
 دموکراسي ( به ظاهر) رکشي حاميان ازآغازلشک معامله گري
 /قسمت چهارم /  (صباح  –استاد )

 هاي قسيم فهيم والي

 
از اين . رهبري نيروهاي شمال را در دست گرفت ۱۸۳۱قسيم فهيم، بعد از احمد شاه مسعود، در سال 

 .شتاسالمي داران ائتالف و جمعيت سرو قدرت بيشتري نسبت به تعداد زيادي از 
قسيم فهيم پس از آن كه به صفت معاون آقاي كرزي مقرر گرديد، دو والي را به رييس جمهور پيشنهاد 

 .كرد كه بازمحمد احمدي والي بدخشان و عبدالبصير سالنگي والي پروان بودند

 سالنگي والي پروانعبدالبصير – ۱
كه به گفته  ( ازچپاولگران معروف ومشهوراست) وعبدالبصير سالنگي از قوماندانان شوراي نظار

قبالً به صفت . بودسالنگي والي پروان . هاي جنگ بوده است جا با فهيم در جبهه سال يك ۸۳خودش 
، اجراي وظيفه نموده  قوماندان امنيه ميدان وردك، قوماندان امنيه ننگرهار و معاون واليت پروان

 .روزي وزير شودگويد كه عالقه دارد  سالنگي می. است
سالنگي به هدايت ودستورقسيم فهيم شيرپورراتاراج نمود وازبرکت جهاد مالک ثروت وجايدادهاي 

 . فراواني شد

 كرام الدين كريم والي پنجشير – ۲
كرام الدين كريم در زمان تصدي وزارت دفاع توسط مارشال فهيم در ادارٔه موقت و حكومت انتقالي، 

كريم بعد ازبركناري فهيم از وزارت دفاع چند سال . رتبٔه دگرجنرالي دارد الدين کرام. رييس دفتر او بود
 . در رياست المپيك و رياست امنيت ملي، وظيفه داشت

 ) محمد محقق ( هاي حزب وحدت والي

 
هايي كه همواره براي كرزي، حتا در مواقعي بدون پرده، افرادش را  دهد يكي از آدرس شواهد نشان می

 د،رك هاي بلند معرفي می تعيين در پستبراي 
ها به حمايت كامل او و  يكي از والي. بوديكي از چند شاخه حزب وحدت  مسوولحاجي محمد محقق  

 .هاي ديگر به حمايت نسبي او به كار گماشته شده اند يكي از والي

 دايكنديقبلي قربان علي ارزگاني والي  – ۱
به صفت والي دايكندي تعيين گرديد و وي از وابستگان ( ۱۸۳۱) قربان علي ارزگاني، در ماه ثور سال

از اعضاي رهبري حزب وحدت تنظيمي هاي  كند كه در سال او خود تأييد می. حاجي محمد محقق است



او در ادارٔه . و همچنان چند سال ديگر مسئول روابط سياسي حزب وحدت در قُم ايران مانده استبوده 
همچنان وي در زمان . كرد انتقالي، مشاور سياسي محقق بود كه به صفت معاون كرزي نقش ايفا می

ژه هاي جنوب غرب به وي نامزدی محقق در انتخابات اول رياست جمهوري مسئول كمپاين وي در واليت
 . هاي هلمند و ارزگان بود واليت

 عبدالحق شفق والي فارياب – ۲
عبدالحق شفق، والي فعلي واليت فارياب سابقٔه عضويت در حزب وحدت را دارد و همچنان بعد از 

والي  ۱۸۳۸وي در ماه اسد سال . با شاخٔه محمد محقق پيوسته است ۱۸۳۱انشعاب اين حزب در سال 
 .مقررشدبه صفت والي فارياب  بعد. ين واليت والي بودسمنگان شد و سه سال در ا

 والي مربوط به محمد كريم خليلي
سيد عال رحمتي، قبل از تعيين شدنش به صفت والي، رييس دفتر محمد كريم خليلي معاون  والی سر پل

