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 ها انتخابات افغانستان و نگاه ایرانی
 4410اپریل  3  - 1131حمل  44از صفحۀ فارسی سایت بی بی سی 

 به دری افغانستان آماده شده است

 

های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بازتاب وسیعی در بین ایرانیان داشت و  های اخیر اخبار و رویداد در روز
های مربوط به آن را دنبال  های اجتماعی اینترنتی رخداد زبان و شبکه های فارسی بسیاری از آنها در رسانه

 کردند.  می
ایرانیان را که نظرات تعدادی از « گوید ناظران می»صفحه 

منتشر کرده است. حضور  ٬را تعقیب نموده انداین انتخابات 
امید به ایجاد تغییرات  ٬گسترده مردم افغانستان در این انتخابات

احساس  ٬آمیز٬ مشارکت وسیع زنان دیموکراتیک و صلح
نزدیکی به مردم افغانستان و ... از جمله مواردی است که در 

 .ه قرار گرفته استها مورد توج این نوشته
 

 / کوآالالمپورباقريالناز 
صف  کنم. بینم و کیف می های انتخابات افغانستان را می عکس

 .اند شان گرفته ها زیر باران٬ با آن پالستیکی که همه باهم روی سر کت و کلفت و طوالنی زن
و کمی هم حسودی است. این که دارند به یک  شان پر از امید است. تمام دلم پر از تحسین و غرور های همه صورت

 ما کج شد. روند که ما نتوانستیم٬ راه سمتی می
  

 زند.  شان دارد برق می ی هر یکها صورت بروری که نورش طشان٬  یاین که چقدر روشن است جلو 
 اند نترسیدههای طالبان هم  شان که از تهدید ۀزور بوده امید و انگیز قدر بزرگ و پر این که این. 

 

کسی  مخواه می: »نشان داده و گفتهبه کمره اش را  صدیق٬ انگشت جوهری سهیالنرال ج جمهوری٬ مشاور ریاست
 .«به قدرت برسد که به حقوق زنان توجه کند

دیدن هر رود و با  دلم ضعف میو من وقتی به آنها نگاه می کنم شان مصمم است.  شان جمع است٬ نگاه حواس
 .شان حال این حال بها جایی هستند. خوش شود. چقدر خوب می سرازیرم ان٬ اشک از  چشمعکس

 

 نعیمه دوستدار/مالمو
مان را. سرنوشت  هزار ساله شان را و فرهنگ مشترک چند اففانستان را دوست دارم٬ مردمش را٬ لهجه و زبان

 .است ایرانقدر مهم است که سرنوشت  افغانستان برای من درست همان
ها٬ شعرها و  ها٬ نوشته ها٬ تئاتر های سیاسی که از میان فیلم هاست نه فقط از خالل خبر سرنوشت آنها را سال

های آنها بخش مهمی از عالقه و پیوند من به ادبیات  کنم. داستان می تعقیبشان  های نویسندگان داستان و رمان
 .انی افغانستان را به من باز نموده استمعاصر فارسی بوده و تصویر واقعی و انس

ام؛ کسانی که از چند سال قبل٬ باز  شان همراه بوده ها با قلم و زبان ام از افغانستان در ایران که سال دوستانی داشته
م م مهشان برای های امید برای زندگی در افغانستان بار بستند و سرنوشت فردی و اجتماعی فراهم شدن اولین نشانه

ام٬ محترم٬ صبور و شریف بوده و ارتباط  ام٬ هر افغانی که دیده بوده است و بر مبنای احساس خوشایندی که داشته
 .داشته استن مشکلما کمترین  انسانی
 های بسیار و رنج بی شدن خون ها تالش این مردم برای رسیدن به آزادی و امنیت٬ که همراه بوده با ریخته سال

های اجتماعی است و طبیعی است که هر تغییری در این سرزمین٬ برای من  ترین جنبش من از محترم شمار٬ برای
 .مهم است
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ای از  هر قدمی که این سرزمین به سمت امنیت بردارد٬ هر تالشی برای حکمرانی آرامش و ثبات در آن وهر نشانه
صفحه اخبار به زیر بیاورد٬ برای خوشبختی جهان  تغییر که خبر ترور و مرگ و ویرانی در افغانستان را از باالی

 .ضروری است
موکراسی و یشان در مسیر د انتخابات اگر راهی است برای بهتر شدن زندگی این مردمان٬ برای هموارتر شدن راه

