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پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو غږونو)۲۰۲۰(  په اړه

پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو غږونه )۲۰۲۰( د نشــه یي توکو او بې نظمۍ)یا نظم( یوه بې ســارې خپرونه ده. دا خپرونه یوه څلور کلنه څېړنیزه پروژه 

ده، چې پر ســوله ییز اقتصاد د نشــه یي توکو اقتصاد د بدلون څرنګوايل په تړاو نوي شــواهد وړاندې کوي. د دې پروژې موخه دا ده تر څو پر یو شــمېر 

هغو تجربو او لیدلوریو رڼا واچووي چې موږ د افغانســتان، کوملبیا او میامنار هېوادونو په اوو هغو پولې ته څېرمه ســیمو کې د خپل ســیمه ییزکار په ترڅ 

کــې اورېــديل او لیــديل، چــې د جګړې او نشــه یي توکو لــه کبله اغېزمنې دي. دغه څېړنه یا راپور د څیړونکو، فعاالنــو او پالیيس جوړونکو هغو پراخې 

کچې مخاطبینو لپاره په پام کې نیول شــوې ده، چې د نشــه یي توکو، ودې او ســولې ټینګښــت پر اړوند موضوعاتو کار کوي. په دې راپور کې راخېســتل 

شــوي اعرتافات په دې اړه اړین او ارزښــتناک لیدلوري وړاندې کوي، چې ناقانونه نشــه یي توکي او له نشــه یي توکو رسه د مبارزې پالیســۍ څه ډول د 

تاوتریخــوايل او ســولې، بېوزلــۍ او ودې، او امنیت – انعطاف پر تحرک اغېز کوي.

تقریظ

پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه )۲۰۲۰( زیږدیز  راپور د نشه یي توکو او بې نظمۍ)یا نظم( ټیم د غړو له لوري چمتو شوی څېړنیز راپور دی، چې 

جونتان ګوډهینډ، پیټریک میهان، فرانسیز توماسون، مازي یار ګیايب او لوئیس بال د لندن)SOAS( پوهنتون یې مرشي کوي. د کوملبیا برخه د فرانسیز 

ګوتیریز، کامیلو اسیرو، دیانا ماچوا، سیباستین کریسټینو، لوئیس کاسټیلو ) د کوملبیا ميل پوهنتون( او فرانسیز تامسون له لوري چمتو شوې ده؛ د 

افغانستان برخه د جونتان ګوډ هینډ او جاسمین بهاتیا  د لندن )SOAS( پوهنتون له لوري چمتو شوې او د میامنار هېواد برخه د پټریک میهان، مانډي 
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اژانس( له لوري چمتو شوې ده. دغه راپور د نشه یي توکو او بې نظمۍ)یا نظم( پروژې او نړیوال سالکار ګروپ: ایریس ګویتیریز) Alsic(، جیني 
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پوهنتون(، په ګډون د ګڼ شمېر کتونکو له نظریاتو او سپارښتنو ګټه پورته کړې ده. دا راپور د بیکي اووینز له لوري اېډېټ شوی او د لويس پیرز له لوري 

ډیزاین شوی دی.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره دغه څیړنه له انګلیسی نه پښتو ژبی ته ژباړلی ده. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د نړیوالو سازمانونو د هغه 

نړیوال کنرسسیوم یوه فعاله غړی ده  کوم چی دغه څیړنه یی چمتو کړی.

نشــه یي توکي او بې نظمۍ)یا نظم(

نشه یي توکي او بې نظمۍ)یا نظم(: له جګړې په وروسته ډګر کې د سولې پرمهال د پایښت لرونکي اقتصاد رامنځ ته کول یوه څلور کلنه څېړنیزه پروژه 

ده، چې په افغانستان، کوملبیا او میامنار هېوادونو کې د نشه یي توکو له ناقانونه اقتصاد د سولې اقتصاد د تګ څرنګوايل په برخه کې اړین شواهد وړاندې 

کوي. دغه څېړنه د نشه یي توکو، شخړې، روغتیا او جګړې په برخه کې د بې سیاله پېژندل شویو نړیوالو سازمانونو د نړیوال کنرسسیوم د کار پایله ده. د 

دې پروژې مرشي د لندن )SOAS( پوهنتون رسه ده او د پروژې همکاران: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره )Alcis(، )AREU(، د کاچین لېنډ څېړنیز 

مرکز)KRC(، د لندن حفظ الصحې او ګرمسیري درملو پوهنتون )LSHTM(، د پایداره ودې او څېړنو مٔوسسه)OSDR(، د اکسفورډ پوهنتون د نړیوالو او 

سیمه ییزو مطالعاتو پوهنځی )OSGA(، مثبت منفی، د شان هیرالډ خربي اژانس) SHAN(، الس اندیس پوهنتون، او د کوملبیا ميل پوهنتونونه دي. 

دا څېړنه د برېتانیا د څېړنې او نوښتونو ادارې اړوند د نړیوالو ننګونو د څېړنې بودجې)GCRF( له خوا متویل شوې ده. په دې څېړنه کې وړاندې شوي 

نظریات د لیکواالنو دي او د نړیوالو ننګونو د څېړنې بودجې په سازمان، برېتانیا حکومت یا هم همکارو سازمانونو پورې تړاو نه لري.
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د نشــه یي توکو او بې نظمۍ)یا نظم(

د نشــه یي توکو او بې نظمۍ)یا نظم( پروژه یوه څلور کلنه څېړنه ده او دې پوښــتنې ته د 

افغانســتان، کوملبیا، او میامنار پولو ته په څېرمه جګړه ځپلو ســیمو کې د ځواب په لټه کې 

ده، چــې: څــه ډول کېدالی يش جګړه ییز اقتصاد پر ســوله ییز اقتصاد بدل يش؟

پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو لیدلوری

دا پــروژه پــر ناقانونــه نشــه یي توکو مترکز کوي، ځکه ناقانونه نشــه یي توکي د جګړه ییــز اقتصاد یو له عمده رسچینو ګڼل 

کېږي. بل خوا زموږ مترکز پولې ته پر څېرمه پرتو ســیمو دی، ځکه یادې ســیمې د نشــه یي توکو څو اړخیز اقتصاد لپاره 

عمده مرکزونه دي او زیاتره وخت حتی د ســولې له ميل تړون وروســته د جګړې راکشــوونکي پوتانشــیل ســیمو په توګه پاتې 

کېــږي. لــه دې کبلــه مــوږ په دې باور یو، چې د نشــه یي توکو له مخې متویلېدونکی جګړه ییز اقتصاد پر ســوله ییز اقتصاد د 

بدلــون پــه وړاندې په ننګونه کې پولې ته څېرمه پرتې ســیمې خورا اړینې دي. 

د شــواهدو یو نوي بنسټ رامنځ ته کول

د دې خربې په رســمیت پېژندل مخ په زیاتېدو دي، چې د نشــه یي توکو پالیســی باید تر ډېره پر بېوزلو خلکو مترکز وکړي او 

د پایداره ودې له موخو )SDGs( رسه یوشــانته وايل ولري. خو د شــواهدو دا بنســټ چې له داســې ډول اصالحاتو مالتړ وکړي 

د شــک وړ دی، ســیايس اړخ لري او بحث راپاروونکی دی. له دې کبله د نشــه یي توکو او بې نظمۍ – نظم پروژه د پیاوړې 

تجريب اطالعاتو د تولید په لټه کې ده څو د شــواهدو نوي بنســټ له رامنځ ته کولو رسه مرســته وکړي. 

د پالیســۍ جوړولو له ســیايس اقتصاد رسه تعامل

موږ دا فرضیه نه وړاندې کوو، چې غوره شــواهد په یوازېتوب رسه کوالی يش پالیســیو ته بدلون ورکړي. پردې رسبېره، زموږ 

څېړنه د پالیســۍ جوړولو ته هم پام کوي، څو هغه اجنډاوې، ګټې او د واک جوړښــتنه په ســمه توګه وپېژندل يش چې د نشــه 

یي توکو، ودې او ســولې ټینګښــت پالیســیو د تدوین تحرک او پایلو ته بدلون ورکوي. 

یوه بین الرشتوي تګالره

زمــوږ دا څېړنــه د لرغونپوهنې، ټولنپوهنې، جغرافیې، ســیايس اقتصاد، سیاســت، تاریــخ او عامې روغتیا لیدلوري رسه رایوځای 

کوي څو د هغو الرو چارو په اړه یو پراخ شــموله آنځور وړاندې کړو، چې په ترڅ کې یې د نشــه یي توکو اقتصاد بدلون 

مومي یا دا چې د هغه منځپانګې له مخې بدلون مومي، په کومه کې چې غوټه شــوی دی.  موږ په دې برخه کې له نوښــت 

راوړونکو څېړنیزو تګالرو دغه راز شــننیزو الرو چارو لکه د جغرافیاوي معلوماتو سیســتم )GIS( آنځورونو څخه) څو پولې ته په 

څېرمه پرتو ســیمو کې د فزیکي بدلون آنځور په ډاګه يش( بشــپړوونکو رسوې ګانو، اتنوګرافۍ او ژوندیو تاریخي مرکو څخه 

ګټه اخېستې ده. 

د څېړونکو نړیوالې شــبکې جوړول

د نشــه یي توکو او بې نظمۍ)یا نظم( څېړنیزې پروژې مرشي د لندن )SOAS( پوهنتون کوي، چې په افغانســتان، کوملبیا، 

میامنار او برېتانیا کې له ۱۱ همکارو ســازمانونو او ادارو څخه جوړ شــوی ټیم دی. زموږ موخه دا ده څو د څېړونکو او څېړنیزو 

ســازمانونو او ادارو داســې یوه نړیواله شــبکه رامنځ ته کړو چې په دې برخه کې له دې وروســته او د پروژې تر ژوندانه پورې 

څېړنه وکړي. 

http:// www.drugs-and-disorder.org
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د نشــه یي توکو، ودې او ســولې ټینګښــت پالیســیو د ادغام لپاره د غږونو راپورته کېدل مخ په زیاتېدو دي، څو د 

بېوزلــو وګــړو پــه پلویتــوب ودې ته لومړیتوب ورکړل يش او د نشــه یي توکو پالیيس د پایداره ودې له موخو رسه 

یوشــانته وايل پیداکړي. مګر په دې برخه کې ال زیات کار ته اړتیا ده.

د نشــه یــي توکو موضوع ته په لومــړي ګام کې له جرمي او امنیتي اړخه 

کتل کېږي دغه راز د پراختیا او ســولې ټینګښــت اژانســونو هم د نشه یي 

توکو په » تابو« کې خپله کمه لېوالتیا ښــودلې ده. په داســې حال کې 

چې په غیر قانوين اقتصاد کې ښــکېل خلک له دغو پالیســیو تر ټولو 

ډېــر اغېزمــن دي او بېوزله هم دي، چې ټولو ته باید د پالیســیو په اړوند 

بحثونــو کې ونډه ورکړل يش.

پــه ۲۰۲۰ زیږدیــزکال کې پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو غږونه په دې هڅه 

کــې دي څو د افغانســتان، کوملبیا او میامنــار هېوادونو پولو ته په څېرمه 

پرتو اووه ګونو ســیمو کې زموږ د کاري ســیمې اړوند پر راپورته کېدونکو 

غږونو رڼا واچوي. دغه درې هېوادونه په ټوله کې د نړۍ له ۸۰ ســلنه 

زیــات اپیــم او نېږدې ۷۰ ســلنه کوکین تولیدوي. دغو درېیو واړو هېوادونو 

کلونه کلونه له تاوتریخوايل ډکې شــخړې تجربه کړي او اوســمهال په یو 

نه یو ډول د ســولې ټینګښــت په پروسه کې قرار لري. 

په دغه راپور کې وړاندې شوي شواهد د تاوتریخوايل او 

سولې، بېوزلۍ او ودې دغه راز ناامنۍ او انعطاف ښودلو بڼو 

بدلون پر څرنګوايل ارزښتناکه رڼا اچوي. موږ په دې باور یو، 

چې د حاشیوي غږونو په اورېدو رسه به د نشه یي توکو پالیسیو 

او ودې متخصصان پر هغو الرو چارو ال ډېر خرب يش،

په دغه راپور کې وړاندې شــوي شــواهد د تاوتریخوايل او ســولې، بېوزلۍ 

او ودې دغه راز ناامنۍ او انعطاف ښــودلو بڼو بدلون پر څرنګوايل 

ارزښــتناکه رڼا اچوي. موږ په دې باور یو، چې د حاشــیوي غږونو په 

اورېدو رسه به د نشــه یي توکو پالیســیو او ودې متخصصان پر هغو الرو 

چــارو ال ډېــر خرب يش، چې د ناقانونه نشــه یي توکو اقتصاد یې د بېوزلۍ 

پــه لــه منځه وړلــو، خدمتونو ته د الرسيس، اقتصادي ودې خپلې اغېزې 

پــر ځــای پرېږدي، پــردې رسبېره به له هغو الرو چارو هم خرب يش، چې 

اړوند رساتیژۍ یې له نامســاوات او انســاين امنیت دغه راز تاوتریخوايل 

یــا صدمــې راکمولو رسه د مبارزې په برخه کې  لري. 

پــه ۲۰۲۰ زیږدیــز کې پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو غږونه په دې هڅه کې 

نه دي څو د پالیســۍ جوړولو لپاره سپارښــتنې وړاندې کړي او نه هم د 

پــروژې پــه دې پــړاو کې حل الرې وړاندې کوي. بلکې زموږ موخه دا ده 

څو په ډاګه کړو، چې په دې راپور کې وړاندې شــوي غږونه او موندنې 

د هغو کســانو لپاره اړینې الرښــوونې وړاندې کوي چې په نازکو او له نشــه 

یــي توکــو اغېزمنو رشایطــو کې د بېوزلۍ له منځه وړلو او ودې دغه راز د 

ســولې پر پروســې د ال ســم پوهېدو او مالتړ په هڅه کې دي. 

په پیلني څپرکي کې موږ  د نشه یي توکو رسه د مبارزې پالیسیو، سولې 

ټینګښت هڅو او ودې تګالرو ترمنځ د پالیسیو پر کړکېچ  بحث کوو. ورپسې 

له دغه کړکېچ د راوتلو تګالرې په توګه ځینو اړینو ټکو ته اشاره کوو. 

ورپســې څپرکي درې اړین پیغامونه وړاندې کوي، چې زموږ د څېړنې 

لپاره په نښــه شــویو درېیو واړو هېوادونو کې پولې ته د څېرمه ســیمو له 

ټولنو موندل شــوي دي. له دغو درېیو واړو هېوادونو څخه اورېدل شــوي 

غږونه چې په دغو پیغامونو کې راغونډ شــوي دي موږ ته دا وړتیا رابښــي 

څو د نشــه یي توکو، ژوندانه او د نشــه یي توکو ځنځیري ارزښــت په ترڅ 

کــې د تاوتریخــوايل تجربو ترمنــځ تداخل وڅېړو، چې په کوملبیا کې د 

نشــه یي توکو له تولید نیويل بیا په افغانســتان کې د نشــه یي توکو تر 

ســوداګرۍ او قاچاق دغه راز په میامنار کې د هغوی تر لګښــت پورې 

ټول تر پوښــښ الندې راويل. 

د کلمبیا په پورتو آســیس 

کې د کوکاین حاصل

آنځور د فرانسیس 

ټامیــن لخوا / د کلمبیا 

ميل پوهنتون
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د کوملبیــا پــه درېیو لېرې پرتو ســیمو کې د کوکا له تولیدوونکو او 

راټولوونکو څخه الســته راغيل شــواهد موږ ته روښانه پیغام راکوي:

د کوکا تولیدوونکي کلیوايل بزګران دي، نه د نشه یي توکو شتمن . 	

جنایتکاران، کوم چې په ميل او نړیوالو روایتونو کې له نشه یي توکو 

رسه د مبارزې نظامي اقداماتو د سرتاتیژیو د توجیې لپاره کارول کېږي.

د کوملبیا په لېرې پرتو ســیمو کې زیاتره خلک د کوکا د کښــت . 	

له کبله په اقتصادي لحاظ ښــه وضعیت لري، مګر دا کار یې 

په ډېر لوړ لګښــت تررسه کېږي: د کوکا بزگران په عایداتو کې د 

زیاتوايل ترمنځ د ســوداګریزو معامالتو له توازن )Trade-Offs( رسه 

مــخ دي، چــې دوی تــه دا فرصت په الس ورکوي څو پر زده کړو، 

روغتیــا او ځمکــه دغــه راز د تاوتریخوايل او ناامنۍ پر زیاتوايل، چې 

کــوکا یې رامنځ ته کوي؛ پانګونه وکړي.

پر ټولنیزو، اقتصادي او ســیايس محرومیتونو رسبېره،  د . 	

کوملبیا تولیدوونکې ټولنې ډېر منســجم او فعاله ښــاروندان دي. 

هغــو خلکــو چې پــه دې راپور کې یې خپل اعرتافات په ډاګه کړي، 

په ډېر ویاړ د خپلو ښــوونځیو او رسکونو جوړولو دغه راز د الریونونو 

یا هم اعتصابونو د انســجام په تړاو خربې کوي. 

په افغانســتان کــې د تولیدوونکو اعرتافات په ډاګه کوي، چې څنګه:

د سوداګرۍ ناقانونه شبکې پولې ته په څېرمه پرتو سیمو کې د . 	

کورنیو په عایداتو دغه راز د ژوندانه په بقاء کې اړینه ونډه لري. 

په ورته وخت کې، د سوداګرۍ قانوين او ناقانونه دواړه شبکې یو له 

بل رسه وصل دي او سوداګر دغه راز لېږدوونکي زیاتره وخت د څو 

ګونو قانوين او غیر قانوين توکو تبادلې تررسه کوي.

د ســوداګرۍ قانوين او ناقانونه شــبکې او دهلیزونه تر ډېره . 	

بریده یو له بل رسه یو شــانته وايل لري، چې د جګړې بڼې 

او قواعــدو تــه بدلون ورکوي. د پولو اړوند قواعدو او پولو جدي 

مدیریت پر بازارونو او ســوداګریزو اړیکو اغېزې لري؛ چې په خپل 

وار رسه پولــې تــه د څېرمه پرتو ســیمو د وګړو پر اقتصادي او ټولنیز 

وضعیــت هم منفي اغېزې کوي.

د ســوداګرۍ جریان زیاتوالی په رسحدي ســیمو کې د بازارونو . 	

د غوړېدا المل ګرځېدالی، چې پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو 

کې یې اقتصادي فرصتونه او نا امني دواړه دغه راز نامســاوات 

هــم رامنــځ ته کړي دي. دلتــه دا بیا په ډاګه کوي، چې ناقانونه 

اقتصــاد د خلکــو، کورنیو او ټولنو لپاره څه ډول پېچيل لګښــتونه او د 

ســوداګریزو معامالتو توازن رامنځ ته کړي دي. 

پــه میامنار کــې د خلکو اعرتافات په ډاګه کوي، چې څنګه:

د نشــه یي توکو د رضر کچې لوړوالی د کاچین او شــان په . 	

ایالتونو کې د لېرې پرتو ســیمو خلکو له لوري د اقتصادي ودې 

او اوربنــد د تجربې پــه څرنګوايل کې پرېکنده ځانګړنه ده. د 

نشــه یي توکو ناقانونه اقتصاد پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو کې 

د حکومتوالــۍ بڼو په راڅرګندېدو او اســتخراجي صنایعو دغه راز 

کرنیــزو محصوالتــو کې د دې پر ځای، چې له منځه یوړل يش؛ 

ځای پر ځای شوی.

د زیاترو بېوزلو کورنیو د ژوندانه د تأمین په موخه د اپیمو تولید . 	

ډېر اړین دی، مګر د نشه یي توکو بدلېدونکې بڼه د بېوزلۍ او 

آسیب پذیری نوي ډولونه منځ ته راوړي. دا د سوداګریزو معامالتو  

پر ستونزمن توازن باندې ټینګار کوي، کوم چې د نشه یي توکو 

موضوع او د ډېر روښانه حل الرې اړتیا تر پوښښ الندې راويل.

د میامنار پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو کې د نشــه یي توکو . 	

اړوند رضورنو له کبله ځوانان په ځانګړې ډول ډېر آســیب 

پذیره دي. د وســله والو شــخړو راکموايل فرضیو په وړاندې دغه 

لیدلوري له ډېر احتیاط کار اخيل، په داســې حال کې چې د 

حاشــیوي ســیمو اقتصادي ادغام او هلته د دولت د حضور زیاتوالی 

به حتامً د میامنار په لېرې پرتو ســیمو کې د ناقانونه نشــه یي توکو 

اقتصاد راکم کړي. 

په وروستي څپرکي کې موږ دغو ټولو قضیو ته کتنه کوو، څو د نشه یي 

توکو په وړاندې د مبارزې پالیسیو، ودې او سولې ټینګښت په برخه کې د 

ښکېلو او فعالو لوبغاړو لپاره د پالیسیو پر پایلو رڼا واچوو او انعکاس ورکړو.  

د افغانســتان څخه پر کچرو 

پاکســتان ته د توکو اړول.

آنځــور د پایداره ودې او څېړنو 

مٔوسسه )OSDR( لخوا.



  

پولې ته څېرمه پرتو ســیمو ته یوه لنډه کتنه

پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو غږونه په نړۍ کې د نشــه یي توکو درېیو لویو تولیدوونکو هېوادونو کوملبیا، 

افغانســتان او میامنار په اووه ګونو لېرې پرتو ســیمو کې د خلکو غږونه، اعرتافات او لیدلوري په ډاګه 

کوي؛ چې هر یو هېواد یې کلونه کلونه له تاوتریخوايل ډکې شــخړې تجربه کړي او اوســمهال په یو نا 

یو ډول د ســولې ټینګښــت په پروسه کې قرار لري.

د ناقانونه نشه یي توکو له تولید تر قاچاق او کارونې پورې

په پورته یادو شــویو درېیو هېوادونو کې زموږ څېړنه موږ ته دا وړتیا رابښــي 

څو د نشــه یي توکو په ټول ارزښــتي ځنځیر کې د نشــه یي توکو، ژوندانه او 

تاوتریخــوايل ترمنځ تړاو په ډاګه کړو. 

کوملبیا

میامنار
افغانستان

په افغانســتان کې موږ د نشه 

یــي توکو قاچاق ته کتنه کوو، 

چې دا کار د اپیمو ســوداګرو او 

لېږدوونکــو رسه د خربو له الرې 

تررسه کوو.

په کوملبیا کې موږ د نشــه یي 

توکــو تولید ته کتنه کوو، چې 

دا کار د کــوکا تولیدوونکو او 

راټولوونکــو رسه د خربو له الرې 

تررسه کوو.

په میامنار کې موږ د نشــه یي توکو کارونې ته 

کتنه کوو، چې دا کار د نشــه یي توکو کارونې 

کچــې د لوړوايل لــه کبله د اغېزمنو ټولنو له وګړو 

رسه د خــربو اترو له الرې تررسه کوو. 

ننگرهار

ال سیرا ناوادا دی  
سانتا مارتا

توماکو 

پورتو آسی 

نیمروز

کاچین 

شان
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د پالیسۍ کړکېچ

د نشه یي توکو په وړاندې نړیوالې مبارزې ال تراوسه خپله ټاکل شوې موخه، 

چې » له نشه یي توکو خايل« نړۍ ده، نه ده ترالسه کړې. په واقعیت کې 

په نړیواله کچه د ناقانونه نشه یي توکو په کښت او لګښت کې زیاتوالی راغلی 

دی. پردې رسبېره، له نشه یي توکو رسه د مبارزې په برخه کې د نظامي 

اقداماتو د پالیسیو او پروګرامونو منفي اغېزې هم چې د نړۍ په جنوب کې د 

عرضې پر راکموايل مترکز لري، په پراخه کچه مستند شوي دي.

دا ستونزمنه ده څو په ډاډ رسه استدالل ويش، چې د نشه یي توکو پر 

ضد جګړه بریالی وه، که څه هم ځینې اړخونه یادونه کوي او په دې باور 

دي، چې جګړه پراخې موخې لري، چې ډېرې کمې یې د نشه یي توکو 

په وړاندې له مبارزې رسه تړاو لري. د ددوی په باور د جګړې موخې د 

رایو ترالسه کول، د حاشیوي ټولنو تحریک، منابعو ته الرسسی یا هم د 

واکمنو  ډلو د قدرت پیاوړتیا ده. د بل هر وخت په پرتلې اوسمهال دا ډېره 

ښکاره ده، چې د نشه یي توکو په وړاندې جګړه په حقیقت کې د خلکو په 

ځانګړې توګه د هغو وګړو په وړاندې جګړه ده، چې په حاشیه کې دي.

د بل هر وخت په پرتلې اوســمهال دا ډېره ښــکاره ده، چې 

د نشــه یي توکو په وړاندې جګړه په حقیقت کې د خلکو 

پــه ځانګــړې توګه د هغو وګړو په وړاندې جګړه ده، چې په 

حاشیه کې دي.

د دغــو نیمګړتیاوو او ټولنیزو لګښــتونو پــه پراخه کچه تایید په رڼا کې د 

نشــه یي توکو انســان محوره پالیســیو لپاره د غږونو راپورته کېدل، چې د 

ســوکالۍ د ودې لپاره یې د پایداره ودې موخو په څېر د پراخ شــموله هڅو 

لــه لــوري یې ملتیا ويش؛ مخ په زیاتېدو دي. 

د دې اړتیــا پېژندنــه مــخ په زیاتېدو ده، چې نشــه یي توکو ته د امنیتي او 

جنایــي موضــوع پرځــای، چې د پیاوړي اخالقي بحث اړوند موضوع ده؛ د 

ودې او ســولې ټینګښــت موضوع لپاره د یو چوکاټ دغه راز د انســاين ژوند 

اړونــد پدیدې په توګه وکتل يش.

ال تراوســه هم په پراخه کچه د مدغم شــویو، جګړې – حساســیت او ودې 

محوره نشــه یي توکو د پالیســیو په وړاندې ګڼ شــمېر لوی خنډونه شته 

دي. په لومړي ګام کې د نشــه یي توکو او ودې پالیســۍ اړوند ســیمې 

په مختلفو برخو وېشــل شــوي دي؛ که څه هم چې له اړوند موخو، د 

بریالیتــوب لــه معیارونو او د پالیســۍ له الرو چارو رسه ټکر نه لري. 

د نشــه یي توکو د کنټرول په ټولنه کې نشــه یي توکو ته په لومړي ګام 

کې د عرضې اړخ د ســتونزې په توګه کتل کېږي، چې د قانون پلې 

کوونکــو ادارو کار ګڼــل کېږي. په ورتــه مهال کې زیاتره پراختیایي او 

د ســولې ټینګښــت اړوند ادارې هم د نشــه یي توکو په موضوع کې د 

مســتقمیې ښــکېلتیا لپاره لېوالتیا نه لري.

د ســیالیوو ژمنــې او متویلوونکي  بهیرونــو د پوهې او معلوماتو راغونډولو 

دغه راز د خورو ورو پالیســیو رایوځای  کولو د ثبات المل ګرځي. دغه 

وېشــنې د نشــه یي توکو او پراختیا اړوند ادارو د مختلفو ســازماين فرهنګونو 

او تــګالرو پــه ترڅ کې پیاوړتیا مومــي. پخواين  چارواکي لېوالتیا لري څو 

د دولــت پــه دولت ملګرتوب دغه راز له لــوړې کچې د ټیټې کچې موډلونو 

او پروګرامونو له الرې په دې برخه کې کار وکړي. په داســې حال کې 

چې اوســني چارواکي لږ تر لږه په بال عوضه ډول له ټیټې کچې د لوړې 

کچــې موډل پر مشــارکتي تــګالرو ټینګار کوي، چې په هغوی کې د مدين 

ټولنې بنســټونه، خصويص ســکتور دغه راز دولت هم ښکېل وي. 

د عمل په ډګر کې په هغو هېوادونو کې چې د ناقانونه اقتصاد له کبله اغېزمن 

دي او له جګړې د سولې پر لور د لېږد په هڅه کې دي؛ له نشه یي توکو رسه د 

مبارزې ادارو او د ودې او سولې ټینګښت  ادارو یا هغو ادارو ترمنځ اړیکې خورا 

پېکه دي، چې د انساين امنیت او سوکالۍ لپاره کار کوي.

په داسې حال کې چې  دغه نښې )لېبلونه( او چارې یوازې د پورته یادو 

شویو ادارو لپاره له ډېر اهمیت برخمنې دي، مګر د ځایي ټولنو او هغو عامو 

چارواکو لپاره هېڅ مانا نه لري، چې د عمل په ډګر کې د تاوتریخوايل، 

ناقانونه اقتصاد، سختې بېوزلۍ او د ټولنې سوکالۍ اړوند یو په بل کې د ژورو 

مدغمو ننګونو په وړاندې له مبارزې رسه الس او ګرېوان دي.

دویم، په دې برخه کې لویه تشــه شــته ده، چې څنګه د نشــه یي توکو، 

ســولې ټینګښــت او پراختیایي پالیســیو ترمنځ په عمل کې جوړجاړی او 

یوشــانته وايل رامنځ ته يش. د » حل الرې« لپاره ډېر کم شــواهد په 

الس کې شــته، په داســې حال کې چې له نشــه یي توکو رسه د مبارزې نه 

اغیزمنتوب په برخه کې بې شــمېره شــواهد شته دي. 

دا نه یوازې دا چې د پوهې کمښــت او  د نشــه یي توکو، ســولې ټینګښت 

او پراختیایــي ادارو ترمنــځ د اړیکو نشــتوايل اړوند موضوع ده، بلکې پر 

وده او له جګړې د ســولې پر لور د تګ پر پروســو د اغېزو په تړاو د نشــه 

یي توکو او کوکنارو رسه د مبارزې پالیســیو له » ســختو پوښــتنو« رسه یوه 

تړلــې موضــوع هم ده. ترڅنګ یې لــه متقابل توازن رسه د مخ کېدلو مانا 

هم لري، چې معموالً د نشــه یي توکو پالیســیو د موخو، بېوزلۍ له منځه 

وړلو، او پراخې کچې وســله شــخړو راکمولو ترمنځ شته دی. 

په ریښــتیا کې له نشــه یي توکو رسه د مروجې مبارزې پالیســیو او د جګړه 

ییــز حساســیت او ودې محور تګالرو ترمنــځ متقابل توازن او ترېنګلتیا 

خپــل ځــان په څو برخو کې راښــکاره کوي. د بېلګې په توګه د هغو 

بزګرانــو پــر جرمي اړخ مترکز کــول، چې کوکا یا اپیم کري د بدیل ودې له 

هغه مشــارکتي اصل رسه په ټکر کې دی، چې موخه یې په ناقانونه نشــه 

یي توکو کې د ښــکېلو کســانو لپاره د بدیل رامنځ ته کول دي. 

د ژر پایلې ترالســه کولو په موخه پر کوکنارو یا په ټوله کې په نشــه یي 

توکو د کرل شــوې یو څو هکتاره ځمکې اړول هغه اوږدمهاله هڅې 

لــه خنــډ رسه مخ کوي، چــې د ژوندانه اړتیاوو د پوره کولو لپاره د بدیل 

پیداکولــو پــه مالتړ تررسه کېږي. له کوکنارو رسه د مبارزې هغه پالیســۍ 

چــې د یاغیانــو د ځپلو موخو رسه تړاو لري، ښــایي پولې ته په څېرمه پرتو 

ســیمو کــې د حکومت مرشوعیــت ټکنی کړي او د بزګرانو د ژوندانه اړتیاوو 

د پــوره کولو رسچینه هم له منځه یويس. 

پردې رسبېره، د نشــه یي توکو پر ځانګړي » محور« برید کول،  کوالی 

يش ســیايس ثبات ټکنی کړي او د  ســیالیوو نویو بڼو رامنځ ته کولو یا هم 

د نشــه یي توکو د تولید مرکزونو په شــاوخوا کې د اړوندو جرمي ســازمانونو 

ترمنځ د ســیالۍ له الرې د ژوندانه امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
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په افغانســتان او میامنار کې څېړنې په ډاګه کوي، چې په هغو ســیمو 

کې له تاوتریخوالو د ډکو شــخړو د پایښــت  او  د دولت جوړونې لپاره 

غیر رســمي ســیايس اقدامات اړین دي، چې اقتصاد یې تر ډېره او 

اوږدمهال پورې په نشــه یي توکو والړ وي ترڅنګ یې  مرکزي حکومت 

په دې هڅه کې وي څو د ځایي بانفوذه اشــخاصو له الرې پرې حکومت 

وکړي. له دې رسه رسه، ښــایي دغه اقدامات له نشــه یي توکو رسه د 

مبــارزې له موخو رسه په ټکر کې وي. 

پورته یادې شــوې بېلګې په ډاګه کوي چې له نشــه يي توکو رسه د 

مبارزې، د بېوزلۍ راکمولو په پلوۍ د ودې، ســولې ټینګښــت او دولت 

جوړونــې موخــو ترمنځ اړیکې نه هم مســتقیمه بڼه لري او نه هم لزوماً یو 

د بل بشپړوونکې دي.

د ژر پایلــې ترالســه کولو په موخــه پر کوکنارو یا په ټوله کې په 

نشــه یي توکو د کرل شــوې یو څو هکتاره ځمکې اړول هغه 

اوږدمهالــه هڅــې له خنډ رسه مخ کوي، چې د ژوندانه اړتیاوو 

د پــوره کولو لپاره د بدیــل پیداکولو په مالتړ تررسه کېږي.

د دې راپور موخه دا نه ده څو په دې برخه کې سیســتامتیک شــواهد 

وړانــدې کــړي، چې څنګه پورته یادو شــویو ترېنګلتیاوو ته حل الره پیدا 

يش.  خو بیا هم موږ یو لړ داســې نښــو نښــانو ته اشاره کوو، چې له 

پالیســۍ جوړونکو او فعاالنو رسه د هغه ډول موضوعاتو او تګالرو په 

پېژندلــو کې مرســته کوالی يش، چــې د متقابل توازن په رامنځ ته کولو 

او له الســوهنو څخه رامنځ ته کېدونکو ګټو او رضرو باندې په ښــه ډول 

پوهېــدو کې ګټورې او اړینې دي. 

موس سړک،شــان ایالت، میامنار. آنځورګر: شان
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د وړاندې تګ الر

د پالیســۍ پورته یاد شــوي کړکېچ په رڼا کې د ناقانونه نشــه یي توکو پر 

اقتصــاد د ښــه پوهېدو او د هغه لــه منځه وړلو لپاره په ځانګړې توګه د 

وســله والو شــخړو په منځ پانګه کې نویو تګالرو ته اړتیا ده.  دلته په دې 

راپور کې موږ هغو الرو چارو ته اشــاره کوو، چې زموږ په باور د وړاندې 

تګ الر کېدالی يش او د نشــه یي توکو او بې نظمۍ – نظم  پروژې 

لپاره د اړینوټکو یوې ټولګې ته اشــاره کوو، چې موخه یې د پالیســۍ دغه 

کړکېچ د هواري او مخکې تګ په برخه کې مرســته ده. 

د حاشــیوي غږونو ښکېلتیا

نشــه یــي توکي د څو اړخیزو او بحــث راپاروونکو روایتونو موضوع ده. مګر 

یو شــمېر ځانګړې روایتونه چې عمدتاً له ميل بانفوذه اشــخاصو او نړیوالو 

متویلوونکــو رسه تــړاو لــري، په دې هڅه کې دي څو د ال زیاتو نورو 

حاشــیوي لیدلوريو او غږونو د حاکمیت لپاره کار وکړي.  

د ناقانونه نشه یي توکو د اقتصاد ګډونوال ) تولیدوونکي، قاچاق کوونکي او 

مرصفوونکي( د نړۍ په جنوب کې دا لېوالتیا لري چې د نشه یي توکو، ودې 

او سولې ټینګښت اړوند د ميل او نړیوالو پالیسیو په بحثونو کې ډېر کم ګډون 

وکړي یا هېڅ ګډون ونه کړي. له دې رسه رسه، دوی هغه ډله وګړي دي چې 

د نشه یي توکو په وړاندې د نړیوالې جګړې له کبله تر ټولو ډېر اغېزمن دي. 

هغه سیاســتونه، چې له نشــه یي توکو رسه د مبارزې، د ودې مالتړ دغه 

راز د ســولې ټینګښــت ادعاء لري یوازې هغه وخت کوالی يش یادې 

موخې ته ورســیږي، چې پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو کې د ژوندانه 

او واک بڼې دغه راز د نشــه یي توکو په ناقانونه اقتصاد کې د ښــکېلو 

کســانو لپاره د ګواښــونواو فرصتونو په نابرابر وېش کې د نشــه یي توکو له 

څرنګــوايل رسه خپل ځان همغږی کړي.

له دې کبله موږ په دې باور یو چې پولې ته په  څېرمه یا هم لېرې پرتو 

سیمو کې د نشه یي توکو له امله د اغېزناکو خلکو او ټولنو تجربو او غږونو 

ته په پرله پسې او پایلې ورکونکې ډول غوږ نیولو او زده کړې ته اړتیا ده. 

پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو له زاویې

د ناقانونه نشه یي توکو اقتصاد معموالً پولې ته په څېرمه یا لېرې پرتو سیمو 

کې وده مومي. دغه انتقايل سیمې هغه زونونه دي چېرته چې عموماً نشه یي 

توکي او وسله والې شخړې یو له بل رسه جوړه دي او د مرکزي حکومتونو 

مرشوعیت په پراخه کچه تر پوښتنې الندې دی. په پایله کې دا سیمې له 

سیايس اړخه په حساسه فضاء کې ځای لري، چې د ميل متنفذینو له لوري 

ورته په پرله پسې توګه د قانون او نظم اړوند ستونزې په توګه کتل کېږي. 

موږ د پالیســۍ جوړونکو په منځ کې د دې لېوالتیا په تړاو حســاس یو چې 

لېرې پرتو ســیمو ته د حاشــیوي، بېلو او غیرحکومتي ســیمو په سرتګه 

ګوري چې ســوکالۍ، ادغام او ودې ته اړتیا لري. دغه دولت محوره 

لیدلوری چې لېرې پرتو ســیمو ته د دولت پالیســیو او نوښــتونو د منفعلو 

اخذو په ســرتګه ګوري، هغه ونډه له پامه غورځوي چې حاشــیوي ســیمې 

یې د مرکزي قدرت په جوړښــت کې لوبوي. په واقعیت کې د لېرې پرتو 

ســیمو وروســته پاتې وايل یا هم بېلوايل ته له پام پرته موږ یادو ســیمو ته 

د نبوغ، نوښــت او بدلون ســیمو په سرتګه ګورو.  

د نشه یي توکو او بې نظمی پروژه لېرې پرتو سیمو ته د حساسې )او معموالً 

له پامه غورځول شویو( سیمو په سرتګه ګوري، چې د دولت رامنځ ته کېدو او 

ودې په پروسو په ال ښه پوهېدو کې یو غوره ټکی دی. زموږ لیدلوری دا په 

ډاګه کوي چې لېرې پرتې سیمې څنګه کوالی يش د هغو موضوعاتو په بدلون 

کې اړینه ونډه اداء کړي، چې په ميل او نړیوالو مرکزونو کې منځ ته راځي.

زمــوږ موخــه دا ده څو په ډاګه کړو، چې د ناقانونه نشــه یي توکو د تولید 

په ګډون د لېرې پرتو ســیمو تحرک تر ډېرې کمې کچې د ســیايس او 

اقتصادي ادغام د کمښــت له کبله او تر زیاتې اندازې د هغې تګالرې 

له کبله دی، چې په ترڅ کې یې دغه مدغموونکې پروســې د ګڼ شــمېر 

اړخونــو، ګټــو او اړیکو له لوري چې په ځایي، ميل، ســیمه ییزو او نړیوالو 

کچو کې فعالیت لري تحمیل شــوي، په وړاندې یې مقاومت شــوی یا 

هم د هغوی په تړاو جوړجاړی شــوی دی.

د نشــه یي توکو د استثناتوب ننګول

لــه نشــه یي توکو رسه د مبارزې ادارو په منــځ کې دا لېوالتیا ډېره حاکمه 

ده، چې د ناقانونه نشــه یي توکو وقایه یوه اســتثنایي چاره ده. د نشــه یي 

توکو د طلســم په تړاو دا باور نشــه یي توکي پر هغو ذايت ځانګړنو پوښــي 

چــې پــه خپلرسي ډول د جرایمو ، تاوتریخوالو څخه ډکو شــخړو منځ ته 

راتــګ او دولت د کمزورتیا المل ګرځي. 

دغه راز هغه طلسم چې نشه یي توکي پوښي یوازې د نشه یي توکو له 

سرتګو د نشه یي توکو تولید سیمو د شننې په تړاو په لېوالتیا کې هم انعکاس 

موندالی دی. پردې رسبېره، د نشه یي توکو پر معیارونو د کم مترکز لپاره 

پر پراخو تحریکوونکو ټولنیزو – اقتصادي او سیايس  اړخونو باندې سرتګې 

پټيږي، چې د نشه یي توکو سوداګري یې یوازې یو اړخ دی. 

دغه راز هغه طلســم چې نشــه یي توکي پوښــي یوازې د نشه 

یي توکو له ســرتګو د نشــه یي توکو تولید ســیمو د شننې په تړاو 

پــه لېوالتیا کې هم انعکاس موندالی دی.

د څېړنېــزو تــګالرو لــه مخې دا په دې مانا ده، چې د ځایي ژوندانه او 

واک جوړښــتونه دغه راز له ځایي ژوند او واک رسه د نشــه یي توکو تعامل 

پرځای یوازې د نشــه یي توکو په تړاو مســتقیمې پوښتنې ويش. 

د شننې له نظره دا بیا په دې مانا ده، چې د نشه یي توکو په اقتصاد کې د 

خلکو ښکېلتیا او بوختیا الملونه یوازې د ګټې تر ساده انګېزو پورې محدود 

يش. په داسې حال کې، چې د نشه یي توکو په اقتصاد )لکه د تولید 

کچې بدلون( په پرله پسې ډول د پراخو سیايس او اقتصادي بدلونونو 

پرځای د نشه یي توکو اړوند له مداخله کوونکو پالیسیو رسه تړاو لري.

د نشــه یي توکو او بې نظمۍ - نظم پروژه په دې هڅه کې ده څو دا ډول 

طلســم او د نشــه یي توکو، وســله والو شخړو او دولت کمزورتیا ترمنځ د 

ثابتــې اړیکــې نظریه وننګوي. د بېلګې په توګه موږ دا پوښــتو، چې کوم 

عوامــل د نشــه یي توکو اقتصــاد د تاوتریخوايل المل ګرځي)یا دا چې نه 

ګرځي(؟ او موږ د دې فرضیې په تړاو پوښــتنې کوو، چې د نشــه یي توکو 

لــه منځــه وړل به حتامً په هغو لېرې پرتو ســیمو کې د تاوتریخوايل د پای 

ته رســېدو المل يش، چې موږ یې څېړو. 
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د نشــه یي توکو، ودې او تاوتریخوايل ترمنځ پر اړیکه 

بیاځلې فکر کول

نشه یي توکو ته د استنثاء له زاویې کتل د دې المل ګرځي څو د نشه یي 

توکو اقتصاد ته د ودې له معمول پروسو د باندې عملیايت واحد په توګه 

وکتل يش. دا رشایط معموالً د دولت جوړونې، اقتصادي غوړېدا، بېوزلۍ 

راکمولو او د وسله والو شخړو د کچې راکمولو له مخې پېژندل کېږي. 

له ودې پروسو څخه د  پاتې شوين یا هم د ودې پروسې د کمزورې کوونکو 

عواملو په توګه نشه یي توکو ته کتل د دې المل شوي څو په دې برخه کې 

د پالیسۍ بېال بېل روایتونه رامنځ ته يش. دا کار د دولت ال زیات حاکمیت 

او حضور دغه راز د اقتصادي ودې المل ګرځي – او ورپسې په ميل سیايس 

جوړښتونو او نړیوالو بازارونو کې د نشه یي توکو د تولید سیمو ادغام – به په 

اتومات بڼه د دې المل يش څو د نشه یي توکو ناقانونه اقتصاد له منځه 

یويس او د سولې پر لور د لېږد لپاره زمینه مساعده يش. 

