خپلواکی

استقالل
www.esteqlaal.net

سه شنبه  ۷۱دسامبر ۹۱۷۲

حمید انوری

قصر مقصر است ،یا قیصاری؟!
قصر ریاست جمهوری در رهائی قیصاری از بند امنیت ملی ،بدون هیچ شک و شبه ،مقصر است .بار نخست که
نیرو های امنیتی افغانستان نظام الدین قیصاری را بعد از تالش های فراوان و دادن تلفات ،دستگیر کردند ،بعد از
شش ماه زندان و تحقیقات ،از زندان رها گردید ،در یکی از "مهمان خانه" های امنیت ملی تحت نظر قرار داده شد
و "وظیفۀ" اخاذی ،راهگیری ،دزدی ،جنایت ،قتل و زورگوئی او را به حالت تعلیق درآوردند و از کابل ممنوع
الخروج ساخته شد.
چند روزی از آن نمایشات مضحک نگذشته بود که قیصاری با کاروانی از موتر ها و بادیگارد های مسلح ،در
روز روشن کابل را به مقصد مزارشریف ترک کرد .آن کاروان که حامل قیصاری و تفنگ داران او بود ،گویا
نامرعی بود ،آب از آب تکان نخورد و قیصاری به مزار شریف مواصلت کرد ،صدها تفنگ دار لنده غر را تا
دندان مسلح ساخت ،قصری در اختیار قیصاری گذاشته شد و قطاع الطریقی ادامه یافت ،اما هرگز و هیچگاهی
صدای اعتراض از هیچ مقام امنیتی افغانستان شنیده نشد ،حتی با تمام اعتراضات مردم بلخ علیه قطاع الطریقی
قیصاری و دزدان و باج گیران او ،خمی بر ابروی قصر نیامد و هیچ کسی نگفت که قیصاری چگونه کابل را ترک
کرد ،وارد مزار شد ،قصری را تصاحب کرد ،صد ،دوصد نفر تفنگدار گرد آورد و دمار از روزگار مردم منطقه
بدر آورد .مصارف اینهمه ال و لشکر ایله جار او از کدام منبع تأمین می گردید؟
والی و قوماندان امنیه و پولیس ،چرا حیثیت تماشاچی را به خود گرفته بودند؟
آیا آنان دستور داشتند خاموش باشند؟
الطریق تا دندان مسلح
قرار راپور های جدید ،قیصاری در همان قصر چند منزله و مفشن ،یکصد و پنجاه نفر قطاع
ِ
را جا داده بود که با سالح های مرگبار ثقیله و خفیفه مجهز بودند.
کدام دستان مرموز داخلی و خارجی در کار بودند که این کفتار خون آلود را با سادگی از دهن" شیر" بدر آوردند؟!
در افغانستان امروزی ،کاری را که یک روبای پیر با سادگی انجام میدهد ،از عهدۀ"شیران قصر نشین" ،پوره
نیست.
چگونه امکان دارد که یک جنایتکار شناخته شده ،در یک نیمه شب تاریک ،از چنگ صد ها کماندوی کارکشته و
مجهز با سالح های پیشرفته و شب بین ،زرهپوش ها ،هلی کوپتر ها ،بمباردمان ها و محاصرۀ تنگ و کامل

اقامت گاه او ،حلقۀ چنین یک محاصرۀ حساب شده را بشکند و به راحتی فاصلۀ بین بلخ و شبرغان را طی کند و
خرامان خرامان و با صد شوق تمام از آغوش گلم جم سر بدر آورد؟
آیا قیصاری در قصر خود بود ،یا خیر؟
آیا یک بازی بزرگ و خطرناک در راه است؟
آیا قصر در فرار قیصاری قصور دارد؟
آیا قبر قیصاری را کنده اند یا از گلم جم را ،یا قبر هردو را؟
جنراالن امریکائی و افغان که به دیدن رشید دوستم"گلم جم" ،رفته بودند ،چه داد و گرفتی را رقم زدند؟
راندن قیصاری از این قصر به آن قصر ،تقصیر جنراالن امریکائی است ،یا افغان و یا هردو؟ یا یک نقشۀ دقیق و
حساب شدۀ قصیرالمدت؟
قصردر بدل گذاشتن سر قیصاری به پای دوستم ،چه به دست خواهد آورد؟
آیا دوستم با قیصاری همان معامله را خواهد کرد که باری با ایشچی کرده بود؟
قصر مقصر است ،یا قیصاری ،یا هردو؟
تقصیر مردم در قمار قصر و قیصاری ،چیست؟

