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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئراليږلو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب

ې   م٠٤/٠٨/٢٠١٠                              )نېکزاد( محمد حق : لېکون
 

  رسۍ پر نري ځاي پرېکېږي
 

تنې، توپک ساالرې، ړې، ځان غو ران هېواد د کلنو کلنو راهېسې د ج ت او  زموږ  په لمبو کې ... د کوکنارو د ک
بلکه کله ناکله لمن هم  دا لمبې او اور سوځونې نه ېوازې داچې نه مړي کېږي، .سوځيدلې دې او اوس هم سوځې

ه هم زموږددي اورد تازه . ورته وهله کېږي و  ذمه واري ده او ددې  کېدلو او لمن ورته وهلو مخنېوي که  دخل
خه هم لمن ورته وهله کېږې خبرې اصلې مالمتېا   . زموږ پر غاړه ده، خو دې غمېضې ته تر ډېره حده د بهر 

ت،( زموږ دولت په دي هکله ډېر کارونه سرته رسولې دي او تر خپله وسه ېې  کو کړېدي  انتقال او دکوکنارو ک
رځولی دي دکوکنارو کروندي يی . برېاوي هم تر السه کړيديئ چې په دي برخه کي ېې نو) کارول ېې غېر قانونې 

ې معرفې کړېدي او دا ډول نور کارونه  قاچاقبران ېې بندېان کړېدې، چپه کړېدي، ې ېې حرام او بد بو د کوکنارو بو
ونه جوړ کړېديپرو ېې سرته رسولې دې چې د کوکنارو د کرلو،   .سس کولو او انتقالولو په چارو کې يی خن

ت، (دترېاکوموضوع درې موهمې برخې د کوکنارو . لرې )پروسس او انتقال، د پوډرو کارول د ترېاکو دکوکنا روک
ت او د ترېاکو پروسس کول په داخل د افغانستان کې صورت نېسې اما انتقال او کارول ېې دباندي په نړېواله مافي ا ک

  . پوري تړلې دي چې په افغانانو پوري هې اړه نه لري
ولول د عادې  ت او د ترېاکو را خه بېا تراوسه پوري د کوکنارو ک انه ده چې دکورنېو شخړو د پېل  داخبره رو

خه چې د  افغانانو د خوا صورت نېسې، خو د دوې د زېار او زحمت محصول په ډېره کمه بېه د هغو کسانو د خوا 
لې مافېا د خوا پېسې ورکولې کېږې رانېول کېږې، تر پروسس کولو وروسته ېې د نړېوالې مافېا په واک کې نړېوا

خه د هغوې په واسطه  صورت نېسې چې په ډېره لوړه بېه   کې اوهم د هوا د الرې  ورکوې چې انتقال ېې هم د م
وي پر  مشترېانو   . باندي خر

انه وې چې د کوک ت او د هغو د پروسس اصلې محرکېن نړېواله مافېا او د هغو داخبره باېد پوره رو نارو د ک
ت او د ترېاکو . مشترېان دې  کوم چې په بهرکې اوسې نړېوال سازمانونه نارې او سورې وهې چې د کوکنارو ک

ران مانا داچې خوار بز .پروسس په افغانستان کې صورت نېسې او د افغانستان دولت باېد ددې کار مخنېوي وکړي
ت او کرونده  محوه  دې ته  نه پرېږ دې چې کوکنار وکري او که چا کرلې وې باېد په هر شکل چې کېږي  دهغو ک

تونو سبب  .سې وې او هم د دولت د پاره د ډېرو ل رانو د پاره نه جبرانونکې تاوانونه پې چې دا کار هم د عادې بز
ه د دوي و جېبونو ته لوېږي بېغمه ناست )   مشترېاننړېواله مافېا او د هغوې(ولې هغه بله برخه  .کرځې وله  چې 

وک هې نه ورته واېې، رسې پر نري ځاي ددي کار ثبوت دادي چې  .داځکه چې د قدرت خاوندان دې دي او هې
  .پرېکېږي

رانو پخوانې اصلې کا ت او کرونده زموږ د بز روبار  نه    دا حقېقت باېد په پوره ېقېن سره ومنو چې د کوکنارو ک
ه تپل سوېدي، وو او ندې، و باندې د جکړې د ېوي برخې په تو ړه  دا کار زموږ پر خل و چې دا کورنۍ ج تر 

ت به هم روان ويروانه  ت   .وي  د کوکنارو ک نړېوالې مافېاته کورنۍ جکړه د اوبو خړول دې او د کوکناروک
نړېواله مافېا ددي د پاره چې  .وبه خړي کړه او ماهې ونېسهامانا داچې  .ه خړو اوبو کې د ماهېانو نېول دېدوې ته پ

  .سه کړي  نوکورنې شخړې تودي ساتېترېاک ترال
په نتېجه کې که چېرې نړېوال سازمانونه او نور دېموکراتېک مملکتونه غواړې او ارزو لري چې په افغانستان کې 

ت او کروندي  ران بېرته خپل عادې ک رځېکوکنار ونه کرل سې او بز ، نو پورته ذکر سوي چاېنل دې له ته راو
خه لن کړي رانو د غاړو  ه ېووړه سې او د نړېوالې مافېا السونه دې ددې بې وزلو بز که چېرې دا کار امکان . من
رانو دستونو په خپه کولو او د عادې مزدورانو په دار زړو ت نه نه لرې نوېوازې زموږ د بز لو سره د کوکنارو ک

ې د دا د انصافه لېرې خبره ده چې نشې اوچړچې د نورو په برخه وې، .ورکېږې ې او و  نړېواله مافېا و ولې 
  .دار زړول د افغانانو په برخه وي، ولې د کروندو ورانول او د مزدورانو په جېبونوته لوېږي

 
  پای

ه    ١٣٨٩ کال ٣د جوزا د مېاشتې : نې
  

 
 
 
 


