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  ۲۰۱۵/۱۰/۰۳ انوری حمید

 "داران تفنگ " ت قدر نمایش کندز، سقوط

 و

 حیران حکومت
 

م کاری امنیت ملی  ناکارآئی وزارت های داخله و دفاع و سردرگمی از چند و چون سقوط کندز، فرار والی، ندان
حکومت وحدت ملی که بگذریم، میرسیم به داد و بیداد ها، قیل و قال ها و خط و نشان کشیدن های این و آن و 

ار، نمایش قدرت تفنگداران در این گوشه و آن گوشه و  لشکر کشی های نمایشی ایله جاران تنظیمی از هر کنج و کن
 داد و فریاد عطامحمدنور از خارج کشور و...

اینها همه و همه نه از روی وطن دوستی و دلسوزی از برای مردم و وطنداران کندزی ما و تپیدن دل ها برای 
کشور و آینده اش، بلکه استفادۀ ناجائز از وضع پیش آمده است که مشتی از افراد سود جو، جنگجو و ماجراجو، 

وهی خود را به خطر دیده  و وحشت زده عکس العمل نشان میدهند. حکومت مرکزی هم چون منافع شخصی و گر
یک دست نیست، در سردرگمی و ندانم کاری گیر افتاده و یکی به اصطالح زیر میگوید و دیگری بم و یکی  

 .تصامیم وعملکرد دیگری را دیده به دانسته خنثی میکند و گویا در باطن قبر یکدیگر را می کنند
وزیر دفاع بعد از یک سال هنوز هم" وزیر سرپرست" است که رد صالحیت شده است و گفته می شود َسر و ِسری 
با طالبان دارد، وزیر داخله  قرار معلوم داد و گرفت هائی با رئیس اجرائیه  و تیم او دارد، والی ها اکثراً سرپرست 

د و قرار گفتۀ خود رئیس جمهور با واسطه و واسطه بازی ها اند و یا از یک والیت به والیت دیگر فرستاده شده ان
تقرر یافته و یا هم مقام های شانرا همین گونه حفظ کرده اند، ولسوال ها هم اکثریت سرپرست اند، مقامات نظامی و 

 استخباراتی چندین دسته شده اند و قوماندانی های  امنیه هم گویا خرید و فروش می شوند و...
رودار نه تنها طالبان از وضع موجود بصورت گسترده سود میبرند و مواضع خود را تقویت کرده و و اندرین گی

دست به اشغال والیات میزنند، بلکه هر تفنگداری، تفنگ به شانه میکند و عکس های نمایشی میگیرد، افراد بی کار 
سلح می سازد و حکومت هم در این و بی روزگار را بنام" مجاهد"، " شورای مجاهدین" و...، گردهم آورده و م

میان حکم تماشاچی را بخود گرفته و هیچ کنترولی وجود ندارد و اگر  اوضاع همینگونه پیش برود، فاجعۀ سال 
بار دگر تکرار خواهد گردید و اگر اوضاع از کنترول خارج شود فاجعۀ بزرگی به وقوع 1996تا  1992های 

 کن خواهد بود.خواهد پیوست که جلوگیری از آن غیر مم
از ده ها خبرو گزارش در مورد سقوط کندز و تصرف دوبارۀ آن ماوا و برطرفی والی فراری و نصب یک والی 
دیگر از همان قماش و بمباردمان کندز توسط قوای ناتو و گسیل قوای زمینی ناتو جهت کمک و دادن " مشاوره" 

الزم شد به گزارشات دیگری در زمینه نیز استناد خواهیم و...، یک گزارش را مورد مورد غور قرار میدهیم و اگر 
 کرد، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید:

 صدها تن در شمال افغانستان مسلح شده و آماده اعزام به قندوز شدند 
 پروان –عبدهللا نیک زاد 

  ٠١:١٧ساعت  ١٣٩٤میزان  ٠٩پنجشنبه 
صدها مرد مسلح در والیت پروان در شمال کشور تجمع کرده و آماده رفتن به والیت آشوب زده قندوز هستند،  

