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  م٢٤/٠٧/٢٠٠٨                                ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع سويسی

  

  مبارزهموفقيت های قليل 
  در برابر مواد مخدر در افغانستان

  
  

   -هرگز بديلی  در برابر زرع  خاشخاش  برای دهاقين ديده نمی شود
  سياست مداران در تجارت ترياک دست دارند

  
  
  
  

برداشت حاصل خاشخاش در واليت دهقان افغان حين 
  .ننگرهار

  
 

يکی از اين واليات .  واليت کشور، عاری از ترياک اعالن کرد٣٤ واليت را از جمله ١٨حکومت افغانستان 
تا وقتيکه دهقان بديلی را در برابر کشت . ننگرهار است که زمانی بزرگترين مزکز توليد ترياک در کشور بود

 باشد و سياست مداران صاحب نفوذ با تجارت آن پول وافر بدست می آرند، اين موفقيت خاشخاش در اختيار نداشته
  .دوامدار نخواهد بود

  
  جالل آباد، اخير ماه جون

 فی صد احتياج را درسطح جهانی تشکيل ٩٣ تن ترياک توليد گرديده است که ٨٥٠٠م در افغانستان ٢٠٠٧در سال 
ابر مواد مخدر، در سال جاری زرع خاشخاش که از آن اوپيوم خام بدست طبق اطالع  وزارت مبارزه در بر. می دهد

ً  تقليل يافته است  فی صد را ٤٠ الی ٣٠آمار دقيق در دست نيست ولی ادارات دولتی يک تقليل . می آيد، واضحا
نموده  آنرا عاری از ترياک اعالن ١٨ واليت در کشور، ٣٤حکومت در بهار سالجاری از مجموع . انتظار می برند

  .و اين موفقيت را جشن گرفت
  

  بدبينی يونو
اين اداره تقليل قابل مالحظۀ . به اين بيان کمتر خوشبين است) UNODC(دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جنايات 

ل تو ليد ترياک را در افغانستان انتظار نمی برد زيرا در واليات جنوبی هلمند، قندهار، زابل، نيمروز و ُارزگان در سا
به انتونيو ماريا کوستا ، ) UNODC(آمر دفتر . م نسبت به سال گذشته بيشتر خاشخاش زرع گرديده است٢٠٠٨

در برابر واليات عاری از ترياک در . تازگی بيان داشت، که از افغانستان يک کشور تقسيم شده ساخته می شود
 می گويد، کوستا.  ترياک رو به ازدياد استشمال، مناطقی بود وباش طالبان عرض وجود می کند که در آنها توليد

دهقانی که در مناطق تحت تسلط طالبان خاشخاش کشت . تجارت مواد مخدر مهمترين منبع عايد برای شورشيان است
م  به يک مليون دالر بالغ می شد که به ٢٠٠٧عايد اين ماليه در سال . می کند مجبوراست يک نوع ماليه نيز بپردازند

 .فراطيون پرداخته شده استخزانۀ جنگ  ا
از جملۀ والياتی که درين . همچنان موفقيت ها در برابر مبارزه با مواد مخدر در شمال کشور خالی از مناقشه نيست

. تازگی از کشت خاشخاش عاری شده اند ، يکی هم ننگر هار است که مرکز بزرگ توليد ترياک به شمار می رفت
ا شيرزوی، کشت خاشخاش را از يک سال به سال ديگر منع قرار داده و والی اين واليت سرحد شرقی، گل آغ



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ً  قبول کرده و مقدار کمی خاشخاش که با . متخلفين را با جزای سنگين تهديد می کند اکثر دهاقين امر والی را جدا
  .وجود آن زرع می شد قبل از برداشت حاصل از طرف ادارات دولتی تخريب می گرديد