د نشــه یــي توکو او بې نظمۍ تــر رسلیک الندې پروژه دا فرضیې ننګوي. 

موږ تازه د ظهور په حال کې پر داســې څېړنه کار کوو، چې دا په ډاګه 

کــوي، چې څنګه د نشــه یي توکــو تولید ځینې وختونه د دولت غوړېدا او 

ځینــې وختونــه د دولت د تجزیــې المل ګرځېديل، دغه راز پر هغو هڅو 

څه اغېز لري چې د وســله والو شــخړو د پایښــت او د جګړې مايل متویل 

لپاره تررسه کېږي؟ پردې رسبېره یې څه ډول د ســوکالۍ منځ ته راتګ 

او اقتصــادي ودې پــه برخــه کې رول اداء کړی دی؟ او له اقتصادي انزوا 

رسه یې تر کومه بریده مرســته کړې ده؟

د نشه یي توکو، ودې او له جګړې د سولې پر لور تګ موضوععاتو په تړاو 

د څېړنې د ادغام له الرې موږ هڅه کوو څو د دې فرضیې له مخې چې 

سیايس او اقتصادي بدلونونه کوالی يش د نشه یي توکو ځای ناستی 

وګرځي غواړو په   په دې ال ښه پوه شو، چې د نشه یي توکو اقتصاد د 

سیايس او اقتصادي بدلونونو په رامنځ ته کېدو دغه راز یاد سیايس او 

اقتصادي بدلونونه د نشه یي توکو د بڼې په بدلون کې څه رول لري. 

د معضالتــو او توازن پیژندل

په دې برخه کې د نویو تګالرو پیلولو ته اړتیا ده، ځکه پالیيس جوړونکي او له 

نشه یي توکو تر اغېز الندې ټولنو کې وګړي له سختې نابرابرۍ رسه مخ دي. 

کورنــۍ چــې کوم مهال په ناقانونه اقتصاد کې د ښــکېلتیا لپاره پرېکړه 

کوي، له ســختې نابرابرۍ رسه مخ وي. څرنګه چې په دې راپور کې 

پــه ډاګه شــوي دي، په کوملبیا کې د کــوکا تولیدوونکو ټولنو ډېر اړین 

ټولنیــز – اقتصــادي پرمختګونه کړي دي، مګر دا کار یې د ځایي شــخړو 

او تاوتریخوالــو پــه بیه تــررسه کړی دی. دغه راز په میامنار هېواد کې تر 

دې لــږ وړاندې وخت پورې د اپیمو کښــت د هېــواد ځینو بېوزلو ټولنو لپاره 

د ژوندانه د تأمین اړینه رسچینه وه او ال تراوســه پورې د نشــه یي توکو 

مــخ پــه وړاندې زیاتېدونکې کارونــه په اوس وخت کې کورنیو او ټولنو ته 

نــوې ننګونې رامخې ته کوي. 

حکومتونــه هم له نشــه یي توکــو رسه د مبارزې، د بېوزلو وګړو په پلویتوب 

ودې، ســولې ټینګښــت او دولت جوړونې ترمنځ د یو په غوراوي کې چې 

د پالیســیو متناقضــې موخــې دي، له پېچلو رسخوږیو رسه مخ کېږي. د 

بېلګې په توګه ښــایي یو دولت له نشــه یي توکو رسه د مبارزې الســته 

راوړنــو لنډمهاله غوښــتنو د پــوره کولو لپاره اقدامات تررسه کړي، مګر دغه 

اقدامــات ممکــن د ځایــي ټولنو اقتصادي تحرک په ټپه ودروي، د قدرت 

ځایي جوړښــتونه بې ثباته کړي یا دا چې د نشــه یي توکو په ســوداګرۍ 

کې د ښــکېلو وســله والو ډلو ترمنځ د نوي رقابت راپورته کېدو المل يش. 

د شــان ایالت په شــامل کې د تانګیابان په ښــار کې د وریجو فصل. 

میامنار. آنځور د شــان لخوا.
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برعکس، غیر رســمي الرې چارې لکــه مصونیت او مالتړ، له مجازاتو 

معافیت یا قانوين اقتصاد ته الرسســی، چې د نشــه یي توکو پر ســوداګرۍ 

راڅرخــي؛ کــوالی يش د حکومتونــو او مخالفو ډلو ترمنځ د اوربند او 

ســیايس جوړجاړي لپاره یو مهم ګام واويس. دا کار په خپل وار رسه له 

تاوتریخوايل د ډکو شــخړو راکمښــت المل ګرځي او دولت ته فرصت 

په الس ورکوي، څو په هغو ســیمو کې پیاوړی حضور او حاکمیت 

پیداکړي، چې پر رس یې د وســله والو ډلو او حکومت ترمنځ النجې وي.

له دې کبله د » ګټلو – ګټلو » یا ســل ســلنه بریالیتوب روایت اړوند حل 

الره غالبــاً ډېــره ناعادالنه، غیــر صادقانه او حتی د تولید ضد ده. د دغو 

معضالتــو او ســوداګریزو معامالاتــو د توازن د پېژندنې لپاره باید جدي 

څېړنــې او د پالیســۍ صادقانــه بحثونه راپورته او پیل يش. دغه راز د هغه 

منځنپانګــې د پېژندلــو لپاره هڅې ويش چې پر پورته یادو شــویو حل الرو 

اغېــزې کوي، یــا برخلیک ټاکونکی رول په کې لري.

پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو غږونو)۰	۰	( زیږدیز کال په اړه

پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه )۲۰۲۰( زیږدیز د نشه یي توکو او بې 

نظمۍ تر رسلیک الندې پروژې اړوند هڅو د ګڼ شمېر پایلو له ډلې یې یوه 

ده، چې د کوملبیا، افغانستان او میامنار په اووه ګونو لېرې پرتو سیمو کې په 

ناقانونه نشه یي توکو کې د ښکېلو خلکو پر تجربو او لیدلوریو رڼا اچوي. 

دا څېړنــه پــه پراخه کچه د هغو څېړونکو، فعاالنو او پالیســۍ جوړونکو 

لپاره په پام کې نیول شــوې ده، چې د نشــه یي توکو، ودې او ســولې 

ټینګښــت پر اړوندو موضوعاتو کار کوي. 

زمونږ څیړنو یو ناخوښــه او نامتوازنه غږ راڅرګند کړي چې، د 

نښــانونو د محدودي اندازه، پیژندنــه، فعالیتونه، موقیعت او 

دايس نور څه ښېئ.

باید پام مو وي، چې پولې ته له څېرمه پرتو سیمو دا غږونه نه یو له بل 

رسه مشابه دي او نه هم همغږي دي. پر ځای یې زموږ دې څېړنې په 

پراخه کچه ناموزون غږونه ښکاره کړي دي، چې د پیژندګلوې نښو ) 

عمر، قومیت، جنیست، دین...(، فعالیتونو )قانوين او ناقانونه، د نشه یي 

توکو تولیدوونکو، کاروونکو، قاچاق کوونکو، متنفذینو یا تابعینو(؛ ځای ) د 

والیت مرکز، لېرې پرتې ولسوالۍ، د بېوزله وګړو استوګنو سیمو او قاچاق 

مرکزونو( او نورو عواملو ته په پام یو تر بله په زیاته اندازه توپیر لري. 

روښــانه ده، چې دا کار دا پوښــتنه راپورته کوي، چې له دې ډلې کومو 

غږونــو تــه باید لومړیتوب ورکــړل يش؟ د دغې خپرونې په تولید کې ګڼ 

شــمېر پېچيل او پراخ شــموله مطالب رانغاړل شــوي دي. په پراخه کچه 

یوازې د »شــواهدو« تولید یوه نیمګړې او ســیايس پروســه ده – ترڅو چې 

پــه دې اړه پرېکــړه ونــه يش چې کوم » اطالعات« راټول يش، څه ډول 

شــننه ويش، ولیکل يش او خپاره يش. 

موږ په دې باور یو، چې دا اړینه ده څو د دغې پروســې د ماهیت په برخه 

کې ډېرې روڼتیا ته پام ويش او غېږه مو پرانېســتي وي. موږ دا ادعاء 

لــرو، چــې په بشــپړه توګه به بې پرې یــو یا به مو په دې څېړنه کې ټولو 

غږونو ته انعکاس ورکړی وي. زموږ څېړنه د ټولو اقشــارو لیدلوري او 

تجربــې نــه په ډاګه کوي. د بېلګې په توګه په افغانســتان کې موږ هڅه 

کړي ده، څو د مېرمنو او ســړیو دواړو خربو ته له مســاوي الرسيس ډاډ 

ترالسه کړو. 

پردې رسبېره، موږ بیا هم په ډېر شــعوري ډول هڅې کړي څو د ســیايس 

او اقتصــادي متنفذینــو پرځای د کوکا بزګرانو او راټولوونکو، نشــه یي توکو 

قاچــاق کوونکو او ســوداګرو او هغــو خلکو په څېر د عادي وګړو روایتونه 

رانقل کړو، چې دوی او یا یې د کورنۍ غړي نشــه یي توکي کاروي. 

له دې کار زموږ موخه دا ده، څو په ځایي کچه شــته لیدلوري د ســولې 

او ودې پــه ډولونــو کې منعکس کړو، کوم چې په افغانســتان، کوملبیا او 

میامنار کې د دولت په حاشــیه کې تولید او په وړاندې یې مقاومت شــوی 

دی؛ دغه راز هغه الرې چارې په ګوته کړو چې د ناقانونه نشــه یي توکو 

اقتصــاد یــې د خلکو له ورځني ژوند رسه غوټه کړی دی. 

په دي کار رسه زمونږ موخه دا ده چې په ســیمه ییزه توګه د 

ســولې او پراختیا په ډولونو باندي روښــنایې واچوو. او دا هغه 

څه دي چې د افغانســتان، کلمبیا او میامنار په دولت کې 

تولید او یا هم شــته دي، او د غیر قانوين مخدره توکو اقتصاد 

الري د وګــړو د روزمره ژوند څخه وتړل يش.

پــه پورته درېیو یادو شــویو هېوادونو کې زمــوږ څېړنیزو ډلو د درېیو معیارونو 

لــه مخــې اړین پیغامونه انتخاب کــړي دي. لومړی، هغه اړین پیغامونه 

چې په مســتقیمه توګه د نشــه یي توکو او بې نظمۍ تر رسلیک الندې 

پروژې څخه ترالســه شــوي دي. دا د هغو ســلګونو مرکو پایله ده، چې په 

۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ زیږدیز کلونو کې تررسه شــوي دي. 

دویــم؛ یــاد پیغامونه هغه بیاځــيل موضوعات په ډاګه کوي، چې په لېرې 

پرتو ســیمو کې د خلکو له لوري پرې ټینګار شــوی دی. درېیم؛ زموږ له 

آنده دا بیاځيل موضوعات یو شــمېر جالب، د شــواهدو خالف او یا هم 

د پالیســۍ اړونــد منځپانګه لري. د هر هېــواد اړوند برخه د اړینو پیغامونو 

د ټاکنې پروســې او هغې څېړنې په تړاو ال زیات جزئیات لري، چې له 

مخې یې یاد پیغامونه ټاکل شــوي دي.

مــوږ هیلــه لرو، چې دا خپرونه به په لېرې پرتو ســیمو کې د خلکو ژوند 

د مبــارزو، ســختیو او په ځینو مواردو کــې د دوی د بریالیتوبونو متفاوت 

کیفي، صادقانه او کره اســتازیتوب وکړای يش. 



کوملبیا
 چېرته چې زه اوســېږم له ډېر پخوا راهیســې د کوکا 

بوټی د اقتصاد او عوایدو رسچینه ده؛ ځکه بل داســې 

بوټی نشــته، چې د کوکا بدیل وګرځي. 

د کوکا کروندګر، پورتو آس، د ۸	۰	زیږدیز کال د اکټوبر میاشــت
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د لېرې پرتو ســیمو په اړه

کوملبیــا له ســیمه ییــز، چاپېریايل او قومي اړخه یو متنوع هېواد دی، 

چــې نفــوس یې  ۴۸ میلیونه وګړو ته رســیږي. یاد هېواد د ملګرو ملتونو 

ســازمان د پراختیایي پروګرام )UNDP( د برشي ودې شــاخص )HDI( د 

۱۸۹ هېوادونــو پــه ډلــه کې ۷۹ ځای لري او د نړیوال بانک له لوري د » 

لوړې کچې اوســط عاید« لرونکو هېوادونو په ډله کې یاد شــوی دی. له 

دې رسه رسه، کوملبیــا پــه نړۍ کې د ډېــرو نابرابرو هېوادونو په قطار کې 

ځای لري. ظاهري شــتمني د یاد هېواد په ځینو لویو ښــارونو کې یو تر 

بلــه ډېــر زیات توپیر لري؛ د بېلګې په توګه په کلیوايل ســیمو کې د زیاترو 

اســتوګنو کورنیو د ژوندانه معیارونه ډېر ټیټ دي، چې برېښــنا، رسپنا او 

اوبو ته الرسســی نه لري. 

ظاهري شــتمني د یاد هېواد په ځینو لویو ښــارونو کې یو تر بله 

ډېــر زیــات توپیر لري؛ د بېلګې په توګه په کلیوايل ســیمو کې 

د زیاترو اســتوګنو کورنیو د ژوندانه معیارونه ډېر ټیټ دي، چې 

برېښــنا، رسپنا او اوبو ته الرسسی نه لري.

کوملبیا هېواد د وســله والو شــخړو ډېرې دورې تېرې کړي دي. تر ټولو 

تازه دوره یې ویل کېږي، چې په ۱۹۶۰ زیږدیز لســیزه کې هغه مهال 

پیل شــوه، کله چې ګڼ شــمېر وســله والې ډلې رامنځ ته شوې. یادې 

ډلې د کوملبیا له انقاليب وســله والو ځواکونو )FARC(، د ازادۍ غوښــتنې 

ميل اردو)ELN(، او د ازادۍ غوښــتننې له مشــهورې اردو)EPL( څخه 

عبارت دي. پردې رسبېره، د دغو ډلو رېښــې په ډېر پخوا مهال یعنې د 

۱۹۴۰ او ۱۹۵۰ زیږدیــز کلونــو ترمنــځ د کوملبیا په کورنۍ جګړه کې موندل 

کېــدای يش) پــه دې اړه د نظــر اختالفونه دي چې یاده کورنۍ جګړه کله 

 La(چې د ال وایلونســیا ،)پیل شــوي او کوم مهال پای ته رســېدلې ده

Violencia ( یا تاوتریخوايل په نوم مهشــوره ده او د دولت په مرشۍ د 

کمونېزم ضد نظامي تجاوز المل شــوه. 

د ۱۹۷۰ او ۱۹۸۰زیږدیز لســیزې په ترڅ کې د کوملبیا منځنۍ طبقې د 

کوکیــن صادراتــو پر محوریت د ناقانونه نشــه یي توکو اقتصاد ته مخه 

کړه. په ورته مهال کې د هېواد په ګوټ ګوټ کې د ویجاړتیا ضد شــبه 

نظامیان هم د کرثت په حال کې وو. ګڼ شــمېر عوامل د دې باعث 

شــول څو د نشــه یي توکو قاچاقچیان د چریکیانو پر ضد جګړه کې برخه 

واخيل؛ په داســې حال کې چې زیاترو شــبه نظامي ډلو بیا په خپلواک 

ډول د نشــه یي توکو تولید ته مخه کړه او د نشــه یي توکو په ســوداګرۍ 

کې هم ښکېلې شوې. 

د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰زیږدیز لســیزو په ترڅ کې د کوکا کښــت د کوملبیا هېواد 

ګوټ ګوټ  په ځانګړې ډول ســولې اســتعامري زونونو ته پراختیا ومونده، 

چېرته چې له نورو ســیمو د تاوتریخوايل یا هم د ځمکو د کمښــت له کبله 

په زوره ویســتل شــوي خلک کډه شــوي وو. د کوکا کښت نویو راکډه 

شــویو خلکو ته په هغو ســیمو کې د عاید رسچینه په الس ورکړه، چېرته 

چــې ډېــر کم بېخ بنســټونه یا هــم د بزګرانو لپاره د دولت مالتړ موجود و او 

بازارونــو ته د تــګ راتګ قیمت هم په ډېره لوړه کچه و. 

په ورته وخت کې دغه کار د هغو وسله والو شخړو له پایښت او شدت رسه 

هم مرسته وکړه، چې ملکي وګړي په ځانګړې توګه د کوکا د کښت سیمو 

وګړي یې د لومړی کرښې قربانیان وو. د ناقانونه وسله والو ډلو پر مايل 

متویل رسبېره، د کوکا اقتصاد له هوا د کښت سوځونې په ګډون د ځپونکو 

نظامي ځوابونو لپاره بهانه رامنځ ته کړه او د هغوی په تحریک کې یې 

ونډه درلوده؛ چې پر ځایي اوسېدونکو یې ګڼ شمېر ناوړه اغېزې درلودې. 

د کولبمیــا حکومــت او د کوملبیا انقاليب وســله والو ځواکونو )FARC( ترمنځ 

د ۲۰۱۶ زیږدیز کال د ســولې تړون د یاد هېواد په تاریخ کې د یو نوي 

څپرکي پیل و. د دغه تړون پایله ال تراوســه نامعلومه ده او په دې اړه 

ترالســه شــوی آنځور هم پېچلی دی: د تړون له الســلیک تر نن پورې 

ســلګونه ټولنیز مرشان او د ټولنې فعاالن وژل شــوي دي؛ د ناقانونه 

ډیــری حاصلونو او کلیو ته 

یوازیني د الرسيس وســیله کښتۍ 

دي. پورتو آســیس، کلمبیا. 

عکس د فرانســیس ټامسن لخوا / 

د کلمبیــا ميل پوهنتون. 

ال سیرا ناوادا دی  

سانتا مارتا

توماکو 

پورتو آسی 
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محصوالتو د ځای ناســتي پروګرام له ناکامۍ رسه مخ دی او د ازادۍ 

غوښــتنې ميل اردو)ELN(، د شــبه نظامیانو ځای ناستې ډلې بدله شوې 

دغــه راز هغــه جنایي بانډونه چې په ناقانونه نشــه یي توکو کې الس 

لري او ښــکېل دي، خپل ځان ته په زیاترو هغو ســیمو کې په زور ځای 

پیداکــړی چــې د کوملبیا انقاليب وســله والو ځواکونو )FARC( له خوا تخلیه 

یا پرېښودل شوي دي. 

په همدې حال کې د کوملبیا انقاليب وسله والو له ځواکونو )FARC(  څخه 

جدا شوي ډلې  ) هغوی چې د سولې په پروسه کې ګډون نه کوي( د بیا 

ځل انسجام په حال کې دي. دغه ابهام، د نشه یي توکو ناقانونه اقتصاد 

او هغه پالیسۍ، د دې نوي پړاو په راټوکېدو کې به اړینه ونډه  ولري؛ چې 

موخه یې دغو معضالتو ته د حل الرې پیداکول دي. 

زموږ د نشــه یي توکو او بې نظمۍ تر رسلیک الندې پروژې  اړوند ټیم 

د کولبمیا په ګڼ شــمېر هغو لېرې پرتو ســیمو کې څېړنې کوي، چې د 

وســله والو شــخړو او نشــه یي توکو ناقانونه اقتصاد له کبله اغېزمنې دي. 

له دې رسه رسه، په دغه روان کال کې له لېرې پرتو ســیمو د ۲۰۲۰ 

زیږدیــز کال غږونــو خپرونو لپاره موږ پر درېیو ښــارونو مترکز کوو: پورټو 

 )Tumaco(او توماکو ) Santa Marta( ســانتا مارتا ،) Puerto Asís(آس

؛ یعنــې هغه ښــارونه چېرته چې مــوږ د خپلې څېړنې په لومړي پړاو کې 

خپلــې څېړنې تررسه کړي دي. 

پورټو آس)Puerto Asís(، پوتومایو

پورټو آس د کلومبیا په ســویيل رسحدي ایالت کې )والیت یا ایالت ( ته 

ورته د پوتومایو یو ښــار دی؛ چې د پوتومایو له شــپږو او  د نورو ایالتونو 

له ۱۲ ښــارونو دغه راز له اکوادور رسه په ســویل کې ګډه پوله لري. له 

وروســتي ایالت )اکوادور( رسه یې پوله د پوتومایو ســیند په واســطه، چې د 

امازون لړۍ یوه برخه ده او د ســیمې تر ټولو لویه اوبیزه حوزه ده؛  کښــل 

شــوې ده. دا او نور ســیندونه د پورتو آس په کلیوايل ســیمو کې د خلکو 

په ورځني ژوند کې محوري ونډه لري، چې له زرګونه ګرمســیرو باراين 

ځنګلونو کې اســتوګنو بزګرو کورنیو څخه جوړه شــوې ده او زیاترو برخو ته 

یــې رسکونه نه دي تليل. 

د اټکل له مخې پورټو آس ښــار د ۶۳٫۰۶۷ وګړو اســتوګنیزه ســیمه ده، 

چې له دې ډلې یې ۵۶٪ ســلنه د یاد ښــار په همدې نوم مرکز کې ژوند 

کوي. نېږدې ۱۲ ســلنه نفوس یې بومي وګړي او ۷ ســلنه نور یې افریقایي 

– کوملبیایي، تورپوســتي او د موالتو نژاد وګړي دي. په دغه ښــار کې لږ 

تر لږه شــپږ خوندي ځایونه او یو کلیوايل ذخیروي زون شــته. لومړی شــپږ 

یې بومي ســیمې دي، چې د ځانګړو قواعدو له مخې د بومي شــوراګانو 

لــه لــوري د غیرقابل نفوذ او ډله ییزو ســیمو تر عنوان الندې اداره کېږي. 

وروســتی یوه یې  ځانګړې طرحه شــوې ســیمې دي، چې شخيص ځمکې 

پــه کې شــاملیږي مګر د ځانګــړو قواعدو او مقرراتو له مخې اداه کېږي او 

د بزګرانــو اقتصــاد د پیاوړتیا او مالتړ لپاره په پام کې نیول شــوي دي. 

د لسیزو په ترڅ کې کلیوايل بزګرانو د کوکا د کښت او تولید له 

الرې بازار ته الرسسی موندالی دی) په ځینو سیمو کې بیا د کوکا 

کښت او تولید یوازې د سوداګرۍ لپاره یو مناسب محصول دی(. 

د کښــتني پوتومایو فرعي ســیمې ګډ نژاده نفوس، چېرته چې د پورتو 

آس ښــار موقعیت لري د شــلمې مېالدي پېړۍ تر نیامیي پورې ډېر 

کم و. دغه مهال ګڼ شــمېر عواملو یادې ســیمې ته د کډوالۍ جریان 

چټــک کــړ. د دې عواملو له ډلې د نېږدې ایاالتونو په کلیوايل ســیمو 

کــې د ځمکو کمښــت ، چې زیاتره کورنۍ یــې د ځمکې پیداکولو په تکل 

کډوالــۍ تــه اړ کــړې؛ او د )La Violencia( په نوم یا له تاوتریخوايل ډکې 

کورنــۍ جګــړې پرمهال په پراخه کچــه د خلکو بې ځایه کېدو ته، چې 

مخکې مو یادونه وکړه اشــاره کوالی شــو. پردې رسبېره، کاري اجورې او 

ســوداګریز فرصتونه چې په یاده ســیمه کې د نفتو لومړنی غوړېدا په ترڅ 

کې رامنځ ته شــول هغه نور عوامل وو، چې یادې ســیمې ته یې د خلکو 

پــه کډوال کېدو کې رول درلود. 

نفت د پوتومایو داخيل ناخالص تولید)GDP( ۶۳ ســلنه جوړوي. دې 

تــه پــه پام چې پورتو آس د پوتومایو پــه ایالت کې د لویو تولیدوونکو 

والیتونو) ښــارونو( له ډلې دی، په قوي احتامل چې نفتو د یاد ښــار د 

ناخالــص داخيل تولیــد اړینه برخه ځان ته ځانګړې کړې ده. 

مګــر د کوکا/کوکیــن صنعت هم تر همدې کچې له ارزښــت برخمن دی. 

د بېلګې په توګه له یاد ښــار څخه نېږدې ۴٫۵۰۶ کورنیو د ناقانونه نشــه 

یي توکو د ځای ناســتي په ميل پروګرام کې، چې په دې وروســتیو کې 

د ســولې تړون زېږنده ده؛ د ګډون لپاره نوم لیکنه کړې ده. د لســیزو 

په ترڅ کې کلیوايل بزګرانو د کوکا د کښــت او تولید له الرې بازار ته 

الرسســی موندالی دی) په ځینو ســیمو کې بیا د کوکا کښــت او تولید 

یوازې د ســوداګرۍ لپاره یو مناسب محصول دی(. 

دې کار په پرتلیزه توګه په کلیوايل ســیمو کې له ښــې تنخوا رسه مل 

فرصتونــه رامنــځ ته کړي او په پایلــه کې دغو عایداتو د توکو او خدماتو 

لپــاره تقاضــا لوړه کړې، چې له کبله یې ځایي ســوداګري هم غوړېدلې 

ده. له دې رسه رسه، دغه مزایاوې په ډېره لوړه بیه ترالســه شــوي دي. 

په ۱۹۸۰ زیږدیزه لســیزه کې په کښــتني پوتومایو کې د کوکا د کښــت او 

تولید پراختیا د نشــه یي توکو – شــبه نظامیانو له تاوتریخوايل رسه مل 

وه. د مډلین ښــار ټولنې د رودریگز گاچا تر مرشۍ الندې د یاغیانو په 

وړانــدې د مبــارزې لپاره له دولتي ځواکونــو رسه ملتیا وکړه او هغه ملکي 

وګــړي یې تــرور کړل، چې د یاغیانو په مالتړ تورن وو.  

د چریکیانــو پــه وړاندې د ملکي وګــړو د اقداماتو او جګړو په پایله کې 

بالخره د نشــه یي توکو شــبه نظامي ډلې له منځه والړې. دغو اقداماتو او 

جګړو په ۱۹۹۱ زیږدیز کال کې د خلکو ازادۍ غوښــتنې اردو )EPL( له 

منځه تګ رسه یو ځای د کوملبیا انقاليب وســله والو ځواکونو )FARC( ته 

الر هــواره کــړه، څو د کوکا اقتصاد په ګډون په کښــتنۍ پوتومایو کې خپل 

قدرت پیاوړی کړي. که څه هم، چې د دوی ځای ناســتو ډلو ډېر ژر رس 

راپورتــه کړ، څو د دوی ځای ونیيس.

د ۱۹۹۰ زیږدیز لسیزې په وروستیو او د ۲۰۰۰ زیږدیز لسیزې تر لومړیو 

پورې د نظامي او شبه نظامي ډلو بریدونو په سیمه کې د کوملبیا انقاليب 

وسله والو ځواکونو )FARC( هژموين) یوازېنۍ برترۍ( ته د پای ټکی 

کېښود. د کوملبیا د ځاين دفاع ځواکونو د پوتومایو سویيل بالک)AUC( د 

۲۰۰۶ زیږدیز کال په مارچ میاشت کې رسامً منحل شو. د کوملبیا د ځاين 

دفاع ځواکونو د پوتومایو سویيل بالک)AUC( یو انسجاموونکی سازمان و، 

چې په ۱۹۹۷ زیږدیز کال کې رامنځ ته شو او ګڼ شمېر خورې ورې شبه 

نظامي ډلې یې رسه یو ځای او تر خپل چرت الندې راټولې کړې. 
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پردې رسبېره، د کوملبیا انقاليب وســله والو ځواکونو )FARC( او خلکو 

اردو )EP( په دې وروســتیو کې د بې وســلې کولو تر مهال پورې؛ دولتي 

ځواکونــو لــه کوملبیا انقاليب وســله والو ځواکونو )FARC( رسه خپلې جګړې 

ته دوام ورکړ. له دې کبله په ۲۰۱۶ زیږدیز کال کې د ســولې تر تړون 

وروســته په پورتو آس کې د وســله والو شــخړو او کوکا اقتصاد بڼه د بدلون 

په حال کې ده.)څرنګه چې مخکې د ټول هېواد په تړاو یادونه شــوې 

وه( او د دې نوې ســناریو ماهیت هم ال تراوســه روښانه نه دی. 

) Tumaco, Nariño(توماکو؛ نارینو

توماکو ښــار د کوملبیا هېواد د نارینو برخې په ســوېل لوېدیځ کې موقعیت 

لري. د دغه ایالت د ښــار او مرکز نومونه یو ډول دي، چې د آرام ســمندر 

پرغــاړه د کوملبیــا هېواد دویم لوی اړین بندر دی. یاد ایالت په ســوېل کې 

له اکوادور، په لوېدیځ او شــامل لوېدیځ کې له آرام ســمندر او په شــامل 

او ختیځ کې د نارینو برخې له نورو ښــارونو رسه ګډه پوله لري. 

د اټکل له مخې په ۲۰۱۹ زیږدیز کال کې ۲۱۷٫۰۷۹ وګړو په یاد ایالت کې 

استوګنه درلوده، چې له دې ډلې یې د آټکل له مخې ۵۷٪ یوازې په ښارونو 

کې اوسیږي. د توماکو ډیری نفوس له افریقایي نژاده وګړو تشکیل شوی ) 

چې ۸۰ سلنه وګړي یې تورپوستي، مالتو یا هم افریقا – کوملبیا ګډ نژاده دي( 

او د یاد ایالت ۵۵٪ سلنه خاوره په تورپوستو وګړو پورې تړاو لري.  

دا ســیمې د ټولنیزو شــوراګانو له لوري اداره کېږي ) چې په توماکو کې 

د یادو شــوراګانو شــمېر ۱۶ ته رســیږي( او د ځانګړو جمعي رسلیکونو له 

مخــې یــې خوندیتوب ته پام شــوی او د کوملبیا قوانینو له مخې په کې 

ځانګړې قواعد او مقررات نافذ دي. د نفوســو ۴.۶ ســلنه نوره برخه یې 

خپل ځانونه بومي وګړي معريف کوي او په یاد ښــار کې ۱۵ نورې ښــاري 

شــوراګانې) چې مخکې مو پرې بحث کړی( موجودې دي. 

د ۱۶۰۰ زیږدیزۍ پېړۍ په منځنیو کې د عیسوي مبلغینو یوه ډله په یاده 

سیمه کې، چې اوس د توماکو په نوم پېژندل کېږي رامنځ ته شوه او موخه 

یې  ځایي بومي وګړو ته د عیسوي دین تبلیغ او له دې الرې د هغوی  

کنټرول و. د ښکېالک دورې پرمهال د توماکو له ساحيل برخې څخه 

له کانونو د استخراج شویو رسو زرو د لېږد، دغه راز په کانونو کې د کار 

کولو لپاره د راوړل شویو افریقایي غالمانو د رالېږد یو اړین مرکز په توګه 

ګټه اخېستل کېده. دغه کوچني استعامري بندر د ۱۹ او ۲۰ می زیزدیزۍ 

پېړیو په منځنیو وختونو کې ډېره اړینه وده وکړه او د آرام سمندرګي ساحيل 

غاړې ته څېرمه د کوملبیا په یو اړین لوی ښار بدل شو. 

په ۲۰۱۶ زیږدیز کال کې توماکو د هېواد نورو ســیمو په پرتلې 

پر کوکا د کرل شــوې ځمکې زیاته اندازه لرله.

یادې ســیمې ته د خلکو په کډوالۍ کې ګڼ شــمېر عواملو ونډه درلوده، 

چــې عبــارت دي لــه: په ۱۸۵۱ زیږدیز کال کې د غالمۍ لغوه کول؛ 

چې په ترڅ کې یې زیاتره ازادې شــوې کورنۍ ســیمه ییزو ســیمو ته کډه 

شــوې. د ۱۸ پېړۍ له منځنیو تر وروســتیو پورې د صادراتو پر محور د 

راڅرخېدونکــي دوه اړخیــز اقتصاد غوړېدا، چې د ســیمې له طبعي ځنګلونو  

او نویو کرنیزو ځمکو دواړو څخه د ربړ خامو موادو اســتخراج؛ او د عاج 

ونــې توکمــو او نورو محصوالتــو د تولید په موخه د وحيش تاګوا د اجیلو 

راټولول په کې شــامل وو. پردې رسبېره، د اوســپنیزې پټلۍ جوړېدل، 

چې توماکو یې د ۱۹۲۰ زیږدیز کال په وروســتیو کې له پاســتو رسه 

ونښــلوه او بالخره د ۱۹۴۰ او ۱۹۷۰ زیږدیزو لســیزو ترمنځ د لرګیو او د 

هغوی اړوند ونو د ســوداګرۍ رواج، هغه عوامل و، چې یادې ســیمې ته 

یــې د خلکو په کډوالۍ کې رول درلود. 

ګڼ شــمېر وســله والې ډلې ) د ازادۍ غوښــتنې ميل اردو)ELN(، د کوملبیا 

انقاليب وســله وال ځواکونه)FARC(، او د کايل شــورا اړوند ډلې( د ۱۹۷۰ 

او ۱۹۸۰ زیږدیز لســیزو ترمنځ توماکو ته ولېږدېدې یا هم ترې ووتې. 

مګر د ۱۹۹۰زیږدیزۍ لســیزې په وروســتیو کې توماکو د وســله والو شخړو 

پر مرکز بدل شو. 

د )بوکاګراند( ســاحل په توماکو کلمبیا 

کــې. آنځور د دیانــا ماچوکا لخوا / کلمبیا 

ميل پوهنتون. 
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په همدې وخت کې د کوملبیا انقاليب وسله والو ځواکونو )FARC( تر خپل 

کنټرول الندې سیمه کې ظاهراً خپل ځان د کوکا اقتصاد د پراختیا په 

موخه په دایمي توګه ځای پر ځای کړ. د کوملبیا د ځاين دفاع ځواکونو د 

پوتومایو سویيل بالک)AUC( شبه نظامي ډلې په ځانګړې ډول د » سویل 

ازادۍ غوښتونکو« په نوم نوې تأسیس شوې ډلې د ۱۹۹۰ زیږدیز لسیزې 

په وروستیو کې له چریکیانو او د هغوی له مالتړو رسه د جګړې دغه راز 

د ټرانزیټي زونونو او د کوکین سوداګرۍ د ټرانسپورټي الرو د کنټرول په 

موخه په یاده سیمه کې ځان ته ځای پیداکړ. 

په وروسته کلونو کې د کوکا کښت او تولید په ټول ښار کې زیاتوالی 

وموند. د ۲۰۰۰ زیږدیز لسیزې په پیل او منځنیو کې نظامي عملیاتو ) له 

یاغیانو رسه جګړې او د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې( په یاده سیمه 

 )FARC( کې د کوکا کښت د پراختیا او د کوملبیا انقاليب وسله والو ځواکونو

له حضور رسه مرسته وکړه. دې کار له پوتومایو رسه پر نېږدې برخو ) میتا 

او کاکویتا( باندې هم اغېزې وکړې. ویل کېږي، چې د کوکا محصوالتو 

کروندګر او راټولوونکي د وسله والو شخړو د زیاتېدو په ترڅ کې د هېواد له 

نورو برخو توماکو او نارینو سیمو ته په پراخه کچه راکډه شول. 

پــه ۲۰۱۶ زیږدیــز کال کې توماکو د هېواد نورو ســیمو په پرتلې پر کوکا 

د کرل شــوې ځمکې زیاته اندازه لرله. له یادې ســیمې شــاوخوا ۱۶٫۶۵۸ 

کورنیو د ســولې روانې پروســې د منځپانګې له مخې د ناقانونه نشــه یي 

توکو په پراخ شــموله ميل ځای ناســتي پروګرام)PNIS( کې د ګډون لپاره 

پــه یــاد کال نــوم لیکنه وکړه. له دې رسه رسه، د پورتو آس په څېر په یاده 

ټوله ســیمه کې د نشــه یي توکو راتلونکې په ځانګړې توګه د کوکا اقتصاد 

او وســله والو شــخړو د تحرک په رڼا کې نامعلومه ده.

 )Santa Marta, Magdalena(ســانتا مارتا؛ مګدالینا

د ســانتا مارتا ښــار د کوملبیا په شــامل کې د کارائیب سیند د سواحلو 

ترڅنګ موقعیت لري. یاد ښــار په هېواد کې تر ټولو پخوانی ښــار او د 

مګدالینــا ایالــت پالزمېنــه هم ده، چې په ۱۵۲۵ زیږدیز کال کې رامنځ 

ته شــوی دی. د مګدالینا ایالت لوی والیت، چې یاد ښــار یې یوه برخه 

ده، د ســانتا مارتا د نېوادا غرونو د هرمي غرنیزې لړۍ په واســطه تعریف 

شــوی دی. یاده لړۍ تر ډېره د د لوی والیت برخه تر پوښــښ الندې 

راويل او د الګووجیرا او ســیزار ګاونډیو ایاالتونو ته هم غځېدلې ده. 

د اټکل له مخې د ســانتا مارتا والیت په ۲۰۱۹ زیږدیز کال کې  شــاوخوا  

۵۱۵٫۷۱۷  اوســېدونکي لرل، چې له دې ډلې یې ۷.۴۷ ســلنه د ګډ 

افریقایي – کوملبیایي او تورپوســتي یا ماالیي نژاد وګړي دي، او ۰.۹۸ 

ســلنه یې بومي وګړي دي. د ســانتا مارتا ډیری برخه ښــاري نفوس 

جوړوي، چې د ټول نفوس یوازې ۳.۲ ســلنه یې په کلیوايل ســیمو کې 

اوســیږي؛ مګر کلیوايل وګړي یې د ټول والیت له ۹۰ ســلنه زیات ځمکه 

پــه خپل واک کې لري.

ســانتا مارتــا اړینې طبعي منابــع او غني کلتور دغه راز لرغوين او تاریخي 

میراثونه لري. د یادې ســیمې په تړاو یو ســیاحتي شــعار دا دی، چې » 

ســیرانیوادا سانتا مارتا، کلمبیا.

آنځــور د کلمبیا ميل پوهنتون لخوا. 
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هرڅه په جادویي بڼه لري.« په واقعیت کې ســیاحت د یاد والیت په 

اقتصــاد کــې محوري ونډه لري، ترڅنګ یې ســوداګري او نور فعالیتونه 

چې د یاد ښــار په بندر کې تررسه کېږي دغه راز تر یوې کمې اندازې 

پــورې ماهیــان او کرنه هــم د دغه والیت په اقتصاد کې ونډه لري. په 

ټوله کې ډېر شــتمن دی او د پورتو آس او توماکو په پرتلې پیاوړی 

اقتصاد لري، مګر له دې رسه رسه د ښــاري او کلیوايل ســیمو ترمنځ په 

پراخه کچه توپیرونه او نابرابري شــته ده. 

زمــوږ د څېړنــې مترکز تر ډېره بریده د نېوادا لړۍ پر کلیوايل ســیمو دی، 

چېرتــه چې ګڼ شــمېر قضایــي حوزې یو په بل کې تداخل لري. په دې لړ 

کــې د درېیــو ایاالتونو)برخو( بېــال بېل والیتونه، چې له دې غرنیزې لړۍ 

رسه پوله لري، درې ســیمه ییزې چاپېریايل ادارې، دوه طبعي پارکونه، 

یــوه ځنــګيل زېرمه او نهه بومي شــوراګانې ) چې مخکې مو پرې بحث 

کړی( شاملیږي. 

د ۱۹ مېالدي پېړۍ په وروســتیو کې پراخ شــمېر کروندګر د نېوادا لړۍ 

په اړوند ســیمو کې مېشــت شــول. د کروندګرو دا مېشتېدل د سانتا مارتا 

په ســیمه کې د قهوې غوړېدا په ترڅ کې تررسه شــول، چې زیاتره چارې 

یې د بهرنیو پانګه والو او ســوداګرو له خوا پرمخ وړل کېدې او لوی 

مالکیتونــه یــا رشکتونه یې تأســیس کړي و. د ۲۰ مې پېړۍ په منځنیو 

کــې د نېــوادا لړۍ ته کډوالۍ زیاتوالی وموند. زیاتره خلک یادې ســیمې 

ته د )La Violencia( په نوم له کورنۍ جګړې د تېښــتې او خوندیتوب 

پــه موخــه  الړل. د کډوالــو نورې جوپې په ۱۹۷۱ مېالدي کال کې د 

کارائیــب کوتــل ) چې د کارائیب په ســیمه کې تر ټولو اړینه الره ده( له 

پرانېستې وروسته راورسېدې.

دغه مهال د ۱۹۷۰ زیږدیز لســیزې په منځنیو کې د دغو غرونو لړۍ د 

بنګو )چرســو خام بوټي( په اړین مرکز بدل شــو. د بنګو بوټي یا د چرســو 

خامو موادو په ســیمه کې پر کرنیز او اقتصادي وضعیت دغه راز ســیايس 

جوړښــتونو باندې اړینې اغېزې درلودې. مګر دا غوړېدا په نورو لســیزو 

کې د دولت په مرشۍ د نشــه یي توکو پر ضد کمپاین او له هوا څخه د  

کوکنارو ســوځولو او ســپرې کولو بریدونو په ترڅ کې مخ په کمېدو شــوه. 

له دې رسه رسه د نوېدا غرونو لړۍ له شــاميل او ســاحيل ملنو ) چېرته چې 

د ســانتا مارتا والیت دی( د نشــه یي توکو قاچاق او کوکا د تولید اړین 

ځای په توګه ګټه اخېســتل کېده. 

دغه مهال د ۱۹۷۰ زیږدیز لســیزې په منځنیو کې د دغو 

غرونو لړۍ د بنګو )چرســو خام بوټي( په اړین مرکز بدل شــو. 

د بنګو بوټي یا د چرســو خامو موادو په ســیمه کې پر کرنیز او 

اقتصادي وضعیت دغه راز ســیايس جوړښــتونو باندې اړینې 

اغېزې درلودې.

په داســې حال کې، چې شــبه نظامي ډلو او ګڼ شــمېر  چریکیانو په 

۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ زیږدیزو لســیزو کې یو له بل رسه ســیالۍ کولې، ځایي 

شــبه نظامي ډلو پر ســیمه خپل کنټرول پراخ او پیاوړی کړ. وســله والو 

شــخړو د ۲۰۰۰ زیږدیزو لســیزو په لومړیو کې  د کوملبیا د ځاين دفاع 

ځواکونو د پوتومایو ســویيل بالک)AUC( او د شــبه نظامي ډلو ميل 

فدراســیون په منځ ته راتګ رسه شــدت وموند. دې ډلې د ځایي شــبه 

نظامــي ډلــو له ماتولو او په ځان کې د هغوی له جذب وروســته د کوملبیا 

د ځاين دفاع ځواکونو د پوتومایو ســویيل بالک)AUC( د نېوادا لړۍ 

او شــاوخوا ســیمو کې پر قانوين او ناقانونه دواړو ســیايس او اقتصادي 

فعالیتونو خپل پراخ نفوذ ترالســه کړ. 

کله مو چې له مرکچیانو د ســولې وروســتۍ پروســې په تړاو پوښتيل دي، 

دوی په تکرار رسه ویيل دي، چې وســله والې شــخړې له لســو کلونو څخه 

زیاتې پخوا په یاده ســیمه کې پای ته رســېديل دي. د شــبه نظامیانو هغه 

ډلې چې په ســانتا مارتا او د ســیرا په غرونو لړۍ په شــاوخوا کې یې په 

پراخــه کچــه فععالیت درلــود،  د کوملبیا د ځاين دفاع ځواکونو د پوتومایو 

ســویيل بالک)AUC( له نورو ځواکونو رسه یو ځای رســامً په ۲۰۰۶ 

زیږدیز کال کې منحل شــوې.

د دوی له منحل کېدو وروســته حکومت په یاده ســیمه کې د بدیل ودې 

پروګرام)AD( پيل کیدل پیل کړی دی. دغه  پروګرام په ځنګيل ســیمو 

کې ټوپک پر اوږه کورنۍ تر پوښــښ الندې راويل، چې په ۲۰۰۴ زیږدیز 

کال کې پیل شــوی دی او ســانتا مارتا کې یې شــمېر شاوخوا ۱۶۰۰ 

کورنیو ته ورسېد.

