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 25/06/2018         احسان هللا مایار 
 

 استاد حیدر داور، دوست بی همتا
 و ختم دومقسمت 

 

 داکتر گل محمداز قلم مهتم دیوان اشعار وی،  را استاد داور شرح زندگیمختصر در قسمت دوم در نظر است تا 

 با هم بخوانیم.ده و سوری آغاز نمو

سرشناس باغ علیمردان کابل پا هجری شمسی در یک خانوادۀ متقی و  1308داور در سال وی می نگارد که: 

 به عرضۀ وجود گذاشته پدر شان غالم حسین خان از کارمندان وزارت دربار سلطنتی بود.

حقوق و علوم سیاسی کابل گردید. بنابر عضویت فعال وی در اتحادیۀ ځی بعد فراغت از لیسۀ نجات شامل پوهن

به جزا های گوناگون از قبیل ممانعت کار در  شده دمذکور جبراً طر ځیمحصلین افغانستان از صنف سوم پوهن

 ادارات دولتی، پرداخت مخارج تحصیل و سپری نمودن جبری دورۀ عسکری محکوم گردید.

بعد از یک سال ونیم وظیفه در بانک ملی شامل مکتب ضابطان احتیاط شد. با وجود اینکه دورۀ نظری مکتب 

غند طوپچی  نجا مطرود گردیده بحیث فرد عادی ابتدا بهضابطان احتیاط را به درجۀ اعلی تکمیل نمود از آ

 چی مهتاب قلعه جزاً اعزام شد.پحرائی در قرغه و سپس به غند طوص

دارت مرحوم سردار محمد داود دوباره اجازۀ ادامۀ تحصیل در پوهنتون صبعد از ختم مکلفیت عسکری در زمان 

 داده شد. کابل برایش 

نتون کابل در شعبات مختلفۀ وزارت مالیه اجرای وظیفه می نمود و در سال داور پس از اکمال تحصیل از پوه

 م از طریق سکالرشیپ به عرض تحصیالت عالی عازم آلمان غربی گردید.1957

بعد از تکمیل تحصیل در رشتۀ اقتصاد و علوم اجتماعی و اخذ دکتورا از یونیورستی شهر کلن و گذشتاندن دوره 

 م به وطن برگشت.1962و مؤسسات بانکی آلمان غرب در سال های ستاژ در ادارات مالی 

ی اقتصاد کابل ځدر پهلوی وظائف مهمه اش به حیث رئیس عمومی گمرگات و رئیس گمرک کابل در پوهن

 مضامین علم مالیه و نظریات اقتصادی را تدریس می نمود.

فیلوشیپ عالی آلمان که مختص به ریاست عمومی را ترک گفته به استیذان حکومت از طریق  1968در سال 

 استادان پوهنتون می باشد بار دیگر عازم آلمان غرب شد.

ری در یونیورستی بُن از کرسی علمی پوهنتون سمرحلۀ اسیستانتی و تکمیل مراحل پروفیپس از سپری نمودن 

اوالً به صفت م به کابل برگشته 1970مذکور مؤقتاً مرخص شده نظر به تقاضای حکومت افغانستان به سال 

 مشاور وزارت مالیه و سپس بحیث وزیر مالیه مقرر گردید.
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 4از 2

بنابر کودتای نافرجام مرحوم سردار محمد داود و یک نیم سال بیکاری در کشور مجبور شد وطن را ترک گفته 

 به ادامۀ تدریس در آلمان غرب دوباره اشتغال ورزد.

ستی بُن بوده در رشتۀ سیاست ردایمی پروفیسری در یونیوم باینطرف حائر کرسی 1974استاد داور از نیمۀ سال 

اقتصادی و اقتصاد بین الملل تدریس می نماید. داور کتب و مقاالت متعددی به زبان های آلمانی، انگلیسی و دری 

 به طبع رسانیده است.

