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مقام لرونکی دی او په منځنی آسیا کی د څیړنیزو بنسټونو په منځ کی په شپږم کچه کی
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تمویلونکي:
د دی اداری تمویلونکی د سویدن نړیواله انکشافی اداره ( )SIDAاو الندی نور نړیواله
بنسټونه دی:
The European Commission (EC), United States Institute of Peace (USIP),
Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Overseas Development Institute

(ODI-UK), Promundo (US), Sustainable Development Policy Institute (SDPI),
Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC), Institute of Development
Studies (IDS) and Swiss Agency for Development and Cooperation(SDC),
School of Oriental and African Studies (SOAS), Economic and Social Research
Council United Kingdom (ESRC-UK) and South Asian Association for Regional
Cooperation (SAARC).

همدا راز دا اداره د الندی نړیوالو بنسټونو غړیتوب هم لری:
Resolve Network,Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), Global
Challenges research Fund (GCRF), A Conflict Sensitive Unpacking of The EU
)Comprehensive Approach to Conflict and Crisis Mechanism (EUNPACK

ب

مننه
د دوامداره پرمختگ او څېړنې د سازمان ( )OSDRڅخه په هلمند کې د دوی د کار لپاره
او له السیس شرکت څخه له لېرې فاصلې څخه د لوړ کیفیت د تصویرونو د تحلیل لپاره
مننه کوو .دغه راز له ښاغلو ماتیو بینتروت  ،ریچارډ بریتند ،ویلیم برډ جان کالینز ،پاول
فیشتاین او جانه ټان گوډهند څخه په پخوانۍ مسودې باندې د دوی د تبصرو لپاره مننه
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وړاندیز
د افغانستان د څیړنی او ارزونی واحد ویاړ لری چی خپلومینه والو ته د اڅیړنه "د هلمند د خوړو
زون ،په رښتنی معنا بی سابقه:د هلمند د خوړو زون څنګه په دی والیت کی د کوکنارو د تولید
ظرفیت لوړ کړ؟" تر عنوان الندی وړاندی کوی .دا څیړنه د افغانستان د څیړنی او ارزونی واحد
دڅیړنپوه ډاکتر ډیویډ منسفیلد لخوا د اروپایی اتحادیې په سخاوتمندانه مرسته برابره شوې ده.
باید وویل شی چی دا څیړنه د هغی لویې پروژې یوه برخه ده کومه چی د طبیعی منابعو د مدیریت
تر عنوان الندی د اروپایی اتحادیی لخوا تمویل کیږی.
دا ارزښتمنده څیړنه ډاکتر منسفیلد چی په افغانستان کی د کوکنارو دکښت په اړه د یوې لسیزې
نه زیاته تجربه لری برابره کړې ده .هغه په ځانګړی مهارت توانیدلی ده چی عصری تکنالوژی د
هغو مصاحبو له خالصی سره چی هلمند کی میشت سلګونو خلګو سره تر سره شوی دی له خپلو
څوکلنو تجروبوسره یو ځای کړی او سږ کال په افغانستان کی د کوکنارو د کښت د زیاتوالی
دالملونو ژور تحلیل وړاندی کړی.
دا څیړنه نه یوازی په افغانستان کی دکوکنارو د کښت د زیاتوالی د الملونو یو روښان تصویر
وړاندی کوی ،بلکه د هغو زیاتو منابعو له پوهیدنی سره هم مرسته کوی کومې چی پرداسی
پروژو لګیدلی وې چی په درسته توګه پالن شوی نه وې ،اغیزمنې نه وې او په پایله کی یی کومه
الس ته راوړنه نه درلودله.
داڅیړنه دهغو پروګرامونو او پالیسیو چی مخکی په افغانستان کی امتحان شو ي د ي او همدا
راز د پالیسیو او پروګرامونو د جوړه ونکو او د مرسته کونکو ادارو لپاره ډیره ارزښتمنده ده
تر څو له دی تجروبو نه زدکړه وکړی او د ښو او اغیزمندو پالیسیو د جوړولو په موخه ال زیات
زیاروباسی.
پالیسی جوړه ونکی ،سیاستمداران ،رسنۍ او عام خلک چی غواړی د کوکنارو د اوسنی
وضیعت په هکله معلومات ولر ي او د کوکنارو دکښت د بندولو په اړه د موثرو الروچارو او
بدیل معیشت په لټه کی دی ،کوالی شی له دی څیړنی نه د یوې ډیرې ښې او معتبرې منبع په حیث
استفاده وکړی .د دی څیړنی لوست کیدای شی چی د واقعبینانه پروژو په جوړولو کی چی د خلکو
د اړتیا پر بنسټ والړی وی او په راتلونکی کی د ناسمو پروژو مخه ونیسی ،مرسته وکړی.
د افغانستان د څیړنی او ارزونی واحد د دوامداره پرمختګ او څیړنی د سازمان له همکاری او
ساحوی څیړنی
نه او همدا راز له هغو کسانونه چا چی دا څیړنه یی بیاکتنه کړی او په خپلو سپارښتنو ددی څیړنی
په ارزښت زیات کړی دی او په خاصه توګه له ډاکتر منسفیلد نه د هغه له مرتب او دوامدار زیار
نه په درناوی مننه کوم.
په درناوی

ډاکتر اورځال نعمت
د افغانستان د څیړنی او ارزونی رئیس
ه

و
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1پېژندنه

د هلمند د خوړو د زون ( ) HFZموخه دا وه چې د کوکنارو په کښت کې چټک او د پام وړ کموالی راولي .دغه پروگرام د امریکا او د برطانیې
د حکومتونو له خوا د  ۲۰۰۸او  ۲۰۱۲کال د مني تر منځ د  ۱۲او  ۱۸میلیونو امریکایي ډالرو په منځ کې تمویل شوی و .له پروگرام سره یو ځای
د افغاني او بین المللي ځواکونو په شمېر کې چې په هلمند کې جنگېدل زیاتوالی راغی او ورسره د انکشافي مرستو ونډه هم لوړه شوه چې د
"ناڅاپي زیاتوالي" په نوم یاده شوې .د هلمند د خوړو د زون او د ناڅاپي زیاتوالي په موده کې د ناتو سازمان د افغانستان د اسالمي جمهوریت
له حکومت سره مرسته وکړه چې په مرکزي هلمند کې خپله ولکه وغځوي؛ "د الرو د تقاطع په هره نقطه" کې امنیتي اډې جوړې شوې ،حکومتي
خدماتو ته الس رسی لکه روغتیا او معارف د پام وړ پرمختگ وکړ ،او د کوکنارو د کښت کچه په  ۲۰۰۸کال کې له  ۱۰۳۵۹۰هکتار څخه په ۲۰۱۲
کال کې  ۵۳۳۰۷هکتارو ته راولوېده .خو پوښتنه دا ده چې د هلمند د خوړو د زون د دورې له پای څخه پینځه کاله وروسته او له هلمند څخه د
بهرنیو پوځي ځواکونو له ایستلو څخه درې کاله وروسته حاالت اوس مهال څنگه دي؟ دغه راپور په ژورو څېړنو او د  ۲۰۰۸او  ۲۰۱۷کلونو تر منځ
د لوړ کیفیت د تصویرونو پر بنسټ والړ دی څو ښکاره کړي چې د هلمند د خوړو زون او د ناڅاپي زیاتوالي پروگرامونه څومره بې ثباته وختل.
دغه راپور په پینځو برخو وېشل شوی دی .راتلونکې برخه په لنډ ډول میتودولوژي توضیح کوي او څرگندوي چې څنگه د فضایي ارقامو او د
دقیقو څېړنو ترکیب د څو کلونو په موده کې د معیشت د مسیر په اړه په ډېرو ناامنو ساحو لکه مرکزي هلمند کې یو ډېر ښکاره بیان وړاندې
کوالی شي .درېیمه برخه د هلمند د خوړو د زون پیدایښت مستند کوي او څرگندوي چې د دې پروگرام د طرحې مسوؤل کسان څنگه په دې کې
پاتې راغلل څو له هغو سبقونو څخه زده کړه وکړي چې په افغانستان او د ناقانونه مخدره توکو په نورو تولیدوونکو ملکونو کې د دغو توکو
د عرضې په وړاندې له مداخلو څخه الس ته راغلي وو .څلورمه برخه د تطبیق کولو او د کوکنارو د کښت په کمولو کې گواښونه تر کتنې الندې
نیسي چې د  ۲۰۰۸او  ۲۰۱۲کلونو په منځ موده کې د خوړو د زون او ناڅاپي زیاتوالي د دورو په اوږدو کې رامنځ ته شوي دي .پینځمه برخه په
مرکزي هلمند کې د ژورو څېړنو په وروستۍ دورې او د لوړ کیفیت په تصویرونو تکیه کوي او د خوړو د زون په موده کې د کوکنارو د کښت
زیاتوالی او همدارنگه د هغه الملونه مستندوي .دغه برخه دغه راز ،د بغرا د کانال شمال ته د پخوانۍ دښتې د بدلون په اړه مفصل معلومات
وړاندې کوي او څرگندوي چې بزگرانو څنگه وکوالی شوای د څو پرله پسې کلونو د حاصالتو کموالی په دې ذریعه تکاپو کړي چې له نویو
تیکنالوژیکي پرمختگونو څخه یې گټه اخیستې او په  ۲۰۱۷کال کې یې د کوکنارو کښت ته پراختیا ورکړې .په پای کې نتیجې د هلمند د خوړو
د زون نقش په دې کې څرگندوي چې په  ۲۰۱۷کې په هلمند والیت کې د کوکنارو د کښت کچه څومره په بې سابقې ډول پورته ختلې او ښیي چې د
افغانستان د اسالمي جمهوریت لپاره به څومره گرانه وي چې مرکزي هلمند بېرته په خپله ولکه کې راولي .دغه کار تر یوه حده د هلمند د خوړو د
زون او د هڅو نتیجه ده چې د کوکنارو د تولید د منع کولو لپاره شوې دي.

