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  انرتنش نل الرت راجع به 

 

غرض بریون رفت از حبران مردم را در راس تای درایفت راه حل های صلح آ مزی ( International Alert) موسسه انرتنش نل الرت

سال جتربه  30این سازمان از مجهل پیشگام ترین سازماهنا در سطح هجان در راس تای اتمنی صلح بوده و  مهاکری میامنید.و جنگ 

 اکری در هس ته گذاری مباین صلح دارد. 
 

لت ها، دو ه و مهچنان اتمنی صلح ایری رساندراس تای آ هنا را در  میامنید واکر  ع حمیلجواماین سازمان در رسارس هجان اب مردم 

 صلح مشوره میدهد. اتمنی موسسات و هناد ها را در خبش چگونکی حامیت از 
 

مترکز این سازمان روی مسایل اثرگذار ابالی صلح بشمول حکومتداری، اقتصاد، جندر، انکشاف اجامتعی، تغیریات اقلمیی و نقش 

 موسسات جتاریت و بنی امللیل در مناطق پر خطر میباشد.  
 

www.international-alert.org 
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 ٬اکپیی وای ثبیت  ٬ماشیین ٬ثبت و ای انتقال به شلک الکرتونیکی ٬ابزچاپ  نباید هیچ خبش این نرشیهلکیه حقوق حمفوظ میباشد. 

 بدون ختصیص و اجازه گردد. 
 



 
  
 

3 

    

 تقریظ 

نگ گروپ ی افغانس تان هودلدفرت ٬اب آ قای عبدهللا عاملی و حمرتم عنایت هللا جنمیی  مهراهحمرتمه خامن رابعه نرصت  توسطحتقیق هذا 

 اجنام گردیده است.

 

 .امنیدیاری م ذس پاسگ "برانمه پالییس هجاین مواد خمدر" بنیاد جامعه ابزاز حامیت  (International Alert) انرتنش نل الرتسازمان 

 

؛ اداره (UKAID)از متویل کننده گان اسرتاتژییک خویش چون اداره انکشاف بنی امللیل کشور انگلس تان انرتنش نل الرتسازمان 

 ابراز قدرداین ونزی  ایرلندخارجه و جتارت  امور بنی امللیل سویدن، وزارت امور خارجه دمنارک و وزارت انکشایف مهاکری های

 امتنان میامنید. 

 

ایت و پالییس های نظر الزامًا منعکس کننده ، وبوده،  انرتنش نل الرتظرایت که درین گزارش ارایه گردیده اکماًل مربوط به سازمان ن

 متویل کننده گان این سازمان منی ابشد. 
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 مقدمه

ای  ممترکز هروش  اب پالییس هجاین مواد خمدرتنبهییی جایگزین منودن  روشهای  اب هدف ٬بنیاد جامعه ابز مواد خمدرهجاین برانمه پالییس 

 Internationalسازمان انرتنشل الرت )، برحصت عامه، انکشاف و حقوق برش طرایح و اجرا می شود. اب حامیت این برانمه

Alertسه منطقه حبراین که عبارتند ازرا غرض ریشه اییب ارتباط میان جنگ، مواد خمدر، جرامی و خشونت در  ( حتقیق هذا 

یک از س یایس در هر  ایهروند کوملبیا و پریو و کشور انجریای به اجنام رسانیده است.  اب مترکز بر رهایکشو  افغانس تان، رسحد میان

ای روش آ  در در اقتصاد س یایس این سه کشور را واحض ساخته و به این سوال که نقش تولید و قاچاق مواد خمکشورها، این حتقیق 

   رض گفتگو بوجود آ ورد جواب می دهد. جدید را غاتمنی صلح میتواند فرصت ها و مفکوره های 

 

 ک ساخنتچگونگی رشیقرارداده و  ر کشور های فوق اذلکر مورد حتلیل و برریسخمتلف قاچاق مواد خمدر را د مفاهمیحتقیق هذا 

د خمدر امع خمتلف اب قاچاق موا مزیانکه به  را را میان چهار کشور فوق اذلکرمشابه اقتصادی، اجامتعی و اقتصادی  های مشالکت

  ارت آ ن ارتباط دارد و چگونگی اتثریات آ نرا ابالی افراد، دولت و امنیت مشصص میسازد.  از حلاظ عوامل تولید و مه جت

 

ترانزیت کننده از حلاظ فرصت های اقتصادی را که جتارت مواد خمدر به ارمغان میاورد  وکشور هایمیان کشور های تولید کننده 

یتوان یک تفکیک قابل مالحظه را ترس می منود. در میان کشورهای تولید کننده مانند افغانس تان معیشت جوامع بطور متداوم ابالی م 

که بس یاری بوده  تکیم  و بنی امللیل را تشکیل میدهد منطقویحمصوالت غری قانوین که یک خبش از زجنریه بزرگ قاچاقربان حمیل، 

مگر اینکه  ،بودهن اجیاد خشونت نشان میدهد که این جتارت متایل به غری قانوین ارتباط دارند. حتقیق از آ هنا به گروپ های مسلح 

و خشونت اوسط خوب برای جتارت نبوده، زیرا سبب جلب توجه و ازیرنو مانع اجنام آ سان این  ابشدخود جتارت اب خطر مواجه 

که حیت جوامع اب قاچاقربان مواد خمدر درگری شده، در نتیجه صلح اتمنی و  میسازد واحضجتارت میگردد. در حقیقت این حتقیق 

خشونت جایی دیگر منتقل میگردد. این بدین معین نیست که مواد خمدر و خشونت اب مه ارتباط ندارند، بلکه بیشرت از آ ن چزییکه 

شصص م متیازات " اقتصادی مورد نیاز گروپ های . در حقیقت، جتارت مواد خمدرافرق جزیئ دارندفکر میگردد این دو پدیده اب مه 

مسلح غری دولیت و ابند های جنایتاکر را تشکیل داده، ات بتوانند موجودیت خویش را حفظ و کنرتول و قدرت خود را ابالی خبش 

قانون  یتاز قلمرو حکومت اعامل و اتمنی امنیت از طرف دولت متاثر و خطر منازعات خشونت آ مزی را از طریق جلوگریی حاک 

 افزایش دهند. 

 

عالوه برین، فساد اداری به مثابه یک از فکتور های تداوم قاچاق مواد خمدر ش ناخته شده که سبب رونق قاچاق مواد خمدر میگردد. 

در افغانس تان، منفعت غری قانوین منحیث یک وس یهل غرض رونق فساد اداری در سطوح والایت و مرکز بوده و در سیس مت های 

یت اعامل نفو  منوده که اتثریات نگران کننده ابالی اجراات، شفافیت و حسابدهی دولت داش ته و در نتیجه میتواند سبب انتخااب

افزایش تنش های اجامتعی و حبران در سطح حمیل و کشور گردد. هامنند دوقضیه موردی مورد مطالعه دیگر )کشور انجیرای و پریو 

فو  از اقدامات ضعیف تنفیذ قواننی داش ته که منجر به اناکمی در اقدام علیه افراد ثرومتند و اب نکوملبیا(، افغانس تان نزی پیشینه  –

گردد که در عقب جتارت مواد خمدر دست دارند. این افراد میتوانند خود را در برابر اقدامات دولت خود را حمافظت منایند، و در 

ن مانند دهاقنی و، معامهل گران کوچک و اس تفاده کننده گان صورت گرید. ایعوض بطور غری متناسب مترکز ابالی افراد رده پائنی 

 ایبد. رونق ا گردیده و این جتارت توانس ته اتامر سبب حاش یه راندن بیشرت گروپ های آ سیب پذیر، سامل ماندن ش بکه ه

 

مبتین  میشود ابیده در نظر گرفت یکهحل های ه را.  میامنید و ش یوه های رس یدگی درایفت های این حتقیق اشاره بر تغیری در راه حل ها

رتباطات میان اابید لک نگر ابشد و بتواند روشهای رس یدگی  ،مهچنان. دنببین  خود را در آ ن سهمی بر حقایق جامعه ابشد و مردم 

اکماًل ا ر پالییس های موجود ابالی افراد آ سیب پذیر را ش نایی و اتثریات ضعیف دولت، فساد اداری و قاچاق مواد خمدر فعالیت 

در وضعیت کنوین، نیاز دیده میشود ات متام فعالنی میل و بنی امللیل این موضوع را در سدر اجندای س یایس خویش .  مشصص سازد
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هر سه منطقه  منی صلح درقراردهند ات فرصت بلقوه اعظمی فرامه گردد و اب اس تفاده از آ ن اصالحات در پالییس مواد خمدر غرض ات

