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 Reports  زارشھاگ

  
  استاد اکبر قريشی: گزارش از

  ٢٠١٨ دسمبر ٢١
  

 
  نويسندۀ اين مختصر با گرامی اد استاد داکتر داور

   داور حيدر داكتر رامی يادگ  بزرگ کشوردانشمند از يادی
 ، زادیآ  راه در را خود عمر تمام وبود  ما افتخار باعث كه سياسی خصيتش و شاعر  ،دست هب قلم ، دانش با نسانیا

 ،وطن به راجع شيشعرھا ۀھم كه باشد می ھم اشعار نديوا دارای رامی يادگ ..نمود خودصرف ملت رامیآ و  بادیآ

   .باشد می مردمرفاه  و زادیآ

 و از دانش و تجارب  افتخار ديد و بازديد ايشان را داشتمرصت الی مساعدفر دمن به حيث يکی از شاگردانش که 

 وقتی از . شورا، مستفيد شده ام٧مبارزاتی شان به خصوص نخستين اتحاديۀ محصالن افغانستان  ھمزمان با جنبش 

م آخرين وداع خود را در مراسم تشييع جنازه رسانيدهادای احترام  برخود واجب دانستم تا جھت مرگ ايشان اطالع يافتم

  .را با ايشان انجام دھم

ًمراسم تشييع جنازه و جم غفيری از افغانھا که تقريبا از سراسر اروپا خود را به آنجا رسانيده بودند و افرادی از احزاب 

ريان سخنرانی دوستانی که در مراسم ادای احترام نمودند، با وجود عظمت شان نتوانستند غم جانکاه سياسی المان و ج
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از . در من چنان کاھش دھند که قادر شوم فشردۀ آن سخنرانی ھا را تقديم شما خوانندگان نمايمرا  فقدان آن استاد عزيز

که نزدم را به جای آن مختصری از زندگينامۀ ايشان . انان پوزش می طلبماين بابت ھم از شما خوانندگان و ھم از سخنر

شريک " داور"با ادای احترامم به گرامی ياد ميد است بدين وسيله شما را ا.  می دارم با چند عکس تقديماستموجود

  :بسازم

 

  :داور استاد ۀنامزندگي

 

 غالم شان پدر  شده تولد كابل شھر عليمردان باغ در سرشناس و بادانش و روشنفكر فاميل يك در "داور حيدر" استاد

  .بود باردر وزارت مورأم خان حسين

 وفعال عضويت بنابر گرديد كابل پوھنتون در سياسی وعلوم حقوق ۀتفاكول شامل نجات ۀازليس ازفراغت بعد داور

اشتغال  ممانعت قبيل از گوناگون ھای جزا و شده خراجا فاكولته سوم صنف از افغانستان نمحصال ۀاتحادي در شبودن

  .گرديد محكوم عسكری ۀدور جبری نمودن سپری و تحصيل مخارج پرداخت ،حكومتی درادارات

 را احتياط ۀدور كه اين باوجود )احتياط كورس( شد احيتاط ضابطان شامل ملی بانك در وظيفه لسا نيم ازيك بعد يشان ا

 فرد حيثه ب هگرديد نا بر ھمان سوابق مبرازاتی در اتحاديۀ محصالن، طردب نيز نجاآ از نمود تكميل عالی ۀدرجه ب

 از بعد .شد اعزام ه صورت جزائیب قلعه مھتاب وبچیت غند به سپس و قرغه درئی صحرا وبچیتغند به ء اابتد عادی

 از پس شد داده برايش كابل پوھنتون در تحصيل ۀادام ۀاجاز باره دو خان دوداو رتصدا درزمان عسكری مكلفيت ختم

 تحصيالت و سكالرشيب  ازطريق م)١٩٥٧( سال در و نمود وظيفه اجرای ماليه وزارت در فاكولته از تنامهدھاش رفتنگ

 از اوردكت  نايل شدن به درجۀو اجتماعی علوم و  اقتصاد ۀرشت در تحصيل تكميل از بعد .گرديد غرب المان عازم عالی

 عمومی يسئر حيثه ب اش مھمه وظايف پھلوی در برگشت بوطن م )١٩٦٢( سال در غرب المان شھركلن یيونيورست

 درسال و نمود می تدريس را اقتصادی ونظريات ماليه علم مضامين  اقتصاد فاكولته در ،كابل گمرك يسئر و گمركات

  استادان به مختص كه المان عالی فيلوشب طريق از حكومت جازۀا به فتهگ راترك گمركات  عمومی رياست م)١٩٦٨(

 از بن شھر یيونيورست در پروفيسوری وتكميل نمودن ازسپری پس. شد غرب المان عازم بارديگر باشد می یيونيورست

 صفت به ًاوال. برگشت كابل به م )١٩٧٠( به  حكومتي تقاضا به نظر و  مرخصً اموق ، مذكور پوھنتون علمی كرسی

 ونيم يك، از کار برکنار و تحمل  دوداو سردار كودتای بنابر رديدگمقرر ماليه وزير حيثه ب سپس و ماليه مشاوروزارت

امل ش دوباره غرب المان در سيتدر  ۀادامبا رسيدن به المان به   .شد وطن کتر به مجبور ، دركشور یبيكار سال

، سياست ۀدررشت بوده )بن( یيونيورست پروفيسوری كرسی در ١٩٧٤ سال از استاد ثيحه ب ايشان . وظيفه گرديد

  .ودنم می تدرس الملل بين اقتصاد و اقتصاد

 ، دری( ھای زبان رب يشانا است رسيده نشر به خارجی و افغانی ھای روزنامه در "داور" گرامی ياداشعار ی از تعداد

 چنان ھم و ھا نامه روز ،مجالت  در ھا زبان ھمين به انمقاالتش اكثريت كه سلط کامل داشتندت)  المانی ، انگليسی پشتو،

 سياسی یھا پراپلم و لهأمس به راجع كه  یئھا كنفرانس در  چنينھم .است نشرشده وخارجی داخلی ھایتلويزيون در

، ھاال داشته به صدھا مصاحبه با راديوعف اشتراك "داور"ی شد مداير جھان سراسر افغانستان ودر زادیآ و اقتصادی

    .دنمبارزاتی کشور ما می باش- تلويزيونھا و جرايد انجام داده است که ھمه بھترين معرف اين شخصيت فرھنگی
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  :ور به رؤيت چند عکس و مرگ گرامی ياد استاد داکتر دازندگی
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