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        ::::    به م�اس�تبه م�اس�تبه م�اس�تبه م�اس�ت

  

        صا!دصا!دصا!دصا!ددکتور س�يد هامش دکتور س�يد هامش دکتور س�يد هامش دکتور س�يد هامش پوهاند پوهاند پوهاند پوهاند     سالروز وفات شادروانسالروز وفات شادروانسالروز وفات شادروانسالروز وفات شادرواناولني اولني اولني اولني            

      

    2013201320132013    ریریریریفربوفربوفربوفربو    9999ال ق*ل از امروز به )رخي ال ق*ل از امروز به )رخي ال ق*ل از امروز به )رخي ال ق*ل از امروز به )رخي مرحوم دکتور س�يد هامش صا!د $ک سمرحوم دکتور س�يد هامش صا!د $ک سمرحوم دکتور س�يد هامش صا!د $ک سمرحوم دکتور س�يد هامش صا!د $ک س      

Cرای Bٓ@دی و Cرای Bٓ@دی و Cرای Bٓ@دی و Cرای Bٓ@دی و     و بعد از $ک معر <د و تالش و م*ارزهو بعد از $ک معر <د و تالش و م*ارزهو بعد از $ک معر <د و تالش و م*ارزهو بعد از $ک معر <د و تالش و م*ارزه    بعد از $ک مريىض طوالىنبعد از $ک مريىض طوالىنبعد از $ک مريىض طوالىنبعد از $ک مريىض طوالىن

و در و در و در و در         وستوستوستوستىن را وداع گفLه و به KاوداJگی پيىن را وداع گفLه و به KاوداJگی پيىن را وداع گفLه و به KاوداJگی پيىن را وداع گفLه و به KاوداJگی پي<ان فا<ان فا<ان فا<ان فاسالگی سالگی سالگی سالگی     B85858585ٓزادی مهين به سن Bٓزادی مهين به سن Bٓزادی مهين به سن Bٓزادی مهين به سن 

و و و و     . از حشصWت وV. از حشصWت وV. از حشصWت وV. از حشصWت وV!اىل از اندوه و س�تاTش دور از Rاک وطن به Rاک سPرده شد !اىل از اندوه و س�تاTش دور از Rاک وطن به Rاک سPرده شد !اىل از اندوه و س�تاTش دور از Rاک وطن به Rاک سPرده شد !اىل از اندوه و س�تاTش دور از Rاک وطن به Rاک سPرده شد 

    `ش`ش`ش`شدام�ه های هندو دام�ه های هندو دام�ه های هندو دام�ه های هندو و از و از و از و از     خسن ها رفتخسن ها رفتخسن ها رفتخسن ها رفت    واهانۀ ویواهانۀ ویواهانۀ ویواهانۀ ویRدمات ارزمشند و م*ارزات BٓزادخيRدمات ارزمشند و م*ارزات BٓزادخيRدمات ارزمشند و م*ارزات BٓزادخيRدمات ارزمشند و م*ارزات Bٓزادخي

) قاره های امر$اك ، اروپا و Bٓسرتليا  جمالىس در جتليل از خشصWت و مقام وی Cر گزار ) قاره های امر$اك ، اروپا و Bٓسرتليا  جمالىس در جتليل از خشصWت و مقام وی Cر گزار ) قاره های امر$اك ، اروپا و Bٓسرتليا  جمالىس در جتليل از خشصWت و مقام وی Cر گزار ) قاره های امر$اك ، اروپا و Bٓسرتليا  جمالىس در جتليل از خشصWت و مقام وی Cر گزار 

و و و و اظهار تqٓسف اظهار تqٓسف اظهار تqٓسف اظهار تqٓسف     `شور `شور `شور `شور و !لمی و !لمی و !لمی و !لمی فرهنگی فرهنگی فرهنگی فرهنگی     در Kامعه س�ياىس ،در Kامعه س�ياىس ،در Kامعه س�ياىس ،در Kامعه س�ياىس ،    نبود وی نبود وی نبود وی نبود وی     از از از از مهه مهه مهه مهه     ديد وديد وديد وديد وگر گر گر گر 

ٓ اولني اولني اولني اولني ت ت ت ت ه م�اس�ه م�اس�ه م�اس�ه م�اس�بببب    منودند .منودند .منودند .منودند .    اندوه اندوه اندوه اندوه  B سالروز وفات ٓ B سالروز وفات ٓ B سالروز وفات ٓ B ت ن م*ارز مىل و ن م*ارز مىل و ن م*ارز مىل و ن م*ارز مىل و سالروز وفاتWت خشصWت خشصWت خشصWلمی!لمی!لمی!لمیخشص!     ، ، ، ،

و خسرناىن و خسرناىن و خسرناىن و خسرناىن     هاهاهاها    xمهxمهxمهxمه    از xمه ها و مقاالت و wسليتاز xمه ها و مقاالت و wسليتاز xمه ها و مقاالت و wسليتاز xمه ها و مقاالت و wسليت    RالصۀRالصۀRالصۀRالصۀ    فرهنگی و س�ياىس `شورفرهنگی و س�ياىس `شورفرهنگی و س�ياىس `شورفرهنگی و س�ياىس `شور

از ا$ن ضايعۀ از ا$ن ضايعۀ از ا$ن ضايعۀ از ا$ن ضايعۀ     $ک به نوعی )}ر و اندوه شاJرا$ک به نوعی )}ر و اندوه شاJرا$ک به نوعی )}ر و اندوه شاJرا$ک به نوعی )}ر و اندوه شاJرا    که هرکه هرکه هرکه هررا را را را     مهوطنان عز$زمهوطنان عز$زمهوطنان عز$زمهوطنان عز$زان و ان و ان و ان و دوس�تدوس�تدوس�تدوس�ت    هایهایهایهای

        نقل می منائمي .نقل می منائمي .نقل می منائمي .نقل می منائمي .    اند اند اند اند اظهار داش�ته اظهار داش�ته اظهار داش�ته اظهار داش�ته         Kربان xپذ$رKربان xپذ$رKربان xپذ$رKربان xپذ$ر

    هایهایهایهایارزش ارزش ارزش ارزش بود و @ Jزا�ت ها و رموز و بود و @ Jزا�ت ها و رموز و بود و @ Jزا�ت ها و رموز و بود و @ Jزا�ت ها و رموز و     Cر Rاس�تهCر Rاس�تهCر Rاس�تهCر Rاس�ته        ۀ خودۀ خودۀ خودۀ خوداز معق Kامعاز معق Kامعاز معق Kامعاز معق Kامع    صا!د صا!د صا!د صا!د     اس�تاد اس�تاد اس�تاد اس�تاد 

حتول حتول حتول حتول     @ اندTشۀ@ اندTشۀ@ اندTشۀ@ اندTشۀاز هامن Bٓوان جواىن از هامن Bٓوان جواىن از هامن Bٓوان جواىن از هامن Bٓوان جواىن     Bٓگاهی اكمل  داشت . وی Bٓگاهی اكمل  داشت . وی Bٓگاهی اكمل  داشت . وی Bٓگاهی اكمل  داشت . وی     ۀ خوTشۀ خوTشۀ خوTشۀ خوTشKامعKامعKامعKامعنگ نگ نگ نگ فره فره فره فره 

قه قه قه قه عشق و !العشق و !العشق و !العشق و !ال. . . .     س�ياست و م*ارزه گذاشتس�ياست و م*ارزه گذاشتس�ياست و م*ارزه گذاشتس�ياست و م*ارزه گذاشت    ۀۀۀۀا به عرصا به عرصا به عرصا به عرصپپپپ    طلبانه و Bٓزادی خواهانه طلبانه و Bٓزادی خواهانه طلبانه و Bٓزادی خواهانه طلبانه و Bٓزادی خواهانه 

اشت ) فا�ولته طب را �رک اشت ) فا�ولته طب را �رک اشت ) فا�ولته طب را �رک اشت ) فا�ولته طب را �رک وادوادوادواد    Bٓن Bٓن Bٓن Bٓن �عی وی را Cر �عی وی را Cر �عی وی را Cر �عی وی را Cر فروان وی به مسايل س�ياىس و اجفروان وی به مسايل س�ياىس و اجفروان وی به مسايل س�ياىس و اجفروان وی به مسايل س�ياىس و اج

مرۀ مرۀ مرۀ مرۀ ز ز ز ز Bٓرزو توا�ست در Bٓرزو توا�ست در Bٓرزو توا�ست در Bٓرزو توا�ست در ا$ن ا$ن ا$ن ا$ن و @ و @ و @ و @     گردد گردد گردد گردد     شامل فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىسشامل فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىسشامل فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىسشامل فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىس    منوده منوده منوده منوده 
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مدافع حقوق قرش xدار و فرود$ن مدافع حقوق قرش xدار و فرود$ن مدافع حقوق قرش xدار و فرود$ن مدافع حقوق قرش xدار و فرود$ن xن ش�ناخLه شدۀ `شور xن ش�ناخLه شدۀ `شور xن ش�ناخLه شدۀ `شور xن ش�ناخLه شدۀ `شور اس�تادان نيک xم و حقوقدااس�تادان نيک xم و حقوقدااس�تادان نيک xم و حقوقدااس�تادان نيک xم و حقوقدا

@ خشصWت های @ خشصWت های @ خشصWت های @ خشصWت های wش�نۀ Bٓموزش و فراگريی بود ، wش�نۀ Bٓموزش و فراگريی بود ، wش�نۀ Bٓموزش و فراگريی بود ، wش�نۀ Bٓموزش و فراگريی بود ،     ز هامن نوجواىن هاز هامن نوجواىن هاز هامن نوجواىن هاز هامن نوجواىن ها. وی ا. وی ا. وی ا. وی ا    Kامعه گردد Kامعه گردد Kامعه گردد Kامعه گردد 

�شست و CرRاست داشت . چ�ا�ه خود می نوTس�ند �شست و CرRاست داشت . چ�ا�ه خود می نوTس�ند �شست و CرRاست داشت . چ�ا�ه خود می نوTس�ند �شست و CرRاست داشت . چ�ا�ه خود می نوTس�ند و Bٓزادخيواه و Bٓزادخيواه و Bٓزادخيواه و Bٓزادخيواه پاک دل و پاک دامن پاک دل و پاک دامن پاک دل و پاک دامن پاک دل و پاک دامن 

هر `�ا امسی از ا�سان رشيف و داx می ش��دمي بيدرJگ به رساغش مريفLمي هر `�ا امسی از ا�سان رشيف و داx می ش��دمي بيدرJگ به رساغش مريفLمي هر `�ا امسی از ا�سان رشيف و داx می ش��دمي بيدرJگ به رساغش مريفLمي هر `�ا امسی از ا�سان رشيف و داx می ش��دمي بيدرJگ به رساغش مريفLمي :« . . . :« . . . :« . . . :« . . . که که که که 

. در Cرخورد @ مهني اوضاع . در Cرخورد @ مهني اوضاع . در Cرخورد @ مهني اوضاع . در Cرخورد @ مهني اوضاع ) مگر از مزر!ه ای جتربه و دا�ش شان خوشه Cر چ�نمي ) مگر از مزر!ه ای جتربه و دا�ش شان خوشه Cر چ�نمي ) مگر از مزر!ه ای جتربه و دا�ش شان خوشه Cر چ�نمي ) مگر از مزر!ه ای جتربه و دا�ش شان خوشه Cر چ�نمي 

ارزمشند د$گری ارزمشند د$گری ارزمشند د$گری ارزمشند د$گری     مدرسه خود ، دوس�تانمدرسه خود ، دوس�تانمدرسه خود ، دوس�تانمدرسه خود ، دوس�تان    که نوTس�نده در کنار بعىض دوس�تان دورهکه نوTس�نده در کنار بعىض دوس�تان دورهکه نوTس�نده در کنار بعىض دوس�تان دورهکه نوTس�نده در کنار بعىض دوس�تان دوره    بود بود بود بود 

�فمت که تعداد از Bٓهنا ) ساليان ز�د در صف خشصWت های مىل و �رق�خواه Kامعه قرار �فمت که تعداد از Bٓهنا ) ساليان ز�د در صف خشصWت های مىل و �رق�خواه Kامعه قرار �فمت که تعداد از Bٓهنا ) ساليان ز�د در صف خشصWت های مىل و �رق�خواه Kامعه قرار �فمت که تعداد از Bٓهنا ) ساليان ز�د در صف خشصWت های مىل و �رق�خواه Kامعه قرار 

            »»»»داش �د . داش �د . داش �د . داش �د . 

