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 شفتالو یشف شف ن
 

، شفتالو گفت و شف شف کردن یبه جا یسیب یجرگه در مصاحبه با ب یبلخ در ولس یکنون  ٔندهینما یمیفرهاد عظ
 نیداوود را جانش ریداوود. ارگ انجن ریبلخ باشد نه انجن یخواهد او وال  یافشا کرد که جنرال عطا محمد نور م

بود که  نیا زین یمیفرهاد عظ یسخنان آقا بربلخ اعالم کرد. موضع ارگ در برا یجنرال عطامحمد نور وال
 .کند ضیتعو گریداوود را با کس د ریقصد ندارد انجن یغن ی بلخ مشخ  شده است و آقا ٔشده یمستفع یوال نیجانش

   
 یسال گذشته برا ۱۵در  یا گسترده یتیو حما یاسیس ،یتجار-یاست که جنرال عطامحمد نور شبکهٔ مال روشن

فرهاد  خواهد یم دیشا لیلد نیآن را از دست بدهد. به هم خواهد یبلخ به وجود آورده است و نم تیخودش در وال
نور در بلخ آن قدر گسترده است که  امحمدجنرال عط «جیپاترون». شبکهٔ ردیبلخ قرار بگ یوال گاهیدر جا یمیعظ

 .دارند وندیبه آن پ زین ینظام  ٔهیافسران بلندپا
 

 ی. حتا برخدیرس گرید اتیاز بلخ هم فراتر رفت و به وال ریاخ یها  جنرال عطامحمد در سال «جیپاترون»  ٔشبکه
شف شف  یبه جا یسیب یدر مصاحبه با ب گان ندهیبلخ در مجلس نما یکنون ی ندهینما یمیکه فرهاد عظ یاز آنان

 ریداوود. ارگ انجن ریبلخ باشد نه انجن یاو وال خواهد یکردن، شفتالو گفت و افشا کرد که جنرال عطامحمد نور م
 زین یمیفرهاد عظ یبلخ اعالم کرد. موضع ارگ در برابر سخنان آقا یلجنرال عطامحمد نور وا نیداوود را جانش

داوود را با  ریقصد ندارد انجن یغن یبلخ مشخ  شده است و آقا ی /برکنار شدهیمستفع یوال نیبود که جانش نیا
 .کند ضیوتع گریکس د
 یسال گذشته برا ۱۵در  یا گسترده یتیو حما یاسیس ،یتجار-یمال ی است که جنرال عطامحمد نور شبکه روشن

فرهاد  خواهد یم دیشا لیدل نیآن را از دست بدهد. به هم خواهد یبلخ به وجود آورده است و نم تیخودش در وال
نور در بلخ آن قدر گسترده است که  عطامحمدجنرال  «جیپاترون» ی . شبکهردیبلخ قرار بگ یوال گاهیدر جا یمیعظ

 .دارند وندیپ به آن زین ینظام ی هیافسران بلندپا
 ی. حتا برخدیرس گرید اتیاز بلخ هم فراتر رفت و به وال ریاخ یها جنرال عطامحمد در سال «جیپاترون» ی شبکه
 «رول یپ» ای رانیبگ حقوق ستیاست در ل «تیموقت جمع یرهبر یشورا»شان درج فهرست  که نام یاز آنان

که خود  یاز آنان یاریشورا، بس نیا سییر نشیگز یبرا یتیوال یشوراها یعطامحمد نور بودند. در انتخابات درون
هم با  «ها یتیجمع» نی. اافتندیمختلف دست  اتیدر وال یتیوال یشوراها استیر یبه کرس دانند یم «یتیجمع»را 

 .دندیرس یتیوال یشوراها استیر یکردند و به کرس نیعطامحمد نور کمپ یمال یها استفاده از کمک
 یکه نامش در فهرست شورا یاست. اما شخص «تیجمع ییاجرا یشورا سییر»عطامحمد نور،  یسازمان عنوان
 ی سال گذشته دو بار هم جلسه میون که جنرال عطامحمد نور در سه دیگو یدرج است، م تیموقت جمع یرهبر
 یراشو یاعضا»عطامحمد نور حتا با  دیگو یمنبع م نینکرده است. ا استیرا ر «تیجمع ییاجرا یشورا»
 فهیبرگزار نکرده تا آنان را بشناسد، به آنان وظ یا که جلسه نیا لیبه دل ستیآشنا ن کیاز نزد زین «تیجمع ییاجرا

که خود را  داد یقرار م یآنان اریدر اخت یعطامحمد نور پول کاف ن،ی. اما با وجود اردیبسپارد و گزارش بگ
که جنرال عطامحمد  ییجا را برگزار کنند. از آن «تیجمع یمجمع عموم»داشتند تا  فهیو وظ دانند یم «یتیجمع»

 .متحد سابق را داده بود ی نفوذ جبهه ی در حوزه یداشت به او امکان نفوذگذار یرس فراوان دست ینور به منابع مال
ا کنار داکتر عبدهللا ر تواند، یکه دارد م یو نفوذ یکه با استفاده از امکانات مال کرد یفکر م دینور شا عطامحمد

 لی. داکتر عبدهللا عبدهللا که به دالکند یم یگ ندهینما «تیجمع»نفوذ  ی بدل شود که از حوزه یبزند و به تنها مرجع
است که  یا حوزه ی شده مشروع و شناخته ی ندهیاکنون نما رد،یرا به دوش بگ «تیجمع» یرهبر تواند یمختلف نم

