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 پیروزی جمهوریت
 

 

 درابتداء می خواهم به طور فشرده چند کلمه ای در بارۀ انتخابات بنویسم.

ها و سازمان ملل متحد همه وهمه این پیروزی بزرگ  بازمیکنم می بینم که تعدادی از کشور انترنت را ۀصفحوقتیکه 

 انتخابات را برای مردم افغانستان تبریک می گویند.

دم  راین پیروزی بزرگ انتخابات را برای م مکلف هستم تا وطن از دور و افغانفرد به صفت یک من هم به نوبه خود 

ت واقعیت از برک که نصیب مردم افغانستان گردیده در این پیروزی بزرگ .رض نمایمتبریک ع قلب صمیم از خود

ردوی ا مدیون فعالیتهای خود را باید ما .اسایر نیروهای امنیتی می باشدهمراه ب ،اردوی قهرمان پرازمسئولیت فعالیت های

تی های امنی نیرو با سایر قهرمان اردوی ملی بود که یکجا زیرا با جان فشانی همین نیروهای ملی وقهرمان خود بدانیم،

ه . نجات برا نجات دهند مردم اینکه امنیت را تأمین نمودند تا، ودنددرمقابل خطرات دشمن مقاومت و ایستادگی نم

نگ زچاین انتخابات درآنست که مردم ا علت و انگیزه اصلی ؟در چه است نجات وانتخابات این ۀخاطرچه؟  علت و انگیز

   .که نظام جمهوریت است روی آوردند بدین ترتیب آنها توانستند  به مرام اصلی خویش امارات طالبانی نجات داده شد و

ه به طرف صندوق های رأی بدون ترس و جداگان مختلف های های مختلف و محل ویا خانم ها در قطار هاچه مرد ،همه 

امروزخود افغانها با  کاندید مورد نظرخود رأی دادند. بزرگترین افتخاردرهمین جاست که لرزشتافتند و برای و

 خودمختاری کامل و بدون دست داشتن خارجی ها به این عمل نیک اقدام نمودند که البته نظربه معلومات مقداری کثیر

تحت زعامت و  وندفضل خدا گرآنست که وضع اقتصاد بهت پرداخته شده که این وضع نمایانپول ازطرف خود دول

 رو به بهبود می رود. زحمت کشی محترم اشرف غنی احمد زی 

رامی سازد. یک مثال دلخراش که امکان دارد به روشنی طبعیت  امروزهمین رأی مردم است که سرنوشت آینده کشور

سابق یک انگشت وی تخابات دران زندگی داشتدست  دور یک شخص که در قریه جات. سازدب المامارتی رابر  نظام

وی این مرتبه با انگشت دست راست خود رأی داد و می گفت  ود ازطرف طالبان قطع گردیده بود.بخاطریکه رأی داده ب

این است یک مثال زنده در بارۀ  پیشرفت مملکت رأی می دهم. هم بخاطرآینده اطفالم و که اگر دستم را قطع کنند باز

کت که در تضاد کامل ممل ترقیو ود خود مختاری خود شان همراه با پیشرفت عشق و عالقه خاص مردم نسبت به وج

 ی می باشد.تبا نظام امار
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انی که خنده جرم آن دور در .ه تاریخ سیاه دوران طالبان ت یعنی رجعت بنظام امارت اسالمی یعنی چه؟ نظام امار

روم زندگی مح ه بود وآنها ازمزایایاناث جرم شناخته شد خصوص برای طبقۀکه تدریس ب درآن دورانی شناخته شده بود.

ها بود ن ز به خصوص برای ءعام جزا نمایند.  کیبل شاهی یک میتود توانستند درشفاخانه خود را تداوی بودند حتی نمی

 وشان درجهالت  می توان با آن نظامی که اکثر پس چه طور و لت و کوب شان قرارمی گرفت. که همیشه مورد تحقیر

، گروپ القاعده و طالبان پاکستانی، چچینی، ازبکی و ی سوادی قرار داشتند اعتماد کرد. درصفوف این گروپ طالبانب

فعالیت تخریبی و آدم کشی دست می زنند و دست که تحت رهبری امارت در ه گروپ های افراطی جا بجا گریدهغیر

 مذاکره را درپیش گرفت؟ بارۀ صلح با آنها راه در و پس چه طور می توان باالی آنها اعتماد کرد  دارند.

مل عتحت نظام جمهوریت در این کاریست که میشود ار خوب، وبسی جودیت قوای بیگانه حل مطلب است.می گویند که مو

اینکه  و باز هم تا حل برسند. وی خود افغانها بین هم به یک راهبس. تا اینکه با گفت گ پیاده شود و آنهم با شروع آتش

ابطه ندارند ر ریستی القاعده و طالبان پاکستانیمینی قانونی و شرعی داده شود که آنها یعنی طالبان با گروپ های تروتض

این مطلب ذکرشده نه تنها باعث نگرانی خود افغانها  زیرا در ارتباط نیستند. اکستانسازمان استخباراتی پ و پنهانی با

درنگرانی شدید قرار دارند. قسمیکه همۀ جوامع بین المللی به این عقیده  بوده بلکه جوامع بین المللی نیز کشور داخل

شت افگنان قراربگیرد."  باید به هرطریق که شده جلو خشونت در افغانستان گرفته دهکه نباید" افغانستان خانۀ امن  هستند

 لبان احترام بگذارند.رأی مردم افغانستان طا باید که به خواست و شود و
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