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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                                                                                    ۶۱/۹۰/۱۹۶۶                 : رحمت آریاژباړه

 

 :شه یي توکو قاچاقیعه وسلې او د نممنو
 ـي کړه وړه که تصویب شوې دولتي پالیسۍ؟ئجنا

 : بروس ریچارډسنکوالیل

 

جنگي الوتکو سومالېې اهداف په  [AC-130] ځ په شپږو بجو امریکایيیټې د گهیې په اتمې او نهمې ناشتید جنورۍ د م

تنه ملکي وگړي ووژل شول. د همدې مودې په  ۱۶ول؛ ددغه بربنډ برید په پایله کې یښه او تر پیاوړي اور الندې ېې ونن

لړ کې امریکایي ځواکونو په ایربل او کوردستان کې پر ایراني مأموریت برید وکړ، دواړه بریدونه په څرگنده د جگړه 

پال چلند نښې وې.  په سومالېې او لیبیا کې په یوه وخت کې د جگړو د نویو کرښو پرانېستل، په افغانستان کې د جگړو 

واک ټول د وړیا یفغانستان، فلسطین او عراق روان نگر پراختیا، په عراق کې د جگړو د ال غځونې پرېکړه، د اد ډ

د یادگار بل اړخ دی. هغه  «فاروډ پالیسۍ »الک د پــَیر د یدي چې کټ مټ د نولسمې پیړۍ د ښک وحشت د دوام نښې

او له قانونه  ې، بربنډېصناعتي شرکتي گټو ته  تږز کال به یو غیر پوځي کال وي یو ځل بیا  ۱۹۶۶ هېله چې گڼې

ایډیالوژۍ  په اوبو کې الهو  «ترهگرۍ پر وړاندې د جگړې »واک او د یدسیسه ناک میلیتاریسم  گډولې، ن پورته د

ده. په دې  «قابله »د نړۍ د پر له پسې بشري کړاو او بشري کډوالۍ زېږنپاله  په گډهټول  دا کړې، شک نه شته چې

ۍ تر ټولو بهرنۍ پالیس دا د امریکا په تأریخ کې د »ویلي چې  [Chuck Hagel] یو کې امریکایي سناتور  چک هجلوروست

چې د همدې سترې تېروتـنې له امله  مخو د سناتور چک هجل پر خبره به دا ورزیاته کړ «دنه او تیروتنه دهیستره  ښوې

او ټول ېې  يلې او خوبونه هم ال په اوبو کې الهو شویفلسطیني پرگنو ه د افغانانو، عراقیانو، سومالیایانو، لیـبـیایانو او

     پسې اللهانده دي. ېکوشنۍ ټوټ ېیوپه عدل د اوس په نومېدۍ د وگړدوستۍ او 

 

له زړه څخه د زاړه گواښ دوام بیا په راڅرگندېدا دی. یو افغان ژباړونکی  «شبح »د افغانستان د پخواني اروا سیوري 

لی حال راته دیپه توگه کار کوي د خپلو سترگو ل ډلگي سره د ژباړونکي ېچې په افغانستان کې د امریکا له یوې څارگر

ته یو ځل بیا وسلې برابروي شمالي ټلوالې ږي، روسیه، ین کې حاالت په کړس خوټپه افغانستا »: وایي، نوموړی زیاتوي

ي؛ د ټلوالې اړوند کسان د گرانبیو ډبرو او نېشه یي توکو په قاچاق کې ښکېل را روانې دله خرته وتلې وسلې ورته  ...

  «  دي.

