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    ٢٠١٦/ ٠٥/ ٢  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

 )٤٧بخش(

                        افغانستان و  مواد مخدر

 

تأمين صلح و امنيت " ِيکی ازتعھدات و مسووليتھای اع�ن شدۀ امريکا ومتحدان غربی آن درافغانستان، درکنار ادعای 
ِمحوکشت کوکنارو يا کاھش توليد مواد مخدرنيز بود ،"سازینو" و " بازسازی" ، "  ِ ِِ ِاما، نه تنھا که ظرف ده سال . ِ ِ

ِ، بلکه کشت، توليد و پراسس (ًاص� نخواستند موفقيتی بدست آورند ويا( تمام، موفقيتی دراين زمينه به دست نياوردند 
ِای امريکايی در جريان ھمين سالھا، به جانب افغانی، مقام ھ. ِاين مواد در شمال و جنوب کشور رو به افزايش نيز نھاد

ِپيشنھاد زھرپاشی روی زمين ھای زراعتی زمينداران و دھقانان کشوررا بعمل آوردند که دولت حامد کرزی چنين 
ِشايد جانب . پيشنھادی را نپذيرفت وچنان استدiلی که بتواند مورد قناعت و پذيرش ِعامه واقع گردد، ھم ارائه نکرد

ِامريکا ھم ميدانست که اين پيشنھاد مورد پذيرش دولت و زارعان افغانستان قرار نميگيرد ِ.                                    

ِآنچه ازجانب دولت کرزی دربرابرچنين پيشنھاد ابراز گرديد اين بود که ِتوليد شيرۀ ترياک، پيشۀ اصلی  ... " : ِ
ِروستاييان افغا ن است که درصورت  نابود سازی اين کشت زار . ِزھرپاشی، يگانه منبع درآمد آنان نا بود خواھد شدِ

ِھا ميتواند منجر به مقاومت ِمسلحانه در سراسر مملکت شود و درآن صورت، سربازان جامعۀ جھانی ، بجای دو  ِ
 )١٥٩... "   (جبھه ، بايد دربرابر سه جبھه بجنگند

ِ نا بودی يا کاھش توليد مواد مخدر درافغانستان،  يک مليارد دالردرسال به ِمقام ھای امريکايی ادعا کردند که درراه ِ
ِنمايندۀ خاص رييس جمھور امريکا برای افغانستان و پاکستان با صراحت اظھار " ھولبروک" مصرف ميرسانند، مگر

ِنمود که نه تنھا چنين پول گزاف بيھوده  بمصرف رسيده، بلکه  اقدامات ما  ِبه نفع گروه طالبان نيز تمام ) امريکاييھا(ِ
آنچه . (ِوی به اين نکته نيز اشاره کرد که استفاده از مواد مخدر، حتا سربازان ما را نيز بخود کشانيده است.  شده است

ِرا که امريکا قب� درحق سربازان روسی درقلمرو افغانستان ابداع کرده بود، گويا سربازان خودش بدان مبت� گرديده  ً

ًشھا و آمارھايی که وقتا فوقت ازسوی مقام ھای ناتو و يا نھاد ھای بين المللی به نشر ميرسيدند، افشا کنندۀ اين گزار)اند

ِقضيه بودند که گروه طالبان، القاعده و سايرتروريستھای مسلح، ازمدرک کشت و قاچاق مواد مخدر درافغانستان،  ِ
ِکارمندان عاليرتبۀ دولتی و حتا بعضی  ِساiران، متنفذين محلی،آنھا ميگفتند که جنگ. استفادۀ بزرگی بعمل می آورند

ِازحلقات خارجی نيز درفعل و انفعال مربوط به تجارت مواد مخدر نقش دارند ِ.   

  توليد مواد مخدردرپناه نيروھای خارجی

ِک سند بدست  خورشيدی خويش به نقل از ي١٣٩١در شمارۀ تاريخی ھجدھم ماه حوت سال " شورش " نشريۀ انترنتی 
وDيت ھلمند به نھاد " ريک خان نشين " ِگزارشی که مسؤDن امنيتی ولسوالی  " : آمده از يک منبع مؤثق نوشت

 خورشيدی، چند نفر ١٣٩١ِمذکور داده، آنھا بعد از چندين  روز تعقيب قا چاقبران در آن ولسوالی، نزدھم عقرب 
ِپس از گذشت چند دقيقه به تعداد چھار فروند . ن دستگير مينمايند کيلو گرام ترياک در يک کمي٦٦٠قاچاقبر را با 

ًھليکوپتر ويژۀ خارجی ظاھرا انگليسی در محل نشست کرده و قاچاقبران را ھمراه با مواد مخدر دستگير شدۀ شان از  ِ
ِچنگِ مسؤDن امنيتی محلی فراری ميدھند و ھيچ سندی مبنی بر تسليم گيری  قاچاقبران و مواد مخدر  متذکره به ِ

  ". ..ِمسؤDن  محلی داده نميشود و به آنھا گفته ميشود شما با اينھا کاری نداشته باشيد

ِقوت ھای خارجی در اواسط ماه عقرب  ... " : درھمين سند آمده است  در جلساتی که با والی و رياست ١٣٩١ِ
ِآنھا پيشکش مينمايند که در آنھا ساحات به اصط`ح مبارزه عليه مواد مخدرداشتند، نقشه ھايی را برای } رييس{

ِطبق اين نقشه در وDيت ھلمند دو نوع زمين تحت کشت کوکنار قرار دارد و . ِکشت کوکنارمشخص گرديده است 
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ِنوع اول آن زمين ھای شخصی افراد است که . ھکتار ميرسد) شصت و سه ھزار (٦٣٠٠٠مجموع اين زمين ھا به 
 ھکتار زمين را احتوا مينمايد و در ساحات ِسبز نشانی ١٨٠٠٠گيرد که در مجموع ِدر آنھا کشت کوکنارصورت مي

 ٤٥٠٠٠نوع دوم، زمين ھای دولتی است که برای کشت ِکوکنار غصب گرديده است  و مجموع آن به . شده است 
ِقوت ھای خارجی  به والی و رييس به اصط`ح مبارزه عليه مواد مخدر آن وDيت. ھکتارزمين ميرسد  ميگويد شما ِ

