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                                    داد اوباما به بیماری همه گیربا هیروین چراغ سبز نشان      
Obama gives  a “green Light” to  the “Heroin Epidemic”         

اوپیوم درافغانستان   ساختن ویا ریشه کن  قلع وقمع  در«اوباما » ره اتالش های اد       

زمینه هرچه بیشتر تولید     همچو تالش ها  با قطع  که   ن رسید یا به پا( 3112)ل  درسا

واین  سیا ست   رونق خاصی بخودگرفت« 3101»ل  وتجارت اوپیوم درافغانستان تا سا

ایاالت متحده امریکا بودکه با توقف وقطع تالشها یش تولید وتجارت تاریاک درافغانستان 

امریکا  رشد بیشتر مینماید  وباالثر آن  وفیات ناشی از هیروین در معتادین ایاالت متحده

 (.3104)درسال نفر «01504»به( 3101)نفردرسال « 2122»سه برابرمیشود یعنی از

                                                 

                                                                                                                           

                                                 دولت فدرال امریکاسمبول شخصیتی وتجسم ملیت برای (  م کاکا سا)انکل سام             



لیبرال از  انستیوت   یک دانشمند  (Venda Felbab Brown)وندا فیلباب  برون  خانم 

به رسا نه ها گذارش  تهیه « اوباما» از اداره کسیکه درحما یت ( Brooking)بروکنگ 

صرف نظر نمودن  »  یک گذارش خود  راجع به مواد مخدره  چنین  نوشت ، درمینما ید

اجالس )ملل متحد   سازمان   از ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدره  بتاسی از جلسه ای 

به جز ازاین راه  « عموسام»   برای  آسان وسهل نیست  یعنی( ویژه ای مجمع عمومی 

توجه وبا اهمیت    نیست  ولی دراین گذارش  به موضوع قابل وسیله وراه دیگری موجود

مده  کر بعمل نیا ری واعتیاد به مواد مخدره است تذ ن به بیما همه گیر شدکه عبارت از 

درقصر سفید  به حیث ریس جمهوروتکیه بر اریکه قدرت «اوباما »است که از اغاز کار

ست داده  کنون ازد مخدره حیات خودرا تا وادم شی از اعتیاد بهامریکای نابه ده ها هزار

                                                                                                                         . اند 

= DynCorp)  دین کورپ با افغانستان در  زی تریاک ریشه کن سا برای اداره بوش     

«  اوباما» پروتوکول ویا قراردادعقد نموده  بود ولی  اداره  (پیما نکار نظامی خصوصی

به این قرارداد وقع نگذاشت وآنرا تمد ید وتجد  ید نه نمود به طوریکه  با  تالشهای همه 

دراثر  ولی )انستان بطورکامل ریشه کن سازد جا نبه بتواند کشت وزرع تریاک را درافغ

کشت وزرع تریاک  فیصد« 0،0»تنها « 3104»تالش های حکومت افغانستان  درسال 

دراین مورد  نیویارک  تایمس  طی یک گذارش خود خاطر   (درکشور ریشه کن گردید 

ادامه نداد  ویا که (   3102)نشان ساخت که حکومت افغانستان  به تالش هایش تا سا ل 

سازد ورونق تجارت اوپیوم را صدمه زند  انطوریکه  نخواست   که تریاک را ریشه کن

همه میدانیم که هیروین از تصفیه شد ن  تریاک  درتصفیه خا نه ها و درپاالیشگاه  تهیه 

                  .میگردد  که این پاالیشگاه اکثرًا درمرزبین افغانستان وپاکستان قرار دارد 

 

 ش متحده امریکا درمزارع خشخازان  ایاالت  سربا                    
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رود حیات  پد «3112»  ل به هیروین که  تا سا یی معتاد  ده ها هزار  نفر امریکابه     

 دادن عزیزان معتاد  به نسبت ازدست که  امریکا ییبه میلیون ها  اکنون   که  یا گفتند و

آنها  تا بگذار» شد که گفته با  ممکن چنین خانم فلبابمتا ثر اند  به هیروینشان   ومسموم

