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۲۰۲۲مارچ  ۰۱شنبهُ پنج                                                       ماللی موسی نظام    
 

 
  ی امریکامد داود موسی در ایالت ورجینیایۀ مجلس فاتحۀ مرحوم محمتن بیان

 

سم هللا الرحمن الرحیمب  
 

 

 ارجمند،حضار نهایت 

 و همدردی از حضور ،میم فرود می آوریسر تعظالیزال  توانا و خالقه ارادۀ بما بندگان لیکه در حا

 تنهای میگردد،محمد داود موسی برگزار ما شهید بت رحلت برادرشما در محفلی که نس صمیمانۀ

 م.یسپاس دار

ز اقصی ا به مناسبت قتل دد منشانۀ عزیز ما، با مطالعۀ صفحات متعدد مطبوعات انترنتی افغانی که

 وطنفتۀ شی ملیکه وابستگی مردم کشورم را به این شخصیت  نمونه ایتشر میگردد، نم گیتی نقاط

 می نمایم: حضور تان پیشکش ،نشان میدهد

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

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

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

شن رو ،رادرم رهایی نیافته بودم که رفتن این شخصیت روشن نگرتاحال از غصۀ جان کاه مرگ ب

 .قلبم را سخت جریحه دار ساخت ،ضمیر

 ،جنایت پیشگان حرفوی با ریختن خون پاکش در میهن محبوبش ،جاهالن، کور دالن سیه اندیش

 .دادندرا  هالتج ،مبارز معرفت علیهو رهسپار راه حق  - برایش سند همراهی با هزاران بی گناه

متأسفانه حافظه و قلم یاری  ،من هرچه در وصف این فرزند دلباختۀ عشق وطن بنویسم کم است

 وعودــتان مــبوس ،ظفر خواستهــان ابدیت راحت و مــسفرش را به دارالبقا و جه .نمی کند

 .دانش خواهمـــ"ج" را آسایشگاه جاویهللا  دگانــبرگزی
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 .سی زندۀ جاویدان استوداوود م ،فان صادق وطنعار و نزد ما گردهم آمدگان انجمن عاشقان

 ،به بازماندگان و خانوادۀ معزز موسی عرض تعزیت و تسلیت دارم

 هلل و انا الیه راجعونانا

 محمد عارف عباسی،

نوید به منظور حامد  آقایبزرگوار من،  وبرادر دانشمند ی را که دوستدبیت ارزشمنهم چنان 

  چنین است:تسلیت ارسال داشته اند، 

 رد نمیرد به مرگ، مرگ ازو کام جست   نام چو جاوید گشت، مردنش آسان کجاستم
 

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

ت یاالابرای کسب علمیت بیشتر راهی  ی حقوق،ځدر پوهن تحصیلبعد از سه سال  و دبه اتمام رسانی

 نمود. ماییکدیپلوم انجنیری برق را  «ال، سی،یو»کلیفورنیا  از یونیورستی و متحدۀ امریکا گردید

ترقی و دوباره به وطن مراجعت نموده و به شغل آزاد و امید فراوان برای  ،بعد از ازدواجوی  

ور، ث بر انداز اشتغال ورزید. متأسفانه با وقوع کودتای منحوس و خانمان تعالی افغانستان عزیز،

ه کاشانملیون ها بیوطنان و مهاجرین وطن پیوست و با اکراه ترک  روه و جمیعتداود موسی هم در گ

 یروزگارانکه در  در وطن سبب گردیاشاز قضا عشق سر نمود. را سرزمین دوست داشتنی خویش و

میسوخت، داود موسی به دفعات با لباس  جنگ های خانمان سوزبیداد  در آتش عزیز افغانستانکه 

پاک و به خاک  دت غیر رسمی از سرحدات عبور میکربصور ،تقبل خطراتبا ملی و محلی، 

دم میگذاشت و در حالیکه مؤقتاً رفع دقیت و بیوطنی می نمود، مدتی را با دوستان فراوانی افغانستان ق

بقه ای از مردم کشور تا روز این عالقمندی و دوستی با هرط که داشت در منازل آنان بسر میبرد.

که  ستانیوو د چنانچه جنازۀ وی در حضور همان طبقۀ فقیر وطن نداشت. وریحدود و ثغ شمرگ

 به خاک سپرده شد.ضیرۀ فامیلی در ح و بدون تشریفات، داشت به سادگی ویمعن به آنان گرایش

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

تشکیل کتابخانۀ مجهزی از تأریخ، فلسفه، وسیعی پرداخت که دامنۀ این اهتمام معنوی را تا حد 

و حتی تصوف و دسترسی به ترجمه، تفسیر و آشنایی عمیق در  ، علم حقوقلوم بشریع، ادبیات

سلط ت مبرده به السنۀ پشتو، دری، انگلیسی، عربی و اردونا علمیت قرآن عظیم الشان سبب گردید.

 زیاد داشت.

ه نقل کتابخانۀ مجهز خویش که بدون شک میالدی، داود موسی ب ۲۰۰۱بعد از شکست طالبان، یعنی 

بود از علم و دانش، از امریکا به کابل اقدام ورزید که تصمیم وی را برای اقامت دایمی  تجموعی
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این گنجینۀ علم و معرفت که در وطن تکامل یافت، بعد ها به مرکز  هویدا ساخت. افغانستان عزیز در

ا نسل گردید ت ءاهدا ،در جوار پوهنتون کابل« دوپره نانسی»خانم افغانستان شناس،علمی و کتابخانۀ 

 مند گردند. های ما و محصلین وطن از آن بهره

یف ایران و فرهنگستان سخ نا جایز در آوانیکه لسان اصیل دری افغانستان سخت آماج تجاوز فرهنگی

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

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

 اصطالحات اصیل دری افغانستان را با نفیه جانشین های غیر ضروری ایرانی، اثری جاودانه

ه است نسل های امروز و فردای سرزمین خودش جمع آوری نمود آگاهی و آموزشبرای  وآموزنده

 .باد که روحش شاد

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

در بسی  منحیث مشاور ، با اینکه نظرات مترقی وی۲۰۰4در آغاز ترتیب قانون اساسی جدید 

و  در کلبعضی از مواد حقوق بشر  در قانونیت با عدم توافققابل قبول قرار میگرفت،  ،مسائل

ابا ورزید. وی بر همه مواد اعالمیۀ  بعدی ، از اشتراک در جلساتحقوق زن افغان بصورت خاص

 نمی نمود.در بین انسان ها را تحمل  «تبعیض»ایمان داشت و حالتی به اسم  ق بشرارزشمند حقو

وطن داشته است، در امور خیریه و کمک به بینوایان و مستمندان  سوابق قابل قدریداود موسی 

 خویش می پنداشت. و ملیاخالقی وجایب انسانی را جزئی از  چنانچه که چنین وظیفۀ

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

تا بصورت خصوصی و دور از انظار بتواند مصدر خدمتی برای هموطنان  ،داشت خستگی ناپذیر

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

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

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

بی مانند، پیش کش و نصیب  ، و تواضعدر دسترس همگان با حسن نیت ،دانش و علمیت وی

 میگردید.

 تدر سینه های مردم عارف مزار ماس     ر زمین مجوی  بعد وفات تربت ما ب
 

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

 انا هلل و انا الیه راجعون


