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در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۴٨
 پارلمان افغانستان که به حق از سوی
مردم با القابی چون چورلمان ،طويله ،خانۀ
گرگان و دزدان مسمی شده است ،چنان در
فساد غرق است که آنعده از کسانی که تا
ديروز از اين افراد پست و وجدان باخته دفاع
می کردند ،اکنون آنان نيز خالف به اصطالح
وکالی مردم سخن می زنند .اين جمع اکثراً
بيسواد ،خاين و دزد که مزۀ قدرت و پول را
چشيده اند ،تن به ھر ذلت و پستی می دھند تا
در مقام خويش باقی بمانند.
وقتی وضعيت امنيتی واليت ھای مختلف در افغانستان بيش از پيش خراب گرديد و ولسوالی ھا يکی بعد ديگری سقوط
کردند؛ شھر کابل و بسياری شھرھای ديگر شاھد حمالت روزافزون طالبان و ديگر گروه ھای مخالف حکومت وحشت
ملی قرار گرفت و اين نيروھا توانستند تا درب بسياری از واليات خود را برسانند و مھمتر از ھمه حملۀ وحشتبار بر
شفاخانۀ نظامی سردار داوودخان مشھور به چھارصد بستر ،اين دزدان و خاينان لميده در پارلمان را به وحشت انداخت.
اين دزدان که اکنون دانسته اند که چگونه دالر را از وزراء و نھادھای ديگر حکومتی بقاپند ،ھر از چند گاھی به بھانۀ
استيضاح و استجواب ،حق خود را از دزدان ديگر حکومتی می گيرند.
در مجلس استيضاح وزراء که از سوی مردم به نام مجلس استھزاء ياد می گردد ،به اصطالح نمايندگان مردم چنان بی
آب و بی آبرو شدند که حتی حاميان نزديک آنان نيز از شرم نمی توانند از اين بويناکی انديواالن خود دفاع کنند.
استيضاح سه مقام امنيتی که شامل وزير داخله ،وزير دفاع و رئيس عمومی امنيت ملی بود ،برای چندمين بار به ھمگان
ثابت ساخت که الف و پتاق اين دزدان در پارلمان جز عوامفريبی و خاک زدن به چشم مردم ،به درد ديگری نمی
خورد .گفته می شود که تنھا وزير دفاع برای ابقای خود به وکالی پارلمان ١٣ ،ميليون افغانی پرداخته است؛ وزير
داخله و امنيت را به جايش بگذاريد!
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قبل از اين ،حکومت تھديد کرده بود که اگر وکالی پارلمان به مقامات امنيتی رأی عدم اعتماد بدھند ،فساد مالی و
اخالقی وکال را آفتابی خواھد کرد و عالوتا ً پارلمان را نيز منحل اعالم خواھد کرد و اين باعث شد تا تمام مقامات
امنيتی با غروفش فراوان وکالء ،کماکان در پست ھای خود باقی بمانند.
 کندز د افغانستان په شمال کې له څو کالو راپديخوا د
جګړو او شخړو په مرکز بدل شوی دی .له دې وړاندې
طالبانو دوه وارې د نوموړي واليت مرکز تر خپل کنترول
الندې راوست ،چې په ترڅ کې يې خلکو ته زيات ځاني او
مالي تاوان ورساوه .سره له دې مرکزي حکومت ژمنه وکړه
چې نور به وسله والو مخالفينو ته په کندز کې د فعاليت
اجازه ورنکړي ،خو ھمدا اوس ھم طالبان او نورې ترھګرې
ډلې د کندز ښار په دروازو کې ځای پر ځای دي.
