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تطبيق قانون  ،حاکميت ملي  ،تحقق دموکراسي  ،آزادي وعدالت اجتماعي ،قاچاق ،توليد وعرضه مواد
مخدر ،اداره مرد م ساالري  ،جلوگيري ا زجرم وجنايت ازقبيل ( رشوت  ،دزدي  ،مردم آزاري ،
زورگوي  ،فشاراجتماعي  ،تصرف داراي عامه  ،خريد وفروش امالک دولتي  ،خود سري  )...خلع
سالح عمومي  ،معرفي مجرمين وخيانت کاران  ،عاملين اصلي قتل هاي مقامات دولتي باگذشت سالها
عموميت نيا فته وسهل انگاري هاي فراوان بچشم ميخورد که اين نيزمصلحت اند يشي وناگذيري دولت را
به نمايش مي گذارد  .طي اين مد ت فقط وفقط فشار ،زورگوي  ،حق تلفي  ،تحقيروتوهين به مرد م بي
دفاع وروشنفکران ستم ديده چه درداخل وچه درخارج روا داشته شده است وبه شکل ازاشکال دسيسه ها
ونيرنگ هاي گوناگون بکارگرفته شد تا جلوحقايق گويي وحقيقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگدارا ن د
ردا خل ونمايند گان رسمي وغيررسمي آنان دربيرون گرفته شود .
فساد اداری و درآمدهای باالی مواد مخدر باعث می شود که اراده ای در نزد دولتمداران افغانستان نباشد  .اگر اراده ای
برای مبارزه وجود داشته باشد مطمئنا ثمر بخش خواهد بود .اين باور وجود دارد که بنا به داليلی و بيشتر از همه مفاد
اقتصادی باال،هم بخشی از مقامات دولت افغانستان در گذشته و حال و هم عده ای از افراد واشخاصی که منتسب به جامعه
جهانی هستند اينها دست اندکار قاچاق مواد مخدر هستند و منافع اين زهر را به جيب می زنند و در نتيجه ما شاهد اين
هستيم که روند مواد مخدر درافغانستان رو به رشد باشد و يک مافيای بين المللی در افغانستان دست اندرکار هست .
بخشهايی از سرزمين افغانستان بيشترين مواد مخدر را توليد می کند که به نحوی اينها به لحاظ قومی و به لحاظ سمتی با
دولتمداران افغانستان هم جهت هستند که ازجمله واليت های فراه ،هلمند ،ارزگان و قندهار در راس توليد کنندگان مواد
مخدر هستند متاسفانه مسائل قومی هم به نحوی در توليد مواد مخدر نقش دارد و دقيقا سياست دولت يا يک عده ازمقامات

دولت اين بوده است که ازاين پديده در برخی از واليات چشم بسته بگذرند .کشورهای خارجی برای حضور درافغانستان
از اين بهانه استفاده کردند وهمچنان بحث تروريسم که برای حضور خودشان در افغانستان مطرح می کردند اما در طول
اين چهارده سال هيچ اقدامی دراين زمينه انجام ندادند و حتی افغانستان را به عنوان يک حيات خلوت خودشان مدنظر
گرفتند و ازجغرافيای افغانستان برای رفع نيازهای کشورهای اروپايی و کشورهای عضو ناتو استفاده کردند تا توليد اين
مواد به صورت مستقيم بدون کوچکترين ممانعتی توسط همين کشورهای عضو ناتو از افغانستان انجام شود و همچنين
برای تامين نيازهای دارويی ک شورهای اروپايی و آمريکا به بسياری از کشورها انتقال داده می شود و آنها نيازهايشان را
از اين طريق رفع می سازند در حالی که در کشورها ی خودشان از آفات جانبی اين موضوع مصون خواهند ماند  .اين
آفات جانبی باعث شده است که در افغانستان ما معتادان زيادی در افغانستان داشته باشيم و از سويی افغانستان به عنوان
تامين کننده نود درصد از مواد مخدر جهان مطرح باشد.
