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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۱/۲۱۰۲//۰          غفور لیوال

 مافیا
 

 وي او دیاو شام ر کناانو یااډلو دګټاو     کاار ( وساای  ) هره هغه ډله ییزه هڅه چې دناقانونې ګټې لپاره ککړ او ناولي اوزار
ویا   . ا یاي ډ لاې ډیار  لاه پال ف الیا  کاوي       لپاره ټولیزو یاملي ګټوته زیان رسوي ورته مافیاایي هڅاې ویلاو شاو ف مافیا     

اروپاا   فبانا  واوک کاړ بیاا یاې ټاولې ایټاالیې       نلي ټاپو کې دیوې کورنۍ غړیو یو مافیایي کیږي چې یومهال دایټالیې په س 
لي او صاع يي  ف ماا وکاړې او پار ساوداګریزو   که کې ریښاې  ف دغو ډلو دسیاسي  واکونو په زاو امریکا ته وال وغوکیده

ه کولاو لپااره پار سیاسایونو اغیاز کااوه       ف ملکیيونو او  واک تر السف دمافیا ډلو به دال ډیرو پینوبرخو کې یې نفوذ وکړ
ف یاا یاې پاه ټولعاه کاې      یې په چا  او با و د اان مل ارو کااوه     ف یا ه وکاندې ودرېدل نو یا یې ویراوهاو څوک به یې چې پ

دوو په وکاندې ه څ هم له وسه نه و پوره او که په دې الرو یې چاره ناه واو   داسې بدنامي وراکوله چې نور به یې د
ف نااولیو سیاسايلوبوف بااخ اخینايعو او     وژناوف قاچاا ف مرادراتو    فمافیایي ډلاې پاه تښايونو   . معځه وکبه یې له  شوېف نو بیا

نورو وعایيونو کې ښک   وي ف خو له وکو وعایيکارو ډلو سره یې توپیر داوي چې دسیاس  او حکوما  پاه کړیاو کاې     
وي چاې مافیاایي ډلاو ب اپړ     ف داساې هام شا   ما  کاوي  ف معظمو او خورا ف الو شبکو پاه مرسايه    پټو خپ  وګړي لري او د

ناو کاې یاې خپلاې     ف پولیني سینيمونه او یاهم سیاسي لوري تر کعټرول الندې راوسايي وي او پاه ګ او ه وادو   حکوميونه
 .شبکې ف الې کړي وي

لاري او  اا    دلویدیځوالو دهر ب  سینيم په څ ر دهغوو مافیا هم پرمريللاې او معظماه ده ف لاه وکو موخاو ساره کاار ناه        
حماه او خلکاو   وګړي ورڅره مرامخ لږ اغیزویعي ف خو په وروسيه پاتې ټولعو کې مافیایي ډلاې هام خاورا ب عظماه ف ب ر    

 .ته زیان پ ښوونکې دي
 

مافیاګااانې تاا  دهعااري فلاام ووکوونکیااو او پولینااي داساايان لیکونکیااو دپااا  وک وي او ددوو پااه اکه یااې لااه مبااالغې او           
طحه دتبلیغااتي کمپاایک کاار    ساعاریو ګاانې پعځاولي دي ف چاې دې پرپلاه دمافیاا لپااره پاه نړیوالاه سا          افنانوي تریالتو ډکې 

 .کړو دو
 

فلم ووکونکیو او داسيان لیکونکیاو پاه څ ار دا  ا  مااهم تریا  کاړو دو چاې پاه افغاننايان کاې د شالو م لیونراناو پاه                د
 ؟څع ه ده( پدیده ) کې دا ښکارنده واکمعۍ 

لاو ف ګټاو او  اواک بانادې     ه قانوني پلوه خپ  پایښ  له ګواښ سره مرامخ ویعي نو ت  پار مافیاایي ډ  ش  م لیونران چې ل
اوکي ک ادل او دوه  ف همدليه ده چې دشلو میلیونرانو دواکمعي لومړو سوغات دمافیایي ډلو رامعځيه ک دل ف پیا تکیه کوي

