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 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۰۱۵/۰۵/۲۵         صبح هشت

 اکبر رستمی
 مخدر مواد بزرگ قاچاقبران نام افشای

های   صبح دریافته است که برخی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر پس از بازداشت، با هماهنگی و همکاری برخی از ارگان۸
 .اند ه امنیتی و قضایی از زندان آزاد شد

، «خان حاجی جمعه»، «زی حاجی لعل جان اسحاق»، «حاجی بالته»دهد که  صبح رسیده نشان می۸سندهایی که به روزنامه 
حاجی »، «حاجی بندو»، «زی حاجی آغا جان علی»، «حاجی بختاور»، «زی حاجی عزیزهللا علی»، «حاجی باخچو»

مولوی محمد »، «محمد حاجی فتح»، «اسماعیل سفید»، «سید وزیرشاه»، «حاجی بشر»، «حاجی عبدالعزیز»، «بهاوالدین
از قاچاقبران بزرگ « عبدالشکور»و « هللا حبیب»، «محمد خان»، «عبدالقدوس»، «مال عبدالقادر»، «امان افغان»، «اسحق

 .روند مواد مخدر در سطح منطقه و جهان به شمار می
برخی از قاچاقبران یادشده، در جریان چند سال گذشته، طی 

ی پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت  های ویژه عملیات
این قاچاقبران، پس از بازداشت، دوباره شدند، اما شماری از 

 .اند از زندان آزاد شده
، باشنده اصلی والیت «حاجی باخچو»در این میان، 

باشنده والیت نیمروز، پس از « خان جمعه»ننگرهار و 
اند و اکنون در آن کشور  بازداشت به امریکا انتقال داده شده

 .اند زندانی
کا نیز در جریان چند دهد که امری صبح نشان می۸های  یافته

سال گذشته، شماری از قاچاقبران بزرگ افغانستان را 
 .شناسایی کرده است

 سفارش اوباما به تعزیرات قاچاقبران مشهور افغانستان
رتبه  ای عنوانی رییس و اعضای بلند میالدی، در نامه ۲۰۰۹می سال  ۲۹جمهوری امریکا، به تاریخ  بارک اوباما، رییس

های نمایندگان و سنای امریکا، رییس و اعضای بلندرتبه کمیته روابط خارجی مجلس،  ت نظامی و عدلی مجلسهای خدما کمیته
رتبه کمیته مالی و اقتصادی مجلس، رییس و اعضای بلندرتبه کمیته منتخب دایمی استخبارات، رییسان و  رییس و اعضای بلند

رتبه کمیته منتخب استخبارات سنا از  ا، و رییس و عضو بلندهای روابط خارجی و مالی مجلس سن اعضای بلندرتبه کمیته
 .تعزیرات بر عامالن خارجی قاچاق مواد مخدر اشاره کرده است

ولید »از پاکستان و « امام بهیل»از کلمبیا، « دانیل رندان»از افغانستان، « خان حاجی جمعه»در این نامه گفته شده است که 
 .روند به شمار می« المللی بین» از وینزویال از قاچاقبران« مکلید

های مسوول امریکا دستور داده است که چهار قاچاقبر یادشده باید بازداشت شوند و مورد  آقای اوباما، در این نامه به ارگان
 .گرد قرار بگیرند پی

گوید  ا مواد مخدر میکه حاجی جمعه خان، در حال حاضر در امریکا زندانی است؛ اما یک مقام افغان در بخش مبارزه ب با آن
چند  هر»خان، در حال حاضر قرارداد ساخت میدان هوایی نیمروز را به عهده دارند. این مقام گفت:  که پسران حاجی جمعه

ها قرارداد ساخت میدان هوایی نیمروز را به پسران حاجی جمعه خان، یکی از  جرم یک عمل شخصی است؛ اما خارجی
 «.اند ردهترین قاچاقبران دنیا، سپ بزرگ

 اند؟ کدام قاچاقبران بازداشت نشده
 .اند المللی نیز در افغانستان حضور دارند که تاکنون بازداشت نشده در همین حال، برخی از قاچاقبران بین

المللی را  جمهوری امریکا در جریان چند سال گذشته، فهرستی از قاچاقبران بین صبح دریافته است که بارک اوباما، رییس۸
 .کرده استتهیه 

های این  های سنا و نمایندگان امریکا و برخی از کمیته ای عنوانی رییس مجلس ، در نامه۲۰۱۲آقای اوباما، به تاریخ اول جون 
 .المللی را افشا کرده است های شماری از قاچاقبران بین دو مجلس، نام

جوز انتونیو »از افغانستان و « سید وزیرشاه» از بوسنی و هرزیگوین،« ناصر کلمندی»در بخشی از این نامه آمده است که 
الف  ۸۰۴این گزارش به کانگرس، به اساس بخش »روند:  ، به شمار می«المللی بین»از مکسیکو از قاچاقبران « سوتو گاستیلم

 ب قانون تشخیص عامالن خارجی قاچاق مواد مخدر )قانون عامالن(، تشخیص مرا در مورد سه فرد ۱۹۰۳و ماده  ۲۱ماده 
دارد و از فرمان من برای زیر تعزیرات قرار  اند، ابراز می خارجی که برای تعزیرات به اساس این قانون مناسب شناخته شده

 ()ارادتمند شما، بارک اوباما« دهد. گرفتن آنان به اساس این قانون خبر می
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 11تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دهد که سید وزیرشاه،  صبح نشان می۸های  اما یافته
و در حال حاضر  باشنده اصلی والیت هرات است
 .کند آزادانه در این والیت زندگی می

 ی بمِب هرات بچه
یک مقام افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر تایید 

بچه بمب »شاه در هرات به   کند که سید وزیر می
مشهور است و آزادانه در این شهر زندگی « هرات

 .کند می
گوید که در جریان سه سال گذشته، سید  این منبع می

زیرشاه بازداشت نشده است و در حال حاضر در و
اگر نیروهای امنیتی سید وزیر »برد:  هرات به سر می

گرد قانونی قرار  شاه را بازداشت کنند، حتما مورد پی
 «.گیرد می

برخی از نمایندگان هرات در مجلس نمایندگان که 
گویند که  شان در گزارش فاش شود، می خواهند نام نمی

سید وزیرشاه از بستگان دستگیر چغوک و جیالن خان 
 .باشد چغوک از دیگر قاچاقبران در غرب کشور می

سید وزیرشاه برادرخانم )خسربره( دستگیر و جیالن خان )برادران( چغوک از »ز نمایندگان مردم هرات گفت: یکی ا
رود و در حال حاضر در روستای  ترین قاچاقبران مواد مخدر است. دستگیر چغوک از بزرگان تورغندی به شمار می بزرگ
امن است و آنان آزادانه  چیر نا کند. روستای خوجه می سنگی مربوط شهرک تورغندی هرات زندگی چیر ولسوالی رباط خوجه

 «.کنند مواد مخدر قاچاق می
اند که جیالن خان چغوک، حدود پنج سال پیش توسط نیروهای خارجی بازداشت شد و دادگاه او را به  نمایندگان هرات مدعی

زندان آزاد شد و در حال حاضر در  متاسفانه پس از سپری کردن سه سال دوباره از»سال حبس تنفیذی محکوم کرد:  ۲۰
 «.کند تورغندی زندگی می

غرب کشور به   ترین قاچاقبران در نیز از بزرگ« سید نورآغا»گویند که  از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مردم هرات می
 .رود شمار می