مګر له دې رسه رسه بیا هم د ســازمان شــویو تاوتریخوالو بېال 

بېل ډولونه په ځانګړې ډول د شــبه نظامي ډلو میراث پرځای 

پاتې دی او یاده ســیمه د هېواد په کچه د نشــه یي توکو تر 

ټولــو لوی دهلیز ګڼل کېږي.

له دې وروســته په ســیمه کې د کوکا کښــت او د وسله والو شخړو کچې 

دواړو د پام وړ کموالی وموند. مګر له دې رسه رسه بیا هم د ســازمان 

شــویو تاوتریخوالو بېال بېل ډولونه په ځانګړې ډول د شــبه نظامي ډلو 

میراث پرځای پاتې دی او یاده ســیمه د هېواد په کچه د نشــه یي توکو 

تــر ټولو لوی دهلیز ګڼل کېږي.

د میتودلــوژی )تګالرې( په تړاو یوه یادونه

زموږ د دې څېړنې اړین پیغامونه له اصيل منابعو راخېســتل شــوي دي. 

لومړی، د دې څېړنیزې پروژې په ترڅ کې موږ د هغو ســازمانونو له 

مرشانــو رسه د خــربو اترو په موخــه په دایمي اړیکه کې یو، چې د هېواد 

له ګوټ ګوټ څخه د ناقانونه نشــه یي  توکو د محصوالتو د کښــت 

کروندګــرو پــه را یوځــای کولو  بوخت دي. د دغو خربو اترو په ترڅ کې 

موږ په ځانګړې ډول یو شــمېر تکراري مســائل مونديل دي، چې د کوکا 

د تولیــد نــړۍ په تړاو یې د دغو مرشانــو په نظریاتو کې یې انعکاس 

موندالی دی. 

دویــم، زمــوږ د دې څېړنې اړین پیغامونه د کوملبیــا په درېیو مختلفو لېرې 

پرتو ســیمو ) پورتو آس، توماکو او ســانتا مارتا( کې د کوکا کروندګرو 

او راټولوونکو رسه د ســازمان شــویو او ناســازمان شویو ۱۵۰ مرکو څخه 

راخېســتل شــوي دي. دغه مرکې د ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ زیږدیز کلونو ترمنځ 

زموږ د څېړنیز ټیم بېال بېلو ســیمه ییزو ســفرونو پرمهال د کوکا له 

کروندګرو او راټولوونکو رسه شــوي دي. 

بالخــره درېیــم، دا چې دغه پیغامونه هغــو  نظریاتو او تجربو ته انعکاس 

ورکوي، چې د ۲۰۱۹ زیږدیز کال په جون میاشــت کې  د کوملبیا هېواد 

د کــوکاد  تولیــد په دوو اړینو ښــارونو ) توماکو او پورتو آس( کې د ناقانونه 

نشــه یي توکو بدیل په ميل پروګرام کې د ثبت شــویو کروندګرو په تړاو په 

تررسه شــوې رسوې کې  موندل شوي دي. 
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اړین پیغامونه

د کوملبیا په لری پرتو ســیمو کې د زیاترو خلکو اقتصاد د کوکا د کښــت او تولید له کبله ډېر ښــه دی، . 	

مګــر دا کار یې لوړه بیه لري

چېرته چې زه اوسېږم له ډېر پخوا راهیسې د کوکا بوټی د اقتصاد او 

عوایدو رسچینه ده؛ ځکه بل داسې بوټی نشته، چې د کوکا بدیل 

وګرځي. حتی هغه مهال چې قیمتونه یې ټیټ هم وي، د کوکا بوټي 

د ۲۰۰ ګرامه دانو قیمت بیا هم ۳۰۰،۰۰۰ پیزو)د کوملبیا پويل واحد( 

کېږي. دغه بوټی زموږ د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې تأمینوي. له قانوين 

الرو چارو تر دې اندازې پورې عواید ترالسه کول ډېر ستونزمن دي. 

ولې ستونزمن دي؟ زیاتره وختونه به چې ما د چنار یا هم یوګا ونه له 

خپل فارم پر آس باروله تر رسک رس پورې په رسولو کې به یې رنګ 

تک تور شو. تاسو فکر وکړئ، بیا چې درسک له رس تر خرڅالو ځای 

پورې رسیږي، هغه به څوک وپېري؟ هېڅوک هم نه. )د کوکا کروندګر، 

پورتو آس، د ۲۰۱۸زیږدیز میاشت اکټوبر میاشت(.

د کوکا کښت او تولید کروندګرو ته د تکیې وړ عواید په الس ورکوي، کاري 

فرصتونه رامنځ ته کوي او د ځایي اقتصاد په غوړېدا کې مرسته کوي

کروندګر د کوکا د کښت له الرې بازار ته د ډاډ وړ الرسسی پیداکوي. مګر 

دا الرسسی د لېږد لوړو قیمتونو، قانوين تولید ته د بې ثباته تقاضا او په 

قیمتونو کې د مهمې بې ثباتۍ په بیه کېږي. دغه راز د کوکا کښت دوی 

ته د داسې دوامداره عوایدو ترالسه کولو فرصت په الس ورکوي، چې له 

نورو محصوالتو د ترالسه کېدونکو عوایدو په پرتلې څو چنده زیات دي. 

له دې کبله د کوملبیا په لېرې پرتو سیمو کې د کوکا کښت او تولید ته د 

یوازېنۍ اقتصادي رسچینې په توګه کتل کېږي. )لومړی ګراف وګورئ(.

دغــه راز د کوکا کښــت او تولید نه یوازې د رېبلــو پرمهال بلکې هرکله له 

ډېرو ښــو اجورو رسه مل کاري فرصتونه رامنځ ته کوي. د کوکا له کښــت 

او تولیــد دغه ترالســه کېدونکي عوایــد په خپل وار رسه بیا خدماتو او توکو 

تــه د ځایــي تقاضا د زیاتېدو لــه الرې د نورو برخو په غوړېدا او پیاوړتیا 

کــې هــم خپل رول لري. په پایله کې د کــوکا اقتصاد له اړینو ټولنیزو – 

اقتصادي پرمختګونو رسه مرســته کړې ده. 

لومړی ګراف – د رسوې پوښتنې ته ځواب: ایا د ناقانونه بوټو کښت 

ستاسو د کورنۍ لپاره د عوایدو ترالسه کولو یوازېنۍ انتخاب و؟ 

بلی

نخیر

بی ځوابه 

٪٥٠

٪٣٣

٪١٧

د کــوکا کروندګــر له خپلو عوایدو پر زده کړو، روغتیا او 

ځمکې پانګونه کوي

کروندګــر او راټولوونکــي د کوکا عواید د کورونو په جوړولو، د ماشــومانو 

پــر زده کــړو، د کورنیو غړو پــر روغتیایي چارو، ځمکې رانیولو او نورو 

شــتمنیو لکه موټرســایکلونو او ملریزې برېښــنا تختو او وسایلو لګوي. که 

چېرې د کوکا عواید نه وای، له دې ډلې زیاترو وګړو نه شــول کوالی څو 

دغو خدمتونو یا هم شــتمنیو ته الرسســی ولري. په ځینو ټولنو کې خلک 

هم د کوکا له ترالســه کېدونکو عوایدو یوه اندازه  پیســې راټولوي څو د 

ښــوونځیو پر جوړولو، پلې تګ الرو او رسکونو، او حتی ښــوونکو ته یې د 

تنخــواوو په ورکړه کې ولګوي.

د کوکا د کښت او تولید د غوړېدا پرمهال لومړی کار چې ما پر لګښت 

وکړ، د خپل کور له نیامیي د زیات چت جوړول و. له دې وروسته 

موږ د خښتو پر رانیولو پیل وکړ دغه راز مو باید د فارم لپاره هم وسایل 

او توکي رانیويل وی، ځکه محصول په خپله وده نه کوي. نو له دې 

کبله ما د کور چت جوړ کړ، وروسته مې خښتې راونیولې، بیا مې 

د فارم لپاره وسایل او توکي وپېرل، ورپسې ماشومانو د تلویزیون  

غوښتنه کوله، چې هغه مې هم وپېره. ) د کوکا پخوانی کروندګره، توماکو، د 

۲۰۱۹ زیږدیز کال فربوي میاشت(

ښه مې په یاد دي له هغه وروسته، چې ما دنیا ته لومړی ماشوم راوړ؛ 

موږ کوکا درلوده او ډېره ګټه یې وکړه. یوازې په یو ځل رېبلو رسه موږ 

د برېښنا او تلویزیون رانیولو لپاره کايف اندازه پیسې درلودې. تلویزیون 

هغه لومړی وسیله وه، چې موږ د )ماریامر( د کتنې په موخه وپېره؛ 

ورپسې مو یوه ماشیني کښتۍ وپېرله څو په سیند کې کښته او پورته په 

کې الړ شو.  ) د کوکا پخوانی کروندګره، توماکو، د ۲۰۱۸ زیږدیز کال مې میاشت(

له کوکا په ترالسه کېدونکو پیسو رسه یو څوک کوالی يش، خپل 

اقتصاد پیاوړی کړي: تاسو کوالی شئ په دغو پیسو آس وپېرئ، 

خپل کور مو جوړ کړئ او د چت جوړولو یا هم محافظوي سیم پر 

خپل کور راچاپېر کړئ. ]...[ هغه ټول کارونه چې موږ په دې کيل 

کې کړي دي، د کوکا د پیسو له برکته دي، او  لګښت مو پرې کړی. 

کله چې موږ دلته راغلو شاوخوا دوه کاله مو د ښوونځي ښوونکو ته 

تنخواوې ورکړې) د دغو تنخواوو پیسې مو د کوکا له کښت او تولید 

ترالسه کولې(. نوموړې وایي، چې هغه له یوې باسواده مېرمنې رسه 

ګاونډۍ وه. وروسته مو یو عمومي ښوونکی استخدام کړ) چې تنخوا 

یې د دولت له لوري ورکول کېده(.  ) د کوکا پخوانی کروندګر او راټولونکې، 

پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال سپټمرب میاشت(

د خپل ځان تړاو باید ووایم، چې زه د کوکا ناشکري نه کوم. زه په ډېرو 

ستونزمنو رشایطو کې وم. زما یو ورو معلول دی، له دې کبله زما د مور 

او کوچنیو وروڼو او خویندو رسپرستي ما ته راترغاړې وه، کله مې چې 

مور ناروغه شوه، ما د کور اخېستلو لپاره کايف پیسې درلودې، مګر 

ډاکټرانو ته مې د مور د روغتیا لپاره ډېرې زیاتې پیسې ورکړې]....[
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مرکه کوونکی: هغه پیسې چې تاسو د خپلې مور پر روغتیا ولګولې 

د کوکا د کښت او تولید پیسې وې؟ هو. ولې څوک به له دې انکار 

وکړي؟  ) د کوکا پخوانی کروندګره، پورتو آس، د ۲۰۱۸ زیږدیز کال اکټوبر میاشت(

]ځکه له کوکا څخه په ترالسه کېدونکو پیسو[ موږ کوالی شول تلویزیون 

وګورو، ګاز وپېرو، ښار ته الړ شو او کايل واخلو. له هر ځل رېبلو وروسته د 

امکان پرمهال زموږ ماشومانو د اغوستلو لپاره نوي کايل درلودل،او د بوټانو 

نوې جوړې یې پېرلې او هرڅه به یې د ځان لپاره نوي کول. اوسمهال 

) د کوکا له کښت( څخه له الس په رس کېدو وروسته که چېرې تاسو 

زما ماشومان وګورئ، بیاځل ترمیم شوي او ګنډل شوي بوټان یې په 

پښو دي. ځکه هغه معاش چې دولت یې زما خاوند ته ورکوي د بوټانو 

اخېستلو لپاره کفایت نه کوي – دغه شیان موږ په ډسمرب کې )د عیسوي 

اخرت له کبله د تخفیف( پرمهال اخېستي دي. مګر دا یخچال، د کالیو 

وینځلو ماشین او بخارۍ مو هم دویم الس دي.  ) د کوکا پخوانی کروندګره او 

راټولوونکې، پورتو آس، د ۲۰۱۸ زیږدیز کال سپټمرب میاشت(

هغه مېرمنې چې د کوکا په کښــت او تولید کې بوختې 

دي، د نورو برخو په پرتلې ډېر عواید ترالســه کوي

دغو ټولنیزو- اقتصادي پرمختګونو سړیو او مېرمنو دواړو ته ګټه رسولې ده. 

هغه مېرمنې، چې د کوکا په کښت او تولید کې برخه اخيل د هغو په پرتلې 

د پام وړ زیات عواید ترالسه کوي، چې په نورو برخو کې بوختې دي دغه 

راز دا مېرمنې له سړیو رسه په ورته اندازه عواید په الس راوړي. دا نسبي 

برابري د کلیوايل اقتصاد په نورو برخو کې نه موندل کېږي. 

دلته سړي، مېرمنو ته د نورو برخو په پرتلې په کمه نه ګوري، او 

نه هم موږ مېرمنې دا احساسوو، چې له سړیو کمې یو. موږ د کوکا 

کروندګر او راټولوونکي )سړي او مېرمنې( دواړه یو له بل رسه برابر یو.  

) د کوکا راټولوونکې، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال ســپټمرب میاشــت(

د کوکا کښت د غوړېدا پرمهال ما ډېر زیات بیر او اګورډینټ ) یو 

ډول رشاب دي، چې له ګنیو جوړیږي( خرڅول او هغه چرګې به مې 

هم خرڅولې چې د پالنې په موخه به پېرل کېدې. په یاد وخت کې 

د پیسو راباندې باران و. ]...[ زه په ډاډ رسه ویالی شم، که چېرې 

اقتصادي وضعیت په همداسې ډول لکه پخوا چې و، اوسمهال هم 

وای، ما به هېڅکله واده نه وای کړی، ځکه زه په دې پوهېدم، چې 

هره اونۍ به زیات شمېر توکي خرڅوم او له دې الرې به د خپلو 

اړتیاوو پوره کولو  او ډوډۍ لپاره پیسې ولرم.  ) د ټولنې شورا مرشه، 

توماکو، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال فربوري میاشت(

د تاوتریخوايل خطر

په خواشینې رسه، د کوکا کروندګرو او راټولوونکو ) او په ټوله کې هغو سیمو 

چې دوی په کې کار کوي( په دغو ټولنیزو – سیايس پرمختګونو کې د پام 

وړ ونډه اخېستې او پیسې یې ورکړي دي. دا چې د کوکا کښت او تولید 

غیرقانوين دی، نو د کوکا کروندګر او تولیدوونکي د ناقانونه وسله والو ډلو او 

په خپله د دولت له لوري د حملو له کبله زیان ګايل او دولتي منابعو ته هېڅ 

الرسسی نه لري یا هم ډېر کم الرسسی لري. دویم ګراف په ډاګه کوي، 

چې څنګه د رسوې پوښتنو ته ډیری ځواب ورکوونکو په خپلو سیمو کې د 

کوکا کښت د تاوتریخوايل له زیاتوايل رسه تړلی ګڼلی دی. له دې رسه 

رسه، نېږدې نیامیي هغو خلکو چې په رسوې کې یې برخه اخېستې ده، 

ویيل دي چې دوی د کوکا په کښت او تولید کې د برخې اخېستنې له اړخه 

خپلې تجربې له مثبتو او منفي دواړو اړخونو ارزوي. )درېیم ګراف وګورئ(.
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کښت د تاوتریخوايل له زیاتوايل رسه مرسته کړې ده او که نه؟ یا دا چې 

د تاوتریخوايل د زیاتوايل او کموايل پر کچې یې هېڅ اغېزه نه درلوده؟ 

زیات شوی

بی اغیز 

کم شوی

٪١٤

٪٧٧

٪٩

په ۱۹۹۸ زیږدیز کال کې د کوکا کښــت او تولید دلته راورســېده، کله 

چې دولت د کوکا کروندګر له کاکویتا ایالت څخه وشــړل، مســتقیامً 

دلتــه راغلــل]...[ مګر دا بیا هم د کوملبیا انقاليب وســله والو ځواکونو 

)FARC( ســرتاتیژي وه، چې یو شــمېر خلک یې دلته راوړل او د کوکا 

کښــت یې پرې پیل کړ. موږ د دغه ســیمې په درېیم زون کې له 

۹٫۰۰۰ هکټاره ډېره ریزرف، ځنګيل او داســې نوره ځمکه درلوده، 

چې د دوی تر راتګ وروســته زموږ پر خاوره د کوملبیا انقاليب وســله 

والو ځواکونو د کنټرول په ترڅ کې اســتعامر پیل او حاکم شــو...

د کوملبیا انقاليب وســله والــو ځواکونو ډلې زموږ کلیوايل کروندګرو 

او د ټولنې شــورا خلکو ته وویل، چې: » یا کرونده وکړئ یا ســیمه 

پرېږدئ، ځکه تاســو جاسوســان یاست. » ]...[ د ځمکو نیولو لپاره 

دغــو توطیــو جمعــي بڼه درلوده. دا هغه وخت و ، چې نه یوازې زموږ 

په ټولنه او ســیمه بلکې په ټول توماکو والیت کې بحران پیل شــو.  

) د ټولنې شــورا مرش، توماکو، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال ســپټمرب میاشــت(

پر تلویزیونونو موږ له هغو سیمو د مرګونو خربونه اورېدل، چې د پورته یادو 

شویو وسله والو ډلو په واک کې وې. کله چې د کوکا نشه یي توکو کښت 

او قاچاق دلته توماکو ته راورسېده، موږ دا وضعیت )وژل( په خپلو سرتګې 

تجربه کړ، چې یو وخت زموږ له سرتګو پنا او په ډېرو لېرو پرتو سیمو کې 

حاکم و.  ) د ټولنې شورا مرش، توماکو، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال فربوري میاشت(

د کوکا کښــت یو شــمېر ســتونزې هم زېږوي. ]...[ د کوکا د کښت 

له کبله دلته زموږ په ســیمه کې ډېرې زیاتې وژنې وشــوې. ]...[ 

دلته یو شــمېر تازه دمي ځوانان دي، چې د نشــه یي توکو له 

قاچاقچیانــو رسه د کار د پیــل پــه ترڅ کې خپل ځان د زړو تېروتنو له 

کبله وژين.  ) د کوکا کروندګره، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال جون میاشــت(

دولت موږ په خپل حال پرېښودي یو او موږ د کوکا په کښت رسه د 

خپل ژوند بقاء تضمینوو، ځکه موږ دا کار له مجبوریت کوو. زموږ له ډلې 

زیاتره له ډېرو زیاتو وژنو خربېږو ) دا د هغو ستونزو له ډلې ده، چې د 

کوکا کښت یې زېږوي....( که چېرې نور کاري فرصتونه وای، هېچا 

به د کوکا کښت ته الس نه وای اچوالی، ځکه د کوکا کښت غالمي 

رامنځ ته کوي. ) د کوکا کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال سپټمرب میاشت(
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درېیم ګراف- د رسوې پوښتنې ته ځوابونه: ایا د کوکا د کښت په برخه 

کې ستاسو تجربه مثبته وه که منفي؟ یا دا چې د مساوي معیارونو په 

پام کې نیولو رسه یې منفي او مثبت دواړه اړخونه درلودل؟ 

ډیری مثبت

ډیری منفی 

مثبت او منفی یو شان

٪١٩

٪٤٦

٪٣٥

د کوکا د کښت پرمهال..... دا بله مسئله وه، ځکه پیسې همداسې په 

پرله پسې توګه راتلې، له دې کبله چې زیاته اندازه ځمکه موجوده وه، 

کله به مو چې له یو فارم څخه د کوکا محصول راټول کړ، بل فارم به 

د محصول راټولولو لپاره چمتو وو. په ترڅ کې یې د کوکا محصول په 

راټولولو کې هېڅ ډول ځنډ نه دی راغلی او دې کار ډېرې زیاتې پیسې 

له ځان رسه  درلودې، چې ځایي اقتصاد یې ډېر زیات وغوړاوه؛ مګر  

په پراخه کچه خشونت او د درناوي کمښت هم وررسه مل و. ) د کوکا 

پخوانی کروندګره او راټولوونکې، سانتا مارتا، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال مارچ میاشت(

د یو داســې واقعي بدیل اړتیا، چې شــته ټولنیز – اقتصادي 

پرمختګونه خوندي کړي

د ناقانونــه اقتصــادي فعالیتونــو تر چرت الندې د ژوند ورځنیو چارو پرمخ 

وړل ډېر ســتونزمن دي، له دې امله به د کوکا زیاتره کروندګر یا 

تولیدوونکــي دا غــوره وګڼي څــو د دوام لرونکي قانوين اقتصاد تر چرت 

النــدې کار وکــړي. مګر په دې برخه کې تــر ټولو لویه ننګونه د هغو 

پالیســیو تدویــن او پيل کیــدل دی، چې کلیوايل کروندګرو ته دا وړتیا 

وربښــي څو د داســې پایښــت لرونکي او قانوين کرنیز اقتصاد تر چرت 

الندې کار وکړي، چې د کوکا د کښــت په پایله کې رامنځ ته شــوي ټولنیز 

– اقتصادي پرمختګونه له شــته خطرونو او لګښــتونو پرته خوندي کړي.

په ســیرا نیوادا ســانتا مارتا کې د یو کوچني کيل څخه بهر یو کچر، کلمبیا. 

آنځــور د کلمبیا ميل پوهنتون لخوا. 
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د کوملبیا د کوکا کروندګر کلیوايل بزګران دي او د نشه یي توکو د مجرمینو ژوند په خوندیتابه کې ونډه نه لري. 	

د کوکا یو کلیوايل بزګر د یو عادي کروندګر په څېر دی، چې له خوبه پاڅي 

او د خپلې یوې مړۍ ډوډۍ په لټه کې کروندې ته ځي او د محصوالتو د 

راټولوونکو پر چارو څارنه کوي. د بېلګې په توګه یو راټولوونکي ته وایي، چې 

تاسو دغه محصول له دې ځایه تر هغه ځایه راټول کړئ او بل ته وایي، 

چې له هغه ځایه تر بل هغه ځایه تاسو یاد محصول راټول کړئ...... او 

همداسې د محصوالتو راټولوونکي د محصول پاڼې رېبي او راټولوي. د کوکا 

پاڼې وزن لري او راټولوونکي یې د ماسپښین تر څلورو یا پنځو بجو پورې په 

کرونده کې کار کوي، ځکه د کار اجوره د کیلو له مخې ده.  ) د کوکا پخوانۍ 

کروندګره، سانتا مارتا، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال د مارچ میاشت(

په کوملبیا کې د کوکا کروندګر معموالً کلیوايل بزګران دي، چې د خپل 

ژوند اړتیاوې د کروندې او کرنیزو محصوالتو له الرې پوره کوي. په 

واقعیت کې د نشه یي توکو د بدیل په ميل پروګرام کې زیاتره ګډونوال 

همدا کلیوايل بزګران دي. )څلورم ګراف وګورئ(.

د کوکا کښــت د پیســو ګټلو لپاره په بشــپړه توګه اسانه او 

چټکه الره نه ده

د کوکا کښت او تولید پروسه د نورو محصوالتو په څېر د ځمکې چمتو 

کولو، کښت، د مرضو بوټو لېرې کولو، کمیاوي کوډ ورکولو او بالخره له 

کورنۍ او استخدام شویو کارګرانو رسه یو ځای د هغې د رېبلو پړاوونه 

لري. په دې مانا چې د کوکا کښت او تولید د پیسو ګټلو یوه ځانګړې 

اسانه او چټکه الره نه ده، یانې څه ډول چې ځینې وختونه فکر کېږي؛ 

او هغه کورنۍ چې کوکا کري له نورو کروندګرو کورنیو رسه هېڅ توپیر نه 

لري. یوازېنۍ لوی توپیر چې د کوکا او نورو محصوالتو د کښت او تولید 

ترمنځ دی، هغه د نورو محصوالتو په پرتلې د کوکا زیات عواید دي. 

ما د خپلې کورنۍ له یو غړي رسه په ګډه د کوکا فارم جوړ کړ او په دې 

ډول مې نړۍ ته  د خپل ماشوم له راتګ وړاندې د خپلې مېرمنې ساتنه 

او پالنه پیل کړه. موږ له خپل تره)کاکا( رسه یو ځای رشاکت وکړ؛ هغغه 

ځمکه درلوده او موږ هر یو نیم په نیمه وکرله. مګر زه تر ډېره د کوکا له 

راټولولو رسه بوخت وم. دا زما لپاره ډېره سخته وه، څو په یوازېتوب رسه د 

کوکا فارم جوړ کړم، ځکه دا کار سخت دی او یو څوک باید کوکا وکري، 

ټول مرض بوټي ترې په الس پاک کړي، مګر کله چې ته وینې ټول بوټي 

په ښه ډول شنه شوي او غوړېديل، ښه وده یې کړې، په سم ډول د 

خرابېدو پر ضد موادو لړل شوي، نو دغه مهال د ویاړ احساس کوې.  )د 

کوکا کروندګر او راټولوونکی، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال سپټمرب میاشت(

د کــوکا زیاتره کروندګر نور محصوالت هم کري

پر کوکا رسبېره، کروندګر نور بوټي هم کري او ترڅنګ یې د خپل کور د اړتیاوو 

پوره کولو لپاره حیوانات لکه خوک، چرګې او غواوې هم سايت او پايل او ځینې 

وختونه یې د امکان په صورت کې په ځایي بازارونو کې پلوري. په واقعیت کې 

د کوکا کروندګر له کوکا څخه په ترالسه شویو عوایدو په نورو کرنیزو فعالیتونو 

پانګونه کوي. دا کار د هغه څو اړخیزې سرتاتیژۍ برخه ده، چې د یو ډول 

محصوالتو څخه د راپیداکېدونکو خطرونو کچې په کموايل کې مرسته کوي. 

هغو بزګرانو، چې کوکا یې کرلې وه؛ ترڅنګ یې د چنار ونې، یوګا ونې او 

ځمکنۍ مڼې هم کرلې وې؛ دا ټول د خپل ژوندانه د اړتیاوو پوره کولو په 

موخه کوي. ) د کوکا پخوانی کروندګره، سانتا مارتا، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال مارچ میاشت(

څلورم ګراف – د رسوې پوښتنې ته ځوابونه: ایا تاسو خپل ځان ته د 

کلیوايل بزګر په سرتګه ګورئ؟

٤٠٩

٣

نخیربلی

زمــا فارم شــاوخوا پنځه هکټــاره دی. په دغه ځمکه ما کاکو، نخود، 

کــوکا، د چنــار ونې، چېــری، یانې هر هغه څه مې لږ لږ پرې کريل، 

چــې په دې ځمکــه رازرغونیږي. مېوه ورکوونکي ونې او ټول همدا 

شــیان.] مرکــه کوونکی: د خپلــې ځمکې څومره برخه مو پر کوکا 

کرلــې ده؟[ ډېــره کمه. ]مرکــه کوونکی: نیم هکټار؟[ یا له دې کمه. 

یوازې زموږ لپاره دا بســنه کوي، چې په دې رسه نور نباتات وســاتو.  

)د کوکا کروندګره، توماکو، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال اپرېل میاشــت(

پر کوکا رسبېره موږ د چنار ونې، یوګا ونې، کارن، چرګې، خوک، غواوې هم 

لرو، دا مو یوازې د خپل ژوند د اړتیاوو پوره کولو لپاره دي، د سوداګرۍ لپاره 

نه دي. ) د کوکا کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۸ زیږدیز کال مې میاشت(

د کوکا عواید د منځنۍ کچې ټولنیزو پرمختګونو المل ګرځي

څرنګه چې د کوکا کروندګر معموالً د نورو هغو کلیوايل بزګرانو په پرتلې، 

چې کوکا نه کري، زیات عواید لري؛ مګر د دوی د لګښتونو کچه د 

همدغو نورو منځنۍ کچې کلیوايل کورنیو په څېر ده. د کوکنارو او نشه یي 

توکو د مشهورتیا برعکس، د کوکا بزګران خپلې زیاتره ترالسه کېدونکې 

پیسې د خپلو ماشومانو پر زده کړو، ځمکو، موټرو، موټرسایلکو او کورونو 

لګوي. ) پنځم ګراف وګورئ(.

د کوکا کښــت په کلیوايل ســیمو کې اســتوګنو کورنیو ته دا وړتیا وربښي 

څو هغو خدماتو او توکو ته الرسســی ولري او شــتمني راغونډه کړي، 

چې د کوکا له کښــت پرته الرسســی ورته ښــایي ناممکن وي، مګر دا کار 

هېڅکله هم د دوی د شــتمن کېدو المل نه ګرځي. هغه شــتمني چې د 

بنګو یا نشــه یي توکو محصوالت یې تولیدوي د نشــه یي توکو کروندګرو 

پرځــای د هغوی قاچاقچیانو الس ته ورځي.

مــا هېڅکلــه خلک نه دي لیديل، چې له  کوکا یا بنګو د کښــت له 

کبله شــتمن شــوي وي، ځکه دوی له دې کار رسه تړل شوي دي، 

د نشــه یي توکو کرونده یوازې د ژوندانه د اړتیاوو پوره کولو لپاره 

کېږي، مګر له هېڅ کروندګر رسه د شــتمن کېدو ذهنیت نشــته، 

یوازې غواړي په ســاده ډول ارامه ژوند وکړي. )د کوکا کروندګر، پورتو 

آس، د ۲۰۱۸ زیږدیز کال مې میاشــت(
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دلته ډېر زیات داســې خلک شــته، چې کوکا کري، مګر ما هېڅ 

داســې کس نه دی لیدلی، چې زیاتې پیســې دې ترالســه کړي یا دې 

شــتمن شــوی وي. د نشــه یي توکو کروندګر نه شتمن کېږي، بلکې 

دا د نشــه یي توکو ســوداګر او قاچاقچیان دي، چې شــتمني ترالسه 

کــوي. یــو څوک د کــوکا بوټی کري، دوه یا درې ځله کمیاوي کوډ 

ورکــوي او بیــا یې رېبــي، مګر په پایله کې یې ۲۰۰ یا ۳۰۰ ګرامه 

محصول ترالســه کوي، چې یوازې د یوې اندازې وریجو رانیولو لپاره 

بســنه کوي.  ) د کوکا کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۸ کال اکټوبر میاشــت(

کوکا یوازې د خوراک – څښــاک او زده کړو لپاره د بســنې وړ پیســې 

په الس درکوي]....[ هغســې نه ده، لکه څنګه چې حکومت وایي، 

چې موږ د کوکا له کښــت او تولید څخه شــتمن شــوي یو.  ) د کوکا 

کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال ســپټمرب میاشــت(

یو کرنیزه کوچني کور په پوتومایو، پورتو آســیس، کلمبیا کې. آنځور د قرانســیس 

ټامســن لخوا / کلمبیا ميل پوهنتون. 

Children’s
education

Living costs Land 
purchase 

None

Appliances 

Other 

Vehicle

Savings

Community infrastructure 

پنځم ګراف – د رسوې پوښــتنې ته ځوابونه: تاســو له کوکا څخه ترالســه کېدونکې پیســې په څه لګوئ؟
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د کوملبیــا دولــت د کوکا له کلیوايل کروندګرو رسه د 

مجرمینــو په څېر چلند کوي

رسه له دې، چې د کوکا کروندګر ســاده کلیوايل بزګران دي، د کوملبیا 

دولــت لــه دوی رسه د مجرمینو په څېر چلند کوي. په کوملبیا کې د نشــه 

یي توکو په وړاندې د مبارزې پالیيس التراوســه هم د نشــه یي توکو رسه 

د جګــړې لــه روایــت رسه غوټه ده. په دې مانا، چې دغه روایت د کوکا له 

کروندګــرو رسه د جګــړې د توجیې لپاره کارول کېږي. 

د تېرو لســیزو په ترڅ کې له نشــه یي توکو رسه په دغه جګړه کې له هوا 

څخه د کوکا بوټو ســپرې هم شــامله ده، چې د بوټو وژونکي کمیاوي مواد 

په کې کارول کېږي ) په دې ســپرې کې ګلیپوزیټ هم شــامل دي، مګر 

یوازې په ګلیپوزیټ پورې محدوده نه ده( او د معمول له مخې د نشــه 

یــي توکــو کروندې اړولو او له منځه وړلــو لپاره نظامي عملیات هم تررسه 

کېــږي. دغــه کار د روغتیا) پــه ځانګړې توګه په کرونده کې د بوختو 

بزګرانو د روغتیا( او د کوکا کروندګرو کورنیو او شــاوخوا اســتوګنو ســیمو 

پــر ژوندانــه بدې اغېزې لريل دي. تــر دې مهاله د کوملبیا حکومت دغو 

کلیــوايل کروندګــرو کورنیو ته د کوکا کښــت واقعي اقتصادي بدیلونه نه 

دي وړاندې کړي. 

دوی یوازې د نشه یي توکو قاچاقچیان نه پلټي او نیيس بلکې هرڅوک 

چې په کار او کرونده کې ومومي، نیيس یې. یو وخت و چې زه له 

کروندې د راګرځېدو په حال کې وم.]...[ دوی) حکومتي ځواکونو( 

ودرومل؛ له ما رسه یې د کوکا پاڼې یا دانې وموندې، او زنداين یې کړم. 

) د کوکا کروندګره، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال جون میاشت(

کله چې حکومت د نشــه یي توکو کروندو جربي اړولو ته مخه کړه؛ 

مــوږ وویل، چې: راځئ کاکو وکرو. یو شــمېر ټولنې او متخصصین 

زموږ ســیمې ته راغلل او د دوی په تخنیکي مرســته مو کاکو وکرل. 

مګــر د وخــت په تېرېدو رسه د کاکو نباتاتــو پایله ورنکړه، یادو نباتاتو 

د هېڅ یو کس یا کورنۍ لپاره تر دې اندازې پیســې نه برابرولې څو 

د خپــل ژونــد اړتیاوې پرې پوره کړي. ]...[ زیاتره خلک پوروړي 

شــول.]...[ څه ډول چې حکومت ادعاء کوي او وایي هغســې نه 

ده؛ ځینې وختونه دوی په بزګرانو پســې بد وایي او ادعاء کوي، 

چــې مــوږ د جګړې رامنځ تــه کوونکي او المل یو؛ مګر موږ مجبور یو 

څو کوکا وکرو، ځکه بله الر نشــته؛ موږ هېڅ مالتړ نه لرو.  ) د کوکا 

کروندګره، توماکو، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال اپرېل میاشــت(

زموږ په کيل کې کروندګرو ځینې وختونه له هرو ۱۵ ورځو وروســته 

خپــل د کــوکا بوټــي د خرابېدو  ضد موادو باندې لړل.]...[ موږ یو 

نیــم هکټــار چنارونــه او چېری ونې درلودې)دغه به مو له هرو ۱۵ 

ورځو  وروســته تغذیه کولې(. مګر دغه د خرابېدو ضد موادو یا 

تغذیــې زموږ خــوراک، کارن ونې، یوګا ونې او هرڅه راختم کړل! 

هېڅ شــی پاتې نه شــول. موږ وږي پاتې وو، او یوازې څه چې موږ ته 

راپاتــې وو هغــه د کــوکا خال خال بوټي وو. ) د کوکا کروندګر، پورتو آس، 

د ۲۰۱۸ زیږدیز کال مې میاشــت(

یــو کلیــوايل بزګــر نور څه کوالی يش؟ وېره دا ده، چې موږ به بیا ځل 

له قانوين چلند رسه مخ شــو. موږ کلیوايل بزګران او د کوکا کروندګر 

یو. ]...[ د تلویزیون په پرده هرڅه ډېر ســم ښــکاري، مګر په واقعي 

نړۍ کې حتی موږ د خپلو ماشــومانو مالتړ او پالنه نه شــو کوالی. 

موږ په پیســو کې تر ســتوين نه یو غرق، مګر کوکا لږ تر لږه زموږ د 

ژونــد بقــاء خونــدي کړې ده.  ) د کوکا کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز 

کال سپټمرب میاشت(

پــر ټولنیــزو، اقتصادي او ســیايس محرومیتونو رسبېــره، د کوملبیا هېواد د کوکا تولیدوونکي ډېر . 	

منســجم او فعال ښاروندان دي

موږ د هرې میاشتې په پای کې د ټولنې اقداماتو کمېټې له الرې ډله 

ییز کاري نوښتونه یا حرش کوو. دلته په دې سیمه کې موږ التراوسه هم 

د لرګیو د بېخونو رسونه په خټو ککړوو، څو په لرګیو کې د کوکا ګالنو 

له خښېدو څخه مخنیوی وکړو. دلته مشارکت ډېر ښه دی. موږ خپل 

ښوونځي د حرش یا ډله ییز کار په ترڅ کې جوړوو. ]...[ دا چې موږ د لېږد 

رالېږد لپاره یوازې سیند لرو، د کوکا کښت زموږ لپاره یوازېنۍ الره ده. که 

چېرې حکومت پر خپل ژمنو ودریږي او رسکونه جوړ کړي، نو زیات بدلون 

به رامنځ ته يش، او د کوکا کښت ته به اړتیا پاتې نه يش...

موږ دلته د برېښــنا او نورو اړتیاوو پوره کولو لپاره د برېښــنایي ســولرو 

سیســتمونه لرو، چې خلکو په خپلو پیســو اخېســتي دي. په نورو ټولنو 

کې د نفتو کمپنیو د ســولري برېښــنا تختې وېشــيل دي؛ چې ترې 

ګټــه اخېســتونکو په ډېر کم قیمــت وپلورلې] له دې پرته[ دلته هېڅ 

برېښــنا نشــته؛ هر ډول عامه خدمتونه له صفر رسه مخ دي. موږ د 

وینځلــو لپــاره هغه اوبه کاروو، چې د موټر پمپونو په وســیله یې له 

څاګانو راباســو ]دغه موټرپمونه هم موږ په خپله اخېســتي دي[. موږ 

د څاګانــو لــه اوبو ګټه اخلو، ځکه د ســیند اوبه د نفتو له کبله ککړې 

دي او د څاګانو اوبه د ســیند په پرتلې یو څه اســانه هم دي.  ) د کوکا 

کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال ســپټمرب میاشــت(

ټولنیز، اقتصادي او ســیايس محرومیتونه

د کوملبیا د کوکا تولیدوونکي او کروندګر له ګڼ شمېر محرومیتونو رسه 

مخ دي. د دغو محرومیتونو له ډلې یو یې لومړنیو عامه خدمتونو ته نه 

الرسسی دی، چې د نورو محرومیتونو پر زیاتوايل او په ټوله کې په لېرې 

پرتو سیمو کې پر کلیوايل سیمو خپلې اغېزې کوي. زیاتره هغه کورنۍ 

چې د کوکا پر کښت بوختې دي په خپلو سیمو کې د فاضله موادو، څښلو 

او وینځلو اوبو، رسپناه، کانالېزیسیون سیستم، طبعي ګاز یا هم انټرنېټ 

ته الرسسی نه لري. )شپږم ګراف وګورئ(. په داسې حال کې چې 

الندېنی ګراف ښایي چې زیاتره وګړي برېښنا ته الرسسی لري، مګر دا 

الرسسی د هغه امکاناتو په ترڅ کې دی، چې د یادو سیمو وګړي یې د 

ډیزيل جرناټورونو او ملریزې برېښنا تختو له الرې په  خپله تولیدوي. 

د محرومیتونو نور ډولونه د کوکا په تولیدي ســیمو کې د غیر رســمي 

ځمکــو پــه لوړه کچــه غصب دغه راز د رسکونو او پلونو په څېر د 

ټرانســپورټي بېخ بنســټونو نیمګړتیا ده. دا نیمګړتیاوې د قانوين کرنې په 

بــازار کــې د کوملبیا لېرې پرتو ســیمو د کلیوايل کروندګرو کورنیو د ګډون 

په وړاندې خنډ او ســتونزې راپورته کوي. 
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شــپږم ګراف – د رسوې پوښــتنې ته ځوابونه: تاســو په خپلو کورونو کې کومو خدمتونو ته الرسســی لرئ؟

 بریښنا

د اوبو کانال

د څښلو اوبه

د فاضالبو څاه

طبیعی ګاز

انټر نیټ

 یو هم نه

٪٧٨

٪٢٢

٪٢

٪١

٪١

٪٠

٪٠

زموږ په ســیمه کې رسکونه نشــته؛ له ۱۹۷۰ یا ۱۹۵۰ زیږدیزه لســیزې 

راپه دېخوا هېڅ يش بدلون نه دی موندالی، له هغه وخت راهیســې 

موږ غوښــتنه کوو، چې رسکونو ته اړتیا لرو... موږ په کښــتیو کې 

ځو راځو، د ال الیربتید ایالت ته تګ نېږدې یو نیم ســاعت نیيس. 

مــوږ د پخــوا پــه څېر اوس له هغو اوږدو پلې تګ الرو نه ځو، چې 

نېږدې درې ورځې وخت نیيس، اوســمهال موږ د ال لیربتید ایالت 

لــه الرې هلتــه ځو، د ال لیربتیــد څخه تر پورتو آس پورې بیا یو نیم 

ســاعت د موټر یا هم موټرســایکل تګ الره ده... زیاتره وخت موږ 

له موټرســایکل ګټه اخلو؛ مګر که څوک له ځان رسه ســودا راوړي، 

باید په چیوا)یو ډول کلیوايل بس دی( کې ســفر وکړي... او زموږ 

په خپلو ولســوالیو کې موږ د آس او پلې تګ الرې لرو.  ) د کوکا 

کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۸ زیږدیز کال مې میاشــت(

پــه زیاتــرو حاالتو کې خلک په خپلو ســیمو کې پر ځمکو پرته له 

دې چې رســمي مالکیت ولري، د ملکیت حق ترالســه کړی دی. 

پــه واقعیــت کې  زیاتــره کلیوايل کروندګر له دې اړخه کړيږي. موږ 

پــروژې وړاندې کــوو او دوی به له دې ځمکې یا خاورې څخه زموږ 

ګټه اخېســتنه په رســمیت ونه پېژين، ځکه موږ د ځمکو قانوين اســناد 

نه لرو، مګر د ځمکې مالکیت  ســندونو )قبالو( او عريف اســنادو له  

لرلــو پرته دا ځمکې بې ګټې دي....

لــه دې کبلــه خلک د قانونیــت او ناقانونیت ترمنځ ژوند کوي. دوی 

مالیــات نــه ورکوي، دولت تــه هېڅ ډول حقوق نه ورکوي ځکه هېڅ 

ډول قانوين اســناد نه لري. حتی که چېرې یو څوک وغواړي چې 

اســناد ترالســه کړي، ایا حکومت به د ژوندانه معیارونو یا نورو اړتیاوو 

په تړاو پوښــتنه وکړي او د خلکو غوښــتنو ته به غوږ کېږدي. یو 

څــوک د ځمکې ثبــت لپاره باید د ځمکو ثبت ادارې)IGAC( څخه 

چې د ځمکو ثبت مســوولیت او صالحیت لري، یو رسوې کوونکی 

دلته راويل؛ مګر هر کس هومره پییســې نه لري څو دا ټول کارونه 

تررسه کړي، له دې امله په دې ســیمه کې ډېر کم کروندګر قانوين 

ځمکې لري. ) د کوکا پخوانی کروندګره، ســانتا مارتا، د ۲۰۱۹ 

زیږدیز کال مارچ میاشت(

دغه راز د کوکا کروندګر او راټولوونکي له نشه یي توکو رسه د مبارزې پالیسیو 

په ګډون له عامه بحثونو څخه هم محروم دي، ځکه د حکومت زیاتره 

چارواکي او د مدين ټولنې بنسټونه دوی د معتربو اړخونو په توګه نه پېژين. 

پیاوړی اژانس

کلیــوايل کروندګــرې کورنۍ چې د کوکا پر کښــت او تولید بوختې دي، 

پیــاوړی اژانــس لري، چې د ټولنــې اقداماتو کمېټې ) چې په لوړه کچه 

غړي لري، لکه په اووم ګراف کې چې ښــودل شــوي( او د افریقایي 

ټولنې شــوراګانو په څېر د ځایي ســازمانونو له الرې یې نندارې ته وړاندې 

کړی دی. 

