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 دنهنوز هم بیداد میکن جنگ ساالران

ندغیرمسوول به تظاهر کنندگان تلفات وارد کردافراد قوماندان هاى   

 

(: یک تن در هنگام تظاهرات روز دوم در ولسوالى رستاق والیت تخار در ٩5سرطان  23تالقان )پژواک 

 .فیرهاى افراد غیرمسوول کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشته اند

کارکردهاى دو قوماندان محلى تظاهرات صدها تن از باشندگان ولسوالى رستاق روز گذشته و امروز بر ضد 

 کردند.

ولسوالى از کارکردهاى دو ( گان)صوفى داد تنظیم کننده این تظاهرات به آژانس خبرى پژواک گفت که باشنده 

آنها   قوماندان محلى بنام هاى پیرام قل ضیایى و سبحان قل ابراهیمى به ستوه آمده اند و از این خاطر بر ضد

 د.تظاهرات نموده ان

وى مدعى شد: "این قوماندان ها در قتل، سرقت و نا امنى ها دست دارند، اما حکومت جلو آنها را نمیگیرد که 

 از دست آنها مردم به ستوه آمده اند."

"پیرم قل" و"سبحان قل" دو قوماندان و یا جنگ ساالر شرف باختۀ جمعیت اسالمی ربانی و شورای نظار 

ظلم و وحشت و چور و غارت و تجاوز به نوامیس مردم، شهرۀ عام بودند، اما  مسعود بودند که در خونریزی و

بعد ها نظر به خصلت ذاتی شان و تول و ترازو کردن ها به  رشید دوستم پیوستند و در انتخابات ریاست 

 دوستم ملحق گردیدند و به تیم عبدهللا پشت کردند. -جمهوری به تیم غنی
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نظر به صوابدید کالن های خود تخلص"ضیائی" را در اخیر نام نامی خود سرش "پیرم قل" جنایت پیشه بعد ها 

 کرد.

وى گفت که افراد مسلح مربوط به این قوماندانان قبل از ظهر امروز به تظاهر کننده گان حمله نمودند که در 

 نتیجه آن به شمارى مردم تلفات و جراحات رسیدند.

ز دمار از روزگار مردم در تخار و رستاق بدر آورده اند، اکنون از در حالیکه این دو جنایتکار پلید و خونری

دوستم، رهبری "پولیس محلی" یا همان ملیشه های دوستم را به عهده دارند و در پناه قانون  -خیرات سر غنی

نان قاق مردم مظلوم منطقه را با خون عزیزان شان تر کرده اند، و چون مردم اعتراض کنند و حتی دست به 

 اهرات مسالمت آمیز نیز بزنند، با گلوله و تیر و تلوار جواب میدهند. تظ

ر کنندگان به پژواک گفت که در نتیجه شلیک افراد مسلح قوماندانان یک تن هاظهمچنان غالم فاروق یکى از ت

 کشته شده و دو تن دیگر زخمى میباشند.

را  نیتى را هم خبر دادیم، اما آنها امنیت ماوى گفت: "ما روز گذشته نیز مظاهره کرده بودیم که نیروهاى ام

 نگرفتند که در نتیجه افراد مسلح باالى ما حمله نمودند."

نیروهای امنیتی در موجودیت چنین جنایتکاران که بنام پولیس محلی از طرف حکومت دوسره تجهیز، تمویل و 

و امنیت مردم را حفظ کنند. آنان حمایت میگردند، بال شان می سوزد که خالف خواسته های آنان عمل کرده 

 وظیفه دارند و مامورند تا امنیت جنگ ساالران خونریز و وحشی را بگیرند و مامورند و معذور.

وى افزود که حکومت باید این مردم را خلع سالح نمایند، بخاطریکه آنها مردم را با مشکالت زیاد مواجه 

 ساخته اند.

وز این جنایتکاران را بیشتر از پیش اختیارات داده و مسلح میکنند و حکومت دوسره خالف خواستۀ مردم هر ر

از کشور های خارجی نیز زیر نام ایجاد"پولیس محلی" میلیون ها دالر و پوند و یورو به دست می آورند که بین 

ود تقسیم همدیگر تقسیم میکنند، آنوقت دوستم داد و فریاد راه می اندازد که ع و غ حتی پول سیا را نیز بین خ

 میکنند و حصۀ او را نمی دهند.

