند نه می یی کلمه هیچ که داشتم

 میوه همین فقط صاحب بیگی قلعه بود، آمده پایواز برایت گفت و کشید پیش طرفم به داشت دست در که را یی کاغذی

. است نشده هم دستگیر و است تندرست او که شد پیدا دلم در قوتی و گفتم شکر را خدا. بیاورم برایت داد، اجازه را

 شده نیز خوشحال شدت به که حالی در .بود شده سلب من از حرکت یارای زیرا رفت؛ و داد محافظ دست به را خریطه

 برای. باشند ریخته تیزاب آنها بر گویی که سوختاند می چنان را ام شاریده چشمان اشک. گرفت ام گریه اختیار بی بودم،

 آورده شفتالو برایت! بگیر آید، می مردها سر حالت این نخور غصه:  گفت درآمده سخن به محافظ سرباز بار نخستین

 تازه کابل درختان هنگام آن در زیرا است، فرستاده کی را شفتالو که گرفت، دانستم بیشتر قوت دلم او حرف ینا از. اند

 به آنجا در ما فراری دوستان با و داشت آمد و رفت هندوستان به ما عزیزان از یکتن. بود بهار اول. بودند زده پندگ

 دوست را شفتالو من که دانست می او چون. آورد می تازه ی میوه خود با گشت می بر کابل به وقت هر بود، تماس

. ایستاد من از تر دور کرده امتناع شفتالو گرفتن از او اما کردم تعارف سرباز به. آورد می شفتالو برایم اغلب دارم،

 در که را آن ی دانه دومین کردم شروع شفتالو خوردن به عجیبی اشتیاق با بودم ندیده را میوه روی تمام سال سه چون

 پرتاب بیرون به آنرا چون. ببرم فرو را آن نتوانستم و کردم احساس خویش زبان و کام در شدیدی سوزش گذاشتم دهن

 آمده، حرف به باز سرباز، ولی بوده، زهرآگین شفتالو که کردم فکر و ترسیدم خیلی. اند شده خون پر که دیدم کردم،

 که نخوری دیگر. شاراند را دهانت شفتالو یی، نخورده میوه سالها و یی شده ضعیف بسیار چون! نباش وارخطا: گفت

 همانجا در را شفتالو ی خریطه. ساخت آرامم سرباز سخنان. طبیب نی و است دوا نه جا این در که نشود زخم دهانت

  .یافت خواهی ثواب بدهی دیگر زندانیان به را این اگر: گفتم سرباز به گذاشته،

 ادامۀ پاورقی صفحه قبل:

 استقالل و بود ننگین لکه یک مانند افغانی امارتی ناحیهء در لک 18 ارقام چرا توانست می نه کرده قناعت کسی و بود

 نادر را رقم عین و. میکردند استفاده آن از برالهند در خان عبدالرحمن امیر که است پولی همان این که دانستند می طلبان

 صاحب داوی رویهء این.بود کرده قبول خان

 بود کرده اثر سخت خان هاشم و خان نادر به

 که لودینعبدالرحمن  .خواستند کابل را او

 بلدیه ریس الهجه و صریح و شجاع شخص

شهید گردید.  و شد خواسته ارگ در بود کابل

 شخص لودین نوشت خان نادر برای داوی

و  خان نادر میشد کشته نباید بود الیق و فعال

 شان های کار از داوی که دیدند خان هاشم

 13 که ساختند زندانی را او میکند نکوهش

  .کشید طول سال

 Shaim با  داوی عبدالهادی ستادا
Rahi بوک   در  فیس.دیگر نفر ۴ و 

18/12/2015 
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 13تر 8 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 وقت شدن تمام علت به و. بردم فرو ِگل زیر به را شفتالو دو آن ی هسته بود، ساخته ِگل قبل شب بارش را زمین چون

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

 سلول از. گرفتند آسان ما بر گی یکباره به را زندان پنجم سال در. دیدم را آفتاب رنگ هم نه و داشتم خبری خانواده

