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دراڼ  سراج الحق ببرک زی 

 مخدره توکي افغانستان او نړۍ ته سترګواښ دی
  : سريزه

ي، چې يو دولت په خپله د مخدره . خه خالص نه دی د نړی هي هيواد د مخدره توکو له کړکيچ خبره هلته کړکيچنه کي
انسان له  مخدره توکې د. کويکوي يا که غواړي او که نه غواړي، په دغو غيرقانونې توکو کې مرسته  توکو سوداګري

خه زموږ د کلتور يوه برخه ده خه ليکلې اسناد شته،  د مخدره توکو د استعمال په اړه د. موجوديت  انتيکو له زمانې 
د مخدره توکو . هر کلتور خپل مخدره توکو ته وده ورکړي ده. لپاره کاريده چې د روغتيا، خوب، دردونو درملني او نشې

ت له يو مخدره توکې دي،  لکه الکول يا شراب په لويديزه نړي کې قانونې. ور نه په بل کلتور کې توپير لريکلت ارز
په لويديزه نړی . اندازي پوري منلې شوي دي چرس په اسالمې هيوادو کې تر يوې. خوپه اسالمې هيوادو کې حرام دي

وله نړي کې جګړي کاله پخوا استعماليده، نه يو اپين چې کابو پنځه زره. کې بيا منع دي ې په افغانستان کې بلکې په  ا
خه، کوکائين له. اوس نړی د مخدره توکو په ولکه کې ده. دي پري شوي خه،  د هروئينو سيل له اسيا  سويلې امريکې 

خه، مصنوعې يا شيميايې مخدره توکې له ي چرس له شمالې افريقا  ونو ته توليد کي خه د نړی مارکي . اروپايې هيوادو
ينيو سره ييپ    .مخه نه ده ډب کړي چا تر اوسه ه خوا

 په سلوکې 59کښت د تير کال په پرتله  په افغانستان کې د کوکنارو.. يو مامور په کابل کې وويل) م م ( د ملګروملتو يا
مکه165000  دغه کوکنار په. ډېر شوی دی خه . کې کرل شوي دي  هکتاره  نه اومه اپين ت6100له دی شميره  ر  
ي ولې نړی د اپينو  دغه اندازه اپين. السه کې   .دغه الرام ورکونکې شميره ډيره لوړه ده.  په سلوکې جوړ وي92د 

رول  کال په ٢٠٠٦ليکې چې  د امريکې د بهرنېو چارو وزات په خپل کلنې رپوټ کې د نړيوالو مخدره توکو پرکن
همدي رپوټ کې زياتوي، چې د کوکنارو د کرلو له  په. يافغانستان کې د تارياکو کښت خپلې جګې کچې ته رسيدلې د

 د نشه يې توکې توليد د ترهګرو او. د طالبانو سره جګړه نوره ګرانه شوې ده ډيريدو سره د افغان دولت مخاليفنو او
ي او د افغانستان په نا امنې کې خورا مهم ل کي خه ګ  په دغه رپوټ چې. رول لوبوي جنګساالرانو له مهمو سرچينو 

و کې ليکل شوی دی، د مخدره توکو پروړاندي مبارزه١٠٤٥ يړل شوي دي١٢٠کې د نړی   پا .  هيوادو حاالت په کې 
   .توليدوي  ٪ هروئين٩٠چې افغانستان د نړی 

   تاريخ د تارياکو ٠ ٠
ي تارياک په سويل او لويديزه شماله   نه د تايلند ترد کوکنار کرل له ترکيې. اسيا کې له سلګونو کلونو راهيسې کرل کي

ي٧٠٠٠ په پوري خه اومه اپين.  کيلومتره اوږده سيمه کې کرل کي ي له کوکنارو  خه مورفين، . ترالسه کي له اپينو 
ي خه هروئين جوړي  کال کې د لومړي ١٨٠٥په .  نوي نړی معصول دي د لويديزي مورفين او هروئين. له مورفين 

خه اي١٨٧٤په . ن کشف شولمورفي ل لپاره د اومه اپينو    کال کې انګريزي کيمياپو مارفين د سرکي اسېدو سره يو 
روږدي کيدو په وجه په  د هروئينو. د فارمسي په صنعت کې مارفين هم استعمال شول. کړل، هروئين ترالسه شول

رول د هروئينو پر توليد١٩٢٥  .او سوداګري ولګاوه  کال د ژينوا کنوانسيون شديد کن
يې، کابو  UNDCP کي د  کال٢٠٠٢په   د . انسانان غير قانونې مخدره توکي استعمالوي  ميليونه١٨٥يوه شميره 

، تنباکو قانونې ناکه نه دي  مخدره توکو لکه سګري خه انسانانو ته ل ګوا . او الکول د غير قانونې مخدره توکو 
ولنه کېد درندو م. توکو اغيزه ورو ورو او ارزانه توکې دي قانونې مخدره منلي شوي سپک  خدره توکو په پر تله په 

ې مخدره توکې لکه چاې، کافې، سګريت، الکول يا شراب د ډيرو ناروغيو او اپين، مارفين، هروئين د . وژنې سبب ګر
خه دي او چرس، بن او ي درندو مخدره توکو  ل کي خه ګ   .ماريوانه د سپکو مخدره توکو 

ولو لوی اپين تول  . هيوادونه د سروزرو مثلث د برما، الوس، تايلند او چين هيوادو سرحدي سيمي دي يدونکېد نړی تر 
خه الس ته راتلل تارياکو کښت، توليد له ډيرو وختو شتون لري او هروئين نړيوال مارکي ته له همدغو دلته د د . سيمو 

يدلته د نړيوالو  افغانستان د تارياکود کرلو او توليد له امله اوس مهال د سروزرو مياشت د افغانستان، . ل پام کي
په . نوي پديده ده په افغانستان کې د اپينو غيرقانونې کر، توليد او قاچاق په دغه کچه يوه. هيوادونه دي پاکستان او ايران

د  کال کې ١٩٧٩په . جګړو پر مهال وده وکړه افغانستان کې د کوکنارو کښت له بهرنيانو سره د خپلواکې او کورنې
خه ې يرغل  د . راپديخوا مخدره توکې او جګړي په افغانستان کې سره نه بيلودونکې دي پخوانې شوروي اتحاد له پو

لوالې واک ته رسيدو سره د کوکنارو کښت يوال جنګې الوتکو تر سيوري ٥٢ب  امريکايانو د ل بيا په  ندي د شمالې 
ازاد شول او امريکې د مخدره توکو  مخدره توکو قاچاقوړنکېد حکومت له بدليدو سره سم د . چتکتيا سره وده وکړه

رول په کابل کې يوي ډلې ته په الس کې ورکړ اوسنې منتخب حکومت نه وسايل لري او نه ريښتينې ليوالتيا لري چې  .کن
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وي د مخدره توکو توليد، دغې  هله بلې خوا د حکومت غړي په خپله ل. قاچاق او سوداګري پر وړاندي الري چاري ول
ه پورته کوي خه ګ خه ، په نړي کې له همدي امله افغانستان دوه کاله وروسته د طالبانو. سوداګري   تر  له نسکوريدو 

يدو ولو لوی مخدره توکوهيواد يا د تارياکو دولت   .وګر

  مغولي امپراتوري .١
زې او ختېز هندي سيمو کې کرل کيده،  کالونو کې په مرک١٧٠٠ تر ١٦٠٠له  تارياکو کر د مغولو په امپراتوري کې د

