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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۵ثور۱۱الی ۴ز ا(۱۶۲:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددتژیک و منطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراانگ
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مقدمه

او ته رسېدلې دي.  ولو ناندريز پ د افغانستان او پاکستان اړيکې د ميل وحدت حکومت له جوړېدو راوروسته تر

ه هم په تېر يوه له د کابل او اسالمکه  و  اباد ترمن ناندريو زور اخېستی؛ خو په وروستي نيم کلن مزل کې 

ۍ چاودنې وروسته افغان حکومت د پاکس او توند دري خپل ک او افغان ل په کابل کې له خون تان په ت

ه.  الره بدله ک ولسمرش له دغه هېواد رسه د اړيکو او چلند ت

لوراړخيزو خربو اترو له ناکام رسچينه  لتيا د افغان سولې په اړه د  د دواړو هېوادونو ترمن وروست ترين

که پاکستان له زياتو ژمنو رسه رسه ونه توانېد چې طالبان له افغان حکومت رسه د مخامخ خربو اترو اخيل؛ 

اړخيزې اړيکې د ميل وحدت حکومت په يونيم کلن دوران مېز ته کېنوي. دا چې د دواړو هېوادونو ترمن دوه

لور اړخيزو خربو اترو برخليک په کوم اسالم-کې له کومو لوړو ژورو تېرې شوې، د کابل اباد د اړيکو او سولې او 

اوون په تحليل کې پرې شننه لولئ.لوري روان دی، د دې

ه برخه کې،  که په اړه لولئ.يي توکو رسه د مبارزې د روان وضعيت په افغانستان کې له نشهد تحليل په دو

ت کې له نشه ی وزارت لري او دا ه هم افغان حکومت په خپل جوړ ان يي توکو رسه د مبارزې لپاره يو 

ر الهم نشهاداره هم وخت ناوخت د خپلو الس يي توکي د افغان حکومت لپاره يوه سرته ته راوړنو خربې کوي؛ م

ې مخکې، د نشه و ور ي.  ونه بلل کې ونو کال کې د نشه۱۳۹۴يي توکو وزارت په نن يي توکو د زر

نه نشهقاچاق ونه  يوالو ادارو د راپورونو له مخې، د وړونکو او سل ؛ خو د ن دغو توکو په يي توکو د نيولو خرب ورک

ه کموالی نه دی راغلی. الرې او مبارزې له کبله  ت او کاروبار کې د حکومت د ت ک

ه کې د اوون تحليل  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهپر همدغو موضوعاتوپه دې  ې د اوونيز تحليل ييزو 

ې نې لولئ.،ان ې شننې او 
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آبادگی تازه در روابط کابل و اسالمتیره

خویشمرحلۀترینپرتنشبه این روابطبار دیگریک،افغانستان و پاکستانهای روابط دوجانبۀدر ادامۀ فراز و نشیب

رسیده است.

بان به آوردن طالدیگر از پاکستان توقعکه مرگبار اخیر در کابل، اظهار داشت پس از حادثۀ رئیس جمهور افغانستان

برابردرتابودکردهتعهدکتباً های چهارجانبهنشستدرپاکستانکهافزودرئیس جمهور غنی ندارد.میز مذاکره را

.کردخواهداستفادهنظامیگزینۀازنشود،حارضصلحگفتگوهایبهکهکسانی

انفجار ،۱۳۹۴اسد ۱۶یید که به تاریخ گی گراحدود هشت ماه پیش زمانی به تیرهن دو کشورپیش از این نیز، روابط میا

بهراپاکستانجانب،در آن زمان نیزغنیآقایشهید کابل رخ داد.در منطقۀ شاه،۱۳۹۵حمل ۳۱انفجارمشابه به 

یت د ندارد. امابه صداقت پاکستان اعکهگفتوکردمتهمطالبانازح سو اکنون یک بار دیگر این روابط به کدامت

رود؟می



٢١۶www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

4

های روابط با پاکستانحکومت وحدت ملی و فراز ونشیب

در پی ،ۀ حامد کرزیدور سیاست و برعکس پیشنه در اقدام بیغنیملی، رئیس جمهور کار آمدن حکومت وحدتبا روی

