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  وطندوست ارجمند رستگار شد 
من  مرگ نابهنگام میرمن وطندوستتت قنردر ستتنگین و دردنای وتیرمترابه استتت ته در ت ستتیر و ت ریج نم   نجد

  است.  درنوشتن؟   ته فراوان سوز فراوان  والمم ناتوان خبیرچه بنویسم انسان شریج واین  گنمیدانم درسو
 
وطندوستتتت ته محترمه خواهرعزیزم مراله ارزشتتتمند   مناستتتبتب  2019/  10/06به تاریخ ته  را ناچیز هدیه  فرط 

ودر زمتان حیتات  رام ترده بودنتد   "ملیشیییییییوم م یو مییر ییو رییار  رمای یو" تحتت عنوان   2019/ 06/  02بتتاریخ 

این وطندار عاشق  دید نشر نمایم. توجه تنید ته  تج نموده بودم الزم دیدم قنرا اهداء  به جناب ایشان این هدیه را ایشان 
ق اهانه یا ندانستته  واخ   حرایق وطن دور ازعوام ریب   حرایق را تتمان نم  ترد وبا صتراحت به تستانی ه در ستتر

وادارستاخت تا تمتمین حرایق  چنین حق شتناست    ته بنده را  ه اندن ات را اظهار داشتتبستیار مددبانه    دف ال شتده بودن
 باشم .یز اداء ترده چ نا نامه ای با این را   وی  شان 

ستتخنان روشتتن او اظهر من الشتتمک استتت ته برای   این خواهر حریرتجو  و بزر وار در میان ما نیستتت  اتنون ته
   . باشدسرمشق عال   م  تواند وطندوستان دیگر

وطندوستتت بزر وار ازین دنیای دن  چشتتم بستتت وبه ابدیت پیوستتت  این شتتخصتتیت ارجمند با مرگ خود درستت  را 
یهو  گذار  همه مو افتنی هسیتی  س  رای  ار  و تو  ناویر ق وی  ار سنهو  ررشیی  نررنسیته  : ته  داشتتنا  ته بیان 

 بل  او رستگار شد. آب اه آسیوب رشم  ایخی.
 روحش شاد و بهشت برین جایش باد                                                                      

 ارجمند میرمن وطندوست در ذیل :ای لینک مراله 
-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Watandost_taliban_terorist_ja_moqmat_2.pdf 

 

 
۱۰/۰۶/۲۰۱۹          مس ود فاران 

      ش ر اهداء شده به جناب وطندوست  

 !و  سیرر نشر  رم

 اونف    یول تی  خ یش   ررؤر  ش ر  رع ر ونر   و    سیرر   نییشر   تییو  سینه  ار  رایو ونر   رم
 و عش  خ ر مو ر ونر ییی اخی رفگنر رزیو   رل  ا  یٍ  زنرگی ییعشییی  را آزرر  گییی   رنیییرا  زم رز 

 رفیشأ  ونر   اس ر ونر  تو   آسمو      وه شو     ایررر  ظول    اامال   رار   سیییی  ی   انر  گو  
 و ونر یی ر  ر ام  زسستی  هییییوا  منوعی هیو  ش  چش   طمع ار ایییاونر آغی ش  خ رهش   ااَرَاَر
  ا رستغنو ونر ییییچی    گونري  ا ح ازاگ، رز  ف  اورسی  ار  ااسینه رم  یو     یالل   سی   زا 

 یرر گنریییرزیمع  خل   قیُب خ رش سرمطمئ رر   ر ار رموا  ر   رل رمهگا نشن ر  رز یو     رل ر
  ر ونر  ر ریگار  غولب  ش ر   سا م آنگه  اه ر  رهوم خ یش م گاو  شنوسر خ یشار اوی هار 

 خ رب  خیول ایش نیسی راری  یهو  هاز  گی     
 رار   وسی   سیرر ونر و  رز  اار  گو    نفسهور    

 
رز یونب ریشو  سذیافته ش ر. چ   ریشو  ار  رسی رمیر  ،رهررء می ن صوقب ار خرمی ر سی رایمنر  ینوب  طنر سی  ف ق چ یر  رم 

 نیک می شنوس    اه ملی ا ر  ریشو  رفتخوا ررا . 
تالشهوم مز ارنه   چه (رلاته منوفع رستعموا راآ  نهفته رسی )ینوب ریشو  رقی  می ررننر وه رستعموا زمونه اارم ر ر  ینگ را رفغونستو  

