چگونه قدرت دوليت را تقس مي يم کنند؟؟؟
(استاد – صباح )  /قسمت اول
« افشايي مصلحت گرايي ومعامله گري که ازآغازحکومت درادارات محلي اتفاق افتيد »

وطندار

اجاقت اي وطندارسرد بينم
دلت پردرد ورنگت زرد بينم
بدست مشت اوباشان اسيري
همه را قاتل و نا مرد بينم .

نگاهي برافغانستان

افغانستان يک کشور کوهستانى و محاط به خشکه است که در آسياى مرکزى موقعيت دارد  .اين کشور که تاريخ پنج
هزار ساله دارد  ،نخست به نام آريانا و بعداً به نام خراسان يادگرديده  ،اما در سال  ١١٢٦خورشيدى در زمان حاکميت
احمد شاه بابا ،افغانستان جاى تمام آريانا و خراسان را گرفت.
بعضى از مؤرخين تعين دقيق سرحدات امپراطورى را کار دشوار دانسته  ،اما گفته اند که زمانى الى  ١٦درجه طول
البلد وسعت داشت .آنها مى گويند که سرحدات اين امپراطورى در شرق به سرهند که در  ١٥٠کيلومترى دهلى موقعيت
دارد ،در غرب الى مشهد که از درياى حزر با همين فاصله موقعيت دارد و عرض اين امپراطورى از درياى آمو گرفته

و در جنوب الى خليج فارس امتداد مى يافت .وسعت امپراطورى احمد شاه بابا وقتا ً فوقتا ً بنابر اختالفات ميان نواسه هاى
وى و بعداً ميان برادران محمدزى رو به زوال گرديد.

موقعيت جغرافيايى افغانستان

شمال و جنوب غرب افغانستان مناطق خشک و هموار زيادى دارد و در جنوب آن نزديک به مرز پاکستان دشتهاى
ريگزار موقعيت دارد  .افغانستان در شرق و جنوب  ٢٤٣٠کيلومتر با پاکستان  ،در غرب با ايران  ٩٣٦کيلومتر  ،در
شمال غرب با ترکمنستان  ٧٤٤کيلومتر  ،در شمال با ازبکستان  ١٣٧کيلو متر  ،در شمال شرق با تاجکستان  ١٢٠٦کيلو
متر و با چين  ٧٦کيلومتر مرز مشترک دارد.
افغانستان با داشتن  ٦٥٢٨٦٤کيلومتر مربع مساحت بعد از کشورهاى چين  ،ايران و پاکستان چهارمين کشور بزرگ در
منطقه ميباشد  .اين کشور از نظر واحدها به  ٣٤واليت و  ٣٩٨ولسوالى تقسيم گرديده است.

جنگ ها در افغانستان

افغانها در طول تاريخ براى آزادى کشور شان در برابر سکندر مقدونى  ،صفوى هاى ايرانى  ،مغول و ديگران به جنگ
و مبارزه پرداخته است .انگليس نيز با افغانها زورآزمايى نموده است  .جنگ اول افغان –انگليس در سالهاى -١٢١٧
 ١٢٢١شمسى  ،جنگ دوم در سال  ١٢٥٧و جنگ سوم در سال  ١٢٩٨شمسى بوده است.
افغانها بعد از جنگ سوم افغان –انگليس از استعمار انگليس استقالل خود را دوباره بدست آورد.
اين کشور بعد از استرداد استقالل کشور ،تا سقوط رژيم محمدداوود که در سال  ١٣٥٧از طريق احزاب طرفدار
شوروى ( خلق و پرچم ) صورت پذيرفت  ،شاهد بعضى از بى نظميها و ارج مرج ها بود ،اما نسبتا ً آرام و در حال
پيشرفت قرار داشت  .اما يک بار ديگر جنگ و ناامنى ها زمانى در اين کشور آغاز يافت که مردم افغانستان در مقابل
حاکميت احزاب يادشده براى جهاد کمر بستند.