1

.2

2میتودولوژي

دغه لیکنه د  ۲۰۱۷کال د اپریل او می په منځ کې د مرکزي هلمند په  ۲۰څېړنیزو ساحو کې په ژورو څېړنو او د لوړ کیفیت په تصویرونو باندې والړه
ده .په ټوله کې له کلیوالي کورنیو سره  ۳۰۰مرکې تر سره شوې دي ۱۸۰ :مرکې د هلمند د خوړو د زون په دننه کې له  ۱۲څېړنیزو ساحو سره او ۱۲۰
مرکې د بغرا د کانال په شمال کې په اتو څېړنیزو ساحو کې تر سره شوې (لومړی شکل وگورئ) .همدغه راز له هغو کسانو څخه چې دغو ټولنو ته
خدمات وړاندې کوي ،اضافي معلومات را غونډ شوي دي لکه هغه کسان چې د هرزه بوټو پر ضد د موادو  ،د شمسي انرژي او ډیزلو په سوداگري

2

کې بوخت دي .دغه لیکنه دغه راز ،په دغو ساحو کې په څېړنو باندې تکیه کوي چې په  ۲۰۰۸کال کې تر سره شوې دي.

1

له لېرې څخه د لوړ کیفیت تصویرونه د دې څېړنې د طرحې لپاره مرکزي اهمیت لري .فضایي ارقام د دې لپاره کارول شوي چې د څېړنې ساحې په
گوته کړي .په دغو ساحو کې د کوکنارو د کښت سابقه ،د حاصالتو تخریب او انکشافي کومکونه په گوته شوي لکه د غنمو تخمونه او کیمیاوي
کود چې د خوړو د زون د ابتکار له مخې تهیه شوي و .د دې لپاره چې د هلمند د خوړو د زون په مطالعه کې توپیر څرگند کړو چې د موقعیت،
ټولنیز -اقتصادي وضعې ،د ډلو او د منابعو د برخو له پلوه سره یو شانته نه و ،د نباتاتو د ډولونو په اړه د فضایي معلوماتو ،بازارونو ته له
فاصلو او د حاصالتو له موسمونو څخه د څېړنې د ساحو په انتخاب کې استفاده شوې ده.
له لېرې څخه د تصویرونو تحلیل د دې لپاره وکارول شو څو ثابته کړي چې څېړونکي په هغه ساحو کې کار کوي چې پېژندل شوې دي او د لومړنیو
ارقامو پایلې تر کتنې الندې نیولې دي .دغه راز ،د لوړ کیفیت تصویرونه د لومړنیو څېړنو د موندنو لپاره هم کارول شوي دي :د کرل شویو
اجناسو پېژندنه او د نویو یا تخریب شویو فیزیکي تاسیساتو تشخیص ،او تر کښت الندې ځمکو کې د بدلونونو اندازه کول .په پای کې فضایي
تحلیلونه د څېړنو د موندنې تخمین تقویه کوي چې د څېړنې له ساحې څخه بهر په لویه جغرافیایي ساحه کې د تطبیق وړ ده.
د ځایي څېړونکو یوه ټیم د څېړنې کار پیل کړ .څېړنې هغو ذاتي ستونزو ته پام واړاوه چې د یوه ناقانونه یا پټ فعالیت د څېړنې په وخت کې
د لومړنیو معلوماتو له غونډولو سره یې تړاو درلود .په دې لړ کې څېړنې د کورنیو د معیشت په ستراتیژیو فوکس کړی .د کوکنارو د کښت او
سوداگري په ضد فشارونو ناقانونه نشه ای توکې په یوه ډېره حساسه موضوع واړول .اوس مهال د  ۱۹۹۰او د تېرې لسیزې په پرتله گرانه وه چې
په دې اړه له بزگرانو او نورو برخه والو سره مباحثه وشي .په هر حال ،کله چې په افغانستان کې د کوکنارو په اقتصاد باندې بحث کیږي کلیوالي
کورنۍ د تحلیل لپاره یو داسې واحد دی چې الس رسی ورته ډېر اسان دی؛ دغه واحد یو بنسټ جوړوي چې په افغانستان کې د کلیو د معیشت
په اړه د نورو کارونو د موندنو سره بررسي کېدای شي او همدارنگه په افغانستان او نورو ځایونو کې د کلیوالي معیشت په ستراتیژیو باندې
د کوکنارو د تولید د نقش په اړه له نورو څېړنو سره مقایسه کېدای شي .په ساحه کې مباحثې د ځواب ورکونکو او د دوی د کورنیو په مستقیمو
تجربو وړټولې وې تر دې چې یوه پراخه جغرافیایي ساحه راونغاړي چېرې چې ځوابونه تر زیاته حده په حدس او گمان والړ وي2 .انفرادي مرکې د
بزگرانو له کورنیو سره په هغه وخت کې تر سره شوې کله چې بزگرانو په کښت کې خپل محصوالت راټولول ځکه د کورونو په انگړ کې مثاحبې
ښایي د نورو پاملرنه ځانته جلب کړي او په مکرر ډول اخالل شي او یا مداخله پکې وشي .له بزگرانو سره په گروپي شکل مباحثې نه دي شوې
ځکه دوی په معمول ډول د ټولنې د نخبه گانو تر نفوذ الندې راتالی شي؛ دغه ډول مباحثې په حساسو مسألو د بحث لپاره مناسبې نه دي او د
افغانستان په کلیوالي سیمو کې ،په خاص ډول په سویل کې له امنیتي ستونزو سره ملې وي.

1

د تاریخي معلوماتو دغه مجموعه له  ۳۴۶۰مرکو څخه جوړه وه چې د اوو کلونو په اوږدو کې هرې شپږ میاشتی وروسته تر سره کیدی او د  ۲۰۱۱کال د می دمیاشتی څخه

مخکې یې د څیړنې  ۲۸مشخصی ساحې احتوا کړې وې .په دې ساحو کې د بغرا د کانال شمال ته اووه ساحې شاملي وې .د څیړنو لومړۍ دوره د  ۲۰۰۷په نوومبر  /ډسمبر

کې ( )N42تر سره شوه خو یوازې  ۷ساحې یې نیولې وي .دویمه دوره د  ۲۰۰۸کال په نوومبر/ډسمبر ( )N99تر سره شوې چې  ۱۰ساحې یې احتوا کولې .درېیمه دوره د
 ۲۰۰۹کال په نوومبر/ډسمبر کې ( )N112کې تر سره شوه او  ۱۱ساحې یې رانغاړلې .څلورمه دوره د  ۲۰۱۰کال په اپریل /می کې پیل ( )N78او  ۱۱ساحې یې نیولې وې۵.

دوره د  ۲۰۱۰په نوومبر/ډسمبر کې ( )N360پیل او  ۲۳ساحې یې نیولې وې .له شپږمي دورې د  ۲۰۱۱په اپریل/می کې ( )N447د  ۲۰۱۳تر نوومبر/ډسمبر پورې  ۲۸ساحې

تر پوښښ الندې راغلې وې .اوومه دوره د  ۲۰۱۱په نوومبر/ډسمبر ( )N373کې وه ۸ .دوره د  ۲۰۱۲په اپریل/می کې وه ( .)462نهمه دوره د  ۲۰۱۲په نوومبر/ډسمبر ()N404

کې وه .لسمه دوره د  ۲۰۱۳په آپریل/می کې وه او یوولسمه دوره د  ۲۰۱۳په نوومبر کې وه ( .)N472د څیړنو وروستۍ دوره له  ۱۴۰ژورو مرکو څخه جوړه وه چې د  ۲۰۱۵په

می کې یې لس ساحې احتوا کړې وې.
2

د افغانستان لپاره د سویډن کمېټه" ،د فارمونو سیسټم ،نادعلي ولسوالي ،هلمند والیت" وګورئ  :د افغانستان کرنیزه سروې ۱۵ ،راپور ( پشاور.۱ ،)۱۹۹۲ ،SCA :

3

3 .3د هلمند د خوړو زون :پیل او موخه
1 11 1د هلمند د خوړو زون :څه شی چې دوی غوښتل الس ته یې راوړي
د هلمند د خوړو زون ( )HFZپروگرام د  ۲۰۰۸کال په منی کې پیل شو3 .دغه پروگرام د هلمند د والیتي بیا ودانونې ټیم ( )HPRTاو د وخت د
والي – محمد گالب منگل -له خوا پیل شو چې غوښتل یې په مرکزي هلمند کې د کوکنارو په تولید کې یو ډراماتیک کموالی ووینيHPRT،4 .

5

او والي منگل استدالل کاوه چې د کوکنارو د کښت محوه کول به د مرکزي هلمند د کانال تر کنټرول الندې ساحه کې د حکومت د ولکې د غځولو
په معنا وي او د طالبانو د تمویل لپاره به امکانات کم شي 6 .د مخدره توکو او جرمونو په ضد د ملگرو ملتونو دفتر ( )UNODCادعا کړې وه چې
طالبان په کرونده کې د کوکنارو د کښت د حاصالتو د ارزښت لس سلنه معادل گټه تر السه کوي.

