
نا اميدى يا اميد؟ 
كوكنار و معيشت روستايى

پاول فيشستين
سنبله 1393



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
گزارش تركيبى

نا اميدى يا اميد؟ 
كوكنار و معيشت روستايى

پاول فيشستين
سنبله 1393

گرفته  صورت  اروپا  اتحاديه  مالى  حمايت  با  تحقيق  اين 
است. مسوليت محتواى اين پژوهش به دوش واحد تحقيق 
و ارزيابى افغانستان بوده و به هيچ صورت مواضع اتحاديه 

اروپا را منعكس نمى نمايد 



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان۲۰۱۴

AREU ب

فريدون شارق مترجم:  
1421D كود نشريه:  

© 1393، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان بعضى از حقوق محفوظ است. اين نشريه ميتواند چاپ مجدد و تكثير گردد، و يا در 
دستگاه هاى قابل بازيابى ذخيره، و يا به هر شكل و توسط هر وسيله يى، اعم از برقى، ضبطى و ديگر وسايل با ذكر مشخصات 
نويسنده و واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان انتقال گردد. هر گونه استفاده تجارتى و خريد و فروش آن مجاز نيست.  هرگاه اين نشريه 
چاپ مجدد و يا به صورت برقى به دسترس گذاشته ميشود، بايد خط ارتباطى به سايت انترنتى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان                      
(www.areu.org.af) در آن چاپ و يا روى صفحه انترنتى گذاشته شود. براى هرگونه استفادة كه در فوق مشخص نگرديده 
است، بايد اجازه تحريرى قبلى ناشر (واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان) از آدرس سايت انترنتى areu@areu.org.af و يا تماس 

با شماره 548 608 799 (0)0093 بدست آيد.

از سمت باال و چپ، و مانند مسير گردش عقربه هاى ساعت: كشتزار هاى سبزيجات، در ولسوالى چمتال   عكسهاى روى صفحه:  
واليت بلخ، مى 2013م. كشتزار هاى خشخاش، ولسوالى ُجرم واليت بدخشان، مى 2013م. زمين آماده كشت، شمال كانال بغرا، واليت 
هلمند، اپريل 2012م. شيوع و گستره كشت خشخاش در قريه پيراخيل، ولسوالى خوگيانى واليت ننگرهار، اپريل 2013م. اين تصاوير توسط 

موسسه تحقيق و انكشاف پايدار يا (OSDR)، تهيه شده اند.



۲۰۱۴واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

ج نا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايى

در مورد نويسنده:
پاول فيشستين در اقتصاد منابع زراعتى داراى فوق ليسانس است و پيش از اين به عنوان رئيس واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان ايفاى 
وظيفه نموده است. وى از سال هاى 1977 به اين سو در مورد افغانستان تجربه كارى دارد. آقاى پاول، در گذشته روى برنامه هاى توسعه 

يى و بشردوستانه براى افغانستان و پاكستان كار كرده است. وى در حال حاضر منحيث مشاور مستقل فعاليت مى كند. 

درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، مؤسسة مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با كيفيت 
مرتبط به پاليسى و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و 
تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان 
زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانه اين اداره را جهت تقويت ظرفيت پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، 

مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد. 

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل 
از هيات مديره، تمويل كنندگان، ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد. اين واحد بيشتر از سوى دولت  هاى فنلند، 

سويدن و سويس پشتيبانى مالى مى شود.

در سال 2014 ميالدى پروژه هاى مشخصى از سوى كميسيون اروپا (EC) ، اداره توسعه و همكارى سويس (SDC) ، موسسه بين المللى 
براى توسعه (ODI)،برنامه انكشافى سازمان ملل متحد (UNDP)، پوهنتون آسياى مركزى (UCA)، بانك جهانى، انستيتيوت صلح اياالت 

متحده امريكا (USIP)، همكارى هاى تخنيكى آلمان (GIZ) و سفارت فنلند تمويل ميگردد.
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سپاسگذارى
مى خواهم كه از سيد محمد اعظم، ويليام بايرد، پير آرنود چاوى، و ديويد منسفيلد به دليل مطالعه و ارايه نظريات شان در باره پيش نويس اين 
گزارش، اظهار امتنان كنم. هم چنين به طور ويژه از فعاليت هاى گذشته و فعلى آقاى ديويد منسفيلد در خصوص مطالعه و تحقيق در اين حوزه 
تحقيقى و مهم، ابراز قدردانى و شكران مى كنم؛ برعالوه، از كارمندان ساحوى موسسه تحقيق و انكشاف پايدار كه بيشترين بخش كارهاى 
ساحوى اين پژوهش را انجام داده و نظريات بسيار مهم خود را در زمينه شريك ساخته اند و نيز از شركت آلسيس (.Alcis Ltd) براى تهيه نقشه 
و تصاوير براى اين راپور و نيز از آقاى مدثر نظر از شعبه نقشه بردارى و تحليل آسيب پذيرى/ برنامه غذايى سازمان ملل به خاطر تهيه معلومات 
راجع به دستمزد ها، اظهار سپاسگزارم. و در نهايت، از خانم آن بوكسباوم كه با حوصله مندى، عالقمندى و مهارت اين گزارش را ويرايش كرده 

است، قدر دانى مى نمايم.
پاول فيشستين
آگست 2014
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واژه نامه
نيرو هاى امنيتى و قبيلوى كه به ويژه مربوط مناطق لوى پكتيا مى است. ولى در حال حاضر اين كلمه تقريبا براى تمام  اربكى  

غيرمنظم محلى، اطالق مى شود. نيرو هاى   
حشيش و يا نباتى كه حشيش از آن به دست مى آيد. در التين به آن (cannabis sativus) مى گويند. چرس  

در اين مطالعه و بيشتر به ساحات شمال كانال بغرا در هلمند، اطالق شده است.  دشت  
گمراهى؛ غالبا به بى نظمى سياسى گفته مى شود. گد و ودى  

شايعات؛ براى اماكن عمومى در شهر كابل كه در آن مردم حضور دارند، گفته مى شود. ( منظور خبرهاى است كه     گپ سر چوك   
منبع نداشته باشند)   

آنچه را كه اسالم مغاير احكام خود مى داند. حرام  
واحد سنجش زمين كه تقريبا 5 ام حصه يك هكتار مى شود.  جريب  

جد و جهد؛ يا جنگ مقدس. غالبا به جنگ سال هاى 1979-1992 ميالدى، عليه اتحاد جماهير شوروى و با حكومت    جهاد  
بعد از خروج اين نيرو ها گفته مى شود.    

فرمانده يا رهبر سياسى كه قدرت اش را در زمان سال هاى جهاد (1979-1992ميالدى) در افغانستان كرده است. جهادى  
جلسات و گرد همايى هاى قبيلوى را جرگه مى گويند. گردهمايى هاى سنتى در افغانستان براى حل مشكالت كوچك    جرگه  

محلى در مناطق عمدتا جنوبى و شرقى   
ميانجى يا معامله گر؛ غالبا به منظور تحقير استفاده مى شود. جالب  

غير مسلمان؛ آنكه عقيده ندارد. كافر  
فابريكه يا وركشاپ كارخانه  

واحد اندازه گيرى كه معادل 112,5 گرام است. خورد  
زمين يا محصوالتى كه توسط آب باران، آبيارى مى شود. در قسمت هاى از شمال افغانستان، به اين نوع زمين ديمه    للمى  

نيز مى گويند.     
رهبر يا بزرگ محل كه منحيث ميانجى بين دولت و مردم محل، فعاليت مى كند. ملك  

ساحه؛ اين واژه بيشتر غيررسمى بوده و توسط روابط اجتماعى تعيين مى شود. واز سرحدات ادارى و رسمى دولت    منطقه  
نمايندگى نمى كند.   

بيمارى براى انسان ها يا نباتات اطالق مى شود. مرض  
واحد اندازه گيرى كه تقريبا 4,5 كيلو گرام است. َمن  

جنگجويانى كه در سال هاى 1979-1992 ميالدى در برابر ارتش شوروى مبارزه كرده اند. (به طور لغوى به آنانيكه در    مجاهدين  
جهاد يا جنگ مقدس مى جنگند، گفته مى شود).   

گروهى از مردم كه در سال هاى 1960 و 1970 ميالدى، در واليت هلمند ساكن شده اند. ناقلين جمع ناقل    ناقلين  
(يعنى كسانى كه نقل مكان كرده اند.)    

بى كفايت، ناتمام نيم كله  
نوعى از قرضه است كه بخاطر تمويل كشت كوكنار استفاده مى شود. از كلمه پيش (درى) استخراج شده است.     پيشكى   

(پيش پرداخت)   
جدا نمودن ماحول و محيط زنان از مردان.  پرده  
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نوعى از قرضه است كه براى تمويل كشت كوكنار استفاده مى شود. سلم  
گردهمايى، نشست، همايش شورا  

پژوهش  تحقيق  
نوعى ماده تخدير كننده و نشه آور كه از كوكنار به دست مى آيد. ترياك  

پرداخت براى ُمال منطقه در بدل خدماتى كه براى مردم ارايه مى دارد.( يك دهم محصول) عشر  
عضو پارلمان افغانستان را وكيل مى نامند. وكيل  

ارتباط يا روابط شخصى كه غالبا به خاطر دسترسى به خدمات يا امكانات استفاده مى شود. واسطه  
براى مجلس نماينده گان شوراى ملى افغانستان، ولسى جرگه نيز مى گويند. ولسى جرگه 

مسول ادارى حكومت در ولسوالى ولسوال  
جزء تقسيمات ادارى يك واليت در افغانستان است؛ همچنين به محل كار ولسوال نيز ولسوالى مى گويند. ولسوالى  

زرنج   نوعى از موتر سايكل هاى باربرى يا مسافر برى.
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خالصه

مقدمه
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان به منظور جستجو و بررسى پويايى كشت كوكنار در جريان سه سال زراعتى 2010-2011 و 2012-2013 كار 
ساحوى اين تحقيق را در واليات بدخشان، بلخ، هلمند و ننگرهار انجام داده است. در اين تحقيق، برنامه هاى دولت، تاريخچه پاليسى ها، و شيوه 

هاى كه آن پاليسى ها و برنامه ها روى توانمندى مردم جهت تامين معيشت و زنده گى شان تاثير گذار بوده است، بررسى شده اند. 
به نظر مى رسد كه برنامه مبارزه عليه مواد مخدر در صورتى كه در سطح ملى مورد مقايسه قرار گيرد، ناكام بوده است. در حال حاضر، ساحات 
تحت كشت كوكنار در بلند ترين ميزان در طى دهه گذشته، است. در مقايسه با سال 2000 ميالدى، مقدار اراضى تحت كشت كوكنار در سال 
2012 – 2013 ميالدى، دو و نيم برابر افزايش يافته است. در واقع اين مى تواند ادامه روش و مسير سال هاى 1980ميالدى، باشد. طورى كه 
در آن هنگام به خاطر ضعف ادارات حكومت محلى و روابط پيچيده ميان قاچاق مواد مخدر و مسير هاى كه به دست مجاهدين مسلح بود، سبب 

رشد كشت كوكنار و تجارت مواد نشه آور شده بود.   
اقتصاد ترياك در حال حاضر 15 درصد از توليدات ناخالص داخلى را تشكيل مى دهد و بر اقتصاد و جامعه اين كشور تاثيرات مهم داشته است. به 
خاطر اقتصاد ترياك، فعاليت هاى اقتصادى مشروع و كشت محصوالت مشروع در حاشيه قرار گرفته و اين چنين اقتصادى حامى شورشگرى در 
اين كشور شده است. و از طرف ديگر اين مساله، سبب ضعيف شدن ادارات حكومتى و باعث افزايش استفاده داخلى مواد مخدر شده است. اين 

اقتصاد بزرگترين كاالى صادرات و منبع عايداتى افغانستان است و براى دهقانان و مسوالن دولتى منبع مهم عايداتى، محسوب مى شود.

موضوعات و يافته هاى اساسى:  كشت كوكنار و معيشت هاى روستايى 
تمام ساحات يكسان نيست: نياز به تمايزگذارى

اين كه چرا دهقانان كوكنار مى كارند، تنها يك دليل ندارد. داليل اين كار ابعاد گوناگون دارد و به گروه ها و مناطق مختلف پيوند داشته و از نظر 
زمان نيز م تغيير است. ميزان كشت كوكنار وابسته به عوامل جغرافيايى يك منطقه است موجوديت آب و زمين آبى، نزديكى به سرك و ساحات 
شهرى، و حكومت محلى. همچنين تفاوت خانواده ها در داشتن سرمايه هاى فزيكى مخصوصا مقدار و كيفيت زمين زراعتى ميزان سرمايه انسانى 
مخصوصا تعداد كارگران مرد و نوعيت مهارت هاى آنان و دسترسى به شبكه  هاى اجتماعى و سرمايه هاى ديگر اجتماعى از جمله عوامل ديگر 
كشت كوكنار بوده مى توانند. با وجودى كه اهميت و درك عميق از اين تفاوت هاى جغرافيايى، منطقوى و سرمايه خانواده ها وجود دارد، اما پاليسى 

هاى مختلف از جمله سياست سركوب و منع كشت كوكنار در يك واليت، غالبا  در شناخت اين تفاوت ها، موفق نبوده اند.
اقتصاد، سياست و حكومتدارى

ميزان كشت كوكنار و اين كه در كدام مناطق  كوكنار، كشت مى شود نيز وابسته به شرايط اقتصادى، سياسى و نحوه حكومتدارى در آن مناطق 
است. كوكنار به عنوان ضريب اقتصادى سبب بلند رفتن معيار هاى زنده گى مردم محل و انباشتن سرمايه شده است. بر عكس، سركوب و منع 
كشت كوكنار سبب كاهش قيمت ها شده و معيارهاى زنده گى مردم را نيز پايين آورده است. و از طرف ديگر، ميزان  درآمد دوكانداران، تاجران 
و عرضه كننده گان خدمات و كاالهاى تجارى را تقليل داده است. هم چنين، روى بر خريد و فروش مالدارى و ديگر فرآورده ها تاثيرات منفى 

گذاشته است. عموما ،  وكنار ساحات و مناطقى كه حضور حكومت، كمرنگتر و محدود است، كشت مى شود.
شرايط سياسى و طرز حكومتدارى نيز روى برنامه مبارزه عليه مواد مخدر تاثير گذاشته است. در ساحاتى كه حكومت نفوذ چندانى ندارد، مسوالن 
حكومتى و بزرگان محل براى حفظ موقف خود در آن مناطق، تالش كرده اند تا كه برنامه حكومت را براى مبارزه عليه مواد مخدر،  كمتر اهميت 
دهند. زمانى كه مسئله اقتصادى و سياسى مطرح بوده، در مناطقى كه از بزرگان و نخبه گان محلى براى توقف و سركوب كشت غير قانونى كمك 
خواسته شده، آنان به مشكل به تعهدات خود پايبند بوده اند. در بسيارى ساحات، پوليس محلى افغانستان كه در تركيب آن غالبا  افراد رقيب و داراى 
منافع خاص شامل اند، عوامل مهم در اوضاع م تغيير سياسى بوده اند و موقف مبهم در سركوب و منع كشت كوكنار داشته اند. در بعضى ساحات، 
اين نيرو ها متهم شده اند به گونه مستقيم يا غيرمستقيم از كشت كوكنار سود برده اند. اين در حالى است كه تعداد ديگرى از اين نيروها با قوت 
تمام از كشت كوكنار كرده اند. آنان اين كار را يا به خاطر منافع شخصى و ياهم به دليل داشتن برنامه سياسى انجام داده اند. در بعضى ساحات،  

شيوه روابط كامال باز و غيرمتمركز، و توافق ها، حتى موضوع تفكيك ميان ”حكومت” و ”طالبان” را  نامفهوم كرده است.
جاى كه انتقال از كشت غير مشروع به كشت مشروع صورت مى گيرد

اين كه در سطح ملى كشت كوكنار افزايش يافته است، در بعضى ساحات سه واليت تحت  هدف اين تحقيق يعنى بلخ، هلمند و ننگرهار،  شرايط 
اقتصادى، سياسى و حكومتدارى توانسته زمينه گذار به كشت محصوالت و معيشت مشروع را فراهم سازد. اين كه كشت كوكنار از نظر مالى سود 
بيشتر دارد، اما عوامل مختلف روى تصميم خانواده ها براى كشت يا عدم كشت كوكنار تاثير مى گذارد. اين كه كشت كوكنار در آمد ناخالص 
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3 نا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايى

بيشترى دارد، اما مصارف كشت كوكنار نيز قابل توجه است كه قسما وابسته به مقدار سرمايه كارى خانواده ها (تعداد كاركن/كارگر) است. و در 
صورت كشت  كوكنار ، فرصت براى كشت محصوالت ديگر زراعتى در آن زمين از دست مى رود. منطقه يا ساحه، امكانات زراعتى و اقتصادى، 
زيرساخت هاى كافى، اوضاع خوب امنيتى كه زمينه دسترسى به بازار ها را مساعد سازد، و نزديكى به مشاغل غير زراعتى، از جمله عوامل كليدى 

براى تصميم گيرى براى كشت و يا عدم كشت كوكنار استند. 
با در نظرداشت رشد سريع نفوس افغانستان، داشتن مقدار زمين اندك، و حاصل خيزى پايين زراعتى، آمد ناشى از فعاليت هاى غير زراعتى حتى 
براى معيشت اهالى قريه ها، روستاها به شدت مهم استند. طورى كه در تمام اين چهار واليت مشاهده شده، از آمد به دست آمده از كشت كوكنار، 

در بخش هاى ترانسپورت و تراكتور كه زمينه انتقال از كشت غيرمشروع را به كشت مشروع مساعد ساخته اند، مورد استفاده قرار گرفته است. 
از طرف ديگر، در مناطقى كه خانواده ها به فرصت هاى توليد زراعتى و قانونى، و يا هم مشاغل غير زراعتى كمتر دسترسى داشتند، عموما چاره 
اى جز اتكاء به كشت كوكنار نداشته اند. اين كار اكثرا در ساحاتى كه منابع سرمايه يى و صنايع اندك، زيرساخت هاى ضعيف، دورى راه از ماركيت 
كار و كاال، فصل هاى كوتاه كشت و كار زراعتى، نا امنى و كمبود اراضى قابل كشت بوده، اتفاق افتاده است. برعالوه، مناطقى كه دهقانان آن 
جا تنها به كشت كوكنار اكتفاء كرده و مخصوصا زمانى كه كشت و محصوالت آنان دچار مشكل شده، آسيب پذير بوده اند. در سال هاى زراعتى 

2011-2012 و 2012-2013 ميالدى، در بعضى مناطق هلمند، برخى از مردم با چنين مشكالتى مواجه شده بودند.
تاثير رويكرد هاى بازدارنده

سركوب و منع كشت كوكنار از طريق رويكرد هاى بازدارنده همانند تهديد به دستگيرى، آسيب رساندن فزيكى و يا تخريب كشتزار ها در مناطقى 
كه يك بازيگر عمده كه عالقمند به اين كار بوده و صاحب قدرت بوده و يا اين كه توانسته نيروى الزم را براى اجراى اين نوع روش ها تنظيم كند، 
امكان پذير بوده است. اين كاردر برخى مواقع در واليات بلخ، هلمند و ننگرهار اتفاق افتاده است. اما استفاده از اين نوع رويكرد هاى بازدارنده، 
ثبات و پايدار نبوده و با كمرنگ شدن عوامل خارجى اقتصادى و سياسى، برنامه ممنوعيت كشت كوكنار نيز توقف پيدا مى كند. مگر اينكه فرصت 

براى دست يابى به توافق سياسى به منظور محو كشت كوكنار حاصل شود. 
كاهش كشت كوكنار به وسيله رويكرد هاى بازدارنده، پيامد هاى ناخواسته اى نيز داشته است. كسر اقتصادى در واليات از طريق پايين آمدن 
گردش پول در اقتصاد و كاهش تقاضا براى استخدام كارگر، جا به جايى و تشديد كشت، افزايش ميزان فقر و كاهش دسترسى به زمين، بلند رفتن 
سطح حمايت از طالبان و ديگر گروه هاى ضد دولتى و افزايش دشوارى روى منابع طبيعى مانند آب، از جمله پيامد هاى مستقيم و غير مستقيم 

اتكاء به اين نوع روش ها براى سركوب كشت كوكنار بوده اند. 
تالش ها به منظور مبارزه عليه مواد مخدر بيشتر روى محو كشتزار هاى كوكنار و برخورد هاى فزيكى كه ممكن به منظور تثبيت حاكميت 
دولت بوده باشند، متمركز بوده است. ولى اين تالش ها، در بعضى مناطق به واكنش شديد دهقانان مواجه شده كه سبب بى ثباتى در آن 
مناطق شده است. تخريب كشتزار هاى كوكنار اين فرصت را براى طالبان و ديگر عناصر ضد دولتى مهيا ساخته است تا آنان خود را به عنوان 
حامى و مدافعان مردم در برابر دولتى كه به مردم توجه نمى كند، نشان دهند. در واقع از اين نوع برخورد، طالبان به سرمايه سياسى شان در ميان 
مردم بيشتر افزوده و منافع مالى بيشترى از كشت كوكنارحاصل مى كنند. اين كه تالش شده تا از تخريب كشتزار هاى كوكنار منحيث يك پاليسى 
عامه استفاده شود اما در موارد شديد اين پاليسى به عنوان ابزارى براى جمع آورى منافع شخصى از طريق رشوه، تهديد و ارعاب، و يا غضب زمين 

و دارايى ها، و چور و چپاول خانه هاى مردم، استفاده شده است. 
پيامد سياست گذارى ها

در سال هاى پيش رو، تغييرات سريع در اوضاع سياسى، اقتصادى و امنيتى تاثيرات شگرف روى مواد مخدر و مبارزه عليه مواد مخدر و برعكس 
آن خواهد داشت. در سال هاى اخير، موضوع مبارزه عليه مواد مخدر در رديف اولويت هاى پايين اجندا و سياست گذارى ها بوده است. فعاالن 
بين المللى و داخلى بيشتر روى مسايل حاد تر از قبيل ناامنى مواجه بوده و تالش براى حفظ و كنترول مناطق محلى از عالقمندى مسوالن براى 
اعمال فشار بيشتر در منع كشت كوكنار كاسته است. برعالوه، كاهش در كمك هاى مالى بين المللى و كاهش اقتصاد كلى ممكن قدرتمندان 
محلى را به اين وادار سازد كه به منابع ديگر مالى از قبيل كوكنار روى بياورند. با كاهش منابع براى برنامه هاى مبارزه عليه مواد مخدر و بطور كلى 
با كاهش كمك هاى توسعه اى، فضاى پس از سال 2014 ميالدى در برابر سياست مبارزه عليه مواد مخدر يك چالش خواهد بود. با درك پيش 

آمدن اين شرايط، سفارشات ذيل در بخش پاليسى يا سياست گذارى، ارايه مى شوند:
اذعان بر طوالنى بودن مسئله: در نهايت كاهش پايدار در كشت كوكنار يك پروسه دراز مدت است. اين مسئله با اين كه از نظر • 

اصولى و پاليسى پذيرفته شده است، اما به آن در برنامه ها و پروژه زياد توجه نشده است. عواملى كوتاه مدت كه سبب كاهش كشت 
كوكنار مى شود هميشه از جمع عواملى نيستند كه دردراز مدت سبب كاهش آن شوند. با درنظر داشت وضعيت نهايت سياسى مواد 
مخدر، الزم است كه پاليسى سازان در جامعه بين المللى و افغانستان روى محيط سياسى براى انتقال پايدار از كشت  كوكنار و تضمين 

از كسب دستآورد در اين زمينه، با هم مذاكره كنند.
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پيش بينى پيامد هاى ناخواسته رويكرد هاى بازدانده و ديگر موارد:  الزم است كه در برابرفشار هاى سياسى براى برخورد • 
شديدتر در قبال كشت كوكنار مانند پاشيدن اسپرى روى كشتزار هاى كوكنار از طريق هوا كه احتماال سبب وخيم تر شدن مشكل 
شده و نتايج غيرمترقبه ديگرى را در پى خواهد داشت، ايستاده گى كرد. طورى كه تاكنون استفاده از فشار و زور نتوانسته كشت كوكنار 
را طور پايدار از بين ببرد، در سال هاى پيش رو كه مقدار زياد از حمايت هاى مالى، سياسى و نظامى، ديگر براى اين كشور مساعد 
نخواهد بود، اينكار قطعا صورت نخواهد گرفت. در عوض، مناطق مشابه زيادى مانند دشت هلمند وجود دارند كه به مراكز كشت كوكنار 
تبديل خواهند شد. همين گونه پيشنهاد براى اخذ مجوز براى توليد كوكنار براى ماركيت هاى بين المللى توليد ادويه جات طبى،  باعث 

افزايش مواد نشه آور و غيرقانونى خواهد شد. 
شناخت ديدگاه هاى كامال مخالف كه تفسير فعاليت هاى مشابه را متاثر مى سازد: از ديدگاه دولت و شركاى بين • 

المللى آن،  منع و سركوب كشت كوكنار از طريق رويكرد هاى بازدارنده به عنوان يك عمل اخالقى تلقى شده كه سبب حمايت و تنفيذ 
قانون مى شود. و از طرف ديگر سبب نظم اجتماعى مى شود. اما از ديدگاه دهقانان كه به بديل هاى كم اقتصادى دسترسى دارند و 
از خرابى شرايط اقتصادى شديدا متاثر مى شوند، اين طرح يعنى تخريب كشتزار هاى كوكنار آنان به عنوان غارتگرى به حساب آمده 
و طورى به آنان وانمود مى شود كه دولت نگران رفاه و آسايش اقتصادى مردم نيست. درك چنين ديدگاه هاى متفاوت مى تواند به 
طرح سياست ها و برنامه هاى كمك كند كه احتماال بيشتر مورد پذيرش دهقانان قرار گيرد و حد اقل كمك كندكه پاسخ هاى خصمانه 

آنان به چنين برنامه ها و پاليسى ها مورد پيش بينى قرار گيرد.   
درك و شناخت شرايط مختلف محلى: يكى از آموخته هاى دهه گذشته از افغانستان اين است كه تنها يك نوع پاليسى با اهدافى • 

كه تفاوت هاى محلى را مد نظر نداشته باشد، نه تنها موثر نخواهد بود بلكه پيامد هاى معكوس به بار مى آورد. پاليسى ها و برنامه ها 
بايد با توجه به تفاوت هاى جغرافيايى و ويژه گى هاى مختلف خانواده ها و با در نظر داشت فرصت ها و داشته هاى اقتصادى از قبيل 

منابع طبيعى، نزديكى به راه هاى تجارى، بازار ها و ساحات شهرى، تنظيم و مورد استفاده قرار گيرند. 
 تمركز و توجه روى اهداف و برنامه هاى فقر محور (به نفع فقرا): در غياب بديل هاى مربوطه، منع و سركوب كشت • 

كوكنار زيادترين تاثير را بر زنده گى فقرا و مخصوصا آنانى كه زمين نداشته و يا مقدار كم زمين دارند، مى گذارد. قشر فقير و غريب 
عموما براى معيشت زنده گانى خود به ماركيت كار اتكاء مى كنند. قسمت بزرگ پروسه توليد وابسته به نيروى كار است كه محصوالت 
و توليدات را براى فروش و يا براى مصرف خانواده ها تامين مى كند. و زمينه باغدارى را كه ارزش زياد دارد، مساعد مى سازند. اين 
موضوع به خاطرى اهميت دارد كه كارها و فرصت هاى غيركشاورزى كه به اثر كمك هاى بين المللى مساعد ساخته شده بوده، از 

اين پس در دسترس نخواهند بود.
ادغام برنامه مبارزه عليه مواد مخدر در چارچوب كالن توسعه اى: برنامه ها و پاليسى هاى توسعه اى مى توانند تاثيرات • 

عميق بر اقتصاد مواد مخدر، مخصوصا در مناطقى كه در كنترول مستقيم دولت نيستند، داشته باشند.  گسترش ساحات تحت كشت و 
يا بلند بردن سطح مولديت زراعتى از طريق استفاده از تكنولوژى كه سبب بلند بردن اين مولديت مى شود مثال استفاده از جنراتور و 
پمپ هاى آبى كم مصرف، استفاده از انرژى حرارتى و علف كش هاى زراعتى وغيره ممكن باعث افزايش توليد كوكنار گردد و عمال 
مانع تالش هاى مبارزه عليه مواد مخدر شود. الزم است كه در قالب روش ”عدم آسيب رسانى” يا (do-no-harm)، تاثيرات بالقوه 

برنامه هاى توسعه اى به شمول برنامه هاى ملى داراى اولويت، مورد توجه قرار گيرد.     
ارزيابى •  و  تحقيق  واحد  هاى  گزارش  و  ها  تحقيق  گذشته  در  هرچند  بازار:  خطرات  و  اقتصادى-زراعتى  خطرات  كاهش 

افغانستان هشدار داده كه نبايد به اقتصاد بازار آزاد به عنوان تنها عالج پروسه توسعه و انكشاف گسترده اتكاء كرد. اين تحقيق نيز تاييد 
مى كند كه فرصت هاى بازار اين توانايى و پويايى را براى بهبود بخشيدن به معيشت مردم ندارد و قسما  از فرايند انتقال و جايگزينى 
كشت كوكنار حمايت مى كند. اما براى تحقق اين كار نياز است كه خطرات ماركيت و خطرات زراعتى كاسته شود. اين نوع خطرات 
سبب شده كه دهقانان از كشت محصوالت قانونى و مشروع زراعتى دلسرد شوند و از كشت كوكنار رو نگردانند.  تالش هاى خاص در 
جهت تشويق و ايجاد تقاضا براى محصوالت زراعتى كه با كوكنار رقابت كرده مى توانند صورت گيرد و با بهبود فعاليت هاى زراعتى 
مثال بسته بندى و جعبه سازى سبزيجات كه باعث بلند رفتن ميزان آمد خالص دهقانان مى شود،  زمينه رقابت محصوالت مشروع و 
قانونى زراعتى را مساعد ساخت. با وجودى كه شرايط موجود در افغانستان، بخصوص ابهام در فضاى سياسى اين كشور پس از خروج 
نيروهاى بين المللى و مشخص نشدن نتايج انتخابات رياست جمهورى، مانع سرمايه گذارى خصوصى شده است، با آن هم صنايع 

پروسس محصوالت زراعتى مى تواند تقاضا براى محصوالت زراعتى به هدف فروش را، بيشتر سازد. 



۲۰۱۴معرفى

5 نا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايى

معرفى. 1
پيش زمينه 1 .1

از ابتداى سال 2001 ميالدى، درخواست براى افزايش مولديت زراعت منحيث پايه و اساس اقتصاد افغانستان و به عنوان منبع مصئونيت معيشتى 
مردم اين كشور به طور مداوم در اسناد سياست گذارى هاى اقتصادى و حتى اعالميه هاى عامه و همگانى بازتاب نداشته است. چى در ستراتيژى 
انكشاف ملى افغانستان و چى در برنامه هاى ملى داراى اولويت اين كشور، زراعت در محراق اين ستراتيژى و برنامه ها قرار داده شده است. اما 
چالش ها و موانع توسعه زراعت در اين كشور به خوبى مستند سازى شده اند و اين كار در اسناد برنامه هاى ملى داراى اولويت نيز درج اند. به طور 
اوسط رشد حقيقى زراعت در بين سال هاى 2003 و 2011 ميالدى، 3,1 درصد بوده كه اين رقم پايين تر از رشد سكتور غير زراعتى 9 درصد 

مى باشد.1
در عين زمان، از شدت و قوت تهديدات چند بُعدى اقتصاد ترياك هميشه ياد آورى شده است و در عين حال از ادغام فعاليت هاى ضد مواد مخدر 
در برنامه هاى توسعه اى نيز ياد شده است. با وجود آن هم،  در عمل كار جدى صورت نگرفته است. پروژه هاى توسعه اى براى معيشت هاى 
بديل اكثرا به تنهايى اجراء شده اند و نهاد هاى توسعه اى نيز بطور ُكلى فعاليت هاى خود را با برنامه هاى مبارزه عليه مواد مخدر مدغم و منسجم 
نساخته اند به جزء از موارد استثنايى براى تمويل فعاليت هاى شان و يا هم در مواردى براى پاسخ دادن به فشار هاى سياسى كه توسط افزايش 
ساالنه در كشت كوكنار و يا ديگر معيار هاى منفى كه با آن مواجه بوده اند. طوريكه مشاهده مى شود حد اقل برنامه مبارزه عليه مواد مخدر در 
سطح ملى ناكام مانده است. به مقايسه سال 2000 ميالدى، كشت كوكنار اكنون به اندازه دو يا يك و نيم برابر افزايش يافته است. كشت كوكنار 

در سال زراعتى 2012 – 2013 ميالدى، به باالترين ميزان رسيد. اين خود گواهى از ناكامى آن پاليسى بوده مى تواند. 
بزرگى معضل مواد مخدر در افغانستان هم از نظر مقدار و حجم و هم از نظر راه هاى كه اين كشور را متاثر ساخته مى تواند، ”بى سابقه”2 خوانده 
شده است. گذشته از اجماع بين المللى در مورد اين كه مواد مخدر ”بد” است بر اساس كنوانسيون هاى بين المللى، اقتصاد ترياك منبع فساد 
ادارى بوده و تشويق كننده و انگيزه دهنده يك حكومت ضعيف در اين كشور است. عالوه بر اين، اين اقتصاد، فعاليت هاى اقتصادى و كشت و 
محصول قانونى و مشروع را نيز در حاشيه قرار داده است. اقتصاد ترياك معادل 15 درصد توليد ناخالص ملى3 بوده كه روى ُكل اقتصاد اين كشور 

تاثيرات چشمگير داشته است. 
اين كه حد و گستره آن طور ُكلى معلوم نيست، كشت و توليد مواد مخدر، شورشگرى را در اين كشور نيز حمايت كند. استفاده مواد نشه آور 
در داخل افغانستان باعث مشكالت بهداشتى همه گانى به شمول اعتياد به مواد مخدر و شيوع ايدز، نيز شده است. در حال حاضر حكومت 
اين كشور به خوبى مجهز براى مقابله با اين مشكالت نيست. آمد هاى باال و موجوديت سازمان هاى ضعيف كه غالبا تابع و فرمانبردار 
زورمندان است به مصئونيت از مجازات و نقض حقوق بشرى كمك كرده است. و در نهايت، اقتصاد ماندگار مواد مخدر مى تواند استفاده 
از اين برچسب يعنى ”دولت متاثر از مواد مخدر” يا (Narco-State) اين كه به درستى اين اصطالح تعريف نشده است را به آسانى مساعد 

سازد و احتماال روابط اين كشور را با جامعه بين المللى آسيب برساند. 
در عين زمان، تجزيه و تحليل و بحث هاى عمومى غالبا مزاياى جانبى را ناديده گرفته اند4: يعنى راه هاى كه اقتصاد ترياك باعث ايجاد سرمايه 
در بسيارى از واليات و شهر ها شده و به اقتصاد مردم و خانواده هاى اين واليات كمك مى كند. اين اقتصاد به معيشت هاى روستايى، از طريق 
ايجاد شغل براى كارگران بى زمين و دهقانان؛ و حتى در روند استفاده از تكنالوژى مدرن زراعتى نيز كمك كرده است5. بر اساس سنجشى كه از 
اطالعات و داده هاى تجربى به دست آمده، هر هكتار زمين كه كوكنار كشت شده است معادل 1,8 شغل تمام وقت را به وجود مى آورد كه مشاغل 
ديگر در تجارت، حمل و نقل و پروسس اين مواد را و يا اثرات چند برابر اقتصادى آن را، در بر نمى گيرد.6 در سطح اقتصاد كالن،  اقتصاد ترياك 
در افغانستان بزرگترن منبع آمد ناشى از صادرات بوده و به اين اساس منبع ثبات پولى و بيالنس تاديات اين كشور محسوب مى شود. اين اقتصاد 
به طور غير مستقيم برآمد دولت از ناحيه محصوالت گمركى باالى امتعه تجارى وارداتى كه از آمد اقتصاد ترياك خريدارى مى شوند، و ماليات 

امالك كه از خريد جايداد كه بازهم از آمد مواد مخدر خريدارى مى شوند، تاثير گذار مى باشد.7  

1   در دهه گذشته رشد زراعت، ساالنه متفاوت بوده است (15 درصد كاهش در سال 2004 ميالدى؛ 23 درصد افزايش در سال 2009 ميالدى). گرفته شده از: ”شاخص هاى اساسى براى آسيا و 
 http://www.adb.org/sites/default/files/ki/2013/pdf/AFG.pdf .اقيانوسيه، 2013”، بانك انكشاف آسيايى

2   ويليام بايرد و كرستوفر وارد،  (2004). ”توسعه و مواد مخدر در افغانستان” واشنگتن دى سى. گزارش هاى توسعه اجتماعى: بازسازى و جلوگيرى از منازعه. 
3   سنجش ارزش صادرات ناخالص مواد نشه آور؛ برگرفته: وزارت مبارزه عليه مواد مخدر/ دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد  (2013). ”سروى مواد مخدر افغانستان 2013: 

خالصه از يافته ها”. كابل.
مثبت  تواند  مى  اكسترناليتى  مى شود.  متضرر  يا  و  مستفيد  ديگران  هاى  كار  اثر  به  جامعه  از  بخشى  يا  فرد  يك  كه  است  مصرف  يا  مزيت  يك  واقع  در  (اكسترناليتى)  جانبى  4   مزيت/ضرر 

باشد. زيست)  محيط  به  رساندن  مثال ضرر  عنوان  (به  منفى  يا  و  زراعت)  مولديت  در  افزايش  (مثال 
5   كرستوفر وارد، ديويد منسفيلد، و ديگران. (فبرورى 2008). ”افغانستان: مشوق هاى اقتصادى و برنامه هاى توسعه وى براى كاهش توليد مواد مخدر”. بانك جهانى.

6   ديويد منسفيلد. (اپريل 2004). ”دوستان ما در شمال: تصاوير متفاوت از قدرت و  كوكنار  در واليات بلخ  و بدخشان”. منابع ديگر حتى ميزان مشاغلى را كه يك هكتار كشت  كوكنار  ايجاد مى 
نمايد(مى كند) به اندازه 7 شغل سنجش نموده(كرده) اند. به اين( به اين حذف شود) مراجعه شود: جان ميلور. (18 جنورى 2005) ”بلند بردن  درآمد زراعتى در قالب محو كشت  كوكنار  – تاثيرات روى 

ستراتيژى و ايجاد شغل". ”,RAMP/USAID/Abt Associates سخنرانى در وزارت زراعت.
7   ادوارد مارتين و استيفن سيمانزكى. ” تالش هاى مبارزه عليه مواد مخدر و تاثيرات اين اقتصاد باالى اقتصاد كالن؛ شماره 25”. ”صنعت مواد مخدر در افغانستان: ساختار، كاركرد، ديناميسم، و پيامد 

ها براى پاليسى مبارزه عليه مواد مخدر”. دوريس بودينبردگ و ويليام بايرد. بانك جهانى و دفتر مبارزه عليه جرايم و مواد مخدر سازمان ملل.
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ادعا بر اين نيست كه اقتصاد ترياك به طور ُكل براى افغانستان خوب است. افغانستان به خاطر اقتصاد ترياك، مصارف اقتصادى و اجتماعى زيادى 
را متحمل شده است. هم چنين سرمايه اى كه از آمد اين اقتصاد حاصل مى شود غالبا از نظر اجتماعى به بهترين وجه مورد استفاده قرار نگرفته 
است. ولى با وجود اين نگرانى ها،  گفتمانى كه نتواند انگيزه ها و محرك هاى توليد مواد مخدر را در بر گيرد، نمى تواند پاسخ واقع بينانه و عالج 
براى  اين معضل نيز پيدا كند. اين ادعا، بخصوص فعال ودر دوره انتقال 2014 ميالدى و در حالى كه بسيارى از عوامل همانند گذشته و پس 
از سال 2001 ميالدى، كماكان پابرجا اند، مهم مى باشد. اين در حالى است كه  تغييرات و تحوالت تازه احتماال سبب ايجاد مشوق ها و داليل 

جديد نيز خواهند شد.

مطالعات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در مورد اقتصاد ترياك و معيشت روستايى 1 .2
همراه با ديگر پژوهش هاى كه روى اقتصاد ترياك و معيشت روستايى صورت گرفته، مطالعات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان نيز به طورمداوم 
عوامل متعدد سياسى، اقتصادى و زراعتى كه درگسترش و دوام كشت كوكنار تاثير مى گذارد، را ياد آورى كرده است. اين عوامل عبارت اند از داشته 
ها و منابع طبعى محالت، روابط قدرت، دسترسى به ماركيت ها، حكومتدارى، كاركرد نهاد هاى رسمى و غير رسمى و امنيت. در اين پژوهش ها، 
نقش چند گانه و چند بُعدى كوكنار بر معيشت خانواده ها و ستراتيژى آنان براى تداوم آن معيشت ها ياد آورى شده و به طور مستمر اين تحقيق 
ها نتيجه گرفته اند كه اجبار دهقانان براى كشت نكردن كوكنار به ويژه در صورتى كه بديلى براى آن كشت وجود نداشته باشد، در برابر اهدافى 
چون محو كشت كوكنار، فقرزدايى و ثبات، تاثيرات منفى دارد. در نهايت، اين تحقيق ها تفاوت هاى چشميگر در شرايط جغرافيايى و وضعيت 
خانواده ها كه روى طرز برخورد با اقتصاد ترياك تاثير گذار اند، را برجسته ساخته اند. يافته هاى اين تحقيق ها همه به طور قوى از انعطاف پذيرى 

در پاليسى ها كه براى شرايط محلى پاسخده  باشند، تاكيد مى ورزد.8
تحقيق كنونى كه توسط جامعه اروپا تمويل شده است بر كشت كوكنار در بين سال هاى 2010 و 2013 ميالدى هم از نقطه نظر اقتصاد سياسى 

و تصميم گيرى خانواده ها، متمركز مى باشد. مقاصد اين تحقيق:
ارزيابى و بررسى اين كه به كدام حد حمايت از فضاى سياسى و اقتصادى زمينه گسترش بديل هاى معيشتى را براى افغان ها در . 1

دهات مساعد ساخته مى تواند؛
ارزيابى و بررسى اين كه  تغييرات در محيط چگونه روى تصميم گيرى براى كشت و يا عدم كشت كوكنار تاثير مى گذارد، و. 2
شناسايى توصيه هاى سياسى در باره بهبود تالش هاى كه بتواند محيط و فضاى حمايتى را براى كاهش دوامدار كشت كوكنار مساعد . 3

سازد.
در اين گزارش، يافته هاى تحقيق هاى ساحوى كه در چهار واليت افغانستان در جريان سال هاى زراعتى 2011-2010 و 2012-2013 انجام 
يافته، به طور خالصه توضيح مى شوند. اين تحقيق آموخته ها، پيامد ها و داليلى را كه چرا مواد مخدر در زمان كنونى، يك مسئله عمده است، 
ارايه مى دارد. بر عالوه، اين گزارش توصيه هاى را براى سياست گذارى هاى كه ممكن با در نظرداشت اوضاع كنونى، بيشتر واقع بينانه باشد، 
مطرح مى سازد. به خصوص فعال  كه به نظر مى رسد موضوع مبارزه عليه مواد مخدر در سياست گذارى ها در سطح پايين قرار گرفته است. و 
فضاى سياسى، اقتصادى و امنيتى طورى شكل خواهند گرفت كه احتماال  موجب تشويق توليد و تجارت مواد مخدر گردد. در اين تحقيق روى بلند 
رفتن يا كاهش يافتن مقدار مواد مخدر در جريان آن سه سال تمركز نشده است. در عوض بيشتر روى اساسات سياسى، اقتصادى و شرايط امنيتى 

و  تغييراتى كه روى كشت كوكنار تاثير گذاشته اند، پرداخته شده است.
اين گزارش روى شش مطالعه موضوعى كه مطالب اساسى آن را تشكيل مى دهند، متمركز است (به ماخذ كتاب مراجعه فرماييد) اما در پهلوى 
اين ها از مواد ديگر و مرتبط نيز استفاده شده است. با درنظرداشت مغلق بودن و پيچيده گى در تلفيق يافته هاى سه سال تحقيق كه دربرگيرنده 
تقريبا 2،000 مصاحبه در چهار واليت در محيط هاى بسيار متفاوت، ناچارا بعضى از جزئيات مربوط به اين تحقيق كه براى درك و شناخت از 
روند تصميم گيرى خانواده ها، مهم بوده، از دست رفته باشند. بدين ملحوظ خواننده گان ترغيب مى شوند كه در صورت نياز به آن شش مطالعه 

موضوعى مراجعه كنند. 

8   فهرست كتاب در قسمت هاى اخير اين نشريه را براى دريافت لست نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در مورد اقتصاد ترياك، مالحظه فرمائيد.
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تحليل و تجزيه اين گزارش بر اساس كار هاى ساحوى بوده كه طى چند دوره در چهار واليت بدخشان، بلخ، هلمند و ننگرهار بين اپريل 
2011 ميالدى، و نوامبر 2013 ميالدى، صورت گرفته است. اين مدت، چهار سال زراعتى را در بر مى گيرد. كارمندان ساحوى اين تحقيق اساسا 
از ساحات روستايى در زمان برداشت محصول و در جائيكه ممكن بوده در فصل كشت و كار از آن مناطق ديدن كرده اند. تحليل اطالعات مربوط 
به واليت ننگرهار و هلمند نيز از اطالعاتى كه قبال در آن دو واليت از ابتداى سال 2002 ميالدى صورت گرفته، نيز استفاده مى كند. با اين كه 
تمركز اين تحليل روى سال هاى 2011 تا 2013 ميالدى مى باشد، اما براى اين منظور از تجارب تاريخى و كار هاى ساحوى كه توسط محققان 

اصلى براى پروژه هاى مربوطه ديگر صورت گرفته، استفاده شده است. 
در اين تحقيق از روش هاى مختلط كمى و كيفى استفاده شده است. اطالعات كمى در باره خانواده ها در زمينه هاى زير جمع آورى شده است: 
مقدار مالكيت زمين، مقدار زمين تحت كشت، مقدار زمين كه به كشتمندى يا به اجاره داده شده، ساحاتى كه در هر فصل زمستان يا تابستان كشت 
شده است، محصوالت زراعتى، محصوالتى كه فروخته شده، قيمت محصوالت،  مقدار مصارف گندم خانواده ها و خود كفايى آنان، مالكيت،  تعداد 
و نوعيت مالدارى و مواشى، و تعداد فروش اين مواشى، خريدارى و فروش دارايى هاى خانواده ها، تركيب خانواده ها، مقدار قروض و آمد آنان. 
اطالعات كمى به سطح خانواده ها شامل اين مواد بوده اند: نوعيت آبيارى، مشكالت دسترسى به زمين،  انواع مشاغل غير زراعتى،  مهاجرت به 
هدف معيشت، مشكالت و موانع براى بازاريابى محصوالت زراعتى به شمول كوكنار ، كمك هاى دريافت شده از طرف موسسات تمويل كننده 
و يا ادارات دولتى، نظريات مردم راجع به حكومت و درك آنان از وضعيت زراعت،  ويژه گى هاى برنامه هاى محلى مبارزه عليه مواد مخدر،  و  

تغييرات در مورد پايدارى اقتصاد خانواده ها. 
اكثرا انتخاب ساحات براى اين تحقيق از طريق نقشه بردارى فضايى و جغرافيايى كه توسط شركت (.Alcis, Ltd) تهيه شده، صورت گرفته است. 
در اين نقشه بردارى، ساحاتى كه در گذشته نيز از جمله ساحات عمده كشت كوكنار بوده، شناسايى شده اند. و تا جايى كه امكان داشته، مناطق 
بر اساس تفاوت هاى عمده و مبنى بر بلندترين و پايين ترين پويايى براى كشت  كوكنار ، و نيز بر اساس دهقانان خورد و كالن، انتخاب شده 
اند. موسسه تحقيق و انكشاف پايدار كه يك سازمان افغانى و غير دولتى است و 25 سال سابقه تحقيق و انكشاف در ساحات روستايى دارد، كار 
ساحوى اين تحقيق را انجام داده است. به جزء موارد استثنايى كه در زير ذكر شده اند، از اين ساحات در جريان تحقيق طى سال هاى اين تحقيق 
به طور پيهم بازديد شده است. بعضى ساحات در ننگرهار از سال 2005 ميالدى به اين سو، بطور منظم بازديد شده است. روى مناطقى كه بنابر  
تغييرات اجتماعى و اقتصادى به مرور زمان اهميت بيشتر پيدا كردند مانند ساحه دشت در شمال كانال بغرا در هلمند توجه خاص صورت گرفته 

است. از چنين مناطقى، خانواده هاى زيادى براى مصاحبه و اشتراك در اين تحقيق، انتخاب شده اند. 
سعى شده تا كار هاى ساحوى اين تحقيق، نزديك به زمان جمع آورى حاصالت صورت گيرد. اين كه اطالعات دقيق و درست از اشتراك كننده 
گان به دست آيد تا آن چه كه از مقدار محصوالت شان به خاطر دارند، به اختيار اين تحقيق قرار دهند. تا اين كه پاسخ ها از زواياى متعدد مورد 
بررسى قرار گيرد. در ننگرهار و هلمند، منابع تمويل ديگر اين زمينه را مساعد ساخت تا كار ساحوى در زمان كشت و كار نيز صورت گيرد. در 

بعضى موارد،  مشكالت لوجستكى، تفاوت هاى ساالنه در چرخش كشت و كار و مسايل امنيتى روى زمان تحقيق تاثير گذاشته است. 
چون كه تيم هاى اين تحقيق از طريق تماس ها و روابط محلى، مخصوصا در ساحات نا امن كار كرده اند، جاى تعجب نيست كه اوضاع بد امنيتى 
به شمول حضور تيم هاى محو كشت كوكنار در محل سبب شده كه تعديالتى هم در زمان و هم در طرز انجام كار ساحوى اين تحقيق، به وجود 
آيد.  در مواردى هم الزم بود كه به منظور حفظ و مصئونيت جان كاركنان تحقيق، از ساحات ديگر براى اين تحقيق استفاده شود. اين كه تيم هاى 
تحقيق تالش كرده اند كه در هر سال به عين ساحه سفر كنند، اما نگرانى هاى امنيتى براى اعضاى تيم هاى تحقيق و پاسخ دهنده گان تحقيق،  
اجازه سفر هاى مداوم و بازديد از عين خانواده ها را نداده است. اين كار براى جلو گيرى از متهم شدن كاركنان تحقيق  به ارتباط با نيرو هاى محو 

كشت كوكنار ، صورت گرفته است.9
به زود ترين موقع ممكن، جلساتى براى كسب اطالعات از جريان بازديد كارمندان ساحوى در مراكز واليات جالل آباد، مزار شريف، فيض آباد و 
يا لشكرگاه و يا هم در كابل داير شده است. اين جلسات براى كسب اطالعات روزانه داير شده و يا پس از ختم كار ساحوى در يكى از آن واليات.

