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چالش هاوفرصت هادر راه مبارزه با مواد مخدر درافغانستان
مواد مخدراز پدیده هایزیان بارجوامع بشری است که تاثیرات ناگواری را باالی سطوح مختلف حیات انسان ها
وارد نموده ومشکالت بزرگی رابرای دولت ها وشهروندان به وجود می اورد این پدیده نا میمون ،با ایجاد وتهدید
ها بستری مساعدبرای ایجاد مشکالت کالن صحی.اجتماعی .نظامی.سیاسی.اقتصادی وفرهنگی در سطح منطقه
وجهان بوده وحتی رفا وترقی جامعه رامتاثر میسازد .
افغانستان کشوری است که مواد مخدردرآن معضله جدی تبدیل شده است که جنگ هایی طوالنی.ناامنی.نارسایی
حاکمیت قانون فقروبیکاری مردم دالیل اصلی تاسیس این معضله است عالوه برچالش های بزرگی که ازناحیه
کشت .قاچاق وترانزیت مواد مخدره متوجه حکومت وحدت است .رسیدگی به وضعیت تالم بارمتعادین نیزبه
عنوان یکی ازاولویت اهای اساسی مطرع بوده که بدون توجه به ان تا مین سالمتی مردم وامنیت اجتماع ما ممکن
نیست.
از آن جاییکه عواید ناشی از مواد مخدرمنبع درآمد تروریزم وشبکه های مافیایی در منطقه وجهان میباشد .برای
تسهیل این منبع نیاز به زمینه های کشت وترافیک آن بوده بدون ایجاد نا امنی درکشور این امکان برای سوداگران
مرگ .میسرنمیگرددعوامل تروریزم برای فعال نگهداشتن این چشمه عایداتی نیازدارند تامناطق نا امن رادر کشور
گسترش داده وبه زراعت وتجارت نامشروع شان ادامه دهند .
اتخاذ تصامیم اساسی برایترویج کشت بدیل.جلوگیری ازکشت کوکنار.پروسس.ترافیک.قاچاق.ترویج وتوزیع مواد
مخدروتنظیم برنامه هایوقایوی وتداوی معتادینوادغام دوباره آنهااز جمله راهکارهایاست که دولت افغانستان رابه
پیروزی های چشمگیری در راستای مبارزه بامواد مخدردرکشورنایل میسازد .مبارزه بامواد مخدر.تنهاوظیفه
ویک نهاد مشخص دولتی نبوده بلکه همه نهاد های دولتی.جامعه مدنی وشهروندان مسولیت دارند تاباهم آهنگی
وپشتیبانی الزم این روند ملی رابه طور دوامدارحمایت وتقویت نمایند .
افزایش نرخ بیکاری درمحالت بلند بودن بهای تریاک در مقایسه باسایرمحصوالت زراعتی .ناامنی وتشویق
دهاقین درمناطق ناامن ازسوی شبکه های ترورستی ومافیادالیل بزرگ افزایش کشت کوکناردرساحات ناامن
کشور است واز سوی دیگرموجودیت درحدود سه ملیون مصرف کننده مواد مخدر.مبین باال بودن سطح بیکاری
.پایان بودن سطح آگاهی جامعه .دسترسی آسان به مارکیت ومحدودیتهای بودجوی برای توسعه خد مات معالجوی
درکشوربوده که تدوین استراتیژیهاوپالیسی های کارا وموثری رادراین ارتباط ایجاب می نماید.
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