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 70/70/2710          ف، هیرمند

 

 زنده و سربلند باد مردم افغانستان
 

ق دهندۀ حقای شرکت خالصانه و مملو از حس مسؤولیت مردم ما نسبت به وطن و آیندۀ ایشان در انتخابات دیروز نشان
 که قبالً در تأریخ کشور ما فرصت آشکار شدن آن میسر نبوده است، مگر این حقایق کدام اند: مهمی است

 

عوام  و عقیده مندنظام های یکه تاز به ظاهر زمانی هم  لوژی زده ووئهای اید نظام وضد مردمی، ، مستبد رژیم های
 طرق باشندگان این سرزمین کم و بیش زندگی وفریب و ضد وطن ما، به مردم ما مجال آنرا میسر نه ساختند، که 

واهان خقدرت مشارکت دیموکراتیک و مسالمت آمیز را در ساحۀ زندگی سیاسی ایشان تجربه کنند، علی الرغم آنکه 
ن میدا و دشمنان وطن ما  قبل از انتخابات با هزاران حیل متوسل گردیدند، تا مانع حضور مردم ما درطلبان و ثروت 

ک گردند، ولی مردم نجیب ما همۀ این حیله ها را درهم شکسته و در صحنۀ محرکه حضور به هم مبارزۀ دیموکراتی
 رسانیدند.

 

 اثبات .آگاهی خلق ما به مردم ساالری استانتخابات، تسجیل  دیدۀ ما در روز رأی دهی و حضور عظیم مردم ستم
اعتدال است. سهم گیری وسیع مردم ما در انتخابات تأییدی است که بر  و ساالری مردم ما به ادامۀ نظام مردم باور

 .تحوالت سیاسی، مهر توثیق میگزاردطرق مسالمت آمیز زندگی و 
 مصلحت عادالنه است،  مردم ما تأیید نمود که شیفتۀ اعتدال و 
  پاسخ منفی  به عقبنمودن شدن را ادامه داده و به رجعت  مدرنیزهتأیید نمود که کشور ایشان راه مردم ما

 میدهد، 
  ادارۀ خویش را دارندمردم ما تأیید کرد که افغان ها، کامالً و بدون هیچ تردیدی قابلیت ، 
  مردم ساالری آگاه اند،  تأیید کرد که از مزایای اعتدال ومردم ما 
  باشند،  ملی باهم و یک دست می امور عمومی و تأیید نمود که افغان ها یک پارچه اند و درمردم ما 
  مردم ما یک بار دیگر با شرکت ایشان در این انتخابات به ارزش های وطنی، انسانی و ملی مندرج در

 قانون اساسی ما صحه گذاشت، 
 یاست سسانید که افغان ها دیگر فریب آن مردم ما در این انتخابات با شرکت بسیار وسیع خود به اثبات ر

 فقط به تصور ارضای حرص و توجه نداشته و شه به سرنوشتخارجی را نخواهد خورد ک مداران داخلی و
 آز خود باشند، 

  اعالم داشتنددر کشور را صلح خواهی پیروزی مردم ساالری و شان شرکت با مردم ما ، 
 به آن عمل  مردم ما ثابت ساخت که با روش های مدنی امروز دنیا برای تحوالت سیاسی کامالً موافق بوده و

 کند.  می
 

 رسیده و به این درک بودهما به سوی خود آگاهی در حرکت  عالئمی را نشان داد که مردم کشور این انتخابات
آنرا به نیکی می  استعمال ن مطلع باشد و نیز چگونگیکه به نیرو های آشکار و پنهان خویش و اهمیت آاست 

قاعدۀ مردمی داشته باشند، که ی د بود، دولت هایهود ملت شدن مردم افغانستان خواهداند، اینها همه عالئم مش
ما تجارب طوالنی از مردم ساالری ندارد دم نقش اساسی در ایجاد و انکشاف ملت های شان دارند، گرچه مر

