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           ۲۸/۰۴/۲۰۱۹                                                                                                            وراف نویساردف
 

                           
 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی                                       

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس                            
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 ۱۹۹۸ثور ۷، هالند                                                                                                                          
 

 از کابلبیرون در  ۱۷۳۱ثور ۸مظالم تنظیمها بعد از  جنگهای داخلی و
 ۲۰۱۹پریل ا ۲۷ 

 

تنظیمها کابل را به ساحات خلقی -میچپربعد از سقوط رژیم . مظالم هشت ثوری ها در کابل زبانزد عام و خاص است

نفوذ خویش تقسیم نموده بودند و از ساحه  تحت حاکمیت خویش باالی ساحات تحت کنترول سایر تنظیمها با تفنگ، 

انداخت میکردندو باعث ویرانی خانه ها و مرگ و میر مردم  از کوه های اطراف کابل توپبا راکت، هاوان و حتی 

رویکار آمد، شهر کابل یک  زیکر یاستاداره  مؤقت تحت رکه  ۲۰۰۲تا سال . یگناه ملکی شهر کابل میگردیدندب

دث درد آور در برجسته بودن جنایات انجام شده در کابل توجه جهان را چنان به خود جلب نمود که حوا. ویرانه بود

غیر انسانی و شرم آور که در کابل اتفاق می افتاد  حال آنکه این حوادث بعضأ با اعمال. سایر والیات مسکوت ماند

ر جنرال ارکانحرب عبدالرؤف گبطه با آنچه در والیات شمال افغانستان اتفاق افتاد کتابی توسط ددر را. قابل مقایسه بود

از  .در پشاور به چاپ رسیده است ۱۷۳۱که چشمدید های او را دربر دارد و در سال بیگی به رشته  تحریر در آمده 

و عملکرد آقای  ، تعلقات سیاسی البته در این جا ما باالی موقف. ین نوشته استفاده میکنیماین کتاب ما بحیث منبع ا

یروزی افغانستان بعد ازپ" بیگی بحیث یک شخص بحث نمی کنیم و بر اساس روایات او، با ذکرصفحات کتاب اش 

شاید این نوشته آئینه  باشد که . تا حد ممکن به تصویر میکشیم ار، حوادث " انقالب اسالمی تا سقوط شمال بدست طالبان

در شمال افغانستان بخصوص رهبران تنظیمی خود را در آن ببینند و از مردم افغانستان بخاطر اعمال نا روائی که 

دث در آن ت نسلهای امروز وفردای افغانستان حق دارند از چگونگی حوابه هر صور. انجام داده اند، معذرت بخواهند

  .سالها اطالع یابند

  ۱۷۳۱ثور ۸کرونولوژی حوادث در کابل  در هفته های قبل از 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Faroe_jang_haaye_daakheli_wa_mazalem_tanzimhaa.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Faroe_jang_haaye_daakheli_wa_mazalem_tanzimhaa.pdf


  

 

 

 7از 2

  بعد از یکدوره نافرمانی جنرال دوستم از نجیب هللا و محاصره  ( ۱۱۱۲نیمه  مارچ ) ۱۷۳۰هفته  اخیر حوت

نبی عظیمی شهر مزار  با جنرال مشورهدر،  جنرال دوستم و تنظیمهای ائتالفی اش مزار توسط قوای تنظیمها

 . شریف را اشغال کرد وکنترول آن را در دست گرفت

 ۸  دیگردتسلیم ( دوستم و مؤتلفین)والیت سمنگان به قوای متحد :  ۱۷۳۱حمل. 

 ۲۱  انتقال قدرت به یک پتروس غالی نماینده سرمنش ملل متحد از توافق طرفهای درگیر به :  ۱۷۳۱حمل

 .مت انتقالی را مساعد بسازد خبر دادوتشکیل حک نفری که بتواند شرایط ۱۱کمسیون 

 ۲۱  دکرپرسونل امنیتی سالنگها وقوماندان گروپ اوپراتیفی پروان با جمعیت اسالمی ائتالف : ۱۷۳۱حمل . 

