
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۲۸/۱۲/۲۰۱۸             سردار محمد همدرد
 

 !قهرمان صاحب د وطن دوستۍ یوه بلګه وه
 

 .د نه مینې موجودیت دیزموږ د هیواد لویه ستونزه د وطن 
 . د روس د راتګ مخکې د وطن سره مینه او ملي ګټو ته اکثره افغانان ژمن وه

اوس تر جګړې راوروسته په دې هیواد کې لویه خطرناکه خبره پراخ اداري فساد 
 .وطن او ملي ګټو ته ژمن کسان لیوني بلل کیږيدی، 

 
قهرمان صاحب سره خبره مې د شهید قهرمان کوله،  چې خبره رانه اوږده نشي، 

کله کله به مې چې د ناخوالو نه زړه ډېر تنګ شو او په مې ډېر مجلسونه وکړل، 
 .د دولت د مامور په حیث وټاکل سوم خاص ډول چې کله 

 
نو ورته وه به مې ویل  په خاص ډول مخامخ اداري فساد، سې څوک نه وو چې زما درد واوري، په حکومت کې دا

به اخري خبره دا وه همدرده زه د نیم هیواد استخباراتي معلومات  ده ، د دهچې قهرمان صاحب داسې ناروا شروع 
او خونړیو پېښو مخه نیسم، ځواني  په میاشت کې د یونیم خطرناکو س ښاغلي ستانکزي ته ورکوم، یئد ملي امنیت ر

 .ال د حکومت منظور وي چې ټلیفون ته مو ځواب ورکوم
 

 ! بې مسولیته او بې رحمه خلک حاکمان دي او بیا به یې ښېراوې شروع کړېپر دې وطن ډېر بې احساسه، 
 

ر او مبارزې ملګرتیا خر کې دا یوه خبره ولسمشر ته کوم چې هغه یواځې ستا د ټیم نه بلکې هغه ستاسې د فکآپه 
پس له مرګه د هیواد دا ملي او پر وطن میئن شخصیت چې په هیواد کابل کې یې یو مهم ځای د ده په نوم  هم کوله، 

 !ونوموو
 !روه یې ښاد په قبر دې برکت یي

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hamdard_s_qahraman_de_waten_dosti.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hamdard_s_qahraman_de_waten_dosti.pdf