یکی از نمایندگان هرات گفت:   برد. سید نور آغا از باشندگان اصلی قندهار است و در حاضر در گلران هرات به سر می
کند. او یک گروه طالب دارد که فردی به نام اللی فرمانده آن است  سید نور آغا در مناطقی که طالبان نفوذ دارند زندگی می»

های امنیتی اعتراض کردیم؛ اما کسی به مشکل ما  بارها به ارگان  رود. ترین قاچاقبران در هرات به شمار می و از بزرگ
 «.کنند ایم؛ اما بدبختانه اقدام نمی اند. بارها گزارش داده کردهتوجه ن

 از قاچاق مواد مخدر تا رسیدن به کرسی شورای والیتی
زایی، رییس شورای والیتی هرات و سید عسکر انوری از  چنین، شماری از نمایندگان مردم هرات، حاجی کامران علی هم

 .کنند می اعضای این شورا را به قاچاق مواد مخدر متهم
ترین تبهکار در غرب  رود و بزرگ زایی، از میلیاردرهای هرات به شمار می حاجی کامران علی»یکی از نمایندگان گفت: 

باشد. در سیزده سال گذشته تاکنون یک کیلو تریاک او ضبط نشده است. حاجی حیدر انوری، برادر سید عسکر  کشور می
های قاچاق مواد مخدر در غرب کشور دست دارد. آقای انوری با  شبکه انوری )عضو شورای والیتی هرات(، نیز در

 «.دهد سربازان و افسران کشورهای همسایه دست دارد و از دهنه ذوالفقار هرات مواد را به ترکمنستان انتقال می
گوید که اتهام بستن به  یکند و م ها، هرگونه دست داشتن در قاچاق مواد مخدر را رد می زایی، با رد این گفته اما کامران علی

 .شود قاچاق مواد مخدر از نظر قانون جرم پنداشته می
داشتم، چرا به شورای والیتی راه یافتم؛ در  اگر من به قاچاق مواد مخدر دست می»صبح گفت: ۸زایی به  آقای علی

 «.تواند نامزد شورای والیتی شود یک مجرم نمی  که حالی
 .های زیاد موفق به این کار نشد تا با سید عسکر انوری صحبت کند، اما با تالش صبح تالش کرد۸خبرنگار روزنامه 

المللی نیز مورد  این تنها سید وزیرشاه نیست که در فهرست سیاه امریکا قرار گرفته است؛ شمار دیگری از قاچاقبران بین
 .تعقیب قرار دارند

های خدمات  رتبه کمیته ، عنوانی رییس و اعضای بلند۲۰۱۲ال ای دیگر خود که به تاریخ اول جون س بارک اوباما، در نامه
رتبه کمیته  رتبه کمیته روابط خارجی مجلس، رییس و اعضای بلند نظامی و عدلی مجلس نمایندگان و سنا، رییس و اعضای بلند

های  رتبه کمیته ندکمیته منتخب دایمی استخبارات، رییسان و اعضای بل  مالی و اقتصادی مجلس، رییس و اعضای بلندرتبه
رتبه کمیته منتخب استخبارات سنای امریکا نوشته شده، بر مجازات پنج  روابط خارجی و مالی مجلس سنا، رییس و عضو بلند
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 11تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .قاچاقبر تاکید کرده است
واللایر زی از افغانستان، حاجی بندو از افغانستان، عثمان کونته از گینه، سرگیو انریک  حاجی آغا جان علی»در این نامه، 

 .اند المللی خوانده شده بین  ، از جمله قاچاقبران«بشیر سلیمان از موزامبیک برگن از مکسیکو و محمد
و حاجی بندو فرد شماره دوم،  ۲۰۱۲یک در سال  زی، باشنده اصلی قندهار فرد شماره اما تاکنون حاجی آغا جان علی

 .اند زی و حاجی بندو تاکنون بازداشت نشده جان علی گوید که حاجی آغا اند. یک مقام افغان می بازداشت نشده
گوید که تاکنون نیروهای امنیتی در راستای  کند. او می زی، در حال حاضر در کابل زندگی می گوید که آقای علی این منبع می

اکنون در مورد او سند  زی در زمان طالبان قاچاقبر مواد مخدر بود اما جان علی حاجی آغا»اند:  بازداشت او هیچ اقدامی نکرده
 «.کافی وجود ندارد

اند. مولوی محمد  از سوی دیگر، برخی از قاچاقبران بزرگ نیز وجود دارند که توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده
از  «اسماعیل سفید»باشنده بدخشان، « حاجی بالته»، «امان افغان»نهاد پیشین طالبان در والیت نیمروز(،  اسحاق )والی نام

از میدان وردک و شماری دیگر از قاچاقبران بزرگ در جریان چند سال گذشته توسط « حاجی بختاور»والیت تخار، 
 .نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر بازداشت و اکنون زندانی هستند

مشترک نیروهای داخلی  دستانش سال گذشته، در یک عملیات نهاد طالبان همراه با شش تن از هم مولوی محمد اسحاق، والی نام
در عملیات  ۴۴۴ی  و خارجی در ولسوالی گرم سیر والیت هلمند بازداشت شدند. نیروهای ایتالف با مساعی مشترک قطعه

 .کیلوگرام مواد مخدر و چند میل اسلحه بازداشت کردند ۹۳۱هوایی، مولوی اسحاق را با 
گویند که در حال حاضر قضیه مولوی محمد اسحاق، در  در میمسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخ

 .این مرکز تحت بررسی است و به زودی نهایی خواهد شد
دهد که مال عبدالقادر )هلمند(، حاجی فتح محمد )هلمند(، و حاجی بهاوالدین از  صبح نشان می۸های  در عین حال، یافته

 .دان قاچاقبران بزرگ دیگر نیز تاکنون بازداشت نشده
 از تجارت تا قاچاق مواد مخدر

که به کابل انتقال داده شد،  حاجی بهاوالدین، پیش از این توسط نیروهای امنیتی از والیت هلمند بازداشت شده بود و پس از آن
در جریان یک ماه پس از بازداشت دوباره آزاد شده است. یکی 

حاجی »گوید:  های بخش مبارزه با مواد مخدر می از مقام
از  ۱۳۹۱نیز در سال بهاوالدین، یکی از بازرگانان پیشین 

که به کابل انتقال داده  میدان هوایی هلمند بازداشت شد و زمانی
شد، نیروهای کشفی اسناد او را در اختیار محکمه ویژه مبارزه 

با مسکرات و مواد مخدر قرار ندادند و سرانجام پس از مدت 
  «.کوتاهی آزاد شد

هلمند در مجلس   با این همه، شماری از نمایندگان مردم
گویند که حاجی بهاوالدین در حال حاضر آزادانه  نمایندگان می

 .کند در هلمند زندگی می
عبدالودود پوپل، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و از 

گوید که در حال حاضر حاجی  نمایندگان مردم هلمند می
کند و امنیت ملی نیز از مورد  گی میبهاوالدین، در هلمند زند

دانند که حاجی بهاوالدین را کی آزاد  همه می»آگاهی دارد: 
 «.کند کرده و در حال حاضر در هلمند آزادانه زندگی می

کند تا  گویند که این وزارت با همکاری وزارت امور داخله و امنیت ملی تالش می مسووالن وزارت مبارزه با مواد مخدر می
آوری کند و سپس به بازداشت آن اقدام  شوند از قاچاقبران بزرگ هستند، اسناد و مدارک جمع افرادی که گفته می درباره

 .صورت بگیرد
افزاید که نهادهای امنیتی کشور از چند سال به  هارون رشید شیرزاد، معین پالیسی و پالن وزارت مبارزه با مواد مخدر می

