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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: فرستنده

  ٢٠١۴ فبروری ٠٩

  به مناسبت اولين سال در گذشت مبارز نستوه و دانشمند کشور

  شاد پروفيسور دکتور سيد ھاشم صاعدروان

 
چند سطر مختصر به راد مردی ارتباط می گيرد که سراسر عمرش را در راه مبارزه عليه استعمار و استبداد سپری اين 

من منحيث عضو فاميل آن مبارز . نمود و تا آخرين لحظات زندگی  در راه تحقق بخشيدن آن آرمان ملی استوار ماند 

تا از کارنامه ھای آن رادمرد ياددھانی نمايم اما به خاطر را در خود می بينم  ت آنأشھير گر چه نه توانائی و نه جر

  . اين مختصر پراگنده می پردازم ۀادای دين  به تھي

 کشور نقش سازنده و فعال ۀمرحوم صاعد از شخصيت ھای کثير البعدی بوده ، او نه تنھا در جريان مبارزات نيم قرن

او معلم توانا بود  به دوستان و شاگردانش عالوه . ش نمود  نسل جوان کشور  سخت تالۀداشت ، بلکه در پرورش و تربي

عوامل و انگيزه ھای فقر ، مرض ، بدبختی ، ظلم ،  و . داد  از تطبيق نصاب درسی دولتی ، درس وطن دوستی  می

  می عی اش از کاروان تمدن جھانی  را نشانه گيریيباالخره عقب مانی اين کشور بزرگ  با آن ھمه غنا و ثروتھای طب
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وی . ش سخت تحت نفوذ  کالمش قرار می گرفت  مخاطب.  پروفيسور دکتور صاعد نطاق و سخنور توانا بود. نمود 

  . کرد  آھسته اما پيوسته و سنجيده سخن می گفت و کالمش چنان سحر انگيز بود که تا اعماق وجود شنونده نفوذ می

او عالوه از .  کابل قرار داشت پوھنتونوذ ترين استادان  اکادميک در قطار بھترين و اليق ترين و پر نفۀدر عرص

 ادبيات ، تاريخ ، و سوسيولوژی منطق و غيره ساحات يد ۀ تخصصی خود که حقوق و علوم سياسی بود در ساحۀساح

گاھی مخاطب او از صحبت او خسته  چون انسان فصيح ، بليغ  و دانشمند با احساس و با درد بود ، ھيچ. طوال داشت 

الی صحبت ، دوستان و شاگردن و فاميل و فرزندانش را به وطن دوستی ، مردم پروری ، ه  در البهوی ھميش. ی شد نم

  .  و مناعت نفس تشويق می نمود ءپايداری و استقامت در برابر مشکالت ، شجاعت و مردانگی استغنا

غربت اجباری و تحميلی و نبود و از  وطن و مردمش فارغ شۀ از انديه ایاستاد بزرگوار مرحوم داکتر صاعد لحظ

  چنانچه شعر آرزوی وطن وی مصداق اين مدعاست . وطنش سخت رنج می برد دوری از 

  آرزوی وطن

  من رسانـل و ياسـر گـه سيـرده را بـسـاف    ان ـاک وطن رسـر و زود به خـتم بگيـدس

  انـمن رسـجـه و انـعلـع مشـمـه شـزودم ب    را ـک مــلـراغ فــت چـسـه ام و نيــروانـپ

  ن رسانـرف چمـر به طـس بگيـفـرغ قـم    وم و عزيزان جدا نمود ـک ز  قـلـا را فـم

  ن رسانـک ختـازۀ مشـر تـطـه عـزودم ب     ک زمان خودـ خشۀچـه ام به غنـلسـدر خ

  انــدن رسـاغ عـير و به بـگـرم بـت پـمش     اد حـــــوادث گل مـــرادـده ز بـر شـر پـپ

  انــن رسـمـتؤر مـر و بـران بگيـل گـرط     حاال که ژاله ھاست به ھر سو که بنگری

  انـن رسـخـل سـن تو به اھـام مـيـاری پـب    انده استـمـمن نـبار به دشـر چو اعتـگـدي

  انـمن پر شکسته ام تو خود را به من رس    ادـي مبرز» صاعد«صاحبدالن بگوی که 

 داخلی و خارجی يعنی عليه استبداد داخلی و استعمار ۀاره شد دکتور صاعد  ھمزمان در دو عرص اشکه قبالً  طوری

 آزاد و مرفه بايد عليه اين دو پديده و حاميان آن ۀاو عقيده داشت که برای  اعمار يک جامع. خارجی مبارزه نموده است 