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

 سال دو از بعد که وقتی. شد می مان ناراحتی باعث که دادند می اجازه مان برای نیز را پایوازی گاهگاهی. گردید تنظیم

 مبدل هایی نهال به بودم، برده فرو گل زیر به که را شفتالو های هسته همان که دیدم رفتم، زندان حویلی صحن به دوباره

 خوردم می را دومی حاصل تمام سال هفت من و شد خشک آنها از یکی. دادند حاصل آن از بعد سال یک که اند گردیده

 دهمزنگ زندان ساختن با بعد اندکی یافتم، نجات لعنتی زندان آن از سال سیزده از بعد چون. بودم زندان در هم هنوز و

 *.است باقی آن های ویرانه نیز کنون تا که کردند ویران را ارگ محبس و داده انتقال آنجا به را زندانیان

 .اساسی قانون ء جرگه لویه در من حرکت مورد در اما و

 درست زندان آن های ویرانه که داشت قرار جایی در من چوکی تصادفا  . شدم برگزیده آن رییس عنوان به جرگه لویه در

 انبوه و گشن برگ و شاخ با بودم کاشته زندان صحن در که را شفتالویی درخت مخصوصا   داشت، قرار چشمانم پیش در

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

 صادر زبانم از یی احساساتی حرف ، زندان های ویرانه و درخت آن دیدن تأثیر زیر جرگه، لویه جلسات جریان در مبادا

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

  5 «. ! گفتم راست اکنون و نشستم کج وقت آن که جرگه لویه ی قصه بود

 نفس ، است شده ایجاد خان محمود شاه  صدارت زمان  در که جدیدی فضای با ظاهرا زندان ز از رهایی از بعد داوی

  گمارده شاهی دارالتحریر  منشی حیث به و کشد می راحت به

 است مصر در فاروق ملک حکومت  دوران که  م 1952 اوایل ، خورشیدی هجری  1331 سال در  سپس و شود می

 . یاید می توظیف  قاهره، در  افغانستان سفیر حیث به

 دلو34 /1371 الثانی ربیع24(  1952 جنوری22 تاریخ به   شده صادر شمارهء در  قاهره چاپ «االهرام»  روزنامهء

 رفته مصر خارجه وزارت به  افغانستان سفارت اول سکرتر  مجددی هارون آقای:  نگارد می خورشیدی هجری 1330

   افغانستان  که شد آور یاد بک  مرعی  آقای تشریفات رئیس به و

 اضافه شده است. (رمل ناسحا ) نوت سطور ذیل شامل نبشته آقای فاضل نیست از جانب من   *

خان، اصیل  سر بلند عدلیه، فضل احمد خان مجددی وزیر ،رئیس اردو احمد علی خان ،غبارغالم محمد  ریمبه قول از 

بلکه چهار اسم خان معین معارف میر سید ق اعدامخواهان سرگی خان و عبدالغنی خان گردیزی قلعه بیگی نه تنها خان، 

بود اما عبدالغنی فیض محمد ذکریا با جمله "با جامه کرباس پوشیدن و مسجد رفتن" هدف اش داوی  . بودند نفر دیگر هم

در حالیکه داوی و بسمل قبال  زندانی  خان سه نفر دیگر )محمد انور بسمل ـ غبار و محمد سرور جویا را هم نام برد

"اگر این ها به جرم کشتن پادشاه هم اعدام نشوند باید به جرم دهریت گفت:  در این وقت مجددی فضل احمد خانبودند. 

 .امریکا 1919جون  2جلد « افغانستان در مسیر تاریخ» جلد دوم  167ص  کشته شوند."

