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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٢٢
 بعد از يورش ناتو به رھبری امريکا به افغانستان ،قرار بر اين شد که اسلحۀ به جای مانده از جنگ با شوروی و ميان
قومندانان جھادی ،جمعاوری و يا نابود شود .مردم عام و قومندانان خرد و ريز با خوشبينی به اين قضيه برخورد نموده
واسلحۀ خود را به پروسۀ خلع سالح تسليم دادند ،اما قومندانان بزرگ مربوط به تنظيم ھای جنايتکار جھادی نه تنھا
اسلحۀ خود را تحويل ندادند بلکه بر اسلحه ای که از مردم نيز جمعاوری شده بودند ،شکم انداختند .در حال حاضر
بسياری از اين قومندانان با سالح ھای در دست داشتۀ خود به قتل ،اختطاف و آزار و اذيت مردم می پردازند .دوستم
نيز يکی از اين قومندانانی است که در اين اواخر بار ديگر تعداد زيادی از افراد را در واليت ھای تحت حاکميت خود
به بھانۀ جنگ با طالب مسلح نموده است .او نه تنھا مردم محل بلکه اکنون دولت مرکزی را که خود او معاون اول آن
می باشد ،تھديد می نمايد .سالح کوت ھای اينان مملو از انواع اسلحۀ سبک و سنگين است ،چنانچه چندی قبل يکی از
اين سالح کوت ھا توسط بمباران نيروھای خارجی در پروان از ميان برده شد؛ آنھم به اين دليل که در نزديکی ميدان
ھوائی بگرام قرار داشت .بسياری از اين قومندانان صاحب چنين سالح کوت ھائی اند و به ھمين علت است که ھمواره
با زبان تھديد و زور در مقابل مردم سخن می گويند.
 عرب شيخان چي د افغانستان ملي وحشت حکومت سره نږدې اړيکې لري ،له کلونو راھيسې په افغانستان کې د نايابه
مرغانو د ښکار لپاره راځي او دغه لړۍ اوس ھم دوام لري .دوه ورځې مخکې د قطر شاھي کورنۍ  ٦١تنه ښکاريان
کابل ته رارسيدلي چې په کې د قطر د شاھي کورنۍ لس شيخان ھم شامل دي .دوی له ځانه سره  ٣٧ښکاري بازان ھم
راوړي.
سره له دې چې دغه کسان په کابل ھوايي ډګر کې د پوليسو لخوا درول شوي وو ،خو د بھرنيو چارو وزارت د لوړ
پوړو چارواکو په مرسته له ھغه ځايه يووړل شول .دغه عرب شيخان په پام کې لري چې فراه واليت ته د نايابه مرغانو
د ښکار لپاره والړ شي .څه موده وړاندې ھم د دغو عرب شيخانو يوه ډله له خپلو وسايطو او تجھيزاتو سره ھرات
واليت ته راغلی وه چې د احمدضيا مسعود او اسماعيل خان په مرسته فراه واليت ته وليږدول شول څو ھلته د نايابه
مرغانو ښکار وکړي.
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د افغانستان دولت چي يوازي د دغو عربو شيخانو پيسو ته سترګې سترې کړې دي ،د دې فکر ورسره نشته چې د
افغانستان د ژوندانه چاپيريال او د وحشي ژويو ژوند له خطر سره مخامخ او يا د ھغوی نسل منقرض کيږي .دغه
چارواکي ھر يو په خپل وار سره له عربانو سره پټې معاملې لري ،له دې کبله ھيڅوک نشي کوالی د ښکار لپاره د دوي
مخه ونيسي.
 باند شورای نظار عالوه بر قتل ،اختطاف ،اخاذی ،فساد ،غصب زمين و چور چپاول ،در فروش اسلحه و توليد مواد
مخدر نيز دست باالئی دارد .در اين اواخر ديده شده است که کانتينرھائی پر از سالح و مھمات سبک و سنگين از طرف
شب از مسير پنجشير به سوی خاواک حرکت می نمايد و در تاريکی شب کانتينرھا را که مملو از اسلحه اند ،تخليه می
نمايند .بعدا ً اين اسلحه توسط اسب و قاطر به تاجرانی که با طالب و داعش در ارتباط مستقيم قرار دارند ،انتقال داده می
شود.
صاحبان کانتينرھا که اسلحه را انتقال می دھند ،برای فريب دادن ساکنان محل به آنان می گويند که در اين کانتينرھا
مواد منفجره برای به کار گرفتن در معادن زمرد انتقال داده می شود چون معادن زمرد در آن واليت موقعيت دارد .در
کنار قومندانان بزرگ که به فروش اسلحه رو آورده اند ،حتی ساکنان محل نيز که چند قبضه سالح در دست دارند ،به
علت بيکاری و فقر آنھا را به فروش می رسانند.
عالوه از فروش اسلحه توسط قومندانان شورای نظار که بسياری از آنان وابسته به مقامات کنونی دولت اند ،تأسيسات
تصفيه و توليد مواد مخدر را نيز در خنج و سفيدچھر پنجشير به راه انداخته اند و به اين وسيله بازار توليد و فروش مواد
مخدر را در ميان جوانان رونق داده اند .اين قومندانان که ضمير شان آلوده به خيانت و جنايت است ،از ھيچ وسيله ای
برای پيدا کردن پول روگردان نيستند.
 سردی ھوا در واليت بدخشان ،جان يک پوليس سرحدی را گرفت .با وصف ميلياردھا دالر کمک به قوای امنيتی
دولت دست نشاندۀ افغانستان توسط ناتو ،امريکا و کشورھای متحد آنھا ،ھنوز ھم پوليس و نيروھای امنيتی اين اداره به
علت فساد بيش از حد در وزارت ھای دفاع و داخله از امکانات چندانی برخوردار نيستند .جان باختن يک پوليس
سرحدی نمونۀ کوچکی از بی پروئی حکومت وحشت ملی به خاطر نجات جان نيروھای امنيتی است؛ نيروھائی که به
علت فقر و ناداری و يا ناآگاھی با اھدای خون خود به اينان خدمت می کنند ،اما در مقابل بسياری از اين نيروھا روزھا
و ھفته ھا در محاصرۀ مخالفين دولت قرار می گيرند و کسی به داد شان نمی رسد و در بسياری موارد حتی نان خشک
ندارند که با آن خود را زنده نگاه کنند.
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