 ۲۲  لیم میشودمیدان هوائی بگرام تحت اداره  مصطفی قهرمان به جمعیت تس: ۱۷۳۱حمل . 

 ۲۲  دمآ رک جلسات پشاوربه لوگرت به کابل هراسان شده با تحکمتیار از نزدیک شدن جمعی: ۱۷۳۱حمل . 

  نجیب هللا یک کمیته نظامی مشتمل بر وزرای دفاع، داخله و امنیت، معاونین رئیس  ۱۷۳۱حمل  ۲۱/۲۲شام

و سیاسی را به آنها انتقال داده و خود جمهور ومنشی های حزب وطن تشکیل و صالحیت تمام تصامیم نظامی 

 .فه کنار رفتنجیب هللا از وظی

 ۲۲  به مزار میروند تا یکهزار جنگجوی  ۷۲جنرال بیگی وعالم رزم با ده پروند طیاره ال : ۱۷۳۱حمل

هفتصد نفرتحت رهبری مجید . به کابل بیاورندرژیم نجیب دوستم را غرض حفظ خانه های رجال عالیرتبه 

کابل بشمول میدان هوائی جابجا کلیدی مناطق در ابن افراد . به کابل فرستاده شد( ودبه مشوره  مسع)روزی 

 .شدند

 ۲۳  از طرف نیروهای جنرال دوستم مستقر ( در طیاره  بنین سیوان)پالن فرار نجیب هللا به هند : ۱۷۳۱حمل

 . در میدان خنثی و نجیب هللا به دفتر ملل متحد پناهنده شد

 ۲۸  وزارت امنیت ملی خود کشی  ۱ره یعقوبی وزیر امنیت و جنرال باقی رئیس ادا غالم فاروق: ۱۷۳۱حمل

 . کردند

 ۲۱  قوای نظامی دولت درهرات به اساس هدایت سر قوماندانی اعلی وستردرستیز با اسماعیل : ۱۷۳۱حمل

م رئیس جنرال اکر. ائتالف کردند( جمعیت)ائتالف نموده و قوتهای مسلح قندهار با مال نقیب ( جمعیت)خان 

 . نددان قول اردو عضو شورای نظامی مال نقیب شدتنظیمیه  قندهار و جنرال منیرقومان

 ۷۰  در جلسه جبل السراج مسعود رئیس شورای جهادی و دوستم معاون نظامی او تعین : ۱۷۳۱حمل

نامگذاری کرد که شمال را به نام جنبش ملی اسالمی اتحاد سپس کمسیون ایجاد شده توسط دوستم . میکردند

مدنورو ، عطامح(ازحزب اسالمی)قبین، رسول پهلوان، نسیم مهدی دوستم رهبر ان، وجنرال حسام الدین ح

 . حاجی محمد محقق معاونین جنبش اسالمی تعین شدند
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 ۱  والیت (اتحاداسالمی)قندز به امیر چوغه  ۲قول اردوی  ،وماندانی اعلیقبه هدایت سر: ۱۷۳۱ثور ،

 .سپرده شدو گردیزبه جالل الدین حقانی ( جمعیت)رخالدبدخشان به بصی

 ۲ حکمتیار طی اعالمیه ای خواهان تسلیمی بالقد وشرط کابل به حزب اسالمی میگردد: ۱۷۳۱ثور . 

 ۲ ( ارگ)سرپرست ریاست جمهوری عبدالرحیم عاتف آمادگی خود را برای تسلیمی قدرت دولتی : ۱۷۳۱ثور

 . میکندبه شورای مجاهدین اعالم 

 ۷  زون شرق به حاجی قدیرولغمان به حرکت  جالل آباد از طرف جنرال افضل لودین آمر: ۱۷۳۱ثور

 . یم داده شدلسالمی و سپس ناصرمنصور قوماندان حزب اسالمی تسا

 ۲ نفری جهادی تحت رهبری صبغت هللا  ۱۰سر انجام جلسات متواتر پشاور به تشکیل شورای : ۱۷۳۱ثور

وزیر داخله، احمدشاه  حکمتیار صدراعظم، انجنیر احمدشاه. گیری قدرت دولتی انجامیدمجددی برای تسلیم 

