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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            
 

 11/11/1111               ولی احمد نوری
 مرگ صاحب دل جهانی را دلیل کلفت است
 شمع چون خاموش گردد داغ محفل می شود

 

معاون وفــات عالـیـقـدر بزرگـوار محترم  داکـتـر "عبد الصمد حامد" 

 صـدارت افغانستان در زمـان سلطنت اعلـیحضرت محمـد ظـاهـر شاه

 

 

  ثر و تأسف، افغانستان یکی از فرزندان تأ با کمال
و   نهایت صدیق، شریف، معـزز، با وقار، صاحـب مناعـت 

 ت داد.سدانشمند خود را از د

 

  
 
 
 

 
 
 

سوخت، بزرگ مردی بود که نردبان می داکتر عبدالصمد حامد که هر حجرۀ زندگی اش وطن میگفت و سراپا در عشق وطن 
و عزت  تعالی را به لیاقت و اهلیت و پشت کار پیموده از معلمی خود را بکرسی معاونیت صدارت افغانستان با حفظ کرامت 

 رسانید. 
 .عالیقدر بوده هر مأموریت را با امانتداری خاص ایفا و با افتخار زیست صداقت یکی از خصائل برگزیدۀ این شخصیت

با قلب آگنده اید حال شان گردیده بود با زندگی وداع گفتند. داکتر صاحب صمد حامد از مدت ها عدر اثر مریضی ایکه  ایشان
 . . . بـُردبه دیار عدم هزاران آرزوی خوبی های وطن را با خود و  از عشق وطن رفت

 
ولی طوفان های مدهش فرصت طلبی ها،  نگذاشتهای وطنش آرام  اندیشهرا درد ها و  در مهاجرت داکتر "عبدالصمد حامد"

 خود فروشی ها و وطن فروشی ها صدای مردانی چون صمد حامد را مجال شنیدن نداد. 
 .نبرداشتدست  نجات وطناز مساعی خستگی نا پذیرش تا آخرین رمق حیات در راه جناب داکتر عبدالصمد حامد 

به حال آنکه پاک زیست، با شرف و با افتخار زیست و عمر خویش را وقف خدمت  ااین سفر را همه در پیش دارند، خوش
 صادقانۀ هموطنانش کرد. او شخصیت وطن پرست و نیکو نام بود.

 

و نامش را در سینه های نسل سته را شاد خوا انش بزرگ دانسته روح ه ایرا ضایع شریف و بزرگنجیب، مرگ این انسان 
را به خانوادۀ نجیب و محترم شان و اهل و خانواده ام  مراتب تسلیت عمیق خود جاویدان می خواهم.  امروز و فردا های کشور

 .کنممی  عرضفرهنگ و معارف و کافۀ ملت افغانستان 
 

 "حامد" تو شمع محفل روشندالن بودی
 رفـتی و داغ خویش به دل هـا گذاشتی

 
 )*( اصل این مراع از رهی معیری و چنین میباشد:  

 ( بودیم شمع محفل روشندالن رهی ** رفتیم و داغ خویش بدلها گذاشتیم)
 در آن تصرف کرده امو بخاط شاد روان جناب حامد که با ایشان نهایت احترام و دوستی داشتم  و دارم معذرت از روان رهی  و من با اجازه و
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