اش برای جهان  به لحظههای داخلی٬ سرنوشت لحظه  امنیت٬ برای کوتاه شدن دست نیروهای خارجی و تروریست
 .تی استحیا

 

 رضا حقیقت نژاد/ استانبول
کابل بودم٬ برای پوشش انتخابات ریاست در  ۸۸تابستان 

جمهوری؛ رقابتی سخت بین عبدهللا عبدهللا و حامد کرزی در 
جریان بود. حامیان آقای عبدهللا با انبوه پرچم های آبی رنگ 
شان٬ شباهت هایی با سبزهای ایران رقم زده بودند٬ به خصوص 

استفاده کرزی از امکانات دولتی هم  زمزمه تقلب و سوءاینکه 
به  میدان هواییگسترده بود. روز ورودم به کابل٬ در مسیر 

  .کمیسیون انتخابات٬ یک بمب کنار جاده ای جان چند تن را گرفت٬ به محل حادثه رفتم
متوجه شد از ایران آمده ام٬ خاطرات گفتنش گل کرد٬ همه جای  ؟چه می کنماینجا پرس و جو کرد که  ٬مأمور افغان

 .یستکشی ها خبری نکه اگر تقلب می کنند٬ از این آدمآنجا این است  خوبيتهران را هم بلد بود و کار کرده بود. گفت 
ر تاثیر ال اگباره پرچم آبی ها صحبت کردم٬ می گفت حا نی با روزنامه نگار افغان ساکن هرات دروروز بعد وقتی تلف

 .گذاری ها برعکس می شود پارچه های سبز شما باشد٬ در آینده خواهی دید که این تاثیر
این روزها انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که تعقیب می کنم٬ متوجه شدم امنیت نسبت به دوره قبل خیلی 

 .بیشتر شده و آدم کشی ها کم شده
٬ آزادی بیان و فضای رقابتی هم رشد عجیب داشته است. اینکه پیش یقبله دورمشارکت مردم هم گسترده تر است از 

آمده و دغدغه های آن سرباز خیلی کمتر شده٬ برای یک  بینی آن دوست روزنامه نگار افغان درست از آب در
 .خشنودی باشد. حتی جایی هم برای حسرت خوردن نیست ۀروزنامه نگار ایرانی می تواند مای

کافی بر فضای داخل ایران و حتی نگرش  ۀشد دیموکراسی و شاخص هایش در منطقه٬ می تواند به اندازر نمونه های
 .های مردم ایران هم هستند های مردم افغانستان از این منظر٬ دستاورد ثر باشد. دستاوردؤو تصمیم گیری حاکمانش م

 

 امید منتظری/برلین
گرفته  آنها قرار شد که مردم این کشور سرنوشت قطعی را که پیش پایمبدل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به فرصتی 

 .بود٬ تغییر دهند
ای به شکل مداخله خود و حتی مفهوم عام انتخابات دهد.  اند معنی تازه این انتخابات٬ توانسته ۀمردم افغانستان "مستقل" از نتیج
ا یکدیگر م بنیادگرا بزالمللی و تروری انی و گروگان جنگ نیروهای بینرسید سرنوشت آنها قرب آنهم در وضعیتی که به نظر می

 .باشد
ه آمد٬ در حالی از این تقدیر تیره فاصله گرفت ک دیموکراتیک به شمار می یی اسالمی و ضداافغانستان که روزی بستر بنیادگر

 .شود میانه تعریف میشرق اصلی  مشکلم" به عنوان گفتار و زیی" و "مبارزه با تروریا"رشد بنیادگر
دن مراحل رسی م٬ آزادی وزیج مبارزه با تروریاشاید بدون مشارکت فعال مردم٬ راه دیگر افغانستان آن بود که همچون گفتار ر

٬ آزادی وسیعتر های و همچون "زندان بگرام" با توسل به خشونت و برای جلوگیری از خشونت ی را رها سازد. سدیموکرا به
 .ربانی کنند که به دفاع از آن پرداخته بودندو کرامتی را ق

دهد. و نهایتا محتمل  ای از عامیلت سیاسی قرار می امروز این مداخله در تعیین سرنوشت٬ مردم افغانستان را در موقعیت تازه
 .هدار دافغان را در خارج این کشور تحت تأثیر قری است این مشارکت مستقل٬ تبعیض علیه شش میلیون مهاجر و پناهجو

