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 زیر پای قوماندانان طالب« جمهوری»های زورمندان  ُدم دارایی
 

تدریج  اند. در دوران جمهوری اسالمی، طالبان به طالبان از کارت دارایی مخالفان، بهره تبلیغاتی و مالی بسیار برده
ها و مراکز والیات را در  انزیتی توسعه دادند. آنان کنترل ولسوالیها و مسیرهای تر حاکمیت خود را بر شاهراه

های پایانی جمهوریت، اکثر  دادند. در سال های اقتصادی کشور را هدف قرار می اولویت کار خود نداشتند و شریان
های  ت و باجهای عمومی بین والیات در کنترل یا تیررس طالبان بود. آنان، از این طریق مالیا ها و جاده شاهراه
های خصوصی و موترهای  گرفتند. برای عبور مصون نیروهای خارجی، اموال و افراد دولتی، شرکت می سنگین

شد. با گذشت زمان، طالبان در شهرها و مراکز  هان طالب پول پرداخته می  لوجستیکی و مسافربری به فرماند
های مالی خود را توسعه  اسالمی بود، نیز شبکهها که در رسمیات زیر نفوذ دولت جمهوری  والیات و ولسوالی

مداران دخیل در  گذاران و سیاست های متوسط و بزرگ، افراد متمول، تاجران، سرمایه دادند. آنان از شرکت
های اقتصادی  گرفتند. طالبان در مواردی نقش پولیس مخفی و محافظان منافع شبکه زدوبندهای اقتصادی، باج می

کردند. در واقع، در زیر پوست سیاست، اقتصاد  عرضه می« خدمات امنیتی»ها  کردند و به آن مافیایی را بازی می
داری روابط وسیع بین طالبان و غیرطالبان برقرار شده بود و این امر سبب شده بود که ترس سیاسی از  و حکومت

بودند که طالبان هم مشغول طالبان میان زورمندان و صاحبان پول و چوکی کاهش یابد. بیشتر آنان متوجه شده 
ها و افراد را تامین  گیرند، امنیت شرکت فروشند، در زدوبندهای مالی و مافیایی سهم می اند، انتحاری می«  تجارت»

کشند یا با گرفتن پول از کشتن صاحبان پول و  شوند و در بدل پول آدم می کنند، در تشبثات اقتصادی شریک می می
 .جویند چوکی دوری می

شویی، دادوگرفت با مافیای مالی، تریاک و ترور بودند، در  گذارانی که مشغول پول های تجارتی و سرمایه تشرک
شد و کابل  دار می شان خدشه ندرت آرامش و مصونیت شدند، به ندرت اختطاف و ترور می افغانستان آن روز به

درامدی بود با  گاپور نداشت. کابل بازار پرای بود که تفاوت چندان با دبی و کراچی یا سن  شان بهشت مالی برای
و معامله در شناخت آن قواعد مهارت یافته « کار»ها  های خودش که بازیگران آن بازار طی سال گی قواعد و ویژه

 .های دالر را تاوباال کنند زده و پرخطر بوجی دانستند چگونه در محیط آشوب بودند و می
کردند و دیگری  گی می دیدیم و اکثریت مردم در آن زنده ها می در رسانه که ما دو افغانستان داشتیم؛ یکی آن

ها، بازارها، و معامالتی که از چشم عموم پنهان بود. در افغانستان عمومی طالبان  ها، هوتل خانه افغانستان مهمان
کردند تا از  ر را تعقیب میها اخبا ترسیدند و خانواده جنگیدند، کودکان از آنان می دشمن بودند، سربازان با آنان می

چندوچون مبارزه با تروریسم خبر شوند. در افغانستاِن تجارت و معامالت مالی اما طالبان شماره تلفن داشتند، 
کردند، آدرس صرافی داشتند، در  های حساب بانکی معرفی می صاحبان و حاجی صاحبان بودند، شماره  مولوی

ها برای انتقال کاال، حفاظت جان و اموال فرمایش  دادند و از آن ایش میها و ادارات فرم تعیین افراد به شرکت
 .کردند دریافت می
آور  زیستند، سقوط تعجب گی، در سقوط دولت نیز نقش داشت. برای آنانی که در افغانستان عمومی می این دوگانه

