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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

راپور :حبیب الرحمن تاثیر

د پولیسو په الس په مخدره موادو روږد شوي بندیان
د غزني له بندیخانې څخه وخت په وخت راخوشي شوي بندیان وایي :که یوې خواته زندانیان په زندان کې د ژوند
یوه اسانتیا هم نه لري ،خو بلې خواته د زندانیانو ډیری برخه یې د پولیسو په الس په مخدره موادو روږد شوي او
ژوند یې برباد شوی دی ،دوی وایي :د زندان ساتونکي پولیس کوښښ کوي چې د دغه معتادانو په شمیر کې
زیاتوالی راولي ،تر څو د دوی کاروبار پراختیا وومومي.
د نقیب هللا په نوم یو تن چې دوه کاله یې په زندان کې بند تیر کړی دی وایي« :په زندان کې د پولیسو په الس
لومړی په چرسو او وروسته بیا په هیروینو او شیشه باندې روږدی شو چې اوس یې هم څکوي »،نقیب هللا
زیاتوي :په زندان کې پولیس هڅه کوي چې زیات خلګ د نشه یي توکیو کارولو ته وهڅوي ،ځکه له دې سره د
دوی کاروبار زیاتیږي.
دا چې د هیواد د مرکزي پل څرخي زندان ترڅنګ د هیواد په ټولو زندانونو کې د پولیسو له لورې د نشه یي توکیو
د خرڅالو او کاروبار راپورونه ورکول کیږي ،نو دغه بندیان وایي په زندان کې د ناسم خوراک ،د کتابونو او
نورو تفریحی اسانتیاوو نه شتون هم د دې سبب جوړیږي چې بندیان له پولیسو څخه مخدره مواد ترالسه او استعمال
کړ ي .
محمدکریم که څه هم چې په بندیخانه کې د پولیسو له دغه ستم څخه خوندي پاته شوی دی خو وایي« :هره لحظه یې
به لیدل چې پولیس په ښکاره توګه په بندیانو د سیګرېټو او نسوارو ترڅنګ چرس او هیروین خرڅول او هڅه به
یې کوله چې د خپلې ګټې په خاطر زیات بندیان په نشه یي توکیو روږدي کړي »،کریم وایي «دا په پولیسو یوه ډله
خلګ نه بلکې د زندان ټول ساتونکي پولیس په دغه کاروبار کې برابر شریک دي».
دا چې د غزني په زندان کې د مخدره موادو کاروبار او استعمال په ښکاره توګه کیږي ،خو پکه یې نه په چا اوبي
او نه یې په چا وریښي ،په غزني کې له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عنایت هللا رفعت وایي« :تر اوسه نه
دي ورباندې خبر چې په زندان کې به دا کار کیږي ».دی وایي( « :ستاسو د تشویش) په موخه به له قومندانۍ سره
دا خبره شریکه کړي ».خو نور د هغوی کار دي ،رفعت وایي دا کار په ده پورې اړه نه لري ،پولیس به ورباندې
خبر کړي.
که له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس رفعت له پنځلس کاله وروسته د پولیسو پام په زندان کې د مخدره موادو د
کاروبار او استعمال و لور ته وراړوي ،نو د غزني پولیس وایي موږ ورباندې خبر یو چې دا کار کیږي ،د دغه
والیت د امینه قومندانۍ ویاند فهیم امرخیل یې مني او وایي د چرسو او هیروینو زیاته برخه یې زندان ته د پولیسو
ترڅنګ د زندانیانو خپل خپلوان انتقالوي ،هغه وایي هڅې مو پیل کړې دي چې هم یې مخنیوی وشي او هم معتاد
کسان د پولیسو له لیکو پسې واخلو او هم د معتادو زندانیانو درملنه وکړو ،خو مرکزي دولت هم په دې برخه کې
راسره ناغیړي کوي.
دا چې د پولیسو قومنداني دا خبره په ډکه خوله نه مني ،خو والیتي شورا بیا د پولیسو په دغه کار اعتراف کوي او
وایي د افغانستان د نورو محبسونو په څیر د غزني په زندان کې هم معتبر کسان په دغه کاروبار لګیا دي ،د دغه
والیت د والیتي شورا غړی حسن رضا یوسفي وایي :دا د زندانیانو د کورنۍ غړي نه بلکې د زندان خاص خلګ
دغه زندانیانو ته مخدره مواد رسوي ،د هغه په خبره عام کسان نه شي کولی چې مخدره مواد زندان ته قاچاق کړي.
دا چې د افغانستان غریبه ټوله او په بند کې پراته ځوانان به د دغه مخدارو دروند اقتصادي پیټی څنګه پورته کوي؟
شاید دا پوښتنه بې ځوابه پاته ده ،خو مدني فعاالن او د بشري حقوقو مدافعین ټینګار کوي چې دولت دي ددغه
زندانیانو په دغه ستونځمن حالت و رحمېږي ،دوی وایي دولت نه د زندانیانو اقتصادي حالت ،نه راتلونکي او نه هم
د هغوی ماشومانو او کورنیو ته ګوري.
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