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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters شخصيت ھای ملی

 
 وليد صاعد

  ٢٠١۴ فبروری ٠۶
  

 : به مناسبت

  اولين سالروز وفات شادروان پوھاند دکتورسيد ھاشم صاعد

  

 بعد از يک مريضی طوالنی و بعد ٢٠١٣ فبروری ٩امروز به تاريخ مرحوم دکتور سيد ھاشم صاعد يک سال قبل از 

 سالگی جھان فانی را وداع گفته به جاودانگی ٨۵از يک عمر جھد و تالش و مبارزه برای آبادی و آزادی ميھن به سن 

شمند و از شحصيت واال و خدمات ارز. پيوست و در عالمی از اندوه و ستايش  دور از  دامن وطن به خاک سپرده شد

مبارزات آزاديخواھانۀ وی سخن ھا رفت و از دامنه ھای ھندوکش  تا قاره ھای امريکا ، اروپا و آسترليا  مجالسی در 

 سياسی ، فرھنگی و علمی کشور  اظھار ۀتجليل از شخصيت و مقام وی بر گزار گرديد و ھمه از  فقدان  وی  در جامع

 . سف و اندوه  نمودند أت

  خويش بر خاسته بود  با نزاکت ھا و رموز و ارزشھای  جامعه آگاھی کامل  ۀاعد که از عمق جامعدکتور سيد ھاشم ص

و ی از درد ھا و کمبودی ھای مردم وطنش آگاه بود  و از اين کمبودی ھا و نابرابری ھا مانند يک تعداد ديگر . داشت 

نی با انديشۀ تحول طلبانه و آزادی خواھانه  پا به   از ھمان آوان جواءً از ھمنشينان و ھمقطارانش  رنج می برد ، بنا
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 ۀ فروان وی به مسائل سياسی و اجتماعی وی را بر آن داشت تا فاکولتۀعشق و عالق.  سياست و مبارزه گذاشت ۀعرص

 حقوق و علوم سياسی گردد  و با اين آرزو توانست درزمرۀ استادان نيک نام و ۀطب را ترک نموده  شامل فاکولت

وی از ھمان نوجوانی ھا تشنۀ آموزش و .  مدافع حقوق قشر نادار و فرودين جامعه گردد، کشورۀنان شناخته شدحقوقدا

چنانچه خود می نويسند که . فراگيری بود ، با شخصيت ھای پاک دل و پاک دامن و آزاديخواه نشست و برخاست داشت 

تجربه و دانش ۀ رفتيم تا مگر از مزرع نگ به سراغش میھر کجا اسمی از انسان شريف و دانا می شنيديم بيدر. . . « :

 خود ، دوستان ۀ مدرسۀدر برخورد با ھمين اوضاع بود  که نويسنده در کنار بعضی دوستان دور. شان خوشه بر چينيم 

  » . ارزشمند ديگری يافتم که تعدادی از آنھا تا ساليان زياد در صف شخصيت ھای ملی و ترقيخواه جامعه قرار داشتند 

ثر و اندوه و مملو از ستايش از شخصيت وی از کشور ھای أبا پخش خبر وفات   استاد صاعد ،  پيام ھای مملو از ت

 از ، از مبارزات او،ثر فراوان ، از ابعاد مختلف شخصيت اوأالی اندوه و ته مختلف سرازير گرديد که ھر يکی در الب

 و باالخره از مرگ در غربت او با افتخار و تمجيد سخن گفتند و استقامت و استواری او در برابر مشکالت فراوان

 بزرگ در جامعه ای  که ھنوز درد ھا و زخم ھايش به مداوا ضرورت ۀمرگ او را ضايعه ای بزرگ دانستند ،  ضايع

وان آن ديار  فقر و  بد بختی گليم فرسوده اش را از دامن نات،  ھنوز ظلم و ستم،دارد  و ھنوز نابرابری  و بی عدالتی

  .نبسته است  

پايداری و استواری شادروان دکتور صاعد  بر انديشه و ايدال ھايش و استقامت در راه و رسالت ملی اش  روشن و 

گاه به اورنگ  استاد صاعد ھيچ« : خوانيم که  کيد نموده اند چنانچه در جائی میأھويداست و ھمگان بر اين نکته ت

  :خوانيم که  ويا می. » نشينان باج و خراج نپرداخت 

  » استوارانه وفادار ماندهحاکميت ملی و حاکميت ستمديدگان ھميش در راستای تأمين آزادی ،. . .  « 

 »  گان و جنايت کاران تسليم نشدبه دولتمردان جابر ، ستم پيشدست و پايش نلرزيد و . . . «: و يا 

