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مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 ۲۷اپریل ۲۰۱۹

په اروپا کی دافغان پناهندگانودټولنوفدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
______________

جنگهای داخلی ومظالم تنظیمها بعد از  ۸ثور ۱۳۷۱در بیرون از کابل
مظالم هشت ثوری ها در کابل زبانزد عام و خاص است .بعد از سقوط رژیم پرچمی-خلقی تنظیمها کابل را به ساحات نفوذ خویش
تقسیم نموده بودند و از ساح ٔه تحت حاکمیت خویش باالی ساحات تحت کنترول سایر تنظیمها با تفنگ ،راکت ،هاوان و حتی با
توپ از کوه های اطراف کابل انداخت میکردندو باعث ویرانی خانه ها و مرگ و میر مردم بیگناه ملکی شهر کابل میگردیدند .تا
سال  ۲۰۰۲که ادار ٔه مؤقت تحت ریاست کرزی رویکار آمد ،شهر کابل یک ویرانه بود .برجسته بودن جنایات انجام شده در کابل
توجه جهان را چنان به خود جلب نمود که حوا دث درد آور در سایر والیات مسکوت ماند .حال آنکه این حوادث بعضأ با اعمال
غیر انسانی و شرم آور که در کابل اتفاق می افتاد قابل مقایسه بود .در رابطه با آنچه در والیات شمال افغانستان اتفاق افتاد کتابی
توسط دگر جنرال ارکانحرب عبدالرؤف بیگی به رشتهٔ تحریر در آمده که چشمدید های او را دربر دارد و در سال  ۱۳۷۹در
پشاور به چاپ رسیده است .از این کتاب ما بحیث منبع این نوشته استفاده میکنیم .البته در این جا ما باالی موقف ،تعلقات سیاسی
و عملکرد آقای بیگی بحیث یک شخص بحث نمی کنیم و بر اساس روایات او ،با ذکرصفحات کتاب اش " افغانستان بعد
ازپیروزی انقالب اسالمی تا سقوط شمال بدست طالبان"  ،حوادث را تا حد ممکن به تصویر میکشیم .شاید این نوشته آئینهٔ باشد که
رهبران تنظیمی خود را در آن ببینند و از مردم افغانستان بخاطر اعمال نا روائی که بخصوص در شمال افغانستان انجام داده اند،
معذرت بخواهند .به هر صور ت نسلهای امروز وفردای افغانستان حق دارند از چگونگی حوادث در آن سالها اطالع یابند .
کرونولوژی حوادث در کابل در هفته های قبل از  ۸ثور۱۳۷۱
•

هفت ٔه اخیر حوت ( ۱۳۷۰نیم ٔه مارچ  )۱۹۹۲بعد از یکدوره نافرمانی جنرال دوستم از نجیب هللا و محاصر ٔه مزار توسط
قوای تنظیمها  ،جنرال دوستم و تنظیمهای ائتالفی اش درمشوره با جنرال نبی عظیمی شهر مزار شریف را اشغال کرد
وکنترول آن را در دست گرفت.

•

 ۸حمل  : ۱۳۷۱والیت سمنگان به قوای متحد (دوستم و مؤتلفین) تسلیم گردید.

•

 ۲۱حمل  : ۱۳۷۱پتروس غالی نماینده سرمنش ملل متحد از توافق طرفهای درگیر به انتقال قدرت به یک کمسیون ۱۵
نفری که بتواند شرایط تشکیل حکومت انتقالی را مساعد بسازد خبر داد.

•

 ۲۵حمل  :۱۳۷۱پرسونل امنیتی سالنگها وقوماندان گروپ اوپراتیفی پروان با جمعیت اسالمی ائتالف کرد.

•

 ۲۶حمل  :۱۳۷۱میدان هوائی بگرام تحت ادار ٔه مصطفی قهرمان به جمعیت تسلیم میشود.

•

 ۲۶حمل  :۱۳۷۱حکمتیار از نزدیک شدن جمعیت به کابل هراسان شده با ترک جلسات پشاوربه لوگر آمد.