  است. فرستاده نویسنده به را آن کامل متن که شعور هللا اسد دکتور آقای مقالهء ــ از 5

 را اگریمان صدور آرزوی و است کرده نامزد  مصر دربار به افغانستان سفیر حیث به را  داوی خان عبدالهادیآقای 

 قرار سالگی شصت سن  در  بوده، کشورش ملی شورای مجلس رئیس اکنون  داوی آقای: افزاید می  روزنامه. دارد
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 13تر 9 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 از قبل و کند می وظیفه   ایفای دیپلمات  حیث به کشورش خارجهء وزارت در که شود می قرن ربع از بیش و دارد

  6.است کرده نمایندگی کشورش از اروپایی کشورهای برخی در  جهانی دوم جنگ

 به شمسی هجری 1330 دلو در  اینکه از بعد داوی عبدالهادی قاهره، مقیم افغانستان سفارت در موجود اوراق رویت به

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

 قاهره وارد  قمری( هجری 1371  المبارک رمضان 2 با )برابر م 1952 می 26  خورشیدی هجری 1331 جوزای

  جوزا13 تاریخ به و گیرد می قرار استقبال  مورد مصر شاهی کشور خارجهء وزارت   تشریفات ریاست طرف از و شده

 صادق محمد حضرت  رخصت نامهء  و خودش اعتماد کاپی و  مالقات حسونه عبدالخالق  مصر امور خارجهء وزیر با

 هجری 1331 جوزای 28 تاریخ به داوی مرحوم  که ای نامه رویت به. کند می  تقدیم  را قبلی سفیر ، المجددی

  تقدیم در داوی  که آید می بر ، است نگاشته خارجه امور وزیر خان محمد علی  عنوانی خورشیدی

 اعتماد قاهره، موصوف به وصول از هفته دو از کمتر خالل در بلکه است؛ نشده مواجه تأخیر با زیاد اش نامه اعتماد

 جوزای 19 در افغانستان پادشاه شاه ظاهر محمد هللا علی المتوکل  العادهء فوق نمایندهء و سفیر حیث به  را اش نامه

 به  اسکندریه «التین رأس» قصر در م( 1952 جون 9و) ق هـ1371 المبارک رمضان 16 با  برابر ، ش. هـ 1331

 .                                                           است کرده تقدیم ، مصر پادشاه فاروق ملک

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

 یعنی کشور خارجهء وزیر به ای نامه در است، داده انجام مصر  پادشاه به که احترامی نحوهء از و  ، شده رو  به رو

 سپس«  .کردم معین های فاصله به شدن خم یعنی کورنش}کرنش{ سه»: دارد می بیان  عبارت این با خان محمد علی

 األمنا } کبیر ولی بگویم، انگلیسی داشتم اراده آنکه با فرمودند، پرسی احوال فاروق{ }ملک الجالله صاحب» :افزاید می

 عربی به  را «الجاللة صاحب یا أشکر کم»  من لهذا داند، می عربی سفیر، که ،گفت کرده پیشدستی حضور{ سر منشی

 الملک جاللة(   نمودم تقدیم دست دو به را ها اعتماد نامه آن از بعد کردند معرفی شاه خود حضار، به  مرا بعد. کردم ادا

 به را آنها و فرمودند تبسم و افتخار، مسرت با که گفتم انگلیسی به و) بگیرند را آنها که بودند کرده  دراز  را خود دست

 هیچ به و آمدم پس پس  آنگاه و کردیم مصافحه باز کردند، دراز وداع برای باز را خود دست و دادند حضار از یکی

 « ...رفتیم و گشتانده روی آن از بعد و نخوردم دیواری یا شخص

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

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

 لباس به که تشریفاتی های سایکل موتر ما، موتر طرف دو و ما روی پیش و نشستیم  شاهانه موتر در گرفتند، عکس ها

{ هوتل} اوتل دروازهء در بودند،  شده جمع بین تماشا کم کم راه در رفتند، می بود سایکل موتر هفت و بودند ملبس سفید

   . کردند می چک چک ها بعضی بیشتر، قدری

 

   م1952جون  22ــ روزنامه االهرام مورخ  6

 های مسافه پیاده و سواره پولیس طرفه دو قصر تا اوتل}هوتل{ از کشیدند، می نعره و چک چک بالعموم خورد اطفال

 کشک کله  ها خانم هم راه دم عمارات های کلکین از کردند، می سالم را موکب اکثر و بودند ایستاده همدیگر از قدم ده

 قطع زدیم می اول امین با که معمولی حرف قصر به رسیدن وقت شد، می معلوم پر کلّه از ها کلکین بعضی و کردند می

