روایتیازشهدا ،جانبازان وایثارگران
افغانستانی دفاع مقدس

امیدوارم که این خونهای زالل مایۀ ارتباط بیشتر
ما و برادران و خواهران همدل و همدین و همزبان
جواد محقق
مان شود .انشاءا ...با احترام
***
بسمه تعالی ،سالم بر تمامی شهیدان گلگون کفن
دور از وطن .سالم بر تمامی شهیدان وطن .سالم
بر تمامی دلیرمردان کشورم افغانستان .از خداوند
متعال ممنون از این که مرا یک افغان به دنیا معرفی
کرد .افغانی که شوروی نتوانست او را شکست
دهد ،آمریکا و طالبان هم نخواهد او را شکست داد.
درود بر افغانستان درود به افغان بودنم و درود بر
تمامی مردم کشورم افغانستان .فاطمه عسکری
بسمه تعالی ،شهادت ودیعۀ الهی است که عطر
و بوی آن در تمام جهان به ویژه در سرزمینهای
اسالمی پراکنده شده است.شهادت جغرافیا ندارد.
تهران ،کابل ،سمرقند و قندهار و مکه ،شلمچه و
حلبچه میتواند مشهد شهیدان باشد .شهادت قومیت
و وابستگی منطقهای ندارد .اعتقادات و ایمان است
و توکل .این غرفه آگاهی بخش است ،آگاهی از
خدمات و تالشها و مجاهدتهای افغانیهای ایران
و سرزمینشان ،شیعیان همواره مظلومند ولی یکی از
مظلومترین آنها شیعیان افغانستان هستند .انشاءا...
دستگیر ما در سرای باقی باشند.
حمیدقبادی/مشاورمعاونوزیرفرهنگوارشاداسالمی
***
بسمه تعالی ،سالم علیکم ،شهدای افغانستان حماسه
سازان همیشه تاریخند که به امام زمان خود لبیک
گفتهاند .امیدوارم مردم بزرگوار و حماسه ساز
افغانستان به زودی تبدیل به یک کشور محوری در
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عرصه جهانی و منطقهای گردند .دوستدار همیشگی
شما برادران افغان.
جمعی از بچههای آذربایجان  /مراغه معروفی نژاد
***
به نام خالق سرزمین عزیزم ،من یک ایرانی ،یک
انسان ،یک مسلمان
امروز تمام بدنم لرزید ،اشک در چشمانم حلقه زد.
با دیدن این صحنه ،این یادمان ،این دالوری و این
شجاعت .برای حفظ کشور عزیزم چه انسانهای
شریفی که از جان و مال خود گذشتند .به همۀ آنها
افتخار میکنم درست است که ایرانی نیستند ...اما،
به همۀ آنها افتخار میکنم / .روحشان شاد.
مهدیه فرهودی
***
به نام خدای شهیدان ،ملت بزرگ افغان شیرزنان
و شیرمردانی هستند که نامشان زیور جهان اسالم
خواهد بود .سال  90سفری به هرات داشته و
مهربانی و عزت مردمان آن دیار را با تمام وجود
لمس کردم .درود خدا بر افغانستان و بر شهیدان
گمنامش که ستارههای جاویدان خواهند بود
محمد محمودی نورآبادی /نویسنده انقالب و
دفاع مقدس
***
باسمه رب المهدی عج ،با اهدای سالم و صلوات به
روان همیشه تابان شهدای مظلوم افغانستانی.
اقدام ارزشمند شما در تجلیل سیما و یادمان تنی
چند از شهدا ستودنی است .نگارنده سالهاست
این آرزوی معنوی فرهنگی ،یعنی تهیه آمار و نشر
یادنامۀ شهدای هموطن در ایران را در سر داشتم.

سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

امید که شما گرامیان این موضوع را در سطح وسیع
کل ایران به سرانجام رسانید.
سیدمحمد حیدر فاضلی بلخابی
***
بسم ا ...النور
چراغ بزم شهیدان عشق روشن باد
که صبح صادق ما را طالیهدار شدند
سالم و درود به روح پر فتوح شهدای هشت فصل
عشق ،به خصوص شهدای راست قامت کشور
برادر و دوست افغانستان .امید آن که به مدد عنایت
حضرت دوست ،رهپوی راه سرخ آنان باشیم رضا
***
به تمام شهروندان افغان که جان خود را در
راه کشور ایران اسالمی عزیز نثار کردند درود
میفرستم.
این همه شهید در هشت سال دفاع مقدس ،و برای
ایران جای تعجب دارد و نشان از نیت پاک و
سرشت خداجوی برادران افغان ماست .امید است
همه در راه اعتالی ایران عزیز مان بکوشیم
یک قاضی ایرانی
***
به نام حق ،روح همه شهدا شاد و راه شان جاوید
و پاینده بادبسیار بسیار لذت بردم بسیار قشنگ
بود .امیدوارم همچنان سالهای متمادی و سالهای
بعدی افغانستان و فرهنگ اصیل آن همواره در
این نمایشگاه بزرگ و نمایشگاههای دیگر مهمان
ویژه باشد .به امید یکی شدن ایران و افغانستان و
همچنین یکی شدن دلهای هردو کشور مثل زبان
دوست ایرانی شما نسیم عبادی
مشترکمان