•

شام  ۲۶/۲۵حمل  ۱۳۷۱نجیب هللا یک کمیته نظامی مشتمل بر وزرای دفاع ،داخله و امنیت ،معاونین رئیس جمهور
ومنشی های حزب وطن تشکیل و صالحیت تمام تصامیم نظامی و سیاسی را به آنها انتقال داده و خود نجیب هللا از
وظیفه کنار رفت.

د پاڼو شمیره :له1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

•

 ۲۶حمل  :۱۳۷۱جنرال بیگی وعالم رزم با ده پروند طیاره ال  ۳۲به مزار میروند تا یکهزار جنگجوی دوستم را
غرض حفظ خانه های رجال عالیرتبه رژیم نجیب به کابل بیاورند .هفتصد نفرتحت رهبری مجید روزی (به مشورهٔ
مسعود) به کابل فرستاده شد .ابن افراد در مناطق کلیدی کابل بشمول میدان هوائی جابجا شدند.

•

 ۲۷حمل  :۱۳۷۱پالن فرار نجیب هللا به هند (در طیارهٔ بنین سیوان) از طرف نیروهای جنرال دوستم مستقر در میدان
خنثی و نجیب هللا به دفتر ملل متحد پناهنده شد.

•

 ۲۸حمل  :۱۳۷۱غالم فاروق یعقوبی وزیر امنیت و جنرال باقی رئیس اداره  ۵وزارت امنیت ملی خود کشی کردند.

•

 ۲۹حمل  :۱۳۷۱قوای نظامی دولت درهرات به اساس هدایت سر قوماندانی اعلی وستردرستیز با اسماعیل خان
(جمعیت) ائتالف نموده و قوتهای مسلح قندهار با مال نقیب (جمعیت) ائتالف کردند .جنرال اکرم رئیس تنظیمی ٔه قندهار
و جنرال منیرقوماندان قول اردو عضو شورای نظامی مال نقیب شدند.

•

 ۳۰حمل  :۱۳۷۱در جلسه جبل السراج مسعود رئیس شورای جهادی و دوستم معاون نظامی او تعین میکردند .سپس
کمسیون ایجاد شده توسط دوستم اتحاد شمال را به نام جنبش ملی اسالمی نامگذاری کرد که دوستم رهبر ان ،وجنرال
حسام الدین حقبین ،رسول پهلوان ،نسیم مهدی (ازحزب اسالمی) ،عطامحمدنورو حاجی محمد محقق معاونین جنبش
اسالمی تعین شدند.

•

 ۱ثور  :۱۳۷۱به هدایت سرقوماندانی اعلی ،قول اردوی  ۶قندز به امیر چوغه (اتحاداسالمی) ،والیت بدخشان به
بصیرخالد(جمعیت) و گردیزبه جالل الدین حقانی سپرده شد.

•

 ۲ثور :۱۳۷۱حکمتیار طی اعالمیه ای خواهان تسلیمی بالقد وشرط کابل به حزب اسالمی میگردد.

•

 ۲ثور :۱۳۷۱سرپرست ریاست جمهوری عبدالرحیم عاتف آمادگی خود را برای تسلیمی قدرت دولتی (ارگ) به
شورای مجاهدین اعالم میکند.

•

 ۳ثور  :۱۳۷۱جالل آباد از طرف جنرال افضل لودین آمر زون شرق به حاجی قدیرولغمان به حرکت اسالمی و سپس
ناصرمنصور قوماندان حزب اسالمی تسلیم داده شد.

•

 ۶ثور :۱۳۷۱سر انجام جلسات متواتر پشاور به تشکیل شورای  ۵۰نفری جهادی تحت رهبری صبغت هللا مجددی
برای تسلیم گیری قدرت دولتی انجامید .حکمتیار صدراعظم ،انجنیر احمدشاه وزیر داخله ،احمدشاه مسعود وزیر دفاع
تعین گردید .جنرال آصف دالور بحیث لوی درستیزو جنرال محمد نبی عظیمی بحیث معاون اول وزیر دفاع به وظایف
خویش ادامه دادند.