                                                                                             .  « کیک صرف نمایند 

تغیر پالیسی امریکا  درارتباط دادن مجوز  به کشت وزرع وتجارت تریاک درسال اول    

ن تلفات   ند رسا  اقل  حد  به  برای راه  جستجوی   ممکن«  ااوبام »  ریاست جمهوری

تا   خت زمینه را مساعد سا نیروهای  نظامی امریکا در افغانستان بوده باشد که این خود 

                                                                                                          .  بیشتر مردم در امریکا معتاد به هیروین گردند  دتعدا

عملیات ها دربیرون »  ماید چنین  افاده مین  درتعریف مقاومت  «سی آی ای »سازمان    

     .                                                                                   «.یج وعواقب آن در داخل کشور  نتاکشور 

بنی بر توقف تالش های ایاالت متحده امریکا  م  ازهنگامطرنشان ساخت  که  باید خا      

تعداد مرگ ومیر ناشی از هیروین درایاالت متحده  افغانستان ریشه کن ساختن  اوپیوم در

( 01504)و«  3103»درسا ل ( 5235)به «  3101»واقعه درسا ل( 2122)امریکا از 

مرگ ومیر دربین معتادین که خودشان بخود هیروین ترزیق  -  رسید « 3104»تا  سال 

نفر  درسال    (05111111)ایاالت متحده امریکا  از مینمایند دوام دارد که تعدا  اینها در

ت زمان  مدگذارش داده شده است  لذا در «3105»سال در( 45111111)به « 3101»

مداری اش      زمااز ه قبلب سبت نبرد معتا دین به هیروین سه براتعدا« اوباما »زمامداری 

                                                                                                      . صعود نموده است 

وزرع  مزارعی برای کشت« 3110»تا آغاز سال مورد قابل مالحظه ای دیگر اینکه    

  (درامریکا   ایکرس« 5،2» به =کتارهیک)زمین بودهکتار(0211)خشخاش درافغانستان

صیص  داده  شده  برای  زرع  وکشت خشخا ش درافغا نستا ن درسال تخ واین  مزارع 

در افغانستان ( 3104)هکتار زمین گسترش یا فت ، ودرسال  ( 032111)به (  3112)

  (2411)از هکتارزمین تریاک زرع گردید ،  باید خاطر نشان ساخت که ( 334111)در

د از ی با  اینصورت در  پس –ست می آید  کیلوگرام  هیروین بد(  241111)تن  تریاک 

نسبت   سوداورترین  نبات ترین  وبیشتر  پربها تشکر بعمل آید که حاصالت «  ا اوبام»

مبارزه ای پیگیر اگربه ریشه کن ساختن زرع این نبات لذا  –گردید بیشتربه گندم وجوار 

به  همین منوال  با سپری شد ن هرسال    تریاک  حاصالت که  یقین   به  نگیردصورت 

.                                                                                                                     گسترش خواهد یافت 

تولید کننده خشخاش میباشد  وآن افغانستان درسطح دنیا  یکی از کشورهای شماره یک    

تن تریاک ( 0554)از مجموع تولید تریاک در سراسر جهان  که (  3104)اینکه درسال 

  تن ( 0054)تشکیل میداد وباقی   افغانستان  تریاک  را تولید فیصد این تریاک ( 55)بود  

تولید « وویتنام   -تایلند   -مکزیک  –الیوس  -میانمار»  تریاک  دیگر را  کشورهای  



                                                                                                                                               . نموده بودند 

ه ازآن میتوان  کتن بود ( 023)ت تریاک در مکسیکو تولید ویاحاصال( 3104)درسال     

ل  کیلوگرام هیروین بدست آورد  وحد وسط معتاد شدن به هیروین در یک سا( 02311)

(0,15kg )هیروینی که از حاصالت تریاک ر تعین شده است  که بادرنظرداشت این معیا

انسان را به هیروین معتاد سازد  پس   (015111)ست می آید کافی است که  مکسیکو بد

فیصد تقاضای مارکیت ایاالت متحده امریکا را  ( 01)مکسیکو تنها  دراینصورت هیروین

                                                                                                                                                                       .ید  تامین مینما

ایاالت متحده امریکا   (DEA)مورد مضحک دیګراینکه اداره مبارزه علیه مواد مخدره    

ایاالت متحده امریکا به معتا دین   مارکیت که در هیروین  بیشتر   رکه مقدا ادعا مینماید 