ِصرف در ساحات سبزکه در نقشه مشخص گرديده ميتوانيد کشت کوکنار را تخريب کنيد  ِساحات سبز نشانی شده در . ِ
ِنقشه عبارت از کشت کوکنار در زمين ھايی ميباشد که در ملکيت اشخاص قرار دارد به آنھا گفته شده است که . .. ِ

خارجی ھا دشت ک`ن بين ولسوالی .  صورت گرفته تخريب گرددنبايد کشت کوکناری که در زمين ھای غصب شده
را نشانی کرده و گفته شده در صورتيکه پوليس برای تخريب کشت  در " لوی دشت " مارجه و ناوه معروف به 

ِدشت مذکور عمليات را آغاز کند با واکنش قاطع آنھا رو برو ميشود و نخواھند گذاشت تا کشت کوکنار را در دشت 
  "... تخريب نمايندمذکور

ِکارمندان زيادی در حکومت افغانستان از ناحيۀ معام`ت مواد  " : ِچنانکه دريک گزارش کتبی دولت امريکا آمده است  ِ
ِبخصوص فساد ناشی از تجارت مواد مخدر دربخشھای حکومت ھای ايالتی اين کشورمشھود . مخدرمنفعت بر ميدارند ِ

ِز مامورين بلند رتبۀ حکومتی افغانستان با تجارت مواد مخدر ملوث بودند که ُم  نه تن ا٢٠٠٨درسال ...  است  ِ
منحيث نمونه، ميتوان از فرمانده پوليس کابل، فرمانده پوليس وDيت تخار، . شناسايی شده و از کار برطرف گرديدند

مد آخندزاده مقدار نه متريک تن با آنکه ازجای کار شيرمح. ياد کرد) شير محمد آخند زاده ( والی پيشينۀ وDيت ھلمند 
     ( ١ ٦٠) " ...ترياک کشف شد، با آنھم حامد کرزی از محاکمۀ وی جلو گيری نموده او را بحيث سناتورنصب نمود

 ِمواد ِدراکثرايالت ھای افغانستان، بازار " : ِطی ھمين گزارش کتبی و رسمی وزارت امور خارجۀ امريکا ميخوانيم
 ِقاچاق ِگ ساDرھايی قرار دارد که درعين زمان به فعاليت ھای جنايی و مسلحانه به شمولجن ِمخدر تحت کنترول

اعضای کابينۀ  ِدر بسا موارد، بعضی ازفرماندھان، جنگ ساDرھا و مليشه ھا زير فرمان. انسان  نيز منھمک ھستند
           (١٦١) "... باشندسابق، کانديدا ھای  قبلی رياست جمھوری و اعضای پارلمان مشغول اين تجارت مي

پژوھشگرشناخته شدۀ امريکايی در جلسۀ استماعيۀ کميتۀ روابط " بارنت روبن  " ِدريک گزارش کتبی آمده بود که
وقتی ما در  " : ِخارجی مجلس سنای امريکا، راجع به علل ناکامی دولت افغانستان درمبارزه با مواد مخدرچنين گفت

بايد بخاطر ِرا دولت افغانستان به اقدامات جدی عليه قاچاق مواد مخدر دست نمی زند، اين مورد صحبت ميکنيم که چ
ُداشته باشيم که بسياری از اين دDDن مواد مخدر توسط اياDت متحد ه تقويت  ميشوند و به بسياری از آنھا کمک شد  ِ

قام ھايشان بر کنار کند، آنھا از سوی وقتی کرزی خواست برخی از آنھا را از م .تا دو باره قدرت را در دست گيرند
برای اياDت متحده مفيد  زيرا حضور شانِبعضی ارگانھای دولت امريکا حمايت و در سمت ھای خود ابقا شدند، 

    "...ارزيابی ميشد

 " : کارشناس امور مواد مخدرنوشت که" ريک روزوف " ِم ازقول ٢٠١٤ِدرھفتۀ اول ماه اپريل " پرس تی وی  "

ِما، درسيزده سال گذشته شاھد بوديم، افزايش چھل برابر کشت ترياک و فرا گيری استفاده از ھيرويين آنچه  ِ
ِافزايش شديد توليد مواد مخدر در افغانستان، زنده گی مليونھا نفر در ھند، . ِدرافغانستان و اطراف آن بوده است  ِ

فکر ميکنم اين تنھا چيزی است که غرب . ر داده استپاکستان، ايران، روسيه و ديگر نقاط ِجھان را تحت تأثير قرا
                  "...ميتواند به عنوان دستآ ورد در افغانستان به آن اشاره کند

ًع�وه ازنشرآمارھا، سخنھا وفعاليت ھای ضد مواد مخدر، برنامه ھای تلويزيون دولتی افغانستان نيز وقتا فوقت دسته  ِ
ُخصوص قطع و َدرو را درحالی به نمايش ميگذاشت که آنھا مشغول نابود سازی بته ھای ھای سربازان و ماشين ھای م ِ ِ

ِخشخاش برروی زمين ھای دھقانان بودند، اما ھيچگاه دولت افغانستان و جامعۀ جھانی به اقدام قاطع پيرامون  ِکشت ( ِ
  .ِو يا حل اساسی اين معضله متوسل نشدند (بديل

ِيربخش مبارزه عليه مواد مخدرسازمان ملل درسالھای مد" انتونيوماريا " ھرچند  ِم، ضرورت اقدام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ِ ِ
ِنظامی ناتو بخاطر جلو گيری ازکشت و قاچاق مواد مخدردرافغانستان را پيشنھاد نمود، اما مقام ھای وزارت دفاع  ِ

شگری و تروريسم به راه انداخته عمليات نظامی تنھا عليه شور امريکا، اين پيشنھاد را به نحوی رد نموده گفتند که
            (١٦٢)  "...ميشود، نه به منظور جلو گيری از توليد مواد مخدر
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ِدرقبال اظھارات سفير امريکا در کابل، بتاريخ دھم " شبکۀ اط�ع رسانی افغانستان " بھمين ارتباط، نشريۀ الکترونيکی  ِ
ُنکه امريکا کمکھايی را در زمينۀ مبارزه با مواد حال، با اي  "  خورشيدی نوشت که١٣٩٢ماه عقرب سال 