ول، دوې   کالونو کې انګريزانو خلک د اپينو کر او١٩٥٠ نه تر١٧٥٠د . د ياد ولو وړهم نه دي چې توليد ته وه
تل اپين چين ته قاچاق او صادر کړي ېده، د خوراکې  په همدي ترڅ کې اپين په. غو هند کې په يو اړخيزه کولتور وګر

تل د چينايې وريښمين، چاي او نورو ګرانو توکو . او په ورکيدو شول ه چا پام نه کاوهتوکو او ميوي کر ت انګريزانو غو
نه، په ١٣ کال کې ١٧٢٧په .  ور کړي بدل کې پيسي نه بلکې اپين په له١٧٦٧   ١٨٢٠نورډير شول، په   کال کې پنځه 

نه، په ٦٧٠کال کې  نه اپين چين ته قاچاق٢٦٨٠ کال کې ١٨٣٨  دغه شميره هغه مهال د نړی د اقتصاد يوه . لکړ  
د . نه اپين له منځه يوړل، انګريزانو د اپينولومړنې جګړه پيل ګړه ٩٥٠ کله چې چينايې مامورينو. ستره برخه وه
خه  د اپينو. کې هان کان او پنځه نور چينايې بندرونه د انګريزانو لخوا ونيول شول جګړي په پای صادرات له هند 

نو ته ورسيدل او له همدي٧٠٠٠ کال ١٨٨٠ړيو کې چين ته په په بي . سره د اپينو قاچاق خپلي لوړي کچې ته ورسيدل  
لو، قاچاقې اوغير قانوني پيسو دهندي ختيزي کمپني. چينايان په اپينو روږدي و په چين کې کابو شلو ميليونه ډير  دغو چ

 .ينګه او په پښو ودرولهپه مرسته د انګلستان نړيواله امپراتوري نوره هم 

   هندوستان .٢
نې اسيايې هيواد دی، چې ي نن هند يوا  .١دهند په دوو سيمو. اپين په قانونې او دوديزه توګه په کې کرل کي

Madyapradesh ، ٢ . Mandsaur  او  Chittor  کل پر مکه باندي هر کال کوکنار کرل 2300کې ا   هکتاره 
ي، چې توليد يې ن١٠٠٠  کي ې  نې اسانه  دغه. کروندګر اپين په خپله پر حکومت پلوري. و ته رسې رول يوا الر د کن

 )1. (الر ده

  چين . ٣
يو کال . بنس کيښودل شو UNDCP توکو پر وړاندي نړيوال پروګرام  کال کې د م م له خوا د مخدره١٩٩٠په 

رول کار کوي د نړيوالو مخد دغه پروګرام. دندې کار پيل کړ وروسته يې پر خپلي توکو کر،  د مخدره. ره توکو پر کن
اري رول او. استعمال او سوداګرې   .سمبالوي د نړيوالو مخدره توکو تړونونه کن

وله نړی کې د مخدره توکو پر وړاندي د ويشتمه په   .مبارزي ورځ اعالن کړي ده م م هر کال د جون شپ
ودلو سره  ي د تېر کال په همدي ورځ د مخدره توکو پر وړاند چين   کسه اعدام ٢٩خپل جدي او سختي مبارزي 

ي  پنځوسو ګرامو هروئينو په  د .کړل و توکو نيولو سره د عمري . نيولو سره د اعدام جزا په چين کې صادره کي په ل
ې قيد جزا ل  له همدوغو شديدو قوانينو سره چين په نړی کې د مخدره توکو توليد يو. اکل کي يواکمن هيواد ګ د . کي

ې، Amphetamin ،Ecstasy بيلګي په توګه په چين کې خه دي توليدي ناکو مخدره توکو    .چې د ډيرو ګوا
 
   پاکستان . ۴
خه خپل د اړتيا وړ اپين وارد ول پاکستان له ويشلو وروسته، پاکستان  کال دهند او١٩٤٧په  پاکستان کې  په.  له هند 

کل سل زره کيسه په اپينو روږدې   کلونو ١٩٥٠له . توکې ورته ور ورسول پاکستان په قانونې توګه دغه نشه يې. ووا
ينو اکلې اندازه توليد  راپه دي خوا د سرحد يا پښتونخوا ايالت په  رول الندي وي، اپين په  سيمو کې چې د دولت ترکن

يرمو سيمو ته په غيرقانونې توګ له همدي سره. يدل ې   کال په ١٩٧٩په   .ه د اپينو کر پيل شوپه قبائيلې يا د ډيورن کر
 متري ٨٠٠کې د اپينو کښت او توليد  Federally Administered Treibal Areas خيبر، مومند، باجوړ، او دير يا

  .نه کچه ته لوړ شو
کل  دغه هيواد په همدي   ( ٢. (  د اپينو روږدي لرلو١٧٠٠٠٠ ميليونه د هروئينو روږدي او ١،٥کلونو کې ا
نه خالص هروئين او ٨٠  اکستان هر کالپ  نه اپين ته اړ و٢٠٠  نه هروئين توليد لرلو٣٠  هر کال پاکستان خپله.     .

د اپينو . اروپايې مارکيتونو ته په پر تله د دغې شميري پنځمه برخه کافې وه .پاتې يې مجبور وه چې له بهر نه وارد کړي
ي کې توليدېزي، بيا په قبائيلې سيمو کې په هروئينو اړبرخه د افغانستان په شمال ختيز  يوه لويه خه . ول کي له پاکستان 

ي لور ميليونه د مخدره او. بيا بهر ته صادر ي   .نشه يې توکو وږدي لري اوس پاکستان 

افغانستان او قبايلې سيمو يا  دغه رول اوس د.  کال پوري پاکستان د اپينو لوی توليدوونکې هيواد و١٩٧٩تر 
خه دري واري نور ډير اهميت لري پاکستان د مخدره توکو په.  په الس کې دي ونستانپښت . حاالتو کې له افغانستان 
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پاکستان   کلونو نه را پديخوا د افغانستان او١٩٧٩له . اپينو لپاره په خپله يو لوی مارکيت دي که پاکستان د افغانستان
د هروئينو سوداګري د سي . جوړکړل شول براتوارونهالا د هروئينو ترمنځه سيمو کې د سي آی اي او اي اس اي له خو

رول کيدل آی اي ول کيدل، چې د اپينو ماليه د  د.  چارواکو له خوا کن افغانستان په خاوره کې مجاهدين او کروند ګر ه
ارنې ک د پاکستان اوافغانستان ترمنځه په قبايلې سيمو کې د اې اس اې تر. بري لپاره وکار وي انقالب رل او  ندي په الن

ي د متحده اياالتو د مخدره توکو سيمه ييزه  په دغه ازاده سوداګري لړئ کې. سلګونو هروئينو کارخانې چلي
 اسالم اباد کې هي نوع ګوتنيونه ونه کړه،چې دغه مخدره توکې  په  US.Drug Inforcement Agency     ايجنسي

وک ونيول   .ره کې پاتې راغلې ديالکومت نيوکه وکړي چې په دی شي يا د پاکستان پرح ظبط شې، 
اغلې ١٩٩٥په   اي د مخدره  ومنله چې سي آی   Charles Gogan کال کې د افغانستان عملياتو د سې آی اي مشر 

ومره وي خساره  موږ مجبوره وو، چې شوروي. دی وايي. توکو جګړه د ساړه جن قربانې کړه اتحاد ته چې 
. موږ خپله موخه ترالسه کړه. وړاندي هم جګړه وکړو ه دا شونې نه وه، چې د مخدره توکو پرزموږ سر. ورواړوو