7

د  HFZد پیل پالن د دوو بین المللي مشاورینو په ذریعه طرحه شوی و چې یوه په  HPRTکې او بل د والي په دفتر کې کار کاوه .دواړو پخوانیو

4

3

ډیویډ مینسفیلد  ،په شګو والړ یو دولت :کوکنارو څنګه افغانستان کمزوری کړ ( نیویارک ښار :د اکسفورډ د پوهنتون چاپ.۲۳۷ ،)۲۰۱۷ ،

4

د هلمند د والي دفتر" ،د لنډې مودې والیتي نشه ای توکو پرضد ستراتیژي " ( وړاندییز  ۲ ،مسوده ۶ ،د جوالی .)۲۰۰۸

5

مینسفیلد ،په شګو والړ دولت .۲۲۷ ،

6

کارتر مالکیسیان ،ګرم سیر په جګړه کې  :په افغان سرحد باندې د  ۳۰کلونو جګړه ( نیویارک ښار  :اکسفورډ پوهنتون چاپ .۱۴۰ ،)۲۰۱۳ ،

7

جې .یې .درسلر" ،په هلمند کې د یاغیانو پرضد جګړه  :پرمختګ او پاتیې ګواښونه" ( افغانستان راپور  ،۸واشنګ ټن  :د جګړې د مطالعې انستیتوت  ،جنوري .)۲۰۱۱
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پوځي کسانو چې د مخدره توکو په کنټرول ،افغانستان یا کلیوالي پرمختیا کې یې مخکینۍ تجربه نه
درلوده یو پالن طرحه کړ چې د والي منگل او په  HPRTکې د مشرتابه پام یې ځان ته واړاوه .د HFZ
لپاره پالن د مخدره توکو د کنټرول پروگرام دودیز خصلت درلود ،لکه د "مکافاتو" او "مجازاتو"
ترکیب .ډېری هغو کسانو چې د نشه ای توکو د کنټرول په هڅو کې شریک وو باور درلود چې بزگران به
د دې روش په کارولو سره د کوکنارو له کښت څخه الس واخلي.
دغه پالن ډېر ساده و .په مرکزي هلمند کې ټولنه باید د پرمختگ لپاره د مرستو په شکل انگېزه ورکړل
شي– مکافات -او همدارنگه دوی باید د قانون د انفاذ په ذریعه منع شي – مجازات -څو دوی د کوکنارو
له کښت څخه الس په سر شي .د  HFZپه لومړي پړاو کې  ۴۰۰۰۰بزگرانو ته چې ځمکې یې خپلې وې د
مرستو یوه کڅوړه وړاندې شوه چې د غنمو اصالح شوي تخمونه او کیمیاوي سره پکې شامله وه؛ په
کیمیاوي سره کې یوریا او ډیامونیم فاسفیټ ( )DAPدواړه شامل وو .د  HFZد پروگرام په دویم پړاو
کې د پسرلي د کښت لپاره بیا تخمونه او کیمیاوي سره توزیع شوه .د مثال په ډول ،د  ۱۰ – ۲۰۰۹کلونو د
کښت د موسم په وخت کې د پسرلي لپاره د سبزي جاتو د تخمونو یوه کڅوړه او د اوړي د کښت په موسم
کې د امریکا د متحده آیاالتو د بین المللي انکشاف د ادارې له خوا له کیمیاوي سرې سره یو ځای توزیع
شول .د  ۲۰۱۰کال په منی کې بزگرانو ته وړاندیز وشو چې د  ۵۰کیلوگرامه اصالح شوي د غنمو د تخم،
 ۱۰۰گرامه یوریا او د  ۱۰۰گرامه  DAPپه منځ کې یو انتخاب کړي چې ورسره به یا د "څارویو د خوراک
کڅوړه " او یا "د ژمې د سبزي جاتو کڅوړه" مله وي .دغه راز ،د خوړو د زون په پروگرام کې د انگورو د
تاکونو او د نییالگیو او د سبزي جاتو د تخمونو  ،د سرې او گرین هاوس د توضیح پروگرامونه شامل وو
چې د افغانستان لپاره د کرنیزو حاصالتو د زیاتوالي لپاره د مالي مرستو د پروگرام د الندې ()AVIPA
توضیح شوي وو .دغه پروگرام د بین المللي انکشاف او کمک د پروگرام له خوا تطبیق شو.

8

هغو بزگرانو چې کرنیزې مرستې یې تر السه کړې همداسې وکول په دې شرط چې دوی به د کوکنارو د
کښت څخه الس اخلي او په دې هکله به یوه موافقه الس لیک کوي10 ،9 .دا داسې یوه موافقه وه چې په
معمول ډول د" شرط" په نوم یادېدله خو ډېر وروسته د  UNODCله خوا د “ ټولنیز قرارداد" په نوم
ونومول شوه.

11

مجازاتو په اړه د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره  HFZد قانون د انفاذ یو لړ هڅې معرفي کړي .په دې
هڅو کې د قاچاقبرانو او د پروسس د اسانتیاوو په ضد تدبیرونه او دارنگه د حاصالتو تخریب شامل

8

د څارویو لپاره په بسته کې  ۱۰کیلوګرامه د رشقې تخم شامل و او د ژمي د سبزي جاتو په بسته کې  ۵۰۰ګرامه سبزي

پالک  ۱۰۰ګرامه د کرم ګل تخم  ۱۰۰ګرامه د کرم تخم  ۵۰۰ګرامه د بادرنګ تخم او  ۴۰۰ګرامه د سپینې مولی تخم شامل
وو.

9

د هلمند د والي دفتر "د لنډې مودې والیتي نشه ای توکو ضد ستراتیژي " ( وړاندییز  ،۲۸ ،می .)۲۰۰۹

10

دریسلر"،په هلمند کې د یاغیانو ضد جګړه " .) ۲۹

11

د مثال په ډول ،د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د بین المللي مخدره موادو او د قانون د انفاذ د څانګې له خوا د
 ۲۰۱۶کال په سپتمبر کې د  ۲۰میلیونه ډالرو په مصرف یوه پروژه پیل شوه چې  UNODCد بدیلو انکشافي پروژو له

الرې قانوني معیشتونه متنوع او تقویه کوي  .دغه پروژه  UNODCټولنیز قرارداد بولي چې "د مستفیدینو او د

ټولنې د استازو په منځ کې امضا شوې څو د پروژې مستفیدین د کوکنارو له کښت یا ورته فعالیتونو څخه الس په سر

شي ".سره د دې چې د دې پروژې ضد فعالیتونه لیدل شوي ،دغه پیشنهاد وړاندې وایي چې "وړاندیز شوي فعالیتونه

په هغو سبقونو او ښه کردار باندې والړ دي چې له پخوانیو پروژو څخه زده شوي دي .دغو فعالیتونو د هدف الندې
ټولنو د ژوند په کیفیت کې یو دوامداره ښه والی راوستی او ثابته کړې یې ده چې د ټولنې په کچه د نشه ای توکو ضد
فعالیتونو باندې اثر غورځوي ".وګورې د  UNODCدرېیم فرعي پروګرام – د بدیلو انکشافي پروژو د الرې بدیل

پرمختګ ،او د معیشت د وسایلو متنوع او تقویه کول ،سپټمبر  ،۲۰۱۶اګست .۲۰۲۰

5

و13 ،12 .په هر حال دا ډېره گرانه وه چې د افغانستان او د قانون د انفاذ د بهرنیو چارواکو تر نظارت الندې د منع کولو بېلې هڅې سره همغږې کړي.
په دې ډول د  HFZد مدیریت مسوؤلو کسانو ته یوازې دا امکان پاتې وو چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د حاصالتو په تخریب باندې
بسنه وکړي.
د حاصالتو د تخریب پروسه پخپله د دوو موسساتو له خوا عملي شوه چې هرې یوې یې خپلې ځان ته انگېزې او د امرونو د صادرولو چینلونه
درلودل .دې شرایطو دغه مساله نوره هم پېچلې کړه .د لومړي ځل لپاره د والي تر مشرتابه الندې د محوه کولو پروسه شروع شوه چې په مستقیم
ډول د هلمند والي ته ځوابگویه وه او د والیت په کچه د محوه کولو د فرعي کمیسیون له خوا یې هدفونه تر السه کول .دویمه برخه یې د کوکنارو
د محوې کولو ځواک ()PEFو .دې ځواک که څه هم په کابل کې د کورنیو چارو وزارت څخه الرښوونې تر السه کولې خو په نهایت کې د هغې د
دونر له خوا گمارل شوې وه .دغه دونر د امریکا د متحده آیاالتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالو نشه ای توکو او د قانون د انفاذ د چارو
دفتر ( )INLو.
د دې لپاره چې د  HFZبېلې برخې سره یو ځای شي ،د معلوماتو یو کمپاین د هر کال په منی کې پیل کېده چې والي منگل به یې په راس کې قرار
درلود .په دې کمپاین کې چاپي مواد لکه پوسترونه او دیواري اعالنونه شامل وو او همدارنگه له ځایي ټولنو څخه له مشرانو او رهبرانو سره
غونډې کېدلې چې په دې غونډو کې به پخپله والي او د  HPRTمشرتابه گډون درلود .څرنگه چې په  ۲۰۰۸او  ۲۰۰۹کلونو کې په مرکزي هلمند
کې خشونت او نا امني زیاته شوه ،د دې غونډو لپاره ضرورت و چې د برطانیې هوایي قواوو باید په منظم ډول والي منگل د ولسوالیو مرکزونو
ته یوسي .د دې نوښت هدف دا و چې د بزگرانو او د کلیوالي ټولنو په منځ کې د  HFZاو د هغه د موخو په اړه پوهاوی زیات کړي په دې هیله چې
د کوکنارو له کښت څخه مخنیوی وشي .په دې لړ کې د تهدیدونو داسې وهم موجود و چې که بزگران د کوکنارو له کښت څخه الس په سر نه شي
کښتونه به یې ویجاړ شي.

