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  یاک کراسیتر تا یدموکراس از
  )صباح(

  
  خواستھ با شد مردم ریخ و صفا     کھ درد مردم داشتھ باشدیکس    

  باشد  کاستھ غم مردم از اگر     با نجابتی مرد آنوقتبود     

  

  ست؟ یخوب ک ک زمامداری
د خود را آماده می کردن) چاشت( مھ روزین یخوردن غذا و خانواده اش برایدھقان ، بود نصف روز

عازم جنگ  قرارگاه ساختھ اند و کشور یسپاه فراوان ایدر یکینزد دراحوال آورد کھ فرزندان  یکی از

 سھ پسر. دارند آنجا حضور در زیکنم کھ شخص اول مملکت نیگمان م ن ھستند ویضد متجاوز بر

 زین ماتا  یبفرست یمقدس سربازمناسبی است کھ ما را بھ خدمت  وقت، تقاضا نمودند پدر دھقان از

وستھ یپ و مکررخواست  ناراضی بود اما بھ خاطر پسران این کار از پدر، میبجا آور ن مادروطن راید

درختی ایستاده بودند  کنار در ان اردوھفرماند دوتن از. شدند یقرارگاه نظام رھسپارپذیرفت و آنان 

اخالق بزرگ منشانھ  ومردانھ  چھرهکھ  یفرمانده بزرگ، سھ پسرش پیش آمدند کھ با دیدن پدر و

فت فرزندانم می خواھند دھقان گ. د؟یدار یا مشکلیآ، د؟یآمده ا یقرارگاه نظامپرسید چرا بھ ، داشت

گفت جوانان  پدر. ؟گفت تا کنون چھ می کردندفرمانده . شوند یشامل خدمت مقدس نظامھمچون شما 

آنان  اگر گفت و افکند و رنگاھی بھ سیمای سھ برادمرد بزرگ قشون . می کنند یدھقانھمراه من 

  را می توانی اداره کنی؟ ات  یزراعتھمراه ما بھ جنگ بیایند زمین ھای 

  . کنمیم نھا صرف نظریھمھ زم بر یدھقان از، زمان بازگشت پسرانم تاگفت دھقان 
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 بر ست کھ قصد تجاوزین یلشکر دشمن کشورما تنھا: گفتسپاه  خردمند موجود در مرد بزرگ و

مردم گرسنگی دراورد  پا از توانند مارایکھ م ین دشمنیخطرناکتر و نبزرگتری. بستھ اند ھن ما کمریم

 از تر دشوار و مھم تر د بھ مراتبیدھین اکنون انجام میکھ شما ھم یکار، ن ماستیسرزم در یقحط و

بھ ، گفت مردم ما تنھا پیروزی نمی خواھند آنگاه روی برگرداند و. میدانھای نبرد است در یجانفشان

 خواھند تایده گان غذا میستم د گرسنگان و دارند و ازین یو خدمتگذار انسان یخدمات اجتماع نان و

  . دورشدن آنا ازسپس و ، سیر کنند شکم کودکانشان را

مالک را انش سخن و بود کشور ن زمامداریا: گفتپسرانش  دھقان وکھ ایستاده بود بھ  یفرمانده دوم

 دھقان و یفشردن دستھا با زین او. دیشو، است یبزرگ تان کھ دھقان فھیمصروف وظ وداده  قرار

  . دور شدنان آ پسرانش از

پدر بی مھری ھای ما را ببخش : پیرش گفت پدربھ  دیک فرزند رشیده یعق اخالص و بافرزند بزرگ 

  . خواھیم بودده یستم د اخالصمند مردم گرسنھ وسربازان  و فرزند خلف توگی ه تا پایان زند

دوم آزادی ، امنیت -نخست . مردم دارند برابر مھم در فرمانروایان ھمواره سھ کار: دیگویم یشمندیاند

  . و سوم نان

  
 حاکمیت صورت میگیرد کھ ھر انسان با درد را مایوس و سرخورده میسازد و با کارھای عجیبی در

در . و ناامید میگرددھدایت گیرندگان داخلی دلسرد  از ھدایت دھندگان خارجی و روز گذشت ھر

غارتگری بھ شدت تمام  در والیات نیز زراندازی و. غارت بھ تمام معنی وجود دارد پایتخت چپاول و

والیات دیگر گویی والیان قبالھ  در یکی دوماه والیان تبدیل و ھر والیات در در بعضی از. ادامھ دارد

 در چنین شیوه مردم را ی اش باھدایت دھندگان خارج کرزی و. شرعی والیت را در دست دارند

مافیای ھیروئین و  دالر مسلط است و و جایی کھ تفنگ و زور در. جای نموده است عطار نیخورج

آینده  و. صحبت از وجود آزادی و دموکرا سی و قانون وعدل مسخره است، بنیادگرایی دست باز دارد

