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    ٢٠١٦/ ٠٥/ ٢٥  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

 

  )٥٠بخش(
 

  افغانستان ھم توليد کننده و ھم مصرف کنندۀ مواد مخدر

در و/يت } تنھا{ِبنابه آمار نھاد ھای جامعه ی مدنی، بيش از ھفتاد ھزارمعتاد :"  يک منبع جامعۀ مدنی نوشت
ِکه بيشتر اين افراد جوانانی ھستند که در دوران مھاجرت معتاد شده و به کشور بازگشته اند و ھرات زنده گی ميکنند  ِ

ِوقرار اظھار دکترنصر' نعيمی مسوول شفاخانه  (201)"...ُدر ھرات اسکان گزيده اند ِ و5يت غزنی، به } بيمارستان{ِ
، نگرانی اش "آوا"  گفت و گو با خبرگزاری ِوی، ضمن يک. َتعداد ھشتاد ھزارمعتاد درو5يت متذکره بسرميبرند

ِازافزايش تعداد معتادان درآن و5يت را پنھان نکرده گفت که درسال  خورشيدی، سه صد و ھفتاد نفرمعتاد را ١٣٩٠ِ
 . خورشيدی، اين تعداد به پنجصد نفرافزايش يافت١٣٩١تحت معالجه قرارداده بود، ولی ظرف يکسال، يعنی درسال 

ِبرخ ديگری از راپورھای منابع بين المللی، تعداد معتادان درافغانستان را به بيشتر ازيک مليون  د کهاين درحالی بو ِ
ِصدھا افغان معتاد اعم از پيرو جوان را ) تنھا ازگوشه وکنارشھرکابل) ِنشرگزارشھای تصويری .نفرتخمين ميکردند

ِبحالت بسياردردناک روی خيابانھا، زيرُپلھا وکنار معابر، د رميان ويرانه ھا ومکانھای کثيف و خاک آلود نشان ميداد ِ
ِبيحالی و بی رمقی وقسما بصورت جمعی يا تنھايی درحال دود کردن يا تزريق کردن مواد مخدر  وضع ًکه قسما در ِ ً

  .سخن ميگفتند عدم توجه مقام ھای دولتی بحال خويشتن ميبودند و ھمۀ آنھا ازفقر، بی روزگاری و

ِکشت خشخاش در حاليکه برای  " : ِکه متعلق به بنياد جيمزتاون ميباشد، نگاشت که "سم فوکستروري" نشريۀ 
ِافغانان عادی چيزی جز تکرار زندگی بخور و نمير فئودالی نيست، شبکه ھای جنايتکاران و تروريست را تمويل  ِ

ِی از متحدان نامنھاِد کابل در جنوب ِسا/ران محلی به شمول ِبرخ   ُمواد مخدر ھمچنان کمکی است به جنگ  ...ميکند
ِمترصِد اشغال مناطق بيشتری ھستند، شدِت عمل عليه مواد مخدر چنين اتحاد  در حاليکه طالبان... شرق افغانستان ِ

  (202)  "ھايی را به مخاطره می اندازد

ھمه .  را نمی بينندِجنگ سا/ران محلی خوبيھای نظام موجود " : گفته است که" بنياد جيمزتاون" يک عضو    
  ". . . ُميخواھند امروز پولدارشوند، چراکه فکر ميکنند اين نظام فردا به کلی از ميان خواھد رفت

افغانستان برای تبديل شدن به يک  " : سازمان ملل نيزدر يکی ديگرازگزارش ھای خود چنين نوشت
ِدولت ِمواد مخدر در معرض خطر بزرگی قرار دارد ِا افغانستان را ويران نميکند، مواِد مخدر افغانی، ھيرويين  تنھ. ِ

مواد ... بی ثباتی را به ترتيب، در آسيای مرکزی، بلوچستان و کردستان، افريقای شرقی، قفقاز و بالکان دامن ميزند
. "   ندِمخدر ھمچنان بعنوان منبع درآمد ِغير قانونی، برای جرايم سازمان يافته و تکيه گاِه مالی تروريسم خدمت ميک

)٢٠٣(  

ِو با5خره، دکترپيرآرنودچووی ازمرکز تحقيقات در واقعيت،  " : علمی فرانسه دريک تحليل خاص گفت که ِ
زمان درازی است که ترياک در کشمکشھای مسلحانه در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است وتجارِت  آن اجازه 

ِ، ارزش مناطق، متناسب با مقدار ترياکی که نيروی  مسلط ازآن به درچنين حالتی. داده تا اين کشمکشھا گسترش يابد ِ
  )٢٠٤. . . "  (دست می آورد، خيلی افزايش می يابد 

به " جاودان" بد نيست درھمينجا، فشرده ای ازيک گزارش خاص را درج نماييم که ازطريق وبسايت   
 درجلساتيکه با ١٣٩١رجی در اواسط ماه عقرب گزارش از و/يت ھلمند ميرساند که قوتھای خا " : نشرسپرده شد

والی و رياست به اصط�ح مبارزه عليه مواد مخدر آن و/يت داشتند، نقشه ھايی را برای آنھا پيشکش مينمايند که 
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طبق اين نقشه در و/يت ھلمند دونوع زمين تحت کشت کوکنارقرار  .ساحات کشت کوکنارمشخص گرديده است در آنھا
اين زمين ھا به شصت وسه ھزار ھکتار ميرسد؛ نوع اول آن، زمين ھای شخصی افراد است ک در دارد و مجموع 

آنھا کشت کوکنارصورت ميگيرد که درمجموع حدود ھجده ھزار ھکتار را احتوا مينمايد ودرنقشه بنام ساحات سبز 
موع آن چھل و پنجھزار نوع دوم زمين ھای دولتی است که برای کشت کوکنارغصب گرديده ومج. نشانی شده است 

قوتھای خارجی به والی ورييس مبارزه عليه مواد مخدرآن و/يت گفته اند، شما صرف در . ھکتار زمين ميباشد
ساحات سبز نشانی شده درنقشه، . ساحات سبز که درنقشه مشخص گرديده ميتوانيد کشت کوکنار را تخريب کنيد

ھمچنان به آنھا گفته شده است که نبايد . رملکيت اشخاص قرار داردعبارت از کشت کوکنار در زمينھايی ميباشد که د
خارجی ھا، دشت ک�نی  را در  ولسوالی . کشت کوکناری که در زمين ھای غصب شده صورت گرفته تخريب گردد

