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 تشنج جاری

 س جمهوریو رئ یك والین یب
 

شدن و متحد شدن را در طول  ل متشتت شدن و دوباره متمركزیمتكرر را  از قب یب هایز فراز و نشیافغانستان عز

ند نیب یكه م ت قاطع هموطنان صلح دوست استیاكثری شه و ناراحتیاند جریان فعلی كه مایۀ .شتانده  استگذ خیتار

 .ده استیخانمان سوز گرد ر نفاقیوطن شان دامنگ
 

 :میرا برشمار یبحران جار ای عمدۀشه هید رییایب

 1- و حاال وقت درو كردن د یپاشدر افغانستان و در بین مردم آن  انقالب منحوس هفت ثور تخم نفاق را

 .است حاصل

 2- دندكری متابعت م یزینفاق انگ وقت در یاتحاد شورو یتجربه ها ر ویز از دساتیرهبران انقالب ثور ن. 

 3- توطعه و درهم شكستن اتحاد مردم دنیون ثور را در چیدست انقالب اظهر من الشمس است كه پاكستان 

 .ز ما از پشت بسته استیعز

 4- شبرد یپ یسبب شده تا برا ه،یآن اقوام با ممالك همسا یهمجوار ز وی( وطن عزیكی)اتن یساختمان قوم

پشتون ها همجوار پاكستان،  هدف قرار دهند مثألهمخون را  ش، آن قومیخو یو توسعو ینفوذی مرام ها

ی مركزباشندگان مناطق صعب و  ازبك هاهمجوار ازبكستان و هزاره ها ایران،همجوار تاجكستان و  تاجك ها

 .ران قرار داردیتاخت و تاز ا ل و پروژه ها موردیوطن كه با انواع ح

 5-  یضعف حكومت مركز. 

 6-  ق ین مردم تزرینان را در بیاطم كه عدم یت حكومت مركزیرهبر زیال برانگسیاست های ناشفاف و سؤ

 .گرددی م بغاوت یها حتی منجر به سركش كرده و

ی باشد كه اگر از اریكۀ اش می دارد و اهم آن ثروت قارون ییها یشانیپر از خود زیبلخ ن یمحترم عطا محمد نور وال

 .ردیدولت قرار گ "ناخن افگار" مورد آزار رود ممكن به شكلقدرت  پائین 

است كه به نظر من معقول  یت بلخ با معزول شدن ویدر وال یگرش عبارت از دست رفتن صلح و رفاه نسبیخوف د 

 .باشدی م یاستدالل ون یترین و قویتر
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ه و یدن پایبقا و استحكام بخش یبرا تصمیم جسورانه از یك بدیل فرا گیرتر كیتواند با ی م یا حتیتوانست و ی او م

 .دیاستفاده نماثروت خویش  حفظ

 یقوم یكه با طناب هاأی  را از غوزه محمد نور خود بود محترم عطا ست كه بهتر خواهدا نیگر ایل دیمرادم از بد

 .غام دهدیپ را یمل رسته و با ادعا های خویش روحیۀ رونیده شده بیافغانستان " تن یسالما تی"حزب جمع

 

  :طور مثال

 یو بشر یاست كه ثروت مال ده و معلومیاد كشیبلخ زحمات ز یباز ساز محمد نور در قسمت انكشاف و محترم عطا

 .كار گرفته استه نحو ثمر بخش ب ت را بهیوال

  

وزارت و انكشاف دهات یا  ایوزارت اح یت تقاضای توانسها م یقنسلگر سفارت خانه ها و یض تقاضااو به عو

 و معمارخدمتگار  كیث یبه ح یرون جسته و در سطح دولتیب تیوال از محدودۀق ین طرید و بدیبنما را یشهر ساز

 كاشای كاش ای جو كند. و  جستبخش  ك راه سالم و الهامیاز  یرا در سطح مل خودتبارز نماید و افق آیندۀ 

 

 :گفتی ادم آمد كه مه یكا بیامر اه پوستانینگ رهبر سیشعار مارتن لوتر ك

I have a dream, I have a dream 

دن یكام بخشبقا و استح یبرامیم جسورانه از یك بدیل  فرا گیرتر تص كیتواند با ی م یا حتیتوانست و ی م ښاغلی نور 

 .دیاستفاده نما ثروت خویش ه و حفظیپا

 یقوم یكه با طناب هاأی  را از غوزه محمد نور خود بود محترم عطا نست كه بهتر خواهدیگر ایل دیمرادم از بد

 .   پایانغام دهدیپ را یمل رسته و با ادعا های خویش روحیۀ رونیده شده بیافغانستان " تن یسالما تی"حزب جمع

 

 
 
 

 

 

 

 
          

 


