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که عمری را در راه خدمت به  از نخبگان جامعۀ افغانی یکینافرجام  با سپری شدن سالی از شهادت

ضایعۀ  را به مناسبت آنایمردم خویش بسر آورد، سطوری از احساس و تأثر دوستان فرهنگی 

توانای دوست فرزانه و شاعری قطعه ایکه با احساس با و شناخت آن شخصیت ملی  جبران ناپذیر

 :تقدیم میداریماست سروده شده  در زمینه «حامد نوید» گهرواال 
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ش می ماندــو مــرید خسنــرزانه چــرد فــم  

یستــ امل بـاق ــــدر ع حن داوود ازآ نــرویــل  

لـویس که بیاموز چو در روز اجــگفت م  

مل و کاملت در چیستـــتوشٔه راه تو جز ع  

ر به ظاهــر برود فــرد خردمـند ز دهرــگ  

ستــ ردد نی ــآ چنه از خامــٔه او مـانده منی گ  

 الفتش اب وطــنش بود و به خــالق پیوست

 آ نکه اب عشق وطن رفت چه جاوید بزیست

2022مارچ،  11جمعه  –ا اتحاف دعا، حامد نوید ب  

***** 

دندر شناسایی خویش از مرحوم داود موسی بیان میدارمحترم عارف عباسی سطوری از     
 

 

در بامداد صبحگاهی با غم، اندوه، درد و سوز خبر غیر مترقبۀ مرگ دوست عزیز و محترم، هم 

فضیلت، دانشمند گران قدرم، شخصیت نیک نام، نیکوخصلت  صدیق، وطن دوست وطن صاحب 

 .راستین، مردم دار بی همتا، محمد داوود موسی را شنیدم

 تن این شخـصیت روشن نگر،ـــته بودم که رفــیی نیافـــتاحال از غصۀ جان کاه مرگ برادرم رها

 روشن ضمیر، قلبم را سخت جریحه دار ساخت.

ش بوبــدالن سیه اندیش، جنایت پیشگان حرفوی با ریختــن خون پاکش در میهن محجاهالن، کور 

لیه، جهالت را ــرفت عــق  ومـبارز معـرهسپار راه ح -برایش سند همراهی با هـزاران بی گنــاه 

م است، متأسفانه حافظه و قلم ــدادند. من هرچه در وصف این فرزند دلباختۀ عشق وطن بنویسم ک

سفرش را به دارالبقا و جهــان ابدیت راحت و مــظفر خواسته، بوســتان مــوعود  کند.یاری نمی 

 برگزیــدگان هللا "ج" را آسایشگاه جاویـــدانش خواهم.

 .ارفان صادق وطن، داوود موسی زندۀ جاویدان استــــتنزد ما گردهم آمدگان انجمن عاشقان و ع

***** 
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 جر افغان در فرانسهاسطوری از مطلب محترم آقای اکبر زمین، مه
 

....... آقای موسی در هر حوزه ای از فرهنگ و ادب و هنر و فلسفه از چند نسل ذخایز زیادی در 

حافظۀ خود جابجا کرده بود، اوتجدد گرایی و نوآوری های چند نسل وطن ما را در طرز فکر و کار 

 روشنگری چند نسل وطنش.و زندگی خود، می اندیشید و تجربه میکرد، انسانی با دستاورد های 

عالیق او از طریق زبان و معامالت کاری روزمره، برشخصیتش اثر ژرفی به جا گذاشته بود، 

انسان بی تکلف، همه پذیر، به دور از خود بزرگ بینی های منحط قومی و اجتماعی، دارای نگاه 

ن ها را داوود خیلی گسترده، بشاش، خوش قریحه، با تمکین، عاری از پیش داوری و تعصب، ای

 موسی در ساختار شخصیتی خود داشت.  

بلکه  فع، نه در سطح یک شوقی و آماتور،او هم تاجر بود هم قانوندان، هم نویسنده و هم وکیل مدا

 اه را، با بیهودگی طی نکرده بود.در حد یک حرفه یی، وقتی به زندگی او نظر می اندازیم، او این ر

و  حقوقځی تحصیل را در لیسۀ عالی حبیبیه به پایان رساند و پوهنداوود موسی دورۀ ثانوی .....

