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 ملت استدست بافغانستان سرنوشت 

 هموطنان آزاده و ملت غیور افغانستان سالم بر شما!
هـ ، 1131( مطابق به شانزدهم سرطان) م  2812اعالم نتائج ابتدائی دور دوم انتخابات به تأریخ هفتم جوالی ) 

ش( در نقش یک ُمهر ُپر رنگ، که نمائی عظمِت وحدت و همبستگی ملت افغان است، روی صفحۀ تأریخ کشور 
باستانی ما نشست و بار دیگر قلب دشمنان سر سپرده و قسم خوردۀ کشور و ملت مظلوم و ستمدیدۀ ما را به لرزه 

 انداخت.
 

چشمگیری به نفع جناب داکتر اشرف غنی احمدزی  تفاوت با ائی مجموع آراء کاندیداناعالم رسمی نتائج ابتد
اط در ارتب مخالفگروه توسط کمیتۀ مستقل انتخابات، با آنکه هنوز نهائی نیست از هراس و دلهره گی های که 

رده انستان ایجاد کبا بحرانات اقتصادی نسبت دست پاچگی های از دست دادن اقتدار دولتی به دل ملت قهرمان افغ
که مردم آزاده و ستمدیدۀ ما از  بود، کاست و دِر امید را یکبار دیگر به روی مردم با شهامت و آگاه ما باز کرد.

 به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید افغانستان باورمندانه انتظارات بسی بلند باالیی را در سینه ها میپرورانند.
سنگ اندازی های جیره خوران ایران و پاکستان، بیعدالتی ها و راه اندازی مخالفت های سردمداران پول پرست، 

دسایس زیرکانه و مانع شوندۀ پیش از وقت مخالفان، حمالت ظالمانه و هدفمندانۀ قصی القلبان  و شیاطین به 
ود ظاهر انسان در این مقطع تأریخی کشور در همچو موقع حساس سیاسی، در هلمند و والیات دیگر کشور، خ

ی ب ی انکار ناپذیری بر مردم بیچاره،گواه ضعف توانایی و دست پاچه شدن گروه مخالف است که با بی رحم
 بضاعت و بیگناه ما درین والیات روا داشتند.

همیشه و در هر مقطع تأریخی زمان، هنگام انتقال قدرت از یک  افغان ملتبرهن است که مردم سر سپردۀ م
ن شمار قربانیان را )اعم از زن، مرد و اطفال( تجربه نموده و شاهد ریختن خون دست به دست دیگر، بزرگتری

بوده اند. از جانب بیگانگان هزاران هموطن و ویرانی بنا ها و آبادی های تأریخی و غیر تأریخی کشور شان 
و مال بدون شک پروسۀ انتقال قدرت چه در غرب و چه در شرق، هرگز پاکیزه و شفاف نبوده و همیشه جان 

مردمان بی دفاع و عام، دست خوش این حوادث، خاصتاً حوادث و وقایع سیاسی همان کشور شده؛ سبب مرگ و 
 نابودی عدۀ کثیری از مردمان بی گناه و بی دفاع در منطقه میگردد.

ر بحوادث رخ داده درین اواخر، جهت گیری ها، تبلیغات و بد گویی های پشتو زبانان در برابر دری زبانان و 
عکس آن که ریشۀ این تخاصمات زبانی میان هموطنان ما از جوی قدرت طلبان و تجار سیاسی کشور های 
همسایه آب میخورد، همه برای به کرسی نشاندن اهداف شوم و مغرضانۀ شان تحت رهبری سردمداران خون 

ی مردم بی دفاع ما استفاده آشام )آی، اس، آی پاکستان( و )آخوند های ایران( است که سالهاست از ضعف همبستگ
 کرده و به اصطالح عام ) آب را در جوی ما خت کرده خود ماهی میگیرند(.

اگر مردم آگاه و آزادۀ ما بتوانند که در همین موقع حساس سیاسی هوشیاری و ذکاوت خویش را حفظ کرده 
وری شان را نسبت به هر چیز زیرکانه عمل کنند، دست به دست هم داده با دقت و درایت کامل منفعت ملی و کش

را که در حقیقت دسیسه و توطئه ای  دون صفتاندیگر مقدم تر دانسته؛ نشرات زهر آگین و مسموم کنندۀ این 
بسی بزرگ برای به دام اندازی مردم ساده و خوش قلب ما میباشد راکد سازند و با ارج گذاری به نورمها و 

ۀ قوی ای به همدیگر گردند. دیواری که از توانایی همفکری یک ارزش های مادی و معنوی کشور شان، پشتوان
ملت اعمار میگردد، با هیچ نوع بیل و کلندی ولو از پوالد باشد ویران شده نمی تواند، مگر که سوزن نفاق اندازی 