نيروهاى مجهز با وسايل پيشرفته اتحاد شوروى وقت به تاريخ شش جدى سال  ١٣٥٨بر افغانستان هجوم نمودند،اما مردم
در مقابل آنها ايستاده گى نمود ومجاهدين بعد ازبيرون شدن نيروهاى شوروی  ،رژيم داکتر نجيب هللا سقوط نمود و
صبغت هللا مجددى بنابر مشوره احزاب جهادى به تاريخ  ٨ثور سال  ١٣٧١به کرسى قدرت تکيه زد.
اما ديرى نگذشته بودکه بر سر بدست آوردن قدرت ميان احزاب مختلف مجاهدين جنگهاى داخلى آغاز گرديد.
حرکت طالبان در سال  ١٣٧٣با تعهد از بين بردن بى نظميها درکندهار به فعاليت آغاز نمود و تا سال  ١٣٧٥تعداد زياد
واليات به شمول کابل را تصرف نمود .
اسامه بن الدن رهبر سازمان القاعده که باشنده اصلى عربستان سعودى ميباشد و در کنار مجاهدين ا ايستاده بود  ،نيز با
طالبان مسلح يک جا گرديد .اما اسامه بن الدن از طرف امريکا به دست داشتن در رويداد  ١١سپتمبر سال  ٢٠٠١ميالدى
متهم گرديد و امريکا از طالبان خواست تا وى ( اسامه ) را از افغانستان خارج نمايند.
اما زمانى که طالبان اين خواسته امريکا را نپذيرفتند ،درماه اکتوبر همين سال نخست بر طالبان حمله هوايى و بعداً به
کمک ائتالف شمال دست به حمالت زمينى زدند و رژيم طالبان را سقوط دادند.
براى از بين بردن مخالفين مسلح دولت و القاعده  ٤٢٠٠٠ ،نيروى  ٤٦کشور جهان با يکصد هزار نيروى امريکايى يکجا
گرديده  ،اما با آنهم نه تنها امنيت درکشور تامين نشده  ،بلکه فعاليتهاى مخالفين مسلح ( طالبان  ،حزب اسالمى به
رهبرى گلبدين حکمتيار  ،گروه حقانى و غيره ) روز به روز وسعت پيدا کرد واکنون دامن نا امنى ها از جنوب به
واليات شمال کشور نيز گسترش يافته است.

دولت ها در افغانستان

محمد داؤد به تاريخ  ٢٦سرطان سال  ١٣٥٢براى نخستين بار در تاريخ افغانستان نظام جمهورى را به عوض نظام
شاهى به ميان آورد  .بعد از آن  ،بدون طالبان که امارت اسالمى را اعالم نموده بودند  ،نظامى هاى کشور جمهورى بوده
 ،اما بدون حکومت منتخب کرزى  ،حکومتهاى ديگر از طريق حرکتهاى نظامى و يا کودتاه ها به ميان آمده است .داؤد
از طريق کودتاى سفيد به قدرت سيد و محمد ظاهر شاه را از ملک تبعيد نمود  .رژيم محمد داؤد از طريق قيام نظامي
ازهم پاشيد  ،نور محمد تره کى را به حيث رئيس جمهور اعالن نمودند .تره کى مربوط به حزب خلق در ماه سنبله سال
 ١٣٥٨توسط حاميان حفيظ هللا امين عضو ديگر اين حزب به شکل مرموز در ارگ به قتل رسيد و امين که تره کى
شاگرد وفادار خود مى دانست  ،به حيث رئيس جمهور به کار آغاز نمود.
نيروهاى شوروى بر افغانستان حمله نمودند  ،امين را در داراالمان کابل به قتل رساند .
ببرک کارمل به قدرت رسيد.

