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مقدمه

ه هم تېره اوون په متحده عر اماراتو د امريکا او طالبانو ترمن د مخامخ خربو اترو يوه بله درې ن غون ور

و هېوا ه د سيمې  ي استازي زملي خليلزاد د کې وشوه. دا غون ان دونو ته د افغان سولې لپاره د امريکا د 

ي.  و هېوادونو ته له سفر وروسته جوړې دريم سفر له پيلولو او 

که هم مهمه وه،  ه  و تر ليکلو نه دي خپاره شوي؛ خو دا غون ه هم د دغو خربو اترو جزئيات د دغو کر که 

ن يې د افغان چې د سعودي عربستان، متحده عر ا ماراتو او پاکستان استازو هم پکې برخه لرله او تر

ې خالف يې هلته له طالب استازو  ه هم د  ، که  حکومت د سولې مرکچي پالوي هم دغه هېواد ته سفر وک

طالبانو مخامخ خربې اترې په کوم لوري روانې دي، په دغو خربو اترو کې د - رسه کتنه ونه شوه. دا چې د امريکا

ه وي؟ هغه موضوعات دي چې د دې اوون د  ې پايلې به  ه دی او د وروست غون ای  افغان حکومت 

ۍ برخه کې پرې شننه لولئ. تحليل په لوم

ه برخه کې بيا په افغانستان کې په نشه يي توکو د روږدو افغانانو د ناوړه وضعيت په اړه لولئ. په د تحليل په دو

يوالو ادارو له فعاليت رسه رسه ال يکلونو کې د نشه۱۷تېرو  ي توکو پرضد د مبارزې لپاره د  شمېر ميل او ن

ۍ په کچه د نشه ن يې نژدې درې مېليونه په هم افغانستان د ن يي توکو سرت توليدوونکی هېواد دی، چې تر 

ت او توليد د روږدويي توکو روږدي کسان هم لري او په هېواد کې د نشهنشه کسانو د شمېر پر يي توکو ک

ې.زياتېدو هم پام وړ اغېزې ک

رول او مخنيوي د نشه کارندې د کن ، د روږدو کسانو د درملنې او د دغې  ن ت او توليد تر يي توکو د ک

لپاره د حکومت کمزورې مبارزه بيا د دې المل شوې، چې ورځ تر بلې د روږدو کسانو شمېر زيات يش. د ژمي په 

ونه په نشه روږي کسان مري هم؛ خو حکومت تراوسه په موسم کې هره مياشت د سختې يخن له کبله لس

ي. دا چې په افغانستان کې د روږدو کسانو د لوړ شمېر مهم الملونه او  امونه نه دي اوچت ک دې اړه اغېزناک 

ه ډول دی، د تحليل په دې برخه ه دي او دا مهال په هېواد کې د روږدو کسانو وضعيت  کې پرې اغېزې 

بحث شوی دی.
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خلیلزاد و گفتگوهای صلح با طالبانزملی سفر سوم مأموریت 

اینده خاص وزارت امور خارجۀ امریکا رهربی گفتگوهای صلح با طالبان را بر عهده  زملی خلیلزاد که به عنوان 

ایند،دارد گان طالبان در رابطه هدر جریان سفر سوم مأموریت خویش هفتۀ گذشته در امارات متحدۀ عر با 

اینده ریان این گفتگوها  گان کشورهای به صلح در افغانستان، برای سه روز گفتگوهایی داشت که در ج

پاکستان، عربستان سعودي و امارات متحده عر نیز حضور داشتند.