چاردره او دشت ارچي ھغه ولسوالۍ دي چې طالبان په کې د نورو ولسواليو په پرتله پراخ شتون لري ،تر دې چې
يوازې د نوموړو ولسواليو مرکزونه د دولت په کنترول کې دي ،خو شاوخوا سيمې ټولې د طالبانو او نورو ترھګرو ډلو
په الس کې دي .د دولتي ځواکونو او طالبانو تر منځ په نښتو کې تر اوسه پورې سلګونه کورنيو خپل کورونه خوشې
کړي او لسګونو بې دفاع او بې ګناه ملکي وګړو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دې وروستيو کې له طالبانو ډلې سربيره ،داعش ډلې ھم په کندز په ځانګړي ډول دشت ارچي ولسوالۍ کې خپل نفوذ
پياوړی او پراخ کړی او ھره ورځ له طالبانو سره په جګړو بوخته ده .د سيمې اوسيدونکي وايي چې په افغانستان کې
ميشت بھرني ځواکونه په څرګند ډول له داعش سره د طالبانو په ځپلو کې مرسته کوي او تر اوسه يې د طالبانو والي او
مشھور قومندانان يو په بل پسې له منځه وړي تر څو د داعش جنګياليو ته الره ھواره کړي او په دې توګه روسان له
ګواښ سره مخامخ کړي .د دې کار په بدل کې ،روسيې ھم له طالبانو څخه خپل مالتړ ته زور ورکړی او ھره ورځ د
آمو سيند له پورې غاړې څخه طالبانو ته نوې وسلې او مھمات راليږي.
 ھلمند در جنوب افغانستان بيش از پيش به مرکز جنگ و جدل بر سر مواد مخدر بين قدرت ھای منطقه و نيروھای
مستقر در افغانستان مبدل می گردد.
ھزاران سرباز انگليس و امريکائی
مستقر در اين واليت که به بھانۀ
امنيت به آنجا رفته بودند ،نه تنھا
امنيت را تأمين نکردند بلکه ھلمند
آباد و سرسبز را به ويرانه مبدل
ساختند و در بدل آن ،کشتزارھای
کوکنار را رونق بخشيدند .طالبان
درين اواخر توانستند اطراف شھر
لشکرگاه را تصرف کنند و شھر را
به محاصرۀ کامل درآورند و به بخش

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

ھائی از لشکرگاه داخل شوند .حمالت طالبان باعث شد تا ھزاران خانواده از لشکرگاه فرار کنند و به واليت ھای
کندھار ،زابل و کابل آواره شوند.
سنگين به علت درگيری و جنگ ھای دوامدار ،يکی از ولسوالی ھای مشھور در بيش از يک و نيم دھه در افغانستان
است .اکنون ھمه می دانند که نيروھای خارجی مستقر در افغانستان نه تنھا طالبان را سرکوب نمی کنند بلکه در بسياری
موارد به کمک آنان و نيروھای تروريست ديگر می شتابند و آنان را از لحاظ مالی و تسليحاتی حمايت می کنند.
درگيری ھای اخير در ولسوالی سنگين واليت ھلمند و تصرف آن از سوی طالبان باعث شد تا نيروھای امنيتی دولتی از
آنجا فرار کنند و بسياری از مھمات و تسليحات خود را به طالبان بسپارند .در اين مھمات  ٢٩عراده موتر زرھی
)ھموی( ،يک چين تانک زرھی ٣۴ ،عراده موتر رنجر ،يک عراده موتر سراچه ۵ ،عراده موتر کروال ،يک عراده
موتر لندکروزر ٨ ،عراده تراکتور ،يک عراده بلدوزر ٢ ،تانکر تيل ٧ ،جنراتور برق و مقدار زيادی سالح و مھمات
شامل می باشد .اين تنھا سنگين نيست که نيروھای دولتی در آن مھمات خود را به طالبان می سپارند ،بلکه بسياری از
ولسوالی ھا و مناطقی را که طالبان تصرف می کنند ،عمدتا ً مھمات و تسليحات خود را به دشمن تسليم می نمايند ،يا در
بدل پول و يا تفاھمی که مقامات دولتی با طالبان دارند!
سپردن مھمات و تسليحات در ولسوالی سنگين به طالبان در حالی صورت می گيرد که جان ساپکو سرمفتش ويژۀ
امريکا برای بازسازی افغانستان در اظھارات اخير خود از فساد گسترده در نھادھای امنيتی افغانستان پرده برداشت و
گفت که فرماندھان نيروھای دولتی از پول غذای سربازان دزدی می کنند و در بسياری موارد تيل و اسلحه را به طالبان
می فروشند.
ھلمند که بيشترين مواد مخدر افغانستان را توليد می کند ،به ھمين علت در مرکز توجه مافيای بين المللی مواد مخدر
قرار دارد و اين ناامنی ھا و جنگ ھا از ھمانجا سرچشمه می گيرد.
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