میشود  ازحاصالت تریاک مکسیکو میباشد  ومضحکتر ازاینکه  گذاشته  عرضه بهیروین 

یش میکشد  پرا  ممکن  غلط  وغیر   یک محاسبه  مواد مخدره چطوراین اداره مبارزه با 

 Barbara)واین پرسش ها را من از باربارا کارینو  ش میبا شدرسپقابل هرصورت بکه 

 Carreno )وروسیل بیر (Russell Baer  ) ره از پاسخ دادن به این ادا نمودم که این مسولین

فیصد هیروین از حاصالت تریاک ( 4) که تنها نمودند وچنین ادعا  رفتند  رهفطاکثرسواالت 

سیکو به افغانستان به مارکیت ایاالت متحده امریکا مواصلت مینما ید وباقی هیروین ازمک

فیصد تقاضای مارکیت (۰۹)این هردوچنین ادعا مینمایند که– این مارکیت سرازیر میشود

زد ولی اینها  فراموش کرده اند ویا  کانادا به هیروین را  هیروین افغا نستا ن فراهم میسا

نمیدانند که امریکا نه تنها که با مکزیک هم سرحد است  بلکه  کانادا   با  ایاالت  متحده 

                                                                                                         .امریکا نیز هم مرز میبا شد 

اعتیاد به مواد مخدره ا همین اکنون مواجهه به گسترده ترین همه گیر شدن به بیماری م   

درتاریخ ایاالت متحده امریکا میبا شم درحا لیکه  مسولین   اداره مبا رزه با مواد مخد ره 

                                                                                           . امریکا باالی چرخ بخواب عمیق فرو رفته اند 

ره یک  کشور شما  اکنون  ایاالت متحده امریکا ازجمله مصرف کننده هیروین در جهان 

کیلوگرام    (405111) میباشد  وآن اینکه تقاضای این کشور به هیروین در سال بالغ  به 

تولید هیروین سراسر جهان به   که   سازیم  ید خاطرنشان با نیز  هیروین میباشد  واینرا

ذارش داده شده است  گ  (005411)مقدار   (3104)درسا ل   استثنای  هیروین افغانستان

ه هیروین ایاالت متحده امریکا را تامین ین ب د ضای معتا تقاثر تکا ثلثکه این مقدارحتی 

دیگر  ت فزیکی نا کابیدون کدام محاسبه ای الزام آور ویا بیدون کدام امنموده نمیتواند لذا 

متحده امریکا یعنی  ایاالت   اشغال  تحتکشور ن  از هیرویگفت که  مقدار بیشتر ن میتوا

.                                                                                                    افغانستان به مارکیت ایاالت متحده امریکا وارد میگردد

که ما باداشتن   نمودندچنین اظهار ره مبارزه با مواد مخدره امریکاکارمندان ادانو وبیرکاری

سخ ارایه نمودیم ودراینمورد  پا یتا جایکه توان داشتیم به پرسشهاکوچک خود مطبوعاتی دفتر یک



 شیم با  ازشما پوزش میخواهیم که ممکن نتوانسته باشیم که مطابق سواالت شما پاسخ ارایه نموده

به سواالت شما   بود  که الزم  آنچه  (FOIA)درنظرداشت اصول  قانون آزادی اطالعات   ولی ما با

.                                                                                                            سخ دادیم  پا

 به رپاسخد   درجلسات کنگرس مخدره امریکامبارزه با مواد   اره شاید که منسوبین اد    

 .    دپرداخته باشن سواالت طرح شده  به پاسخمانده باشند ویا ( خاموش وسا کت)سواالت 

حتی روین  وارد شده درمارکیت امریکا از مکسیکو هیکه  ن میدهد ت دقیقاً نشا سبا محا  

 که  فراهم نموده نمیتواندین امریکا را  د معتا ( 4511111) حصه ای تقاضای «01/0 »

