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    ٢٠١٦/ ٠٥/ ١٩  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

 

  )٤٩بخش (

 

 خورشيدی بخشھايی از يک گزارش ١٣٨٨به تاريخ ششم ماه عقرب سال " آريانا نت " سرويس خبر رسانی 
احمد ولی کرزی که : " ... را که از قول منابع سی آی ای اقتباس شده بود، اين چنين به نشر رسانيد" نيويارک تايمز"

مظنون به دست داشتن درتجارت پُر رونق مواد مخدرکشور است، از سازمان استخبارات  امريکا در طول ھشت سال 
احمد ولی کرزی طی يک مصاحبه گفت که او با مسئوDن ... گذشته، بطور منظم حقوق و معاش دريافت کرده است

در تجارت مواد مخدر دست نداشته و حقوقی از سازمان سيا دريافت نکرده ملکی و نظامی امريکا ھمکاری کرده، اما 
يک مقام سابق سيا که تجربۀ خدمت در افغانستان را دارد، اظھار داشت اين سازمان به شدت به احمد ولی ... است

                 "...ًکرزی متکی است وغالبا مامورين مخفی خود را در تعمير ھای متعلق به وی جابجا و مستقر ميکنند

بازپرسان ارشد افغانی ميگويند اطNعات فراوانی دربارۀ سھيم بودن آقای " درگزارش مورد نظر آمده بود که 
يک مقام ارشد سابق وزارت داخله طی يک مصاحبه اش درکابل درسالجاری گفت، يکی از . کرزی دارند} احمدولی{

، کنترول وی باDی ُپل ھای کليدی دريای ھلمند که در مسير بين منابع عمدۀ نفوذ آقای کرزی برتجارت مواد مخدر
کرزی از  مناطق کشت خشخاش وDيت ھلمند و قندھارقرار دارند، ميباشد اين مقام سابق وزارت داخله گفت ؛ آقای

... کندقاچاقچيان مواد مخدر پول ھنگفتی جھت اعطای اجازۀ عبور Dری ھای انباشته از ترياک به آنسوی ُپل اخذ مي
 به ادارۀ ٢٠٠٦حبيب T جان يک فرمانده نظامی محلی و سپس يکی از اعضای پارلمان از وDيت قندھار درسال 

مبارزه با مواد مخدرگفت که آقای کرزی به ھمراه حاجی جمعه خان، بخشی از تجارت ترياک آقای نوروزی را پس از 
  " .دستگيری وی، به خود اخصاص داده اند

ِيکی از فرماندھان جھادی و والی سابق قندھار را نيز " آقاشيرزی گلُ" يه ھای مختلف، ھمچنان اسناد و نشر
ِازجملۀ کسانی معرفی کردند که نه تنھا نقش عمده يی در قاچاق مواد مخدرداشته ، بلکه در کار اختNس ِپول ھای  ِ ِ

   . دولتی نيز فعال بوده است

 داخلی و خارجی به نشر رسيدند که حاکی ازعدم توجه مقام ھای از سوی ديگر، گزارشھايی در رسانه ھای 
ِامريکايی درجھت اقدام مؤثرعليه کشت و قاچاق مواد مخدردرافغانستان بود ِ ِيکی از تحليلگران امريکايی ازقول . ِِ ِ "

 مجادله با مواد ِبخاطر تروريسم به افغانستان حمله ميکنيم، نه برای " ِوزيردفاع امريکا نوشت که" دونالد رامسفلد
ِکالين پاول وزيرسابق خارجۀ امريکا که در يکی از جلساِت   " : ِھمين تحليلگر امريکايی ھمچنان نوشت  " .مخدر

فراموش نبايد کرد که مجادله با مواد مخدر  " ، گفت که}ميراند{کابينه ازارتباِط تروريسم با مافيای مواد مخدر سخن 
" ِامريکا نبايد جبھه ی جديدی در مقابل خود بکشايد... ِدوستان ما ن را فراھم ميسازددر افغانستان اسباِب نا راحتی 

)١٨٥(  

در م�قات با جنگسا>ران اظھار داشت در صورتيکه   " ِھمچنان ازقول بارنت روبين نوشت که" جيمزرايسن "
ِدر جنگ با طالبان با ما کمک کنيد، ھيچکس در قاچاق مواد مخدر به شما مداخله   )١٨٦..." ( نخواھد کردُ

بعد از حادثه بمگذاری در سفارتخانه ھای  "  بھمين دليل، برخی از منابع مطلع امريکايی اظھار داشتند که
وظيفه گرفت تا يک ليست مکملی از ) سيا(، اداره ی استخباراِت امريکا ١٩٩٨امريکا در کينيا و تانزانيا در سال 
زياد تر . ِيک بمباردمان ِاحتمالی، در دسترس پنتاگون قرار دھد ن تھيه نموده برایپايگاه ھا و نقاط ِمھم در افغانستا