، مصلحت خواھیھا، قانون شکنی ھا، ھاکش و گیر، از زد و بندھا. نیز این پروسھ ادامھ خواھد داشت
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آغوش  در، ناھمگونی ھای معین، ائتالف ھای نامتجانس، دشمنی ھای مقطعی، دوستی ھای زمانی

برای ، چنین استنباط میشود کھ بازی ھای جدی استخباراتی و سیاسی جدید. . .  کشیدن ھای دروغی

و ماھی مراد گرفتن و مصروف  آب گیل کردن، سرپوش گذاشتن بھ مشکالت جامعھ، اغوای مردم

مدعیان قدرت تصمیم گرفتھ اند کھ ، در پشت این ھمھ ھیاھو بھ شدت جریان دارد، ساختن ملت دربند

  . ملت را ھمچنان در فالکت و سیھ روزی نگھدارند

ك شبكھ یجاد یا ایت ھای مخفی سازمان سیبخشی از فعال یالدینو م و نوزده ھفتادازسال  بعد

االت ین شبكھ از طرف ایا. ھ شوروی داده شدیعل و جنگ بر بود كھ بھ آن نام جھاد المیگرای اس ادیبن

ق قاچاق یات از طرین عملیاما بخش اعظم كمك مالی ا. شد یبانی میمتحده و عربستان سعودی پشت

س جمھور وقت ییگن ریر - پنج  و نوزده ھشتاددر سال . شد ین میی تامیمثلث طال مواد مخدر در

ن دستورالعمل یاساس ا بر. را امضا كرد شش شصت و و صدت ملی شماره یستورالعمل امنكا دیآمر

ت نمود تا بھ از ھمپاشی قوای شوروی و خروج یشتر تقویھرچھ ب "مجاھدین"د كمك نظامی را بھ یبا

نوزده كھ در سال  یبھ طور، افتیش یكمك ھای نظامی بھ شدت افزا. آنان از افغانستان منجر شود

ن یطی ا در. دیھزار تن رسپنج  شصت وبھ  "مجاھدین"لی بھ یسالح ھای تحو یالدیھفت م و ھشتاد

فرماندھی سازمان  مرکزا و پنتاگون بھ طور پنھانی و بی وقفھ راھی یل متخصصان سیمدت س

ا ین محل كارشناسان سیدر ھم. واقع در شاھراه اصلی روالپندی شد )یا. اس. ای( اطالعات پاكستان

دار یھ قوای شوروی با ماموران اطالعاتی پاكستان دین برعلگرابرای سازمان دادن شورشو پنتاگون 

  . كردند یم

. داشت "مجاھدین"ت نظامی یدی در تربیس اطالعاتی پاكستان نقش كلیق سرویا از طریسازمان س

ك یس تكنیجا تدریل شده بودند تدریبانی مالی عربستان تشكیان وھابی و پشتیادگرایمدارسی كھ توسط بن

كتاتور یكا از دیاالت متحده آمریا. م خود گنجاندندیا را در تعالیكی سازمان سیھای جنگ ھای چر

بانی یدر پاكستان پشت یاسالم یافراط یچوچھ کشس ھزاران مدرسھ یاالحق در تاسیپاكستان جنرال ض

ن یج ایرا بر تروا تالش خود ینسان سازمان سیبد. سر برآوردند "طالبان"مدارسی كھ از آنان ، كرد

ات براندازی حكومت یا عملیسازمان س. اسی اجتماعی بسازدیده سیك ایشھ گذاشتھ بود كھ از اسالم یاند

اكنون روشن است كھ ھدف واقعی واشنگتن راه اندازی جنگی داخلی در . را آغاز كرده بود کشور

 . افتیادامھ  سھ دھھ یعنیاکنون  تاجنگی كھ ، افغانستان بود

رادیو بی  با مصاحبھ ھمکاری ھای بین المللی پوھنتون نیویارک در ارشد مرکز وبین مدیربارنت ر

 قاچقچیان عمده ی مواد مخدر کابینھ دولت افغانستان تعدادی از ھمھ ھنوز در پیش از: بی سی گفت

ً تا وقتیکھ . . . رأس قطعات نظامی قراردارند  ھنوز قاچقچیان مواد مخدر در. وجود دارند بنا

میکنند ھیچ کس اقدامات  با امریکایی ھا کار اختیار دارند و قدرت را در و چقچیان مواد مخدرقا
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یک ، پس از اظھارات روبین. امریکا را علیھ نابود کردن مزارع مواد مخدر جدی نخواھد گرفت

طح روزنامھ معروف امریکایی برخی از قاچاقچیان قدرتمند مواد مخدر را کھ در دولت افغانستان تا س

  . قدرت داشتند افشاء کرد آن صالحیت و از حتی باالتر و وزیر

غفار آخند زاده والی والیت  از، کابینھ دوره انتقالی سرحدات در عارف نورزایی وزیر روزنامھ از

قاچاق مواد  تجارت و حامد کرزی رئیس جمھور نام برد کھ در از احمد ولی کرزی برادر ھلمند و