2 22 2د هلمند د خوړو زون  :د وخت له لحاظه شاته تگ؟
په دې وخت کې د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د نشه ای توکو د کنټرول او د انکشاف له هڅو سره ښه بلدیت لري د  HFZپروگرام
یوه عقب نشیني ښکاره شوه .په لومړي نظر  HFZداسې برېښېده چې د حاصالتو لپاره بدیل پروگرامونه لري چې د کوکنارو او کوکاین لرونکو
هیوادونو کې د نشه ای توکو د کنټرول تر نامه الندې تطبیق شوي دي .دغه ډول پروگرامونه په معمول ډول له لنډ مهاله کرنیزو مرستو او د
پرمختگ له مالي مرستو څخه جوړ شوي وي چې ټولنو ته – حتی انفرادي بزگرانو ته -په دې شرط ورکول کیږي چې د کوکنارو د تولید له منع
کولو سره موافقه وکړي.

14

باید وویل شي چې د بدیلو حاصالتو پروگرام د  HFZد پروگرام څخه ال یوه لسیزه دمخه مسترد شوی و.حتی د نشه ای توکو د کنټرول ټولنې چې
په انکشافي کارونو کې یې ښه تجربه هم نه درلوده له دې پروگرام سره موافقي وې15 .په سویل ختیځ آسیا کې تجربو ښودلې ده چې بدیل پروگرام
یو ضروري کار دی خو د کوکنارو د کښت له تولید څخه د بزگرانو د منع کولو لپاره بسنه نه کوي .داسې نتیجې الس ته راغلې چې اصالح شوي
تخمونه او د مشروع حاصالتو لپاره مالي مرستې په داسې شرایطو کې شوې وې چې د سرکونو وضعیت خراب وو له بازارونو سره مرستې نه
کېدلې او خلکو روغتیا او تعلیم او همدارنگه له کښت څخه پرته د عایداتو نورو فرصتونو ته الس رسی نه درلود.

16

له  ۱۹۹۰لسیزې راهیسې د نشه ای توکو د کنټرول سازمانونو لکه  UNODCد (بدیلو انکشافي پروگرامونو) پلوي کړې ده .دغه ماډل د کلیو له
گډ انکشافي پروگرام سره ډېر ورته والی لري .بدیل انکشافي پروگرامونه په عموم ډول یو لړ سکټورونو ته مرسته رسوي او داسې طرح شوي دي
چې د بزگرانو عایدات ډېر او متنوع کړي او په داسې حال کې چې د کوکنارو له کښت څخه د قانون د انفاذ له الرې د محوه کولو په گډون مخنیوی

6

12

د هلمند د والي دفتر" ،د مخدره توکو ضد لنډ مهال ستراتیژي" (.)۲۰۰۸

13

مینسفیلد ،په شګو والړ دولت.۲۶۲ ،

14

ډیویډ مینسفیلد" ،په افغانستان کې بدیل انکشاف :د متقابل عمل ناکامي" ( د  GIZلپاره نا خپره شوې لیکنه ،اګست .۷ ،)۲۰۰۱

15

لویدیځ –ختیځ ابتکار "په افغانستان کې د نشه ای توکو قاچاق  :د بدیل انکشاف لپاره د یوه بدیل پیدا کول ( ".په افغانستان کې د نشه ای توکو د قاچاق په اړه د

16

"UNODCبدیل پرمختګ" ( د مخدره توکو نړیوال راپور ،وییانا :ملګري ملتونه/http://www.unodc.org/documents/wdr2015 ،۷۹ ،)۲۰۱۵ ،

امریکا او روسیې ګډ کاري ګروپ ،جوالی .)۲۰۱۶
pd.2_Chapter_WDR15

کوي17 .پروگرامونه اکثره وخت په طرحه او تطبیق کې یو شان ته نه دي .په دې معنا چې ځینې دونران لکه د امریکا د متحده آیاالتو حکومت او
 UNODCد حاصالتو په تخریب باندې زور اچوي او پرمختیایي مرستې د کوکنارو او کوکاینو د کښت د کموالي له پروگرام سره تړي .ځینې
وختونه دوی په دې باندې ټینگار کوي چې حاصالت د انکشافي مرستو له رسولو څخه مخکې محوه شي .نور دونران لکه د جرمنی دبین المللي
همکاري ټولنه()GIZیوازې د بدیلو انکشافي او کلیوالي انکشافي پروگرامونو په منځ کې توپیر کوي .د دغو دوو پروگرامونو په منځ کې فرق
کله کله د مغشوشتیا سبب گرزي .په دې لړ کې د  UNODCد خپلواکې ارزونې څانگه وایي“ :د بدیلې پرمختیا لپاره په عام ډول یو منل شوی
تعریف نشته چې په ټوله دنیا کې د ادارو او لیکونکو په منځ کې مروج وي ،سره د دې چې  UNGASSپه  ۱۹۹۸کې د هغه یو تعریف کړې دی“ .

18

په افغانستان کې داسې هڅې شوې وې چې د ناقانونه نشه ای توکو د کښت په وړاندې د پرمختیا روش بدل کړي چې د پرمختیا له بدیل پروگرام
څخه یو بل پروگرام ته واوړي چې د "بدیل معیشت" په نوم یې شهرت پیدا کړ .د بدیل معیشت د پروگرام په لوري بدلون د برطانیې د حکومت
له خوا په هغه وخت کې په کار واچول شو چې په افغانستان کې یې د نشه ای توکو د کنټرول د یوې دورې مشري په غاړه درلوده .دغه پروگرام په
 ۲۰۰۲کې د امنیتي سکتور د اصالحاتو د پروگرام الندې طرح شوی و .په دې وخت کې د اروپا اتحادیې  ،19د آسیایي انکشافي بانک 20او د نړیوال
بانک له خوا مرستې شوې دي21 .د بدیل معشیت پروگرام په هغه وخت کې را څرگند شو کله چې د پرمختیا ټولنې د حاصالتو بدیل او بیا د بدیلې
پرمختیا پروگرام د یو ماډل په حیث مسترد کړ او همدارنگه کله چې د کلیوالي انکشاف د پروگرامونو په تطبیق کې د  UNODCد ظرفیت په
اړه اندېښنې راوالړې شوې .د بین المللي پرمختیا د ادارې ( )DFIDیو راپور دې نتیجې ته رسېدلی چې “د [22 ]UNODCد پرمختیا پروژې له
یو ډېرو مختلفو وړو پروژو څخه بېلې نه برېښېدې ( لکه ښوونځي ،اوبونه ،روغتیایي مرکزونه او نور) چې د غیر حکومتي موسسو او د ملگرو
ملتونو د هغو ادارو له خوا جوړې شوې دي چې له پرمختیایي کارونو سره بوختي دي .وروستۍ ادارې لیږ تر لیږه په پرمختیایي کارونو کې څه
تجربې لري او په مقایسوي ډول یې کارونه گټور دي UNDCP .تمویلول ارزانه نه پریوزي که چېرې دوی ته د ښوونځیو ودانول د یوې منځگړې
ادارې په حیث ورکړل شي .او کله چې دوی نورو ته قراردادونه ورکوي چې دغه کار تر سره کړي .دغه راز موږ اندېښمن یو چې له نورو مختلطو
پروژو سره د  UNDCPډېره لېوالتیا د دې سبب گرزي چې د دوی پام له هغې عرصې څخه واوړي په کومه کې چې د دوی کارونه گټور دي .د کار
دغه عرصې د  UNDCPله قیمومیت سره تعلق لري چې د مخدره توکو د یوې اختصاصي ادارې په حیث کار کوي”.

23

په  ۱۹۸۰او  ۱۹۹۰لسیزو کې د ( )UNODCد پروژو د ناکامي له وجې د بین المللي پرمختیا د ټولنې او د افغانستان د حکومت لپاره چې د
طالبانو له رژیم څخه وروسته په کلیوالي سیمو کې یې مرستې کولې د کار کولو لپاره انگېزې نه وې د مثال په ډول UNODC ،په افغانستان
کې د نشه ای توکو د کنټرول او د بیا په حال کونې پروگرام ( ) ADCRRPپه باره کې چې له  ۱۹۹۸تر  ۱۹۹۶پورې یې دوام درلود په اړه ویلي دي

17

" ،UNODCد موضوع پر بنسټ د  UNODCله خوا د بدیل ابتکار ارزونه " ( د ارزونې د خپلواک واحد لپاره راپور ،نوومبر .)۲۰۰۵

.alternativedevelopment.pdf-2005/2005-https://www.unodc.org/documents/evaluation/ProjEvals
18

په ارزونه کې وړاندې ویل شوي دي چې "له  ۳۰کلو وروسته داسې برېښي چې په دنیا کې اوس په دې هوکړه شوې چې بدیل انکشاف څه شی دی .بدبختانه  ،د پالیسي

جوړونکو او د بدیل انکشاف له پلي کوونکو سره مرکې او له ډېرو منابعو څخه د لیکل شویو موادو کتنه تاییدوي چې په دې هکله چې بدیل انکشاف څه شی دی،

څنګه باید پلې شي او د کومو پایلو تمه ترې کېدای شي ال تر اوسه هوکړه نه ده شوې .د مختلفو اصطالحاتو کارونه لکه "بدیل انکشاف"" ،پروسه " او "اقدامات" د
پالیسي جوړونکو په اړه د لیکونکې په نظریې ،دونرانو  ،ملي حکومتونو  ،ځایي چارواکو ( د اردو او پولیس افسرانو په ګډون ) او حتی د کلي د خلکو چې د بدیل
انکشاف په هکله مختلف نظریات لري " .وګورې " ، UNODCد موضوع پر بنسټ ارزونه".۸-۵ ،IX

19

اروپایي کمیسیون " ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت هیوادنۍ ستراتیژي ۲۰۰۷ ،تر " ۲۰۱۳

en.pdf_13-07_https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csp_afg
20

د آسیا انکشافي بانک" ،په افغانستان کې د اسیا د انکشافي بانک په فعالیتونو کې د نشه ای توکو ضد فعالیتونو شاملول ۲۰۰۲ ،څخه تر  ( "۲۰۰۶د ډیویډ منسفیلد
له خوا نا خپور شوی راپور  ،مانیال ،فلپاین  :د اسیا انکشافي بانک) ۲۰۰۷ ،

fullreportAfghanista/1202156207051-4638255/1202156192201-223546/http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources
.nOpiumIncentives.pdf

21

نړیوال بانک ،د بین المللي پرمختګ څانګه" ،افغانستان – د کوکنارو په تولید کې د کمښت لپاره اقتصادي انکېزې او پرمختیایي نوښتونه ( " .فبروري

fullreportAfghanista/1202156207051-4638255/1202156192201-223546/http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources
.nOpiumIncentives.pdf

22

د اسنتیا لپآره دغه لیکنه د  UNODCلنډ نوم کاروي .مهمه خبره دا ده چې له  ۲۰۰۲څخه پخوا  UNODCد مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د مخنوي دفتر

23

موکیش کاپیال ،ګای ټیمپلر او الیزابیت وینټر" ،د افغانستان لپاره د برطانیې مرستو ته بیا کتنه" ( د بیړنیو مرستو څانګه /د لویدیځې اسیا څانګه ،د بهرنیو

( )ODCCPپه نوم مشهور و او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول پروګرام ( )UNDCPاو د جرمونو د مخنوي او د جنایي عدالت څانګه پکې شامل وو.

