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 باشد ینم نیماً نظر افغان جرمن آناللزو سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ۰۸/۰۸/۲۰۲۲                                                                                    نورالحق نبي زاده څلی

 

 ۲ ـ چین ته اپین په کومه بیه تمام شول ؟

 :برخه دوهمه 

د تاریخ  چین له اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او فرهنګي پلوه بېخي بدل کړ. دغه هېواد ته یې نوی هویت ورکړ اواپینو 
د  دا چې د ښکېالکګرو او زبر ځواکونو موجودي، خو کله کله د نه لیدونکو اقتصادي ګټو  .لوری یې ور بدل کړ

و چین بې الرې شوي او بدل شوي دي، هندوستان ا خوندیتوب او راضي کولو لپاره څرنګه سالمت فرهنګونه او ولسونه
زګرانو بیې ښې بېلګې دي. استعمار لومړی هندي بزګران اړ کړل، چې کوکنار وکري او اپین تولید کړي. د ډېرو هندي 

ر ځای د پژوند او پایښت د اپینو له کرکیلې، تولید او سوداګرۍ سره تړل شوی و. ډېرو بزګرانو د خوراکي غلو دانو 
نه یو ډول آزادي  د غلې دانې کرکیلې بزګرانو ته د بازار له ځواکونو.انیې لپاره د نغدو پیسو) کوکنارو ( کرکیله کولهبرت

یا د همدې بورکوله. خو د کوکنارو کرکیلې د خپل پایښت لپاره په انګلیسانو او د اپینو په بازار پورې تړل. وروسته 
نې ته اجازه کړ، چې د برتانوي ګټو لپاره په نشه یي توکو د خپل ولس روږدو برتانیې د اپینو سوداګرۍ چینایي دولت اړ

ک الندې ورکړي. همدا المل و، چې هند او چین دواړه ورځ تر بلې د برتانیې او نورو ښکېالکګرو تر کنټرول او ښکېال
ه وړل. لوښي( برتانیې تهمدغو اپینو د چین سره او سپین زر، چای، ورېښمین توکي او چیني باب) چینایي   .ډوبېدل

، بلکې نه یواځې یې د دغه ولس ګټورتوب او سمسور توب زیانمن کړ .همدغو اپینو چینایي امپراتوري له منځه یووړه
 .پر ټولنې ، روغتیا، اقتصاد او فرهنګ یې کلک او مرګوني ګوزارونه هم وکړل

 :ې رااخیستنېد اپینو په اړه د بېالبېلو څېړونکو او لیکوالو له لیکنو څخه ځین

وقونو د شرقي هند برتانوي کمپنۍ د بنګال اپین په داسې سوداګریز توکي بدل کړل چې راکړه ورکړه یې د لرګي صند
ه په کې پونډه نیمه پروسس شوي اپین ب ۱۲۰پونډه وزن درلود او  ۱۳۳د اپینو هر صندوق شا و خوا » په حساب کېده. 

ه، یو دا چې د شرقي هند برتانوي کمپنۍ د بنګال د اپینو د یوې کارګو اندازه څومره و (۱).«ځای پر ځای شوي وو
ښه وو،  د اپینو یوه منځنۍ کارګو څه ناڅه زر صندوقه لرل، چې که به د هوا حاالت» لیکوال یې په اړه داسې لیکي:

ته  ن) اوسنی ګوانګ ژو ښار (ورځو په موده کې د بنګال له کلکتې ښار څخه د چین کانتو ۲۵ګړندیو بېړیو به د 
د بنګال » کي:د بنګال او د هند د نورو سیمو د اپینو د ځانګړتیاو او ظاهرې بڼې په اړه داسې یو لیکوال لی (۲).«رسول

ه ګلپاڼو کې پاپین د غونډاري په بڼه جوړېدل او هر غونډاری به د دوو سوکانو په اندازه و. هر غونډاری به د کوکنارو 
قونه به ی و. کله به چې اپین بازار ته استول کېدل هر غونډاري به په صندوق کې ځان ته خانه لرله. صندومروړل شو