 و فراتر از آ ن اتمنی گردد.
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 معریف  .1

رت پالییس توجه بیششکننده گی وضعیت، خمدر ابالی حکومتداری و مواد  وژرف قاچاقفراتر از اثرات خشونت، اتثریات وخمی 

ه و هجان در سطح منطق را املدتصلح و ثبات طویل اجیاب منوده ات راه حل های درایفت گردد که سازان و حمقیقنی را در زمینه 

ازمان ایفته، جنگ ارتباط میان جرامی سکه رس یدگی جامع و مهه جانبه به  پالییس بدین ابور اندرهربان در سطح هجاین . منایدتقویت 

های  برریس .اجیاب تالشهای اسرتاتژییک و هامهنگ را غرض توسعه و تطبیق فعالیت های حاکیت قانون را میامنید و یب ثبایت

مشصص ساخته که مس تعد به رسنگوین، نفو  و حضور گروپ های جرمی سازمان ایفته حکومت های شکنند را  اوصافخمتلف 

 وجودیت م از حقوق برشی،غری مساوات، غرضه غری مؤثر خدمات، ختطی بلند بیاکری و میباشد. این اوصاف عبارت اند از سطح 

   اجامتعی میباشد.  نریوهای ضعیف امنییت، فساد اداری و نفاق 

 

در حال حارض برخورد معمول که ات اکنون در قبال ارتباط  میان مواد خمدر، جرامی و خشونت صورت میگرید، میتواند بدو گروپ 

تصنیف بندی گردد: یکی برخورد های شدید فزیکی و دیگر برخورد های کوچک در سطح جامعه. اب وجود این تالشها، ترافیک 

ردیده اایالت متحده امریاک به آ ن اشاره گ –ازگاری و تداوم طوری مدیریت میگردد که در اجالس گفتگوی اندین مواد خمدر غرض س

، که سبب 1" مهزیس یت بنی حکومت و گروهپای جرمی سازمان ایفته که سبب گسرتش انآ مین و ضعف هناد های دمیوکراتیک میگردد"

اجیاد عوامل بنیادی منازعات و عقب ماندگی در ساحایت میگردد که در آ ن حکومتداری ضعیف و حکومت ضعیف وجود داش ته 

اچاق مواد خمدر متاثر بلکه در مناطق که به عنی برابر توسط ق –ابشد.  حتلیل و برریس متذکره خمتص به کوملبیا و منطقه اندین نبوده 

ید مانند افغانس تان و اتحدی انجیریای. ش بکه های جرمی قاچاق مواد خمدر در هناد های س یایس و ساختار های گردیده نزی صدق میامن

 حکومیت کشور های متذکره نفو  منوده و هتدیدات قابل مالحظه را برای صلح و ثبات کشورها و مناطق فوق اذلکر اجیاد منوده است.   

 

ریات این اقدامات مهیشه برای فروکش ساخنت اتث آ غاز گردیده، ویل مناطق متاثر شدهر سطح جوامع حمیل در تالشهای رس یدگی د

 فرامه آ وری معیشت های بدیل برای افراد حتت خطر در مقیاس کوچک میباشد. فوری ای در جس تجوی 

رح و دیزاین طدت در سطح بلند که غرض حامیت صلح و ثبات طویل امل و تغیری آ ورنده این تالشها اکرثًا اب اهداف ساختاری 

یک گزارش را پریامون پالییس  2014ازمیان برداشنت این نواقص، سازماین انرتنش نل الرت در سال  غرضارتباط ندارند.  گردیده

 کر گردیده و روش های جدید  2صلحاتمنی بزرگ در قبال جرامی و منازعات ترتیب منوده: درین گزارش چالش های جدید در برابر 

عدم ارتباط میان اقدمات رس یدگی در سطح حمیل و اقدامات در سطح بزرگ ارایه گردیده است. این حتلیل و  غرض رس یدگی به

رس می گردیده، یک یی ت ش بح مانندبرریس که پریامون سازماهنای که برای مدت طوالین در خبش اقتصاد س یایس خشونت و اقتصاد 

ن عات، گفتگو، فعالیت مدین و توامنند ساخنت در سدر اجندای پالییس مدو آ ن حتلیل مناز  به اساسروش را پیش هناد میامنید که از 

 علیه قاچاق سازمان ایفته مواد خمدر قرار میگرید.  

  

                                                           
های  کاس رامرز و یس اینگر، پالییس مواد خمدر در آ ندز: درایفت بدیل مؤثر و برشی، لامی و اتالنتا:  انس تیتیتوت بنی امللیل دمیوکرایس و ک 1 

-https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/dialogue، 13، صفحه 2011انتخاابیت و اکرتر س نرت، 

forum/book-drug-policy-in-the-andes.pdf 

-http://www.international، 2014 ازعه: چالش جدید برای اتمنی صلح، لندن: انرتنش نل الرت،یج. بینفیدل، جرامی و من  2

alert.org/sites/default/files/CVI_CrimeConflict_EN_2014_0.pdf  

 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/dialogue-forum/book-drug-policy-in-the-andes.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/dialogue-forum/book-drug-policy-in-the-andes.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/dialogue-forum/book-drug-policy-in-the-andes.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/CVI_CrimeConflict_EN_2014_0.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/CVI_CrimeConflict_EN_2014_0.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/CVI_CrimeConflict_EN_2014_0.pdf
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 روش ای میتودلوژی .2

حتقیق هذا در ماهیت خویش کیفی و شواهد و مدارک از طریق مصاحبه اب افراد لکیدی  یدخل در موضوع مجع آ وری گریده است. 

ابش نده گان  و اقوامگرفته ات هناد ها جامعه مدین،  ومرکزی درین حتقیقات شامری از رشاکی اکری خمتلف از مقامات ادارات حمیل 

 درافغانس تان اجنام داده است.  وهلمند مصاحبه را در والایت اکبل  23شگران درین حتقیق حدود حتت پوشش قرار گرفته است. پژوه 

 

بنابر ماهیت حساس این حتقیق، میتودلوژی انگزیر یک توازن میان نیازمندی حتقیق و مصئونیت پژوهشگران را در نظر گرید، ازیرنو 

ط ویرایشگران ارایه شده بنابر رضورت، حنی تفسری آ ن توسودن معلومات جنبه احتیاط در تفسری نتاجی رعایت گردیده است. عیین ب

بطور جزیئ فلرت گردیده و کوشش گردیده ات هدف و مفهوم اظهارات خالصه گردد و از تفصیالت غری رضوی جلوگریی بعمل آ ید. 

 کوشش گردیده ات درایفت های مبتین بر دیتای موجود و ستندرد های بلند اخالقیات حتقیق بطور اعظمی آ ن ارایه گردد.   

 

  



 
  
 

10 

 پالییس مواد خمدر در افغانس تان  .3

 معریف 3.1

معیشت  حمالت رؤس تایی اب پیامد های مشصص نظر به موقعیت  در فرامه آ وریتولید ترایک یک نقش همم و چند جانبه را  

 اقتصادی در افغانس تان ابزی میامنید.  –جغرافیایی و گروپ اجامتعی 

 

بدینطرف پالییس های غری متوایل و ضعیف مبارزه علیه مواد خمدر در افغانس تان  2000اب در نظر داشت بعیض از اس تثنات، از سال 

ابالی فعالیت های انکشایف، مبارزه اب شورش گری و اتمنی ثبات و حاکیت قانون داش ته است. بیشرت از این اکرثًا اتثریات انگوار 

رای ، در عنی حال فرامه آ وری معیشت بدیل باحما و دس تگرییمواد خمدر از طریق فعالیت های  قاچاقکشت و  جمادهل علیهتالشها 

ز امد های انگوار برای اهایل روس تا نشنی در قبال داشت، خبصوص در مواردیکه . این تالشها اکرثًا پیاداش ته استمترکز زارغنی 

نجر به فرامه م  . در بعیض موارد، برانمه ها در هنایته استوجود نداش ت حامیت پریامون فرصت های اقتصادی بدیلجانب حکومت 

شدن س یج ب ه برای بلند رفنت قمیت های مارکیت و اضایف برای تولید مواد خمدر و در عنی حال سبب فرامه آ وری زمین متیازاتآ وری ا

 .   طالبان گردیده است

 

و پیامد های  داریحکومتپروسه های ، امنیت و انکشاف از یک خبش به مثابه در دانسنت این مشلکبنی امللیل طی سالها  مهاکران