برای تخريِب   که پوليس نشانی کرده  وبرای پوليس گفته  اند درصورتی" لوی دشت " مارجه و ناوه  معروف به 
  )٢٠٥..." (ِت در دشِت مذکورعمليات را آغازکند با واکنش قاطع آنھا رو برو ميشودکش

به سلسلـۀ نشستھا و اقدامات رسمی کشورھای منطقه بخاطر جلوگيری ازکشت و قاچاق مواد مخدر، بازھم 
 ميWدی درشھر ٢٠١٢دراخيرماه سپتمبرسال ) افغانستان، تاجيکستان، روسيه وپاکستان(نماينده ھای چھارکشورمنطقه 

ِدوشنبه پايتخت تاجيکستان گرد آمده و پيرامون ُجست و جوی راه ھای جلو گيری ازادامۀ اين تجارت مرگ، به مذاکره 
ِمسوول ادارۀ مبارزه با مواد مخدر روسيه طی اين نشست اظھار داشت که" ويکتورايوانوف  .پرداختند ِبا خروج  " ِ

ِ قاچاق مواد مخدر افزايش خواھد يافت و اگردر ھرچھار کشور ھمسايه عليه مواد نيرو ھای بين المللی از افغانستان، ِ
پانزده تا بيست ھزار تن مواد مخدر ھمه ساله . . .  مخدر مبارزه صورت گيرد، به مبلغ پنجصد مليون دالر نياز است 

در حال حاضر، پنج مليون . .. ددر افغانستان توليد ميشود، پس کسی بايد مسووليت نا بودی آنرا به عھده داشته باش
  )٢٠٦"  (تن در اين کشور به مواد مخدر معتاد ھستند

مبارزه عليه اين پديده، تنھا از سوی افغانستان امکان ندارد و  " : وزيرمبارزه با مواد مخدرافغانستان گفت که 
  )٢٠٧."  (بايد در اين مورد، جھانيان اقدام کنند

معاون بخش مبارزه با مواد مخدروزارت امورداخلۀ  ِاشته است که به قولاينھمه مشکWت درحالی وجودد 
 خورشيدی، ١٣٩١تنھا در سال  "م به نشر رسيد، ٢٠١٣افغانستان که ازطريق خبرگزاری بی بی سی درماه مارچ 

ِبيش از سی و دو ھزارعمليات عليه قاچاق بران مواد مخدر و مراکز توليِد اين مواد در سراسر افغانس ِ ِ تان انجام شده َ
درعين سال،  چھارصد و شصت و نه تن انواع مواد " ، . " در صد افزايش يافته است ١٢٧که نسبت به سال قبل، 

ِمخدر کشف و ضبط شده و دوصد و سی و يک نفر در ارتباط با قاچاق مواد مخدر باز داشت شده اند که نزده نفر 
    " .آنھا خارجی ھا ميباشند

م طی يک کنفرانس مطبوعاتی ٢٠١٣ِاد مخدر افغانستان در ميانه ھای ماه می سال وزيرمبارزه با مو 
ِدرسالجاری، ده قاچاقبر مواد مخدر در کشور شناسايی شده و برای دستگيری آنان تمامی ت�ش ھا  " اظھارداشت که

ِان کشفی شناسايی شده، ِدرسال گذشته نيز ده قاچاقبر بزرِگ مواد مخدر درافغانستان ازسوی مامور. . .جريان دارد
ِکشورھای منطقه وجھان نيز به ھدِف شناسايی باند ھای قاچاق مواد .. . اما تا حا/ ھفت تن آنان بازداشت شده اند

مخدر که ازافغانستان زمينۀ انتقال را به سايرکشور ھا فراھم ميکنند، ت�شھای خود را چند برابر کنند، درغيرآن 
   "...ھايی دربرابر باند ھای جھانی مبارزه نمايدافغانستان قادر نيست به تن

ِنمايندۀ منطقه ای ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرايم مربوط به سازمان " ژان لوک لمايو " برمبنای ھمين منبع،
ِش ِبرای حفِظ دستآورد ھا در بخش مبارزه با مواد مخدر درافغانستان، جامعۀ جھانی نيز بايد  نق " ملل، گفته است که

ِما واقعا نگران ھستيم که امسال برای سومين سال پيھم، توليد مواد مخدر در افغانستان } زيرا{ . خود را ايفا کند ً
بعبارت ديگر، اقتصاِد سياه . يعنی دستآورد ھايی که در گذشته به دست آمده بود از دست خواھد رفت. بيشتر ميشود

  "...در افغانستان دو باره رشد خواھد کرد

ِ ميWدی، وزيرمبارزه با مواد مخدرافغانستان غرض اشتراک در يک نشست ٢٠١٣، بتاريخ ششم ماه جون باز ِ
ِمشکل مواد مخدر، منطقه ای و  " بين المللی روی اين معضله، به مسکو سفرنموده يکبار ديگرطی اين نشست گفت که
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وزيرمبارزه بامواد مخدرافغانستان    "ِبين المللی است که افغانستان به تنھايی قادر به حل اين مشکل نيست
  .ِازو5ديميرپوتين رييس جمھور روسيه، خواھان ھمکاريھای جدی تر دراين زمينه شد

طالبان در سال  " ِو آماری که موازی با اين نشست بين المللی به نشر رسيد، افشا کنندۀ اين موضوع بود که
  ».ِۀ کشت و قاچاق مواد مخدربدست آورده اندگذشته، مبلغ چھارصد مليون دالر امريکايی از ناحي

شايد باساس تقاضا ھای رسمی وزارت مبارزه با مواد مخدرافغانستان مبنی برتWشھای مشترک عليه اين بWی 
 ِم از قول منابع روسی نوشت که٢٠١٣بتاريخ بيست و پنجم ماه می سال " رو  – افغانستان" ِخانمانسوزبود که وبسايت 

ِته در شمال و/يت کندوز، چھار انبار مخفی مواد مخدر، طی يک عمليات وسيع، شناسايی و از بين روز گذش .. " ِ
چنانکه . داده شد  گفته شد که اين عمليات بگونۀ مشترک ميان نيرو ھای ويژۀ روسی وامريکايی انجام       "...ُبرده شد

