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 Political سياسی

  
 "بدخشانی"ياسر :نويسنده

  ٢٠١٢ سپتمبر ١۴

 

  "مدافع محرومان"يا  فوزيه کوفی ھمکار قاچاقچيان،
 

اگرجنايت کاران جھادی باعلم  .تفاوت فوزيه کوفی باساير قومندانان وجنايت کاران بدخشان زياد محسوس نيست

فوزيه کوفی ھم با استفاده ازشعارھای  .قرآن مردم را فريفتند وازخون شان قصرھا وبلدينگ ھا ساختند دن جھاد وکر

 قسمی  دست يافته است،عظيمیبه سرمايه ھای  حقوق بشر و موکراسی دفاع ازد ُمد روز چون دفاع ازحقوق زن،

که  دنورز ی مبادرت میئه گرفتن پروژه ھاب خواھرش مريم کوفی وکيل پارلمان مردم تخار که شنيده ام او و

   .بيشترازيک ميليون دالرباشد

ا که گاه گاه فوزيه کوفی درميزھای گرد به بعدالت، پيشرفت وديگرارزش ھای زي موکراسی وحقوق زن،دفاع از د

يدن به فاع ازحقوق بشر امريکا است که غيرازخاک پاش ورد، مثل شعارھای دفاع ازاسالم اخوانی ھا و آزبان می

ی که ئاودرھمه سخن رانی ھا .چشم مردم وسالوسانه خود را امروزی جلوه دادن معنی ديگری به ھمراه ندارد

شورای نظارشده  اندازد مثل لطيف پدرام وسايرستمی ھای اخواِن شده و راه میه درکمپاين ھای انتخاباتی اش ب

صورت ه ازحاکميت کرزی به بعد ب .کند  آغاز میربانی و سخنرانی را با حرمت واحترام به خون احمدشاه مسعود

 بدخشان یولسوالی ھای دروازھا صورت نسبی درسايره  شکی و ب، خواھان ،ولسوالی ھای کوف آب  مطلق در

 ۀتعداد زيادی ازاعضای خانواد .وکيل پارلمان بدخشان پختلچک فوزيه کوفی  و قاچاقبر ۀ به مراد خانوادآش را بايد

مواد  قاچاق انسان ، مشروبات الکلی ، اسلحه ، مواد مخدر ،"ل از وکيل شدن او مصروف قاچاق فوزيه کوفی که قب

شان صاحب وظايف خوب دولتی درسطح ۀ با وکيل شدن فوزيه کوفی درپارلمان افغانستان ھم، بودند"راديواکتيو

   .قاچاقبری شان گرديدند بار و ولسوالی ھا باحفظ کار

  فوزيه کوفی ميسرساخته،ۀ وسيع قاچاقبری را درخدمت اعضای قاچاقبرخانوادۀ استفادۀوکيل شدن فوزيه کوفی زمين

 .سوی شان درازنموده ن درمرزھای تاجکستان نيازداشتند بئان افغانستان را که به افراد مطمدست ھای تمام قاچاچي

ش داليل شاوندان وھم تبارانه کوفی ازخويمديران معارف دروازھا توسط فوزي ن ولسوال ھا وقومندانان امنيه ويتعي

 ھم به یطرف کند واز طرف به برنامه ھای انتخاباتی اش کمک می ازيک .متعدی را درنھاد خود به ھمراه دارد

  .رساند بدخشان ياری می بيرون از ھم بدخشان و پروگرام ھای پول اندوزی اش ھم در
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را با  دخشان بوده حاکميت مطلق درتمام امورولسوال کوف آب ب  عام وخاص است،ۀ که به قاچاقبری شھرنادرشاه 

وی باتمام قاچاقبران . دست گرفته استه ی ديگربئسری روابط مافيا وکيل خود فوزيه کوفی ويک تکيه برخواھر

کوچک که مواد مخدر وسايرموادغيرقانونی را به و  و ديگرقاچاقبران خورد ،جمله قسيم فھيم افغانستان من

نادرشاه يکی ازدوستان  .مين نموده استأ وسيعی را تۀکنند، رابط غانستان قاچاق میتاجکستان وازآن جا به اف

نادرشاه بعدازجنرال نذيرمحمد فرد قابل اعتماد  .کند تيم وی حساب میء بسيارنزديک مارشال فھيم بوده وخود را جز

عاليم بی تفاوتی  . استدربدخشان ومرزھای تاجکستان سالح ، فروش مواد مخدر، مارشال فھيم درامورات خريد و

اعضای  فوزيه کوفی وساير آدرس مارشال فھيم وديگرموضع گيری ھای نادرشاه ، به ربانی و ميل به تيم کرزی از

  . که دارند از پشت ھمين ميخ استیجست ھای معين و ش درضمن خيزفاميل

ازطرف فوزيه کوفی وی نيز .ولسوالی خواھان بدخشان ولسوال است در" زلمی"  برادر ديگرفوزيه کوفی