ساله در مورد ده قاچاقبر بزرگ پالن تهیه  ما همه»کنند:  بزرگ را شناسایی و بازداشت میسو، ساالنه حدود ده قاچاقبر  این
 ۸تن، حدود  ۱۰کنند. سال گذشته از میان  آوری مدارک و شواهد، نهادهای امنیتی آنان را بازداشت می کنیم و پس از جمع می

های  هللا و عبدالشکور از والیت لعزیز، سید حبیبتن از آنان بازداشت شدند و امسال عبدالقدوس، خان محمد، حاجی عبدا
 «.اند ننگرهار، کندز، بدخشان و نیمروز بازداشت شده

تن مواد مخدر  ۱۸هللا )در یک سال( حدود  کردند. تنها سید حبیب آنان مواد مخدر را در سطح منطقه قاچاق می»او ادامه داد: 
 «.گیرد که باالی دیگران نیز مدارک تهیه شود تا بازداشت شوند را به خارج از کشور قاچاق کرده است. تالش صورت می

های قاچاق مواد مخدر را در سطح  قاچاقبر که شبکه ۱۵دهد که در جریان سه سال گذشته، حدود  صبح نشان می۸های  یافته
 .ه صادر شده استشان حکم نهایی دادگا کردند، نیز بازداشت شده و باالی اکثریت منطقه و کشورهای همسایه مدیریت می
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هللا و عبدالشکور،  ، در کنار عبدالقدوس، خان محمد، حاجی عبدالعزیز، حبیب۱۳۹۳تا  ۱۳۹۰ها، از سال  براساس این یافته
هللا، عمران، الف  نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، حاجی بورجان، حاجی عیسی، حاجی حضرت گل، قدرت

های نیمروز، فراه، هرات، کابل، کندز، ننگرهار، هلمند و  هللا، طاووس و عبدالحکیم را از والیت یضخان، اسماعیل، نورهللا، ف
 .اند قندهار بازداشت کرده

چنان از  کند که افراد یادشده هم خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر تایید می
 .روند ور و منطقه به شمار میقاچاقبران بزرگ مواد مخدر در سطح کش

سال و باالترین آن  ۱۴شان  ترین قید برای سال محکوم به مجازات شدند. کم ۲۰الی  ۱۴قاچاقبران یادشده از »آقای موحد گفت: 
 «.برند سال است و در حال حاضر آنان در زندان به سر می ۲۰

 های مخفی؟ چرا دادگاه
ها نیز روند محاکمه قاچاقبران بزرگ  الیان گذشته، مخفی برگزار شده و رسانهمحاکمه اکثریت قاچاقبران مواد مخدر طی س

 .اند مواد مخدر را پوشش خبری نداده
دلیل گرفتن رشوه تالش دارند تا  ها و قاچاقبران به ها، مقام ها، سارنوال گویند که برخی از قاضی دانان می شماری از حقوق

 .ودشکل مخفی برگزار ش محاکمه قاچاقبران به
ها،  برخی از قضات، سارنوال»صبح گفت: ۸ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به  طاهر هاشمی، از استادان دانشکده

 «.کنند ها را نیز مخفی دایر می گیرند، بنا دادگاه ها از یک منبع حق می قاچاقبران و برخی از مقام
ردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور گ صورت علنی دایر می های افغانستان، محاکمه به در دادگاه»

که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری  تواند در حاالتی یابد. محکمه می
 (.هشتم قانون اساسی و ی یک صدو بیست )ماده« دایر کند، ولی اعالم حکم باید به هر حا ل علنی باشد.

شوند، بنا هیچ قاضی حق ندارد که دادگاه قاچاقبران را  گوید که قاچاقبران مرتکب جنایت بشری و خیانت می اشمی میآقای ه
 .مخفی برگزار کند
گوید که براساس قانون اساسی محاکمه مجرمان قاچاق مواد مخدر علنی بوده و هر فرد به شمول خبرنگاران  اما خالد موحد می

 .ریان محاکمه قاچاقبران را پوشش خبری دهندها آزاد هستند ج و رسانه
ها، محاکمه  در این راستا در مرکز عدلی و قضایی هیچ محدودیت قانونی وجود نداشته است و بارها رسانه»او گفت: 

 «.اند و در آینده نیز حق دارند تا در جریان محاکمه حضور یابند قاچاقبران را انعکاس داده
 اقبر در سیزده سال گذشتهترین قاچ جان؛ بزرگ حاجی لعل

دهد که برخی از قاچاقبران بزرگ نیز پس از سپری کردن حدود یک سال  صبح قرار گرفته نشان می۸سندهایی که در اختیار 
 .اند در زندان، دوباره آزاد شده

غانستان و جهان ترین قاچاقبر مواد مخدر در اف زی را بزرگ جان اسحاق ، حاجی لعل۲۰۱۱بارک اوباما، به تاریخ اول جون 
 .جان، پس از سپری کردن یک سال و دو ماه در زندان، سر انجام سال گذشته، از زندان آزاد شد خوانده است؛ اما حاجی لعل

های داخله، مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون مبارزه با  مسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، مسووالن وزارت
ترین قاچاقبران  ترین و خطرناک جان را از بزرگ های عدلی و قضایی کشور، حاجی لعل دگان و ارگانمواد مخدر مجلس نماین

 .خوانند مواد مخدر در سطح افغانستان، منطقه و جهان می
، طی یک عملیات ویژه پولیس مبارزه با ۶/۱۰/۱۳۹۱ولسوالی سنگین والیت هلمند است. او به تاریخ   جان، باشنده حاجی لعل

کیلوگرام  ۳۹۱هللا )برادرزادگانش( به جرم قاچاق  هللا و امان مینه شهر قندهار همراه با احسان مخدر از ساحه میرویسمواد 
 .کیلوگرام تریاک بازداشت شد ۱۳۰۰مورفین و 
مورد  جان، در جریان یک هفته پس از بازداشت به کابل انتقال داده شد تا در دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر، حاجی لعل

 .گرد قانونی قرار بگیرد پی
ترین  های ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر حاجی لعل جان را از بزرگ دادگاه

 .سال حبس محکوم کرده بودند ۲۰دلیل جرم سنگین، او را به  قاچاقبران در سطح کشور، منطقه و جهان خوانده و به
 ۳۹۱هللا را به جرم قاچاق  هللا و امان ، حاجی لعل جان، احسان۱۲/۷/۱۳۹۱، تاریخ ۴۱۴اس فیصله شماره این دادگاه، براس

سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات  ۲۰کیلوگرام تریاک نیز به  ۱۳۰۰سال حبس و به جرم قاچاق  ۲۰کیلوگرام مورفین به 
 .کرد

سال آن قابل تطبیق  ۲۰شوند،  فیذی محکوم به مجازات میسال حبس تن ۴۰براساس قانون جزای کشور، مجرمانی که به 
 .باشد می

های آنان را به دادگاه اختصاصی استیناف جرایم  دلیل عدم قناعت مجرمان، اوراق دوسیه در همین حال، دادگاه ابتداییه به
تایید فیصله دادگاه ابتداییه، ، با ۳/۲/۱۳۹۲، تاریخ ۳۸مسکرات و مواد مخدر فرستاده است. این دادگاه نیز در فیصله شماره 

 .سال حبس محکوم به مجازات کرده است ۲۰جان و همکارانش را به  حاجی لعل
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دنیا در « فرد شماره سوم»زی را  جان اسحاق مسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، حاجی لعل
 .خوانند بخش قاچاق مواد مخدر می

 به اروپاتن مواد مخدر  ۱۳٫۵قاچاق 
تن مواد مخدر را تنها به اروپا  ۱۳٫۵جان در جریان پنج ماه حدود  اند که حاجی لعل مدعی  های مرکز عدلی و قضایی مقام

