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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۱/۲۴

عبدالقیوم میرزاده

در باب پیام بزرگمنشان ٔه محترم انجنیر قیس کبیر
بتاریخ  ۲۰جنوری سال روان درویبسایت افغان جرمن آنالین پیامی را از نام محترم قیس کبیرمدیر مسئول سایت
افغان جرمن آنالین که حاکی از مناعت و بزرگی ایشان بود بمطالعه نشستم .من به این باور هستم که این پیام برای
همه بازدید کننده گان ویبسایت های افغان جرمن آنالین و آریانا افغانستان آنالین که هر دو گنجینه بزرگی از روشنگری
و دانش علمی و فشرده تجارب گرانبهای نخبه ترین خبره گان ،نویسنده گان و دانشمندان کشور ما را درسینه دارد
مایه خرسندی و خوشنودی گردیده است.
همانطوریکه در پیام تذکار رفته است « ما به صلح ضرورت داریم ،به خاطر آنکه در عرض  ۴۰سال گذشته کشور

ما در آتش جنگ و نفاق ،کشمکش و زد و کند ،کشت و خون ،زجر بسیار کشیده و دیریست که نه تنها انسان این
سرزمین ،بلکه کلیه موجودات و حتی سنگ و چوب آن خواهان صلح اند و از جنگ بیزار آمده اند ».دقیقا ً هم ٔه

مردم کشور ما از جنگ و کشمکش بیزار اند .هیچ فرد و هیچ خانوادهٔ در این وطن بال کشیدهٔ ما را نمیتوان سراغ
کرد که به نحوی از این جنگ خانمانسوزمتضرر نشده باشد .تقریباًهمه ملت طعم تلخ انسان دشمن این جنگ فرسایشی
را چشیده است .اکنون ضرورت مبرم و حیاتی است که ما صادقانه دستان یکدیگر را بفشاریم و روحی ٔه آشتی،
همیاری ،همکاری و تساند را در میان مردم خویش ترویج کنیم.
مردم خاصتا ً جوانان کشور چشم امید به خبره گان ،دانشمندان و نویسنده گان دارند تا از اندوخته ها و تجارب شان
بیآموزند .آنها به این اندوخته ها نیاز دارند .این خبره گان ،دانشمندان و نویسنده گان بکوشند تا به وجوه مشترک مردم
ما را که بسیار فراوان است و مهمترین شاخص های آن انسانیت و افغانیت میباشد ترویج کنند ،نه نقاط افتراق را که
بنا بر سیاست های افغان دشمن کشور های خارجی در زیر سایهٔ شوم جنگ سرد بر مردم ما خاصتا ً درس خوانده
گان تحمیل گردیده بود چاق سازند.
به احتمال زیاد از کسانی بیشتر میرنجیم که از آنها توقع و انتظار بیشتر داریم .پس بهتر است سطح توقعات خود را
کمتر ساخته و اعتماد به نفس خویش را افزایش داده و برای قضاوت افراد خود را بجای فرد مورد قضاوت مان قرار
دهیم و درد دل دیگران را نیز گوش کنیم.
مردمان بزرگمنش از انعطاف پذیری هرگز خجالت نمیکشند و پشیمان نمیگردند چون این خصوصیت را معراج
انسانیت میدانند و هرگز اشتباه را بار بار تکرار نمیکنند.
بسیار عاقالنه و مدبرانه است تا همه نویسنده گان و تبصره نگاران ما همه انرژی ،امکانات ،آگاهی ،معرفت و وقت
گرانبهای شانرا صرف رهنمایی انسانی ،وطندوستان ٔه مردم در خطوط زرین منافع ملی کشورصرف کنند.
امیدوار هستم همه در پی وصل یکدیگر باشیم تا به منزل مقصود همگانی خویش که همانا قطع جنگ و برادر کشی،
اعتالی وطن در همه عرصه های صنعت ،علم ،فرهنگ و هنردر کشور ما است نایل آییم.
به حسن اختتام در حالیکه از محترم انجنیر قیس کبیر به نسبت این اقدام انعطافی و اانسانی اش ابرازسپاس وامتنان
میکنم از همه مسئولین و همکاران قلمی ویبسایت های افغانی وسایر رسانه ها توقع صمیمانه میرود تا از این مثال
بزرگمنشی پیروی کرده فضای صمیمیت و همدلی را ایجاد کنند.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

