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  ١٥از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب ه ھا به دوش خود نويسنده ميباشد، نوشت ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

   ٢٠٠٤اکتوبر                                                                                                کانديد اکادميسين سيستانی     

 

 کداميک خطر ناک تر است،

  مواد مخدر؟اي زميترور
 

از مجله » قوط دوباره افغانستان ـ س«  مطالب پر اھميتى زيرنام ٢٠٠٣ در ماه سپتمبر- جم آن�ين جام
در بخشى از اين . اکونوميست لندن منعکس کرد که تا اندازه زيادى واقعيات عينى اوضاع در افغانستان را بازتاب ميداد

« : مقاله مى افزايد. عامل فقرپنداشته شده است خستينمقاله به خشک سالى وفقرمردم اشاره شده و مسئله کمبود آب ن
 درصد افغانھا به کارکشت  متکى ھستند، اما اين کشور فاقد آب و زمين قابل ٨٠يست ، حدود افغانستان کشور حاشيه ا

 کمتر از پنج درصد زمين ھا آب کافى داشت، جنگ اين مقدار آب را به ١٩٧٠حتى درسالھاى پرآب دھه . کشت است 
مناطق به ھفت سال طول نوبت به خشکسالى رسيد که در بعضى )  قرن بيستم٩٠از نيمه دھه (بعد .  رساندفنص
در جنوب و جنوب غربى کشورسطح سفره ھاى آب به وضع . بيشتر چھارپايان مردند و کشاورزى تعطيل شد.کشيد

 .  دشوارى دارندوضعحتى با بھترين حکومت ممکن، اين قسمت ھاى افغانستان . خطرناکى پائين است 

ندم و بزھاى خود را به علت خشک سالى از دست  متحد طالبان بود، آنان بدون کمک کشاورزانى که گخشکسالى
تفنگ مى توانندچيزى بدست بياورند، نمى توانستندحم�ت خود ) و استعمال( داده بودند و فکر ميکردند که فقط با حمل

ايجاد ذخاير آب در کوھستانھاى .  بھبود اوضاع کمک کندبهبازسازى سيستم آبيارى مى تواند . را به شمال از پيش ببرند
 .  فراوان استھاىمنطقه مرکزى ھزاره جات نيز بشدت موثر است ، اما ھردو نيازمند ھزينه 

ً دوم مواد مخدر است ، سه چھارم ترياک جھان ، و تقريبا تمام ھروئين اروپا از افغانستان سرچشمه مى نگرانى

دامداران پشتون . ودخشک سالى حاl متحد سوداگران ترياک است، ھمچنان که زمانى متحد طالبان ب. گيرد
آنان .  جا بجا ميکنند و مى خرند و مى فروشنداًمعموlدامھاى خود رادر اطراف کشور به چرا مى بردند، حاl ترياک ر

بزرگترين کمک ( افغانستان و اگليس . با دادن پول پيش به کشاورزان محصول سال آينده شان را خرديدارى ميکنند
گويند مدارکى دارند که پول مواد مخدر، ھزينه تروريسم را در جنوب افغانستان تامين مي)دھنده براى مبارزه با قاچاق

 . دميکن

کابوس اصلى ....  اين است که خشک سالى ، مواد مخدر، و نا امنى ھريک باعث تقويت ديگرى مى شودنگرانى
 ميگيرند و دولت و اقتصاد را از ايجاد يک کلمبياى جديد است ، جايى که اربابان مواد مخدر اقتصاد را در کنترل خود

 . کار مى اندازند

lر در ١ر٢ تن محصول سال گذشته ٣٤٠٠.  شايد يک سوم اقتصاد افغانستان به ترياک متکى استحاlميليارد د 
اين کشور قيمت داشت و تا وقتى که به صورت ھروئين در رگ ھاى معتادان ف�کت زده دنيا ترزيق شود يا به مصرف 

ترياک اکنون .  دارد کارى نھادينه ميشودافغانستانترياک حاl در .  ميليارد دlر ميرسد٢٥قيمت آن به آنان برسد 
در افغانستان که ) قاچاقچيان( اين يعنى پول خيلى بيشتر براى عوامل آن.درافغانستان به مرفين و ھروئين تبديل مى شود

اسى نيز کم کم بصورت آلتى در دست فرماندھان با دموکر. گاھى بصورت جيپ ھاى خيلى گران قيمت آشکار ميشود
آنان در فکريافتن راه ھايى براى خريد يا دستکارى آرايى .  که با تجارت ترياک ثروتى به ھم زده اند درمى آيدترىھوش

ملل با يکى از مقامات سازمان .ھستند تا در انتخابات آينده با کمک آنھا از منافع خود در تجارت مواد مخدر حمايت کنند
ًدولت افغانستان کشت خشخاش را رسما غير قانونى » . اينھا رقابت کنيموانراھى نداريم تا با پول فرا« :دلخورى ميگويد

براى ھدايت سياستھا در اين زمينه ايجاد شده » اداره مبارزه با مواد مخدر«اع�م کرده است و يک نھاد جديدى بنام 
.  است �دى مي٢٠١٣ و صد درصد تا سال ٢٠٠٨د کشت ترياک تا سال  در ص٧٠است که ھدف آن ريشه کن کردن 

 عضو آن ھيچگونه ٢٨ًدولت انگليس بودجه اين نھاد را تأمين ميکند، اما بشدت فاقد امکانات است و تقريبا ھيچکدام از 
ر نتيجه ھستند، حتى در مقابل ھيچ چيز، منتظ« : ميرويس ياسين مدير اين نھاد ميگويد.ترجربه اى در اين زمينه ندارند

کشور حتى يک آزمايشگاه ندارد که بتواند » .اگر قاچاقچيان را دستگير کنيم، محاکمه کردن آنان خود يک مشکل است 
 تشخيص دھد محموله ضبط شده قاچاق است يا خير؟ 

ار بدھد جلو اختي) مبارزه با مواد مخدر(دولت افغانستان بايد به مامورين« :  در اخير توصيه ميکنداکونوميست
ع�وه براين اتحاديه اروپا lزم است ابتکارھايى . جريان ترياک را بگيرند و به ريشه کردن کشت خشخاش کمک کنند



  
 

 

  ١٥از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 به عمل آورد و براى آبيارى ، مديريت و طرحھايى در ازارمانند خريد کندم از کشاورزان به قيمت گرانتر از قيمت ب
امريکا نيزمى تواند با مبارزه با جنگ ساlران وفرماندھان به جاى . ين کندزمينه تامين اعتبارات روستائى پول تام

 » . کندفاحمايت از آنان که نيروى ھاى ويژه امريکايى ميدانند درکار قاچاق مواد مخدر فعال ھستند، نقشى مفيد تراي

ک به احياى مجدد آن کسانى که نقشى درنابودکردن افغانستان ايفا کرده اند، براى کم«:  مى افزايداکنوميست
کمتر ملتى به اندازه روسيه براى کشتار درافغانستان مسئول است ، اما حاl ميتواندبا دادن نقشه ھايى که . مسئوليت دارند

 خود به افغانستان براى بھره بردارى از منابع طبيعى آن کمک اساناز منابع طبيعى افغانستان دارد و ارسال زمين شن
ً بتواند ماده اى براى صادرات قانونى پيدا کند، مث� ط� و سنگ ھاى قيمتى که جاى ترياک را بگيرد، اگر افغانستان. کند ٍ

 چيزى است که در سال صفرشد اقتصادى ھنوز کمتر از ن: که ميگويند ( احتمال دروغ از آب درآمدن ادعاھاى بدبينان 
. د وبازسازى بچشم ديده نميشود و غيره وغيره وجود داشت، در مورد وعده ھاى کمک بھتراست حرفش را نزني١٩٧٨

 )٢٠٠٣جام جم آن lين ، سپتمبر (».وجود دارد) 

 انجام شده ھنوز یبرغم ت�ش ھا:  گينو ، معاون دبير سازمان ملل در امور حفظ صلح تاکيد کرد یژان مار « 
سازمان ملل در عمليات حفظ صلح ريشه معاون دبير کل .  استی در افغانستان باقی ثباتی و بی از عوامل نا امنیبسيار

 توسط افراد مظنون به عضويت درطالبان و القاعده و کستان و عمليات نفوذ از مرز پای ھا حم�ت تروريستیاين ناامن
 امور پناھندگان سازمان ملل در افغانستان نيز با بيان اينکه ی ، کميشنر عالیفليپو گراند. ساير پيکار جويان دانسته است

 دراين کشور بمشاھده ميرسد ، ھشدار داد که در جنوب افغانستان خطر و تھديد طالبان و القاعده یم نگران کننده اع�ي
انتونيو مارياکوستا رئيس دفتر سازمان ملل در .  ازاين کشور ھستندی است و آنان در حال تصرف بخش ھايیھمچنان باق

ًبه عقيده من ، قطع نظر از مسئله اعتياد ، نبرد عليه تروريزم موفق «  :  ميگويد یامور مواد مخدر و مبارزه با تبھکار ً
 به یدر حال حاضر اقتصاد متک.  بتوانيم اقتصاد ترياک در افغانستان را تحت کنترول بياوريمهنخواھد بود ، مگر اينک

ن بار در جنگ کارتل ممکن است افغانستان دوباره سقوط کند و اي. مواد مخدر مانند سرطان به وlيات سرايت ميکند
تجارت مواد مخدر افغانستان ھم اکنون .  برندی قرار بگيرد که از قاچاق آن بھره می مواد مخدر و تروريستھايیھا

 مليارد ٣٠ً ميکند و حجم معام�ت ساlنه آن بالغ بریساlنه بيش از دو مليارد دالر نصيب زارعان و قاچاق چيان افغان
 ) اکتوبر ٢٩  ی سی بی ب(» . دالر تخمين زده ميشود

 و ی آن به جنگ ساlران افغان که خود در توليد نا امنی که با تروريزم مبارزه ميکند ، در پھلوی در حالامريکا
 ٢٨ وlيت افغانستان در٣٢به ھمين علت است که از جمله .  ميکندیکشت مواد مخدر در کشور سھيم  ھستند ، کمک پول

 ضد ترور يزم ، ميزان کشت ترياک در سال ی المللين بیبا وجود حضور نيرو ھاوlيت آن ترياک کشت ميشود و 
 خود در اين مورد ٢٠٠٣نومبر٤روزنامه فايننشل تايمزدر سرمقاله .  نسبت به زمان طالبان افزايش يافته استیجار

و ) جنگ ساlران افغانفرماندھان شبه نظاميان و ( ًتقريبا تمامى گروه ھا وفرقه ھا«: اشاره جالبى داردو مينويسد
 .  عناصرى در دولت مرکزى ضعيف کابل از محصول فراوان ترياک ارتزاق ميکنندچينىھم

دوسال پيش کشت ترياک در ) UNDC( گزارش دفتر بر رسي جرم و جنايت و مواد مخدر سازمان ملل برطبق
پول ترياک به . ر گسترش يافته است  وlيت اين کشو٣٢ وlيت از ٢٨ وlيت افغانستان رواج داشت اما اکنون به ١٤

