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 11/40/2410                   جمشید آرش
 

 به آرای مردم احترام شود
 

در این روند، اشتراک  و عزم عمومی برایشور و شعف   .انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی سپری شد
 ۀنهاد های ناظر بر این روند، جامع .به حد گسترده و وسیع بود که تحسین همگانی را در پی داشت افغان هادر میان 

 .دنو به دولت افغانستان تبریک گفتدانسته قابل ستایش . چگونگی برگزاری آن را  . همسایه و .جهانی، کشورهای 
  

جم فعالیت های منس نیروهای امنیتی با اقدامات و ردند.را جشن ملی توصیف کآن مردم کثیری از ای در سطح ملی عده 
از  اخنثی کنند چنانچه مقامات در این ارگان هتروریستان و طالبان را  ۀنگ شان توانستند پالن های طرح شدو هماه

  .عملیاتی تروریستان، خبر دادند ۀنامکشف و خنثی سازی صدها پالن و بر
 

طرح حمله، در  0244»نیت ملی با حضور در رسانه ها ابراز داشت که لطف هللا مشعل سخنگوی ریاست عمومی ام
تحاری و انفجاری و ایجاد فضای جلوگیری از وقوع حمالت ان« جریان برگزاری انتخابات کشف و خنثی شده است

اعتماد و باورمندی مردم را به توانایی های خویش جلب ون برای رأی دهندگان توسط نیروهای امنیتی کشور، مص
 .کردند طوریکه همه آن را شگفت آور و تحسین برانگیز دانستند

بستر مساعد برای ایجاد در امر تأمین امنیت و  این محافظان کشوربا تشکیل اجتماعات و گردهمایی ها، از مردم 
 سپاسگزاری کردند. ها مردم، قدردانی نمودند و با تقدیم شاخه های گل از آنحضور پرشور 

 

ر د دولت جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان بزرگترین دستاورد و متین ترین گامرا در سطوح مختلف این پروسه 
که همانا مشارکت همگانی در امر دولت داری و ملت سازی می باشد، موکراسی ین ها و اهداف دراستای تحقق آرما

 یاد کردند.
 را تشکیل می دهد مطابق قوانین مردم امزدان یکی از دغدغه هایج انتخابات از سوی نئنتا رفتندر این میان پذی اما؛
را تکمیل کند، برنده اعالم می شود و موفق می گردد بر سکوی ریاست  04+1 کشور هر کاندید که توانست ۀنافذ

ن در صورت خالف آن انتخابات به دور دوم خواهد رفت و میان دوت رسماً قدرت را کسب کند جمهوری تکیه زند و
 های پیشتاز، انتخابات برگزار می گردد. از کاندید

 

که انتخابات شانزدهم حمل موفقیت آمیز سپری شد و تحسین  در هر صورت، مردم افغانستان انتظار دارند، همانطوری
و توصیف همه را در پی داشت و حکایت از شعور باالی سیاسی مردم در پروسه های ملی و میهنی می نمود، اعتبار 

ج انتخابات از سوی کاندیدان و هوا خواهان آن ها، ئنتا رفتنپذی ، ف افغانستان را در سطح بین المللی باال بردو موق
ه سیاهی بموکراتیک بود و پشت کردن یحمایت از یک فرایند دبه خاطر نیز اینگونه باشد. چه؛ حضور پر شور مردم 

رایی و گ ثبات آغوش باز کنند و به تروریزم و بنیادامن و با  ۀبه خاطر اینکه به آیند اتباع افغانستانای گذشته. همه ه
مخالفت خود را نشان داده باشند، به پای صندوق های رأی رفتند  روش های غیر معقول و مسالمت آمیز انتقال قدرت

دانسته است، حضور به هم کشور  اتباعب شدن را حق همه و انتخا و متکی به قانون اساسی کشور که انتخاب کردن
 و از این حق خود استفاده نمودند. رساندند

 

حمایت کردند و خواستند این روند ماندگار گردد و قدرت به صورت  یآن ها در حقیقت از یک روند با این کار خود،
 مسالمت آمیز به زعیم آینده کشور انتقال گردد.

 

سیب های جدی را خلق کند آی از کاندیدان، می تواند ا ج انتخابات از سوی عدهئپیش داوری ها در مورد نتالهذا، 
اشته آن را باید د، ظرفیت بنا بر هر دلیل پیروز نمی شوند معموالً در هر انتخاباتی هم برد دارد و هم باخت. کسانی که

ضاوت اتهام بستن ها، قکه به آرای مردم احترام بگذارند و نتایج آن را بپذیرند چون مردم افغانستان دیگر تحمل  دنباش
گذاشته و تحریک آمیز را ندارند آن ها می خواهند از رأی شان پاسداری شود و به آرای شان احترام  های نا آگاهانه

 شود.
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است برای نهادینه نمودن اصول و  یج انتخابات و احترام به آرای عمومی، گام مؤثرئنتا فتناز سوی دیگر؛ پذیر
جهانی را وا می  ۀ. همچنین جامعاتباع قانون اساسی و احترام به آزادی های فردی نفتموکراسی، پذیریارزش های د

دارد تا برای تقویت این ارزش ها در کنار مردم افغانستان باقی بمانند و از کمک های مادی و معنوی خویش، در 
 راستای دولت سازی و نظام سازی، این کشور را بی بهره نسازند.

 

ج آن، به برنده این پروسه تبریک گفته و با ئام نتهمه کاندیدان بعد از شمارش آراء و اعالاز این رو؛ می طلبد تا 
استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های خویش برنده این روند را، در راستای تحقق آرمان ها و اهداف ملت افغانستان، 

 .یاری رسانند
 

 پایان
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