ن جوړېدل او د ام ) منګو( د ونې له لرګي نه جوړېدل او دوه پوریز به ول. د هندوستان د نورو سیمو اپین د کیک په شا
ې ځان ته وچو پاڼو کې مروړل شوي وو او په صندوقونو کې ید یوه سوک په اندازه به وو. دغه اپین به د کوکنارو په 

ومره پیسې دا چې انګلیسانو د نولسمې پېړۍ په پیل کې له چین سره د اپینو د سوداګرۍ له امله څ (۳).«خانې نه لرلې
ي ، په وې تر السه کولې الندینۍ بېلګې ته ځیر شئ. دا چې د اپینو له جګړو نه وروسته به یې څومر پیسې ترالسه کړ

پونډو پورې و، د هر  ۱۴۰څخه تر  ۱۲۵څلوېښت زره صندوقه اپین چې د هر صدوق وزن له » اړه یې فکر وکړئ:
 (۴) .«ه ودالرو تر منځ وه . . . د حکومت کالنی عاید څلورنیم میلیونه سترلنګ پونډ ۹۰۰څخه تر  ۵۰۰صندوق بیه له 

د » مخ کې د بنګال د اپینو د لګښتونو او ګټو په اړه لیکي: ۳۹تناک اثر په څېړونکی او لیکوال هنټ جنن د خپل ارزښ
روپۍ وه، په داسې حال کې  ۱۴۰۰کالونو تر منځ د کلکتې په دولتي لیالم کې د یوه صندوق اپینو بیه  ۱۸۷۸او  ۱۸۶۸

پۍ وه، چې یوازې د روپۍ و. په دې حساب په هر صندوق کې د انګلیسانو ګټه زر رو ۴۰۰چې د ټول تولید لګښت یې 
هکتټره ځمکه د کوکنارو  ۵۶۰٬۰۰۰بنګال د هر کال خالصه ګټه څلور میلیونه روپۍ کېدې. هغه مهال په بنګال کې 

د اپینو د سوداګرۍ او په دغه سوداګرۍ کې د سترو ځواکونو د ګډون لرلو په اړه نوموتی امریکایي  (۵) .«کرونده وه
په جنوب ختیځه اسیا کې د هیروینو » فرېډ ویلیم مکای یو اثر لري. دغه کتاب:تاریخ پوه او څېړونکی پروفیسور ال

لکه څرنګه چې  »: نومېږي. پروفیسور مکای لیکي« سیاست: د اپینو په نړیوالې سوداګرۍ کې د سي آی اې اخته والی
کالونو کې،  ۱۳۰راتلونکو  د شرقي هند برتانوي کمپنۍ تولید ډېر کړ، اپین د هند اساسي صادرات وګرځېدل ] . . . [ په

برتانیې د ټولو چینایي قانونو خالف او د دوو جګړو په کولو سره د چین د اپینو بازار د خپلو سوداګرو لپاره پرانیست 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

برتانیې د خپل پوځي ځواک په کارولو سره چین د اپینو په   .او په ډېرېدونکې توګه یې د هند اپین چین ته صادر کړل
 ۱۳٬۵کال کې چین  ۱۹۰۰دل کړ او په ټول چین کې یې د کوکنارو کرکیلې ته چټکتیا وبښله. په یوه ستر مارکیټ ب

  (۶) .«ټڼه اپین یې مصرفول ۳۹٬۰۰۰میلیونه په اپینو روږدي وګړي لرل، چې 

ن یلیونه د سپینو زرو ډالر چیم(  ۱۰۵کالونو ترمنځ)  ۱۸۰۰ – ۱۷۵۲د » برتانویانو له چین سره د سوداګرۍ له کبله
یونه د سپینو زرو ډالر یې له میل ۳۸۴کلونو ترمنځ یې د اپینو د سوداګرۍ له امله  ۱۸۵۶ – ۱۸۰۸ته وروړل، خو د 
ګړې کړې جدلته پته لګېږي چې دغه د اپینو سوداګري څومره ګټوره وه او برتانیې باید دغه (.  ۷«) چین څخه و ایستل
انیې لپاره میلیونه د سپینو زرو ډالر چین ته واستول. دغه پیسې د برت(  ۱۰۵کاله سوداګرۍ کې)  ۴۸وای. برتانیې په 