مــوږ د روغتیایي، عایدايت او خوراکــي امنیت لپاره بدیلونه او پروژې 

وړاندیز کړي دي. موږ د پورونو ترالســه کولو په موخه له دروازو 

ټکولو ســتړي شــوي یو، ځکه دوی زموږ هېڅ پروا نه کوي. موږ د 

نشــه یي توکو له ټولنیزو ســتونزو خرب یو. موږ غواړو څو د ارګانیک 

تولیــد، ځنګلونــو راژوندي کولو او پاکو خوړو ترالســه کولو په برخه کې 

خپلې هڅې په کار واچوو او دا امکان لري. ځنګل یو ســخت املاس 

دی، چــې لــه اړتیا پرتــه تخریب او وهل کېږي. موږ د کاربن امتیاز 

له نظر نور ســتړي شــوي او ناهیلې شوي یو... 

دوی وایــي، چــې د ځنګل وهل منع دي، دوی پرته له دې چې 

انګیــزه رامنــځ ته کړي، ځپونکــي قوانین پلې کوي. د ميل ځنګلونو 

ســاتنه او خوندیتوب یو ښــه بدیل دی، مګر بودجه او متویل یې 

چېرته دی؟ ]....[ زه تل د ټولنې ســازمانونو ته ژمن پاتې یم. د 

ټولنې اقدام کمېټه رســامً د ۱۹۹۷ زیږدیز کال د مې میاشــتې په 

اوومه نېټه رامنځ ته شــوه. موږ ټول کارونه له کومې مرســته پرته، په 

خپلو الســونو تررسه کړي دي. )د کوکا کروندګر او د ټولنې مرش، پورتو آس، 

د ۲۰۱۹ زیږدیز کال ســپټمرب میاشت(
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موږ یو واټساپ ګروپ لرو، هغه شېبه چې کوم کار یا پروژه وي یا دا چې 

ناسته کېږي، له دې الرې یې تنظیموو. زموږ د سیمې ۳۲ فرعي ولسوالۍ 

په پرله پسې ډول یو له بل رسه په اړیکه کې دي او پردې خربې کوي، 

چې نن دا کار وشو، هلته په دې اړه ناسته لرو او یا هغه لیدنه....

موږ اوس د ښــاروال له دفرت رسه په خربو اترو بوخت یو، ځکه دوی 

موږ هم تورن کړي یو، دوی ویيل، چې: موږ شــبه نظامیان یو، 

دوی هېڅکلــه دا ډول خــربې کول نه بس کوي]...[ یوازې بس 

له دې کبله چې موږ دلته اوســیږو – دوی هر وخت وایي، چې زموږ 

ســیمه د شــبه نظامیانو ســیمه ده او موږ یې هم په شبه نظامیانو کې 

قلمداد کړي یو... ) د کوکا تولید پخوانۍ ســیمې اوســېدونکی، ســانتا مارتا، د 

۲۰۱۹ زیږدیز کال مې میاشــت(

اووم ګراف – د رسوې پوښــتنې ته ځوابونه: ایا تاســو د ټولنې د 

اقدام کمېټې غړي یاست؟

٪٩٤

٪٦

نخیربلی

د ســیمو ټولنیزو شــوراګانو زیاترو غړو په خپلو خربو کې په ډېر ویاړ رسه د 

حرش له الرې او په خپل لګښــت د خپلو ښــوونځیو او رسکونو د جوړولو په 

تــړاو ویــيل دي. دغــه راز د دوی الریونونو او اعتصابونو چې تررسه کړي 

دي، حکومتي چارواکي اړ کړي څو خربو او غوښــتنو ته یې غوږ ونیيس.

د کوکا له کښت په ترالسه کېدونکو عوایدو موږ ټول کارونه کړي دي؛ 

د خپل ځان لپاره مو تضمین رامنځ ته کړی او د خپلو اړتیاوو پوره 

کولو هڅه مو کړې ده. دولت زموږو لومړنیو اړتیاوو او بنسټیزو حقوقو 

ته هېڅ پام نه دی کړی او نه  یې هم راکړي. ] د بېلګې په توګه[ د 

رسکونو موضوع ته اشاره کوالی شو، چې په ۱۹۹۷ زیږدیز کال کې 

مو په خپله جوړ کړل. ]...[ په ۱۹۹۶ زیږدیز کال له الریون وروسته 

موږ خپل رسک تر فرعي ولسوالی وغځوه]...[ زموږ په کوچنۍ سیمه 

کې ټولو کلیوايل بزګرانو په دې برخه کې مرسته کړي او ګډون یې 

کړی. موږ تل د ټولنیزو حرشونو د انسجام له الرې خپل عام املنفعه 

تأسیسات جوړ کړي او ټولنیز کارونه مو کړي...

پــه همــدې ډول موږ خپل ټــول رسکونه د کوکا د عایداتو په مالتړ، 

چــې موږ هر یو بســپنه اچوله، جــوړ کړل. د بېلګې په توګه زموږ په 

اســتوګنیزه ســاحه کې زما پالر ۸۰۰٫۰۰۰ پیزو)کوملبیایي پیسې( 

بســپنه ورکړه، او هر کروندګر تر خپلې وســې پورې بســپنه ورکړه، په 

دې رسه مو پر رسک کار پیل او جوړ مو کړ.]...[ موږ له ښــاروال 

وغوښــتل چې مرســته رارسه وکړي، مګر موږ دا ټول کارونه په خپلو 

مټو او پیســو کړي دي، د هغه څه په پرتلې، چې د ښــاروال د دفرت 

له لوري رارسه مرســته شــوي وي. ) د ټولنې شــورا مرش، پورتو آس، د ۲۰۱۸ 

زیږدیزکال سپټمرب میاشت(

د کلمبیــا پــه توماکو کې د کــوکا بزګرانو ته د رسوي د پایلو وړاندي کول. 

آنځور د سباســټین کریســتانچو لخوا / کلمبیا ميل پوهنتون. 
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دولــت د ټولنیــزو محرومیتونو په موخه د پروګرامونو پلې 

کولــو او اصالحاتو رامنځ تــه کولو په برخه کې خپلې زیاتره 

ژمنې نه پوره کوي 

د ناقانونه نشه یي توکو د بدیل ميل پروګرام، او د ۲۰۱۶ زیږدیر کال د 

سولې تړون، چې یاد ميل پروګرام یې یوه برخه ده، په دې موخه په پام 

کې نیول شوی و، څو د کلیوايل کروندګرو کورنیو په ځانګړې ډول د کوکا 

کروندګرو او راټولوونکو له ټولنیزو، اقتصادي، او سیايس محرومیتونو رسه 

مبارزه وکړي. د بېلګې په توګه د ناقانونه نشه یي توکو د بدیل ميل پروګرام 

د ټولنیز مشارکت لپاره ګڼ شمېر ابعاد لري چې د دې پروګرام د پالن 

او پيل کیدلو په پړاوونو کې د حکومتي چارواکو او د کوکا تولید کلیوايل 

سیمو استازو ترمنځ د مستقیمې اړیکې ټینګښت لپاره زمینه مساعدوي. 

دغه راز په پام کې ده څو د ناقانونه نشــه یي توکو د بدیل ميل پروګرام 

لــه هغو ځایي او ســیمه ییــزو پراختیایي پالنونو رسه غوټه او یو ځای يش، 

چې موخه یې په نښــه شــویو کلیوايل ســیمو کې د بېخ بنسټونو جوړول 

او عامه خدمتونو ته الرسســی موندل دي. مګر دولت تر دې مهاله د 

ناقانونــه نشــه یي توکو د بدیــل ميل پروګرام دغو اړخونو په برخه کې 

ډېــر کم اقدامات کــړي دي. دغه راز دولت هغه حقوقي اصالحات هم 

ځنــډويل دي، چــې له خلکو رسه یې لــه مجازاتو د معافیت په برخه کې د 

کوچنۍ کچې کوکا کښــت کروندګرو  لپاره ژمنه کړې وه. 

د پورته یاد شــوي پروګرام ګډونوالو له حکومت خپله ناخوښــي ښــودلې 

ده. د دوی د ادعاء له مخې د کوکا کروندګرو پر ژمنتیا ســاتلو رسبېره 

حکومت پر یاده هوکړه تر وروســتي بریده عمل نه دی کړی.) اتم ګراف 

وګورئ(. دغه هوکړې اوســمهال د محرومیتونو بل ډول رامنځ ته کړی 

دی، چې د کوکا کروندګر او راټولوونکي وررسه مخ دي: د ښــاروندۍ 

اســايس اصولو په ښــکاره نقض له مخې دولت هغو کورنیو ته د الســلیک 

شــوي تړون کاپي نه ده ورکړې، چا چې د نشــه یي توکو د محصوالتو د 

بدیل په ميل پروګرام کې برخه اخېســتې ده. ) نهم ګراف وګورئ(.

اتم ګراف – د رسوې پوښــتنې ته ځوابونه: ایا فکر کوئ، هغو خلکو چې د نشــه یي توکو د ځای ناســتي په ميل پروګرام کې یې برخه اخېســتې 

ده پــر خپلو ژمنو به ثابت پاتې يش؟ 

بلینخیر

بزګر

غیر بزګر

ټولونکی 

د خلکو شمیر

٠٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ١٥٠١٠٠٥٠٢٥٠

کله چې دوی دلته راغلل، موږ ته یې وویل، چې باید د کوکا کښت 

واړوي. پوهېږئ موږ څه وکړل؟ موږ ټولې کروندې واړولې، مګر دولت 

تراوسه زما یوازې ډېره کمه اندازه مالتړ هم نه دی کړی او یوه پیسه 

یې نه ده راکړې. موږ له کوکا رسه مخه ښه وکړه او د کاکو کرلو ته مو 

مخه کړه. مګر کاکو تراوسه هېڅ عواید نه دي پنځويل. ځینې وختونه 

موږ په ورځ کې دوه او ځینې وختونه بیا یو ځل خوراک کوو.  ) د کوکا 

پخوانۍ کروندګره، توماکو، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال فربورۍ میاشت(

حکومــت وایــي، چې پر خپلو ژمنو والړ دی، مګر دا دروغ دي. ]...[ 

دواړو خواوو یو هوکړه لیک الســلیک کړی دی، مګر حکومت د 

کښــت اړولو لپاره کســان رالیږي او له موږ غواړي چې له هر ډول 

امکاناتــو پرتــه ژونــد وکړو.]...[. دا په دې مانا نه ده، چې خلک د 

کوکا له کښــت رسه خوښ دي، مګر موږ هم لږ تر لږه انســانان یو )د 

ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې لرو( او موږ تراوســه هېڅ راز بدلون نه دی 

لیدالی.  ) د کوکا کروندګر، پورتو آس، د ۲۰۱۹ زیږدیز کال ســپټمرب میاشــت(

نهم ګراف – د رسوې پوښــتنې ته ځوابونه: ایا تاســو د هغه تړون 

کاپي لرئ، چې د ناقانونه نشــه یي توکو د بدیل ميل پروګرام د یو 

اړخ په توګه مو الســلیک کړی دی؟ 

٪١٥

٪٨٥

نخیربلی



افغانستان
 ځوانــان خپــل ژوند پــه خطر کې اچوي څو د خپلو کورنیو 

د ژوند اړتیاوې پوره کړي او د شــپې له خوا نشــه یي توکي 

قاچاق کوي... 

د پخوانی ملېشــې یو قوماندان، زرنج ښــار، نیمروز، ۹	۰	ز
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پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو په اړه

افغانســتان په وچه پورې محدود غرنی هېواد دی، چې شــاوخوا ۳۸ 

میلیونــه وګــړي لري. دغه هېــواد د » کمو عوایدو« لرونکو هېوادونو په 

ډله کې دی او د انســاين ودې شــاخص)HDI( له مخې د ۱۸۸ هېوادونو 

پــه ډلــه کې ۱۶۸ ځای لــري. د اټکل له مخې په ۲۰۱۶ زیږدیز کال کې د 

افغانســتان ۵۴.۵ ســلنه وګړو د بېوزلۍ تر کرښې الندې ژوند کاوه. 

افغانســتان چې د ورېښــمو تاریخي الرې ترڅنګ موقعیت لري، له ډېر 

پخوا وخت راپه دېخوا په ســیمه ییزه شــبکه او ګڼ شــمېر اقتصادي، دیني 

او کلتوري تبادالتو کې مدغم شــوی دی. د خپل ســرتاتیژیک موقعیت 

لــه کبلــه د تاریخ په اوږدو کې له ســکندر مقدوين نیويل بیا د صفویانو 

او مغولو تر تېري، دغه راز د اروپایي ښــکېالکګرو قدرتونو تر ښــکېالک 

پورې  له ګڼ شــمېر نظامي لوبو او ســیالیو رسه مخ شــوی دی، چې هر 

یــو یــې په خپل وار او ځای کې اوږدمهالــه کلتوري او وګړنیز میراثونه 

پر ځای پرېښــودي دي. بیا ورپســې په ۱۹ زیږدیزۍ پېړۍ کې د تزاري 

روســیې او برېتانــوي امپراتــورۍ ترمنځ د حایل دولت په توګه وپېژندل 

شــو، چې وروســته یې په ۱۹۱۹ زیږدیز کال کې د شــاه غازي امان الله 

خان تر مرشۍ الندې خپلواکي ترالســه کړه. 

نوموړی هېواد له ۱۹۳۰ زیږدیز لســیزې بیا په ۱۹۷۸ زیږدیز کال کې 

د جګړې تر پیل پورې د نســبي ســولې او ټیکاو دوره تېره کړه. د ســړې 

جګــړې پرمهال افغان واکمنانو د تدریجي عرصیتوب پروګرام او ســیايس 

بــې طــريف په پام کې ونیول، چــې له دواړو لویو زبرځواکونو )امریکا 

متحده ایاالتو او شــوروي اتحاد( څخه یې مرســتې ترالسه کولې. دې 

ســرتاتیژي یاد هېواد پر اوږدمهاله بهرنیو مرســتو تکیې ته ټېل وهه او په 

افغــان واکمنانــو کې یې پر خپلو وګــړو د مالیاتو وضع کولو او ټولنیز تړون 

رامنــځ ته کولو انګېزه راکمه کړه. 

پولې ته په  څېرمه پرتو سیمو یا کلیو او بانډو کې د دولت نفوذ او خدمتونو 

وړاندې کول ډېر محدود وو، چې په ترڅ کې یې پر بهرنیو بسپنو متکي 

دولت او هغه لېرې پرتو سیمو وګړو ترمنځ مخ په وړاندې زیاتېدونکی تضاد 

راپورته شو، چې له دغو مرستو یې ډېرو کم شمېر کسانو ګټه پورته کوله.

بالخره دغو تضادونو په ۱۹۷۸ زیږدیز کال کې د ثور انقالب ته الر هواره 

کړه، چې په پایله کې یې کمونېستي حکومت د چارو واګې ترالسه کړې؛ 

کورنۍ جګړه او بې ثبايت رامنځ ته او بالخره له کمونېستي حکومت د 

مالتړ او دوام په موخه په ۱۹۷۹ زیږدیز کال کې د شوروي اتحاد یرغل 

منځ ته راغی. دغه کار په افغانستان کې د لسیزو اوږدمهاله جګړې المل 

شو، چې میلیونونه افغانان یې کډوالۍ ته اړ کړل او ووژل.  

د ۱۹۹۰ یمې زیږدیزې لســیزې پــه منځنیو کې د طالبانو ظهور 

له نســبي ټیکاو رسه مرســته وکړه مګر هېواد یې نړیوالې انزوا 

تــه کــش کړ. خو یاد رژیم هم ډېر ژر په ۲۰۰۱ زیږدیز کال 

کې د امریکا له الســوهنې وروســته، چې د طالبانو رژیم یې 

ړنګ کړ؛ بدلون وموند. 

له هغه وروســته بیا تر نن پورې افغانســتان د وســله والو جګړو بېال بېل 

پړاوونــه تجربــه کړي، چې ځینې وختونه په  کې نســبي ټیکاو هم رامنځ 

ته شــوی دی. په ۱۹۸۹ زیږدیز کال کې د شــوري اتحاد ځواکونو له وتلو 

وروســته ډېره ژر کورنۍ جګړه رامنځ ته شــوه، چې په ترڅ کې یې دولت 

ړنګ، زیات شــمېر پاتې شــوي بېخ بنســټونه ونړېدل او هېواد یې د جګړه 

ییــز اقتصــاد او له تاوتریخوايل ډکې ســیمه ییزې جګړې ته ورټېل وهه. 

د ۱۹۹۰ یمې زیږدیزې لســیزې په منځنیو کې د طالبانو ظهور له نســبي 

ټیــکاو رسه مرســته وکړه مګــر هېواد یې نړیوالې انزوا ته کش کړ. خو 

یاد رژیم هم ډېر ژر په ۲۰۰۱ زیږدیز کال کې د امریکا له الســوهنې 

وروســته، چې د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ؛ بدلون وموند. 

ډک مشــکیل رسحد الره، چهاربورزک ولســوالی. هلمند سیند، افغانستان.

آنځور د )OSDR( لخوا. 

ننگرهار

نیمروز
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د بن له هوکړې وروســته د ولســمرش کرزي په مرشۍ نوي رامنځ ته شــوي 

حکومت ته هیلې زیاتې شــوې، چې ګوندې د پایداره ســولې او ټیکاو 

المل يش. مګر په دې حکومت هم د ســولې او ټیکاو پرځای د وســله 

والو جګړو نوی پړاو پیل شــو، چې د وخت په تېرېدو رسه یې شــدت وموند 

او نېــږدې ۳.۵ میلیونــه وګړي یې له خپلو ســیمو کډوالۍ ته مجبور کړل. 

دغــه هېــواد له ۲۰۰۰ څخه تــر ۲۰۱۰ زیږدیز کلونو په ترڅ کې د کمزور یا 

ماتو دولتونو شــاخص په » لوړه کچه خربداري«  کې ځای درلود. 

که څه هم افغانســتان د کوکنارو او نشــه یي توکو د کښــت او کارونې 

اوږده مخینــه لــري؛ مګر یوازې د جګړې د شــدت کلونو پرمهال د کوکنارو 

او نورو نشــه یي توکو په کښــت او قاچاق کې ډېر زیاتوالی راغلی دی، 

چــې په دې رسه افغانســتان د اپیمو ناقانونــه تولید په نړیواله ډلبندۍ کې 

له برما هېواد هم مخکې شــو. 

د اپیمو د کښت جغرافیاوي وېش او تراکم د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ یمو زیږدیزو 

کلونو ترمنځ په پرله پسې توګه زیاتوالی وموند. له ۲۰۰۰ تر ۲۰۰۱ زیږدیزو 

کلونو پورې د اپیمو پر کرنې د طالبانو له لوري بندیز ولګېده، چې په ترڅ 

کې یې د اپیمو په کرنه کې په لنډمهاله توګه کموالی منځ ته راغی. مګر د 

امریکا متحده ایاالتو په مرشۍ د ناټو ځواکونو نظامي مداخلې په ځانګړې 

ډول د ۲۰۰۰ مېالدي کال له وروستیو وختونو را په دېخوا د کوکنارو په 

کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغی. 

که څه هم افغانســتان د کوکنارو او نشــه یي توکو د کښــت 

او کارونې اوږده مخینه لري؛ مګر یوازې د جګړې د شــدت 

کلونو پرمهال د کوکنارو او نورو نشــه یي توکو په کښــت 

او قاچــاق کــې ډېر زیاتوالی راغلی دی، چې په دې رسه 

افغانســتان د اپیمو ناقانونــه تولید په نړیواله ډلبندۍ کې له 

برما هېواد هم مخکې شــو.

په ۲۰۱۷ زیږدیز کال کې د کوکنارو کښت او تولید تر ۳۲۸٫۰۰۰ جریبه یا 

۱۳۲٫۷۳۷ هکټاره ځمکې پوښل کېدو پورې زیاتوالی وموند او په ۲۰۱۷ 

زیږدیز کال کې د کوکنارو ناقانونه اقتصاد د افغانستان په ناخالص داخيل تولید 

)GDP( کې له ۲۰ تر ۳۲ سلنه پورې ونډه درلوده، چې د دغه هېواد د ټولو توکو 

او خدماتو د قانوين صادراتو په پرتلې خورا زیاته اندازه ده. په ۲۰۱۸ زیږدیز 

کال کې د زیاتې وچکالۍ له کبله د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ 

کموالی راغی او د اټکل له مخې په یاد کال د نشه یي توکو ناقانونه اقتصاد د 

هېواد په ناخالص داخيل تولید کې یې له ۶ تر ۱۱ سلنه ونډه درلوده.

لــه طالبانــو رسه د امریکا متحده ایاالتو له څو میاشــتنیو مذاکراتو او 

لنډمهاله تاوتریخوايل کمښــت وروســته، امریکا متحده ایاالتو له طالبانو 

رسه د ۲۰۲۰ زیږدیز کال د فربورۍ میاشــتې په ۲۹ د امریکایي ځواکونو 

د وتلو دغه راز د جګړې پای ته رســولو په موخه د ســولې هوکړه الســلیک 

کــړه. د یــادې هوکړې له مخې بــه د امریکا متحده ایاالتو او ائتاليف 

ځواکونو ټول عســکر د ۲۰۲۱ زیږدیز  کال تر ســپريل پورې له افغانســتان 

وځي او په بدل کې یې طالبانو ژمنه کړې ده، چې ترورېســتي ډلو ته 

بــه خونــدي پټنځایونه نــه ورکوي او مالتړ به یې نه کوي، کومې چې د 

امریــکا متحده ایاالتو او د هغوی متحدینو ته ګواښ پېښــوي. 

زموږ څېړنیز ټیم د افغانســتان په درېیو هغو لېرې پرتو یا رسحدي ســیمو 

کــې څېړنــې کوي، چــې د تاریخي توپیرونو او په اوس وخت کې له 

مرکزي حکومت رسه د اړیکو دغه راز د جګړو او نشــه یي توکو ناقانونه 

اقتصاد متفاوتو تجربو له کبله ټاکل شــوي دي. 

ننګرهار والیت له ډېر وخت راهیســې د افغانســتان په ختیځ کې په 

ســیايس لحاظ نفوذ لرونکی اقتصادي او ســوداګریز مرکز دی. په داسې 

حــال کــې چې د نیمــروز لېرې پروت والیت د خپل تاریخ په اوږدو کې په 

افغانســتان کې له اقتصادي او ســیايس اړخه ډېر کم غوره والی درلود، 

مګر اوس مهال یاد والیت د افغانســتان په لوېدیځ کې د ســوداګرۍ پر 

اړیــن مرکز د بدلېدو په حال کې دی. 

دواړه رسحدي یا لېرې پرتې ســیمې په مختلفو کچو کې د د نشــه یي 

توکو ناقــــانونه اقتصاد او د طــــالبانو روانې جګړې له کبله اغېزمنې دي. 

پــه دغــو والیتونو کــې زموږ د څېړنو موخه دا ده، څو په یادو رسحدي 

ســیمو کې د نشــه یي توکو، ودې او تاوتریخوايل ترمنځ پر اړیکو دغه 

راز د دغــو اړیکــو پر څرنګــوايل ترڅنګ یې د مرکزي حکومت یا والیتي 

ادارې او نړیوالــو ځواکونــو د مداخلې پر اغېزو رڼا واچوو.

ننګرهار

ننګرهار والیت له ســویيل اړخه د ســپین غره لړۍ په واســطه پوښل شوی، 

چې په شــامل کې یې د غرونو ارتفاع بیا د کښــت وړ ځمکو ته راټیټیږي. 

دغه ټوپوګرايف د والیت په تر ټولو شــاميل نقطه کې د هندوکش غرونو 

د لړۍ په واســطه ماتیږي. د اټکل له مخې په ننګرهار کې شــاوخوا ۱.۵ 

میلیونه وګړي اوســیږي. زیاتره اوســېدونکي یې پښتانه دي، مګر یو 

شــمېر نور قومي اقلیتونه لکه پشــه یي، عرب او تاجیک هم لري. پښــتانه 

یې بیا د دښــتو او غرنیو ســیمو په اوسېدونکو وېشل کېږي. 

په تاريخي لحاظ دغه والیت د افغان شــاهانو او نورو ارشايف مرشانو 

لپاره د ژمنۍ اســتوګنې او تفریح ځای  و، دغه راز د افغان واکمنانو او 

ګاونډیــو هېوادونــو لپاره له ډېر اوږده وخت راهیســې اهمیت هم لري. نن 

ورځ د افغانســتان په ختیځ کې د دغه والیت مرکز جالل آباد یو اړین 

ســوداګریز، فرهنګي او سیايس مرکز دی. 

د ډیزلو قاچاق له ایران څخه زرنج افغانســتان ته. 

انځور د)OSDR( لخوا. 



33 پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه 2020

د کمونېســتي رژیــم په وړاندې د مقاومــت مهم مرکز په توګه ننګرهار د 

افغان – شــوري جګړې) ۱۹۷۹-۱۹۸۹ز( له کبله ډېر زیات اغېزمن شــو. 

پــه ۲۰۰۱ زیږدیــز کال کې د امریــکا متحده ایاالتو په مرشۍ د طالبانو 

پــه وړانــدې د حمالتو لــه کبله، چې له ۱۹۹۴ زیږدیز کال را په دېخوا 

یــې پــر دغه والیت کنټرول درلــود،  په دغه والیت کې جګړو بیاځلې زور 

واخېســت، له ۲۰۱۹ زیږدیز کال را په دېخوا د ناټو او امریکایي ځواکونو 

لــه اړینــو حملو او عملیاتــو رسه رسه، طالبان په ننګرهار والیت کې د 

پام وړ نفوذ لري. له ۲۰۱۵ زیږدیز کال راوروســته په دغه والیت کې 

د اســالمي دولت )داعش( نظامي ډلې د رس له راپورته کولو وروســته د 

جګړې ســناریو ال نوره پېچلې شوې ده. 

ننگرهار والیت په ختیځ او ســویل کې له پاکســتان رسه ګډه پوله لري او 

له ۱۹۷۰ یمې زیږدیزه لســیزې را په دېخوا یې د ټرانزیټي ســوداګرۍ او 

اقتصــاد پــه برخــه کې د پام وړ ونډه درلودی ده، چې د پولې دواړو غاړو ته 

د پرتو قبایيل شــبکې له مخې یې دا بریالیتوب ترالســه کړی دی. کانونه 

)مرمرینــې ډبــرې، تالک او قیمتي ډبرې( دغــه راز د ځنګلونو ناقانونه وهل 

د والیتي ســوداګریزې مافیا او ســیايس – نظامي ډلو لپاره د عاید او پیســو 

ترالســه کولو بله اړینه رسچینه ده. 

ننګرهار پیاوړی کرنیز اقتصاد لري، چې بزګران یې د وریجو، غنمو، بېال 

بېلو مېوه جاتو او اپیمو کښت په ګډون د افغانستان زراعتي محصوالتو په 

تولید کې اړینه ونډه لري. دغه والیت له ۱۹۸۰زیږدیزه لسیزې راوروسته 

د اپیمو لوی تولیدوونکی دی، په ځینو ځانګړو وختونو کې یې حتی د 

افغانستان د ټولو اپیمو څلورمه برخه هم تولید کړې ده، چې په ۲۰۱۰ 

زیږدیز کال کې یې د پام وړ زیاتوالی وموند. یاد والیت د طالبانو رژیم 

له منځ ته راتګ وړاندې، د طالبانو رژیم پرمهال دغه راز له طالبانو رژیم 

وروسته په بېال بېلو وختونو کې د اپیمو پر کښت ګڼ شمېر بندیزونه تجربه 

کړي دي، چې تر ټولو وروستي بندیزونه یې په دې وروستیو وختونو کې د 

اسالمي دولت )داعش( ډلې تر کنټرول الندې سیمو کې وو. 

ډیورنډ فريض کرښــه، چې افغانســتان له پاکستان څخه بېلوي له 

ښــکېالک دورې تر نن پورې پرې د دواړو هېوادونو ترمنځ النجمنه 

مســئله ده. له یوې خوا دغه کرښــې ته څېرمه پرتې ســیمې له جیوپولټیک 

اړخه حساســې ســیمې دي، او له بلې خوا دغه ســیمې تل  فريض کرښې 

تــه د څېرمه ســیمو خلکو ترمنــځ د نېږدې اقتصادي او ټولنیزو اړیکو 

شــاهده ده، چې د خلکو ډلې ډلې د دغه کرښــې دواړو غاړو ته د ګڼ 

شــمېر رســمي او نارسمي نقاطو له الرې اوړي او رااوړي. 

پردې رسبېره، له ۲۰۰۱ زیږدیز کال راوروســته د ډیورنډ فريض کرښــې 

دواړو غــاړو لــه لوري د امنیتي، ترورېســتي، مالیايت او وګړنیزو موضوعاتو 

په تړاو د اندېښــنو له کبله پر تلونکو او راتلونکو وګړو ســخت قواعد پلې 

کېږي، مدیریت او چاڼ یې کېږي. پاکســتان د ناقانونه تګ راتګ د 

مخنیوي لپاره د دغه کرښــې په اوږدو کې د اغزن تار نصبول پیل کړي 

دي؛ چې په ترڅ کې یې په دې وروســتیو کلونو کې د افغانســتان په 

ختیځ کې د افغان – پاکســتان ترمنځ پر ډیورنډ فريض کرښــه ګڼ شــمېر 

غیر رســمي نقطې بندې شــوي او پولې ته څېرمه د پرتو ســیمو وګړو پر 

ژونــد یې اړینې اغېزې لريل دي. 

د تالکو کارخونه په جالل آباد، افغانســتان کې. 

آنځور د څیړنیز ســازمان او دوامداره پراختیا )OSDR( لخوا. 
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نیمروز

نیمروز له لویو شــاړو دښــتو تشــکیل شوی والیت دی، چې د افغانستان 

نــورو والیتونــو پــه پرتلې یې د وګړو تراکــم تر ټولو کم ) په هر کیلو مرت 

کــې ۲.۸ وګــړي( دی. د اټــکل له مخې په ۲۰۱۵ زیږدیز کال کې د 

یاد والیت د وګړو شــمېر شــاوخوا ۱۶۴،۹۷۸ کسان و، چې له دې ډلې 

درېیمــه برخــه یې د نیمروز په مرکز زرنج کې اســتوګنه لري. د یاد والیت 

نفــوس د بلوچو، پښــتنو، تاجیکــو، براهویانو، ازبیکاننو او هزاره ګانو په 

ګډون له ګڼ شــمېر قومي ډلو تشــکیل شوی دی. 

د یاد والیت زیاتره اوسېدونکو نیمروز ته تر راکډه کېدو وړاندې بل چېرته 

استوګنه درلوده؛ یوه اړینه اندازه خلک یې له ایران څخه بېرته راستانه 

شوي کډوال دي، په داسې حال کې چې بله برخه یې په ځانګړې توګه 

بلوچ ملت پال دي، چې په پاکستان کې د خپلو سیايس فعالیتونو له کبله 

نیمروز والیت ته پر راکډوالېدو مجبور شوي دي. د نورو والیتونو ګڼ شمېر 

افغانان هم په دې وروستیو کلونو کې د نیمروز والیت مرکز زرنج ښار ته د 

امنیت او اقتصادي فرصتونو د شتون له کبله کډه شوي دي. 

که څه هم نیمروز والیت د وسله والو اورپکو لپاره هېڅکله پیاوړی 

پټنځای نه و/ دی او د نورو سیمو په پرتلې د طالبانو له افراطیت 

تر ډېرې کمې کچې اغېزمن دی، مګر بیا هم په یاده سیمه کې 

جنایتکارې مافیاوي ډلې او ځایي زورواکي ډېر نفوذ لري.

که څه هم نیمروز والیت د وسله والو اورپکو لپاره هېڅکله پیاوړی 

پټنځای نه و/ دی او د نورو سیمو په پرتلې د طالبانو له افراطیت تر 

ډېرې کمې کچې اغېزمن دی، مګر بیا هم په یاده سیمه کې جنایتکارې 

مافیاوي ډلې او ځایي زورواکي ډېر نفوذ لري. د پېړیو په ترڅ کې د نیمروز 

او ګاونډي هېواد ایران ترمنځ  وخت ناوخت د اوبو پر رس شخړې راپورته 

شوي دي. د راپورونو له مخې ایران په یاد والیت کې د خپل نفوذ او ګټو 

خوندیتوب په موخه له طالب وسله والې دلې مالتړ کوي. په داسې حال 

کې چې د نیمروز مرکز زرنج د دولت تر والکې الندې دی، یو شمېر لېرې 

پرتې ولسوالۍ لکه دالرام او چخانسور بیا په پرله پسې توګه د طالبانو تر 

بریدونو الندې دي او د کنټرول هڅه یې کوي. 

پــه تاریخــي لحاظ دولت پــه یاد والیت کې ډېر کم حضور لرلی دی، چې 

دا دولتــي حضــور هلته د عامه خدمتونو کمښــت په ډاګه کوي او یاده 

ســیمه د افغانســتان تر ټولو بېوزله والیتونو له ډلې ګڼل کېږي. دغه 

والیت له ایران او پاکســتان رسه ګډه پوله لري او اوســېدونکي یې له ډېر 

وخت راهیســې د بلوچانو د اســانچاري شــبکې په ترڅ کې، چې په درېیو 

واړو هېوادونو کې ســوداګریزې چارې پرمخ وړي، د درېیو واړو هېوادونو 

پولو ته څېرمه پر ســوداګری بوخت دي.

نیمــروز والیــت ته څېرمه د افغانســتان – ایران پولې اهمیت ته په ۲۰۰۹ 

زیږدیــز کال کــې د دالرام او زرنــج ترمنځ د لویې الرې په جوړولو دغه راز 

په ۲۰۱۶ زیږدیز کال کې د افغانســتان، ایران او هند ترمنځ د ســوداګرۍ 

درې اړخیزې هوکړې د الســلیک په ترڅ کې پام ورواوښــت. اوسمهال 

دغــه لویه الره د افغانســتان یو لــه ډېرو بوختو الرو ګڼل کېږي او د قانوين 

او ناقانونــه توکــو د صادراتو لپاره یوه اړینه الره ده.  

پر نورو رسبېره  په دې توکو کې د نیمروز په ګاونډ هلمند والیت کې 

تولیدېدونکي نشه یي توکي هم شاملیږي، چې د افغانستان د اپیمو د 

تولید نېږدې نیامیي برخه جوړي او له دې الرې بهر ته لېږدول کېږي. 

د ۲۰۱۷ زیږدیز کال د معلوماتو پر اساس په خپله په نیمروز والیت کې 

هم نېږدې ۶،۲۰۰ هکټاره ځمکه کوکنار کرل کېږي، چې له دې ډلې یې 

زیاتره په وروستۍ لسیزه کې له ژورو څاګانو څخه د ملریزې برېښنا سیستم 

په واسطه د اوبو راویستلو الرو چارو د موندلو په ترڅ کې کرل شوي دي. 

پردې رسبېره په دې وروستیو کلونو کې نیمروز والیت ګاونډي هېواد ایران 

او ترکیې دغه راز اروپا ته د انساين قاچاق پر اړین مرکز بدل شوی دی. 

د موټرو تم ځای او په اوښــآنو او کچرو  حمل او نقل په څڅويب کې. 

آنځور د څیړنیز ســازمان او دوامداره پراختیا )OSDR( لخوا.  
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د میتودلــوژۍ )تګالرې( په اړه یوه یادونه

د دې څېړنــې مهــم پیغامونه له هغو ســاحوي  څېړنو  او رسوې ګانو 

راخېســتل شــوي، چې د ۲۰۱۸ زیږدیز کال په مني کې د ننګرهار په اوو 

ولســیوالیو  او  د ۲۰۱۹ زیږدیز کال په ســپريل کې د نیمروز په درېیو 

ولســوالیو کې له خلکو رسه شوي دي. 

پــه ټولــه کې په یادو دوو والیتونو کې له ســوداګرو، قاچاقچیانو، ګمرکي 

چارواکو او نورو مهمو چارواکو رسه ۶۰۰ مرکې شــوي دي. زموږ ســیمه 

ییــز کارکوونکو د اپیمو، خشخاشــو، تالک، نفتو، کمیاوي کوډ)رسې(،  

ســیمنټو، پــرزه جاتو او ټرانزیټي توکــو په ګډون د قانوين او ناقانونه توکو 

او کالیو له ګڼ شــمېر ســوداګرو او لېږدوونکو رسه مرکې کړي دي. دغه 

ټیم په نیمروز والیت کې د انســاين قاچاق شــبکو له غړو رسه هم خربې 

او مرکې کړي دي. 

پر مرکو رسبېره، له لسو ژوندیو تاریخونو یانې هغو کسانو رسه مرکې 

شوي، چې عمر یې تر ۵۰ کلونو زیات و او ویې کوالی  شول په دغو 

پنځوسو کلونو کې په پورته یادو شویو لېرې رسحدي سیمو کې په امنیتي، 

پراختیایي او اقتصادي برخو او رشایطو کې د اوږدمهاله تغییراتو په باب 

خپل یادښتونه په ډاګه کړي.  زموږ ساحوي ټیمونو په ساحه کې د کار تر 

پیل وړاندې پولې ته د څېرمه ساحو په ګوته کولو په موخه له جغرافیاوي 

معلومايت سیستم )GIS( تصویرونو څخه ګټه اخېستې ده او بیاځلې 

یې هغه مهال ترې ګټه پورته کړي، چې د هرې دورې ساحوي کار له 

بشپړېدو وروسته به په الرښودو جلسو کې پرې بحث وشو. 

افغانستان

مسکو

د افغانستان پولو ته څیرمه جګړه او د نشه یي توکو قاچاق د هغو ورځو په ترڅ کې چې امریکا له 
طالبانو رسه د سولې هوکړه السلیکوي، امریکایي ځواکونه د طالبانو پټنځایونه مبباروي.

د جان ګل کیســه ولولئ

دا هم د جان ګل طنزي کیســه ده چی د 

افغانســتان د ننګرهار والیت څخه یو کس ده.   

کوکنــار د هغــه د ژوند د یوې برخې په صفت په 

جنګ او نســبي ســوله کې وررسه وو. په کوچنیوايل 

کــې د کوکنــارو په کرونده کې د خپل پالر رسه 

مرســته کوله او په ځوانې کی یی مســکو ته په 

قاچاقــی ډول هروئین  یوړل. 

مشــنوزغه د کوکنارو د قاچاق لپاره په نیمروز، افغانســتان کې.

 آنځور د څیړنیز ســازمان او دوامداره پراختیا )OSDR( لخوا. 
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افغانستان36

اړین پیغامونه

د ناقانونه ســوداګرۍ شــبکې د افغانســتان په لری پرتو ســیمو کې د کورنیو لپاره د عایداتو او د . 	

هغــوی په بقاء کې اړینه ونډه لري

افغانستان نه یوازې د اپیمو او هیروینو د تولید لوی هېواد دی، بلکې د سیمه 

ییزې سوداګرۍ لپاره یو اړین مرکز او همدغه راز د قانوين او ناقانونه توکو 

لپاره یوه اړینه څلور الرې هم ده. دا چې زیاتره بزګران د خپل ژوند اړتیاوې 

د اپیمو د کښت له الرې پوره کوي، زیاتره لېږدوونکي او رالېږدوونکي هم له 

مايل اړخه د ناقانونه نشه یي توکو پر عایداتو متکي دي. دغه ډول عواید له 

یوې اوږدمهاله جګړې د افغانستان په څېر په یو اغېزمن هېواد کې خلک، 

کورنۍ او ټولنې د اقتصادي ستونزو په وړاندې خوندي کوي. 

ناقانونه سوداګرۍ له زیاترو کورنیو رسه د اوږدمهاله 

بحرانونو په وړاندې په خوندي پاتې کېدو کې مرسته کړې

د افغانستان په ختیځ ننګرهار او لوېدیځ نیمروز والیتونو کې زموږ څېړنې د 

هغو کورنیو په خوندیتوب کې د ناقانونه سوداګرۍ رول ته اشاره کوي، چې 

په ډېرو سختو جګړه ییزو او خطرناکو رشایطو او چاپېریال کې ژوند کوي. 

پــه ختیــځ ننګرهار والیت کې یو کروندګر دې اشــاره کوي، چې څنګه د 

افغان – شــوروي جګړې پرمهال له مببار وروســته د اپیمو له ســوداګرۍ 

ترالســه کېدونکو پیســو د نوموړي د کورنۍ اړتیاوې پوره کولې:

د کمونېســتي رژیم پرمهال زموږ کلی مببار شــو، چې نهه کســان په 

کې ووژل شــول او زما د ترور یو زوی هم په کې ټپي شــو. د مببار 

پــه تــرڅ کې زموږ کــور ویجاړ او ۱۵ غواګانې مو له منځه الړې. ټول 

لوښــي، قالینې او نور وســایل هم له منځه الړل. کله چې الوتکو 

مببار پای ته ورســوه او ســیمه یې پرېښــوده، هر کس د خپلو هغو  

توکو په لټه کې و، چې تر خاورو الندې شــوي وو..

زمــا پــالر ۵۴ د تریاکــو غوټې او ۸۰٫۰۰۰ افغانۍ په یو بکس کې 

خوندي کړې وې، چې هغه هم تر خاورو  الندې شــوی و. په داســې 

حال کې چې موږ د کور د وســایلو او توکو په لټه کې وو، مور مې 

د اپیمو دغو ۵۴ غوټو صندوق، چې پیســې هم په کې وې پیداکړ. 

زموږ کور وران شــوی وو، مګر په دې پیســو مو د ځان لپاره نوی کور 

جوړ کړ. )کروندګر، خوګیاڼيو ولســوايل، ننګرهار،  ۲۰۱۸ز(

څرنګه چې دا تجربه په ډاګه کوي، د نشه یي توکو هر کروندګر او سوداګر 

د تریاکو شتمن قاچاقرب نه دی. زیاتره وخت خلک د نورو الرو چارو د 

نشتوايل یا هم محدودیت له کبله د کوچنۍ اندازې نشه یي توکو کرنې 

یا سوداګرۍ ته مخه کوي. په ننګرهار کې د شوروي اتحاد ځواکونو له 

وتلو او د کورنۍ جګړې له رامنځ ته کېدو راوروسته نړیوالو پولو ته څېرمه 

د ناقانونه نشه یي توکو سوداګرۍ هغو کورنیو ته د عایداتو مهمه رسچینه 

رامنځ ته کړې، چې په سختو او بدو اقتصادي رشایطو کې ژوند تېروي.

په ۱۹۹۳ زیږدیز کال کې زما یو ملګری، چې د اچین ولسوالۍ و او 

پخوا د دفاع وزارت ډګروال و، مګر دغه مهال یې دنده نه درلوده، یو 

د ترور زوی درلود، چې په عبدالخیلو کې یې د هروئینو قاچاق  کاوه 

او زما ملګري دغه هروئین د یو قاچاقچي په واسطه شاميل والیت 

مزاررشیف )بلخ( ته لېږدول او بل قاچاقچي بیا وررسه مرسته کوله، چې 

د ازبکستان له الرې یې د روسیې پالزمېنې مسکو ته ولېږدوي...

دغــه ډګــروال  ماتــه راغی او د دندې وړاندیز یې وکړ، چې له مزار 

رشیف ښــار څخه تر مســکو پورې د هروئینو په لېږد کې وررسه 

مرســته پیل کړم]....[ دا چې زه په ډېرو بدو رشایطو کې وم، بله 

الر مــې نــه لرله. د ژونــد وضعیت مې تر دې هم ډېر بد و، ځکه زما 

یوه کونډه خور او د هغې  اوالدونه هم له ما رسه اوســېدل او دوکان 

مــې هــم د ګټــې پرځای تاوان کوه، کله چې ډګروال ماته د دندې 

وړاندیــز وکــړ، ما هم نــه ونه ویل او ومې منله.  )پخوانی دوکاندار او 

قاچاقچــي، غني خېل، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

د نشه یي توکو په سوداګرۍ کې د برخې اخېستنې ګټې 

او ګواښونه په نامتوازن ډول وېشل کېږي

د نشه یي توکو په سوداګرۍ کې د بوختو کسانو لپاره د یادې سوداګرۍ 

ګټې او ګواښونه تر ډېره د دوی له اقتصادي او ټولنیز وضعیت رسه تړاو 

لري. هغه کسان چې د نشه یي توکو د  قاچاق لپاره استخدام شوي دي، د 

هغو کسانو برعکس ډېر خطرونه ګايل، چې د نشه یي توکو پېر او پلور کوي؛ 

دا هغه څه دي، چې هر وخت د دوی په اداینو کې انعکاس نه مومي.