،آباداسالمهاینگرانیکاهشو برای دادان به پاکستزیادی امتیازاتی این حکومت. آباد برآمداسالم-بهبود روابط کابل

.به رسدی کشاندرادهلی- کابلروابط

ی به های فراوانپاکستان وعدهافغانستان بود که در موردش در صلح موضوعآباداسالم-در روابط کابلفکتور نتریمهم

به نتیجه رسیدنبرایامیدهابه این ترتیبوافزایش یافتدو کشور های بلندرتبۀرفت و آمدهای مقام، دادافغانستان

ها در کشور ناامنیزمانی که،روابط گرم میان دو کشورماه چند س ازپاما .شدتقویتافغانستاندر صلح روسۀپ

برای ، عملی نشدنیز ،۲۰۱۵در ماه مارچ مبنی بر آوردن طالبان به میز مذاکره و تعهدات پاکستانافزایش یافت

آباد روبه خرابی نهاد.اسالمو روابط کابل،نخستین بار در دوران حکومت وحدت ملی

برای نزدیکی روابط هاتالشسیاست خود را در قبال پاکستان تغیر داد و حکومت وحدت ملی،۲۰۱۵پس از ماه مارچ 

وسفر هند رفتندبه رئیس جمهور غنی،یل همین سالاپرماهدرسپسوداکرت عبدهللا ،ماه مارچدر .کردآغاز را با هند 

در حضور استخبارات نشستیبه ابتکار پاکستان ،رواز همین.زیر فشار بیشرت قرار گرفتپاکستان این ترتیببه 

با ،معصوم ستانکزی رئیس داراالنشای شورای عالی صلحکه در آنگردیدبرگزار ارومچی چین شهرپاکستان در

ری از افراد .کردندها را رد این گفتگو ولی طالبان ؛کردگفتگو طالبانش

ن سالتاتوانستبرای اولین بارپاکستانی،ت ارومچپس از نشس نزدیکیدر»مری«منطقهدردر ماه جوالی ه

اید؛ ولی این پروسهگفتگوهای رودرروبهگان طالبان راهایند،آباداسالم اندکی بعد نیزبا حکومت افغانستان حارض 

موج گفتگوهای صلح به میانجیگری پاکستان،متوقف شدناز پس .گردیدبا افشای مرگ مال محمد عمر متوقف 

نیز در 1مرگباریهایانفجار آمد ودو هفته به ترصف طالبان در شهر کندز برای یافت.آغازدر کشور نیز ها ناامنیجدید 

سالۀ حکومت و به این ترتیب روابط افغانستان و پاکستان در دورۀ یکبه وقوع پیوستو سایر والیات کشور کابل 

.ترین وضعیت خود رسیدبه تیره،لیوحدت م

احزابرسانسفردر پی ، و برای بهبود دوبارۀ روابط افغانستان و پاکستانهای چین، امریکا و ملل متحدتالشپس از

با نواز رشیف نخست وزیر ،کنفرانس تغیر اقلیم در پاریس، رئیس جمهور افغانستان در حاشیۀکابلبهپاکستانپشتون

پی داشت. هرچند مسؤولیت ای در شهید کابل رخ داد که خسارات مالی و جانی گسرتدهدر منطقۀ شاه۱۳۹۴اسد ۱۶به طور مثال، انفجاری به تاریخ 1

ود.اسالم-ولی روابط کابل،شهید را کسی به عهده نگرفتانفجار شاه آباد را شدیداً متاثر 
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افغانستان، پاکستان، چین و امریکامیاناکرات چهارجانبهمذنخست وزیر پاکستان، دیدارر این . دکردر پاکستان دیدا

.قرار گرفتارشف غنی نیزمورد پذیرش کهد صلح افغانستان پیشنهاد کر پروسۀبرای آغاز دوبارۀرا 

و در حاشیۀرفتآباد اسالمبه"قلب آسیا"کنفرانس رئیس جمهور افغانستان به هدف اشرتاک در ، ۲۰۱۵مرب ادر دس

