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   باميان- ويدا احمد
 ٢٠١٨ جنوری ٠٢

  

   ھمه چيز باميان را غارت کردند"حزب وحدت"وندی ھای 
پادشاھان و حکمروايان . اران سال می رسد واليات باستانی افغانستان است که تاريخ و قدمت آن به ھزۀباميان از جمل

جادۀ ابريشم که . نده اتوده ھای فقير و بيچارۀ آن را غارت کرد  کرده و تا توانستندئیسفاک زيادی بر اين خطه حکمروا

 اين واليت آثار ۀ و در ھر گوشه گوششتاز مشھور ترين راه ھای مواصالتی در عصر خود بوده از باميان می گذ

ی باميان که شھرت جھانی دارد در مرکز باميان در دل ئبت ھای جوره . ر دور و عصری پيدا می شودتاريخی از ھ

کوه پايه ھا با خون و عرق زحمتکشان چندين قرن پيش کنده شده تا ابھت و بزرگی شاھان و مقتدران تاريخ را به نمايش 

  .بگذارد

ی خوشی و خوشبختی نديده، وندی ھای حزب وحدت رو) حزب وحدت( باميان از بدوسال ھای پيدايش سازمان نصر 

در زمان جنگ ھای داخلی ھزاران جنايت در حق مردم انجام داده که تاريخ از بازگو کردن آن شرم دارد؛ زايمان زنان 

 گرديد ا الماس توسط وندی ھای نصری ديده شد، بر فرق مردم ميخ کوبيده شد، رقص مرده توسط نصری ھا تماشۀدر تپ

با اين حال آثار باستانی باميان ھمه ساله . ای خود را با قيمت ھای گزاف باالی توده ھای بيچاره فروختندو شپش ھ

به بيرون از افغانستان قاچاق شده و ھرکدام از نصری ھا که روزی لقمه  توسط سگان زنجيری حزب جنايتکار وحدت

  .ليون ھا دالر گرديده اندينانی نداشتند، در حال حاضر صاحب م

در زمان حاکميت حزب وحدت چندين بار آثار باستانی از باميان قاچاق شد که از جمله می توان از کندن کاری و بردن 

 از درۀ بند امير توسط قوماندان حزب وحدت به ئیواقع در مرکز باميان، قاچاق موميا» تاجيک« آثار باستانی از قريۀ 

 انتقال داده شد، انتقال ھليکوپتر و دولت پوشالی کرزی که توسط نام جوھری در زمان معاونيت رياست جمھوری خليلی

 توسط ھليکوپتر ١٣٨٩ چھل برج توسط جوھری که در سال ۀ از ساحات درۀ چاشت در نزديکی قريئیچندين موميا

ک ، حفاری ي) تاريخی که ثبت يونسکو نيز شده استۀقلع( انتقال دادند، قاچاق و کندن کاری قريۀ چھل برج يکاولنگ

، ١٣٩۵می شناختند توسط سگان نصری در سال » زيارت«صمدی يکاولنگ که مردم به عنوان  قبر مشھور در قريۀ

ولسوالی يکاولنگ توسط   در نقطۀ دور افتادۀ١٣٩۶در سال جاری » زيارت آرغوشه«کندن کاری و قاچاق محتويات 

 باستانی که در ميدان وردک گير آمد، کندن ۀقاچاق يک کتبيطاھر زھير والی برحال باميان به ھمکاری بالغی بند امير، 

ناگفته نماند که اين سرک (کاری و قاچاق آثار باستانی در نزديک شھر غلغله که به بھانۀ کشيدن سرک کندن کاری شد 

ھيچ کس حق باز ) کندن کاری تھداب سرک( گذشته و در زمان کار» شھرغلغله«از نزديک شھر تاريخی مشھور به 
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 خلقی ۀملی فعلی از جملضد نداشت و ناگفته نماند که رئيس امنيت » امنيت ملی«يد از اين ساحه را به جز نيروھای د

 نصری بوده که در ھمکاری با والی و ديگر ھم حزبيھايش از درک قاچاق آثار باستانی ۀھای وطن فروش استحاله شد

  .ليون ھا دالر گرديديصاحب م

 با کيفيت ترين سنگ ھای مرمر می باشد توسط برادر خليلی ۀالی يکاولنگ که از جملسنگ مرمر قريۀ ليلور ولسو

بيشتر از دو سال به شکل بی رويه کندن کاری و به ايران و پاکستان ) محمد نبی خليلی رئيس شرکت غلغله حاجی(

  .اردکه با مخالفت مردم محل مواجه شده ومجبور شد از اين منفعت دست برد قاچاق می شد تا اين

 ،»ناشناس« در سال جاری نيز چندين بار دزدی و قاچاق سنگ ھای قيمتی از جمله الجورد و زمرد و طال  توسط افراد 

کردند ولی ھيچ گاه از طرف والی، » کشف«ی شد و يک دستگاه گنج ياب را نيز نيروھای امنيتی دولت پوشالی ئرسانه 

  .نشد که اين دستگاه گنج ياب از چه کسی و يا کسانی اندو ديگر ارگان ھای کشفی در اين رابطه حرفی زده 

 افراد وابسته به حزب وحدت بوده و به جز از نصری ھا ھيچ کس ۀصد شان از جملدر  ٩٩ادارات دولتی باميان نيز 

  .تواند تا بست ششم را در بست ھای دولتی کار نمايد نمی

ا توده ھای پا برھنۀ اين واليت به نان شب درمانده اند، ليون دالر گرديده، امينصری ھای حزب وحدت صاحب صد ھا م

که دزد ھای  فقر، بيکاری و بی روزگاری در اين واليت بيداد می کند و ھيچ اميدی برای آيندۀ بھتر ندارند و تا زمانی

وکی حزب وحدت، چپاولگران دولت مزدور و وابسته، استعمارگران غربی و ساير جنايتکاران چھار دھۀ گذشته در چ

  .تواند ھای قدرت قرار داشته باشند، توقع و اميد به بھتر شدن آينده ھم جز خواب و خيال چيزی ديگری بوده نمی

  

  

 

  


