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د نشه یي توکي او بې نظمۍ )یا نظم( په اړه
نشــه یــي توکــي او بــې نظمي)نظــم(: تــر جګــړې پــه وروســته ډګر کې د ســولې پرمهــال د افغانســتان د څېړنې او ارزونې اداره، د پایښــت لرونکــي اقتصاد رامنــځ ته کول یوه 

څلــور کلنــه څېړنیــزه پــروژه ده، چــې پــه افغانســتان، کولمبیــا او میانمــار هېوادونــو کــې د نشــه یــي توکو لــه ناقانونه اقتصاد د ســولې اقتصــاد پر لور د تــګ څرنګوالي په 
تــړاو اړیــن شــواهد وړانــدې کــوي. دا څېړنــه د نشــه یــي توکــو، شــخړې او جګړې په برخه کــې د بې ســیاله پېژندل شــویو نړیوالو ســازمانونو د نړیــوال کنسرســیوم د کار پایله 

ده. د دې پــروژې مشــري د لنــدن  SOAS پوهنتــون پرغــاړه ده او د پــروژې همــکاران: د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې اداره )Alcis ,)AREU د کاچیــن لېنــډ څېړنیز 
مرکــز)KRC(، د لنــدن حفــظ الصحــې او ګرمســیري درملــو پوهنتــون)LSHTM(، د پایــدارې ودې او څېړنو موسســه)OSDR(، د اکســفورډ پوهنتــون د نړیوالو او 

ســیمه ییــزو مطالعاتــو پوهنځــۍ)OSGA(، مثبــت منفــي )Positive Negative( د شــان هیرالــډ خبــري اژانــس)SHAN(، الس اندیــس پوهنتــون او د کولمبیا ملي 
پوهنتونونونــه دي. 

دا څېړنــه د برېتانیــا د څېړنــې او نوښــتونو ادارې اړونــد د نړیوالــو ننګونــو د څېړنــې بودجــې)GCRF( له خوا تمویل شــوې ده. په دې څېړنه کې وړاندي شــوي نظریات د 
لیکواالنــو دي او د نړیوالــو ننګونــو د څېړنــې بودجــې په ســازمان، برېتانیــا حکومت یا هم همکارو ســازمانونو نظر نه منعکســوي.  
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د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې ادارې په اړه  د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې ادارې په اړه  
 د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه کابــل کــې د څیړنــو یــو خپلواک بنســټ دی چې په 2۰۰2م کال په افغانســتان کې د نړیوالــي ټولني له 

خــوا جــوړ شــو. د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری موخه د شــواهدو پر بنســټ د لوړ کیفیت او په پالیســۍ پورې اړونــد څیړنو برابرول 
او پــه فعالــه توګــه د دغــو څیړنــو د پایلــو خپرول او همدارنګه د شــواهدو پر بنســټ د څیړنــو او زده کړې د کلتور خپرول دي. د افغانســتان 

د څیړنــی او ارزونــی اداره دیــوی غیرانتفاعــی اداری په توګــه د اقتصــاد پــه وزارت کی ثبت شــوی ده. د پنســیلوانیا پوهنتون د راپور پر 
بنســټ، د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه افغانســتان کــې د یــو څیړنیز بنســټ په توګه د لــوړ مقام لرونکی ده او په منځنۍ آســیا 

کــې د څیړنیــزو بنســټونو پــه منــځ کــې پــه دریم مقام کــې ځای لري. د افغانســتان د څیړنې او ارزونې اداره د خپلې موخې د الســته راوړلو 
لپــاره د پالیســۍ جوړونکــو، مدنــي  ټولنــو، څیړونکــو او زده کونکو ســره کار کــوي چې دوی د افغانســتان د څیړنې او ارزونې اداری له 

څیړنــو او کتابتــون څخــه ګټــه پورتــه او د څیړنــې پــه برخــه کې خپله وړتیــا لوړه کړي او د نظریاتــو د څرګندولو، د شــننو، او بحثونو لپاره الره 
هــواره کــړي. د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره د مشــرانو د بورډ لخوا چې د مرســتندویه ادارو، ســفارتخانو، ملګــرو ملتونو، ځینې 

نوروســازمانونو، مدنــې ټولنــو او د خپلواکــو کارپوهانو اســتازي پکې شــامل  دي، اداره  کیږي.     

پــه همــدې ډول، دغــه اداره پــه برېتانیــا کــې د پروســپیکټ )Magazine Prospect( د مجلې د 2۰۱8 کال، د ډېرې ښــې نــړۍ واله څېړه 
نیــزې ادارې جایزه ګټونکې شــوه.

مالــی مرســته کوونکې :مالــی مرســته کوونکې :

د دې ادارې مالــی مرســته کوونکــې د ســویدن نړیوالــه پراختیایــي اداره )SIDA( او النــدې نــور نړیوال بنســټونه دي:

The World Bank, Global Challenges Research Fund (GCRF), Institute of Development Studies (IDS), and 
the Foundation to Promote Open Society (FPOS).

همــدا راز دا اداره د النــدی نړیوالــو بنســټونو غړیتــوب هم لری:

RESOLVE Network, Global Challenges Research Fund (GCRF), Secure Livelihoods Research Consortium 
(SLRC), A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and Crisis 
Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tanks Network (ATTN) and The Regional Environmental Centre 
for Central Asia (CAREC). For more information visit www.areu.org.af
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لنډیزونــه او اصطالحاتلنډیزونــه او اصطالحات

ABPافغان ســرحدي پولیس

 ADP/Nد بدیــل ودې پروګرام/شــمال زون

 ANSDFافغــان ملي امنیتــي ځواکونه

 AREUد افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې اداره

 AVIPAAfghanistan Vouchers for Increased Production in Agriculture

CARD-FComprehensive Agriculture and Rural Development Facility

 CERPد قوماندانانــو بېړنــي ځــواب پروګرام

CNCد امریــکا متحــده ایاالتــو مرکــزي ادارې)ســی ای اې( لــه جرایمو او نشــه یي توکو ســره د مبارزې مرکز

 CNDله نشــه یي توکو ســره د مبارزې ریاســت

CNJCلــه نشــه یي توکو ســره د مبــارزې عدلي مرکز

CNPA لــه نشــه یي توکو ســره د افغانســتان مبــارزې پولیس

DDRد نشــه یــي توکو د تقاضــا کمېدل

DDRPد نشــه یــي توکــود تقاضا کمولو پالیســي

DEAپر نشــه یــي توکو د څارنې اداره

 DFIDد نړیوالــې پراختیــا اداره

DODد امریــکا متحــده ایاالتــو د دفاع وزارت

EDPد اقتصــادي ودې کڅوړه

 EUاروپایــي ټولنه

 INGOنړیوالــه غیر دولتي موسســه

 GIZد المــان نړیوالــه پراختیایي اداره

 GIROAد افغانســتان اســالمي جمهــوري دولت

 GLEد حکومــت لــه لوري د کوکنارو د کښــت اړول

 INLد نړیوالــو نشــه یــي توکــو او قانون حاکمیــت چارو بیرو

MCNله نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت

MILLد کرنــې اوبــو لګولو او مالدارۍ وزارت

MOPHد عامــې روغتیا وزارت

 MOIد کورنیــو چارو وزارت

 NATOناټــو یــا د شــمالي انتالنتیک معاهدې ســازمان

NDAPلــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې عمــل ملي پالن
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NDCSپــه ملــي کچه د نشــه یي توکــو د ولکې تګالره

NDSملــي امنیت عمومي ریاســت
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SIGAR)د افغانســتان بیارغونــې پــه چــارو کــې د امریــکا متحده ایاالتــو ځانګړی سرمفتش)ســیګار
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 USامریــکا متحده ایاالت

 USAIDد امریــکا متحــده ایاالتــو نړیوالــه پراختیایي اداره

WADANد افغانســتان د پرمختــګ لپــاره د ټولنیــزې ودې ســازمان

ABPافغــان پوله ســاتونکي پولیس

 ADP/Nد بدیــل ودې پروګرام/شــمالي زون
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یظ یظتقر تقر
د لنــدن پــه )SOAS( پوهنتــون کــې د نشــه یــي توکــو او بــې نظمۍ)نظم( پــروژې همکارانــو او د افغانســتان د څېړنې او ارزونې ادارې 
لــه مرســتې او مالتــړ پرتــه د دې څېړنــې ترســره کول ناشــوني وو. پــه تېره بیا مــوږ له جوناتــان ګوډهنډ، جاســمین بهاتیــا، کارین براک، 

جــان کوهلــر او لــه هغــو ټولــو مننــدوی یــو، چــې د دې څېړنیز ګڼ شــمېر بڼې یې ولوســتې او له موږ ســره یــې خپل نظریــات او وړاندیزونه 
شــریک کــړل. د دې ترڅنــګ مــوږ لــه خپلــو ټولــو برخــه والــو هــم منندوی یو، چــې د دې څېړنې لپاره یې مرکې ترســره کړې او له موږ ســره یې 
د اطالعاتــو، معلوماتــو او خپلــو لیدلوریــو د شــریکولو لــه الرې مرســته وکــړه. پــردې ســربېره، موږ د راس ایونټون څېړنیز ســال مشــورتي 

شــرکت مننــه کــوو، چــې لــه موږ ســره یــې د دویم ځل کتنــې په برخه کې لــه ادبي اړخه مرســته او مالتړ وکړ. 

د لیکواالنــو په اړهد لیکواالنــو په اړه
ادم پیــن د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې لــه ادارې ســره د افغانســتان کلیوالــي اقتصــاد اړونــد د کوکنــارو کرنې په ګډون د ګڼ شــمېر 

موضوعاتــو پــه برخــه کــې لــه 2۰۰۱ زیږدیــز کال راپــه دېخــوا د دې ادارې له تاســیس تر دې مهالــه کار کړی دی. نوموړی لــه 2۰۰6زیږدیز کال 
را پــه دېخــوا د ســویډن کرنیــزو علومــو پوهنتــون د کلیوالــي او ښــاري پراختیــا څانګــې وقفه یي اســتاد دی. نومــوړی د کلیــو پراختیا په 

تړاو د کیجل هانســن وروســتي چاپ شــوي درســي کتاب مرســتیال لیکوال هم دی)راوټلج، 2۰۱9(. 

کاوه کرامــی یــو خپلــواک ســالکار او د افغانســتان پــه امریکایــي پوهنتــون کې د سیاســي علومو مرســتیال اســتاد دی. نوموړی د 
دې ترڅنــګ پــه پراختیایــي مطالعاتــو کــې  د لنــدن SOAS پوهنتــون کــې د دکتــورا څېړنــې محصــل هم دی. د دې څېړنــې لپاره یې په 

افغانســتان کــې د ســیمه ییــز کار پرمهــال پــه نشــه یــي توکــو کې له ښــکېلو اړخونو ســره 2۰ ژورې مرکې ترســره کړي دي. پردې ســربېره یې د 
دې راپــور پــه لیکلــو کې هم مرســته کړې ده. 

اورځــال نعمــت د افغانســتان څېړنــې او ارزونــې ادارې رئیســه او د نشــه یــي توکو او بــې نظمۍ)نظم( پــروژې د اجرائیوي ډلــې غړیتوب هم 
لــري. اغلــې نعمــت د لنــدن لــه SOAS پوهنتــون څخــه پــه پراختیایــي مطالعاتــو کې دکتورا او د لنــدن پوهنتــون کالج څخه یــې د ټولنیزې 

پراختیــا پــه برخــه کــې ماســټري ترالســه کــړې ده. د اغلــې نعمــت د دکتورا تمرکــز په افغــان کلیوالي ســیمو کې  د ځایــي حکومتوالۍ د 
اړیکــو بڼــې پــه بدلــون کــې د بهرنیــو الســوهنو پــر څرنګوالــي و. د اکاډمیک ډګر یــوې غړې او فعالې پــه توګه یې د خپل مســلک دوې 

لســیزې پراختیایــي مطالعاتــو، بشــري حقونــو او د ښــځو حقونــو، دغــه راز په سیاســي توکــم پوهنه، شــخړې، جنســیت او پراختیا 
کــې مطالعاتــو او څېړنــو تــه وقــف کــړې دي. د دې ترڅنــګ په یــل پوهنتــون کې د یل نړیوالــې محصلې ویــاړ هم لري. د مایچلســون په 

انســټیټیوټ)ناروې( کــې د مېملــه غــړې او پــه نړیــوال اقتصــادي فورم کــې د ځوانې نړیوالې مشــرې په توګــه غړیتوب لري. 
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یز یزلنډ لنډ
د افغانســتان د اپیمــو اقتصــاد د پالیســۍ یــوه پېچلــې ســتونزه پــه ګوته کوي. هغه دا چې یــاد اقتصاد د ګڼ شــمېر ناهمغږو پالیســیو ترمنځ 

پرتعامــل والړ دی، یعنــې دا چــې: ایــا نشــه یــي توکــو ته د یوې بېړنــې پراختیایي موضوع په توګه وکتل شــي، د قانــون او نظم موضوع له 
اړخــه یــا دا چــې امنیــت تــه د ګــواښ په نظر ورته وکتل شــي؛ ایا یاده موضوع د ســولې ټینګښــت لپاره یو فرصت دی، که د شــخړې راپورته 

کېــدو ســرچینه ده؛ او دا چــې د روغتیایــي موضــوع ، کــه د خلکو د ژونــد د خوندیتوب توکي په توګه ورته وکتل شــي. 

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې ډېری اړخونه یو له بله ســره د تــړاو لرونکو پالیســیو له هغو ننګونو کیســئ کوي، چې د اپیمــو اقتصاد یې 
وړانــدې کــوي. کــه څــه هــم له 2۰۰۱زیږدیز کال راپدېخوا چې په افغانســتان کې له نشــه یي توکو ســره مبارزې ته پام شــوی، خو له نشــه یي توکو 

ســره د مبــارزې پالیســي د شــاوخوا شــلو کلونــو پــه تېرېــدو د اپیمو په له منځه وړلــو یا لږ تر لږه ولکه کــې پاتې راغلې ده.  

د کوکنــارو پــه کښــت کــې ســخت زیاتوالــی راغلی او په ۱99۴زیږدیــز کال کې پر کوکنارو د کرل شــوې 7۰،۰۰۰ هکټاره ځمکــې څخه یې کچه 
پــه 2۰۱6زیږدیــز کال کــې انــدازه 2۰۰،۰۰۰ هکټــاره ځمکې ته لوړه شــوې ده)له نشــه یي توکو او جرایمو ســره د مبارزې په برخــه کې د ملګرو 

ملتونــو ســازمان دفتــر یــا NODC، 2۰۱6ز( لــه 2۰۰۱ زیږدیز کال راپــه دېخوا د امریکا متحده ایاالتو حکومت په یوازېتوب  ســره شــاوخوا 
7.28 میلیــارده امریکایــي ډالــره لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې پــر پروګرامونو لګولي او په بدل کې یــې د خپلې پالیســۍ موخو ته په 

رســېدو کــې ډېــر کــم څه ترالســه کړي دي. د پالیســۍ دا ډول پاتې راتلل د روښــانه موخو په رڼا کې وضاحــت ته اړتیا لري. 

دا راپــور پــه دې لټــه کــې دی، چې پورته یاد شــوی وضاحت وړاندې کــړي. د دې کار لپاره هغو قوانینو، پالیســیو او پروګرامونو ته کتنه کوي 
او پر شــالید یې وړاندوینه کوي، چې له 2۰۰۱زیږدیز کال را په دېخوا یې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې هڅې پیکه کړې دي. 

پــه دې کار ســره د دې راپــور هڅــه دا ده، چــې د نشــه یــي توکــو او نظم)بــې نظمۍ( پروژې د اړوند پالیســیو په پروســو کــې د ښــکېلتیا لپاره 
فرصتونــه رســم کــړي. دا راپــور لــه هغــو پخوانیو اســنادو په ګټې اخېســتنې چمتو شــوی، چې له مســتندو شــواهدو او باخبره وګړو ســره د 

مرکــو لــه الرې لیــکل شــوي او د نورو اضافي ســرچینو په کتني ســره ال غني شــوی دی.  

دا راپــور لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې حقوقــي او پالیســۍ چوکاټونو تر ارزونې د مخــه په افغانســتان کې د پالیســۍ جوړونې 
منځپانګــې پــه تــړاو شــالید وړانــدې کــوي. ورپســې د پالیســۍ اړینو برخــو پر لوبغاړو او د دوی پــر روایتونو پــه تمرکز له امنیت، ســولې، 

روغتیــا او ژوندانــه ســره د دوی اړیکــه څېــړل کېــږي او پــه وروســتۍ برخه کــې هغو معلوماتو او شــواهدو تــه کتنه کوي، چې د پالیســۍ 
جوړونــې د پلــي کیدو له اړخــه مو خبروي. 

دا راپــور پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یــي توکو ســره د مبــارزې پالیســۍ د ننګونو په تړاو پر پراخ شــموله بحــث پای مومي. 

د افغــان حکومــت پــه ګــډون د پالیســۍ لوبغــاړو ترمنــځ لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې پــه برخه کې متنــوع، متضــادې او منازعه امیزې 
تــګالرې شــته دي. پــردې ســربېره، د امریــکا متحــده ایاالتــو د حکومــت د ننه هــم د ګټو بېــال بېل تعریفونه شــته دي. 

د امریــکا متحــده ایاالتــو حکومــت د تمویــل لــه اړخــه لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې پــه برخه کې پر عمده لوبغاړي بدل شــوی دی. له نشــه 
یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې د امریکا متحــده ایاالتو هڅو د کښــت له اړولــو د هغوی بندیزونــو پر لور بدلون کــړی، چې زیاتره 

تمرکــز یــې د نشــه یــي توکــو او لــه بلواګــرۍ ســره د مبــارزې ترمنځ پــر اړیکه دی او د بدیل ودې پروګــرام چې ډېره کمه ونډه لري، هم ورســره 
یــو ځــای دی. د امریــکا متحــده ایاالتــو حکومــت پــه داخــل کې ارزونــه دې پایلې ته رســېدلې ده، چې امریــکا متحده ایاالت له نشــه یي 

توکــو ســره د مبــارزې غوره ســتراتیژۍ پــه پلي کیدو کــې پاتې راغلي دي. 
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پــه واقعیــت کــې دا لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې پالیســۍ پــه برخه کې د عمــده لوبغــاړو ترمنځ نه انســجام په ډاګه کوي، چې له نشــه یي 
توکــو ســره د مبــارزې پالیســۍ پــه پاتــې راتلــو کــې تر ټولــو عمده ځانګړنــه ګڼل کېــږي. بېال بېلــو لوبغاړو پــه خپلو ســتراتیژیو کې بېــال بېلې 
ګټــې ســنجولي دي، او افغــان حکومــت چــې پــه دې برخــه کــې وېشــلی دی، په داســې مقام کې نــه و، څو خپلــې ګټې تعریف او پــه ګوته کړي. 
دا هــم روښــانه خبــره ده، چــې بېــال بېلــو لوبغــاړو د افغانســتان د پالیســۍ ســتونزې پــه بېال بېلــو بڼو تعریف کــړي دي، له دې کبلــه د ممکنه 

حــل الرو پــه تــړاو یې هر ډول هوکړه ترالســه کول ســتونزمن کړي دي. 

دا ســتونزې پــه ســتراتیژیکه کچــه دي، ځکــه یــې  پاتــې راتلــل هــم په لــوړه کچه دي: په ورته وخت کــې د امنیت، ســولې، دولت جوړونې او 
پرمختــګ ترالســه کولــو لپــاره حــرص، مګــر پــه ناهمغږي ډول، د کوکنارو کښــت لــه اقتصاد ســره د مبارزې رغوونکي هــر ډول هڅې له 

ناکامــۍ ســره مخ کړي دي. 

د ناهمغــږو موخــو د پالیســۍ درې اړخیــز والی)رودریــک، 2۰۱۱؛ ګوډهنــډ ایــټ ال، 2۰2۰(  د لومړیتــوب پېژندنــې، پایلــې او د امنیت، 
دولــت جوړونــې، کوکنــارو کښــت راکمولــو او پرمختــګ ترمنــځ د دوه اړخیــزې اړیکــې مدیریت په ګــډه د دې المل ګرځېدلــي، چې د رغنده 

هڅــو ډېرې کمې موخې ترالســه شــي. 

د نشــه یــي توکــو او نظم)بــې نظمــۍ( پــروژې لپــاره دا کار د ننګونــو اغېزناکــې پالیســۍ په تړاو د حل الرې موندل ســتونزمنوي. ښــایي له 
نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې د اړینــو موضوعاتو په تــړاو د عامه بحثونو ســره د مرســتې په هڅه کې ډېــر لوی شــمېر فرصتونه 

نغښــتي وي، او ښــایي پــه عملیاتــي کچــه د نشــه یــي توکــو او روغتیــا دغــه راز بدیــل پراختیا پــه برخه کې د ښــکېلېدو لپاره یــوه ځانګړې 
ســیمه  موجوده وي. 
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سریزهسریزه. ۱
د افغانســتان د اپیمــو اقتصــاد د پالیســۍ یــوه پېچلــې ســتونزه چــې پــه ګوتــه کوي هغــه دا چې یاد اقتصــاد د ګڼ شــمېر ناهمغږو پالیســیو 

ترمنــځ پرتعامــل والړ دی، یعنــې دا چــې: ایــا نشــه یــي توکــو تــه د یوې بېړنــې کــه پراختیایي موضوع پــه توګه وکتل شــي، د قانون او نظم 
موضــوع لــه اړخــه یــا دا چــې امنیــت ته د ګــواښ له اړخه وکتل شــي؛ ایا یاده موضوع د ســولې ټینګښــت یو فرصت دی، که د شــخړې 

راپورتــه کېــدو ســرچینه ده؛ او دا چــې د روغتیایــي موضــوع ، کــه د خلکــو د ژونــد د خوندیتــوب توکي پــه توګه له زاویې ورته وکتل شــي. 

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې ډېری اړخونه یو له بله ســره د تــړاو لرونکو پالیســیو له هغو ننګونو کیســئ کوي، چې د اپیمــو اقتصاد یې 
وړانــدې کــوي. کــه څــه هــم له 2۰۰۱زیږدیز کال راپدېخوا چې په افغانســتان کې له نشــه یي توکو ســره مبارزې ته پام شــوی، خو له نشــه یي توکو 

ســره د مبــارزې پالیســي د شــاوخوا شــلو کلونــو پــه تېرېــدو د اپیمو په له منځه وړلــو یا لږ تر لږه ولکه کــې پاتې راغلې ده.  

د کوکنارو په کښــت کې ســخت زیاتوالی راغلی او په ۱99۴زیږدیز کال کې پر اپیمو د کرل شــوې 7۰،۰۰۰ هکټاره ځمکې څخه یې په 
2۰۱6زیږدیز کال کې اندازه 2۰۰،۰۰۰ هکټاره ځمکې ته لوړه شــوې ده)له نشــه یي توکو او جرایمو ســره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو 

ســازمان دفتر یا NODC، 2۰۱6ز( له 2۰۰۱ زیږدیز کال راپه دېخوا د امریکا متحده ایاالتو حکومت په یوازېتوب  ســره شــاوخوا 7.28 
میلیارده امریکایي ډالره له نشــه یي توکو ســره د مبارزې پر پروګرامونو لګولي او په بدل کې یې د خپلې پالیســۍ موخو ته په رســېدو کې 

ډېر کم څه ترالســه کړي دي. د پالیســۍ دا ډول پاتې راتلل د روښــانه موخو په رڼا کې وضاحت ته اړتیا لري. )۱ انځور(

۱۱ انځــور پــه افغانســتان کې د کوکنارو کښــت انځــور پــه افغانســتان کې د کوکنارو کښــت

۳۰۰,۰۰۰

٢۰۰,۰۰۰

١۰۰,۰۰۰

۰

١٩٩٤٢٠٠٢٢٠١٠٢٠١٨

په افغانستان کی د کوکنارو کښت څرنګه وده وکړه 
په افغانستان کی کښت د هکتار په کچه (٢٠١٨-١٩٩٤)

Big drop due to Tabliban ban 
before US-led invasion 

deposed them at end of 2001

Source: UNODC / Afghan government opium surveys
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دا ډېــره ســتونزمنه ده، چــې د بــل هــر اړخ پــه پرتلــې د روښــانه موخو لــه مخې په افغانســتان کې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې پالیســۍ 
پاتــې راتلــل پــه ډاګــه شــي. پــه 2۰۰9زیږدیــز  کال کې د پاکســتان او افغانســتان په چارو کــې د امریــکا متحده ایاالتو ځانګړي اســتازي 

ریچــارډ هولبــروک پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یي توکو ســره د امریــکا متحده ایاالتــو مبارزې هڅې یــوازې د وخت ضایعــه وګڼله او ویې 
ویــل، چــې یــاد پروګــرام تــر ټولــو هغــه بــي اغیزې پروګرام دی، چې مــا په خپلــو تېرو څلوېښــتو کلونــو کې د حکومــت د ننه او د باندې 

لیدلــی دی.۱ د دې پالیســۍ دا پاتــې راتلــل وضاحت تــه اړتیا لري. 

