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افتیدن  گیر عبارت است از، ور مانده استاکثر ناظرین سیاسی بد انظار کھ تا کنون از یمسایل

بوده کھ  افغانستاندر " مواد مخدر" و "مرگ" خشگاه بی پایاندر یک چر اوبامابارک اداره 

  .راه پایان دیده میشود نھ بھ سھولت خروج و راه رابرای آن نھ آشکا

 ١٣در  اوبامااقای ، ھای مسلحرھزینھ نیروپ یجا بجای باحثات احتیاط آمیز وبعد از یکسال م

مارکیت « درسال روان استراتیژی جدید جنگی خویش را در یک ساحھ دور دست  فبروری

طوریکھ شمار زیاد . اختیعنی والیت ھلمند براه اند افغانستاندر حوزه جنوبی  مارجھ» شھری

، خاک بوھی از گرد وانگیختن اندر میان بر و دیسانت گردیدرجھ ماحومھ  ھلیکوپترھا در

کھ  "گلیِ"خشخاش بسوی حصار ھای  باالی زمین ھای از ارتش امریکا سربازاناز صدھا تن 

  سرازیر گردیدند؛ را پنھان نموده بود  ھیروئینتولید  خود صد ھا البراتوار در

ھان مک کریستال با ھمراجنرال ، امریکا هایاالت متحد بعد از یک ھفتھ نبرد قوماندان نظامی

جلب توجھ رسانھ ھا در مورد  لمند بھ منظوری ھوال و افغانستانس جمھور یمعاون ری، ویشخ



بھ سرعت  "مارجھ"دور دست کشور مثل ء تسلط حاکمیت در قرا و، استراتیژی جدید نظامی

   .نمایان گردید

 با خشم و دو صد نفری کھ مالقات احتیاط آمیز کھ در یک متینگ و یامریکای قوماندانان

مواجھ شده بودند  یش کشت خشخاشزدابرنامھ  تحدید شان در مورد ض روستایان واعترا

 ین در میان منازل کھ بطورئھیرو با داشتن صد ھا البراتوار مارجھاینکھ  زعجیبی ا بطور

جھان را بھ " ینئپایتخت ھرو"لقب  ین را پیش میبرد وئتولید ھیرو سس خشخاش ومنظم پرو

" ۴٠"رویھمرفتھ مزارع مربوط بھ ھلمند . جلوه مینمودند خبربی، خود تخصیص داده است

زیاد این محصوالت در  ت مقدارتجار فیصد تولیدات خالص تریاک جھان را احتوا نموده کھ

کھ ساحھ  کابل متحده امریکا در ایاالتسفا رت  مندیک کارچنانچھ . صورت می گیرد مارجھ

 تولیداتمھار ساختن شما بدون «:نشان ساختخاطر داد ررا مورد تفتیش قرامورد نظر

  .»شد دبھ جنگ پیروز نخواھی، در ھلمند ھیروئین

 امریکامتحده  ایاالتمشاور امنیت ملی ، خشخاشبھ سلسلھ واکنش ھای قبلی پیرامون موضوع 

James L Jones  تالش خواھد نمود تا آقای کرزی  اوباماان داد کھ آقای ناطمی خبرنگارانبھ

 بــھ منزلــھ کھ تجارت مواد مخدر بارزه با فساد وجھت م دن مبارزه دررا برای او لویت بخشی

  .تشویق نماید، ماشین اقتصادی برای شورشیان میباشد

 متحده امریکا و ایاالتعمومی  قومانداناندر برابر  مارجھ زارعینبھ عکس العمل با توجھ 

تمام ، سال ٣٠دت برای مبوده کھ آنھا  خشخاشمحصوالت این ، برھم زدن پروگرام خبری اش

سیا در سال ھای  "خفیجنگ م" یانردر ج. سرنگون نموده است افغانستانرژیم ھا را در 

اتحاد شوروی را  مبدل شده ومین کننده وجوه مالی مجاھدین یاک بود کھ بھ تااین تر، ٨٠

  .گردید افغانستانباعث سقوط نظام طرفدار شوروی در  و ساختمجبور بھ خروج 

چیره  نقاط کشور اکثر نیروی خویش را در طالبانگروه  حینیکھ، ١٩٩٠ سالھایاواخردر

چانس مشروعیت خویش را در برابر جوامع جھانی بھ علت حمایت آن گروه از ، نموده بود

 و .از دست داد، را کھ ازین معامالت بدست می آوردند مفادی خدر ومتجارت مواد  تولید و

فقط چند ، زرع خشخاش را ممنوع ساختند، ن قبلیبرعکس جریازمانیکھ ، عجیبی بعدا بطور

   .از قدرت ساقط شدند آنماه بعد از

 در تشدید معامالت تریاکافغانستان، در  ٢٠٠١متحده امریکا در سال  ایاالتبعد از مدا خلھ  

