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(استاد – صباح )

قسمت سوم

واليهاي جمعيت اسالمي

شواهد نشان میدهد كه بيشترين كرسيهاي دولتي در دولت كنوني در دست اعضاي تنظيم جمعيت است .اما از آن رو كه
برخي از اعضاي اين تنظيم همانند محمد قسيم فهيم ،يونس قانوني و عبدهللا و… قدرت بيشتري نسبت به رباني داشتند،
برخي ازآنان نيز والي خود را دارند..
 – ۱عبدالجبار تقوا والي تخار
هرچند در مورد تقوا گفته میشود كه او سابق ٔه حزب اسالمي دارد و او نيز داشتن روابط خوب با حزب اسالمي را تأييد
میكرد ،ولي شواهد نشان میدهد كه وي عضويت جمعيت اسالمي را دارد .خود مي گفت -در زمان جهاد با جمعيت
اسالمي بوده است.
عبدالجبار تقوا در ادار ٔه موقت و انتقالي ابتدا به صفت معين وزارت بازسازي آن زمان كه بعدها به نام وزارت اقتصاد
مسمي گرديد ،كار میكرد و سپس به صفت رييس اداري وزارت ماليه ،انجام وظيفه مینمود .وي در ماه حوت  ۱۳۸۳به
صفت والي پروان مقرر و تا ماه ثور  ۱۳۸۸در اين پست باقي ماند .سپس در ماه حوت سال  ۱۳۸۸به صفت والي تخار
مقرر گرديد.وسالهاي والي کابل نيزبودند .
- ۲شاه ولي هللا اديب والي بدخشان
شاه ولي هللا اديب كه والي بدخشان گرديد نيز از اعضاي جمعيت اسالمي بود .رباني پس از آن كه رييس شوراي صلح
شد ،ازكرزي خواست تا اديب را به صفت والي بدخشان مقرر كند.
 – ۳عطا محمد نور والي بلخ
ً
عطا محمد نور ،والي فعلي واليت بلخ از قوماندانان جمعيت اسالمي است .عطا در انتخابات گذشته رسما پشتيباني اش را
از داكتر عبدهللا عبدهللا اعالم داشت .او همواره از حكومت مركزي انتقاد میكند.
عطا مي گويد -كه او در صدد اصالح نظام بوده ،نه تخريب آن.
عطا محمد نور فارغ صنف دوازدهم ليسه باختر مزار شريف بوده عطا از  ۱۳۷۱تا سال  ۱۳۸۳قوماندان قول اردوي
شماره هفت مزار شريف بود و از ماه جوزاي سال  ۱۳۸۳تا كنون به صفت والي بلخ نقش ايفا میكند .درين مورد بعدآ
برنامه خاصي خواهيم داشت .
 – ۴عبدالكريم براهوي والي نيمروز

کريم بعد ازاستقرارتنظيم ها در سال  ۱۳۷۱به يكي از چهرههاي پر نفوذ جمعيت اسالمي در غرب و جنوب غرب مبدل
شد .در اوايل او با حركت انقالب اسالمي ،تحت رهبري مولوي محمد نبي محمدي همراه بود .وي در دولت مجاهدين به
رياست برهان الدين رباني ،والي نيمروز بود و در زمان جنگهاي داخلي و حاكميت طالبان ( )۱۳۸۰-۱۳۷۲تحت
فرماندهي احمد شاه مسعود.
عبدالکريم بعد از ايجاد حكومت موقت در اواخر سال  ۱۳۸۰والي نيمروز شد و درسال  ۱۳۸۴به صفت وزير سرحدات و
قبايل مقرر شد .بعد ازسپري نمودن حدود چهارسال در اين وزارت ،در اواخر سال  ۱۳۸۷به صفت وزير امور مهاجرين
مقرر و پس از ختم دور اول رياست جمهوري حامد كرزي ،وي مدت يك سال خانه نشين شد .به گفت ٔه خودش براي وي
پست واليت هرات را پيشنهاد كردند كه بعداً اين تصميم تغيير يافت و وي به صفت والي نيمروز ايفاي وظيفه میكرد.
واليهاي مربوط به افغان ملت

افغان ملت در دولت فعلي يكي از احزاب پرنفوذ به شمار میرود ،زيرا بيشتر اعضاي آن در چوكيهاي مختلف دولتي
وظيفه انجام ميدهند .رييس اين حزب انوار الحق احدي وزير تجارت و صنايع بود و معاون اين حزب ،جيالني پوپل
رييس عمومي ارگانهاي محلي بود .حد اقل سه والي وابسته به اين حزب دانسته میشد .استانه گل شيرزاد ،منشي عمومي
اين حزب گفت كه حميدهللا قلندرزي ،والي پيشين واليت خوست و عبدالصمد استانكزي والي پيشين فراه از اعضاي
برجسته افغان ملت بوده اند.
 -۱روح االمين والي فراه
روح االمين ،والي واليت فراه ووابسته به افغان ملت وخود تأييد ميكرد كه به دليل شناخت با پوپل ،والي شدهاست..
 – ۲سيد فضل هللا واحدي والي كنر
سيد فضل هللا واحدي ،والي واليت كنر نيز يكي از اعضاي افغان ملت خوانده میشود .استانه گل شيرزاد منشي افغان ملت
تأييد كرد واحدي در پاكستان در اتحادي ٔه داكتران افغان ملت همكار بوده است .همچنان تميم نورستاني ،والي سابق واليت
نورستان ميگويد -واحدي مستيقما ً از سوي افغان ملت گماشته شده و عضويت رسمي اين حزب را دارد.
 – ۳محمد اقبال عزيزي والي لغمان
محمد اقبال عزيزي ،والي لغمان نيز از حزب افغان ملت پنداشته میشود .در تعيين او برخيها ،دست گلآقا شيرزي والي
ننگرهار و فاروق وردك وزيرمعارف را دخيل میدانند.
اقبال عزيزي به حيث رييس معارف واليت ننگرهار و قبل از آن به صفت رييس معارف واليت پكتيكا و ميدان وردك
اجراي وظيفه نموده است.
واليهاي محاذ ملي  -سيد احمد گيالني