عارف نورزایی وزیر قبلی سرحدات است کھ در  لی کرزی شوھر خواھراحمد و. مخدر دست دارند

قندھار سوء قصد  بھ جان حامد کرزی در ھنگام محفل عروسی او یدیک خورشی و سال ھشتاد

 . سوء قصد کننده را از پادرآوردند صورت گرفت اما بادیگاردان امریکایی رئیس جمھور

بخش ھای خبری پشتو  از یسھ شمس و زده ھشتادیسوم عقرب س بھ گزارش سازمان ملل متحد کھ در

از  بیشتر افغانستان ھشت برابر تریاک در تولید و گردید مقدار منتشر فارسی رادیو بی بی سی نیز و

صد تن  و چھار سھ ھزار، کی و زده ھشتادیزده ھشتاد تا عقرب سیعقرب س از. یکسال پیش بود

. و ھشتاد تن بود یکصد نو و زده ھفتادیسال س ن رقم درحالیکھ ای در. افغانستان تولید شد تریاک در

 یک سال بعد در. گزارش گفتھ شد کھ افغانستان ھفتاد فیصد تریاک جھان را تولید کرده است در

. افزایش یافت ھم گسترش و باز مواد مخدر قاچاق تریاک و کشت تریاک و، زده ھشتادودویعقرب س

 در. دید کھ زرع تریاک در والیا ت گسترش یافتھ استگزارش این سال ملل متحد وانمود گر در

. شرقی بود سال ھای پیشین زرع تریاک تنھا محدود بھ چند والیت جنوبی و حالیکھ سال قبل و

 امنیت در تجارت مواد مخدر را تھدید جدی برای صلح و تولید و، این گزارش سازمان ملل متحد در

جاده ھای بریتانیا نو گرام آن  ده گرام ھیروئین در ھر کھ از داد تذکر خارج افغانستان خواند و داخل و

تولید تریاک  گزارش سازمان ملل گفتھ شد کھ کشت و یک سال بعد بازھم در. از افغانستان می آید

دیگر  اساس این گزارش افغانستان بار بر. صد افزایش داشت در چھار درمقایسھ با سال قبل شصت و

  . جھان شناختھ شد در کننده ی مواد مخدربھ عنوان بزرگترین تولید 

صد مردم افغانستان کھ سھ ملیون نفوس کشور را  این گزارش تذکر داده می شود ده در ھمچنان در

صد محصول نا  چھار در شصت و و. سھم دارند تجارت مواد مخدر کشت و دربر می گیرد در

انستان طی یک سال اخیر بھ دست افغ تجارت مواد مخدر در مدرک کشت و خالص ملی افغانستان از

اگر این رقم دو اعشاریھ ھشت ھزار ملیون . آمده است بھ دو اعشاریھ ھشت ملیارد دالر بالغ میگردد

این  بگیرد از انکشافی دولت افغانستان مورد مقایسھ قرار دالری عاید مواد مخدر با بودجھ ی عادی و

اقتصاد  روزی مافیای مواد مخدر چرخ سیاست و ترس ایجاد می شود کھ مبادا مقایسھ این نگرانی و

 اساس بر یشمس دو و زده ھشتادیسال س چون بودجھ ی عادی دولت ما در. افغانستان را بدست بگیرد

بودجھ ی انکشافی یک  اسبق مالیھ پنجصد ملیون دالر و اعالن اشرف غنی احمدزی وزیر گزارش و
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انکشافی جمع شود بازھم  ھردو بخش بودجھ ی عادی و با آنکھ مقدار پول. ونیم ملیارد دالر گفتھ شد

البتھ این . ھشتصد ملیون دالر بیشتر است قاچاق مواد مخدر بدست می آید تجارت و تولید و پولیکھ از

 مجموع پول مواد مخدر فقط مقدار نا چیز آنرا دھقانان و نکتھ را مورد توجھ قرار باید داد کھ از

قسمت اعظم دو اعشاریھ ھشت ملیارد دالر بھ جیب مافیای مواد . ب می شوندیزارعین تریاک نص

انکشافی مورد  تأمین بودجھ ھای عادی و ناتوانی دولت را در ھرگاه این ضعف و. مخدر می ریزد

طریق مدارک عایداتی  توجھ قرار بدھیم کھ دولت تا کنون قادر بھ تأمین نصف بودجھ عادی کشور از

ً ازبودجھ ی انکش خود نشده است و ، وام کشورھای خارجی محاسبھ می شود کمک و افی کھ اصال

ً خطرساز اقتصاد قانونی افغانستان  برای سیاست و آنگاه پدیده ی مواد مخدر بھ حیث یک پدیده ی جدا

عاید مواد مخدر را بدینگونھ مقایسھ کنیم کھ  عواید دولت و بصورت مشخصتر اگر. نمایان می شود

عاید مواد  و پنجاه ملیون دالر عاید دارد و یکسال دوصد عادی خود دردولت با حصول نصف بودجھ 

