
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 د سولې د ټينګښت لپاره د نشه يېې توکو پاليسۍ ته بيا کتنه

 له افغانس تان څخه د پېښې مطالعه

 

  



 
  
 

2 

 ( په اړه لنډ معلوماتInternational Alert) د انترنشل الړت موسسې

 حل الرو په موندلو کې مرس ته کوي.سوليز له خلکو سره شخړو ته د  د انترنشل الرت موسسې

 کاله تجربه لري او د سولې بنسټ اېښودونکې ده.   ۰۳موږ د نړۍ په کچه د سولې د ټينګښت په برخه کې يوه له داسې مخکښو ادارو څخه يو چې 

کوو، او همدا راز حکومتونو، سازمانونو او کمپنيو ته سال مشوره موږ د نړۍ په کوټ کوټ کې له محلي خلکو سره د سولې په ټينګښت کې مرس ته 

 ورکوو چې له سولې څخه څه ډول مالتړ وکړي.

، د هوا د بدلون او په لوړ خطر لرونکو س يمو کې د جنډرحکومتدارۍ، اقتصاد،  زموږ تمرکز پر هغو مسايلو چې په سوله ابندې اغيزه لري لکه

 تمرکز کو.په ګډون  ولسوداګريزو او نړيوالو ادارو د ر 
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  مننګلوي

 او عنايت الله نجيمي له خوا ترسره شوې.  عالميد محترمو کارکوونکو، رابعه نصرت، عبدالله  (Afghanistan Holding Groupدغه څېړنه د )

 Global Drug Policyپروګرام )د نشه يېې توکو له نړيوال  (Open Society Foundationزادې ټولنې بنسټ )دآ  د انترنشل الړت موسسه 

Program .څخه منندوی دی ) 

څخه هم منندوی ده: لکه د برېتانيا د نړيوالې پرمختيا څانګه، د سويډن د نړيوالې  تمويلوونکوله خپلو ستراتيژيکو د انترنشل الړت موسسه همدا راز، 

 هرنيو او سوداګريزو چارو وزارت. پرمختيا د همکارۍ اداره، د هالنډ د بهرنيو چارو وزارت،  د ايرلنډ د ب 

پورې اړه لري او په هېڅ وجه زموږ د ډونرانو نظرايت او پاليسۍ نه  ېد انترنشل الړت موسسور کې څرګند شوي نظرايت يوازې په دې راپ

 منعکسوي.
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 سريزه

( په مالتړ، Global Drug Policy Program( د نشه يېې توکو د نړيوال پروګرام )Open Society Foundationد ازادې ټولنې د بنسټ )

 چې موخه يېې له جرمي روش څخه د نشه يېي توکو يوې داسې نړيوالې پاليسۍ ته د دې ماډل )پرادايم( اړول دي چې په عامه روغتيا،  پرمختګ او

( يوه څېړنه ترسره کړه چې په درېيو برخو )افغانس تان، د کولمبيا او International Alert) الړت انترنش نل موسسهبشري حقونو کې ريښې لري، د 

ر پيرو ترمنځ پوله، او انيجيراي( کې د شخړې، نشه يېي توکو، جرمونو او اتوتريخوالي ترمنځ تړاو راوسپړي. په هر هېواد کې د س ياسي تحرک پ

او قاچاق يېې د دغو درې واړو هېوادونو په س ياسي اقتصاد کې اساس، د دې څېړنې هدف د هغه رول روښانول دي چې د نشه يېي توکو توليد 

برابروالی  لوبوي او په دې پوهېدلو ته الره هواروي چې ااي د سولې د ټينګښت روش اي طريقه د خبرو اترو لپاره نويو الرو چارو او مفکورو ته زمينه

 شي. 

ل اصطالحات او مفاهيم راسپړلي دي او دا خبره يېې روښانه کړې چې دغه دغې څېړنې په نوموړو هېوادونو کې د نشه يېي توکو د قاچاق بېالبې

انخوالو کې څومره ورته والی سره لري چې په مختلفو کچو د نشه يېي توکو په قاچاق پورې تړاو  څلور هېوادونه په س ياسي، ټولنيزو او اقتصادي

له سوداګرۍ سره تړي او له بلې خوا څنګه پر افرادو، حکومتدارۍ او  لري، له يوې خوا په دې برخه کې چې کوم الملونه د نشه يېي توکو توليد

 امنيت اغېز پرېباسي. 

وکو په د اقتصادي فرصتونو له پلوه د نشه يېي توکو د توليدونکو او ټرانزيټ کوونکو هېوادونو ترمنځ يو مهم امتياز راښکل کېدای شي. د نشه يېي ت

و معيشت په پرله پسې توګه تر ډېره بريده په انقانونه حاصالتو متکي دی، کوم چې د محلي، ملي او توليدونکي هېواد لکه افغانس تان کې، د ټولن

لوی زنځير برخه دي چې له دوی څخه ډېری يېې په انقانونه اي جنايتکارو وسله والو ډلو پورې تړاو لري. نوموړې  نړيوالو قاچاقبرانو د  د يوه نسبتا  

لپاره نه ترسره کېږي چې اتوتريخوالی رامنځته شي، مګر په هغه صورت کې چې دغه سوداګري له خطر سره څېړنه ښ يېي چې دغه سوداګري د دې 

داګرۍ لپاره ګټور او مرستندويه نه دی او له بلې خوا د خلکو توجه راجلبوي او د له يوې خوا اتوتريخوالی د دې سو  مخامخ شوې نه وي، ځکه

نيوی کوي. په حقيقت کې دغه څېړنه جوتوي چې ټولنې حتی د نشه يېي توکو له قاچاقبرانو سره د سولې د سوداګرۍ د ارامه ترسره کېدلو او بهير مخ 

توکي او  ټينګښت لپاره پر راکړه ورکړه هم هوکړه کوي او د دې لپاره هم چې اتوتريخوالی کوم بل ځای ته وکوچيږي. دا په دې معنی نه ده چې نشه يېي

که نه لري، بلکې د دوی ترمنځ اړيکه له هغه څه نه، چې يو څوک يېې په اړه فکر کوالی شي، ډېر توپير لري. په اتوتريخوالی سره په خپلو کې اړي

اره چې حقيقت کې د نشه يېي توکو سوداګري د ډېرو ډلو )اندولتي وسله والې اي داړه مارې ډلې(  لپاره اقتصادي ګټې برابروي، له يوې خوا د دې لپ

له بلې خوا په دې خاطر چې د دولت د قلمرو په يو څه برخو خپل کنټرول او ځواک جاري وساتي. همدا وجه ده  دوی پخپله پايښت ومومي او

هم چې دوی نه يوازې د حکومت له خوا د امنيت د برابرولو پروسه اغېزمنوي او د اتوتريخجنو شخړو خطر زايتوي، بلکې د قانون د انفذېدو مخه 

 نيسي.  

توکو د قاچاق د تداوم له فکتورنو يو عمده فکتور فساد دی او د دې کار د غوړېدا المل شوی. په افغانس تان کې انروا  پر دې سربېره، د نشه يېي

، ګټې په مرکزي او س يمه ييزه کچه د فساد د پياوړتيا وس يله ګرځېدلې دي او په انتخاابتي سيس تمونو کې يېې نفوذ کړی چې د دولت پر اجراآ تو

اندېښمنوونکی اغېز کړی او دا هغه څه دي چې ابالخره په محلي او ملي کچه د ټولنيزو کشمکشونو او شخړو سبب شفافيت او حسابدهۍ يېې 

کولمبيا د دوو قضيو د مصالعاتو په څېر، افغانس تان هم د قانون د تنفيذ د اقداماتو په برخه کې يوه غير اغيزانکه مخينه  -کېدای شي. د انيجيراي او پيرو

د نشه يېي توکو د سوداګرۍ تر شا د بډايه او اب نفوذه خلکو پر وړاندې اقدامات نه شي کوالی. ځکه دغه افراد دومره ځواک لري  اي سابقه لري چې

د هغو  چې ځانونه د حکومت له منګولو وساتي او په غير متناسب ډول دوی پر بزګرانو، دالالنو او معتادينو ابندې تمرکز کوي. دې کار له يوې خوا

توکو کې د ښکېلو ش بکو په ژوندي  يېې نډې ته کولو کې مرس ته کړې چې له پخوا راهيسې اسيب پذيرې وې او له بلې خوا يېې په نشهډلو په څ 

 او سالم پاتې کېدو او همد راز د دې سوداګرۍ په وده کې هم ګټور رول لوبولی.

