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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

  
 

 ۲۴/۱۰/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 لوړیږي؟ ولې کچه زهرو د
 

 شوې زیاته سلنه لس کرکیله توکو یي نشه د کې افغانستان په کې کال ۲۰۱۶ په چې ښیې سروې تازه ملتونو ملګرو د
 افغان مبارزې د سره توکو مخدره له .شي لوړه سلنه ۴۳ کچه کرکیلې د یې کې کال روان په چې کیږي اټکل او ده

 او لکه دوه پر کې افغانستان ټول په چې ښیي سروې ګډه نوې یوه وزرات چارو کورنیو او ملتونو ملګرو د وزارت
 افغانستان په مخې له سروې د .شوي ترالسه ترې هم تریاک ټنه زرګونه او دي شوي کرل کوکنار ځمکې هکټاره زر
 شویو ورکړل د .ده شوې لوړه ډول بیساري په کچه تولید د توکو مخدره د کې ۲۰۱۶ په پرتله په کال تېر د کې

 باندې څه د یواځې یې ځواکونه امنیتي خو شوي تولید تریاک ټنه ۴۸۰۰ یواځې کې افغانستان په مخې له معلوماتو
 .جوړوي سلنه پنځه شاوخوا شمېر ددغې چې دي، شوي بریالي نیولو په ټنو سوه دوه
 په لپاره وړلو لمنځه د پدیدې همدغې د چې لوړیږي کې مهال داسې په کچه کښت د توکو یې نشه د کې افغانستان په

 د ضد پر توکو یې نشه د دلته مونږ .ده منفي یې پایله کار د خو کوي کار ادارې او بنسټونه لوی شمیر یو دننه کور
 له همداشان او لرو معینیت مبارزې د سره توکو یي نشه له وزارت چارو کورنیو د لرو، وزارت خپلواک مبارزې

 حساب نش په یې فعالیت چې مرغه بده له خو .لري فعالیت هم بنسټونه بهرني او نړیوال مبارزې د سره توکو یي نشه
 او ته بل نه کال یو له .ده روانه لړۍ دغه هم ال او دي لګیدلي مبارزې پر سره توکو یې نشه د ډالرو میلونو په .دی
 ارګانونو همدغو د .دی نه معلوم کار بنسټونو دغو د خو لوړیږي کچه استعمال او دکښت توکو یي نشه د ته بل نه بل له

  .شي پراخه یې کچه استعمال د او شي ډیر بلې تر ورځ توکي یې نه چې شوې المل دې د ناغیړي او لټي
 د کې برخه په مخنیوي د توکو مخدره د امنۍ، نا الملونه زیاتوالي د کښت د توکو یې نشه د چارواکي هم څه که

 الملونه نور ځینې خو کوي ګوته په رسېدل را ژر موسم ګرمۍ د پرتله په کال تېر د او رسېدل ور نه مرستو بهرنیو
 .ده شوې لوړه کچه قاچاق او کښت د توکو یې نشه د کال سږ یې اساس پر چې شته هم

 

 :تشدید جګړې د لوري له مخالفانو والو وسله د
 

 ځایونه ډیر وکړې، جګړې ډیرې سره دولت افغان له کال سږ پرتله په کلونو نورو د مخالفانو والو وسله دولت افغان د
 او شول مخ سره مقاومت پراخ له ځواکونو امنیتي افغان د خو درلود یې پالن نیولو د سیمو ډیرو د او کړل ناامنه یې

 یې نشه د چې کړل امنه ډیر والیتونه هغه افغانستان د والو وسله کال سږ .واوښته ژوبله مرګ درنه ته لورو دواړو
 والو وسله له حکومت .وکړي کوکنار چې هڅولي خلک عام خلک والو وسله .وه برابره کې په زمینه کښت د توکو

 .وغوړولو سیوری یې مبارزې په پرضد توکو یې نشه د او کېوت کې جګړه په سره مخالفانو
 

 :اړیکې بانډونو مافیایې د توکو یې نشه د سره چارواکو له
 

 شي نه الس کې قاچاق په بیا یې کروندګر نو شي راټول اپین ترې بیا او شي ورکل کې پټي په کوکنار چې کله
 شوی کرل کې هلمند په چې کولی نشي کس عادي یو .کوي زورواکي او چارواکي بیا یې قاچاق دا ډیره تر .درلودلی

 ایز سیمه کې کار دغه په .کړي انتقال ته بازارونو نورو نړۍ د ډګره هوایې له کابل د بیا او ورسوي کابله تر اپین
 توکو یې نشه د چې شوی سبب مالتړ چارواکو د بانډونو مافیایي له همدا .دي شریک چارواکي کچه لوړه په حتا او
 راشي زیاتوالی کې کښت په
 

 :شتون نه ارادې د مبارزې د سره توکو یې نشه له
 

 د وزارت مستقل یو موخه په مبارزې د سره توکو یې نشه د کې افغانستان په چې وشوه یادونه مخکې چې څنګه لکه
 مبارزې د وړاندې پر توکو یې نشه د وزارت چارو کورنیو د همداشان او نوم په وزارت مبارزې د سره توکو یې نشه

 یې کارونه اما دي شوي  ایجاد خاطر په مبارزې د سره توکو یې نشه د هم بنسټونه بهرني شمیر یو څنګ تر معینت
 توکو یي نشه له اما ولګیدل مصرف په ډالره میلونو په کې برخه دې په چې کیږي کلونه .دي ضرب سره صفر له
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ تهنپه 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 : یادونه

 

 یې کار د او مصرفوي بودیجه تش بنسټونه بهرني هم او کورني هم امله له شتون نه ارادې قوي د مبارزې د سره
 .لګیږي نه درک

 پای
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