 کنترول و طالبانحا کمیت کابل را فاسد نموده ودر عین زمان باعث تقویت نیروی ، کشور

 یات کشور شده است ؛ شان در وال بیشتر



رشد بیرحمانھ محصوالت تریاک در  باعث افغانستانتداوم جنگ ھای مستمر در با ید گفت کھ 

در سال ، تن بود ٢۵٠بالغ بر  ١٩٧٩کھ در سال  یگردیده چنانچھ میزان محصوالت کشور

محصو الت نا خا لص ملی را احتوا  %۵٠کھ در حال حاضر .تن ارتقا نمود ٨٢٠٠بھ  ٢٠٠٧

  یھ میدارد؛ھت جھان را تولید و ھیروئین% ٩٠وده نم

افغان را  فامیل» ۵٠٠٠٠٠« بھ تعداد از یکسو ھر گاهکھ  خشخاشدر سالھای اخیر فارم ھای 

در عین زمان باعث ایجاد بنیاد ، نمودهذیھ تغ، نفوس کشور را در بر می گیرد %٢٠ کھ تقریبا

در اطراف کشور توسعھ یافتھ  ٢٠٠۶سال از شبکھ ھای آنھا  کھشده نیز  طالبانمالی برای 

   .است

سال اخیر از آن طفره رفتھ است باید پرسیده شود کھ آیا کسی » ٩«سوالی را کھ وا شنگتن طی 

  ؟آرام خواھد توانست را افغانستانمثل " مخدر کشور"بطور تمام عیار 

سال اخیر  ٣٠طی  سھ جنگ افغان کھ وا شنگتن مر تبط است بھ تا ریخ، جواب این سوال جدی

جنگ ھای تنظیمی سا لھای ، ١٩٨٠جنگ مخفی سیا در سا لھای  .آن در گیر بوده استدر

اشغال  تجاوز و و، )گردید ملیون دالر ھزینھ مالی ٩٠٠کھ در آغاز بوسیلھ سیا  ١٩٩٠(

  کمپاین مبارزه با تروریزم ؛  و ٢٠٠١بو سیلھ امریکا در سال  افغانستان

 افغانی متحدینمواد مخدر را با  تجارت، امریکامتحده  ایاالت ،در ھر یکی از این جنگ ھا

کھ اکنون  یالبتھ پالیسی مالیم. ھمراھی نموده است، زی نظامی خویشبھ قیمت پیرو، خود

  را بھ کشور نمبر یک مواد مخدر در جھان مبدل نموده است ؛  افغانستان

آغاز  افغانستاندر  و رویش توسعھ مزارع خشخاش کھ بو سیلھ جنگ مخفی سیا عیلھ اتحاد

در جنگ مخفی سیا علیھ اتحاد شوروی  افغانستانبھ حیث نیروی کلیدی در سیا ست ، یافت

 »٨٠٠٠«ت وار کوھستانی آسیا کھ ساحاوسر انجام در برخی از عملیات ھای مخفی در ن

  ظاھر گردید ؛ کیلومتر را از ترکیھ تا تایلند احتوا مینماید

برای بار ، متحده امریکا ایاالتا نیکھ جنگ سرد نیرو می گرفت زم ۴٠در اوا خر سالھای 

سال  ۴٠پس از آن برای مدت .بکار برد" ئیکمو نیسم آسیا" اول آزمایش مخفی را در شکم

 ١٩۶٠در سال  »میانمار«برما  در ١٩۵٠مو فقا نھ را در این نوار کو ھی درسال  یجنگ ھا

 کشور، در یک تصادم مشھور تا ریخی .نیدبسر رسا ١٩٨٠در سال  افغانستان وس ئودر ال

 در عین نوار کو ھستانی این زون تریاک بطور ھمزمان قرار اتحاد شوروی کمونیستی چین و

جنگ ساالران پر قدرت منطقھ می  در میان متحدین مشکوک و را "سیا" گرفتند کھ پای

   .کشانید



 افغانستانحاد شو روی بر زما نیکھ ات، ١٩٧٩در سال  افغانستانجنگ اول واشنگتن علیھ 

در  .گردید آغاز، حمایت نماید کابلرا در  )!(نمود وسعی کرد تا رژیم مارکسیستی  )!(تجاوز