!ليه اشغالگران شوروی !ليه اشغالگران شوروی !ليه اشغالگران شوروی !ليه اشغالگران شوروی ىل ىل ىل ىل صا!د  در طول ج�گ  مقاومت مصا!د  در طول ج�گ  مقاومت مصا!د  در طول ج�گ  مقاومت مصا!د  در طول ج�گ  مقاومت م    ¢روفWسور ¢روفWسور ¢روفWسور ¢روفWسور شادروان شادروان شادروان شادروان 

جهبه Bٓزادی جهبه Bٓزادی جهبه Bٓزادی جهبه Bٓزادی به فعاليت و م*ارزه ¢رداخت . از به فعاليت و م*ارزه ¢رداخت . از به فعاليت و م*ارزه ¢رداخت . از به فعاليت و م*ارزه ¢رداخت . از         ع خمتلفع خمتلفع خمتلفع خمتلفسابق  و رژمي �ود) به انواسابق  و رژمي �ود) به انواسابق  و رژمي �ود) به انواسابق  و رژمي �ود) به انوا

خش مىل افغا�س�تان (ساما)  و جهبه خش مىل افغا�س�تان (ساما)  و جهبه خش مىل افغا�س�تان (ساما)  و جهبه خش مىل افغا�س�تان (ساما)  و جهبه يبيبيبيبن Bٓزادن Bٓزادن Bٓزادن Bٓزاداكبل ) wشک�ل سازمااكبل ) wشک�ل سازمااكبل ) wشک�ل سازمااكبل ) wشک�ل سازما    ر دا�شگاهر دا�شگاهر دا�شگاهر دا�شگاهن دن دن دن دخواهاخواهاخواهاخواها

در »شاور پا�س�تان و در »شاور پا�س�تان و در »شاور پا�س�تان و در »شاور پا�س�تان و         ز اطال!ات افغان ز اطال!ات افغان ز اطال!ات افغان ز اطال!ات افغان مªLد مىل و فعاليت های فرهنگی @ مرکمªLد مىل و فعاليت های فرهنگی @ مرکمªLد مىل و فعاليت های فرهنگی @ مرکمªLد مىل و فعاليت های فرهنگی @ مرک

ه مªLد مىل در ه مªLد مىل در ه مªLد مىل در ه مªLد مىل در فعاليت م�حيث مشاور در احتاديه مست شامل در »شاور و منايندگی جهبفعاليت م�حيث مشاور در احتاديه مست شامل در »شاور و منايندگی جهبفعاليت م�حيث مشاور در احتاديه مست شامل در »شاور و منايندگی جهبفعاليت م�حيث مشاور در احتاديه مست شامل در »شاور و منايندگی جهب

، ، ، ،     معرىف مقاومت مردم افغا�س�تان معرىف مقاومت مردم افغا�س�تان معرىف مقاومت مردم افغا�س�تان معرىف مقاومت مردم افغا�س�تان در `شور های خمتلف دنيا  <ت در `شور های خمتلف دنيا  <ت در `شور های خمتلف دنيا  <ت در `شور های خمتلف دنيا  <ت     اروپا و سفراروپا و سفراروپا و سفراروپا و سفر

، تدرTس م*ادی حقوق در ااكدمی Cرای افغاهنا در Bٓملان و ، تدرTس م*ادی حقوق در ااكدمی Cرای افغاهنا در Bٓملان و ، تدرTس م*ادی حقوق در ااكدمی Cرای افغاهنا در Bٓملان و ، تدرTس م*ادی حقوق در ااكدمی Cرای افغاهنا در Bٓملان و     يته حقوق °رش يته حقوق °رش يته حقوق °رش يته حقوق °رش فعاليت در مك فعاليت در مك فعاليت در مك فعاليت در مك 

مهاكری های تنگاتنگ وی @ شورای دمو�راىس در Bٓملان و بعدا در `شور اكxدا و ³ريه  مهاكری های تنگاتنگ وی @ شورای دمو�راىس در Bٓملان و بعدا در `شور اكxدا و ³ريه  مهاكری های تنگاتنگ وی @ شورای دمو�راىس در Bٓملان و بعدا در `شور اكxدا و ³ريه  مهاكری های تنگاتنگ وی @ شورای دمو�راىس در Bٓملان و بعدا در `شور اكxدا و ³ريه  

    ی در طول ج�گی در طول ج�گی در طول ج�گی در طول ج�گای بدون مزد و پاداش وای بدون مزد و پاداش وای بدون مزد و پاداش وای بدون مزد و پاداش ومهه منونه ای از فعاليت ها و اكر xمه همهه منونه ای از فعاليت ها و اكر xمه همهه منونه ای از فعاليت ها و اكر xمه همهه منونه ای از فعاليت ها و اكر xمه ه

  می @شد . می @شد . می @شد . می @شد . مىل مىل مىل مىل     مقاومت مقاومت مقاومت مقاومت 

و متجيد و متجيد و متجيد و متجيد         صا!د پيام های مملو از )}ر و اندوه و مملو از افL´ارصا!د پيام های مملو از )}ر و اندوه و مملو از افL´ارصا!د پيام های مملو از )}ر و اندوه و مملو از افL´ارصا!د پيام های مملو از )}ر و اندوه و مملو از افL´ار    Rرب وفات پوهاندRرب وفات پوهاندRرب وفات پوهاندRرب وفات پوهاند    پخشپخشپخشپخش@ @ @ @ 

در ا$ن جتليل از در ا$ن جتليل از در ا$ن جتليل از در ا$ن جتليل از     ....    رساز$ر گرديدرساز$ر گرديدرساز$ر گرديدرساز$ر گرديد        Bٓزادی خواه Bٓزادی خواه Bٓزادی خواه Bٓزادی خواه مىل و مىل و مىل و مىل و     Bٓن م*ارزBٓن م*ارزBٓن م*ارزBٓن م*ارزو مقام و مقام و مقام و مقام از خشصWت از خشصWت از خشصWت از خشصWت 
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دوس�تان و دوس�تان و دوس�تان و دوس�تان و     دا�س مي از ز@ن مهوطنان ودا�س مي از ز@ن مهوطنان ودا�س مي از ز@ن مهوطنان ودا�س مي از ز@ن مهوطنان ورت رت رت رت RدمLگار وطن هبRدمLگار وطن هبRدمLگار وطن هبRدمLگار وطن هب    BٓنBٓنBٓنBٓن    وفاتوفاتوفاتوفات    اولني سالروزاولني سالروزاولني سالروزاولني سالروز

        که مقام و Kا$گاه او را گرامی داش�ته اند .که مقام و Kا$گاه او را گرامی داش�ته اند .که مقام و Kا$گاه او را گرامی داش�ته اند .که مقام و Kا$گاه او را گرامی داش�ته اند .    �ران مرحوم صا!د °ش�نومي�ران مرحوم صا!د °ش�نومي�ران مرحوم صا!د °ش�نومي�ران مرحوم صا!د °ش�نومي

Cرای Cرای Cرای Cرای     ىسىسىسىساااادمو�ر دمو�ر دمو�ر دمو�ر         »»»»گف�نگف�نگف�نگف�ن««««يعىن به )رخي هنم فربوری هئWت حتر$ريه وب سايت يعىن به )رخي هنم فربوری هئWت حتر$ريه وب سايت يعىن به )رخي هنم فربوری هئWت حتر$ريه وب سايت يعىن به )رخي هنم فربوری هئWت حتر$ريه وب سايت هامن روز هامن روز هامن روز هامن روز 

        ان واک�ش �شان داده چ�ني Jگاشت :ان واک�ش �شان داده چ�ني Jگاشت :ان واک�ش �شان داده چ�ني Jگاشت :ان واک�ش �شان داده چ�ني Jگاشت :افغا�س�تافغا�س�تافغا�س�تافغا�س�ت

انشکده با تاسف اطالع حاصل يافتيم که داکتر سيد هاشم صاعد يکی از استادان پيشين نامدار د «

در شهر  2013صيت های ملی و مبارز کشور امروز نهم فبروری حقوق دانشگاه کابل و از شخ

عد از کودتای مونت کانادا پدرود حيات گفت . استاد صاعد شخصيت دموکرات و ملی بود که ب

رت شد . داکتر صاعد در بور به ترک کشور و مهاجشوروی سابق مجاوز و تج 1357ثور ننکين 

زرگ را متقبل شد و هر گز حاضر نشد به فغانستان و دموکراسی قربانی های براه دفاع از استقالل ا

داکتر صاعد در راه تاسيس و پيشبرد اتحاديه  ۀخاطرهيچ تجاوز گر و رژيم مستبدی تسليم شود . 

های استادان دانشگاه های افغانستان فراموش نا شدنی است . تالشهای داکتر صاعد در سمت و 

سو دهی جنبش مقاومت ملی ضد تجاوز شوروی فصل پر افتخار زندگی او را تشکيل ميدهد که او 

  دت برادر و فرزندش بوده است . شاهد شها

    که :که :که :که :    )}ر شاJرا اCراز داش �د)}ر شاJرا اCراز داش �د)}ر شاJرا اCراز داش �د)}ر شاJرا اCراز داش �د@ ا$ن عنوان @ ا$ن عنوان @ ا$ن عنوان @ ا$ن عنوان دل از دام�ه های هندو`ش دل از دام�ه های هندو`ش دل از دام�ه های هندو`ش دل از دام�ه های هندو`ش اااا!!!!رتم رتم رتم رتم حمحمحمحمج�اب ج�اب ج�اب ج�اب     
   »عد درد ديگريست برای مادر وطن امرگ دور از وطن ص« 

همه « نوش�ته شاJرا چ�ني پ¿ی گرفLند :نوش�ته شاJرا چ�ني پ¿ی گرفLند :نوش�ته شاJرا چ�ني پ¿ی گرفLند :نوش�ته شاJرا چ�ني پ¿ی گرفLند :مرحوم مرحوم مرحوم مرحوم Bٓن Bٓن Bٓن Bٓن در حق در حق در حق در حق فراوان فراوان فراوان فراوان     لطف و قدرداىنلطف و قدرداىنلطف و قدرداىنلطف و قدرداىن    ازازازاز    اTشان بعداTشان بعداTشان بعداTشان بعد

گرانقدر داکتر صاعد محروم شدند و از اينکه دوستان و عالقه مندان از محبت تفکر و انديشه استاد 

شان تداوم يابد متاثر و اندوهناک هستند . ولی درد و رنجی که  ۀديگر وی را نمی بينند تا نوع رابط

و  توانفرسا  ، جبران ناپذير فرزند فرزانه اش چون صاعد می کشد بسيار عميق  يعهمادر وطن از ضا

ه اگر آغوش مادر وطن آلوده از تجاوز و ارتجاع نمی بود و . چه زيبا می بود ک و قابل تاسف است

که وی با عشق بزرگش در آغوش مادرش نفس می  تحمل تفکر و نظرات صاعد را کرده می توانست

کشيد ، عرق می ريخت ، تالش و تکاپو ميکرد ، می خنديد ، می گريست تا سعی اش برای تغيير و 

که چون بيشتر از سه دهه است که مادر وطن درد تجاوز و  با کمال تاسف دگرگونی جا پيدا ميکرد .
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ش اش نگهداشته تا هر دوی شان اشغال می کشد و اجبارا نتوانست که صاعد و صاعد ها را در آغو 

  ضور همديگر لذت می بردند .از ح

صاعد  ۀز قله های هندوکش و بابا به سوی آفاقی که شهباز انديشعقابان مغرور و بلند پروا. . . 

