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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات غرب

  

  صعود بی پيمانۀ توليد ترياک در افغانستان
  واليت هلمند به حيث کشتزار بزرگ خاشخاش

  
اين صعود . ارتقا يافته است%  ۵٠م  ٢٠٠۶ توليد ترياک در افغنستان نسبت به سال ،به اساس يک راپور ملل متحد

 يک دولت با تعدم مو جودي.  شود که در آنجا طالبان خاصتًا در فعاليت هستندتوليد به کريدت واليت هلمند تمام می
  . توليد ترياک شناخته می شودازديادثبات عنصر مهم در

  
  :م از دهلی چنين می نگارد٢٠٠٧ جون ٢٧راپور مورخ 

 و نقيض در  در راپور تازۀ خود يک تصوير ضد"ادارۀ ملل متحد برای کنترول مواد مخدر و مبارزه با جنايات"
در توليد و مصرف مواد مخدر، با در اين راپور . مورد توليد و مصرف ترياک بصورت جهان شمول ارائه می دارد

نظر داشت اصالحات قابل مالحظه در مناطق مختلف جغرافيايی و در مبارزه از طرف دولت با مواد مخدر، در 
ترياک بصورت سرسام آور ازدياد يافته که صرف از درعين زمان توليد . عموم يک نوع ثبات را ترسيم می دارد

بلند رفته به نحويکه امروز % ۵٩و  ساحۀ زرع خاشخاش به  %  ۴٩درين جا توليد به . افغانستان نشأت می نمايد
 تن ۶١٠٠توليد ترياک در سطح جهانی به . مقدار هيروئين از همين کشور بدست می آيدعين ترياک و تقريبًا % ٩٢

  . هيروئين کفايت می کند تن۶٠۶د که برای توليد بالغ می گرد
  
  
  
  
  

دهاقين افغان در يک مزرعۀ خاشخاش در شمال 
  .افغنستان مصروف کار هستند

  
  
  
  
  
  
  
  

  عدم مو جوديت موسسات دولتی 
   

در حاليکه ساحه زرع .  اين تصوير تاريک، حتی در افغانستان هم، نقاط روشنِ  را عرضه می داردبا آن هم
 ازياد توليد - واليت از ترياک عاری می باشد٣۴ از ۶ صرف -ش تقريبًا در همه واليات توسعه يافته استخاشخا

توليد ترياک در هلمند دو چند توليد ترياک در برما است که در . بصور قطع از واليت جنوبی هلمند نشأت می کند
هزار هکتار از تمام ١۶۵نصف مجموع ساحۀ اين واليت جنوبی تخمينًا . درجۀ دوم در کشت خاشخاش قرار می گيرد

نت نتيِگهلمند واليتيست که در آن طالبان مخصوصًا فعاليت داشته و از هيمن لحاظ هم ُک. افغانستان را در بر می گيرد
 هزار نفر می گردد، در آن جا به عمليات های نظامی مصروف ٣٠نظامی جامعۀ ملل که بالغ بر بزرگ ) قطعه(

ترکيب از زرع خاشخاش و جنگ های خانگی نشان دهندۀ آن است که عدم يک دولت باثبات، عنصر مهم اين . است
عامل ديگر بدون شک احتياج اقتصادی دهاقين است که در شرايط جنگ با سقوط .  گردد می تلقیدر توليد ترياک

  . بروز کرده است و راه های ترانسپورتی فروشمارکيت
مصرف جهانی هيروئين ظاهرًا شکل پايدار را بخود .  خبری خوشِ  نيز در بر دارداما توسعۀ ساحه زرع خاشخاش

ممکمن باعث تو سعۀ ساحۀ و تقليل يافته % ١٧ه نرخ ترياک در افغانستان به کازين واضح می گردد . گرفته است
 نيز در بردارد و افغانستان در توليد جهانی خبری خوشی ديگریسهم  ازدياد بيش ازحد .زرع خاشخاش گرديده باشد

 م بصورت جهانی بزرگترين ١٩٩٠مثلث طالئی برما، تايلند و الئوس در جنوب شرق آسيا که الی سال : آن اينکه
  .عرضه کنندۀ ترياک بود، در حالت سقوط و محو از نقشۀ جهانی قرار گرفته است
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  ق جديدُرُط

راپورجهانی در .  يک منطقۀ الئوس منشأ می گيردفی صدی قليلی که هنوز از آن مثلث بدست می آيد مانند هلمند از
در برابرتقليل جريان معامالت مواد . خوشبينی ها نقاط تاريکی را نيز سراغ می نمايدمورد مواد مخدردر عقب اين 

سنديکات های افغان و هم چنان کولمبيائی افريقا را به . دکننمخدراز طرق معمول، راه های جديدی عرض وجود می 
   .اه جديد بين بازار های بزرگ امريکا و اروپا تخصيص داده اندحيث پايگ

  
  پايان