از ستراتيژى هاى مختلف براى دسته بندى و جمع آورى پاسخ ها درست و بدون تبعيض و نيز براى جلوگيرى از بروز شك در انجام اين تحقيق 
كه روى كيفيت پاسخ ها تاثير مى گذاشت و كارمندان تحقيق را به خطر مواجه مى ساخت، استفاده شده است. مصاحبه ها به طور غير رسمى 
و در جايى كه ممكن بوده باالى زمين هاى دهقانان صورت گرفته تا اين كه از ايجاد بحث هاى عمومى در باره آن مصاحبه ها جلوگيرى شود. 
چنين بحث هاى مى تواند سبب ايجاد هراس و تعبيض اجتماعى شودكه اكثر نظر سنجى هاى كه در افغانستان انجام شده را متاثر ساخته است. در 

9   همچنين، در ساحات روستايى افغانستان موضوع تحقيق به درستى درك نمى شود و عموما به كار هاى پوليس و يا نهاد هاى امنيتى ربط داده مى شود. عموما  به زبان درى و پشتو از كلمه (تحقيق) 
براى (بازجويى) استفاده مى شود.
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جريان مصاحبه ها، هيچ يادداشتى صورت نگرفته است. در عوض، كارمندان ساحوى تحقيق دقيقا پس از ختم مصاحبه، فورم هاى را كه در اختيار 
داشتند، تكميل و خانه ُپرى كرده اند. مصاحبه ها عموما انفرادى بوده اند و از مصاحبه هاى گروهى خود دارى شده است. اين كار قسما به خاطر 
موجوديت ساختارهاى اجتماعى كه مانع حضور جوانان و مردم از طبقات پايين اجتماعى مى شوند، و هم چنين به خاطر كاهش خطرات احتمالى 

كه در ساحات هلمند و ننگرهار وجود داشته، صورت گرفته است. 
در جريان مصاحبه ها از دهقانان به طور مستقيم راجع به مطالب حساس از قبيل ابعاد مختلف اقتصاد ترياك، فساد ادارى در ادارات حكومتى، يا 
حمايت مردم محل از عوامل ضد دولت سوال نشده است. در عوض، معلومات مرتبط به اين بخش ها بطور طبيعى از جريان مصاحبه ها به دست 
آمده است. آنان كشت كوكنار را به راحتى به عنوان يكى از فعاليت هاى خانواده ها به خاطر تامين معيشت زنده گى آنان تلقى كرده اند. آن را 
چيزى ”بد” ندانسته كه از يادآورى آن خود دارى كنند يا در آن رابطه دروغ بگويند.  اين كار براى جلوگيرى از خطا (Bias) در پاسخ هاى آنان، 
كمك كرده است. گزافه گويى در  مورد ميزان كشت كوكنار به منظور ”مذاكره” كردن براى حصول كمك هاى امدادى و يا كتمان، يا دست كم 
گرفتن كشت كوكنار براى جلوگيرى از تخريب كشتزار هاى شان و ديگر پيامد هاى منفى توسط مسوالن حكومتى، سبب ايجاد چنين خطا ها شده 
مى توانند. موضوعات مصاحبه بر اساس تجربه شخصى پاسخ دهنده گان محدود بوده و از آنان درخواست نشده كه با حدس و گمان معلوماتى را 

ارايه نمايند كه فراتر از ساحات جغرافيايى شان يا آگاهى آنان بوده باشد.  
عالوه بر اين ها، با دوكانداران، كارگران در ساحات تحقيق و در مراكز ولسوالى ها و واليات با مسوالن دولت، كارمندان امداد، مسوالن ادارات 
سازمان ملل و موسسات غير دولتى صورت گرفته است. مصاحبه با خانواده ها توسط تيم هاى موسسه تحقيق و انكشاف پايدار انجام يافته است. 
درحالى كه محققان خارجى نيز از ساحات روستايى تا حدى كه اوضاع امنيتى و انجام تحقيق خوب به آنان اجازه داده است سفر كرده و با دهقانان، 

مسوالن حكومت، كارمندان امداد رسانى، دهقانانى كه در شهر ها به خاطر مصاحبه آمده بودند، مصاحبه كرده اند. 
با گذشت سه سال،  دسترسى به ساحات كارى اين تحقيق بخصوص در هلمند و ننگرهار مشكل تر شده است. حتى براى كارمندان ساحوى 
افغان كه در گذشته در آن مناطق مصاحبه و تحقيق كرده اند، و در آن مناطق بودوباش نداشته اند، نيز ممكن نبوده كه از آن مناطق بازديد كنند. 
در اين تحقيق از اطالعات دومى نيز استفاده شده است كه شامل تحقيق هاى قبلى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، گزارش هاى موسسات غير 
دولتى و نهاد هاى دولتى و گزارش هاى آمارى مى شوند. با ختم كار هاى ساحوى،  از معلومات فوق به منظور سنجش آمد از كشاورزى و ديگر 
محاسبات استفاده شده و از اطالعات به دست آمده از ساحه، نقشه هاى هوايى و جغرافيايى كه براى شناسايى مناطق در اين تحقيق استفاده شده 

اند، نيز مورد بررسى قرار گرفته اند.
اين كه در جريان اين تحقيق يك روش واحد استفاده شده است، اما بادر نظر داشت تفاوت ها در واليات و ساحات تحقيق، الزم ديده شده كه 
گاهى در روش تحقيق تفاوت هاى آورده شود. زمانى كه كار ساحوى نياز به انجام مصاحبه هاى بيشتر داشته، اين كارصورت گرفته است. معلومات 
زيادتر در خصوص اين تفاوت ها در شيوه تحقيق، در بخش روش تحقيق هر يك از مطالعات موضوعى شش گانه وجود دارند. تقريبا يك روش 

متفاوت تر در كار ساحوى اين تحقيق در سال 2010-2011 ميالدى، در واليات بلخ و بدخشان مورد استفاده قرار گرفته است. 

هشدار ها:  2 .2
با اين كه روش تحقيق كه در باال به آن اشاره شد در مدت زمان طوالنى مورد آزمايش بوده است، اما الزم است كه در مورد هر نوع تحقيق در 
افغانستان، بخصوص تحقيق در مورد مطالب و موضوعات حساس كه در ساحات و محيط هاى بسيار نا امن انجام مى شود، بعضى موارد را به 

عنوان هشدار در نظر داشت:
در اين تحقيق از روش هاى غير مستقيم به موضوعات حساس، به منظور استخراج پاسخ هاى صريح و بى پرده طراحى شده بود ولى • 

بازديد كارمندان ساحوى كه در اكثر موارد افراد بيرون از آن منطقه بودند با اين كه باعث شك و ترديد پاسخ دهنده گان نشده باشد، 
اما ممكن است سبب برانگيختن كنجكاوى آن ها شده باشد. به اين اساس احتماال پاسخ دهنده گان متوجه پاسخ هاى كه ارايه مى 
كردند، بوده باشند. بنا پاسخ هاى خود را مبنى بر اجنداى خود مثال به منظور كسب كمك هاى توسعه اى بيشتر و يا اين كه مطمين 
شوند كه كشتزار هاى شان محو و نابود نشود ارايه كرده باشند. و اين موضوع احتماال در مصاحبه هاى كه در اماكن نسبتا عمومى 

داير شد، بيشتر صادق است. 
به خاطر اوضاع امنيتى و مصئونيت جان كاركنان ساحوى تحقيق، شرايط براى بازديد از مناطق ناامن هميشه براى شان مساعد نبوده • 

است. و غالبا اين مناطق، ساحاتى بوده كه در آن كوكنار بطور پايدار كشت شده است.
يافته هاى اين تحقيق بطور كامل نمى تواند نمايندگى از شرايط تمام ساحات افغانستان كند. در حالى كه چهار واليت و ساحات كار • 

ساحوى در آن واليات، تفاوت هاى زيادى دارند و به نتيجه رسيدن عمومى تر را در مورد ديگر ساحات افغانستان نيز مساعد مى سازد، 
اما چنان برداشت ها از تحليل و تجزيه، و يافته هاى اين تحقيق بايد با دقت بيشتر صورت گيرد. 
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با اين كه استفاده از تخنيك و مصاحبه هاى غير رسمى مزاياى مختلفى دارد، اما اين نوع مصاحبه اين نقيصه را نيز داردكه در آن تنها • 
به آن چه كه كارمندان ساحوى از جريان مصاحبه هاى شان به خاطر داشته اند، اتكاء شده است. مخصوصا اتكاء به خاطرات و اين 
كه پاسخ دهنده گان از گذشته چه به ياد داشته اند،  بخصوص در مورد كيفيت زنده گى از قبيل اين كه”قيمت ها پايين بوده، مردم 

خوشحال بودند و زنده گى خوب بود.” مى تواند گمراه كننده باشد. 
در مواردى كه از پاسخ دهنده گان در باره نظرات و برداشت آنان پرسيده شده، آن ها تالش كرده اند كه پاسخ هاى خود را سنجيده • 

يا ديزاين شده ارايه كنند. اين كه تشويق شدند و از آن فرصت براى اظهار شكايات شان، استفاده كرده اند. به خاطر كاهش شك و 
ترديد و به خاطر تامين مصئونيت در بعضى مناطق هلمند و ننگرهار، كارمندان ساحوى به منظور بازديد از مناطق خود انتخاب شده 

اند. با اينكه اين شيوه مشكالتى خود را داشته اما مى تواند تحت شرايط موجود امنيتى، اين تنها شيوه مساعد و ممكن بوده است.
محاسبه آمد و مفاد، متكى بر اساس محصوالت و معلومات كه خانواده ها ارايه داشته اند، صورت گرفته است. با اين كه اين معلومات • 

تا جايى كه ممكن بوده از زواياى مختلف ديگر نيز مورد بررسى قرار گرفته اما دهقانان احتماال در اين باره، معلومات بيشتر و يا كمتر 
ارايه كرده باشند يا به علت اين كه به ياد نياورده اند و يا اين كه قصدا خواسته اند خود را به كدام شكل خاص ديگر، خودرابه گونه 

ديگر نشان دهند.
روش تحقيق يعنى صحبت با دهقانان باالى كشتزار هاى شان اين امكان را كه با زنان مصاحبه صورت گيرد، از دست داده است. و از • 

نظر فرهنگى نيز اين اجازه وجود نداشته كه از دهقانان در مورد زنان خانواده هاى شان سوال شود. بنابرين، اين تحقيق معلومات كامل 
در مورد مجموع داشته ها از نظر نيروى بشرى خانواده ها را در بر نمى گيرد و به اين اساس، معلومات كامل در باره شيوه و داشته هاى 

معيشتى خانواده ها مانند (لبنيات و مالدارى) در دسترس نبوده است.
با وجود اين هشدار ها،  تحقيق كننده گان اطمينان دارند كه اين روش تحقيق، كه اكثرا در افغانستان طى 15 سال گذشته تطبيق شده است، تا 

حدى زياد درست بوده و بيشترين دقت در تحليل و تجزيه اقتصاد ترياك در اين كشور انجام يافته، را نشان مى دهد. 
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كوكنار در افغانستان. 3
تاريخچه كشت و توليد كوكنار در افغانستان 3 .1

در حالى كه در طول قرن ها اراضى محدود از كوكنار در افغانستان كشت شده است، اين كشت وكار تنها در ميان گروه هاى محلى در شمال مورد  
استفاده قرار مى گرفت. افزايش كشت كوكنار ، همراه با ديگر فعاليت هاى غير مشروع، به صورت جدى در دوران جهاد10 آغاز يافت و بنابر عدم 
حضور دولت، رابطه پيچيده و درهم تنيده بين قاچاق مواد مخدر و گروه هاى مسلح مجاهدين، شرايط گسترش چنين فعاليت ها را فراهم ساخت.
با گذشت زمان، يك سلسله از عوامل باعث انحراف انگيزه در حمايت از عدم توليد مواد مخدر و ديگر فعاليت هاى اقتصادى غير مشروع، شده 
است.11 به محض افزايش كشت كوكنار و گسترش آن در مناطق دور افتاده، سبب ادغام با اقتصاد روستايى گسترده شد، كه به خصوص در ايجاد 
تقاضا كار (دروكردن و قطع كردن) كوكنار و تشويق در افزايش كشتمندها تاثير داشته است. ايجاد ثروت نيز سبب تمركز زدايى  قدرت سياسى 
و اقتصادى از كابل شده است كه اين پروسه  تمركز زدايى، از گذشته به دليل ضعف دولت و مسلح شدن فرماندهان محلى به ميان آمده است. 
تعدادى از مناطق با در نظر داشت كاهش و افزايش سطح كشت و در واكنش به اوضاع  سياسى و امنيتى محلى، توليد كننده گان برجسته كوكنار 
بوده اند. كه اين مناطق كليدى شامل بدخشان، هلمند، ننگرهار و اخيرا، فراه و قندهار بوده است. از دهه 1980 ميالدى و به ويژه از دهه 
1990 به اين سو، خط سير كلى كشت كوكنار به استثناى ممنوعيت كوتاه مدت آن كه در دوره طالبان در بين سال هاى 2000- 2001 اتفاق افتاد، 

به طور پيوسته رو به افزايش بوده است. (شكل 1 را مالحضه نماييد). 

1: كشت كوكنار ، در سطح ملى، 1995-2013 (هكتار)شكل

منبع: دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد و سروى جيولوجوى امريكا

جالب اين جاست كه تجارت مواد مخدر پس از به قدرت رسيدن طالبان در سالهاى  1994-1996 در نتيجه بهبود امنيت و از بين رفتن حق العبور، 
افزايش يافت. كه آغاز آن از زمان  دولت مجاهدين بود.12 كشت كوكنار بعد از سال 2001 به اوج خود رسيد كه كشت آن در مناطق جديد آغاز 
و در بازسازى بعضى مناطق ممد قرار گرفت. بعد از سال 2007 مجموع اراضى كشت شده براى چندين سال كاهش يافت و در درجه اول اين 
كاهش در هلمند و ننگرهار و سپس در ساير واليات كه انعكاس دهنده درصد باالتر اما كميت مطلق كمتر، قبل از سرگيرى صعود تزايدى آن 

در سال هاى 2010-2011، صورت گرفت.
در سال 2012-2013 ركود بيشترين اراضى كشت كوكنار كه به 209،000 هكتار زمين مى رسيد، ثبت شد كه اين رقم حتى باالتر از رقم سال 
2007 ميالدى، است. (ارقام دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد) و البته، تحت عناوين در سطح ملى،  تغييرات ساالنه اين ارقام  
در تمام سطوح كه شامل: خانواده هاى انفرادى، روستاها، 13منطقه، حوزه ها و واليات مى با شند، وجود دارد. چوكات 1 تاريخچه مختصركشت 

كوكنار را در چهار واليت كه مورد مطالعه قرار گرفته اند، نشان مى دهد.

10   دوره جنگ كه بين سال هاى 1979-1992 عليه اشغال شوروى و نظام مربوط به آن، صورت گرفت.
11   بايرد. ”مواد مخدر و انكشاف آن”.

12   ديويد منسفيلد، ”خالصه گزارش 7: وضع ماليات در هلمند و قندهار مركزى” مارچ 2013.
13   منطقه اشاره به يك ناحيه يا ساحه است، كه به طور غير رسمى بر اساس روابط اجتماعى تاريخى، نه بر اساس  مرزهاى ادارى، تعريف شده است.
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چوكات 1: تاريخچه مختصر كشت كوكنار در چهار واليت
بدخشان:  واليت بدخشان  از لحاظ تاريخى مصرف كننده مواد مخدر بوده كه مواد مخدر به شكل  محلى توليد شده و از مناطق للمى در ارتفاع بلند حاصل مى شود. 
در اين واليت توليد كوكنار و تجارت آن در زمان جهاد سرعت يافت و از اين مدرك براى حمايت مالى  جنگى استفاده و هر يكى از فرماندهان تمويل مى شد. نگهبانى 
ضعيف سرحدات ميان افغانستان با تاجيكستان و پاكستان سبب تسهيل قاچاق مواد مخدر شده است. در طول رژيم طالبان با وجودى كه كشت مواد مخدر طى سال هاى 
2000-2001 ممنوع شده بود اما از اين كه بدخشان تنها واليتى بود كه تحت سلطه رژيم طالبان قرار نداشت افزايش توليد مواد مخدر در آن ادامه يافت. بدخشان در سال 
2003 نسبت به هر واليت ديگر به استثناى هلمند اراضى وسيعى  را كوكنار كشت كرد، اين كشت در سال 2004 به اوج خود رسيد و با اين توضيح كه در سطح  واليت 
و ولسوالى ها متفاوت بوده است؛ در سال 2008 بدخشان تقريبا عارى از كشت  كوكنار 1 شد اما از آن به بعد توليد كوكنار به طور مداوم در اين واليت افزايش يافته است.

بلخ: پس از يك سابقه كشت محدود كوكنار كه عمدتا از اين كشت براى استفاده محلى در ميان تركمن ها استفاده مى شد، كشت كوكنار با  نگاه به سوى بازار در حدود 
سال 1994 در تعدادى از روستاهاى عمدتا پشتون نشين در غرب مزار شريف، گسترش يافت. كشت كوكنار در طول رژيم طالبان و بعد از سقوط آن در سال 2001 به استثناى 
ممنوعيت كوتاه مدت آن در بين سال هاى 2000- 2001 ميالدى به گسترش خود ادامه داد تا زمانى كه  والى عطا محمد نور كشت آن را در اين واليت متوقف ساخت. 
زمانى كه حدود 410 هكتار اراضى كشت كوكنار در ولسوالى  چمتال پيدا شد، واليت  بلخ از سال 2007 تا سال 2013  ”عارى از كشت  كوكنار” تشخيص داده شده بود.

هلمند: در سال هاى 1990 هلمند به عنوان مركز اصلى كشت كوكنار در افغانستان بشمار مى رفت، زمانى كه توليد آن بيشتر از هر واليت ديگر بود. پس از سال 2001 
اراضى كشت شده كوكنار به طور چشمگيرى افزايش پيدا كرد و در سال 2008-2009 هنگامى كه قيمت گندم  باال بود، كاهش يافت كه اين همزمان با آغاز طرح زون 
هاى غذايى و افزايش حضور نيروى هاى  بين المللى در اين واليت بود. كشت كوكنار در سال 2009-2010 افزايش و در سال 2010-2011 دوباره كاهش يافت. در سال 

2012-2013  كشت كوكنار بيش از يك سوم افزايش يافت و بيشتر اين افزايش در منطقه دشت واقع شمال كانال بغرا بود.

ننگرهار: واليت ننگرهار  از لحاظ تاريخى توليد كننده  مواد مخدر بوده است كه در اين واليت سطح كشت كوكنار در طول سالهاى 1990 حفظ شد. به استثناى منع 
قسمى آن در سال 1995 توسط  والى حاجى قدير و منع آن توسط طالبان در سال 2000، كشت كوكنار تدريجى افزايش يافته تا آن كه در سال 2004 به اوج خود رسيد 
و در سال بعد آن توسط  والى حاجى دين محمد به صورت كامل منع گرديد. در سال 2008 در اثر تالش هاى والى گل آغا شيرزى با پشتيبانى مالى، لوجستكى و نظامى  
ارتش اياالت متحده به عنوان واليت عارى از كوكنار  شناخته شد. بعد از سه سال  توليد اندك كوكنار در ساحات غير قابل دسترس در اين واليت، كشت كوكنار در سال 
2010-2011 دوباره گسترش يافت و هنوز هم تا حد زيادى در ولسوالى هاى كوهستانى كه  داراى ظرفيت كمتر واقع در جنوب اين واليت اند، كوكنار كشت مى شود. در 

سال 2012-2013، كشت كوكنار  پنج برابر افزايش يافت، اين افزايش بيشتر در مناطق پايين و قابل دسترس واقع قالت سپين غر صورت گرفته است.

_______________

1   تعيين و تشخيص”عارى از كشت كوكنار” بر اساس سروى كشت كوكنار ساالنه دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد صورت مى گيرد. يك واليت ”عارى از كشت كوكنار” تعيين 
مى گردد كه اراضى كشت شده آن از 100 هكتار زيادتر نباشد.

مبارزه عليه مواد مخدر در افغانستان از سال 2001 به اين سو: 3 .2
در بخش زراعت، شعار هاى مبارزه عليه مواد مخدر از سال 2001 به اين سو همواره پايدار بوده است. در حالى كه شرح اين موضوع به اندازه 
كافى، سبب  پيچيده گى اين مسله شده، بنابرين  چند نكته مهم آن  تذكر داده مى شود. از زمان ارتقا دولت از يك اداره در سال 2004، در دولت 
افغانستان وزارت مبارزه عليه مواد مخدر تعيين شد تا يك نقش هماهنگ كننده را به جاى نقش اجرايوى حداقل با 18 وزارتخانه و نهاد ديگر داشته 
باشد دولت افغانستان از سال2004 تصميم گرفت كه نهاد مبارزه با مواد مخدر را از يك نهاد به يك وزارت خانه ارتقا دهد و به عنوان اجرا كننده 
سياست هاى مبارزه با مواد مخدر با 18 وزارت و نهاد وارد تعامل شود. كه شامل وزارت خانه هاى ذيل مى باشد: وزارت هاى زراعت، آبيارى و 
مالدارى، داخله، احيا و انكشاف دهات، صحت عامه، معارف، كار و امور اجتماعى، شهدا و معلولين، امور زنان، سرحدات، اقوام و قبايل، حج و اوقاف، 

و رياست امنيت ملى، و هم چنين در ديپارتمنت ها و ادارات واليتى اين وزارت خانه ها.
بريتانيا از سال 2002-2006 در مديريت رهبرى مبارزه عليه مواد مخدر قرار داشت، طوريكه دسته هاى مختلف از نهاد هاى ذيل كه شامل  وزارت  
خارجه و سازمان مشترك منافع، واحد بين الوزارتى مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان، واحد جرايم سنگين سازمان يافته، وزارت دفاع، ديپارتمنت 
توسعه بين المللى و تيم بازسازى واليتى هلمند و اخيرا نظر به اهميت آن واليت در تالش مبارزه عليه مواد مخدر، در اين زمينه به صورت شايسته 
از اين كشور نمايند گى، كرده اند. اياالت متحده توسط نهاد هاى ذيل  كه شامل سازمان مبارزه عليه مواد مخدر، وزارت عدليه، وزارت دفاع، اداره 
انكشاف بين المللى اياالت متحده امريكا، اداره مبارزه عليه مواد مخدر اياالت متحده و نهاد تنفيذ قانون به طور شايسته  نمايندگى شده است.  
سازمان ملل متحد توسط اين نهاد ها كه شامل دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد با هماهنگى با هيأت معاونت سازمان 
ملل براى افغانستان- دفتر يوناما، نمايندگى شده است. چوكات 2 ليست خالصه شده از پيشرفت ها و طرح هاى مهم در مبارزه عليه مواد مخدر 

را نشان مى دهد.
در بسيارى از موارد نهاد ها و دست اندر كاران افغان و بين المللى، ديدگاه هاى مختلف را كه  متمركز بر  ماموريت اصلى شان (جرم و جنايت، 
توسعه زراعتى، و غيره)، و دستور هاى سازمانى مى باشند، حفظ كرده اند.14 چنين عالقمندى هاى ناشى از برنامه و موقف سازمان مبنى بر برنامه 
و يا سازمان غالبا سبب رقابت هاى غيرموثر شده ، واز ايجاد موقف واحد در زمينه جلوگيرى كرده است.15 به عنوان مثال، در بعضى موارد رابطه 

14   در مورد مشكالتى كه سازمان هاى واحد بتوانند مشوق هاى داخلى خود را، به هدف حمايت از اهداف مشترك، سركوب كنند به اين گزارش مراجعه نماييد: ”بازنگرى مجدد از نشست عقاب: 
تصميم گيرى در پروژه نوسازى سد/بند كجكى”از نوحه ارجومند. گزارش موضوعى شبكه تحليلگران افغانستان 2013/01. شبكه تحليلگران افغانستان. جنورى سال 2013 ميالدى. همچنين به اين گزارش 

مراجعه كنيد: ”سازمان هاى مغلق: يك گزارش مهم” از چارلس پيرو. (نيويارك، مطبعه راندوم هاوس، 1986).
.2013 ،17-6 ،158:6 ، RUSI 15   بايرد، ”مواد مخدر و توسعه آن در افغانستان”همچنين، ديويد بولى- تيلور، ”قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته در افغانستان،”، ژورنال روسى
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ميان مبارزه عليه مواد مخدر و مبارزه عليه تروريسم يا مبارزه عليه شورشگرى (COIN)، سبب ايجاد انعطاف در كشت كوكنار شده است يا 
توسط مناطق و ساحاتى مقصد تخريب بوده اند و يا هم توسط ”متحدان”.16 بيشترين بحث روى وزن يا اهميت نسبى رويكرد هاى بازدارنده، 
اساسا تخريب كشتزار ها، در برابر رويكرد هاى مشوق گر صورت گرفته است با اينكه گاه گاهى درخواست براى مجوز و يا قانونى ساختن 
توليد كوكنار براى استفاده در ماركيت ادويه جات طبى وجود داشته است.17 بخش عمده اى از بحث در مورد اهميت نسبى رويكردهاى عمدتا 
اجبارى ريشه كن انتظار كاهش را در پى داشت.  با صداى گاه به گاه (”گواهينامه”) از روش هاى انگيزه گرا با تمايل به قانونى ساختن كشت 
كوكنار براى بازار دارويى مطرح شده است. با اينكه قرار دادن فعاليت هاى مبارزه عليه مواد مخدر در مسير اصلى آن به عنوان يك اصل 
عمومى مورد استفاده بوده است و به شدت در ادبيات ستراتيژى ملى كنترول مواد مخدر دولت افغانستان داخل شده است، اما در عمل اين به 

طور كامل تطبيق نشده است.18

16  جيسون Straziuso، ” طالبان دنبال دريايى، كوكنار را محافظت مى كند.” آسوشيتد پرس. مه 11 2008. همچنين، Matthieu Aikins، ”مرد ما در قندهار.” اتلنتيك. نوامبر 2011
17   در مورد نقد روى اين پيشنهادات براى توليد مشروع خشخشاش به اين گزارش مراجعه نماييد: ” ارزيابى پاليسى سمت عرضه و عملكرد ها: انكشاف بديل و تخريب كشتزار ها” گزارش اى تحت 

كار كه براى براى اولين جلسه كميسيون جهانى سياست گذارى هاى ادويه تدوير يافته بود. جنوا، 24-25 جنورى 20111. 
18  وارد مسير اصلى ساختن يا (mainstreaming) اساسا به معنى شامل ساختن مسايل مربوط به مواد مخدر در تمام پاليسى ها و برنامه هاى اقتصادى است تا اينكه هر نوع تاثير آن باالى اقتصاد 
مواد مخدر شناساى شود و تا از پيامد هاى منفى و ناخواسته آن به پايين ترين سطح و پيامده هاى مثبت آن به بلند ترين ميزان برسد. در مورد چالش هاى كه در اين زمينه (mainstreaming) وجود 

دارد به اين گزارش مراجعه نمايد: ”مسامحه و تغافل: مبارزه عليه مواد مخدر در دوره انتقال” (كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2013 ميالدى). از ديويد منسفيلد و پاول فيشستين.
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چوكات 2 : پيشرفت ها و طرح هاى عمده در مبارزه عليه مواد مخدر

اواخر 1990-1980
جايگزينى محصوالت و  برنامه هاى بديل توسعه اى براى جلوگيرى از خطرات مجاهدين در رشد و قاچاق مواد مخدر، معرفى شد. ممنوعيت كشت كوكنار در سال  -

1994 در ننگرهار توسط حاجى قدير، و در سال 1997 در سراسر كشور توسط مال عمر تحميل شد. 
2000

منع تحميل شده كشت كوكنار در سطح ملى توسط طالبان، هر چند تجارت آن ممنوع نشده بود. -
2001

موافقتنامه بن اول (دسمبر) اعالم مى كند كه اداره موقت افغانستان ”بايد با جامعه بين المللى در مبارزه با تروريسم، مواد مخدر و جرايم سازمان يافته همكارى نمايد.” -
2002

بريتانيا در مديريت رهبرى مبارزه عليه مواد مخدر قرار داشت و بعدا به عنوان ”كشور شريك” (تا سال 2006، زمانى كه مسوليت به دولت افغانستان منتقل شد)  -
شناخته مى شد.

رييس جمهور كرزى حكمى را مبنى بر ممنوعيت كشت، توليد، تجارت و استفاده كوكنار صادر كرد (جنورى)، و بعدا در همان سال احكام دوم و سوم را مبنى بر محو  -
كشت كوكنار و اجراى ممنوعيت آن صادر كرد.

برنامه هاى اجرا شده محو كشت كوكنار در اثر تالش هاى  مشترك بريتانيا- افغانستان در ساحات مختلف كشور اجرا شد، اما به طور گسترده اى به عنوان يك  -
شكست پنداشته مى شود.

رياست مبارزه عليه مواد مخدر توسط رييس جمهور كرزى تحت نظارت شوراى امنيت ملى افغانستان در ماه اكتوبر ايجاد شد. -
حاجى قدير والى واليت ننگرهار كشت كوكنار را در آن واليت منع قرار داد. -

2003
نخستين ستراتژى ملى كنترول مواد مخدر براى سال هاى 2003-2008 در ماه  مى صادر شد، كه شامل پنج عنصر مى شود كه هم عرضه و هم تقاضا را تحت  -

پوشش خود قرار مى دهد، اين پنج عنصر عبارتند از: ارائه معيشت بديل، تنقيذ قانون، قانون كنترول مواد مخدر، نهاد سازى و وقايه و جلوگيرى، معلومات حياتى ارائه 
شده توسط دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد.

نخستين قانون مبارزه عليه مواد مخدر در اواخر سال 2003 به تصويب رسيد. -
2004

مواد مخدر در قانون اساسى در ماه جنورى  مطرح شد، و به عنوان تهديدى براى كشور و جهان شناخته شد. -
نيروى مركزى محو كوكنار توسط دولت افغانستان با آموزش و حمايت آمريكا و قرار دادى هاى آن هادركه ماه مى تشكيل شد با مخالفت هاى خشونت آميز اجرا  -

مى شود به طور مثال، قندهار.
رياست مبارزه عليه مواد مخدر به وزارت مبارزه عليه مواد مخدر ارتقا يافت. كه ظاهرا جدى بودن تهديد كوكنار را نشان مى دهد. وزارت مبارزه عليه مواد مخدر به  -

عنوان ارگان همآهنگ كننده نه اجرايوى تشكيل شد.
”پالن افغانستان” توسط اياالت متحده با پنج ركن محو اساسى كوكنار در ماه نومبر اعالم شد. مقامات اياالت متحده تا حد زيادى در مورد رويكرد ”نرم” اروپا شك  -

و ترديد دارند.
اداره انكشاف بين المللى اياالت متحده امريكا برنامه ”معيشت بديل” را در سه منطقه، با تمركز بيشتر باالى  بدخشان، هلمند، قندهار، لغمان و ننگرهار، آغاز كرد. -

2005
قانون مبارزه عليه مواد مخدر در اواخر 2005 تجديد شد. -

2006
ستراتژى ملى كنترول مواد مخدر با چهار اولويت و هشت ركن در ماه جنورى تجديد شد. معلومات حياتى ارائه شده توسط بريتانيا. -
مبارزه عليه مواد مخدر به عنوان ستراتژى ميان برد در ستراتژى انكشاف ملى موقت افغانستان شامل شد كه در ماه جنورى  در كنفرانس لندن  برگزار شد. -

2007
ستراتژى جديد  مبارزه عليه مواد مخدر اياالت متحده كه تاكيد بيشتر آن بر افزايش محو كشت كوكنار و ممنوعيت آن مى  باشد در ماه اگست اعالم شد. آقاى وود  -

سفير سابق در كلمبيا كه مشهور به ”Chemical Bill” است، سفير در افغانستان گماشته شد.
اداره برنامه ريزى مركزى محو كشت كوكنار در وزارت امور داخله افغانستان با حمايت بريتانيا تشكيل شد، تا در مورد موجوديت معيشت پيش از نابودى كشت كوكنار  -

اطمينان داده شود.
طرح اجراكننده  خوب را به منظور پاداش به والياتى كه لقب”عارى از كشت كوكنار” را به دست آورده اند، داده شود. -
حكم منع كشت كوكنار در بلخ، هلمند و ننگرهار داده شد. -

2008
طرح منطقه غذايى (Food Zone) هلمند توسط گالب منگل والى هلمند با پشتيبانى مالى و فنى اداره انكشاف بين المللى بريتانيا و اداره انكشاف بين المللى  -

اياالت متحده امريكا راه اندازى شد.
2010

ستراتژى جديد اياالت متحده در عرصه مبارزه عليه مواد مخدر از محو كشت كوكنار صرف نظر كرده و در عوض پيرامون فراهم آورى فرصت هاى اقتصادى تأ كيد  -
مى ورزد.

نيروى محو كوكنار عمليات خود را متوقف ساخت. -
2012

ستراتژى ملى كنترول مواد مخدر با تاخير در سال 2010 با پنج هدف و چهار ستراتژى تجديد شد. -
طرح زون غذايى هلمند ختم مى شود. -

2013
 طرح زون غذايى قندهار بر اساس مدل هلمند  راه اندازى شد. ديگر زون هاى غذايى براى فراه، ارزگان و بدخشان ارائه شده شد. -



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان۲۰۱۴

AREU 14

موضوعات/ يافته هاى مهم: پويايى كشت كوكنار و معيشت روستايى. 4
ارائه بخش عظيم از تخصيص در تغييرات در سطوح و موقيعت كشت كوكنار اغلب مشكل به نظر مى رسد. بيشترين بحث هاى سياسى همه گانى 
به اهميت رهبرى قاطع واليان براى موفقيت تأكيد كرده است، كه در برخى از موارد عدم درك چنين رهبرى يكى از  عوامل در حذف واليان از 
كرسى هاى شان بوده است. در موارد ديگر، اين بحث هاى همه گانى روى طرح برنامه هاى مشخص به عنوان مثال: زون غذايى هلمند، معيشت 
هاى بديل تأكيد كرده است. به طور مثال، كاهش در كشت كوكنار در واليت هاى  شمالى و شرقى در سال 2008 به فشار واليان، شورا و بزرگان 
واليات مربوطه در زمان كشت كوكنار نسبت داده مى شود، با وجود كاهش بيش از 20 درصد در قيمت اسمى نه حقيقى كشت كوكنار، و تغيير 
در شرايط داد و ستد تجارت بين گندم و ترياك(دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد، 2008) و نيز وعده كمك هاى زراعتى 

حايز اهميت مى باشد. 
موسسات نيز در كاهش تأمين كمك هاى توسعه اى و در برخى از موارد در نهاد هاى خودى، نقش ايفا كرده اند. حتى در سالى كه كشت كوكنار 
در سطح ملى ثابت باقى ماند، دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد مدعى نقش كمك هاى توسعه اى در اين رابطه شد. نمود و  
بيان كرد: ” تأمين كمك هاى زراعتى در روستاها، كشت محصوالت مشروع را تشويق مى كند. براى اولين بار در اين سال، ما ارتباط بين تأمين 

كمك هاى زراعتى و كاهش در كشت كوكنار را ديديم”.۱۹
در برخى موارد، تمويل كننده گان از تأثير معيشت بديل و ديگر برنامه هاى خود كه در تغيير دادن جهت دهقانان از كشت كوكنار اعتبار كسب 
كرده اند طوريكه در بدخشان يكى از دهقانان چنين گفته است: ” دهقانان كوكناركمتر را كشت مى كردند زيرا دليل معقول اقتصادى كه به 
اساس آن دهقانان بتوانند ساير محصوالت زراعتى را كشت و بدست آورند وجود داشت. و بنابراين، آنها داوطلبانه از كشت كوكنار دست كشيدند 
زيرا برنامه توسعه زراعت واقع در شمال توانست برنامه توسعه وسيع و دومدار را عملى سازند كه به اساس آن رشد اقتصادى و فعاليت هاى تجارى 

ترغيب و تشويق گرديد”.۲۰
با توجه به برنامه هاى كوتاه مدت، اين  پرسش ها باقى مى ماند: آيا پاليسى ها و برنامه هاى مبارزه عليه مواد مخدر همراه با كاهش همراه بوده و 
يا خير؟ آيا مكان هايى وجود دارند كه استفاده از اين پاليسى (يا آنچه كه پاليسى گفته مى شود) در واقع اوضاع را بدتر كرده باشد؟ تا چه حد برنامه 
هاى وسيع توسعه اى مانند معيشت بديل توانسته است در مبارزه عليه مواد مخدر مؤثر واقع شود؟ و آيا  مكان هاى وجود دارند كه در آن برنامه 

هاى وسيع توسعه اى (غير مبارزه عليه مواد مخدر)  اوضاع را بدتر ساخته باشد؟21
در مطالعه واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در زمينه ى دريافت پاسخ در مورد اين پرسش كه ”چرا كشاورزان كوكنار كشت مى كنند؟” جستجو 
نشده است.  جواب اين سوال چند بعدى بوده و وابسته به مكان، زمان و گروه مى شود. عالوه بر اين، سروى هاى در زمينه انجام يافته است 
براى پرسش مذكور يك تعداد پاسخ هاى را ارايه كرده است كه عمدتا از ماهيت برتر كوكنار در امرار معيشت حكايت دارد. وليكن، 22در عوض 
تحقيق هذا پيرامون داليل و علت هاى تغيير معيشت به منظور تعيين وابستگى خانواده ها و مناطق و نيز تالش هاى منع كشت كوكنار جستجو 

و تفحص صورت گرفته است.
بخش هاى آتى موضوعات كلى و كليدى كه از اثر مطالعات بررسى موردى در جريان سه سال گذشته حاصل شده است را مورد غور و بررسى قرار 
ميدهد. اين مباحثات درچهار بخش كه شامل موضوعات كليدى كه داراى مشتركات مى باشند تقسيم شده است كه عبارت اند از: ضرورت تمايز 
بين ساحات جغرافيايى و خانواده ها، موضوع كلى اقتصادى، سياسى و حكومتدارى، و شرايط حاكم هنگاميكه انتقال صورت مى گيرد، و عناصر و 

نتايج استفاده از رويكرد هاى بازدارنده.
در ميان تمام موضوعات متذكره، تمركز اصلى باالى خانواده ها و تصميم گيرى آنها مبذول شده است. تمام مبالغ يا به پول افغانى يا به دالر 
امريكايى مشخص مى شود. در صورت ضرورت، اين مبالغ به روپيه پاكستانى تبديل مى گردد كه عمدتا در واليات هلمند و ننگرهار بنابر وابسته 

بودن اقتصادى محلى آنجا با مراكز اقتصادى كويته و پشاور مورد استفاده قرار مى گيرد.

19    وزارت مبارزه عليه مواد مخدر و دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد. ”سروى ترياك در افغانستان 2010: خالصه اى يافته ها” (كابل: 2010). نقل قول شده در: آدام پين 
”بازگشت مجدد كوكنار : بازگشت مجدد ترياك در واليات بلخ و بدخشان در سال 2011”. (كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2011).

20   افغانستان و اداره توسعه بين المللى اياالت متحده امريكا. ”برنامه توسعه بديل براى مناطق شمال شرقى افغانستان”نقل قول شده در آدام پين. بايد توجه داشت كه اين يك اداره انكشافى است و 
خواسته هاى خود را عملى مى سازد. با توجه به افزايش چهار برابر در كشت كوكنار  در ولسوالى ها مورد توجه در سالى كه آن پروژه تكميل شده بود، مشكل است كه اين پروگرام را يك برنامه ”پايدار” دانست.

21   حتى بعضى ها استدالل مى كنند كه پاليسى ها مواد مخدر وسيعا در سطح جهانى ناكام مانده اند. به اين گزارش مراجعه كنيد: پير آرنود چاوى. ”شناخت طبقه بندى پيامد هاى ناخواسته اى كاهش 
محصول مواد مخدر”ژورنال مطالعات مواد مخدر و ادويه جات. جلد 43، شماره 2. اپريل 2013 ميالدى. صفحه 230-216.

22  ممكن بعضى ها چنين استدالل كنند كه بعضى خانواده ها در مناطق روستايى افغانستان چهار پاسخ عمده براى پرسش دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد، يعنى اينكه داليل 
عمده كشت كوكنار چى بوده است، اساسا هم سان بوده باشد. ”قيمت هاى بلند فروش ترياك”، ”درآمد  زياد از زمين كم”، ”بهبود شرايط زنده گى”، و ”فقر (تامين سرپناه و مواد غذايى اساسى)”. وزارت 

مبارزه عليه مواد مخدر و دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد. ”سروى ترياك در افغانستان 2013”.
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همه مناطق جغرافيايى برابر نيستند: ضرورت تمايزگذارى ساحات و خانواده ها 4 .1
مناطق مختلف بنا به ويژه گى هايشان تغيير مى باشند، بنابرين ضرورت به تمايز گذارى ساحات  هميشه در بحث هاى سياست گذارى و يا عمل 
دخيل نمى شود. پاليسى هاى مانند ممنوعيت گسترده در سطح واليت گزينه هاى مختلف را كه در دسترس خانواده ها و در مناطق مختلف موجود 
است ، مورد توجه قرار نمى دهند. در شرايط اقتصادى كه خانواده ها براى  امرار معيشت تصميم مى گيرند، اين تصميم تا حد زيادى در فضاى 
جغرافيايى تغيير است كه در ادارات دولتى  مانند واليت و يا حتى ولسوالى ها اتفاق مى افتد. حال انكه يك واليت  ممكن ”عارى از كشت كوكنار” 

باشد يا نباشد، ممكن اوضاع  و واكنش ها در آن واليت م تغيير باشد.
اين تنوع توسط عامل طبيعى و ساخته دست بشر ايجاد مى شود. تنوعات مهم و كليدى جغرافيايى عبارتند از آب و زمين هاى قابل كشت و 
همچنين نزديكى به راه ها و مناطق شهرى است كه دسترسى به بازارهاى توليدى براى محصوالت زراعتى و بازار كار براى  درآمد  هاى غير 
كشاورزى، را فراهم مى سازد. همچنين ممكن است اختالفات شديد بين ساحات دولتى و ساحات غير دولتى موجود باشد: ساحاتى كه در آن دولت 
حضور و داراى نفوذ است و ساحاتى كه در آن حضور ندارد به طور مثال هلمند، و ننگرهار كه براى كسانى كه در اين ساحات زنده گى مى 
كنند، واقعيت كامال متفاوت است. در سطح خانواده ها، تغييرات در سرمايه فيزيكى وجود دارد كه عبارتند از كميت و كيفيت در زمين هاى قابل 
كشت، سهم سرمايه انسانى (تعداد اعضاى خانواده و مهارت هاى شان، به ويژه مردانى كه درسن كار كردن قرار دارند)، و دسترسى به شبكه هاى 
اجتماعى و ديگر انواع سرمايه هاى  اجتماعى. تمام اين عوامل به واكنش كشاورزان به قيمت ها، فرصت ها، تهديدها و عوامل ديگر تاثير مى گذارد.

مناطق جغرافيايى در يك واليت 4 .1 .1
 مثال ارائه شده در مورد چهار واليت و شرايط مختلفى كه در چارجوب اين  واليات حاكم  مى باشد را ارائه مى كند. به طور مثال، در سال هاى 
اخير در  واليت بلخ ،حضور گسترده دولت در مناطقى كه كشت كوكنار در آن محدود شده است، ولسوالى هاى چار بولك و چمتال مى باشد. 
عالوه بر اين، آب كشت كوكنار را در اين مناطق تحت تاثير قرار داده است.طوريكه در قسمت 4,3 توضيح شده است، بهبود در اوضاع امنيتى و 
دسترسى بيشتر به ماركيت در بعضى از ساحات كه كوكنار در آن كشت مى شود، باعث شده است كه بعضى از كشاورزان به كشت محصوالت 
مشروع مانند سبزيجات روى بياورند. در اين مناطق كشاورزان بطور واضح تغييرات مثبت در شرايط اقتصادى را براى بهبود محصوالت زراعتى و 
قيمت هاى بهتر به اين محصوالت نسبت داده اند. ساحاتى كه در آن كوكنارهمچنان كشت مى شود غير قابل دسترس برايدولت بوده و ارتباط 

خوبى با اقتصاد منطقه اى ندارند.
در هلمند، سه حوزه مجزا مركزى واليت را مى توان تفكيك كرد: دو حوزه ايكه توسط كانال بغرا آبيارى مى شود و يك حوزه ديگر در شمال، 
واقع در دشت است. همانطور كه در جدول 1 خالصه شده است، هر كدام اين حوزه ها داراى شرايط متفاوت بوده كه به نوبه خود، واكنش هاى 
خانواده ها را در بر دارند. 23حوزه اول، كه در جنوب كانال و نزديك به دريا واقع است داراى  بهترين منابع از جمله زمين هاى وسيع و آبيارى خوب 
توسط كانال كه سبب چند محصولى و در برخى موارد سه محصول در هر سال مى دهد و اين حوزه است كه در آن بخش قابل توجهى از كشت 
كوكنار قبال كشت شده بود. حوزه دوم، همچنين در جنوب كانال اما نه چندان نزديك به دريا است كه آب آن از لشكرگاه و گرشك تامين مى شود، 

اين حوزه شامل زمين هاى  با كيفيت پايين تر است.
در حوزه سوم، دشت كه واقع در شمال كانال است، مجموعه اى كامال متفاوت از شرايط و قوانين اعمال مى شود.كه قبال اين ساحات  به دليل 
كمبود آب آبيارى تا حد زيادى كشت نشده بود، اين كه زمين هاى دولتى توسط نيروهاى جهادى دوباره در سال  2002 كشف و ضبط شد.24در 
حدود سال 2004 مسكن گزينى در اين حوزه با تشويق داد و ستد زمين افزايش يافت. افزايش مسكن گزينى در اين حوزه  فوق العاده بوده 
است؛ در سال 1999 به ميزان834 هكتار زمين تحت كشت كوكنار بود، در حالى كه در سال 2008 به 15،777 هكتار و تا سال 2011 اين رقم 
به 33،500 دو برابر شده بود كه بيانگر افزايش 40 برابر در جريان 12 سال است. (شكل 2 را مالحظه كنيد). بسيارى از كسانى كه در سال هاى 
بعد از ساحه دشت زمين خريدارى كرده اند، كسانى بوده اند كه از حوزه كانال محروم شده بودند. همانطور كه در بخش 4,3 شرح داده شده است، 
خانواده ها در هر يك از اين مناطق بسيار متفاوت هلمند مركزى، كه با موقوفات منابع و شرايط خارجى مواجه اند، مسيرهاى مختلف در پاسخ به 
سياست هاى دولت را داشته اند. در حالى كه بحث فوق و جدول 1 مناطق كامال متمايز را توضيح مى دهد، ويژگى هاى اين مناطق ممكن است 

در طول زمان تغيير مى كند.

