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 م          ٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                              مارچ 
 

 مشکالت حکومت و مردم در صفحات شمال کشور
 فارياب، واليِت از نظر افتاده در شمال افغانستان

 

 
 

 غان باال يک کراچی که از مرکب کش ميشود در نزديکی شهر مزار شريفزنان اف
  که در شمال افغانستان واقع است

 
در بهار سال يک قطعۀ آلمانی قوای بين المللی تحکيم   . م سفری در شمال افغانستان داشت٢٠٠۶نويسنده در جنوری  

دهقانان که همه نادار .  تقر خواهد گرديدثبات، ايساف، درين منطقه که جنگساالران محل حکمفرمائی دارند، مس
 .هستند، با کشت خاشخاش که ازان ترياک توليد ميشود،  يگانه وسيلۀ معيشت خود را بدست می آرند  

 
در ماه اپريل تقريبًا يکهزار نظامی آلمانی که اکنون در کابل بسر ميبرند، به شهر مزارشريف انتقال می يابند تا در      

اين قطعه جزء قوای بين المللی تحکيم صلح، ايساف،   .   نفوذ حکومت کرزی را توسعه بخشند بازسازی ياری نموده و 
در کابل،  .   برای عساکر چنين مينمايد که خدمتگزازی شان ساده تر باشد  . است که تحت قومانده ناتو قرار دارد

نظاميان آلمانی مجبور هستند  درجاييکه عساکر خارجی بنظر خوب ديده نميشوند و اکثرًا مورد حمله قرار ميگيرند،       
از . آنها صرف دربين زرهدار ها جرئت ميکند بسرک برآيند  .  درعقب بالکهای کانکريت و سيم خاردار، پناه بگيرند

اينها به پای پياده گزمه ميکنند، با اطفال شوخی وخنده     .  اقامت همقطاران شان در قندز تصويری ديگری دست ميدهد 
 .حفر چاه های آب کمک ميکننددارند، در اعمار مکاتب و  

 

 مانند اينکه درروی مهتاب باشد
ساحه ای که آلمان ها ازآن برای تحکيم صلح بازرسی دارند، از واليت شمالشرقی بدخشان الی واليت بادغيس در    

مزار شريف، شهر اداری .  وسعت کشور را احتوا ميکند٣/١غرب هرات که با ترکمنستان همسرحد است، اضافه از 
درين جا در حال حاضريک قطعۀ بريتانيائی مربوط  . يت بلخ، از نظر جغرافيايی درمرکز اين کمر بند واقع استوال

ازقياس بدور است که قطعات آلمانی اين ساحه بزرگ را     . ايساف مستقر است که با آمدن قوای آلمانی تعويض ميگردد   
 .  وانندکه پنج برابر کشور سويس وسعت دارد، حقيقتًا کنترول کرده بت  

 
درين    . يک سرزدن به واليت فارياب واضح ميسازد که قطعات ايساف در شمال افغانستان به چه مشکالتی مواجه اند   

اين واليت که نفوس آن به يک ميليون نفر ميرسد، تا حال هيچ يک خارجی قدم نگذاشته است و ممکن باشندگان آن           
ۀ بزرگ کرزی که شهرهای مهم کشور بايد باسرکها باهم پيوست   از پروژ. عساکر آلمانی را بچشم سرهم  نخواهند ديد 

قسمت پالن شدۀ اين شاهراه که بايد از تمام منطقۀ شمال گذشته وشبرغان را با هرات     .  گردند، درين جا اثری نيست
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  ٣٠٠شهر ميمنه که مرکز واليت فارياب بوده و از مزار شريف  . وصل کند، هرگز تحت ساختمان قرار نگرفته است 
 . کيلومتر فاصله دارد، اگر با هيلی کوپتربدانجا پرواز شده نميتوانست، گوئی در روی مهتاب قرارداشت   

 

 
 نقشه جغرافيايی افغانستان

 
 منظرۀ روی مهتاب، خشک و خالی ، که روی آن يک موتر جيپ بزحمت ميتوانست راه بپيمايد،   و هم چنين مانند

منظرۀ دشت ليلی بديده ميرسيد که قسمت اعظم ساحه فارياب را در برگرفته  و صرف يک راه موتر رو ازبين آن به  
 های موتر در گل ولوش بلخشد       در فصل زمستان نسبت بارش باران خطر آن ميرود که عرابه  .   به ميمنه منتهی ميشود

چنين بنظر ميرسد، اين تپه زار که وقتی قسمتی    . و يا با لغزش پشته ها، موتر به عمق يک صد متربه دره سقوط کند   
فعالترين دريور هم  اين راه را کمتر   . از راه ابريشم را  تشکيل ميداد، امروز هم برای  رهپيمائی باشتر مساعد باشد   

