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آریانا افغانستان آنالین

بازگشت همه هب سوی اوست

داکتر حیدر داور با زندگی وداع کرد
روانش شاد و یادش جاویدان باد
مسؤولین ،کارکنان و همکاران وبسایت آریانا افغانستان آنالین با درد ،اندوه و تأثر عمیق خبر مرگ یک شخصیت
علمی ،فـرهـنـگی و ادبـی و یک فـرزنـد وارسـتـه و خـجـستۀ وطـن ،مـرحـوم مـغـفـور داکـتـر حـیـدر داور را دریـافـت
کــــرد.
شخصیتی که بدون هیچ حامی ،دستگیری ،پیوند و امتیازی ،بلکه تنها و تنها با نیروی مساعی ،زحمات و استعداد
عالی از قـشر مـردم عـام کـابـل در نامساعـد تـرین شـرائـط ،خـود را بـه درجـۀ عـالـی علـمی و بلند تـریـن مقام دولتی
رساند.
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داکـتـر حـیـدر داور یک نویسندۀ چیره دست و یک سخنور با سـحـر کالم و یک شاعر با طبع زیبا و قریحۀ ظریف بود.
عشق وطن مخصوصا ً در غربت و مهاجرت انگیزۀ نوشتن و بیان و سرودن شعر او بود .او زیادترین اشعارش را برای میهن
عزیزش افغانستان و مردم آن سروده است .او فریاد میکرد:

یـاد بهشت کابـل عشرت سرا به خیر

آب و هوای دلکش پغمــانم آرزوست

میرم ز هجر میهن عشق آفرین خود

خلـد برین حـدیقۀ رضوانم آرزوست

غـزنـیـن بـاستـانـی ز یادم نمـی رود

نام و نشان شوکت سلطانم آرزوست

آن آریـا ستـاره رونـق فــزای بـلـخ

خورشید شرق افغان ستانم آرزوست

افغانیان سر بکف خاک ما کجاست

«از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست»

خاک وطن چو سرمه بچشمان خود کنم

خاک وطن چـو سرمۀ چشمانم آرزوست

کی می رود ز خاطر من دوستان من

ساز و سرود محفل یارانم آرزوست

در سرزمین غیر بسی آمدم به تنگ

دیــدار خاک پاک نیاکانم آرزوست

"داور" بـه دوستـان وطـن این سخـن بگـو
صلح و صــالح ملت "افـغـانـم" آرزوست
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او وطنش ،افغانستان را عاشقانه دوست داشت و تالش های پی گیری برای وحدت ،هم بستگی و تشکل افغان های بیرون وطن
نمود و پیوسته گفت و نوشت و سوز ،درد ،غم و اندوه بی وطنی و هجرانش را در اشعارش بیان می کرد.
کالم و تحریر از وصف این آزاده مرد عالم و دانشمند عاجز است .ما شخصیت محترم ،عالم ،فرهیخته و خدمت گار صادق
وطن را از دست دادیم.
این ها کسانی بودند که با فهم ،دانش و تجارب خود پایه های استوار ساختار یک افغانستان واحد ،متحد و آرام می بودند که دست
نا بکار ظالمان روزگار و نوکران فرو مایه اجنبی چنین فرزندان صدیق را از آغوش وطن دور ساخته و حاال با دل های پر داغ
و قلب های مملو از آرزوها در دیار غربت زیر خاک می روند.
با ابراز تأثر و تأسف عمیق مرگ چنین شخصیت های متبارز را ضایعۀ جبران ناپذیر شمرده با تسلیم بودن به امر و رضای
پروردگار عالمیان برای حیدر داور مغفرت خواسته بهشت برین را مکانش استدعا داریم.
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یــاري كه رفت بی مـا ســـوي جهان باال

یادش همیشه با ما چون ماه خوش جمال ست

غمخوار هر كه بودن ،انسان خوش خصال است

بعـد از وفات نامش جاوید و الیزال است
لیال تیموری

الله های کابل نثار روانش باد
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وطــن ای دل و جـان به قربان تو

ســر دشمنان گــــوی چوگان تو

وطــن ای بـهـشت تـمـنـای مـن

بمـیـرم بـه سـودای هـجـران تو

بـه گوشـم نیایـد کنون پس چـرا

ســرود و نــــوای هــــزاران تو

خوشا گر به پـای تـو من سر نهم

ســــرم را گـذارم بـه فــرمــان تو

ازین غصه میرم که روزی مباد

بعـید از تـو مـیـرم بـه فرمان تو

مـن از زندگانی بـه سـیر آمـدم

خوشـا گـر بـمـیـرم بـه دامان تو

فــدای تــو و مــردمـانـت شوم

سر و جان "داور" بـه قربان تو

داور این شعر زیبا را به استقبال از یک شعر موالنا جالل الدین محمد بلخی «از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» سروده است
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