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فرار لوی څارنوال اسحاق الکو از کابل
دراين اواخر فرار مقامات عاليرتبه از کشور از ترس مجازات ازدياد يافته است  .گزارش ھا حاکيست که اسحاق الکو لوی
څارنوال افغانستان مخفيانه از راه مزار شريف خود را به المان رسانده است .اين شخص يکی از معتمدين حامد کرزی رئيس
جمھور دست نشاندۀ سابق بود .گفته می شود که الکو با ھمکاری تعدادی از مقامات محلی در بلخ و با پرداخت دو ميليون
دالر رشوت به مسؤوالن حکومتی و سرحدی از افغانستان خارج گرديده است .اين موضوع ،تنش بين شمال و مرکز را
تشديد نموده وبی اعتمادی مرکز را به شمال افزايش داده است.
به دستور غنی رئيس جمھور افغانستان اشغال شده ،اسحاق الکو برای حسابدھی و تصفيۀ کار ھا و ثروت ھای قيد کرده،
ممنوع الخروج اعالم شده بود .اين اقدام از ھمان آغاز ،با مخالفت حامد کرزی حامی الکو مواجه شده و دکترعبدﷲ را ھم به
پشتيبانی از څارنوال قناعت داده بود .جريان اين حادثه نشان می دھد که الکو از بسيار خورد و بُرد ھای فاميل کرزی و
شورای نظاری ھا آگاه بوده و ازاينرو دستان قوی در عقب فرار وی از افغانستان قرار دارد .اگر الکو در افغانستان می
بود ،شايد در زير فشار تحقيق وادار می شد که دھن به سخت بگشايد و راز ھای بسيار مھم را افشاء نمايد که برای يک
تعداد مانند کرزی و عبدﷲ و ساير متنفذان گران تمام می شد .تصور نمی شود که دولت مستعمراتی غنی – عبدﷲ قادر
باشد که استرداد اسحاق الکو را از المان تقاضا نمايد .تعداد کثيری از جنايت کاران خلقی و پرچمی در المان به راحتی
زندگی می کنند که ھيچ حکومت مستعمراتی کابل بعد از سقوط نظام مزدور مسکو ،صالحيت باز گرداندن آنھا را نداشته
است.
الکو از پول غير مشروع جايداد ھای متعددی را خصوصا ً در کوھدامن خريداری نموده و يک باغ بزرگ را در آن جا
غصب نموده که از آن فساد خانه ساخته است .درگزارش آمده است که يک شاگرد نانوای گمنام دريکی محالت المان،
امروز صاحب ميليون ھا دالر شده است .گفته می شود که الکو يکی از فعاالن قديمی حزب اسالمی حکمتيار بوده و کرزی
ھم از وی درسرکوب مخالفان استفاده می کرد .الکو حتی قبل ازاين مسايل درقضيۀ بانک انکشاف زراعتی به جرم اختالس
ھجده ميليون دالر از نظر محاکم ثالثه مجرم دانسته شده و تحت تعقيب قضائی قرار داشت .اما کرزی مانع می شد که دست
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قانون به وی برسد .به ھمين علت ،الکو بسيار مشوش بود که مبادا غنی دوسيه ھای سابق وی را دو باره باز نمايد .بنابران
از ترس ھمين جريان فرار کرده و شايد ھم که شبکۀ مافيائی اش ،او را به سالمت از افغانستان کشيده باشد.
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