 .قاچاق کرده است
جان پس از دو قاچاقبر مکسیکو، سومین قاچاقبر بزرگ دنیا و  حاجی لعل»صبح گفت: ۸خالد موحد، سخنگوی این اداره به 

های مسوول رسیده است،  رود. معلوماتی که به مرکز عدلی و قضایی و دیگر ارگان بر افغانستان به شمار میترین قاچاق بزرگ
تن مواد مخدر را به اروپا قاچاق کرده است. دادگاه ابتداییه و استیناف  ۱۳٫۵جان در پنج ماه حدود  دهد که حاجی لعل نشان می

 «.سال حبس محکوم کرد ۲۰-۲۰ن را به مرکز عدلی و قضایی براساس شدت جرم حاجی لعل جا
دلیل عدم قناعت  سال حبس محکوم به مجازات کرد، به ۲۰که دادگاه استیناف مجرمان یادشده را به  با این همه، پس از آن

 .های آنان به دیوان امنیت عامه دادگاه عالی فرستاده شده است مجرمان از فیصله دادگاه استیناف اوراق دوسیه
های  جان نام دلیلی که حاجی لعل جان و دیگر همکارانش را ثابت خوانده، اما به عامه دادگاه عالی، جرم حاجی لعل دادگاه امنیت

دادگاه اسیتناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با  ۳۸برخی دیگر از قاچاقبران مواد مخدر را افشا ساخته، فیصله شماره 
 .سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده است ۱۵جرمان را به مسکرات و مواد مخدر را تعدیل کرده و هر یک از م

 ترین قضیه پیچیده
، ۲۶۶۴۶جان، طی عریضه شماره  پس از صدور حکم نهایی دیوان امنیت عامه دادگاه عالی، یکی از پسران حاجی لعل

 .ه استجمهوری خواهان رهایی مشروط حاجی لعل جان شد های پیشین ریاست عنوانی دادگاه عالی و مقام
، دستور داده تا ۹/۷/۱۳۹۲القضات و سرپرست پیشین دادگاه عالی، پس از این عریضه، به تایخ  عبدالسالم عظیمی، قاضی

قانون اجراات جزایی  ۹۱صالح احاله و مطابق ماده  جان را به محکمه ذی دادگاه استیناف والیت کابل عریضه حاجی لعل
 .موقت، تجویز عاجل و حل مشکل کنند

سال کاهش داد، ریاست دفتر  ۱۵سال به  ۲۰جان را از  خواهی دادگاه عالی، محکومیت حاجی لعل که دادگاه فرجام ز آنپس ا
جان، خواهان تبدیلی او از زندان پلچرخی به زندان قندهار  های یکی از پسران حاجی لعل جمهوری نیز براساس شکایت ریاست

 .شده است
های عدلیه و داخله آمده است:  جمهوری عنوانی مقام وزارت ، دفتر مقام ریاست۹/۲/۱۳۹۳، تاریخ ۷۰۵در مکتوب شماره 

یکی از پسران( حاجی لعل جان عریضه کرده است که پدرش در زندان پلچرخی پایواز ندارد و خواهان تبدیلی او به زندان »)
جان(  راساس خواهش )بستگان حاجی لعلشود که ب های عدلیه و داخله(، خواهش می قندهار شده است. از مقام محترم )وزارت

 «.با او اصولی رفتار شود
 .در پایان این سند، امضای عبدالکریم خرم، رییس پیشین دفتر حامد کرزی وجود دارد

القضات پیشین عنوانی دادگاه استیناف کابل و کریم خرم عنوانی وزارت عدلیه، دادگاه  پس از مکتوب عبدالسالم عظیمی، قاضی
، از محبس مرکزی پلچرخی در مورد ۱۳/۷/۱۳۹۲، تاریخ ۱۳۱۱۸/۱۰۱۳وزه اول شهر کابل طی مکتوب شماره ابتداییه ح

 .سلوک و رویه محکومان متذکره خواهان معلومات شده است
 جان اخالق نیکو؛ سرنخ تبدیلی حاجی لعل

زندان پلچرخی در مورد اخالق  ، از فرمانده بالک اول۱۰/۷/۱۳۹۲مدیریت ارتباط محاکم زندان پل چرخی، نیز به تاریخ 
، در پاسخ ۱۴/۷/۱۳۹۲، تاریخ ۵۵۲/۸۵۹حاجی لعل جان پرسیده است. فرمانده بالک اول زندان پلچرخی طی مکتوب شماره 

 .جان خبر داده است حاجی لعل« رویه و اخالق نیکوی»مکتوب دادگاه ابتداییه از 
، عنوانی ریاست دادگاه ۱۴/۷/۱۳۹۲، تاریخ ۵۵۱کتوب شماره محمد سلطانی، رییس زندان پلچرخی نیز در م جنرال سردار

 .باشد حوزه اول کابل گفته است که حاجی لعل جان، دارای اخالق نیکو می
، عنوانی ریاست محبس ۶/۲/۱۳۹۱میر امیرپور، رییس ارتباط محاکم زندان پلچرخی به تاریخ  پس از این مکتوب، جنرال شاه

پسران حاجی لعل جان نوشته است که نسبت مریضی حاجی لعل جان در مورد تبدیلی او مرکزی به نقل از عریضه یکی از 
 .تصمیم گرفته شود

 زردی سیاه
ریاست محبس مرکزی، در پاسخ به این مکتوب، به آمریت صحی زندان پلچرخی 

جان نظر دهد. این آمریت گفته  دستور داده است تا در مورد مریضی حاجی لعل
ی )حاجی لعل جان(، او به بیماری زردی  ت دست داشتهنظر به معایینا»است: 

 «.است، بنا نیاز به تداوی دوامدار و پرهیز غذایی داردسیاه مبتال 
های وزارت  خانه پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رییس عمومی محابس و توقیف لوی

، عنوانی مقام وزارت داخله ۳/۲/۱۳۹۳، تاریخ ۱۴۵داخله در مکتوب شماره 
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 .مجرمانی که به جرم مواد مخدر محکوم به جزا شده باشند، نباید از یک زندان به زندان دیگر تبدیل شوند گفته است
سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شده است، نسبت  ۱۵جان که از سوی دادگاه عالی به  در این مکتوب گفته شده، حاجی لعل

 .زندان قندهار شده استمریضی و نبود پایواز خواهان تبدیلی از زندان پلچرخی به 
، اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران چنین ۲۴/۱۲/۱۳۹۲، تاریخ ۸۴۵۰چنین آقای کوهستانی براساس مکتوب شماره  هم

مجرمانی که به جرم مواد مخدر محکوم شده و مجرمانی که به حبس دوام یا به اشد مجازات محکوم شده »نقل کرده است: 
کسی  حل نگردد. موضوع به مقام وزارت داخله ارجاع شد که با در نظرداشت ورقه عرض و بیباشند، تبدیلی شان طی مرا

شان از زندان پلچرخی به زندان  برند، بنا در مورد انتقال جان دو پسر و دو برادرزاده او نیز در حبس به سر می حاجی لعل
 «.فرمایید موجب تعمیل خواهند بود قندهار هر آنچه هدایت می

جان] مریض  که [حاجی لعل در صورتی»های امنیتی وزارت داخله، در پاسخ این مکتوب، چنین حکم کرده است:  مقاماز   یکی
 «.باشد، در انتقال او براساس قانون محابس اجراات صورت بگیرد