د بېلګې په توګه پاســني کس، چې له موږ رسه یې خربې کړي دي، 

مســکو ته تر رســېدو پورې له ګڼو پولو اوښــتی دی خو په بدل کې یې 

ډېرې کمه اندازه پیســې ترالســه کړي دي. مګر له دې رسه رسه، ښــایي 

ځینې قاچاقچیان په بشــپړه توګه کايف اندازه پیســې ترالســه کړي، څو 

د خپــل ژونــد اقتصادي وضعیت پرې ښــه کړي، لکه څنګه چې د نیمروز 

والیــت پولــې ته څېرمه د ایران پــه خوا کې یو قاچاقچي له موږ رسه په 

خپلــه مرکه کې په الندې ډول ویيل دي:

مــا چــې کله لومړی موټر پــه کرایه  ونیو، په ډېرې چټکۍ مې د 

پیســو ګټلو لپاره مټې راونغاړلې. لومړی فرصت، چې ما ترالســه کړ 

دا و چــې د چابهــار او رسبیز ترمنځ مې ۳ کیلو ګرامه نشــه یي توکي 

قاچاق کړل. ما د قانوين ســوداګرۍ له الرې  په میاشــت کې۶،۰۰ 

تومان ترالســه کول، چې له سیســتان او بلوچســتان څخه به مې تر 

دې ځایــه په کرایه بارونه راوړل...

زمــا مالــک نه پوهېده، چــې د بار وړلو ترڅنګ مې قاچاق هم کاوه. 

دغه ۳ کیلو ګرامه زما شــتمني شــوه. زه کور ته راغلم او نشــه یي 

توکــي مې ولېږدول، او بېرته پــه دومره چټکۍ وګرځېدم، چې امکان 

یې و. دغه ځل مې بیا ۶ کیلو ګرامه یوړل، ورپســې ۱۲ کیلو ګرامه، 

بیا ۲۴ او همداســې.... په دې رسه مې شــتمني مخ په ډېرېدو 

شــوه. د ځان لپاره مې کور جوړ کړ او ځمکه مې هم واخېســته. زما 

اقتصادي وضعیت مخ په ښــه کېدو پیل وکړ. موټر مې واخېســت، او 

لــه درېیو کلونو وروســته مې بیا یو لــوی بار وړونکی موټر او بیا ټرېلر 

واخېســت. ) د نشــه یي توکو قاچاقچي، سیســتان – بلوچستان، ایران، ۲۰۱۹ز(
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 د قاچاقچیانو برعکس په لویه کچه سوداګر او معامله کوونکي زیاتې 

پانګې او سیايس شبکې ته د الرسيس له کبله تر یوې اندازې کوالی يش 

له لوړپوړو چارواکو رسه د اړیکو لرلو او بخشش له الرې خپل ځانونه د 

دغو ګواښونو په وړاندې خوندي کړي. دغه لوبغاړي زیاتره له نشه یي توکو 

ترالسه کېدونکې ګټه په جالل اباد، کابل، تهران یا هم دوبی کې په نویو 

تشبثاتو یا هم کورونو یا ګټورو سوداګریزو فعالیتونو کې پانګوي.

دا د تهران ښــار په شــاوخوا کې ځواکمنې مافیاوي کورنۍ دي، چې 

په یاده کچه ســوداګري تررسه کوي. د بېلګې په توګه په ... کيل 

کــې دوی پــه لویه انــدازه حتی په یو وخت تر یو ټن پورې اپیم او 

هروئین قاچاق کوي. تاســو کوالی شــئ په ډېرې اسانی دغه اندازه 

پــه هغــو الریــو او پیک اپ موټرو کې ځای پر ځای او خوندي کړئ، 

چې له سیســتان او بلوچســتان راځي. کله چې یو ځل هغه دلته 

راورســیږي، دوی یې پر کوچنیو ســوداګرو وېيش، یو څو کلیو ګرامه 

دلته او څو هلته...

په داســې حال کې چې دوی په خپلو کورونو کې خوندي کېني او 

هېــڅ خطــر نه اخيل، پر ځای یې دغــه خطر قاچاقچیانو او په کمه 

اندازه وېشــونکو ته متوجه کېږي. دوی زیاتره وخت دغه اپیم او 

هروئین له بلوچانو اخيل. دوی توکي کښــته کوي او پیســې یې بیا لږ 

وروســته راټولوي. دوی معموالً خپله ســوداګري په همدې ډول پرمخ 

وړي. ) د نشــه یي توکو ســوداګر، تهران، ایران، ۲۰۱۹ز(

د قانوين او ناقانونه ســوداګرۍ شــبکې یو له بل رسه 

نښلېديل دي

زیاتره ســوداګر او د توکو وړونکي – راوړونکي قانوين او ناقانونه توکي 

یــو لــه بل رسه ګډوي. د بېلګې پــه توګه په ننګرهار والیت کې چای، 

ســیمنټ او کمیاوي کوډ د هامغو ســوداګریزو الرو او شــبکو له خوا 

لېــږدول کېږي، چې خشــخاش او اپیــم قاچاق کوي. په نرخونو، مدیریتي 

سیســتمونو او جګړه ییز تحرک کې د بدلون له کبله ســوداګر له ګڼ 

شــمېر الرو چارو کار اخيل څو ځان ته متوجه ګواښــونه مدیریت او نوي 

فرصتونه په الس راوړي. 

د قانوين فعالیونو رکود ښــایي د نشــه یي توکو په اقتصاد کې زیاتې 

ښــکېلتیا تــه الر هواره کړي. د بېلګــې په توګه په نیمروز والیت کې زیاترو 

خلکــو د ســختې وچکالۍ په ترڅ کې د کرنیــزو محصوالتو د اغېزمنتیا له 

کبله د نشــه یي توکو قاچاق ته مخه کړې ده. 

برعکس د ننګرهار والیت په اســدخیلو ســیمه کې د تالکو پر اســتخراج 

او ســوداګرۍ د بندیزونو له کبله د بنګو په ګډون د زیاترو نشــه یي توکو 

کښــت ته ســخته رضبه ورســېده. د راپورونو له مخې وسله والو ډلو د تالکو 

له دغه اســتخراج ګټه پورته کوله، چې د دولت د ســقوط المل شــوه؛ او 

پــه منفــي توګه یې پر زیاترو نورو خلکــو هم اغېز وکړ؛ څرنګه چې د اچین 

ولســوالۍ یو کس په خپلو اعرتافاتو کې په دې اړه ویيل دي.

اوســمهال په اســدخیلو کې د تالکو استخراج او سوداګري بنده شوې 

ده، او المل یې دا دی، چې له ســوداګرو او اســتخراجوونکو رسه 

هېڅ تړون نه دی شــوی. ]...[ د اســدخیلو سیمې اوسېدونکي وایي 

چې ځانګړي ځواکونو چاته اجازه نه ورکوي، څو تالک د شــډل بازار 

تــه ولېــږدوي. دوی د کانونــو او پټرولیم له وزارت رسه د تړون کولو 

غوښــتنه وکړه، مګر تړونونه د حکومت له لوري بند شــوي دي...

په دغه مني کې د اسدخېلو په سیمه کې ۸۰ سلنه کرل شوي بوټي 

بنګې وې، چې خلکو حتی په خپلو کورونو کې هم کرلې وې.  زیاتره 

ځوانان بې کاره دي. د دوی له ډلې ځینو یې له ميل اردو رسه یو 

ځای شوي دي یا یې هم د کار په لټه  پاکستان ته تليل دي، ځکه د 

تالکو سوداګري، چې خلکو  ته یې کاري فرصتونه رامنځ ته کړي و، 

په ټپه درول شوې ده. ) مهم مخرب، اچین ولسوايل، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

د توکو قاچاق د ایران له مرزي ســیمه میالک څخه، افغانســتان. 

آنځور د څیړنیز ســازمان او دوامداره پراختیا )OSDR( لخوا. 
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د ســوداګرۍ قانوين او ناقانونه مســیرونه په پرله پســې ډول په قوانینو کې تغییر ته د ځواب په . 	

موخه بدلون مومي

د ننګرهــار او نیمــروز والیتونو پولې ته څېرمه ســیمې پر باندنیو اړیکو 

رسبېــره له ګاونډیو او ســیمو هېوادونو رسه تل ژورې تاریخي، ټولنیزې 

او اقتصادي اړیکې لريل دي. پردې رسبېره، د دغو رسحدي ســیمو 

نېکمرغــۍ او بــد وضعیت د جګــړه ییز تحرک، دولتي او نادولتي چارواکو 

حاکمیــت او د اغــزن تار، ګمرکي پوســتو او رسحدي بازارونو له کبله په 

پرله پســې توګه بدلون موندالی دی. 

دغو بدلونونو د رسحدي ســیمو پر اقتصادي او ټولنیزې ســوکالۍ د اغېزو 

ترڅنــګ د قانــوين او ناقانونه توکو پــر ناقانونه لېږد رالېږد باندې هم اړینې 

اغېــزې کــړي دي. د بېلګې پــه توګه پر پوله د تګ راتګ او توکو وړلو 

راوړلو باندې د قواعدو ســختول ښــایي په قیمتونو کې بدلون او توپیر 

رامنــځ تــه کړي دغه راز پر توکــو مالیات زیات او د قاچاق انګېزه ډېره 

کــړي. پــر پوله دغــه بدلونونه ځایي زورواکو ته هم موقع په الس ورکوي 

څــو د ناقانونــه توکو پر لېږد رالېږد غیر رســمي مالیات وضع کړي. 

د پولې تنظیم، امنیت او اســتوګنه

د پولــې امنیت او پولې ته څېرمه اســتوګنې ترمنځ یــوه مهمه متقابله اړیکه 

وجود لري. ایران او پاکســتان له افغانســتان رسه خپلې پولې ټینګې کړي 

دي، پاکســتان پر ټوله فريض کرښــه اغزن تار تاووي او له ننګرهار رسه 

یــې دغــه تــار تاو کړی دی. بل  خوا  ایــران بیا نیمروز والیت ته څېرمه له 

افغانســتان رسه پــر خپله پوله دیــوال او خندقونه کېندي. دغه کار د ځایي 

ټولنو او خلکو لپاره، چې پر پوله ســوداګرۍ او کار بوخت دي، اړینې 

اقتصــادي پایلــې له ځــان رسه لريل دي. د نیمروز والیت پخوانۍ ځایي 

ملېشــې یو قوماندان چې د پولې دواړو خواوو ته یې ژوند کړی و، په 

نیمــروز والیــت کې  د ځوانانو پــر ژوندانه د دیوال منفي اغېزې په تړاو موږ 

ته وویل، چې زیاتره خلک یې د نشــه یي توکو قاچاق ته اړ کړي دي. 

شــاوخوا اتــه کلونه کېږي، چــې ایرانیانو پولې ته څېرمه دیوال جوړ 

کړی او بنده کړې یې ده. کله چې دغه پوله پرانېســتې وه، ځوانان 

د ســوداګریزو توکو پر ســوداګرۍ او لېږد رالېږد بوخت و، مګر 

اوســمهال هېڅ کاري فرصتونه نشــته او ځوانان نيش کوالی ایران 

تــه د کار پــه موخــه الړ يش، ځکه ایراين حکومت د ورتګ پرمهال د 

پاســپورټ او معتربې ویزې غوښــتنه کوي. له دې کبله ځوانان خپل 

ژونــد پــه خطر کې اچوي څــو د خپلو کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کړي 

او د شــپې له خوا نشــه یي توکي قاچاق کوي، چې د دوی لپاره د 

عاید یوازېنۍ رسچینه ده. رسحدي پولیس ځوانان پیســو ورکړې ته 

مجبوروي، که چېرې له پیســو ورکړې انکار وکړي نو پولیس یې 

کورونه پلټي او دوی نیيس.  ) د پخوانی ملېشــې یو قوماندان، زرنج ښــار، 

نیمروز، ۲۰۱۹ز(

بل خوا په ننګرهار والیت کې بیا د ګمرک یو پخواين کارکوونکي د تورخم پر 

پوله د تلونکو مسافرو او لېږدېدونکو توکو د تنظیم الرو چارو په تړاو له موږ 

رسه خربې کړي دي، چې د نوموړي اعرتافات مو الندې راخیستي دي. 

په تېرو وختونو کې د تورخم دروازه ځینې وختونه د توکو ســوداګرۍ 

لپاره پرانېســتې او ځینې وختونه بیا بنده وه، څو له دې دروازې د 

پولو دواړو غاړو ته توکي ولېږدول يش]...[ اوســمهال دغه دروازه 

د ټولــو هغــو توکو پرمخ تړلــې ده، چې په تېرو وختونو کې به پرې 

لېږدېــدل او رالېږدېدل. ځینې قاچاقچیان د ســوداګریزو توکو کوچني 

بکســونه په الســونو یا هم اوږو لېږدوي او رالېږدوي څو له تورخم 

دروازې توکي انتقال کړي... یو شــمېر ماشــومان هم هلته په خپلو 

الســونو کې دغه توکي پاکســتان ته لېږدوي.  ) د ګمرک یو پخوانی 

کارکوونکــی، تورخم، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

ســوداګر او د توکــو لېږدوونکــي رالېږدوونکي زیاتره وخت د پولو تړل کېدو 

پرمهــال د نوښــتګرو او متحرکــو الرو چارو په ترڅ کې د پولو له تړل کېدو 

رسه ځان عیاروي. له رســمي الرو پر تګ محدودیتونو دغه راز پولې ته 

څېرمــه د دیوالونــو جــوړول او د اغزن تار تاوول د ننګرهار او نیمروز دواړو 

والیتونو پولو ته په څېرمه پرتو ســیمو کې پر پوله د غیر رســمي تګ راتګ 

الرو د رامنــځ تــه کېدو او ودې المل ګرځېديل دي.

د ننګرهار والیت د دور بابا په ولسوالۍ کې د ساسويب تګ راتګ الره د 

کوچنی اندازې دهلیز یوه لومړنی بېلګه ده، چې د تګ راتګ نورو لویو 

رالو د بندېدو پرمهال ډېر پام وراوړي. په دغه الره د موټر په وسیله تګ 

او راتک ستونزمن دی، له دې کبله زیاتره توکي پر خرو او اوښانو لېږدول 

کېږي، چې په ترڅ کې یې هغه توکي چې مالیه لري، نشه یي او نور 

توکي د پولې له الرې پاکستان ته لېږدول کېږي. بل خوا په نیمروز والیت 

کې د کمې اندازې نشه یي توکو قاچاقچیان د خپلو تولیداتو او محصوالتو 

د لېږد لپاره له بېال بېلو الرو چارو ګټه اخيل:  مثالً له ایران رسه پر پوله د 

جوړ شوي دیوال پر رس خپل توکي هاخوا غورځوي.

زه یو ایرانی سوداګریز رشیک لرم، او زما د کاکا زامن او نور خپلوان د 

پولې هاخوا په )...( کيل کې اوسیږي. د ایراين رشیک له لرلو پرته د 

دغه سوداګرۍ پرمخ وړل ډېر ستونزمن دي، ځکه زه خپله ایران ته نه شم 

تللی. موږ د ایران رسحدي پولیسو منربونه لرو، چې پر پوله ګزمه او ساتنه 

کوي، او په ایران کې زما رشیک له رسحدي پولیسو رسه اړیکه نیيس، 

څو له دوی رسه د اپیمو د قاچاق په موخه مناسب وخت وټاکو... 

پولیس زما رشیک ته زنګ وهي څو مناســب وخت ورته وښــایي او 

رشیــک مــې بیــا ماته زنګ کوي؛ زه له ځان رسه اپیم اخلم او د 

ایران پولې هغه دروازې ته ځان رســوم، چې پر پوله په دیوال کې 

جوړه شــوي او پولیس یې راته پرانېزي او زه له پولې تېرېږم څو خپل 

ایراين رشیک ته پر پوله د جوړ شــوي دیوال ورهاخوا اپیم وســپارم. 

ځینــې وختونــه موږ پر دیوال د پورتــه کېدو لپاره له زینې کار اخلو، څو 

اپیــم د پولــې هاخــوا وړاوو، پرته له دې چې د ایران رسحدي پولیس 

پوه يش...

د کيل ځوانــان لــه کيل تر رسحــدي نقطې پورې له ما رسه د اپیمو په 

لېږد کې مرســته کوي. قاچاقچیان هم یو له بل رسه مرســته کوي، 

پرته له دې چې په دې کار رسه پیســې واخيل.  )قاچاقرب، زرنج ښــار، 

نیمروز، ۲۰۱۹ز(
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باور، داليل، او زور

پولې ته څېرمه ســیمې ســوداګریز ځایونه دي، چې د لېږد رالېږد پر چارو 

یــې ټولنیــزې اړیکې، ځایي جوړښــتونه او تنظیمي قواعد حاکم دي. په 

دې جوړښــتونو کې د لوژســتیک، ټرانسپورټ او ګدام کولو اړوند پېچيل 

بېخ بنســټونه؛ د معلوماتو په برخه کې د بازار غوښــتنو ته د ځواب ویلو په 

موخــه د څارنــې او عرضې پرمختليل سیســتمونه؛ د کارګرانو د تنظیم او 

مدیریت ســازمانونه؛ او د داســې مايل سیســتمونو پراختیا شامله ده، چې د 

امتیازاتــو او پانګې پــه غوړېدا او تلو راتلو کې اغېز لري. 

پورته یاد شــوي ټول چمتوايل د » ازمویل شــوي ســټرېس« له مخې په 

داســې لوړه کچه ګواښ لرونکي دغه راز فرصت لرونکي چاپېریال کې د 

چارو پرمخ وړلو رسه په یوشــانته وايل کې منل شــوي دي، چې ګڼ شــمېر 

اصطــکاک لرونکي عنارص یې له خايل جغرافیاوي، ســیايس او پراګنده 

ټولینــز چاپېریال رسه تړيل دي. 

د افغانســتان پولو ته څېرمه ســوداګریزو سیســتمونو کې د چارو پرمخ 

وړلو لپاره درې شــیان ) باور، داليل او زور(  ډېر مهم دي. باور له پولو 

هاخــوا د توکــو لېږد په موخه د شــبکو ترمنځ د اړیکو جوړولو لپاره اړین 

دی. دالالنــو تــه اړینه ده څو د عبــور هغه نقطې او پولې پرانېزي، چې 

ټولنیز، ســیايس او اقتصادي سیســتمونه رسه بېلوي او د ازادې سوداګرۍ 

پــه وړانــدې خنډ رامنځ ته کــوي. دغه څېرې ممکن د دولتي چارواکو او 

طالبانــو ترمنــځ، یا د ایران او افغانســتان ګمرکي مامورینو یا هم په کابل 

او والیتونو کې د انســاين قاچاق شــبکو ترمنځ جوړجاړی او منځګړیتوب 

وکــړي. دوی پــه ورته وخــت کې دواړه  یعنې هم د وصل نقطې دي او هم 

په ســوداګریزو سیســتمونو کې اصطکاک رامنځ ته کوي. 

د کمونېســتي رژیم په وروســتیو کلونو کې زما تره چې ما وررسه د 

اپیمو ســوداګري کوله، په بهار کيل کې له ۱۲ نورو نفرو رسه هغه 

مهال یو ځای په مبي چاودنه کې ووژل شــو، چې په یوه جرګه کې 

د ګډون په موخه پاکســتان ته پر الره وو]...[ زما کاکا د اپیمو 

ســوداګرۍ ډېره تجربه لرله او له ډېرو خلکو رسه یې اړیکې درلودې، 

خو ما په خپله دومره زیاته او په کايف اندازه شــتمني نه درلوده. 

پردې رسبېره، ما نشــول کوالی د خپل کاکا له واســطې پرته د اپیمو 

ســوداګري پرمخ یوســم، له دې کبله مې یاده سوداګري پرېښوده.  

)سوداګر، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

د سوداګریزو تړونونو د پيل کیدو  او سوداګریزو شخړو کې د منځګړیتوب 

په موخه د باوري قانوين مېکانېرمونو د نه شتون له کبله په قانوين او 

ناقانونه دواړو سوداګریو کې زور ډیره اړینه ونډه لري . بومي او د نه اټکل 

وړ زور د نشه یي توکو په څېر د لوړې کچې دغه راز په اسانۍ د لېږد وړ او 

مکتومو توکو پر لور د انګېزو د سوق المل ګرځي. بل خوا له جغرافیاوي 

اړخه مترکز د سوداګریزو جریانونو مسیر ته بدلون ورکوي. 

پردې رسبېره، زور یا زورواکي ممکن د ســوداګریزو دهلیزونو له کنټرول 

او د ســوداګرۍ څخه ترالســه کېدونکو عوایدو د وېش پر رس د ځایي 

متنفذینــو ترمنځ د ســیايس الرو چارو پــه هکله له بیاځل مذاکراتو رسه هم 

تړاو ولري. د افغانســتان له لېرې پرتو ســیمو څخه غږونه دا مروجه نظریه 

ننګوي، چې د نشــه یي توکو ســوداګري په اســتثنایي توګه له تاوتریخوايل 

یا زور رسه مل ده. دوی په خپلو خربو کې دې ته اشــاره کوي، چې ټولې 

ســوداګریزې شــبکې د تاوتریخوايل تر سیوري الندې خپله سوداګري 

پرمخ وړي او په زور ګواښــل یا له زور ګټه اخېســتل د ســوداګرۍ په پرمخ 

وړلــو او قواعدو کې اړینه ونډه  لري. 

هغــه بــار وړونکي موټرونــه چې په جګړه مارانو پورې تړاو لري، په 

هېــڅ ځــای کــې د هېچا له لوري نه يش درول کېدای. هر ډول توکي 

چــې یــاد موټر لېږدوي، هغه کــه قانوين وي یا ناقانونه، هېڅوک یې 

د درولــو جــرأت نه لري. دغــه راز هېڅوک یاد موټر نه يش پلټالی 

ځکــه ټــول امنیتي ځواکونــه یې له مخکې پېژين. زیاتره وخت دا ډول 

موټرونه ناقانونه توکي یا هم منع شــوي توکي وړي، څو د پاکســتان 

پولې هاخوا ته یې واړوي. په ولســوالۍ کې له نشــه یي توکو رسه 

د مبــارزې ماموریــن دا جرأت او وړتیا نه لري، چې دغه موټرونه 

ودروي. ) ملکــي مامور، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

سوداګریزې شبکې په هغو دریڅو کې د عوایدو نارسمي راټولوونکي 

دي، چې زیاتره یې د دولت یا هم غیردولتي متنفذینو او وسله والو ډلو 

تر واکمنۍ الندې دي. له ننګرهار او نیمروز والیتونو څخه ترالسه شوي 

شواهد په ډاګه کوي، چې یادې دریڅې د نړیوالو پولو عبور ټکو دغه 

راز هغو نارسمي پولو ته څېرمه شتون لري، چې د وسله والو مخالفینو یا 

حکومت تر کنټرول الندې سیمو کې کښل شوي دي. د ځایي حکومت 

چارواکي په ځانګړې ډول د اردو افرسانو او د ګمرکونو مامورینو ته په 

پرله پسې ډول د اړینو دالالنو په توګه اشاره شوې ده، چې د ناقانونه 

سوداګرۍ شبکو لپاره داليل  کوي او د سوداګریزو اسانتیاوو رامنځ ته کولو 

په بدل کې د ناقانونه توکو پر سوداګرۍ غیر رسمي مالیات وضع کوي. 

د وړې کچې ســوداګر او توکو لېږدوونکي د هغه اســتثامر او تاوتریخوايل 

لــه کبلــه تاوان ګايل، چې د حکومتي چارواکو یا مخالفو وســله والو ډلو 

لــه لــوري تررسه کېږي. دا موضوع پــه ځانګړې توګه زموږ په څېړنو کې د 

هغو ســوداګرو او توکو لېږدوونکو په تړاو موندل شــوې، چې د ننګرهار او 

پاکســتان ترمنــځ توکي لېــږدوي او رالېږدوي، چېرته چې د ځایي چارواکو 

له لوري له ســوداګرو څخه د ناوړه ګټې اخېســتنې او حتی د ناقانونه توکو 

لېږد ته د مجبوریت په تړاو راپورونه ورکړل شــوي دي. 

دوه کاله وړاندې مې د پېښــور په رېنګ روډ ســیمه کې خپل موټر 

خايل کړ، بېرته مې د ســیمنټو بارولو ته ودروه. دوه پاکســتاين پولیس 

ماتــه راغلــل او ویې ویل، چې مرش یې غواړي له ما رسه خربې 

وکــړي. دوی زه خپــل مرش تــه بوتلم او پر چوکۍ یې کېنومل. مرش 

یې له ما وپوښــتل چې ولې د خشخاشــو کاروبار کوې...

ما ورته وویل، چې زه د خشخاشو په اړه نه پوهېږم. خو دوی په زوره 

او فرېب بندي کړم، او ماته یې قضیه جوړه کړه، چې ۶ کیلو ګرامه 

خشخاش مې درلودل. ما شږ میاشتې زندان تېر کړ، بیا مې ۵۰،۰۰۰ 

کلدارې ورکړې او راخالص شوم. د دغو څلورو میاشتو په ترڅ کې 

ما ۲۰۰،۰۰۰ پاکستانۍ کلدارې ولګولې او ال تراوسه هم د خلکو 

راباندې ۱۵۰،۰۰۰ کلدارې پاتې دي. د پاکستان حکومت ډېر ظلم 

رارسه وکړ.  ) د سیمنټو لېږدوونکی، شیرزادو ولسوالۍ، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

د دولت مخالفې وســله والې ډلې هم په دواړو والیتونو کې د مهمو 

ســوداګریزو دالالنو کار پرمخ وړي. که څه هم طالبان له ســوداګرو او 

توکــو لېږدوونکــو څخه غیر رســمي مالیه اخيل، مګر دوی زیاتره په لېرو 

پرتو ســیمو کې لېږددونکو او موټر چلوونکو ته د زیاتو امنیتي اســانتیاوو 

په برابرولو کې مرســته کوي. 
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زه ډاک ته په اونۍ کې یو یا دوه ځلې ځم او طالبان وینم، خو دوی 

عادي خلکو ته نه یوازې دا چې هېڅ راز ستونزه نه جوړوي، بلکې له 

عامو وګړو رسه د غلو  مخنیوي او امنیتي اسانتیاوو برابرولو کې مرسته 

هم کوي.  ) موټر چلوونکی او انساين قاچاقرب، زرنج ښار، نیمروز، ۲۰۱۹ز(

پردې رسبېره، په ننګرهار والیت کې زیاتره سوداګر د وېرې هغه فرهنګ 

ته اشاره کوي، چې د دوی په سیمو کې د طالبانو او نورو غیرحکومتي 

وسله والو ډلو له لوري حاکم شوی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار 

والیت په غني خېلو ولسوالۍ کې سوداګر د درېیو هغو بېال بېلو وسله والو 

ډلو له لوري ځورول کېږي، چې د دوی په سیمو کې فعالیت کوي، حتی 

که چېرې د پیسو له ورکړې انکار وکړي، په قتل او تښتونې یې ګواښي:

ماته له بېال بېلو ټلیفوين شــمېرو زنګونه وهل کېږي او د پیســو 

غوښــتنه راڅخــه کوي، مګر زه نــه پوهېږم چې طالبان او که غله 

دي. تراوســه مې هېڅکله هم پیســې نه دي ورکړي، مګر وېرېږم 

چــې د طالبانــو له خوا ونه وژل شــم... ځایي پولیس ځینې وختونه 

زما دوکان ته راځي او د ډوډی او پیســو غوښــتنه راڅخه کوي، زه 

دوی تــه لــه ۳،۰۰۰ تر ۴،۰۰۰ کلدارو پورې ورکوم. زه نه پوهېږم 

چاته شــکایت وکړو، ځکــه حکومتي کارکوونکي او طالبان دواړه غله 

دي]...[ امنیتي حاالت هم په ډېر بد وضعیت کې دي، هر ســوداګر 

د خپل ځان او ملکیت د ســاتلو په موخه وســله وال ســاتونکي لري. 

)ســودګر، غني خېل ولسوايل، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

موږ نه پوهېږو چې کومې ډلې ته پیسې ورکړو. دا ډېر بد وضعیت 

دی، موږ دوست او دښمن نه شو رسه جال کوالی. موږ ماښام وختي 

کور ته ځو او حتی په کورونو کې هم خوندي نه یو او د شپې له خوا د 

خپلو کورونو ساتنه کوو. )سوداګر، غني خېل ولسوايل، ننګرهار، ۲۰۱۸ز(

د سوداګرۍ جریان زیاتوايل په رسحدي سیمو کې د خلکو پر ژوند مثبتې او منفې دواړه اغېزې درلودې. 3

د رسحدي ښــارګوټو غوړېدا په هغو ســیمو کې راڅرګندېږي، چېرته چې د 

ســوداګرۍ جریان هم پاله دی. دغه ســیمې د سوداګرو، کډوالو، دولتي 

چارواکــو او دالالنــو لپاره د نویــو فرصتونو، هوایي ګټو او مالیايت عوایدو 

پــه یو مقناطیس بدلیږي. 

د دغو ښــارګوټو فرصتونه او شــتمني په ســیمه ییز جیوپولټیک کې د 

بدلونونــو، قیمتونــو او توکــو ته په الرسيس کې د تغییراتو دغه راز د 

ســوداګرۍ او شــخړې د مدیریت هڅو په ګډون د ګڼ شــمېر عواملو له 

مخې وده کوي یا کمښــت مومي. 

دغه ښــارګوټي پولې ته څېرمه له جوړه یي حل الرو چارو رسه تړاو 

لري،چــې یوه زیاتېدونکي او متقابلــه تقویه کوونکې اړیکه رامنځ ته 

کوي: د بېلګې په توګه جالل اباد او پېښــور د افغانســتان – پاکســتان 

پولــې تــه څېرمه په ننګرهــار کې، او زرنج چابهار په نیمروز کې د 

افغانســتان – ایران پوله یو له بل رسه نښــلوي.

پولې ته څېرمه ښــارګوټي د فرصتونو، پانګونې او چټکې 

ودې سیمې دي

 په ۲۰۰۱ زیږدیز کال کې د نیمروز والیت مرکز زرنج ښــار د دغو 

ښــارګوټو له ډلې د یو په توګه راڅرګند شــو. د تېرو دوو لســیزو په ترڅ کې 

په یاد ښــار کې د پانګې چټکه وده چې له قانوين او ناقانونه ســوداګرۍ 

رسه تړلې وه، په زرنج ښــار کې پر کورجوړونې او عامه خدمتونو د اړینې 

پانګونې رسه مل وه. 

د یاد والیت نورو برخو هم د هندوســتان، ایران او افغانســتان ترمنځ 

له مخ په وړاندې زیاتېدونکې ســوداګرۍ ګټه پورته کړې ده او په یاد 

ښــار کې پر رسکونو او نورو بېخ بنســټونو د ميل او نړیوالې پانګونې المل 

ګرځېدلې ده. 

په ننګرهار کې د ټرانزیټی توکو د ســاتني ځای، افغانســتان. 

آنځور د څیړنیز ســازمان او دوامداره پراختیا )OSDR( لخوا. 
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لــه ۲۰۰۱ زیږدیــز کال را په دېخــوا د خلکو په ژوند کې ډېر مثبت 

بدلونونه راغيل او دوی ډېره باســواده شــوي دي. زما ژوند هم 

بدلون موندالی، زما لور ښــوونکې ده او معاش اخيل، زه هم معاش 

لرم]...[ موږ اوســمهال د تلیفــون، انټرنېټ او تلویزیون په څېر 

اســانتیاوو ته الرسســی لرو، موږ تل له یادو وســایلو ګټه پورته کوو او 

په نړۍ کې د پېښــو په تړاو خپل ځانونه خربوو او دا زموږ په ژوند 

کــې یــو مثبت بدلون دی.  ) د تعلیم او تربیې مدیر، د کانګ ولســوايل، 

نیمروز، ۲۰۱۹ز(

دا چې د نیمروز والیت له الرې ســیمه ییزې ســوداګرۍ پیاوړتیا موندلې، 

له ۲۰۰۱ زیږدیز  څخه په راورســته ډګر کې له ناقانونه نشــه یي توکو 

ترالســه کېدونکو عوایدو په خصويص پانګونه کې مرســته کړې ده او په 

پایلــه کې یې اقتصــادي او ټولنیز فرصتونه غوړېديل دي. 

د زرنج ښــار اوســېدونکي له دې کبله چې ځینې یې د تریاکو په 

کښــت، تولید او ســوداګرۍ بوخت دي، ځینو یې په ښــار کې دوکانونه 

پرانېســتي او ځینې نور یې بیا په حکومت کې دندې لري؛ شــتمن 

شــوي دي]...[ د کرزي حکومت پرمهال پراختیایي او رغنیزې 

چارې ډېرې وې او زما د توکو د خرڅالو کچه هم زیاته شــوه، 

ځکه خلکو زما له دوکان زیات برېښــنایي وســایل اخېســتل. ما ډېره 

ښــه ګټه کوله، چې په ترڅ کې یې زما ژوند ښــه والی وموند او 

خپله ســوداګري مې وغځوله او ال زیاته پانګونه مې پرې وکړه. ) د 

برېښــنایي وســایلو پلورونکی او سوداګر، کانګ ولسوايل، نیمروز، ۲۰۱۹ز(

پولې ته د څېرمه ښــارګوټو غوړېدا له لګښــتونو او 

ســوداګریز توازن دواړو رسه مل وي

د دغو ښــارګوټو چټکه غوړېدا په یادو ســیمو کې د اســتوګنو وګړو لپاره د 

پام وړ ســوداګریز توازن دغه راز پراخې اقتصادي غوړېدا رسه مل وه. 

پولې ته څېرمه ښــارګوټي ممکن ناعادالنه او ناامنه ســیمې وي، چېرته 

چې د ســوداګرۍ کنټرول زور یا تاوتریخوايل ته پر الرسيس متکي وي. 

پــه نیمــروز والیت کې د متنفذینو نوې طبقې چې له ســوداګریزو جریانونو 

ګټه ترالســه کوي په تدریجي ډول قدرت ترالســه کړی دی، او په پایله 

کې یې په لوړه کچه فســاد، د ځمکو غصب دغه راز نامســاواتو ته الر 

هواره کړې ده. 

د نیمروز والیت شــتمن خلک په زرنج ښــار کې اوســیږي او د دوی 

لــه ډلې زیاتره یې جهــادي قوماندان، حکومتي چارواکي، د ځمکو 

غاصبین او د نشــه یي توکو قاچاقچیان دي.   )د ښــوونې او رزونې مدیر، 

کانګ ولســوايل، نیمروز والیت، ۲۰۱۹ز(

په زرنج ښــار کې پر ځمکه د نقشــې راتللو او د  حکومتي چارواکو له 

لوري د غصب شــويو ځمکو په لوړ لګښــت خرڅالو له کبله د ځمکې 

قیمت لوړ شــوی دی]...[ د نشــه یي توکو قاچاقچیان او حکومتي 

چارواکي چې په دا ډول ســوداګرۍ کې ښــکېل دي،  شتمن شوي 

دي، خو بېوزله وګړي ورځ تر بلې ال بېوزله شــوي دي.  )د ملېشــا 

پخوانی قوماندان، زرنج ښــار، نیمروز والیت، ۲۰۱۹ز(

په داســې حال کې چې نیمروز والیت ګاونډي هېواد ایران ته د هغو 

نشــه یي توکو د قاچاق اړین مرکز دی، چې د افغانســتان په نورو ســویيل 

والیتونو کې د لســیزو لپاره کښــت او تولیدیږي، د تېرې لســیزې په ترڅ 

کې د انســاين قاچاق پدیدې هم پیاوړتیا موندلې ده، چې له والیت د 

باندې یې د قاچاقي شــبکو نوې بڼه رامنځ ته کړې ده. 

په ننګرهار والیت کې بیا تورخم ښــارګوټی د لســیزو راپدېخوا اړین 

رسحدي ښــارګوټی دی، چې په ګاونډ کې له پېښــور ښــار اقتصاد رسه یې 

فرصتونــه ډېــر تړيل دي. په یاد ښــارګوټي کې د ځایي اقتصاد د تغذیې 

رسچینه ســوداګري ده، چې په ترڅ کې یې د حکومت عواید غوړیږي، د 

پانګونــې رسچینــه ده او پولې ته څېرمه د اســتوګنو وګړو د ژوندانه اړتیاوې 

او سوکايل تأمینوي. 

مگر ګټې یې په مساوي ډول نه دي وېشل شوي. هغه ډول چې په 

نیمروز والیت کې له سوداګریزې غوړېدا یو د کوچنی کچې متنفذ ګټه 

ترالسه کوي، په ننګرهار والیت کې بیا یوازې یو څو د ښه سیايس مقام 

لرونکي چارواکي له هغو تړونونو ګټه ترالسه کوي، چې په ترڅ کې یې د 

تورخم له الرې ناټو ځواکونو ته تجهیزات لېږدول کېږي. پردې رسبېره، 

د کوچنۍ کچې قانوين او ناقانونه سوداګري له لوړې کچې تاوتریخوايل، 

کمزورو کاري رشایطو او زبېښونکو کاري چارو رسه مل ده. 

په داســې حال چې رسحدي ســیمو ته د څېرمه ښــارګوټو غوړېدا ممکن 

د یادو ســیمو اوســېدونکو لپاره اقتصادي ګټې له ځان رسه ولري، خو له 

ســوداګرۍ څخه ترالســه کېدونکي شــتمني ډېره بې بقاء او ژر تېرېدونکې 

ده، په دې مانا چې زیاتره ســوداګریز متنفذین له ســوداګرۍ څخه 

پر ترالســه شــویو عوایدو یا په مرکزي ښــارونو یا هم له هېواد د باندې 

پانګونه کوي. 

پردې رسبېره، هغه ســوداګریزې معاملې چې په رسحدي ســیمو ښارګټو 

کې یې د ژوندانه اړتیاوو په پوره کولو کې  ونډه لريل ده، ښــایي په 

اوږدمهــال کــې د عامه مرشوعیت ټکنــي کولو دغه راز مخالفو ځواکونو 

تــه د مالتــړ په تــرڅ کې د لوی تاوان رامنځ ته کېدو المل يش. په 

نیمروز والیت کې پولې ته د څېرمه ســیمو اوســېدونکي د مرکزي دولت 

له لوري د پانګونې او بېخ بنســټونو ته له پام کولو رايض ښــکارېدل. 

پــردې رسبېــره، دوی د مفســدو متنفذینو دغه راز په والیتي کچه د چټک 

نامســاوات غوړېــدا په برخه کــې د مثبت ویلو لپاره ډېر کم څه درلودل. 

له مرکزي حکومت څخه زموږ په توقعاتو کې بدلون راغلی دی... له 

هغه وخت راپدېخوا چې ولسمرش غني د کامل خان بند جوړول په 

خپل پالن کې نیويل دي، د نیمروز اوسېدونکي ډېر خوشاله دي]...[ 

موږ له والیتي چارواکو دومره مته نه لرو، ځکه دوی اکرثیت مفسد او 

لومړیتوب یې خپلې شخيص ګټې دي.  )سوداګر، زرنج ښار، نیمروز، ۲۰۱۹ز( 

د طالب اورپکو د زیاتوايل یو المل په حکومت کې فساد دی... 

حکومتي چارواکي په فساد کې ښکېل دي او په هر کار کې السوهنه 

کوي]...[ چې دا کار د بېوزله وګړو نارضایتي لوړوي او په سیمه 

کې د طالب اورپکو د حاکمیت زیاتوايل ته الر هواروي.  ) موټروان او 

انساين قاچاقچي، زرنج ښار، نیمروز، ۲۰۱۹ز( 



میامنار
  مګر له اوربند وروســته د آســیا نړیواله کمپني دې ســیمې ته راغله  او د 

ســړک په جوړولو یې پیل وکړ، ورپســې د ځنګلونو وهل هم په دې ســیمه کې 

پیل شــول. په ســیمه کې د وګړو له زیاتېدو وروســته د هروئینو راوړل هم پیل 

شــول؛ ورپســې ځایي ځوانانو د بېال بېلو نشــه یي توکو کارونې ته مخه کړه. 

زیاتــرو ځوانانــو له هروئینو رسه مبارزې ته راودانګل. 

یو عمر خوړلی اوســېدونکی، چیپوي، د کاچین ایالت شــال ختیځ، ۸	۰	ز
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پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو په اړه

میامنار په ســویل ختیځه آســیا کې تر ټولو لوی هېواد دی، چې شــاوخوا 

۵۳ میلیونــه وګــړي لري. دغه هېواد له بنګله دیش، هندوســتان، د چین 

خلــق جمهوریت)د تبت پــه ګډون(، الئوس او ټایلنډ رسه پراخې پولې 

لــري. کــه څه هم یاد هېواد ګڼ شــمېر او پراخې طبیعی رسچینې لري، 

مګر زیاتره وګړي یې خورا زیات بېوزله دي. میامنار هېواد د انســاين 

ودې شــاخص ) HDI( له مخې د ۱۸۸ هېوادونو په ډله کې ۱۴۵ ځای 

لري؛ خو د عرصي ښــاري مرکزونو د شــتمنو اوســېدونکو او کلیوايل سیمو 

وګړو د ژوندانه معیارونو ترمنځ یې خورا زیات توپیرونه شــته دي. 

میامنــار ) پخوانــی برما( د قومي تنــوع له مخې پېژندل کېږي، که څه 

هــم بامــر قوم، چــې د هېواد تر ټولو لوی قوم دی، د چارو واګي په الس 

کــې لــري. په ۱۹۴۸ زیږدیز کال کې له برېتانوي ښــکېالک تر خپلواکۍ 

وروســته په واک کې رژیمونو تل هڅه کړې څو پر خپله خاوره ال زیات 

خپــل کنټــرول پیاوړی کړي. د قومي هویتونو او ســیايس ایډیولوژیو پر 

رس جګړې د ښــکېالک له دورې وروســته د دغه هېواد د تاریخ اصيل 

ځانګړنه ګڼل کېږي. 

په ميل کچه د اوربند هوکړې د ټینګښــت او خوندیتوب په 

ګډون د ســولې ټینګښــت او مذاکراتو له ګڼ شمېر هڅو رسه 

رسه وســله والې شخړې تراوسه دوام لري.

زموږ د څېړنیزې پروژې مترکز د دغه هېواد په شــامل او شــامل ختیځ 

کې د کاچین او شــان پر ایاالتونو دی. د دواړو ایاالتونو متنفذین او 

مخکښــان د پانالوګ په نوم له خپلواکۍ د وړاندې ســند الســلیوونکي 

وو. دغــه کار پــه ځایــي کچه د پام وړ اختیاراتو په لرلو رسه د فدرايل 

ســیايس سیســتم لپاره هیلې راوټوکولې. دغه هیلې د خپلواکۍ له ترالســه 

کولو وروســته مړاوي شــوې او دواړه ایاالتونه د مختلفو وســله والو قومي 

ســازمانونو ترمنخ دغه راز له ميل حکومت رسه په جګړه کې ښــکېل شــول. 

په ميل کچه د اوربند هوکړې د ټینګښــت او خوندیتوب په ګډون د ســولې 

ټینګښــت او مذاکراتو له ګڼ شــمېر هڅو رسه رسه وســله والې شخړې 

تراوســه دوام لري. پر دې رسبېره،  عمده ســیايس ناخوالې ال تراوسه 

پر خپل ځای پاتې دي او د نازک ثبات ګڼ شــمېر دورو زیاتره وخت د 

تاوتریخــوايل او بــې باورۍ کچه ال هم زیاته کړې ده. 

