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  وداع در غربت
 صاعدسيد ھاشم داکترپوھاند مراسم خاکسپاری زنده ياد 

  
  

قت در نظر داشته اند، به حتم متوجه شده اند که در تمام اين مدت با  به بعد را به د۵٧ از فاجعۀ ثور ر زمانيآنھائی که س

رين چنانچه . تأسف بيشتر وقت ھا صدای ھرزنگ تيلفون، فقط حکايتگر مصيبتی بوده تا حاوی پيامی خوش و سرور آف

ا  بعد از ظھر يکی از دوستان ٣روز شنبه به تاريخ نھم فبروری، حدود ساعت  م ب ن قل د که از مناسبات اي اد پوھان ده ي زن

اودانگی پيوستن  مطلع بود، "صاعدسيد ھاشم "داکتر  ه ج د ب ه . اطالع دادوی را به ھمان وسيله ، خبر ناخوش آين ن ک اي

دمتواضعرزمنده  مگر شنيدن چنان خبری ذھنم را تا کجا ھا عقب کشيده از اولين آشنائی با آن انسان  ار و خردمن  ، بردب

ه درگرفته تا آخرين ديدار ما  تيم، ھم م داش ا ھ ل ب  منزل ھمشيره اش و مصاحبۀ طوالنی که در حضور تمام اعضای فامي

ه در را جلو چشمانم مجسم ساخت، بيانش را می گذاريم برای زمان ديگر اتی ک را برخی نک ده آ، زي ا از طرف آن زن نج

  .ن بابت نداشتندآعی از الاط ترينناشنيده بود که حتا نزديکترين اعضای فاميل وی، کمياد مطرح شد آنقدر بکر و 

ازۀ  شييع جن رار داد، شرکت در ت ابلم ق ه مق نفس شنيدن مرگ آن انسان متواضع، اولين نکته ای را که به مثابۀ يک وظيف

ه صدا در ھنوز پاسی از صحبت . آن رزمندۀ خاموش و بی ادعا بود با دوست اولی نگذشته بود که باز ھم زنگ تيلفون ب

تم، را نان به اين که باز ھم فرد ديگری می خواھد آن خبر ناگوار آمد، اينبار با اطمي ون را برداش اطالع دھد، گوشک تيلف

د ق ارجمن ود، آن طرف خط رفي ستوهحدسم به صورت کامل درست ب ارز ن ای و مب وخی" آق رار داشت"ت م  ق شان ھ ، اي
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ا  ق گرامی ديگر م دام درنگی از ارادۀ خود شان و رفي دون ک ای ضمن ابراز تأسف ب ی"آق شير نب  جھت حضور در "ب

  .، ياد دھانی نموده، چگونگی حل تخنيکی قضيه را به بحث گذاشتند"پوھاند صاعد "مراسم خاکسپاری زنده ياد

ر  د داکت اد پوھان ده ي ردی چون زن ، "صاعد"اين قلم با حرکت از اين موضع که شرکت در مراسم خاکسپاری در مورد ف

ا ه احترام به خانوادات اجتماعیيشان آموخته ام، صرف نظر از مالحظچيز ھا از ابرای افرادی چون اين قلم که بس   و ي

ا يکی از " وليد صاعد"ابراز تسليت و غمشريکی با ھمکار گرامی ما آقای  ۀ آخرين وداع ب ه مثاب ان، ب د ش د برومن فرزن

به حيث يک وجيبه مطرح است،  "سازمان آزاديبخش مردم افغانستان"رھبران جنبش انقالبی کشور و يکی از مؤسسان 

  .  را مطمئن ساخته، قرار را بر آن گذاشتيم تا ھر سه نفر فردا عازم شھر آنھا بگرديم"توخی"رفيق 

ه از که برای آنھائی  ع ھستند، و ن ال مطل و و مونتري ين تورنت نه از ما سه تن شناخت کافی دارند و نه ھم از بعد فاصله ب

ال آنبرفباری ھای اخير اين قسمت از  ه دنب ه ب ی منفی کانادا و يخبندانی ک وا را ال رودت ھ ده است و ب ه وجود آم  ٢٠ ب

دکی ت پائين آورده است، اطالع دارند، شايد اينھمه اگر و مگرددرجۀ سانتيگرا ودن ان شجيع نم ديگر را ت عجب آور  و ھم