  »  که عمر پربارش را به آزادی خواھی و حق طلبی سپری نموداستاد صاعد مرد آزاد منش و آزاد انديشی بود« : ويا 

  »  استاد صاعد به قول و قرار ھايش وفا دار ماند و ايستاده مرد« : و يا 

داکتر صاعد تا توان در بدن داشت با  .  ھرگز حاضر نشد به ھيچ تجاوز گر و رژيم مستبدی تسليم شود . . .  «: و يا 

توان وی را تضعيف کرد با آن ھم از ھر و بيماری طوالنی توش . ردم کشورش تالش کرد قدم و قلم در راه بھروزی م

گونه امکان ارتباط گيری خودداری نمی کرد و با زبان بی زبانی تعھدش را به شرافت سرزمين افغانستان و مردمش 

  ». پذير است جبران ناۀ روشنفکری افغانستان يک ضايعۀمرگ داکتر صاعد برای جامع. داشت  اظھار می

داکتر صاعد  در راه آزادی ميھن ، ترس جبن و سازش را به دور افگند و برای « : ھموطن عزيز ديگری چنين  نوشت 

  ». . . خود شھامت و برای فاميل و ھمسنگرانش افتخار دائمی کسب نمود 

و ضد استبدادی و آنانی  شخصيت ھای با درد ، وطن پرست ، آزاديخواه وضد استعماری ۀبلی اين افتخار نصيب ھم

 از دموکراسی و عدالت ، از آزادیاستوارانهگرديده که ھنوز  صاعد و ديگر  صاعد ھا  را با خود دارند و مردانه و 

  . اجتماعی در برابر  ظلم  ، استبداد و استعمار به دفاع بر می خيزند 

يمان رزم بسته بود و برای مردم و ميھنش  تپيد و پ» با کوله باری از ديوان و قلم و کتاب«کمبود يک چنين انسانی  که 

رزميد و باالخره دور از دامن وطن و در ديار غربت جان داد برای ھمه درد آور است چنانچه  محترم ھمايون ساحل  

   .عالی اين   را ترسيم نموده اند» صاعد«در شعر  شان تحت عنوان 

  شگفتا 

  دانش آموزان جھد و

  مدرسين دادگر را
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  که

  ن صاعدان بر شکوه آزادی چو

                  با کوله باری از

                               ديوان

                               و قلم و کتاب

  .                                       پيمان رزم و ايثار بستند 

  با عاصيان و عياران

                    کوھنورد

  :که 

  طلسم ظلمت شب سياه را

                    با مشعل خرد ،

                    انديشه ھای بارور حقيقت

  و دشنه و شورش

  بايد شکست

  .          و بس 

   

تجليل از مقام استاد صاعد  با  کلماتی مملو از احساس  و قدر دانی بيانگر اين واقعيت است که او در طول زندگی پر 

را در عمل ثابت نموده  و    و فعاليت ھای سياسی و اجتماعی اش با شجاعت و صداقت گام نھاده  و آنبار مبارزاتی

نشان دھندۀ آن است که در راھی که وی  و ياران و ھمسنگران شھيد وی قدم گذاشته اند آن راه ادامه خواھد يافت و نقش 

  . جو خواھد شد  و گام ھای متين ايشان جست

د  در طول جنگ  مقاومت ملی عليه اشغالگران شوروی سابق  و رژيم کودتا به انواع مختلفی و با شادروان دکتور صاع

ازجبھه آزادی خواھان در دانشگاه کابل تا تشکيل سازمان آزادی . دان قربانی ھای فراوان  به فعاليت و مبارزه پرداخت 

ی با مرکز اطالعات افغان در پشاور پاکستان و  متحد ملی و فعاليت ھای فرھنگۀو جبھ)  ساما(بخش ملی افغانستان 

 متحد ملی در اروپا و سفر  در کشور ھای ۀ سمت شمال در پشاور و نمايندگی جبـھۀفعاليت منحيث مشاور در اتحادي

 حقوق بشر  ، تدريس مبادی حقوق در اکادمی ۀمختلف دنيا  جھت معرفی مقاومت مردم افغانستان  ، فعاليت در کميت

 در کشور کانادا و غيره  ھمه لمان و بعداً المان و ھمکاری ھای تنگاتنگ وی با شورای دموکراسی در انھا در برای افغا

  . نمونه ای از فعاليت ھا و کار نامه ھای  وی در طول جنگ آزاديبخش ملی و دورۀ مقاومت می باشد 

زندگی مرحوم صاعد بيشتر با اين . نفرسا   زيبائی ھائی دارد  و لحظه ھای تلخ و جا،زندگی پر از فراز و نشيب است

