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 11/11/5112 احسان هللا مایار
 

 انسانهای روان مرده پل سوختٔه کابل
 

 : Pamela Constableاثر پامال کنستابل،  -5112جنوری  9از واشنگتن پست، جمعه و تلخیص  ترجمه

 بلندتر میرود مواد مخدر  ِکشت کوکنار، تعداد معتاد ری ازجلوگیتالش در  با وجود
انباشته های  دربینبنام انسان  یموجوداز دوزخ بود. صدها  صریح و اندوه آورح یشرتزیر پل  ار از صحنه هایکابل: دید

، یکردندزرق میکدیگر  وریدهایسوزن انجکشن هیرؤیین را در ازآنها چسپیده بودند. بعضی در پهلوی همدیگر  کثافات و تعفن
 د.آتش گرفته و دودغلیظ آنرا می بلعتریاک را باالی و مندرس کلولٔه کثیف  و دیگری زیر پردهٔ 

ه شب زیر کمپل ِگل آلود کتالش میکرد تا فرزند گمشدٔه خودرا پیدا کند. جوانی  بین معتادها سفید ململ مرد موسفید با لنگوتهٔ 
گ بعضی مر که بیحرکت افتاده  طوالنی و سرد را در اغماء گذشتانده

کند. پدرموسفید که خودرا غوث الدین معرفی  وی را تشخیص می
»  عکسی در دست لرزان خود دارد و زیر اشک می گوید:  میکند،

من فرزندم را دوست دارم، لیک او معتاد است و به عکس نگاه میکند 
 شود و یاج عالاو باید  کند:  می لرزان اضافه با صدای و می گرید و

کمل یک نسل م .برند می از بین ینها افغانستان را ، ااینکه کشته شود
 .«اتباع افغان تباه شده است

اد ر دریای کابل مرکز اجتماع معتدر پهلوی بست کوته سنگی پل سوختهٔ 
 شهر است.  مواد مخدر

 1.1قرار تخمین و ارقام احصأییوی ملل متحد تعداد معتاد درشهرها به 
نفوس را دربرمی گیرد، تثبیت گردیده و عالوه  ٪ 2.5ر که ملیون نف

 می تخمینملیون نفر دیگر نیز  3براین در دهات و ولسوالیهای کشور 
 شود.

 «سوخته پل»  زیر نیست شدٔه افغان فرزندان                
 

در اواخر سال  صعود است که م آور در حالبشکل سرسادر افغانستان  5111بعد از تهاجم قوای امریکا در سال  این رقم
 1.1، لیک امروز قوس صعودی آن به دیگرد بالغ میر نف 901.111به  ی مواد مخدررقم معتاد هادر شهرهای بزرگ  م5119

 . ملیون رسیده است
عداد اکستان و ایران در تبوده که با بازگشت مهاجرین جنگ و اعتیاد شان در پمزمن انکشاف سریع این اپیدیمی شیوع بیکاری 

ایکر  251.111یک ریکارد بلندتر،  بهبا و جود مصارف بیحد وقیاس ممالک کمک کننده زرع کوکنار  یش یافته است.شان افزا
 تزٔیید یافته است.  5113زمین در سال 

 

 : توسعٔه عظیم اقتصاد غیرمجاز
یک فیصدی قلیل و محدود آن در داخل بمصرف میرسید. در سال  رف کوکنار زرع میکردند ودهاقین افغان از نسلها باینط

دوباره طالبان، ملیشای درنده  5112لیک در سال رژیم طالبان زرع کوکنار را غیراسالمی قلمداد نموده و منع گردید.  م5111
ولید ت متحده گردیدند. ازاینروزام دهندٔه ایاالت الت ازبین بردن ِکشت کوکنار، در صحنه ظاهر شدند و مانع پیشرفت پروگرام