شد تا در انجام کمیسیون هشت نفری از مسووالن زندان پلچرخی تشکیل  با این حال، پس از رد و بدل شدن چند مکتوب، سر
جان تصمیم بگیرند. در راس این کمیسیون، جنرال محمد قیس فصیحی، از مسووالان زندان پلچرخی  مورد انتقال حاجی لعل

های بلندرتبه از زندان پلچرخی به  جان و هدایت مقام قرار داشت و اعضای کمیسیون فیصله کردند که بنابر مریضی حاجی لعل
 .زندان قندهار انتقال یابد

ایان گزارش کمیسیون یادشده، دگر جنرال عبدالعلیم کوهستانی، رییس عمومی محابس، نظر اعضای کمیسیون را تایید در پ
 .کرده است
جان خبر داده، مسووالن فرماندهی پولیس قندهار نیز از انتقال  که مسووالن زندان پلچرخی از رفتار نیک حاجی لعل بعد از آن

 .ت موافقه کردندجان به زندان این والی حاجی لعل
، در مکتوبی عنوانی ریاست عمومی محابس وزارت امور ۲۲/۱۲/۱۳۹۲محمد اکبر زابلی، مدیر زندان قندهار به تاریخ 

جان از زندان پلچرخی به زندان قندهار موافقه  داخله گفته است که جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار به تبدیلی حاجی لعل
 .کرده است

توانند براساس قانون از  گویند که مجرمان مواد مخدر می ز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میمسووالن مرک
 .یک زندان به زندان دیگر انتقال یابند

در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تاکید شده  ۱۳۸۹در قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن که در سال 
های مربوطه خود سپری  توانند در والیت در مرکز، متباقی را می  از سپری کردن دوثلث حبس  ان مواد مخدر پسکه قاچاقبر

 .کنند
که در محکمه خاص  اشخاصی»وسوم مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن آمده است:  در فقره سوم ماده شصت

سپری   های مربوطه بس را در مرکز و متباقی را در والیتگردند، دو ثلث مدت ح مسکرات و مواد مخدر محاکمه می
 «.کند می

جمهوری پیشین، مجلس نمایندگان فقره سوم، ماده  ی رییس، حامد کرز۲۸/۳/۱۳۹۱  ، تاریخ۳۶اما براساس فرمان شماره 
مه که در محکمه خاص مسکرات و مواد مخدر محاک اشخاصی»گونه تعدیل کرده است:  سوم قانون یادشده را این و شصت

ها، در صورت تقاضای محبوسین به والیت مربوطه انتقال  خانه قانون محابس و توقیف ۲۱و  ۲۱شوند، براساس ماده  می
 «.گردد می

 .جان به قندهار انتقال یافت پس از تعدیل این ماده، حاجی لعل
، در مورد او ۱۳/۳/۱۳۹۳به تاریخ  جان به قندهار، دادگاه ابتداییه شهری والیت قندهار که پس از انتقال حاجی لعل در حالی

 .اند جان را نیز به محکمه خواسته قرار قضایی صادر کرده، در همین تاریخ حاجی لعل
، مدیر محبس قندهار طی جلسه قضایی ۱۴/۳/۱۳۹۳، تاریخ  ۲۳۵دادگاه حوزه اول مرکز کندهار، به اثر پیشنهاد شماره 

جی لعل جان، به رهایی مشروط او قرار قضایی صادر کرده است. دادگاه از حا« تعهد کتبی»، با گرفتن ۱۴/۳/۱۳۹۳تاریخ 
جان را احضار کرده است. پس از صدور قرار قضایی، معاون امنیت  ابتداییه شهری قندهار در همین روز نیز حاجی لعل

ت اجازه خروج حاجی فرماندهی پولیس قندهار، معاون اداری محبس، رییس محبس قندهار، نمایندگان امنیت ملی و استخبارا
 .، از حبس رها شد۱۹/۳/۱۳۹۳جان قاچاقبر مشهور به تاریخ  اند. سر انجام حاجی لعل جان را از زندان داده لعل

جان، اعتراض شدید  گویند که این وزارت در مورد رهایی حاجی لعل در عین حال، مسووالن وزارت مبارزه با مواد مخدر می
 .ستاده استهای امنیتی فر خود را به ارگان

گوید که سارنوالی، وزارت داخله و امنیت ملی در  هارون رشید شیرزاد، معین پالیسی و پالن وزارت مبارزه با مواد مخدر می
این یک خطر جدی است، »جان آغاز کرده و به زودی تکمیل خواهد شد:  حال حاضر دوباره تحقیقات خود را باالی حاجی لعل

ایم که چرا و  کنیم و در مورد رهایی او رسما به امنیت ملی و وزارت داخله به تماس شده میجان را تعقیب  ما موضوع لعل
 «.چگونه آزاد شده است
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 بین اوباما و نانوا ضامن او جان؛ زیر ذره لعل
ای رسمی عنوانی کنگره امریکا و برخی دیگر از  طی نامه ۲۰۱۱جمهوری امریکا، در اول جون  در حالی که اوباما رییس

جان را سومین قاچاقبر بزرگ دنیا خوانده است، اما محمود خان یک نانوا در شهر قندهار  های آن کشور، حاجی لعل ارهاد
 .رهایی این قاچاقبر مشهور را ضمانت کرده است

زداشت المللی قرار گرفت؛ اما پس از با جان بیش از پیش تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان و بین پس از این نامه، حاجی لعل
 .خط نانوا از زندان آزاد شد شکل مخفیانه فقط با یک تضمین و سپری کردن بیش از یک سال در زندان، به

جانب محمود خان مسکونه سپین بولدک قندهار دارای  این»گونه ضمانت کرده است:  جان این خان از آزادی حاجی لعل محمود
به صفت ضامن [حاجی لعل جان]، در صورت هر گونه  ۷۲۹۸۱ه و جواز کار با شمار ۴۹۳۷۷۰۸تذکره تابعیت با شماره 

 «.شوم تخلف و عدم رعایت قانون و مقررات، مسوولیت احضاریت او را متقبل می
 .یکی از وکالی گذر و شهرداری قندهار نیز هویت محمود خان را تصدیق کرده است

 تعقیب عدلی پس از آزادسازی
سارنوالی، قرار قضایی دادگاه ابتداییه شهری قندهار لغو شده و تنها سمونوال  جان، به پیشنهاد لوی اما پس از رهایی حاجی لعل

ای بازداشت و تحت تعقیب عدلی قرار گرفته  های وظیفه استفاده از صالحیت دلیل سوء اکبر زابلی، مدیر محبس قندهار به محمد
 .است

، عنوانی مقام ۳/۴/۱۳۹۳، تاریخ ۹۶۸و  ۹۶۷، ۹۶۶های شماره  العلیم کوهستانی نیز در مکتوببا این حال، جنرال عبد
 .جان از زندان آزاد شده و باید دوباره بازداشت شود سارنوالی، گفته است که حاجی لعل لوی

میسیون موظف در اثر ورقه عرض و احکام مقام وزارت داخله و تایید ک»، آمده است: ۹۶۶در بخشی از مکتوب شماره 
، از زندان پلچرخی به زندان قندهار غرض سپری کردن ۱۲/۲/۱۳۹۳، تاریخ ۲۴۵)حاجی لعل جان( طی مکتوب شماره 

، ۱۴/۳/۱۳۹۳، تاریخ ۴حبس متباقی تبدیل و انتقال گردید. پس از آن تحت نام رهایی مشروط براساس قرار قضایی شماره 
، از زندان ۱۹/۳/۱۳۹۳وزه اول مرکز قندهار و مقام عالی دادگاه عالی به تاریخ دیوان امنیت عامه ریاست دادگاه ابتداییه ح