بر بلندی ان در صعود بود و صدايش در آن دوردست های نهايت دور منعکس می شد ، در پرواز 

اند . در اين رهنوردی و کوهنوردی صاعد با ماست ، با ما زندگی ميکند ، با ما سرورد آزادگی فرياد 

سياه ، برای در  و ره گمی ها و توفان ابر هایمی زند ، با ما درد می کشد ، با ما در اوج سختی ها 

  ....»آغوش کشيده آفتاب بال می زند 

و Cزرگرت$ن جتليل از مقام $ک م*ارز واقعی  از رس زم��ش و از و Cزرگرت$ن جتليل از مقام $ک م*ارز واقعی  از رس زم��ش و از و Cزرگرت$ن جتليل از مقام $ک م*ارز واقعی  از رس زم��ش و از و Cزرگرت$ن جتليل از مقام $ک م*ارز واقعی  از رس زم��ش و از     بىل ا$ن Cزرگرت$ن پيامبىل ا$ن Cزرگرت$ن پيامبىل ا$ن Cزرگرت$ن پيامبىل ا$ن Cزرگرت$ن پيام

ا ا ا ا صا!د هنوز مه @ Bٓهنصا!د هنوز مه @ Bٓهنصا!د هنوز مه @ Bٓهنصا!د هنوز مه @ BٓهنBٓهنا هنوز صا!د را @ خود دارند و Bٓهنا هنوز صا!د را @ خود دارند و Bٓهنا هنوز صا!د را @ خود دارند و Bٓهنا هنوز صا!د را @ خود دارند و که که که که است است است است دام�ه های هندو`ش دام�ه های هندو`ش دام�ه های هندو`ش دام�ه های هندو`ش 

            و Cرای Bٓهنا @ل می زند و Cرای Bٓهنا @ل می زند و Cرای Bٓهنا @ل می زند و Cرای Bٓهنا @ل می زند 

چ�ني چ�ني چ�ني چ�ني به �د و بود از خشصWت Bٓن مرحوم به �د و بود از خشصWت Bٓن مرحوم به �د و بود از خشصWت Bٓن مرحوم به �د و بود از خشصWت Bٓن مرحوم     عبدالرسول و نيالبعبدالرسول و نيالبعبدالرسول و نيالبعبدالرسول و نيالبمعمل معمل معمل معمل     ن هر $کن هر $کن هر $کن هر $کج�ا@ج�ا@ج�ا@ج�ا@        

استاد  صاعد مزيد بر خدمت علمی و دانشگاهی برای اوالد وطن ، از لحاظ « . . .  نوش �د :نوش �د :نوش �د :نوش �د :

سياسی و اجتماعی نيز کارنامه های درخشان مبارزاتی دارد . اين مبارز استوار در مبارزه با استبداد 

مين آزادی ، حاکميت ملی و ربابان استعمارگر آن در راستای تأی  انظام های سرکوبگر و ضد مردم

حاکميت ستمديدگان هيمش استوارانه ايستاد ، قربانی  داد و تا آخر به آن ارزشها و ايدآلهای عالی 

و فراگير سياسی  و  خود وفا دار ماند . استاد صاد به مدد و در پرتو دانش عميق ۀو شريفان

تی اش ، شناخت عميقی از استعمار و ايادی آن و شعار های فريبگر آن حقوقی و تجارب مبارزا

اجتماعی داشت . در بستر بيماری  داشت . استاد نگرش تاريخی ، تکاملی و آينده نگر به قضايای

 ۀيز طی سالهای اخير حياتش ، وطن اشغال شده و حالت ابتر و نا به سامان مردم جفا ديدن

ت که در يک چنين ذهنی استاد را می ساخت . مسلم اس ۀکشورش و راه عالج اين مشاکل ، مشغل

موقعيتی ، در گذشت شخصيتی استوار علمی ، مبارز مردمی ، و وطن دوستی  مثل استاد بزرگوار 

  » شته می شود . . . پندا ۀدکتور صاعد ، برای مردم ، خانواده و دوستان وی ضايع
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                     ٓ B سازمان ٓ B سازمان ٓ B سازمان ٓ B تان ز ز ز ز سازمان�Rرب Rرب Rرب Rرب @ ش��دن @ ش��دن @ ش��دن @ ش��دن » » » » ادامه دهندگانادامه دهندگانادامه دهندگانادامه دهندگانـ ـ ـ ـ ساما ساما ساما ساما « « « « اديبخش مردم افغا�س�تان اديبخش مردم افغا�س�تان اديبخش مردم افغا�س�تان اديبخش مردم افغا�س

صا!د  مه واک�ش فوری �شان داده مطالىب را بياد وبود و جتليل از صا!د  مه واک�ش فوری �شان داده مطالىب را بياد وبود و جتليل از صا!د  مه واک�ش فوری �شان داده مطالىب را بياد وبود و جتليل از صا!د  مه واک�ش فوری �شان داده مطالىب را بياد وبود و جتليل از     اس�تاداس�تاداس�تاداس�تاددرگذشت درگذشت درگذشت درگذشت 

مقام وی در سايت رزم�دگان م� رش منود و بعد از رشح خمترص سواحن و اكر�رد های مقام وی در سايت رزم�دگان م� رش منود و بعد از رشح خمترص سواحن و اكر�رد های مقام وی در سايت رزم�دگان م� رش منود و بعد از رشح خمترص سواحن و اكر�رد های مقام وی در سايت رزم�دگان م� رش منود و بعد از رشح خمترص سواحن و اكر�رد های 

        وی چ�ني نوشت :وی چ�ني نوشت :وی چ�ني نوشت :وی چ�ني نوشت :

فتور مبارزات دموکراتيک و در دوران استبداد جمهوری ...دکتور صاعد در دوران شکست و «  

آن تالشهای بيدريغ کرد . پس از  ۀداوود خانی در کنار ساير پيشتازان جنبش برای سازماندهی دوبار

ش ، اين تالشها شدت و سرعت بيشتر يافت و سر انجام جمعی از  1357کودتای ننگين هفت ثور 

، مبارز ، وطن پرست و خوشنام کشور ما از سر تا سر ميهن بهترين و آگاه ترين فرزندان دانشمند 

سازمان آزاديبخش مردم «ستونهای توانای ايجاد ستاد رزمنده و جانبازی گشتند که نام پر افتخار 

(ساما) را بر آن نهادند . پوهاند دکتور سيد هاشم صاعد يکی از اين ستونهای استوار » افغانستان 

بخش مردم افغانستان (ساما) است که در مرگش سامائی ها عميقا سوگوار و بنياد گذار سازمان آزادي

  هستند .

به رهبری مجيد بزرگ در ايجاد جبهه متحد ملی و » ساما«رهبران  رپوهاند داکتر صاعد با ساي«...

  ...»گسترش و انکشاف ملی و بين المللی آن تالشهای خستگی ناپذير کرد 

کنار اينکه يک دانشمند متبحر و حقوق دان و سياستمدار بلند  پوهاند داکتر سيد هاشم صاعد در« 

توانمند و شاعر خوش قريحه ای نيز بود . از زنده  ۀپايه و يک مبارز و رهبر خردمند بود ، نويسند

درنگی بر برخی « نام استاد صاعد آثار گرانبهائی حقوقی به جا مانده و اثر ماندگارش تحت عنوان 

ما  عهاز آثار گرانسنگ سياسی ـ تاريخی در جام» ی افغانستان در قرن بيستم دريافتها و رويداد ها

به حساب می آيد . پوهاند دکتور سيد هاشم صاعد دانشمند متبحر ، شاعر و نويسنده توانمند ، 

» سازمان آزادبيخش مردم افغانستان«وطن پرست مبارز و يکی از بنياد گذاران و رهبران خردمند 

تحد ملی افغانستان در ديار غربت جان داد و ما را که ادامه دهندگان راه رهبران و (ساما) و جبهه م

  ....»بنيان گذارارن ساما هستيم ، عميقا اندوهگين و سوگوار ساخت 
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ر اندTشه و ايدال هاTش Cر مهگان ر اندTشه و ايدال هاTش Cر مهگان ر اندTشه و ايدال هاTش Cر مهگان ر اندTشه و ايدال هاTش Cر مهگان CCCC    پايداری و اس�تواری شادروان دکتور صا!د پايداری و اس�تواری شادروان دکتور صا!د پايداری و اس�تواری شادروان دکتور صا!د پايداری و اس�تواری شادروان دکتور صا!د                     

    : « : « : « : «         می خوانمي کهمی خوانمي کهمی خوانمي کهمی خوانمي که    چ�ا�ه در Kاىئچ�ا�ه در Kاىئچ�ا�ه در Kاىئچ�ا�ه در Kاىئويداست و مهگان Cر ا$ن JکLه )�يد منوده اند ويداست و مهگان Cر ا$ن JکLه )�يد منوده اند ويداست و مهگان Cر ا$ن JکLه )�يد منوده اند ويداست و مهگان Cر ا$ن JکLه )�يد منوده اند هههه

Bٓقای ساعی Bٓقای ساعی Bٓقای ساعی Bٓقای ساعی     ج�اب ج�اب ج�اب ج�اب » . » . » . » . گ �ش�Wان @ج و خراج نPرداخت گ �ش�Wان @ج و خراج نPرداخت گ �ش�Wان @ج و خراج نPرداخت گ �ش�Wان @ج و خراج نPرداخت JJJJهيچگاه به اورهيچگاه به اورهيچگاه به اورهيچگاه به اوراس�تاد صا!د اس�تاد صا!د اس�تاد صا!د اس�تاد صا!د 

هنين و مبارز صادق بياد بود مرد آ« و @ ا$ن عنوانو @ ا$ن عنوانو @ ا$ن عنوانو @ ا$ن عنواندر مهني رابطه در مهني رابطه در مهني رابطه در مهني رابطه لطف منوده لطف منوده لطف منوده لطف منوده مه مه مه مه فار�ىب فار�ىب فار�ىب فار�ىب 