د میامنار هېواد د ســولې اوســنۍ پروســې عمده موخه دا ده، څو د اوربند 

هغه هوکړه رامنځ ته کړي، چې د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ زیږدیزه  لســیزو په 

وروســتیو کې د بېال بېلو وســله والو ســازمانونو له لوري پرې هوکړه شوې 

وه. د اوربند دغه هوکړې په دې موخه په پام کې نیول شــوې وې څو د 

هېــواد پولو ته څېرمه ســیمې په ځانګــړې توګه له چین او ټایلنډ رسه ګډې 

پولــې تــه څېرمه ځایونه پیــاوړي او د هېواد په ميل اقتصاد کې په پراخه 

کچه مدغم يش. 

په میامنار او د ســویل ختیځې آســیا په ګوټ ګوټ کې ســیايس او 

ســوداګریز متنفذین له جګړې څخه دغو اغېزمنو رسحدي ســیمو ته د 

منابعو له پلوه غني او نه کارول شــویو دښــتو په ســرتګه ګوري، چې په 

لویه کچه ګڼ شــمېر منابع ترې اســتخراج کېدای يش او د ســوداګرۍ او 

دهلیزونو لپاره په کې بېخ بنســټونه جوړېدالی يش. د ميل ودې خربې 

اترې د نه ودې المل وســله والې شــخړې ګڼي او ادعاء کوي، چې وده 

به ســوله هم رامنځ ته کړي. 

پــردې رسبېــره، د لېرې یا پولې ته څېرمه پرتو ســیمو د ودې په تړاو له 

پورته د کښــته خوا پر لور تګالره له چپاول رسه د مل ســوداګریزو پانګونو، 

لــه چاپېریــايل او ټولنیز اړخــه تخریبوونکو کړنو او د نظامي ګري د نویو 

دورو المل شــوه، چې پایله یې د یوې وړې نظامي او ســوداګریزې ډلې 

په الس کې د شــتمنۍ او قدرت راغونډېدل شــول. 

د کوکنارو کښــت د ټامو خانګ په کيل کې، چیپوي ښــار، کاچین ایالت میامنار. 

آنځور د KRC لخوا.

کاچین

شان
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د کاچین او شــان ایاالتونو لوړې دښــتې او سیمې د اپیمو د 

کرنې لپاره ډېرې مناســبې دي، چې په بېوزله کلیوايل ســیمو 

کــې یې غذایي امنیــت او د خلکو ژوندانه اړتیاوې تأمین کړي 

دي مګر په ورته وخت کې د وســله والو شــخړو د دوام لپاره 

مايل ستنه هم ده. 

تر دې مهاله په دغو لېرې پرتو سیمو کې د ودې په تړاو راتلونکی لیدلوری 

زیات کمزوری دی، او د انتقال دغه پړاو له زیاترو اړخونو د پام وړ 

معکوس او شاته تګ تجربه کړی دی. دا شاتگ له ۲۰۱۰ زیږدیز کال 

راوروسته د شبه ډموکراټیک سیايس سیستم رامنځ ته کېدل، په ۲۰۱۱ 

زیږدیز کال کې د سولې رسمي پروسې پیل او په ۲۰۱۵ زیږدیز کال کې د 

اونګ سان سوچي ټاکنیزې بریا رسه رسه بیا هم تررسه شوی دی. 

ګڼ شــمېر عواملو په میامنار کې د جګړې له دوام رسه مرســته کړې ده. 

په کاچین او شــان ایالتونو کې وســله والې ډلې کوالی يش خپل زیاتره 

جنګیايل له کلیو او بانډو اســتخدام کړي، دغه اســتخدام ځینې وختونه د 

زور لــه الرې کــوي، خو زیاتره وخــت یې د ګډې قومي – ملیتي مبارزې د 

وجیبې حس له مخې اســتخداموي. دغه راز یادې ډلې د د واټن راکمولو 

اړوند بېخ بنســټونو له کمښــت ګټه پورته کوي، چې کوالی يش د یاد 

هېــواد مــيل اردو ته پر رسکونو، لویو الرو، اوســپنیزو پټلیو دغه راز د پولې 

او پولو ورهاخوا اقتصادي او ســیايس شــبکو د کنټرول وړتیا وروبښي. 

پردې رسبېره، د کاچین او شــان ایاالتونو لوړې دښــتې او ســیمې د اپیمو 

د کرنې لپاره ډېرې مناســبې دي، چې په بېوزله کلیوايل ســیمو کې یې 

غذایــي امنیــت او د خلکو ژوندانــه اړتیاوې تأمین کړي دي مګر په ورته 

وخت کې د وســله والو شــخړو د دوام لپاره مايل ســتنه هم ده. 

په دې وروســتیو لســیزو کې د نشــه یي توکو او جګړې ترمنځ اړیکه ډېره 

پېچلې شــوې ده. دغه موضوع د اپیمو له کښــت ورهاخوا  د میتافیتامین 

په څېر د نورو نشــه یي توکو د تولید او تدارک المل ګرځېدلې ده. د 

هروئینــو تزریــق او میتافیتامین د کارونې په ګډون د نشــه یي توکو د 

کارونــې بدلېدونکــې ځانګړنې اړوند مرضاتــو له کبله تر ټولو زیات ځایي 

ټولنــې او خلک رضر ویني. 

دهروئینــو تزریــق او میتافیتامین د کارونې په ګډون د نشــه یي 

توکــو د کارونې بدلېدونکــې ځانګړنې اړوند مرضاتو له کبله تر 

ټولــو زیات ځایي ټولنې او خلک رضر ویني. 

تر ټولو اړینه او بحث راپارونکې مســئله دا ده، چې زیاتره په دې باور 

لري، چې د نشــه یي توکو اړوند مرضات د ناکامو او له ســیايس اړخه د 

غیرصادقانه اوربند هوکړو دغه راز د دولت له شــتون رسه تړاو لري، نه دا 

چې په وســله والو شــخړو کې رېښــه ولري. دوی وایي، چې ميل سیايس 

او اقتصادي پالیســۍ له پراخ شــموله او پایښــت لرونکې ودې د ډاډ 

ترالســه کولو پرځای د ځایي خلکو پر ســوکالی مترکز لري. مګر په ميل 

کچه زیاتره بیا دا خربه تر پوښــتنې الندې راويل. 

د دغو نظریاتو ســم وايل او ناســم وايل ته له پام پرته، دوی پر پیاوړو 

ترشیحي روایتونو بدل شــوي دي، چې د وضاحت او پوهېدو وړتیا لري. 

دا وضاحتونه او فهم زموږ د اوســنۍ څېړنې دغه راز د لېرې پرتو ســیمو 

غږونــو د نرشیې/ نرشاتو یوه موخه ده. 

شان ایالت

شــان ایالت د میامنار ۱۴ اداري واحدونو له ډلې تر ټولو لوی واحد دی، 

چــې د ټــول هېواد نېــږدې څلورمه برخه جوړوي. د دغه ایالت ۶۰،۰۰ میله 

ځمکې له ډلې زیاتره یې له لوړو ژورو، غونډیو او هوارو دښــتو تشــکیل 

شــوې ده، چې ځینې یې د شــان هموارو دښــتو په نوم یادیږي. شان 

ایالــت لــه چیــن او ټایلنډ هېوادونو رسه اوږده دغه راز له الئوس رسه لنډه 

ګډه نړیواله پوله لري. د دې ایالت اټکل شــوي ۶ میلیونه اســتوګن وګړي 

له ګڼ شــمېر قومونو او ژبنیو هویتونو څخه دي. 

دغه متنوع وګړي په ۵۵ ښــارګوټو، نېږدې ۱۶۰۰۰ کلیو او یو شــمېر 

کوچنیو ښــارونو لکه په جنوب کې تاونګیي، په شــامل کې الشــیو او په 

ختیــځ کــې په کینګتونګ کې مېشــت دي. پردې رسبېره، زیاتره وګړي په 

کلیوايل ســیمو کې اســتوګنه لري او د ژوندانه د اړتیاوو پوره کولو رسچینه 

یې کرنه ده. د لســیزو جګړو دغه راز پر لومړنیو خدمتونو او بېخ بنســټونو 

د نه پانګونې له کبله د شــان ایاالت وګړي ډېر بېوزله پاتې شــوي او د 

خوراکــي امنیت له اړخه کړیږي. 

اســتفاده شــوي رسنجونه د شان په شاملی ایالت کې. 

آنځور د شان لخوا.
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له ښــکېالک څخه په وړاندې دوره کې دغه ســیمه له ګڼ شــمېر 

خودمختاره ادارو څخه جوړه شــوې وه، چې د اســتعامري سیستم 

غیرمســتقیم حاکمیت له الرې برېتانیې پر یاده ســیمه خپل راج چلوه. 

د ۱۹۵۰ زیږدیزه لســیزې په ترڅ کې د میامنار تازه خپلواک شــوي دولت 

د واک دغه اوږدمهاله ځایي جوړښــتونه د هغو هڅو له مخې ونړول چې 

موخــه یــې د واک متمرکز والی او پر ســیمو واحد کنټرول و، مګر مرکزي 

دولت ونه شــول کوالی څو د واک دغو نړول شــویو ځایي جوړښــتونو لپاره 

غوره بدیل وړاندې کړي. ټولنیزې، ســیايس او اقتصادي نارضایتۍ پر 

جګړه ییزه خوا د بامار قوم د متایل المل شــوې، چې په پایله کې یې د 

مرکزي حکومت مرشوعیت هم تر پوښــتنې الندې راغی. 

هغه وســله وال مقاومت چې د ۱۹۵۰ زیږدیز لســیزې په وروســتیو کې پیل 

شــوی و، په ۱۹۶۲ زیږدیز کال کې د جرنال نیو وین له لوري د نظامي 

کودتا په ترڅ کې د اقتدارپاله دولت له منځ ته راتګ وروســته په ډېرې 

چټکۍ پیاوړتیا ومونده. دغه وســله وال مقاومت په شــان ایالت کې پر 

بېال بېلو وســله والو ډلو دغه راز جګړه ییزو کرښــو باندې ووېشــل شو او د 

دې ســیمې د نشــه یي توکو اقتصاد د زیاترو وســله والو ډلو لپاره د مايل 

متویــل یوه مهمه رسچینه وګرځېده. 

د ۱۹۹۰ او ۲۰۰۰ زیږدیزه لســیزو په ترڅ کې د اوربند یو لړ هوکړو، چې 

زیاتره یې د نشــه یي توکو ســوداګرۍ شــاوخوا چمتوالی تر پوښښ الندې 

راوســتل د شــان ایالت په شــاميل او ختیځو برخو کې یو لنډمهاله ثبات 

رامنځ ته کړ. برعکس، د شــان ایالت ګڼ شــمېر ســویيل او مرکزي سیمو 

د اورپکــو پر ضد لــه تاوتریخوايل ډکې مبارزې تجربه کړې. 

په دې وروســتیو کلونو کې دغه تحرک معکوســه بڼه موندلې ده: د شــان 

ایالت شــاميل ســیمو د هوکړې بیاځل ماتېدل او تاوتریخوالی تجربه 

کړی دی، په داســې حال کې چې په شــاميل ســیمو کې تر ټولو لویې 

وســله والې ډلې له حکومت رسه د اوربند رستارسي هوکړه الســلیک کړې 

ده. تر دې مهاله حتی د اوربند په ترڅ کې ځایي اوســېدونکي د ځایي 

شــخړو، نظامي ګری او واکونو د ســلب اړوند تاوتریخوايل بېال بېلو بڼو ته 

دوام ورکوي. 

له ۱۹۹۰ زیږدیز لســیزې راوروســته د شان ایالت شاميل برخه 

د میامنار هېواد د ســوداګرۍ پر اړین ځمکني دهلیز بدله 

شــوې ده، چې مانديل د چین له پولې رسه نښــلوي.

مرکزي حکومت پر یو شــمېر ځانګړو ســیمو چې له ســرتاتیژیک او 

اقتصــادي اهمیــت برخمنــې دي، مخصوصا له پولې د اوړېدو اړین نقاط 

دغه راز د لویې کچې پراختیایي پروژو پر اړوند ســیمو خپل مســتقیم او 

نظامــي کنټــرول پیاوړی کړی دی. په نورو ســیمو کې بیا مرکزي حکومت 

د اوربند په تړاو مذاکراتو او د اردو په مالتړ د ملیشــاوو رامنځ ته کولو 

په ګډون د ځایي حکومتوالۍ له ګڼ شــمېر غیر مســتقیمو تګالرو ګټه 

اخيل. دغه کار د واک داســې کړۍ منځ ته راوړي، چې د ګڼ شــمېر 

لوبغاړو، ګټو دغه راز ځایي، ميل او نړیوالو ســیايس او اقتصادي شــبکو 

له لوري رامنځ ته شــوي دي. 

له ۱۹۹۰ زیږدیز لســیزې راوروســته د شــان ایالت شاميل برخه د میامنار 

هېواد د ســوداګرۍ پر اړین ځمکني دهلیز بدله شــوې ده، چې مانديل د 

چین له پولې رسه نښــلوي. دغه راز د ځنګلونو وهلو، کانونو اســتخراج، 

کرنیزو ســوداګریو) په لومړی درجه کې د جوارو، ربړ او مېوه جاتو کرلو(، 

اوبیزې برېښــنا بندونو او نورو بېخ بنســټیزو پروژو لکه نفتو او ګازو پايیپ 

الینونوڅخــه زیــات عواید ترالســه کېږي؛ چې په چین کې د یوونان برخه 

د میامنار له لوېدیځې ســاحيل برخې رسه نښــلوي. 

د میامنار او چین تر منځ مرزي الر، شــان ایالت، میامنار. 

آنځور د شان لخوا.
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د دغــو معاملــو او پانګونو له ډلې زیاتره یې د هغو نوښــتونو یوه برخه ده، 

چې د چین او ســویل ختیځې آســیا ترمنځ د ژور اقتصادي ادغام په موخه 

کېــږي. د چیــن – میامنار اقتصــادي دهلېز چې د چین یو کمربند او یوې 

الرې پــروژې یــوه اړینه برخه ده، د ګازو او نفتو له پاســنیو پایپ الینونو 

رسه په ورته مســیر کې پرمخ وړل کېږي. دغه اوږدمهاله پراختیایي 

پالنونه د هغو ســیمو لپاره په پام کې نیول شــوي، چې په جګړه کې 

ښکېلې دي. 

پردې رسبېره، د نشــه یي توکو له ســوداګرۍ هم په زیاته کچه عواید 

ترالســه کېږي. د شــان ایاالت د میامنار هېواد د نشــه یي توکو له ۹۰ 

ســلنه زیاتــه برخه تولیدوي، چې زیاتــره یې په لوړو غرنیو برخو کې کرل 

کېــږي او د اټــکل لــه مخې له ۲۰۰۰۰۰ څخه تر ۳۰۰۰۰۰ کورنیو ته یې 

د ژوندانــه د اړتیــاوو د پوره کولــو لپاره اړینه رسچینه رامنځ ته کړې ده. د 

دغــو اپیمــو له ډلې زیاتره یې د میامنار پولو تــه څېرمه په مورفینو یا هم 

هروئینــو بدلېــږي او بیــا چین ته لېږل کېږي. د ۱۹۹۰ او ۲۰۰۰ زیږدیزه 

لســیزو په ترڅ کې په چین د هروئینو د کارونې له زیاتوايل وروســته، چین 

هېواد د میامنار اپیمو لپاره په عمده بازار بدل شــو. 

دغه راز د تېرو څو لســیزو په ترڅ کې د شــان ایالت په نړۍ کې د 

میتافیتامیــن، چــې د یاما یا هم یابا په نوم او په دې وروســتیو کې د 

کریســټال میــټ یا هم یخ په توګــه پېژندل کېږي، پر لوی تولیدوونکي 

بــدل شــو. په میامنار هېواد کــې د میتافیتامین د تولید غوړېدا په ګاونډ 

هېــواد ټایلنډ کې د نشــه یي توکو کارونــې او تولید په کچو کې له زیاتوايل 

رسه نېــږدې تــړاو لري. په ۲۰۰۳ زیږدیــز کال کې د ټایلنډ هېواد لومړي 

وزیر ښــاغيل تاکســین شــینواترا له نشه یي توکو رسه د جګړې اعالن وکړ، 

چــې پــه پایلــه کې یې د میامنار پولو په ترڅ کې د نشــه توکو قاچاق لپاره 

انګېزه ال پیاوړې کړه. 

څرنګه چې په الندنیو اعرتافاتو کې ورته اشــاره شــوې ده، د شــان ایاالت 

اوســېدونکي وایي، چې د مرضو نشــه یي توکو کارونه او ټولنیزې ســتونزې 

د دوی په ټولنو کې د ودې په حال کې دي او د ســولې اوســنۍ پروســې 

ته د یو فرصت په توګه ګوري، چې ګوندې دغه مســائل هوار کړي. 

مګر د شــان ایالت په اقتصاد  کې د نشــه یي توکو غوټه کېدل او د واک 

ځایي جوړښــتونه دغه پروســه له خنډونو رسه مخ کوي او مســتقیم وړاندې 

تــګ ته یې نه پرېږدي.

کاچین ایالت

کاچین  د میامنار تر ټولو شــاميل برخه کې پروت ایالت دی او د چین 

هېواد له یوونان او تیبت له خودمختاره ســیمو دغه راز د هندوســتان 

هېواد له اســام او ارونچال پاردیش له شــامل ختیځو ایاالتونو رسه ګډه 

پولــه لــري. د ۲۰۱۴ زیږدیز کال رسشــمېرنې د معلوماتو له مخې کاچین 

ایالــت ۱.۷ میلیونه وګړي لري. 

پردې رسبېره، یاده رسشــمېرنه یــوه بحث راپاروونکې کړنه وه، ځکه زیاتره 

هغه ســیمې چې ال تراوســه د میامنار حکومت تر ولکې الندې نه دي، په 

دغه رسشــمېرنه کې نه دي شــاملې شــوي. ټول هغه وګړي چې په کاچین 

کې اوســیږي، کاچینیان نه دي او دې ســیمې ته په دې وروســتیو کلونو 

کې د میامنار له نورو برخو ګڼ شــمېر کډوال ورغيل دي. یاد ایالت له 

نــژادي، قومــي، ژبني او فرهنګي اړخه یوه متنوع ســیمه ده، که څه هم 

هغــه قبیلــې او وګړي چې خپل ځانونــه کاچینیان معريف کوي، پر دغه 

ســیمه د خپلې لرغونې مورنۍ خاورې ادعاء لري.

د بېوزلۍ په برخه کې د نړیوال بانک څو اړخیز شــاخص له مخې د 

کاچیــن ایالــت مرکز میتکاینا په هېواد کې د نورو لویو ښــاري مرکزونو په 

پرتلې له نســبي ســوکالی برخمن دی. په ورته وخت کې کلیوايل ســیمې 

په ځانګړې توګه د هېواد په شــامل کې لېرې پرتې ســیمې ال تراوســه هم 

ډېرې بېوزله دي. د میتکاینا نســبي ســوکايل د ایروادي ســیند په تر ټولو 

اړینه شــاميل نقطه کې د دې ســیمې ســرتاتیژیک موقعیت او له چین 

تر ټایلنډ او ختیځ دغه راز هندوســتان او لوېدیځ پورې د ســیمو ترمنځ د 

ســوداګرۍ له تاریخي دهلیزونو رسه د دغې ســیمې تړاو له کبله ده؛ دغه 

راز یې له کښــته بارما، چین او نورو ځایونو څخه د ســوداګرۍ په کډوالۍ 

کــې هم ونډه لوبولی ده.

د دې ســیمې نه وده له ســیايس مرکز څخه حاشــیه توب ته له 

تګ رسه تړاو لري.

پــردې رسبېــره، د اقتصادي غوړېدا باڼد د میتکاینا شــاوخوا ډېر کمزوری 

دی: اوســپنیزې پټلۍ یوازې تــر میتکاینا پورې محدودې دي او ورهاخوا 

رسکونه یې چې شــامل او لوېدیځ ته غځېديل دي، ډېر کمزوري دي یا 

هم له ښــار د باندې په څو کیلومرتۍ کې هېڅ شــتون نه لري. تر ټولو 

اړینــه دا چــې د کوچنۍ او منځنۍ کچې ځایي صنایع په بشــپړه توګه 

شــتون نه لري. په داســې حال کې چې یاده ســیمه د لرګیو، ورېښمو، 

رسو زرو او نــورو قیمتــي فلزاتو د اســتخراج لپاره د پراخو ځنګلونو په 

درلودو رسه له خورا زیاتو طبعي شــتمنیو برخمنه ده.

د دې ســیمې نه وده له ســیايس مرکز څخه حاشــیه توب ته له تګ رسه 

تړاو لري. وســله والې شــخړې حاشــیې ته د دې سیمې د تګ المل و او 

هم یې  پایله ده. د میامنار حکومت د مرشوعیت په وړاندې اســايس 

ننګونــې پــه ۱۹۶۱ زیږدیــز کال کې د کاچین د خپلواکۍ اردو )KIA( په 

رامنځ ته کېدو رسه راپورته شــوې. تر ۱۹۶۳ زیږدیز کال پورې یاده ســیمه 

له پراخې جګړې رسه مخ شــوه. دې جګړې تر راتلونکو ۳۰ کلونو پورې 

دوام درلود، چې ځینې وختونه د ســیايس حل الرو چارو د څارنې په ترڅ 

کې ځنډ په کې راغلی، مګر یادې ســیايس حل الرې چارې هم بیا له 

ماتې رسه مخ شوي دي. 

تر ۱۹۸۰ یمې زیږدیزۍ لســیزې پورې تر ټولو اړینې جګړې د میامنار 

اردو، د بارما کمونېســت ګوند)CPB(، چې د چین دولت له لوري یې 

مالتــړ کېــده او د کاچین د خپلواکۍ اردو )KIA( ترمنځ وې. په هغو ســیمو 

کــې چــې کم کم د کاچیــن د خپلواکۍ اردو تر کنټرول الندې وې، نورو 

قومي وســله والو ډلو او  د کاچین نوي ډموکراټیکې اردو )NDA-K( په 

څېر د ملیشــاوو کوچنیو ډلو رس راپورته کړ. د دغو وســله والو ډلو له منځه 

زیاتــره یې د ســیمې د اپیمو پــه اقتصاد او قاچاق کې دخیلې وې، که څه 

هم چې وروســته د کاچین د خپلواکۍ اردو د نړیوال مالتړ په ترڅ کې د 

نشــه یي توکو کښــت اړولو او له منځه وړلو ته مخه کړه. 

په ۱۹۹۴ زیږدیز کال کې د کاچین د خپلواکۍ ســازمان)KIO(، چې د 

کاچیــن د خپلواکــۍ اردو یې یــوه نظامي څانګه ده د میامنار له اردو رسه 

د اوربند هوکړه الســلیک کړه. دغه کار د ۱۷ کلنې وســله والې ســولې او د 

ښــې راتلونکې لپاره د پراخو هیلو راټوکېدو المل شــوه. پردې رسبېره یې 

د ځنګلونــو وهلــو او کانونو په اســتخراج کې ډراماټیک زیاتوايل، چې په 

تــرڅ کــې یې چاپېریال ته ډېرې تاوانونه واوښــتل او د لویې کچې کرنیزو 

ســوداګریو پــه ځانګړې توګه د ربــړ او کیلو کرلو ته هم الر هواره کړه، چې 

پایلــه یــې د ځایي کلیوالو له لوري د خپلو کروندو پرېښــودل و. 
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له دې رسه رسه، د یادې ســیمې زیاتره اوســېدونکي په دې باور دي 

چې اوربند د نشــه یي توکو د کارونې له کبله د مرضاتو د زیاتوايل المل 

شــو. دغو مســایلو په ۲۰۱۱ زیږدیز کال کې د میامنار اردو په وړاندې 

د جګــړې ډګــر ته د کاچین د خپلواکۍ ســازمان له بېرته راګرځېدو رسه 

مرســته وکړه. دا هغه وخت و چې د هېواد په نورو برخو کې د ميل 

ســیايس انتقــال لپاره د خلکــو هیلې د راټوکېدو په حال کې وې. کاچین 

ایالت په پراخه کچه له ۲۰۱۵ زیږدیز کال وروســته د مرســتو جریان په  

څېــر لــه نورو اړوند امتیازاتو او فرصتونو محروم شــوی و، ځکه نړیوال 

متویلوونکــي یــوازې د میامنــار له دولتي ادارو رسه او د هغوی له الرې 

کار کولو ته زړه ښــه کوي. 

دغه کار د دې المل شــو څو د میامنار خلکو لپاره دا ډېره ســتونزمنه يش 

څو د نشــه یي توکو د مرضاتو په برخه کې یې په ميل او ســیمه ییزه کچه 

غــږ واورېــدل يش. دا هغه څــه دي، چې موږ هیله لرو په دغه راپور کې 

ورته الرسســی ويش او بیان يش. 

د میتودولوژۍ)تــګالرې( په اړه یوه یادونه

پــه دې څېړنــه کې الندې پیغامونه له هغو ۶۰۰ څخه زیاتو مرکو راخېســتل 

شــوي، چې په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ زیږدیزو کلونو کې زموږ د څېړنې ټیم له 

لوري د کاچین او شــان په ایاالتونو کې تررسه شــوي دي. 

شــان او کاچین دواړه ایالتونه د قومي او ژبني تنوع اړینې ســیمې دي. د 

کاچین او شــان ایالتونو له دې ارايض تعریف ورهاخوا زموږ دغه پروژه 

له هغو ســازمانونو رسه کار کوي، چې خپل ځانونه د کاچین او شــان 

قومــي هویتونــو) چې په خپله د هویت ډېــرې پېچيل بېلګې دي( په توګه 

تعریفــوي. دا چــاره په الزمــي توګه په دې برخه کې چې زموږ د څېړنې 

ټيــم تــر کومې کچې کوالی يش څېړنې تررسه کړي،  له ګڼ شــمېر ژبنیو 

او قومــي تحرکاتــو په دغو دوو اړینو برخمنو ســیمو کې فرصتونه هم رامنځ 

تــه کوالی يش او محدودیتونه هم ایجادوي. 

زموږ د ټیم له لوري زیاتره څېړنې پر هغو وګړو شــوي، چې ځانونه 

کاچینیــان او شــانیان معريف کوي. کــه څه هم ځینې مرکې له غیر 

کاچینیانو/ شــانیانو او هغو وګړو رسه شــوي، چې حتی په دغو دوو ژبو 

خــربې هــم نه کوي، خــو دا  دا اړینه ده څو ټینګار ويش چې دلته دا 

وړاندې شــوي څېړنه په لومړي ګام کې هغه لیدلوري په ډاګه کوي، 

چې په پورته دوو یادو شــویو واحدونو کې د شــانیانو او کاچینیانو له 

لوري وړاندې شــوي دي. دې ته په کتو چې د دغو موضوعاتو په اړه د 

دغــو لیدلوریــو په رڼا کې کمې څېړنې شــوي دي، دا څېړنه د پوهاوي په 

زیاتولو کې اړینه مرســته کوي. 

میــداين څېړنــې په لومړي ګام کــې پر هغو وګړو مترکز کوي، چې خپل 

ځانونه له پاســنیو یادو شــویو هویتونو یو هویت ته نه منســوبوي او هغه 

وګړي چې د نورو وګړو له لوري د ســیايس یا مدين یا هم نظامي مرشانو 

په توګه نه دي پېژندل شــوي. ځينې ځواب ویونکي ښــایي ســیايس رول 

ولري یا دا چې محدود ځایي ســیايس واکونه د دوی له ونډې رسه مل 

وي. مګر په هر صورت دا څېړنه د »ســولې« او »ودې« د ډولونو په تړاو 

د ځایــي انتقادونــو اړینه ټولګــه وړاندې کوي، چې په واقعیت کې د هېواد 

په رسحدي ســیمو کې حاشــیوي موضوعات دي او له دې ورهاخوا هغه 

الرې چارې په ډاګه کوي، چې په ترڅ کې یې نشــه یي توکي د خلکو له 

ورځني ژوند رسه غوټه شــوي دي. 

په دې څېړنه کې یو شــمېر اړین لیدلوري موندل شــوي دي، مګر موږ 

نشــو کوالی هغه ټول په دې څېړنه کې شــته ځای ته په کتو ځای پرځای 

کــړو، خــو د ټولو پر ځای موږ پر هغــو اړینو لیدلوریو مترکز کړی چې په 

مرکو کې په پرله پســې توګه بیان شــوي، له ځایي مخاطبینو او د څېړنې 

له ګډونوالو رسه په څارنیزو ورکشــاپونو کې ورته اشــاره شــوي او هغه 

لیدلــوري چــې زموږ د څېړنې ټیم له نظره په میامنار کې د نشــه یي توکو 

موضــوع لــه پراخې کچې مخاطبینو رسه د ښــکېلتیا لپاره اړین دي، دلته 

راخېستل شوي دي. 

د جیــدي معــدن کارکوونکــې د هروئنــو  د پیچکارئ کولو په حال کې پــه فاکانت کې، کاچین ایالت، میامنار. 

آنځور د KRC لخوا.
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د نشــه یي توکو د مرضاتو کچې لوړوالی په کاچین او شــان ایالتونو کې د خلکو له لوري د اقتصادي . 	

ودې او اوربنــد د تجربــه کولو په څرنګوايل کــې برخلیک ټاکونکې ځانګړنه ده. 

زیاتــره پالیــيس جوړونکي دا وړاندیز کوي چې د ناقانونه نشــه یي توکو 

اقتصاد ته د پای ټکي اېښــودو کیيل د وســله والو شــخړو په راکمولو، 

د دولت پیاوړتیا او له اقتصادي او ســیايس اړخه د حاشــیوي ســیمو په 

ادغام کې ده. د پالیيس دغه روایت پر دې فکر والړ دی، چې د ســولې 

ټینګښــت، دولت جوړونې، اقتصادي ودې او له نشــه توکو رسه د مبارزې 

ســرتاتیژۍ یو د بل پیاوړي کوونکې دي. مګر له دې رسه رسه، په 

میامنار کې د رسحدي ســیمو د وګړو لیدلوري او نظریات دا ډول فرضیې 

په پرله پســې توګه ننګوي. 

که څه هم د اوربند هوکړې د ښــکاره وســله والو شــخړو د کچې له راکمولو 

رسه مرســته وکړه، مګر وګړي یې د نشــه یي توکو ناوړه ګټې اخېســتنې 

د ورو شــخړې له کبله مترضر شــوي دي. په واقعیت کې د کاچین او 

شــان ایالتونو وګړو په دې اړه خپلې اندېښــنې په ډاګه کړي، چې د نشــه 

یــي توکــو اړوند د رضرونــو کچې د اوربند او اقتصادي ودې په ترڅ کې 

زیاتوالی موندالی دی. دغو اندېښــنو د کاچین ایالت په شــامل ختیځ 

کــې د دوو عمر خوړلو ســړیو پــه نظریاتو کې هم انعکاس موندالی، چې 

پــه ۱۹۹۴ زیږدیــز کال کــې د کاچین خپلواکۍ اردو له لوري د اوربند له 

الســلیک وروســته د دوی چیپوي ښارګوټي بدلون وموند. 

کله چې زه په ۱۹۷۳ زیږدیز کال کې په چیپوي ښــارګوټي کې 

مېشــت شــوم، ما واورېدل، چې دلته اپیم شــته، مګر په خپلو سرتګو 

مې نه وو لیديل. هغه وخت د نشــه یي توکو له معتادینو رسه نه 

وم مخ شــوی. ما هېڅکله هم په دې ســیمه کې د هروئینو او وابا 

په اړه نه و اورېديل. مګر له اوربند وروســته د آســیا نړیواله کمپني 

دې ســیمې ته راغله  او د رسک په جوړولو یې پیل وکړ، ورپســې د 

ځنګلونو وهل هم په دې ســیمه کې پیل شــول. په ســیمه کې د وګړو 

له زیاتېدو وروســته د هروئینو راوړل هم پیل شــول؛ ورپسې ځایي 

ځوانانــو د بېال بېلو نشــه یي توکــو کارونې ته مخه کړه. زیاترو ځوانانو 

له هروئینو رسه مبارزې ته راودانګل او زیاتره ځوانان بیا د نشــه یي 

توکو له کبله مړه شــول.  )یو عمر خوړلی اوســېدونکی، چیپوي، د کاچین 

ایالت شامل ختیځ، ۲۰۱۸ز(

له اوربند راوروســته دلته چینایان راغل، خلکو کوالی شــول شاوخوا 

په ډېر ازادانه وګرځي او دې ســیمې ته د نشــه یي توکو راوړل هم 

پیل شــول. هو، اوربند ښــه و، خو له اوربند راوروســته نشه یي توکو ته 

الرسســی هم زیات شــو، حتی داســې چې زه یې هم په خپلو سرتګو 

وینــم، پــه تېرو وختونو کې اپیم یــوازې عمر خوړلو خلکو پېژندل. 

زمــا کاکا ۵۰ کلونه اپیم کارول]...[ اوســمهال ځوانان له بېال بېلو 

الرو چارو  لکه پېچکاۍ او استنشــاق په ګټې اخېســتنې نشــه یي 

توکي کاروي. تېره شــپه هم یو ځوان په دې کيل کې پر نشــه یي 

توکــو د اعتیــاد له کبله ومړ. ځان چمتو کوم، چې د جنازې مراســمو 

ته یې الړ شــم؛ نوموړي یوازې ۳۰ کاله عمر درلود.  )یو عمر خوړلی 

اوســېدونکی، چیپوي، د کاچین ایالت شــامل ختیځ، ۲۰۱۸ز(

په شــان ایالت کې هم خلکو د اوربند له کبله د نشــه یي توکو ښــکاره 

تولید او کارونې ته مخه کړه.  دې چارې  د شــان ایالت په ســویيل برخه 

کــې د )Pa-O( تــر چرت النــدې د حاالتو بدلون پر څرنګوايل پر اوربند 

څارندویه مســوولیت کې په ښــه توګه انعکاس موندالی دی. 

پخوا د تاونګیي شــاوخوا په پینالونګ او هیشســینګ کلیو کې یوازې 

یو کمه اندازه اپیم کرل کېدل، خو اوســمهال د اوربند معاملې 

ملیشــاوو ته زمینه مســاعده کړه، څو پر مشخصو سیمو کنټرول 

ترالســه کړي ]...[ له هغه وخته چې دا ســیمې د دوی تر کنټرول 

الندې دي، د اپیمو کښــت او نشــه یي توکو له هر ډول محدودیت 

پرته جواز ترالســه کړی. له هغه مهال راپدېخوا چې د ځایي 

کروندګــرو پر محصوالتو او ځمکه مالیات وضع شــوي، خلک اپیم 

کري ځکه دوی په اســانی رسه کوالی يش د نورو محصوالتو په 

پرتلې له دې الرې ډېرې پیســې په چټکۍ رسه ترالســه کړي. په 

پایله کې یې د نشــه یي توکو خورېدل او کارونه هم زیاته شــوې ده.  

)ځایي سیاســتوال، تاونګیي، شان ایالت، ۲۰۱۹ز(

د کانونــو اســتخراج) طال، عنرب، او نــور ځمکني مواد(، د ځنګلونو وهل 

او د کرنیــز اقتصــاد نور فعالیتونه له ۱۹۹۰ زیږدیز لســیزې راپه دېخوا د 

میامنار په شــامل کې پراخ شــول. د اقتصادي ودې دغو ډولونو او د نشــه 

یــي توکــو د مرضاتو پیاوړتیا ترمنــځ اړیکه په زیاترو مرکو کې په ډاګه 

شــوې او یوه مروجه موضوع وه. د هغه ځوان خربې، چې په دانای ) د 

منابعــو لــه پلوه غني او جګړه ځپلی ښــارګوټي کې، چې د کاچین ایالت 

پــه لوېدیځــه برخــه کې پروت دی( د عنربو په کان کې کار کوي، دغو 

موضوعاتو ته په الندې ډول اشــاره کوي: 

د عنربو په کان کې زیاتره کان ویستونکي نشه یي توکي کاروي. 

په کانونو کې د کار ستړي کوونکي ماهیت له کبله ما هم د نشه یي 

توکو کارونې ته مخه کړه. کله چې مې نشه یي توکي استنشاق کړل، 

ډېره انرژي مې ترالسه کړه. زه له هروئینو، وبا او دې ته ورته نشه یي 

توکو ګټه اخلم. دا په دې پورې اړه لري، چې زه څومره پیسې ګټم. 

د وخت په تېرېدو ما زیاتره کان ویستونکي ولیدل، چې له پخوا هم 

زیات د نشه یي توکو معتادین شول. دلته زیاتره خلک د نشه یي توکو 

د کارونې له کبله له منځه والړل. دلته د اپیمو ترالسه کول ستونزمن 

دي، خو هروئین او وبا په اسانۍ موندل کېدای يش. زیاترو کان 

ویستونکو د کان ویستلو کار د ماهیت له کبله خپل ژوند برباد کړ.  

)کان ویستونکی، دانای ښارګوټی، کاچین ایالت، ۲۰۱۸ز(

دلته د نشه یي توکو او استخراجي صنایعو ترمنځ اړیکه کومه نوې خربه نه 

ده: له ډېرو وختونو راپدېخوا له مرضو نشه یي توکو ګټه اخېستنه د پکنت 

په نوم د کاچین ایالت په مشهورو کانونو کې موجوده ده. پردې رسبېره، 

د تېرو څو لسیزو په ترڅ کې د اوربند په ترڅ کې د رامنځ ته شوي ثبات او 

د سوداګرۍ دغه راز پانګونې پرمخ د میامنار هېواد د غېږې پرانېستلو له 

کبله د کاچین په ایالت کې استخراجي صنایعو د پام وړ وده وموندلې ده. 
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دا چاره د رسکونو د وصل کېدو، د ګڼ شــمېر نویو بازارونو او ښــارونو د 

غوړېــدا او د نغدي پیســو د څــرخ چټکتیا او پراختیا المل ګرځېديل، چې 

په خپل وار رسه یې په پراخه کچه د نشــه یي توکو په کارونه کې مرســته 

کړي او اســانتیاوې یې رامنځ ته کړي دي. د نشــه یي توکو او ودې 

ترمنــځ د اړیکــې په تړاو په میتکاینا کې د ایرادوې ســیند غاړې ته څېرمه 

کيل یو اوســېدونکی خپل د ســرتګو لیدلی حال داسې بیانوي: 

په تېرو وختونو کې په دې کيل کې یوازې یو څو د نشه یي توکو 

کاروونکي و. مګر وضعیت هغه مهال د بدوايل پر خوا والړ چې دولت 

چینایي سوداګرو ته اجازه ورکړه څو سیند ته څېرمه د کانونو استخراج 

وکړي. دوی نشه یي توکي تر هغه کچې خواره کړل، چې مته یې 

درلوده او کلیوايل خلک یې د ورځني مزد کارګرانو په توګه استخدام 

کړل. په یاد وخت کې ورځنۍ اجوره یوازې ۵۰۰ کیات) برمایي پويل 

واحد( و. یوازې له لسو ورځو کار کولو وروسته موږ کوالی شول 

۵،۰۰۰ کیات وګټو. دا دومره زیات نه و...

مګر د طال نوي سوداګر په میاشت کې ۶۰،۰۰۰ کیات ورکول]....[ 

دوی پر سیند په ماشینونو کار کاوه. که چېرې دوی له لویو ماشینونو 

ګټه نه اخېستالی موږ تراوسه هم کوالی شول څو د طالء پروسس 

په کوچنی کچه تررسه کړو. مګر دوی ټول هغه شیان په الس کې 

واخېستل، چې په خپلو ماشینونو رسه یې مدیریت کوالی شول. دوی 

دلته تر ۲۰۰۶ مېالدي کال پورې کار وکړ او هر څه یې له منځه یوړل. 

دوی نه یوازې دا چې چاپېریال تخریب کړ، بلکې د کيل ټولنه یې هم 

له منځه یوړه]...[ ګڼ شمېر نویو ځوانانو کار کولو ته مخه کړه، او دوی 

ته اپیم وړیا ورکول کېدل.  )ځایي اوسېدونکی، میتکاینا ښارګوټی، ۲۰۱۸ز(

پــه داســې حال کې چې په کاچیــن ایالت کې خلک هروئین د خپلې 

اندېښــنې اصيل عامل ګڼي، په شــان ایالت کې بیا له له زیاترو خلکو 

رسه د شــویو مرکو په ترڅ کې دوی میتافیتامین )یابا( د نشــه یي توکو له 

ډلې په خپلو ســیمو کې د تر ټولو اندېښــنې وړ مســئلې په توګه ګڼلې ده. 

خلک وایي، چې یابا، کاروونکو ته زیاته انرژي او ســکون وربښــي څو په 

ډېر ســتړې کوونکي کاري چاپېریال کې ډېر اوږدمهاله کار وکړي. له 

دې کبلــه د میتافیتامینــو کارونه په پرله پســې توګه په کاري فرهنګ کې 

پــه هغــو برخو کې په یو معمول بدله شــوې، چې کمو مهارتونو ته اړتیا 

لري او معمول ورځنی چارې دي. په دې اړه د شــان ایالت په شــامل کې 

د ســیپوا ســیمې یوې اوســېدونکې په خپلو خربو کې داسې ویيل دي:

زما خاوند چې کله کار ته ځي، تل نشه یي توکي کاروي. مرش یې ورته 

ویيل، چې که چېرې دوی)کارګران( نشه یي توکي وکاروي نو ډېر 

زیات سخت کار کوالی يش. کله چې زه د نارنجو خرڅالو لپاره بازار ته 

تللې وم، ما ولیدل چې د نشه یي توکو پلورونکي د  نشه یي توکو دانې 

د عادي بازار په څېر پلوري. هر څوک کوالی يش په ډېرې اسانۍ یې 

وپېري. )کروندګره، سیپوا ښارګوټی، د شان ایالت شاميل برخه، ۲۰۱۸ز(

هغه خلک چې نشــه یي توکي پلوري، د اجورې لرونکي کارګران په 

نښــه کوي؛ ځکه یاد کارګران ډېر زیات عواید لري. یو شــمېر خلکو په 

خپلــو مرکــو کې دا هم ویيل، چې حتی د کانونو اســتخراج، ځنګلونو وهلو 

او کرنیزو محصوالتو برخې ســوداګریز مالکان خپلو کارګرانو ته د نشــه 

یي توکو د کارونې په برخه کې اســانتیاوې برابروي او دوی دغه کار 

ته هڅوي، ځکه په دې رسه کارګران کوالی يش ســخت او ډېر زیات 

ســاعتونه کار وکړي. په دې اړه د شــان ایالت په ختیځ کې د کینګتونګ 

په فاکانت کې د تریاکو د پریښــودلو د ځواک بښــلو مرکز. کاچین ایالت،. میامنار. 

آنځور د KRC لخوا. 
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په ښــارګوټي کې یو مســیحي کشــیش چې د نشه یي توکو کارول یې تر 

څار الندې دي، وایي:

د کرنیزو محصوالتو مالکین کارګرانو ته د پیسو او یابا دواړو په ورکړې رسه 

خلک استخداموي، څو د دوی محصوالت ورېبي. که چېرې دوی دا کار 

نه کوالی نو ډېر کم شمېر کارګران به یې پیداکوالی شول څو دوی ته 

کار وکړي، او د محصوالتو رېبلو د کاري فشار له کبله به هېڅکله هم په 

وخت د دوی کار نه وای ختم شوی.  له دې کبله هغه کار چې د کروندو 

مالکان یې کوي، دا دی چې دوی خپلو کارګرانو ته د څښاک په اوبو کې 

یابا اچوي او بیا یې خپلو کارګرانو ته ورکوي، خو اوس کارګران دا جراآت 

نه کوي څو د کروندو له هغو مالکانو اوبه واخيل، چې دوی کار ورته کوي؛ 

پر ځای یې کارګران له ځان رسه خپلې اوبه راوړي.  )مسیحي کشیش، 

کینګتونګ ښارګوټی، د شان ایالت ختیځه سیمه، ۲۰۱۹ز(

په دې څېړنه کې زیاتره نور اعرتافات دا په ډاګه کوي چې ســوداګر 

او کروندګر څنګه له نشــه یي توکو د کارګرانو د جلب او جذب دغه راز 

د کارګرانو د ســاتنې الرې چارې په توګه ګټه اخيل. د شــان ایالت په 

ســویل کې پروت د لویلېم ښــارګوټي یو کارګر د دغو کړنو او د کارګرانو پر 

کورنیــو یــې د اغېزې په تړاو الندې ویيل دي، چې:

د کانونو استخراج یو مالک د وبا دانې د ډبرو راویستلو کارګرانو ته ورکړې 

او دوی ته یې وویل، چې نشه یي توکي دوی)کارګران( پیاوړي کوي 

او روغتیا ته یې ګټه لري. په همدې ډول کارګران د نشه یي توکو پر 

معتادینو بدلیږي. دا د یادو کاګرانو د کورنیو په منځ کې د د نشه یي توکو 

کارونې اړوند ستونزو پیل دی. ځینې وختونه حتی که چېرې دوی نه يش 

کوالی کارګرانو ته نشه یي توکي ورکړي، هېڅ یې نه استخداموي....