برنامه ايکه به تازگى براى خلع ... ميکنندرىجيب کسانى ميرود که از بى قانونى و ھرج و مرج در اين کشوربھره بردا
س�ح يکصدھزار جنگجوى افغان به مورد اجرا گذاشته شده حامى معتبر وقدرتمندى ندارد تا با موفقيت در بين طيف 

تعداد نيروھاى ايساف بسيار معدود بوده و حوزه عمليات . رقه ھا و گروه ھا به مورد اجرا گذاشته شودوسيع و گسترده ف
ع�وه براين خود اين . ارتش ملى افغانستان ھم ھنوز وجود خارجى ندارد.  در عين حال بسيار محدود است ھمشان 

 ٢٠٠براى تحويل يک کارابين قديمى زنگ زده طرح خلع س�ح ھم بسيار ناشيانه است ، چرا که ھر شبه نظامى افغان 
 دالر فروخته ٨٠ اول در مرز پاکستان به تنو و دس)٤٧_AK(دالر ميگيرد، درحالى که يک تفنگ خودکار روسى 

به طور کلى بايد گفت که اياlت متحده و نيروھاى متحدخودرا درگير مسايل افغانستان يعنى کشورى که به . ميشود
اما براى جلوگيرى از به وجود آندن پناھگاھى براى . قطبى براى بى ثباتى منطقه درآيد، نميکنندراحتى مى تواند به 

 در اين منطقه بايد دولت کرزى تقويت شود وابزارlزم براى کنترول کشور وبه وجود آمدن حاکميتى ثباتىعوامل بى 
ع�وه براين ت�ش امريکا، بريتانيا وفرانسه ھم بايد تقويت شوند و ) ISAF(نيروھاى. متمرکز در اختيار وى قرارگيرد

 خود بگيرد، چرا که در غير اين صورت اقداماتى هبراى تشکيل ارتش ملى افغانستان بايد سرعت و جديت بيشترى ب
 مانند 

شايد بتوان به اين نتيجه .  پيش نويس قانون اساسى افغانستان چيزى جز اقدام نمايشى وبى ثمر نخواھد بودانتشار
 )نومبر٥سايت آريائى ، (» .ًسيد که اساساجنگ برعليه طالبان ھم در اصل ، جنگى بى ثمر بوده است ھم ر



  
 

 

  ١٥از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 اينجا تذکر اين نکته ضرورى مينمايد که تفنگ ساlران افغانستان، اعم از قوماندانان جھادى و برخى در
شور ذيدخل و ذينفع اند و تا زمانى که ازرھبران تنظيمھاى جھادى افغان در توليد و بھره بردارى مواد مخدر در اين ک

 کشور استقرارنيابد، مبارزه با کشت وتوليد وقاچاق مواد نتفنگ از دست ايشان گرفته نشود و امنيت و ثبات سياسى دراي
ًمخدر ناممکن خواھدبود ، مخصوصا که مافياى منطقه در پشت سر دست اندرکاران توليد و کشت مواد مخدر قرار 

ى موارد بطور پيشکى به زارعان پول توزيع ميکنند و اين کارمايه دلگرمى و تشويق خوبى براى توسعه دارند و در برخ
  . سرطان مواد مخدردراين کشور است

 

 : وقاچاق مواد مخدردي درتول»ايس« نقش
 در یبرژينسک.  شدی تأمين م-ی و دولتی خصوص،ی خارج،ی داخل- جھاد افغانستان  از منابع مختلفبودجه

 در قبال ھر دالر کمک آمريکا به جھاد یعربستان سعود.  را جلب کندی عربستان سعودی توانست حمايت مال١٩٨٠
تنھا . ً به مجاھدين شديدا افزايش يافتريکا آمدن دولت ريگن کمک امکاريبعد از رو.  کردیافغانستان، يک دالر کمک م

آرشيف امنيت «استيو گالستر، از .  شدی ميليون دالر م۶۶٠ کمک پنھان امريکا به مجاھدين بالغ بر١٩٨٧ یدر سال مال
 داده شده، بيش از کل ديگر نزديک به سه ميليارد دالر کمک پنھان به مجاھدين« زند ی در واشنگتن تخمين م»یمل

 » ١٩٨٠ سيا در دھهیف مختعمليا

ارت مواد مخدر که تج.  درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر قرار  داشت،ی خارجی مالی کنار اين کمک ھادر
 و تحت نظارت و حمايت کامل آن قرار داشت، نياز دھقانان فقير به پول نقد را با ظرفيت یاز طرف سيا سازماندھ

 بر ی مختلف در اقتصاد مبتنی گام ھایکو-آلفرد مک.  مجاھدين تلفيق کردی و اخاذی و خصوصيات باج خواھیتجار
 : قاچاق مواد مخدر را نشان داده است

 در داخل افغانستان بدست یبه محض اينکه قلمروي« شد ی توليد برداشته مینخست با فشار بر دھقانان برا گام
اين بسود دھقانان ھم » . ترياک بکارندی دادند بعنوان ماليات انق�بی افتاد، آنھا به دھقانان دستور می مجاھد میچريکھا

 .بود ندمبود زيرا قيمت ترياک در آنموقع پنج برابر قيمت گ

 مرز پاکستان، رھبران مجاھدين و یدر آنسو«.  دوم ايجاد تاسيسات پاlيش ترياک و تبديل آن به ھرويين بودگام
 ی پاکستان و تحت حمايت کامل آن، صدھا واحد توليد ھرويين را می با مجوز سازمان اط�عاتیجنگ ساlران محل

 توليد ھرويين در ی نشان ساخت که واحدھارخاط» نيشن« در مجله ١٩٨٨شولتز در سال- lرنس ليف» .چرخاندند
گام .  شدندی از نزديکان ضياء الحق اداره میپاکستان تحت حمايت جنرال فضل الحق يک»  جنوب-  شمالیمنطقه مرز«
 که ی اردوي پاکستان با استفاده از ھمان lري ھاي»یواحد لوژستيکي مل« حمل و نقل ھرويين توليد شده بود که یبعد
 یاين lري ھا اغلب با بار ھرويين و ھمراه با احکام«.  کردی میآن را عمل»  آوردندی سيا را می ھا�ح سیاچاز کر«

» ھرالد«روزنامه .   گشتندیباز م»  کردی بوسيله پوليس معاف میاز سازمان اط�عات پاکسنان که آنھا را از بازجوي
و »  کنندی شده واحد لوژستيکي مواد مخدر حمل مومر و مُ مھیlري ھا« گزارش داد ١٩٨۵چاپ پاکستان در سپتامبر 

گام آخر پوشش » .حدود سه سال و نيم است که اينکار ادامه دارد«و اينکه »  کندی نمیپوليس ھرگز آنھا را بازرس«
داره  و گسترده مواد مخدر، ای اين دھه قاچاق علنیط«:  کردی بود که سيا بطور مستقيم آن را تأمين می و حقوقیقانون

 از یمقامات آمريکاي....  نداشتی يا ضبط عمده ای با مواد مخدر اياlت متحده آمريکا در اس�م آباد ھيچ دستگيرمبارزه
 سياست اياlت راي کردند، زی خود امتناع می اتھامات موجود در باره قاچاق مواد مخدر از طرف متحدين افغانی گيریپ

 ». در آنجا قرار گرفته بودی تابع جنگ عليه نفوذ شورونانستامتحده در مبارزه با مواد مخدر در افغ

ترياک توليد شده در آن دو .  ھرويين در پاکستان و افغانستان وجود نداشتی از جھاد افغانستان، توليد محلقبل
 شد و مناطق ی جھاد افغانستان، آن تصوير دستخوش تغيير اساسیط.  بودی کوچک منطقه ای بازارھایکشور برا

 ی درصد ترياک جھان با درآمد٧۵« جھان و منبع يين افغانستان به بزرگترين توليد کننده ترياک و ھرو- پاکستانیزمر
 که در ی گزارشیوابسته به سازمان ملل، ط»  مواد مخدریبرنامه کنترول بين الملل«. مبدل شد» بالغ بر چند ميليارد دالر

 را سرآغاز روند گسترش سريع توليد - یوع جھاد آمريکاي سال شر-١٩٧٩ منتشر کرد بطور دقيق سال٢٠٠١سال
 شروع شد و ھنوز ادامه ١٩٧٩ که در سال ی دوره جنگ طوlنی نيست که طیتصادف«:  کردی معرففغانستانترياک ا

بنا بر .  صورت گرفت١٩٨۵تغيير عمده در سال » . ظاھر شدیدارد، افغانستان بعنوان توليد کننده عمده ترياک غيرقانون
 کردند، اما ی درصد ترياک جھان را توليد م۵ازافغانستان کمتر - پاکستانی مناطق مرز١٩٨٠مان گزارش، در سال ھ

   مروري برتنشھاي پيچيده وناگفته رو،يميز. ( شدی می درصد توليد جھان٧١توليد ترياک آن منطقه بالغ بر١٩٩٠در سال 

 )یائي ارتيافغانستان وپاکستان،سا
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نفت «از کتاب » افغانستان: نياپروژه فرانکنشت: ٨فصل «از را ريفارس، متن ززاری در ھمين راستا خبرگ
  .استاقتباس کرده » ...دارانش  بزرگ و بانک

  

 : در افغانستان و کشت خشخاشني اشغال زمی به پاکستان براکاي آمری نظامیھا  کمک«

 در جھان کاي آمری نظامیھا  کمککننده افتي درني و مصر، به سوملي بعد از اسرائاءالحق،يوره ض در دپاکستان
 قي طرني انجام دھند و از ای نظاماتي تا در افغانستان عملديرس ی منيھا به دست مجاھد  کمکنيبخش اعظم ا.  شدليتبد
 اکي، کشت تر١٩٨٣ و ١٩٨٢ یھا در سال. رند خشخاش بکاھا  و ب�فاصله در آناورندي را به دست بی بزرگیھا نيزم

 جھان را در ني درصد از صادرات ھروئ٧٠ پاکستان زي ن١٩٨٤در مرز افغانستان و پاکستان دو برابر شد و تا سال 
  . گرفته بودارياخت

 ليد در جھان تبی جاسوسگاهي پانيتر   پاکستان، به بزرگتختيآباد پا  در اس�میا یآ ی سگاهي زمان، پاني ھمدر
 ی کشورھاني صادرات ھروئتنام،ي پس از ویا یآ ی ساتي عملنيتر  نبود که ب�فاصله پس از آغاز بزرگیاتفاق. شد
»Iل طIسبقت گرفت»يیمثلث ط� «ی از کشورھا»يیھ .  