به ياد و بود مرد بزرگی می نويسم که تا آخر «  ::::که که که که         نوش�ته اندنوش�ته اندنوش�ته اندنوش�ته اند »صاعدمرحوم شادروان داکتر 

ستم  ،ه دولتمردان جابرروشنضميری دست و پايش نلرزيد و ب عمر در راه تحقق دموکراسی عدالت و

و با  پيشه گان و جنايت کاران تسليم نشد و با نيرنگ های سياسی و شرايط بس دشوار روزگار

شهادت فرزند فرهيخته و تحصيل کرده و برادر دانشمند و مبارز و دها همسنگران با انديشه  تغيير 

موقف و جهت نکرد و در مقابل ستم پيشگان و ستمگران زمان با انديشه پاک ازادی و حق طلبی 

 ...»مبارزه کرد 

Rاک Rاک Rاک Rاک مس مس مس مس مرامرامرامرادر در در در     حصی حصی حصی حصی     �لكيف�لكيف�لكيف�لكيف@ و جود @ و جود @ و جود @ و جود     مرشف مرشف مرشف مرشف     دوست و Cرادر Cزرگوار ج�اب !ىلدوست و Cرادر Cزرگوار ج�اب !ىلدوست و Cرادر Cزرگوار ج�اب !ىلدوست و Cرادر Cزرگوار ج�اب !ىل

    ری Bٓن مرحوم از راه دور حضور به مه رسانيدند و در پور)ل افغا�س�تان Bٓزاد مهری Bٓن مرحوم از راه دور حضور به مه رسانيدند و در پور)ل افغا�س�تان Bٓزاد مهری Bٓن مرحوم از راه دور حضور به مه رسانيدند و در پور)ل افغا�س�تان Bٓزاد مهری Bٓن مرحوم از راه دور حضور به مه رسانيدند و در پور)ل افغا�س�تان Bٓزاد مهس�پاس�پاس�پاس�پا

اين که شنيدن چنان خبری ذهنم را تا کجا ها عقب کشيده از اولين آشنائی « . . . چ�ني Jگاش �د :چ�ني Jگاش �د :چ�ني Jگاش �د :چ�ني Jگاش �د :

اش  همشيرهدار ما در منزل ن ديردبار و خردمند گرفته تا آخريبا آن انسان رزمنده مگر متواضع ، ب

ن انسان متواضع ، اولين نکته ای را نفس شنيدن مرگ آ . . . همه را جلو چشمانم مجسم ساخت .


زۀ آن رز���ۀ  هکه به مثاب�� �
��� ��ار داد ، ���� در ���� ��خاموش و بی مدعا بود . !  وظ

ون اين رای افرادی چشرکت در مراسم خاکسپاری در مورد فردی چون زنده ياد پوهاند داکتر صاعد ، ب

رهبران جنبش انقالبی آخرين وداع با يکی از  به مثابه از ايشان آموخته ام ، قلم که بس چيز ها 

. .   استحيث يک وجيبه مطرح به  »سازمان آزاديبخش مردم افغانستان«سسان کشور و يکی از مؤ 

 «  

پاری Bٓن پاری Bٓن پاری Bٓن پاری Bٓن �اب °شري نىب در Rا�س� �اب °شري نىب در Rا�س� �اب °شري نىب در Rا�س� �اب °شري نىب در Rا�س� ج ج ج ج اب مرشف @ ج�اب توÑ  و اب مرشف @ ج�اب توÑ  و اب مرشف @ ج�اب توÑ  و اب مرشف @ ج�اب توÑ  و بد$ن �رتWب ج�بد$ن �رتWب ج�بد$ن �رتWب ج�بد$ن �رتWب ج�

        و در غربت @ Bٓن دوست وداع منودند . و در غربت @ Bٓن دوست وداع منودند . و در غربت @ Bٓن دوست وداع منودند . و در غربت @ Bٓن دوست وداع منودند .     زرم�ده Rاموش رش�ت منودهزرم�ده Rاموش رش�ت منودهزرم�ده Rاموش رش�ت منودهزرم�ده Rاموش رش�ت منوده
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که هنوز درد ها و زمخ هاTش که هنوز درد ها و زمخ هاTش که هنوز درد ها و زمخ هاTش که هنوز درد ها و زمخ هاTش     عهعهعهعهممممCزرگی است در KاCزرگی است در KاCزرگی است در KاCزرگی است در Kا    !د $ک ضايعۀ!د $ک ضايعۀ!د $ک ضايعۀ!د $ک ضايعۀمكبود مرحوم صامكبود مرحوم صامكبود مرحوم صامكبود مرحوم صا

فقر و x فقر و x فقر و x فقر و x ، ، ، ، اس *داد اس *داد اس *داد اس *داد     ووووظمل ظمل ظمل ظمل     ،،،،`شوری که در Bٓن هنوز ىب !دالىت`شوری که در Bٓن هنوز ىب !دالىت`شوری که در Bٓن هنوز ىب !دالىت`شوری که در Bٓن هنوز ىب !دالىت    مداوا رضورت دارد مداوا رضورت دارد مداوا رضورت دارد مداوا رضورت دارد     بهبهبهبه

    ن�س�تهن�س�تهن�س�تهن�س�تهد�ر د�ر د�ر د�ر از دامن xتوان  Bٓن از دامن xتوان  Bٓن از دامن xتوان  Bٓن از دامن xتوان  Bٓن گلمي فرسوده اش را گلمي فرسوده اش را گلمي فرسوده اش را گلمي فرسوده اش را و س�ياست های ارجتاعی و س�ياست های ارجتاعی و س�ياست های ارجتاعی و س�ياست های ارجتاعی CراCری CراCری CراCری CراCری 

مري مري مري مري     و هنوز به چ�ني خشصWت های صادق نياز مربم دارد . ج�اب حمرتمو هنوز به چ�ني خشصWت های صادق نياز مربم دارد . ج�اب حمرتمو هنوز به چ�ني خشصWت های صادق نياز مربم دارد . ج�اب حمرتمو هنوز به چ�ني خشصWت های صادق نياز مربم دارد . ج�اب حمرتماست  است  است  است  

        موده و Jگاش�ته اند :موده و Jگاش�ته اند :موده و Jگاش�ته اند :موده و Jگاش�ته اند :Cر ا$ن JکLه )�يد فر Cر ا$ن JکLه )�يد فر Cر ا$ن JکLه )�يد فر Cر ا$ن JکLه )�يد فر لطف منوده و لطف منوده و لطف منوده و لطف منوده و     عبدالرحمي عز$ز عبدالرحمي عز$ز عبدالرحمي عز$ز عبدالرحمي عز$ز 

آن زنده ياد ، بلکه برای کليه جوامع افغانی در داخل  ۀتنها برای خانوادجانکاه نه  ثهاين حاد« . . . 

برای هميشه خالی  جبران ناپذير تلقی ميگردد . جايگاه آن مبارز نستوه عهو خارج کشور يک ضاي

پوهاند دکتور سيد هاشم صاعد اولين دانشمند در ساحه حقوق کاروکارگر در افغانستان  خواهد بود . 

در راه آزادی ميهن  محروم افغانستان تالش های بی نظيری نمود . ارگربود و در راه احيای حقوق ک

، ترس جبن و سازش را به دور افگند و برای خود شهامت و برای فاميل و همسنگرانش افتخار 

  »دائمی کسب نمود . . . 

ضد ضد ضد ضد Bٓزادخيواه و Bٓزادخيواه و Bٓزادخيواه و Bٓزادخيواه و ، ، ، ، وطن ¢رست وطن ¢رست وطن ¢رست وطن ¢رست ، ، ، ، ا$ن افL´ار نصWب مهه خشصWت های @ درد ا$ن افL´ار نصWب مهه خشصWت های @ درد ا$ن افL´ار نصWب مهه خشصWت های @ درد ا$ن افL´ار نصWب مهه خشصWت های @ درد         بىلبىلبىلبىل    

را @ را @ را @ را @     وز  صا!د و د$گر  صا!د ها وز  صا!د و د$گر  صا!د ها وز  صا!د و د$گر  صا!د ها وز  صا!د و د$گر  صا!د ها xٓBىن گرديده که هنxٓBىن گرديده که هنxٓBىن گرديده که هنxٓBىن گرديده که هن    وووو    اس *دادیاس *دادیاس *دادیاس *دادیاس�تعامری و ضد اس�تعامری و ضد اس�تعامری و ضد اس�تعامری و ضد 

 و !دالت اج�عی در مقابل ظمل   و !دالت اج�عی در مقابل ظمل   و !دالت اج�عی در مقابل ظمل   و !دالت اج�عی در مقابل ظمل  خود دارند و مردانه و $ک دنده از Bٓزادی از دمو�راىسخود دارند و مردانه و $ک دنده از Bٓزادی از دمو�راىسخود دارند و مردانه و $ک دنده از Bٓزادی از دمو�راىسخود دارند و مردانه و $ک دنده از Bٓزادی از دمو�راىس

                ....    اس *داد و اس�تعامر به دفاع Cر می Rزينداس *داد و اس�تعامر به دفاع Cر می Rزينداس *داد و اس�تعامر به دفاع Cر می Rزينداس *داد و اس�تعامر به دفاع Cر می Rزيند    ،،،،

نموده و نگاشته اند  نثار آن مبارز آزاده» پيام رزم«تحت عنوان شعری را هم نجيب ثاقب  محترم    

ارز وطندوست ، ستاد مهربان ، انسان فرهيخته ، مبد هاشم صاعد اتقديم به پوهاند دکتور سي:«  که

  ر زمين مظلوم افغانستان .س ۀند مردمی و پدر و برادر داغديدانديشم

  پيمان رزم                  

  لمتظامتداد 

  از هر سو         
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  کوه های سرکش

  و دشت های آزاد را 

  می کوبيد .                    

  شاهان 

  الن دال       

  و مالکان             

  بر رنج و طاقت و مزد و کار

  توده های رعيت                           

  فرمان می راندند ،                            

  و از خاک زمين های سخت

  هيدستان ــ ت                        

  سکه های طال                         

  . ضرب می زدند                              

  زيبای آزادی  ۀماداميکه واژ

  دار  قهدر حل                          

  فرياد می کشيد ،                          

  آرمانهای بزرگ انسانی

  در قربانگاه ذبح می شد .

  سال های پر درد 
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   ۀدر غبار دور گون

  تجارب خويش                  

  و جنگ نابرابر                             

  می گذشت .                                        

  آدميان هراسان

  آدميان مهاجر

  و آدميانی چون 

  تنديس های برفی در گرمای خشونت

  می شدند . بآ                           

  شگفتا

  دانش آموزان جهد و

  مدرسين دادگر را

  که

  چون صاعدان بر شکوه آزادی 

  با کوله باری از                

  ديوان                             

  و قلم و کتاب                             

  يثار بستند .پيمان رزم و ا                                       

  با عاصيان و عياران
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  کوهنورد                  

  که :

  طلسم ظلمت شب سياه را

  با مشعل خرد ،                  

  انديشه های بارور حقيقت                  

  و دشنه و شورش

  بايد شکست

  و بس .          