حمد كريم خليلي معاون دوم رياست موي بيش از چهار سال رييس دفتر  .دوم رياست جمهوري بود
 .شدوالي سر پل  بعدجمهوري بود و 

  سپنتافر والي مربوط به رنگين داد
 کرزيواليت هرات از وابستگان رنگين دادفر سپنتا، مشاور امنيت ملي قبلي صبا، والي شاه داوود 

شود كه پيشينٔه عضويت در  گفته می. در تعيين وي، سپنتا نقش اصلي را داشته است. شود خوانده می
 .حزب شعلٔه جاويد را دارد

 والي مربوط به صبغت هللا مجددي
مشرانو جرگه قبلي ذبيح هللا مجددي، والي واليت كابل، پسر دوم حضرت صبغت هللا مجددي رييس 

هاي قدرتمند در دولت  صبغت هللا مجددي كه در گذشته رهبر تنظيم نجات ملي بود، از چهره. باشد می
در حقيقت كرزي . بود در امور صحي کرزی پسر ديگر او نجيب هللا مجددي وزير مشاور ارشد . بود

ي دين محمد را در درست در زماني كه كرزي والي سابق كابل، حاج. نيز از اعضاي تنظيم او است
به حيث رييس ستاد انتخاباتي خود مقرر نمود، صبغت هللا مجددي در  ۱۸۳۳جوزاي سال  ۲۲تاريخ 

دهد كه  نشست مشرانو جرگه گفت كه او نماز استخاره خوانده است و نتايج اين عبادت او نشان می
هاي امنيتي و  يكي از شركت دار برادر ديگر او صديق مجددي نيز سهم. شود كرزي در انتخابات برنده می

 .لوژستيكي است

 معاون والي مربوط به قوماندان مطيع هللا 
مطيع هللا خان كه . بودحاجي خداي رحيم معاون و سرپرست واليت ارزگان، كاكاي قوماندان مطيع هللا 

از خانوادٔه جان محمد خان والي پيشين ارزگان و يكي از وزراي مشاور كرزي ، مسئوليت پوليس 
را اما او خارج از تشكيالت حكومتي هزاران فرد مسلح . شتارزگان را به عهده دا شاهراه قندهارـ

خانوادٔه جان محمد از احترام و محبوبيت خاصي نزد رييس جمهور كرزي برخوردار . رهبري مي نمود 
ه ترينكوت از هاي نزديك ب زمان حمله امريكا به افغانستان كرزي را در كوه ۲۳۳۱است؛ زيرا او درسال 

 مطيع هللا . خانٔه او به ارگ رياست جمهوري رسيد چنگ طالبان نجات داد و كرزي از مهمان
هاي اكماالتي سربازان خارجي را از قندهار به ارزگان انتقال  با بيش از سه هزار فرد مسلح كاروان 

 . داد می

  محب هللا صميم والي پكتيكا
لي واليت پكتيكا در رژيم طالبان رييس اداري وزارت تحصيالت عالي، رييس قبمحب هللا صميم، والي 

پوهنتون پولي تخنيك و رييس پوهنتون طبي كابل بود و يكي از كادرهاي علمي طالبان به شمار 



ارتباط بــــا تنظيم محاذ ملـــــــي به رهبري سيد احمد گيالني  تنظيميوي كه در زمـــــان . رفت می
جنگد، او  شود برخي از نزديكان او با طالبان بوده و در واليت غزني بر ضد دولت می می ، گفتهداشت

قبل از اين، ولسوال اندر و رييس اطالعات و فرهنگ واليت غزني بوده و همچنان مدير مسئول هفته 
 . نامٔه زمزمه كه مربوط به علي احمد جاللي وزير داخله پيشين ، نيز بوده است

 والي قندهار
ه سال ب ۱۱تابعيت كانادا را دارد و نظر به اظهارات خودش، وي از ريالي ويسا، والي فعلي قندهارتو

