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 صفحه 5 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

  22/05/2016حمید انوری                                                                                                      

 جمعیت" -دومین جرقۀ جنگ"جنبش

سر دراز و پیشینۀ کشال و خونین دارد و هیچ سخن تازه نیست، اما در جمعیت"  -هرچند جنگ بین "جنبش

همین تازگی ها این دومین جرقۀ جنگ بین جنگ ساالران هر دو جناح است که یک سر آن به دست دوستم و 

 سر دیگر آن به دست عطا محمد نور است.

ولسوالی رستاق والیت تخار  حمل سال روان به 25جرقۀ نخست این جنگ از بلخ آغاز گردیده و به تاریخ 

 سرایت کرد و چند جنگ ساالر بی مسؤلیت و جنگ جویان شانرا به آتش کشید.

جمعیت" که آهسته آهسته دامن آن وسعت یافته و خشک و تر را  –در مورد دومین جرقۀ این آتش جنگ"جنبش 

 خواهد سوزاند.

لفظى واداشتتالفات دوحزب سیاسى والیان بلخ وفاریاب را به مشاجرۀ اخ  

 کته سران مشاجرۀ لفظی دارند و پادوان شان جنگ راکتی، به این میگویند دیموکراسی وارداتی 

(:عطا محمد نور، خواهان محاکمۀ عامالن حمله بر ساحات تحت کنترول یک قوماندان ٩5ثور ٣0کابل)پژواک،

و جمعیت اسالمى در فاریاب شده گفته است که رهبری حزب جنبش ملی باید جل

 خود را بگیرد.« بند و بار شرارت قوماندانان بی»

عطا محمد بی نور اما نمی گوید که"ساحات تحت کنترول یک قوماندان جمعیت 

 اسالمی" در حکومت دوسرۀ کنونی یعنی چه؟

و دوم هم اینکه آیا قوماندانان جمعیت اسالمی آنجناب،"بند و بار" دارند و شرارت پیشه نیستند؟ نگوئید که آری 

 چون خود هم خوب میدانید که "آری" گفتن جناب یک دروغ شاخدار است و خریداری ندارد. 

ل عبدالرشید دوستم سید انور سادات والی فاریاب و عضو کمیته سیاسى جنبش ملى اسالمى به رهبرى جنرا

معاون اول ریاست جمهورى در واکنش به اظهارات عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ و رییس اجرایى 

گوید، اعالمیه گونۀ را که سرپرست بلخ، در پیوند به درگیری دو شب قبل جمعیت اسالمى افغانستان می

میه بر هیئت رهبری جنبش و رهبری از طریق صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، فراتر از یک اعال« المار»

 فاریاب، عقده گشایی کرده است.

اوضاع و احوال افغانستان جنگ زده و بی در و پنجره را به گونۀ عیار نموده اند که صرف نظر از تقسیمات 

نظامی و اقتصادی  کشور  بین جنگ ساالران و زورگویان، هیچ جناحی و در هیچ کجای  -شرم آور سیاسی

برباد داده شده، در بند کشور و مردم نبوده و به افغانستان و مردم آن نمی اندیشند، بلکه ساحۀ دید و  افغانستان
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 5از 2

نظامی که  -تفکر شان چنان تنگ  و تاریک است که تنها وتنها به همان حزب و جنبش و اتحاد و....سیاسی

ز همه خطا و خیانت مبرا است. وابسته اند می اندیشند و "رهبر" و سردمدار شان هم حکم خدا را دارد و ا

 اندکی صبر کنید"گلبدین" هم گویا در راه است.

به اساس گزارش ها در درگیرى دو روز قبل میان جمعیت و جنبش در ولسوالى المار فاریاب دو تن از افراد 

 جمعیت، هفت تن از جنبش و سه تن از پولیس سرحدى کشته شده اند.

