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 عزم بزرگ و صاحب افتخار مردم افغانستان
 

افغانستان، زن و مرد، پیر و جوان، پهلو به پهلو و با احساس مردم شریف سراسری و با عزم بزرگ،  با اشتراک
سهم گرفتند و در تصمیم ( هـ ش 1131سال )ریاست جمهوری و شورا های والیتی در انتخابات وطن خواهی عظیم 

اه، گیری ملی در جهت تعیین سرنوشت امروز و فردای وطن شان آزادانه و بدون ترس و بیم از دشمنان صلح و رف
رأی دادند و به این صورت وظیفۀ خود را در مقابل چشم های آز و تاریک دشمنان  کاندید مورد نظر خودبرای 

 . وطن و خاک به طرزی که حماسه آفرین بود، انجام دادند
 

با انجام دادن این وظیفۀ مقدس، مردم افغانستان اهداف زیر را که با ناخن پاک خود در سینه های شان نوشته بودند 
 :گی و افتخار و چهره های خندان، به دست آوردندبا بزر

 

 دیموکراسی و اتحاد مردمی، کوبیدندی دشمنان راه آزادی، رفاه و پیشرفتمتحدانه، مشت محکم به رو ،. 
 دارای چنان شایستگی های د، به مردم و حکومات جهان فهماندند که افغان ها با حفظ تنوع فرهنگی خو

تصمیم گیری ملی برای نجات افغانستان از حالت بحران، سر در گمی،  بزرگ فرهنگی هستند که در موقع
 .فساد و بی عدالتی، متحدانه و آزادانه عمل می نمایند

  فهم سیاسی را دارند و در قبول و فهم مزایای دیموکراسی در یک پروسۀ ملی شخصیت، صالحیت و
 .اشتراک می توانند و می نمایند

 ان انتخاب می نمایندرئیس جمهور آیندۀ خود را خود ش. 
 که مردم حق انتخاب او را دارند و رئیس  صادر نمودند افغانستان پیام بزرگی ۀبه رئیس جمهور آیند

جمهور و اعضای دولت او همه، خدمتگاران مردم هستند که حق دزدی از مال و ملک وطن شان و حق 
 .دروغ گویی را به مردم افغانستان ندارند

 ردم افغانستان را از ارزش های دیموکراسی، در قالب یک تصمیم ملی و بزرگی و فهم م ، شخصیت
 .متحدانه، به جهانیان، یکبار دیگر و به صورت واضح نشان دادند

 به جامعۀ بین المللی و به دوستان مردم افغانستان پیام روشن فرستادند که مردم افغانستان مردم صلح خواه 
ی که اخیراً از طرف رهبری کشور با جامعۀ جهانی ایجاد وء تفاهمو صلح دوست هستند و با وجود س

در حفظ منافع علیای کشور شان، با دوستان خود و مردم جهان ها تصمیم گرفتند که گردیده است، افغان 
، صلح و امنیت تدر احترام و همکاری متقابله زندگی نمایند و در تشدید همکاری و دوستی در راه  پیشرف

ان در مقابله با اعمال غیر انسانی و تروریزم، با دوستان شان با صداقت هم پیمان در افغانستان و همچن
 .باشند

 

تصمیم بزرگ ملی مردم کشور  آنچه برای ما افغان ها، در هر جایی که زندگی می نمائیم، الزم است، اینکه به این
برف و  و در روزی کههوا احترام نمائیم، به ملیون ها زن و مرد و پیر و جوان افغان که با شکم گرسنه، در سردی 

ها  وطن شان، ساعتسخ برای رفاه، سر فرازی و بزرگی ، با امید وعقیدت راباران از آسمان سرازیر می شد
دوق های رأی حاضر شدند، از حق مدنی خود استفاده کردند، شادباش و تهنیت صن منتظر ماندند تا اینکه در برابر

 . بگوئیم
 

این تصمیم بزرگ ملی را با چشم های بسته و عقیدت تاریک و ناشایسته ننگریم چونکه کم دیدن مردم افغانستان 
 .خیانتی است به حق آنها و منافع علیای وطن شان