کارمل در ماه ثور سال  ١٣٦٥از رياست کميته مرکزى حزب استعفى داد و در ماه عقرب همين سال از رياست
جمهورى نيز کناره گرديد و داکتر نجيب هللا عضو ديگر اين حزب به قدرت رسيد.
صبغت هللا مجددى به مشوره احزاب جهادى به حيث ممثل دولت اسالمى تعيين گرديد.
مطابق مشوره احزاب جهادى  ،دو ماه بعد صبغت هللا مجددى قدرت را به برهان الدين ربانى رهبرى جمعيت اسالمى
تسليم نمود و ربانى به تاريخ  ٩جوزاى سال  ١٣٧١از طرف شوراى اهل حل و عقد براى دو سال به حيث رئيس جمهور
تعيين گرديد  .اما ربانى به حکومت خود ادامه ميداد که در سال  ١٣٧٥کابل در دست طالبان افتيد و امارت اسالمى را
اعالن نمودند ،اما حاکميت طالبان در نتيجه حمله نظامى امريکا از بين رفت و حامد کرزى در نشست بن براى شش ماه
رئيس اداره مؤقت و بعداً از طريق لويه جرگه اضطرارى براى دو سال به حيث رئيس اداره انتقالى تعيين گرديد .قانون
اساسى فعلى افغانستان که به اساس آن نظام کشور جمهورى اسالمى است  ،به تاريخ  ١٣جدى سال  ١٣٨٢از طرف لويه
جرگه تصويب گرديد  .به اساس اين قانون در تشکيل دولت افغانستان رئيس جمهور منتخب  ،دو معاون وى  ،شوراى ملى
متشکل از دو مجلس ( ولسى جرگه و مشرانو جرگه ) و قوه قضايى وجود دارد  .اعضاى ستره محکمه توسط رئيس
جمهور تعيين و از ولسى جرگه راى اعتماد مى گيرند.
رئيس جمهور و معاونين وى از طريق راى مستقيم مردم براى پنج سال تعيين مى گردند  .اگر يک نامزد در مرحله اول
پروسه انتخابات  ٥٠در صد جمع يک راى را بدست نياورد ،در اين صورت دو نامزد که بلندترين آرا را داشته باشند،
براى بار دوم در پروسه انتخابات سهم ميگيرند  .رئيس جمهور براى دو دوره رياست جمهورى خود ر ا نامزده کرده
ميتواند .نخستين انتخابات رياست جمهورى به تاريخ  ١٨ميزان سال  ١٣٨٣به اشتراک هشت ميليون تن که تقريبا ً نصف
آنها را زنان تشکيل ميداد  ،برگزار گرديد و حامد کرزى با بدست آوردن  ٥٤در صد آرا به حيث رئيس جمهور تعيين
گرديد .کرزى در دور دوم انتخابات رياست جمهورى که به تاريخ  ٢٩اسد سال  ١٣٨٨راه اندازى گرديد ،نيز در حالى
براى پنج سال به حيث رئيس جمهور تعيين شد که شکايات زيادى در رابطه با تقلب در انتخابات وجود داشت.
دولت مرکزى در مناطق روستايى نفوذ کمى دارد ،زيرا ضوابط اسالمى و سنتى در حل مشکالت شخصى به شمول
فعاليتهاى قومى نقش مهم دارد  .جامعه افغانى با داشتن رسوم قومى و اسالمى بر اساس پايه هاى قرابت و خويشاوندى
استوار است  ،در حالى که اين سطح در مناطق شهرى تا حدى کاهش دارد.

پارلمان درافغانستان

تالش ايجاد شوراى ملى در افغانستان براى نخستين بار در زمان امان هللا خان آغاز گرديد .در اين دوره نخستين قانون
دولت ( نظامنامه اساسى دولت در افغانستان ) از طرف لويه جرگه تصويب و در اين قانون به نام شوراى دولت پيش بينى