گان و  کرده ای تحصیلنمود؛ بر هایی که در حاشیه بودند، سقوط فاجعه می بود؛ برای سربازان و جنرال
های دموکراتیک بودند، آن سقوط تراژیک بود؛ اما  مداران و فعاالن فرهنگی که مشغول پروردن آرمان سیاست

داران سیاسی و تجاری سقوطی وجود نداشت؛  ها و شبکه داران، صاحبان احزاب و تنظیم داران، شرکت برای مال
شناختند و میان آنان  طرف را نیز خوب می رسید. چون آن  مینظر ن  کشی و تحولی بود که زیاد پرخطر به کوچ

صاحبان داشتند. نرمشی که زورمندان در برابر طالب نشان دادند و   بگیران و مولوی پیمانان، معاش دوستان و هم
ن داران دوران جمهوریت حاکم بود و امیدی که هنوز آنا ها بعد از سقوط بر محیط زورمندان و پول سکوتی که ماه

 .دار است ای و سابقه سر دارایی و امالک خود دارند، ریشه برای برگشت به 
کردند، با  طالبان وقتی برگشتند، خالف تبلیغات وسیعی که علیه فساد مالی و سیاسی دوران جمهوریت می

ظان خود را ضبط نکردند. قوماندانان طالب به حاف« دشمنان»گان هیچ برخورد جدی نکردند. امالک  فسادپیشه
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جمهوریت ریختند و به کار حفاظت « بزرگان»ها و امالک  دسته به خانه زورمندان جمهوری بدل شدند، دسته منافع
ها و دیگر  از آن امالک پرداختند. امروز در سراسر افغانستان قوماندانان طالب از وزیران، رهبران، قوماندان

های  گیرند. در رسانه ها معاش ماهوار می دارایی های قیمتی در بدل حافظت زورمندان صاحب دارایی و ملکیت
شود و در مواردی متنفذان و  اجتماعی گاهی اتهاماتی علیه برخی رهبران و زورمندان دوران جمهوری مطرح می

 .کنند داران تبعیدی جمهوریت از طالبانی که مشغول نگهبانی امالک آنان هستند، به نیکویی یاد می پول
و امالک متنفذان و زورمندان دوران جمهوریت، کارتی مهم در دست طالبان است. طالبان با  ها بار سنگین دارایی

های انحرافی و خلق  با سکوت، طرح برنامه« رهبران»شوند، و این  آن کارت، مانع تحرک متنفذان و رهبران می
ند. سکوت و لحن نرم گرد شمول، مانع انسجام نیروهای ضدطالب می گیری حکومت همه امیدهای واهی برای شکل

اند با کرنش و نیز تملق و  اش کوشیده غنی در برابر طالبان نیز ریشه در منافع شخصی او دارد. او و خانواده  اشرف
غنی که   غنی احمدزی، برادر اشرف های میلیونی خود را در افغانستان حفاظت کنند. حشمت تماس با طالبان، دارایی

غنی نیز او را دیوانه خطاب   خواند و اشرف مخالف سیاسی برادرش می زمانی در یک جنگ زرگری خود را
های بسیارش را  غنی اگر آن دارایی  گوید. اشرف گی از برادرش سخن می ها به نماینده کرد، اکنون در رسانه می
رهبر سیاسی و تملق به طالبان، در این یک سال و چند ماه چون « دیوانه»جای اتکا بر برادر  داشت، شاید به  نمی

ایستاد که از فروپاشی رژیم، پایین شدن بیرق، لغو سرود ملی، لغو قانون  وطنی می ها هم شد و کنار میلیون ظاهر می
جمعی نیروی بشری ماهر، تخریب سیستم تحصیلی و  اساسی، مسدود شدن مکاتب، فروپاشی بازارها، کوچ دسته

ها را طالبان از  توان استنباط کرد که غنی غنی می ز سخنان حشمتاند. ا جان رسیده های آزادی به  شدن دریچه  بسته
 .اند شان گروگان گرفته های طریق دارایی