ِويکتورايوانوف رييس ادارۀ خدمات فدرال کنترول مواد مخدرر ِ ِاين نھمين باراست که تخريب " وسيه اعWم نمود که ِ
ِمواد مخدر با عمليات مشترک روسيه و امريکا دراقغانستان صورت ميگيرد ِقابل ياد آوری است که چنين عمليات . ِ ِ

 م نيز درو5يت ننگرھار به راه انداخته شد و منابع روسی ٢٠١٠انبار ھای مواد مخدر، درسال  ِمشترک تخريبی عليه
جالب اين بود که درآن موقع، حکومت . ھيرويين را نابود کرده اند" ِپراسس " ِرآن زمان گفتند که چندين دستگاه د

ِافغانستان دربرابراين عمليات مشترک درو5يت ننگرھاراحتجاج نموده گفت که حکومت اين کشور در جريان نبوده 
  . است

 مواد مخدر، منابع جھانی و سازمانھای تروريستی

ِمين سلسله بايد افزود که عWوه از کم کاری وکم توجھی نيروھای خارجی دربخش توليد مواد مخدر بھ
ِدرافغانستان که تا حال بگونۀ سؤال برانگيزی ازکنارآن گذشته اند، سياست ھای غلط توأم با مماشات بی رويۀ حکومت 

پنھانی مقام ھای پاکستان ازاين گروه، ترويج ًکابل دربرابرخونريزی ھای گروه طالبان، حمايت ھای بيدريغ وغالبا 
ِوگسترش کشت و توليد مواد مخدر، بخصوص درمناطق جنوب و جنوب غرب کشور و با5خره، چشم پوشی کاخ سفيد  ِِ ِ
ِاز پايگاه ھا و مخفيگاه ھای تروريستان در خاک پاکستان و ساير اسباب و عوامل، موجب آن شد که نيروی طالبان   ِ

سازمان القاعده  روز به روز فزونی گرفته با تاکتيک ھای جديد و سWح ھای جديدترنه تنھا به مسلح واعضای 
ِکشتارھا و انفجارھای خونين درداخل خاک ِافغانستان ادامه دھند، بلکه با يورش ھا و عمليات ھای نوع باصقين، حتا 

چنانکه آنھا .  طالبی را نجات دھندِدرروشنی روزبا5ی قلعه ھای زندان، بخصوص در شھر قندھار، صدھا محبوس
ِ خورشيدی، با حفرتونل سه صد و پنجاه متری ازداخل يک منزل رھايشی تا ١٣٩٠توانستند بتاريخ پنجم ماه ثورسال  ِ ِ ِ

ِسلول زندان مرکزی  ِشھرقندھار، آنھم تنھا در يکشب، به تعداد پنجصد وچھل و يکنفرزندانی را فراری " سرپوزه " ِ
ِم با يورش ناگھانی با5ی زندان مذکور، شليکِ ٢٠٠٩الی بود که گروه مذکورقبل ازآن نيز درسال اين درح. دھند ِ

ِموشک، انفجاردادن موتر و تخريب ديوار زندان، به تعداد ھشتصد تا نھصد زندانی را از بند برھانند ِِ ِ.          

 ترجمه و به نشر رسا نيده است ، در "بشارت . ح" يک راپورديگرازمنابع بين المللی را که ھموطنی بنام  
ِ و اشغال کشور، ِکشت ٢٠٠١َبعد از تجاوزو لشکرکشی امپرياليست ھا به افغانستان در سال  " : اينجا نقل ميکنيم

توليد } و{کشت . ترياک و توليد مواد مخدر و قاچاق، سيرسريع صعودی را پيموده  و ده ھا مرتبه افزايش يافت
 فيصد توليِد ترياک ١٧٠٠ِاين تزايد، افزايش .  رسيد٢٠٠٢تن در سال ٢٤٠٠ به ٢٠٠١ال تن در س٢٠٠ترياک از 

و ) حد اعظمی) تن4300  برای مدت سه سال، توليِد ترياک در بين٢٠٠٥ تا ٢٠٠٢در بين سالھای . را نشان ميدھد
  ١٢٦ توليد ترياک، ٢٠٠٥ًمث� درسال . اما اين نوسان خصلت فزاينده دارد. درنوسان است) حد اصغری ( تن ٣٢٠٠

 ريکارد توليد مواد مخدر کل ِ جھان را ٢٠٠٧توليِد ترياک در سال .  افزايش يافته است ٢٠٠٢درصد نظر به سال 
 برابر توليِد ترياک ٧ تن است که بر طبق احصائيۀ سازمان ملل، ٨٢٠٠ ترياِک افغانستان ٢٠٠٧درسال . می شکند

 به اندازۀ کمتر از پنجصد ھکتار زمين تحت کشِت ترياک ٢٠٠١ ارقام، درسال برطبق اين... ِدر سراسر جھان ميباشد
.  ھزار ھکتار زمين تحت کشت ِترياک  قرار ميگيرد٥٥ بيشتر از ٢٠٠٢قرار داشت که يکسال بعدتر، يعنی درسال 

  )٢٠٨" ( درصد را نشان ميدھد١١٠٠٠اين ، يک افزايش 

ِم يکی ازافسران پوليس قندھار بنام حبيب ' جان، مقداردوصد ٢٠٠٤اين نکته را نيز بايد متذکر شد که درسال  ِ
ِبرادرحامد کرزی بود، از داخل يکی ازکاميونھا ضبط نمود " ولی کرزی" کيلوگرام ھيرويين را که گفته شد متعلق به 
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ِو پس ازآن نيزھمين افسرپوليس، دربرابر مستنطقين اطWعاتی نيروھای امريکايی عليه برادرح ِ . امد کرزی شھادت دادِِ
ِبھمين دليل، افسر مذکور بعد از مدتی بگونۀ اسرارآميزی نا پديد گرديد واصW منبعی سراغ نگرديد تا پيرامون ھستی  ً ِ

  .وی استجواب بعمل آورد

خورشيدی به نشررسيد ١٣٨٨اين اظھارات را يک گزارش ديگر به تاريخ چھارشنبه ششم ماه عقرب سال 
احمد ولی کرزی که مظنون به  " : بود گزارش چنين. انتشاريافت، تصديق ميکند" آريانانت" يت وترجمۀ آن در وبسا

ُدست داشتن درتجارت پر رونق مواد مخدرکشوراست، ازسازمان استخبارات امريکا در طول ھشت سال گذشته به 
ۀ احمد ولی کرزی وسازمان بنابرگفتۀ برخی ازمقامات امريکايی، رابط. طور منظم حقوق و معاش دريافت کرده است

