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۱۷/۰۹/۲۰۱۵                                                             آصفی خوشحال

  

 هدیره ژوندیو د
 

ماشومانو او ښځو په منځ کې اعتیاد مخ پر ډیریدو دی او   داسې حال کې چې ال هم په هیواد کې دننه د ځوانانو،
حکومت د هغې د مخنیوي له پاره کومه ځانګړې حل الره نه لري؛ د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان، برما 

تولید او ترانزیت ستر مرکزونه وبلل. اوباما وویل چې  هیوادونه د مخدرو موادو د ۲۲او مکسیکو په شمول د نړۍ 
کلونو راهیسي د نړۍ د کوکنارو تر ټولو ستر تولیدوونکی هیواد دی. دا په داسې حال  ۱۵یا  ۱۶افغانستان له تېرو 

 کې ده چې یوازې ځوانان د نشو قربانیان نه دي، بلکې په وروستیو کلونو کې د میندو او ماشومانو په منځ کې هم
دغه شمیره لوړه شوې ده. په یو شمیر والیتونو کې هغه میرمنې چې په کرکیله کې په کار بوختې وي خپلوماشومانو 

 ته تریاک ورکوي او دغه څه د عمر په زیاتیدو سره د ماشومانو په نشو د روږدي کیدو سبب ګرځي.
 

په ښکاره د نشه یي توکو خرڅالو، د ځوانانو بیکاري، خراب امنیتي وضعیت، بهرنیو هیوادونو ته کډوالي، کورنی 
تاوتریخوالی، له روږدو کسانو سره ناسته پاسته او مخدره موادو ته اسانه السرسی؛ هغه اساسي عوامل دي چې په 

پرضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په  نشه یي توکو د خلکو روږدیدا کې مرسته کوي. د نشه یې توکو
کال کې د معتادینو او هغو کسانو شمېر چې په بدن کې یې د مخدره توکو استعمال مثبت ارزول شوی درې  ۲۰۱۵

نیم میلیونو ته رسیږي. ددغه روږدو کسانو ډیره برخه یي له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو را ستانه شوي افغان 
 کې ناستې میرمنې، کلیوال ځوانان او بې سرپرسته ماشومان دي. کډوال، په کور

 
همدا اوس د کابل په پل سوخته، کوټه سنګي، کارته مامورین، کارته سې، ده بوري او د دریمې، پنځمې او شپږمې 
 ناحیې ډیری سیمې د ژونیو انسانانو په هدیره بدلې شوي دي، دلته داسې خلک تر سترګو کیږی چې ویښته یې ببر

دي، بدن یې مردار دی او یوازې هډوکي ور پاتي دی. دوی ټول د پوډرو په اعتیاد اخته دي. د اعتیاد شومې پدیدې 
نه یوازې ځوان قشر تر خپل اغیز الندې راوستی دی بلکې یو شمیر میرمنې او ماشومان هم پر دغه شومه پدیده 

او تیرو حکومتونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې اخته شوي دي . خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوسني 
څه کړي دي؟ په خپله د افغانستان حکومت د نشه یې توکو پر ضد د مبارزې وزارت کومې السته رواړنې لري؟ او 

 کال افغانستان ته د امریکا او نړیوالې ټولنې له راتګ وروسته نشه یې توکو څومره پراختیا کړې ده؟ ۲۰۰۱له 
 

ان کې د طالبانو د حکومت له ړنګیدو او د امریکا له راتګ وروسته دلته د نشه یې توکو پر ضد مبارزه په افغانست
کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی. دلته د نشه یی توکو پروړاندې د مبارزې په نامه چې څه ترسره کېږي؛ 

یې توکو پر ضد د مبارزې وزارت؛ فقط د  بنسټیز نه دي ځکه دا مبارزه پرله پسې مبارزه نه ده، د افغانستان د نشته
نشه یې توکو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځي او همداشان نړیواله ټولنه هم فقط خپلې کلنۍ سروې او 

کال د نړیوال سازمان په غونډه کې پرې پرېکړه وشوه او په  ۲۰۰۸ریپوټونه وړاندې کوي او بس. هغه شان چې په 
 ه؛ هیڅ کار نه دی شوی.کال کې هم تایید شو ۲۰۰۹

 
 حل الر

لکه څرنګه چې دا موضوع یوازې افغانستان پورې اړه نه لري او یوه نړیواله ستونزه ده . د نشه یی توکو پروړاندې 
د مبارزې نړیوال سازمان ډېر مسوولیتونه لري. په دې معنا چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 

کال د نړیوال سازمان په غونډه کې پرې پرېکړه  ۲۰۰۸مخې کار وشي. هغه شان چې په  باید د یو منظم پالن له
کال کې هم تایید شوه . اساسي موضوع د نشه یی توکو د تولید د مرکزونو له منځه وړل دي، د  ۲۰۰۹وشوه او په 

ابرول دي. بیکاري له منځه کرلو بدیل رامنځته کول دي، او بزګرانو ته د بدیل کښت د کرنې پراختیا لپاره زمینه بر
وړل دي، د هیواد امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه اړینه ده، په بازانو کې په خالص مټ د خرڅالو مخنیوی اړین 
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دی، د عامې روغتیا وزارت له لوري په مرکز او نورو والیاتو کې د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو زیاتول 
و څخه چې پوډریان په کې پوډر څکوي؛ جمع کول او په جدي توګه ددوی اړین دي، په پارکونو او نورو ځایون

 درملنه په کار ده.
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