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حمید انوری

افغانستان در چنگ مافیای تفنگ و تریاک
افغانستان دیریست که در چنگ چند خانوادۀ زورگو ،قلدر و بی بندوبار اسیر است و تقال دارد از
این مرداب متعفن خود را برون کند ،اما هرچه بیشتر تالش میکند ،بیشتر و بیشتر فرو می رود.
از جمع این خانوده های تریاک و تفنگ ،خانواده های دوستم خیل و غضنفر ایل ،دو جمع منفور و
مردود اند که در بیشتر از چهار دهۀ پسین ،به خون مردم وضو گرفته اند و نماز جنازۀ مردم

را

در بام جنایات خود خوانده اند.
دوستم که نه دوست می شناسد و نه دشمن ،از پیوستن به یک گروپ ملیشه در رژیم کودتا و
تجاوز ،آغاز کرد و اربابان روسی او ،از وی چنان هیوال ای ساختند که سر نجیب و رژیم او را
خورد ،به ربانی و مسعود خیانت کرد ،به گلبدین و قطب الدین وفادار نماند ،صبغت هللا را به
گودال تاریخ سپرد ،با طالبان سر جوال گرفت و با کمک مستقیم امریکا سر شانرا خورد ،به
کرزی و احمدزی هم وفادار نماند ،اما از ترس قوای نظامی امریکا ،از دور چنگ و دندان نشان
می داد .برای فرزندان خود رتبه های بلند نظامی و مدال های جنگی دست و پا کرد و ،...و
عاقبت هم از اشرف غنی رتبۀ مارشالی گرفت .مارشالی که عاقبت سر بی مقدارش را خواهد
خورد ،همانگونه که سر بی مغز فهیم را خورد.
او در حالی این رتبۀ نمایشی را از اشرف غنی به دست آورد که در لوی څارنوالی افغانستان اقالً
دو دوسیۀ جنائی دارد .هرچند در افغانستان برباد داده شده ،رتبۀ اعزازی و فرمایشی"مارشال" ،از
ازمنه های قدیم ،خنده به ریش صاحبان شان بوده است .از مارشال شاولی خان کابل گیرگ گرفته
تا فهیم قسیم دریور خاد ،تا رشید دوستم ملیشۀ خونریز و خائن به مردم و میهن.
آن دیگری اما خانوادۀ غضنفر است که از قاچاق تریاک و تفنگ به نان و نوائی رسیدند.

این غضنفر ایکه به تازگی به جهنم پیوست ،گویا قدرت چهارم در مملکت خوانده می شد و غنی
احمدزی تالش داشت تا از زیر بار سنگین عنایات او به گونه ای بدر آید.
این خانوادۀ تفنگ و تریاک هم از هم ان آوان کودتای ننگین و خونین هفتم ثور ،با دستان نامرئی
بیگانه ها در داخل رژیم کودتا نصب شد و از آن زمان تا این هنگام به نان و نوائی رسید.
" ...آقای غضنفر در سال  ۰۶۰۶خورشیدی به صفوف نیروهای مسلح افغانستان پیوست و این
روند باعث شد که نتواند وارد دانشگاه شود .او در نیروهای نظامی به درجه فرماندهی رسید".
این درست زمانی بود که تجاوزگران روسی و نوکران خلقی – پرچمی و خادی شان دمار از
روزگار مردم افغانستان بدر آورده و از کشته های شان پشته ها ساخته بودند ،وطن را به ویرانه
مبدل نموده و از آن یک زندان مهیب و شکنجه گاه وحشتناک ساخته بودند و در چنان اوضاع و
احوالی ،یعنی سالهای  ۰۶۰۶خورشیدی ،محمد یوسف غضنفر( مشاور خاص و ارشد اقتصادی
اشرف غنی) ،فرمانده نظامی رژیم کودتا بود.
بیائید بب ینیم بقیۀ این خانوادۀ تفنگ و تریاک در این سالهای پسین در چه حالی و احوالی روزگار
بسر می آوردند.
" ...محمد یوسف غضنفر پنج خواهر و هشت برادر دارد که هرکدام دردولت و بخش خصوصی
کار کرده اند .حسن بانو غضنفر ،وزیر پیشین امور زنان نیز از جمله خواهرانش است."...
حُسن بانو غضنفر در دوران حامد کرزی ،به زور زر و تفنگ و تریاک به مقام وزارت میرسد،
در حالیکه از سواد ناچیزی برخوردار بود و حتی قادر به یک سخنرانی بدون مشکل هم نبود و به
گفتۀ مشهور"الف در جگرش نبود" .وی هیچ کاری برای زنان کشور انجام نداد و عملکرد های
وی در زمان تصدی وزارت ،زیر صفر بود.
" ...برادران غضنفر همچنین بانک خصوصی غضنفر را در سال  ۰۶۱۱در کابل تاسیس کردند،
اسماعیل غضنفر ،برادر غضنفر اکنون مدیرعامل این بانک است که در شماری از والیتهای
دیگر افغانستان نیز فعالیت دارد ".در مورد این برادران و نیز خواهران یوسف غضنفر اطالع
دقیق در دست نیست و نیز حکومات فرمایشی و فرسایشی در کابل ،هرگز از آنها جویای منابع
قانونی درآمد های بلیون دالری شان نگردیدند.
در آینده اگر معلوماتی در زمینه مهیا گردید ،بازهم در مورد خواهیم نوشت.
این اما یک اصل قبول شده در افغانستان پس از شکست طالبان گردیده است که بجای پدر ،پسر یا
برادر و یا یکی از اعضای شخص معدوم شده ،مقام لشکری یا کشوری آن شخص را تصاحب می

کند .منتظر می مانیم که اشرف غنی ،آیا اسماعیل غضنفر را به مقام یوسف غضنفر منصوب می
کند؛ یا کدام برادر یا خواهر دیگر او را.
اشرف غنی چندی قبل در مراسم فاتحۀ یکی از این مافیای تفنگ و تریاک ،با دل پردرد ،فریاد
برآورد که از شگاف های قلب او کسی خبر ندارد و...
ب اید عرض کرد که چرا در غم مردم عام که همه روزه در سرتاسر افغانستان سالخی می شوند،
قلب اشرف غنی سوراخ نمی شود ،چرا در غم و ماتم بیوه زنان و یتیمکان ،قلب اشرف غنی
سوراخ نمی شود ،چرا در غم نیرو های امنیتی که همه روزه کشتار می شوند ،قلب اشرف غنی
سوراخ نمی شود ،چرا در غم اطفال و زنان بخت برگشته و دربند کشیده شدۀ افغانستان ،قلب او
شگاف نمی شود و....
اگر در مرگ جنایتکاران ،جنگ ساالران و مافیای تفنگ و تریاک ،قلب اشرف غنی غار غار می
شود ،امید است آن قلب به زودی به چلوصاف مبدل گردد.

