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 به شیوۀ طالبان

 (Le Monde)منبع: اخبار لو ماند 

  Jacques Follorouخبرنگار: 

  25.11.2021تاریخ:
 

 

معتادین را در افغانستان وزیر داخله بررسی می کند، به قرار ارزیابی ملل متحد  ه نمودنِمن بعد ادار

 د.نتشکیل می ده معتادین راکشور ده فیصد نفوس افغانستان را یعنی چهار ملیون نفوس 

یت فعایت های خود قرار داده است، می کوشد شهر ها ومبارزه علیه این آفت را در اولوزیر داخله 

یی  ءبرای ارضاها و گوشه و کنار شهر  کیا در پار ،عتادین که در زیر پل هام موجودیترا از 

 سازی کند.کاپتجمع می نمایند، اعتیاد شان 

قاچاق  مبارزه علیه در مقابل تداوی معتادین اجازه خواهد داد تا»وزیر امور امنیت اطمینان می دهد 

 «.موفق شویممواد مخدر در کشور 

 کوم نوامبر، سید خوستی سخنگوی وزارت داخله این اقدام را به حیث یدوشنبه به تاریخ بیست و د

موفقیت اعالن نمود. در جریان دو هفتۀ گذشته در حدود سه هزار معتاد کابل به یک مرکز مبارزه 

تداوی سریع برای معتادین را شروع نمودیم و ما برای  کما ی»علیه مواد مخدر انتقال داده شدند. 

اقدام می کنیم ـ دیگر والیات شفاخانه ها در روز های آینده  به دیگر و انتقال شان معتادین جمع آوری

 «که یک معتاد هم باقی نماند.این شامل می باشند ـ تا  ژهنیز در این پرو

 تداوی نا مطبوع:

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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نوع تداوی در حقیقت نشان دهندۀ یک نوع پاکسازی می باشد، برای پیشبرد این عمل در پایتخت این 

یک قسمت شفاخانه  در و ،جمع آوری شده توسط اشخاص مسلح از مخفی گاه های شان ، معتادینکابل

ه ماه سپتامبر ظرفیت انتقال س در منتقل می شوند، که برای شان تخصیص داده شده است،ابن سینا 

 برابر گردیده است.

گردد، در آخر این  تداوی "ترک اعتیاد" آن ها برای مدت چهل و پنج روز شروع می بعداً پروگرام

 تلقی می شوند. شده معتادین شفا یافته پروگرام

موی های شان کامالً تراشیده می شود، همه شان با یک نوع در هنگامیکه به شفاخانه می رسند، 

 به زور به ترک نمودن مواد نگاه های معتادین متوحش و هراسان است و، می شوند لباس ملبس

 مجبور می شوند. مخدر

انه در حویلی شفاخروز خود را یا با دراز کشیدن باالی بستر در خوابگاه ها و یا اگر هوا مساعد باشد 

برای شان فوراً تداوی با دوا های که جهت عوضی در مقابل اعتیاد استفاده می شود  می گذرانند.

 شروع می کنند.

که خود آن ها نیز معتادین  در داخل مرکز تداوی ، پروگرام روزانۀ معتادین توسط "شف های تیم"

ً این نگهبانان عی و .می باشند  عتادینم، و سبب آزار و اذیت ن بندی خانه رفتار می کنندنامانند نگهبا نا

 می شوند.

 در عدم یک تداوی حقیقی و تعقیب تداوی، عین معتادین دوباره و دوباره آورده می شوند.

ر شمال، تداوی به عین ترتیب تعقیب می شود، در شهر های دیگر افغانستان مانند مزار شریف د

تنها فرقش در این است که در آن جا مامورین وزارت صحت عامه، معتادین را جمع آوری و توسط 

 موتر های عادی به مراکز تداوی می رسانند. 

یک تناقص موجود است، در حالیکه مجادله برای تداوی معتادین جریان دارد، در این آخر نوامبر 

در تولید چرس  افغانستان مقام اول را 2021دات چرس به انتها درجۀ خود رسیده است، در سال تولی

 در جهان به دست خواهد آورد. و تریاک
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