 .شو شوروي په افغانستان کې مات
يړنو له مخه د پاکستان د هروئينو سوداګري په   يوولس ميليارده ډالرو ته وخته، چې د   کال کې١٩٩٠د هند حکومت د 

خه ډيره وه خه به پاکستان په لسو کالونو کې له منځه تللې  له دیبې. حکومت له کالنې بوديجې  تور او ترياکو اقتصاد 
ورسره . شول جګړي نه ورسته په پاکستان کې نه د هيروئينو سوداګري او نه د ترهګرو کمپونه وتړل د سړې. واي
دديرشو ميلياردو  ته   پيسووکالونو کې هم دغو  او د منځنې اسيا جمهوريتونه بې ثباته شول او پاکستان به په نوي سيمه

خه ډيري وسلې واخيستې  ) ٣. ( ډالرو 

  ايران .۵
خه و، چې . اوهروئينو د صادرولو يوهيواد و  کاله ايران هم د اپينو١٩٧٩تر  ورسره په ملی کچه يو له هغو هيوادو 
پروړاندي کلک ګامونه  کوله همدې کاله وروسته اسالمې حکومت د مخدره او نشه يې تو. اپين په کې استعماليدل ډير

 .پورته کړل
خه په ل تخطې سره د پيسو جريمې، په دورو وهل، . شو  کال کې د مخدره توکو ضد قانون نافذ١٩٨٨  په  له قانون 

 .اکل شوې وي زندان قيد اوجزا ګاني
رول د پاکستان او  تين کړې دې، چې د افغانستان پر پولو نورهم  په دې وروستيو کلونو کې ايرانې حکومت خپل کن

ولو ډير اپين او مخدره توکې نيولې او ظبط کړي  ايران په نړی. قاچاق وړنکو مخه دب کړي کې تر 
رول سره د اپينو ترانزيت خورا مهم هيواد دي، چې له افغانستان او  ايران له             .دي ين کن خه  همدي  پاکستان 

ي  .اروپا ته اپين اوهروئين قاچاق کې
ي، بيا په همدي ډول منځنې ختي او ترکيې ين د افغانستان، پاکستان اواپ  ايران پرسرحدې سيموکې مارفينو ته اړول کي

ي ونو کې پلورل کي ي او په اروپايې مارکي  .ته وړل يا قاچاق کې
کل   .مارکي دی ايران په خپله د اپينو يو لوی.  د اپينو روږدې لري٤٠٠٠٠٠هروئينو روږدې او  ٢٠٠٠٠٠ ايران ا
چې په خپلو پولو کې د مخدره او نشه يې   کال کې م م، ايران او پاکستان دهمکاري يو تړوڼ السليک کړ،١٩٩٤په  

 ) ٤. (توکو قاچاق مخنيوی وکړي 
يړنو پر بنس جوړ شوي دي د امريکې ي،. د بهرنيو چارو وزارت په رپوټ کې چې د م م د   ٪ ايرانيان ٨،٢ ويل کي

ولنيزه توګه د مخدره توکو استعمالونکې په   کلن عمر مخدره توکې استعمالوې او ورسره زياتوي چې په٦٤  نه تر١٥د 
له ډير ې ايران کې د امريکې په پرتله پنځه  خه په جګه کچه استعمالي په رپوټ کې دغه . او د نړۍ له نورو هيوادو 

واکونه د نيول شويو مخدره راز زياتوې چې ه پوهولې دي چې د مخدره توکود ايران امنيتي  قاچاق   توکو ډير
ي چې په ايران کې د استعمال کچه مخ په وده ده اوله دغې مارکي د . خه ناوړه ګته پورته کوي وړونکې پوهي

ي او ډير يې   ٪ مخدره٦٠امريکې د بهرنيو چارو وزارت تائيد وي، چې  خه ايران ته وروړل کي توکې له افغانستان 
ي،په هماغه ه ي يواد کې مصرف کي  .پاتي بيا روسيې ته او اروپا ته قاچاق کي

اې کې ليکې   .  کلونو عمر لري٣٣ تر ٦ ٪ د مخدره توکو روږدې نارينه او د ٩٣ايران کې  په. د همدي رپوټ په بل 
ې او مبارزه ستايې او ورسره د امريکې د زياتوي چې  بهرنيو چارو وزارت د ايران مخدره توکو قاچاق پروړاندي ه

ينې برخې نه دي منلې خه ډير د ١٠٠٠٠تيرو لسو کلونوکې د  په ايران کې په. دغه هيواد د نړيوالې همکاري تړوڼ   
ونوکې د يو قوطيې يا . دي مخدره توکو قاچاق وړونکي په اعدام محکوم شوي ار په وا له دی سره هروئين د تهران 

خه ارزانه ي دوبي سګرتو     .تر السه کي

  د پخوانې شوروي اتحاد جمهوريتونونه ۶
له امله د دوی کړکيچونه  د مخدره توکو د توليد او قاچاق. هيوادونه نوي موقتې او ضعيف امنيتي اورګانونه لري دغه

ي اخيستل، د مخدره توکو مافيايې. نور هم ډير شوې دې ونه، ضعيف عامه موسسات، اجرائيه او  لکه ب تنظيم شوې بان
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وا ي کړی دی. مخدره توکو سره نور ګړندي شوي دي کونه له منځه وړل، لهقضائيه  . د حکومت ولسې اعتبار يې را
ې بيا په. مرکزي جمهوريتونه په خپله يوه کمه اندازه اپين توليده وي د اسيا دوديزه توګه خورا ډير کښت  د بنګو بو
ي د تارياکو . ورتلونکې مخدره توکو ډير ضعيف کړي ديخه  په دي ورستيو کلونو کې دغه هيوادونه له افغانستان. کي

ولې سيمې ته يو لوي ګواښ رامنځته کړي دې قاچاق په افغانستان کې د مرکزي . اسيا سياسي او اقتصادي ودي، ثبات او 
ت لري که  .ه هم د مرکزې اسيا ترانزيتې الري د ايران په پرتله خورا کم ارز

     افغانستان   ٧  
خه د کوکنارو کښت دود دي ن کې له ډيرپه افغانستا   .پر ته له دي چې د اپينو د صادراتو يو هيواد وي. مودي 

 پر وړاندي يو شمير قوانين نافذ  استعمال  کال کې افغان شاهې دولت د غير قانونې اپينو کر، توليد، قاچاق او١٩٤٤په  
يړنه  کاله١٩٧٢ کاله تر ١٩٧١له . کړل ونې اپينو کښت په ننګرهار، بدخشان، بلخ، هلمند او کونړ يې، د غير قان  يوه 

ودلو نه وه کې ثابته کړه يړنه کې دغه شميره. چې د اپينود توليد شميره د  نه اپين ٢٠٠کال کې  په هر وروسته په بله   
ودل شوه ودل. و يړنو او شميرو په اړه کوم ثبوت نه و  سيمې ته د  کال افغانستان او١٩٧٩   )٥. (شوی خو د دغو 

 .اکونکې کال وه مخدره توکو د حاالتو لپاره يو ډير
رژيم د مخدره او نشه يې توکو تولېد، سوداګرې،  اسالمې. په ايران کې شاه نسکور شو، اسالمې جمهوريت رامنځته شو

 ترکيې او په ايران کې ميشت د مخدره توکو قاچاق وړونکې. ګامونه واخستل قاچاق او استعمال پروړاندي ډير شديد
 .وتښتيدل پاکستان ته

ې يرغل وکړ، چې له همدې امله   کليوالې سيمي د دولت او قانون له   په افغانستان کې پخوانې شوروي اتحاد پو
روله ووتلي په ودريده د دوديزه سوداګرې او ترانسپورټ. کن واکې . سيستم په  په افغانستان کې د جګړې له امله خوار