او مانند مبارزان سلفش يعنی محمودی و . گرائی مبارزه نمود  تا رھائی کامل از بند ھر نوع نابرابری و ظلم و عقب 

 اصولی مخفی تا مبارزات خيابانی ۀ سالم علنی و غير علنی عقيده داشت و به ھمين اساس از مبارزۀغبار به انواع مبارز

  .را  در طول زندگی مبارزتی اش تجربه نمود 

ن تا ايجاد اتحاديه استادان سعی و تالش از اتحاديه محصالپوھنتونی بود روان شاد صاعد از استادان پيشگام جنبش 

ی ھا و تظاھرات خيابانی ، مجالس و محافل اتحاديه نقش برازنده داشت و اکثر اسناد ئ گرد ھماۀاو در ھم. فراوان نمود 

جوانی سخت که من شنيده ام اين انسان خجسته از ھمان آوان  تا جائی.  توانای اوست ۀو وثايق اتحاديه محصول خام

 تالش می نمود تا ءً تالش می نمود تا جامعه و عوامل عقب مانی و ناھنجاری ھا و بدبختی ھای مردم خود را بشناسد بنا

جو نموده و از تماس با آنھا از  و پيش تازان نيک نام  جنبش ھای اجتماعی و بقايای مشروطه خواھان کشور را جست

ثيرات مثبتی بر أپ و تالشھا و مجالست با شخصيت ھای نيک نام و آزاديخواه تھمين ت.  شان فيض ببرد ۀتجربه و انديش

  . انسانی وی بر جا گذاشت ۀشخصيت سياسی و اند

 ۀبه موسيقی و کتاب عالق. شادروان صاعد در چوکات زندگی فاميلی نيز انسان پر لطف ، صميمی ، و مھربان بود 

 مونتريال در عالم غربت با مريضی خانمانسوز پارکينسون دست و من سال قبل در حالی که او در شھر. وافر داشت 

که توانائی جسمی نداشت از جايش به مشکل بلند شد و به من اشاره نمود تا  پنجه نرم می کرد ، رفته بودم او با وجودی

آھسته آھسته . م درستی شنيده نمی شد با اشاره به من فھماند تا به اتاق کارش برويه که آوازش ب نزديکش شوم با آن

کرد و می خواست آنھا را به من  نزديک الماری کتاب ھايش شد  و با دستان لرزان کتاب ھايش را پائين و باال می
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اشک از چشمانش جاری شد و ھر دو با . معرفی کند اما دريغا که نه  توان سخن گفتن داشت  و نه ھم نيروی ايستادن 

من آن روز از اعماق وجودم .  اين اذيت شود او  را دوباره به سالون برديم چون نمی خواستم بيش از .ھم گريستيم 

احساس درونی آن بزرگ مرد را درک نمودم  و پی بردم که تا چه اندازه به کتاب و مطالعه عشق و عالقه می ورزيد 

  .اما دريغا که در آن ھنگام آن مؤنس دائمی اش ھم می خواست از او فاصله بگيرد 

 ، و دانشمندان و مبارزان ملی به فاميل و قوم خاصی ارتباط ندارند بلکه متعلق به کشورء تذکر است که علمابی نياز از

دکتور صاعد ھم به مردم افغانستان ارتباط دارد و از زمان وفات آن مبارز ملی ده ھا مقاله و . منطقه و جھان می باشند 

 تحرير درآمده و ھمه بيانگر کارنامه ھا ۀ شخصيت او به رشتمضمون از طرف دوستان و ھموطنان عزيز به يادبود از

و خدمات آن مرحوم می باشد که من نه منحيث خواھر بل منحيث يک افغان به خود می بالم و از تمام نويسندگان و 

شر  وطن به نۀ در سايت ھای مختلف به مناسبت درگذشت المناک آن شخصيت وارستدانشمندانی که نوشته ھای شان قبالً 

  .رسيده از صميم قلب سپاسگزاری می نمايم 

دآوری از مبارزان و ا شنيده ام که به عنوان پاس و يااين نوشته را با فردی پايان می بخشم که از زبان آن مرحوم بار ھ

  :ر وطن می سرودندــواھان شھيــآزاديخ

  انه به آن خانه برنداين چراغيست که از اين خ     گردد خاموشــرگ نــس از مــق پــش عشـــآت

  روحش شاد و خاطره اش گرامی باد

  ١٣٩٢ دلو ١۴ م برابر با ٢٠١۴روحگل حشمت ، شھر وتبی ، کانادا سوم فبروری 

  

  

   

 

 