23  براى تفصيالت بيشتر به اين گزارش مراجعه شود: ديويد منسفيلد. شركت السيس (Alcis Ltd)، و موسسه تحقيق و انكشاف پايدار. ”مديريت خطرات فعلى و تكرارى: توضيح كاهش در توليد 
ترياك در مناطق مركزى هلمند بين سال هاى 2008 و 2011 ميالدى.” (كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2011).

24  بسيارى از قوماندان ها كه در زمان رژيم طالبان (بين سال هاى 1994 تا 1996) كنار زده شده بودند توانستند كه خود را پس از سال 2001 ميالدى، دوباره تثبيت كنند. قسما به خاطرى كه جامعه 
بين المللى عالقه يا توانايى براى مداخله در آنچه كه امور محلى دانسته شده، نداشته اند و اما قسما به خاطر اينكه بسيارى از قوماندان ها با نيرو هاى بين المللى ائتالف كرده و عليه نيرو هاى طالبان 

جنگيده اند. به برخى از اين قوماندان ها طورى نگاه مى شود كه آنان از جائيكه در اواسط سال 1990 ميالدى، ترك كرده بودند دوباره آغاز كرده اند.
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جدول 1: خالصه اى از  مشخصات زون ها در هلمند مركزى

دشتكانال 2كانال 1  تفاوت ها

نزديك به دريا، حمايت از طريق • دسترسى به آب
كانال 

مناطقى كه نزديك به دريا و يا كانال نيستند، • 
(دشت هاى سابق) احتياج به چاه هاى لوله اى 

دارند.( كه هزينه گزاف دارد.)

نبود دريا يا كانال آبيارى؛ اين مناطق • 
وابسته به چاه هاى عميق لوله اى (كه با 

هزينه گزاف كار مى كنند) ، اند.

ملكيت زمين

ملكيت زمين از 6 تا 10 جريب• 
افراد كمى از كشاورزان و • 

كشتمندان مستاجر از زمان
ممنوعيت كشت كوكنار • 

ملكيت زمين از 6 تا 15 جريب• 
افراد كمى از كشاورزان و كشتمندان مستاجر از • 

زمان ممنوعيت كشت كوكنار 
كشتمندان  فقط 5/1 حصه از  درآمد  • 

محصوالت قانونى دريافت مى كنند. 

ملكيت زمين از5-30 جريب • 
اسكان محدود تا سال 2002 (834 هكتار • 

زمين در سال 1999 و 33500 هكتار 
درسال 2011)

اجاره ارزان زمين ، اما هزينه هاى باالى • 
توليد

كشتمندان به طور معمول 4/1 يا 5/1 • 
حصه از محصوالت را كه در درجه اول 

مواد مخدر است، دريافت مى كنند. 

گزينه هاى 
محصول

چند محصولى • 
تنوع (باغ، سبزى هاى فروشى)، • 

شامل سرمايه گذارى كه تدريجى 
رشد مى كند. 

دو محصوله همراه با كشت گندم، اما يك • 
محصوله با كشت هر يك از اين محصوالت 

كه در فصل بهار صورت مى گيرد: مانند پنبه، 
خربوزه، تربوز.

ادامه اتكاء به محصوالت زراعتى كم خطر • 
و كم مفاد (مانند گندم، پنبه، جو، و ماش) – 
آوردن تنوع محدود، كاهش در اراضى تحت 

كشت.

در يك فصل• 
حاصالت گندم به طور محدود• 
تحوالت كم• 
بعضى يك نوع كوكنار را كشت – و • 

بعضى گندم را كشت نمى كنند.
زمين هاى كشت نشده به علت زوال • 

حاصالت  كوكنار 

 كوكنار 
هيچ، قبال گسترده• 
محو محدود كوكنار ، كشت • 

نكردن آن به طور اجبارى 

مقدار كمى در تركيب خانواده و يا در مناطقى • 
كه چالش امنيتى موجود است مانند شمال 

شرقى گرشك
محو جدى كشت كوكنار ، اگر چه با فساد و • 

رشوه صورت گيرد.
تأثير باالى منع كوكنار • 

تخريب شديد و بسيار وابسته بعضى • 
تك كشت محصوالت زراعتى و بيرون 

از كانال.
اصالحات كم به علت امراض، و استفاده • 

از  ”اسپرى” 

بهبود از "نا امنى مزمن" پس از • امنيت
سال 2011-2010 

بهبود سرتاسرى از "نا امنى مزمن" پس از سال • 
2011-2010

افزايش نا امنى از سوى نيروهاى امنيتى • 
افغان و حمالت هليكوپتر ها در سال 

 2013-2012
نا امنى به خاطر ساحه كانال، پوليس • 

محلى افغانستان 

نزديكى به بازارها، جاده آسفالت و • جاده ها
  مصارف گزاف محدود به حمل و نقل، • مصارف گراف محدود به حمل و نقل • هزينه هاى كم حمل و نقل

فواصل بلند

بازار
نزديكى به مراكز واليات و • 

ولسوالى ها
 دسترى خوب به بازارها• 

 دسترسى محدود به بازارها به دليل هزينه  •
هاى باالى حمل و نقل

دسترسى محدود به بازارها به دليل هزينه • 
هاى باالى حمل و نقل و فواصل

كمك هاى 
توسعه اى

بلى، در سال هاى اخير افزايش • 
يافته است

نخير؛ غضب شده توسط نخبه گان/بزرگان • 
محل 

نخير؛ ساحه "ممنوعه" براى دولت• 
نبود كلينك، تعدادى كمى از مكاتب• 
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دشتكانال 2كانال 1  تفاوت ها

ديگر فرصت 
هاى اقتصادى 

افزايش در  درآمد  غير كشاورزى • 
از كار دستمزد روزانه در لشكرگاه 

و گرشك
 دستمزد باالتر با توجه به تقاضا • 

براى نيروى كار براى كشت 
كوكنار در ديگر مناطق 

افزايش تجارت داد و ستد با توجه • 
به تقاضا از دشت

بهبود خدمات، مشاغل بيشر • 
حمايوى  

مشاغل محدود غير كشاورزى از مراكز شهرى • 
(داد و ستد، پوليس محلى افغانستان)  

برخى از  درآمد  هاى حمل و نقل از وسايل • 
نقليه (كه خريد اين وسايل از  درآمد  حاصالت 

گذشته مواد مخدر صورت گرفته است) 
كاهش در تجارت داد و ستد به علت شكست • 

محصوالت  در دشت

بسيار محدود• 

وضع اقتصادى 
وضعيت اقتصادى بهبود يافته است • 

– خانواده ها عمدتا قادر به انطباق 
با ممنوعيت كوكنار مى باشند

وضعيت اقتصادى رو به وخامت رفته است • 
- بسيارى از خانواده ها از منع كوكنار آسيب 

ديده اند
فروش بد مواشى، كاهش مواد غذايى  • 

وضعيت اقتصادى به علت حاصالت كم • 
زراعتى پس از انجام درست آن در سال 
2010-2011 رو به وخامت رفته است 

فروش بد مواشى • 

ارتباط با دولت/  
عناصر ضد 

دولت

انتقادى كمتر از دولت، حتى اگر • 
مثبت باشد

ثبت نام در نيروهاى امنيت ملى • 
افغانستان و ديگر وظايف دولتى 

  نفوذ محدود طالبان• 

با وجود اين كه منع كشت كوكنار كه در حال • 
حاضر صورت مى گيرد از گذشته داراى هيبت 

كمتر مى باشد و ليكن، مردم آنرا ناموجه و 
داراى انگيزه فساد دانسته و آن را ناكامى دولت 

مى پندارند.
نفوذ بيشترى پوليس محلى افغانستان • 
حضور محلى طالبان و حسرت گذشته براى • 

طالبان و پرداخت يك خورد در هر جريب 
زمين در جاى هاى كه كشت كوكنار صورت 

مى گيرد.

حمايت خصمانه از طالبان-پرداخت • 
براى يك گرام ترياك در هر جريب 

كشت شده
بسيارى ها به زور و فشار از ساحات كانال • 

بيرون شده اند – به كمپاين به عنوان 
حمله مى ديدند

بدون ملك ها، طوريكه بدون دولت تا با • 
آن ارتباط گرفته شود

فرصت كمتر براى اجاره زمين از • جمعيت/ مسكن
زمان  ممنوعيت كشت كوكنار 

فرصت كمتر براى اجاره زمين از زمان  • 
ممنوعيت كشت كوكنار 

خانواده ها با افراد بيشتر• 
افزايش نفوس در جريان 10 سال• 
زمين فقير از منطقه كانال از سال • 

2009 به عنوان اجاره يا كرايه به دليل 
ممنوعيت
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2: گسترش كشتزار هاى كوكنار  در شمال كانال بغرا، 1999-2010شكل

مثال ارائه شده در مورد ننگرهار شرايط مختلفى را كه در چارجوب يك واليت حاكم است، نشان مى دهد  و چگونگى تحت تاثير قرار 
گرفتن كشت كوكنار از اثر آن شرايط را تحت غور و بررسى قرار مى دهد. از آنجا كه واليت ننگرهار در سال 2007-2008  به عنوان واليت 
”عارى از كشت كوكنار” شناخته شد ، اما از آن به بعد محصوالت به شكل تدريجى و به  سرعت توسعه يافت. با اين حال، واكنش عليه  
منع وسيع كشت كوكنار در سطح واليت، و كشت آن در دره هاى حاصل خيز، و داراى موقيعت خوب و ساحات كوهستانى، متفاوت است.25 از 
لحاظ تاريخى، دولت در مناطق سابق حضور فعال داشته، كه مناطق ما قبل انرا مديريت مى كرده است. مناطق سابق عمدتا ولسوالى هاى كامه 
و سرخرود داراى مزاياى بسيارى اند كه عبارتند از: منابع وسيع تر، نزديكى به جاده/حمل و نقل براى دسترسى به بازار هاى توليد و كار، زمين و 
منابع آب نسبتا فراوان كه سبب دو يا سه دوره محصول درهر سال مى شود. از سوى ديگر، مناطق كوهستانى كه كمتر حاصل خيز و در دسترس 
قرار دارند، درجنوب اين واليت واقع شده اند، كه عموما شامل ولسوالى هاى آچين و خوگيانى است، كه اين مناطق تعدادى از مزاياى كه در فوق 

ذكر شده است را ارائه يا فراهم مى سازند.
اراضى كوچك كه به دور از هر گونه تقاضا مؤثر بازارها واقع شده اند، خاك بى كيفيت كه فرصت هاى زراعتى را محدود مى سازد، كمبود كارهاى 
غيركشاورزى سبب محدويت فرصت هاى معيشتى شده و خانوداه ها با اعضاى زيادتر سبب افزايش مصرف ضروريات مورد نياز مى شوند. تنوع 
در توليد سبزيجات ارزش باالترى براى ماركيت مى تواند داشته باشد كه در هر 26جريب زمين 640 تا 820 دالر امريكايى  درآمد  آن است، منابع 
كوچك و خانواده ها كه اعضاى بيشتر دارند درآمد هر نفر به طور متوسط كمتر از 1 دالر در روز است. همچنين، بر خالف مناطق كه داراى موقعيت 
خوب اند در اين ساحات، ناامنى سبب محدود شدن كمك هاى توسعه اى شده است. تنها توسعه فعاليت هاى ساخت و ساز جاده ها، سبب نا 
خوشايندى شده چون اجازه دسترسى نيروهاى نظامى بين المللى و نيروهاى امنيت ملى افغانستان را به اين مناطق مى دهد، به طور بالقوه سبب 

انقياد بيشتر و كاملترى براى  ممنوعيت كشت كوكنار مى گردد.
در نتيجه، در سال 2012-2013 در نقاط دور افتاده  والسوالى هاى آچين و خوگيانى، تا 90 درصد زمين هاى تحت كشت كوكنار تخمين زده شده 
است، در حالى كه در مناطق پايين تراز ولسوالى آچين كه در مجاورت با زيرساخت هاى امنيتى دولت قرار دارند، كمتر از 40 درصد زمين، كوكنار 
كشت شده است. همانطور كه در بخش 4,3 بحث شد، اين تفاوت هاى  فيزيكى- جغرافيايى، موقوفات منابع طبيعى، جايگزين اقتصادى و بود يا 

نبود دولت، ايجاد نفوذ قويتر در سطح كشت كوكنار در واليت مذكور كرده است. 
25   منسفيلد. ”تمام شرط بندى ها منع اند!”.

26   يك جريب معادل يك پنجم حصه يك هكتار مى باشد.
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خانواده 4 .1 .2
در يك منطقه جغرافيايى، سرمايه خانوداه مانند زمين(كميت و كيفيت)، آب، منابع مالى، سرمايه انسانى (از جمله آموزش و پرورش / مهارت ها 
و تعداد مردان كه در سن كار قرار دارند) سبب ايجاد و تعيين فرصت ها كه هر عضو از خانواده ها مى توانند از آن بهره مند شوندو نوعيت اتخاذ 
تصاميمرا تعيين مى كند. درمتن زيرواكنش هاى گوناگون كه خانواده ها نظر به شرايط خاص حاكم در مناطق مربوطه شان داشته بازتاب يافته 

است. اين موضوع بيشتر در بخش 4,3 مورد بررسى قرار داده شده است.
در مناطق روستايى افغانستان، مهم ترين دارايى، زمين هاى زراعتى است. همانطور كه در بخش 4,4,3 در زير  اشاره شده است، عدم تمايز سياست 
خانواده ها  در واليت هلمند سبب پيامد هاى ناخواسته از جمله كاهش دسترسى به زمين، بيجا شدن بخش هاى از مردم و افزايش ميزان كشت 
كوكنار، شد. سركوب محصوالت كه ضرورت به كارگران زياد دارد (كوكنار) به منظور كشت محصوالت كه به كارگر كمتر نياز دارد (گندم) باعث 
زائد و زيادى شدن كارگران نزد مالكين زمين و كشتمندان گرديده است كه در اين حاالت از كارگران خانواده هاى خويش استفاده به عمل مى 
آورند. افراد كه زمين ندارند يا كه صاحب زمين ناچيزى اند به ساحات شمالى كانال كه در آنجا كشت و كشت ترياك به شكل وسيع رايج است، 
مهاجرت كرده تا بتوانند جبران هزينه هاى بلند براى استقرار زنده گى كنند. كشت يك محصوله در ميان خانواده هاى كه صاحب زمين هاى 
كوچك ( پنج جريب يا كمتر) اند، رايج است. بسيارى از اين  خانواده ها گندم كشت نمى كنند؛ در عوض گندم مورد نياز خود را با  درآمد  پول نقد 
كه از فروش كوكنار بدست آمده است، خريدارى مى كنند افرادى كه در ساحه كانال  باقى ماندند و در محصوالت سهيم بودند، مجبور شدن كه 

با محصوالت كمتر و نا مطلوب وارد معامله گردند و اين سبب بدتر شدن حاالت شان از قبل گرديد27 .
كمك ها در بخش زراعت فقط براى كسانى كه مالك زمين بودند، تامين شده است. در حاليكه در نگاه اول اين يك سياست منطقى به نظر مى 
رسد اما اوضاع را با درنظر نگرفتن اينكه كشاورزان از چه راه هاى ديگر به زمين دسترسى پيدا مى كنند، خرابترمى سازد. بنابرين كشاورزان كه 
زمين نداشته اند و يا مقدار كم زمين داشته اند به مقايسه زمين داران در موقف خوب براى مذاكره (براى كسب كمك هاى زراعتى)، قرار داشته 
اند. به اين اساس آنان بايد با قبول خطرات اضافى ديگر، روى سهم كمتر از محصوالت زراعتى با مالكين زمين به توافق مى رسيدند. به همين 
سان، برخى از كشاورزان در واليات بلخ و بدخشان گزارش داده اند كه انتخاب محصول زراعتى براى كشت، به آنان محدود بوده است. با اينكه 
آنان ترجيح ميداند كه يك محصول دلخواه خود را كشت كنند اما به خاطر نداشتن وسايل از جمله زمين تا بتوانند با مالكين زمين مذاكره كنند، به 

كار دلخواه شان پرداخته نمى توانستند. 
حتى در منطقه دشت در واليت هلمند، خانواده ها به دو سال متوالى كاهش كشت كوكنار، در سال هاى 2011-2012 و 2012-2013 به روش 
هاى مختلف واكنش نشان دادند، كه حداقل تا يك اندازه  بخشى از زمين هاى سرمايه اى آنها است. درسال 2012-2013 در حالى كه شواهد از 
كاهش يك محصوله وجود داشت، به نظر مى رسد كه خانواده هاى كه مالك زمين هاى بيشتر (بيشتر از 10 جريب) اند، بعضى از اراضى خويش 
را به كشت گندم اختصاص داده اند، شايد به دليل ترس از توليدات كم ترباك همانند سال قبل باشد. ( به يك بيمارى يا مرض كه از اثر سم پاشى 
توسط امريكا بوجود آمده است، نسبت داده شده است.) با اين حال خانواده ها با زمين كمتر، به كشت يك محصوله يعنى كوكنار ادامه مى دهند.

در واقع نشانه هاى وجود دارد كسانيكه زمين را براى كشتمندى اجاره كرده بودند مقدار كشت كوكنار را افزايش داده بودند تا اينكه بتوانند قرض 
ها و ضرر هاى را كه متقبل شده بودند، بازپرداخت كنند. به ميزان ”دو برابر” ضرر هاى سال قبل، كشت كوكنار را افزايش داده اند. مخصوصّا 
اين مسئله در مورد كسانى كه در اين اواخر در ساحه دشت مهاجر شده بودند، واقعيت دارد. آن طوريكه در بخش 4,2,1 روى اوضاع سياسى و 
حكومتدارى توضيح شده، برخى شواهد در واليت بدخشان وجود دارند كه خانوادها به همين گونه در برابر ضرر از ترياك (يا به خاطر تخريب 
كشتزار ها و يا هم به خاطر علت هاى طبيعى ديگر مانند زمستان بسيار سخت)، عكس العمل نشان داده و كشت كوكنار را بلند برده اند. با اينكه 

در آن مناطق پاسخ خانواده ها با مقدار زمين هاى مختلف را نمى توان تفكيك كرد. 
به طور مشابه، در واليت ننگرهار، خانواده ها كه  در بخش هايى از ولسوالى خوگيانى دست به كشت كوكنار نمى زنند و يا تجربه نابودى آنرا 
دارند، به طور كلى به كسانى كه در بخش هاى ديگر ولسوالى  زنده گى دارند، در وضع نسبى بد ترى بسر مى برند. براى خانواده هاى كه مرد در 

سن كار قرار داشته باشد، ندارند، اثرات ناگوار محسوس است، چون گزينه هاى بيشتر براى  امرار معيشت محدود شده است. 
دومين مهمترين منبع آمد براى خانواده ها كارگرى هم از لحاظ كيفى و هم از لحاظ كمى به حساب مى آيد. با اينكه در افغانستان ميزان بى كارى 
و قابليت توليد پايين محصوالت سبب ايجاد فرصت هاى كارى كمتر شده است، خانواده هاى كه داراى اعضاى بيشتر اند، از (امتياز به) كار گيرى 
كار گران كه در كار هاى زراعتى كه كارگر زيادى الزم دارد، مستفيد شدند. عالوه بر، افراد داراى مهارت ها سبب ايجاد فرصت هاى وسيع كارى 
خارج از كشاورزى شده اند. در برخى از موارد، تعداد اعضاى خانواده ها در مقايسه با زمين بايد كافى و بسنده باشد اما در بعضى از موارد، قضاياى 
حقوقى و ساير ضروريات باعث اتالف وقت انان شده، طوريكه آنها به كشت ساير محصوالت زراعتى روى آوردند. به طور مثال، يك خانواده در 
واليت بلخ كه در سال 2011-2012 به كشت تركارى مصورف بود، يك بر چهار حصه از  درآمد  آنها به دليل منازعه حقوقى با همسايه كه 
تمام اراضى شان بايد گندم كشت شود، كاهش يافت.” اگر من گندم كشت كنم، به زمان زيادى ضرورت نيست كه من هم زمان زيادى براى اين 

موضوع ندارم. گندم كشت كردم به دليل آنكه ساير محصوالت نياز به زمان و توجه بيشتر دارند”.”28

27    منسفيلد. ”از بد، بدتر ش كردند”.
28   مصاحبه با يك كشاورز، ولسوالى بلخ، مى 2013 ، مراجعه شود به ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار” پاول فيشستين. 
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از طرف ديگر، برخى از خانواده ها خوش شناس قادر به تنظيم كار هاى خارج  كشاورزى بوده اند تا بتوانند از اين طريق فعاليت هاى زراعتى خود 
را انجام دهند. به طور مثال، يك خانوداه در واليت بدخشان صاحب دو فرزند بود كه در مكتب محلى به حيث معلم استخدام  و عالوه بر آن 
نصف روز را در مزرعه كار مى كردند: ” به خاطرى كه دو نفر كار مى كنند و داراى معاش اند، وضيعت زنده گى بهتر مى شود. هرگاه زمين خويش 
را به كشتمند مى داديم، 2950 درصد درآمد  از آن حاصل مى كرديم.” در تعدادى از موارد، مكاتب كه در مجاورت به قريه قرار دارند سبب ايجاد 
كار براى شاگردان در مزارع شده تا از اين طريق ضروريات الزم براى امرار معيشت را رفع و سرمايه گذارى در تحصيل خويش براى آينده بهتر 
كنند. طوريكه در بخش 4,4,3 توضيح داده شده است، در بعضى از حاالت، اين پرسش كه آيا خانواده ها مى توانند كارگر هاى خويش را در زمنيه 

اى درو و قطع كوكنار بسيج كنند، در حصول مصارف توليدات تفاوت را مى تواند به ميان آورد؟.
از تعدادى كشاورزان در بدخشان گزارش شده است كه فرزندان خود را به كار بر روى اراضى گماشته و هم به مدرسه مى فرستادند كه اين خود 
يك سرمايه گذارى ارزشمند محسوب مى شود. يكى از معدود كشاورزان كه كشت كوكنار را در بين سال هاى 2011- 2012 و 2012- 2013 
كاهش داد، اين كار را به خاطر پسرش كه مجبور به ترك تحصيل نشود، انجام داد. خانواده ها كه مالك زمين هاى كافى اند، سبب مى شود كه 
گندم مخارج زنده گى شان را تامين كند، كه  يك منبع  پول نقد از درآمد غير كشاورزى بوده كه سبب كاهش يا حذف كشت  كوكنار و ترياك 

مى شود.
براى برخى از خانواده ها، سرمايه گذارى در مواشى، زمين، آموزش و پرورش و دوكان ها  مى تواند فرصت هاى غير كشاورزى و خارج از كشاورزى 
را فراهم سازد. خاصتا، خريد وسايل نقليه (موترهاى مسافربرى، موتور سايكل هاى زرنج30، موتر هاى باربرى، تراكتور)، سبب امرار معيشت براى 
خانواده ها شده است. اين  سرمايه گذارى ها سبب شده است كه  خانواده هاى كه يكى از اعضاى فاميل خود را به عنوان راننده استخدام كنند. 
گذشته از كاهش هزينه ها، در مناطق روستايى افغانستان استخدام راننده و يك وسيله نقليه را به امانت به او سپردن، هزينه هاى مالى و نظارتى 

قابل توجهى را در بر دارد. جالب اينجاست كه در برخى موارد اين سرمايه گذارى ها  از  درآمد  هاى كشت كوكنار بوده است. 
اگرچه به اين تحقيق اجازه  دست يابى  به زنان را داده نشده است، چوكات 3 به صورت عموم بيانگر نقش زنان و دختران در توليد كوكنار مى باشد.

چوكات 3: نقش زنان در كشت كوكنار 
زنان و دختران در كشت كوكنار به  دو طريق سهيم اند:

اول، توسط كاشتن، دروكردن، رقيق كردن و حاصل گرفتن از محصوالت در زمين هاى خانواده گى يا زمين هاى همسايه كه در آن مردان به عنوان كارگر كار نكرده باشند، 
و دوم، با آماده كردن غذا براى كارگران كه استخدام شده اند كه بر حسب توافق  دو يا سه وعده نان در روز به عنوان حقوق شان تهيه مى شود.

نوعيت درگيرى در اين فعاليت ها با توجه به عواملى چون تعداد اعضاى خانواده، مهارت هاى زنان، نيازهاى مراقبت از كودكان، موقيعت زمين از خانه ، مفكوره هاى فرهنگى 
خانواده (به عنوان مثال: حجاب)، نياز به مواد غذايى براى كارگران استخدام شده، و ضرورت اقتصادى خانواده ها، متفاوت است. به طور كلى، خانواده هاى فقير بيشتر از 

بسيج زنان استفاده مى كنند.

در برخى مناطق، زنان و دختران در جامعه/ همسايه گى بسيج مى شوند تاكه در اراضى محلى كار كنند. در مناطق ناامن و در بخش هايى از جنوب و شرق كشوركه به لحاظ 
اجتماعى محافظه كار ترا ند، به طور شديد، محدويت هاى براى  بسيج و كار كردن براى زنان وجود دارد. كار زنان (و كودكان) هزينه كمترى  را در بر دارد، كه دستمزد هاى 
متفاوتى براى آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در چمتال در بهار سال 2013، براى  زنان در حدود 40 درصد دستمزد مردان كه غير از كوكنار ، ديگر محصوالت 

زراعتى را كشت مى كرده اند، پرداخت شده است.

تحقيقات قبلى نشان داده است كه عالوه بر وظايف فوق، زنان بيشتر در كشيدن دانه ها از كپسول و پاك كردن انها  و در پروسه هاى توليدى مانند توليد روغن و صابون 
نقش فعال و مهم دارند. اطالعات كمى از نقش زنان در توليد و تجارت ترياك، و نقشى كه آنان مى توانند به عنوان عوامل تغيير در خانواده ها ايفا كنند، در دسترس است. 

اما به نظر مى رسد كه زنان عموما در الگو و شيوه كشت و كار از قدرت تصميم گيرى كمترى برخورداراستنند.2

___________________

2   ديويد منسفيلد. ”نقش زنان در كشت كوكنار  در افغانستان”. مطالعه ستراتيژيك شماره 6. دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد. جون 2000 ميالدى.

شرايط بزرگتر اقتصادى، سياسى و حكومتدارى 4 .2
واقعيت هاى اقتصادى 4 .2 .1

برنامه مبارزه عليه مواد مخدر شرايط بزرگتر اقتصادى و واقعيت هاى اقتصادى را كه افراد خانواده ها با آن مواجه اند، هميشه در نظر نگرفته است. 
اين شرايط هم روى كوكنار تاثير گذار بوده و هم از آن متاثر شده است. اما آن طورى  كه در بخش 4,3 به تفصيل بيان شده است، اين مسئله 

بدان مفهوم نيست كه كشت كوكنار توسط يك خانواده خاص و در يك منقطه خاص عملى موجه مى باشد.

29    مصاحبه با يك كشاورز، ولسوالى خاش، مى 2013، عين مرجع. 
30    نوعى از موتر سايكل ارزان قيمت باركش كه براى حمل و نقل انسانها و اشيا استفاده مى شود.  
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در اغلب مواقع جدا ساختن مسايل كه محض اقتصادى اند از مسايل سياسى كارى دشوارى است. انگيزه هاى اقتصادى براى كشت كوكنار به 
خوبى مستند سازى شده اند با اينكه اين كار به شكل بسيار ساده و مبتنى بر مقايسه نفع ناخالص كشت كوكنار با ديگر محصوالت صورت گرفته 
است. به تنهايى بر اساس اين نفع ناخالص،كوكنار به مقايسه هر يك از بديل هاى زراعتى ديگر، پر منفعت تر تلقى شده است اما نياز است كه يك 
تعداد زيادى از عوامل ديگرى را كه روى تصميم گيرى خانواده ها براى كشت كوكنار اثر مى گذارد، نيز مورد توجه قرار داد. هر يك از محصوالت 
ديگر كه نفع ناخالص زيادتر داشته باشد ممكن مصارف كشت و كار آن نيز بلند باشد و مدت زمان برداشت آن محصول به مقايسه كوكنار كه 
فصل محصول آن كوتاه تر است، طوالنى باشد. به اين خاطر است كه كشاورزان زمين هاى خود را به كشت كوكنار اختصاص داده و از كشت 
ديگر محصوالت اباء مى ورزند. عالوه بر اين، كشاورزان تمايل دارند كه در قالب يك سيستم زراعتى فكر و عمل كنند. به اين مفهوم كه، عالقه 
دارند كه با در نظرداشت فصل كشت و كار و چگونه گى وضع خاك زمين هاى شان، مطلوب ترين محصوالت را براى كشت و كار انتخاب كنند. 
به عنوان مثال، بيرون ساختن علف هاى هرزه و نازك كردن زمين، كشت مجدد آن زمين را براى محصوالت ديگر مساعد مى سازد. مخصوصا 
اينكار در واليت هلمند بنابر سطح آب و ويژه گى هاى خاك آنجا صورت مى گيرد. به همين گونه استفاده از كود كيمياوى در كشت كوكنار، به 

نفع هر نوع كشت و كار در فصل بعدى مى باشد.
برعالوه، بدون دسترسى به ماركيت فروش امتعه و به قيمت مناسب، اين كشاورزان حتى با كشت محصوالتى كه از نظر اقتصادى و زراعتى 
توانايى كسب درآمد  بيشتر دارند، نخواهند توانست از آن نفع ببرند. توانايى اعضاى مرد خانواده ها براى دسترسى به فرصت هاى شغل خارج از 
كشاورزى - چى بنابر نزديكى به ماركيت كار و يا از طريق وضعيت داخلى خانواده ها كه براى اعضاى مرد خانواده اجازه ميدهد كه براى جستجوى 
كار به بيرون از محل خود سفر كنند - نيز روى تصاميم خانواده ها و تعداد كاركنان مرد آنان تاثير گذار مى باشد. به گونه مثال، مقدار محدود نيروى 
كار در خانواده همراه با بلند بودن دستمزد ها در منطقه در پهلوى عوامل ديگر كه استخدام كارگران يا مشكل ساخته و يا هم ُپر مصرف مى سازد 
ممكن هزينه يا مصارف فرصت كشت كوكنار را افزايش دهد و خانواده ها را به اين وادار سازد كه براى معيشت دست به اشتغال در ديگر سكتور 

ها بزنند. در نهايت،  داشته ها و منابع خانواده ها و محيط بيرونى ممكن زمينه  تمايل آنان را به مالدارى افزايش دهد.
عالوه از نفع قسمتا بيشتر شيره كوكنار، در پهلوى منفعت هاى ديگر كه از كاه آن براى تامئين سوخت براى گرم ساختن خانه ها و يا آشپزى استفاده 
مى شود، كشتكوكنار ويژهگى هاى ديگرى دارد كه جلب توجه مى نمايد: مقاومت آن باال بوده، به آسانى ذخيره مى شود، ارزش خود را حفظ مى 
كند و داراى ماركيت خوب است. حتى گذشته از آن،  كوكنار نقش مهمى در دسترسى و تصرف زمين و روابط اجتماعى دارد كه غالبا ناديده گرفته 
شده است. طوريكه در قسمت باال روى زون هاى غذايى هلمند و بخش هاى ديگر بحث شد، در بعضى موارد توانايى و عالقه براى كشت كوكنار 
نقش تعيين كننده در قمست دسترسى آن خانواده هاى كه به كسب زمين عالقه داشته اند همراه با توانايى آنان براى دسترسى به قرضه كه غالبا 

براى خانواده هاى فقير تر در اين كشت و كار بسيار مهم مى باشد، نقش تعيين كننده داشته است.31
براى بسيارى از خانواده ها مخصوصا در ساحاتى كه مردم به منابع عايداتى جايگزين دسترسى ندارند، كوكنار نقش مهمى در قسمت تسويه حساب 
قرضه ها، توليد پول نقد و بطور بالقوه براى جلوگيرى از فقر ايفا مى كند. به گونه نمونه در بسيارى از مناطق بدخشان، كوكنار تنها محصول 
بالقوه قابل فروش مى باشد. تعداد زيادى از خانواده هاى كه براى اين تحقيق در ولسوالى هاى خاش و جرم در جريان سال 2012-2013 سروى 
و مصاحبه شدند به صراحت گفته اند كه به منظور تسويه حساب قرضه هاى قبلى شان اقدام به كشت كوكنار كرده اند. اكثرا خانواده ها به خاطر 
ساختمان يا بازسازى خانه، خريدارى مواشى، تامين مخارج خانواده ها و تامين مالى مراسم عروسى و يا تشييع جنازه اعضاى خانواده هاى شان، 
قرضه مى گيرند. و براى بعضى ديگر از خانواده ها، شوك هاى اقتصادى از قبيل مريضى، و يا ساير حاالت اضطرارى مانند آفات طبيعى مانند 

سيالب ها، از داليلى بوده كه آنان اقدام به گرفتن قرضه كرده اند.
به عنوان مثال، پاسخ دهنده گان در واليت بدخشان اظهار داشته اند كه آنان به خاطر يك زمستان طوالنى و سخت سال 2011-2012 ميالدى 
كه در آن 10 و 15 درصد از مواشى خود را مردم جرم و خاش به ترتيب از دست داده بودند، اقدام به گرفتن قرضه كرده بودند. در آن زمستان، 
قيمت يك بوجى (50 كيلوگرام) كاه كه براى تغذيه مواشى استفاده مى شود از 200-300 افغانى به 1،300-1،700 افغانى افزايش يافت. اين در 
حالى است كه در يك سال عادى و نارمل خانواده ها عموما با كشت علوفه براى مواشى شان در فصل خزان از خريد علوفه با آن قيمت هاى پايين 
نيز خود دارى مى كنند. در خزان سال 2011 ميالدى برف زود هنگام باعث پوشيدن ساحات علفچر اين مناطق شده بود. در فصل بهار سال بعد، از 
جمع 14 خانواده، تنها 10 تن آنان كه قرضه گرفته بودند اظهار داشتند كه نياز داشتند كه علوفه خريدارى كنند. تمام خانواده هاى كه كوكناركشت 
كرده بودند و قرضه گرفته بودند بطور واضح گفتند كه نياز داشتند كه آن قرضه ها را از طريق عايدات پولى كه از كشت كوكنار به دست مى آورند، 
تسويه كنند.32 درآمدسرانه و روزانه اين 14 خانواده 84 سنت امريكايى (كمتر از يك دالر) بوده و با اين  درآمد ، بلند رفتن قيمت هاى علوفه در 

سطح يك فاجعه براى آنان بوده كه نمى توانستند آنرا تحمل كنند.

31   كمبود آگاهى و درك از اين روابط سبب مى شود كه بعضى از اصالحات ارضى (مانند فسخ قرضه ها و ايجاد سقف براى مالكيت زمين) كه توسط حزب دموكراتيك خلق افغانستان روى دست 
گرفته شده بود، را به خاطر آورد. در آن اصالحات، ميزانى كه مردم از طريق روابط اجتماعى تا چى حد به يك ديگر وابسته اند، مد نظر گرفته نشده بود، بدون در نظرداشت اينكه تا چه حد آن روابط 

اجتماعى نابرابر و سود جويانه بوده اند.  
32   بر اساس ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى 2007-2008، واليت بدخشان افغانستان يكى از والياتى است كه در آن مصئونيت غذايى بسيار پايين بوده (در ميان 34 واليت، دومين خرابترين از 
نظر مصونيت غذايى) و دو-سوم حصه از نفوس اين واليت به كمبود مصرف كالرى مواجه اند و زميندارى در اين واليت نيز از ميزان اوسط در سطح ملى پايين تر مى باشد. به اين گزارش مراجعه شود: 
”افغانستان: معلومات مختصر واليتى”، بانك جهانى و جمهورى اسالمى افغانستان. شاخص ها از سطح واليات براى گزارش ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى سال 2011-2012 ميالدى، تا كنون نشر 
نشده اند. اما منطقه شمالشرقى افغانستان كه در برگيرنده واليات بدخشان، تخار، بغالن و قندوز مى شود تخمين مى شود كه به مقايسه هشت منطقه ديگر افغانستان از نظر مصئونيت غذايى در سطح 

پايين باشد. و واليت بدخشان در بين آن چهار واليت آن منطقه از نظر تاريخى نيز پايين ترين سطح مصئونيت اقتصادى را داشته است. 
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 معموال ازكشاورزان اين جمالت شنيده ميشد: ”من قرض دار هستم و به اين خاطر كوكنار تنها راه رهايى از اين قرضه مى تواند باشد.”33 يك نفر 
دهقان ديگر كه 20،000 افغانى (معادل 364 دالر امريكايى) وسايل خانه و كشاورزى خريدارى كرده بود و قرض دار بود، و در 2 جريب از جمع 6 
جريب زمينى كه به كشتمندى گرفته بود،  كوكنار كشت كرده بود گفت كه: ”هيچ فرصتى براى كار در كشتزار وجود نداشته. سال قبل [كوكنار ]

كشت نكرده بودم، به اين دليل امسال قرضدار مى باشم. در غير اين صورت هيچ چيزى از زراعت و كشاورزى به دست نمى آيد”34. حد اقل در 
يك مورد يك نفر دهقان در ولسوالى خاش مقدار زمينى را كه به كشتمندى گرفته بود يك بخش آن را كوكنار كشت كرده بود به اين اميد كه 

كل زمين خود را از دست ندهد. 
در جدول 2، درآمد ناخالص از اشكال مختلف و متناوب كشت و كار در ساحات كارى واليات بدخشان و ننگرهار را نشان ميدهد. منطقه اى 
كه تنها يك فصل كوتاه كشت داشته است،  درآمد هاى كمتر و انتخاب هاى كه اساسا براى محصوالت كم ارزش محدود مى باشند، كچالو و 
كوكنار تنها منابع ممكنه براى كسب  درآمد  نقدى مى باشند. حتى با نيمى از مقدار زمينى كه كوكنار در آن كشت شده باشد،  خانواده ها در افزودن 
به  درآمد  شان به مشكل مواجه مى باشند.حتى شرايط براى كسانى كه در اين دو واليت كشتمندى مى كنند، كمتر اميدوار كننده مى باشد. به 
همين سان، طوريكه در باال ذكر شد و در زير نيز به تفصيل بيان مى شود، بسيارى از خانواده ها با مقدار كم زمين در دشت هلمند كه در سال 
2011-2012 ميالدى مقدارى از زمين هاى شان را به كشت كوكنار اختصاص داده بودند، به خاطر شيوع امراض زراعتى و آمدن زود هنگام 
فصل سرما، قسمت زيادى از محصوالت شان را از دست داده بودند.35 بعدا  از قضا اين مسئله ممكن باعث افزايش كشت كوكنار شده باشد. براى 
اينكار خانواده ها يا مقدار زمينى را كه در آن كوكنار كشت كرده اند افزايش داده اند و يا اينكه مقدار زمين بيشتر خود را براى كشتمندى گرو داده 
اند كه بتوانند مقدار قرضه هاى خود را تسويه حساب كنند. اما با اينكه در باال تذكر يافت، كشت تك محصولى كوكناردر ساحه دشت در سال 
2012-2013 كمتر بوده است. اين واقعيت ممكن به دليل هراس از يك فصل ديگر شكست در كشت كوكنار بوده باشد. دستكم اين امر در ميان 

زمين داران بزرگ چنين بوده گزارش شده است.

33   مصاحبه به يك دهقان، ولسوالى خاش، ماه مى 2013 ميالدى. ذكر شده در، فيشستين. ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار”.
34   مصاحبه به يك دهقان، ولسوالى خاش، ماه مى 2013 ميالدى. همان.

35   با اينكه شايعات بازار و تيورى توطيه آنرا به پاشيدن اسپرى و ديگر مداخالت توسط اياالت متحده، نسبت داده بودند.
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ت و كار؛ ننگرهار و بدخشان
ص از شيوه هاى متناوب كش

جدول 2: عوايد ناخال

ننگرهار
محصول زراعتى

انتخاب اول
انتخاب دوم

انتخاب سوم
انتخاب چهارم

جريب
 درآمد ، روپيه پاكستانى

دالر امريكايى
جريب

 درآمد ، روپيه پاكستانى
دالر امريكايى

جريب
 درآمد ، روپيه پاكستانى

دالر امريكايى
جريب

 درآمد ، روپيه پاكستانى
دالر امريكايى

گندم
 

57،600
524

3,2
57،600

524
1
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164

0
-

-
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3,2
37،440
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2,2
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234

2,2
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234
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234
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6,4
95،040

864
6,4

252،340
2،294

6,4
617،540

5،614
6,4

783،540
7،123

مالكيت زمين فى نفر/فى روز
 

26
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47،520
432

 
126،170

1،147
 

308،770
2،807

 
391،770

3562
كشتمندى فى نفر/فى روز

 
13

0,12
 

34
0,31

 
83

0,75
 

105
0,96

بدخشان
محصول زراعتى

انتخاب اول
انتخاب دوم

انتخاب سوم
انتخاب چهارم

جريب
 درآمد ، روپيه پاكستانى

دالر امريكايى
جريب

 درآمد ، روپيه پاكستانى
دالر امريكايى

جريب
 درآمد ، روپيه پاكستانى

دالر امريكايى
جريب

 درآمد ، روپيه پاكستانى
دالر امريكايى

گندم
4,6

28،489
518

4,6
28،489

518
3,6

22،296
405

2,6
16،102

293
كچالو

1
37،240

677
1

37،240
677

1
37،240

677
1

37،240
677

شفتل
-

-
-

1,6
6200

113
1,6

6،200
113

1,6
6،200

113
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-
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-
-

-
-

1
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2
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5,6
65،729

1،195
7,2

71،929
1308

7,2
100،365

1،825
7,2

128،801
2،342

مالكيت زمين فى نفر/فى روز
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0,4
 

31
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32،864
598

 
35،964

654
 

50،182
912

 
64،401

1،171
كشتمندى فى نفر/فى روز

 
10

0,18
 

11
0,2

 
15

0,28
 

20
0,36

ش متوسط. منبع: گرفته شده از: "از بد بدترش 
يادداشت ها و فرضيه ها: بزرگى خانواده ها: ننگرهار 10,2 و بدخشان 9. فيصدى كشتمندى: 50 فيصد. نرخ تبادله اسعار: 55 افغانى؛ يا 110 روپيه پاكستانى معادل 1 دالر امريكايى.  قيمت محصوالت زراعتى از سال 2011-2012. حشي

ساختنند" از منسفيلد. (ننگرهار) و اطالعات كارى ساحوى، ماه مى 2013 ميالدى، (بدخشان).
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ضريب هاى محلى: تاثيرات  كوكنار  4 .2 .2
با اينكه بر اساس سنجش هاى كه شده 10 درصد از نفوس افغانستان به گونه مستقيم در كشت كوكنار دخيل اند، اما به شكل واضح اين سنجش 
نسبت به مناطق مختلف فرق مى كند. افزون برآن، در حاليكه ارزش مواد مخدر در كشتزار هاى افغانستان در سال 2012-2013 ميالدى 700 
مليون دالر امريكايى سنجش شده بود، يعنى معادل 3 درصد از توليد ناخالص داخلى اين كشور، مجموعا ارزش ُكلى اقتصاد ترياك افغانستان 3,1 

مليارد دالر امريكايى يعنى 15 درصد از توليد ناخالص داخلى، تخمين مى شود.36
حتى اين رقم مجموع تاثير ضريب را باالى اقتصاد مد نظر نمى گيرد به شمول خدمات و كاال هاى كه توسط درآمدبه دست آمده از فعاليت هاى 
وابسته به كشت كوكنار و اقتصاد ترياك، تامين مى شود را مد نظر نمى گيرد.37 (بطور مثال، چنين فرض شده است كه كوكنار نقش مهمى در 
انباشت سرمايه در مزار شريف و جالل آباد داشته است با اينكه اين مسئله بيشتر يك حكايت و يا خبر سرچوك مى تواند باشد). همچنين اين 
ارقام، تاثيرات پراگنده اى اقتصاد ترياك را در مناطق خاص كه كوكنار و مواد مخدر يك فعاليت عمده در آن ساحات محسوب مى شود، را در نظر 
نمى گيرد. در زمان هاى كه كوكنار به مقدار زياد كشت مى شود، كوكنار يك ضريب بسيار مهم براى اقتصاد محلى افغانستان تلقى مى شود. اما 
اين موضوع در زمان كاهش كشت كوكنار طوريكه در زير بحث شده، درست مى باشد. در سطح محلى تمام اين چهار واليت نشان داده است 
كه مواد مخدر يك ضريب اقتصادى مهم بوده است و در بعضى موارد نيز نشان داده شده است كه بيرون كردن مواد مخدر از اقتصاد كشور پيامد 

هاى بزرگ اقتصادى خواهد داشت. 
پاسخ دهنده گان از واليت ننگرهار هنوز هم سال 2007-2008 ميالدى به نام ”سال هاى كوكنار” ياد مى كنند كه در آن زمان اقتصاد تمام 
كشور بيشتر به خاطر كشت و تجارت مواد مخدر، توسعه يافته بود. برعالوه افزايش تقاضا براى كارگرى با دستمزد هاى خوب، مزاياى دسته دومى 

در اقتصاد، عبارت بودند از بلند رفتن تقاضا براى كاال ها و خدماتى از قبيل شستن موتر و موترسايكل و غذا خوردن در رستورانت ها بوده است.
ممنوعيت كشت كوكنار با آغاز فصل كشت و كار در سال 2007-2008 ميالدى،  با ركود اقتصاد محلى همراه بوده، مخصوصا در مناطق جنوبى كه 
كمتر تحت دسترسى بوده و از نظر داشته ها و منابع اقتصادى فقير بوده اند و در آن جا خانواده ها كمتر قادر بوده اند كه از طريق تنوع در محصوالت 
خود، بتوانند به تقاضاى ماركيت و فعاليت هاى ديگر اقتصادى، پاسخ دهند.  مناطقى در نزديكى شهر جالل آباد كه از نظر منابع در موقعيت بهترى 
بوده اند به نظر مى رسد كه با مصارف نظامى و ملكى نيرو هاى خارجى در آن جا، و نيز با رشد نسبى اقتصاد ُكلى اين مناطق، نسبتا در وضع خوبى 
بوده اند. اين وضعيت سال 2004-2005 ميالدى بوده است. در آن سال، مردم حتى در شهر جالل آباد به گونه گسترده از ممنوعيت كشت كوكنار 
متاثر شده بودند.38 همچنين، جالب است كه ركود اقتصادى در پاكستان و ركود فرصت هاى اقتصادى در آنجا سبب شده كه فعاليت هاى اقتصادى 

در ننگرهار افزايش يابد. تفاوت تاثيرات اقتصادى از يك منطقه نسبت به منطقه ديگر با تفصيالت بيشتر در بخش 4,3 ، توضيح شده است. 
با اين حال با شكسته شدن ممنوعيت كشت كوكنار كه در بخش قبلى توضيح شد و از طرف ديگر بهبود شرايط اقتصادى و زراعتى براى كشت 
كوكنار با بلند رفتن قيمت ها، ننگرهار ”جنت كوكنار” واقعى در سال 2012-2013 ميالدى بوده است. شاخص هاى مثبت كه توسط خانواده ها 
در برخى از مناطق در بهار سال 2013 ميالدى برشمرده شده بودند عبارت از افزايش درآمد قابل تصرف و مصرف، بهبود در كميت و كيفيت مواد 
غذايى مصرف شده، توانايى براى سفر به پاكستان براى تداوى به وسيله داكتر هاى شخصى، دسترسى بزرگتر براى قرضه (به شمول پيش پرداخت 
ها براى مواد مخدر كه به نام پيش پرداخت يا سلم ياد مى شود)39 و زيرساخت هاى زراعتى (مثال  چاه ها)، مالدارى، پانل هاى آفتابى، حمل و نقل، 
و تحصيالت خصوصى مى باشند را در برمى گيرند. حتى سلمانى ها در ولسوالى خوگيانى در مورد افزايش درآمدها و درآمد شان در موقع عروسى 

ها گزارش داده اند كه اين در واقع تاثير مثبتى است كه بطور واضح مرتبط به كشت كنوكنار دانسته شده است40. 
همچنين پاسخ دهنده گان بنابر اينكه كشت كوكنار بر مبناى كار استوار است مثال (نيشتر زدن يا پاك كارى گياه، علف هاى هرزه) از افزايش روز 
مزدى خبر داده اند. در جريان فصل كشت و كار سال 2012-2013 ميالدى،  در برابر هر روز كار براى پاك كارى علف هاى هرزه از كشتزار هاى 
كوكنار معادل 5,10 دالر امريكايى و در جريان اواخر فصل زمستان، و براى محصول بردارى 8,16 دالر امريكايى براى هر روز همراه با سه وقت نان 
كه معادل 2,55 دالر امريكايى سنجش شده، پرداخت مى شده است. توقع مى رفت كه اين ارقام بلند برود طوريكه ديگر ولسوالى اقدام به كشت 
كرده و در بازار ماركيت رقابت را آغاز كردند.41 (بطور مقايسوى، شعبه نقشه بردارى و تحليل آسيب پذيرى/برنامه غذايى سازمان ملل)، گزارش 
داده است كه دستمزد هاى روزانه براى كارگر غير ماهر در شهر جالل آباد، در عين زمان، بين 4,55 دالرتا 4,73 دالر امريكايى بوده است. حتى در 
36   بر اساس گفته وزارت مبارزه عليه مواد مخدر و دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد، 2013 ميالدى اين رقم بطور چشمگير از ارقام سال 2004 ميالدى يعنى (61 درصد از 

توليد ناخالص داخلى) كمتر مى باشد كه در واقع منعكس كننده رشد و توسعه سكتور هاى ديگر اقتصادى در اين كشور مى باشد.
37   كرستوفر وارد و ديگران، 2008. در سال 2004 ميالدى، تاثير اين ضريب اقتصاد ترياك باالى 2 محاسبه و سنجش شده بود. به گزارش از بايرد و وارد، 2004 م مراجعه فرماييد.