ترس خطر سلطھ ی  این صورت نگرانی و در، ھشت ملیون دالر است دوھزار و، یکسال مخدر در

گمان بھ  صورت تداوم این وضع از حدس و در اقتصاد آینده کشور سیاست و بر مافیای مواد مخدر

  . واقعیت مبدل می شود

 مواد مخدر سالح نسل سوز و. وطن است ناامنی در خدر یکی ازمنابع عمده ی بی ثباتی ومواد م

قانون  برگ ھای نظم و شاخ و مواد مخدر ھمچون بیماری سرطان تمام ریشھ ھا و. تباھی آفرین است

مواد مخدر با . تباھی میکشاند جامعھ را بھ فساد و مواد مخدر. تخریب میکند جامعھ تضعیف و را در

. حمایت متقابل قرار می گیرند ھمکاری و ھریک در ھمآھنگی دارد و تروریزم ھمراھی و ھل وج

بد  بستر بی ثباتی و قاچاق مواد مخدر در تروریزم را تقویت میکند چون مافیای تجارت و - مواد مخدر

ر را کشتار این بست تروریزم با وحشت و فعالیت می یابد و قانون مجال حیات و ضعف نظم و امنی و

 . ایجاد میکند بھ مافیای مواد مخدر

اروپایی ھا بھ خصوص انگلیسھا کھ اکنون مبارزه علیھ مواد مخدر  امریکایی ھا و، دولت افغانستان

با این معضل برخورد  ند وینمایاین مبارزه صحبت م بھ گونھ ای از افغانستان بدوش دارند و را در

این رو نقطھ ی مرکزی  از. ارعین تریاک وانمود میشوندز آن گنھکار اصلی دھقانان و میکنند کھ در

  . مزرعھ ی تریاک است این مبارزه زارعین تریاک و نشانھ گیری آنھا در

نیروھای امنیتی دولت بھ  پولیس و. سم میریزند ھوا بروی مزارع کوکنار ھوا پیماھای امریکایی از

پرده ھای  بھ تکرار در آنھا بھ تکرار وسوی  تخریب مزارع کوکنار از مزارع تریاک ھجوم میبرند و

مبارزه علیھ مواد مخدر  بزرگترین جلسھ ی کھ در رئیس جمھور در. تلویزیون دنیا نمایش داده میشود

مالقات با  اظھار میدارد کھ در را مایھ ی شرمساری ملی میخواند و زرع کوکنار، تشکیل شده بود

خجالت آب  زرگترین تولید کننده ی تریاک است ازخارجی ھا وقتی برایش میگویند کھ افغانستان ب
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کشت کنند گان تریاک  زارعین و برابر خارجیھا از شرمساری در او با این اظھار خجالت و. میشود

این میان آنچھ کھ بھ  اما در. تھدید میخواھد کھ دیگر بھ کشت تریاک پایان بدھند با زبان التماس و

تجارت ، کشت تریاک وجھ قرار میگیرد عوامل اصلی زرع وکمتر مورد ت فراموشی سپرده میشود و

  . قاچاق مواد مخدر است و

شعارھا و ادعاھای ، ک دھھ قبل کھ آمریکا و متحدینش لشکرکشی بھ افغانستان را آغاز کردندیحدود 

تولید تریاک و دیگر . محو مواد مخدر اعالم شد مقابلھ با تروریسم و، اصلی شان از این تھاجم

در بخش اعظم کشور یک معضلھ و نگرانی جدید را برای جامعھ  "طالبان"آن کھ با استقرار مشتقات 

 با تھدیدھا و فشارھای سیاسی و تحریمی کشورھای بزرگ و تاثیر گذار در، جھانی بوجود آورده بود

عمر حاکمیت  کم کم رو بھ کاھش میگذارد و در اواخر، عرصھ تصمیم گیری ھای بین المللی

  . بھ کمترین میزان در دھھ ھشتاد ھجری شمسی رسید "طالبان"

دولتمردان آمریكایی پس . آید  جھان بھ حساب می در مخدر اکنون افغانستان بزرگترین تولیدكننده مواد

جلوگیری ، نھا نابودی مزارع خشخاشآگترین برنامھ ھای زراز حملھ نظامی اعالم كردند كھ یكی از ب

حقیقت این است كھ دولت آمریكا پس از تصرف . مواد مخدر استممانعت از قاچاق  كشت آن و از

افغانستان نھ تنھا ھیچ گا قدمی جدی برای جلوگیری از كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برنداشت 

نو سالی  بیش از طی. كمك كرده است در كشور بلكھ در بسیاری از موارد نیز بھ مافیای مواد مخدر

ھا مبنی بر تالش برای كاھش   گذرد علی رغم ادعاھای آمریكایی تان میكھ از حملھ آمریكا بھ افغانس

آمارھای موجود از افزایش تولید مواد ، جلوگیری از تولید مواد مخدر كشت خشخاش در كشور و

