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 04/08/2018                         احسان هللا مایار
 

 پیشگفتار داور 
 

 "خواب پریشان" در قبال سرود
 

دلپذیرم "آریانا افغانستان  در سایت، در چهار قسمتداور را زیر عنوان "خواب پریشان" حیدر ی استاد اپُر محتو شعر 

وطن دوست را، در آن زمان که آزادی بیان انتقادات به جای شاعر آزاده طبع یک افغان و  از نظر گذشتاندم آنالین" 

 تحت قیودی قرار داشت، به دید احترام نگریسته و بدان ارج گذاشتم.

را نه تنها لمس نموده بلکه با آن دست و پنجه نرم نموده  داور که در طول زندگی نشیب و فراز های آنحیدر استاد 

به یکی از خانواده ای  ام رابطه ای. وی که کدل می کندزنده و بارزی از قشر روشن فکر افغان را تمثی الگویاست 

بر عشق به وطن و احساس درد کمبودی ها منحیث یک فرزند افغان و قبول  پایۀ جامعه نداشت توانست تنها بنا بلند

 نمود. ستانزحمات شباروزی به مناصب عالی در میهن رسیده و خدمات چشمگیر برای ارتقای زندگی مردم افغان

بر وضع ناهنجار حاکم، وطن خود را ترک نمود و در آلمان، مهد علم و دانش، موفق گردید  نکنیم که وی بنافراموش 

 تا منحیث استاد و پروفیسر در یکی از پوهنتون های شهیر آلمان فرزندان آلمانی را تدریس نماید.

 

  پیشگفتارش می نویسد: داکتر حیدر داور در این

ایراد خطابه های آزاد و دایر نمودن کنفرانس ها در سراسر معارف افغانستان  حصلینبعد از منحل شدن اتحادیۀ م»»

وقتی که دوباره پس از گذشتاندن خدمت عسکری اجازۀ شامل شدن مکرر را در فاکولتۀ حقوق  ممنوع قرار داده شد. 

ی دید. محصلین اصرار مدند اولین مرتبه کنفرانسی به مناسبت مولود شریف در پوهنځی مذکور برقرار گرابرایم د

رم، اگر چه عهده داری ریاست کنفرانس برای من که یک یست کنفرانس را اینجانب به دوش بگکه باید ریا ورزیدند

بر خواهش محصلین و استاد محترم ما آقای  بار از پوهنتون اخراج گردیده بودم خالی از مخاطره نبود ولی با آنهم بنا

 و ند، ریاست کنفرانس را قبول کردمه اگذران را در عالم هجرت و نا امیدی ترک گفتعبالکریم حقانی، که این جهان 

 همچنان می خواستم تا محصلین تصور نکنند که شاید محافظه کار و ترسو شده باشم.

چون یک شب قبل از کنفرانس از جهت اینکه مبادا ماهیت خطابه ها پائین و سطحی باشد خیلی ها ناآرام خوابیدم. در 

مۀ شب تکان خورده از جا برخاستم و چنان احساسی در من مستولی گردید که روح مقدس پیغمبر اسالم حاضر شده نی

 و به من هدایت می فرمایند که باید به مسلمانان بگویم چرا از راه دین منحرف شده اند. 
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 4از 2

یل را سرورده فردای آن در کنفرانس مولود شریف قرائت کردم. اگر چه شعر مذکور خیلی ها از ذهمان بود که شعر 

آنوقت که در مجلس حاضر   1ی حقانی استقبال گردید، باز هم رئیس پوهنتونقاو آپوهنتون طرف مطبوعات، محصلین 

ی زم از آن میی را که بوی کمونبود مرا به ریاست پوهنتون احضار کرده از روی عتاب پرسید که چرا آن گونه شعر

در محضر عام قرائت کرده ام. به جواب گفتم که شاید آقای رئیس صاحب اشتباه کرده اند و مفهوم شعرم را به  آید

درستی ادراک نکرده باشند، زیرا در شعری که من خواندم شمۀ از عقیدۀ کمونیزم و یا تجاوز صریح در برابر ارکان 

خواب پریشان دیدم که حضرت خاتم النبیین به  باشد. به رئیس حالی ساختم که من واقعا   و اعضای دولت نهفته نمی

 ه خواهران و برادران مسلمانم بیان نمایم.بدایت می فرمایند تا فلسفه و ماهیت دین مقدس اسالم را همن 

ر همان روز خطابۀ اگر چه رئیس پوهنتون اراده داشت که من و یکی از رفقای دیگرم عبدالحبیب صافی را که د

انتقادی داده بود دوباره از پوهنتون اخراج نماید ولی بنابر عکس العمل متصوره از جانب محصلین و عدم موافقت 

 مقامات ذی صالح جرأت چنان اقدام را نکرد.

موجودۀ افغانستان و کج روشی بعضی  لاین است آن شعری را که در آن زمان گفتم و امروز بیشتر از هر وقت به حا

 ««از رؤسای جهاد  و مسلمانان منحرف صدق می نماید.