غر په ولسې  .د مخدره توکو د کښت، توليد اوسوداګرې بنس کښودل شو. کو کې وغوړولوخل خپل 

 .بنديز ولګيدو په پاکستان کې د اپينو کر قانونې تولېد او پرنورو الکولې نشه يې توکو باندي
 .باندي سخت بنديز لګيدلې و په ترکيه کې ال له دي نه مخکې د مخدره توکو پرغيرقانونې توليد 

قبائيلې سيموکې ورو ورو د اپينو او  ورسره په. انستان کې د مخدره توکو کښت او توليد کچه جکه شوه په افغ پايله کې
 .هرئينو استعمال په ډيريدو شو په خپله پاکستان کې د. هرئينو توليد وسعت وموند

ې اوس مهال پاکستان د نړې يو ستر هيواد دی، چې   د . هروئين په کې استعمالي
روله په وتو ديکړکېچمخدره توکو    . کال په کال له کن

او د  UNODC  شميره نشته، د م م په افغانستان کې د مخدره توکو روږدو رسمي
ي چې  مخدره ودل کي يړنه کې   کسه په ٩٢٠٠٠٠توکو پروړاندي وزارت په يوه 

ول هيواد وګړيزو شميرې ته په کتو سره . دي مخدره توکو روږدي  ٪ روږدي ٣،٨د 
خهله پو. شته ي رتنيو شميرو  مخدره توکو او نشه يې . د افغان ولس حاالت جوتي

ولنه يرغمل کړي ده افغانستان کې د مخدره توکو د روږدي  په. توکو زموږ 
ولني بنس کيښودل شوي دي يوي توليد کچه د پخوا په پرتله نوره  د نشه يې توکو د.  

ماشومان دراتلونکې لپاره . ده يهم لوړه شوي ده او اغيزه يې اوس تر ماشومانو غځيدل
ي دي حکومتونه مجبور دي چې د خپل هيواد د دغې ژوندئ پانګې  .وانان د هرهيواد ژوندئ پانکه ده. د هرهيواد م

ت ، حقوق او روغتيا وساتي   .ر

 طالبان او کوکنار . ٨
 کورني او بهرني جګړه ييز او بنديز ولګاوه چې  کال کې طالبانو په داسي حال کې د کوکنارو پر کښت کلک٢٠٠١په 

اکله دوی د. اقتصادي فشارونه پري ډيروو   .کوکنارو پر کښت جزاو

خه مخکې په هغه وخت کې چې طالبانو  د کوکناو کښت او توليد صفر ته  تونې بلير پر افغانستان د انګريزانوله بريد 
ونو کې زموږ. رسولې و، وويل ېماشومان راوژن دغه هروئين زموږ په وا خه را تيا . ې له افغانستان  چې شايد ل ر

خه لس کيلومتره لري چې هلته اوس د امريکې،. په کې وي ې اډو  رول سيمو کې د دوي د پو و پر کن  انګريزانو او نا
  .طالب هي نشته، کوکنار کښت په حيرانوونکې ډول والړ دي
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ه پا ه ليکې (٦ ) Guardian  The  انګريزې ور پا کې د مخدره توکو پر کر بند يز   کال٢٠٠١ طالبانو په افغان. ور
ې بريد سره به د کوکنارو ډيرو راپورنو دا تائيد کړي، چې کوکنار له . بنديز لری کړل شي لګولي دی او د امريکې پو

يت شوي دي پنځه برخې نه يوي برخي  .ته را

توکو په اړه په خپل سياست کې دا د يو  سره م م د مخدرهپه افغانستان کې د طالبانو له خوا د کوکنارو پر کر بنديز لګيدو 
طالبانو ته په لومړي سر کې په جګړو اوبيا د دوي . ستاينه يې وکړه لوي بري او السته راوړنې په توګه ياد کړ او

خه نقدي پيسې بنديدل او شمالې حکومت په رسميت نه الې ته لو پيژندلو، د لويديز اقتصادي محاصره، له عربې هيوادو 
خه پيسې تر طالبانو له نړيوالو اقتصادي . السه کړي مرستي، بل الترنتيف نه و پاتې بېله دی چې د مخدره توکو له کر 

 کال په اپريل کې د اپينو يو بل ٢٠٠٢ولګاه، خو د طالبانو له سقوط سره د  بنديزونو سره سره د کوکنارو پر کر بنديز
 .و فصل والړ

Finalcial Timas  ( ٧ ) ي د رپوټ له مخې د امريکې پر حکومت ډيرو اروپايې پا هيوادو ږغ وکړ، چې په  ور
ه مبارزه پيل کړی، اوه امريکايانو د دوي ږغ افغانستان کې د مخدره توکو پر وړاندي ګ د اروپايې .  له پامه وغور

يافغانستان هروئين اروپا ته نه ، امريکې ته قاچا ديپلوماتانو تصور داسي و، چې د   .ق کي
ولنې او  کروندګرخپل  اروپايان غواړي. امريکې ترمنځه د مخدره توکو پر وړاندي مبارزه کې توپير شته د اروپايې 

توکو له منځه وړلو پروګرام او جګړه نوره  امريکايان بيا خپل د مخدره. دوي ته داپينو بديل کښت په الس ورکړي. کړي
     .پيا وړي کوي

د افغانستان ګرافي 
احصائيه د م م له 
يړنو له  نو او  پل

شوې  مخې ترسره
 ٢٠٠١ ګراف د  .ده

کال د اتو زرو 
ارو کوکنارو کر  هک

لوالې تر  د شمالې 
سيمې  نديالواک 

يې کله چې . ور 
طالبانو د دوي 

ندي النوري سيمې 
کړي، د غه شميره 

يته  .شوه نوره هم را

و واک ته رسيدو  لکه يو توغندې په وجګيدو شو   په سرعت سره سم مخدره توکې ګرافپه افغانستان کې د امريکې او نا
 .او دغه االرم ال غلې شوي نه دي

 انحصار افغانستان او د نړيوالو هروئينو ٩
ې مشرئ الندي د هروئينو د و تر پو کل . نړيوال مارکي مشري کوي افغانستان د امريکايې او نا  ٪ ٩٠افغانستان ا

نه کي٤٠٠٠هروئين چې  ي٩٩  له دغې شميرې نه. نړيوال مارکي ته صادروي ي، دهروئينو  .  ٪ اروپا ته قاچاق کي
 ١٧٣٠٠٠بزګرانو په  افغان. کې د کوکنارو په کښت کې تير کال د نورو کلونو په پرتله ډيروالي راغل دی په افغانستان

مکه کې کوکنار کرلې ي هکتاره  دغه شميره د .  ٪ ډيروالې دي٦٠  پرتلهکال په  ٢٠٠٥دا د . وو، چې اپين ترې جوړي
  .توکو په رپوټ کې هم راغلې ده امريکې د بهرنيو چارو وزارت د مخدره

نګه په يو هيواد کې چې له پينځه تنه دا ده چې  ې، اقتصادي  پو و پو کلو راهيسې په کې د لويديزي نړۍ او د نا
واک شتون لري؟ په  ادونه د بيارغوني چاري سر ته رسوي، په دغه اندازه زړهافغانستان کې دوه شپېته هيو اوسياسې 

خه د تارياکو دولت بوګنوونکې کچه مخدره توکې يا تارياک وده وکړي ؟ له جوړ شوي، چې د اروپا او نړی   افغانستان 
روله وتلې دي دا په دي مانا چې د مخدره توکو. هروئين تمويله کړي رول په عملې توګه له کن ه يې دا وي، بل المل ب. کن

