راه ما

ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن

Rahema

پیام تسلیت

اناهلل و اناالیه راجعون

باتأثر وتألم بی پایان خبر مرگ مرحوم گل افضل افضلی عضو هیئت اجرائیه حزب وطن را
درشرایطی دریافت نمودیم که از تدویر مجمع عمومی حزب وطن که آن رفیق مرحوم همدوش و
همپا با سایر اعضای وفادار حزب وطن نقش برازنده ای رادربرگزاری موفقانه آن ایفا نموده بود،
کمتر ازسه ماه می گذرد.
مرحوم افضلی باشوق و هیجان پرشور و زایدالوصف درکار مجمع عمومی اشتراک ورزید و با
آگاهی کامل از مشکالت و چالشهای که فراه راه حزب قراردارد ،خودرا برای فداکاری های بیشتر در
راه خدمت به مردم عذاب دیده و رنج کشیده کشور آماده می ساخت  .ولی صدافسوس که پیک اجل نا
به هنگام بسراغش آمد و فرصتی بیشتر دراختیارش نگذاشت تا بتواند مصدر خدمت بیشتر در راه ختم
جنگ  ،تأمین صلح سراسری و شرافتمندانه درکشور ،فراهم آوری زنده گی آبرومندانه توأم با رفاه و
سعادت اجتماعی مردم کشور گردد.
مشیت الهی براین تعلق گرفته که بهار فرحناک زنده گی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند واین
بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست .امامرگ
پایان زنده گی نیست بلکه آغازی است برای پروازمرغ جان برگستره ملکوت ورجعتی به
محضرحضرت دوست  ،به ویژه مرگ آن های که در زنده گانی گام های بلندی برداشته اند
ودرخدمت به دیگران کوشیده اند.

بدینوسیله ارتحال روح همسنگر وفادار ،رفیق شفیق ودوست روزهای دشوار ،مرحوم افضلی را
ملکوت اعلی به محترم میر افغان باوری رئیس حزب وطن ،اعضای هیئت اجرائیه  ،اعضای شورای
سراسری زون شرق حزب وطن ،تمای اعضای خانواده  ،دوستان و باالخص همسر فداکار و فرزندان
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عزیرشان تسلیت گفته وبرای آنان صبر جمیل و اجر جزیل از بارگاه ایزد متعال تقاضا نموده وبرای
آن عزیر سفرکرده علو درجات را مسألت می نمایم.

روحش شاد
ویادش گرامی باد
محبوب جان احمدزاده
بلژیک ـ انتورپن
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