وقتی شما درميان توده  .چيان شان ولسوال گماشته شده است مين امنيت قاچاقأوھمکاری مارشال فھيم به منظورت

صدھا داستان قاچاقبری اينان را با  يد،ئ کوفی وبرادرانش نماۀرابطه به خانواد الی درؤس ھای اين منطقه بنشينيد و

درتاجکستان و سايرجاھا يکی يکی برايتان  درکابل ،  آباد بدخشان ،تاريخ واسم افراد ارتباطی شان درفيض

ولين ؤاست مس"بيخبر"فقط وفقط تنھا کسی که ازآن  . آن نزد مردم عام پنھان نيست ۀدارند که ھيچ گوش بازگومی

 ،ھای شکی ولسوال  قومندانان امنيه ، مديران معارف ، باشد،  مرزی اينان میۀمبازره با مواد مخدر بدخشان وادار

 . مينمايدءی به فوزيه کوفی ھنگام انتخابات ايفاأ ونسی نقش تعيين کننده ای را درقسمت جمع آوری ر،ماه می

  . مد آحساب میه  بدخشان بیش وکيل بوده شخص مطرح دروازھاپدرفوزيه کوفی درزمان حيات

 با او . ده زن داشتکه خان بود دو ظاھرشاه وداوۀوکيالن دور  وکيل عبدالرحمن کوفی يکی ازپدرفورزيه کوفی

 آدم کش  و ازدواج ھايش ھمين فرزندان قاچاقبرۀفاميلھای سرشناس درواز، خواھان و بدخشان ازدواج نمود و ثمر

جمال شاه کوفی جنرال ميرشکی کوفی، ميرخواھان  مورشاه کوفی،أ م،پسرانش زلمی شاه کوفی، اکليل شاه. اوست

پدرفوزيه »  فوزيه کوفی و چند کوفی ديگر اند کوفی ھدايت هللا و دخترانش قنديگل،کوفی، نادرشاه کوفی، عنايت هللا

به ھمين اتھام ھم توسط خلقی ھا  کوفی دراوج جنبش چپی درافغانستان عضو يکی ازجريانات ستم ملی گرديد و

فرزندان  بيشتر آن ازميان طبقات حاکم برخاسته بودند اعضای رھبری شان را یستمی ھا که قشرباال. کشته شد

ی چون ئچگونه ممکن است که به آمدن وکيل مشھور و پرسروصداورنه داد،  اربابان ومتنفذين تشکيل می

  .عبدالرحمن کوفی اين ارباب شريرزنباره درکنارحلقه ای ازسايرحلقات سياسی شان قرارنگيرد

 ءوکيالن پارلمان وقت بود به عوض تکيه به توده ھا به خان ھا واربابان اتکا  طاھربدخشی که خود فرزند يکی از

جريان سياسی  .شد رچم وستمی ھا به سرمنزل غروب نزيک می داشت وبه ھمين علت وقتی آفتاب عمر خلق وپ

بعد  ان منفعت جودليل اين ترکيدن يکی ھم اين بود که برای ارباب.  ناگھان ترکيد،ی که مثل پوقانه کالن شده بودئسازا

فوزيه کوفی  پول ازين مدرک به جيب شان نمی نشست ،  به ھمراه نداشت ویی بودن ديگر نفعئستمی بودن وسازا

 واقعی يک ارباب ۀيد نموده است وبس زيرا بااين کارخودخواسته است چھرأئصرف ازداشتن چھارزن پدرش ت

 و .پنھان نمايد  او دخترچنان انسان حيوان صفت است  .شريردوران ظاھرشاه را که زن بارگی اش شاخ کشيده بود

عنايت برادرفوزيه کوفی . سرشت بدخشان است " فاميل نيک"فعلی اش معلول " بزرگ "نشان دھد که شخصيت 

ود نيزازبردن صفت يکی ازقاچاقبران مشھورولسوالی خواھان بدخشان اسٰت ، عنايت هللا که آدم سياسی نيست، خ

ی و درقطار معلم ئين فروش نگوئيروھاگراورا قاچاقبريا ترياک فروش و ک ونفرت ندارد،ش کرقاچاقبربه نام

  .ن ميکندأر شثمور وروشنفکرقرارش دھی احساس کأوم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مورين امنيت أزنند درفيض آباد دست بسته بامواد مخدر توسط م  برادر ديگر فوزيه کوفی که قاری صدايش می

 واستدعا نمود که اگر درتماس شد" شاه ولی هللا اديب"ی با والی بدخشانين ھنگام فوزيه کوفادر دولت گرفتارشد،

. ی شدن  رھايش نمايدزندان ش ازاند به آسانی بااستفاده ازروابطتو کمک کند تابرادرش را به کابل انتقال ندھند اومی

