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                         معتادین منجر به: «دولت مواد مخدره افغانستان   »    

                                   امریکا شده است  با هیروین  در ایاالت متحده      
Narcotic –State  Afghanistan : Leads  to Heroin  Addiction  in the US                                

ط  موضوع   تی  به ارتبا دریک بیانیه مطبوعا( 9802)مارچ سال  «92»کاخ سفید در 

به ابتکارعمل  واقدام  روی بد ست ګرفتن معتادین به هیروین در ایاالت متحده امریکا از

ریس «  بارک اوباما»ست توضیح داد  که پیشنهاد که  واشنگتن پ  اطالع داد  خویش جدید

ین  وآن بد شد میتواند با  عملیو  ر کاراییبیش  دراین موردجمهور ایاالت متحده امریکا 

از بخش های دولتی   طوالنی  اعم  تعداد  اشخاص معتاد شامل این لست چه همفهوم که ب

گفت  که «   بارک اوباما»آنطوریکه  –وخصوصی در تحت درمان قرار خواهند گرفت 

ما بامصرف یک بیلیون دالر میتوانیم  دهها هزار نفر معتادان را  درمان نما یم  ودرما ن 

                                                  . اضا فی  که به شد ت مورد نیا ز است  به پول  اضافی  بیشتر  ضرورت دیده نمیشود 

                                  

تعداد  (RAND)ونهاد تحقق وتوسعه   قصر سقید (  ۴۱۰۲)از سوی دیګر درسال          

میلیون نفر وانمود ( 9، 0) تا( 088888)معتادان به هیروین ایاالت متحده امریکا را بین 

گرفت  و عالوه  نمود که تداوی  این  معتادان  ماه ها وسالها راممکن دربرخواهدسا خت 

وهمچنان مصرف تداوی هرمعتاد به هیروین  شا ید  ضرورت  به ده ها هزار دالرداشته 

فیصد  آنهای را   که ضرورت ( 08)حالنکه  منابع ما لی جدید  ممکن  کمتر از . باشد 

                                                            .                                                         به درمان دارند تحت پوشش قرارخواهد داد 



ره به  سو  ایراد نمود  در اشا  در اجالس  اتالنتا  درسخنرانی خود که« اوباما»اما       

« دلخراش»اعتیاد  خود یک موضوع : استفاده از داروی های شامل فورمیلیر ملی گفت 

     .  وامع در سراسر کشور  می انجا مد گی اشخاص وتخریب ج است که به قیمت زند

درحین صحبت خود افزود  که من بسیار خوشبین هستم که ما « اوباما »ولی با آنهم        

                                                               .  میتوانیم  راه حل  این معضله را دریابیم 

درمی یابید برادرشما درآنجا  را آن خیا با ن وکوچها تاکه شما:بلی درست است –آری     

با ن را ملوث سازد ؟                                                                                                   نخواهد بود که خیا

دهید  که را توضیح با چرب زبانی  این موضوع ایا میتوانید وشما اقای ریس جمهور      

در ایاالت متحده امریکا    هیروین   کاهش  درتالش چپ   سمت ازچرا شما بطورکامل  

                                                                                                                                   . شید  میبا

                                                                                  

                                      
لید تریاک وبه افزایش ت مربوط به هیروین   افزایش تعداد معتادین :  یاداشت سرمحرر گلوبال ریسرچ

                                                                                          «جدول ویاهستوگرام فوق مالحظه شود « ان میباشددرافغانست                                     

آموخته بودیم وبیاد داریم  که او به زودی   ما ازصحبت ها وسخنرانی های اقای اوباما      

قبل از پایان ماموریت اش به حیث ریس جمهور  ایاالت  متحده  امریکا  تولید تریاک را 

موسسه ملی سو مصرف مواد »در افغانستان ریشه کن میسا زد ودرآنوقت است که بقول 

چیده  میشود  واحدی را ایپید یمی معتاد به هیروین  درایاالت متحده  امریکا بر« مخدره 

 . نمی یا بیم که معتاد به هیروین باشد 
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            –غنایم جنگی چندین ملیارد دالرازتجارت هیروین درافغانستان  :میخایل چسودوفسکی

اجندای مرموزواشنگتن دربازگرداندن  ورونق بخشید ن  تجارت   مواد مخدره است                             

                                                        (9882می  « 00»گلوبال ریسرچ )                            