ِمخدردرافغانستان انجام داده است، اما امريکا و ناتو نه تنھا با قاچاق مواد مخدر ازافغانستان مبارزه نميکنند، بلکه 
ن چند ھمچنين درطی اي...ِجنبۀ حضوراشغالگرانۀ امريکا وناتو موجب ِافزايش چند برابری توليد مواد مخدر شده است

... و اين رقم ساDنه با آھنگ سريعی رشد ميکند ِسال، توليد مواد مخدر در افغانستان چھل برابر افزايش يافته است
ِامريکا با مواد مخدر درافغانستان مبارزه نميکند و ھمين امرموجب افزايش چند ده برابری توليد و قاچاق مواد مخدر  ِ ِ

 اين کشور به امريکا نمی رود و واشنگتن ترجيح ميدھد به جای مبارزه با ِشده است، زيرا ھرويين  توليد شده در
ِتوليد و قاچاق ِمواد مخدردرافغانستان، با مواد مخدر مکزيک که وارد بازار اين کشور ميشود، مقابله کند ِِ..."  

ِبين المللی و قاچاق تقاضای  " ِوزير مبارزه با مواد مخدرافغانستان ضمن يک سفربه وiيت ھرات، اظھارداشت که  
ِترکيبات کميايی برای توليد مواد مخدر به افغانستان، از دDيل اصلی افزايش سطح کشت و بلند رفتن قيمت مواد  ِ ِِ ِِ ِ

ِطی دو سال گذشته، قيمت ترياک درافغانستان حدود دوصد درصد افزايش يافته است و ھمچنان . مخدردرکشور ميباشد
   " ...ِد کميايی برای توليد مواد مخدر ِ پيشرفته به افغانستان قاچاق ميشودساDنه يکھزارو سه صد تن موا

ِمنابع سازمان ملل، درھرسال، آماری ازمقدار توليد مواد مخدر درافغانستان به نشر ميرسانيدند که اگر گھگاھی و به  ِ
ِندرت کاھش نا چيز چند درصدی را نشان ميداد، ولی عمدتا افزايش چشمگيری در گ ًِ زارش ھا وآمارھای منتشرشدۀ ِ

ِبنابرآن، اين موضوع نزد افکارعامۀ مردم افغانستان و جھان، بعنوان نکتۀ سؤال برانگيزی مطرح .  آنان م�حظه ميشد ِ
 مي�دی، نه تنھا مافيای قدرت درکشور به وجود آمد، بلکه ٢٠٠١ِدربخش داخلی بايد گفت که متأسفانه پس ازسال  .بود

ِالبته قبل ازاشغال افغانستان توسط امريکا وناتو، .  نيز سر ازويرانه ھای جنگ برافراشتمافيای مواد مخدر
ِکشت ِخشخاش وتوليد مواد مخدر، بخصوص پراسس ھيرويين درمناطق مرزی  ِ ِ ھم وجود ) ميان افغانستان و پاکستان(ِ

نه تنھا حمايت ميشد، بلکه ) رويسس انتلجنس( و ) آی.اس.آی)، (ای.آی.سی(داشت و ھم ازسوی دستگاه ھای اط�عاتی 
ُکارمندان عاليرتبۀ دولت ھای آنھا نيز دراين فعل و انفعال پردرآمد دست داشتند ِ ِچنانکه دريک سند کتبی تحت عنوان . ِ ِ "

پايگاه امير معاويه در  "  گفته شده است که" ميشل شوسودفسکی" به قلم " ِجنگ و جھانی شدن ترياک و ھرويين
ِفغانستان که محل آموزش چريکھای چچن بود، در سال ِمنطقۀ خوست ا آی تأسيس . اس. توسط سيا و آی١٩٨٠ِ

  )١٦٣. "  (گرديد و گلبدين حکمتيار آنرا اداره ميکرد

ِباز، ھمين محقق نامداردرھمين سند تحقيقی اش می افزايد که ِتحقيقات آلفرد مک کوی نشا ن ميدھد که دو سال   " : ِ
 پاکستان به بزرگترين توليد کننده ی ھرويين در -   سيا در افغانستان، منطقه ی مرزی افغانستانِبعد از شروع ِعمليات

تعداد معتادان به ھرويين . اين توليدات، شصت د ر صد مصرف داخلی اياDت متحده را تأمين ميکرد. جھان تبديل شد
ِتقريبا ناچيزبود، نا گھان به طرز سرسا   درپاکستان١٩٧٩که در سال  به مرز يک  م١٩٨٥م آوری باD رفت و درسال ً

      (١٦٤)     ".مليون و دوصد ھزار نفر رسيد که در جھان بی نظيراست

ِطی انتشارگزارش ساليانۀ خويش که درماه دسمبر ) سی.دی.او.ان.يو(ِدفتر مبارزه با مواد مخدرو جرايم سازمان ملل  ِ
زمين ھای . ليد کوکنار ھنوز ھم مقام اول را در جھان داراستافغانستان در تو " : م صورت گرفت، نوشت که٢٠١٣

، به  دوصد و نه ھزار ھکتار باD رفته است، درحاليکه درسال ٢٠١٣ الی سال ٢٠٠٣ِتحت کشت ِکوکنار از سال 
ِ تنھا ھشت ھزار ھکتار زمين تحت کشت کوکنار قرار داشت که اين فاجعه بار ميباشد٢٠٠١ ِ"  

 م،  ٢٠١٠ِمجموع حاص`ت کوکنار درافغانستان، پنجھزار و پنجصد متريک تن بوده و در سال  " ھمين منبع افزود که
   ".ِتعداد معتادان در اين کشور بالغ بر يک مليون نفرميگرديد

 مي�دی صدھا تن ايرانی و افغانی و ٢٠٠١درجريان سالھای پس از  حکومت جمھوری اس�می ايران بخصوص    
بيشترين   ". فروش، انتقال و تجارت مواد مخدر درآن کشور به اعدام محکوم نمود" ُبه جرم "  را اتباع ساير کشور ھا