 با گروپ ھای سان زمان جنگھاه ن بولسوالی ھای خوھان وسايرنقاط زيرتسلط شا خيل و ختک  فوزيه کوفی در

  .يستدانيست که مقابل شان ب" نرِ "شان  خود ۀبه گفت و زنند لح درشھر وبازار وقريه وقصبات قدم میسم

ديد ھھبی اسماعيليه ھای دروازھا است تنادرشاه درانتخابات قبلی پارلمانی شاه درواز را که يکی ازمتنفيذين مذ 

وی  . نمود،که شايسته آن نيست  اينۀ پارلمان به بھانبه دست کشيدن ازکانديداتوری به وکالت نموده مجبور

فوزيه کوفی بعدازوکيل شدن درولسوالی ھای دروازه که سابق شامل پنج . نيزازترس نادرشاه خود را کانديد نکرد

 دفاتردولتی ومکاتب را تبديل وبه ۀگيرد، حتی پياد ولسوالی سرحدی بدخشان بود وحاال چھارولسوالی را دربرمی

 یتنھا مشته  شان نۀکه بدون استثنا ھم  را که برايش کمپاين کرده بود نصب نمود،نزديکان ويا کسانیاز ی عوض يک

   .ندزندگی مردم بيچاره اين ديارا دزد ورھزن به مال واً آدم ھای بدون تحصيل وتعليم بلکه اکثر

حتی ازگرفتن کوچکترين  کنند و ھمان می تا کيسه ھای خود را پرکنند ودقيقاً که د به گفته ھای خود شان اينان آمدن

 کارھای ساختمانی که توسط انجوھا و .ورزند مقدارپول ازانبان مردم بيچاره وکم بضاعت بدخشان دريغ نمی

شود بايد يک قسمت پول را به عنوان حق ولسوال درپروپوزل ھا برای ولسوال ھای   میءسسات اجراؤسايرم

شرکت ھای ساختمانی که دراين ولسوالی ھا . شود رو میه شان به تعلل روبدرغيرآن کارھای  .دروازھا بگنجانند

  .تواند به فعاليت ھای شان ادامه بدھند  پروژه دارند به ولسوال نادرشاه بايد جزيه بدھد درغيرآن نمی

شود  یل کرده است واتھامات غيراخالقی که به اوزده مين تنزئ فوزيه کوفی ازلحاظ اخالقی نيزدرموقعيت بسيارپا

 اوکه فعالً زن بيوه ای است روزگاری صاحب شوھرخوش گلی بود، شوھرش فوزيه را .کالً صحت دارند

مد،  آوظيفه به خانه می وقت از فوزيه ھر روز نا.  صاحب دودخترشده بودندیبسياردوست داشت، ايشان بعدازمدت

 می کار شوھرفوزيه وارخطا شده دست ب ،وقت آمدن ھا زياد ترازروزھای قبل طول کشيد يکی از شام ھا که اين نا

که  ينابانان ازنگھ .فوزيه خانمش شد بعداً راھی دفتر. زند تلفن فوزيه خاموش است وقتی به فوزيه زنگ می . شود 

 بيند شود می شوھرفوزيه کوفی وقتی داخل شعبه می. ی کردندئ فوزيه کوفی رھنماۀشناختند او را به شعب وی را می

   .ان فوزيه با شخص ديگری گوشت باالی گوشت نموده دردعشق شان را می تکانندکه جناب خانم ش

 را انجام یی جرمئه شوھرش بالحن تحديد آميزکه توگوخاسته ب ازجابر که لباس به تن ندارد، دفعتاً  فوزيه درحالی

آيا  .ميرد  مییامعلوم شوھر فوزيه به علت نشام،بعد آن  چند روز. دھد که شعبه را ترک کند  داده باشد فرمان می

ی که وجود دارد وتاحدی موجه است فوزيه کوفی بابرادرش ئبه اساس ادعاھا ست؟؟؟اقاتل شوھر فوزيه کوفی کی 

مرگ  از فوزيه کوفی بعد .روابط زيرنافی داشته است  ک مادرنيستند ازگذشته ھای دورنيز عنايت که برادری

ھای  عشقی داشته واين رابطه يکی از طوالنی ترين رابطه ۀھل بدخشانی نيز رابطأداکترمت شوھرش بايک نفر

نام برده حتی برايش درجريان انتخابات کمپاين » ..؟..«داکتر . است نمودهعشقی زيرنافی بوده که اوتاھنوز حفظ 

زيه خواست با فو داکتر دراين اواخرمی.راه انداخته بود ه ب...  را به نفع فوزيه کوفی درولسوالی ھای بھارکیوسيع

تو واقعاً زن گيرھستی زن با شرفی را  دارد که اگر کوفی عروسی نمايد ولی زن داکتر برايش اجازه نداده اظھارمی

  .ی اين زن بداخالق عروسی نماا گيريم درغيرآن حق نداری ب برايت می

  

 


