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 10تر 1 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 ۰۹/۱۲/۲۰۱۷        احسان لمر :مرتب 

 
 
 : فضل الرحمن  فاضل هدنسینو

 

    (2داوی ) عبدالهادی
 

 :  پشتونستان مسألهء و داوی
  را پشتونستان  مسألهء جدیت با مصر، به ورود با  داوی مرحوم
 برای مهم مسألهء این  دیدیم باال در که طوری ، کرد مطرح

 نیز  نجیب محمد  جنرال مصر  زمامدار سمع به را افغانستان
 های کنفرانس و پشتونستان قضیهء  ملموس حضور. است رسانده
 در  او نظرهای اظهار و  مصری مطبوعات  در  داوی  خبری
 های پشتون اردایت خود حق به راجع  او های تبصره و  مصر

 در ، نظرها اظهار این تا شد باعث دیورند، خط طرف آن
 .   باشد داشته بازتاب نیز پاکستان مطبوعات

 سفارت شارژ دافیر  خان عبدالروف موضوع، این به پیوند در
 اسد 9 تاریخ به خاصی نامهء با پیوست کراچی، در افغانستان

 می داوی به  خطاب و فرستاده را اخبار کتنگ قطعه چهار1331

 : نگارد
 ! مصر در همایونی معظم اعلیحضرت کبیر صاحب سفیر داوی خان عبدالهادی جناب محترم ع ،ج

 : رساند می اطالع به احترام با
 دو بین  مسلمانی و برادری مناسبات خواهند نه می و است زدن دامن را نفاق آتش کارشان مدام که جویانی هنگامه
 را حقیقت از دور اخبار و نویسند می خواهند می هرچه جراید در ، شود بهتر روز به روز مسلمان و همجوار ملت
. گیرند می کار خود بی دانشی از و کنند می سرایی یاوه حبیبی طرف از گاهی و خود طرف از گاهی. نمایند می نشر

 راجع که جرایدی نمود؟ خواهد صداقت چه دیگری، وطن به پس کند پا مال را خود وطن حق و خدمت  که شخصی
 جاللتمآب گفتار فرق تا گردد می تقدیم جاللتمآبی استحضار غرض به هذا ضم به اند نشر کرده چیزها شما بیانات به

 : نگارد می 1331 اسد 13 تاریخ به  پاسخ در داوی« .:عبدالروف احترام با.  شود فهمیده اینها نشریات و محترم
 در ما بود، شده نشر مصری  اخبارات از یکی در مقاله  چنین این ، آرم می جا به شکران مقطوعات ارسال از »

 پاکستان در مفسدین ولی کردند، چاپ ما را تردیدیه خواهیم، نه می را پشتونستان الحاق ما که کردیم  تردید اخبار عین
 « .کنید رد خود بولتن در شما دهند، می رواج را دروغ اشاعت صرف زنند، نه می حرفی ما تردیدیهء از

 یا «المصریة الخارجیة»  مهم کتاب نبود، پنهان نیز مصر خارجهء وزارت دید از پشتونستان قضیهء به داوی توجه
  ارتباط در را1952– 1937 های سال مصر که خارجه وزارت

 مورد  در است، کرده بررسی ، مصر مقیم خارجی  های کشور های نمایندگی های فعالیت
 : نگارد می افغانستان

 ولذلک أفغانستان، و باکستان  دولتی بین دارت التی الدبلوماسیة للخالفات خصبة ارضا کانت مصر أن لوحظ کما »
  علی باکستان، سفیر" سیت الستار عبد حاجی"  مع باالتفاق  مصر فی المفوض األفغان وزیر المجددی صادق محمد قام
 المجددی بتغییر قامت افغانستان ولکن. الصحفیة األحادیث فی بینهما النزاع یثار أال و اآلخر دولة منهما کل یهاجم أال

 إلی األخیر مجیء ومع أفغانستان سفیر منصب" داوی خان  عبدالهادی" فتولی مصر، فی سیاسته عن رضاها لعدم
 8« .الباکستان حکم عن اإلقلیم تحریرهذا علی األفغان إصرار عن تحدث و صحفی اجتماع إلی دعا القاهرة

 . 265 ص ، المصریة ــ الخارجیة 8
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 و پاکستان کشور دو میان دیپلماتیک  اختالفات برای مناسبی سرزمین  مصر  که است رسیده مالحظه به همچنان
 سفیر سیت عبدالستار حاجی با مصر در افغانستان مختار وزیر  مجددی صادق ،محمد رو از همین. بود افغانستان
 مورد ، مطبوعات در دولتین میان نزاع  نه و نکند لفظی حملهء دیگری دولت بر هیچکدام که کردند تعهد پاکستان،

 . گیرد قرار بحث
  یازید دست مجددی تغییر به  رو همین از.  بود ناراض ارتباط این در  مصر در مجددی  سیاست از  افغانستان  اما
 مطبوعاتی کنفرانس موصوف ، قاهره به  داوی آمدن با. گردید تعیین  افغانستان سفیر حیث به داوی خان عبدالهادی و

 . زد حرف ، پاکستان  سیطرهء از {پشتونستان} اقلیم این سازی آزاد  به  ها افغان  اصرار از و  داد ترتیب
 اول سکرتر ، پاکستان خارجهء وزارت  رو همین از. رسید هم پاکستان پایتخت" کراچی" به رویداد این بازتاب
 مطبوعات  تا  کرد امیدواری ابراز و خواند فرا ، پاکستان خارجهء وزارت مقر به  را کراچی در  مصر  سفارت
 و نزاع  نباید مصر، اسالمی بزرگ ملت

  تا  کرد امیدواری ابراز  چنان هم و  دهد انعکاس  را اسالمی کشور دو میان اختالف 
 دارد، می ارسال شان برای   قاهره در افغانستان سفارت که را چه  آن مصری مطبوعات

  9. دهند قرار توجه مورد  «حذر» نوعی با 
 پشتونستان مسالهء مورد  در قاهرهء در افغانستان سفارت های فعالیت  به راجع مصری پژوهشگر شاکر صفاء  دکتور
 : نگارد می چنین
 مصر بولیس حکمداریة أن إذ یتوقف لم مصر أرض علی الدولتین بین الصراع أن ویبدو» 

