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۲۵/۱۲/۲۰۱۶          کوچی مساپر

           

 «اسالمی»رت رسانیدن تنظیم جمعیت دقه ب
 

 توسط شورویها درافغانستان
 

از درمقالۀ قبلی ام تحت عنوان "ماهیت ضد ملی شیوۀ های باجگیری بنام حزب قوم و مذهب درافغانستان" درقسمت 
برهبری استاد برهان الدین ربانی بکمک مستقیم شوروی درافغانستان « اسالمی»آن صریحأ گفته بودم که تنظیم جمعیت 

افسانۀ بیش نیست. آنچه را که باید بهیچ صورت مورد سؤتفاهم قرار « مجاهدین»و« جهاد»بقدرت رسیده و پیروزی 
تجاوز نظامی شوروی سابق انجام داده اند، جهاد ملت برای نگیرند جهاد برحق ومقدس ملت افغان است که در برابر 

   ت.ن چون و چرا مقدس واجب احترام اسهمه ما بدو
جهاد برحق مردم افغانستان به همه ملت افغان تعلق دارند وهیچ ربطی به اعمال جنایتکاران، کثافت کاریهای رهبران 

  .ی استخباراتی دشمنان ندارندتنظیمیها و ارتباطات پس پرده رهبران آنان با دستگاه ها
« سیاسی ملی»بحیث یک حزب « اسالمی»انگیزۀ بحت موضوع کنونی ناشی از بزرگ جلو دادن تنظیم جمعیت 

   .و والی برحال والیت بلخ است« اسالمی»توسط عطا محمد نور رییس کنونی تنظیم جمعیت 
ش شمشیر بگیرد.  عطا محمد نور از طرف عطا محمد نور خواسته است که بیک دستش قرآن مجید وبه دست دگر

دردولت کنونی مقام بلند رتبۀ والی مورثی والیت بلخ را بیش سیزده سال دراختیاردارد، واز جانب دگرهمیشه با شیوه 
   .اپوزیسیون علیه دولت تبلیغات را هم براه می اندازد

زمامداران بزدل ارگ شاهی و قصر سپیدار را عطامحمد نور بنابراظهارات و موضعگیریهای اخیرش میخواهد که 
بترسانند که نوبت ریاست جمهوری مورثی وی قریب القوع است، اخطار میدهند که باید تمام اجرأت امور کشور 

   .بدون مشورۀ و اجازه وی صورت نگیرد
ست وپنج سال و والی برحال والیت بلخ عطا محمد نور درطی بی« اسالمی»چون جناب رییس صاحب تنظیم جمعیت 

گذشته مصروف زراندوزی وغارت جمع آوری پول بوده اند، وقت کافی برای مطالعه را راجع به سوابق تنظیم 
دراختیار نداشته اند، ویا با مستی سرمایهای هنگفتش فراموش کرده باشد خواستم معلومات کوتای « اسالمی»جمعیت

    .را برایش بنویسم
  :و والی برحال والیت بلخ« اسالمی»عیت جناب محترم رییس صاحب تنظیم جم

 27سال قبل در 36تجاوز نظامی شوروی سابق برافغانستان در اوج رقابتهای جنگ سرد بین شرق وغرب درست 
   .شمسی بوقوع پیوسته است 1358جدی  6میالدی مطابق  1979دسمبرسال 

رویها وهم چانس طالیی را به کشورهای این تجاوز نظامی فرصت مناسب برای مقابلۀ کشورهای غربی را با شو
   .همسایه جنوب وغرب دشمنان افغانستان بدست داد

کشورهای همسایه افغانستان ایران و پاکستان که با افغانستان دشمنی های دیرینه داشتند، ازاین فرصت برای تخریب 
کی ازآن ارکان مخرب تنظیمها استفادهای اعظمی کردند که ی« جهادی»و ویرانی  کشور عزیز ما بکمک تنظیمهای 

   .میباشد« اسالمی»جمعیت 
هیچ سرک، پل وپلچک، تعمیرمکتب، مرسه ومسجد مطابق نقشه های تخریبی پاکستان و ایران درافغانستان نمانده که 

   .ویران نشده باشند« جهادی»بدست تنظیمهای 
به گلم غم چند بار نه « جهادی»م تنظیمهای هیچ فامیل افغان وجود ندارند که باکشتن عزیزان شان دراین جنگ شو