گروه ،. در این نشستگزار گردیدر افغانستان، پاکستان، چین و امریکا نیز بنشست چهارجانبۀهمین کنفرانس،

های چهارجانبه برای پیشربد مذاکرات تشکیل شد.همکاری

از اشرتاک در این مذاکرات ن ولی طالباآباد تدویر یافت،چهار نشست مذاکرات چهارجانبه در کابل و اسالمگرچند

بار دیگریکتاباعث گردید ،طالباناز سویتحریم این پروسه .این مذاکرات را تحریم کردندامتناع ورزیدند و

ن شودبدبر تعهدات پاکستانفغانستان ا هر وقت دیگر نسبت بهاین روابط ،کابلاخیر درپس از انفجار . ولی گ

.ه استشدترپرتنش

آبادگیری اخیر کابل در برابر اسالمموضع

که طالبان را به میز مذاکره با حکومت وعده داد به حکومت افغانستانچهار باراز آغاز مذاکرات چهارجانبه،پاکستان

پس از۱۳۹۵سال آغاز در. بپوشاندعملجامۀخویشتعهداتبهنتوانستکشورایناما ؛خواهد آوردافغانستان 

یک روز قبل از از همین جاست که ناامید شد.صلح از مذاکرات چهارجانبۀ، حکومت افغانستانالبانطافزایش حمالت

2است.کردهکابل، ارشف غنی در نشستی با اعضای شورای ملی گفته بود که گفتگوهای صلح را تحریم درانفجار 

اساس ر. با طالبان به عهده گرفتندکه مسؤولیت آنر شهر کابل رخ داد، انفجار و حملۀ گروهی در ۱۳۹۵حمل ۳۱در 

در واکنش به این حادثه، ارشف تن دیگر زخم برداشتند.۳۴۷تن کشته و ۶۴ارقام حکومت افغانستان در این انفجار 

د و گفت کهتوندی در برابر پاکستان اتخاذ کردهموقفغنی  ارشف غنی روز دوشنبه ندارد. دیگر باالی پاکستان اعت

مذاکرهمیزبهراطالبانکهنداریمتوقعپاکستاناز«دو مجلس شورای ملی گفت: هرالعادۀفوقدر نشست)ثور۶(

کشورازماتوقع: «افزودوی ».باشدپابندچهارجانبهموافقتنامۀدرتعهداتشبهکهخواهیممیپاکستانازاماورد،بیا

عبوربدتروریستوخوبتروریستمنطقازگراییفراطابامقابلهمورددرکشورآنکهاستاینپاکستانماهمسایۀ

وی هشدار داد که اگر پاکستان » استهمصداماباامرایندرنیزجهان، و و به حیث یک دولت مسئول عمل کندکند

و املللیهای بیننهادامنیت سازمان ملل متحد،ر ندهد، حکومت افغانستان به شورای یتغیدر این موردخود راسیاست

.3املللی شکایت خواهد کردمدنی بینجامعۀ 

2 http://csrskabul.com/pa/?p=2402
3 http://president.gov.af/ps/news/76964
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، سفرش به پاکستان را به تعویق انداخت کابلدرگروهیعبدهللا نیز پس از انفجار و حملۀاز سوی دیگر، داکرت عبدهللا

ودو به این ترتیب پاکستان را به گونه میز پایطالبان بهنیاوردنکه به دلیل یفاصله4.ای مسؤول این حادثه قلمداد 

این سفر یگانه فرصتی بود که .بیشرت شدافغانستان و پاکستان ایجاد شده بود، پس از تعویق این سفر میان ،مذاکرات

د.دهدو کشور را کاهشمیان در روابط موجودهای باوریبیتوانست می

واکنش پاکستان

د کرده و در واکنش موقف تازۀ حکومت وزارت خارجۀ پاکستان اظهارات اخیر ارشف غنی در مورد پاکستان را ر 

.نیستپاکستانوظیفۀتنهامذاکرهمیزپایبهطالبانگروهکشاندنکهکرداعالمافغانستان 

آباد، نظامیان پاکستان یک بار دیگر حمالت راکتی خویش بر ها میان کابل و اسالماز سوی دیگر، با آغاز تنش

