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يوناما د وياند  زه نيالب مبارز يم، د. نيکمرغه او د يوناما مطبوعاتي کنفرانس خونې ته ښه راغالستسهار مو 

ملتونو د نشه يې توکو او جرمونو د دفتر  ز د ملګروګزموږ نننۍ ويانده آغلې کريستنا ا. د دفتر کارکوونکې

مخکې له دې چې زه د خبرو فرصت . ته معلومات درکړي څخه ده، نوموړې به د اړوند مسلو په هکله تاسو

  .افغانستان د راډيو او تلويزيون څخه څه نوی معلومات درکړم دئ نوموړې ته وسپارم، اجازه راکړ

  

   .ورکړي د ښځو ښوونې او روزنې ته وده شوه چېستل  پرانراډيو منځنی څپو په بادغيس کې د رغول شوې

 نو کې د یپه قال بادغيس کې د ښځو لپاره د ښوونې او روزنې په موخه د کډوالۍ نړيوال سازمان تيره اونۍپه 

د نړيوالې کډوالې سازمان . جوړ کړ افغانستان راډيو تلويزيون يو ستيشن او د ډله ييزه رسنيو يو مرکز

بنسټ د کورسونو له الرې د سواد او اساسي روغتيا کمپاين   د پروګرامونو او د ټولګيو پرهمدارنګه د راډيو

د دې پيښو په جريان کې .  ښځو ته رسيدلې دی١٫۶٠٠ کليو کې نږدې ۴٠نږدې  دا کمپاين په. بشپړ کړی دی

   .ته هم د راډيو مجموعي وويشل شوې کليوالو ښځو

  

  رونو دفتد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو او جرم

او   ته١۵٧،٠٠٠ څخه ١٩٣،٠٠٠ ٪ کمښت و له ٢٠، سږ کال د کوکنارو په کښت کې ئتاسې پوهيږ لکه چې

  .  ستونزه دهکوکنارو کرل نور د افغانستان ستونزه نه ده په حقيقت کې د سهيل او سهيل لويديځ

لږ کچه په زابل  نيمروز او پهکمښت په يوازې اوو واليتونو کې و لکه هلمند، فراه، کندهار، اروزګان،   ٪٩٨

 له کښت څخه پاک دی او يا تر ډيرې اندازې په کې کم شوی کنارو د کوی برخينور د هيواد .او دايکندی کې

   . واليتونه هغه دي چې هيڅ کوکنار په کې کرل شوی نه دی١٨ :دی

  

 - پيغام درلود دولت يو ډير څرګندخورا ستر بری دی، او دا څرنګه منځه ته راغی؟ دا له دې کبله و چې  د ا يو

   .ټولنې تر مشرانوپورې له ولسمشر کرزی څه نيولې تر وزيرانو، واليانو او تر ماليانو او د

کروندګرو واوريدل  .واضح او څرګند و، او کروندګر په هر ځای کې ورته غوږ ونيو له سهيل څخه پرته پيغام

چې دولت وويل د کوکنارو کښت بې  ی، وايې اوريدل کلهکله چې دولت وويل د کوکنارو کښت د اسالم ضد د

   .ټولنې ته راوړي اتفاقي، تاوتريخوالی او د نشه يې توکو ناوړه کارول

چې خلک   ٪ کروندګرو خبره واوريده، هغوي دا وښودل چې بدلون ممکن دی،٩٠چې په افغانستان کې نو کله 

 موږ په نو. عقيدو ته هم مرستې سره خپلو چلندونو اوکوالی شي خپل عادت ته بشپړ تغير ورکړي او له سمې 

پالن د  وليدل چې کوم ډول مرستې او مالتړ د بدلون لپاره کار ورکوي او موږ د تير موسم تر کې خپل دفتر

   .مخه معلوماتي کمپاين مطالعه کړی دی

الندې، کوالی  ايطوبه څرګنده راښيې چې د معلوماتو برابرولو يوه ساده الره هم شته چې تر سمو شر نتيجه

