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 حرکت سبز و نارنجی عطاء محمد نور
 ملیون افغان 2۲وکالت سنچارکی از  و

 
 

 231۲سپتمبر سال 1پرس  اقتباس از خامه
 عارف عباسیمترجم و مبصر: 

 

عطاء محمد نور بر حامیانش صدا بر آورد که ترتیبات یک مبازرۀ گسترده را علیه تقلب انتخاباتی اتخاذ نمایند چه 
تعامل تفتیش و ارزیابی آراء بار دیگر با ایجاد موانع توسط داکتر عبدهللا و دسته اش مبنی بر عدم حضور در نظارت 

 ومت وحدت ملی مواجه با خطر گردید.و قطع مذاکرات با رقیب در مورد جزئیات برنامۀ حک
ت به وضاحنور یک رهبر با نفوذ و والی فعلی والیت شمالی بلخ که از هواداران داکتر عبدهللا در انتخابات است 

 علیه تقلب در امور انتخابات نموده هشدار داد که نهاد های ملی و بین المللی جواب یک حرکت خشونت باراشاره به 
 بز و نارنجی( خواهند بود.س) گوی عواقب نهضت

 او کمیسیون مستقل انتخابات را متهم با دست داشتن علنی در تقلب جمعی شمارش و تفتیش آراء نمود. 
آنهایی جوابگو خواهند بود بود که توسط تقلب صنعتی انتخابات را مسخره » آقای نور طی یک مصاحبۀ آنالین گفت

 «.عیت بخشیدن به تقلبات خود کسب نمایندسعی می ورزند که  قدرت را با مشرو نموده و
" )که روی سید فضل سنچارکی"توسط سخنگوی آن  «تحول و همگرایی»بیانات نور متعاقب اعالم موقف دستۀ 

، اگر خواسته های مشروع نامبرده فرمود که .صورت گرفت«(. مترجم»وکی بسیار دراز، باز و فراخ نشسته بودند چ
تا روز سه شنبه پذیرفته نشود تیم ما با مذاکرات حکومت وحدت شمارش و ابطال آراء ما در مورد  قانونی و شرائط

ملی مقاطعه نموده و تعامل تفتیش آراء را تحریم نموده و نتیجۀ نهایی را نمی پذیریم. و ما با مردم افغانستان مراجعه 
 نموده با مردم صحبت خواهیم کرد.

تعهد سپردند که نتیجۀ نهایی را بعد از باز شماری و تفتیش قبول  "جان کری"دو رقیب در حضور  در حالی که هر
 دارند.

 ختم ترجمه
 

 گفتنی مترجم:
رهبر سیاسی صاحب نفوذ شناخته شده اشتهار می گردد، بکلی  به حیثشخصی که توسط مطبوعات خارجی و داخلی 

 دو کلمه رهبر و با نفوذ مستلزم غور عمیق است.   هرواقعیت های عینی افغانستان بوده بعید از 
)افغانستان( قانونی می بود و مراجع قانونی جرأت، شهامت و ارادۀ قوی و راستین تطبیق آن را  اگر درین مملکت

داشتند و این مرد متفذ و و رهبر سیاسی را به جرم تمرد و بغاوت و بیانات تجزیه طلبانه اش خالف منافع ملی  می
ساخته مورد مؤاخذه قرار می دادند در آن صورت رهبریت سیاسی و نفوذ  تان از عهده اش مطابق قانون برکنارافغانس

گویی، بغاوت و تمرد را زورگرفت. متأسفانه جبن و سازشگری دولت بر سر اقتدار زمینۀ  وی در آزمون قرار می
که با تکمیل نکردن دور  عطای نورنید. برای هرکس و ناکس فراهم ساخت. و هر کسی رؤیای رهبری به سر پرورا

لقب یافت و بخاطر یاری اش با ربانی و مسعود و عضویتش در « استاد»ثانوی مکتب با تمام بی سوادی و کم دانشی 
حزب جمعیت اسالمی  مفتخر به منصب عالی ستر جنرالی شد. با اسناد برای شما می گویم که عطاء محمد نور 

که پدرش بنام نور محمد و دکاندار متوسط  الء، انشاء و طرز بیان تدریس می کنند، آقای نورُمربیانی دارد که اورا ام
الحال بود از خود زمین و جایداد شخصی نداشت، حاال آقای نور یکی از ثروتمندان منطقه بوده و در بسی تشبثات 

ه چه رسد به والیت بلخ و والیات خاصی برخوردار نبود از محبوبیت سهیم است. آقای نور حتی در بین شهریان مزار
زگان بر مردم تحمیلی بوده توسط ثروت نا مشروع و نا پاک و موجودیت جانیان خطرناک  و هر همجوار. نفوذ او

اوز چور می کنند و تج ،ملیشۀ دهشتناک عطاء( که به یک اشارۀ چشم فرمانروا می کشند)بی بند و بار تحت فرمان او 
ورت گرفته. اگر این اشخاص روزی به روشنی چشم خیره کنندۀ قانون روبر می شدند و بر ناموس مردم می کنند ص
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واقعیت های عدلی آنها را تکان داده با پاشیدن آب سرد بازخواست به روی شان آنها را از عالم رؤیا بیرون می ساخت 
ود و پشۀ به اصطالح به و چند شبی را در حجرۀ زندانی سپری می کردند در آن وقت از رهبری و نفوذ خبری نب

 دور شان پر نمی زد.
بعضی از کوتاه نظران و سطحی نگران موقف این شخص را باال برده اورا اندر هوس رهبری قوم شریف تاجک 

