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 دولت به مردم و تحفه قاچاقچیان مواد مخدر
 

 مخدر" قاچاق مواد مستند درمورد زرع ، تولید و تحقیق" 

 قسمت سوم

 

 قوماندانانمواد مخدر شد که در آن دهقانان،  ۀگسترد ۀایجاد شبک زمینه سازافغانستان  جنگ های چندین ساله در

 تاجران مواد مخدر دخیل بودند. گان هرویین، قاچاقبران وپروسس کنندمحلی، جنگ ساالران، مقام های حکومتی، 

ی ، افزایش بنظامیان غیر اداری، اختالس های کالن، کشتار ۀتأمل برانگیز فساد گسترد همچنان ارقام تکان دهنده و

 فقر و فحشا، خودکامگی توسعۀکمپ های غربی،  سابقه خشونت علیه زنان، اختالفات پوچ احزاب، آوارگی جوانان در

نظام  مداخله علني در و قاچاق مواد مخدرو  تولیدخشخاش، زرع  در ها همه مهمتر دخالت های کشور حکومت و از

 .ال برده استؤس ن را زیرتمامیت ارضي افغانستا ، استقالل ودولتي

 

 

 

 

 

 

 

 

می گردد قاچاقبران زیادی وجود دارد اختطاف رواج  تولیدکشوری که در آن مواد مخدر  بر طبق نظریه مرتن اگر

یافته بخواهد از شر پدیده های مذکور نجات پیدا کند نباید فقط به تخریب مزارع بپردازد و نباید فقط به دستگیری 

 یاجاتاحتی مشروع و مطابق با قاچاقبران بپردازد بلکه باید زمینه اشتغال، کار، تجارت، زراعت و سایر فعالیت ها

 شان را ارضا کنند. ق صحیح و قانونی نیازهای مادی را برای افراد خودش فراهم نماید تا آن ها بتوانند از طر
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یکی از رفتارهای ناشایسته ای که موجب تباهی و نابودی افراد، خانواده ها، جوامع و ملت ها می گردد و زندگی 

ل نموده و می پاشاند و مانع رشد، تحول، توسعه و انسان ها را ویران و کانون گرم خانواده ها را دچار اضمحال

شکوفایی فکری و اجتماعی انسان ها می گردد روی آوردن به تولید، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر می باشد چون افراد 

با تولید، اعتیاد و قاچاق آن خودش و جامعه اش از کاروان تفکر، تعقل، تحقیق، دانش، معرفت، ترقی، پیشرفت و 

 بسیار به عقب مانده و گرفتار انحطاط، رکود و عدم تحرک می گردد.تمدن 

خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و تولید آن مخالف با موازین دینی، عقلی، انسانی و اخالقی می باشد و 

که  اقرار نمود سف بایدأحساب می آید. با کمال ت ضد انسانی و عمل انحرافی به ۀر نزد اندیشمندان و عقال یک پدیدد

باالیی را دارد که این چنین اعمال، به عزت، کرامت انسانی ما لطمه وارد  رقمتان تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانس

 می کند و بر ما الزم و ضروری است که در صدد تعلیل، تبیین و حذف آن برآییم.

 چرا افراد دست به تولید و قاچاق مواد مخدر می زنند؟ 

اجتماعی به کسب ثروت و پول نمی پردازند که  ۀپذیرفته شد ضرورت هایز طریق مشروع و مطابق با ا چرا افراد

برسند؟ چه عواملی باعث می شود تا  از این طریق می خواهند به ثروتمتوسل به این اعمال ضد بشری می شوند و 

 افراد به چنین اعمالی روی آورند؟ ...

دارند و پیش بینی  سراسر کشور وجود میلیون معتاد در م اکنون نزدیک به دوه شده، هئارا احصائیه هایاساس  بر

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان  .به رشدی داشته باشد معتادان به مواد مخدر در کشور، روند رو تعداد می شود که

ومت افغانستان اراده ای مبارزه با این پدیده را می دهند؛ جدی گرفته می شود و نه حک نه از سوی کسانی که شعار

به عنوان یک اهرم فشار در مسایل  گاه گاهیود که این پدیده جهانی، گفته می ش .داردرا   برای مبارزه با این پدیده

 .استفاده می شود سوی برخی حلقات مافیایی نیز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از

رشوت  میلیارد دالر 3.۹یک سال گذشته  که افغانها درمواد مخدر سازمان ملل متحد اعالم کرده است  اداره جرایم و

جهانی در کنفرانس  ۀیک چهارم کمک های تعهد شده جامع برابر عواید داخلی افغانستان و این میزان دو پرداخته اند.