ي کچه خپلې شوې دي، همدا راز هغو  هر اړخيزو کړنالرو ته هم د دې څېړنې موندنې هغو حل الرو ته الرښوونه کوي چې د ټولنې له خوا په محل

ترې پېژندل کېدای چې د حکومت د کمزورو اجراآ تو، فساد او د نشه يېي توکو د قاچاق او د  ې په بشپړه توګه هغه اړيکېخلک رهنمايېي کوي چ

ې برخه کې ضروري خبره دا ده چې ټول ملي او نړيوال هغه اغېز ترمنځ، چې ش ته پاليسۍ يېې په تر ټولو زايتو اسيب پذيرو خلکو لري. په د
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لوبغاړي دغې موضوع ته په خپلو س ياسي اجنډاوو کې ځای ورکړي ترڅو هغه ابلقوه عوامل اعظمي حد ته ورسيږي او د نشه يېي توکو اصالحات 

 وکړای شي په دغو درېيو او له دې په ور هاخوا س يمو کې تلپاتې سوله ټينګه کړي.  
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 معرفي .1

ټولو زايتو  د نشه يېي توکو د اتوتريخوالي له بېالبېلو بڼو او ډولونو ورها خوا، په حکومتدارۍ او د هغې په کمزورتيا کې د نشه يېي توکو د قاچاق تر

ړيواله کچه زاين رسوونکو اغېزو د پاليسي جوړوونکو او څېړونکو توجه ځانته را اړولې ده ترڅو داسې حل الرې وموندل شي چې په س يمه ييزه او ن

تلپاتې سوله او ثبات رامنځته شي. په نړيواله کچه پاليسي جوړوونکي په دې ابور دي چې ډېرې ستراتيژيکې او همغږې هڅې په کار دي چې د 

. بېالبېلې قانون د تنفيذ نوښ تونه بشپړ او پراخ شي ترڅو په جامع ډول د سازمان شويو جرمونو او شخړو او کاواکه وضعيت ترمنځ اړيکه کنټرول شي

او سوء شننې د کاواکه دولتونو ځانګړنې په ګوته کوي او دغه ځانګړنې هغه څه دي چې له امله يېې نوموړي دولتونه د سازمان شويو ډلو اغېز، نفوذ 

ي ځواکونه، فساد اس تفادې ته مجبوريږي. د بېې کارۍ لوړه کچه، انبرابري، غير اغېزانک خدمتونه وړاندې کول، د بشري حقونو نقض، کمزوري امنيت

 او ټولنيز اختالفات هغه ځانګړنې دي چې دولتونه يېې د انقانونه وسله والو ډلو اغېز ته اړ ايس تلي دي.    

تر دې دمه د نشه يېي توکو، جرمونو او اتوتريخوالي ترمنځ د اړيکې پر وړاندې له يوې خوا سخت امنيتي ځواب ورکول کېږي، په داسې حال کې 

ټولنې له خوا دغه ځواب ډېر انچيز او کمزوری وي. له داسې هڅو سره سره، د نشه يېې توکو قاچاق داسې تنظيم شوی چې ال  چې له بله پلوه د

لو ترمنځ هم ژوندی پاتې شي او جراين ومومي، لکه د امريکا د متحدو اايلتونو د انډين په انمه د بحث فورم په نظر دا د ))دولت او سازمان شويو ډ

همزيس تي اي ګډ ژوند دی چې انامني رامنځته کوي او ديموکراتيک بنس ټونه کمزوري کوي.(( او دا هغه څه دي چې په س يمه کې د  يوه مخ پر وده

و شخړو ساختاري الملونه او وروس ته پاتې والی، لکه کمزورې حکومتداري او د دولت کمزوری حضور، تغذيه کوي. دغه تحليل يوازې په کولمبيا ا

منحصر نه دی، بلکې په هغو س يمو پورې هم تړاو لري لکه افغانس تان چې له کولمبيا او انډين س يمو سره په مساوي ډول د نشه انډين س يمو پورې 

نو کې توکه له قاچاق څخه اغېزمن دی او تر دې لږ لکه انيجيراي. د نشه يېي توکو قاچاقبرو جنايتکارو ش بکو په س ياسي بنس ټونو او حکومتي جوړښ تو 

ه امله يېې دغه س تونزه ال هم په خپل ځای پاتې ده او د اړوندو هېوادونو او س يمو سوله او ثبات يېې له جدې ګواښونو سره مخ نفوذ کړی چې ل

  کړي دي.  

ي په بنس ټيزه توګه، په اغېزمنو س يمو کې د ټولنې له خوا مخالفتونه راپورته شوي دي، خو د دوی اندېښ نه هغه مس تقيمي اغېزې څنډې ته کول د

ی ورسره دا مهال الس او ګرېوان دي دي اي غواړي چې له خطر سره د مخامخ ډلو لپاره څه انڅه بديل معيشت برابر کړي. دوی ډېر ځله چې دو

منځه له داسې اساسي او د بدلون وړ اهدافو سره تړاو نه لري چې د اوږدمهالې سولې او ثبات د مالتړ لپاره ډيزاين شوي وي. د دې س تونزو د له 

تر ))جرم او شخړه: د سولې پر وړاندې نوې ننګونه( سليک الندې د پاليسۍ يو ستر  الړت نړيواله موسسېزېږديز کال کې د  ۴۳۰۲اره په وړلو لپ

وې. دغه  راپور خپور کړ. په دې راپور کې د محلي او لويو مخالفتونو اي مداخلو ترمنځ د تقاطع پر وړاندې د چلند لپاره نوې کړنالرې وړانديز شوې

د  انترنش نل الړت موسسېانونه اقتصادي فعاليتونه، لکه تور کار( په برخه کې پر س ياسي اقتصاد د تحليل، چې د اتوتريخوالي او انقانونه اقتصاد )انق

 کار اوږده مخينه اي سابقه ترس يموي، د يوې داسې کړنالرې س پارښتنه کوي چې پر اساس يېې د شخړو تحليل، ډايلوګ، مدني فعاليت او پياوړتيا

 وداګرۍ پر وړاندې د بدلون وړ پاليسۍ په سر کې ځای لري.   )توامندسازي( د نشه يېي توکو د سازمان شوې س

 د څېړنې ميتودولوژي .2

 دغه څېړنه په خپل ذات کې کمي )څومره والی( وه او له کارپوهانو سره د مرکو له الرې شواهد په کې راټول شوي دي. په دې څېړنه کې يو لړ

دو په ګډون په کې س يمه ييزو مسؤلينو، ملي چارواکو او د مدني ټولنې فعاالنو برخه بېالبېل ونډه وال هدف شوي وو چې د نژادي ډلو او عامو افرا

 مرکې ترسره کړې دي.  ۴۰اخيس تې وه. څېړونکو د افغانس تان په کابل او هلمند واليتونو کې 

وب ترمنځ انډول وساتي. دا د دې پام سره، زموږ د څېړنې طريقه ابيد د څېړنې د اړتياوو او د څېړونکو د خونديت په د دې څېړنې حساسيت ته

ت غوښتنه کوي چې د دې څېړنې د پايلو په تفسير او تعبير کې له احتياط څخه کار واخيس تل شي. د هغو معلوماتو، چې دلته وړاندې کېږي، عيني

چې د څرګندونو او ويناوو په برخه اي واقعيت هرومرو د ايډيټرانو د تعبيرونو له مخې څه انڅه توپير لري او فلتر شوی. دوی محتاطانه هڅه کړې 

و د کې نه يوازې مبالغه ابيد ونه شي، بلکې له بېې موجبه عمومي کولو يېې هم ابيد ډډه وشي. ځکه نو په دې څېړنه کې موندنې د ش ته معلوماتو ا

 څېړنې د لوړو اخالقو پر اساس تر ټولو غوره اټکل )تقريبېي تقدير اي تخمين( دی.
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 يېي توکو پاليسي په افغانس تان کې د نشه .3

 معرفي .3.1

اقتصادي ډلو لپاره له ځانګړو پايلو سره ډېر مهم او څوکاره  -د اپينو توليد د افغانس تان په کليوالي معيشت کې د ټاکلو جغرافيوي س يمو او ټولنيزو

(multifunctional .رول لوبوي ) 

مې لسيزې راهيسې د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې انوړه تسلسل او د کمزورو پاليس يو  ۴۳۳۳سره له ځينو اس تثناوو، په افغانس تان کې له 

ه د په پراختيا، د بغاوتونو په وړاندې پر مبارزې، ثبات او د قانون د تنفيذ پر هڅو معکوسې او اپوټه اغېزې لرلې دي. د اکثرو دغو هڅو موخ

د کوکنارو او د هغو د قاچاق پر وړاندې مبارزه وه چې ابالخره له منځه يووړل شي او مخنيوی يېې وشي، په داسې حال کې چې د بزګرانو لپاره 

و بديل معيشت اسانتياوې برابرې شوې دي. دغو هڅو د کليوالو لپاره انوړه پايلې لرلې دي، په ځانګړې توګه په هغو س يمو کې چېرې چې د بديل

اضافي  تصادي فرصتونو لپاره د دولت له خوا کوم مالتړ هم نه و موجود. په ځينو مواردو کې پروګرامونه ابالخره د نشه يېي توکو د توليد لپاره داق 

  امتيازاتو په برابرولو تمام شوي دي او په مارکيټ کې يېې د نرخونو د لوړولو او همدا راز د طالبانو د بس يج لپاره الره هواره کړې ده.

ې او نړيوال لوبغاړي د تېرو کلونو په اوږدو کې په دې نه دي برايلي شوي چې دغه مس ئله د پراختيا، امنيت او د حکومتدارۍ د پروسو د يوې برخ

مداخله )د زېږديز کال پورې، په افغانس تان کې د نشه يېي توکو پر وړاندې د امريکا د متحده اايلتونو پاليسي عدم  ۴۳۳۰پايلې په توګه وپېژني. تر 

د کوکنارو کښت ازاد پرېښودل( وه، ځکه د امريکا د متحدو اايلتونو پوځ په دې ابور و چې که دوی د کوکنارو د له منځه وړلو هڅه وکړي، نو 

ماموريت لپاره تر ))د  طالبانو او القاعدې په اړه د اس تخباراتي معلوماتو په الس ته راوړلو کې به برايلي نه شي. په افغانس تان کې د نړيوالو همکاريو د

زېږديز  ۴۳۳۴ملتونو الرښوونه(( مفکورې الندې، چې يو ځانګړی هېواد په يو ځانګړي سکتور کې د بيارغونې مسؤليت پر غاړه لري، برېتانيا ته په 

 کال کې د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې دنده وس پارل شوه.  