 از گري دیکي»ی�نياحمد گدیس«]پير[ به کاشت خشخاش مشغول بودند، اري حکمتیروھاي که نی حالدر
 ی�نيگ. کرد ی مهي تھاکي از قوم پتان در افغانستان تر»ی خاکستریھا گرگ «یا هي ترکهي اتحادیبرا ن،يرھبران مجاھد

 شرکت پژو در کابل بود و قاچاق صاحب یو.  از اشراف ثروتمند افغانستان بود که با محمد ظاھر شاه نسبت داشتیکي
 التي را در اني ھروئشگاهي خود شش آزمازي ناريحکمت. شد ی انجام می مقامات عربستان سعودديي با تأزيمواد مخدرش ن
 نوساوان و خون سا فرماندھان ی پائو وانگ، فومی پایً صرفا پا جای�ني و گارياما حکمت. کرد ی متيريبلوچستان مد

  .گذاشتند ی ميی مثلث ط�ی در قالب کشورھایا یآ ی سنيھروئ

  :کرد یمواد مخدر استفاده م انتقال سIح و ی ارتش پاکستان برایھا Mری   از ياس* 

 و شرط ديق ی بتي فساد در حماني اشهير.  شدلي در جھان تبدیاسي، پاکستان به نماد فساد س١٩٨٠ دھه در
 ی اصلیھا فرمانده«: گفت ی مکاي از مقامات ارشد آمریکي.  بودگاني متحد با رنيآباد از مجاھد  اس�میحکومت کودتاچ

 در جنوب غرب ني ھروئیھا شگاهي دارند، آزماانستان افغیالملل ني اط�عات بسيو با سریکي که رابطه نزداريحکمت
مجله پاکستان ھرالد در » . دست داردني مربوط به ھروئیھا اتي ھم در عملسي سروني و خود اکنند یپاکستان را اداره م

 ی پاکستان براتش اریمل کيجستو متعلق به گروه لی نظامیھا  کاميون از یا یآ ی گزارش داد که س١٩٨٥سپتامبر 
 توسط ارتش پاکستان مھر و موم شده و پر ھا وني و ھمان کامکند ی استفاده مشاوري به پی س�ح از بندر کراچيیجا جابه

 و ب�فاصله پس از آغاز کاشت خشخاش ١٩٨١ کار از سال ني مجله، انيبه گفته ا. گردند ی باز می به کراچنياز ھروئ
  .غاز شده بود آاري حکمتیروھايتوسط ن

  :کايورود مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به آمر* 

 گروه دي تولنيھروئ.  محاکمه نشدندگاه چي شدند؛ اما ھري دستگني ھروئلوي ک٢٢٠ با ی رتبه پاکستانلند افسر بدو
 داري پدکايمر آی که در شھرھایشي حشیھا  گرفت؛ ع�مت بستهاري را در اختکاي درصد از بازار آمر٦٠ يیھ�ل ط�

 ھا یبا دود، شورو«: ھا نوشته شده بود  و دور آنکردند یم ضربدر از ھم عبور کي بود که به شکل کفيشدند دو ک�شن
 در ني به ھروئادي در افغانستان، اعتکاي، حدود دوره دخالت آمر١٩٩٢ تا ١٩٨٢از سال » .دي برانروني بگاه یرا از مخف

فقط «: داد ی مادي کاي داشت به ھمه مردم آمرگاني ری مدت نانسنيو در ھمه ا.  کردداي پشي درصد افزا٥٠ کايآمر
 )سايت آريائی، آرشيف اخبار(». نهدييبگو

  

 :  طIيىمثلث
 شوسودفسکى استاد دانشگاه کانادا و صاحب مقاlت تحقيقى در لوموند دپلوماتيک در کتاب تحقيقى جديدش ميشل

در رابطه به سياست امريکا و نقش »  اينگونه از قاره امريکا سر درآورد٢١ جھانى شدن جنگ، فاشيزم قرن« زيرنام 
را بھانه قرارداد تا نه تنھا ھزاران »  با تروريسمنگج«دولت بوش « : سيا در حمايت از توليد مواد مخدر مى نويسد

اما واقعيت اينست که اسامه . برود» تروريسم داخلى«مردم بيگناه افغانستان را بمباران کند، بلکه به جنگ به اصط�ح 
بن lدن که امريکا او را مظنون شماره يک حمله تروريستى در نيويورک و واشنکتن معرفى ميکند، يکى از دست 

 سياست خارجى امريکاست وسازمان سيا او را در جريان جنگ افغانستان ـ شوروى براى مبارزه عليه پروردگان
شد به افکارعمومى بقبوlند که ميخواھد با تروريسم بين المللى مبارزه کند، امريکا ميکو. شوروى به خدمت گرفته بود

 خود محدوده زير نفوذش را نه تنھا به آسياى مرکزى و جنگىاما قصد اين کشوردر حقيقت آنست که با استفاده از ماشين 
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از نظراستراتيژيک به دليل افغانستان کشورى است که . خاورميانه ، بلکه به شبه قاره ھند و خاور دور گسترش دھد
داشتن مرزھاى مشترک با شوروى سابق، ايران و چين اھميت فراوان دارد و اياlت  متحده قصد دارد حضور نظامى 

افغانستان ع�وه براين در مرکز پنج کشورى قراردارد که داراى قدرت . خود را دراين کشور به صورت دايمى درآورد
در ھمين راستا دولت بوش با دستاويز مبارزه با تروريسم . ، ھند، پاکستان و قزاقستان اتمى ھستند يعنى روسيه ، چين 

 قزاقستان، تاجيکستان، و قرغزستان پايگاه ھاى نظامى ستان،ميکوشد در چند جمھورى سابق شوروى از جمله ازبک
 » .ايجاد کند

استراتژيستان نظامى دولت ، « : يدمى افزا» طراحان نظامى تصميم گيران واقعى اند«:  زير عنوان نويسنده
آنھا نه . را محقق سازند» نظم نوين جھانى«پنتاگون وسازمان سيا ، تنظيم سياست خارجى امريکا رابه عھده گرفته اند تا 

 صندوق بين المللى پول، بانک جھانى وسازمان تجارت جھانى نبلکه با رھبرا) ناتو(تنھا با سازمان اتـ�نتيک شمالى
موسسات بين المللى نظير صندوق بين المللى پول که در واشنگتن مستقر ھستند و . رگانيک و اندام وار دارندارتباطى ا

 مداواى ندر ارتباط تنگاتنگ با وال استريت و صاحبان مجتمع ھاى نظامى و صنعتى امريکا قراردارند، اکنون دکتري
 . ته ميکننداقتصادى کشورھاى درحال رشد و جمھوريھاى سابق شوروى را ديک

که محور اصلى آن در » مثلث ط�يى«امروز ھمه ميدانند که قاچاق مواد مخدر در «:  افشاء مى کند که نويسنده
عليرغم پايان جنگ . افغانستان قراردارد، يکى ازمنابع مالى سازمان سيا در اجراى عمليات خرابکارانه براندازى است

 استفاده از دlرھاى قاچاق مواد مخدر يکى از عناصر درواقع. ه نشده استدرافغانستان در اين سياست ھيچ تغييرى داد
 ».سياست خارجى امريکا را تشکيل ميدھد

مخوف ترو مرگ بارتر از « اين دانشمند کانادائى ، در مورد مواد مخدر در افغانستان خاطر نشان ميکند که 
ه ميشود که در پايان قرن بيستم درآمد حاصل از آن بين س�ح شيمائى و کشتار جمعى ، س�حى در افغانستان توليد انبو

 و ھروئين بزرگترين دغدغه ارتش وسازمان اط�عات کتريا.  ميليارد دlر تخمين زده ميشد٢٠٠ ميليارد تا ١٠٠
تجارت بين المللى . پاکستان، پذيرش نقش گارد ويژه قاچاق مواد مخدر براى اين ارتش وسازمان اط�عاتى امريکاست

 ظاز اين لحا. د مخدر که سود ساlنه آن به ده ھا ميليارد دlر سرميزند، به اندازه تجارت نفت اھميت پيدا ميکندموا
از درون . کنترل ژئوپوليتيک شبکه ھاى مواد مخدر به ھمان اندازه کنترل لوله  ھاى نفت وگاز اھميت استراتيژيک دارد

ر برآوردند و جنبش ھاى اس�مى از درآمد حاصل از آن ھمين تجارت مرگ و رخوت حکومتھاى مرتجع مذھبى س
 جعفر، منتشره پيک نت، بازتاب يافته در سايت ترجمه ، ٢١جھانى شدن جنگ ، فاشيزم قرن : رک( » .ارتزاق ميکنند

 ) اط�عات ھفتگى آريائى 

ق مواد مخدردر پرونده قاچا«: تصريح ميکند» مثلث طIئى، مثلث قاچاق مواد مخدر« نويسنده زير نام ھمين
قبل ازجنگ شوروى ـ افغانستان، توليد ترياک در . آسياى مرکزى ارتباط تنگا تنگى با عمليات مخفى سازمان سيا دارد

در اين .. عمده ھروئين محلى وجود خارجى نداشتوليدپاکستان و افغانستان فقط مصرف منطقه اى را تامين ميکرد و ت
يدھد که دوسال بعد از شروع عمليات سيا در افغانستان، منطقه مرزى نشان م» الفردمک کوى«رابطه تحقيقات 

 در صد مصرف داخلى اياlت ٦٠اين توليدلت . افغانستان ـ پاکستان به بزرگترين توليد کننده ھروئين در جھان تبديل شد
، ناگھان به طرز سرسام ً در پاکستان تقريبا ناچيز بود١٩٧٩تعداد معتادان به ھروئين در سال . متحده را تامين ميکرد

 .  به مرز يک ميليون ودوصد ھزارنفر رسيد که در جھان بى نظير است١٩٨٥آورى باl رفت و در سال 

  با پيشروى مجاھدين افغان در خاک افغانستان ، آنان . ً ھروئين مستقيما زير نظر سازمان سيا انجام ميشدتجارت

در آنسوى مرزھا يعنى پاکستان ، رھبران . پرداخته شود» ات انق�بمالي«کشت ترياک را به دھقانان تحميل کردندتا 
جالب آنکه در تمام .  lبراتوار توليد ھروئين تاسيس کردنددھاص) ISI(مجاھدين افغان وسازمالنھاى محلى با پشتى بانى 

دستگيرى يا توقيف ، سازمان مبارزه بامواد مخدر امريکا در پاکستان ھيچ عمليات )DIA(اين دھه نمايندگى سازمان 
 مخدوشافغان را » چھره مبارزان«مامورين امريکائى از تحيقيق درمورد قاچاق ھروئين که . مواد مخدرانجام نداد

سياست امريکا در مورد قاچاق موادمخدر افغانستان تابع سياست محدود ساختن يا از بين . ميساخت، امتناع ميکردند
 . بردن نفوذ شوروى در اين کشور بود

 از جنگ سرد فقط منابع سرشار نفت وگاز نبود که آسياى مرکزى را به منطقه  اى استراتژيک تبديل کرد، عدب
 درصد از ھروئين جھان وسود سرشار آن که به ميلياردھا دlر سر ميزد، مورد توجه ٧٥بلکه افغانستان نيز بدليل توليد

با فروپاشى اتحاد شوروى توليد ترياک به شکل . ارگرفترسازمانھاى مافيايى و موسسات مالى وسرويسھاى اط�عاتى ق
 ميليارد دlر، در پايان قرن بيستم يک سوم ٢٠٠ تا ١٠٠بين » مثلث ط�يى«قاچاق ھروئين در . سرسام آورى باl رفت 

 . توليد جھانى مواد مخدر را تشکيل ميداد



  
 

 

  ١٥از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

سازمان .   ميليارد دlر است٥٠٠ حدود  آمار سازمان ملل متحد درآمد مواد مخدر درسطح جھان ساlنهبراساس
، ھفتاد درصد توليد ترياک جھانى و ھشتاد درصد مواد مخدر ٢٠٠٠مبارزه با مواد مخدر امريکامعتقد است که درسال 