څرنګــه چــې پــه راپــور کــې هــم پرې رڼا چول شــوي، له نشــه یي توکو ســره د مبــارزې په برخه کــې د فعالو لوبغــاړو له لوري متنــوع، متضادې 
او حتــی یــو لــه بــل ســره پــه ټکــر کــې تګالرې غوره شــوي دي. دا راپور هڅــه کوي چې د دې پالیســۍ په پاتــې راتلو کې د یوې برخــې په توګه 

د لوبغــاړو ونــډه او لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې په برخه کې د افغانســتان پالیســۍ ســیمه ترســیم کړي. 

مــوږ د پالیســۍ رژیــم پرځــای د پالیســۍ ســیمې پــه توګــه له نشــه یي توکو ســره د مبــارزې په برخه کــې د تعریفونــو او پولو ، ولکه 
ټکنالوجــۍ او پالیســۍ چوکاټونــو د طبعــي اختــالف لــه مخــې لــه ګوډهنډ او نورو)2۰2۰( څخــه پیروي کوو. 

پــه ریښــتیا کــې لــه نشــه یــي توکو ســره د مبــارزې برخه د ملــي او نړیوالــو دواړو لوبغاړو په ګډون په افغانســتان کــې د ټولو پالیســیو له 
ډلــې تــر ټولــو عمــده ننګونکــې برخــه ده. مګــر لکــه څرنګــه چې پــه راتلونکــو بحثونو کې به جوته شــي، په افغانســتان کې او د افغانســتان 
لپــاره پالیســۍ جوړونــه پــه ټولــو ســکتورونو کــې لــه ډیــرې ســیالۍ برخمنه ده، چې پــه دې برخه کې هر هغــه څوک بریا ته رســیږي، چې له 

مالــي پلــوه ځواکمن وي. 

پــه دې راپــور کــې د ونــډه والــو له ترســیم شــوې تــګالرې پیروي نه ده شــوې. دلته د ونډه وال اصطــالح هغه څه ته پــه کتو، چې له 
ډموکراټیــک اړخــه عقالنــي او د خبــرو اتــرو ژورتیــا لپــاره کارول کېږي، په یوازېتوب ســره یــې کارول نامناســب دي.)هابرماس، ۱976(. 
پــه افغانســتان کــې زیاتــرو خلکــو د اپیمــو کښــت پــه اقتصــاد کــې ګټې لرلې او التراوســه یې هم لري. مګــر ډېرو کمو یې دا فرصت ترالســه 

کــړی، چــې د پالیســۍ اړونــد بحثونــو کــې د ګډون له الرې د کومــې طبقې اســتازیتوب وکړي. 

هغــه څــوک چــې د اپیمــو کرنــه یــې د ژوندانــه پــه تامین کــې کلیــدي عناصر ګڼــل کېږي، تر ډېره بریــده د اصلي ونډه والو پــه پرتلې د 
پالیســۍ موضــوع ده او پــه نښــه شــوي دي. پــردې ســربېره، د پالیســۍ ځینــو عمــده لوبغاړو له افغــان حکومت ســره د دې موضوع په تړاو 

پــه تــر ټولــو غــوره حالــت کــې په مــوازي ډول او په تر ټولــو ناوړه حالت کــې د خپلو اجنډاوو پــه مخالفت کــې عمل کړی دی.  

مګــر حکومــت پــه خپلــه هــم د خپلــو ګټــو پــه تعریــف کــې شــیندلی او نظر یې وېشــلی دی. په دې معنــا، چې د اپیمو بــازار د عرضې پر اړخ د 
حکومــت پالیســۍ تمرکــز لــه افغانســتان د بانــدې تقاضــا پــه برخــه کــې ډېر کــم مســوولیت منلــی او دې کار د اپیمو د تولید لپاره ښــه بازار 

رامنــځ ته کړی دی)اولســون، 2۰۰(. 

زمــوږ دا راپــور لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې په برخه کــې هغــو قوانینــو، پالیســیو او پروګرامونو ته کتنه کوي او شــالید یــې بیانوي، 
چــې لــه 2۰۰۱زیږدیــز کال را پــه دېخــوا یــې پــه افغانســتان کــې د اپیمو اقتصــاد د پدیدې هوارولو هڅــه کړې ده. پردې ســربېره، هغو ادارو ته 

هــم کتنــه کــوي او شــالید یــې بیانــوي، چې یــاد قوانین، پالیســۍ او پروګرام یې جوړ کــړي او پلي کړي دي. 

 html.95l۱-2۰۰9۰322-https://www.smh.com.au/world/opium-fight-a-huge-waste-of-money-us-envoy-admits  ۱
 .)2۰2۰ August 2۱ )accessed
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پــه داســې حــال کــې چــې لــه نشــه یي توکو ســره د مبــارزې پالیســۍ او قوانین پــه ملي کچه وضع شــوي، مګر د اپیمــو تولید تر ډېــره بریده په 
اوو والیتونــو کــې ترســره کېــږي، چــې د هغــوی لــه ډلې پــه لوېدیځ زون کــې هلمنــد، کندهار، فراه، بادغیــس او نیمروز؛ بــه ختیځ زون کې 

)2۰۱6 ,UNODC(.ننګرهار او په شــمال زون کې بدخشــان ته اشــاره کوالی شــو

څرنګــه چــې پــه دې راپــور کــې به هم ورته اشــاره وشــي، له نشــه یي توکو ســره د مبارزې پالیســیو جوړونې او پلي مشــري د لویــو لوبغاړو 
ترمنــځ د هغــوی ګټــو او دې برخــې تــه د هغــوی د پاملرنــې لــه مخې بدلــون کــړی. دې کار د لومړیتوبونو او پالیســۍ موخو پــر ټاکلو 

اغېــز کــړی.  پــردې ســربېره، دغــه بدلــون پــه ځینــو وختونو کې د یو لړ مالحظاتو او ګټو له مخې ترســره شــوی او داســې ښــکاري، چې د 
افغانســتان د اپیمــو اقتصــاد تــر یــوې انــدازې ناڅاپي خبره وي.۰کین او انډرســن، 2۰۱8(. 

د امریــکا متحــده ایاالتــو هڅــې، چــې د اپیمــو کرکیلــې پــر اړولو او د نشــه یــي توکو پر لــه منځه وړلو یــې ټینګار کاوه، پــه ټوله کې د 
بلواګــرۍ ضــد د امریــکا متحــده ایاالتــو لــه تــګالري ســره د همغږۍ په لــور یې بدلون کــړی دی.2 بدیــل پراختیایي پروګرامونــو په دې برخه 

کــې ډېــر کــم رول اداء کــړی دی. دا کار پــه بیړه ترســره شــوی، چــې د غیرواقعي او ارمانــي موخو ترالســه کولو لپاره یــې د ســتونزې پېچلتیا 
له پامــه غورځولي ده. 

د دې پاتــې راتلــو پــه زړه کــې د ناهمغــږو موخــو او د امنیــت ټینګښــت، دولــت جوړونــې، اپیمو کرنــې راکمولو او پراختیــا ترمنځ د درې 
ګونــې پالیســۍ د چــوړ جــاړي هڅــه )رودریــک، 2۰۱۱( او د دوی لــه منځــه د لومړیتوبونــو پــه ټاکلو کــې پاتې راتلــل او مدیریت ځای لري. دا 

هغــه موضــوع ده، چــې په وروســتۍ برخه کې بــه ورته راوګرځو. 

دا راپــور لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخه کې د پالیســۍ او حقوقــي چوکاټونو تــر عمومي ارزونــې د مخه په افغانســتان کې د 
پالیســۍ جوړونــې شــالید وړانــدې کــوي. ورپســې دا مــوارد د پالیســۍ پــر اړینو برخو او له نشــه یي توکــو او امنیت، ســولې، روغتیا، او 
معیشــت ســره پــه اړیکــه کــې د دوی پــر روایتونــو په تمرکــز پــه تفصیلي ډول څېړل کېــږي. باالخره په وروســتۍ برخه کې هغــه اطالعاتو او 

شــواهدو تــه کتنــه کــوي، چــې د پالیســۍ جوړونې او پلي کیدو ســره یی مرســته کړی ده. 

د راپــور پایلــه پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې په برخــه کې د ننګونــو په تړاو پر پراخ شــموله بحــث رانغاړل کېږي. 
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شالیدشالید. 2

په افغانستان کې پالیسي جوړونهپه افغانستان کې پالیسي جوړونه
پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې پالیســۍ پــه تړاو د بحثونــو پر بدلــون د پوهېدنې لپــاره باید هغــه پراخــه منځپانګه په 

پــام کــې ونیــول شــي، چــې لــه 2۰۰۱زیږدیــز کال راپــه دېخوا یې پــه دې هېواد کې عمومًا د پالیســۍ پــر جوړونې اغېزې کــړي دي. په دې برخه 
کــې د یــو شــمېر عناصــرو پــه پام کــې نیولو تــه اړتیا ده، چې په الندې ډول ورته اشــاره کېږي:

لومــړی، پــه خپلــه د افغــان حکومــت لــه لــوري د یادې پالیســۍ پــه جوړولو کې د سیاســي تاریخ ثبــات او موخو، د چاپېریال کمښــت او 
سیاســي ابهــام دغــه راز د اداري ســاتنې پــه ګــډون هېــڅ وړاندې شــرط په پام کې نه دی نیول شــوی.)رویي، ۱99۴:35(. دې کار د پالیســۍ 

بهرنیــو لوبغــاړو تــه د پالیســۍ پــه موخــو او ســتراتیژیو کــې د پراخــې الســوهنې او نفــوذ فرصت په الس ورکړی، چــې په تېره بیــا دا خبره له 
نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې پالیســۍ په جوړونه کې له ورایه ښــکاري.

دویــم، د دې ډول پالیســیو او ســتراتیژیو تطبیــق، د نړیوالــو مرســتو کچــې او د امریــکا متحــده ایاالتــو او ناټــو ځواکونو لګښــتونو 
افغانســتان پــه یــوه کرایــي هېــواد بدل کړی دی.)روبین، 2۰۰2؛ شــورک، 2۰۱۱، کلرک، 2۰2۰(. 

کلــرک پــه دې اړه وایي)هماغــه اثــر: 2( چــې د دې کار اغېــز پــه هغــو پالنونــو کې ډېر ښــکاره دی، چې په بن او اساســي قانون کې د 
افغانســتان اقتصــاد، سیاســي ادارو او فرهنــګ لپــاره لــه لــوړ د ټیټ په لور وضع شــوي دي. 

یــوې مخکینــۍ ارزونــې )پیــن، 2۰۱2( وښــودله چــې د متحــده ایاالتــو د 27۴ میلیــاردو امریکایي ډالرو مرســتې او پوځي لګښــتونو له 
ډلــې، چــې پــه افغانســتان کــې یــې له 2۰۰۰زیږدیــز. څخه تــر 2۰۰9زیږدیز. کال پورې په پرلپســې توګــه لګولي دي؛ یواز ې9،6 ســلنه یې 

رســمي پراختیایــي مرســتې )ODA( وې. نــورې ټولــې مرســتې او لګښــتونه پــه پوځــي او امنیتي برخو کې شــوي وو.

ددې ســربېره، لــه 2۰۰۱زیږدیــز. څخــه را وروســته لســیزه کــې د بهرنیو مرســتو نږدې 9۰ ســلنه دولتي لګښــتونه پــوره کړي و. د عوایدو 
ډېرېــدو له پــاره د کورنــي وړتیــا لوړولــو تــه پــوره پاملرنه ونه شــوه )بایــرډ، 2۰۱5ز.(. د بهرنیو بســپنو اندازه له 2۰2۰ز. راهیســي د ټولې 

بودجــې لــه 5۰ ســلنه څخه راکمه شــوې ده.  )کالرک، 2۰2۰: 9( 

پــردې ســربېره، پــه لومړیــو کلونــو کــې پــه تېره بیــا د اصلــي بســپنه ورکوونکو له لوري کافــي کومکونه کېدل چــې د حکومتــي چینل له الرې 
نــه وو او  لــه دولتــي بودجې بهــر لګول کېدل. 

 دریــم، د پالیســۍ پــه ټولــو برخــو کې پالیســي جوړونه د پالیســۍ د شــریکانو ترمیځ د ســیالۍ او ډلبازیو ډګــر و.   بایرډ )په 2۰۰7ز. کال کې( 
له 2۰۰۱زیږدیز راوروســته په افغانســتان کې د لوی شــمېر بســپنه ورکونکو یادونه کړې وه چې لږ تر لږه شــپږ هغه یې خورا غوښــنه برخه لري.

دې چــارې پــه ســکټورونو کــې د بســپنه ورکوونکو پــه واســطه لــوی درز رامنــځ ته کړ، چې د بســپنه ورکوونکو د خوښــې او میالن په واســطه 
د ځینــو وزیرانــو او وزارتونــو تمویــل دا درز الپســې لــوی کــړ )پین او شــاه، 2۰۰9ز. پــه کلیوالي ســکټور کې د وزارتونــو د تمویل د بحث 

له پاره راټول شــوي مواد.(

لــه څلــورو وزارتونــو )ټولګټــو چــارو، پوهنــې، کرنــې او حکومت او مدني ټولنې( ســره، اتو کلیدي شــریکانو  9۰ ســلنه بســپنه مرســته 
وکــړه او ددې ترڅنــګ پاتــې بودجــه 2۰ یــا لــه هغو ډېره نــورو بســپنه ورکوونکو تمویــل کړه )پین، 2۰۱2ز.: ۱۱(



په افغانستان کې نشه یي توکي او پرمختیا: د ملي پالیسۍ او فعاالنو شننه۱6

څلــورم،  ددغــه ډول راټولــو شــوو بســپنو پــه اړه بســپنه ورکوونکو خپلــې ګټــې او لیدلــوري پــه بېالبېلو برخو کــې بیان کړي دي. دا چاره د 
دې المــل شــوې ده چــې د بســپنه ورکوونکو له لــوري د وزارتونــو او ادارو تمویــل ټاکنیــز شــي. همدارنګــه دا چاره هم ټاکنیزه شــوې ده چې 

پــه جغرافیــوي ډول څرنګــه بســپنه ځانګــړې کړل شــي او دا پــه خپله د پوځــي ګټو منعکســوونکې ده.

پــه همــدې ډول، بســپنه ورکوونکي ډېــری وخــت د پالیســۍ جــال ماډلونــه او تګالرې لــري. ویلډر )2۰۰7ز.( د پولیســو د ونډې په تړاو د 
جرمنــي او متحــده ایاالتــو پــه واســطه تمویلېدونکــو پروګرامونــو له پــاره د جــال کلتــوري ماډلونو یادونــه کړې وه چې په کې د پولیســو د 

روزلــو او پولیســي ارزښــتونو توپیر له ورایه ښــکارېده.

پیــن او شــاه )2۰۰9ز.( پــه کرنیــزو او کلیوالــي پراختیایــي ســکټورونو کــې د لویــو بســپنه ورکوونکو د پالیســیو توپیرونــه موندلي و چې د 
ســیالۍ او د پروګرامونــو جــال طرحــه کولــو او د پایلو جال ارزولــو المل کېږي.

ســالټمرش او میډهــي )2۰۱۱ز.( پــه ســیمه ییزه حکومتولــۍ کــې توپیــر موندلــی  او د ګــډو نامناســبو نظریاتــو پــه پیدا کولو هم بریالي شــوي 
وو او ویلــي یــې و چــې ســیمه ییزه حکومتولــي بایــد د بســپنه ورکوونکو او بســپنه ورکوونکو او حکومــت ترمنــځ پــه کــوم حالت کې قرار 

ولــري. دا چــاره د عمل پــه ډګر کې ګــډوډۍ رامینځ ته کوي. 

پنځــم او وروســتی، د اوږدمهالــه پالیســیو جوړولــو له پــاره یــوې عمومــي تبصــرې ته اړتیــا ده ځکه هرډول پالیســیو افغانســتان له 
2۰۰۱زیږدیــز راهیســي ګــډوډ کــړی دی. دا پالیســۍ غالبــًا د بهرنیــو شــریکانو په واســطه جوړې او حکومتــي حاکمیــت د مالتړ د اصلي 

مهــرې پــه توګــه د حکومتــي مالکیــت الســته راوړلو ته د ډېــرې کمــې پاملرنې له مخې لیکل شــوي دي.

پــه دغــو پالیســیو کــې ډېــرې کمــې یــې داســې دي چې د ځانګــړو موخو یــا پایلو ترالســه کولو له پاره په خپل جوړښــت کې د پــالن، میتود یا 
یــو لــړ الرښــوونو پــه اړه ډېــر څه لري چې د پالیســۍ په بڼه تفســیریدای شــي. ډېری پالیســۍ او ســتراتیژۍ د ســتونزو، عمل، تسلســل او 

ســرچینو ځانګــړو کولــو پــه برخه کــې د لومړیتوب بندۍ مســایل ډېــر کم واضح کوي.

آن تــردې چــې دوی ټــاکل شــوو موخــو پــه تــړاو ممکنــه راکړې ورکړې ته هم پــام نه کوي )وګورئ: زییــزا او میګوټو، 2۰۰7ز. پــه کرنیز 
پرمختــګ کــې د پالیســۍ جوړولو پــه تــړاو(. پرځــای یــې د امرونــو او هغــو لیســټونو د وړاندې کولو نیت لــري چې د نړیوالو غــوره تجربو 

لــه اقتبــاس وروســته ترســره کېدونکــي کارونــه پــه ګوتــه کوي. پــه پایله کــې، د پالیســۍ او د پالیســۍ د پلي کولو یا عمــل ترمنځ قوي 
ناانډولــي یــا نــه اړیکه په بیــا ډول لیدل کېږي.

په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې د پالیسیو جوړولپه افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې د پالیسیو جوړول
لکــه څرنګــه چــې بــه پــه راتلونکــو بحثونو کې هم روښــانه شــي، پــه افغانســتان کې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې پالیســۍ جوړول هم له 

مختلفــو اړخونــو څخــه، لکــه د نــورو پالیســو پــه څېــر نیمګړتیــاوې او بــي اړیکې کیــدل لري.  لکــه څرنګه چې کیین او انډریســن )2۰۱8ز.( 
ورتــه اشــاره کــوي، د نشــه  یي توکــو او ترهګــرۍ نړیوالې پالیســۍ له بهرنیو ګټو ســره پــه ټکر کې دي.

دا ډول پالیســۍ د اړینــې الســته راوړنې »بریــا« پرځــای )چــې د نشــه  یــي توکــو په برخه کــې یې په څرګنده نه ده ترالســه کړې( د پالیســۍ 
له پــاره مختلفــو کچــو د مالتــړ راجلبولــو د وړتیا )موســې، 2۰۰۴ز.( لــه مخې معلومېدای شــي.

لکــه څرنګــه چــې کییــن او انډریســن )2۰۱8ز.( دلتــه د روانــې لوبــې پــه تړاو د لوبو د اســتعارې په کارولو ســره وایي چې لوبــې ګټونکي او 
بایلونکــي لــري او د نشــه یــي توکــو د پالیســیو پــه لوبــه کــې هغــوی اصلــي بایلونکي دي څــوک چې د یادې پالیســۍ برخه نه وي خــو بیه یې 

پــرې کــوي. دا خلــک غالبــًا د یــوه دولت د قلمرو په حاشــیو کــې موندل کېږي.
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پــه هــر حــال، دې تــه پــه پام ســره چــې د اضطراري حالــت، پراختیایــي او امنیتي برخــو د اجنډاوو پالیســۍ لږې ســتونزې لري یا لږې 
ســتونزې زېــږوي، د اپیمــو لــه اقتصــاد څخــه راټوکېدونکــې پالیســیوي ننګونې خورا ډېــرې پېچلې دي.

همدارنګــه د بدیلــو پراختیایــي پروګرامونــو، روغتیایــي پالیســیو، د کښــت اړولــو یا منع کولــو او امنیت په اړوندو پالیســیو او عمل کې 
توپیــر لیــدل کېــږي چــې د تیــورۍ لــه مخې ددغو پالیســیو کور د کرنــې او کلیوالي پرمختــګ، روغتیا، قانون او نظــم او امنیت د برخو په 

وزارتونــو کــې دی. دا مســایل پــه څرګنــده او لــه ثبــوت پرته ګډې پالیســي جوړونې او عمل ته اړتیــا لري، خو بیا هم ډېر کم ترســره کېږي.

د پالیســیو نــورو برخــو پــه پرتلــه، لــه نشــه یي توکــو ســره د مبــارزې د پالیســۍ برخه لږ شــریکان لري: د ونډې له مخې تر ټولو ســتر شــریکان 
متحــده ایــاالت، بریټانیــا او افغــان حکومــت دي، خــو د وخــت په تېرېدو ســره یې تغییــر موندلی دی.

نشــه یــي توکــو او جرمونــو له پــاره د ملګــرو ملتونــو دفتــر )UNODC( پــه لویه کچه د خپــل لــوی بســپنه ورکوونکي، د متحده ایاالتو، 
اجنــډا تعقیبــوي او د ځانګــړو پالیســیو پــه اجنــډاو کــې د مخکــښ په توګه ال تراوســه راڅرګند شــوی نه دی.

بــل لــوري تــه، د نړیــوال بانــک اقدامــات، چــې د کوکنارو ســتونزې ته لــه پراختیایي اړخه ګــوري؛ که څه هم د اصلي شــریکانو پــه پرتله 
اغېزمــن نــه بریښــي، خو د درک وړ دي.

پــه تیوریکــي لحــاظ، د شــریکانو دا نــږدې حــوزه کولــی شــي چــې د تــګالرو او لومړیتوبونو په تړاو اجماع ته په اســانۍ ورســېږي. خو ال هم 
داســې نــه دي شــوي. د شــریکانو او د متحــده ایاالتــو د حکومــت د بېالبېلــو څانګــو ترمنــځ )چې په افغانســتان کې له نشــه یي توکو ســره د 

مبــارزې پــه پالیســیو کــې د اړیــن شــریک پــه توګــه پېژندل کېږي.( پــه پالیســۍ او عمل کې شــدید جالوالی لیدل کېږي. )ســیګار، 2۰۱8ز.؛ 
2۰۱6ز.( کیین، 

پــه  لومړیــو  کــې، د 2۰۰2زیږدیــز کال پــه اپریــل کــې بریټانیــې د اته ډلــې )G8( او د امنیتي ســکټور اصالحاتو )SSR( پــه غونډو کې د 
مسؤلیت وېشــنې د برخــې پــه توګــه لــه نشــه یــي توکو ســره د مبــارزې مخکښ رول په خپله غاړه واخیســت )ســیګار، 2۰۱8ز.: 38(3. دغه 

هېــواد د پالیســۍ جوړونې پــه تــړاو د نشــه یــي توکــو د ولکــې لومړنۍ رســمي ســټراتیژي )NDCS( په تدویــن کې له افغان حکومت  ســره 
مســتقیمًا ښــکېل و.

پــه داســې حــال کــې چــې دا چاره د پالیســیو د انتقــال یوه تجربــه وه )بیولي-ټایلــر، 2۰۱۴ز.( چې د پالیســۍ بطن )ventriloquism( په 
توګــه هــم تعریفېــدای شــي، خــو لــه افغان حکومت ســره یــې د ګټورو اجرائیــوي فعالیتونو په ترســراوي کې مرســته وکړه.