ربېره، د کليوالي خلکو معيشت له منځه وړلو ته په پام سره برېتانيا په لومړي سر کې د کاکنارو د له س ياسي س تونزو سره پر تړلو ټولو حساسيتونو س

و له له منځه وړلو د جبران پروګرام پيل کړ. که څه هم د دې پروګرام له پيله د فساد او اخالقي خطر په ګډون دغې پاليسۍ ګڼېې س تونزې لرلې، خ

زېږديز کال کې، د نشه يېي توکو د مخنيوي هڅې په دې موخه زايتې شوې چې  ۴۳۳۲نډ او لغوه شو. په يو کال په کمه موده کې دغه پروګرام ش  

ې د نشه د نشه يېي توکو قاچاقبران او د پروسس البراتوارونه به په نښه کېږي. د افغان زورواکانو له خوا د دغو هڅو مخه د دې لپاره ونيول شوه چ

همدا راز نورې س ياسي س يالۍ له منځه يوسي. د نشه يېي توکو د اقتصاد د واکمنانو اي چلوونکو د په نښه کولو پر يېي توکو، نژادي او قبيلوي س يالۍ او 

ځای، چې اکثرو يېې د پام وړ س ياسي نفوذ درلود، د نشه يېي توکو د مخنيوي اکثره عمليات د هغو اسيب پذيرو سوداګرو پر وړاندې پيل شول 

يېې هم د نشه يېي توکو د مخنيوي ټيمونو او د هغوی سوپروايزرانو ته د افغانس تان د حکومت په دننه کې کوم چې نه يېې رشوت ورکوالی شو او نه 

 خطر او ډار متوجه کوالی شو. د دې پايله په هېواد کې د نشه يېي توکو د کارخانو د پام وړ عمودي ادغام شو.   

نشه يېي توکو د مخنيوي پروسه څنګه ترسره شوه، دا و چې طالبانو د افغان  د نشه يېي توکو د مخنيوي يو بل انغوښ تی )انمطلوب( اغېز، چې د

چې له نشه يېي توکو له سوداګرۍ سره ځانونه يو ځل بيا يوځای کړل. په پاکس تان د خپلو ليکو له تنظيم وروس ته، طالبانو يو ځل بيا ضروري وګڼله 

زېږديزو کلونو ترمنځ، د نشه يېي توکو د  ۴۳۳۲او  ۴۳۳۲پروسې هدف وو. د  هغو قاچاقبرانو څخه ساتنه وکړي چې د نشه يېي توکو د مخنيوي د

 1 (DynCorpله منځه وړنې يوه فزيکي پاليسي د امريکا د متحدو اايلتونو د يوه خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ له خوا چې د ډاين کورپ )

او د هغوی ځواکونو هم په کې برخه لرله. که څه هم د بديل  مؤسسې  له خوا روزل شوي وو، پر غاړه واخيس تل شوه چې س يمه ييزو واليانو

مالتړ  معيشت پروګرامونو د ډېرو بزګرانو لپاره تحقق ونه موند، چې له امله يېې دوی اي له طالبانو سره يو ځای شول او اي يېې هم له هغوی څخه د

 کوچيدلي وو، د طالبانو له ليکو سره يو ځای شول. غوښتنه وکړه. پر دې سربېره، هغه بزګران، چې پاکس تان ته د کډوالو په توګه

                                                           
 د متحده اايلتونو يو خصوصي پوځي قراردادي 1 
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کلونو ترمنځ د نشه يېي توکو پر وړاندې د ننګرهار واليت د ولسواالنو هڅې له دې امله وس تايل شوې چې د کوکنارو کښت  ۴۳۰۰او  ۴۳۳۲د 

راي يوازې د واليت مرکز ته په نږدې س يمو يېې له منځه يووړ او دغه واليت يېې هر کال د کوکنارو څخه پاک وساته. په داسې حال کې چې دغه ب

پورې، چيرې چې د بديل معيشت فرصتونه برابر شوي وو، محدوده پاتې شوه، خو د واليت له مرکز نه لرې پرتې ولسوالۍ له سختو اقتصادي 

  2 محروميتونو څخه وکړېدلې او ډېرې بېې ثباته شوې.

ته په پام سره، د ولسمشر اوابما ادارې د نشه يېي توکو د له منځه وړنې په پروګرامونو، چې د نشه يېي توکو د له منځه وړنې معکوسو او ضد اغېزو 

زېږديز کال کې پيسې بندې کړې. وروس ته بيا د نشه يېي توکو د مخنيوي لومړنۍ پاليسي دا وه چې له  ۴۳۳۲د مرکز له خوا رهنمايېي کېدل، په 

رکز وشي. خو دا پاليسي هم ډېره برايلۍ اثبته نه شوه او د دې ستراتيژۍ ډېره عملياتي برخه په يو طالبانو سره د نشه يېي توکو پر تړلو قاچاقبرانو تم

د نشه يېي توکو پر مخنيوي تمرکز نه يوازې د افغانس تان په جنوبېي واليتونو کې له طالبانو سره تړلو قاچاقبرانو ته  3 انسم لوري رهنمايېي شوه.

کورنيو پر اقتصادي هوساينې هم اغېز پرېباسه چې د نشه يېي توکو د مخنيوي په پروسه او چاپو کې په  س تونزې پيدا کړې، بلکې دې کار د هغو

که له نښه شوې وې. پر ثبات او د بغاوتونو پر وړاندې د کمپاين معکوسې پايلې د نشه يېي توکو د له منځه وړنې له معکوسو اغېزو سره ورته وې: ل

حکومت او ايساف څخه زړه توري شول او له طالبانو سره د بس يج کېدو لپاره يېې چمتو والی وښود. په  پورتنيو پاليس يو څخه اغېزمن خلک له

ه ورته وخت کې، د اپينو او کوکنارو اقتصاد په مکرر ډول هغو س يمو ته ولېږدېد چېرې چې د ايساف او حکومت اړوندو ځواکونو کله ان کله ګزم

 کوله.  

افغانس تان کې د نړيوالې ټولنې له خوا د اقتصادي پرمختګ هڅې د اقتصادي پرمختيايېي پروژو د هدف د دوو  د بديل معيشت د هڅو په ګډون، په

يېې  رقابتونو د مفاهيمو ترمنځ د يوه تذبذب له خوا وځپلې شوې: د دوامداره اوږدمهاله پرمختګ په بدل کې د خلکو اخيس تل او له مخالفينو څخه

غانس تان کې د کوکنارو د کښت د چلوونکو په ګډون، د کليوالي اقتصاد ساختاري نيمګړتياوو ته ځواب ونه شو ويلی. راجال کول. دغو پروګرامونو په اف

لي، متعصبو پر دې سربېره، د ا فغانس تان د س ياسي، اقتصادي او قراردادي صحنو د پېچلتيا او ابهام له امله، د دغو نړيوالو ډېری پروګرامونه د جنجا

السونو ته ولوېدل چې د خلکو د ال زايتې کرکې او خپګان سبب شول او په افغانس تان کې د فساد د زايتوالي او د حساب او مفسدو زورکانو 

شه ورکونې د نش توالي المل وګرځېدل. د دې ترڅنګ دغو حاالتو نويو قبيلوي س ياليو او د ټولنې کشمکشونو ته لمن ووهله. په افغانس تان کې د ن 

 لو پاليسۍ هم د يو ان مناسب او کم توانه روغتيايېي سيس تم په پايله کې انکامه پاتې شوې دي.يېي توکو د تقاضا د کمو 

د دې څپرکي موضوع دا ده چې د سولې د ټينګښت ليدلوری عملي شي ترڅو د نشه يېي توکو د کښت او قاچاق مس ئلې ته د ځواب ويلو مالتړ 

حرکاتو پيدا شي او دا هغه څه دي چې له يوې خوا د هېواد د شخړو د له منځه وړلو لپاره مهم دي او له بلې خوا د هېواد د ټولنيزو او اقتصادي م

 حياتي ارزښت لري.    لپاره

 

 د نش ته يېي توکو د تجارت پر وړاندې د حکومت هڅې .3.2

ه يېي د نړيوالې ټولنې په مالتړ، د افغانس تان د کورنيو چارو وزارت د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې پوليس رامنځته کړل چې تمرکز يېې د نش

 توکو په اړه پلټنې، اس تخباراتي معلومات راټولول او مخنيوی و. 

 

 4( درې مهمې ساحې خپل هدف ګرځولي دي: ۴۳۰۲-۴۳۰۲د افغانس تان د نشه يېي توکو پر وړاندې د اقداماتو خپل پالن )

و پروګرامو د کوکنارو د کښت کمول چې دا کار به له يوې خوا د بزګرانو، کارګرانو او کليوالو ټولنو لپاره د کوکنارو د بديل معيشت د ګڼو او پياوړ -۰

ې د قانون د له الرې کېږي او له بلې خوا به تر يوې داسې کچې پورې د کوکنارو د له منځه وړلو د اهدافو د زايتولو له الرې کېږي چې که چير

 تنفيذ له هڅو سره يو ځای شي، نو دا به په راتلونکي کې د کوکنارو د کښت مخه هم ونيسي.  