 

 مستردماابراهیم اسدی/ 
انگیز است. انگشتانی که به قطع شدن  هیجانبرایم  شان را ثبت کرده اند؛ دیدن دوستان افغان که هر کدام انگشت های جوهری

؛ اما حاال برای تعیین سرنوشت جوهری می شوند. این رنگ ارغوانی که ممکن است راهی برای خوشبخت شدن می شدندتهدید 
 .افغانستان باشدمردم 
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جربه جمهور بعدی ت جمهور منتخب به رئیس آمیز از یک رئیس مسالمت ۀبار انتقال قدرت را به گون نخستینافغانستان برای 
تضمین  ردر این کشورا تواند ثبات سیاسی  آمیز قدرت می اند که تنها انتقال مسالمت کند. مردم افغانستان به این باور رسیده می

 .مین باور بسیار قابل احترام استکند. ه
و  ی مورد نظرش میگویدها کسی از کاندیدمیکنم. هر تعقیبهاست اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مدت

 .ددهنب هر دو به این توافق رسیده اند که باید رأی وجود تفاوت دیدگاهی٬ست که حتی دو دوست بانجاآاما جالب  پردازدبه بحث می
 ست «ما»حاصل تفریق « تو»و « من»رأی دادن را راهی به سوی دیموکراسی می دانند و به قول یکی از دوستان افغان: این 

 شویم حاصل جمع تمام قطره ها می شود دریا٬ بیا دریا شویم« ما»بیا تا « من»هم با « تو»پس 
 

شان ثبات و آرامش می خواهد. یادم می آید  زار شده اند. دلبارها و بارها از دوستان افغان شنیده ام که از جنگ و خشونت بی
 :در تنها سفری که به کابل داشتم حتی دیوارهای کابل هم به همین پیام مزین بود که

  جنگ بس است 
  انتحار بس است 
  یمآرامش می خواهصلح و ما  

   

 .و من هم برای مردمان این دیار همین آرزو را دارم
 

 واشنگتن مهران انصاری/
شان٬ آن هم آزادانه٬ رقم بخورد خوشحال می شوی. آن  وقتی می بینی در هر کشوری سرنوشت مردم قرار است با دست خود

ریخی فراوان و از سوی دیگر حضور مهاجران افغانی در ایران٬ ارتباطات أو ت فرهنگی  اشتراكاتهم افغانستان که از یک سو 
 .ه استمردم این دو کشور را ریشه دار کرد

همه آن چه این روزها از افغانستان به گوش می رسد٬ شور اشتیاق برای شرکت در انتخابات است و روز رأی گیری هم آن 
این ها نشانه های خوبی است برای  ۀکه از رسانه ها مخابره می شد٬ صف های طوالنی و مشارکتی چشمگیر بود. همایگونه 

 .ع حرکتی دیموکراتیک را یافته باشدکشوری که شاید پس از سال ها امکان شرو
م و گروه های تندرو به افغانستان است. در زرا از نظر دور داشت و آن هم خطر بازگشت تروری چیزاما در این میان نباید یک 

ان ش تروریستی نشان از آن دارد که هنوز افراطی هایی که منطق عملیاتمیان همین اخبار خوشایند برگزاری انتخابات٬ چندین 
 .هم زدن ثبات استفاده خواهند کردراز ادبیات دیموکراتیک فرسنگ ها فاصله دارد٬ از هر فرصتی برای ب

ضمن این که امیدوارم تا  صورتهم خود این کشور و هم منطقه پتانسیل باالیی در این خصوص دارد. به هر  که اساسا   خاصتا  
این شادمانی انتخابات آزاد در افغانستان نباید آن قدر  معتقدملم پیش برود٬ در فضای سا چیز٬ همه نتائجپایان انتخابات و اعالم 

 .توجه قرار گیرد که این خطر که بالقوه و بالفعل افغانستان را تهدید می کند٬ فراموش شود مركزدر 
 

 لندن لیال معینی/
 نگاران و فعاالن را در فضای مجازی دنبال کردم امسال٬ به دلیل کارم بیش از همیشه وقایع انتخابات افغانستان٬ فعالیت روزنامه

 .افغان بیشتر آشنا شدمفعال و خوشحالم که با زنان 
های  کردم و روزنامه تعقیبگزاری زنان افغانستان را  خبر