پــه هــر حــال، د بریټانیــې حکومــت لــه  لــوري د بدیلو پراختیایــي پروګرامونو او د کوکنارو کښــت اړونې په چارو کې د مســتقیم ګډون 
لومړنیــو هڅــو ډېــره لــږه اغېــزه درلــوده او په 2۰۰۴زیږدیز کال کې، د کوکنارو د کښــت ډېرېــدو پرمهال، متحده ایاالتــو خپله ونډه  ډېره 

کړه او د وخت  په تېرېده ســره د اړین شــریک په توګه راڅرګند شــو. د ســیګار له لوري د متحده ایاالتو له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د 
پالیســۍ جوړونې او لــه 2۰۰۱زیږدیــز څخــه تــر 2۰۱7زیږدیــز کلونو پورې د شــویو اقداماتو له ارزولو څخه په څرګنده ښــکاري، چې له نشــه یي 

توکــو ســره د متحــده ایاالتــو د مبارزې پالیســي، له ســتراتیجیکې ناکامــۍ او تاکتیکي ناهمغاړي توب ســره مخ وه.

دا ناکامــي د متحــده ایاالتــو پــه څلــورو لویــو ادارو )د دفــاع وزارت »DOD«، د بهرنیو چــارو وزارت »DOS«، د امریــکا متحده ایاالتو 
نړیوالــه پراختیایــي اداره »USAID« او نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې اداره »DEA«( کــې د ګټو او کلتور د اساســي ټکرونــو له امله وه. 

لکــه څرنګــه چــې ســیګار )2۰۱8ز.: iii( دې پایلې ته رســېدلی و:

3  د امنیتــي ســکټور اصالحــات )SSR( د بســپنه  ورکوونکــو او افغــان دولــت دواړو پــه واســطه د ســټراټیجیکې همغږۍ، الرښــوونې او سیاســي توافق له نشــتوالي 
DCAF ، 2۰۱۱ز.( ســره مخ دی. )وګورئ: 
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لــه 2۰۰5زیږدیــز څخــه تــر 2۰۰8زیږدیــز پورې په هوایي ســپری بانــدې د متحده ایاالتــو ټینــګار د متحده ایاالتو او 
افغانانــو اړیکــې کړکېچنــې او پــه نــورو برخــو کــې د همــکارۍ مانع شــوه. بزګرانو تــه د کوکنار لــه کرکېلې څخه د 
راګرځېدلــو پــه موخــه بدیــل پراختیایــي پروګرامونــه غالبــًا لنډمهالــه وو چې د خاشخاشــو په ســاده بدیل باندې 

یــې ډډه لګولــه او ځینــي وختونــه یــې آن د کوکنارو کښــت له ډېرېدو ســره مرســته کوله. ...

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې موخې په لویــو امنیتــي او پراختیایــي ســتراتیژیو کې ځای نه کړل شــوې، نو ځکه 
ترالســه نه شوې.

د ســیګار راپــور د متحــده ایاالتــو پــه هڅــو، ددغــو هڅو پــه همغــږۍ او اغېزمنتیــا باندې ځانګــړې پاملرنه لري. ددغه راپور ارزښــت د 
لګښــتونو، پالیســیو او تجربــو پــه اســتناد او شــننه او اغېزمنتیــا کــې پــروت دی، داســې یــوه ارزونه ده چې په افغانســتان کې له نشــه یي 

توکو ســره د مبارزې د پالیســۍ د کوم بل شــریک له لوري نه ده ترســره شــوې.

خــو دا پــه څرګنــده د ســیګار د څېړنــې لــه موضــوع ســره بې تــړاوه ده چې پــه عمومي ډول له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د پالیســیو څخه 
ترالســه شــوو زده کــړو پــه اړه پوښــتنه وکــړي. پــه حقیقــت کې، دا یــوه ضمنــي فرضیه ده چې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې غوره او ډېرې 

همغــږې ســتراتیژۍ جوړېــدای شــي او کــه چېــرې یــې تطبیق ښــه همغږی شــو، نو نوموړې پالیســي شــریکې او د ترالســه کېدو وړ موخې 
ترالســه کولی شي.

خــو د موخــو ، د بېلګــې پــه توګــه د کوکنــارو لــه منځــه وړل او د دغو موخو د ترالســه کولو د وســایلو اړوند پوښــتنې د څېړنــې موضوع نه 
وه. پــه داســې حــال کــې چــې له نشــه یي توکو ســره د مبــارزې بشــپړه پلټنه )چې وروســته ورباندې بحــث کېږي( پــه عمومي ډول د نوموړې 

پالیســۍ د نه همغــږۍ او نااغېزمنتیــا پــراخ شــواهد وړانــدې کــوي، د 2۰۰۱زیږدیــز کال له پېښــو وروســته په افغانســتان کې له نشــه یي 
توکــو ســره د مبــارزې د پالیســۍ اړونــدو موخــو او وســایلو په اړه لویه پوښــتنه په وروســتي بحث کې راســپړل کېږي.

د حقوقي او پالیسي چوکاټونو ارزولد حقوقي او پالیسي چوکاټونو ارزول
لــه 2۰۰۰زیږدیــز کال څخــه وړانــدې او بیــا پــه 2۰۰۰-2۰۰۱زیږدیــز کلونو کــې د طالبانو له لــوري د کوکنــارو کرکېلې د بندولــو تروخته پورې، 

پــه افغانســتان کــې د کوکنــار کــر قانونــي و. پــه هــر حال، په 2۰۰۱زیږدیــز کال کــې د طالبانو له پرزیدو ســره دا بندیز لرې شــو چې نوموړي 
کښــت تــه خلکــو بیا مخــه کړه او په لویه کچه وکرل شــو.

باالخــره، افغــان لنډمهالــې ادارې لــه 2۰۰۱زیږدیــز راوروســته د کوکنــارو د کښــت ممنوعیت او د نشــه یــي توکو د قاچــاق مخنیوي اړوند 
 )NDCS( په مرســته د نشــه یي توکــو د ولکې لومړنۍ ســتراتیژي »UNODC« مختلــف فرامیــن صــادر کــړل. خــو د بریټانیــي حکومــت او

تدویــن او یــوازې پــه 2۰۰3زیږدیــز کال ولیــدل شــوه. تــر 2۰۰8زیږدیز کال پورې د کوکنارو په کر کې د 7۰ ســلنه کمښــت راوســتل او تر 
2۰۱3زیږدیــز کال پــورې د کوکنــار کــر او قاچــاق بشــپړ لــه مینځه وړل د یاد پالن ټاکل شــوې موخې وې.

په داســې حال کې چې د نشــه یي توکو د ولکې ســتراتیژۍ د ســتونزو حوزه ترســیمه او له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د پالیســۍ د 
وســایلو ارزونــه یــې کــړې وه، خــو پــه دې اړه یې هیــڅ توضیحات نه درلــودل، چې د پالیســۍ کوم ځانګړي وســایل به چېرتــه ځای پرځای 

کــړل شــي او دغــه راز د لومړیتوبونــو او د ســتراتیژۍ د اقداماتــو تسلســل اړونــد جزئیات یــې هم نه لرل.

دا ســند بیــا دوه کالــه وروســته پــه 2۰۰5زیږدیــز کال کــې، د تطبیقــي پــالن ترڅنګ تعدیل شــو چې د پالیســۍ د پنځــو اصلي برخو 
)اداره جوړونــه، معیشــتي بدیــل پروګرامونــو، د کوکنــارو د کښــت ممنوعیــت، د قانــون تطبیــق او جنایــي عدالــت( په تړاو او دغه راز 

عامه پوهاونــې، د کښــت اړونــې او ســیمه ییزې همــکارۍ د پالنونــو په اړه یــې بشــپړ توضیحات لرل.
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پــه هــر حــال، کلــه چــې پــه 2۰۰6زیږدیز کال کې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې تعدیل شــوې ســتراتیژي خپره شــوه، نو په پالیســۍ کې د 
نــاروا نشــه یــي توکــو پــه کښــت، تولید، قاچــاق او اســتعمالولو کې د پام وړ کمښــت د موخې ترالســه کولو پر لــور په ټاکلــو اهدافو باندې 

لــه ټینــګار څخــه، د کوکنــارو بشــپړ له منځه وړلــو نظریې تــه بدلون راغلی و.

لــه 2۰۰۱زیږدیــز راوروســته پــه لومــړۍ لســیزه کې، نړیوال بانــک د اپیمو پــه اقتصاد کــې پیاوړې سیاســي عالقه واخیســته، دا عالقه یې 
د اپیمــو ذاتــي نارواوالــي ســتونزې پرځــای تــر ډېــره د پراختیایي ســتونزې اړونــد لیدلوري لــه امله وه. د نړیوال بانــک د یوه چارواکي، 

ویلیــم بایــرډ، -چــا چــې لــه افغانســتان ســره د ددې نظریــې د مالتــړ لپاره اوږدمهالــه اړیکې درلــودې – ځانګړې ونډه باید پــه ځانګړي ډول 
تایید کړل شــي.

نړیــوال بانــک د پالیســۍ یــو شــمېر غونــډې او مباحــث رابللــي پــه تېره بیا د افغانســتان د نشــه یــي توکو اقتصاد جوړښــت او اجراأتو 
)بډینبــرګ او بایــرډ، 2۰۰6ز.(، او دغــه راز پراختیایــي نوښــتونو  پــه اړه یــې، چــې د اپیمو کښــت راکــم کړي؛)وارډ او نور، 2۰۰8ز.( د یو 

شــمېر اړینــو شــنننیزو څېړنو مســؤلیت درلود.

نوموړي تعدیل شــوي ســند، اصلي مســیر ته د ورګرځوونکې تګالرې له پاره بنســټونه رامنځ ته کړل چې د نړیوال پرمختګ له پاره د بریټانیې 
د ادارې )DFID( په واســطه تمویلېدونکی د کرنیز او کلیوالي پرمختګ جامع ســهولت )CARD-F( لومړی پړاو یې ښــه بېلګه وه.

پــه هــر حــال، لــه 2۰۱۰زیږدیــز وروســته، نړیــوال بانــک د اپیمو اړوند پالیســیو پــه بحثونو کې ډېــره کمه ونډه درلوده او تــردې کچې وه چې 
پــه 2۰۱۴زیږدیــز کال کــې د کرنیــز ســکټور د ارزونــې پــه لومړۍ مســوده کې تر ونــډې محدوده وه )نړیوال بانــک، 2۰۱۴ز.( او د کرنیزې 
 DFID پراختیــا پــر لــور د پیــاوړي بــازار مالتــړ یــې وکــړ، چې پــه ټولیز ډول په کــې د اپیمــو اقتصاد په اړه کوم څه نه و ذکر شــوي، خو

ټینــګار کاوه چــې بایــد په کې ځای پرځای کړل شــي.

په 2۰۱5زیږدیز کال، د افغانســتان د نشــه یي توکو ملي کاري پالن )2۰۱5- 2۰۱9( ســره، چې د هغه وخت له نشــه یي توکو ســره د مبارزې 
وزارت۴ له لــورې تدویــن شــوی و)MCN، 2۰۱5(؛ لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې اجنډا لــه ډېرو اړخونو څخه ډېره د پــام وړ ګرځېدلې ده. 

هماغه موخې چې تېرو پالیســیو کې وړاندې شــوې وې، لکه د مشــروع بدیل وړاندې کول، د کوکنارو ټاکل شــوی کښــت اړول، د نشــه یي 
توکــو ســوداګرۍ ګــډوډول، د پیســو مینځلــو ســره د مبارزې او نــورو قوانینو پلي کــول او د تقاضا راکمول، ټولې بیا په کې ذکر شــوې وې.

یوځــل بیــا بینچمارکونــه جــوړ شــول، چــې پــه کې د خاشخاشــو کمولو، کوکنارو کښــت اړولــو، د کښــت ممنوعیت او تقاضــا راکمولو 
اړونــد ترالســه کېدونکو موخــو پــه اړه کــوم څرګنــد دلیــل یا توجیــه نه لیــدل کېده. همدارنګــه د تېرې لســیزې د موخو ترالســه کولو له پاره 

د هماغــو پالیســیو او اقداماتــو د لــوړې کچــې ریــکارډ تــه پــه نــه پاملرنې ســره یې، په دې اړه هــم جزئیات نه درلــودل چې د تېــرو تجربو بیا 
تکــرارول بــه هغــه پایلــې ترالســه کړي د کومو پــه اړه چې مخکــې پاتې راغلي و.

د 2۰۰3زیږدیــز او 2۰۱8زیږدیــز کلونــو ترمنــځ د افغــان حکومت له لوري په پرلپســې ډول پالیســۍ او قوانین تدوین شــول. )لومړی جدول(

۴   دا وزارت د 2۰۱9ز. کال پــه وروســتیو کــې ړنــګ او پــه کورنیــو چارو وزارت کې مدغم کړل شــو.
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لومــړی جــدول لــه نشــه یي توکــو ســره د مبارزې په برخه کــې اړینــې حکومتي پالیســۍ او قوانینلومــړی جــدول لــه نشــه یي توکــو ســره د مبارزې په برخه کــې اړینــې حکومتي پالیســۍ او قوانین

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې په برخــه کې د افغــان حکومت پالیســۍ او قوانین

2۰۰3 )NDCS( د نشــه یــي توکــو د ولکې ملي ســتراتیژي د بریټانیــې په مرســته

2۰۰۴ د افغانســتان اساســي قانون اوومــه مــاده د نشــه یي توکــو د ټولو ډولونو د کښــت او تولید د 
مخنیــوي پــه برخــه کــې د حکومت پر رول بانــدې بحث کوي.

2۰۰5 د نشــه یــي توکــو د ولکې ملــي ســتراتیژۍ تطبیقي پالن د بریټانیــې په مرســته

2۰۰5 د افغانســتان لــه نشــه یي توکو ســره مبارزې قانون

)پــه 2۰۱۰ز. او 2۰۱8ز. کال کې تعدیل شــوی(

د بریټانیــې پــه مالتــړ تدوین شــوی او له نشــه یي توکو ســره د 
مبــارزې عدلــي مرکــز )CNJC( له پاره یــې حقوقي بنســټ رامنځته 

کــړ. پــه 2۰۱۰زیږدیــز کال کې د کوکنار د کښــت مخ پــه ډېرېدونکې 
کچــې ســره د مبــارزې له پــاره او بیا ځل پــه 2۰۱8زیږدیز کال کې د 

میتامفیتامیــن پــه څېــر مصنوعــي نشــه یي توکو ســره د مبارزې 
له پــاره تعدیــل شــو. د قانون لــه مخــې محکومینو ته شــدید مجازات 

پــه تدریجي ډول ډېر شــوي و.

2۰۰6 د نشــه یــي توکو د ولکــې ملي ســتراتیژي تعدیل د بریټانیــې په مرســته

2۰۱2 د معیشــتي بدیــل ملــي پالیســي )2۰۱2 – 2۰2۴( د اړینــو وزارتونــو په مرســته، له نشــه یي توکو ســره د مبارزې 
وزارت )MCN( له لــوري پرمــخ وړل کېدونکــي پالیســي ده چې 

موخــه یــې د لومړیتوبونــو ملــي پروګرامونو )NPPs( کې له نشــه 
یي توکو ســره د مبارزې شــاملول و.

2۰۱5 د نشــه ای توکــو ملــي کاري پالن )2۰۱5- 2۰۱9( د اړینو وزارتونو په مرســته له نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت 
له لــوري تدویــن شــوی چې موخه یې د کوکنارو د کښــت راکمول، 
پــه کوکنــارو ککــړو ګولیو د تولید او قاچــاق راکمول او د تقاضا 

راکمول او د بســپنه ورکوونکو د مرســتو ترالســه کول دي.

2۰۱8 جــزا کــوډ )د ۱976زیږدیــز جزا قانون څخه تدوین شــوی( د 2۰۱8زیږدیــز کال قانــون له نشــه یي توکو ســره د اړونــد جرمونو 
له پــاره لــوړ مجــازات او د توکــو مصادره په پام کــې نیولې ده.

2۰۱9 نشــه یي توکو ته د تقاضا راکمولو ملي پالیســي )2۰۱3-2۰۱9( پــه 2۰۱2زیږدیــز کال کې د پالیســۍ تعدیل شــوې او بیاکتل شــوې 
بڼه ال تراوســه تصویب شــوې نه ده.

2۰۱9 د معیشــتي بدلــون ملي پالیســي ))2۰۱9- 2۰23( پــه 2۰۱2زیږدیــز کال کې د پالیســۍ تعدیل شــوې او بیاکتل شــوې 
بڼه ال تراوســه تصویب شــوې نه ده.

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې قوانینــو ته پــه کتو، دغــو قوانینو په تدریجي ډول ســخت مجــازات ټاکلي دي. په داســې حال کې چې د 
2۰۰5زیږدیــز کال قانــون، د نشــه یــي توکــو قاچاق کوونکــو له پــاره یــوازې نقدي مجــازات ټاکلي و، د 2۰۱۰زیږدیــز کال قانون بیــا د همدغو 

جرمونــو له پــاره د حبــس مجــازات وټــاکل. د 2۰۱8زیږدیــز کال نــوي قانــون بیــا د 2۰۱۰زیږدیز کال لــه مجازاتو هم د حبس ســخت مجازات 
وټــاکل خــو اغېز یې لــږ و. )ژلیکا »Bjelica«، 2۰۱8ز.(
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په 2۰۱8- 2۰۱9زیږدیز کلونو کې، له نشــه یي توکو ســره د مبارزې عدلي مرکز خبر ورکړی و چې د نشــه یي توکو د قاچاق په تور شــاوخوا ۱۰۰۰ 
تورن کســان له یوه نیم څخه تر 2۱ کلونو پورې د حبس په جزا محکوم شــول. په هر حال، قانون یوازې د نشــه یي توکو په کوچنیو کاروباریانو 

بانــدې پلــی کېــږي او لویــو قاچاقچیانو او زورورو کســانو ته، چې له حکومت ســره په اړیکه کې دي؛ الس نه ور وړل کېږي. 5

دا ډول ډېرېدونکــو جزایــي یــا تنبیهــي اقداماتــو د تنبیه کوونکــو یــا مخنیوي کوونکــو اعمالــو پــه توګــه اندېښــنې  راپارولــي او د اپیمو 
)کوچنــۍ کچــې( ســوداګرو ســره د چلنــد پــه اړه یې د الډېرو انســاني تــګالرو قبلولو پوښــتنه راپورته کړي.

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې قوانیــن هم پــه پام وړ ډول بې اغېــزې دي. د 2۰۰8زیږدیز څخه د 2۰۱7 تر جون میاشــتې پورې، د ســیګار6 
پــه وینــا، متحــده ایاالتــو  د کوکنــارو د کښــت د مخنیــوي لــه 3۴۰۰ عملیاتو ســره مرســته وکړه چې پایلــه یې د ۴52،77 کیلوګــرام اپیمو 

ضبطــول و او دا انــدازه یــوازې پــه 2۰۱6زیږدیــز کال پــه افغانســتان کــې د تولید شــوو اپیمو لــه یو ســلنه څخه هم کمــه ده. همدارنګه دوی د 
نشــه یــي توکــو د قاچــاق ولکې له پیاوړي کولو ســره هم ښــایي مرســته کــړې وي. )ژلېکار، جی، 2۰2۰ز(.

تــر 2۰۰۴زیږدیــز کال پــورې، متحــده ایــاالت، لــه نشــه یي توکو ســره د مبــارزې په برخه کــې د بریټانیې په مخکښــې ونــډې باندې راضي و. 
پــه هــر حــال، پــه 2۰۰۴زیږدیــز کال کــې د کوکنــارو په کښــت کې له چټک ډېرښــت ســره، د متحده ایاالتو دریځ بدل شــو چې دلیــل یې تر یوې 

کچــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د بریټانیــې د نرم چلند پــه  اړه د ناخوالو زېږولــو له امله و.

لــه نشــه یــي توکــو ســره د افغــان حکومت پالیســیو ســره مــوازې، متحــده ایاالتو، افغانســتان کې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې  له پاره 
خپلــې جــال پالیســۍ تدویــن کــړې )دوهــم جــدول وګورئ(. په داســې حال کې چې ویــل کېدل دا پالیســۍ د افغان حکومت له پالیســیو ســره 

مطابقــت لــري او هغــوی منعکســوي، پــه عمــل کــې لکــه څرنګــه چې د ســیګار )2۰۱8ز.( پلټنو روښــانه کړه، په افغانســتان کې له نشــه یي 
توکــو ســره د مبــارزې  پــه برخــه کــې د امریکایانــو مرســتندویه فعالیتونــو د متحــده ایاالتو د پالیســیو الرښــوونې په اړیــن ډول تعقیب نه 

کــړې، پاتــې خو ال د افغان حکومت پالیســۍ شــوې.

د متحــده ایاالتــو دریــځ تــر ډېــره پوځــي و او د موازي جوړښــتونو تأســیس او د خصوصــي قراردادیانو پــه تېره بیا د کوکنارو د کښــت 
اړولــو له پــاره د ډاینکارپــس )Dyncorps( جلــب او جــذب، لــه نشــه یي توکو ســره د مبــارزې په برخه کــې د افغان حکومــت د مالکیت 

راټیټولــو المــل وګرځېد.

لــه 2۰۰5 نــه تــر 2۰۰9زیږدیــز کلونــو ترمنــځ پــه اجنډا کــې د هوایي کیمیاوي ســپری شــاملولو په ګډون، پــه ځانګړي ډول، د کوکنارو کښــت 
اړولــو بانــدې د امریکایانــو زیــات ټینــګار، د متحــده ایاالتــو د نــورو حکومتــي ادارو له لــوري مالتړ نه شــو او دا چاره په پالیســیو کې د 

چــاود )درز( او خپلمنځي ســیالۍ المل شــوه.

5   لــه یــوه لوړپــوړي پخوانــي رســمي افغان چارواکي ســره مرکه، د اګســټ اتمه، 2۰۱9ز. کابل.

https://www.ecoi. ).6   د متحــده ایاالتــو ولســي جرګې  )کانګــرس( تــه د ســیګار درې میاشــتنی راپــور. د اکټوبــر 3۰، 2۰۰2ز. )السرســی: د فبرورۍ ۱5، 2۰2۰ز
3۰qr.pdf-۱۰-2۰۱7_۱5۱26۴۰35۱_۱93۰/۱۴۱9۴3۴/net/en/file/local

https://www.ecoi.net/en/file/local/1419434/1930_1512640351_2017-10-30qr.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1419434/1930_1512640351_2017-10-30qr.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1419434/1930_1512640351_2017-10-30qr.pdf
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همدارنګــه، دغــو پالیســیو د افغــان حکومــت  لــه پالیســیو ســره ســمون نه خــوړ. لکه څرنګه چــې مخکینــی نقل قول یې روښــانه کوي، په 
هوایــي کیمیــاوي ســپری بانــدې ټینــګار د متحــده ایاالتــو او  افغانانــو اړیکــې کړکېچنــې کړې او له نشــه یــي توکو ســره د مبارزه کوونکو 
نــورو ښــکېلو لوریــو ســره اړیکــې یې هم شــډلې کړې. داســې ښــکاري چې د افغــان حکومت له لوري پیاوړي فشــار د پالیســیو لــه ناکامۍ 

ســره مرسته کړې وي.

پــه ډاډ ســره، لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې پــر لومړیتوب بانــدې د متحــده ایاالتو پوځــي تمرکز ترڅنګ، د زړونــو او ذهنونو پــر خپلولو 
بانــدې د دوی ټینــګار د نشــه یــي توکــو د کښــت اړول اصلــي ســتونزه وګرځېده او باالخره لــه لومړیتوب څخــه وغورځېده.

دویــم جــدول: لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې له پــاره د متحده ایاالتو ســتراتیژۍدویــم جــدول: لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې له پــاره د متحده ایاالتو ســتراتیژۍ

لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې له پــاره د متحده ایاالتو ســتراتیژۍ

2۰۰5 د کوکنــارو د کښــت پــه اړولــو بانــدې لــه ډېــر ټینګار ســره؛ د کښــت اړول/له مینځه وړل، کښــت ممنوع کول، عدلــي اصالحات، عامه 
پوهــاوی او معیشــتي بدیــل پروګرامونــه پنځه ســتنې دي.

