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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٠٨
 

 شری بخيزد که خير مردم باشد
  را می کشد"یجمعيت"، "یجمعيت"

 

. که منافع مشترک شان در خطر باشد، با ھم اند زمانی. ميھن فروشان اخوانی نه سر مردم رحم می کنند و نه سر خود

جمعيت "دو روز قبل در يک زد و خور ميان اعضای منافقين . که از ديگران آسوده شدند به جان ھم می افتند اما حينی

سه تن ديگر اعضای جمعيت .  چھار تن کشته شده که يکی از مقتولين يک قومندان جمعيت اسالمی بود"اسالمی ربانی

اين دو قومندان مظالم بی شماری برمردم محل روا داشته و . رفتند که حاميان ھمان  قومندان مقتول به شمار میبودند 

 . آنھا آمد و مردم را از شرش نجات داداز به سراغ يکی " عدالت"باالخره . تعداد زيادی را به ھالکت رسانيده اند

در بلخ سر تقسيم ثروت حاصله از قاچاق مواد مخدره، نظر به گزارش ھا، در يک برخورد شديد ميان جمعيتی ھا 

 "جمعيت اسالمی ربانی"از زمرۀ کشته شدگان، يکی از قومندانان . حداقل چھار تن کشته و ده ھا تن ديگر زخمی شدند

 و "محمود" در نتيجه  و نام دارد که امر فير را صادر کرد "نظر گل"قومندان رقيب .  ھم شامل است"محمود"به نام 

  .سه تن از ياران وی به قتل رسيدند

در ميان نيرو ھای امنيتی . که نيرو ھای  امنيتی  و اليت بلخ  به محل حادثه شتافتند، اما کاری کرده نتوانستند با وجودی

 در مناطق خود "نظر گل" و "محمود".  ھم دو دستگی وجود داشت و ھر يک از يک قومندان جانبداری می کرد

اين دو تن ھمراه با ھمراھان خود گاه . ندند و کسی جرأت مقابله با آنھا را نداشته و به آنھا تسليم بودندشاھی می چالپاد

گاھی به منازل مردم يورش برده و زن و مال آنھا را به يغما می بردند و يا گروگان می گرفتند تا در بدل اخذ پول آنھا 

 راضی به نظر ميرسند که حد اقل از شر يکی از شرير ھا "ودمحم"مردم محل از ھالکت جنگ ساالر . را رھا سازند

  .                   نجات يافتند

با وجود از بين رفتن انسان ھای . ين روز ھا درگيری ميان گروه ھای مختلف در شمال افغانستان افزايش يافته است ادر

  . بردشرير، مردم معتقد اند که کابل ازين وضع خوب مستفيد می

 

 

 
 