پرمختګونو اداره ،جون .۵۲ ،) ۱۹۹۵

7

“د خواشینۍ خبره ده چې تر اوسه داسې کافي شواهد نشته چې د بدیلې پرمختیا پروگرام د کوکنارو د کښت په کمولو کې گټور ثابت کړي .په
والیت کې ټولې پروژې تیت پرک دي او د کومې خاصې کمونې سره اړیکه نلري25 ،24 ”.په دې برسېره ،بدیل پرمختیایي پروگرام ته د  UNODCپه
بدلون سربېره بین المللي او ملي پرمختیایي ادارې په دې منفي باور دي چې دغو پروژو د حاصالتو د تعویض له پروژو سره ډېر توپیر نه درلود.

26

سره د دې ،د بدیل معیشت پروژې د  ۲۱پېړۍ په سر کې د پرمختیایي طرحو په ارتباط یو نوی بدلون څرگندوي 27 .د  ۲۰۰۱کال په اخر کې کله چې
بین المللي ټولنې په افغانستان کې خپل پالنونه ترتیبول هلته یې د روغتیا ،معارف ،کلیوالي پراختیا او امنیت سکټورونو ته د لومړیتوب حق
ورکړی و .په نظري توگه ،پروگرامونه د خپل سرشت له مخې په ملي سطحه وي چې د وزارتونو او په والیتونو کې د اړونده ریاستونو له خوا په
الر اچول کیږي ،او له نورو پروژو سره په موازي ډول په عینې ولسوالیو او کلیو کې تطبیق کیږي.

28

له همدې امله ،د معشیت د بدیلو پروژو هدف دا و چې د ساحې پر بنسټ د بدیلې پرمختیا پروژې چې په تېرو وختونو کې معرفي شوې وې
مستردې کړي .په دغو پروژو کې  UNODCپرمختیایي مرستې په مستقیم ډول د مخدره توکو د کښت له کموالي سره تړلې وې ( وگورئ لومړی
شکل)29 .د دې پر ځای د بدیل معشیت پروژو د پرمختیا ټول مناسب پروگرامونه تقویه کول څو د تولید او استعمال الملونه ،او د نشه ای توکو
قاچاق د خپل پروگرام د دورو په ټولو اړخونو پورې وتړي .په  ۲۰۰۶کې د افغانستان د حکومت د ملي پرمختیا چوکاټ هم دغه روش تقویه
کړ31 ،30 ،.دغه راز ،نړیوال بانک د مخدره توکو په ضد د عمده الرښوونو د پروگرام په ذریعه د هغه مالتړ وکړ.

8

32

24

" ،UNDCPد ارزونې ستراتیژي او د افغانستان لپاره د ماموریت پروګرام"( می– جوالی  .۲۴-۲۳ ،)۱۹۹۵د وروستي پروګرام ،د افغانستان د تجربوي پروګرام چې

25

د زیاتو تفصیالتو لپاره وګورئ لویدیځ ختیځ ابتکار" ،په افغانستان کې د نشه ای توکو قاچاق " .۱۸-۱۷

26

" ،UNODCبدیل انکشاف.۱۱۸ ،۸۴ "،

د  ۱۹۹۹او  ۲۰۰۰تر منځ جاري وو د بیا کتنې پروګرامونه په یو ډول د اهمیت درلودونکي وو.

27

لویدیځ –ختیځ ابتکار" ،په افغانستان کې د نشه ای توکو قاچاق.۲۰ "،

28

همدا ماخذ.

29

همدا ماخذ.

30

د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت " ،د افغانستان ملي پرمختیایي ستراتیژي :د امنیت  ،حکومتولي ،اقتصادي ودې او د فقر د کموالي لپاره ستراتیژي (

31

د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت" ،د نشه ای توکو د کنټرول ملي ستراتیژي :د ناقانونه نشه ای توکو د مسئلې لپاره یوه  ۵کلنه نوې ستراتیژي" ( د نشه ای

32

سی  .وارډ ،ډي  .منسفیلډ ،پي .اولډهم  ،او " ،W.BYRDافغانستان  :د کوکنارو د کښت د کمښت لپاره اقتصادي انګېزې او پرمختیایي نوښتونه" ( د نړیوال بانک

.۱ ،)۲۰۰۸ ( ")۲۰۱۳-۲۰۰۸

توکو ضد وزارت  ،جنوري .۱۵ ،۷ ،)۲۰۰۶

او د بین المللي انکشاف د څانګې لپاره راپور).

لمړی جدول :د" بدیلې پرمختیا" او "بدیل معیشت" په منځ کې توپیرونه کوم دي؟

33

بدیله پرمختیا

بدیل معیشت

مشخصات

د ساحې پر بنسټ بېل تگالر

د ملي پرمختیایي ستراتیژي او پروگرام سره د نشه ای
توکو ضد هدفونو یو ځای کول

د ستونزې تحلیل

د ستونزې تعریف چې په معمول ډول په یوه مشخصه
ساحه کې د ناقانونه مخدره توکو د حاصالتو په شتون
پورې محدود وي

د تریاکو د اقتصاد د انگېزو تحلیل

اجندا

د ناقانونه نشه ای توکو د کښت کموالی – د کښت له
اثارو سره مقابله

د دولت جوړونې او پرمختیا پراخه اجندا /د کښت د
الملونو بررسي

فعالین

د ملي او بین المللي مخدره توکو ضد سازمانونو له خوا
طرحه او تطبیق شوي

د پرمختیایي فعالینو له خوا طرحه او تطبیق شوي ،د نشه
ای توکود کنټرول د سازمانونو له خوا د همغږي او
تخنیکي مرستې

د تطبیق میتود

د کوکنارو او کوکاینو د حاصالتو د تعویض هڅې

د هغو عواملو بررسي کول چې د کورنیو د مخدره توکو په
کښت باندې نفوذ لري

د اغېزو ارزونه

د نشه ای توکو د حاصالتو د کموالي اندازه په هکتار

د بشري انکشاف د شرایطو سره سم اندازه گیري او دغه راز
د نشه ای توکو د کنټرول شاخصونه؛ په هغو پروسو باندې د
پوهېدلو هڅه چې په کورنیو باندې اثر غورځوي څو له
ناقانونه معشیت څخه قانوني معشیت ته لیږد وکوي

قوتونه

په تېرو وختونو کې د مخدره توکو له گوښه تولیدونکو
ساحو سره د پرمختیایي مرستو یوازنۍ طریقه

د پرمختیا او د مخدره توکو د کنټرول د اجندا په منځ کې
مداخلې پېژني؛ د ملي پرمختیایي ستراتیژي یوه برخه

کمزورتیاوې

له قانوني معیشت څخه ناقانونه معیشت ته د لیږد د پروسې
کمزورې پوهېدنه -ډېر ځله د دې سبب گرزي چې د
"مشروطیت فقره" ومنل شي .له ملي پرمختیایي ستراتیژي
سره کمه رابطه لري ،د ناقانونه نشه ای توکو د حاصالتو
نقش ته پام نه کوي ،د پرمختیا اساسي مسئلو ته کمه
پاملرنه لکه غربت ،د جنسیت او د چاپېریال مسایلو

د عایداتو بدیلو پروژو ته د راټیټولو خطر او د موسساتي
مسایلوله پامه غورځول ،د تطبیق ستونزې

په داسې حال کې چې د بدیل معیشت پروگرام د بدلون یوه نمونه وه ،عالقمندي موجوده وه چې له تېرو وختونو سره پرېکون وشي د دې لپاره چې
افغانستان یو له ډېرو لویو دونرانو څخه لکه د امریکا د متحده ایاالتو حکومت له السه ور نه کړي .لکه څنگه چې د انگلستان د حکومت یوه
لوړ پوړي چارواکي په هغه وخت کې وییلي دي "د بدیل معیشت اصطالح د امریکا د حکومت لپاره د بدیلي پرمختیا سره یو شانته وه  34 ".له
دې امله ،د اصطالحاتو فهرست په همدې شکل څه نا څه ادامه پیدا کړه .د ناقانونه مخدره توکو د کښت په وړانډې د غبرگون په بیا طرحه کولو
کې د انگلستان د رول معنا دا وه چې په  HPRTکې په حیرانتیا سره د دوی مشاورینو هم هغه پروګرام تعقیب کړ چې په حقیقت کې د حاصالتو
د تعویض پروگرام و .په دې برسېره ،د  HFZپروگرام د غنمو په تخم او کیمیاوي سرې باندې زور واچاوه او پخواني سبقونه یې هېر کړل چې په
نتیجه کې خبره نوره هم خرابه شوه .د نورو حاصالتو د تعویض پروگرامونه لکه په التین امریکا او سویل شرقي آسیا هغه په معمول ډول د کوکاینو
او د کوکنارو کښت په یو لړ داسې حاصالتو بدل کړل چې د خرڅالو لپاره وو لکه کافي ،کېلې ،پیاز ،گلونه او خورما35 .په هر صورت  HFZپه
بزگرانو زور واچاوو چې د کوکنارو په عوض اساسي خوراکي توکي وکري؛ د دغو توکو کښت نه یوازې د مصرف لپاره په نظر کې و بلکې د کښت
لپاره یې کمو لوازمو ته ضرورت وو خصوصا کم شمېر کارگر په دې کښت کې بوخت وو .دغه حالت د  HFZد پروگرام په اړه په اوږد مهال کې ډېر
گټور و او همدارنگه د کوکنارو د کښت په نمونو باندې یې هم اثر غورځولی .دغه خبره به وروسته توضیح شي.

