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                      04/11/2016                   عبدالجلیل جمیلی  

  از هر جا سخنی

 (۴) بخش 

 نور به عربستان عطاسفر از وطنو نشرات انتباه مردم 

 

 شاهکار کاخ سپیدار با انتشار این عکس :شبکه  اطالع رسانی افغانستان

   پرینت افغان پیپر: منبع 122۷42کد خبر:  13۹۵/۷/2۸    - 201۶اکتوبر  1۹تاریخ 

 

اَخ نوش جانت عطا جان که  تعدادی از دوستان عکسی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند و گفته اند که "

  / *  .ش/ عها قدراین عرب" محکوم کردند و گفتندرا ها است" و تعدادی از عزیزان هم عرب کدی عربستان هم مزارفکر می

  جهان است. این توهین شان بی پاسخ نخواهد ماند". چه آدم بزرگی در تاریخ  طا را نمی دانند که عستر جنرال 

کاخ سپیدار هم که دید با انتشار این عکس عجب شاهکاری کرده اند خپ و ُچپ تصویر را برداشتند که صبا عطا 

ن از دیدن این تصویر باغ باغ می شود محمد نور باالی داکتر عبدهللا عریضه نکند. کاخ ریاست جمهوری هم دل شا

که توجه به ممانعت محافظ عربستانی از عطا محمد نور نماید بیشتر توجه به  و انجینر خان مامد نیز بیشتر از این

 پاچۀ پتلون داکتر عبدهللا دارد که ایا جنبه شرعی دارد یا تکه ایتالیوی است.

عطا محمد نور از قافله پس مانده، چرا پس بماند؟  م قصه شده و عبدهللا گرلمانی ها نگران این هستند که چرا آ 

ز ود، روس ها نینامریکایی ها نیز نگران سخنان محمد بن نایف به داکتر عبدهللا است که خدا کند عطا محمد نور نش

وسیه های ر رزجایی داعش در مه او خندید و چرا خندید، مگر جاب تالش دارند بفهمند که عبدهللا به نایف چی گفت که 
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ند و ناف داعش را در هر صد عربستان به هر چیزی دست می زنصدد هستند که مقیها نیز درچینائخنده دارد؟ و 

 ی ثاقبمهدبماند و چی یک قدم پیش برود.... برند فقط کاری به معادن افغانستان نداشته باشند چی عطا محمد نور پسمنطقه می
 

قوانین نظامی  چون   بوده و دیروزها  القاب  اعزازی رسمی  پیشوند نام  جنرالهای اردوی افغان /ع .ش  یعنی عالیقدر شجاعت همراه/

   دکراز آن استفاده کهنه پیخ موژاخید  احب تسکین غرور معلم صکه برای  بد یز دیروز هنوز مدار اعتبار است و منسوخ نشده / و می
 

 نظرات بینندگان:اما  

آنجا افغانستان نیست که تو  ! می خواهی زیر گوش شاه عرب انتحاری کنی؟؟ ا بشناسر عطا جان حـــد خود   <<<

  ......... ر قدمی بیجا جلوت را میگیرند هر در –را حکومت مستقل بشناسی  رئیس جمهور را اخطار بدهی یا خود

 دزد است ! نمان که عطا   <<<

 خواهد از گوشش وارد ساختمان شده که مرد عرب می جازهقومندان عطا حتما"بادیگارد عبدهللا بوده وبدون ا   <<<

 و بیرونش کنه..سمیعبگیره 

 اه همقطار شانه به شانه راه برودند با شیک سرپرست دزد والیت نمیتوا   <<<

بار متن در صفحه شبکه و  فی ده دیک عکس تصاخار چشم اقوام غیر تاجیک است. شود که استاد معلوم می   <<<

 ه م چند  هر  غیور تاجیک قدر استاد عطا را درک کنند  . باید قومشان دادن یک عکس نشر گردیده ن غیر شبکه با