شان برای ۀ الکترونیکی را خواندم. نگرانی و دغدغ
 رأی منتهی به روز بروسهگیری و  انتخابات و روز رأی

دهندگان بخصوص زنان را  و استقالل رأی گیری٬ امنیت
 .کردم شان می همدل بودم و تحسینبا آنها و  خواندم 

شان٬ بردباری٬ شجاعت و صراحت  بخصوص دانش
شان را ستودم. هرجا از امید حرف  شان و امید آگاهانه بیان

ها را هم برشمردند که به  ها و نگرانی زدند٬ دغدغه
آوری کنند که زنانی که حقوق خود خودشان و دیگران یاد

 کنند٬ کار شان طلب کرده و می را به بهای جان و امنیت
 .شود شان با رأی دادن تمام نمی

 .شان شاد شدم شان را که آنهم خالی از نگرانی برای آینده نبود٬ شاهد بودم و به شادی دیروز خوشحالی
 

 بهروز صمد بیگی/ ترکیه
جمهوری ایران باید برایم مهم و حیاتی باشد اما نوروز  و انتخابات ریاست 34نگار ایرانی٬ سال  به عنوان یک روزنامه ا  قاعدت

زندگی در این کشور و انتخابات ریاست  ۀانتخابات محلی در ترکیه به واسطاخبار انتخاباتی سر کردم؛  تعقیبهم با  امسال را
 .های بسیار با این همسایگان همزبان جمهوری افغانستان به دلیل همدلی
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های بسیار در ساز  های گذشته به واسطه پیگیری این اخبار بود. حسرت از کاستی حسرت و امید٬ حس همراه من در تمام روز
شگیرانه پی اقدام هدفمند و رو به جلو باشد٬ عموما   بات برای ما بیشتر از آن که حرکتو کار انتخاباتی کشورم؛ از این که انتخا

نگاران و  ای این که چرا ایفای نقش بدیهی روزنامه برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع است و یک حسرت بزرگ حرفه
 .ها در قبل و بعد انتخابات ایرانی میسر و ممکن نیست رسانه

 

با همسایگانش وجود دارد؛ به ریخی بسیار میان ایران أهای بسیار فرهنگی٬ مذهبی و ت دانستم که مشابهت از سوی دیگر می
خصوص در مورد افغانستان با توجه به راه سخت و دشواری که تا این مرحله پیموده٬ حس خوشایند امید به تغییر دوچندان 

 .شد برانگیخته می
ها٬  ها و دشواری کردم که با وجود همه تهدید را پیگیری می افغانستاناتباع های کوتاه  دیدم و گفته ها را می مشتاقانه عکس

شود از دیدن عکس رأی دادن مردی که انگشتش در دور قبلی انتخابات  عزم تغییر و حرکت به سوی بهبود دارند. مگر می
 توسط طالبان و به جرم رأی دادن بریده شده بود٬ منقلب نشد؟

وهری را ج انش ز مردمانی که انگشتاندهندگان در زیر باران و چندین و چند تصویر و روایت دیگر ا تصویر صف بلند رأی یا
شان را از شر مردمانی که انگشت روی ماشه دارند نجات بدهند و برای نخستین بار شاهد انتقال قدرت  کردند تا کشور

 .جمهور باشند دیموکراتیک یک رئیس
 

 شاهد علوی/ واشنگتن
های  های بزرگ و دروغ امید بستن به وعده

ت ایستادن چندین ساعمدران و  تکراری سیاست
های طوالنی برای  صف زیر باران و انتظار در

مشارکت در انتخاباتی که حتی پیش از آغاز٬ 
باره تقلب در آن بسیار جدی است٬  نگرانی در

 .ها٬ چیز عجیبی نیست کم برای ایرانی دست
 آمد دولتی٬ فساد مالی گسترده و بی دستگاه ناکار

ان دل سپردن به کفایتی رهبران سیاسی و همچن
ای بهتر هم٬  های رأی به امید داشتن آینده صندوق
 .ها٬ قابل فهم است کم برای ایرانی دست
هایی که تجربه تلخ انتخابات  چه برای ایرانی اما آن
آمد اعتراضات پس از آن  های پی و سرکوب ۸۸

