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نده است میکند تاثر  آور و افسرده کنهمه اطالعاتی که از افغانستان مواصلت   

ریس   میکند  سقوط  ومرج  هرج  باتالق  دروآن اینکه این کشور روزبه روز

 یمترق اقای اشرف غنی آدم خوب وصاحب نظرجمهورجدید التقرر افغانستان 

یک کشوری را   رهبری  مسولیت  درفرصتی  ولی او برای مردم خود میباشد

به سبک   ین دهه درجنګ وفساد وکشمکش های که این کشور طی چند دمیګیر

رویدادها      وخمیترین  و  بدترین  ازاین  ویکی  المپیک غرق ودست وپا میزند

وفزاینده تولید خشخاش  میباشد که  ضربه ای قوی وبی گسترش موج خروشان 

ان ملل متحد مطلب را   سازم  سابقه به پیکر این کشور  جنگ زده میزند   این

وبویژه ای  ایاالت متحده   عمومی  ناظر وبازرس(John Sopko)وجان سپکو

.                                                                نشست خبری ااظهارمیداردطی یک  امریکا درباسازی افغانستان

یک شخص با انصاف وکله شق میباشد    اینکه به نسبت  «جان سپکو»اقای      

او  برای مقامات تصمیمګرنده ای واشنګتن  ازچندان محبوبیتی برخوردارنیست

وزیر دفاع ( Chuck Hugel)به جان کیری وزیر امورخارجه و چوک هیوگل 

سطح ومیزان اخیر ثبت ورکورد :  اینچنین گفت  ایاالت متحده امریکا  صریحا  

که چرا تالش    تحت این سوال پیشکش می نماید کشت خشخاش فراخوانی را 

درافغانستان موثر  ها ی طوالنی وپایدار  بخاطر کنترول وکاهش تولید خشخاش

، بویژه تالش های قبلی ایاالت متحده امریکا  ودیگر  نیروهای خارجی  نیافتاد

س درافغانستان ، لذا اگر این تولید بلند باالی خشخاش فاجعه پنداشته نمیشود  پ

                                                                   . بطور جدی میتوان گفت که خنده اور است 

پکو این چنین استدالل در واکنش به اظهارات اخیر س خارجهوزارت امور       

د حضوردار  دولت  درآنجا  مناطق وساحات که کشت خشخاش از » :می نماید



میت دولت کیافته است  به سمت مناطق دور افتاده  که درآنجا حامنیت بهبود ا و

منتقل   نمی باشد  حکومت  کنترول  ویا آن مناطق اصال  درتحت  ضعیف است

وزارت   این استدالل  (sopko)جای تعجب نیست که اقای سپکو. گردیده است 

برآن   افزون  .نه گوید( دروغ محضا  و گمراه کننده )امورخارجه کشورش را 

هنوز هم بیشتر در   خفت آور  سپس وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا بصورت