ود، در حقیقت آ زاد گذاشنت کشت کوکنار بفغانس تان ، پالییس مبارزه اب مواد خمدر اایالت متحده در ا2003. ات سال اناکم گردیده اند

ه طالبان و القاعده راجع ب درایفت معلومات اس تصبارایتبه کوکنار قادر  احمایدر صورت بدین ابور بودند که  زیرا نظامیان امریاکیی

ولیت مس ئمشصص در یک سکتور مشصص کشور  یک. حتت ماموریت مهاکری های بنی امللیل در افغانس تان، خنواهند بود

   داشت. بدوشکشور انگلس تان وظیفه مبارزه اب مواد خمدر را  2002بعهده داشت، در سال ابزسازی را 

 

اب در نظر داشت حساسیت در قبال مشالکت س یایس مرتبط اب حمو زمینه معیشت رؤس تا نشینان، در خنست کشور انگلس تان 

را روی دست گرفت. مهچنان از آ غاز، این پالییس اب شامری از مشالکت مواجه گردید بشمول فساد  برانمه تالیف کننده احما کوکنار

، بعوض هدف قرار دادن قاچاقربان بزرگ و البراتواری 2004و ارضار اخالیق و ازیرنو برای کرت از یک سال دوام منود. در سال 

ز کشت مواد خمدر صورت گرفت. این تالشها برسعت از طرف های پروسس کننده موداد خمدر، تالش های زاید غرض ممانعت ا

افراد قدرمتند حمیل غرض از میان برداشنت رقابت ها در عرصه مواد خمدر و رقابت های نژادی، قومی و س یایس دست اکری گردید. 

عت کننده دند، اقدامات مانبعوض هدف قرار دادن افراد رده بلند جتارت مواد خمدر، کسانیکه از جایگاه بلند س یایس برخوردار بو 

بطور گسرتده علیه قاچاقربان کوچک که توان رشوه دادن ای نفو  ابالی تمی های احما ای آ مرین آ هنا را در دولت افغانس تان نداشتند، 

 صورت گرفت. نتیجه آ ن ادغام معودی صنعت مواد خمدر در کشور بود.

 

اخت ات خود را طالبان فرصت مساعد س اقدامات متذکره برای ین بود کهاتثری انمطلوب دیگر چگونگی جلوگریی از کشت کوکنار ا

اقرباین را که حتت ات قاچ انگزیر گردیدندجمدد طالبان در پاکس تان، طالبان دوابره  شلک گرییدر جتارت مواد خمدر سهمی سازند. اب 

، پالییس احما فزیکی توسط اایالت 2005و  2004پیی گرد تمی های ممانعت کننده بودند، حتت حمافظت خویش قرار دهند. بنی سالهای 

آ موزش دیده بودند، مهچنان از طریق  (3DynCorpموسسه داین کورپ )متحده امریاک از طریق ادارات مرکزی افغان که از طرف 

فراد که مزرعه اشامری زایدی از  هرگز برایمقامات حمیل و نریوی ها آ هنا روی دست گرفته شد. مهچنان، برانمه های معیشت بدیل 

                                                           
 قراردادی خصویص نظامی اایالت متحده امریاک 3 
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خویش را از دست داده بود معیل نگردید و زارغنی خساره مند در سدد درایفت حامیت از طالبان شده ای به آ هنا پیوستند. عالوه 

 برین، دهاقنی که بشلک هماجرین به پاکس تان رفته بودند، دوابره اب طالبان پیوستند.  

 

حتسنی و متجید گردیده، زیرا انمربده طی این سالها  2013و   2008نی سالهای تالشهای وایل ننگرهار در امر احما کشت کوکنار ب

. مهچنان، این موفقیت حمدود به ساحات بود که در کشت کوکنار حمو و هر سال این والیت را عاری از کشت کوکنار نگهداشت

ت فاصهل زاید ایل هاییکه از مرکز والیجائیکه فرصت های معیشت بدیل قابل دسرتس بود. ولسو  ،کی مرکز والایت قرارداشتینزد

 . 4و به حمالت یب ثبات مبدل گردیدند دچار حمرومیت شدید اقتصادی شدهداشتند، 

 

کوکنار را که از مرکز  ره اوابما متویل برانمه های احماادا 2009در سال کشت کوکنار،  فعالیت های احما انگواراب ش ناسایی اتثریات 

رهربی میگردید توقف داد. متعاقبًا پالییس اساسًا روی دس تگریی قاچاقربان مواد خمدر که اب طالبان ارتباط داشتند، مترکز پیدا منود. 

رکز روی . مت5مهچنان، پالییس مذکور بس یار موفقیت آ مزی اثبت نگردیده و تطبیق اسرتاتژیی ات حدی زاید بطور اشتباه مدیریت گردید

دس تگریی قاچاقربان مواد خمدر که اب طالبان ارتباط داشنت نه تنها معلیات طالبان را در جنوب کشور به مشلک مواجه ساخت، بلکه 

روی رفا اقتصادی خانواده هاییکه در جراین دس تگریی و معلیات ابالی قاچاقربان مورد هدف قرار گرفتند نزی اتثریات انگوار برجا 

افراد اصهل گرفنت فتکرار گردید:  دوابره ات انگوار آ ن ابالی ثبات و مبارزه علیه شورشگری به مانند برانمه های احماگذاشت. اتثری 

مواد  پیوسنت اب طالبان. در عنی حال، ابزار کوکنار و هجت امترضر از دولت و نریو های حافظ صلح بنی امللیل و مس تعد شدن آ هن

 د که در آ ن تسلط نریو های بنی امللیل حافظ صلح و دولت تسلط کرتی داشت.  خمدر بیشرت به ساحایت منتقل گردی

 

ر متناقص د دو برداشتفعالیت های انکشاف اقتصادی جامعه هجاین در افغانس تان، بشمول فعالیت های معیشت بدیل از ابعث 

ره پول و بریون کش یدن آ هنا از هبقبال اهداف پروژه های انکشاف اقتصادی مضمحل گردید: از یک جانب تطمیع مردم توسط 

اقتصاد  رد برداری شورش یان، از جانب دیگر اجیاد انکشاف متداوم و طویل املدت.  برانمه های انکشایف به اکس یت های ساختاری

س یایس، یچیده و پ  انهنجارفضای  رؤس تایی بشمول حمرک های کشت کوکنار در افغانس تان رس یدگی نکرد. عالوه برین، از ابعث

و گرفت شلک افروز، متعصب و فاسد قدرمتند مست و ستصادی و قراردادی، شامری زاید ازین برانمه های بنی امللیل به نفع افراد م اق 

قومی و  رقابت های بوجود آ مدن و سبب رجنش مردم، تشدید فساد گسرتده اداری و عدم حسابدهی گردید. بعیض اوقات سبب

اکهش تقاضا مواد خمدر در افغانس تان نزی از ابعث موجودیت سیس مت حصی ضعیف و ان  کشمکش های اجامتعی گردید. پالییس های

  و ظرفیت پائنی این سیس مت موفق نبوده است.بس نده 

 

راه حل ها برای مشلک کشت و قاچاق مواد خمدر که در برابر  رضوری می پندارد ات جنبه اتمنی صلح غرض درایفتاین خبش 

 حبران و نریو های اجامتعی و اقتصادی در کشور حساس میباشد در نظر گرفته شود.  