  " .سيا گسترده است

ِ ميWدی ازقول ادارۀ تفتيش و بازرسی امورمالی امريکا ٢٠١٤خبرگزاری بی بی سی درماه اکتوبر  ِ
با وجوِد مصرف ِھفت اعشاريه شش مليارد دالر در راِه مبارزه با مواِد مخدر  " نوشت که) سيگار) درافغانستان

توليِد  مواد مخدر در افغانستان باعِث . .. مخدر در اين کشور بيشتر از گذشته شده است ِدرافغانستان، ميزان مواد
فساد دردستگاه ِدولت، تقويت شبکه ھای تروريستی و فراھم سازی منابع مالی برای نيرو ھای مخالِف دولت، از 

اد مخدربود که از ريکارد ِ ھزار ھکتار زمين زير کشِت مو٢٠٩م ٢٠١٣در سال ... جمله، گروه طالبان شده است 
  ".  ھزارھکتار زمين ميرسيد، بيشتر است١٩٣م که ساحۀ زيرکشت به ٢٠٠٧سال 

ِارزش مواد مخدر و توليدات آن در سال : " عWوه نمود که  " سيگار"ِخبرگزاری مذکوربازھم ازقول منبع  ِ ِ
ِ، اين مقدار به ارزش دومليارد }آن يکسال قبل از{ م ٢٠١٢م  به سه مليارد دالررسيد، درحاليکه  درسال ٢٠١٣

ِاما درعين حال، معاون وزارت مبارزه با مواد . " دالرميرسيد که در حدود پنجاه درصد افزايش را نشان ميدھد ِ ِ
ِمخدرافغانستان دربرابريک پرسش گفت که بايد از دولِت امريکا پرسيده شود که حدود ھفت مليارد دالر را که آنھا  " : ِ

بارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده اند، توسط کدام نھاد و چگونه به مصرف رسانيده اند؟  در راستای م
حقيقت اين است که بيشتر اين پولھا توسط نھاد ھا و مؤسسات  اجرايی مربوط به خود ِ آنھا به مصرف رسيده و با 

 ١٥٠در سيزده سال گذشته، تنھا  ... ُوزارت ماليه و دولت افغانستان در مصرف اين کمکھا مشورت نشده است
توسط نھاد ھای  پولھايی که...مليون دالر برای مبارزه با مواد مخدر توسط دولت افغانستان به مصرف رسيده است 

ِامريکايی درافغانستان به مصرف رسيده، بيشترآن، صرِف مصارِف اداری و حقوق کارمندان ِ نھاد ھای اجرايی شده  ِ
           " . افغان نرسيده استِاست و به دھاقين 

ھمچنان طی تازه ترين گزارش خويش عنوانی وزارت امورخارجۀ ايا5ت متحدۀ امريکا که )سيگار(ادارۀ 
ِ خورشيدی بچاپ رسانيد، راجع به وضعيت مواد مخدر و مصارفی ١٣٩٣ِآنرا بتاريخ اول ماه دلو" ِاميد وطن" وبسايت 

توليِد مواد مخدردرافغانستان باعِث ... " : ستان صورت گرفته است ، چنين نوشتکه ظرف سيزده سال گذشته در افغان
فساد در دستگاه دولت، تقويِت شبکه ھای تروريستی و فراھم سازی منابع مالی برای نيرو ھای مخالِف دولت از 

يارد دالربرای مبارزه ِبا آنکه درمدت سيزده سال گذشته، مبلغ  شش اعشاريه ھفت مل... جمله گروه طالبان شده است 
... با مواد مخدردر افغانستان به مصرف رسيده، ميزان توليِد مواد مخدر در اين کشور بيشتر از گذشته شده است 

ِ ھزار ھکتارزمين زيرکشِت مواد مخدر بود، درحاليکه ساحۀ زيرکشِت اين مواد در سال ٢٠٩ مقدار ٢٠١٣درسال
 مليارد دالر رسيد، ٣ به ٢٠١٣ مواد مخدر و توليداِت آن در سال ... ھزار ھکتار زمين بود١٩٣ تنھا ٢٠٠٧

 "... درصد افزايش را نشان ميدھد٥٠ اين مقدار به ارزش دو مليارد دالر ميرسيد که حدود ٢٠١٢درحاليکه در سال 

  

ِ، معاون وزير مبارزه با"اميد وطن " ِآنچه دراين ميان بسيارجالب بود، اين بود که به قول نشريۀ  ِ مواد ِ
بايد از دولِت امريکا پرسيده شودکه حدود ھفت مليارد دالری را که آنھا در راستای  " ِمخدرافغانستان گفته است که

مبارزه با مواد مخدردرافغانستان مصرف کرده اند، توسط کدام نھادھا و چگونه به مصرف رسانده اند؟ درحاليکه 
ی مبارزه با مواد مخدر توسط دولت افغانستان به  مصرف رسيده  مليون دالر برا١٥٠ِدرسيزده سال گذشته، تنھا 

  "... است
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ِبا مطالعۀ ھرآنچه تا اينجا گفته آمد، موضوع مربوط به کشت، پراسس و قاچاق مواد مخدردر افغانستان، بخشی  ِ ِ
ِازتجارت سود آورجھانی مافيای موادمخدراست که بقولی، ميتوان آنرا ِيعنی، تجارت مواد . دجھانی نامي" اوليگارشی  " ِ

ِاين تجارت بزرگ در رديف تجارت بزرگ سWح و نفت جا دارد و . قراردارد " ٣٠٠کميتۀ " ِمخدر که در رأس آن  ِ ِ ِ
ًسر رشتۀ اصلی آنرا قدرتمندان جھان که غالبا ازنظرھا پنھان اند، درکف دارند بنابرآن، نه حکومت ھای ضعيف، . ِ

ِ کرزی توان جلو گيری از اين مصيبت جھانشمول را داشت و نه حکومت ھای فاسد و  دستنگرمانند حکومت حامد
ِچنانکه طی صفحات گذشته نيز . ًغربی واقعا در صدد جلوگيری و يا نا بودی چنين تجارت عظيم جھانی بودند و ھستند

ِتذکر رفت، نه تنھا قاچاق و تجارت مواد مخدر، بخصوص ازقاچاق و فروش را   سراسرجھانھيرويين و کوکايين در ِ
ِشبکه ھای اطWعاتی قدرتمند کنترول و نظارت ميکنند، بلکه مصارف سر سام آورمربوط به فعاليتھای جاسوسی شان  ِ

پس بخوبی درک شده ميتواند که چراعلی رغم ھمه گونه تبليغات، اقدامات و . را نيز ازھمين مدرک تکافو مينمايند
ِايجاد تشکيWت رسمی عريض و طويل، اين  ِتومور خبيثه از پيکرجامعۀ بيمارافغانستان زدوده نشدِ ِ ِ .                      