  کوکنار و هیرؤیین بیشتر شد و در تعداد معتادین افزایش خلق شد.
مواد مخدر اظهارداشت:  دهاقین زرع کوکنار می پنداشتند که تولید شان برای  باهیم اظهر، معین وزارت مبارزه ابرامحمد 

تولیدات مواد مخدر در داخل کشور بمصرف میرسد  ٪2از کم قرار احصأییه در دست داشته کم لیک صادرات معین شده است. 
 مقدار نامعین از کشورهای همسایه وارد می شود.  و همچنان یک

اع از کشور دفشورشیان خودرا متمرکز گردانیده تا علیٔه  قدرت در دست داشتهٔ  متما دولت قوای امنیتی » وی اضافه کرد که: 
. «ه استصاد غیرمجازگردیدتاقمایٔه انکشاف  ی کافی امنیتیقواو تولید هیرؤیین نبود  و برای مبارزه علیٔه کشت کوکنار کنند

صادرات مواد مخدر زیاد است.  درکخود تصریح نموده که مفاد و عواید از  5110مدفتر مربوط ملل متحد در راپور سال 
ملیون دالر بوده که نظربه تناسب پنج سال گذشته بیش  021بالغ برم  5110در سال  ولیدی از آنعواید مٔولدین کوکنار و مواد ت
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اکز و در مر نکشاف یافتهبیشتر ازگذشته االبراتورها تولید مواد مخدر تعداد اضافه کرد که  وزارت از دوبرابر است. معین
متمرکز است یک تجارت نامشروع  کالنشهرهای  اشی سرحدات کشور، پایتخت و دیگرکه در حو ) کوکأیین(دادوستد پودر

 است.انکشاف نموده بزرگ 
وجه جوابده این وظیفٔه عظیم نمی  هیچ به موادمخدر به دوهزار نفر محدود بوده که با مبارزه اما قوای امنیتی مربوط به وزارت

یست سال متحده به ب التاباشد. فساد و رشوه ستانی در شعبات مربوط بسرحدیست که یکی از کسانیکه تحت پروگرام مجوزٔه ای
                          حبس محکوم گردیده بود از محبس ناپدید شده است. 

 عدم کمترین کمک
برای « داکتر!»       و دالر است. 5یک مقدار کوچک پودر  خرید رایب ویکه مصرف روزانٔه   زیر ُپل گفت معتادانیکی از 

 کرد و خرید و صحبت می هاسنت مطالبه می کند. یک افسر با لباس عادی نیز در آنجا بود که با معتاد 51زرق مواد در ورید 
و در توقیف بیش از  کند نفر را بازداشت می 3-5متوسط  را زیر نظر داشت. وی گفت که روزانه حد کوکأیین( ) فروش پودر
نگاه داشته نمی تواند، زیرا اعتیاد این اشخاص چنان پیشرفته است که مجبوریم آنها را  به شفاخانه راجع کنیم ،  رایک شب آنها

  و ما قدرت نداریم که آنهارا دوباره جمع نمأییم. -لیک ازآنجا درهمینجا برمیگردند
ما وظیفٔه  : »افغان بنام خالد اظهار داشتافسر جوان 

از اجراات طبق دلخواه ما لیک  داریم، یدشوار و مشکل
 به آن گلٔه انسانها نموده گفت: قدرت ما خارج است. اشاره

یند بدون آشان می میرند، آنها اینجا می نفر  ۴-3هر روز 
 «.بازگشت داشته باشند راه اینکه

میشود،  افزوده  هاتعداد معتاددر روز  بهروز با وجودیکه 
برای نجات شان کمکی ما قدرت و وسیلٔه نداریم لیکن 
دانیم  می و مارهأیی یابند  بارفالکتزندگی ازاین تا  نماییم

کمکهای ما به » یک تعداد شان میخواهند که نجات یابند. 
کنیم که به  درخواست میورت و نیاز داریم و ربشری ض

 «.ما کمک کنید
اظهر، معین وزارت  و با احساس نیک با افسرده آقای 

با وجودیکه  تعداد » حالی در صحبت خود دوام داده گفت: 
 11رو به افزایش است، لیک ما در تمام کشور  انمعتاد

مرکز عالج که همه به کمک دوستان خارجی ما اعمار 
مریض، بستر و  39.111گردیده است و آنهم با گنجایش 

این شفاخانه ها شخص معتاد را بیش  در دسترس داریم. در
م بعد از ختتوانند و  از چهل روز بستر و معالجه کرده نمی

 باز هم هدف زندگی این انسانها زیر همین پل هااین دوره 
 است. 

