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 ماللی موسی نظام  

 
 ۳1/1۲/۲۰1۷ 

 آغازی برای انجام انحصار طلبی و تفرقۀ ملت افغان

 

 

یکی از اخباری که درین اواخر در میدیا و مطبوعات وابسته به افغانستان خوانده و شنیده میشود، همانا قبولی 

عطای نور والی خود مختار و انحصار طلب والیت مزار شریف از جانب رئیس دولت افغانستان محمداستعفای 

ت اشغال یک مقام دولتی، به منزلۀ سال بدون در نظر داشت تغییر حکومات و طوال 14استکه گویا از عرصۀ 

 .داشت و انحصاری نام برده قرارکرسی خاص 

درینکه چنین یک قدرت و انحصار طلبی استثنایی چگونه فردی را ولو از گروه و گروپ مسعود و ربانی با 

ای رهمبستگی های شورای نظار و جمیعت ربانی با ممالک و دستگاه های استخباراتی گوناگون، توانسته بود ب

انحصار  دربیشتر از یکونیم دهه با بدست آوردن امتیازات بیشمار مادی و اداری شبه دولتی را سوا از مرکز کابل 

علل گوناگون دارد که یکی آن همانا ضعف حکومت طوالنی حامد کرزی، مصلحت گرایی و البته  باشد، هداشت

 بود. دول مربوطۀ شانتصامیم غیر مجاز قوای خارجی و اولیای امور 

بعد از دوره های مملو از خون و آتشی که از کودتای منحوس ثور در افغانستان عزیز آغاز گردید و اشغال مادر 

شکست خفت آور اتحاد شوروی وقت،  و البته وطن را با همدستی دو گروه خیانت پیشۀ خلق و پرچم سبب گردید

دشمنان وطنی به نام آمران تنظیم های جهادی ملت مظلوم و جفا کشیدۀ افغان به نوعی دیگر از اشغال ذریعۀ 

مواجه و سردچار گردید. این هجوم افغان بر افغان و کشتار ها، راکت پرانی ها و تخریب شهر آباد و تأریخی 
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 4از ۲

نی و سبعانه ای بود که به امر و فرمان قوماندان اکار غیر انسههزار سکنۀ بیگناه آن، فقط شا 65کابل با قتل 

 قدرت و مقام صورت گرفت.های تنظیمی تشنۀ 

طوریکه مشاهده گردید بعد ازینکه کابل به تلی از خاک و سرزمین شهدا تبدیل گردید، گروه طالبان عهد دقیانوس 

با ارائۀ نوعی دیگر از مظالم، منجمله زن ستیزی همۀ آن قدرت طلبان وطنی سیه کار را وادار به گریز ساختند 

 بی کفایت دولت خود ساخته و رئیسآن  طوریکه  و گلم حکومت نهایت ناکام و خونین ربانی را هم جمع نمودند،

با حزب و گروه خویش با آنچه از خزانۀ دولت افغانستان ویران بدست آوردند راهی کنجی در شمال افغانستان 

 پناه بردند.مذبوحانه  شدند و بعد تر در اثر فشار بیشتر طالبان، به کوالب تاجکستان 

ا ورود قوای امریکا و ناتو، اشتباهی که مردم افغانستان هیچ توقع نداشت بعد از سپتمبر یازده و سقوط طالبان، ب

که از جانب ممالک در گیر در معضلۀ افغانستان جنگ زدۀ ویران به وقوع بپیوندد، همانا حضور و قدرتمندی 

کبار ، یکه مردم اقغانستان با شناختن آنان بودو آتش افروز تشنۀ قدرت  دوبارۀ سران تنظیمی ای آزمایش شده 

 .دیگر در ماتم و  نا امیدی فرو رفتند

به نظر ملل متحد که البته سرنوشت افغانستان را  جمع آوری اسلحه قوای بین المللی در افغانستان، در آغاز کار