در نشست «گفته است: های شان گرفته نشده،های غربی به نقل از منابع طالبان که نامبا آنکه برخی رسانه

بس شش ماهه مطرح شده و در مقابل طالبان رشط پیشنهاد برای آتشاز سوی امریکا امارات متحدۀ عربی 

و،کنندگذاشته اند که ادارۀ موقت ایجاد شود و در رأس آن کسی قرار داشته باشد که طالبان پیشنهاد می

امی پروسه باشکنندهعربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی و پاکستان تضمین گروه طالبان اما» د.نگان 

بس و حکومت موقت را رد کره اند.گفتگو در رابطه به آتش
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وهای صلح با طالبان نیز در گفتگنفری حکومت افغانستان برای ۱۲هئیت بورد ، شودمیاین گفته برعالوه 

از ایهبا نرش اعالمیروه طالبان گاما دند؛ۀ مذاکرات صلح با طالبان بو امارات متحده عر حضور داشتند و آماد

حکومت افغانستان خوداری کردند.و با گفتگ

ـ نشست اخیر امریکاتاثیراتگفتگوهای امریکا باطالبان و موقف حکومت افغانستان، سفر سوم زملی خلیلزاد و 

فته است.طالبان در امارات متحدۀ عر از مواردی اند که در این تحلیل روی آن بحث صورت گر 

مأموریت خلیلزاد و موقف دولت افغانستان

های زیادی نتوانست گروه طالبان را به میز مذاکرات صلح حارض بعد از آن که دولت افغانستان با انجام تالش

ی امریکا نیز توانایی خواهند با حکومت افغانستان گفتگو کنند و کند؛ امریکا با درک این که طالبان هرگز 

تصمیم آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان را گرفت و برای پیشربد ان را از راه جنگ ندارد،شکست طالب

ن آغاز های قوی امریکایی میاین پروسه، زملی خلیلزاد را ـ که یک تن از دیپلومات باشد ـ انتخاب کرد و از ه

.به میان آورددر رسیدن به صلح و ثبات برای افغانستان امیدهایی را 

مأموریت جدید خویش را از سفر به پنج کشور منطقه (افغانستان، پاکستان، عربستان سعودي، ی خلیلزادزمل

های حلهای این کشورها در مورد راهاش با مقامامارات متحده عربی و قطر) آغاز کرد. او در جریان سفر نخست

شورها در رابطه به صلح افغانستان صلح و تأمین امنیت در افغانستان صحبت کرد و خواستار همکاری این ک

شد.

گان گروه طالبان و امریکا در قطر با هم مالقات و گفتگو کردند و اینده،در جریان سفر سخت زملی خلیلزاد

ها و گفتگوهای بیشرت شد. همچنان در نتیجۀ سفر همین مالقات باعث فراهم ساخ زمینه برای مالقات

پنج ، چنانچه و دو فرد مهم دیگر گروه طالبان در پاکستان از زندان رها شدندنخست زملی خلیلزاد، مال برادر 

دفرت سیاسی طالبان در بهمقام دیگر طالبان که چندی قبل از زندان گوانتنامو آزاد شده بودند، اجازه یافتند تا 

قطر یکجا و در پروسۀ گفتگوهای صلح سهم بگیرند.
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ا طالبان، چندی بعد از سفر اول خلیلزاد، نامربده سفر دوم خود را به این های امریکا برای صلح ببه ادامۀ تالش

ایندهبرایپنج کشور از رس گرفت. در جریان این سفر در قطر  گان امریکا گفتگوهایی بار دوم میان طالبان و 

اینده ان امریکا در گصورت گرفت. در رابطه به این گفتگوها برخی شایعاتی نیز نرش شد، که گویا طالبان و 

بس، ایجاد حکومت موقت، خروج نیروهای خارجی و آزادی زندانیان طالب با هم گفتگو کرده اند.رابطه به آتش

است موردیدر جریان مأموریت خلیلزاد و گفتگوهای صلح، موقف و نقش حکومت افغانستان در این پروسه، 

ام قرار داده است. حکومت افغانستان همیشه تأکید ابهای از هالهکه رسنوشت گفتگوهای صلح با طالبان را در 

بر این کرده است که بدون حکومت افغانستان هیچ جانب خارجی اجازه ندارد روی چگونگی صلح با طالبان 

رد کرده است.ستانتصمیم بگیرد؛ اما از سوی دیگر طالبان هر گونه گفتگوی صلح را با حکومت افغان