علوم سیاسی را تا سه سال دنبال نمود، اما بعداً به علت مشغولیت ها عازم خارج گردید واز پوهنتون 

 نیای ایاالت متحدۀ امریکا دپلوم انجنیری میخانیکی را بدست آورد.در کالیفور« یو سی ال آ»

لم حقوق داشت، در حوزۀ کار های تجارتی به تشخیص و فراگیری حقوق با دانش کلی که از ع

تجارت و مسایل مدنی مرتبط به ساحۀ حقوق نامبرده تتبعات و پژوهش های وسیعی انجام داد واین 

سرشارش باعث گردید که در حوزۀ کار های حقوقی به آگاهی های معتبری  روند همراه با استعداد

، مقررات و لوایح زیاد کشور آشنایی عمیقی پیدا کرد، بالخصوص طی دست یابد، با متون قوانین

( هرقانونی که مطرح بحث 2021تا سقوط جمهوریت اسالمی افغانستان)اگست 2002سال های 

قرار میگرفت، داوود موسی را به خاطر می آوردند، او در تسوید، تعدیل، تصحیح، تفسیر، شرح، 

 هم میگرفت.انساخ و وضع قوانین زیاد به نحوی س

جمهوری اسالمی افغانستان، از او دعوت  2004حین تعیین اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی 

ر دشد تا در آن سهم بگیرد ولی او بنابر مالحظاتی که در بارۀ برخی از مندرجات مسودۀ آن قانون 

 داشت از شرکت در آن کمیسیون معذرت خواست. 

فرانسوی، عربی، اردو، دری و البته پشتو( برای او ابزار فراوان تسلط او بر چندین زبان )انگلیسی، 

جهت دسترسی به متون مختلف حقوقی و زبانی را فراهم نموده بود؛ با استفاده از این ابزار می 

توانست ریشه ها و وجه تسمیۀ زیاد کلمات و لغات را کالبد شگافی نماید که برخی از نوشته ها و 
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اند، این فرصت او را مساعدت می نمود تا دقیقترین کلمات را که حامل مقاالتش شاهد این مدعی 

منظور مشخص قانون و قانونگزار باشد را تشخیص نماید و گنجانیدن آن را د ر متون قوانین شوره 

بدهد و یا آن کلمات را در قوانین تعدیل و تعویض نماید، این عملیه بدون تبحر علمیت بر اصول و 

 نبود و او این اصول و قواعد را در دانش های خود داشت. قواعد حقوقی ممکن

داوود موسی مرد کتاب خوانی بود، عاشق کتاب و معتاد به مطالعه، کتاب های ناب، بلند و نابی را 

گردآوری کرده بود، باری کتاب های کتابخانۀ شخصی خود را همه به کتابخانۀ پوهنتون کابل اهدا 

ی و جمع آوری کتاب دست نگرفت، مجدداً به آراستن یک کتابخانه در نموده بود، اما او از گردآور

جلد کتاب های مهم  در کتابخانۀ شخصی اش بیش ازدو هزار 2017پرداخت، در سال»*« منزلش 

و اساسی را رویهم کرده بود، کتاب ها به همان زبان های بودند که داوود آن زبان ها را بلد بود در 

سی گرفته تا کلیات رحمان بابا، مجموعۀ میثاق های حقوقی بین المللی، کتاب ها از شاهنامۀ فردو

از رشتیا، فرهنگ اصطالحات حقوقی، کلیات ابوالمعانی، کلیات اقبال )به زبان  آثاریتاریخ غبار، 

 و...  غالب به زبان اردو، اصول امالء در زبان دری فارسی( کلیات اسدهللا خان فارسیهای اردو و 
 

گویا در میهن ما چنین تقدیر شده است که نخست گل های برازنده چیده شوند؛ او در صبح اینک... 