•

 ۶ثور :جنرال رفیع با حکمتیار و عبدالوکیل (وز یرخارجه) با مسعود مالقات کردند  .بعد از همین مالقاتها زمینه برای
داخل شدن قوت های جمعیت از استقامت قره باغ به شهر کابل و ورود قوتهای حزب اسالمی وجابجا و مسلح شدن آنها
در جا های کلیدی چون وزارت داخله ،والیت کابل ،تپ ٔه بی بی مهرو وغیره مساعد شد(ص  ۳۳و  .)۳۴این یک نقش ٔه
شیطانی و انتقام گیری پرچم و خلق از مردم افغانستان بود .آتشی که کمیتهٔ نظامی تشکیل شده توسط نجیب هللا ااز این
طریق افروخت چانس هرنوع صلح را از مردمی که از جنگ  ۱۴ساله با روسها و رژیم پوشالی شان خسته شده و
خواستار صلح بودند ،گرفت .این مالقات ها نقط ٔه اوج دسیس ٔه ضد ملی تسلیمدهی قدرت به قوماندانهای دلخواه رژیم
ومشتعل ساختن جنگ در کابل قبل از تسلیمدهی قدرت به هیأت جهادی بود .جنگی که با داخل شدن جنبش ،اتحاد و
حزب وحدت به آن ،وسعت یافت و  ۵سال تمام از مردم افغانستان قربانی گرفت.

•

 ۷ثور  :۱۳۷۱قوتهای مسعود و دوستم تعرض را باالی تپ ٔه مرنجان آغاز و سپس تپه های بی بی مهرو را تحت فشار
قرار دادند .حزب اسالمی بطرف چهارصد بستر عقب نشینی نمود .روز بعد جنگ شدید را مسعود ودوستم به حوزه
های  ۱۲گانه امنیتی  ،مقر والیت کابل و وزارت داخله بردند .فرار مردم کابل به والیات شمال از همین روز و قبل از
رسیدن مجددی به کابل آغاز گردید( .ص )۳۶

•

 ۸ثور  :۱۳۷۱صبغت هللا مجددی با بخشی از هیأت  ۵۱نفری به ساعت  ۴عصرتوسط موترط به کابل رسید .مجددی
وارد قصر دلکشا شده و بر اریکه قدرت ریاست جمهوری تکیه کرد (ص . )۳۷

د پاڼو شمیره :له2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

آنچه در فوق مطالعه میکنید این سوال را ایجاد میکند که چرا کمیت ٔه نظامی تعین شده توسط نجیب هللا به عوض انتظار
کشیدن تا لحظهٔ انتقال قدرت به یک هیأت با صالحیت که از همه تنظیمها نمایندگی کرده بتواند ،مراکز امنیتی و دفاعی
والیات را جدا جدا و بصورت تدریجی به قوماندانهای یک تنظیم مشخص یعنی جمعیت اسالمی تسلیم داد .صرف در والیاتی
که جمعیت حضور فزیکی قابل مالحظه نداشته است ،مراکز امنیتی به سایر تنظیمها واگذار شده است .آیا در مالقات ربانی
با روسها کدام پروتوکولی در این مورد امضا شده بود یا تمایالت قومی اعضای کمیت ٔه نظامی در زمینه نقش تعین کننده ایفا
کرده است؟ محمود سوما عضو کمیته مرکزی ح د.خ واولین وزیر دروزارت تحصیالت عالی حکومت خلقی در صفحهٔ
۱۰۸کتاب "دثور وسله وال پاڅون" زیر عنوان دوره حاکمت مجاهدین چنین نوشته است " دفتر سیاسی حزب وطن بعد از
بدست اوردن امور سیاسی کشور از نجیب هللا بالفاصله به رهبران برخی تنظیم های جهادی اطالع دادند که هرچه زود تر
برای احراز امور سیاسی و حاکمیت دولتی به کابل بیایند .همچنان دفتر سیاسی چنین فیصله نمود که تمامی قطعات نظامی
دولتی باید ابزار االت جنگی و تسلیحاتی ،مهمات و همچنان اماکن نظامی و خودشانر ا نیز تسلیم حزب جمعیت و قوماندانهای
شورای نظار نمایند" و  ."...این چیزیست که در عمل اتفاق افتادو ما بدون کتاب آقای سوما هم از آن آگاه هستیم .بهتر بود
آقای سوما اسنادی را برای اثبات ادعای خود ضمیمه میکرد .باید نبی عظیمی ،آصف دالور،محمد رفیع ،نورالحق علومی،
و سایرسران ح.د.خ .که در انتقال شروران ٔه قدرت دخیل بودند ،به سوال فوق جواب ارائه کنند.

