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صالح الدین سعیدی

ادامـــۀ انـقـیـــاد!
تهدید به هدف قبول

دزدان دزدان را گویند که نمان و یا یاد دهانی به بوتل پیپسی است؟
بازرسان و مستنطقان خاص امریکا دزدان و شرکای محلی را طعنه می دهند .بلی در حد طعنه ،انظار ،کماکان
راضی کردن به غالمی و اجرای برنامه های جدید بر شریکان جرم خویش تمرکز کرده اند و می گویند که از پول
های کمک شده که این نوکران داخلی شان آن را حیف و میل کرده اند ،ملکیت ها و عقارات در دوبی ،قطر و. . .
خریدند.
اما محاسبات نشان می دهد که یکی از عوامل ازدیاد کمک های بزرگ اقتصادی به افغانستان همین درک مسؤولین
خارجی کمک!؟ به افغانستان از بی کفایتی جانب افغانی از تنظیم بهتر این کمک های خارجی بود که کمک ها را
روز تا روز بلند بردند و از هر دالر قرار احصاییه های جهانی  80سنت را خود واپس دزدیدند و حیف و میل کردند!
این است اصل و کل تخلف و جنایت!
و اما وقت و ناوقت عوامل بلند شدن سر و صدای مستنطق و بازرس خاص امریکا در رابطه به باز سازی افغانستان
در چه هست؟
این نوع خبرها در مقاطع مختلف تأریخی و زمانی از یک جانب مصروف سازی ذهنیت عوام مردم اما در پهلوی
این عامل و مستهلک داخلی عامل خارجی و روانی نیز دارد.
ایجاد ترس در بین نوکر سابق یکی ازین عوامل مهم نیز است .بلی چیزی دیگر جز ترساندن غالم نیست .فهماندن
ایشان است که درین راه بازگشت و عقب گرد وجود ندارد و نیست .این جاده یکطرفه است .اگر کماکان یوغ نکشیدی،
اندوخـته هایت برایـم معلوم است .اصل مال غـارت را با مفـاد آن از دست خواهـی داد و بـوتـل پیپسی بیش نیستی!
گاو را با پوست آن خود شان و غـدود را شریکان بی کفایت داخلـی شان حیـف میـل کـردنـد و اما حال این تهدید ها!
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کمپنی سوپریم و کمپنی . . .امریکایی ملیاردها دالر پول مردم افغانستان را در گمرک و مالیه حیف و میل و اختالس
کردند و این را امریکا رسما ً نیز اعالم کرد ،اما آب از آب تکان نخورد .کابل بانک گوشه ای کوچکی از این تخلفات
بزرگ است که گردانندۀ خارجی و حق بگیر خارجی اش مانند محور اساسی باقی می ملند.

بلی درین میان از گاو غدودی به نوکران افغانی خود نیز دادند!
کمپنی امنیتی که امنیت هوتل انترکانتیننتال را بر عهده داشت و در آن دیپلوماتان ارشد افغانی مفقود شدند و رئیس
کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ کشته شد ،سفیر امریکا در کابل با تفاوت چند دقیقه جان به سالمت برد ،کمپني امنیتی
متعلق به برادر رئیس دفتر رئیس اجرائیه افغانستان است که خس ملیاردی ازین اختالس های بزرگ نصیب شان شده
است.
این نمونه ها زیاد است که قرار تمام محاسبات و ارقام هدف ازین آوازه ها به جز ادامۀ برنامه های خود شان و تحمیل
اهداف بعدی بر شریکان داخلی و متخلفین خورد از قماش داخلي چیز دیگری عمالً نیست .و اگر هست چرا دست
بکار نمی شوید؟ مصارف این مقبره های ملیاردی را کی ،و از کدام فصل و باب می پردازند؟ ده ها و صدها سؤال
الجواب دیگر که در صورت وجود ارادۀ راستین سیاسي حتی من نیز در تهیۀ جوانب عادالنۀ آن مساعدت کرده می
توانم .چه رسد به ده ها متخصص فنی و مسلکی که قادر به شناخت متخلف و تخلف و اخذ تدابیر مؤثر در زمینه اند.
پایان بی پایان
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