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

۲۰۱۷/۱۲/۳۰

داكتر مصطفي آریامل

تشنج جاري بین یك والي و رئیس جمهور
افغانستان عزیز فراز و نشیب هاي متكرر را از قبیل متشتت شدن و دوباره متمركز شدن و متحد شدن را در طول
تاریخ گزشتانده است.
جریان فعلي كه مایهء اندیشه و ناراحتي اكثریت قاطع هموطنان صلح دوست است كه مي بینند وطن شان دامنگیر
نفاق خانمان سوز گردیده است
بیائید ریشه هاي عمد ٔه بحران جاري را بر شمارم:
انقالب منحوس هفت ثور تخم نفاق را پاشید و حاال وقت درو كردن حاصل است.
.1
رهبران انقالب ثور نیز از دساتیر و تجربه هاي اتحاد شوروي وقت در نفاق انگیزي متابعت میكردند.
.2
اظهر من الشمس است كه پاكستان دست انقالبیون ثور را در چیدن توطعه و درهم شكستن اتحاد مردم
.3
عزیز ما از پشت بسته است.
ساختمان قومي(اتنیكي) وطن عزیز و همجواري آن اقوام با ممالك همسایه ،سبب شده تا براي پیشبرد مرام
.4
هاي نفوذي و توسعوي خویش ،آن قوم همخون را هدف قرار دهند مثأل پشتون ها همجوار پاكستان ،تاجك ها
همجوار تاجكستان و ایران ,ازبك ها همجوار ازبكستان و هزاره ها باشندگان مناطق صعب و مركزي وطن كه با
انواع حیل و پروژه ها مورد تاخت و تاز ایران قرار دارد.
ضعف حكومت مركزي.
.5
سیاست هاي ناشفاف و سوال برانگیز رهبریت حكومت مركزي كه عدم اطمینان را در بین مردم تزریق
.6
كرده و منجر به سركشیها حتي بغاوت میگردد.
محترم عطا محمد نور والي بلخ نیز از خود پریشاني هایي دارد و اهم آن ثروت قاروني اش میباشد كه اگر از اریكهٔ
قدرت پائین رود ممكن به شكل"ناخن افگار" مورد آزار دولت قرار گیرد.
خوف دیگرش عبارت از دست رفتن صلح و رفاه نسبي در والیت بلخ با معزول شدن وي است كه به نظر من
معقول ترین و قویترین استدالل وي میباشد.
او میتوانست و یا حتي میتواند با یك تصمیم جسورانه از یك بدیل فرا گیر تر براي بقا و استحكام بخشیدن پایه و
حفظ ثروت خویش استفاده نماید.
مرادم از بدیل دیگر اینست كه بهتر خواهد بود محترم عطامحمد نور خود را از غوزه ایكه با طناب هاي قومي
"حزب جمعیت إسالمي افغانستان " تنیده شده بیرون رسته و با ادعا هاي خویش روحی ٔه ملي را پیغام دهد.
طور مثال:
محترم عطامحمد نور در قسمت انكشاف و باز سازي بلخ زحمات زیاد كشیده و معلوم است كه ثروت مالي و بشري
والیت را به نحو ثمر بخش بكار گرفته است.
او به ِع َوض تقاضاي سفارت خانه ها و قنسلگري ها میتوانیت تقاضاي وزارت احیا و انكشاف دهات یا وزارت
شهر سازي را بنماید و بدین طریق از محدودهء والیت بیرون جسته و در سطح دولتي به حیث یك خدمتگار و
معمار تبارز نماید و افق آیندهء خودرا در سطح ملي از یك راه سالم و الهام بخش جستجو كند .ایكاش ایكاش
شعار مارتن لوتر كینگ رهبر سیاه پوستان امریكا كه میگفت:
I have a dream, I have a dream
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