به ) وچنین اعالم میدارد  مسیر گناه وسرزنش با بی شرمی وقیحانه پیش میرود

ما، این کوتاهی ودرماندگی  درکاهش  وقلع  وقمع  کشت  خشخاش  ناشی  نظر

ای  ما پیشتبا نی وحمایت  ازعدم همکاری دولت افغانستان میباشد که از تالش ه

                                                                                            . (.بعمل نمی آورد

اقای  سپکو  درجای دیگر چنین خاطرنشان میسازد  که ایاالت متحده امریکا     

ردرمبارزه علیه مواد بیشتر از هفت بیلیون دال( 1022)تا سال( 1002)از سال 

( 00)اکنون   همین درکشوریکه   مخدره  درین کشور  بمصرف رسانیده است

ت سیزده سال  با  در طول مد  یعنی  نماید  فیصد اوپیوم کل جهان را تولید می

صرف پول های باد اورده  وتالش های مذبوحانه  که ایاالت متحده امریکا  به 

دست اوردی  کدام  مواد مخدره دراین کشورانجام داد بر منظورکنترول وکاهش

من   : نداشت   چنانچه اقای سپکو  درین مورد یک بار دیگر چنین می افزاید 

تالش ها   که این  ن نموده بودم  خاطر نشا  هفت سال قبل  به مقامات زیربط

                                             .سان  محکوم به شکست میگردد سرانجام چگونه وچ

       (:۷۰۰۲)میزان ووضع مواد مخدره درجهان  سیزده اکتوبرسال 

چیزی شنیده اید ؟ ( Loren  Stoddard)د رحال ازاقای لورن ستوداایا شما تا   

واین هم   رویهمرفته من وسوسه دارم  تا بشما توصیه بنمایم  که دراینجا بمانید

بار  سیاست ایاالت   وفاجعه   پوچ  کامال    چرا ؟ چرا بخاطر درک   ازتصویر

ستودارد دراجراءت خویش  به آن  عالقمندی   متحده امریکا  درافغانستان  که 

بی اطالعی  وعدم اگاهی بوش واشنگتن  د ازآن جمله ازمجموعه نمونه های دار

با عدم اگاهی قابل مالحظه موارد پیرامون افغانستان  که ستودارد خود در کابل 

                                                                                                         .  دنبال می نماید را

بی اطالعی وعدم اگاهی از رسوم وفرهنگ وآداب مردم  افغانستان   با وجود   

 یر کمک های ایاالت متحده امریکا به صفت مد (Stoddard)اقای ستودارد



(USAID)  درافغانستان توظیف میگردد شخصی که ابدا  از سنن مردم افغانستان

 Wal)ومسول جنبش  وال مارت   صفت متصدی  به  قبال    او و  چیزی نمیداند

Mart )،جای تاسف دراینجا است که رویهمرفته همچو درامریکای مرکزی بود

توسعوی ایاالت خوردار  ازدانش  کافی  در راس پروگرامهای بر  یک شخص

متحده امریکا درمنطقه ویا دریک کشوری عزوتقررمی یابد  که  اوخود عمیقا  

ازشناخت همه جانبه این کشور محروم وبیخبر میباشد  درحالیکه  او شاید  در 

                                      .                                                             وظیفه قبلی خود شخص مجرب وکاردان بوده باشد

ازروزنامه نیویارک تایمس  با زبان رسا ومحکم  (David Rohde)دوید  روهد

اقای  ستودارد  مدیر توسعوی :  گفت ( «1002»ماه اوگست سال « 12»)در

مدیر (  Rory Donohoc)کمک های ایاالت متحده امریکاو روری دونووهوی 

 ت متحده امریکا درجنوب افغانستان برای بار اول دربرنامه های معشیتی ایاال

ایاالت  متحده   کمک  هلمند به  فیستوال زراعتی که درلشکرگاه والیت اولین 

دریک منطقه اشتراک ورزیدند  شده بودبرگذار دالر( 300000)مبلغ  امریکا با

عجیب وغریب  بین تقاطع غرب کشور  با بازار مرکزی  آسیا  منطقه ای  که 

                                                                 .رای کشت و زرع خشخاش محل مختص وتعبیه شده میباشدب

مدیرکل مبارزه با مواد مخدره سازمان ملل متحد اقای انتونیو ماریا  کوستا       

(Antonio Maria Costa)     ( «1002»ماه می سال«  22»)   اواخردرین

درآستانه   تبد یل شد ن  به بزرگترین محل تولید مواد    هلمند   که والیت:گفت

مخدره درجها ن با تمایز  وتفاوت  های کم  و بیش  چشمگیر  درزرع و کشت 

های تولید کننده ای خشخاش اعم خشخاش ویا مواد مخدره  بیشتر از کل کشور

قای  انتونیو ماریا کوستا میباشد،   اما ا  کلمبیا    حتی  و  مراکش،  میانماراز

(A.M.Costa)  بتامن   : گفت   چنین  س ترس حین ابراز نظر ش بیدون احسا

(Batama)  دریک   متحده امریکا  که   متخصص کمک های توسعوی ایاالت

دونوهوی   به همراهی  روبین ن باز  با چشما   وغیرمترقبه پرواز خصوصی

(Robin Donohoe  )برای شهریان  فرهنگ  ضد خشخاش واشنگتن عطایبا

.                                                                                            وارد هلمند شد ند  لشکرگاه

