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امرهللا صالح

جواب معاون اول ریاست جمهوری "امرهللا صالح"
به استاد عطا محمد نور!
(منبع فیسبوک)
(جاللتماب محترم سترجنرال الحاج استاد عطا محمدخان نور رئیس اجرائیه جمعیت اسالمی افغانستان – والی اسبق
والیت بلخ – قومندان مشهور جهادی و مقاومتی .ستاره همیشه روشن بلخ  ......جاللتمابا – اگر از القاب ضیایی شما
چیزی باقی مانده باشد معذرت ما را پذیرا شوید.
اینک به نگرانی های شما پاسخ میدهم  .میثاق امنیتی سند محرم نیست  .از مقام والیت بلخ خواهیم خواست که آنرا
به اختیار همه نهاد های دولتی و غیر دولتی بگذارد .ضمایم میثاق فهرست آدم هایی است که در انواع مختلف فعالیت
های ضد نظم عامه از جمله باج گیری و زور گوئی و غصب زمین دست دارند.آن فهرست را نیز نشر خواهیم نمود
تا مردم نظر بدهند که کجایش خطاست .پاک کاری بندر حیرتان از وجود مامورین موریانه صفت که سالهاست نظام
مالی کشور را از درون ضعیف و پوسیده کرده اند نیز شامل کار است .البته شاید به توجه جناب شما رسانیده باشند
که ما باالی حیرتان یک دوسیه ضخیم اطالعاتی داریم که نشان میدهد کدام حلقات چه مقدار امکانات ملت را ماهانه
حیف و میل می نمایند .هر وقت خواستید آن دوسیه ضخیم نیز در اختیار تان قرار خواهد گرفت تا برایتان معلوم
گردد که میدانیم .به هرحال میثاق امنیتی بلخ شباهت به ماسترپالن شهری دارد و سند زنده ایست که هر روز باید
تغییر وتعدیل یابد که مقدار تغییر و تعدیل بستگی به صالبت و پشت کار مسوولین دارد .نظارت روزمره من از
دیروز آغاز یافت .این سند به ما توان میدهد که بحث حکومت داری را بصورت روزمره و دوامدار در محک و
ترازوی قابل دید به مردم قرار بدهیم .در عین حال برای من معماست که مجاهدین کرام چرا باید مانع مهار باجگیری
و غصب باشند ؟ یعنی چه .اگر فهرست این مجاهدین طرفدار مردم آزاری را دارید برای ما ارسال نمایید که پژوهش
کنیم مشکل شان چیست .سازمان پر افتخار رسا متاسفانه که در نوشتن میثاق امنیتی بلخ نقش نداشت .جای تاسف
است .انسانهای شریف و با دانش که درکنار من قرار دارند از  ۳۴والیت افغانستان اند که به من دسترسی عمیق و
ژرف اطالعاتی را ایجاد کرده اند .والیت بلخ مستثنی نیست .در ضمن جاللتماب شما گاهی مرا بخاطر بی صالحیتی
سیال نمی گیرید و گاهی از پشت کار زیاد و پرداختتن به مسایل ریز به من انتقاد می نمائید .برای شما اعصاب آرام
و اوقات فارغ بال آرزو دارم .کمی شوخی گونه وکمی جدی برایتان باید بگویم که دندان هایم را را زیاد مراقبت می
نمایم .بخاطر تکلیف دندان چندی قبل به شفاخانه افغان جرمن در کلوله پشته رفته بودم .اکنون دندان هایم جور و تیار
استند و میخواهم از گزند روزگار در آمان باشند .به اطالعات من شک نکنید ور روز تان خوش )
فقط  .امرهللا صالح.

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