 ایستاده شد می تخمین تولی دو  تعداد که مفرزه یک شد، می باال عمارت به که مطنطن قصر دروازهء زینهء  پیش. شد
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 13تر 10 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 همه ما شد، شروع  ما مارش یا« افغانی سالمی لوی» رفتیم باال فراخ کان پله بر و آمدیم فرود موتر از که وقتی. بودند

 تنها آن بندهای به بودیم؛ ایستاده ساکت مارش تمام تا و گشتاندیم عسکر طرف به روی بود، هم"  االمنا کبیر" اینجا که

 از عودت از بعد هکذا....اند کرده نشر جراید در و اند گرفته عکس ها عکاس. گفتم می «پاچا شه د}ی{دیر عمر»  من

 های عکس و ایستادیم ساکت...نواختند را مصر مارش نقطه، همین در السودان مصر و الملک}پادشاه{ جاللة حضور

 آمدن وقت و است من دست به نامه اعتماد رفتن وقت که شود می همین به آمدن و  رفتن های عکس فرق گرفتند، بسیار

 « ...بود شده کمتر تماشاچیان تعداد که إال بود، رفتن وقت که بود قسم همان اوتل}هوتل{ تا ترتیبات. نیست

 :   فلسطین و داوی

 دلچسپی فلسطین مسألهء به کرد، می وظیفه ایفای  افغانستان سفیر حیث به مصر در که حینی داوی عبدالهادی مرحوم

 گزارش افغانستان خارجهء وزارت به فوقتا وقتا را عرب جهان موقف و سرزمین  آن در جاری اوضاع و  داشت فراوان

 صادق محمد خویش سلف  سان به نیز الحسینی امین محمد سید حاج فلسطین بزرگ مفتی با آن بر افزون و داد می

 . داشت نزدیک روابط المجددی

 تاریخ به  خارجه وزیر خان محمد علی عنوانی قدس، به یهودیان خارجهء وزارت انتقال از هایش نامه از یکی در داوی

» .. : نگارد می چنین مصر در  آزاد افسران قیام پیروزی از قبل روز سه  یعنی خورشیدی هجری 1331 سرطان 28

 پروتست عربیه ممالک مسأله برین و بدهند نقل المقدس بیت به که اند کرده شروع را خود خارجهء وزارت ها یهودی

  سر منشی پاشا عزام خصوص این در و {استUN} «إن.یو» مقررات خالف و است سابقه مقررات خالف که اند داده

 شام سفیر شهابی امیر گفتهء قرار و است کرده مالقاتی نیز مصر در امریکا سفیر با} لیگ عرب{ عربیه جمعیه

 ممالک ولی بگیرند؛ پس را برداشته قدم این که کنند مجبور را ها یهودی که رود می امید مصر، در} سوریه{شریف

 هیکل عنه، هللا رضی عمر شدهء ترمیم اقصی مسجد جای به که دارند نظر در ها یهودی که باشند بیدار باید  اسالمیه

 مسلمانان بودن هوا به گوش  دلیل که  موضوع این در مناسبی کلمات  ما خارجیهء وزارت باید و کنند تعمیر را خود

 «  .شوند درج جراید در مقاالتی و بگویند کند ثابت  را افغانستان

 یهودی که این باره در»: نگارد می داوی  پاسخ در 1331 میزان 13 تاریخ به افغانستان خارجهء وزیر خان محمد علی

 مطبوعات  ریاست به آن مراتب ، اید شده متذکر را شرحی دهند، می نقل المقدس بیت به را خویش خارجهء وزارت ها

 آن کتنگ شد، نشر کابل های روزنامه  به مضمونی که حینی بنمایند، شایعاتی افغانی جراید به زمینه در  که شد  ابالغ

 علی عنوانی دیگری نامهء 1331 سرطان 30 تاریخ به داوی مرحوم «.شد خواهد فرستاده شما جاللتمآب به ثانی در

 : است آمده آن در  که نگارد می  رابطه این در خارجه وزیر خان محمد

 ها یهودی  حکومت خارجیهء وزارت انتقال مسأله بودم، کرده اشاره خود پیش روز دو راپور در که دیگری نقطهء. ..»

