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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : دونهيا

                                                                                بروس ريچارډسن         : لېکوال 
 ۲۱، فبروري ۱۱۲۲                       رحمت آريا                                                              : ژباړه

 د نېشه يي توکو پر وړاندې جگړه
 د بشپړ کنترول طیف او د جگړې د لگښت لپاره د پټو پېسو برابرول

  
پیـټر ډيل  «  veteran authors/متجربو لیکواالنو »د حقايقو د را بربنډولو :  په نوښتگرې ژبې، نوښتگرې لېکنې

تش  «نېشه يي توکو پر وړاندې »د  [Alfred W. McCoy]او الفرډ ډبیلو مک کوی  [Peter Dale Scott]سکات 
شعار جوړولو او غیر قانوني کړو وړو په نامه په استادۍ افشا کړې ده؛ د نېشه يي توکو  –په نامه جگړه ېې د اداري 

پر وړاندې جگړه په حقیقت کې د څارگرو عملیاتو په پوښښ کې د مالي السوندونو له رسمي ريکارډونو د باندې د پټو 
تش  «ترهگرۍ پر وړاندې »همدې ته ورته شعارونه مو د . نښتو د مالي لگښت د برابرولو يوه ډډه جوړوي وسله والو
کې ولېدل چې د واشنگتن بیروکراتانو او د دوی تر شا والړو ډونډورچي غوړه مالو رسنیو د  «جگړې  »په نامه 

ې ېې په خوند ژويي، حال دا چې ددوی د نا نړيوالې ترهگرۍ د ځپلو په پرتمېنو شعارونو کې ژويل او ال تر نن پور
اعالن شوي مأموريت دروند اړخ، د افغانستان په غرونو کې د نه په زباد رسیدلو استحکاماتو له منځه د اسامه بن الدن 

کنترول د  "چې د اوسمهال د بیروکراتانو په منځ کې ېې د  »د نېولو په پرتله، د تیلو موندل او د  نللېکو جوړول دي 
 Drugs, Oil, and War, The United States in)]: ئ وگور  «اصطالحي بڼه غوره کړې ده  "شپړ طیفب

Afghanistan, Columbia and Indo China, 2003, Peter Dale Scott, and The Politics of 
Heroin, CIA Complicity in the Global Drug Trade, Alfred W. McCoy, 2003.).]  کنترول  »د

د امريکايي . بشپړ طیف څه په ځان کې رانغاړي؟ په لنډه مانا کې د بېالبېلو کسانو لپاره د بېالبېلو شیانو په مانا ده
کارپوهانو لپاره د کنترول بشپړ طیف د ستراتیژيک ژورتابه په مانا ده چې ظاهري بڼه ېې موږ د نړۍ په هرگوټ کې 

ه ېې تر نورو پوځي ځواکونو او اقتصادي سیاالنو په ځانگړې توگه د خپرو امريکايي اډو په انځور کې وېنو او موخ
په بډايو طبیعي سرچینو  «کنترول بشپړ طیف  »روسیې، چین او تر يوې کچې ايران، د کړۍ راتنگول دي؛ نورو ته د 

 .  سمبال يعنی منځنۍ او سويلي آسیا کې د امريکا د اقتصادي هژمونۍ د چټکوالي او کلکوالي په مانا ده
نوموړو لېکواالنو يو شمېر السوندونه راټول او سمبال کړي دي؛ دا السوندونه د نېشه يي توکو د کرکیلی او د :  شا لید

مخ په ودې قاچاق د اجازې پراختیاوې افشا کوي چې په سیاست او دولتي چارو کې په کلکه غیر قانوني بلل شوي دي، 
ژۍ ېې د نېشه يي توکو په نړېوال قاچاق کې د امريکا اوږد مهالي /هددوی خبره هغه مهال په زړه پورې کېږي چې پغن

: زيږدېزې لسېزې کې له ټايلنډه را پېلوي، او وايي  ۲۱۹۱دوی خپلې خبرې په . ښکیلتابه او الس لرلو ته را اړوي
وې تر څو ښي روږدي ش (او د هغوی په بانکوالو )امريکا د سي آی اې په ژمنو ملگرو، د نېشه توکو په قاچاقچیانو 

دا . السي يا انعطاف منونکي دولتونه د واک پر گدۍ کښېنوي او شته واکمن ښي السي دولتونه نورهم پیاوړي کړي
وس، ويتنام، ايتالیا، مکسیکو، ټايلنډ، نیکاراگوا، وينزويال، کولمبیا، پیرو، چیلي، پانامې،هاندوراس، تورکېې ئلړۍ په ال