فرماندۀ . ، پناھنده ھای افغانی بوده اند) افغانستان و ايران) دو کشور اين اعدامی ھا باساس آمار و گزارشھای مطبوعات
  : دی به رسانه ھا گفت که مي�٢٠١٣پوليس مبارزه با مواد مخدر ايران در ماه آگست سال 

ًمواد مخدرتوليدی در افغانستان عمدتا ازطريق ايران به . ِجھان در افغانستان توليد ميشود که در شرق ايران قرار دارد
ِديگر کشورھا منتقل و بخشی از آن نيز در داخل ِايران مصرف ميشود؛ ھرساله، حجم زيادی از مواد مخدر درايرا ن 
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ِ عمدۀ آن، باD رفتن کشت ِخشخاش در افغانستان استِکشف ميشود که دليل توليد مواد مخدر در اين کشور رو به . ِ
... افزايش بوده و طرح ھای جلو گيری از کشت خشخاش درافغانستان به نتيجۀ اميد وار کننده ای نينجاميده است 

گرفتن ميان اين کشور و اروپا، ھمواره يکی ِايران با داشتن  نھصد و پنجاه کيلو متر مرز مشترک با افغانستان و قرار 
ِاز راه ھای اصلی ترانزيت مواد مخدر افغانستان به جھان خارج بوده است ِ اين درحالی گفته ميشد که  (١٦٥)  ."... ِ

ِويکتورايوانف رييس ادارۀ مواد مخدر روسيه نيز ادعا مينمود که مواد مخدر توليد شده درافغانستان به آسيای ميانه و ِ ُ 
 مليون نفر در روسيه معتاد بوده و ساليانه به تعداد دوصد تا ٥ اعشاريه ٨روسيه انتقال داده ميشود که ازينرو، به تعداد 

ِايوانوف ازمقام ھای امريکا و ناتو تقاضا بعمل آورد تا قبل ازخروج شان . سه صد ھزار نفردر کشورش می ميرند
   (١٦٦. (ا که درآنجا ذخيره شده است، به نابودی بکشانندُازافغانستان، مقدارچھل ھزارتن مواد مخدر ر

ِحکمتيارعمليات شبکۀ Dبراتوار ھيرويين را در  " که نوشت" ُواشنگتن پست " درسالھای نود ِسدۀ گذشته، روزنامۀ  
َآی به پيش ميبرد. اس.ِداخل ِپاکستان تحت حفاظت آی ِ توليد اين اما، برخی از منابع سازمان ملل اظھارداشتند که " .َ

ِمواد مرگ آور، بويژه د دوران امارت گروه طالبان رو به کاھش گذاشته بود چنانکه آمار و احصائيۀ سازمان ملل نشان . ِ
ِمقدارتوليد، در سال  ِم مجموع توليد ترياک در افغانستان بالغ بر دوصد و پنجاه تن ميشد، ولی اين١٩٧٩ميدھد، درسال 

م  ٢٠٠٧به سه ھزار و چھارصد تن و درسال  ِ يا اوايل تجاوز امريکا به افغانستان٢٠٠٢درسال  م به دوھزارتن،١٩٩٠
گزارشھای مؤثق . ِبه ھشت ھزار و دوصد تن افزايش يافت که به اين حساب، نود در صد ھيرويين جھان را تشکيل ميداد

 شھرک ھای مھم آن وiيت است، صد که يکی از" مارجه " ِاز وiيت ھلمند افغانستان، حکايت ازآن داشتند که تنھا در
ِھا iبراتوار ھيرويين درميان منازل مسکونی و جاھای مخصوص ديگروجود داشت که بھمين ملحوظ ،  ِ ِ " را " مارجه" ِ

         .دنيا ميخواند ند" پايتخت ھيرويين

ِامپرياليستھا و توليد مواد مخدر درافغانستان " دريک مقالۀ تحليلی که تحت عنوان  " کابل پرس " دريکی ازشماره ھای " ِ
ِاينکه فکرکنيم احتياج بيشتر از دوصد مليون معتاد جھان بوسيلۀ قاچاقبران کوچک حل  " به نشر رسيد، آمده بود که ِ ِ

ِميگردد، منطقی نيست و ھمين جاست که نياز داريم تا نقش نظام سرمايه داری جھانی را که تمام واحد ھايش در 
 "...ِ شبکه ھای عنکبوت به ھم تنيده اند، در رشد و حفظ اين تجارت منفعت آور بررسی کنيمِسراسر جھان به سان

براساس مقاDت ِبرخی از نشريات غربی ، انگليس در دو سال گذشته، ھرسال سه   " نويسندۀ مقاله ع�وه ميکند که 
   " . ِمليارد دالر از بابت قاچاق ترياک در ھلمند در آمد داشته است

 

 ازرھگذرمواد مخدرافغانستان ی مقام ھای روسيهنگران

ِھمسايه ھای افغانستان، بويژه روسيه، نه تنھا ازناحيۀ تروريسم، بلکه بخاطر توليد مواد ِمخدر و صدور آن به روسيه،  ِِ
که درماسکو دايرشده بود نيزاين موضوع را " شانگھای" ِچنانکه درجلسات کنفرانس . نگرانی بيشترنشان داد

مقابله با قاچاق ِ مواد مخدر، تروريسم  و جنايات ِسازمان يافته در افغانستان بايد   " :امۀ آن بدين گونه گنجانيددرقطعن
                                   "...ِمطابق به اساسنامه  و مصوبات شورای امنيت ِسازمان ملل متحد صورت گيرد

ِبازھم قرارآمارمنتشره از سوی منابع سازمان ِ ملل، توليد ھرويين تنھا ظرف ھشت سال درافغانستان، چھل و چھارمرتبه ِ
ِافزايش يافته و نود و سه درصد کوکنار دنيا، بخصوص توليد ترياک جھان در افغانستان صورت ميگيرد ِ " ايوانوف. " ِ

ِرييس سازمان فدرال مبارزه ِبا مواد مخدرروسيه، ضمن سخنرانی دريک نشست سران کشورھای ق ِ ِ زاقستان، ِ
ِقرغيزستان، تاجيکستان، ازبکستان وارمنستان، قاچاق مواد مخدر را تھديدی برای روسيه دانسته گفت روزانه در  " : ِ