                                                           
برون، پالییس مبارزه اب مواد خمدر در افغانس تان: یک اسرتاتژیی خوب بطور انقص تطبیق گردیده، گزارش ششم سفر افغانس تان،  –وی. فیلباب  4 

-https://www.brookings.edu/opinions/afghanistan-trip-report-vi-counternarcotics-policy-in، 2012می  10

afghanistan-a-good-strategy-poorly-implemented/ 

 5 Ibid 

https://www.brookings.edu/opinions/afghanistan-trip-report-vi-counternarcotics-policy-in-afghanistan-a-good-strategy-poorly-implemented/
https://www.brookings.edu/opinions/afghanistan-trip-report-vi-counternarcotics-policy-in-afghanistan-a-good-strategy-poorly-implemented/
https://www.brookings.edu/opinions/afghanistan-trip-report-vi-counternarcotics-policy-in-afghanistan-a-good-strategy-poorly-implemented/
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 در امر مبارزه اب مواد خمدر دولتتالش های  3.2

زجویی، ود که مترکز آ ن روی اباب حامیت جامعه هجاین، وزارت امور داخهل افغانس تان پولیس مبارزه اب مواد خمدر را اجیاد من

بطور مشصص سه  2019 – 2015کشف و دس تگریی میباشد. پالن میل مبارزه اب مواد خمدر افغانس تان برای سالهای 

 .  6ساحه لکیدی را مورد رس یدگی قرار میدهد

 

ران و جوامع اکاکهش کشت کوکنار از طریق تقویت و تنوع بدیل های قانوین کشت کوکنار برای دهاقنی، مزدور  .1

ظه سبب بطور قابل مالح –مهگام اب تالشهای تنفیذ قانون  –روس تایی و از طریق افزایش در حمو کشت هدمفند 

 انعت کشت کوکنار در آ ینده خواهد گردید.  مم

 

اکهش در تولید و قاچاق مواد خمدر از طریق هببود ظرفیت دولت در امر خمتل ساخنت و از بنی بردن ش بکه های  .2

د و قاچاق مواد خمدر، هببود در تنفیذ قواننی پول شویی و افزایش در ضبط و مصادره عواید و وسایل مرتبط تولی

به قاچاق مواد خمدر و افزایش مهاکری های منطقوی و بنی امللیل پریامون مبارزه علیه مواد خمدر، خبصوص در 

 ساحه تنفیذ قانون و عدالت جنایی.

 

 

   

در افغانس تان و افزایش فرامه آ وری تداوی برای اس تفاده کننده گان از طریق توسعه در پوشش و افزایش  اکهش تقاضا به مواد خمدر

در مراقبت های حصی متداوم در سطح کشور غرض تداوی اس تفاده کننده گان مواد خمدر؛ افزایش در برانمه های وقایوی اس تفاده 

ب، مساجد، حمیط اکری و مطبوعات و افزایش در کپاین های غرض از مواد خمدر در سطح یک تعداد از ادارات، بشمول ماکت

 اکهش اس تفاده از مواد خمدر و هشدار از پیامد های منفی کشت کوکنار.  

 کشت کوکنار برای اتمنی معیشت 3.3

 

امل کک کننده در عنشان میدهد که کشت کوکنار معلول نبوده بلکه بیشرت یک پیامد میباشد که ما و گزارشات قبیل  این حتقیق

ی . طی سالهاداش ته استدر کشت کوکنار رول  نزی اقتصادی عواملکه  نشان میدهد. حتقیق ما 7حمسوب میگردداناکمی دولت 

شت های بدیل هامان معریف معی جمادهل اب این مشلک معریف گردیده، مامتدی، یکی از اسرتاتژیی هاییکه از طرف جامعه هجاین در امر 

 ست. داش ته ا در قبال لهای مامتدی شامری از برانمه ها درزمینه معریف گردید که موفقیت های متفاوت رامیباشد. طی سا

 

بوده که به اساس آ ن در سال  (CARD-F) زراعت و دهاتوس یع انکشاف  یکی از منونه های این برانمه ها عبارت از برانمه 

وری ، فرامه آ  شغلاین برانمه افزایش  وزارت زراعت و انکشاف دهات اجیاد گردید. هدف حامیتیک اداره مشرتک حتت  2009

ظ را از طریق دیزاین، تسهیل و تطبیق زجنریه ارزش که از حلاتوده های مردم رؤس تایی ود که اساسًا فرصت های درآ مد و جتارت ب

قرار میدهد.هدف  حتت پوششمیباشد،  ی مطلوب افغانس تان جتاری متداوم و وابس ته اب پروژه های زیربنایی روس تایی در والیت ها

                                                           
، کابل: 2019 – 2015وزارت مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسالمی افغانستان، پالن عملی مبارزه با مواد مخدر افغانستان  6 

http://polis.osce.org/library/f/4838/4326/GOV-AFG-RPT-4838-EN-4326.pdf  

 7  W.A. Byrd  وD. Mansfield انستیتیوت 179، مجوز دادن کوکنار برای استفاده دارویی: چرا کارا نخواهد بود، شرح خلص از صلح ،

 /http://www.usip.org/publications/licensing-afghan-opium-medicinal-use، 2014صلح ایاالت متحده امریکا، سپتامبر 

http://polis.osce.org/library/f/4838/4326/GOV-AFG-RPT-4838-EN-4326.pdf
http://www.usip.org/publications/licensing-afghan-opium-medicinal-use/
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روس تایی  عو حامیت از اجیاد و تداوم اکرو ابر قانوین در جوام ها لکیدی این برانمه عبارت از فرامه آ وری خدمات مبتین بر نیازمندی

این برانمه، والیت هاییکه  . به مثابه یک خبش8فرامه آ وری فرصت های معیش یت بدیل و اکهش کشت کوکنار میباشد از طریق 

. اب این 9آ هنا معاونت میگردد اجراات خوبتقدیر عاری از کشت کوکنار میگردد برای آ هنا حدود یک ملیون دالر امریاکیی خباطر 

ری . رشاکی اک10دنای من را درخواست های مربوط آ ن میتواند تطبیق یک پروژه انکشایف ای پروژه زراعیت ولسوالهزینه، وایل والیت ای 

اظهار داش ته اند که برانمه زراعت و انکشاف در خبش تروجی کشت میوه جات و سزبجیات مانند ابدرنگ، ابدجنان رومی و انگور 

. بگونه مثال، کشت زعفران در والیت هرات در غرب کشور نتاجی موفقیت آ مزی در قبال 11موفق بوده است پنبهو مهچنان زعفران و 

نزی مثبت  البگ هایعاری از کشت کوکنار میباشد. در والایت رشیق چون ننگرهار و کرن، کشت گل داش ته و والیت مذکور اکنون 

بدیل  الت کشتحاصتلقی گردیده است. به عنی ترتیب در خبش های شامیل کشور، پروژه های آ بیاری سبب افزایش در تولید 

 گردیده است. 

 

اش ته و ددر قبال ر وجود دارد، بعیض از پالییس موفقیت های قسمی فیصد در کشت کوکنا 20در حالیکه زمینه بلقوه غرض اکهش 

. کوکنار میتواند برای 12علت آ ن ظرفیت های حمدود تولید عاید در گزینه های معیشت بدیل در مقایسه به کوکنار پنداش ته میشود

. از ابعث 13ل کشت گرددسه فصل در سال کشت گردد، در حالیکه کشت های بدیل مانند گندم تهنا میتواند یکبار در سا

 عنان موجودیت تنوع در خاک و رشایط اقلمی، یک کشت بدیل منیتواند در متام خبش ها ای والایت کشت گردد. بگونه مثال،  نبات 

. عالوه برین، بعیض 14داش ته ویل برعکس در والیت کندز نتاجی آ ن خوب منی ابشدرهار در قبال نتاجی خویب برای زارعنی والیت ننگ

ت مورد ، این حمصوالزاید داردزمحت و پش تاکر  نیاز بهاز انواع معیشت های بدیل در دراز مدت نتیجه خوب میدهد، در حالیکه 

از مقایسه منودن بدیل معیشت به مثابه تعویض حمصول  ٬. ازیرنومیباشد ضغیفتوجه بیشرت دهاقنی قرار نگرفته و از مجهل بدیل های 

 .15ی صورت گریدخوددار

 

عالوه برین، بودجه که برای پروژه های معیشت بدیل ات اکنون ختصیص داده میشود نسبتًا اناکیف میباشد. نظر به بعیض از حتمینات، 

 های بلیون دالر امریاکیی روی معیشت 8. مهچنان، حدود 16بلیون دالر امریاکیی میباشد 70عاید ساالنه از مواد خمدر حدود اعظمی 

. به مثابه یک اقدام اضطراری در والیت 17در طی سالهای گذش ته به مرصف رس یده و بیشرت از این پولها به دهاقنی منی رسدبدیل 

ننگرها و هلمند، برای دهاقنی پول در عوض خود داری از کشت کوکنار توزیع گردیده است. مهچنان این اکر برای فساد اداری 

 نده گان به آ ساین رشوه داده میشوند ای از طرف جنگ ساالران وادار میگردند ات زمنیزمینه را مساعد ساخته، طوریکه رسوی کن 

 د.  نسه ایل چهار چند بیشرت از اندازه واقعی آ ن گزارش ده  آ هنا را

                                                           
 /http://www.cardf.gov.af,(، F-CARDبرانمه زراعت و انکشاف دهات )معریف  برانمه  8 

در  ربرانمه اجراات خوب یک برانمه متویل شده توسط مبارزه اب مواد خمدر و تنفیذ قانو بنی امللیل است که از طرف وزارت مبارزه اب مواد خمد 9 