ياد شوي لېکواالن ټېنگار کوي چې په افغانستان . اوس په افغانستان کې پلې کېږياو پاکستان کې پلې شوه چې دا دی 
کې د امريکا د متحده اياالتو د حضور ژوره کره کتنه له موږ غواړي چې د نېشه يي توکو له نړېوالو قاچاقچیانو او 

کا د څارگرو ايجنسیو اړيکو ته نورو جنايتکارو نړېوالو ځالگیو سره د امريکا د څارگرو ادارو د فعالینو او د امري
د امريکا دولت تر نن پورې، د نېشه يي توکو د لمنې د را لنډولو پر ځای، برعکس د نېشه ېي . ځانگړې پاملرنه وکړو

د ترهگرۍ پر وړاندې جگړه، په ځانگړې توگه په افغانستان کې، د امريکا د اللهانده تأريخ . توکو لمنه پراخه کړې ده
 .څپرکی دی وروستی ځوروونکی

 ,Dirty Money]په خپلې لېکنې  [James Petras]څېړونکی ژورنالیست جېمز پترس :  گټه زېږوونکې انگېزې
Foundation of Growth and Empire, La Jornada, 2001]  د واشنگتن او ډله ېېزو رسنېو  »: کې لېکي

يا پخوانیو کمونیستي  )اد پر وړاندې له درېیمې نړۍ نېشه يي توکو د ترافیک، د نېشه يي توکو د داللیو او د سیاسي فس
. پروړاندې د هڅو په لومړي مورچل کې د امريکا د سپېن سپېڅلي الس انځور کښلی دی څخه د ککړو پېسو (دولتونو

امريکايي بانکونو امريکا ته د غیرقانوني پېسو د رالېږدولو په اړه په استادۍ جوړ شوي لوړ . مگر حقیقت برعکس دی
انین جوړ کړې دي، چې همدغو پېسو ته په قانوني سوداگريو کې د پانگه کېدلو الره هواروي او يا ېې د امريکا قو

 »د امريکا کانگرس د بانکونو د غیرقانوني کړو ورو په اړوند د اورېدلو . دولت قیدوي او ورته قانوني بڼه ورکوي
ړل او په هر ډول شخصي بانکونو او ټولنیزو خدماتو باندې بې شمېرو غونډو ته غوږ ونیو، قوانین ېې پاس ک «استماع 
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لوی بانکونه ال تر اوسه پر هماغه پخواني چلند روان دي؛ د ککړو پېسو ډېرېدل . ېې د ټینگ قانون د پلي کېدا غږ وکړ
لري چې د ناڅرگند مخرج په لرلو ورځ په ورځ وده کوي، ځکه هم دولت او هم بانکونه نه لېواله دي او نه کوم هوډ 

دداسې گټورو فعالیتو مخه ډب کړي، که ېې مالتړ ونه کړي نو د سترواکۍ د لگښتونو ونډې به له کومه ځايه پوره 
د بوستون بانک، په نیويارک : ډالر وينځونکي بانکونه دا دي. امريکايي بانکونه هر کال په بېلېونونو ډالر وينځي. کړي

 کې د جمهوريت ملي بانک
[Republic National Bank of New York]، [Landmark First National,]  ،[Great American 

Bank]  ،[People’s Liberty Bank] ،[Trust Co. of Kentucky]  او[Bank of Washington]» 
يو بل ترېخ واقعیت دی چې د يوې خپسکې په توگه ېې زموږ پر :  مسؤولیت/ د نېشه يي توکو د پراختیا پازوالي 

د امريکا پټه غیر قانوني بهرنۍ پالیسي نن په نړۍ : د تیاره خپره کړې او ساتل ېې په ذهن کې خورا گران ديعادي لی
د يوې شېبې لپاره د سي آی اې له میراثه ئ راځـ. کې د غیر قانوني نېشه يي توکو د سیالب يوازينی المل بلل شوی دی

سرو زرو د سپوږمۍ د شپول   ]او د  [Golden Triangleد سرو زرو د درې څنډېز  ]راپاتې په دوه وو سېمو کې 
Golden Crescent] د ملگرو ملتونو د گزارشونو پر بنسټ . د نېشه يي توکو د گوډاگیانو په اړوند فکر وکړو
په سلو کې ځمکې د اپیومو د غیر قانوني تولېد لپاره ځانگړې کړې  ۱۲ز کال کې خپلې  ۱۱۱۲دواړو سېمو يوازې  په 

