
Ramazan 2022 - gün 8

Afganistan:  Kabul + uyuşturucu problemi

Kabul kenti yüksek dağların arasında bir vadide, 1800 m yükseklikte bulunuyor ve bütün 
dünyada en yüksek başkentlerin arasındadır. İklim kuru ve soğuktur, yağış çoğu zaman kar
olarak düşüyor.

1973'ten 2001'e kadar değişik diktatör hükümetlerden zarar gördü ve nüfusu çok düştü. 
Afganistan iç savaşında (1992-1996) binaların çoğu yıkıldı ve Taliban hükümetinin altında 
(1996-2001) Kabul tamamen harabe oldu.

2001 yılında Talibanlar kovulduktan sonra, Kabul çok hızlı yeniden büyümeye başladı. 
2014 yılına kadar Kabul'un nüfusu iki katına çıktı ve bütün dünyada en hızlı büyüyen şehir
oldu. 2015 'Yeni Kabul City' adında kocaman yeni bir mahalle kuruldu.

Afganistan'da yaklaşık 40'tan fazla değişik halk grupları yaşıyor, Kabul da bütün grupları 
bir araya getiren, kaynaştıran bir çorba kazanı gibidir. Halkın 3/4'ü Sunni ve 1/4'ü Şii'dir. 
Kabul parklar, kapalı çarşıları ve sarayları için meşhurdur.

1

Afganistan
yer: 652.000 km2
       = TR'den 17% küçük
         BG'dan 6 kat büyük

nüfus: 41 milyon

kentler:
Kabul (başkent) 4.500.000
Kandahar 620.000
Herat 570.000
Mezar-ı-Şerif 480.000
Kunduz 360.000
Celalabad 270.000



Talibanların altında açıkça müjdelemek 
mümkün değildir. Ama Rab, küçük çapta
olsa da, gene de çalışıyor. Özellikle 
herkesten hor görülen bir halk grubu 
arasında yüzlerce kişi imana geldi.

Başka halkların arasında ancak düşük 
sayıda kişiler Mesihçi oldu. Son 20 yılda 
Afganistan'ın en yaygın dillerde müjdeyi
yaymak için uygun materyaller hazır-
landı ve yayıldı. Artık her Afganlı kendi 
dilinde İncili okuyabilir, müjdeyi radyo 
ve televizyonda duyabilir.  

2001'e kadar birçok imanlı yardımcı or-
ganizasyonları Afganlılara her konuda 
hizmet ederdi. Talibanlar dönerken on-
ların hepsi kovuldu. Artık müjdelemek 
zor oldu ve imanlıların güvenlik durumu 
kritik oldu. Hem fanatik müslümanların 
baskısı, hem de bütün devlette çoğalan 
suçluluk yüzünden özellikle yabancılar 
ve mesihçiler için Kabul kenti artık çok 
tehlikeli bir yer oldu.

Dua edelim:

• Rab Kabul kentindeki imanlıları korusun.

• Rab kendini fanatik müslümanlara rüyalar ve görümlerde doğrudan göstersin.

 

Afganistan'da bütün dünyanda en fazla haşhaş yetiştiriliyor, eroin üretiliyor: her yıl 2,7 
milyar dolar değerinde. Bu da bütün Afganistan ekonominin 60%'i oluyor ! 2021 yılının 
haşhaş rekoltesi 6000 ton idi. Ondan 320 ton saf heroin yapılıyor - o da bütün dünyada 
kullanılan heroinin 80%'idir.

Uyuşturucular sadece başka devletlere gönderilmiyor, Afganistan'ın içinde de kocaman 
bir problem olmaya başladı. Yaklaşık 3,5 milyon kişi uyuşturucu bağımlısıdır. Kullanan-
ların sayısı daha da yüksektir. Demek nüfusun yaklaşık yüzde onu uyuşturucuya bağlıdır. 
O da halkın ne kadar derin bir umutsuzluğa ve bunalıma düştüğünü gösteriyor. 
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Son yıllarda Metamfetamin de korkunç bir biçimde yayıldı. Bütün dünyada büyük zorlukla
kimya laboratuarlarda üretilirken, bu öldürücü uyuşturucu Afganistan'da kolaylıkla 
kırlıkta büyüyen 'efedra' adında bir ottan elde ediliyor.

Talibanlar 2021'de yeniden hükümete geçerken uyuşturucu üretimini yasakladılar. 
Eskiden bütün devlette 100'den fazla uyuşturucu kilinkleri vardı. Ama başka devletlerden
finanse edildikleri için çoğu kapandı. Hala açık olan devlet hastaneleri ise, sayısı her gün
büyüyen bağımlılara yardım edemiyorlar.

Talibanlar her yerde uy. bağımlıları yakalıyor, traş edip hapishaneye yolluyor.

Talibanların son stratejisi: bütün uyuşturucuları yakalayıp dövmek ve zorla, kaba 
kuvvetle sözde 'tedavi etmek'. Bazıları özel uyuşturucu kliniklerine yolluyorlar, orada 
yüzlerce kişi dar bir yerde tutuklanıyor. Bazılarını doğrudan hapishaneye yolluyorlar. 
Orada hiç bir doktorun yardımı olmadan, hiç bir ilaç kullanmadan kendi hallerine 
brakılıyorlar. Buna 'şok terapi rehabilitasyonu' denilir. Bu vaziyette bedensel zayıflıktan 
çeken uyuşturucu bağımlıları, hapishanede tehlikeli suçlularla yanyana yaşıyorlar.  

Dua edelim:

• Hükümet gittikçe daha fazla yabancı doktorlara uyuşturucu bağımlılığına karşı 
savaşmak konusunda yardım etmeye izin versin. Birçok imanlı doktor, hemşire ve 
sosyal işçileri bu fırsatı kullanıp Afganistan gibi tehlikeli bir yerde hizmet etsinler.

• Rab umutsuzluk içinde kıvranan Afgan halkını teselli etsin. Bu amaçla birçok 
uyuşturucu bağımlıları Mesihin iyi haberini işitsinler.

• Afgan halkı Talibanların şiddeti he kaba kuvvetini görerek gittikçe daha fazla 
islamiyetin ne kadar zayıf ve zararlı olduğunu anlasınlar. Böylelikle Mesihe karşı 
önyargıları azalsın.
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Son yıllarda özellikle kadınların arasında bağımlılık artıyor


