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 70/70/2710          حکیم روان
 

 ی افغانستانتأریخبرد 
 

و مزدور  بیگانه پرست« قومپرستان»ود و متعفن به اصطالح مردم شجاع و دلیر افغانستان علی الرغم تبلیغات شرم آل
، در صف گسترده و واحد بدون ان شان خون مردم ما نقش بسته استبر دست تکبیر و ۀکه بر زبان شان نار و آنهائي

مه و تحسین هتبعیض در انتخابات شرکت کردند، و مانند همیشه حماسه ای آفریدند که شگفت هیچگونه اثری از 
 .جهانیان را برانگیخت

اخیر بارها به گونه های مختلف از جانب  ۀطی چند دهبر هیچکس پوشیده نیست که مردم آزادیخواه و عدالت پسند ما 
ر . باوجود بیش از پنجهزااهانت قرار گرفته است مورد تعجیز و نهایت غیر عادالنه و غیر منصفانهو بیگانه  خوداز 

 اد کرده اند،. مارا مردم عقبگراء و بی شعوری قلمدمردم بی فرهنگ خطاب شده ایم ،افتخار ما کهن و پر تأریخسال 
 بر این قضاوت ها .کاری و شغل دیگری نداریم ، غارت و چپاولگری، خونریزی و آدمکشیکه جز جنگ و ویرانی

قهرمان ما اینگونه اتهامات  مردم آدرسکه به  ، قضاوت بدبینانه و کوتاه اندیشی آنانيگردد به عدم شناخت دقیق مي
 زنند. چسپ مي را النهوغیر مسؤ

مورد کشور  اتهامات را درجام پر از زهر ، غیور و صبور افغان درین روزها بزرگملت همه جهان شاهد است که 
نجیب  مردم شریف و. سر کشیدمل و شکیبائي بی نظیر فاسدترین کشور جهان با تح ۀمثاب بهافغانستان  خودنامی 

 .دوش کشید افغانستان بار اتهامات فرزندان ناخلف خویش را بر
براه انداختن  ، مردم حماسه آفرین افغان دیروز بابان مزدورسانات نامطبوع و تهدیدات مکرر طالاینک باوجود نو

 .پایان گذاشت نقطۀمات بی پایه ه نارواها و اتهابه هم 1۱۳۱حمل 1۱انتخابات 
نفی دیگران به ورات م( با همدلی و همبستگی خلل ناپذیر خالف تصما )همه اقوام برادر و برابر افغان بزرگمردم 

اپذیر نتزلزل  ۀ. مردم ما طی این انتخابات ارادیادگرایي نی فیصله کن و قطعی گفتم و بنیزجنگ و خشونت، ترور
افغانستان زبان  که مردم ثابت ساختو  نشان دادا به روی عقبگرایي مسدود ساختن همه راهه ۀملی خویش را در زمین

جنون مذهبی و قومی را در خویش در انتخابات  ۀرسمیت نمی شناسد و به حضور گستردبه نی را تهدید و هراس افگ
 و و مردم ساالری دیموکراسی، ی بر اعتقاد مردم ما به عدالتباد تمسخر گرفت و پیام روشن خویش را مبنبه ور کش

 .انداسارت و بندگی به جهانیان رس ،نفرت شان از استبداد و خودکامگی

 
 فوتو ها با تشکر از گوگل اخذ شده 

 
غ سیاسی به بلو افغانستان رساند که مردم مي مشارکت وسیع و غیر قابل پیشبینی مردم ما در انتخابات دیروز واضحا  

ویش در زندگی سیاسی جامعه نقش با حضور فعال خ کند و بعدا   مي تعیین خویش رسیده و سرنوشت خویش را خود
 .کننده را بازی خواهد کرد تعیین

 دیموکراسی، انظار جهانیان درخشید و راه ترقیری ذاتی خویش در و دلیر افغان بار دیگر با معجزه گمردم شجاع 
 و عدالت اجتماعی را در پیش گرفت.
های رای، نمایانگر قاطعیت اراده ملی افغانها برای  س مردم به سوی صندوقسیل خروشان و هجوم غیر قابل قیا