ام های اخیر ادر رابطه به تالش مریکا برای صلح با طالبان، با آنکه حکومت افغانستان گفته است که 

هنگی با حکومت افغانستان صورت میتالش گیرد و هدف از آن ایجاد تسهیالت برای های امریکا در ه

بیند و احساس شود که حکومت افغانستان خود را در انزوا میگفتگوهای صلح است؛ اما ظاهرا طوری معلوم می

انجام گفتگوهای نفری را به خاطر ۱۲هیئت کند که در این پروسه هیچ نقشی ندارد. به همین دلیل می

ام نبورد مشورتی صلح را اعال از آنبعدو مستقیم صلح با طالبان تشکیل داده،  کرد که در تشکیل آن تقریبا 

های سیاسی افغانستان جای دارند.احزاب جهادی و جریان

دسفر سوم خلیلزا

سفر سوم زملی خلیلزاد که به تاریخ دوم دیسمرب سال جاری میالدی آغاز شد، نظر به دو سفر قبلی او در رابطه 

تر بود. دو سفر قبلی خلیلزاد به شمول افغانستان به کشورهای های صلح در افغانستان وسیعبه تالش

اش هشت کشور منطقه سومپاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر بود؛ اما در سفر

(افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و بلجیم) جای 

دارند.

آباد بی بی سی به نقل از منابع در جریان سفر سوم خلیلزاد به کشورهای منطقه، همزمان با رف او به اسالم

عضای دفرت سیاسی طالبان در قطر نیز به پاکستان رفته اند و در آنجا با طالبان گزارش داد که چند تن از ا

ی داشته اند.یرهربی گروه خویش در رابطه به مذاکرات صلح با امریکا گفتگوها
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ه این  ریان سفرش به پاکستان با عمران خان صدراعظم و شاه محمد قریشی وزیر خارج زملی خلیلزاد در ج

به رسیدن صلح با طالبان گفتگوهایی داشت. خلیلزاد بعد از اسالم آباد به کابل کشور مالقات کرد و در رابطه 

سفر کرد و پس از دیدار به رسان حکومت وحدت ملی راهی مسکو شد؛ او در دیدار با مقامات روسی در مورد 

ن بحث های روسیه و امریکا به هدف راه اندازی گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و طالباتوسعه همکاری

انده بود. در ادامۀ این سفر خلیلزاد به ازبکستان رفت و خو » خوب«ها این سفر را گفتگو با رسانهدر ود و خود

ایندهسپس گان کشورهای پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده در امارات متحده عربی در حضور 

ود.  عربی با طالبان سه روز پیهم گفتگو 

،ملی خلیلزاد که به هشت کشور منطقه در رابطه به گفتگوهای صلح با طالبان صورت گرفتدر کل سفر سوم ز 

ختم جنگ طالبان در افغانستان بیشرت ساخته است و مهم این است که ی برایبه توافقدستیابیدر راامیدها

اشت.گفتگوها باالخره نتیجۀ مثبتی را در پی خواهد ددوام این گفتگوها جریان خواهد داشت و 

نشست امریکا ـ طالبان در امارات متحد عربی

اینده گان کشورهای پاکستان، نشست اخیر امریکا ـ طالبان در امارات متحده عربی، که سه روز در حضور 

شود. هر عربستان و امارات متحده عربی جریان داشت، گامی مهم در راستای رسیدن به صلح پنداشته می

شرت این نشست تا کنون معلوم نیست؛ اما آژانس خربی رویرت گفته است که در این چند که جزئیات دقیق و بی

ایندهنشست پس از پیشنهاد امریکا برای آتش گان این گروه دو مورد را رشط بس شش ماهه برای طالبان، 

هاد گذاشتند، نخست این که ادارۀ موقت ایجاد شود و در رأس آن کسی قرار داشته باشد که طالبان پیشن

امی پروسه را به عهده عربستاند، دوم این که پاکستان، امارات متحده عربی و نکنمی ، مسوولیت تضمین 

بحث روی این موضوعات را در نشست ابوظبی رد کردند و گفتند که در ایهبگیرند؛ اما طالبان با نرش اعالمی