 م 5110 -5115 از کوکنار ِکشت تحت زمین ازدیاد رسمی گراف  
 

اشخاص  ٪12د در نظر داریم، لیک ننگرهار و هیلمن ها را در شفاخانهوی اضافه کرده گفت که ما در پالن کاری خود اعمار 
 ن زرق میکنند در کابل استند.یٔ که هیروی معتاد

دهات  دراشخاص معتاد به مواد مخدرنین نتیجه به دست آورده ایم که تعداد از مطالعات و تحقیقات ابتدأیی چ وی اضافه کرد که
 یرانپاکستان و ا ،ها د این همه وضع ما نسبت به همسایهکردیم. وی گفت که با وجو میو قصبه ها بیشتر ازآنست که ما تخمین 

 ختم کنیم که یک مشکل عظیم انسانی داریم و به کمکهای بشری نیاز داریم. زیرا ما کم ازکم اعتراف می بهتر است،
 خوانندگان گرامی! 

 بدبختی گریبانگیر هموطنان ما بیشتر صحبت کرد و چیزی نوشت.مشکل است که با مطالعٔه این راپور در رابطه با چگونگی 
که تعداد شان به پنج ملیون انسان میرسد در جامعٔه سنتی افغان بار گردن خانوادٔه بی ما می بینیم که مردم ما، فرزندان تو و من 

 بضاعت خود گردیده و پیرمرد خانواده راه نجات شانرا سراغ کرده نمی تواند.
چند سطر باال را مینوشتم در ذهنم زمان طالب العلمیم بخاطر آمد که در یکی از روزهای درس تأریخ در مورد جنگ لحظه ایکه 

 افیون مرحوم دوست محمدخان توضیحات می داد.
متن تدریس استاد گرامی ام را در خاطر نداشتم، لیک میدانستم که کشور انگلیس مرتکب چنین جنایات در برابر ملت چین شده 

 .تسا
ه و ترجمرا آنبا نوشتن جنگ افیون و یک کلیک در انترنیت توضیحات پأیین از نظرم گزارش یافت که اینک چندسطر 

 ازنظرخوانندگان گرامی میگزرانم:
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The First Opium War (1039–05), also known as the Opium War and as the Anglo-Chinese War, was 
fought between Britain and China over their conflicting viewpoints on diplomatic relations, trade, and 
the administration of justice for foreign nationals.[3] 
In the 11th and 10th centuries, the demand for Chinese goods (particularly silk, porcelain, and tea) in 
the European market created a trade imbalance because the market for Western goods in China was 
virtually non-existent; China was largely self-sufficient and Europeans were not allowed access to 
China's interior. European silver flowed into China when the Canton System, instituted in the mid-11th 
century, confined the sea trade to Canton and to the Chinese merchants of Thirteen Hongs. The British 
East India Company (E.I.C.) had a matching monopoly of British trade. E.I.C. began to auction opium 
grown on its plantations in India to independent foreign traders in exchange for silver. The opium was 
then transported to the China coast and sold to Chinese middlemen who retailed the drug inside China. 
This reverse flow of silver and the increasing numbers of opium addicts alarmed Chinese officials. 