درآمد  صد از در 20اعالم شده بود که  میلیارد دالر 2.۵یک سال  توکیو در جاپان است. میزان پرداخت رشوت در

، 2012میالدی تا سال  200۹افغانستان از سال  میزان پرداخت رشوه در رود. به شمار می ناخالص ملی این کشور

شده که  مریکایی ذکرا میلیون دالر ۶00بخش خصوصی  صد افزایش یافته است. میزان دریافت رشوت در چهل در

مناطق غربی  اساس این گزارش در هد. برد افغانستان را تشکیل می درصد از مجموع رشوه پرداخته شده در 1۵

صد به نهادهای دولتی  در 3۹صد و مرکز  در ۴0صد، جنوب  در ۶0صد از مردم، شمال شرق  در 71افغانستان 

که  هایی سابقه افزایش یافته و تعداد افغان تربیه به صورت بی رشوت دادن در بخش تعلیم و رشوه پرداخت کرده اند.

افزایش یافته  2012صد در سال  در ۵1به  200۹صد در سال  در 1۶دهند از  ور رشوه میدر این کش معلمینبه 

 است.   

زمینه تحقیقات مرتبط با فساد مالی است، در گزارشی گفته است که فساد اداری و مالی  یک نهاد جامعه مدنی فعال در

 مردم کشور دو برابر شد. تمامی جنبه های زندگی در افغانستان رسوخ کرده و پرداخت رشوه توسط در

افزایش فساد باعث شده است تا دولت برای مقابله با این مشکل اساسی، هم از سوی مردم و نهادهای داخلی کشور و  

بین المللی، ادامه فساد می تواند  ۀو جامع تری قرار گیرد. دید مردم ما هم از سوی جامعه بین المللی تحت فشار شدید

، به سرخوردگی دید مردم تل سازد و همچنین با تضعیف مشروعیت نظام سیاسی موجود درروند توسعه کشور را مخ
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، تشکیالت پولیس و قضایی به نظر مردمآنان از حکومت منجر شود و موقعیت گروه های شورشی را تقویت کند. 

 توزیع ثروت و درآمد تر عادالنه رضا  فاداری  این، فساد مالی و عالوه بر به فساد و رشوه خواری آلوده است. بیشتر

عمومی تهیه و ارائه شده  مصرفه خدمات دولتی می شود که با دسترسی مردم ب در جامعه آسیب می رساند و مانع از

 است.

صدر كشورهاي  نشر نموده، افغانستان طي سال جاري، در مخدر سازمان ملل در رابطه با مواد بر سندي كه اخیرا   بنا

 و درین كار ملیارد دالر 300ملیون نفر با ارزش بیشتر از  200د. درین سند آمده كه حدود دار تولید كننده آن قرار

ه ملیارد دالر آن ب 4وسیله تاجران بزرگ و ه ملیار دالر ب ۹ملیارد دالر ) 13بار دخیل اند و تجارت ساالنه آن به 

وضع بي ثبات دولت، حاكمیت  شان با استفاده از رسد. مافیاي داخلي و یاران بین المللي وسیله تاجران كوچك( مي

 ج كردن این مواد كرده است و ازئابیكاري مردم، بهترین استفاده ها را براي ر و ملوك الطوایفي، فساد اداري، فقر

عمل، محكوم نمودن  ور هاي كالني مي برد. بي بنیاد ترین فك سود روریزم و جنگساالري نیزیاین خوان چرب، ت

 وسیله نیروهاي امنیتي است. زیرا اگر شبكه قاچاقه چپه كردن مزارع شان ب براي زرع این مواد و قیردهقانان ف

كردن شكم خود و اوالد شان  سیر خاطره ورند، دهقانان ما از مجبوریت و فقط بآ مي مستي به این كار رو چیان از

 دست به زرع آن مي زنند. 

د كه آیا اراده و توانایي مقابله با این اختاپوت ها را دارند و یا اینكه در حد حامیان بین المللي آن محاسبه كنن دولت و

آرام به  كدام از شبكه ها چراغ سبز نشان خواهند داد تا با خاطر خفا براي هر در مجادله لفظي با آنان اكتفا كرده و

ه هر ب و كساني كه در دنیا بنا مردم ما از غیره پالن فرضي چنین باشد، روشن است ب كار شان مشغول باشند. اگر

اي ه ورند متضررین اصلي این سناریو بوده، سود اصلي را سلطانآ دلیلي براي تسكین آالم خود به این مواد رو مي

دیگر به مركز  ۀچندین ده كشور تروریست ها خواهند برد و مواد مخدر و شهزاده هاي كوچك آنان؛ جنگساالران و

 مردمش روي خوشبختي را نخواهند دید.  باقي خواهد ماند و قاچاق، جنایت و انواع فساد

اید كنار ب كوچكي انجام دهد، قابل تحمل نیست و بسیار ضد جنگساالري و فساد حركت ولو وزیري بر كابینه اگر در

دزد را نداشت، مجبور  تحت نظارت درآوردن بعضي انجوهاي دوست كه خواست دیگري جز برود. رمضان بشر

