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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢١
 

  را خورده است" مھمند"گوش " عطاء"آيا پسر 

 

بوده و او را ر" آصف مھمند "والی واليت بلخ و پسرانش يکی از منتقدين خود به اسم" عطاء نور"که می شود شنيده  

را با دندان " مھمند"قسمتی از گوش  " عطاء"ھمچنان شايع است که يکی از پسران .  را مورد لت و کوب قرار دادند

اين اتھامات " عطاء. "خواستار تطبيق عدالت شده است" مھمند"اين حادثه ھمھمه خلق نموده و . دُکنده و آن را قرت کر

اگر ادعای مھمند توطئه باشد، پس گوش وی . رد نموده و گفت که اين يک توطئه است که می خواھند او را بدنام سازند

 .را کی کنده و توتۀ آن کجاست

انتقاد نموده و او را به فساد و سوء استفاده " عطاء نور" از هيک عضو شورای واليتی واليت بلخ ھميش" آصف مھمند"

دستگير " عطاء"بعد از سفر به کابل، حين مواصلت درميدان ھوائی مزارشريف توسط افراد " مھمند. "متھم ساخته است

و پسرانش وی را زير مشت و " عطاء"جا شخص ادعا می کند که درين " مھمند. "شود شده و به خانۀ عطاء برده می

 به ھدايت پدرش گوشش "عطاء"ادعا کرد که يکی از پسران " مھمند. "لگد قرار داده و او را به شدت مجروح ساختند

ادعا نکرد که حادثۀ ايشچی " مھمند. " معيوب مانده و درس عبرت برای او و ديگران باشدهرا قطع نموده تا برای ھميش

را رد نموده و آن " آصف مھمند"سخنان رقيب خود " عطاء. "عملی شده است که اين خود مايۀ مباھات استبر او ھم 

اما عطاء يک چيز را بيان نکرد که کی گوش مھمند را قطع کرده .  دانسته استخودرا يک نوع توطئه در بدنام ساختن 

  و قسمت قطع شدۀ گوش کجاست؟
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