 
چینا مسمی است جنگیست که بین چین و انگلستان، نسبت به  -( که بنام جنگ انگلو1005-1039ترجمه: جنگ اول افیون ) 

 اختالفات نظر در قبال روابط سیاسی، تجارتی و اجراات اداری و عدلی در مورد اتباع خارجی، بوجود آمده است.  
بازار تقاضای اموال تولیدی چین ) خاصتاً ابریشم، چینی باب و چای( در بازار اروپا بیالنس تعادل  10و  11در طول قرن 

که در واقعیت صادرات اروپایی اصال وجود نداشته است. کشور چین طور کل خودکفا بود واردات و صادرات را چنان بهم زده 
د تا در مارکیت چین داخل شوند. ... کمپنی ایست اندیای انگلیسی انحصار تجارت بوده و به تاجران اروپایی اجازه نمی دا

در هند در برابر نقره ترویج نمود. تریاک بدست ) تریاک ( را         انگلستان را در دست داشت. کمپنی شرق الهند بزر کوکنار
بدسترس مستهلکین گذاشته می شد. بازگشت نقره از آمده توسط دالالن چینایی در سواحل چین به داخل چین انتقال داده شده و 

 چین  و تزیید در تعداد معتاد نزد مامورین چینایی زنگ خطر را به آواز در آورد. ...
با توضیح مختصر باال می بینیم که جهان غرب بمنظور تضمین و حمایت از منافع خود از هیچ عملی روگردان نبوده و حاضرند 

  وفریب استفاده نمایند.  از هرگونه، تزویر، خدعه
تهاجم در افغانستان  بعداتحاد شوروی  شاهدیم و از رویدادهای اخیر وطن بصورت نسبی اطالع داریم کهخود ما در طول زندگی 

وارد نموده و در پهلوی غرفه های فروش نان سیلو غرفه ملیون لیتر ودکا و کونیاک 11در حدود و اشغال شهرهای بزرگ آن 
 .وش آنرا به مردم آزاد گذاشته استنموده و فر الکهول را نیز بازهای فروش 

 در اینجا میخواهم توجه خوانندگان را به یک نکته معطوف دارم.
 قبل ازآنکه باالی موضوع اشاره شود میخواهم به دو اصل در ذهن خوانندگان گرامی اشاره نمایم.

 کارتل نفت و قدرت آن در سیاست جهان -1
 و همچنان قدرت و تأثیرگزاری این کارتل در روند زندگی و به گونه ای سیاست جهان.کارتل مواد مخدر  -5

موضوع مورد بحث ما در رابطه با کارتل مواد مخدر بوده که نزد بنده باالی اوضاع میهن ما بی نهایت مٔوثر است و خواهد 
 بود.

 بر میگردم باالی اصل موضوع:
در کشت کوکنار توسط تحریک طالبان وغیراسالمی بودن نظر به قدغن نمودن  5115در گراف رسمی باال دیدیم که در سال 

است که بعد از تهاجم قوای ناتو به رهبری ایاالت  ایکر زمین بوده و تعجب در اینجا 103.111 سراسر کشور زرع کوکنار
 .رفته استایکر بلند  220.111متحده زمین تحت زرع کوکنار به 

شورهای دوست افغانستان و در رأس آنها امریکا با وجودیکه جهت مبارزه علیٔه کشت کوکنار و قرار ارقام در دست داشته ک
 فیصد ارتقاء داده اند. 315.1، زمین تحت زرع کوکنار را به ملیارد دالر مصرف نموده 1در حدود ات ضمنی آن تولید

ت و ترویج مبارزه طالبان علیه کشتصمیم و نسبت  ،مخدر کارتل موادَپل پای  نقش تهاجم امریکا باالی افغانستان بافکر نمی کنید 
  نیز نشانٔه از خود باقی گذاشته است؟  ،کوکنار

أریخ میهن  تو نسلهای آینده افغان از مطالعه خواهد گذاشتگذشته ها گذشت و متیقنم که ملت افغان روزی این بدبختیهارا به عقب 
 به امید آن روز  خود انتباه و بهره خواهد گرفت.

 
 پایان
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