 .په سلو کې نېشه ېي توکي تولید کړل ۱۹وې چې د متريک ټن په شمېر ېې 
سره له دې چې واشنگتن او بې څښتنه رسنۍ ېې د سیاسي مصلحتونو پر بنسټ ورڅخه انکار کوي، مگر :  افغانستان 

زېزدېزو کلونو په اوږدو  ۱۱۱۲ -۱۱۱۱طالبانو د . چې په خپلې گونگۍ ژبه خبرې کويد حقايقو لمنه دومره پراخه ده 
په . کې  په ټول افغانستان کې په هغو سېمو کې عمالً  د اپیمو تولید له منځه يووړ چې ددوی تر ولکې الندې وې

انستان د شمال له هغو څنډو نېږدې ټول دغه نېشه يي توکي د افغ. متريک ټنه وو ۲۱۹ز کال کې د اپیومو تولید  ۱۱۱۲
دباندې ووتل چې د کنترول ولکه ېې د شمالي ټلوالې په الس کې وه او په همدغه کال کې ټلواله د امريکا په يرغل کې 

ز کال له بريد ورسته د نېشه يي توکو تولید يو ځل بیا وغوړېد،  ۱۱۱۲د امريکا د . له امريکا سره غاړه غړۍ شوه
ز  ۱۱۱۱په . د مالتړ لپاره د نېشه يي توکو پخواني قاقاچیان د يوې وسېلې په توگه وکاَرول ځکه امريکا د خپل بريد

زکال  ۱۱۱۲ټنه نېشه يي توکي تولید شول، د نېشه يي توکو د تولید له پراختیا سره جوخت دغه کچه په  ۲۰۱۱کال کې 
ر قانوني پالیسو ځېنې ډډې را لوڅوي چې دغه څرگند حقايق يوازې د امريکا د پټو غی. ټنو ته لوړه شوه ۰۱۱۱کې ان 

د نن ورځې د نېشه يي توکو د سیالبي قاچاق لوی المل گڼل کېږي او په ډاگه کوي چې د نېشه يي توکو د قاچاق 
 Afghanistan)]: ئ وگور. کنترول د سترو ستراتیژيکو موخو د پلي کولو لپاره د نورو وسايلو ترڅنگ يوه وسیله ده

Opium Survey, August 2007, Council on Foreign Relations).]   
د بېلگې په توگه نوې  ويل شوي  شمېرې وايي چې : ددغې جگړې د ټولنېز تاوان شمېره ال تر اوسه موږ سره شته 

موږگورو چې له . میلیونو تنو تنه لوړه شوې ده ۲۰يوازې په پاکستان کې په نېشه يي توکو د روږدي کسانو شمېره 
امريکا ددې پټې : ل را وروسته امريکا يوځل بیا په پټه د نېشه يي توکو د تولید د اجازې پرېکړه وکړهز کا ۱۱۱۲

 -پرېکړې په کولو د نېشه يي توکو د قاچاقچیانو په مرسته غواړي پر افغاستان باندې د ملت جوړونې پالیسي، د دوه 
وس ئامريکا د ال. توکمیزو ډلو سره تړاو نه لري درې توکمېزو ډلو په مرستې پلې کړي چې د ولس له بنسټېزو سترو

ز کال کې په افغانستان کې له يوې څرگندې  ۱۱۱۲کې همدې ته ورته کار کړی وو چې په  Hmongپه همونگ 
لږکۍ ، د شمالي ټلوالې له تاجیک توکمې ډلې سره غاړه غړۍ شوه؛هغه ټلواله چې له شوروي لښکر سره ېې په نېږدې 

سي آی اې د امريکا د . د افغانستان د ولس ستره برخه د سره اور په تناره کې نېنې نېنې کړه ملگرتوب او همکارۍ
په  «مسعود د نېشه يي توکو يو لوی قاچاقچي دی »امنیتي چارو د سالکارانو له گوت نېونو سره سره چې ويل به ېې 

خپل بنسټېز ملگري په توگه ځان ته وس پېښې ته ورته، د شمالي ټلوالې احمدشاه مسعود د ئز کال کې د ال ۱۱۱۱
 Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin)]: ئ و گور. رانېږدې کړ

Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Steve Coll, 2004).] . د امريکا يو
دل شوی د افغانستان د ولس د ټولنېز جوړښت په پېژندنه کې پاتې بله تیر وتنه دا ده چې په پېچلو توکمېزو ځالگیو اوب