ثور، ابرار ۷شنبه آغاز کرده است. وزارت خارجۀ افغانستان روز سهنیزرهار راپور و گوشتۀ والیت ننگهای لعلولسوالی

ود. حمالتدرکه ها حاکی از آن استگزارش5حسین سفیر پاکستان در کابل را برای وضاحت در این مورد احضار 

تندووکشتهنیز حدیرس پولیسیکننگرهاروالیتیگوشتهوپورلعلهایولسوالیدرپاکستانینظامیانراکتی

.اندشدهزخمیدیگر

آیندۀ صلح و مذاکرات چهارجانبه

ها در هرچند دلیل افزایش تنشرسد. پس از متشنج شدن روابط دو کشور، آیندۀ پروسۀ صلح نیز تاریک به نظر می

تانی هنوز هم از آغاز ؛ ولی مقامات پاکسگیردرسچشمه میناکامی مذاکرات چهارجانبۀ صلح از آباداسالم-روابط کابل

دهند.این گفتگوها در آیندۀ نزدیک خرب می

حکومت پاکستان به این کشور دعوت رسمی بر اساسحمل، ۳۱گان افغانستان به تاریخ وزیر مهاجرین و عودت کننده

ودن. هدف این سفر،سفر کرد دید مقیم پاکستان مهاجرین افغان موضوع راجسرت  جرت های مهاکارتمیعاد و 

رستاج عزیر مشاور نخست وزیر به گفتۀ وزیر مهاجرین، 6باشد.نیم میلیون مهاجر افغان در پاکستان میوحدود یک

است.دادهاطمینانی صلحگفتگوهادوبارۀآغازمورددراوبه،پاکستان

4 http://ceo.gov.af/fa/news/59339
5 http://www.darivoa.com/content/pakistani-ambassador-summoned-to-afghan-foreign-ministry/3303086.html
6 http://morr.gov.af/fa/news/60726
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در بیجینگ"سیکا"انس در پنجمین کنفر تاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستانرس ثور)۸روز چهارشنبه (از سوی دیگر، 

ودند تا در جانبدو هرای داشت که در آننشست دوجانبهخارجۀ چین امور وزیر "وانگ یی" ، با پایتخت چین تعهد 

دو طرف بر اهمیت ایند. برعالوه، هرهمکاریدر افغانستان با حکومت افغانستان از نزدیک صلح و امنیتتأمین 

ودند.های چهاگروه همکاریتوسعۀ کار 7رجانبه نیز تأکید 

رحنیف اینهدفباآنکه . رفتچینبهرسمیسفریکدر۱۳۹۵حمل۲۹تاریخبهنیزافغانستانملیامنیتمشاورا

ر طوری تعبیر شد نظامیهایهمکاریگسرتشسفر و اقتصادی با چین خوانده شده، ولی در کنار این، سفر آقای ا

اید.که حکومت افغانستان برای آخ رین بار تالش خواهد کرد تا از طریق چین بر پاکستان فشار وارد 

نودهلیدر»استانبولروند«بهموسوم»آسیاقلب«کشورهایششمنشست) ۱۳۹۵ثور۷(شنبهسهروزدیگر جانباز 

ایندگی ایندگی و وزارت خارجۀ افغانستان سیاسیحکمت خلیل کرزی معینافغانستانبرگزار گردید که به  به 

رت خارجۀ پاکستان اشرتاک داشتند. عزیز احمد چودری معین وزاپاکستان 

یت "در اشاره به حادثۀ اخیر کابل گفت،خویشحکمت خلیل کرزی در سخنان  " پایان داده تروریزمتا زمانیکه به ح

، پروسهاین که هدف عمدۀدر مورد مذاکرات چهارجانبه گفتیجه نخواهد داد. وی همچنان صلح نتیهاتالشنشود،

، به گفتگوها حارض نشوددر صورتیکه طالبان مذاکرات،اساس موافقتنامۀ این بود و بربا طالبان گفتگوهای رودررو