38   از ديويد منسفيلد، ”فقر و يا منفور؟ ممنوعيت ترياك در فصل كشت و كار در سال 2004-2005 ميالدى در ننگرهار و تاثيرات آن باالى ستراتيژى معيشت روستايى.”  پروژه اى براى معيشت 
هاى بديل در مناطق شرقى افغانستان، از GTZ-GIZ، جالل آباد، جون 2005 ميالدى. 

39   در قالب اين ميكانيسم ها كشاورزان در برابر محصوالت و برداشت كه در يك سال پيش بينى مى نمايند قرضه مى گيرند، واز قيمت هاى كنونى مواد مخدر براى تعيين ارزش آن محصوالت 
شان استفاده مى كنند. 

40   بطور سنتى كشاورزان در زنده گى روزمرهافغانستان نقش هاى متعددى داشته اند از جمله، آوازخوان و موسيقى نواز،  كاريگر، آشپز، داكتر دندان، تامين كننده خدمات ابتدايى صحى و ختنه كردن 
اطفال. قبل از عروسى ها،  داماد همراه با تيم اش براى آرايش صورت و موه هاى شان نزد سلمان مراجعه مى نمايند. در زمان فشار هاى اقتصادى، عروسى ها يا به تعويق مى افتند و يا اينكه از بزرگى 

برنامه هاى عروسى كاسته مى شود؛ در عوض زمانيكه مردم درآمد بيشتر دارند جاى تعجب نيست كه آنان احساس سخاوتمندى بيشتر مى كنند. 
41   در واليت ننگرهار، دستمزد ها اساسا بر اساس روپيه پاكستانى كه بعدا به دالر امريكايى بر اساس نرخ ارز همان وقت تبديل مى شدند، مورد استفاده بوده است. روپيه پاكستان بطور دوامدار 
ارزش خود را در برابر دالر امريكايى از دست داده است، كه در ماه نوامبر 2013 ميالدى اين رقم به 108 روپيه معادل يك دالر بوده است. پس از آن، روپيه قسما توانسته ارزش خود را كسب نمايد. 

http://www.oanda.com/currency/historical-rates
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واليت بلخ در بهار سال 2013 ميالدى، دستمزد روزانه براى كشت و كار مواد مخدر بنابر مشكالت بيشتر براى كشت و كار و افزايش مفاد اين 
محصول، (400 تا 500 افغانى همراه (با غذا) نسبت به دستمزد براى كار زراعتى (يعنى 300 افغانى بدون غذا) بيشتر بوده است.

در واليت بدخشان حتى آنانيكه به گونه مستقيم در كوكنار دست نداشته اند راجع به اثرات منفى  و تورمى سال هاى كه در آن كشت كوكنار 
كمتر بوده نسبت به سال هاى زياد تركوكنار كشت شده بوده گزارش داده اند. بر اساسگفته هاى يك عضو شوراى محلى ”پنج سال قبل تجارت 
مواد مخدر بود. كوكناركشت و تجارت ميشد. حتى اطفال هم در اين كار مصروف بودند. هر كس خود كفا بود. مردم مشغول بودند. اما چون دولت و 
جامعه بين المللى مخالف آن بودند ما به آنان وعده داديم اما در عوض چيزى به دست نياورديم.”42به همين سان، بر اساس گفته هاى يك دهقان 
در ولسوالى جرم، ”در حال حاضر، كار من به درستى خوب پيش نمى رود. در گذشته ، در زمان كوكنار ، من پنج تا شش مواشى را ذبح مى كردم. 
چونكه همه گوشت مى خوردند. حتى آنان براى كارگران خود گوشت مى دادند. كارگران ديگر براى خريد گوشت نمى آيند چونكه پول ندارند. 

كوكنار مانند يك كارخانه براى فقرا و همه مردم بود”.43
تاثيرات خارج از ساحات نزديك توسط كارگران روزمزد در فيض آباد در سال 2012 ميالدى، گزارش شده است. آنان از ناحيه يك زمستان طوالنى 
و شديد و كاهش مواد مخدر، رنج برده اند. يكى از كارگر ها چنين اظهار كرده كه:  ”وضع اقتصادى مردم بدتر است. ساختمان ها نيمه كاره باقى 
مانده است. مردم سرمايه ندارند كه ساختمان ها را تكميل كنند. در گذشته زمانيكه آنان كوكنار كشت كردند، مردم در فيض آباد مى آمدند و زمين 

خريدارى ميكردند و ماركيت و اپارتمان مى ساختند. اكنون ترياك منع شده است و مردم پول ندارند. اين كار نا تمام مانده است”.44
مدير يكى از رستورانت ها در ولسوالى جرم چنين اظهار كرده است: 

پس از برداشت محصوالت گندم و كوكنار فروشات ام تا مدت هشت تا نه ماه بسيار خوب است و هر شب مهمانى دارم. در آن روز 
ها،  فروشات 10،000 تا 15،000 افغانى بلند مى رود. در آن زمان، كسانى كه از مناطق دور دست براى فروش محصوالت خود مى 
آمدند عموما شب را اينجا مى ماندند. من بيشتر كار و بار مى كنم و درآمدبهتر كسب پيدا مى كنم. من اميد دارم كه كوكنار در اين 
سال خوب خواهد باشد و پس از برداشت محصوالت مردم براى خريد به بازار خواهند بيايند. در كنار مردمى كه براى خريد مى آيند، 

جوانان نيز در بازار جمع مى شوند و خود نمايى مى كنند. آنان از فروش ترياك پول به دست مى آورند و جلوه نمايى مى كنند.45 
شواهد به دست آمده از واليت هلمند هم اثرات چند برابر مثبت و منفى را در زمان گسترش  و يا سركوب كشت كوكنار نشان ميدهد. از ديدگاه 
مثبت، كار هاى ساحوى كه در فصل كشت و كار 2011-2012 ميالدى انجام يافت، نشان ميدهد كه بيانگر گسترش زراعت و كشت شديد كوكنار 
در ساحات دشت در شمال كانال بغرا تاثير چند برابر روى ساحات ديگر داشته است.46 كشت گسترده كوكنار در دشت فرصت هاى شغلى را حتى 
براى كسانى كه در اطراف كانال زنده گى مى كردند فراهم ساخته بود طوريكه مردم اين منطقه در زمان حاصل بردارى كوكنار براى كار در دشت 
مى رفتند؛  در زمان فصل حاصل بردارى، به خاطر افزايش تقاضا براى كار كارگر دستمزد روزانه در ساحات شهرى لشكرگاه و گرشك دوبرابر 
افزايش ميافتد. دوكانداران گفته اند كه صنعت حفر چاه درآمد جديد را در آن ساحه براى مردم ايجاد كرده است و بازار اضافى ديگر براى بهبود و 
افزايش مولديت زراعت مانند علف كش ها، جنراتور و برق آفتابى ايجاد كرده كه اينها همه به خاطر گسترش كشت كوكنار در ساحه دشت بوده 
است. تكنولوجى جديد با خود مهارت ها و دانش فنى جديد را همراه داشته است طوريكه با پخش تكنولوجى زراعتى از طريق برنامه هاى ترويج 

در همين ساحات در سال هاى قبل از جنگ داشته است. 
تعداد روز هاى بازار نيز افزايش يافت و معامله گران در لشكرگاه و گرشك از بلند رفتن سطح تقاضا بنابر افزايش نفوس شهرى و نيز بلند رفتن 
تجارت در دشت گفته اند. با وجوديكه بعضى از اين دست آورد ها اساسا به علت افزايش نفوس مى باشد، اما تقاضا براى گوشت  و ديگر امتعه 
هاى گران قيمت نشان دهنده افزايش درآمد مردم مى باشد؛ از اين هم مهمتر،  طوريكه در باال ذكر شد، اين تقاضا ها نشان ميدهد كه خانواده هاى 
كه جديدا  در ساحه دشت مستقر شده اند بدون درآمداز كشت كوكنار نمى توانستند در آنجا زنده گى كنند. اين ادعا ها توسط اظهارات دوكانداران 
نيز تاييد شده طوريكه گفته اند كه مشتريان اصلى براى گوشت و سبزيجات كشاورزانى بودند كه كوكنار كشت مى كرده اند. كارگران در واليت 
هلمند نيز گفته اند كه در سال 2012 ميالدى نظر به سال قبل فرصت هاى كارى بيشتر بوده است كه باعث جلب توجه كارگران از واليات 

قندوز، كنر و ديگر نقاط افغانستان شده است. 
و در جهت منفى پس از كاهش چشمگير محصوالت كوكنار در دشت در سال 2011-2012 و 2012-2013 ميالدى خانواده ها در مورد پايين 
آمدن كميت و كيفيت مواد غذايى شان، فشار زياد در مورد فروش مواشى خود و اين نياز كه بايد قرضه بگيرند، حكايت كرده اند.47با تالش خانواده 
ها براى جبران مصارف توليد، گزارش شده است كه اقالم سرمايه وى مانند موترسايكل، موتر و يا الرى كمتر شده است كه اين به نوبه خود نشان 
ميدهد كسانى كه در فروش اين كاالها فعاليت مى ميكنند (به شمول كارگران) و خدمات مربوط به جانبى در قسمت اين كاال ها، درآمدآنان نيز 
كاهش مى يابد. برعالوه، طوريكه رونق و گسترش كوكنار در دشت براى آنانى كه در ماحول كانال زنده گى مى كردند را مساعد ساخته است، 

42   مصاحبه با عضو شوراى محلى، ولسوالى جرم 2011. نقل قول شده در ”ضربت به عقب مواد مخدر”. از آدم پين. 
43   مصاحبه با يك قصاب، ولسوالى جرم ، ماه مى 2012 ميالدى. نقل قول شده در ”اندكى عارى از كوكنار .” از پاول فيشستين.

44   مصاحبه با يك نفر كارگر، فيض آباد، مى 2012 ميالدى، نقل قول شده در ”اندكى عارى از  كوكنار ”، از پاول فيشستين.
45   مصاحبه با مدير يك رستورانت/هوتل، ولسوالى جرم ، مى 2013 ميالدى، نقل قول شده در، ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار”،  از پاول فيشستين.

46   منسفيلد،” تمام شرط بندى ها منع اند!”، 
47   منسفيلد. ”از بد، بدتر ش كردند”. 
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كاهش در محصوالت كوكنار در سال 2011-2012 و 2012-2013 ميالدى اقتصاد خانواده ها را در آن مناطق آسيب رسانده است. اين برگشت 
يا به خاطر از دست دادن عوايدى كه در گذشته از افزايش كشت كوكنار در دشت به دست آمده است بوده است و يا به خاطر كاهش تقاضا براى 

كارگر و بنا  كاهش دستمزد ها (تقريبا  به اندازه يك سوم حصه) به مقايسه عين زمان در سال قبل، بوده است. 
 با يك حساب ساده و بسيط، اگر هر هكتار كوكنار بتواند 200 روز كار تنها براى برداشت محصوالت ايجاد كند، و در صورتيكه 80 درصد از 
40،000 هكتار زمين در دشت كوكنار كشت شده باشد، اين باعث ايجاد 6,4 مليون روز كار خواهد شد. بدون جايگزينكه بتواند اين منبع تقاضا براى 
كار را جبران كند، حتى كاهش نسبتا كم در اين ارقام مى تواند كسانى راكه براى امرار معيشت به كار متكى استند بطور شديد متاثر سازد. كاهش 
در درآمدبه خاطر محصوالت ناچيز و ادامه ممنوعيت در جنوب كانال توانسته از طريق كاهش تقاضا براى كاال هاى مصرفى مانند موترسايكل و 
وسايط، اقتصاد ُكلى منطقه را تحت تاثير قرار دهد. اين وضعيت براى برخى از (دهقانان) طورى وخيم بوده كه آنان در هنگام شب فرار كرده تا از 
پرداخت دستمزد كارگرانى كه براى آنان كار كرده اند و به خاطر بدهكارى آنان از دوكانداران كه براى خريد، وسايل زراعتى از آنان قرض دار بوده 
اند خود را نجات دهند. فروشنده گان ديزل نيز به خاطر عدم دريافت صورت حساب هاى شان از مشتريان خود، ضرر كرده اند. كه در نتيجه، در 

سال 2012-2013 ميالدى، بسيارى از اين فروشنده گان تنها در برابر پول نقد خريد و فروش مى كردند.  
در ماحول و محدوده اى كانال درهم شكستاندن كشت كوكنار در فصل 2007-2008 ميالدى،  بنابر سه عامل ذيل نتواست اقتصاد ُكلى را به تزلزل 
در آورد. اول، سركوب كشت كوكنار عمومى نبود و تنها بعضى از گروه هاى خاص را در بر مى گرفت. دوم، محدوديت باالى كشت كوكنار تنها 
در جريان يك مدت زمان تطبيق مى شد، نه اينكه بطور فورى در يك زمان خاص انجام مى يافت. و سوم، همانند ساحات ننگرهار، جامعه بين 
المللى مقادير زياد پول را از طريق مصارف شان در منطقه تزريق كردند به شمول كمك هاى توسعه اى و پرداخت ها براى پوليس محلى افغانستان. 

اوضاع سياسى و حكومتدارى 4 .2 .3
بطور گسترده مشاهده شده است كه كوكنار در ساحاتى كه دولت دسترسى محدودتر دارد عموما اين ساحات در منازعه بوده و بنا نا امن مى باشند، 
يا نماينده گان دولت در آن مناطق ضعيف اند و يا عالقه اى براى جلوگيرى از كشت كوكنار ندارند، كشت مى شود. اوضاع سياسى حتى در داخل 
يك واليت نيز بسيار زياد متفاوت است. كه قسما ارتباط مى گيرد به قدرت و كيفيت ارتباط با مركز يعنى كابل. در واليت هاى بلخ، ننگرهار و 
هلمند تنها در ساحاتى كه بسيار نا امن بوده، كشت كوكنارگسترده تر بوده است و حتى پس از اجراى اولين ممنوعيت كشت كوكنار دوباره اين 
كشت در آن ساحات از سر گرفته شده است. در حاليكه والى عطا بطور وسيع توانسته اين ممنوعيت را در واليت بلخ حفظ كند، اما واليان واليات 
هلمند و ننگرهار اين كاراقدام را كرده نتوانسته اند. حفظ و يا فرسايش برنامه ممنوعيت كشت در واليات در بخش 4,4 به تفصيل بحث شده 
است. در اين ميان، واليت بدخشان در كتگورى ”بدون انگيزه” براى محو كشت كوكنار شامل مى شود. نسبتا با تهديد ها كمى از ناحيه شورشى 
ها، تهديد اساسى براى امنيت محل زمانى به وجود آمده كه دولت مركزى و يا مسوالن واليتى تالش كرده اند كه كشت كوكنار را محدود بسازند 

و يا كشتزار هاى مردم را تخريب كنند. 
هلمند يك نمونه از مثال تاسف آورى است كه در آن اوضاع سياسى و حكومتدارى اين ماحول و فضا را هم براى نا امنى و هم براى كشت كوكنار 
مساعد ساخته است. جغرافياى قبيلوى و سياسى اين واليت پيچيده است، كه قسما ارتباط مى گيرد به پاليسى هاى دولت در حل و فصل مشكالت 
ارضى در اين منطقه در سال هاى 1950 ميالدى، كه هدف آنان تضعيف بعضى از اقوام بومى اين مناطق و جابجا كردن اقوام ديگر بوده است. 
جابجاى ها و حركت ها در زمان جهاد و پس از آن تنها به اين چند پارچه گى هاى قومى در اين منطقه افزوده است. آن گروه هاى كه خود را 
در سال هاى پس از 2001 ميالدى در موقعيت بهترى يافتند از منابع مالى دولت و ديگر اهرم هاى ادارى، و نيرو هاى نظامى بين المللى و منابع 
امدادى از طريق قرار داد با تيم هاى بازسازى واليتى به نفع و موقف خود شان بهره جستند:  حل و فصل حساب ها، تحكيم موقعيت و موقف خود، 
و به حاشيه زدن رقيبان شان از جمله اين مزيت ها بوده اند.48 طبعا اينكار زمينه توليد مواد مخدر و شبكه هاى قاچاق را فراهم كرد كه مى توانست 

در زير برابر چشم پوليس، نيرو هاى نظامى بين المللى و ديگر مسوالن فعاليت كنند.
مانند ديگر مناطق افغانستان، زمين نيز يك منبع اصلى درآمدو حمايت در هلمند بوده است. جهادى ها و ديگر قدرتمندان با غضب زمين در شهر 
ها و مناطق روستايى، كه شامل دشت هلمند نيز مى شود، تقريبا هر قانون، طرز العمل و عنعناتى را به تمسخر گرفته اند. 49 اين احساس از بى 
عدالتى، مصئونيت از مجازات و معافيت براى گروه هاى عمده،  و در بعضى موارد تهديد هاى جانى و تحقير، زمينه را براى دخول طالبان در اين 
زمينه مساعد ساخته و آنان توانسته اند محيطى را مساعد براى كشت كوكنار در ساحاتى كه تحت نفوذ شان بوده مساعد سازدند. در واليت هلمند 
و ديگر ساحات، اينكار يا نقش را كه نيرو هاى پوليس محلى افغانستان ايفا كرده اند، طوريكه در چوكات 4 توضيح شده است، تقويت يافته است.

48   ”غالب آمدن به دل ها تسخير دل ها؟ ارزيابى ارتباط بين امداد و امنيت در واليت هلمند افغانستان” استارت گوردان (مدفورد، ماساچوست: مركز بين المللى فينشتين در پوهنتون تفتس، 2001).
49   پس از فرمان چند بعدى  رييس جمهور كرزى در جوالى 2012 ميالدى براى رسيده گى به فساد و ناكارايى دولت، يك كميسيون پارلمان گزارش داد كه بيشتر از 500،000 هكتار زمين به ارزش 
7 مليارد دالر امريكايى بطور غير قانونى از آغاز سال 2001 ميالدى اساسا  در واليات كابل، بلخ، هلمند و هرات غضب شده اند. به اين گزارش راديو آزادى مراجعه فرماييد: ”در مورد غضب زمين، افغان 

http://www.rferl.org/content/afghan-land-grabs/25146040.html .ها مى گويند كه نام ها را افشا سازيد، اما نام هاى درست را”. 23 اكتوبر 2013 ميالدى
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چوكات 4: پوليس محلى افغانستان و مبارزه عليه مواد مخدر
در بسيارى از مناطق، پوليس محلى افغانستان عامل مهم براى تغيير اوضاع سياسى بوده است به شمول تاثيرگذارى در ممنوعيت كشت كوكنار. در هر جاييكه از پوليس 
محلى افغانستان به مقصد وظايف مربوط به مبارزه عليه مواد مخدر استفاده شده است اين نيرو ها نظر به عوامل مختلف از قبيل تركيب آن از افراد و گروه هاى ناهمآهنگ 

و رقيب (كه بعضى ها دشمنى هاى جدى تاريخى دارند) نقش مبهم و گنگ داشته است. 

در سال هاى اول ممنوعيت كشت كوكنار در واليت هلمند،  پوليس محلى افغانستان هم در كشت كوكنار و هم در سركوب آن سهيم بوده است. طورى آنان معرفى شده 
اند كه كشاورزان را مى تكانند، و در بعضى موارد از مردم ”تكس/ماليات” طالبان رامى ستانند تقاضا مى نمايند و يا اين كه دارايى هاى مردم را غارت مى كنند. در سال 
2011-2012 ميالدى، اين اتهامات نيز وجود داشته كه پوليس محلى افغانستان از كارگرانى كه از ديگر مناطق افغانستان براى كار در كشتزار هاى كوكنار در آن واليت 

مى آمدند و ”دستگير” ميشدند، پول تقاضا مى كردند. 

در يكى از ساحات شمال كانال بغرا آنان يك تعداد زياد از جنراتور را در جريان كارزارتبل   يغاتى تخريب كشتزار ها ضبط و توقيف كرده بودند كه بعدا  آن ها را براى مردم 
محل به فروش رسانده بودند. در ولسوالى چمتال واليت بلخ، گزارش هاى وجود داشت كه بعضى از آنها با كشت كوكنار ارتباط داشتند و يا حد اقل از كشت كوكنار در 
آن مناطق سود به دست مى آوردند. با اينكه گفته شده بود كه اينها از افراد والى عطا بوده اند و بنا حسابده به ساختار هاى قدرت در واليت آنان نيز به اين طور ديده 

ميشدند كه ”يك چشم به دولت و يك چشم به مردم” داشته اند. 

در واليات هلمند و بلخ، همانند ديگر مناطق در افغانستان، قوماندان هاى پوليس محلى افغانستان از قدرت خود براى منافع شخصى شان سئو استفاده كرده اند كه اين 
شامل استفاده از اقدمات تنبهى براى رقيبان شان نيز مى باشد. ارتباط نزديك پوليس محلى افغانستان با مردم اين واقعيت را تقويت مى كند كه با وجود يونيفورم و وضع 
رسمى شان، بالخره آنان در خدمت مردمان قدرتمند اند نه اينكه در خدمت دولت باشند. اين قسما به خاطر روابط تاريخى است اما اين را نيز نشان ميدهد كه در دولتى با 
نهاد هاى ضعيف و اتكاء به روابط شخصى،  مردم محل هميشه به افراد و رهبران قدرتمند متكى استند و براى عرضه خدمات و يا آوردن ديگر امتيازات براى مناطق شان. 
با اينكه در بعضى موارد و اوقات اجنداى آنان با دولت و نيروى نظامى بين المللى هم رديف بوده است، اين همرديف بودن، متداوم نبوده است.3 نتيجه اين مشاركت پوليس 
محلى افغانستان در امر مبارزه عليه مواد مخدر قابل پيش بينى نبوده است و حتى در مواردى هم آتش افزا بوده است خصوصا در مواردى كه اعضاى پوليس محلى افغانستان 
از همان منطقه كه كشتزار ها مثال تخريب ميشده نبوده اند. مخصوصا در واليت هلمند در جائيكه عموما ناقلين زنده گى مى كردند.4 نه تنها از آنان به خاطر اينكه از آن 

منطقه نبوده اند بلكه به خاطر اينكه از موقعيت پايين اجتماعى بوده اند، متنفر بودند. 

با اينكه در بسيارى از موارد، تخريب كشتزار هاى كوكنار (يا عموما در امر مبارزه عليه مواد مخدر) به عنوان يك ابزار براى كسب منفعت هاى شخصى مورد استفاده قرار مى 
گيرد، در بعضى موارد كشت كوكنار نيز به عنوان يك ابزار براى حفظ روابط جهت حمايت و كمك، براى پوليس محلى افغانستان تبديل شده است. به عنوان نمونه در واليت 
هلمند، تعدادى از  فرماندهان پوليس محلى افغانستان، نقش فعال و تهاجمى را براى ممنوعيت كشت كوكنار در سال 2012-2013 ميالدى ايفا كردند تا اينكه از يك طرف 
ضد طالبانى بودن خود را نشان دهند و از طرف ديگر تا به نفع آنانى كه در مقامات باال بوده اند كارى كرده باشند، تا در نتيجه آنان بتوانند  درآمد ، روابط و موقف خود را 
از ناحيه شموليت شان در پوليس محلى افغانستان حفظ كرده باشند. اگر چه اين نوع رويكرد فعال (به اثر نظارت بهتر) به مقايسه سال هاى قبل توانست وضعيت را بهبود 
بخشد، اما جنبه منفى اين رويكرد برا ى اين بود كه اعضاى پوليس محلى افغانستان كمتر آماده گرفتن رشوت بودند. ولى در موارد ديگر گفته شده كه قوماندان هاى پوليس 
محلى افغانستان خود كوكنار كشت كرده اند و يا حد اقل مردم را از طريق تامين ”حمايت” از آنان و يا شكار نمودن ، آنان را در كشت كوكنار تشويق و ترغيب كرده بودند. 
در حقيقت، با اين تعداد دست اندر كاران ناهمآهنگ كه به مهارت كارآفرينى دسترسى داشته و در هلمند فعاليت مى كردند، حتى قوماندان هاى پوليس محلى افغانستان نمى 
توانستند كه تضمين كنند كه نيرو هاى واليتى و ديگر نيرو هاى قويتر محصوالت را تخريب نخواهند كرد. اين نا مشخص بودن بيشتر از پيش فضاى پر از هرج و مرج را 
چند پارچه ساخت.  كه با تقاضا هاى پايان ناپذير و بالقوه براى پرداخت به مسولين، حتى به اقدامات بسيار شديد دست زدن كه خود محصوالت شان را تخريب نموده اند.5

___________________
3   وفادارى ها و رفتار هاى سوال بر انگيز از زمان استفاده از نيرو هاى غير منظم كه در حدود سال 2008 ميالدى، تقويت يافت، يك نگرانى بوده است. رسما دولت افغانستان تشكيل پوليس 
محلى افغانستانستان را در سال 2010 ميالدى تصويب كرد. گزارش هاى كه در اين سال ها نشر شده اند آن نگرانى ها را تصديق مى مى كند. به اين گزارش مراجعه كنيد: ”تنها آنرا مليشه نگوئيد: 
معافيت، مليشه ها و ”پوليس محلى افغانستان” ”، ديده بان حقوق بشر. سپتمبر 2011 ميالدى. و يا اين گزارش را مالحظه نماييد:  ”افغانستان: چالش مليشه هاى ”خوب” و مليشه هاى ”بد” ” از 

پيترسن اسكات. 11 جنورى 2013 ميالدى.
 http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2013/0111/Afghanistan-The-challenge-of-good-vs-bad-militias  

چند پارچه شدن پوليس محلى افغانستان/ يا مليشه ها و ديگر نيرو هاى غير منظم يكى از كابوس ها است كه افغان ها از دهه 1990 ميالدى به ياد مى آورند.
4   اين اصطالح تا حدودى موهن براى(معرف) مهاجران از كلمه درى(عربى) براى مشتق ”انتقال” كسانى كه توسط دولت در 1960 منتقل شده بود و ’70 از وضعيت همان كسانى كه براى نسل 

بر روى زمين هلمند زندگى مى كردند ندارد.(وهيچ ارتباطى با نسلى كه در زمين هلمند پرورش يافته بودند ندارد.)
5   ”توضيح نامه 6: هلمند مركزى در فصل كشت سال 2013/2012 ميالدى” مارچ 2013 ميالدى از ديويد منسفيلد.

در واليت بلخ، عموما ساحاتى كه اكثرا پشتون نشين بوده كوكناركشت گرديده است. اين مناطق در سمت غرب شهر مزار شريف بوده كه از 
نظر تاريخى پشتون ها در اين مناطق به ماركيت ترياك از طريق معامله گران و تاجر هاى كه از سمت جنوب براى تجارت مى آمدند، دسترسى 
داشته اند.  از سال 2001 ميالدى به اين طرف، در اين مناطق يك نوع احساس ناخوشنودى بر اساس قومى در اين مناطق وجود داشته است بر 
اساس تصور تبعيض از طرف اداره واليت. با اينكه والى عطا پشتون ها را نيز در حكومت جاى داده است (فرمانده امنيه واليت، رييس هاى ادارات، 
ولسوال ها و قوماندان هاى امنيه ولسوالى ها50)  و با دختر يك تن از افراد سرشناس پشتون ازدواج كرده است. در برخى از مناطق پشتون نشين 
اين احساس زنده گى در يك جزيره وجود داشته است كه زمينه بعضى از ناآرامى را نيز مساعد ساخته است. ريشه هاى اين ديناميسم بر مى گردد 
به سال هاى 1800 ميالدى هنگاميكه پشتون ها به زور در مناطق شمال كشور جايگزين شدند و زمين هاى زراعتى قوى تر و با آب بهتر به آنان 
اختصاص داده شده بود51 در اين اواخر نيز يعنى در زمان مجاهدين و طالبان و پس از آن نيز چنين شده است. تغييرات در كنترول مزار شريف غالبا 
با جناياتى كه در اليه هاى  قومى عموما صورت گرفته، انجام يافته است. در چاربولك و چمتال اين حس نارضايتى توسط پاسخ دهنده گان به 

اين تحقيق گفته شده و سركوب و تخريب كشت كوكنار را در آن مناطق به تعبيض عليه خود نسبت مى دادند.
50   با وجوديكه از نظر فنى اين تعيينات از كابل صورت مى گيرد اما والى ها در پيشنهاد و يا تاييد اين پست ها غالبا نقش مهم دارند. مخصوصا در خصوص واليان پر قدرت. بعضى از اين تعيينات بر 

اساس روابط با جهادى هاى پشتون ها مى باشد كه پس از سقوط طالبان والى اعطا از آنان حمايت كرد. به اين مراجعه نماييد: ”جنگ ساالران، واليان پرقدرت”، از مخوپا دايى.
51   تاماس بارفيلد ”يك تاريخ فرهنگى و سياسى افغانستان” (مطبعه پوهنتون پرينستون، 2010 ميالدى).
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در خارج از اين مناطق، تصميم والى عطا براى تطبيق ممنوعيت كشت كوكنار عموما به عالقه اش براى تبديل شدن به يك چهره سياسى ملى، 
نسبت داده مى شود با اينكه ممكن او اين كار را به خاطر جلوگيرى از جريان و رسيدن منابع مالى ترياك به رقيبان محلى سياسى خود انجام 
دهد.52  طوريكه در هلمند، حفظ اين ممنوعيت در آنجا متكى به پوليس محلى افغانستان بوده است. با اينكه هيج كسى در باره كيفيت حكومتدارى 
در واليت بلخ ، يا در مورد اينكه تا چى حد مسوالن شخصا  از اداره اين واليت پس از سال 2004 ميالدى منفعت كسب كرده اند، هيچ توهمى 
ندارند، عطا از همه واليان ديگر، مشهور تر باقى مانده است. اين واقعيت كه مزار شريف رشد كرده و نسبتا امن و آرام بوده است، عموما  به تالش 

هاى عطا نسبت داده مى شود   
با تاسف واليت ننگرهار نمونه اى ديگرى است كه در آن اقتصاد ترياك و محيط سياسى روى هم اثرات متقابل دارند.53 ممنوعيت كشت كوكنار 
از ابتداى سال 2007-2008 ميالدى شروع شد. براى اين كار از طريق چانه زنى و معامله هاى كه والى شيرزى با گروهى از نخبه گان يا بزرگان 
روستايى انجام داد شروع شد. آنان توافق كرده بودند تا كشت كوكنار در مناطق آنان ممنوع گردد. مسوليت تطبيق اين كار به عهده ولسوالى و 
قوماندان هاى امنيه از طريق اتكاء آنان به شبكه هاى قبيله وى، واگذار شده بود. بنابر اين يك تعداد عوامل شكست اين روند با ممنوعيت كشت 
كوكنار در سال 2010-2011 ميالدى آغاز گرديد. فشار هاى روز افزون اقتصادى، و ناخوشنودى كه از اثر تخريب و سركوب كشت كوكنار طى 
سه سال متوالى، و ضعيف شدن سياسى تطبيق كننده اصلى اين روند، والى شيرزى از جمله اين عوامل مى باشند. همه اين عوامل زمينه را براى 

رقباى سياسى والى شيرزى كه پس از تعيين او منحيث والى در سال 2004 ميالدى، در حاشيه زده شده بودند، فراهم ساخت.54
گسستگى در وضع امنيتى كه در جريان سال 2013 ميالدى نيز ادامه يافت، قسما ناشى از تشديد انفاذ ممنوعيت كشت كوكنار بوده و قسما نيز به 
خاطر وضع سياسى بوده كه والى خود در آن تعداد زيادى دشمن و رقيب را از طريق مسايلى كه به نظر مى رسد ارتباطى به منازعات زمين ارتباط 
نداشت، به و جود آورده بود، (چوكات 5 را مالحظه نماييد) و با ارتباط آن با نيرو هاى نظامى بين المللى كه به خاطر استفاده از عملكرد ها و قتل 

افراد ملكى شهرت خوب نداشت، ايجاد كرد.55 

52   در مورد اين نكته اخير به اين گزارش از منسفيلد رجوع نماييد:  ”دوستان ما در شمال.”
53   ”مديرت خطرات فعلى و تكرارى.” از ديويد منسفيلد و ديگران.

54 رقباى سياسى شامل فاميل ارسال مى باشند كه به خوبى ارتباط دارند. در ضمن  رقابت معمول براى قدرت و منابع مالى، اين شايعات نيز وجود داشت كه حاكى از داليل خاص اين رقابت و تنش 
ها بوده است يكى تقسيم ”پرداخت هاى غير رسمى” كه در مرز تورخم جمع آورى ميشد و ديگرى هم انحصارى ساختن قرارداد هاى ساختمانى بوده است.

55  شهرت با راندن وسايط نقليه در ساحات روستايى آنهم با موسيقى بسيار بلند (Gangsta’s Paradise)، كه از نظر فرهنگى مورد پسند مردم نبوده است، بهبود يافته نمى توانست.
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چوكات 5: منازعات ارضى در ننگرهار6
آچين يك مثال جدى از مغلق بودن و پيچيده گى جامعه روستايى و پيوند اقتصاد ترياك با حكومتدارى و سياست ارايه ميدارد. در فبرورى سال 2010 ميالدى، يك منازعه 
روى زمين بين قبيله هاى فرعى شينوارى در آچين اتفاق افتاد: ميان قبيله هاى سيپى و على شير خيل. تنها يك ماه پيش تر از آن هر دو قبيله با امضاء ”توافقنامه شينوارى” 
كه به همكارى والى شيرزى و نيرو هاى امريكا به به دست آمد  طرفين توافق كردند كه در بدل كمك هاى توسعه اى در خصوص مبارزه عليه مواد مخدر و شورش گرى 
همكارى كنند (اين توافقنامه در آن زمان به عنوان يك ”پيروزى” تعريف گرديد با اينكه توسط رييس جمهور كرزى مورد نكوهش قرار گرفته بود). در عرض چند هفته، قبيله 
سيپى بعضى از زمين هاى دشت را نزديك به قريه هاى على شيرخيل تصرف كرده بودند. با اينكه انگيزه اين كار واضح نبود،  اتهاماتى وجود داشت كه والى بطور مستقيم 

يا غير مستقيم در اين كار مسول بوده است اينكار از طريق ايجاد نيرو هاى اربكى7 كه قوم سيپى را اكنون نظر به اين مزيت خاص در اختيار داشتند قدرتمند تر كرده بود.

با اينكه ظاهرا منازعه باالى يك تكه اى از بيابان بيش نبود، اين منازعه به سرعت گسترش يافت و پاى اعضاى پارلمان، ديگر اقوام ننگرهار، يكى از مشاوران ارشد رييس 
جمهور و والى شيرزى را نيز به خود وارد كرد. ايجاد و مسلح ساختن نيروى پوليس محلى كه بيشتر از قوم سيپى نمايندگى مى كرد اين وضعيت را بيشتر وخيم ساخت. 
درگيرى هاى خشونت آميز، حمالت و ”گرفتارى ها” توزيع سالح در بين مردم، تاسيس محالت بازرسى، همه و همه تاثيرات منفى اقتصادى به جا گذاشت و دوكان ها از 
ترس آسيب ديدن از منازعه بسته شده بودند. حتى ليسه اى در منطقه كاهى تقسيم شده بود، طوريكه فرزندان يكى از اين قبايل در تعمير اصلى آن مكتب مى رفتند و در 

حاليكه فرزندان قبيله ديگر در بخش ديگرى از ولسوالى به مكتب مى رفتند. 

طوريكه غالبا اين قسم بوده است، پاى نيرو هاى بين المللى نيز در اين منازعه كشانده شد يا اينكه ممكن اين نيرو ها اصال  از همان ابتدا در عقب اينكار بوده باشند با توجه 
به اينكه امريكا يكى از اين دو طرف را در برابر يك حمله قبلى مسلح ساخته بود. و پس از حادثه ماه اكتوبر 2011 ميالدى اين ناخوشنودى بيشتر گرديد زمانيكه دولت 
افغانستان از قواى آيساف خواست تا با كمك هوايى به آنان كمك كند و با حمالت هلكوپتر هاى آنان سبب شد تا 18 نفر از قوم سيپى كشته شده و 60 تن ديگر زخمى شوند. 

تالش هاى كه براى حل و فصل منازعات بين دو قوم شده به شمول تدوير جرگه كه در آن 300 نفر از بزرگان تمام ننگرهار اشتراك كرده بودند نتيجه بخش نبوده است و 
هيچ يك از راه حل هاى پيشنهاد شده را هيچ يك از دو طرف قبول نكرده اند. يكى از راه حل ها توسط هر دو جناح رد گرديد: يكى از طرفين به خاطرى كه آنان را در برابر 
حمالت طرف ديگر آسيب پذير مى ساخت و اما اين جناح ديگر به خاطر نپذيرفتن جناح اولى از حل معضله و هم به خاطر اينكه فكر مى كردند كه مسوالن واليت توافقات 
گذشته را عملى نساخته بودند، به اين راه حل توافق نكرده اند. مسوالن واليتى و مركزى به خاطر ناكام ماندن در حل معضله و اينكه آنان قصدا اين منازعه را تحريك مى 
كردند، توسط آن مردم مقصر دانسته مى شدند. و متناقض به اين، دولت را هم متهم مى كردند كه در اين قضيه بيش از حد شامل است و هم به خاطر اينكه به اندازه كافى 
در اين موضوع دخيل نبوده است، در هر دو حالت دولت را مقصر مى دانستند. در اين روند، نخبه گان و بزرگان روستايى كه به طرفدارى از والى اقدام مى كردند و در تطبيق 
پاليسى ممنوعيت كشت كوكنار برايش كمك كرده بودند، ديگر اعتبار خود را از دست داده بودند. و با گذشت زمان،  تمام جناح ها به شمول دولت امريكا و والى شيرزى خود 
را از آن توافقنامه و اين تقصميم كه سالح توزيع نمايند دور ساختند. در چنين وضعى، گسترش كشت كوكنار در سال 2011-2012 ميالدى به عنوان نافرمانى بزرگان و 

مردم تلقى شده  كه در برابر عملكرد والى براى حل و فصل منازعات زمين مردم، اتخاذ شده است. 

بحران كنونى و احساس انزجارى را كه به اثر آن به ميان آورده بود،  پيامدى هاى را روى قدرت اجبارى دولت در آن ساحه ببار آورده كه در عين زمان اثرات جمعى ممنوعيت 
كشت كوكنار احساس مى گرديد. الزم به ذكر نيست كه اختالف رو به رشد ميان دولت و آن مردم زمينه ورود عوامل ضد دولت را مساعد ساخت تا در منطقه حضور پيدا 

كنند و راضى بودند تا كشت كوكنار را ”تحمل نمايند”. 
___________________

6   منسفيلد. ”تمام شرط بندى ها منع اند!”.
7   نيرو هاى امنيتى قبيله وى كه خاص مناطق لوى پكتيا مى باشد اما اكنون بطور عموم براى تقريبا هر نوع نيرو هاى امنيتى غير منظم محلى خطاب مى گردد.

با وجوديكه والى شيرزى بخاطر تطبيق قاطعانه ممنوعيت كشت كوكنار مورد ستايش جامعه جهانى قرار گرفت56، اما ارتباط نزديك اش با نيرو هاى 
نظامى امريكا، اجندا و برنامه سركوب كشت كوكنار را به عنوان يك برنامه خارجى ها نشان داده، و همين از اعتبارش كاسته است. به ناچار خبر 
هاى سر چوك آغاز شد و حكايت هاى در مورد پرداخت پول يا انحراف پول هاى كه براى كشاورزان اختصاص داده شده بود، دست به دست مى 
شد. مانند هلمند، اينكار عطر و طعم قومى و قبيلوى را به خود گرفت چراكه يك يا تعدادى از دسته هاى رقيب در منازعات روى زمين، توسط 
نيرو هاى نظامى امريكا به خاطر مبارزه عليه شورشگرى در واليت ننگرهار مسلح شده بودند. اين وضعيت يعنى رقابت گروهى در سال 2013 
ميالدى شدت يافت زمانيكه نيرو هاى نظامى امريكا آهسته آهسته از مناطق بيرون مى شدند و دست اندر كاران محلى، واليتى و منطقوى براى 

كنترول مناطق، منابع و نفوس به رقابت آغاز كردند. 
توافقات و يا عدم آن توافقات باالى نابودى كشت كوكنار با در نظر داشت شرايط رقابت گر براى قدرت و كنترول در آن واليت، صورت مى 
گرفت. در افغانستان، چونكه قدرت هميشه به رقابت مواجه مى شود، ائتالف هاى سياسى ذاتا بى ثبات مى باشند. ناخوشنودى با ممنوعيت 
كشت كوكنار در سال 2007-2008 ميالدى اين زمينه را براى نخبه گان سنتى سياسى مساعد ساخت كه خود را اين بار محكمتر مطرح 
سازند (حتى از طريق توسل به حركت هاى زياد تحريك آميز مانند بستن جاده جالل آباد – كابل) و آنان اين قدرت خود را در انتخابات رياست 
جمهورى سال 2009 ميالدى و انتخابات پارلمانى سال 2010 ميالدى اين بيشتر تقويت كردند.  والى شيرزى و ديگر نخبه هاى واليتى كه مسول 
اجراى برنامه ممنوعيت كشت كوكنار بودند و به اين دليل به عنوان نماينده مردم تلقى نمى شدند به نظر مى رسد كه ضعيف شده بودند. اينكار رقيبان 

او را تشويق كرد كه بطور فزاينده اى عمل كنند و بطور فعاالنه از طريق نكوهش او در كابل، تالش براى حذف او از آن واليت صورت دهند.57 

56   اين شخصيت والى شيرزى كه ”او مى تواند” سبب شد نامبرده در سال 2008 ميالدى به عنوان ”شخص مرد سال” از طريق يك نظر سنجى تلفونى كه  توسط راديو اروپاى آزاد/راديو آزادى 
افغانستان كه توسط دولت امريكا تمويل مى شود انجام شد، انتخاب شود. اين توانمندى والى شيرزى براى جذب منابع مالى براى بازسازى واليت ننگرهار كه در آثار عمومى و قابل مشاهده در شهر جالل 

آباد، ديده مى شود. سبب شد كه وى لقب ”بلدوزر” را بگيرد. در سال 2009 ميالدى وى در مراسم تحليف رياست جمهورى منتخب آقاى اوباما در امريكا نيز اشتراك كرد. 
57    حدس و گمان ها طورى بود كه رييس جمهور كرزى عالقه اى براى برگشت شيرزى به واليت قندهار نداشت جائيكه او احتماال با خانواده كرزى رقابت مى كرد. در عوض او را در يك واليت 
نسبتا ضعيف يعنى ننگرهار نگهداشته است. اين اعتقاد كه ثبات واليت ننگرهار نسبت به امپراطورى كرزى كمتر مهم بوده است، كمتر توانسته براى دولت در داخل واليت حمايت و پشتيبانى كسب نمايد. 
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در همان سال هاى اول ممنوعيت كشت كوكنار ، والى شيرزى توانست آنرا در ساحات روستايى به خوبى تطبيق كند اما بعدا  رفت و  آمد وى در 
ساحات روستايى به موانع مواجه شد كه نشان ميدهد كه قدرت اش در آن واليت تنزيل يافته بود. شركت يا مداخله در كار هاى محلى و منازعات 
مهم روى زمين موقف والى را بيشتر تضعيف ساخت.  از همه مهمتر اينكار سبب شد كه اين منازعات تا سرحد واليت و حتى سياست در سطح 
ملى برسد و روى فضاى بى ثبات موجود كه شرايط مساعد براى استفاده از فرصت ها و كشت كوكنار بوده،  را مساعد سازد. در واقع، گسترش 
كشت كوكنار را قسما مى توان به عنوان عمل خصمانه در برابر اداره واليت نگاه كرد.  بايد خاطر نشان ساخت كه ولسوالى هاى دور افتاده هم 
از نظر تاريخى  در برابر دولت مركزى مقاومت كرده اند و هم در بين خود منازعات قبيله وى داشته اند كه اين واليات را براى رهبرى با ثبات 
سياسى و حضور دولت در آنجا مساعد نمى سازد.  جاى تعجب نيست كه اين ولسوالى ها در بين تعداد كمى از مناطقى بودند كه در برابر ممنوعيت 

كشتكوكنار توسط طالبان در سال 2000 ميالدى، نيز مقاومت كرده بودند. 
با عقب نشينى دولت، كشت كوكنار نيز افزايش يافت. با اينكه بهبود اوضاع امنيتى مى تواند ميزان دسترسى به ماركيت را براى محصوالت قانونى 
و مشروع افزايش دهد و در نتيجه بعضى مشوق ها را براى كشاورزان براى انتقال از كشت كوكنار تامين كند، با توجه به ديناميك هاى اقتصادى 
و سياسى به شمول كاهش يافتن قدرت نفوذ جامعه بين المللى مشكل است تا ديد كدام نوع توافقات ممكن بتواند هر نوع جوانب را در بر گيرد كه 

به طور روشن باعث منصرف ساختن كشت كوكنار شود. 
اگر ننگرهار و هلمند از جمله والياتى باشند كه ديناميك هاى سياسى داخلى اين واليات از طريق اقدامات و مداخالت جامعه بين المللى در امور 
حكومتدارى در كنار امر مبارزه عليه مواد مخدر تحت تاثير قرار گرفته باشد، واليت بدخشان از جمله آن والياتى باقى مى ماند كه وسيعا با چنين 
اقدامات و طرح هاى بلند پروازانه اى دست نخورده باقى مانده است.  بر اساس گفته هاى بعضى از تحليلگران، جرمن ها كه مسوليت رهبرى تيم 
بازسازى واليتى فيض آباد را از آوان تاسيس آن در سال 2004 ميالدى تا زمان مسدود شدن آن در سال 2012 ميالدى، به عهده داشتند در جاى 
دادن قدرت مندان محلى بيشتر عمل گرا بوده اند (يا مسيرى را كه كمترين مقاومت را در بر داشت، انتخاب كرده اند) طوريكه نه توجه اى براى 
كشت كوكنار كرده اند و نه هم ساختار هاى محلى قدرت را مورد چالش قرار داده اند.58 (براى معلومات بيشتر به چوكات 6 ، شكل 3 و  بخش ها 

4,4,1 براى تفصيالت بيشتر مراجعه نماييد). 