ولی با اعمال محدود شیوه های مردم ساالرانه به تجارب گسترده آشنا گردیده است، مردم افغانستان حاال با آگاهی 
 حرکت است. ترقی در به سوی توسعه و

 

غاتی ان، چه تبلیمنفی بافان، بدبین ها، افراطی ها، مخربان و دشمنان مردم افغانست اجرای انتخابات عده ای از قبل از
ری سانداختند، آنان از قبل برای سوگ انتخابات آمادگی گرفته بودند، عده ای منتظر بروز اغتشاش سرتایرا که به راه ن

د شد، تعدادی هم خونریزی  برون نخواه خودداشتند که مردم از خانه های عا ، عده ای ادبه نفع اپوزیسیون مسلح بودند
گسترده را نفیر داده بودند، افراطی ها یا با ناامید ساختن مردم یا با نشان دادن آیندۀ مبهم و باطل تلقی کردن تمام ساز 
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د، و طریقه راه بکشن ژرا به کخواستند مردم ما  میفایده بودن روش های مدنی سیاسی  بی و سامان دیموکراسی در
ایشان را توجیه نمایند، اشخاصی هم در سطح آگاهی مردم ما ابراز شک نمودند و فقط  آفرین های طرد شدۀ خشونت

دانش های نسل جوان حاضر در  از تجارب و مؤثرتر خویش را برتر و هوایی دانسته های خیال انگیز، رویایی و
تب آلود خود  دودی از خارج نشینان ما، گاهی با دریافت های زمان زده وکشور ما، وانمود کردند، اشخاص مح

از  ومملاستنباطات خود را معتبر تر از هر محاسبات آزمایش شده هم باالتر درجه بندی کردند، محاسباتی که بعضاً 
 ه تهدید وهواداران خون و باروت هرچ بغض های نسل سیاسی در حال غروب بوده اند. افراطی ها و کینه ها و

 تدبیر از این تهدید و وحشت پراگنی شجاعانه و که داشتند بر سر راه مردم ما ریختند ولی مردم ما با همت و یتخویف
 .محتاطانه عبور نمودند

 

ۀ آشکار گردید و نقاب َبَبلوگون بربریت برمال و کهولت اندیشگی وحشت و نتیجه اینکه عجز تأریخی افراطیت و
ینک رسوا گردید، نتیجه ا ان در برابر نیرو و تهور مردمضعف خجالت آور آن رو افتاد و ناتوانی ودشمنان افغانستان ف

ن، نه افراطی ها و نه خشونت خواهازور طرفداران و خارج، نه بدبین ها، نه منفی بافان، نه  امیدان داخل و نه نا
ی مردم ما صفا برابر این حماسۀ سراپا صلح و کدام به آرزو های نامیمون ایشان نرسیدند، همۀ آنها در پرستان، هیچ

 شد.  جالت دستاورد دیگر نصیب ایشان نسر افگندگی و خ مبهوت گشتند و جز مات و
 

گیرد  در همین حوزه تصمیم می دارد و عقالنیت قرار آزمایش مهم انتخابات نشان داد که مردم ما در حوزۀ عقل و
احیاناً دور دوم آن نیز ابزار کار  انتخابات ونتایج  د و این سنجیدگی دربر سنجیده، اراده اش را به کار می درست و

ازبک ها، نورستانی ها، پشه ای ، سنگه ها، از هزاره ها، تاجیک ها، هندو ها مردم ما خواهد بود، تمام مردم ما اعم
پیشرفته، آرام، امن، مصون  اعتماد کامل با سوی افغانستان ، دیگران  و پشتون های ما دست به دست و با اطمینان وها
پیکار مشغول اند، مردم ما تاریخ سازی را بازسازی میکنند مردم ما به سبک خود تأریخ کشور  نیرومند به کار و و

 شان را میسازند.
 

 کش افغانستان و زحمت  سر بلند باد مردم ستمدیدهو زنده   جاوید باد افغانستان عزیز،
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