 قدرتمندمالى غربى و اتحاد شوروى سابق که در مافياى. مشتق از ترياک در اروپا از طريق افغانستان تامين شده است
بر اساس .  سازمان داده شده متحد ھستند، براى کنترول استراتژيک قاچاق ھروئين جھانى رقابت دارندانجام جنايات

 تن متريک بودکه ٤٦٠٠ حدود ٩٩ـ ٩٨اط�عات منتشره از طرف سازمان ملل متحد توليد ترياک در افغانستان در سال 
 .  جديدى در توليد ترياک است وردرک

. ر مواد مخدر به دlيل گوناگون به يک مسئله استراتژيک تبديل شده است  بيان ديگر کنترل عبور و مروبه
اکثربانکھاى بزرگ بين المللى در . ميلياردھا دlر عوايد قاچاق مواد مخدر به سيستم بانکى غربى سپرده ميشود

ھاى مواد مخدر  و پول شويى مبالغ ھنگفت دlرنھماھنگى با شعبه ھاى خود در کشورھاى بھشت مالياتى به سفيد کرد
ًنتيجتا تجارت بين المللى مواد مخدر که سود ساlنه آن به ده ھا ميليارد دlر سرميزند، به اندازه تجارت نفت . مشغولند

 گاز واز اين لحاظ کنترل ژئو پوليتيک شبکه ھاى مواد مخدر به ھمان اندازه کنترل لوله ھاى نفت . اھميت پيدا ميکند
 » ترياک و ھروئين ، مرگبارترين س�ح در افغانستانبخش دوم ،( » .اھميت استراتژيک دارد

 درحالى که با تروريسم مبارزه ميکند، در پھلوى آن به جنگ ساlران افغان که خود در توليد نا امنى و امريکا
 ٣٠ر وlيت افغانستان د٣۴کشت مواد مخدر درکشور سھيم ھستند، کمک پولى ميکند، به ھمين علت است که از جمله 

ًاخيرا .  به زمان طالبان افزايش يافته است بتکشت ميشود وميزان کشت ترياک در سال جارى نس وlيت آن ترياک

راز مھمى را فاش ساخت و » طالبان ، آتش زيرخاکستر«زيرعنوان ) ٢٠٠٣نومبر١٥(روزنامه شرق در شماره 
ُقندز در واقع تا دوسال قبل دژ نيرومند طالبان«: بصراحت نوشت   اکثريت شھروندان اين شھر ٢٠٠١ بود، اما درسال ُ

 تن از به اصط�ح جنگ ساlران شھر را در ٥٠امروز بار ديگر .  نيروھاى ايت�ف شمال شدندباحاضر به ھمکارى 
اين ژنرال پر نفوذ که در . دولت انتقالى کرزى است)سابق(سرآمد آنھا شخص محمدقسيم فھيم ، وزير دفاع . اختيار دارند

 قدرتمندترين حاکم محلى است که گويا و�ف شمال برضد طالبان مى جنگيد، دشمن خونى اما خاموش حامدکرزى ائت
بى ترديد ھر تيم خارجى که براى بازسازى به وlيت . بخش اعظم درآمد خود را از محل فروش ترياک تأمين مى کند

خواه اين گروه از کشور آلمان باشد يا ھر جاى . قندز مى آيد، بايد که دغدغه اصلى اش ھماھنگى با شخص فھيم باشد
 )  نومبر١٥ ، يائىسايت آر( ».ديگر

 از ناحيه توليد وقاچاق مواد مخدربراى دولت افغانستان کمتر از نگرانى از سرطان تروريسم ونا امنى نگرانى
 خطر زرع وقاچاق مواد در کشور نيست وبه ھمين جھت مقامات عمده افغانى يک بار ديگر اذھان جھانيان را متوجه

 افغانستان، ضمن اع�ميه يى از زارعان افغان بق نومبر محمدظاھر پادشاه سا١٦روز . مخدر درافغانستان نمودند 
يک . تقاضا نمود تا از کشت ترياک ، اين زھرکشنده بشريت دست بردارند وبجاى آن بکشت مواد ديگرى بپردازند

تروريسم و « :  گفت داللحنيئيس دولت انتقالى افغانستان در يک سخنرانى شدروزبعد از اين اع�ميه ، حامد کرزى ر
وى .مواد مخدر باھم رابطه دارندو تروريستھا ھزينه ھاى خود را از طريق توليد وقاچاق مواد مخدر تامين ميکنند

کرزى ع�وه .واھد شدھوشدار داد که بعد از اين با کسانى که در توليد وقاچاق مواد مخدر دست دارند، برخوردجدى خ
 در اختيار دارد که با سايل و تجھيزات فنى يدهدولت افغانستان در حال حاضر يک نيروى ضربتى آموزش د: نمود که 

کرزى ياد آورشد که ، درسال گذشته در .مجھزاند و ميتوانند در برابر توليدکنندگان وقاچاقچيان مواد مخدر مبارزه کنند
زارتن ترياک توليد شده و گمان ميرود که درسال جارى سطح کشت و توليد خشخاش افغانستان نزديک به چھار ھ

بگفته آقاى کرزى ، قاچاقچيان بين المللى از کشت و توليدو قاچاق مخدر سود بيشترى ميبرند تا ..  يابدافزايشھمچنان 
با آن را از وظايف اصلى و دينى دولت انتقالى توليد و قاچاق مواد را ممنوع اع�م کرده و مبارزه . کشاورزان افغان

 ميگيرد که سازمان ملل متحد طى گزارشى سطح توليد صورتاظھارات رئيس دولت افغانستان در حالى . خود ميداند
مواد مخدر اين کشور را درسال گذشته چھار ھزار تن محاسبه کرده است و ھوشدار داده است که اگر اقدامات جدى در 

بى بى ( » .  آينده سطح کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان از اين ھم بيشتر خواھد شدزمينه صورت نگيرد ، درسال
 ).  نومبر١٨سى، 

عامل اصلى : : نومبر اظھار کرد١٦ احمدج�لى وزير اموداخله، نيز در يک کنفرانس مطبوعاتى روزعلى
وى افزود که بزرگترين نقش در . استگسترش توليد و قاچاق مواد مخدر درکشور، شبکه ھاى جھانى قاچاق مواد مخدر

 بران خارجى است که در پاکستان و چاقتوليد وقاچاق مواد مخدر درکشور، نه عوامل داخلى ، بلکه حضور شبکه قا
دستگاه ھا توليد مواد مخدردر کشور در . آسياى ميانه و روسيه فعاليت دارند و جريانى پيچيده مافيايى را تشکيل مى دھند

ى بين المللى قراردارد و باندھاى مافيائى ع�وه بر افغانستان ، در پاکستان و آسياى مرکزى کارخانه ھاى اختيار مافيا



  
 

 

  ١٥از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

مافياى جھانى مواد مخدر ، ترياک را به کشورھاى يادشده انتقال داده : ج�لى گفت . سازى خود را فعال کرده اندھروئين
 )  نومبر١٧ت آريائى، ساي(» .و درکارخانه ھاى خود به ھروئين تبديل ميکنند

 دفتر سياستھاى کنترل مواد مخدر رياست جمھورى امريکا با انتشار بيانيه اى اع�م کردکه کشت خشخاش ّاخيرا
بنابرآمارى که اين دفترمنتشر کرده ، . براى توليد مواد مخدر در افغانستان نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است 

وسعت .  برابر شده است٣٦ حاکميت طالبان سالانستان نسبت به آخرين ميزان اراضى زير کشت خشخاش درافغ
جان والترز مدير اين .  ھزار ھکتار برآورد شده است٦١اراضى زيرکشت خشخاش در سال جارى مي�دى در افغانستان 

 دانسته و توليد دفتر ، دليل افزايش مواد مخدر در افغانستان را عدم توانايى دولت مرکزى اين کشور در برقرارى امنيت
 )  نومبر٢٨بى بى سى ، .(  را منبع درآمدى براى گروه ھاى تروريستى قلمداد ميکندمخدرمواد 

پيرامون قاچاق مواد » فرانسوازشيبو« دپلوماتيک گزارش مفصلى ازچشمديدھاى يک خبرنگار فرانسوى لوموند
به چاپ ) آئينه ملى(» ملى ھينداره« آن رادر نشريه مخدر و فساد در افغانستان را نشر کرده و آقاى ويدا ستايلى ترجمه

در افغانستان اکنون، ترياک و چوب، دو منبع اصلى پول : به خ�صه اى از اين گزارش توجه مى کنيم. سپرده است 
در ج�ل آباد در واپسين سراى بازار ت�شى ، در معبر نزديک با پل بھسود lريھاى ھاى . وقدرت به حساب مى آيد

از چوب درختان قطع شده از وlيت کنر، به انتظار تاريکى شب قطار شده اندتا درتاريکى از دريا بگذرند، در مملو 
ممنوع اع�ن شده است، اما اينک بازار جگره ) حامدکرزى( که قطع درختان از طرف رئيس دولت افغانستان لىحا

 . ومعامله بشدت رونق دارد

�ل آبادکه از طرف کابل مقرر شده وبروى کاغذ رسمى سوگند وفادارى و  يکتن از قاچاقبران ترياک در جداوود
قاچاق ترياک و چوب، « داود تائيد ميکند. صداقت خورده، بازھم خود را در آغوش دلبرانه قاچاق تسليم کرده است 

بادنيز حضور  امريکائى در ميدان ھوايى ج�ل آاکرعس» .دومنبع اساسى پول و لھذا تامين قدرت مقامات منطقه است
ھرتاجرترياک در پاى يک «: حکايه کرد» غ�م«شخصى بنام . دارندو در اين منطقه سرحدى پاکستان خيلى فعالند 

خود را انتقال ميدھم، نفر ارتباطى خود را که عنصر رسمى ) ترياک(ماموررسمى بسته است، من وقتيکه مواد معامله 
 خود رابراى انتقال من ميفرستدو مطمئن مى شوم که خطر توقيف  مى طلبم ، اويکى از موترھاى شخصىستامنيتى ا

. بشدت افزايش يافتند» قوماندانان«باسقوط طالبان وبازگشت جنگ ساlران در صحنه افغانستان ، تعداد» .درميان نيست
 تن ديگرتربيه  مشتى آواره و بى سواد، چندين ھزارزاھميت قواندانان به تناسب تعداد افرادى افزايش يافت که آنان ا

اين نظم زاده دوران جنگ . ھرکدام از اين افراد برطبق سلسله مراتب تا بلندترين سطح حلقات حکومت ميرسد. کردند
» غ�م«. و چوب تطبيق ميگردد) ھروئين(ھاى خونين است که اينک در شرايط بالنسبه صلح در زمينه قاچاق ترياک 

:  دالر ميپردازد، در اين موردچنين گفت٦٥ کيلوگرام ٧ در برابرھرکه به حامى خود، در انتقال ترياک به خارج
موصوف قوماندان نظامى منطقه مشرقى است ، عايدات وى . حضرت على، قاچاق ترياک و چوب را در اختيار دارد
 . ًازاين مدرک ، روزانه تقريبا به شصت ھزار دالرميرسد