در شهر کابل با همه معصومیت و مهربانی اش با بیرحمی تمام به شهادت رسید.  2022مارچ  7

 .خداوند ج بیامرزدش

***** 
 

 ندفکری عمیقی داشت کیار که با مرحوم داود موسی عالیقمحترم داود ملسطور مختصری از 
 

 

 است لیقهروزگار عجب خوش س نیگلچ

 عـالم نمونه استکه در  یآن گل ندیچ یم

 انیدوستان و فرهنگ نیدر ب یمانند صاعقه ا یو دانشمندم داؤد موس یناگوار مرگ دوست گرام خبر

ً یرا عم یریقلب جمع کث ر،یجبران ناپذ ۀعیضا نیو ا دیچیپ  .دیمتأثر و متألم گردان قا
 

 

ت، خوش صحب م،یانسان حل کی ،یبود، که در بعد شخص یچند بعدشخصیت  کی یداؤد موس محترم

انسان با پشتکار، با استعداد، مبتکر، فعال  کی ،یو شغل یبعد کار در .اربودیدلچسپ و ع ف،یظر

انسان خردمند و  کیانسان آگاه، دانشمند و از همه مهمتر،  کی ،یبعد اجتماع در موفق بود اریو بس

 متفکر بود.
 

مقطار دانشمندان ه گریکه او را در کنار د میبر یم یپ شتریخردمند و متفکر ب کیبه ارزش  یوقت ما

که بصورت عموم علما و دانشمندان، علم و دانش کسب  میشو ینکته م نیآنوقت متوجه ا م،یقرار ده
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 یبرازنده م یمتفکر، وقت خردمند و یتوانند، اما برتر یم قیتطب ایو  سیتدر ای س،یکرده را باز نو

و به  کندیاستفاده م یفکر تیجوالن وخالق یبرا زیتختهٔ خ ثیرا به ح یشود که دانش و علم اکتساب

 نموده باشد. فایرا ا یو مؤثر یمترق یجامعه، نقش یرهنمون یرسد، تا برا یتازه م جینتا

کرده بود و با مراجعه به مقاالت و  تیتثب نیرا در جمع متفکر شیجا یبدون شک محترم موس یبل

خردمند و متفکر  کیکه او  میبر یم یپ تیواقع نیبه ا یبه آسان یداؤد موس ی مرحومنوشته ها

 نشاند. یم یبه کرس ینوشت و نظرش را بصورت مستدل و علم یبود که با صالبت م یواقع
 

و  یو حقوق یقانون لیچه در مسا ،یچه در مباحث فلسف ،ینیچه در مباحث د ،یداؤود موس مرحوم

بود ، لذا نبرخوردار بودای فوق العاده  یلیو تحل یعلم تیاز صالح ،یواجتماع یاسیس لیچه در مسا

 یشمرده م یو علم یفرهنگ ریجبران ناپذ عهٔ یذا کیدر کشور ما، واقعاً  یچند بعد تیهمچو شخص

ً یقیشود که به   پر نخواهد گشت. یبه آسان شیجا نا
 

 ت استــکلف لــیرا دل یصاحبدل جهان مرگ

 شود یچون خاموش گردد داغ محفل م شمع
 

لیسۀ حبیبۀ در کابل محمد داود موسی در شهر قندهار متولد شده و تعلیمات متوسطه و عالی را در 

جنوب  و از یونیورستیایاالت متحدۀ امریکا گردید و برای کسب علمیت بیشتر راهی  دبه اتمام رسانی

 نمود. دیپلوم انجنیری برق را کمایی« یو، سی،ال»کلیفورنیا 

به شغل آزاد و امید فراوان برای ترقی و تعالی افغانستان عزیز،  از مراجعت به وطن،بعد وی  

اشتغال ورزید. متأسفانه با وقوع کودتای منحوس و خانمان بر انداز ثور، داود موسی هم در گروه 

ت ملیون ها بیوطنان و مهاجرین وطن پیوست و با اکراه ترک کاشانه و سرزمین دوست و جمیع

 داشتنی خویش را نمود.

