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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 ۱۶/۰۴/۲۰۱۶                                                                                                   حمید انوری

 "جمعیت"-جرقۀ جدیِد جنگِ "جنبش"

جرقۀ نخست این جنگ در بلخ بود و کیش شخصیت،"جنراالن" را به جان هم انداخت و بعدترک"جنرال" کابل 

دست بوسی"جنرال" بلخ نشین رفت و گویا مخاصمت های طوالنی دو جنرال نشین که چاره را حصر دید، به 

 اندکی فروکش کرد، اما آتش هنوز زیر خاکستر بود.

"جنبش" است اینک در تخار موجب گردید تا آتش  -جرقۀ جدید جنگ دو جنرال که در حقیقت جنگ " جمعیت"

 پنهان زیر خاکستر، شعله ور گردد و خشک و تر را بسوزاند.

ارشات از ولسوالی رستاق والیت تخار حکایت از یک درگیری مسلحانه بین دو رقیب، دو قومندان غیر گز

اسالمی" دارد که موجب قتل و کشتار و چور و  -مسؤول و دو جنگ ساالر"جمعیت اسالمی" و "جنبش ملی

 غارت گردیده و مردم منطقه را به  ترس و وحشت فرو برده است.

ع مختلف درحالیکه جریان این جنگ و کشتار را یکسان گزارش داده اند، اما یکی با گزارشات متعدد از مناب

 طول و تفصیل و دگری در لفافه و با ادبیات متفاوت بوده است.

جهت روشن شدن بهتر قضیه دو گزارش متفاوت از دو منبع مختلف را در ذیل خدمت تقدیم نموده، بعد میرویم 

 به چند و چون قضیه:

 جنبش اوج وحشت را بنمایش گذاشت }معاون حزب

 .قل ضیایی، معاون حزب جنبش به رهبری جنرال دوستم و عضو پیشین مجلس نمایندگان  پیرام

 .الدین رستاقی، مسوول ارشد حزب جمعیت اسالمی و عضو سابق شورای والیتی تخار عین

مواقعی مانع امور جاری همدیگر  این دو فرمانده از دو حزب رقیب از دیرباز با یکدیگر اختالف داشتند و در

 .می شدند

قل در بسیاری از مسایل از زورگویی استفاده می کرد و تنها کسیکه می توانست جلوی خودسری های   پیرام

 .این فرد را بگیرد، رقیب اش عین الدین بود

  ز بلند منزل هایبه جمع آوری عواید یکی ا  شام گذشته جنگ میان این دو زمانی آغاز شد که افراد پیرام قل

نزدیک به چوک مرکز شهر رستاق پرداختند و تصمیم داشتند تا از تعدادی به زور پول بگیرند، در این میان 

 .محافظان عین الدین مداخله کرده و از جمع آوری پول زور جلوگیری کردند

این دو فرمانده درگیری درمیانی مردم محل پایان می یابد، اما پس از گذشت مدتی میان افراد  مشاجره با پا

 .شود  قل کشته می  گیرد که در نتیجۀ آن برادر زن پیرام صورت می

 .فرد مسلح وارد معرکه شد 250پس از آن خبر به پیرامقل رسید و وی با 
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 3از 2

قل به ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس رستاق پرتاب شد و افراد وابسته به   راکت از سوی افراد پیرام 25 

قل پس از تصرف فرماندهی پولیس این ولسوالی، این عضو شورای والیتی و سه تن از همراهان اش را   پیرام

 .کنند  تیرباران می

سپس در حالیکه هنوز وکیل عین الدین زنده بود، او را از تعمیر ولسوالی بیرون کشیده و به دنبال موتر رنجر 

 .شود  زمین می کشند تا زجر کش می یبسته می کنند و رو

بخش تلکس  -{ )شبکۀ اطالع رسانی افغانستان.الدین رستاقی نیز کشته شده است  در این درگیری برادر عین

 (۱۳۹۵/۱/۲۶ تاریخ نشر: –شایعات 

گزارش فوق زیر عنوان شایعه به نشر رسیده است، اما در افغانستان ما و شما روال همیش بدین گونه بوده و 

ر سرچوک" بوده و از همان سرچوک به بیرون درز کرده و بعد به واقعیت است که مهم ترین اخبار، "اخبا

 پیوسته است.

در اوضاع و احوال کنونی البته بعضی منابع خبررسانی، اخبار و گزارشات را چار ناچار به قسم "شایعه" 

ویا بیمۀ پخش کرده و به اطالع هموطنان میرسانند، تا مسؤولیت را از خود رفع کرده باشند و برای خود گ

 حیات خریده باشند.