جنگ سرد  دوران فرصتی برای اداره ریگن پدیدار گردید تا انتقام خویش را از دشمن کابل

یک کمپاین ده سالھ  در کستانبدینوسیلھ اداره ریگن بطور نزدیک با دیکتاتور پا خود ستانیده و

  ؛خا رج نماید افغانستان کار نمود تا شوروی ھا را از، سیا

تصادم ، اما قبل از ھمھ، یک عملیات مخفی بود، این ھر چند بر خالف سایر جنگ ھای سرد

 ھستانی وکو محیط شکننده کشورباعث ویرانی ، جنگ اتحاد شوروی وعملیات مخفی سیا 

 .جھانی مواد مخدر گردید تجارت ررشد یر زراعت عنعنوی وبران نا پذخساره مند ساختن ج

 م کھ جنگ مخفی را درویتنا وس وئکشور ھای ال درسازمان سیا بر خالف سال ھای جنگ 

را بھ سازمان ویش سازمان سیا قسمت زیاد عملیات ھای خ اینبار، خود داشت اختیار

 فرصت بھ نیروی بزرگ و محول نمود کھ بھ زود ترین »آی اس آی« پاکستاناستخباراتی 

  جنجال بر انگیز مبدل گر دید ؛ متحد

 جنگ رعمومی مقاومت د بھ حیث رھبرخویش حکمتیار را  ھوادار، "آی اس آی" زما نیکھ

 ١٠جر یان  کھ در کردموافقت  تیف اظھارانالترین واشنگتن با چنروی پیشنھاد نمود علیھ شو

تدارک  "آی آی اس" از طریق افغانین برای مجاھد سال آینده سا زمان سیا حدود دو بلیون دالر

تیزاب پاش  و، گرابنیاد حکمتیار کسیکھ بنام شرارت پیشھ وکھ البتھ نصف آنرا برای  نمود

یا فتھ بود اختصاص شھرت اپوزیسیون  تقاتل رھبران مقاوم و روی دختران دانشگاه کابلبر

  ؛  داد

در سر مقالھ وا شنگتن پست ، ا الت گر دیداشکدچار ١٩٩٠زما نیکھ عملیات سیا در ماه می 

تحت  پاکستانرا در داخل  ھیروئینبرا توارعملیات شبکھ ال منتشرساخت کھ حکمتیار خویش

 .بھ پیش میبرد "آی اس آی "حفا ظت

رابھ خود  ھیروئین قا بلیت تو لید اندک ١٩٧٠اواسط سال ھای  در، ھر چند این ساحات

 – افغانستان" ساحھ مرزی "کتلیست"ی سیا بھ حیث اما جنگ مخف، اختصاص نموده بود

جنگ جویان مجاھدین  طوریکھ، جھا نی مبدل نمود ھیروئین را بھ منطقھ بزرگ "پاکستان

ایشان جمع ، تصرف نمود ١٩٨٠در اوا یل سال ھای  افغانستانرا در داخل  ساحات عمده

  ز نمودند؛خشخاش را از طریق دھاقین ھوادار خویش آغا" انقالبی"آوری تکس 

متذکره را  تریاکآنھا ، تریاک را در نوار مرزی انتقال نمو دند افغانزما نیکھ جنگجویان 

فعا لیت مینمودند بفروش " آی اس آی " کھ تحت حفا ظت  ھیروئینھای  البراتواربرای 

ر رشد بھ مقدار ده براب افغانستانتو لید تر یا ک  ١٩٩٠ -١٩٨١میان سا لھای  .رسانیدندمی



 "سیا"از دو سال حما یت مخفی  پس فقط.یا فت تن ارتقا »٢٠٠٠« تن بھ ٢۵٠از مقدار  ود ونم

 پاکستانکھ اعالم داشت  ١٩٨١در سال  امریکامتحده  ایاالتدادستان کل ، از جنگجو یان افغان