گله دارد که ابراهیم « بزرگان معزز طالبان»ها نشر شده، از  غنی در کلیپ ویدیویی که تازه در رسانه حشمت
غنی را غصب کرده و با وجود   صی اشرفالدین حقانی، خانه شخ حقانی، عضو ارشد شبکه حقانی و کاکای سراج

گوید برادرش  تقاضای مکرر او ]حشمت غنی[، آن خانه را تخلیه نکرده است. حشمت غنی با لحن تضرع می
اش در پکتیای بزرگ هزارسال سابقه دارند. یادآوری نام پکتیای بزرگ و اتصال  کشور بوده و خانواده« مشر»

ها است، ورنه پکتیایی و لوگری بودن چیزی نه  و کرنش برای حفظ دارایی اش به آن هویت، سیاست تضرع خانواده
 .کاهد افزاید و نه چیزی از آن می بر حقانیت کسی می

اند و حق کسی را نیز  اش تازه در کشور پیدا نشده گوید که او و خانواده غنی در آن فایل تصویری می حشمت
ها دالر جایداد در پاکستان دارد. این بخش از  م حقانی به ارزش میلیونشود که ابراهی اند. در ادامه یادآور می نخورده

که در  سازد و این و طالب را برمال می« جمهوری»ای از مجالس زورمندان  غنی گوشه سخنان آقای حشمت
غنی  ها و امالک است، نه دین و دموکراسی یا مکتب و آزادی. حشمت دیدارهای آنان چگونه سخن اصلی از دارایی

های بسیار دارد. در واقع آنان در دیدارها، پول و  گوید از زبان ابراهیم حقانی شنیده است که در پاکستان دارایی می
دیگر  های هم گویند، از داشته های مالی و تجارتی سخن می کنند، از مشارکت وترازو می دیگر را تول امکانات هم

 .دهند میکنند و احتماالً وعده همکاری و معامله  تمجید می
غنی، در کشور فقیر و گرسنه ما، به تنهایی سند ننگ و درس عبرت بزرگ  خانه بزرگ و قصر اشرافی اشرف 

یس ئهای اشرف غنی را که ر ، اداره عالی مبارزه با فساد اداری فهرست دارایی۱۳۹۴تاریخ دوم قوس  است. به 
میلیون دالر دارایی منقول )طال و  ۴٫۷حب جمهور شده بود، نشر کرد. در آن سند اشرف غنی و روال غنی صا

ای که اکنون ابراهیم حقانی  موتر و پول نقد( خوانده شده بودند که بیشتر آن گویا زیورات روال خانم بوده است. خانه
قبضه کرده، نیز در آن سند درج است. آن خانه کدام حویلی یا آپارتمان نیست و عنوان خانه برای آن ِملک، 

متر مربع مساحت دارد و در سال  ۳۰۰ست. قصر اشرف غنی، در داراالمان کابل، چهار جریب و دهنده ا فریب
میلیون دالر موتر نیز  ۱٫۵میلیون دالر محاسبه شده بود. اشرف غنی در آن سال به ارزش  ۵٫۲۲ارزش آن  ۱۳۹۴

موالً به نوک کوه یخی شود، مع ها ثبت می گونه که در افغانستان معمول است، چیزی که در فورمه داشت و آن
یس ئغنی ر به بعد اشرف  ۱۳۹۴ماند که در درون دریای فساد، زدوبند و معامالت سیاه پنهان است. از سال  می

جمهور دولتی بود که در آن فقیرترین مردم جهان که بیشترشان روزانه کمتر از یک دالر عاید داشتند، ساالنه دو 
کردند و  ها را زورمندان قبضه می شد، گمرک ی رسمی خرید و فروش میها دادند، چوکی میلیارد دالر رشوت می

اند، باید  های خانواده غنی را که طالبان گروگان گرفته چورکان وحشتناک جریان داشت. مقدار امالک و دارایی
 .میلیون دالری باشد بسیار بیشتر از آن خانه پنج 

اند و اکنون هر قوماندان طالب بر  غرق« دارایی»ر بار سر زی مندان و رهبران دوران جمهوریت تا فرق  قدرت
گیرند و هم نبض سیاسی آنان را  می« حق»آنان نشسته و هم « های شخصی اموال و دارایی»های  یکی از غندی

 .کنند کنترل می
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