ِاز بيست تا بيست و پنج مرکز توليِد ھيرويين، >براتوار خانه ھای ھيرويين  و ذخيره گاه ھای مواد مخدر شامل اين  ِ
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غانستان حمله کند، ليستی را که سيا ، زمانيکه امريکا تصميم گرفت به اف٢٠٠١ سپتمبر ١١بعد از حادثه ...ليست بود
ِسه سال قبل تھيه کرده بود، با>ی ميز دونالد رامسفلد وزير دفاع امريکا قرار داشت ، فقط تمام نقاطی که با مواد 

  (187) "... مخدر ارتباط داشت، از ليست کشيده شده بود

مستطيل شيطانی  " م، تحت عنوان٢٠١٣طی مقاله يی که درسال ) غNم جيNنی وھاج(يکی ازھم ميھنان بنام  
 : در يکی از نشريه ھای انترنتی برون مرزی بچاپ رسيد، چنين نوشت  "  وايران٦- آی.ام – ای.آی.سی – آی.اس.آی

ِازھنگاميکه افغانستان نزد روسھا پل حياتی جھت رسيدن به آبھای گرم و برای امريکا، ويتنام دوم مدنظر گرفته  " ُ
رد ِاين بازی بزرگ، بودجۀ ک�ن مالی ضرورت داشتند که پنجاه در صد اين بودجه را ُشده بود، برای پيشب

ای تدارک ميکردند و باقی مانده را با الھام از نيرنگھای کمپنی . آی.  و سی ٦.آی . استخبارات ِعربستان سعودی، ام
ِھند شرقی و تطبيق نظريۀ الکساندر دی ميرانژ رييس سازمان استخباراِت خارجی  فرانسه، توسط رونالد ريگان ِ

دی ميرانژ طی م�قاِت رسمی با . ًرييس جمھور امريکا تھداب گذاری، تھيه و تاديه ميگرديد که تا فع� ادامه دارند
آيا ميتوانم بپرسم که با اشيای ضبط شده ازطرف مؤسساِت مربوط به مبارزه با ! آقای رييس جمھور: ريگان ميپرسد 

بصورت دقيق نميدانم که با آنھا چه ميشود، ولی حدس ميزنم که بايد :   ريگان پاسخ ميدھد مواد مخدر چه ميکنيد؟
اين يک اشتباه است که شما ! آقای رييس جمھور:  دی ميرانژ ميگويد . ِزير مراقبِت شديد به آتش کشيده شود

من پيشنھاد . بل فھم نيستِمرتکب ميشويد، ضبط آن چيز ھا برای من قابل فھم است، ولی سوختاندن آن برايم قا
مينمايم که يک قسمِت اين مواد را به اردوگاه  ھای شوروی ھا به افغانستان بفرستيد تا ازاين طريق نيروی رزمی 

ِسربازان ارتش سرخ را به تحليل بريد آيا اين ھمان شيوه ای نيست که مقاومِت ملی ويتنام عليه ارتش شما استفاده . ِ
ِپيشنھاد ميکنم بخش باقيماندۀ آنرا در بازار ھای جھانی بفروش رسا نيد تا   زمين کوفت؟ منکرد و معنوياِت آنرا به

من تا ھنوز چنين انديشۀ بلند و پيشنھاِد مھم : ريگان با فرياد بلند ميگويد . مصارف جھاِد افغانستان را تأمين نمايد
ِی، خواستار ھرچه عاجل تطبيق نظريۀ دی ا.آی. را از ھيچکس نشنيده ام و با ھدايت به ويليام کيسی رييس سی ِ

ًاگر به شکل تداعی به بازی استخباراتی مبارزه با مواد مخدر بنگريم، و>يت ھلمند کام� . .. ميرانژ در افغانستان شد
ِخدا ميداند چندين نسل جوان ... وضعيت بنگال را که توسط کمپنی ھند شرقی اداره ميشد، در ذھن ما مجسم ميسازد ِ

 با اين تجارت به تباھی کشانده ميشود و چندين جنگِ ترياک مانند چين در افغانستان صورت خواھد گرفت و افغان
م دراثر حملۀ انتحاری در ٢٠٠٨ ماه مارچ ١٣يکی از موارد افشا گرديد که بتاريخ ... تاريخ شاھد آن خواھد بود

ِايی به شمول رانندۀ موتر به قتل رسيد و در اثر فاصلۀ بين سفارت امريکا و ميدان ھوايی کابل، چھار نظامی امريک
ِھرچند دولتمردان کابل ت�ش زياد بخرچ دادند تا از رسوايی . انفجار، خريطه ھای مواد مخدر به ھر سو پراگنده شد

