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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٢٨

 واليت ھای شمال افغانستان در روزھا و ماه ھای اخير شاھد افزايش اختطاف ھا ،دزدی ھا ،قتل ھا و راه گيری
ھاست .به سلسلۀ اختطاف ھا و قتل ھا ،سه روز قبل ،افراد مسلح ناشناس در واليت فارياب يک جوان را بعد از
اختطاف ،به قتل رساندند .فارياب که در چنگال خونين رشيد دوستم و اوباشان جنايتکار او قرار دارد ،کوچکترين
صدای مخالف را در گلو خفه می کند .نمونۀ بارز جنايت در واليات شمال برخورد با احمد ايشچی است که بعد از
دستگيری ،بر وی تجاوز دسته جمعی نمود.
در عين حال ،افزايش افراد غير مسؤول در واليت شمالی تخار ،باشندگان آن واليت را نگران ساخته است .اين گروه ھا
و افراد که با رده ھای اول حکومت وحشت ملی در ارتباط قرار دارند و عمدتا ً افراد وابسته به شورای نظار و باند
دوستم اند ،ساکنان محل را با مشکالت فراوان مواجه ساخته اند .اين اوباشان و تفنگ به دستان شورای نظاری و
دوستمی از ھيچ جنايتی در حق مردم دريغ نمی کنند .برخی از اينان در چوکات اربکی تنظيم شده اند ،اما برخی ديگر
ھمچنان وابسته به قومندانان وابسته به شورای نظار و باند دوستم اند و به ھيچ مرجعی در دولت افغانستان پاسخگو
نيستند .حتی والی تخار که خود از افراد وابسته به ھمين قلدران جھادی است ،نيز چندی قبل از موجوديت چنين افراد
مسلح غير مسؤول لب به شکايت گشود.
 محاکم نمايشی مبارزه عليه فساد توسط حکومت وحشت ملی ،يکی از جنراالن وزارت امور داخله را به جرم گرفتن
رشوه به  ١٤سال زندان محکوم کرد .اين اقدام مقامات حکومت فاسد ،خاين و بيکارۀ ع و غ جز به تمسخر گرفتن
مبارزه عليه فساد چيز ديگری را نشان نمی دھد ،چون افرادی در اين دولت فاسد در مقامات باالتر از اين جنرال قرار
دارند که ميليون ھا دالر را اختالس کرده اند ،اما نه تنھا مورد پيگرد قرار نمی گيرند ،بلکه ھمواره از سوی دولت بی
کفايت و فاسد به مقامات باالتر ارتقاء می يابند.
بسياری از افرادی که در رده ھای باالئی تصميم گيری دولت وحشت ملی کار می کنند ،از جمله افراد فاسد ،خاين و
جنايتکار اند که در گام نخست خود شان بايد محاکمه و به مجازات برسند .اينان با پر روئی تمام ،آن عده از افراد را به
مشھود ميليون دالری در
محکمه می کشانند که نه واسطه دارند ،نه تفنگ و نه پول؛ در غير آن صدھا قضيۀ اختالس
ِ
محاکم افغانستان وجود دارد که بايد به آنھا رسيدگی شود ،اما ھيچ کس نمی تواند از ترس مافيای لميده بر قدرت در
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افغانستان ،آنھا را بازگشائی کند .اگر حکومت فاسد وحشت ملی واقعا ً می خواھد عليه فساد مبارزه کند ،دوسيۀ جنرال
پشقل خان و پشقل خان ھای ديگر را به محاکم بسپارد تا معلوم شود که واقعا ً در مبارزه عليه فساد جدی است.
 د امريکا متحدو ايالتونو دفاع وزارت په پام کې لرې چې د افغانستان په ھلمند واليت کې  ٣٠٠امريکايي سرتيري
ځای پر ځای کړي .د سرتيرو د استولو په لړۍ کې  ٢٠٠امريکايي او ايټاليايي سرتيري د افغانستان لويديځ فراه واليت
ته رسيدلي دي .ظاھرا ً امريکايي چارواکو ويلي چې د دې سرتيرو له استولو څخه يې موخه په نوموړو واليتونو کې
ميشت افغان سرتيرو او ځواکونو ته د مشورې ورکول دي ،خو ھلمند په ځانګړي ډول د افغانستان ھغه سيمه ده چې په
ھيواد کې دننه تر ټولو زيات د مخدره توکو توليد په کې تر سره کيږي .له دې وړاندې ھم انګريز او امريکايي سرتيري
په دغه واليت کې ميشت وو ،څو په ګډه له دغه ستر عايد څخه خپله برخه تر السه کړي.
اوس يو وار بيا امريکايي چارواکي په پام کې لري چې د مخدره توکو د قاچاق مديريت په الس کې ونيسي .ھر کال
ميلياردونه ډالر د مخدره توکو له قاچاق څخه د ھغو ھيوادونو په برخه کيږي چې په اصطالح په افغانستان کې له
ترھګرۍ سره د جګړې په حال کې دي .افغان کرونده ګر د دې زھرجن بوټي له توليد او پروسس څخه يوازې دوه يا
درې سلنه ګټه تر السه کوي ،خو اصلي ګټه يې سترو ھيوادونو او نړيوالې مافيا ته رسيږي چې د افغانستان په څير
ھيوادونو کې يې د جګړو اور بل کړی دی.
 رئيس جمھور حکومت وحشت ملی در تازه ترين فرمايشات خود گفته است که اگر تروريستان مانند سال ھای گذشته
در محاسبات خود اشتباه کنند ،افغانستان را به گورستان آنان مبدل خواھد کرد!
اين اظھارات مسخره و دور از واقعيت در حالی از زبان اشرف غنی بيرون می شود که ھم اکنون ده ھا ولسوالی در
کنترول مخالفان مسلح دولت در مناطق مختلف افغانستان قرار دارد؛ طالبان و گروه داعش با گذشت ھر روز مناطق
بيشتری را از تصرف حاکميت دولت وحشت ملی بيرون می کند؛ خانواده ھای ده ھا سرباز و پوليس بدبخت و بيچارۀ ما
که جان ھای شيرين خود را در راه ھمين انسان ھای فاسد ،خاين و بيکاره از دست می دھند و در بعضی موارد حتی
اجساد آنان به خانواده ھای نادار و فقير شان نمی رسد ،ھمه روزه بر گليم عزا می نشينند؛ مخالفان مسلح حکومت
وحشت ملی به دروازه ھای بسياری از واليات رسيده اند ،اما جناب متفکر دوم الف می زند که افغانستان را به
گورستان تروريستان مبدل خواھد کرد!
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