2۰۰7 د معیشــتي بدیــل پروګــرام د ډېــر تمویــل ترڅنــګ، د کوکنــارو کښــت ممنوع کولــو او اړولو باندې په ډېــر ټینــګار تمرکز کول.

2۰۱۰ د نشــه یــي توکــو او ترهګــرۍ ترمنــځ اړیکــو په روښــانه کولو او له ترهګرۍ ســره د مبارزې پــه لیدلوري کې د افغان حکومت له نشــه یي 
توکــو ســره د مبــارزې او ولکــې د چــارو پــه پراخو اجراآتو بانــدې د تمرکز ترڅنــګ د کوکنارو د لویې کچې د کښــت اړولو د تمویل درول.

2۰۱2 د افغانســتان د نشــه یي توکو د ولکې ملي ســتراتیژي او نورو ادارو مالتړ او د نشــه یي توکو او ترهګرۍ د اړیکو په نښــه کولو ته ژمنتیا
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اداري جوړښتونهاداري جوړښتونه. 3
مــوازي او پــه اغېزمــن ډول ســیاله پالیســي جوړونه د پرتلنــې وړ مګــر متضــادو اداري جوړښــتونو کې منعکســه شــوې ده. په  2۰۰6زیږدیز 

کال کــې د نړیــوال انســټیټیوټ مشــاهدې )TNI ،2۰۰6ز.: ۱6( هغــه څــه ځانګــړي کړل چې باید وڅارل شــي:

پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې د ادارو جوړښــتونه پېچلي دي. پــه دغه هېواد کې بې شــمېره 
ادارې ســره ښــکېلې دي، چــې  ځینــي وختونــه د مســؤلیتونو تداخــل رامنځ تــه کېــږي. دا چاره په افغــان حکومت  

دغــه راز نړیوالــه ټولنــه کــې په افغانســتان کې د نشــه یي توکو ســره د مبارزې اړوند ســیالۍ ښــیي.

د بریټانیــې پــه مرســته، د افغانســتان ملــي امنیــت شــورا تر چتر الندې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې ریاســت )CND( تأســیس شــو او د 
ســتراتیژۍ جوړولــو، همغــږۍ او څارنې مســؤلیت یې درلود.

مختلــف اجرائیــوي مســؤلیتونه د کورنیــو چــارو وزارت؛ د کلیــو پراختیــا او بیارغونــې وزارت؛ د کرنــې، اوبه لګولــو او مالــدارۍ وزارت 
او عامــې روغتیــا وزارت پــه غــاړه دي. پــه هــر حــال، ددغو اړینو وزارتونــو ســیالیو، له هماغه وخته، له نشــه یي توکو ســره مبــارزه ځانکړی 

کــړې او لــه نشــه یي توکو ســره د مبــارزې د لیدلوري جوتــه ممیزه ده.

د متحــده ایاالتــو له لــوري پــه 2۰۰۴زیږدیــز کال کــې د بریټانیــې پــه هڅــو باندې نیوکې او له نشــه یي توکو ســره د مبــارزې تمویل ددې المل 
شــول چــې بریټانیــا د نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې په وزارت )MCN( باندې د نشــه یي توکو ســره د مبارزې ریاســت )CND( د بدلولو 
ټینــګار وکــړي ترڅــو  لــه افغــان دولــت ســره د نشــه یي توکو ســره د مبارزې د ټولــو فعالیتونــو پــه همغږي کولو کې مرســته وکړي. خو دغه 

وزارت کــوم اجرائیــوی مأموریــت ترســره نشــوای کــړای او پــه خپل دوران کې په سیاســي لحاظ یــو کمزوری وزارت پاتې شــو. باالخره یاد 
وزارت پــه پای کې منحل شــو.

همدارنګــه، د بریټانیــې حکومــت اړینــو اجرائیــوي وزارتونو ته د نشــه یي توکو پرضد د مبارزوي چارو له پاره د بســپنو ډېرولو او تنظیمولو 
پــه موخــه لــه نشــه ای توکو ســره د مبارزې وجهــي صندوق )CNTF( هم جوړکړ. دا صندوق د ملګرو ملتونــو له لوري اداره کېده خو د متحده 

ایاالتو مالتړ یې ترالســه نه کړ او د بســپنې د لګښــت په برخه کې د ټیټ ریکارډ له امله په 2۰۰9زیږدیز کال کې منحل شــو.

ددې اپوټــه )برعکــس(، د کورنیــو چــارو ځواکمــن وزارت نشــه یــي توکو ســره د مبــارزې له پاره ځانګړی مرســتیال درلود، چــې د متحده 
ایاالتــو تــر اغېــز النــدې و او لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې د پالیســیو پــه اجراأکولو کې یــې مخکښ رول درلود.

لکــه څرنګــه چــې )2۰۱8: ۴2( ســیګار یــې پــه لنــډ ډول بیانــوي، د افغانســتان او د متحده ایاالتو ډېــر شــمېر ادارې او پروګرامونه له 2۰۰۱ 
نــه تــر 2۰۱8زیږدیــز کلونــو ترمنــځ رامنځ تــه شــول. لــه ناچارۍ، دا چــاره د دوه ګوني توب او پــه فعالیتونو کې د افراط او د غښــتلې ســیالۍ 

المــل شــوه، خــو د وخــت پــه تېرېدو ســره ځینــي ادارې منحــل او  ځینې یې په یو او بل کې جذب شــوې.

دلتــه ددغــه تعجبــي هېــواد پــه اداري لــړۍ )او مخففاتــو( کــې یــو ډول د ګډوډۍ حالــت لیدل کېــږي7 او د حیرانتیا خبــره نه ده چې څوک، 
چېرتــه او څــه کــوي او دا حالــت دې همداســې ســتونزمن وســاتل شــي. 8 د افغــان حکومت  په تړاو، ســیګار ۱3 ادارې ثبــت کړې دي چې په 

کــې د مســتقیم تعقیــب ځانګــړې اداره، د تخنیکــي پلټنــو اداره، د حساســو پلټنــو اداره، د کوکنــارو د کښــت ممنوعیــت ملــي اداره او د 
جنایــي عدالــت ځانګړې اداره شــامله وه.

7   د نــاوړه معلوماتــو او بې تمایلــۍ حالــت

8   د افغانســتان د اداري فســاد ضــد ادارو ســربدلوونکي شــمیر لــه مخــې یــوه بلــه کتنه هم شــوې ده. ژلیکا، جی. )2۰۱9(
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د متحــده ایاالتو/نړیوالــو همکارانــو پــه تــړاو، تــر ټولــو ډېرې مشــهورې ادارې یــې د کوکنارو د کښــت اړولو افغان ځــواک، د افغان مالي 
ګــواښ خونــه، د خاشــخاش اړولو مرکــزي ځــواک، مشــترکه بیــن االداري ځانګــړې اداره، د بیــن االداري عملیاتو د همغږۍ مرکز، د نشــه ای 

توکــو ګــډ تحلیلــي مرکز او د خاشخاشــو د کښــت اړولو ځواک و.

ســیګار د ادارو جوړولــو پــه اړه د متحــده ایاالتــو د هڅــو په تړاو ویل: )ســیګار، 2۰۱8ز.: ۱38(

له نشــه یي توکو ســره د مبارزې په ریاســت او ورپســې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې په وزارت کې د اداري 
وړتیــاوو لــوړول یو څــو محســوس پرمختګونه درلودل....

له ریاســت څخه وزارت ته ارتقاء، له نشــه یي توکو ســره د مبارزې اړوند پالیســیو او پروګرامونو مســؤلیت 
لرونکــی ځانګــړی بیوروکراټیــک بنســټ رامنځ تــه کړ، چې د افغانســتان د ملي امنیت شــورا څخه یې مســؤلیتونه 

راکــم او پــراخ بنســټه حکومــت مالتــړ په ترالســه کولو کې پاتې راغــی. دا غلطي له هغه حقیقت ســره مل وه چې 
متحــده ایاالتــو، بریټانیــې او له نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت نور اصلي شــریکان، او UNODC ددغه 

وزارت له پاره په یوه لیدلوري ســره ســال نه شــول چې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې یوه عمومي ســتراتیژي ولري...

دا ناشــونې ده چــې لــه نشــه یي توکــو ســره د مبارزې وزارت پــه څېــر کوچنــی همغږی کوونکی وزارت دې، چې له 
نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه نورو مســؤلو وزارتونو باندې کــوم صالحیت هم ونــه لري او ډېر لږ سیاســي نفوذ 

دې ولــري؛ د ټــول دولــت پــه کچــه له نشــه یي توکو ســره د مبارزې په هڅــو کې مخکښــه ونډه ولوبوي.

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت له جوړېدو لــږ مخکې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې قانــون د تطبیق 
د چــارو څارنــې او همغــږۍ له پــاره پــه کورنیــو چارو وزارت کې د نشــه یي توکو ســره د مبارزې د مرســتیال وزیر 

ټــاکل یــوازې لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې پر وزارت بانــدې د اغېز له پــاره د اداري محدودیتونــو پیلیز 
الرښــودیز ګام و.

ددې د مشــاهدې یــوه بلــه الره بــه د اقتصــادي ګټــو او منفعتونــو له پــاره د افغــان مخکښــو سیاســي څېــرو د ســیالیو پېژندلو په تــړاو د کیین 
او انډرســن )2۰۱8ز.( د اســتدالنونو تعقیبــول وي چــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې د پالیســیو او د دوی د تمویلوونکو پــه بحثونو کې 

د ونډې اخیســتو څخه  ترالســه کېدای شــي.
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د پالیسۍ اجراء کولد پالیسۍ اجراء کول. ۴
د »NDCS« )د نشــه یــي توکــو د کنټــرول یــوه غــوره ســتراتیژي خــو له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د برخــې مات او ګــوډ فعالیتونو( د 

پرمختګونــو پــه اړه پــه 2۰۰7زیږدیــز پــه یــوه ارزونــه کې وړاندوینه شــوې وه چې پــه راتلونکې لســیزه کې څه پېښــېدونکي دي.

لکــه څرنګــه چــې د معیشــتي بدیــل ملــي پالیســۍ )MCN، 2۰۱۴: 6( اووه کالــه وروســته وویل، له یوه لوري د افغانســتان اســالمي 
جمهــوري دولــت د ادارو ترمنــځ نه همغــږي او بــل لــوري تــه د بســپنه ورکوونکو ادارو، نړیوالــو پراختیایي مؤسســو او غیردولتي 

مؤسســو ونــډه او لــه بودجــې بغیــر بســپنې تــر نن تاریخ پورې د اجراء شــوو پــروژو او د معیشــتي بدیلــو پروګرامونــو د نااغېزناکۍ اصلي 
فکټورونــه په ګوته شــوي دي.

له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د متوازنو او واحدو ســټراتیژیو له پاره له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د پالیســیو په اســنادو او امریکایي 
ســتراتیژیو کې ډېر څه ځای پرځای کړل شــول. د 2۰۰7زیږدیز کال د نشــه یي توکو د ولکې ســتراتیژي )GIAoA : 2۰۰7: ۱6( د نشــه یي توکو 

ســتونزې پــه اړه د روښــانه او سیســټماټیکې تــګالرې پــه اړه بحــث کوي. دا تګالره هغــه فعالیتونــه توضیح کوي چې د جــال فعالیت پرځای په 
پرلپســې ډول دوام ولري او له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د ســتراتیژۍ د مالتړ له پاره د ثابتو ادارو جوړولو اړتیا روښــانه کوي.

هڅــه کېــده چــې لومــړی د نشــه یــي توکــو ســوداګري مختله، دویم قانونــي کلیوالــي معیشــتونه غښــتلي او متنوع کــړي، درېیم قدم کې 
تقاضــا راکمــه او څلــورم قــدم کــې د دولتــي بنســټونو د جوړولــو لومړیتوبونه په نظر کې نیول شــوي و.

پــه ورتــه وخــت کــې، پــه داســې حال کې چې د نشــه یــي توکو د کنټرول له ملي ســتراتیژۍ ســره یې پــه خیالي ډول ســمون درلود، عماًل د 
متحــده ایاالتــو ســتزاتیژۍ پــه معیشــتي بدیلونــو بانــدې د کښــت اړولــو تــه لومړیتــوب ورکاوه، له همدې امله یې د نشــه یــي توکو د ولکې 

پــه ملــي ســتراتیژۍ کــې د کوکنــارو کرکېلــې لــه نه اړولــو اصل ســره  د معیشــتي پروګرامونــو د جریان تر وختــه مخالفت کاوه. ددې ســربېره، 
لکــه څرنګــه چــې بــه یــې مــوږ ووینو، د متحــده ایاالتو د معیشــتي بدیلــو پروګرامونــه د لنډمهالــه بدیل فصل پــه برخه کې پــه اریانوونکي 

ډول پــه ښــه حالــت کــې و او ترڅنــګ یــې معیشــتي بدیلــو پروګرامونــو د پــراخ ضمني مالتړ په تــړاو کومه عقیــده موجوده نه وه.

پــه هــر حــال، د ســیګار راپــور )ســیګار: 2۰۱8: ۱۴۱- ۱59( د بودجــوي ډیټا او »GIS« شــننې څخه په اســتفادې آن د متحــده ایاالتو له 
نشــه یــي توکــو ســره مبــارزې پــه ســتراتیژیو کــې وموندله چې عماًل له نشــه یي توکو ســره د مبــارزې د بېالبېلــو څانګــو ترمنځ تعادل او 

همغاړیتــوب )symbiosis( ډېــر کــم رامنځ تــه شــوی دی. لــه نشــه یــي توکو ســره د متحده ایاالتو د مبــارزې هڅې دې تر هغــې کچې، چې 
د شــته ډیټــا شــننې یــې اجــازه ورکــوي؛ د دواړو هلمنــد او ننګرهــار والیتونو په هغو ســیمو کې ترســره شــي چېرته چــې معیشــتي بدیلې 

مرســتې نه دي ترســره شوې. 

د معیشــتي بدلــون فعالیتونــه تــر ډېــره ددغــو دوو والیتونــو په هغو ســیمو کې ترســره شــوي چې نســبتًا بډایه ســرچینې په کې وې، په داســې 
حــال کــې چــې هلتــه د اپیمو په کښــت بانــدې ډېره کمــه تکیه کېده.
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پــه داســې حــال کــې چې ښــایي کــوم کس له مناســب اطمینان ســره ووایي چې د نشــه یي توکو ســره د مبارزې پــراخ مرســتندویه فعالیتونه 
پولــې تــه پــه څېرمــه کوکنــارو کښــت لرونکو والیتونــو بانــدې متمرکــز و – لکــه د هلمنــد خوراکي زون یا پــه ننګرهار کې له ترهګرۍ ســره د 

مبــارزې د مالتــړ پــه څېــر پروژې- خــو په دې تړاو کومې ځانګړې شــمېرې نشــته.

په عمومي ډول د بســپنو د ټاکنې په تړاو شــواهد شــته، چې  د ډېرو امن ســیمو په پرتله د ډېرو ناامنه والیتونو خلکو د ســړي ســر پراخې 
مرســتې ترالســه کړې دي. خو دا مرســتې د پوځي ډلو له اړخه د بېالبېلو پراختیایي مصارفو په واســطه ګډوډې شــوي دي. )پین، 2۰۱2: ۱۱(

د شــمال افغانــان پــه ســویل کــې د بســپنه ورکوونکو لــه پراخــو مرســتو څخــه خبر دي چــې هلته ناامنــي او اپیم دواړه په پراخه کچه شــته او 
وایــي چــې دوی د مرســتو راجلبولــو له پــاره بایــد د کوکنارو کښــت ته مخــه  کړي. )پین، 2۰۱۱ز.(

د نړیــوال بانــک یــوې څېړنــې )2۰۱5ز.( لــه دغې انګېرنې ســره ســمون درلود او موندلې یې وه چې د ډېــرو تاوتریخوالــي لرونکو ۱2 والیتونو 
، پــه اساســي ډول جنوبــي والیتونــو )لــه ننګرهــار پرته، ځکه دا والیت د لــږ تاوتریخوالي لرونکی بریښــېده(، د لــږ تاوتریخوالي لرونکو 

والیتونــو پــه نســبت ډېــره  نړیوالــه مرســته ترالســه کړه، خو بیــا یې هم ددغو والیتونو پــه بې وزلۍ باندې یې ډېر لږ اغېز ښــندلی دی.
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د پالیسۍ د برخو، ښکېلو لوریو، بهیرونو او د د پالیسۍ د برخو، ښکېلو لوریو، بهیرونو او د . 5
روایتونو شننهروایتونو شننه

النــدې برخــې، لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې په اصلــي برخو کې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د پالیســیو او تجربــو د تدریجي 
تکامــل بشــپړ تفصیــل وړانــدې کــوي: د نشــه یــي توکو او امنیــت ترمینځ اړیکې؛ ســوله راوســتل؛ روغتیــا او معیشــتي پروګرامونه؛ او د 

پالیســیو د موخــو او تجربــو د توجیــه له پــاره د کارول شــوو شــواهدو او ډیټــا د څرنګوالي اړونــد بحثونه.

د پالیســۍ جوړونــې د مختلفــو عواملــو ترمنــځ د ماتــې او وېــش پــه ســر کــې هغــه که د افغانســتان په دولت کــې و، د نړیوالو ښــکېلو لوریو 
ترمنــځ و یــا د ځانګــړو دولتــو د بېالبېلــو څانګــو ترمینــځ و، د کوکنــارو او خاشخاشــو د ســتونزې د ایجــاد پــه اړه بېالبېل تفســیرونه او 

تحلیلونــه موجــود و او دا پوښــتنه مطــرح کېــده چــې دا نښــه ده او کــه د ننګونــو علت چې افغانســتان ورســره مخ دی.

همدارنګــه د انفــرادي او اداري انتخابونــو د جــواز د میــزان یــا تشــکیلېدو اړونــد بېالبېلــې انګېرنــې موجودې وې او دغــه راز کوم عوامل 
یــا انګېــزې دي چــې د خلکــو او ادارو د ســلوکي تغییــر المــل کېږي ترڅــو په جال جال ډول کارونه ترســره کړي.

لــه وړانــدې پیلېدونکــې او غالبــًا مخکــې ټاکل شــوې نقطــې څخــه د تاریاکو پــه تــړاو د پالیســیو بېالبېلو شــریکانو خپل دریــځ څرګند کړی 
دی چــې ســتونزه څــه ده او ددغــې ســتونزې د هوارولــو له پــاره کوم اړین وســایل پــه کار دي. د پالیســیو اجراء کول د افغانســتان له اداري 

الرو چــارو ســره تعامــل تــه اړتیــا لــري، دغــه راز ایډیــال تفکر تــه هم اړتیا لري چــې څه باید وي، خو پــه عمل کې د چــارو د څرنګوالي او 
ولې والــي اړونــد لــږه پاملرنــه یا لــږ معلومات په الس کــې دي. )جیکســن او مینویا، 2۰۱8ز.(

د دا ډول تــګالرې یــوه بېلګــه د اپیمــو اقتصــاد له پــاره، د نړیوالــو نشــه یــي توکــو او قانــون د تطبیق د چــارو له پار د متحــده ایاالتو دفتر 
)INL( دی. د INL لــه انــده، د کوکنــارو کښــت غیــر قانونــي عمــل دی او د حاصــل رســېدو پرمهال ورســره چلند کېــږي او د کوکنارو د 

کرونــدو اړونــد ګــواښ ډېرېــدو پرمهال، د کروندو د اړولــو له الرې لــه مینځه وړل کېږي.

 tipping( اصلــي موخــه د کوکنــارو د 25 ســلنه کرونــدو اړول و، چــې دا یــوه خیالــي موخــه وه او ټینــګار دا و چــې دا یو اړین کار INL د
point( دی ځکــه پــه دې ســره بــه د کوکنــارو کروندګــرو تــه اوښــتی زیان ډېــر لوړ وي او دوی به ښــایي د کوکنار کښــت بند کړي. دې چارې 

افغــان کروندګــرو تــه ورپېــښ چاپیریالــي ګــواښ، ددغــه ګــواښ د مدیریــت په تړاو د تاریاکو د کښــت ونــډه او د بزګرانو د چلنــد په کابو 
کولــو کــې د مالــي هڅونــو د انــدازې اړوند ډېر کــم معلومــات ښــودل. )مینزفیلډ او پین، 2۰۰6ز.(

د INL لویــه ټاکنــه د هوایــي ســپری کارول و چــې افغــان دولــت ونــه مانه )نه نور شــریکان ددغــې تګالرې مالتړي و(، هغوی یې الســي ډول 
)پــه الس( د کښــت اړولــو بانــدې مجبــورول چــې وروســته بیا د ځایي سیاســت موضــوع وګرځېده او زورواکانــو ته یې د خپلو ســیاالنو 

د کښــت اړولــو د مشــرۍ اجــازه ورکولــه. پــه ورته وخت کــې، د متحــده ایاالتو ځواکونو له پیاوړو ځایي شــریکانو ســره، چــې د اپیمو 
اقتصــاد کــې یې مــادي ګټې درلــودې؛ خپلې امنیتــي اجنــډاوې تعقیبولې.

دا چــاره پــه فعــال ډول د INL د تعدیلــي مــاډل د تغییــر المــل شــوه. لــه همدې املــه، د متحده ایاالتو پوځ تــر ډېره وخته د کوکنارو کښــت 
اړولــو اجنــډا د مالتــړ پــه خاطر، د کښــت اړولــو له پاره د اړینــو متبادلو الرو پــه وړاندیزولو بانــدې ټینګار کاوه.

پــه اداري کچــه، لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزې ډېــری پالیســیو د بې طرفــه، استعداد-بنســټه )شایسته ســاالره( او ډیموکراټیکــو نظریو 
پــه تــړاو، چــې څرنګــه بایــد حکومــت کار وکــړي؛ فرضیې وړانــدې کولې. دې کار له عامه ســاحې څخه د خصوصي ســاحې یا رســمي حوزې 

څخــه د خصوصــي هغــې د بېلولــو اړونــد د ویبریانــو )Weberian( مطلــوب ماډل په نظــر کې نیوه.
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لکــه څرنګــه چــې ســیګار )2۰۱8ز.( پــه بشــپړ ډول ورته اشــاره کوي، دا د هغه حقیقت ســره ســره دی چې د نشــه یــي توکو نړیواله پالیســي 
جوړول داســې دي لکه تر ډېره د غیررســمي ادارو له لوري چې جوړ شــوي وي او د اشــرافو ســوداګریزې پروســې داســې دي لکه د رســمي 

ادارو او د پالیســیو د ســندونو له لــوري چــې جــوړې شــوې وي )کیین او انډریســن وګورئ، 2۰۱8ز.(

د افغانســتان  ټولنیــز نظــم ډول، د جیکســن او مینویــا )2۰۱8ز.( لــه لــوري د »السرســي د شــبکو« پــه نوم نومول شــوي ماډل پربنســټ د 
انګېــزو او رفتــاري روشــونو پــه جــال ټولګــه بانــدې کار کــوي. غیر رســمي عوامل په رســمي او ځواکمنو  شــریکانو کــې نفوذ کوي او د 
خپلــو شــبکو د مالتــړ او خپــل موقعیــت د ســاتلو له پــاره د اقتصــادي رانټونــو )اضافي عایــد( په ترالســه کولو او بیاوېشــلو کې له دغو 

ســاحو څخه تېریږي.

د اپیمــو له لــوري دې احتمــال تــه پــه پــام ســره چــې مهم عاید او د السرســي غښــتلې شــبکې تولیــدوي، دا د حیرانتیا وړ نه ده چې له نشــه یي 
توکــو ســره د مبــارزې د پالیســیو موخــو )د موخــو تمرکــز د کار پــه څرنګوالــي و( پــه حقیقت کــې هماغه کړنې غښــتلې کــړي دي د کومو چې 

لــه مینځه وړلــو فکر کېده.