د بومي  ډېرې پیسې وې. هغه مهال برتانیې نه زراعت درلود او نه صنعت. دغه پیسې د غالمانو د سوداګرۍ، د امریکا
کلونو  ۴۸ه پي پیل کړه اوسېدونکو او افریقایي ولسونو د لوټ له درکه السته راتلې. کله چې انګلیسانو د اپینو سوداګر

ه دویمې لمیلیونه له چین څخه یووړل. دا د اپینو د دویمې جګړې نه دمخه خبرې دي. برتانیې به د اپینو  ۳۸۴کې یې 
هندوستان  جګړې نه وروسته څومره چینایي شتمنۍ وړې وي؟ دا بېخي رښتیا خبره ده، چې همدا د بنګال لوټ او تاالن، د

 .ۍ برتانیه د صنعتي انقالب زانګو او د امپراتورۍ خاونده کړهاپینو او د اپینو سوداګر

 په نړیوال سیاست کې یو ځل بیا لږ تر لږه په ظاهره د نشه یي توکو رټنه څرنګه باب شوه؟ 

تله ډېره کې د اپینو سوداګري د نولسمې پېړۍ د اویاومو کالونو د اوج وختونو په پر ۱۹۰۰د حجم له پلوه، په کال »
وه سوداګریز ه. اپین نور د برتانوي هند عمده صادرات یا د چین عمده واردات نه وو. هغه څه چې یو وخت د یرالوېدلې و

ت ولې داسې وضعیت رامنځته شوی و؟ د دغه وضعی  (۷) .«توکي تر ټولو ستره راکړه ورکړه وه، نوره هسې نه وه
ېره بیا چین تاهیسې د جنوب ختیځې اسیا ټوله سیمه په کال د بنګال له الندې کولو ر ۱۷۵۷یو ډېر مهم المل دا و، چې د 

تومانه شوې سپه اپینو داسې بمبارد شوی و، چې نور یې اپین نشوای زغملی. په بله وینا سیمه په اپینو تر بسو مړه او 
پینو د تولید ا وه. نور الملونه یې په ترتیب سره په چین، برما او د هندوچین په هېوادونو کې د کوکنارو د کرکیلې او د

 .ډېرېدل وو. پر دې سربېره د اپینو د قاچاق او پلور یوه برخه د تور بازار السته ولوېده

ګړې په پای د سیمې ځایي ولسونو هم په اپینو کې خپله تباهي ولیده او ورو ورو نیوکې راپیل شوې. د اپینو د دویمې ج
هبي حد ټاکنې پرته په چین کې فعالیت وکړي. دغه مذکې عیسوي تبلیغ کوونکو دا حق تر السه کړ ،چې له هر ډول 

                                    .تبلیغ کوونکي هم د نولسمې پېړۍ په وروستیو لسیزو کې د اپینو د سوداګرۍ پر ضد ودرېدل
لل کېده. د بهم « د ملګرو کلیسا»په نوم یوه ټولنه لرله چې « د ملګرو مذهبي ټولنه» مذهبي تبلیغ کوونکو په لندن کې

سوداګرۍ د  د اپینو د» کال کې یو بله ټولنه وپنځول شوه چې ۱۸۸۴پایله کې، په انګلیستان کې په دې ټولنې د هڅو په 
ښه رول ولوباوه.  دې د اپینو د سوداګرۍ د ځپنې ټولنې د نشه یي توکو په یو ځل بیا رټنې کې  .په نوم یادېده« ځپنې ټولنه

« میسیونکد اپینو سلطنتي » کې یو  ۱۸۹۳ه. پارلمان په د همدې ټولنې هڅو مسئله د برتانیې تر پارلمان پورې ورسول
ل شي او که وټاکه. دغه کمیسیون دنده لرله، تر څو دا وڅېړي چې، ایا ختیځو هېوادونو ته د هند د اپینو صادرات ودرو