 

ملیون ها افغان را در روز رأی گیری با درایت و  بندیگی، مبارزات انتخاباتی و صف رسانه های گروهی که آماد
که افغان ها نه بر  ، بیانگر این حقیقت و راستی بودهوشیاری و احساس خوشی از سرور مردم، منعکس می نمودند

  صف دوستانه با همگی، صف بسته بودند بلکه در یک دو یا وابستگی ناحیه و محل زن ومی، زبانی ـحسب تنوع ق
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خواست که در یک حرکت و اقدام ملی از حق خود آزادانه و به دند، می خندیدند و خوشحال بودند صحبت می کر
 .را دارندخود شان حق استفادۀ مساوی 

 

افغان ها نشان دادند که با آنکه در دره ها، دامن کوه ها و یا دشت ها، در نواهی مختلف شمال، جنوب، شرق و یا 
گی می نمایند، حقوق، وجائب و دو یا هم دره های زیبای مرکز کشور متولد شده اند و یا در آنجا ها زن غرب

هیچ قانونی و یا حرکتی با ارتباط سوابق تأریخی، . شایستگی های مساوی را با دیگر هموطنان شان دارند
. دیگر افغان، حکم نمی کند و نمی تواندخانوادگی، زبانی، قومی و یا مذهبی آن زن و مرد را باالتر و یا کمتر از 

 . پس برادر و خواهر هستند و سرنوشت مشترک دارند
 

که اکثریت باید قبول نمائیم . جوان اند که در انتخابات اشتراک نمودند( زن و مرد)مردم افغانستان فیصد  ۰2بیش از 
که در دور تأریخ، نیستند، موطنان خود مطلق نفوس فعلی که در وطن زندگی می نمایند، مسؤول اعمال نا شایستۀ ه

فلهذا کسی حق ندارد افغان ها را با الفاظ و کلمات دور از . در مناطق دورتر، انجام داده اند چه در زادگاه  شان و یا
ۀ مردان و زنان با دانش تأریخی و زبانی نین گفته و یا نوشته حاصل گفتبخصوص که چد کند اخالق قلم و سخن یا

 .باشد
 

دانیم که یازده افغان که با این قوم و یا آن قوم وابستگی دارند و در این محل و یا آن محل وطن متولد شده اند، می 
مبارزه نمودند و ما افغان ها یا در دست آوردن این مقام عالی کشور،  کاندید مقام ریاست جمهوری بودند که برای به

به زودی نتیجۀ تصمیم مردم . که در باال ذکر شد مطلع هستیم داخل کشور و یا بیرون از کشور از این پروسۀ ملی
برنده از هرقوم و تباری که باشد، رئیس . افغانستان اعالم خواهد شد و در آخر کار، حتماً یک نفر برنده خواهد بود

واهم جمهور آینده کشور است و من برایش دعای خیر می نمایم، به او حرمت ایکه در مقام رهبر کشور جا دارد خ
انتخاب آن شخص، تغییری در مقام، بزرگواری و ضرورت حرمت به تنوع فرهنگی مردم افغانستان که از . داشت

 .پایه های اصیل دیموکراسی در وطن محسوب می گردد، نخواهد کرد
 

ا که کنم که نوشتۀ مرالین با حرمت خواهش می الن محترم سایت افغان جرمن آنبا اشارۀ به این گفته، من از مسؤو
مصدر خدمت چندی قبل نشر نمودند، بار دیگر نشر نمایند و به مردم وطن دو بار ( افغانستان و افغان)زیر عنوان 

 . شوند

****** 
 پایان

 
 

افغان و )تحت عنوان  2211بنا بر خواهش جناب محمد ظاهر عزیز لینک آن مقاله را که به تأریخ ششم جون 
پورتال به نشر رسیده بود در پایان به دسترس خوانندگان می گذاریم تا با یک در صفحۀ تحلیالت این ( افغانستان

 :کلیک بر آن لینک، آن مطلب را مطالعه فرمایند
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