شمه ای ازجنگ و چپاول در کابل
حوادث  ۷ثور  ۱۳۷۱یعنی زمانی را که هنوز قدرت رسمأ به هیأت  ۵۰نفری تنظیمی تحت رهبری مجددی تسلیم داده نشده بود
جنرال بیگی به طور ذیل شرح میدهد " :من از مزار به کابل برگشتم ...از یکطرف دوام زد وخورد ها بین نیروهای جمعیت و
حزب اسالمی و از طرف دیگر انتقال اموال چپاول شدهٔ مردم و ادارات دولتی به اطراف کابل (مردم را) برآشفته ساخته بود.
حزب اسالمی از استقامت سروبی به حمالت خود آغاز نموده مکروریان کهنه ،قلعهٔ زمان خان ،فرقهٔ دافع هوا و غند  ۵۳مخابره
را اشغال کرد اما با مقاومت نیروهای جمعیت و فرق ٔه ( ۵۳متعلق به دوستم) در پل مکروریان مواجه شده جنگ شدید آغاز
میگردد .این جنگ دو روز پیهم در ساحهٔ مکروریان اول ادامه یافت که در جریان آن خانه های مکروریان کهنه ویران شده و
ساکنین آن کشته ،زخمی یا مجبور به فرارشده دار وندار شان به یغما برده شد .قوتهای حزب اسالمی از تپهٔ مرنجان مکروریان
کهنه ومیدان هوائی را هدف آتش اسلحهٔ ثقیله قرار دادند"( .ص ۳۴و .)۳۵
نویسندهأ کتاب مذکوروضع فرقه ها و مراکز تسلیم داده شده به قوماندانهای تنظیمی را در روز  ۸ثور اما قبل از آمدن مجددی
چنین به تصویر میکشد ":دیگر از قوای مسلح دولتی اثری وجود نداشت ...از دروازه و کلکین های نظام قراول وعمارات فرقه
ها وقول اردو ها گرفته تا الین های برق ،آهن پوش ها ،دیپو های مهمات و وسایط خورد وبزرگ که به مجاهدین تسلیم داده شده
بود ،همه یا مورد چ پاول قرار گرفته ویا به قرارگاه های جهادی در قریه ها برده شده بودند و یا در بازار ها به معرض لیالم
قرار داده شدند .خریطه ها و اسناد محرم اردونزد دوکانداران و قصابان منحیث کاغذ باطله مورد استفاده قرار گرفت"( .ص
.)۳۶
نویسنده جنگ ها میان حکومت ربانی و حزب وحدت بتاریخ های ۲۶و  ۲۷سرطان  ۱۳۷۱را در (ص  ) ۵۶شرح میدهد.
حکومت ربانی حاضر به تسلیمدهی وزارت هائی که در زمان مجددی به حزب وحدت وعده داده شده بودند ،از جمله وزارت
امنیت تعلل میکرد .این باعث درگرفتن جنگ های خونین درکوتهٔ سنگی ،کارته  ،۳کارتهٔ  ۴و داراالمان شد .در روز دوم این
جنگ در حدود  ۲۵۰۰نفر کشته وزخمی شدند .لیس ٔه رابع ٔه بلخی و پوهنتون کابل به آتش کشیده شدند" .بساعت  ۵و نیم صبح ۱۹
اسد  ۱۳۷۱نیرو های پیادهٔ حکمتیار و سیاف از سه استقامت داراالمان  ،بنی حصار و شیوه کی بطرف کابل حمله نموده درعین
حال افراد حکمتیار  ۸۰۰الی  ۱۰۰۰راکت را باالی شهریان کابل فروریختند.
درشمال چه میگذشت؟
جنبش ملی-اسالمی افغانستان تشکل نا متجانسی بود که نیروهای تنظیمی و پرچمی در آن عضویت داشتند .جنرال دوستم
رهبرجنبش و رئیس شورای عالی نظامی شمال بود .جنراال بیگی (نویسندهٔ کتاب )رئیس ارکان و معاون نطامی جنرال دوستم
بود .معلم عطا(جمعیت) و محمد محقق (وحدت) نیز معاونین جنرال دوستم بودند .دوستم بیز های اردو ،څارندوی و امنیت در
حیرتان را که پُر از مواد غذائی ،روغنیات ،اسلحه ،مهمات و پُرزه جات فالتوی و سایط نظامی بود در اختیار داشت و از توزیع