صف دالور بحیث لوی درستیزو جنرال محمد نبی عظیمی بحیث جنرال آ. مسعود وزیر دفاع تعین گردید

 . معاون اول وزیر دفاع به وظایف خویش ادامه دادند

 ۲ بعد از همین مالقاتها . با مسعود مالقات کردند ( یرخارجهوز)جنرال رفیع با حکمتیار و عبدالوکیل : ثور

ر کابل و ورود قوتهای حزب اسالمی ینه برای داخل شدن قوت های جمعیت از استقامت قره باغ به شهزم

وجابجا و مسلح شدن آنها در جا های کلیدی چون وزارت داخله، والیت کابل، تپه  بی بی مهرو وغیره مساعد 

آتشی که کمیته  . نستان بودین یک نقشه  شیطانی و انتقام گیری پرچم و خلق از مردم افغاا(. ۷۳و  ۷۷ص )شد

 ۱۳فروخت چانس هرنوع صلح را از مردمی که از جنگ اااز این طریق  نظامی تشکیل شده توسط نجیب هللا

طه  اوج دسیسه  این مالقات ها نق. ساله با روسها و رژیم پوشالی شان خسته شده و خواستار صلح بودند، گرفت

اه رژیم ومشتعل ساختن جنگ در کابل قبل از تسلیمدهی قدرت ضد ملی تسلیمدهی قدرت به قوماندانهای دلخو

سال تمام  ۱جنگی که  با داخل شدن جنبش، اتحاد و حزب وحدت به آن، وسعت یافت و . ه هیأت جهادی بودب

 . از مردم افغانستان قربانی گرفت

 ۳  بی بی مهرو را  ود و دوستم تعرض را باالی تپه  مرنجان آغاز و سپس تپه هایقوتهای مسع: ۱۷۳۱ثور

روز بعد جنگ شدید را مسعود . رصد بستر عقب نشینی نمودحزب اسالمی بطرف چها. تحت فشار قرار دادند

ات فرار مردم کابل به والی. گانه امنیتی ، مقر والیت کابل و وزارت داخله بردند ۱۲ودوستم  به حوزه های 

 (۷۲ص . )ردیدگشمال از همین روز و قبل از رسیدن مجددی به کابل آغاز 

 ۸  به کابل رسید عصرتوسط موتر ۳نفری به ساعت  ۱۱صبغت هللا مجددی با بخشی از هیأت : ۱۷۳۱ثور .

 ( . ۷۳ص )مجددی وارد قصر دلکشا شده و بر اریکه قدرت ریاست جمهوری تکیه کرد 

عوض  هوسط نجیب هللا باین سوال را ایجاد میکند که چرا کمیته  نظامی تعین شده ت آنچه در فوق مطالعه میکنید

، مراکز انتظار کشیدن تا لحظه  انتقال قدرت به یک هیأت با صالحیت که از همه تنظیمها نمایندگی کرده بتواند

نی جمعیت اسالمی امنیتی و دفاعی والیات را جدا جدا و بصورت تدریجی به قوماندانهای یک تنظیم مشخص یع
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یمها فزیکی قابل مالحظه نداشته است، مراکز امنیتی به سایر تنظ صرف در والیاتی که جمعیت حضور. تسلیم داد

آیا در مالقات ربانی با روسها کدام پروتوکولی در این مورد امضا شده بود یا تمایالت قومی . ذار شده استگوا

ین خ واول.ته مرکزی ح دیممحمود سوما عضو کده ایفا کرده است؟ اعضای کمیته  نظامی در زمینه نقش تعین کنن

زیر عنوان دوره " دثور وسله وال پاڅون"کتاب ۱۰۸در صفحه  حکومت خلقی وزارت تحصیالت عالی  دروزیر 

وردن امور سیاسی کشور از نجیب آدفتر سیاسی حزب وطن بعد از بدست  "ت مجاهدین چنین نوشته است یحاکم

تر برای احراز امور سیاسی و هللا بالفاصله به رهبران برخی  تنظیم های جهادی اطالع دادند که هرچه زود 

