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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  2112اپریل  5 داکترسیدعبدهللا کاظم

 

 انتظار در صف ها ـ بسوی آیندۀ امید بخش
 )انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی(

 2112اپریل  5ـ  1111حمل  11شنبه 
 

با وجود تشدید نا امنی ها و تهدید جدی مخالفان مسلح برای اخالل دور سوم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های 
مرکز رأی دهی  1116والیتی، مردم شجاع کشور اعم از زن و مرد و پیر و جوان جوقه جوقه از صبح زود بسوی 

د و بارانی انتظار نوبت را می کشند. اشتیاق در حرکت بوده و درصف های طوالنی با صبر و شکیبائی در هوای سر
و آمادگی مردم برای استفاده از حق رأی مایۀ امیدواری بزرگ است و نشانۀ از احساس مکلفیت و ادای وجیبه هریک 
در سهمگیری برای تعیین زعامت کشور از طریق انتخابات و انتقال قانونی قدرت به یک زعیم جدید محسوب میشود. 

تایج انتخابات بروفق مرام و موجب رضایت مردم باشد تا در قبال آن مصیبت های دیرینه التیام یابد و توقع میرود ن
 نهال دموکراسی در کشور ریشه گیرد. 

مردم ما باقبول صدها خطر جسورانه به امید فردای بهتر گام میگذارند و روی مخالفان و دشمنان میهن را سیاه و خجل 
پیام را می فرستند که در برابر عزم مردم هیچ قدرتی مانع شده نمیتواند. برای هر هموطن با می سازند و به آنها این 

احساس حضور گسترده مردم در این روز تاریخی به معنی راه گشودن کشور بسوی روشنی  ها است و به مثابۀ یک 
رأی خود می باشم، به  جشن بزرگ  تلقی میگردد. من به حیث یک فرزند آن مرزبوم که در هجرت محروم از حق

شما مردم شریف خود مباهات میکنم و این شهامت شما را به نظر قدر دیده و فال نیک بسوی بیداری می پندارم و 
 صمیمانه آنرا به فرد فرد شما تبریک و تهنیت میگویم.

 
 از میان صدها عکس ، این دو را برگزیدم تا خود گویای یک حقیقت بزرگ و تاریخی باشد: 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_entezaar_dar_safhaa__aayendaye_omedbakhsh.pdf
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

حسین ریحانی، با گذاشتن این تصویر از مسجد عباسقلی، در منطقه داراالمان کابل در صفحه فیسبوک خود نوشته: 
"حضور شکوهمند مردم در زیر ریزش شدید باران برای نمایش مدنیت و قدرت مردم ساالری و انتخاب رئیس جمهوری 

 « آینده

 

1.  

است: "عجب احساس قشنگی دارم؛ به مرکز رای دهی میروی نوشتهعبید مهدی، با گذاشتن این عکس در فیسبوک خود 

که ده ها نفر در صف ایستاده اند. اشتراک در انتخابات و احترام به دموکراسی واقعا با دوره های گذشته قابل مقایسه نیست. 

 «.من رای خود را استعمال نموده وجدانم را راحت کردم خدا را شکر
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