58   به اين مراجعه نماييد: ”ساختار هاى محلى قدرت در افغانستان و مداخالت نيرو هاى بين المللى: مرورى بر انكشافات در واليات قندوز و بدخشان” فيليپ مونچ؛ شبكه تحليلگران افغانستان، 
نوامبر 2013 ميالدى.
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چوكات 6: مديريت تخريب كشتزار ها در بدخشان
پاسخ كشاورزان در برابر كمپاين محو كشت كوكنار در ساحات ولسوالى هاى جرم و خاش يعنى افزايش به تعداد خانواد هاى كه كوكنار كشت مى كردند و افزايش در 
ساحات تحت كشت ، به نظر مى رسد كه نمايندگى از توقعات انطباقى ميكند. حد اقل در اين ساحات، ادعا ها براى تخريب اراضى كوكنار بطور شديدتر در اين واليت 
(افزايش 400 درصدى و 57 درصدى طى دو سال زراعتى گذشته) با پاسخ هاى كشاورزان مطابقت نكرده است. و كمپاين ها تخريب كشتزار هاى كوكنار و آگاهى 
دهى در اين زمينه به نظر مى رسد كه كمترين تاثير را روى كشت كوكنار داشته است. با آنچه كه عمال اتفاق مى افتد و با ارقام رسمى كه در زمينه وجود دارند، اين 

را به مشكل مى توان مطابقت داد.8      

تخريب اراضى كوكنار به مقدار اندك و يا قدم به قدم (”كمى از هر كس”) به عنوان يك مشكل توسط كشاورزان فكر نمى شد. آنان اين پروسه را نيم كله يا ناقص 
معرفى كردند. طوريكه يكى از كشاورزان گفت ”محصوالت كوكنار خوب بود. از كشتزار هاى من خيلى تخريب نشد. من توانستم تا يك  درآمد  خوب به دست آورم. 
از من خيلى نگرفتند تا مرا ناراحت كرده باشند.”9 پاسخ دهنده گان به اين اشاره كرده اند كه براى تيم هاى تخريب كشتزار ها گفته شده بوده تا از ناراحت ساختن 
كشاورزان و مردم محل خود دارى كنند. مخصوصا زمانيكه بعضى از بزرگان شورا ها گفتند كه خود شان كوكنار كشت كنند. ”من از سران شورا هاى مى شنوم كه 

كوكنار كشت نكنم اما وقتيكه خود آنان كشت مى كنند، پس آنان كى استند كه براى من بگن كه كشت نكنم.” 

تاثير خالص تهديد تخريب كشتزار ها در ولسوالى هاى جرم و خاش در پايين ترين سطح بوده است، طورى كه كشاروزان با استفاده از حساب ساده ساحات تقريبى 
تخريب را در پالنگذار هاى خود مد نظر گرفته بودند. پاسخ معمول در اين زمينه اين بوده است:  ”من در گذشته از اين كمپاين در هراس بودم اما سال قبل متوجه شدم 
كه آنان در اين امر جدى نبوده اند به همين خاطر در اين سال كشت كوكنار را افزايش دادم.”10 يا طورى كه يك نفر دهقان ديگر گفته است كه : ”سال گذشته زياد 
كشت نكردم چون كه بسيار زمين ندارم و از طرف ديگر دولت نيز تهديد به تخريب كرده بود. اگر من محصوالت كوكنار خود را از دست ميدادم يك مشكل كالن و 
بزرگ برايم مى بود. وقتى كه ديدم دولت تنها يك قسمت كم از اراضى را تخريب مى كند تصميم گرفتم كه كشت كنم.”11 و كسانيكه واسطه12 داشته اند احتماال  كه 

كشتزار هاى آنان اصال تخريب نشده باشد.

پاسخ دهنده گان گفته اند كه در سال 6002 ميالدى يك تيم از تخريب كننده گان كشتزار هاى كوكنار از ولسوالى جرم بيرون رانده شدند. اما به نظر مى رسد كه 
كدام مسئله امنيتى در هيچ از دو ولسوالى كدام اتفاق نيافته است. ولى، در سال2010 ، 2012 و 2013 ميالدى به اثر ناامنى ها در ولسوالى هاى ارگو و درايم رخ داده 

كه به مرگ و زخمى شدن چند نفر انجاميده است. 
___________________

8   يك تحقيق ديگر از گزارش دهى و اضافه گويى در باره تخريب كشتزار هاى  كوكنار ، مى گويد. بر اساس آنچه كه دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل 
متحد و وزارت مبارزه عليه مواد مخدر گزارش داده اند، 2798 هكتار زمين تخريب شده كه اين رقم بيشتر از نيم از اراضى كه  كوكنار  در آن كشت شده بوده، مى باشد. اين 
رقم با آنچه كه از ساحه در مورد خاموشى و هشدار براى جلوگيرى از دامن زدن به خشم مردم گفته مى شود، گزارش شده در تقابل قرار دارد. به ”دوستان ما در شمال” از 

ديويد منسفيلد مراجعه نماييد.  
9   مصاحبه با يك نفر دهقان، ولسوالى جرم، ماه مى 2013 ميالدى. نقل قول شده در ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار”  از پاول فيشستين.

10   مصاحبه با يك نفر دهقان، ولسوالى جرم، ماه مى 2013 عين مرجع.
11   مصاحبه با يك نفر دهقان، ولسوالى جرم، ماه مى 2013 ميالدى. عين مرجع.

12  مصاحبه با يك نفر دهقان، ولسوالى جرم، ماه مى 2013 ميالدى. عين مرجع.

3: كشتزار ها بعد از تخريب در ولسوالى جرم، بدخشانشكل

  كشاورزان عوامل مختلف سياسى را براى كشت و كشت مواد مخدر ابراز داشته اند، اينكه آيا اين عوامل واقعا  توضيح كننده شرايط است يا 
اينكه توسط  كشاورزان محض به خاطر توجيه رفتار هاى شان يعنى كشت كوكنار مورد استفاده قرار مى گرفت دقيقا معلوم نيست. آنان از 
وعده هاى كه براى كمك به آنها به خاطر گذار از كشت به كشت محصوالت قانونى شده بود، و از آن بهره مند نشده بودند، شكايت داشته 
اند. پاسخ دهنده گان مخصوصا در واليت بلخ و بدخشان، از عدم پرداخت پاداش كه براى آنان وعده داده شده بود، در برابر ترك و دست 
بردارى ازكشت كوكنار در سال 2007 ميالدى، شاكى بوده اند. كشاورزان در واليت ننگرهاركشت كوكنار را هم به خاطر نبود كمك هاى 
توسعه اى و نيز به عنوان يك نياز، برشمرده اند: يعنى نبود بديل هاى اقتصادى پايدار. اين با موضوع بزرگتر يعنى ايجاد توقعات و انتظارات 
گزاف كه پس از سال 2001 ميالدى ايجاد شده، است. از طرف ديگر ناخرسندى نسبت به وعده هاى داده شده از سوى دست اندركاران 

توسعه اى در سطح محل نيز محسوس بوده است.
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اينكه آيا اين موضوع افزايش كشت كوكنار را توضيح مى كند يا خير موضوع ديگرى است، اما اين ادعا و روايت در مورد يك دولت ضعيف و دست 
اندركارانى كه به نفع خود مى انديشند را تقويت مى كند: اينكه هم جامعه بين المللى و هم حكومت ناموثر كه متوجه رفاه مردم نيست نتواسته 
اند براى مردم اعتماد به وجود بياورند تامين نمايند. با توجه به اين پنداشت عمومى در مورد ناموثريت پول هاى امدادى، بدون اينكه امداد بيشتر 
مى توانست از نظر مادى تغييراتى را به وجود مى آورد يا خير، ناكامى در ارايه خدمات براى مردم روى اين درك از دولت تاثير گذاشته و حتى اين 

احساس مقاومت در برابر آنچه كه دولت ديكته مى كند، را افزوده است. 
كشاورزان نيز با شكايت از اينكه بعضى مناطق ديگر مزيت هاى دارد هم از نظر كمك هاى توسعه اى و تصور اينكه انعطافى دركشت كوكنار وجود 
دارد، كشت كوكنار را اين گونه توجيه مى كردند. در واليت بلخ و تا حدى هم در واليت در واليات نظير آن اين نارضايتى ها روى توزيع ناعادالنه 
كمك هاى توسعه اى و انعطاف آشكار براى كشت كوكنار در مناطق جنوبى و شرقى كشور متمركز بوده است. از طرف ديگر، اين موضوع با 
ناخوشنودى عمومى در شمال كشور كه نسبتا آرامتر است مواجه بوده در برابر اينكه نسبت به جنوب و شرق كشور، كمك هاى توسعه اى كمترى 

دريافت كرده است. آن مناطق نه تنهاكه ناامن هستند بلكه در برابر كشت كوكنار نيز معافيت حاصل كرده اند.59
كمبود كمك هاى امدادى و عدم پاداش در بدل سركوب كشت كوكنار و تحمل آشكار در برابر كشت كوكنار در مناطق ديگر از جمله گفته هاى 
ثابتى بوده كه توسط والى بلخ عطا محمد در بيانه هاى عمومى خود اظهار داشته و اين گفته ها توسط كشاورزان نيز اظهار شده است. در داخل 
بلخ، دهقانان در مناطق ناامن گفته اند كه ناامنى سبب شده بود تا كمك هاى توسعه اى در آن ساحات توزيع نشود. با توجه به اينكه اين ساحات 
اكثرا ساحات پشتون نشين بود، اينكار قسما  رنگ قومى پيدا كرده كه بعضى از كشاورزان شكايت كردند كه تعبيض قومى سبب شده كه در ساحات 
آنان كمك چندانى صورت نگيرد. پاسخ دهنده گان در واليت ننگرهار گفته اند كه كم توجه اى در شايعات بلند مدت دست داشتن برادر رييس 
جمهور در اقتصاد ترياك در واليت قندهار را به عنوان منطقى براى كشت و كار خود مى پنداشتند: ”كرزى خود نيز در اين تجارت مواد مخدر 
دست دارد – دو برادرش در پروسس و توليد هرويين كار مى مى كنند. اگر من كشت نكنم آنان از كار بيكار خواهند شد.”60 حتى در داخل واليت 

هلمند،  در زون غذايى هلمند مردم از اين ناحيه كه كشت كوكنار در شمال كانال كماكان ادامه يافته بود، خشمگين بوده اند.
با اينكه تمام اين شكايات قسما اساس اخالقى داشتند اند، اما روشن نيست كه آيا اين داليل، يا بهانه و يا هم لفاظى هاى ضد حكومتى بوده اند 

و يا شايد هم مخلوطى از تمام موارد فوق.

جاييكه انتقال اتفاق ميافتد 4 .3
شرايط درست اقتصادى 4 .3 .1

با وجود افزايش ملى 70 درصدى در توليد كشت كوكنار در سه سال بعد از سال 2009 – 10، در برخى مناطق سه واليت از چهار واليت شرايط 
اقتصادى كشت محصوالت قانونى را سهولت بخشيده است. طوريكه در بخش هاى 4,1 و 4,2 تذكر يافته است،  محيط تابع عوامل جغرافيايى، 
اقتصادى و سياسى است. در برخى از مناطق بلخ كه قبال تحت كشت قرار داشت، پيشرفت هاى اخير در تامين امنيت و سرك سازى در ادغام بازار 
هاى برخى مناطق سابق كه كوكنار كشت مى شد به بهتر شدن قميت ها براى كشاورزانى كه سبزيجاتى مانند زردك، پياز، باميه و كدو كشت 
مى كنند، منجر شده است.  همچنان كشاورزان مشاهده كرده اند كه استفاده از كودبراى محصوالت گياهى سبب مى شود كه در محصول دهى 
گندم در همان زمين ها افزايش پيدا كند و سبب تشويق كشاورزان مى شود در بين سال هاى 2011-12 و 2012 -13 در چتمال، مناطق بازرسى 
شده كه سبزيجات كشت مى كنند دو بر سه حصه افزايش يافته است و درآمد حاصله از محصوالت براى فروش مانند لوبيا منگ، پنبه، سبزيجات 
(زمستانى و تابستانى)، خربوزه و تربوز افزايش يافته است. از ميان 11 خانواده در ولسوالى هاى چتمال و بلخ كه در سال هاى 2011 – 12 و 
2012 – 13 از  تغيير  مثبت قابل توجه در وضعيت اقتصادى خود گزارش داده بودند، تمام آنها به استنثاء يك خانواده اين تغيير را در ازدياد 
محصوالت و قيمت هاى محصوالت براى فروش به ويژه سبزيجات و پنبه نسبت داده اند. 61 برخى از خانواده ها بطور كامل متكى به فروش 

سبزيجات و ديگر محصوالت بودند تا اينكه بتوانند گندم را از بازار خريدارى كرده به جاى اينكه آنرا خود كشت كنند. 62
امكان كاهش كشت كوكنار در آغازين سال هاى ممنوعيت كشت مواد مخدر در واليت بلخ وجود داشت زيراكه توليد كوكنار در مناطق با آبيارى 
بهتر عملى شد و كشاورزان مى توانستند به راحتى به كشت محصوالت ديگر با ارزش روى بياورند و به فرصت هاى غير كشاورزى در مزار شريف 
دسترسى پيدا كنند. 63نظرياتى كه توسط يكى از كشاورزان ارائه شد محاسباتى را كه خانواده ها براى بدست آوردن معيشت از طرق مختلف مى 

پيماند، خالصه مى سازد: 

59   ”غالب آمدن به دل ها و ذهن ها؟ بررسى روابط بين امداد و امنيت در واليت بلخ افغانستان”، از پاول فيشستين. (مدفورد، ماساچوست، مركز بين المللى فينشتين در پوهنتون تفتس، سال 2010 ميالدى).
60   مصاحبه با يك نفر دهقان، ولسوالى خوگيانى، اپريل 2011. نقل قول شده در ”در بين يك سنگ و يك جاى سخت”، صفحه 12. از منسفيلد.

61  در حاليكه مقامات در مزار شريف در رابطه به  محصوالت/سرمايه گزارى جايگزين مانند زغفران و فارم ماهيگيرى صحبت نمودند اما به اينها اشاره ننمودند. 
62   فيشستين. ”زمنينه هاى گسترش كشت كوكنار”.

63  بر اساس ستراتيژى ملى كنترول مواد مخدر، ”محو كشت مواد مخدر بايد با تالش هاى جامع فراهم سازى ثبات در ترادف باشد و مكان هاى بايد مورد هدف محو كوكنار قرار گيرد كه در آنجا 
معيشت روستايى موجود باشد.” وزارت مبارزه با مواد مخدر جمهورى اسالمى افغانستان. ”ستراتيژى ملى كنترول مواد مخودر: ستراتيژى پنج ساله حل مشكل مواد مخدر غير قانونى-بروز شده” (كابل: 

2006 ، صفحة 15). استراتيژى ملى كنترول مواد مخدر بروز شدة سال 2012، در مورد مراقبت معيشت از زبان مشابه استفاده نموده است. نيز مراجعه شود: آدام پين. ”بازگشت مواد مخدر.” 
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شايعه بود كه امسال محو كشت كوكنار عملى شود. برخى از مردم آمادة قبول خطر را دارند. طالبان اين منطقه را ترك كردند 
بناٌء هيچ كس از من حفاظت نمى كند. هرگاه ديگر محصوالت من خوب نتيجه بدهد و كس ديگر آنرا كشت نكرده باشد من 
مى توانم خوب فعاليت كنم و آنها را به قيمت بلند به بازار ببرم. اراضى كشت خربوزه را به اندازة يك جريب زياد كردم زيرا كه 
قيمت آن بلند بود. هرگاه امسال حشرة زرد گياه موجود نباشد براى من خوب است. مردم خربوزه كشت نمى كنند زيرا كه آنها 
از حشرات هراس دارند. اين وضعيت خوب ممكن در حالت خود باقى بماند زيرا كه در يك و يا دو سال اخير درآمد مربوط به 
زراعت خوب بوده است.  در حال حاضر فرزندم نيز كار مى كند و به اين دليل وضعيت اقتصادى خانواده نيز بهبود يافته است.64

تنها محدوديت كه كشارزان در واليت بلخ و برخى در واليت بدخشان به آن اشاره كردند، همانا نبود سردخانه بود كه به آنها اجازه بدهدكه 
محصوالت خود را در هنگام برداشت پايينى قيمت حفظ كنند و پس از چند ماه كه ارزش شان باال برود بفروش برسانند.65 سهولت هاى موجوده 

در بلخ در شرق مزارشريف واقع است و به اين ملحوظ براى كشاورزان ولسوالى هاى غربى غير قابل دسترس است. 
در همين حال، طوريكه در قسمت 4,1 ذكر شد، ساحاتى از هلمند مركزى در بخش تحتانى كانال و نزديك به شهر مى تواند مثال هاى از ينكه 
چگونه محيط اقتصادى خوب به كمك امنيت گسترش يافته تنوع معيشت را دور از مواد مخدر فراهم ساخته است. بهبود قابل مالحضه امنيتى در 
سال هاى  2010 – 11 و 2011 - 12 كه زمانى از بى امنى شديد رنج مى برد، در گزارش ها كمتر از مشكالت ترانسپورتى شكايت شده است. اين 
به نوبه خود دسترسى به بازار را سهولت بخشيد و قيمت محصوالت در بازار و در مزرعه نيز افزايش يافت. كاهش گرفتن  رشوه اجبارى در پاسگاه 

هاى پوليس باعث كاهش مصارف ترانسپورتى و بى ثباتى شده است به اين دليل تقاضاى توليدات مزرعه افزايش يافته است. 
تقاضا براى ميوه جات و سبزيجات در بازار هاى شهر لشكر گاه و گرشك باعث ازدياد توليدات شده است و كشاورزان به قيمت ها و تقاضاها از 
طريق تغيير جهت نوعيت محصوالت به محصوالت قيمت تر جوابگو بوده اند. تقاضا در ديگر نقاط افغانستان به خصوص در هلمند و در فصل 
(shoulder season) زمانيكه ميوه جات و سبزيجات زود تر از ديگر نقاط پخته مى شود نيز تا حدى نقش داشته است. كشاورزان از طريق باغدادرى 
(زردآلو، بادام، انگور)، كشت پياز، كچالو و ديگر سبزيجات محصوالت خود را تنوع بخشيدند. ازدياد محصوالت گندم نيز در آسايش آنها موثر واقع 
شده است. سرمايه گذارى كشاورزان در باغ هاى دير رشد و دراز مدت نشانة از اعتماد شان است و بر آنها الزم بود كه در عين زمان درآمدغير 

كشاورزى خود را حفظ كنند. 
درآمدغير كشاورزى مانند دست مزد كار روزانه در لشكرگاه و گرشك به دليل ازدياد تقاضاى كارگر در بخش كشت مواد مخدر در شمال كانال به 
نرخ مطلوب مساعد بوده است. فرصت هاى كار مزدى كه حتى كارگران بامهارت و بدون مهارت را از ديگر نقاط افغانستان و پاكستان جلب كرده 
بود، قسما توسط تزريق پول هاى بين المللى و كمك هاى توسعه اى  ايجاد شده كه فرصت هاى حمايوى و اشتغال در سكتور دولتى را فراهم 

ساخته است. 
بهبود امنيت براى اين مناطق اجازه داد كه كمك هاى توسعه اى  بيشتر را مانند گل خانه هاى تونلى و پمپ هاى آبى دريافت كنند. هرچند در 
سال 2010 -11  تنگدستى هاى اقتصادى در حال رشد بود، در سال بعدى جوامع از خود مقاومت نشان داده و از فرصت هاى رو به رشد اقتصادى 

منفعت برده اند. عالوه براين، بهبود امنيت اجازه داد كه سطح تحصيلى و خدمات صحى نيز ارتقا يابد. 
با بهبود وضعيت امنيتى و حضور كم رنگ طالبان، پاسخ دهنده گان تاييد كردند كه اعضاى خانوادة شان در صفوف نيرو هاى امنيتى افغان پيوستند 
و يا وظايف ديگر دولتى را اختيار كردند و حتى برخى حمايت خود را از حكومت اظهار داشتند: ” بخاطر اين حكومت تجارت بهبود يافته است. به 
دليل كمك هاى توسعه اى در هلمند پول زياد تر موجود است و مردم در دكان من به مصرف مى رسانند."66  در مقايسه با سال قبل، پاسخ دهنده 
گان در سال 2011 – 12 از دولت كمتر انتقاد داشتند به ويژه آنانى كه از مساعدت هاى دولتى بهره برده اند و يا آنهايى كه معيارهاى زنده گى 
خود را بدون توصل به مواد مخدر حفظ كرده اند.  رفتار پاسخ دهنده گان نسبت به دولت و زنده گى شان در لشكرگاه به شكل تقريبى مقايسه 
شده حال آنكه رفتار آنهايى كه از مساعدت هاى اقتصادى شهرى بى بهره مانده اند كمتر مثبت بوده است. 67 طوريكه در بخش 4,3,3 توضيح 

شد، شرايط اشخاصى كه خارج از اين مناطق اند، متفاوت است. 
در واليت ننگرهار، مناطقى كه از اقتصاد شهرى خارج بوده اند در رشد ميوه جات و سبزيجات در بازار و استفاده از فرصت هاى كارى در 
جالل آباد به خوبى عمل كرده اند. مردمى كه در مجاورت با مسير هاى اصلى تجارتى ميان كابل و پشاور قرارد دارند با محو مواد مخدر خوبتر 
توافق كرده اند و  حتى با استفاده از فرصت هاى اقتصادى وضعيت خود را بهبود بخشيدند: تنوع محصوالت براى فروش در بازار هاى جالل 
آباد و منطقه،  تهية لبنيات ارزشمند تر (ماست، پنير) و دسترسى به شغل هاى غير كشاورزى در جالل آباد و پروژه هاى ساختمانى خارج از 

شهر. كشت سه فصل محصوالت در سال باالى عين زمين رايج شد. تاجران از مزرعه ها براى خريد محصوالت ديدار مى كردند و ازدياد 

64  مصاحبه با دهقان، ولسوالى چتمال، مى 2013، تذكر يافته در فيشستين، ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار”.
65 مشكل عمده كه اكثريت شكايت داشتند اين بود كه تاجران پاكستانى سبزيجاتى مانند كچالو، پياز و خيار را در هنگام برداشت محصوالت و قيمت پايين آن خريدارى مى كنند و براى نگهدارى 
به پاكستان انتقال مى دهند، پس از چند ماه كه ارزش آنها بلند مى رود واپس به افغانستان آورده و به قيمت بلند تر بفروش مى رسانند. از نگاه اقتصادى، به ويژه براى محصوالت كم ارزش كمتر قابل 

لمس است و بيشتر يك افسانة شهرى مى تواند باشد.  
66   مصاحبه با دهقان/دوكاندار، بوالن. از دويد منسفيلد، ”مختصر مقالة 5: هلمند مركزى در سال 12/2011 فصل رشد- بروز شدة بهار.” جون 2012. 

67   منسفيلد، ”تمام شرط بندى ها منع اند!” .
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كرايه در (كامه) نشان دهندة ازدياد تقاضا است. حتى گزارش شده است كه انواع مختلف سير به كراچى صادر مى شود. امنيت شرايط آوردن 
كمك هاى توسعه اى را مساعد ساخت. حتى در شينوار، يك منطقه كه در كشت مواد مخدر معروف بوده است، پس از چندين سال كشت گندم 

كشاورزان عالقه مند تنوع در  محصوالت بوده اند. طوريكه يكى از كشاورزان مى گويد: 
من دهقانى بودم كه تنها به كشت مواد مخدر اعتقاد داشتم. در گذشته نيز تجارت مواد مخدر را انجام مى دادم. همچنان زمين 
را براى كشت كوكنار به كرايه ميدادم. اما هميشه قرضدار بودم. حاال فكر مى كنم كه احمق بودم. هميشه بايد قرض مى 
پرداختم و زير فشار مى بودم. گاهى پول داشتم و قرض خود را واپس پرداخت مى كردم و گاهى نداشتم. اكنون سبزيجات 

كشت ميكنم و خوشحالم. 68   
در مناطقى كه توانايى بهتر آبيارى را در واليت بلخ دارند، پنبه منحيث محصول پر منفعت بشمار مى رود و به اين سبب تا حدى مى تواند 
جايگزين مواد مخدر باشد. در سال 2010 – 11، به دليل سيالب هاى كه در حدود 30 فيصد پنبه پاكستان را در ماه آگست 2010 از بين برد 
كشاورزان از بلند رفتن ارزش پنبه منفعت برده اند. در سال هاى 2011 -12 و 2012-13، اكثركشاورزان كه مورد پرسش قرار گرفتند بررسى 
گرديدند (24 از مجموع 30) اراضى را كه پنبه كشت مى كردند حفظ كردند و يا هم آنرا وسيع تر ساختند، هرچند تعدادى از پايين بودن و بى 
ثباتى ارزش آن شاكى بودند. (تمام سه خانواده كه كوكناركشت مى كردند، اراضى خود را در بين كشت كوكنار و پنبه تقسيم كردند.)69 نگهدارى 
نسبى پنبه باعث كاهش خطر هاى مربوط به بازار مانند قيمت پايين و انسداد جاده ها مى شود. بطور مثال، يكى از خانواده ها در بلخ اظهار 
داشت كه آنها محصوالت خود را از باميه به پنبه تغيير دادند زيرا اگر مسير سالنگ بسته شود ارزش باميه نيز پايين خواهد آمد. حد اقل در واليت 
بلخ اتحاديه هاى كه پنبه كشت مى كردند بيشتر از مالكين زمين بوده است. به عبارت ديگر، خاانواده هاى كه حتى مقدار زمين كمى هم در 

اختيار داشتند، در اكثريت حاالت مايل بودند كه پنبه كشت كنند.  
در واليت هلمند، كشاورزان به دليل بى ثباتى در بازار مايل نيستند كه پنبه كشت كنند. در طول تاريخ، پنبه در واليت هلمند منحيث محصول مهم 
براى فروش تلقى مى شد اما تجديد اين صنعت در اكثريت مناطق پس از 2001 به دليل نبود منبع خريد متوقف شد.70 طوريكه يكى از كشاورزان 
شكايت كرد: "سال قبل در ماه نوامبر [2010] محصوالت پنبة خود را به يكى از شركت هاى دولتى در لشكرگاه فروختم و تا به حال [مى 2011] 
پول خود را بدست نياورده ام. من 12 دالر امريكايى مصرف كردم كه از آن شركت تقاضاى پرداخت پول خود را نمايم. آيا اين طريق خوب ممانعت 

از كشت كوكنار مى است؟"71 
عالوه بر بى ثباتى قيمت، كشت پنبه به دليل نياز به كارگر و آب كافى نيز متاثر شده است  و هر يك از اين داليل كشاورزان را از گرفتن به 
خطركردن زيادتر بى ميل ساخته است. هنوز هم كشاورزان در واليات بلخ و هلمند پنبه را از جمله محصوالت مهم براى فروش مى پندارند، 

هرچند اين مى تواند ارتباط گيرد به سال هاى 1970 كه پنبه حيثيت سلطان محصوالت را داشت. 
  تجارب كشاورزانى كه به منظور اين تحقيق مصاحبه با آن ها صورت گرفته يافته ها و تحقيق هاى قبلى واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان 
را تاييد مى كنند. اين يافته ها  نشان مى دهد كه هرچند بطور عموم كوكنار درآمدزيادتر پولى دارد، اما براى تعداد زياد خانواده ها تنها بدست 
آوردن حد اكثر پول و پاسخ دادن به قيمت هاى بازار مطرح نيست ( چوكات 7 ديده شود).  بلكه خانواده ها ضمانت غذايى را در اولويت قرار 
داده اند و نيز اطمينان كنند كه براى مراقبت هاى صحى، مواد سوخت، قرض ها و ديگر مصارف پول داشته باشند. در ميان پاسخ دهنده گان 
در اين تحقيق، محاسبات بر اساس محيط و منابع بخشيده شده خانواده ها متفاوت بوده است. محاسبات براى آن هاى كه داراى زمين هاى 
للمى بوده مشكلتر بوده است زيراكه درآمدآنها زيادتر متغيير بوده و احتمال ناكامى محصوالت در سال زياد تر است. خانواده ها در مناطق نا 
امن (جائيكه از محو كوكنار در امان بودند) در زمانيكه قيمت كوكنار زياد بود 100 فيصد اراضى خود را براى كشت كوكنار تخصيص نداده اند 
كه خود نشان دهندة اين است كه به حد اكثر رساندن منفعت تنها هدف شان نبوده است. در عين حال، در اراضى پر حاصل هلمند جائيكه 
خانواده ها درآمد خود را از طريق تنوع محصوالتى حفظ كرده اند، اكثريت اشخاصى كه داراى مقدار كافى زمين هم بودند هنوز گندم و جوارى 

به هدف جلوگيرى از نا امنى غذايى كشت مى كردند كه با پايين آمدن قيمت در سبزيجات و يا ناكامى در حاصالت بوجود مى آمد.  

68   مصاحبه با دهقان، ولسوالى شينوار، اپريل 2011، تذكر يافته در منسفيلد، ”در بين يك سنگ و يك جاى سخت”. 
69   فيشستين. ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار”.

70   از سال 2001 بدينسو، پيشنهادات براى تجديد حيات صنعت پنبه از طريق ايجاد بازار براى خريد پنبه، كمك هاى تخنيكى در بخش مديريت و بازايابى پنبه پاكى در لشكرگاه، تجديد حيات ماشين 
پنبه پاكى بوست، و تامين اعتبار براى  كشاورزان ارائه شد. اين پيشنهادات اصوال محبوب پنداشته مى شد اما توسط تمويل كننده گان رد شد. به راجيو چندراس ايكاران مراجعه شود، امريكاى كوچك: 
جنگ در داخل جنگ در افغانستان. خانه ى تصادفى، نيويورك، 2012، و همچنان ريچارد بى. اسكات، ”پى گيرى هلمند xxxxI : فصل برداشت محصوالت كوكنار دوباره در اينجاست: پروژة ناكام بعدى 

مبارزة  با مواد مخدر ما چى خواهد بود؟” مى 2014، و ”پى گيرى هلمند xxxII: حمايت امسال از پنبه در هلمند مركزى؟،”  دسمبر 2010. 
71   مصاحبه با دهقان، نادى على، مى 2011، تذكر يافته در منسفيلد، "در بين يك سنگ و يك جاى سخت". صفحه 33. 
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چوكات 7: انتخاب قيمت مناسب
نقش قيمت در تصميم دهقانان در كشت كوكنار موضوع قابل بحث بوده است. هر چند خانواده ها انگيزه هاى مختلف مى توانند داشته باشند، مانند تغيير در قيمت زيرا 

خانواده ها در محيطى زنده گى مى كنند كه عوامل امنيتى و اجتماعى ممكن باالى كاهش و يا تشديد قيمت ها تاثير داشته باشد. 

در سطح ملى، ممكن رابطة خوش آيند تر ميان قيمت و اراضى كشت شده مطرح باشد اما  قيمت در سطح ملى و يا منطقوى چيزى قابل ايجاد است زيرا كه تفاوت در 
قيمت در منطقه و ساحه كشت شده قابل مالحظه است. بطور مثال، بر اساس معلومات راجع به قيمت دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد در ماه اپريل 
2013، زماينكه اوسط قيمت ترياك خشك براى بازرگانان 168 دالر امريكايى در يك كيلو گرام در سطح ملى بوده است، قيمت آن در ناحيه هاى شمال شرقى 109 دالر 
امريكايى و 209 دالر امرياكى در غرب بوده است، تفاوت تقريبا 100 درصد قابل مشاهده است. عالوه برآن، قيمت بصورت هميشه گى متفاوت نيست و مى تواند مسيرهاى 

متفاوتى را بپيمايد. 

صرف نظر از كيفيت اطالعات و چالش اصولى شدن، معلومات موثق قميت هاى اشياى غير قانونى كه به كيفيت هاى متفاوت تجارت مى شود، قيمت ها در سطح محل 
بر اساس شرايط و حوادث خواص مشخص مى شود. بطور مثال در هنگام كار ساحوى در سال 2013 در واليت بدخشان، كشاورزان در جرم و خاش شكايت مى كردند 
كه قيمت مواد مخدر پايين بوده است زيرا كه  جالب13 در قريه ها و شهر ها نيامده است آن هم به دليل وضعيت امنيتى و به شكل خاص به دليل ترس از پوليس ملى كه 
اجناس راضبط كند. اين حالت مى تواند در سطح محل به شكل دايمى و يا موقت باشد. در هلمند، قيمت در كانال كه تحت كنترول حكومت بود به مراتب پايين تر از دشت 

تحت كنترول طالبان است. به اين دليل، تحليل قيمت اوسط قيمت در سطح ملى بايد با دقت كامل انجام يابد. 

 هرگاه تمام شرايط مساوى باشد، قيمت زيادتر مى تواند در كشت مواد مخدر مشوق خوب باشد اما در افغانستان تمام شرايط به سختى مى تواند برابر قرار گيرند: كيفيت مواد 
مخدر، قيمت گندم، مصارف كارگر، تاخير در كشت به دليل مشكالت اقليمى و امنيت غذايى هميشه در تغيير است. مى توان گفت كه جائيكه بازار خوب فعاليت مى كند، 
تاثير قيمت ها ببيشتر است اما در جائيكه انتخاب ديگر وجود نداشته باشد، كشاورزان كمتر به قيمت ها مى توانند واكنش نشان دهند. بطور مثال، در بيشتر زمان  تحقيق، 

قيمت نسبى مواد مخدر در مقايسه به گندم در ناحية شمال شرقى در حال كاهش بود، هرچند كشت مواد مخدر به سرعت در حال اقزايش بود.

___________________

13   به شخص دالل و يا ميانجى نسبت داده شده كه غالبا بطور منفى استفاده مى شود. 

درآمد غير كشاورزى و بيرون از كشاورزى 4 .3 .2
يكى از عواملى كه مى تواند باعث انصراف از كشت كوكنار شود همانا فراهم آورى فرصت حصول  درآمد غير كشاورزى و خارج از كشاورزى مى 
است72. على رغم اتكاى عمومى به زراعت، براى اكثريت خانواده هاى روستايى افغانستان با در نظر داشت مالكيت اراضى كوچك به تناسب تعداد 
اعضاى خانواده (درسطح ملى، كمتر نيمى از خانواده مالك بيشتر از چهار جريب زمين زراعتى مى باشند)، و حاصلخيزى اندك زراعت، اشتغال 
بيرون از كشاورزى يك امر حياتى بشمار مى رود. در مطابقت به ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى، در حاليكه بيشتر از نيم خانواده هاى روستايى 
در عرصه ى زراعت فعاليت دارند، در حدود نيم (49 در صد) از آن خانواده ها درآمدخارج از كشاورزى و ساير فعاليت ها را منحيث منبع اصلى 

درآمدخويش گزارش داده اند73. 
اقتصاد شهرى در حالت رشد واليت بلخ به ويژه در سكتور ساختمانى قطب اقتصادى مزار توانسته است تا اندازه ى تاثيرات برنامه سركوب كشت  
كوكنار را كاهش دهد و بعضى از خانواده ها را از كوكنار دور سازد. ترجيح به كار هاى ساختمانى كه در واقع كمتر طاقت فرسا بوده و داراى مزد 
بيشتر در مقايسه به كار هاى زراعتى مى باشد ممكن باعث كمبود كارگر در بخش هاى روستايى كه اندك از شهر مزار فاصله دارد شده باشد74.  
مزار مقصد كارگران ساير شهر هاى كشور بشمول جالل آباد بوده است. در همين حال، اشتغال در جالل آباد براى خانواده هاى مناطق همجوار 

ننگرهار از اهميت خاص برخوردار بوده است. 
مهاجرت براى كار يك سنت قديمى در واليت بدخشان به حساب مى آيد. على رغم اينكه اتكاى زياد به  درآمد  خارج از كشاورزى در آن واليت 
وجود دارد ولى يك تعداد اندك خانواده ها در تالش اند تا از كشت كوكنار دورى كنند.  پاسخ دهندگان اين تحقيق ابراز داشتند كه كشت كوكنار 
يك راه جلوگيرى از رفتن به ساير شهر ها براى يافتن كار مى باشد.  در سال 2011 -12، نيمى از خانواده هاى سروى شده بيشتر از نصف درآمد 
خويش را از منابع خارج از كشاورزى بدست مى آوردند  در حاليكه يك سوم آنها  بيشتر از دو سوم  درآمد  خويش را از  اين منابع حاصل مى كردند.  
در سال 2012-13، كه يك سال خوب زراعتى بوده است، بيشتر از يك سوم پاسخ دهندگان بيشتر از ربع  درآمد  خويش را از منابع غيركشاورزى 
بدست آوردند در حاليكه بيشتر از يك ربع آن بيشتر از يكى بر نيم درآمد خويش را از آن فعاليت ها حاصل داشتند. منابع عمومى غير كشاورزى 
شامل اشتغال در معدن سنگ الجورد و ساير معادن، ثبت نام در نيرو هاى امنيتى افغانستان و نيز كار منحيث راننده  مى مى شود.  يك دهقان در 

72   بطور عموم، ”درآمد  غير كشاورزى”به  درآمد  اطالق مى گردد كه يك خانواده خارج از اراضى كشاورزى خويش بدست مى آورند در حاليكه ”درآمد  خارج از كشاورزى” به  درآمد  گفته مى شود 
كه از طريق فعاليت هاى غير كشاورزى حاصل گرديده باشد. 

73   ”حالت فقر در افغانستان: پروفايل به اساس ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى 8/2007.” وزارت اقتصاد و بانك جهانى، پاليسى اقتصادى و سكتور فقر، 2010. 
74   در سال 2009-10، مالكين زمين از كمبود كارگر در شولگره شكايت نمودند در حاليكه تاثيرات نسبى تقاضاى شهر ها به كارگر يا مهاجرت به شهر ها در زمينه مبرهن نمى باشد. تحقيق فيشستين 

”پيروزى به قلب ها و فكر ها” را مالحظه نماييد. پارادوكس شكايات همزمان مبنى بر نبود كار و كارگر ممكن ناشى از عوامل مانند فصلى بودن فعاليت هاى زراعتى و اندك بودن مزد زراعت باشد. 
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زمينه چنين توضيح داد در صورتيكه وى كوكنار بيشتر كشت كند بايد فعاليت هاى تجارى سيار خويش را ترك بگويد: ” امسال من كمتر كوكنار 
كشت كردم. براى اينكار زمان كافى ندارم و پسرم بايد وقت آموزش و درس خوندان خويش را براى اين كار صرف كند و اين باعث اخراج وى از 
مكتب مى شود.  ديگران كوكنار را براى پول كشت مى كنند و ليكن براى من اين كار خوب نبوده است.75” قابل ياد آورى است كه از جمله ى 

20 تن كشاورز صرفا سه تن شان ميزان كشت كوكنار را در سال هاى 2011-12 و 2012-13 كاهش داده اند. 
در واليت هاى ننگرهار و بدخشان، مهاجرت هاى فصلى معمول است.  يك تعداد از كارگران واليت بدخشان گزارش دادند كه در فصل 
زمستان در كابل يا جالل آباد كار مى كنند و در تابستان به خانه هاى خويش بر مى گردند در حاليكه كارگران واليت ننگرهار ابراز داشتند كه 
در فصل تابستان در كابل كار كرده و زمستان را در جالل آباد سپرى مى كنند.  در واليت هلمند، تقاضاى كه براى استخدام كارگر در لشكرگاه 

و گرشك به وجودآمده، منبع مهم اشتغال براى كسانيكه به آن دسترسى داشته اند، به حساب مى آيد. 
وليكن در سطح ملى، اكثريت فرصت هاى غير كشاورزى از اثر كمك هاى هنگفت بين المللى ايجاد شده است. اما ميزان تداوم اين حالت يكى از 
مهم ترين سواالت بعد از روند انتقال سال 2014 به حساب مى آيد بخصوص در شرايط نا مطمين سياسى و امنيتى كه منجر به ركود شرايط سرمايه 
گذارى شده است.  تاثيرات موضوع متذكره از قبل در چهار واليت رونما شده است.  در واليت هاى بلخ و بدخشان، كارگران گزارش دادند كه 
كار و نيز دستمزد در سال 2013 در مقايسه با 2012 كاهش يافته است.  طوريكه در شكل 4 به مشاهده ميرسد، نرخ دستمزد كارگران غير حرفوى 
در شهر هاى بزرگ به استثناى قندهار كه تغيير نكرده است، و در شهر هاى كابل، فيض آباد، مزار و جالل آباد، نرخ دستمزد كاهش يافته است. در 
واليت ننگرهار، بنابر  ركود اقتصادى در شهر جالل آباد، ثبت نام در صفوف نيرو هاى امنيتى افغانستان به يك گزينه ى عام تبديل شده است76. 
پاسخ دهندگان تمام چهار واليت مثال هاى از سرمايه گذارى هاى كه از درآمدحاصله از كوكنار جمع آورى كرده بودند را ارائه داشتند كه در بعضى 
از حاالت توانسته اند كه پروسه ى انتقال از كوكنار را تسهيل كند كه ممكن از طريق فشار يا به اراده خويش صورت گرفته باشد.  معمول ترين 
سرمايه گذارى در زمينه ى وسايط حمل و نقل بوده است (موتر هاى مسافر برى، زرنج، موتر هاى بابربرى) تا از تجارت و يا حمل و نقل اجناس 
و اشخاص درآمدحاصل شود. پاسخ دهندگان در واليت هاى بلخ و هلمند ابراز داشتند كه آنها از درآمد حاصله از كوكنار تراكتور خريدارى كنند 
تا بطور ساعت وار آنها را به كرايه دهند. ساير انواع سرمايه گذارى كه در واليت هلمند گزارش داده شده است شامل عمران و آبادانى اراضى 
(بخصوص در دشت ها كه شرايط اراضى ناهموار و نامساعد دارند و بنابراين ضرورت به سرمايه گذارى دارد تا زمين آماده ى كشت گردد)، چاه 
هاى لوله ى، جنراتور ها، واتر پمپ ها، دكان ها، و آسياب گندم سيار مى باشد. در واليت ننگرهار، عالوه بر سرمايه گذارى در بخش هاى حمل 
و نقل و معيشت، خانواده ها ابراز داشتند كه در بخش منابع بشرى سرمايه گذارى كرد اند و از آموزش اطفال و پرداخت مزد به مراكز آموزشى زبان 

انگليسى و آموزش هاى حرفوى جهت ارتقاى ظرفيت آنها در ياد آورى كردند. 

4: دستمزد كارگران غير ماهر در واليت هاى بزرگ، 2003 الى 2014شكل

منبع: شعبه نقشه بردارى و تحليل آسيب پذيرى / برنامه غذايى سازمان ملل؛ پول افغانى. اوسط ساليانه. نرخ دستمزد در ماه هاى اپريل و جوالى با در نظرداشت شرايط همان 
سال افزايش مى يابد. در سال 2014 ميالدى، اين حالت صرف از جنورى الى جوالى مشاهده شده است. 

75   مصاحبه با يك تن دهقان، ولسوالى جرم، ماه مى 2013. 
76   منسفيلد؛  ”از بد بدترش كردند”. بيشتر از يك بر سه حصه ى شامالن اردوى ملى افغانستان از واليت ننگرهار مى باشد. تحقيق راى ريويرا تحت نام ” اردوى افغانستان از منطقه كه ترس بدان 
مسلط مى باشد كمتر سرباز جلب مى نمايد،”، نيويورك تايمز، 6 سپتمبر 2011. در جريان فعاليت ها در ساحه، هنگاميكه چهار تن از مردم محل كه در نيروى هاى امنيتى افغانستان كه در ساير شهر ها به 
قتل رسيده بودند به منزل منتقل گرديده بودند پرسيده شد، پاسخ دهندگان ابراز داشتند كه صرفا بنابر ممنوعيت كشت كوكنار، آن ها به صفوف نيروى هاى امنيتى شامل شده و در نهايت به قتل رسيدند. 



۲۰۱۴موضوعات/ يافته هاى مهم: پويايى كشت كوكنار و معيشت روستايى

37 نا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايى

شرايط نا مساعد 4 .3 .3
بخش هاى گذشته شرايطى را كه به اساس آن خانواده ها از تركيب استفاده از تنوع محصوالت داراى ارزش بلند و دسترسى به درآمد بيرون از 
كشاورزى به منظور انتقال از كوكنار استفاده كرده اند نشان مى دهد.  به عبارت ديگر، در صورت ايكه شرايط نا مساعد باشد، خانواده ها نميتوانند 
پروسه ى انتقال را به طور متداوم عملى سازند. در واليت بدخشان، اقتصاد كه اساسا از منابع خارجى تمويل مى شود متكى به مهاجرت هاى 
خارج از كشور و قاچاق مواد مخدر و اسلحه است كه اين حالت از نبود بنياد صنعتى، بازار هايى مساعد، اراضى خوب كافى و شرايط درست و 
متناسب زراعتى به وجود مى آيد.  خانواده هاى واليت متذكره همواره از نبود راه هاى بديل اقتصادى چه در سكتور زراعت يا در ساير سكتور 
ها شكايت كردند77.  اين واليت داراى منابع هنگفت معدنى بخصوص معدن الجورد مى باشد. به استثناى معدن الجورد كه در ولسوالى كران و 
منجان موقعيت دارد و به مهاجرين و ساكنين ساحات اطراف ولسوالى مذكور اشتغال ايجاد مى كند، استفاده رسمى از اين منابع بنا بر نبود نهاد هاى 

داراى ظرفيت و نيز فساد ادارى و زيربنا هاى ضعيف محدود بوده است. 
اكثريت پاسخ دهندگان در بدخشان ابراز داشتند كه اعمار و ساختمان چندين سرك در واليت شرايط حمل و نقل را بخصوص بين فيض آباد و 
تالقان، واليت تخار در غرب بهبود بخشيده است. و اما اكثريت دهقانان سروى شده فاصله بين قريه تا بازار را و شرايط سخت انتقال محصوالت به 
بازار را يك مانع جدى بيان كردند. بر خالف سرزمين هموار واليت هاى بلخ و هلمند كه در آنجا زرنج يك وسيله ى استندرد حمل و نقل مورد 
استفاده قرار مى گيرد، در مناطق كوهستانى جرم و خاش يگانه راه بديل حمل و نقل گزاف همانا مركب مى باشد كه وقت گير بوده و در جريان 
انتقال محصوالت آسيب ديده و نيز دسترسى به بازار كه يك شخص مى تواند داشته باشد نيز محدود مى گردد. (پاسخ دهندگان ابراز داشتند كه 
شرايط خراب سرك ها براى حمل و نقل باعث افزايش مصارف خانواده ها و نيز دوبرابر شدن مصارف حمل و نقل بين فيض آباد و خاش مى گردد).  
بطور مقايسوى، در واليت بلخ  دهقانان محصوالت خويش را در يكى از چندين بازار (بشمول مزار) با در نظرداشت قيمت معمول انتقال مى دهند. 
در همين حال واليت هلمند نيز در وضعيت مشابه قرار دارد. يك واليت مرز ايست كه داراى مسير هاى رسمى براى ايجاد و فراهم آورى شرايط 
تجارى مانند بلخ و ننگرهار نيست و داراى ساحات اصلى شهرى نمى باشد. و ليكن شرايط اقتصادى در واليت مذكور با در نظرداشت موقعيت 
متفاوت مى باشد. طوريكه در فوق تذكر يافت و در جدول 1 به مشاهده رسيد، بعضى از بخش هاى مركزى واليت كه تحت كانال بغرا و در 
مجاورت بازار هاى شهر لشكرگاه و گرشك قرار دارد داراى موقعيت بهتر بوده و از سرمايه ها و منابع مى باشد. در اين ساحات تنوع محصوالت 

داراى ارزش بلند و فرصت هاى درآمد غير كشاورزى به مشاهده رسيده است. 
وليكن ساير بخش هاى مركزى هلمند (بدون در نظر گرفتن ساير بخش هاى واليت) از شرايط نا مساعد اقتصادى و امنيتى رنج مى برد78. در 
حاليكه اين بخش ها از امنيت خوب كه ناشى از حضور بيشتر نيروى هاى امنيت ملى افغانستان و آيساف سود مى برند، وليكن يك تعداد اندك از 
خانواده ها توانسته اند تا از فوايد اقتصادى استفاده ى بهينه نمايند. اكثريت ساحات از بازار شهرى فرآورده هاى لشكرگاه و گرشك، قندهار، كابل 
و كويته كه منابع سهل تر و ارزانتر به حساب مى آيند فاصله دارند كه يگانه استثنا فصل تجارت مى باشد كه محصوالت واليت هلمند كه اكثرا 
شامل خربوزه و تربوز مى شود قبل از محصوالت ساير بخش هاى كشور پخته مى شود. با كم بودن تقاضاى بازار به ميوه ها و سبزيجات، تنوع 

در زمينه اندك بوده است و اين امر باعث تداوم وابستگى به محصوالت داراى خطر اندك و ارزش كمتر شده است. 
محصول گندم كه در 70 الى 80 درصد اراضى كشت مى شود نميتواند منبع اصلى امرار معيشت قلمداد شود. منحيث يك شاخص اوليه و خام، 
جدول 3  درآمدى معادل به دالرى را در صورتى كه خانواده هاى سروى شده چهار واليت در تمام اراضى خويش همواره گندم كشت كنند، نشان 
مى دهد. باوجود اين كه در جدول فرضيه ساده ارائه شده است (بطور مثال، صرف در يك فصل در تمام اراضى گندم كشت)، و ليكن كمك مى 

كندكه بدانيم  وابستگى مطلق به گندم نميتواند يك ستراتيژى موثر معيشت براى خانواده هاى قلمداد شود. 