ن کرد زیر سایه تهدید و ترور و انفجار انتحاری و بدلقابل درک است مشارکت در انتخابات  را به خاطر دارند احتماال غیر
 .سراسری است فراندمیانتخاباتی چنین به ر

امنی و عملیات انتحاری به بخشی از تجربه زندگی روزانه در افغانستان بدل شده است٬  چقدر هم این فرض معتبر باشد که نا هر
ه ها را بدون یافتن پاسخ به این پرسش ک رفتار انتخاباتی دیروز افغانتوان  با توجه به عزیز بودن جان و میل به زندگی٬ نمی

مردن به خاطر رأی »رغم خطر بسیار جدی مردم را چنان هم بسته کند که علیتواند  در مقام قیاس با ایران٬ چه عاملی می
 در انتخابات مشارکت کنند؟« دادن

ه قابل کضای آزاد سیاسی یافت. آزادی سیاسی گسترده در افغانستان به گمانم پاسخ این پرسش را باید در تجربه زیستن در ف
ایران نیست امکانات زیادی برای جذاب کردن بازی انتخابات و تشویق مردم به مشارکت در آن و  ۀقیاس با جامعه سیاسی بست
 .کند کند که این بازی را تهدید و نفی می دهن کجی به جریانی می

ای  ها هیچ تجربه ساله ۰4هاست از این آزادی محرومیم و در واقع زیر  ها که سال برای ما ایرانی درک این فضا و این رفتار
 .ممکن است از آن ندارند بسیار دشوار و چه بسا غیر

 

 کامران متین/ ساسکس
 

خطر  افغانستان درنفس جسارت مردم قرار داشتن بین چكش اشغال و بمباران نیروهای غربی و سندان سبعیت و جنایات طالبان 
 .كردن و رأی دادن را باید ارج نهاد

این انتخابات پیش و بیش از هر چیز ابزار ابراز بیزاری و خستگی مردم افغانستان از جنگ و خونریزی روزانه است كه تار 
 .شان را از هم گسیخته است و پود زندگی
سیله موكراسی به ویه آنرا نشانه به بار نشستن پروژه صدور دید استدالل نیروهای اشغالگر غربی كؤنباید آنرا م یبه این معن

كنند دانست چرا كه آنان در پس این ادعا نقش خود را در پشتیبانی همه جانبه از طالبان و پیش از  جنگ و اشغال نظامی القا می
 .كنند آن از جنگ ساالران مجاهد پنهان می
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میالدی سر چشمه رنج  34و  ۸4م غربی و استبداد اسالمی در دهه های زلیو متعاقب آن اتحاد مقدس لیبرا اشغالگری شوروی
 .های غیر قابل توصیف مردم افغانستان در چند دهه اخیر بوده است و مرارت

دهد اما امید است كه نوید بخش آینده ای مشحون از آزادی٬ آبادانی٬  ریخ نمیأجه این انتخابات تغییری در این تبرگزاری و نتی
 .ت اجتماعی برای افغانستان باشدو عدال

 

 آزاده دواچی/ سیدنی
 

سی در موكرایانتخابات افغانستان در حالی برگزار شد كه گمانه زنی های بسیاری در مورد تاثیر این انتخابات بر برقراری د
 .افغانستان به دنبال داشت

شاید نگاه بسیاری٬ به خصوص ایرانیان به سرنوشت این انتخابات به دلیل تجربه چند دهه خشونت در افغانستان و قدرت داشتن 
 .های افراطي مذهبی است نیرو

ها نشان از عالقه مردم برای تغییر و بهبود سرنوشت  های انتخاباتی در اخبار و گزارش تصویرهای زنان و مردان در صف
 .های انتخاباتي است . اما آن چیزی كه در این میان برجسته است٬ حضور زنان افغان در صفخود می دهد

ساالر این كشور كه به دلیل حضور طالبان و نیروهای افراطي تقویت شده است٬ می توان حضور  با توجه به بافت سنتی و مرد
ضعیت كنونی آن ها پس از تحمل چند دهه جنگ های رأی گیری را به نوعی خواست زنان افغان برای بهبود و زنان در صف

 .و خشونت تلقی كرد
به عبارت دیگر حضور و عالقه زنان در افغانستان برای شركت در انتخابات٬ همانند ایران٬ به نوعی ایستادگی در برابر 

