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  و انا الیه الراج ونهللا انا

دانشمند، عاشق افغانستان، راستگو و ، یک شخصیت مسلمان مومنشنیدن خبر فوت برادر بزرگوار، 

پاک طینت وطن تکه و پارچۀ ما، جناب داکتر عبدالصمد حامد بار دیگر مارا متوجه به بیچارگی حال 

زار وطن و ملت م طوف می گرداند. مزج با تأثر عمیق روزهای پربار زندگی مارا در وطن، 

ال  م اونیت صدارت ب هده داشتند، زمانیکه جناب داکتر حامد در رأس وزارت پالن و درعین ح

شامگاهی که مردم صلحدوست کابل در منازل خود در حلقۀ خانوادۀ کوچک و بخاطر می آورم. 

م صوم خود نشسته بودند، صدای تلفونم در ریاست برق کابل بلند شد و صدای آمر دفتر م اون 

 برسم.صدارت را شنیدم که باطالعم رسانید تا به صدارت خدمت م اون صاحب 

مرا در اطاقش دعوت کرد و راجع به مشکالت و کمبود  مرحوم داکتر حامد با صدای گرم و محبت

برق در پایتخت سوال کرد.مرحومی در مورد دستگاه های تولید برق و شبکه های توزیع آن م لومات 

دارۀ کافی داشت که توانستم بدون کوچکترین حاشیه روی باالی اصل مطلب خدمت شان راپور کار ا

یوگوسالوی برندۀ انکشاف شبکۀ شهری  –در آن زمان یک کمپنی مشترک آلمان  خودرا ارائه نمایم.

صحبت صمیمانه سوم گردیده بود. مختصر کالم تا حوالی نه شب باهم نشستیم و در بارۀ وطن مشترک 

آن  م نی ای نداشت. آن زمانبرایش تپیدن در شب و یا روز  وی در راه اعتالی وطن نمودیم.

 رادمردان به وطن و ملت افغان می بالیدند و در راه رفاه آن مردانه وار عرق جبین می ریختند. 

زمان تغییر خورد، مرحوم داکتر حامد و مانند وی ریشۀ ملیون ها انسان بیچاره و بیگناه افغان از وطن 

و ملت دوست در لیک بخاطر دارم که یک ت داد اشخاص وطن  شان کنده شد و سرگردان جهان شدند.

 و به هر در دویدند و در جستجوی عالج و نجات وطن خود شدند.  طول زمان مهاجری آرام نداشتند

، از یک 2991بخاطر دارم که بنابر دعوت محمود میستری، نمایندۀ سرمنشی ملل متحد در اکتوبر سال 

، در هوتل سیرینا گردهم آمده بودیم تا دربارۀ  راه حل م ضلۀ ت داد محدود افغانها  در کویته بلوچستان

مرحوم سلطان افغانستان پیشنهاداتی ترتیب شده بتواند. دراین اجالس، مرحوم داکتر محمد یوسف، 

مرحوم سید شمس الدین مجروح، مرحوم جنرال عبدالحکیم کتوازی جناب عبدالستار محمود غازی، 
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اد دیگر در پهلوی مرحوم داکتر حامد قرار داشتند. زمانیکه داکتر سیرت، غالم علی آئین و یک ت د

 گوش می دادند. با عالقمندی  به بیاناتشهر کدام  ،حامد نظر خودرا با متانت خاص توضیح مینمود

بحث با مرحوم داکتر حامد کار ساده نبود، وی یک انسان فاضل و در عین حال ترت گوی و در مورد 

شدت و نار آمدن و م امله  را نمی پذیرفت. وی میتوانست با هر که باشد حتی با افغانستان هیچ گونه ک

 بقبوالند.باالیش صحبت کند و نظرخودرا که به خیر وفالح افغانستان و ملت بناء یافته بود  تندی

تا جائیکه به خاطر دارم، اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهرشاه به نظریات یک ت داد محدود دوستان خود 

ستان احترام قایل بودند که در جمله آن شخصیتهای گرامی افغان مرحوم داکتر عبدالصمد حامد وافغان

 قرار داشتند.

آنهمه تالش در راه نجات وطن به آن سرحدی نرسید که پیشتازان آزادی افغانستان به سرمنزل لیک 

 و وطن مخروبۀ خودرا باردیگر مانند نیاکان خود اعمار کنند. مقصود برسند

تباهی اتحاد ملت افغان به کرسی  ای از خود و بیگانه باهم ائتالف کردند و وفاداری خودرا در راه دسته

 که امروز ما شاهد آنیم. عمل نشاندند

زانو زده اند که در تخریب جام ۀ افغانستان و  کرگس صفت چهره هایمقام داکتر حامد درامروز 

  یند.اندوختن پول های بادآورده از یکدیگر سبقت می جو

من م تقدم اگر انسان در آخرین لحظات حیات قدرت فکر کردن را داشته باشند، داکتر حامد به خدای 

 خود و وطن خود می اندیشید.

 به بازماندگان مرحومی اظهار تسلیت می نمایم. 

 عبدالصمد حامد! روح آزادۀ ات شاد و جنت برین مکانت باد

 