اسی چنین فیصله نمود که تمامی قطعات نظامی دولتی باید ابزار همچنان دفتر سی. حاکمیت دولتی به کابل بیایند

ا نیز تسلیم حزب جمعیت و قوماندانهای االت جنگی و تسلیحاتی، مهمات و همچنان اماکن نظامی و خودشانر

 .هستیم از آن آگاههم  بدون کتاب آقای سوما عمل اتفاق افتادو ما یست که دراین چیز. ..."و  "شورای نظار نمایند

محمد  ،، آصف دالورباید نبی عظیمی. بهتر بود آقای سوما اسنادی را برای اثبات ادعای خود ضمیمه میکرد

ئه ق جواب ارادخیل بودند، به سوال فوکه در انتقال شرورانه  قدرت . خ.د.سران ح رئو سا، نورالحق علومی، رفیع

 .کنند

 

  شمه ای ازجنگ و چپاول در کابل

مجددی تسلیم داده تحت رهبری ی میتنظنفری  ۱۰یعنی زمانی را که هنوز قدرت رسمأ به هیأت  ۱۷۳۱ثور  ۳حوادث 

از یکطرف دوام زد وخورد ها بین ...من از مزار به کابل برگشتم" : به طور ذیل شرح میدهد جنرال بیگینشده بود 

 طراف کابلبه ا چپاول شده  مردم و ادارات دولتیاموال انتقال  ای جمعیت و حزب اسالمی و از طرف دیگرنیروه

 ، قلعه  حزب اسالمی از استقامت سروبی به حمالت خود آغاز نموده مکروریان کهنه . برآشفته ساخته بود( مردم را)

متعلق به ) ۱۷مت نیروهای جمعیت و فرقه  ا مقاواما ب ال کردغمخابره را اش ۱۷دافع هوا و غند  ، فرقه  زمان خان

این جنگ دو روز پیهم در ساحه  مکروریان اول ادامه . در پل مکروریان مواجه شده جنگ شدید آغاز میگردد (دوستم

ه دار مجبور به فرارشد، زخمی یا کشتهشده و ساکنین آن یافت که در جریان آن خانه های مکروریان کهنه ویران 

په  مرنجان مکروریان کهنه ومیدان هوائی را هدف آتش اسلحه  ی از تقوتهای حزب اسالم. به یغما برده شدوندار شان 

 (.۷۱و  ۷۳ص). "ثقیله قرار دادند

ثور اما قبل از آمدن  ۸در روز ندانهای تنظیمی را ماوضع فرقه ها و مراکز تسلیم داده شده به قو نویسندهأ کتاب مذکور

از دروازه و کلکین های نظام  ...نداشتدیگر از قوای مسلح دولتی اثری وجود " :مجددی چنین به تصویر میکشد

و های مهمات و وسایط خورد پ، دیوش هاپ، آهن قراول وعمارات فرقه ها وقول اردو ها گرفته تا الین های برق

پاول قرار گرفته ویا به قرارگاه های جهادی در قریه ها ، همه یا مورد چشده بودگ که به مجاهدین تسلیم داده وبزر

نزد دوکانداران و  خریطه ها و اسناد محرم اردو. و یا در بازار ها به معرض لیالم قرار داده شدند برده شده بودند

 (.۷۲ص ). "قصابان منحیث کاغذ باطله مورد استفاده قرار گرفت

شرح (  ۱۲ص )در را  ۱۷۳۱سرطان  ۲۳و ۲۲حکومت ربانی و حزب وحدت بتاریخ های جنگ ها میان نویسنده 

 ، شده بودندوعده داده حزب وحدت به مجددی ئی که در زمان بانی حاضر به تسلیمدهی وزارت هارحکومت . میدهد

و  ۳ ه  رت، کا۷، کارته های خونین درکوته  سنگی جنگفتن باعث درگراین  .تعلل میکردوزارت امنیت مله جاز 

لیسه  رابعه  بلخی و پوهنتون کابل به . نفر کشته وزخمی شدند ۲۱۰۰این جنگ در حدود  در روز دوم. شد داراالمان
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، مانداراالامت قاز سه استو سیاف نیرو های پیاده  حکمتیار  ۱۷۳۱اسد  ۱۱ و نیم صبح  ۱بساعت  ".آتش کشیده شدند