     .نشسته باشند

mailto:maqalat@afghan-german.de
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بستر جنگ گرم رقابتهای بین المللی را درافغانستان هموار ساختنذ، که در اثرتداوم آن جنگ « جهادی»تنظیمهای 
ا کتله وسیع افغانها به ایران و پاکستان مهاجرت کردند و عمأل گرو دشمنان منطقوی وهمسایهای دون صفت کشورم

   .گردیدند
شورویها از یکطرف در جبهه جنگ گرم گیرمانده بودند که مصارف هنگفت مالی وتلفات زیادی انسانی را درپی 
داشت، و از جانب دگر نمیخواستند براردو افغانستان اعتماد کنند، زیراکه دراردوی مجهر آنوقت افغانستان تعدادی 

   .بیشترین شان به قوم اکثریت افغانستان پشتونها تعلق داشتند زیاد ازجنراالن وافسران تحصیل کرده  بودند که
عدۀ زیادی از آن جنراالن و افسران اردو از اوامر مشاورین وجنراالن شوروی درجنگ اطاعت نمیگردند و شورویها 

« اسالمی»ناگزیرشدند که تا اوأل اردوی قوی افغانستان درهم بشکنند، مگرنه به اندارۀ خیانت ملی که تنظیم جمعیت
شمسی تمام قوتهای مجهز قوتها مسلح افغانستان را با تمام  1371میالدی مطابق  1992هنگام تصرف شان درسال 

    .وسایط زمینی، وهوایی بشمول بطریهای دافع هوا را کامأل از بین بردند و غارت نمودند
کثریت آنکشور دارند باالی مردم آن قوم هیچ تجاوزگرخارجی که در یک کشور تجاوز میکنند با بیمی که از از قوم ا

   .اکثریت کشور بطورکل اعتماد ندارند وافغانستان هم نمیتوانست و نمیتواند ازاین قاعدۀ کلی استعماری استثنا باشد
میالدی بکمک ببرک کارمل و طرفدارانش نخست بشدت تالش کردند تا  1984الی  1980شورویها طی سالهای 
ه قوم پشتون را چی در درون حاکمیت دولتی ویا هم در رهبری حزب حاکم بودند به بهانۀ  اوآل کادرهای متعلق ب

   .مختلف که طرفدارحفیظ اله امین اند ازحزب و دولت اخراج نمودند
شورویها اکثریت کادرهای قوم پشتون را اعدام، زندانی ویا به بهانه های جعلی از صحنه دور ساختند، درعوض شان 

تهای قومی که باید از جمله متعصبین افراد دربرابرقوم پشتون میبودند درحزب حاکم و دولت وقت کادرهای اقلی
   .افغانستان تقویت کردند

شورویها همزمان و موازی بآن کارهای اجنتوری استخباراتی خویش را درمیان تنظیمهای غیرپشتون مخالف دولت 
و وگروپهای مخالف مسلح هزاره درایران بشدت آن ادامه « میاسال»وقت مقیم ایران و پاکستان منجمله تنظیم جمعیت

   .میدادند
و حکومت ببرک کارمل( درظاهرمخالف « جهادی»شورویها توانستند شبکه های مخفی میان هردو طرف )تنظیمهای 

   .مگر درپس پرده درعمل کامأل موافق بودند خارج از چوکات دولتی کشورایجاد نمایند
های دردرون دولت حاکم و مخالفین مخالفین دولت( ازیک ستراتیژی مشترک تحت نظرمشاورین هردو طرف ) شبکه 

کا جی بی پیروی میکردند تا شورویها بتوانند قوت و توانایی ملی افغانستان از بین ببرند تا کشور فاقد قوت ملی باشد، 
نمایند و کسی هم مانند امروز وجود نخواهند و درآنصورت دشمنان خارجی میتوانند اهداف شوم شانرا با آسانی پیاده می
   .داشت که در برابر متجاوزین خارجی و اعمال جنایات ایستاده گی نمایند

شورویها برای تأمین ارتباطات این دوطرف وتبادلۀ اطالعات سری ضرورت داشتند تا سپرمحافظوی خود را درشمال، 
   .کشورهای شوروی سابق قراداشتند ایجاد کردند شمال شرق و شمال غرب کشور در امتداد سرحدات جنوبی