ِيکی ازفعا5ن اطWعاتی و دخيل درامورمواد مخدر، کتابی به رشتۀ تحرير درآورده و درآن، " جيمزکاسبولت " ِ ِ
ِمھُرازسر بسا اسرارمگو برداشته است که وبسايت  ِ  بخشھايی از کتاب را درماه ، ترجمۀ"ِحزب ھمبستگی افغانستان" ِ

ِخورشيدی به نشر رسا نيد که من نيز با استفاده ازمطالب نشرشده در وبسايت مذکور، گوشه ھايی ١٣٩٢حوت سال 
  :ازاين افشا گری را بگونۀ امانتدارانه دراينجا درج مينمايم

ِدربخش پايگاه ھای نظامی زيرزمينی عميق امريکا ميگويد" جيمزکاسبولت "  اين نوع پايگاه ھا در از " ِِ
. ای کنترول ميشوند.اس.ان – ِ پايگاه وجود دارند که توسط سازمان امنيِت ملی٤٠٠ و در سطح جھان، ١٣٣امريکا، 

ِدراين پروژه، مغز انسان برنامه ريزی ميشود و انسان ھای . است) پروژۀ مانکن ( شان  به نام  يکی از پروژه ھای
  "...شبيه ساخته ميشوند

شايد برای اکثر مردم، اين نکته که تجارِت جھانی مواد مخدر توسط سازمانھای  " : چنين ادامه ميدھد" زجيم "
در اين تجارِت جھانی مواد مخدر، استخبارات ِ انگلستان . استخباراتی کنترول و اداره ميگردد، يک افشاگری باشد

ِاست که سی آی ای طی پنجاه سال گذشته، بخش ِاعظم اين با/تراز ترديد ثابت گرديده .. . بيش از ھمه حاکميت دارد ِ
ھميشه مواد مخدر را وارد } شبکۀ استخبارات خارجی انگلستان  {٦ -آی.ام ... مواد مخدر را وارد امريکا ميسازد

رد ًآنان فقط بخشی ازاين مواد را نه، بلکه گفته ميتوانم که تخمينا حدود نود فيصد مواد مخدر را وا. انگلستان ميکند
تجارِت جھانی مواد مخدر که توسط استخباراِت انگلستان کنترول ميشود، حد اقل سا/نه پنجصد مليارد پوند . ميکنند

ِاين، بيش از تجارِت جھانی نفت است و اقتصاِد انگلستان و امريکا کام� برپول مواد مخدر متکی است . ارزش دارد ً
نک بارکليز و بانک آف انگلستان و ديگر شرکت ھايی با نام در انگلستان، شست و شوی پول را ازطريق با... 

  "...خانوادگی انجام ميدھد

ً که کوکايين وسيعا در امريکا مورد استفاده ١٩٨٧درسال  " :ِدر جای ديگری ازکتاب خويش مينگارد" جيمز"

سی آی ای دراين تجارت ِقرار ميگرفت، بل کلنتن رييس جمھور بعدی امريکا که  گورنر ايالِت آرکانزاس بود، با 
شبکه . . . دست داشت و ھر ماه معادل صد مليون دالر کوکايين از طريق ميدان ھوايی منا در اين ايالت  وارد ميشد

ھای استخباراتی ھميشه دارو ھای مخدر کننده را به مثابۀ اسلحه ای عليه مردم بکار ميبرند تا از اين طريق به پ�ن 
دولت جھانی، پوليس جھانی که نا تو باشد و يک جمعيِت  کمپيوتری شده تحت عنوان طو/نی مدِت شان برای يک 

  " .نظم نوين جھانی دست يابند

ِدراخيرترجمۀ مطالب با5 افزود که" ِحزب ھمبستگی افغانستان " ِوبسايت  با مرور افشاگری ھای جيمز و ده  " ِ
ِھا کتاب و نوشته ای که در خصوص دخيل بودن دولت ھای ا مريکا و انگلستا ن در تجارِت مواد مخدر به نشررسيده ِ

ِاند، به آسانی ميتوان نتيجه گرفت که يکی از د/يل اشغال افغانستان توسط اين کشورھا، تبديل آن به مرکز ترياِک  ِ ِ
ِآنان ازاين طريق سود ھای چند صد مليارد دالری به دست می آورند تا بحران شديِد اقتصادی کشو .جھان بود ر ھای ُ

اين سياسِت شيطانی، مردم افغانستان را به سوی تباھی بيشتری سوق داده آيندۀ کشور ما را . شان را رفع نمايند
  " .مکدر ميسازد
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ِم بود که ويکتورايوانوف رييس ادارۀ فدرال مبارزه با مواد مخدر روسيه، درپايتخت ٢٠١٣ِدراوايل ماه جو5ی 
ِان امنيت جمعی مبنی برايجاد يک ارگان مبارزۀ مشترک با مواد مخدرافغانستان اطريش، پيشنھادی را به سازمان پيم ِ ِ ِ

عدم موفقيت درمحو مواد مخدر درافغانستان، علی رغم ت�شھای دولت،  " ًايوانوف ضمنا اظھارنمود که. ارائه نمود
خدر درمسکو درسال رشِد مرگ و مير ناشی از مصرِف مواد م... اکنون يکی از نگرانی ھای دولت روسيه است 

ِ دو برابر شد و دوصد و دو نفر از شھروندان پايتخت ِروسيه به اين علت جان خود را ٢٠١١ نسبت به سال ٢٠١٢ ِ
      "...از دست دادند

ِاگر ما ميتوانيم حکومِت نظامی در سراسر کشور  " ،"٣٠٠کميتۀ " نويسندۀ کتاب " جان کولمن" ِبه قول دکتر
ا سرباز را به ميدانھای جنگ اروپا که با ما چندان ارتباطی ندارند، اعزام داريم و قدرتھای برقرارکنيم و مليونھ