 

نورو له ړېو او یا یو بیزېرمه شوې وسلې په کوشن څخه د تاجیکستان په پوځکوټونو کې د شوروي د وخت له وسلتونونو

 شوروي د –افغان ږي؛ دا هغه ځایونه دي چې شورویانو یو وخت د ین د شمال پټو ځایونو ته  راوړل کالرو د افغانستا

کارول او ال تر اوسه  په توگهلس کلنې جگړې په لړ کې د خپل وکالتي جنگیالي احمدشاه مسعود لپاره د وسلو د برابرولو 

ک یلمنل ]ئ رد شمالي ټلوالې ترکنترول الندې دي. وگو
1

]          

 

ـینو بار ئزرغونو زمردو، یاقوتو، اپیمو او پروسس شویو هیرو »دونکې الوتکې په غیرقانوني کارگو یله افغانستانه راستن

قاچاقچیان، د سزا له  »کوال په بل ځای کې وایي ی. ل«ږيیو په بدل کې لېږدول کیچې د وسلو دالالنو ته د وسلو د بدي 

ستل شویو دولتي اړیکو یپه دولت کې د لوړ پوړو اخ یا دویولو وړتیا لري، دا وړتیې پرته، د خپلو عملیاتو د پرمخ بوېر

د وسلو د بیو په بدل  «شه یي توکو افغان قاچاقساالرانید ن ». «له مخې چې دوی ته امکانات برابروي، تر السه کړې ده

بي متحده اماراتو برابروي چې د آریانا د هوایي کرښې له الرې په عر «نا پریک شوي یا خام الماس » ته کې قاچاقچیانو

نځلو په یسو د پرېمیاچاقي الوتکه هم وي چې د  نقدو پږي، تر څنگ ېې یوه روسي ممنوعه قیږدول کیکې ډوبۍ ته رال

دومره سرخوږی لري ځکه په نورو نه ده او  نه ستونزمنه دومرهموخه ور سره پر مخ درومي، د پېسو دا ډول ورکړه 

ک یلمنل ]ئ اسعارو په آسانۍ بدلېدای شي؛ وگور
2
 ]      

 

                                            
1
  A : Merchant of Death, Douglas Farah and Stephen Braun, 2007, pp. 10, 15, 46, 59, 118, 126, 195, and 

B : American Raj, Liberation or Domination, Resolving the Conflict between the West and the Muslim World, 

Eric S. Margolis, 2008, p.196 
2
 American War Machine, Deep Politics, the CIA, Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan, Peter 

Dale Scott, 2010 



  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان 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

نه هم په افغانستان او هم په افریقا کې ده چې د ممنوعه وسلو د ینکي وایي چې د الماسو زیږنده سرچد ملگرو ملتونو پلټو

  ک پرته په هغې اصطالح کې پرته ده چې نن ېې د راکړې ورکړې د وسیلې په توگه کارول کېږي او جرړه ېې له ش

نه د شوروي اتحاد د سوسیالیستي یپلټونکو په ویناوو ددغو وسلو سرچپه نامه یادوو. د ملگرو ملتونو د  «خونړیو الماسو»

جمهوریتونو د سړې جگړې په وسلتونونو کې پرته ده او پر قاچاقچیانو باندې د پلورنگ لړۍ ته ېې لوړ پوړي روسي 

ـیني وسلې د پوځي بنسټونو له ئرو په ارزښت اوکرالیونو ډالیب ۱۱،۱ز کال کې د  ۱۹۶۹ورکوي. په پوځي افسران دوام 

وسلتونونو څخه ورکې شوې دي. مگر د قاچاقچیانو په الس د شوروي د بې څښتنه شویو او ویشل شویو وسلو شمېره 

ره ېې څرگنده نه ده. اکثریت دولتونه په خپلو پالیسیو کې د وسلو یوې شمېرې خورا لوړه وي او کره شمباید تر ویل ش

په څېر په کلکو ټکیو غندي خو هېڅکله ېې پر وړاندې کوټلي گامونه نه  «نیشه توکو پر وړاندې د جگړې »د  قاچاق

ریښه په همدغو ممنوعه قاچاقو کې  «اعتیاد »دي اوچت کړي، دولتونه له دې سترگې پټوي چې د وژنو او روږدیتوب 

وي، په دې توگه دا ستونزه د هغو سیاستوالو او پالیسي خبره شا ته غورځویلو پرته ده؛ دولتونه دغو ستونزو ته د ځواب 

