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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٠۶
 

   مردم را به جان رسانده است"عطاء نور"نژاد پرستی 

  
  حال و گذشته: عطاء نور

ساير اقوامی که در بلخ .  قوم پرستی و نژاد پرستی را در پيش گرفته است، والی واليت بلخ روش تبعيضی"عطاء نور"

شود  از طريق رسانه ھا شنيده می. زندگی می کنند، سخت از عملکرد وی ناراض بوده و بنای اعتراض را گذاشته اند

عطاء ".  بين بردن حکومت يک قومی شده اندزف دست به تظاھرات زده و خواستار اکه اقليت ھای قومی در مزارشري

 از عمال شورای نظار است که از زمان تجاوز امريکا به افغانستان تا حال در پست واليت بلخ قرار دارد و کسی "نور

  . ھم نمی تواند او را از صحنه دور کند

   
نوشته ام که بدون آن نا ممکن است افراد نا سالم و ظالم را از صحنه دور ثير مبارزات مردمی أمن بار ھا در مورد ت

مزار شريف عمل می کند و ھيچ فردی توان مبارزه با او را ندارد، زيرا ھم پول و " خدای" مانند "عطاء نور". کرد

روش ضد ملی و ضد مردمی وی باعث شده است که ھزار ھا تن در مزار . اجنبیثروت دارد، ھم پشتوانۀ قومی و 

 اکثر "عطاء نور"مردم ادعا دارند که . شريف عليه او مظاھره نموده و خواستار يک حکومت متوازن و عادالنه شوند
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طبق .  قايل نيست واليت بلخ را به دوستان ھم نژادش تحويل داده و برای مردم ساير اقوام کمترين ارزشییپست ھا

 "عطا محمد"گزارش ھا، تظاھرات از جانب حاميان حزب اسالمی، حزب جنبش ملی اسالمی و حرکت اسالمی، عليه 

مردم . نور والی  بلخ و رئيس اجرائی حزب جمعيت اسالمی به راه  افتاد که تعداد زيادی از مردم در آن شرکت داشتند

 خيابانھا را گرفته، محالت "عطا محمد نور". است ساالری ری و تفنگ ھنوز در واليت بلخ زورساال"می گويند که 

تظاھر کنندگان از دولت مرکزی خواسته اند که به ترکيب قومی و ". خوب را تصاحب کرده و به قوم خود داده است

ی موجوديت مردم ھمچنان خواسته اند که  غاصبان زمين را به محاکمه بکشاند و ادعا. نژادی واليت بلخ توجه نمايد

  .در بلخ را بررسی کند" زندانھای شخصی"

  .  نجات خواھند داد گرفت و کشور را از شر فساد پيشگاناين مردم اند که سرانجام سرنوشت خود را در دست خواھند

  

 

 

 
 