ميالدي تا اواخر سال  ۲۳۳۸او از اواخر سال . كند آن كشور زندگي میاين سو همراه با خانواده اش در
هاي مربوط به كانادا و ادارٔه انكشافي اياالت متحده امريكا نقش ايفا  به صفت مشاور در مؤسسه ۲۳۳۳

 .كرد می

 والي باميان با حمايت اياالت متحده امريكا
او كه در . كنند هاي امريكايي از وي حمايت سياسي می كه مقام مي گويدلي باميان قبحبيبه سرابي، والي 

دقيقاً كساني هستند در اياالت  :گفتمي وي . بودوالي باميان هاي سال نيزلگذشته وزير زنان بود، سا
توانم، شايد يكي از آنان خانم  من به صورت مشخص نام گرفته نمی. متحده امريكا كه از من حمايت كنند

  .هيلري كلينتن باشد

 والي واليت هلمند با حمايت انگلستان

 
منگل كه يك . هلمند رابطٔه نزديك و تنگاتنگ با انگلستان دارددهد كه گالب منگل والي  شواهد نشان می

د كه روابط نزديك رك هاي انگلستان مصروف تحصيل است، اين را تأييد می فرزندش در يكي از پوهنتون
  .ها دارد با انگليس

گالب منگل قبل از اين عضو كميسيون تدقيق قانون اساسي و به صفت والي پكتيكا و لغمان ايفاي 
درزمان غني احمدزي سرپرست وزارت قبايل وسرحدات واکنون والي واليت او. وظيفه نموده است

  .ننگرهاراست

 ازهلمند تاننگرهارگالب منگل 

 
  .استوالی جديد ننگرهارسابق سرحدات و اقوام و قبايل گالب منگل وزير

 .دارد مخالفان مسلح راد سابقه همکاری با طالبان و ديگرخو سابقهگالب منگل در
که گالب منگل والی هلمند بود، بزرگان و متنفذين قومی در هلمند دست به تظاهرات زده و مدارکی  19ماه جوزای سال 

حامد کرزی وقت، چون . را عليه گالب منگل افشا کردند که حکايت از همکاری تنگاتنگ وی با مخالفان مسلح داشت
 .شت، وی از وظيفه اش برکنار کرددليلی بر رد اتهام های وارده بر گالب منگل ندا

مدت زمانی نگذشت که گالب منگل به عنوان وزير اقوام و قبايل و سرحدات از سوی کرزی معرفی شد و با معامله قبلی 
وی در زمان وزارت اش برای اولين بار طالبان را به رسميت شناخت و ولسوالی دند  .از مجلس نيز رای اعتماد گرفت

باعث گرديد تا طالبان طالبان را در پی داشت والبان واگذار کرد که اين خود زمينه رشد و تجهيز غوری بغالن را به ط



برقی بسر  ی دندشهاب الدين اين واليت را تخريب کردند و مدت ها کابل در بی ها برق وارداتی ازبکستان در ساحه يه پا
 .دتفاهمنامه دند غوری مقدمه نا امنی شمال کشور نيز گردي .برد می

   که حاکميت حکومتي رازيرسوال مي برد  والی

 
ها در  ها و ناامنی آمر امنيت فرماندهی پوليس واليت قندوز، والی اين واليت را را به سازماندهی بيشتر ترورها، اختطاف

های  ها و ناامنی اختطافپوليس قندوز طی يک نشست خبری از امنيتاکبری آمرسمونوال صفرمحمد  .اين واليت متهم کرد
 .اين موارد کردسازماندهی بيشترکه در واليت کندز صورت می گيرد پرده برداشت و والی قندوز را متهم به 

های اين واليت نام برد و گفت  ها و ناامنی ها، قتل آمر امنيت قندوز از ضياوالدين کوتوال به عنوان عامل اکثريت اختطاف
 .های زير دست اسدهللا عمرخيل والی اين واليت است سرگروپکه کوتوال يکی از 