میزان مرگ میر نا شی از . میبا شد( کاربران  3111111و د  معتا  3511111)  شامل

نفر گذارش  داده شده  است  لذا ( 01111)هیروین  در ایاالت متحده امریکا دریک سال 

به میلیون ها   نه فجاعت  ا ست که ان گفت  که درتاریخ امریکا این یگبه صراحت میتوا

انسان وبه تعداد بیشمارهمسایه گا ن ازمعتاد بودن عزیزان شا ن به این نبات مسوم شونده 

                                                                                                   . رنج وعذاب میکشند 

خاطرنشان میسازد که  قطع هیروین    نچنییک باشنده شهر نیویارک  بشکل فشرده         

 یاننفری مبتال( ۰۰۹)شهر کوچک امریکا با باشندګان یک  باالی معتادان به هیروین در

یند که باالی  چنان تظاهر مینمایرند گمیکه هیروین را ازطریق زرقی « HIVاید س »به 

جنگ  درافغانستان طوالنی ترین جنگ   شد صورت گرفته با  زنده تعرض  یک شخص

همانا مرگ   درتاریخ ایاالت متحده امریکا میباشد که   تخریبات جانبی این جنگ طوالنی

ومیر امریکایی ها توسط هیروین افغانستان میبا شد  که  گراف  مبتالیان  با  این هیروین 

                                                                       .                  صعود مینماید شت هر روز  در امریکا با گذ

آنطوریکه از زمان هجوم الکساندر کبیر به افغانستان  گفته اند که افغانستان قبرستان      

امپراتوری  شد این دورازحقیقت نیست که همین اکنون هیروین افغانستان امپراتورها میبا

ارتباط رشد  هنگامیکه اداره اوباما بهید ،واز د ویا آنرا تخریب مینماامریکا را ازبین میبر

ثر بخش های ایاالت متحده دراک جنایات شخاش چراغ سبزرا روشن نموده است خوزرع 

میشود   یشیده  اند درحال فزونی وگسترش است وچنین( Baltimore)بالتیمور امریکامثل 

«  مرکز واکنش سریع یا مرکز زلزله»  صفر زمین   هیروین ن به که برای همه گیر شد

ناری نظر ق )ری درمعدن زغال سنګ  مرګ قنا همچو  وبرای بقیه مردمان این کشور  

 .                                                                  است ( مسموم میشود وزودهنگام می میرد  ن زغال سنګ زوتر  به انسانها درمعد

 گسترش هیروین   به ری همه گیر  وایت نادرست دراین تازگی ها درمورد این بیمار     

م یافته است  ویکی ازاین روایت نادرست  همان روایت است که مکسیکوی ها  آنرا  انجا

تن ( 0263)وآن به این مفهوم  که تولید  کافی اوپیوم  برای  داده اند ویا روایت نموده اند 

فیصد  متقاضیان ( 4)برای تنها   است که مقدار کافی  هیروین( 3104)هیروین  درسال 

مکسیکوی ها همه گیر . میباشد بل دسترس اق هیروین  دربازار های ایاالت متحده امریکا



بود ( Tons 2) دو تن«  3104»تولید هیروین در کلمبیا درسال ) به این بیماری نیستند

                               .                                                    ریکا مقدار کافی نبودکه حتی برای یک فیصد مارکیت هیروین ام

اینست  شناخته شده اند ی را که مرتکب آن داکتران درست دیگر ناویا داستان  روایت     

مخدره را بخاطر ویه  بیماران  اد وبه   نه به مریضان اهااگ ان نه ویا اهاگکه دوکتوران ا

تسکین درد بخاطرادویه را   این  ابتدا  ن مریضا که  اند توصیه نمودهتجویز  تسکین درد

ری درست  که کا اند شده  به هیروین  معتاد که با تاسف بعداً  و مورد استفاده قرار داده 

