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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 پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

            

 13/31/1131        د افغانستان دکلتوری ودی
 

 
 د مړینې له کبله ارواښاد ډاکتر عبدالصمد حامدد 

 ټولنې د غمشریکې او خواخوږې پیغام! د افغانستان د کلتوري ودې
 
 

 دردمنو هیوادوالو!
 

دا   ارواښاد ډاکتر عبدالصمد حامدچې د صدارت پخوانی مرستیال  سف سره مو خبر تر السه کړ،ألم او تأپه ډیرې خواشینې، ت
په آلمان کې د ورپیښې ناروغې له کبله ساه ورکړه او ددې  مه نیټه، ۰۱لمریز کال د دسامبر په  ۲۱۰۲د هیواد اصیل بچی د 

 فاني دنیا څخه ابدي دنیا ته وکوچید.
 

 انا هلل و انا الیه راجعون
 

 ته ډیره لویه تشه اوعظیمه ضایعه ګڼي. مړینه هیواد ارواښاد ډاکتر عبدالصمد حامدد  ټولنه، د افغانستان د کلتوري ودې
 

درنې کورنې،ملګرو، مینه والو او ټولو هیوادوالو سره په دې عظیم غم کې ځانونه  ارواښاد ډاکتر عبدالصمد حامدموږ د 
 ته د مغفرت هیله کوو او کورنې، دوستانو او ملګرو ته یې صبر غواړو. ډاکتر عبدالصمد حامدشریک بولو، ارواښاد 

 

د حق طرفدار، په هیواد مین،  والړ، سپیڅلی او با ایمانه، په خبره ډیر لوی، ،ارواښاد ډاکتر عبدالصمد حامدپه حقه، چې 
 زهد او په سیاست کې پاکي، ً   خصوصا تقوا څښتن انسان و. سیاست کې د پاکې، زهد او په خپل ژوند او متدین، مهربان او
 چې دا ځانګړتیا په خواشینې سره په سیاستوالو کې ډیره لږه لیدل کیږي. ځانګړتیا وه، ډاکتر عبدالصمد حامدتقوا، د اوراښاد 

کلنه غمیزه او تراژیدي پای نه مومي او ورځ تر بله ال ژوریږي او  ۰۳همدا تشه ده، چې زموږ په هیواد کې له بده مرغه دا 
 هیوادوال ال کړیړي. 

پاکي، زهد او تقوا خپله  ارواښاد ډاکتر عبدالصمد حامد ولین دا دؤچارو مس سیاستوال او د که چیرې زموږ د هیواد مشران،
چې ډیر ژر به دې غملړلي هیواد ته د سولې، سوکالې او خوشبختې  خپل پلونه کیږدي موږ یقین لرو، پر پله، دوی کړي او د

 روح به ابدي آرامتیا خپله کړي.  ارواښاد ډاکتر عبدالصمد حامد ورونه پرانیستل شي او د
 

 کې تل تر تله ژوندی وي. ذهنونوافغانان په زړونو او  یقین لرو، چې ددې سپیڅلي انسان یاد به د ریښتینو موږ
په چوکاټ کې له نیکه مرغه، د دغه  ځلو د خپلو ملي او فرهنګي هلو ټولنې، د افغانستان د کلتوري ودېد یادولو وړ ده، چې 

موکراسۍ د لسیزې نومیالۍ څیره د ښاغلي ډاکټر عبدالصد حامد یاو سپیڅلي ملي شخصیت یاد په ژوندونې کړی و، او )د د ستر
 د آلمان د هیورت ښارکې لمانځلې وه.  11/33/1131یایمې کلیزې ویاړغونډه( تر سرلیک الندې په د ات
 

 دوستان کوالی شي ،چې په الندني لینک کې،هغه ویاړغوڼډه ولولي:
 

rohi.com/fullstory.php?id=8063-http://s 
 

 وي.روح د ښاد 
 په ډیر درنښت

 ټولنه د افغانستان د کلتوري ودې
  به جرګه مشرتا د
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