مهم دی او البته زمينه او  د پيغام متن. شي مناسب پيغام وليږل شي او ټولنه هڅولې شي چې عمل وکړي

   .همدارنګه چې څوک د غه پيغام استوي هم مهم دی

  

   راکړي څو مثالونه درکړم،اجازه 
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مذهبي پيغامونه   ضد دی، خوافغانستان کې په عام طور خلک به دې پوهيږي چې د کوکنارو کرل د اسالمپه 

   .کيدای شي چې لږ څه زيات يا کم قوت ولري

قوت لري  څيړنې را وښودل چې به هرات او ننګرهار کې اسالم او سپيڅلې قران ته اشارې خورا ډير زموږ

   .او خلکو په ډير دقت سره د ماليانو وعظونو ته غوږ ونيو

دې پوه  خو هغوي په. خوا په بدخشان کې خلک تل په دې قانع نه وو چې د کوکنارو کرل حرام دی له بلې

د بې اتفاقي او جنايت تر منځ  .شول چې د ترياکو او تاوتريخوالی تر نځه د ټولنيز جرم په بڼه کې اړيکه شته

روندګرو د ترهګرۍ او بلخ کې هم، خو هيچرې ک مناقشه په ټولنه کې هلته ډير قوی وه او همدارنګه په

  .  ووکوکنارو کرلو تر منځ اړيکې ته قايل نه

  

اغيزه وشي، دغه  ته ّڅه وايې او هغه دا چې بايد محتوی داسې سم پيغام ولري چې پر اوريدونکو باندې دا موږ

  .  کويمحتوی د يو واليت څخه بل واليت او له يو ځای څخه بل ځای ته توپير

  

پوسترونه په  د بيلګې په ډول موږ دغه. تن اهميت ته په کمه سترګه و نه ګوروبايد د دغه حالت او م موږ

تلويزيون هم زياتره په لوی ښارونو کې  .کليوالو سيمو کې ډير لږ وليدل، هغه زياتره په لويو ښارونو کې دي

النونو د اع. نه دي خو هغه د تلويزيون په پرتله ښې دي راديويې خپرونې هم د پوښښ له لحاظ عامې. دي

   .دي ځکه چې خلک پيغامونه نه شي لوستالی تختې اکثرا زياتې اغيزناکې نه

  

دې باور يو  موږ په. هغه د خولې لفظ دی: توګه موږ د مفاهمې د ډير ځواکمنې وسيلې سره پاتې کيږو په دې

   .پيغامونه خلکو ته ورسوي چې د عوامو با نفوذه مشران او ماليان بايد وهڅول شي چې هغوي دغه

  

پاتې کيدو وړ  دې ډول ددې لپاره چې بدلون راوستالی شو نو په کار ده چې مفکورې بايد په ياد کې دنو په 

موږ د عمل پر لو بوځي، نه يوازې د  وی او هغه بايد د اوريدونکی او اخيستونکی په مغزو کې ځای ونيسي او

پيغام څه ډول ترسره شوی دی او څه ډول مخې او دا چې  محتوی پر لحاظ بلکه همدارنګه د وړاندې کولو له

   .اهميت لري جوړښت لري چې دا هم خورا يات

اخالقي  ننګرهار کې خلک اکثره پوسترونه خوښوي، په تيره بيا هغه چې په کې اسالمي طرز فکر اوپه 

ځ تړاو تر من) کوکنار(تخريب  او) قلم(دلته د بيلګې په ډول يو پوستر دی چې هغه د روښانتيا . ښوونې دي

   .ښکاره کوي چې هغه ډير مشهور و

  .  ديبدخشان کې خلک دغه نه خوښوي، هغوي وايې چې دا ټول بهرني شيان او د اسالم پر خالفپه 

   .خلک حکومت ته غوږ کيږدي نو ددې مانا نه لري چې هغوی به دې کارته ادامه ورکړي حتی که