ن ین به هیروین را  همی د فیصد معتا (262)نبوده  و حسب ارقام بد ست  آمده در حدود 

گروپ بیماران که بخاطر برطرف  نمودن درد از مواد مخدره استفاده نموده اند تشکیل 

                                               .                                               میدهد

اینست  که چون    است شده یمرتکب عمل به ارتباط تولید هیروین« نمار میا »آنچه که   

وآن اینکه  از نقطه نظر تولید هیروین مرکز ویا محل ثا نوی قبول شده است «نمار  میا»

 تن هیروین تولید نموده ( 20)حصول کافی اوپیوم برای مقار( 3104)ال درس «میا نمار»

ضیان معتاد به هیروین  کافی  بخش متقایک برچهارم هیروین به که با آنهم این مقداربود 

به  آسیا  « نمار میا»در هیروین تولید شدهزیادوبسنده  نبود ونباید فراموش کرد که مقادیر 

                                                                       . استرالیا واروپاقاچاق میگردد نه بیشتر به ایاالت متحده امریکا  -

که ده فیصد ازمردم  بنیه  ین برمال شده است ازاثر مطالعات وپژوهش های ژینیتیکی چن

صورت میتوان گفت که یک دلیل دیگر ند شدن به هیروین را دارند  پس درای مساعد معتا

تحقیقات نشان  –همه گیر شدن به بیماری ویا  معتاد شدن به هیروین بنیه ژینیتکی  است 

ن انسان رونما نگردیده ژسال  کدام تغیرقابل مالحظه در( 05)داده است که باسپری شدن 

افغانستان   درید اوپیوم تولبرای  که اینست هت رونما گردید ولی تغیری که دراین مداست 

به ( 3110)ل  در سا  خشخاش به زرع  شده  داده   تخصیص  زمینهکتار(  0211)از 

مرتبه افزایش ( 34)وسعت داده شده  که رقم (  3104) هکتار زمین در سال( 334111)

                                                                                                                           . را نشان میدهد 

این  درمان وراه حل این معضله  با اتخاذ اقدامات عاجل  ویا با گذاشتن چند انگشت در   

خود زمینه ایجاد  میلیون ها سوراخ وحفره ها را مساعد میسازد   همچو سیل  «  سد»بند 

ازهیروین افغانستان که به امریکا سرازیر میشود  و مصرف  هیروین  را  بیشتر  بشکل 

                                                 .                                                                      برق آسا  افزایش  میدهد

آن وقت افتاب روشن است که  هیروین درافغانستان همچو کوکاکوال  هر  واکنون همچ    

فیصد ( 5)قابل د سترس است که با درنظرداشت  داده ها و احصا یه های رسیده  تقریباٌ  

دی اعتیاد را در نفوس ایاالت متحده مردم  به هیروین معتاد گردیده اند که  اگر  این فیص

امریکا  محاسبه نمایم در آنصورت میتوان گفت که تعداد معتادان در ایاالت متحده امریکا 

معتاد خواهد بود  که این خود بیشتر شبیه به یک پیروزی  زامبی ( 35511111) بالغ به



د  که بیدون شک نسبت  به هجوم  وحمله  زامبی  خواهد  بو(  آدم احمق وبی احسا س) 

.                                                                                           بعنوان فروشنده ای ارشد  هیروین میتواند شمرده شود ( اوباما)و  شبهه میراث  

ونی به ارتباط قان دیگر فی اضاجرم زدایی ازچرس همچو هیروین داستا نها وروایات      

به اینطرف ( 3110)است  که از سال  در پرتگال بخصو شمردن چرس دربسا محالت و

یک شخص  به نسبت استعما ل و صرف هرگونه مواد مخدره  بشمول  هیروین  وچرس  

تحت ماخذه وجرم قرار نمیگیردجای تعجب دراینست  که چرس هیروین نیست  وترافیک  

                                                                                                    .سیب ونارنج در اختیار هرکس قرار ندارد  انتقال  به تن ها هیروین  همچو

ف نماید از نقطه نظرفزیکی اگر یک شخص برای مدت  یکماه  هرروزهیروین مصر     

لذا  دراینجا تفاوتهای چشمگیرووسیع گردد میویاهیروین بگیردناگذ یرًا به هیروین معتا د 