زندانیان طالب و نیز تلفات ملکی در حمالت این مذاکرات رصفا روی پایان حضور امریکا در افغانستان، آزادي 

ی در افغانستان صحبت شده بس، انتخابات و یا آتشو پیرامون ، استهوایی نیروهای مسلح افغان و خارج

را طالبان همواره آن که موردی است سخنی به میان نیامده است. حضور امریکا در افغانستان حکومت موقت 

ند.ستان بیان کرده ابزرگرتین دلیل جنگ خود در افغان
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امیدها در این ها در رابطه به صلح افغانستان نظر به هر وقت دیگر بیشرت شده است و با آنکه گفتگوها و تالش

روی این ملحوظ، حل سیاسی بخود پیدا کند. که جنگ جاری در افغانستان باالخره یک راهزمینه افزایش یافته

است:امید بخش بودهذیل گفتگوهای اخیر نیز با در نظر داشت نکات

ودن این که جنگ و فشارهای نظامی راهنخست: حل قضیۀ افغانستان نیست، آغاز گفتگوهای رو در درک 

های مثبت در رابطه به کامیابی این پروسه هروی صلح امریکا ـ طالبان و نیز ادامۀ این گفتگوها خود یکی از نکت

های درگیر بخصوص امریکا سال گذشته طرف۱۷ن در طول باشد؛ چو یک نتیجۀ مثبت میدستیابی بهو 

ور شدن جنگ نتیجۀ های نظامی برندۀ میدان جنگ شود، ولی بدون شعلهتالش داشت که از راه جنگ و فشار

.ه استدیگری در پی نداشت

در راستای رسیدن به دیگر،همکاری صادقانۀ کشورهای منطقه بخصوص پاکستان، یکی از موارد مهمدوم:

ها جریان دارد؛ باشد. با آنکه برای جلب همکاری کشورهای منطقه از چندین سال تالشصلح در افغانستان می

لب  اما پس از آغاز مأموریت خلیلزاد و تصمیم امریکا برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان تالش برای ج

های صلح در افغانستان بیشرت شده است. امریکا حلاههای کشورهای منطقه در رابطه به چگونگی ر همکاری

ود  همکاری صلح افغانستانفشار بیاورد تا در حارض کردن طالبان به میز مذاکراتزیر پاکستان را که تالش 

و اظهار خوشبینی عمران خان در رابطه به رهایی زندانیان طالبصادقانه کند و اقدامات اخیر پاکستان (

) در این راستا امیدوار کننده است. افغانستانتحکیم صلح در 

صلح افغانستان ۀروسیه یکی دیگر از کشورهای مهم منطقه است که اخیرا امریکا تالش دارد تا در پروس

لب کند سفر خلیلزاد به روسیه و نشست اخیر روسیه در رابطه به صلح افغانستان که .همکاری آن را ج

ی. همچنان سعودی یکی از کشورهایبوده استامیدوار کننده دداشتنن حضورآ کشور در۱۲گان اینده

چند میلیارد دالر قرضه به پاکستان عربستان سعودی اخیراباشد. (ثیر گذار میأ طالبان تاست که بر پاکستان و

یکی از عربستان سعودينیزنقش میانجی دارد  و پاکستان و عربستان سعودي، قضیه یمن داده، در

ی است که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بود.) امارات متحده عربی، قطر، ازبکستان، ترکمنستان هایکشور 

است که بر اساس مأموریت خلیلزاد در پروسه صلح برای جلب همکاری آن یو بلجیم از جمله دیگر کشورهای

تای رسیدن به صلح در نقش مهمی در راسصادقانۀ این کشورها بدون تردید و  همکاريگیردتالش صورت می

تواند.افغانستان داشته می
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کردن حکومت افغانستان دور، کنندعمل میموضوع مهمی که طالبان با آن به بسیار تندی ،در کنار این همه

ست که رسنوشت گفتگوهای صلح افغانستان را با یک نوع ابهام ایهاز پروسۀ گفتگوهای صلح است و این نکت

