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 1تر 1 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 

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

  
  

 ۴۱1۲، اپریل ۷ماللی موسی نظام                                                                                   
 

 ران تهنیت به ملت متهور و مصمم افغاناهز
 اصالت ملی مردم افغانستان را آشکارا ساختر گبار دی1۱۳۱انتخابات 

 
 

، یکبار دیدار تصاویر صفوف منظم و طوالنی مردم افغانستان به سوی صندوق های رأی در سراسر کشور
هجری  1۱۳۱حمل  1۱دیگر ثابت نمود که عزم راسخ و باور یک ملت میتواند تاریخ آفرین باشد. چنانچه روز 

افغانستان و جهانیان ثابت گردید که علی الرغم تهدیدات وسیع جنایتکارانۀ آدم کشان شمسی بدون اغراق به ملت 
افراطی و وابستگان به غیر برای کشتار و تخریب و ایجاد آشوب، عزم راسُخ، ارادأ آهنین و اقدام ملی 

 پوشید. هموطنان ما برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری در اقصی نقاط مملکت، متهورانه جامۀ عمل
جای افتخار است که زنان افغان همچنان با حجاب و بی حجاب در سر تاسر مملکت درین صف آرائی تاریخی 
با ارادۀ محکم، آگاهانه و بی هراس به پای صندوق های رأی رسیدند و با انداختن کارت رأی دهی حق مساوی 

 خویش را با برادران هم وطن شان به اثبات رسانیدند!
ریانات انتخابات در چنین یک روز استثنایی، باید از اهتمام و جد و جهد اردوی ملی و پلیس ملی در مؤفقیت ج

افغانستان در حفظ امنیت و ادارۀ مناطق رأی دهی یاد دهانی و تقدیر شایان نمود، انتخابات بدون خون ریزی و 
 ان بوده است!منظم، حقیقتاً حاصل سعی و وظیفه شناسی آن  جانبازان و فرزندان شریف افغ

با اینکه مردم افغانستان در موجودیت یک حکومت سهل انگار و بی مسئولیت با فساد سرسام آور اداری، به 
تدریج امید صلح، باز سازی بنیادی و رفاه عامه را از دست داده بودند، ولی یکبار دیگر آرزوی رسیدن به یک 

با عزم و جزم در صف های منظم به پای صندوق های آیندۀ روشن و نجات وطن از حالت مفلوک فعلی، آنانرا 
 آراء رهنمون گردید.

درین جای شکی نیست که با یک گل بهار نمیشود، ولی تا ریشه در آب است، امید ثمری هست، دعا میکنیم که 
آرمان های چنین یک ملت جنگ دیده و محنت کشیده را دستگاه اداری آیندۀ مملکت با عزم راسخ و پیروی از 

نون در بر آوردن صلح، عدالت اجتماعی، ایجاد یک ته بنای مستحکم اقتصادی، مبارزۀ وسیع در امحای فساد قا
اداری و چور و چپاول دارایی های عامه و باالخره سپردن کار به اهل کار و لیاقت ساالری، جامۀ عمل 

 بپوشاند.
سنگین، دربدریها و بربادی بنیادی سال اخیر با تحمل جنگ های خانمان سوز، تلفات  ۱۳مردم ما که در 

سرزمین شان، راه طوالنی ای را سپری نموده اند تا با قدم های ثابت و مطمئن به صندوق های رأی برسند، 
بدون شک با جبر زمان به شعور سیاسی و اجتماعی کافی نائل گشته اند. امید واریم آرزوی یک افغانستان 

دی، با موجودیت وحدت ارزشمند ملی و تمامیت ارضی و قانونیت، ملت آزاد، مترقی و با صلح و بازسازی بنیا
 شریف افغان را به یک آیندۀ روشن و مطمئن رهنمون گردد.

  و من هللا توفیق.   
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