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  ۴٨نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٣ جوالی ٢٨

  ن تخار قربانی کشمکش ھای زورمندان و جنگساالران محلیاساکن
  

 اين ۀن والی و قومندان امنيان و موافقااز سوی مخالفشھر تالقان مرکز واليت تخار از چندی به اينسو شاھد تظاھراتی 

ی ئچيان و پا درميانی مقامات باال سی تن از مظاھرهاز واليت بوده که باالخره به قيمت جان سه تن و زخمی شدن بيش 

  .حکومت ظاھراً اين غايله خاموش گرديد

ھوادارن و وابستگان خود را بسيج کرده و تظاھرات تخار که با رنگ و بوی قومی و زبانی شکل گرفت، لذا ھر جناح 

در اين تظاھرات با آنکه صدھا تن به حمايت از جناح مورد نظر خود شعار داده و به نمايش .  پرداختندئیبه راھپيما

قدرت پرداختند، اما به ھيچ وجه اين تظاھرات خود جوش و مردمی نبود، بلکه ھر جناح با استفاده از زور و تفنگ خود 

 او را ۀرا از ولسوالی ھا و قريه ھای دوردست جمعاوری کرده تالش می نمود تا طرف مقابل و حاميان بلند پايافرادی 

وادار به امتياز دادن نمايد، ولی توده ھای مردم که طی سه دھه ستم ھای فراوانی از سوی ھر دو جناح متحمل شده و 

مندی به اين جناح ھای زورگو و ه ه اند، نه تنھا کدام عالقعزيزان زيادی را در اثر جنگ ھای تنظيمی شان از دست داد

 بر ئیظالم ندارند، بلکه خواھان سرنگونی ھر يکی از اين قومندانان بوده که ھر روز موضع بدل کرده و با جناح ھا

  .باشند سرقدرت و حتی کشورھای ھمسايه و منطقه مصرف معامله گری می

ھای تالقان و از قومندانان جمعيت  والی اين واليت که يکی از خانزاده  بيگزاد»احمد فيصل« تخار نه از ۀمردم رنجديد

 قومندان امنيۀ آن که از قومندانان بی رحم جمعيت می »آغاگل«باشد، انتظار خدمت به مردم را دارند و نه از حاجی  می

 مديدی شاروال تخار بود، با او که مدت. باشد و سالھای متمادی به زور سالح خود باالی مردم حاکميت رانده است

ھا قضيۀ ديگر صاحب سرمايه ھای فراوانی  غصب و فروش زمين ھای دولتی و حتی ملکيت شخصی مردم و ده

  .گرديد

 از »مور حسنأم« از خواجه بھاءالدين، »قاضی کبير« از ولسوالی رستاق، »پيرم قل«اما جناح مخالف کی ھا ھستند؟ 

 چريک از ولسوالی کلفگان و ديگران که سه تن اولی در آغاز با »خير محمد«تخار،  از مرکز »پير محمد«دشت قلعه، 

دوستم  و جنبش ملی او » جنرال«حزب اسالمی گلبدين بودند و بعدھا به جمعيت اسالمی پيوستند و اکنون در خدمت 

  .دو تن اخيرالذکر از قومندانان جمعيت بودند که به جنبش پيوسته اند. قرار گرفته اند

ھر يک از اين قومندانان به زندگی فرعونی رسيده اند و در مناطق خود جناياتی را انجام داده اند، بارھا مردم مظلوم 

 عليه شان به پا خاسته اند، دست به تظاھرات ،مناطق تحت تسلط اين قومندانان که کارد به استخوان شان رسيده است

 بعضی از اين جنگساالران موقتاً مجبور به ترک ا داشته اند، که حتززده اند و خشم خود را نسبت به جنايات شان ابرا
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که ھمواره دولتمداران و زمامداران حاکم بر قدرت صدای مردم را خفه کرده و به  از اين.  خود نيز گرديده اندۀمنطق

ی مجدداً بر منطقه مسلط جای حمايت از مردم با قومندانان در معامله قرار گرفته اند، لذا ھمين جنگساالران بعد از مدت

  .ن خود را بيشتر از قبل تحت فشار قرار داده انداگشته و مخالف

سر لحاف مال نصرالدين بوده و ھر کدام از  مردم ستمديده و مظلوم تخار به خوبی می دانند که اين کشمکش ھا ھمه بر

يکی از وابستگان خودرا در اين پستھا اين قومندانان به آرزوی آن که بر يکی از کرسی ھای واليت تکيه زنند و يا 

  .نصب کنند، سياھی لشکر گرد آورده، آن را حمايت مردمی وانمود ساخته اند

 خود به تادانتن از اس ١۵٠اين درحاليست که تقريباً يک ماه قبل ھم حدود سه ھزار محصل از پوھنتون تخار با حمايت 

که دست شاروالی و ديگر مقامات ( دو تن از زورمندان محلی  جريب زمين از ملکيت اين پوھنتون که توسط٨٠٠خاطر 

غصب گرديده و کار شھرکی را نيز آغاز کرده بودند، دست به اعتصاب و ) واليت و مرکز نيز در آن دخيل بود

تظاھرات چند روزه زدند که استقامت دوامدارشان سبب گرديد تا طعمۀ بزرگی را که در حال بلعيدن بودند از دھن 

  .  بيرون کشيده و دوباره ضميمۀ پوھنتون سازندايشان

ه ساکنين تخار از ھر حرکتی که به نفع مردم زحمتکش اين واليت باشد قاطعانه حمايت می کنند، ولی از تجمعاتی که ب

خاطر غصب قدرت و منافع فردی يا تنظيمی که گذشتۀ سياه شان فراموش مردم نگرديده، و با تجمعات شان که 

زيرا بسياری از اينان يکی دوبار .  را برای مردم اين واليت خلق کرده اند، ھرگز حمايت نخواھند کردمشکالت زيادی

وکيل، والی و قومندان امنيه وغيره بوده اند، و با عملکرد خود ثابت ساخته اند که به جز پول اندوزی، مردم آزاری و 

لف آن دو روی يک سکه می باشند که يکی از ديگری جناح حاکم و مخا. خويش و قوم بازی فکر ديگری در سر ندارند

  . ، جنايت و خيانتئیبرتری خاصی ندارد، جز در ويرانی، چپاول، غصب، مردم آزاری، زورگو

 

 