تنه ډيره شوي ده، چې د افغانستان د کوکنارو کښت او ډيروالې ته په اروپا کې د يي الره هواره  هيروئينو مارکي غو
ې، اقتصادي،. کړي ده ولنيزو برخو باندي خوارا ناوړه اغيزه  دغه دواړه الملونه د افغانستان پر سياسې، پو امنيتي او 
 .ندلي ده
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 االرانکوکنار او جنګس ١٠
ې پيل  افغانستان کې د نشه يي توکود کر، توليد او قاچاق د مخنيوي لپاره دولت او نړيوالې سره له دې چې په   ولنې ه

له مخې په روان لمريز کال کې د  کړې دي، خو د نشه يي توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې د سروې
نه ترياک توليد شوي چې دا د تيرو ۶١٠٠جنوب کې پراته دي  د په واليتونو کې چې زياتره د هيوا٢٨افغانستان په   

يي کلونو په پرتله د د نا امن ستر  کارپوهان په هيواد کې. افغانستان د کوکنارو په کر کې په سلو کې شپيته زياتوالی 
و اپينو د ډيرو پيسو د السته مخالفين د هيروئينو ا د دولت: د دوی په اند. المل د مخدره موادود کر توليد او قاچاق بولي

 بريدونو او مبارزې وړتيا پيدا کوي او د هيواد په بيال بيلو سيمو کې د نا امنيو او راوړلو سره د دولت په وړاندې د
ي وډيو د رامنځته کيدلو المل ګر . کړنالره او سياست ناکامه شوي دی په دغه برخه کې د افغان دولت د مخدره توکو. ګ

ي د دغې   .نړيوال کړکېچ لپاره نه لري هي کومه معقوله عملي نوي ملي استراتي

و بايد د افغانستان په) ٦(يو المانې سياستپوه  و ته وړانديز کوي، چې نا ي کې ژور بدلون راولې نا چې په دې . استراتي
لي او ختې افغانستان کې راتلونکي ته دې اوسني حاالت په سوي. بدلون ومومې ډول دغه بې ثباته حالت په افغانستان کې

ناکو حاالتو سره ارزوي په کتني و تېر کال د. سره په ډيره ګوا نوامبر په نويشتمه د ريګاه  په خواشينې سره وايې چې نا
ده کې په افغانستان کې د هي ډول بدلون پرېکړه و مياشتو کې . دغه سياستپوه وايې. ونه کړه ار په غو و په تېرو  نا

رګندوي  هوايې برېدونه ترسره٤٠٠٠  عامو ملکي وګړوته د بيا رغونې د. کړي دي چې دا په خپله د دغه هيواد حاالت 
ي ي او مرستي اړو خلکو ته نه ورسې رک نه لګې ې په سويلي وګړو کې  بهرنيو سرتېرو خپل اعتباراو. کارونو  سمپا

 .له السه ورکړي ده
و بايد خپل دري افغان ولس ته واک نه دي، بلکې د افغانستان د راتلونکې لپاره يو   جوتنا او ثابت کړي چې يرغلګر 

واک دي مرسته  .کوونکې او همکار 
ار موتبره مجله شترن  د افغانستان د کورنيوچارو وزارت .  کال کې ليکي٢٠٠٦ګنه،  ٣٨ Stern  د المان د هامبورګ 

انګه پرمخ بيايېمخدره توکو او جرايمو  مرستيال جنرال داود چې د په  دی په خپله د مخدره توکو. پر وړاندي دمبارزې 
ي. سوداګري او قاچاقو کې الس لري ه پوهي دي . مجله ليکي دغه. المانې چارواکې د داود په ډبل رول  دوی ته ن

نه دي ظبط شي، دهغه  او نيول شوي هروئين عينې شاهدانو پخلی کړي دي، چې د جنرال داود له خوا کشف شوي
ي وروسته هروئين د جنرال داود په امر په ي داسې اسناد هم شته، چې د داود له خوا د شمالي . سيستماتيک ډول بيا خر

 .سره وويشي قوماندان ته په ليکلې ډول امرشوي دي چې نيول شوي مخدره توکې يا تارياک په خپلو کې لوالې يو

اغلې يون يړيهمدغه شترن مجله د المان د دفاع وزير  د المان امنيتي .وزير وايې . سره مرکه کې دغه موضوع 
ي چارواکي د کورنيو چارو وزارت مرستيال د مخدره توکو په ن . کېلتوب پوهي پالن داسې وه، چې جنرال داود تر

وک دي؟ امريکه او د ن .سياسي ملحوظاتو له امله دغه موضوع رد شوه د المان. يو المانې مشاور کښيني و مسوول   ا
خه د تارياکو دولت جوړ کړي دي واکونو له افغانستان  لوالې  .هيوادونه دغه دواړو نيوکګر  امريکايان د شمالي 

ي. جنګساالرو ته اړتيا لري د مرکزي حکومت . واک د مخدره توکو په قاچاق کې لري جنګساالران سياسي واک او پو
خه اطاعت نه کوي ورسره ان پر امريکايانو خرڅ کړ. يمه کې تقويه کويخپلې مليشي په س له اوامرو  لوالې   .شمالي 

و  .امريکايان د جنګساالرانو مخدره توکو توليد او قاچاق زغملي دي غلنده جګړه او   امريکايانو او نا په يوه ارزانه 
ه کي ناکامه شوي دي غلنده سولې ه   .ارزانه 

                                                                                                                 پالن د کولمبيا  ١١
يو هيوادو په پرتله په کې  کولمبيا خه يو مخ په وده هيواد دی، چې د ګاون په . ولسواکئ وده کړې د مخ په ودو هيوادو 
ي ٨٠چې. يونو ډالرو مرستو تصويب وشوميل ١،٣ د   کال کې د کولمبيا پالن د امريکې د کانګرس له خوا٢٠٠٠  ٪ پو

خه نيمايې. مرستي وی ې وسلو  له دغو ډالرو  ي چورلکې واخيستلې شوي، دغه پيسې د امريکې د پو مرمې او جګري
خه امريکايانو ته د کولمبيا پالن. وبهېدې فابريکو ته د دغه . ګران تمام شو  په پنځه کلونو کې له دري ميليارده ډالرو 

و . يوسي  موخه دا وه چې د مخدره توکو توليد په کولمبيا کې له منځهپالن خه د کوکا پر بو د الوتکو په ذريعه له هوا 
 .چې دوي به زهر يا زهري توکې پر کوکا کروندي ونه شيندې. نېغه وويل د کولمبيا حکومت په. زهر وشيندي
ي د امريکايې متخصيص Fusarium Oxysporum  دا توکې چې نګلو لپاره يونومي ګواښ  ينو له خوا د امازون 
ل شو لويشتو کلونو لپاره. وګ و ريښې له منځه وړي او تر  ي دغه کيمياوي توکي د بو مکه کې پاتي کي چې په . په 

ي مکه کې خپري کتيا سره په    .ډير چ
و باندي دزهرو شيندل رد کړل  UNDCP    يا د م م  .مشر پر کوکا او کوکنارو بو

توکو په استعمال  د دغي زهرو يا کيمياوي. زهرشيندنو په بريدونو کې د مخدره توکو کر نور هم ډير شو غي هوايېد د 
ارويو، کبانو، نباتاتو، او چاپيريال  په خاصه توګه.  ناوړه اغيزه وکړه  د انسانانو پر روغتيا ډيره سره پر ماشومانو، 
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تل چې له . مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره جوړ شوي ونه يوازي د  د کولمبيا پالن. باندي جوته شوه امريکايانو غو
رول کړي او له بله خوا د امريکې پوځ په سويلې يوي د . امريکې کې تقويه کړي خوا ګي اړخه ګوريال جنګې ډله کن