ړولو لپاره وساتل وجنه؟ ایا په هند کې د کوکنارو پر کرکیلې او د اپینو پر تولید باندې بندیز ولګېږي او یا دا چې د درمل 
په  کې خپل دوه زره مخیز ګزارش خپور کړ. په ګزارش کې دا ۱۸۹۵کمیسیون له پراخو پلټنو وروسته په کال  شي؟ 

ه داسې کلکه رد شوې وه، چې اپین زیان رسوونکی توکی دی. په ګزارش کې راغلي وو، چې: په اسیا کې د اپینو کارون
انو سر نایڅه دي لکه په اروپا کې چې شراب څښل دي. اپین اسیایي وګړو ته بېخي زیان نه رسوي. د اپینو په اړه د چی

  .ټکونې سوداګریز الملونه لري. هېڅ داسې طبي ثبوت نشته، چې انسان ته د اپینو زیان رسول وښیي

بلیغ د مذهبي تبلیغ کوونکو ټولنو غړو د پورته یاد ګزارش پر وړاندې له قهره ډک غبرګون وښود. همدغو مذهبي ت
وېدیځو او څېړنې راغونډې او خپرې کړې، چې د ل کوونکو په چین کې د اپینو په تړاو د سلو داسې ډاکټرانو نظریات

« سیوند اپینو نړیوال کمی» کې ۱۹۰۹په پای کې، په  .هېوادونو وګړي وو او زده کړې یې هم په لوېدیځ کې کړې وې
لومړۍ  جوړ شو، چې په غونډو کې یې د دیارلسو هېوادونو استازو ګډون درلود. دغه کمیسیون د فبرورۍ د میاشتې له

  .ه تر شپږویشتمې نېټې پورې د چین په شانګهای ښار کې غونډې وکړېنېټې څخ

اله کچه د له دې چې دا یو کمیسیون و، نو ځکه یې د قانونونو او کړنالرې جوړولو واک نه درلود. خو بیا هم په نړیو
پینو نړیوال کېږي. د ااپینو د تولید، کارونې او سوداګرۍ د بندولو او غیر قانوني کولو په الره کې لومړی ګام شمېرل 

  .د جوړېدو لپاره الرهواره کړه« د اپینو نړیوال کنوانسیون» کمیسیون غونډو
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

ټې پورې د مې نې – ۲۳کال د جنورۍ د میاشتې تر  ۱۹۱۲کال د ډسمبر د میاشتې له لومړۍ نېټې څخه د  ۱۹۱۱د 
وی و. په دغه اپینو لومړی کنفرانس پرانستل شښار کې د « دن هاخ»امریکا د متحده ایالتونو په نوښت د هالند هېواد په 

نیې، ایتالیا، جاپان، کنفرانس کې د الندېنیو دوولسو هېوادونو استازو: المان، د امریکا متحده ایاالتو ، چین، فرانسې، بریتا
                               .هالند، ایران، پرتګال، روسیې او سیام د نشه یي توکو اړوند پر یوه نړیوال هوکړه لیک توافق وکړ

د هماغو  کې« د اپینو په نړیوال کنوانسیون» کال د جنورۍ د میاشتې پر درویشتمه نېټه  ۱۹۱۲وکړه لیک بیا د دغه ه
رسای د همدغه د اپینو په نړیوال کنوانسیون کې السلیک شوی سند وروسته د و .دوولسو هېوادونو استازو السلیک کړ

ملتونو  د پرېکړو یوه برخه وګرځېده. وړاندې د« انسیوند جنوا د اپینو د کنو» کې ۱۹۲۵تړون یوه برخه شوه او په 
کنوانسیونونه  ټولنه)جامعه ملل ( او له دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو په اړه بېالبېل

اپینو د  دیا دلته دا پوښتنه پیدا کېږي چې د اپینو انحصاروونکی انګلیس ولې دې ته غاړه کېښوده، چې یو ځل ب .راځي
ه مونږ لرټلو او غیرقانوني کولو له نړیوال خوځښت سره یو ځای شي؟ فکر کوم دې پوښتنې ته په ځواب موندلو کې به 