دوشخص  نااگاه وبی شعور  هریک ستودارد    (A.M.osta)بگفته ای کوستا   

واسترلیا  اهل بریتانیا   مسلح از افراد   رنف  سه  توسط  لیکه و دونوهیو  درحا



 . ند  درفیستوال لشکرگاه اشتراک نمودندد بدرقه میش تیمربوط به تیم امنی

  (provo Utah) له از اهل پربوبو اوتا سا( 20)یک پسردختر ویا ستوادرد یک

که گاو را »   زدبلند صدا  زمخت و با آواز را  سا بق کارګر تولید مواد غذایی

با کوبیدن   افغان ها  آتن ملی  بعد ازآنکه درین فیسوال «رد؟که گاو راب    ؟ ردب  

یش  ازسانفرانسسکو  ازجا  (Donohoe)دهل بزرګ اغاز شد  اقای دونوهویی

کم ) برمیخیزد  ودرآتن که توسط افغانها اغاز شده است اشتراک میکند  آهسته

به تصور من  واکنش آنها   دانشی ویا معلومات ناکافی درمورد قبایل آن منطقه

                                                                    (.تا اندازه ای  با درنطرداشت فعالیت های فرهنګی متقابل بر می انګیزد   را 

که توسط «  او یک دختر ویا او یک پسر»معین   ونا استعمال  عبارت پیجیده 

بکار رفت میتوان گفت که این خود نشانه ای ازعدم اگاهی وبی خبری  ستودارد

عمیق ازفرهنگ وکلتور این  مرزوبوم  توسط  کسی مانند  ستودارد  است  که 

مسولیت  مصارف   ملیاردها   دالر  ما لیه پردازان  ایاالت  متحده  امریکا را 

ستاورد  کدام د  دونبی  دالر  را( 200000) لغهمانطوریکه دراین فیستیوال مب

                                                                                        .نید   به هدر میدهد بمصرف رسا

می   باخود   میکرد  ویا  برای یک ثانیه  تصور  اگر اقای ستودارد حد اقل     

با بخت ازمایی ( ر افغانستانویادرهرجای دیگ)زنان در لشکرگاه  آیا اندیشید که

خود میتوانند گا و بد ست آورند ، البته نه  که این  خود بیش از  یک نوع طرز 

چونکه   زنان   باشد  نمیتواند  چیزی دیگری  اقای ستودارد احمقانه ای   تفکر

رابه بخت ازمایی نمیگذارند ،  این خود  ( یک جنراتور ، یک گاو ویا یک بز»

گرچه   سرگیچی وبی خبری  اقای ستودارد از سنن منطقه مینمایدنماینده گی از

تلقی نماید                            شاید او همچو برخورد و دیدگاه اش  را نزد  خود همدردی  عمیق

زنی  چجشنواره پوچ او هیرکه د   نفهمیده است  تا هنوز  اویعنی اقای ستودارد

 ها گردهمایی  اکثر در  افغانستانر د  که  نمیداند اینکه او حضور نداشت ویا 

افغانستان   اجتماعی زنان افغان اشترا ک نمی کنند حتی که خانم ریس جمهور

.                                           تا حال  درانظار عامه ظاهر نگردیده است  ر طب است وکه یک دوکت

