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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیالئامليت سئوم: نوت 

   ١٢/ ٠٩/ ٢٠٠٩      تاريخ                                                                                                         لينا روزبه
 

  !رای مردم افغانستان
  

ر با موجی از مشکالت، خشونت، امسال انتخابات رياست جمهوری در افغانستان مانند هر تحول ديگر در آن کشو
اين انتخابات هم مثل هر پروسه و انکشاف ديگر به مرحمت جامعه بين . خون، دلهره و اضطراب برگزار گرديد

  .المللی و اعانه های خيريه انان برگزار گرديد
ی ما را طرح کشور دل سوزاند و جعبه های رای گير.  کشوری دل سوزانده و برای ما برگه رای چاپ کرد و فرستاد

کشوری ديگر دو سه جبهه از عساکر خود را برای زنده ماندن رای دهندگانی به کشورم . نمود و به کشور انتقال داد
مردم ما هم . اعزام نمود که هنوز به اينده کشور خود اميدوار بودند و برای رای دادن به پای صندوق های رای رفتند

پاره شدن در انفجار راکتی اينجا و بم گذار انتحاری انجا، در روز انتخابات به دل سوزاندند و با دادن قربانی و تکه 
پای صندوق های رای رفتند تا شايد همت انان و مرحمت جامعه بين المللی راهی را برای اينده يی مملو از صلح و 

  .ثبات که سالهاست چشمان شان در راه ان کور گشته به ارمغان بياورد
ثل هر واقعه سياسی ديگری که اين کشور بخود ديده است مرحله دوم يعنی مرحله انتظار برای انتخابات گذشت و م

  .حکومتی بهتر و تبديل انتظار به نگرانی در مورد احتمال افزايش خشونت و حتی تشديد اوضاع  آغاز گرديد
من خوبم و تو "ازی های قديمی  گزارش های مبنی بر فساد در انتخابات افزايش يافت و همراه با ان شايعات و همان ب

در ميان راستی ها و چپی ها و ميانه رو ها و بنياد گرا ها و افراطی ها و خالصه مهره های هميشه در صحنه " بدی
  .افغانستان 

 پشتون های افراطی کانديد تاجيک را بد گفتند، تاجيک های افراطی کانديد پشتون را محکوم نمودند و کانديد های 
نديدی که شايد قابليت اداره کشور را داشت در همان ورطه اول در ميان موجی از ابهام و پريشانی گم شد اقليت و کا

  .و در اين ميان حق ناپديد گرديد و صاحب حق مفقوداالثر
در حاليکه در مورد نتايج اين انتخابات و اينکه کی زمام امور اين کشور را که رهبر ان با بزرگترين چالش ها برای 

دن ثبات، امنيت، صلح، بازسازی و انکشاف روبرو خواهد بود بر دست خواهد گرفت کسی چيزی نمی داند و بايد اور
تا هفته ديگر برای اعالم اين نتايج معطل ماند ولی سوال اين است که آيا در کشوری که مردمش به ظلم و زور گويی 

وری که مردمش چه در شمال چه در جنوب چه در و بی عدالتی عادت کرده اند حق به حقدار خواهد رسيد؟ در کش
شرق چه در غرب فقط خواهان يک زندگی انسانی اند و خواهان يک سيستمی که بتواند برايشان امکانات اساسی و 
حياتی را فراهم اورد خواهند توانست با رای شان و اميدشان و صبرشان و شکيبايی شان يک حکومت موثر را 

  .انتخاب کنند
مردمی که با . در نوع خود بی نظيرند که جهان را با لبخند ها و روحيه مثبت خويش متعجب ساخته اندمردمی که 

وجود سی و نه سال جنگ و درگيری هنوز نوآوری ميکنند، هنوز از اندک دستاورد و امکاناتی که دارند بنحو احسن 
وست دارند و در ميان جنگ و خون هنوز برای انکشاف و ابادی کشور خود استفاده ميکنند، مردمی که زندگی را د

هم عيد دارند و عروسی دارند و هنوز هم با يک سرک اسفالت، يک کلينيک کوچک با يک داکتر، يک بيل، يک 
کراچی، يک کتابچه، يک کتاب يا يک روز بدون بم گذاری انتحاری لخند مهمان لب هايشان ميشود و وجدان های 

 و تبعيض پشتون و تاجيک و هزاره نمی شناسد خواهند توانست تا حکومت اليق پاکی دارند که عاری از ريا بوده
  .خود را انتخاب کنند

مردمی که بغض ها و کينه ها و نفرت و دلتنگی و غصه و غم را برای صدر نشينانی رها نموده اند که هنوز هم با 
 مرده باز هم ميخواهند و حرص مانند زهر پول های باد آورده و مقام های خدا داد شان شاد نيستند و با وجدان های

نشئه آوری در خون شان ميجوشد و هر چه بيشتر می اندوزند سياهتر ميگردند و زنگی تر و حريص تر و لگام 
  . گسيخته تر

  مردمی که هنوز هم در شب های تاريک کشورم خواب های رنگين فردای بهتر را ميبينند و هر صبح به اميد ان بر 
ندگی را يکروز بعد از ديگری به اميد فردای که سالهاست در انتظار ان نسل های مرده را شمرده اند ميخزند و ز
  .سپری ميکنند

من در مقابل مردم کشورم سر تعظيم فرود می آورم که بار ها بعد از فريب های که از هر پشتون يا تاجيک خورده 
 هم به شما ها که هر يک تان از نام شان، چه پشتون چه تاجيک اند، رنج های که ديده اند، ظلم های که کشيده اند، باز

چه هزاره  چه ازبک، استفاده کرده ايد اطمينان و اعتماد دارند و بخاطر شما با دادن جان خود رای دادند و باز هم اين 
ند که شايد روزی جرقه اميد را که بايد سال ها قبل در قلوب شان خاموش ميگرديد زنده نگه داشته و باز هم اميدوار



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

خود رجوع کند و مرد گردد و از خود فروختگی و تبعيض بدر آيد و اين " غيرت سالم افغانی"مردی در ميان شما به 
  .سرخورده مردم و نسل رنج کشيده، درد ديده و مظلوم را به سمت انکشاف و صلح هدايت کند

هان اند ولی مصمم و استوار و سرافراز تر از همه و من به مردم کشورم افتخار ميکنم که از درد کشيده ترين مردم ج
متنفر از شمايانی که بنام پشتون و تاجيک جنگ زبان و قوم از انان بنفع خود و اهداف خود استفاده ميکنيد، چه اگر 
افغانستان رهبر غم خوار و ملی گرايی در طول دهه ها ميداشت در قرن بيست و يک مردم ما به اين سرنوشت دچار 

ی شدند، ما هم کشوری ميداشتيم به سطح کشور های منطقه، نه قبرستان تسليحات نظامی که از جنگ سرد تاکنون نم
بر اين کشور باريده است، ما هم اعتباری و احترامی ميداشتيم به سطح مردمان منطقه، نه ملتی که محتاج دالری از 

  .نجا باشداينجا، ايرويی از انجا، روپيه يی از اينجا و تومانی از ا
  
   
  
 