همه کمربندهاي امنيتي ولسوالی خان آبادبه دست طالبان سقوط کرد و علی آباد نيزدرحال سقوط می باشد، پاسگاه هاي 
شورای  پوليس اين واليت به آتش کشيده مي شود، شماری از نيروهای امنيتی گرفتار طالبان شده اند و به گفته رييس

 .درصد اين واليت را طالبان تصرف کرده است، اسدهللا عمرخيل والی قندوز دنبال منافع خوداست 80واليتی قندوز، تا 
نفر آنان که کشته شده بودند، ورثه شان آمدند، از من  ۲۳تا  ۱۳قسم می خورم که از "اسدهللا عمرخيل گفته است که 

شماری از نظاميان پيشين می گويند که اين   .خير است دامن دولت کالن استپول شهيدان را گرفتند، به ملت گفتيم که 
همچنين اين اقدام والی قندوز خانواده های قربانيان . اقدام والی قندوز غير قانونی است و بايد در اينباره پاسخگو باشد

هزار افغانی  900ته می شود اکراميه هر نيروی دولتی، پس از آن که کش  .نيروهای دولتی را بر آشفته ساخته است
پولی که حتی برای برخی از خانواده های بازمانده قربانيان نيروهای دولتی هم دسترسی به آن کار ساده ای  .است

 نيست؛ پرسش اصلی اين جا است که چگونه اين پول برای کسانی می رسد که در برابر نيروهای دولتی می جنگند؟

 والي شيخ وفاني 

 
 . در پی منصوب شدن والی بغالن باشندگان اين واليت از اين انتخاب ناراضی هستند و دست به اعتراض زدند

مردم از حکومت می خواهند که  .عبدالحی نعمتی والی بغالن، کهن سال ترين والی کشور که ازناحيه يک چشم نابينا است
ازين بحيث مشاورغني در امور مبارزه عليه فساد اداری کار  نعمتی قبل .پست واليت بغالن را آسايشگاه سالمندان نسازند

ران حکومت نبوده و همواره واليانى به بغالن فرستاده شده که سواليت از سالهاى گذشته مورد توجه   اين .می کرد
ه به فرد ُمسن و شخصى است که تجربه در بخش مديريت ندارد و با توجفعلي والى  .توانمندى مديريت را نداشته اند

 .توانا باشد  چالشهايى که اين واليت با آن روبه رو است، بايد يک والى تعيين گردد که فرد جوان و
عبدالحی نعمتی، به عنوان والی بغالن از  کاررايياعضای شورای واليتی، فعاالن مدنی و بزرگان قومی بغالن با انتقاد از

غير اين صورت بغالن به دست طالبان سقوط خواهد را به اين واليت بفرستد، در خواهند که کدر جوان و کارا حکومت می
. بغالن به کدرهای جوان و کارا نياز دارد .گويند، آقای نعمتی موسفيد است و توان اداره اين واليت را ندارد آنان می. کرد

بزرگان قومی همچنان از  .را نداردگويد، وضعيت امنيتی بغالن شکننده است و نعمتی توان ادارۀ اين واليت  او می
گويند، امروز  آنان می. گزاری را داشته باشد خواهند که فردی را به مقام اين واليت معرفی کند که توان خدمت حکومت می

هشداردادند که اگر براى واليت بغالن يک  مردم.کدرهای جوانی در کشور حضور دارند و بايد فرصت به آنان داده شود
کابل را مسدود  -با تجربه بعنوان والى تعيين نگردد، به اعتراضات شان ادامه داده و شاهراه بغالن شخص جوان و

بغالن يکی . بي توجه بودوالى درتعين واليت بغالن در وضعيت حساس قرار دارد و در چنين وضعيت، نبايد  .خواهندکرد



ر، در چندين ولسوالى اين واليت نيروهاى امنيتى در شمالشرق کشور موقعيت داشته و درحال حاض از واليات درجه دوم
 -استفاده .با مخالفان مسلح در جنگ قرار دارند و ولسوالى دهنه غورى، از هشت ماه بدينسو در تصرف طالبان مى باشد

 .پژواک ،منابع خبري وپژوهشهاي نويسنده 

 


