
 !  نا عیار شد عیاری که                                                

 
ره اختالف عطا مد خان نور امپراطورسابق  شمال  به نخستین روزهای امپراطوری شجرة النسب گ  

.  گردید تنها با جنگ آشنائی داشت واگذار که  والیت استراتیژیک بلخ را به وی  اش میرسد که تولیت 

علیه اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی مجاهدین  ان فرماندهیکی از عطا دمحم نور !بلی 

بحیث متولی روضه شریف با  حامد خان کرزیطنت دست نشانده بود که در سلدر مزارشریف سابق 

 .منصوب شده بود  اش عزائم  امپراطورانه 

 
 التقرره شریف از این متولی جدید وضعرصه حکومت داری و تولیت ردرآنچه که از نخستین روز 

بازسازیی که در دوران تولیت عطا مد خان متولی روضه شریف  یم با همه اقدامات درراه اعمارومی بین

 و ارزشهای جهاد و مقاؤمت  عدالتتحقق انجام شده است درمواجه آشکار با  شعار های بلند باالی چون 

ضوح مشهود آنچه که در صحنه عمل بوبیرون می آیند یان سینه چاک اش  بوده که اززبان وی وحام

فقرای که برویرانه ها وکوخ های  کاخ های  مرمرینمناره های از است کهاست فاصله عمل تا شعار

قدرت های خونخواربیگانه همیشه تالش کرده  !شنیده میشوند  آباد شده اند مملکت جنگزده افغانستان 

برخی ازنامورترین چهره های متنفذ طبقات متنفذ جامعه اقشاروان پایگاه خویش درمیند تا با استقرارا

جنگی و سیاسی جامعه را به تناسب گروه خونی آنها اسیردر دام  ثروت و قدرت سازند و برخی از این 

چنانچه در همین . رجال اسیر شده را به دنباله روی ازسیاست ها و استراتیژی های  خود وادار کنند 

درزمین اماده برعصای کج و معیوب امتیازات  می بینیم که استعمارجدید فغانستان کشور جنگزده ما ا

رجال برجسته کشور ما را اسیر با شیوه مافیائی آنهم مناسبات بورژوائی  یکرده شده  برای رشد و نموی

ثروت و قدرت و غرائز پیدا وپنهان شهرت میسازند ،استعمارجهانی پس از آنکه  نقاط ضعف اکثر 

تکیه وفشار دادن  برنقاط ضعف آنها بصورت را تشخیص نمودند  و یک تمدن  برجسته یک ملت رجال

شیوه این که ناجوانمردانه و با شیوه خائنانه نقشه اسارت و انهدام یک ملت و یک تمدن را نیز میریزانند 

که از  جالب است که استعمار جدید برای غارت کردن ملتها. یک مصیبت بزرگ در تاریخ ملتهاست 

نسخه مجرب اعتیاد برمصرف استفاده میکنند  شیوه ء واحد غارت و استالگری را بکار میبرد آن اینکه 

 !!ابزار مشروعیت دهی در میان ملتها  نیز برخالف گذشته بصورت مساویانه و عادالنه 



 
نچه می بینیم چنااستقالل دیروزی تقسیم میگردد و مجاهدان راه آزادی ومیان تفنگ ساالران  امروزی 

این مجاهدان سابق راه آزادی و تفنگ ساالران امروزی که پادوهای استعمار نوین اند بصورت روشن 

مالکان شبکه های گوناگون رادیو تلویزیونی بیست وچهار ساعته  ، بنیاد های خیریه ، شرکت های 

ره ابزار اعتیاد آور نامه ها وغی" روزی "تجاری زنجیره ای ، پوهنتون ها ی خصوصی ، مطبوعات و 

خلیج طبقاتی حاضر در   به روشنی می بینیم کسانی که در بوجود آوردن . بر مصرف تشریف دارند 

شان در همان ویرانه ها و  اکثریتسطح زندگی مردم نقش ورول اساسی دارند بیشتر کسانی اند که 

در  مبارزاتی موسوم به جهاد مقدس علیه اشغالگرانکوخ های  می زیستند ودر معرکه تاریخی زندگی 

گنگستر های زمانه مبدل گشتند و اکنون در بازار بزرگترین خود به  مغائرت با روح مبارزه و جهاد

 . میدهند مکاره ء سیاسی پز های تمدن وپیشرفت مصرفی را 

 
ر که  مرد سلحشور جهاد که پز تمدن مصرفی از وحشی گری بدتراست خالصه اینکه استاد عطا دمحم نو

و مقاومت نامیده میشد در زرق وبرق اعتیاد برثروت و مصرف موم گشت و آهسته و آرام وی را 

در وجود این سلحشور زندانی قصرهای مجلل ساخت وبر نیروی  توان یک عصیان مقدس و نه گفتن 

َ الَ یُغَیه ُر َما ب قَْوٍم إ  غلبه حاصل نمودند و درمغائرت به اصل زرین قرآن پاک تاریخ ملت فقیر ما  نَّ ّللاه

مْ  ه  تا نتواند ذات انسانی مبارزه و مقاؤمت در وجود اش احیا  شتکاسه گدائی گ َحتَّى یُغَیه ُرواْ َما ب أَْنفُس 

گردد ،  برای اینکه استعمار نو بتواند بصورت دائیم این حالت تحقیر را در وجود سلحشورانی چون 

متملقان که گروهی ازبارزان و جهاد گران نامور تاریخ افغانستان نگه دارند عطا دمحم نورسابق از م

شده دعا کنند وخوشحالی ووی را با القاب بلند باالی یاد کنند امپراطوروظیفه دارند تا به حق تازه 

 ! است و صاحب کرامت و معجزه ورواقعأ نوربگویند که نو
https://www.youtube.com/watch?v=hgbgbaL7EUg 

https://www.youtube.com/watch?v=hgbgbaL7EUg


هیچگاه به اندازه ای رده وتغییر کشهر دمحم خان نورچهره حکومت حضرت عطاوبگویند که درچند سال 

. !! انجام نیافته است درتاریخ چند سال آخیرانجام یافته ای که دردوران حاکمیت حضرت نور بازسازی

وز کسی که از مؤقیعت جغرافیاوی و استراتیژیک والیت باستانی بلخ آگاهی نداشته راستی هم اگر امر

آن همه بلند منزل ها و  با دیدن باشند و ارد مزارشریف مرکز والیت بلخ شود چشمان شان خیره شده و 

و چشم تعجب اش از در حیرت می افتد و برج ها و تأسیس شرکت ها ی زنجیره ای ساخت وساز ها 

حضرت  عطا مد خان و طبیعی است که این پیشرفت مصنوعی را به حساب رون می آید  حدقه بی

نورسابق  امپراطور بلخ باستانی محاسبه می کنند در حالیکه چنین نیست وسیر  تکاملی تاریخ و طبیعت 

 . حکم دیگری دارد
https://www.youtube.com/watch?v=w9ySNt8J098 

سوال اینجاست که چگونه وبرویت کدامین  معادله عقالنی در حوزه مبارزه با شر وفساد که رسالت 

میدهد  که وی را در دست کسی  مان هدایت ریس ی را  تشکیل می دهند انسانی و بشری هر مبارز

ی مظلوم و شهدای راه آزادی واستقالل نامیده میشود وبه نمائنده گی از توده هاو فساد نمادی ازشر

 قرارداشت ؟ با وی جناب عطا دمحم خان نوربا جمعی ازایثارگران وقهرمانان درخط اول نبرد وجهاد 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9ySNt8J098

