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 ۲۰۱۴اپریل   ۰۹ صالحھ وھاب واصل
 

 یک پارچگی ملت افغان
 تن متجاوزین عرب، آخوند ھای ایران و مزدوران (آی، اس، آی) را بھ لرزه آورد. 

روز تاریخ ساز، روزی کھ مشت گره خورده ملت، شیشۀ مکدر ترس کاذب تزویر و تعصب  ۱۳۹۳شانزدھم حمل سال 
را شکست. روزی کھ حامیان ظلم و استبداد یکبار دیگر در برابر ھمھمۀ سیل آسایی نوایی ھمدلی قرار گرفتند. روزی 

اخت. تاریخ کشور افغانستان بعد از بیشتر از سھ کھ چشم کوتھ نظران را کور و زبان تیره دالن را گنگ و خموش س
دھھ کشیدن رنج، مشقت و ستم بیگانگان و خودی ھایش، یکبار دیگر علی الرغم ممانعت ھا، مداخالت مغرضین، اتھامات 

 تقاتالن و دزدان، تبلیغات بد بینان افراطی در رسانھ ھای صوتی و تصویری، اغتشاشا -اخاللگران، تھدیدات جنایتکاران 
ت، تھاجمات بیرحمانھ و قتل ھای بی دلیل، شاھد یک وحدت سر باو مرج ھای عمدی در شھر ھا و قص بی موقع و ھرج
 ری مسؤوالنھ و دیموکراتیک ملت افغان در تعیین قدرت سیاسی آینده شان بود. یتا سری و سھمگ

، رنج، ستم، درد و اظالم مختلف گذشتانده مردم و ملت افغانستان کھ بیشتر از سھ دھھ را در فقر، بیچارگی، بی عدالتی
اعم از زن و مرد، بھ دشمنان افغانستان و بھ جھانیان ثابت کردند کھ دیگر ۱۳۹۳بودند، با سھمگیری شان در انتخابات 

را کھ برای صلح،  یقدم ھای ،دست مداخلھ گران دو انداز و مفسد در بین شان کوتاه شده است، دیگر این ملت با شھامت
 ھ و پیشرفت کشور شان خواھند برداشت، آگاھانھ خواھد بود.  دیگر اعتدال، قانونمندی، حقوق انسانی و با ھمی راتوسع

ویر، مکر و فریب این جالدان آدمخوار را نخواھند خورد. دیگر چشم ھای این ملِت از زشناختھ اند. دیگر فریب اینھمھ ت
 ننگین و شرم آور این استثمار گران و استفاده جویان را شناختھ است. انسانیت دور نگھداشتھ شده، باز شده و چھره ھای 

ملت غیور افغانستان با این ھمدستی و ھمدلی شان ثابت کردند کھ ازین بھ بعد دامان منزۀ کشور شان میدان ھرج و مرج 
فاسد ترین مملکت «نام ھای خود خواھانۀ مردمان قدرت طلب و پول پرست نخواھد بود. دیگر انگشت انتقاد غربی ھا بھ 

فیصد حضور زنان در انتخابات، رقمیست کھ سیاست مداران معترض   ۳۸بھ سوی شان بلند نخواھد شد. » جھان سھ
عرب، آخوند ھای ایران و مزدوران (آی اس آی) پاکستانی را شاکی کرد. فاسدین و فاسقین خون خوار و جاه طلب، 

افغانستان اعم از ھزاره، پشتون، تاجک، ازبک، پشھ یی، بلوچی، نورستانی  شاھد بودند کھ فرزندان سر سپردۀ سر زمین
و ھندو ( شامل زن و مرد) ھمھ یکی پشت دیگر بدون ھر نوع تبعیض قومی، زبانی، ملیتی، مذھبی، رنگ و نژاد،  از 

 صبح روز الی درازای شام برای تعیین سر نوشت مادر وطن در سرک ھا و جاده ھا صف کشیده بودند.

سھمگیری خواھران با ھمت ما در انتخابات امسال خود نشانۀ است از عملکرد آگاھانھ و عاقالنۀ شان. زنان افغان دیگر 
خط بطالن کشیدند. » ضعیف الجثھ و ناقص العقل « درب ھای ترس و بزدلی را از ھم شکستھ  و بھ روی اصطالحات 

ملت افغان بھ سوی ھمبستگی ملی، لرزه بر اندام سیاسیون خود فروش و معترضین بیگانھ انداخت.  این حرکت سیل آسایی
این وحدت و یکپارچگی ملت شریف افغانستان دستانی را کھ در سی سال گذشتھ گلوی پسری را با دست پدر، گلوی 

یچۀ امید را برای تجدد فکری و خانمی را با دست شوھر و گلوی برادری را با دست برادر بریده بود، شکست و در
مردم مجبور و بیچارۀ افغانستان باز کرد. امروز زنان و مردان افغان معتقد برین  ۀیشوی در اذھان شست و شو شداند

شده اند کھ بدون حضور زنان جامعھ ناقص است. اگر درین گفتھ شک و تردیدی موجود میبود، کوچھ ھا و جاده ھای 
 غانستان شاھد صفوف زنان بھ درازای بیشتر از یک کیلو متر درین روز نمی بودند.کابل و شھر ھای دیگر اف

 

 ۲تر ۱ لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھندر پھافغان جرمن آنالین 

 ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_yakparchagi_melate_afghan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_yakparchagi_melate_afghan.pdf


  
 

گان در صفوف رأی دھی نشان میداد کھ این ملت سی سال زیر استثمار، بعد از چھره ھای شاداب و خندان رأی دھند
 ھای غیر مترقبۀ یکی باالخره لذت بسی تجارب تلخ و نا ھنجار سیاسی، اجتماعی، دینی، اقتصادی، مدنی و فرھنگ

پارچگی را تجربھ میکنند کھ سالھای سال در اثر مداخالت و شر اندازی و نفاق اندازی ھمسایگان و بیگانگان و از 
کاش غربیان و بیگانگان درین غربتسرا، حدود خوشی خودی ھای خود فروختھ ای شان، از آن محروم مانده بودند. ای

از دامان وطن را درک میکردند و ایکاش مردم با شھامت و دلسوز کشورم میتوانست حد واالی  گانافتاد ھای ما دور
 غرورما را کھ ھمبستگی و یکپارچگی شان سبب آن است، میدیدند و احساس میکردند. 

 خواھران و برادران ھموطنم!

، ھمدلی و ھمصداییست و این وحدت، با گفتن اینکھ شما آینده سازید، باز سازی  و نوسازی ساختاری، وابستھ بھ وحدت
روزی بھ گام بسیار بزرگی مبدل خواھد شد. این مشت  ،امروز گذاشتھ ایدکھ ھمدلی و ھمصدایی از آن شماست. قدمی را 

 امنیت و سعادت ھمیشگی را فرش راه تان میخواھم. ،صلح ،ھمیشھ مستحکم خواستھبرای ملتم آھنین وحدت ملی را 
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