سمبول بیر ساخت کشور )بین بلع ویاصرف نمودن نصف لیترعصاره ما لته ،یک هیکین 

.                                                  بمراتب متفاوت ازصرف مواد مخدره میباشد( نوع شراب است)بیریا سه لیتررم ( هالیند

به تن ها د با ترافیک ست اشخاص نبای بدن مواد مخدره  افتیددراختیار  کیفرزدایی از به  

                                                                                                                                                       .ا یسه گردد مقدار هیروین مق

وشبهه  تقاضای کیفرزدایی قاچاقچیان  هیروین بجای حبس ابد  فقط بعنوان بیدون شک    

مردم   خواسته که   سازندگان دولت درجه یک مواد مخدره درجهان افغانستان  بوده است

                                                    . را از آنچه که آنها انجام میدهند  به اشتباه میگیرند

  تاثیر کشنده :  آخرین داستان ویا روایت اداره مبارزه علیه مواد مخدره ایاالت امریکا     

به مورفین    نظر  که ادویه ای اند   05-نام دبلیو ادویه تحت } (W-18)ادویه شامل لست 

هیروین    از  داده شده گذارش    ووفیات  {ده هزار بار ادویه قوی وبیشتر تاثیر گذار اند 

 (05-دبلیو )مصنوعی  مثل  شده  ست  که انداختن  یک قطره از این ادویه ساخته چنین ا

داخل عضویت هیروین درمیسازدبیشترهرچه رابا هیروین  بیماریبودن درسطل همه گیر

دوکتوران معالج   -ل میشود  بدتشت یک ساعت به مورفین  گذ مالت  با انسان دراثرتعا

یا حد نورمال  «دوز»بلند وباالتر ازتجویز مقدار بعضْا  باقانونی درایاالت متحده امریکا 

    میګردد  مریض  مرګ  باعث  که صد فیصد می آوردبوجود  رمورفین حالتی را دربیما

از ( ۴۹۰۲)  ل متحده امریکا  درسا  در ایاالت  با هیروین  از تسمم  واقعی  لذا  وفیات

                                                                                                                       . واقعه گذارش داده شده است « 31111»به  واقعه «01504»

سراسیمگی  ارتباط جمعی دراین اواخر به ارتباط داستان وروایت  نا درست وغلط از     

ن اذهان مردم  به دور ازکشنده ترین  بیماری همه گیر مواد موادمخدره   ومنحرف ساخت

فیصد  این « 55»که( 3112به هیروین درسال شدن مردم ازهمه گیر) مخدره غیرقانونی

قابل غیر رکیت ایاالت متحده امریکا سرازیرشده بودجرم دیگرهیروین از افغانستان به ما

است که چطور این مقدار هیروین انکار قاچاقچیان حرفوی است واین خود سوال برانگیز

که این   ست  رزیده ابه بازارهای دادوستد ایاالت متحده امریکا از افغانستان مواصلت  و



خود باعث ایجاد ترس دربین مسولین ومقامات ذیصالح گردیده که چسان باید  به سواالت 

نه  ن یگا افغانستا  وان اینکه درتاریخ بشریت  ا ینداعضای کنگرس امریکا پاسخ ارایه نم

به یک   امریکا  متحده ایاالت  دولتی  وقاچاقبران   دالالن  همین  کشوری است که توسط

                                                                                                                                                             . یل شده است  کشور مواد مخدره درآمده ویا تبد

هستیم که  شاهد آن همه (3110)درسال  آنها   ن  تا سقوط لبا در دوران زمامداری طا    

ن طی یک  درافغانستا  را  زرع خشخاش کشت و بعد   به  (3111)ل  نیمه ساطالبان از

ازیکسال   از   ت کمتر این اعالمیه  درمد  از  منع قرارداد  که به تاسی رسمی ه یاعالم

به کشت وزرع کوکنار اختصاص داده شده ( 0222)که درسال   زمین  هکتار (20111)

هکتار زمین ( 0211)این  زمین های  مختص به کشت  کوکنار به ( 3110)درسال   بود

متحده امریکا تقلیل یافت لذا دراینجا پرسشی بعمل می آید  که  رژیم تحت  حمایه ایاالت  