مطابق  بیان  محوه کشت تریاک ازطریق هوا درهستوگرام فوق بر مبنی  از مالحظه      

از تالش های   که ایاالت متحده امریکا  د یگر  چنین آمده است وافاده وزارت امورخارجه

                                                           ؟ی  نمی نماید  وسالم دره درافغانستان حمایت وپیشتیبا نمبارزه ملی  به ارتباط مواد مخ

دم امریکا  چشم  مر بر رویچگونه وچرا دهید که لطفاً توضیح  اقای ریس جمهور          

با ز سرگفتن حقیقت  چرااز؟ میګذارید نمد مسول تریاک افغانستان اندطالبان  کهاین ادعابا

یا کناره میروید؟  که آنها یعنی طا لبان ازهرجریب  زمینی که در آن تریاک کشت  میزنید

بعنوان شبهه نظامیان  ضد ) میشود ویا دیگر محصوالت برداشته میشود  ما لیه میگیرند؟

                                                          . این شبیهه به مالیات بر امالک است  (طالبان درمناطق تحت کنترول 

آنرا  سپسع اقدام به خرید اوپیوم مینماید درواقی است که پس دراینصورت کسی دیگر    

  می اورد  امریکا  را به ایاالت متحده  وبعدًا هیروین نموده پروسس تبدیل ویا هیروین به

ازآنچه که طالبان درجمع آوری  مرتبهودراینجا آنرا به بیش ازهزاربار ویا قمیتراز هزار

.                                                                                                            ند بفروش میرسا ست می آورند  مالیات بد

چه  و  اقای ریس جمهور  چه کسی  این مبلغ بزرگ پول را جمع آوری مینماید ؟  پس   

 کسی چه  تریاک وتجارت   وستد دادزا  مینماید ؟  خریداریکسی محصوالت اوپیوم  را

 به اینجا یعنی به ایاالت متحده امریکا نموده یل  آنرا به هیروین تبد و بعد محافظت مینماید

که من   آنچه. بداند   چیزی ویای ببرد پبه ارتباط آن بید ون آنکه کسی  انتقال میدهد آنرا
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مندان  دولتی اینست که ایاالت متحده  امریکا  بسیاری از  کار برای اخرین بار شنیده ام 

شت زنی وګزمه  درمزارع  خشخا ش ګماریده است  وبه  همین سبب گافغانستان  را  به 

فیصد  تریاک جها نی را  بشکل غیرقانوی ( ۳۹)تا  (  ۵۷)است که افغانستان در حدود  

ک کشت  هکتار زمین تریا( ۷۱۱۱۱۱)از   در بیش  ساالنه  درسال تولید مینما ید  یعنی

                                                                                                                          .وزرع میګردد

 –ازصرف  صد بیلیون دالر  دربازسازی افغانستان   چیزی مضحک اینست  که بعد      

لیون دالربرای  کردن اوپیوم وچندین تری  ریشه کن پروگرام  در دالر  بیلیون  (0)وبیش از

ین جریب  باز هم به وسعت چند، وادامه جنگ درافغانستان سال مصارف ( 02)بیشتر از

ر زمین ها اماده کشت وزرع سترش داده شده  یا بیشتگ کشت وزرع  اوپیوم   زمین برای

.                                                      شد ردیده است که این بذات خود خنده اور ومضحک میباگتریاک 

ذهن  خلق میکند  ر د دراینجا هم جای تعجب است وهم جای خنده  وسوال بزرگ را      

من فکر میکنم  که ما   ؟ویا هستیم   نستان حضورداریم چرا ما تا هنوز درافغاکه ....  

                                                                  !  خوب این تاریخ است بغرض گرفتاری بن الدن به افغانستان رفته بودیم محضاً 

کسی میتواند  هدف  های نظامی  مارا درافغانستان  توضیح دهد ؟  چگونه میتوان این ایا 

.                                                                                                           وجیهه نمود سا ل  ما را ت( 908)طوالنی ترین جنگ درتاریخ 

 درمجله دفاع ملی  در «9882»ل درسا (Lawrence P.Farrell) الرنس  پی فارل       

                                                                             :نوشت جنگ افغانستان  اشاره به

ارتباط   دراین  که  پیرامون آن میخوانیم  ومباحثه ما به ندرت می شنویم ویا ازبحث   » 