سره باشد و سه سره هم شود، است تا جنگ جویان هردو جناح را خلع این وظیفۀ حکومت مرکزی، هرچند دو

سالح نموده و بازداشت نماید و مسؤولین کشته شدن سه پولیس سرحدی را هم به محاکمه بکشاند، اما جواب 

دوستم و بی نور را چگونه بدهد، آخر حکومت کجدار و مریز است، مبادا سیستم اندکی کج شود و همه چیز 

 فرو ریزد.

 آب خود را باید پف پف کرده بنوشند تا آرگاه و بارگاه بر باد هوا نشود.

تن دیگر زخم برداشته اما به شکل دقیق مشخص نیست که این  1٨گزارش ها مى رساند که در این درگیرى 

 باشند.  تن مربوط کدام طرف می  1٨

م، اما خدا نگهدار مردم عام از شر تن اگر از هردو جناح باشند، باکی نیست، مرغ کم، فضلۀ مرغ ک 1٨این 

 شیطان رجیم باد. 

ثور(، اعالمیۀ را در اعتراض به درگیری مسلحانه میان قوماندانان جمعیت  2٩عطا محمد نور، روز گذشته )

اسالمی و جنبش ملی اسالمی افغانستان که به موجب آن شماری از افراد دو طرف به شمول زمان قاطع رییس 

 می در فاریاب کشته شدند، منتشر کرده است.جوانان جمعیت اسال

هایی از ولسوالی المار فاریاب، تالش کردند تا آن نگارد که شب گذشته طالبان با هجوم بر بخش نور می

ولسوالی را تحت کنترول خود در آورند که با مقاومت نیروهای خیزش مردمی تحت رهبری جنرال غالم 

 شد جمعیت مواجه و شکست خوردند.فاروق قاطع یک تن از قوماندانان ار

" براه نیرو های خیزش مردمیخوب دقت کنید هموطنان!!! آنهمه سر و صدا و داد و فریاد که در مورد "

انداخته بودند، عاقبت قطعۀ کثیف شان رو شد و معلوم گردید که همین جنگ ساالران بی چشم و رو و بی حیا 

مختلف و استفادۀ سخت ناجایز از نان مردم، افراد جنگی خود را به  و دیده درا، به گونه های مختلف و نام های

پول و سالح حکومت و دولت و استفاده از نام پاک مردم، مسلح می سازند."نیرو های خیزش مردمی"، همان 

فیصد آنان را همین ها ٩0جنگجویان خلع سالح شدۀ جنگ ساالران اند، الاقل میتوان قاطعانه گفت که بیشتر از 

کیل میدهند، به آنها اعتماد نکنید. توجه کنید عطا محمد نور خواسته یا ناخواسته خود اعتراف میکند که این تش

رهبری میکند. قصۀ طالبان و حملۀ " جنرال غالم فاروق قاطع یک تن از قوماندانان ارشد جمعیت نیروها را"

دی چون عطا محمد بی نور می خورد و طالبان هم در این قضیه یک دروغ شاخدار دیگر است که به درد افرا

 بس. این برادران"قاطع" هم گویا ولسوالی المار والیت فاریاب را از جناب نور به اجاره گرفته اند.

که متعاقب دفع حمله طالبان، نیروهای منسوب به  درد آورتر از این رویداد این»در ادامه اعالمیه آمده است: 

ان قوماندان نظام الدین )نماینده خاص جنرال عبدالرشید دوستم در فاریاب( حزب جنبش ملی افغانستان تحت فرم

و قوماندان حنیف الماری از فرماندهان جنرال دوستم در همدستی با قوماندان شمال، باالی پوسته های جنرال 

ان باختن شوند و جنگ تا حوالی ظهر امروز نیز ادامه داشت و در نتیجه به عالوه ج فاروق قاطع حمله ور می
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شماری از افراد دو طرف، زمان قاطع، برادر جنرال فاروق قاطع و رییس جوانان جمعیت اسالمی در فاریاب 

 «نیز به شهادت میرسد.

این داستانی است که عطا نور بهم بافته است، جنبش دوستم هم با قوماندانان بی سرو پا و خونریز در آن مناطق 

قضیه فقط جور نیامدن باالی مناطق تحت کنترول و غنایم است، در این  حضور دارند و جمعیت عطا نور هم و

 میان فکر نمی شود  داستان ساخته و بافتۀ عطا نور به حقیقت نزدیک باشد.