 نفر جان خود را از دست ميدھند، ساDنه حدود سی ھزار نفر ٨٢ِروسيه  بر اثر استعمال ِمواد ِمخدر به طور ميانگين، 
ِدر اثر استعمال ِمواد مخدر می مي ِرند و شمار معتادان به مواد مخدر در روسيه بالغ بر پنجصد ھزار تن ميرسدِ اما  ) ".ِ

  (١٦٧)   .ِيک آمار ديگر درعين زمان، تعداد معتادان در روسيه را به ھشت مليون نفر تخمين ميکند

ِيکی ديگر ازکارشناسان مسايل افغانستان، طی مقاله يی تحت عنوان " يوری کروپنف" طالبان پشت دروازه ھای " ِ
بايسته است به گونه ی صادقانه مگر سختگيرانه، دستاورد ھای جنگی را که امريکايی ھا  " : چنين مينگارد" مسکو

ُند و روند نامنھاد بن را در ماه دسامبر ھما ن سال ارزيابی  م در افغانستان به راه انداخت٢٠٠١بتاريخ ھفتم ماه اکتوبر ِ ِ
صلح  در منطقه بر قرار نگرديده است، درھم . مگر نتايج اين روند نه تنھا درد آور، بلکه نيز بس ترسناک اند. نماييم
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و ناتو روان است که کوبيدن ِمردم ِغير نظامی افغانستان و پاکستان ادامه دارد، تمرکز بی سابقه ی نيرو ھای امريکا 
 بار افزايش پيدا نمود است، در ٤٤ِمقدار ھيرويين ِتوليد شده . ھيچ وجه مشترکی با مبارزه ی انتی تروريستی ندارد

ِسومين سال پی در پی گرسنگی ھمه جا گستر بيداد ميکند که يک ششم ِباشنده گان کشورازآن رنج } افغانستان{کشور
ِفغانستان به دستگاه مرکزی اعصاب سياست جھانی مبدل ميگرددچنين بر می آيد که  ا. َميبرند ِ." (١٦٨)  

ِژنرال گاريف، يکی ازفرماندھان سابق اردوی روسيه نيزضمن يک صحبت تلويزيونی  ِ اياDت  " :گفت (رشا تودی( ُ
ِ متوقف کردن ِامريکا قصد. . . متحدۀ امريکا ھزينه ھای نظامی خود را با مواد مخدر در افغانستان تأمين ميکند 

ِامريکا تمايل زيادی برای ريشه کنی مواد مخدر در افغانستان ندارد، چون ... توليد ِمواد مخدر در افغانستان را ندارد َ
امريکايی ھا خودشان پذيرفته اند که مواد مخدر اغلب با ھوا پيما ھای ... ِبرای آنان يک منبع درآمد بزرگ است 

ِقاچاق مواد مخدر در افغانستان برای امريکا ساDنه حدود پنجاه مليارد دالر در . يشودامريکايی از افغانستان خارج م
  (١٦٩ )   "...آمد داردکه به طورکامل ھزينه ھای نظامی آنھا را در افغانستان تامين ميکند

روسيه، ازجملۀ ھشت مليون نفرمعتاد در  " : ِم ازقول منابع روسی نوشت که٢٠١٤درماه سپتمبر" خامه پرس  "
    " ِيکنيم مليون آن از ھيرويين توليد شده در افغانستان استفاده ميکنند

ِباساس گزارش  ِکه ازقول رييس ادارۀ کنترول مواد مخدرروسيه صورت گرفت، ع�وه نمود که" خامه پرس " ِ ِ ِ ِ " 

ر می رود و در سيزده سال افغانستان اکنون به عنوان يکی از کشور ھای ردۀ اول ِتوليد مواد مخدر درجھان به شما
  ". ِاخير، ھيچ کاھش قابل م`حظه يی در توليد و کشت آن بعمل نيامده است

خورشيدی ١٣٩٢، مطلبی را بتاريخ بيست و ششم ماه قوس "گلوبال ريسرچ " ِازقول نشريۀ " افغان پيپر" پايگاه خبری 
ِآيا اوباما ميخواھد برای برداشت محصول  " :خويش که به قلم شروودرز نگاشته شده است، چنين به نشررسا نيد ِ

ِخشخاش خود در افغانستان بماند؟ آيا يکی از دDيلی که باراک اوباما رييس جمھور امريکا ميخواھد نظاميان  ِ
ِ درافغانستان نگه دارد، اين است که امکان دھد سيا ھمچنان پنجاه مليارد دالردرآمد ساDنۀ ٢٠٢٤امريکايی را تا سال 

   " ِ از محصول خشخاش افغانستان بدست آورد؟خود را

ِيکی ازروزنامه نگاران سرشناس کانادايی مينويسد" اريک والبرگ  "ِھمين رسانۀ انترنتی افغانستان ازقول در دو   " :ِ
ِسال عمليات سيا در افغانستان، مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به بزرگترين توليد کنندۀ ھيرويين جھان تبديل  ِ

    " .دندش

سيا نيرو ھای ملی گرای شکست  " : مينويسد" کشورياغی" نويسندۀ کتاب " ويليام بلوم" ِھمچنان ازقول " افغان پيپر"
ِاين سازمان اط`عاتی، چشمان خود را به روی اين واقعيت بست که اين . خوردۀ چينی را در برمه سازماندھی کرد

ِد مخدر در مثلث ط`يی ُسربازان در حقيقت به مھره ھای بزرگ ِموا پرواز ... تبديل ميشدند  (Dئوس – تايلند – برمه( ِ
ِخصوصی ايرامريکا سيا، مواد ِمخدر را در سراسر منطقۀ جنوب شرق آسيا جا بجا و از مناطقی که ھيرويين توليد 

       ".ِميشد، راھی بازار و دست مشتريان غربی ميکرد

ِنمايندۀ سابق جمھوريخواه درمجلس نماينده گان" روی پل " قای نيز به نقل ازآ" ُھوفينگتون پست  "  " امريکا نوشت که ِ

ًاين موضوع کام` بديھی است که سيا در معام`ت ِقاچاق ِمواد ِمخدر عميقا فعاليت داشته است ً ... "  