 و این هم گزارش دوم از یک منبع دیگر:

دفتر مطبوعاتی والیت تخار در شمال کشور از تعلیق وظایف سه مقام محلی این والیت خبر داده، این دفتر } 

ولسوالی روستاق معلق شده  )شاروال(اعالم کرده که وظایف ولسوال، قوماندان امنیه، مدیر امنیت و شهردار

 .است

روز گذشته در نتیجه درگیری میان افراد عین الدین رستاقی، عضو شورای والیتی تخار و افراد مسلح وابسته 

به پیرم قل ضیایی، عضو پیشین مجلس نمانیدگان در ولسوالی رستاق، آقای رستاقی همراه با سه تن از افرادش 

 .کشته شدند

 .ین رویداد چهار تن دیگر زخمی شده اندگفته شده است که در ا

عین الدین رستاقی، وابسته به حزب جمعیت اسالمی بود و پیرم قل ضیایی از قوماندانان حزب جنبش ملی 

 .اسالمی است

خبرها حاکیست که در حمله به جان رستاقی ده ها نفر مسلح مربوط به ضیایی شرکت داشتند و برخی از اهالی 

 .فراد مسلح رستاقی را به عقب موتری بسته و چندین کیلومتر او را به زمین کشانده اندمنطقه می گویند که ا

به نقل از دفتر مطبوعاتی والیت تخار، تمامی کسانیکه در این رویداد شرکت داشتند بازداشت و به پنجه قانون 

 .سپرده خواهند شد

بروز حادثه، هیاتی از کابل برای بررسی در اعالمیه ای که از سوی این دفتر منتشر شده آمده که پس از 

 .رویداد به ولسوالی رستاق اعزام شده است

این دفتر گفته است مطابق بررسی های ابتدایی هیات اعزامی و پیشنهادات نمایندگان و متنفذین رستاق، وظایف 

معرفی شده  )محکمه(نیروستاق تعلیق و آنها به دادستا )شاروال(ولسوال، قوماندان امنیه، مدیر امنیت و شهردار

 .اند

 .در اعالمیه همچنان آمده است که نیروهای امنیتی کافی برای تامین امنیت به منطقه اعزام شده اند
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تا هنوز دلیل و علت بروز درگیری مشخص نشده اما گفته شده است که این دو فرد قدرتمند محلی از گذشته ها 

 (۱۳۹۵حمل  ۲۶ -{ ) خبرگزاری بخدی.باهم اختالف داشتند

، ضرورت می افتد تا در مورد قومندان"پیرم زارش را از دو منبع مختلف باهم مرور کردیمگاکنون که هردو 

قل" اندکی بیشتر بدانیم، البته در مورد رقیب و دشمن خونی او قومندان "عین الدین" هرگاه معلومات بیشتری 

 بدست آمد با هموطنان شریک خواهیم ساخت.

متذکر باید شد که در مورد جنگ ساالر"پیرم قل"، بی شمار گزارشات از منابع مختلف در انترنت موجود است 

که  به گونۀ مثال، ذره ای از بسیار و قطرۀ از ابحار جنایت این فرد شرور و جنایت پیشه از نظر تان میگذرد. 

ریت گرفته است، دقیق معلوم نیست. به اینکه کدام زمان و چگونه این فرد خونریز تخلص"ضیائی" را به عا

 لینک زیر مراجعه کنید: 

 رستاق تخار یقل، سردسته دزدان و قاتالن در ولسوال یرمپ                 

با عرض این مختصر الزم می افتد یاد آور شد که هیچ کسی در "حکومت وحدت ملی" قادر نیست تا از "پیرم 

قل" جنایت گستر و خونریز ددمنش و امثال او حساب پس بگیرد. آخر گفته اند: "آب زور سرباال می رود". این 

ک را صید میکنند، اما قادر به صید خط و این نشان!!! در این بحر ُپرتالطم خیانت و جنایت، ماهی های کوچ

نهنگان غول پیکر نیستند و یا هم همه باهم داد و معامله دارند. منتظر باید بود که این جرقه ها، خرمن جمعیت 

را به آتش خواهد کشید یا جنبش را و یا هم هردو را. جنگ بین عطا محمد نور و رشید دوستم است، آن یکی 

دو جنگ ساالر جنایت گستر که امروز به قیمت ویرانی کشور و خونریزی بی جمعیتی و این دیگری جنبشی، 

 آن. هنه به این زورش میرسد و نه ب هم حد و مرز به بلیونران منطقه مبدل گشته اند و رئیس جمهور نام نهاد
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