 «.قندهار آزاد شده است
 ۹۱که ریاست عمومی محابس صالحیت اعتراض به فیصله دادگاه را ندارد، اما براساس ماده  با آن»در ادامه تاکید شده است: 

جان از طریق  در قسمت بازداشت دوباره حاجی لعل ۲۵/۳/۱۳۹۳ ، تاریخ(۱۷۶قانون اجراات جزایی و طی شفرگرام شماره )
 «.های کشفی و استخباراتی به مدیریت محبس قندهار هدایت داده شده است ارگان

 جان کویته؛ خانه دوم حاجی لعل
کرده و جان بعد از رهایی به کویته فرار  های کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان، حاجی لعل براساس گزارش

جان در حال  رساند که حاجی لعل هایی نیز می برد. گزارش سپس به باغران هلمند آمده و اکنون در کشور هندوستان به سر می
 .حاضر به شورای کویته ملحق شده است

ساس جان برا گویند که این مرکز در مورد حاجی لعل مسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر اما می
خیل، رییس عمومی سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و  حسین قانون، اجراات خود را انجام داده است. سارنپوه یارمحمد 

سارنوالی، محکمه ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مطابق احکام »قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گفت: 
به زندان کرده است. تبدیلی و آزادسازی از صالحیت مرکز عدلی و قضایی سال حبس محکوم  ۲۰جان را به  قانون حاجی لعل

 «.نیست
محکمه در مرکز عدلی و قضایی مواد مخدر پس از طی مراحل  جان با حکم ستره گفته او، قرار بود که دوسیه حاجی لعل به

 .قندهار تبدیل شد جان به گانه دوباره بازنگری شود؛ اما این نهاد حاضر نشد و سر انجام لعل محاکم سه
 مهندسی حقوقی

جان با استفاده  گوید که حاجی لعل با این همه، خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می
شود و  شان دوباره بازرسی می های قانون اجراات جزایی پس از یک سال و دو ماه زندان دوسیه ۹۳-۹۲-۹۱های  از مفاد ماده

 .شود یکی از دادگاه قندهار حکم آزادی او داده می توسط
هایی که او را آزاد کرده پاسخ دهند.  جان را به حبس محکوم کرد، اما باید ارگان مرکز عدلی و قضایی حاجی لعل»موحد گفت 

 «.پس از طی مراحل سه محکمه آزادی او از صالحیت مرکز عدلی و قضایی نیست
گویم، آنان نیز از  شان را نمی اسم»اند:  ن دیگر نیز پس از سپری کردن دوسال از زندان آزاد شدهگفته او، برخی از قاچاقبرا به

 «.روند جمله قاچاقبران بزرگ به شمار می
گوید که برخورد آنان براساس قانون مبارزه با مواد مخدر است و در صورتی که  سخنگوی مرکز عدلی و قضایی می

 .دهند کارهای خود را انجام میقاچاقبران بازداشت شوند، آنان 
 تعلیق وظیفه جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار

در عین حال، کمیسیون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر مجلس نمایندگان جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار را نیز در 
 .خواند جان دخیل می آزادسازی حاجی لعل
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، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی ریاست امور ۱/۱۰/۱۳۹۳خ ، تاری۳۰۱/۱۴۰در مکتوب شماره 
، این کمیسیون ۴/۹/۱۳۹۳، تاریخ ۱۰۴/۲۵۰به تعقیب مکتوب شماره »های مجلس نمایندگان آمده است:  پارلمان و تنظیم جلسه

جان  ندهار در رهایی و انتقال حاجی لعلهای رسیده، جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس والیت ق و براساس تحقیقات و گزارش
 «.العاده داشته است قاچاقبر بزرگ مواد مخدر از زندان پلچرخی به زندان قندهار نقش فوق

گویی به این کمسیون  منظور پاسخ در این مکتوب گفته شده است که اعضای کمسیون مواد مخدر دوبار جنرال عبدالرازق را به
 .کند گویی خودداری می جان دست دارد، از پاسخ که در رهایی حاجی لعلدلیلی  فراخوانده، اما او به

ی جنرال عبدالرازق را به حالت تعلیق قرار دهد. در پایان این  این کمسیون از دادستانی کل کشور خواسته است که وظیفه
 .مکتوب، امضای اللی حمیدزی، رییس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد

صبح را برای مصاحبه به ۸صبح تالش کرد تا با اللی حمیدزی صحبت کند. آقای اللی سه بار خبرنگار ۸مه خبرنگار روزنا
 .دفتر خود خواست؛ اما حاضر به گفتگو نشد

گوید که اعضای این  اما عبدالودود پوپل، از نمایندگان مردم هلمند و عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان می
جان از زندان آزاد شده اما تاکنون پاسخ دقیق دریافت  اند که چرا حاجی لعل های امنیتی گفته رها به مسووالن ارگانکمیسیون با

اند. مطلقا در کمیسیون اسناد در مورد  جان و دیگر قاچاقبران در بدل چند میلیون دالر رشوه آزاد شده حاجی لعل»اند:  نکرده
جان دست دارد؛ ما چند بار به وزارت داخله مکتوب فرستادیم و  در آزادسازی حاجی لعل قوماندان امنیه قندهار وجود دارد که

 «.تاکنون جنرال عبدالرازق حاضر نشده تا پاسخ دهد
القضات پیشین در رهایی حاجی  گوید که عبدالسالم عظیمی قاضی یک مقام افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر کشور می

محکمه نقش اساسی  های پیشین ستره سازی حاجی لعل جان، برخی از مقام در آزاد»ین مقام گفت: جان نقش اساسی دارد. ا لعل
 «.اند داشتند و از این بابت رشوه هنگفت دالری نیز دریافت کرده

 ۱۴جان با دادن  تایمز مدعی شده بود که حاجی لعل شود که پیش از این نیز روزنامه نیویارک ها در حالی مطرح می این گفته
 .های پیشین دادگاه عالی از زندان آزاد شده است میلیون دالر رشوه به برخی از مقام

 میلیون دالری ۴۰رشوه 
جان  ی خودش رابطه خانوادگی با حاجی لعل گفته زی، از نمایندگان پیشین مردم قندهار در مجلس نمایندگان که به ماللی اسحاق

من طرفداری »اند:  جان وجود دارد که تاکنون بازداشت نشده ا حاجی لعلگوید که در این کشورها صده زی دارد می اسحاق
جان برخی از قاچاقبران دیگر نیز وجود دارند که  گویم که مثل حاجی لعل زی هستم، اما صادقانه می کنم که از قوم اسحق نمی

جان در ازای رهایی خود از  م، حاجی لعلاند. تا جایی که من اطالع دقیق دار ها دالر رشوه از زندان آزاد شده در بدل میلیون
 «.های پیشین دادگاه عالی و حکومت رشوه پرداخته است میلیون دالر را به برخی از مقام ۴۰زندان بیش از 

که  زمانی»کردند:  گیری می های حکومت از او باج جان بازداشت شود، برخی از مقام که حاجی لعل گفته او، پیش از آن به
 «.کردند و باالخره زمینه آزادی او مساعد شد گیری می ها از او باج برخی از مقامزندانی شد نیز 

تنها قوماندان امنیه قندهار در رهایی »ها همکار اساسی قاچاقبران هستند:  به گفته او، برخی از فرماندهان و والیان والیت
 «.دهای حکومت پیشین نیز دست داشتن جان دست نداشت، برخی از مقام حاجی لعل
های  شود؛ اما دوباره به اثر تالش ها دالر برای بازداشت یک قاچاقبر مصرف می گوید که میلیون چنین می زی، هم بانو اسحق