                                                           
 ،۰۳کال د مې  ۴۳۰۴د  VI, Brookingsر، بروان، په افغانس تان کې د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې پاليسي: يوه ښه ستراتيژي کمزورې تطبيق شوې. افغانس تان ته د لنډ سفر راپو  -وي. فيلباب 2 

 https://www.brookings.edu/opinions/afghanistan-trip-report-vi-counternarcotics-policy-in-afghanistan-a-good-strategy-poorly-implemented/ 

  تېر مأ خذ  3 

 ، کابل: د افغانس تان جمهوريت، ۴۳۰۲ -۴۳۰۲د افغانس تان د اسالمي جمهوريت د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د نشه يېي توکو پر وړاندې د اقدماتو افغان ملي پالن  4 

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

  

https://www.brookings.edu/opinions/afghanistan-trip-report-vi-counternarcotics-policy-in-afghanistan-a-good-strategy-poorly-implemented/
http://polis.osce.org/library/f/4838/4326/GOV-AFG-RPT-4838-EN-4326.pdf
http://polis.osce.org/library/f/4838/4326/GOV-AFG-RPT-4838-EN-4326.pdf
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د اپينو د توليد او قاچاق کمښت چې د دې لپاره د حکومت په ظرفيت کې سمون ډېر اړين دی ترڅو وکړای شي د نشه يېي توکو توليد له منځه  -۴

نشه يېي توکو په قاچاق کې الس لري. پر دې سربېره به حکومت وتوانيږي چې د تورو پيسو د  د تطهير اي  يوسي او د هغو ادارو مخه ونيسي چې د

ې مبارزه س پينولو قوانين انفذ کړي، د نشه يېي توکو د اړوندو وسايلو او عوايدو په ضبط او مصادره کې زايتوالی راولي او د نشه يېي توکو پر وړاند

 ږي رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د قانون د تنفيذ او د جنايېي عدالت په برخو کې.  کې په ملي او نړيواله کچه همغ

دايمي په افغانس تان کې د نشه يېي توکو تقاضا کمول او د معتادينو د درملنې لپاره اسانتياوې زايتول چې د دې کار لپاره ابيد د هېواد په کچه  -۰

لپاره له يوې خوا په يو لړ ادارو لکه ښوونځيو، جوماتونو، کار ځايونو او رسنيو کې د نشه يېي  روغتيايېي مرکزونو ته السرسی زايت شي. د دې کار

ي، بلکې توکو د مخنيوي پروګرامونه او له بلې خوا مفاهموي کمپاينونه زايتول په کار دي ترڅو له دې الرې نه يوازې د نشه يېي توکو اس تعمال کم ش

 پايلو په اړه هم خبرداری ورکړل شي.       خلکو ته د کوکنارو د کرکيلې د انوړه 

  

 د معيشت لپاره د کوکنارو کښت  .3.3

له  زموږ څېړنه او پخواني راپورونه دواړه ښ يېي چې د دولت له امله د کوکنارو کښت نه دی رامنځته شوی، بلکې د کوکنارو کښت د دولت د انکامۍ

ا خبره نه ده، زموږ څېړنه ښ يېي چې د کوکنارو د کښت تر شا عمده داليل اقتصادي هغه دا د حيرانتي 5الملونو څخه يو مرستندويه اي ممد المل دی. 

له  دي. د تېرو کلونو په اوږدو کې، د نړيوالې ټولنې له خوا يوه ستراتيژي دا وه چې د دې س تونزې د له منځه وړلو لپاره ابيد د بديل معيشت

 ې اړوند يو لړ نوښ تونه مطرح شول چې د بېالبېلو کچو براي يېې له ځان سره لرله. ستراتيژۍ څخه کار واخيس تل شي. په تېرو کلونو کې په د

ده. دا د کرنې او د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارتونو تر مالتړ  (CARD-F)د دې نوښ تونو يوه بېلګه د کرنې د ودې او د کليو د پراختيا پروګرام 

زېږديز کال کې رامنځته شوه. د دې ادارې موخه خلکو ته کارونه، عايداتي او سوداګريز فرصتونه پيدا کول  ۴۳۳۲الندې يوه ګډه اداره ده چې په 

انچارۍ او له تجارتي پلوه د پايښت لرونکو قابليتونو د تطبيق  له الرې د دي چې په لومړی سر کې يېې هدف د کليوالي خلکو لپاره د ډيزاين، اس

هغو کليوالي زيربنايېي پروژو بشپړول و چې د افغانس تان په هدف شويو واليتونو کې په پام کې نيول شوې وې. اساسي موخه دا ده چې د بديل 

ي ټولنو لپاره د مشروع کاروابر په رامنځته کولو او جاري ساتلو کې مالتړ وشي او معيشت د فرصتونو او د کوکنارو د کرکيلې د کمولو له الرې د کليوال

د دې نوښت د يوې برخې په توګه، د کوکنارو له کښت څخه پاکو واليتونو ته د ))غوره  6د هغوی لپاره د اړتيا له مخې خدمتونه وړاندې شي. 

په دې مالي مرس تې سره والي اي ولسوال کوالی شي د يوې پرمختيايېي اي  7 ل کېږي.کارانمې نوښت(( تر انمه الندې يو ميليون ډالر مرس ته ورکو 

اداره د مېوو او سبزيجاتو )ابدرنګ، روميان، انګور،   F-CARDد کاري همکارانو وړانديز دا دی چې د  8 کرنيزې پروژې د تطبيق وړانديز وکړي.

وې ده. د بېلګې په توګه، په هرات واليت کې د زعفرانو کښت د پام وړ کاميابه پايلې د کښت په وده کې ډېره برايلۍ اثبته ش 9 زعفران او پنبه(

ده. لرلې دي او دغه واليت دا مهال له کوکنارو څخه پاک شوی دی. په ختيزو واليتونو، ننګرهار او کونړ، کې د ګالنو کښت مثبته نتيجه ورکړې 

 بديلو غلو دانو توليدات زايت کړي دي.    دې ته ورته په شمالي واليتونو کې، د ابيارۍ پروژو د

 

کښت د کمولو له ابلقوه وړتيا سره سره، ځينو پاليس يو قسمي )جزئي( الس ته راوړنې لرلې او دا ځکه چې د کوکنارو په پرتله د  ۴۳۲د کوکنارو د 

کېدای شي، بديل يېې لکه غنم په کال کې يول کوکنار په کال کې درې ځله کرل  10بديل معيشت د انتخابونو له الرې لږې پيسې الس ته راتللې. 

د خاورې او اقليم د بېالبېلو شرايطو له امله، ورته بديل په ټولو س يمو او واليتو کې نه شي تطبيقېدای، د بېلګې په توګه، د  11 ځل کرل کېږي.

پر دې سربېره، د بديل معيشت ځينې ډولونه په اوږد مهال کندز په پرتله په ننګرهار کې نعناع ښه وده کوي او د بزګرانو لپاره يېې ښه پايله لرلې ده. 

دا ډول غلې دانې بزګرانو ته په زړه پورې نه دي او اثبته 12 کې کار کوي او حاصل ورکوي، خو هغه بيا ډېر اس تقامت او مواظبت ته اړتيا لري.

 13يل معيشت نه ډډه وشي.شوې ده چې دا ډېر کمزوری بديل دی. نو ځکه ابيد د محصول له تعويض سره د معادل بد

                                                           
 کال سپټمبر مياشت،  ۴۳۰۲، د متحده اايلتونو د سولې انس ټيټيوټ، د ۰۷۲ډبليو. ای. بيرډ او ډي. مانزفيلډ، د درملو د اس تعمال لپاره افغان اپينو ته ليسنس: ولې دا کار نه کوي، د سولې خالصه - 5 

http://www.usip.org/publications/licensing-afghan-opium-medicinal-use/ 

 مياشت کې ورته السرسی شو و. په جون ۴۳۰۲، د /http://www.cardf.gov.afمعرفي،  F-CARDد  6 

زېږديز کال کې د  ۴۳۳۷( له خوا تطبيق شوی و. دغه پروګرام، چې په MCNړاندې د مبارزې وزارت )د ښې کارانمې نوښت، د نړيوالو نشه يېي توکو او د قانون د تنفيذ د چارو تمويل شوی پروګرام دی چې په افغانس تان کې د نشه يېي توکو پر و 7 

، د ټولنې له خوا د دوامداره هغو واليتو کې چې د کوکنارو کښت يېې کم اي بيخي له  منځه وړینمبر فرمان په اساس پيل شوی و، د نشه يېي توکو پر وړاندې د واليانو مبارزه هڅوي او د نشه يېي توکو د کمولو فعاليتونه برابروي او په  ۲۲ولسمشر د 

 ياشت کې ورته السرسی شوی و.کال په جون م  ۴۳۰۲، د http://mcn.gov.af/en/page/5138/6260پرمختيايېي پروژو مالتړ کوي. د ښې کارانمې نوښت وګورئ، د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د افغانس تان اسالمي جمهوريت، 
 ۴۳۰۲د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې له يوه رئيس سره مرکه، کابل، 8 

 ۴۳۰۲د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت له اس تازي سره مرکه، کابل، 9 

 ۴۳۰۲د نشه يېي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له اس تازي سره مرکه، کابل، 10 
 ۴۳۰۲ټولنې له يوه مشر او بزګر سره مرکه، هلمند،  د11 
 ۴۳۰۲د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت له اس تازي سره مرکه، کابل، 12 
 ۴۳۰۲د کرنې وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل، 13 

http://www.usip.org/publications/licensing-afghan-opium-medicinal-use/
http://www.usip.org/publications/licensing-afghan-opium-medicinal-use/
http://www.cardf.gov.af/
http://mcn.gov.af/en/page/5138/6260


 
  
 

12 

 

توکو پر دې سربېره، هغه بودجه چې تر دې مهاله د بديل معيشت لپاره ځانګړې شوې، ډېره لږه او انچيزه ده. د ځينو اټکلونو له مخې، د نشه يېي 

بيليونه ډالر په بديل معيشت  ۲په داسې حال کې چې په تېرو کلونو کې له دې جملې څخه يوازې 14 بيليون ډار اټکل شوي دي. ۷۳کلني عايدات 

په ننګرهار او هلمند واليتونو کې د بېړنيو اقداماتو په توګه، بزګرانو 15 پروګرام لګېدلي دي او له دې څخه ډېری پيسې بزګرانو ته هم نه دي رس ېدلې.

ږي. خو دې کار د فساد لپاره ته په دې شرط نغدې پيسې ورکړل شوې چې هغوی به د دې په بدل کې د کوکنارو له کښت څخه الس په سر کې

زمينه برابره کړه، ځکه سروې کوونکو ته رشوتونه ورکړل شول او د جنګ ساالرانو له خوا دې ته اړ اېس تل شول چې د هغوی ځمکې له اصلي 

  مساحت نه درې اي څلور برابره زايتې وښ يېي.    

