ﻃﺎﻟﺐ از ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺎی آﻧﺎن ،ﭘﻮل ﻫﺎی ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه از رﯾﺎض و ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟ و اﻧﺴﺎﻧ از اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺎرﺗ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن
رﯾﺸﻪ اﻓﺮاط ﮔﺮی ،ﺷﻮم و وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ :ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺗﺮ ﺟﻨ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘ اﺳﺖ.
ﻃﺎﻟﺐ در ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﻨ ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﯿﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﻬﺎن از ﺟﺎﻧﺐ
اﻣﺮﯾﺎ ،ﮐﺸﻮر را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد اﻣﺎ ﻃﻮﻟ ﻧﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ،ﻣﺮدم را در زﻧﺪﮔ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻓﺮو ﺑﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوران ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ در اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﻫﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮﮐﻨﺎر ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺑﺮﺧ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﮐﺸﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺷﺪ در دوران ﭘﺴﺎ ﺳﻘﻮط ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
زﯾﺮا ﭘﺎی ﻏﺮب در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼﻧ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎدی ﻧﺎﻫﻤﻮن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﻮل ﺗﺠﺎرت ﺳﯿﺎه را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و اﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر در ﻧﻈﺎرت ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺷﺪ.
ﻫﻔﺪه ﺳﺎل زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺻﺮف ﻓﺴﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،روزﮔﺎری ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم ﺧﺴﺘﻪ از ﺟﻨ و اﻓﺮاط ﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺳﺮﺧﻮردﮔ ،ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و ﻣﺮگ و ﻓﻘﺮ.
و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،اﮔﺮ درﮔﯿﺮ ﺟﻨ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻫﺮاس ﮐﺸﺘﺎر و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻏﺮب و ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺑ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺰرگ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻫﺎی دارای اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﺪن و ﻫﻢ
ﻣﺮز ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎ و اردوی ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺨﺼﻮص در وﻻﯾﺖ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻠﯿ ﺷﺪه در دو ﻣﺎه اول  ۲۰۱۸ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎل ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ و
واﺷﻨﺘﻦ ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای وارد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ؟
ﻃﺎﻟﺒﺎن درﻫﻢ ﺷﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎه آﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﮔﺮﺑﺎره ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑ در
ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎن اﻣﺮﯾﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﺮد و ﻗﺪرت را در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،درﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺘﻞ ﮔﺎه ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎن ﻣ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ آﻧﺎن.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘ ،ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را از وﻻﯾﺖ
ارزﮔﺎن و ﻫﻠﻤﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاه و ﻧﯿﻤﺮوز در ﻏﺮب و ﺑﺪﺧﺸﺎن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻨ ،ﺧﻮاﻫﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻓﺮاه ﺑﺨﺼﻮص وﻟﺴﻮاﻟ دره اﻧﺎر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ و ﺷﺮﻗ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﻨ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺷﺮف ﻏﻨ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﻌﺪﻧ
و ﺳﻨ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘ در ﮐﻨﺎر ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﺿﻌﻒ اﻣﻨﯿﺘ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎم
ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ دارد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺎﻟﺐ و داﻋﺶ ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رﻫﺬر ،ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺤﻠ در ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺗﺠﺎرت ﺳﯿﺎه ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﯾﺪاﺗ ﻃﺎﻟﺒﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣ دارد
زﯾﺮا ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ﺣﻮﻣﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور آﻧﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻬ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ اﺳﺖ.
و زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺧﻮد از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎاﻣﻨ و اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرِ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺎﻟ
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ ،وﻻﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاه ﺑﺪل ﺑﻪ ﺟﻮﻻﻧﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮوﯾﺴﺘ ﻣ ﺷﻮد و اﺳﺘﻘﺮار آﻧﺎن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ،ﻣﺎﻟ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗ و دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﺪارد.