رو مالتړوالو شرکتونو پورې تړلي او هغوی ته ځواب یه کارنده وسیله گرځي چې په بې شمجوړوونکو لپاره یو

ویوونکي دي، دا هماغه شرکتونه دي چې له نړۍ والو شخړو او ستونزو څخه وروستنۍ او ستره گټه تر السه کوي. د 

تونو او د وسلو د تولید د نورو بې شمېرو صناعتي شرکتونو له منځه کارپوهوو پلټونکو په تیرو څو لسېزو ملگرو مل

د وسلتونونو  [Warsaw Pactوارسا د پکت  ]کې د هغو بې شمېرو وسلو د سریال نمبرونو څرک لگولی چې یو وخت د 

       ئ رول الندې سیمو ته رالېږل شوي دي. وگورسریال نمبرونه ول او د جنگي توکو په توگه د شمالي ټلوالې تر کت

ک یلمنل ]
3
    ]    

 

مالي محاسباتو کې  شه یي توکي او د وسلو قاچاق داسې مالي وجوهات برابروي چې ریکارډ ېې پهی، ند پټو جگړو لپاره

ږي، او اکثرا ً هغو ځانگړو کسانو ته بې شمېره پانگه په الس ورکوي چې د ځواک د هرمونو سمبالتیا یهېڅکله نه ثبت

وړو پوړیو کې ځای پر ځای دي تل دې ته لېواله دي چې د واک  د ېې په الس کې ده. دا کسان چې د اداري سیستم په ل

نیولو پر مهال خپل سوگند او کړې ژمنه په څو څو ځله وپلوري او د هغو پلټنو او پریکړو پر وړاندې خنډ شي چې 

ک یلمنل ]ئ غواړي د ممنوعه کړووړو په اړه څېړنې وکړي او یا ېې منځه یوسي. وگور
4
  ] 

 

د شوروي اتحاد د سوسالیستي جمهوریتونو له بشپړ عملیاتي  ،دونکي بهیر تر څنگید نه ستړي ک ونگد وسلو د برابر

رکو یچلو او ځیالسوندونو کارپوهان د ډېرو پ «جعلي»سیستم څخه په میراث پاتې د پټ ترانسپورت، بانکي سیستم او د 

یمونو او کارپوهانو ي چې په کوم ډول له دغو سیستږیږي؛ دا جنایتکاران پوهیرو کړیو له پلوه سمبال او څارل کجنایتکا

تر السه کړي چې یا په شخړو وادونو کې تجربې او اړیکې یزو په اوږدو کې په هغو هی؛ دوی د څو لسڅخه کارواخلي

 Lone‘وه ییوازینی ل »الندې ول. یو له دغو کسانو څخه  «تعزیراتو »ل ول او یا د ملگرو ملتونو تر بندیزونو یکې ښک

Wolf’»  ی بندېز ماتوونک »دی چې د‘sanctions buster’» مرگ د سوداگر »، او یا د‘the Merchant of Death’»  په نامه

یژندل شوی هم پ «بدنام »نومیږي؛ په خټه روس ویکتر بـَوت په  «Victor Boutویکتر بــَوت    »ږي؛ دی یهم پیژندل ک

 څ شک نه شته. یچې په رسواییۍ کې ېې ه

 

 ویکتر بَوت څوک دی؟ نوموړی په دوشنبې کې زېږېدلې او د مسکو د بهرنیو ژبو په پوځي انستیتیوت کې ېې زده کړې

 .V.Iوي. آی. ویرانیکوف  ]: په اتلس کلنۍ کې ېې د لومړي ځل لپاره د جنرال دي، ویکتر بَوت وایي تر سره کړې

Varrenikov] ي تشکیالتو په پانگې کې ویکتر بَوت په تنکۍ ځوانۍ کې د دل. د پوځیله شاگرد احمد شاه مسعود سره ول

ږدې یفارغ شو. د ویکتر بَوت د ډېرو ن زناک عمر په لرلو د جگړن په رتبېیبي له روزونکو بنسټونو څخه د اغ کي جي