 شھر ج�ل آبادھرکس مرکز جديد معام�ت تجارتى را که حضرت على آنرا به قيمت پنج ميليون و در
مانند قاچاق ترياک منبع عايدات است ) چارتراش(قاچاق چوب . پنجصدھزار دالرخريده است ، مى شناسد

عبور ميکندکه درآمد  ش lرى بارک١٥٠است، از اين پل روزانه تا » پل بھسود«وآشکاراصورت ميگيرد، يگانه معبر
خان آغا دريور يک lرى بارکش . بالغ ميشود)  دالر٤٦٠٠معادل ( حق العبوراز آن به سه صدھزار روپيه پاکستانى 

از نظر رسميات اين پول براى حکومت است اما در عمل تنھا سرکرده ھاى جنگ استندکه اين پول را حيف و « : گفت
 » .ميل ميکنند

  :وليد ھيروئين  Mبراتوارھاى تازدياد
   در صدترياک بازار ٧٥، افغانستان با توليد ٢٠٠١بعد ازسقوط طالبان در نومبر «:  لوموند مينويسدگزارشگر

 تن ٣٤٠٠اين کشوردر سال گذشته با توليد . ًجھانى مجددا بنام نخستين کشور مولد ترياک در جھان شھرت منفى يافت
 وlيات جنوبى و شرقى، ھلمند و ننگرھار متمرکز درًدر کذشته اساسا کشت ترياک . ترياک ، ريکاردجديدى قايم کرد

ًمث�وlيات مرکزى وفاقد شرايط مساعد غور در سال . ًبود، اما در سالھاى بعدى متدرجادر خيلى از وlيات توسعه يافت 

متحد دو ھزار  برحسب امار رسمى سازمان ملل ٢٠٠٢حتى يک ھکتار زمين ترياک نداشت ، درحالى که درسال ٢٠٠٠
اين حوادث درد انگيزبا وصف صدور فرمان منع قاچاق توسط .  ھکتار زمين وقف کشت ترياک گرديده است وصدو د

ًحامدکرزى رئيس دولت ، ناشى از اشتھاى شديد مالى وثروت اندوزى جنگ ساlران است که مجددا به صحنه آمده و 

واقعه جديدى که بر روند زندگى . دارندشًک مردم وسيعا نقدرضعف حکومت مرکزى و ناتوانى آن براى رسيدگى بکم
. عادى اين ملت تاثيرکشنده وارد ميکند توجه خاص به قاچاق ترياک است که ازآن پول سھل الوصول فراھم ميگردد



  
 

 

  ١٥از  ٨ :تعداد صفحات
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 در اين. بطوريکه ترياک بيش از پيش در داخل افغانستان با تعبيه يک تعداد lبراتوارھا به ھيروئين تبديل ميشود
قبل براين خريداران بازار جھانى، ترياک تقاضا داشتند، :  بزرگ قاچاق ترياک چنين توضيح داداجريک ت» غ�م«مورد

در ابتدا افراد فنى افغانى براى تبديل ترياک به ھيروئين موجودنبود، اما شينواريھاکه ترياک . اما حاl ھيروئين مى طلبند
 پاکستان به اين فن آشنا شده اند، باlخره حکومت لىان در مناطق قبايفراوانى توليد ميکنند، در طول مھاجرت ش

 . پاکستان،کنترل خود را در مناطق قبايل تقويت کردو در نتيجه تعداد کثيرى از آنھا ترجيح دادندبه افغانستان کوچ کنند

است که ھيروئين  دليل اساسى حريصان ثروت و قدرت در مورد تبديل کيمياوى ترياک به ھروئين دراين يگانه
. نسبت به ترياک نه تنھا براى ميلياردرھاى افغانى بلکه براى سرمايه گذاران نوکار نيز عوايد فوق العاده فراھم ميکند

lبراتوارھا، وزين و پيچيده نيستند و در صورت خطر بسرعت تغييرمکان داده « :در اين مورداضافه ميکند» غ�م«
يک کيلوگرام ھيروئين داراى کيفيت خوب ، به قيمت سه صدھزار « :  ادامه ميدھداو در باره تفاوت قيمت» .ميشوند

 ن کيلوگرام ترياک که از آن يک کيلو ھيروئي٧در حالى که .  دالر ميشود بفروش ميرسد٤٦١٥روپيه پاکستانى که معادل 
ًمث� در : صادراتى قرار دارنداکثر lبراتوارھا در نزديک سرحدات .  دالر فروخته ميشود١٥٣٨بدست مى آيد، به قيمت 

وlيت بدخشان lبراتوارھا تعبيه شده اند تا از آنجا ھيروئين به تاجيکستان ويا به ارزگان انتقال داده شود و سپس بسوى 
 کيلوگرام ھيروئين راکه از افغانستان قاچاق برده ميشدتوام ٣٩٥٨ جيکستان حکومت تا٢٠٠٢درسال .ايران صادر گردد

اھالى بدخشان و ارزگان به وlيت ننگرھار که در آنجا lبرتوارھا از : غ�م گفت. گرام ترياک دستگيرکرد کيلو١٦٢٤با 
 برضد تروريزم در برابر بارزهم» .گذشته تعبيه شده اند، مى آيند تا اھل فن را استخدام کرده و با خود در محل ببرند

دراين اواخر انتونيومارياکاستا ، امر مبارزه با مواد .  استمجادله عليه قاچاق ترياک، در رديف ثانوى عقب رانده شده
اين فعاليت : شما در اينجابا يک مشکل درد انگيزروبرو ھستيد«: مخدرملل متحدحين بازديد از کابل چنين گفت

برحسب اط�عات سازمان  ملل متحدترياک براى » . تغذيه ميکندکه داراى چندين سراستاغيرقانونى ، ھيوlيى ر
ً مبلغ يک ميليارد ودوصد ميليون دالرفراھم کرده است و اين مبلغ قابل توجه تقريبا برابر با ٢٠٠٢انستان درسال افغ

 ھينداره ، شماره چھارم، سال لىم(  » .مبالغى مى باشد که جامعه جھانى براى بازسازى اين کشور اعطا کرده است
 ) اول، 

از قاچاق قطعات الکترونيکي گرفته تا مواد غذائي و لباس و بويژه . اقتصاد زير زميني از قاچاق تغذيه مي کند" 
، سراسري )که در گذشته ترياک کشت نميشد( پس از سقوط طالبان، کشت خشخاش با گسترش در مناطق جديد. ترياک

 و حتا  و وابستگي ھاي سياسي نيز با جنگ ساlرانختهگشته و دراين رھگذر روابط قومي را با قاچاق جھاني درھم آمي
اين امر از مرزھا فراتر رفته و به ايران و پاکستان و نيز دورتر به اروپا و در . اعضاي حکومت برقرار کرده است
اقتصاد زيرزميني، ريشهء توزيع دوبارهء قدرت اقتصادي وسياسي در افغانستان . سطحي کمتر به کاليفرنيا رسيده است

مي گيرند و حتا فعاlنه در آن شرکت مي کنند تا بتوانند ھزينهء جنگ ساlران از کشت خشخاش ماليات . نيز ھست
 .ارتش خصوصي شان را که تنھا تضمين قدرت آنھاست، تأمين نمايند

اھالي بلوچستان ايران سني و .  ايران، با استفاده از روابط قومي، زباني و مذھبي مواد مخدره را عبور ميدھنددر
پول . آنان زير ريش پاسداران انق�ب اس�مي ھروئين را عبورر ميدھند. ن ھستندبسيار نزديک به پشتون ھاي افغانستا

 بازگشت، در اقتصاد زيرزميني جھاني شده، اين پول حمل درمذھبي را مستحکم کرده و - مواد مخدره، روابط قومي
راي مبارزه با ورود مواد با وجود امکانات عظيم اختصاص يافته از سوي ايران ب. پودر سفيد را به ايران تسھيل ميبخشد
 بان،قاچاق به سوي پاکستان از ناحيهء مرزي وزيرستان ميگذرد، محلي که طال.مخدره، قاچاق ھمچنان ادامه دارد

در آن جا نيز ، اقوامي که از ھردو . اعضاي القاعده و انديشه ھاي اس�م گرا در آنجا با شرايط مساعدي روبرو ھستند
 .ته اند، قاچاق را تسھيل مي کنندسو مرزھا را قابل نفوذ ساخ

امريکائي ھا چندان حساسيتي نشان .  توليد شده در نواحي مختلف کشور به راحتي به فروش مي رسدترياک
بلکه به ). دراياlت متحده بويژه کوکائين مصرف ميشود(ھروئين در وھلهء نخست به امريکاصادر نميشود . نميدھند

 و بازارھاي جديد اروپاي شرقي سرازير کستان، پا)شي از جوانان مشتري آن ھستندکشوري که بخ(سوي اروپا و ايران 
جنگ ساlران حاضر در دولت، از جمله از اين قاچاق ماليات دريافت مي کنند و پولدارتر شدن به آنان اجازه . ميشود

 کوچک ملي بيشتر بوده و آنھا را مي دھد که ھم مشتري دائمي داشته باشند و ھم ميليشيائي که تعدادشان،از ارتش و پليس
 درصد بودجه اش است، مابقي از طريق کمک ھاي غربي ١٢دولت افغانستان تنھا قادر به تأمين .  استھزا ميگيردهب

 .تأمين ميشود

 ، اوضاع چنان است که گوئي يک شبکهء وسيع اتحاد قومي، مذھبي و اقتصادي ؛ افغانستان، پاکستان و خ�صه
ازجمله تروريست ھاي (مسئوليت حمل و نقل غيرقانوني اموال و افراد » آنتن ھاي قومي« ميکند، ايران را محاصره

اما آنچه به افغانستان و پاکستان .  بردوش دارند،را زير ريش دولت ھائي که از دست شان کاري ساخته نيست) القاعده
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 مدار رسمي اياlت متحده قرار دارند و مربوط مي شود، اين است که اين بازي در کشورھائي صورت مي گيرد که در
تنھا داراي کنترل محدودي ھستند و مجبورند با محيط بسازند؛ يعني با سرکردگان مافيائي مذاکره 

 )٢٠٠۴ اکتوبرک،يتلومونددپلوما."نمايند

 ُ کيلومترى شمال شرق شھر کندز موفق به کشف و ضبط٩٠ در ٢٠٠۴ نيروھاى بريتانوى در اوايل سال باlخره
اين .يکھزار وپنجصد کيلوگرام ترياک و صدھا کيلوگرام حشيش ھمراه بايک دستگاه تعويض ترياک به ھروئين شدند

اولين بارى است که نيروھاى ايت�ف بين المللى برھبرى امريکا برضد تروريسم دست به ضبط مواد مخدر در وlيات 
ن ملل متحد در افغانستان ، در گزارشى که در ختم اخضر ابراھيمى نماينده ارشد سازما.تحت پوشش خويش زده اند

وظيفه اش درافغانستان به شوراى امنيت ارائه کرد اخطار داد که بدون امنيت بيشتر و حاکميت مقتدرتر، برنامه 
را بزرگترين » تروريستھا، افراط گراھا وفرماندھان غاصب جناحى«ابراھيمى .  به خطر مى افتدانبازسازى افغانست

