
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  بوليښت تاسو همکارۍ ته رانپه درافغان جرمن آنالین 

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

    2312112101                                افغان جرمن آنالين

 
 حامد عبدالصمد دوکتور وفات مناسبت به

 راجعون الیه انا و هلل انا
 

 و دانشمند ، م 2312 دسمبر 03 مورخ يکشنبه روزبه  که کرديم حاصل اطالع ثرأت با

 طراز سیاستمداران از يکی حامد عبدالصمد داکتر مرحوم افغانستان ملی شخصیت

 در مهمترين پست های دولتی بحیثافتخار خدمت به مردم افغانستان را که  ،کشور

 .ندگفت وداع را فانی دار داشتند، کابل پوهنتون رئیس و پالن وزير ،صدراعظم معاون

 ،آزاديخواه ،وطندوست شخصیت يک بالترديد حامد عبدالصمد داکتر مرحوم جناب

برای سیاسی  و علمی ای ارزنده خدمات با ايشان ،بودند دوست مردم نهايت و ملی

  .ذاشتندگ بجادر تاريخ افغانستان  دخو از یجاويدان نام همیش

 نیشد به مردم افغانستان هیچگاه فراموش دوست مردم نهايت و ملی ،آزاديخواه ،وطندوست شخصیت اين ارشادات 

 :فرمودند چنانکه می ،بود دخواهن

 مصیبت به افزون روز طور اخیر دهه چند درأ مخصوص زياد مدت از افغانستان ملت امروز که نیمک فراموش نبايد ما
 (...) .میباشد مواجه ملی بزرگ

 
 در (...) ما مردم از یزياد عده سفانهأمت حال عین در ،اند واجهم مصیبت اين به ما مردم قاطع اکثريت حالیکه در

 . اند سهیم ،باشد ناشی هم شان نظر حسن از ولو ،مصیبت اين ء تقويه يا و ادامه ،ايجاد
 

 نا خدای و شد خواهد همه گیر دامن ،افغانها ما ملی مصیبت هک باشیم داشته دور نظر از نبايد هم را تلخ واقعیت اين
 همیبا مزيد دشمنی و اشک ،خون باعث تنها نه ما میهن پاشیدن هم از معنی به اش تکامل صورت در خواسته

 يافت خواهنددر انگارند می برندهء بازی پايان در را خود که سیاست میدان بازيگران آن بلکه ، میگردد ما هموطنان
 .شد خواهند دايمی شرمندهء و بازنده آنها وشهرت ثروت کسب وجود با که
 

 ،کشور ما برای همیش ناگسستنی خواهد بود اخیر دهه پنچ ۀبرجست وسايت افغان جرمن آنالين با اين مرد خبیر پیوند 
 المان ۀهوردر شهر کارلس دقیقه ای ايشان 51 فدر يک توق 1991در سال  سال پیش از امروز 11چنانیکه درست 

 :چنین فرمودندايشان  .بخشیدند نیروبا دو جمله به ما  سايت وبدر مقابل ناامیدی های ما در تأسیس اين 
 

 .مهم شده ايددر اينترنت تحقیر و توهین میشويد پس بدانید میبینید  اگر
  .و به حدف برسید گیريدب لیتؤوسمشما جوان هستید کوشش کنید  .افغانستان به شما نیاز دارد ،فراموش نکنیدهیچگاه 

 
 فامیل به علمی و ملی ای ضايعه اين مناسبت به خويشرا قلبی تآثرات سايت اين قلمی همکاران وافغان جرمن آنالين 

  برای لاايزد متع اهگبار از ،داشته تقديم شان عالقمندان و داران دوست همه و دوکتور عبدالصمد حامد مرحوم محترم
 . یممینماي استدعا جمیل صبر انشانگبازماند برای و  برين فردوس ايشان 

 
 راجعون الیه انا و هلل انا

 