آن برای ارضای خاطرقوماندانهای خود و قوماندانهای تنظیمی عضو جبش و هم ارضای خاطرمسعود و ربانی دررفع احتیاجات
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جنگی به اصطالح حکومت مرکزی استفاده میکرد .اما حرص و آز معاونین تنظیمی دوستم آنها را تحریک به غضب تملک
کامل ذخایرحیرتان و نابودی دوستم میکرد .احمد شاه مسعود هم با وصف آنکه برای حفظ قدرت اش دوستم را تحمل میکرد اما
از ته دل با او خصومت میورزید.
بعد از آنکه دورهٔ کاری ربانی با رأی مشترک جمعیت و جنبش برای دو سال تمدید گردید ،جمعیت خواست با استفاده از این
دوسال شمال را وجود نیروهای دوستم تصفیه کند .معلم عطا یک مولوی جمعیتی را بحیث والی بلخ به ربانی پیشنهاد نمود و
دوستم مخالفت نکرد .مسعود بدون آنکه به دوستم اعالن جنگ بدهد ،نخست قندوز را از تسلط نیروهای اوخارج ساخت .سپس
شهربغالن صحنه رقابت تنظیمهای جمعیت ،جنبش وحزب اسالمی قرار داشت .این شهرکه بتاریخ  ۱۹جدی  ۱۳۷۱از دست
حزب اسالمی خارج شده بدست حسام الدین (جنبش) افتاد ،میان او ،مال شمسی قوماندان جمعیت و بشیر و غیور از حزب
اسالمی بصورت پیهم دست بدست میشد .به همین سلسله جنرال بیگی در صفحهٔ  ۸۸کتاب خویش مینویسد " :حزب اسالمی
بغالن ها را بشمول دوسرکه الی رسیدن ما مکمل اشغال کرده بود .. .هوا برای تعرض مساعد نبود .یک روز بعد قوتهای کمکی
تحت ادارهٔ جنرال فوزی به پلخمری رسید( .ص  )۸۷اما با هدایت دوستم عملیات را متوقف کردیم .زیرا احمد شاه مسعود بخاطر
دفع حمالت راکتی و دور راندن قوتهای حکمتیار عملیاتی را درکابل به انداخته بود ... .در این عملیات قوتهای دوستم بیطرف
بودند .وزیر دفاع با خویشتن داری نمیخواست ازوجود آنها به نفع خود استفاده کند و جنرال دوستم هم نمیخواهد با اجرای عملیات
محاربوی در بغالن او را به تشویش اندازد .اما حکمتیار در جنگ از خود مقاومت نشان داد وحمالت راکتی خود را برشهرکابل
شدت بخشید که باعت کشته شدن صد ها نفر گردید(ص  .)۸۸جنگ ادامه پیدا کرد و عبدالعلی مزاری به مسعود اخطار داد که
اگرانداخت ها باالی مناطق حزب وحدت قطع نشود ما هم شامل جنگ میشویم.
بتاریخ  ۱۱عقرب  ۱۳۷۲جنگ در ولسوالی شولگر بین طرفداران جمعیت و مال عبدالرحمن حقانی (جنبش) در گرفت .قبأل مال
حقانی را افراد جمعیت از شولگر رانده بودند .اما وی بعد از کسب کمک توانست با یک حمله ولسوالی شولگر را از جمعیت پس
بگیرد .امتیازات یک لوا از طرف دوستم به حقانی منظور شد(.ص  .)۱۱۱جنگ در تگاب بین جمعیت و حزب اسالمی در
گرفت .طیارات جنبش دوامدار در تگاب مواضع حزب اسالمی را بمبارد میکرد (ص  ...)۱۱۲مسعود به امیر چوغه و میرعلم
هدایت داد که باالی شیر خان بندر عملیات را آغاز کنند .کنترول شیرخان بندربدست قلیج آغا قوماندان دوستم بوده قوماندان
اوپراتیفی آن عبد الحمید اکه بود .امیر چوغه و متحدین جمعیتی اش شیر خان بندر را اشغال کردند و بطرف آقینه و قلع ٔه زال
پیشروی نمودند .دوستم جنرال مؤمن و سپس قوای سه هزار نفری فرقه  ۱۸را به قوماندانی مجید روزی برای مقابله به