او . يه امنيت افغانستان وفرايند شکننده سياسى آن دانست که بايد در ادامه سال جارى به انتخابات منجرشودتھديدعل
 تھديدھا عليه صلح وثبات اين به بزرگترينمواد مخدرمنبع درآمدخرابکاران وافراط گرايان است ويکى از «: افزود

  ) ٢٠٠٤/ ١ /١٥بى بي سى ، (» .حساب مى آيد

، تروريسم نا امنى بوجود مى آورد و در فضاى نا امنى است که توليد مواد مخدر توسعه مى  قلمني باور ابه
درحال حاضر خطر مواد مخدر کمتر از نا امنى و بنيادگرائى و تروريسم ، جھان متمدن و بشريت مترقى را تھديد . يابد

ه زارعين افغانى امکانان و زمينه توليد  را بخورد، وبلکنميکند، جامعه بين المللى بايد غم اين سرطان واگير و مھ
محصول ديگرى را فراھم کنند، در غير آن زراعين با تشويق از جانب مافياى منطقه به توليد و قاچاق مواد مخدر 

  .ادامه خواھند داد و بتدريج تمام نسل ھاى بالنده جھان معاصر در کام اين سرطان نابود خواھد شد

  )٢٠٠٤جنوری ١٥پايان بخش اول،(

  بخش دوم

  سه ضلع يک مثلث خطرناک

از ديدگاه دولت افغانستان مواد مخدر با نا امني و تروريسم ارتباط دارد و بخشي از مصارف طالبان و ديگر 
تروريسم و  افراط گرايي اسIمي و بنابرين . مخالفان مسلح دولت افغانستان از طريق عايدات مواد مخدر تامين مي شود

  . ضلع يک مثلث  اند مواد مخدر سهیمافيا

 وپخش هي درصد حجم مواد مخدر جھان در افغانستان تھ٩٢ است که ی ملل متحد حاکمان سازیگزارش ھا
اين در .  ھروئين موجود در اروپا از افغانستان به اروپا مي آيد٩٣%) ٢٠٠٨(مطابق به گزارش اتحاديه اروپا . شوديم

  .استکشت مواد مخدر رو به افزايش بوده ، ٢٠٠١حاليست که پس از سقوط حکومت طالبان در 

  

 
 ُ از کشت کوکناردرافغانستانی امنظره

  

 ٢٠٠٩تا ٢٠٠۴ از تيوضع
  افغانستان انجام داده ، درمورد نقش ۀ بارنت روبين پژوھشگر امريكايي كه تحقيقات زيادي دربارپروفسور

  مليارد دالر ٣/ ١ه از توليد ترياك در اين كشورعوايد بدست آمد: سدينوي آن در افغانستان میتجارت ترياك وپيامد  ھا
 درصد سھم توليد كنندگان و بقيه عايد ٢۵به گزارش سازمان مبارزه با موادمخدر سازمان ملل، از اين رقم فقط . است
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 درآمد دھقانان افغان از محل كشت خشخاش با ھمه خطر، رنج و مرارتي ن،يھاي روب براساس گفته. شود قاچاقچيان مي
 در است، مليون دالر ٣٢۵ مليون دالر و سھم قاچاقچيان سه برابر اين رقم يعني دو ميليارد و ٧٧۵ به ھمراه دارد، كه

بودجه افغانستان در اين دو .  مليون دالر بيشتر از مجموع بودجه عادي و عمراني افغانستان است٩٧٠حاليكه اين رقم 
اين محقق امريكايي . دھد ھاي خارجي تشكيل مي م آن را كمك مليون دالر است كه بخش اعظ١٣٠بخش دو مليارد و 

 خورشيدي در اين ١٣٨٠ تا ١٣٧٠ در افغانستان در سالھاي طالبان سال طي حكومت مجاھدين و ١٠نزديك به : ديگويم
شد و   دالر امريكايي از كشاورزان خريداري مي۴٠در آن زمان ترياك از قرار كيلويي . كشور توليد ترياك ممنوع نبود

 .  دالر رسيده است۴٠٠در حال حاضر قيمت آن در ھر كيلوگرم به 

 درصد ۵٩ زير كشت موادمخدر در افغانستان بر اساس گزارش سازمان ملل در سال زراعي جاري با سطح
 تن اع�م ۶٢٠٠ميزان توليد ترياك در افغانستان با اقتصاد سنتي كشاورزي، .  ھزار ھكتار رسيده است١۶۵افزايش به 

المللي موادمخدر در منطقه، نبود حاكميت   بينيفعاليت باندھا. شد كه از نظر توليد ترياك در صدر كشورھا قرار دارد
قانون، ضعف دولت مركزي و قدرت طلبي افراد و زورمندان محلي و جنگساlران به كشت خشخاش در افغانستان دامن 

 . زد

يد ترياك يك پديده جديد و ناشناخته در اقتصاد اين كشور ظاھر  از آن بود كه با افزايش درآمد حاصله از تولپس
دولت و مجامع . كنند كشت موادمخدر امرار معاش مي  كشور از راه  اي كه امروز سه ميليون از جمعيت  شد به گونه

 به علت  با كشت و توليد ترياك در افغانستان كردند كههھاي ك�ني را صرف مبارز جھاني به رھبري انگليس سرمايه
ھاي  اي برنامه اي با پديده نوظھور توليد و تجارت موادمخدر و بدون در نظر داشتن فرھنگ منطقه عدم برخورد ريشه

  .آنان تقربيا با شكست مواجه شده است

اما وزارت مبارزه با مواد مخدر و نيز . شد  شمار معتادان اين كشور كمتر از صدھزار نفر تخمين زده ميزماني
 ھزار نفر از آنان زن ١٢٠  ھزار نفر اع�م كردند كه ٩٢٠سازمان ملل چندي قبل تعداد متعادان اين كشور را مسووlن 

به گفته عليم صديق از مجموع معتادان . درصد از افغانھا معتاد ھستند٣ /٨پيشتر گفته بود در مجموع ) يونيما.  (ھستند
 ھزار نفر نيز از ساير ٢٠٠ ھزار تن حشيش و ۵٢٠ن،   ھزار نفر ھرويي۵٠ ھزار نفر ترياك، ١۵٠اين كشور، 

 ،یائيار. (كنند  ھزار نفر نيز از داروھاي روانگردان استفاده مي١٨٠: وي افزود. كنند موادمخدر استفاده مي
 ) ٢٠٠۶کتوبرا

 یبرا: "  رابطه  گفتنيبه کابل سفر کرده، بوددرا"  پکتسيپار" در کنفرانس ٢٠٠٧ که درسال نيداکترروب
 شود تي از ھمه، دولت افغانستان تقوشتري است تا پازيارزه با ھمه چالش ھا در افغانستان از جمله قاچاق مواد مخدر، نمب

 دولت هي بلند پااري دانند که مقامات بسی را مني اانستانھمه در افغ.ابدي کشور گسترش ني آن به سراسر اتيو حاکم
 شناسند و از یھمه آنان را م.  در قاچاق مواد مخدر دست دارندیترده ا آنان به گونه گسکيافغانستان و وابستگان نزد

 احتماl افتديب اتفاق یزي چنياگر چن.  تواند آنان را بازداشت کندی نمچکسياما ھ.  آنھا آگاھندنهي مجلل و پرھزیزندگ
 يیاي بزرگ مافیبکه ھا حضور شدي گوی مزي کشور نني ،دولت انيبقول بارنت روب". پاشدیدولت درافغانستان ازھم م

 ی تجارت، کار مبارزه با قاچاق مواد مخدر را عم� با مشک�ت جدني در ای موارد دست داشتن مقامات دولتیو در برخ
 )٢٠٠٧ اکتوبر٣٠،bbc(».روبرو کرده است

قاچاقچيان :  گزارش ايرنا ،ھفته نامه ايتاليايي پانوراما درگزارشي به قلم جيوواني پورتزيو باعنوان طالبان به
اداره اين فعاليت پر منفعت در . شود تقريبا تمامي ھرويين مصرفي جھان درافغانستان توليد مي: نويسد مواد مخدر مي

. ھاي تروريستي خود را تامين مي كنند  قاچاق ھرويين ھزينه فعاليتزدستان طالبان قرار دارد كه از طريق عوايد ناشي ا
شود كه  پيش بيني مي. كار برداشت خشخاش خواھند شد ليون كشاورز افغان دست به مي٢ازاواخر ماه اپريل نزديك به 

 .  خواھد بود٢٠٠۶ تن سال ، ۶١٠٠ به مراتب بيش از٢٠٠٧توليد سال 

 ھزارھكتار، زير كشت خشخاش قراردارد كه ١۶۵در افغانستان: افزايد   ھفته نامه در شماره اخير خود مياين
  ميليارد دlر و ٣از فروش ترياك افغانستان بالغ بر  درآمد حاصل. فزايش داشته است درصد ا۵٩نسبت به سال گذشته

ھاي  بر اساس گزارش.  ميليارد دlر است۴٠ بالغ برفغانستانالمللي مواد مخدر توليد شده در ا عوايد ناشي از قاچاق بين
lاتيسازمان ملل كاھش كشت خشخاش دروlجنوبي تحت كنترل طالبان اتي  شمالي با افزايش شديد كشت آن درو 

درحالي كه براي دھقانان افغان كشت خشخاش ده برابر بيش از كشت گندم سودآوراست ، قاچاق مواد . جبران خواھد شد
 . باشد ھاي تروريستي شان مي ترين راه براي تامين ھزينه فعاليت  براي طالبان بھترين و سريعدرمخ

ي براي ممانعت از كشت خشخاش باعث ادامه و افزايش توليد ترياك و الملل  يك طرح كارآمد ملي و بيننبود
گذاري درآمدھاي ناشي از قاچاق مواد مخدر در  ھرويين درافغانستان شده و بسياري از توليدكنندگان عمده باسرمايه



  
 

 

  ١٥از  ١١ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

لمللي مواد مخدر ا  در حال ايجاد يك كارتل جديد بينسافغانستان ، پاكستان ، ايران و كشورھاي عربي حاشيه خليج فار
 . ھستند

ھاي خود از ھمدستي برخي از عناصر در باlترين   برخي منابع افغاني قاچاقچيان مواد مخدر در فعاليتبگفته
جنرال (مناصب دولتي برخوردارند و دراين رابطه از افرادي مانند معاون رييس پارلمان و رييس  مبارزه با مواد مخدر

دراين ميان تشديد مبارزه با قاچاق مواد مخدر درايران ،قاچاقچيان را وادار به . شود ميو برادر كرزي نام برده ) داود
 . انتخاب مسيرھاي ديگري مانند تاجيكستان و منطقه كوھستاني پامير براي انتقال مواد به اروپا كرده است

ھاي  اي القاعده و ھسته ھ ھا پيش ارتباطات بين قاچاق مواد مخدر و فعاليت  اط�عاتي غرب از سالھاي دستگاه
امروزه ناتو و اتحاديه اروپايي با توجه به lينحل بودن اين . خفته تروريستي دركشورھاي غربي را تحت نظر دارند

اند كه يكي ازآنھا خريد كل دارويي و ديگري صدور مجوز براي  ھاي ديگري را در مد نظر قرار داده مشكل ، گزينه
 . باشد رويي ميتوليدات قانوني جھت مصارف دا