 د کوکنارو د له منځه وړلو قضيه .3.1

ن د کوکنارو په کرکيله کې ښکېل دي. په لومړۍ کټګورۍ کې هغه بزګران شامل دي چې لږې ځمکې  لري او په افغانس تان کې دوه کټګورۍ بزګرا

اي هېڅ ځمکې نه لري؛ په دې کټګورۍ کې هغه بزګران هم شامل دي چې ځمکه اجاره کوي او اي د خپلو د کورنيو د لومړنيو اړتياوو لپاره په 

د بېلګې په 16 متوسط ځمکه لرونکي بزګران هم حساب دي چې حالل او حرام دواړه کښ تونه کري. مزدورۍ کار کوي. پر دې سربېره، په دوی کې

دغه بزګران دواړه  17 ډول، په هلمند واليت کې غنم، پنبه، غلې دانې، سبزيجات، شړشم او ريحان ګلونه حالل فصلونه دي چې هند ته صادريږي.

کښ تونه کري او دا هغه څه دي چې له دوی سره د دوی د لومړنيو اړتياوو په پوره کولو کې ډوله کښ تونه کري، دوی د ډېرو عايداتو لپاره حرام 

مرس ته کوي. د حرامو اي حاللو کښ تونو کرل د ځمکې په ډول اي نوعيت پورې هم اړه لري. کوکنار ډېر حساس دي، له همدې امله ابيد په حاصل 

 ه کم کيفيته ځمکه هم کرل کېدای شي. ښېزه ځمکه وکرل شي، په داسې حال کې چې حالل کښ تونه پ

زېږديز کال پورې، د اپينو په توليداتو بنديز ولګېد او دا يېې يو غير اسالمي کښت وابله. په  ۴۳۳۴څخه تر  ۴۳۳۰د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له 

و ته يېې د زکات اي عشر د الس ته راوړلو لپاره داسې حال کې چې دا مهال طالبانو د کوکنارو پر وړاندې نسبتا  نرمه پاليسي غوره کړې او بزګران

 18اجازه ورکړې او اس تدالل يېې دا دی چې اپين د افغااننو له خوا نه، بلکې يوازې د بهرنيانو له خوا کارول کېږي.

 

 ۷۳۲هلمند کې نږدې کوکنار کري. په لري او د ګټې وټې په موخه په کې  دويمه کټګوري هغه بزګران دي چې پراخه ځمکې تر خپل کنټرول الندې

دا اصال  حکومتي ځمکه ده، خو د نشه يېي توکو د ځايېي مافيا له خوا،   19 ځمکه، چې د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېږي، غصب شوې هغه ده.

ې س يمو کې د فعاليت چې له نړيوالو ش بکو او طالبانو سره اړيکي لري، ترې انوړه ګټه پورته کېږي. د طالبانو د مالتړ او د هغوی تر کنټرول الند

 20په بدل کې د نشه يېي توکو مافيا طالبانو ته پر ګاډو سربېره مالي سرچينې هم برابروي. 

 

رمنځ دا خبره ال له وړاندې راپورته شوې چې کله د کوکنارو کښت له منځه وړل کېږي، نو پخوانۍ او اوس نۍ پاليسۍ د بزګرانو د دواړو کټګوريو ت

. لکه څنګه چې زموږ د څېړنې پر مهال دا خبره رابرسېره شوه چې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو پر وړاندې د هېڅ توپير نه رامنځته کوي

وره کولو لپاره بزګرانو د دواړو کټګوريو له خوا عکس العملونه او ځوابونه ډېر سره متفاوت وو. د هغو بزګرانو، چې کوکنار د خپلو لومړنيو اړتياوو د پ

ذهبېي او اخالقي وو، په داسې حال کې چې دويمه کټګوري بزګران د کوکنارو له کښت څخه د دفاع په خاطر اتوتريخوالي ته کري، ځوابونه م

د له مراجعه کوي. د ځېړنې پر مهال کارپوهان هم په دې ابور وو چې په قوي احتمال سره د بزګرانو لومړۍ کټګوري به بديل معيشت او د کوکنارو 

ته مثبت ځواب ووايېي. خو د دې برعکس، د دې احتمال کم دی دويمه کټګوري به قانع شي چې له خپلو کړنو الس په سر  منځه وړلو اقداماتو

 شي، ځکه چې د دوی سترې ګټې له خطر سره مخامخ کېږي. 

 

                                                           
 ۴۳۰۲د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل، 14 
 تېر مأ خذ 15 
هغه شي ته وايېي چې اجازه ورکړل ، "حالل" يوه ګناه ده. برعکس يوه عربېي اصطالح ده چې هر هغه شی چې د اسالمي شريعت له مخې انروا وي، تشريح کوي. هره کړنه اي عمل چې د الله تعالی قوانين نقض کوي، "حرام16 

 جازه يېې شوې وي اي په کې ښکېلېدل جايز وي. شوي وي اي په اسالم کې روا وي. دا هر هغه شی تشريح کوي چې د اس تعمال ا

 Halalgoogling Blog, http://blog.halalgoogling.com/what-is-haram-and-halal/  :وګروئ 

 کال په جون مياشت کې السرسی شوی و. ۴۳۰۲دې مأ خذ ته د 
 ۴۳۰۲د ټولنې له يوه مشر او بزګر سره مرکه، هلمند، 17 
 تېر مأ خذ 18 

 ۴۳۰۲د ټولنې له يوه مشر او بزګر سره مرکه، هلمند، 19 

 تېر مأ خذ 20 

http://blog.halalgoogling.com/what-is-haram-and-halal/
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بل په خپلو کې سره تغذيه کوي او د له کاري همکارانو سره بحثونه دا خبره په ګوته کوي چې جنايتکاره ش بکې، ابغيان او د نشه يېي توکو اقتصاد يو 

څومره چې د طالبانو د نفوذ ساحه وسعت پيدا کوي، په هماغه اندازه دوی د قاچاقبرانو د فعاليتونو لپاره  21 طالبانو له بغاوت سره ښکاره اړيکي لري.

که څه هم دا خبره  22 کښت کې خپله ونډه لري.  خوندي الرې برابروي. پر دې سربېره، طالبان د خپل نفوذ په ساحو کې د کوکنارو په ګډون په هر

و سره د نشه ال روښانه نه ده چې ااي يوازې د طالبانو او د نشه يېي توکو د محلي قاچاقبرانو ترمنځ اړيکه ش تون لري او که نه طالبان له نړيوالو ش بک

 يېي توکو په قاچاق کې هم په مس تقيم ډول ښکېل دي.  

پروسې د يوې برخې په توګه، د افغانس تان د حکومت د ملي امنيت شورا له پخوا راهيسې له واليتي چارواکو سره د د کوکنارو د له منځه وړنې د 

نښه  نشه يېي توکو په له منځه وړنه کې ښکېل ده، خو په دې برخه کې يېې محدودې الس ته راوړنې لرلې دي. واليتي چارواکي د کوچنيو بزګرانو د په

په دې کې پاتې راغلي چې د بډايه او ابنفوذه بزګرانو پر وړاندې، چې س ياسي اړيکي لري او دوی ته رشوتونه هم ورکوالی  کولو سره لېوالتيا لري او

دې ته په پام سره چې بډايه او اب نفوذه بزګران د دوی د کښت پر وړاندې د اقدماتو مخه نيولی شي، کم نفوذه او واړه بزګران  23 شي، ګامونه واخلي.

 24 کې سره پيسې اچوي او د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاينرانو ته يېې د رشوت په توګه ورکوي ترڅو يېې کښ تونه له منځه الړ نه شي.هم په خپلو 

 

 تر دې دمه، يوازې په درې مواردو کې د کوکنارو له کښت څخه واليتونه پاک شوي دي او د ټول هېواد په کچه يوازې يو ځل دا ډول ادعا شوې.

له منځه الړل.  ۲۷۲زېږديز کال کې طالبانو د کوکنارو په کښت بنديز ولګاوه، په ټول هېواد کې د کوکنارو د کښت  ۴۳۳۳چې کله په  لومړی مورد

تر دې دمه، يوازې په درې مواردو کې د 25 د دې په پايله کې ډېری هغه کورنۍ، چې خپل عايدات يېې له السه ورکړل، پاکس تان ته کډه شوې.

زېږديز  ۴۳۳۳څخه واليتونه پاک شوي دي او د ټول هېواد په کچه يوازې يو ځل دا ډول ادعا شوې. لومړی مورد چې کله په کوکنارو له کښت 

له منځه الړل. د دې په پايله کې ډېری هغه کورنۍ،  ۲۷۲کال کې طالبانو د کوکنارو په کښت بنديز ولګاوه، په ټول هېواد کې د کوکنارو د کښت 

ځکه نو خلکو له خپل بچت نه خپلو لګښ تونو ته مخه کړه او په تدريجي ډول 26 السه ورکړل، پاکس تان ته کډه شوې. چې خپل عايدات يېې له

او پوروړي هم شول چې له امله يېې په راتلونکي موسم کې دوی يو ځل بيا د کوکنارو کرکيلې ته مخه کړه. پر دې سربېره، خلکو د خپل خونديتوب 

و مخالفينو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې له دې جملې څخه يو شمېر يېې د دولت د وسله والو مخالفينو له ليکو مالتړ لپاره د دولت وسله وال

کال پورې و، چېرې چې د کوکنارو کښت تقريبا  په بشپړه توګه له  ۴۳۳۷څخه تر  ۴۳۳۲سره يو ځای شول. درېيم مورد په بلخ واليت کې له 

 27منځه تللی و. 