  

ده چې موږ تر  او دلته. ته بايد د عمل سره تړاو ورکړل شيداسې ده؟ ځکه چې د عوامو لپاره معلوماتو  دا ولې

تيرو کلونو کې د . راوړای شو ټولو خطرناکه کمزورتيا لرو او دلته د ننګرهار مثال د توضيحاتو لپاره

کښته شو کله چې د مرستو ژمنې وشوې او هغه  ننګرهار د کوکنار کښت کښته او بورته شو، دا هغه وخت
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 پورې هکتاره ١٩٠٠٠ څه تر ١٨تير کال په ننګرهار کې د . شوې منې پوره نه کړایپورته والړ کله چې ژ

او سږ کال صفر ته راکښته شول نو دلته ګورو چې دا يو حيرانوونکی او د  ځمکه کې کوکنار وکرل شو

   .دی خو ددې د عکس العمل او د شاګوزار احتمال هم شته خوښې وړ کمښت

  

د هيواد . پورته دی  تړلې دي او دغه بيې د بې وزلو خلکولپاره په ټولنه کېشه بيېکوکنارو د کښت سره هميد 

دلته داسې . اړتياوې ورسره پوره شي په ډيرو برخو کې بزګران پوره خوراکي توکي نه کري چې د دوي

چې د دې پوره امکانات نه لري څو ګټه تر السه او  وګړي شته چې هيڅ ځمکه نه لري او دا هغه څوک دي

ځينو برخو کې د لسو کورنيو څخه اوه يې د ډيرو جدي ستونزو سره مخ دی  د بدخشان په. ورنۍ وساتيخپلې ک

   .بنستيزې اړتياوې پوره کړي چې خپلې خوراکي

  

نغدې ګټې يوه منبع  خلکو لپاره ترياک يا د کرلو د الرې او يا هم د هغو په کښتونو کې د کار د الرې د د ډيرو

ياکو په خرڅالو بورې تړلې دي نسبت دې ته چې غنم وکري او د هغو د حاصالتو د تر او ډيرې کورنۍ د  ده

   .د غلو او خوراکي توکو اړتياوې پوره کړای شي الرې

  

او دا دې واقعيت سره   ډير لږې د شمير کورنۍ د خوراکي توکو امنيت لري. کې همدغه ډول حالت دیپه بلخ 

   .ي چې د هغو څخه استفادې وکړيد دې لپاره لر چې هغوي غلې دانې او څآروي

  

او په  ځايه چې هغوي خود کفاء نه دي، نو هغوي نغدو پيسو ته اړتيا لری چې خوراکي توکی راونيسيله هغه 

وګړي بوره غنم نه توليدوي  ځينو ځايونو کې نيمايې نفوس دغه نغدې پيسې لري، په ځينو نورو سيمو کې ټول

   .چې د هغوي اړتياوې پوره کړي

  

لپاره واقعي ستونزې  خوراکي توکو او نغدو پيسو نشتوالی د بلخ، بدخشان، ننګرهار د واليتونو د زياتو وګړود 

   .دې چيرته چې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کښت راغلی دی

  

 هغوي پورنه. ډول عکس العمل لري؟ هغوي خپل محصول ورکوونکی څاروي که ولري پلوري هغوي څه

. توکي راونيسي لپاره نه چې په توليدی کارونو بوخت شي خو د دې لپاره چې خوراکي او دا د دې -اخلي

د دې له امله هغوي . خواړه خوري هغوي لږ خواړه کوي، او هغوي د خوراکي ارزښت له مخې د ټيټ کيفيت

ې روغتيايې خدماتو ته رسيدنه نه لري او په د زيات ناروغه کيږي او کله چې ناروغه شي نو هغوي عامو

کلينکونو او ډاکترانو ته ورشي، دا د غربت او بې وزلۍ ناوړه دوران  توګه پييسې په پور اخلي چې شخصی