مواد  رشوع به اکر منود که برای فعالیت های مبارزه اب 2007رئیس مجهور در سال  99افغانس تان تطبیق میگردد، این برانمه به اساس فرمان شامره 

. برانمه دخمدر والیان اماکانت فرامه منوده و در والایتیکه عاری از کوکنار ابش ند پروژه های انکشایف متداوم و به رهربی جامعه را تطبیق میامنی

  http://mcn.gov.af/en/page/5138/6260 اجراات خوب، وزارت مبارزه اب مواد خمدر مجهوری اسالمی افغانس تان دیده شود:

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، رئیس وزارت مبارزه اب مواد خمدر، اکبل،   10

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، یک مناینده از وزارت احیا و انکشاف دهات، اکبل، افغانس تان،   11

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، مناینده دفرت مباره اب مواد خمدر ملل متحد، اکبل،   12

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، بزرگ جامعه و دققان، هلمند،   13

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، مناینده وزارت احیا و انکشاف دهات، اکبل،   14

 2016بل، مصاحبه اب آ گاه امور، وزارت زراعت، آ بیاری و مادلرای، اک  15

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، رئیس، وزارت مبارزه اب مواد خمدر، اکبل،   16

 .هامن ریفرنس قبیل  17

http://www.cardf.gov.af/
http://www.cardf.gov.af/
http://mcn.gov.af/en/page/5138/6260
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 موضوع احما 3.4

 

 هیچ زمنی برای که زمنی مک ای میباشددر افغانس تان دو کتگوری از دهاقنی در کشت کوکنار دخیل اند. کتگوری اول مشمول دقاقنی 

کشت ندارند، دهاقنی که زمنی ندارند، زمنی را به کرایه میگریند ای در بدل مزد در وقت حاصل گریی اکر میکنند ات نیازمندی های 

کشت را  حالل و حرامحاصالت  بر آ ورده منایند و دهاقنی که اندازه کوچک ای متوسط زمنی را دارند در آ ن شانرافامیل های  اسایس

. بگونه مثال، در والیت هلمند، گندم، پنبه، جواری، سزبجیات، گنجد و گل رحیان به مثابه کشت حالل پنداش ته شده و 18میامنیند

. دهاقنی که هردو نوع حاصالت را کشت میامنیند یعین حالل و حرام، میگویند که آ هنا حاصالت 19به کشور هندوس تان صادر میگردد

امیل های شان ف اسایساطر کشت میامنیند که عاید زاید را بدست میاورند و آ هنا را در بر آ ورده شدن نیازمندی حرام ای کوکنار را خب

کک میامنید. انتخاب برای کشت حرام و حالل مهچنان وابس تگی دارد به نوعیت خاک که در آ ن کشت صورت میگرید. کوکنار 

در خاک حاصلخزی کشت گردد، در حالیکه دیگر حاصالت میتواند در زمنی بس یار حساس و ظریف میباشد و ازیرنو نیاز دارد ات 

 . هستندکشت گردد که از کیفیت پائنی برخوردار های 

 

، روی تولید کوکنار یک ممنوعیت وضع گردید، و کشت آ ن به مثابه یک 2002ایل  2001در جراین رژمی طالبان از طی سالهای 

 هاقنیدیک پالییس نرم را در پیش گرفته و اجازه میدهند ات لبان در قبال کشت کوکنار، اکنون طاگردید.  تلقیمعل غری اسالمی 

ف میامنیند نه را مرص ترایک تهنا خارجیان  که آ هنا برین استکشت منایند و از فروش آ ن زاکت بدست آ ورند و اس تدالل  را کوکنار

 .  20افغاهنا

 

یشرت ب ی قطعات بزرگ زمنی کنرتول دارند و کوکنار را مبنظور حصول منفعت کتگوری دوم از دهاقنی مشمول افراد میباشد که ابال

. زمنی 21از زمنی هاییکه غرض کشت کوکنار اس تفاده میشوند، زمنی های غصب شده میباشد %70د. در هلمند، تقریبًا نکشت میامنی 

ه برداری  امللیل و طالبان ارتباط دارند، هبر و از طرف مافیایی حمیل مواد خمدر که اب ش بکه های بنیبوده ها معموال مالکیت دولت 

طالبان و داشنت فعالیت در ساحه طالبان، مافیای مواد خمدر برای طالبان وسایط نقلیه و منابع  از حامیتدرایفت میگردد. در بدل 

 .     22مایل فرامه میامنیند

 

قایل منیشود.  را حنی احما کشت کوکنار تفکیک دهاقنیکه پالییس های قبیل و کنوین بنی کتگوری های خمتلف از است دیده شده 

چناچنه طی حتقیق ما واضیح گردید که این دو کتگوری از دهاقنی در برابر این اقدامات عکس العمل های بس یار متفاوت دارد. 

اده از مسایل دیین و س تفآ نعده کسانیکه کوکنار را غرض پوره منودن نیازمندی های اولیه خویش کشت میامنید عکس العمل شانرا اب ا

اخالیق بروز میدهند، در حالیکه کتگوری دوم غرض دفاع و حمافظت کشت شان به خشونت متوصل میشوند. طی حتقیق، 

وب لاکرش ناسان نزی بدین عقیده و ابرو بودند که برای کتگوری اول از دهاقنی معیشت بدیل و اقدمات احما کشت کوکنار نتیجه مط

عکس، کتگوری دوم خباطر منفعت و سود بیشرت بعید دانس ته میشوند ات غرض تغیری در ش یوه شان متقاعد گردند.  را درقبال دارد. بر 

ارتباط  و حبث ها اب رشاکی اکری نشان میدهد که ش بکه های جرمی، شورش یان و اقتصاد مواد خمدر یکی از دیگر منفعت برده

                                                           
"حرام" یک واژه عریب بوده و هر آ ن چزییکه مطابق قانون اسالم منع ابشد، مشصص میسازد. هر معل که در مغایریت اب قواننی اسالمی ابشد   18

 گناه است". برعکس" حالل هر آ ن چزییکه در اسالم اجازه داده شده ابشد، چزیهاییکه اجازه شده ابشد:

http://blog.halalgoogling.com/what-is-haram-and-halal/ 

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، بزرگ قومی و دهقان در هلمند،   19

 .هامن ریفرنس قبیل  20

  2016مصاحبه اب آ گاه امور، بزرگ قومی و دهقان در هلمند،   21

 هامن ریفرنس قبیل  22
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البان کنرتول جغرافیایی خویش را افزایش میدهد، به هامن اندازه راه های به هر اندازه که ط .23واضیح اب شورشگری طالبان دارد

مصئون را برای فعالیت قاچاقربان مواد خمدر فرامه میسازد. عالوه برین، طالبان در ساحه حتت نفو  خویش از حاصالت بشمول 

طالبان  ان و قاچاقربان حمیل وجود دارد ای اینکه. مهچنان، ات اکنون واضیح نیست که آ ای تهنا ارتباط بنی طالب24کوکنار عرش میگریند

  مس تقامیً در ش بکه بنی امللیل مواد خمدر دخیل اند. 

 

بوده که   در زمینه  خیلبه مثابه یک خبش از تالشهای احمای کوکنار، شورای میل امنیت دولت افغانس تان اب مقامات والییت 

کوشش میامنیند ات دهاقنی کوچک و مزنوی را مورد هدف قراردهند و در اختا  موفقیت ها در زمینه حمدود میباشد. مقامات والییت 

. اب توجه 25و قادر به پرداخت رشوه برای  آ هنا هستند، اناکم میباش ند دارنداقدامات علیه افراد ثرومتند و اب نفو  که ارتباطات س یایس 

ریب قدام علیه آ هنا احما کشت کوکنار آ هنا جلوگریی منایند. دهاقنی غبه این امر که آ هنا میتوانند از طریق دادن رشوه از اختا  هرنوع ا

 .  26بطور دس ته مجعی پول گرد آ وری میامنیند و برای کپایرنان احمای کشت کوکنار میپردازند

 

ت کشور والای وجود دارد که در آ ن متامو تهنا یک مورد در آ ن شامری از والایت عاری از کوکنار بوده  ات اکنون سه مورد بوده که

اتفاق افتیده، زمانیکه ابالی کشت کوکنار  2000کوکنار گردیده است. مورد اول آ ن در زمان رژمی طالبان در سال کشت عاری از 

آ مد خویش را از اکهش ایفت. در نتیجه، شامری از فامیل هاییکه در  %97ممنوعیت وضع گردید که در سطح کشور مزیان تولید 