های که از آغازین لحظات این درگیری پیوسته با مقام نویسد، در حالی سرپرست والیت بلخ همچنان می

لوی درستیز و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، تماس گرفته شد،  مرکزی به شمول، وزیر امور داخله،

 اما هیچ اقدام الزم برای خاموش ساختن جنگ صورت نگرفت.

تا لحظات ختم جنگ با عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، تماس :» در اعالمیه تصریح شده است 

ی دفاع از جان و مال و عزت شان، یک طرف در برقرار نشده است و سرانجام ده ها فرزند این سرزمین برا

 «برابر طالب و از سوی دیگر در برابر چند قوماندان بی اداره و خود سر، جان باختند.

و اما این مطلب از حقیقت نمی تواند دور باشد که ارگ کابل و رشید دوستم  امکان دارد در قضیه دخیل باشند، 

اید فراموش کرد و دوستم هم که در توطئه و تفتین دست پروردۀ)کی پاره کردن عکس های دوستم در بلخ را نب

 جی بی( و )خاد( است، از هر فرصتی استفاده خواهد کرد تا گلیم عطا محمد نور را برای همیش جم کند.

 برند. نویسد که والی و قوماندان امنیه فاریاب در این مورد اظهار عجز کرده و در کابل بسر می منبع می

سران حکومت وحدت ملی و نهادهای امنیتی کشور مستحضر هستند که »دیگر این اعالمیه آمده است:  در جای

های لوالش، قیصار، گرزیوان، المار، بلچراغ، پشتونکوت و سرحوض والیت  ساحات وسیعی ولسوالی

تأمین امنیت و فاریاب، توسط حمایت قاطع و همه جانبه فرماندهان منسوب به حزب جمعیت اسالمی افغانستان، 

شود و از سیزده روز به این طرف به صورت متواتر علیه این نیروها )جمعیت اسالمى( جنگ  محافظت می

 «جریان داشت، اما همیشه این نیروها مورد کم مهری مقامات ارشد امنیتی مرکزی و محلی، قرار گرفته اند.

و ولسوالی های والیت فاریاب زیر کنترول و  اینجا دگر عطا محمد نور بازهم اعتراف میکند که اکثر ساحات

در اختیار جنگجویان مسلح و قوماندانان"جمعیت اسالمی" قرار دارند و گویا حضور افراد دوستم و جنبش او 

خار چشمی است برای عطا و جمعیت او و غیر قابل قبول، قصۀ معاونیت ریاست جمهوری و سرپرستی 

 رکه در آن ُملک برباد داده شده همچنان ادامه دارد.والیت هم یک قصۀ مفت است. تقسیم و ت

 در جای دیگر اعالمیه سرپرست والیت بلخ مدعی شده است که قوماندان نظام و قوماندان حنیف، در کنار آن

جنگ را شعله ور کرده اند، با ده ها موتر هاموی و « بیهوده»که در برابر یکی از قوماندانان جمعیت اسالمی 

 ، بدون داشتن موقف دولتی، وارد نبرد شده اند.مهمات حکومتی

 پرسد که این امکانات حکومت چگونه در اختیار این نیرو ها قرار داده شده است؟ منبع می

به این میگویند "کور خود و بینای مردم". مربی داری، مربا بخور و این به حال عطا محمد نور هم صادق 

 است.

می، در ادامه نوشته است که سران حکومت وحدت ملی و نهادهای رییس شورای اجرایی حزب جمعیت اسال

امنیتی مکلف اند که در این زمینه پاسخ روشن و قانع کننده به مردم والیت فاریاب و رهبری حزب جمعیت 

 شوند، ارایه کنند. اسالمی که متضرر این رویداد محسوب می
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ن و قومندانان حزبی شان هستند، اما والیان و یعنی اینکه حکومت مرکز مجبور به پاسخگوئی برای والیا

 فرماندهان جنگی شان هیچگونه مسؤلیت پاسخ دهی در برابر حکومت مرکزی ندارند.