ِارباِب شان جلوگيری کنند، اما افسر ناحيۀ نھم شھر کابل، مشاھدين محل واقعه، حقايق را در برابر خبر گزاريھ ِِ ا افشا ِ
ِکردند، طوريکه گفته شد اين مواد مخدر موتر امريکايی تحت مراقبت و حفاظت ِدو تانک بصوِب فرودگاِه کابل در 

 نشان ميدھد که به صد ھا کانتينر مواد استيک ٢٠١٠ الی ٢٠٠٢اسناِد گمرکی بندرکراچی از سال ... حرکت بود
اين مواد فقط برای ... ز خاِک پاکستان داخل افغانستان ميگرديدھايدريت  بنام اموال ِافغانی بدون بازرسی و تفتيش ا

         "...ساختن ھيرويين و ساير مواد مخدر به کار ميرود

ِدريازده سال گذشته، کشت و توليِد مواِد مخدر در کشورما به چندين   " : شبکۀ اطNع رسانی افغانستان نوشت 
اما سوال اساسی ... به سمت صنعتی و پيشرفته تر شدن پيش ميرودبرابرافزايش يافته و متاسفانه روز به روز 

ِاينجاست که حامی اصلی کشتگران و قاچاقبران مواد مخدر چه کسانی ھستند؟ به راستی ھزينه ی ساخت ِکارگاه ھای 
 به توليِد ھرويين را چه کسی پرداخت ميکند؟ چرا ھرچه قدر ھم وزارت مبارزه با مواد مخدر زمينھای خشخاش را

ِسازمان ِفدرال کنترول و مبارزه با  ويکتور ايوانوف رييس. . . َآتش ميکشد، باز دو باره سر از خاک بر می آورند ؟
ِمواد مخدر روسيه طی سخنانی ابراز داشته گفته است؛ برخی از بانکھای کشورھای عربی خاور ميانه در حمايت 

ِدرآمد ھای حاصله از فروش مواِد مخدر در ... سيار بسزايی دارندِازتوليد کننده گان مواد مخدر در افغانستان نقش ب
خانه ھا نگھداری نميشود، بلکه در بانکھا پس انداز ميشود و بانکھای کشور ھای عربی حوزه ی خليج فارس با 

ِدادن وام به توليد کننده گان مواد مخدر از آنھا حمايت مالی ميکنند، به نحوی که اگر اين حاميان از حم ايِت ناصحيح ِ
  (١٨٨... "  (ِخود دست بردارند، به سرعت توليِد مواِد مخدر سنتی و صنعتی درافغانستان کاھش شديدی خواھد يافت
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بعنوان . از خونين ترين جنگھای تاريخ بيشر است غربيھا ميدانند تلفاِت مواد مخدر " : نشريۀ مذکورافزود  
ِجان خود را در روسيه از دست ميدھند که  اين ميزان، بيشتر ازتلفاِت نمونه سا>نه چھل ھزار نفر بر اثر اعتياد، 
ِتمام دوران حضور آنھا در افغانستان است  ِبطور مثال، ھرويين توليد شده درافغانستان که در روسيه مصرف ... ِ

 ی قدرت و ِلذا کشور ھای غربی با ضعيف ساختن حکومت و نفوذ در عرصه. ُ تن است٨٠ تا ٧٥ميشود، سا>نه بين 
. سياست درافغانستان، زمينه را برای نا امنی و فعاليت آزاِد مافيای مواد مخدر درمنطقه ی خاور ميانه فراھم ميکنند

ِآلوده ساختن جامعه به فعاليت توليد مواد مخدر، شيوع اعتياد در بين خانواده ھا و جوانان و گسترش فساد و فحشا  ِ
ِاھداِف ابر قدرتھايی است که از ِکشت و توزيع مواد مخدر حمايت ميکنند تا به در جامعه از مھمترين برنامه ھا و 

  )١٨٩... "   (اھداف بسيار مخوف و سازماندھی شده ی خود برسند

ِ ميNدی بحيث رييس سازمان استخبارات٢٠١٣که سفيرفرانسه درکابل بود، درسال " برناردبژولی "  ِ آن کشور  ِ
   :دپلومات ھای حاضرگفت ِآنکه کابل را ترک گويد، طی يک ضيافت وداعی، خطاب بهاما قبل از  .تقررحاصل نمود

تنھا افغانستان نيست که قربانی اينھمه مشک�ت ... م وخيم خواھد شد٢٠١٤وضعيِت افغانستان پس ازسال "
لکان و آسيای اروپای غربی، روسيه، با ِشده است، بلکه مواد مخدر که درافغانستان توليد ميشود و قاچاق آن به

نميدانم چرا جامعۀ جھانی، ... ميانه يک چالش جدی است که بيشتر از تروريسم در اين کشورھا قربانی گرفته است
 درافغانستان را عادی فکر ميکنند، بلکه دراين سال قدرت سياسی، اقتصادی و نظامی درافغانستان تغيير ٢٠١٤سال 

