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 26/08/2017         املیآر یداكتر مصطف

 

 و صبر و تحمل ملت افغان یوبیصبر ا

 

 

 

 

 

 

 بیرق زیبای افغانستان در آسمان مکدر و ابر آلود وطن
 داشته باشدرا جهان تاب  دخورشیکه امید است این آسمان روزی رنگ آبی صلح در زیر اشعۀ 

 

 مسکونمردم و ملت  د ثقه شده نخواهد بود امایشا دهیكشوب چند سال طول یاضت حضرت ایا صبر و ریآ

 را تحمل كرده است. سفاکبند و بار و  یب یم هایز چهل سال است كه انواع رژیدر افغانستان عز

 ون انسان را در بر گرفته است.ین ملیافغان چند یدیك فرد بود اما تراژیوب یحضرت ا

وجود نداشت اما ملت صبور افغان در شكنجه گاه ها و توسط  یوب شكنجه با دنده برقیدر عصر حضرت ا

 ر شده است.یب و خورد و خمیتعذ رحمیت بینها یجالد ها

 بینج وهللا امین، ببرک کارمل  ظی، حفیث "تره كیبمثلث خ یكه از شكنجه گاه ها ییها شت آن انسانذسرگ

 كند. یستاد میبر تن ا ی" مجاهد و طالب زنده برآمده اند موهللا

باشند اما هفت  نکردهاجبار مهاجرت و ترك وطن  یروه ا اقاربش بیوب و یزنم كه حضرت ا یحدس م

 .ندسر شده ون افغان در بدر و آواره و خاك بیمل

ون یشتر از دو ملیده باشد اما ملت افغان بیگوشه اش را ند عذاب از دست دادن جگروب سوز و یحضرت ا

 ر خاك كرده است.یزرا ش یزان خویشتر عزیا بی
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 2از 2

و مادر بم  تانک، B52، یکبت راكت، میده باشد، ملت افغان از هیل را دیر و ابابیوب صرف تیحضرت ا

 ها زنده بر آمده است.

 ملت افغان. یت باد بر چنان صبر تو ایتهن

 ملت سربلند افغانستان!!

  استوار باش،

 یمن اتفاق موفق و سرفراز ظهور خواهیو مطمئن باش با  یاشته اذگت دشوار را پشت سر ینها یمنزل ها

 كرد.

 اشرفس جمهور یكه رئ یا یاسیر سیش قرار گرفته، تدبیمورد غضب موال پاکستانات نا  یخصم حرام

 خصم آشوب برپا كرده است. ۀخانش گرفته در یدر پ یغن

 یاسیو س یران از انجماد مذهبیامردم و همچنان  پاکستانذوب شود و ملت  پاکستان یخ هایكه  یبه مجرد 

 هللا شاءان ق خواهد آمد.ئرند رفته رفته صلح بر ترور فایش گیرا در پ یو مدن یراه انسان یند و آرون یب

 زیدر افغانستان عز ید صلح و آرامیبه ام

 

 

 