 ملت افغان است.به دست خصم در آن جا یابد. تعیین سرنوشت افغانستان 
غانستان آزاد امروز به ما و شما احتیاج دارد. این زادگاه ما و شماست که در هموطنان گرانقدر من!  سر زمین اف

اعمار و آبادانی اش باید بکوشیم و از اسارت بیگانگان و از بند حصار متجاوزین سیاسی آزادش سازیم. همسایگان 
رک ما و شما نخواهند شد. ما برای حفظ حریم خانۀ خود ما به همدلی و همبستگی تما هرگز صاحبان خانۀ مش

هموطن خود ضرورت داریم نه به دستگیری مادی بیگانگان و جالدان سیاسی. بیائید خود و مردم خود را بشناسیم، 
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ملت خود  نی بی، کلتوری، اجتماعی و مدو منابع خاک و وطن خود را حفظ کنیم، به ارزش های مذهملی منافع 
ساله رنج بردۀ  28ارج قائل شده در کنار همدیگر با عشق به وطن و مردم خود در شکوفایی و آبادانی خاک  

 فرزندان خود و نسل های آیندۀ این سر زمین کوشا بوده مصدر خدماتی شویم. ،خود، برای آرامش خود
حکومت آیندۀ افغانستان است و یا  اینکه داکتر اشرف غنی احمدزی شخص درست، با درایت و کارکن برای

 ی غذا بعد از خوردن ممکن استو شیرین یورزیرا تفکیک شنیست، قضاوتی خواهد بود عجوالنه و نا منصفانه. 
اما؛ با باورمندی باالتر از شصت در صد میتوان گفت که شخصیت داکتر اشرف غنی احمدزی نه صرف با دیدن. 

رنگین نبودن دستش به » رد ها و فعالیت هایش در زمان حکومت کرزی نسبت پس زمینۀ بی داغی که از کار ک
به همه آشکار است و طرح پالن های کاری و شرح پالیسی ها « ن مردم و ملت و غصب دارایی های عامهخو

نشان میدهد که این شخص قادر به این خواهد بود که اعتماد مردم  مار  ،در دورۀ اقتدارش در دولت آیندۀ کشور
 ۀ ما را که امروز از ریسمان دراز هم هراس دارند، حاصل کند.گزید

و تیم کاری وی با متانت و حفظ خونسردی و آرامش شان هنگام مباحثات در رسانه های  کاندید انتخاب شده
صوتی و تصویری در برابر سخنرانان گروه مخالف، خود نمایانگر تیزهوشی، ذکاوت و احترام گذاشتن شان به 

 و نظرات وی میباشد. شخص مخاطب 
همه میدانیم که شناخت سیاستمداران امروزی خصوصاً در کشور های چون افغانستان که سالیان متوالی زیر انبار 

 قرار داشته است، کار بسیط وو همسایگان افغانستان تجاوزات سیاست  مقتدرین عرب تبار و دولتداران غربی 
ان هم ذکاوت و درک باالی را ایجاب میکند. شناسایی نسبی شخص ساده ای نیست و شناخت نسبی این سیاستمدار

توسط یک شخص، یک تیم و یا یک نهاد، در حقیقت توانایی دید عمیق آن  -یا تیم سیاستمدار کارکن و یا بیهوده 
الین  نتیم و یا نهاد را گویا میباشد. به گونۀ مثال زنده میتوانیم از تیم کاری با درک و با صالبت افغان جرمن آ

نام ببریم که به اساس پالیسی ملی گرایی که در پورتال افغان جرمن آنالین دارند و بنا بر دید عمیق شان بر 
اوضاع سیاسی فعلی در کشور، با مطالعه وسیع و گسترده در بارۀ کاندیدان منتخب برای دور دوم انتخابات، در 

روشنبینانۀ شان؛ نسبت پشتیبانی و دفاع از منابع ملی آگاهی مردم شان کوشیدند و با نشر مطالب روشنگرانه و 
و منافع عامۀ ملت افغان، آرام نه نشسته در ترویج مقاالت ذیربط مساعی زیادی را به خرج دادند. که بنده به 
حیث یکی از خوانندگان این سایت بیطرف و ملی گرا و یک فرد ملت افغان زحمات شان را تقدیر نموده احساس 

 دوستانۀ شان را در برابر وطن و هموطنان شان ارج می گذارم.منزه و وطن
 

 به امید یک افغانستان شکوفا، آزاد، آباد و عاری از جنگ و نفاق و هر نوع تبعیض در آیندۀ نه چندان دور.
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