 .رهبری این افراد را جان احمد حقجو، فرمانده پیشین جهادی و از مشاوران ریاست اجرایی به عهده دارد
سبک و سنگین و مهمات را بصورت  این همان قوماندان جان احمد است که انبار عظیمی از سالح  مختلف النوع

 کامالً غیر قانونی در باغ خانه اش در پروان مخفی کرده بود. 
جان احمد یکی از فرماندهان پیشین جهادی و " ... نیروهای خارجی حوالی ساعت یازده روز یکشنبه باالی خانه 

کردند و طی چندین ساعت از زمین و  رییس اجراییه حکومت وحدت ملی حمله مسوول ستاد انتخاباتی عبدهللا عبدهللا
هوا بر باغی که در آن خانه این فرمانده جهادی بود، آتش گشودند و نیروهای زمینی خارجی که گفته می شود از 
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پایگاه نظامی بگرام به این محل آمده بودند به این خانه یورش بردند و یک ذخیره گاه جنگ افزار این فرمانده 
 1394سرطان  8دوشنبه طلوع نیوز.." .دجهادی را منهدم می سازن

 
 

 صدها مرد مسلح در والیت پروان در شمال کشور تجمع کرده و آماده رفتن به والیت آشوب زده قندوز هستند
پیشین هستند که تجربه جنگ با طالبان را در زمان حاکمیت این گروه در گفته شده بیشتر این افراد از مجاهدین 

 افغانستان دارند.
اینها تجربۀ جنگ با طالبان را ندارند، بلکه تجربۀ بار بار فرار را دارند که این فرار های پیهم و متواتر از  کندهار 

 آغاز شده در کابل به اوج خود رسید و در پنجشیر زمین گیر شد. 
سال گذشته، این برای نخستین بار است که یک تشکل بزرگ مردمی علیه طالبان بسیج می شوند و اجازه  ۱۴در 

  .داده می شود علیه این گروه وارد جنگ شوند
" را دانست و بعد فرق بین هردو را و بعد یک مجاهدین پیشین"و " تشکل بزرگ مردمینخست باید تعریف " 

دوم اینکه بازهم این همه سالح و مهمات از کجا شد و جان احمد متذکره این  گزارش بیطرفانه و مستقل نوشت و
همه سالح و مهمات را اینبار از کدام انبار سالح بدست آورده و اجازۀ مسلح ساختن افرادش را از کدام مقام به 

 دست آورده است و سوم اینکه اجازۀ اعزام بصوب کندز را از کدام مقام به دست آورده است.
جه کنید به ابالغیۀ وزارت امور خارجۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد حمل سالح بصورت غیر قانونی و تو

 بدون مجوز:
 اابالغیه وزارت امور داخله ج.ا.

ملی متری  9ملی متری وتفنگچه کمری دارای قطر  62/7کارت مجوز حمل سالح برای سالح های دارای قطر  -
سالح ها چون پیکا ، راکت وغیره مجاز نبوده حین کنترول از طرف موظفین امنیتی با قابل توزیع بوده حمل سایر 

 May 28, 2012 تاریخ نشر  .متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد
وزارت امور داخله در مورد حمل سالح  مختلف النوع و بدون مجوز قانونی توسط این چنین گروپ ها چه اقداماتی 

 روی دست گرفته است؟!
جان احمد حقجو، در جمعی این مردان مسلح گفت مردم شمالی حاضر هستند که مانند دوره جهاد و مقاومت در 

  .برابر طالبان ایستادگی کرده و تا نابودی کامل علیه آنها بجنگند
دست  اما این جان احمد نگفته است که در دورۀ "جهاد "کدام گلی را به کاکل زده است و بعد در دورۀ "مقاومت" چه