ِيک کشوريکه معاش سربازش را داده نميتواند، چگونه ... رجاستميکند، درحاليکه تمامی مشک�ت ھنوز ھم پاب
  "...فکرکنيم که مستقل است و ميتواند بدون ھمکاری کشورھای خارجی حکومت داری کند

پاکستان دراستراتژی نو منطقه يی  "مقاله يی تحت عنوان طی" زامارايوا" ِيکی ازتحليلگران روسی بنام 
 " : عضلۀ مواد مخدر، بلکه راجع به ناکامی ھای امريکا وناتو درافغانستان چنين مينگاردنه تنھا دررابطه با م "امريکا

ِکشور ھای عضو پيمان ِات�نتيکِ شمالی و ديگر کشورھای شامل در ترکيِب نيرو ھای بين المللی پاسدارصلح بين  ِ
رچھارچوِب مبارزه ی جھان شمول م،عملياِت نظامی را در کشور، د٢٠٠١ِالمللی درافغانستان ھنوز سرازپايان سال 

ِدر برابر تروريسم پيش ميبرند و به رغم دامنه يابی آن در ائت�ِف چھل و دو کشور شامل اند، شمار عمومی واحد  ِ ِِ َ
تنھا بودجه ی امريکا  دو مليارد دالر درماه . ھای آنان به نود ھزار نفر ميرسد، منابع مالی بزرگی ھزينه ميشود

به پيمانه ی چشمگيری پيچيده تر  منطقه تخصيص ميدھد، مگراوضاع نه تنھا بھبود نمی يابد، بلبرای جنگ در اين 
ِاين آمار، قبل ازطرح استراتژی جديد امريکا و فرستادن سی ھزارسرباز تازه نفس توسط )  (190)   " .نيز ميگردد ِ ِ ِ

  ) مؤلف- .اوباما به افغانستان نگاشته شده است 

پاکستان دراستراتژی نو منطقه يی  "مقاله يی تحت عنوان طی" زامارايوا" ی بنام ِيکی ازتحليلگران روس
 " : نه تنھا دررابطه با معضلۀ مواد مخدر، بلکه راجع به ناکامی ھای امريکا وناتو درافغانستان چنين مينگارد "امريکا

ِکشور ھای عضو پيمان انت�نتيکِ شمالی و ديگر کشورھای شامل در ترکيِب نيرو ِ ھای بين المللی پاسدارصلح بين ِ
 م،عملياِت نظامی را در کشور، درچھارچوِب مبارزه ی جھان شمول٢٠٠١ِالمللی درافغانستان ھنوز سرازپايان سال 

ِدر برابر تروريسم پيش ميبرند و به رغم دامنه يابی آن در ائت�ِف چھل و دو کشور شامل اند، شمار عمومی واحد  ِ ِِ َ
تنھا بودجه ی امريکا  دو مليارد دالر درماه . زار نفر ميرسد، منابع مالی بزرگی ھزينه ميشودھای آنان به نود ھ

برای جنگ در اين منطقه تخصيص ميدھد، مگراوضاع نه تنھا بھبود نمی يابد، بل نيز به پيمانه ی چشمگيری پيچيده 
ِاين آمار، قبل ازطرح استراتژی جديد امري)  (190)   " .تر نيز ميگردد ِکا و فرستادن سی ھزارسرباز تازه نفس توسط ِ ِ

    ) مؤلف- .اوباما به افغانستان نگاشته شده است 

 ناتو، کشورھای ھمسايه و مواد مخدر

ناتو در  " : ً ميNدی رسما اظھار داشت که٢٠١٢وDديميرپوتين رييس جمھور روسيه در ماه سپتمبرسال 
آنان مبارزه ی جدی را با اين پديده نداشته  و اقداماِت >زم را ...ه است مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ناکام بود

سال . ِسا>نه بيش از بيست فيصد از مواد مخدر توليد شده در افغانستان به روسيه قاچاق ميشود... انجام نداده اند
افغانستان ... است گذشته ھفتاد تن ھيرويين و پنجاه و شش تن ترياک توليدی افغانستان به روسيه وارد شده 
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وضعيِت ...نيازمند ِسياسِت شفاِف اقتصادی است که کشور ھای عضو ناتو ھيچ توجھی در اين زمينه نداشته اند
اقتصادی مردم افغانستان بسيار بد است و در صورت ادامه ی اين وضع، تعداد زيادی از مردم اين کشور به گروه 

وليد و قاچاق مواد مخدر، برای تأ مين ِ نيازھای گروه ھای تروريستی و درآمِد حاصل از ت.... طالبان خواھند پيوست
  )١٩١..."   (جنايات سازمان يافته ، به مصرف ميرسد 

