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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 ۰/1۹۱/۴۱۰۲          مجید بایانی

 در مورد نوشتۀ داکتر اکرم عثمان
 یوسف داود خانم زهره ۀو نوشت

 

تاثیرات از . بدون شک یکی ازچهره های مطرح وشناخته شده در جامعه افغانی هستند داکتر صاحب اکرم عثمان

در نوشته شان تحت عنوان  ازینرو. چکیده های قلم ایشان مثل قلم بزرگان دیگر بسیار موثر و کارا بر جامعه میباشد

اهمیت آڼ در بین دو کاندید محترم صورت گرفت شاید متوجه  با تحول آخرکه  «جمهوری ریاست انتخابات و ما»

کاش از آن حکمت ها، با نظر وسیع شان یادآوری میکردند و . تنشده باشند که در آن حکمت های زیادی نهفته اس

مردم  ،وضوعم از خوبی و ناخوبیزیرا در شرایط کنونی بسیار ضرورت است تا . مردم را به آنها متوجه میساختند

 . دبیشترو دقیقترآگاه شون

 :ماز حکمت ها یاد کردی

 گو فرصت طلبان را که برای ایجاد جن تحت نام وحدت زمینه شد تا سو استفاده گران: اولین حکمت آن 

جاللتمآب اشرف غنی این دونفر بزرگوار هریک  ،به دو کندۀ زانو آماده کشیدن ماشۀ تفنگ نشسته بودند

 .با وحدت شان توانستند جلو غایله را قبل از وقوع بگیرندمآب عبدهللا عبدهللا جاللت و احمد زی

 وجدایی اقوام، بطور قطع گرفته شد، ملت بیک پارچگی و صف بندی  با هم آهنگی جلو: دومین حکمت آن

 .وحدت بیشتر متکی و معتقد گشتند

 زمینۀ انتخاب اشخاص شایسته برای خدمت بوطن بیشتر شد: سومین حکمت آن. 

 پایان نفاق ملی را به آغاز اتفاق ملی تبدیل کرد: چارمین حکمت آن. 

  را پایان داد، و در راه رفاه واعتالی کشور که در شرایط کنونی جناح بازی سیاسی  آنپنجمین حکمت

داشت اینبار این دوتیم دوش بدوش هم حاضر به ادای این تحول وتداوم ، واصالح وهمگرایینیاز به 

 .فریضه ها شدند

  .تکند با این وحدت سامان خواهد یافودها مزیت دیگر آن که فردای صلح کشور را تضمین می

والنی شدن انتخابات که بدون شک یک پدیده نا سالم وخام بود مگراین پدیده خام ازینرو به مثال شتر بودن و ط

  .توانست زایمان بس پخته را سبب شود که گمانش را نمیتوانستیم بکنیم

واین زیبایی ها را ممد شویم تا زیبایی ها  ،وبه زیبایی ها بنگریماگر عینک های مکدر را از چشمان خود برداریم 

. مسیرکه تعیین کرده اند منحرف نشوند، مانیز خواهیم توانست با قلم خویش ادای فریضه کرده باشیمبیشتر شده از 

به احادیث صفا وصمیمت مبدل کنیم تا این حرکت و حکومت نو پا به  یه گفتن ها ورمز گویی ها را بایدزیرا کنا

ملت خواهد بود و زمینه قطع دست سرفرازی  ،موفقیت این دو تیم. تعهدات که بملت سپرده اند کامیاب گردند

 .خواهد شد خیانتبار دشمنان

منتشرۀ افغان جرمن  «پایان انتخابات پـُر تشنج افغانستان» تحت عنوان خانم زهره یوسف داودمن به نوشته 

پیشنهاد بسیار بجا و عالی  ،و موقعیت کنونی مناسب بسیار ارج میگزارم زیرا ایشان با در نظر داشت زمانآنالین، 

 .اتفاق ساز است که بسیار قابل ستایش و را پیش کش کرده اند

ها مبدل به تنگ نظری ها میشود و زمینه امکانات تحوالت مثبت را  یدر پایان عرض شود که بد بختانه پیش داور

زمانی و عینی در فضای امکانات حرکت کنیم، آنگاه خواهیم توانست با اجماع با شرایط  اگر با آنها . سد خواهد شد

دشمنی  ، دور ازنه، دور از تعصبیاوسعت نظرات اصالح گرا به امید. ملی، کشور را از منجالب بحران برهانیم

 .کشور را به سر منزل مقصود برسانیشکسته  دریک حرکت باهی بتوانیم کشتی

 رمتبا عرض ح    صمیمانه تجربه کنیم این چنین نظرات را قبل ازینکه دست رد برسینه اش بگذاریم باید آنرا
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