 .سعه و انکشاف همه جانبه نشان داد، توترش و تعمیق آن تا سطح رفاه عامه، گساز شدهتحوالت آغ ۀادام
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ائج ت. این انتخابات صرف نظر از نهاست دستآورد عظیمی است که متعلق به همه افغانخود ذات به انتخابات دیروز 
. انتخاباتی که برای ارد. مردم ما انتخاباتی را براه انداخت که هیچ بازنده ای ندشود آن پیروزی بزرگی محسوب مي

حمایت بین المللی  ۀ، برابری و برادری را به آرمغان می آورد و ادامکراتیک، تساوی حقوقدیمو ۀها آیند همه افغان
 د.گرد ی افغانستان محسوب ميتأریخبرد  د،را برای کشور و مردم ما تضمین خواهد کر

رود تعظیم ف بی همتای خویش سر ملتهر فرزند افغان باید نسبت این گام شجاعانه و این پیروزی عظیم در برابر 
در راه حفاظت از مردم و سالمت انتخابات جان های آورد و درود بفرستند به ارواح آن فرزندان رشید وطن که 

 د.شیرین شان را فدا کردن
ظر نبه رزندان آن در برابر تهدیداتی که وطن و ف آهنینن نیروهای نوپای امنیتی افغان در امر دفاع از دامن مادر ۀاراد

ه و ستایش همگان را برانگیخت این امر تحسین د،لگام زدن د،رسی بعضی ها اجتناب ناپذیر و غیر قابل کنترول مي
 .است

ه هر سرباز افغان را ب روح ماآزادی دوست پرافتخار نیاکان  تأریخشایان تذکر است که نام نامی افغانستان عزیز و 
 د.زن در اثر آن رمز پیروزی و غلبه در خون شان موج مي وجد می آورد و

لی و امنیت ملی ، پولیس مسازند که سربازان اردوی ملی ثابت مي همرزمان قاسم خان شهید با عشق فراوان تکرارا  
 د.باشن خویش ميبزرگ ملی  ۀنیروی الیزال دفاع از ودیع

، فرهنگ عالی سیاسی خویش را به جهانیان گیری در انتخابات خالصه اینکه ملت معظم افغان یکبار دیگر با سهم
اهی ی آزادی خوصلح طلب د،و فرهنگ باستانی چندین هزار ساله ان تأریخها دارای  نشان داد و ثابت ساختند که افغان

 . ها است و عدالت خواهی عناصر جدایي ناپذیر فرهنگ عالی افغان
، کمپاین های انتخاباتی کاندیدان نماد عالی این لی برخورد و قضاوت آنها، سطح عات کاندیدان ریاست جمهوریرقاب

 لحفظ احترام متقاب الم با، در رقابت سافتخار افغانی کاندیدان محترم متکی بر اصول غرای فرهنگ پر د.ادعا بو
و به تعقیب آن مردم شریف افغانستان با همدلی  نشان دادندهای مشهور جهان  دیموکراسیفرهنگ عالی تری نسبت به 

 د.و همگرایي بی مانند به سوی انتخابات روی آوردن
 باز آنهائي ،ر گذاشته استآفرینی پشت س ی را با سربلندی و غرورتأریخاکنون که مردم افغانستان یک آزمون بزرگ 

اما  ،تخابات و پذیرش آن توسط کاندیداندر مورد نتائج ان د،که حقیقت مردم ما را با تمام پهنا و ژرفای آن پی نبرده ان
م ، راه و رسان نیاتمردم قهرمان افغانستپیام من به این دوستان اینست که  د.سازن و اگر های گوناگون را مطرح مي

کاندیدان محترم  ۀ. مردم ما از هر افغان از جملا با روشنی آفتاب روشن ساخته استود خویش رو سرمنزل مقص
 د.انتظار عمل مشابه را دارناست جمهوری به حیث فرزندان خویش ری
 

 افتخار جاویدان بر مردم قهرمان افغانستان
 

 پایان
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