جدول 3:  درآمد  فرضى نقدى از اثر كشت گندم در تمام اراضى

اوسط هكتار، اندازه، واليت
اشخاص

اوسط زمين، 
كشت شده، 

زمستان، جريب
اوسط محصوالت، 

كيلوگرام/جريب
قيمت گندم به 
دالر امريكايى

 درآمد  ناشى از 
زمين به دالر

 درآمد  سرانه/
روزانه به دالر 

امريكايى

 درآمد  سرانه/
روزانه، سهم 

محصوالت به دالر 
امريكايى

3,2530,810,41 1121,35600,27بلخ
1,1330,310,16 108,64410,30بدخشان
1,5850,360,18 1211,93600,37هلمند

1,1070,300,15 106,46650,26ننگرهار
 درآمد  ناخالص، بدون هيچ محصول ديگرى. محاسبات دهقان كه 50/50 درصد آن را با مالك زمين تقسيم مى كند. 

77    با وجود اينكه ثروت منابع معدنى واليت منبع باالقوه ى رشد واشتغال به حساب مى آيد، ليكن عواملى چون حكومتدارى و زيربنا ها رسمى سازى و مسلكى شدن استخراج كه اكنون بطور غير 
قانونى صورت مى گيرد را به اين زودى ها ناممكن كرده است. گفته شده است كه ساكنين فيض آباد از قيمت گزاف برق جنراتورى (50 افغانى در هر كيلو وات در فيض آباد كه 16 برابر بيشتر از قيمت 

آن در كابل است) را مانع جدى توسعه تجارت و صنايع به شمار مى آورند. 
78   منسفيلد، ”تمام شرط بندى ها منع اند!”.
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عالوه براين، در ميان خانواده هاى كه از مراكز ماركيت كار دورتر زندگى مى كنند، فرصت هاى اندك يا  اصال  هيچ درآمد خارج از كشاروزى 
فراهم نشده است.  در سال هاى اخير اكثريت  خانواده ها از فروش مواشى و ساير دارايى هاى حاصلخيز به منظور رسيدگى به نياز هاى مصرفى 

خويش گزارش داده اند. 
موجوديت بيشتر نيرو هاى امنيتى در ساحه منحيث يك شمشير دو لبه عمل كرده است. در حاليكه نيروى هاى امنيتى باعث فراهم آورى امنيت 
بهتر در مناطق شده اند اما كشاورزان را از كشت كوكنار نيز مانع شده اند.  بنابراين، بطور عموم مردم اين ساحه از منع كشت كوكنار آسيب هاى 
را متحمل شده و شرايط اقتصادى آنها به وخامت گرائيده است. ميتوان چنين استنباط كرد كه در بعضى از موارد آنها نتوانسته اند از حضور دولت 
بهره مند شوند زيرا باوجود اينكه دولت توانسته است امنيت نسبى را بميان آورد، اما بعضى از فرصت هاى اصلى معيشت را بدون ايجاد فرصت 
هاى جديد از بين برده است.  يگانه استثناء در زمينه خانواده هاى بودند كه  درآمد  ناشى از كوكنار را باالى وسايل حمل و نقل و ساير  دارايى ها 

سرمايه گذارى كردند كه توانسته است در رشد اقتصادى آنها مساعدت كمك كند. 
ساير عوامل بازدارنده در بخش هاى مركزى واليت هلمند شامل روابط تيره با دولت، حضور متداوم طالبان، گزينه هاى اشتغال كه غالبا به 
تجارت هاى كوچك و ثبت نام در صفوف نيروى هاى پوليس محلى (كه صرفا به يك تعداد گروه هاى خاص كه داراى پشتيبانى و حمايت 
اند، قابل دسترس مى باشد) محدود مى شود. و در سال 2012 و 2013 ميالدى قيمت محصوالت مانند پنبه، جوارى، لوبيا كه به عوض كوكنار 
كشت شد كاهش يافته است.  پاسخ دهندگان اين گزارش ابزار داشته اند كه از كمك هاى توسعه اى نيز توسط طبقه ى خاص و ممتاز شهرى 

محروم شده اند. 
به عبارت ديگر، خانواده ها همواره در دشت كوكنار كشت مى كنند كه در واقع يك منبع واكنش منفى ناشى از حضور نيروى هاى امنيتى است 
كه كشت كوكنار را جلوگيرى مى كنند.  در حاليكه محصوالت كشت در سال 2011 و 2012 ميالدى كاهش يافته و اين رقم در سال بعد به 
شدت پايين آمده بود، خانواده ها از ساير گزينه هاى استفاده مى كردند و اكثريت خانواده ها ميزان مجموعى كشتزار هاى خود را، كاهش دادند. 

بر خالف ساحات پايين واليت ننگرهار كه در فوق تذكر به عمل آمد، و در مسير اصلى تجارت قرار گرفته است جائيكه خانواده ها توانستند تا 
توليدات زراعتى خويش را گسترش و متنوع نمايند و از تجارت و درآمد خارج از كشاورزى مستفيد گردند، در بخش هاى روستايى خانواده هاى 
واقع در كوهستان ها نتوانستند از چنين فرصت ها استفاده به عمل آورند. در چنين مناطق خانواده ها بطور عموم با فروش دارايى هاى چون 
مواشى و اراضى قادر بودند تا زندگى خويش را به پيش ببرند و ليكن بعد از گذشت چندين سال اين دارايى ها بخصوص به خانواده هاى فقير ختم 
گرديد. پاسخ دهندگان اين گزارش كاهش در كميت و كيفيت غذا، ناتوانى در پرداخت مصارف صحى، و گرفتن قروض و نيز مشكالت رسيدگى 
به مكلفيت هاى اجتماعى و فاميلى مانند ازدواج را مشاهده نموده اند. با محدود بودن گزينه ها، يك تعداد زيادى از مردان جوان مجبور گرديدند تا 

خطر پيوستن به اردو و پوليس ملى افغانستانستان را متقبل شوند. 
خالصه اين كه فراهم آورى فضاى امن همراه با حضور بيشتر دولت، كارايى بهتر بازار هاى محصوالت و دسترسى به  درآمد  خارج از كشاورزى 
تحت شرايط درست مى تواند خانواده ها را از كشت كوكنار دور نگه دارد. مثال هاى مثبت در اين زمينه شامل بخش هاى از ولسوالى هاى چمتال 
و بلخ واليت بلخ، بخش هاى از واليت هلمند كه در مجاورت ساحات شهرنشين لشكرگاه و گرشك قرار دارد و نيز بخش هاى از واليت ننگرهار 
كه در مجاورت مسير تجارى كابل و پشاور قرار دارد كه حد اقل قبل از اواخر 2010 از اين حالت برخوردار بودند مى شود. در صورتى كه اين شرايط 
عملى نشود، خانواده ها همواره با محصوالت داراى ارزش اندك مانند گندم را كشت خواهند كرد و اين امر باعث مى شود تا آن ها دارايى هاى 

موثر و سودمند خويش را به معرض فروش قرار دهند. 

استفاده از رويكرد هاى اجبارى 4 .4
ستراتيژى ملى كنترول مواد مخدر دولت افغانستان استفاده از رويكرد هاى اجبارى مانند تخريب كشتزار هاى كوكنار را اجازه ميدهد وليكن مشخص 
كرده است كه زمانى چنين روش ها استفاده شود كه راه هاى بديل معيشت براى كشاورزان فراهم باشد. در اين تحقيق دريافت شده است كه 
چنين روش هاى مفيد و موثر مى باشد و در صورتى كه شرايط اقتصادى مشخص اجراشود قابل تداوم نيز مى باشد. در نبود چنين شرايطى، استفاده 
از رويكرد هاى اجبارى مى تواند نتايج معكوس داشته باشد و منجر به نتايج نامطلوب شود. در بخش هاى آتى بعضى از محركه هاى مرتبط به 

رويكرد هاى اجبارى مورد غور و بررسى قرار مى گيرد. 
كاهش كوتاه مدت با استفاده از رويكرد هاى اجبارى از طريق رهبران مقتدر و داراى انگيزه و  4 .4 .1

با نيروى قوى 
سركوب و جلوگيرى از كشت كوكنار حد اقل در كوتاه مدت از طريق استفاده از رويكرد هاى اجبارى مانند تهديد به توقيف، آسيب فزيكى يا تخريب 
مزارع كوكنار در بخش هاى كه يك شخص قوى و مقدر كه داراى نيرواست و يا مى تواند نيروى كافى را جلب كند ممكن مى باشد. عطا محمد 
نور والى واليت بلخ و گل آغا شيرزى والى واليت ننگرهار در زمينه ى پاليسى هاى ضد مواد مخدر شان منحيث رهبران قوى مورد ستايش و 
تقدير قرار گرفتند در حالى كه هر دوى آن ها كشت كوكنار را با استفاده از روش هاى مختلف قهريه مانع شده اند. (قابل ياد آورى ايست كه در 

متن تحقيق فعلى "رهبر قوى" لزوما به معنى"حكومت دارى خوب" نيست).
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39 نا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايى

در واليت بلخ، استحكام كنترول باالى آن واليت در سال 2004 بعد از سالها ستيزه و جدل با عبدالرشيد دوستم، عطا محمد نور را در موقفى 
قرار داد تا خواسته هاى خود را از طريق تقرر و جايگزينى اشخاص وفادار به خود در اداره ى واليت و ولسوالى ها، تثبيت كند. با حضور اندك 
نيروى هاى بين المللى در حوزه ى نسبت آرام شمال، عطا از اين شبكه ها به منظور جلوگيرى از كشت كوكنار استفاده كرد.  آقاى عطا دولت را 
در بعضى از موارد با درنظرداشت ميزان قدرت الى 2013 ميالدى، در يك فاصله قرار داد تا اين كه پروسه ى تخريب كشتزارهاى كوكنار تحت 
نظارت نزديك وى صورت گيرد. اين امر باعث تضعيف و خراب شدن روابط فى بين اداره ى واليت و ساير نهاد هاى داراى مسووليت مبارزه با 
مواد مخدر شده است. طورى كه در فوق تذكر داده شد، انگيزه ى آقاى عطا صرفا به منظور اين كه يك شخص خوب به مشاهده برسد تا اين كه 
بتواند به اهداف بزرگتر سياسى نايل آيد، تمركز يافته بود79 و يا ممكن ناشى از عالقمندى وى مبنى بر دور نگه داشتن  مخالفان وى در دسترسى 

به منابعى كه از كوكنار حاصل مى شود، باشد.80 
در واليت ننگرهار، آقاى شيرزى از قوه قهريه دولت و نيروى نظامى اياالت متحده امريكا همراه با وعده هاى كمك هاى توسعه اى و شامل 
ساختن طبقه ى نخبه/ بزرگان روستايى براى ممانعت و جلوگيرى از كوكنار از شروع سال 2007-2008 سال زراعتى استفاده به عمل آورد. اردوى 
اياالت متحده امريكا و كارمندان بخش ملكى آن مبارزه با ضد شورشگرى را با مبارزه با مواد مخدر مدغم كرده و ابراز مى داشتند كه در وجود 
آقاى شيرزى آن ها "يك رهبرى را يافته اند كه ميتوانند با وى كار كنند" را بخصوص در مناطق داراى ارتفاع بلند و ساحاتى كه دسترسى به آن 
محدود مى باشد كه در آن دولت در امتداد تاريخ داراى حضور اندك بوده است و بنابراين ممانعت و جلوگيرى از كشت كوكنار صرفا با حمايت 
نيروى هاى اياالت متحده امريكا و ابزار و منابع آن كشور ممكن بوده است. عالوه بر حمايت هاى نظامى، بعضى ها ابراز داشتند چون كه آقاى 
شيرزى در واليت قندهار متولد شده است و يك بيرونى به حساب مى آيد، اين امر وى را قادر ساخته كه در مقابل كشت كوكنار در ننگرهار به 

شدت ايستادگى كند زيرا وى مطيع و مديون شبكه هاى سياسى محلى نشده است81.
در واليت هلمند، كاهش شديد در سال 2010-2011 در مغايرت با كاهش يك سوم سال 2008-2009 قرار دارد. كاهش قبلى از اثر تغييرات 
ناشى از تجارت بين گندم و كوكنار و نيز توليد بيش از حد كوكنار در جريان گسترش خشونت هاى سال 2010 و 2011 گرديده است رونما شد 
طورى كه كاهش كوكنار بنابر افزايش حضور نيروى هاى امنيت ملى افغانستان و نظاميان بين المللى صورت گرفته است كه از آن طريق به 
كشاورزان خاطر نشان شده است كه دولت داراى ابزار توقف كشت كوكنار و مجازات كسانى كه اين حكم را نقض مى كنند مى است. آقاى منگل 
از حمايت هاى قوى و گسترده جامعه جهانى بنابر تعهد وى به آجنداى مبارزه با مواد مخدر برخوردار بود در حالى كه گفته مى شود كه رييس 
جمهور كرزى از والى قبلى و رقيب آقاى منگل، شير محمد آخند زاده حمايت مى كرد تا از اين طريق موثريت و كارائى فعاليت هاى آقاى منگل 

تحت تاثير قرار گيرد82. 
كه  طورى  بوده  متشتت  سياسى  و  جغرافيايى  نظر  از  مذكور  واليت  و  نيست  موجود  مقتدر  رهبر  يك  بدخشان  واليت  در  ديگر،  سوى  از 
قدرمندان محلى آن جا با هم در رقابت قرار دارند (اغلبا باالى  درآمد  ناشى از قاچاق مواد مخدر، قاچاق، و استخراج غير قانونى معادن و ساير 
فعاليت هاى غير مشروع).  اين موضوع كمك مى كند تا بدانيم كه چرا در واليت مذكور كشت كوكنار از سال 2008 ميالدى بدين سو كه تقريبا 
عارى از  كوكنار شده بود به تدريج افزايش يافته است. در آن زمان، قيمت كوكنار به حد نازل قرار داشت، محصوالت سال قبل كم بود، و فرصت 
هاى شغلى خارج از كشاورزى براى كارگران در واليت موجود بود كه در واقع مجموعى از داليلى بود كه محصول فرصت قرار دادن اراضى را براى 
كشت كوكنار به هدف افزايش قميت مساعد مى كرد. 83  اكثر صاحب نظران بدين باور اند كه حتى اگر در آن واليت يك رهبر مقتدر حاكم مى 
بود بنابر تشتت و قدرت سياسى غير رسمى زير دستان، وى نمى توانست در زمينه موفقيت حاصل كند.  به طور مثال، شهردار كنونى فيض آباد كه 
يك قومندان قبلى جميعت، موكل قبلى مارشال فهيم و برادر زاده ى برهان الدين ربانى مى است و گفته مى شود كه داراى قدرت بيشتر از والى 
است و يك تعداد از اشخاص قدرتمند محلى با قدرتمندان در كابل و مناطق خويش، وابسته و در ارتباط استند. يكى از بهترين مثال ها در اين مورد 
را مى توان از زلمى خان مجددى، قومندان پيشين جمعيت و از طرفداران جمعيت و عضو مجلس نمايندگان نام برد.  به اساس بعضى از 
گزارش ها، يك (ولسوال پيشين) ولسوالى جرم در نظر داشت تا شفافيت و كيفيت حكومت دارى را بهبود بخشد، وليكن بنابر نفوذ زلمى خان كه 
گفته مى شود روزانه سه تا چهار بار از كابل به ولسوالى تليفونى صحبت مى كرد نتوانست آن اهداف را عملى سازد. طورى كه در فوق تذكر به عمل 
رفت، باوجود ارقام به نشر رسيده در مورد ساحات تخريب شده كشت كوكنار، تحقيق ها ساحه نشان ميدهند كه پروسه ى تخريب غير موثر بوده و 
توسط اشخاص ذينفع مديريت شدهاست. بنابراين، خطر اندك متوجه كشاورزان شده است و كشت كوكنار در واليت مذكور به شدت مشهود است. 
از تجارب متفاوت در واليت هاى نسبتا آرام و امن بلخ و بدخشان چنين استنباط مى مى شود كه حضور دولت به تنهايى نمى تواند مانع 
كشت  كوكنار شود. در حالى كه پاسخ دهندگان در واليت بلخ افزايش حضور دولت را منحيث وسيله ى ممانعت و افزايش دسترسى به بازار هاى 
محصوالت مى دانستند، در واليت بدخشان عناصر ضد دولت تا اين اواخر حضور اندك داشتند و بنابراين نمى توانستند توانايى كارمندان دولت 
را در اجراى وظايف شان تحت شعاع قرار دهند. همان طورى كه در جدول 4 نشان داده شد، جايى كه پوليس محلى افغانستان/مليشا در مبارزه با 

79   ديپالى موخوپديا، ”تفنگ ساالران، واليان مقدر، و دولت در افغانستان”، (مطبعه دانشگاه كامبريج، 2014)
80   منسفيلد، ”دوستان ما در شمال.” بعضى ها گفتند كه نزديكى با شبكه هاى ترافيك  كوكنار  وى را قادر نموده است تا آنها را خاموش نگه دارد. اين مثال ايست از تيورى ”براى دستگيرى دزد، 

دزد را مقرر كن”. 
81   در طول تاريخ افغانستان در انتخاب ”شخص محلى در مقابل بيرونى” در تقررات حكومت هاى محلى دست و پنجه نرم كرده است. قبل از جنگ ها، والى ها اغلبا از ساير بخش هاى كشور 
مقرر مى گرديند و تيورى بيرونى بودن كمتر با منافع محلى در تضاد قرار داشت. اين موضوع در محيط هاى كه قدرت غير متمركز مى باشد و وابسته به روابط شخصى اند داراى موثريت كمتر مى باشد. 

82   براى جزئيات بحث پيرامون ديناميك در واليت هاى ننگرهار و هلمند، تحقيق منسفيلد ”تمام شرط ها ختم گرديده است” را نگاه كند. 
83   ديويد منسفيلد، ”حكومت دارى، امنيت و رشد اقتصادى: عوامل كشت كوكنار  در ولسوالى هاى جرم و بهارك در بدخشان” (كابل: جى تى زيد، 2007)
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مواد مخدر فعاليت داشتند (به طور مثال در واليت هاى بلخ و هلمند)، نتايج غير قابل پيشبينى بوده است، زيرا اعضاى آن شامل گروه هاى بودند 
كه بيرونى قلمداد شده و در مخالفت با مردم محل قرار داشتند. در بعضى موارد، شوق و عالقه ى بيش از حد آن ها باعث ايجاد خشم شده و در 

بعضى حاالت خود آن ها در كشت مواد مخدر مستقيم يا غير مستقيم دخيل شده اند. 
در اكثريت موارد، قوه قهريه همراه با وعده هاى كمك هاى توسعه اى مورد استفاده قرار گرفته است كه گذار از كشت كوكنار به كشت مشروع 
سهولت پيدا كند. طورى كه در بخش هاى 4,2,3 و 4,4,3 بررسى شد، اين كمك ها نتايج متفاوت را در بر داشته است. كشاورزان در ساحه همواره 
پرهيز داشتند زيرا معتقد بودند كه كمك ها اندك بوده و حتى موجود وجود ندارد. با وجود اين كه تشخيص شكايات مستند و موثق با سنجه ها 
فوق العاده دشوار مى باشد و يا اين كه آيا صحبت در مورد عدم اجراى وعده هاى داده شده صرفا دليل ايست براى تداوم كشت كوكنار يك امر 
دشوار به حساب مى آيد، وليكن واضح است كه در اكثر اماكن، ميزان و انواع فعاليت ها نتوانسته تا قسمت هاى وسيع اقتصاد را بهبود بخشد كه 

اين خود يك توقع گزاف و بى مورد به حساب مى آيد. 
استفاده از رويكرد هاى اجبارى تابع سرنگونى و فرسايش  4 .4 .2

در حالى كه رهبرى قوى و مقتدر با استفاده از رويكرد هاى اجبارى مى تواند مانع كشت كوكنار ود، ولى در موردمدت زمان و تداوم پذيرى كاهش 
غير داوطلبانه ى كشت كوكنار داراى محدوديت مى باشد. حتى ممانعت طالبان از كشت كوكنار در سال 2000 و 2001 كه با استفاده قوه قهريه شديد 
صورت گرفت بنابر فشار هاى غير بازدارنده احتماال دچار ورشكستگى شد و در واقع نشانه هاى قبل از فصل كشت 2001 و 2002 در والياتى چون 
ننگرهار وجود داشت كه اين امر مواجه به ورشكستگى مى باشد. استفاده از رويكرد هاى اجبارى بى ثبات است زيرا به اساس اين روش ها، ضروريات 
سياسى و اقتصادى را در نظر نمى گيرد.84 باز گشت مجدد كشت كوكنار در مناطق قديمى نشان ميدهد كه تحول بطور متداوم صورت نگرفته است. 

جلوگيرى از كشت كوكنار زمانى مى تواند موثر تمام شود كه تمام طرفين بتوانند در آن سهم داشته شند زيرا در افغانستان حتى ممانعت از كشت  
كوكنار با استفاده از رويكرد هاى اجبارى به گفتگو ها وابسته است.  بر عكس، موثريت جلوگيرى زمانى كه عوامل خارجى سياسى و اقتصادى از 
بين برود و موافقت هاى سياسى داراى جايگاه نباشد. زيرا در افغانستان اين طور نيست كه قدرت غير قابل مقابله باشد، روابط قدرت اكثرا بى ثبات 
بوده و بنابراين جلوگيرى از كشت كوكنار به احتمال زياد در نهايت به شكست مواجه مى شود.  اهميت عوامل سياسى و حكومت دارى در بخش 

4,2,3 مورد غور و بررسى قرار گرفت.
در واليت ننگرهار، جلوگيرى از كشت كوكنار بيشتر از يك الى دو سال دوام نيافته است (بطور مثال، سال 2000-2001 دوره ى طالبان، و 
2004-2005 جلوگيرى از كشت كوكنار كه توسط حاجى دين محمد). طورى كه در بخش 4,2,3 مورد غور و تحليل قرار گرفت، جلوگيرى از 
كشت كوكنار كه توسط آقاى شيرزى به 2007 و 2008 اعالن شد از اثر چندين عامل صورت گرفت. يكى از اساسى ترين عوامل عدم عالقمندى 
ناشى از تخريب اجبارى كه به اساس موانع اقتصادى در جريان سه سال متوالى بخصوص در ساحاتى كه مردم به راه هاى بديل كشت كوكنار 
دسترسى نداشته اند به ميان آمده است. والى از رويكرد هاى اجبارى قابل دسترس مانند تهديد استفاده از نيرو هاى نظامى اياالت متحده امريكا 
بيش از حد استفاده كرد كه خود هم در كشت كوكنار و نيز باالى امنيت تاثيراتى را به جاى گذاشت.  مردم نخبه ى روستايى كه مسوليت اجراى 
فعاليت هاى جلوگيرى از كشت كوكنار را داشتند در ميان والى (و حاميان مسلح خارجى وى)، اشخاص محلى متخاصم، و عناصر ضد دولت قرار 

گرفتند، طورى كه آن ها بايد  نتيجه ى فشار اين اشخاص به منظور نگهداشت رهبرى خويش را حاصل كنند85.
افزايش تعداد خانواده هايى كه در واليت ننگرهار كوكنار كشت مى كنند و درصد اراضى كه براى اين امر در سال 2012 و 2013 تخصيص 
داده شده است از اثر ارزيابى مجدد مردم از توانايى دولت در تخريب زمين هاى كوكنار صورت گرفته است.  بعداز اين كه مردم شناسايى كردند 
كه دولت داراى توانايى كمتر در تخريب زمين هاى كوكنار است، كشاورزان بدين باور رسيدند كه احتمال ازبين رفتن و آسيب ديدن كوكنار آن 
ها كمتر مى باشد. اين فرضيه به اساس تجربه كمپاين تخريب كوكنار كه سال قبل براه انداخته شده كه در آن مقاومت شديد باعث كشته شدن 
48 نفر در خوگيانى شد و تخريب زمين هاى كوكنار بسيار محدود بود كه ممكن اين ميزان تخريب اندك در مناطق بااليى صورت گرفته باشد.  
بادرنظرداشت شرايط و وخيم شدن وضعيت عمومى امنيت، كشاورزان اعتماد حاصل كردند كه آن ها مى توانند بدون هيچ نوع هراس از نتايج غير 
مطلوب و جدى، كوكنار كشت كنند. در ولسوالى خوگيانى در اوايل سال 2013، رفع محدوديت و ممانعت در كشت كوكنار زمانى تاييد شد كه يك 
قومندان اردوى ملى افغانستان در مقابل انجام عمليات ضد شورش  حمايت مردم محل را جلب كرد. اين عمليات در صورتى كه با تخريب زمين 

هاى كوكنار همراه مى بود صورت نمى پذيرفت كه خود يك مثال خوب از اهداف متضاد با هم به حساب مى آيد. 
در عين حال، گفته مى شود آقاى منگل والى واليت هلمند از سال 2007 به بعد در تخريب كوكنار به شدت عمل كرده است، بخصوص در مناطق 
دشت واقع در شمال كانال بغرا كه تسلط دولت ضعيف و يا غير محسوس بوده است و بنابراين ثبات مناطق بخش هاى امن ساحه ى كانال را به 
خطر انداخته است. گزارش شده است كه در ولسوالى ناد على محصوالت كوكنار با اشخاصى كه با طالبان در ارتباط استند بنابر هراس از حمالت 

طالبان باالى پوليس تقسيم شده است. 

84   براى جستجوى حقيقت از 2001 بدين سو، در مورد پاليسى طالبان و جلوگيرى از كشت كوكنار آگاهى كافى وجود ندارد. تحقيقى كه توسط ديويد منسفيلد و آدم پين زيرنام ”مبارزه با مواد مخدر 
در افغانستان: شكست كاميابى؟” (كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2008). به طور كلى،در موثريت ممانعت از كشت كوكنار مبالغه صورت گرفته است. عالوه براين، هدف سياسى اكثريت اقدامات 
بازدارنده ى كشت كوكناروآگاهى ها در اين موردرانيز بايد به خاطر داشت. تحقيق ديود منسفلد را زيرنام ”دولت سازى روى ريگ: چگونه مواد مخدر و پاليسى مواد مخدر دولت سازى در افغانستان را 

تحكيم بخشيد” را بينيد. 
85   براى بحث هاى بيشتر در مورد جلوگيرى از كشت كوكنار در 2007 و 2008 در واليت ننگرهار، تحقيق منسفلد تحت نام ”تمام شرط ها خاموش شده اند” را مطالعه كنيد. 
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بنابر وابستگى سازش با مردم محل، حتى اجبارى، عدم تعهد بزرگان محل و ساير رهبران باعث كاهش و از بين رفتن معيار هاى جلوگيرى از 
كشت كوكنار شده است. در واليت هاى ننگرهار و بدخشان بخصوص در سال هاى 2012 و 2013، گزارش هاى موثق و دقيق در مورد اكراه 
و بازى دوگانه ى بزرگان قومى پيرامون آجنداى مبارزه با مواد مخدر ثبت شده است.  در هر دو واليت متذكره وعده هاى كه به مسوالن داده 
شده بود در روستا ها و ادارات ولسوالى ناپديد شد. در سال هاى 2012 و 2013، مردم نخبه ى واليت ننگرهار كه قبال در زمينه ى جلوگيرى 
كشت كوكنار مساعدت كرده بودند به محض وخامت اوضاع امنيتى و سياسى و در مخاطره ديدن شهرت شان عالقمندى خود را از دست داده 
(بخش 4,2,3 را مالحظه كنيد). بزرگان و كارمندان محل بايد بين موضوع الزمى انتخاب كنند: گزارش و نمايش شواهد مبنى بر اين كه معيارهاى 
قطعى عملى شده است و در عين حال مردم ايكه در محالت زندگى مى كنند را به انزوا قرار ندهند. در نتيجه، ديده شده است كه اكثريت آن ها 
بعداز مفاهمه با مردم محل به تخريب مزارع اقدام كردند. طورى كه يكى از كارمندان امنيتى محلى گفت، "من در مورد تخريب اندك و بزرگ 

نشان دادن آن مهارت دارم"86.
نقش بزرگان با در نظرداشت شرايط محل و اوضاع كنونى سياسى متفاوت است. در چمتال واليت (بلخ)، اكثريت پاسخ دهندگان ابراز داشتند كه 
بزرگان قومى هيچ نقشى در انصراف كشت كوكنار بازى نكرده اند. يك تعداد از پاسخ دهندگان در مورد نقشى كه بزرگان قومى ايفا مى كنند 
شك داشتند باوجود اين كه آن ها در دفتر واليت در يك جلسه ى فرا خوانده شدند و موافقت كردندكه به مردم محل خويش خاطر نشان كنند 
كه كشت كوكنار هم غير قانونى است و مطابق احكام اسالمى حرام مى باشد. به اساس گفته هاى يكى ازكشاورزان كه خود كوكنار كشت مى 
كرد،"87در مجاورت ولسوالى بلخ تمام پاسخ دهندگان گفتند كه بزرگان قومى در انصراف مردم از كشت كوكنار نقش فعالى را ايفا بازى كرده اند."

دلسردى بزرگان قومى تعجب آور نيست زيرا كه كشاورزان بخشى از مناطق آن ها به حساب مى آيند و بنابراين در صورتى كه آن ها بر خالف 
منافع شان كه مشابه به منافع دولت نمى نيست به شدت عمل كنند، آنها با از دست دادن قدرت، موقف و كنترول خويش را به مخاطره مى اندازند. 
طورى كه يكى از كشاورزان واليت بدخشان كه در سال 2012 -2013 كشت كوكنار را آغاز كرد ابراز داشت كه، " از رييس شورا در مورد اين 
كه من نبايد كوكنار كشت كنم چيزى را نشنيده ام. وى نقشى را در زمينه بازى نمى كند و در صورتى كه نقشى را بازى كند، وى در كنار مردم قرار 
مى گيرد.88" قاعده ى مذكور خالف منافع دولت و مردم به شكل روشن آن قرار دارد. يكى از استادن و كشاورزان واليت بدخشان اظهار داشت، 

"بايد مطابق به عرف و سنت هاى منطقه عمل كرد: دنگ دنگ، همه يك رنگ". 89
ديده مى شود كه در سطح خانواده كشاورزان به خطرها و ميزان باز پرداخت همسايه هاى خويش توجه مى كنند. به طور مثال، كشاورزان واليت 
بدخشان بدين نظر بودند كه چون همسايه ها كوكنار كشت مى كنند و از  درآمد  بلند و زندگى خوب لذت مى برند، در صورتيكه آنهاكوكنار 
كشت ننمايند، كودن به نظر مى رسند.  يكى از كشاورزان كه داراى سه جريب زمين است و نيم جريب آن را از كشت جو به كوكنار مبدل كرده 

است چنين مى گويد: "سال قبل من كوكنار كشت نكرده بودم اما ديگران اين كار را كردند و بنابراين امسال من نيز اين كار را انجام دادم." 90
استفاده از رويكرد هاى اجبارى داراى نتايج نا مطلوب در سطح خانواده و بلندتر از آن 4 .4 .3

با وجود اين كه تمام پاليسى ها ممكن داراى نتايج نا مطلوب باشد، اين امر بخصوص در مورد استفاده از رويكرد هاى اجبارى مانند اجبار براى 
جلوگيرى از كشت درست و عملى مى باشد. عالوه بر عدم قابليت تداوم، چنين روش ها باعث نتايج غير قابل پيش بينى در بخش هاى آسيب 
ديده مى تواند شود مانند: ركود عمومى اقتصادى، جابجايى و گسترش كشت كوكنار در ساير بخش ها، افزايش فقر و نداشتن زمين، حمايت بيشتر 

از طالبان و ساير گروه هاى مخالف دولت كه به ضرر دولت تمام گرديده است و نيز باعث افزايش فشار باالى منابع معدنى شده است. 91
تاثيرات عمومى اقتصادى 

عدم موجوديت معلومات اقتصادى به طور نظام مند در سطح واليت و ولسوالى جمع آورى دقيق اثرات اقتصادى را غير ممكن ساخته است. اما، 
طورى كه در بخش 4,2,2. مورد بحث قرار گرفت، تحقيق ها ساحوى نشان ميدهند كه در بخش هاى از حد اقل سه واليت، ممانعت و جلوگيرى 
از كشت كوكنار منجر به ركود اقتصاد محلى به طور مسقتيم شده است طورى كه اين امر منجر به كاهش تقاضا در استخدام كارگران محلى براى 
كشت و به طور غير مستقيم باعث كاهش فعاليت هاى اقتصادى شده است.  در حالى كه فشار هاى اندك در سال هاى اخير باالى بدخشان 
وجود داشته است، كسانى كه حتى به طور مستقيم در تجارت و كشت كوكنار دخيل نبودند در سال هاى توليد كه در 2006 پايان مى يابد  مشتقانه 
سهم داشتند و پاسخ دهندگان در واليت ننگرهار از سال هاى كوكنار ياد آورى مى كردند. در هر دو واليت مذكور كسانى كه از ركود اقتصادى 
شاكى بودند شامل دكان داران، مالكان رستورانت ها كه از گردش پول در اقتصادى محلى بهره مند مى شدند. يكى از دكانداران واليت بدخشان 

86 مصاحبه با كارمند امنيت، ولسوالى آچين، اپريل 2013، تحقيق فيشستين، « از بد بدترش كردند،» صفحه. 29.
87   مصاحبه با دهقان، ولسوالى چمتال، مى 2013. 

88   مصاحبه ى با دهقان، ولسوالى جرم، مئ 2013 كه در تحقيق فيشستين ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار”، صفحه 36
89  مصاحبه با دهقان، ولسوالى خاش، مى 2013. دنگ دنگ، همه يك رنگ يك ضرب المثل مى باشد كه به معنى همه داراى يك رنگ و ظاهر باشند افاده مى شود. 

90   مصاحبه با دهقان، ولسوالى جرم، جون 2013. 
91   چووى تفاوت ميان انواع مختلف ”نتايج نامطلوب” را بشمول مثبت در مقابل منفى و نيز مستقيم در مقابل متوازى را تصريح مى كند. وى چنين ابراز مى دارد كه با در نظرداشت تجارب بين المللى 
در زمينه مبارزه با مواد مخدر، نتايج غير مطلوب را مى توان پيش بينى كرد. وى چنين ابرازى مى دارد كه نتايج غير مطلوب در مغايرت با نتايج اصلى قابل انتظار قرار مى گيرد و تفاوت بين نتايج غير 
مطلوب يك عملكرد را از نتايج قابل انتظاريك فعاليت متمايز مى سازد. مهمتر از همه، وى نتايج غير مطلوب را از شكست براى نيل به يك هدف قابل انتظار متمايز مى سازد. تحقيقى به نام ”نوع شناسى 

نتايج غير مطلوب” نوشته ى چووى را مالحظه كنيد. اصطالح ”نتايج غير مطلوب” به نتايج نا خوشايند مسقيم و غير مستقيم معنى مى دهد. 
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چنين گفت:
در زمان كشت كوكنار، دو تا سه سال قبل، من هر ده روز اجناس را از مزار انتقال مى دادم و من دو شخص( دو كس) را   
در دكان داشتم كه كار كنند. حاال من هر 40 روز آن جا مى روم.  در آن زمان، مرد و زن، خورد و كوچك، هر طرف كوكنار را 
انتقال مى دادند و از آن براى خريد اجناس خانواده استفاده مى كردند.  آن روز ها من 5 هزار افغانى فايده مى كردم.  مردم پول 
و دكان كوكنار داشتند.  در زمستان آن ها از آن جهت خريدارى "اجناس" استفاده مى كردند. در صورتى كه آن ها قرضدار مى 
بودند، قرض ها را يا از طريق پول يا اجناس حل و فصل مى پرداختند. كار براى مردم داراى زمين، زمين هاى اندك، زنان، 

دختران، اطفال و زنان مسن وجود داشت. مردم براى كار به پاكستان نمى رفتند92.
در هلمند، كشت محصوالت داراى خطر و باز دهى اندك در بخش هاى از ساحه ى فرماندهى كانال بغرا ( در پاسخ به جلوگيرى كشت كوكنار 
2007 و 2008) باعث ركود فعاليت هاى اقتصادى شده است. مورد مذكور در ميان اشخاص غير دهقان نيز اتفاق افتاده است باوجود اين كه تاثيرات 
آن بنابر تزريق كمك هاى خارجى كاهش يافته است. ركود اقتصادى در واليت هلمند از ركود اقتصادى ساير بخش ها كه از اثر محصوالت اندك 
در سال 2011-12 ناشى شده است مجزا مى باشد، با وجود اين كه هر دو تاثيرات منفى اقتصادى را در بر دارد. در عين حال، در ساحات داراى 
احتمال بازدهى كمتر واليت ننگرهار، در بخش هاى كه موقعيت و منابع به خانواده ها اجازه نداد تا در مقابل از دست دادن  درآمد كوكنار مقابله 
كنند. ولى در ساير بخش هاى جالل آباد، ريزش كمك هاى اياالت متحده امريكا ميزان تاثيرات منفى نسبى ناشى از جلوگيرى از كشت كوكنار 
سال 2004 و 2005 را مرفوع كرده است. در اين مدت زمان، عالوه بر تاثيرات مستقيم كه بركشت كوكنار و كارگرى در مناطق دور افتاده داشته 
است، ركود عمومى جدى بنابر كاهش  درآمد  عرضه شدنى و ركود دستمزد، لباس، غذا، اجناس برقى و موترسايكل در تناسب دوره هاى كه 
كوكنار گسترش مى يافت جدى تر بوده است.93 در سال هاى 2011 و 2012، تاثيرات مجموعى باالى اقتصاد ناشى از جلوگيرى از كشت 2007 و 
2008 در ولسوالى هاى كوهستانى جنوب باعث اين گرديد كه مردم در مقابل تخريب زمين كوكنار مقاومت كنند. تمام اين مثال ها به طور مفصل 

در بحث تكثير كنندگان محلى بخش 4,2,2. مورد غور و بررسى قرار گرفته است. 
تغيير مكان و تمركز كشت94

جلوگيرى از كشت كوكنار در ساحه تحت حاكميت دولت در منطقه ى فرماندهى كانال بغرا در مطابقت با برنامه ى غذايى حوزوى هلمند95 
در سال 2008 باعث كاهش يك سوم كشت كوكنار در آن منطقه در سال بعد شد. تحقيق هاى ساحوى نشان مى دهند كه اين امر به طور 
مستقيم در بخش هاى از دشت شمال بغرا كه تحت حاكميت دولت قرار ندارد نيز در ارتباط است. پروسه هاى اجتماعى و اقتصادى كه در 
حال حاضر به اساس برنامه ى غذايى اجرا مى شود (كه در بخش بعدى به جزئيات مورد بحث قرار مى گيرد) مردم را ترغيب مى كند كه در 
دشت نقل مكان كنند زيرا آن جا قيمت كوكنار (بعداز سال 2010) بلند است و به كشاورزان اجازه داده شده است تا تاسيسات كشت مجدد 
را آغاز كنند (وسايل آبيارى، ديزل، وغيره).  الى سال هاى 2010 و 2011، كوكنار طور گسترده كشت مى شد و در اكثريت موارد يك نوع 

در دشت كشت مى شد كه اين خود باعث توليد گسترده كوكنار شد.
 درآمد بلند كشت كوكنار به خانواده هاى كه اراضى را در دشت به دست آورده بودند فرصت آن را مساعد ساخت كه منطقه ى مذكور را با اعمار 
ساختمان ها، چارديوارى ها، و ساير تسهيالت بهبود ببخشند و به اشخاصى كه داراى اراضى اندك يا بدون زمين مى باشند براى نخستين بار 
زمين خريدارى كنند. انتقال ساكنين به منطقه ى دشت و روابط ناشى از اراضى كه از موجوديت كارگر با دستمزد باال بنابر تغيير محصوالت 
مستلزم كارگر كمتر در منطقه ى كانال كه توسط پاليسى هاى برنامه ى غذايى حوزوى  متاثر شده است. در سال 2012 و 2013، تمام خانواده 
هاى سروى شده در منطقه دشت ابراز داشتند كه حد اقل 60 در صد اراضى خويش را كوكنار كشت كرده اند و بيشتر از دو سوم آن ها در دشت 
صرفا كوكنار كشت كرده اند كه دشت مذكور به نام دشت ترياك مسما شده است عدم حضور دولت كشت كوكنار را ممكن كرده است در حالى 
كه شرايط سخت اقتصادى آن را الزمى كرده است. در نهايت، موضوع اين كه كشت كوكنار در حوزه ى غذايى و افزايش آن به 50 درصد بعد از 

تكميل پروژه خود باعث ايجاد سواالت بيشتر مى شود. 
فشار جهت افزايش محصوالت كوكنار در شرايط سخت فزيكى و اقتصادى منجر به افزايش توليدات و كاهش مصارف فعاليت هاى زراعتى شده 
است.  اين فعاليت ها شامل واتر پمپ هاى آبى و جنراتور ها از پاكستان و چين؛ مواد علف كش از پاكستان، چين، و ايران و قاب هاى برق حرارتى 
از پاكستان و چين مى شود. مواد علف كش باعث جايگزينى كارگران مى شودزيرا يك بار استفاده از آن جايگزين كارگران مى شودكه براى سه بار 
برداشتن خرمن استخدام گردند.  اين امر در منطقه دشت كه داراى كارگر اندك مى باشد يك فرصت خوب به حساب مى آيد زيرا اعضاى خانواده 
ها را آزاد كرده و ضرورت استخدام كارگران خارج از منطقه را كاهش مى دهد.96 ميزان اراضى در منطقه ى دشت بيشتر مى باشد و براى مالكان 

زمين تحويل زمين براى كشتمندى مى تواند منجر به كاهش قيمت ها شود. 
92   مصاحبه ى با دكاندار، ولسوالى جرم، مئ 2012 كه در تحقيق فيشستين تحت نام ”اندكى عارى عارى كشت كوكنار و اندكى محو آن” نشر گرديده است. 

93   منسفيلد، ”منفور يا فقر؟” 
94   براى بحث مفصل در مورد ديناميك جلوگيرى از كشت كوكنار در هلمند كه در اين و بخش آتى ارائه شده است، تحقيق منسفيلد تحت نام ”از بد بدترش ساختند” را مطالعه نماييد. 

95   برنامه ى غذايى حوزوى هلمند تحت سرپرستى گالب منگل والى هلمند قرار داشته و توسط اياالت متحده امريكا و پادشاهى متحده تمويل و حمايت تخنيكى صورت مى گرفت. هدف برنامه ى 
مذكور مبارزه با مواد مخدر از طريق كارزار هاى آگاهى عامه و معلوماتى، توزيع تخم هاى اصالح شده گندم و كود كيمياوى و نيز تخم هاى داراى ارزش باغدارى و ساير محصوالت با قيمت نازل داراى 

اعانه درشش ولسوالى بوده است. تحقيق دويد منسفيلد، و ديگران را تحت نام ”مديريت خطرات همزمان و تكرارى” مطالعه نماييد. 
96   با در نظرداشت نبود نظارت و آگاهى در مورد عوارض جانبى مواد علف كش، يكى از عوامل منفى خارجى مى تواند مسايل صحى عامه به حساب آيد. 
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در حالى كه نو آورى و ابتكار كه بتواند باعث افزايش توليدات و كاهش مصارف شود يك موضوع خارجى مثبت ناشى از مهاجرت در منطقه دشت 
گردد، پروسه ى مذكور ممكن داراى تاثيرات منفى ناشى از تهديد كشت كوكنار و تخصصى شدن آن شود.97 طورى كه در بخش هاى بعدى مورد 
بحث قرار مى گيرد، باوجود اين كه كشاورزان از تكنالوژى داراى مصرف كم استفاده مى كنند، مصارف توليد در حال حاضر بلند است و بنابراين 

باعث ادامه ى انصراف از كشت كوكنار مى شود. 
افزايش فقر و بى زمينى در ميان گروه هاى خاص مردم

در حوزه غذايى هلمند در حالى كه بعضى از خانواده هاى داراى سرمايه و منابع توانستند به فعاليت هاى مشروع و قانونى دست بزنند و در واقع بعداز 
جلوگيرى از كشت كوكنار در سال 2007 و 2008 موفق شوند، ساير گروه ها بخصوص مردم بى زمين و داراى زمين اندك بدين موفقيت نايل 
نشده اند. (بخش 4,3,3. را مالحظه كنيد). تغيير جهت اجبارى از كشت كوكنار به محصوالتى مانند گندم كه كار كمتر را مى طلبند باعث اتفاقاتى 
شده است كه منجر به كاهش اراضى موجود براى كشتمندى يا اجاره زمين گرديده است كه خود اشخاص بى زمين و داراى اراضى اندك كه به 
آن متكى مى باشند را متضرر كرده است. اين امر باعث كاهش ميزان گندم گرديده شده و مذاكره كشتمندان با صاحبان زمين بخصوص كسانى 

كه به جز از زمين هاى خويش هيچ چيز ديگرى را ندارند كه از آن امرار معيشت كنند را متضرر كرده است. 
زيرا كه اشخاص بى زمين و داراى زمين اندك واجد شرايط كمك هاى توسعه اى  زراعتى نمى باشند بنابر عدم تصاحب زمين يا بخاطر اين كه 
در اخير سلسله مراتب اجتماعى قرار گرفتن، آنها در موقف ضعيف مذاكره و گفتگو قرار داشته اند98  باعث مى شود كه آنها از ساير كمك ها مانند 
دسترسى به پول براى كار، غذا براى كار، و توزيع مواد محروم شوند. لست واجد شرايط توسط ملك ها99 يا بزرگان روستاهاى بيشتر كنترول مى 
شود و آن ها متهم اند كه اين مزيت ها را به خويشاوندان و اقارب خويش و نيز به شبكه هاى حمايت گر توزيع مى كنند.  در نهايت اكثريت فقرا 
كه خود كشت و كار نكرده اند از اثر كاهش كارگر كه در گذشته براى نيشتر زدن و چيدن علف هاى هرزه به كار گرفته مى شدند متضرر مى شدند. 
بعداز آغاز برنامه ى غذايى حوزوى در سال 2008، كشت كوكنار در دشت افزايش يافت. فيصدى پاسخ دهندگان در دشت كه يا كشتمند يا اجاره 
نشين بودند سه برابر شده است در حالى كه هيچ يك از آن ها مالك زمين نبودند كه اين امر نشان ميدهد كه مردم آن منطقه فقير نشين و بطور 
كوتاه مدت آن جا مسكن گزين مى باشند. مصاحبه با مردم بى زمين يا داراى زمين اندك نشان مى دهد كه كوچ كردن آن ها از منطقه كانال 
به دشت از اثر نا امنى مزمن و گسترش جلوگيرى كشت كوكنار در مناطق تحت حاكميت دولت شده است كه در اكثريت مواقع خانواده ها داراى 
گزينه ى ديگرى نبودند مگر اين كه صرف در آن جا كوچ كنند تا اين كه به زمين دسترسى داشته باشند. كشتمندان و اجاره نشينان غالبا سهم 
كمتر محصوالت كوكنار (يك چهارم) در مقايسه ى مقدارى كه آن ها قبال از ساحه كانال (يك سوم) دريافت مى كنند زيرا آن ها نمى توانند 
مصارف سوخت و ساير مصارف كه در دشت الزم و اما در منطقه ى مسكونى قديمى آن ها غير ضرورى بود را ارائه كنند و چون كه آن ها داراى 
فرصت ها و گزينه هاى ديگر معيشت نبودند مجبورا با مالكان زمين مصالحه كنند. 100بعضى از كشاورزان در منطقه ى دشت بنابر ارزان قيمت 
بودن زمين در آن جا جلب توجه مى مى كردند وليكن بعد دريافتند كه هزينه ى سرمايه براى حفر چاه عميق و خريد جنراتور و واتر پمپ مصارف 

اندك زمين را تحت شعاع قرار داده و بنابراين كشت محصوالتى مانند گندم را غير متحمل كرده است. 
ناكامى محصوالت كشت كوكنار در سال 2011 و 2012 كشاورزان دشت را به شدت متضرر ساخت كه به اثر آن امنيت غذايى آن ها به معرض 
خطر قرار گرفت و بخصوص كشتمندان آسيب پذير بوده اند. به طور مثال، يك خانواده ى كشتمند با داشتن اوسط اراضى و خانواده ى متوسط با 
كشت يك نوع محصول در حدود 0,79 دالر امريكايى را روزانه بعد از مصارف و سهم مالك زمين دريافت مى كردند. اين مقدار  درآمد  خانواده ها 
را تحت حد اقل ميزان پيشنهاد شده ى ضرورت غذايى ارزيابى خطر و آسيب پذيرى ملى (NRVA) قرار مى دهد. محصوالت اندك اخير نگرانى 
هاى را در ميان كشاورزان مبنى بر اين كه حاصالت آن ها كمتر مى گردد به ميان آورده است. على رغم اين كه اكثريت كشاورزان كاهش 
كوكنار را از اثر استفاده از سم پاشى كه توسط اياالت متحده امريكا صورت گرفت مى دانند وليكن اين امر از اثر كشت يك نوع محصول كه در 
ساحه دشت الزم پنداشته مى شود به وجود آمده است. در يك محيط آرام و بى خطر، كشاورزان ممكن از روش هاى معقول مانند كشت انواع 

محصوالت و شخم بهره مند شوند. 