شهریان  راکت را باالی ۱۰۰۰الی  ۸۰۰ حکمتیارافراد عین حال دربنی حصار و شیوه کی بطرف کابل حمله نموده 

 . دکابل فروریختن

 ؟درشمال چه میگذشت

جنرال  .پرچمی در آن عضویت داشتنداسالمی افغانستان تشکل نا متجانسی بود که نیروهای تنظیمی و -جنبش ملی

امی ظرئیس ارکان و معاون ن(سنده  کتاب نوی)ال بیگی جنر. بوددوستم رهبرجنبش و رئیس شورای عالی نظامی شمال 

، بیز های اردودوستم . نیز معاونین جنرال دوستم بودند( وحدت)و محمد محقق  (جمعیت)معلم عطا. جنرال دوستم بود

ُپرزه جات فالتوی و سایط نظامی روغنیات، اسلحه، مهمات و ، ئیُپر از مواد غذاڅارندوی و امنیت در حیرتان را که 

هم  بش ونتنظیمی عضو جخود و قوماندانهای قوماندانهای  خاطرآن برای ارضای توزیع ار داشت و از اختیدر بود 

اما حرص و آز . حکومت مرکزی استفاده میکردبه اصطالح  جنگی  رفع احتیاجات مسعود و ربانی درخاطرارضای 

احمد شاه مسعود . وستم میکردحیرتان و نابودی د کامل ذخایرتملک تحریک به غضب  آنها رادوستم معاونین تنظیمی 

 . مت میورزیدودوستم را تحمل میکرد اما از ته دل با او خصبرای حفظ قدرت اش هم با وصف آنکه 

، جمعیت خواست با استفاده دوره  کاری ربانی با رأی مشترک جمعیت و جنبش برای دو سال تمدید گردیدز آنکه عد اب

ی را بحیث والی بلخ به ربان یک مولوی جمعیتیمعلم عطا . تصفیه کند شمال را وجود نیروهای دوستمدوسال از این 

نخست قندوز را از تسلط نیروهای ، بدون آنکه به دوستم اعالن جنگ بدهدمسعود . پیشنهاد نمود و دوستم مخالفت نکرد

که این شهر. حزب اسالمی قرار داشت یمهای جمعیت، جنبش وبغالن صحنه رقابت تنظ شهرپس س .ساختخارج  او

مال شمسی  ، میان اوافتاد، ( جنبش)دست حسام الدین ه باز دست حزب اسالمی خارج شده  ۱۷۳۱جدی  ۱۱بتاریخ 

در به همین سلسله جنرال بیگی  . دست میشده دست ببصورت پیهم بشیر و غیور از حزب اسالمی  و قوماندان جمعیت

.. .ده بودکرالی رسیدن ما مکمل اشغال وسرکه حزب اسالمی بغالن ها را بشمول د" : مینویسدکتاب خویش  ۸۸صفحه  

با  اما( ۸۳ص ). به پلخمری رسیدال فوزی ره  جنیک روز بعد قوتهای کمکی تحت ادار. هوا برای تعرض مساعد نبود

حکمتیار ی احمد شاه مسعود بخاطر دفع حمالت راکتی و دور راندن قوتهازیرا . هدایت دوستم عملیات را متوقف کردیم

داری  وزیر دفاع با خویشتن. بیطرف بودنددوستم در این عملیات قوتهای . ... انداخته بود راه ا درکابل بهعملیاتی ر

و جنرال دوستم هم نمیخواهد با اجرای عملیات محاربوی در بغالن او  ع خود استفاده کندوجود آنها به نف از ستوانمیخ

 یدشبخ شدت کابل شهربروحمالت راکتی خود را داد ن اما حکمتیار در جنگ از خود مقاومت نشا. را به تشویش اندازد

 پیدا کرد و عبدالعلی مزاری به مسعود اخطار داد که اگرجنگ ادامه . (۸۸ص )که باعت کشته شدن صد ها نفر گردید