 مفتی مآب فضیلت چنانچه رود، می شده بزرگ روز به ز رو  وخیم و افزا حیرت مسالهء این هنگامهء شریف، قدس به

 از و)شان از همکاران دیگر دو نفر با( آمدند دادم، وقت عصر ۶ ساعت به و خواست وقت اینجانب از فلسطین اعظم

 انگلیزی موسسهء یک  اردن  شرق که گفتند و کردند ذکر  -هللا السمح - اقصی مسجد  بر تصرف برای یهود  بد ارادهء

 فلسطین در را ها یهودی که ستا او و باشد می یهود طرفدار است، آنها ساالر سپه و  جنرال که باشا  گلوب زیرا ؛ است

 عزام آن عمومی منشی و عربیه جمعیه مناسبت بدین المقدس( بیت کشیدند )از می را آنها عرب مجاهدین ورنه داد، موقع

 اعظم مفتی.  اند شده بیقرار سخت است، اعظم صاحب مفتی خود آن رئیس که(  لفلسطین العلیا العربیة هیأت ما و باشا

مالقات   باب این در عسکری رجال و پاشا عزام ، پاشا سری پاشا، عفیفی حافظ مثل مهم رجال با و رفته اسکندریه به

 ورق چند در را آن خلص که ایم نموده }پروگرام{ غرامیپرو  یک به شروع)باشد دیده هم را شاه شاید و  است کرده ها

 . سپارم می شما به افغانستان پادشاه همایونی اعلیحضرت حضور به تقدیم برای و نوشته
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 13تر 11 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :   کند می بیان چنین را آن ، است گفته فلسطین مفتی به آنچه داوی

 نه می و ایم نشناخته را اسرائیل حکومت حال به تا که دانید می شما و متأثریم سخت خود ما مسلمانی، سبب به گفتم »

 یهود با شما غزای وقت در و حاضرند خود اولی قبلهء به  جانی و مالی امداد های برای ما مردم  بشناسیم؛ که خواهیم

 ، آمدند می فلسطین به جهاد در اشتراک برای دادند، می راه پاکستان یا ایران اگر که شدند حاضر افغانستان نفر هزارها

 هللا إنشا آن ترجمهء با را شما بود، الیحهء خواهیم حاضر ما است ممکن هرچه ولی است؛ دور بسیار راه متأسفانه ولی

 « .کنم می تقدیم خارجیه جلیلیهء وزارت توسط به همایونی معظم اعلیحضرت حضور به

 قراردادن مخاطب با ساز سرنوشت قضیهء این مورد در را خود نظر  بل نکرده، اکتفا محض  گزارش به  داوی مرحوم 

 : کند می تسجیل  چنین افغانستان، امور خارجهء وزیر خان علی محمد

 قدم فلسطین مسألهء کل و اقصی مسجد حفظ برای تشبثات در افغانستان اگر که اندیشم می چنان من!  جاللتمآب »
 یا تجارت که  نیست همسایه یهود با  زیرا کند؛ مینه  ضرر افغانستان برای بردارد، تری دالورانه و تر جّدی های
 خود حکومت دینیهء غیرت ما مردم داخل، در حال آن که شویم، جنگ کدام به مجبور یا بکشند ضرر آن از ما اتباع
 در و کرد خواهند تحسین را

 را عربیه ممالک خاطر خارج،
 بیشتر ما پاکستان، به نسبت
. توانست خواهیم نموده جلب

 ، اجتماعات سبب  به امروز
 نشریات ها، نطق ها، کانفرانس

  مسلمانان که العاده فوق
 می فلسطین به عاید پاکستان
 در پاکستان حکومت کنند،

 کرده پیدا نفوذی عربیه ممالک
  .است
 
 
 
 