. رسيدن به منزل مقصود تنها بدريور فعال تعلق ندارد بلکه طالع نيز بايد سازگار باشد  .  نمی تواند ساعت پيموده ١٢از 
اندکی قبل ازآنکه سفر ما خاتمه يافته باشد، درعين منطقه هشت عراده موتر و سرويس های کوچک طعمه رهزنان        

 .  گرديده ودر اثر آن چندين مسافر نيز بقتل رسيده بودند 
 

 ی جنگساالران محلقدرت نا شکستن
حدس چنان است که وضع نظاميان آلمانی درميمنه از همقـطاران بريتانيائی و دنمارکی شان که جرئت نميکنند مرکز 

طبق ساير ساحات در کشور، در مناطق بيرون از شهرها، در همه .  واليت را ترک گويند، چندان بهتر نخواهد بود
قبل از دايرشدن    .  و نه هدايات خارجی ها را ميپذيرند، کل اختيار هستندجا جنگساالران که  نه اوامر حکومت کابل

م  بايد مليشياها خلع سالح ميشندند، شمالخان يک تن از قوماندانان ظالم  در حوالی ميمنه،    ٢٠٠۵ سپتمبر ١٨انتخاباِت 
 واليت او را ميخواستند مورد     وقتيکه تيم های بازسازی در.  ذخاير سالح دست داشته را به کوه ها انتقال و پنهان کرد   

بازپرسی قرار دهند، ايشان از طرف وی با بکار بردن سالح تهديد گرديده، جز اينکه عقب نشينی مينمودند، چارۀ  
نظاميان ايساف حق ندارند در سياست داخلی افغانها دخالت نمايند،      . نداشتند و خلع سالح هم صورت گرفته نتوانست    

 . ان و جنگساالران محل دست های شان  بسته استازينرو در برابر قوماندان
 

در فصل زمستان دهات و شهرهای کوچک  . فارياب زمانی کندوی غلۀ افغانستان بود ولی امروز خانه فقراست 
حکومت کابل فارياب را بکلی از  : " فوزيه  رؤفی و کيل فارياب در پارلمان ميگويد.  باجهان بيرون ارتباطی ندارند

اکثرًا دختران ُخرد سال يگانه متاعی اند که  .  فرو ش دختران درين واليت بکلی عام گشته است. ست نظر انداخته ا
 ." انسانهای دچار فقربرای فروش عرضه ميکنند و يا تحفه می دهدند تا اختال فات فاميلی  را کنار بزنند 

 ارقام از اوسط  احصاييه افغانستان   اين.   فيصد اطفال نوزاد هنگام زايمان تلف ميگردند  ٣۵ مادر چهار آن و ١٠از
 فيصد مردم از آب نوشيدنی و استفاده از انرژی برق ٩۵.  شمول، که خود سرسام آور است، بمراتب بلندتر ميباشد

کمک های موسسات امدادی درين جا تقريبًا بدسترس قرار گرفته     .  فيصد ميرسد ٩٠محروم هستند و تعداد بيکاران به    
 .نميتواند

 

 اش بحيث يگانه مدرک عايدزرع خاشخ
قبل بر اين درا ين واليت، نه مانند مناطق جنوب وشرق کشور، خاشخاش که از آن ترياک بدست می آيد، کشت نمی   

و لی حاال در هر جا چه در دشت، چه در مزارع ، حتا در حويلی های شخصی، خال صه اينکه در همه جا کشت         . شد
ولت برای بازسازی به اختيار گذاشته نشد، بصورت عموم مردم بکشت   چون امداد د .  خاشخاش جلب توجه ميکند

 سال عمرش    ۵٠ ساله شباهت دارد ولی صرف   ٧٠نوراِهللا دهقان که سر و وضعش به يک مرد  . خاشخاش رو آوردند 
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کان من تخم بذری ندارم، وسايل زراعتی دراختيار ندارم و هيچگونه ام. احتياج موانع را نمی شناسد:" است، ميگويد
 نفری خود را اعاشه کرده   ٢٠برای من ترياک يگانه راهی است که فاميل . دردست نيست تا زمين را آبياری نمايم

به آب زياد ضرورت نيست و  . زرع کوکنار زحمت زياد بکار ندارد وميتواند در دشت نيز صورت گيرد ." بتوانم
نوراِهللا دهقان ميتواند ساالنه ده     . ابل برداشت استباران های قليل موسومی بکلی کا فی بوده و در سال دو حاصل ق  