 . امل جنگ میشویمشمناطق حزب وحدت قطع نشود ما هم ها باالی  انداخت

. در گرفت( جنبش)طرفداران جمعیت و مال عبدالرحمن حقانی  در ولسوالی شولگر بینجنگ  ۱۷۳۲عقرب  ۱۱بتاریخ 

توانست با یک حمله ولسوالی کمک بعد از کسب اما وی . ت از شولگر رانده بودندمعیجقبأل مال حقانی را افراد 

جنگ در تگاب (. ۱۱۱ص ).یک لوا از طرف دوستم به حقانی منظور شدامتیازات . شولگر را از جمعیت پس بگیرد

ص ) ی را بمبارد میکردطیارات جنبش دوامدار در تگاب مواضع حزب اسالم. عیت و حزب اسالمی در گرفتبین جم

شیرخان کنترول . مسعود به امیر چوغه و میرعلم هدایت داد که باالی شیر خان بندر عملیات را آغاز کنند.. (.۱۱۲

حدین جمعیتی اش و متامیر چوغه . الحمید اکه بودعبددوستم بوده قوماندان اوپراتیفی آن قلیج آغا قوماندان دست ه ب بندر

قوای سه هزار جنرال مؤمن و سپس دوستم . ال پیشروی نمودندزو بطرف آقینه و قلعه   شیر خان بندر را اشغال کردند
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قوای دوستم  هوائی وپچی ضربات تو. زال فرستاده به قلعه  برای مقابلرا به قوماندانی مجید روزی  ۱۸فرقه نفری 

تقاضای آتش بس کرد اما دوستم عصبانی بود و ربانی . و عقب نشینی جمعیت شدا و شکست عث پیروزی این قوبا

اشغال اما جنبش  .آتش بس شد. ربانی برای رفع وخامت اوضاع نزد دوستم به مزار رفت. حمله داد فرمان ادامه  

حزب )هیأتی به آذربایجان نزد همایون جریردوستم . ود بودان دوستم و مسعشیرخان بندر توسط مسعود ختم دوستی می

کابل را که به جنگهای شدید در این شهر ویران شده کودتای فرستاده و پالن ( حزب وحدت) طالب شاه و (اسالمی

بیطرفی خود را جنگ بود و حزب وحدت در این طرح قبل از تطبیق افشا شده قرار معلوم . طرح نمودندشد  منجر

. گردیدکابل  در مردم بی پناه ملکی باعث تلفات زیاد همه در داخل شهر انجام گردید  جنگهای مذکور که. اعالن نمود

 . (۱۱۱ص )

در مزار و تخار به تحریکات نظامی علیه وحدت در کابل نیرو های جمعیت  -حکمتیار -دوستمبه تعقیب کودتای ناکام 

عازم این از حیرتان جنرال مؤمن که  هلیکوپتر. عوت کردئی را در قلعه جنگی د  سهجلدوستم . جنبش آغاز کردند

 رح وپالن تصفیه  شهر مزار شریف از نظامیان جمعیت در این جلسه ط. کشته شدش دخوجلسه بود سقوط نموده و 

در نتیجه  اما . رفته شدگ مزارشریفت جانی و مالی از مردم شهر، امنیمشآرااین پالن تطبیق در جریان  . تصویب شد

چون  مسؤل این حادثه دانسته وعطا را معلم مردم . ردیدگمار  و ر مزار و اطراف آن تارقوتهای جمعیت داین جنگ 

کنار  را هم درو حزب وحدت حزب اسالمی  که حاال مؤقتأجنبش . خانه های خویش جا نمیدادند ده بود درمتواری ش

نیز   فاریابکندز و درل بطور مثا. تفاده نمودنفوذ خویش اسساحات مجدد به جنگهای بیشتر برای توسعه  خود داشت 

تغذیه و خوار اما . قوتهای تنظیمی از پشتیبانی مالی و تسلیحاتی دول همسایه برخوردار بودند. تجربه  مزار تکرار شد

بدینترتیب خاطرات بدی را تنظیمی ها . تهیه مینمودندردم محل دتأ از طریق چپاول رمه ها و آذوقه موبار خود را عم