په پیل کې کارګرانو ته یوه یا دوه دانې ورکول کېږي، مګر وروســته 

چې کله معتاد يش، پر خپلو ټولو هغو پیســو نشــه یي توکي اخيل، 

چې په ورځ کې یې ګټي او کورنۍ همداســې په خپل حال پرېږدي. 

)کان ویســتونکی کارګر، لویلېم ښــارګوټی، د شــان ایالت سویيل برخه، ۲۰۱۸ز(

د نشــه  یي توکو او امنیت دغه راز د واک هغو جوړښــتونو ترمنځ اړیکه هم 

خــورا اړینه ده، چې پــراخ اقتصادي بدلونونه او د اوربند الندې رسحدي 

ســیمو کې یې د دولت شــتون پیاوړتیا له ځان رسه درلوده. پردې موضوع 

بــه زمــوږ د پروژې د څېړنیزو برخــو په نورو پایلو کې زیات مترکز وکړو. 

 pyithusit« د اردو له مالتړ برخمنې ملېشــاوې) چې معموالً پیتوســیټ

ورته ویل کېږي او مانا یې د خلکو ملېشــا ده( له اورپکو رسه د مبارزې 

ځواک په توګه ګامرل شــوي څو له ځایي وګړو څارنه وکړي او د 

اقتصادي ودې لپاره ســیمې خوندي کړي. په بدل کې یې دغه ملېشــاوې 

د قانوين او ناقانونه تشــبثاتو پرمخ وړلو غیر رســمي اجازه لري. د نشــه 

یي توکو او ملېشــاوو ترمنځ د دې اړیکې په تړاو د یو شــپېته کلن ســړي 

اعرتافات په الندې ډول راخېســتل شــوي، چې نوموړی یې د شان ایالت 

په ختیځه برخه کې د تېرو شــلو کلونو په ترڅ کې شــاهد و.

یو ســوداگر کوالی يش د خلکو ملېشــاوو د شــتون له کبله په ډېر 

ازادانه ډول نشــه یي توکي تولید کړي. یاد ســوداګر دغه نشه 

یي توکي د ملېشــاوو تر کنټرول الندې ســیمو کې تولیدوي، خو 

د دغو ملېشــاوو مالتړ د اردو له خوا کېږي]...[ ملېشــاوې خپل 

خلک او کورنۍ لري او غواړي چې خپلې ســیمې پراخې کړي، 

نو د دې کار لپاره دوی د زیاتو پیســو ګټلو ته اړتیا لري. له دې 

کبله دوی له ســوداګرو رسه همکاري کوي. موږ وایو، چې د نشــه 

یي توکو قاچاقچیان کوالی يش د ملېشــاوو پرمټ قاچاق وکړي. 

دوی ملېشــاوو ته خپل قلنګ ورکوي او په بدل کې یې ملېشــاوې 

د دوی ســاتنه کوي]...[ زما له نظره، تر هغه وخته چې د ملېشــو 

ډلې موجودې وي، نشــه یي  توکي نه يش ورکېدالی. ) د تاشــیلیک 

اوســېدونکی، د شان ایالت ختیځه برخه، ۲۰۱۹ز(

یوې ۴۸ کلنې بوډۍ مور هم په دې اړه په خپلو څرګندونو کې په دې اړه ویيل، 

چې نشه یي توکو د شان ایالت په شاميل برخه کې د ملېشاوو تر ولکې الندې 

د الشیو په ښارګوټي کې د نوموړې پر کيل څه ډول اغېزې کړي دي. 

ملېشاوې زموږ په کلې کې هر څه په واک کې لري. یو زیات شمېر 

خلک دي، چې د نشه یي توکو د خرڅالو په ترڅ کې شتمن شول. 

ځینې یې امفیتامین خرڅوي او لوی لوی کورونه جوړوي. زه پنځه زامن 

لرم. دوی زیاتره چین ته الړل. یو زوی مې، چې په پښه ګوډ دی، په 

کور پاتې دی. له دې کبله چې موږ وېره لرو دوی معتاد نه يش، زما 

زامن او زیاتره کلیوال مې چین ته د کار کولو لپاره الړل. که چېرې 

دوی په کيل کې پاتې يش، نو د نشه یي توکو معتادین ترې جوړیږي. 

حکومت هېڅکله هغه خلک نه نیيس، چې نشه یي توکي کاروي یې یا 

پلوري. ) کروندګر، الشیو ښارګوټی، د شان ایالت شاميل برخه، ۲۰۱۸ز(

دغه لنډ اعرتافات په ۱۹۹۰ او ۲۰۰۰ زیږدیزه لسیزو کې د اوربند په ترڅ 

کې د اقتصادي ودې او سیايس واک په تړاو د خلکو ورځنیو تجربو په اړه 

اړین لیدلوري وړاندې کوي. دغه راز دوی د هغو الرو چارو په تړاو زموږ 

د پوهېدو په برخه کې د حساسیتونو اړتیا ته اشاره کوي، چې په ترڅ کې 

یې د کاچین او شان ایاالتونو په ګوټ ګوټ کې اوربند تر مشهورې کچې 

ټینګ شو . دغو لیدلوریو د یادو بدلونونو په حقیقت بدلولو او د نشه یي 

توکو د مرضاتو له کبله د رامنځ ته شویو خنډونو له منځه وړلو حل الرو په 

تړاو د مدين ټولنو بنسټونو خربو اترو او بحثونو بدلون وموند. 

راټول شــوي پیچکاریاين د یو زیان رســونکي سایټ څخه په 

فاکانت کې، میامنار.

 آنځور د KRC لخوا.
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د اپیمــو تولیــد د زیاتــرو کورنیــو د ژوندانه اړتیاوو د پوره کولو لپاره اړین دی، مګر د نشــه یي توکو مخ . 	

پــه وړانــدې بدلېدونکې ځانګړنــه د مرضاتو او بېوزلۍ نوې بڼې منځ ته راوړي

نړیوالــه ټولنــه چې په میامنار کې د نشــه یي توکو اړوند موضوعاتو په 

برخــه کــې فعالیت کوي، زیاتره مترکز یې د نشــه یي توکو پر تولید او 

بهرنیــو بازارونــو ته د هغــوی پر قاچاق دی. پردې رسبېره، د میامنار په 

رسحدي ســیمو کې زیاتره ټولنې د اپیمو د کښــت په پرتلې د هروئینو او 

میتافیتامینــو کارونــې ته د ډېرې اندېښــنې وړ موضوع په توګه ګوري. 

د اپیمــو کروندو ته څېرمه اوســېدونکي وګــړي زیاتره اپیمو ته له مثبت 

اړخه ګوري. دوی وایي چې د اپیمو کښــت له دې کبله چې د عوایدو 

لپــاره یــوه غوره او د تکیــې وړ رسچینه ده، خوراکي امنیت رامنځ ته کوي. 

دغــه راز د زده کــړو او روغتیایــي خدمتونو په څېر د اداینې لپاره نغدې 

پیســې هــم په الس راکوي او په خپله له اپیمــو هم د مختلفو ناروغیو په 

تداوي کې ګټه اخېســتل کېږي. برعکس په کاچین او شــان ایالتونو 

کې اســتوګن وګړي بیا هروئینو او میتافیتامینو ته د داســې مادې په توګه 

ګــوري، چــې د اپیمو پــه پرتلې پر ټولنه ډېرې اغېزې لري. په دې اړه 

په الشــیو کې یو ځایي آمر چې په ۱۹۶۰ زیږدیز لســیزه کې د نوموړي 

لــه ځوانــی وخته تر دې مهاله د نشــه یي توکو وضعیت څه ډول بدلون 

مونــدالی په خپلو خربو کې وایي، چې: 

کله چې موږ ځوانان وو، اپیم له زیات ارزښــته برخمن وو. په یاد 

وخــت کې یوازې شــتمنو خلکو اپیــم کارول. خپلوانو او ملګرو به هر 

وخــت پوښــتنه کوله چې څومــره اپیم لرئ؟ که چېرې مو زیات اپیم 

درلودل، په دې مانا وه چې موږ شــتمن یو. په تېرو وختونو کې هغو 

خلکو چې اپیم یې کارول، شــپې ناوخته ویده کېدل خو ســهار وختي 

راپاڅېدل او کار ته تلل څو کار په ښــه ډول رسته ورســوي]...[ د 

اپیمو له کارونې وروســته دوی له ارام کولو پرته  ټوله ورځ په ســاحه 

کــې کار کــوالی شــو. د میتافیتامینو کارول د اپیمو په پرتلې ډېر 

اسانه دي.

خلکو د یوې دانې لپاره ۵۰۰۰ کیات ورکول. یوازې ډېر کم شــمېر 

خلکو اپیم کارول. مګر اوســمهال په ۵۰۰۰ کیاتو رسه درې دانې 

اخېســتل کېږي، نو له دې کبله یې اوســمهال هر څوک د اخېســتو 

توان لري. اوســمهال د نشــه یي توکو معتادینو شــمېر د پخوا په 

پرتلــې ډېر زیات دی. ځینې معتادین لېرې ځایونو ته یوړل شــول، 

څــو لــه دې ډول چاپېریال پــه لېرې کېدو رسه اپیم او په ټوله کې 

نشــه یي توکي پرېږدي، مګر ځینې کســان چې لس کاله پخوا هم له 

دې ځایه بل چېرته وړل شــوي وو، کورته په بېرته راســتنېدو رسه یې 

د اپیمو کارونې ته مخه کړه. پخوا نشــه یي توکي یوازې په کښــتني 

ښــارګوټي کې پیداکېدل، مګر اوســمهال په هر کيل او ښار کې 

پیداکېږي. )ځایي اداري آمر، الشــیو، د شــان ایالت شاميل برخه، ۲۰۱۸ز(

د کوکنارو کښــت چین رسه مرزی پوله باندي د کاچین په 

شاميل ایالت کې، میامنار. 

آنځور د KRC لخوا.
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دا ډول احساســات پردې رسبېره په ټول کاچین ایالت کې معمول وو، 

لکه څرنګه چې په چیپوي ښــارګوټي کې یو عمرخوړيل ســړي په خپلو 

څرګندونــو کې په دې اړه ویيل:

پــه پخــوا وختونو کې که څه هم هغو خلکو چې اپیم او نور نشــه 

یي توکي کارول خو کار یې هم کاوه او د نشــه یي توکو کارونې د 

کار په اســانتیا او اوږدمهاله کار کولو کې وررسه مرســته کوله، مګر 

اوســمهال موږ د نشــه یي توکو کاروونکي ګورو چې نشــه یي توکي 

ځان ته ترزیق کوي. دا چې ســیروم او پېچکارۍ ته الرسســی اسانه 

دی، حتی ماشــومانو هم د نشــه یي توکو کارونې ته مخه کړې 

ده]...[ په چیپوي ســیمه کې مختلف ډوله نشــه یي توکي موندل 

کېږي، او زما د اټکل له مخې په راتلونکې به د نشــه یي توکو د 

کارونې او اعتیاد ســتونزه ال زیاته يش.  ) یو عمر خوړلی اوســېدونکی، 

چیپوي، د کاچین ایالت شــامل ختیځه برخه، ۲۰۱۸ز(

د نشه یي توکو د مرضاتو او بېوزلۍ دغه اړین او په ورته وخت کې ډېر د 

اندېښنې وړ اړخ رسه په شان او کاچین ایالتونو کې زیاتې کورنۍ مخ دي. 

تقریباً په دغو پورته یادو شویو ایالتونو کې د هرو درېیو نفرو له ډلې یو 

یې د بېوزلۍ تر کرښې الندې ژوند کوي. د نشه یي توکو د کارونې اړوند 

مرضاتو له کبله مادي، فزیکي او عاطفي اغېزې پر هغو کورنیو د پام وړ 

دي، چې وړاندې له وړاندې له بېوزلۍ رسه الس او پنجه نرموي په داسې 

ډول چې زیاتره یې په ځانګړې توګه جنسیتي اړخونه لري. دغه اغېزې 

اضايف لګښتونه هم په ځان کې رانغاړي، چې یادې کورنۍ یې د نشه یي 

توکو د کارونې له کبله په ځان زغمي. په دې اړه د شان په ختیځه برخه 

کې په کینګتونګ کې یوې دېرش کلنې ښځې په الندې ډول ویيل دي: 

زه د پالر پنځو اوالدونو له ډلې لومړی اوالد او یوازېنۍ ښځینه یم. پاتې 

نور ټول سړي دي. په ما پسې ورور مې زیات نشه یي توکي کاروي. 

ورپسې بل ورور مې هم پېچکارۍ ترزیق کوي او معتاد شوی دی. ما 

له خپلو ملګرو وغوښتل چې دی لوی تای لینګ ) په شان ایالت کې د 

اردو قوماندانۍ/ د شان ایالت د تداوۍ شورا( ته ولیږي. موږ ته په ډاګه 

شوه، چې نوموړی ایډز )HIV( لري او درملو ته اړتیا لري...

دا چې زما وروڼه ټول نشــه یان وو، زه او زما پالر مې د کورنۍ لپاره 

یوازېني ډوډۍ راوړونکي وو. زما دوه ځوان وروڼه ال په ښــوونځي 

کې وو، په یاد وخت کې زما دوو وروڼو چې نشــه یي توکي کارول د 

موټرســایلکونو په څېر وســایل او توکي به یې پټول. هر وخت به چې 

زمــا وروڼــو څه پټول مجبوره وم څــو هغو خلکو ته تاوان ورکړم، له چا 

بــه یــې چې غالء کولــه. ما هم ډېره کمه تنخوا درلوده، او د تاوان 

ورکړې له کبله ځینې وختونه داســې حاالت هم راتلل، چې موږ په 

کور کې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ نه درلودل. ) د مدين ټولنې بنســټ 

فعاله، کینګتونګ، د شــان ایالت ختیځه برخه، ۲۰۱۹ز(

د نشــه یي توکو کارونه د کورنیو د عوایدو له الســه ورکولو المل هم 

ګرځي، ځکه د کورنۍ غړي د کار کولو وړتیا او توان له الســه ورکوي؛ 

ترڅنګ یې خپله شــتمني هم پر نشــه یي توکو لګوي. دغو موضوعاتو ته 

د شــان ایالت په شــاميل برخه کې د نامتو ښــارګوټي یوې ښځې په خپلو 

خربو کې په الندې ډول اشــاره شوې ده:

نشه یي  توکو زموږ کورنۍ له منځه یوړه، واقعاً زما له نشه یي توکو بد 

راځي، موږ به هېڅکله هم بریالیتوب ترالسه نه کړو. حتی که موږ 

موټر یا بل کوم ارزښتمن توکی ولرو، هېڅ نښه به یې پاتې نيش. که 

موږ په کور کې ۱ یا ۲ کیلوګرامه وریجې هم ولرو، زما خاوند یې د 

نشه یي توکو پېرلو لپاره پلوري. خاوند مې هغه وخت نشه یي توکو ته 

مخه کړه، چې کله مو لومړنی زوی مړ شو، دی زموږ د زوی په مړینه 

خواشینی و. ملګرو یې ورته نشه یي توکي ورکړل. ده راته وویل، چې 

که چېرې نشه یي توکي وکاروي، نو وضعیت یې ښه کېږي. ما ورته 

وویل چې له کارولو یې ډډه وکړي، ځکه موږ د نورو خلکو په څېر 

پیسې نه درلودې. شاوخوا ۱۴ یا ۱۵ کاله کېږي، چې موږ ګډ ژوند 

پیل کړی، مګر ژوند مو التراوسه هم نه دی ښه شوی...

خاوند مې د لویي اردو ) د تانګ ميل ازادۍ غوښــتنې اردو( ته 

الړ څو تریاک پرېږدي. کله چې  بېرته کور ته راســتون شــو، ډېر 

چاغ شــوی او ښــکلی شــوی وو، مګر کله چې بیا ځل له ملګرو رسه 

الړ بېرته یې د نشــه یي توکو کارولو ته مخه کړه. کله یې چې د 

کار کولــو هڅــه وکړه، معدې یــې دردونه پیل کړل، نو بېرته کور ته 

راوګرځېده او د نشــه یي توکو پېردولو په موخه یې له ما د پیســو 

غوښــتنه وکړه او ارام پرېوت. هغه حتی د کور جوړولو لپاره د ۶۰،۰۰ 

کیاتو )میامناري پیســو( ژمنه وکړه. په کرونده کې یې شــاوخوا 

پنځلــس ورځــې کار وکــړ، خو ده ته یې یوازې ۳۰۰ کیات چې د 

۰.۲۰ ډالــرو معــادل دي د لور په خاطر ورکړې. زه غواړم چې خاوند 

مې یو ښــه ســړی اويس او د نورو خلکو په څېر کار وکړي او زموږ 

کورنــۍ پرمختــګ وکړي، مګر نوموړی نه يش کوالی.  )کروندګره، 

نامتو ښــارګوټی، د شــان ایالت ختیځه برخه، ۲۰۱۸ز(

د کاچیــن ایالت په موګانګ ښــارګوټي کې یــو بزګر په خپلو الندنیو خربو 

کې دې ته اشــاره کوي، چې څنګه د نشــه یي توکو کارول کوالی يش 

کورنۍ اړیکې له منځه یويس او هغه شــبکه کمزوري کړي، چې د 

ژوندانه په ســختو حاالتو کې د کورنیو د مالتړ لپاره اړینه ده:

۲۰ کاله کېږي، چې زه نشه یي توکي کاروم. زه هغه مهال ۱۸ کلن وم. 

له واده څخه څلور یا پنځه کاله وړاندې مې د نشه یي توکو پرېېښودو 

هڅه وکړه. ما په ۳۶ کلنی کې واده وکړ. مېرمن مې چې کله پوهه شوه 

زه نشه یي توکي کاروم، د یو څه وخت لپاره راڅخه لېرې شوه. ما دوه 

ماشومان درلودل. د واده په لومړیو وختونو کې مې د یو څه مودې لپاره 

د نشه یي توکو کارول پرېښودل. مګر وضعیت ډېر خراب شو، بیا په 

یانګون کې له نشه یي توکو د روغتیا مرکز ته الړم، دغه راز د کاچین 

ایالت د خپلواکۍ سازمان )KIO( تر کنټرول الندې سیمه کې هم 

روغتیایي مرکزونو ته الړم، مګر کورنۍ مې خرابه شوه...

له هغه وخته چې زه د نشــه یي توکو معتاد شــوی یم، زما مېرمن 

بهرين هېواد ته تللې ده. زما اوالدونه اوســمهال زما له خور رسه 

ژوند کوي... نو زما ژوند بې مانا شــوی دی. له هغه راوروســته ما بیا 

ځلــې د هروئینــو کارولو ته مخــه کړې ده. ما مې خپله غوا وپلورله او 

په الســته راغلو پیســو مې نشــه یي توکي وپېرل. زما وروڼو او خویندو 

هم راته وویل، چې تر هغه وخت چې نشــه یي توکي پرېږندم دوی 

بــه مــې هم د خپــل ځان رسه ونه مني. یوازې زما ترور پر ما پام  

ســايت. نوموړې زموږ د کورنۍ له غړو یوازېنۍ کس دی، چې زما پر 

ماشــومانو پام ســايت. نوموړي حکومتي متقاعده ده. په تېرو وختونو 

کې زه ډېر تر ډېپرېشــن الندې وم او حتی د ځان وژنې هڅې په 

تــړاو مې فکر کاوه. )کروندګر، موګانګ ښــارګوټی، د کاچین ایالت، ۲۰۱۸ز(

د نشــه یي توکو کارونې بل اړخ هم د پام وړ دی. یاد اړخ  په ټولنه کې 

د ګــډې همــکارۍ او خواخــوږۍ دغه راز د متقابل مالتړ د هغو الرو چارو 

کمــزوري کــول دي چې په ترڅ کې یې پــه پخوا وختونو کې له کورنیو رسه 

د ځانګړو مراســمو د لګښــتونو په پوره کولو کې مرســته کېده، لکه د واده 



53 پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه 2020

لګښــتونه یا د جنازې لګښــتونه او نور... د )Pa-O( مدين ټولنې بنســټ 

مرش په خپله مرکه کې دې وضعیت ته په الندې ډول اشــاره کوي:

تاسو پوهېږئ، چې هر کلی خپل رسوم او عادات لري. زموږ په کيل کې 

ټول ځوانان باید ټولنیز خدمتونه تررسه کړي. که چېرې یو څوک ۱۶ کلن 

وي یا یې ښوونځی بشپړ کړی وي، باید په اتومات بڼه د کيل ټولنیزې 

ډلې غړیتوب ترالسه کړي. په یاده ډله کې موږ ځانګړي قواعد لرو، که یو 

څوک له هغو قواعدو پیروي نه کوي، موږ یې هم مالتړ نه کوو...

د بېلګې په توګه که چېرې یاد کس واده وکړي، موږ وررسه مرسته نه 

کوو. دغه قواعد د نشه یي توکو له کارونې د ځوانانو په مخنیوي او 

راګرځونه کې هم خپله هڅه کوي. د دغو قواعدو له مخې، که چېرې 

یو څوک نشه یي توکي کاروي، باید کلی پرېږدي]...[ زموږ سازمان 

په دې ډول هڅه کوي، څو وضعیت کنټرول کړي. مګر اوسمهال 

وضعیت له کنټرول وتلی او دا ډېر ستونزمن کار دی. په ځینو کلیو 

کې زیاتره ځوانان نشه یي توکي کاروي. موږ خپل اصول لرو، مګر 

دغه اصول مات شوي دي.  )د مدين ټولنې بنسټ مرش، تاونګي 

ښارګوتی، د شان ایالت سویيل برخه، ۲۰۱۸ز(

د نشــه یي توکو اړوند مرضاتو ته د داســې موضوع په توګه کتل کېږي، 

چې یوازې په هغو ســیمو پورې محدودیږي، چې له لوړ رېســک برخمنې 

دي؛ د بېلګې په توګه د کانونو په ســیمو کې کارګرانو ته اشــاره کوالی 

شــو. مګر اوســمهال خلک دې پدیدې ته د ورځني ژوند یوې برخې په 

توګه ګوري، چې د ښــځو او ماشــومانو په ګډون د ټولنې پر ګڼ شــمېر 

اړخونــو خپلــې اغېزې لري. دا موضوع په بې شــمېره مرکو کې یو معمول 

روایت و. په دې اړه د شــان ایالت په شــاميل برخه کې د مونګ پانګ 

ســیمې یوې ټولنیزې شــورا مرشه په خپلو خربو کې داسې وایي:

اوسمهال یابا)د نشه یي توکو یو ډول( په هر ځای کې موندل کېږي. 

پخوا د یابا یوې دانې قیمت ۱۸،۰۰ کیات و. اوسمهال درې دانې 

په ۱،۰۰۰ کیاتو اخېستل کېدای يش. د معمول له مخې یو بېوزله 

شاګرد په خپل جیب کې له ۲۰۰ تر ۵۰۰ کیاتو پورې لري، په داسې 

حال کې چې د شتمنو کورنیو ماشومان بیا ښایي له ۵۰۰ تر ۱۰۰۰ 

کیاتو ولري. د یو ښوونکي زوی په ۸ ټولګي کې د نشه یي توکو معتاد 

شو، او مور – پالر یې په دې کار رسه ډېر زیات زړه مايت شول. یاد 

هلک وایي، چې نوموړی ځکه په نشه یي توکو معتاد شو، چې کوالی 

یې شول په ۲۰۰ کیاتو د یابا یوه دانه وپېري.  )د ټولنیزې شورا مرش، 

مونګ پانګ ښارګوټی، د شان ایالت سویيل برخه، ۲۰۱۸ز(

دا اعرتافات په دې اړه پیاوړي لیدلوري وړاندې کوي، چې د نشــه یي 

توکو کارونه په شــان او کاچین ایالتونو کې څنګه د بېوزلۍ او آســیب 

پذیــری په یو اړین اړخ بدله شــوې ده. لــه دې کبله هغه فعالیتونه چې د 

بېوزلــۍ راکمولــو او د ژوندانه اړتیــاوو تأمین په برخه کې کار کوي، باید 

د نشــه یــي توکو کارونې اړوند اغېــزو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا کار یو 

شــمېر ننګونــې راپورته کوي او ډېر مدبرانــه ځواب ویلو ته اړتیا پیداکېږي. 

پــه زیاترو غرنیو ســیمو کې د بېوزلــه کورنیو د ژوندانه اړتیاوو پوره کولو په 

موخه د اپیمو کرل یوه اړینه رسچینه ده. په ورته وخت کې د نشــه یي 

توکــو پــه ځانګړې توګه د هروئینــو او میتافیتامینو کچې لوړېدو پر کورنیو 

او ټولنو ســخت فشار راوړی دی.

د میامنار په رسحدي ســیمو کې په ځانګړې توګه ځوانان د نشــه یي توکو اړوند مرضاتو له کبله . 	

مترضره دي

پر ځوانانو د نشــه یي توکو کارونې اغېز په شــان او کاچین ایالتونو کې 

ځانګړې اندېښــنه ده. که څه هم دا ســخته ده، څو د دوی شــمېر معلوم او 

پــه ډاګــه يش، مګر ډېــر پیاوړی حس موجود دی، چې ځوانان په پراخه 

کچــه د نشــه یي توکو کارونې لــه کبله اغېزمن او مترضر دي او دا کار به 

پــه راتلونکــو زیاتو کلونو کې پــر ټولنه اړینې او مخربې اغېزې ولري. د 

ماشــومانو )معمــوالً یوولس یا دوولس کلنــو ځوانانو( او لویانو په منځ کې 

د نشــه یي توکو کارونې ته له ســاده توب، د زده کړو کچې ټیټوايل او د 

نشــه یي توکو په اړه د پوهې کموايل دغه راز د کورنیو له لوري پر دوی د 

څارنې له نشــتوايل رسه تړاو ورکول کېږي.

دا خربه په ځانګړې توګه د هغو ماشــومانو په برخه کې صدق کوي، 

چې باید د ښــوونځي یا پوهنتون زده کړو په موخه له کور ســفر وکړي، یا 

دا چې مور – پالر یې د کار په موخه په ســفر تليل وي. پردې رسبېره، 

فشــار ) زیاتــره د نویــو ځوانانو په منځ کــې( او د ځوانۍ طبعیت ته په کتو 

چې غواړي نوي شــیان وســپړي او تجربه کړي هم په دې برخه کې 

زیــات رول لــري. دغه ټول عوامل په هغه چاپېریال کې شــته، چېرته چې 

نشــه یي توکي ارزان وي او په اســانۍ الرسســی ورته کېږي. د تاوونګیي 

ښــارګوټي یو برمایي اوســېدونکي د خپلې شــل کلنۍ وخت تجربې په تړاو، 

دغــو موضوعاتــو ته د نورو هغو ځوانانو د تجربو په څېر اشــاره کړې، چې 

زموږ له لوري وررسه په شــویو مرکو کې یې په دې اړه د خپلو تجربو په 

تړاو ویيل دي.

د کاچین ایالت په چیپوري ښــار کې د کوکنارو د کښــت حاصل. 

آنځور د KRC لخوا.
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زه شل کلن وم او د دوولسم ټولګي زده کوونکی وم، چې د اپیمو 

کارول مې پیل کړل. دا د ځوانانو طبعیت دی، چې غواړي نوي شیان 

تجربه کړي. د الکولو او سیګرټو په څېر اپیم هم د الرسيس وړ وو. 

اوس مې اته کاله کېږي، چې اپیم کاروم. ما اپیم د ټوخي له رشبت 

رسه یو ځای وڅښل. د ټوخي له رشبت رسه یو ځای کارول یې د یو 

فورمول په توګه مشهور وو. په لومړیو کې به مې کله ناکله یو ځل 

کارول، مګر وروسته مې په ورځ کې یو ځل کارول پیل کړل.

په لومړیو کې مې د قوت احساس درلود ترڅنګ مې رس هم یو څه 

ګېچ و او راباندې  ګرځېده. مګر ډېره خوښي یې راکوله، دغو نشه 

یي توکو د الکولو په څېر نه و. د وخت په تېرېدو له اقتصادي او 

ټولنیز اړخه په یو دروند بار راته بدل شول. له دې کبله مې د پرېښودو 

پرېکړه وکړه. په لومړی اونۍ کې زړه نیولی شوم. کله چې خصويص 

کلینیک ته الړم د نشه یي توکو اعتیاد ضد دواء هومره قوي نه وه، نو 

له دې امله مې بیا ځل کارولو ته مخه کړه. بیا وروسته بل کلینیک ته 

الړم، بیا مې هم له دوا خوړلو وروسته د نشه یي توکو بیاځل کارولو ته 

مخه کړه. )د تاوونګیي ښارګوتی، د شان ایالت سویيل برخه، ۲۰۱۸ز(

په زیاترو مرکو کې د ځوانانو له لوري نشه یي توکو ته د اسانه الرسيس 

موضوع ته اشاره شوې ده. دا خربه د تاوونګي په څېر د هغو لویو ښارونو 

د باندې سیمو په تړاو صدق کوي، چېرته چې درملنې ته الرسسی محدود 

دی. د کورنیو ناهیيل د زده کړو او خدمتونو له کموايل رسه یو ځای 

ځوانان له زیاتو مرضاتو رسه مخ کړي دي. په الندې مرکه کې د تاشلیک 

په روغتیایي مرکز کې یو کارکوونکي یاد مرکز ته د لېرې پرتو سیمو څخه 

ورته د نشه یي توکو راوړل کېدونکو ناروغانو وضعیت ته اشاره کړې ده:

د ځینــو ناروغانــو وضعیــت تر دې کچې جدي و، چې د دوی والدینو 

یــې پــر رس رومالونــه ورتړيل وو، مخکې له دې چې له اړوند چارواکو 

د مرســتې غوښــتنه وکړي، ځکه دوی په دې نه پوهېدل چې چېرته، 

چاتــه او څنګــه مراجعه وکړي. بالخره، دوی موږ ته د مراجعې الره 

پیداکــړې ده او نــاروغ یې زمــوږ روغتیایي مرکز ته د درملنې په موخه 

راوړی دی. یو ځل چې دوی دلته راغيل دي، تاســو کوالی شــئ 

د دوی پر مړوندو او الســونو باندې د تړل شــویو رومالونو او ترزیق 

شــویو پېچکاریو نښــې نښــانې ووینئ. ) د نشه یي توکو درملنې مرکز 

کارکوونکی، تاشــلیک، د شــان ایالت سویيل برخه، ۲۰۱۹ز(

ښوونځي او پوهنتونونه د نشه یي توکو کارونې په ځایونو بدل شوي، چې 

په ترڅ کې یې په ځانګړې توګه د ځوانانو په منځ کې د نشه توکو کارونې 

مرضاتو کچه لوړه کړې ده. په الندېني اعرتاف کې یو کس چې په 

مونین پوهنتون کې یې د زده کړو پرمهال د هروئینو کارول پیل کړي، په 

پوهنتون کې د نشه یي توکو وضعت ته داسې اشاره کوي:

په ۲۰۰۵ مېالدي کال کې د پوهنتون په چاپېریال  کې د نشه 

یي توکو کارول تر ډېرې لوړې کچې ورسېدل. تاسو کوالی شئ د 

پوهنتون شاته تشنابونو او ونو شاوخوا د نشه یي توکو کارول شوي 

پېچکاری او سیرومونه پیداکړئ. تاسو د پوهنتون شاته برخه وګورئ.

هروئین په وړیا توګه د الرسيس وړ دي، مګر هر وخت نه. ځینې ورځې 

ښایي تاسو له بیروبار ډکه راټولېدنه ووینئ. د پوهنتون چاپېریال د نشه 

یي توکو پلورونکو لپاره په یو غوره ځای بدل شوی. د نشه یي توکو 

ځینې پلورونکي له لېرې سیمو نشه یي توکي پر موټرسایکلو راوړي 

او دلته یې پلوري. دوی په پالستیکي کڅوړه کې هروئین اچوي او 

هرڅوک چې وغواړي کوالی يش د ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ کیاتو په بدل کې 

یې ترالسه کړي.  )د مونین پوهنتون محصل، کاچین ایالت، ۲۰۱۸ز(

د کلیوايل سیمو ځوانان زیاتره په اوږد واټن کې پرتو ښوونځیو یا پوهنتونونو 

ته د تګ یا هم د تحصیل او زده کړو پرمهال له خپلو کلیو په لېرې پرتو کورنو 

کې د استوګنې لپاره سفر کوي. دا کار د اوربند له ټینګښت راوروسته یو معمول 

ګرځېدالی، ځکه د وسله والو شخړو کچې راټیټدو په خلکو کې انسجام او 

تحرک پیاوړی کړی دی. په پایله کې زیاتره ځوانانو زده کړو ته الرسسی 

موندالی خو ترڅنګ یې د ناقانونه نشه یي توکو ښکاره وايل هم پراختیا موندلې 

ده. دا یوازې د ګڼ شمېر دالیلو له ډلې یو دلیل دی، چې له کبله یې خلک د 

اوربند مرشوعیت په تړاو خپله ناهیيل او نارضایتي په ډاګه کوي. 

د ځوانانو په منځ کې د نشه یي توکو کارولو ته معموالً پر ځانونو د دوی نه کنټرول، 

یا د ستونزو په وړاندې نه مقاومت دغه راز د مسووالنه ګام اوچتولو په برخه کې 

له پاتې راتلو رسه تړاو ورکول کېږي. دغه روایتونه تر شا پیاوړي دیني مفاهیم 

لري، او معموالً د نشه یي توکو کاروونکو او هغو خلکو له لوري چې خپل اعتیاد د 

حس او درک کمزوریتا یا میرايث کمزورۍ پایله ګڼي، د استدالل په توګه وړاندې 

کېږي. د شان ایالت یو اوسېدونکی په خپلې شل کلنۍ کې د هغو لیدلوریو په تړاو 

له موږ رسه غږېدلی، چې نشه یي توکي تر پوښښ الندې راويل. 

زه په خپل کار  کې نه وم بریالی،  له دې کبله مې په ۲۰۱۰ زیږدیز کال 

کې د نشه یي توکو)فرمولې( کارونې ته مخه کړه. زه ناهیلی وم او غوښتل 

مې هرڅه هېر کړم. الکولو هم هېڅ مرسته رارسه ونه کړه. بیا مې یو ملګري 

راته وویل چې له فرمولې ) د ټوخي له رشبت رسه د اپیمو ګډولو( څخه ګټه 

واخلم او ما همداسې وکړل. زما مور او پالر زه ډاکټر ته بوتلم څو معاینات 

مې وکړي؛ ډاکټر زما مور او پالر ته وویل، چې زوی مو معتاد شوی دی...

نو ما وغوښــتل څو د نشــه یي توکو پرېښــودو لپاره خپل ځان په اتاق 

کــې کرنتیــن کړم. هر څومره ځلونه چې ما د پرېښــودو هڅه وکړه، 

بېرتــه بیــا د فورمولې کارولو ته راوګرځېدم. ښــایي یو معتاد له فورمولې 

کرکه وکړي، مګر هېڅکله یې نه يش هېرولی]...[ زما اوســنی  کار 

په کورونو کې د برېښــنایي مزو تېرول دي...

کله چې کار کوم، یوازې کمه اندازه نشه یي توکي کاروم. زما د کار 

مالک ماته ګوري او پوهېږي، چې زه څه کوم، له دې کبله د معمول 

اجورې په پرتلې ماته کمې پیسې راکوي. زما د نوموړي دا کار نه 

خوښیږي، خو شکایت نه شم کوالی. زه پوهېږم، چې کوالی شم 

نشه یي توکي پرېږدم، خو په دې رشط که چېرې دا اراده ولرم. ما 

ډېر دیني کتابونه ولوستل، مګر ال تراوسه هم له اعتیاد ځان نه شم 

اړولی.   ) د تاوونګیي ښارګوټي اوسېدونکی، د شان ایالت سویيل برخه، ۲۰۱۸ز(

پردې رسبېره خلک په خپلو اعرتافاتو کې د هغو ګڼ شمېر ټولنیزو، سیايس 

او اقتصادي عواملو د درک پر اړتیا ټینګار کوي، چې یو داسې چاپېریال یې 

رامنځ ته کړی، چېرته چې ځوانان د نشه یي توکو اړوند مرضاتو له کبله تاوان 

ګايل. د بېلګې په توګه دوی پردې مترکز کوي، چې ځوانان د ژوند په ترڅ 

کې له فشارونو رسه د مخ کېدو پرمهال هغوی ته د ځواب ویلو په موخه څه 

ډول د نشه یي توکو او الکولو له کارولو د یوې تقلیدي چارې په توګه ګټه 

اخيل. دا په ځانګړې توګه په هغو ټولنو کې ډېر صدق کوي، چېرته چې 

فرصتونه له هیلو او توقعاتو رسه سمون نه لري. په دې برخه کې د تاوونګیي 

ښارګوټي د یو ځوان کارګر اعرتافات ډېر د پام وړ دي:

زیاتره هغه ځوانان چې له پوهنتونونو فارغ شوي دي، کاري فرصتونه 

نه لري. دوی له پوهنتون تر فراغت وروسته یوازې خپلو کورونو ته 

ستانیږي. زموږ په ټولنه کې که چېرې یو ځوان له پوهنتون فارغ شوی 

وي، مور او پالر یې په دې باور وي، چې اوالد یې کوالی يش په 

حکومت، رشکت یا انجیو کې دنده ترالسه کړي. که چېرې یو څوک په 

پوهنتون کې زده کړو ته دوام ورکړي، د زده کړو لګښتونه یې خورا لوړ 
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دي. مګر دا چې له پوهنتون فارغ شې، بېرته کور ته ستون شې او هېڅ 

کار ونه کړې د خلکو خربې له هرې خوا ورباندې فشار راوړي...

دوی وایي، چې: تاسو ډېر وختي فارغ شوي یاست، ولې د نورو خلکو 

په څېر کار نه شئ موندالی یا نه کوئ؟ دوی استدالل کوي، چې 

خپل اوالدونه ولې پر زده کړو سنبال کړو، ځکه له فراغت وروسته 

دوی د نورو بې زده کړو وګړو په څېر کار کوي؟ دا خربې پر ځوانانو 

ډېر زیات فشار راوړي. حتی که چېرې یو څوک له پوهنتون فارغ هم 

يش، د ژوند اړتیاوو  لپاره بل هېڅ ډول مهارت نه لري. زده کړې په 

بشپړه توګه ښه والی نه لري]...[ دا پر ځوانانو ډېر فشار راوړي. له 

دې کبله ځینې ځوانان د نشه یي توکو دغه راز الکولو کارولو ته مخه 

کوي. ) یو ځوان کارګر، د تاوونګیي ښارګوټی، د شان ایالت سویيل برخه، ۲۰۱۹ز(

دې ته ورته نظر د کاچین ایالت په مونین ښــارګوټي کې د یو کشــیش په 

خربو کې هم په ډاګه شــوی دی:

ځوانان دندې نه لري. د دوی له ډلې ډېر کم شــمېر یې فرصتونه 

لري څو له کلیســا د باندې کار وکړي او حتی کلیســا هم نه يش 

کوالی په دومره شــمېر بې کاره ځوانانو ته دندې ورکړي. تاســو 

وګورئ په مونین کې یوازې یو بانک دی؛ تاســو هلته د کاچین 

ایالت کارکوونکي نه شــئ پیداکوالی. پردې رسبېره په حکومت کې 

هم د کاچین ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشــته...

له دې کبله د کاچین ایالت زیاتره ځوانان نشه یي توکو ته مخه کوي. د 

نشه یي توکو کارول له ۲۰۱۳ زیږدیز کال راوروسته هغه وخت خورا زیات 

شول، کله چې د جادي ماینونو کان د ټولو عامو وګړو پرمخ د یوې لنډې 

مودې لپاره پرانېستل شو او د مونین ښارګوټی په یو بوخت ښارګوټي بدل 

شو. ځوانانو په دې لنډه موده کې د کانونو استخراج په برخه کې کار کول 

پیل کړل او په دې رسه زیاترو ځوانانو د نشه  یي  توکو  کارولو ته مخه 

کړه.  ) د کاچین کشیش، مونین ښارګوټی، کاچین ایالت، ۲۰۱۸ز(

زموږ په دې څېړنه کې راټول شوي نظریات په ډاګه کوي، چې ځوانان 

له دوه ګوين رضر رسه مخ دي: دوی د نشه یي توکو کارونې له کبله په 

فزیکي او ټولنیزو دواړو اړخونو دغه راز د نشه یي توکو کارونې په وړاندې 

د حل الرو چارو کارونې په برخه کې مترضر دي. دغه حل الرې چارې پر 

مجازاتو او پېغور ورکړه والړې دي، چې دواړه یې ځوانان له نورو څخه له 

مرستو ترالسه کولو منع کوي. 

دا کار په ځانګړې ډول د ښــځینه جنس نشــه یي توکو کاروونکو طبقې 

لپاره ننګونې راپورته کوي، چې التراوســه هم په لویه کچه د پردې تر شــا 

او نه ښــکاره شــوې طبقه ده. المل یې د ښــځو لپاره د خدمتونو کمښت 

او د ښــځینه طبقې له لوري د نشــه یي توکو له کارونې رسه تړلی پېغور 

دی. یــوې شــل کلنې ځوانې، چې زمــوږ د څېړنیز ټیم له خوا په تاوونګیي 

ښــارګوټي کې وررسه مرکه شــوې ده په خپلو خربو کې دې ته چې څنګه د 

نشــه یي توکو کارونې د نوموړې پر ژوند اغېز کړی دی، اشــاره کړې ده: 

مــا د پوهنتــون په دویــم ټولګي کې هغه مهال چې ۱۹ کلنه وم د 

فورمولې کارول پیل کړل. زما مور وفات شــوه او پالر مې بل واده 

وکــړ. زه او زمــا د بلې مــور ترمنځ، چې په مورتوب مې نیولې وه؛ د 

عمــر لــه لحاظه دومــره توپیر نه و. ما له پالر رسه النجه وکړه او حتی 

د رخصتیــو پرمهــال مې کــور ته له ورتګ ډډه وکړه. بیا مې ملګري 

راته وویل، چې ســتا د اندېښــنو او خپګان لپاره دا کار ) د نشــه یي 

توکو کارول( درملنه ده او ما هم د نشــه یي  توکو  کارولو ته مخه 

کړه. په همدې ډول د نشــه یي توکو معتاده شــوم. هغه یو نیم کال 

پخوا ونیول شــو او اوســمهال په زندان کې دی....

د ده له نیول کېدو وروســته ما په خپله د نشــه یي توکو پېرلو ته مخه 

کړه. ما د نشــه یي توکو پرېښــودو په اړه فکر وکړ، خو د یوې ښــځې 

په توګه دا ډېره ســخته ده، چې په روغتون کې درملنه وکړې او 

زه پــه روغتــون هم باور نه لــرم. ځکه زما یوه ملګرې روغتون ته د 

درملنې په موخه الړه او کورته په بېرته راســتنېدو کې ونیول شــوه. 

ما په خپله د نشــه یي توکو پرېښــودو هڅه وکړه، خو ډېره وکړېدم، 

فکر مې کاوه، چې مړه کېږم او ال پســې لېونی کېدم. زما د ملګري 

لــه نیول کېدو وروســته خلک هم زمــا مخنیوی کوي. د هغه له نیول 

کېدو اته میاشــتې وروســته مې وررسه ولیدل. نوموړی په ۱۵ کال 

بند محکوم شــوی و. د لیدو پرمهال ما هم ژړل او ده هم ژړل، د ده 

کورنۍ له ما څخه ناخوښــه وه، ځکه د خپل زوی د نیول کېدو المل 

یې زه ګڼلم.  ) د تاوونګیي اوســېدونکې، د شــان ایالت ســویيل برخه، ۲۰۱۸ز(

د مخدره توکو د ګټه اخیســتنې ځاي د شــان 

ایالت د تاشــلینک په یوه هدیره کې، میامنار.