درکابل چرا همسان طالبان  زرع وکشت  تریاک را منع قرار  نداد و چرا  دولت  ایاالت 

                                                                      متحده امریکا جلو کشت خشخاش را درافغانستان  نگرفت ؟ 

رفت  گوزرع تریاک را درافغانستان جدی ناز آنجایکه  ایاالت متحده امریکا  جلوکشت    

وعیله آن تالش بخرچ نداد  درنتیجه شرایطی به بار آمد که تعداد بیشتر مردم  با استعمال 

                                                                                                        .                                                                   ردیدگیعنی که  تعداد معتادین  هیروین   بیشتر   د ندی هیروین معتاد ګرد

ساخته   که باید درطول یکسال زرع کوکنار ریشه کن  اولی عالوه براین اولویت بندی   

چندان متصورنیست  حاالنکه اگر راه حل  سهل توجه صورت نگرفت واکنون دیگر میشد

درهمان وقت به ریشه کن  ساختن  کشت  و زرع تریاک  توجه صورت میگرفت اکنون  

                                                  .                                                                                                                          دیگر حاجت به راه حل اضافی  نبود 

 ز و غیرمجا  وی کیمیا مواد اقدامی  که باید صورت میگرفت  منع  بکاربرد یندوم        

از   نهیروی  برای ساختن  که  ( acetic  anhydrid )انهیدراد   استیک  ممنوع  همچو 

ماده (  0251)نیکه درسال   ،  آنچنانظر می بود  مدیده میشود  اوپیوم به آن ضرورت د

ساخته  میشد  رسماً  تولید آن قدغن ( methaqualone )کیمیاوی  که از آن میتاکوالون 

                                                                                      . ویا مقدار بلند این ماده کیمیاوی عوارض ناگوارجانبی را درپی دارد  گردید چونکه دوز

دولت ایاالت متحده امریکا باید درجستجوی هواپیماهای که هیروین را به مارکیت  ینسوم

ونمیگذاشت که هیروین به ما رکیت  های امریکا حمل وانتقال مینمود عطف توجه مینمود

.                                                                                                                         دادوستد ایاالت متحده امریکا مواصلت مینمود 

دد خرید اوپیوم تازمانیکه کشت وزرع تریاک  بصورت کامل ریشه کن نگر:   ینچهارم 

به بهانه ساختن مورفین برای مداوا وتداوی مریضا ن برای دولت  ایاالت  متحده امریکا  

.                                                                                          یک پنا گاه  درامن  وعا ری ازهرگونه ارعا ب خواهد بود 

 نظر کارشناسان واگاهان طبی  برای مداوا وتداوی معتا دان به هیروین ازنقطه :   ینپنجم

ضرورت به ایجاد شفاخانه ها   وتعداد بیشتر بسترها   و درازچوکی ها   وصندلی های  



مراکز وتهیه  همچو   ساختمان  بیشتر در مراکز صحی وکلینیک ها دیده میشود که برای

ار دهد  به مبلغ یضان را درتحت پوشش قرمر  فیصد  این( 5/0)ی  که بتواند وسایل طب

معتاد به هیروین را تحت حداقل یکصد هزار ضرورت دیده میشود که  تابیلیون دالر(35)

را که بغرض بیلیون دالر ( 0,116)مبلغ بودجه وپول ( اوباما )حاالنکه  دهد قرار تداوی 

این %( 0) که  نمیتواندحتی که   ست  داده ا  صیصتخ به هیروین  تداوی بیماران معتاد

.                                                                                                مریضان را درتحت پوشش قرار دهد 

هیروین را   که معامالت وداد وستد  کیفر زدایی  اشخاص وقاچاقبران بزرگی:  ششمین 

اگر بعوض  آن معتادان به هیروین که  ازخود چندان  درتحت کنترول واختیار خود دارند

خشونت نشا ن نمیدهند  و برای مد ت  طوالنی محبوس اند  به  بند طوالنی کشیده شوند 

  .                                                                                        درآنصورت مصارف زندان نیز کاهش خواهد یافت 