در سا حات اروپا  .امریکا مبدل شده استشھروندان  ھیروئین% ۶٠بھ منبع تا مین کننده 

ھای منطقھ را بھ خود جلب کیتماربھ زودی بخش اعظم ، "پاکستان –افغان "  ئینھیرووروسیھ 

قرار  ١٩٧٩تعداد معتادین بھ رقم صفری خویش در سال  پاکستاندر حالیکھ در داخل  نموده و

  .ارتقا نمودن تَ  ملیون ١،٢این رقم بھ ، فقط پنج سال بعد تر، داشت

 افغانستان ١٩٩٢واشنگتن در سال افغانستان، یرانی بلیون دالر برای و ٣بعد از سرمایھ گذاری 

ملیون مھاجر  ۵، ویرانھ را با یک ملیون کشتھ افغانستانعقب خویش یک  در و کردرا ترک 

مسلح  ساالرانجنگ ، اقتصاد ورشکستھ، تاسیسات ویران، ملیون ماین زمینی ٢٠- ١٠وحدود 

حتی زما نیکھ .بجا گذاشت، خت اندیت قبایلی کھ آماده جنگ با ھم در را بطھ با کنترول پا

 "اس آی آی" اما، قطع نمود ١٩٩١سال  پایان ھزینھ جنگ مخفی سیا را درالخره واشنگتن اب

حمایت نموده تا اھداف دایمی  محلی مورد نظر خویش ساالرانتالش نمود تا از جنگ  پاکستان

  تعقیب نماید ؛ کابلدر  مورد نظر خویش را برای بر قراری رژیم

بیرحم  ساالرانجنگ ، ٩٠سالھای دوران  جنگ جویان" اژدھھا دندانان"، ساالران اکتری

بھ حیث بخشی از مبا رزه ، در یک توطئھ شیطنت آمیز، تریاک سالح وامکانات  بامحلی 

افسانھ ھای مانند  "اژدھھا دندانان"ھمھ پدیده ھای بو دند کھ مثل کھ این ، بیرحمانھ برای قدرت

قادر بودند تا بطور ناگھانی در میان ھر نوع ارتش  افشانده شده بودند و در خاک با ستانی

   .پرش نمایند، کسانیکھ با شمشیر جنگ از زمین پدید آمده بودند، مجھز جنگ جویان

کھ مدت سھ (!) را از تصرف رژیم کمو نست کابلھای مقاومت شمال زمانیکھ سرانجام نیرو

 خویش ھوادار ھنوز پاکستان، بیرون نمود، کرد سال پس از خروج نیروھای شوروی مقا ومت

 کابلدر اطراف شھر محاصره شده وی توپخانھ جنگی خویش را  .حمایت مینمود حکمتیار را

کشتار بزرگ این  تناسب، اما با آنھم، دیگر گر دید افغانھزار  ۵٠قتل  باعثکھ ، جا بجا نمود

اورنگ قدرت در کابل را بر بد نام  یااین بنیاد گر حکمتیارنتوانست تا سر نوشت ، وتا ریخی

سال مسلح سا خت کھ درسپتمبر طالباننیروی جدیدی را بنام  »آی اس آی« لذا، تسجیل نماید

دره شمال برای مدت پنج سال در با نیرو ھای اتحاد نمودند تا محض  کابل را تصرف ١٩٩۶

  پا یتخت جنگ نما یند؛ یھای شمال

جنا ح ھای رقیب بطور عمده بر تو لید تریاک ، ان نا پذیردر جر یان این جنگ بھ ظاھر پا ی

تن  ۴۶٠٠یعنی ارتقای  تریاکمیزان دو برابر  دتکیھ نمو دند تا ھزینھ جنگ را عمدتا با از دیا

میزان تو لید مواد افزایش  برابر ٢٠و در جریان دودھھ جنگ  .تدارک نما یند ١٩٩٩در سال 



ما لداری وبا غدا ، شور دا رای سیستم متعد د زرا عتیخود بھ آھستگی از ک ، افغانستانمخدر