97   روايت مبنى بر اين كه بارون هاى مواد مخدر باعث تقويت توليدات و بازدهى مى شوداز رفتار فعاالنه كشاورزان كه در جستجوى افزايش درآمد و راه هاى كاهش مصارف توليدات استند چشم پوشى 
مى كند. موضوع مذكور ترويج زراعتى كه در هلمند (و ساير بخش هاى افغانستان) قبل از جنگ و در جريان جنگ توسط نهاد هاى كمك كننده و نيز انتقال و استفاده تكنالوژى از كشور هاى همسايه 
مورد استفاده قرار گرفت را نيز در نظر نمى گيرد. يك نقش اضافى توسط دكاندارن و تاجران متشبث كه از فرصت هاى به ميان آمده با استفاده از نو آورى هاى تكنالوژى مانند حفر عميق و استفاده از 
مواد علف كش به اساس تجارب حاصله از بلوچستان حاصل شده بازى شده است. على رغم اين كه اشخاص ثروتمند (مانند قاچاقچيان مواد مخدر) ممكن داراى ثروت ى باشند كه بتوانند تجارت هاى 

كه بتواند اسباب را وارد  كنند،  كشاورزان خود داراى انگيزه هاى كافى جهت جستجوى تخنيك هاى بازدهى بلند هستند. 
98   در ساير واليات مالكيت زمين هم در دريافت كمك هاى توسعه اى و نيز گفتگو در مورد يك فعاليت با مالكيت زمين يك سد به حساب مى آمد. طورى كه يكى از  كشاورزان در واليت بلخ 
گزارش داد، ”تخم هاى اصالح شده گندم در ساحه منتقل شد، مگر صرف به رييس شورا و  كشاورزان داراى نفوذ داده شده است؛ آن ها تخم ها را به مردم براى كشت و كار نمى دهند زيرا خود آن كار را 
انجام ميدهند.” (مصاحبه ى با دهقان، ولسوالى بلخ، مئ 2013). يك كشتمند ديگر در قريه مجاور گفت كه مالك زمين هاى وى يك بسته ى از تخم هاى اصالح شده داراى كيفيت بلند را دريافت كرده 
است و ابراز داشت كه در صورتى كه خود آن را دريافت مى كرد، ميتوانست سهم 50/50 زمين را دريافت كند به تناسب 25 فيصد كه در نهايت دريافت مى كند زيرا خود چيزى براى پيشنهاد نداشته است. 
99   بزرگان محلى يا رهبر قومى كه منحيث ميانجى ميان دولت و منطقه تعيين شده است. فساد در جوامع روستايى سنتى و نيز سلطه ى رهبران مسلح نسل نو از دوران جهاد سيستم ملك را تضعيف 

كرده است. با در نظر داشت نقش آن ها بين دولت و مردم، اكثريت ملك ها فاسد در نظر مى آيند كه اين امر تعجب آور نمى نيست. 
100   بعضى ازكشاورزان گفتند كه عالوه بر عدم مالكيت به زمين زراعتى، نداشتن منزل نيز خانواده ها را به يك موقف نداشتن برترى در گفتگو و مذاكره در مورد موافقت نامه ى اجاره با مالكان زمين 

قرار داده است و بنابراين در معرض فقر بيشتر قرار گرفته اند. تحقيق ليز الدين ويلى، ”روابط زمين هاى روستايى در منازعه: يك راه پيشرفت” را مالحظه نماييد. 
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اكثريت اشخاص شامل اين گروه ابراز داشتند كه آن ها در نظر دارند تا در ساير مناطق هلمند يا حتى ممكن در واليت همجوار فراه مهاجرت 
كنند تا اين كه بتوانند آزادانه كوكنار كشت كنند و ساير جاهايى كه محصوالت آن ها كمتر از ساحه دشت نباشد. على رغم اين كه مالكان زمين 
نسبت به كشتمند ها از وضعيت بهترى برخوردار بودند و داراى پول و ثروت توليدى بيشتر در مقايسه به دو سال قبل  بودند كه محصوالت كم 
شد. درآمد كشت كوكنار در سال 2012 و 2013 براى امرار معيشت آن ها كافى به نظر نمى رسيد.  بطور مثال، خانواده هاى مالك زمين كه كارگر 
را استخدام نكرده بودند، فايده ى خالص از يك جريب زمين بالغ بر 168 دالر امريكايى برآورده شده است (كه كمتر از 0,50 دالر امريكايى براى 
هرشخص روزانه مى باشد). براى خانواده هاى كه كارگر استخدام مى كردند، مفاد خالص آن در واقع منفى برآورد شده است. طورى كه در فوق 
تذكر به عمل رفت، بعضى از كشاورزان از منطقه فرار كردند زيرا آن ها قادر نبودند كه قروض ناشى از دستمزد كارگران يا  (كشاورزانى) كه در 

زمين هاى شان كار كرده بودند را، پرداخت كنند. 
جدول 4 با فرضيه هاى ساده و سهل درآمد خالص درهر جريب را با استفاده از محصوالت مختلف و فرضه ى اجاره ى زمين ارائه مى كند. خانواده 
هاى متوسط (10 شخص) كه اراضى متوسط (12 جريب) را كشت مى كردند، و حتى كسانى كه خود باالى زمين كارگرى مى كردند، در حدود 
بيشتر از نيم دالر امركايى براى هر فرد روزانه به دست مى آوردند. در قسمت محصوالت داراى  درآمد  بيشتر، اين  درآمد  نيز معتدل برآورد مى شود. 

جدول 4:  درآمد كوكنار در دشت هلمند بر مبناى جريب با درنظرداشت فرضيه هاى حاصالت مختلف و اجارة زمين، دالر امريكايى 

تنظيم اجارة زمين
بر مبناى جريب: در سال 13-2012

محصوالت خالص

براى اراضى كشت شدة متوسط:  درآمد  خالص سرانه/ روزانه

محصوالت خالص 
سال 2012 -13

بر اساس ٪150 
محصوالت سال 

13-2012

بر اساس ٪200 
محصوالت سال 

13-2012
 درآمد  درآمد  درآمد  درآمد مصارف درآمد 

مالك زمين
8957271680,551,412,28تنها كارگر خانواده 

0,751,61(34)895929كارگر استخدام شده (محصوالت)

كشتمند
2242240,740,951,17پرداخت مصارف توسط مالك زمين، 1/4

0,270,99(136)746882مصارف، 5/6

يادداشت: ها و فرضيه ها: محصول خالص طورى كه توسط   كشاورزان گزارش داده شده است 0,75 من در هر جريب مى باشد كه 3,4 كيلو گرام حاصل مى دهد. حد اوسط 
تعداد خانواده 10 نفر بوده است، حد اوسط اراضى كشت شده 12 جريب بوده است. قيمت فرض شده در ماه مى 2013 متوازن مى شود. مصارف شامل سرمايه، تخم زراعتى، 
كود (كيمياوى و زراعتى)، آماده سازى زمين، مواد سوخت جنراتور، و كارگر (در هنگام نياز) مى باشد.  درآمد  شامل صمغ و ارزش پولى كاه و تخم زراعتى مى باشد. گرفته شده 

از منسفيلد، ”از بد آنها بدتر ساخته اند،” جدول 5، صفحة 67. 

كار ساحوى در اراضى دوردست واليت ننگرهار در سال هاى 2011-12 و 2012-13 گواه ازدياد فقر است: تقليل مواشى و سرمايه هاى ديگر، 
ازدياد اتكا در ثبت و راجستر در صفوف نيرو هاى امنيت ملى افغان؟101 و عدم دسترستى به مراقبت هاى صحى به دليل ناتوانى در پرداخت آن. حال 
آن كه تفاوت ميان خوگيانى باال كه كوكنار كشت كرده و خوگيانى پايين و آچين كه وسيعا كشت نكرده است آشكار است. گزارش داده شده است 
كه   كشاورزان كه كوكنار كشت نكرده اند و يا محو كشت كوكنار را تجربه كرده اند از غذا هاى بى كيفيت تر استفاده مى كنند. جدول 2 بخش 
4,2,1   درآمد  ناخالص مختلف را در اراضى فقير نشين ننگرهار كه داراى انتخاب هاى محدود اند نشان مى دهد. اين جدول پيشنهاد مى كند 
كه اشخاصى كه تنها در توليد كوكنار دخيل اند بيشتر از يك دالر امريكايى در روزدرآمد دارند. هرچند در همان سطح هم (كه برابر است به كمتر 

از 700 دالر امريكايى در سال)، پيشرفت رفاه اجتماعى محدود بوده است.
افزايش نا امنى و دورى از دولت

اين حقيقت واضح است كه كوكنار در افغانستان در جاى هاى بيشتر ريشه دوانده است كه حاكميت دولت در آن جا محدود است و نمايندگان آن 
ضعيف مى باشند. از سال 2007-8 الى 2011-12، با وجودى كه بلخ از جملة واليات ”عارى از كوكنار”به شمار مى رود، گفته مى شود كه در 
اراضى نا امن مانند چمتال، چاربولك و بلخ و در نواخى شرقى درياى شولگره كوكنار كشت مى شود. همين طور، پس از دورة جلوگيرى كشت 
كوكنار در سال 2007 – 8 توليدكوكنار در مناطق دور دست و اراضى تحت ادارة كمتر در واليت ننگرهار بازگشت كرد زيراكه امنيت آن قريه 
ها كمتر شده و تحت نفوذ عناصر ضد دولت قرار گرفته است.102در مركز هلمند، كشت كوكنار در مناطق نا امن و اراضى غير دولتى شمال كانال 

101  بيشتر از يك سوم سربازان تازه اردوى ملى افغانستان از ننگرهار اند. به فوت نوت 89 مراجعه شود.  
102  دشوار است كه نا امنى را به يك منبع نسبت داد. نا امنى در يك منطقه ا از پيوند چند عنصر به وجود مى آيد به شمول قدرتمندان محلى، جنگساالران، جنايت كاران و عناصر ضد حكومتى- بدون 

تشخيص تفاوت ميان آنها. در اين وضعيت، گروه طالبان به سمتى كشانيده خواهد شد كه منفعت جانبين موجود باشد. 
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بغرا متمركز شده است.  
حال آن كه، نا امنى به طور معمول شرط قادر سازى و يا محرك براى توليد و كشت كوكنار محسوب مى شود (گاهى مطلقا منحيث تغيير 
خارجى تلقى مى گردد)103، هر دو جانب ممكن متحمل تلفات مى شوند. غالبا مبارزه با مواد مخدر نا امنى را بوجود مى آورد كه بنوبة خود باعث 
تشويق و تسهيل كشت اضافى كوكنار مى مى شود. در هم چنين قضايا، مبارزه با مواد مخدر مى تواند اهداف خود را زير سوال ببرد. تعدادى 
ممكن استدالل كنند كه اقدامات اجبارى رابطه ميان دولت و تعدادى از شهروندان را آسيب رسانده است. بايد ياد آور شد كه در بعضى از ساحات 
زير نفوذ عوامل ضد دولتى (مانند قسمت هاى از دشت هلمند)، ديده شده است كه نا امنى در مقايسه با طالبان و يا عناصر ديگر ضد دولتى 

توسط دولت ايجاد شده است. 
مصاحبه ها انجام شده به منظور اين تحقيق تاييد مى كنند كه ازدياد نا امنى نتيجة غيرعمدى ( هرچند كامال پيش بينى نشده) رويكرد هاى اجبارى 
مى باشد. جواب دهنده گان محركه هاى مربوط به امنيت را چنين توضيح مى دارند: واكنش محل در محو كوكنار كه اغلبا منحيث رفتار خصومت 

آميز تلقى شده است و طرق محو كوكنار فرصِت را برا طالبان مهياء ساخته است. 
در حقيقت، ازدياد نا امنى در هلمند و ننگرهار متمركز است بر عكس العمل قهر آميز محل به دليل محو كشت كوكنار. در سال 2012 –13، 
دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد واقعة مربوط به محو كشت كوكناردر واليت هلمند را گزارش داده است كه در آن 82 نفر 
به قتل رسيده اند. در سال 2011 – 12 در واليت ننگرهار،  784 هكتار اراضى كوكنار محو شده است كه در 21 واقعه 48 نفر به قتل رسيده اند 
كه در همان سال نسبت به ديگر واليات بيشترين رقم بوده است. در سال بعدى، تنها يك واقعه و يك مجروع در همان واليت اتفاق افتاد زيرا 
كه مقياس محو كوكنار به مراتب كمتر بوده است (157 هكتار) كه اين موضوع توسط دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد و 
وزارت مبارزه با مواد مخدر نيز تصديق شده است. عالوه بر تجربة سال قبل، با درنظرداشت نشانه هاى فشار هاى اقتصادى سال هاى قبل 
(تورم در قيمت نياز هاى خانواده ها و كاهش فرصت هاى درآمدى) و مساعد شدن فرصت طاليى براى كشاورزان براى كشت كوكنار در وضعيت 

سياسى نامعلوم و كاهش متدوام كمك هاى بين المللى، مقاومت عليه محو كوكنار پيش بينى شده مى توانست. 
اين تنها جدال ميان حكومت عليه طالبان نيست، بلكه جوامع محلى از مخاصمت ميان حكومت و عناصر مختلف ضد حكومتى به نفع خود استفاده 
مى كنند. هرگاه موجوديت طالبان براى آنها منفعت برساند (به شمول جلوگيرى از ارعاب و تهديد هاى طالبان)، از طالبان حمايت مى كنند و يا حد 
اقل در شرايط نا معلوم و يا م تغيير انتخاب هاى خود را باز نگهميدارند. طورى كه در سال هاى جهاد، فاميل ها و گروه هاى قبيله اى رابطة خود 

را به نحوى با گروه هاى مخالف متخاصم منحيث يك راهبرد محافظوى و حمايتى حفظ كرده اند. 
تمام روش فوق در واليت ننگرهار به طور واضح شرح شده كه قسمتى از اراضى روستايى آن روابط خود را با دولت و طالبان حقظ كرده اند. 104 
اين موضوع در ولسوالى آچين مشخص تر است - با وجود موجوديت عوامل ضد دولت- خانواده ها اعضاى داشتند كه عضويت نيرو هاى امنيتى 
افغان را داشتند و هم منحيث استاد در مكاتب محل تدريس مى كردند و يا وظايف دولتى داشتند و از تعليم و تربيه و خدمات صحى دولتى خودرا 
بهره مند مى ساختند. در حين حال، آن ها با مساجد محل كمك مالى مى كردند تا از شورشيان حمايت كنند كه نشان دهنده كه يك تناقض آشكار 
است. هر چند پاسخ دهنده گان ميان طالبان محلى و طالبان ديگر كه ريشه در پاكستان دارند فرق قايل شده اند. حتى در قضاياى كه عناصر خارجى 
دخيل اند، بعضى جوامع آن ها را يك منبع مهم حمايتى مى پندارند و آن ها را به نحوى كمك مى كنند. اين موضوع در نفوذ قضية منگل باغ، 
شورش پاكستانى، آشكار است. طورى كه شايع است او از كشور هاى هندوستان و امريكا و هم چنان رياست امنيت ملى حمايت هاى را دريافت 
مى كند. همين طور، در واليت بدخشان و قسمت هاى از واليت هلمند كشاورزان هيچ تناقضى را در اين كه تعدادى از اعضاى خانوادة شان 
منحيث استاد، پوليس، پوليس محلى، و يا در وظايف مختلف دولتى مصروفيت دارند و اين كه شت  وكنار  قوانين نافذه را نقض مى كند، نمى بينند. 
اين نوع عملكرد ها، تشخيص اين كه كه آيا يك منطقه تحت كنترول دولت است و يا طالبان را مشكل مى سازد. در حقيفت ضرورت زنده گى 
و يا سفر نماينده هاى دولت در مناطق روستايى ونفوس متخاصم با درنظرداشت غير متمركز بودن بعضى مناطق مفهوم حكومت را بى معنى مى 
سازد. عالوه برآن، شكننده گى وضعيت را نمى توان چشم پوشى كرد با در نظرداشت مذاكرات مجدد پيوسته روابط و درجة بندى مجدد منافع. 
زمانيكه قدرت و يا اراضى مورد مناقشه قرار گيرد، باعث وقوع سردگمى و نيز فعاليت هاى غير قانونى تشديد يابد. طورى كه يكى ازكشاورزان در 

واليت بلخ بيان كرد، "هرگاه  گد ودى105 در سال آينده بيشتر باشد، من زياد تر كشت خواهم كرد." 106
دو طرف سكه: حمايت از طالبان و دورى از دولت 

بيشتر گفته مى شود كه طالبان كشت كوكنار را تشويق و يا هم فرمان مى دهند  تا از آن ماليه اخذ كرده و گروه هاى شورشى را حمايت كنند 
(و يا هم شخصا منفعت حاصل مى كنند كه مربوط مى شود به منبع آن). 107صرف نظر از اين كه تا چه حد اين فرضيه پيچيده گى حالت را بيان 

103 متغير خارجى عامل كامٌال مستقل از ديگر متغير ها بوده كه توسط آن ها متاثر نشود. 
104  منسفيلد، ”از بد بدتر ش ساختن.”

105 اصطالح گدودى به معنى ”سردگمى” و يا ”بهم خوردگى” كه اغلباپاسخ دهنده گان به اختالل سياسى كه در دهة 1990 اتفاق افتاده است، مراجعه اشاره مى كنند.
106  مصاحبه با يك دهقان، ولسوالى چمتال، مى 2013، ذكر شده در تحقيق فيشيستين، «زمينه هاى گسترش كشت كوكنار».

107  بطور مثال مشاهده شود ”جنگ مواد مخدر در افغانستان: قطع ارتباط ميان قاچاقبران مواد مخدر و شورشيان.” گزارش براى كميتة روابط خارجه، سنا اياالت متحده امريكا، واشنكتن دى.سى: 
ادارة طبع دولت اياالت متحده، 2009 ، دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد، ”اعتياد، جرم و شورش: تهديد فراملى ترياك افغانستان.”دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل 

متحد- ويانا، 2009، گريچن پيترز، دانه هاى ترورزم: چطور مواد مخدر، قاتلين و جنايت جنگ افغان را تغيير شكل مى دهد. هيروئين طالبان و القاعده را پشتوانه مى نمايد: پيكادور، 2010. 
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سازد، طالبان بيشتر از تشويق كشت كوكنار به طرق غير پولى منفعت برده اند به شمول تحريك حكومت براى نشان دادن عكس العمل تا جوامع از 
دولت فاصله بگيرد و يا هرگاه حكومت هيچ عكس العمل نشان ندهد نشان دهندة ضعف شان باشد. در سال 2012 -13 در واليت هلمند، طالبان 
كشت كوكنار را به طور فعال تشويق كرده و بيانيات و شب نامه هاى نقاشى شدة را مبنى بر اين كه حكومت برده كفار خارجى است بخش و نشر 
كرده اند. در حقيقت، طالبان ظاهرا  سياست يكنواخت در قبال كشت كوكنار ندارند، در ساحات كارى با درنظرداشت شرايط محل، دريافت حمايت 

و  ايجاد فاصله ميان مردم و حكومت آن ها بطور عملى پاسخ داده اند. 108 
يك طرف سكه همانا فراهم سازى حمايت از طالبان بود. در قسمت زياد مناطق، رويكرد هاى اجبارى به ويژه محو محصوالت سرپا فرصت را 
براى طالبان و ديگران مهيا مى سازد كه شاهد يك دولت ضعيف و ناكام باشند و يا حالت خود را نسبت به دولت و ديگر بازيگران تقويت كنند.  از 
طريق حمايت از تهديد نيرو هاى محو كوكنار، طالبان از اهميت سياسى بهره مند شده اند و منحيث مدافع مردم عليه حكومت بى توجه و غارتگر 

شمرده مى شوند. 
حتى واليتى مانند ننگرهار كه تاريخ دشمنى با طالبان را در اكثريت مناطق خود دارد، موجوديت آن ها را در بعضى مناطق اجازه و يا تشويق كرده 
و دولت را در محو كوكنار در آن مناطق ترغيب كنند. در ماه اپريل 2010 كمپاين تهاجمى محوكوكنار باعث شد كه مردم از طالبان در ولسوالى 
شيرزاد دعوت كنند و مانع اين عمليات شوند. پاسخ دهنده گان از ولسوالى هاى خوگيانى و آچين دليل موجوديت عناصر ضد حكومتى را در تاثيرات 
منفى محو كشت كوكنار و نيز عدم تعهد به وعده هاى كه حكومت داده است مى دانند. شواهد مبنى بر اين كه مردم آچين در تالش تنظيم مجدد 

رهبرى بودند تا اين كه با دولت روابط كمتر داشته باشند زيرا دولت مسوول جلوگيرى كشت كوكنار قلمداد مى شد.  
در واليت ننگرهار، استفاده  بيش از اندازه  زور با حمايت فعال نيروهاى نظامى بين المللى، شيرزى والى واليت را تضعيف وهمراه با وى دولت 
و بزرگان محل كه از طريق شان ممنوعيت كشت كوكنار عملى مى شد را نيز تضعيف كرد. گفته مى شود كه كمپاين خونين محو كوكنار سال 
2011 – 12 در آچين مثالى از "فاصله" ميان حكومت و مردم محل مى تواند باشد. بعد از سه سال، تاثيرات شديد اقتصادى منع كشت كوكنار داراى 

شهرت منفى و نامطلوب كشاورزان را در كشت مواد مخدر و مجادله عليه محو كوكنار در سال 2012 – 13 تشويق كرد. 
طورى كه در بخش 4,2,3 تذكر رفت، اين ولسوالى هاى دور افتاده پيشينة مقاومت عليه دولت مركزى  و مناقشات ميان قبيله اى دارند. شورشيان 
از سردرگمى سياسى و هم چنان نارضايتى مردم از تاثيرات منفى اقتصادى نسبت به محو كوكنار و باور آن ها كه حكومت به وعده هاى خود وفا 
نكرده است، استفاده كرده و حضور خود را در اين مناطق گسترده تر ساخته اند. 109درين مناطق با قدرت كمتر كه از منع كشت كوكنار ، فشار هاى 
اقتصادى انباشته شده و مركب در سال هاى گذشته آسيب ديده اند، و نيز كشت فراوان كوكنار درين وضعيت نامعلوم اقتصادى و سياسى همه باعث 
شده است تا كشاورزان اعتقاد داشته باشند كه كوكنار بهترين گزينه براى كشت در بهترين زمان است و ارزش مبازه را دارد. درين ساحه، ستراتيژى 

طالبان كه همانا حمايت از كشت كوكنار است ظاهرا پيروز بوده است. 
مركز واليت هلمند جايى كه احتمال كشت كوكنار مى رود است، موجوديت روابط شخصى و يا هراس باعث شده است كه مانع داخل شدن نيرو 
هاى محو كوكنار در مناطقى شوند كه با طالبان ارتباط دارند. بطور مثال، هرچند نيروهاى محوكوكنار چندين مرتبه باالى كانال بغرا در سال 2012 
هجوم بردند، طورى كه نيرو هاى امنيتى افغان در سال هاى 2012 و 2013 انجام دادند ، اما دشت اكثرا ساحه غير قابل رفتن براى حكومت باقى 
ماند. در آن جا، بزرگان منحيث مالك شناخته نمى شدند به دليل اين كه حكومت در آن جا حضور ندارد كهميانجيگرى كند. پاسخ دهنده گان 
در آن جا، كه تعداد شان محو كوكنار را زمانى كه در ساحة كانال زنده گى مى كردند تجربه كرده اند، بيان كردند كه هر نوع حمايت براى دولت 
باالى جواز كشت كوكنار تاثير نخواهد داشت. بناٌء شگفت آور نخواهد بود كه كشاورزان از طالبان به خاطر دور نگه داشتن نيرو هاى محو كوكنار و 
ديگر نهاد هاى دولتى يورشگر حمايت آشكار كنند و براى قدردانى از خدمات شان براى آن ها داو طلبانه پول پرداخت كنند. در عوض طالبان نيز 
توازن را نگه داشتند و حضور بى خطر خود را حفظ كرده و نيز به ضرورت هاى جوامع پاسخگو بودند تا  از پيشامد ناگوار اجتناب ورزند. 110در اين 

جا، عمليات تهاجمى دولت به نفع ستراتيژيك طالبان واقع خواهد شد. 
پاسخ دهنده گان دشت هلمند كه وضعيت اقتصادى شان به طور آشكار توسعه يافته است، آن را به حضور طالبان نسبت داده اند. يكى از 
كشاورزان براى مصاحبه كننده گفت: "زندگى با كوكنار پيشرفت مى كند. ما به دليل حضور طالبان كوكنار داريم و بخاطر داشتن كوكنار زندگى 
خوب داريم."111 يكى ديگر ازكشاورزان گفت: "قيمت كوكنار بلند رفته است به اين دليل زنده گى من رشد يافته است. ما دعا مى كنيم و از خداوند 
(ج) مى طلبيم كه طالبان را قوى نگه دارد زيراكه آن ها مردم محل را همكارى مى كنند. از هنگام به قدرت رسيدن اين حكومت، به ما جزء ضرر 

كدام نفع نرسيده است."112
از مجموع چهار واليت، پاسخ دهنده گان سه واليت مستقيما آرزوى بازگشت طالبان را نكرده اند اما بطور واضح گفتند كه كشت كوكنار يكى از 
منافع حضور طالبان در آن مناطق است. در سال 2013، تعداد زياد كشاورزان در ولسوالى چتمال واليت بلخ تذكر دادند كه آن ها به دليل محو 
كوكنار توسط دولت از كشت آن انصراف كردند زيرا كه هيچ كس از آن ها حمايت نمى كردند و طالبان از آن مناطق بيرون رفتند. يكى از كشاورزان 

108  براى جزئيات بيشتر اين متحرك در واليت هلمند و ننگرهار، به منسفيلد مراجعه شود، ” از بد، بد ترش ساختند!.” 
109  براى جزئيات بيشتر در اين رابطه و حالت كه در پاراگراف بعدى شرح داده شده است به منسفيلد مراجعه شود، ”از بد، بد ترش ساختند!”. 

110  با درنظرداشت پيچيده گى و جارى بودن روابط در مناطق دور دست، تعجب آور نخواهد بود كه جنابت كاران براى گرفتن پول از كشاورزان خود را به نام طالبان ياد كنند. 
111  مصاحبه با دهقانى كه در دشت شن غازى از سال 2003 در آن جا زنده گى مى نمايد، اپريل 2003، تذكر يافته در منسفيلد، ”تمام شرط بندى ها منع اند!”  صفحة 78 . 

112  مصاحبه با يكى از (كشاورزان) كه در دشت لوى مانده از سال 2002 در آن جا زنده گى مى مى كنند، اپريل 2012، تذكر يافته در منسفيلد ”تمام شرايط قطع گرديد،” صفحة 79 .   
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كه حدودا نصف كوكنارش محو شده است، اداره واليت را مقصر مى داند: 
آ نها با دهقانان و غريب ها دشمنى دارند زيرا كه در زمان محصوالت آمدند. تمام سال كار كردم و فى الحال برايم هيچ چيز باقى 
نمانده است؛ آن ها بايد زودتر مى آمدند تا در عوض كار ديگر مى كردم. كشت كوكنار را در سال هاى بعدى نيز ادامه مى دهم. 

شايد حضور طالبان در سال بعدى بيشتر باشد و حكومت در اين منطقه آمده نتواند.113
تنها در ساحات كارى واليت بدخشان، پاسخ دهنده گان از بودن رابطة مثبت ميان حضور طالبان و كشت كوكنار انكار كردند.  اين شايد تا حدى 
به دليل رقابت هاى تاريخى قبيله اى باشد اما از همه مهمتر، طورى كه در بخش 4,2 بحث شد، حضور عوامل ضد دولت در آن جا، حد اقل در 

بعضى از نقاط بدخشان، الزم نبود تا از محو كوكنار جلوگيرى شود. 
بطور غير مترقبه، مردم ديگر كه از دولت بيگانه شده اند اشخاصى استند كه محو كوكنار را در ساحة كانال تجربه كرده و به دشت هلمند مهاجرت 
كردند اما نتوانستند زمين براى كشت بدست بياورند. تازه ترين موج (پس از سال 2008) مهاجرين بيشتر با حكومت متخاصم بودند؛ برخالف موج 
هاى مهاجرين قبلى كه پس از بدست آوردن زمين هاى كه از طريق قومندان هاى كه با دولت ارتباط داشتند وارد آن ساحه شده بودند، مهاجرين 
تازه از خانه هاى خود بطور اجبارى بى جا شده و توسط نيرو هاى دولت و غارت گرها به دشت مهاجرت كردند. اقتصاد ناگوار در دشت بر اين 
خشم افزوده است. طورى كه در فوق تذكر يافت، طالبان توافق كردند در مناطق آچين و خوگيانى در واليت ننگرهار حضور غير مشهود خود را 
حفظ كنند تا از توجه ناخواسته كه باعث قطع كشت  كوكنار مى شود جلوگيرى شود. اين كار ظاهرا نتيجه داده است و فكر و قلب مردم را درين 

مناطق بدست آورده است.
هرگاه حمايت از طالبان يك طرف سكه باشد، طرف ديگر آن همانا بيگانگى از دولت مى باشد كه اكثرا آن را مسول از بين بردن معيشت مى 
دانند. هرچند كشاورزان ميان حكومت و عناصر ضد حكومتى كه براى گرفتن اجاره رقابت مى كردند در حيرت بودند. 114ظاهرا انتقاد بيشتر متوجه 
بازيگرانى است كه تحت نام حكومت فعاليت دارند. پنداشته مى شد كه براى آن ها بايد معاش پرداخته شود و آنان بخاطر حرص خود پول جمع 

آورى مى كردند و طالبان تنها به "اهداء" متكى بودند و پول را با دليل خدمات پرهيزكارانه بدست مى آوردند. 
عالوه بر اين، طالبان در قسمت پرداخت و يا گرفتن پول توسط خانواده هاى زيادتر انعطاف پذير و بامروت بودند. در واليات ننگرهار و هلمند، 
درجه و نوعيت پرداخت به عناصر ضد حكومتى از يك قريه تا قريه ديگر متفاوت بوده است كه مبناى وضعيت سياسى و اقتصادى محل مذاكره 
صورت مى گرفت. 115 در واليت هلمند سال 2012 -13، پاسخ دهنده گان ياد آورشدند كه بدليل حاصالت پايين و عدم حاصلخيزى در همان 
سال، طالبان درجة ماليات باالى كوكنار و گندم را پايين آوردند.116 در هر دو واليت، پاسخ دهنده گان اظهار كردند كه مردم هاى فقير از بابت 
پرداخت اين ماليه معاف استند. اين نوع حركات منافع چند بعدى و عملى بازيگران را پيشنهاد مى كند. اين نوع انعطاف پذيرى در پوليس محلى 

افغانستان و ديگر نماينده هاى دولت نسبت به پرداخت ماليات ديده نشده است. 
 در اكثريت مناطق چهار واليت متذكره، روند محوكوكنار تحت شرايط مشابه عملى شده است. دو شكايت اصلى محو كشت كوكنار همانا اجراى 
محو كوكنار دير هنگام كه پس از آن كه وقت و پول سرمايه گزارى مى شد حاصالت كوكنار از بين برده مى شد و جايگزين براى كشت باقى 
نمى ماند، و اين كه بطور منصفانه و مساويانه عملى نشده است. بيشتر درجة محو كوكنار (و يا پرداخت پول بمظور جلوگيرى از محو آن) وابسته 

به روابط و قرا بت كشاورزان محل با نيرو هاى محو كوكنار داشته است. 
شرح محو كوكنار بطور چشمگير مشابه بوده است: به طور نا مساويانه اجرا شده است، افرادى كه واسطه داشته اند معاف شده و امكانات بيشتر 
اجراى آن باالى افراد فقير و بى واسطه بوده است، زمين هاى راهدف قرار مى دادند كه خصومت ميان خانواده ها و يا قريه ها را حل كنند و اين 
يك ميكانيزم بود كه براى پوليس و يا پوليس محلى رشوت پرداخت كنند. تنها مالحظه بى طرف اين بود كه مزارع نزديك به سرك هدف قرار 
مى گرفت و مزارع كه دورتر بودند و يا در اطراف نا مناسب سرحدات طبيعى مانند دريا ها قرار داشتند معاف مى شدند، به خصوص ساحات نا امن 

و تحت مناقشه كه رفتن تيم هاى محوكوكنار محدود بود. 
در واليت ننگرهار، توافقنامه ى نسبت داده شده ميان يكتعداد از بزرگان و تيم هاى محو كوكنار مبنى بر اين كه كوكنار در قسمت هاى مشخص 
محو نشود و يا تنها بخشى از آن محو شود ممكن كامٌال درست و يا نادرست باشد اما اين جزء از تيورى هاى توطيه جهانى است كه گفته ها يا 
به حقيقت بپيوندد و يا دولت و يا نماينده هايشان را بى اعتبار سازد. كار ساحوى در سال 2011 تاييد مى كند كه اكثريت محصوالت معاف شد 
و يا خانواده ها مقدار كم را از دست دادند. در واليت بدخشان در سال 2013، از ميان 10 دهقان كه محصوالت شان محو شده بود، تنها يكى 

113  مصاحبه با يكى از  كشاورزان، ولسوالى چتمال، مى 2013، تذكر يافته در فيشستين. ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار”.
114  درين متن، ”اجاره هاى اقتصادى” پرداخت هاى است كه بازيگران از طريق اجبار و يا اخذ جوازنامه هاى مورد نياز، (به)اجازه و دسترسى به پرداخت آن مجبور مى شوند. 

115 پرداخت هاى تحت نام زكات يا عشر، بدون ارايه مفهوم واضح و مشخص از آن واژه هاصورت گرفته اند. اما، عشر عبارت از پرداخت ده يك يا 10 فيصد محصوالت زراعتى براى مال محل مى 
باشد و اين پرداخت در بدل خدمات مال، صورت مى گيرد. بهترين ترجمه براى زكات، ”صدقه» است و زكات هميشه بر اساس مقدار دارايى هاى افراد پرداخت مى شود و آن، يك فريضه مذهبى بوده نه 
ماليات. اين نوع پرداخت ها، در همه مناطق روستايى افغانستان صورت مى گيرند؛ چى مناطقى كه در تسلط طالبان و يا غير طالبان باشد. شرايط و ميزان اين نوع پرداخت ها نظر به منطقه تفاوت مى نمايد 
و عوامل چون نوعيت محصول زراعتى، شرايط سال و ديگر عوامل در تعيين آن، موثر اند. در اين رابطه،و براى معلومات بيشتر به گزارشى از منسفليد تحت نام «ماليات در مركز هلمند» مراجعه نماييد.         
116  هرچند معموال محصوالت پايين به دليل هواى سرد ناگهانى در مرحلة مهم توسعه يك نبات اتفاق ميافتد، اما اين بار به مداخالت اياالت متحده نسبت داده شده است و منحيث پديدة سياه به 

حكومت تلقى مى گردد كه طالبان آن را مورد سوال قرار نخواهند داد. 
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از آن ها مقدار قابل توجه محصوالت اش از بين برده شده بود. او شكايت كرد كه: "محصوالت اشخاصى كه واسطه داشته اند محو نشده است. 
وظيفة حكومت زنده پوست كردن مردم است و ديگر كدام كار ندارد." 117 همين طور، در واليت بلخ يكى از دهقان هايى كه محو كوكنار را جديدا 
تجربه كرده است ميافزايد: "والى براى خود و اوالد خود مى سازد و او محصوالت ما را از بين مى برد. به دليل اين كار او، والى بايد در آب غرق گردد. 

سال بعد، 30 جريب كوكنار كشت خواهم كرد." 118
بعضى از نظريات متخاصم عليه دولت از طرف ساكنين دشت هلمند ارائه شد، جايى كه به حكومت و مسوالن بلند رتبه مشخص به خصوص 
والى به الفاظ ركيك رجوع شد. محتاط ترين (و قابل چاپ) نظريه بطور ذيل بيان شده است: "كارمندان حكومت در لشكرگاه خود دزد استند و همه 
چيز ها را براى خود مى گيرند ” ويا ” كمك هاى توسعه اى تجارت خوب براى نماينده هاى پارلمان و اعضاى حكومت مى باشد، اما نه براى 
كشاورزان.”119 متهم كردن به جانبدارى تنها توسط اشخاص واسطه دار نبوده است؛ در ناحيه كانال هلمند پاسخ دهنده گان اظهار داشتندكه آن ها 

از محو كوكنار متاثر نشده اند. يكى از آن ها مى گويد: "محصوالت من امن است زيرا كه من يكى از عساكر قوماندان پوليس محلى هستم."120
باوجود آن كه تبعيض در محو كوكنار در تمام چهار واليت گزارش شده است، در بعضى از نقاط از نگاه زمانى و ديگرگونى اوضاع سياسى متفاوت 
بوده است. در بين سال هاى 2008 الى 2010، پاسخ دهنده گان در واليت هلمند از موجوديت تبعيض گزارش داده اند، اما در سال 2010 -11 
هرگاه يك قريه انتخاب گردد، تقريبا تمام محصوالت اراضى نزديك به سرك محو مى گردد.  احتمال مى رود در مدت كه نيرو هاى امنيتى بين 
المللى و داخلى باالى يك واليت تمركز نموده اند، فضاى كم براى كشت كوكنار و پرداخت پول بمنظور جلوگيرى از محو آن باقى مانده باشد. 
هر چند در سال 2012 -13، زمانيكه پوليس محلى افغانستان نقش بزرگتر را به عهده داشتند گزارش هاى زياد تر از عملكرد جانبدارانه آنها به 

گوش رسيده است. 
اما خانواده ها از روش همه شمول استفاده مى كردند و با همديگر همدست ميشدند تا از محو كوكنار اجتناب و يا باعث كاهش تاثيرات آن گردند. 
در يك از قريه هاى چتمال (بلخ) در سال 2012، گزارش داده شده است كه در هر جريب 500 افغانى پرداخت نمودند تا براى مسولين پرداخت و 
از محو كوكنار در اراضى شان جلو گيرى گردد. اين موضوع به شكل بى طرفانه و بدون خشم منحيث پاسخ عملى ارائه گرديده است: با حد اوسط  
درآمد  بابت كشت كوكنار در هرجريب 72,000 افغانى، مى تواند چانه زنى تلقى گردد. در كوت واليت ننگرهار، گزارش مشابه شنديده شده است 

كه باشنده گان قريه ها پول جمع آورى مى نمودند تا براى خانودة كه هدف محو كوكنار انتخاب  گرديده است پرداخت نمايند. 
از آنجاييكه محو كوكنار منحيث ابزار سياست عامه استفاده مى گرديد اما در عوض يكى از راه هاى منفعت گرفتن هاى شخصى از طريق رشوت، 
تهديد و حتى ضبط اموال و چپاول خانه ها گرديد. ازاينروكوكنار فرصت گرديد براى تعداى كه مسوليت تطبيق جلوگيرى از كشت آن را داشتند. 

اين نوع فساد، احساس را كه دولت و نماينده هاى آن رفتار نا مناسب مى نمايند، قوى تر ساخت. در واقع، حس شكايت در مورد محو كوكنار در 
مفهوم عمومى فساد تقويت يافت كه ديده شده است كه اشخاص واسطه دار كمك هاى توسعه اى را اخذ (به چوكات 8 ذيل مراجعه شود) و يا از 
دسترسى به نهاد هاى امنيتى و عدلى استفاده نموده و موقف خود را نسبت به رقباى خود قوى تر مى سازند.  هرچند شكايات مربوط به كمك هاى 
توسعه اى نا متناقض بود، پاسخ دهنده گان در ساحات كارى بدخشان كمتر شكايت در مورد فساد توزيع كمك ها وجود داشت و حتى تعداد قابل 

توجة از روند توزيع مناسب كمك ها راضى بودند و از پروژه هاى جاده سازى، توليد آب و جلو گيرى از سيل مستفيد شدند. 

117  مصاحبه با دهقان، ولسوالى جرم، مى 2013، تذكر يافته در فيشستين. ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار” ، صفحة 37. حين محوكوكنار، اين دهقان پس از اتفاق حادثة ترافيكى، در واليت كندر 
بسترى شده بود. او دليل محو كوكنار زمين خود را قرابت اراضى او به سرك و يا ممكن مناقشة پسر او با تيم محو كوكنار نسبت مى دهد. 

118  مصاحبه با دهقان، ولسوالى چتمال، مى 2013، فيشستين. ”زمينه هاى گسترش كشت كوكنار ” صفحة 21. 
119 مصاحبه ها با به ترتيب در قلعة بوست و لوى باغ، اپريل 2012، تذكر يافته در”تمام شرط بندى هامنع اند” ، صفحة 68.

120 مصاحبه با دهقان، هلمند، اپريل 2012، نقل قول در ”بين يك سنگ و يك چيز سخت” از منسفيلد. صفحة 30. 
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چوكات 8: كمك هاى توسعه اى در واليت هلمند: يك موفقيت و يا ناكامى؟14
يكى از ابتكار هاى توسعه اى در در واليت هلمند تهية پمپ هاى آب با قيمت تخيف داده شده مى باشد. دو عضو پارلمان و سرپرست رياست توسعه زراعت واليتى دستگير و 
متهم شدند پس از آنكه سرپرست شوراى ناد على و عضو پارلمان به ترتيب با 90 و 190 پمپ آب ديده شدند كه اصوال بايد براى توزيع مى گرديد. گذشته از توزيع پمپ هاى 
آب براى شبكه هاى قومى خود، آنها همچنان متهم به تشكيل اشخاص ذينفع و استخدام كارگران از طريق مهيا ساختن تذكره هاى تقلبى تا اينكه از طريق توزيع كمك ها 
پمپ هاى آب ادعاء نمايند و اين يك نوع فريب بود كه اشخاص ذينفع واقعى از توزيع كمك ها آگاهى حاصل ننمايند. هرچند تعدادى اين را گواه از فساد گسترده مى دانند، 
اما تعدادى ديگر ادعا مى نمايند كه اشخاص دستگير شده قربانى فساد مى شوند كه تا به سطح مسولين بلند رتبه رهبرى واليت ادامه دارد و يا آنها خود فساد را تهمت نمودند. 

عالوه برآن، پاسخ دهنده گان متهم مى نمايند تعدادى زيادى از اشخاص را كه پمپ هاى آب را به قيمت تخيف شدة 110 دالر بدست آورده بودند سپس آنرا به قيمت 
220 – 240 دالر براى تاجرين در بازار بفروش رساينده اند. تاجرين دوباره همان پمپ را براى توضيح كننده اصلى آن به قيمت 280 -310 دالر امريكايى يفروش رسانيده 
اند و سپس آنها پمپ ها را به قيمت 560 دالر براى مسولين بفروش رسانيده اند. دور ديگر زمان آغاز مى گرديد كه توزيع كننده پمپ آب را براى دهقان به مبلغ 110 دالر 

امريكايى بفروش مى رسايند. 

در سال 2012-13، اتهامات وجود دارد كه براى پوليس محلى افغانستان صالحيت محو كوكنار داده شد اما بدون هيچ نوع كنترول و نظارت و  به خود اشارة براى 
غارت و زياده ستانى مى باشد. عالوه بر عصبانيت عليه محو كشت  كوكنار ، غارت و چپاول نيز در اين خشم افزوده است. گزارش شده است كه  مقدار زياد پول را 
(در حدود 182 دالر امريكايى) براى بازپس دادن جنراتور پرداخت مى نمايند، حال آنكه ديگران (پوليس محلى افغانستان با پوليس ملى افغانستان همكار استند) متهم 

به ظبط 30 – 40 جنراتور در جريان تطبيق كمپاين محو كشت كوكنار بوده و آنها را از پسته خانه هاى پوليس بفروش مى رساندند. 
___________________

14   گرفته شده از، ”تمام شرط بندى ها منع اند!” و ” از بد آنها بدترش ساختند.”

شگفت آور نخواهد بود كه تمام اشخاص كه در چهار واليت محو كوكنار را تجربه كرده بودند، دولت را به ديد منفى مى ديدند. حتى در مناطق 
كه پاسخ دهنده گان خسارات مانند محو كوكنار را مستقيما به دولت نسبت نداده اند، آنها دولت را به ناتوانى آوردن خوشبختى براى مردم متهم 
نمودند.  آنها شاكى اند و يا ناميدى خود را بيان ميدارند مبنى بر اينكه وعده هاى عجيب و غريب پس از 2011 هيچ گاهى جامه عمل نپوشيد. 
اين شايد منعكس كننده سنت تاريخى باشد: در طول تاريخ معاصر افغانستان، توقعات موجود بوده است - قسما توسط اصول مساوات كه توسط 
دين اسالم تاكيد گرديده است و نقش رهبرى دولت در طول تاريخ- كه دولت بايد آسايش عامه مردم را تامين نمايد هرچند توانايى هاى دولت 

افغانستان محدود باشد. 121
در اراضى هلمند و ننگرهار كه تحت محو كوكنار قرار داشتند،  اينكه پنداشت مى شود كه دولت از خارجى ها اطاعت مى نمودند و نيروهاى نظامى 
بين المللى ادامة از عصاء محسوب مى شود مانند نمك پاش دادن باالى زخم است و دولت و نماينده هاى آنرا زياد تر غير قانونى جلوه مى شدهد. 
در واليت بلخ، جلو گيرى ازكشت كوكنار بيشتر به والى عطا و ادارة واليت نسبت داده مى شد و نسبت دادن آن به خارجى ها كمتر آشكار شده است. 