برای  را نهفته است ویا حتی اینکه  ایا هرکسی  دیگر اهداف سیا سیی  ف سیاسی  چه هد

«                                                                                   . ی نظا می در این کشور بیان میدارداستفاده بردن ازنیرو

شورای روبط خارجی  در مصاحبه با( G. Petraeus)ژنرال پیتریوس( 9808)درسال   

ما    نظامی  عملیات هایاهداف  :گفت و ادعا نمود چنین  اینمورد در  ایاالت متحده امریکا

                                                            .شد ضد شورش میبامفهوم  به حسن تعبیرهد ف اززی  بود که  ملت سادرافغانستان 

درطول جنګ درویتنام عبارات واصطالحات » به ادامه صحبت فوق ما قبالا  زی لت سام

کنترول  ما قریه ها و دهات را بخاطر آنکه در تحت« مختلف را همسان بکار می بردیم 

را وقصبا ت را از د ست مخا لفین خود آزاد سازیم  به  تخریب خود داشته باشیم ویا آن ق

که به ایاالت متحده هیروینی اکثرودرطول جنگ ویتنام –وانهدام آن قریه ها می پرداختیم 

.                                                                                       امریکا اورده میشد  ازخشخاش کشت شده در جنوب شرق آسیا بد ست می آمد

سربازان که درجنگ ( Body Bags)یک قسمت  از این  هیروین  درکیسه های بد ن      

د جابجا  میگردید  وبعدا  به  پایگاه نظا می  واقع  درویتنام  اورده  میشد  وبر مرده  بودن

هواپیاهای نظامی مربوط نیروهای هوایی ایاالت متحده امریکا حمل وبارمیگردید وسپس  

این هواپیماها هیروین حمل شده  را در پایگاه نظامی  بداخل  ایاالت متحده  امریکا تخلیه 



نقل وانتقال هیروین برخی از دولتمردان ایاالت متحده امریکا مطلع  می نمودند  که از 

                                                                                                   .بودند

( USAT)مسول  ترانسپورت ایاالت متحده امریکا  درجنگ چهارده سا له  افغانستان       

:                                                                                                 درماه اکتوبر  چنین گذارش میدهد 

ما هنوز فرصتی  اوبا ور ندارد  که این جنگ به پایان رسد  ا: ریس جمهور  گفت »       

ن   شد  توان  این کشور را  از مواجههر با ثبات  موجود است  که میبرای ایجاد یک کشو

درآینده رهانید که در آن انید  یعنی کشوری را از تهدیدات رهیدات شد ید در آینده  به تهد

                            «                                                                            .سربازان ما جان های شرین خودرا ازدست دادند ( 9988)بیشتر از 

برای     یا بکار برده شده ن شده و دالیل بیا:  اما اکنون  آنچه که به آن مواجهه هستیم     

                                                                                  .ماجراجویی طوالنی ما درافغانستان  بیش از دود وآینه  چیزی دیگری نیست 

جنگ درویتنام  جنگی بود  که درآن تعدادی  از سربازان ایاالت متحده امریکا  جان های 

توجیهه ودالیل ازدست دادن سربازان طوالنی بودن جنگ که شرین خودرا ازدست دادند 

در ویتنام بود وازجانبی طوالنی بودن جنگ ویتنام درغا مض بودن هد فی  آن بود  یعنی 

اما شا ید که د لیلی  خوبی (  Domino)اعتبار سا زی تیوری  دومینو  جنگی بغرض بی

چشم پوشی میشود                      برای عبرت گرفتن بودکه اکنون ازآن اموخته ها ودرسهاجنگ ویتنام 

گرانبهای  پنهانی زیر زمینی  تعداد کمی ازمردم میدانند که افغانستان دارای ثروت های   

و بعداا با ید در   هیروین را ازدست افغان ها ربوداما بهتر است که درقدم نخست .میباشد 

             :                                                                                                                باشیم  دیگر افغانستان  انتظار  بدست آوردن  دوچیزی خیلی موثر وباارزش 

یک تریلون زش ثروت معد نی افغانستان  بیش ازار(  NPR)قراربراورد ان پی ار :  یک

تریلیون ( 3)دالرمیباشد وازجا نبی ارزش این ثروت معد نی افغانستان را نهاد بومبورگ 

واین همان ثروتی است که روسیه نتوانست  نسبت به شکستی  –دالر تخمین نموده است 

.                                                                          که درافغانستان  به آن مواجه شد این ثروت را به تصرف خود درآورد 