 علی بناء طبعت والتی الباکستان، بدولة  تعریضا تضمنت التی المنشورات بضبط قامت
 أفغانستان  مفوضیة إلی المنشورات هذه إرسال تعتزم کانت األخیرة أن آنذاک قیل و بمصر، األفغان سفارة رغبة
   10«.بجدة

 

 
 شادروان» قول به هند وایسرای  گردید، نشر «افغان محمد صالح مولوی» پرشور و حماسی شعر 1915 اپریل 16 در

  .فرستادند نامۀ ضم امیر به کشیده دائره را شعر عنوان سرخ قلم با «داوی

   

خارجه مصر به تاریخ  وزارت معین عنوانی  پاکستان در مصر سفارت( سری) «محرم»ــ مطلب باال طی نامۀ  9

 148پاورقی  284ص « الخارجیه المصریه»فرستاده شده است به نقل از کتاب  1952جون  15

 266ص « آلخارجیه المصریة»ـ کتاب ـ 10

 مصر پولیس حکم داری زیرا بود؛ نیافته مصر، پایان سرزمین در دولت دو هر میان کشمکش که آید می بر قراین از
 تقاضای اثر به مطبوعات آن و کرد می تعرض پاکستان دولت بر که یازید دست مطبوعاتی  از شماری ضبط به

 نشرات این داشته قصد افغانستان سفارت  که شد گفته زمان آن در و  بود رسیده چاپ به مصر در افغانستان سفارت
 . دارد ارسال جده به افغانستان نمایندگی به را
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 بروشور همان مصر، خارجهء وزارت  گزارش در شده چاپ اوراق یا شده اشاره «منشورات» از هدف من، گمان به 
 سراسر مسلمانان به  خطاب«  !واغوثاه! واغوثاه! واغوثاه» عنوان تحت که است عربی زبان به  صفحه شش حاوی
 نبشته این و گردد پخش الحرام هللا بیت حاجیان  میان در حج موسم در تا  است شده نگاشته  عربی زبان به جهان
 «البختونی الشعب مندوب خان اکبر محمد» عربی زبان به یا و پشتون ملت  نمایندهء را خود که اکبر خان محمد توسط

 :گوید می  داده قرار خطاب مورد را جهان مسلمانان  حماسی، نبشتهء این. است گردیده امضا خوانده،
 عدده یبلغ «البختون»  بـ یعرف مسلم شعب بلوچستان فی و باکستان و افغانستان بین الواقعة البالد فی هنالک إعلموا،»

 « .مالیین ثمانیة
 می زندگی مسلمانی ملت بلوچستان، در همچنان و است واقع  پاکستان و افغانستان میان در که سرزمینی در که بدانید
 . رسد می نفر میلیون هشت به شمارشان و گردند می یاد «پشتون» نام به که کند
 می آن زمام داران و پاکستان بر و کرده بحث  تفصیل به  بریتانیا استعمار برابر در ها پشتون جهاد  از بروشور این
 دیگر بار را  مسلمانان و اند هستی صحنهء از  ها پشتون نابودی خواهان پاکستان رهبران که نویسد می و تازد

 :گوید می داده قرار مخاطب
 فظاعتها بکل بریطانیة سیاسة هی أم محمدیة، ، إسالمیة سیاسة  هذه باکستان  سیاسة هل المسلمون، ایها علیکم فباهلل »
  «بشاعتها؟ و
  همه با انگریزی سیاست یا است محمدی و اسالمی سیاست پاکستان سیاست این آیا  سوگند خدا به را شما مسلمانان ای
  ش؟ا شناعت و بدی
 از مشخصا و زندان در شکنجه و زجر و پشتونستان ملت همه بر پاکستان ستم از اینکه از بعد و آخر در نبشته این
  :گوید می  مخاطبان برای کند می یاد سرحد صوبه سابق اعالی وزیر خان؛ داکتر برادرش و خان عبدالغفار خان
 وذلک ظالمة، ألنها باکستان، کذلک ،وتنصرون مظلومون  ألننا تنصروننا انکم تامة بثقة إلیکم جئنا اإلخوان ایها»

  هللا من و الشکر، منا ولکم التام، باستقالله البختونی للشعب تعترف  بأن مطالبتها و الظلم من ومنعها یدها، علی بأخذکم
  «اآلخرة و الدنیا ثواب حسن
 همچنان ، ایم گرفته قرار ستم مورد  ما زیرا رسانید؛ یاری را ما تا ایم آمده شما نزد به کامل اعتماد با!  برادران ای

 ستم از را  او و بگیرید را او دست که است این پاکستان یاری و است ستمگر زیرا  برسانید؛ یاری نیز را پاکستان
 بهترین  و ما طرف از سپاس.    کند اعتراف ، پشتون ملت کامل استقالل به  تا بخواهید پاکستان از و دارید باز کردن
 !. باد شما برای خدا جانب از آخرت و دنیا   پاداش

 عبدالغفار خان خدا، مجاهد بندهء  صحت یابی برای تا است کرده تقاضا الحرام هللا بیت حجاج از نشریه این همچنان
 . گردد او نصیب عاجل شفای تا کنند دعا برد، می سر ،به پاکستان زندان در که خان
 سفارت از خورشیدی هجری1331  میزان 13  تاریخ به که  ای نامه از  اما  ندارد تاریخ" بروشور"  یا نبشته این

 رئیس خان اکبر محمد موالنا برای سفریه ارسال از آن در و است گردیده  ارسال مصر به دهلی مقیم  افغانستان
 کسی همان خان اکبر محمد موالنا  بناء. دهد می ارتباط ، نبشته این با را  موضوع ، دهد می خبر  «جرگه پشتون»

 در  تا ، است رسانده چاپ به قاهره در و  ترتیب داوی عبدالهادی  کمک به را نبشته این و  آمده قاهره به  که است
 . گردد پخش  ش( 1331قمری،) هجری1371 سال  حج موسم در اسالم جهان سراسر حجاج میان

 مطبوعات در پشتونستان   قضیه گستردهء معرفی به  قاهره در خویش سفارت  دوران در همچنان  داوی عبدالهادی
 «الجدیدة الحیاة» ماهنامهء مثال به گونهء.  است نشده دیده فعالیتی همچو  ای دوره هیچ در که  پرداخت مصری