محض بر کھ اقتصاد اش بھ اولین کشور، محصو الت زراعتینوع  ۶٠ری وتو لید بیش از 

انتقال یا فت ؛ومحیط شکننده انسا نی اش بطور ، یگانھ مواد نا خالص مخدر متکی گر دید

  بیسابقھ ویران گر دید ؛ 

تشویق زرع خشخاش در  باعث ١٩٩۶در سال  پس از تصرف قدرت طالبانرژیم 

 ۴۶٠٠را دو چند ساختھ وآنرا بھ  تریاکحجم تولید این رویکرد در کھ، دیدندسراسرکشورگر

ن ُ ھای حمایت شان با ارائیھ سیگنال طالبانرژیم  .جھان افزایش بخشیدند ھیروئین% ٧۵معادل  ت

کھ ه االنھ تریاک مبادرت نمودس ما لیات از تولید% ٢٠مواد مخدربھ جمع آوری  تولیداتاز 

  . نفع بر داری مینمودند ساالنھ، ملیون دالر »١٠٠« بدینو سیلھ حدود

 تجارت باعثافغانستان، در ت تریاکالافزا یش میزان محصو، ١٩٩٠ا لھای در جر یان س

مواد ، بھ ما رکیت سالح رارو سیھ وارو پا ، قاچاق بین المللی گر دید کھ حو زه آسیای مرکزی

ھای وقوع شورش  باعثھمچنان این پدیده  .پیو ست ساخت، " قاچاق–پول "ما رکیت  و درمخ

از منا طق ازبکستان در آسیای مر کزی تا بو سنیا در حو زه کیلو متر ۵٠٠٠قو می در ساحھ 

  بالکان گر دید ؛

کشت  رمان قطع کاملبطور ناگھانی ف طالبانمال عمر رھبر  ٢٠٠٠جوالی سال  مگر در

، حکومت اش از جا نب کشور ھا ی جھا نی صادر نمود یبھ منظور کسب شناسایا ر خشخاش

ستم بیرحما نھ یعنی رویش  با کاربرد طالبانرژیم ، کھ بطور قا بل مالحظھ عمد تا شب ھنگام

بھ % ٩۴را از میزان  تریاکمحصو الت بکار برد تا اینکھ ، شھرت داشت را کھ بھ آنھای 

بھ سیستم مالیاتی  افغانستاناینکھ بخش ھای بیشتر  نتیجھ با تو جھ بھاما در  .تن کاھش داد ١٨۵

در عمل ممنوع سا ختن ، وا بستھ شده بود عواید صا دراتی ومشا غل کا ری بھ آن، خشخاش

را بھ  افغانستانرا داشت کھ قبال جا معھ ضعیف " خودکشی اقتصادی"کشت خشخاش حکم 

متحده امریکا از  ایاالتیک سالح اشتباه آمیزی بود کھ در واقع این .پرتگاه سقوط کشا نیده بود

رژیم بدون  کھ در نتیجھخوب استفاده نمود ، ٢٠٠١آن درھنگام عملیات نظامی اش در اکتو بر 

ی یقبال بھ گلو لھ توپ میا نتھی یی مبدل شده بودکھ بھ انفجار نخستین بمب ھای امریکا تریاک

  .متالشی گر دید

یازده  حادثھ از پس طالبانا لیت ھای ضد دھشت انگیز برای شکست وفع تریاک، بر گشت سیا

سا بق و تاجران  ساالرانمو فقا نھ توانست تا جنگ  بطور" سی آی ای" باعث شد تا، سپتمبر

تصرف  افغانستانقصبات را در منا طق شرقی  را سازما ندھی نموده تا شھر ھا و ھیروئین

ا زگشت را برای به آل ایدمتحدین محلی آن مو قعیت  ان سیا وبھ عبارت دیگر سا زم. نمایند



ایجاد ، منع شده بود طالبانکھ در زمان واحیای مجدد قا چاق مواد مخدر تریاکمجدد 

قلب «فوران کشت خشخاش درھلمند از، ما مو رین، طالبانفقط چند ھفتھ بعد از سقوط .نمودند

 . ننگرھار خبر دادند و »ھیروئین

، در ھنگام جنگ سرد افغانستانملیارد دالر برای ویرانی  ٣مبلغ ی ذاربعد از سر ما یھ گ

 تا مین فوند ما لی بھ اقدام خسیسانھ و جھت، برای احیای مجددحاال  متحدین اش واشنگتن و

دونران بین المللی ، ٢٠٠٢در سال  "تو کیو"کنفرانس چنا نچھ در، هممسکانھ مبادرت ورزید

