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                 حميد انوری 
 

  ارنوالڅِت جنرال و بی ثباتی لوی أجر
  

 جنرال دين محمد جرئت يکی از جنراالن ماشينی است که از خيرات جهاد مردم افغانستان به نان و نوايی رسيده 
به ضرب اين جنرال کسی است که با افراد و رفقای شورای نظاری اش داکتر عبدالرحمن وزير هوانوردی را . است

به پايان پرتاب کرده ودر زير ضربات مشت ,  از کابل عازم عربستان سعودی بودقنداق تفنگ از طياره آريانا که 
ولگد و قنداق تفنگ به قتل رسانيده و خودش با رفقای شورای نظاری اش به بهانه حج با همان طياره بصوب 

که از جانب  و اما کمسيون ای. انداخت, ودندوانه حج بوليت قتل را بدوش حجاج افغان که رؤعربستان فرار کرد ومس
نتايج , بداهللا وزير خارجه وقت قرار داشتس آن داکتر عأآقای کرزی موظف به بررسی قضيه گرديده بود و در ر

ل قتل ؤو شان با صراحت اعالن داشتند که مسۀتحقيقات شانرا به رئيس جمهور گزارش داده و طبق اسناد دست داشت
 رفقای متاسفانه اسامی(ت و دو سه نفر رفقايش أ محمد جرجنرال دين, وزير هوانوردی ملکیدالرحمن داکتر عب

ول ؤدر آن زمان آقای کرزی با مقامات مس. که همه به عربستان فرار کرده اندهستند ) ت به حافظه نمانده استأجر
ن شدند و مقامات عربستان هم آنان را عربستان تماس گرفته و خواهان برگشتاندن قاتل و معاونين اش از عربستا

  .به جرم قتل رهسپار زندان گرديدندقاتلين محکمه شده و .  در همان طياره به کابل فرستادنددست بسته
ليت وزارت دفاع و نيز بصورت غير مستقيم ؤو فهيم که مس قسيم،چند روزی از زندانی شدن قاتلين نگذشته بود 

ت قاتل و رفقايش را که از در أدست بکار شده و نه تنها جنرال جر, دست داشتمنيت را در کنترول کامل رياست ا
بلکه همه را به وظايف سابق شان برگرداند و آب از آب تکان نخورد , ن شده بودند از پنجره بيرون کشيدوارد زندا

  ....و
 بنام  را ی خصوصیشرکت  امنيت, دبعد از آنکه از کار در وزارت داخله سبکدوش گرديب حو اما جنرال صا 
هرزمانيکه عساکر . تربيه ميکرد) پيشمرگ ( امريکايی از پول های باد آورده بوجود آورد که برای عساکر) خاور(

افراد مسلح خود ,  پولت در بدل مقدار هنگفت أجنرال دين محمد جر, به جنگ با هموطنانش روانه ميشدندامريکايی 
درست مانند زمان خلقی (  .رار گرفته و بکشند تا کشته نشوندل محاربه قرا درخدمت شان قرار ميداد تا در صف او

  روس قرار ميدادند–ها و پرچمی ها  بعد از تجاوز روس به افغانستان که عساکر افغان را در صف اول جنگ افغان 
 در .ه برگشتآن عساکر بخت برگشته نه راه پيشرفت داشتند ونه راو , گی عساکر روس را نجات داده باشندتا زند

آيا چه تعداد افغانهای بيگناه را جنرال صاحب قربانی عساکر امريکايی کرده ) .هردو صورت مرگ منتظر شان بود
  باشد تا يک مشت دالر به جيب ريخته وصاحب آرگاه وبارگاه و کاروانی از موتر ها و باديگارد ها شود؟ 

باديگارد هايش بايد گفت که نظر  ت وأجنرال دين محمد جراما در مورد لت و کوب آقای ثابت لوی حارنوال بوسيله 
ه و ت و افرادش قصد ترور و اختطاف وی را داشتند که موفق نگرديدأجنرال جر, ارنوالڅبه اظهارات جناب لوی 

