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ن آی ئاز ريشه ھای تاريخی و مافياخست نيست امی ب ، نمائيممبارزهمواد مخدر  استعماری ۀپروژوقتی بخواھيم عليه 

 .ارائه دادتحليل مختصری 

  بشری يونان قديمۀقديم توسط جامعترياک که گل ھای بسيار زيبا دارد در سواحل مديترانه در زمانھای بسيار  بتهّ 

ن آی از ئغرض مواد داروه  خاشخاش می باشد بۀکوکنار و دان که  اين گل زيباۀميو بود و پرورش و مورد استفاده

به ھمين  ر به لشکريان جنگجو توزيع می گرديدک که توسط سرداران لش شدن کشفآ ترياک اً بعد شد و استفاده می

را  نآورد و کشت آ) افغانستان امروزی ( ان زمان   یرياناآ هقديم ب ملحوظ سکندر مقدونی کوکنار را از طريق ايران 

 . داد رواجافغانستان در شرق

گرديد و  ن استفاده میآحيث يک داروی مسکن از به جنگ و منھمچنين لشکريان تيمور و چنگيز در تشويق عساکر 

به  ريانای قديم آدر  کردند ، و چنگيز ھمچنين  مصرف می زيادتر ۀپيمان مقابل به طرف جھت خنثی نمودن نيروھای 

 :ورزيد مبادرت  کوکنار ترويج کشت و
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اقليم جوی به ويژه با کمی آب سازش دارد و از اين بتهّ کشنده و جنجال برانگيز مولد سرمايه ھای نا مشروع باھرگونه 

ن مروج بود البته که آنسبت به مناطق جنوب و جنوب غرب زيادتر کشت  شمالی و شرقی مناطق قديم در کشور ما در

 .شد می زيادتر ديدهنيز ترياک به ن در ھمان مناطق اعتياد آدر پھلوی زرع 

ھان می جتاريخ   چنگ ھای مشھورۀ چين و انگليس از زمر بين  ١٨۴٢  -  ١٨۴٠نخست ترياک در سنوات  جنگ 

 کرد به انوی کشت و توليد میيتبر  ترياکی را که در ھند،چين خريد چای انگليس ھا به عوض نقره در بھای باشد، که 

ن آدر کنار ھم  و  ھم از ثروت بھره مند گردد ساخت تا   را به اعتياد ترياک مبتال ن سرزمينآچين صادر و مردم 

شد که مردم چين  نقدر رشد دادهآلذا اعتياد  بگرداند،عاطل و مريض  و صحی  نظر روانی از را چين  بشری  نيروی 

نيروی مردم تماماّ   گرديد و توسطءترياک وضع و اجرا قانون منع واردات ١٨٣٠طرف حکومت وقت قيام کرد و از

 .سبب جنگ ترياک شد و هبرافروخت خشم دولت انگليس را ين که ا،تش زده شدآذخاير ترياک در بندر کانتون  انبار ھای

 ۀ استعماری اش حربۀنمودن سلط پياده  استعمار جديد جھتبرای ھم  ھنوز انگليس  کار  اين ميراث شوم استعمار کھنه

يج بھتر از  سرد نتاۀبردم که استعمار جھانی ھميشه از اين اسلح  استعماری را به کارۀلذا کلم؛ قابل استفاده می باشد 

  . است گرم داشتهۀلحاس

ھای مقاومت عليه تجاوز روسھا در کشور ما  ين تا قبل از جنگئترياک و ھيرو شخاش جھت توليدکوکنار و يا خ کشت 

داشت بر اوضاع   بزرگ انھای آن زمان که نمايندگی از فيوداالن و زميندار بسيار اندک و نا چيز بود ، چون حکومت

ن جرم شناخته می شد و ھيچ آ زرع  و  بود، کشت کوکنار و چرس ممنوعيت قانونی داشتروستاھای کشور حاکم

می کاشت  نمی توانست اقدام به زرع کوکنار بکند و يا اگر کسی شھر ھای بزرگ  زارعی در روستاھای نزديک به

 تحت پيگرد و مجازات  جلبی بود افرادنفره از ) ٢١(بلوک  يک  ولسوالی ھا که صرف متشکل از  توسط افراد امنيتی

 .گرفت می قانونی قرار

که کشت عادی  کوھسستانی و کم زمين زراعتی  در مناطق،مراکز ولسوالی ھا  از شھر ھای بزرگ وتردور ولی  

