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 پیوست حق به داور حیدر کتردا

 ونع  راج   ه  ی  ل  نا ا  ا   و   نا لل  ا  
 

 

 

خاک برد،  ریغربت ز اریوطنش را در د ییکوین کرانیب یهاآرزو هنیم ۀدل سوخت گریکه عاشق د الیو واو هاتیه

شد. همه در هجران  تیابد ارید یبار وطن راهپر داغ حال فالکت ۀنیو مثل صدها وطن پرست خادم افغانستان با س

 دندیدر نبایو گر ختندیو وطن گفتند و اشک ر ندبست شیدرب هوا و هوس بر رخ خو ستندیوطن سوختند، در غربت ز

 .و بال سوختند و جان سپردند شمع عشق وطن پر یدر پا و دهیعاقبت به وصل نا رس یول

 

 

 

 

 

 

 

 

را  یهان فانجداور  دریحداکتر  سوریوطن پروف نیعاشق سوخته دل، دلباخته و راست ریمرد دانا، فاضل و خب بزرگ

 .سفر مقرر شد ۀوداع گفت و روند

ه فهم، دانش و استعداد خودش بود اقت،یل ت،یاهل ادینردبان ارتقاء بر بن مودنیپ ۀبرازند یاز مثال ها یکیداور  داکتر

 امیبچه بود. در ا بیغر کیاو  ،یمال ۀداشت و نه پشتوان یخانوادگ وندیبرخوردار بود و نه پ یازیورنه او نه از امت

 .م گام ساخترا با اصالح طلبان هم صدا و ه او یدر شورعشق و احساسات وطن دوست لیتحص

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/a_abassi_haidar_dawar_ba_haq_paywast.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/a_abassi_haidar_dawar_ba_haq_paywast.pdf


  
 

 

 2از 2

ا شان ر یاقتصاد افتخار شاگرد ځیداشت. در پوهن کیو با خانواده ام سالم و عل میستیز یم هیناح کیباهم در  ما

داشتم چنان عظمت و صالبت و تبحر در دانش خود داشتند که در حضور شان صنف در سکوت بود و چپ و راست 

 یگفتار جواب م یوایسبک شبه  یحوصله مند تینها و سؤاالت را با شان احترام خاص داشت.  یطرف برا یو ب

ضمن عرض سپاس معذرت  یشامل کار شوم ول هیاز من خواستند تا در وزارت مال لیدر فراغت تحص گفتند. 

و  قیدفرزند ص کیپوهنتون کابل و  ذیاسات نیو دانشمند تر نیاز بهتر یکیداور  دریداکتر ح سوریخواستم. پروف

 .کشور بودند یخدمت گار واقع

تلفون برقرار شد. صادقانه  قیتماس من با جناب داور صاحب از طر ونیزیهنگام برنامه دار تلو در روزگار یقضا از

 رب یشیو گرا وندیهر نوع تعصب، پ از ی، عارها بوده عالمانه نیاز بهتر شانیکه مصحبات با من با ا میگو یم

با هم  یسه بار و ماه دو ساخت.  یمجذوب م ار نندگانیو ب کردند که من یارائه م حاتیاوضاع افغانستان توض

کردم او مجنون وار وطنش را دوست داشت و رگ و پود و هر سلول وجودش  یو درک م میکرد یصحبت م

 .سوزد یم یچارگیاست که او در آن در عالم ب یدانستم که در قلبش چه آتش فروزان یگفت و م یافغانستان م

مرگ  تیاز کهولت سن و سال شان آگاه بودم و به واقع اش باخبر بودم و یضیاز مر دم،یخبر مرگش را شن امروز

 یضیسال مر شناسد، سن و یاست که وقت نم ی. مرگ رمزستین تیواقع نیاز ا زیرا مجال گر یهم معتقدم که کس

 .است ارید نیا ارو کهن سال رهسپ ریو پ ردیم یرود جوان م یطفل م ست،یعامل ن گانهیهم 

 یها در چه شرائط تیشخص نیاست که چن نیدرد ناک و غم آفر یداور به لحاظ دریچون ح ییها تیمرگ شخص اما

مملکت بوده مصدر  یمل یها هیها سرما نیرا حاصل نمودند و ا یعلم یدرجات عال یزحماتچه نمودند و با  لیتحص

 ریز گانهیدر ملک ب دهیبه سر نا رس یهاآرزو  یایبا دن یکه در آوارگ نیشدند نه ا یوطن م یبرا یخدمات بزرگ

 .رفتند یخاک م

تخار پر اف یاز زندگ لیبلکه تجل ستین بتیبزرگ جامعه ماتم و مص یها تیمرگ شخص ندیگو یملک م نیا مردمان

 .شان است

اش سوز و درد،  یشعر ۀحیآرامش خاطرش با استفاده از طبع و قر یو برا ستیداور با عشق وطن ز دریح داکتر

 بود. ختهسا نیهم مز راآریانا افغانستان آنالین  تیوبسا ساخت که صفحاتیم یگم کرده وطن را متجل یو ناله ها ادیفر

و استدعا  دهیداور آمرزش طلب دریح داکتر سوریم پروفمرحوم دوست محترم یحضرت پروردگار عز وجل برا از

 .دارم او را در باغ موعود جا دهد

 باد. دانیو خاطراتش جاو یگرام ادشیشاد،  روحش

 

 
 

 


