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 لتریاک ټول؛ جګړې پی
 

چې هیڅ جګړه له مالي مالتړ او سرچینې پرته ناشونې ده، ځکه جګړه په سوټي نه کېږي چې  په دې کې شک نه شته
ړنیو انسانانو په موړیو ایې اوبدلې وي یا هم د لو هڅوک دې یې له ونې راغوڅ یا هم مچنغزه چې د کورنیو پسونو ل

خواړه یې هم د  ،ېتوږلو یا تېره کولو وروسته د طبیعي توکو په مرسته یې جګړې کول  شان چې له لږ خواري یانې
په اسانه ترالسه کېدونکي خوراکي توکي وو. له دغو څیزونو سره ډېر  ادي سبزي یا د ښکار غوښې یا نورعسیمې 

سطه جګړه کېږي چې د جګړه له ډګره ان زرګونه کیلومتر لرې د هغو جنګي توکو په وا  پخوا مخه شوې اوس
جګړه مار ترالسونو رسېدلي. دغه راز، هغه ترانسپورتي وساېط  جنګیالي یا او خدای خبر په څو السونو د يوش تولید

چې جنګېدونکي یې کاروي یا ګټنه ترې کوي ډېر لرې او خدای خبر د کومې موخې له پاره جوړ شوي خو اوس د 
ې هر وسله په الس جنګیالی یا جګړه مار له خپل قوماندان یا بل هر هغه چا چاې له پاره کارول کېږي. بله دجګړ

غه دخپل لګښت غواړي چې دی جګړې ته قومانده کوي یا هڅوي نو اوس لیدل کېږي چې دغه ټول پیسې غواړي او 
دولت د لګښت سرچینه لکه لمر  دې که ړبرابر شي. د افغانستان اوسنۍ جګ ونسرچی یا څو باید له یوې لګښت

ده او ټوله نړې پرې پوهېږي چې له نړیوالو په تېره د امریکا له مرسته پوره کېږي خو مقابل لوری دغه  روښانه
    ؟يجنګي ماشین په کومو سرچینو چلو ستر یا خپل يلګښت له کومه کو

 :دې ډول په نښه شوې دي  سرچینې پهڅېړنو په پایله کې په افغانستان کې د روان بغاوت تمویل سترې  د
  
  ،دافغانستان کورنیو چارو کې د السوهونکو مغرضو هېوادو مالي او تسلیحاتي مرستې •
  ،هغوی مالتړو مالي مرستې دد ترهګریزو نړیوالو سازمانونو او  •
  ،توکي يی نشه  •
  ،ېنتناقانونه کان ایس •
  ،له برېښنا، مخابراتي شبکو او نورو ټولګټو برخو د محصول په نوم پیسو ټولول •
  ،پیسو او غلو دانو اخیستل د له خلکو د عشر او ذکات په نوم په زور •
  مرستې. ډلو د نشه یي توکو او نورو ناقانونه کارونو مافیایي •
 

ته لږ تم  (نشه یي توکو) دغه بغاوت سترې چینې سرچینو ته ځغلند کتنه ولرم خو د  غواړم د باغیانو د تمویل نورو
  .شم

کاره په نښه شوي پاکستان، ایران ښ نه چې پهد افغانستان کورنیو چارو کې د خپلو موخو له پاره السوهنونکي هېوادو
او روسیه دي چې هر یو خپله موخه لري ځینې بیا قطر هم په دغه نوملړ کې راولي چې لیکوال یې نه رد او نه 

   تاییدوي.
ه عربي هېوادونو کې بنسټپالې ډلې، د بنسټپالو خواخوږي او پ نړیوال ترهګریز سازمانونه، لکه القاعده، لښکر طیبه،

هغوی چې د عربو او اسراییلو اوږدې شخړې د امریکا په پټو او ښکاره غلیمانو بدل کړي هم په افغانستان کې د 
   امریکا ضد ځواکونه تمویلوي.

