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 ۴۶۸۲/ ۶۰/ ۸۱                                نهاتف ایما

 حمل ۶۱جوزا مهرتائید بر۴۲

دیده شد که ملت متعهد ما حماسه حضور شانزدهم حمل خود را 
جوزا با شور و اشتیاق زاید الوصفی تکرار  42بار دیگردر روز 

نموده و به فرهنگ عالی خود مهر صحه گذاشتند که گویا شانزدهم 
حمل کدام حرکت تصادفی مردم نبوده، همه گروه گروه از منازل 
خویش بدون ترس و هراس از اوضاع طبیعی و از همه مهمتر 
تهدیداتی که قبل بر آن از سوی نقاب داران سیاه پوش ) اعزامی 

ایه( که آوازه و دروازه سازمانهای استخباراتی کشور های همس
انتقام گیری شانزدهم حمل را با هوشدار های بی پایه در این جا و 
آن جای کشور ما مبنی بر اشتراک مردم به دور دوم انتخابات 

ریاست 
جمهوری 
داده بودند ، با گام های متین و استوار تالش مینمودند تا 
 خود را زود تر به نزدیکترین مرکز رایدهی برسانند که
حتی تعدادی از هموطنان ما ، ذوق زده قبل از آغاز کار 
مراکز رایدهی به محالت رسیده بودند وساعت ها در 
صفوف طویل زیر اشعه خورشید انتظار بکشند تا نوبت 
شان برسد و  رای خود را به نفر مورد نظر خویش در 
صندوق ها بریزند که با این اقدام نیک فرهنگ اصیل و 

جهانیان نشان دادند وبا شهامت و شجاعت خود در کشور جشن برپا نمودند که روز شانزدهم حمل عالی خود را به 
جوزا پس از سالهای پر آشوب، ماندگار تاریخ ساختند که همه مردم جهان را بر این باور  42را بار دیگر در 

را نیز دارند که در قسمت تعین نمودند که راستی مردم افغانستان در حالیکه مرد سنگر اند،  لیاقت وشایستگی آن 
زعیم آینده خود با اتفاق واتحاد و همدلی تصامیم مشترک را اتخاذ و راه را بخاطر تامین صلح سراسری ، بازسازی 

  ونو سازی کشور خود را بازگردانند .
ند انتخابات بهر ترتیب روز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مع الخیر به پایان رسید ، رسانه ها بصورت کل رو

را بطور زنده تحت پوشش خود قرار دادند که رسالت شان را از دیدگاه ژورنالیستی به انجام رسانیده اند، نهاد های 
امنیتی اهم از اردو ملی ، پولیس ملی ، امنیت ملی در همکاری مردم شریف و با دیانت ما با صداقت کامل توانایی 

لحمد مشاهده گردید قدرت حراست از تمامیت ارضی و نوامیس ملی را دارا های خود را به نمایش گذاشتند که هلل ا
گردیده اند و تالش به خرچ دادند ، سینه را سپر نمودند و دشت و کوه وبیابان را بستر تا فعالیت های مخالفین و 

کاری دیگر دهشتگران تروریست را در نطفه خنثی و نگذاشتند که جشن آرزو های مردم شان خدشه دار گردد و شه
آنها درافشا و جلوگیری از تقلبات گوشه وکنار وطن که بیرحمانه به آرا کافه ملت دستبرد میگردید با امانت داری بر 
اعتماد خود افزودند.  رای مادرسر سپیدی که سخنانش در روز انتخابات هیچگاه فراموش هیچ انسان با احساس 

خود را تا مراکز رایدهی با چه مشکلی جهت آسوده حالی جامعه نخواهد شد و یا پیر مردی که عصا بدست 
فرزندانش با هزار آرمان و آرزو رسانده و در اواخر عمر گلهای کاروان دموکراسی را آبیاری مینماید ، جلو گیری 

ببالیم  نمود ، ارج گذاشته شود. بنأ الزم دیده می شود که باز هم به توانمندی های نهاد های امنیتی خود افتخار نماییم
و دست همیاری و همکاری را به سوی شان دراز نموده تا باشد به موفقیت های بیشتری نایل آیند ، نامزدان و یا 

 .کاندیدا هاهمه از روند انتخابات راضی بوده ونفرت وانزجار خود را در برابر تقلب وتقلب کاران ابراز داشتند 
غم خطرات و نا هنجاری ها ی آن در گوشه وکنار کشور به نکته مهم این است که مردم با خلوص نیت علی الر

برنامه بزرگ ملی بار دیگر لبیک گفته و در فضای آرام وشفاف به آن مکررأ سهم گرفته اند و در تعین زعیم آینده 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hatef_aeman_hamasai_entechabat_election1393.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hatef_aeman_hamasai_entechabat_election1393.pdf
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خویش رای خود را به صندوق ها ریخته اند ، از کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی  انتظارآن را 
دارند تا با احترام به آرای مردم و امانت داری کامل که بتواند به نزد شان مورد اعتماد واقع شوند برنامه شمارش 
آرای رایدهندگان را در شفافیت و عاری از هر گونه نا هنجاری ها وبا قبول مسوولیت های ایمانی ، وجدانی و 

مردم را که از لحظات صف کشیدن در مراکز رایدهی تا وظیفوی آن را به انجام رسانیده و چشم به انتظار بودن 
 اعالن نتایج در قبال ریختن رای خود دارند ، بدرستی ، صداقت و ایمانداری پایان دهند .

 پایان                                                    

 

 