 مخدر جنگساالران و مافیاي مواد فشار مرموزي است كه تعدادي از این احتماال  ناشي از ساخته شد استعفا دهد. و

ف خال والیان جنگساالر دلیل اینكه تعدادي ازه داخله آنهم ب دولت را در محاصره گرفته اند. استعفاي جاللي وزیر

مخدر  قاچاق مواد اعالم نمود كه اعضاي بلند رتبه دولت در همچنان چندین بارگردند و  نصب مي خواستش عزل و

به طرف سیستم شدن پیش  قدر نبود. دولت هر حواریون برابر این ادعاي جاللي طبعا  به مذاق دولت و دست دارند و

ینكه با نیت پاكش توأم دولت ولو ا گردد. حال مردم به وعده هاي روكراسي ميیوفساد ب برود به همان پیمانه غرق در

عمل دیدند  هایش را ندارد. مردم در دانند توان تحقق خواست صادقانه آن را بخواهد باور نمي كنند، چون مي باشد و

 حادثه اي قرار برابر هاي دل خوش كن بزند كه اصال  قادر به انجام آن نیست. وقتي او در كه دولت بلد است حرف

 یا خواست مردم به آن برخورد مي كند اما فردایش چون تشویش ازعواقب آن دارد و دید، موضع و گرفت عموما  از

حیرت و تعجب  خود عمل مي كند و مردم را در هم احتماال  تهدیدي دریافت كرده بالفاصله الحول كرده خالف قرار

 فرو مي برد. 

ي و... را ب ، تخارزابل، ارزگان، بدخشان ولین امنیتي والیت قندهار،ؤبلخ، هلمند، مسفرض وقتي والي ه چنانچه ب

ت دیگري مواجه شود، نتیجتا  سکو منصور چند مال خانه نشین سازد تا مبادا با را كفایت تشخیص داد، تشویش دارد او
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سیاست كجدار  دولت برنجد.  سازش، تمكین، مالحظه كاري و نموده كه نشود دل یاران جنگساالر اختیار را مرگ بار

بركنار شده  كار خود پرسیده اند وقتي افرادي از از دولت و حواریون هرگز ز خود حد و مرزي دارد. آیاو مریز هم ا

 شان ارگ به عنوان معاون و مشاور و چي و چي خود گرفته و براي نباشند در« خفه»نزدش  اند براي اینكه آنان از

ده ال است كه این گروه لمیؤبه گفتن پاسخ این س یا كرزي قادرمستمري تعیین كرده، در چه زمینه اي كار مي گیرد؟ آ

 د؟دهن در ارگ با آن آرگاه و بارگاه و مصارف گزاف چه كار سودمندي به افغانستان و مردم آن انجام مي

 قاچاق مواد مخدر مبارزه علیه تجارت و عدم همآهنگی با همسایگان افغانستان در تجارت مواد مخدر تولید و عامل در

ذشته گ باشد. دولت افغانستان در بین المللی می مافیای داخلی، منطقوی و قاچاق مواد مخدر متشکل ازاست. مافیای 

مبارزه با مافیای منطقوی  در قاچاق مواد مخدر انجام نداده و ثمر بخشی علیه مافیای داخلی تجارت و مؤثر و ۀمبارز

عملکرد  نیز برنامه و دارند و داشته و اخلی قرارتبانی با مافیای د مافیای کشورهای همسایه در مواد مخدر که از

اچاق ق مشترک با مافیای تولید و ۀمبارز سر مؤثر نداشته است. ایجاد یک میکانیزم درست با کشورهای همسایه بر

 این تردیدی نیست که مافیای مواد مخدر این مبارزه نصیب دولت بسازد. در تواند پیروزی را در می مواد مخدر

های همسایه نیز این مافیا تا درون حکومت  کشور نفوذ برخوردار هستند در قدرت و از داخل کشور ه درهمانگونه ک

توافق شده میان دولت افغانستان  اصول روشن نفوذ دارند. اما موجودیت یک میکانیزم و قدرت ریشه و مراکز ها و

سرکوبی مافیای منطقوی مواد مخدر بیانجامد.  تطبیق آن می تواند به تضعیف و همآهنگی صادقانه در دول همسایه و و

 قاچاق مواد مخدر می باید جلب و مبارزه با تجارت و همآهنگی منطقوی در فراموش نباید کرد که هرگونه توافق و

اچاق نطقوی قم فیای داخلی وانیزم مبارزه با ماهمچنانکه که میک . وداشته باشد بین المللی را ۀهمکاری جامع حمایت و

مل ع نابودی مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر مورد توافق و بین المللی برای درهم شکستن و ۀمخدر با جامعمواد 

 امریکا گسترده است در آسیای میانه، اروپا و قرار بگیرد. چون مافیای بین المللی مواد مخدر که شبکه های آن در

 ی دارد. داخلی قاچاق مواد مخدر نقش اصل فیای منطقوی وما ایجاد

 

 

 
 