نور، با بیان این که عوامل یورش بر ساحات تحت اداره جنرال فاروق قاطع، شناسایی و عاملین آن محاکمه 

خود را بگیرد و « بند و بارشرارت قوماندانان بی »و افزاید که رهبری حزب جنبش ملی باید جل شوند، می

 ها در سایر مناطق نیز تکرار گردد. گونه روش فرصت آنرا مساعد نکند که این

عطا محمد نور اما فراموش میکند که تمام قوماندانان و جنگجویان و جنگ افروزان همه تنظیم ها به شمول 

پیوندی با حکومت مرکزی، وزارت داخله و دفاع ندارند، همه  جنبش دوستم  و جمعیت عطا محمد که هیچگونه

و همه شرارت پیشه و بی بند و بار و جنایتکار اند، البته جنایات دومدار و بالوقفۀ دوستم و عطا محمد نیز 

 هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد. مال بد بیخ ریش صاحبش!!!

ره هاى مهم جنبش ملى به رهبرى جنرال عبدالرشید دوستم اما سید انور سادات والی فاریاب که یک تن از چه

اعضای احزاب  گوید، اختالفات و درگیری مسلحانه میان است، در پاسخ به اظهارات عطا محمد نور می

 سیاسی به خصوص جنبش ملی اسالمی و جمعیت اسالمی، به صورت قطعی مورد تایید و قبول جنبش نیست.

سخن چنین باشد، اما در عمل یکی به خون دیگر تشنه است و اینرا سید انور  بلی شاید در ظاهر و در حرف و

جمعیت بوده است و این خصومت ها و جنگ ها  -سادات بهتر از همه میداند. فاریاب همیشه میدان جنگ جنبش

 همیشه در آن مناطق خون جاری کرده و آتش افروخته است.

نیک با اعضای محترم جمعیت اسالمی در فاریاب داریم؛ ما برخورد و روابط بسیار »افزاید: موصوف می

مولوی صاحب اسدهللا جمالی ریس کمیته صلح و همچنان رئیس شورای والیتی فاریاب از جمعیت اسالمی 

که  ها با ما یک جا هستند و هرگاه که خواسته باشند بدون اینهستند که در همه مشوره های مهم و تصمیم گیری

 «کنیم.توانند با من مالقات کنند و روی مسایل مهم تبادل افکار می یوقت تعیین بکنیم م

و  ما به نیروهای مردمی که اعضاى محترم حزب جمعیت هستند»گوید: وی در خطاب به عطامحمد نور می

جنگند با هلیکوپتر مهمات و تجهیزات  در مناطق دوردست در کنار نیروهای امنیتی در مقابل تروریستان می

 «شان را اکماالت می کنیم. شما در بلخ به چند قوماندان اسبق جنبش اجازه نفس کشیدن را داده اید؟

اعضای "، " نیرو های مردمیسید انور سادات والی فاریاب در حقیقت با این پیام خود قاطعانه تائید میکند که "

یست که مقامات والیت فاریاب و شخص والی به دستور وزارت دفاع و "، اما معلوم نحزب جمعیت هستند

 حکومت مرکزی با مهمات و تجهیزات آنان را اکمال میکنند، یا بصورت خودسر و غیر مسؤالنه ؟!!

و این داد و گرفت هم بین این افراد جالب است که سید انور سادات از آن یاد کرده و بصورت گله آمیز به ُرخ 

به چند قوماندان اسبق جنبش اجازۀ نفس کشیدن را داده ور کشیده است و تذکر داده است که او "عطا محمد ن

 "، البته منظور او در مزارشریف و به خصوص بلخ است.است

ولسوالی المار میان یک تعداد اعضای جنبش « چغاتک»وقوع درگیری چند شب قبل در ساحه :» او گفته است 

 ینی با اعضای جمعیت از خانه های شان کشیده و رانده شده بودند و اکنون میکه بنابر اختالفات ذات الب

خواستند که دوباره به خانه های شان برگردند اتفاق افتاده و نیروهای مربوط جمعیت و وکیل صاحب فتح هللا 

ای جمعیت باشد به کمک نیروه قوماندان امنیه المار که برادر جنرال صاحب فاروق قاطع می قیصاری و نسیم
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شتافته اند و نیروهای نظام بای قیصاری قوماندان امنیه قیصار به کمک مهاجرین بیجا شده که عضو جنبش 

 «بوده اند رفته و درگیر شده اند.