آنځور د شان لخوا.
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This report has sought to provide a fine-grained 
understanding of illicit drug economies by engaging 
with the everyday lives and local perspectives of 
borderland communities in Afghanistan, Colombia  
and Myanmar. 

While each country, and each borderland, has a  
unique history and experience of illicit drug economies, 
violence and development, to the extent possible,  
we have drawn out some of the differences and 

similarities across the cases. Future work will  
seek to develop a more systematic set of  
comparative insights.

Below we reflect on some of the key messages  
that emerge from this engagement with the  
borderlands and their implications in relation to  
war-to-peace transitions, illicit economies and 
processes of development, and the role of drugs  
in the everyday lives of borderland communities.

War-to-peace transitions 

There are deeply contextualised relationship between 
drugs, war, violence and peace. These relationships often 
manifest themselves very differently in the borderlands 
than at the national level. But a very strong message 
coming from the borderlands is that chronic and deadly 
violence is a daily reality and a huge obstacle to human 
flourishing. For policymakers, targeting these different 
forms of violence must be an urgent priority. Otherwise 
the escape routes out of a reliance on illicit economies 
will remain blocked for borderland communities.

The violence of peace 

The voices from the borderlands raise troubling 
questions about what kind of peace is brought about 
through negotiated settlements and who is peace for? 
Peace agreements and ceasefires may address one 
form of violence, but unleash others – especially in 
borderland regions. 

A recurring narrative from all our borderland research 
sites is the failure of peace processes to address  
the needs and aspirations of borderland communities. 
The everyday realities of ‘peace’ in the borderlands  
are often chronic insecurity, precarious livelihoods  
and a distant and often arbitrary state – conditions  
that push communities into a closer relationship  
with illicit economies. 

Far from experiencing a smooth transition from  
‘war’ to ‘peace’, in many places violence and  
instability increased and illicit activities expanded 
following ceasefires and/or peace agreements. 

New forms of violence 

Borderland communities referred to, and  
experienced, a wide range of forms of individual  
and collective violence. 

On guard after burning a coca laboratory near Tumaco, Colombia. Photo by AP Photo/William Fernando Martinez.
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په دې راپور کې هڅه شوې څو له ورځني ژوند رسه د نشه یي توکو ناقانونه 

اقتصاد غوټه کېدل دغه راز په دې برخه کې په افغانستان، کوملبیا او 

میامنار کې د رسحدي سیمو لیدلوري په غوره ډول وړاندې يش. 

که څه هم هر هېواد او هره پولې ته څېرمه پرته ســیمه د نشــه یي توکو 

ناقانونــه اقتصــاد، تاوتریخوايل او ودې بې ســاری تاریخ لري؛ خو بیا هم 

تــر ممکنــه هڅې موږ په دې برخــه کې هڅه کړې څو د قضایاوو په ترڅ 

کــې د دوی ترمنــځ توپیرونــه او ورته وايل په ډاګه کړو. زموږ د راتلونکې 

کار هڅــه بــه دا وي، چې د پرتله ییزو لیدلوریو یوه سیســتامتیکه ټولګه 

وړاندې کړو. 

الندې موږ پر یو شــمېر هغو پیغامونو تأمل کوو، چې له رسحدي ســیمو 

رسه له دغه ښــکېلتیا منشــاء اخيل. پردې رسبېره، له جګړې د ســولې پر 

لور تګ، ناقانونه اقتصاد او ودې پروســو کې د دوی انعکاس دغه راز 

پولــو تــه د څېرمه پرتو ســیمو د ټولنو په ورځني ژوند کې د دوی رول ته 

اشاره کوو. 

له جګړې د ســولې پر لور تګ

د نشــه یي توکو، جګړې، تاوتریخوايل او ســولې ترمنځ ژوره محتوایي 

اړیکــه موجــوده ده. دا اړیکه زیاتره د مــيل کچې په پرتلې پولې ته په 

څېرمــه پرتو ســیمو کې خپل ځان پــه مختلف ډوله بڼو راڅرګندوي؛ خو 

هغه پیاوړی پیغام چې له دغو ســیمو ترالســه کېږي، دا دی چې په یادو 

ســیمو کــې تاریخي او له وژنــو ډک تاوتریخوالی د ورځني ژوند واقعیت 

او د برشي ودې په وړاندې یو لوی خنډ دی. د پالیســۍ جوړوونکو لپاره 

د تاوتریخــوايل بېــال بېلو بڼو په نښــه کول باید لومړیتوب وي. له دې 

پرتــه بــه پــر ناقانونه اقتصاد د تکیې د فرار مســیرونه پولې ته د څېرمه پرتو 

ســیمو پرمخ تړيل پاتې يش. 

د سولې تاوتریخوالی

پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو غږونه په دې اړه یو شــمېر د اندېښــنې وړ 

پوښــتنې راپورته کوي، چې د ســولې مذاکراتو له الرې څه ډول ســوله 

رامنځ ته شــوي او ســوله په واقعیت کې د چا لپاره ده؟ د ســولې او اوربند 

هوکړې ښــایي په ځانګړې ډول پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو کې د 

تاوتریخــوايل یوه بڼه لــه منځه یويس خو نورې بڼې یې راوټوکوي. 

پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو کې زموږ د څېړنې لپاره له ټاکل شــویو 

ســاحو څخه یو تکراري روایت د یادو ســیمو  اړوند ټولنو اړتیاوو په رفع 

کولو او توقعاتو ته په ځواب ویلو کې د ســولې پروســو پاتې راتلل دي. په 

دغو ســیمو کې د ســولې ورځني ژوند واقعیتونه زیاتره د ناامنیو زیاتوالی، 

د ژوندانه اړتیاوو د پوره کېدو نامناســب وضعیت دغه راز زیاتره یې د 

خودمختــاره دولــت وضعیت دی، چې ټولنې د نشــه یي توکو اقتصاد خوا 

ته کشوي. 

په زیاترو ســیمو کې له ســولې د جګړې پر لور تګ له تجربې ورهاخوا 

د اوربند او ســولې له هوکړو وروســته تاوتریخوايل او بې ثباتۍ دغه راز 

ناقانونــه فعالیتونــو زیاتوالی او پراختیا موندلې ده. 

د تاوتریخوايل نوې بڼې

پولــې ته د څېرمه پرتو ســیمو ټولنــو د فردي او ټولیز تاوتریخوايل بېال 

بېلــو بڼو ته اشــاره کــړي او تجربه کړي یې دي. د تاوتریخوايل دغه بڼې 

په لویه کچه روانې وســله والې شــخړې، چې د میامنار په شــامل دغه 

راز د افغانســتان په ننګرهار والیت کې د وســله والو اورپکو او حکومتي 

ځواکونــو ترمنــځ روانې دي؛ هغه تاوتریخوالی چې له نشــه یي توکو رسه 

د مبارزې پالیســیو او مداخلو له کبله رامنځ ته شــوی، لکه په کوملبیا کې 

له هوا څخه د کوکا پر کښــت د ســپرې شــیندل او په زوره یې اړول، په 

افغانســتان کې د نشــه یي توکو کارخونو مببارول، او د نیمروز والیت پولې 
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On guard after burning a coca laboratory near Tumaco, Colombia. Photo by AP Photo/William Fernando Martinez.

ســاتونکې د کوکا د البراتوارونو د ســوزولو څخه 

وروســته د توماکو رسه نژدي، کلمبیا. 

آنځور د اسوشــیتید پریس، ویلیام فرناندو او مارتیز. 
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تــه څېرمــه د نشــه یي توکــو د مخنیوي هڅې، چې په ترڅ کې یې د قاچاق 

شــبکې ورځ تــر بلې نظامي بڼه خپلــوي، ورو تاوتریخوالی چې په کاچین 

او شــان ایالتونو کې د کارګرانو له لوري په ښــکاره او پراخه کچه د نشــه 

یــي توکــو له کارونې رسه تړاو لــري او په اجبار رسه د پولو بندولو، څارنې 

او مدیریــت په ځان کې رانغاړي. 

پــه زیاتــرو حاالتو کې د  تاوتریخوايل  دغه نامتجانســې خو یو له بل رسه 

تــړاو لرونکــي بڼې په یو مهال راټوکیږي او د ناامنۍ داســې ډول منځ ته 

راوړي، چــې د اټــکل وړ نــه وي.  په پایله کې پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو 

د اســتوګنو وګړو لپاره دا ســتونزمنوي څو د خپلې راتلونکې لپاره پالن 

جــوړ او پــر راتلونکې پانګونــه وکړي. په ورته وخت کې هغه خلک چې 

پولــې ته په څېرمه ســیمو کــې ژوند کوي د تاوتریوخوايل مامورین دغه راز 

قربانیــان هــم دي، د دولــت په وړاندې یا له دولت رسه د مقاومت لپاره 

وســله راپورته کوي، څو د ژوندانه اړتیاوې پوره کړي، خپل ځانونه شــتمن 

کــړي، انتقــام واخيل یا دا چــې خپلې کورنۍ او ټولنې خوندي کړي. 

کومــې کړنې په تاوتریخوايل کې راځي

د دې څېړنې لپاره تررسه شــوې مرکې یې زیاتره د تاوتریخوايل په اړه د 

نړیوالــو، مــيل او پولې ته څېرمه پرتو ســیمو روایتونو ترمنځ بېل والی په 

ډاګــه کــوي. د بېلګې په توګــه لومړی ډله)نړیوال او ميل روایت( معموالً 

دولــت ضــد تاوتریخــوايل ته زیات د پام وړ او وجودي ګواښ په توګه 

ګوري، په داســې حال کې چې دویمه ډله ) پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو 

روایــت( بیــا زیاتره هغــه تاوتریخوالی ډېر د پام وړ ګڼي، چې د دولتي یا له 

دولتي په لوړه کچه ځواکونو له لوري د نشــه یي توکو پالیســیو په ترڅ کې 

رامنــځ ته کېږي، یا دا چې د نشــه یــي توکو کارونې اړوند تاوتریخوايل ته 

د ګواښ په ســرتګه ګوري. 

کــه څــه هم تاوتریخوالی پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو کې یو ورځنی 

واقعیت دی او له تاوتریخوايل ډکې پېښــې د یادو ســیمو د خلکو د ژوند 

تعریفوونکــې ځانګړنــه ده، مګــر دا ځانګړنه په بهرنۍ یا ميل کچه د 

شــخړې په نقشه کې نه ترسیمیږي. 

پــردې رسبېــره دا هم ډېره د حیرانتیا خــربه ده، چې په پوتومایو او ننګرهار 

کــې ځینو اوســېدونکو د جګــړې پرمهال د ژوند ال ډېر خوندیتوب په اړه له 

مــوږ رسه خــربې کړي. د بېلګې پــه توګه دوی په خپلو خربو کې په پرله 

پســې توګه دې ته اشــاره کړي چې کله د کوملبیا وســله والې انقاليب ډلې 

او طالبانــو پــه ترتیب رسه په یادو والیتونو کې د ســیمو کنټرول په الس 

کې اخېســتی دی، د دوی ژوند اوســمهال څنګه ډېر کم خوندي دی، 

ځکــه نــور د تاوتریخوايل واکمني نشــته او د لوبې اصول هم نامعلوم دي. 

دا یــوه ډېــره لنډه او کوچنی یادونــه ده چې د تاوتریخوايل ځینې بڼې د 

ځینو نورو په پرتلې ډېرې د مشــاهدې وړ دي، او له دې کبله اړین ګڼل 

کېږي، چې څوک یا څه ګواښــي.  

تاوتریخوالی متقابل 

له دې کبله د سولې پروسې او له جګړې وروسته انتقال پړاو ښایي د دولت 

په حاشیوي سیمو کې متقابل یا هم د یو تاوتریخوايل بل بدیل رامنځ ته 

کړي. په ميل کچه ثبات، د اقتصادي ادغام پراختیا او د دولت شتون 

کوالی يش د تاوتریخوايل او استثامر نوې بنې رامنځ ته او د جګړې 

پرمهال د تقلید رامنځ ته شوي ځینې الرې چارې له منځه یويس. 

مګر په ورته مهال کې ښایي قانوين اقتصاد د ناقانونه فعالیتونو په پرتلې 

ډېر کم تاوتریخوالی له ځان رسه ولري. د بېلګې په توګه په کاچین ایالت 

کې د جادې کانونو استخراج او په پوتومایو کې د نفتو صنعت له ډېرې 

لوړې کچې فزیکي او ساختاري تاوتریخوايل رسه مرسته کړې ده. 

پورتو آسیس، کلمبیا. 

 آنځور د فرانســیس ټامســن لخوا. د کلمبیا ميل پوهنتون
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د رسحدي سیمو وده

د ناقانونه نشه یي توکو او ودې پروسو ترمنځ اړیکه نه هم ثابته ده او نه 

هم مستقیمه بڼه لري. دغه اړیکه په ارزښتیز ځنځیر کې بېال بېلې بڼې 

لري، څه ډول چې د نشه یي توکو په کښت او تولید، قاچاق او کارونه 

کې د ښکېلو خلکو تجربو په ډاګه کړې ده. دغه راز دا اړیکه د وخت په 

تېرېدو رسه بدلون مومي، ځکه د نشه یي توکو اقتصاد په خپله بدلیږي 

او تغییر مومي، او په پایله کې  د لېرې پرتو  سیمو وګړو لپاره د ګټو او 

لګښتونو وېش هم له ځان رسه بدلوي. 

لــه دې کبلــه اړتیــا ده څو په دې اړه ډېر په پام فکر ويش چې 

څنګه د بهرنیو الســوهنو له امله د رامنځ ته شــویو مرضاتو کچه 

راکمه کړو او ډاډ ترالســه کړو چې دا مرضات د زیات فشــار له 

کبله نه دي رامنځ ته شــوي. 

د نشه یي توکو او ودې ترمنځ اړیکې له پېچلتیا رسه رسه، دا واقعیت چې 

نشه یي توکي د ودې له پروسې رسه مرسته کوي، د ودې هغو لوبغاړو لپاره 

اړینې پوښتنې راپورته کوي، چې د بېوزلۍ راکمولو او ناقانونه نشه یي توکو 

تولید له منځه وړلو ته د خپلو تطبیقي پالیسیو د یوې سکې دوو اړخونو په 

توګه ګوري. ښایي له نشه یي توکو رسه د مبارزې پروګرامونه د » پالیسۍ 

له مخې د تحریک شوې بېوزلۍ« المل يش. له دې کبله اړتیا ده څو په 

دې اړه ډېر په پام فکر ويش چې څنګه د بهرنیو السوهنو له امله د رامنځ 

ته شویو مرضاتو کچه راکمه کړو او ډاډ ترالسه کړو چې دا مرضات د 

زیات فشار له کبله نه دي رامنځ ته شوي. 

پر نشــه یي توکو د والړې ودې تحرک

په داسې حال کې چې نشه یي توکو ته معموالً د ودې په وړاندې یو خنډ 

او ستونزې په توګه کتل کېږي، ځکه د وسله والو شخړو د تحرک المل 

ګڼل کېږي؛ په دې راپور کې وړاندې شوي غږونه په دې برخه کې یو ډېر 

پېچلی انځور وړاندې کوي. 

په افغانســتان او میامنار کې پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو په 

ښــار ګوټو کې نشــه یي توکو په نورو تشــبثاتو کې خلکو ته د 

پانګونــې لپــاره لومړی پانګه په الس ورکړي دي، چې په بدل 

کــې یــې د ال زیاتې پانګونــې په موخه د نورو پانګې د تولید 

لپــاره د مقناطیس ونډه لوبويل ده.

موږ په کوملبیا کې لیديل، چې د کوکا کښت، تولید او پروسس څه ډول د 

لېرې پرتو سیمو خلکو ته دا فرصت په الس ورکړی څو له دې الرې د خپل 

ژوند اړتیاوې پوره کړي او خپل ماشومان ښوونځیو یا پوهنتونونو ته ولیږي یا 

دا چې روغتیایي خدمتونو ته الرسسی پیداکړي. دغه راز د کوکا اقتصاد د 

یادو سیمو وګړو ته دا فرصت په الس ورکړی چې د رسکونو یا ښوونځیو په 

څېر په لومړنیو بېخ بنسټونو باندې پانګونه وکړي، کوم چې د دولت له لوري 

ورته پام نه کېږي. په افغانستان او میامنار کې پولې ته د څېرمه پرتو سیمو 

په ښار ګوټو کې نشه یي توکو په نورو تشبثاتو کې خلکو ته د پانګونې لپاره 

لومړی پانګه په الس وکړي دي، چې په بدل کې یې د ال زیاتې پانګونې په 

موخه د نورو پانګې د تولید لپاره د مقناطیس ونډه لوبويل ده.

برعکس، له نشه یي توکو ترالسه کېدونکي عواید ښایي په مخالف اړخ 

کې وکارول يش، مانا دا چې په مرکز کې د ودې ماشین په توګه ترې کار 

واخېستل يش، چې په مرکزي ښارونو کې د بازارونو غوړېدا او ملکیتونو د 

تحرک دغه راز د بانکي سکتور یا قانوين سوداګرۍ د غوړېدا المل يش. 

د دې پر ځای چې د نشه یي توکو اقتصاد د بېوزلۍ یا ناامنۍ رسچینه 

وي، ښایي د لېرې پرتو سیمو وګړو لپاره د ژوندانه اړتیاوو د پوره کولو او 

خوندیتوب المل وګرځي. په واقعیت کې د نشه یي توکو اقتصاد د ودې 

بدیل ګرځېدالی يش. 

د نشــه یي توکو پر تولید او کارونې د والړې ودې تحرک

دا اړیکه له دواړو اړخونو د پام وړ ده. ښــایي د نشــه یي توکو اقتصاد د 

ودې رامنــځ تــه کېدو المل يش، لکــه څرنګه مو چې پورته یادونه وکړه، 

مګر بل خوا امکان لري نشــه یي توکي  د ودې پروســو په وړاندې یو 

ځواب هم وي. اقتصادي ودې تل د ناقانونه نشــه یي توکو اقتصاد له 

منځه تګ المل نه ګرځي. د بېلګې په توګه کېدای يش وده داســې 

حاشــیې منځ ته راوړي چې محرومې ډلې د نشــه یي توکو کښــت او تولید، 

قاچــاق او کارونې خوا ته ټېل وهي. 

 دا موضوع د میامنار په شامل کې زموږ تر سرتګو شوه، چېرته چې د خلکو 

تحرک او وصل دغه راز د پولو دواړو غاړو ترمنځ د سوداګرۍ غوړېدا او 

امنیت ټینګښت ټولو په ګډه دا فرصت رامنځ ته کړی څو د نشه یي توکو 

شبکې نویو سیمو ته وغځیږي.

د نشه یي توکو کارونه ممکن د هغو چټکو سیايس، اقتصادي او ټولنیزو 

بدلونونو په وړاندې د ځواب ویلو یو مېکانېزم وي، چې د ودې په ترڅ کې 

رامنځ ته شوي وي. د میامنار – چین پولې ته څېرمه سیمو کې د پراخې 

کچې پانګې تګ راتګ د رسحدي سیمو د ښارګوټو په غوړېدا کې رول 

لوبولی دی. دا غوړېدا د کورنیو بې ځایه کېدو او پر خپلو سیمو د مالکیت 

له السه ورکولو رسه مل وه، چې په پایله کې یې په لوړه کچه د کرنیزو 

محصوالتو تولید او د نویو فرصتونو منځ ته راتګ ته الره هواره  هواره شوې. 

وروستی حالت معموالً له کورنیو په لېرو پرتو سیمو کې د کانونو په استخراج 

او د ځنګلونو وهلو کې د شاقه کارونو د فرصتونو غوړېدا ده. دغو ټولو 

پرمختګونو د نشه یي توکو په کارونه کې له زیاتوايل رسه مرسته کړې ده. 

د نشــه یي توکو اقتصاد توزیعي اغېزې

د نشه یي توکو او ودې ترمنځ دغه پېچلې اړیکه موږ ته د ودې او بېوزلۍ 

راکمولو په برخه کې د نشه یي توکو په تړاو د ښو او بدو ساده روایتونو په 

مقابل کې خرب راکوي. له دې کبله موږ اړ یو څو خپلې شننېپه دې پوښتنې 

رسه، چې: څوک ګټه کوي او څوک تاوان؟ د نشه یي توکو اقتصاد پر 

توزیعي اغېزو متمرکز کړو. البته دغو پوښتنو ته ځواب د منځپانګې او 

وخت له مخې ویل کېږي.
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نشــه یي توکي او ورځنی ژوند

د نشه یي توکو اقتصاد پولې ته د څېرمه پرتو سیمو د استوګنو خلکو له ورځني 

ژوند رسه ډېر زیات غوټه شوی دی. په زیاترو حاالتو کې د دې پرځای چې 

له مرستې خايل ضایعات له ځان رسه ولري، نشه یي توکو پولې ته د څېرمه 

پرتو سیمو وګړو ته پیاوړتیا وربښيل او د ټولنیز خوندیتوب یو اړین جال دی. 

پردې رسبېره، یوه اړینه توازين معادله هم له ځان رسه لري، چې د ګواښ او 

تاوتریخوايل زیاتوالی یې تر ټولو معمول بڼه ده. 

دغه انعکاس د پالیسیو جوړونکو لپاره پولې ته د څېرمه پرتو سیمو لیدلوری 

په فکر او عمل کې رامنځ ته کوي دغه راز د د ودې داسې تګالرو ته الر 

هواروي چې زیاتې وړې وړې دي او د ځایي بنسټونو او ټولنیزو جوړښتونو د 

رګونو له الرې کار کوي. 

په ورته وخت کې دا پولې ته د څېرمه پرتو سیمو ټولنو د غږونو اورېد په مانا 

هم ده، څو له هغو ډلو رسه ائتالف ويش چې د حاشیوي سیمو استازیتوب 

کوي او د مشارکتي پروسو مالتړ یې ويش. دغه راز  پالیسۍ جوړونکي اړتیا 

لري څو د خلکو له ستونزمن توازن خرب اويس چې دوی وررسه مخ دي او له 

دې ډاډ ترالسه کړي، چې د دوی پالیسۍ او پروګرامونه د لېرې پرتو سیمو 

لپاره دا نه ستونزمنوي یا ناممکنوي چې په ترڅ کې یې د خپل ژوند چارې 

مدیریت کړي. 

د نشــه یي توکو اقتصاد منځپانګه

پولې ته څېرمه په هغو پرتو سیمو کې چې  موږ څېړنې کړي، قانوين او 

ناقانونه توکي او کايل یو له بل رسه ترکیب دي او ښایي هېوادونو ته په 

کتو د قانوين او ناقانونه نشه یي توکو تعریف یو تر بله توپیر ولري. د 

بېلګې په توګه په کوملبیا هېواد کې د کوکا کروندګر خپل ځانونه کلیوايل 

بزګر ګڼي. دا تعریف هغه درک ننګوي، چې له مخې یې ادعاء کېږي، 

چې یاد کروندګر د نشه یي توکو شتمن جرمي بانډونه دي. په واقعیت 

کې، د دوی له ډلې زیاتره یې هغه بزګران دي، چې ګڼ شمېر محصوالت 

کري، او د هغوی له ډلې د کوکا محصوالت یو څه د نورو په پرتلې یوازېني 

ډېر عواید لري. 

په ورته ډول افغان سوداګر د سګرټو، نفتو او نورو توکو ترڅنګ د ایران – 

افغانستان پر پوله اپیم او هروئین هم قاچاق کوي.

د قانوين او ناقانونه توکو په یو بل کې دا ادغام لزوماً د سوداګرو له نظره 

نورمي یا حقوقي بېلتون په ځان کې نه رانغاړي. دا کار په دې مانا نه دی، 

چې د دوی له هغه ناقانوين وايل انکار ويش، کوم چې مشخص خطرونه 

دغه راز فرصتونه هم منځ ته راوړي. په دې خطرونو او فرصتونو کې د 

بېلګې په توګه د تاوتریخوايل پوتانشیل، د بزګرانو لپاره د محصوالتو اړولو 

له کبله ناڅاپي تاوان، د زندان خطر یا له قاچاقربانو رسه د تقابل پرمهال 

په لویه کچه د بډې ورکړه شامله ده. 

په دغو سیمو کې د نشه یي توکو اقتصاد اوږده تاریخي مخینه لري، چې د 

جګړې او سولې تکراري دورانونه، پولې ته په څېرمه پرتو سیمو کې د نشه یي 

توکو په کښت، قاچاق او تولید کې بدلون، او د نشه یي توکو او نویو وسایلو د 

تولید اړوند نوي نوښتونه او ټکنالوجیک بدلونونه په ځان کې رانغاړي. 

په درېیو واړو هېوادونو کې د وسله والو شخړو او نشه یي توکو تولید 

اوږدې تاریخي مخینې یا لږ تر لږه درېیو یا څلورو ورستیو لسیزو ته په کتو، 

موږ د نشه یي توکو په اقتصاد کې د ښکېلتیا او درک په تړاو د یو لړ اړینو 

بین النسيل بدلونونو شاهد یو. 

د بېلګې په توګه په کوملبیا هېواد کې خلکو په خپلو مرکو کې د نشه یي 

توکو پروسو اړوند پانګونې د ځانګړنې د بدلون په تړاو مهمې بین النسيل 

تجربې په ډاګه کړي دي. د کوکا اوسنيو کروندګرو په دې اړه خربې 

کړي، چې څنګه دوی نور د تېرو نسلونو په څېر د ګوتو په شامر فرضیو 

پیروي نه کوي، خو پر ځای یې خپل عواید د ماشومانو پر زده کړو، 

روغتیایي خدمتونو او کورنیو اړتیاوو لګويل دي. 

په میامنار هېواد کې پخوانی نسل د اپیمو کرنې ته د ژوندانه اړتیاوو د 

پوره کولو رسچینې او د هغوی کارونې ته د ټولنیزې او تفریحي پدیدې 

په توګه اشاره کوي. برعکس ځوان نسل بیا د نشه یي توکو کارونې پر 

تخریبوونکي ځواک ټینګار کوي، چې په ترڅ کې یې پولې ته د څېرمه 

پرتو سیمو د وګړو انساين او ټولنیزه پانګه کمزورې کېږي. 

له دې کبله د نشه یي توکو پر نني اقتصاد د هر اړخیزې پوهېدنې لپاره دې 

ته اړتیا ده څو په ډاګه يش، چې پولې ته په څېرمه پرتو سیمو کې دوی ته 

له کومو مختلفو اړخونو او تجربو کتل کېږي. 

په دغو سیمو کې د نشه یي توکو اقتصاد اوږده تاریخي مخینه 

لري، چې د جګړې او سولې تکراري دورانونه، پولې ته په 

څېرمه پرتو سیمو کې د نشه یي توکو په کښت، قاچاق او تولید 

کې بدلون، او د نشه یي توکو او نویو وسایلو د تولید اړوند نوي 

نوښتونه او ټکنالوجیک بدلونونه په ځان کې رانغاړي. 

اژانس او وليس انسجام

په نشه یي توکو کې ښکېلو ټولنو په تکرار رسه خپل ځانونه د نشه یي 

توکو قربانیان معريف کړي دي او وایي، چې دوی په دې کار کې برخې 

اخېستنې ته د اړتیا یا هم زور له کبله اړ شوي دي. پردې رسبېره، بیا هم 

زموږ میداين څېړنې په ډاګه کوي، چې بزګران، سوداګر او مرصفوونکي 

ټول دا ادعاء کوي، او په زیاترو حاالتو کې دوی د نشه یي توکو په 

اقتصاد کې د ښکېلتیا په موخه خپل اژانس پیاوړی کوي. 

په کوملبیا هېواد کې د کوکا له کښت ترالسه کېدونکې ګټه د ټولنیز 

مشارکت له الرې د عامه املنفعه تأسیساتو او عامه بېخ بنسټونو د جوړولو 

المل ګرځېدلې ده. بل خوا په افغانستان کې بیا په نیمروز والیت کې 

د ایران پولې ته څېرمه مېشت سوداګر دا انسجام رامنځ ته کړی چې له 

طالبانو رسه د مالیاتو او امنیت په تړاو خربې اترې وکړي څو د سوداګریزو 

الرو له پرانېستې پاتې کېدو ډاډ ترالسه کړي. 

د ټولنیز انسجام نورو بڼو بیا پر نشه یي توکو د بندیزونو په وړاندې د 

مقاومت بڼه ځان ته خپله کړې ده. د بېلګې په توګه د افغانستان په 

ننګرهار والیت کې قبایيل شبکو په پرله پسې توګه د نړیوالو، حکومت او 

طالبانو له لوري پر نشه یي توکو د بندیزونو په وړاندې انسجام موندالی 

او مقاومت یې کړی دی. په همدې ډول د کوملبیا په شاميل برخه کې د 

کوکا کروندګرو ټولنې هم د نشه یي توکو پر تولید د بندیزونو په مقابل کې 

ډله ییز مقاومت وکړ. پولې ته د څېرمه پرتو حاشیوي ټولنو دغه بڼې پر 
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پاسنیو مواردو رسبېره، د دوی داسې اژانس په ډاګه کوي، چې د نشه یي 

توکو اقتصاد ته معموالً د بیامذاکراتو الرې چارې او د دوی حاشیه توب د 

ننګولو په سرتګه ګوري. 

پردې رسبېره، یادې ټولنې او د نشه یي توکو محصوالتو د کښت په برخه 

کې د دوی له حقونو د دفاع اژانس د نشه یي توکو مرصف او اعتیاد په 

وړاندې، چې بد ټولنیز عادت ګڼل کېږي؛ هم مقاومت ښایي. له نشه 

یي توکو رسه د مبارزې په برخه کې د میامنار هېواد مشهور سازمان پټ 

جاسن د دغه اژانس یوه بېلګه ده، چې څنګه کېدالی يش د نشه یي توکو 

په وړاندې وليس انسجام د مرکزي حکومت مفسد نفوذ په تړاو د قومي – 

ملیتي اندېښنو په برخه کې راوالړ يش. 

ســوداګریز معامالت او ابهامات

له نشه یي توکو رسه جګړه او له نشه یي توکو رسه د مبارزې پالیسیو او 

پروګرامونو له الرې د هغوی عملیات په دې هڅه کې دي، څو روښانه 

جګړه ییزې کرښې ترسیم او د قانوين او ناقانونه، دولتي او نادولتي، او 

نشه یي توکو دغه راز ښاروندانو ترمنځ نازک توپیرونه په ګوته کړي. مګر 

پردې رسبېره، پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه په دې برخه کې ابهام 

او په خوب ویدې پولې دغه راز داسې سوداګریز معامالت په ډاګه کوي، 

چې د نشه یي توکو په اقتصاد  کې د خلکو ورځنۍ ښکېلتیا ترپوښښ 

الندې راويل. 

د بهرنیو او رسمي روایتونو دغه راز پولې ته د څېرمه پرتو سیمو د ورځني 

ژوند تجربو ترمنځ ګڼ شمېر اختالفونه موجود دي. له باندين اړخه له 

نشه یي توکو رسه د جګړې په سرتګه ورته کتل کېږي، خو د هغو خلکو 

له لوري بیا د خلکو په وړاندې د جګړې په توګه ورته کتل کېږي، چې 

پایله یې دوی ته متوجه ده او په ترڅ کې یې دوی قرباين کېږي. د نشه 

یي توکو پالیسۍ او حقوقي چوکاټونه جزاء ورکړې او تقابل ته لومړیتوب 

ورکوي. مګر په ورته وخت کې د نشه یي توکو اقتصاد د خوندیتوب جال 

نقش لوبوي، چې د ودې او سوکالۍ رامنځ ته کولو هغو زیاترو نقشونو 

بدیل دی، په کوم چې دولت نه توانیږي یا نه غواړي څو پولې ته په 

څېرمه پرتو سیمو کې یې رامنځ ته کړي. 

د بدې ټولنیزې کړنې او ننګ په توګه د نشه یي توکو د کښت، تولید او 

کارونې اخالقي محکومیت، د نشه یي توکو د واقعیت ترڅنګ یوازېنۍ 

هغه الره ده، چې په ترڅ کې یې له نشه یي توکو رسه په هغه چاپېریال 

کې مبارزه  کېدالی يش، چېرته چې قانوين بازارونه کوالی يش په نشه 

یي توکو کې ښکېلو خلکو  ته اقيل فرصتونه او ګټې رامنځ ته کړي. 

د بدې ټولنیزې کړنې او ننګ په توګه د نشه یي توکو د کښت، 

تولید او کارونې اخالقي محکومیت، د نشه یي توکو د واقعیت 

ترڅنګ یوازېنۍ هغه الره ده، چې په ترڅ کې یې له نشه یي 

توکو رسه په هغه چاپېریال کې مبارزه  کېدالی يش، چېرته 

چې قانوين بازارونه کوالی يش په نشه یي توکو کې ښکېلو 

خلکو  ته اقيل فرصتونه او ګټې رامنځ ته کړي. 

د ودې او سوکالۍ په برخه کې هغه ګڼ شمېر اسانتیاوو ته په کتو، چې د 

نشه یي توکو اقتصاد پولې ته د څېرمه استوګنو وګړو لپاره رامنځ ته کړي 

دي، دا په دې مانا نه ده، چې د حاشیوي سیمو پتالوجۍ څخه لزوماً 

تېښته ويش یا لبیک ورته وویل يش. 

د نشه یي توکو په اقتصاد کې ښکېلتیا معموالً له لویو خطرونو او د 

سوداګریزو معامالتو توازن رسه مخ ده. په ځانګړې ډول د کوچنۍ 

کچې کروندګر او سوداګر د فاوستین په تړون کې راګیر شوي دي. د 

نشه یي توکو کښت او سوداګري  له شته شتونزو رسه مقابله کوي او 

لنډمهاله عواید رامنځ ته کوي. مګر دغه کار د تاوتریخوايل، کښت اړولو 

یا هم ممنوعیت اړوند خطراتو رسه مخ دی. د نشه یي توکو په کښت او 

سوداګرۍ کې ښکېل خلک د شخړو هواري، پر دولت د ادعاء کولو یا 

هم د ځان خوندیتوب لپاره هېڅ ډول حقوقي میکانېزم نه لري. د نشه 

یي توکو اقتصاد له زیاترو اړخونو د لېرې پرتو سیمو وګړو ته دا فرصت په 

الس ورکوي څو د خپل ژوند اړتیاوې پوره او ژوندي پاتې يش، مګر هغه 

جوړښتونه نه بدلوي، چې له کبله یې دوی حاشیې ته پاتې شوي دي. 

د دې پروژې په راتلونکو پړاوونو کې به اسايس ننګونه د هغو عواملو لپاره 

د  حل الرو پېژندل او په ګوته کول وي، چې  لېرې پرتې سیمې یې 

حاشیې ټېل وهيل او خلک یې د ناقانونه نشه یي توکو په اقتصاد کې 

بوختېدو ته مجبور کړي. 
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د پالیسۍ اغېزې

د ودې او نشه یي توکو 

ترمنځ پر اړیکه بیا فکر کول

د نشه یي توکو له اقتصاد رسه په لومړي ګام کې د جرمي او امنیتي موضوع په توګه 	 

مقابله نه يش کېدالی، بلکې باید د ودې یوې اوږدمهاله موضوع په توګه ورته وکتل يش. 

د نشه یي توکو ناقانونه اقتصاد د ودې او دولت کمزورۍ په تړاو مروج روایتونه ننګوي.	 

د نشــه ي توکو او ودې ترمنځ ثابته او مســتقیمه اړیکه شــتون نه لري، بلکې یوه دوه 	 

طرفه، متني او معموالً د ظاهر خالف اړیکه شــته ده. ښــایي ناقانونه اقتصاد له ودې 

رسه مرســته وکــړي او امــکان لري وده بیا خلــک د ناقانونه اقتصاد خوا ته ټېل وهي. 

له نشــه یي توکو رسه د مبارزې هڅې امکان لري د پایښــت لرونکې ودې د موخو 	 

اړوند پروســه له ځنډ او کمزورتیا رسه مخ کړي. 

د شخړو مدیریت او سولې 

ټینګښت لپاره له نشه 

یي توکو رسه د حساسو 

پالیسیو تدوین

د اوربند او ســولې هوکړه لیکونه کوالی يش پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو وګړي د 	 

تاوتریخــوايل لــه نــوې او بېال بېلو بڼو رسه مــخ کړي. له دې کبله په دې برخه کې په 

غــوره ډول پوهېدنې ته اړتیا ده. 

له نشــه یي توکو ترالســه کېدونکي عواید کوالی يش د جګړې او ســولې، نظم او بې 	 

نظمۍ د ســاتلو بودجه متویل کړي. 

له نشــه یي توکو رسه د مبارزې اقدامات کوالی يش له تاوتریخوايل ډکې شــخړې 	 

زیاتــې کــړي. دا حالــت زیاتره پولې ته په څېرمه پرتو ســیمو کې ډېر ترېنګلی دی. 

له جګړې وروســته د پایداره انتقال پروســه چې د ناقانونه اقتصاد لپاره پر حل الرو 	 

مترکز کوي، باید په لېرې پرتو ســیمو کې د تاوتریخوايل راکمولو او د ســولې ټینګښــت 

ته لومړیتوب ورکړي. 

له نشه یي توکو په اغېزمنو رسحدي سیمو کې له جګړې وروسته د پایداره بدلونونو رامنځ 	 

ته کولو په موخه د تاوتریخوايل راکمولو او سولې ټینګښت ته لومړیتوب ورکولو ته اړتیا ده. 

د ســولې پروســې د اغېزناکتوب لپاره اړتیا ده څو د ناقانونه اقتصاد پر شــننه مترکز ويش 	 

او د ناقانونــه اقتصــاد په برخه کــې د اقداماتو په موخه غوره حل الرې وړاندې کړي. 

سوداګریز معامالت وپېژنئ 

او مدیریت یې کړئ

د نشــه یي توکو، ودې او ســولې ټینګښــت ترمنځ د کړکېچ هواری د دغو مختلفو موخو 	 

پــه تعقیــب کــې د ترېنګلتیاوو پېژندلو په مانا دی او له ســوداګریزو معامالتو مخنیوی نه 

يش کېدالی. 

ټولــې پالیســۍ له ځان رسه وړونکــي او بایلونکي راټوکوي. په دې پوهېدل چې څوک 	 

بایلونکي دي، ډېره مهمه ده څو ډاډ ترالســه يش چې د پالیســیو د تطبیق لومړنی 

قربانیــان تــر ټولو زیات مترضر او بېوزله خلک نه دي. 

هغــه خلــک چــې په ناقانونه اقتصاد کې ښــکېل دي، باید ورځ تر بلې توازن رامنځ ته 	 

کــړي، څــو بقــاء یې خوندي يش. له هغو پالیســیو او پروګرامونو ډډه وکړئ، چې د دغه 

تــوازن مدیریت ناممکن کوي. 

انعکاسونه62



63 پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه 2020

دا ښایي ممکنه نه وي، چې داسې اقدامات په پام کې ونیول يش، چې هېڅ تاوانونه یا 	 مرضات راکم کړئ

مرضات ونه لري. تر ټولو واقع بینانه تګالره دا ده چې په خپل ځان کې د مرضاتو کمه 

کچه ولري او له اقداماتو څخه له راپورته کېدونکي تاوتریخوايل او بېوزلۍ مخنیوی 

وکړي. 

ډېر کم د نشه یي توکو اقتصاد په له منځه وړلو مترکز وکړئ او زیاته برخه پر هغو مرضاتو 	 

مترکز وکړئ، چې تر ټولو ډېرې بېوزلې او مترضره طبقې ته رسیږي.

پر امنیت، ژوندانه او روغتیا باندې د ښکاره څارنې له الرې پولې ته په څېرمه پرتو سیمو 	 

کې د نشه یي توکو، ودې او ثبات هڅو له کبله رامنځ ته کېدونکي مرضات راکم کړئ. 

په خپلو پالیسیو کې پولې ته 

د څېرمه پرتو سیمو لیدلوري 

ځای پر ځای کړئ

په فعاالنه توګه پولې ته د څېرمه پرتو سیمو له لیدلوریو رسه په اړیکه کې شئ، څو په غوره 	 

ډول هغه عوامل وپېژنئ او له منځه  یوسئ، چې په ناقانونه اقتصاد کې ښکېلتیا ته الر 

هواروي. 

له مشارکتي تګالرو او د سیايس اقتصاد له چهارچوبونو ګټه واخلئ څو داسې سرتاتیژئ 	 

تدوین کړئ، چې په ترڅ کې یې د حاشیوي ډلو ګټې خوندي او پر چوپتیا براليس شئ. 

په ناقانونه اقتصاد کې د ښېکلو ډلو په ګډون له هغو سیايس او ټولنیزو ډلو رسه ائتالف او 	 

مشارکت وکړئ، چې د حاشیوي ډلو استازیتوب کوي یا له حاشیوي ډلو جوړې شوي دي.

د هغو ننګونو او تکراري موضوعاتو په تړاو پوښتنې وکړئ او ځان وررسه مخ کړئ، چې په 	 

ناقانونه اقتصاد کې پر ښکېلو رسحدي ټولنو راچاپېر دي. 

په خپلو شننو او پروګرامونو کې ځایي لیدلوري او کاري الرې چارې مدغمې کړئ. 	 

پولې ته په څېرمه پرتو 

سیمو کې د نشه یي توکو او 

شخړې په وړاندې حساسه 

پراختیا رامنځ ته کړئ

د یــو اوږدمهالــه او بین النســيل لیدلوري لــه مخې فکر او عمل وکړئ، مانا دا چې دا په 	 

ګوتــه کــړئ، چې د نشــه یي توکو اقتصــاد د وخت په تېرېدو رسه څه ډول بدلون مومي 

او د بېــال بېلــو عمرونو وګړو پر ژوند څه اغېزې لري. 

پولې ته د څېرمه پرتو ســیمو ټولو اړخونو ځای پر ځای کولو ګنجایش په خپلو پالیســیو 	 

او پروګرامونو کې په پام کې ونیســئ، په داســې ډول چې په څرګند ډول د حاشــیې خوا 

تــه تــګ، محرومیت او ننګ پر عواملو راوڅرخي. 

63 پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه 2020



åÑلپا äفغانستاÇ ښه Ï څیړنه

äفغانستاÇ  Ï
æÇ څېړنېÏ

åÑÇÏÇ نېæÒÑÇ

© Drugs & (dis)order 2020

په دې  څیړنه کې وړاندې شــوي نظریات د لیکواالنو دي او د افغانســتان 
دڅیړنــې او ارزونــې اداری، نړیوالو ننګونو د څیړنې بودجې په ســازمان، 

برېتانیــا حکومــت یا هم همکارو ســازمانونو پورې تړاو نه لري. 

 @drugs_disorder

drugs-and-disorder.org


	_4d34og8
	_2s8eyo1
	_17dp8vu
	_3rdcrjn
	_26in1rg
	_lnxbz9
	_35nkun2
	_1ksv4uv
	_44sinio
	_2jxsxqh
	_z337ya
	_3j2qqm3
	_1y810tw
	_1ci93xb
	_3whwml4
	_2bn6wsx
	_qsh70q
	_3as4poj
	_1pxezwc
	_49x2ik5
	_2p2csry
	_147n2zr
	_3o7alnk
	_23ckvvd
	د نشه یي توکو او بې نظمۍ – نظم په اړه
	سریزه
	پولې ته څېرمه پرتو سیمو ته یوه لنډه کتنه
	د پالیسۍ کړکېچ
	د وړاندې تګ لار
	پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونو(۲۰۲۰) زیږدیز کال په اړه

	کولمبیا
	د لېرې پرتو سیمو په اړه
	اړین پیغامونه

	افغانستان
	پولې ته د څېرمه پرتو سیمو په اړه
	اړین پیغامونه

	میانمار
	پولې ته د څېرمه پرتو سیمو په اړه
	اړین پیغامونه

	انعکاسونه
	له جګړې د سولې پر لور تګ
	د سرحدي سیمو وده
	نشه یي توکي او ورځنی ژوند
	د پالیسۍ اغېزې