داهللا، گل آغا و حيات اهللا از ولسوالی خوگيانی که همسرحد پاکستان است ار خوف تحريمات در سه نفر دهقان، محم
اين سه نفر دريک رستوران کوچک ضمن نوشيدن چای قصه می کردند که قبل . سال جاری گندم و جو کشت کردند
ين بود ترياک توليد می نه تنها دهاقين بلکه هرکس که صاحب يک پارچه زم« : براين همه خاشخاش کشت می کردند

آنها می گويند، در سال جاری واقعاً  ننگرهار عاری از »  . . .! امام ، معلم و هرکس–کرد تا پول اضافی درجيب کند 
  .صرف در مناطقی که از نظر دور و از کنترول دولت خارج است هنوز خاشخاش کشت می شود. خاشخاش است

  
  
  
  

  افغانستان و کشور های همسايه

  
  
  شت خاشخاش از احتياج مبرمک

او . گال آغا که دروسط چهل سالگی قرار دارد می گويد، دهاقين خوگيانی نادار هستند و زمين داری شان محدود است
اگر درين زمين خاشخاش زرع کند، می تواند از حاصل آن فاميل . زمين دارد) معادل دونيم جريب(خود نيم هکتار

. اگر مانند امسال آنرا گندم کشت کند می تواند صرف برا ی دوماه گذاره کند. دعضوی خود را يک سال تغذيه کن١٣
آنها به . از طرز لباس عنعنوی اين سه پشتون ديده می شود که زندگی شان بسيار ساده و از حکومت مايوس هستند

. ان قرار داده شودقهر می گويند، در صورتيکه حکومت کشت خاشخاش را اجازه نمی دهد بايد بديل آن در اختيار ش
اين بکلی بی معنی بود . محمداهللا می گويد، يک مرتبه يک مامور دولت به قريه آمد و تخم سبزيجات را توزيع نمود

  . زيرا سبزيجات بايد هرروز آبياری گردد و آب درين منطقه قلت دارد
گرچه . را تصديق می داردمصروف کار است، اين گفته " اِن جی او "سيد، که به حيث امر رشتۀ زراعت در يک

امروز مؤسسات مختلف افغانی و خارجی می کوشند در پروژه های زراعتی با بديل خاشخاش رخنه کنند ولی 
ميارزۀ دوامدار در برابر مواد . بسياری از دهقانان متکی بخود هستند و امسال کافی مواد خوراکی در اختيار ندارند

می گويد، ساختمان سيستم های آبياری شديداً  مورد احتياج هستند و از همه سيد . مخدر در شرايط کنونی ممکن نيست
شرق افغانستان به خشکسالی شديد مواجه بوده و در حال به بارش باران اشد ضرورت .  وسايل بيشترمؤثر می باشند

 .است
و الی برداشت .  کنيمحيات اهللا می گويد، تحت شرايط کنونی خاشخاش يگانه تخم کشتی است که ما از آن زندگی می

مرد سالخورده با چهرۀ چرم مانند ادامه . حاصل که هفت ماه به آن مانده است صرف به دوبار آبياری ضرورت دارد
گرچه مارکيت فروش وجود ندارد ولی نظر به . داده می گويد، از همين لحاظ سال آينده باز هم خاشخاش می کارم

  .د به قريه جات می آيد و مستقبماً  از دهقان خريداری خود را می کنندتقاضای زياد برای ترياک معامله دار خو
  

  »خريدار مواد مخدر تحت فشار قرار ندارد«
حکومت برما فشار می آرد ولی در برابر تاجر مواد مخدر هيچ اقدامی " اين سه مرد پشتون دشنام کنان می گويند 

يک ژورناليست که در موضوع وارد . خدر شريک هستنداکثر سياستمداران خود در معامالت مواد م."  نمی کند
است، گفتۀ دهقانان پشتون را تائيد کرده می گويد، بسيار معصومانه خواهد بود تصور شود که معامالت مواد مخدر 

