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"جمعیت"-جرقۀ سوم جنگ "جنبش"  

"جمعیت" چیز چیزی نوشته و متذکر  -در مورد جرقه های اول و دوم جنگ"جنبش" ،در گذشتۀ نه چندان دور

گردیده بودیم که انتظار جرقه های دیگر نیز میرود و همین جرقه های کوچک اند که باعث مشتعل گردیدن 

 آتش میگردند.

جرقۀ سوم هم به وقوع پیوسته است و زود است تا آتشی را مشتعل سازند که تر و اینک گزارش میرسد که 

را سوزانیده است،  تا حال فقط خشک ها، * خشک همه را یکسان خواهد سوخت، هرچند این جرقه های "ثالثه

 و تر و ُخشک را یکجا بسوزد. گسترش یابد اما وای از آن روز که دامنۀ این آتش

 از نظر میگذرانیم:این گزارش را باهم 

      درگیرى بین اعضاى جمعیت و جنبش در فاریاب 11کشته و زخمى برجا گذاشت

 "جمعیت".-اجیران جنگی"جنبش"این یازده کشته و زخمی مربوط به خشک ها می شود، یعنی در محدودۀ 

سوالی گرزیوان در اثر درگیری میان دو قوماندان حزب جمعیت و جنبش در ول: (۹۵اسد ۴ميمنه )پژواک، 

 والیت فاریاب، هفت تن از طرفین کشته شده و چهار تن دیگر شان مجروح گردیده اند.

مل پاسوال عبدالنبی الهام قوماندان امنیه فاریاب، به آژانس خبرى پژواک گفت که شب گذشته، جنگ میان مال 

قه دره زنگ ولسوالی فیض هللا مربوط به حزب جنبش و غالم نبی شجاع مربوط به حزب جمعیت در منط

 گرزیوان گردید، که ظهر امروز با میانجیگری متنفذین قومی و مقامات محلی درگیرى متوقف گردید.

این جنگ به جرقه های یعنی اینکه حکومت مرکزی و قوای امنیتی آن در قضیه فقط تماشاچی بوده اند و 

 وش ساخته شده است.و"مقامات محلی"، گویا با عذر و زاری خام وسیلۀ"متنفذین قومی"

قوماندان حزب جنبش و سه تن دیگر از  وی عالوه کرد که در این درگیری، چهار تن از افراد مال فیض هللا 

 قوماندان غالم نبی شجاع کشته شده و چهار تن دیگر از دو طرف مجروح گردیده اند. افراد 

ر حقیقت توسط عطا محمد نور و رشید قراریکه دوبار دگر نیز تذکر داده بودیم، جرقه های این جنگ ها د

دوستم طراحی می شوند و جنگ، جنگ قدرت و منطقۀ نفوذ است و زود است که این جرقه ها به آتش مبدل 

گردند و آن زمان حکومت مرکزی با نیروهای امنیتی شان در بین شعله های آتش گیر خواهند ماند و بازهم 

قدرت طلبی های جنگ ساالران بی همه چیز خواهند گردید. جلو مردم عام و بی گناه و بی دفاع ما قربانی 

 حادثه را قبل از وقوع باید گرفت که اگر دیر شد، تر و خشک طعمۀ آتش خواهند گردید.
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 3از 2

مادام العمر و خود مختار  فرمانرواییک طرف قضیه معاون اول رئیس جمهور قرار دارد و طرف دیگر در 

اند که باالی چشمت ابروست، و نه هم به آن دیگر. نتیجۀ حکومت رئیس جمهور هم نه به این گفته می تو  ،بلخ

 مصلحتی و شراکتی همین است و بس.

الهام گفت که سال گذشته نیز چنین درگیری میان دو طرف صورت گرفته بود؛ اما با وساطت مقامات این 

 ن یافته بود .والیت که تعهد سپرده بودند در آینده از مناقشه و درگیری خود دارى مى کنند، پایا

 ؟!کندخلع سالح این افراد را قادر نیست چرا حکومت 

 وى افزود که مقامات والیت، به این تعهدشان عمل نکرده اند.

و نیروهای امنیتی و پولیس و اردو، همه و همه در آن مأوا از گماشتگان مقامات والیت فاریاب به شمول والی 

رشید دوستم اند، حتی نظر به گزارشات متعدد و مختلف "پولیس محلی" و"نیروهای خیزش مردمی" هم از 

اجیران همین گلم جم هستند. آنان همه فقط تعهد به دوستم دارند چون اجیران جنگی او هستند و حکومت هم 

 ین موضوع را میداند.خوب ا

عبدالرزاق کاکړ ولسوالی گرزیوان گفت که هردو طرف، با انداخت راکت چندین منزل را نیز تخریب کرده 

 اند.

به اساس معلومات کاکړ، این دو جناح چنین درگیری ها از دو سال بدینسو میان این دو قوماندان جریان دارد که 

 ست."طی این مدت، ده ها تن کشته و زخمی شده ا

با ال و  اما چه باید کرد که حکومت در محاصرۀ جنگ ساالران است و رشید دوستم هم هر سال یکی دوبار

در منطقه حاضر میگردد و اجیران  نگ با طالبانجبنام  لشکر و تانک ها و زرهپوش های امریکائی خود

در منطقه نشان داده و بعد از ساخته و زهر چشمی به رقیبان خود  و منظم جنگی خود را بیشتر و بیشتر مسلح

گاه خویش و به ریش ملت و حکومت می تحتعدد و...، بر میگردد به استراده ها مصاحبه و فلم گیری های م

 خندد و نوبت میرسد به عطا محمد نور و این سناریو تکرار میگردد.

یری از مردم، باعث آزار به گفته وی، در حال حاضر افراد مسلح غیرمسوول این دو قوماندان، در کنار باجگ

 شوند. اذیت شماری از افراد نیز می

از ملیشه ها توقع بیش از این نباید داشت، ملیشه، ملیشه است، اگر هم از گلم جم به معاونیت ریاست جمهوری 

 چه بجا گفته اند :. برسد و اگر صد بار هم چهره بدل کنند و نام های عجیب و غریب باالی خود بگذارند

 خر باشد". هنوز یدآ" خر عیسی گرش به مکه برند، چون که باز 

اما مولوی اسدهللا جمال مسوول والیتی حزب جمعیت و عطامحمد فیضی مسوول والیتی جنبش در فاریاب، 

 دست داشتن رهبری این دو حزب را دراین درگیرى ها رد کرده و آن را توطئه علیه این دو حزب خواندند.

 ماندان بوده است.گویند که جنگ، ناشی از اختالفات ذات البینی میان دو قواین مسووالن احزاب می

شهامت آنرا ندارند که مستقالنه عمل کنند، هر عمل و هر جرم این جنگ ساالران اجیر هرگز و هرگز جرئت و

و ظلم و تعدی که در حق اوالد آدم روا میدارند، فقط به دستور رهبران جنایت گستر شان در کابل و و جنایت 

 بلخ است.

__               ________________________ 
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اشتباه کرده است و  و بعد برایش فهماندند که "ثالثه" در نوشتۀ خود استفاده کردلغت باری یک "استاد" از   *

"ثالثه" خوشم آمد و در این مختصر آوردم که امید به خطا نرفته باشم. اما اگر خطا کرده لغت  من اما از همین

نیستم، با یک تشکر و یک  ""استاد ادب دری ی نیست و امید دوستان مرا متوجه سازند، آخر من کهباشم، باک

 . همین می آموزم.و  تذکر آنرا اصالح میکنم

 