   .دی

خو ډيری  خلکو د مرستې هغو ژمنو ته چې د دولت او نړيوالې ټولنې له خوا شوې وې غبرګون وښودلودغو 

عمل په اړه زياته پريشانې ده  دام اوپه ځينو ځايونو کې لکه بدخشان د اق. وخت دغه ژمنې نه دي عملې شوي

   .کم ټيکاو او ثبات لري چې پخوا ؤ او دا ډيره خطرناکه ده ځکه چې شمال ختيځ د پخوا څخه
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مبارزې وزرات  هم که چيرې موږ د معيشت او زوندانه بديلونو ارقامو ته ګورو د مخدره توکو سره د که څه

  ).مرسته کيږي جرمونو دفتر له خوا ورسرهد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو او ( فعال دی 

  

شمالې برخو ته والړې چې د کوکنارو د هر   موږ ګورو چې د بديل معيشت زياتې مرستې د هيوادنو دلته 

حتی د  خو خلک هغه نه ګوري هغوي. ځمکې لپاره حساب شوې دي چې د جنوب په پرتله د پام وړ دی هکتار

   .دې احساس هم نه کوي

  

مشوره کې  مرستې بايد محلي ټولنې سره په: ر کوم دلته ځينې څه بايد موږ د دې څخه زده کړوزه فک نو ځکه

خوراکي پروګرام د کار به بدل  د نړيوال. ترسره شي او په دې برخه کې بايد يو دايمی مشاورت موجود وي

 لکه کار چې د هغه څخه مهالې او اوږد مهالو اړتياوو ته کې د خواړو د اقدام هر کلی شوی دی او دا بايد منځ

   .پرمختيا او بيا رغونه هم هغه اړخونه دي چې هغو ته ځواب وايې نغدې پيسې تر السه کيږي ،

  

 دا کيدالی شي چې په ډيره چټکۍ سره يو بهرنی شرکت. دلته د الرو د جوړولو مثال راوړم ئاجازه راکړ

تنخاګانو په توګه بهر ته ځي د  ه بهرنيانو ته د خو دلته د پانګې زياته برخ-استخدام کړو څو سړکونه جوړ کړي

موږ په داسې کار کې پانګه ولګوو چې ډير کار ګران  نو ځکه بايد. دې پر ځای چې محلي افغانانو ته پاتې شي

پانګونه د محلي ټولنې سره په لنډ مهال کې پاتې شي، د بيلګې په ډول په  په کې مصروف شي څو په دې توګه

   . په مقابل کې د نغدو پيسو ورکول د حل يوه الره دهد کار لنډ مهال کې

  

  ؟نو زه ولې سړکونه د بديل معيشت پرځای مثال ورکړم

غواړم چې دا ووايم چې  هر څوک پوښتنه کوي چې دوی په غير د اپيمو نه نور څه توليدوالی شی؟ خو زه

  ؟ولی مونږ سړکونو کې پانګونې ته اهميت ورکوو

هغوي دروازو ته راځي  ول دی، ځکه دهقان بل ځای تګ ته اړ نه دی سوداګران دترياک يو ډيره اسانه محص

هغو سړکونو چې کنډو کپر دي د لېږد دپاره  او دا حتا په. او د هغوي ترياک نيغ په نيغه د هغوي څخه رانېسي

  .دوئمال وتړئ او په غرونو باندې په اسانۍ سره هغه ولېږ ستونړه نه لري تاسې کوالی شئ دا پر خپله

اسانۍ سره پرته له ويجاړتيا  ي، ولې ترياک پهحتا بانجان او کچالو به مشکله سره په سړکونو لېږدول کېدای ش

  .خرابېږي ليږدول شي، خو بانجان او کچالو په کنډو کپرو سړکونو

ده کومو محصوالتو ته اړتيا  که چېرې سړک وي نو کورنۍ په اسانی سره بازار ته تلالی شي او دا ګوري چې