  و رساند نشر به را پشتونستان(  در )انقالبی «بختونستان؟ فی  ثورة»  عنوان تحت ای تحلیلی مطلب)نوین زندگی(
 ملت این  به راجع ؟ العریق الشرقی الشعب هذا عن تعرف ماذا:  بود نوشته داده، قرار پرسش مورد را خوانندگانش

 بود  کرده تعریف «کشمیر» آتشفشان مثل آتشفشانی  را «پشتونستان» یاد شده مجلهء  دانید؟ می چه تاریخی شرقی
 می تحلیل گر نویسندهء. گیرد نه می صورت  یادی  پشتونستان از اما ؛ شود می زده حرف زیاد کشمیر به راجع که

 ورزد می انکار پرسی همه از پشتونستان مورد در اما است؛ کشمیر مورد در پرسی همه خواهان پاکستان»: افزاید
  11. است آور شگفت موقفی، همچو که

 چنین پرسشی برابر در م1954 فبروری 15 تاریخ به  قاهره چاپ «الجمهوریة» روزنامهء با ای مصاحبه در داوی

 :دهد می پاسخ
 است، مانده باقی ناشده حل مسائل بعضی دولت دو بین نیست،}پاکستان و افغانستان{ ملت دو میان دشمنی هیچ»

 حکم فرمایی اثنای در دو هر که 1921 معاهدهء و 1893معاهده جای به است جدیدی معاهدهء ایجاد آن مهمترین
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 است استقالل آوردن دست به پختونستان}پشتونستان{ در ملت آرزوی آوردن بجا و است گردیده منعقد  هند در بریتانیا
  12« .باشد می میلیون شانزده تعدادشان و دارند  سکونت غربی شمال سرحد منطقهء در  که

 : مصر در افغانی الدین جمال سید دوبارهء معرفی
بیدار  از مجدد یادآوری ، یازید دست آن به مصر به ورود فرصت اولین در که داوی مرحوم ماندگار کارهای از یکی
 سپس و کرد یادآوری افغانی سید از نجیب، محمد جنرال با دیدارش نخستین در او. بود افغانی الدین سیدجمال شرق گر

 1953 مارچ 30 با برابر ق( هـ 1372 المرجب رجب 15) شمسی هجری 1332 حمل 10 تاریخ به شکوهمندی محفل

 های شخصیت محفل، این در. کرد برگذار قاهره، در افغانی الدین جمال سید وفات سال ششمین و پنجاه مناسبت به م
 عبدالخالق لیگ، عرب سر منشی سابق عزام الرحمن فلسطین،عبد اعظم مفتی الحسینی امین محمد سید نظیر بزرگی
" المسلمین الشبان"  جمعیت عمومی منشی مختار عبدالقادر  لیگ، عرب سر منشی مصر، خارجهء وزیر سابق حسونه

 سید حسین، طه دکتور نجیب، جنرال نمایندهء کابل، احمد شوقی در مصر سفیر العقاد فتحی احمد)مسلمان جوانان(
 گسترده بازتاب مصری مطبوعات در گرد همآیی این. بودند ورزیده شرکت دیگران و ابوالعزایم طرازی، شیخ مبشر
 . است داشته ای
 :  نوشت چنین داوی به ای نامه طی «مسلمان جوانان»  جمعیت کل ،دبیر بعد روز یک جلسه، این پایان از بعد
  الرحیم الرحمن هللا بسم
  «کریم قرآن». «تفلحون لَعَلّکم هللا  واتقوا اَخَوْیُکم بین فأصلحوا إخوة المؤمنون إنما»

  مصر در افغانستان کبیر سفیر داوی خان عبدالهادی محترم جاللتمآب
 الدین سیدجمال» اسالم حکیم بود یاد احتفال در که و قیمت داری بلیغ کلمات بعد و و برکاته، هللا رحمة و علیکم السالم
 از بسیاری شد، ایراد افغانستان کبرای سفارت عمارت در کرام خطبای طرف از1953 مارچ 30 شام در «افغانی

 خصوصی صورت به مصر بر و  عمومی صورت به شرقی و اسالمی بالد بر را مرحوم الدین جمال سید فضایل
 و سیاست و اخالق، و علم، و دین، پیرامون در مرحوم آن که را تعلیماتی و ارشادات و نصایح. ساخت عیان و ظاهر
 بار مطلوب حسب را خویش صالح ثمر بودند، فرموده تلقین مصر مثقف و منور دستهء از ای عده بر اجتماعیه شئون
 احساس را این و مانده باقی ها مصری تمام اذهان در جاویدانی اثر یک حیث به امروز تا مبارک دعوت این و آورده
 مدیون است، کبیر مصلح این منبت و مولد که افغانستان خویش برادر بالد به را خود که است، کرده خلق ایشان در

 . بدانند
 حق خداوند بارگاه از ها مصری ما هستیم، قایل اسالمی دولت یک حیث به افغانستان به که فضیلتی همین بر بنا و

 و سعادت و ساخته تر بلند مزید بر مزید را اسالمی مملکت این منزلت و قدر که نماییم، می نیاز تعالی و سبحانه
 می که این از است، شدید و تأثر تألم موجب چقدر ما برای و. نماید قرار بر آن نواحی و اطراف تمام در را استواری

 اثر در غالبا   که اختالفی این. باشد می موجود پاکستان دولت آن اسالمی همسایه و افغانستان بین «اختالفی» گویند
 می دامن شان انگیزی تفرقه اساس بر اسالمی ملل بین در آن تولید به مستعمری و آمده، میان به استعماری دسایس

 . برد نه می استفاده ،دیگری باغی اجنبی همین جز هم، نا مرغوب اختالف این از طبعا   و زند

 12ــ  9صفحات  1953جون «الجدیدة الحیاة»مجله شود، دیده بیشتر تفصیل ــ برای 11

  ه.ق(1373 جمادی الثانیه11) 1945فبروری  15« الجمهوریة»ــ روزنامه  12 

 که نزاعی نسبت به اخیرا   ایران در داخلی فتنهء که این بر مبنی دادند انتشار خبرهایی هفته این در جراید از بعضی
 آن دینی زعیم و شوری مجلس رئیس کاشانی هللا آیت آقای و الوزرا رئیس مصدق دکتور و شاه اعلیحضرت بین