 

ځکه هلته د اقتصادي پرمختيايېي پروګرامونو د ش تون له امله د کوکنارو د  28 کې هرات له کوکنارو څخه پاک واليت اعالن شوی.په دې وروستيو 

يل کښت کچه د پام وړ راټيټه شوې ده. په هرات واليت کې د کوکنارو د کرکيلې کمښت دا خبره اثبتوي چې دا له امکانه لرې نه ده چې مناسب بد

 د کښت ځای ونيسي.  معيشت د کوکنارو

 

 29 ود نشه يېي توکو د له منځه وړنې الرې چارې هم خلکو ته د اندېښ نې وړ وې. نږدې وه چې د نشه يېي توکو د له منځه وړنې د پخوانيو الرو چار 

پر ځای کيمياوي مواد وکارول شي. ځايېي خلکو له دې ډول الرو سره مخالفت وښود او داسې يېې احساس کړه چې دا ډول اقدامات  30 )تراکتور( 

دې سيناريو کېدای شي طالبانو ته دا فرصت هم په الس ورکړی وي چې د ځايېي  31 به ګواکې د دوي څاروي ووژني او دوی ته به زاين ورسوي.

، له همدې امله د کيمياوي موادو له الرې د نشه توکو د له منځه وړلو هڅه بېخي ترسره نه شوه. هغو بزګرانو ته، چې خلکو مالتړ الس ته راوړي

کوکنار يېې له منځه وړل شوي وو، ډېر محدود فرصتونه برابر کړل شول: لکه کم ارزښ ته کښ تونه چې په سختۍ سره د دوی ژوند ساتلی شي. لوړ 

کول د اکثرو بزګرانو د وس خبره نه وه. د دې بزګرانو لپاره وروس تی او ابلقوه تر ټولو په زړه پورې انتخاب دا پاتې و  ارزښ ته کښ تونه کرل او هجرت

 32 چې د دولت د مخالفينو له ليکو سره يو ځای شي. په حقيقت کې د ډېرو بېوزولو بزګرانو په يو ځای کېدو سره د طالبانو ليکې پياوړې شوې.

 

                                                           
 تېر مأ خذ  21

 عشر" بيوزلو خلکو ته د حاصالتو لسمه برخه ورکول عشر دی چې پر مسلمااننو ابندې واجب دی.  22

 ۴۳۰۲وزارت له يوه رئيس سره مرکه، کابل،  د نشه يېي توکو پر وړندې د مبارزې 23

 ۴۳۰۲د ټولنې له يوه مشر او بزګر سره مرکه، هلمند،  24

 ، او پېي، سي ای ټي.۴۳۰۲ډبليو. ای. بيرډ او ډي مانزفيلډ،  25

 ۴۳۰۲د ټولنې له يوه مشر او بزګر سره مرکه، هلمند،  26

 تېر مأ خذ 27

 ۴۳۰۲ملتونو د ادارې له اس تازي سره مرکه، کابل، د نشه يېي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو  28

 ۴۳۰۲د کورنيو چارو وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل،  29
 ۴۳۰۲د کرنې وزارت له يوه کارپوه سره مرکه، کابل، 30 

 ، او پېي، سي ای ټي.۴۳۰۲ډبليو. ای. بيرډ او ډي مانزفيلډ، 31 
 ۴۳۰۲يوه اس تازي سره مرکه، کابل، د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له 32 
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کال کې د اضافي سرچينو په موخه رامنځته شوی. ټاکل شوې وه چې دغه سرچينې  ۴۳۳۲وړاندې د مبارزې وجهېي صندوق په د نشه يېي توکو پر 

رام د به د هغو هڅو د مالتړ لپاره د حکومتي ادارو له الرې راځي چې حکومت يېې د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزه لپاره ترسره کوي. دغه پروګ

ي کولو لپاره په پام کې نۍول شوی و او بله موخه يېې دا وه چې له هغو انفرادي پروژو څخه مالتړ وشي چې د نشه يېي ډونرانو د مرس تې د حتم

کال د نشه يېي توکو پر وړاندې د پالن  ۴۳۳۲او همدا راز د  (National Drug Control Strategy)توکو د کنټرول د ملي ستراتيژۍ له مالتړ 

( سره تړاو لري. د دې وجهېې صندوق بله موخه د نشه يېې توکو پر وړاندې د Counter Narcotics Implementation Planله تطبيق )

( کې په ګوته pillars(  په اتو ستنو )NDCSمبارزې د اړوندو پروژو او د هغو فعاليتونو مالتړ و چې د نشه يېي توکو د کنټرول د ملي ستراتيژۍ )

( جنايېي عدالت، ۲( د نشه يېي توکو د اړوند قوانينو تنفيذ، )۲( معلوماتي کمپاينونه، )۰وړول، )( اتسيسات ج۴( بديل معيشت، )۰شوي دي: )

د دې   ( س يمه ييزه همکاري.۲( د نشه يېي توکو د تقاضا کمول او په نشه يېي توکو د روږدو کسانو درملنه، )۷( د نشه يېي توکو له منځه وړنه، )۲)

شه يېي توکو د قاچاقبرانو پر وړاندې قانوني پروسې چټکې شي، په داسې حال کې چې داسې اثبته وجهېي صندوق بل د تمرکز ټکی دا و چې د ن 

شوې وه چې دا به يوه ستره او سخته هڅه وي، ځکه چې په دې پروسه کې به يو لوی شمېر هغو خلکو ته رس يدګي کېده چې د نشه يېي توکو په 

اق د نړيوالې مافيا له خوا کنټروليږي او دغه مافيا په ټول افغانس تان سربېره په پاکس تان، قاچاق کې ښکېل وو. پر دې سربېره، د نشه يېي توکو قاچ

په ګډون  ايران، ترکيېې، اروپا، منځنۍ اس يا او روس يه کې هم فعاله ده. په افغانس تان کې د دغو نړيوالو ش بکو په قرارداداينو کې د طالبانو د غړو

مهال دغه مافيا د ځايېي مذهبېي مشرانو )چا چې پخوا دغه کاروابر غير اسالمي ابله( له مالتړ څخه هم فاسد حکومتي چارواکي هم شامل دي او دا 

 برخمن دي. ځکه دوی اوس له دې کاروابر څخه زکات اي عشر ترالسه کوي.   

 

 د کوکنارو په کښت کې فساد .3.5

د خلکو کمزورې اړيکې او په دولتي ادارو د هغوی بېې ابوري ده.  د نشه يېي توکو د له منځه وړنې د پاليس يو د انکامۍ بنس ټيز المل له دولت سره

د اکثرو خلکو درک دا دی چې د قانون د تنفيذ مسؤلين پخپله د کوکنارو په کرکيله کې ښکېل دي او هغه څوک، چې  له حکومت سره اړيکې 

په حکومتي  33 ري چې هغوی دې له همدې امله اغېزمن شي.لري، په اسانۍ سره حکومتي چارواکو ته رشوتونه ورکوالی شي، له همدې امله امکان ل

چارواکو کې د پراخ فسا راپورونو د حکومت مشروعيت کمزوری کړی چې له همدې امله نه شي کوالی د نشه يېي توکو د له منځه وړلو کوم 

رګندونو له مخې، بزګرانو داسې اس ناد ښودلي پروګرام تطبيق کړي. د بېلګې په توګه، د فراه واليت له يوې ولسوالۍ څخه د ځواب ورکوونکو د څ

ابالخره، له کوکنارو څخه د حاصل د اخيس تلو  34 چې په هغو کې حکومتي چارواکو د پيسو په بدل کې هغوی ته د کوکنارو د کرکيلې اجازه ورکړې.

ه وړنې د حکومتي مداخلو پر وړاندې له په موسم کې له ابغيانو څخه د خلکو د مالتړ کچه لوړيږي، ځکه چې هغوی د نشه يېي توکو د له منځ

 بزګرانو څخه ساتنه کوي. 

 

 شخړه، سوله او نشه يېي توکي .3.6

کي په داسې حال کې چې د نشه يېي توکو غير قانوني اقتصاد په هېواد کې فساد پراخوي )په ځانګړې توګه په امنيتي او قضايېي سکتورونو کې(، مل

مال په زايتوالي کې مرس ته کوي، دا د ځايېي خلکو د اقتصادي خونديتوب لپاره هم يوه حياتي سرچينه ادارې کمزورې کوي  او د نشه يېي توکو د اس تع

برابرولو  ده.  طالبان او نورې وسله والې ډلې نه يوازې د س ياسي پانګو په جمع کولو کې کامياب دي، بلکې بزګرانو او قاچاقبرانو ته د خونديتوب د

هم برايلي دي. همدا راز طالبان د حکومتي چارواکو مخه هم نيسي او بزګرانو ته خونديتوب برابروي او د هغوی د له الرې د ماليېې په راټولولو کې 

هغو هڅو مخه هم نيسي چې د نشه يېي توکو د له منځه وړلو لپاره يېې ترسره کوي. په نتيجه کې ځايېي خلک په محلي او ملي کچه له حکومت څخه 

 وي مالتړ بنسټ جوړوي.  بېګانه کېږي او طالبانو ته د ق

 

يمه لسيزه کې افغانس تان الندې کړ. طالبانو په داسې حال کې چې په ټولنه ۰۲۲۳د نشه يېي توکو د اقتصاد د پياوړتيا او پراختيا په تعقيب طالبانو په 

بانو له خوا په کوکنارو بنديز د کال پورې د طال  ۴۳۳۰ -۴۳۳۳ډېر اداري فساد، د قانون نقض او جنايت حاکم و، د خلکو مالتړ حاصل کړ. له 

ه دې امله بنده اپينو په برابرونه او سمبالونه ژور اغېز وکړ، خو د ځايېي بزګرانو لپاره يېې هم خطرانکې بشري پايلې لرلې. طالبانو د کوکنارو کرکيله ل

مازې دا چې دا د دوی د مذهبېي اعتقاداتو  کړه چې غوښ تل يېې نړيوال دوی په رسميت وپېژني او اي يېې غوښ تل چې د اپينو نرخونه لوړ شي اي

                                                           
 ، او پېي، سي ای ټي.۴۳۰۲ډبليو. ای. بيرډ او ډي مانزفيلډ،  33 

 ۴۳۰۲د سولې د ټرايننګ او څېړنې له سازمان سره مرکه، کابل، 34 
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 غوښتنه وه. په داسې حال کې چې طالبان د امريکا په مشرۍ پر افغانس تان تر يرغل وروس ته په پاکس تان کې د ځان په بيا سمبالونه بوخت وو،

ته ننوتي وو او دا هغه څه وو چې د  دغې ش بکې له غير قانوني اقتصاد څخه ګټه پورته کوله او له هغو اقتصادي کډوالو څخه هم چې پاکس تان

 طالبانو د بس يج او چمتو والي لپاره يېې نوي فرصتونه رامنځته کول. 