تار ټولاو لاوو     مرادره ماوادو د   ف ددو دپاا  وک ه اواد   افغاننيان له څو پلوه د مافیاایي ووکښايونولپاره  . اکخیز مالتړ دو
تولیادوونکي پاه توګاه فدوساله والاو ډلاو دارزاناه اسايردا  ف د قاچاقولپااره دترانزیياي ارزښا ف دکمازورې قاانونواکۍ او              

او  پاه تیاره بیاا چاې قاانون     . دسیاسيلوبو د سیالیو د مرکز په توګه ددغو ډلو ددروبڼ او لوبولپاره تر ټولو ښه میادان دو  
شا  میلیاونران دخپلاو ګټاو لپااره ډیار ژر دمافیاا پع او تاه          . حکوم  په کاې دشالو میلیونراناو لاه خاوا یرغما  شاوو وي        

ناه لاري ف    لویږي او یو مهاال چاې ګاوري پاه خپلاه دمافیاایي ووکښايونو یاوه برخاه ګر  ادلي وي ف مافیاا ښاکر او لکاۍ             
تار الساه کولاو لپااره      دناقانوناه ګټاو    ف داک کې ریښاې لاري  ف په سیاسي  وف خلک ویروالو شيناقانونه وسله وال لري

ف دفنااد  ف پار  اماه شايمعیو خیټاه اچاوي     ه پان والو څره په زوره باخ اخلاي ف لف خلک تښيوي یا یې ویرويالره هواروي
 کاې د  اوس ناو ګاورو چاې پاه افغاننايان     ... ف با  همادا   لو قاچاقچیانو لپااره زمکاه هاواروي   نړیوا ف او دګر  ساتي بازار

کوونکيف پالونکي او چاغوونکي  دې ډلو رامعځيه چې همدوو پرپله د ف مانا دااهرڅه کیږي شلو میلیونرانو له برکيه د
 .دي

 

ش  میلیونران چې د زور او ګواښ په مرسيه په سیاسي واک کې خپله ون ه ساتي په پوره هوښیارۍ سره ګټاه ورڅراه   
او په سیاسي ـ حکوميي ووکښ  کې یې ون ه ب  الس دو او په دې توګاه   اخلي مافیایي ووکښيونه دمیلیونرانو یو الس 

خپا  کاار    دډیرې ګټې دترالسه کولو په کار کې همدا یو الس له بلاه ساره مرسايه کاوي ف مافیاا دسیاساي نفاوذ پاه وسایله         
کوي او بیرته له میلیونر سره مالي او حماایوي مرسايه کاوي چاې پاه سیاسا  کاې خپلاه ونا ه وسااتي ف دا هام دمارکیال             

دشاالو . او باااالخره هماادا راکااړه ورکااړه دال ډیاارې ګټااې لپاااره دوا  کااوي    ! ت اماا  دوی یااو څااه راکااړه او یوڅااه واخلااه    
 فف پار فرهعا   پار ګټاو   فف پر مارکیال ف پر څوکیوپر سیاس : ر دوم لیونرانو او مافیایي ډلو دمل رتوب یو اص  انحصا



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

پر هرڅه انحصار دهمادوو لاه خاوا ټیع یاږي او ناور خلاک       ... ف پر باورونو ماتي سکيورف پر رسعیوف پر افکاروپر خد
ف يګټاو ترالساه کولاو لپااره ساات      الډیارو  ش  م لیاونران پار حکاوميي څوکیاو خپا  انحصاار د      . څع ې ته ټ   وه  کیږي 

ساره پاه تفااهم کاې د اواک       ددوو ګومارلي کنان له واکه نه ګوښه کیږي یوازې له یوې څوکۍ بلې ته  ي او لاه یوبا   
 .ګدۍ ساتي

 

 :اوس نو را ئ پر اصلي سيونزه خبرې وکړو
مافیااا د  ااواک او سیاسااي واکمعااۍ لپاااره ف سیاسااي واکمعااي او  ااواک دالډیاارې ګټااې لپااارهف دګټااې یااوه برخااه او سیاسااي   

 فاڅرخاي او سايونزه دا ده چاې دا کاړۍ    با  همدغاه کاړۍ پار افغاننايان ر     ... اک دمافیا یي هڅو د پرمخ بیولو لپااره   و
راروان ننالونه باه پاه دې بااور     . دوخ  په تیریدو سره فداسې ریښې  غلوي چې مااتول یاې ورو ورو ناشاوني کیاږي     