تاکید کرد تا همه در سخنان خویشمعین وزارت خارجۀ پاکستان اما. 8صورت خواهد گرفتعلیه آنها اقدامات الزم 

ایندبایدبرای آغاز گفتگوهاهای مذاکرات چهارجانبه طرف .9تعهد مشرتک 

گفته سفر کرده است. آباد به اسالمنیز یک هیئت بلندرتبۀ دفرت سیاسی طالبان در قطر ،ییهای رسانهگزارشبربنیاد 

ها به نقل از رسانهاند. شاملدر ترکیب این هیئتو مال عباس ستانکزیین دالور، جان محمد مدنیشهاب الدشود می

مهاجرین افغان در پاکستان، مشکالت رسحدی و مذاکرات در موردتهدف این سفر را حل مشکال عالمیۀ طالبان،ا

هاییللی و پاکستانی خربملاهای بینی رسانهبرخاما ، 10اندعنوان کردههای پاکستان زندانیان طالب از زندانآزاد ساخ

اینده،پاکستانیکه هیئت متذکره برعالوۀ مقامات را به نرش سپرده  گان چین نیز دیدار خواهند کرد. اگر این اخبار با 

.برای آغاز گفتگوهای صلح خواهد بودچین آخرین امید رشایط کنونیمؤثق باشد، در 

7 http://www.mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzY4MQ,,
8 http://mfa.gov.af/en/news/remarks-by-the-deputy-minister-of-foreign-affairs-of-the-islamic-republic-of-
afghanistan-he-hekmat-khalil-karzai-at-the-first-senior-officals-meeting
9 http://www.mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzY4Mg,,
10 http://www.voanews.com/content/afghan-taliban-confirms-delegation-visiting-pakistan/3304525.html
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يي توکو رسه د مبارزې روان وضعيتپه افغانستان کې له نشه

تتوکو يينشهکال کې په افغانستان کې د تېرو کلونو په پرتله د ۱۳۹۴په  ؛ خو له دغه لاو پیداوار کم شو ک

ۍ په کچه د  خه لويو یو له د توليد له پلوه، توکو يينشهکموايل رسه رسه، افغانستان بیا هم د ن و.هېوادونو 

ه هم افغان حکومت په دې برخه کې د السته راوړنو خربې کوي؛ خو له نشه يي توکو رسه مبارزې له زياتو که 

يوالو مرستو رسه رسه، پام يي توکو رسه د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې، په وړ پايلې نه دي لرلې. له نشهن

۱۰وړونکي نيول شوي، چې تنه قاچاق۲۹۰۶کو يي تو يي توکي او د نشهنه نشه۳۱۱کال کې ۱۳۹۴تېر 

يوال قاچاق وړونکي دي، چې له تېرو لسو کلونو وړونکي دي او په دې ډله کې دوه داسې قاچاقتنه يې ن

يواله کچه د نشه ه کې وو او په ن ان راهيسې يې افغان دولت، امريکا او نور هېوادونه په ل يي توکو د مافيا مخک

دي.

مليارده ډالره ۷۰يي توکو هر کال ، د افغانستان له نشهچارواکو په ويناکو رسه د مبارزې وزارت يي تو له نشه

ي، چې ډېره برخه يې د مافيا او وسله ي.السته را والو ډلو جيبونو ته 
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ونه ده، چې له یوې خيينشه ن یوه لویه نن ونو تر وا یې هېواد له توکي د افغانستان د نورو اسايس نن

خه تر ۱له ،راپورونو له مخېبېالبېلواو له بلې خوا د یام رسه مخ ک بدن يينشهمیلیونو پورې د ۳میلیون 

و کسان لري توکو روږدي  وا اره ده.چکې ناو دا یوه 

ت کې د نشهتېر کال پهدا چې  توکو يينشهداوسه او افغان حکومت تر لاو پیداوار ولې کم شو يي توکو ک

ي؟ پرضد مبارزه  ه ک دلته پرې شننه کوو.کې 

ت او پيداوارپه افغانستان کې د نشه يي توکو ک

خه دلته د مخدره توکو ډېر پخوانی تاریخ لري او له ډېرکرکيلهپه افغانستان کې د مخدره توکو  کر دود پخوا 

ې پرمهال هم و ې ج دقیق هم ل په اړه ال ه کېده؛ خو د هغه مهاکيلپه افغانستان کې د مخدره توکو کر . د س

ارقام نشته. 