مهجلو ن قل ی اي ی يعن ر اول ا دو نف ا م ه تنھ ه ن ق  نمايد، مگر واقعيت قضيه آن است ک وخی" و رفي  سالھاست در جمع "ت

رد سوم ١٠متقاعدين به شمار رفته، ھريک روزانه حدود  داريم و ف ا نگھ  قلم دوا مصرف می نمائيم  تا خويش را روی پ

زی در حدود آخرين سالھای دھۀنيز  م چي ال ھ و و مونتري ين تورنت  ۵٧٠ پنجم عمرش را سپری می نمايد، بلکه فاصله ب

  .ھلمندبوده با در نظر داشت اوضاع جوی خراب، بايد با دقت به آن برخورد صورت می گرفتکيلومتر يعنی کابل و 

يم ١٠در ھرصورت يکشنبه  بختانه  حدود ساعت يک و ن وديم، خوش  فبروری صبح زود، به طرف مونتريال حرکت نم

ستيمساعت دفن جنازه را به صورت دقيق نمی دبا تأسف چون . به محل معين يعنی گورستان رسيديم ام معلومات ان  و تم

ودآن بود که جنازه بعد از ادای نماز ظھر دفن خواھد شد ا آن ب شويش م ام ت ذا ھرچه ، بين راه تم يم، ل ر برس د دي ه نکن  ک

  .  در آنجا باشيمبيشتر کوشش نموديم تا سروقت

تان، ه گورس ازه ب وديمتالش ما نتيجۀ مثبت خود را داده تقريباً يک و نيم ساعت قبل از رسيدن جن ا ب ا در آنج د .  م ھر چن

ازه ای وجود نداشت دگی ت ود و بارن رودآسمان صاف و آفتابی ب سته و درجۀ ب خ ب امالً ي تان ک ين گورس ه ت ، مگر زم ب

تان در نتيجه شدت پائين بود،  ا محيط گورس به عوض انتظار و نشستن در داخل موتر، کوشش نموديم تا اندکی خود را ب

  . آشنا بسازيم

ه دور فرياد می زد که در آنجا به صورت عمدهگورستان از  يچ گون را ھ د، زي ده ان ن ش سلمانھا دف سمت غرب آن م  در ق

 و زيبائی گورستانھای مسيحی در آن ديده نمی شد، از آن گذشته عدم موجوديت سنگ قبر ھا و تمام قبر ھا نظم اثری از 

ور قطور رویبرف  در زير برف مدفون بودن نشانگر آن بود که ھرگاه  االی قب ا ب  زمين عامل پوشش سنگ  نوشته ھ

اال را نباشد، به احتمال اغلب  در ادارۀ گورستان بخش مسلمانھا، وھابی ھای عربستان سعودی و سلفی ھای ديگر دست ب

د ھمسان می سازند، " ھزار و يک شب"زيرا آنھا که خود زندگی شان را با داستان ھای . دارند د نمی خواھن ی مردن وقت

  .  بر باالی قبور شان گذاشته شودعالمتی

ضيه آن " مرده پرستی"ھرچند آنھا چنين برخوردی را به اصطالح جھت جلو گيری از  عنوان می نمايند مگر واقعيت ق

ائی شاست که عربستان سعودی و وابستگان ا و تماش در زيب ، حاضر نيستند در ھيچ کجای دنيا، قبر و يا زيارتگاھی آن ق

ه راز مدت، بتواند با کعبه به رقابت بپردازدبنياد يابد که در د الھا ب ه س ه ھم  و از آن طريق اندکی از دريای پولی که کعب

 .جيب شيوخ عرب سرازير می نمايد، کاھشی به عمل بياورد

  .در ھرصورت گشت و گذار در گورستان پر از برف و يخزده سرانجام با آمدن جنازه خاتمه يافت

وغ سياسی خود با رسيدن جنازه و طيف مشايع دان حد از بل ان ب ۀ افغ ه جامع د حدس زد، ک ه خوبی می ش دگان ب ت کنن

شتر از آن "صاعد"پوھاند در تشييع جنازۀ فردی با سابقۀ مبارزاتی زنده ياد رسيده است که شرکت و يا عدم شرکت  را بي
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د ری می نماي صميم گي ا سياسی ت ه و حت امالً آگاھان د، ک اعی انتخاب نماي را . که روی مراعات برخی ملحوظات اجتم زي

دان شرکت عده ای از آنھائی که از نقاط دور تر از تورنتو توانسته بودند، خود را  بدانجا برسانند، و طيف اجتماعيی که ب

