
 

 

  حکیم روان

  

 پیام تسلیت

 

مبارز نستوه و وطنپرست پرشور ، گخبر دردناک و اندوھبار قتل وحشیانھ انسان بزر

ھ افغانستان و عضو ھیأت رھبری گان در ولسی جرگوطنوال نماینده مردم رنجدیده ارز ھاشم محمد

راش این خبر وشخگطنین  .عالی حزب واحد افغانستان در فضای غم آلود کشور و جھان درھم پیچید

 .برد فرو عمیق و شوک گرفقا و دوستان او را در سو ،یز فامیل شریف وطنوال نامرادگمالل ان

این راه حقیقی وی بود و این پایان  .ان پیوستگرامی ما وطنوال عزیز با جاودانگرفیق و دوست 

یستھ خودرا در قلوب اه شاگاینک جای، او کھ راھھا را بھ سوی قلبھا باز میکرد. طبیعی راه او ست

  .رفقا و دوستان خویش احراز کرد، مردمان کشور

  .ردیدگ مانپر از فراز و نشیب میھن بھ خون نشستھ  صفحات زرین تاریخ نام نامی او درج

 .ی اش حفظ کردگ هتا آخرین دم زند ،کسی مارا ترک کرد کھ ایمان خودرا بھ آرمانھای واالیش

با تحمل مشکالت فراوان و طاقت فرسا در راه سعادت ، ی و ایثارگذشتگوطنوال شھید با از جان 

انسانی بود شعلھ ور از  وطنوال. ردیدگوفانی کشور فداکاریھای بیشماری را متقبل گترقی و ش، انسان

عقول ، اخالق و فضایل عالی انسانی او، چھره جذاب و شاداب او. شور وجدان و منور بھ نور ایمان

ذاری، گترحم و خدمت، صداقت و راستی، تواضع و خاکساری .را تسخیر میکرد قلوب انسانھا و

ز فراموش گدوستی بود کھ ھر .انساندوستی و وطنپرستی از مشخصات عمده شخصیت وی بود

   .نخواھد شد

تا زبانھ ھای ، شریفانھ انسانی را از پا در آوردحقوق و آرمانھای عالی و ، تیر ابلیس فرشتھ آزادی

نشاند و ظلمت قرون وسطایی را بھ کلبھ  آتش عشق سوزان آزادی انسان را در مجمر خلق کشور فرو

این فرھیختھ مرد مبارز و یاران او  ،کھ وطنوال یولی شعلھ ھای آتش .رداندگتاریک مان بر

 و تاریک اندیش را بھ خاک یکسان راگعقب، رستبرافروختھ اند، امیال ضد انسانی خفاشان ظلمت پ

  .وطنوال فرزند برومند تاریخ بود و با تاریخ خواھد زیست .خواھد ساخت

. ھنوز زبونتر شدند با ارتکاب این جنایتآی پاکستان  –ژخیمان زبون و تفالھ خوار آی ـ اس مشت د

تعقیب بی نظیر  ستواری و پایداریاراه پرافتخار اورا با ، ران و ھمرزمان وطنوال شھیدگھمسن

  .خواھندکرد



 

 

مراتب صمیمانھ تسلیت  خود، رانمایھگدوست  وحشیانھ نسبت قتل، درین لحظات غم و اندوه بیکران

ھیأت رھبری حزب ، انگ، مردم رنجدیده ارزوطنوال شھید ۀخویش را بھ تمام اعضای شریف خانواد

  .تقدیم میدارم، واه کشور و کافھ ملت افغانکلیھ نیروھای ملی و دادخ، واحد افغانستان

ذار رشادتھا و سرافرازیھای وطنوال این شھید بخون خفتھ مردم در حافظھ نسلھای امروز و فردا گب

   !بمثابھ سمبول ایثار و فداکاری باقی بماند

  

 .الیھ راجعون  انا   و انا