 حالي كه كشورھاي غربي به يافتن راه حل موثري براي مقابله با معضل توليد مواد مخدر درافغانستان در
 كشور به شدت افزايش يافته است و بر اساس آخرين آمار نيكنندگان و قربانيان ھرويين در آ انديشند ، شمار مصرف مي

 )٢٠٠٧لير اپ٢١،یائي ارتيسا. (باشند بالغ بر دو ميليون نفر معتاد مي

 افتهي شي افزای سابقه ای کشت خشخاش در افغانستان به سطح بزاني ملل متحد ھشدار داده است که مسازمان
 در قاتي تحقجي نتای شود و حاوی منتشر م٢٠٠٧ اگست ٢٧ کنندگان گزارش سازمان ملل که روز دوشنبه، نيتدو. است

 دهي رسیدي جدکاردي در افغانستان به راکي ترديتول زانيھشدار داده اند که م ساlنه مواد مخدر در جھان ديمورد تول
.  ٪ رشد داشته است١٨ سال گذشته حدود کي گزارش، محصول خشخاش در افغانستان در ظرف نيبر اساس ا. است

کردن کشت  کن شهي دالر صرف رونيلي شود که ھر ساله چندصد می گزارش می در افغانستان در حالاکي ترديرشد تول
 زهي کارشناسان، انگیبه گفته برخ. شودی منيگزي کشاورزان  به کشت محصوlت جاقي تشوقي طرزخشخاش از جمله ا

 با محصوlت سهي محصول در مقاني ادي از تولی سرشار ناشدي آورده اند عوای که به کشت خشخاش رویکشاورزان
 و ی کشور و ادامه نا امنني انقاط از ی افغانستان بر برخیز دولت مرکیتي امنیروھاي فقدان تسلط نن،يھمچن. استگريد

 . نشودسري میآشوب باعث شده است که مبارزه با کشت خشخاش به سادگ

 یري از مراکز عمده درگیکي ھلمند، که تي خشخاش در وlدي تولشي گزارش سازمان ملل آمده است که افزادر
 تا پنجاه درصد ی سني خشخاش در سال گذشته بدي تولزانياست، م ی افغان و خارجیروھاي طالبان با ناني شورشنيب

 ندهينما.  شده استليتبد) افغانستان( مواد مخدر دراکي تردي منطقه تولني ھلمند به بزرگترب،ي ترتنيبه ا.رشد داشته است
 یروھايارد و ن دري انکار ناپذیافغانستان در سازمان ملل گفته است که کشت خشخاش و شورش طالبان با ھم ارتباط

  )٢٠٠٧ اگست ٢٧ ی سی بیب.( مواد مخدر متھم کرده استاني کنندگان خشخاش و قاچاقچدي از تولتيطالبان را به حما

 

  :نيگزي جاکشت
 نسوي افغانستان به منظور تشويق كشاورزان به دست كشيدن  از  فعاليت  در مزارع خشخاش ازچندسال به ادولت

دولت و نھادھاي ذيربط در ت�ش ھستند با كشت زعفران، . له اجرا درآورده استرا به مرح" كشت جايگزين"طرح 
كشاورزان افغان به .  كشت  خشخاش  مبارزه کنند،باھاي توليدي پنبه، پسته، گل وانار و گياھان زينتي و ديگر فعاليت

 . د  اقتصادي  قادر نيستند بدون حمايت مالي دولت به كشت جايگزين بپردازنهيعلت ضعف بن

به منظور تامين معيشت كشاورزان و كشت :  قادري وزيروقت  مبارزه با موادمخدر افغانستان گفتهللا حبيب
 مليون ۴٠ مليون دالر و انگليس ١۴٠امريكا  ) ٢٠٠٧(اي، سال آينده مي�دي ھاي توسعه منطقه جايگزين و ايجاد طرح

 كرد با اين قبيل مساعدتھا بدون شك شاھد كاھش قابل يدواروي اظھار امي. پوند در اختيار اين كشور قرار خواھند داد
 . اي در كشت خشخاش در افغانستان خواھيم بود م�حظه

 خاشخاش ، آنھم ی به جاني به دھاقگري ددي کشت محصوlت مفشنھادي ، منجمله ، پگري طرق دی جستجوھمچنان
 و ی محاربولي به کمک وسانيروئي ھدي تولیاتوار ھا lبری نابود سازیت�ش ھا. دي گردشنھادي ، پیازي امتطيبا شرا

 ) يیکاي ناتو و امریروھاين ( چکسي ، که ھنستي آن الل از عیکي و دي ،مشکل بازھم حل نگردی بعمل امد،  ولزي نرهيغ
  مردمی براتي است با عدم امنیمعلومست  که کشت وقاچاق مواد مخدر مساو. رندي را بر دوش گی بار اضافخواھندينم

 . ی تمام جامعه جھانی کشور، بلکه براني ای است عمده نه تنھا برایديافغانستان، و تھد

  

  : سودآورتراز كشت خشخاشانار



  
 

 

  ١٥از  ١٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 متخصص انگليسي در کيبر اساس محاسبه : دھندي افغانستان به نقل از روزنامه فايننشنال تايمز خبرمھاي رسانه
ھر ھكتار زميني كه " ديويد ماوسفليد"ز كشت خشخاش است به گفته تر ا زمينه ترياك، كشت انار در اين كشور سودآور

در حالي كه يك ھكتار زميني كه در آن انار كشت شود، . ددر آن خشخاش كشت  شده ، سه ھزار وھفتصد دlر درآمد دار
 .  رسد درآمد آن به پنجھزار دlر مي

به عنوان يك ميوه خوب و مناسب به جاي كشت  مزبور بااشاره به كيفيت انار قندھار ، از اين محصول روزنامه
ُخشخاش ياد كرده  وع�وه نموده که در اميرنشين دبي در حوزه خليج فارس مردم يك كيلوگرم انار قندھار را ھفت 

 افغاني به ١٢٠ انار ممتاز قندھار در بازار كابل وگرمدر حال حاضر ھركيل. كننديخريداري م) ی افغان۴٠٠معادل (يورو
 . رسد فروش مي

ھاي  و داراي آھن و ويتامينA,B,C,E  ھاي   منبعي غني از اسيد فوليك و آنتي آكسيدان و سرشار از ويتامينانار
انار خواص درماني خاصي دارد و اين ميوه در صورتي كه شيرين باشد براي سينه و ريه بسيار .سازي است lزم خون
ھاي   سويا، پنبه، پسته، گل و گياھان زينتي و ديگر فعاليتن،ت زعفرانھادھاي ذيربط در ت�ش ھستند تا با كش. مفيد است

دولت افغانستان به منظور تشويق كشاورزان و دست كشيدن . توليدي توجه به كشت خشخاش را در افغانستان كاھش دھند
 ١٩٣دي از  مي�٢٠٠٧در سال .  از فعاليت در مزارع خشخاش طرح  كشت جايگزين را به مرحله اجرا درآورده است

ھزار ھكتار سطح زيركشت خشخاش در افغانستان ، ھشتھزار ودوصد تن ترياك بدست آمد كه سه ھزار وششصد تن 
ھاي ك�ني را صرف مبارزه با كشت و توليد  دولت و مجامع جھاني به رھبري انگليس سرمايه. بيش از نياز جھاني است
 پديده و تجارت آن ، بدون در نظر داشت ني  باعوامل اقيد دقاند،كه به علت عدم برخور ترياك در افغانستان كرده
  )٢٠٠٨ یفبرور۴ انا،ي ارونيزيتلو. (ھاي آنان تقربيا با شكست مواجه شده است فرھنگ منطقه اي برنامه

 : خشخاش ی بجایلي بدزعفران
ارزش سه مليون در افغانستان به )٢٠٠٨ (١٣٨٧درسال :کندي  باختر نوشته می به حواله خبرگزاریضي فیآقا

 لوي ککي. دالر زعفران به بازار ھاي جھاني  صادر شد كه اين رقم امسال به چھار مليون دالر افزايش خواھد يافت
 ميکشت نبات زعفران با اقل.  دي به فروش رسيیکاير دالرام٥٠٠٠ تا ی جھانیزعفران افغانستان سال گذشته دربازار ھا

 یرو.  را به کشت آن آغازنموده استني زارعقي و وزارت زراعت برنامه تشو مناطق افغانستان مساعد بودهتياکثر
زرع زعفران .  گرددجادي کشت زعفران درگام نخست درھفت زون کشوراجي وتروقي منظورقراراست تا مراکزتحقنيھم

 وردک، اندي ھلمند، مگرمانندي دتي وlني بار  درھرات آغازشد واکنون درچندني نخستی قبل براسالدرکشور چھار
 درجھان شناخته شده است كه  ی نبات طبني تریمتيبه باورکارشناسان زعفران  ق.  شده استجي رازي وقندز نايلوگر، پکت

 ھرات کشت تي زراعت وlاستيمعاون ر. ردي خشخاش درکشور مورد استفاده قرارگلي به عنوان کشت بدتوانديم
lبه ني دھاققي وزارت زراعت به منظور تشونيمسوول«ميگويد، ميداند و گسترش ھرات رو به تيزعفران را در و 

 ھرات زعفران تي دروlني شصت و پنج ھکتارزمکصدوي ١٣٨٧  درسال ،یبه گفته و.»ندينمايزرع زعفران ت�ش م
  در ١٣٨٧به قول وي، درسال .  استافتهي شي افزاني ھکتارزم٢١٢ رقم به ني ای درسال جارکهيکشت شد درحال

ه ارزش سه مليون دالر زعفران به بازار ھاي جھاني  صادر شد كه اين رقم امسال به چھار مليون دالر افغانستان ب
 .افزايش خواھد يافت

 نيشتري پشتون زرغون و گذره، بان،ي زنده جان، غوری ھای ھرات، ولسوالتي گفته معاون زراعت وlبه
 ی زعفران افغانستان سال گذشته دربازار ھالوي ککينامبرده ع�وه کرد كه  . گردنديساحات زرع زعفران محسوب م

به اساس .  داشته باشندشتري مفاد بتوانندي مندارانيبا کشت زعفران زم.دي به فروش رسيیکاي دالرامر٥٠٠٠ تا یجھان
 آنرا تا تواندي مني گرام زعفران بدست آورد که دھاقلوي دو کتواني مني زمبي جرکيمعلومات وزارت زراعت، از

 .  خواھند داشتدي دالرعا٨٠٠ خشخاش زرع گردد،  دھقانان از آن ني زمني اکهياردالر بفروشند اما درصورتچھارھز

 وفروش زعفران مصروف هي تھ،ی از افغانان به شمول زنان درکشت، جمع اوریادي زی حاضر تعداددرحال
قرار معلوم، . شوديع زعفران دانسته مبرداشت مفاد بيشتراز کشت زعفران انگيزه اساسي رو آوردن دھقانان به زر. اند

 چگونه زعفران را ميتوانند زرع كنند و مفاد د سالھا به ھرات رو كرده اند  تا بدانننيدھقانان ساير وlيات درا
 کشور نزد آنان مراجعه نموده اتي وlري از سانيدھاق«  ھرات، درين مورد گفت، تيمعاون  زراعت وl. بيشتربردارند
  .»شوندي کشت زعفران خواھان معلومات می چگونگو دررابطه به