  .دان منتسب به شمار آيند، خود گواه بر آن بودتعلق داشته و يا می خواھند ب

نمی دانم تدفين ميت بر مبنای مراسم مذھبی خواست خود وی بود و يا اين که به مانند ساير موارد، اين خانواده ھا ھستند 

ل شوند، ویبعد از مرگ فردی بدون آن که به ھويت ايدئولوژيک تصميم می گيرند تا که  ذھ احترامی قاي م م ا مراس بی ب

اء  چنين وضعيتی به تمام آنھائی –. سپارند، در مورد وی ھم اعمال شده بودبوی را به خاک  م، رفق ن قل ه "چون اي رحيم

ردنمی خواھند در چوکات مقررات اسالمی که " توخی و کبير توخی ا با جسد آنھا برخورد صورت گي ست ت  ، ھوشداري

ائيم رسمی در وصيت نامه ھای را نماسوزاندن جسد چگونگی  دن آن  -درج نم ار"در ھر صورت دي يمای  "ي ا آن س ب

ا يچ کسی خ رای ھ ر ب الھا وی را می طمؤقر و در داخل تابوت، اگ ه از س رای من ک وده باشد، ب ده ننم رۀ ديگری را زن

  و اين که از جمع تمام مؤسسانشناختم و می دانستم که جھت آزادی کشور و رفاه مردم آن چه زحماتی را متقبل شده بود

شته استصورتتنھا کسی است که تا حال به " ساما" ذيرا گ زی از بزرگی وی نکاست  طبيعی مرگ را پ ا چي ه تنھ ، ن

ه وی  ادامۀ مبارزهو در نفسبلکه با در نظرداشت برخورد استادانه اش در زمينۀ مخفی کاری توأم  سبت ب ، احترامم را ن

  .نيز فزونی بخشيد

ا خنرانی نمسخ نخستين فردی که در آنجا اد صاعد معرفت شخصی و ي ده ي ا زن ا گی داشتانوادود نمی دانم که آيا ب  و ي

رين شناختی از  وانم کمت ته می ت ه جرأت نوش ود ب دئولوژيک و خير، مگر از بحث ھائی که در آنجا مطرح نم ھويت اي

دچه سخنران به عوض آن که حد اقل از سجايای اخالقی زنده ياد . وی نداشتمبارزاتی  اد آوری "دصاع"پوھان زی ي  چي

م جر ا ھ د و ي ارزاتی وی أنماي دگی مب اخته از زن شتر س ه عمل آوردهتش را بي ذکری ب ارزه در کشور ت ر اھميت مب  و ب

  .آغاز نمود) گاوۀيعنی سور(  ترجمۀ سورۀ بقره ا، بحث خود را باشغالی تأکيد نمايد
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ه قبل از آن  م ک م، الزم می دان ه دھ م را از آن مراسم ادام ر گزارش ای داکت ال، آق ز پورت پرسشی را خدمت ھمکار عزي

ان، مالحظۀ عرف و عادات را " سعيدی"صاحب  اوی ش ان فت ه در بي لک ی در تقاب ا  وقت د،  اسالم اتاساسب رار گيرن ق

  :، بپرسمنکرده اند

ه مث-١ د، ب ۀ  آيا سخنرانی باالی قبور آنھم در چنان اوضاع جوی که تقريباً پای اکثريت کسان را يخ می زن ۀ يک وظيف اب

  .شرعی و يک حکم اجتناب ناپذير است و يا امريست انتخابی

ام اسالمی – ٢ ا آنچه را خود احک ه می  ھرگاه امر انتخابی است و گوينده در واقع از فرصت استفاده می نمايد ت د، ب دان

تفادۀ تبيلغی می حرمت به ميت، از سکوت سايرن سوبه خصوص ديگران تحويل دھد و در پناه احترام به مراسم و  ء اس

 . چگونه می باشدمردم آزاری چنان افرادیحکم فقه در مورد نمايد، 

  

م راه  ه ھ ود و ن وا ب ه متوجه سردی ھ ود و ن سير می نم ه و تف ده ترجم سخنران که يک به يک آيات سورۀ بقره را خوان

ت، يکی از تند، در نظر می گرف يش رو داش سان دوری را که برخی از مشايعت کنندگان پ ه در ذھن ان ائی را ک د ھ  امي