درینمور با اخذ نظر سبحان هللا ابراهیمي موفق نه شدیم، اما پیرام قل ضیایى به پژواک گفت که این مظاهره بر 

 ضد وى صورت گرفته و توطیه عبدهللا عبدهللا رییس اجراییه حکومت و شمارى از مسوولین حکومتى میباشند.

دوستم گلم جم دستور گرفته است تا یخن عبدهللا را محکم بگیرد و هللا و بال را بیندازد  این جنایتکار مفلوک از

بر گردن عبدهللا. آخر تقسیمات منافع بین عبدهللا و غنی در دل سیۀ رشید دوستم داغ و در جسم بیمارش زخم 

 ناسور بجا گذاشته است. می گویند "هرکه را دردی رسد ناچار گوید وای وای".

زود: "اگر آنها کدام سند داشته باشد، گپ خوب است، اگر مه کسى را کشته باشم، زده باشم، از کسى پیسه وى اف

گرفته باشم، اعتراض حق مردم است، اما این کار خوب نیست که شمارى از مردم از سوى افراد دیگر تشویق 

 رینمورد تحقیقات کنند."به اعتراض شوند، اگر زندان شخصى هم داشته باشم حکومت و ناتو بیاین و د

اعتراض حق قانونی مردم است، اما جنایتکاران بی همه چیز چون"پیرم قل" ها با گلوله و چاقو و چماق، با 

تهدید و توهین و تحقیر این حق را از آنان سلب میکنند و آب از آب تکان نمی خورد، آخر گفته اند "مربی 

 داری، مربا بخور".
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یس بدون اسناد تالش دستگیرى وى را کند، پس وضعیت امنیتى مناطق زیاد برهم وى هشدار داد که اگر پول

 خواهد خورد.

این جنایت پیشۀ ددمنش بدین گونه به حکومت دوسره نیز اخطار میدهد که اگر اقدامی علیه وی نمایند، منطقه 

دوسرۀ امریکائی در  را به آتش خواهد کشید و امنیت مناطق زیادی را برهم خواهد زد. این است وضع حکومت

 کابل.

سنت هللا تیمور سخنگوى والى تخار به پژواک گفت که مسوولین محلى این والیت، علیه هیچ توطیه ها نساخته 

 اند.

وى میگوید، از مدت هاى زیاد بدیسنو مخالفت ها بین دو قوماندان در ولسوالى رستاق به عوج رسیده که از 

 نیز میباشد. سبب آن این ولسوالى شاهد درگیرى ها

در حقیقت این مخالفت ها بین دو قومندان یاد شده، مخالفت و دشمنی بین جنبش و جمعیت و یا بین رشید دوستم 

 و عطا نور و عبدهللا است.

تیمور در مورد این تظاهرات گفت، افراد مسلح و تظاهر کنندگان باالى یکدیگر شلیک نموده که در نتیجه این 

 یده است.فیرها یک کس به قتل رس

می گویند ترس برادر مرگ است و این ترس که تیمور، سخنگوی والی تخار را فرا گرفته است، تب لرزۀ 

"افراد مسلح و تظاهر کنندگان باالی یک دیگر مرگ بر او مستولی گردیده و یک چشم را پت کرده میگوید

 ی با چوب و چماق هم مسلح نبوده اند.، در حالیکه تظاهر کنندگان هرگز مسلح نبوده اند و حتشلیک نموده اند"

 وى گفت که براى حل این مشکل یک هئیت به ولسوالى رستاق عازم شده است.

هیئتی که هرگز کاری از پیش نخواهد برد و مشغول پلو خوری ها و جمع آوری تحفه های گرانقیمت و بسته 

 ود.های پول خواهد شد و دگر هیچ، همیشه چنین بوده است و چنین خواهد ب

اگر من در قضاوت خود در مورد این هیئت ها به خطا رفته باشم، پس باید منتظر راپور این هیئت ارسالی بود 

 ."دا گز او دا میدان".نیز باشید و انتظار عملکرد حکومت دوسره اندرین مورد

 