     . كشور و قاچاق آن بھ سایر نقاط جھان خبر می دھد در مخدر

اراضی زیر كشت خشخاش بھ ، دفتر سیاست ملی كنترول مواد مخدرآمریكا در گزارشی اعالم كرد

میزان چشمگیری نسبت بھ سال گذشتھ افزایش یافتھ و بھ یکصدوھفتادودوھزاروشش صد ھكتار رسیده 

تولید خشخاش در كشور حدود ، "طالبان"از زمان سرنگونی ، افزاید این گزارش ھم چنین می. است

سفارت آمریكا در كابل ھمواره دولت كرزی را یكی از عوامل ناكامی مبارزه با . برابر شده استشش 

میزان تولید ، برپایھ گزارش ھای منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد. مواد مخدر اعالم كرده است

ک سال بعد بھ ھشت یمحصول خشخاش دردوسال گذشتھ شش ھزار و دوصد تن است ودر

بارنت روبن پژوھشگر آمریكایی . ن رسید كھ در تاریخ كشور سابقھ نداشتھ استھزارئپنجصد ت

درجلسھ استماعیھ كمیتھ روابط خارجی مجلس سنای آمریكا درباره علل ناكامی دولت افغانستان 

كنیم كھ چرا دولت افغانستان بھ  وقتی ما در این مورد صحبت می: درمبارزه با مواد مخدر گفت

باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ بسیاری از این دالالن . زند قاچاق موادمخدر دست نمیاقدامات جدی علیھ 

ھا كمك شد تا دوباره قدرت را در  شوند و بھ بسیاری از آن موادمخدر توسط ایاالت متحده تقویت می
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وقتی كرزی خواست برخی ازآنھا را ازمقام ھایشان بركنار كند آنھا از سوی بعضی . دست گیرند

ھای دولت آمریكا حمایت و درسمت ھای خود ابقا شدند زیرا حضور شان برای ایاالت متحده  ارگان

، شود ھشتاد در صد پول موادمخدر بھ جیب قاچاقچیان وجنك ساالران سرازیر می. شد مفید ارزیابی می

كنند و نود فیصد از سود حاصل از  كنند ودرمزارع آن كار می نھ دھقانانی كھ خشخاش كشت می

     . شود ارت مواد مخدر بھ خارج از افغانستان ارسال میتج

بدون تردید یكی از دالیل افزایش كشت خشخاش وتولید مواد مخدردرافغانستان سودسرشاری است كھ 

شود كھ از سوی برخی از  عاید قاچاقچیان و سوداگران مرگ می، از بابت تولید و توزیع این مواد

حال این پرسش مطرح است كھ آیا اقدامی كھ . شوند یبانی میحامیان خود در ایاالت متحده پشت

دھد واقعا مبارزه با مواد مخدر است  واشنگتن در افغانستان تحت شعار ریشھ كنی مواد مخدر انجام می

یا تجارت مواد مخدر؟ سال گذشتھ كشت خشخاش در والیت ھلمند یکصدوشصت درصد رشد داشت 

ھمچنان درسال گذشتھ شش ھزار و . درکشوركمك كرده بودكھ بھ رشد پنجاه فیصدی كشت خشخاش 

     . كند  دوصد تن خشخاش تولید كرده بود كھ نودودو درصد از نیاز بازار جھانی را تامین می

. مخدر درافغانستان اكنون بھ سطح غیرقابل كنترول رسیده است بھ گفتھ سازمان ملل متحد كشت مواد

تاسف كرده و از جامعھ جھانی خواستھ است كھ فعالیت ھای  ھمچنان كرزی از چنین آماری ابراز

دولت آمریكا نیز نابودی خشخاش . مقابلھ با كشت مواد مخدر راشدت بخشد خود برای تقویت پولیس و

دولت  كشت مواد مخدر را یكی از ابعاد مھم برنامھ كمك رسانی بھ افغانستان دانستھ است و و مقابلھ با

مقابلھ با تولید تریاك مورد  دربھ چالش كشیدن والیان جنگ ساالر والیات دركرزی را بھ علت ناكامی 

افزایش كشت و برداشت مواد مخدر درحالی انجام می گیرد كھ دولت عمال . انتقاد شدید قرار داده است

دھقانان و دالالن دركنار ، بخش ھای جنوبی كنترول عمومی ندارد و گروه ھای نظامی مخالف بر

 افغانستان. فاسد دولتی و پولیس تجارت موادمخدر راحرفھ اصلی خود قرار داده اند یبرخی نیروھا

از تولید  درصد ٣۵پیشتر نیز بھ عنوان بزرگترین تولیدكننده تریاك در سطح جھان شناختھ می شد و 

دست آمده از خشخاش در  بیشتر ھروئین بھ. ناخالص داخلی از تجارت مواد مخدر بھ دست می آید

افزایش كشت خشخاش نیز بیشتر درپنج والیت در جنوب و بھ . آسیا فروختھ می شود واروپا 

قندھار و ارزگان صورت پذیرفتھ است یعنی ھمان مناطقی كھ بھ خاطر حمالت ، ھلمند خصوص در