ودآ قلمی پورتال چون آقايان آزاد، عزيز نعيمی و باحث  در انزنده می نمود، آرزوی حضور ھمکار ا می . نجا ب در آنج

اکه می پرسيدند که با در نظر داشت آن " موقع شناس"بودند تا از جناب سخنران  ان فصيح  قرآن مدعی آن است که ب زب

انی " الم" و بدون رمز و راز است، نخست معنای نمالً روشات مردم نازل شده و کو صريح و جھت ھداي چيست و در ث

دا " ذالک الکتاب"از به رؤيت تاريخ اسالم، قرآن که به صورت يک کتاب کامل عرضه نشده است تا صحبت  مصداق پي

ين ن سال پشت سر ھم آمده و ھيچ حرفی از کتاب٢٣نمايد بلکه ھر يک از آيات در طول  ست ھم در ب ه گذشتهي   و از ھم

سانھا" ھدی للمتقين" ه ان ابی ک د، نقش و ارزش آن در یيعنی چه؟ کت دايت نماي ی را ھ ه خصوص  متق ه ب مجموع جامع

  متقی ساختن سايرن چيست؟ افراد بی تقوا  و در نھايت 
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ادخوب ھرچه بود، ھمان که گفته اند، ھر شب سياھی را پايانی است، صحبت آخوند تمام ش ده ي د زن ر ده پسر برومن  داکت

ر شان "صاعد" ه دوره ھای آخر عم اد فقط ب ده ي ناخت شان از زن ه ش ائی ک رای آنھ ه، ب ، رشتۀ سخن را به دست گرفت

ان  در ش د، پ دود می ش وار را را مح دگی شخصی آن بزرگ زارش، بخش زن سمت گ ن ق ا در اي ه م تند، ک ی داش ا معرف ب

ادکی از روز ھای آينده زندگی سياسياز نوشتۀ ايشان نگاشته، در يتلخيص  ده ي ای مصآن زن ر مبن ه حبا را ب ۀ منحصر ب

 :م نموديخواھخوانندگان پورتال  تقديم ،که با خودشان داشتيمفردی 

 در بطن ١٩٢٨دکتر سيد ھاشم صاعد فرزند مرحوم حاجی سيد مؤمن نواسۀ مرحوم حاجی سيد اسماعيل خان در سال « 

ان هللا . متدين شھر کابل زاده شديک خانودۀ متوسط الحال و  پدر بزرگوارش که مرزائی با سواد و يکی از محبان شاه ام

د  و نھضت دورۀ امانی بود، اولين قطره ھای آزاديخواھی و عشق وطن را در تار و پود وی دمانيد چنانچه خود نوشته ان

ه وی از ابتدای جوانی .... » اولين مربی و آموزگارم پدر بزرگوارم بود"  ر جامع اکم ب ری ھای ح عليه استبداد و نا براب

  . ھنگامی که محصل فاکولتۀ حقوق بود شامل اولين اتحاديۀ محصالن پوھنتون کابل گرديد١٩۵٠مبارزه نمود و در سال 

وم سياسی شد١٩۴٨وی بعد از ختم دورۀ بکلوريا در سال  وق و عل ر .  شامل فاکولته حق ا ب تم دورۀ تحصيل بن د از خ بع

ساجی نبود و ر ن دين ملحوظ در دفت ی را نداشت ب ه آرزوی خدمت در ماشين دولت  يا کمبود آزادی ھای اساسی در جامع

ود وای شمالی ١٩۵۶در سال .... افغان شروع به کار نم ان ) حسين کوت( دورۀ مکلفيت را در مکتب ضابطان ل ه پاي ب

ال  انيد از س ال ١٩۵٧رس ا اواخر س تۀ ج١٩۶٣ ت ستانت رش وان اسي ه عن شرات و  ب دير ن ه حيث م م ب ه شناسی و ھ امع

ردد و در ١٩۶٣در اخير سال ... مسؤول مجلۀ حقوق ايفای وظيفه نمود و  ان غرب گ ا راھی الم د ت  به وی اجازه داده ش

  . از يونيورستی کلن به اخذ درجۀ دکترا نايل آيد١٩۶٨اخير سال 

  ....نمود الجرم خود را در حالت اختفاء قرار دادبا کودتای منحوس ھفت ثور چون خطر جدی وی را تھديد می ..... 

 

 .تقديم خوانندگان خواھد گرديد" صاعد"بقيه در مقالۀ زندگی سياسی و مبارزاتی زنده ياد پوھاند