صورت گرفت .شوراى ملى در زمان حاکميت نادرخان در ماه سنبله سال  ١٣٠٤خورشيدى تشکيل گرديد ،اما رئيس آن (
عبداالحد مايار نماينده وردک ) توسط خود نادرخان تعيين گرديد.
بعد از آن که نادرخان در سال  ١٣١٦ذريعه شليک تفنگچه يک شاگرد مکتب به قتل رسيد  ،محمد ظاهر پسر  ١٩ساله
وى به حيث شاه افغانستان تعيين گرديد ،اما امور دولت عمالً توسط صدراعظم محمد هاشم خان انجام مى گرديد.
در دوره صدرات هاشم خان (  ١٣٢٥ -١٣١٢شمسى ) دوره هاى دوم  ،سوم  ،چهارم  ،پنجم و ششم پارلمان به کار خود
ادامه داد .بعضى از مؤرخين مينويسند که حکومت در دوره صدارت شاه محمود درانتخابات دور هفتم پارلمان ( ١٣٢٨
– ) ١٣٣١هيچ مداخله نکرد و تعداد زياد مردم در آن سهم داشتند.
برخالف پارلمان هاى ديگر  ،درا ين دوره بر کار دولت انتقاد صورت مى گرفت  ،در آن مباحث جدى صورت مى
گرفت  ،اما بعد از آن الى دهه دموکراسى ( ) ١٣٥٢-١٣٤٢شوراى هاى ملى تا حد زيادى تحت تاثير حکومت قرار داشت
.
در دهه دموکراسى ،چون اکنون  ،شوراى ملى داراى  ٢١٦عضو داراى دو مجلس ( ولسى جرگه و مشرانو جرگه ) بود
مؤرخين مينويسندکه اين شوراى ملى در مقايسه با شوراى هاى قبلى در وضع قوانين و اتخاذ تصاميم قدرت زيادى داشت.
اما پارلمان در سال  ١٣٥٢در نظام جمهورى داؤد خان لغو گرديد و پارلمان تا زمانى در کشور وجودنداشت که داکتر
نجيب هللا در سال  ١٣٦٧بعد از اعالن مصالحه ملى پارلمان را به ميان آورد.
در زمان حاکميت برهان الدين ربانى و طالبان شوراى ملى در کشور وجود نداشت  ،اما بعد از سقوط رژيم طالبان  ،به
اساس قانون اساسى جديد انتخابات دور اول ولسى جرگه براى  ٢٤٩کرسى به تاريخ  ٢٧سنبله سال  ١٣٨٤برگزار
گرديد و دور دوم آن به تاريخ  ٢٧سنبله سال  ١٣٨٩برگزار خواهد شد.
درشوراى که از طريق انتخابات سال  ١٣٨٤به وجود آمده  ،نماينده گان واليات مختلف که داراى مفکوره هاى مخلتف
سياسى اند عضويت دارند و شمارى از آنها وابسته به احزاب نيز ميباشند.
نفوس مجموعى افغانستان حدود سي ميليون تن تخمين گرديده است که از جمله هر هفت تن يکتن آنها درکابل زنده گى
ميکنند .شهر کندهار در درجه دوم قرار دارد که بيش از نيم ميليون نفوس دارد  ،بعد از آن شهر هرات در غرب  ،مزار
شريف در شمال و شهر جالل آباد در شرق کشور شهرهاى بزرگ ميباشند  .حدود  ٢،٥ميليون مهاجر ثبت شده افغان تا
حال در پاکستان و ايران زنده گى ميکنند.
از جمله لسانهاى پشتو  ،درى  ،ازبکى  ،ترکمنى  ،بلوچى  ،پشه يى  ،نورستانى و لسانهاى مروج ديگر در کشور پشتو
ودرى لسانهاى رسمى دولت ميباشد .تناسب جنسيت طورى است که در مقابل هر  ١٠٠زن  ١٠٣،٢مرد موجود اند و
تعداد اوسط فاميلها  ٦،٣تن ميباشد.

سيستم اداري کشورچگونه است؟؟؟

سرزمينی که امروز افغانستان ناميده میشود ،تاخت و تازهای اقوام گوناگون و جهانگشايان و مهاجمان بیشماری را به
ياد دارد .بخشهای گوناگونی از افغانستان طی سالهای طوالنی با کشورهاي همسايه ،تاريخ مشترک داشت  ..از اقوام
آريايی و شاهان هخامنشی ،همچنين اسکندر ،مسمانان و مغوالن بر اين سرزمين حکم راندهاند و تاريخی پرحادثه را
برايش رقم زدهاند .احمد شاه درانی از شاهان افغانستان ،در سال  ١٧۴۴ميالدی ،نام اين کشور را به طور رسمی
افغانستان ناميد .اکنون ،به هر تبعه کشور افغان گفته می شود .پس از جنگهای داخلی ،حکومت طالبان ،حمله امريکا ،و
دوران گذار دولت انتقالی ،مردم افغانستان در يک رایگيری عمومی برای نخستين بار تحت نظارت سازمان ملل و ديگر
نهادهای بين المللی حامد کرزی را به عنون نخستين رييس جمهور منتخب خود برگزيدند و نظام كشور به جمهوری اسالمی
تبديل گرديد.