 آوردی داشته است و تا زمان حملۀ امریکا و متحدین به افغانستان در کدام مغارۀ خزیده بوده است!!!
 آقای حقجو می گوید، در تماس تلفنی با محمد قسیم جنگل باغ، قوماندان امنیه والیت قندوز به او اطمینان داده است 

 .کرده و به قندوز می فرستد که در صورت نیاز تمامی مجاهدین شمال افغانستان را بسیج
یعنی اینکه حکومت مرکزی چنان از هم پاشیده و شاریده است که هر قوماندان اسبق و هر والی و هر وکیل و هر 
کس و ناکسی، هر زمانی که شوق کرد به هر گوشه و کنار کشور که دلش خواست لشکر کشی میکند، با همدیگر 

د خود را با سالح هائیکه در دست دارند مسلح می سازند و باز همان آش در تماس میگردند، قرار میگذارند، افرا
 است و همان کاسه.

در همین حال، عطا محمد نور، والی بلخ با ارسال پیامی ویدیویی از خارج افغانستان گفته است که او به زودی به 
 .رای تروریستان تبدیل شودکشور باز خواهد گشت و هرگز اجازه نخواهد داد تا شمال کشور به پایگاه امن ب
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 این والی ها و وکال و وزرا را چه افتاده است که در هر عید و برات ای رهسپار ملک های خارج می شوند؟!
آیا صرف بازدید فامیل و خویشاوندان است، یا خوشگذرانی و یاهم تجارت و سوداگری از نوع دیگر؟! و یا هم 

 گریز از بار مشکالت و مسؤولیت پذیری ؟!
آقای نور می گوید به چند واحد نظامی در بلخ دستور داده که به قندوز بروند و او اطمینان داده است که این نیروها 

 .میزان به قندوز خواهند رسید ۹به روز پنجشنبه 
گویا جناب نور حتی از خارج کشور هم بدون کوچکترین ضروت مشوره با مسؤولین نظامی بلخ و بدون اجازه از 

خانه های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی و هم آهنگ کردن نیرو ها و...، چون یک حاکم خود مختار و وزارت 
پخپل سر از همان بستر راحت در خارج از کشور چنین دستور های نظامی و جنگی را صادر می فرمایند. به این 

 میگویند ملوک الطوائفی و یک حکومت حیران مرکزی.
 

 
 

شورای مردمی شمال با نشر اعالمیه ای از یک گردهمایی بزرگ مردمی به روز پنجشنبه در تاالر کنفرانس های 
 مقام والیت پروان خبر داده است.

 .اداره امنیت ملی اما با نشر پیامی این خبر را رد کرده است
که شهر ها و والیت مورد تهاجمات گستردۀ به این میگویند پخپل سری و یک حکومت موازی و چنین است 

تروریستان طالب و ملیشه های پاکستانی قرار گرفته و به سقوط مواجه می شوند، مردم عام و بی دفاع و بی گناه 
کشتار می شوند، تأسیسات دولتی و بانک ها تاراج میگردند، عمارت های حکومتی و ملکی و نظامی به آتش کشیده 

ح و مهمات شهر ها و والیات مصادره می شوند و زمانی نیروهای گسیل شده از مرکز به آن می شوند و تمام سال
مرزو بوم وارد می شوند که از یک شهر و یک والیت فقط یک مخروبۀ غم انگیز بجا مانده و ساکنین منطقه یا 

نگ و گریز و این موش و فرار کرده اند و یا هم کشته ها و زخمی های شان در میدان جنگ باقی مانده است. این ج
پشک بازی به قیمت جان صد ها و هزاران هموطن ما به شمول نیروهای امنیتی و عساکر شجاع  افغان تمام شده و 

 ملیارد ها دالر خرج بر می دارد که از کیسۀ بیت المال تادیه می گردد.
جمعی از مجاهدین در پروان  حاجی عبدالظاهر سالنگی، از اعضای شورای والیتی پروان به روز چهارشنبه در

 .گفت که ستون پنجمی ها در ارگ به صورت گسترده نفوذ گرفته تا حدی که به گفته او شهر قندوز را سقوط دادند
عجب دور و زمانه ایست، این  اصطالح " ستون پنجمی ها " از هر زبان و هر گوشه  و بیشه ای و هر گاه و 

را متهم به " ستون پنجمی" میکند، اما سر ای نیست که به یخن ای  فرو  ناگاهی شنیده می شود و هر کسی، دیگری
 رود و وجدان سالم در این عصر و زمانه حکم کیمیا دارد.