 سراج»در  منتشره تصویر

 راست عبدالهادی داویاز  بر زمین نشسته .م(1913اگست  4)۱۲۹۲ اسد ۱۳ دوم، سال ،۲۲ شماره ،«افغانیه االخبار

ـ مرزا عبدهللا خان و مرزا محمد  از راست مال عبدالولی خانصف دوم  .ــ مرزا غالم نقشبند خان ـ عبدالرحمن لودین

 . عزیز خان

   با استفاده از سایت همبستگی

ه ب یهود هم و توانیم می کرده را اعراب  توجه جلب کنیم می اقدام تر جدی -یهود علیه بر - تنها کار را این هم ما اگر

 است براین عالوه آن اجر های البته.  شوند ما زحمت  اسباب که ندارند آن امثال یا یتانیهبر مثل قدرتی و نفوذ هللا حمد

 فایقه، احترامات با. هستیم اوامر مطیع ما و است واالحضرت همایونی و معظم اعلیحضرت حضور به اختیار ،باقی

  «عبدالهادی
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 13تر 12 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نمبر مکتوب وصول احترام، کمال به»: است نوشته سال  همان سنبلهء 31 تاریخ به  نامه این پاسخ در خان محمد علی

 به جاللتمآبی مکاتبه داده، اصل اطمینان بدینوسیله  را محترمه سفارت کبرای 31 سرطان 30 مورخ 151/31

 « .دهند گزارش همایونی اعلیحضرت حضور از که شد فرستاده شاهی دارالتحریر

   افغانستان سفیر که  آنجایی از  قدرت، از فاروق ملک خلع و 1952 جوالی 23 در مصر در آزاد افسران پیروزی از بعد

 نامه اعتماد تقدیم جهت داوی مصر، در تحول از بعد ، بود نیز سعودی عربستان یا  حجاز در سفیر  همچنان مصر، در

 بناء. بود نگرفته ،صورت داوی مالقات مصر جدید زعامت با رو همیناز  گردید؛ ریاض رهسپار  عبدالعزیز ملک به

 رهبر نجیب محمد جنرال مالقات به خورشیدی هجری 1331 عقرب 7  تاریخ به سعودی عربستان از برگشت از بعد

 رسالهء محتویات با مالقات این چون. رود می  است شده تعیین نیز مصر حکومت رئیس یا وزیر نخست که کودتا

 جلب مهم  دیدار آن شنود و گفت  آن از فراز هایی به را خوانندگان توجه نیست، ارتباط بی نیز« افغانستان او سرحد»

 . نمایم می

 . بینیم می  هم با که  هستم خوش بسیار: گوید می نشانده،  خود پهلوی در  را داوی نجیب، جنرال

 نیم دو از اینجانب که بود خواهد معلوم شما جاللتمآب به البته ، دادید تشّرف فرصت مرا که گزارم شکر بسیار: داوی

 . شوم می مشرف زیاد، دیرتر  شوق وجود با لهذا بودم، رفته اعتماد نامه تقدیم برای سعودیه عربیه به که است ماه

. سازد نه می متاثر را آن }تشریفات{ مراسم که است  قلبیه روابط ها مسلمان بین.  میدانم من نیست باکی :نجیب جنرال

 اخالق خوش پادشاهان از که را شاه محمد ظاهر اعلیحضرت و کنم می قدر ماست دینی برادر که را افغانستان بسیار من

 . کند ترقی روز به روز مصر و افغانستان مناسبات خواهم می و دارم دوست است، خود وطن خدمت مصروف دایما و

 با را مناسبات و  دهد می زیاد اهمیت را اخالق  های اساس مصر، جدید نهضت کهاین  از در افغانستان البته:  داوی

 اساس که افغانستان و مصر خصوصا است، گردیده زیاد خوشی دارد، اسباب آرزو بیشتر دارند، مشترک ثقافت  که دولی

 کرده مستحکم آخر عصر در افغانی الدین سیدجمال های فداکاری و شخصیت مشترکه، ثقافت بر عالوه را آن محبت های

 علی المتوکل ما اعلیحضرت بیشتر، حضور همه از را احساسات این و کرد توان می بزرگی  امیدهای آن از که است