واقعيت اين است که سياست مداران و . شگوفان است زيرا حکومت ضعيف است و با طالبان در جنگ می باشد
چند نفر، کار مامورين جدی گمرک را در نزديکی کوتل خيبر به . شريک هستنده يی دولت در آن مامورين بلند پاي

چشم سر مالحظه کرده اند که در عبور از سرحد به طرف پاکستان قاچاقبِر به دام افتاده ، با يک تلفون به کدام  مامور 
در افغانستان دو مواد م به اين سو ٢٠٠١به عقيدۀ اين ژورناليست از سال . بلند رتبه کارش را خالص کرده است

  .مخدرساالران، با چند صد نفر معامله داران ضمنی حبس و بسياری از آنها کمی بعد تر خالص شده اند
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اين برای يک کشور .  مليارد دالر در معامالت مواد مخدر به دوران است٣،٥در افغانستان به اساس تخمين ساالنه 
بلغ متنابه را تشکيل می دهد  و هريک در کوشش است، نه تنها م) سوم حصۀ عايد نا خالص ملی(غريب وبی چاره 

طالبان و جنگساالران سابق بلکه همچنان مامورين در تمام سطوح دولت که اساساً  بايد يک دولت مشروع را تضمين 
حل متخصصين در کابل هم نظر اند که پروبلم مواد مخدر راه . را تصاحب کند) کلچه(ِکيک نمايند، پارچۀ از اين 

کرزی ازين خاطر اقدامی نمی کند . ندارد، زيرا رئيس جمهور آماده نيست در برابر مافيای قاچاق ترياک اقدام نمايد
که چندی از متحدين سياسی و همچنان برادر جوانترش ، احمد ولی کرزی، در رأس شريک معامالت مواد مخدر 

 جدی تعقيب کند و تهديد کرده بود ليست نام های وزير سابق داخله که می خواست موضوع را بصورت. قرار دارند
م از وظيفه کنار رفت و اکنون در امريکا به سر می ٢٠٠٥بارون های مواد مخدر را شايع نمايد، مجبوراً  اخير سال 

  .برد
  

  مبارزۀ از دست رفته
منت مواد مخدر، هم می يک نغمۀ مبارزۀ از دست رفته را در برابر مافيای مواد مخدر، احمداهللا عليزی، آمر دپارت

قرار راپور در . بايد مشکور زحمات اين شخص بود که امسال واليت ننگرهار عاری از ترياک است. تواند بنوازد
از يک سال به سال ديگر توانست ساحۀ . هکنار زمين تحت زرع خاشخاش قرار داشت١٨٠٠ م درين جا ٢٠٠٧سال 

ً  به. زرع عمالً  به صفر تقرب نمايد  هر منطقه سفر کرده و به دهاقين توضيح می کرد که از کشت او شخصا
  . اين يک کار مشکل و خطرناک بود. خاشخاش صرف نظر نمايند

باالی ميز کار عليزی قبالً  يک تصوير کرزی ديده می شد ولی او آنرا با مايوسی از وی، که اورا مرشد پيشين خود 
به حيث : " ش که آستين هايش را با ال می زند به قهر می گويداين مامور پيراهن پو. می دانست، دور نموده است

صالحيت ادارۀ . شکران از اينکه امروز واليت ننگرهار عاری از ترياک است، چوکی معاون والی از من گرفته شد
رئيس جمهور کرزی و والی شيرزوی موضوع مبارزه در برابر مواد مخدر را جدی نمی . من عمالً  صلب گرديد

او می داند که کارش . عليزی گيچ گرديده. "  بسياری از اشخاص صاحب نفوذ از آن منفعت جويی می کنند.گيرند
مردم بايد چيزی برای . " بکلی عبث بوده است و دهاقين در ننگرهار سال آينده دوباره به زرع خاشخاش می پردازند

 برای آنها بديلی برای گذارۀ حياتی شان خلق می ما بايد امسال پول سرمايه گذاری می کرديم تا. زندگی داشته باشند
  ." گرديد