له دوهمې نړېوالې جگړې . دغه ولسي جوړښت د بې شمېرو بهرنیو السوهنو له امله اوس گډوډ شوی دی: راغلې ده 
. هوروسته، په ځانگړې ډول د سړې جگړې د کلونو په لړ کې د کابل او د هېواد د نورو برخو ترمنځ تشه پراخه شو

لوی افغان ښارونه له ډېريو اړخونو د لوېدېز ښاري دود پر لور روان ول او د بیروکراتانو يو په بل پسې نسلونو خپلې 
کله چې دوی . ډېريو ېې خپلې زده کړې په مسکو کې تر السه کړې..... زده کړې په نورو ځايونو کې تر السه کولې 

لي ژوند سره پردي شوي ول، هغوی ته ورښودل شوي ول چې کلیوالي بېرته خپل هېواد ته راستانه شول له خپل کلیوا
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 .Afghanistan, A Search for Truth, Bruce G)]: ئ و گور. ژوند ارتجاعي، نا متمدن او تأريخ ځپلی دی
Richardson, 2009).] 

و د نړېوالو اتباعو د له دې امله د ايډيالیستیکو ويناوو برعکس چې د ډيموکراسۍ په گاڼې پسولل شوې ا: پايلنیوی
آزادۍ په شعارونو کې ښکلې شوې ، هغو ځواکونو چې اوباما ېې د نېشه يي توکو د مفسدې جگړې د پراخوالي لپاره 

ـه نه ده چې مرکز ېې په واشنگتن کې د سي آی اې او پنتاگون په ودانیو کې ئغوره کړی يوازېنۍ بېروکراتیکه توطـ
په منځ کې په ژوره ځغلېدلې او د هغو پیاوړو ځواکونو له خوا ېې مالتړ کېږي  ددوی جرړې زموږ د بشري ټولنې. دی

پنتاگون د خپل نړيوال نوم او دريز لپاره . چې ځالگۍ ېې د نړۍ په گوټ گوټ کې هرې خوا ته خورې ورې پرتې دي
ه کلکه اړتیا ت «ترهگرۍ پر وړاندې جگړې »نوم ورکړل شوی په افغانستان کې د  «بشپړ کنترول د طیف »چې د 

جگړې  »شنډې  «نېشه يي توکو پر وړاندې »لري، پنتاگون دغې جگړې ته يوازې يوه لسېزه وړاندې په کولمبیا کې د 
مگر د بشپړ کنترول طیف په خپله د پای ټکی نه دی؛ هغه امريکايي شرکتونه چې له امريکا . ته اړتیا درلودله «

ه داللي کوي په ځانگړې توگه د تیلو گټه زېږوونکي شرکتونه لکه اکسان دباندې فعالیت کوي د بشپړ کنترول طیف لپار
چې په منځنۍ آسیا کې ېې ستره پانگونه کړې او د امريکا د ولسمشرۍ د ټاکنو کړيو ته د  Exxon Mobilموبیل 

په متل کې په دې پريمانو نغدو ډالرو د رالېږلو پازوالي په غاړه لري؛ او له همدې امله ېې د سوداگريزو شرکتي ټولنو 
 Michael]مايکل کلییر . «تر ټولو ښه کانگرس هغه دی چې په پېسو و پېردول شي »: ټکېو غبرگون موندلی دی

Klare]  په خپلې لېکنې[Resource Wars]  مهم ټکی بايد په ياد ولرو چې په : کې يو ټکي افشا کوي او وايي
س په خلیج او د کسپین په سمندري غاړو کې د امريکا د ځواک افغانستان کې د امريکا د کمپاين دوهمه موخه د پار

 . پیاوړي کول او د تیلو د بهیر د بهیدا ډاډمنول دي
له يوې پېړۍ زياته موده کېږي چې امريکايی ولس او خاورې خپله غېږه  د نړۍ له نورو برخو څخه د آزادۍ په لټه 

شرط چې د امريکا ويښ ولس د خپل / وام ومومي خو په دې آړکیدای شي دا لړۍ د. کې لېوالو کسانو ته پرانېستې ده
مات سیاسي سیستم  د بیا مشروع راژوندي کولو هڅو ته لومړيتوب ورکړي، هغه سیستم چې اوس نېشه يي توکو، 

 پای. گټورو پانگوالو شرکتي انگیزو او جگړو په تور فساد ککړ کړی دی
 بروس ريچاردسن 

 

 