تولید خشخاش  سازمان ملل متحد درخصوص افزایش. شرایط امنیتی باثباتی نیز ندارند "طالبان" مداوم

برداشت گسترده مواد مخدر  تاكید می كند كھ بخش ھای جنوبی افغانستان بھ علت كشت ودرعین حال 

سازمان  بنابر اظھارات. تبدیل شده است جنایت و فساد بھ مكان خطرناكی، تروریسم، و تجارت آن

ملل متحد ارتباطی قوی میان تشدید شورش و ناآرامی و افزایش تولید مواد مخدردرافغانستان یافتھ 

حفظ امنیت و جان خود دعوت  دھقانان را بھ افزایش كشت خشخاش در برابر "طالبان"ھمچنان  .است
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از ، موادمخدر در مناطق مرزی در عین حال برای حفاظت از كاروان ھای حمل "طالبان. "می كند

در  "طالبان"گفتھ می شود كھ اقدامات اخیر  از سوی دیگر. دالالن این مواد مالیات دریافت می كند

بھ ھدف برانگیختن واكنش دولت طراحی ، خشخاش این عرصھ و ترغیب دھقانان برای افزایش كشت

  . شده است

فاسد و قدرتمند ، بھ اعتقاد ملل متحد عدم توانایی دولت دركنترول منطقھ و حضور والیان جنگ طلب

 ش را توسعھبا وجود آنكھ دولت فعالیت ھای اندکی برای مقابلھ با كشت خشخا. در آن برمی گردد

، مواد مخدر بخشیده است اما در راه بازداشت و ازكار بركنار كردن مقامات دولتی فاسد و تاجران

ھزار  ٣٨قرار بوده كھ ، ملل متحد بنا بر گزارش سازمان. موفقیت چندانی بھ دست نیاورده است

ھا نابوده شده  ھزار جریب از این زمین ١٢ جریب زمین ھای زیر كشت خشخاش نابود شوند اما تنھا

از نظر سازمان ملل متحد ، در این خصوص ارائھ شده اطالعاتی كھ از سوی دولت، بر این اساس. اند

جریب زمین  ھزار ٨٧والیان والیات مختلف اعالم كرده بودند كھ . كامال اغراق شده و نادرست است

ھزار  ١٢است نابودی  تھھای زیركشت خشخاش را نابود كرده اند اما سازمان ملل متحد تنھا توانس

با وجود تالش ھائی کھ برای جلوگیری از : سفیر آمریکا در کابل می گوید. جریب آن را تایید كند

ھزارھکتار مزرعھ خشخاش ٢٠کشت خشخاش درافغانستان انجام گرفتھ است و با وجود از بین بردن 

بر . می بی سابقھ رسیده استمحصول خشخاش ِ امسال بازھم افزایش یافتھ و بھ ارقا، در سال گذشتھ

ھزار ھکتار زمین زیر کشت خشخاش رفتھ است کھ نسبت بھ سال ١٨۵، اساس آمارھای مقدماتی

ھزار ھکتار تنھا در ھلمند  ٨۶از این رقم ، بھ گفتھ او. ھزار ھکتار افزایش نشان می دھد ٢٠گذشتھ 

جا با ھزاران طالب درگیر جنگ است و نیروھای ناتو در آن ھلمند پرخشونت ترین والیت. قرار دارد

 . در افغانستان تولید شده است، درصد تریاک ِ قاچاق جھان ٩٢، درسال گذشتھ. ھستند

معضل تولید و قاچاق این مواد و مبارزه با آن ، با آمدن البراتورھای پیشرفتھ و وسایل ارتباطی نوین

توصیف وضعیت . دیل كرده استرا در سطح جھانی شدیدا پیچیده و بھ یك نگرانی عمومی جھانی تب

ھایی بود كھ  ھا و گزارش نقطھ عطف تمامی سخنرانی، با عبارت شدیدا پیچیده و ابراز نگرانی از آن

المللی ارایھ  ھا در ھفتمین كنفرانس بین مسوولین مبارزه با مواد مخدر كشورھای منطقھ و سفرای آن

، نماینده ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدرگفتھ روبرتو آربیتریو وضعیت پیچیده موجود بھ. كردند

شود كھ تولید خشخاش درافغانستان بھ بیش از ھشت وینم ھزارتن رسیده و  بیشتر از آنجا ناشی می

 . العاده افزایش یافتھ است سطح كشت آن نیز فوق

ھای نوین  انکشاف  آربیتریو این وضعیت را درپھلوی دستیابی باندھای تولید و قاچاق مواد مخدر بھ

داند كھ باعث  عواملی می، حجم ولی پرخطرتر وارد بازار شود البراتوری كھ باعث شده مواد ھای كم

