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 یسخنجا  هر از
(۴) 

 

 مردم و نشرات وطن از سفرعطا نور به عربستان انتباه
 

 عکس نیبا انتشار ا داریشاهکار کاخ سپ :افغانستان یاطالع رسان شبکه  
 

 آوامنبع:  211221د خبر: کو (13۱۱/۷/۶۲) ۶۱1۲کتوبر ا 1۱ خیتار
اَخ نوش جانت عطا جان که منتشر کرده اند و گفته اند که " یاجتماع یرا در شبکه ها یاز دوستان عکس یتعداد
عربها  نی"ا:هم عرب ها را محکوم کردند و گفتند زانیاز عز یعربستان هم مزار است" و تعداد یکد یفکر م
پاسخ  یشان ب نیتوه نیجهان است. ا خیتار در یچه آدم بزرگ دانند که یستر جنرال عطا را نم *(.شع)قدر

  ."نخواهد ماند
 

 
 

ا را برداشتند که صبا عط ریکرده اند خپ و ُچپ تصو یعکس عجب شاهکار نیبا انتشار ا دیهم که د داریسپ کاخ
 یباغ م ،باغ ریتصو نیا دنیهم دل شان از د یجمهور استینکند. کاخ ر ضهیداکتر عبدالله عر یمحمد نور باال

 شتریب دیاز عطا محمد نور نما یعربستان ظکه توجه به ممانعت محاف نیاز ا شتریب زیخان مامد ن نریشود و انج
 .است یویتالیتکه ا ایدارد  یجنبه شرع ایآپتلون داکتر عبدالله دارد که  ۀتوجه به پاچ

 

عطا محمد نور از قافله پس مانده، چرا پس بماند؟  عبدالله گرم قصه شده و هستند که چرا نینگران ا ها یآلمان
به داکتر عبدالله است که خدا کند عطا محمد نور نشنود، روس ها  فینگران سخنان محمد بن نا زیها ن ییکایامر
 رحداتسداعش در  ییمگر جابه جا د،یو چرا خند دیخند وا گفت که یچ فیتالش دارند بفهمند که عبدالله به نا زین

زنند و ناف داعش  یدست م یزیدر صدد هستند که مقصد عربستان به هر چ زین ها ینائیخنده دارد؟ و چ هیروس
قدم  کی یعطا محمد نور پس بماند و چ یبه معادن افغانستان نداشته باشند چ یبرند فقط کار یرا در هر منطقه م

 ثاقب یدمه برود... شیپ
 بوده و روزهایافغان د یاردو یجنرالها نام شوندیپ یرسم یاعزاز شجاعت همراه/ القاب قدریعال یعنی ع .ش/

 غرور معلم صاحب نیتسک یکه برا بدیز یهنوز مدار اعتبار است و منسوخ نشده / و م روزید ینظام نیقوان چون
 .از آن استفاده کرد خیکهنه پ دیموژاخ

 

 :نندگانیاما نظرات ب
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آنجا افغانستان نیست که  ی زیر گوش شاه عرب انتحاری کنی؟؟! می خواهبشناس را عطا جان حـــد خود <<<
 ر ... هرقدمی بیجا جلوت را میگیرند در –را حکومت مستقل بشناسی  تو رئیس جمهور را اخطار بدهی یا خود

 !دزد است نمان که عطا <<<
خواهد از  وارد ساختمان شده که مرد عرب می جازهبدون ا قومندان عطا حتما"بادیگارد عبدالله بوده و <<<
 .سمیعبیرونش کنهو بگیره  گوشش
 اه همقطار شانه به شانه راه برودند با شیک سرپرست دزد والیت نمیتوا <<<
بار متن در صفحه شبکه و  فی دهدیک عکس تصاخار چشم اقوام غیر تاجیک است. شود که استاد معلوم می <<<

 مه دچن هر غیور تاجیک قدر استاد عطا را درک کنند . باید قومشان دادن یک عکس نشر گردیدهن غیر شبکه با
  یک هزاره هستم اما به بودن این مرد قاطع، ثابت قدم و دلسوز افتخار میکنم

 /ج ج را در لباس تاجک زده پشتون از پل علم لوگر است که ابن الوقتانه خود استاد تان / علی آغا علی جاغوری
 اگرنه خیزمیزد. تنگ بود عطا استاد کرنی <<<
 ر... به شمال ببرم چند میتی؟؟ او پنجشیری است نمیبرد ش راعست: اینه مه حاضرم دایعـطـا به عرب ترور <<<

شه همی 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  اگر کسی به 

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

 
 

 !رمیگیم از شتر چرانها خودرا که چطور انتقام دیداشته باش ادیب ،تفنگ دار   سه در جلسه   عطا

 ! دیمسکو توجه کن -رو یفارس منشره   یتیجمع اعتراف خفتبار ستر جنرال نیا به و

 داشت ؟؟؟؟؟؟ یافغانستان وجود نم کردینم یهمکار یرهبران جهاد هند با و رانیا ه،یروس اگر
 

 
 ! خود پرست و خود مختار امروز بلخ یوال     !افغانستان روزیمجاهد د  

  
 ۶۱13مارچ  ۷ –مسکو  –رو  یفارس منتشره   !موفیبلخ و غالم کر ودالیف یها یپران یقلُ 

 کیگفت  یسخن م یمزار یسالروز شهادت عبدالعل نیود از هجدهمب ادیبلخ که در مراسم  یمحمد نور وال عطا
 .دارد کیخود روابط ن هیهمسا یکرد که افغانستان با کشور ها دیتاک گریبار د
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 او با افغانستان یها هیهمسا نیبود هم یخارج یکشور ها یمند همکار ازیافغانستان ن کهیزمان دیگوینور م یآقا
  !!.کمک کرده است

در  ینام جاده ا ریکه بخاطر تغ یمل یمردم در شورا یاز وکال یشمار ریدر عکس العمل به اظهارات اخ یو
کنند  یکرد ما انتقاد ماز عمل  کهیگفت کسان!"  یرانیا یپلوماتهاید ی"شهدابه  یابو مسلم خراسان از فیمزارشر

  د؟دنکر یدفاع م زمیکجا بودند که از افغانستان در برابر ترور روزید
، ها ینیچیدر صد خاک افغانستان بدست چ 09داشت و  انیمقاومت مردم افغانستان جر روزیبلخ افزود: "د یوال

  ".شدند یم تیما حما یجنوب هیهمسا یبود که از سو ریدگ یعرب ها و کسان
کرده  یو منطقه که در دروان مقاومت با مردم افغانستان همکار هیهمسا یکشور ها ینور همچنان از همکار یآقا
  .کرد شیستا زین -اند 
 ما سالح به فروش یهم برا هیکرد ، روس یم تیاز جبهه مقاومت افغانستان حما میبصورت مستق رانی"اگفت:  او
  ".کردند یم تیاز جنگ ما در مقابل اشغالگران حما زین انهیم ییایآس یهند وکشورها د،یرسان یم
 نیبهم بسازند خوش را گرید یها کشور خواهندیافغانستان وجود دارند که م در یحال حاضرکسان بلخ :در یوال
 .زنندیم گرحرفید یها کشور ضد بر لیدل
مسئله در  نیا است و ریپذبرگشت نا جاده ها ینام گزار یبرا انیو بلخ بلخ میکرد که تصم دیتاک گریبار د کی او

 هیهمسابُز ُرگ  دیمُو ژاخ نیا یو برا بلخ صورت گرفته است.!؟! یمقام ها یقانون یها تیچوکات قانون و صالح
 !! خواند دیحول باپرست ال

 
 دارد ادامه
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