 و. است شده طرح آن اعوان و انگلیسی رجال دست به آن های نقشه و پالن است، پیوسته وقوع به باشد می موجود
 ،«تُْرَحُمونَ  لَعَلَُّکمْ  هللاَّ  واَتَّقُوا أَخَوْیُکمْ  بَْینَ  فَأَصِلُحوا إِْخَوة   اْلُمْؤِمنُونَ  إِنََّما» عزیزش کتاب در کریم خدای فرمودهء فحوای به
 تمام بین در کلمه توحید و دارم، اشتغال اسالمی مسایل به بعیدی های زمانه از که مصری فرد یک صفت به و

 دارم افتخار باشد، می من اول العین نصب باشد، موجود ها آن بین در که اختالفاتی رفع و  صفوف ضم و مسلمانان
 حکومت محترم با رجال فرموده لطف تا  دارم، عرضه شما جاللتمآب به را آتی اقتراح محمود  مناسبت این به

 که طوری «ها َحَکم» طریق از را «پاکستان و افغانستان» بین اختالف تسویهء مفکورهء گرفته، ارتباط  افغانستان
 حضرت قول تایید به که است مشروعی وسیلهء یک این و. نمایید عرضه ایشان به داشت، جریان اسالم صدر در

ِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُموا») ج( باری قُوا َوالَ  َجِمیع ا َللاَّ  . شود می عمل آن به هم امروز تا «تَفَرَّ
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 10تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 از حکمیت هیأت بود خواهد بهتر شود، واقع استحسان و قبول مورد تان موقر حکومت طرف از نظریه این اگر و
 : گردد تشکیل یابد، می تذکار ذیال   شان اسمای که حضراتی

  فلسطین اعظم مفتی   الحسینی امین محمد استاد -1
  پاکستان در مصر سابق سفیر   علویه علی محمد استاد -2
   مصر اسبق خارجه وزیر  الدین صالح محمد دکتور -3
  عربی دول جامعهء سابق منشی  عزام عبدالرحمن استاد -4
 و شما جاللتمآب به فوق پنجگانهء ذوات المسلمین شبان جمعیت عمومی مرکز رئیس  حرب صالح محمد جنرال -5

 ایجابات و احوال و اسالمی ملل احوال به راجع و داشته سزایی به معروفیت و شهرت پاکستان حکومت رجال به  هم
 باشد، می متحسن و الزم ها آن تمام بین تعادل و محبت عالیق توثیق غرض به چه آن و  دیگر دول با ها آن عالیق و

 . دارند زیادی معلومات
 مورد افغانستان دولت زمامدران طرف از یافت ذکر که نحوی به حکمیت موضوع اگر که نمایم اظهار بینم می الزم
 موضوع این به راجع ایشان با و نموده حاصل تماس حضرات این با لطفا   کنم می ،خواهش شود می واقع قبول و پسند
 اندازهء و داشته عرضه پاکستان حکومت به را مطلب ایشان خود تا فرمایند، مفاهمه و مذاکره اسالمی خطیر و مهم

 .نمایند معلوم خود به حکمیت و حکم قبول را به آن استعداد
 و مرضیه نتیجهء یک به وصول غرض به که را اجراآتی تحکیم هیأت کرد، قبول را این پاکستان حکومت و اگر
 به را آن کنم می خواهش هستم، قایل نظریه این به من که اهمیتی به نسبت و .کرد خواهند آغاز بیند، می الزم قطعی

 مسلم هر که است مصلحتی و خیر بر مبنی که تمنیاتی این بخواهد خدا تا. نمایید عرضه تان اسالمی موقر حکومت
 .بپوشد عملی جامهء تا باشد می آن خواستار خویش ملت و دین به مند عالقه

 . فرمایند قبول را فایقه احترامات جاللتمآب کنم می خواهش
 1952 مارچ31  - رجب 1372   قاهره

 مسلمان( )جوانان المسلمین الشبان کل( جمعیت )دبیر عمومی  منشی مختار عبدالقادر  مخلص
 به را پیشنهادی داوران هیأت و دهد می انعکاس کشور خارجهء وزارت به را نامه این اینکه پهلوی در داوی مرحوم
 مسایل مورد مسلمان، در جوانان انجمن کل دبیر ویژه به مصریان، تنویر برای کند، می معرفی  مفصل صورت
 آن کامل ترجمهء که نویسد می مختار، عبدالقادر عنوانی عربی زبان به ای پاکستان، نامه و افغانستان میان اختالفی
 : است چنین

  القاب از بعد»
 عرض شما نبیل شعور و صادقانه عاطفهء برای رسید شما قمری{ }هجری 1372 الخیر رجب 16 مؤرخه مکتوب

 افغانستان و مصر روابط تقویهء سبب االفغانی الدین جمال سید مرحوم احتفال که است مسرت موجب. کنم می شکران
 در تأثیری آنچه ولی ؛ بودیم داده قرار خویش هدف را حقیقت این  گرفتیم، می را احتفال این که وقتي و است، گردیده
 افغانستان مملکتین بین تقریب از عبارت که شمارم، می سرور سبب تر عالوه را آن است، کرده اقدام این شما نفس
 الدین جمال سید ذات در ها مصری که داشتید تحریر کرده مهربانی چه آن کنم، می تقدیر بسیار نیز است، پاکستان و
 که باشد شده ثابت شما به ملتین روابط تاریخ در که امیدوارم و دانند می افغانستان ملت مدیون را خود او، خدمات و

 . افغانستان حق در مصر که پروراند می مصر به محبت احساسات گونه همان افغانستان
 ما حکومت که کنم نشان خاطر شما به پاکستان و افغانستان بین تفاهم اقدام به عاید شما اقتراح باب در که بدهید اجازه
 گذاشته وجود عرصهء به پا پاکستان که وقتی از حتی هم آن و است کرده سعی نیت حسن با بارها خصوص این در

 خونریزانه اعمال و پشتونستان در دفاع بی افغانان به را پاکستان حربی مکرر حمالت و عدوان حوادث چنانچه است،
 نوعی هیچ با بالمثل مقابلهء حرکات با افغانستان خود بر و بیچارگان آن بر ها، طیاره از ها بمباری و قتل و بربادی از
 به حوادث تفصیل از ها یادداشت تقدیم و رسمیه احتجاجات و سیاسیه وسایل با تنها و نکردیم اقدام تجاوزات از