لپاره وليږي ځکه چې هغوي په خپل واليت کې  او دهغی بيې څه دي؟ کېدالی شي هغوي خپل شيان د ټيټې بيې

  يد ټولو شيانو د بيو څخه خبرد
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سره اړيکه و نيسی او د نويو تخنيکونو په اړه معلومات تر السه  هغوی کوالی شی د کرنی د ځايی دفترونو

ی شی د سابو لپاره تخمونه، کيمياوی سره او نور کيمياوی مواد هغوي کوال. ښه کړي کړي چې خپل توليدات

   .مستقيمی اړيکی ټينګی کړي د سوداګرو سره  هغوي کوالی شی. السه کړي تر

  

پدی شرط چې هغوي پدی کې يو نقش ولری او دا هغه شی دی  هغوي کوالی شی زياتره کارونه تر سره کړی

 فيصده بزګرانو د ٩٠خو پيغام دا دي چې : الندي ډول ديبيلګی په  څو. چې هغوی يی اوس نشی کوالی

کلی ووايه چې ترياک و نه کری، ځينی بزګران د دی کار لپاره زيات کړاو تيروي،  حکومت غوښتنی ته هر

لپاره چې  او نړيواله ټولنه دواړه د اور سره بازی کوي، که چيری هغوي خپلی وعدی د هغو کسانو حکومت

  . پوره نکړي نو يو بحران به منځته کړيترياکو ته يی شا کړي،

پريکړه کوي چې د راتلونکی کال لپاره خپلی ځمکی وکری او که  همدا اوس چې موږ خبری کوو بزګران دا

   .هغه وخت دی چې ځينی شيان بايد د نړيوالی ټولنی او حکومت لخوا تر سره شی دا په ريښتيا سره. نه

  

  : پوښتنو او ځوابونو برخهد 

  

 دې وروستيو ورځو کې ملګرو ملتونو او د امريکا حکومت په هيواد کې د ترياکو د کښت د په :د امريکا غږ

ويالی تاسو څنګه  په دې شميرو کې توپير ولې موجود دی او. لږوالی د فيصدۍ په هکله معلومات خپاره کړي

   شي چې ستاسو شميرې سمې دي؟

  

د . دي د کرل شوې سيمې په حواله شميرې څه نا څه ورته : دفتر اوجرمد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو

شمير په هکله په مطبوعاتو کې  د ترياکو د کښت د. ترياکو څخه پاکو واليتونو شمير هم په خپل حال پاتې دی

شم کوالی د ميتودولوژي په هکله دې لوستي نو زه ن راپورونه خپاره شوی دی خو ما په خپله دغه رپوټونه نه

 کپسولونو ١٧،٠٠٠موږ په فزيکي لحاظ د . موږ يې ترسره کوو ډاډه يم زه د هغه څه په هکله چې. څه ووايم

 لکه څنګه چې تاسو پوهيږي د هيواد په. کړی او د دې پر اساس موږ حاصالت اندزه کوو څخه زيات اندزه

موږ ويالی شو  ر السه شوی دی، نو د دغو شميرنو پر بنسټ ٪ توليدات ت٩٨جنوب کې دا دريم ځل دی چې 

واليتونو ته ځير شو چيرته  تير کال موږ انتظار ويوست او موږ نورو نورو. چې د حاصالت زيات شوی دی

او اوس چې کومې شميرې سمې وي هر  په دې رابطه چې مو څه ويلې. چې اوس مهال هيڅ کښت نه کيږي

   .مخدره توکي توليد شوی دي  ځکه چې ډير زياتحالت کې دا يوه تراژيدي دی 

  

افغان حکومت او نړيواله ټولنه خپلو هڅو ته دوام ورکړي نو د اپيمو کچه  تاسې وويل چې که چېرې د :ايرنا

 که چېرې مونږ په تېرو څو کلونو. ځی که چېرې دوی خپلې هڅې ودروي نو د اپيمو کچه پورته ټيټېږي، خو

