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مردم افغانستان تاریخ سیاسی شان را رقم میزنند
دیروز مادروطن ما ،افغانستان عزیز انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی
را با حضور گسترده مردم توآم با شور وهیجان برگذار نمودند  .دیده شد که علی الرغم
موجودیت تهدید های جدی امنیتی و چالش های عریان و مکتوم  ،مردم آزاده ما در
شهر ها و دهات به پای صندوق های راٌی شتابان و نمایان رفتند تا با رنگ انگشتان
شان تاریخ سیاسی شان را رقم بزنند و به دشمنان تاریخی افغانستان و پالن های شوم
پاکستان  ،شرارت پیشگان طالب  ،القاعده و شرکای شان جواب رد بدهند.
رویداد تاریخی دیروز نمایانگر اراد ٔه آزاد و خلل ناپذیر آنان بخاطر رفتن به شاهراه
ترقی  ،دموکراسی ،عدالت و آینده با سعادت شان بود .
جهان آگاه شد که در این انتخابات زنان شجاع  ،جوانان جسورو سالمندان مجرب و با
رسالت -ـ بخاطر امروز خود ها و آیند ٔه تابناک فرزندان شان از دور افتاده ترین قریه
ها تا شهر ها به محالت ابراز رآی رفتند و این حقیقت و ضرورت زمان را درک و
متبارز ساختند که رنگین ساختن انگشت های ایشان بخاطر یک انتخاب آزاد ،تبارز
اراد ٔه شهروندی طور اختیاری و سری با استفاده از حقوق انسانی و جهش به سمت
حق  ،حقیقت و عدالت در برابر گذاشتن انگشت بر ماشه چرکین تفنگ است که دشمنان
قسم خورد ٔه آنها به ناحق و به امر و نهی دیگران سر ها و قلب های هموطنان ما را به
نشانه گرفته خون ها ی ایشان به زمین می ریزند و بدنها نقش زمین میشوند.
مردم آزاد ٔه ما برابری و عدالت میخواهند و زنان شجاع به حقوق کمتر از برابری
قناعت ندارند و جوانان جسور میخواهند در قرن بیست و یک با جهانیان و با کاروان
تمدن همراه باشند.
مردم افغانستان به جهانیان نشان دادند که هر تصمیم سر نوشت ساز حق  ،استحقاق و
صالحیت آنها است که تا کشور شان در شاهرای ترقی و تمدن قرارداشته و در صلح،
آرامی و دموکراسی زنده گی نمایند.
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انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه از این رویداد بزرگ ملی استقبال مینماید از
مردم آزاد ٔه وطن عزیز ما اظهار سپاس و به حضور هر یک ایشان ادای احترام می کند
و از منسوبان قوای مسلح کشور در راستای دفاع از حقوق مردم ستایش میدارد
غالب واقعی در انتخابات دیروز مردم افغانستان و مغلوب حقیقی دشمنان داخلی و
خارجی افغانستان میباشند.
توانا باد ارداه واحد ،مستحکم و خلل ناپذیر ملت افغانستان.
با احترام
شورای رهبری
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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