تقسيمات اداری افغانستان

افغانستان دارای  ٣۴واليت است.
واليت ارزگان  Uruzganبه مرکز«ترين کوت» مساحت  295.29کيلومتر مربع ،جمعيت  295/29کيلومتر مربع،
جمعيت  465000نفر)
واليت بادغيس  Badghisبه مرکزيت «قلعه نو» (مساحت  858/21و  21کيلومتر مربع جمعيت  224000نفر)
واليت باميان Bamianبه مرکزيت «باميان» (مساحت  414/17کيلومتر مربع جمعيت  281000نفر)
واليت بدخشان  Badakhashanبه مرکزيت »فيض آباد» (مساحت  403/47کيلومتر مربع ،جمعيت  521000نفر )
واليت بغالن  Baghlanبه مرکزيت «بغالن » (مساحت  109/17کيلومتر مربع ،جمعيت  517000نفر)
واليت بلخ  Balkhبه مرکزيت «مزار شريف» (مساحت  593/12کيلومترمربع جمعيت  610000نفر)
واليت پروان  Paruanبه مرکزيت «چاريکار» (مساحت  399/9کيلومتر مربع  ،جمعيت  528000نفر )
واليت پکتيا  Paktiaبه مرکزيت «گرديز» (مساحت  581/9کيلومتر مربع ،جمعيت  506000نفر)
واليت پکتيکا  PaktiKaبه مرکزيت «شرنه» (مساحت  336/19کيلومتر مربع ،جمعيت  256000نفر)

واليت پنجشير  PANJSHIRبا مرکزيت بازارک
واليت تخار  Takharبه مرکزيت «تالقان» (مساحت  376/12کيلومتر مربع جمعيت  544000نفر )
واليت جوزجان  Jowzjanبه مرکزيت «شبرغان» (مساحت  553/25کيلومتر مر بع ،جمعيت  616000نفر )
واليت خوست KHOSTبا مرکزيت شهر خوست
واليت دايکندی  Daikondiبا مرکزيت شهر خدير
واليت زابل  Zabolبه مرکزيت «قالت» (کالت) (مساحت  293/17کيلومتر مربع جمعيت  1888000نفر)
واليت سر پل SARPOLبا مرکزيت شهر سرپل
واليت سمنگان  Samanganبه مرکزيت «آيبک» (مساحت  565/15کيلومتر مربع ،جمعيت  274000نفر )
واليت غزنی  Ghazniبه مرکزيت «غزنی» (مساحت  378/23کيلومتر مربع ،جمعيت 676000نفر)
واليت غور  Ghowrبه مرکزيت «چخچران» (مساحت  666/38کيلومتر مربع ،جمعيت 354000نفر )
واليت فارياب  Faryabبه مرکزيت «ميمنه» مسساحت  279/22کيلومتر مربع جمعيت  610000نفر)
واليت فراه  Farahبه مرکزيت «فراه» (مساحت  788/47کيلومتر مربع ،جمعيت 245000نفر )
واليت قندهار  Qandaharبه مرکزيت «قندهار» (مساحت  675/47کيلومتر مربع جمعيت  598000نفر)
واليت کابل  kabulبه مرکزيت «کابل» (مساحت  4558کيلومتر مربع ،جمعيت 1/518000نفر)
واليت کاپيسا  kapisaبه مرکزيت «محمودراقی» (مساحت  871/1کيلومت مربع جمعيت  262000نفر)
واليت قندوز  Qanduzبه مرکزيت «قندوز» (کندز) (مساحت  827/7کيلومتر مربع،جمعيت  583000نفر)
واليت کنر  Konarhaبه مرکزيت «اسد آباد» (مساحت  479/10کيلومتر مربع ،جمعيت  262000نفر)
واليت لغمان  Loghmanبه مرکزيت مهترالم (مساحت 7210کيلومتر مربع جمعيت 325000نفر)
واليت لوگر  Lowgarبه مرکزيت «برهکی» (مساحت  4652کيلومتر مربع ،جمعيت 226000نفر )
واليت ننگرهار  Nangarharبه مرکزيت «جالل آباد» (مساحت  7616کيلومتر مربع جمعيت  7820000نفر )
واليت نورستان NORESTANبا مرکزيت شهر کامديش
واليت نيمروز  Nimruzبه مرکزيت «زرنج» (مساحت  356/41کيلومتر مربع ،جمعيت 108000نفر )
واليت وردک  Vardakبه مرکزيت »ميدان شهر« (مساحت  9023کيلومتر مربع ،جمعيت  301000نفر )
واليت هرات  Haratبه مرکزيت «هرات» (مساحت  315/61کيلومتر مربع ،جمعيت 808000نفر)
واليت هلمند  Helmandبه مرکزيت «لشگرگاه» (مساحت  829/61کيلومتر مربع ،جمعيت  542000نفر)

