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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : یادونه

  
  

 ۴۵1۰۱1۵۱1۲         همدرد دمحم سردار
 

 څېره رښتیني مبارزې مدني د آزاد
 

 په هم څه که. کیږي لیدل کم ډېر یې ساری چې، ده څېره رښتیني هغه مبارزې مدني د آزاد اسماعیل دمحم قاضي شهید
 نا ډېره تر خلک سره اصطالح او نوم له ټولنې مدني د خو لري، مخینه ډېره مبارزه او هڅې مدني کې افغانستان

 .دي اشنا
 سول، رامنځته مطبوعات کړل، پورته ګامونه لور پر نړۍ پرمختیایي نوې د افغانستان چې کې کلونو وروستیو په

 پر او سمو ځینو چې کړې پیل یې هڅې مدني او کړې جوړې ټولنې بېالبېلې ځوانانو ویښو او فعاله ځینو سم ورسره
 ځینې خو دي سم کارونه یې اوسه تر او ورکړې پایلې ښې کارونو دوی د او غړیو ټولنو دغه د او ټولنو مدني ځای
 اوس چې کوه کار یې لپاره چا یو د وې، یې پروژه ډېره تر یې ټولنې چې واخیسته، ګټه بده نوم له ټولنو مدني د بیا
 .پټېدلی سي نه ولس له او وینو خپله یې تاسو او موږ چې لري شتون ټولنې ډېرې ډول دغه هم

 هم اوس کې ټولنه په زموږ وي، څرګند ته چا هر کارونه دوی د هېروي، نه هیڅوک مبارزین او مبارزه رښتیني
 خوند ډول یو مبارزې سپېڅلې او پاکې له او کوي مبارزه پاکه چې سته خاوندان ضمیر وېښ د او ځوانان ډېری
 .اخلي

 رښتینی مبارزینو مدني د نوموړی ،ؤ آزاد اسماعیل دمحم قاضي ارواښاد هم یو کې کتار په مبارزینو پاکو دغه د
 اسماعیل دمحم قاضي په ټول صفتونه هغه کیږي فعاالنو مدني او ټولنو مدني له چې هېلې او تمې کومې و، استازی

 او الریونو ولسي غونډو، مېزونو، ګردي رسنیو، مخامخ، لپاره حق د ولس د یې وخت هر ،ؤ موجود کې آزاد
 .و حاضر مخکې به چا هر بل تر او اخیسته ونډه فعاله کې پاڅونونو
 ج خدای خو لرل نه څه یې لحاظ مادي په ،ؤ څخه کورنۍ غریبې له هم څه که درلود، شخصیت پاک یو نوموړي
 ظالم هر د. لرل امیدونه او تمې ارمانونه، هېلې، ډېرې لپاره خلکو د ،ؤ سم یې فکر و، ورکړی ژوند معنوي ښکلی

 نیوکې یې به نیمګړتیاو پر غوښتل، ترې یې به حقونه روا ولس دې د او کولې خبرې تا  جر پوره یې به مخکې په
 یې ساتنه او دفاع ارزښتونو کلتوري او اسالمي بدوله، پرې یې خوا و، ژمن ته شتمنیو ملي او ارزښتونو ملي کولې،
 .دي صفات فعال مدني پاک یو د ټول همدغه چې وه، موخه
 .کړم اشنا سره آزاد اسماعیل دمحم قاضي شهید له زه سپېڅلتوب همدغه
 راووهه، زنګ یې سمالسي نو کېښود، بنسټ ټولنې مدني هلمند د کې هلمند کله مو چې وړاندې کاله درې نږدې

 .ووینو باید چې وکړه راڅخه هېله لیدو ژر د هڅولم، ویې راکړه، یې مبارکي
 رسالت او یووالي مبارزې، پر یې خبرې ټولې ولیدل، سره مو هلته ورغلم، ته کابل پالزمېنې زه وروسته موده څه

 وساتئ، پاکه معاملو ډول هر له مو ټولنه وکړئ، مبارزه سپېڅلې او پاکه: وویل راته یې لومړی ټولو تر کولې، باندې
 ولس درباندې به پلو بل او یاست بریالي تاسو خوا یوې له به سره دې په کېږئ، وارخطا مه ته ګوتڅنډنې هیچا د

 ګواښونه ته غړیو ځینو ټولنې مدني هلمند د لخوا ادارې د وخت د کې هلمند وروسته موده څه. کړي پیدا باور
 نه یې به خبرونه او وازآ زموږ. تلویزیون ملي هلمند د توګه ځانګړي په سوې، وتړل راباندې رسنۍ وسول،
 .نیسي ځای حتما   به مبارزه ستاسو یو، درسره موږ بېرېږئ، مه هیچا له وویل، راته آزاد اسماعیل دمحم شهید خپرول،

 ډېر خپل هغه سو، شهید هغه نسته، کې منځ په زموږ اوس بحاص آزاد چې ووایم باید سره خواشیني ډېرې په
 له چې سوم خبر کې حال داسې په مرګه له هغه د زه. یوړې ته قبر لرلې یې لپاره ولس دې د چې هېلې او ارمانونه
 .وم باندې د هېواده

 مدني ټولو له وه، ژوندۍ پکې روحیه خدمت خدایي د ،ؤ انسان مبارز پاک آزاد اسماعیل دمحم قاضي ارواښاد چې دا
 یې پوره باید لرل، لپاره ولس دې د هغه چې ارمانونه او هېلې نوموړې د چې کووم هېله فعاالنو مدني او بنسټونو
 .کښېږدي پل یې پل پر او وکړي دې مبارزه څېر په هغه د کړي،

 پر ولس او ټولنې دې د یې به فکر او مبارزه او وي ژوندی تل به یاد فعاالنو مدني پاکو او مبارزینو ډول دغه د
 .وي خپور فکرونو او ذهنونو

 .سي نُور دې ګور پر آزاد اسماعیل دمحم قاضي ارواښاد د

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hamdard_sardar_m_azad_de_madani_mobarzi_reshtenai_chehra.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hamdard_sardar_m_azad_de_madani_mobarzi_reshtenai_chehra.pdf