شود و با پول هنگفت دالری  های امنیتی زمنیه مساعد می بازهم توسط برخی از مقام»شوند:  ها از زندان آزاد می برخی از مقام
 «.شود از زندان آزاد می

صبح مدت دو هفته تالش کرد تا همراه بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله صحبت ۸رنگار روزنامه خب
 .هم، آقای احمدی به مصاحبه حاضر نشد های پی کند؛ اما با تماس

رهایی حاجی لعل  با این حال، در گزارش کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مجلس نمایندگان نیز آمده است که در
 .ها دالر رشوه تبادله شده است میلیون

جان به هیچ صورت با مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق مطابقت  رهایی حاجی لعل»در بخشی از این گزارش آمده است: 
جان را  لعلمحکمه به بهانه رأفت قضایی حبس حاجی  ندارد؛ بلکه در تضاد و مخالفت جدی قرار دارد. دیوان امنیت عامه ستره

ترین قاچاقبر در سطح کشور، منطقه و جهان جرم وی  ترین و خطرناک سال کاهش داده است. بزرگ ۱۵سال حبس به  ۲۰از 
نیز ثابت گردیده، عادالنه نیست که از رأفت قضایی بر خوردار شوند. بنا تصمیم دیوان امنیت عامه در قضیه متذکره شک و 

انگیزد. احتمال دارد تغییر حبس دوام به حبس طویل  های میلیون دالری بر می و رشوههای زیادی را مبنی بر فساد  گمان
 «.خاطر برابر کردن با شرایط رهایی مشروط صورت گرفته است به

جان قاچاق مواد مخدر بوده و محکمه اختصاصی ابتداییه و استیناف مبارزه  در این گزارش تاکید شده است که جرم حاجی لعل
و مسکرات به آن رسیدگی کرده و از از نظر قانون در مورد رهایی مشروط شخص متذکره نیز باید محکمه  با مواد مخدر

 .گرفت نه محکمه دیگر اختصاصی ابتداییه مواد مخدر با استفاده از صالحیت موضوعی تصمیم می
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 گناه بازداشت افراد بی
اند تاکنون بازداشت نشده و  جان مقصر بوده یی حاجی لعلدر این گزارش از حکومت انتقاد شده است که مسووالنی که در رها

اکبر زابلی، مدیر عمومی محبس  محمد»اند:  گناه بازداشت شده ها برخی از افراد بی منظور فریب دادن افکار عمومی و رسانه به
دلی قرار دارد و فعال در کننده قرار قضایی محکمه ابتداییه حوزه اول قندهار محبوس و تحت تعقیب ع عنوان تطبیق قندهار به
اند،  که محکمه قرار صادر کرده است، سارنوال و نماینده محبس در حین صدور قرار حضور داشتهباشد؛ در حالی حبس می

برگه رهایی توسط مدیر عمومی، معاون امنیتی و معاون اداری محبس، نماینده امنیت ملی و نماینده استخبارات قوماندانی امنیه 
 «.شده است قندهار امضا

ولی صرف مدیر عمومی محبس تحت تعقیب قرار گرفته است. در صورتی که باید قضات »در ادامه گزارش تاکید شده است: 
نفری که  اند و پنج صادرکننده قرار، سارنوال و نماینده محبس که در جلسه قضایی حضور داشته و بر قرار اعتراض نکرده

گرفتند. این موضوع نیز موجودیت فساد  یر و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میبرگه رهایی را امضا نموده همگی دستگ
 «.بخشد های کالن را در قضیه تقویت می گسترده و رشوه

ای خود گفته است که او هیچ  اکبر زابلی، مدیر پیشین محبس قندهار که اکنون زندانی است در دفاعیه از سوی دیگر، محمد
صالح، در  های ذی داده؛ بل براساس هدایت دادگاه ابتداییه حوزه اول شهر قندهار و دیگر مقامعملی خالف قانون را انجام ن

 .جان عمل کرده است مورد حاجی لعل
صالح  جان براساس تصمیم مرجع ذی رهایی مشروط حاجی لعل»ای آقای زابلی آمده است:  صفحه در بخشی از دفاعیه شش

صالح را  های ذی جان هیچ نقشی ندارد؛ بل اوامر و هدایت دادگاه ارگان حاجی لعلسازی  صورت گرفته و مدیر محبس در آزاد
 «.اجرا کرده است

 جان در جنگ سنگین هلمند رد پای حاجی لعل
ترین حامیان مالی طالبان در جنگ  سال گذشته، یکی از بزرگ  جان در جریان چند دهد که حاجی لعل صبح نشان می۸های  یافته

 .سنگین بوده است
کنندگان جنگ در  ترین تمویل جان از بزرگ گویند که حاجی لعل مسووالن کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان می

رود و رهبری حکومت وحدت ملی باید مسووالن محبس، قوماندانی، محکمه ابتداییه و  ویژه هلمند به شمار می جنوب کشور به
گرد جدی  محکمه، وزارت امور داخله و معینیت مبارزه با مواد مخدر را مورد پی هسارنوالی و امنیت ملی قندهار، قضات ستر

 .قرار دهد
دیگر هستند و در  گوید قاچاقبر و طالب الزم و ملزوم یک عبدالودود پوپل، از نمایندگان مردم هلمند در مجلس نمایندگان می

جنگ سنگین نیز نقش داشت و اکنون در کویته زندگی  جان در حاجی لعل»امن قاچاقبران نقش اساسی دارد:  های نا والیت
 «.های حکومت و قضا در رهایی او نقش داشت کند. چرا آزاد شد و واضح است که برخی از مقام می

، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی ریاست امور ۳۰/۹/۱۳۹۳، تاریخ ۲۸۶/۱۳۱در مکتوب شماره 
 .کند های والیت قندهار و هلمند را تمویل می جان جنگ مجلس نمایندگان آمده است که حاجی لعل و تنظیم جلسات پارلمان

های هلمند و قندهار حمایت  امنی در والیت جان در حال حاضر از جنگ و نا حاجی لعل»در این مکتوب تاکید شده است: 
 «.بیند کند و برای مخالفان مسلح دولت پول و اسلحه تدارک می می

جان در دو سال  گویند که مال عبدالقادر، حاجی فتح محمد و حاجی لعل های هلمند و قندهار نیز می از نمایندگان والیت برخی
 .اند کنندگان جنگ سنگین هلمند بوده ترین تمویل گذشته، از بزرگ

 .شود اندازی می جان راه ی لعلمحمد، مال عبدالقادر و حاج هلمند توسط حاجی فتح  ها در والیت گویند که اکثریت جنگ منابع می
های تروریستی ساالنه حدود  براساس آمارهای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، طالبان و دیگر گروه

 .برند میلیون دالر از قاچاق مواد مخدر سود می ۴۵۰
 نگرانی از انتقال قاچاقبران به والیات

تازگی حاجی بختاور از قاچاقبران بزرگ کشور از زندان پلچرخی به زندان والیت  دهد که به صبح نشان می۸های  یافته
 .اند وردک و اسماعیل سفید نیز به زندان والیت کندز انتقال یافته میدان

شماری از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان، از انتقال اسماعیل سفید به کندز و حاجی بختاور به 
 .گویند که شماری تالش دارند که این دو قاچاقبر نیز آزاد شوند کنند و می دک ابراز نگرانی میور میدان

، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی ریاست امور ۳۰/۹/۱۳۹۳، تاریخ ۲۸۶/۱۳۱در مکتوب شماره 
ده به این کمیسیون، حاجی بختاور و اسماعیل سفید های رسی قرار گزارش»پارلمان و تنظیم جلسات مجلس نمایندگان آمده است: 

