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   افغانستانريشپنج تي گل از والثمر

  ٢٠١١ اکتوبر ١٠

  

  ]*[ شد ی نمدي  شھی  ربانني کاش برھان الدیا
  

 شي خوتي رھبرميمنظور تحکه  بی ربانني فرزند بزرگ برھان الد؛ی رباننيلدصالح ا١٣٩٠ زاني ھفدھم مخيتاره ب

  . کردداري دتي والني ، وارد بدخشان شد و با مردم و بزرگان ای اسالمتي جمعبر

ه  اشتراک نمود، بوددهي گردريباد داآ ضي در شھر فیتي امندي شدري که  تحت تدابی اجتماعکي بدخشان در مردم

   .بودند

 از سخنرانان  محترم عبدالمصور یکي.  کردی بدخشان  سخنرانتي والتي جمعی از اعضایتماع تعداد اجنيدرا

 کرد و یباني پشتی اسالمتي به عنوان رھبر جمعی ربانی،  اودر سخنانش از آقا بدخشان بودیتي والی شورایمنش

 مي مبارزه خواھنير کنار شما در ا که دميدھ ی مناني ما صحابه گونه به شما اطم،ی ربانني صالح الدیآقا«: گفت

  ». ميکن ی متيبود، و از شما حما

   .دي  صادرگردلي ذۀ   قطعنام"ی اسالمتي زعامت جمعیاجتماع وراثت" ختم در

   دولت افغانستان به سازمان ملل متحد، ی از سو،ی ربانني صلح نوبل به برھان الدزهي دادن جاشنھاديپ -١

  ،ی اسالمتي به عنوان رھبر جمعی ربانني صالح الدنيي از تعتيحما -٢

   و چاپ آن،ی استاد ربانی فکریھا وردهآ آثار و فری جمع آوری علوم افغانستان برای از آکادمیونيسي کمجادي ا-٣

   ،ی ربانني افغانستان به نام برھان الدیھا  از دانشگاهیکي ی نامگذار-۴

   د،ي شھی استاد ربانۀ اکبرخان به نام تپري وزۀ نام تپرييتغ -۵

   تپه،ني در ای بود به نام استاد رباناديساختن منار  -۶

  ی عمومی افغانستان و اعالم رخصتمي در تقواهي به عنوان روز سی ربانني درج روز ترور برھان الد-٧

   کشور، ی در قانون اساسی استاد ربانی صلح برادي لقب شھگاهي جانيي تع-٨ 

  

  .، ورنه خودت می دانی که کار ما به کجا خواھد کشيدی ما را به شھادت نرساننين مجاھد رھبراگريد! ا پروردگار

  ني رب  العالماي  نيمآ
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  :يادداشت * 

  ! ثمر گلمحترمخوانندۀ 

از صميم قلب خير مقدم می گوئيم و اما "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"قبل از ھمه تشريف آوری تان را به پورتال 

  :بعد

 زمانی است که بنده با سوز دل و از روی نيت صاف ،فرھنگ خود داريم که يکی از موارد استجابت دعاما در 

قتی بھه ای وجود داشت، مطمئن باشيد واگر تا امروز در مورد صحت اين خبر شک و ش. طلبی از خالق خود بنمايد

انکار ليل آن ھم واضح و غير قابل د. دعای شما را از نظر گذرانيديم، مطمئن شديم که آن خبر صحت کامل دارد

 می ،استجابت دعای شما از طرف خالق که به وسيلۀ خليفۀ آن بر روی زمين يعنی من نوعی اطالع داده می شود

  .باشد

 در سنگرھرگز شھيد نشده، بلکه به مانند تمام حاميان استعمار و ارتجاع که " ربانی"شما می توانيد مطمئن باشيد که 

  .شده است" مردار"عمار و ارتجاع کشته می شوند و يا شده اند، تحکيم سلطۀ است

به ارتباط مواد پيشنھادی ضمن حق حفظ نظرات خويش در ساير موارد، پيشنھاد شماره ھفت را حاضريم به شرطی 

  .اعالم بگردد" روز سياه"نيز " برھان الدين ربانی"صحه بگذاريم که روز تولد 

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                   

  

    