قلع ٔه زال فرستاد .ضربات تو پچی و هوائی قوای دوستم باعث پیروزی این قوا و شکست و عقب نشینی جمعیت شد.
ربانی تقاضای آتش بس کرد اما دوستم عصبانی بود و فرمان ادام ٔه حمله داد .ربانی برای رفع وخامت اوضاع نزد
دوستم به مزار رفت .آتش بس شد .جنبش اما اشغال شیرخان بندر توسط مسعود ختم دوستی میان دوستم و مسعود بود.
دوستم هیأتی به آذربایجان نزد همایون جریر(حزب اسالمی)وطالب شاه (حزب وحدت) فرستاده و پالن کودتای کابل را
که به جنگهای شدید در این شهر ویران شده منجرطرح نمودند .قرار معلوم این طرح قبل از تطبیق افشا شده بود و
حزب وحدت در جنگ بیطرفی خود را اعالن نمود .جنگهای مذکور که همه در داخل شهر انجام گردید باعث تلفات
زیاد مردم بی پناه ملکی در کابل گردید( .ص .)۱۱۵
به تعقیب کودتای ناکام دوستم-حکمتیار-وحدت در کابل نیرو های جمعیت در مزار و تخار به تحریکات نظامی علیه
جنبش آغاز کردند .دوستم جلسه ئی را در قلعه جنگی دعوت کرد .هلیکوپتر جنرال مؤمن که از حیرتان عازم این
جلسه بود سقوط نموده و خوش کشته شد .پالن تصفی ٔه شهر مزار شریف از نظامیان جمعیت در این جلسه طرح
وتصویب شد .در جریان تطبیق این پالن آرامش ،امنییت جانی و مالی از مردم شهرمزارشریف گرفته شد .اما در
نتیج ٔه این جنگ قوتهای جمعیت در مزار و اطراف آن تارومار گردید .مردم معلم عطا را مسؤل این حادثه دانسته
وچون متواری شده بود در خانه های خویش جا نمیدادند .جنبش که حاال مؤقتأ حزب اسالمی و حزب وحدت را هم
درکنار خود داشت به جنگهای بیشتر برای توسع ٔه مجدد ساحات نفوذ خویش استفاده نمود .بطور مثال درکندز و فاریاب
نیز تجرب ٔه مزار تکرار شد .قوتهای تنظیمی از پشتیبانی مالی و تسلیحاتی دول همسایه برخوردار بودند .اما تغذیه و
خوار وبار خود را عمدتأ از طریق چپاول رمه ها و آذوقه مردم محل تهیه مینمودند .تنظیمی ها بدینترتیب خاطرات
بدی را از خود در شمال کشور بجا گذاشته اند .با رشد طالبان و رسیدن پای شان به شمال دامن ٔه خونریزی ها در شمال
وسعت یافت .بی امنیتی جان ومال مردم افغانستان که در سیه روز هفت ثور آغاز شده بود ،کماکان ادامه داشت۸ .
ثوری ها قادر نشدند به زخم های مردم مرحم گذارند .آنها با جنگ قدرت طلبانه و انحصار خواهان ٔه خویش زخم های
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بیشتری بر پیکر ملت بخون خفت ٔه افغانستان وارد کردند .رهبران این تنظیمها به عوض معذرت خواستن از مردم
افغانستان پیوسته خواهان آن اند تا به خاطر سبکسری ها و جنایات گذشته شان به آنها امتیازات دایمی داده شود.