در مسایل  جاری  کنونی   وشعبا تیکه   امریکا ایاالت متحده  حکومتنمایند گی های     

به   میتوانند  میرسد (  ۴۹۹۹)وتعداد این نمایند ګی ها وشعبات تا   افغانستان زیدخل اند 

وموضوعات پوشیده  یوم وهیروین افغانستان  آنچه هست صریحا توضیح نمایندپارتباط او

.                                                                                     ومرموز را اشکار سازند 

یکی ازاین اقدامات  اینست که این مسولین باید به مقابل سواالت اعضای کنگرس امریکا  

                                                                                                  .           که درزیل  ارایه میگردد پاسخ روشن بدهند 

(  0211)چرا زمین های تخصیص داده شده به کشت وزرع تریاک درافغانستان  از   -1

                                     ؟                                    . هکتار زمین وسعت  یافت ( 334111)ار زمین به هکت

واقعه مرگ  ( 01504)واقعه مرگ به ( 0002)چرا مرگ ومیر نا شی از هیروین  از -2

؟                                                                                                           .  افزون گردید

ند که درطول مد ت یکسال  کشت وزرع تریاک را درافغانستان چگونه طالبان توانست  -3

                                                                                                 ؟                                                                                                                            . منع قراردادند

چرا دولت کنونی نمیتواند همسان طالبان کشت و زرع  تریاک را درافغانستان  منع  -4

قرار دهد ؟                                                                                                                 

امریکا وسازمان   دفاع وزرات  –اداره مبارزه با مواد مخدره ایاالت متحده امریکا   -5

ل  آن از  نقاتا حمل و هیروین و  اکنون به ارتباط دادوستد  قباًل ویا همین«  سی آی ای»

گرفته ویا  روی د ست  افغانستان به مارکیت های امریکا  چه برنامه ویا چه اقدامات را 

؟                                                                                                             . ر دست دارند همین اکنون د

چرا جلو قاچاق ودادوستد هیروین  افغانستان که منجر به  کشنده ترین  بیماری همه   - 6

به رشد و زرع «  اوباما» ا گیر با استعمال هیروین میشود گرفته نمیشود  وبرعکس چر

                                                                                                 این  نبات کشنده  چراغ سبز را نشان داد ؟  

درافغانستان میباشد باید  به   وزرع تریاک ت  سازمان ملل متحد اگر خواهان  توقف کش



پاسخگران  چانس  وتوان را بدهد  که هرکدام   آنها  سواالت  منصفا نه به پرسشگران و

منصفا نه دریا فت نما یند و به این ارتباط  باید  علیه دولت   ودربد ل پا سخهای  بنما یند

ودولت کنونی افغانستان  تحریم ها  وتعزیراتی  را بوجود آورند  تا  ایاالت متحده امریکا

کشت وزرع تریاک را منع  (3111)ن طالبان که درسال  همسا ورژیم کابل اآنکه امریک

                                                                                            .منع قرار دهند  -قراردادند  

ن چراغ با نشان داد  توقف تالشهای امریکا به ارتباط کشت وزرع تریاک در افغانستان  

رت هیروین افغانستان  اوپیوم  وتجا  سبزی که   چراغ( 3112)سبز توسط اوبامادرسال 

رونق خوب گرفت زمینه ای  مرگ ومیر  بیشتر  معتادین به هیروین را  مساعد ساخت 

زندگی خودرا ناشی   امریکای(  01111)که حسب ارقام ارایه داده شده  ساالنه  بیش از 

نی شود که این   دها ید به اقای ریس جمهور یاد با –ازدست میدهند  از اعتیاد به هیروین

کفا ره  ای آنرا   درافغانستن  ست که مردم  به نسبت این جنگ طوالنی اقل ا خساره حد

  .                                                                                           میدهند

بان بودند که با پخش اعالمیه رسمی توانستند درمدت یک سا ل کشت وزرع این طال       

                                                                                                                 . تریاک را درافغانستان قدغن نمایند  بدون نیاز  اختراع دوباره کدام  چرخ دراین مورد 

                                                                                                                               2416-45-44  با تقد یم سالمها  --------------------------------------------------

 

  

 

 

      