بزرگ را به شکست بکشانيم، پس با ھمان شيوه ھا و تاکتيکی که در جنگ دوم جھانی به کار گرفتيم ، بايد بتوانيم 
ِ به پيشرفتھای قابل م�حظه ای که امروزه پرسش اينست که چرا با توجه. . . ِقاچاق مواد مخدر را ھم نا بود سازيم 

در سيستم س�حھا و تجھيزات ِبازرسی به وجود آمده، از شکست دشمنی که به مراتب کوچکتر وضعيفتر از آلمان 
ًميباشد، عاجز مانده ايم؟ دليل واقعی ناتوانی ما در نا بود ساختن قاچاق مواد مخدر، احتما/ ادارۀ آن به دست خانواده  ِ ِ

ريشه دار و بلند پايه در کشورھای گوناگون جھان است که به صورت يک شبکۀ بزرگ ِقدرتمند و پول ساز در ھای 
  "  . آمده است

ِاينک، ميخواھم دربخش پايانی اين فصل، قسمتی ازيک نوشتۀ تحليلی پيرامون توليد مواد مخدر را درج نمايم  ِ ِ ِ :
  : شر رسيده استکه در يکی از نشريه ھای انترنتی افغانھا به ن

ِدرحضور چھل و ھشت کشور، افغانستان در پھلوی مصايب ديگر، امروز به مرکز درجه اول مواد  ... " ِ ِ
. ِمخدرۀ جھان مبدل شده است  از ھمه جالب تراينکه با آمدن جامعۀ جھانی، ِکشِت کوکنارشدِت ھرچه بيشترگرفت

نبوِد يک زنده گی بھتر، د/يلی است که دھقانان ترياک درين ھيچ جای شک نيست که نا امنی ، نبوِد تحصي�ت، 
ِافغانستان بزرگترين منبع و قاچاق مواد مخدر درسطح جھان بوده و نود و پنج درصد مواد . کشت وتوليد می کنند

اين مواد از طريق مرزھای تاجيکستان، پاکستان و ايران به بازارھای آسيايی و . مخدر در افغانستان توليد ميشود
براساس گزارش ھای اع�م شده از سوی سازمان ملل متحد، رونِد توليد ِمواد . روپا يی قاچاق ميگرددا

اين .  رسيده است٢٠٠٥ مي�دی به ھشت ھزار و دوصد تن يعنی دو برابر سال ٢٠٠٧مخدردرافغانستان در سال 
 طالبان کمتر از دوصد تن در سال اع�م ِ يعنی در زمان حاکميِت ٢٠٠١ِدرحاليست که ميزان توليِد مواد مخدر در سال 

معلوم نيست چرا با وجوِد شعارھای امريکا و ديگر ھم پيمانانش در مبارزه با مواد مخدر، انبارھای . شده است 
افغانستان طی سالھای گذشته نه تنھا از وجوِد مواد مخدر خالی نشده  بلکه ھنوز جوابگوی  نياز ھای ھمه 

ھمين منبع متذکر ميشود که قاچاقچيان ِمواد مخدر بر سرزمينھای : ِقول راديو فرانسهبه . کشورھای جھان است 
 زراعتی آمده، دانه ھا را دراختيار دھاقين قرار ميدھند، پيشاپيش بھای محصول را می پردازند و قاچاقچيان خود، 

البته اين در حاليست که . ِب� فاصله پس از برداشت، بار ديگربر سر زمينھا باز ميگردند برای حمل محصول
ِمقاماِت روسی براين عقيده اند که اصلی ترين علت ِوضعيِت دشوار اين کشور، قاچاق وسيع مواد مخدراز افغانستان  ِ
ِاست که مسئوليِت اين مسئله بر دوش امريکاست که کنترول اوضاع در اين کشور و مبارزه  با اين پديده را بر عھده 

ِيس مبارزه با مواد مخدر روسيه گفته است که حدود پنجصد /براتوار مواد مخدر در و/يت ويکتورايوانوف، ري. دارد
ِبدخشان، در شمال افغانستان وجود دارند و برای نا بودی اين /براتوارھا، به عملياِت مشترِک نيرو ھای ناتو و 

ِسازمان مبارزه با مواد مخدر روسيه با صدور اع�ميه ای . روسيه نيازاست  ِگوشزد کرد که نگران توزيع و انتقال از ِ
دراين اط�عيه آمده است که توليِد ھروئين در . روسيه و آسيای مرکزی و در نھايت به اروپا است افغانستان به

اگر در جنوِب افغانستان و . . .  بيش از دو برابر افزايش داشته است ٢٠١٠ نسبت به سال ٢٠١١افغانستان در سال 
ِد و قندھار فقط خشخاش کشت ميشد، اکنون درشمال اين کشور و بويژه درقسمت ھای کوھستانی و/يت ھای ھلمن

در اين منبع . ِو/يت بدخشان، به مقدار زياد ھيروئين توليد و توزيع ميشود که به روسيه و آسيای مرکزی می آيد
نيز که در گذشته  از کشت خشخاش ھمراه با اظھار تأسف، اشاره شده است که سه و/يت فارياب و کاپيسا و بغ�ن 

ھمه ميدانند، اگرجامعه جھانی بخواھد، کشت مواد . در امان بودند، در رديِف شھر ھای کشِت خشخاش درآمده اند
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ِبه نظر ميرسد دوام : " ِمشفق ج�ل تحليلگرسياسی ميگويد . مخدر درمدِت يک سال از افغانستان بر چيده ميشود
ی درگير درکشور است و جامعه جھانی ع�قه مندی چندانی به تخريِب کشِت خشخاش کشِت کوکنار به نفع طرف ھا

به گفتۀ ج�ل، محو کشِت کوکنار درافغانستان با امکاناتی که دولت و نيرو ھای خارجی . "  درافغانستان ندارد
ِھمچنين درکنار بی ميلی برای از بين بردن زمين ھای خش. دراختيار دارند،کار مشکلی نيست خاش، ع�قۀ بانک ھای ِ

ِبين المللی به پول کثيِف بدست آمده از توليداِت اين زمين ھا آشکار است، چراکه تجارِت مواد مخدر در کنار تجارِت  ِ
رييس اداره مبارزه با مواد مخدر روسيه اظھار داشت بانک ھای . نفت و گاز، سھم بزرگی درتجارِت جھان دارد

