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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٢۵
 

   می الفد يا می ترساند"عطاء"

  
ً والی واليت بلخ اعالم کرده است که شايد به زودی از پست خود مستعفی شود و بعدا به فعاليت ھای جديد سياسی عطاء

معلوم نيست که چرا . او گفت، در صورتی که تصميم به استعفاء بگيرد، مردم را در جريان  خواھد گذاشت. بپردازد

شود که   فکر می.  را گرفته استیيت بلخ مقرر شد، چنين تصميم دوباره در پست والغنی که چند روز قبل توسط عطاء

که ناز می کند تا وزنش نزد دوست و دشمن  يا اين. ھای کالن است" کار"به فکر .  بوی قورمه می دھد عطاء نورکلۀ 

  .باال رود

مانند ساير مزدوران بيگانه توسط  جمعيتی والی واليت بلخ دولت مستعمراتی کابل که عطاء نورگزارش ھا حاکيست که 

 دليل اين. امپرياليسم امريکا به قدرت رسانيده شده است، می خواھد در مورد استعفايش از پست واليت بلخ تصميم بگيرد

 از قراين معلوم می.  قبل از استعفای واقعی تصميم احتمالی خود را اعالم کرد، در دل مردم شک انداخته استعطاءکه 

ًکه ظاھرا مقام رھبر منافقين جمعيت را دارد، رضايت ندارد و می خواھد که صالح الدين  با عملکرد  نورعطاءشود که 

 خود را برای انتخابات آيندۀ رياست ءاعطشود که  ھمچنان شنيده می. در آينده خودش رھبری جمعيت را در دست بگيرد

 در مورد استعفای احتمالی خود عطاء نوره چرا مردم می پرسند ک. جمھوری دولت مستعمراتی کابل آماده می سازد

که مردم خوب  چيزی.  بدھد، ضرورت به خود نمائی سياسی نيستءاگر می خواھد استعفا. ھمھمه خلق کرده است

آگاھند اينست که در ميان اعضای کدر رھبر جمعيت و شورای نظار کشمکش جدی در جريان است که می تواند يک 

  .  باشدغنیموفقيت برای 

 . اميد که مردم از شر چنين افراد فاسد رھائی يابند و سرنوشت خود را در دست گيرند