ه کرده است. با آ  ایندۀ طالبان در حاشیه نشست مسکو به رسانهمواج گفته بود که موضوع خروج هانکه 

باشد و زمانیکه این موضوع حل گردد، آنان در داخل میانط صلح آنو نیروهای خارجی از افغانستان یکی از رش 

انکار ،طالبان؛ اما در گفتگوهای اخیر میان امریکا وبه توافق خواهند رسیدهای افغانی افغانستان با جناح

هئیت افغان موضوع قابل بحث است. دیدار طالبان با

، بر این اساس نیاز است که ستاندارد: امریکا، طالبان و حکومت افغانمهمجنگ جاری در افغانستان سه بعد 

ۀ این جنگ با تفاهم همدیگر  به راهدخیل باشند سه جانب در گفتگوهای صلح نیز هر  حل واحدیتا برای خا

پایاندست یابند.
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په افغانستان کې د روږدو کسانو وضعیت

ونه تنه یې هر کال  ې تېروي، چې لس و کې شپې او ور کونو او کو ارونو په س په نشه روږدي ډیری کسان د 

ار کې د هوا له س اروال چارواکو ویيل چې په کابل  ي. تازه د کابل  ه کې ېدو رسه د ژمي له پیلېدو رسه م

ار په مختلفو سیمو کې د لسو شاوخوا جسدونه، چې ډیری یې په نشه د روږدو کسانو دي،  سم، هره اوون د 

ېدو رسه به دا شمېره نوره هم زیاته يش. نه لري چې د هوا له س پیدا کوي او خاورو ته یې سپاري، دوی اندې

ن و نورو بدبختیو تر ې او  ه  د نشهپه افغانستان کې د روانې ج یي توکو کر، قاچاق او کارول هم هغه 

و کلونو راهیيس د نشه ي. په افغانستان کې له تېرو  ورې یي توکو د تولید دي چې د دې هېواد خلک ترې 

یوالو ادارو د  ن په نشه د روږدو کسانو شمېر هم ورځ تر بلې مخ پر زیاتوايل دی او د مختلفو داخيل او ن تر

ي.معلوماتو پربنس ونه زره کسانو ته رسې په افغانستان کې د روږدو کسانو شمېر سل

ۍ کې په نشه د روږدو کسانو شمېر، په افغانستان کې د روږدو کسانو وضعیت، پر نشه د دوی  په افغانستان او ن

ولنه کې د نشه ې یې کسانو د موجودیت اغېزې. هغه موضوعات دي چې دلته مو پر د روږدېدو الملونه او په 

ی دی. بحث ک
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په نشه روږدي کسان

ي او په میلیونونو کسان د نشهد نشه نل کې ۍ کې یوه لویه ستونزه  وله ن یي توکو په کارونه یي توکو کارونه په 

رو ملتونو سازمان  د معلوماتو پر )UNODC(رسه د مبارزې ادارې او جرمونو ي توکو یله نشهاخته دي. د مل

ۍ کې شاوخوا ۲۰۱۵بنس په  وله ن یي توکو په کارونې اخته بلل میلیونه کسان د نشه۲۵۵م کال کې په 

ول نفوس شپ میلیاشوي دي، ۍ  ول نفوذ ،ه ونیسودر چې که د ن ۍ د  ي د نشه۴.۲۵نو د ن یي سلنه و

لی شو.گکارونه اختهتوکو په 

ول نفوس ۱۳۹۶د افغانستان د مرکزي احصایې د ادارې د معلوماتو پر بنس په  هـ ش کال کې د افغانستان 

ادارو د ديي توکو پر وړاندې د مبارزېد نشهمیلیونه کسانو ته رسېده. له دغې جملې په افغانستان کې ۲۹.۷

ه باندې درې میلیونه افغا ول نان د نشهمعلوماتو پر بنس  یي توکو په کارونه بوخت دي، چې د افغانستان د 