د غیررســمي افغــان سیاســي شــبکو د »لوبولــو« له پــاره د بهرنیــو شــریکانو د وړتیــا د محدودیتونــو یــوه ښــه بېلګه د بریټانیې فشــار و 
چــې پــه 2۰۰5زیږدیــز کال کــې د هلمنــد پخوانــي والــي، شــیرمحمد اخوندزاده د لرې کېدو المل شــو. له والیت ســره د هغــه قوي اړیکې او 

د طالبانــو ولکــې ولسمشــر کــرزي تــه ارزښــتمن و، خــو د هغــه پــه اړه عمومي لیدلوری داســې و چــې نومــوړي د هلمند د اپیمو لــه اقتصاد 
ســره اړیکې درلودې.

بریټانویانــو د 2۰۰6زیږدیــزکال پــه جنــورۍ کــې د هغــه د ځایناســتي، محمــد داود، د ټاکلــو مالتــړ وکړ چې پاک ښــکارېده، خــو هغه ځایي 
اړیکــې نــه درلــودې او یــوازې لــه یــو کال دندې وروســته، د پخواني والــي د پلویانو د فشــار له امله، چې غوښــتل یې بیــا پخوانی کس 

والــي کــړي؛9  ولسمشــر کــرزي محمد داود لرې کړي. ۱۰

نشه یي توکي او امنیتنشه یي توکي او امنیت
لکــه څرنګــه چــې )پــه لومــړي لمن لیــک »فوټ نــوټ« کې( ذکر شــول، له نشــه یي توکو ســره د متحده ایاالتــو د مبارزې پالیســۍ د کوکنارو 

د کښــت اړولــو او  ممنوع اعالنولــو لــه لومړیتــوب څخــه تــر داســې پالیســۍ پورې تدریجــي تکامل کړی دی چــې له ترهګرۍ ســره د متحده 
ایاالتــو لــه ټولیــزې ســتراتیژۍ ســره همغــاړې وه. دا لــه نشــه یــي توکو ســره د متحده ایاالتو د ســتراتیژیو له ارزونــې بیخي د لمــر په څېر 

څرګنــده ده چــې پــه 2۰۰7زیږدیــز کال کــې پیل شــو ترڅو د نشــه یــي توکــو او ترهګرۍ ضد مبــارزې د پالنونو پــه همغږي کولو بانــدې تمرکز 
وکــړي؛ دا پــه 2۰۱۰زیږدیــز کال کــې لــه نشــه یي توکو ســره د متحــده ایاالتو  ســتراتیژۍ ترڅنګ یــو بل لومړیتــوب وګرځېد.

پــه هغــې فرضیــې یــې ډډه لګولــه چــې وایي د نشــه یــي توکو د ســوداګرۍ پیســې د ترهګرۍ اړینه ســرچینه ده. د کوکنــارو او ترهګرۍ 
ترمنــځ د اړیکــو اړونــد مســتند بیانــات وړانــدې شــول او دا بیانــات بیــا د کوکنارو کرونــدو اړولو پــه پروګرامونو کې د دلیل پــه توګه ذکر 

شــول. خــو لکــه څرنګــه چــې ســیګار )2۰۱8زیږدیــز: 3۴ – 35 کې( روښــانه کړه، هغه شــواهد چې د ترهګرۍ له عاید ســره د نشــه یي توکو 
ســوداګري تــړي، ډېر زیــات نیمګړي او د تفســیر وړ دي.

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/sacked-for-corruption-and-drug-dealing-but-warlord-seeks-  9
return-to-power-in-helmand-39635۱ )د السرســي نېټه: د اګســټ ۱5مه، 2۰2۰ز.(.

 8۰zdt9k۰v۰x-https://www.thetimes.co.uk/article/blow-for-britain-as-helmands-cleanest-governor-is-sacked  ۱۰ 
)د السرســي نېټه: د اګســټ ۱5مه، 2۰2۰ز.(.

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/sacked-for-corruption-and-drug-dealing-but-warlord-seeks-return-to-power-in-helmand-396351.
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/sacked-for-corruption-and-drug-dealing-but-warlord-seeks-return-to-power-in-helmand-396351.
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/sacked-for-corruption-and-drug-dealing-but-warlord-seeks-return-to-power-in-helmand-396351.
https://www.thetimes.co.uk/article/blow-for-britain-as-helmands-cleanest-governor-is-sacked-80zdt9k0v0x
https://www.thetimes.co.uk/article/blow-for-britain-as-helmands-cleanest-governor-is-sacked-80zdt9k0v0x
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پــه یقینــي ډول چــې د نشــه یــي توکــو د ســوداګرۍ او ترهګــرۍ ترمنځ پــه اړیکو بانــدې د نظرونو توافق نه شــته )هماغه ســرچینه: 35( 
او دا چــاره هــم پــه ډاډه زړه د اړیکــو  ارزولــو میتوډولوجیکــي ســتونزې او هــم د پالیسۍ-بنســټه شــواهد-موندنې له پــاره تمایل دواړه 

منعکســوي: دا کار د پالیســۍ د دریــځ له پــاره دی ترڅــو د دوی موخــو منعکســوونکي شــواهد ترالســه کړي.

پــر همــدې بنســټ، د نشــه یــي توکــو د ممنوع کولــو د غوښــتونکو تقاضــا تــه د ځواب له پاره، د 2۰۰8زیږدیــز کال له اکټوبر راهیســي د 
ایســاف ځواکونــه مامــور کــړی شــوي و چــې لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې پــه عملیاتو کې ونــډه  واخلي ترڅو هغه کســان په نښــه کړي چې 

احتمــااًل لــه ترهګــرۍ ســره  اړیکــې لري. د نشــه یــي د ممنوع کولو پــه دې عملیاتــو کې هوایي مالتړ هم شــامل و.

پــه هــر حــال، پــه دې تــړاو د ائتــالف ځینــو غړو له اړخه یــو شــمېر مخالفتونه هــم و. له 2۰۰9 څخه 2۰۱۱ زیږدیــز پورې پوځي ډېروالی له نشــه 
یــي توکــو ســره د مبــارزې اړونــدو چــارو د بســپنو ډېرولــو او  پراخولو المــل وګرځېد. په دې کار ســره د هلمنــد په څېر په ډېــرو کوکنارو 

کرل کېدونکــو ســیمو کــې، عســکر او هوایــي مالتــړ ډېر شــو چــې د کوکنارو کښــت ممنوع کولــو او پراختیایي مرســتو ډېرېــدو له پاره یې، 
»د زړونــو او ذهنونــو خپلولــو له پــاره لــه ترهګــرۍ ســره د مبارزې د ســتراتیژۍ« مطابق لــوی مالتړ وړاندې کړ.

د هلمنــد او کندهــار خوراکــي زونونــه )النــدې نشــه یــي توکــي او معیشــتي پروګرامونه وګورئ( ددغــو هڅــو مســتقیمه پایله وه. مګر 
لــه 2۰۰2زیږدیــز څخــه تــر 2۰۰3زیږدیــز پــورې د بریټانیــې مخکینیــو ناکامــو هڅو اړوند شــواهدو او له نشــه یي توکو ســره د مبارزې په  

فعالیتونــو کــې د نــورو ښــکېلو لوریــو لــه نیوکــو ســره ســره، دا هم یــو مورد و چې د متحــده ایاالتو پوځــي قوماندانانو پــه خپلواک ډول د 
نشــه یــي توکــو د کرونــدو اړولــو پروګــرام د جبران له پــاره خپل پروګــرام پیل کړ چــې د مارجې چټــک کرنیز بدلون پروګرام )ســیګار، 2۰۱8: 

52( یــې ښــه بېلګه ده.

پوځــي ډېروالــی د متحــده ایاالتــو د دفــاع وزارت او »INL« ادارې ترمنــځ د صف بنــدۍ او تقابــل المــل وګرځېد. یــو اړخ یې دا و چې له 
ترهګــرۍ ســره د مبــارزې پوځــي تصــور پــه زیاتېدونکــي ډول د »زړونــو او ذهنونــو خپلولو« له پــاره د کښــت ممنوعیت، قانــون پلي کولو او 

پراختیایــي هڅــو د همغــږي کولــو اړونــد بحثونه ډېر کړل.

لکــه څرنګــه چــې د کوکنــارو کښــت تــه پــه کتــو د هلمنــد خوراکــي زون اوږدمهاله اغېزو )الندې یــې وګورئ( او له ترهګرۍ ســره د مبارزې 
د ســتراتیژۍ د یــوې برخــې پــه توګــه د زړونــو او ذهنونــو خپلولــو د هڅــو له ارزونې څرګنــده شــوې ده، دواړه فعالیتونه د خپلــو موخو په 

ترالســه کولو کــې پاتې راغلي دي. 

لکــه څرنګــه چــې فیشــټاین او ویلــډ )پــه 2۰۱۱ز. کال کــې( ویلــي و، له ترهګرۍ ســره د مبــارزې په ســتراتیژۍ کې، د ترهګریزو ســیمو د 
شــخړو سیاســي پرمخ وړونکــو پرځــای پــه اقتصــادي برخــه تمرکــز، د ترهګــرۍ د سیاســي الملونو )پــه تېره بیا د حکومتي  کســانو د فاســد 

او داړونکــي چلنــد اړونــد دالیلــو( پــه ګوته کولو کــې په بشــپړ ډول پاتي راغلي  دي.

ددې ســربېره، د ځایــي زورواکانــو لــه الرې د پروګــرام د چــارو پرمخ وړل، په بشــپړ ډول د ناامنــۍ اصلي الملونــه پیاوړي کړل.

عــالوه پــردې، د کمــزورو ادارو لــه الرې یــوې ســیمې ته په چټکۍ ســره د پراخــو ســرچینو وربهولو؛ د تغییر د پروســې پرځای پــه پایلو 
تمرکــز؛ د امــن ســیمو پرځــای ناامنــه ســیمو کــې د پراخــو بســپنو پــه برخه کې د پخپل ســر مالــي تشــویقونو رامنځ ته کولو، او د مســؤلیت او 

پایلــو ارزولــو نشــتوالي پــه ګــډون د اجراأتو ډېر شــمېر ماډلونو اصــاًل ټوله تــګالره بې خونده کړه.

لــه 2۰۱3زیږدیــز راهیســي د متحــده ایاالتــو پوځــي حضــور په کمېدو ســره، د امنیتــي مســایلو له ا مله له نشــه یي توکو ســره مبارزه کمزورې 
شــوه او هغــه ادارې، چــې د عســکرو ډېرېــدو پرمهــال رامنځ ته شــوې وې؛ یــا ختمې یا یــې موخې بدلې شــوې. لکه څرنګه چې ســیګار 

)2۰۱8: 55( یادونــه کــړې، پــه پالیســیو کــې لــه نشــه یي توکو ســره د مبــارزې د مســایلو ترمنځ هــم د ســتونزې د پېچلتیا پــه برخه کې، چې د 
ناکامــو هڅــو څخــه یــې ســتړیا پــه میــراث پرېښــي؛ او هــم د پالیســۍ د ســیمي په برخه کــې، چې هیڅ یو کــس یې په رښــتیني ډول نه غواړي 

لمــس کــړي؛ یوه عمومــي ناهمغــږي لیدل کېږي.
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خــو پــه 2۰۱7زیږدیــز کال کــې، پــه ریــکارډ ډول د اپیمــو تولیــد )9۰۰۰ ټنــه ( چې له نشــه یي توکو او جرایمو ســره د مبارزې پــه برخه کې د 
ملګــرو ملتونــو ســازمان یــا UNODC لــه لــوري یې راپور وړاندې شــو، د نشــه یي توکو د ســوداګرۍ او طالبانــي فعالیــت ترمنځ د اړیکو 

بــاور بیــا راژونــدی او طالبــان یــې د نشــه یــي توکو-ترهګریز بنســټ په توګه بیا وښــودل )ســیګار، 2۰۱8: 55(. پــه پایله کې په 2۰۱7- 
2۰۱8زیږدیــز کلونــو کــې امریکایــي او افغــان ځواکونــو پــه ګډه په دې دلیل د نشــه یــي توکو پر البراتوارونــو هوایي بمبارۍ ترســره کړې 

چــې ګواکــې د ترهګــرو عایداتي ســرچینې به له منځه یوســي.

پــه 2۰۱7زیږدیــز کال کــې ادعــا وشــوه چــې د عملیاتــو په ترڅ کې د نشــه یي توکو د پروســس 25 البراټوارونه ویجاړ شــول چــې له امله 
یــې طالبانــو تــه ۱6میلیونــه امریکایــي ډالــر خســاره ورســېده. پــه 2۰۱8زیږدیز کال کې نور بریدونه هم وشــول. خو په دې اړه شــک دی 

)مینزفیلــډ، 2۰۱9ز.( چــې ګونــدې دغــو بریدونــو بــه د نشــه یــي توکو پــه قاچاق بانــدې اغېز ال څه چــې، د طالبانو په عوایــدو یې هم کوم 
مهــم اغېــز ښــندلی وي کــه څنګــه. ددغــو بشــپړو پوځــي هڅــو پایلې هــم د کوکنارو د کښــت په تــړاو د مســتقیمو اغېزو او هم د عامــه نظریاتو 

اغېزمنولــو پــه برخــو کې ال هــم ناڅرګندې دي.

نشه یي توکي او سولهنشه یي توکي او سوله
لــه نــږدې لــس کلونــو پوځــي فعالیتونو څخه وروســته، افغــان حکومت او نړیوال متحدیــن یې په 2۰۱۰زیږدیز کال کې موافق شــول چې په 

رســمي ډول د ســولې له پــاره خپــل چمتووالی وښــیي ترڅو شــخړې تــه د غیرپوځي حل موندلو پــه موخه له طالبانو ســره  خبرې وکړي.

د 2۰۱۰زیږدیــز کال د فبــرورۍ پــه 28 د افغانســتان پــه تــړاو د لنــدن پــه نړیــوال کنفرانس کــې، ګډونوالــو د حکومت د هغه پــالن هرکلی وکړ 
چــې لــه مخــې یــې »هغــو کســانو تــه پــه ټولنه کــې عزتمن ځای ورکوي کــوم چې له جنګ څخه الس په ســر کېــږي، خپلواکــه او ازاده ټولنه کې 

ګــډون کــوي او د اساســي قانــون اصولــو تــه درنــاوی کوي، لــه القاعده او نورو ټروریســټي ډلو ســره اړیکې پرې کوي او په ســوله ییز ډول 
خپلــې موخــې تعقیبوي«.۱۱

تېــر تــه پــه کتــو، د ســولې پــه بلنــې پســې متصل پوځي حضور ال پســې پراخ شــو چــې یو کال مخکــې په 2۰۰9زیږدیــز کال د اوباما ادارې پیل 
کــړل. پــه هــر حــال، نــه د پوځــي شــتون پراخېــدو اغېزمنتیا او نه هــم بیاځلي پــه ټولنه کــې جذبېدو له پــاره د افغان حکومــت د هڅو لومړی 

پړاو تر اخره ســم ډول وارزول شــو. ۱2

لکــه څرنګــه چــې پــه بېالبېلــو څېړنــو کــې وربانــدې ټینګار شــوی دی، د افغانســتان د ســولې او له ټولنې ســره د بیایوځــای کېدو پروګرام، 
نــه یــوازې د طالبانــو پــه څېــر د حکومــت ضــد وســلوالو کســانو  ټولنې تــه د بېرته راګرځېــدو په برخه کې په ټاکل شــوو موخــو کې پاتې 

راغــی، بلکــې اداري فســاد یې پراخ او حســاب ورکول یــې کمرنګي کړل. ۱3

پــه 2۰۱8زیږدیــز کال کــې د افغانســتان د ســولې او پرمختــګ ملــي چــوکاټ  )ANPDF( له نشــه یي توکو ســره مبارزه ډېره لږ تشــریح کړې 
وه، پــه داســې حــال کــې چــې ددغــه چوکاټ په دوهمــه  بڼه بانــدې خبرې روانې دي او پــه جینیوا کــې د نړیوالــو بســپنه ورکوونکو کنفرانس 

تــه د تیــارۍ پــه درشــل کــې چمتــو کېــږي، تراوســه یې د نشــه یي توکو ســره مبارزه یا خپله د نشــه یــي توکو اړوند مســایلو ته کومــه ځانګړې 
پاملرنــه ال هــم نه ده کړې.

https://www.)2۰2۰ ،2 ۱۱   د افغانســتان رســمي اعالمیــه، د افغانســتان پــه تــړاو نړیــوال کنفرانــس، لنــدن، 2۰۱۰ز، د جنورۍ 28. )د السرســي نېټه: د اګســټ
 af-london_conf_jan۱۰en.pdf/documents/d-af/dv/af-london_conf_jan۱۰/2۰۱۴_2۰۰9/europarl.europa.eu/meetdocs

https://www.sigar.mil/https://www.sigar.mil/.۱2  ســیګار، 2۰۱9. لــه ټولنــې ســره د پخوانیــو جنګیالیــو بیــا یوځــای کېــدل: په افغانســتان کــې د متحده ایاالتو د تجربو درســونه
interactive-reports/reintegration/index.htmlinteractive-reports/reintegration/index.html

۱3   ســیګار، 2۰۱9.

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-af/dv/af-london_conf_jan10/af-london_conf_jan10en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-af/dv/af-london_conf_jan10/af-london_conf_jan10en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-af/dv/af-london_conf_jan10/af-london_conf_jan10en.pdf
https://www.sigar.mil/interactive-reports/reintegration/index.html
https://www.sigar.mil/interactive-reports/reintegration/index.html
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د حکومــت له لــوري دا ډول ردول پــه هېــواد کــې د نــاروا اقتصــاد یــوې برخې ته د هېرولــو خطر رامنځ تــه کوي. طالبــان هڅه کوي چې 
پخوانــی حالــت بیــا راولــي او  پــه دې ټینــګار کــوي چــې د دوی پــه واکمنــۍ کې د کوکنــارو کر نه و او وایي که دوی واک ترالســه کړ نو 

کولــی شــي د کوکنــار کــر صفــر کــړي. کــه څــه هــم، نه افغان دولــت او نــه طالبانو او نه هم نورو شــریکانو د ســولې په روانو خبرو کې د نشــه یي 
توکــو او ورســره د مبــارزې اهمیــت تــر دا مهاله پــه ګوته کړی نه دی.

د متحــده ایاالتــو او طالبانــو ترمینــځ د دوه اړخیــزو شــدیدو خبــرو څخــه نږدۍ ۱8 میاشــتې وروســته، چې په افغانســتان کــې د متحده 
ایاالتــو پخوانــي ســفیر ښــاغلي زلمــي خلیلــزاد پرمــخ وړلــې؛ د متحــده ایاالتــو او طالبانــو ترمینځ د 2۰2۰زیږدیــز کال د فبرورۍ په 29مه 

یــوه موافقــه الســلیک شــوه. دغې هوکړه لیــک الندې څلور اصلــي برخې درلودې:۱۴ 

پــه لومړنیــو ۱35 ورځــو کــې، متحــده ایاالت به د خپلو پوځیانو شــمېر 86۰۰ ته راکم کړي او نور متحدین به هم په همدې تناســب  	
خپــل عســکر راکــم کــړي. په بدل کــې، طالبانو ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د نړیوالو ترهګریزو ډلو له لوري ونه کارول شــي. 

افغــان حکومــت بــه )چــې پــه بشــپړ ډول لــه خبرو بهــر پاته و( 5۰۰۰ طالب بندیان خوشــې کــړی او په بدل کې به یــې طالبان ۱۰۰۰  	
افغــان بندي عســکر ازاد کړي.

د هېــواد پــه تــړاو نــورو بحثونــو له پاره بــه بین االفغاني خبرې اترې پیل شــي. 	

متحــده ایــاالت بــه پــر طالب مشــرانو لګېدلــي بندیزونــه لــري او لــه ملګرو ملتونو ســره بــه د بندیزونو پــه لرې کولو کار وکړي. 	

د متحــده ایاالتــو او طالبانــو ترمینــځ هوکــړه د ډېــرو لــه انــده ســتونزمنه او د افغان دولــت د حاکمیــت او مشــروعیت راټیټونکې ده. خو د 
ټولــې پروســې تمرکــز چــې د بېالبېلــو سیاســي ډلــو او طالبانــو ترمنــځ پــه ملي کچه د قــدرت وېشــلو چمتووالی رامنځ ته کــوي او له هېواد 

څخــه د متحــده ایاالتــو او د هغــوی د متحدینــو د وتلــو له پــاره د یــوه پــالن پــه توګه، په ســمه توګه د جګــړې مختلف الملونه روښــانه کوي او 
هغــه فکټورونــه چــې تــر دامهاله یې جګړه روانه ســاتلې ده رابرســېره کوي.

ددې ســربېره، دې هوکــړې پــه 2۰۱9زیږدیــز کال کــې د ولسمشــرۍ دورې د پای ته رســېدو له املــه د سیاســي کړکېــچ د هوارولــو له پاره چې په 
دغــه مهــال کــې لــه طالبانــو ســره د خبــرو اتــرو د پرمخ وړلــو د څرنګوالي پــه تړاو د سیاســي مشــرانو ترمینځ اجماع نه وه او له شــخړو ډکې 

ټاکنــې ترسره شــوې، هیڅ هم ونه کړای شــول.

د ســولې پــه بهیــر کــې یــوه اړینــه آرامــه نقطــه د نشــه یــي توکو د اقتصاد د رول پوښــتنه ده. تــر دا مهالــه دا د حیرانتیا وړ نه ده چې د نشــه یي 
vii( مشــاهدې دا ښــکاره کړل او دا هم  توکــو اقتصــاد تــه پــه ځانګــړي ډول لــه  امنیتــي لیــده کتــل کېږي. د بېلګې په توګه، د ســیګار )2۰۱8:

څرګنــد دي چــې دې  څیــز تــه متحده ایاالت له کــوم لیده ګوري:

د افغانســتان د نشــه یــي توکــو ســوداګرۍ د وســلوالو ډلــو تمویلولــو، حکومتي فســاد پراخولو، دولتــي حاکمیت  
راټیټولــو او پراخــو انســاني او مالــي خســاراتو پــه ګډون لــه بېالبېلــو اړخونو څخــه بیارغونــه او امنیتي موخې 

کمــزورې کړي دي. ۱5

خــو لکــه څرنګــه چــې پــه ځینــو څېړنــو )ګوډهینــډ او مینزفیلــډ 2۰۱۰؛ کریســچین ایډ، 2۰۱9زیږدیز( کې ذکر شــوي دي، د نشــه یي توکو 
اقتصــاد هــم د نظــم او دغــه راز د بې نظمــۍ منبــع ده او همدارنګــه د سیاســي مشــرانو قــدرت تنظیمولــو او کلیوالــو ته هوســاینې برابرولو 

یــوه ښــه ســرچینه کېــدای شــي. دا نظریــه د ســولې او دولت جوړونې لــه ښــکته څخه پورته مســیر او ســیمه ییز بهیر تــه او د معاملو پــه رامنځ ته 
کولــو کــې د ســرچینو ونډې تــه ډېره  پاملرنــه  راجلبوي.

۱۴   بهرنیــو چــارو وزارت، 2۰۰2ز.

vii :۱5  ســیګار، 2۰۱8ز
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دا نظریــه د دولت جوړونــې او ســولې لــه پورته څخه ښــکته لــوري تــه تلونکــي بهیــر ســره توپیر لري چې په افغانســتان کې عامه شــوې ده او 
د کوکنــارو اقتصــاد المــل ګرځــي چــې پــه افغانســتان کې په بشــپړ ناروا دي. لــه پورته څخه ښــکته لوري تــه تلونکې تګالرې د افغانســتان 

پــه رســمي پالیســیو کــې هــم انعــکاس موندلــی دی، د بېلګــې په توګــه د ثابتــو پراختیایي ۱6ګونــو موخو )SDGs goals ۱6( دولتي 
جوړښــت کــې ښــکاري او د اپیمــو د اقتصــاد د تغییــر وړ اړخونــه یــې لــه پامه غورځولي دې چــې کېدای شــي د ثابتــو پراختیایي موخو 

)SDG( پــر لــور ترې کار واخیســتل شــي. )نعمت او پین، 2۰2۰ز.(

نشه یي توکي او روغتیانشه یي توکي او روغتیا
په افغانســتان کې د اپیمو د کرلو تاریخچه ۱۱۰۰ میالدي ته رســېږي او د اســتعمال یې هم اوږده مخینه شــتون لري. )ټاډ او نور، 2۰۰5(. په 

دغــه هېــواد کــې اپیــم درې ډوله خلــک کاروي. لومړی، دودیز کاروونکي چې له پخوا راهیســي د درد ارامولو او خوب له پاره تاریاک )اپیم( 
کاروي او د روږدي کېــدو یــا اعتیــاد المــل ګرځــي. د بېلګې په توګه، د بدخشــان په واخان کې د اپیم ډېر شــمېر کاروونکي همدا ډول دي.