 : اروا ښاد احمد شاه مسعود، ب. رباني، قانوني، عبدهللارل شوي ديیصي ملگرو په کتار کې دغه کسان شماو شخ

عبدهللا، خلیلي، محمد فهیم، رشید دوستم، جنرال عطا، جنرال داؤود داؤود، انجنیر صالح، او د ویکتر بَوت د افریقایی 

 Jonasـیون جونــَس تیلر  ئد سیرلـ ]او  [Jonas Savimbiجونــَس  سه ویمبي  ]، [Mobutuمه بوتو  ]ملگرو په کتار کې 

Taylor of Sierra Leone]لگې دي چې ویکتر بَوت ورباندې ید ملگرو او مشتریانو څو کوشنۍ ب دا کسان د ویکتر بَوت ؛

بَوت وو چې د هغوی د شخصي ل وو، ویکتر یشه یي توکو په قاچاق کې ورسره ښکروږدي شوی وو، او د وسلو او نې

ې د پټو عملیاتو په لړ کې الرې ، د سیاسي ځانغوښتنو او پانگې ټولونې د هیلو د ترسره کولو په الره کې ېپرمختگ

 ]ئ دل. وگوریتعقیبه پرته په مصؤونیت تر سره کعدلي دا عملیات له نړۍ وال څار او چې ده  ښندهیهچارې برابرولې، 

لمنلېک 
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  Merchant of Death, Douglas Farah and Stephen Braun, 2007 

4
 American War Machine, Deep Politics, the CIA Global Drug Connections, and the Road to Afghanistan, Peter 

Dale Scott, 2010 
5
 Merchant of Death, Douglas Farah, Stephen Braun, 2007, pp. 10, 15, 46, 59, 118, 126, 195 



  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان 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

ویکتر بَوت له یوه نارویژي ژورنالیست سره د مرکې په لړ کې په دې وروستیو کې په ډېر ویاړ ویلي چې د نړۍ له بدنام 

مسعود سره ېې اړیکي درلودل؛ ویکتر بوت وایي چې له احمدشاه  «ځالنده »رینه سړي یا د مرکچي ژورنالیست په وینا ت

 «قوچ »ر لوړ پوړو افسرانو به ېې په گډه په پامیر کې د مارکوپو د کم پیدا گډ یود او د روس د کدري ډلې له یو شممسع

برهان  »و خورا نامتو نوم لري، په چورلکه کې کاوه. ویکتر بَوت له ښکار، چې د خپلو مارپیچو نفیسو ښکرونو په لرل

سي چې هم ېې د طالبانو پر وړاندې د جگړې د یه نالسلیک کولو ته هم گوت «الدین رباني سره د بنسټېزو قراردادونو

کلونو په لړ کې ورسره السلېک کړي ول او هم ېې هغه مهال له رباني سره نوي قراردادونه السلېک کړل چې شمالي 

 په توگه د امریکا د یرغل په چوپړ کې شوه.     «متحد »ټلوالې د 

 

نځ کې یو ېې ښکاره شو ره رسیدونه وښودل، ددغو رسیدونو په میورنالیست ته بې شمویکتر بوت، نارویژي مرکچي ژ

 [San Air General Tradingسان اییر جنرال تریډینگ  ]کې  د  [Sharjaشارجه  ]ېې په  [letterhead]ک  یچې پر سر ل

یوه کمپنۍ ده چې ویکتر بَوت ورڅخه کار کې نښه وهل شوې وه، دا د چټک پرمختگ او د مخکښو کمپنیو په کتار 

 [MI8T] اخیستی دی. د ویکتر بَوت د رسیدونو په کتار کې ددغو وسلو شمېر په داسې ډول ښودل شوی دی : دوې

بمب وېشتونکي، مهمات او فالتو پرزه جات.  ۱ [FAB 250]جنگي چورلکې، څلور توغندي ویشتونکي، د چورلکې ، 

اشتو په اوږدو کې په یه سان اییر جنرال ترېدینگ د څو ملره.  د امریکا د یوه قراردادي په توگټوله بیه : دوه بیلیونه ډا

