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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ٠۵

  

  آبروی برباد رفتۀ عطا نور، باز برباد رفت

  

  امير پاک و بی شپش           عطا نور مصروف کشتن شپش                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  شيکپوش و ھمکار ناتو

لمان اسمای يک تعداد از عناصر فاسد در افغانستان به شمول عطا نور را به نشر سپرد که ا  شپيگل ۀچند روز قبل مجل

بعد از پخش اين گزارش، عطا نور والی واليت بلخ اعتراض کرد که چرا او را . گرفتند شايد مورد ھدف ناتو قرار می

 او وارد کرده "لطمه به حيثيت و آبروی" قاچاقبران افغانستان قرار داده و گفت که اين راپور در ليست قاتالن، فاسدان و

  .عطا نور توضيح نداد که چه وقت حيثيت و آبرو داشته که بعد از گزارش مجلۀ شپيگل بر باد رفته استمگر. است

سوی ناتو در مورد فعاليت ھای تروريستی، نام ليست کشتارھای ھدفمند ناميده می شود و پنج سال قبل از ه اين ليست، ب

ناتو . ر رساندرا به نش لمان آنافساد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تھيه و ترتيب شده بود که اخيراً مجلٔه شپيگل 

که در پيوند مستقيم با سيا و  خطرناک "قاچاقبران و دزدان" آن را عملی ھم کرد که بعضی تصميم داشت و قسماً 
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، که ناتو آنھا را بودو کسانی از جملۀ ھمان فاسدان در ابتداء عطا نور ھم . بايد نابود شونداشغالگر نبودند، نيروھای 

باعث " دی .ان. بی"تشخيص داده بود، مگر تشخيص ھويت اصلی عطا و رابطه اش با سيا و خدماتش به " واجب القتل"

 ۀخاطر اعاده عطا نور ب. بگرددھم  نور چشمی ،نزد اشغالگران به خصوص المانھاشد تا نه تنھا زنده بماند، بلکه 

را ھم بايد بدانيم که   اين. ين مجله شده استا  ندارد، خواستار معلومات بيشتر از که اصالً "حيثيت و آبروی خود"

  .اندانسانھای شريف و با حيثيت افغانستان که تعداد شان کم نيست درين ليست  قرار نگرفته 

ی از دست رفتن آن را دارد؟ عطا نور از قاتالن و ا کدام حيثيتی داشت که دعوقبالً ين جاست، آيا عطا نور اال درؤس

قاچاقبران شورای نظار است که ھمراه با احمد شاه مسعود ھزار ھا تن را در جريان جنگ ھای  داخلی افغانستان به قتل 

چطور ممکن است که يک شخص بی وقار با چنين سابقۀ کثيف ادعای . زديدندرسانيدند و ميليون ھا دالر ثروت ملی را د

تواند بگويد که آيا اين   فردی که نان خوردن نداشت و حاال به ميليون ھا دالر ثروت دست يافته است، می!؟حيثيت نمايد

ا نور برای دريافت توان گفت که تقاضای عط دست آورده يا بی حيثيتی؟  به يقين میه ثروت را از طريق حيثيت ب

 رسوائی ھای بيشتر وی و باند شورای نظار را  با احتمال زياد درِ ،معلومات بيشتر در موردش از مجلۀ شپيگل و ناتو

  ھمچنان متذکر شد که عطا نور زمانی ھمکار پيمان تجاوز کار ناتو و امپرياليسم امريکا در دباي. باز خواھد کرد

شامل شدن عطا . صرفش به پايان رسيد، بقای حياتش بيشتر برای ناتو  ارزش نداشتاما چون زمان م. افغانستان بود

  . نور در ليست ھدفمند ناتو به ھيچ وجه مبين شريف بودن و انسانی بودن وی نيست

  .  اميد که مردم رنج کشيدۀ ما به ھمچو جريانات پی برده و از راز ھای پشت پرده آگاه گردند

  

 

  