يت هم نه شوونه کړه، له بلې خوا مخدره توکو کولمبيا پالن له يوې خوا په هيواد کي جګړې ته د سولي مرسته .  توليد را
ونيول  شپاړس کيلو ګرامه کوکائين په هغو الوتکو کي. د امريکې امنيتې ليوالتيا لپاره و په بهرني سياست کې دغه پالن

ې اډو نه امريکې ته الوتنې شول، چه په کولمبيا کابو شپ ميليونه امريکايانو ته هر . کولې  کې يې له امريکې هوايې پو
ه  ي  ميلياردو ډالرو کوکائين٤٦د کال ل ترل خه په قاچاقي توګه را   .او هروئين له کولمبيا 

ائ کليک کړئ دپاته برخي د لوستلو له پاره   افغانستان کې بيولوژيکې جګړه په .١٢   دا

 

  په افغانستان کې بيولوژيکې جګړه .١٢
. ترالسه کړي ده دي خپلهافغانستان کې د بن تړون له مخي د مخدره توکو پروړاندي د مبارزې مشري دن انګريزانو په  

ه کوي چيالمتحده ايا. انګريزان په دغه برخه کې نړيوالي تجربې لري په کولمبيا او اسيا کي د کوکا او کوکنارو  ت ه
و لويې کروندې باندي له هوا نه ي له منځه يو سي بو و دغه بو انګريزانو او . بيالوژيکي وسله وکار وي، تر 

وسله  ستوري يا سمارق يوه بيولوژيکې Mycoherbizide ندي دالازمان تر نامه نړيوال س UNDCP امريکايانو د
و پر ضد وکار وي. جوړه کړي ده ي په دغه وسله په ازبکستان کي اوس. د کوکنارو بو د مخدره . ازموينې ترسره کي

کيداي . ن ومنيافغان حکومت د زهرشيندولو عملې پال توکو پر وړاندي مبارزه کي د امريکي حکومت غواړي چه پر
اي  شي چي د خلکو له وسلوال مقاومت او ي مخاليفينو سره يو  ون سره مخامخ شي او ورسره ولسي خلک د پو پا

رول يا  شيندل به يوازي پر هغه کروندګرو باندي استعمال شي، چې په حکومت کې له هي ډول سياسي دغه زهر. شي
ه نه لري ني واخستل شيله يوي خوا به د دوي وروستی عواي. ون به د کوکنارو کر بل وخت يا بلي سيمي  له بلي خوا. د 

د ول شي خه زهر .  يوه بله لويه غميزه وي افغانستان کې پلې کول د کولمبيا مودل به په. ته ولي پر لويو ګروندو له هوا 
  .به د بزګرانو پر کورنيو بل بشري جنايت وي شيندل

 
 ياست او پر مخدره توکو سوداګريهروئين، نړيوال س سي آی اې او .١٣

خه متحده١٩٧٢له  توکو  په امريکا کې د مخدره. اياالت د مخدره توکو پر وړاندي يوه ظالمانه جګړه پر مخ بيايي  کال 
و نشه يي توکو باندي په سختو جزاګانو محکومه ي لرونکي او استعمالونکي په ل  .کي

خهد دغه سياست بده اغيزه د مخدره توکو دبيې    ه اخيستل دي  لوړيدل اوله نشه يې توکو  ورسره له پنځوسو . ناوړه ګ
خه د امريکې لوړپوړي حکومتې چارواکې د کل دي کلونو  آن په خپل هيواد کې د . مخدره توکو په سوداګري کې 

  .ترانسپورتي چارو باندي بوخت دي مخدره توکو پر کر اوکښت او
کېل وي لکه د امريکې   حکومتي نړی هي بل هيواد نشته چې د هغه د  چارواکي په نړيوالو مخدره توکو کي دومره 

 ورسره دوي خپله اغيزه په نړيواله سوداګري او د امريکې. اي هروئينو سره سياست کوي سي آی. متحده اياالت
تنې په نړی کې پلی کوي  .غو

په خپل کتاب  ( ٨ )  Alfred McCoy, Professor an der University of Wisconsin  الفريد مککاي پروفيسور
و بيلګې وړاندي کوي کي چي د تارياکو تاريخ په نوم منل  .شوي هم دي 

اليا له مافيا سره  د سې آی اې دقيق پالن شوي عمليات .لومړئ بيلګه  . په دوهمي نړېوالي جګړه کي د اي
خه ويره ، چې دنړيوالي جګړې نه وروسته کلونو کي د کوريسي له دوهمي. دوهمه بيلګه  فرانسې  کا جنايتکار سينديکا 

اکنو له الري کمونيستان واک ته رسيدلي وو، په بري ار په بندر کې د   .سره مات کړل د مغسې 
ه جګړه کي. دريمه بيلګه   .په قاچاق کي پيسي ترالسته کړې سي آی اي د مخدره توکو د نيکاراګوا په پ

انو  سي آی ايد الوس رژيم پر ضد د . لورمه بيلګه  کسيزه اجير پوځ جوړول او د دغه ولس د کروندې ٣٠٠٠٠اجن
س کيدلو کي سي آی الس په الد صادراتو الري ساتل او دکمونستانو پرضد جګړه . وو اقتصادي اصلي توکې اپين

ه اي  د الوتکو د نړۍ سي آی اي په دغه کلونو کي. اخيستله او اپين د سي آي اي په الوتکو کي ترانسپورټ کيدل  ون
يان يا  ٪٤٣  د ويتنام د جګړې په پاي کي. ستره برخه په الس کي لرله په ويتنام کې په هروئينو  G I s امريکايي پو

يانو درملنه او. روږدي وه خه کيده دغو پو  دغه البراتوارونه د سي آی اي له خوا. پالنه د هروئينو له البراتوارو 
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 .وکاريدل يا د دوي تر ساتني الندي و
ي يرغل پر کار چي  پنځمه بيلګه، د امريکې پو لوالې له قاچاق وړونکو سره د دوي همکاري او ګ افغانستان د شمالي 

مکي راوتلې چي تر اوسه پر طالبانو يې ساری نه  يې بري وموند، له غه بريد راهيسي د کوکنارو کر ګالن داسي له 
ين کړی دی تور لري، ورسره يې يودغه هيواد نن د اپينو يو اړخيزه کل. ووليدل شوي د هروئينو . تاريخې ريکارډ 

کتاب ،، هروئين او سي آی اي ،، په متحده اياالتواو نړيوال مخدره توکو  دغه. استعمالونکې به په نړی کې نور ګرم کړي
و مخدره توکو د سياست په اړه ليکل شوی دی سوداګري سياست   .کي يو معياري يا ثابت اثر دي، چي د پ

استراتيژيکي وسلې په توګه د  مخدره توکي د يوې. کا جې بي. د مخدره توکو سوداګري يوه استراتيژيکې وسله ده 
خه درې  لويديزو هيوادو، په خاصه توګه د امريکې په ضد که په لويديزه اروپا کي هروئين له سروزرو  استعمالوله، 

ت لري   .له ارز

Friedly fire    ي د يو خ انو د افغانستان په بر له مخي امريکاييويب پا  Amphetamien , Speed جګړه کي پيلو
د کاناډا . ډيري ناوړه او سختي تيروتني تر سره شوي دي چي له امله يې د هوايې بمباری پر مهال. استعمال کړی وه

