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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل-  عبدهللا امينی
  ٢٠١٧ جون ٠٩

  

  عقب نشينی عطاء نور
  

يک روز الف می . افغانستان درغگو ھستند که حتا به خود ھم درو غ می گويند" سياست مداران" عظيم تاکثري

 نچني.  ھای دشمن را می بوسندی روز ديگر پا،دھند  دشمن را فحش میيک روز. زنند و روز ديگر قُر می گويند

جمعيت "عطاء نور والی واليت بلخ و يکی از کالنکاران حزب .  دين و مذھب نمی شناسد، قوم، نژادیخاصيت پليد

  . يکی از ھمان الفوک ھاست که به گپ خود استاده نيست" اسالمی

از مواضع فعلی اخطاد داده بود که اگر غنی " اشرف غنی"يکی از رقبای چند روز قبل عطاء نور والی والت بلخ و 

  .خود عقب نشينی ننمايد و به تقاضا ھای ما لبيک نگويد، چنين و چنان خواھيم کرد

که حزب جمعيت تصميم   با بيان اينئی جمعيت اسالمی کشور طی يک پيام ويديوئیس اجرائيعطا محمدنور، ر

طرفدار :  حکومت در خصوص حوادث اخير موکول کرده است، خاطر نشان کردۀصلگيری خود را به بعد از في

که يک گروه در شورای امنيت دور  سقوط و تضعيف نظام نيستم اما طرفدار کشتار مردم و حق تلفی ھم نيستم و اين

اين روند برای ما ھم جمع باشند و کشور را در قبضه بگيرند گاھی در کوه و گاھی به ديوار و گاھی به دريا بزند و 

  .قابل قبول نيست

شايد برخی از چھره ھای :  جوزا را نھايت بی کفايتی نيروھای امنی و کشفی خواند و اظھار کرد١٠نور، حادثه 

 استفاده از شرايط ، تظاھرات را از مسير اصلی منحرف کرده باشند، اما در ھر صورت جوابش با ءمفسد با سو

  !گلوله نبود

وی با اظھار اين مطلب که مذاکرات حزب با رياست جمھوری شکست نخورده است و جعميت برای ھمدردی با 

معترضان، مذاکره با ارگ را تحريم کرده اند، افزوده است که چطور از کنار اين جنايت بزرگ به آسانی بگذريم ، 

  .ھستيمس و اعضای رھبری جمعيت ئي رۀاين قابل بخشيدن نيست و ما منتظر فيصل

 در پشت پرده وجود دارد و حلقات معين ئی نامرئیی جمعيت بيان می کند که واضح است که دست ھائيس اجرائر

چيزی نمانده بود که تمام سران جمعيت . در ارگان ھای امنيتی و کشفی حکومت چنين زمينه ای را مساعد می سازند

 انتحاری بسيار زود آماده شدند و خود را ۀسه حمله کنند. از بين بروند اما زنده ماندند و مردم بيچاره کشته شدند

  !منفجر کردند، اينھا از کجا و چگونه از بازرسی ھای نيروھای امنيتی عبور داده شدند
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والی بلخ برای برون رفت از وضعيت جاری در کشورگفته است که يک نشست قدرتمند با نھادی اجتماعی، مدنی و 

که  لی برگزار شود تا يک تصميم خوب برای زنده ماندن شان بگيرند و ديگر اينبا حضور جوانان تحت اجماع م

 .نبايد از مظاھرکنندگان استفاده قومی شود و حرکت مدنی و ملی باشد

  

 

 

 

 


