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 02/01/2020                           ولی احمد نوری
 

باد جاویدان  یادش   و  شاد روانش 
افغانستان سال قبل )نهم دسامبر ادبی و یک فرزند وارسته و خجستۀ  ،گیشخصیت علمی، فرهنداکتر "حیدر داور" 

وداع کرد. همه دوستداران و فریفتگان خصائل واالی انسانی  عزیزش افغانستان و وطنداران بشوطن محبو( با 2018

و سروده های پرسوز میهنی اش از رفتن او گرفتار غم و اندوه و تأثر 

  عمیق شدند. یادش بخیر باد.
"داور" افغانی بود که بدون حامی و امتیاز با زحمات و استعداد فوق 

پاکی اش از هر نوع سوء استفاده با شرایط العاده اش و صداقت و 

نامساعد، زندگی خود را با تحصیالت بلند و دانش عالی و پاکی و 

صداقت به عالیترین درجات دولتی رساند. در عین زمان نامبرده یک 

نویسندۀ چیره دست، یک شاعر عالی مقام ادبی و دارای قریحۀ ظریف 

نش افغانستان و مردمش داشت مخصوصاً بعد از غربت و مهاجرت از شعری بود. "داور" با عشق مفرطی که به وط

وطن، انگیزۀ نوشتن و سرودن اشعارش بیشتر از سابق شد و با نوشته ها و سروده های زیبایش  فریاد خود را به 

   .همه هموطنانش می رساند

وقتی منظومۀ "بهشت کابلش" را  او زیادترین اشعارش را برای میهن عزیزش افغانستان و مردم آن سروده است.

 بخوانید به عشق آسمانی او به کابلش و وطنش تصدیق می کنید. 

 

 آب و هوای دلکش پغمــانم آرزوست یـاد بهشت کابـل عشرت سرا به خیر 

 خلـد برین حـدیقۀ رضوانم آرزوست  میرم ز هجر میهن عشق آفرین خود
 

 نشان شوکت سلطانم آرزوست نام و غـزنـیـن بـاستـانـی ز یادم نمـی رود 
 

 آرزوست افغان ستانمخورشید شرق  آن آریـا ستـاره رونـق فــزای بـلـخ 
 

 «آرزوست و انسانم از دیو و دد ملولم» افغانیان سر بکف خاک ما کجاست
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 3از 2

 آرزوست چشمانم خاک وطن چـو سرمۀ بچشمان خود کنم  خاک وطن چو سرمه
 

 محفل یارانم آرزوست ساز و سرود من  دوستانمن  کی می رود ز خاطر
 

 دیــدار خاک پاک نیاکانم آرزوست در سرزمین غیر بسی آمدم به تنگ 
 

 "داور" بـه دوستـان وطـن این سخـن بگـو

 (1)صلح و صــالح ملت "افـغـانـم" آرزوست

را عاشقانه دوست داشت و برای وحدت، هم بستگی و تشکل افغان های بیرون میهنش، افغانستان و هموطنانش او 

و پیوسته گفت و نوشت و سوز، درد، غم و اندوه بی وطنی و هجرانش را در اشعارش  کردوطن تالش های پی گیری 

 بیان می کرد.

میالدی یک  2018خر سال بلی ما در اوا .افغان آسان نیستکالم و تحریر از وصف این آزاده مرد عالم و دانشمند 

 دست دادیم. زشخصیت محترم، عالم، فرهیخته و خدمت گار صادق وطن را ا

، متحد و واحدپایه های استوار ساختار یک افغانستان از که با فهم، دانش و تجارب خود داور از جمله کسانی بود 

 را ازافغان اجنبی فرزندان صدیق  ۀیمابکار ظالمان روزگار و نوکران فرونا های دست حراست می نمود لیک آرام 

 و مملو از آرزوها در دیار غربت زیر خاک می روند.داغدیده آغوش وطن دور ساخته و حاال با دل های 

در این دو سه روز گذشته نمیدانم چرا؟ بسیار به او فکر می کردم و دیوان اشعارش را سراپا خواندم و با او یکجا به 

ن محبوبم با همراهی وی دیدار کردم و وقتی بیدار شدم دیدم که این همه زیبایی ها خوابی وطن رفتم و از سرا پای وط

 بیش نبود.

خواسته بهشت برین را  آرامشداور حیدر برای  می باشد. یر ذمتبارز ضایعۀ جبران ناپ یمرگ چنین شخصیت ها

 مکانش استدعا داریم.

 میکنم: تقدیم تان "تضرع به آفریده گار"زیر عنوان آن  مردم عزیز افغانستان وبه  اش عاشقانه سروده های هم یکی ازو این

 

 پریشان آفریدی و چرا زار ریدیـخـداونـدا که افغان آف

 تو این قـوم مسلمان آفریدی مـن جـان بـرادرـبرادر دش

 و گریبان آفریدیبه هم دست  و پشتون و تاجک هزاره، ازبک

 آفریدی نا غریباـم رایـب رت و آوارگی راـالی هجـب

 آفریدیچنین بی آب و بی نان  را خانمان بیو  وهـیتیم و بی

 آفریدی زمستانو  سرماکه   دـر دم بنالـقیر و بینوا هـف

 از دین گرایان آفریدی چنین  چرا این واعظان منحرف را



  
 

 

 3از 3

 آفریدی و سلطانوزیر ما   بی کفایت سیاست پیشگان

 آفریدی یکسانخاک و خون ب  چرا افغانستان باسـتان را

 چرا اینگونه انسان آفریدی  بی انصاف و ظالمرحم وچنین بی

 ضعیف و سست ایمان آفریدی  راا ارباب و اوالد وطن چر

 ما فراوان آفریدیبه خاک   ل عصیان گران راـگروه قات

 قـرآن آفریدیخالف نص   ترور و فتنه و آدم کشی را

 خندان آفریدیعدو را شاد و   چشم گریان وطن پروردگان با

 شیطان آفریدی یزید و گبر و  صادقمسلمانان ما به جان 

 و چرا آن آفریدی اینچرا   ه داندـالهی بندۀ عاجز چ

 م را تو آسان آفریدیـکه عال  آسانتو خود دانی خدای مشکل 

 انس و هم جان آفریدی که تو هم  دانشتویی بی شک حکیم پر ز 

 وـرا این "داور" آواره را تـچ

 چنین محزون و حیران آفریدی

 ******** **** 
 یادش همیشه با ما چون ماه خوش جمال ست   جهان باالا سوي ـمی اري كه رفت بـی

 الیزال استد و ـوفات نامش جاوید از ـبع    است هركه بودن، انسان خوش خصالغمخوار 

 لیال تیموری 

 

در پایان، یک ویدیوی تأریخی و جاویدان را که دوست دانشمند و عزیز ما جناب ویس ناصری از  و حاال بیائید
مکان  جنتطریق تلویزیون آریانا افغانستان در مورد معرفی این شخصیت ملی و تأریخی افغانستان یعنی جناب 

 بینیم و بشنویم و به آن افتخار کنیمآماده و نشر نموده بودند با هم ب در زمان حیات شان حیدر داور
https://www.youtube.com/watch?v=6uv5cPPBp-8 

 

   

وانند مطالعه کنند، می ترا این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن تذکر:
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس با اجرای "کلیک" بر

 

 

 دومین سال رفتنش از این جهانآغاز مناسبت ه ب یادی از حیدر داور

https://www.youtube.com/watch?v=6uv5cPPBp-8