تاجيکستان،  " م نوشت که٢٠١٢ِنيزبه تأسی ازيک راپور سازمان ملل، در ماه اپريل " اکونوميست" ھفته نامۀ 
دارد و سا>نه مقدار سی در صد مجموع مواد مخدر و مقدار نود تن مرز يکھزار و سه صد کيلو متری با افغانستان 

ھمچنان، درماه سپتمبرھمين  " ...ھيرويين از افغانستان به سوی آسيای مرکزی، بخصوص به روسيه فرستاده ميشود
س جمھورافغانستان، فھرست کرزی ريي ِسال، امام علی رحمانوف رييس جمھورتاجيکستان ضمن تماس تلفونی با حامد

ِباساس گزارش . ازکسانی را معرفی نمود که به زعم مقام ھای تاجيکی، درناآرامی ھای آنسوی مرزنقش دارند ده تن
ِرسانه ھای داخلی درآن موقع، اشخاص آتی شامل فھرست رييس جمھورتاجيکستان بودند آمرلطيف ابراھيمی مشاور   : ِ

ِخان از فرماندھان سابق جھادی، انجنير محمد وکيل در پارلمان، عبدالقدوس رييس کرزی، حاجی محمد عمر، ميرعلم  ِ ِ
ِحقوق و>يت کندز، رحمت f خطيب از تخار، سيد اکرام الدين معصومی وکيل در پارلمان، قاضی کبير مرزبان وکيل 

ِدر پارلمان، محمد حسن از فرماندھان سابق جھادی و بشير قانع از فرماندھان سابق ِ اينکه آيا  . جھادی از تخارِ
ِاشخاص شامل فھرست باD واقعا درنا آرامی ھای داخلی تاجيکستان نقشی داشته اند يا خير؟ مشکل است در نبود اسناد  ِ ًِ ِ ِ

  (192)  . مؤثق چيزی گفت

 " : م ازقول منابع نظامی اياDت متحدۀ امريکا درافغانستان نوشت که٢٠١٣يک نشريۀ خارجی درماه فبروری 

ِتجارتی فعاليت ميکند، بخاطرآنکه در انتقال مواد مخدر نقش  – که در ارتباط ِروابط ِسياسی) کام اير(شرکِت ھوايی 
ِدارد، از سوی بخش مبارزه با فساِد ارتش امريکا درافغانستان، در ليست سياه قرار داده شد ھرچند  (33) " ...ِ

  .پسانھا، منبع شرکت مذکوراين اتھام را رد نمود

م نگاشته بود که برخی ازنيرو ھای ھوايی ٢٠١٢به تاريخ ھفتم ماه مارچ سال " وال ستريت ژورنال " ًقبN نيز 
        .افغانستان در فعاليتھای نقل و انتقال اسلحه و مواد مخدر نقش دارند

ِ، يک مقالۀ تحليلی پيرامون مواد مخدردرافغانستان را دريکی از شم"شورش" سايت انترنتی  اره ھای سال ِ
 "  : به نشر رسانيد که اينک، بخشی ازمقاله ی مذکور را در اينجا نقل ميکنيم" حفيظ بشارت" م خويش از قلم ٢٠١٢

ِاين سوال مطرح ميشود که چرا توليِد ترياک و به تعقيِب آن توليد مواد مخدر بعد از تجاوز امپرياليستھا سير  ...
ِ پاسخ به اين سوال بايد به خصلِت ذاتی سرمايداری و تراکم تمرکز ارزش صعودی سريعی را در پيش ميگيرد؟ برای ِ

صنايع و توسعۀ توليِد ملی مصرف  امپرياليستھا ميدانند که فئودالھا مازاِد مصرِف  شان را در. يعنی پول توجه کرد
ستھا کا>ی مصرفی لوکس نميکنند، آنھا پولی را که از توليد مواد مخدر بدست می آورند يا از بازار ھای امپريالي

ُميخرند و يا در رشته ھای مختلف مبادله توليداِت سرمايداری مانند وسايِط الکترونيک و پرزه ھای يدکی ماشين آ>ت 
در کانالھای " سفيِد قانونی" ِاين پولھا به اين قسم از کانال غير قانونی خارج و بصورت پول . بکار می اندازند

ِ مقدار پول مواد مخدر ٢٠٠٧درسال . وبانک جھانی حرکت ميکنند، بکارمی افتند)  اف.ام.آی(مختلفی که درمدار ِِ
ِمليارد دالر بود که يک سوم توليِد ناخالص ملی ايران را تشکيل ميداد٢٥افغانستان حدود  ِ) "...١٩٣)  