ل  سا( 98)در نستان  که افغا  بگویم اینست اطمینان من میتوانم  وبا   که به یقین آنچه »  

 –خود قرار میگرفت  درجایگاه  ویا  میکرد  مقام   احراز به یک کشور معد نی  شته  گذ

پاول   اقای   پنتاگون از   گروپی  یک  (نیروی کار برای عملیات ثبات کار )  ریس  نهاد

  (Rachel  Martin)راخیل مارتین   اقای ( NPR)به مسول  ( Paul Brinkley)برینکی 

د یعنی ممکن است که این این اتفاق خواهد افتا) این اتفاق خواهد افتاد ؟   :چنین میګوید 

( .                                                                                             تبصره از مترجم ..... پنتاگون به غارت برده شود   ثروت توسط

سال به این ( 98)لوله یا پایپ لین  که نقشه و برنامه آن از مدت   ساخت وساز خط:  دو

لوله ایکه  توسط  آن   نفت  وگاز  از دریای   خط  شده است  میز گذاشته   طرف بروی

خضربه دریای عرب انتقال داده خواهد شدچونکه منطقه مذکوربعد ازارزیابی وتفحصات  

گاز ونفت میباشد  که حجم گاز ونفت آن چنین روشن شده است که این حوزه سرشار از 



ت متحده امریکا میباشد  وقرار چنین است که این خط لوله گاز ایاال.برابر  به احجام نفت 

        .                                                                                              از داخل افغانستان  یا از داخل ایران بگذرد 

که دراینجا کمتر جای اینست  آنچه را که قابل تذکر میدانم   »: نقل قول از یک دیپلومات

ن  این کشور  سا از کارشنا  بعضی  به توضیحات ند وآن اینکه نظر قی می ما تعجب با

ها  مخالفت از  آن بیشتر  نس چا حالنکه   دارد ( جنگ به صلح )نس کم انتقال از  چا

                                                                                                                                      «. ی بیشتر دیده میشود نظامی به منابع جنگ  های ودرگیری

ا دراین کشور ثبات حکمفرما شود تا آنکه توانسته باید  تالش بخرچ دهد ت« اوباما »لذا   

فظت نمایم و در آینده ها با اطمینان خاطر معدن ومینرال ها  را بهتر محاباشیم خط لوله 

.                                                                                         را  استخراج نمایم 

کرد که درافغانستان  در حدود نیم ملیون جریب زمین  برای کشت نباید  فراموش :  سوم

وزرع  خشخاش  طی هرسا ل   اختصاص  داده میشود  که  بعد ازجمع اوری حاصالت 

 ملیارد دالر بدست می آید ( 988)خشخاش وتبدیل  آن  به هیروین  ساالنه مبلغ به ارزش 

.                                                                                    جدید پذیرواقعی وسرشار میباشد که برخالف گاز ونفت ومینرالها  این خود یک مبع  ت

بدست اوردن تریاک ترین جنگ  امریکا  محضاً  بخاطر ایا جنگ  افغانستان  طوالنی     

ست  ویر را ازدا تصاز  من برخی  ید که شا  مینرالها و خط لوله گاز ونفت میباشد ؟  -

نگریسته باشم  اما چیزی مهم  اینست  که  منابع  ری چیز ها را ساده  شم ویا بسیا داده با

فوق العاده با ارزش در این کشور تا هنوز دست نخورده باقی مانده است وکسی در کمین 

کار ازچیزی اش» ) نه نشسته تا  آنرا محا سبه نماید  ویا هرگز همچو فیل  دراتاق  جنگ

از مشکالت  از یک وضع روشن  وروشن چشم پوشی کردن ویا به نسبت وجود برخی

                                                                                                        .  افغانستان  مورد بحث قرار نگرفته است( «نمودن  اغماض

درشرایط  شت  ا امریکا  اهداف سیاسیی  ونظامی معقول  میددولت ایاالت متحده اگر     

عدم  توضیحات  ؟چونکه درصورت ارایه نمیدادگزهمچویک حساب منسجمی رارکنونی ه

میتوانستیم  بکشیم    افغانستان  یگانه دلیلی خوب که برخ هرکس در روشن  از این جنگ

بیدون  هرگونه    میتوانستیم این بود که ما میتوانستیم  در اینجا باقی بمانیم ویا باقی مانده 