 

شمال  د س يمه ييزو جنګ ساالرانو او د طالبانو د ډلو ترمنځ په سرچينو، د نشه يېي توکو د قاچاق پر الرو او مالتړو س يالي، په ځانګړې توګه په

نښ تو المل شوه. د نشه يېي توکو اقتصاد په محلي توګه جنايېي جرمونه زايت کړل او د جنايتکارو ډلو او زورواکانو  کې، په مکرر ډول د وسله والو

د هغو ترمنځ يېې شخړې زايتې کړې. د نړيوالو ځواکونو له وتلو سره د نشه يېي توکو د سوداګرۍ لپاره ساحه نوره هم پراخه شوه. پايله دا شوه چې 

اړو ترمنځ س يالۍ زايتې شوې چې اي يېې د نشه يېي توکو سوداګري د خپلو شخصي ګټو لپاره کاروله او اي يېې د خپلو پوځي لوبغ -ځايېي س ياسي

 س ياسي مخالفينو پر وړاندې د يوې وس يلې په توګه ترې کار اخيس ته.

 

ې او س ياست ابندې نفوذ وکړ او د دولت د اپينو اقتصاد، د خپل زايت حجم له الرې، د تېرو کلونو په اوږدو کې پر افغان اقتصاد، دولت، ټولن

الو ثبات او امنيت ته يېې خطرانکې پايلې ولرلې. پر دې سربېره، داسې فکر کېږي چې په س يمه ييزه او ملي کچه حکومتي چارواکي له ځايېي وسله و 

ل کې به يېې وسله والې ډلې د ډلو سره داسې هوکړې ته رس ېدلي چې دوی به هغوی ته د نشه يېي توکو د سوداګرۍ اجازه ورکوي چې په بد

دولت پر وړاندې ننګونې نه رامنځته کوي. په داسې حال کې چې د نشه يېي توکو د قاچاق ش بکې د افغانس تان د حکومت اضطراب/اخاللول 

 غواړي، خو د رژيم بشپړ سقوط به د نشه يېي توکو د کښت، پروسس، ټرانس پورټ د مخنيوي او ځنډ المل شي. 

 

 35 ور دي چې د کوکنارو کښت په بېې ثباته س يمو کې ډېر رايج او متداول دی او فکر کوي چې نړيوالو سازمان شويو ش بکو،کارپوهان په دې اب

چاق افغانس تان د بېې ثباتۍ له امله د خپل خوندي پټنځای په توګه انتخاب کړی دی، ځکه همدغه بېې ثباتي ده چې د کوکنارو کرکيلې، پروسس او قا

 36کړې ده. ته يېې زمينه برابره 

 

 37 د مرکو پر مهال دا خبره مطرح شوه چې کله هم د کوکنارو د کښت هڅې زايتيږي، ورسره جوخت بغاوتونه هم ډېريږي.

کلونو پورې د کوکنارو په کښت بنديز ولګېد، د دې واليت په لرې پرتو  ۴۳۰۰تر  ۴۳۳۲د بېلګې په توګه، په ننګرهار واليت کې چې کله له 

ونه او بېې ثباتي زايت شول، ځکه چې بزګرانو د خپلو عايداتو سرچينې له السه ورکړې. دې ته ورته په هلمند کې، چې د ولسواليو کې بغاوت

ويل کېږی چې پر کوکنارو د بنديز او د بېې ثباتۍ ترمنځ اړيکه په حقيقت کې په 38 تشکيلوي، هم بغاوتونه زايت شول. ۲۳۲افغانس تان د ټولو اپينو 

د بنديز مداخلې او هڅې د دې ترمنځ توپير نه کوي چې د معيشت لپاره د کوکنارو کرکيله او هغه چې نړيوالې ش بکې ترې دې کې نغښ تې ده چې 

پر دې سربېره، د کوکنارو په کرکيله د بندير د پاليس يو په اړه داسې فکرکېږي چې ګواکې دا د اقتصاد، د ځايېي ټولنو د ګټو او ټولنيزو  39ګټه وړي. 

راز د سولې پر وړاندې هڅه ده. دغه څېړنه دا خبره تصديقوي چې د هېواد په لرې پرتو س يمو کې يوازينی بديل د ابغي ډلو له ليکو حقونو او همدا 

 سره يو ځای کېدل دي.

 

 پر نشه يېې توکو د روږدو کسانو درملنه .3.3

 ۰۳۲واليتونو کې يوازې  ۰۲د هېواد په  40 ميليونه خلک په افغانس تان کې په نشه يېي توکو روږدي دي، ۰،۲په داسې حال کې چې نږدې 

محدود ظرفيت لرونکي روغتيايېي مرکزونه ش تون لري او له هغو معتادينو سره، چې درملنه يېې کېږي، د دې لپاره هېڅ ډول مرس ته نه ش ته چې 

خلک ور ته په ټولنه کې په بده هسې نه بيا نشه يېي توکو ته مخه کړي. پر دې سربېره، په نشه يېي توکو روږي کسان له دې څخه هم کړيږي چې 

حتی د روغتونونو پرسونل هم معتادين د ټولنې او خپلو کورنيو لپاره ګواښ ګڼېي. په دې خبرې پوهېدل ډېر  41 سترګه ګوري او پيغورونه ورکوي،

                                                           
قاچاقبران، قرارداداين او د طالبانو غړي شامل دي چې اپينو ته د لېږد اجازه ورکوي اي هغه څوک چې قاچاقبرانو ته امنيت په نړيواله مافيا کې کورنۍ او بهرنۍ مافيا دواړه شامل دي. په کورنۍ مافيا کې هغه فاسد حکومتي چارواکي، 35 

نړيوالې مافيا څرک ولګوي. )د نشه يېي توکو پرو ړاندې د ، پروسس او قاچاق د برابروي. په بهرنۍ مافيا اي عناصرو کې بهرنيان، مشتراين او سوداګر شامل دي. يو څوک کوالی شي د ورېښمو له الرې د نشه يېي توکو د کښت

 (۴۳۰۲مبارزې وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل، 

 ۴۳۰۲د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل،  36

 ۴۳۰۲د افغانس تان د بشري حقونو د خپلواک کميس يون له يوه اس تازي سره مرکه، کابل،  37

 ۴۳۰۲د نشه يېي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له اس تازي سره مرکه، کابل،  38

 ۴۳۰۲د نشه يېي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل،  39

 
 ۴۳۰۲د عامې روغتيا وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل، 40 

 ۴۳۰۲کابل، د روغتون له پرسونل سره مرکه، 41 



 
  
 

16 

چينه اخلي. ځينې کتونکي س پارښتنه اسانه دي چې نشه يېي توکو ته د معتادينو بېرته ورګرځېدل او جرمونو ته د هغوی بيا مخه کول له کومه ځايه سر 

کوي چې له هغه ماډل څخه، چې په سينګاپور کې خپل شوی و، ابيد کار واخيس تل شي. هلته لومړی ځل د معتادينو په درملنه کې حکومت 

ې د هغه چا لپاره چې د پانګونه کوي، په داسې حال کې چې دويم ځل د معتادينو په درملنه کې د هغوی کورنۍ پانګونه کوي. خو په سينګارپور ک

 42 درېيم ځل لپاره نشه يېي توکو ته مخه کوي، د مرګ سزا ده.

 

دا د افغانس تان د بشري حقونو خپلواک کميس يون د راپور له مخې، په افغانس تان کې له معتادينو سره په سيس تماتيک ډول توپيري چلند کېږي او 

ادينو د درملنې په روغتيايېي مرکزونو کې فساد هم يو معمول کار کرځېدلی او په ډاکټرانو د معت 43مهال د هغوی اساسي حقونه تر پښو الندې کېږي. 

 ابندې تور دی چې معتادينو ته نشه يېي توکي برابروي او پر هغوی يېې پلوري. که څه هم د عامې روغتيا وزارت چارواکي په خپلو مرکو کې دغه

 44مسؤلينو دا ډول تورونه پورې کوي. تورونه ردوي، خو د دې پر ځای د خصوصي روغتونونو پر

  

                                                           
 ۴۳۰۲د يوه محلي روغتون له يوه رئيس سره مرکه، جون، 42 

 ۴۳۰۲له يوه اس تازي سره مرکه، کابل،  AIHRCد 43 

 ۴۳۰۲د عامې روغتيا وزارت له يوه اس تازي سره مرکه، کابل، 44 
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 پايلې او س پارښتنې .1

اقتصادي او  -يمې لسيزې راپدېخوا د هېواد پېچلي ټولنيز۰۲۲۳په افغانس تان کې په دې پيمانه د نشه توکو غير قانوي اقتصاد بېې ساری دي او له 

نمونې او ماډلونه رامنځته کړي دي. د دې ترڅنګ د س ياسي پروسو کې يېې ژورې ريښې ځغلولې دي. د شخړو او جګړو لسيزو نوې اقتصادي 

ورې دې لسيزو په پايله کې د نشه يېي توکو د توليد او قاچاق له امله زورواکان، نخبه ګان او مليشه يېي مشران رامنځته او بډايه شوي دي. کمز 

نشه يېي توکو په غير قانوني سوداګرۍ کې د افغانس تان نس بېي  ادارې، د قوانينو د تنفيذ نش توالی، مزمنه انامني، کمزورې زېربنا او کليوالي بېوزلۍ د

 ګټې پياوړې کړې.