 ارنوالڅت مدعی است که لوی أاما جنرال جر.  قرار گرفته استضرب و شتم مورد , در کش وکوب ايکه رخ داده
از موتر پياده شده و وظيفه ترافيک را بدوش گرفته و به همه مردم بد وبيراه گفته ,  ترافيک در راه پرواندر رابندان

فرزندانش دشنام داده  و با بوتل آب دست داشته خود مردم را تحديد کرده و به جنرال صاحب نيز در حضور زن و
  ....است و وی هم عصبانی شده و از خود دفاع کرده است و

يک درجن باديگارد تا , با وجوديکه کدام مقام رسمی نداردت أديده ميشود که جنرال جر, ر اندکی دقت کنيم حال اگ
,  همره است با ویحتی در يک سفر شخصی به زادگاهش که خانم و فرزندانش نيز دندان مسلح باخود همراه داشته و

 و خالف مقررات نافذ در کشور ف قانون اساسیاين خود خال( .ديگارد و محافظ مسلح باخود ميبردسه چهار موتر با
محافظين و باديگارد ها با وی نبوده اند و , رنوال چون در سفر رسمی نبوده استاڅاز جانب ديگر جناب لوی . )است

آيا واقعبينانه بنظر ميرسد که از موتر خود پياده , اشدت را داشته بوده بأتحقير جنرال جر اگر آقای ثابت قصد توهين و
  ه و با بوتل آب به جنگ جنرالی با يک درجن باديگارد های مسلح برود ؟شد

ارنوال گلوله باران شده بود و شگاف های گلوله ها څ  قراريکه در گزارش تلويزيون آريانا نشان داده شد موتر لوی 
؟ از سوی ديگر مردم آيا اين منطقی است که در مقابل بوتل آب از گلوله کار گرفت . در بدنه موتر بخوبی ديده ميشد

تحمل صحبت های ) ب و از رفقای شورای نظار شاناز قماش جنرال صاح(افغانستان شاهد اند که وکالی پارلمان 
چپلک به آن  نماينده برحق مردم شريف فراه را نداشته و با بوتل های آب و بوت وچپلی و ،منطقی خانم ماللی جويا
ج يافت که تفنگ های پرتاب بوتل آب در بين رفقای شما از زمانی روابلی جنرال صاحب . زن مبارز حمله ميکنند

  .با گلوله ميزنيد, هم خالف قانون تفنگ در دست داريدولی شما که هنوز . شان گرفته شد
مله  حراننده اشارنوال با بوتل آب به وی و يا څلوی  فرض ميکنيم که جناب جنرال صاحب واقعيت را گفته باشند و 

 شما اگر اندکی منطق ميداشتيد بايد از اين حرکت لوی گلوله است ؟ , آيا جواب بوتل آب, کرده باشد و دشنام داده باشد
چون شما تفنگ داريد  , کايت شما مورد پيگرد قرار ميگرفتبه يقين ش. ول شاکی می شديدؤارنوال نزد مقامات مسڅ
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صرف به , چ جرم ديگری را مرتکب نشده باشيدشما اگر هي. گو در مقامات بلند لشکری و کشوری  رفقای کرجن
البته اگر قانونی در مملکت . ار قانون بايد روانه زندان گرديدقر, ز اسلحه در مقابل افراد غير مسلحاستفاده اجرم 

رای آخر قانون را رفقای شما صرف ب.  اگر قانون مورد تطبيق قرار گيرد، که ما را عجب آيدوجود داشته باشد و
ورنه فرار شما به پنجشير و خود .  تان باالتر از قانون قرار داريدديگران ساخته اند و شما و رفقای شورای نظاری

خود جرم ,  جهت دستگيری تان, مرکزیداری مقامات واليت پنجشير از همکاری با پوليس و فرستادگان حکومت
  .ديگريست

در جنگل افغانستان تنها وتنها زورش به روبا وشغال ميرسد و قادر که ارنوال څبرگرديم به جناب لوی !  ولی و اما 
 سوي کهبرخي گزارشها حاآيست از. ( لنگ های درنده دست وپنجه نرم کندنيست با شير های  وحشی و ببرها و پ

