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مسلح جنگساالران با سالح حکومتی یکی مقابل دیگر قوای 
 می جنگند!

 

برخورد مسلحانه بین نیروهای جمعیت خبرساعت قبل رادیو آزادی در سایت دری خود چند جملۀ وقایع مهم روز در 

اصل خبر را عیناً نخست میخواهم  را به نشر سپرد که در اینجا  اسالمی و جنبش را در ولسوالی المار والیت فاریاب

 خبر:. متن مختصر تبصره نمایم در ختم خبر برآن   اماو  اقتباس دارم

آنها جنگ و درگیری بین دو قوماندان محلی در ولسوالی  گویند هر چند با مداخلهمقامات اردوی ملی در والیت فاریاب می»

دوباره درگیرها  اگر حکومت مرکزی و محلی در این مورد اقداماتی جدی را روی دست نگیرد، آغاز المار متوقف شده، اما

 .رسدمحتمل به نظر می

دارد، در صفحه فیسبوک اسالمی را بعهده  از سوی دیگر عطا محمد نور والی بلخ که ریاست اجرایی شورای حزب جمعیت

 آنها را به انجام حمالت بر مناطق تحت کنترول یکی از قوماندانان حزب جمعیت خود رهبران جنبش ملی را انتقاد کرده و

آقای  .باشدجنرال فاروق قاطع قوماندان نیروهای مسلح جمعیت اسالمی در ولسوالی المار می .استدر فاریاب متهم کرده

خواهان محاکمه عامالن این حمالت و جلوگیری از خودسری های قوماندانان جنبش ملی در نور از حکومت مرکزی 

جنرال دوستم است، این  ر سادات والی فاریاب که عضو کمیته سیاسی جنبش ملی به رهبریاما سید انو.استفاریاب شده

آنها با قوماندانان حزب جمعیت اسالمی در فاریاب  گفته است که اتهامات عطا محمد نور را رد کرده به خبرگزاری پژواک

 .دارند روابط خوب

آزادی از چگونگی درگیری ها در ولسوالی  بت با رادیودر این میان، احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب در صح

ورای ش گفت که حکومت هیئتی را به منطقه فرستاده تا حادثه را بررسی نماید و به المار جزییات بیشتر ارایه نکرد، اما

مختلف  نقاط قبل از این هم بین قوماندانان طرفدار جنبش ملی و حزب جمعیت در" :وی گفت .والیتی فاریاب گزارش دهد

 ".های دیرینه دارندمرگبار بودند. این دو گروه رقابت فاریاب درگیری های رخ داده بود. اما زدو خورد های اخیردر آلمار

در فاریاب در صحبت با رادیو آزادی  همزمان با این، جگرن رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی شاهین مستقر

 ولسوالی المار در حال حاضر به میانجیگیری آنها پایان یافته، اما از اینکه گفت، درگیری بین جنبش و جمعیت اسالمی در

هر دو جانب در  " :آقای رضایی گفترد، ز درگیری تازه بین آنها وجود داهر دو جانب با سالح مجهز اند، احتمال آغا

 ".کنندها از سالح و امکانات دولتی استفاده میریاین درگی

قوماندان فاروق قاطع از حامیان  سخنگوی لوای اول قول اردوی شاهین در ادامه صحبت خود گفت، نخست جنگ بین

حمالت طالبان به عقب زده شدند، جنگ جنبه حزبی را به خود گرفت و  جمعیت اسالمی با طالبان آغاز شد و زمانیکه

جگرن رضایی افزود، در نتیجه این  .طرفدار به جنبش ملی در محل بر مواضع قوماندان قاطع حمله کردند لحافراد مس

های اما در مورد رقم تلفات گزارش .ها به شمول دو ملکی ده نفر کشته شده و شانزده تن دیگر جراحت برداشتنددرگیری

 .اندد و نقیض به نشر رسیدهض
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برادر قوماندان قاطع دو نفر از طرفداران  ی از مقامات فاریاب نوشته است که به شمولخبرگزاری پژواک از قول شمار

رئیس صحت  .اندسرباز قوای سرحدی کشته شده و هژده تن دیگر زخم برداشته جمعیت، هفت تن از حامیان جنبش و سه

ل یافته، زنان و کودکان نیز شام های که به مراکز صحی انتقالعامه فاریاب به خبرگزاری پژواک گفته که در بین زخمی

 « .اند

 :کوتاه از این قلم تبصرهاینک 

سال گذشته همه سخنان در باره خلع سالح  15با خواندن این خبر این حقیقت واضح میگردد که طی 

یت، قوتهای مربوط جنگساالران دروغ و فریب بوده و هنوز که هنوز است هریک آنها اعم از جمع