 دالرمورد ضرورت برای بازسازیلیارد م ١٠را از رقم ملیارد دالر  ۴۴مبلغ تنھا تادیھ 

  ، مورد تصویب قرار دادند، طی جر یان پنج سال افغانستان

-٢٠٠٣طی سالھای  امریکامتحده  ایاالتپول مصرفی  دالر ملیارد ٢٢عالوه برآن مبلغ 

 خش نمود کھ بطور نمونھ تنھا مبلغسریع بھ بخش ھای فعالیت ھای نظامی چر بھ طور، ٢٠٠٧

 طوریکھ در(.خش زراعت تخصیص یا فتملیون دالر از مجموع کل پول متذکره در ب ٢٣٧

دالالن داخلی شان  کیسھ قرار دادیان خارجی و ھزینھ ساختمانی در ھنگفت از عراق مقدار

  ). سرازیر گر دید

ھیچ کس نبا ید تعجب نماید کھ درجریان سال اول تجا وزامریکا  تحت چنین شرایط

ُن ٣۴٠٠بھ  افغانستانیاک تر تولیدات افغانستان،بر  دونرانسال  ۵در جریان . ارتقا نمود ت

در حالیکھ ، کمک می نمودند افغانستانملیارد دالر برای احیای مجد  8جامعھ جھا نی با ید مبلغ 

 ملیارد دالرمستقیمادراقتصاد روستای14مبلغ و، غ افزا یش نموددو برابر این مبل تریاکتو لید 

  .داخل گر دید کابلنب متخصصین غر بی وحکو مت بیرو کرا تیک ازجا آن تصرف بدون

بھ یک تناسب افغانستان، مواد مخدر  تولیدات، امریکابو سیلھ  افغانستانسال اشغال  ۵بعد از 

ور داد کھ ساحھ محصو الت تریاک ملل متحد راپ ٢٠٠٧در اگست ، بی سا بقھ ارتقا نموده است

از تمامی ساحھ گترروشش قرار داده است البتھ ساحھ کھ بزرا تحت پ ھکتار ٢٠٠٠٠حدود 

تن در آغاز تجاوز امریکا در  ١٨۵از مقدار  .امریکای ال تین استرد زرع کو کا ین درمو

 %٩٣و محصوالت نا خلص ملی % ۵٣ یاک ارتقا نمود کھتن تر ٨٢٠٠این رقم بھ افغانستان، 

بھ صورت وا قعی بھ اولین  افغانستانکھ بھ این طریق  جھان را در بر میگیرد؛ ھیروئین

عواید نا % ٣ین در کشور کو لمبیا ئھرگاه ترافیک کوکا .جھان مبدل گر دید "کشور مخدر"

" کارتل"با ، خالص ملی را احتوا نموده وآن را بھ یک کشور ضعیف وشرارت پا یان نا پذیر

پس حاال ما ، غشتھ نمایندکھ قادر اند تا حکومت آن کشور را بھ فساد گسترده آ یھای نیرومند

 محصو الت کا مل اقتصادی %۵٠کھ بیش از  افغانستانتا ثیرات آنرا در کشورباید عوا قب 

  میگیرد بھ سنجش بکشا نیم؛بردرراکشور 



ریس فدرال سرویس مواد مخدر کشور ، کابلدر ماه ما رچ در یک کنفرا نس مواد مخدر در 

یاک در افغانستان در حال حا ضر تر ن کرد کھ میزان ارزش محصو التروسیھ تخمی

ملیون آن بھ کیسھ  ۵٠٠نموده کھ از جملھ آن مبلغ بزرگ تنھا  ارتقا ملیارد دالر»۶۵«بھ

ملیارد دالر آن بھ جیب مافیای  »۶۴« ملیون آن بھ کیسھ جنگ جو یان طا لب و ٣٠٠، دھاقین

 حکومت کرزی راتھ تا مواد مخدر سرازیر شده کھ بدینو سیلھ منبع بزرگ مالی را تدارک جس

بھ فساد ، ملیارد دالر است بھ چالش کشیده ١٠ش تنھا  ت نا خلص ملیالبا ملتی کھ محصو

  .آغشتھ نماید

از ، افغانچنان سرایت بخش است کھ بسیاری ما مورین  تریاکحقیقت تا ثیرات معا مالت  در