 

  است؟ۀ سادی زرع زعفران کاراي آ
   و ی ایاري کشت معوهي ازشی عدم آگاھاززعفران،ي پمتي باره گفت که بلند بودن قني زراعت ھرات  در امعاون



  
 

 

  ١٥از  ١٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ی ولي وباشد،يم زعفران، از جمله مشک�ت عمده زراعان زعفران ی مدرن پروسس و بسته بندلي به وسایعدم دسترس
  .  گرددع مشک�ت رفني  ادامه دارد تا انهي درزمیتاكيد كرد كه  ت�ش ھا

 

 ازي باختر گفت  كه پی به آژانس خبریاري وزارت زراعت و ابجي و تروغي تبلاستي رني از مسوولکتني یمرتض
 فراوان ی که بعد ازباران ھای که کمتر سرد، نرم و خاکیزعفران در خاک ھا. زاستي سه سال حاصل خی نبات برانيا

 احتمال راي وجود دارد آب تراکم نکند  زاززعفراني که پیني درزمديدرزمستان با. کنديزود خشک شود، خوبترنمو م
 به خاطر دي افزود ، بایمرتض.  را به بار خواھد آوردازي پی گدهي  پوسزي نارسردي بسني ھا ھوا نرسد و زمشهيدارد به ر

 را به فصل ی آن حاصل برداری واستراحت تابستانی زمستانینمو. ن تمامآ مخالف فصل استداشت که کشت زعفرا
 ی حوت وحمل کدام مشکلی به گل کردن درماه ھااززعفراني آغازکشت پی تابستان برای وخشک سالسازدي مايھخزان م
  . کشت نمودی آفتابني قطعه زمکي زعفران را در دي گفت، بایو. اورديرا ببارنم

 

 : کشت زعفران جي تروی براتIش
 از تي ت�ش ھا بخاطر حماشي ھرات،  از افزاتي به وlی سفری طًراي زراعت  اخري وزیمي رحمحمداصف

lکه در سطح کشور از لحاظ  کشت زعفران  نمونه است، تمجيد كرده یتيدھقانان زعفران کاردر ھرات، بعنوان و 
 قي و مرکز تحقشودي برگزار مقمندان سه صد تن از ع�ی برایوزش آمی کورس ھاکي نزدندهيتصريح  داشت  كه در آ

 ھا في محصوlت زعفران کوپراتیدرپھلو.دينماي خود را آغاز متي فعالی ھرات، به زودتي در وlزي زعفران نجيوترو
 شده لي ان تشکیابي و بازاریاري به منظور پروسس معی و شرکت ھادهي گردجادي ازي زعفران کاران نی ھاهيو اتحاد
 .است

 مي گفت كه کشت نبات زعفران با اقل،یاري وزارت زراعت و آبی زراعتقاتي تحقسي رئ،ی ززعثماني عزمحمد
به گفته .  را به کشت آن آغازنموده استني زارعقي مناطق افغانستان مساعد بوده و وزارت زراعت برنامه تشوتياکثر

 جاديا.  گرددجادي نخست درھفت زون کشورام زعفران درگا کشتجي وتروقي منظورقراراست تا مراکزتحقنيوي به ا
 گسترش  اتيروlي ھرات، بغ�ن ، قندز، بلخ، قندھاردرمرحله اول صورت ميگيرد و بعدا به سااتي مراکز دروlنيا

 افغانستان ھنوزھم به مثابه ردکهيگي صورت میگسترش روز افزون کشت زعفران درکشور درحال.داده ميشود
 شوم درکشور دهي پدني جھت محو ای مخدر درجھان شناخته شده و ت�ش دولت و جامعه جھانادبع توليد  مو مننيبزرگتر

 ني کشور خوانده و از دھاقی جمھورکشور بارھا معضل کشت مواد مخدر را لکه ننگ براسي رئیحامدکرز.ادامه دارد
 معضل مثمر نيتواند در رفع اي که مینه ھا ازروزیکي. بپردازنددهي خشخاش به کشت نباتات مفیخواسته است تا بجا
 تي وlني ھرات باعث شد تا اتي کشت زعفران دروlجيترو.  زرع نبات زعفران درکشوراستتيواقع گردد رشد و تقو
 بخصوص زعفران که کشت ل،ي بدی آن به کشت ھاني از کشت مواد مخدراع�ن شود و دھاقیدرسال گذشته عار
  . با خود دارد، بپردازندررا با افتخای گشتروزندهيمناسب با منفعت ب

 

 د؟يگوي زعفران افغانستان چه مپدر
 رمحمدي ھرات مدال وزتي وlني از دھاقکتني ی قبل برای چندن،ي زارعقي افغانستان به منظورتشودولت

 دتوسطباشي ھرات متي پشتون زرغون وlی محمد اکبرکه باشنده ولسوالیحاج.  اعطا نمودسيياکبرخان را، توسط ر



  
 

 

  ١٥از  ١٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 زعفران كشت كند  و از آن توانست است که ی شخصني اولیو.  شده  استدهي جمھور به لقب پدرزعفران نامسيرئ
 .حاصل خوب بدست آرد

 دي زعفران جھان را تولصدي ف٩٥ کشورنيا.  استراني زعفران درجھان کشور انيشتري حاضر صادرکننده بدرحال
   . داردی به زعفران افغانستان ارزش کمترسهي درمقا،ین جھای دربازارھایراني اما زعفران اکنديم

            

  محمد اکبر، پدر زعفران        برگ زعفران درھرات      ی درحال جمع آوریخانم            

  

 عرضه ی براگرددي مدي که اکنون در جھان تولی زعفران،یاري وزارت زراعت و آبجي وتروغي قول مسول تبلبه
 ی نبات وضرورت جھانني ای اقتصادتي افغانستان با درک اھمني حال زارعنيدرا. ستي نی کافیتجارت جھانبه بازار 

 ی عالتيفي افغانستان با درنظر داشت کی که روزکنندي متي را تقودي امني به زرع آن رو آورده و اشتريآن ھرروز ب
سرطان ٢٩/ باختریآژانس خبر/ني جرمن آن�-فغانا (-کابل.  زعفران جھان باشدنيشتري کننده بدي تولش،يزعفران خو

١٣٨٨( 

 : خبرخوش کي
 افتهي مواد مخدر در افغانستان به شدت کاھش دي دھد که کشت و تولی گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان مکي

 ٪کشت خشخاش و ده درصد ٢٢ سال، کي در د،ي گوی و مواد مخدر سازمان ملل متحد مميدفتر مبارزه با جرا.است
 نا امن ھلمند در تي مربوط به وlنه،ي زمني کاھش در اني از بزرگتريیبخش ھا. مواد مخدر کاھش داشته استديتول

 ی از در آمد آن برخوردار ماني تجارت مواد مخدر که شورشد،ي گویسازمان ملل متحد م. شودیجنوب افغانستان م
 .شوند، اعتبار افغانستان را به مخاطره انداخته است

مواد مخدر : " دي گوی سازمان ملل متحد ممي دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايی کوستا، مسئول اجرااي مارايانتون
 ستي و ترورانيبه گفته او، تجارت مواد مخدر، ھنوز منبع مھم درآمد، شورش.  داردی منفیامدھايدر افغانستان، ھنوز پ

 که در سال افتهيسازمان ملل متحد در. کندی کمک مزيد ن عدم اعتمای فضاجادي به فساد و اگر،ي دیھااست و از سو
 ی�دي، م٢٠٠٨ رقم در سال ني که ای ھلمند خشخاش کاشته شده، در حالتي در وlني ھکتار زم٦٩,٨٣٣ ،یجار

، در ٢٠٠٥ است که در سال يی ھاني ھنوز دو برابر مقدار زم،ی حال، آمار سال جارنيبا ا. بودني ھکتار زم١٠٣,٥٩٠
  )٢٠٠٩ سپتمبرbbc٢.(لمند خشخاش کشت شده بود ھتيlو

 

 : دھنده درباره مواد مخدر افغانستانآمارتکان
) افتهي مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یدفتر ملل متحد برا (UNODC ري گزارش اخی اجمالمرور

 نيتر  شده در جھان عمدهدي تولاکيتر% ٩٠ از شيافغانستان کماکان با دارا بودن ب.  استیا  نکات نگران کنندهیحاو
 کاھش حجم لي، دل  تن بوده است٦٩٠٠ زاني مبه ٢٠٠٩ در سال اکي ترديحجم تول.   مواد مخدر جھان استديمرکز تول

 به ٢٠٠٨ تن و در سال ٨٢٠٠ زاني به م٢٠٠٧ در سال ديحجم تول (ري در افغانستان ظرف دو سال اخاکي ترديتول
 و یھا بوده، بلکه خشکسال  کشورھا و سازمانري سااي کشور و ني دولت ایزه جدنه مبار)  تن بوده است٧٥٠٠ زانيم

 ھزار تن در سال است حجم ٥ زاني ماکي به تری جھانازي که نی شده است، در حالدي کاھش حجم تولجباشباع بازار مو
 کشت و برداشت ري درگمايستق نفر از مردم افغانستان مونيلي م٣ تا ٥/٢ ني ھزار تن است، ب١٠ از شي انبار شده باکيتر

   دlر ونيلي م١٦٠ تا ٩٠ ني در افغانستان باکيد تري از تولی شورشیھا  درآمد گروهزاني ماده است و مني اتيو ترانز

 . در سال است

   فرانسه در خبري از وين به نقل از گزارش اداره مواد مخدر و جنايات سازمان ملل ، تازه ترين آمار خبرگزاري



  
 

 

  ١٥از  ١٥ :تعداد صفحات
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  :  به شرح زير اع�م کرد٢٠٠٩اکتوبر٢١ارت مواد مخدر  افغانستان را  روز چھارشنبه ، توليد و تج

  .  درصد مواد مخدر را در سطح جھاني توليد مي کند٩٢ افغانستان -

  .  ميليارد دlر است٦٥ ميزان تجارت جھاني مواد مخدر افغانستان د برآور-

 .  ميليون نفراست ١٥،  تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر در اين کشور -

اين .  ھزار نفر است١٠٠ شمار مرگ و مير مرتبط با اعتياد در افغانستان در سطح جھاني ، ساlنه به ميزان -
.  ھزار نفر است١٠" ناتو" ھزار نفر ، و در کشورھاي عضو سازمان پيمان ات�نتيک شمالي ٣٠آمار در روسيه ساlنه 

 .  تن بود٦٩٠٠ معادل ٢٠٠٩در سال  توليد مواد مخدر در افغانستان -

 صادرات توليدات -.  تن است٥٠٠٠ ميزان مصرف جھاني و ساlنه توليدات غيرقانوني مواد مخدر برابر با -
  .   تن ترياک است٩٠٠ تن ھروئين و ٣٧٥: مواد مخدر افغانستان 

منطقه )  درصد٣٠(، ايران ) صد در٤٠(پاکستان :  منطقه ھاي اصلي حمل و نقل ھروئين افغانستان عبارتند از -
  ) .  درصد٣٠(آسياي مرکزي 

 ٢٠٠٩/ اکتوبر/ ٢٢ انيپا

  

 