که عمدتأ به اقلیتها قومی افغانستان تعلق « مخالف دولت»شورویها درمرحلۀ نخست بعضی گروپها را ازتنظیمای 
داشتند جذب و انها را بطرف دولت حاکم آوردند. شورویها این گروپها را بنام گروپهای تسلیمی بدولت نام گذاشتند، 

یکی آن هم گروپ تسلیمی کارکران نفت و گاز شبرغان والیت جوزجان به سرگروپی عبدالرشید دوستم کاکر  که مثال
 53برهان الدین ربانی بدولت حاکم وقت پیوستند و بعدأ ازآن فرقۀ « اسالمی»نفت و گاز بود، که ازتنظیم جمعیت 

   .ملیشه جوزجان را توسط آنها تشکیل دادند
ای تسلیمی بدولت بصورت عاجل قطعات شبه نظامی ملیشه را درچوکات سه ارگان قوای شورویها ازهمان گروپه

مسلح )وزارت دفاع، داخله، امنیت دولتی( افغانستان تشکیل کردند که ملیشهای از امکانات وسیع مالی و نظامی باالتر 
   .از خود ارگانهای قوای مسلح افغانستان برخوردار بودند

ملیشه در واقعیت امر وسیله  کنترول و مراقبت ارگانهای قوای مسلح افغانستان بودند،   تشکیل قطعات شبه نظامی
ملیشها در حالیکه در بست وتشکیل ارگانهای قوای مسلح افغانستان بودند، مگر از اوامر قوماندانان مربوطه شان 

ام عسکری و بی دسپلینی مطلق همانند گروپهای امروزی درافغانستان اطاعت نمیکردند، بینظمی، هرج و مرج در نظ
  .را درقوتهای مسلح کشور مروج ساختند

جوزجان مربوط عبدالرشید  53قطعات شبه نظامی ملیشها برهبری جنراالن طرفدار ببرک کارمل که شامل فرقه  
ی دوستم، قعطه ملیشه قرقه اسماعلیه سید منصورنادری، گروپهای مسلح ملیشه های قومی هزاره، جبهه نصر، شورا

و قطعات ضربتی مجهزمخفی با لباس غیر نظامی که در تشکیل ریاست پنج وزارت امنیت « اسالمی»نظار جمعیت 
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دربرابرحمالت حزب اسالمی « اسالمی»دولتی بودند که یکی از وظایف اساسی شان محافظت از تنظیم جمعیت 
وان الی اطراف میدان هوایی بگرام موقعیت گلبدین حکمتیار بوده و از تنگی درۀ پنجشیر درامتداد والیت کاپیسا، پر

  .داشتند
شمال را بوجود آوردند که بعد « اتحاد»شمسی  1370میالدی مطابق  1991همۀ حلقات ملیشه های فوق در سال 

ازخروج قوای نظامی شوروی بحیث وسیله وآله دست شانبودند و بهدایت مستقیم روسیه/ شوروی وایران بطورعلنی 
   .در داخل افغانستان وارد میدان جنگ شدند

ک بشمول فرقۀ اسماعلیه شمال عبارت از تجمع متعصب ترین افراد وحلقات اقوام  تاجک، هزاره ، ازب« اتحاد»
افغانستان بودند که بر اساس تعصبات قومی و مذهبی تشکیل گردیده بودند تا هنوز با اشکال مختلف در تقرقه و تداوم 

   .جنگ درافغانستان نقش اساسی دارند
بی رابا شمال به هدایت و کمک مستقیم روسیه/ شوروی و ایران مجموعه از زمینه های مقابلۀ قومی و مذه« اتحاد»

جنوب که خود روی دگرسکۀ دشمنان مردم افغانستان)پاکستان وعربستان سعودی( بودند « اتحاد»جنگهای تباه کن با 
  .ساختند و کشور زیبا مارا به ویران تبدیل نمودند« جهادی»وارد میدان جنگهای داخلی تنظیمیهای 

وایجاد خالی قدرت حاکمیت دولتی با سقوط حنوب درویرانی کشور « اتحاد»شمال و« اتحاد»هردو طرف یک سکه 
برهبری برهان الدین ربانی « اسالمی»و جمعیت « جهادی»حکومت داکترنجیب اله و بقدرت رسانیدن تنظیمهای  