 یداشتن نفوذ و منابع مال اریدر اخت لیاند. عطامحمد نور به دل داده یها به آن رأ در انتخابات ها زبان یفارس شتریب
افغانستان  زبان یفارس ی جامعه تیکل ی ندهینما گاهیبرسد. او از جا گاهیجا نیکه به هم خواست یم دیفراوان شا
اهدافش برسد. حتماً او حاال  نیوانست به اعطامحمد نور با ارگ ناکام ماند و او نت ی . اما مذاکرهگرفت یموضع م

 .آن بهره ببرد تیبتواند از حما ندهیآ یخود را در بلخ حفظ کند تا در انتخابات پارلمان رومندین ی که شبکه خواهد یم
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مرحله  نیگرفته است. ارگ در ا شیبار راه تقابل آشکار با عطامحمد نور را در پ نیکه ارگ ا رسد یبه نظر م اما
 ی نهیهم از کاب یربان نیالد فشار عطامحمد نور، صالح ری. حتا اگر زستیبه عطامحمد نور ن یازدهیحاضر به امت

 یتن نخواهد داد. استعفا یمیا تقرر فرهاد عظیعطامحمد نور  یاستعفا کند، ارگ به ابقا یحکومت وحدت مل
شخ   تواند یم داری. ارگ در تفاهم با سپستین یحکومت وحدت مل کریخردکننده به پ ی ضربه یربان نیالد صالح
 سازد، یرا م یو عبدهللا که اساس حکومت وحدت مل یغن انیقدرت م میتقس ی نامه را بگمارد. موافقت یگرید

 نیاز هم بپاشد. ا یاسیحزب س کی ی مقاطعه ای ریوز کی ینکرده است که با استعفا جادیا یحکومت پارلمان
 .است یجهان ی و مورد قبول جامعه کند یعمر م یجمهور استیانتخابات ر یا برگزارحکومت ت

 یشان را فدا حاضر نخواهند شد که منافع زین دانند یم «یتیجمع»که خودشان را  یمندان از قدرت کی چیه
اند تا راه تعامل با ارگ را  تالش کرده شهیمندان هم قدرت نیمشخ  و معلوم ندارد. ا ی جهیکنند که نت یاعتراضات

 کی تواند ینم «تیجمع»مندان  قدرت گرید تیحماو بدون  ییکه عطامحمد نور به تنها داند یکنند. ارگ هم م دایپ
در سطح  ینظام یداوود شود. مانورها ریکند و مانع ورود انجن جادیبلخ ا تیدر کنار عمارت وال یانسان وارید

 یو مشکالت جد رسد یم انیبه پا اش یاسیبزند، عمر س یکار نیعطامحمد نور دست به چن است. اگر یمحل منتف
 .شود یم جادیا خبل تیمردم وال یبرا
نخواسته در  ایبه صورت خواسته  زبان یفارس مداران استیاز س یکه عطامحمد نور و شمار ستین نیدر ا یدیترد

 تیواقع کیهم  یحکومت وحدت مل ی حاکمه أتیدر ه یاند. نفرت و خصومت زبان تقابل با ارگ قرار گرفته
نشان دادن زور برهنه و  یکه به جا ستمحتمل ا یمدار استیس یامکان ابقا رودار،یگ نیانکار است، در ا رقابلیغ

فراوان و  ی. جنرال عطامحمد نور با آن که امکانات مالردیبگ شیرا در پ یزن تقابل آشکار، راه مفاهمه و چانه
تالش  لیدل نیقدرتش داشت و به هم زانیاشتباه از م ی آگاه دارد، اما برخالف عبدهللا عبدهللا محاسبهمشاوران 

را  یجمهور، محمداشرف غن سییبر ارگ و نشست و برخاست فعال با مخالفان ر میکه با اعمال فشار مستق کرد یم
 یروش آقا نی. اما ادینما تیمتحد سابق تثب ی نفوذ جبهه ی خودش را در حوزه گاهیوادار کند و جا یده ازیبه امت

 .انتخاب کند را یکی ،یوال کی یخود و ابقا یقوم تیثیح نیقرار داد که ب یتینور ارگ را در وضع
 ی تجربه یجمهور کنون سییکند. ر فیکه ممکن است، تضع یینور را تا جا یکه قدرت آقا خواهد یهم ارگ م حاال
 رخواهیخ یخان بود که با آقا لیهرات اسماع یرا دارد. در آن زمان وال ۱۳۸۳وقت هرات در سال  یوال یبرکنار
 یبه مانورها ییگو پاسخ ی آن زمان هم آماده یبود. حکومت انتقال «یتیجمع» کیهم  رخواهیخ یشد. آقا ضیتعو
 .بود خان لیاسماع ینظام
را  خان لیخواسته بود، اسماع یاز حامد کرز یافشا کرده است که در آن زمان محمداشرف غن زاد لیخل یزلم

 .بازداشت کند
عطامحمد نور به  یرس . دستستیعبدهللا عبدهللا ن انیبه ز ادیقدرت عطامحمد نور ز فیکه تضع رسد ینظر م به

 دیشا ییاجرا سیی. رکرد یخلق م ییاجرا سییر یبرا یو قوم یمیت درون بیرق کیاو،  یو نفوذگذار یمنابع مال
خان در هرات خواهد بود.  لیقدرت اسماع نرفت لیکه کاهش قدرت عطامحمد نور در بلخ، مثل به تحل کند یفکر م

 ینبود، اما عبدهللا عبدهللا از آن شهر رأ یدر هرات وال ۲۰۱۴و  ۲۰۰۹سال  یها در انتخابات خان لیبا آن که اسماع
او در بلخ با کاهش قدرت عطامحمد نور،  یتیحما گاهیکه به پا کند یفکر م ییاجرا سیئقابل توجه آورد. حتماً ر

 .آن قابل تحمل خواهد بود یاسیس  ٔنهینخواهد شد و هز وارد یجد ی صدمه
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