دي. په دې توگه که د تأریخي  يږدولیپر بنسټ په الوتکو کې ل «رباني د قرارداد »ورځ کې څلور د پټو وسلو کارگو د 

ینه قاچاقچي سره فوق العاده غیر قانوني قرارداد په ریکارډ خبرې ته ېې راواړوو نو امریکا د وسلو د قاچاق له بدنام تر

دې بنسټ تر سره کړی چې نړۍ وال قاچاقچي په پنجشیر کې د الوتکو د کښته کېدلو له خورا پټو ځایونو سره بلد وو، 

ک یلمنل ]ئ ږدې ملگري احمدشاه مسعود کور وو. وگوریشیر چې د ویکتر بَوت د وژل شوي نهغه پنج
6
   ]      

 

اشت کې چې په میلیونونو مهمات یز کال د آگست په م ۶۰۰۱د ویکتر بَوت په درانده بار یوه جیټ ترانسپورتي الوتکه د 

ستنې نوښتگر او معامله گر ویکتر بَوت په یاړ شوه. له همدې شېبې په گټه اخ دلو تهیه کې بار ول په کندهار کې کښته کپ

تر  ادبرولو قرار داد جوړ کړي. له دې امله، ویکتر بَوت چې د رباني د قرارددې بریالی شو چې طالبانو ته د وسلو د برا

لو خوا وو ته د وسلو یږي چې د جگړې د ډگر ټولو ښکیبریالی که چوپړ کې وو اوس په دې سیوري الندې د امریکا پ

د شوروي د وسلوال رسوونکي دنده په غاړه واخلي. په هغه مهال کې چې ویکتر بَوت د کي جي بي برحاله مأمور وو 

زې اړېکې کې ونډه ولوبوله. ویکتر بَوت په څوڅو یې د  اکماالتو د برابرولو په څنگځواک او احمد شاه مسعود تر منځ ې

ځله دغه حقیقت ته گوته نېولې چې نوموړي  د شوروي د نیواک پر مهال د شوروي ددولت په همکارۍ د پوځي وسایلو 

ک یلمنل ]ئ ته رسولي دي. وگورډیر لوی بارونه احمد شاه مسعود 
7
 ] 

 

. کله چې له «ونو ته ېې الوتکې کرایه کړي ديیرژیم »دواړو   «نجیب هللا او د طالبانو »ویکتر بَوت دا هم مني چې د 

ویکتر بَوت څخه، احمدشاه مسعود ته د مسکو د وسلو د اکماالتو د برابرولو، په تړاو په څو ځله د شرحې د ورکړې 

 .«زما مشتریان دولتونه دي او زه خپله خوله بندوم »غوښتنه او پوښتنه وشوه، بَوت په ځواب کې وویل 

  

تود کارگو تر ټولو سترې کمپنۍ چلولې. د بَوت په سوداگریز پالن ز کال کې ویکتر بَوت د عربي متحده امارا ۶۰۰۱په 

د  ېې دلې چې په دې توگهیو د هوایي کارگو ځالگۍ رانغاړل ککې د منځنۍ آسیا، سویلي افریقا، سویلي آسیا او د امارات

په دولت کې د هغو لوړ  والو بندیزونو معافیت،له نړۍ استقالل په لرلو خپل عملیات په قانوني توگه پر مخ بیول؛ ده ته 

ملگرو له پلوه چې د وکالتي جنگیالیو د وسلوال کولو په لټه کې ول برابر شوی وو ، دغو او پوړو دولتي چارواکو 

    خپلې گټې لوړې کچې ته ورسولې. ېچارواکو د پټو او بې نومو کسانو تر کسانو تر سیوري الند

 

شه یي توکو ترافیک څنگه او یرامنځته کوي. د ممنوعه وسلو او نپوښتنې  «جدي »د وېکتر بَوت جنگي کیسه بږرکې 