تېر  که چېرې د ښکېالک له هغو دودیزو تعریفونو څخه .تعریفونه یو څه مرسته وکړي« سیستم» او« انحصار» سره د
ه په خپله شو، چې پر نورو سیمو او ولسونو یې د برالسۍ ، اغېز لرنې او ګټې اخیستنې په اړه غږېږي. د دې پر ځای ک

 ه شانپد ښکېالک کالبوت راوسپړو، هلته یو مخ ډېر پېچلي سیستمونه وینو. دغه سیستمونه کټ مټ د پیاز د قشرونو 
ه دي، چې لومړی قشر لېرې کړې الندې یې بل دی، د بل قشر الندې بل دی. هر قشر الندې شوی، ولس ژړوي او سا

  .دی اخیستو ته یې نه پرېږدي. که چېرې ښکېالک ته د پېچلیو سیستمونو اوبدنه ووایوو، نو تعریف مو بېخي بشپړ

نګړتیا یې داسې یو خرڅوونکی ټاکي چې یوازې انحصار د بازار یو داسې جوړښت دی، چې ځا انحصار څه شی دی؟
سې یو یو خاص سوداګریز توکی ) متاع ( بازار ته وړاندې کوي . دغه یواځینی خرڅوونکی هېڅ سیال نه لري، ځکه دا

  .توکی خرڅوي چې ونج) بدل( نه لري. همدغه یواځینی خرڅوونکی هم بازار کنټرولوي او هم بیه ټاکي

ودونو ، یوه ځانګړي فعالیت د تر سره کولو او یا د یوې ستونزې د حل کولو لپاره د میت سیستم د سیستم څه شی دی؟
ړښت ته پروسیجرونو او تګالرو یوه بشپړه اوډنه ده . یا دا : یوې موخې ته د رسېدو لپاره یوه داسې اوډل شوي جو

چې هغوی یو د بل الزم  سیستم وایي چې هغه جوړښت له داسې عنصرونو ) جوړوونکو برخو ( څخه جوړ شوی وي
ي، د او ملزوم او یو په بل پورې تړلي وي. دغه عنصرونه یا جوړوونکې برخې یو پر بل باندې پرله پسې اغېزې کو

نیزمونه لري. ښکاره خبره ده، چې سیستم بېالبېل میکا  .سیستم موخې ته د رسېدو لپاره د سیستم فعالیت او شتوالی ساتي
بدل  وونکې برخې حدود یا پولې د سیستم څارونکی ټاکي. که چېرې یو عنصر لېرې او یاد سیستم د هر عنصر یا جوړ

سانو او د شرقي په هر حال، سره له دې، چې پرتګالیانو، هالندیانو، انګلی  .شي سیستم له کاره لوېږي او نور کار نه کوي
ر ټولو لږه تخو دلته د دې لپاره چې  .وو هند نورې کمپنۍ له ډېر پخوا نه په اسیایي او د اپینو په سوداګرۍ کې ښکېل

برتانوي  موده مو حساب کړې وي، داسې یې ګڼو، چې د برتانویانو له خوا د اپینو د سوداګرۍ د پیل کال، د شرقي هند
  .و(  ۱۷۵۷کمپنۍ له خوا د بنګال د الندې کولو کال ) 

کاله ( ۱۵۵پرېکړه وکړه برابر ) « ال کنوانسیوند اپینو نړیو» پورې چې ۱۹۱۲د بنګال د الندې کولو له کال څخه تر 
یوال کالونو کې نړۍ بدله شوې وه. چین، چې د نولسمې پېړۍ تر نیمایي پورې یواځینی نړ ۱۵۵کېږي. په دغو تېرو 

بیا یې  اقتصادي ځواک و ، نور لوټ او ستومانه شوی و . د هند لوټ چې د بریتانیې صنعتي انقالب یې تمویل کړی و،
د انګلیس  صنعتي انقالب د پایښت لپاره خام مواد او بازار برابرول، اوس یې دې ته ځان چمتو کاوه چې څرنګهد همغه 