یرات عمیق آنرا در همینطور تعداد زیادی از اشعار استاد در روزنامه ها و جراید افغانی به نشر رسیده که تأث

 نیم.انزد اکثریت از خوانندگان با جواب نامه ها و انعکاس دوباره در جراید به خوبی یافته می تو

تا از استاد گرانقدر و دانشمند تقاضا نمایم که مسودۀ اشعارش را در اختیار بنده لف دانستم کازاینجا خود را م

مپیوتر تحریر و به شکل مجلد و گنجینۀ ادبی در اختیار قراربدهند تا با استفاده از فرصت غربت ذریعۀ کا

 عالقمندان قرار بدهم. داکتر گل محمد سوری

بعد از آشنائی مختصر با استاد داور اینک چند شعری از ازدیوان استاد را از نظر می گذرانیم که با "خاک 

 وطن"، قسمیکه در قسمت اول وعده شده بود، آغاز می نمائیم:

 خاک وطن

 دوستان آرید خاک وطن ایربتم ـت رایـب

 آرید غانیانـۀ افـعبـدر کرا ـاک مـا خـو ی

 عارفان گوئید بر مزار عاشقان ودرودم 

 از آنجا بهر من یک شاخۀ از ارغوان آرید

 نـان مـدوست زارمـوح مـت لـزینرای ـب

 رایم ارمغان آریدـن سنگی بـار وطـز کهس

 ساده می خواهم وطن یاران قبایز کرباس 

 دـرنیان آریـاز پ رایم جامۀـویم بـگی ـنم

 زیبا برای من رن از کابلـالب و نستـگ

 رای بهتر از باغ جنان آریدـرتسـاز آن عش

 کابل اد گلشنـرد بیـاز غصه می میم ـدل

 مرا در چهلستون و بابر و داراالمان آرید

 ن چیدمـان وطـوانی را ز دامـل سرخ جـگ

 خزان آرید عمر من گل زرددرین پائیز 

 ویران ن میهنـرده و ایـافس تـملرای ـب

 ا وزیر کاردان آریدـامل و دانـرئیس ع

 ای دوستان تا کی کشتی بی نا خداسوار 

 بان آریدـا کشتیـوفانی مـرای کشتی تـب
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 برای این مسلمانان از دین منحرف گشته

 آرید آخر زمان پیغمبرحدیث مصطفی 

 ا کی خمار بادۀ جنگیدـا ای مسلمین تـشم

 خانمان آریدترحم بر یتیم و بیوۀ بی 

 حقوق حقۀ زن را شما پامال می سازید

 به حکم نص قرآنی بجا حق زنان آرید

 بگرفت ازین دون پرورانداور افسردۀ دل 

 پروران آرید ما این دونبیرون از میهن 

 :اردمی نگمقدمه  با یک سطرر استاد داو" که مادر" و این است شعری زیر عنوان

مادر خود را از ام به شما تقدیم میکنم تا باشد که  ر و مهربانم سرودهکه برای مادر از خودگذین شعری را ا

 .جان و دل دوست بدارید

 مادر

 و دارائی من تـادر ای دولـم

 من یـارائوـد گـادر ای مهـم

 د برینـلـوهبت خـمای  مـادر

 ان و یقینـمـۀ ایـعبـای ک مـادر

 ه و محراب نمازـلـای قب مـادر

 های درازـونس شبـم ای مـادر

 و درد ای داروی بیماری مـادر

 شافی رخسارۀ زرد ای مـادر

 وفا مظهر و کانونای  مـادر

 خدا وارـنل اـعـای مش مـادر

 بعید توا از دعای ادـمبس ـک

 خورشید امید ای مطلع مـادر

 سرشت ای کوکب رخشان مـادر

 بهشت غای تو بود باـر پـزی

 دولت مسکین و فقیرای  مـادر

 و امیر ای شوکت سلطان مـادر

 وجود بایـزیتر ـخاای  مـادر

 بودـو ن ودـلۀ بـای سلس مـادر
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 رهان و دلیلـنۀ بـآئی مـادر

 رب جلیل معجزۀ ای مـادر

 عاد و مطلوبای مرجع  مـادر

 داـخ بۀ عشقـرتـای م مـادر

 الی بشرـصب اعـای من مـادر

 وانای بشرـکر تـمصدر ف

 دۀ منـنـده و آیـای مب مـادر

 رازندۀ منـان بـانس مـادر

 ی تو ندیدکور آن دیده که رو

 نشنید کالمتاد آنکه الل ب

 ه در آن ذکر تو نیستـمرده آن دل ک

 فکر تو نیستآن شته آن سر که در کُ 

 یاوری کن ا با پسرتمـادر

 ش داوری کنـبه حق امتـقی در

های بعضی سروده وقتاً فوقتاً از دیوان استاد داور ینده در آخوانندگان گرامی می رسانم که  اطالع بهدر اخیر 

فاء به گفتۀ استاد "برگ سبز" اکتدو قسمت ، لیک امروز با همین نمود ، خدمت تقدیم خواهمنمودهوی را اقتباس 

   م.می نمای

 ختم

 

 

  
 

 

 
 


