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د پالر ورځ او ټول ټاکنه مو مبارک شه

فرزندان قهرمان خسته و پریشان هموطن عزیز ما بار دیگر امروز که  ۴۱جون ۴۱۴۱م می باشد چون کبوتران صلح خواسته و نا خواسته
به امید انتخاب پدر معنوی فردا که روز پدر است به پای صندوق های رأی دهی رفتند تا رأی خود را به امید انتخاب پدر معنوی که پدرانه
اشک های یتیما ن ،بیوه زنان ،معیوبان و داغدیدگان مادر وطن را در فضای صلح و همگرایی با محبت پدری پاک و به وعده های الیتناهی
خود صادقانه عمل و بدون تبعیض و تفرقه بین فرزندان یک مادر برای خوشبختی مادر و فرزندان مادر از جان و دل کوشا باشد و مادر
وطن را به حیث یک کشور آزاد و مستقل به طرف سعادت ،خوشبختی ،سربلندی و دیموکراسی مطابق شرایط افغانستان سوق دهد و نگذارد
که فرزندان شریف و نجیب رنجدیده مادر وطن عزیز ما در یأس و نا امیدی بار دیگر شکار توطئه ها و دسائس دشمنان سوگنده خورده شده
و خدا نا خواسته دامان مادر وطن با دوام خون ریزی های  ۶۳سال گذشته به فردایی چون مصر ،لبیا ،سوریه وعراق کشانده شود بلکه
سیع به عمل آرد که فرزندان مادر وطن در فضای صلح ،وحدت ملی ،یک پارچگی ،عدالت و قانونیت با درک مسؤولیت های ملی ،انسانی،
وجداني ،اخالق ی و اجتماعی چون یک مشت آهنین با آگاهی تام از دسائس دشمنان بسیار هوشیارانه به طرف خوشبختی ،سعادت و آینده
درخشان قدم های متین برداشته و در جهان به حیث کشور آزاد و مستقل سربلند باشد .من به حیث یک فرزند آواره و جال وطن فردا را که
روز پدر است به پدر معنوی؟ آین ده که به اعتماد فرزندان مادر وطن عزیز به حیث زعیم آینده لقب پدری را از آن خود خواهد ساخت و به
آزمون بس مهم تأریخی قرار می گیرد به همه هموطنان عزیز و گرامی به آرزوی صلح ،اتحاد ملی ،خوشبختی و آینده درخشان فرزندان
افغانستان یک پارچه از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارم.
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