اند. در گذشته حاجی  وردک و کندز انتقال یافته های میدان از قاچاقبران بزرگ و عمده مواد مخدر از زندان پلچرخی به زندان
های  ی از مقامجان دیگر قاچاقبر بزرگ مواد مخدر از زندان پلچرخی به قندهار انتقال یافت و با دخالت و حمایت برخ لعل

شود که مراقب  ربط رسانیده می های مختلف از زندان آزاد شد. بدین وسیله به اطالع مسووالن ذی حکومت و قندهار به بهانه
 «.جان مواجه نشوند جان باشند تا با سرنوشت حاجی لعل حاجی بختاور و لعل

های قاچاق مواد مخدر را مدیریت  اما هنوز هم شبکه گوید که اسماعیل سفید در حالی که زندانی است، یک منبع موثق نیز می
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 .کند می
دست آمده، حاجی بختاور از قاچاق مواد مخدر خودداری کرده و در حال حاضر مدت  براساس اطالعات به»این منبع گفت: 

های قاچاق  شبکه کند؛ اما اسماعیل سفید هنوز هم در داخل زندان کندز آزادانه وردک سپری می حبس خود را در زندان میدان
 «.کند مواد مخدر را در شمال کشور مدیریت می

 مواد مخدر در زندان  مدیریت قاچاق
با این حال، به تازگی یکی از قاچاقبران از والیت فراه در غرب کشور بازداشت شده است که براساس اسناد به دست آمده با 

 .زندان نیز دست داشته است اند( در دو تن از قاچاقبران )پیش از این مجرم شناخته شده
دهد که یکی از قاچاقبران بازداشت شده با  دست آمده نشان می اسناد به»صبح گفت: ۸یک مقام قضایی در بخش مواد مخدر به 

 «.اند دو قاچاقبر دیگر در زندان والیت فراه مکالمات انجام داده و هر سه در قاچاق مواد مخدر در غرب کشور دست داشته
 .های قاچاق را رهبری کنند ن منبع، برخی از قاچاقبران که زندانی هستند، تالش دارند تا در زندان نیز شبکهگفته ای به

ها،  های والیت گوید که انتقال قاچاقبران از زندان پلچرخی به زندان معین پالیسی و پالن وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز می
 .رود شمار می های جدی رهبری این وزارت به یکی از نگرانی

ها شک داریم؛ چون قاچاقبران زور  ها انتقال داده شوند. در والیت قاچاقبران بزرگ نباید به والیت»هارون شیرزاد گفت: 
های مسوول انتقال  خاطر نفوذ اقتصادی خود آزاد شوند و ما مخالف هستیم و شکایت خود را رسما به ارگان دارند و شاید به

 «.ایم داده
که در مورد دست داشتن شماری از  ، مسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در حالیدر عین حال

کنند که این مرکز هیچ استثنایی در  گویند، اما تاکید می ها در قاچاق مواد مخدر چیزی نمی ها و برخی از مقام مسووالن والیت
 .شود شان قایل نمی برابر قاچاقبران و همکاران

گوید که مرکز عدلی و قضایی پیش از این جنرال کبیر اندرابی، فرمانده پیشین پولیس  الد موحد، سخنگوی این اداره میخ
 .نیمروز و جنرال ملحم را نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر راهی زندان کرده است

دست داشت، عالوه براین که خودش در کبیر اندرابی فرمانده پیشین پولیس نیمروز، در قاچاق مواد مخدر »آقای موحد گفت: 
رساند. در مورد اندرابی حکم قطعی شده و در حال  کرد و دوباره به فروش می مواد مخدر را ضبط می  قاچاق دست داشت،

 «.برد حاضر در زندان به سر می
 ده هزار قاچاقبر متوسط

های کشور زندانی  قاچاقبر متوسط نیز در زندانبراساس آمارهای وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر حدود ده هزار 
 .هستند

در حال حاضر ده هزار قاچاقبر متوسط و خرد بازداشت »هارون رشید شیرزاد، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: 
 «.هستند و دادگاه حکم نهایی را نیز صادر کرده است و این یک درصدی بزرگ است

ر کنار افزایش ضبط مواد مخدر، روند شناسایی و بازداشت قاچاقبران در سه بخش گفته او در حکومت وحدت ملی د به
ما نیز »شود و افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند، بازداشت خواهند شد:  آغاز می« عملیاتی، تکتیکی و استخباراتی»

 «.شود زودی عملی میهای خود را شریک ساختیم و به  های امنیتی پالن در شورای امنیت ملی و ارگان
 مرکز مواد مخدر ۱۳۲

ولسوالی به مرکز مواد مخدر تبدیل شده است. از این میان، در ده ولسوالی که هفت  ۱۳۲اکنون  هم»گوید:  آقای شیرزاد می
ق درصد مواد مخدر تولید و قاچا ۵۰ولسوالی آن در هلمند و سه ولسوالی دیگر آن در کندهار، نیمروز و فراه است، بیش از 

 «.شود می
درصد مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید  ۹۰براساس آمارهای اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، 

 .برند میلیارد دالر از قاچاق مواد مخدر سود می ۷۰شود و مافیای مواد مخدر ساالنه نزدیک به  می
حال حاضر قیمت یک کیلوگرام هیرویین در بازارهای افغانستان حدود  گویند که در اما شماری از آگاهان امور اقتصادی می

 .رسد هزار دالر نیز به فروش می ۴۰هزار دالر است و در بازارهای اروپا و امریکا تا  ۲-۴
ارد میلی ۱۲۰تا  ۸۰گوید که قاچاقبران مواد مخدر ساالنه به ارزش  الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می سیف

شود  حدود پنج میلیارد دالر آن به جیب قاچاقبران داخلی کشور سرازیر می»کنند:  دالر هیرویین، تریاک و مورفین را قاچاق می
درصد عاید مواد مخدر به  ۹۰رسد. در ضمن حدود  های تروریستی و طالبان می میلیون آن نیز به گروه ۴۰۰و بیش از 

 «.شود های خارجی سراریز می کالمللی و برخی از بان قاچاقبران بین
اند و مسلط شدن اقتصاد  گفته او، در حال حاضر مافیای مواد مخدر اقتصاد قانونی کشور را به اقتصاد غیرقانونی تبدیل کرده به

 .مواد مخدر در جریان چند سال گذشته، باعث گسترش فساد مالی و اداری شده است
 .ای افزایش یاید پیشینه شکل بی ند سال گذشته باعث شده که میزان معتادان نیز بهافزایش قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار در چ

المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا با  یک تحقیق تازه که توسط بخش امور بین
دهد که یازده درصد از مجموع  شده است، نشان می عامه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام  های صحت همکاری وزارت
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 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .کنند نفوس افغانستان از مواد مخدر استفاده می
المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون، هفته  ویلیام بروندفیلد، معاون وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا در امور بین

های صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر، در کابل گفت که بیشتر   تهای وزار گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با مقام
کنندگان مواد مخدر در  گیرند. آقای بروندفیلد افزود که در میان استفاده کنندگان مواد مخدر از نوع هیرویین کار می استفاده

 .ای کودکان نیز شامل هستند افغانستان شمار قابل مالحظه
کنندگان مواد مخدر در افغانستان به سه میلیون نفر  ر صحت عامه نیز گفت که شمار استفادهداکتر فیروزالدین فیروز، وزی

ای از مواد مخدر  صورت وقفه شان به صورت دایمی و متباقی شان به صد هزار تن وشش میلیون رسد که از این رقم یک می
 .کنند استفاده می
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