دې لس سلنه برخه تشکیلوي.  نفوس ن

ينه او ۸۰۰په دغه درې میلیونه کسانو کې  ي چې د نشه۱۰۰زره  ي توکو یزره یې هم هغه ماشومان شاملې

چې د زیاتو نشه یې توکو د زره یې هغه کسان دي ۵۰۰په کارولو بوخت دي. د روږدو کسانو له ډلې شاوخوا 

کونو کې خپل  و او س ار په کو ه تللی او په یوه ډېر بد حالت کې د  ولنیز شخصیت له من کارولو له امله یې 

توکو په کارولو اخته دي، يیوخت تېروي؛ خو په دې ډله کې پاتې نور هغه کسان شامل دي چې د بېالبېلو نشه

کونو کې خپل وخت ولې وضعیت یې دومره نه دی خراب شوی و او س چې له خپل کور او کورن لرې په کو

ي. تېر ک

د روږدو کسانو وضعیت

یواله کچه د افغانستان نوم او اعتبار ته سرت زیان په افغانستان کې د نشه یي توکو کر او کارونې له یوې خوا په ن

ه بانرسولی دی او له بلې خوا په دغه هېواد کې په نشه دې درې میلیونه افغانانو روږدي کېدل، یي توکو د 

رېوان دي. هغه سرت برشي ناورین دی چې افغانان وررسه الس او 

ه باندې درې میلیونه روږدو کسانو له ډلې، یو  توکو د کارونې له يیلویه برخه یې د نشههپه افغانستان کې د 

والو کې شپې او امله داسې یوه وضعیت ته رسېديل چې خپل کور او کورن ترې پاتې ا و او کن ار په کو و د 

ې تېروي. ور

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_long.pdf
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کونو  ار پارکونه، د س تی دی، د  ار د دا ډول کسانو په یو سرت مرکز او ترمن په اوس مهال کې کابل 

ې او بازار  ې توکه د ژمي د موسم له رات رسه په همدې ونهلدانونه، کو ان ترې ډک دي او ډیری مهال په 

کونو او پارکو  ایونو کې نشهس و تنه رسه پن وي او په عامه  ای کې  ي. په هر  ه کې توکي يینه کې م

کاروي.

ه هم د دې کسانو د درملنې لپاره فعالیت کوي او د روږدو کسانو د درملنې لپاره یې  افغان حکومت که 

ي دي؛ خو د دې مرکزو  ي مرکزونه جوړ ک لو رسه خورا کم دی او ظرفیت د روږدو کسانو شمېر ته په کتنوان

ي. ولو درملنه په کې وک نيش کولی چې د 

د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنس افغان دولت په نشه یې توکو د روږدو کسانو د درملنې په موخه 

ه باندې   ، ن ونه شخيص مرکزونو تر ول هېواد په کچه د لس د درملنې دولتي مرکزونه لري چې هر ۱۷۰د 

ي؛ خو د درملنې په دغو مرکزونو کې د تداوي شوو روږدو کسانو  ونه روږدو کسانو درملنه کې کال په کې د سل

توکو کارونې ته مخه کوي.يیسلنه یې د درملنې له مرکزونو له خارجېدو رسه سم، بېرته د نشه۷۰له ډلې 

په نشه د روږدېدو الملونه

کي د پام وړ دي:په افغانستان کې په نشه د روږدو کسانو و  د شمېر زیاتوايل په اړه الندې 

ې دوام: ه او د ج ې دوام په دې هېواد کې د نشهج و لسیزو راهیسې د ج یي په افغانستان کې له تېرو 

ۍ په کچه د نشه ې ده چې له امله یې افغانستان د ن یي توکو د کر او توکو کر او تولید ته پوره زمینه برابره ک

ن په په لوی مرکز بدل شوی دی. له همدې امله په افغانستان کې د نشهتولید یي توکو د کر او تولید تر 

نشه د روږدو کسانو شمېر هم زیات شوی دی.