ِمقام ھای روسيه آشکارا ميگفتند که ع�وه ازناحيۀ نفوذ گروه ھای تروريستی به مناطق شما ل ِافغانستان و ازآن طريق ِ
ِبه مناطق جنوبی آن کشور، حدود بيست درصد مواد مخدرجھان از مرزھای افغانستان و تاجکستان عبورميکند ِ چنانکه . ِ

نمايندۀ روسيه درکابل، اين نگرانی را پنھان نکرد  و امريکايی ھا، افغانستان و مناطقی را که درآن " اندری افيتس يان" 
 ِسازمان ملل، باساس آمار و ارقام بدست آمده اع�ن نمود که. ياد کرده اند" مثلث ط�يی"  ميشود، بنام مواد مخدرتوليد

و سازمان رسمی مبارزه با مواد   ". ِدرآمد مواد مخدر در سطح جھان ساDنه حدود پنجصد مليارد دالر است "
ِ ترياک ِجھانی و ھشتاد در صد مواد مخدر مشتق از ِدر سال دوھزار، ھفتاد در صد توليد " ِمخدرامريکا اعتقاد دارد که

   (١٧٠) " . ترياک در اروپا از طريق افغانستان تأ مين شده است

ِمقام ھای روسی و کشورھای آسيای ميانه، به سلسلۀ نگرانی ھا و اقدامات استمراری خويش پيرامون ناامنی و ازدياد  ِِ
. م درتاجيکستان دايرنمودند٢٠٠١٣المللی ديگری را درماه دسامبرِمي�دی، نشست بين ٢٠١٤ِمواد مخدرپس ازسال 

ِدراين نشست بين المللی که دوازده کشورمختلف مانند افغانستان، روسيه، چين، ترکيه، امريکا، پاکستان، قيرقيزستان، 
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ِؤثر ھمکاريھای قزاقستان، تاجيکستان، ترکمنستان، ازبيکستان و ايران اشتراک ورزيده بودند، دربارۀ راھکارھای م
ِمواد مخدردرچارچوب امور ملی و جھانی کشورھای متذکره بحث صورت گرفت و روی طرح  ِمتقابله و حل معضل ِ

                   .يک برنامۀ مشترک مبارزه عليه مواد مخدر به توافق رسيدند

 و ٢٠٠١نگتن عليه افغانستان در سال جنگ واش " ِمطالعات و تحقيقات انجام شده ازسوی منابع بين المللی نشان داد که
ِاستقرارحکومت مورد حمايت امريکا، توليد ترياک را به شدت افزايش داد و شبکه  قاچاق مواد مخدر را باز سازی  ِ ِ ِ ِ

ِبا حمايت دولت حامد کرزی، کشت ِخشخاش به طور قابل. نمود م`حظه ای افزايش پيدا کرد، بازار ھای ترياک به  ِ
  (١٧١." ( و از فردای يازدھم سپتامبر، قيمت ترياک در افغانستان سه برابر شدسرعت احيا شدند

ِکميتۀ تحقيقات کنگرۀ امريکا درمورد مواد مخدر، طی گزارش پنجاه صفحه يی نوشت ِ افغانستان ريکارد جھان را  " : ِ
ُبا توليد مقدار ھشت ھزار و دوصد تن ترياک يا نود و سه در صد کل ترياک جھان، شک ِ   (١٧٢... " (سته است ِ

 " : وزيرامور خارجۀ اياiت متحدۀ امريکا طی يک سخنرانی، خطاب به سناتورھای آن کشور گفت" بل کلنتن" خانم 

ًدر کابل يک دولت مواد ِمخدر روی کار است  و مقامات کنونی آن کشور کام` غرق در فساد ِاداری اند ِ ِ. "   

 

 وپاکستان نتعداد معتادان مواد مخدر درافغانستا

ِدرافغانستان، نسبت مشک�ت ناشی ازجنگِ استمراری وساير دiيل، تا ھمين اکنون آماردقيق وقابل تأييد ھمه گانی   ِ
ِازمعتادان مواد مخدرتھيه نشده است، ولی با آنھم برخی ازمنابع تحقيقاتی گفتند که تعداد مجموعی معتادان درافغانستان، 

ِ خورشيدی از قول ١٣٩٤ ماه ثور سال ٢٣کابل، بتاريخ " ھشت صبح"اما روزنامۀ  .ازحد يک مليون نفرگذشته است
ِبخش امور بين المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفيذ قانون وزارت امورخارجۀ اياiت متحدۀ امريکا و وزارتخانه ھای  ِ ِ ِ

ِنفوس افغانستان از مواد مخدر يازده درصد از مجموع   " ِصحت عامه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان، نوشت که
ميزان ... ِميزان استفاده کننده گان مواد مخدر در روستا ھای افغانستان به سيزده در صد ميرسد... استفاده ميکنند

   "... استفاده از مواد مخدر در افغانستان، باDترين رقم در سطح جھان است

 مي`دی منتشر شد، شمار معتادان به مواد مخدر ٢٠٠٥ل براساس تحقيقی که در سا " : ھمين منبع ع�وه نمود که
 ٢٠١٤ به بيش از يک مليون و در سال ٢٠٠٩اين رقم در سال . ُدرافغانستان به نه صد و بيست ھزار نفر ميرسيد

      "... مي`دی به سه مليون نفر رسيده است

 استفاده کننده گان مواد مخدر در افغانستان، درميان"  برمبنای اين گزارش، وزيرصحت عامۀ افغانستان گفته است که  
  ".بيش از يک مليون کودک نيز شامل ھستند

يک اعشاريه  ِم، تعداد معتادان درآن کشور، رقم١٩٧٩تنھا پنج سال بعد ازسال  آماری که درپاکستان صورت گرفته،
ِکمسيون مواد مخدر سازمان ملل. (دومليون نفر را نشان ميداد ِِ  رسمی بتاريخ سيزدھم ماه مارچ سالدريک راپور ) ِ