   

س�ته س�ته س�ته س�ته پ×ن رزم ° پ×ن رزم ° پ×ن رزم ° پ×ن رزم ° ز ديوان و قمل و کتاب ز ديوان و قمل و کتاب ز ديوان و قمل و کتاب ز ديوان و قمل و کتاب مكبود $ک چ�ني خشصيىت که @ �وÖ @ری امكبود $ک چ�ني خشصيىت که @ �وÖ @ری امكبود $ک چ�ني خشصيىت که @ �وÖ @ری امكبود $ک چ�ني خشصيىت که @ �وÖ @ری ا                        

خره دور از دامن وطن و در خره دور از دامن وطن و در خره دور از دامن وطن و در خره دور از دامن وطن و در VVVVت�Pد و رزم�د و @ت�Pد و رزم�د و @ت�Pد و رزم�د و @ت�Pد و رزم�د و @و مردمش و مردمش و مردمش و مردمش ی رسزم��ش ی رسزم��ش ی رسزم��ش ی رسزم��ش اااار ر ر ر و Cو Cو Cو Cبود بود بود بود 

«  ::::می Jگارند می Jگارند می Jگارند می Jگارند     ج�اب Bٓزاد  ل ج�اب Bٓزاد  ل ج�اب Bٓزاد  ل ج�اب Bٓزاد  ل         درد Bٓور است چ�ا�ه درد Bٓور است چ�ا�ه درد Bٓور است چ�ا�ه درد Bٓور است چ�ا�ه Cرای مهه Cرای مهه Cرای مهه Cرای مهه د�ر غربت Kان داد د�ر غربت Kان داد د�ر غربت Kان داد د�ر غربت Kان داد 

تور سيد هاشم صاعد را لير و با شهامت و مردمی کشور پوهاند دکخبر به جاودانگی پيوستن مبارز د

ر و اندوه فراوان خواندم و پنهانی اشکی هم ريختم چون هنوز مردم و کشور ما به کمال تآثبا 

ت گرامی شان هزاران نياز شديد و مبرم دارد . به شخصي موجوديت چنين شخصيت و همچو اشخاص

  ...»درود فرستاده يادش گرامی باد 

ٓ     Bٓ�ست که Bٓ�ست که Bٓ�ست که Bٓ�ست که بياJگر بياJگر بياJگر بياJگر     @ ا$ن لكامت@ ا$ن لكامت@ ا$ن لكامت@ ا$ن لكامت    اس�تاد صا!داس�تاد صا!داس�تاد صا!داس�تاد صا!د    مقام مقام مقام مقام جتليل از جتليل از جتليل از جتليل از  B ٓ B ٓ B ٓ B مرحوم در طول زندگی مرحوم در طول زندگی مرحوم در طول زندگی مرحوم در طول زندگی ن ن ن ن

@ صداقت و جشاعت گام هناده @ صداقت و جشاعت گام هناده @ صداقت و جشاعت گام هناده @ صداقت و جشاعت گام هناده �عی اش �عی اش �عی اش �عی اش م*ارزاىت  و فعاليت های س�ياىس و اجم*ارزاىت  و فعاليت های س�ياىس و اجم*ارزاىت  و فعاليت های س�ياىس و اجم*ارزاىت  و فعاليت های س�ياىس و اج    ¢ر @ر¢ر @ر¢ر @ر¢ر @ر

و �ران و و �ران و و �ران و و �ران و     اواواواو    که در راهی که که در راهی که که در راهی که که در راهی که Bٓن است Bٓن است Bٓن است Bٓن است     و �شان دهندۀو �شان دهندۀو �شان دهندۀو �شان دهندۀ        معل Ûبت منودهمعل Ûبت منودهمعل Ûبت منودهمعل Ûبت منوده    دردردردرو و و و 

ٓ اند اند اند اند قدم گذاش�ته قدم گذاش�ته قدم گذاش�ته قدم گذاش�ته مهس�نگران شهيد وی مهس�نگران شهيد وی مهس�نگران شهيد وی مهس�نگران شهيد وی  B ٓ B ٓ B ٓ B ني ادامه ادامه ادامه ادامه ن راه ن راه ن راه ن راهLني خواهد �فت و نقش گام های مLني خواهد �فت و نقش گام های مLني خواهد �فت و نقش گام های مLخواهد �فت و نقش گام های م

        . . . . جس�تجو خواهد شد جس�تجو خواهد شد جس�تجو خواهد شد جس�تجو خواهد شد     اTشاناTشاناTشاناTشان



www.goftaman.com 

ٓ جتليل از مقام جتليل از مقام جتليل از مقام جتليل از مقام شعری را Cرای شعری را Cرای شعری را Cرای شعری را Cرای     حمرتم هاميون ساÜل حمرتم هاميون ساÜل حمرتم هاميون ساÜل حمرتم هاميون ساÜل                              B ٓ B ٓ B ٓ B ٓزاده رسودهB ٓزاده رسوده نB ٓزاده رسوده نB ٓزاده رسوده نB ر ا$ن     نC ر ا$ن وC ر ا$ن وC ر ا$ن وC و

بياد رادمرد استوار، انديشمند گرانمايه و استاد عاليقدر دکتور : «    JکLه چ�ني )�يد فرموده اندJکLه چ�ني )�يد فرموده اندJکLه چ�ني )�يد فرموده اندJکLه چ�ني )�يد فرموده اند

ماند و يک عمر در راه سيد هاشم صاعد که چون کوه بر انديشه و ايدآل  های شکوهمندش پايدار 

   !  تحقق آن ايدآل های بهی خوهانه برای مردم ستمديده کشورش رزميد . يادش گرامی باد

  صاعد

  تو درد بيقرار باران را

  که از سينه پر خروش اقيانوس

  بر خاسته بود                      

  بر فراز دره ها و کوهپايه       

  کاشتی                                 

  در رمز شب                                

  تا سبز شود ، بهار.

  خورشيد

  در آسمان صاف افکارت

  صاعد وار 

  طلوع ميکرد             

  فردا را                

  در طالتم ذهن شب .              

  من ما و همه ياران
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  هنوز

  چشمانتدر آئينه پر نور 

  پايان اين شب منحوس را فرياد می کشيم

  و نقش گام های متين ترا

  جوئيم در ميان صخره ها و خاره ها می

  تا مرز وارستگی انسان

  در فردای رهيدگی ،

  گام می زنيم

  استوار.                

  2013فبروری  20                          

  

اس�تاد فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىس و اس�تاد فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىس و اس�تاد فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىس و اس�تاد فا�ولته حقوق و !لوم س�ياىس و     وم پوهاند دکتور س�يد هامش صا!د وم پوهاند دکتور س�يد هامش صا!د وم پوهاند دکتور س�يد هامش صا!د وم پوهاند دکتور س�يد هامش صا!د مرحمرحمرحمرح                                        

    ووووت !لمی ت !لمی ت !لمی ت !لمی اولني خشصWاولني خشصWاولني خشصWاولني خشصWو و و و     رس ش�ناس و سابقه دار `شور بودند رس ش�ناس و سابقه دار `شور بودند رس ش�ناس و سابقه دار `شور بودند رس ش�ناس و سابقه دار `شور بودند $کی از حقوق داxن $کی از حقوق داxن $کی از حقوق داxن $کی از حقوق داxن 

به م�اس�ت وفات Bٓن به م�اس�ت وفات Bٓن به م�اس�ت وفات Bٓن به م�اس�ت وفات Bٓن     گر به حساب م�qٓيند .گر به حساب م�qٓيند .گر به حساب م�qٓيند .گر به حساب م�qٓيند .در ساÜه حقوق اكر و اكر در ساÜه حقوق اكر و اكر در ساÜه حقوق اكر و اكر در ساÜه حقوق اكر و اكر حقوقدان `شور حقوقدان `شور حقوقدان `شور حقوقدان `شور 

اCراز تqٓ}ر منوده اCراز تqٓ}ر منوده اCراز تqٓ}ر منوده اCراز تqٓ}ر منوده     نزينزينزينزي    اروپا اروپا اروپا اروپا خشصWت Cزرگ !لمی `شور اجنمن حقوق داxن افغان در خشصWت Cزرگ !لمی `شور اجنمن حقوق داxن افغان در خشصWت Cزرگ !لمی `شور اجنمن حقوق داxن افغان در خشصWت Cزرگ !لمی `شور اجنمن حقوق داxن افغان در 

        : : : :     چ�ني Jگاشتچ�ني Jگاشتچ�ني Jگاشتچ�ني Jگاشت

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا به مناسبت وفات المناک دکتور سيد هاشم صاعد  حقوقدان « 

سابقه دار و استاد سابق فاکولته حقوق و علوم سياسی کابل مراتب عميق تآثر و تاالم خويش را به 

رحمت ايزدی ميخواهد . . .  داشته و روح شان را قرينفاميل دوستان و هم مسلکان آن مرحوم تقديم 

 «  
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صا!د را  در فا�ولته صا!د را  در فا�ولته صا!د را  در فا�ولته صا!د را  در فا�ولته     ر شاگردی مرحوم ر شاگردی مرحوم ر شاگردی مرحوم ر شاگردی مرحوم که افL´اکه افL´اکه افL´اکه افL´ا    !ارف عز$ز !ارف عز$ز !ارف عز$ز !ارف عز$ز     مهوطن  حمرتم ج�ابمهوطن  حمرتم ج�ابمهوطن  حمرتم ج�ابمهوطن  حمرتم ج�اب

Rدمات Rدمات Rدمات Rدمات و و و و     می @ش�ندمی @ش�ندمی @ش�ندمی @ش�ندرهنگ افغا�س�تان در شهر âميوژ رهنگ افغا�س�تان در شهر âميوژ رهنگ افغا�س�تان در شهر âميوژ رهنگ افغا�س�تان در شهر âميوژ مسؤول اجنمن فمسؤول اجنمن فمسؤول اجنمن فمسؤول اجنمن فو و و و     حقوق داش�تهحقوق داش�تهحقوق داش�تهحقوق داش�ته

اند  در مهني راس�تا اند  در مهني راس�تا اند  در مهني راس�تا اند  در مهني راس�تا ر Rارج از `شور اجنام داده  ر Rارج از `شور اجنام داده  ر Rارج از `شور اجنام داده  ر Rارج از `شور اجنام داده  ارزمشند فرهنگی را Cرای مهوطنا�ش دارزمشند فرهنگی را Cرای مهوطنا�ش دارزمشند فرهنگی را Cرای مهوطنا�ش دارزمشند فرهنگی را Cرای مهوطنا�ش د

        که: که: که: که: می Jگارند می Jگارند می Jگارند می Jگارند 

از وفات مبارز بزرگ و فرهيخته و شخصيت فرزانه کشور ، گرانقدر بزرگوار پوهاند دکتور سيد «  

هاشم صاعد با خبر گشته و تاثر شديدم را باعث شد . وفات چنين شخصيت هائی ضايعه درد 

  »آوريست برای مادر وطن ما افغانستان....