دوهــم، پــه هېــواد کــې د اپیمــو عصري کاروونکي هم شــته، په ځانګړي توګه د ښــاري نســل پــه ځوانه طبقه کې دا ډول کاروونکي شــته چې 
د هیروینــو یــا نــورو نشــه یــي توکو د قاچاق کوونکو په واســطه روږدي شــوي دي. درېیــم، کډوال دي چې په بهر کې )پــه ځانګړي ډول ایران 

کــې( روږدي شــوي او د روږدي پــه توګــه خپــل کــور ته راســتانه یا ډیپورټ شــوي او په خپلو کورنیــو پورې تړلي یا په کوڅــو کې ژوند تیروي.

پــه تېــرو څــو لســیزو کــې، پــه افغانســتان کې د نشــه یي توکــو اســتعمال دنننی مارکیټ پراخ شــوی چې عامه روغتیا ګواښــي. د نشــه یي 
توکــو اســتعمال لــه دودیــز ډول څخــه تصنعــي هغــه تــه اوښــتی دی. په تېره لســیزه کې د نشــه یي توکــو کاروونکو کې څرګنــد ډېروالی تر 

ســترګو کېــږي او د وروســتیو رســمي شــمېرو له مخــې، پــه هېــواد کې لــږ تر لږه 2،5 میلیونه کســان نشــه یي توکــي کاروي،۱6 چې د وقایې 
ترڅنــګ د معالجــې اړونــد چــارو ډېرېدو ته اړتیا پېښــوي. ۱7

خــو د نشــه یي توکــو اســتعمال او روږدي کېــدل پــه افغانســتان کــې د نشــه یــي توکو د اقتصاد تــر ټولو ډېره لــه پامه غورځېدلــې برخه ده. په 
افغانســتان کــې د UNODC  پخوانــی اســتازی ښــاغلی ژان لــوک لیماهیــو )Jean-Luc Lemahieu( د نشــه ای توکــو داخلي ناوړه 

اســتعمال او د درملیــزو اســانتیاوو نشــتون پټــه یــا غلــې څښــېدونکې تراجیــدي ګڼــي۱8. داســې انګېرل کېږي چــې افغانســتان په نړۍ کې د 
نشــه ای توکــو تــر ټولــو ډېــر روږدي کســان لري چې د ټولې نړۍ د اوســط دوه برابر دی.

ســتونزه یــوازې پــه مســتقیم اســتعمال پــورې تړلــې نــه ده: څېړنو ښــودلې چې ماشــومان د اپیــم دود څکولو ته اړ ایســتل کېږي، چې د دوی 
د »غیرعــادي ودې« ګــواښ رامنځتــه کــوي )متحــده ایــاالت، INL، 2۰۱۰(. د ملګــرو ملتونــو د معلوماتــو پربنســټ، د هېواد ډېری ســیمو 

کــې اساســي درملــو تــه نــه السرســی ددې المــل کېږي چې ښــایي نــږدې نیمایي والدیــن د خپلو ماشــومانو د درد ارامولو له پاره پــه اپیمو 
ډډه ولګــوي او دا پــه دې معنــا ده چــې د افغانانــو راتلونکــی نســل د اعتیــاد پــه خطر کې واقع دی. 

https://tolonews.com/)2۰2۰ ،۱5 ۱6   طلــوع نیــوز، افغانســتان لــه 2،5 میلیونــه ډېــر روږدي لــري: چارواکــي، د جنورۍ ۱۱مه، 2۰2۰. )السرســی، د فبرورۍ
.)2۰2۰ February ۱5 25m-drug-users-official )accessed-afghanistan/afghanistan-has-over

۱7  د عامــې روغتیــا وزارت لــه یــوه لوړپوړي چارواکي ســره مرکه، اګســټ 2۰۱9، کابل.

۱8   د نشــه ای توکــو او جرمونــو اړونــد د ملګــرو ملتونــو اداره، د جــون 26مــه پــه افغانســتان کې د نشــه ای توکــو نړیواله ورځ ولمانځل شــوه، د جون 26مه 2۰۱3،. ,  
html.2۰۱3-june-26---https://www.unodc.org/afghanistan/en/world-drug-day-marked-in-afghanistan 

https://tolonews.com/afghanistan/afghanistan-has-over-25m-drug-users-official
https://tolonews.com/afghanistan/afghanistan-has-over-25m-drug-users-official
https://tolonews.com/afghanistan/afghanistan-has-over-25m-drug-users-official
https://tolonews.com/afghanistan/afghanistan-has-over-25m-drug-users-official
https://www.unodc.org/afghanistan/en/world-drug-day-marked-in-afghanistan---26-june-2013.html
https://www.unodc.org/afghanistan/en/world-drug-day-marked-in-afghanistan---26-june-2013.html
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داســې هېــواد کــې چــې نــږدې څلورمــه برخــه نفوس یــې ځوانان او د نشــه ای توکو اســتعمال یې په ځوانانــو کې مخ په ډېرېــدو دی، د ځوانانو 
د ســاتنې او نجــات پــه موخــه د نشــه ای توکــو د اســتعمال ســتونزه بېړنــۍ پاملرنې ته اړتیــا لري. )UNODC، 2۰۱۴(. ښــځینه کاروونکې، 
کــه څــه هــم د دوی پــه اړه معلومــات ډېــر کــم دي، د نوم بدۍ له ســتونزې او درملنې ته د السرســي اړوند ســتونزو ســره الس او ګریوان دي. ۱9

ددې ســربېره، پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې چــارې د درملنې په برخه کــې د پانګونې ترڅنګ د نشــه ای توکو د کښــت 
اړولــو او مخنیــوي بانــدې تمرکــز لــري چــې د متحــده ایاالتــو د لګښــتونو ډېــره کمه برخه ښــیي )UNODC ، 2۰۰9(. د یادولو ده چې د 

ســیګار راپــور )پــه 2۰۱8ز. کال کــې( د تقاضــا کمېــدو بانــدې بحــث نه و کړی، چــې دا خپله افغانســتان له پــاره د متحده ایاالتو د نشــه یي 
توکــو د اړونــد ســتراتیژیو نه اغېزناکي ښــیي.

درملیــزې اســانتیاوې پــه هېــواد کــې پــه نامناســب حالت کې دي. په 2۰۱۴زیږدیز کال، افغــان حکومت ویلي و چې د هېواد 99 ســلنه روږدي، 
ال هــم درملیــز خدمــات نــه ترالســه کــوي. 2۰علمي څېړنو ښــودلې چې په عمومي ډول روږدو کســانو ته خدمات وړاندې کولو کــې د کارکوونکو 

او ســرچینو کمښــت دی او پــه ځانګــړي ډول پــه کلیوالــي ســیمو کې دا ډول خدمات نه لیــدل کېږي )ټاډ او نور، 2۰۱2(.

پــه 2۰۱9زیږدیــز کال کــې، د عامــې روغتیــا وزارت د پــالن له مخــې، د متحده ایاالتو یــو میلیــون بودیجــه روغتیایي خدماتو تــه ځانګړې 
شــوه چــې پــه کــې د 3۴ والیتونــو څخــه په 32 هغو کې د نشــه یــي توکو بســتري ناروغانــو تــه  ارواپوهنیزي-ټولنیزې درملنې شــاملې وې. 

2۱ پــه هــر حــال، پــه دې اړه کــوم معلومــات نشــته چــې وښــیي چې دا پالن تر کومې کچې پلی شــوی او کومې موخې ترالســه  شــوي دي. ډېری 

درملیــز مراکــز د کولمبــو پــالن پــه واســطه حمایــه شــوي چې د نړیــوال بانک/متحــده ایاالتو پــه واســطه تمویلېدونکی پروګرام دی او د 
نشــه یي توکــو پرېښــودونکې )abstinence-based( تګالره کاروي.

دا تــګالره ،لکــه څرنګــه چــې تاریخــي الســوندونه یــې ښــیي )ټاډ او نــور، ۱99۰(،  نااغېزناکه وه: د نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت 
اټــکل کــړی و چــې د بیاروږدي کېــدو کچــه لــه 9۰ ســلنه څخــه لوړه ده. 22 یوازې ډېــر لږ شــمېر درملیــز کلنیکونه، چــې د غیردولتي مؤسســاتو 

له لــوري بســپنه ورکــول کېــږي، د شواهد-بنســټه زیــان کمونــې اصــول تعقبیوي چــې د اصول پــه غیرقانونــي انتفاعي معالجــوي مراکزو کې 
شــته دي. )ټاډ او نور، 2۰۱2(

د شواهد-بنســټه درملنــې د پراخولــو پروړانــدې لــوی خنــډ دا دی چــې د کولمبــو پــالن پواســطه تمویلېدونکــي پروګرامونو، د زیان 
کمونــې پروګرامونــو تــه پــه منفــي ډول انعــکاس ورکــړی او د پرلپســې جامــع درملنې پرځای یــې په انحصــاري درملنې بانــدې تمرکز کړی 

دی )هماغــه اثــر(.  د اپیــډ بدیــل درملنــه او میتــاډون کارول، چــې د نړیوالــې روغتیایــي ادارې )WHO( له لوري تصدیق شــوي دي؛ د 
افغانســتان نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت له مخالفت ســره مخ شــوي دي. 23

۱9  پــه دې تــړاو د واشــنګټن پوســټ یــوه کیســه څرګنــدوي چــې د ښــځینه روږدو درملنــه ډېره بــده ده، ځکه پــه کلیوالي ســیمو )د هېواد پــه محافظه کاره ســیمو( کې—په 
ځانګــړې توګــه پــه جنوبــي هلمنــد والیــت )پــه نړیوالــه کچــه د اپیمــو ســتر تولیدونکــي مرکز( کې ښــځې اجازه نه لري چــې له کوره بهر ووځــي. په مقاله کې د یوې ښــځې 

کیســه راخیســتل شــوې چــې د نشــه اي توکــو درملیــز کلنیــک تــه تللــې ترڅــو خپل ماشــوم وپلوري. دلته دې ته ورته نورې ډېر کیســې هم شــته، دا کیســه د نوموړي 
http://www.washingtonpost.،2۰۰8 کلینیــک یــوې ډاکټــرې وکــړه. افغانــان د نشــه اي توکــو له اعتیاد ســره مبارزه کوي، واشــنګټن پوســټ، د اپریل 6مه

html.AR2۰۰8۰۴۰5۰26۰۰/۰5/۰۴/2۰۰8/com/wp-dyn/content/article

2۰   د افغانســتان اســالمي جمهوریــت، لــه نشــه اي توکــو ســره د مبــارزې وزارت، د نشــه اي توکــو د عرضــې کمولو ملــي پالیســي، کانګریس ته  د ســیګار له راپور 
3۰qr.pdf-۰۴-2۰۱۴/http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports  .راخیســتل شــوی، د اپریل 3۰مه 2۰۱۴ز

https://moph.gov.af/sites/ )2۰2۰ 2۱   د عامــې روغتیــا وزارت، 2۰2۰، 2۰۱9 مالــي کال پــالن، دا تړونــی نــه پرانیســتل کېــږي. )السرســی: د جوالی 2۱مه
pdf.2۰/۰7-2۰۱9/default/files

http://www.nytimes.  .2۰۱۱ 22  روبین، د نشــه ای توکو د اســتعمال زیاتېدو پرمهال افغانانو له پاره یو څو درملنې. نیویارک ټایمز، د اګســټ 27م
+2A3AFE8C9F95۱8۰C۴۰CB2۰A9ABCF6E2D&gwt=pay=gwh&&۱=28kabul.html?pagewanted=all&_r/world/asia/28/۰8/2۰۱۱/com

23  پــه 2۰۱9ز. کال کــې د وزیرانــو معرفي کولــو پرمهــال لــه نشــه اي توکــو ســره د مبــارزې وزارت ړنګ شــو. حکومت اعــالن وکړ چې دا به په هېواد کې له نشــه ای توکو ســره 
د مبــارزې پالیســۍ اغېزمنــې نه کړي.

http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-04-30qr.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-04-30qr.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2019-07/20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2019-07/20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2019-07/20.pdf
http://www.nytimes.com/2011/08/28/world/asia/28kabul.html?pagewanted=all&_r=1&&gwh=2A3AFE8C9F95180C40CB20A9ABCF6E2D&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2011/08/28/world/asia/28kabul.html?pagewanted=all&_r=1&&gwh=2A3AFE8C9F95180C40CB20A9ABCF6E2D&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2011/08/28/world/asia/28kabul.html?pagewanted=all&_r=1&&gwh=2A3AFE8C9F95180C40CB20A9ABCF6E2D&gwt=pay


په افغانستان کې نشه یي توکي او پرمختیا: د ملي پالیسۍ او فعاالنو شننه3۴

لــه دې ســتونزې ســره څنــګ کــې،  ـ د حکومتــي کســانو یــا حکومــت ســره د تړلو افرادو په ګډون ـ د نشــه ای توکو  له ســوداګرۍ څخه 
ګټه اخیســتونکي کســان بــه ښــایي د نشــه ای توکــو اغېزمنــه درلمنــه خپلو ســوداګریزو ګټــو ته د ګواښ په توګــه وانګیري. 2۴

حکومــت نــه یــوازې پــه عامــه روغتیــا باندې د نشــه ای توکو د اســتعمال نــاوړه اغېزې معلومــوي، بلکې پــه ټولیز ډول بانــدې د ټولنې پر 
ثبــات بانــدې یــې اغېــزې هــم معلومــوي. 25پــه هېواد کې د نشــه ای توکــو د کاروونکو ډېرېدلــو د خطر مخنیــوي په له پاره، حکومت د نشــه 

یــي توکــو د تقاضــا کمونــې پالیســۍ لــه الرې )عامــې روغتیــا وزارت، 2۰۱9( پــه مخنیوي یــا وقایه او درملنــه باندې خپــر تمرکز ډېر کړی و 
او النــدې موخې یــې وټاکلې:

د نشــه ای توکــو کارکوونکــو د درملنــې له پــاره د ملــي پرلپســې درملیــزو خدماتو ته د السرســي پراخــول او ثبات ډېرول. 	

د ښــوونځیو، جوماتونــو، کارځایونــو او رســنیو پــه ګــډون پــه یو شــمېر ادارو کې د نشــه ای توکــو د اســتعمال د مخنیوي  	
پروګرامونــو ډېرول.

 د عامه پوهــاوي د کمپاینونــو ډېــرول چــې د نشــه ای توکــو اســتعمال راکم کړي او د کوکنــارو کرکېلې ناوړه پایلې روښــانه کړي. 26 	

د نشــه ای توکــو د تقاضــا کمونــې ملــي د پالیســۍ )2۰۱9ـ2۰23( موخــې په الندې ډول دي:

د هغــو زیانمــو ډلــو کمول چې ښــایي د نشــه ای توکو په اســتعمالوونکو بدل شــي 	

د نشــه یــي توکــو تــه لــه مخه کولــو څخه د ماشــومانو، ځوانانو او نــورو زیانمنو ډلــو مخنیوی. 	

پــه اغېزمنــو ټولنــو کې د نشــه ای توکــو د اســتعمال ټولنیزو-اقتصادي پایلــو راکمول او د بیارغاونیــز خدماتو وړاندې کول. 27 	

ځینــي غیــر دولتــي مؤسســات یــو ځــای شــوي او کنسرســیوم یې جوړ کــړی لکه ودان )د افغانســتان د پرمختــګ خیریــه ټولنه( او نجات-
ازادي. 28داســې ښــکاري چــې دا ډول جامــع ادارې د »INL« پــه څېــر لویو بســپنه ورکوونکو ســره له نــږدې کار کوي. زمــوږ د معلوماتو 

له مخــې، پــه هېــواد کــې د ددغــو ادارو لــه لوري د ترســره شــویو کارونو او د پایلــو په اړه یې عامو خلکو ســره بشــپړ معلومات نشــته.

پــه ښــکاره ډول د امنیتــي دالیلــو له املــه، بســپنه ورکوونکــي هــم څېړونکو ته په ســیمه کې د معلوماتو پــه ورکولو کې دوه زړي دي. نو 
عامــه ســیمه کــې پــه دې اړه چــې کومــې ادارې په جامع ادارو کې راځي، څوک بســپنه ورکوي او کوم اصلــي فعالیتونه ترســره کوي؛ ډېر کم 

معلومــات دي. د اغاخــان پراختیایــي شــبکه هــم پــه جال ډول د نشــه یــي توکو د تقاضا راکمولــو د پروګرام په برخه کــې فعالیت کوي.

http://www.nytimes. .2۰۱۱ 2۴   روبین، د نشــه ای توکو د اســتعمال زیاتېدو پرمهال افغانانو له پاره یو څو درملنې. نیویارک ټایمز، د اګســټ 27م
2A3AFE8C9F95۱8۰C۴۰CB2۰A9ABCF6E2D&gwt=pay=gwh&&۱=28kabul.html?pagewanted=all&_r/world/asia/28/۰8/2۰۱۱/com

https://polis.osce.org/ , )2۰2۰ ،۱5 25  د افغانســتان اســالمي جمهوریــت، د نشــه اي توکــو اړونــد افغــان ملــي پالن 2۰۱5-2۰۱9، )السرســی: د فبرورۍ
 2۰۱52۰۱9-afghan-national-drug-action-plan

26   هماغــه اثر

27   د افغانســتان اســالمي جمهوریــت، د نشــه ای توکــو د تقاضــا کمونــې ملي پالیســي 2۰۱9ـ 2۰23

28  د افغانســتان د پرمختــګ خیریــه بنســټ )ودان( یــوه ځایــي، غیرانتفاعــي، غیرحکومتــي اداره ده چــې ســوله ییز، لــه نشــه ای توکــو پــاک، ډیموکراټیــک، پرمختللی 
او نېکمرغــه افغانســتان له پــاره کار کــوي))https://wadan.org((. او نجــات یــوه غیردولتــي مؤسســه ده چــې روږدو او کورنیو تــه یې هراړخیــزه درملنه وړاندې 

.)http://nijaatrehab.org( کــوي او لــه ټولنــې ســره د بیایوځای کېدو د بهیــر مالتړ کوي

http://www.nytimes.com/2011/08/28/world/asia/28kabul.html?pagewanted=all&_r=1&&gwh=2A3AFE8C9F95180C40CB20A9ABCF6E2D&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2011/08/28/world/asia/28kabul.html?pagewanted=all&_r=1&&gwh=2A3AFE8C9F95180C40CB20A9ABCF6E2D&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2011/08/28/world/asia/28kabul.html?pagewanted=all&_r=1&&gwh=2A3AFE8C9F95180C40CB20A9ABCF6E2D&gwt=pay
https://polis.osce.org/afghan-national-drug-action-plan-20152019
https://polis.osce.org/afghan-national-drug-action-plan-20152019
https://polis.osce.org/afghan-national-drug-action-plan-20152019
https://wadan.org
http://nijaatrehab.org
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پــه داســې حــال کــې چــې د تېــرو څه د پاســه ۱3 کلونو له پــاره په افغاني پالیســیو کې د نشــه ای توکــو تقاضا د پــام وړ راکمول د اصلي 
لومړیتوبونــو څخــه وه، د یــادو پالیســیو د نهایــي پایلــو پــه تــړاو د نشــه ای توکــو د کاروونکو ډېرېــدو جدي پوښــتنې راپورته کړي دي.

پــه 2۰۱5زیږدیــز کال کــې د »INL« د ســروې پربنســټ29 ، د ټولــو هغــو افــرادو شــمېر چې د یو یا زیاتو نشــه ای توکــو د کارولو مثبت ټیســټ 
یــې درلــود، لــه 2،9 څخــه تــر 3،6 میلیونــه پــورې اټکل شــوی و؛ او د نشــه یي توکــو د ټولو ډولونو د کاروونکو  شــمېر لــه 2 څخه تر 

2،5 میلیونــه پــورې اټــکل شــوی و.  دا ټــکان ورکوونکــې شــمېرې دي او ډېــرې پاملرنــې تــه اړتیا لري.  ددغــه خطر د زیاتېــدو یو دلیل د 
اغېزمنــو وقایــوي پروګرامونــو نه شــتون دی3۰. د نشــه ای توکــو د کاروونکــو د ډېروالــي بــل الملو روږدو کســانو له پاره د کافــي معالجوي 

خدماتو نشــتوالی دی. 3۱

پــه لنــډ ډول، پــه داســې حــال کــې چې په هېــواد کې د نشــه ای توکو د کاروونکو شــمېر ډېروالی لري، روږدو کســانو تــه د اړتیا وړ ځوابي 
خدماتــو او  درملیــز خدماتــو وړانــدې کــول د هېــواد پــه ډېــرو برخــو کې یا هیڅ نشــته، یــا بیخي پــه ټیټه کچه دي. دا هــم د تأمل وړ خبر ده 

چــې آن د پــروژو د لویــو بســپنه ورکوونکو پــه واســطه کارېدونکــې وقایــوي او معالجوي تــګالرې زړې او ناغېزناکې دي.

د نشــه ای توکــو اعتیــاد د درملنــې له پــاره د یــوې غیــر دولتــي جامع مؤسســې جــوړول د پیاوړي غبرګــون پر لور یــو مثبت ګام دی. خو دې 
تــه پــه پــام ســره چــې د »INL « پــه څېــر د لویو بســپنه ورکونکو لــه لــوري حمایه کېدونکی نوښــت دی، خو د دغه ســکټور د بســپنو راکمېدو 

پرمهــال، د دا ډول مؤسســو د بقــا تصور ســتونزمن دی.

دا هــم د تأمــل وړ خبــره ده چــې د ســتونزې پېژندلــو او د هوارولــو له پاره د پالن جوړولو ســره ســره، د عامې روغتیا وزارت داســې 
میکانیزمونــه نــه لــري ترڅــو نومــوړي پالنونــه پلــي او پــه عملیاتــي پروګرامونو یې بــدل کړي چې ســتونزو هوارولو تــه لومړیتوب ورکوي. 

بااالخــره، د نشــه یــي توکــو د تقاضــا د کچــې بې ســاري ډېرېدلــو په دې اړه جــدي پوښــتنې راپورته کړي چــې څرنګه پــه اغېزمنه توګه دا ډول 
لویــه ســتونزه هواره او جامــع روغتیایــي خدمات وړاندې کړي.

نشه یي توکي او معیشتي پروګرامونهنشه یي توکي او معیشتي پروګرامونه
لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې سیاســت اصلي جوړښــت د ځانګړو پــروژو پلي کولو بانــدې تمرکز دی چــې  د معیشــتي بدیل )د بدیل 

پرمختــګ( پــه توګــه ګڼل کېږي.

کــه څــه هــم جرمنــي، اروپایــي ټولنــې، اطریــش، جاپان، ډنمارک او روســیې مرســتې کړي دي، خــو د بریټانیــا او متحده ایاالتــو حکومتونه 
دوه اصلــي شــریکان او بســپنه ورکوونکي دي. د 2۰۱3 نــه تــر 2۰۱7 پــورې، د نــورو بســپنه ورکوونکو له لوري د شــوې مرســتې ترڅنګ، 

.)2۰۱9 ،UNODC( .متحــده ایاالتــو 85 ســلنه بدیلــې پرمختګــي پــروژې تمویــل کــړي او بریټانیــا بیا ۱5 ســلنه تمویل کړي دي

ددې دورې ټولټــال بودیجــه شــاوخوا ۴38 میلیونــه امریکایــي ډالــره وه. د 2۰۰۱ څخــه تــر 2۰۱8زیږدیــز کال پــورې د بریټانیــې له لوري له 
نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې له پــاره د ټولټال مرســتې له ډلــې معیشــتي بدیل پروګرامونو ته ځانګړې شــوې مرســتې پــه اړه معلومات 

نشــته. د 2۰۰5 او 2۰۰6زیږدیــز کلونــو ترمنــځ نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې له پــاره د بریټانیې د بســپنو ۴6 ســلنه، چــې ۱5۴،5 میلیونه 
پونــډه کېــږي؛ بدیلــو معیشــتي پروګرامونو ته ځانګړې شــوې وه.

https://photos.state.gov/libraries/ )2۰2۰ ،۱5 پــه افغانســتان کــې د نشــه اي توکــو د کارولــو ســروې  2۰۱5، اکټوبر 2۰۱6. )السرســی: د فبرورۍ ،INL  29
 2۰survey.pdf%2۰Use%2۰Drug%Reports/Afghanistan/9۴۱877/afghanistan

3۰   د عامــې روغتیــا وزارت لــه یــوه لوړ پوړي چارواکي ســره مرکه، اګســټ 2۰۱9، کابل.