انو تر بريد   يو لښکر د امريکايي نشه پوځ لور کانادايي سرتېرالپيلو دغه . ی په کي ووژل شولندي راغلې و، چي 
ي محکمه کي هغه وخت پاي ته ورسيده، چي  پېښه انو د امفيتامينو نشه په پو دغه توکي د . کړي و ثابته شوه پيلو

ي دغه .  شوي وو  کي هم دغه توکي استعمال جګړه په دوهمه نړيواله. امريکې په پوځ کي په مسلسله توګه ويشل کي
د ا کيمياوي توکي انګريزانو، . راوړله او د جنګي مورال کچه جګوي ړه کيتوکي د روحي،جسمي مقاومت په جګ

ونو کي استعمال شوي توکي دي جاپانيانو،   .اسرائيليانواو روسانو په پو

  د مخدره توکو بيې   .١۴
اک هروئين د يو جنس په توګه تنو په ترڅ کي  ي، د دغي توکو بيه د وړاندي کولو اوغو ي لپه نړی کي معامله کي . کي

ي، چي د تاجکستان په سرحد  د م م په حواله يو کيلو ګرام خالص هروئين په افغانستان کي په يو زر ډالرو معامله کي
له پورته شي لور  ډالرو ته ٦٠٠٠قرغزستان په يوه سيمه کې د يو کيلو ګرام هروئين بيه  د. ورواوړي بيا دغه بيه 

ي ي که خالص وي  چي روسيې ته. ورسي ار کي. دغه بيه بيا لس واري نوره هم جګه شيورسي وغيش   د سويس په 
ي ي پيسي د مخدره توکو د کر  د م م په بل رپوټ کي ليکل شوي، چي په سلو کې يوه سلي. يو ګرام په سلو فرانکو خر

ي غي سوداګری نه بندرونو کي او استعمالوونکي هيوادونه له د  ٪ پيسي د ترانزي هيوادو په٩٩. په هيواد کې پاتي کي
ه پورته کوي يړنو. ګ کل په نړۍ کي هرکال د اتو ميليارده ډالرو پوري مخدره توکي ادلون اوبدلون له مخه د م م    ا

رو سوداګري اوصنعت.  ٪ جوړوي٨دغه شميره د نړۍ د سوداګری . مومي خه ډيري  چي په نړی کې د مو ولو  خر
ي چې د   )٩  . (پيسې دي ونو جيب  دغو پيسو لويه برخه د له دی نه مالومي مخدره توکو نړيوالو مافيا تنظيم شويو بان
ي ولنه ، د مخدره توکو توراقتصاد، اداري بې ساري افغانستان او افغانانو. ته لوي  ته يې بدنامي، د مخدره توکو روږدي 

ي او هي يو افغان کروندګر ولنيز کړکېچونه پاتي کي خه کوم کور   لهفساد، جنايې جرايمو کلتوراو  دغو حرامو پيسو 
خه ورانوي کله چې دا خبيث توکي کوم کور ته. يا کلی نه دی ودان کړي ې، هغه کور له بنس    .ننو

 د مخدره توکو د قاچاقو الري .١٥
ان خه اروپا او امريکې ته الره نکه چي اوبه  .  دهموندلې ته الر مومي همدا شان د مخدره توکو قاچاق له افغانستان 

خه يا د ايران په الره  دغه الري د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کوقفقاز،روسيه، بالقان، سويل ختيځي اروپا 
خه اروپا يې ي ترکيې ته بلغاريې ته له دغه هيواد  ونو ته ترانسپورټ کي خه د ايران بلوچستان ته . مارکي له پاکستان 

، افريقا ته او ترامريکېمخدره توکي د کراچې له بن او يوه برخه خه په سمندري الر منځنې ختي ي در   .پوري رسې
ي همداشان د مخدره توکو لپاره کيمياوي توکي واپس په همدي الرو د د مخدره . هروئينوکارخانو او البراتوارونو ته را

ه تنظيم شوي په دغه کار  توکو قاچاق وړونکي او مافيا په هر ول په يوه الس   دوي له سيمه يزو. بوخت ديهيواد کي 
ينګي اړيکي لري رو او. کروندګرو، جنايتکارو مافيايې ډلو، د ترهګرو سره  و مو نده تيلفونو، د شپې  په  ستاليتي ګر

ې وسلې لري، دوي سرحدي سرتېرو،  دغه مافيايې ډلي له امنيتي. ليدو وسايلو سره مجهز دي خه  ساتونکو او پوليسو 
ې ورکوي ه لري اوپه دغه نړيوال غيرقانوني  اوياپوليسو ته ب  دوي له قاچاق وړونکو سره همکاري او فعاله ون

ي امنيتي چارواکو . سوداګري کي برخه اخلي دغه لويه لوبه کي د  په. س ويالپه دغو قاچاقو کي تل د سياسي پو
اي شويو روسي اي پر  واکونو   افغانستان او تاجکستان ترمنځه پر پوله  ي  کېل ديس هالپو    .م 

  ؟ کوم الملونه دي چې خلکو د کوکنارو کښت ته مخه کړي ده .١٦
رول يې نه والي  سره له دې چي په افغانستان کي شديد قوانين نافذ دي او کن ي، مخدره توکي اسالم مذهب حرام ګر کي

واکوته او بې  د ديرش کانې جګړې ناورينونو او غميزو. دي ولنيزو حاالتو خوار روز ګاريو ته الره هواره ناوړو 
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ول افغانستان کې  بې روز. کړې ده ي٩٠ ٪ ده، په سوېلي او ختيځو سيمو کي تر ٧٥ګاري په  د  . ٪ پوري رسې
ښلو پاکي اوبه وونځيو، سړکونو، توليدي فابريکو، وچکاليو، د اوبو او  ، بريښنا د نشتوالي له امله د  روغتونونو، 

مکو کم واکي، د  خهبزګرانو خوار ې  نه ډار، په دولتي ادارو کي ښت، له قانوني تعقيب  بې ساري اداري فساد او ب
په  په هيواد کي ناامني د توپک او جنايي کلتور دودي. قاچاق سره نېغ په نيغه اړيکي لري اخيستل د نشه يې توکو د کر او

له امله خلکو ته دغه زمينه نه  ه دګواښحال کي دی، نا امني، د جنايي جرمونو دکچي لوړوالی، د بشرحقوق، ولسواکي ت
ي و پروژو کمښت، د  د. ده برابره چي خپل کورنيوته يوه حالله ډوډۍ راوګ ولني د معيشت د بديل او عام ګ نړيوالي 

بل  اي د بديل کښت نشتوالي فقر، بيوزلي، وچکالي په هيواد کې د کوکنارو د کر زياتوالي بزګرانو لپاره د کوکنارو په
ولني د سياسي،. نا هېلي مخ په زياتيدو. ديالمل  رول  د تارياکو توليد د نړيوالي  ي مرستو سره له کن اقتصادي، پو

ي  تارياکو  له امله، بې ثباته اقتصادي، د اغيزمن سياست، نشتوالي د مخدره توکو پروړاندي. خه په وتو مالومي
ولنيزه او اونړيوالي   امنيتي ستونزي .ني اورګانونه الکمزوري کويسياسي سيستم د حکومت کمزوري دريګو اقتصاد، 

ول بيا د دغه کښت پراختيا بل المل دی چي له مخي يې هرکال دتېريدو په  مافيا له خوا د کوکناروکښت ته بز ګرانوه
        .مخ په لوړېدوده کي د کوکناروتوليد کچه افغانستان پرتله په 