رحوم جتليل به رحوم جتليل به رحوم جتليل به رحوم جتليل به از مقام و خشصWت Bٓن ماز مقام و خشصWت Bٓن ماز مقام و خشصWت Bٓن ماز مقام و خشصWت Bٓن م    های Bٓش�نا از تلو$زيون نور نزيهای Bٓش�نا از تلو$زيون نور نزيهای Bٓش�نا از تلو$زيون نور نزيهای Bٓش�نا از تلو$زيون نور نزيره ره ره ره Cرxمه چهCرxمه چهCرxمه چهCرxمه چه   

چهره های Bٓش�نا  چهره های Bٓش�نا  چهره های Bٓش�نا  چهره های Bٓش�نا      Cرxمه Cرxمه Cرxمه Cرxمه         داىن و زحامت مLصدیداىن و زحامت مLصدیداىن و زحامت مLصدیداىن و زحامت مLصدیبنده مضن wشکر از قدر بنده مضن wشکر از قدر بنده مضن wشکر از قدر بنده مضن wشکر از قدر     که که که که         معل Bٓوردمعل Bٓوردمعل Bٓوردمعل Bٓورد

گوشه ای از خسنان دو äامن !اىل قدر ا$ن Cرxمه  حمرتمان هر $ک گوشه ای از خسنان دو äامن !اىل قدر ا$ن Cرxمه  حمرتمان هر $ک گوشه ای از خسنان دو äامن !اىل قدر ا$ن Cرxمه  حمرتمان هر $ک گوشه ای از خسنان دو äامن !اىل قدر ا$ن Cرxمه  حمرتمان هر $ک ، ، ، ، حمرتم !ابد مدىن حمرتم !ابد مدىن حمرتم !ابد مدىن حمرتم !ابد مدىن 

و قافæ ساالر شعر و ادب معارص و قافæ ساالر شعر و ادب معارص و قافæ ساالر شعر و ادب معارص و قافæ ساالر شعر و ادب معارص     ج�اب اس�تاد واصف @Rرتی شاعر بلند پايهج�اب اس�تاد واصف @Rرتی شاعر بلند پايهج�اب اس�تاد واصف @Rرتی شاعر بلند پايهج�اب اس�تاد واصف @Rرتی شاعر بلند پايه

�اب حمرتم داکرت رسول رحمي  �اب حمرتم داکرت رسول رحمي  �اب حمرتم داکرت رسول رحمي  �اب حمرتم داکرت رسول رحمي  افغا�س�تان و س�ياس�متدار و دا�شمند ش�ناخLه شده `شور ج افغا�س�تان و س�ياس�متدار و دا�شمند ش�ناخLه شده `شور ج افغا�س�تان و س�ياس�متدار و دا�شمند ش�ناخLه شده `شور ج افغا�س�تان و س�ياس�متدار و دا�شمند ش�ناخLه شده `شور ج 

ٓ     را دررا دررا دررا در B ذيل می ٓ B ذيل می ٓ B ذيل می ٓ B زرگوارورورورورذيل میC تاد�و صا!د و صا!د و صا!د و صا!د     ج�اب واصف @Rرتی که اولني خسنگویج�اب واصف @Rرتی که اولني خسنگویج�اب واصف @Rرتی که اولني خسنگویج�اب واصف @Rرتی که اولني خسنگوی    م . اس�تاد Cزرگوارم . اس�تاد Cزرگوارم . اس�تاد Cزرگوارم . اس

Bٓن Bٓن Bٓن Bٓن ز و !اىل شان گوشه ای از زندگی  !لمی و ادىب ز و !اىل شان گوشه ای از زندگی  !لمی و ادىب ز و !اىل شان گوشه ای از زندگی  !لمی و ادىب ز و !اىل شان گوشه ای از زندگی  !لمی و ادىب @ خسنان نغ@ خسنان نغ@ خسنان نغ@ خسنان نغCرxمه بودند Cرxمه بودند Cرxمه بودند Cرxمه بودند     BٓنBٓنBٓنBٓنش�ناس ش�ناس ش�ناس ش�ناس 

        چ�ني فرمودند :چ�ني فرمودند :چ�ني فرمودند :چ�ني فرمودند :    روشن منودهروشن منودهروشن منودهروشن منودهزنده xم را زنده xم را زنده xم را زنده xم را 

حقوق به تدريس مباحث گوناگون حقوقی و تشريح بخش های گوناگون  ۀاستاد صاعد در فاکولت« 

شان چند سالی در همان فاکولته به تدريس منطق صوری و منطق ی پرداختند . ايعلم سياست م

استادان متبحر اين رشته مرحومان استاد بيتاب ،  به صاعد وضعی نيز می پرداخته اند . استاد 

مبحث دشوار منطق صوری را با جزئيات  و موالنا غالم نبی کاموی ، و موالنا کريم حقانی رجوع کرده 

در منطق جديد نيز بحث هائی داشتند با مير محمد صديق  توانای خويش سپردند .  آن در حافظه

استقالل .  استادصاعد يکی از عالقه مندان جدی مباحث فرهنگ و موسيو گريوار استاد در ليسه 

جامعه شناسی نيز بودند . ايشان در کنار شادروانان امين ميرزا افندی ، پروفيسور محمد اصغر ، 



www.goftaman.com 

و ابواب جامعه داکتر عبدالحکيم ضيائی ، استاد علی محمد زهما و استاد محمد عظيم ظاهر فصول 

داشتند . آن استاد واال جايگاه از عهده گاه زمستانی معلم به شناسی را در فاکولته حقوق و آموزش

سيائی و حق ملل در تعيين سرنوشت ما هستند که در باب شيوه توليد آ اولين دانشمندان کشور

از مقاالت آن مرحوم در مجله حقوق که سالها ارگان نشراتی  انه نگاشته اند . بعضیمقاالت عالم

و اگر شاگردان و ارادتمندان استاد می خواهند اين  د ، انتشار يافتهفاکولته حقوق دانشگاه کابل بو 

ورده شدن اين پر باريست برای برآ ۀبنده سر چشم نوشته ها را گردآوری کنند ، اين مجله به تصور

  مأمول نجيبانه .

استاد فرزانه داکتر صاعد از هوا خواهان جدی ادبيات فارسی ـ دری بودند و شعر هائی زيادی از 

اورنگ نشينان زبان در حافظه داشتند و آنگونه که خود می فرمودند در سالهای نوجوانی گاهگاه 

ص به تخل می سرودند اما اين شعر ها رانيز شعر هائی ميهنی و تحول طلبانه و آزادی خواهانه 

  ميدادند . مستعار مومن زاده انتشار

خطاب به وزارت معارف  ۀاستاد صاعد مقال 1351ديگر اينکه بياد دارم که در حدود سالهای 

دان مکاتب معارف افغانستان تا صنف دوازدهم با ياد آور شدند که شاگر  لهدر آن مقانوشتند و 

جائی آشنا می شوند اما جای بحث مبادی علوم اجتماعی ، علوم طبعی و مباحث شرعی و ادبی تا 

مکاتب به طور وحشتناک خاليست . اما با دريغ فراوان  های حقوقی و سياسی در نصاب آموزشی

  برای پذيرفتن اين پيشنهاد بسيار معقول گوش شنوائی نبود .

 و حقيقت دکارتی بودند و هر نوع پيش داوری نوع شکل استاد صاعد در پژوهش علمی هواخواه

ذهنيت خودشان بود اجتناب می ورزيدند و گرايش اين شيوه را به  ۀاشتن آنچه فرآوردپند مطلق

  شاگردان خويش نيز توصيه می فرمودند . 

استاد صاعد از لحاظ شخصيت خويش انسان آزاده و آزادی خواه و وارسته ، شديدا ضد استبداد و 

    .»گرا و ميهن خواه بودند خودکامگی و دوستدار طبقات فرودين و محروم جامعه و شخصيت ملی 

    ن را بدست گرفLنهن را بدست گرفLنهن را بدست گرفLنهن را بدست گرفLنه ج�اب دکتور رسول رحمي رس رش�ته خس ج�اب دکتور رسول رحمي رس رش�ته خس ج�اب دکتور رسول رحمي رس رش�ته خس ج�اب دکتور رسول رحمي رس رش�ته خسبعدا äامن عز$ز د$گر يعىنبعدا äامن عز$ز د$گر يعىنبعدا äامن عز$ز د$گر يعىنبعدا äامن عز$ز د$گر يعىن

 را به و$ژه در @ب تفکر اج�عی وشغىل Bٓن مرحوم به ز@ن رانده چ�ني فرمودند :را به و$ژه در @ب تفکر اج�عی وشغىل Bٓن مرحوم به ز@ن رانده چ�ني فرمودند :را به و$ژه در @ب تفکر اج�عی وشغىل Bٓن مرحوم به ز@ن رانده چ�ني فرمودند :را به و$ژه در @ب تفکر اج�عی وشغىل Bٓن مرحوم به ز@ن رانده چ�ني فرمودند :    خسناىنخسناىنخسناىنخسناىن

تحصيل کرده اند کم   کابلچهل و پنجاه هجری خورشيدی در دانشگاه  ۀهمه کسانی که در ده « . . .
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نمی توانند  نام شادروان دکتور سيد  انديشيده اند،  و بيش به سر نوشت جامعه و تحصيالت عالی

حقوق و علوم سياسی افغانستان يعنی جناب مرحوم استاد  ۀهاشم صاعد و دو استاد نامدار فاکولت

استاد نامدار پيوسته برای  فضل الربی پژواک و جناب داکتر محمد حيدر را فراموش نمايند . اين سه

ارزه کرده اند که مؤسسات تحصيالت بدافی در دانشگاه های افغانستان ممعرفی و نهادينه ساختن اه

و استقامت استاد  تاسائی آن توفيق نيافته اند. شهامعالی تا هنوز به حل آن و گاهی هم به شن

غانستان مانند آفتاب روشن است . مرحوم در مبارزه عليه تجاوز شوروی در حريم کشور عزيز ما اف

برخی از وجوه شخصيتی جناب مرحوم  اشارت ميکنم  نکتههمچنان  در اين گفتار مختصر به اين 

روشنفکر می باشد .   يک دکتور صاعد به حيث يک انسان اکادميک و در مفهوم جهان شمولتر آن

در دانشکده  حقوق و علوم شاخص زندگی حرفوی جناب محترم دکتور صاعد به حيث استاد  هدو وج

سياسی عبارت اند از نخست برخورد استاد به رشته اختصاصی شان يعنی حقوق کار و کارگر و دوم 

  می باشد . و اداری دانشگاه های افغانستان  تالش های خستگی ناپذير شان در محيط تدريسی

فعاليت های حرفوی مرحوم صا!د در فعاليت های حرفوی مرحوم صا!د در فعاليت های حرفوی مرحوم صا!د در فعاليت های حرفوی مرحوم صا!د در     رحمي بعد از Cررىس خمترصرحمي بعد از Cررىس خمترصرحمي بعد از Cررىس خمترصرحمي بعد از Cررىس خمترص    ج�اب دکتور رسولج�اب دکتور رسولج�اب دکتور رسولج�اب دکتور رسول

�ساë افغان و بêيه اكبل و م�حيث اسWس�تانت رش�ته Kامعه ش�ناسىس در فا�ولته �ساë افغان و بêيه اكبل و م�حيث اسWس�تانت رش�ته Kامعه ش�ناسىس در فا�ولته �ساë افغان و بêيه اكبل و م�حيث اسWس�تانت رش�ته Kامعه ش�ناسىس در فا�ولته �ساë افغان و بêيه اكبل و م�حيث اسWس�تانت رش�ته Kامعه ش�ناسىس در فا�ولته 

کار و کارگر يک  سازمان بين المللی 1963در سال «  حقوق به ا$ن موضوع اشارت فرمودند :حقوق به ا$ن موضوع اشارت فرمودند :حقوق به ا$ن موضوع اشارت فرمودند :حقوق به ا$ن موضوع اشارت فرمودند :

ن کاروکارگر هئيت از کارشناسانش را به کابل می فرستد  تا برای تعديل و انطباق دادن قانو

