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 ۸۲/۵۰/۸۵۰۲   استرالیا سدنی حیدری و ع داکتر

 

 ديگر پنهان راز يك إفشائي
 

 مزدوران كودتاه باران گلوله شب عيني هد شا غازي نظام داود محترم يعنى داود محمد شهيد نواسه مصاحبه اولين
 خود خون قطره اخرين تا اودد محمد شهيد كه دارد برمى پذيرنا إنكار حقيقت يك از پرده ديگر بار يك  سرخ و سياه

 ارگ خدمت  يك او .شد تسليم ونه برد، پناه خانه سفارت کدام به نه و متحد ملل دفتر بهكرد فرار نه نمود، مقاومت
 مرد اين  .رسانيد انجام به حسنا بوجه شهادت تا اول روز از را وظيفه اين و بود خود مردم و وطن دين سپاهى و

 خود  مردم و وطن دين، عاشق و وجدان با و پاك مسلمان يك وى .مقام نه و جا تشنه نه بود، نام تشنه نه تاريخ
  .بود
 

 جامعه تصديق و اعتراف از ثبوت خود اين كه كرده ذكر محمدداود دهه بنام دوره به را وى صدارت دهه دوپرى لوي
 و غرب  : نوسيد مى چنين وی خارجى هاى كمك جذب در دوپرى لوى .بود او ساله پنج هاى پالن از المللى بين

 و همكاري به رقابت اين باالخره و ندبود رقابت در دهه ان در افغانستان هاى پروژه در موازى صورت به شرق
  .گرديد تمام روسى و امريكايى متخصصين نزديك شناخت

 
 كتاب ضميمه در را ان كه گزاريد نيز وى جمهوريت دوران ساله هفت پالن به را تأييد مهر دوپرى همين باالخره

 داد. جا خود
 چيزی .شد گذاري پالن داود محمد شهيد طرف از ان جديد بصورت كابل هوائى ميدان1956  سال در دوپرى قول به 

  .كردند گزاري تهداب و نموده نقشه را ان خود دست به داود محمد شهيد که
در افتتاح ميدان نام كابل را مقدس خواند، اين خود درسى بود به مردمش كه نام من نبايد به  ميداني و ياتعميري 
گذاشته شود. اگر در دوران صدارت و جمهوريت عكس وى روی ديواری ديده مى شد، ان خواست مقام و وظيفه 
ای بود که ايشان ان را اشغال نموده و به صداقت به اجرايش ميپرداختند ولی حتی از گرفتن معاش دولت هم اباء 
ميورزيدند و در حقيقت اين بود پيام و درس و ارزوى وى كه بايد مردم و مقامات افغانستان ان را بايد احترام كند 
و نام چار صد بستر بايد به نام اصلى خود برگردد. بگذاريد ديگران نام شهر جالل أباد، ميدان هوائى ها ، پوهنتون 
 ها َوَيا پوهنځى ها را هر چه بخواهند بگذارند، حاال تا اندازه رسيده که مجسمه هاى شان روى ديوار ها نصب است. 
     
    

 سروده هرات پير  مورد در مولف که االسرار کشف کتاب از را شعرى رمضان  مبارك ماه اين احترام به اخير در
 داود محمد شهيد روح  و سازد رها اغيار از را ما وطن پرودگار ان ثواب به که باشد ات  كنم مى شريك شما با است

  .باشد داشته شاد را افغانستان جهاد شهداي همه  و
 

 ما تفسير                                                                       
 

     ما پير ما دل بر تا حق، اسرار کشف کرد
 

 ما تکبير آوازۀ حق، عرش تا ميرسد                                                                   
 

      وفا از نگرديم هرگز جفا، از باشيم شاد
 

 ما پير از ما تدبير صفا آيين هست                                                                      
 

     گرفت عالم در و جستبر ای شعله ما دل از

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/haidaree_kawasah_daood_khann.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/haidaree_kawasah_daood_khann.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ما گير عالم آه از جهان بنگر سوخته                                                                    
                                                        

 دل خون از مژه نوک با ديده سواد بر                                                    
 

 ما تحرير قلم و لوح زان اوست عشق راز                                                                                     
 

 هست که دل، بر عيان بيضا غره ان جز نيست                                                    
 

 ما تقرير شب و روز زلفش دو سودای شرح                                                                                   
 

 ايم ديده مويش کفر در نهان ايمان رخ ما                                                      
         

 ما تکفير انديشه در باش خوش گو شيخ                                                                                        
 

    اوست لطف از آيتی ال در و وقتيم جافظ
 

     (ما تفسير در نيست خوبی و لطف جز سبب زان )                                                           
 

 من زلف اسير باشد ازازل حکمت گفت:                                                      
                                                    

 ما جيرزن او پای بر ابد تا بيينی بسته                                                                                           
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