نمایندگان مردم زن قندوز در مجلس امروز با حمل شعار قندوز را نجات دهید، رییس جمهوری و مقامات ارشد را 
 .متهم به معامله در سقوط قندوز کردند

این نمایندگان متذکره اسناد و شواهد خود را در اختیار رسانه های اطالعات جمعی و مردم کشور قرار نمی  چرا
 دهند؟! تا کدام زمان و چرا باید سکوت کرد و نان را به نرخ روز نوش جان کرد؟

برای سرنگونی همچنان برخی دیگر این نمایندگان هشدار دادند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، مرم 
  .رییس جمهوری و رییس اجرایی به ارک و قصر سپیدار یورش خواهند برد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیز: یادونه

 

 بازهم پای مردم را در میان کشیدن و در هر قضیه ای داد از مردم زدن و سوداگری به نام مردم!!!
کام از شما و تا کی و تا چه زمان این سوداگری سخیف و رنگ باخته؟ تا کدام زمان آش از شما و دود آن از مردم، 

نام از مردم، به لحاظ خدا و هر آنچه به آن ایمان دارید، هر غلطی که میکنید، نام مردم را  بیشتر از این لکه دار 
 نکنید!!!

در همین حال، شورای مردمی شمال با نشر اعالمیه ای از یک گردهمایی بزرگ مردمی به روز پنجشنبه در تاالر 
 .خبر داده استکنفرانس های مقام والیت پروان 

هر غلط ایکه می خواهید بکنید، حکومت شراکتی دیگر ازهم پاشیده است و این درست نتیجۀ سیاست های نادرست 
و ناکارآمد  واشنگتن است که دو فرمانروا در یک ماوا نصب کرده است و هردو حیران همدیگر  و ملت آسیمه سر 

 است.
جشنبه جلسه بزرگ مجاهدین، نمایندگان شورای ملی، اعضای شورای در اعالمیه این شورا آمده، قرار است روز پن

های والیتی، بزرگان قومی و علمای دینی از والیات پروان، پنجشیر، كاپیسا و هفت ولسوالی شمال كابل و كوهدامن 
 .بخاطر عقب راندن تروریستان از قندوز و اجیران پاکستانی در شهر چاریکار برگزار شود

این جلسه چگونگی مبارزه با طالبان در قندوز، والیات شمال و مقابله با ستون پنجمی ها در هدف از برگزاری 
 .درون نظام خوانده شده است

به این اعالمیۀ شورای به اصطالح " مردمی " کمی دقیق می شویم. از این قول و قرار ها و از این تگ و دو ها و 
ا و...، چنین بر می آید که این ها بصورت بسیار سنجیده و حساب ته و باال رفتن ها و از این خط و نشان کشیدن ه

شده، قضیۀ شمال و جنوب را مطرح کرده و گویا شمال را در مقابل جنوب مسلح کرده و به میدان می فرستند و اگر 
خواهد  جلو فاجعه همین امروز گرفته نشود، فردا خیلی دیر خواهد بود و خدای ناخواسته منجر به تجزیۀ افغانستان

گردید. به نظر این کمترین، اینها همه نخستین نشانه های یک جنایت عظیم است که شاید کشور های بیرونی نیز 
دستی در این آتش افروخته داشته باشند و بر این آتش  به گونه های مختلف و از راه های متفاوت بنزین پاشیده و از 

 دور تماشا کنند.
 قضایا به خطا رفته باشم.امیدوارم در این برداشت از 
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