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 Reports ھاگزارش

  
   کابل-    عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ١٠

  واليت بلخ"سلطان"ناپديد شدن عطا محمد نور 

  

   ديروز و امروز-   عطامحمد جنايتکار

 حکومتی خود دور ۀاٌ از وظيف شورای نظاری است، ظاھرعبدهللا عبدهللا که از حاميان "شاھنشاه"عطا محمد نور 

دفتر معاون .  معاون خود واگذار شده استظاھر وحدتی خود را طی نامه ای  به ئ صالحيت ھای اجراۀشده  و ھم

 عطاشود که  گفته می. ئيد کرده استأ والی را ھم تعطا محمد نورواليت بلخ اعطای صالحيت ھای اجرائی توسط 

جائی ميليون ھا دالر سرمايه ھای دزدی شده اش ه که برای جا بافته و يا اينلمان رايا غرض معالجه به محمد نور 

  . رھسپار تاجيکستان و ازبکستان شده است

که سرمايه ھای دورانی اش را منتقل ساخته و موترھای ضد گلوله اش را  نآگويند که والی بلخ بعد از  عده ای می

 در چند ماه اخير عالقۀ چندانی به کار نداشته و عطا محمد نور ھمچنان. فروش رسانيد، تصميم گرفت تا کنار روده ب

دست ه  که از طريق جاسوسی، دزدی، قاچاقبری و رشوت ستانی بیخواھد که با پول سرشار حال صرف می

به ھر حال درستی و نادرستی اين .  آورده،  چند صباحی را به خوشی سپری نمايد و عقده ھای دل خود را بکفاند

  .زودی معلوم خواھد شدموضوع به 

  يک غريب بچه بود، اما تجاوزات اجانب به افغانستان او را ثروتمند ساخته و به يک بورژواعطا محمد نور 

 را گرفت عبدهللا عبدهللاجانب ھم مسلک خود يعنی " انتخاباتی"در جريان مبارزات . کمپرادور و لومپن تبديل نمود

کرد که اگر خواست ھای سياسی اش برآورده نشود، حکومت موازی را در شمال افغانستان  و پيوسته تھديد می

شود که خواست ھای عطا برآورده نشده و او ھم بدون  معلوم می" انتخابات"احتمالی از نتايج .  خواھد ساخت

  . تشکيل حکومت موازی صحنه را ترک گفته است
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ا نمايد، دليل را بايد در افق سياسی افغانستان و تنگ شدن فضای  از وظيفه واقعيت پيدعطا محمد نوراگر فرار 

يک دوستم  روابط حسنه ندارد، ترس واقعی وی از اشرف غنی با عطاکه  سياسی برای وی سراغ نمود  با وجودی

بر مسند معاونيت دوستم که  زمانی. ن شده استي تعياشرف غنیجنايتکار ديگر شمال است که به حيث معاون اول 

دشمنی عميقی .  را يک طرفه خواھد کردعطا محمد نوراست جمھوری دولت مستعمراتی کابل تکيه بزند، کار ري

 عطاکند و   روزشماری میعطا برای ضربه زدن به دوستم. بين اين دو خاين ملی از سال ھا قبل وجود داشته است

ھمچنان فشار . ور و يا رضاء خواھد باخت به زدوستمنيز خوب می داند که کارت برنده ندارد و ميدان را به نفع 

 برای اشغالگران درد سر خلق عطاممکن است زياده روی ھای . ھای خارجی را ھم نبايد دور از امکان دانست

  .  از اوامر آنھا سرپيچی نموده استعطاکه  نموده و يا اين

  .  برباد خواھد رفت ربانی وسعوداحمد شاه م رود، آرزو ھايش مانند عطااگر مرگ طبيعی و يا تحميلی به سراغ 

  

  

 

 