از رسوم ورواج مردم افغانستان  نه تنها اقای ستودارد که ستنیمضحک ا        

متحده امریکا    ایاالت   وآن  اینکه  او اظهار میدارد  که بی خبر ونااگاه است ،

د  برگذاری  خود  در صد لی  با پرداخت کمک های وسیع بهی خواهانه ای ما

ین وسیله  شد  تا بد وفالختی میبا  شنواره ها ونمایشگاه های  زراعتیهمچو  ج



وبرای   ذارددراینجا وآنجا  به نمایش گ را  و مروج  قانونی  محصوالتبتواند 

ید  ساختی  جد برنامه های زیر ناکنو همین   ن این مامول ، ما هرچه بهتر شد

و   هم احداث  پارک صنعتی صنعتی را  روی دست گرفته ایم که ازجمله یکی 

درچشم مردم حاک ، مضحک ازاینقرار که اقای ستودارد  میدان هوایی میباشد 

زمینه را   میپا شد وآن اینکه احداث میدان  هوایی   درین منطقه  بجز ازاینکه 

چیزی دیگر  شخاش  هرچه  بیشتر مساعد  می سازد برای کشت  و ترافیک  خ

نبوده  منطقه  پی حل مشکل مردمدر اقای ستوداردو دیگرا ن  ابدا  نمیواند باشد 

                                                                                                           .ونخواهند بود 

واقیعت   که  انسان با یک خوشبینی  در یک محل خیالی  بیدون درک از  آنچه

 برق    در آنجا  دراین پارک صنعتی  وآنهم دریک والیت  که است همچو مثل 

به ندرت به آن دسترسی حاصل شود نباشد ویاوجود مساخت های تجارتی وزیر

؟ اما آنچه که تنها اقای ستودارد پرداخت  چسان  آن چه باید گفت ویا به توضیح

مالمتی مبرا میسازد ویا به او الهام بخش میباشد همانا قرار داشتن   را دراینجا از

                                                        .      القا تولید خشخاش  دراستا نه بلند  اعتباری   اش میباشد 

 به کشت وزرع حبوبات  توجه قابل مالحظه اکثر دهاقین     دروالیت هلمند     

 –جو  –گندم   ، مثلنمی نمایند   که زرع آن  قانونی استخوراکه دیگر  ومواد

  را تا حدی   الآنو  مردم   زنده گی احتیجات  مواد که سبزیجات وغیره-میوه  

به   محصوالت  صدور این  اقدام به ، د ودرصورت تولید اضافینساز مرفوع

        .به کشت وزرع خشخاش می پردازند عوضدر ندشو جوارکشورهای هم

(  اکثرا وزرا و دولتمردان کنونی ) چونکه  جنگ ساالران و مجرمین جنگ     

                                            .کن دارند توجه همه جانبه به کشت  این بوته ای تباه 

منفور   دست طالبان اکنون در کهنه ی های نقدبااطمینان کامل میتوان گفت پول    

آنهایکه بین افغانستان وپاکستان در رفت وآمد اند و با  یعنی  ومتعصبین مذهبی 

روزی به   میرسانند  نهای بیگناه را به قتلااعمال انتحاری خویش  هزاران انس

درافغانستان خالف  ش مواد مخدرهازفرو ، اما پول هایکهمصرف خواهد رسید 

نباید فراموش کرد    مفادات قانون اساسی ودیگر قوانین ضمیموی بدست می آید

بلکه   – اگر دقیقا  فکر شود  نه تنها میلیونها)یلون ها دالرآن بیشتر ازبی مقدار که

میباشد   ( «1022»و سه بیلیون دالر در سال « 1021» دو بیلیون دالر درسال

اکثریت  ،جنرال های ارتش افغان  -افغانکه بدست جنگ ساالران  گردن کلفت 



 –ایرانیها    پاکستانی ها –ست اذبکها  بد – «کرزی »حامد  اعضای حکومت

( توام با مشکالت عدیده )   ترکمنها وبه مقادیر زیاد بدست چینایی ها–تاجیکها 

راه  ابرای  آنه  میکه از هنگا نی  پاکستا  زمان  فبایلی های  می افتد  ودرعین

بر آن   وافزون  ا  دست بکار شده اندعره وسی باز شده است در قاچاق مواد مخد

متحده امریکا و   ایاالت  ذیصالح  مقامات اکثر مجرمین غربی که  آنها توسط 

وهراس آنرا ندارند که درعقب  نطقه ازمصونیت تام برخوردار اندبریتانیا در م

.                                     ی زندان قرارگیرند به دادوستد وترافیک مواد مخدره وسیعا  مشغول اندها میله