تهدیدات شورای نظار مخصوصاً قسیم فهیم که در صدد دسایس آشکارا و با  به وضع بهتر از امروز سوق میداد،

و کرزی به نامبرده مقام واالی اردو را تفویض نموده بود، ناکام گردید و با  همسلح شخصی بود تنظیم یک قوای

 نان دفاعآاز »!« ت طالبان قرار گیرند، کیوری اسلحۀ خفیفه، وی ادعا نمود که اگر مورد حمالآقسمتی از جمع 

اشد ناکام و خاموش گردید. از می نماید و بدین ترتیب این پروژۀ نهایت مهم که خلع سالح اشخاص انفرادی ب

در خارج  که جانب دیگر همه سران تنظیمی و قهرمانان کشتار و بربادی مردم کابل به استثنای گلبدین حکمتیار

 به مقامات بلند دولتی و بعد تر پارلمان عز تقرر حاصل نمودند.  بود، همه

های دولتی و ملی که از مقام چپراستی تا البته که امتیازات شورای نظار به انواع قدرتمندی و اشغال کرسی 

وزارت و وکالت در داخل باشد تا هرنوع پوست و مقام در نمایندگی های افغانستان در خارج، بیشترین و استثنایی 

در سال  14برای همین موجودیت معلم عطاء  ،بوده است. یکی از نمونه های بارز چنین اشغال انحصاری قدرت

 ه و نحوۀ والیت داری نامبرده در هیچ عصر و زمانی دیده و شنیده نشده است.مزار شریف است که نمون

قام معطاء نور که قانوناً صرف یکی از والیان  محمدچندی قبل در یکی از جراید افغانستان خواهشات و توقعات 

 گویا وی ریاست جمهوری افغانستان چنین درج گردیده وبود که جانبجمهوری افغانستان محسوب میگردد، از 

مقامات رسمی ای که درج چوکات اداری کشور ما است، در اختیار داشته و مأمورین و اعضای آنرا  حق دارد

تی ای در جرائد و ح های مسخرۀ غیر قانونی . البته  امروز هم نشرچنین تقاضانماید «و مقررائید، تعیین خود ت»

، مثالً چنین نمونه ای از شخصیت پرستی و زور گویی را تا بحال در هیچ گوشه میدیای خارج به چشم میخورد

 :نداشته ایمتجربه ای از جهان 

، تعداد سناتوران «پناه بر خدا»  15نفر، تعداد والی ها  ۳۰نفر، تعداد وزراء و معاونین آنها  ۳۰تعداد سفراء )

 .(%5۰نفر و تعداد قنسول های افغانی در خارج  15انتسابی 
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حال در حالیکه معلم عطاء نور بر نصفی از امالک و دارایی های غیر منقول در مزارشریف تصرف دارد که 

به دور بود، باید امکانات چراغ  تصور و خیالمیالدی چنین حالتی در حیات نامبرده، از  ۲۰۰1قبل از سال 

در حیات هر یک ازین ملت سوز  باز به قدرت رسیدهسبزی را که جامعۀ جهانی با تقویۀ گروپ های تنطیمی 

میسر ساخت نیز مالمت نمود. آنهمه پولی که جهت اعمار مجدد و بازگشت صلح و عمران،  گشته ی آزمایشها

 رکار و سرمایه های ملی برای بهبود اوضاع رقتبار مردم فقی تولیدپروژه های اقتصادی زیربنایی، ایجاد 

دهندگان ممالک کمک دهنده به افغانستان ویران و جنگ زده سرازیر گردید، مگر با  همالی بودجۀافغانستان، از 

 شیوع و پیشرفت فساد لجام گسیختۀ اداری، باید چنین مقتدرینی را حمایت و جانبداری مینمود؟؟!امکانات و 

وده و ستان بکه عضوی از کابینِۀ دولت جمهوری افغان« صالح الدین ربانی»روش غیر قانونی بی مسئولیتی و 