منسوبين ولسوالی ھا اقدام به کشت کوکنار می نمودند تا از  بند با  و در زد توانست ورده نمیآدھقان را بر کفاف زندگی

به خاطر خواھند   ھستند)  و باال تر۶٠( ھموطنان عزيز ما که در سنين ۀ ھم،ورندآ دسته  حاصل زياد ب،زمين کم

 .داشت و نبشته اين قلم را تصديق خواھند نمود

  کشت چرس و کوکنار رو،ی داخلیمافيا افغانستان به بعد و پيدايش در  ) ٧٠ -  ۶٠(  ۀدھ ی بين المللی درمدن مافياآ با

کشور  و حتی به فروش می رسيده دارو ھم ب حاصل ترياک به غرض استعمال از اندک ، و يک مقدارذاشتگبه افزايش 

ه ن شکل قانونی بآکه صادرات و توليد  بحث و پالن بود  در حکومت وقت تحت بدين ملحوظ  که. المان صادر می شد

 .باشد خود داشته

 آسيائیتوريزم  برخور دار بود و در راه عبور يستی تور خاصو از کيفيت باستانی قندھار که شھر سرحدی شھر

ی داشت و بازار فروش چرس و ترياک ئغربی در اين شھر حد باال توريستان مدآ ھمان زمان رفت و موقعيت دارد در

 مافيای داخلی از حيات ۀتوان از جمل که می يدئيای خارجی مافيای داخلی را ھم زاکرده بود، که ماف رونق خوبی حاصل

 و باند خلق ور گرديد که اعضای آياد بايد  تأسف ولی با.  نام برد، با غرب در تماس بود خان و سليمی که مستقيماً هللا

 نام برد که بعداز توان از غنی جان ھم داشتند که می فروش چرس و ترياک را  م در پھلوی ديگر افتخارات ، افتخارچپر

  دروازه ھرات يک تعدادۀدر جاد که طوری .قندھار مقرر گرديد  دندسوالی ول پيروزی کودتای خونين ضد خلق ولسوال

خفا فروش  درآنھا ولی مشغوليت اصلی  ندتوريستی می فروخت در ظاھر امر لباسھای افغانی و دوکانھا باز شده بود که

 .ر شده بوداعما ھمين مافيای مواد مخدر  توريستی توسط ھوتل  ھمچنين در ھمين جاده چندين چرس و ترياک بود و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 اول با ۀيا سه ھفت شروع دو وھمان کان باز نمود که در وگ ديغنی جان ھم در شروع بيزنيس در دروازه ھرات 

که در ھوتل به بيزنيس  زمانی و در نتيجه صاحب ھوتل ھم شد و گرديد  سرمايه ترياک صاحب چرس و فروش زياد

 ۀو در ھمان دھ .بودند انتقاد سليم نمود که سخت مورد ت»افق صاحب«شان  غاز نمود دوکان را به رفيق محترم آ

خارجی به افغانستان وارد گرديد و اين شغل کشنده تا  ين توسط مافيایئصنعت تبديل ترياک به ھيرو شصت بود که 

 .اکنون ادامه دارد

 ، نسبت شود تان وارد میپاکستان به افغانس باشد که از کشور می.. ) راکت و(  ی ئن تابليت ھای کيمياآکشنده تراز  ولی

توسط   زياد ۀرفين به يک پيمانوباشد و ھمچنين امپول ھای م استعمال می  مورد ين زيادترئکمی قيمت نظر به ھيرو

 .رسد فروش میه مافيا به زحمتکشان ما ب

 هگرفتتوليد ترياک و چرس باال  اشغال ارتش سرخ سوسيال امپرياليزم کشت و  مگر در دوران جنگ مقاومت عليه 

 سرمايه را از طريق کشت کوکنار و بزرگ جنگ ، کالنترين  آمرين جبھات قومندانان و: بازار و رونق خوبی داشت

 .خود کردند نآممالک غربی از  پاکستان و ايران و بعداّ به ن به قدم اول بهآچرس و صدور 

 ، چنين وضعيتی راضور داشتمحاک و اشتر که در جبھات جنگ مقاومت  ١٣۶۵ - ١٣۶٠چشم ديد اين قلم از سال ھای 

بمباردمان می شد که  نقدر بيرحمانه و به شدتآ توسط قوای متجاوز روسی  روستاھای کشور عزيز ما: نشان می داد

 .بودند پاکستان و ايران شده جات از سکنه خالی و ھمه مھاجر  قريهۀھم

زميندار  جنگ که شريک مرين جبھاتآقومندانان و  مالکين و دھقانان کم زمين به تصرف ردهزمين ھای زراعتی خ لذا

