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 60/60/2610          هاتف ایمان
 

 نمایش فرهنگ عالی
 

انتخابات دور سوم ریاست  بزرگ ملی یعنی ۀه راه آن بودند که برگزاری برنامناظر و چشم ب ،و در کل جهانهمه 
 .جمهوری و شورا های والیتی در افغانستان به چه سرنوشتی مواجه خواهد شد

 

  ؟ ای در کشور جامه عمل خواهد پوشیدآیا چنین برنامه 
 ؟ ی صف خواهد کشیدأآیا مردم به پای صندوق های ر 
  خواهند گذاشت که مردم به این آرمان انسانی خویش نایل آیند؟ آیا تروریست ها و تروریزم 

 

 مشکالتمواجه بودن به و نشیب ها به زندگی مردم  و بروز فراز وحوادث فکر شان گذشت چهار دهه  در چراکه
 .را بسر برده اند یزیرا اکثریت مردم ما در برابر سالح و خشونت عمرور می نمود طهمواره خ فرهنگی گونه گون

میالدی گوش ها را نوازش  2610از یک سال به این سو داستان هایی از پیامد های  فرا رسیدن سال افزون بر آن 
پرتگاه در ذات خود سال  2610د که گویا سال کر را به مردم ما هدیه می برداشتیو از اوضاع داد  مینا امیدی 

 . نابودی مردم و کشور ما خواهد بود
بمب های زنده )انتحاری و یا کاربرد تروریستان( که آخرین امکانات شان همانا ر های کاغذی )ببتهدیدات  همچنان 

آن از در پیوند به در برابر مردم ما دریغ نکرده اند  ۀ خشونتبوده که در هیچ زمانی از استفاد آنها( خودکش های
رت به آن مباد، مردم ما ریخ کشور وأروز ماندگار ت ،که در روز های نزدیک شانزدهم حملدیدگاه مردم به دور نبود 

 .ورزیدند
ی کگی را که یآزادی و آزاد، اشغال گران به پا خاستهتاریخ گواه بر آن است که مردم سلحشور ما همواره در برابر 

شته های دور آن بگذریم، راندن گذتذکر که اگر از ه برای خود حفظ نموده است از نعمت های بزرگ خداوندی بود
را از شوروی سرخ  دویار

ا مقابله ب سر زمین خویش و
 وتروریست ها  تروریزم و

و شکست  حصول پیروزی
کار ساده و آسانی  آن ها

با دست آن را بوده که ن
 پوشک های سفید انجام می

سالح  باید گفت ودادند 
برداشتن انسان را به بی 

 . فرهنگی سوق نمی کند
همان طوریکه شرایط 
ایجاب به برداشتن سالح 

نماید همه باهم در یک  می
صف قرار گرفته از وطن 

 و فکر می کنندولیت ؤن سرنوشت شان نیز با احساس مسیدر تعیبه دفاع می پردازند و از هموطنان خود خویش 
و باد  انسیاق نطمستفید آن گردیده است، به  سایر نقاط جهان نیز واند داشته  الیاما فرهنگ عالی خود را که از قدیم

 .ندراسپمی فراموشی ن
 

اتخاذ تدابیر امنیتی  ۀدر عرصگی ها جمهوری رویدست گرفته شد و آماد بلی برگزاری انتخابات دور سوم ریاست
 پولیس ملی و امنیت، های امنیتی کشور اهم از اردوی ملی نیروون برای انتخابات به مساعد نمودن فضای مصغرض 
تا  که از آغازتالش نمایند  میهنکنار  ا در گوشه وه های انتخاباتی کاندیدپرده شد تا برای مبارزات و پیکارملی س
دالوری و پایمردی از یک سو تدابیر امنیتی انتخابات را ، شجاعت، با شهامتاین روند نیروهای امنیتی کشور  انجام 
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ور ، تمامیت ارضی کشاستقالل، آزادی حفظثابت کردند که در قسمت  شانبه انجام رسانیدند و از جانبی به هموطنان 
 نوط خطیر و ۀاست نمایند که در تداوم این وظیف، قادر اند حرخویشمسلکی مال مردم ما با توانمندی های و و جان 
میان کشورهای  1131روز نوجشن بین المللی فقانه ؤیل متجلکشور ما میزبان که را شان افتخار دیگری  ۀپرستان
گران  قمع تروریستان و دهشت ی رزمی و مهار نمودن حوادث در قلع وه آن بود، نصیب گردیدند، با آمادگی هاحوز

امید واری های حاصله  باالی همین اند وت باالیی برخوردار درد که از قنشان دادنمیان مردم ما اعتماد کسب نمودند و 
د ن زعیم آینده خود داشتنیعالقه ای که در قسمت تعی ریخ شانزدهم حمل اشتراک مردم ما با شور، شوق  وأته بود که ب

، با ی کشور که هم سرد بود وهم بارانینظرداشت اوضاع جو دهی با در یأی دهندگان را در مراکز رأصفوف ر
، باعث حیرت و اعتماد قانه انتخابات در فضای امنؤفبودند که اجرای مگرم نموده  ، طویل وو خلوص نیت احساس
 ،ما بار دیگر پس از دو دهه کشورنمائیم که  و حاال افتخار می گردید ارجها و خ لو دخ ما نزدیک  ی دور وبیننده ها

 .نیرو های امنیتی وطن پرست را نصیب گردیده است
  
ابت و ثپاسداری میهن برای ما  که در حراست و های امنیتی کشورنیرو  فقیتؤمبا ابراز تبریکات صمیمانه از  اء  بن

م آینده ن زعییتعیانتخاب و ملت  در  ۀجوش کاف اشتراک پر که سبب قدرت خود را به نمایش گذاشتهفین لبرای مخا
لح صمشت کوبنده ای بر دهن تروریستان و دشمنان  ،سهم شایسته گرفته که در واقعیت با اطمینان خاطرکشور خود 

، دور سوم انتخابات ریاست نموده و با نمایش فرهنگ عالی رسالت خود را ادا گردد و محسوب میامنیت کشور ما  و
  یم.ئافتخار نما به پایان رسانیده اندفقانه ؤشورا های والیتی را م جمهوری و

 
 پایان
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