 نو تاسې. کومکونه په نظر کې ونيسو، د اپيمو کښت د سږ کال نه پرته، تل په زياتېدو و ولنېد نړيوالې ټ کې

 چې د اپيمو په کښت او تولېد کې کمښت رامنځته یتر کومې اندازې پورې د نړيوالې ټولنې د مرستې تمه لر

  ؟کړي
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خصوصا د بديل معيشت د د کوکنارو د کښت او تولېد د کمولو او : د ملګرو ملتونو د نشه يې توکو دفتر

بياودانول،  په پراخه کچه: زه د دوو شيانو په هکله خبرې کوم. مونږ ال ډيرو مرستو ته اړتيا لرو تامينولو لپاره

نو دلته دی . کوکنار توليدوي او پراختيايی مرستې د هغو خلکو لپاره چې په هيواد کې صرف دوو په سلو کې

او دا موضوع يقيني کوو چې ، ړو دوامداره کمنځته شوی کمښت کچهچې کوالی شو د کوکنارو په کښت کې را

  . کړی کروندګر بېرته کوکنارو ته مخه نه

هڅو باندې تمرکز وکړو،  هلته مونږ دې ته اړتيا لرو چې په مخنيوونکو. په سويل کې وضعيت بل شان ته دی

دا چې له بهره راتلونکې د هيروين د جوړولو  او دا مساله ډاډمنه کړو چې ټول البراتوارنه وران شوي دي، او

طريقه مونږ کوالی  په دې  .بهرته د مخدره موادو مخه ونيولې شي او د افغانستان نه هکيمياوي موادو کاروانون

عقيده يو چې دا کار بايد په سويل کې  مونږ په دې. شو د کروندګرو او د مارکيت ترمنځ اړيکه له منځه يوسو

  .بوځو هېواد کې خپلې ستراتيژی ګانې پر مخ ته دی چې مونږ کوالی شو پهتر سره شي، او هل

تاسې يې يادونه وکړه، دا په  د شمشاد پوښتنه د هغو دوه ويشت په سلو کمښت دی چې:  شمشاد ټلويزيوند 

له بله پلوه ځېنې کارپوهان . زياتېدو ده چې په مخدره توکو باندې روږدي کسان شميره مخ په هداسې حال کې د

ه څه نظر تاسې په دې اړ. کوي بهرنيان دي د مخدره مواد کاروبار چې په دې باور دی چې په هغو کسان

  ؟لرئ

په دې کې هيڅ شک نشته چې د مخدره موادو نه ناوړه استفاده  :دفتراو جرم د ملګرو ملتونو د نشه يې توکو 

 هاو مونږ غواړو چې يو چې مونږ په يقين نه پوهېږو خو هر څه. ستونزه ده او مخ په زياتېدو ده يوه ډيره جدي

شميره د هېواد په  وګړو ناوړه کارونکېد  وله الری د مخدره توک پيل وکړو چې د هغېباندي  نوی سروي

دا موضوع يقينی ده چې دې مسالې  خو. دغه موضوع به کال ته په يقيني توګه وپوهېږو په خو. کچه اټکل کړو

  .ته ال ډيرې پاملرنې اړتيا ده

 هتر اوسه پورې کوم ستاسې د پوښتنې د دوهمې برخې په ځواب کې بايد ووايم چې ما د هغې په باره کې

کې د اپيمو، او دهغه د جوړولو  شمېره نه ده اورېدلې، خو زمونږ د معلوماتو له مخې، دا جوته ده چې په هېواد

دا د ډيرو منظمو . توګه ترسره کېږي ، مورفين، او هيرويينو راکړه ورکړه په ډيره منظمهوکيمياوي توک

دوي . مخې په هغو کې اکثره افغانان دیزمونږ د معلوماتو له  او. جنايتکارو شبکو له خوا په مخ بيول کېږي

دوي له نړيوالو جنايتکارو ډلو سره  ګهاو همدارن. ځواکمنو ډلو سره ښې اړيکې لري همدارنګه په هېواد کې د