3۱  هماغــه منبع

https://photos.state.gov/libraries/afghanistan/941877/Reports/Afghanistan%20Drug%20Use%20survey.pdf
https://photos.state.gov/libraries/afghanistan/941877/Reports/Afghanistan%20Drug%20Use%20survey.pdf
https://photos.state.gov/libraries/afghanistan/941877/Reports/Afghanistan%20Drug%20Use%20survey.pdf
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د 2۰۰9 او 2۰۱8زیږدیــز کلونــو ترمنــځ، د ټولټــال 6۰ میلیونــه پونــډو پــه ارزښــت دوی د »CARD-F« دوه پــړاوه تمویل کــړي، چې لومړی 
پــړاو د دوهــم  هغــه پــه پرتلــه پــه څرګنــده د معیشــتي بدیــل پروګــرام و. د بریټانیــې په مالتړ د بدیــل پرمختګ بــل پروګــرام د هلمند خوراکي 

زون )2۰۰8 نــه تــر 2۰۱2( پروګــرام و،  چــې بریټانــې ورســره ۴8 میلیونــه امریکایــي ډالــر او متحده ایاالتو ورســره 72 میلیونــه امریکایي 
ډالرو مرســته کړې وه.

لکه څرنګه چې وړاندې ذکر شــول، له نشــه ای توکو ســره د متحده ایاالتو د 2۰۰۴زیږدیز د مبارزې پالیســي داســې جوړه شــوه چې »NDCS« له 
معیشــتي بدیلونو ســره برابر کړي. خو تر 2۰۰9زیږدیز کال پورې عماًل، د کوکنارو د کښــت اړولو ته لومړیتوب ورکړل شــو.

پــه  ټولــه کــې، د 2۰۰2 څخــه تــر 2۰۱7زیږدیز پورې )ســیګار، 2۰۱8 :۱۰6(، نشــه ای توکو ســره د مبارزې له پــاره د 8،62 میلیــارده امریکایي 
ډالــرو لــه بودیجــې څخــه، د ســیګار پــه وینــا »بدیلــو پرمختګــي پروګرامونو« تــه، ۱،۴6 میلیــارده امریکایي ډالر ځانګړي شــوي و چې له 

2۰۰8زیږدیــز څخــه 2۰۱5ز. پــورې لــه ۱5۰ څخــه 2۰۰ میلیونه امریکایي ډالر هر کال ترالســه شــوي دي.

لکــه څرنګــه چــې لــه پورتــه څرګندونــو ښــکاري )او الندې دریم جــدول وګورئ(، ډېری بدیــل پرمختګونه د ســیمه ییــزو پروژو له الرې په 
هغــو ټــاکل شــوو ځایونــو کــې پلــي شــوي، کومو چــې د کوکنارو د کښــت له پلوه ډېــر اهمیت درلــود. د دوی موخه تر ډېره د ســاده غلو بدیل 

و32 او د بدیــل پرمختــګ د نومولــو پرمهــال یــې د خاشــخاش د کرکېلــې ســیمې د کمولــو هیله منــدي هم درلوده.

د یــوې مــودې له پــاره، پــه ځانګــړې توګــه د 2۰۰۴زیږدیــز او 2۰۱۰زیږدیــز ترمنځ، هڅــې روانې وې چې له نشــه یي توکو ســره مبارزه اصلي 
مســیر وګرځــوي33  او ســیمو تــه لــه ځانګــړو شــوو پــروژو څخــه لرې وي. د کوکنارو د کښــت د بېالبېــل ډولــه عملیاتو پر وړاندې دا ډول 

اصلــي مســیر تــه راګرځولــو تــه د کلیوالــو ځواب د ګــواښ او نامعلوم حالــت رامنځ ته کول و.

ددې هڅــو )وګــورئ وارډ او نــور، 2۰۰8ز.( موخــه دا وه چــې د کوکنــارو کرکېلــه پــه وســیع پراختیایــي پالن جوړونه کې شــامل او د کلیوالي 
ژونــد جوړښــتي ګــواښ او نامعلــوم حالــت تــه ډېــره پاملرنه وکړي ځکه دغــه وضعیت د اپیمو کښــت تــه خلک هڅول.

اصلــي مســیر تــه د راګرځولــو پــه هڅــو کې اصلــي شــریکان نړیوال بانــک، DFID، آســیایي پراختیایي بانک او اروپایــي ټولنه وه. د 
پروګرامونــو او پــروژو پــه بڼــه او پلي کولــو کــې لــه نشــه یي توکو ســره مبارزې تــه د پاملرنې اړونکو الرښــودونو موخه د پــراخ کلیوالي 

پرمختــګ لیدلــوري رامنځ تــه کول و.

دا چــاره پــه ملــي لومړیتوبــي پالنونــو )PPPs(3۴ کــې تــر یــوې اندازې ومنل شــوه او د »CARD-F« لومړی پړاو د دا ډول اصلي مســیر 
ګرځوونکــې تــګالرې ځانګــړې پایلــه ده. خــو د لومړیتوبونــو پــه بدلېــدو ســره، په اصلــي مســیر ګرځوونکې تګالره کــې د پانګونــې مومنټم 

پــه خپل ځای نــه پاتې کېږي.

32   د بېلګــې پــه ډول، د هلمنــد خوراکــي زون وګــورئ. )مینزفیلــډ، 2۰۱9(

33   پــه عامــه پالیســۍ کــې لــه نشــه ای توکــو ســره  د مبــارزې د هر ډول پالن شــوې پالیســۍ ارزول پلورالیســټي تــګالره وړاندیزوي، چې د قانــون حاکمیت یــا امنیتي 
ســتونزو پــه نســبت،  د کوکنــارو کرکیلــه زیاتېدونکې ســتونزه ده.

3۴   د لومړیتوبونــو ملــي پروګــرام )NPPs( د افغانســتان حکومــت له لــوري پــه 2۰۰9ز. کال کــې رامنځتــه شــو او موخــه یــې دا وه چې د افغانســتان ملــي پراختیایي 
ســټراټیجۍ مطابــق د حکومــت حمایــت  لومړیتوب بنــدي کړي.
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دوه نقطــې دي چــې د معیشــتي بدیلــو پروګرامونــو لــه الرې د اپیــم د کښــت راکمولــو هڅــې توضیح کوي. لکــه څرنګه چې ســیګار وایي 
)2۰۱8: ۱۰6(، لومــړی پــه ســیمه ییــزو ځانګــړو پــروژو کــې د معیشــتي بدیلــو پروګرامونو )له دریــو تر پنځــو کلونو پــورې( لنډمهاله 

خاصیــت او دوهــم اصلــي مســیر تــه راګرځولو تــګالرې له پــاره د اوږدمهاله پاملرنې نشــتون دی:

دا خپرونــې نــور د اوږدمهالــه پایښــت لپــاره د ســیالیو خنډونــو او فرصتونــو مخکینیو شــرایطو د بشــپړ شــننې پر بنســټ ندي.

دا )د بدیــل پرمختــګ( پروګرامونــه پــه تېــرو لســیزو کــې د پرلپســې او اوږدمهالــه ســټراټیجکې پاملرنې پرته 
اجــراأ شــوي دي. دا پروګرامونــه د نــورو معیشــتي انتخابونــو د واحــدو محدودیتونــو او رقابتي ســیالیو او 

اوږدمهالــه باثباتــه شــرایطو د تجزیــې او تحلیــل پر بنســټ نه دي پلي شــوي. ...

ددې پرځــای، دوی پــه لنډمهالــه تــګالرو تمرکــز درلــود چــې تر ډېره یې پــه بدیلو غلــو او اړوند کرنیزو وســایلو په 
عرضه کولــو او  کرنیــزو تجربــو او د زېرمــه کولــو اړونــد  روزنو بانــدې تکیه کوله.

پــه مکــرر ډول )د بدیــل پرمختــګ(  د پروګــرام لــه الرې وېشــل کېدونکي وســایط لنــډ مهال، له دوو تر دریــو کلونو 
پــورې وخــت درلــود چــې پــه څرګنــد ډول دې له پاره ناکافــي دي چې کوم ګډونوال په دایمي ډول له نامشــروع کښــت 

څخــه راګرځولــو ته وهڅوي.

ددې ســربېره، د معیشــتي بدالنــه ډېــری پــروژې، کــه څــه هــم پــه هغو والیتونو کــې دي کوم ځای کې چې ډېــر کوکنار کــرل کېږي، خو په 
پــام کــې ده چــې د غــوره ســرچینو لرونکــو )د اوبــو، زېربناوو او مارکیټ ته د السرســي پــه څېــر منابعو لرونکو( ولســوالیو بانــدې تمرکز 

وکــړي، چېرتــه چــې د کوکنــارو کرکیلــې څخــه اوښــتون امکان ولــري او په هغو ولســوالیو بانــدې تمرکز نه کــوي چې د کوکنارو کښــت څخه 
د خلکــو راګرځول شــوني نه وي.

لکــه څرنګــه چــې ســیګار )پــه 2۰۱8ز. کال کــې( یادونــه کړې وه، پــه حقیقت کې، ډېــری پروژو ته د معیشــتي بدالنه نــوم ورکول کېده 
)همدارنګــه مینزفیلــډ او پیــن، 2۰۰5ز. وګــورئ(، خــو د پــروژو پــه ډیزایــن یــا پلي کولو کې داســې هیڅ نه ســترګو کېږي چــې د کوکنارو د 

کرکیلــې زیاتولــو تر شــا فکټورونه روښــانه یــا ځانګړی کړي.

د پــروژو ارزونــې ډیــری میټریکونــه پــه پایلــو بانــدې تمرکــز لــري او پــه کلیوالي عایداتو او د دنــدو په ایجاد کــې د ډېروالي ادعا کوي، 
خــو دا چــاره تــر ډېــره په بشــپړ ډول د پروژې په پایلو کې منعکســه شــوې ده.



په افغانستان کې نشه یي توکي او پرمختیا: د ملي پالیسۍ او فعاالنو شننه38

درېیــم جــدول د بدیــل پرمختګ تر څنــګ اصلي پروژې

)RALF( 2۰۰۴-2۰۰6د معیشــتي بدیــل صندوق اړونــد څېړنهDFID

د RALF’s  د رقابتــي څېړنــې میکانیــزم ددې له پــاره و چــې پــه افغانســتان کــې د معیشــتي بدیلونــو اړونــد فرصتونــو د پرمختــګ او ودې له پاره 
نوښــتي نظریــات پــه حرکــت راولــي. تمــه کېــده چــې دا څېړنــه به د »RALF« له موخو ســره، چې پــه اقتصادي لحــاظ د کوکنارو پــه کرکېله باندې 

متکــي کلیوالــي افغانانــو له پــاره د معیشــتي بدیلــو اپشــنونو پراختیــا او وده ده؛ مرســته وکړي.

د هلمنــد خوراکــي زون )۴8 میلیونــه امریکایــي ډالــر د بریټانیــا او 72 میلیونــه امریکایــي ډالــر د 
متحــده ایاالتو مرســته(

DFID او متحــده 2۰۰8- 2۰۱2
ایاالت

یــو جامــع پروګــرام دی چــې پــه وســایلو، بېخ بنســټونو او امنیــت باندې د پانګونــې له الرې کوکنــار کرل کېدونکــي والیتونــه پــه غنم تولیدونکو هغو 
بانــدې د بدلولــو له پــاره ډیزایــن شــوی دی. لنډمهالــه بریــا یــې د کوکنــار د کرکیلــې ســیمو راکمول، خــو خالصه اغېزه یــې دا وه چې د کوکنــارو کرکېله 

د پنځــو کلونــو له پــاره پرېښــودل شــوې او د پروګــرام له پای ته رســېدو وروســته د اپیمــو تولید نوی ریــکارډ جوړ کړ.

DFID او 2۰۰9-2۰۱۴کرنیــزه او کلیوالــي جامــع پراختیایــي مهــارت )CARD-F( لومــړی پــړاو )3۰ میلونه پونډ( 
Danida

د معیشــیتي پروګــرام پــه توګــه بڼــه شــوی چــې کلیوالــي مشــروع عایــد زیات کړي. د CARD-F په لومــړي پړاو کې پــه پنځو والیتونو کــې پنځه 
اقتصــادي پراختیایــي کڅــوړې )EDPs( او دوه ازمایښــتي اقتصــادي پراختیایــي کڅــوړې پلــي شــوي چــې له 6۰۰۰ ډېرې دندې یــې ایجاد کړي او 

ګټه اخیســتونکو تــه یــې لــه 2 میلیونــه امریکایــي ډالــرو څخه ډېره ګټه رســولې وه.

DFID او 2۰۱۴-2۰۱8 د CARD-F دوهــم پــړاو )د DFID 3۰ میلیونــه پونــډه او د Danida 2۱ میلیونــه پونــډه(
Danida

پــه لومــړي پــړاو کــې لــه معیشــتي پروګــرام څخــه، په دوهم پړاو کې د ســوداګریز بــازار پراختیایي پروګرام ته بدل شــو او د ښــځو پر مالتــړ د تمرکز 
ترڅنــګ کوچنــي کرنیــز فعالیتونــه پــه کې وســاتل شــول. کوچنیو ســوداګرو تــه د پراخــو تخنیکي مرســتو، روزنــو او معلوماتو وړاندې کولو ســربېره، 

CARD-F  د خصوصــي ســکټور د پانګونــو زیاتولــو له پــاره خطــر تــه په شــریکه اوږه ورکولــو میکانیزم وکارولو.

2۰۰3USAID-2۰۰6د کرنیــز بــازار بیارغولــو پروګــرام )۱۴3میلیونــه امریکایي ډالر(

د بېخ بنســټونو پــه بیاجوړولــو، کلیوالــي مالــي خدماتــو او کرنیــزې ټکنالــوژۍ او بــازار پراخولــو بانــدې تمرکز درلود. په دې کې د موادو )ســرې، 
غنمــو او تخمونــو( چمتوکــول هم شــامل و.

2۰۰5USAID - 2۰۰9معیشــتي بدیــل پروګرامونــه شــمال/جنوب/ختیځ ۴۰7،9 میلیونــه امریکایــي ډالــر

پــه ټــول هېــواد کــې د کوکنــارو کرکیلــې لرونکــو ســیمو له پــاره. د کار له پاره په نقــدو پیســو، بیخ بنســټونو په پراختیــا او موادو چمتــو کولو باندې 
تمرکــز درلــود. یــو مشــروط حالــت و، خو د اپیمو د کښــت پــه کمولو کــې اغېزمن نه و.

د کرنیــز پرمختــګ ځایــي پروګــرام )RADP( شــمال/جنوب/لویدیځ او ختیــځ )3۰۱،5 میلیونــه 
امریکایــي ډالر(

2۰۱8-2۰۱۴USAID

دا پروګــرام پــه دې انګېرنــو متکــي و چــې ګواکــې د لــوړ ارزښــت لرونکــې غلې به د کوکنارو ځای ناســتی وي، خو داســې کوم څه ځانکړي نه شــول 
چــې د اپیم ځای ناســتی وي.

2۰۱۰USAID-2۰۱8د ســوداګریزې بڼوالــۍ او کرنــې پروګــرام )۴۰ میلونــه امریکایي ډالر(

د همیشــه بهــار بڼوالــۍ او موســمي ترکاریــو بانــدې د تمرکــز ترڅنــګ د RADP  پــه څېــر پروګــرام، خــو د کوکنارو پــه کرکېله د پــام وړ اغېزه نه وه.

2۰۰9USAID-2۰۱۴شــمال، ختیــځ او لویدیــځ له پــاره اضافــي پرمخ وړونکې اقتصــادي بدیلونه

RADP  تــه ورته پروګرام
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د معیشــتي بدیلــو پروګرامونــو دوهــم ډول، یــا نــورې هــر ډول معیشــتي تــګالرې، د کوکنــارو د کښــت او د هغه بدیــل بوټي د دودولو په 
عایداتــي برخــو بانــدې تمرکــز لــري او ښــیي چــې دا دواړه پــه خپــل مینځ کې د عایداتو ترالســه کولو پــه برخه کې د پــام وړ توپیر لري.

د کرنــې وزارت او نــورو له لــوري د زعفرانــو دودول ددې چــارې کالســیکه بېلګــه ده او ښــیي چــې د پــام وړ بدیل دی، نړیــوال مارکیټ ته یو 
ترټولــو لــوړ ارزښــته ځــواب او پــه اقتصــادي فعالیتونــو کې د ښــځو د ونډې ډېرولو یــوه وســیله ده. )مینویا او پین، 2۰۱6ز.(

خو په عاید او د موادو چمتو کولو پر چارو باندې یوازینی تمرکز ددې المل شوی دی چې د بازار مالتړ له پامه وغورځول شي )پولټن او 
نور، 2۰۱۰ز.( او اړتیا ده چې کوچني بزګران د کلیوالي بازارونو ګواښ )مینویا او نور، 2۰۱5.( همدارنګه د افغانستان طبیعي ګواښوه چې د 

راتلونکي د کمزوري کولو المل ګرځي او په اوږدمهال کې د پانګونې د بې میلۍ ګواښ، چې غواړي اوسمهال ژوندي پاته شي؛ دفع کړي.

او د زیاتــې او لــوړې بیــې ترڅنــګ د معیشــتي بدیلــو پروګرامونــو د پالن کولــو پرمهــال پــه یوازې عایــد باندې په تمرکز ســره د بازار د 
مالتــړ پــراخ میکانیزمونــه، پــه کــوم کــې چې د اپیمو کښــت نغښــتل شــوی دی؛ د کریډیــټ، د کروندې د دروازې رانیــول او ځمکې ته د 

السرســي او د لــوی خطــر پــه چاپیریــال کــې د ټیټ خطــر لرونکي فصل ترالســه کول له پامه غورځول شــوي دي.

پــه افغانســتان کــې د UNODC  دفتــر پخوانــي مشــر مشــاهده کــړي و چــې کلیوالــي پرمختګ، کــه هغه د َغلــو تولیدي ســیمو کې د بدیل 
پرمختــګ پــه نــوم ونومــول شــي او کــه د پرمختــګ له پــاره د معیشــتي بدیل نوم ورکړل شــي، د فصــل د بدیلې ســټراتیجۍ پــه توګه ناکام 

ثابــت شــوی دی.... ترڅــو پــورې چــې غیرمشــروع او نارســمي ســکټور د میلیونونــه افغانانــو عایــد او پایښــت تضمینوي، دا به جاري وي. 
)بډنبــرګ، 2۰۱2: 5(

اطالعات او شواهداطالعات او شواهد
د پالیســیو جــوړول او عملــي کــول د هغــو ادعــاوو پــه واســطه پرمــخ روان دي ، چــې د اپیمو د ســتونزې ماهیت څه دی؟ څه شــی یې پرمخ 

وړي؟ او د مبــارزوي فعالیتونــو اغېــزې یــې څــه دي؟. پــه هــره کچــه چــې د ډیټا شــننه د موخې او غښــتلتیا او دغــه راز د تفســیر د څرنګوالي 
پــه اړه ادعــاوې کېږي، ډېــرې نیمګړي دي.

د کوکنــارو د کښــت ســیمه او د کلنــي تولیــد اټــکل، بنســټیز میټریــک ګڼــل کېــږي. خــو آن د خاشخاشــو په اړه ددغو پــه اصطــالح حقیقتونو 
ارزول هــم ننګونکي دي.

لکــه څرنګــه چــې ســیګار راپــور ورکــړی، )2۰۱8ز: 3۱( د 2۰۰2زیږدیــز او 2۰۰۴زیږدیز کلونــو ترمنــځ د »UNODC« او متحده ایاالتو د 
مرکــزي اســتخباراتي ادارې د جرمونــو او نشــه یــي توکــو مرکــز )CNC( له لوري وړاندې شــوو ســیمو ژور توپیــر درلود چې پــه بېالبېلو 

میتودونــو یــې انعــکاس موندلــی و، لومــړی میتــود د میدانــي څېړنــې پــه ګــډون د بېالبېلــو میتودونو ګډوله وه په داســې حال کې چې 
دوهــم میتــود بیــا د لوړکیفیتــه آنځورونو تشــریح وه.

پــه داســې حــال کــې چــې د وخــت په تېرېدو ســره د UNODC پــه میتودونو کــې پرمختګونه، پــه ملي کچــه د احصائیــو د دوو بېالبېلو 
اټکلونــو پــه اړه د پراخــه هوکــړه لیــګ المــل شــو، په والیتــي کچه ال هم لــوی توپیرونه پــه خپل ځای پاته دي. )وګورئ: ســیګار، 2۰۱8: 32( 
او د کوکنــارو پــه شــپږو ســترو تولیدوونکــو والیتونــو کــې د UNODC او CNC لــه لوري د کوکنارو کښــت ســاحې پــه بېالبېل ډول اټکل 

شــوي دي چــې لــه نشــه یي توکو ســره د مبــارزې له پاره ځانګــړي اقدامات په پام کې نیول شــوي و.

د لومړنــۍ ډیټــا راټولــول یــوه ســتونزه وه خــو د UNODC لــه لــوري ددې ډیټا شــننه بیــا بله ســتونزه ده. د بېلګې پــه توګه، د ســیګار له قوله 
)2۰۱8ز.: 3۱(، دا یــو خیالــي تصــور و چــې د کوکنــارو د 25 ســلنه کرکېلــې اړول پــه راتلونکــي کې د کوکنــارو د کښــت د مخنیوي له پاره 

ترټولــو »اړین کار« دی.



په افغانستان کې نشه یي توکي او پرمختیا: د ملي پالیسۍ او فعاالنو شننه۴۰

د UNODC لــه لــوري د ادعــا شــوي تصــوري »اړیــن کار« له پاره کوم تجربوي بنســټ نه و، خو د کښــت اړولو میــالن د توجیه کولو له پاره، چې 
د ټولټــال 9،۴۴6 هکټــار ځمکــې اړولــو له پــاره نــږدې 29۴،6 میلیونه امریکایي ډالــر لګېدلي و؛ د اســتفادې وړ وګرځېدل. دا چاره  2۰۰۴ز 

او 2۰۰9ز. کلونــو ترمنــځ د ۱۰،۰۰۰ هکټــاره ځمکــې د اړولــو له کلني موخې ســره په مغایرت کې وه. )ســیګار، 2۰۱8: 89(

لکــه څرنګــه چــې مخکــې ذکــر شــو چې »اړین کار« ســتونزمن و، د کښــت په رښــتیا اړول هم همداســې و. د کښــت اړولو د کــره اقداماتو 
وړانــدې کولــو د غــوره وســیلې پــه توګــه د لرې احساســي ډیټا تر رارســېدو پورې د کښــت اړولو مســؤلو ډلو ځانــي راپور ، چې له 

2۰۰8زیږدیــز راهیســي منــل شــوې وه؛ د ډېرو لویو الســته راوړنو د اټکل المــل وګرځېد.

دا ســتونزمنمه ده چــې د ســیګار لــه ترالســه کړو پایلــه ســره مخالفت وښــودل شــي )2۰۱8: ۱۰2( چې وایــي په افغانســتان کې له نشــه یي توکو 
ســره د مبارزې د ســتراتیژۍ د نیمګړي جوتولو المل د کښــت اړول جؤت شــوي دي.... او ښــایي له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د همغږې 

پالیســۍ د جوړولــو پــه وړاندې لــوی خنډ هم وي.