له هغه ځایه چې افغان حکومت د هېواد پر ټول قلمرو واکمن نه دی او ډېرې هغه سیمې چې کانونه په کې دي دولت 
ه ډېرو سیمو کې یې جګړې هم د کانونو قبضه پ کې طالبانو کانونه قبضه کړي ان . په دې سیمويپرې واک نه لر

ه ځینو هغو سیمو کې چې دولت واک هم پ نور. ونورستان، کونړ ا ،کولو په موخه کړي لکه بدخشان، غزني
له تېرېدونکو  ترهګرو ترولکې الندې دتوکي یې  زورواکي او مافیایي ډلې په کې برالسې دي چې د ناقانونه کېدنو لري

او دا لږ پیسې نه دي. د بېلګې په توګه د بدخشان  الرو بازارونو ته رسول کېږي چې ترهګر خپله ونډه ترې اخلي
له ناقانونه کیندل  خپله بیا خو يتورنو چلند څپرپ وکیالن چې په ډېره سپین سترګي دولت د طالبانو پرضد ددوی په اند

  .دولت پرضد جګړه پرې تمویل کړي دو ته ورکوي چې شویو الجوردو یوه برخه پیسې طالبان
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مخابراتي شبکو طالبان بېخي   په هلمند کې د کجکي بند برېښنا او کندوز او بغالن کې د برېښنا له مشترکینو او هم
    ډېرې پیسې اخلي.

اسالفو)مجاهدینو(  چې له خپلو هخبره نه د نوې له مظلومو بزګرانو په زور د عشر او ذکات اخیستل د ترهګرو کومه
   .هورته په میراث پاتې شوې د

چې د جګړې اور یې بل ساتلی  دي خو د بهرني مالتړ ترڅنګ د ترهګرۍ تمویل اصلي سرچینه بیا نشه یي توکي
پام وړ برخه  ددی. له دغو توکو میلیاردونه ډالر ترالسه کېږي چې ډېره برخه یې د بهرنۍ مافیا جیبونوته لوېږي خو 

یې د ترهګرۍ پر تمویل لګېږي. د ثبوت اړتیا یې نه شته څومره چې د نشه یي توکو کښت، پروسس او قاچاق پراختیا 
     .تاخیسو په تېر کال کې ناامنیو زورئ موندلې ورسره سم د ناامنیو لمن هم پراخه شوې. وګور

لوړ  ٪۸۷کال د نشه یي توکو تولید رتې کال په پرتله موړ د ېد رپوټ له مخ له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت  
زره ټنه تریاک تولید شوي په داسې حال کې چې په  ۹کال په هېواد کې شاوخوا  رتې سرچېینې ویلي چې .و یشو

  .زره ټنه تریاک تولیدېدل ۵  شاوخوا لتېرو کلونو کې هرکا
ترالسه کېدل چې له یو سلنې  رارده ډالیلیم ۷۰شاوخوا  دو هرکال د افغانستان له نشه یي توک د پخوانیو شمېر پر بنسټ

خو به دغه منځ   سلنه پیسې د بهرنیو قاچاق وړونکو جیبونو ته تلې ۹۰لږ برخه یې افغان بزګزانو ته رسېدل شاوخوا 
لګرو ملتو دا سمه نه ده ځکه چې له تردید پرته م میلیارده ډالر ښودل شوې وه خو ۲کې د پاکستاني طالبانو ونډه بیا 

د احتیاط یا هم محافظه کاري له مخې د پاکستان پوځي استخباراتو پر ځای د پاکستاني طالبانو نوم یاد کړی خو په 
اصل کې داپیسې ای اس ای اخلي او پر هغو په افغانستان کې ترهګر تمویل او وسله وال کوي. اوس چې د نشه یي 