 قومندان تعلق می اطراف يک جبھه به قومندان و افراد نزديک  زراعتی  ھای مده بود و زمينآ در ،بودند بزرگ

اين  محلی بود اکثريت    قومندانانۀتحت سلط زاد شده آچون اين مناطق ؛ باشد نھا میآ ۀاکنون در قبض ، که تاگرفت

 مطرح نھا حالل و حرام بودنش اصالً آھای زراعتی ترياک و چرس زرع می شد که از ديد عقايد اسالمی  زمينھای

 .بحث نبود

گرفتند سرمايه ھای ھنگفتی  می  اردو که به اصطالح به غنيمتۀاين قشر مافيای مواد مخدر از فروش سالحھای خفيف 

اکنون در  ھمين سالحھا ، مسلح گرديدند که ريستی از خريدھای ترو  شبکهجانب ديگر تماماً  از را نيز صاحب شدند ، و

از  ی که ئسالح ھاکه  طوری بود داده شد موضوع غنيمت تذکار  از غنيمت. شود خوبی مشاھدده می لويزيون ھا بهت

 دانست و حق شرعی خود می غنيمت اسالمی شمرده وآن را  قومندانان ،شد  تحت اشغال مصادره می قطعات ارتش

 .رسيد فروش میه ايران ب وسرحدات  در پاکستانمعموالً 

 از قومندان ھای حرکت انقالب اسالمی مولوی »مال نسيم اخندزاده«ترياک و اسلحه  بزرگترين مافيای فروش

 اين قومندان خون . ملحق گرديد»خالص «مولوی تنظيم حزب   به١٣۶٣ھلمند بود، که در سال زۀ در حو  »محمدی«

 وھميشه جنگ ھای توانست زمينداور و موسی قلعه حاکم بود که کسی در مقابلش سربلند کرده نمی زۀدر حو نقدرآشام آ

 اکثريت سران طالبان: دانم  می خوانندگان محترم قابل تذکار جريان بود، جھت معلومات ھات درببين القومی با ديگر ج

مربوط به حزب اسالمی ) محمد نام اصلی صالح( ملنگ   ھلمند و مالزۀ از حو»مال نسيم« قومندانان ۀزمر دم کش از آ

با معذرت که  کنند با خود حمل می ھمان وقت ی را ازائعقبگر اوت وسق دم کشی،آ ۀمی باشند و سرچين خالص  مولوی

 :شريک نمايم ام را با شما عزيزان نام و گرامی خاطرهيک شھيد گم حاشيه رفتم ولی می خواھم به ياد از موضوع کمی

 تماما انجينری رادار دافع ھوا در اتحاد شوروی به ۀ را در رشت ش ا که تحصيالت عالی»سيد محمد«ن ه ياد جکړزند

ش بود، در زمان رفتن  کجکی محل زادگاھۀوظيفه گرديد چون منطق نيتعي کجکیۀ  به قطع١٣۶٢بود در سال  رسانيده

 مقاومت اقدام نمايد تا از حقوق ۀجبھ طعه به تشکيل يک سالح قۀن شد که با مصادرآ مخفی فيصله بر کامالً  با يک ديد

سوگند ياد نمود  شمانش حلقه زده بودچکه اشک وطن پرستی در  طوری  . حق داشته باشدهمردم در جنگ ميھنی دفاع ب
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فدای ميھن و مردمش کرد  دفاع خواھم کرد به حق که جانش را از ميھن و مردم زحمتکشم خرين رمق حياتآکه تا 

 .باد و جاودانه شاد، گرامی  روحش

پاول چ به شھادت رسيد جبھه و اسلحه اش به ) ملک امان( سف که توسط يک قوممندان محلی دزد و خون اشام أولی با ت

در جوار   هزاديخواآچون اين قومندانان بيسواد و مزدور از موجوديت روشنفکران ملی و ؛ مدآاين ملک بی سواد در

 .شان سخت در ھراس بودند

طرف مرز ه از قندھار ب ن زمان بودآدر يک کاروان اکماالتی که وسايط نقليه از نوع موترھای سيمرغ  که زمانی

روی خريطه ھای ترياک روسايط حامل چرس و ترياک بود، ب اين اکثر سفری داشتم) شھر سرحدی چمن(پاکستان 

وسنگين مسافرين بی  اين بارھای زياد برروی که رو به مھاجرت بودند گذاشته شده بود و ی مسافرين اجناس و لوازم