   .نقش اساسی را ایفا کردند تا زمینۀ های وسیع غارت وچپاول درکشور برای شان میسرگردیدند
ی کشتمند یکی از متعصب ترین فرد دربرابرقوم پشتون را بحیث صدراعظم امر تصادفی هم نبود که شورویها سلطانعل

   .تعین کردند و تمام صالحیتهای اجرائوی،  پول وبودیجه مالی کشور را نه سال دراختیاری کامل وی گذاشته بودند
ول برادرانش بمجردیکه قوای نظامی شوروی از کشور خارج گردید،  سلطانعلی کشتمند وهمۀ  دور پیشان او به بشم

صریحأ به توطیه های خاینانه علیه وطن وحکومت داکتر نجیب اله پرداختند. آنان رابطه خویش با حکومت داکتر 
   .وحدت تامین نمودند« حزب»نجیب اله و حزب وطن کامأل قطع کردند و روابط جدید خویش را با کشور ایران و 

نجیب اله به هدایت شورویها وایرانیها رابطه خود را با حکومت سلطانعلی کشتمند مدتها قبل از سقوط حکومت داکتر 
و حزب حاکم وطن بریده بود و از تمام مقامات حزبی اش بحیث غضو بیروی سیاسی حزب وطن و مقامات دولتی 
اش بحیث صدراعظم و معاون رییس جمهوراستعفا نمود. سلطانعلی عضو بیروی سیاسی بلند ترین مقام رهبری حزب 

ز جمله مؤسیسن آن حزب بود، که علنأ اعالن کرد دگر وی عضو حزب وطن نیست و بحیث یک هزاره و یکی ا
        .میباشد« اسالمی»عضو حزب وحدت 

چنانچه در یاداشت قبلی ام نیزگفته بودم)لینک آن در پایان همین نوشته است( که حکومت داکتر نجیب اله روز خروج 
   .الن و آنروز را شامل تقویم افغانستان ساختعساکر شوروی را روز آزادی ملی اع

شورویها تمام تالشهای خود را بخرچ دادند که تا ازطریق توطیهای درونی قوای مسلح مجهز و ابدیده جنگی افغانستان 
وقطعات منظم اردو پاکستان باالی « جهادی»را بخصوص بعد ازمأیوسی و شکست مرگبارحمالت مشترک تنظیمهای 

توسط کودتاها بشکنند، که بدبختانه زمینۀ درهم شکستن قوای مسلح مجهز و ابدیده جنگی افغانستان  در  شهرجالل آباد
   .انجام شد« اسالمی»توسط شورای نظار و تنظیم جمعیت  1992سال 

بعد از خروج قوای نظامی شوروی بود که باریس نیکوالی یلسن رییس جمهور وقت روسیه/ شوروی  تهیه سالح و 
نظامی وحتی قراردادهای رسمی بارتر تجارتی را با افغانستان قطع نمودند. روسیه/ شوروی عمأل همکاری مهمات 

شمال که مخالفین سرسخت حکومت داکتر نجیب اله بودند رسمأ  وعلنی « اتحاد»و « جهادی»خود را با تنظیمهای 
   .نستان سخن میرانند افسانۀ بیش نیستدرافغا« مجاهدین»و« جهاد»آغاز کردند. آنچه را که عدۀ الف از پیروزی 

درافغانستان تحت نظر شورویها درمذاکرات « جهادی»مسله انتقال قدرت از حکومت داکتر نجیب اله  به تنظیمهای 
بین سران شوروی و امریکا میخایل گرباچوف و رونالد ریگن قبأل در اولین سفر میخایل گرباچوف درامریکا فیصله 

   .گردیده بود
شوروی بحیث مجری آن فیصلها انتقال قدرت را قدم بقدم توسط مهره های دورونی مخالف حکومت داکترنجیب  جانب

   .شمال که خود شان ساخته بودند انجام دادند« اتحاد»اله در وجود 
خارجیها مسلۀ پالن صلح و و مذکرات مصالحه را ملل متحد بشکل یک تیاترمضحک بخاطر فریب مردم افغانستان 

          .وحکومت داکترنجیب اله توسط معاون سر منشی ملل متحد آقای بین سیوان به پیش میبردند
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 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رییس جمهور روسیه/ شوروی وقت باریس نیکوالی یلسن  1991کامأل پالن قبلی پیشبینی شده بود که در سال 
مسکو دعوت نمودند، درحالیکه  پاکستان را به« جهادی»برهان الدین ربانی وهیأت تنظیمهای « اسالمی»رهبرجمعیت 

