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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۱۸/۰۳/۲۰۱۸                                                        داكترمحمد داود جالل

 رهبر ترکتباران افغان« محترم اکبربای»پیام تسلیت بمناسبت وفات 

 

سف دیروز اطالع حاصل نمودم كه محترم اكبرباى رهبر تركتباران افغان نسبت مریضى كه عاید حالشان بود ، وفات با کمال تا

 نموده اند.

 

در شرایطی که کشور عزیز ما افغانستان زخمی و بسیار دردمند مورد تاراج اجانب دور و نزدیک با سوء استفاده از داخلیهاى 

پیش پای بین و دارای شخصیتهای بسیار ضعیف قرار دارد، و در حالتیکه مملکت توسط میکروبهای داخلی که نامهای شان ان 

منحیث چیزی دیگری ثبت در صفحات تاریخ نخواهد شد و در حالتیکه طمع مشبوع ناپذیر  ننگ افغان و افغانستان،ءهللا به جز شا

زر و ترس از زور زوال پذیر باطل، دست و زبان بسیاری را بسته نموده است، درگذشت چنین شخصیت ملی، مسلمان شجاع، 

 حقبین و حقگو واقعاً ضایعه اى بزرگی برای افغانهای خبیر و افغانستان خواهد. 

 

در برنامه  ۱۵/۰۳/۲۰۱۸براى شناخت طرز فكر و شخصیت ایشان كافیست، كه گوشه ای از مصاحبه اخیر ایشانرا که بتاریخ 

 تکراراً نشر شده، مشاهده نمود.« تلویزیون پیام افغان»ای سخن عریان به گردانندگی محترم عمرخطاب از طریق 

 

 نا و اخلفلنا خیرا منه.انا هلل و انا الیه راجعون، اللهم اجرلنا فی مصیبت

 

 بدینوسیله پیام تسلیت و اظهار تاسف و تاثر عمیق قلبی خویش را خدمت فامیل محترم و دوستان و همراهان ایشان عرض میدارم. 

 

هللا بزرگ و مهربان، جنت فردوس را نصیب ایشان نموده و به بازماندگان محترم ایشان صبرجمیل و توفیق هرچه بیشتر ادامه 

 آمینشان را نصیب گرداند. راه ای
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