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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٠
  

  "عطاء محمد نور"و برطرفی " روغنی"
ارگ رياست جمھوری  ديروز از طريق رسانه ھا شنيديم و خوانديم که به اصطالح : کابل- ١٣٩۶ قوس ٢٨سه شنبه 

يک تن از " دوانجنير داو" محترمانه والی سرکش بلخ را از کار  برکنار و ،زير نام استعفاء" باند ارگ"بخوانيد 

  :را به جای وی مقرر نموده است؛ مگر در عقب اين خبر" عطاء"و رقيب  دار هقبجمعيتی ھای سا

نيد، بايد گفت، در افغانستان اشغالی که يک مأمور خرد رتبه    ھمان طوری که استادم بجا من را متوجه اشتباھم گردا-١

دريافت می دارد، به " سيا"و بعد از تأئيد مراجع " سرينا"فرمان تقررش را بعد از کش و قوس ھای ساختگی از ھوتل 

اری می نمودند،  از وی جانبدتکه تا ديروز المانھا به شد" عطاء محمد نور"يقين کنار گذاشتن و يا طرد افرادی در مقام 

ائی تصميم گرفته و عملی نموده باشد، بلکه اين برطرفی به ھخود به تن" اشرف غنی"امری نيست که مغز متعفن يعنی 

  .گرفته و تطبيق شده استصورت صوابديد نيروھای اشغالگر يعنی خدايان دولت دست نشانده 

عطاء محمد "ده، گويا دو روز قبل از برکناری پخش گردي" شبکۀ اطالع رسانی"از جانب که  به استناد يک خبر -٢

 نزد سفير جديد امريکا رفته و خواستار -می ناميم" روغنی" که ما به اختصار وی را - " روالغنی"، خانم "نور

، برای برطرف کردن رقيب" غنی"ًھرگاه اين خبر راست باشد و واقعا . گرديده است" عطاء محمد نور"برکناری 

  : نزد سفير امريکا فرستاده باشد، بايد به صراحت گفترا مخفيانه" روغنی"

بر مبنای فرھنگ حاکم بين مردم کشور،  در صد سال اخير است، بلکه تاين حاکميت نه تنھا ميھنفروش ترين حاکمي

ی بين انزندگو دانم می  تا جائی که من . می باشد نيز ترين حاکميت در تمام ادوار تاريخی افغانستانناموس فروش

است، فرد فرستنده م به من فھمانده است در ھمچو موارد فرستادن زن، نه تنھا زير پای نمودن ننگ و ناموس خود مرد

  .بلکه اھانت به نواميس ملی و يکی از معتبر ترين ارزشھای فرھنگی ما نيز می باشد

نزد سفير امريکا، نمايانگر سلسله مراتب مزدوران و جواسيس نزد باداران می باشد، " روغنی" وجه ديگر فرستادن -٣

است اما در واقعيت و در سلسله مراتب مزدوران و " رئيس جمھور"بدان معنا که مغز متعفن با آن که در ظاھر 

  .دارد، است" سيا"و" موساد"روابط عميقتر با جواسيس نزد ارباب امپرياليستی مقامش پائنتر از ھمسرش که 

مقرر شده، ھرچند سابقۀ جمعيتی دارد و گويا در جنگ ھا ھم حصه داشته " عطاء محمد نور" فردی که به جای -۴

قومندان " ذبيح هللا"و يا ھمان " قادر" به  معلم به نسبت تعلقاتش" جمعيت اسالمی"است، مگر از لحاظ روابط فعلی 
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روابط حسنه نداشته علی رغم نفوذ قابل مالحظه بين اعضای " مسعود- ربانی" در سالھای پار، با جناح معروف جمعيت

  .داشته استاجباری  است که در انگلستان اقامت ١٠در شمال در کل، از ترس ھمين جناح بيش از " جمعيت اسالمی"

قرار داشتند و اين را ھم می دانيم که " ک ج ب"و در کل به ارتباط روسھا " ذبيح هللا" از آن جائی که روابط قومندان -۵

، تعداد زيادی از آنھا خود را به نھاد ھای استخباراتی کشور ھای "يلتسين"بعد از حراج آن روابط در زمان حاکميت 

" MI6" واليت بلخ، يکی از اعضای ه درً، يعنی والی جديدا تقرريافت"داوود"ديگر فروختند، ھيچ بعيد نيست، که انجنير 

  .انگليس باشد

باز ھم موفق شده است تا به عالوۀ وزرای داخله، دفاع و رياست " حنيف اتمر" ھرگاه چنين باشد، می توان گفت -۶

 سال بدين سو، برای تجزيه ٣٠  ازخود را به يکی از مھمترين واليات افغانستان، کهديگر يک مھرۀ امنيت ضد ملی، 

" غنی" ناتوانی  نمايشمال افغانستان را داشته است، با ھزينۀ بی آبروئی  وطلبان داخلی و خارجی حکم پايتخت در ش

  .مقرر نمايد" عبدهللا"و

 سال از آخورش نان خورده، با يک رقيب قدرت مند ١۵ مھره ای که بيش از اخراجاين  اين که استخبارات المان، به -٧

  .نيست " عطاء محمد نور"ز  عکس العمل اروپائی چه عکس العملی نشان خواھد، به يقين بی تأثير در تبار

  !!ديده شود چه می شود

  