د افغانيو د ثبات يوه حياتي سرچينه ده. له ژور فکر پرته د قراينو په اساس د بديل معيشت  -د پيغور په ډول –د کوکنارو کرکيله د اقتصادي امنيت او

و معکوسو پاليس يو او د دوی په منځ کې پراخ فساد د حکومت مشروعيت کمزوری کړ پروګرامونو د نش توالي په صورت کې، د حکومتي چارواک

ي، د او د طالبانو مزيد بس يج ته يېې الر پرانيس ته. تر دې مهاله د بديل معيشت وړاندې شوي اکثره انتخابونه د ټيټ عايد له امله انکام شوي د

و سره برابر او مساوي بديل معيشت، د ښار او کلي ترمنځ د اړيکو د مالتړ لپاره انکافي کوکنارو د کښت په پرتله لږ ظرفيت رامنځته کول، له حاصالت

د کوکنارو د  زېربنا او د بزګرانو د ظرفيتونو او مهارتونو د ودې لپاره د پاګونې نش توالی هغه څه دي چې د کوکنارو په کرکيله کې د پام وړ رول لري.

بکو، ابغيانو او د نشه يېي توکو د اقتصاد ترمنځ د قوي اړيکې له امله هم انکامه شوه. د دې معنی دا ده چې کرکيلې پر وړاندې مبارزه د جنايتکارو ش  

 په نشه يېي توکو کې ټولو ښکېلو غاړو د خپلو ګټو د خونديتوب لپاره له هرې وس يلې او وسلې څخه اس تفاده کړې. 

 س پارښتنې  

و نړيوالو هکارانو متوجه دي ترڅو ترې د نشه يېي توکو د سودګرۍ، شخړو او انزک وضعيت الندې س پارښتنې پاليسي جوړوونکو او د دوی ملي ا

 ترمنځ اړيکو ته د رس يدګۍ لپاره د مناسب اقدام په نيولې کې اس تفاده وکړي.

  توکو د د س ياسي اقتصاد په ګډون د شخړې او سولې په اړه شننې وکړئ ترڅو هغه محلي او س يمه ييز محرکات وپېژنئ چې د نشه يېي

( عملي کړئ conflict-sensitivityقاچاق او د جرمونو د پياوړتيا سبب کېږي. د پروګرامونو په وړاندې کولو کې د شخړو حساسيت )

 تر د دې په اړه ډاډ حاصل شي چې حتی د غوره نيت هڅې هم ډېرو اسيب پذيرو خلکو ته په زاين نه تماميږي.

 اړه د پاليسي جوړولو د اساساتو په توګه ال زايت محلي څېړنيز ظرفيت وهڅوئ. دا د دې لپاره  د نشه يېي توکو د قاچاق اړوند مسايلو په

چې د تحليل او عمل تر منځ ال زايته اړيکه اطميناني شي. ترڅو هغه مداخلې چې د نشه يېي توکو او انامنۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره 

 ل د شخړو د منفي محرکاتو د پياوړتيا المل ونه ګرځي.پخپله زاينمنې نه شي او په دې توګه په غير ارادي ډو 

 د ملي او س يمه ييزو چارواکو، نړيوالو ډونرانو او تطبيق کوونکو همکارانو په منځ کې د هغو ننګونو په اړه، چې د نشه يېي توکو قاچاق يېې 

کوي، پرله پسې ډايلوګ وهڅوئ ترڅو د  په کولمبيا او له دې په ور هاخوا س يمو کې د سولې د هوکړو د تطبيق پر وړاندې رامنځته

 لنډمهاله ثبات له کمزوري کولو پرته خطرونه په ګوته او مشخص شي.  

  په س ياسي کمپاينونو او انتخاابتي تمويل کې شفافيت پياوړی کړئ او اطمينان حاصل کړئ چې د قاچاقو عايدات د س ياسي مالتړ په

 نه کمزوري کوي. جوړولو نه لګيږي او ازاد او عادالنه انتخاابت

  د امنيتي ځواکونو )محلي پوليس، سرحدي پوليس، ګمرکات(  د اس تخدام په مديريت کې شفافيت، قانوني چوکاټونه او حسابدهي پياوړي

ترويج کړئ او په محلي او سرحدي پوليسو او همدا راز د ګمرکاتو په کارکوونکو کې د فساد او جنايېي فعاليتونو په اړه نه زغم پياوړی او 

 کړئ.

  په امنيت، حکومتدارۍ، زېربنا او نورو مکافاتو او انګيزو کې سمون راولئ ترڅو د پانګونې د جلب پر مهال د بديل معيشت د اس تخدام

 فرصتونه لوړ شي. 

 د سترو  حسابدهي زايته کړئ او د قانون د تنفيذ په اکتشافي ظرفيتونو او د سراتسري عدالت په وړاندې کولو کې د سمون له الرې

 قاچاقبرانو لپاره کلتوري مصئونيت راکم کړئ. 

  په اتوتريخوالي کې د زايتوالي د مخنيوي لپاره د نشه يېي توکو د قاچاقبرانو پر وړاندې له پوځي چلند څخه ډډه وکړئ. دا ډول چلند په

 ځانګړې توګه د کوچنيو دالالنو او قاچاقبرانو په اړه بيخي درست او سم دی.

  فيذ له نړيوالو ايجنس يو سره کار وکړئ ترڅو په څلورو هېوادونو کې د قاچاقبرو ش بکو په اړه يو څرګند تصوير رامنځته کړئ د قانون د تن

 او په نړيوال السرسي د پوهېدلو لپاره د سرحدونو په اوږدو او ش بکو کې اړيکي ترس يم کړئ.
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 ه توګه وپېژنئ چې يو مختلف غبرګون غواړي. د هغه چا لپاره، د نشه يېي توکو قاچاق د پراختيا او بشري حقونو د يوه داسې مشکل پ

چې ډېر اسيب پذير دي، دغه غبرګون ابيد د مخنيوي او کمښت په توګه وي، په داسې حال کې د نورو لپاره ابيد دغه غبرګون د قانون 

 د تنفيذ او د جزايېي اقداماتو په توګه وي. 

  نورو غير قانوني اقتصادونو تغذيه کېږي او له هغو سره ګډ ژوند کوي چې داسې اړيکې ژور په ډېرو مواردو کې د نشه يېي توکو قاچاق له

 درک او همدا راز په بېالبېلو هڅو کې مؤثريت موندلو ته اړتيا لري چې هر يوه ته رس يدګي وشي.

 ا راز د بديل معيشت د کوکنارو د مخنيوي او د دې لپاره چې خلک ترې زړه توري شي، څو اړخيزې طريقې عملي کړئ او همد

 بېالبېلو ډولونو ته السرسی او د اس تخدام فرصتونه، د بديلو کښ تونو لپاره د تخمونو برابرونه، د قانون د تنفيذ لپاره اقدامات، د عامه

 پوهاوي لپاره کمپاينونه او د مارکيټ ارزونه.  

  بېالبېلې طريقې او کړنالرې ډيزاين کړئ.د ځانګړو اړتياوو او قراينو په اساس له محلي ټولنو سره په سال مشوره 

  له عوض شويو حاصالتو سره بديل معيشت مه مساوي کوئ. د ش ته انتخابونو په اړه معلوماتو ته د بزګرانو السرسی زايت کړئ او د

 بزګرانو ظرفيت لوړ کړئ چې د تصميم نيولو په پروسو کې برخه واخلي.

 اټ جوړ کړئ چې په افغانس تان کې د ځمکې د تصرف پېچلي او ټوټه ټوټه شوي د ځمکې د مديريت لپاره يو داسې بنس ټيز چوک

ماهيت ته ځواب ووايېي. دا چوکاټ ابيد: د رسمي او غير رسمي مارکيټونو موجوديت تصديق او بشپړ کړي او همدا راز عرفي قانوني 

رګندوالی او وضاحت برابر کړي؛ د کرنيزو ميتودونو چوکاټونه؛ د رسمي او غير رسمي ځمکو د تصرف د سيس تمونو ترمنځ د اړيکو په اړه څ

 او طريقو د سمون لپاره معلومات او مالتړ برابر کړي؛ او د شخړو د قضاوت په ميکانيزمونو کې سمون راولي. 

 ړئ د حساسيت په اساس طريقې عملي ک -د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ډيزاين ته د بشري حقونو پر بنسټ او همدا راز د شخړو

 چې )زاين ونه رسوي( 

  په هېواد کې د اوږدمهالو شخړو او بېې ثباتۍ په اړه د کوکنارو د کرکيلې د خطرونو په هکله د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو کې ځايېي

 رس نۍ راښکېلې کړئ او همدا راز د پرمختيايېي او بشري پروګرامونو د وړاندې کولو په اړه.

 و او د نړۍ په کچه د درملو فابريکو ته د هغو د رسولو د اړيکو په اړه فکر او غور وکړئ. د اپينو د توليد د قانوني کول 

 د کوکنارو د کښت او قاچاق د کنټرولولو لپاره په ملي او نړيواله کچه همغږي زايته کړئ او له افغانس تانه بهر د نشه يېي توکو د توليد د 

 يل کړئ.تقاضا د محدودولو په اړه خبرې اترې او مذاکرات پ 

 