ِ جريان پول حاصل از مواد مخدر استقبال ميکنندامريکا و اروپا به طور ضمنی از ِمدير دفتر ملی سياستھای کنترول . ِ
ما ميتوانيم چندين تن مواد :  مواد مخدر دردفتر ِاجرايی رييس جمھور امريکا در مصاحبه با شبکه راشا تودی گفت 

معلوم است که امريکا . ليدات است مخدر را ضبط و قاچاقچيان را دستگير کنيم، اما نياز واقعی ما قطع بودجه اين تو
ِو ناتو برای از بين بردن زمين ھای خشخاش افغانستان اقدامی نکرده اند و بانک ھای بين المللی نيز به حجم عظيم  ِ ِ
ِپول کثيف که در آنھا  در جريان است توجھی ندارند، اما کارشناسان معتقدند که وضع موجود باعِث کشته شدن  ِ

 با وجوِد عمليات عليه مواد مخدر و کمپاين ِمحو کشِت کوکنار، ناتو با مبارزه يی دشوار در. ميشودِمليونھا نفرديگر 

نود در صِد ترياک، يعنی ماده اوليه ھيروئين . افغانستان که بزرگترين توليد کننده ترياک درجھان است، روبرو است 
ِ قاچاق مواد مخدر درافغانستان سا/نه حدوِد سه درآمِد حاصل شده از توليِد. درجھان، درافغانستان توليد ميشود

به قول او . احديار قاضی سی و يک ساله، دوسيه ھای مختلفی را نظارت کرده است .  مليارد دالر برآورد شده است
ِيک شھروند نيجريه کيسه ھای کوچکِ ھيروئين را در شکمش جاسازی کرده بود، در ميدان ھوايی کابل بازداشت 

کمياوی  ِبود و يک کانادايی، لوازم ک رانندۀ ايرانی ترياک را در مو ترش  به مقصِد ايران پنھان کردهِ ي. شده است 
ًدھقانھای فقيرغالبا وقتی خشخاش کشت ميکنند : "  اين قاضی جوان ميگويد . را به اين منظور به کشور آورده بود

ِکه قاچاقبران خارجی پول پيش پرداخت به آنھا ميدھند و يا  سيف الدين سيحون . "  توسط ِطابان ترسانده ميشودِ
خيلی از افراد و اشخاصی که در دستگاِه دولت صاحب نام و نشان : " استاِد فاکولتۀ اقتصادی پوھنتون کابل ميگويد 

ھستند، ثروت، سرمايه و ھمه ھست و بوِد شان محصول و مولوِد مواد مخدر است  وبه ھمين دليل اراده سياسی 
ميدانھای ھوايی و پرواز ھای اختصاصی امريکا و . " . . . رزه با مواد مخدرمقطعی، صوری و سطحی استبرای مبا

ِانگليس از ميدانھای بگرام، ھلمند  وقندھار و در مجموع تمام افغانستان، اصلی ترين محمل ھايی است که امر قاچاق  ِ
 بی شک پرواز ھايی است که ھيچ نظارت و کنترولی ِبھترين ابزار برای قاچاق بی درد سر،. مواد را تسھيل ميکنند

نکته ی نگران کننده تر .  ًعم� بحِث مبارزۀ اين نيرو ھا با مواد مخدر نيز منتفی است . بر آنھا انجام گرفته نميتواند
ِبر اساس گزارش اخير سازمان ملل  ِ   ) سی .دی . او. ان . يوناما و يو(ِ

ِبرای سھولت در حمل و قاچاق  وتأمين ِنياز بازارھای جھانی، به ًحدوداشصت در صد ترياِک افغانستان 
ًبرای اين کار، نياز به تأمين ِ حدودا دوازده ھزار تن انواع مواد کمياوی و غير . ھيروئين و مرفين تبديل ميشود

ای تبديل آن مھمترين ماده ی مورد نياز برای انجام اين فرايند کمياوی، انيدريد استيک است که بر. کمياوی است 
جالب . ِميزان از ترياک  به ھيروئين  و مرفين، نياز به تأ مين يکھزارو سه صد تن از اين نوع مادۀ کمياوی است 

اين ماده درافغانستان توليد و نه يک ليتر ازآن در اين کشور مصرف قانونی  ِاينجاست که درحال حاضر نه يک ليتر از
ِن جھان قادرند يک خانۀ ِگلی و يا فرِد تروريست را توسط موشکھای پيشرفته شگفت انگيز است که اربابا. . . دارد

ِھدف قرار دھند، ولی از نابود کردن ھزاران /براتوار توليِد ھيروئين درافغانستان خود داری ميکنند براين اساس . ِ
م و کسانی آنرا برای ميتوان گفت که مواد مخدره لوکوموتيِف تروريسم است که کسی آنرا در مبارزۀ ضد تروريس

 )٢٠٩..."   (پيروزی تروريزم بکار ميبرند

ِنگارش اثرحاضر، تقريبا رو به اختتام بود که يکبار ديگر، گزارش سازمان ملل مبنی برچگونه گی کشت مواد  ِ ِ ِِ ًِ

ِمؤرخ بيستم ماه سپتمبر" شبکۀ اطWع رسانی افغانستان" ِمخدردرافغانستان، دروبسايت  سيد که ما م به نشر ر٢٠١٤ِ
  : ِاينک، گوشه ھايی ازگزارش نشر شده را در اينجا درج ميکنيم

ھزارتن رسيده ٧٠٠٠تُن به ٣٧٠٠، از ٢٠١٤ تا ٢٠١٢ِمقدار توليِد مواِد مخدردرافغانستان، طی سالھای  "
ود  ھکتار زمين زيرکشِت مواد مخدر رفته و پيشبينی ميش١٥٤٢٠٩ به ترتيب، تا ٢٠١٣ -٢٠١٢درسالھای ...است
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بيش از يک . ...  تن بالغ شود٧٠٠٠ تن وبا/خره به ٥٥٠٠ تن به ٣٧٠٠، اين مقدار، از ٢٠١٤ِکه تا پايان سال 
ِروان شناسان ...  تن مواد مخدر را مصرف مينمايند ٥٠٠مليون معتاد در کشور وجود دارد و اينھا، ساليانه مقدار 

 درصد خشونت ھا ناشی ٢٣ درصد کودک آزاری و ٣٠  درصد ط�ق،٢٥ درصد ھمسرآزاری، ٦٥آگاه گفته اند که 
  " .ِاز مواد مخدر ميباشد و بخش اعظمی از آسيب ھای اجتماعی، ارتباط ِمستقيم با مصرِف مواد مخدر دارند