صورت گرفته که در آ ن  2004-2003. مورد دوم آ ن در والیت ننگرهار در سالهای 27س تان هماجر گردیدندبه پاک  دست داده بودند

، این امر سبب گردیدند. مردم انگزیر از پس انداز خویش اس تفاده و قرض دار 28در متام والیت تزنیل منود %96کشت کوکنار 

به شورش  انشگردید ات مردم دوابره به کشت کوکنار در فصل آ ینده روجوع منایند. عالوه برین، مردم حمل غرض حمافظت از کشت 

 2007 – 2006گری متوصل گردیده و حیت به گروهپای شوریش پیوستند. مورد سوم آ ن در والیت بلخ واقع شده که در سالهای 

 .  29حمو گردیدکشت کوکنار بطور ممکل 

 

، طوریکه کشت کوکنار بطور قابل مالحظه از ابعث موجودیت برانمه های 30اخریًا، والیت هرات عاری از کشت کوکنار گردید

بوده، در صورتیکه  نانکشاف اقتصادی اکهش منود. این موضوع میتواند به اثبات رساند که اماکن جاگزیین کوکنار اب کشت دیگر ممک

 اعاشه اکیف را فرامه مناید.  شت وروش های بدیل معی 

 

احما  اب 32ای تراکتور ها و داس 31احما کشت کوکنار توسط دستقرار بود روش های احما مهچنان مایه نگراین برای مردم بوده است. 

ودند که این ، زیرا آ هنا بدین ابور بخمالفت خویش را در زمینه نشانداند کشت کوکنار توسط مواد کمییاوی جاگزین گردد. مردم حمل

. این س ناریو میتوانست برای طالبان فرصت مساعد 33اقدام میتواند سبب هالکت موایش آ هنا و رضر رس یدن برای خود آ هنا گردد

                                                           
 ریفرنس قبیلهامن   23

 عرش مبعین داده دمه حصه از حاصالت برای مردم غریب، که ابالی مسلامانن فرض است.  24

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، رئیس، وزارت مبارزه اب مواد خمدر، اکبل،   25

 2016مصاحبه با آگاه امور، بزرگ قومی و دهقان در هلمند،   26
27  W.A. Byrd  وD. Mansfield ،2014 ،Op. cit. 

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، بزرگ قومی و دهقان در هلمند،  28 

 هامن ریفرنس قبیل 29 

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، مناینده دفرت مباره اب مواد خمدر ملل متحد، اکبل،  30 

 2016مصاحبه اب آ گاه امور، مناینده وزارت امور داخهل، اکبل،  31 

 2016مصاحبه اب متصصص امور در وزارت زراعت، اکبل،  32 

 33 W.A. Byrd  وD. Mansfield ،2014 ،Op. cit. 
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سازد ات از جوامع حمیل حامیت درایفت منایند و ازیرنو هرگز این ش یوه مورد اس تفاده قرار نگرفت. در اثر مواجه شدن احمای کشت 

به مشلک  ا راآ هنمک ارزش که تداوم حیات  حاصالت فرصت های حمدود مواجه گردیدند: متوصل شدن به کشت کوکنار، دهاقنی اب

مواجه خواهد ساخت؛ کشت حمصوالت اب ارزش و هماجرت که برای اکرثیت دهاقنی قابل حتمل منی ابشد. گزینه اخری نزد مردم هامان 

 .  34ه انداعت بس یار تقویت ایفتذابز گریی از میان دهاقنی یب بپیوسنت اب شورش گری میباشد، در حقیقت طالبان اب رس

 

ت از طریق ادارا آ ن بنا هناده شد و هدف آ ن بس یج منودن منابع بیشرت و مرصف 2005صندوق وهجیی مبارزه اب مواد خمدر در سال 

دولیت غرض حامیت تالشهای دولت  در امر مبارزه اب تولید غری قانوین مواد خمدر بوده است. هدف برانمه انسجام کک های متویل 

 2005کننده گان و حامیت پروژه های انفرادی مرتبط به فعالیت های )اراکن( اسرتاتژیی میل کنرتول مواد خمدر و تطبیق پالن سال 

ه و فعالیت هاییکه در اراکن هشت گان را مبارزه علیه مواد خمدر د.  صندوق وهجیی پروژه ها مرتبط اباب موارد خمدر بو مبارزه 

اسرتاتژیی میل مبارزه علیه مواد خمدر تذکر گردیده بود، حامیت میمنود. هشت رکن اسرتاتژیی میل مبارزه علیه مواد خمدر شامل: 

( 7( احما کشت کوکنار، )6( عدالت جنایی، )5( تنفیذ قانون، )4( آ گاهی عامه، )3ات، )( اعامر اتسیس2معیشت های بدیل، )

( مهاکری های منطقوی. یکی از موضوعاتیکه صندوق وهجیی روی آ ن مترکز داشت عبارت از 8اکهش تقاضا و تداوی معتادین و )

را شامری زاید افراد ، زیبشامر مریفتبزرگ و مشلک ترسیع پروسه های قانوین علیه قاچاقربان مواد خمدر بود که یک تالش بس یار 

شور های رتول میگردد که در سطح ک در قاچاق مواد خمدر دخیل بودند. عالوه برین، قاچاق مواد خمدر از طرف مافیایی بنی امللیل کن

غانس تان، در کشور افون افغانس تان، پاکس تان، ایران، ترکیه، اروپا، کشور های آ س یایی مرکزی و و روس یه فعالیت دارند. چ

قرارداداین این ش بکه بنی امللیل مشمول افراد زایدی از اعضای طالبان گرفته ات مقامات فاسد دولیت میباشد و در حال حارض از 

زرگان اکنون هستند، این ب برخوردارحامیت رهربان مذهیب حمیل )که قبال جتارت مواد خمدر را یک معل غری اسالمی می پنداشتند(  

 زاکت را از جتارت مواد خمدر حصول میامنیند.    پول 

 فساد در کشت کوکنار   3.5

لکی که پرداشت  . یکدلیل معده اناکمی پالییس احما کوکنار، ارتباط ضعیف مردم اب دولت و عدم اعامتد ابالی ادارات دولیت میباشد

ت ارتباطات کوکنار دخیل میباش ند و کسانیکه اب دول قانون را تنفیذ میامنیند خود در کشت کسانیکهاینست که نزد مردم وجود دارد 

. گزارشات پریامون فساد شایع میان مقامات دولیت 35دارند، میتوانند اب پرداخت رشوه از رس یدن خساره خود را در امان نگهدارند

قل قول جواب دهنده ن بیشرت مرشوعیت دولت را در امر تطبیق هرنوع برانمه احما کشت کوکنار ضعیف میسازد. بگونه مثال، طبق

گان، در یک از ولسوایل های والیت فراه، دهاقنی اس نادی را ارایه منوده اند که در آ ن مقامات دولیت برای آ هنا اجازه کشت کوکنار 

. در هنایت، در جراین فصول حاصل گریی حامیت از شورش گری افزایش میابد، 36را در بدل دادن بعیض از امتیازات داده است

 رش یان در برابر اقدامات دولت در امر احما کشت کوکنار دقاقنی را حمافظت میامنید.  زیرا شو 

 و مواد خمدر صلحجنگ،  3.6

در حالیکه اقتصاد غری قانوین مواد خمدر در کشور فساد را تشدید، هناد های عامه را تضعیف )خبصوص در سکتور امنییت و عدیل( 

و در اس تفاده از مواد خمدر کک میامنید، از طرف دیگر یک منبع حیایت برای مصئونیت اقتصادی مردم حمیل نزی مشرده میشود. 