د کوکنــارو د کښــت ســیمه د تأمــل وړ ده؛ همدارنګــه د کوکنــارو کښــت د څــه په واســطه پــر مخ ځي او پر وړاندې یې د پالیســیو مناســب 
غبرګــون څــه دی؛ هــم د بحــث وړ دي. پــه 2۰۰7ز. کال کــې د UNODC دا ادعــا، چې وایــي د بې وزلۍ او کوکنــارو کرکیلــې ترمنځ اړیکه 

نشــته ولــې حــرص، جرمــي عمــل او بغــاوت دی )iii :2۰۰7 ،UNODC(؛ د متحــده ایاالتــو د کښــت اړولو د مدافعینو له لوري ومنل شــوه او 
پــه هوایــي ســپری او د معیشــتي بدیلــو پروګرامونــو پــه پلي کولــو بانــدې د ټینګار له الرې توجیه کړل شــوه.

پــه هــر حــال، لکــه څرنګــه چــې ســیګار ویلــي و )هماغه اثــر: 33(، د UNODC ادعا په خپلواک ډول د خاشخاشــو په تړاو د یوې ســروې 
لــه الرې وننګــول شــوه او څرګنــده شــوه چــې پــه تجربــو نه ده والړه. )UNODC، 2۰۰8، ۱2؛ 52( د جګــړې او اپیمو ترمنــځ اړیکو د تړاو د 

پرتلنــې ادعــاوې هــم ترســره شــوې، څرګنده شــوه چــې جګړه د غلو یــا فصل د کښــت لومړنی دلیل دی. 

پــه ولســوالۍ کچــه د UNODC د کوکنــارو کښــت د ســتونزمنې ډیټــا، د شــخړې د نایــب پــه توګه د لویدیځــو عســکو د مړینې د ډیټا او 
ددې انګېرنــې پــه اړه، چــې جګــړه د بدیــل فصــل له پــاره ارزښــتمن بېخ بنســټونه لــه مینځه وړي؛  په اړه هم یوه څېړنه وشــوه او ادعا وشــوه 

چــې د تاریاکــو تولیــد د جګــړې له املــه دی )لینډ او نور، 2۰۱۴ز.(

د شــواهد راټولولــو دوهمــه ســاحه لــه نشــه یــي توکو ســره د مبارزوي اقداماتــو او د هغوی اغېــزو ترمنځ د تړاو په اړه ده. خاشخاشــو د 
کښــت پــه ســیمه کــې د اقداماتــو او اغېــزو ترمنــځ د ســببیت اړیکــو د ادعــاوو په اړه کوم کمی تر ســترګو نه شــو. پــه بلخ کې د 2۰۰6 او 2۰۰7 

کلونــو ترمنــځ د خاشخاشــو پــه کښــت کــې خــورا ډېر کمښــت او هغه الرې چې دا موخه پرې ترالســه شــوه، د یــوه تعقیبېدونکــي مثال په 
توګه ذکر شــوي دي: 

]...[ نــور افغانــي والیتونــه بایــد وهڅول شــي چې د شــمالي زون دغــه ماډل تعقیــب کړي ځکــه هلته رهبرۍ، 
تشــویقونو او امنیــت بزګــران پــه اپیــم بانــدې لــه تکیې څخه راګرځولي. )UNODC او د افغانســتان اســالمي 

جمــوري دولت، 2۰۰7ز.(

د افغانســتان پــه غرنیــو شــمالي او ختیځــو والیتونــو کــې بې وزلــه بزګرانو، کومــو چې له دوه تر دریــو کلونو پورې 
خاشــخاش کــرل؛ د کوکنــار کــر پرېښــود؛ ځکه په دغو ســیمو کــې امنیــت، حکومتولــي او پراختیایي فرصتونه ښــه 

شــوي دي... او په بلخ، بدخشــان او ننګرهار کې وروســتۍ بریاوې ددې ښــودنه کوي.

ددغــو ادعــاوو شــواهد قانع کوونکــي نــه دي. پــه بلــخ والیت کــې، که څه هم د امنیت په تړاو کوم شــک نشــته، خــو بیا هــم د پراختیایي 
فرصتونــو د برابرېــدو او یــا ښــې حکومتولــۍ اړونــد ډېر کم شــواهدو موندل کېدای شــي. )پیــن، 2۰۰8(. همدارنګه د بدخشــان اړوند 

هــم، چېرتــه چــې USAID د معیشــتي بدالنــه پنځــه کلــن پروګــرام تمویل کړی دی؛ ویــل کېږي چې بدیــل پراختیایــي پروګرام، بزګران د 
کوکنــارو لــه کرکېلې څخــه راګرځولي دي:
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د شــمالي افغانســتان د بدیــل پرمختــګ پروګــرام )ADP/N( پــه څلور کلــن بهیر کې په بدخشــان کې د ترکاریو، 
حبوباتــو، غلــو او مېــوو تولیــدات پــه ډراماټیک ډول ډېر شــوي دي، په  داســې حال کې چې د ملګــرو ملتونو د 

نشــه ای توکــو او جرمونــو د دفتــر پــه وینــا، د 2۰۰9ز. کال تر فبرورۍ پورې د » ADP/N« پروګرام په پای ته رســېدو 
ســره، په ۱5،6۰7 هکټاره ځمکه باندې د کوکنارو کښــت 99 ســلنه ته راټیټ شــوی دی. )USAID، 2۰۰9ز.(

د د ADP/NADP/N پــه اړه ویــل کېږي چې: پــه اړه ویــل کېږي چې:

د بدخشــان بزګرانــو لــږ خاشــخاش کرلــي دي ځکــه دوی عقالنــي اقتصــادي پرېکــړه کړې چې د نــورو څیزونو په کر 
ADP/N پراخ بنســټه  ســره ډېرې پیســې ګټلی شــي ]...[ دوی په خپله خوښــه د کوکنارو کښــت پریښــی ]...[ ځکه د 

او باثباتــه پراختیایــي پروګــرام، اقتصــادي وده او ســوداګریز فعالیتونــه پــه خوځښــت راولي. )هماغه ســرچینه(

خــو شــواهد ښــیي چــې د اپیمــو بیــې راغورځېــدل او ورســره جوخت د غنمو او بوســو د بیــې لوړېدل په دغه وخــت کې د کوکنــارو د کرکیلې 
پرېښــودو ســره مرســته کړې او یوازې د ښــه اوبه خور او مارکیټ ســره په نښــتو ځانګړو ســیمو کې د ترکاریو کر د کوکنارو پرېښــودو 

مناســب دلیــل دی )مینزفیلــډ، 2۰۰7ز.( چــې د خاشخاشــو پــه بیــه کې تاوان جبرانولی شــي.

پــه بلــخ کــې، د کوکنــارو تولیــد ســره د مقاطعــې پــه اړه قوي شــواهد د والي عطــا له وړتیا ســره اړیکه لري چې اعالن یــې وکړ نور به د 
کوکنــارو کښــت تــه اجــازه ورنکــړي او دی بــه دا حکــم پــه کلکــه پلی کــړي او دا کار د طالبانو د وخــت بندیز را په زړه کوي.

دده د دریــځ پــه اړه ال هــم دالیــل او انګېــزې روښــانه نه دي، خو د سیاســي شــخصیت په توګــه د هغه له موقف ســره دا ډول دریځونه بې اړیکې 
هم نه دي ترڅو وکولی شــي له بســپنه ورکوونکو  ســره معامالت وکړي او اصاًل ده له پاره د عاید بدیلې ســرچینې هم شــته دي.

د اپیمــو د بیــې ټېټیــدل او پــه ښــه اوبه خــور ســیمو کــې د پرېمانــه تولید شــتون، چې ښــایي د کوکنــارو بدیل فصل موجــود وي؛ هغه څه دي 
چــې کېــدای شــي د کوکنــارو پــر کرکېلــه بانــدې د بندیز لــه اغېزمنتیا ســره یې مرســته کــړي وي. )مینزفیلډ او پین، 2۰۰8ز.(

دا بېلګــې د ســیګار عمومــي موندنــې )هماغــه ســرچینه: ۱۰6(، چــې لــه نشــه ای توکو ســره د مبــارزې د پایلو په  تړاو یــې د متحده  
ایاالتــو له لــوري د بدیلــو پراختیایــي پروګرامونــو د ارزونــې اړونــد اندېښــنې ښــودلې وې؛ تاییدوي. یوه بله عمومي ســتونزه هم شــته 

چــې د متحــده ایاالتــو له لــوري د تمویل شــوي پروګــرام لــه اغېــزو ســره تړاو نه لري خــو په عمومــي ډول ارزول، د پایلو او دغه راز د 
غوره لنډمهالــه اغېزو له مخې ترســره شــوي دي.

لکــه څرنګــه چــې پــه بدخشــان کــې د ADP/N پــروژې په برخه کې مــو ولیدل، بله ســتونزه، پــه ځانګړي ډول د USAID له لوري 
تمویلیدونکــي پروګــرام پــورې تــړاو لــري، د پروګــرام د اغېــزو ارزول پــه لویه کچــه د خپلواکو ارزونو پرځــای د پلي کوونکي شــریک له 

USAID  او ADP/N  دواړه ډېــری وخــت د محدودیتونــو اړونــد د لږو معلوماتو ســره ســره، د UNODC  د ډیټا  لــوري ترســره شــوي دي.
پــه اړه انتقــادي لید نه لري.

د بحــث وروســتۍ نقطــه د کوکنــارو د کښــت مکانــي او زمانــي پېچلــي ډینامیکونــه دي. لکــه څرنګــه چې د هلمند خوراکي زون وښــودل، 
د کوکنــارو د کښــت راکمولــو د پالیســۍ جــوړول کولــی شــي چــې په بشــپړ ډول په نورو ســیمو کــې د  کوکنارو کرکېلــه راکمه کړي. 

)مینزفیلــډ، 2۰۱9(

لکــه څرنګــه  چــې پــه ننګرهــار کــې پــه 2۰۰۴ نــه تر 2۰۰5 او 2۰۰6 نه تــر 2۰۰7زیږدیــز )مینزفیلډ او پین، 2۰۰7: 5-7( پورې لیدل شــوي دي، په 
یــوه کال کــې د کوکنــارو د کښــت پــه ډراماټیکــه توګــه راکمېــدل، چې د یــوې بریا په توګــه اعالنیږي؛ تر ډېــره موقتي ثابت شــوي دي، ځکه 

سیاســي توافقــات د صفــر تر کچــې راټیټېدو تــه اړتیا لري.
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د کوکنــارو د کښــت ســاحې او ددغــې کرکېلــې د راکمولــو اړونــد اقداماتــو له پاره د اغېزو ارزولو رســمي ډیټــا، په ولســوالیو او والیتونو 
کــې او د ولســوالیو او والیتونــو ترمنــځ د کوکنــارو پــه کښــت کــې د تغییــر او بدلون اړونــد دالیلو ځای پرځــای کولو ته ډېره لــږه پاملرنه 

کــړې ده، نــه یــې د کوکنــارو د کښــت اوږدمهالــه ډینامیکونــه راســپړلي او نه یې اړوند دالیل روښــانه کړي دي.

پایلې او اغېزېپایلې او اغېزې
پــه افغانســتان کــې لــه 2۰۰۱زیږدیــز راهیســي له نشــه یي توکو ســره د مبارزې د پالیســیو له مشــاهدې ښــکاري چې عماًل د امنیت، ســولې 

یــا پرمختــګ پــه راوســتو کــې د خاشخاشــو د ونــډې معلومولــو اړوند د ګډې یــا متحدې اجنــډا )ګوډهینډ او نور، 2۰2۰ز.( د شــتون په اړه 
شــته شــواهد ډېر محدود دي.

پــه حقیقــت کــې لــه نشــه یــي توکو ســره د مبــارزې په هڅو کې پــه اغېزمن ډول د کوکنارو له اقتصاد ســره د جنایــي او امنیتي موضوع په ډول 
چلنــد شــوی دی. پــه داســې حــال کــې چې ځیني پالیســۍ د پراخ لید په رڼا  کې جوړې شــوي دي، د بېلګې پــه توګه په پراختیایــي پروګرامونو 

کــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې د چارو ځای پرځای کول، خو بیا هم شــواهد ښــیي چې د کوکنارو کښــت اړولو، بدیلــو پرمختګي 
پروګرامونو  او امنیتي مســایلو ســره د جال ســتونزو په ډول چلند شــوی دی چې د تخنیکي اقداماتو له الرې مشــخص کېدای شــي.

په دې کې د کښت اړول، بدیل فصل او د کوکنارو مخنیوی شامل دی. او دا هر یو یې د خپلو موخو په ترالسه کولو کې بریالي نه بریښي.

همدارنګــه پــه یقینــي د بیــړي شــتون هــم و او ترڅنــګ یــې دا نګېرنــه هــم رامنځته شــوې وه چې د خاشخاشــو اقتصــاد یو خنډ او د افغانســتان 
د ناوریــن اصلــي مســیر دی. د 2۰۰۴زیږدیــز  راپــور »د افغانســتان راتلونکــی خوندي کــول« په نوم و، ددې مســودې لومــړی پراګراف ډېر 

څرګنــد دی )افغــان حکومت/نړیوالــې ادارې، 2۰۰۴ز. ii(، چــې وریښــمو الرې پــه اړه د افغانســتان تاریخــي موقعیــت پــه ذکر کولو ســره یې 
د 2۰۰۴زیږدیــز کال موقعیــت توضیــح او النــدې یــوه ټاکنــه یې ورته  مخې ته ایښــی ده:

یــوه الره ســوکالۍ، مالــي اســتقالل، د لویدیــځ ملګــري او مــاډرن ډیموکراســۍ تــه تللې چــې د مســلمانانو او لویدیځو ټولنــو ترمنځ 
کلتــوري پــول جــوړوي او »د تمدنونــو ټکــر« نظریــه ننګــوي. بلــه الره بیــا د نشــه ای توکو مافیایــي هېواد تــه  تللې چــې ناقانوني او ځایي 

ملیشــې یــې ځانګړتیاوي دي...

دغــه ډول بیــړي یــا اســتعجالیت، پــه ځانګــړي ډول د کښــت اړولــو او د کښــت ممنوع کولو پــه فعالیتونــو کې شــدید غبرګون ته الره هواره 
کــړه، ځکــه د پلي کولــو اړونــد ننګونــې هــم ټاکتیکي او هــم ســتراتیژیکي ناکامۍ وې.

ځینــي هڅــې روانــې دي چــې د کوکنــارو د کښــت راټیټــول لــه بدیلــو پراختیایي پروګرامونو ســره وتــړي او ځیني نور یې بیا د کښــت له 
اړولــو ســره  تــړي. لنډمهالــه زمانــي چوکاټونــه، پــه پروګرام جوړونــه کــې نیمګړتیاوې او له زمانــي پلوه نــه انطباق –په مکانــي لحاظ له دې 

ټیــټ نــه انطبــاق- ددې المــل شــوي دي چــې دواړه تګالرې په ښــه حالــت کې بې اغېزې او پــه بد حالت کــې د تولید ضد وي.

خــو ددې المــل لــه نشــه یــي توکو ســره د مبــارزې د پالیســیو د لویــو شــریکانو خپلمینځــي او د لویو شــریکانو او حکومتــي ادارو ترمنځ نه 
همغــږي ده چــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبارزې د سیاســت تــر ټولــو حیرانوونکې ځانګړنــه ده. په لنډو ټکــو، دوی مختلفــې او بې وخته  

جنجالــي ســټراټیجیکې ګټــې درلــودې او افغــان حکومــت )لکــه څرنګه  چې ســره وېشــلی دی( په داســې حالــت کې نه دی چــې خپلې ګټې 
وڅــاري او اداره یې کړي.
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دا د ګډ کار کالســیکې ناکامۍ په ډول تشــریح کېدای شــي چې د پېژندل شــوو ننګونو اړوند منســجم سیاســت یې رابرســېره نه کړ. خو دا هم 
څرګنــده ده چــې بېالبېــل لــوري د پالیســۍ ســتونزې پــه بېالبېلو الرو بیانوي او له دې امله د ممکنه حلــالرو په اړه همغږي نه وه. دا هم باید 

وویل شــي چې )په 2۰۱8ز. کال کې( په ډانګ پییلي ډول د ســیګار کتنې یا مشــاهدې په بشــپړ ډول د متحده ایاالتو د هڅو ناکامي روښــانه کړه.

په هر حال، دا ډول ناکامي په ســټراټیجیکه برخه کې ده چې په یوه وخت کې او د نامناســبو وســایلو له الرې د امنیت، ســولې، دولت جوړونې 
او پرمختګ کول هر ډول هڅه یې له ګواښ ســره مخ کړې ده چې په کې د خاشخاشــو اقتصاد په جوړښــتي ډول توضیح کېده.

د درې ګونــي )trilemma( سیاســت پــه اړه د روډریــک انګېرنــه )روډریک، 2۰۱۱ز.( ښــه اســتدالل وړاندې کوي چې وایي ټول ښــه 
څیزونــه )اقتصــادي وحــدت، ملــي حاکمیــت او ولســواکي( پــه یــوه لیبرال دولت کې په یوه وخت کې نه ســره یــو ځای کېږي.

لکــه څرنګــه چــې )پــه 2۰2۰ز. کال کــې( ګوډهینــډ او نــورو وړاندیز کړی و، چې د نشــه یــي توکو کنټــرول، سوله راوســتل او پرمختګ 
د درې ګونــي )trilemma( سیاســت معــادل دي او ښــایي یــوازې دوه هغــه یې په یوه وخت کې ترالســه شــي. ددې ســربېره، د امنیت، 

دولت جوړونــې، د کوکنــارو کرکېلــې کمولــو او پراختیایــي مرســتو ترمنــځ د انتخابونــو پــه لومړیتوب بنــدۍ، ترتیــب او اداره کولــو کې نه 
بریــا پــه دې معنــا ده چــې پــه حقیقــت کې هیڅ رغنیزه موخه ترالســه شــوې نه ده.

خــو مــوږ بایــد حیــران نــه شــو ځکــه د ټولــو اړخونو لویــه هڅه د سیاســي »لوبې« کول او  د پالیســۍ د بریا د ترالســه کولو پرځــای د امتیاز 
ترالســه کــول یــې موخه وه. )کیین او انډریسســن، 2۰۱8ز.(

نــو پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یي توکو ســره د  مبارزې اړوند سیاســي مشــارکت ته په پام ســره، دا چــاره موږ کوم ته ځای تــه بیایي؟ 
پالیســي جوړونکو او اړینــو اقداماتــو پرمخ وړونکــو الزاماتــو تــه پــه پــام ســره، پالیســي جوړونکو ته د معلومات رســولو له پــاره تر کومې 

کچــې شــواهد کارول کېــږي؟ او شــرایطو تــه پــه کتو باید دا شــواهد څرنګــه اغېزمن رامنځ ته کړل شــي.

کیــرن بــراک پــه پالیســۍ کــې مشــارکت له پاره درې تــګالرې وړاندیــزوي. لومړنۍ تــګالره، د څېړنې او تحلیــل د کارولو نســبتًا محدود 
درک دی ترڅــو پــه ملــي او نړیوالــو پالیســیو کــې د نشــه یــي توکو اړونــد اصلي پالیســي جوړونکي تــر اغېز الندې راولي. ګمــان کېږي چې 

دا ډول شواهد-بنســټه تګالره د پالیســیو دود تغییرولی شــي- په ښــه ځواک ســره رښــتیا ویل.

ددغــه رپــورټ ادعــاوو تــه پــه کتو، په افغانســتان کې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې اړونــد پالیســۍ جوړونې او پالیســۍ جوړونکو 
اړونــدو شــواهدو څخــه ښــکاري چــې دا د بــاور وړ نــه ده چې پــه اوس وخت کې په افغانســتان کې او افغانســتان له پاره د نشــه یي توکو ســره 

د مبــارزې اړونــد پالیســۍ جوړولو کــې دا ډول مســتقیم ګــډون دې کوم ځانګړی ځای ترالســه کړي.
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پــه ورتــه وخــت کــې نشــو ویلــی چــې په افغانســتان کې له نشــه ای توکو ســره د مبارزې په سیاســت کــې د ناکامۍ پراخ شــواهد مهم نه دي او 
پالیســۍ له پــاره مختلــف او  غــوره بیانونه )رو، ۱996( نشــي جوړېدای.

دوهمــه تــګالره پــه پالیســۍ او عمــل کــې د ډېــرې ونډې او له نشــه یي توکو ســره د مبــارزې د پالیســیو په جوړولــو او پلي کولو کې د 
حکومتونــو، بســپنه ورکوونکو او مدنــي ټولنــو پــه ګــډون د اصلــي شــریکانو تــر اغېز الندې راوســتو له پــاره  د څېړنو کارول دي.

اوســمهال پــه افغانســتان کــې مــات او سیاسي شــوي چاپیریــال تــه په پام ســره، که څه هم دا مســئله له ســتونزو خالي نه ده، خو ښــایي د نشــه 
یــي توکــو اســتعمال او بدیلــو پراختیایــي پروګرامونــو برابرولــو پــه څېــر ځانګــړو برخو کــې به ځینــي فرصتونه وي چــې د تجاربــو اغېزمنتیا 

یــا معلوماتــو له پــاره له ځانګړو الرو ګټه واخیســتل شــي.

دریمــه تــګالره بیــا پــه سیاســت او تجربــو کــې د ګــډون پــه لټه کې ده چې د ســرحدي نامشــروع اقتصاد په واســطه د ډېرو محرومــو خلکو په 
خوښــه ټولنیــز تغییــر راولــي. دا بــه د خلکــو او د هغــوی د اســتازو او دغــه راز د حکومت، ټولنــې او بســپنه ورکوونکو ترمنځ مشــارکت ته 

ولري. اړتیا 

ددغــې چــارې د ترســره کېــدو له پــاره ډېــرې نورې الرې هم شــته. له یوه اړخه، په ډېر پراخ او مشــورتي ډول د مناســبو رســنیو لــه الرې د مهمو 
مســایلو پــه اړه د عامــه مباحثــو ډېــرول او ورســره مرســته کــول بــه یوه مهمه الره وي چــې تعقیب کړل شــي. بل لوري تــه، د کلیدي حوزو 

تشــخیص او ټــاکل، چــې د ســټراټیجیک مالتــړ فرصتونــه ولــري؛ بله تګالره ده.

د بېلګــې پــه توګــه، ښــایي دا د یــوې بلــې فعالــې اجنــډا نکل کــوي چې د اپیمــو د پالیســیو اړوندو بحثونو کې شاته غورځول شــوو ســرحدي 
ولســونو یــا د هغــوی لــه اســتازو ســره کار وکــړي )نشــه یــي توکي او بې نظمــي، 2۰۰2ز.(  ترڅو په دا ډول پالیســۍ کې ونډه ولــري او د خپلو 

ګټــو دفــاع وکــړي. ددغــو حــوزو او مشــارکت له پــاره د ممکنــه برابرېدونکو فرصتونو تشــخیص به کېدای شــي له نشــه یي توکو ســره په 
مبــارزه کــې د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې ادارې د راتلونکــي ملــي ګډې ســتراتیژۍ له پاره د پیــل نقطه وي.
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‘نشــه یــي توکــي او بــې نظمي)نظــم(: تــر جګړې په وروســته ډګر کې د ســولې پرمهال د پایښــت لرونکــي اقتصاد 
رامنــځ تــه کــول یــوه څلــور کلنــه څېړنیزه پــروژه ده، چې پــه افغانســتان، کولمبیــا او میانمار هېوادونو کې د نشــه 

یــي توکــو لــه ناقانونــه اقتصــاد د ســولې اقتصاد پــر لور د تــګ څرنګوالي په تړاو اړین شــواهد وړاندې کوي. 

دا څېړنــه د برېتانیــا د څېړنــې او نوښــتونو ادارې اړونــد د نړیوالــو ننګونــو د څېړنــې بودجــې)GCRF( له خوا 
تمویــل شــوې ده. پــه دې څېړنــه کــې وړانــدي شــوي نظریــات د لیکواالنو دي او د نړیوالــو ننګونــو د څېړنې بودجې 

پــه ســازمان، برېتانیــا حکومــت یا هم همــکارو ســازمانونو نظر نه منعکســوي.  
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