مافیاایي  . یاسي  واک او ګټې پرته ژوناد ن ايه  ف سمافیا ده چې له وي چې له مافیا پرته واک او ګټه ن يه او ددې مانا دا
هڅااې پااه یااو ټااولعیز  ااادت باادلیږي او دا ااادت ملااي فرهعاا  تاار خپاا  تورساایوري الناادې راوساايلو شااي او دټااولیزې           

ف کااری رو او  ف ساوداګرو انو دغاه کاړۍ پاه ریښايیعو پاان والو     دشلو م لیونر. ارواپوهعې له مرې ډله ییز اخال  فاسدوي 
ه لوباه کاې دهغاوو ح اور لاه      ف ورئ  او نوښ  وژني او دمافیا د انحصاري مارکیل پا رو کې دګټور تولید توانکنب 

قاانون  . امکانات له معځه  ي او ملي پرمري  په ټپه دریاږي  ( تولیدي او خدماتي )ف دمثب  اقيصادي ف الی  معځه  ي
خلااک دروزي تاار السااه کولااو لپاااره پاار     . يخپاا  ارزښاا  لااه السااه ورکااوي او حکوماا  د مافیااایي کړۍیرغماا  کیااږ      

 .انحصاري مافیایي کړیو ورماتیږي او په دې توګه ده وادراتلونکې پرمافیا م يادیږي
مافیاا پااه ډیار مهااارت خپلاې ریښااې الپناې غځااوي او دشالو میلیونرانااو بچیاان دنااو و ننا  پااه توګاه پاار خپا  مل رتااوب           

ماوريي سالطع  دوا  کاوي او پرپلاه م لیاونران هام د اان او کاورنۍ         دمافیاا پاه مرسايه دشالو میلیونراناو      . روږدو کوي 
دسر له ویرې ترپایه ورسره مل رتوب کوي ف دویرې او اندیښعې ژورتیا په دې کې ده چې یو یا دوه ننله وروسايه باه   

شا   همادا  ) مافیاا پاه الس کاې و ي او دناورو ننالونو پعځاوس م لیاونرې کاورنۍ         ( ناامرئو  ) اصلي  اواک دنالیادونکې   
ان فرهع اي ساعاریو پار ساټی       باه یاوازې د مافیاا سیاساي ـ اقيصاادي او      .( ونرې کاورنۍ با  ننا  تاه پعځاوس کیاږي      م لیا 

 .لوبوي
له دې اندېښعې څره دخالصون الره دا ده چې پورتاه یااده شاوې کاړۍ ماتاه شاي ف م لیاونران مثبا  تولیادي ـ اقيصاادي            

 .او چاغ دو مره ونیول شيفیا دودې اف الی  ته وهڅول شي او دقانونواکي په مرسيه دم
 

پر  فچې لوسيي فې ميرصصو ټیمونو ته واک ورکړل شيپه حکوم  کې دم لیونرانو انحصاري سهم راکم شي او داس
 .فیایي کړیو څره لرې او ب زاره ويف ژمک او له مااداره پوه

ی  کاړي وګاړي   نفکران ناه وي ف تحصا  اوکاه پاه افغاننايان کاې روښاا     ) ف چاې روښاانفکران   داکار هغه وخا  شاونو دو  
م لیونراناو لااه  ف چاې لاه یااوې خاوا خلاک دمافیااا او     یاو داساې سیاسااي  اواک رامعځياه کااړي     .(دهغاوو رول لوباولو شااي  

وسايلو او څاه   ف راویښ او روښانه یې کړي او له بلې خاوا پاه هغاو کاې د مثبا  سیاساي بادلون را       ګواښه خبر کړاو شي
پاه مرسايه دسیاساي  اواک ډګار       با  پاړاو کاې دهمادې راویښاو او روښاانه شاویو ولناونو        او پاه   فکولو اراده راوپعځوي

شا    ف چې په پایله کې د مافیا انحصاري سیاسي  واک پاو ته ورسوالو شي او په ناوي قانونمعاده چاپیریاال کاې    ونیني
 .یدي ـ اقيصادي ف الیيونو ورواکويف په مثبيو تولم لیونرانف دخپ  پایښ  لپاره

 
 


