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زهره یوسف داوود

پایان انتخابات پـُر تشنج افغانستان
از صفحۀ فیسبوک میرمن زهره یوسف داؤد

دوستان عزیز! باالخره انتخابات پر تشنج افغانستان به پایان رسید و صفحه جدید در تاریخ کشور ما باز شد .از
همه اولتر به ملت افغان که با صبر و شکیبایی تمام ،ناظر این تحول سیاسی بودند و با وجود فقر و تنگدستی دست
به شورش نزدند ،صمیمانه تبریک عرض میکنم .ثانیا به کاندید های محترم هر یک داکتر اشرف غنی و داکتر
عبدهللا عبدهللا که با وجود سخنان زشت تیم هایشان از خویشتن داری کار گرفتند این روند جدید را برایشان تبریک
وتهنیت میگویم .همچنان به مطبوعات آزاد افغانستان.
آرزومندم دیگر بحث های منفی را
کناربگذاریم و سعی شود تا به زود ترین
فرصت نرخ های مواد غذایی کنترول ،معاش
مامورین پرداخته شود ،عایدات گمرکات
افغانستان که مهمترین منبع درآمد کشور
است تحت کنترول درآمده و در مورد پروسه
صلح با مخالفین دولت و قانومند شدن قوای
ناتو و کمک های جامعه بین اللملی تصمیم
عاجل و کارا گرفته شود.
امید است همه دست به دست هم بدهیم و در
جهت ترقی و آبادی یک افغانستان سر بلند و
مترقی بکوشیم تا جلو خونریزی و
برادرکشی گرفته شود یقینا راه پر فراز و نشیب را در پیش داریم ،ولی بیائید همه سعی ورزیم مثل همیشه ازین
آزمون بزرگ تاریخ به خاطر روح شهدای پاک این سرزمین تاریخ ساز ،سر فراز بدر آیم.
افغانستان نیاز به صلح دارد ،با صلح و حوصله مندی به جنگ ویرانگر نقطۀ پایان بگذاریم.

اگرهر که صلح را از خود آغاز کند سرزمین ما شگوفان خواهد شد.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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