در مقايسه به آن، يک  .  دالر ميشود  ٣٠٠٠کيلو گرام تريا ک از زمين دست داشته خود توليد کند که قيمت آن بالغ بر  
 .   دالر معاش دارد ۴٠٠پوليس موظِف منع کشت کوکنار، ساالنه  

 
اصل خود را که قيمت آن از طرف قوماندانان تعيين ميگردد، به   دهقانان ح. جنگساالران محل خريدار ترياک هسنتد

مفاد بيشتر را قوماندان در جيب  . در مقابل، دهقانان با تفنگدارا ن مليشيا حمايه ميشوند. قدرتمندان بفروش ميرسانند
ه کرده نمی نوراهللا خوب ملتفت است که او و همسايگانش بدون زرع کوکنار گذار. می اندازند، نه دهقان بی چاره

شايد او مطمئن    ." اگر حکومت در صدد تخريب مزارع کوکنار برآيد، ما از خو دفاع خواهيم نمود    :" او ميگويد .  توانند
والی که از طرف کابل مقرر می باشد صرف  .  باشد از اينکه در واليات قدرت در دست قوماندانان محل قرار دارد 

 . نها زير يک لحاف قرار دارندپوليس و اردو با مافيا ی قوماندا . بنام است
 

مجموعًا در  .  تن در سال تخمين ميزنند ۵٠٠ الی ۴٠٠متخصصين افغان حاصالت ترياک را در واليت فارياب به 
ترياِک   .  تن ترياک توليد ميگردد که نصف آن از واليات شمالی کشور بدست می آيد۴۶٠٠افغانستان ساالنه تا 

ی توليد هيروئين بکار برده ميشود، از طريق ترکمنستان و ايران به مارکيت         محصول فارياب که قسمت زياد آن برا 
حالت در تمام منظقۀ که از طرف قطعات آلمانی قوای ايساف بايدکنترول گردد، ازهمين قرار   . های اروپائی راه مييابد

ندارند، جز اينکه قوماندانان   اينها چون حق دخالت در اداره محل را ندا شته و در مبارزه با مواد مخدر مکلفيت           . است
 . محل و معامله داران مواد مخدررا خود اختيار بگذارند، چارۀ ندارند    

 
درين  . مشکل ديگر اين است که قوای ايساف بايد در محلِِ مخالفين دولت در شمال، بنفع حکومت مرکزی عمل نمايد

ی دارند، مرکز مقاومت در برابر پشتون های منطقه که اکثرًا ازبيک ها، تاجک ها، ترکمن ها و مردم هزاره زندگ
همچنان امروز هم هستۀ مقاوت در برابر کابل و حکومت کرزی که غالبًا از پشتون ها تشکيل شده   . طالب قرار داشت

استاد عطا که عضو جمعيت اسالمی تاجک است، بادست آزاد بحيث والی مزار شريف      . است، در همين منطقه ميباشد 
در پهلوی او محقق از قوم هزاره که      .  او درتمام دواير دولتی اعضای حزبش را جابجا کرده است      . حکمفرمائی دارد

همچنان ازبيک ها بدور جنرال دوستم از  . در کابل قبًال وزير پالن بود واکنون عضو پارلمان است، قدرت نمائی دارد  
 . الفی با پشتون ها باشد، متعهد انداين گروها همه دريک نکته که عبارت از برخ.  اهميت کافی برخوردار هستند

 

 فعاليتهای رو به ازدياِد طالبان
در واليت  . در شمال افغانستان طالبان و گروه حکمتيار متعلق به قوم پشتون، همه روزه بيشتر کسب قدرت ميکنند 

ی برد، بايد قبل او که معموًال در مناطق سرحدی در خفاء بسر م . بغالن نفوذ حزب اسالمی حکمتيار باال گرفته است
طالبان نيز در بغالن بر    . از چند ماه به بغالن آمده باشد تا قوای خود را در برابر حکومت مرکزی تنظيم نمايد        

هيچ يک طرف، اسلحه را بزمين نخواهد گذاشت تا مجادله بين پشتون و غير پشتون به     .  فعاليتهای خويش افزوده اند 
 . فيصله نرسيده باشد
 قوای ايساف که نه اجازه دارد در مسايل قوماندانان محل مداخله نمايد و نه در امور معامالت        قطعۀ آلمانی مربوط

مواد مخدر، ولی در عين زمان بايد نفوذ حکومت مرکزی را در مناطق مخالفين آن توسعه بخشد، در برابر وظيفۀ        
زارنفرنمی رسد، از عهده چنين  اينکه چطور می شود، اين نظامياِن که شمار شان به ه. بزرگی قرار گرفته است

 .وظيفۀ عمده بدر آيند، کسی تخمين کرده نمی تواند  
 
 

 پايان
 از مطبوعات سويس 

 
 

  