ِ زيان ويژه يی دراين حال، امريکا ھيچ گونه ... " : ِيکی ديگر ازکارشناسان روسی  ميگويد" يوری کروپنف"
اروپای غربی وبيست بارکمتر از روسيه  کمتراز ِھيرويين افغانستان سه  بار.  ِاز حضور خود در افغانستان نمی بيند

برای خود پايگاھھا را سر و سامان ميدھند و . يعنی حضور در افغانستان، سراسر به سود ِآنھاست. به امريکا ميرسد
ِاين منطقه حجاِب عاجز ماست، . شورھای ھمسايه ی افغانستان را درھم ميکوبدِسيل بی پايان ِھيرويين، نيروی ک

                                " .مگردرآن استراتژی ھای امريکايی پياده ميشود

م انتشار يافت، تذکر رفته است که ٢٠١١درماه جوDی سال ) سی.دی.او.ان.يو) درگزارشی که ازطرف مؤسسۀ
ِمليارد دالرناشی ازتجارت غير قانونی ترياک درجھان، شصت و يک مليارد دالرآن تنھا از ازجملۀ شصت و ھشت  ِ

ِتجارت ترياک افغانستان حاصل آمده است ِولی درگزارش مذکوراين نکته نيزگنجانيده شده است که ازآن ھمه درآمد . ِ ِ
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ًسرشارمالی، صرفا سه درصد آن به کشاورزانی تعلق ميگيرد که ترياک کشت مي ِکنند و بقيه به جيب مافيای قاچاق ِ ِ
ِدرگزارش ھمچنان آمده بود که درحال حاضر، . ِمواد مخدر، کارمندان عاليرتبۀ دولتی و نيروھای خارجی ميريزد

  .ِسيزده مليون انسان جھان، در يکسال، مقدار سه صد و ھفتاد وپنج تن ھيرويين را بمصرف ميرسانند

 " ِازھرمعاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است کهِباساس گزارش رسانه ھا، ابراھيم 

ِارزش ِموادمخدر اين کشورسا>نه به ھفتاد مليارد دالر رسيده است که بخش اصلی اين پول به جيب مافيای بين 
عه ی افغانستان در ده سال اخير در ھمکاری با جام  " وی اظھار داشته است که  " ِالمللی مواد مخدر می ريزد

ُجھانی، يکی از پرھزينه ترين برنامه ھای مبارزه عليه مواد مخدر را به اجرا گذاشته ، اما اين مبارزه، نتيجه ی 
  )١٩٤. " (اندکی داشته است 

ِيکی ازعوامل ناکامی دولت حامدکرزی درزمينۀ مبارزه با مواد مخدر، ھمانا وجود فساد مالی و اداری و  ِ ِ
ِی و رشوه دھی مروج ميان مقام ھای امنيتی و کشت کاران اين مواد درمناطق مختلف ِبالطبع، جريان رشوه گير ِِ ِ

، باساس  " عدم موفقيت طرح ھا و سياست ھای جامعۀ جھانی در افغانستان " چنانکه نويسندۀ کتاب. افغانستان ميباشد
جريب مزارع ترياک درآن و>يت  دولت  برای تخريِب ھر ٢٠٠٧درسال  " : آماری که در اختيارداشته چنين مينگارد

مبارزه  با مواد مخدر   پوليس ِدھقانانی که پول رشوه به. مبلغ بين سه تا چھار ھزار افغانی پرداخت ميکرد} ھلمند{
طالبان به . را نداشتند، مزارع کوکنار شان تخريب ميشد، اما آنھايی که ميتوانستند رشوه بدھند، درامان می ماندند

ِھمين بر خورِد نا درست ِپوليس مبارزه با مواد مخدر که امريکا . ِکه پول رشوه نداشتند بر آمدندحمايت دھقانانی 
 "...ِبرای آموزش آنھا پنجاه مليون دالر مصرف کرده باعث شد که دھقانان ِخرده پا بصوب طالبان کشيده شوند

(195)  

ِشوری توليد کنندۀ مواد مخدر به مصرف درگزارشھا ھمچنان گفته شد که افغانستان درسالھای اخير، ازيک ک
ُکنندۀ اين مواد مبدل شده و بيشترين مواد مخدر، درمناطقی از وDيات ھلمند، قندھار، فراه، ارزگان و بادغيس توليد 

  .ميشود

ِم به نشررسيدند، حاکی ازافزايش تعداد معتادان مواد مخدردر وDيت ٢٠١٣گزارشھای ديگری که درماه سپتمبر  ِِ
ِمعتادان مواد مخدرنسبت به سالھای  " گفته شد که ِدرگزارشھای منتشرشده ازقول منابع دولتی درآن وDيت. يربودپنجش ِ

ُی وDيت پنجشيرافزايش يافته و اداره ھای مبارزه با مواد مخدر و ديگر ارگانھا ) شھرکھا(ِگذشته درمرکز و ولسواليھا 