 کابل دیپلوماتیک کور رجال از اکثری و ایم کرده ،اکتفا شده دیده مناسب که هایی دولت دیگر و معظمه دول حکومات
 خود وزرای از یکی باآلخره پاکستان حکومت ،که دیدند سر چشم به را خسارات و رفته حوادث مواقع از بعضی به

 . فرستادند کابل به معذرت تقدیم برای را «نشتر عبدالرب» آقای
 و هکذا کنیم، می حل را مابینی اختالفات ،که دادند می ها عده و شهید خان علی لیاقت و جناح علی محمد مرحوم
 . هستیم ها وعده این انتظار در هنوز ما ولی اند؛ داده ها وعده خود سفیر واسطهء به حکومت موجودهء رجال
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 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

 

 بریطانیه مثل اجنبیه دول از و هکذا است، شده پیشنهاد اسالمیه دول  اکثر طرف از اید، کرده تقدیم شما که را اقتراحی
  کجا، مسأله حل برای_ رغبتی هیچ و اند، گرفته کار مماطله و اغماض از باب این در همیشه پاکستان و اتازونی، و

 . مستقیم غیر خواه و مستقیم مذاکرهء صورت به خواه اند؛ نداده نشان مذاکره آغاز محض برای -بلکه
 در و هستند ما مملکت برجستهء رجال از که را خان ولی شاه خود محترم عم بار یک افغانستان پادشاه اعلیحضرت

 اقامت آنجا در سال یک قریب ها آن و فرستادند کراچی به مسایل حل برای اند، جنگیده ها انگلیز با استقالل غزای
. آمدند پس کراچی از آزرده مذکور واالحضرت و بکند خصوص این در مذاکراتی که نشد حاضر پاکستان ولی کردند؛
 کردند مذاکره) بریطانیه وقت آن خارجهء وزیر( «بیون ارنست» با را مسأله لندن در افغانستان کبیر سفیر ثانی کرت

 رفتند کراچی به «خان محمد فیض }جاللتمآب{ ایکسالنس»، شود زده حرف پاکستان با که کردند اشاره مذکور  و
 تجویز کراچی و کابل در خود سفرای توسط اتازونی دفعه سوم. نشدند حاضر مذاکره برای پاکستان حکومت ،ولی
 و فرستادند  کابل به سفیر و شد خواهد آغاز مذاکره که دادند نشان چنان امر، اول در پاکستان حکومت کردند، تفاهم
 بلی که گفت در کابل پاکستان سفیر -قبل ماه دو صرف -چهارم دفعه برای و. نشد آغاز الزمه مذاکرات هیچ لکن

 واالحضرت همایونی اعلیحضرت طرف از شد، خواهد زده حرف ها آن با ضروری رود، می کراچی به که هیأتی
 شک. نشد حاضر کراچی حکومت ولی رفتند؛ کراچی به و شدند مقرر خان محمد فیض جاللتمآب و خان هاشم محمد
 تر طبیعی پاکستان به را مراجعت این بود، می موجود مفصل گرامی، دوست آن خدمت معلومات این اگر که نیست
 . یافتید می

 «تسد و فرق »مشهور یپالیس میلتح و برطانوی های انتریک به حواله را دولتین بین خالف این شما که این بر آمدیم
(Divide and Rule) چیست؟ شما مقصد که نفهمیده پوره خوب جانب این اید، نموده  

 از افغانستان طرفداری اول :است چیز سه ها آن مهم است، شده پاکستان و افغانستان بین جدی اختالف سبب چه آن
 یافتن استقالل و" اندیا برتش" تقسیم از بعد و کردند، می بریطانیه از پشتونستان افغان میلیون 7 که طلبی آزادی ادعای

 می مجادله ها بریطانوی با که حزب همان عین اشخاص، همان عین .پاکستان شدن دومینیون سیلون، و برما، و هند،
 تقریر"، عصر این در که است ملیه و وطنیه مبارکه نهضت این. کنند می مجادله پاکستان با امروز ها همان کردند،
 مراکش، ،تونس، اندونیزیا که متوالیه های نهضت مثل خواهند می خود دست به را خود سرنوشت{ }تعیین"مصیر

 در سعود ابن فیصل امیر امروز که چنان. میکنند خود استقالل برای غیره و مصر  خود و سودان، سوریه، الجزایر،
 نه می که است حیویه ضرورت این کند، تعیین خودش را خود مصیر تقریر که دارد حق قوم هر: فرمودند پاریس
 می پیکار بریطانیه قوای با پاکستان آمدن وجود به از قبل که"  خدمتگار خدایی" جمعیت.  نمود استغنا آن از توان
 یک که «خان دکتر» برادرش و «خان عبدالغفار خان» مثل آن مغز بیدار و متقی نهایت و نامدار های رئیس و کرد
 نفر دیگر ها صد و خان علی میرزا حاجی جناب و  خان هللا عطاء قاضی و بود، پشتونستان الوزرای رئیس وقت
 را نفر شان ها هزار اند، کشیده را فرنگ حبس بارها و اند کرده صرف برطانوی استعمار با مجادله در را خود عمر

 هنوز پشتونستان های شهر در شان شهدای یادگار مینار و اند ساخته شهید طیاره و توپ و ماشیندار با انگلیزی عساکر
 . است ایستاده
 محمد مرحوم خدمات از طانیهیبر چنگ از هند تحریر برای خان عبدالغفار خان  خصوصا   احرار رؤسای این خدمات
 توصیه فرمودن مطالعه را مبارک تحریک این تاریخ. کیفا   یا کما   نیست کمتر نهرو، الل جواهر و گاندی، ، جناح علی
 . کنم می

 در جراید که همچنان )گویا اند کرده هجرت افغانستان و آزاد پشتونستان به محکوم پشتونستان از نفر هزاران امروز
  نویسند( می غربی آلمان به آلمان شرق از ها مهاجرت حق
 پاکستان و افغانستان بین خلیج بخواهند و باشند داشته را استفاده آرزوی موقع این از برطانوی جاسوسان که نیست شک
 بیشتر چنانچه دانم، می خود متبوعه دولت به عاید قدری هر ولی نشود، ممکن آن بر بستن پل هیچ که کنند فراختر را

 هنوز دانند می که همین برای دهند، می خرج به مورد این در را احتیاط کمال اینجانب، متبوعهء حکومت نوشتم،
 پاکستان در بودند، شده پخته و تربیه اندیا برتش جاسوسی های شعبه در ها انگلیز دست زیر که جاسوس هزارها
 ها آن از یکی انداخت، بومب  افغانستان در  که پاکستانی طیاره پیلوت که است مشهور چنان و هستند رسمی موظف