احمد رشيد درکتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که ادارهء استخبارات مرکزی امريکا می خواست که هر برنامهء
امدادی اياالت متحده در راستای کمک به دستگيری اسامه بن الدن استفاده شود و بيش ازاين که در بازسازی افغانستان
هزينه شود ،جنگ ساالران را تقويت کند.
شيث جونز درکتابش تحت عنوان درگورستان امپراتوری ها ،جنگ امريکا درافغانستان ،می نويسد که درابتدای حضور
ايتالف بين المللی به رهبری امريکا درافغانستان ،جنجال برسراين که آيا حضورنيروهای بين المللی فراتر از دروازه های
کابل گسترش يابد يا نه ،سبب شد تا قوماندانان محلی يا جنگ ساالران خالء به ميان آمده را پُر کنند وشماری از آنان
نيزازسوی اردوی اياالت متحده کمک شوند.
در پيوند به جايگاه اقتصادی نيرومندان پُر نفوذ ،احمد رشيد ژورناليست سرشناس پاکستانی در کتاب سقوط در هرج و
مرج اشاره می کند که پاليسی واشنگتن در حمايت از جنگ ساالران مانع از هر گونه نهاد سازی درحکومت افغانستان می
شد .او می نويسد که عايد ساالنهء گمرکات افغانستان به  ۵۰۰ميليون دالرامريکايی تخمين زده می شد که بيشتراز کل
بوديجهء اين کشور بود ،اما در سال  ۲۰۰۲ميالدی تنها  ۸۰ميليون دالرجمع آوری شده بود.
رشيد در ادامه می نويسد که اشرف غنی که درآن هنگام وزيرماليهء کابينهء رييس جمهور کرزی بود ،تخمين زده بود که
اسماعيل خان درآن هنگام روزانه  ۱۶۰هزاردالر ازبابت وسايط که ازايران و ترکمنستان وارد می شدند ،به دست می
آورد .گل آغا شيرزی ،والی وقت کندهاربرعوايد بزرگ رفت و آمد وسايط ازکويته و همچنان از تردد الری ها از هرات
به کابل کنترول داشت .در بندرحيرتان ،جنبش  ۳۷درصد وجنرال عطا محمد نور  ۵۰درصد عوايد را به دست می
آوردند .نيرومندان هزاره دوازده درصد بهره می بردند و به اساس همين معلومات تنها يک درصد برای پوشش مصارف
و معاشات استفاده می شد .جنگ ساالران همچنان بر منابع طبيعی افغانستان از جمله معادن ذغال سنگ و نمک در بغالن
و تخار ،کار خانه های سمنت و پنبه  ،لعل والجورد بدخشان  ،زمرد پنجشير ،معادن طاليي قره ذغن ولسوالي دوشي و
همچنين منابع نفت در شبرغان کنترول دارند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر اخيرا اعالم کرد که ارزش تجارت مواد مخدر کشور ساالنه به هفتاد ميليارد دالر رسيده است
که بخش اصلی اين پول ،به جيب مافيای بينالمللی مواد مخدر وقاچاقچيان میريزد .اما به يقين گفته میتوانيم که ارقام
واقعی به مراتب باالتراز چيزيست که اعالم شده و تعدادی از مقامات مهم دولت کرزی خود رياست مافيای مواد مخدر

شور را در دست دارند .دهقانان نادار و درمانده افغانستان که باراصلی توليد اين مواد را به دوش دارند ،فقط بخش ناچيز
اين درآمد هنگفت را بدست میآورند .قاچاق مواد مخدر بخش مهمی از ماموريت امريکا و بريتانيا در افغانستان است.
سنلس نهاد بريتانيايی بارها تالش کرده تا کشت مواد مخدر در افغانستان را قانونمند سازد .اين نهاد با مصارف ميليارد
دالری درميان دهاقين و زارعين آنها را به کشت و زرع خشخاش تشويق کرد .اينان درحالی تحت نام قانونمند ساختن توليد
آنرادرکشور رشد میدهند که قبال کشورهای هند ،ترکيه ،تايلند وغيره تحت نظارت ملل متحد نيازهای دوايی جهان را با
کشت قانونی خشخاش مرفوع میسازند .توليد يکساله ترياک افغانستان ،برای همه نيازهای دوايی سه ساله جهان کفايت
میکند ،درين حال روشن است که اينان میکوشند کشتزارهای خشخاش افغانستان را به خاطر ساخت مواد مخدرقانونی
سازند .مافيای مواد مخدر همه شريان های دولت را دردست دارند .پوليس ،اردو وامنيت دردست آنهاست و مقام های
امنيتی  ۳٤واليت افغانستان نيزبه دستورهمين مافيا نصب و عزل میشوند.