درعقب وحمایت . نگرانی فزاینده جھانی نسبت بھ اوضاع صحی عمومی بخصوص جوانان شده است

http://www.esalat.org


 

www.esalat.org 

یوپلیتیک کنترول ج، از این نقط نظر. شرکتھای نیرومند و منافع مالی نھفتھ میباشد، مواد مخدر

مانند نفت و لولھ ھای نفت وجود ، بمثابھ یک عنصرا ستراتژیک، ونظامی روی خط السیر مواد مخدر

نھ تنھا منبع ، آنست کھ مواد مخدر، با آنھم چیزیکھ مواد مخدر را از امتعھ قانونی متمایز میسازد. دارد

گ برای دستگاه ھای بلکھ سرمایھ بزر، بزرگ تشکیل ثروت برای جرایم سازمان یافتھ میباشد

  . بحیث بازیگر نیرومند وجود دارد، استخباراتی نیزپنداشتھ میشود کھ در بخش ھای مالی و بانکداری

افغانستان صد بار بیشتر نسبت بھ قیمتی کھ دھاقین باالی  نیئدر مارکیت بین المللی مواد مخدرو ھیرو

ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم طبق راپور اداره . مزرعھ خود دریافت میدارند بفروش میرسد

عاید یک میلیارد دالر را برای زورمندان محلی ودھاقین و یک   تریاک افغانستان، در سال دوھزاروسھ

بوجود آورده است کھ این رقم معادل نیم عایدات ، میلیارد و سھ صدمیلیون دالر را برای قاچاقبران

حد وسط قیمت یک کیلوگرام تریاک ، اداره ملل متحد، موافق بھ این آمار تخمینی. خالص ملی میباشد

  . در سال دوھزارودو بھ سھ صدوپنجاه دالر بالغ میگشت تازه

مزرعھ محل  برمبنای قیمت باالی، اگرچھ سنجش تخمینی اداره امور مواد مخدر وجرایم ملل متحد

میلیارد دالری ترتیب یافتھ است کھ یک بخش فیصدی بسیار کوچک دوران چندین ، وعمده فروشی

اداره مذکور مجموعھ دوران ساالنھ تجارت مواد مخدر . تجارت مواد مخدر افغانی را تشکیل میدھد

ھیرویین جنوب ، اداره دی یی آی امریکا تایید میدارد. افغانی را بھ سی میلیارد دالر تخمین کرد ه است

رسید بین ھشتادوپنج ھزارالی کھ در اوایل دھھ نود در نیویارک بفروش می) افغانستان(شرق آسیا 

  . صورت گرفتھ بود  یکصدونودھزار دالر یک کیلوگرام با داشتن ھفتادوپنج فیصد خالص

ست ین لكھ ننگیا. شودیمواد مخدر مبدل م یایافغانستان بھ مركز ماف، انھیمداراجو یاست ھایدر اثر س

ده یلم یدیكل ین در پست ھایروئین ھیكھ سالطیدرحال، ن آفتیھ ایمبارزه عل. یبر دامن دولت كرز

د كار یبا. است یده ستمكارین پدیوارد كردن فشار بر دھقانان بخاطر مبارزه با ا. است یبیعوامفر، اند

ارک یوین. روندیكشت و تجارت مرگ بھ حساب م یكطرفھ كرد كھ عوامل اصلیان یادگرایرا با بن

از  یستیبود كھ ل گفتھز ین) یجالل( سابقر داخلھ یوز. مز نام فقط سھ تن از آنان را افشا نمودیتا

  . را در دست دارد ین ساالران در مقامات بلندرتبھ دولتییرویھ

 یبا عدم افشا یر داخلھ قبلیوز شود؟یبرمال نم ین دشمنان ملیا یپرسند چرا نامھایمردم م یول 

مواد مخدر  یایكھ ماف یدر كشور. معاملھ گروترسو ثابت نمود یخود را بھ عنوان فرد، ستشیل

مخوف تر از . ستیش نیب یدردناک یشوخ یصحبت از حقوق بشر و دموكراس، ت داشتھ باشدیحاكم

ک در آمد حاصل از آن یست وید می شود كھ در قرن بیسالحی درافغانستان تول، سالح كشتار جمعی

ازمان ن دغدغھ اردو و سیبزرگتر. نیروئیاك و ھیتر: ن زده می شدیارد دالر تخمیلین سھ صد میب

ن اردو و سازمان اطالعاتی از یژه قاچاق مواد مخدر برای ایرش نقش گارد ویاطالعات پاكستان پذ
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زند بھ  یارد دالر سرمیلیھا م المللی مواد مخدر كھ سود ساالنھ آن بھ ده نیتجارت ب. كاستیسوی امر

ھای مواد مخدر بھ ھمان ك شبكھ یتین لحاظ كنترول ژئوپولیاز ا. كند دا مییت پیاندازه تجارت نفت اھم

ن تجارت مرگ و رخوت یاز درون ھم. ك داردیت استراتژیاندازه كنترول لولھ ھای نفت و گاز اھم