   .حکومت داکتر نجیب اله درافغانستان برحال بود
که به مسکو دعودت شده بودند حکومت داکتر نجیب اله را حکومت دست نشانده « جهادی»شرم آور بود تنظیمهای 

انی تن درندادند،  شورویها میخواندند وهمه شان به دست بوسی مسکو بخاطر رفتند، مگر با مذاکرات صلح بین االفغ
با همان شورویها که آن را دشمن خود میگفتند درپس پرده معامله کردند که نتایج همان معامالت شوم پس پرده 

سال تاهنوزهم بشدت آن ادامه  25است که تداوم جنگ برادرکشی و ویرانی درافغانستان بیش از « جهادی»تنظیمهای 
    .دارد

بود که باریس نیکوالی یلسن رییس جمهور روسیه/شوروی انتقال قدرت « سالمیا»درهمین سفر همین رهبر جمعیت 
برهان الدین ربانی بحیث زعیم آینده افغانستان بعوض اطمینان « اسالمی»را از داکتر نجیب اله برای رهبرجمعیت 

   .کامل داده بودند
و روسیه/شوروی فیصله نموده  «اسالمی»بود که هردو جانب رهبر جمعیت « اسالمی»درهمین سفر رهبر جمعیت 

برهبری برهان الدین ربانی، افغانستان دیگر حق مطالبه « اسالمی»بودند که درعوض انتقال قدرت زعامت به جمعیت 
    .غرامت جنگی را از جانب روسیه/شوروی ننمایند

ان الدین ربانی برهبری استاد بره« اسالمی»جناب والی صاحب بودیجه مصارفاتی شورویها برای تقویت جمعیت 
طی سالهای متمادی صدها چند بیشتر از پول نقد دالری امریکا بوده که برای شورای نظار دردرۀ پنجشیر برای سقوط 

     .طالبان پرداخته شده است
جناب والی صاحب اگر شما بپذیرید و یا هم اگر نپذیرید حقایق مستند وانکارنپذیرنشان میدهند که قسمت زیادی از  

برهبری « اسالمی»سال دست اندرکاران تنظیم جمعیت  25های کنونی افغانستان نتیجۀ اعمال جنایتکارانه بدبختی
    .برهان الدین ربانی وهم پیمانان داخلی و خارجی شان بوده است

 شما وضع را در کشور بحالت نهایت بدی رسانیده ائید که افغانها از زندگی درداخل کشور خودشان بحد به تنگ آمده
اند که فرار از کشور را ترجیح میدهند، پیر و جوان، زن و کودک، سرمایدار و بی سرامه، تحصیل دار و بی تحصیل 
به اساس مجبوریتهای که دست شما دارند خطرعرق شدن و مرگ به آب بحرهای دنیا را هم داطلبانه میپذیرند، خانه 

  .و کاشانۀ آبایی شانرا رها مینمایند
ان حق دارند که ازعطا محمد نور حکمران کنونی بلخ بپرسند که این همه سرمایهای بلیون دالری را آیا مردم افغانست

   از کجا و چگونه بدست آورده اند ؟
در حالکه که پدرش بیچازه اش یک دوکاندار بیضاعت دروازه زیارت روزه حضرت علی بود، که از فروش گوگرد 

   .و تیل خاک روسی دوکانداری میکرد
   .اطالعات مؤثق از پدر برای عطا محمد نور خر لنگ هم بمیراث نرسیده استطبق 

بلی والی صاحب هرگاه درکشور چنین فضا هرج و مرج و تداوم جنایات تنظیمی شما ادامه داشته باشند، چنین شخصی 
مبارره برضد فساد و دوزد با پشتاره مانند شما که روسای جمهور کنونی افغانستان با تمام سر و صداهای میان خالی 

مراکز قضایی صرف به نام شان به چنین یک غارتگر هم لب تر کرده نمیتوانند، دور از امکان نخواهد بود که شما 
  .رییس جمهورآینده افغانستان باشید

  .لینک مقاله قبلی ام  را در زیر باز نموده بخوانید، معلومات بیشتر را بدسترس شما میگذارد
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