چشم انداز بیرونی ودر آنصورت این منابع سرشار از  مینرال ها را  ما امریکایی ها در 

    راامریکا  استسی  ویا اگر بهتر گفته شود برای الیگارشی کهتحت کنترول خود میداشتیم 

ول های  بمصرف رسیده  شده  ایاالت پر از ضویا  کسی که در حال حا مینماید  کنترول

.                                                                                  ست می آورد  سود ومنفعت بد( بیشتر افغانستان )متحده امریکا 

توسط ایاالت متحده  خشخاش  بعد  از ورد واشغال افغانستان زمین تحت زرع  : واقیعت

سه برابرشده    وبازسازی حفر چاه ها  –سرک ها به بهانه اعمار( 9880)امریکا درسال 

              .                                                                          است 

  -نقض شد ( 9802)زمین افغانستان درسال (  TAPI)برای عبور خط لوله گاز:   واقیعت



ولی . ا برجا هستیم پژه درحال  رشد  است وما به تعهدات نظامی خود ورپنقطه اتصال  

یک نقطه کمتر روشنی وجوددارد وآن عبارت ازسال انتخابات ریاست جمهوری دراینجا 

دهند   امزدان ریاست جمهوری باید  به سواالت پاسخیایاالت متحده امریکا  میباشد  که ن

به هما نسا نی   من تالش بخرچ میدهم  که پای این نامزدان را بروی این آتش بگذارم .  

                                                          .                                                                                                که شما  آنرا انجام  خواهید داد

در صورت برنده  ازنامزدان ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا بپرسید  که شما       

ست خواهید  ری د داد ویا به چه عمل وکا  چه چیزی را انجام خواهیدشدن درافغانستان 

                                                                                                                                                   زد ؟

وچه کسی .بدست خواهد آورد ؟ ن را نستا مینرال های افغا حق تصاحب شدن  چه کسی

؟                                           ن سرما یه گذاری خواهد کرد  در تمدید خط لوله گاز ونفت درافغانستا

ایا ریس جمهور بعدی به ارتباط  معضالت افغانستان  اعم از مواد مخدره و ریشه کن     

آن سیا ست جدید را برخواهد گزید؟ چطور دولت ایاالت متحده امریکا  به ارتباط   ساختن

برچیدن هیروین از افغانستان وازدیگر جاها در کوچه های امریکا دست بکار خواهد شد  

ویا تا چه تعداد سربازان ما دراین جنگ طوالنی حیات خودرا  بخاطر داشتن  حق غارت 

                                                                                                            ؟ افغانستان ازدست خواهند داد

شی از سیاست درنده خوی ما در افغانستان  باعث  شت  جزر ومد بزرګ اعتیاد  نارگب 

به نسبت داشتتن (  ۴۱۰۲)ل  یی ها  درسا امریکا(  ۰۱۱۱۱)تعداد  بیشتر از  شد که به

؟  عمده ترین واین مرگ میر تا هنوز ادامه دارد ویند گدرود حیات بپاعتیاد به هیروین 

تجویز (  ۴۱۰۷)عامل مرګ ومیر نا شی از اعتیاد با هیروین  برای با ر اول درسا ل 

                                                                           .دواها برای ازبین بردن اعتیاد با هیروین  شناخته شد 

حتی ثروت مندان  وقدرتمندان اطفال شان را به  ظن آنکه انها را جن وشیطان  تاجایکه 

گرفته بواسطه هیروین تداوی مینمایند ایا ارزش سیاست های ما درافغانستان برای پالسی 

هنوز  قابل تحمل است ؟                                              میکر های ما یا برای سیا ستمداران ما  بازهم تا 

من درقدم نخست  دومقاله  به ارتباط  ایپیدیمی هیروین  اینجا   یاداشت نویسنده این مقاله

اران ام گوآمز مربیانوتشکر از  را دراین مقاله عالوه نمودم وآن نوشته ها -وآنجا نوشتم 

باعث تشویق وسیل ادموندز که  بسکی فچودو –الفردمکوی   -پیتردیل اسکات  هریک

خت  تا دراین  طر نشان  سا سترون که مرا خا ند ودرفرجام تشکر از ویلیام اید من شد

                          .                                                                                           یم راه  مبارزه  نما

     6112-4-11.  با تقد یم سال مها    ----------------------------------------