33

ډي  .منسفیلد ،او ای .پین" ،بدیل معیشتونه :اصل او که شعار؟ " ( کابل د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد له خوا لیکنه ،اکتوبر .۴ ،)۲۰۰۵

34

د برطانیې لوړ پوړی چارواکی ،شخصي مکاتبه ،ډسمبر .۲۰۰۰

35

ختیځ – لویدیځ ابتکار" ،په افغانستان کې د نشه ای توکو قاچاق.۱۵ " ،

9

سره د دې ،د  HFZپه پروگرام کې د پوښتنې وړ یوازنۍ خبره دا نه وه چې حاصالت تعویض کړي .د پرمختیایي دونرانو له خوا لکه DFID36،
 GIZاو  USAIDاو د مخدره توکو د کمیسیون له خوا د بدیلې پرمختیا د نړیوالې ارزونې 37او دغه راز په افغانستان کې د غیر حکومتي
سازمانونو له خوا مشروطې مرستې مستردې او تر انتقاد الندې راغلې .په افغانستان کې د مرستو ارزونه دې نتیجې ته ورسېده“ :دا مهمه ده
چې قراردادونه که له انفرادي اشخاصو ،قومندانانو یا شوراگانو سره وي باید د اجابت واقع بینانه شرایط ولري .د کوکنارو د کښت محوه کول په
ښکاره ډول یو هدف دی مگر په لنډ وخت کې د دې هدف د پوره کولو تمه نه شي کېدالی نو په دې لحاظ په قراردادونو کې دغه شرط باید شامل نه
وي .که غیر واقعي هدفونه تعین شي امکان نه لري چې هغه الس ته راشي .په دې صورت کې اداره له داسې یو موقف سره مخامخ کیږي چې یا باید
پروگرام وتړي او یا د خپلو قراردادونو په شرایطو سترگي پټي کړي .په دې حالت کې به اداره د ټولو ناوړو پایلو مسوؤله وي38 ”.د  UNODCد
 ۱۹۹۰لسیزې د پروگرامونو بیا کتنې هم د دې روش په اغېزمنتوب باندې شک ښکاره کړ39 .د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د وزارت سره د بدیلې
پرمختیا د نړیوالی مشاور په څېر چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې یې له درېیو لسیزو څخه زیات د کار تجربه درلوده په  ۲۰۰۴کې په یو
ورکشاپه کې په دې اړه وویل“ :په افغانستان کې د شرایطو د ښودلو لپاره وضعه مناسبه نه ده”

40

حتی د  HFZد پروگرام په وخت کې هم د شرطونو د ښودلو لپاره ډېره لېوالتیا نه ده لیدل شوې .دغه وخت په خاص ډول ځکه ډېر مهم و چې
د پرمختیا پروگرام ډېر محدود و او په غنمو یې ډېر توجه درلود .د مثال په ډول ،د فضایي تصویرونو تحلیل ښیي چې په  ۲۰۱۳کې د HFZپه
سرحداتو کې دننه  ۱۲۴۱۵۶انگړونه فعاله وو41 .د  HFZپروگرام هر کال د تطبیق لپاره د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې  ۴۰۰۰۰بستې وېشلې دي .د
دغو مرستو لپاره یوازې هغه خلک مستحق وو چې ځمکې یې درلودې نه هغه بزگران چې ځمکې یې په اجاره یا کرایه اخیستې وې او تر ډېره حده
د کوکنارو په حاصالتو متکي وو .په دې برسېره ،څرنگه چې بزگران په کلیو کې د حمایت کوونکو نخبه گانو د شبکې په ذریعه معرفي شوي وو،
د دوی ډېری کسانو هر کال دغه مرستې تر السه کولې .د دې کار په نتیجه کې شاید د هغو کسانو چې د خوړو په دې زون کې اوسېدل  ۵۰سلنې یې
د  HFZد پروگرام په موده کې هیڅ مرستې نه وي تر السه کړې42 .دغه حالت د خرابې امنیتي وضعې او هغو گواښونو له امله نور هم بدتر شو چې
د حاصالتو محوه کول او مرستې دواړه د حمایت کوونکو او د دوی د پلویانو د سیسټم په ذریعه تر هدف الندې و .دواړو هدفونو ښکاره کړه چې
په کښت کې کمول له مرستو سره د تړلو ه ذریعه نتیجه نه ورکوي .د دې کار نتیجه دا وه چې ډېرو بزگرانو تخمونه او کیمیاوي سره نه وه تر السه
کړې دا هغه بزگران وو چې د کوکنارو ّپه کښت متکي وو یا مجبور و چې حاصالت له السه ورکړي یا یې محصوالت تخریب شوي وو .په داسې حال
کې چې هغو بزگرانو چې مرستې ورته رسېدلې وې کوالی شوای چې د کوکنارو کښت ته ادامه ورکړي ځکه چې دوی له حکومتي چارواکو سره
په خاص ډول د  HFZد پروگرام په لومړیو کلونو کې اړېکې درلودې43 .سره د دې چې دغه حالت په افغانستان او د ناقانونه نشه ای توکو په نورو
تولید کونکو ملکونو کې پخوا لېدل شوي و ،د  HFZپروگرام بیا هم ادامه پیدا کړه.

36

د بدیل معیشت د تختیکي کاري ګروپ د غونډې له خوا په ډېرو لیکنو کې دغه ټکی څرګند شوې و .دغه غونډې د  ۲۰۰۴کال د جون له  ۲۲نه تر  ۲۳پورې د مخدره توکو

ضد فعالیتونو او شرایطو په اړه جوړې شوې وې .په دغو غونډو کې د نړیوال بانک  ،GIZ ،د برطانیې د بهرنیو مرستو د څانګې او د مشترک المنافع دفتر له خوا او د

افغانستان د حکومت د کلیو د پراختیا او د بیا ودانونې د وزارت د مشاور له خوا د مشروطو مرستو په اړه لیکنې شامل وې.
37

" ،UNODCبدیل انکشاف  :د موضوع پر بنیاد نړیواله ارزونه" ( وروستی ګډ راپور ،ویانا :ملګري ملتونه)۲۰۰۵ ،

.pdf.05-http://www.unodc.org/pdf/Alternative_Development_Evaluation_Dec
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38

افغان ایډ" ،د کوکنارو د کښت عوضي پروګرام  ،اچین ولسوالي" ( ننګرهار :د ارزونې راپور .۲۴-۲۲ ،)۱۹۸۹ ،

39

ختدیځ – لویدیځ ابتکار " په افغانستان کې د مخدره توکو قاچاق ،۴۲ "،ایف  .این .۲۵

40

التوني فیتس هربیت" ،مشروط پروګرام :د مشروط پروګرام لپاره د شرایطو په اړه فکر" ( د بدیل معیشت د تخنیکي کاري ګروپ د کاري غونډې لپاره نا چاپ شوې

41

د جغرافیې د معلوماتو د سیسټم تحلیل د  Alcisشرکت له خوا سپټمبر .۲۰۱۷

لیکنې جون .)۲۰۰۴

42

همدا ماخذ

43

ګراهم زبیدي" ،د هلمند د مخدره توکو ضد د والیتي پالن بیا کتنه ،دویم راپور "( یو ناچاپ شوی راپور چې د مخدره توکو ضد ټیم له خوا پالن شوی و ،هلمند مارچ
.۷ ،)۲۰۱۰

.4

4د هلمند د خوړو زون :تطبیق او پایلې

11 1

1د جگړو په منځ کې د مخدره توکو کنټرول

د  ۲۰۰۸کال په وروستیو وختونو کې هلمند د جگړو یو زون و .د تاوتریخوالي کچه په ټول مرکزي هلمند کې ډېره لوړه وه او د افغان ملي امنیتي
او دفاعي ځواکونو او بین المللي پوځې ځواکونو د طالبانو د موجودیت له امله نه شو کوالی په ازادانه ډول وخوځیږي44 .د  ۲۰۰۹کال په اوړي
کې کله چې امریکایي ځواکونه هلته ورسېدل افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه او د ناتو پوځیانو وکوالی شول چې یاغیان له ناوه بارکزی
او گرم سیر څخه وباسي .دې پوځونو د  ۲۰۱۰کال په فبروري کې مشترک عملیات وکړل او د  ۱۵۰۰۰امریکایي سرتېرو ،د انگلستان د ځواکونو او
د افغان ملي اردو په گډو هڅو یې د نادعلي او مارجه ولسوالۍ له یاغیانو څخه پاکې کړې.