سيد احمد گيالني ،ريس تنظيم محاذ ملي كه مريدان زيادي در واليتهاي جنوبي كشور و مناطق قبايلي پاكستان دارد .داماد
او انوارالحق احدي وزير تجارت ،دختر اوفاطمه گيالني رييس عمومي سره مياشت وساير اعضاي خانواده او نيز
كرسيهايي در دولت دارند .اما شواهد نشان میدهد كه سه والي به شمول گل آقا شيرزي والي قبلي کندهاروننگرهار
ووزيرفعلي سرحدات وقبايل از تنظيم او بوده و به طور خاص  ۲والي مستقيما ً به حمايت او والي شده اند.
- ۱عبدالجبارنعيمي والي خوست
عبدالجبار نعيمي كه از اعضاي ارشد تنظيم محاذ ملي بوده است ،از سوي سيد احمد گيالني تعيين شده و حمايت میگردد.
راز محمد دليلي ،و نعيمي از سوي سيداحمد گيالني به كرزي براي پست واليت معرفي گرديده بود  .عتيق هللا لودين والي
لوگر كه او نيز از تنظيم محاذ ملي بود ،گفته بود كه نعيمي از اعضاي تنظيم آنان بوده است .نعيمي كه بيشتر عمرش را
در پاكستان سپري كرده ،قبال والي ميدان وردك بود .نعيمي قبل از والي شدن در خوست ،مدت سه و نيم سال در ميدان
وردك والي بود.
 – ۲عتيق هللا لودين والي لوگر
بر اساس يافتهها لودين دومين والي سيد احمد گيالني است .او خود تأييد میكند كه سالها عضويت محاذ ملي را داشته
گيالني ،رهبر اوست .وي گفت :من قوماندان پير صاحب در دو جبهه بودم (در جبهه كابل و در جبهه لوگر) .وقتي
جنگهاي داخلي شروع شد ،پير صاحب براي ما دستور داد كه ديگر مداخله نكنيد و به پاكستان برويد و من تا نظام جديد
در پاكستان بودم .والي لوگررتب ٔه جنرالي داشت .خود وي میگويد :نمیداند چگونه والي شده است .من يك دهقانبچ ٔه هستم.
من در زمينهاي خود شالي كشت میكردم و مصروف تخم پاشيدن بودم كه در تلفونم زنگ آمد .يك دوستم از ادار ٔه امور
برايم گفت خودت والي شدي .
 – ۳گل آقا شير زي والي ننگرهار
گل آقا شير زي در سالهاي تنظيمي ،عضويت تنظيم محاذ ملي سيد احمد گيالني را داشته و اكنون هم از پيروان اين تنظيم
است .بعضي گزارشها مي رساند كه گويا كرزي ،گل آقا شيرزي و برخي از واليهاي ديگر را كه از سوي امريكا حمايت
میگردند ،شير زي قبالً در واليت قندهار والي بود ووي مشهوربه بلدوزر کرزي نيزاست .وميليونها دالررادراداره کرزي
واحمدزي به تاراج برده است واکنون نيزبحيث وزيرقبايل وسرحدات اجرايي وظيفه مي نمايد.
والي هاي جنبش ملي اسالمي افغانستان

واليهاي حزب جنبش ملي اسالمي برهبري جنرال عبدالرشيد دوستم
جنرال عبدالرشيد دوستم كــه حزب جنبش ملي اسالمي را در افغانستان رهبري میكند ،نيزسهم خود را در ميان واليان
افغانستان داشته است .حزب جنبش  ۳والي داشت.
 – ۱محمد عالم ساعي والي جوزجان
محمد عالم ساعي ،والي واليت جوزجان معاون حزب جنبش او در حاليكه نمايند ٔه برحال مردم تخار در پارلمان بود در ماه
ثور سال (  )۱۳۸۹به صفت والي جوزجان تقرر حاصل نمود .ساعي در اولين انتخابات پارلماني درسال  ۱۳۸۴از تركيه
به كشور برگشت و خود را كانديد كرد و سرانجام در ماه ثور سال ( )۱۳۸۹از پست وكالت پارلمان استعفا و به حيث والي
جوزجان آغاز به كار كرد.
 – ۲خيرهللا انوش والي سمنگان
خيرهللا انوش والي انوقت سمنگان نيز از اعضاي حزب جنبش خوانده میشد.

انوش قبل از واليت هفت سال به سمت ولسوال اندخوي واليت فارياب اجراي وظيفه نموده و بعدا به حيث والي سمنگان
گماشته شد .او همچنان پيش ٔه تجارت دارد .
 – ۳سيد اقبال منيب والي غور
سيد اقبال منيب والي غور نيز از اعضاي حزب جنبش بوده و از چند سال به اين سو در پست والي در واليتهاي مختلف
كار كرده است .منيب كه تا سطح بكلوريا درس خوانده و قبل از اين كه والي غور شود ،بيش از چهار سال در سمنگان و
حدود سه سال در سر پل والي بوده است .وبحيث والي غور معرفی شد.