Nوه نمودکه وDيت پنجشير از نظر موقعيت ِجغرافيايی، با وDيات تخار، بايد ع. "  دراين مورد سکوت اختيار کرده اند
ًبدخشان، بغNن، نورستان و کاپيسا ھم مرزبوده کشت، توليد و قاچاق مواد مخدردراين وDيات، مسلما پنجشير را نيز 

ِا گفتند که مشکل بيکاری و مصاحبه ھايی که با تعدادی ازباشنده ھای وDيت پنجشيرانجام داده شد، اکثر. متأثر ميسازد ً

                                     .ِعدم ِمصروفيت جوانان موجب گرديده تا اعتياد به مواد مخدرافزايش پيدا کند

ِمعتادان مواد مخدر در يک سال " ِدريک گزارش رسمی وزارت مبارزه با مواد مخدرافغانستان آمده بود که  ِ
ِرد و پنجصد مليون افغانی، معادل سه صد مليون دالرامريکايی برای خريداری مواد گذشته به ارزش چھارده مليا

ِدرھمين گزارش آمده بود که  تعداد معتادان ِافغانستان حدود يک اعشاريه شش مليون نفر، يعنی ." مذکورپرداخته اند
بتاريخ نزدھم ماه جنوری سال جمعيت کشور را تشکيل ميدھند، اما خبرگزاری بی بی سی  ِپنج اعشاريه سه درصد کلُ

     .م گفت که تاحال به تعداد سه مليون و پنجصد ھزارمحتاط درافغانستان وجود دارند٢٠١٦

ِم، يک کنفرانس منطقه يی دردوشنبه پايتخت تاجيکستان داير گرديد که درآن، ٢٠١١ِبتاريخ اول ماه سپتمبرسال 
ِسران چھار کشور متذکره، عNوه . اشتراک نموده بودندکشورھای افغانستان، تاجيکستان، روسيه و پاکستان  ِ

ِازمعضNت ناشی ازتروريسم وُجست و جوی راه ھای ھمکاری وتNش مشترک غرض برون رفت ازآن، پيرامون  ِ ِ
ِکشت ، توليد و قاچاق مواد مخدر نيز سخن گفتند ِمتعاقب کنفرانس مذکور، کنفرانس ديگری تحت عنوان. ِ مبارزه با  " ِِ

ِدرھفتۀ اول ماه سپتمبر، به اشتراک وزرای مبارزه با مواد مخدرھر چھار کشور مزبور، بعنوان پنجمين   " مخدرمواد ِ ِ
ِپس ازگفت و گو ھا پيرامون تجارت غير قانونی مواد مخدر و زيان ھای . نشست ازاين موارد، در کابل دايرگرديد ِ

غرض مبارزۀ مؤثرعليه توليد و قاچاق مواد " ژيک مرکز ھمآھنگی استرات" ناشی ازآن، فيصله نمودند تا يک 
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ِاين اجNس گفته شد که  مقدار يکصد و بيست و سه ھزارھکتار زمين ، بخصوص درمناطق  طی.  مخدرايجاد نمايند
ِجنوب و شرق افغانستان زير کشت خشخاش قرار دارد ِگزارش ھای مؤثق از کنفرانس مذکور بيان داشتند که نماينده . ِ

ِغرض ريشه کن کردن ِمعضل مواد مخدر، بايد به سر چشمه ی توليد و  " ه کشور به توافق رسيدند کهھای ھر س َ ِ
ِتوزيع آن و سر کرده گان قاچاقچيان دسترسی پيدا کنند؛ چرا که  کشف ِمواد مخدر در سطوح پايين تر و مبارزه با  ِ

ِتوزيع کننده گان خورد و کوچک، در کاھش قاچاق مواد مخدر ھيچ  ِ   "...سودی نداردِ

ِآنھا ميگفتند سرچشمه يا سرچشمه ھای اين معضلۀ بزرگ . اما، تحليلگران دراين باره نظرديگری داشتند
ازمافيای مواد مذکوردر چھار  ًبشری، بخصوص درافغانستان و کشورھای ھمسايه کامN شناخته شده بوده و آن عبارت

ِپا و امريکا ميباشد که خشکاندن چنين سرچشمه ھا درواقع، کار ِچوب قدرت ھای حاکمه درافغانستان، پاکستان، ارو ِ
  .سھل و آسانی ھم نخواھد بود

ِوزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان درکابل گفت فيصله ای صورت گرفت که عمليات ھای مشترک بين  " : ِ
رد و در توسعه و کشور ھای منطقه، بخصوص جمھوری اس�می ايران و جمھوری اس�می پاکستان صورت بگي

ِازديار اين عمليات ھا، ما مصمم  وجدی ھستيم تا عمليات ھای مشترک در سرحداِت اين سه کشور بيشتر و بھتر 
  )١٩٨..." (شود

