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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 

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

          
 

  03/11/1311         کمیسیون صلح و آزادی
 

 انا هلل وانا الیه الراجعون
 

 وفات داکترعبدالصمد حامد
 ضایعه ای برای صلح خواهان افغان

 
 

وفات داکتر عبدالصمد حامد سابق رئیس پوهنتون کابل از  کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان امروز
 افغانستان اطالع یافت. و معاون صدارت پالن  و وزیر

 
افغانی می باشد.  ۀفکری و سیاسی جامع بزرگ در حلقات روشن ۀفات داکتر عبدالصمد حامد یک ضایعو

 جمیل خواهانیم.و برای بازماندگانش صبر  برایش مغفرت طلب می کنیم  از خدای رحمن و رحیم 
 

میدان هوائی  از، شهر اسن آلمان جنازه درنماز ادای  از بعد دسامبر 01 داکتر عبدالصمد حامد که فردا
 ۀکشور در صحن ۀشخصیت های برجست یکی از ،یابد انتقال میآبایی اش وطن افغانستان فرانکفورت به 

ایام اشغال  در کمونیستی ۀنشاند ای مستمر وی علیه رژیم دستحیات سیاسی کشور بوده که فعالیت ه
، نقش فکری و سیاسی وی در اثر گذاری باالی چشمگیر بودهاتحاد شوروی وطن از طریق قشون سرخ 

 غیر قابل انکار است.در داخل و خارخ افغانستان حلقات روشنفکری افغان 
 

و طرح های  مقاالت نوشتنو  داکتر عبدالصمد حامد به همه حلقات سیاسی افغانی از طریق مشاورت 
حقوق های در بخش ۀ افغانستان وی نه تنها یک شخصیت علمی برازند ، جایگاه ارجمند داشته ،ارزنده

عمرش یعنی در  نوشته های اخیر د. یگرد بلکه یک مرد پژوهشگر در همه ساحات سیاسی تلقی می ، بود
ه می اندیشید. کتابیکه همیشخود دم وطن مر و به وطن ثر از اساسات اسالم بود. أهجرت بیشتر مت ۀدور

 ن بود.أن عظیم الشآو همراش بود قر سهمیشه مون
  

قد بود که اسالم دینی است که برای تعجمال الدین افغان بوده و م شیخثر از روش فکری أنظریات وی مت
اسالم  ۀشرف و با امن را در سای زندگی با حراست کرامت انسانی پایه های محکم داشته و حفظ و

 متصور می دانست. 
 

و رستگاری می  گرو اسالم به فالح  بشر در ۀمی اندیشید و معتقد بود که آیند وی در ایام آخر عمر خود
 رسد.

ه و آزادی برای افغانستان همیشه از نظریات نیک و ارزشمند وی بهره مند بوده و ب کمیسیون صلح 
 و دلسوز کمیسیون صلح  مد یکی از اعضای برجسته توان ادعا نمود که داکتر عبدالصمد حا صراحت می

 ۀمتحد عالضوی مطمئن بود که ا تقویت بخیشده است.   کمیسیون را ۀو آزادی اهداف صلح خواهان
در یک فضای امن و  امریکا مجبور به عقب نشینی از افغانستان خواهد گردید و ملت افغانستان حتما  

 کرد. صلح یک زندگی شرافتمند را سپری خواهند
 

و آزادی برای افغانستان یک بار دیگر برایش دعای مغفرت می کند و به دوستان و  کمیسیون صلح 
 .بازماندگانش صبر جمیل خواهان است
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