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  حشمت اهللا آروين     

  
  
  

  !کی عيد قربانپيام تبري
  

  ندد       که در آفرينش ز يک گوهــرنبنی آدم اعضــای يک پيکـر
  ــــاند قرارـورد روزگار       دگر عضوها را نمــچوعضوی بدرد آ

  ـــــد آدمیـ    نشايد که نامت نهنـــتو کر محنت ديگــــران بيغمی   
  

  ،ء دانشمندان، نويسندگان ، شعرادۀ افغان،هموطنان عزيزو ارجمند، ملت شريف اشک ريز بال ديده و درد کشي
   !کرام ، نهاد های مدنی و آزادمنشان  لمایع

 اگر بگويم مسرت دارم با گذشت يکسال بازهم عيد سعيد اضحی را به شما رادمردان  قهرمان  راه راستين ، مدافعين 
زيرا .  ملت نجيب افغانستان از صميم قلب تبريک و تهنيت عرض ميکنم ، اشتباه وغلط گفتم کافۀآزادی و بو استقالل 

اقوام  را در  همه يکپارچگیو رفاه وآسايش شان که وحدت خون و ماتم نشسته اند کاخ فرهنگ  ملت مظلوم ما در
 دشمنان نابخرد ر توطئۀينطرف بنا باز سه دهه بد  منسجم و استحکام بخشيده بود، "افغان"چتر بنام  يک سقف و زير

 .ويران و ازهم پاشيده شدو و بدست يکعده اشخاص و افراد ملحد و جاسوسان جاهل خدا ناترس تجربه کار ، نابود 
قهرمان  ما را بجرم دفاع از  همه ميدانيم که اين جاسوسان تجربه کار اجنبی ، آسايش و سعادت ملت شريف و

خون آغشته  و به ماتم  انسان در  دشمنان اسالم و بنا بر اثر حملۀضی کشور از تماميت ارنواميس ملی و آزادی
 اثبات  ارائۀملت مظلوم و مستعضف را بدون.  اين پروسه مبادرت می ورزند  روند ادامۀبه نشاندند ، و هر روز

خون آنها را چون شير  نا فرجام باداران خويش قربانی و اهداف و هوس های شيطنت آميز منظوره جرم و تقصير ب
  کاشانۀخانه و  اين جنايت پيشگان از حمالت وحشيانۀتعداد کثيری هموطنان از اثر و. حالل گفته می نوشند مادر

ديد اقارب  ديد و وا تجليل و سلسلۀين اساسبد. خارج شدند داخل و به کوچ اجباری و مهاجرت در دارشان بيجا و وا
 ری و عدم تحکيم صلح واخونخو  کشتار و ادامۀکشور شان بنا به اسالمی در و دوستان از روز های تاريخی و
 رسم و رواج خانوادگی وی  و فرهنگارزشهای جدائی دوستان و عزيزان از پيوند  امنيت و فضای اعتماد ، دوری و

ملت مظلوم . و باهم انداختند اشکال و داليل مختلف به جان يکديگر درگير همه را با. بريده شد قطع و هم کشوری از
 را به شادمانی و شان مسرت و سرورو روحقلب  اسالمی که در افغانستان  بجای تجليل از روزهای تاريخی و

انسانيت که  بپاس  ست انسان و اما کجا. شان  خون گريه ميکنند  از دست رفتۀد بود عزيزانیياه   بارمغان آورد، بايد
 از ، ويرانی و  خانمان سوز ترتيب اثر ببخشند، از کشتاریتراژيد و  غم انگيزیو رضای خداوند به پايان اين سناريو

 اميد  آقای کرزی بتواند به زنۀرو  و  چطور و بکدام جرأتبناًء  دست بکشند؟چپاول ، از تجاوز وغداری  چور و
سيمای آنها  چهره و درو   بيوه زنان را خشک  اشک های عيد را  تبريک و تهنيت گفته ،افغان ملت سوگ دار

خوشی ها را فراهم ، آسايش و سعادت از دست رفته شانرا دوباره به آنها اعاده کند ، و به اطفال يتيم گرسنه و پا 
 از دست را در اين راه نيز شانزنانکه اطفال و  ی آن مردانبه ؟ همينطوربدهدو مادر را  برهنه مهر و محبت پدر

 ملت مظلوم و به  و بکافۀان عامه اذهباعطف توجه چگونه عيد را در  کشور"زعيم" آيا  آقای کرزی بحيث دادند،
ست دادند ، تمثيل معنی و جگرگوشه های شان را به اثرجنگ و حمالت انتحاری از د ماتم نشسته ، که عزيزان و

توضيح و  ملت مظلوم بيگناه را در طی سه دهه ، چگونه شفاف توصيف و مفهوم خواهد کرد؟ آيا جنايت و کشتار
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 خواهد گذاشت؟ و يا ممکن خالصه بگويند رضای خداوند در چنين کار رفته است کهبدوش  مسؤوليت آن را متوجه و
  ؟

خوشی های شما را جبران و ن افغان در ختم کالم از خداوند متعال اعاده  قهرما و  هموطنان ارجمند و ملت غيور
   و من اهللا توفيق.استدعاء ميکنم

 
 