 . دارند هللا

 مقتدای و استاد را الدین{ جمال }سید شیخ ما. کردید پیشتر اظهار شما ولی بود؛ من زبان بر مطلب همین: نجیب جنرال
 .... تجارتی مناسبات خصوصا برود، پیشتر اخوت محض از باید ما مناسبات ؛ شناسیم می امروز تا مصر های نهضت
 . دانند نه می  کم  خود وطن ز ا را مصر و بیگانه را خود افغانستان سفارت اعضای جمیع و اینجانب:  داوی
 ها مسلمان  باید زمانه، حوادث مقابل در یقینا)و گفت  زده محبت به خود راست دست با من زانوی بر نجیب جنرال

  است؟ چطور پاکستان و شما مناسبات است؛ مشکل ترقی و نجات   اتفاقی بی با که چرا بدهند؛ دست همدیگر با
 فشارهای ما تجارت بر پیماید، می عناد راه ما با که است پاکستان تنها شرقی های مملکت تمام در متاسفانه: داوی
 . کنیم می تایید را پختونستان صدای ما  که است این ما گناه آورده، وارد زیادی
  است؟ حدود مسأله: نجیب جنرال
 .  است حیاتی مسأله ما برای بلکه است، حدود مسأله تنها نه:  داوی
 همین طرفداری ها، امپریالیست های نقشه و حمالت در مقابل افغانستان استقالل حفظ بزرگترین سبب دایما چراکه
 . است حیاتی چقدر که تواند می }جاللتمآب{ شده ایکسالنس معلوم این از و است شده سرحد افغانان
 . ندارم باب این در معلوماتی بسیار من: نجیب جنرال
  کنم؟ می تقدیم تفصیالت من باشد، مساعد }جاللتمآب{ ایکسالنس وقت اگر: داوی
  (.داد حرکت اثبات به را  خود )سر :نجیب جنرال
 . هستند میلیون  هفت و اند افغانان همه آن اهالی که ایست منطقه پختونستان: داوی
  میلیون؟ 7 تعجب( )با: نجیب جنرال
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 13تر 13 له :پاڼو شمیرهد 

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مثل شان دین زبان، نژاد، گویند؛ می بیشتر را خود خودشان ورنه میلیون، 7 انگلیز ها حساب به ایکسالنس بلی:  داوی

  که وقتی از چه اند، شده ثابت انگلیز امپراطوریت نشر از مدافع بهترین آنها است، یکی ما تاریخ و جغرافیا ماست،

 از هم آخر و داد رو نمایان بسیار تخفیف و توقف آن کامیابی و رفتار سرعت در رسید، ها افغان به انگلیس سیالب

 انگلیز مطبوعهء اعترافات قرار به. کردند محاربه وجب به وجب انگلیز ها با سال صد نیم و یک از برگشت، همانجا

 پاکستان محابس در آنها آزادی خواهان ها هزار خواهند، می را  خود آزادی ،اینها اند شده ثابت  دنیا محاربین بهترین ها،

 خود قوم با چون و دارند خواهش آنها خود نه و نداریم آرزو افغانستان به را آنها الحاق ما برند، می سر به محاکمه بی

 به موجود لتریچر تعالی  هللا إنشاء اینجانب. ؟!شد خواهند راضی الحاق به چسان پاکستان با خواهند نه می شدن ملحق

 . کنم می تقدیم  شما حضور به را مسأله این

 (داد حرکت قبول یعنی تصدیق به را خود سر نجیب جنرال)

 امید ولی ؛ ایم نکرده  تعیین را روز هنوز اگرچه کرد، خواهیم احتفالی هللا إنشاء افغانی، الدین جمال سید به عاید:  داوی

 ادامه دارد . آورد خواهید تشریف شما است

  7«.....ماست وظیفه این ضرور: نجیب جنرال

 

 

 لویه جرگه پغمان

 ادامه دارد

  قاهره در افغانستان سفارت آرشیف در موجود  نجیب، محمد جنرال با  داوی  مالقات گذارش ــ از 7
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