 .ی روسھا مواجه بوديمئاز وسايط ، و بمبارد مان ھوا دن  خطر افتااب سرنوشت و آواره نشسته بودند که ھر لحظه 

شود   کيلوگرام می٩٠٠من که  ثال يکی از موتر ھا که متعلق به يک جاسوس ايران بود، دو خروار يا دوصدم طوره ب

 . به کرايه بارشده بود که به سالمت کامل به پاکستان رسيد»مال نسيم«ی از ترياکھا

مال شيرمحمد اخندزاده ) ١٣۶٧( به قتل رسيد ئی اشفياا در پشاور پاکستان توسط رقيبان م»مال نسيم«نکه  آاز بعد

  در مقامھایعداً و ب تعمار ناتويی والی ھلمند غاز حکومت پوشالی اسآدر  که .ی برادر گرديدئمافيا جانشين تخت

 در زمان مقام. اکنون چاکری می نمايد تا ،یئمافيا حکومت پوشالی و ۀبا ادار مشاوری و وکالت شورای ضد مردمی 

ترياک ھلمند  و توزيع سالح به طالبان سخت ھمکار بود و ھنوز ھم تجارت انتقال   درواليتش در ھلمند با قوای انگليس

 . انحصارش می باشددر

ر ممالک غربی مخدر در امريکا و ديگ  زيادی ھستند که به جرم قاچاق مواد مقامھای بلند دولتی کسانچنين درھم و

تجارت .. ديگر ارکان رھبری دولت از امتيازات خوبی برخوردارند با  ولی   ديپورت شده اندمجازات ديده و بعداً 

 .مواد مخدر تحت پوشش دولت استعماری گراف صعودی دارد ترياک و

طور عادی ه  واليات کشور به ويژه در مناطق شمال ، جنوب و جنوب غرب بۀو فروش ترياک و چرس در ھمخريد 

  .ءظنی ھم ندارد نھا نظری سوآو کسی به  معامله می شود

 

شيرهّ ترياک ھجوم سيلی از  وریآو جمع  در فصل نيشتر زدن  شود  توسط اھالی قندھار و ھلمند گفته می طوريکه 

. شود وسايط ترانسپورتی جای يافت نمی باشد که در نقدر زياد میآطرف کشتزارھای ترياک ه کاريابی ببيکاران جھت 

 .ستترياک ا تعماری عامل اصلی توليد نست که ھمين دولت اسآبيانگر  اين خود  
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ھای گذشته توليد مواد مخدر نظر به سال وزير جديد استخدام شده سطح) مال راشدی( تصديق خود دولت و اظھارات  به

 ھزار ھکتار زمين ٢٢و که ششصد دھد می قای راشد ادامهآ . است ٪ بلند رفته۴۵کوکنار  و کشت  ٪ افزايش دارد٣۵

 ھکتار زمين زير کشت ٢٩٠٠/   ٢٠١٣در سال   واليات پاکسازی شده اند و البته١٨در  از کشتزار ھای کوکنار 

 !می باشد؟سسات متفاوت ؤا ارقام معلوماتی ديگر مقای وزير صاحب بآکه بازھم ارقام  داردقرارکوکنار 

 ٪ ٩٠ که ياد می کند  ھزار ھکتار زمين تحت کشت کوکنار١۵٧  از اخبار ھشت صبح ، در افغانستانۀشد سیرارقام بر

 .گردد  اکمال میآنترياک جھان از 

ممد اين پديده  استعمار اشغال و ۀکه سلط دھد   به خوبی نشان میی بين المللۀگراف معلوماتی سطح توليد ترياک جامع

 ٢٠٠١ از سال ی بين المللۀ طرف جامعزو طبق يک گزارش اخبار نيويارک تايم مبلغ ھشت ميليارد دالر ا باشد شوم می

 ولی ، به حد اعظمی منفی بودهۀ آن نتيج کهکمک گرديده مواد مخدر غرض مبارزه با کشت ترياک وه  ب٢٠١٣الی 

لويزيونی و کنفرانسھا ، اعالنات ت  ن،ا ، مشاورءگاھان سياسی ، وزراآی ئاستعمار انجو ر ھنگفت تحت نظۀھمين بوديج

  به و ھمچنين از يک منبع موثق رسد به مصرف می) لويزيوھای وابستهت  مالیۀھت تقويه بنيج( فلمھای بی کيفيت 

