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لمر  ۱۵/۰۵/۲۰۲۲          احسان 

 نهضت مشروطیت دوم

 عبدالهادی )پریشان( داوی

(4) 

 

 

معاهده استقالل افغانستان در میسوری از راست به  ـ هیئت افغانی مذاکره با انگلیس1920اپریل  18.  17 ها جهت 
نرنجنداس وزیر مالیه ــ محمود طرزی ــ   داوی ـ  چپ ــ دیوان  وردک وزیر تجارت ایستاده عبدالهادی  غالم محمد 

یونس ــ غالم محمد صافی ــ عبدالوهاب طرزی    سردار محمد 

داوی   کابل  م( 1895نوامبر   2هجری   1274عقرب   11)    متولدعبدالهادی    ۱۳۶۱اسد    ۲۷و متوفا )در باغ علیمردان 

 : ی  وظایف مرحوم داو  .ساله گی در کابل  ۸۸به عمر  (  1982اگست   18ــ  

 1920سوری هند تحت ریاست محمود طرزی سال یم  عضو هیت سیاسی افغانستان در  .1

در بخارا    .2  1921فبروری   10سفیر افغانستان 

با دابس نماینده هند بریتانوی در کابل از  یئعضو ه  .3 افغان   1921جنوری الی نومبر   5ت مذکرات 

 1922سال    –مدیر شعبه هند و اروپا در وزارت خارجه افغانستان    .4

 1924سال   –ات سفارت فوق العاده به بخارا  یرییس ه  .5
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و افتتاح سفارت افغانی در لندن  نخستین    .6 در لندن   1924سال    –وزیر مختار افغانستان 

  1929  - 1927وزیر تجارت افغانستان در کابل از سال    .7

ازسال وزیر مختا  .8   1933 -  1930ر افغانی المان 

به افغانستان    .9 از سفارت برلین و بازگشت   1933استعفا 

ادبی کابل   .10 انجمن  سال های   1933عضو افتخاری   زندانی سیاسی( 1949الی    1935)بین 

دربار شاهی    .11  1949سرمنشی 

  1954الی     1950وکیل ده سبز کابل و رییس  دوره هفتم  شورای ملی .12

  1954سفیر افغانستان در جمهوری عربی مصر   .13

  1960الی   1956سفیر افغانستان در اندونیزیا از سال    .14

  1973جوالی   16الی    1960رییس  مشرانو جرگه بعد از سال   .15

 

وطن  »  احمد خالد فیض از زبان داوی صاحب می نویسد:محترم  بر احوال  گشودیم  از روز که چشم 

وطن عزیز را به دو درد مهل مبتال یافتمو خیر و شر آن را تمیز دادیم   .ک 

 اول: ظلم و استبداد داخلی و دوم: استعمار خارجی

دانسته موثر  را عالج  صحیح  و دمکراسی  کامل  استقالل  درد  دو  هر  این  پاک ٬برای  خاک  این  بزرگان  همراهی   ٬به 

ن مادی برای دفع هر دو خطر یک عمر کوشیدیم به فضل و مرحمت بی پایان فکری و اخالقی نه بزرگا  ٬بزرگان معنوی

برداشته اند وضمنا زمزمه مینمودند   االهی هر دوی آن صدمه های شدید 

 دود نفروشم  ٬در این محفل همه گر شمع گردم       روردمـپ زاج رنج ـد از م ـهوس مشکل که بال

جمال الدین   چنانچه عالمه سید  به طرف بحران در حرکت است  است که متاسفانه جامعه افغانستان  بنده را عقیده بر این 
 :فرمودند  می(  ر)افغان  

 .گردد اگر جاهالن حاکم شوند نظم و نسق جامعه از هم دیگر متالشی می
 

داوی    ۲۰۲۰بروری  ف ۴آقای فیض در    پریشان نوشته بود:  -در صفحه " عبدالهادی 
 

 یادی ازمشروطه خواهان تندرو و سربکف در افغانستان
و الملته  خان سراج  اله  تولدی امیرحبیب  اوبه سواری موتر به شوربازار کابل رسید یکی    ٬دینال  درجشن  حینکه مرکب 

خان   داوی، عبدالرحمان  جوان و پر شور مرحوم  کرد که به هدف ازهمکاران  فیرتفنگچه بر امیر حمله  لودین به واسطه 

باغل و زنجیر به محبس ارگ افتاد؛ فردای آن پریشان را هم با او به زندان انداختند    ٬نخورد به اثرآن مرحوم لودین شدیداً 

جناب پرشان اشعا ر زننده وا نتقادی برای امیر این دوره حبس بسیار پرآزار را مدت هفت ماه درغل و زنجیر گذرانیدند، 

می سرود، اینک نمونه اشعار آن مرحوم که قبالً در سراج االاخبار افغانیه به نشر رسیده است، خدمت دوستان و مؤرخین  

که مقبول واقع گردد امید است  تقدیم داشته   .معزز وطن به کمال احترام 

بد نب بسیار میشد  بـچاره ای  ودـدر وطن گر معرفت  نــبد  ـش   مار میـیـن ملت   ودـبـد 