طاء ع محمد، در حالیکه با خبر پذیرش استعفای است را احراز نمودهسمت وزیر خارجۀ رسماً  با بی تجربگی تام

 ؛، غیر قابل عفو استرسمی کشور یونان را نیمه کاره رها نموده و عازم وطن گردیدمسافرت نور والی بلخ، 

هی گرو رجحان منافعدر آن  افغانستان که وقار دولت یت وپامال حیث امور وظائف دولتی و البته چنین اهمال در

  مشاهده میشود، کامالً جنبۀ غیر ملی دارد. بر منافع ملی مور دولتأیک م

در سوگندی که برای احراز یک کرسی دولتی حین مقرری یک مأمور از وی توقع میرود، یکی همین وفا داری 

اینکه  است.ظ منافع ملی و احترام به مقررات و قانون و حف م به امور محولۀ یک حکومت مربوطهو احترا

جمهور کشور تان اعالم میدارد که رئیس وزیر خارجۀ بر حال وابسته به دولت افغانس «صالح الدین ربانی»

را ندارد، این خود ادعای یکی از والیان  معلم عطاء  استعفای صالحیت برطرفی و یا قبولی« رئیس خود وی»

 جور نمی آید. ی اداریدر هیچ قالبی از قوانین و صالحیت هابی ارزشی است که 

 محمد عطاحزب جمیعت هم از مدت ها به این سو بروز نموده و خود خود درینکه پراگندگی ها و تشتت در داخل 

حوالۀ عبدهللا عبدهللا می نماید، هم از ضعف را  «؟!»از قبیل دندان شکنی نور تهدیدات کوچه بازاری متعددی

« صالح الدین ربانی»جمیعت به شمول  دی گروه جمیعت نشأت می نماید. اجتماع جمعی از اعضای حزببنیا

، یک حقیقت مسلم را از والی مخلوع مزار شریف به بلخ و پشتیبانی تعدادی از تنظیم ها منجمله اسمعیل خان

ویران به اقتدار بوده اند و میرساند که گویا این گروپی که از همان آغاز سقوط و خروج شوروی در مادر وطن 

ر فغانستان دریغ ننموده و اکثریت ملت فقیا و تفرقه و شقاق بین اقوام شریف نا مشروعه جویی استفادگونه از هر

م به آسیاب بابه ه» و رنجور را به ناتوانی و بیچارگی سوق داده اند، هنوز که هنوز است به این باور نیستند که 

. اینان خاک پاک افغانستان را میراث بال قید و شرط خود و «پالر دی هم په وار دیژرنده که د  –نوبت است 

 .از کرسی والیت پایین نمی آیدهنوز   یکونیم دههنور بعد از  ءکه عطاچنانچه نسل های بعد تر خویش میدانند، 

استدالل محترم جلیل در زمینۀ اختالفات داخلی و انشعاب حزب جمیعت، چند سطری را از خامۀ نویسندۀ خبره و 

ات در چوک« از هم گسیختگی جمیعت اسالمی»بر مضمون تحقیقی شان تحت عنوان غنی هیروی که با تبصره

 مناظرات این وبسایت ابراز داشته اند مطالعه مینماییم:

)از هم گسیختگی و ظاهراً انشعاب ها در حزب جمعیت اسالمی هر روز آفتابی تر شده می رود و ایجاب 

ی و تحقیق بیشتر را می نماید. این مقاله گوشه ای از اختالفات درونی این تنظیم را نمایان می سازد کنجکاو
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حاالنکه در عمق ریشۀ این اختالف نظر ها و شخصیت پرستی ها هم در جمعیت اسالمی و هم در ساختار های 

ثر منافع شخصی حلقات باالئی اکسیاسی دیگر مشهور به تنظیم های جهادی پیشینۀ دیرینه دارد و بر میگردد به 

این تنظیم ها و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع ملی و حتی گروپی. صف بندی های درون حزبی در جمعیت 

