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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

میر عبدالواحد سادات

۲۰۲۰/۰۶/۰۱

" معاهده " قطر وبخش محرم آن
راه بسوى صلح؟
یا تكرار تراژیدى دهه نود؟
و قرار گرفتن افغانستان در مسیر آشوب هاى جدید؟
بخش نهم
تذكر ضرورى :
صلح آرمان و نیاز جامعه و خواست برحق مردم و شرط بقاى افغانستان
است و اشكارا است كه صلح با طالبان بحیث گروه مخالف مسلح و متخاصم
با دولت و با سوابق جنگ و جنایت انجام میابد .
بدینرو نوشته حاضر با اذعان به این ضرورت بخاطر رفتن به صلح واقعى و پایدار
 ،بیان تشویش و نگرانى ها مندرج درین " معاهده " است  ،كه راه را به تركستان
میبرد ودر چند بخش بخدمت و در معرض نقد و نظر هموطنان عزیز تقدیم میگردد.
هالل طالیى بزرگترین مبدأ ترانزیت مواد مخدر جهان!
افغانستان پایتخت تریاكستان جهان و (درگ استیت )!
هلمند پایتخت هیروهین جهان!
از دهه هفتاد قرن گذشته كه كشت تریاك در كوهپایه هاى افغانستان  ،پاكستان و ایران بحیث منبع پر درامد اقتصاد
جرمى رواج یافت و توجه دست اندركاران قاچاق مواد مخدر را بخود جلب نمود  ،اصطالح هالل طالیى شهرت
منطقوى و جهانى یافت و بزودي از مثلث طالیى ( تایلند  ،برما و الهوس ) مشهورتر گردیده و به منبع بزرگ تریاك
جهان شهره آفاق گردید  ،زیرا زراندوزان جهان و قاتل ملیونها انسان جهان كه باالثر این تجارت كثیف نابود گردیده
و صف طویل معتادان را میسازند  ،اهمیت و جایگاه طالیى سفید ( هیروهین) را تشخیص و عاید سرشار انرا بعد
از نفت و سالح  ،ردیف بندى نمودند .
مواد مخدر در مقایسه با بحرانات و افات :
 هسته یى محیط زیست جمعیت اب -فقر
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و اكنون كرونا  ،از افات كشنده براى بشریت شناخته میشود .
همزمان با شروع جنگ اعالم ناشده علیه نخستین جمهوریت افغانستان در (  ۱٩٧٥م ) و كارزار ایجاد  ،تسلیح و
تجهیز باند هاى خرابكار در پاكستان و گسترش ان بعد از ثور ( اپریل  ۱٩٧٨م ) و حضور نظامى اتحادشورى ،
پروژه تروریسم با مواد مخدر بحیث یكى از منابع تمویل ان مطرح و پالن انكشاف و توسعه ان عملى گردید .
اگاهان این امور بخوبى میدانند كه در طراحى این پالن " ترور وتریاك " مالقات جنرال كار كشته و رئیس
استخبارات نظامى دولت فرانسه با رئیس جمهور ریگان در اوایل (  ۱٩٨۰م ) میالدى  ،بسیارموثر بوده است و بر
مبناى ان موضوع خود كفایى عملیات گسترده بسیج " مبارزان ازادى " را سازماندهى نموده اند .
از همان تاریخ و تا كنون مواد مخدر قویترین منبع مالى تروریستان اعم از جهادى  ،طالبى  ،القاعده و داعش میباشد
و در واقع ترور و تریاك و موادمخدر و جنگ  ،دو رخ یك سكه میباشند .
كه :
چارلس كوگن مدیر پیشین سى اى اى براى افغانستان در دهه هشتاد  ،در سال (  ۱٩٩٥م ) افشا نمود
" هدف اصلى ما این بود تا شوروى را زیانمند سازیم  ...ما از بابت مشكل مواد مخدر معذرت میخواهیم و لیكن ما
هدف بزرگ خود را بدست اوردیم "
مؤلف كتاب " خاورمیانه در كوران بنیادگرایى "  ،در صفحه (  ) ۲۰٩اثر خود مینویسد :
" در دوران جهاد سازمان امنیت پاكستان با اجازه سیا  ،دایره تحت عنوان " شعبه سیاسى داخلى " به وجود اورد كه
در عملیات مخفیانه خود از تریاك و هیروهین استفاده میكرد  .این دایره در هردوسوى مرز به كشت خشخاش و تولید
هیروهین مى پرداخت  ،هم در پاكستان و هم در مناطق زیر نفوذ مجاهدان در افغانستان  ،رئیس ان جنرال امتیاز بود
كه زیر نظر جنرال حمید گل كار میكرد  .هدف أولیه این دایره  ،عالوه بر تهیه منابع مالى براى تمویل هزینه جنگ
 ،معتاد كردن سربازان شوروى به قصد تضعیف ارتش سرخ بود  .بعد ها این تجارت مواد مخدر ابعاد هولناكى پیدا
كرد و در سالهاى (  ۱٩٨۰و  ۱٩٨۲م ) مناطق وسیع در مرز پاكستان و افغانستان به بزرگترین تولید كننده هیروهین
جهان مبدل شدند  .در دهه هشتاد تن ها در استانهاى مرزى پاكستان بیش از هشت صد تن تریاك تولید مى شد كه در
انزمان برابر به هفتاد در صد تولید جهان بود "
دوكتور منسفیلد از محققان سرشناس مواد مخدر كه دو دهه تجارت تریاك افغانستان را مورد تحقیق قرارداده ،
میگوید:
" تریاك عمیقا با جنگ افغانستان و طوالنى ترین جنگ تاریخ امریكا گره خورده است  ،سود ناشى از تولید هیروهین