وه  را  طاو اخار وه ن ار،  قتی نتییه رنتخواوی اروه  او رشتارک  سیع  طنررار  رمیر را   آگو  اار  رفتور  ا ر نوگهو  اوطل رعال  نم ر.  
یهورم سوخی  چهل سول رخیا اارم ر لی  اوا روثایی  طنررار  وسی ار رنتخوب نم ر  ا رنر وه رز یاگه ینگ سوالار  تقی نو  فایانر  

گنیونیر تو نظ   نظو  ر لی   از ارستعموانا ر. ت طئه ایشامونه رستعموا او ریر  راریی رایک رقلی  وه ر  سلطو  نمی گنیر ر  سلطو  ار 
 نگو  ررشته اوشر.   ای واگی ماوزم ار را قولی خنثی 

  رستعموا رز یونب ریگا را رز  هو  ط  ار ا سیله رم تمو  مزر ار  رش اارم تخایب اوز گذرشی. طولاو  رز نف  رفتور   ار ر اوا  نف  ررر  
یهورم  ررعشی  زر. ری  همو  آب خی وار  ا ر وه رستعموا خ رسی    طولب  نو  هوم   تقیرسی اه رنفیواری  قتل عو  گستار  مار  مو 

 . سازمی  ار غوای نمویر ار صیر ونر موهی مارر رش
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ائی  یمه ا گارمی فعلی  راسویو  ر ا  رش فاصی یوفی تو اه هاقیمتی وه ش ر اویر ر لی ماوزم او ثاوی ار اسوزر  اخوطای ه ات رنر  
ار رز   غیامسلمو رستعموام یهورم رفگ   رسی ینگ سوالار  نفوق    اوشروش ا ار   تفای   تاعیض اسونرر ا قون نیی ار تو رقصی 

 اوشر.  نم ر ررم  نظو  و تو  
 ارتا رز رستعموا رسی اه رلیل   رز همی  خوطا رخ رنی هوم ری انرم رسی سا ار  رم رستعموا نیز رای  تالیغوی او رفتخوا سهی  شرنر

نمویشنومه هوم رخیا رستعموام اارم  . رزینا   ر ری  تصمی    رارر   رم ائی  یمه ا اه نفع رستعموا نا رسترالل چ ای  زرنر. چاروه 
تش یل  اار  رفتور.    ساس نوژ هوم رصلی ری  نمویشنومه هو وسونی ا رنر وه را وونفارن  موس   اه  ای رلیل نیسی وه ع ر  فایای  

ونر  ملی ط ام  رنم ر وننر  خ رسی اوتاسرستعموا خ رسی   مصواف  رستعموا شاوی نم رنر.  رز یونب ریگاا سیله طولاو  موای نی  
ایشامی  ریر  راریی رستعموان ی  همو  صلح ار نمی خ رهر. ری  رسی وه  ائی  یمه اری  وه گ یو طولاو  خ رستوا صلح شر  رنر  لی 

 رسی. را توایخ 
  ز نم ر. ری  تالیغوی  سیع  را ونوا آ  تالیغوی  سیع )را ااق  یل   ررر  طولاو ( رز ها گ شه  ونوا رفعتو ً همچ   اور ا زیر  آغو 

 هی ... .  ز قتی رنسونهوم او ثاوی ار نیز متزلزل سوخی وه گمو  وار  رنر رطولاو  موای نیر رزخ ر رارر  رم مست ل ررانر. رستعموام 
شر  رسی. نظاری  غوفل رزین ه طولاو  اعر رز یهورم هو رسی سیو  ریگا رستعموا رسی وه  علیه ری   ط   ملی مسلمو  مو رارز  رارز تا  

 ر  نمیخ رهر تالیغوی رستعموا ار ا غنی تا ونر. ا ل  ریشو  ااووی  صوئب رستور  طنر سی ای شاهه سخنو  رقی    سوزنر  رنر.

 
 وه زنگی اه شست  نگارر سسیر    ررایر رمیرمییییک زرر  سییو   نییوز 
 رناوشت   اا ریییییر  ک  خیو اَُ ر  ی ررشت هییر رصل چش  ِ ا اییییز 

 ییییییییییییییییییییییی 
 ت  یییی یر ِ اهی ررشیییییییشو  رمییییییی ز ری        ارفارشت ییییییییییییییو  ایییییسا ِ نوسزری          

 تت    وا سا ار  رسی یییه ییب رنرا   مییا       وار  رسی ی یش گییسا ِ اشته م خ 
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