های رأی  حضور در صف نهادهای قدرت مذهبی است٬ هرچه قدر این نیروها در تالشند زنان را به حاشیه برانند٬ اما زنان با
 .در وضعیت امروزی جزم كرده اند یرتغیگیری نشان دادند كه حذف شدنی نیستند و عزم شان را برای 

زنانی كه به دلیل همین فضای بسته سنتی از 
بسیاری از فعالیت های اجتماعی محرومند٬ در 
عین حال آمار خشونت های اعمال شده علیه آنان 

خود می تواند انگیزه ای  بسیار باالست و همین
قوی برای دگرگونی در شرایط كنونی باشد٬ كه 

 سیاسيبا ورود فعاالنه به فضای اجتماعی و 
 .همراه است

 یاساساین حضور از سوی دیگر٬ اگر با تغییر 
ثیرات أعیت زنان همراه باشد٬ می تواند تدر وض

های زنان در ایران داشته باشد٬  مثبتی بر فعالیت
ن دهنده عزم زنان این دو كشور برای چرا كه نشا

ساالر و رهایی از  خروج از بافت سنتی و مرد
سلطه نیروهای رادیكال و تغییر مثبت برای از 

 .میان بردن خشونت علیه زنان است
 

 الدن سالمی/پراگ
 

 افراط گرى "نه" مى گوید٬ داستان این روز تهدید را پس مى زند و به که به فردا اشاره مى کند٬ رنگهاى آغشته به  انگشت
 .هاى افغانستان است
پاى ر ی حضور داردهى و شور و هیجان مردم ب رأیکم آمدن ورق هاى  تمدید زمان انتخابات٬ دهندگان٬ رأیصف هاى طویل 

 .شودمیسى"خوانده اموکریجامعه روشنفکرى "داست. آنچه در "زندگى بهتر" یارهمه نشان از خواست مردم ب ٬رأیصندوق هاى 
ر بود که با افتخار با نشان دادن انگشت شبکه هاى اجتماعى دیروز از چهره هاى خندان و امیدوار به آینده جوانان افغانستان پ  

 .حضور خود را نشان مى دادند سبابه٬
قبضه نکنیم. مالک این  را "حماسه هاى حضور" هاى بى جانى هستند که ما به آن جان مى دهیم. این آبى٬ سبز یا بنفش٬ رنگ

 .را گذرگاهى به سوى آینده اى بهتر مى بینند رأیهستند که صندوق هاى  فرد فرد مردمحماسه٬ 
 

 نویلومهدی تاجیک/ ک
 

های  های خارجی آموخته است در حال برداشتن گام ها جنگ داخلی و مداخله قدرت هایی که از دهه افغانستان به واسطه تجربه
 .آزمون و خطاستآرام و پر از 
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های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری سخن غالب این بود که افغانستان دلزده و خسته از جنگ است و  در میان نامزد
ی خانه سوز ژولویامنیت و رفاه و آرامش را جز از راه تن دادن به قواعد دیموکراسی به دست نخواهد آورد. باطل السحر ایدئ

 .طالبان همین است
دهند. دیموکراسی خانه آنان  توانند خود را حق به جانب معرفی کنند و فریاد وا اسالما سر جنگ می بهبوحۀ بی ثباتيها در  آن

 .شود بنای رأی مستحکم نمی های صلح طلب است و این خانه جز با زیر نیست و نباید هم باشد ولی خانه افغان
تر  آزاد تر و ای امن دهنده آگاهی مردمی خسته از جنگ برای ساختن جامعهانتخابات اخیر در این کشور در یک کالم نشان 

های دیموکراتیک و نهادهای مدنی تضمین شده نیست و بنا  ای بدون زیر بود. غم انگیز است که موفقیت دیموکراسی در جامعه
 .های سیاسی قرار دارد این بنا همیشه در معرض زلزله

پاشد ب ها به زودی فرو جهانی از پشت پروسه دیموکراتیک افغانستان برداشته شود شاید امید ۀمعدست جا چنان که اگر امروز
 .زند اما در دل هر حرکت دیموکراتیکی امید و خوشبینی به آینده حرف اول را می

است جمهوری بنشیند باید خود ها رأی ریختند و حاال فارغ از اینکه کدام نامزد به مسند ری به صندوق ٬ها با امید به آینده افغان
 .شان پاسداری کنند و برایش دل بسوزانند از این رأی تغییر ساز

 
 پایان
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