جنبش، وحدت، اتحاد سیاف، نادری، شورای نظار و حزب اسالمی قوتهای نظامی خود را در اطراف و 

ین قوتها ابرخی تنها با این تفاوت که در ظاهر گفته میشود که  .اکناف کشور بطور مسلح در اختیار دارند

ا از طرف وزارت مربوط وزارت دفاع بوده و به همین دلیل همه سالح و پول معاشات و سائر لوازم آنه

انده آنها در پشت پرده بدست همان جنگ ساالران قومدر واقع دفاع از بودیجه دولت پرداخته میشود، اما 

 یکی علیه دیگر استفاده میکنند. است و آنها عندالموقع از قوتهای فوق الذکر 

ردم م خود به پادشاهان محلی تبدیل شده و ،این جنگساالرانبا داشتن این قوتها هریک از است که مسلم 

میتوانند مردم را به رأی دادن به شخص مطلوب  به وسیلۀ همین قوتها  آنها .عادی در گرو آنها قرار دارد

خود که به اساس معامالت قدرت استوار است، مجبور سازند و به همین وسیله میتوانند با وارد کردن 

تها میتوانند به غصب و تاراج فشار برمردم حمایت آنها را برای خود جلب نمایند و به وسیلۀ همین قو

دارائی های عامه از قبیل زمین و معادن بپردازند و به همین وسیله با مافیای مواد مخدر همکار شوند و 

 حمایت نظامی بعمل آورند.  از انها در پیشبرد معامالت 

 هرچه بسویش در حرکت کهتا زمانیکه این وضع در کشور دوام دارد، صلح همچو سراب خواهد بود 

افتی، دور تر میرود و رسیدن به آن محال میگردد. مذاکره با طالب و یا حزب اسالمی که آنها نیز قسمتی 

از این معضله میباشند، هرگز ممد صلح دوامدار بوده نمیتواند. بدون شک که حزب اسالمی ولو که 

 ،ا آمدن او به کشورحکمتیار تاحال درخارج کشور بود، اما قوت هایش در داخل فعالیت داشت و اکنون ب

این قوت ها بیشتر فعال شده و در جوار سائر قدرت های موجود برای خود در تالش واضح است که 

 محل نفوذ و سلطه می برآید که اینکار برخورد های جدید را بین این رقبای قدرت ایجاد میکند. 

سفرهای خارج و مذاکرات که  این واقعیت را خدمت شما بعرض برسانماجازه بفرمائید آقای اشرف غنی 

قتیکه شما قدرت های رقیب را در داخل کشور خلع سالح واقعی شما نتیجه الزم را بار آورده نمیتواند، تاو

ت ، زیرا اس اشکارمقام والیت بلخ برطرف کنید، دلیلش از نسازید. اینکه شما نمیتوانید عطا محمد نور را 

هدایت اصلی خود را ازعطا آنها ، ولی میباشد اگرچه ظاهراً مربوط وزارت دفاع را او قوای نظامی بلخ 

سفانه دولت سالح أاس او لشکری دارد که زیر امرش عمل میکند و اما متمحمد نور میگیرند. به این اس

را شما مستحکم نگهداشته  و پول آنرا از بیت المال می پردازد. درحقیقت پایه های قدرت عطا محمد نور 

 آلۀ دستشما را  همین ها استند کهاید که اکنون زور شما به حیث رئیس جمهور به او امثال او نمیرسد و 

 اند. این تنها عطا محمد نور نیست، بلکه قدرتمندان دیگر نیز در عین موقف قرار دارند.  خود ساخته
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این را باید بدانید که شما و رئیس اجرائیه تان هر دو حاال بطور بسیار جدی در گرو رئیس جمهورجناب 

قدرت همین گروه ها قرار دارید و آنها با داشتن همین قوت ها شما را در هر کنج و کنار تحت فشار قرار 

 میو یا در تطبیق آن متردد و ضعیف اده و شما را از تصامیم و اجراأت موعود تان به نحوی منصرف د

که مثل او به هریک امتیاز دهید و روز تان  نیستید مداری ماهرچالباز و  آقای حامد کرزیشما  .سازند

سال در قدرت باشد و اما وطن را دچار مصیبت  13را بچالنید. کرزی در اینکار استاد بود و توانست 

هم یکی دو رئیس جمهور بعد از شما نتوانند وطن را از سلطه این قدرتمندان هایی کرد که نه شما و شاید 

 که در عین زمان با همسایه های طماع ما در ارتباط اند، نجات دهند. 

 اگر این مدرسه است و این مال+++ کارطفال خراب می بینم.

 )من آنچه شرط بالغ است باتو گویم+++ تا خواه از سخنم پند گیر، خواه مالل(

 عبدهللا کاظمسیدداکتر 
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