 تاثيرات محيطى
در نهايت، نتيجه ى غير عمدى روش اجبارى شامل تاثيرات منفى محيطى مى باشد. كاهش جدى محصوالت كه در جريان دو سال زراعتى اخير 
در دشت واليت هلمند تجربه گرديد ممكن نتيجة از قطع كوكنار بدون چرخش محصوالت و يا زمين شخم شده باشد:  رفتار زراعتى موثر كه در 

ديگر محيط ها تعقيب مى گردد.
عالوه برآن، با توجه به نقش مركزى آب در زند گى در افغانستان، حفر نمودن زمين بطور پرخاشگرايانه در دشت نگرانى هاى را در رابطه به تداوم 
كشت و ارتباط آن با سطح آب بوجود آورده است. پيامد هاى احتمالى كمبود سطح آب از طريق استفاده چاهاى لوله اى در اراضى افغانستان و 
بلوچستان در همسايه گى با پاكستان برجسته تر است و به دور است كه زراعت وابسته به تكنولوژى چاه هاى عميق بتواند بدون تخليه ى جويچه 
ها بطور بى حد توسعه يابد. در قسمت از دشت، گزارش داده اند كه سطح آب هر سال 40 سانتى متر الى يك متر پايين مى آيد و نياز است تا چاه 
هاى عميق تر حفر گردد. پاسخ دهنده اظهار نمودند كه در بعضى مناطق چاه ها بايد قبال در حدود 65 الى 90 متر حفر گردد تا به آب برسد.122 از 
آنجاييكه كامال از رابطه ميان حفر چاه هاى عميق و كاهش سطح آب در جريان بودند، اين نوع خطرات منحيث خطرات عمومى و طويل المدت 
پنداشته مى شد و مشكالت برآورده ساختن معيشت فاميلى را متحمل مى شدند و اين مشكالت در متحمل شدن اين خطرات زياد تر كمك نمود 

بلخصوص زمانيكه انتخاب ديگر موجود نباشد123. 
و باالخره اينكه، استفاده از علف كش ها و ديگر مواد كيمياوى زراعتى توسط  با ندانستن عوارض جانبى آنها، ممكن سبب مشكالت صحى گردد.

121   پاول فيشستين، همراه با اسالم الدين امكى و محمد قاسم، ” اقتصاد بلخ در مرحلة انتقال” (كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، آگست 2013، صفحة 10).  
122   منسفيلد، ”از بد بدترش ساختند.” 

123 تقليل سطح منابع آبخوان هاى روستا ها ممكن به عنوان عوارض جانبى منفى و يا هم ناكامى اقتصاد ماركيت تلقى گردند، به خاطرى كه استفاده كننده گان هيچ يك تمام مخارج اجتماعى و 
اقتصادى آن منابع را نمى پردازند. نوت: آبخوان عبارت از اليه هاى از زمين است به صورت نسبى ظرفيت باالترى براى جذب، ذخيره و انتقال آب را دارند (مترجم).
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خالصه، سفارش ها و پيامد ها براى سياست گذارى. 5
اقتصاد مواد مخدر در برابر پيشرفت افغانستان كماكان يكى از تهديد هاى مهم باقى مانده است. اين اقتصاد حكومت را تضعيف كرده و به اقتصاد 
رسمى آسيب رسانده است. و وضعيت صحى مردم را متاثر ساخته و از طرف ديگر اقتصاد مواد مخدر اين توانايى را نيز دارد كه روابط اين كشور را با 
جامعه بين المللى تحت تاثير قرار دهد. به ارزش تقريبا  15 درصد از توليد ناخالص داخلى افغانستان، تمام  درآمد، ثروت و قدرتى را كه اين محصول 
در تمام بخش ها ايجاد مى كند به طور بى حد و حصر زمينه تداوم وضعيت موجود را فراهم ساخته و اين وضع را تقويت مى بخشد.تحقيق ها و 
پژوهش هاى كه توسط واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در چهار واليت بين سال هاى 2010 و 2013 ميالدى صورت گرفته، يافته هاى عمومى 
و مشخص در اين زمينه را تاييد كرده و هم چنين شواهد تجربى ديگرى را در مورد عوامل اقتصادى و سياسى وغيره كه روى تصاميم خانواده ها 
براى كشت كوكنار تاثير مى گذارد، نيز مطرح مى سازد. با اين كه در حال حاضر سياست گذارى ها در حال تغيير بوده و در برابر آن چالش هاى وجود 
دارد، ولى اگر به اين موضوع يعنى اقتصاد ترياك پرداخته نشود، اين موضوع مى تواند افغانستان را براى چندين نسل بعدى تحت تاثير قرار دهد. 

خالصه  5 .1
گذار به كشت مشروع و قانونى ممكن است 5 .1 .1

در مناطقى كه جمعى از عوامل سياسى و اقتصادى در كار بوده اند (مانند حكومتدارى قابل قبول، امنيت، فرصت هاى زراعتى-اقتصادى، • 
زيرساخت ها و ماركيت هاى فعال) بلند بردن خطر كشت كوكنار از طريق تهديد براى تخريب كشتزارها و پيامدهاى ديگر آن، احتماال  وادار 
مى نمايد تا بديل هاى ديگر زراعتى با تركيب محصوالت مشروع و با ارزش (مانند سبزيجات و ميوه) و يا كار هاى خارج از كشاورزى را 

جستجو كرده و به آن رو بياورند. چنين مناطق بخش هاى مركزى هلمند، بلخ و ننگرهار را در بر مى گيرد.
با بهبود اقتصاد و حد اقل تنزيل نيافتن سطح رفا اقتصادى مردم، پيشبرد برنامه سركوب و منع كشت كوكنار سهل تر مى شود. بهبود اقتصاد • 

شهرى در مزار شريف و ننگرهار، به سركوب كشت كوكنار در واليت هاى بلخ و ننگرهار (اين مناطق) كمك كرده است. مناطق هلمند 
و ننگرهار نيز توسط مصارف هنگفت نيرو هاى بين المللى تحت پوشش قرار گرفتند. طورى كه كمك هاى مالى و امدادى جامعه بين 
المللى براى افغانستان كماكان رو به كاهش است، اقتصاد اين شهر ها نيز كاهش خواهد يافت. در بعضى مناطق نبود داشته ها و منابع از 
يك طرف و پايين بودن سطح تقاضا براى محصوالت توليدى، هيچ گونه تشويقى را براى گذار به كشت محصوالت مشروع، مساعد نمى 
سازد. با وجود بهبود در وضعيت زيرساخت ها و سيستم حمل و نقل، كشاورزان از پايين بودن قيمت محصوالت شان، هزينه هاى زياد 
حمل و نقل، نبود سردخانه ها و ديگر عواملى كه مصارف و خطرات را افزايش مى دهد و مانع براى آوردن تنوع در فعاليت هاى كشاورزان 
ميشود، شكايت كرده اند. بر عالوه، كشاورزان با خطرات اقليمى و زراعتى و اقتصادى مانند خشك سالى، مگس، خربوزه و امراض زراعتى 

ديگر مواجه بوده اند. 
 از نظر تاريخى پنبه هميشه در بعضى مناطق مانند بلخ و هلمند يك محصول زراعتى خوب براى فروش بوده است. باوجودى كه اين • 

محصول زراعتى با خطراتى مانند نبود خريدار به قيمت هاى خوب، نبود آب براى آبيارى كشتزار ها و نياز براى استخدام كارگر براى كار 
در مزارع، است. در بعضى ساحاالت (مانند بلخ) پنبه و كوكنار به عنوان محصوالت جايگزين با هم رقابت مى كنند. كه اين خود نشان 
دهنده ارزش تقاضا براى اين محصول را برازنده مى سازد. پنبه نه به اندازه كوكنار، نسبتا  قابل ذخيره نيز است تا در مواقعى كه قيمت آن 

در ماركيت پايين يابد، مى تواند ذخيره شود.
 درآمد خارج از كشاورزى و يا درآمد غيركشاورزى در مصئونيت معيشتى خانواد هاى روستايى، حتى در نبودكوكنار، نقش بسيار مهم دارد. • 

دستمزد ها در سكتور غيركشاورزى مخصوصا در بخش ساختمان به مقايسه دستمزد در بخش كشت كوكنار ، غالبا زيادتر  است. و اين نوع 
فرصت هاى كارى هزينه فرصت كشت كوكنار را كه بيشتر بر نيروى كار استوار بوده، افزايش مى دهد. با وجود اينكه افغانستان بيشتر 
زراعتى است، اين كشور در ميان كشور هاى جنوب آسياى، باالترين نرخ رشد نفوس و شهر نشينى را دارا است. به اين اساس درآمد 
غيركشاورزى به شدت مهم است. با اين كه نسبت نفوس بر اراضى قابل كشت افزايش مى يابد، ناچار براى بسيارى از خانواده ها انتخاب 
بين منابع عايداتى زراعتى و غيرزراعتى مطرح مى شود. اين خانواده ها حتما بايد به هر دو نوع  درآمد  براى حفظ مصئونيت معيشت شان، 

دسترسى داشته باشند.
خانواده ها با انباشتن سرمايه از طريق فروش مواد مخدر توانسته اند كه اتكاء خود به مواد مخدر با خريد تراكتور، وسايط نقليه، دوكان ها • 

و ديگر داراى هاى مولد، كاهش دهند.
گذشته از درآمد پولى هنگفت،  كوكنار در تسويه حساب قرض يا بديهى هاى خانواده ها نيز نقش مهم دارد. بنابرين، قرض يا بديهى، مانع • 

خانواده ها براى گذار از كشت كوكنار به كشت محصوالت مشروع مى شود.
در اين تحقيق اهميت حكومتدارى و نقش دولت در تامين دسترسى مردم به ماركيت ها از طريق تامين امنيت جان مردم و سرزنش فعاليت • 

هاى غيرقانونى ديگر از قبيل پوسته هاى امنيتى غير قانونى در مسير شاهراه ها، ”ماليات” يا اخاذى هاى غير رسمى كه مسوالن حكومت 
جمع آورى مى كنند و ديگر عوامليكه يا باعث بلند رفتن قيمت ها يا خطرات مى شود، مورد تاييد قرار گرفته است.
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در شرايط خاص، عكس العمل خانواده ها در برابر كاهش درآمد هاى شان به علت تخريب و يا به اثر آفت زده گى كشتزار هاى كوكنار • 
آنان، طورى است كه از كشت كوكنار نه تنها دست بردار نشده بلكه در عوض مقدار زمين براى كشت و كار را افزايش مى دهند. هرچند اين 
موضوع از يك منطقه تا منطقه اى ديگر، متفاوت است. به عنوان مثال، به نظر مى رسد كه كشت كوكنار در واليت بدخشان به خاطرى 
افزايش يافته است كه مردم از ترس تخريب بخشى از زمين هاى خود توسط گروه هاى تخريب كننده كشت كوكنار، مقدار اراضى براى 
كشت را افزايش داده اند. اما به نظر مى رسد كه خانواد هاى كه در واليت هلمند به مقدار كم زمين دسترسى دارند، و بنابر عدم دسترسى به 
كدام بديل ديگر، براى جبران خسارات ناشى از ضرر محصوالت شان در سال قبل، مقدار كشت و كار خود را ”دو برابر” افزايش داده باشند. 

درك و شناخت از اوضاع 5 .1 .2
بين كشت كوكنار و ناامنى ارتباط واضح وجود دارد. اين ارتباط دو جانبه نيز بوده مى تواند. به اين مفهوم كه ناامنى زمينه براى كشت كوكنار را 
مساعد مى سازد. از جانب ديگر، سركوب و منع كشت كوكنار در نبود بديل هاى پايدار براى اين محصول، حكومت ضعيف، و يا ادارات حكومتى 
مصلحتى، وضعيت امنيتى را وخيم تر مى سازد. براى تخريب كشت كوكنار، امنيت را مى توان به عنوان يك شرط الزم نسبت به يك شرط كافى 
دانست. هم چنين، در برخى از مناطق (مانند دشت هلمند) كه در برابر دولت خصمانه برخورد مى كنند، ناامنى در آن واليت را به دولت، نه به 

طالبان يا عوامل ضد دولت نسبت مى دهند.
سركوب و منع كشت كوكنار از طريق كاهش تقاضا براى كار، فشار روى پايين آوردن دستمزد ها، و كاهش مقدار پول در چرخش اقتصادى • 

(به عنوان مضروب فيه منفى)، باعث ركود اقتصاد محلى (مى شود. قسمى كه اين تاثير توسط مصارف هنگفت كه توسط جامعه بين المللى 
در بخش هاى هلمند و ننگرهار به مصرف رسيده است، كاهش يافته مى تواند. 

در سطح بزرگتر، اوضاع سياسى هم بر كشت كوكنار و هم روى مبارزه عليه مواد مخدر تاثير مى گذارد. جاه طلبى هاى بيش از حد و رقابت • 
سياسى باعث تضعيف يا مانع موافقت همگانى براى سركوب كشت كوكنار در هلمند و يا ننگرهار شده است. اين در حالى است كه در 
امر مبارزه عليه مواد مخدر و امنيت سازش هاى نيز صورت گرفته است. اما آن چه كه قابل توجه است اين است كه والى بلخ عطا محمد 
نور توانسته است تا حد زيادى اين ممنوعيت كشت كوكنار را كماكان حفظ و ادامه دهد. در حالى كه والى ننگرهار، شيرزى نتوانسته 
سركوب كشت كوكنار را ادامه دهد. و در اين مدت زمان والى هاى مختلف واليت هلمند تنها در اطراف كانال توانسته اند اين ممنوعيت 

را ادامه بدهند ولى در ساحه دشت موفق به اينكار نشده اند. 
در مناطقى كه حكومت نفوذ كمتر داشته، مسوالن و بزرگان محلى به دقت و به شكل عملى، و براى مذاكره روى حضور و موقف خود در • 

آن، توانسته اند تا آجنداى مبارزه عليه مواد مخدر حكومت را، بى اهميت جلوه دهند.
در واقع در هر سطحى، انگيزه و يا عالقه كمى براى انفاذ ممنوعيت كشت كوكنار وجود داشته است. در بعضى مناطق، چگونگى روابط • 

غيرمتمركز، بسيار سيال، متحرك و توافق ها حتى معنى تقسيم روشن بين ”حكومت” و ”طالبان” را مشكل ساخته است.
كمبود آگاهى در مورد شرايط سياسى از سطح محل، به شمول روابط غير رسمى و رقابت ها و هم چشمى هاى محلى مى تواند به مديريت • 

هاى ناموثر بيانجامد. احتماال جامعه بين المللى طورى به اين موضوع نگاه كندكه از طريق تشويق و حمايت گروه هاى كه تنها به نام با 
دولت ائتالف دارند، مى توانند به دولت كمك كنند، اما در واقع آنان با تشويق و تحريك رقابت ميان آن گروه هاى رقيب، خالف آن را 

مى انجام مى دهند. 
با وجود تاكيد فراوان روى شناخت اوضاع محلى مخصوصا از سال 2008 ميالدى به اين طرف و روى شناخت برنامه هاى ضد شورش، • 

سياست مبارزه عليه مواد مخدر غالبا  تفاوت ها در شرايط محلى را ناديده گرفته است. اين شامل داشته ها و منابع طبيعى محالت نيز مى 
شود و اين سياست ها به شكلى اجرا شده است كه اهداف امنيتى و توسعه اى  را تحت تاثير قرار داده اند. با اين كه تجزيه و تحليل، شناخت 
اوضاع محلى را امر حتمى ساخته است. و از جانب ديگر كارمندان توسعه اى  و نظامى از شورا ها، قبيله ها و ”اشتراك رهبران كليدى” 
از منظر پاليسى يك طلسم ساخته اند با وجدى كه اين كار وسيعا سطحى به نظر مى رسد. ميان روايات از سطح ملى و بين المللى و آن 
چه كه در عمل اتفاق مى افتد تفاوت وجود دارد. بخصوص، در پاليسى ها و سياست گذارى ها هميشه ميان مناطقى كه از نظر موقعيت، 
داشته ها و منابع طبيعى، و عوامل ديگر احتماال از كشت كوكنار به كشت محصوالت زراعتى مشروع انتقال كنند و مناطقى كه گذار نكنند، 

تفاوتى قايل نشده اند.
نقش و اثرات رويكرد هاى اجبارى (بازدارنده) 5 .1 .3

در ساحاتى كه رهبرى و اراده قوى موجود بوده و توانايى براى استفاده از زور و قوت وجود داشته، رويكرد هاى بازدارنده حد اقل در كوتاه • 
مدت باعث كاهش كشت كوكنار شده است. ولى در نبود بديل هاى اقتصادى و پشتيبانى قوى از ساحات روستايى در افغانستان، كاهش 
اجبارى در كشت كوكنار پايدار نبوده است به جزء اين كه سبب گسترش بى ثباتى شده است (امرى كه وسيعا در شرايط سياسى فعلى و 

آينده مناسب نمى باشد) و اين نوع روش ها محكوم به ناكامى خواهد بود. 
پيامد هاى ناخواسته و منفى اين رويكرد هاى اجبارى  شامل حمايت از طالبان و ديگر عوامل ضد دولت بوده اند. اين گروه ها طورى كه • 

ديده شده آنان از كشاورزان در برابر تخريب معيشت زنده گى شان، حمايت مى كنند. در بعضى موارد، پشتيبانى محلى و حسن نيت و دفاع 
طالبان از كشاورزان براى جلوگيرى از حكومت براى تخريب كشتزار هاى كشاورزان، براى طالبان به همان اندازه منافع پولى و مالى كه 
طالبان از كشت كوكنار به دست مى آورند، با اهميت بوده است. حتى كشاورزانى كه ممكن از طالبان حمايت نكرده و حامى اجنداى بزرگ 

آنان نيستند، در مورد تاثير موثر طالبان در برابر جلوگيرى از تخريب كشتزار هاى شان، بطور مثبت ياد آورى كرده اند.
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رويكرد هاى بازدارنده يا اجبارى يا استفاده از زور با اين كه به طور وسيع اجرا شود، بر تعريف طالبان از دولت افغانستان به عنوان يك • 
دولت ناموثر و غيرمشروع، و اين كه توانايى يا عالقه براى تامين رفاه مردم را ندارد، كمك مى كند. و زمانى كه كاهش اجبارى كشت 
كوكنار به طور سليقوى اجراء شود، اين برداشت آنان را از حكومت غيرعادل و دست اندركاران فاسد آن، هرچه بيشتر تقويت مى كند. 
در بدترين حالت، تخريب يا تهديد براى تخريب، به عنوان ابزار پاليسى عامه استفاده نشده در عوض منحيث ابزارى براى حصول منافع 
شخصى، مورد استفاده قرار مى گيرد. در تمام چهار واليت، برداشت مردم طورى است كه تخريب كشت كوكنار اكثرا به شكل غير 
نامتعادل صورت مى گيرد. قسمى كه كشتزار هاى كسانى كه واسطه دارند تخريب نمى شود. يا كشتزار هاى تخريب مى شود كه بتواند 
در حل منازعات ميان خانواده ها يا روستاها كمك كند. يا از اين كار نيرو هاى پوليس يا پوليس محلى افغانستان به عنوان روشى براى 
جمع آورى رشوهاستفاده مى كند. مردم به تخريب كشتزار هاى كوكنار به عنوان عمل و برخورد خصمانه دولت مى نگرند، بخصوص 
زمانى كه اين كار در اواخر فصل كشت پس از اين كه كشاورزان پول و وقت خود را براى كشت كوكنار صرف كرده اند صورت گيرد. 
چراكه در اواخر فصل كشت و كار، بديلى براى كشت و كار وجود نمى داشته نخواهد داشت. بخصوص در مواردى كه مردم فكر كنند 

اين طور برخورد هاى خصمانه به خواهش خارجى ها، صورت مى گيرد. 
اين كه تا چه ميزان مواد مخدر به شورش گرى، حد اقل در ساحاتى كه كار ساحوى اين تحقيق صورت گرفته، دامن مى زند، واضح • 

نمى نيست. ولى در مناطقى كه خانواده ها براى طالبان پول مى پردازند، مقدار اين پول نظر به مناطق و نيز نظر به اين كه چه مقدار 
زمين تحت كشت بوده، نوعيت محصول كشت شده و مقدار حاصالت زراعتى آن سال، متفاوت مى باشد. اين نوع پرداخت ها تحت 
انگيزه هاى مختلف يا به صورت داوطلبانه (مثال به خاطر مقاوت در برابر تخريب كشتزار هاى كوكنار آنان) و يا هم به طور اجبارى 

صورت مى گيرد. 
باوجود اين كه ممنوعيت و تخريب كشتزار هاى كوكنار به منظور تثبيت حاكميت دولت در ساحات تحت كنترول آن صورت مى گيرد، • 

اما در بعضى ساحات نتايج خالص اين رويكرد احتماال مخالف آن هدف مى باشد. از يك ديد رويكردهاى اجبارى مى تواند سبب ايجاد 
ناامنى شده و سبب افزايش كشت كوكنار شود. اما از نظر ديگر مى توان به اين روش ها به عنوان مانع  براى رسيدن به اهداف مبارزه 
عليه مواد مخدر نگاه كرد. حتى اقدامات بلند پروازانه اى مبارزه عليه مواد مخدر به عنوان مثال گسترش تخريب كشتزارهاى كوكنار در 
دشت هلمند و ساحاتى در ننگرهار كه كمتر تحت كنترول است، در واقع بى ثبات كننده بوده اند. بعضى ها ممكن استدالل كنند كه 

سياست استفاده از زور، مبارزه عليه مواد مخدر، از قبل رابطه بين دولت و بعضى مردم را آسيب رسانده است.
برنامه ها و پاليسى ها 5 .1 .4

برنامه هاى كه به منظور سركوب و منع كشت كوكنار ملى شده اند، غالبا  پيامد هاى ناخواسته اى و اكثرا منفى ، داشته است. به عنوان • 
نمونه،  برنامه مواد غذايى زون هلمند در سال اول، توانست 37 درصد كشت كوكنار را كاهش دهد. از طرف ديگر اين كشت و كار با 
تغيير موقعيت اين كشت در سال هاى بعدى بطور وسيع تر در ساحات تحت كنترول كانال بغرا افزايش يافت. با تغيير موقعيت كشت در 
ساحاتى كه حكومت حضور پايدار نداشته است، و از طرف ديگر مصارف بلند توليد در ساحات دشت سبب تشويق كشت وسيع كوكنار 
طورى كه تنها يك نوع محصول يعنى كوكنار در تمام سال كشت گرديده است. مزيت جانبى اينكار، نو آورى در نوعيت سيستم هاى 
آبيارى و استفاده از جنراتورها (كه تعدادى با حرارت آفتاب، توليد برق مى كنند) بوده اما مزيت منفى آن استخراج بيش از حد آب و 

پايين آوردن مقدار سطح آب در آن مناطق بوده است.
براساس اصول اقتصادى، اقداماتى كه به هدف كاهش كوكنار صورت گرفته اند، روى ديگر عوامل تاثير گذار خواهند بود، بدين معنى • 

كه گروه هاى مختلف را به درجه ها و اشكال مختلف متاثر مى سازد. به طور مثال، سركوب كشت كوكنار در زون غذايى هلمند و در 
عوض تشويق گشت گندم، شديد ترين تاثيرات خود را روى خانواده هاى بى زمين يا كم زمين داشته و سبب افزايش فقر شده است. 
و از طرف ديگر ميزان كار و اشتغال را كاهش داده است. حتى اين كار سبب شده كه كشتمندان با قبول محصوالت كمتر با صاحبان 

زمين به موافقت برسند. 
كمك هاى توسعه اى كه خاصتا به منظور دلسردى مردم براى دستبردارى از كشت كوكنار صورت گرفته، نتايج متفاوت داشته است. • 

پاسخ دهنده گان عموما گفته اند كه ميزان كمك هاى كه به آنان شده كافى نبوده و در روند توزيع آن فساد وجود داشته است. با اين 
كه سنجش ميزان موثريت آن كمك ها كارى دشوار است، اين كه آن كمك ها، در نبود فساد ادارى، تاثير مثبت و موثر مى داشت، نيز 
واضح نيست. نتايج مختلف از اين برنامه احتماال به خاطرى بوده باشد كه برنامه ها و كمك هاى توسعه اى  هميشه، پيامد ها و نتايج 
احتمالى را در نظر نگرفته است. اما، توقع از مداخالت كوتاه مدت و محدود كه باالى بخش اقتصاد روستايى كه ريشه هاى قوى دارد 

را اثرگذار باشد، نيز يك توقع بيش از حد بوده است. 
نقش پوليس محلى افغانستان در سركوب و تخريب كشتزار هاى كوكنار از يك محل تا محلى ديگر و در گذشت زمان، متفاوت بوده • 

است. سركوب قوى كشت كوكنار در بعضى مناطق و اغماض و چشم پوشى از آن در بعضى مناطق ديگر، از اين تفاوت ها بوده است. 
حتى در جاه هاى كه پوليس محلى افغانستان بر اساس قوانين نقش خود را ايفا كرده بودند، منحيث يك نيروى بيرونى بعضا سبب 
ايجاد قهر شده است. طوريكه وفادارى پوليس محلى افغانستان به دولت ذاتا ثبات ندارد، نقش آينده آنان در امر مبارزه عليه مواد مخدر 

مشخص نمى باشد اما بر اساس كاركرد هاى گذشته آنان، اين نقش قابل تشويش مى باشد.
ستراتيژى ملى كنترول مواد مخدر بطور منسجم و دوامدار عملى نشده است. بر اساس اين ستراتيژى، برنامه كاهش كشت كوكنار مى • 

بايست در قالب بزرگتر برنامه هاى توسعه اى  تنظيم مى شد؛ و محو كشت كوكنار نيز بايد در ساحاتى متمركز مى بود كه مردم محل 
به بديل هاى معيشتى ديگر در مناطق شان دسترسى مى داشتند. با اين كه از نظر تصورى اين ستراتيژى ساده است، پياده ساختن 
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اين ستراتيژى در عمل، ساده و آسان نبوده است. در بسيارى از موارد، تخريب كشتزارها برخالف اين پاليسى هاى مشخص دولت 
اتفاق افتاده، طورى كه تنها روى مداخالت و برنامه هاى عمومى متمركز بوده است و در جريان اجراى آن پاليسى ها شرايط محلى 
مورد توجه نبوده است. اين در حالى است كه برنامه تخريب كشت كوكنار در مناطقى عملى شده كه در آن جا هيچ بديلى براى كشت 

وجود ندشته است. 
دست اندركاران برنامه مبارزه عليه مواد مخدر سعى كرده اند كه چگونه موفقيت را در اين برنامه ها تعريف كنند. آيا اين موفقيت بر • 

اساس مجموع زمين هاى كشت شده؟ يا تعداد واليات كه از كشت كوكنار ”پاك” شده اند؟ صورت گيرد. توجه بيش از حد روى ارقام 
عمومى و نوسانات ساالنه مى تواند تصوير بزرگتر از اين موضوع، به شمول اين كه اين ساحات چگونه در چوكات اقتصاد ماركيت 
كارا با اين كه كامل نيست، عمل مى كند و يا از طرف ديگر اين ساحات به طور شديد محروم شده و بنا از دولت دور شده اند، را تيره 
سازد. چراكه نگرانى ها نه تنها از بخش افزايش ارقام است بلكه اين نگرانى ها از آن چه كه اين ارقام را مى سازند، شكل مى گيرد. 
در دراز مدت ممكن بهتر باشد تا واليتى با 101 هكتار زمين داشت كه در آن كشاورزان انتخاب كنند كه محصوالت زراعتى ديگرى 
را كشت كنند نسبت به واليتى كه در آن 99 هكتار زمين باشد و مردم به زور تفنگ از كشت محصولى منع شوند و در آن ناآرامى و 

خصومت وجود داشته باشد.  
سفارش ها و پيامد ها براى سياست گذارى 5 .2

با اين كه مبارزه عليه مواد مخدر در صدر اجندا نبوده است، از افزايش بيشتر از يك سوم حصه در ساحات تحت كشت در سال 2012 – 2013 
را نمى توان به آسانى چشم پوشى كرد. الى اواسط سال 2014 ميالدى، تغيير سريع در اوضاع اقتصادى، امنيتى و سياسى تاثيرات عميق روى 
مواد مخدر و مبارزه عليه مواد مخدر در جريان سال هاى آينده خواهد داشت. اين تاثيرات متقابل مى باشند. با اين كه جامعه بين المللى تعهد 
كرده است كه به تالش هاى مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان كمك كند (همراه با كمك هاى امنيتى و توسعه اى) سطح اين كمك ها و 

شكل برنامه ها از آن چه كه در دهه گذشته بوده است، متفاوت خواهد بود.
بر اساس عوامل ذيل، تاثيرات خالص روندانتقال امنيت در سال 2014 ميالدى باالى مبارزه عليه مواد مخدر، منفى خواهد بود:

مشغوليت ذهنى سياست گذاران و ديگر دست اندركاران به آن چه كه مسايل مهمتر تلقى مى شوند در بسط و گسترش ميزان كشت  -
كوكنار كمك كرده است. طورى كه در بعضى ساحات ننگرهار مقاصد بزرگ امنيتى زمينه سازش را با اجندا مبارزه عليه مواد مخدر 

فراهم كرده است. 
در سال هاى آينده با افزايش احتمالى رقابت براى كنترول سياسى و مالكيت روى منابع اقتصادى، احتماال فشار براى مبارزه عليه مواد  -

مخدر كاهش خواهد يافت. با توجه به تعداد ”نقاط داغ” در سراسر كشور، احتمال نمى رود كه دولت به خاطر آن چه كه اساسا  عالقه 
و انگيزه خارجى دارد، به ”خانه زنبور” دست بزند. در چنين شرايطى، حتى در جاييكه تصور مى شود كه خطر پيامد هاى منفى كاهش 
يافته، تعدادى از خانواده ها با اينكه به بديل هاى ديگر زراعتى دسترسى داشته باشند، نيز به كشت كوكنار روى بياورند. مخصوصا  

خانواده هاى كه اطرافيان آنان نيز، كوكنار كاشته باشند. 
در نبود پول براى پرداخت به پوليس محلى افغانستان كه مسوليت مبارزه عليه مواد مخدر در محالت افغانستان را دارند، اين ها خود  -

در حمايت از كسانى كه در كشت كوكنار دست دارند خواهند پرداخت. و يا خود اقدام به كشت كوكنار خواهند كرد. در واقع، با كاهش 
ُكلى در تامين بودجه مالى، يك مشكل عمده در اجرا و عملى ساختن پاليسى ها، به وجود خواهد آمد.

كاهش كمك هاى مالى براى برنامه هاى زراعتى و ”انكشاف بديل”، منابع بالقوه سرمايه گذارى را از بين برده و شناخت كامل از  -
وضعيت اقتصاد روستايى را محدودتر مى سازد.

در نهايت نبود درك از جديت بعضى بخش هاى دولت افغانستان در برابر مشكل مواد مخدر و برچسب زدن افغانستان به عنوان ”دولت  -
مواد مخدر” به نوبه خود ممكن روابط افغانستان را با جامعه بين المللى تحت تاثير قرار دهد و ادامه كمك ها و حمايت از اين كشور 

را با خطر مواجه سازد.
در همين چارچوب، يافته هاى اين تحقيق، سبب اين پيامد ها براى پاليسى و سفارش ها شده است:

اذعان به ماهيت دراز مدت بودن مشكل. از همه مهمتر بايد دانست كه كاهش پايدار در كشت كوكنار يك پروسه طوالنى است. با 
اين كه اين موضوع در تيورى منحيث يك اصل در سياست ها شناخته شده است اما در عمل و در برنامه ها و پروژه ها به آن توجه نشده 
است. عواملى كه (مانند ممنوعيت اجبارى، يا نوسانات كوتاه مدت در قيمت ها) در كوتاه مدت توانسته كشت كوكنار را كاهش دهد، اما اين ها 
هميشه جزء عواملى نيستند تا اين كاهش را در دراز مدت تامين كنند. اين واقعيت كه يك دهقان در يك سال اقدام به كشت كوكنار نكرده 
است به اين معنى نيست كه  وى در سال آينده به آن كار اقدام نمى كند؛ حتى در محل و منطقه اى ديگرى به كشت كوكنار خواهد پرداخت. 

اين مسلئه در واليت هلمند ديده شده است.
با درنظرداشت ماهيت بسيار سياسى مواد مخدر، پاليسى سازان در افغانستان و جامعه بين المللى بايد باالى ماحول سياسى كه از آن طريق روند 

انتقال آهسته و بطور پايدار صورت گيرد گفتگو كنند. و در عين زمان تضمين ها معتبرى ارايه دهند تا آن پاليسى عمال اتفاق افتد. 
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پيامد هاى پيشبينى شده و ناخواسته رويكرد هاى اجبارى: عوامل متعددى وجود دارند كه ممكن جامعه بين المللى را براى فشار 
جهت اتخاذ اقدامات خشن تر و شديدتر، تحريك سازد: ادامه مصرف هرويين در كشور هاى شان، تغيير در صف بندى هاى سياسى داخلى آن 
كشور ها، و به خصوص با كمرنگ شدن حضور نيرو هاى بين المللى، كاهش عالقمندى براى ” نفوذ بر دل ها و ذهن هاى” مردم، از جمع اين 
عوامل بوده مى توانند. اين اقدامات ممكن شامل پاشيدن مواد شيميايى شود كه در مقياس بزرگ ممكن نيست و عمال مى تواند آسيب عميق 
سياسى را وارد كند،. اگر تا كنون رويكرد هاى اجبارى نتوانسته است كه به طور پايدار كشت كوكنار را كاهش دهد، در چندين سال آينده كه 
كمك هاى مالى سياسى و نظامى بين المللى ديگر به اختيار اين كشور نخواهد بود، موفقيت استفاده از روش هاى زور كمتر خواهد شد. همانند 
دشت هلمند، دشت هاى ديگرى نيز هستند (مانند دشت واليت فراه كه در سال 2011-2012 ميالدى الى 58 درصد كشت كوكنار در آن جا 
افزايش يافت) كه مى توانند به عنوان مراكز كشت كوكنار تبديل شوند. از طرف ديگر، صدور مجوز براى بازار بين المللى دارو نيز غير عملى 
به نظر مى رسد. توليد ناكافى در افغانستان، اشتباه در شناخت عمومى از قانونيت و نبود ظرفيت نظارت موثرانه به آسانى زمينه گسترش عرضه 
مواد مخدر غير قانونى را فراهم خواهد كرد. الزم است كه در برابر چنين اقداماتى كه احتماال مشكل را وخيم تر خواهد ساخت و يا پيامد هاى 

ناخواسته ديگرى خواهند داشت، ايستاده گى كرد. 
شناخت ديدگاه هاى كامال مخالف كه تفسير فعاليت هاى مشابه را متاثر مى سازد از نظر دولت و شركاى بين المللى اين 
كشور در امر مبارزه عليه مواد مخدر،  سركوب كشت كوكنار با استفاده از رويكرد هاى اجبارى به عنوان يك عمل اخالقى محسوب شده كه 
براى تحكيم حاكميت قانون ارج گذاشته و به اين اساس نظم اجتماعى را بهبود مى بخشد. ولى از ديدگاه كشاورزان كه بديل هاى معيشتى 
كمترى دارند و در وضع بد اقتصادى به سر مى برند، همين برنامه ها و اهداف نشان ميدهد كه دولت به رفاه اقتصادى مردم توجه اى ندارد 
و حتى به اين نوع اقدامات به عنوان تجاوز نگاه مى كنند. شناخت اين ديدگاه هاى مختلف مى تواند به طرح پاليسى ها و برنامه هاى كمك 

كند كه بيشتر مورد قبول كشاورزان باشد و در پيش بينى از پاسخ هاى خصمانه آنان در برابر آن پاليسى ها نيز كمك كند. 
درك و شناخت اوضاع مختلف محلى: يكى از آموخته هاى دهه گذشته اين است كه يك پاليسى به عنوان يك الگوى واحد و با 
مقاصدى كه تفاوت هاى مختلف محلى را در نظر نگرفته باشد، نه تنها موثر و مولد نيست بلكه بطور منفى روى روابط اجتماعى و تصرف 
زمين تاثير مى گذارد. به عنوان مثال، تجربه واليت هلمند، در جايى كه طرح زون غذايى سبب مهاجرت و بى جا شدن مردم به ديگر نقاط 
واليت شده كه كمتر تحت اداره حكومت بوده ، نشان ميدهد كه كشت كوكنار تشديد يافته است. بدين لحاظ برنامه ريزى ها بايد با دقت و 
با تحليل درست از اين كه خانواده ها با منابع مختلف در يك جا چگونه به زمين دسترسى پيدا مى كنند و چگونه روى مصئونيت غذايى شان 
تصميم مى گيرند، طرح شوند .با اين كه دولت با حمايت جامعه بين المللى، برنامه هاى زون هاى غذايى را در واليات قندهار، بدخشان، 
فراه، ارزگان و ننگرهار آغاز مى كند، سياست گذاران بايد يك چشم انداز منطقه وى داشته و در اجراى اين برنامه ها تفاوت هاى منطقوى 
و جغرافيايى و مشخصات خانواده ها، و فرصت هاى مختلف بر اساس داشته ها و منابع طبيعى و نزديكى به مسير هاى تجارى، مراكز شهرى 

و ماركيت ها را در نظر داشته باشند.
تمركز و توجه روى اهداف و برنامه هاى فقير محور (به نفع فقرا): تنها زمين داران بزرگ كوكنار كشت نمى كنند. بدون 
بديل هاى مربوط، سركوب كشت كوكنار، بزرگترين اثر را باالى فقرا مخصوصا آنانى كه زمين ندارند و يا زمين كمى دارند، مى گذارد. طورى 
كه فقرا اساسا با اشتراك در بازار كار براى تامين معيشت خود اتكاء مى كنند، بنا مولدترين اقدامات در اين زمينه آنانى است كه متكى به نيرو 
كار باشد. اين اقدامات شامل كسانى است كه تنها محصوالت را براى فروش نه بلكه براى) مصارف خانواده ها توليد مى كنند،. باغدارى با 
ارزش باال نيز جزء اين نوع اقدامات بوده مى تواند. با توجه به اهميت درآمد غيركشاورزى براى خانواده هاى روستايى، ركود اقتصاد ملى با 
كاهش يافتن مصارف بين المللى در اين كشور، يك نگرانى عمده است. بسيارى از فرصت هاى شغلى غيركشاورزى در شهر هاى بزرگ مانند 
مزار شريف، جالل آباد، و لشكرگاه ديگر وجود نخواهند داشت. بدين مفهوم، كارگرانى كه در گذشته در مراكز شهرى مشغول كار بودند، بيكار 

خواهند شد. طرح هاى توسعه اى بايد م شخصا  روى ايجاد شغل و كار متمركز باشند.
ادغام برنامه مبارزه عليه مواد مخدر در چارچوب كالن برنامه هاى توسعه اى : پاليسى ها و برنامه هاى توسعه اى  تاثيرات 
نيرومند روى اقتصاد مواد مخدر داشته مى تواند. هرنوع بى توجهى يا توجه ناكافى براى مد نظر داشتن تاثيرات بالقوه برنامه هاى توسعه اى  
مى تواند سهم تاثير گذارى اين برنامه ها از كاهش زياد در كشت كوكنار جلو گيرى كند. مخصوصا در ساحاتى كه تحت كنترول دولت نمى 
باشد، گسترش ساحات تحت كشت كوكنار يا افزايش مولديت زراعتى از طريق استفاده از تكنالوجى جديد كه توسط برنامه هاى توسعه اى  
مهيا شده اند ممكن به آسانى بتواند محصوالت كشت كوكنار را بلند ببرد و تالش هاى مبارزه عليه مواد مخدر را تحت تاثير قرار دهد. بنابرين، 
الزم است كه سياست گذاران يا پاليسى سازان از روش هاى ”آسيب نرساندن استفاده كنند و برنامه هاى توسعه اى  به شمول برنامه هاى 

داراى اولويت ملى و تاثيرات بالقوه آنان روى توليد مواد مخدر را مد نظر قرار داده داد.
به عنوان مثال، ساختن سرك ها تحت برنامه ملى دسترسى به مناطق روستايى بايد زمينه ادغام مناطق روستايى را با دولت و اقتصاد كالن 
كشور مساعد سازد نه اين كه تنها زمينه حمل و نقل مواد مخدر و ديگر كاال هاى غير قانونى را تسهيل كند. براى تشويق اين كار، الزم است 
كه ساختن سرك ها همراه با برنامه هاى كه بتواند عوايدى را در عوض عوايد به دست آمده از فعاليت هاى  درآمد  زا و وابسته به كوكنار 
حاصل مى شود، و يا با تضمين اين كه در آن مناطق حاكميت قانون وجود دارد، صورت گرفته مى تواند. به همين شكل، از ستراتيژى مشابه 
مى توان براى اجرايبرنامه ملى آب و توسعه منابع طبيعى در مناطقى كه زراعت و پويايى اقتصادى براى آوردن تنوع در محصوالت مشروع و 
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با ارزش زيادتر است مورد استفاده قرار گيرد نه تنها به خاطر افزايش آبيارى در ساحاتى كه احتمال كشت كوكنار زياد مى باشد، صورت گيرد. 
در نهايت، برنامه ريزى هاى فراگير حكومتدارى بايد تضمين كند كه نخبه گان محلى كه در تجارت مواد مخدر دست دارند نتوانند قدرت خود را 

مستحكمترسازند و از آن در جهت تضعيف پاليسى و ادارات محلى استفاده ببرند. 
كاهش خطرات اقتصادى-زراعتى و خطرات بازار: همه بخصوص افغان ها اذعان دارند كه اكثر ماركيت ها در افغانستان كامل يا 
بدون عيب نيستند. افزون برناامنى و زيرساخت هاى ضعيف ادارى، يك تعداد از افراد كه با قوماندانان و رهبران سياسى و ديگر افراد زورمند 
در ارتباط اند،  به نظر مى رسد كه از ابزار غير رقابتگر (مانند ترس و ارعاب) به قصد انحصار پروسه توليد و تجارت بعضى كاال هاى تجارتى، 
استفاده مى كنند. هم چنين، در مجموع باالى ادارات دولتى كه هدف آن انجام نظارت بوده، و به كاستى هاى تخنيكى كه به ميزان نفوذ 
عاليق افراد، اهميت نقش ميانجى و رفتار هاى رانت گيرانه اى مسوالنحكومتى در نبود نظارت دولت نسبت داده مى شود، اعتماد وجود ندارد.   
هرچند تحقيق هاى قبلى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان روى اين ضرورت تاكيد كرده است كه بايد در مورد ”سحر آميز بودن ماركيت” شك 
و ترديد داشت  و نشان داده اند كه ماركيت آزاد يك عالج كامل براى مشكالت بوده نمى تواند اما تحقيق كنونى تاييد مى كند در صورتى 
كه شرايط درست، فرصت هاى كه ماركيت آزاد مساعد مى سازد اين توانايى را دارد كه معيشت مردم را بهبود بخشد و از روند انتقال از اقتصاد 
مواد مخدر حمايت كند. با كاهش دادن خطرات ماركيت و اقتصاد زراعتى كه كشاورزان را مانع دست بردارى از كشت كوكنار و پرداختن به 
كشت محصوالت مشروع مى گردد، به احتمال زياد بهره گيرى از اين فرصت هاى ماركيت، بيشتر مى شود.  تالش هاى خاص به منظور تامين 
تقاضا براى پنبه و ديگر محصوالتى كه با كوكنار رقابت كرده مى تواند صورت گيرد و در اين زمينه بايد توجه داشت كه اين نوع تالش ها 
نظر به مناطق متفاوت بوده مى تواند. آوردن بهبود در دسته بندى و بسته بندى سبزيجات ممكن به بلند بردن مفاد خالص كشاوزان بيانجامد. 
صنايع وابسته به پروسس مواد زراعتى اين توانايى را دارد تا تقاضاى اضافه براى محصوالت زراعتى براى فروش از طريق پيوند هاى افقى 
و عقبى ايجاد كند. با اين كه سرمايه گذارى هاى خصوصى در حال حاضر بنابر محيط خطرناك افغانستان بخصوص بنابر نامشخص بودن 
اوضاع اين كشور پس از خروج نيرو هاى بين المللى در سال 2014 و انتخابات رياست جمهورى، راكد مانده است. با اين كه به تجارت كم 

خطر ترجيح داده مى شود اما اين مسئله به نظر مى رسد كه در شرايط و زمان فعلى نيز صادق مى باشد.
هاى  رقابت  از  را  افغانستان  زراعت  ماركيت  كه  نيست  ممكن  اند.  چشمگير  دارند،  وجود  ماركيت  خطرات  كاستن  برابر  در  كه  هاى  چالش 
منطقوى، با اينكه اين كار مطلوب نيز باشد بنابر عالقمندى كشور هاى همسايه و نفوذ پذيرى مرز هاى اين كشور،  قاچاق و فساد ادارى و از 
همه مهمتر ترجيح براى مواد غذايى ارزان (به شمول آرد از پاكستان) و ديگر كاال هاى تجارى، محفوظ نگهداشت. حد اقل براى محصوالت 
كم ارزش،  باور گسترده بر اين است كه تاجران پاكستانى محصوالتى را براى افغانستان مى فروشند كه در فصل برداشت محصوالت در 
گذشته از اين كشور خريدارى شده و تا زمانى كه قيمت ها در افغانستان بلند برود دوباره به اين كشور فروخته مى شوند. اين عمدتا ممكن 
يك افسانه شهرى باشد. ولى اين بر موانعى اشاره مى كند كه كشاورزان براى قيمت هاى كافى و مناسب براى محصوالت زراعتى شان، 
مواجه اند. بنابرين،  هر اقدامى براى تضمين قيمت هاى مناسب براى پنبه و ديگر محصوالت زراعتى براى فروش مخصوصا در زمان برداشت 

محصوالت كه عموما  قيمت ها پايين تر است، مفيد بوده مى تواند.
بر اساس شواهد از نبود بحث هاى جامع روى مبارزه عليه مواد مخدر در اعالميه هاى اخير و تحليل هاى منتشر شده، امر مبارزه عليه مواد 
مخدر بطور كلى از دستور كار پاليسى عمومى بيرون شده است. با اين كه اخيرا افزايش در مواد مخدر سيماى خوبى را نشان نمى دهد اما مى 
توان به اتخاذ اقدامات، مجددا موضوع مبارزه عليه مواد مخدر را شامل اجنداى عمومى ساخت. سپس مى توان روى اقداماتى كه موثر بوده و 

يا نتيجه نداده از نزديك توجه كرد، بر موفقيت ها افزود و از ناكامى هاى كه در گذشته اتفاق افتاده، خود دارى كرد.
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پيشنهادات شما
مستفيد  اداره  اين  تحقيقاتى  منابع  گان  كننده  استفاده  بعنوان  شما  پيشنهادات  از  تا  خواهد  مى  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد 
باشيد،  كرده  شركت  واحد  اين  وركشاپ هاى  و  سخنرانى ها  از  يكى  در  چه  باشيد،  ما  انتشارات  هميشگى  خواننده  چه  شما  شود. 
چه از كتابخانه استفاده كرده باشيد و چه به تازگى با  اين سازمان آشنا  شده باشيد، نظرات و پيشنهادات شما براى ما باارزش 
شكل  به  را  خود  كارى  هاى  يافته  و  نموده  تعقيب  شكل  بهترين  به  را  خود  هدف  تا  ميكند  كمك  ما  به  شما  هاى  نظر  است. 
ميباشد.  آدرس  ايميل  اين  از  استفاده  پيشنهادات  ارائه  براى  راه  آسانترين  بگذاريم.  اشتراك  به  ما  نشريات  گان  خواننده  با  بهتر 

 areu@areu.org.af

همچنان شما مى توانيد به اين شماره تماس بگيريد 548 608 799 (0 )93+و هر نظرى داريد، با ما در ميان بگذاريد. اما برخى 
اطالعاتى كه به ويژه براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات، ...)؟• 
به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟• 
به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟• 
از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟• 
چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارائه دهند؟• 
نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟• 
انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟• 
به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟• 
عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است• 
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