 ديه میأخصوصی به ھمين منظور ت واليان واليات بزرگ طور ھموطنان می رسانم که مبلغ پنج ميليون دالر به  گاھیآ

 .فرو می رودنھا آ ۀو يا کيس شود که قرار معلوم به مصرف شخصی

 تنزيل ٪٢ شخاش به  کشت خ٢٠٠١سال   جھانی يک نظر اجمالی داشته باشيم درۀھمچنين اگر به گراف معلوماتی جامع

ش به رسميت شناختنش را در سطح ی و فاشيسم مذھبی طالبان که تالئوسطاقرون  رسيده و زمانی بود که حکومت

به کشت و توليد ترياک بود ، که توانست با يک   گناھان ضد بشری اش تنھا متھمۀجھانی داشت با چشم پوشی از ھم

 .تسلط کامل داشتند  روستاھای کشور٪٩٠نھا بر آچون  . ٪ تنزل دھد١ ٪ به ٨٠ست مذھبی از رقم يضربت فاش

مگر . شد  ينی و معتاد ديده میئھيرو دک بود که در گوشه وکنار شھرھا به ندرتشمارش معتادان بسيار نا چيز و ان

يا سه صد چند افزايش   اين بوديجه ھای گزاف دو وۀمصرف ھم ی بائناتو - از برکت استعمار امريکا٢٠٠١بعداز سال 

ست  گرم اۀ سرد ممد حربۀحرب حيث ی مواد مخدر منکه پای استعمار داخل باشد مافيا نقاط جھان ۀ دارد، چون در ھم

کشنده نيروھای ۀ م با ازدياد فقر و بيکاری با استعمال اين حربأتو  :باشد که رويداد ھای جھانی بيانگر ان می طوری

 کشاند  مینيستیکشور عزيز ما را به ی انقالببالقوۀ 

وص در امريکای التين و کشورھای مستعمره بالخص بخش و انقالبی ، سازمان سيا در اکثرزاديآبا خيزيش جنبشھای 

مواد مخدر را روی دست گرفت و اين مواد توليد شده حتی به  مافيای ۀمرکزی پالنھای ستراتيژيک ، احداث و تربي

از جانب  سازمان سيا یئبه رسوا  نود ۀدر سالھای دھ که  .گردد بين اقشار محروم جامعه توزيع می امريکا وارد و در

را  ما ادامه دارد که اشرف غنی ھم پالن تداوم  تداوم ھمان پالنھا اکنون در کشور . نمايندھای سياپوستان انجاميد

امنيتی و فروش توافق   استعماری امضای کامالً  فروخته شده و مافيای دولتی برای روشنفکران پيشکش نموده و با ديگر

 کنند؟ پايگاھای نظامی گلو پاره می

درس غرور  و شرم شان  کردند به عوض فروش مام ميھن و امضای پيمان ننگ  اگر حقيقتاّ اينھا نمايندگی از مردم می

  .دزادگی را می اموختنو آ

اين سرمايه  يدن ئبا رو غاز گرديدآطور مجدد ه ی بازار فروش ترياک و موادمخدر بئ که شگوفا٢٠٠۴سالھای  بعداز

لذا به  نبودند  نئون به ارزش افغانی مطمچ،  بودند ن مواجهآمصرف  به مشکل محل نگھبانی و مالکان  ھای نامشروع 

به ارزش  افغانستان پارتمان درآخريد زمين ، تعمير و کار ساختمانی تشبث نمودند که در نتيجه ارزش زمين ، حويلی و

د که مافيای وش در خارج از کشور تبصره می  در بين اراکين دولتی و افغانھای مھاجرچنانچهباور نکردنی صعود نمود 

 ۀ حکومت استعماری و حمايۀاست که اين ھمه دال بر سلط فروش برای  یئطال باشد و فرصت د مخدر خريدار میموا
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کشور نسبت  خارج از باشد ، که مھاجرين  میه ایی وامريکای جنايتگستر بوده  و يکی از علل عمدئناتو قوای اشغالگر

 ..توانند نمی شان  ئیباآحانه و زمين تعميراتی عودت به ميھن ۀ باال بودن کراي

غير وابسته به استعمار  نابودی مواد مخدر، کشت ترياک و چرس ضرورت به يک دولت مردمی ، عادالنه ، مستقل و 

رمان فوق کاخھای ظلم را سرنگون و به آورده ساختن آکه زحمتکشان افغانستان با بر ن روزیآبه اميد  جھانی دارد،

 .آزير فرود 
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