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 فريد قاريزاده
 مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

 
  

  
 

منابع خبری افغانستان اعالم کردند که حبيب اهللا 
قادری وزير مبارزه با مواد مخدر از سمتش پس از 
تفاهم با حامد کرزی رئيس جمهور، استعفا کرده؛ 
 .دليل استعفای او مشکالت شخصی عنوان شده است

  
 
 
 
 
  

  
هندوستان تحصيالت عالی را به پايان رسانيده، مدتی عضو هيأت علمی پوهنتون نبراسکای حبيب اهللا قادری در 

 سال را به عنوان کارمند سازمان ملل ايفای وظيفه کرد و پس از آن به عنوان نخستين وزير مبارزه ١٢آمريکا بود و 
د که او به حيث جنرال قونسل  تازه ترين اطالعات می رسان.عليه مواد مخدر در کابينة حامد کرزی شامل گرديد
  .افغانستان در تورانتوی کانادا به کار آغاز خواهد کرد

  
 تا حال ٢٠٠١ که از سال کرده اندانتقاد  با نشر اين خبر، afghanpaperاز جمله سايت انترنتی برخی از منابع 
  .دانسته انداد مخدر  برابر افزايش يافته و آن را ناشی از ناکارآيی وزارت مبارزه با مو٢۵کشت خشخاش 

  
بدون شک، افغانستان، کولمبيا و برما از بزرگترين توليد کنندگان مواد مخدر در سطح جهان اند؛ در افغانستان واليت 

بر اساس . هلمند که مناطقی از آن در کنترول طالبان قرار داشت، از محالت عمدة کشت کوکنار به حساب می آيد
خدر در واليت هلمند برابر با ميزان مواد مخدر توليد شده در متباقی حصص برخی آمار، ميزان توليد مواد م

  .افغانستان می باشد
ولی آيا مبارزه با مواد مخدر تنها کار وزارت خانه يی به همين نام است، يا جامعة بين المللی، وزارت های زراعت 

  و آبياری، داخله و ادارات ذيربط ديگر نيز در آن سهيم اند؟
  

 که تشکيالت اداری حکومت نشان می دهد، وزارت مبارزه با مواد مخدر تنها يک وزارت پاليسی ساز آن گونه
تطبيق اين پاليسی بر اساس ستراتيژی های مشخص به ادارت مختلف ديگر مانند وزارت داخله، وزارت . است

د که در بخش مبارزه با ارتباط می گير) جلوگيری از گسترش اعتياد(زراعت و آبياری و تا حدی هم صحت عامه 
  .ترافيک و قاچاق آن، امنيت ملی نيز با ارگان های ذيربط همکاری اطالعاتی خود را خواهد داشت

  
حاال با کنار رفتن وزير مبارزه با مواد مخدر به هر علتی که بوده، نبايد تمام مشکالت موجود در اين عرصه، متوجه 

 رفت، افغانستان در طرح پاليسی مبارزه با مواد مخدر، بسيار مؤفق بر خالف آنچه توقع می. آن وزارت ساخته شود
رد نظر، تخريِب گام به گام کشتزار های مواد مخدر، آگاهی بوده که جاگزينی کشت بديل، ايجاد شغل در محالِت مو

دهی عامه از اضرار آن و چند حرکت ديگر را شامل می گردد؛ اما هر کدام از اين برنامه ها، در سطح حکومت، 
  .تطبيق کنندة خود را دارد

  
ر زنان، مه، اموبه گونة مثال برای بخش آگاهی دهی، وزارت های حج و اوقاف، اطالعات و فرهنگ، صحت عا

ياری از مؤسسات غير حکومتی که در اين عرصه کار می کنند، مسؤوليت های سمعارف، تحصيالت عالی و ب
  .يک وزارت بر نمی آيدخود را دارند؛ اين کار به تنهايی از عهدة 
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بارزه با در جلوگيری از کشت و قاچاق مواد مخدر، نقش پوليس و ادارات استخباراتی بسيار مهم است؛ وزارت م
مواد مخدر، نيروی امنيتی ويژه در اختيار ندارد تا با اين پديده مبارزه کند؛ ولی اگر در طرح پاليسی، کوتاهی 

  .صورت گرفته باشد، ميتوان اين وزارت را مورد انتقاد قرار داد
  

 مبارزه ردد؛ بنًاشکی نيست که بخش عمدة مصارف جنگی طالبان و القاعده از مدرِک قاچاق مواد مخدر تأمين می گ
  .در برابر مواد مخدر به حيث بخشی از مبارزه عليه تروريزم، کار نيرو های بين المللی نيز است

  
 ميليون دالر را صرف مبارزه با مواد مخدر می کند، اگر ٣٠٠از طرفی ديگر، جمهوری اسالمی ايران ساالنه حدود 

ته و به همين منظور به مصرف برسد، مؤثريت بيشتری بخشی از اين رقم در اختيار دولت افغانستان قرار گرف
  . خواهد داشت

  
به هر حال، مبارزه عليه مواد مخدر، پيش از آن که مسؤوليِت حکومت افغانستان باشد، مسؤوليت و نيازمندی جامعة 

مان های جهانی نيز است؛ آنان بودند که افغانستان را برای مدت طوالنی به فراموشی سپردند و همان شد که ساز
  .تروريستی که با نام مبارزه با مواد مخدر برخاستند، خود به منظور تمويل برنامه های شان به اين پديده پناه بردند

  
حاال ما به جای انتقاد از اين يا آن اداره، بايد بيشترين توانايی ها را در جهت مبارزه با اين پديده متمرکز و متوجه 

  .اد مخدر را از بين نبرد، اين پديده افغانستان را به تباهی خواهد کشاندسازيم؛ زيرا اگر افغانستان مو
  

  پايان
 
 
 
 
  
  