، داود در کشوربیداد جنگ های خانمان سوز  دهه های متوالی، آتش با وجودعشق سرشار وطن  با

از سرحدات عبور میکرد و به خاک پاک موسی به دفعات با لباس ملی و محلی، با تقبل خطرات 

افغانستان قدم میگذاشت و در حالیکه مؤقتاً رفع دقیت و بیوطنی می نمود، مدتی را با دوستان بسر 

 میبرد. این عالقمندی و دوستی با هرطبقه ای از مردم کشور تا روز مرگش حدود و ثغوری نداشت.

ادامۀ فراگیری علم و معرفت و مطالعات ، داود موسی به در غربت و در شرایط سخت مهاجرت

وسیعی پرداخت که با دسترسی به السنۀ مختلفه، دامنۀ این اهتمام معنوی را تا حد تشکیل کتابخانۀ 
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مجهزی از تأریخ، فلسفه، ادبیات و حتی تصوف و دسترسی به ترجمه، تفسیر و آشنایی عمیق در 

 علمیت قرآن عظیم الشان سبب گردید.

میالدی، داود موسی به نقل کتابخانۀ مجهز خویش که بدون شک  2001لبان، یعنی بعد از شکست طا

مرکزی بود از علم و دانش، از امریکا به کابل اقدام ورزید که تصمیم وی را برای اقامت دایمی در 

 وطن هویدا ساخت.

ن سخیف تادر آوانیکه لسان اصیل دری افغانستان سخت آماج تجاوز فرهنگی نا جایز ایران و فرهنگس

آن قرار گرفته است، داود موسی منحیث مبارزی وفادار به فرهنگ، کلتور و تأریخ افغانستان، 

گنجینۀ هزاران لغت و با جد و جهد، فعالیت راستین، مستند و دامنه دار داشته است. طور مثال وی 

رای اودانه باصطالحات اصیل دری افغانستان را با نفیه جانشین های غیر ضروری ایرانی، اثری ج

 آگاهی و آموزش نسل های امروز و فردای سرزمین خودش جمع آوری نموده است که روحش شاد.

هر مرحله ای از حیات برای قبول تساوی حقوق زنان و مردان، در مبارزه بود، چنانچه در  نامبرده

قبول قرار ، با اینکه نظرات مترقی وی در بسی مسائل قابل 2004آغاز ترتیب قانون اساسی جدید 

، از اشتراک در مطرح میگردید که حقوق زن افغان بصورت خاص یحساس مواردمیگرفت، در 

  .جلسات ابا ورزید. وی بر همه مواد اعالمیۀ ارزشمند حقوق بشر ایمان داشت

داود موسی ید طوالیی و سوابق قابل قدری در امور خیریه و کمک به بینوایان وطن داشته است، 

 چنین وظیفۀ انسانی را جزئی از وجایب اخالقی و ملی خویش می پنداشت.عمرهمه چنانچه که 

وی در فراهم آوری و اجرای کمک های بشری  به مستمندان تالش فراوان، دایمی و خستگی ناپذیر  

مصدر خدمتی برای هموطنان  حتی المقدور داشت، تا بصورت خصوصی و دور از انظار بتواند

 «:ع»به قول حضرت حافظ مستحق خویش گردیده باشد. 

 درین رواق زبرجد نوشته اند به زر    که جز نیکویی اهل کرم نخواهد ماند
 

وی انسانی بود نهایت متواضع، اجتماعی، حلیم، بزرگوار و بخشنده. استادی بود با حوصله و گنجینۀ 

 دانش و علمیت وی در دسترس همگان با حسن نیت بی مانند، پیش کش و نصیب میگردید.

 روحش شاد و یاد عزیزش در خاطر دوستان جاودانه باد! آمین یا رب العالمین.

 *****   نام چو جاوید گشت، مردنش آسان کجاست  فرد نمیرد به مرگ، مرگ ازو کام جست

ین ابل بدسترس محصلاهدا گردید که در ساحۀ پوهنتون ک به بنیاد نانسی و لویی دوپری هم کتاب خانۀ بعدی -»*« 

 .قرار گیردافغان 

 پایان