ې پرمهال همله ې وروسته، په افغانستان کې د کورن ج ې ج توکو یو له ډېرو يينشهد افغانستان،س

نه ۲۸۰۴کال کې په افغانستان کې د مخدره توکو پيداوار ۱۹۹۷کېده. په لخه شمېر و هېوادونوتوليدوونک

مال محمد عمر د طالبانو د مرشکال کې د۲۰۰۱؛ خو په لنو ته ورسېد۴۵۶۵کال کې ۱۹۹۹ه وو، چې بیا پ

.لنو ته راکم شو ۱۸۵خه ۳۲۷۶توکو پيداوار له يي، د نشهفرمان له امله

خه تر ۲۰۰۲له  خه ۳۴۰۰او له شولزیاتپه کالکال پورې د مخدره توکو پيداوار کال ۲۰۰۷کال  نو 

اد په ډېری برخو عمده المل دا و، چې د هېو د زياتوايلوکو په پيداوارو کېمخدره ت. د لنو ته ورسېد۸۲۰۰

ت په بېکې ت . مخينې ډول زيات شويې ک ول هېواد په کچهکال کې ۲۰۰۲په د مخدره توکو ک زره ۷۴د 

زره هکتاره ته زیات شو. ۱۹۳کال کې ۲۰۰۷په و، خوهکتاره 

خه بیا تر ۲۰۰۷له  خه ۸۲۰۰توکو پيداوار له مخدرهد کال پورې ۲۰۱۰کال  . لنو ته راکم شو ۳۶۰۰نو 

ل بيا لوړه شوهکال کې ۲۰۱۴او ۲۰۱۳، ۲۰۱۱خو په  خه تر ۲۰۰۹. په مجموعي ډول له دا کچه يو  کال 

کال له ۲۰۰۹ساحه پراخه شوه. د ته ډېری برخو کې د مخدره توکو د ککال پورې د افغانستان پ۲۰۱۴

)۱-راف(توضيحي . هشو همکې ته زیاتزره هکتاره ۲۲۴کال کې ۲۰۱۴په خهزره هکتاره۱۲۳
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يي توکو د پيداوارو کچهپه افغانستان کې د نشه:۱- رافتوضيحي 

يي توکو وضعيتد نشهکال کې ۲۰۱۵په 

ل د تېرو کلونو په پرتکال کې د نشه۲۰۱۵په  ي  مکه او پيداوار، په لوم ت الندې  له کم يي توکو تر ک

رایمو او د  رو ملتونو د ج کال کې په ۲۰۱۵توکو د ادارې د کلني راپور له مخې، په يينشهشول. د مل

مکه کې د ۱۸۳۰۰۰ ت شوی و، چې د دغوهکتاره  يي. ۱۹کال په پرتله ۲۰۱۴توکو ک ت  سلنه کم

کل شوي، چې دا هم بیا د ۳۳۰۰يي توکو پيداوار هم کال کې د نشه۲۰۱۵همدا راز په  کال په ۲۰۱۴نه ا

ه په افغانستان کې د ۴۸پرتله  يي. په ډېری تو ت په ناامنه سیمو کې وشو، تر دغوسلنه کموالی  توکو ک

ولو زیات په هلمند، بیا په فراه، کندهار او بادغیس کې و. 

