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 11/91/4912          نبیل عزیزی
 

 شریف مزارآشوبگر 
 "دی سیت"ترجمه از اخبار آلمانی 

 
نور  محمدعطا  اما در حال حاضر رفت، به شمار می آلمان در افغانستاندوستان  یکی از بهترین عبدهللا عبدهللا 

 .مسالمت آمیز قدرت را به خطر می اندازد انتقال والی بلخ
 مریکاانیروهای مخصوص  سربازان مهمان های ناخواسته از محمد نور چندین بار عطا محمد ،چند روز گذشته در

  .ددهن دولت افغانستان می ۀمقامات عالی رتب وها  را دیپلماتگزارش این  . دریافت کرده استرا در قصر والیت 
عطا برای  بازدید در هرمریکایی اسربازان ، آنها می گویند والی بلخ بسیار نگران است در مورد رفتار واشنگتن

  .ندعمل ک منافع واشنگتن که او در برابر در صورتی، به نفع او نخواهد بوداین عمل وی  که دکردن روشن محمد
 در عطا محمددهند، زیرا  تحت تاثیر قرار او را اندتالش کرده  چند روز گذشته در آلمانی دیپلمات های هم چنان
 . افغانستان آشوبگر است  کاندید ریاست جمهوری عبدهللا عبدهللاگروپ  

رئیس هم  است از این خاطر هنوزوالی بلخ  تقسیم قدرتروی سه ماه پیش  پس از انتخابات دالیل اصلی دعوا
 .وجود ندارد در افغانستان جدید جمهور

 تیمقرار خواهد داد، اگر  اشغال وی ساختمان های دولتی را تحت حمله و که مردان تهدید کرده است عطا محمد
 .در دست نداشته باشند دولت دررا ها  پست نیمی ازعبدهللا  عبدهللا

بعضی ها .  است داده آموزشبرای اجرای آن  و مردم خود را اعالم کرد اوکراین رامانند  نارنجی یک انقالب او
یکی از چهره  دانند و یا حداقل و بعضی ها وی را سلطان ساز می تصور می کنندصرف یک تهدید این عمل را 

 .بهتر یا بدتر دهد عبدهللا را جهت مبارزات انتخاباتی که می تواند کلیدی های
عطا   .میلیون دالر است 199 کرده است که صحبت از حمایت مالیرا  عبدهللا  عبدهللا مبارزات انتخاباتی عطا محمد

، این مطلب را نماید بسیج تظاهرات خشونت آمیز به ائتالف شمال را نیروهای می تواند تنها کسی است که محمد
  .می گویدیک خبر نگار افغان 

  
 باید جدی گرفته شود عطا محمد تهدید

  

 .دارد کابل تسلط در خارج از مرکز اقتصادی به مهم ترین او .تاس این کشور ترین مردانثروتمند یکی ازوالی بلخ 
به  به  کمک دولت آلمان میدان هوائی و راه آهن.  پایگاه  مرکزی نظامی آلمان فدرال قرار دارد، شریف مزار در

  .اعمار گردیده تاجیکستان
باز می  دهن عطا محمدکمترین افرادی است که با نام خویش بر ضد  ۀحقیقی یک ژورنالیست افغان از جملسعید 

تا عطا محمد را در هیچ فردی  : گوید می او. نماید، شاید دلیل آن باشد چون او در تلویزیون میترا کار می نماید
 .بکار خویش آغاز نماید بدون نمی تواندتجارت خود سهیم نسازد 

یه این مقام که  او هرگز عطا محمدعروسک  یا بازیچه است بدون  فقط یکعبدهللا  عبدهللا  »: دگویسعید حقیقی می
  «.امروز قرار دارد نمی رسید
. می خواهد خود را به عنوان رهبران همه تاجیک ها در کشور جایگزین نماید عطا محمدبه هر حال، او می گوید، 

با یک مقدار پول  عطا محمد در ماه های اخیر . گردیده  این فرصت بعد از مرگ محمد قاسم فهیم برایش مساعد تر
 .د در سراسر کشور با قوماندانان سابق جهادی اتحاد بسته، آنها هنوز هم سالح و جنگ جویان در اختیار دارندزیا

 

 مزار کارکنان خویش را از تعداد زیادی از هفته آنها این . می گیردرا جدی  عطا محمدتهدیدهای  سازمان ملل متحد
 مقر سازمان ملل متحد با شعار های در خارج از معترضان 199حدود  در کابل بعد ازآنکه در . شریف بیرون کرد

 . راه اندازی کرده بودندتظاهرات را   "سازمان ملل متحد مرگ بر"
 

 حمالت لفظی و توهین علیه. با لعن شدید این عمل کرد را محکوم کرد Jan Kubisاما آقای جان کوبیس نس اوئیر
که چنین توهین ها و حمالت بر ضد سازمان ملل ادامه  در صورتیقابل قبول نیست، برای این سازمان  سازمان ملل

 .مجبور است که فعالیت خویش را در افغانستان محدود سازد یابد  سازمان ملل متحد
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