 و اکردند و مشکالت اقتصادی  ناشی از انتھای تقو تلخی ھا ، تعقيبھا و مشکالت فراوانی که دولتھا برای او ايجاد می

از دست دادن فرزند جوان و برادر برومند و ياران و ھمسنگران  و باالخره دوری از . پاک نفسی وی ، ھمراه بود 

 بستر بيماری درد ھای ديگريست که ھر انسان را از پا می اندازد  ولی ھيچ يک از اين دشواری ھا و رنج زادگاه و

دور نساخت ، قسمی که ھوطنان عزيز در اين راستا بجا  ه ھای بيشمار دکتور صاعد را از راه و رسالت ملی اش ب

  : فرموده اند که
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نستان و دموکراسی قربانی ھای بزرگ را متقبل شد و ھر گز حاضر نشد داکتر صاعد در راه دفاع از استقالل افغا. . . «

تالشھای داکتر صاعد در سمت و سو دھی جنبش مقاومت ملی ضد . به ھيچ تجاوز گر و رژيم مستبدی تسليم شود 

  ».دھد که او شاھد شھادت برادر و فرزندش بوده است  تجاوز شوروی فصل پر افتخار زندگی او را تشکيل می

اين مبارز استوار در مبارزه با استبداد نظام ھای سرکوبگر و ضد مردمی  اربابان . . .« : ا می خوانيم که و ي

 استوارانه ايستاد ، قربانی  داد و تا ميشهاستعمارگر آن در راستای تأمين آزادی ، حاکميت ملی و حاکميت ستمديدگان ھ

  ».فا دار ماند آخر به آن ارزشھا و ايدآلھای عالی و شريفانۀ خود و

دکتور صاعد در دوران شکست و فتور مبارزات دموکراتيک و در دوران استبداد جمھوری داوود خانی در کنار ...«  

 ش ، اين ١٣۵٧پس از کودتای ننگين ھفت ثور . ساير پيشتازان جنبش برای سازماندھی دوبارۀ آن تالشھای بيدريغ کرد 

  ». . تالشھا شدت و سرعت بيشتر يافت

 عدالت و روشنضميری دست و پايش ، به ياد بود مرد بزرگی می نويسم که تا آخر عمر در راه تحقق دموکراسی«

  ».گان و جنايت کاران تسليم نشددولتمردان جابر، ستم پيشنلرزيد و به 

ی را کاسته  اين دشواريھا و قربانی ھا قامت استوار او  را خم نتوانست ، ولی بيماری طوالنی تاب و توان وۀبلی ھم

رفت ولی باز ھم   آھی نکشيد و بر اين بيماری نيز مانند مشکالت و دشواری ھای فراوان ديروز لبخند زد و رسالتش 

  . را فراموش نکرد 

  :در ھنگام  افتادگی و ھنگامی که پر و بالش شکسته بود باز ھم دوستان و يارانش را فراموش نکرد و ندا برآورد که 

  من پر شکسته ام تو خود را به من رسان          مبر زياد  » صاعد«صاحبدالن بگوی که 

  :را چنين آغازيد» آرزوی وطن «ويا  شعر 

  افسرده را به سير گل و ياسمن رسان      دستم بگير و زود به خاک وطن رسان

صاعد در عالم غربت ولی دريغا که اين آرزو و آرزو ھای ديگری که  وی برای مردم و ميھنش داشت ، برآورده نشد و 

در حالی که فقط چند جلد کتاب و کاغذ و قلم و نام و افتخار فراوان از خود به يادگار گذاشت به جاودانگی پيوست و 

عقابان مغرور و بلند پرواز قله ھای . . . « : ياران و ھمسنگرانش از آنسوی قله ھای ھندوکش ندا برآوردند که 

شھباز انديشۀ صاعد بر بلندی ان در صعود بود و صدايش در آن دوردست ھای نھايت ھندوکش و بابا به سوی آفاقی که 

کند ، با ما  در اين رھنوردی و کوھنوردی صاعد با ماست ، با ما زندگی می. دور منعکس می شد ، در پرواز اند 

توفان ابر ھای سياه ، برای سرورد آزادگی فرياد می زند ، با ما درد می کشد ، با ما در اوج سختی ھا و ره گمی ھا و 

  »....در آغوش کشيده آفتاب بال می زند 

  ثبت است بر جريدۀ عــــالم دوام مــا   ھر گز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

  روحش شاد و خاطره اش گرامی باد

  

  وليد صاعد

  ٢٠١۴فبروری 

  

  

   

 

 


