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 ۳۱/۴۰/۴۴۳۰          هاتف ایمان 
 

 مروری به شانزدهم حمل
 

دیده های  ما رقم زده شد، افغانستان که چگونه روز شانزدهم حمل در تأریخ  ندکلک حیرت را همه به دندان گرفت
نمود، دلهرگی در هر کجا  ها زوزه می این روز متوجه بود، پیامد های بدی از این روز در دل به نگران از هر سو

 .مشاهده می شد و انتظار چنین وضعیتی را هیچ کس نداشت
خارج غافل از یک چیز بودند که  کرد اما ناظرین در داخل و بربریت بر همه جا سنگینی می وحشت و ۀسای

بلی آنها از نیرومندی، قوت و توانایی های نهاد های امنیتی کشور ما بی  می یافت، همواره وسواس به دل شان راه 
در تشریک مساعی چنان اوضاع نظامی ( اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی)خبر بودند،  نهاد های امنیتی ما 

نیروهای خارجی در افغانستان از خارق العاده بودن  قوماندانکشور را در تحت تسلط خود در آورده بودند که 
 یأصد مرکز ر دو توانایی های نیروهای امنیتی افغان در روز برگزاری انتخابات که امنیت بیش از شش هزار و

 .دهی را تأمین نموده بودند ستایش بعمل آورد
 
 

 
مین کردند و راه را برای فراهم آوری بلی نیرو های امنیتی ما اراده نمودند، امنیت سراسری را در کشور تأ

خود هموار و مردم ما که زمینه را مساعد  دهی و انتخاب زعیم آینده کشور یأاشتراک هموطنان عزیز، غرض ر
پر مخاطره را داشته  ۀدیده، دیگر نمی خواهند اوالد های شان دست خوش حوادث گوناگون زندگی گردند و آیند

شکیبایی ساعت ها  باران در صفوف طویل با صبر و حوصله و ن با تحمل سردی واشتیاق فراوا باشند، با شور و
دانم که در آن  ی خویش را در آن ریختند،  میای خود را رسانیده و آرأتا به پای صندوق های ر ندتحمل کرد

قدرتمند ترین زنیم و ما  امروز سرنوشت آینده را رقم می رویم و لحظات چه غروری را با خود داشتند که گویا می
ی اولین بار بستر انتقال اموکراسی را می چشند و خود بریست که لذت ده اباشیم و آنگا افراد جامعه خویش می

چه افتخاری است که روز شانزدهم حمل برای مردم ما  مسالمت آمیز قدرت سیاسی را در کشور هموار می سازیم و
روم تا از حق رأی خود استفاده  ر جا شنیده می شد که من مینصیب گردانیده است و در آن روز از زبان همه در ه

 رفتن به مراکز رأی)روی، بوی همدلی  نمایم و حتی اطفال هم به والدین خود می گفتند که  پدر جان رأی دادن می
فقانه انتخابات یک رویداد تأریخی و تمرین واقعی ؤکرد و در ذات خود برگزاری م مشام همه را نوازش می( دهی

 .گردید موکراسی در کشور تلقی میید
 

دهی نه تنها در  شان در مراکز رأی ۀهمایش بزرگ مردم ما در روز انتخابات، ازدحام هموطنان و حضور گسترد
های  سازمان های نهاد ها و عکس العملبه توصیف گرفته شده بلکه  صائب نظراناز طرف آگاهان و  داخل کشور

  ده،بو هبه همرا بین المللی را نیز

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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 و به مردم افغانستان تبریک  یافتهسفید حضور ملیون ها افغان را در مراکز رأی گیری، پر رنگ  قصر
 .گفته است

 حضور ملیونی مردم افغانستان را در مراکز رأی گیری نمونه ای از تعهد  امریکا، ۀجان کری وزیر خارج
 ،است افغان ها دانسته

 مردم افغانستان را در مراکز رأی گیری با موجودیت  وسیع حضور هویلیام هیگ وزیر خارجه برتانی
 اوضاع جوی استقبال کرده است، 

  ارسال کرده است، و هجوم انتخابات پیام تبریکیه با شکوه از برگزاری  در کابل" سازمان ملل متحد"دفتر
 گروه های مردم افغانستان را به نواحی رأی دهی ستوده است،

  یشور انتخابات ریاست جمهوری ومؤفقانۀ برگزاری  (پیمان اتالنتیک شمالیسازمان )منشی عمومی ناتو 
در واقعیت ستان های والیتی افغانستان را به مردم ما تبریک گفته و افزوده است که هر رأی مردم افغان

 .موکراسییدای است به طرفداری از رأی 
 

ابه انقالبی تلقی میگردد که پس از چهار دهه نا مثه تأریخ شانزدهم حمل به بزرگ مردمی ب گردهمآییباید گفت که 
هنجاری ها و نابسامانی ها که تصویر معکوسی از فرهنگ واالی مردم ما به اذهان عامه نقش بسته بود، با یک 

 .  ندچرخش عظیم در این روز ماندگار تأریخ کشور ما، از اذهان زدود و کلک حیرت را همه به دندان گرفت
 

 پایان
 

 