  . برآوردند و جنبش ھای اسالمی از درآمد حاصل از آن ارتزاق كردند حكومت ھای مرتجع مذھبی سر

دولت افغانستان در . ی میباشدمنطقوی وبین الملل، مافیای قاچاق مواد مخدر متشکل ازمافیای داخلی

ً تذکر رفت مبارزه ی مؤثر وثمر بخشی علیھ مافیای داخلی تجارت  یھاسال  گذشتھ ھمانگونھ کھ قبال

وقاچاق مواد مخدر انجام نداده ودرمبارزه با مافیای منطقوی مواد مخدر کھ ازمافیای کشورھای 

ایجاد یک . برنامھ وعملکرد مؤثر نداشتھ استھمسایھ درتبانی با مافیای داخلی قرارداشتھ ودارند ونیز 

میکانیزم درست با کشورھای ھمسایھ برسرمبارزه ی مشترک با مافیای تولید وقاچاق مواد 

دراین تردیدی نیست کھ مافیای مواد . مخدرمیتواند پیروزی را دراین مبارزه نصیب دولت بسازد

ند درکشورھای ھمسایھ نیز این مافیا تا مخدرھمانگونھ کھ درداخل کشورازقدرت ونفوذ برخوردارھست

اما موجودیت یک میکانیزم واصول روشن توافق . درون حکومت ھا ومراکزقدرت ریشھ ونفوذ دارند

وھمآھنگی صادقانھ درتطبیق آن می تواند بھ تضعیف وسرکوبی مافیای ھا شده میان دولت و ھمسایھ 

  . منطقوی مواد مخدر بیانجامد

ھرگونھ توافق وھمآھنگی منطقوی درمبارزه با تجارت وقاچاق مواد مخدر می فراموش نباید کرد کھ 

وھمچنانکھ کھ میکانیزم مبارزه با ما . داشتھ باشد باید جلب وحمایت وھمکاری جامعھ ی بین المللی را

فیای داخلی ومنطقوی قاچاق مواد مخدر با جامعھ ی بین المللی برای درھم شکستن ونابودی مافیای 

چون مافیای بین المللی مواد مخدر کھ . لی قاچاق مواد مخدر مورد توافق وعمل قرار بگیردبین المل

اروپا وامریکا گسترده است درایجاد ما فیای منطقوی وداخلی قاچاق ، شبکھ ھای آن درآسیای میانھ

  . مواد مخدر نقش اصلی دارد

 یپاکستان با داشتن البراتوارھا یلین نقطھ جھان ازنظركشت مواد مخدرومناطق قبایتر افغانستان آلوده

 یرویوحضور ن یستیترور یھا گروه ینیکارشناسان النھ گز. برخورداراند یازشھرت جھان یدیتول

د مواد مخدر ین كانون تولیتر داند كھ باعث شده تا كشوربھ عمده یم یلیگانھ درکشور را از جملھ دالیب

 یسازمان، شود ید میكھ درآن مواد مخدر تول ییھاكشت وبرداشت واداره البراتور. ل شودیدرجھان تبد

و  یفن، یآموزش، ین پرسونلییپا یھا ییبا امكانات و توانا یس فعلیدارد كھ پول یده یچیار پیبس

 یھا قاچاق درکشوربھ عھده گروه یھا اداره سازمان. ستیار با آن نیقادربھ مبارزه تمام ع، یكیلوژست

ارشان یامكانات دراخت ده وبغرنج است كھیچیالعاده پ فوق یت فعلدردول ییایماف یوباندھا یستیترور

 یروھاین حضورودست داشتن نیھ سنگیسا. تر است شتر و مدرنیافغانستان ب یكنون یازاردو یحت

  . ذاکردن باشندیبزرگ مواد مخدرباخاطرآرام مصروف پول پ یایباعث شده کھ ماف یخارج
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 یریش چشمگیگانھ افزایب یروھایحضور ن یپ شور درک در زان برداشت مواد مخدریم سطح كشت و

را با  امر ن دویست رابطھ ایاما حاضر ن، كند  ید مییرا تا  ز آنیسازمان ملل ن یداشتھ است و آمارھا

 یتازه برا یرھایدا شدن مسیو پ یسطح جھان استعمال مواد مخدر در یر الگوییتغ. ح دھدیھم توض

 یھا  نھیگر زمید گوناگون از یكشورھا و رشد مصرف در ینجھا ین مواد بھ بازارھایانتقال ا

اک یش مصرف تریافزا. دھدیل میتشک برنامھ ملل متحد را و ن مبارزه با مواد مخدریمسوول ینگران

است   شده یباندھا یسازماندھ قاچاق آن و یتازه برا یرھایدا شدن مسیموجب پ، منطقھ یكشورھا در

تازه  یرھایمس ھ ازیروس و یمركز یایآس. س مجھزھستندیلھ با پولمقاب یزات برایكھ بھ ھمھ نوع تجھ

  . ن ھستندیمخدر از افغانستان بھ اروپا و چ انتقال مواد یبرا
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