داستان و افسانۀ سادات را نیز مشکل است باور کرد و پذیرفت. هیچ کس راست نمی گوید و همه به دروغ 

عادت کرده اند، اما از هردو قصه و افسانۀ کس مخر به این نتیجه میتوان رسید گفتن و آنهم از نوع شاخدار آن 

که جنگ بین جنبش و جمعیت بوده است و هیچ ربطی به طالبان نداشته است، ورنه سخنگویان طالب با آب و 

 تاب فراوان از آن یاد میکردند، اما نکردند و والی فاریاب هم در زمینه هیچ تذکری نداده است.

افزاید که در نتیجه این درگیری مسلحانه چند تن از شهروندان فاریاب کشته و زخمی  ات با ابراز تاسف میساد

 شده اند.

وی گفت که به اساس هدایت معاون اول ریاست جمهوری، بعد از ظهر دیروز کندک اردوی ملی تحت قومانده 

نموده، در منطقه حایل ایجاد و امنیت رییس ارکان لوا در ساحه جابه جا و میان طرفین آتش بس برقرار 

 بیجاشدگان که دوباره به خانه های شان برگشتند را تامین کرده است.

گیرد تا آرامش در موصوف افزود که چگونگی دقیق قضیه بشکل جدی بررسی خواهد شد و تالش صورت می

 ساحه تامین و از بیشتر آسیب دیدن مردم جلوگیری گردد.

کنم و همه سعی و تالش شود من به صفت والی فاریاب ایفای وظیفه می دت شش ماه میم»والی فاریاب گفت: 

 «من به خاطر ایجاد اتفاق و وحدت میان مردم عزتمند اقوام مختلف و اقشار مختلف فاریاب بوده است.

وام، در این مدت کم آموخته ام که یک والی دولت باید بی طرف و عادل باشد، همه اق»افزاید: موصوف می

های شان به خاطر  ها و توانمندیاحزاب سیاسی و نهاد های فعال جامعه مدنی را احترام نماید و از ظرفیت 

بهبود امنیت، رفاه اجتماعی، صلح و شگوفایی استفاده اعظمی نماید، از دیدگاه های متفاوت از مفکوره ها از 

هاد های مستقل ترس و هراس نداشته باشد و فرهنگ و از شخصیت های نخبه سایر اقوام و احزاب سیاسی و ن

 «آموخته ام که یک والی به وظایف والیان دیگر والیات مداخله و غرض نداشته باشد.

والی فاریاب خطاب به عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ گفته است، خوب خواهد بود که از تداخل وظیفوی 

 رسد ضرری هم نرساند. نمی جلوگیری به عمل آید و اگر فایدۀ او به مردم فاریاب

جناب"سادات" والی والیت فاریاب، صرف نظر از اینکه به جنبش تعلق دارید و نه به افغانستان، اما گویا درس 

های تان را خوب فرا گرفته اید و "کاِرخانگی " تانرا هم انجام داده اید، مگر درست مانند آن شاگردی که در 

میکند و حتی صفحه و پاراگراف کتاب را به حافظه می سپارد، اما در حقیقت شب امتحان همه کتاب را از بر 

الف در جگرش نیست. شما هم میدانید، ما هم و مردم هم که حرف و عمل همۀ تان از زمین تا ثریا فاصله 

 دارد.

نه عطا و جمعیت است و در جرقۀ سوم نه تو مانی و  -در خاتمه باید تذکر داد که این دومین جرقۀ جنگ جنبش

 نه دراز و نه هم کوتاه. خدا خیر مردم را پیش کند!!!

 


