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 انتخابات و افزایش اعتماد به نیروهای امنیتی افغان!
 

ور با ش ،افغان ها، باشندگان این خطه، این برای اولین بار است که افغانستان زمین ما چند هزار ساله سر تأریخدر 
 ۀخوردو شوق بی حد و حصر و امید و آرزو های فراوان به آینده های روشن و با وجود همه تهدیدات دشمنان قسم 

به پای صندوق های رأی رفتند و در انتخاباتی که صد در  هجری شمسی 1131حمل  11 تأریخاین آب و خاک، به 
به کاندیدان نظارت،  از سازمان های جهانی تعدادی و صد توسط افغان ها مدیریت می شد و توسط نهاد های مدنی

و به این  ند،ی خویش را در صندوق های رأی ریختهای والیتی رأی شور همچنان به نامزدان ریاست جمهوری و
 و به جنگ و خانمان بزنندرقم  سرنوشت خویش را خودمی توانند که افغان ها ان نشان دادند نین و جهاترتیب به جها

 بگویند. ،سوزی که تار و پود این ملت را به آتش کشیده است، نه
گروه ها و شبکه های  سیلی محکمی را نثار روی طالبان و سایررأی دهی مردم ما این مراسم با شکوه  در حقیقت
 است.یش و ستاکه واقعاً قابل تحسین و توصیف  نمود تروریستی

 

 برای مردم ، آنقدرو هوای سرد  شدید انرفتن به مراکز رأی دهی نسبت بار هرچند وضعیت آب و هوا به خاطر
نسبت به رفتار های مدنی جهت انتخاب افغانستان و جنگ دیدۀ شور و اشتیاقی که ملت صلح پرور نبود؛ اما  ساعدم

با صف  وشان داشتند، مانع رفتن آنان به سایت های انتخاباتی نگردیده  والیتیهای ی گان شورس جمهور و نمایندرئی
کشیدن های طوالنی و جمع و جوش شگفت آور همه سهم ملی، اسالمی و مدنی شانرا در قبال مردم و کشور شان 

به انجام رسانیده و در کنار با کمال اصالت و صداقت  بر دوش می کشیدند که را ولیت سنگینیؤو مسنموده  ءادا
ما  ملت رنجدیدهوضعیت وخیم جوی، تهدیداتی که از جانب مخالفین مسلح دولت افغانستان وجود داشت و هر آن 

 و هماهنگ نیروهای امنیتی افغان خوشبختانه با فعالیت های منسجم انتظار مرگ را در مراکز رأی دهی می کشیدند، 
پالن های شوم دشمنان سفاک و خون آشام این سرزمین که هر آن مانند  پولیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملیاعم از 

چه چنانپرازیت خون این ملت را می مکند، نقش بر آب گردیده و از همه فعالیت های خصمانه انتحاریان و انفجاریان 
لت ما و مردمان صلح دوست جهان می به مو مباهات توقع می رفت، جلوگیری صورت گرفت که واقعاً مایۀ افتخار 

 باشد.
 

گفتنی است، اهمیت انتخابات کنونی از همه بیشتر روی این موضوع می چرخد که نیروهای امنیتی افغان از اعتبار 
ه بعضی ولیت های امنیتی کؤو نشان می دهد، پروسه انتقال مس و محبوبیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار گردیده

نان آ گمان و تصوربه دید منفی به آن نگریسته می شد و مسایل سیاسی و نظامی  آگاهاناز  تعدادیوقت ها از سوی 
ولیت های امنیتی را به دوش گرفته و از زیر بار سنگین آن ؤوهای امنیتی افغان نمی توانند مساین بود که گویا نیر

لیت های امنیتی یک روند نهایت کامیاب به ملت وؤمد این طور اثبات شد که پروسه مسموفق به در آیند که هلل الح
جه یزه و مورال عالی به وولیتی را با انگؤشهامت شان می توانند، هر گونه مسافغانستان بوده و فرزندان صدیق و با 

 نمایند. ءااحسن اد
 

ین ولیت های سنگؤافغان و نیروهای امنیتی کشور مس دهانی است، این موضوع می باشد که ملت بزرگ آنچه قابل یاد
یدان ریاست جمهوری کاند از اما آنچه حاال  ی موفق به در آمدند؛تأریخمتقبل گردیده و از یک آزمون را با تمام وجود 
ثور  0 تأریخج انتخابات را که قرار است به ئاست که نتاهای والیتی انتظار می رود این موضوع ی و نامزدان شور

خویش پذیرفته  با واقع بینی های جامعهگردد،  اعالنثور سال جاری خورشیدی  40 تأریخبه  )ابتدایی( و )نهایی( آن
 از رسانه تعدادیز هرج و مرج هایی که باشد ا از یاد نبرند تا را هیچگاه ردم و فرزندان صدیق شانو فداکاری های م

در نهایت ملت ما همانند ملت های های داخلی و خارجی به نحوی به آن اشاره می کنند، جلوگیری صورت گرفته و 
دیگر جهان در رفاه و آسایش به سر برند و بتوانند با کاروان متمدن جهانی که امروز زبانزد عام و خاص است، 

 رفاه بشریت باشند.آرامش و همگام گردیده و همکار خوبی به جهانیان در راه 
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