ور په افغانستان کې په نشه د روږدو کسانو په زیاتوايل کې فقر او بېکاري:فقر او بې کاري یو بل مهم فک

یوال بانک د ي. د ن ې الندې ژوند کوي او ۴۰راپور پر بنس د افغانستان ل کې ي د فقر تر کر سلنه و

دې دوه میلیونه هغه کسان چې د کار کولو په رشایطو برابر دي، بې ي. همدا د کار نشتوالی او گر کاره ن

وانان د نشهبې ینې  ي.وزيل د دې المل شوې چې  یي توکو کارونې ته مخه ک
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وايل: ې ي تید نشهک ان ور هم نورو هېوادونو په  وکو په کارونه د اخته کسانو په زیاتوايل کې یو بل مهم فک

ه ایران هغه هېواد دی چې ډیری  ې په تو ي. د بېل ل کې یو هېوادونو ته مهاجرت  اون ه د افغانستان  تو

وال وروسته په نشه شوي دي.ږديرووتوکیيافغانان دې هېواد ته له ک

يیپه افغانستان کې د اداري فساد او کمزورې حکومتوال له کبله د نشهرسی:وکو ته اسانه السیي تنشه

ی دی. خلک کولی يش د هېواد توکو ته السي یتوکو کر او تولید په دغه هېواد کې نشه رسی هم خورا ساده ک

ه نشهکپه هر والیت او هره سیمه ريس او د ري. همدې ساده السرسی ولتوکو ته السيیې په ډېره اسانه تو

ارنې نه شتون، په لوی الس د نشهحکومت له لوري د نشه یي توکو یي توکو په پېر او پلور د کلک بندیز او 

ې ده. کارونې ته زمینه برابره ک

ولنه د روږدو کسانو منفي اغېزې پر 

ولنه ال يیپه افغانستان کې په نشه ندې اغېزې لرلې دي:توکو د روږدو کسانو زیاتوايل پر 

ی: و د زیاتوايل المل شوي. په نشه لوم ولنه کې د غالوو او جنایي پې په نشه د روږدو کسانو زیاتوالی په 

پیسو ته اړتیا لري او د دې پیسو د پیدا کولو لپاره هم غال موخهريس په یي توکو ته د السروږدي کسان نشه

ار کې په نشه د روږدو کسانو د اوالیتد کابلکوي او هم جنایي جرمونه.  منیه قوماندان په وینا په کابل 

ینې سیمو رسه له دغالوو د مخنوي لپاره یې ی دی؛ خو بیا هم په  ک جوړ ک ی کن ان ې چې د پولیسو یو 

ینې وسایل غال  او پارکونو کې روږدي کسان د شپې لخوا د پارکونو پنجرې، دروازې یا هم د خلکو له کورونو 

ینې سیمي. دغهکو  کې د شپې له خوا په الرو کې له خلکو پیسې او نور وسایل اخيل او بیا یې په بازار وراز په 

یي توکو د السته راوړلو په موخه پلوري.کې د نشه

و دویم: ر  وتو په ش ار چې د  تیا ال زیاته شوې ده. کابل  ار کک په نشه د روږدو کسانو له زیاتوايل رسه د 

کونو ترمن ي پارکونو لري، اوس مهال د همدې نشهتفریح ایونو بدل شوي دي. د س ېدو په  یي کسانو د پن

لدانونه هم د که شپه او ورځ په همدې سیمو کې همدې رږدو کسانو له السه ککزرغونې ساحې او  دي 

ول وي. را
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و کې په نشه د روږدو کسانو آزادانه ت رات درېیم: ارونو او کو دغه بدمرغه عمل ته د نورو کسانو په په 

دې اوسېدو له امله ورو ورو نشو ته مخه کوي او  وانانو له دغه کسانو رسه د ن جذب کې هم رول لري. ډیری 

ه د نشه ي. باالخره په پوره تو یي توکو په کارونې آموخته کې

پای

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

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

اس رۀ  +)93(784089590-+)93(202564049:دفرتش

انی:تحليل هفتهمحقق و مسؤول zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاالسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217احمدشاه راشد:محقق و مسؤول نرش تحليل هفته
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