 ٨اعشاريه  ٥ " :  مي�دی در خاک پاکستان چنين نوشت٢٠١٢ِآمار مواد ِمخدر درسال  ِم پيرامون چگونه گی٢٠١٣
 پاکستان، ازناحيۀ اثرات ِمواد مخدر در دوازده ٦٤ تا ١٥ مليون نفر از شھروندان ِدارای سن ٤ اعشاريه ٦درصد  يا 

اين، در يک . ازآن جمله، تنھا سی ھزار نفراز معتادان تحت  معالجه قرار گرفته اند. ُج برده اندرن (م٢٠١٢سال (ماه 
به تعداد چھارصد و . َجامعه يی واقع ميشود که يکنفر با کمتر از يک دالر وبيست و پنج سنت در روز بسر ميبرد

) وی.آی .اج( مواد مخدر، به ويروس بيست ھزار نفر، بخاطر استفاده از سوزن ھای مستعمل دروقت استفاده از 
  ".مبت` ھستند

ِازمطالعۀ اين آماررسمی سازمان ملل، ميتوان به وضع و حال معتادان افغانستان، آنھم دربحبوحۀ وضعيت پريشان، نا   ِ ِ ِ
                 .ُامن و بی ثباتی سياسی، اقتصادی و اجتماعی اين کشور پی برد

 مي�دی که ازطريق خبرگزاری ٢٠١٣ِارش دوازده صفحه يی خويش درماه اپريل سال ِکمسيون مذکور بازطی يک گز
ِبی بی سی به نشر رسيد، اع�م نمود که کشت کوکنارظرف سه سال اخيردر وiيت ھای ھلمند، تخار و ننگرھارافزايش  ِ ِ

م، سه برابر ٢٠٠٦سال ھفتاد و پنجھزارھکتار زمين در وiيت ھلمند کوکنار کشت شده که به تناسب ِ. يافته است
             .بيشتراست

 مقدار زمين ھای تحت کشت کوکناردروDيت ھلمند واظھارات مقام ھای خارجی
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ِھمين منبع ، آماری را در مورد مقدارزمين ھای تحت کشت ِکوکنار، تنھا در وiيت ھلمند ظرف شش سال گذشته چنين  ِِ
  : به نشر رسا نيد

  ھکتارزمين٦٩٣٢٤     مي`دی      ٢٠٠٦درسال 

   ھکتار زمين١٠٢٧٧٠  م               ٢٠٠٧درسال 

   ھکتار زمين١٠٣٦٩٠ م                ٢٠٠٨درسال 

   ھکتار زمين٦٩٨٣٢ م                ٢٠٠٩درسال 

   ھکتار زمين٦٥٣٠٧ م                ٢٠١٠درسال 

   ھکتار  زمين٦٣٣٠٧ م              ٢٠١١در سال 

  ھکتار زمين ٧٥١٦٥                 م٢٠١٢ل درسا

طی مصاحبه يی درماه اپريل با  پرس تی وی اظھار  " راديو روز" نويسنده و مجری " استيفن لندمن " درعين حال، 
ِواشنگتن در قبال افزايش توليد ترياک در افغانستان مسوول است  " داشت که ِ بانکھای بزرگ در نيويارک و وال ... ِ
ِتوطئه ميکند و بانکھا، وجوه بدست آمده از تجارت ترياک را } يکجا{دولت امريکا با آنھا ... سوول ھستند ستريت م ِ

ِسازمان اط`عات مرکزی . .. اين امريکا بود که مزارع خشخاش را دوباره درافغانستان ايجاد کرد... پول شويی ميکنند ِ
ِمان از پول بدست آمده از تجارت ِمواد مخدر برای تأمين سرمايۀ اين ساز. نيز در اين مسئله  نقش دارد) سيا( امريکا  ِ

ِبيشتر پول بدست آمده از تجارت مواد مخدرازکشور افغانستان خارج ميشود و به دست ... عمليات خود استفاده ميکند ِ
تا زمانيکه . دامريکايی ھا به افغانستان آمدند تا در اين کشور بمانن.... بانکھای بزرگ ميرسد تا پولشويی کنند

ِکشت ِخشخاش ادامه داشته باشد و امريکايی ھا کنترول افغانستان را در دست داشته باشند، آنھا در اين کشور باقی  ِ
ِخواھند ماند و اين، مردم عادی افغانستان و ديگر مردم جھان ھستند که بيش از ھمه از اين فرايند آسيب خواھند  ِ

   "...ديد

با صراحت ) ٦-آی.ام( ِو کارمند سابقۀ شبکۀ استخبارات انگليس " ٣٠٠کميتۀ " ِ کتاب ِمؤلف" جان کولمن"دکتر 
ِتوطئه گران جھانی که ھيچ يک از مرز ھای ملی را به رسميت نمی شناسند و خود را فراتر ازقوانين  " : مينويسد ِ

نی، صنعتی، معدنی و بانکداری مردم ِھمه کشورھا قرار داده اند، تمامی ابعاد زنده گی سياسی، دينی، اجتماعی، بازرگا
         "...ِجھان و حتی قاچاق مواد مخدر را زير سلطۀ خود دارند

ِھرچند درچھارچوب حکومت انتقالی ومراحل بعدی آن، قانون مبارزه با مواد مخدر، درماه دسامبر  مي�دی نافذ ٢٠٠٥ِِ
م ِمبارزه عليه اين پديده صراحت يافت و حتا  مي�دی نيز لزو٢٠٠٤و در مادۀ ھفتم قانون اساسی مصوبۀ سال 

ِوزارتخانه يی را در رديف ساير وزارت خانه ھا بنام  ِافزودند، اما، وزارت مذکور با " وزارت مبارزه با مواد مخدر" ِ
ِکليه ساز و برگِ تشکي�تی اش که ازآن جمله، مث� تنھا به تعداد دوھزارو پنجصد نفر پوليس ورزيده و مجھزبا ام ِکانات ً

iِزم درچارچوب وزارت امورداخله ايجاد گرديد، نه تنھا موفق نشد درجھت مبارزۀ واقعی عليه اين روند غيرانسانی  ِ ِ
ِگام ھای کارساز بردارد، بلکه کارمندان بلند پايۀ آن نيزدرچنين معام�ت ضد قانونی منھمک شدند  جنرال " باری. ِ