در امر گرد آ وری رسمایه س یایس و عواید از طریق اتمنی حمافظت و وضع مالیه ابالی دهاقنی کوکنار نظامی  گروهپایطالبان و سایر 

                                                           
 2016مصاحبه اب آ گاه امور از وزارت مبارزه اب مواد خمدر، اکبل،  34 

 35 W.A. Byrd  وD. Mansfield ،2014 ،Op. cit. 

 .2016مناینده اب آ گاه امور از موسسه حتقیقایت و آ موزیش صلح، اکبل،  36 
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بعیض ها اب اس تفاده از ادارات دولیت و برانمه های احما برای آ هنا فرصت و مصئونیت را فرامه ، مهچنان موفق هستند و قاچاقربان

 فاصهل گرفته ویک پایگاه قوی حامییت را برای طالبان فرامه میسازد.   . در نتیجه، مردم حمیل از دولت حمیل و مرکزیمیسازد

 

کنرتول افغانس تان را بدست گرید، طالبان در یک  1990منجر گردید ات طالبان در اواخر دهه حتکمی و توسعه اقتصاد مواد خمدر 

نوعیت از طرف . وضع مم مناینددرایفت اید را حامک بود، توانست حامیت ز، قانون شکین و جنایت رشایط که مزیان بلند فساد اداری

 هاقنیداتثریات معیق ابالی هتیه ترایک داشت، ویل در عنی حال پیامد های وخمی برشی ابالی  2001 – 2000طالبان در سالهای 

ناخنت از ش  داش ته است. در عقب این ممنوعیت دالیل متناقص وجود دارد: اینکه این یک تالش غرض به رمسیت در قبال حمیل نزی 

ممکن اجنام یین د انتقاداترفع منودن  این اکر را خباطر قمیت ها و در هنایت بردن، یک روش غرض بلند بود طرف جامعه بنی امللیل

 2001س تان در سال افغان  بهرهربی اایالت متحده امریاک  نریوی های بنی امللیل به. زمانیکه طالبان دوابره بعد از محهل داده ابش ند

عرض وجود میمنودند، ش بکه به منفعت غری قانوین خویش ادامه داده و از هماجرین اقتصادی که داخل پاکس تان در پاکس تان دوابره 

 .  گردیدطالبان اجیاد  شدن و یک فرصت جدید غرض بس یج به نفع خود هبره برداری منودندشده بودند 

 

ری های قاچاق مواد خمدر و حامیان آ ن خبصوص در شامل کشور روی منابع، مس وگروهپای طالبانرقابت میان جنگ ساالران حمیل 

ابرها سبب درگریی های مسلحانه گردیده است. اقتصاد کوکنار سبب مبیان آ مدن جرامی حمیل و تشدید منازعات میان گروپ های 

 قانوین خمدر جتارت غریجرمی و زورمندان گردیده است. خروج نریو های حافظ صلح به رهربی انتو بیشرت زمینه را برای توسعه 

نظامی حمیل وجود دارد و طوری وامنود میگردد که آ هنا از  –مساعد ساخت. در نتیجه، یک رقابت بزرگ میان فعالنی س یایس 

 ای به مثابه اسلحه علیه خمالفنی س یایس اس تفاده میامنیند.   جتارت مواد خمدر غرض منفعت خشیص

 

داش ته و پیامد های وخمی نفو   در اقتصاد افغانس تان، حکومت، جامعه و س یاست  طی سالها ٬نسبت وسعت آ ن ٬اقتصاد ترایک

برای امنیت و ثبات حکومت به ارمغان اورده است. عالوه برین، فهمیده میشود که مقامات دولیت در سطح مرکز و والایت اب را 

ه ات در مقابل از آ هنا خواس ته شدداده، را خمدر  آ هنا اجازه جتارت موادکه برای گروپ های مسلح حمیل به این توافق رس یده اند 

، ستنده حکومت را به چالش نکشانند. در حالیکه ش بکه های قاچاق مواد حمدر در سدد ختریب/خمتل ساخنت دولت افغانس تان 

 .  خواهد شدسقوط اکمل رژمی سبب اتخری در کشت، پروسس و ترانس پورت کوکنار و ترایک ویل 

 

که ش بکه یامنیند م اند که کشت کوکنار بیشرت در ساحات راجی میباشد که در آ ن ثبات وجود ندارد و اظهار اکرش ناسان بدین ابور 

نس تان ، زیرا افغاموجودیت یب ثبایت در افغانس تان این منطقه را برای خود برگزیده اند از ابعث 37های سازمان ایفته بنی امللیل

 . 38س و قاچاق در آ ن مساعد میباشدبرایشان یک پناگاه امن بوده و زمینه کشت، پروس

 

. بگونه 39ابدافزایش می تالشها غرض ممنوعیت کشت کوکناردر جراین مصاحبه ها، اظهار گردیده که سطح شورش گری مهزمان اب 

 یب تشدیدممنوعیت تطبیق گردید، ولسوایل های دور افتاده والیت  2009و  2008مثال، در والیت ننگرهار زمانیکه در سال 

فیصد ترایک را  60ثبایت را جتربه منودند، زیرا دقاقنی منبع درآ مد خویش را از دست دادند. به عنی ترتیب، والیت هلمند که حدود 

                                                           
وه ر مافیای بنی امللیل شامل هناد های داخیل و خاریج میباشد. هناد های داخیل شامل مقامات فاسد دولیت، قاچاقربان، قراردادی ها و اعضای گ 37 

ان. قاچاقربان مصئونیت فرامه مامییند. خبش های خاریج شامل رشیاکن، مشرتاین و قاچاقرب طالبان که اجازه قاچاق مواد خمدر را میدهند ای کسانیکه برای 

در، اکبل، مافیای بنی امللیل را میتوان طی راه ابریشم کشت، پروسس و قاچاق شانرا پیگریی کرد. )مصاحبه اب اگاه امور از وزارت مبارزه اب مواد خم

2016. 

 2016بارزه اب مواد خمدر، اکبل، مصاحبه اب آ گاه امور از وزارت م  38 

 2016مصاحبه اب اگاه امور از کیس یون مس تقل حقوق برش افغانس تان، اکبل،  39 
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ممنوعیت و یب ثبایت گفته میشود روی وضع . ارتباط میان 40ه استدر افغانس تان تولید میامنید سطح بلند شورشگری را جتربه منود

رای منفعت و کشت ب دهاقنی معیشت برایممنوعیت میان کشت در نظر گرفته شده غرض  که اقدماتاین واقعیت اس توار است 

وق علیه حق آ هنامیشود که این  برداشت. عالوه برین، پالییس های ممنوعیت طوری 41ش بکه های بنی امللیل تفکیک قایل نیست

گانه هذا اتئید میامنید که در حمالت دور دست کشور ی . حتقیقوضع گردیده استاقتصادی و اجامتعی و منافع جوامع حمیل و صلح 

 گزینه بدیل و قابل دسرتس هامان پیوسنت اب گروپ های شوریش میباشد.   

 تداوی معتادین و اس تفاده کننده گان 3.7

مرکز تداوی و  108ملیون اس تفاده کننده مواد خمدر وجود دارد، تهنا حدود  3.5ختمنی گردیده است که حدود  42در افغانس تان

کشور اب ظرفیت حمدود غرض جلوگریی از اعتیاد جمدد وجود دارد. عالوه برین، اس تفاده کننده گان مواد  34احیا جمدد در سطح 

امعه و فامیل یک هتدید برای ج رمندان شفاخانه اس تفاده کننده گان را به مثابهنزی رجن میربند. حیت اک 43ننگ اجامتعی از یکخمدر 

. بعیض از در کجاستاجنام جرامی منشأ  رجعت و توصل بلقوه  غرض  برچسپ مزینند، بنأ ً ساده است ات فهمیده شود که ها شان

یل و برای دولت در خنست تداوی معتادین را متو مشاهده کننده مودل را پیش هناد میامنید که در س نگاپور تطبیق گردیده، جائیکه 

ابر دوم فامیل های معتادین هزینه تداویی را بعهده میگرید. مهچنان، جمازات اعدام را برای خشصیکه برای ابر سوم به اعتیاد روی 

 .  44می آ ورد، وضع منوده است

و حقوق  مواجه اندیض تبع  ابین بطور سیس امتتیک کیس یون حقوق برش افغانس تان گزارش منوده که اس تفاده کننده گان و معتاد

. فساد اداری در مراکز تداوی مهچنان به مثابه یک پدیده معمول گزارش داده شده و 45اسایس آ هنا مورد ختطی قرار میگرید

احبه های مصداکرتان مهتم به فرامه آ وری و فروش مواد خمدر به مریضان میباش ند. مقامات وزارت حصت عامه این اهتامات را در 

 .46خویش رد منوده و در عوض شفاخانه های خصویص را در قبال این اعامل مهتم ساخته است

  

                                                           
 2016مصاحبه اب مناینده دفرت مبارزه اب مواد خمدر ملل متحد، اکبل،  40 

 2016مصاحبه اب آ گاه امور از وزارت مبارزه اب مواد خمدر، اکبل،  41 

 2016مصاحبه اب اگاه امور از وزارت حصت عامه، اکبل،  42 

 2016مصاحبه اب اکرمندان شفاخانه، اکبل،  43 

 2016مصاحبه اب رئیس شفاخانه حمیل، اکبل،  44 

 2016مصاحبه اب مناینده کیس یون حقوق برش افغانس تان، اکبل،  45 

 2016مصاحبه اب آ گاه امور از وزارت حصت عامه، اکبل،  46 
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 و پیش هنادات  گریینتیجه  .4

 

بدینطرف در  1980آ ن یب نظری بوده و از سال  و وسعت مواد خمدر در افغانس تان از حلاظ مزیان وابس ته بهاقتصاد 

اجامتعی و س یایس کشور معیقًا ریشه دوانیده است. چندین دهه حبران فعالنی و ش یوه های جدید  –پروسه های اقتصاد 

رند. برمیدا سود و منفعترا بوجود آ ورده که در آ ن زورمندان/خنبه گان/رهربان ملیشه از تولید و قاچاق مواد خمدر 

غانس تان برتری های مقایسوی اف ای هناد ها، عدم تنفیذ قواننی، ان آ مین مزمن، زیربنای ضعیف و فقر رؤس تاییضعف ه

   را در خبش جتارت مواد خمدرد تقویت میامنید.