چې ورسره د الوتکو د میخانیکو، د  درلودهالوتکو ډله  ۱۹؟ ویکتر بَوت د کېدهولې د څرگند معافیت په لرلو تر سره 

. د ېې درلودلیکي امکانات ، رسمي مأمورین او نور اړوند لوژیستوېهنگرونو لویه ډله او د ترمینلونو آسانتیاوې بدرگه 

او  ۶۰۰۱خبرتیا انکار کوي. همدا ویکتر بَوت وو چې د  دشریرو کړوړو څخه روسي دولت ال تر اوسه  لهویکتر بَوت 

ې ته وسلې قاچاق کړي. آیا په دغه قاچاق یچې سومال ور په برخه کړهز کلونو په لړ کې ېې مسعود ته دا آسانتیا  ۶۰۰۱

نغښتې وي چې محمد فرح  په کې زېیشو؟ یا د روسیې د دولت سیاسي انگانگېرنه کوالی  کې موږ د گټو د انگېزو
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7
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ې کې راښکیل یړاندې چې په هغه وخت کې په سومالد سړې جگړې د میرڅمن، امریکې پر و ته د مرستې په پلمېایدید 

  ؟الس ورکړيوه 

 

ې، ایران، او چین تر منځ د هایدرو کاربن او د  فوسیل یشننونکي په منځنۍ آسیا کې د روس له بلې خوا، د انرژۍ د چارو

رېدلو ال پسې زور یسي چې د هرې ورځې په تیآسانتیاوو پر سرسیالیو ته گوته ند مخ په کمېدو انرژۍ اود ترانسپورتي 

د  په الره کېوا ال تر دې دمه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي امکاناتو اخلي؛ تأریخ موږ ته وایي چې مسکو له ډېر پخ

و ته ېې د ښکار لومې غوړولې دي. په افغانستان کې یپه کار اچولې او د افغانستان لږکوسیله  «بیل ېې اېل ېې کړه »

ق د ترالسه کوونکو واد کې د انرژۍ د ترانزیت د حیپه دغه هاو غواړي روانو شخړو له همدې امله زور اخیستی 

پر بنسټ، شمالي ټلوالې ته د  ي. د همدغې ستراتیژۍکړسیاالنو پر وړاندې د بهرنیو پانگونو او پرمختگ مخه ډب 

د  د امریکا دا دای شي یدای شي. کیږد وړاند وېېنه په ښه توگه کیتونونو څخه د وسلو د پر له پسې لې له وسلیوسر

ښه خبره وه ځکه د  څخه څرگند ډاډ ویالی شو چې امریکا د ویکتر بَوت له کړو وړو ، پهمتحده ایاالتو ستراتیژي هم وي

ونو ډالرو په کلني یلیتو بیرنې منل ډیر گران برېښي چې د شپیوو ته ېې وسلې برابرولې. ددې انگلو خوایجگړې ټولو ښک

نو د پلټنو په اړه باید وویل شي یرچلگښت څارگر فعالین دې د ویکتر بَوت په ممنوعه کړو وړو خبر نه وي. د انرژۍ د س

-Transپایپ الین  –افغان  –چې په افغانستان کې د امریکا د السوهنې وړاند ویینه هغه مهال شوې وه چې د ترانس 

Afghan-Pipeline   پر سر د طالبانو او یونوکالUNOCAL  تر منځ  خبرې اترې بریالۍ ونه ختلې او تش په نامه د       

دلو انگیرنه په کې شوې وه چې د ناکامه یبلکه دداسې یوه رژیم د رامنځته کپه نامه نه  «د جگړې ترهگرۍ پر وړاندې»

 شویو اترو لپاره د آسانتیا ډگر هوار کړي. 