واحدهای اداری

واليت از جهت يک واحد اداری بزرگ بنابر اصطالح جغرافيا يک حوزه رسمی را تشکيل داده و از همين حوزه رسمی
واحدهای کوچکتر جهت انسجام امور اداری و غيره تنظيم می شد .نظام اداری و واليت ها به درجه های يک و دو و سه
تقسيم می شد .مانند کابل ،ننگرهار ،قندوز ،بلخ ،هرات و قندوز واليات درجه يک هستند
واليات غزنی ،پروان ،جوزجان ،فراه ،فارياب ،بغالن ،تخار ،بدخشان و هيلمند واليات درجه دو و ساير واليات درجه
سوم بودند و همچنين ولسوالی ها به درجه های  1و  2و  3و  4تقسيم می شدند .که تقسيم بندی و درجه بندی آنها تا اندازه
زيادی براساس تعداد جمعيت ( نفوس ) و مساحت جغرافيايی ولسواليها صورت می گرفت .اداره قبايل و کوچی ها به
عالقه داريها يا لوئی ولسواليها مربوط می شد .
واحدهای اداری به چهار نوع تقسيم شده است
مركز واليت شهر عمده واليت (شاروالي) با يك تعداد قريه هاي جوار آن احتوا مي كند معهذا ساحه بعضي از مراكز
واليات مانند كابل ،كندهار ،هرات ،مزار شريف ،جالل آباد و ميمنه در واقع محدود به حدود شاروالي شهر مي باشد
وضمنا مراكز واليت مقام اداري واليت است كه فعاليت هاي تمام واحد هاي كوچك اداري ،لوي ولسوالي ،ولسوالي و
عالقه داري از آن جا نظارت مي شود.

رسانه هاي کشور

در افغانستان بارى نخست در سلطنت امير شيرعلى خان در سال  ١٢٩٠جريده شمس النهار به نشر رسيد و در سال
١٢٤٨شمسى در زمان حاکميت امير حبيب هللا خان سراج االخبار از چاپ بر آمد که در زمان امير عبدالرحمن خان نيز
به نشر ميرسيد .در دوران امانى مجله اناث تحت نام ارشاد النسوان و انيس که اکنون به گونه روزنامه به نشر ميرسد و ده
نشريه ديگر چاپ مى گرديد .بعد از به پايان رسيدن حاکميت امان هللا خان در سال  ،١٣٠٧تا زمانى که محمدظاهر در
سال  ١٣٤٣آزادى مطبوعات را اعالم نمود  ،مطبوعات در سانسور وکنترول دولت بود.

مطبوعات در زمان حاکميت محمد داؤد و بعداً در زمان حاکميت ح  .د .خ  .ا  -تحت سانسور دولت بود ،اما در اواخر
حکومت ببرک کارمل وحاکميت داکتر نجيب يک تعداد از احزاب نيز نشرات را آغاز نمودند .رسانه ها در زمان رژيم
طالبان نيز به طور کلى در اختيار حکومت قرار داشت و تلويزيونهاى دولتى نيز اجازه فعاليت را نداشت .اما بعد از سال
١٣٨١به ر سانه هاى آزاد اجازه فعاليت داده شد و اکنون تعداد زيادى از رسانه هاى دولتى ،شخصى و واليتى(محلى) به
مصارف اداره هاى شخصى و کمک خارجيها ايجاد گرديده است.

اقتصاد افغانستان

افغانستان يک کشور زراعتى و رو به انکشاف است ،ميوه خشک ،قالين ،پشم وترياک ازعمده ترين صادرات افغانستان
مى باشد .مسؤولين دولتى ً گفته اند که افغانستان معادن طبيعى مانند گاز ،نفت خام ،سنگ زغال ،مس ،کرومايت ،تالک،
باريت ،سلفر ،سرب ،جست ،آهن ،نمک ،سنگ قيمتى و نيمه قيمتى غير استخراج شده به ارزش سه تريليون را دارد .به
اساس گزارش هاى سال  ،١٣٨٦توليد مواد مخدر افغانستان بيش از نصف اقتصاد کشور را تشکيل ميدهد که در حکومت
طالبان توسعه يافته بود .بيش از  ٩٠فيصد ترياک جهان که مواد خام هيرويين است ،در اين کشور تهيه مى شود.

