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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

   

 
 ۹۱/۷۰/۷۷۹۰          نجیب روشن

 
 !درِحالِافولِقدرتِ 

 
 

اگر حکومت اصالح  محمد نور در بازگشت از ترکیه، طی سخنرانی اخیرش در شهر مزار اظهار داشت که عطا
این سخنان آقای نور که با ارزش های ملی و غرور  .نشود، برای اصالح آن از هر کشور بیگانه کمک خواهد خواست

و آنرا  واکنش های سخت و ُتند از جانب نزدیکترین دوستان و هواداران او مواجه گردیده افغانان منافات دارد، با
 .مایهء شرمساری گروه خویش جمعیت اسالمی دانستند

 

ِآمر»( را از میِکنيمِکشورِخارجیِکمکِطلبِازِهرنشنیده باشم، آقای نور در آن سخنرانی، این گفته ) اگر غلط
ِيکبارِديگر« صاحب آقای نور در آن سخنرانی،  ضرورِوِمؤجهِدانست!ِاحمدِشاهِمسعودِنقلِقولِکردِوِآنرا

 !کهِهدفِاياالتِمتحدهءِامريکاِبود،ِبهِصورتِغيرِمستقيمِاخطارِداد «دوستانِبينِالمللی»همچنان به 
 

محمدِنور،ِدرِحالیِصورتِمیبيگانهءِتقاضایِکمکِازِهرِوِِاخطارِآن گيردِکه،ِعبدهللاِرئيسِاجرائيهءِِآقایِعطِا
درِحمايتِازِ«ِوحدتِملی»حکومتِ

درِحرف،ِدرِعمل(ِِاشرفِغنیِ)نه
ِمنطقهِ ِدر ِامريکا ِهای ِسياست و

ِخود ِمواضع ِافغانستان، راِِمنجمله
 .مستحکمِترِازِگذشتهِکردهِاست

 

  نزدیکعبدهللا، اجرائیه رئیس چرا
 را خود «جهاد» دوران دوستانترین 

 غنی، اشرف کنار در و کرد رها
 ایستاد؟ امریکا یعنی

 

« شورای نظار»سطح سران  در
سابق و گروه جمعیت اسالمی، عبدهللا 

است که تا حدودی  از اولین کسانی
دیپلوماسی را می داند و با زبان 

دو  دارد. این انگلیسی نیز تسلط کامل
گذشته به احمد  وسیله او را نه تنها در

عیت اش )جم بود، بلکه بعد از آن نیز تا اکنون، وسیله شده است تا به نمایندگی از گروه شاه مسعود نزدیک ساخته
  .اسالمی افغانستان( بر کرسی های مهم تکیه بزند

 

وزرای  شد، تا سطحنظامیان ار در تمام سالیان بعد از حضور امریکائیان در افغانستان، از نزدیک با مشاورین، عبدهللا
 اتحادیهء اروپا نشست و برخاست های داشته و از نزدیک با پالیسی ها و خارجهء ایاالت متحدهء امریکا و مقامات

ونی،ِحالتیِکهِنور،ِقانآشنائی دارند،  استراتیژی های غرب در منطقه و افغانستان آشناست، گویا که با زبان همدیگر
لذا خواهی نخواهی چنین ارتباطات، اثراتش  احمدِشاهِمسعودِنداشتهِاند.ِرادرامرهللاِصالحِوِحتیِضياءِمسعودِب

 !گذارد را می
 

سازِامريکائيانِنرقصد،ِبهِسرنوشتِِعبدهللاِفردِهوشيارِوِزيرکِنسبتِبهِسائرينِاستِوِبخوبیِمی داندِکهِاگرِبِا
  .خواهدِشدِصدامِوِحتیِرهبرِمتوفیِاشِاحمدِشاهِمسعودِدچارِجنرالِضياءِالحق،ِقذافی،

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/roshan_najeb_ampratoree_afool.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/roshan_najeb_ampratoree_afool.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

مسعود و فرو ریختن برج  «آمر صاحب»به مثابهء نزدیکترین فرد با مسعود، بخوبی می داند که در پی ترور  عبدهللا
برای منطقه و از جمله افغانستان دارد، لذا متناسب با زور و  های نیویارک، ایاالت متحدهء امریکا چه برنامه های

 !ر مقامش باقی بماند و زندگی کندمی کند و می خواهد د امکاناتش مقابله
 

برابر سیاست های  به این باور اند که، مقاومت عطا محمد نور در« جمعیت اسالمی»صاحبنظران گروه  برخی از
فرجامی برای او نخواهد داشت و باعث فروپاشی گروه  امریکا، به نوعی تکرار موضع احمد شاه مسعود است، که

 .آنها در آینده خواهد شد
 

  :نگارندهِبهِاينِباورِاستِکهاماِ
 

حلقهءِطرفدارانشِبيفزايدِوِِعطاِمحمدِنور،ِشايدِدرِحرفِاکتِهایِآمرِمسعودِراِبکند،ِتاِاگرِبتواندِبهِآقای
مقاومتِآقایِنورِکهِباِعصبانيتِوِاخطارهایِسختِهمراهِاستِوِِعبدهللاِراِنيزِبيشترِمنزویِسازد،ِاماِاين

خودِراِدرِِاِدرِذهنِشنوندهِتداعیِمیِکند،ِدرِاصلِناشیِازِآنستِکه،ِاوِمرگصدامِحسينِرِآخرينِفريادِهای
« ارگ»برنامه ادامه یابد، با آن میانه ای که او با  و بیم از آن دارد که، اگر این میِبيند«ِمبارزهِباِفساد»برنامهءِ

،ِنهِ«نجاتِافغانستان»ِلذاِاوِباِايجادِائتالفکسانی خواهد بود که باید حساب از گذشته بدهد!...  دارد، او از اولین
 !حفظِمقامِخودِاستِدرِفکرِنجاتِوطن،ِبلکهِنجاتِدارائیِهایِميليونِدالریِو

 

هِهيچِعدمِفهمِوِدرکِسياسیِاوست،ِآنستکهِاوِنمیِداندِکِوِاماِيکِفراموشیِبزرگِديگرِآقایِنورِکهِآنهمِاز
حاضر قدرتمند و  . امریکای در حالدومیِدرِدرونِمستعمرهِاشِراِنمیِتواندِبپذيردِقدرتِامپراطوریِدرِجهان،

به اصطالح گردن نمی گذارد و برای خود  «ارگ»مسلط در افغانستان، چگونه می تواند مخالفی را که برای 
 ...!تحمل کند؟ جغرافیائی تحت اشغالش امپراطوریی را در شمال گسترده است، در حیطهء
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