45

د  ۲۰۱۰کال له منی څخه مخکې ایساف او د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په مرکزي هلمند کې د شورشیانو د فعالیتونو په درولو کې ډېر
پرمختگ وکړ .میداني جگړې او خشونت چې په  ۲۰۰۸کال کې په مقرر ډول رامنځ ته شوې وې اوس په تاریخ پور ې تعلق درلود .د کانال په ساحه
کې د طالبانو حضور تر څو محدودو ساحو پورې تنگه شوې وه او د کانال تر قوماندې الندې ساحه کې دوی په سختي سره کوالی شوای چې د
ځمکو ،کوکنارو او غنمو پر سر مالیات راټول کړي .په دې برسېره ،له پوځي عملیاتو سره یو ځای په انکشافي مرستو کې هم په ډراماټیک ډول
زیاتوالی څرگند شو .په حقیقت کې د  ۲۰۰۹او  ۲۰۱۱کلونو تر منځ په هلمند کې نژدې  ۲۵۹میلیونه ډالر لگول شوي و46 .دغه زیاتوالی په ملکي برخه
کې لوی پرمختگ و چې په هلمند کې د یاغیانو پر ضد د ستراتیژي یوه مهمه برخه وه.
د  HFZپروگرام د د اسې شرایطو په منځ کې تطبیق شو چې”لومړی پاک کاري ،نیول ،ابادول” پروسه یې تعقیب کړه .په  HPRTکې د ځینو کسانو
په باور د غنمو د تخمونو او د کیمیاوي سرې وړاندې کول د والیت د ثبات په هڅو کې یو مهم جز و47 .په  HPRTکې د  ۲۰۱۰کال تر مارچ پورې داسې
کسان وو چې په باور یې  HFZپروگرام یوازینۍ داسې یوه بېلگه یوه چې د افغان حکومت له خوا د کلیوالو خلکو لپاره د خدماتو مفهوم یې درلود.

48

دغه کومکونه په دې شرط تهیه شوي وو چې بزگران باید له هغو حاصالتو څخه الس په سر شي چې په تېرو دوو لسیزو کې د ژمنیو حاصالتو
په موسم کې د دې والیت یو اساسي اقتصادي بنسټ و .یوازې په  ۲۰۰۱کې طالبانو په دې حاصالتو یو بندیز لگولی وو .د غنمو د تخمونو او د
کیمیاوي سرې له روشونو څخه مطلب دا نه و چې هغه عایدات تعویض کړي چې بزگرانو به د کوکنارو له درکه الس ته راوړل49 .د دې په خالف ،په
 HPRTکې سالکاران په دې باور وو چې د غنمو د تخم او د سرې په تهیه کولو سره به د کلیوالیو خلکو په نظر کې د افغان حکومت په وړاندې
بدلون راشي؛ دوې په دې باور وو چې دغه پرمختگ د دولت او د هغه د خلکو په منځ کې د قرارداد په تقویه کولو کې مهم عنصر دی.

50

سره د دې ،په حقیقت کې د غنمو د تخم او د کیمیاوي سرې وېشل په لوجیستیکي لحاظ یو ډېر ستونزمن کار و او د انگلستان د پوځي اډې کومک ته
محتاج و چې دغه مواد د ولسوالیو مرکزونو ته ورسوي او هلته د عملیاتي اډو له خوا له بزگرانو سره د دغو موادو په ټولونه کې مرستې وشوې 51.ځینې
الرۍ او د وېشلو مرکزونه چې په دې کار کې شامل وو د طالبانو له خوا تر هدف الندې راغلل 52.په دې برسېره ،دا حقیقت چې مواد د انگلستان د پوځي
عملیاتو – همدارنگه د والي منگل د سفر په نتیجه کې چې د ولسوالیو شوراگانو سره یې ولېدل او د محوه کولو د ټیم لپاره د ساتنې ځواک – په ذریعه
ورسول شول ،د بزگرانو په نظر هغه ادعاگانې بې اهمیته شوې چې له مخې یې د  HFZپروگرام د افغانستان د حکومت له خوا رهبري کېده.

44

تیو فارل  ،نه ګټل کېدونکی  :په افغانستان کې د برطانیې جګړه له  ۲۰۰۱تر  ( ۲۰۱۴لندن :پینجون ۲۴۷،۲۵۲،۲۶۲۰ ،۲۳۴ ، ) ۲۰۱۷ ،

53

45

د افغانستان د بیا ودانونې لپاره اختصاصي عمومي مفتش" ،د امریکاد متحده ایاالتو د کانګرس لپاره درې میاشتنۍ راپور "(  ۳۰د اکتوبر .۱۱ ،)۲۰۱۴

46

" ،Upper quartileمخدره ضد توکو پروګرام او د بدیلو معشیتونو ارزونه ،هلمند " ( د بهرنیو او مشترکالمنافع دفتر لپاره یو ناچاپ شوی راپور ،جون .۱۵ ،)۲۰۱۱

47

زبیدي "،د هلمند د مخدره توکو ضد پالن بیا کتنه۶۰ " ،

48

همدا ماخذ .

49

مالکیزین ،په ګرم سیر کې جکړه .۱۴۱۰ ،

50

د هلمند د والي دفتر " ،د مخدره ضد توکو لنډ مهاله ستراتیژي" ( .۱ ،)۲۰۰۹

51

میز فیلد ،په شګو والړ دولت.۲۶۰ ،۲۳۲ ،

52

فیرل ،نه ګټل کېدونکی  :په افغانستان کې د برطانیې جګړه.۲۹۴-۲۹۳ ،

53

مینز فیلد  ،په شګو والړ دولت.۲۳۱ .

11

د کرنیزو مرستو توزیعپه اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې پکې د ولسوالیو په چارواکو او قومي مشرانو د فساد تورونه لگېدلي وو54 .د
چارواکو او د کلیو مشرانو فیصله کوله چې کومه کورنۍ باید د محدودو شته مرستو لپاره کاندیدان وي .د هغو کسانو نومونه چې د مرستو
لپاره کاندید گڼل شوي وو نومونه په لست کې راغلل او بیا د توزیع مرکزونو ته وغوښتل شول چې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سره چې د HPRT
له خوا راوړل شوې وه تر السه کړي .بزگرانو راپور ورکړی چې مواد په معمول ډول په کلیو کې خپلو خپلوانو او د خوښې کسانو ته ووېشل شول.

55

په نتیجه کې که څه هم پروگرام راپور ورکړی چې له  ۳۰،۰۰۰څخه تر  ۵۰،۰۰۰بزگرانو ته د  ۲۰۰۸څخه تر  ۲۰۱۱کال پورې په هر منی کې د غنمو تخم او
کیمیاوي سره توزیع شوې ده 56 .خو د ټولنې بډایه غړي هر کال دغه مواد تر السه کوي57 .د دې کار په نتیجه کې دغه پروگرام د نورو هغو په شان
په هلمند کې د حمایت کوونکو او پیروانو شبکو ته هم داسې ادامه ورکړه او د هغو کسانو د نفرت سبب شو چې مرستې یې نه وې تر السه کړې،
ښایي د فساد تر ټولو شدیدې بېلگې له دې سره تړلې وي چې د بزگرانو مصنوعي “خیالي لسټونه جوړ شوي وو61 ،60 ،59 ،58 ”.د درغلیو په دغه ډول
راپورونو کې په معمول ډول ځایي چارواکي شامل وو او هغه تورونه یې رانغاړل چې د کلیو نخبه گانو د خپلو کلیوالو له تذکرو څخه استفاده
کړې چې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سره راغونډه کړي او بیا یې په ځایي بازار کې وپلوري، .

63 62

دغه راز بزگرانو شکایت کړی چې د غنمو تهییه شویو تخمونو ټیټ کیفیت درلود او په لومړیو کلونو کې یې د کښت له موسم څخه وروسته توزیع
شول66 ،65 ،64 .په والیتي اداره کې لوړ پوړي چارواکي ،د والي منگل د مخدره توکو ضد سالکار په گډون حتی ونیول شول او په فساد تورن شول
– په دوی تور لگول شوی چې د اصالح شویو تخمونو پر ځای یې د ټیټې بیې تخمونه توزیع کړي وو68 ،67 .د فساد له نورو تورونو سره یو ځای چې
د  USAIDله خوا د نورو کرنیزو مرستو د وېشلو په وخت کې لکه واټر پمپونه  69او گرین هاوس  70لگول شوي وو ،دغو قضیو و نه شو کوالی چې
د کلیوالو خلکو نظر او درک د والیتي او مرکزي حکومت په اړه په مثبت لورې سوق کړي.