 .  بود خواهند مسلمانان بین اندازی هم به مشغول هم دنیا های حصه دیگر در و بود
 }خبرنگاران{ شما صحفی های هیأت. گیرند نه می مملکتین مسایل بین حاالت این به دلچسپی مصر جراید متأسفانه

 صحفی نفر سه دو شما که کنم می تجویز من. بینند نه می را حقایق که باشند می پاکستان در هایی کنترول زیر
 مرکز در بتوانند، کرده حفظ را خود ضمیر و وجدان و نیایند دام زیر که را اندیش خیر و حق گوی نگار{ }روزنامه
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 های قانون و آنجا حکومت مساعی وجود با بپایند جا آن در که کنید نگاه سال یک یا ماه 9پشاور( )یعنی پشتونستان

 و آمده مصر در که بدهید موقع را اوشان وقت آن شد، خواهند مطلع اسرار بر بازهم آئین بی زمین سر آن مستبدانه
 توان نه می را ملیه های نهضت و است  ملیه نهضت حرکت این که دید خواهید شما. کنند بیان را خود مشهودات
 . گفت اجانب تحریک

. نامیدند می" پالیسی فارورد" را آن که داشت افغانستان های خاک در پیشرفت همیشه سرنیزه قوت با بریطانیه: دوم
 مجبور نیزه سر زور یعنی حرب تهدید به را افغانستان وقته آن حکومت میالدی 1893 سنه در پالیسی این نتیجه در

 و افغانستان بین رسمیه حدود هندوستان شدن تقسیم  تا که را دیورند( )خط معاهده آن که نمود معاهده امضای به
 نه داشتند قبول قطعا   را معاهده این حد سر آزاد قبایل و قلبا   افغانستان. کرد می تعیین و تحدید شد، می شمرده بریطانیه

 . نکردند احترام گاهی را آن  و نه شناختند و
 معاهده این حکومت{ و }ملت "حکومة   و شعبا  " افغانستان آن، استقالل و اندیا برتش از برطانوی تسلط شدن رفع بعد از

 برتانیه هم آن که طرف یک معاهده سازندگان منعقد و کنندگان امضا از زیرا قمری{ }هجری1368 کرد اعالن لغو را

 امور وزیر نایب ، کرد رد را آن افغانستان نواب  اعالن این مقابل در و کرد رد را آن بود مجبر دیگر طرف و
 نیز پاکستان و کرد خواهیم حمایه آخر تا را آن ما و است المللی بین حد سر" دیورند خط" کرد اعالن برتانیه خارجیه

 معاهده افغانستان پارلمان. شناسیم نه می را دیگری حدود حدود، همان از غیر لهذا و هستیم برتانیه وارث ما گفت
 آرزو، این آیا. خواهد نه می کردن مذاکره را قضیه این هنوز پاکستان ولی کرد؛ اعالن لغو را دو هر 1921 و 1893

 . تواند می کرده تقویهء  را چیز چنین این ها انگلیس انتریک آیا تواند، می شده انگلیسی آرزوی
 :سوم مسألهء

 ترانزیتی و وارداتی و صادراتی التجاره مال و تبعه علیه بر پاکستان حکومت که است نقلیاتی و اقتصادی مشکالت
 مشکالت رفع آمیز صلح مطالبه پس  است، پاکستان ما تجارت راه یگانه چون و کند، می عاید فوقتا   وقتا   افغانستان
 . تواند می شده انگلیز تحریک چطور اقتصادی
 طرفین بین پرشکوه تاریخ و اسالم حنیف دین را راه و ندارد شکایتی هیچ پاکستان مسلمان و نجیب ملت از افغانستان

 و همراهی سر پاکستان اگر که است مجبور و است آمده تنگ به پاکستان موجودهء حکومت از تنها. کند می اداره
 پاکستان ملت خود که مظاهراتی از اید شنیده شما البته و. بزند مقتضیه وسایل گونه هر به دست نگیرد، را روی راست
 این است، نشده تعمیم خوب مصر در افغانستان نظر نقطهء که آن جهت به. کنند می خود موجودهء امور اولیای علیه
 و فرستم، می خود خارجیهء امور وزارت به عینا   را شما مکتوب این جانب. دیدم الزم نوشتن شما خدمت را مجمل

 « . نمایم می تقدیم صمیمی شکران باز اید، کرده اظهار فیها متنازعه مسایل به نسبت شما که دلسوزی و نیک نیت از

 
 :اسالم جهان مشهور شخصیتهای و داوی
 بی  ، پیوست می وقوع به اسالم جهان در آنچه در  افغانی الدین جمال سید شخصیت از تجلیل بر افزون داوی مرحوم
 نگارش خاطر به را، مودودی ابواألعلی موالنا اعدام حکم پاکستان حکومت که زمانی رو؛ همین از. نبود تفاوت
 اعالمیه مجددی المشایخ نور رهبری به افغانستان کرد، علمای صادر م 1953 سال در «قادیانیت» ضد بر ای رساله

 مودودی موالنا اعدام حکم استنکار  به راجع المشایخ نور حضرت بیانیهء  نام به که  اعالمیه این و کردند صادر ای
 ترجمه عربی زبان به را آن مرکز استئذان با داوی مرحوم ، گردید صادر کابل ش در1332 ثور در  دارد، شهرت ،

 به «پاکستان فی المودودی األعلی أبی بإعدام الحکم علی احتجاجا المجددی المشایخ نور نداء صورة» عنوان تحت و
 مصر، سرزمین عمومی مفتی فلسطین، بزرگ مفتی عنوانی جمله از و اسالم جهان مشاهیر به م 1953 می 20 تاریخ

 حسن المسلمین اخوان عمومی مرشد مسلمان، های ملت از دفاع سازمان رئیس اسالمی، کنفرانس دبیر رمضان سعید
 .  داشت ارسال دیگران و مصر شرعیه محکمه رئیس قمی، الدین تقی شیخ ،االزهر جامع شیخ الهضیبی،
 به مصر در المسلمین اخوان محبوبیت و نفوذ دوران برد، می سر به قاهره در داوی شادروان که دورانی در همچنان
 سالگرد چهارمین داوی مرحوم رو همین از. داشتند ظن حسن آنان به راجع هم جدید نظام رهبری و رفت می شمار