و اما    ).ت صادر شده و وي تحت تعقيب نيروهاي پليس قرار داردأدادستان آل آشور، حكم بازداشت جنرال جر
عبدالجبار ثابت لوی څارنوال (که به نشر رسيده حکايت از آن دارد ) صبح بخير افغانستان(ر سايت خبری که د یبرخ

ت به وجود آمده بود به شکل مسالمت آميزی حل شده أکشور گفته است؛ درگيری که ميان وی و جنرال دين محمد جر
ان و شماری از وکالی واليت پنجشير در کابل بيان آقای ثابت اين مطلب را عصر روز دوشنبه در جمع موسفيد. است

ليس ومنابع آگاه در پ(اين درحاليست که ) ت وجود نداردأجرل داشته و گفته است هيچ نوع اختالفی ميان وی وجنرا
والن پيشين وزارت ؤ، يكي از مستأاختالف ميان جنرال دين محمد جربا بروز که ، عصر شنبه تاييد آردند آابل

  . ت شروع شده استأدالجبار ثابت دادستان آل، خلع سالح شماري از افراد جرداخله و عب
ت از سوي نهادهاي أبه گزارش ايرنا، به گفته اين منابع، ساختمان شرآت امنيتي خاور تحت مديريت جنرال جر

  . ذيربط مسدود شد
 امان اهللا گذر فرمانده پيشين ليس به منزل جنرالوهاي محلی نيز عصر شنبه گزارش دادند آه افراد پ برخي رسانه

   ).ليس واليت آابل و متحد جنرال دين محمد حمله آردندوپ
به (, تأڅارنوال و جنرال جريخن شدن لوی     اين چگونه اختالف  و در گيری بود که بعد از گلوله باری و مشت و

  ؟) شکل مسالمت آميز حل شد
 وی مورد تالشی قرار گرفته و حکم ۀپس چرا خان, وجود نداردت و آقای ثابت أرال جربين جن) هيچ نوع اختالف(اگر

  توقيف اش صادر ميشود ؟
ت خلع سالح شده و شرکت أچرا افراد جنرال جر, څارنوال  شخصی بوده استاگر زد وخورد بين جنرال و لوی 

  امنيتی تحت فرمان وی مسدود ميشود ؟
 شرکت ,تأڅارنوال و جنرال جرچرا قبل از درگيری لوی , غير قانونی بوده است) خاور(يتی  شرکت امن فعاليتاگر

   منحل نشده است ؟ مذکور 
زور از لوله ( و به اصطالح مشهور , کم زور را ميدرد,  در يک کشوری که قانون جنگل حکم فرماست و زور

وال نوش جان څارنکه جناب لوی  دگل اگر همين مشت و. تبيشتر از اين نمی توان توقع داش, ) تفنگ بيرون ميشود 
به يقين سر وکله اش از گونتانامو بيرون , ی و يک شخص عام حواله ايشان ميشداز جانب يک فرد معمول, فرموده اند

ت را توهين و تحقير أت کرده و جنرال جرأاگر کسی جر  و. آب خوشی از گلويش پائين نمی رفتدر زندگی شده و
 .ی وحشيانه ای را بايد متحمل ميشدبر خدا که چه شکنجه هاپناه , رويش پرتاب ميکرده کرده و بوتل آب را ب

عاقبت به رفقای خاديست  جسد نيم جان و درهم کوفته اش ب شده و نش برباد ميرفت و ملک وزمين اش غصخانما
ولی و اما در اين قضيه آب از آب تکان . دتحويل داده ميشد تا زنده آتش زده شو) رياست امنيت ملی(جنرال در

 يخنی  تو گوئی هيچ توهين و تحقير و لت و کوبی  صورت نگرفته و هيچ گلولُه آتش نشده بود و هيچ مشت و. نخورد
تدابيری سنجيده می شد و برای منحل کردن , تأخلع سالح  افراد مسلح جنرال جرفقط  بايد جهت . در کار نبود

هامت کافی ندارد که از مراجع قانونی چون حکومت مرکزی ش, از وسيِلۀ کار گرفته می شد) ورخا(شرکت امنيتی 
  .ارنوالڅيکی دو مشت و لگد و چند دو و دشنام صدقه سر جنرال  و لوی . چو کاری را به مرحله اجرا بگذاردهم
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