 

 

 
 خواب پریشان

 قسمت اول
 انتخاب و تهیه: و. ا. نوری

 

 تا سحر خواب پریشان دیده ام پریشانی بسی رطــدیشب از ف

 ه در کیش مسلمان دیده امـآنچ از بیان مــرم می دارد زبانـش

 در لباس دیــن و ایمان دیده ام و ابلیس دنـیمشرک و جانـی 

 جای چوپان دیده ام بر گرگ را بهـر غصب مــال اطـفـال یتیم

 خویشتن را نیـز حیوان دیده ام وطن خدمت خلق و ای عجب در

 در شـب تـاریک بـا ریش سفید

 پـیـر مـردی ناگهـان آمـد پـدیـد

 

                                                           

 داکتر محمد اضغر1 
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 همچو نار که سوزدنوری  کیست این   پیش رفـتـم تا که بـیـنـم خوبـتـر

 با غرور و ِعز و تمکین و وقار   ن آن نور نیزـد سوی مـدم آمـدی

 ی تارـر کش از دل زنگـرده بـپ   چیست؟ گفتم ای پیر خرد مقصود

 کارـتـی ابــای مسلمان زادۀ بــک   از فغانم پیر، لب بگشود و گفت

 ارـی شعـب نـا ای مسلمیـر شمـب   آورده ام )ص( ام مصطفیـن پیـم

 مـنـرور مــام آن ســیـِف پـهات
 مـنـن پیغمبر مــاک دیــروح پ

 

 کف داده اید از در طریق نفس   دین اسالم را شما ای مسلمین

 کف بنهاده اید ز )ص(دین پیغمبر   آئین نبی ست نی نه راه و نای

 جست و جوی ماده اید ها در عمر   بی خبر ها از فیض معنی سال

 اده ایدــا آمــیـاول لـتـر قــهـب   ـسردر باشد پـون پــۀ خـنـشـت

 اده ایدــتـو اف ردهـسـت افـلـم   رن بیستق برمرا گریه می آید 

 کی بزیبد زندگی با درد و غم

 دمــد عــچــارۀ درد شما باش
 

 نو جوان پرورد نفس خویشتن   قرین شد مرد تان به بدعت پیر

 وی اطفال یتیم و بیوه زنـس   نظر صاحب غنا کی کند باری

 چون پیرهن است منضم را ییک هر   ابر و سود رشوه و و ساختال

 ار حقیقت را دهنـتـفـبسته گ   وی و زورمند ـلم اشخاص قـظ

 نــره بنمودید اوضاع وطـیـت   داــل از خـافـای مسلمانان غ

 یـم زندگـن نباشد راه و رسـای

 یگاین طریق خجلت و شرمند
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 دیانت پرورمشخصی  من که خود سرشت ای پیر روحانی گفتمش

 پای من بیرون نرفـت از بسترم گـوش مـن نشنید حـرف مـدعی

 تـا بـه جـا گـردد رضای داورم ام ر خود صرف عبادت کردهـعم

 کس نـدیـده گـریـه و چـشم تـرم بـا لـب نـانـی قـنـاعـت کـرده ام

 دی پیکرمـیـاامـاز نی ـتـسوخ بایـد نمود پس بگو آخر چه می

 رسول چیست آخر مطلب از دین
 بولـگـر نگـردد مـدعـای مـن ق

 بـر مـقـام رهـبـری بگـزیـده اید فال بین سفـله را از روی جهل

 آنچه از دیـو و پـری بشنیده اید در ردیـف دیـن داخـل می کنید

 منصب پـیـر و ولی بخشیده اید ژنـده پوش عاطـل و بیکاره را

 مـردمـان بـس جهان نـادیده اید می کنید جهـان عـلـم نفرتاز 

 و آسـوده اید مـردم بـی دانـش دانش است و ارزش ملت به کار

 دین اسالم دین عقل و فطرت است

 است بدعت  منکر الطائالت و
 بـر مـقـام رهـبـری بگـزیـده اید فال بین سفـله را از روی جهل

 آنچه از دیـو و پـری بشنیده اید کنیددر ردیـف دیـن داخـل می 

 منصب پـیـر و ولی بخشیده اید ژنـده پوش عاطـل و بیکاره را

 مـردمـان بـس جهان نـادیده اید می کنید از جهـان عـلـم نفرت

 و آسـوده اید مـردم بـی دانـش دانش است و ارزش ملت به کار

 دین اسالم دین عقل و فطرت است

 است بدعت  منکر الطائالت و
 پیـروی از دیـن تـان کافـر کند دین اسالم گشته اید منحرف از

 غمبر کندـیـردار پــل از کـقـن ـوددو و نصارا و یهـنـاهل ه

 ر کندـتـره و اخـاه و کُ ـکشف م مسلمین در خواب غفلت، دیگران

 تا نماز خـود شروع از سر کند کس غلط شد واجب است نماز گر

 داور کند انـدر حق ت داوری ه کیـب جوئید، آخر تا راه حق

 راه دیـن باشد صــراط المستقیم

 نی طریق و راه شیطان الرجیم
 


