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

۲۰۱۹/۰۳/۰۸

بابرشاه ابراهیم خیل

خط رسخ
سالم و عرض ادب خدمت افغان های وطندوست وبا عزت می خواهم نکات چند پیرامون سخنانی
آغایی اتمر که همراهی خبر گزاری رویترز ابراز داشتند به عرض برسانم اتمر :آغایی غنی مانع
در برابر روند صلح است باید کنار برود و حکومت موقت جا گزین آن شود.
جناب اتمر صاحب شما خوب می فهمید با کنار رفتن آغایی اشرف غنی خالی قدرت بوجود می آید
و دربین سیاسیون افغانستان کسی نیست که این خال را پر کند .به چند دلیل:
ا -یکتعداد از سیاسیون چه درسطح پاین وباال تا فعآل از سفارتخانههای خارجی بنام معاش پول
دریافت می کنند ب یکتعداد از سیاسیون و رجال برجسته بر عالوه که از امکانات دولتی (موتر
های زره ومعاشات پرسونل امنیتی شان) استفاده میکنند تا گلو غرق در مرض قوم پرستی و
(سمت پرستی استند (پنجشیری از پته که نمی ترسد( ویا اینکه بنام تجلیل از سالگرد این و آن شهید
از احساسات پاک مردم آن قوم و یا گروه استفاده کرده بهره برداری سیاسی کرده وظایفی را که
استخبارات کشور های منطقه برایش سپرده به وجهه حسن آن آنرا انجام می دهند( .تفرقه قومی
لسانی و مذهبی(
پ -یکتعداد از سیاسیون و رجال برجسته اصآل به کلمه افغان و افغانستان معتقد نیستند.
ت -یکتعداد از سیاسیون و رجال برجسته با دریشی های لوکس  ۴۰۰۰۰در اروپا فوتو شوتینگ
میکنند بخاطر پوسترهای انتخاباتی شان مثلیکه در اروپا سیاست کنند نه در افغانستان خالصه بنظر
من تمام سیاسیون و رجال برجسته فعلی افغانستان تاجایکه از خط ومش و برنامه های انتخاباتی
شان معلوم می شود برعالوی که یک دولت قوی مرکزی را بوجود آورده نمیتوانند همین دست
آوردهای ۱۸ساله راهم از دست داده افغانستان رابه طرف حکومت ملوکلتوایفی میبرند من فکر
میکنم که یگانه راه حل ونجات ازاین بحران همین یکجا شدن ما و شما همه به گرد همین هسته
یعنی همین دولت فعلی افغانستان و بادادن مشوره های مفید پیشنهادات سالم دولت افغانستان را
کمک کنیم که بطرف مرکزیت ومردم ساالری حرکت خود را سرعت ببخشد
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