شبکه  تر هغه حده چې مونږ پوهېږو دغه. په دې مانا چې د دوي اړيکې دوه اړخيزې دي. لري هم ښې اړيکې

له  چې مهمه نه هيڅته  هغوي . خو لکه څرنګه چې ما وويل، دا يو کاروبار دید افغانانو له خوا اداره کېږي،

  .کېږي کوم ځايه راغلې يې، دوی ته دا مهمه ده چې تا هغه څه وکړي چې له تا څخه يې تمه

  ؟ککړ دی آيا تاسې مونږ ته يو مثال راکړای شئ چې په افغانستان کې په دې کاروبار څوک :آزادیراډيو 

  .مونږ نومونه نه ټولوو  : دفتر او جرمو ملتونو د نشه يې توکود ملګر
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ا په افغانستان کې د مخې، عامه خبرتي له ر دفت او جرمد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو : افغانستانپه خيرسهار 

 واليتونو کې د دغه کمښت ادعا لري او ١٨چې دولت په  کوکنارو د کمښت يو له اغيزناکو الملونو څخه دی

که چيرې د کروندګرو په ژوند کې ښه والی را نشي، د دغه . لنډ مهاله دی موږ پوهيږو چې دا دوه الملونه

    تناقص په کوم ځای کې دی؟زه غواړم وپوهيږم چې دغه. شي کيدای کمښت تضمين نه

  

دې کبله  ما اوريدلی دي چې دولت ويلې دي چې کوکنار يې له : دفتر او جرمد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو

ځمکه کوکنار له منځه   هکتارو۵٠٠٠له منځه وړي دی، چې موږ يو ګډ رپوټ ليکو چې سږ کال تر کابو 

کوکنارو خالص واليتونه چې اوس له  ١٨په حقيقت کې دغه . ړل شوي و چې هغه د توليد درې سلنه جوړويو

دغه واليتونه د له منځه وړو له کبله له کوکنارو . واليتونه وو واليتونه او وړم کال يوازې شپږ١٣دي، تير کال 

 د له منځه وړلو. نه د له منځه وړلو له کبله. کروندګرو وپېتله چې کوکنار و نه کري نه دی خالص شوی، بلکې

عامه خبرتيا د خوړو  او نور اهميت نه لري، ځکه دا بله برخه دنسبې اهميت يوازې د يوې وسيلې په توګه وي 

   .ليرې ساتلو کې ډير زيات اهميت لري د پراختيا د مرستې لپاره له کوکنارو کرلو څخه د کروندګرو په

  

وخت کې د ملګرو ملتونو د نشه يې توکو او جرمونو دفتر ډير ځلې د افغانستان له  په تير :لويزيونټسبا د 

او د . کړ خو بيا هم دولت هيڅ يو لست خپور نه. غوښتنې دي چې د قاچياقيانو لست رسوا کړيڅخه  دولت

ملګرو ملتونو نظر په دې باب  د دې دليل څه دی او د. قاچاقيانو کاروانونه په ازادۍ سره هره خوا ځي راځي

   څه دی؟

  

   .ئوکړ دا پوښتنه په خپله له دولت څخهتاسو زه غواړم چې  : دفتر او جرمد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو

  

قاچاقی وی تيره اوونۍ په نيويارک کې تورن   يو ستر د نشه يی توکو چیفغان چې فکر کيږييو ا :ايف پیای 

څومره ستره ده او آيا د هغه بندي کيدل به د هيواد په سهيل کې  چې د هغه موسسهئ آيا تاسو پوهيږ. کړی شو

   باندې کوم اغيز ولري؟ د نشه يې توکو په کښت

  

ته دوام   موسسه په خپل کارکه د موسسې سرغنه هيسته شي، نو :دفتراو جرم د ملګرو ملتونو د نشه يې توکو 

سترو بانکونو او ئ وګور. ده  او دا ډيره مهمه-نو له دې کبله موږ مجبوريو ډير نور هم ونيسو. ور نه کړي