        اس ای ونډه هم زیاته شوې نو ځکه خو جګړو زور اخیستی.توکو تولید لوړ شوی عاید یې هم زیات او د ای 
ه موخه د خپلې یوې تېرې لیکنې یوه برخه را واخلم چې تکرار پ غواړم په دغه ځای کې د مطلب ال ښې روښانولو

تقیم چې پاکستاني پوځیان په مس وو پاکستاني لیکوال مبشر حسن په جنګ ورځپاڼه کې لیکلي» بولم: نور او اړیټیې ګ
او د پوځي  پوځیانو وبار او قاچاق مدیریت کوي او همدغه د لوړ پوړ و رااو غیرمستقیم ډول د نشه یي توکو ک

ت ښزمیلیارده ډالرو په ار ۶۸-۶۰. دی وایي هرکال د پاکستان له الرې له هدد عاید ستره سرچینه  خارګرې څانګې
وځ له پ په پاکستان کې پاتې کېږي چې د لیکوال په اند دمیلیارده ډالر  ۱۰هېرویین ترافیک کېږي چې له دې پیسو 

اجازې پرته هیڅوک دومره غټ کاروبار نه شي کولی. مبشر حسن وړاندې لیکلي چې په قبایلي سیمو کې د هېرویینو 
   یانو ترادارې الندې دي.ځوسلګونه کارخانې په مستقیم ډول د پ

یوه  وجیبونو ته هم ځي خو څوک ویلی شي چې د دې پیس چې ډېرې دا پیسې خو به شخصي په دې کې شک نه شته
هم روښانه ده چې د  هردې د ستراتېژیک عمق موخې ترالسه کولو له پاره نه لګول کېږي. دا نو اوس له لم هبرخ

ستراتېژیک عمق ترالسه کولو اصلي وسیله اورپکي او ترهګر دي چې په لومړي سر کې افغانستان او هندوستان او 
     «.له نړۍ په نښه کويوروسته ټو

له سویل لوېدیځو او لوېدځو والیتونو تر السه شوي مالومات ښیي چې طالبانو په هلمند، کندهار، زابل او فراه والیتونو 
زره  ۵۰په دغو والیتونو کې پر ېچ که وګڼو .يکروندګرو د یو جریب کوکنارو پنځه زره کالدارې اخیستي د کې له

کالدارې یوازې هغوی د عشر په نوم  ۲۵۰۰۰۰۰۰۰شوي وي نو دا کېږي جریبه ځمکه کوکنار کرل 
قبضه کړی او له قاچاق وړونکو ()طالبانو توکو د کار بار له پلوه چې تر ډېره یې خپله ينشه ی د چې اوس .ياخیست

د  هلنو خپیادو والیتونو کې تریاک ټول او طالبا اوس چې .ییې څومره پیسې ترالسه کړي حساب یې خدای ته مالوم د
خو دا به یوازې  ړو ته زور ورکنیې پر فراه او نورو والیتونو پرله پسې بریدو هله هغه وروست ابا برخه ترې وشکوله

یسې هم نه بلکې د ایران د اوبو تاو، د پاکستان خو مالوم او د روسانو له امریکا سره تربګني هم مالي او پ د تریاکو
. د نورو په اړه بحث به بل وخت ته پرېږدو خو د نشه یي توکو له پلوه د يد تسلیحاتي مرستې پر طالبانو لورولي

طالبانو تمویل مخنیوي په اړه مهمه ده چې په هره بیه کېږي افغان چارواکي او نړیوال مالتړي یې باید کوټلي ګامونه 
او  ه کړېښنه پ رمېهلمند کې د نشه یي توکو زې  د غوڅ مالتړ هوایي ځواکونو څو ځله واخلي. سره له دې چې

ځانګړې پالن او میکانیزم جوړ شي چې څه ډول پر  باید خو دا بسنه نه کوي بلکې دې برخې ته نتیجه یې هم ښه وه
  ترهګرو د تمویل دا سرچینه وچه کړی شي؟

 پای
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