AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

۲۰۱۷/۰۸/۲۵

داكتر مصطفي آریامل

صبر ایوبي و صبر و تحمل ملت افغان
آیا صبر و ریاضت حضرت ایوب چند سال طول كشیده شاید ثقه شده نخواهد بود اما مردم وملت م
سكون در افغانستان عزیز چهل سال است كه انواع رژیم هاي بي بند و بار و سفاك راتحمل كرده ا
ست.
حضرت ایوب یك فرد بود اما تراژیدي افغان چندین ملیون انسان را در بر گرفته است.
در عصر حضرت ایوب شكنجه با دنده برقي وجود نداشت اما ملت صبور افغان در شكنجه گاه
هاي مجهز با وسائل مخوف و توسط جالد هاي نهایت بیرحم تعذیب و خورد و خمیر شده است.
سرگزشت آن انسانهایي كه از شكنجه گاه هاي مثلث خبیث "تره كي ،حفیظ و نجیب" مجاهد وطالب
زنده برآمده اند موي بر تن استاد میكند.
حدس میزنم كه حضرت ایوب و یا اقاربش بروي اجبار مهاجرت و ترك وطن نكرده باشند اماهفت
ملیون افغان در بدر و آواره و خاك بسر شد.
حضرت ایوب سوز و عذاب از دست دادن جگرگوشه اش را ندیده باشد اما ملت افغان بیشتر ازدو
ملیون یا بیشتر عزیزان خویش زیر خاك كرده است.
حضرت ایوب صرف تیر و ابابیل را دیده باشد ،ملت افغان از هیبت راكت ،مگ ،B52 ،تانك وما
در بم ها زنده بر آمده است.
تهنیت باد بر چنان صبر تو اي ملت افغان.
استوار باش ،منزل هاي نهایت دشوار را پشت سر گزاشته اي و مطمئن باش با یمن اتفاق موفقو س
رفراز ظهور خواهي كرد.
خصم حرامي ات نا پاكستان مورد غضب موالیش قرار گرفته ،تدبیر سیاسي ایكه رئیس جمهورغن
ي در پیش گرفته در خانه خصم آشوب برپا كرده است.
همچنان
به مجردیكه یخ هاي پاكستان ذوب شود و ملت پاكستان و
ایران از انجماد مذهبي وسیاسي بیرون آمده راه انساني و مدني را در پیش گیرند رفته رفته صلح
بر ترور فایق خواهدآمد.
به امید صلح و آرامي در افغانستان عزیز
پایان
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