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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  )رستاقی(غالم حيدر 

 ٢٠١٣ اپريل ٢۵

  فساد و استفاده جوئی ولسوال رستاق

 را به خشم آورد  مردم زحمتکش آن
  

 در »شيرين بويه« ولسوال رستاق که باالی دھقانان و فروشندگان گياه »عبدالمناف« ئیه جودر اثرفشار و استفاد

 از سوی صد ھا تن در ولسوالی ١٣٩١ حوت ١٧ولسوالی رستاق صورت می گرفت، تظاھرات بزرگی به تاريخ 

مرگ بر فساد "و " مرگ بر استبداد"، "مرگ بر ولسوال"تظاھر کنندگان با شعارھای . رستاق به راه انداخته شد

  .به تظاھرات خود ادامه داده و خواھان برکناری او گرديدند" اداری

 يکی از اقالم مھم صادرتی بوده و منبع مھم عوايد دھقانان اين منطقه را »شيرين بويه« تظاھر کنندگان ادعا دارند، 

  .دھد که بايد مورد استفاده و بھره برداری آنان قرار گيرد تشکيل می

. دارد  مطالبه میت مالکانه و رشوۀ تظاھر کنندگان، ولسوال رستاق به بھانه ھای گوناگون از دھقانان بھرۀبه گفت

 مالکانه را نداشته و از پرداخت آن امتناع می ورزند، بناًء ۀ و بھرتدھقانان فقير و بيچاره که توان پرداخت رشو

  . را صادر نـموده است»ن بويهشيري«ولسوال امر مصادره و بسته کردن سرای و بازار فـروش 

 ولسوال دست به تظاھرات زدند که در جريان تظاھرات ولسوال متذکره امر لت و کوب ئیدھقانان عليه اين استفاده جو

  .تظاھر کنندگان را صادر نموده و عمال ولسوال تعـدادی از اشتراک کنندگان را لت و کوب و زخمی نموده اند

ز مرکز واليت به اين ولسوالی اعزام گرديده است تا موضــوع را مورد برسـی قرار تی جھت بررسی اين قضيه اأھي

ت از طرف دولتی فرستاده شده است که طرفدار سرمايه داران و پولداران است،  واضح أکه اين ھي اما از آنجائی. دھد

  .اندخصوص دھقانان فقير اين ولسوالی را معالجه کرده نمی توه است که درد زحمتکشان و ب

  

  

 