وفاجعه م افغانستان کامال  قابل اشتما بوی وتعفن فسا د مواد  مخد ره اکنون در  

را درلندن ونیویارک نمیوان سراغ کرد که این کشتی  درمانده وکسی  بار است

ای افغانستان را ازسنگالخ های وصخره ها  سالم وبه اطمینان کامل  به ساحل  

.                                                                                                          رهبری نماید 

وترافیک مواد   لیه کشت وزرع صراحت لهجه باید گفت  که مبارزه عب          

تالش ها    ازاین  وغیر مثمر است، ویکی  مخدره درافغانستان تالشهای بیهوده

وطرح مقامات مسول به ارتباط قلع وقمع کشت زارهای خشخاش  تصممیگیری

در بهار سال  پیشرو سم پاشی ازطریق هوا باالی مزارع خشخاش میباشد  که 

دست شورشیان وشبهه درها ی فریبنده ودروغین بیدون شک همچومهار ت البته

انند بتو  که  تا  وجود دارد  وحامیان شان  ومعامله گران داد وستد مواد مخدره

این   آنها   که  مردم افغانستان  تحت اشغال نیروهای خارجی را متقاعد بسازند

گروه های   اماده گی رادارند که مزارع خشخاش را ازبین ببرند  چنانچه همین

به مجرد   که   منفعت جو در سالهای گذشته مردم افغانستان را وعده داده بودند

برق آسا   حاضر اند که بصورت  اد جماهیر شورویاتحخروج قطعات نظامی 

                                                                        . دربازسازی قرا وقصبات تخریب شده ای  کشورشان تالش بخرچ خواهند داد 

با نیروهای نظامی اشغالگر شان مصمما نه اماده گی  آن را داشته اگر کشورها 

ترافیک وتجارت مواد مخدره را ازافغنستان –کشت  راستی بخواهند ب باشند که

 (اتیک با ستوداردمبصورت اوتو)اندیشه های خودرا وقمع نمایندآنهامیتوانند قلع

نه متزلزل ونه هم )  برنامه ای  یک  وتدوین  طرح  به و  باهم شریک سازند

مخدره را    کارا دست بکار شوند وتمام  مافیای و معامله ګران مواد (نااګاهانه 

اینکه    نند  نه محبوس  واز آنها مبالغ هنګفتی را تحت اسم جبران خساره بستا

 صورتندرای  سپیند  زارعین افغانستان را به نسبت زرع کوکنار سرزنش نما



کسی به کشت کوکنار اقدام نخواهد کرد درصورتیکه مارکیت درافغانستان دگر 

در غیر آن دادوستد  غربی  کوتاه گرددوبازار داد وستد  ازدست  معامله گران 

                                                   .مواد مخدره درجهان بیشتر صاف وهموار  وروبراه است

« 1002»طی سال   مخدره آنچه گفته آمدیم  موارد چندی به ارتباط تولید مواد 

اظهارات   شد وهمچنان  متحد  شنیده  درافغانستان بود  که توسط سازمان ملل

 د زی  وعمران مجد در بازسا  متحده امریکا  روشن اقای سپکو نماینده ایاالت

بیلیون   (2.7)مبلغ که  صورت  حساب   افغانستان بود  اگر کسی خواسته باشد

دالر ضایع شده وحیف ومیل شده ای مالیه پردازان ایاالت متحده امریکا رابداند  

این پول   تا ازمصارف   شد  رنخواهدسید  که کسی حاضاین نتیجه خواهد ربه 

ازبین رفتن   با نافغانستاجنگ دروضاحت دهد به جز ازاینکه متقاعد گردد که 

بی فایده وبیدون  ،هزاران انسان  چه داخلی ویا خارجی   فقط یک جنگ عبث 

                                                      ؟    دستاورد چیزی دیگری نبود 

                                                      .نفس خودرا باالی آن نګه مدار      

   (1022-20-20)باتقدیم احترامات                                            

   

 