دسمبر اعالم حمایت امر هللا صالح بنیان گزار روند سبز، و  ۲۳اسالمی هر روز نمایانتر می گردد و روز شنبه 

یت شخصیت بر جستۀ جمع« اسماعیل خان»و پشتیبانی  از داکتر عبدهللاادیب فهیم فرزند مارشال قسیم فهیم 

و دیگر رهبران جمعیت به بلخ و مشوره در  «صالح الدین ربانی»اسالمی از عطا محمد نور و همچنان سفر 

بارۀ اقدامات بعدی در برابر ارگ، فقط چند انکشاف جدید از این از هم گسیختگی هاست که رسانه ای شده است 

و چنین معلوم می شود که رهبری جمعیت تالش دارد از این اختالف ها و انشعاب های درون حزبی جلو گیری 

عاون سخنگوی جمعیت بر می آید که جمعیت اسالمی موقف نرمتر را اتخاذ کرده و نماید. از لحن و اظهارات م

 حتی گزینۀ اقدام قهریه و نظامی را مردود دانسته است(.

روش  »در حقیقت یک والی یا هر عضو رسمی یک دولت و پیروان مربوطۀ وی باید بدانند که با شتارت، تهدید 

و هایت و هوت نمیشود تا ابد  «عامه و تخریب ثباتو آرامش  نظم خاص شورای نظار برای ایجاد بلوا و نقض 

و  لبطقه انداز، انحصار ، تفراقلیت استفاده جو یک. مگر افغانستان ملکیت شخصی به قانون شکنی پرداخت

 منفور ملت بوده و مردم مظلوم آن بردگان این گروه غیر ملی استند؟! 

 سریپ» ل یهنتون سپری نموده است، به دلکه ظاهراً  سال هایی را درین مکتب و آن پو« آیا صالح الدین ربانی»

ریاست حزب جمیعت را هم در قبضه دارد، اینقدر کم خرد و نا آگاه از تفاهمیست که به  «کو نشان دارد از پدر

یک دولتی را که رسماً در داخل افغانستان و « ظاهرا»هر حال بین دو گروپ انتخاباتی برقرار گشته است و 

در زمینۀ اعمال غیر مجاز اعضای شورای نظار بر علیه  اقتدار به هم رسانیده است؟جامعۀ جهانی رسمیت و 

مضمون  سطوری از ی مسخره،قانونی درین ماجرای استعفای محمد عطای نور و نفیه شرائط رسمی و قبول

ج یاغیگری بانباید به تمرد و »تحت عنوان  « نور احمد خالدی»محقق خبره و نویسندۀ ملی گرا داکتر  ۀآموزند

 گردد:پیشگش میکه مضامین  آموزندۀ شان مربوط این ماجرای استثنایی در همین وبسایت اقبال نشر یافته « داد!

محمد نور به نمایندگی از حزب جمعیت در دولت کامآل بی پایه بوده هیچ ارزش قانونی و  تآکید مکرر عطا)

کومت وحدت ملی اسمی برده نشده بلکه عنوان آن توافق سیاسی ندارد. از جمعیت اسالمی در توافقنامه ایجاد ح

میان دو تیم انتخاباتی میباشد که به نمایندگی از آنها میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا به امضا رسیده است. 

هرگونه عدم رعایت این توافقات از جانب یکی از طرفین در بدترین حالت آن این توافقها را منتفی میسازد، 

قانون اساسی را منجمله در تقرر ۀ ان سیاسی ایجاد خواهد کرد، اما صالحیتهای رییس جمهور کشور مندرجبحر

و انفکاک کارمندان دولت منتفی کرده نمیتواند. در حالیکه منظوری استعفای عطا محمد نور از مقام والیت بلخ 

رییس اجراییه بوده و به )و یا برطرفی موصوف( از طرف رییس جمهور تصمیم مشترک رییس جمهور و 

 .(د توافقنامه حکومت وحدت ملی نیستهیچصورت نقض موا

 پایان

 


