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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 
 29/02/2020          اخترمحمد یوسفی

 باد مبارکوا علم نورستانی حبی بی 
وا علم نورستانی حشیر زن بتشکن افغان بی بی 

 شما مبارک باد. بزرگ مؤفقیت
  

 

 

 

 

 

مردم غیور و میلیونها زن شجاع و مادران  ۀجای بس مسرت  و آغاز افتخارات  نوین برای هم

وا علم نورستانی مانند کوه های حبی بی  ستانکه شیر زن بتشکن افغان ، رنجدیده افغانستان است

با وجود تمام مشکالت و تالشهای اوباشان تیم های متعدد سرسبز شامخ و سر بفلک نورستان 

 معاصر و ریخأه در افغانستان یک بار دیگر در تانتخاباتی وابسته به دستگاهای استخباراتی بیگان

 .دبه اثبات رسان ن را در رهبری امور کشورافتخار کشور ما توانایی و درایت زنان بتشکن افغا پر

توانایی و   عزیز افغانستانشجاع زنان و مادران  شیر ثابت نمود کهوا علم نورستانی حبی بی 

 وا علم نورستانی بت خیالی جهالتحبی بی   دارند.خوبی ه بکشور را امور اهلیت کامل رهبری 

 که افسانه های کوته نظران شکستاندچنان با همت رانه و شجاعانه درا ما کشور راجع به زنان

 چه ساخت. رپارچه پا جاهل را

 مبارک باد. ی خواهر شجاع و بادرایت مابرا این مؤفقیت بزرگ

برگردند، باید این حقیقت عزیز  افغانستان میز درآبه زندگی صلح که خواهند  می ا  واقعاگر طالبان 

تاریخ بشریت لدیگر بردگان بدوی قرون ما قبل ا افغان که شیر زنان نمایندآفتابی را درست درک 

          .دست دارنده بلکه چراغ  علم و دانش را ب نیستند
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 3از 2

مبارزه و  افتخار در پهلوی مردان کشورامروز افغانستان عزیز پیر و جوان  ، زنان و مادران

 دارند.برای میهن عزیز خویش را بزرگ خدمات 

 

 توانایی و اهلیت کامل ثابت نمود که زنان افغان وا علم نورستانیحبی بی 

 .را دارند خودعزیز  امورکشور جانانۀ رهبری

 

زحمات اعمار مجدد مادر  و نیم بار که می توانند پیر و جوان امروز افغانستان، زنان و مادران 

خواهر  مانند  را عزیزاعمار و سربلندی افغانستان  اتو افتخار  ،خود ببرند را بدوشخویش   وطن

 .       به دست آرند شجاعانه و صادقانه وا علم نورستانیحبی بی  قهرمان ما 

 

 وا علم نورستانیحشیر زن بتشکن افغان بی بی 

اعتبارنامه محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان را که در میان هیاهوی بسیار سرانجام  "

کرده است،  ءساله امضا ۵۶بار دیگر برای پنج سال به ریاست جمهوری کشور راه یافت، یک زن 

در حالی که ذهن بسیاری به اختالفات و پیامد  حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

ابقه که یک زن س بی ۀری افغانستان معطوف است، این نکتی سیاسی انتخابات ریاست جمهوها

زن  ثیرگذار تعیین ریاست جمهوری کشور نشسته است، از توجه بازمانده استأافغان در جایگاه ت

توانست چهره خود را از پشت برقع بیرون بیاورد، کنار پسران در سال پیش نمی  1۸افغان تا 

 درس بخواند و یا حتی در دفتر و دیوان تنها سر کار برود. اما جایگاه حوا علم اه پوهنتون



  
 

 

 3از 3

ریخ أکند، در ترا تعیین و تصویب می  نورستانی به عنوان فردی که قدرتمندترین فرد سیاسی کشور

 ".معاصر این کشور سابقه نداشته است

وا علم نورستانی حو بتشکن کشور عزیز ما چون بی بی شجاع  انوطندوستان افغانستان به خواهر

که مشعل آزادی زن را در برابر جهل و ظلمت افغانستان  زحمتکش و سایر مادران و خواهران

مبارزات و  با میهن که مردم غیور یماطمینان میده انماید و به همۀ شم برافراشته اند افتخار می

 . یمواهران کشور همراه می باشتالشهای وطنپرستانه شما مادران و خ

دشمن  اجیران و اوباشان به وخود میدانند رسالت  افغانستان شرفو با دانرمردم قد

زنان شیرهای مؤفقیت  و آزدیخواهانۀ اتمبارز راه د که دیگر سدناجازه نمیده

 افغان شوند.

 

 برخیز و کمر بند و دشوار مبین

 ینگـزراه طلبی بگیر و دردی ب

 از رسانـلبان تشنه بخود را به 

 ای قطره به انتظار دریا منشین

 قهار عاسی

 

 مینمایم  آرزو  و مؤفقیت صحت   علم نورستانی  هوا  بی بی  ما بتشکن   ربای خواهر
 

 والسالم
 

 

 علم نورستانی مبارک باد واحبه بی بی 
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