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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١٩
 

   خارج نرود"عطاء نور":  دستور داد"غنی"

  
 غنیطبق گزارش ھا، . ھم خورده استه  والی بلخ ھم بعطاء نور و غنیات ، مناسبعبدهللا و غنیبه دنبال کشمکش بين 

اگر اين گزارش . ًاز وظيفه اش برطرف ساخته و بعدا دستور داده است که ممنوع الخروج شود  راعطاء نوراول 

تدر  والی مقعطاء نور.  بزرگترين ضربه را به جمعيت اسالمی و شورای نظار وارد  کرده استغنیدرست باشد، 

  . شود واليت بلخ و يکی از افراد ذينفوذ در شورای نظار و جمعيت اسالمی محسوب می

 والی بلخ را صادر عطاء نور رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل دستور برطرفی اشرف غنیبرحسب گزارش ھا، 

 تا امر ثانی به عطاء نور، تمام حساب ھای بانکی و پولی غنیبه ھدايت . کرده و او را ممنوع الخروج ساخته است

از زمان تجاوز امريکا و اشغال . گردد اين حادثه يک رويداد مھم سياسی محسوب می. حالت تعليق درآمده است

 تمام اختيارات کشور را در دست داشته و از حمايت خاص "ربانی"افغانستان، گروه شورای نظار و جمعيت اسالمی 

ال ؤس. تواند يک ضربۀ مھم بر اين دو گروه تلقی گردد  میعطاء نور برطرفی. تجاوزگران برخوردار بوده اند

 غنیشود که بدون اشارۀ امريکا  دست آورده است؟ فکر نمیه  اين قدرت و صالحيت را از کجا بغنیدرينجاست که 

بلخ صادر کرده  را به حيث والی فيض هللا ذکی امر مقرری  غنیشنيده شد که .  بتواند جرأت چنين اقدامی را داشته باشد

 واقعيت پيدا نمايد، اين ذکیاگر تقرر . شود  يکی از متحدين دوستم است که يک فرد قوی شمال شمرده میذکی. است

  .  بلکه بر کل جمعيت اسالمی و شورای  نظار خواھد بودعطاء نورضربۀ ديگری نه تنھا بر 

شمنان ملت ھر چه زود از صحنه دور شوند و مردم مردم اميدوارند که د. کابل آبستن تحوالت سياسی مھمی خواھد بود

  . را آسوده بگذارند

 

 