مافيای درون دولت برای خريد و فروش ،ترافيک و قاچاق مواد مخدر راه ها و شيوه های مختلفی را دراختيار دارند.
بانکها ،شرکت های امنيتی ،شرکت های ساختمانی ،شرکت های ترانزيتی و تجارتی ،شرکت های هوايی ،پوليس ،اردو و
امنيت همه در دست همين افراد قراردارند .به فرض محال اگرجايی مشکلی پيش آمد ،با پرداخت دالر به ادارات فاسد و
گنديده دولت ،هيچ مانعیای برايشان وجود نخواهد داشت.
عطا محمد نور ،قسيم فهيم ،ظاهرقدير ،گل آغا شيرزی ،زاهد الماس ،دين محمد جرئت ،بصيرسالنگی ،امان هللا گذر ،پيرم
قل ،ايوب سالنگی ،عبدالروف ابراهيمی ،خانواده کرزی به شمول برادران و برادر زاده هايش و جنايت کاران جنگی و
بيشماردرصدرفهرست مافيای مواد مخدرهستند .خانواده قسيم فهيم به منظورکاروبارامن و بدون پرس و پال
قاچاقبران
ِ
قاچاق مواد مخدر شاهراه کابل ـ قندهار ،کابل ـ غزنی ،زابل ـ قندهار و قندهار ـ سپين بولدک درمرز ميان افغانستان و
پاکستان را در کنترول واختيار خود قرار داده است .والی ها و قوماندان های امنيه واليت های غزنی و زابل به دستور و
خواست فهيم تعيين میشدند.
عبدالرزاق قوماندان امنيه قندهارمانند اسدهللا خالد فرد خونخواروجنايت پيشه ازديگر سربازان گوش به فرمان سياف است
که مسئوليت انتقال مواد مخدرازسپين بولدک به شهرهای کويته و کراچی پاکستان را برعهده دارد .در باره قاچاقبری و
جنايات عبدالرزاق بارها درمطبوعات غربی و بخصوص استراليا گزارش هايی به نشر رسيده اند اما او هنوزهم فرد
قدرتمند درقندهار به شمار میرود .گفته میشود سياف مالک هشت کشتی انتقاالتی دربندر کراچی و برخی کشورهای
عربی است که بيشتربه منظورکاروبارقاچاق مواد مخدرخريداری شده اند .قيمت هرکشتی  ۱۲ميليون دالرگفته شده که
درمسيرآبهای آسيا ـ اروپا به کارانداخته شده اند .به همين گونه مرز های شمال افغانستان از جمله بندر حيرتان ،شيرخان
بندرو بندر آقينه دراختيارو خدمت جنگ ساالران و بخصوص عطا محمد نورامپراطور واليات شمال قرار دارند.
شبکه مافيای مواد مخدردرتخاروبدخشان بدست قسيم فهيم وافرادش قراردارد که دراين تجارت خانواده فوزيه کوفی و
بخصوص برادرانش درآن سهيم اند .ضابط نذير شاروال بدخشان ازديگر نمايندگان شبکه مواد مخدرخانواده فهيم درآن
واليت به شمار میرود .شيرخان بندر درکندز نيز يکی ديگرازمسيرهای عمده قاچاق مواد مخدرمحسوب میشود و از پلی
که توسط امريکاييان با مصرف  ۳۷ميليون دالر باالی دريای آمو اعمار گرديده ،جهت انتقال اين مواد به آسيای ميانه
استفاده میشود ،که از آنجا به بازار های عمده در روسيه و اروپا راه میيابند.