گل . اکثريت مردان جوان بی کار هستند. ساکنين اين کوهسار خشک هيچگونه منبع ديگری عايد بجز زراعت  ندارند
يک صد . آغا می گويد، برادر جوانترش به خدمت نظام شامل شده است تا از معاش آن گذارۀ فاميل را کرده بتواند

در هر هفته اجساد . الر را که ماهانه می گيرد به آن نمی ارزد که همه روزه حيات خود را به خطر مواجه می کندد
بعد تر، سيد، يک ژورناليست بيان می کند که طالبان . عساکر جوان در خريطه ها به خوگيانی آورده می شوند

لی چون معاش بيشتر می پردازند لذا داو طلبان همچنان جوانان بی کار منطقه  را برای جنگ استخدام می کنند و
  . زيادتر دارند

او گمان می کرد که کرزی برای . محمد دواهللا می گويد، در انتخابات گذشته برای رئيس جمهور کرزی رای دادم 
ولی در ظرف چهارسال در منطقۀ شان بجز از دو سرک . مردم کار خلق می کند و فابريکه ها را ايجاد خواهد کرد

حمالت طالبان که از پاکستان می . ديگر کاری به سر نرسيده است و عالوه برآن وضع امنيتی بحرانی گرديده است
محمد دواهللا می گويد، در . آيند در ماه های اخير ازدياد بيشتر يافته و عساکر خارجی بيشتر مردم را سرکوب می کنند

.     غير نظاميان در حمالت امريکائی ها بيشتر می  گرددمنطقۀ شان شب ها خانه ها تالشی می شوند و کشته شدن 
اما ما نمی دانيم برای کی رای دهيم ، « او ادامه داده می گويد » در انتخابات ديگر برای کرزی رای نخواهيم داد« 

  .» اکثر سياستمداران جنايت کاران هستند
  

   ميلياردی-بزنس 
. مليون نفر می رسد، حيات به سر می برند٣ هزار فاميل که به ٤٠٠در افغانستان، نظر به تخمين، از زرع خاشخاش 

است که آنرا به نازلترين ) شيره خشک خاشخاش(حاصل آنها ترياک خام . دهقانان حلقۀ اخير يک زنجير را می سازند
 (Dealer) قيمت به معامله دار کوچک به فروش می رسانند و از دست اين ها مواد خام دست بد ست چند صد ديلر

چون ترياک خام در پروسه های ساده کمياوی . الی ماورای سرحد در معامله قرار گرفته و ترافيک آن انجام می يابد
 پروسه در البراتوار های ،اين لحاظ تقليل می يابد به مورفين و بعد از آن به هروئين تبديل شده می تواند و حجم آن از

  .ان صورت می گيردواليات سرحدی در شرق، جنوب و غرب افغانست
همه جريان از طرف مافيا ساالران نظارت می گردد که خود شان دست های شان را کثيف نمی کنند ولی با ارتباطات 

اين گروپ عبارت است از . سياسی و تاديۀ رشوت اطمينان حاصل می دارند که معامالت شان بدون خلل اجرا گردد
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مافيای افغان معامله را تا . ست مداران بلند رتبه و رهبران مذهبی نفر معامله داران صاحب نفوذ، سيا٣٠الی ٢٥
نصف توليد مواد مخدر . سرحد کنترول می کند و در آنجا مواد به شبکۀ معامالت در کشور همسايه به فروش می رسد

د را قسما نه تنها طالبان جنگ خو. افغانسنان از طريق سرحد ايران قاچاق می گردد، سوم حصۀ آن از طريق پاکستان
همچنان استخبارات پاکستان و ايران که ثبات را در افغانستان برهم می زنند از . ً از عايد مواد مخدر تمويل می دارند

  .معامالت مليارد دالری مواد مخدر منفعت سرسام آوری می برند
  

  پايان
  
  
 