خه پاک وووالیتونه د نشه۱۴د افغانستان یوازې  ت  والیتونو کې د مخدره ۲۰او په پاتې نورو يي توکو له ک

ت شوی و. د نشه ت کموالی هم د ميل و توکو ک الرو له کبله نه ويي توکو د ک بلکې د ؛حدت حکومت د ت

رو ملتونو د رسوې له مخې، د مخدره توکو د پیداوار  ت سرت المل د فصل خرابوالی وومل .د کم
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الرهيينشهد  توکو پرضد حکومتي ت

ېدو وروسته، د بُن په په  توکو پرضد د يينشهکې یو وزارت د کنفرانسافغانستان کې د طالبانو د حکومت له ړن

توکو پرضد مبارزه د خپل يينشههم د ولسمرش کرزي کال کې۱۳۸۳مبارزې وزارت اعالن شو. همدا راز په 

ه او د  یتوب کې اعالن ک ن او قاچتوکو کر، پیداواردغوحکومت په لوم د مخدره توکو اق منع شول. د دې تر

ه وړلو لپاره  روغتيا وزارت، کرنې او مالدارۍ چارو وزارت، کورنيود مخدره توکو پرضد د مبارزې وزارت، د له من

رو ملتونو وزارت . ادارې ترمن همکاري هم زیاته شوهاو د جرایمو او مخدره توکو پرضد د مل

کي وو:وروسته د مخدره توکو پرضد د مبا ه، چې الندې برخې یې عمده  رزې وزارت یوه سرتاتيژي هم اعالن ک

نې تررسه کول؛· د مخدره توکو قاچاق پرضد ک

د خلکو په اقتصاد کې مثبت بدلون راوستل؛·

د مخدره توکو تقاضا کمول او پر مخدره توکو د روږدو کسانو تداوي کول؛·

ړتیاوې لوړول؛د والیاتو او ولسوالیو پر کچه د دولتي ادارو و·

یواله همکاري، د کوکنارو عامه پوهاوی، سیمه· تییزه او ن الندې سیمې خرابول، د قانون عميل تر ک

کول او  د مخدره توکو الرتناتیف (متبادل) توکي رایجول.

اکنیزو کمپاینونو پرمهالد ميل وحدت حکومت دواړو مرشانو هم  توکو پرضد پر مبارزې يينشهد ، د خپلو 

ی ین ه فصلونو له ویجاړولو او د یو شمېر يې نیم کال کې هو؛ خو په تېر یو ار ک له نیولو وړونکوقاچاقد یو 

ي؛ شاید عمده المل یې هم په هېواد کې ناامن وي؛ ېپه د،پرته امونه نه دي پورته ک برخه کې کوم جدي 

ولو زیاته پاملرنه  یتوب ورنخوا وه او د مخدره تپر دېکه د حکومت تر  ل هوکو پرضد مبارزې ته کوم لوم ک

شو. 

الرهيينشهله  و رسه د مبارزې ت تو

ېدو وروسته، تراوسه پورېد طالبانو د حکومت  الره له ړن یواله ت د مخدره توکو پرضد مبارزه کې دولتي او ن

ل تېرو شتوند رس مهال د بهرنیو هېوادونو ، چې عمده عوامل یې دغه اغېزناکه نه ده ثابته شوې او وررسه اړوند ت

پوړو چارواکو خپلوان د مخدره توکو پر قاچاق کې د حکومت لوړپوړي چارواکي او یا د لوړشوي کسان، په خپله 

کېل وو.تورن او یا 
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ه  ت او پيداوارو کې د نشهپه ناامنه سیمو کې ،د قانون نه عميل کېدلله دې وراخوا، په سمه تو يي توکو په ک

رواو د متبادلو فصلونو نه شتون، چې ول هېواد په کچه ناامند والو مخالفينو الس،د وسلهد دولت ه بز ته 

ي، ې وههغه عوامل وو چې له نشهوک . يي توکو رسه مبارزه يې اغېزمنه ک

ته کولوادارو جوړولو اود قانونونو ضد مبارزهتوکو پر يينشهد همدا المل دی، چې ي، له کبلهرامن نه حل کې

و چې قانون  ین شوی او له ېوي، اداري فساد پای ته نه وي رسشوی نهپلیبلکې تر دلی، امنیت نه وي 

ر ت کې مرسته نه وي شو رسه د متبابز ت او پيداوارو له افغانستان به د نشه،ېدل فصل په ک يي توکو د ک

پلوه، مخک هېواد وي.
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ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حکمت هللا 

به ما ارسال دارید.لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه یادآوری: 

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:hekmat.zaland@gmail.com