 یک هزاره هستم اما به بودن این مرد قاطع، ثابت قدم و دلسوز افتخار میکنم

 /ج ج – پشتون از پل علم لوگر است که ابن الوقتانه خودرا در لباس تاجک زدهاستاد تان  –/ علی آغا علی جاغوری

 کر استاد عطا تنگ بود اگرنه خیزمیزد.نی  <<<

 ر ... ش رابه شمال ببرم چند میتی؟؟ او پنجشیری است نمیبردعست: اینه مه حاضرم دایا به عرب ترورعـطـ  <<<

 همیشه نور را نشان میدهد . که باید  ها مردم مغروری اند . از سوی دیگر بی تجربگی استا عطااکثرآ عرب   <<<

کدام کشوری سفر میکند اول در باره مردم ، فرهنگ و جغرافیای آن کشور معلومات داشته باشد بعدآ  ر کسی به اگ

 هراتی به هر حال تجربه خوبی برای استاد عطا شد تا درآینده بیشتر متوجه شود.عزم سفر کند. خوب 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ور انتقام  خودرا  از شتر چرانها  میگیرم !بیاد داشته باشید  که چط   -سه  تفنگ دار  عطا در جلسه   
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 اگرتوجه کنید !مسکو  -رو –منشره   فارسی ستر جنرال  جمعیتی  اعتراف خفتبار  این به و 

 ؟؟؟؟؟؟ ایران وهند بارهبران جهادی همکاری نمیکرد افغانستان وجود نمی داشت روسیه،

       

 

 

 

 

 

           

      ! بلخ خود مختار امروز وپرست خود والی           افغانستان !   دیروز  مجاهد                      

 

 2013مارچ  ۷ –مسکو  –منتشره   فارسی   رو  فیودال بلخ و غالم کریموف ! قلُی پرانی های  

ار عطا محمد نور والی بلخ که در مراسم یاد بود از هجدهمین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری سخن می گفت یک ب

 دیگر تاکید کرد که افغانستان با کشور های همسایه خود روابط نیک دارد. 

آقای نور میگوید زمانیکه افغانستان نیاز مند همکاری کشور های خارجی بود همین همسایه های او با افغانستان کمک 

  !!کرده است.

بخاطر تغیر نام جاده ای در  به اظهارات اخیر شماری از وکالی مردم در شورای ملی که عکس العملوی در 

کرد ما انتقاد می کنند  گفت کسانیکه از عمل   "!"شهدای دیپلوماتهای ایرانیمزارشریف ازابو مسلم خراسانی به 

  ؟دفاع می کردند  دیروز کجا بودند که از افغانستان در برابر تروریزم

در صد خاک افغانستان بدست چیچینی ها ،  ۹0والی بلخ افزود: "دیروز مقاومت مردم افغانستان جریان داشت و 

 بود که از سوی همسایه جنوبی ما حمایت می شدند."  ها و کسانی دگیر عرب

آقای نور همچنان از همکاری کشور های همسایه و منطقه که در دروان مقاومت با مردم افغانستان همکاری کرده اند 

 نیز ستایش کرد. -

جبهه مقاومت افغانستان حمایت می کرد ، روسیه هم برای ما سالح به فروش او گفت: "ایران بصورت مستقیم از  

 می رسانید، هند وکشورهای آسیایی میانه نیز از جنگ ما در مقابل اشغالگران حمایت می کردند." 

والی بلخ :درحال حاضرکسانی درافغانستان وجود دارند که میخواهند کشورهای دیگرراخوش بسازندبهمین دلیل 

 شورهای دیگرحرف میزنند.برضدک

او یک بار دیگر تاکید کرد که تصمیم  بلخ  و بلخیان برای نام گزاری جاده ها  برگشت نا پذیر است و  این مسئله  

و برای  این  مُو ژاخید بُز ُرگ   !؟!  در چوکات قانون و صالحیت های قانونی مقام های بلخ صورت گرفته است.

 ند !!همسایه پرست ال حول باید خوا

 ادامه دارد

 