ه لسیزه کې د شلمې پېړۍ په دویم .د نړیوال تپاک د ارضا لپاره په پېلېدونکې لومړۍ نړیواله جګړه کې ځان قربان کړي
یې اړتیا نه  رهڼې هېواد نه و. برتانیا اوس امپراتوري وه. نوربرتانیه هم هغه د یوې نیمې پېړۍ دمخه بې صنعته، بې ک

ستم یې په لرله چې د بنجاره په شان په خپله اپین ولېږدوي او خرڅ یې کړي . اوس یې د اپینو انحصار خپل کړی او سی
ای، ځکه اتلې وخپل الس ورته جوړ کړی و. هر څوک چې د اپینو کاروبار ته ننوت د برتانیې ګټې یې باید په پام کې س

تپل شوی  پر اپینو انحصار او هغه سیستم چې پر اسیا .انحصار او د سیستم د څار حق له هغې) برتانیې( سره خوندي و
ر او هر و، د برتانیې منتباره و او یوازې برتانوي ګټې یې خوندي کولې. له ویلو پرته روښانه ده، چې هر ښکېالکګ

ي ولس که چېرې ښکېالکګر او یا اشغالګر پر دې وبریالیده، چې په الندې شو اشغالګر ځانته فرهنګي استازی لټوي.
رهنګي ایا انګلیس د الندې شوو ولسونو په کتار ځانته ف  .کې ځانته فرهنګي استازي پیدا کړي، نور بری ابدي دی

  .واستازي موندلي وو؟ هو! موندلي یې وو. دلته راځئ چې له چینایي انګلوساکسون پلوو سره اشنا ش

ه پاڅون د اپینو له لومړۍ جګړې نه وروسته، د چین په جنوب کې د چینایي پروتستان مذهبو پاڅون پیل شو. تاریخ دغ
سانان ووژل په نوم لیکلی دی. له دغه پاڅون سره په چین کې کورنۍ جګړه پیل شوه او په میلیونو ان« تایپنګ پاڅون» د

  .شول
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

هرنیو هېواد د استعماري ځواکونو تر منځ ووېشل شو. استعماري او سترو ب د اپینو له دویمې جګړې نه وروسته ټول
د تړون بندرونه، چې د بهرنیو هېوادونو د سوداګرۍ  –ځواکونو له چین څخه درې ډوله امتیازات واخیستل. لومړی 

« امتیاز »ځواک خپلې دهر بهرني   .امتیاز سیمې د –بهرنیو د مېشتېدنې ځایونه او درېیم  د –لپاره پرانیستي وو.دویم 
انګلیس  دسیمې لرلې. دغه د امتیاز سیمې د لویو او مهمو ښارونو برخې وې. د بېلګې په توګه: هانکانګ او شانګهای 

نچوریا او والیت د المان، م« شاندونګ» په برخه شوه. ویټنام ته نېږدې پرتې سیمې، بندرونه او ښارونه د فرانسې، د
لرلې: « ېد امتیاز سیم» روي اتحاد( په برخه شوې. دې ته ورته الندې هېوادونو هم ځانتهچینایي ترکستان د روس) شو

نیه، هنګري، بلجیم، ایتالیا، جاپان، پرتګال، د امریکا متحده ایالتونه، برازیل، کانادا، دنمارک، مکسیکو، هسپا –اتریش 
نایي حکومتونو و هېوادونو د امتیاز په سیمو کې چید بهرنیو ځواکمن .هېوادونه وو ۱۹سویدن، سویس او داسې نور. ټولټال 

اک پولیس هېڅ واک نه درلود، چینایي پولیس او قانونونه نه چلېدل. د هر بهرني ځواک په سیمه کې د هماغه بهرني ځو
فرهنګ ک د خپل او قانون اعتبار درلود. د امتیاز سیمو ته د نورو هېوادونو او چینایي وګړو ننوتل منع و. هر بهرني ځوا

  .او ارزښتونو د خپرولو هڅې کولې. هغه څه چې بې ارزښته او چټي و، هغه چینایي لرغونی فرهنګ و