جنگ ها در شمالغرب افغانستان
حکو مت ربانی به اسماعیل خان وظیفه داد تا عملیاتی را ب طرف هلمند و فراه سازماندهی کند .اسماعیل خان قوماندانان
حوز ٔه جنوبغرب را به هرات دعوت نموده و با توزیع پول آنها را قناعت داد تا در این جنگ اشتراک کنند .در قدم اول
قوای جمعیت مرکز فراه و زرنج را اشغال کرده شورا های جمعیت را در آنجا تأسیس نمودند .سپس متوجه هلمند شدند
زیرا " :بقایای رژیم پرچم در ائتالف با حزب اسالمی در هلمند حکومت میکردند .هللا نور قوماندان فرقه ،خانو
قوماندان پولیس و جبار قهرمان قوماندان لوا بودند .هم ٔه این قوماندانها با جنبش ارتباط داشته هدایت میگرفتند"( .ص
)۱۰۴حمل ٔه نخست اسماعیل خان بی نتیجه ماند .اسماعیل خان با رسول آخوندزاده (حرکت انقالب اسالمی) توافق نمود
تا آخوندزاده از طرف کجکی و اسماعیل خان از طرف دل آرام حکومت محلی هلمند را مورد حمله قرار دهند .هیأت
رهبری پرچمی با توپ و تانک اسماعیل خان از قدرت خلع و با همان هلیکوپتری که دوستم به آنها پول و مهمات
فرستاده بود ،عازم مزارشریف شدند .ا ما اسماعیل خان هم با دست خالی به هرات برگشت زیرا حکومت محلی هلمند
به دست حرکت انقالب اسالمی و حزب اسالمی افتاد( .ص  .)۱۰۵این جنگ های اسماعیل خان باعث خونریزی مردم
بیگناه و ویرانی در سه والیت فراه ،نیمروز و هلمند گردید.
در نتیجه میتوان گفت که جنگ های تنظیمی باالی قدرت و انحصار قدرت که در  ۶ثور  ۱۳۷۱آغاز گردید و تا
برچیده شدن قدرت این تنظیمها از سوی طالبان ادامه داشت ،مهلک ترین ضربات را برشهرکابل وارد کرده این
شهررا به خرابه مبدل ساخت .اما آتش این جنگهای خانمانسوز در سایر والیات بخصوص درسمت شمال ،در مناطق
مسکونی مردم شعله ور بوده تنظیمها با چپاول مواشی و مواد غذائی از مردم بی پناه محالت ،جنگ قدرت خویش را
به مصرف مردم بی بضاعت تمویل و خانه های مردم بینوا را بار بار چپاول کرده اند .امروز ۲۷ ،سال بعد
ازفرارربانی  ،مسعود و حواریون شان از کابل به شمال و اشغال کابل توسط طالبان ،رهبران این تنظیمها هنوز هم
افراد ملیشیه و اسلحه دارند و با زورگوئی برای خود و خانواد ٔه خویش طالب امتیازات سیاسی و اقتصادی میباشند.
وقت آنست که ایشان به آنچه در عمل مرتکب شده اند بیاندیشند ،از مردم افغانستان معذرت خواسته و ازموقف های باد
آورد ٔه شان کنار رفته به نسل جوان کشور جا خالی کنند .سرانجام روز محاسبه رسیدنی است!

فدراسیون سازمانهای پناهندگان
افغان در اروپا " فارو"
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