خه د ياد وني وړده چي يو شمير کروندګرو ي کر په اسالم کي  س اخيستی،ال له دې امله د کوکنارو له کر  چي د دی بو
ي ولني ته بې کچه تاوان او کړکېچونه  دغه دوی وايي، چي. ناروا او د انسانانو د وژلو سبب ګر ی افغان   شر بو

ولي   .زې

  توکو د مخنيوي الرې د کوکنارو او نشه يې .١٧
ونه شته. روانه ده پر وړاندي يوه جګړهپه افغانستان کي د مخدره توکو  د . د کوکناروله منځه وړلوپه وړاندي ډير خن

يوله  وړل په اړه منظمي ملي سترا تېژئ نشتوالی اوبيالبيلولن مهالوکړنالرو وړاندي کول هم کوکناروکښت له منځه
خه دی چي له مخي يې په افغانستان کي د کوکناروکښت کچه لوړه شوې ده حکومت مجبوراو مسوول دی،  .هغوالملونو

خه کار واخلي ارنواالن وروزي، . حکومت پلی کړي د قانون. خپل له امنيتي او قضايي سيستم  ارندوي او پوليس يا 
ستر مخدره توکي، قاچاق وړونکي او کروندګر ونيسي په زندان کې ايسارکړي او دهغوي  حکومت بايد. محاکم فعاله شي

د کورنيوچارو، د  ورسره ستر تبليعاتي کمپاين، ولسي پوهونه د عدليې،. ولس وويشل شيپيسي ظبط او پرغريب  نقدي
ووني او روزني، وزارت او د اطالعاتو او کلتور وزارتونه يوه عملي  مخدره توکو پروړاندي مبارزې، کرني ، 

ون او نړيوالو  هراړخيزه طرحه د ديني عالمانو، قومي مشرانو، د تجربوته په کتني سره مرستي اغيزي خاواندانو په ګ
لويزيون، ترتيب کړي، نړيوال فلم، اعالنونو،  پوليس يا انيترپول، د م م د مخدره توکو پروړاندي مبارزې دفتر، د راديو، 

ولو لپاره د مخدره و  پا . توکوپروړاندي يو سترملي ستراتيژيکي پالن بنس جوړ شي پوسترونو او ډله ييزو رسنيو، ور
 .ويښونه، پوهونه او د ولس مورال د مخدره توکو ضد جګړې په وړاندي اوچت کړل شي و پروړاندي ولسيد مخدره توک

خه خالصول ولنه له مخدره توکو  ي او وپوهول شي چي افغانان خپله  ولنه پوهي ولنه د . غواړي نړيواله  نړيواله 
که د وي هم دوي له ستري ازمويني . کېچونو مسوول ديدغو کړ مخدره توکو پروړاندي مبارزه کي ورګ کړل شي ، 

 .سره مخامخ دي
مافيايي ډلو  د مبارزې غوره الر کروندګرو ته د مناسب بديل کښت پيدا کول له قاچاق وړونکو او له نشه يي توکو سره  

ه کول خه د هغو کسانو ګو وکيو  د کي چې د مخدره موادو په کر، توليد  سره د دولت پريکنده چلند او له دولتي  او لي
اله بدل شي او افغانستان الس لري، که دولت اوچت ګامونه پورته نه ل بيا د تروريزم په   به  کړي ، افغانستان به يو 

 د بهرنيو  تارياکو اقتصاد د کوکنارو کښت ،توليد، قاچاق او د. د مخدره توکو هيواد د تل لپاره وپيژندل شي په نړي کې
خه، د تنظيمي ي يرغلونو  خهپو  .افغانستان ته ستر ګواښ پېژندل شوی دی  جګړو، له ترهګرو جګړو 

 دوی غواړي چي د مارفينو توکي د دردونو،  .کي د اپينو کر قانوني کړل شي د ايتاليا هيواد وړانديز، په افغانستان  
ه  د کچهپه افغانستان کي به د کروندګرو دژون. ناروغيو په درملنه کي استعمال شي  Aids سرطان، ايدز هم ورسره 

نګه.دا وړانديز شونی نه دی . شي دريولسيزو کړکېچونو، بې ساري اداري   افغانستان غوندي يو هيواد د خپل که 
 په متوازن ډول  منل شويو نورمونو، کوکنارو کر لپاره امنيتي شرايط فساد، سياسي، امنيتي ناوړوحاالتو سره د نړيوال

ول هيواد کي اري په    ؟جوړ او و
توګه د اپينو کر او توليد په هند، استراليا،  دفتر په قانوني   International Narcotic Contral Bords د م م  

اري، چی دغه ينګه با ثباته ولس واکي او امنيتي سيستم لري فرانسه، ترکيه کی  په يو بې ثباته او بې . هيوادونه 
    .ارني هي ډول امکانات نشتهنونه هيواد کي د کوکنارو د قانوني کر د  قا

توکو د کاروبار د مافيا  حکومت بايد د نشه يي. د کر او قاچاقو کاروبار مخه په هر ډول چي وي بايد ونيول شي د کوکنار
حه پاک کړي کوکناروکروندګرو سره چلند دا سي نه چي کروندګرو يوکال د  د. لوړ وکړي د خپلو امنيتي اورګانونو 

ي پخه و ه کړي وي،کوکناروکر پالن  د حکومت امنيتي. ړل ويالکروندګرله همدي امله پور وړي وي او د کوکنارو بو
ولولو مخه يې  د. چارواکي بې خبره ورشي او د کوکنار په لرګيو او تراکتورونو اړولو يې له منځه يوسي حاصالتو د 
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ولنه کي د تاوترخوالی. نيسي د چارواکو ناسم سياست يوه لړۍ . هوار ول ديره اللپاره  د حکومت دا عمل په خپله په 
  .ده
خه بايد کار وخيستل يني بيا وايي چي د  . شي مخدره توکو پروړاندي د طالبانو له تجربو، ميتودونواو ستراتيژي 

ر تر کوکنار د کر يې په قانوني توګه ک نګه چي د طالبانو مشر په يوه فتوا کي د اپينو کر اوتوليد په يومخ منع کړو، د
  . ميليونو ډالرو مرستو اعالن هم وکړ٤٢بهرنيوچارو وزير طالبانو ته د  هغه مهال د امريکې. جزا الندي راوستل

ه دا   د . سره جګړه ده چي، خلک بايد وي او فعال کړل شي او درک کړي، چي د دوي له کلتور او راتلونکو نسلونو لن
ي ي  وياړونه خړپړ او لهد افغانانو ملي. دوي کلتور له منځه وړل کي دا د دوي ژوند دي چې د دوي . منځه وړل کي

ي وانان. خه اخيستل کي نګه مخدره او نشه يي توکو ته يو په بل پسي راکښل  د دوي ماشومان،  او راتلونکي نسلونه 
ي او ورډوب نګه په يوه نړۍ کي ژوند کول غواړي. کي خپلي سياسي  حکومتونه. دوي بايد پرېکړه وکړي چي دوي به 

و او واک السته الوړلو باندي اخته دي خه. موخو، ګ استازيتوب نه دي کړي او په دې ډول يې نه  دوي د ولس او خلکو 
ه  د مخدره توکو توليد، جنايات. شي کوالی اوغيرقانوني سوداګري د قانوني سوداګري په له منځه وړلو کې پوره ون

خه يو  که خل. اخلي ييا تاسي له دوو  ه  .انتخاب سره مخامخ کړل شي، چي يا به يې زغمي يا به وژل کي تاسي به 
   وکړي ؟

ه شي چي دوی په       .خپل هيواد کي له منځه وړي افغانان مجبور دي هغه شی له منځه يوسي، 
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