 این به ای نامه تسلیت  م1953 سال فبروری 12 تاریخ به نبرده، یاد از را المسلمین اخوان جماعت مؤسس شهادت

 .  داشت گسیل الهضیبی( )حسن المسلمین اخوان  مرشد به مناسبت،

 : کشور داخل  فرهنگی مسایل به توجه
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 مسایل به توجه قاهره در  داوی مرحوم
 یاد از را کشور داخل فرهنگی و فکری
 امید چشم نیز قلم و فکر اهل و بود نبرده
 ای نامه مثال گونهءه ب بود داوی به شان
 استاد عنوانی 1332 ثور 22 تاریخ به که

 مطبوعات مستقل رئیس خلیلی  هللا خلیل
 و  دارد اشارت مهمی موضوع به نگاشته
 آفتابی «هدفمند هنر» از را داوی درک
 :  نویسد می اش نامه در داوی .کند می
 4/1/1332 مورخهء مکتوب جواب در»

 آقای افکار ، ننداری پوهنی مدیریت
 شد؛ فرستاده ملفوفا که است علیحده لطیفی

 پوند 16 مصرف که دادم امر اینجانب اما

 و بفرستند شما ریاست مذکورهء مدیریت خدمت را آنها های درام صورت و بپردازند المسلمین شبان جمعیت به را
 درام رسیدن از بعد و کرد خواهید فکر شما البته را آن پول ارسال مسألهء. برسد شما خدمت عنقریب که است امید
 . هللا إنشاء.  ها
 می درک دیگر یا خود عمومیهء مصارف از بالفعل ندارد، اهمیتی هم  آنها قیمت و است  بسیار ها درام مصر در

 هستند مصر در که اجنبی عناصر طرف از ها درام و مسارح اکثر زیرا هستند، اجنبیه ثقافت یک از آنها  ولی. دهیم
 انگیزی شهوت به را ما که اسالمیه ثقافت  در و آوردند می بار را منفی ثقافت آنها غالب و شود می پرداخته و ساخته

 ما خود مبادی و تاریخ برای را ما افتخار و کند نه می وادار  منزل و ملبس  و مشرب و  مأکل در بیهوده تجمل و
 آن هللا إنشاء و یافتیم  تماشا و تقلید قابل که است المسلمین شبان جمعیت تمثیل صحنهء و ها درام تنها نماید، می جلب
 حالت به هم «فن»  و شود می مراعات  اسالم تاریخ و آداب و ثقافت این جا در زیرا ؛ فرستم می شما خدمت را

 نه است، این از غیر آنچه و ایم دیده و کرده اشتراک خود ها درام آن از بعضی تماشای  در که است جود مو مترقی
 رسیدند، اندونیزیا به مصری های فلم چون که نوشتند مصر جراید روزها این در بلکه ، است نیامده اینجانب پسند تنها

 خود و کردند اعتراض بلکه اعراض و دیده بعید بسیار اسالمی مملکت یک از را ها فلم این ساختن اندونیزیا مسلمانان
 اندونیزیا از و شاکی فلم کارکنان از نیز نبودند، ها فلم برای آور شرم اوضاع گونه این طرفدار که مصر مردم آن

 . شدند خوشنود
 از یا نظر جلب جز چیزی هیچ آنها از بعضی ولی دارند؛ منفیه مقاصد ها درام و ها فلم تمام که نیست این مقصد
 نه می پابند ، رعایتی و قیدی هیچ به دیگر خواهند، می کردن گرم را خود بازار فقط ندارند، مشترکین و ها مشتری
 قلیال و.  شود نه می متوجه آن حفظ یا  درک به و هر کس باشد می موجود  مردم پیش  عالیه مقاصد ذاتا. باشند

 . مایؤمنون
 می درام صورت همراه نه ور نوشتم؛ را مکتوب نمانید، این جواب منتظر دیر و باشید متوجه شما اینکه برای

 «.فایقه احترامات با. فرستادیم
 

 :  دیگر ماندگار کارهای از برخی
 چاپ به انگلیسی و عربی های زبان به را هایی بروشور پشتونستان، قضیهء به راجع  قاهره در  داوی مرحوم - 1

 های نمایندگی همه به هوایی پُست توسط ، خورشیدی هجری 1331  عقرب 30 تاریخ به نسخه ده ده و رساند می

  و گردد می بدرقه  نمایندگی ها آن فراوان سپاس با که فرستد می جهان سراسر در افغانستان قونسلی و سیاسی
 . کند می را ها بروشور آن مزید ارسال تقاضای بغداد در افغانستان سفارت یادداشتی بر استوار حتی
 نام به عربی زبان به مجله نخستین نشر جهت او ابتکار قاهره، در داوی  فرهنگی و فکری کارهای سلسله در - 2

 جمله از که.  رساند نشر به قاهره در را آن نخست شمارهء  م1953 مارچ در  داوی. است ذکر شایان «افغانستان»

 عبد آقای فعال سهم البته. بود األزهر پوهنتون در افغانی محصل شفیق موسی محمد هم یکی مجله آن قلمی همکاران
 کارهای در داوی  مرحوم پهلوی در موصوف که کرد فراموش نباید را قاهره در افغانستان سفارت فرهنگی آتشهء لطیفی الرشید

 است. کرده ایفا فعالی نقش ، سفارت مطبوعاتی و فرهنگی
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 ویژه به داد، خرج به فراوان تالش قاهره در ماموریت ایام در مصر و افغانستان میان جانبه دو روابط جهت گستردگی در - 3

 در مصر رهبر نجیب محمد جنرال  که بود نزدیک ای اندازه به م1952 جوالی 23 تحول از بعد جدید عهد رجال با روابط

 .نشد تکرار دیگر که کاریرساند،  می هم به حضور افغانستان سفارت به شخصا افغانستان استقالل جشن سالگرد تجلیل مراسم
 های قافله اولین جمله در که ساخت مساعد األزهر جامع در را افغانستان  محصالن شمول زمینهء قاهره در داوی مرحوم - 4

 صفدر کبیر، غالم محمد شلگری، محمد خان شینواری، هللا اسد بشار، گالب محمد نیازی، محمد غالم شفیق، موسی محمد آن
 و شد ایجاد توأمیت کابل پوهنتون شرعیات فاکولتهء و ازهر میان و دارند قرار دیگران و دریز الدین محی غالم پنجشیری،