ِودرنھايت ِاين فصل، به اعتقاد من، بسيارمفيد خواھد بود ھرگاه بخشھايی از تحقيقات قابل قدر دکتر ِ جان " ِ
ِخود، روزی درزمرۀ کارمندان با اعتباردستگاه جاسوسی انگليس را که " کولمن  ِ بود، دراينجا درج نماييم ) ٦-آی. ام( ِ

بازی ای ... ِ، علی رغم کليه سر وصدا ھا و مخارج مالی و پوليسی و "ِمبارزه با مواد مخدر" تا روشن شود که چرا 
  :بيش نيست

مبارزه با " ِآنچه زير عنوان . رات ژرفی روبرو نموده است قاچاق ِمواد مخدر، محيط زيسِت مان را با تغيي "
ًادعا ميشود، ياوه ای بيش نيست؛ زيرا واقعا ھيچ مبارزۀ جدی که توانسته باشد در رونِد فعاليتھای " مواد مخدر

 تحت ِکمپنی ای که دراخيرقرن پانزدھم و آغاز قرن شانزدھم مي�دی،{ِبازمانده گان شرکِت بريتانيايی ھند شرقی 
عنوان کمپنی تجارتی دربنگال ِھندوستان تأسيس شد و قدم به قدم به يک کمپنی بزرِگ سياسی درمنطقه مبدل گرديد 

ِبا استفاده ازکمپيوتری کردن امور، مغزمان را شست و شو داده، . خللی وارد کرده باشد، پيگيری نشده است} 
ِدارايی ھای مان را به سرقت برده و توان مقاومِت ما   "...ن را در برابر نيرو ھای تغيير دھنده از ميان برده اندُ

با ياری جستن . ِفروش مواِد مخدر با استفاده از بينوايی انسانھا يکی از بد ترين شيوه ھای پول سازی است "
{ لرِاز ھمين گونه شيوه ھا، قاچاق به ظاھر قانونی مواد مخدر به وسيلۀ کار خانجاِت دارو سازی متعلق  به راکف

ِبخش عمدۀ اين مواِد مخدر شيميايی در ايا/ت متحده، با ھمکاری . انجام می گيرد} بزرگترين سرمايه دار امريکا 
داد و ستد ھای شيطانی مواد مخدر و در ... بسيار نزديکِ شرکتھای سويسی، فرانسوی و بريتانيايی ساخته ميشود

  " .ًا لبنان  سرازير ميشودآمد ھای ناشی از آن به لندن، ھانکانگ، دوبی و اخير

ِبه بازرگانان مرگ آفرين ديگری " قانونی" ُ، تجارِت پرسوِد مواد مخدر، با ترتيباِت ١٩٦٠درسالھای  ..." ِ
. انتقال يافت} خواب آور{دی و ھافمن /روش، سازندۀ قرصھای واليوم . اس. ھمانند شرکِت ساندوز، سازندۀ ال

ِدرحاليکه به توزيع کننده گان .  دالر در کيلو گرام ميباشد٣برای شرکِت ھافمن /روش ھزينۀ مواِد اوليۀ توليد واليوم 
واليوم تا زمانيکه به دسِت مصرف کننده برسد، کيلويی . فروخته ميشود) بيست ھزاردالر (٢٠٠٠٠آن ، ھرکيلويی 

  ".قيمت پيدا ميکند) پنجاه ھزاردالر (٥٠٠٠٠

ِکستان ازطريق ماکرا و به وسيلۀ کشتيھای باربری که به مقصِد دوبی ًاخيرا ترياِک با کيفيِت با/ی پا "
طريق، برای حمل ھرويين که در کشور ھای  ھمين. بارگيری ميکنند، به اين کشور وارد شده و با ط� مبادله ميگردند

ترياک ِمثلث ط�يی ترياِک پاکستان به ميزان ِ... ِماورا اقيانوس طرفداران زيادی دارد، مورِد استفاده قرار ميگيرد
ِبدين جھت توليِد ھرويين ق�بی از اينگونه ترياک، رو به افزايش است و . يا ھ�ل ط�يی، فروش ندارد" چين "

ِبعنوان جانشين کوکايين، تھديد جدی برای بازار آن تلقی ميگردد ِاحتمال دارد ھرويين ساخِت پاکستان به علِت . ِ
داستانھای شجاعانه ای که در بارۀ بر ... س مقام نخسِت فروش را به دست آوردارزانی در کشور ھای ما ورا اقيانو

بريتانيا در بلنديھای . تنگۀ خيبر بر سرزبانھاست، بيشتر با تجارِت  ترياک پيوند دارد خورد ھای ِاستقرار ارتش ِ
ده که اغلب مورد دستبرِد تنھا برای حفاظِت کاروانھای ترياک ِخام بو}  ازسوی مقام ھنِد برتانوی ديروز{ خيبر، 

                                  "... قبايل ِکوه نشين قرار ميگرفته است

. ِمشکل ِمواد ِمخدر اکنون می رود که به صورت ِيک معضل اجتماعی يا بھداشِت ھمگانی خود نمايی کند "
ِ و حتی در امنيِت ملی کشور ما انعکاس يافته ِتأثير اين مشکل به گونه ای تازه و غير قابل حل، در رونِد حاکميت ِملی

ھمۀ جنبه ھای مواد مخدر از توليد . ِمشکل مواد ِمخدر در ھمه جا استق�ل ملی را مورد تھديد قرار داده است . است 
ِوفروش ومصرف با خدشه دارکردن اخ�ق، دين، زنده گی سياسی و ارزشھای جمھوريت، ھويِت ملی ما را تحت 

    " ... اده استتأثير قرار د



  
 

 

  ٩تر ٩  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئړيکه ټينگه کړله موږ سره ا په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه 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

 

ازکولمبيا تا ميامی، از مثلِث ط�يی تا دروازۀ ط�يی، از ھانکانگ تا نيويارک، از بوگاتا تا  "وبا5خره، 
ُفرانفکورت تجارِت مواد مخدر و به ويژه تجارِت ھرويين ، داد و ستِد بزرگ و پر سودی را تشکيل ميدھد که به 

 عضويت دارند، به شيوۀ از با/ به ٣٠٠ِحد اقل يک نفر آنان در کميتۀ که " غيرقابل دسترس" وسيلۀ خانواده ھای 
  ) " ... .پايين اداره ميشود

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