وی .  اظھار داشت که وزارتش نميتواند عليه مافيای مواد مخدرمبارزه نمايدًوزير مبارزه با مواد مخدر رسما" خداداد
افراد درھمه سطوح، از يک مامورپوليس گرفته تا اعضای بلند پايه ی حکومتی که شبکه ھای  " ع�وه کرد که

َقاچاق مواد مخدر را رھبری ميکنند، از تجارت ِمواد ِمخدر سود ميبرند ِ مفسد حکومت و َريشه کن سازی اعضای. . . ِ
ِبازداشت رھبران حلقات ِقاچاق مواد مخدر تاحدی ناممکن است  ِِ ِقاچاقبران بزرگ درداخل حکومت جا دارند، اما . . . ِ ِ

  (١٧٣..."  (ِدربيرون ازافغانستان زنده گی ميکنند ودرپشت شبکه ھای قاچاق ِمواد مخدرھستند

ِقرارگزارش ھای مختلف، درچھارچوب وزارت مذکور  ِ وجود داشته . . .  نيز زد و بند ھا و حمايت ھا و سفارش ھا و ِ
ِآگاھان مسايل افغانستان اظھار ميدارند که موضوع توليد مواد ِمخدر درکشور، کارتعدادی ازدھقانان يا زمينداران . است ِ ِ ِ ِ

، گروه طالبان، تروريسم ِدراين پروژه ، دولت مردان افغانستان. نيست، بلکه پروژۀ جھانيست که به جريان افتيده است
ُجھانی، مقامات ملکی و نظامی پاکستان و حتا منابع اط�عاتی انگليس، امريکا ، فرانسه و            .سھم فعال دارند. . . ِ

                                                                                    



  
 

 

  ٨تر ٨  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.   ته رابوليښت تاسو ھمکارۍنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ِفدرال مبارزه با مواد مخدر روسيه، حينيکه ازروند خروج نيروھای خارجی ِروی ھمين دiيل وعوامل ديگر، رييس  ِ ِ ِ
  ِ، امر قا}خروج نيرو ھای خارجی ازافغانستان {ِبا تحقق اين امر" ًازافغانستان استقبال نمود، رسما اظھار داشت که 

ِچاق مواد مخدر به روسيه کاھش خواھد يافت ِيژه نظاميان امريکايی را به بی ِو به تعقيب آن ، نيروھای خارجی، به و" ِ
ِقاچاق مواد ِمخدر از افغانستان به روسيه، با  " ِتوجھی درامر مبارزه با مواد مخدردر افغانستان متھم نموده گفت

ِوی طی يک صحبت ديگری   ". ِحضور نظاميان خارجی به ويژه نيرو ھای امريکايی در افغانستان مرتبط است
درقاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسيای  " م اظھار نمود که٢٠١٣اد مخدر درماه سپتمبردرجلسۀ کميتۀ مبارزه با مو

ًدرشمال افغانستان، تقريبا دو ھزار آزمايشگاه ِمواد مخدر وجود دارد ...  مرکزی و روسيه، يکصد ھزار نفر فعال اند ِ
ِدرتأمين  مواد ممنوعه در روسيه ھم حدود .. .ِکه افراد فعال درآن، ت`ش ميکنند مواد مخدر را به روسيه قاچاق کنند ِ

  )١٧٤. (ِيکصد و پنجاه باند مواد مخدر فعاليت دارند 

ِسايرمقام ھای دولتی روسيه نيزدرھمين مورد اظھارات رسمی بعمل آورده ھمۀ آنھا ميگفتند توليد مواد مخدر در  " که ِ
ِافغانستان، درمدت حضور نيرو ھای امريکايی و ناتو در اين   "...  کشور، ده ھا برابر افزايش يافته استِ

رييس " ايوانوف"  خورشيدی گزارشی را از قول ١٣٩٤وبسايت حزب ھمبستگی افغانستان، بتاريخ دوم ماه جدی سال 
  : ادارۀ مبارزه با مواد مخدر روسيه به نشر رسا نيد که ما اينک، گوشه يی از گزارش مذکور را در اينجا درج مينماييم

د مخدرافغانستان از راه بدخشان، دوشی، باميان و ھرات به ايران و از آنجا به داخل خاک ترکيه قاچاق شده در موا "
  ".Dبراتوار ھای مجھز آن کشور به ھيرويين با کيفيت بدل و بعد به اروپا و روسيه ارسال ميگردد

ر افغانستان و روسيه در اواسط ماه قرار گزارش منتشره ، دريک عمليات مشترک نيرو ھای مبارزه با مواد مخد
 کيلوگرام ترياک در دوشی وiيت بغ�ن که قرار بود توسط يک iری ازطريق ايران ٦٠٠، مقدار }م٢٠١٥} دسامبر

پانزده سال گذشته به بزرگترين توليد  {در} افغانستان " گفته است" ويکتورايوانوف  " .به ترکيه برود، ضبط گرديد
براساس آمار ادارۀ مواد .  درصد ترياک جھان را توليد ميکند٩٠ بدل گشت و باDتر ازکنندۀ مواد مخدرجھان

 ھکتارزمين تحت کشت ٢٢٤٠٠٠م افغانستان ريکارد جديدی ثبت نمود که ٢٠١٤مخدرسازمان ملل متحد، درسال 
م بالغ بر ٢٠١٤توليد ترياک درسال .  ھکتار بود٨٠٠٠م اين رقم، ٢٠٠١کوکنار قرار گرفت، درحاليکه درسال 

                   ".درصد نسبت به سال پيشتر را نشان ميدھد١٧ تن بود که افزايش ٦٤٠٠

ِنتايج ِتحقيقات برخی ازدانشمندان جھان نشان ميدھد که ِمصارف ِگزاف ملياردھا دالری سازمان سيا و استخبارات  ِ ِ
ِد  وبھمين دليل است که سلسله ی اين تجارت وِانگليس بصورت عمده ازمدرک ِقاچاق ِمواد مخدردرجھان تکافو ميش

   . ننگين نه تنھا قطع نميشود، بلکه روز تا روز در افغانستان و ساير نقاط جھان  گسترش ھم  می يابد

 )  ادامه دارد(

 

  

 