 

 ٬شتثبات برای افغاین و در عدم فکر و پروگرام های بدیل معی  -کنایتا –یک منبع حیایت برای امنیت اقتصادی و  کوکنارکشت 

شرت عیت دولت شده و زمینه رشد بی وتضعیف بیشرت مرش  منجر بهراپورهای در دست داش ته از فساد اداری در دولت نظر به 

  ٬ کوکناربه علت عدم عاید اکیف به مقایسه کشت  ٬بدیل های معیشت که ات اکنون پیش هناد گردیدهطالبان را به میان می آ ورد.  

هاقنی در کشت دو عدم رسمایه گزاری در توسعه ظرفیت ها و همارت های  ٬رها و روس تاهاکبود زیربناهای اکیف برای اتصال شه

 ٬شورش یان و اقتصاد مواد خمدر بوجود آ مده ٬توجه به اینکه کشت کوکنار به علت رابطه قوی اب ش بکه های جرمین. عدم کوکنار

  میکنند.یعین کساین که درگری و اس تفاده از هر معین برای حفاظت از منافع خود 

 پیش هنادات

پیش هنادات  یل به پالییس سازن و مهاکرن داخیل و بنی امللیل آ هنا غرض اختا  اقدام مناسب هجت رس یدگی به اب ارتباط میان 

 قاچاق مواد خمدر، جنگ و شکنندگی وضعیت ارایه میگردد. 

  رض ش ناساییغاجنام برریس و حتلیل ها پریامون جنگ و صلح بشمول حتلیل های س یایس اقتصادی 

ران حبدینامیک های حمیل و منطقوی که سبب تقویت قاچاق و جرامی میگردد. در نظر گرفنت حساسیت های 

تالشهای خوب در نظر گرفته شده سبب  و حصول اطمینان از اینکه در عرضه منودن برانمه ها  بر انگزی

 زاین و خساره برای افراد آ سیب پذیر منیگردد. 

  به مثابه یک اساس غرض ترتیب پالییس ها پریامون مشالکت قاچاق مواد داخیل ترغیب ظرفیت حتقیقی

جمادهل  اقدماتیکه غرضبوده، ات  اتمنی ارتباط قوی بنی برریس ها و فعالیت های معیل غرضخمدر. این اکر 

 و بطور غری معدی سبب تقویت برای مردم زاینبار نباشدمیگردد، خود اجیاد علیه مواد خمدر و انآ مین 

 دیناکمیک های منفی جنگ نگردد.  

 بیا و فراتر تطبیق توافقات صلح در کومل ش هاییکه قاچاق مواد خمدر فرا راه ترغیب گفتگوی متداوم پریامون چال

ش ناسایی  تهجاز آ ن داش ته،  میان مقامات حمیل و مرکزی، متویل کننده گان بنی امللیل و تطبیق کننده گان 

 ه مدت. بدون تضعیف ثبات کوات ،خطرات



 
  
 

20 

  و مراقبت از اینکه عواید قاچاق هجت  ٬و کپاین های س یایسانتخاابت   در متویلاس تحاکم سازی شفافیت

  .منی گرددهتدید به انتخاابت آ زاد و شفاف  سبب اجیاد حامیت های س یایس به مرصف نرس یده و

  پولیس  نریوی های امنییت )اتمنی شفافیت، تنفیذ چارپوب های قانوین و حسابدهی در مدیریت و اس تخدام

 حمیل، گمراکت( عدم حتمل فساد اداری و فعالیت های جرمی در اکرمندان این هناد ها.

  هببود وضعیت امنییت، حکومتداری، زیربنا ها و سایر امتیازات غرض رونق دادن معیشت های بدیل و

 فرصت های اش تغال زایی حنی جلب رسمایه گذاری

 از بنی بردن  فرهنگ معافیت در قبال قاچاقربان بزرگ مواد خمدر از طریق هببود و جوابگویی  فرهنگ افزایش

 ظرفیت های حتقیقی هناد های تنفیذ قواننی و سکتور عدیل.

  خود داری از برخورد نظامی در برابر قاچاق مواد خمدر غرض جلوگریی از افزایش خشونت. این امر

 خبصوص در رابطه معامهل گران و قاچاقربان سطح پائنی صدق میامنید. 

  اکر اب موسسات بنی امللیل تنفیذ قواننی غرض ارایه یک تصویر واضیح از ش بکه های قاچاق مواد خمدر در

 ترس می ارتباطات در سطح رسحدات و ش بکه ها غرض دانسنت مقصد هجاینچهار کشور و 

  دانسنت قاچاق مواد خمدر به مثابه یک معضل انکشایف و حقوق برشی که اجیاب برخورد های  خمتلف را

میامنید: برای آ نعده که بیشرت آ سیب پذیر اند، برخورد در سطح جلوگریی و اکهش، در حالیکه برای سایرین، 

 مات ابید در سطح تنفیذ قانون و در اقدامات جزایی در نظر گرفته شود.  این اقدا

  در بس یاری از موارد، قاچاق مواد خمدر سایر فعالیت های اقتصادی غری قانوین را متویل و اب آ ن مهزیست

 میباشد که اجیاب درک معیق آ ن هجت  درایفت اکرایی ها و رس یدگی به هر یک فعالیت رضوی میباشد.

 

 معیشت  دسرتیس به انواع خمتلف ازدر نظر گرفنت ست گرفنت روش چند بعدی غرض تضعیف کشت کوکنار و روی د

ن؛ بدیل؛ اقدامات تنفیذ قانو حاصالت؛ فرامه آ وری ختم های بذری برای در آ ن های بدیل و فرصت های اش تغال زایی

 کپاین های آ گاهی عامه و ارزاییب مارکیت.

  مشوره اب جوامع حمیل، به اساس نیازمندی ها و رشایط خاص.روشها در اجیاد طرح و 

  بلند بردن سطح آ گاهی دهاقنی راجع به گزینه های موجود و شده جایگزین حاصالتعدم مقایسه معیشت بدیل اب .

 تقویت ظرفیت های دهاقنی غرض سهم گریی در پروسه های تصممی گریی. 

 دگی ند به ماهیت پیچیده و چند پاره مالکیت زمنی در افغانس تان رس یترتیب یک چارچوب بنیادی مدیریت زمنی که بتوا

این امر ابید شامل: اتئید و ادغام مارکیت های غری رمسی زمنی و چارچوب های قانوین عریف؛ فرامه آ وری دانش و  مناید.

 حامیت غرض هببود روش های کشاورزی و هببود میاکنزیم های عدیل حل منازعات. 

  ییس منازعوی در طرح و تدوین پال  –ش یوه های مبتین بر حقوق برش و در نظر گرفنت حساسیت روی دست گرفنت

 های مبارزه علیه مواد خمدر
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  سهمی ساخنت رسانه های حمیل غرض بلند بردن سطح آ گاهی راجع به خطرات کشت مواد خمدر در قبال جنگ ها و یب

 های انکشایف و برش دوس تانهثبایت های طویل املدت در کشور و در قبال عرضه برانمه 

 .در نظر گرفنت قانوین ساخنت تولید ترایک و ارتباط دادن هتیه آ ن اب کپین های فارمیس در سطح هجان 

 هب افزایش مهاکری منطقوی و بنی امللیل در امر جمادهل علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد خمدر و آ غاز حبث ها راجع 

 ون از افغانس تان. حمدود ساخنت تقاضا مواد خمدر در بری 