 

ک کې ویکتر بوت د وسلو اود نیشه یدلو امر ورکړی دی، په دغه امرلیکې بلجیم د ویکتر بَوت د نیول ک په دې وروستیو

ز کال کې د ټایلنډ پولیسو ویکتر  ۱۹۹۲یي توکو په قاچاق او د غیرقانوني پیسو د پریمینځلو په تور، تورن شوی دی. په 

خه د مجرم ویکتر بَوت د استراداد غوښتنه وکړه او د ټایلنډ سترې محکمې د بَوت په بنکاک کې ونیو. امریکا له ټایلنډ څ

 اشت کې د ویکتر بَوت د استرداد غوښتنه منظور کړه.یز کال د آگست په م ۱۹۹۲

  

 [MET]اشت کې امریکا ته د محکمې لپاره وسپارل شو او اوس د نېویارک د یز کال د نوامبر په م ۱۹۶۹ویکتر بَوت د 

نړۍ ریدلو، د یونو له وروستنیو خنډونو څخه په تد لویانو د دارالتأدیب په مرکز کې بندي دي. مگر ویکتر بَوت د بدلون

دلی او د امریکا د وسلوال ځواک د پټو وسلو د رسولو په سړي بدل شوی دی. په هغه یوال مجرم د ښکار له لومو تښت

په رسونه کې د ویکتر بَوت د الوتکو کرایه کول د امریکا د متحده وخت کې د طالبانو ضد شمالي تلوالې ته د وسلو 

ک یلمنل ]ئ ایاالتو دولت ته په څرگند شرم پیغور اوښتی وو. و گور
8
 ]   

 

ته  [KBR] دا یو څرگند حقیقت دی چې ویکتر بَوت د امریکا د متحده ایاالتو هوایي ځواک، د ځمکني ځواک انجنیرانو او

د مرستیال هېواد مشر دیک چېني د هالیبرتن د شرکت یو  KBRد هوایي ترانسپورت خدمات برابر کړي ول، 

 ۶۴۱سبسایدي اخیستونکی شرکت دی. ویکتر بَوت د امریکا له دولت سره د قرارداد پربنسټ عراق ته د مأموریت 

 الوتنې کړې دي.

 

بَوت د قضایي محکمې ننگونې به له ناشونو قانوني او اخالقي خنډونو او یکتر وشه یي توکو په قاچاق کې د ید وسلو او ن

پلټنو سره مخامخ شي. که ویکتر بَوت ته یوه براال او څرگنده محکمه ورکړل شي نو د امریکا دولت به له ژور او بربنډ 

لی ي لېږد کې الس درلودشرم سره مخامخ شي چې افغانستان او عراق ته ېې د وسلو د قاچاق په فوق العاده غیر قانون

 .دی

 

شه یي توکو قاچاق مخ په غوړېدو دی. د طالبانو د رژیم یقیقت ووایو، په افغانستان کې د ند پروپاگندونو برعکس، که ح

پر مهال په افغانستان کې د اپیومو کرکېله په بشپړه توگه له منځه تللې وه. خود آیساف د ځواکونو له څرگندېدا سره سم 

واد شو. افغان بزگر د سي آی اې او د ید نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکی ه کې شه توکو په کرکیلهیو ځل بیا د نافغانستان ی

لې ته مخه کړي تر څو د روانې جگړې مالي اړخونه ورباندې ډک یه پلوه وهڅول شول چې د اپیمو کرکدولت د استازو ل

ړوړو له درکه دومره گټې ریکارد کړي چې د ریکارډ کړي.  ویل شوي چې د امریکا بنسټېز بانکونه د غیرقانوني ک

ک یلمنل ]ئ ساری ېې نه دی لېدل شوی. وگور
9
 ] 
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دای شي مگرد قاچاق تر شا پرته انگېزه یول کیتر السه کولو کې تر پام الندې ن سره له دې چې د قاچاق المل د گټو په

زه خورا بدورگه، خورا ناشولته او خورا پیچلې ده. یانگیوازې په ساده گټو کې نه ده نغښتي. د قاچاق تر شا د دولت 

 ،ږي، دا هغه وسیله ده چې له الرې ېې د خلکو له سترگو پټ او په چوپهیۍ پالیسۍ لپاره په یوې وسیلې بدلقاچاق د بهرن

 ږي.یپټې جگړې پر مخ بیول ک

 پای
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