ډسي ډېره پورې اویا کاله کېږي. په دغو اوو لسیزو کې د اشغالګرو ټولنیزه مهن ۱۹۱۲د اپینو له لومړۍ جګړې نه تر 
علم. دغو  هر څه له السه ورکړل لکه: کلچر، دودونه اوبریالۍ وه، د چین د برالسه پاړکي ډېرو د خپل ویاړلي فرهنګ 

ی. نو په چینایانو داسې انګېرله چې ته وا دوی د ژغورلو وړ نه دي او له خپل فرهنګي میراث سره هېڅ هم نه شي کول
اړه و په زموږ خبرې د اپین  .عاجزۍ سره یې ځانونه بهرنیانو، د هغوی روزنیز سیستم او تولیدي توکو ته تسلیم کړل

جګړه ښه  وې، یادؤنه مو وکړه، چې په چین کې هم د کوکنارو کرکیله او د اپینو تولید باب شوی و. په چین کې کورنۍ
د له په درز کې روانه وه. د کورنۍ جګړې لوبغاړي هم رنګارنګ وو. خو ټولو استعماري ځواکونو د کومینتانګ ګون

یک مالتړ کاوه. د دغه مالتړ المل دا و ،چې چیانګ کایي شرژیم او د دغه حکومت له مشر چیانګ کایي شیک څخه 
له دې چې  په خپله او مېرمنې یې عیسوي دین ته اوښتي وو او له فرهنګي پلوه له هر اړخه انګلوساکسون پلوه وو. سره
کسون مینه اچیانګ کایي شیک د ټولو مذهبونو له پلویانو سره ښې اړیکې پاللې، خو له مذهبي او فرهنګي پلوه د انګلوس

 .وال ؤ

ره ډېرې سچیانګ کایي شیک چې هم د کومینتانګ ګوند او هم د چین دولتي مشر و، خو تل یې د اپینو له قاچاق کوونکو 
رتبې  نېږدې او تودې اړیکې لرلې. د چین دغه مهم ګوندي او دولتي مشر د اپینو قاچاق کوونکو ته د جنرالۍ پوځي

ن اصلي تبر سالکاران ټاکلي دي. تر ټولو په زړه پورې یې دا ده، چې کله د چیورکړې دي او هم یې د خپل حکومت مع
، خو د اپینو خاوره کمونیستانو ونیوله، چینانګ کایي شیک له خپل حکومت او ګوند سره یو ځای د تایوان ټاپو ته وتښتېد

ر کنټرول تن اپین هم د برتانیې چینایي قاچاق کوونکي یو مخ ټول هانکانګ ته وتښتېدل. دا واقعیت دا جوتوي چې د چی
  .و مېله ځای واو د اپینو د قاچاق کوونکو لپاره پټنځای ا« د هیروینو البراتوار» الندې وو. برتانوي هانکانګ د آسیا 

اپینو تولید  دله پرېکړو سربېره په هندوستان کې د کوکنارو کرکیله او « د اپینو د نړیوال کنوانسیون»کال کې  ۱۹۱۲په 
ن د خپلو هند تر خپلواک کېدو پورې روان و. په اپینو بار بېړۍ بیا هم د چین په لور روانې وې. له دې چې چیان د 

. له هانګانګ کورني تولیداتو له امله د هند ټول اپین د پخوا په شان نه شوای منلی، نو اپین به هانکانګ ته وړل کېدل
ړل چې د کلږ تر لږه دا بدل « د اپینو نړیوال کنوانسیون » ال ک ۱۹۱۲د   .څخه به اروپا او امریکا ته قاچاق کېدل

یي توکي  هېوادونو پوله ساتو ځواکونو ته یې دا ورزده کړل چې د نشه یي توکو وړل راوړل منع دي . تر دې دمخه نشه
د هر  مسئلېسړې جګړې تر پیل پورې د نشه یي توکو اړوند ټولې  د . د هېوادونو له پولو څخه پرته له خڼډه اوښتل

  . هېواد خپلې کورنۍ چارې ګڼل کېدې

 ...نوربیا  ............
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