ِمردم افغانستان، بازھم به اين دو جلسه درداخل و خارج کشور، به ديدۀ شک و ترديد نگريسته و گفتند که  ِ
ِو تبليغاتی، تا زمانيکه دست کارمندان بلند رتبۀ دولتی و منابع خارجی درتجارت مواد ِتدويرچنين نشست ھای ُپرھزينه  ِِ

 خورشيدی ١٣٩٠ِچنانکه مجلس سنای افغانستان بتاريخ شانزدھم ماه سنبله سال . مخدردخيل است، مؤثرنخواھد بود
ِکاری قاچاقبران منطقه ای، بدون ھم  " تشکيل جلسه داده در رابطۀ نشست چھار جانبۀ ذکر شده اعNن کردند که

ِدر مناطقی که دولت حاکميت ندارد و مخالفان ... ممکن نيست که مواد مخدر به سايرکشور ھای جھان فرستاده شود
ِمسلح نظام در آنجا مستقر ھستند، کوکنار کشت ميشود و پس ازآن که با مواِد دريافتی از کشورھای ھمسايه به 

ِاگر افغانان ميکارند، خارجی ھا نيز در نيم ِکار ديگر آن ... انتقال ميگردد از کشورھيرويين مبدل ميشود، به بيرون  ِ
ِمی َبرد؟ دھقان غريب اگر ميکارد، ولی خارجی ھا با آنھا } مواد مخدر را{ خارج کی } به{شريک ھستند، ورنه  َ

َشريک ھستند، به موتر می برند، به طياره می برند و ت�شی    )١٩٧..."(ھم نميشوند} تفتيش{َ

ِسناتوران ھمچنان اظھارداشتند که ازدست داشتن مقامات دولتی درقاچاق موادمخدرياد ميشود، ولی تا حال نام  ِ ِِ
  .ھيچ يک از بلند پايه گان افشا نشده و قانون درمورد آنھا تطبيق نميگردد

گترين توليد کننده ی چرس در افغانستان بزر " :  ميNدی بود که سازمان ملل اعNم نمود٢٠١٠ِماه اپريل سال 
ِافغانستان در رشِد فساد و فقر نيز در مقام ِنخست قراردارد و درميان کشور ھا، يکی مانده به آخر و ... جھان ميباشد
ِدرنا امنی و مرگ و مير کودکان و . ِ درصِد ديگر درفقر خفيف قرار دارد٣٧ِ درصد در فقر مطلق و ٣٦در فقر نيز 

  (198)  " .ھای نخست قرار داردزنان نيز در درجه 

ميNدی آماری را به نشرسپرد ٢٠١١، درسال "روزجھانی مبارزه با مواد مخدر " ِسازمان ملل نيز به مناسبت
ُھشت در صد جمعيِت افغانستان معتاد به مواد مخدر شده اند که ھرگاه جمعيِت کل کشورحدود سی   " : که ميگفت

ِدر گزارش سازمان   " .و چھارصد ھزارانسان دراين مملکت معتاِد مواد مخدرھستندمليون باشد، به تعداد دو مليون 
سيزده در صد معتادان در افغانستان را زنان، ھفت در صد را کودکان ودوازده تا بيست ويک  " ملل آمده است که

      " .درصد را افراد ِپوليس تشکيل ميدھند

د از منافع ِمواِدمخدر ِتوليد شده در افغانستان به جيب مردم اين تنھا سه درص "سازمان ملل ھمچنان افزود که 
  )١٩٩. " (کشور و نود و ھفت در صد آن به جيب خارجی ھا می ريزد

ِدر راپورھا و گزارشھای سازمان ملل و ديگر مؤسسات ِبين المللی آمده بود که اکثرمعتادان کشور را افراد بين   ِ
ُ و برای معالجۀ آنان، در تمام افغانستان فقط چھل و نه مرکز وجود داشته که تنھا  سال تشکيل ميدھند٦٤ تا ١٥سنين 

خدمات " ِدرگزارشی که ازسوی دفتر . و بس را تحت پوشش قرار دھد درصد معتادان ميتوانسته يک اعشاريه شش
ِت مواد مخدر در افغانستان نھضِت طالبان از تجار ... " : به نشر رسيد، آمده بود که" مطبوعاتی نيروھای مسلح امريکا
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ِبرای تأمين مخارج خود استفاده ميکند ِپول ِبدست آمده از فروش مواد مخدر ميتواند طالبان و ساير فعاليتھای . ... ِ
ُقاچاق مواد مخدر به احيای طالبان کمک کرده افغانستان را به فروپاشی تھديد . . . تروريستی را تمويل کند  ِ

  )٢٠٠..."   (ميکند

 

 )ادامه دارد(

                              

  

 