 . گردیدند اعزام تدریس جهت پغمان شرعیه دارالعلوم و کابل عربی دارالعلوم به ازهری استادان
 نیاز افغانستان و رسد می فرا باندونگ کنفرانس  برپایی زمینهء بود، افغانستان سفیر مصر در که دورانی در داوی مرحوم
 تقرر اندونیزیا در افغانستان سفیر نخستین حیث به او بناء. کند تأسیس" جاکارتا" در را اش سیاسی نمایندگی تا کند می احساس
 باندونگ کنفرانس حاشیه در را اندونیزیا و افغانستان میان دیپلوماتیک روابط تاسیس  موافقت نامهء جا آن در و کند می حاصل

 . رساند می امضا به
 دروازهء که  زمانی تا ؛ است افغانستان «جرگه مشرانو» یا  اعیان مجلس ریاست  داوی عبدالهادی مرحوم رسمی وظیفهء آخرین

 . داشت عهده بر داوی عبدالهادی مرحوم را آن ریاست خان، داود محمد کودتای تا یعنی بود؛ باز سلطنت عهد در خانه این

 قمری هجری 1402 المکرم شوال 27 با  برابر خورشیدی هجری 1361 اسد 27 چهارشنبه، روز انجام سر داوی عبدالهادی

 فرهنگ و مردم افغانستان، به خدمت و روشنگری و مبارزه عمر یک از بعد سالگی، هفت و هشتاد عمر به م( 1982 اگست18)

 (راجعون إلیه وإنا هلل إنا).  شد سپرده خاک به همان جا در و گذشت در کابل آن، در

 
 

 : است شمرده بر چنین را داوی  فکری میراث «لیکوال اوسنی»  حجیمش کتاب در بینوا عبدالروف
 در کتاب، این. دارد نام قرشی، عبدالمجید آن نویسندهء و شده ترجمه پشتو زبان به  اردو زبان از که  ؛پاک رسول زماـ  1

 . است رسیده نشر به الهور در افغانستان جریدۀ ادارهء طرف از قمری، .هـ 1338 سال
 اغلب بینوا، گفته به و است شده نگاشته فارسی زبان به رساله این شوروی( جماهیر )اتحاد. ر. س. س با ما تجارت - 2

 1927 سال در را یادشده کرد، رساله می وظیفه ایفای امانی عهد در تجارت وزیر حیث به داوی  عبدالهادی که گاه آن گمان،

 به کابل در انیس روزنامه مطبعهء در رساله این. است نگاشته شوروی و افغانستان میان بازرگانی روابط به راجع میالدی
 . است رسیده چاپ
 هجری 1365 در سال کتاب این نگارش به داوی و است داده شرح را پشتو کلمات برخی است پشتو زبان به غیاصه نظم - 3

  است کرده آغاز قمری
 . است کشیده نظم رشتهء در  فارسی زبان به را اقبال دکتر اردوی های سروده ترجمۀ ریخته آللی - 4
 .  کند می احتوا را او پسین های شعر و نخستین های سروده که پریشان؛ مجموعۀ یا: گلخانه - ۵
 .ستا او های سروده از دیگری مجموعۀ نغمات، ــ 6
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 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مشاهیر جملهء از برخی و  اند شاعر و  نویسنده  برخی که ایست شده شناخته های شخصیت  زندگی نامهء ؛وطن رجال - 7

  13میروند. شمار به
 الحق شمس دکتور ، ترجمه و تالیف نویسندگی، به عالقمندی و ادبیات به توجه داوی، مبارزاتی احساس گیری شکل در

 کتابش در  که آنجایی است، دریافته داوی، آثار در را اقبال افکار از هایی رگه ، ما دیار اندیش ژرف پژوهشگران از آریانفر
 : نویسد می "افغانستان کالن های شخصیت"
 قاره؛ نیم بزرگ اندیشمند و فیلسوف هاي و اندیشه آثار از داوي، و آزادی خواهي و سیاسي ادبي شخصیت گیري شکل در»

  را و  ثارآ همیشه. اوست و آثار اقبال شیفتگان از داوي  بینیم مي که زماني ویژه به  گفت سخني شود مي اقبال
 

  392ــ اوسنی لیکوال ص  13

 خوبي به هایش و گفته آثار از را داوي اشتیاق و میل این.  ستاید مي را آن و است متاثر او هاي باور از و خواندمی
 ساخته را مخاطب الهوري اقبال محمد آن عالمه در داوي که خوانیم مي را غزلي نمونه گونۀ به دریافت، توان مي
 : است
 است اثر  آن پاي به سر تا  که  تست  کالم   من  از  بیان  خوش  اقبال  به بگوي  صبا

 جگر است ز سوزش اسیران  هاي ناله  که   خوشست زنده از سرزمین گي زنده صداي
 سحر است  و کوکب حیوان  چشمه  آب که   ظلمات از   ست  سر زده اگر نباشد  عجب

 است منفجر  امید   مجزا،   سپیده   از   که   ندرد  را    یخن    آفاق    ظلمت    چگونه
 وراست شعله ناب صهباي وچو تند سیل چو   در  ندهد چگونه    نسازد      خراب   چرا

 ثمراست و سر را  گرانمایه  روغـف  آن  هم   جودت    دهد  مي   را  آب  جذور  جامعه
 سپراست را لم ـظ اسهام     نثر  تو،   نظام   استعمار     سم    تو   تریاق   نظم   شعار

 رر استـو پر  ش گرم ما نیز کاهن گوش به   کهسار است آشناي زبان تو، بي  چو  تیشه
 هر  استــگ  و  ز  پاکي  قلب  ز  روشنایي   خیال بلند     ملت    این    به    تو توجه  
 بصر است  و سرمۀ  پریشان  گوش  بهشت   “عجم   جوان   اي“عنوان    تو  به خطابۀ

 داند  تا     کجاست منور     و   دماغ   دل   
 معتبر است کشف چه صادق، پیشگویي چه            

 پایان
************************************************************************* 

 با را است همه آورده توضیح جهت اصلی، متن میان )ف. فاضل(در جناب که را آنچه  باال سطور در :  یادداشت
  است کرده مشخص }   { عالمت
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