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 قربان  عید من به مناسبت پیام
 

 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
  

  الهی امر ایام عید و انجام اواستقبال از در  جوالی ۹بتاریخ خواهران و برادران عزیز هموطن از آنجایکه هموطنانم 
شان در غم و اندوه است    عید  که  مادروطنم  کنونیمسلط    شرایطدر  نیزبنابر وظایف اسالمی و ملی خود  د من  نمیباش 

جون در   ۲۳  مورخ  المناکحادثه    شهدای  برایمتعال    ایزد  بارگاهو از    میدانم  شریک  هموطنانم  دردهایخود را در  
ملت    کافهو    بازماندگانشانعاجل و به    شفای  مجروحین  رایب.  میکنم  استدعاجنت فردوس  و خوست  ا  ک پکتیت  اوالی

را   هموطنانماعبادات   کهدارم    بزرگ  خداونداز    امید،    میکنم  ارزو  جمیلعرض و صبر    تسلیتافغان    غمدیده  نجیب
 اغیارشده    تحمیلو    آسمانی  بالهایما را از آفات و    رنجدیدهو    نجیبو ملت    گردانیدهخود قبول و مقبول خود   بدربار

در لبان   لبخندی  دیدن  باو    دهدسوق    ازادیو    برادری،  همدلی  فضایدر    طرقیاتو    خوشبختینجات داده وبطرف  
  این . ما  های ها و نه خانه    قریه   و نه نه وطن من است    که.  کنم  چه را    عید    آن!  غیردر    نمایم  تجلیلرا    عید  هموطنانم

فرصت    این و در  بود  سروده    عید  مناسبتبه    پشتوبه    کهاست    مقریعبدهللا  مغفورمرحوم    انگیزو غم    زیبا  آهنگ  یک
  با ، من  مادروطن  کنونی  غمناک  شرایط درک  بااست    بادارانشانو    حکام جابر فعلیما در اشغال    عزیز  مادروطن  که

ای قدرت منتظر بدیلی بر  که  خواهشمندم  افغانم  دیدهو درد    شریفو از ملت    میباشم  آهنگهم    مقریمرحوم    آهنگ
ان خود گقدرتهای بیرونی نماینده  در آن زمان  رنباشیم چه  گ حاکم فعلی چون کانفرانس بن و آوردن یک دست نشانده دی

و حال نیز قدرتهای خارجی اند که حکام فعلی را برای پیشبرد اهداف شان در    ندرا برای پیشبرد آهداف شان اورد
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به پا برخواسته از حقوق خود  لهذا ما نباید منتظر تغیر از خارج باشیم باید ملت باشهامت افغان    ،منطقه آورده اند
یگانه راه دست عقیده من  مشروع زن و مرد افغان در آینه جهان مترقی امروزی و فردا دفاع و تغیر را بیاورند به  

ن  و ملتهای قهرمان هندوستان و افریقای جنوبی میباشد و آ  مندیال  نلسنو    گاندی  مهاتمایابی به این هدف تعقیب راه  
را به زانو در    بادارانشمه فعلی کابل و  کحااست که میتواند قدرت    امیزمسالمت  عدم خشونت و  عبارت از مبارزه  

  قدرت حاکمه فعلی  بیعدالتیهایدر مقابل تمام    آهنگ  این  شنیدن  بالهذا خواهشمندم که  د  ن کن  تمکینافغان  آورده و به ملت  
را اعالن و از حقوق حقه   میزآالمت  سمعمومی عدم خشونت یعنی    و اعتصابات   هاقیام  مادروطنشان در    بادارانو  

  .نماینددفاع  خصوصیو  دولتیدر تمام امور  همکاریعدم  با مادروطنخود و 
 

با دید وسیع که با شرایط    یعنی  ما بخاطر ادای وظایف ملی و تطبیق اسالم واقعی  ،خواهران و برادران غیور هموطن
وقت و زمان امروزی و فردای جهان مطابقت داشته و نیز به مذاهب، ادیان و حقوق شهروندان افغانستان و جهانیان  

ر واقعآ برای قربانی آماده اید لطفآ برای عملی نمودن  گ ا  بیدار شویداحترام داشته باشد به قربانی ضرورت داریم لطفآ  
وبسایتها و برنامه  ،ف از ژورنالستان سربکف و قهرمان افغانم که در داخل و خارج اند، همچنان از تلویزیونهاهداین  

واهد بود که بهتر خرامهای بی نتیجه وقت خود را ضایع نکنند  گسازان محترم خارج مرزی خواهشمندم که به پرو
و تشویق به عملی  اهگدست با دست هم داده در عملی نمودن این عرایض من پیشقدم و ملت ستمدیده را آ لطف نموده 

که با ختم رخصتی عید   گردندبا یک صدای واحد تمام کارکنان حکومتی و غیر حکومتی تشویق  تا    نمایند  آننمودن  
  .خود دوام بدهندمشروع آغاز الی احقاق حقوق   قربان اعتصاب نرفتن به وظایف و کارهای خود را

 

 های مرحوم مقری میباشد در لینک ذیل جلب مینمایمگ این ویدیو که یکی از آهن  آهنگ  اینک توجه شما را به اولین 
  . نشومخاطر شما  رنجشباعث  امید
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 ومن هللا توفیق 
 

 عرض حرمت با
 

 افغان خادم أفغان 
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