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 امرهللا صالح"" یجمهور استیر اولجواب معاون 

 !به استاد عطا محمد نور
 (فیسبوکمنبع )

 

بق اس یوال –افغانستان  یاسالم تیجمع هیئاجرا سیئ)جاللتماب محترم سترجنرال الحاج استاد عطا محمدخان نور ر
شما  ییایاگر از القاب ض –روشن بلخ ...... جاللتمابا  شهی. ستاره همیو مقاومت یمشهور جهاد قومندان –بلخ  تیوال
 . دیشو رایمانده باشد معذرت ما را پذ یباق یزیچ

را خواست که آن میبلخ خواه تی. از مقام وال ستیسند محرم ن یتیامن ثاقی. م دهمیشما پاسخ م یها یبه نگران نکیا
 تیاست که در انواع مختلف فعال ییفهرست آدم ها ثاقیم میگذارد. ضماب یدولت ریو غ یدولت یهمه نهاد ها اریبه اخت

نمود  مینشر خواه زیدست دارند.آن فهرست را ن نیو غصب زم یئو زور گو یریجمله باج گ ضد نظم عامه از یها
صفت که سالهاست نظام  انهیمور نیاز وجود مامور رتانیبندر ح یخطاست. پاک کار شیتا مردم نظر بدهند که کجا

باشند  هدیبه توجه جناب شما رسان دیشامل کار است. البته شا زیکرده اند ن دهیو پوس فیکشور را از درون ضع یمال
کدام حلقات چه مقدار امکانات ملت را ماهانه  دهدیکه نشان م میدار یاطالعات میضخ هیدوس کی رتانیح یالکه ما با

لوم مع تانیتان قرار خواهد گرفت تا برا اریدر اخت زین میضخ هیآن دوس دیخواست . هر وقتندینما یم لیو م فیح
 دیکه هر روز با ستیدارد و سند زنده ا یشهر نبلخ شباهت به ماسترپال یتیامن ثاقی. به هرحال ممیدانیگردد که م

ن از دارد. نظارت روزمره م نیبه صالبت و پشت کار مسوول یبستگ لیو تعد رییکه مقدار تغ ابدی لیوتعد رییتغ
را بصورت روزمره و دوامدار در محک و  یکه بحث حکومت دار دهدیسند به ما توان م نی. اافتیآغاز  روزید

 یریمانع مهار باجگ دیکرام چرا با نیمن معماست که مجاهد یحال برا نی. در عمیبه مردم قرار بده دیقابل د یترازو
که پژوهش  دییما ارسال نما یبرا دیرا دار یطرفدار مردم آزار نیمجاهد نیچه. اگر فهرست ا یعنیو غصب باشند ؟ 

تاسف  یبلخ نقش نداشت. جا یتیامن ثاقی. سازمان پر افتخار رسا متاسفانه که در نوشتن مستیمشکل شان چ میکن
و  قیعم ین اند که به من دسترسافغانستا تیوال ۳۴و با دانش که درکنار من قرار دارند از  فیشر یاست. انسانها

 یتیحصال یمرا بخاطر ب ی. در ضمن جاللتماب شما گاهستین یبلخ مستثن تیکرده اند. وال جادیرا ا یژرف اطالعات
اب آرام شما اعص ی. برادیئنما یبه من انتقاد م زیر لیو پرداختتن به مسا ادیاز پشت کار ز یو گاه دیریگ ینم الیس

 یمراقبت م ادیرا را ز میکه دندان ها میبگو دیبا تانیبرا یجد یگونه وکم یشوخ یو اوقات فارغ بال آرزو دارم. کم
 اریجور و ت میرفته بودم. اکنون دندان ها شتهقبل به شفاخانه افغان جرمن در کلوله پ یدندان چند فی. بخاطر تکلمینما

 ور روز تان خوش (  دیزگار در آمان باشند. به اطالعات من شک نکناز گزند رو خواهمیاستند و م

 فقط . امرهللا صالح.
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