که تارومارمیشد بد نبودـفـاین شب غ پ  لت  اگـر خوابـچشم  بد نبودـت   ر بیدار میشد 

اگرهشیار میشد بد نبود  کله مستت 
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خزان   در اواخر  چون  نداد،  کشتن  امیرحکم  ولی خود  میدانستند  به اعدام  را محکوم  این دو جوان    ۱۲۹۷درباریان امیر 

امر را به به شب    به جالل آباد رفت و این  اما خودش  به بهار سال آینده مؤکول نمود  ش   ۱۲۹۷دلو    ۱۹بازگشت خود 

 .در کله گوش لغمان به قتل رسید

را در  ودین  الملت  امیر حبیب هللا خان سراج  که  و لبخند میفرمودند  داوی صاحب به تبسم  که جناب  بنده به خاطر دارم 

تحریری شخص امیر حبیب هللا خان سراج  قابل تذکر است    ٬ساحه کله گوش به کله و گوشش زدند که یک امریه یا حکم 

و دین را که غالباً عنوانی استخبارات و یا ریاست ظبط احواالت صادر شده است که تا به حال در مطبوعات وطن   الملت 

اند که چنین هدایت داده   8 :به چاپ نرسیده است 

 

  «دارید معلوم کرده شود پریشان کیست ما را اطالع حضور  »

هللا  امضا امیر حبیب   (1918جوالی    12)   ۱۳۳۶ماه شوال    ۳محل 

 

 
 

  آصف بهاوند در رابطه به داوی می نویسند:استاد پوهندوی  
څانگې    » د خپلې  کدر کې ومنل شوم،  د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي په علمي  کله چې  په پیل کې  د شپـیتمې لسیـزې 

اوسنۍ   ادبیاتو د  پښتو  یو »د  کتابونو کې،  په دغو درسي  ولیکل.  او  کتابونه تدوین  یو شمیر درسي  مې  په سپارښتنه 

ل ټولگي  د پښتو څانگې د څلورم  متون« و چې  کتاب په گستـتـنر  دورې منظوم  و یاد درسي  تدوین او لیکلی  ه پاره مې 

را   نمونې  د کالم  مطرح شاعرانو  شمیر  گڼ  د  معاصرې دورې  ادبیاتو د  پښتو  د  مې  کتاب کې  و. په  شوی  بڼه چاپ 

وخت   یا به مې ځینو محصلینو ته  کول او  وړاندې  د ژوند پر حاالتو به یا ما لکچرونه  یادو شاعرانو  وې، د  اخیستې 

 اوه چې پـر ځینو شاعرانو وغږیږي .....  ورک

 

را   ځکه  بیلگې  پښتو  کالم  د  داوي  ښاغلي  د  ما عمداً  کې  متون(  منظوم  دورې  اوسنۍ  ادبیاتو د  پښتو  )د  کتاب  په دې 

داوي   حال کې چې  فکر کاوه چې داوي یوازې په دري ژبه شاعري کړیده، په داسې  وې چې ځینو خلکو داسې  اخیستې 

کې،  ذولسانین شاعر و ا و په دواړو ژبو )دري، پښتو( کې یې ښه خوندوره شاعري کړیده. استاد بینوا ال په هغه وخت 

کې د داوي د شاعرۍ په باب لیکلي و:   لیکوال(   په )اوسني 

 

نه یوازې په   چې  دٔی،  او شاعرانو څخه  او سابقه لرونکو ادیبانو  لیکوالو  پیاوړو مشرانو  له  داوي  »ښاغلی عبدالهادي 

هم ښې ثـقـه او پخې لیکنې لري او منلی شاعر دٔی.«   بلکې په پاړسو کې  خاوند دٔی،   پښتو کې د ښه قلم او ښې طبعې 

 غــزل

 

واړوې   کــلـي  زمـــا پــــر  یـــــوازې   کـــه 

ولـي واړوې   لــــه  بــــار بــه مـې   د غــــم 
 

ـړې دي ـچ غـبـرگې  او الـتـفـات   تــغــافــل 
واړوې   نـــازولــې  تـرگــې  ـس تـــــه  ــې   ـچ
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 ً ـصــوصا ـخ یـو،  کـوـڅ  لــیــونی دې کـړم 
یې نـــا اودلــې   تـــــر غــوږ   واړوېـچې 

  

مستۍ څخه   هـلته به دې بـولو چې   واعـظ 

واړوې  ـــویـــــــدلــــــــي  ـښ ـیــلـــي  ـښ  دا 

  

سپینې په ژړا کړې    که دې تورې سترگې 
واړوې   لــي  کــښ کــلــه  بــــــه  مــت   د قــس

  

نـــــه دي تـلـي  ویــش د آبـــدو   غـــــازیــان 

تـــــر   ـي  غـــش واړوېد هــــمــت  ـلـي   1 ـڅ
 

 قبالً در دو قسمت مطالبی نوشه بودم که نشر شده است. عبدالهادی داویدر باره  

 

اول  بخ  ۳۰/۱۱/۲۰۱۷ش 

 

دوم   ۰۹/۱۲/۲۰۱۷بخش 

 

 

 
 مخ  ۳۸۹  ،کوالیاوسني لــ   1
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