خونریزی ها در شمال وسعت د طالبان و رسیدن پای شان به شمال دامنه  با رش. بجا گذاشته انداز خود در شمال کشور 

ها ثوری  ۸. ، کماکان ادامه داشتجان ومال مردم افغانستان که در سیه روز هفت ثور آغاز شده بودبی امنیتی . یافت

انحصار خواهانه  خویش زخم های بیشتری بر بانه و قدرت طل آنها با جنگ. گذارندمردم مرحم زخم های قادر نشدند به 

ه عوض معذرت خواستن از مردم افغانستان پیوسته رهبران این تنظیمها ب. پیکر ملت بخون خفته  افغانستان وارد کردند

 .سبکسری ها و جنایات گذشته شان به آنها امتیازات دایمی داده شودخاطر  اند تا به خواهان آن

 تانها در شمالغرب افغانس جنگ

اسماعیل خان قوماندانان . طرف هلمند و فراه سازماندهی کندمت ربانی به اسماعیل خان وظیفه داد تا عملیاتی را بوحک

در قدم اول . حوزه  جنوبغرب را به هرات دعوت نموده و با توزیع پول آنها را قناعت داد تا در این جنگ اشتراک کنند

متوجه هلمند شدند پس س. ه شورا های جمعیت را در آنجا تأسیس نمودندردکقوای جمعیت مرکز فراه و زرنج را اشغال 

، خانو هللا نور قوماندان فرقه. حکومت میکردندهلمند پرچم در ائتالف با حزب اسالمی در بقایای رژیم " :زیرا 

ص )". هدایت میگرفتند ارتباط داشتههمه  این قوماندانها با جنبش . و جبار قهرمان قوماندان لوا بودندولیس پقوماندان 

توافق نمود ( حرکت انقالب اسالمی)اده با رسول آخوندزاسماعیل خان . اسماعیل خان بی نتیجه ماندنخست  حمله  (۱۰۳

ت هیأ. مت محلی هلمند را مورد حمله قرار دهندوحکطرف کجکی و اسماعیل خان از طرف دل آرام آخوندزاده از تا 

و مهمات  دوستم به آنها پولپتری که واز قدرت خلع و با همان هلیکیل خان اسماعو تانک  پبا توچمی رهبری پر

هلمند کومت محلی ما اسماعیل خان هم با دست خالی به هرات برگشت زیرا حا. شریف شدند، عازم مزارفرستاده بود
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مردم یزی خونرباعث های اسماعیل خان این جنگ (. ۱۰۱ص . )سالمی افتاده دست حرکت انقالب اسالمی و حزب اب

 . دگردی، نیمروز و هلمند بیگناه و ویرانی در سه والیت فراه

غاز گردید و تا آ ۱۷۳۱ثور  ۲که در قدرت  انحصارقدرت و جنگ های تنظیمی باالی در نتیجه میتوان گفت که 

این ه کردوارد کابل برشهررا مهلک ترین  ضربات ، برچیده شدن قدرت این تنظیمها از سوی طالبان ادامه داشت

مناطق  ، درشمال سمت درسایر والیات بخصوص در خانمانسوز آتش این جنگهای اما . شهررا به خرابه مبدل ساخت

گ قدرت خویش را جن ،محالتدم بی پناه از مرائی ذمواشی و مواد غول چپاا بمها یشعله ور بوده تنظمسکونی مردم 

  ازسال بعد  ۲۳امروز،  .ه اندبار بار چپاول کردرا مردم بینوا و خانه های مصرف مردم بی بضاعت تمویل به 

هنوز هم افراد رهبران این تنظیمها  ، مسعود و حواریون شان از کابل به شمال و اشغال کابل توسط طالبان، فرارربانی

وقت . ندمیباشامتیازات سیاسی و اقتصادی طالب لیشیه و اسلحه دارند و با زورگوئی برای خود و خانواده  خویش م

باد موقف های از مردم افغانستان معذرت خواسته و از ،ه آنچه در عمل مرتکب شده اند بیاندیشندت که ایشان بنسآ

 !سرانجام روز محاسبه رسیدنی است .رفته به نسل جوان کشور جا خالی کنندشان کنار  آورده  
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