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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ٠٩

  

  جنگ  شورای نظاری ھا  بر سر يک فاحشه خانه
نام  ه چند روز قبل در يک زدو خورد بين حاميان دو قومندان شواری نظار، پسر يکی از قومندانان شورای نظار ب

شد که اختالفات شايد کامالً سياسی باشد، اما يک موضوع منافی اخالق  اول تصور می. ت کشته شدأرقومندان ج

بايست متذکر شد که در جريان انتخابات تقلبی رياست . روابط دو فاميل شورای نظاری را بيشتر تيره ساخت

ت وچند نفر ديگر أو جنرال جرت می شود از عبدهللا حمايت کرد أجمھوری، حاجی رحيم که پسر کاکای قومندان جر

ت در پنجشير بسيار أاز آن زمان به اينطرف قدرت قومندان جر. به تيم اشرف غنی و احمد ضياء مسعود پيوستند

. ت و حاجی رحيم را ازدياد بخشيدأاين موضوع و ساير مسايل شخصی، عداوت  ھای فاميلی ميان جر.  تقليل يافت

 امکانات پولی بيشتری برخوردار بوده و تعدادی از اوباشان مسلح را در ت که ازأچندين بار پسران جنرال جر

  . اختيار داشتند  با پسران حاجی رحيم دست به يخن شدند

پسران ھر دو قومندان شورای نظار در يک .  اما نظر به شھادت يک عده مردم،  اصل قضيه در جای ديگر است

نبی پسر حاجی رحيم و نديم و تميم . کردند و با زنان بدکاره عيش میفاحشه خانه در منطقۀ  آريا رفت و آمد داشتند 

که به قتل  ت به يک فاحشه دل بسته بودند که ھمچشمی ميان آنھا نير از ھمينجا آغاز گشت تا اينأپسران جنرال جر

زن بدکاره ھم رقابت را ميان آنھا ھمان . ت انجاميد و حياتش فدای عشق يک فاحشه شدأيک پسر قومندان جر

. در زدو خورد بين طرفداران فاحشه پرستان، چند نفر ھم زخمی شدند. افزايش داد تا از ھر کدام پول زياد تر بگيرد

اين حادثه باعث شد که يک تعداد از شورای نظاری ھا مانند قانونی و بسم هللا به محل منازعه آمده و با قومندان 

بعد از ميانجيگری و . واست که با راکت خانۀ حاجی رحيم را بکوبد ت میأقومندان جر. نمايندت جدال لفظی أجر

بعد از کشته شدن پسر . ش را به مقام ھای امنيتی بسپارد شود که پسر قاتلالتماس، باالخره حاجی رحيم حاضر می

 منزل وی  چند بمب دستی  حاجی رحيم حمله کرده و درۀت، نزديکان وی در پنجشير باالی خانأقومندان  جر

  .انداختند

  : در پنجشير سه گروه وجود داردفعالً 

  . گروه اول، مربوط به طرفداران عبدهللا شورای نظاری است که ظاھراٌ اکثريت را تشکيل می دھند

  .ت و احمد ضياء مسعود  است که در مناطق رخه و درخيل نفوذ بيشتر دارندأگروه دوم، مربوط به جنرال جر
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 داعشی دارند و در مناطق دور افتادۀ  پنجشير در حال ۀسوم طرفداران حزب التحرير است که مفکورگروه 

  . سازماندھی ھستند

روند و چه مصيبتی را برای  ما می بينيم که حاميان مغرور و  فروخته شدۀ احمد شاه مسعود به کدام سو می

  .   مملکت و مردم خلق می نمايند

 

 