نه تنها منبع مالى طالبان  ،بل درامد گروه هاى دیگر منجمله القاعده و داعش مى باشد " .
اقاى راشدى وزیر اسبق مواد مخدر به صراحت خاطر نشان مینماید كه :
" تریاك افغانستان منبع اصلى تموی ل طالبان و سایر تروریستان و منشأ فساد گسترده در دولت مى باشد كه متاسفانه
جامعه جهانى  ،ناتو و حكومت بدان توجه نه مینمایند "
امروز نود فیصد هیروهین جهان از تریاك افغانستان ساخته مى شود كه نود و پنج فیصد بازار هاى اروپا و نود
فیص بازار كانادا را احتوا و در بازار امریكا نیز بازتاب دارد .
فقدان دولت مقتدر مركزى  ،از هم پاشیدگى اقتصاد جامعه و رونق اقتصاد جرمى و نوعى همنوایى حامیان خارجى
باعث گردیده است كه طى دو دهه اخیر كشت تریاك روبه تزاید و تا بیشتر از صد بار افزایش یابد و از (  ) ۱٨٥تن
به (  ) ٨٥۰۰تن برس د  .باوجودیكه بزرگترین پایگاه قواى نظامى امریكا و انگلیس در شورابك والیت هلمند مستقر
بوده  ،هلمند به پایتخت هیروهین جهان مبدل و به تنهایى شصت فیصد مواد مخدر را تولید مینماید .
جنرال نیكلسن در دسامبر (  ۲۰۱٦م ) مطرح ساخت كه :
" حدود شصت فیصد بودجه طالب ان از تولید تریاك در والیت هلمند تامین میگردد  .پولیكه از صنعت تریاك حاصل
مى شود  ،منبع تغذیه شورش است و دلیل این همه درگیرى كه در هلمند شاهدش هستیم " .
این معما سواالت وسیع را در سطح ملى و بین المللى ایجاد و باعث كردیده تا :
انگشت اتهام بر مقامات نظ امى و ملكى انگلیس و امریكا وارد گردد و حتى رئیس شعبه مواد مخدر و جرایم سازمان
ملل متحد (  ) UNODCاز نقش پولهاى سیاه مواد مخدر در تحرك بانكها در بحران (  ۲۰۰٨م ) یادهانى نماید .
همین شعبه ملل متحد عاید طالبان در سال (  ۲۰۰٨م ) از درك مواد مخدر را یكصد ملیون دالر گذارش داده است .
شاید در مقابله به همین اتهامات باشد كه مقامات نظامى امریكا  ،عملیات پر هیاهو را بخاطر نابودى مزارع خشخاش
راه اندازى كرده اند و چنانچه جنرال جان نیكلسن با راه اندازى عملیات " طوفان اهنین " خاطر نشان نمود كه :
" ما داریم نقطه را هدف مى گیریم كه بیش از هر چیز براى طالبان مهم است  ،یعنى منابع مالى انان را "
همچنان جنرال جیمز هكر قوماندان هوایى قواى امریكا در افغانستان  ،گفته است كه :
" با قطع منابع مالى طالبان در نابودى تریاك  ،توانایى این گروه را در فعالیت هاى تروریستى محدود مینماییم "
اما  ،جان سوپكو مفتش ویژه براى بازسازى افغانستان هوشدار داده است :
" باید شفاف باشیم و بپذیریم كه ارقام مؤید شكست ما است "
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موصوف همچنان از امكان بوجود امدن دولت مبتنى بر قاچاق مواد مخدر و جنایت هوشدار داده است .
این مفتش امریكایى درین اواخر خاطر نشان نمود كه :
" امیدوار است كه مذاكرات فعلى میان طالبان و امریكا به چنان قرارداد صلح منجر گردد كه اقتصاد مبتنى بر تولید
تریاك كه عامل بى ثباتى افغانستان را مهار نماید" .
وزارت دفاع افغانستان نیز مرتبط به موضوع مواد مخدر بحیث منبع مالى طالبان خاطر نشان نموده است كه :
" منابع مالى گروه هاى دهشت افگن در افغانستان با كنترول بر محالت ترانزیتى این مواد  ،بر طبق پالن استخبارات
منطقه از  ،حایز اهمیت جدى مى باشد" .
جان سوپكو همانند جنرال نیكلسن معتقد است كه :
" پیروزى بر طالبان بدون پیروزى بر مواد مخدر  ،نا ممكن مى باشد ”.
بورد جهانى مواد مخدر كه مقر ان در ویانا است  ،گذارش از كنترول طالبان بر مواد مخدر را منتشر نموده است .
مواد مخدر نه تنها یكى از منابع اصلى تمویل تحریك اسالمى طالبان مى باشد  ،كه همچنان منشأ اصلى ثروتمند شدن
رهبران و قوماندانان انان نیز پنداشته مى شود .
اخیراً  ،اژانس تحقیقاتى فدرال پاكستان اعالم نموده است كه :
" مال منصور رهبر مقتول طالبان در پاكستان سرگرم خرید و فروش زمین و خانه ها بوده و پول هاى زیاد در
حسابات بانكى داشته است " متعاقب نشر این گذارش  ،خبر ضبط جایداد نامبرده توسط محاكم پاكستان پخش گردید.
با انچه تذكا یافت  ،این سوال جدى مطرح میگردد كه :
چگونه در " معاهده " قطر  ،روى این مسله دارایى اهمیت كلیدى مكث نگردیده است و هرگاه در بخش مخفى "
معاهده " به ان پرداخته باشند  ،كه چگونگى ان كتمان مى باشد .
ادامه دارد
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