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صورت  یجرمن لیماه دسمبر در شهر برو 14 دیروزداور  دریداکتر ح سوریمرحوم پروف نیجنازه و تدف عییمراسم تش

رگ م تیدر واقع یتإلم و تأثر است ول یۀبوده ما عهیضا کیمانند مرحوم داور واقعاً که  ییها تیگرفت. مرگ شخص

  شان و یراد مردان به وطن، عواطف انسان نیو حصر ا حد یپر افتخار شان است که عشق ب یاز زندگ لیشان تجل

شان در  ۀشانیآال یشان احساسات پاک و ب یواال یها شهیدسازد. ان یم دانیجاو یزنده ها شانیخدمات شان از ا

 .ماند یم و پا برجا دانهیخاطرات همه جاو

  باال  جهان وي ا ــس ـم ی رفت ب   ياري كه
 ماه خوش جمال است چون   ما  با  هميشه يادش 
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 غمخوار هر كه بودن، انسان خوش خصال است 
 الزیال است  و جاويد  انمش  وافت   بعد از

تأثر، تألم، احساسات و  ،یکیما غم شر زیهموطنان عز ریسابقه و کم نظ یطور به ب بنجانۀ فیس بوک ایصفح در

شق و ع دهیمحاسن خجسته و بر گز ک،ین تیتبارز داده از شخص یبزرگ علم ۀعیضا نیعواطف خود را به مناسبت ا

 .هنوز هم ادامه دارد هآور شدند. ک ادیشان  یاسیس و یو فرهنگ یبه وطن و خدمات علم قیفرزند صد نیسرشار ا

ا در که الحمد هلل مردم م دیگردان یوار کننده و ثمر بخش دیمرا مغتنم از انتباه ام یریموج پر خروش کثرت سهم گ نیا

عالم  ،ختهیفره یها تیان صرف نظر از منصب و مقام مکنت و مال قدر و منزلت شخصهر موقع، هر وقت و زم

 .دانند یو وطن پرست خود را م

 م،یخواه یروح شان شاد، روح شان را شاد م»جمالت به وفرت وجود داشت  نیشمار ا یب یاتحاف دعا ها در

 .«روحش شاد با

 !زیوطن عز هم

 م؟یساز ید مخود را شا ۀدر گذشت کیچگونه روح  ما

 یگردد که محتوا یثبت م یگذارند که در مراجع قانون یم یریتحر ینامه ها تیها قبل از وفات از خود وص یبعض 

 .ستیبحث ن نیا

است که  نیوارث ۀبیکه وج ندینما یم شیبه بازماندگان خو یو سفارشات حینصا یجهان فان نیقبل از وداع با ا یکسان

 .کنند یرا عمل شیرفته سفارش ها ایروح از دن یخوشنود یبرا

دانشمند و دانا و آگاه آرزو  یها تیوطن شخص میو نا بسامان وخ شانیو وضع پر یاحوال غربت زدگ نیا اما در و

 ریدارند که برآورده نشده آن ها را با خود ز ۀوطن پرستانه و بشر دوستان یها شهیدارند و اند یشنهاداتیدارند، پ ییها

مرحوم داور صاحب را که ضمن صحبت با من اظهار  یآرزو کی یجا من با کمال امانت دار نیابرند. در  یخاک م

 . سمینو یخود م نید ثینموده اند به ح

 یانوضع بحر نیرفت از ا رونیو راه ب ست؟یسؤال مشخص من که عالج مشکل افغانستان چ کیجناب شان در برابر 

 د؟ینیب یرا در چه م

اقوام  نیتفرقه ب نیما هم ۀجامع یعامل بدبخت گانهیصاحب!  یعباس» که داشت گفت ییرایغراء و گ یمرحوم با صدا

 رانیو توسط مزدوران و اج جادینفوذ شان ا یبقا یبرا انیاجنب یکشور است که توسط دسائس، توطئه ها و طرح ها

اشت، نخواهد د یافغانستان مشکل گریو آگاه شود، د اریهوش دار،یب د،یایشده. اگر خدا بخواهد ملت به خود ب یشان عمل
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تان با شوند. افغانس یشوم خود ناکام م یطرح ها قیدر تطب رانیشده و پاکستان و ا دهیچبر ینفوذ نوکران اجنب میگل

 «دو خوش بخت و آرام خواهد ش یبه ترق کشور رو کیاش  یعیمنابع طب یغنا

نبوده ملت از هر نوع حمالت  ینظام یضرورت به قوا ابدیتحقق  یاگر آرمان وحدت مل»: صاحب افزود داور

 یبه رهبر یمل یسر مرام مبارزات سرتا نیبه ا لیاز وطن خود دفاع خواهد کرد. ن یرانیو و یزیمسلحانه، خون ر

 «گردد ینم ابیدست یدارد و به آسان ازیو نسل جوان وطن ن نیمنور

خاک  ریرا با خود ز کین یآرزو ها نیرا که چن یگریمثل مرحوم داور و هزاران د یها تیاگر روح شخص پس

 تیشان با درک رسالت و مسؤول ۀدیبه سر نا رس یآرزو ها نیبرآورده ساختن ا قیدر طر دیبا میخواه یبردند شاد م

 .قیمن هللا توف و .میکن شهیرا پ زیآم متمسال ۀو راه مبارز جادیا یبا در نظرداشت وخامت اوضاع تشکالت یمل
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