با فراهم  کاری کند . سازمان بين المللی کاروکارگرمعيارات جهانروای اين سازمان هم افغانستان با

ساختن يک بورس تحصيلی دکتورا برای يک تن از استادان فاکولته حقوق دانشگاه کابل ، تا 

. عالقه مندی افغانستان بتواند در اين زمينه به سطوح عالی تخصصی و کارشناسی دسترسی يابد 

شخصی مرحوم داکتر صاعد به اين رشته ، تجربه اندوزی شان در نساجی افغان و بلديه کابل و 

  »گردانيد . . .   هتدريس در بخش جامعه شناسی ايشانرا نامزد مناسب اين بورسي

داشت از خشصWت و مقام شادروان اس�تاد داشت از خشصWت و مقام شادروان اس�تاد داشت از خشصWت و مقام شادروان اس�تاد داشت از خشصWت و مقام شادروان اس�تاد فىل که در واJکوور اكxدا Cرای گرام�فىل که در واJکوور اكxدا Cرای گرام�فىل که در واJکوور اكxدا Cرای گرام�فىل که در واJکوور اكxدا Cرای گرام�در حمدر حمدر حمدر حم        

ر گرديده بود دوس�تان و !القه م�دان ز�دی مجع شده بودند Bٓقا�ن هر $ک ر گرديده بود دوس�تان و !القه م�دان ز�دی مجع شده بودند Bٓقا�ن هر $ک ر گرديده بود دوس�تان و !القه م�دان ز�دی مجع شده بودند Bٓقا�ن هر $ک ر گرديده بود دوس�تان و !القه م�دان ز�دی مجع شده بودند Bٓقا�ن هر $ک صا!د Cرگزاصا!د Cرگزاصا!د Cرگزاصا!د Cرگزا

 از$ر و Bٓقای اجنيرن ا�رم Bٓذرخش  از$ر و Bٓقای اجنيرن ا�رم Bٓذرخش  از$ر و Bٓقای اجنيرن ا�رم Bٓذرخش  از$ر و Bٓقای اجنيرن ا�رم Bٓذرخش دوس�تان سابق اس�تاد صا!د ، Bٓقای شريدوس�تان سابق اس�تاد صا!د ، Bٓقای شريدوس�تان سابق اس�تاد صا!د ، Bٓقای شريدوس�تان سابق اس�تاد صا!د ، Bٓقای شريج�اب )) از ج�اب )) از ج�اب )) از ج�اب )) از 

مطالىب را به خوا�ش گرفLند و از خشصWت وV ، اRالق نيکو و مهين دوس�ىت وی مطالىب را به خوا�ش گرفLند و از خشصWت وV ، اRالق نيکو و مهين دوس�ىت وی مطالىب را به خوا�ش گرفLند و از خشصWت وV ، اRالق نيکو و مهين دوس�ىت وی مطالىب را به خوا�ش گرفLند و از خشصWت وV ، اRالق نيکو و مهين دوس�ىت وی 
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سرتگ مردی از تبار سرتگ مردی از تبار سرتگ مردی از تبار سرتگ مردی از تبار :« :« :« :« $ن عنوان ³ٓBازيد $ن عنوان ³ٓBازيد $ن عنوان ³ٓBازيد $ن عنوان ³ٓBازيد خسن گفLند . Bٓقای Bٓذرخش گفLىن هاTش را @ اخسن گفLند . Bٓقای Bٓذرخش گفLىن هاTش را @ اخسن گفLند . Bٓقای Bٓذرخش گفLىن هاTش را @ اخسن گفLند . Bٓقای Bٓذرخش گفLىن هاTش را @ ا

        »»»»Bٓزادگان و پاک اندTشان @ �وÖ @ر رجن و مغ در شانۀ توامنندش به KاوداJگی پيوست Bٓزادگان و پاک اندTشان @ �وÖ @ر رجن و مغ در شانۀ توامنندش به KاوداJگی پيوست Bٓزادگان و پاک اندTشان @ �وÖ @ر رجن و مغ در شانۀ توامنندش به KاوداJگی پيوست Bٓزادگان و پاک اندTشان @ �وÖ @ر رجن و مغ در شانۀ توامنندش به KاوداJگی پيوست 

    ....اجنيرن محمد اCراهمي رهني  و فريده Kان صا!د  گرداننده اصىل ا$ن گردمهqٓىئ بودنداجنيرن محمد اCراهمي رهني  و فريده Kان صا!د  گرداننده اصىل ا$ن گردمهqٓىئ بودنداجنيرن محمد اCراهمي رهني  و فريده Kان صا!د  گرداننده اصىل ا$ن گردمهqٓىئ بودنداجنيرن محمد اCراهمي رهني  و فريده Kان صا!د  گرداننده اصىل ا$ن گردمهqٓىئ بودند    حمرتمحمرتمحمرتمحمرتم        

        د:د:د:د:خوا�ش گرفLنخوا�ش گرفLنخوا�ش گرفLنخوا�ش گرفLنحمرتم رهني ا$ن مطالب را به حمرتم رهني ا$ن مطالب را به حمرتم رهني ا$ن مطالب را به حمرتم رهني ا$ن مطالب را به     خسنورانخسنورانخسنورانخسنوران    در ðلوی د$گردر ðلوی د$گردر ðلوی د$گردر ðلوی د$گر

ق طلبی مر پر بارش را به آزادی خواهی و حاستاد صاعد مرد آزاد منش و آزاد انديشی بود که ع« 

بيگانه نشد و سپری نمود . استاد صاعد شخصيت اکادميک و تخصصی بود و با آنچه آموخته بود 

ی و دموکراتيک آن بود تا گام های عملی برای تحقق آرمانهای آزادی خواه هميشه پر تالش در پی

شاگردانش کالس های درسی وی جايگاه و محل گفتمان بحث های داغ و  ۀبردارد و حتی به گفت

ی بهتر می توان پذيرش دگرانديشی و رشد افکار بوده است . داکتر صاعد معتقد بود که با کار جمع

نستوه ، خاموش  ليه بی عدالتی های اجتماعی مبارزه کرد . داکتر صاعد رزمندهبه آزادی رسيد و ع

و بی مدعا ، فروتن متواضع و فقير مشرب بود که مقام های بلند دولتی را نپذيرفت تا بتواند ديدگاه 

کتاب ها مقاالت و شعر های وی گواه و شاهد  ملی و دموکراتيک را انعکاس بدهد .های مستقل 

   »گويائی بر اين مطلب است . . . 

و م*ارزات چ�د دهه اRري شادروان دکتور صا!د و م*ارزات چ�د دهه اRري شادروان دکتور صا!د و م*ارزات چ�د دهه اRري شادروان دکتور صا!د و م*ارزات چ�د دهه اRري شادروان دکتور صا!د     !لمی !لمی !لمی !لمی Bٓقای امني س�×ب از خشصWت Bٓقای امني س�×ب از خشصWت Bٓقای امني س�×ب از خشصWت Bٓقای امني س�×ب از خشصWت     

سياسی و برخورد صميمی استاد سيد  نهتوشه علمی ، پيش« . . .  �د Bٓوری منوده نوش �د که :�د Bٓوری منوده نوش �د که :�د Bٓوری منوده نوش �د که :�د Bٓوری منوده نوش �د که :

  »هاشم صاعد خاطرات فراموش ناشدنی اند که از ايشان به جا مانده است 

در شهر در شهر در شهر در شهر » » » » ه�اماه�اماه�اماه�اما««««در هامTشی مه که هواداران ج��ش انقالىب مردم افغا�س�تان در هامTشی مه که هواداران ج��ش انقالىب مردم افغا�س�تان در هامTشی مه که هواداران ج��ش انقالىب مردم افغا�س�تان در هامTشی مه که هواداران ج��ش انقالىب مردم افغا�س�تان                             

اسن Bٓملان Cر گزار منوده بود  در مجæ د$گر خسنگو�ن Bٓقای �س�مي رهرو مطالىب را اCراز اسن Bٓملان Cر گزار منوده بود  در مجæ د$گر خسنگو�ن Bٓقای �س�مي رهرو مطالىب را اCراز اسن Bٓملان Cر گزار منوده بود  در مجæ د$گر خسنگو�ن Bٓقای �س�مي رهرو مطالىب را اCراز اسن Bٓملان Cر گزار منوده بود  در مجæ د$گر خسنگو�ن Bٓقای �س�مي رهرو مطالىب را اCراز 

    صا!دصا!دصا!دصا!د    منودند . اTشان خسنان شاJرا @ خواندن چ�د مجæ از کتاب ¢ر ارزش Bٓن مرحوممنودند . اTشان خسنان شاJرا @ خواندن چ�د مجæ از کتاب ¢ر ارزش Bٓن مرحوممنودند . اTشان خسنان شاJرا @ خواندن چ�د مجæ از کتاب ¢ر ارزش Bٓن مرحوممنودند . اTشان خسنان شاJرا @ خواندن چ�د مجæ از کتاب ¢ر ارزش Bٓن مرحوم

³ٓBازيده و ³ٓBازيده و ³ٓBازيده و ³ٓBازيده و » » » » عنوان درJگی Cر CرÑ درفهتا و رويداد های افغا�س�تان در قرن بWس�متعنوان درJگی Cر CرÑ درفهتا و رويداد های افغا�س�تان در قرن بWس�متعنوان درJگی Cر CرÑ درفهتا و رويداد های افغا�س�تان در قرن بWس�متعنوان درJگی Cر CرÑ درفهتا و رويداد های افغا�س�تان در قرن بWس�مت««««حتت حتت حتت حتت 

�د Bٓوری از موقعيت و Kا$گاه Bٓن مرحوم در سازمان Bٓزاديبخش مردم افغا�س�تان �د Bٓوری از موقعيت و Kا$گاه Bٓن مرحوم در سازمان Bٓزاديبخش مردم افغا�س�تان �د Bٓوری از موقعيت و Kا$گاه Bٓن مرحوم در سازمان Bٓزاديبخش مردم افغا�س�تان �د Bٓوری از موقعيت و Kا$گاه Bٓن مرحوم در سازمان Bٓزاديبخش مردم افغا�س�تان مضن مضن مضن مضن 

        چ�ني فرمودند : چ�ني فرمودند : چ�ني فرمودند : چ�ني فرمودند : 
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دانش و  ۀخدمات مرحوم داکتر صاعد به صفت يک شخصيت اکادميک و علمی در حوز. . . « 

ی داکتر صاعد می شود فرهنگ ، سزاوار ارجگذاری فراوان می باشد . آنچه مربوط به مبارزات سياس

  سه دوره است : ۀگيرند در بر

  ـ فعاليتهای او قبل از کودتای ثور (اتحاديه استادان و ديگر فعاليت ها) 1

  ـ فعاليت های وی در تشکيالت سازمان ساما2

  ز کشور انجام داد)ملی ( که عمدتا در خارج ا دمات او در چوکات جبهه متحـ تالشها و زح 3

        رهرو مضن �د Bٓوری موضو!ات د$گر چ�ني اظهار د اش �د : رهرو مضن �د Bٓوری موضو!ات د$گر چ�ني اظهار د اش �د : رهرو مضن �د Bٓوری موضو!ات د$گر چ�ني اظهار د اش �د : رهرو مضن �د Bٓوری موضو!ات د$گر چ�ني اظهار د اش �د :     مهچنان Bٓقایمهچنان Bٓقایمهچنان Bٓقایمهچنان Bٓقای

، زيرا من الب نيست پول و قدرت نکرده ام ، خيلی هم ج اگر من ادعا کنم که هوس منصب ،« . . . 