 می بینند. روابط مستقیم امریکایان و جرمن ها را با این شخص در تقویۀ موقف و قدرتش نباید از نظر دور داشت.
یجاد ظلم استبداد، ترس و وحشت میان مردم بقای خود را تضمین کرده به هیچ وجه شخصیت عطا محمد نور که با ا

ملی نبوده و نفوذش پایۀ مردمی ندارد، رهبری قوم سخن بس بزرگ است. اقوام افغانستان توسط انتخابات وکیل و 
جرگه ای و یا شورایی  را انتخاب نموده اند ولی شواهدی در دست نیست که یک قوم در مجلسی، رئیس جمهور خود

 رهبری برای خود تعیین کرده باشند.
چندی قبل خواندم که عطاء محمد نور اندر خیال رهبری قوم تاجک است. بیائید که واقعیت ها را ارزیابی کنیم. 

، ت کابلوالی تاجکان در سرتاسر افغانستان پهن بوده مسکن گزین اند، در والیات شمالی، شمال شرقی، والیت پروان،
، هرات، غور و بادغیس زندگی می کنند و حاال سؤال پیدا می شود که عطاء محمد نور میدان و وردک، غزنی، فراه

به جزء یک تعداد تاجکان شهر مزار بین دیگر تاجکان باشندۀ والیات دیگر چه شناخت و محبوبیتی دارد. آیا دیگر 
 تاجکان واقعاً رهبری اورا قبول دارند.

امثالهم بت های برنجی اند که در یک مرحلۀ تأریخ افغانستان توسط سیاست استعمار گرانه و  عطاء محمد نور و
ابلهانۀ قوای متجاوز بر ملت افغانستان تحمیل گردیدند و بعداً حامد کرزی برای منافع شخصی، بقای قدرت زیر عنوان 

هر نوع سوء استفادۀ سیاسی و اقتصادی بیشتر در اسارت ایشان قرار داده زمینۀ  ملت را ،مصالح ملی و وحدت ملی
 چپاول و تجاوزات شان بر مال، عزت، شرافت و برای این اشخاص فراهم آورده و در برابر همه مظالم، چور و

کرامت مردم چشم پوشی عملی نمود و متخلفین با برگه و اسناد را طور علنی مورد حمایت خود قرار داده خود 
 را ترویج نمود. فرهنگ بی قانونی و قانون شکنی

، آشوب فرمان قیام و نهضت سبز و نارنجی خواهر و برادر هموطن! امروز هر آشوب، خود سری، زور گویی و
گری، عدم اطاعت از قانون را که می بینید یگانه عامل آن شخص کرزی و ادارۀ فساد پرور و جنایت مشرب او 

 است. 
عکس جهنمی از خود به میراث ماند که ملت بر و تحول نیاورد و کرزی برای افغانستان رفاه، آسایش، ترقی، انکشاف

افغانستان در آن می سوزد و راه بیرون رفت و نجات  نمی یابد. اگر جانی خون آشام سارق چراغ بدستی برخاسته 
 یملت را به قیام های مسلحانه تهدید می کند تقصیر او نیست بلکه انگیزه قوتی است که در دوران زمامداری کرز

لل با خانوادۀ خود مج برایش داده شده. کرزی زمینۀ این همه مصائب را خلق نموده خودش با پول دست داشته و قصر
زندگی نموده و این ملت بینوا، بدبخت و بی وسیلۀ افغانستان است که در شعله های آتش این کورگاه ظلم با تمام رفاه 

 و دهشت دست و پا میزند و فریاد رسی ندارد. 
دست ملت مظلوم افغانستان در روز محشر با همه خیانت هایی که به حق شان شده به گریبان کرزی است و چارۀ 
دیگر ندارم جز این که دست تضرع بدربار دادرس واقعی بلند نموده برای کرزی عقوبت درد ناک و سوزندۀ طلب 

که اورا به محکمۀ عدلی کشانده مورد مؤاخذه  آمدن روزی را آرزو دارم که قدرتی در افغانستان تبارز کند نمایم و
 قرار دهد.

حوصلۀ ملت بسر آمده، مملکت در رکود قهقرایی اقتصادی قرار دارد. مردم از صعود پیهم قیم مواد ضروری حیاتی 
فریاد بر می آورند،  مخالفین مسلح به دروازه های شهر کابل رسیده، قوای دفاعی در مضیقۀ وسائل دفاعی گرفتار 

د و جنگ های شدید و تهاجمات در بسی والیات در جریان است عروج گروه های افراطی و تند گرای مذهبی در ان
کشور های دیگر زنگ های خطر بیدار کننده است. مملکت در حالت متالشی شدن و سقوط نظام قرار دارد، ولی در 

لنگ دارد خالف تعهدات مکرر خود  میان این همه خطرات و بحرانات  یک دستۀ خاص با فلسفۀ که مرغ من یک
و خواسته های خود که هیچ کدام اساس قانونی ندارد سخن رانده بدون  تحمیل شرائط  عهد شکنی نموده  باز هم از

هر بیان از خدا و رسول و قرآن، مردم،  کمترین احساس مسؤولیت خود خواهانه قدرت طلبی دارند، در حالی که در
شعار داده با این کلمات عوام می فریبند و ملت را بار دیگر به مبارزات خشونت بار تهدید افغانستان و خدمت به وطن 

 «.  یا مرا به قدرت برسان یا از خدا بیزار شو» می نمایند.
 

 ختم
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