   .کمپنۍ ال هم دوام لري کمپنيو ته اقتصادي اتحاديه ښايې له منځه والړه شي خو

  

وار  افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر دا خبره په وار د :لويزيونټفردا د 

دولت او بهرنيو  تکرار کړې چې طالبان د کوکنارو د کښت څخه مالتړ تر السه کوي، هغه سيمې چې د

ستاسو پالن د هغو سيمو په هکله  وموړې سيمې به د ترياکو څخه خالصې شي،ځواکونو تر واک الندې دي، ن

   چې د طالبانو تر کنترول الندې دي څه دی؟
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ځمکې د  تاسو د وضيعت سره آشنا ياست او بايد ووايم چې د : دفتر او جرمد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو

د دی او د يو شان تړاو موجو لويو خاوندانو، مخدره توکو د سوداګرو، د سازمان شويو جرمونو د شبکو تر منځ

زه باور لرم او دا چې . چارواکی او ياغيان دي هغه څه په هکله چې زه غواړم خبرې وکړم هغه په فساد ککړ

موږ په دې باور يو چې لومړی نه شي . په وړاندې په ګډه مبارزه وشي دغه دواړه له منځه يوړل شي بايد د دې

ګډه  ا هم په معکوس ډول، خو بايد د دواړه په وړاندېله منځه والړ شي او بيا ياغيتوب او ي کيدای مخدره توکي

په دې اړه . اړه څه ووايو مبارزه وشي، خو د دې سره بايد څنګه معامله وشي، دا زموږ کار نه دی چې په دې

   .بايد د افغانستان حکومت او ايساف ځواکونه پريکړه وکړي

  

د دې شميرو مرجع کومه ده او تاسو   وکړه، ٪ لږوالې ته اشاره٢٠تاسو د ترياکو د کښت  :لويزيونټطلوع د 

برخه دا ده چې تير کال افغانستان د نړۍ په کچه د ترياکو  ؟ زما د پوښتنې دومهئڅنګه خپله سروې ترسره کو

   هيواد وه، سږ کال به افغانستان کومه درجه ولري؟ تر ټولو لوړ توليد کوونکی

  

ووايم، په  نډ ځوابستاسې دوهمې پوښتنې په اړه لئ اجازه راکړ : دفتر او جرمد ملګرو ملتونو د نشه يې توکو

حواله چې موږ حساب نيولی،  د هغه څه په. خواشينۍ سره ويالی شم چې افغانستان اوس هم لومړی مقام لري

او ساحی اندازه کوي، موږ د ستاليت تصويرونه  موږ په ساحو کې خلک لرو. موږ بيال بيلې ميتودولوژي لرو

 حاصلو چې د کښت د معلوملو په هکله ډير کلک بنسټ دې هکله ډاډ لرو او بيايې په اطالعاتو اړوو، موږ په

  . تيار کړو

  

شرحه غواړم چې آيا په دغه کمښت کې چرس هم راځي او که يوازې د کوکنارو په  زه يوازې لنډه :پژواک

   .ځکه افغانستان تير کال د چرسو په توليد کې لومړی هيواد و کښت کې ده

  

داسې  موږ د چرسو دغه ډير صحيح اټکلونه نه کوو، خو : دفترجرم  اود ملګرو ملتونو د نشه يې توکو

پوهيږم ې د بلخ والی هغه  زه.  وچکالی له کبلهښکاري چې کيدای شي لږ څه کمښت په کې شوی وي خو نه د

موږ هيله لرو چې موږ وکوالی شو . دی له منځه وړي دی خو سږ کال وچکالی د چرسو تخم اغيزمن کړی

هم اټکل کړو ځکه دا هيواد په چټکۍ سره په هغه برخه  دغه متودولوژي ته پراختيا ورکړو چې د چرسو ساحه

   .کې هم پرمختګ کوی

  

  