س جمھور آقای حامد یئبرادر ر و تا وزیر دفاع، کابلیس پولیس ئررھبران محلی گرفتھ تا 

لج کننده است کھ بطور گیج ف طانی وسر این فساد چقدر .ن در گیر شده اندآ تجارتدر  کرزی

 رشوه ملیارد دالر »٢،۵« ھا از پرداخت مبلغ افغان، ملل متحدکننده براساس تخمین اخیر

 خیرتالشھای ا انگیز نھ چندان تعجب یطوربھ . رنج میبرند) م –برای ما مورین حکو مت (

چنانچھ ، است مورد سوء ظن واقع شدهاز طریق ملل متحد  تریاکقمع  وحکومت برای قلع 

نامیده » سران محلی وتیم نا بود سازی، معا مالت فساد میان صا حبان زمین«آنرا ملل متحد 

 است ؛ 

رقم از  طی سال گذشتھدر حقیقت  تریاک تولیدات، ٢٠٠٧سال بعد از ریکارد محصو الت در

ک در اتری تولیدات% ٩٠ھنوز با التر از (کا ھش نمود تن ۶٩٠٠بھ  تن ٨٢٠٠

شخاش را بھ تالش ھای محو سازی کشت خ %٢٠ تحلیلگران ملل متحد این رقم کا ھش.)جھان

یت ھای در ما رک ھیروئینعوامل اصلی آن از اشباع کامل  نسبت داده کھ بھ احتمال قوی

سر چشمھ گرفتھ  افغانستانتریاک در تولید  ورارتقای رشد سر سام آکھ از جھانی نشئت نموده

در مارکیت ھای جھانی شده است؛ حتی با اینھم با وجود این نرخ آن % ٣۴تنزل  باعث و

اساس تخمین ملل متحد  تر از میزان تقاضای جھان کھ برباال افغانستانتولید تریاک ، کاھش

 احراز موقعیت نموده است؛، تن میبا شد ۵٠٠٠ ساالنھ

کھ زرع آن ماه آینده  افغانستان تریاکدر خصوص تو لید  ٢٠١٠ھای مقدما تی سال را پور 

برخی از  .رفع شدنی نیست افغانستانمبین آنست کھ مشکل مواد مخدر در ، آغاز می یابد

 از، در ھلمند را بازدید نموده اند "قلب تریاک"متحده امریکا کھ از نزدیک  ایاالتمامورین 

 ل متحد کھ تداومحتی متخصصین مل. ش در آن والیت سخن میرا نندعالمت توسعھ کشت خشخا

چندان ، را پیشبینی نموده بودند اکنون نسبت بھ این تمایل افغانستانکاھش مواد مخدردر

  .خوشبین بنظر نمی رسند



محصوالت  ممکن برای مدت چند سال کاھش نماید اما قیمت افغانستان در قیمت مواد مخدر

خشخاش بھ حیث  وسقوط نموده از آن  سریعتر ت عمده ممکن بیشتر والمحصو دیگر گندم و

  .با قی خوا ھد ما ندافغانستان قین بی بضا عت امنفعت ترین محصول برای دھپر

کھ در  "اژدھھا دندان"برای پا یان بخشیدن چر خش مرگ ومواد مخدر با اینھمھ نیرو ھای 

 گتن در میان این چرخ بی پا یان مرگ وچنا ن مینماید کھ واشن، قرار دارد افغانستانخاک 

برف ھا ذوب ، مرتفعھر بھار سال در میان کوه ھای بزرگ و . مواد مخدر گیر ما نده است

، بھ مزا رع می ریزند طالبانھای خشخاش جوا نھ میزنند ونیرو ھای تازه نفس  دانھ، میشوند

سال بعد برف ھا دوباره .،پارندی ھا جان می سامریکاتوپخا نھ  بوسیلھ آتش مر گبارتعداد زیاد 

ھا  ییامریکاخشخاش ھای تازه بر زمین می رویند ونیرو ھای جوان طالب علیھ .آب می گردند

سال  ١٠این چرخ برای مدت  .کھ خونریزی زیادی را در قبال میداشتھ باشد، سالح بر میدارند

ن سناریو تا الیتناھی یرات عمده بوقوع نپیوندد اییاینکھ تغ تا مکررا در چرخش بوده است و

 . سیر خواھد نمود
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