چانس کمتری برای بدست آوردن اين چيز ها  داشته ام ، نه دانشمند هستم نه شاعر نه نويسنده نه 

.اما اگر زنده ياد داکتر سيد هاشم صاعد اين ادعا را ميکرد ،  آدم صاحب رسوخ و نه مشر قوم

ه تهزاران بار سزاوار تحسين و تمجيد است ، زيرا او هم دانشمند بود و هم سياستمدار و هم آدم شناخ

ملی و بين المللی و او می توانست از اين شناخت ها و زمينه ها فراوان شده و دارای امکانات 

ا به مقامی برساند ، اما اينکار را نکرد ، به قول و قرار هايش وفادار ماند و استفاده کند و خود ر 

ايستاده مرد . استاد صاعد انسانی بود با  دانش ، کم ادعا ، آرام ، فروتن ، صميمی و درويش 

صفت . به هيچ آستانی سجده نکرد . تا واپسين دم حيات به آزادی و آرمانهای ملی و انقالبی اش 

ی کرد . به تمامی شان داد. دنبال قدرت ، پول و چوکی و منصب نرفت و درويشانه زندگن پايبندی

وئی بيزار گری و پشت سر بود . از توطئه گروشنفکران ملی و مترقی و انقالبی ارج و احترام قايل 

  »بود و از انشعاب طلبی و فرکسيون بازی خود را دور نگهداشت . . . 

!ات د$گر !ات د$گر !ات د$گر !ات د$گر و و و و مهني JکLه اشاره فرموده اند . اTشان مضن موضمهني JکLه اشاره فرموده اند . اTشان مضن موضمهني JکLه اشاره فرموده اند . اTشان مضن موضمهني JکLه اشاره فرموده اند . اTشان مضن موض    Bٓقای اجنيرن عز$ز رکني مه CرBٓقای اجنيرن عز$ز رکني مه CرBٓقای اجنيرن عز$ز رکني مه CرBٓقای اجنيرن عز$ز رکني مه Cر

        می Jگارند که : می Jگارند که : می Jگارند که : می Jگارند که : 

د مردم افغانستان (ساما) و جبهه متحداکتر صاعد را يکی از بنياد گذاران سازمان آزاديبخش « . . . 

و انجينر نادر علی دهاتی روابط نزديک و تنگاتنگی ورند . وی با شهيد مجيد کلکانی ملی بشمار ميا

. شهيد مجيد چه شخصيت ها و چه ظرفيت هائی را با چه درايتی در دايره ساما جمع نموده داشت 
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به حيث نماينده جبهه متحد ملی افغانستان در  1990تا سال  1983بود . داکتر صاعد از سال 

. در اين دوره که مبارزه عليه اشغالگران روسی گرم بود ، او در تمام طول   اروپا ايفای وظيفه نمود

مبارزات خارج کشوری اين دوره به حيث يک دانشمند صادق ، ملی و دموکرات در تمام اشکال مبارزه 

منجمله در کنفرانس های بين المللی از موضع مردم افغانستان عليه اشغالگران به افشاگری و مبارزه 

ارزه عليه پرداخته است . دکتور صاعد بعد از به پايان رساندن رسالت ملی خويش در رابطه به مب

روسها ، به کانادا ميرود و بقيه عمر خود را به مبارزه و نوشتن در غربت کانادا سپری می نمايد . . 

« .  

و حلظه هاىئ ¢ر از شادی و �س و زندگی و حلظه هاىئ ¢ر از شادی و �س و زندگی و حلظه هاىئ ¢ر از شادی و �س و زندگی و حلظه هاىئ ¢ر از شادی و �س و زندگی Wب هاىئ دارد Wب هاىئ دارد Wب هاىئ دارد Wب هاىئ دارد بىل زندگی فراز و �ش بىل زندگی فراز و �ش بىل زندگی فراز و �ش بىل زندگی فراز و �ش     

د د د د دندندندنکه دوâهتا Cرای او اجياد م�کر که دوâهتا Cرای او اجياد م�کر که دوâهتا Cرای او اجياد م�کر که دوâهتا Cرای او اجياد م�کر     ىتىتىتىت، تعق�هبا و مشô، تعق�هبا و مشô، تعق�هبا و مشô، تعق�هبا و مشô        شادروان صا!د بWشرت @  درد ها شادروان صا!د بWشرت @  درد ها شادروان صا!د بWشرت @  درد ها شادروان صا!د بWشرت @  درد ها 

مهراه بود مهراه بود مهراه بود مهراه بود     می @شد ، می @شد ، می @شد ، می @شد ، xىش از اJهتای تقوی و پاک نفىس وی xىش از اJهتای تقوی و پاک نفىس وی xىش از اJهتای تقوی و پاک نفىس وی xىش از اJهتای تقوی و پاک نفىس وی که که که که و مشôت اقLصادی و مشôت اقLصادی و مشôت اقLصادی و مشôت اقLصادی 

از دست دادن فرزند و Cرادر و �ران Jزد$ک  و @الخره دوری از زادگاه و °سرت از دست دادن فرزند و Cرادر و �ران Jزد$ک  و @الخره دوری از زادگاه و °سرت از دست دادن فرزند و Cرادر و �ران Jزد$ک  و @الخره دوری از زادگاه و °سرت از دست دادن فرزند و Cرادر و �ران Jزد$ک  و @الخره دوری از زادگاه و °سرت 

ب×ری درد های د$گرTست که هر ا�سان را از پا می اندازد  وىل هيچ $ک از ا$ن ب×ری درد های د$گرTست که هر ا�سان را از پا می اندازد  وىل هيچ $ک از ا$ن ب×ری درد های د$گرTست که هر ا�سان را از پا می اندازد  وىل هيچ $ک از ا$ن ب×ری درد های د$گرTست که هر ا�سان را از پا می اندازد  وىل هيچ $ک از ا$ن 

راه و رسالت مىل اش بدور راه و رسالت مىل اش بدور راه و رسالت مىل اش بدور راه و رسالت مىل اش بدور     دکتور صا!د را ازدکتور صا!د را ازدکتور صا!د را ازدکتور صا!د را از    واری ها و رجن های بWشامر واری ها و رجن های بWشامر واری ها و رجن های بWشامر واری ها و رجن های بWشامر دشدشدشدش

        قسمی که هوطنان عز$ز در ا$ن راس�تا فرموده اند که: قسمی که هوطنان عز$ز در ا$ن راس�تا فرموده اند که: قسمی که هوطنان عز$ز در ا$ن راس�تا فرموده اند که: قسمی که هوطنان عز$ز در ا$ن راس�تا فرموده اند که:     �ساخت �ساخت �ساخت �ساخت 

در « . . .  (گفتمان) و يا : » هرگز حاضر نشد به هيچ تجاوز گر و رژيم مستبدی تسليم شود«  

(محترم جناب » ان هميش استوارانه وفادار ماندراستای تأمين آزادی ،حاکميت ملی و حاکميت ستمديدگ

دست و پايش نلرزيد و به دولتمردان جابر ، ستم پيشه «. . . نيالب) و يا : جناب معلم عبدالرسول و 

  (آقای ساعی فايابی) »  گان و جنايت کاران تسليم نشد

ادی خواهی و حق استاد صاعد مرد آزاد منش و آزاد انديشی بود که عمر پربارش را به آز « ويا : 

  انجينر ابراهيم رهين)» ( طلبی سپری نمود

   (آقای نسيم رهرو)»  استاد صاعد به قول و قرار هايش وفا دار ماند و ايستاده مرد« و يا : 

داکتر صاعد تا توان در بدن داشت :«. . .  و هئيت محترم گفتمان دموکراسی برای افغانستان نوشت 

مردم کشورش تالش کرد . بيماری طوالنی توش توان وی را تضعيف کرد  با  قدم و قلم در راه بهروزی
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با آن هم از هر گونه امکان ارتباط گيری خودداری نمی کرد و با زبان بی زبانی تعهدش را به شرافت 

سرزمين افغانستان و مردمش اظهار ميداشت . مرگ داکتر صاعد برای جامعه روشنفکری افغانستان 

  »ذير است.  يک ضايعه جبران ناپ

وىل ب×ری وىل ب×ری وىل ب×ری وىل ب×ری مخ نتوا�ست ، مخ نتوا�ست ، مخ نتوا�ست ، مخ نتوا�ست ،     رارارارا    او او او او قامت اس�توار قامت اس�توار قامت اس�توار قامت اس�توار  مهه ا$ن دشوارهيا و قر@ىن ها  مهه ا$ن دشوارهيا و قر@ىن ها  مهه ا$ن دشوارهيا و قر@ىن ها  مهه ا$ن دشوارهيا و قر@ىن ها بىلبىلبىلبىل

Cر ا$ن ب×ری Cر ا$ن ب×ری Cر ا$ن ب×ری Cر ا$ن ب×ری و و و و صا!د Bٓهی Jکش�يد صا!د Bٓهی Jکش�يد صا!د Bٓهی Jکش�يد صا!د Bٓهی Jکش�يد     الىن )ب و توان وی را اكس�ته رفت وىل @ز مه الىن )ب و توان وی را اكس�ته رفت وىل @ز مه الىن )ب و توان وی را اكس�ته رفت وىل @ز مه الىن )ب و توان وی را اكس�ته رفت وىل @ز مه طوطوطوطو

            ....    لبخند زد لبخند زد لبخند زد لبخند زد د$روز د$روز د$روز د$روز و دشواری های فراوان و دشواری های فراوان و دشواری های فراوان و دشواری های فراوان نزي مانند مشôت نزي مانند مشôت نزي مانند مشôت نزي مانند مشôت 

هنگامی که ¢ر و @لش شکس�ته بود @ز مه هنگامی که ¢ر و @لش شکس�ته بود @ز مه هنگامی که ¢ر و @لش شکس�ته بود @ز مه هنگامی که ¢ر و @لش شکس�ته بود @ز مه در هنگام ب×ری و افLادگی و در هنگام ب×ری و افLادگی و در هنگام ب×ری و افLادگی و در هنگام ب×ری و افLادگی و وی حىت وی حىت وی حىت وی حىت 

        دوس�تان و �را�ش را فراموش Jکرد و ندا CرBٓورد که :دوس�تان و �را�ش را فراموش Jکرد و ندا CرBٓورد که :دوس�تان و �را�ش را فراموش Jکرد و ندا CرBٓورد که :دوس�تان و �را�ش را فراموش Jکرد و ندا CرBٓورد که :

        مرب ز�دمرب ز�دمرب ز�دمرب ز�د» » » » صا!دصا!دصا!دصا!د««««صاح*دالن Cگوی که صاح*دالن Cگوی که صاح*دالن Cگوی که صاح*دالن Cگوی که 

        من ¢ر شکس�ته ام تو خود را به من رسانمن ¢ر شکس�ته ام تو خود را به من رسانمن ¢ر شکس�ته ام تو خود را به من رسانمن ¢ر شکس�ته ام تو خود را به من رسان                                                                                                                                                            

        و� ندا بدBٓورد که :و� ندا بدBٓورد که :و� ندا بدBٓورد که :و� ندا بدBٓورد که :
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