54

جې میکنزي " ،د کوکنارو د تخم ونه "،جهاني مکاتبه  ۲۲ ،د جون .۲۰۰۹

55

ډیویډ مینز فیلډ Alcis ،شرکت او " ،OSDRد هم زمانه او تکراري خطرونو مدیریت  :د  ۲۰۰۸تر  ۲۰۱۱پورې په مرکزي هلمند کې د کوکنارو د تولید د کموالي توضیع

56

په لومړي کال کې  PRTراپور ورکړل چې  ۳۳زره کورنیو د غنمو تخم او کیمیاوي سره تر السه کړې او په  ۱۰ / ۲۰۰۹کې  ۳۹۶۴۰کورنیو او د  ۲۰۱۰کال په منی کې ۴۸۲۰۰

" ( کابل :د افغانستان د ریسرچ او ارزونې واحد .۶۷ ،)۲۰۱۱ ،

کورنیو نورو دغه مرسته تر السه کړې .وګورئ :ایس میک پرسن او سي هنا" ،د هلمند د مخدره توکو ضد والیتي ستراتیژي بیا کتنه :درېیم راپور " د مخدره ضد توکو
ټیم د  PRTهلمند لپاره نا چاپ شوې بیا کتنه.۴۳ ،)۲۰۱۰ ،

57

د عمومي مفتش دفتر د  AVIPAپه پروګرام ګې د بې نظمییو یادونه کړې چېرې چې د ګوتو ډېرې نشاني چې بزګرانو ورکړې او د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې تر السه

کول یې تایید کړي داسې معلومیږي چې عینې کسان وي .په دې کتنه کې د  HFZپروګرام نه دی شامل .دوی "۴۵۶۳مرستې امتحان کړې ،د تفتیش ټیم  ۲۵۸۲قضیې (

 ۵۶.۶سلنه ) قضیې په ګوته کړې چې دغه ډول بې نظمي یې درلودې" .د عمومي تفتیش دفتر “ ،USAID ،د /USAIDد افغانستان د کرنیزو محصوالتو د زیاتوالي د

پروګرام تفتیش " ( د تفتیش د راپور نمبر  ۲۰ ،P-۰۰۸—۱-۵.۳۰۶د اپریل .۶ ،)۲۰۱۰

12

58

ایف لیډ ویج ،په جګړه باندې پانګونه  :د برطانیې لپاره د افغانستان د جګړې حقیقي بیه  ( ،نیو هاون ،سي تي ،امریکا متحده آیات :د ایل د پوهنتون چاپ .)۲۰۱۳ ،

59

مینز فیلډ " ،د هم زمانه خطرونو مدیریت "

60

جې میکنزي" ،په افغانستان کې له جګړې وروسته ښه پانګه" جهاني مکاتبه  ۱۸ ،د جنوري .۲۰۱۰

61

داخلي یادښت ،د بین المللي انکشاف څانګه  ۲۳ ،د جون .۲۰۱۰

62

داخلي یادښت ،د بین المللي انکشاف څانګه  ۲۳ ،د جون .۲۰۱۰

63

مینزفیلد" ،د هم زمانه خطرونو مدیریت.۶۷ " ،

64

میکنزي" ،د کوکنارو د تخم ونه".

65

مینز فیلډ" ،د هم زمانه خطرونو مدیریت.۶۷ " ،

66

داخلي یادښت ،د بین المللي انکشاف څانګه  ۲۳ ،د جون .۲۰۱۰

67

میکنزي " ،له جګړې وروسته ښه پآنګه.؟"

68

داخلي یادښت ،د بین المللي انکشاف څانګه  ۲۳ ،د جون .۲۰۱۰

69

ډیویډ مینز فیلډ" ،پایلې ناڅرګندې دي :په هلمند او ننګرهار کې د موافقو او د مخدره موادو د کنټرول لپاره د موافقو ماتول " ( کابل  :د افغانستان د ریسرچ او ارزونې

70

مینز فیلډ" ،د هم زمانه خطرونو مدیریت".۶۵-۶۳

واحد  ،د قضیو سلسله  ،جنوري .۶۹-۶۸ ،)۲۰۱۳

دغه راز ،د محوه کولو د کمپاین پر ضد هم خصوصا د  HFZد پروگرام په لومړیو کلونو کې د بډو او طرفداریو تورونه راڅرگند شول71 .ځایي
خلکو باور درلود چې په دې کمپاین کې تر ټولو کمزوري خلک تر هدف الندې نېول شوي وو .هغو کسانو چې له حکومتي چارواکو سره یې اړېکې
درلودې یا د نفوذ څښتنان وو – واسطه -و توانېدل چې د محوه کولو خطر حداقل ته راټیټ کړي72 .د ناهیلي دا یو احساس چې شتمنو کسانو او
هغو چې دکوکنارو په سوداگري کې بوخت وو په حقیقت کې د محوه کولو کمپاین پر مخ بېووت ،نور هم د دې سبب شو چې د والیتي چارواکو او
د دوی د بهرنیو حمایت کوونکو پر ضد نفرت زیات شي.

73

سره د دې کله چې ایساف او د افغان ملي امنیتي ځواکونو په مرکزي هلمند کې قوت وموند ،د کښت د محوه کېدو په اړه د فساد تورونه لیږ
اورېدل کېدل74 .د  ۲۰۱۰کال له پسرلي څخه مخکې بزگرانو حتی هغو هڅو ته اشاره کړې چې د محوه کولو ټیمونو ته رشوت ورکړي چې خپلې هڅې
کمي کړي؛ داسې ادعاوې شته چې سرتېرو او چارواکو په ساحه کې د کښت دتخریب لپاره مسوؤل کسان په دې بېرولي وو چې د دوی رشوت
اخیستل به رسوا کړي 75 .او په  ۲۰۱۱کال کې د کښت د محوه کولو په وخت کې حاصالت په ډېر سیستماتیک ډول تخریب شول .بزگرانو راپور
ورکړی چې د تخریب لپاره د یوه کلي له انتخاب څخه روسته ټول حاصالت تخریب کېدل .په دې لړ کې دا پوښتنه نه کېده چې ځمکه د چاده او
د هغې کورنۍ اقتصادي -ټولنیز موقف څه شی دی .یوازې هغو کورنیو خپل حاصالت له تخریب څخه وساتل چې د کلیو څخه بهر پراته وو.

76

د حاصالتو د تخریب د دې ډول روش المل دا و چې  HPRTپه مستقیم ډول هره ورځ د کښت د تخریب له ټیمونو سره کار کاوه او د هغوی
فعالیتونه یې څارل .په دې لړ کې له هر ترکتور سره چې په کمپاین کې یې برخه اخیسته ،د نړیوال موقعیت پېژندنې د سیسټم ( )HPSوسیلې
تړلې شوې وې78 ،77 .سره د دې ،که څه هم د فساد ځینې وړې نشانې لیدل کېدې د کانال په ساحه کې امنیتي وضعه ښه شوې وه .د  HFZپه لومړییو
کلونو کې د محوه کولو ټیمونو په کلیو کې خپل کارونه په چټکي سره سر ته رسول او بېرته نه راگرزېدل ،څو د بریدونو له خطر څخه بچ شي .دغه
وضعیت په خپل حال پاتې نه شو کله چې ایساف او د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساحه تر خپل کنټرول الندې راوستله .په دغه وخت کې
د هر منی په موسم کې د کوکنارو د کښت اندازه هم کمه شوه او هم د افغانستان د حکومت او د هغه د پلویانو لپاره د حاصالتو تخریبول اسانه
شول کله چې حکومت د  HFZپه ټوله ساحه کې کنټرول تر السه کړ او یاغیان یې د بغرا د کانال شمال طرف ته دښتو ته په شاه کړل.
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ایس ګوردون ،د زړنو او ذهنونو الس ته راوړل ؟ په هلمند کې د مرستو او امنیت په منځ کې د اړیکي کتنه ( میت فورد  ،ایم ای ،د امریکا متحده آیات :فاین شتاین بین

72

مینز فیلد" ،د هم زمانه خطرونو مدیریت.۴۳-۳۸ "،

73

د مثال پ ډول ،له سبقونو څخه د زده کړې پروسه چې د انګلیستان د حکومت له خوا په هلمند کې د هغه د هڅو د تحلیل په ترڅ کې پیل شوې وه په دې ټکو ختمیږي:.

المللي مرکز ،تفتس پوهنتون.۲۸ ،)۲۰۱۱ ،

"په حقیقت کې ،په لومړی سر کې د نشه ای توکو ضد هڅې د کوکنارو په محوه کولو راټولې وې خو دغه کار هلمندیان ناراضه کړل ،د هلمند سیاسي اقتصاد یې بې

ثباته کړ ،د زورواکانو ګټې یې په هره کچه کې تر تهدید الندې ونېولې ،د ناامنیو کړي یې بیا تقویه کړه او د بین المللي حضور او حکومت سره دښمني او بې ثباتي یې
نوره هم تقویه کړه"" .د هلمند د والیتي بیا رغونې ټیم څخه زده شوي سبقونه" (راپور  ۵-۳ ،۱۳۲۲ WPډیسمبر .)۲۰۱۴
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ډیویډ منیز فیلډ" ،پینځمه ګڼه خبري پاڼه :مرکزي هلمند د  ۲۰۱۲-۲۰۱۱کرنیز موسم پسرلی " ( د انګلیستان د حکومت لپاره ناخپره شوې لیکنه جون http:// .)۲۰۱۲
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مینز فیلډ او نور " ،د هم زمانه خطرونو مدیریت .۴۰-۳۹ " ،
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مینز فیلډ" ،خبري پاڼه .3"،۵

.pdf.52/www.davidmansfield.org/home/docs/field
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ایس کووپر کولس ،له کابل څخه کیبلونه  :د افغانستان په لویدیځ کې د کمپاین کیسې ( لندن :د هارپرس چاپ .۸۷-۸۶ ،)۲۰۱۱ ،

78

د امریکا د متحده آیاالتود حکومت د احتساب دفتر" ،په افغانستان کې د مخدره توکو کنټرول :د ستراتیژي پراخوالی او د پرمختګونو په اړه راپورونه خو په موقت
وخت کې د اجرا شوي هدفونه او د عدالت د سیسټم د ارزونې هڅې ضروري دي ( ".جي ای او ،۲۹۱ -۱۰ .مارچ .۱۱ ،)۲۰۱۰۱
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2 22 2د هلمند د خوړو زون  :بریالیتوب خو په کومه بیه؟
د  ۲۰۰۸او  ۲۰۱۱کلونو په منځ کې د کوکنارو کښت په هلمند کې په ډراماټیک ډول راولوېد .د  UNODCد راپورونو له مخې د کوکنارو کښت په
تخمیني ډول له  ۱۰۳۵۹۰هکتار څخه  ۶۳۳۰۷هکتار ته راټیټ شو ( وگورئ  ۲شکل)79 .که څه هم د کوکنارو کښت بیا پورته وخوت او له ۷۵۱۷۶
هکتارو ته په  ۲۰۱۲کې وخوت80 ،سره د دې دغه اندازه پینځه سلنه له هغې اندازې څخه کمه وه کله چې د  HFZپروگرام د  ۲۰۰۸کال په منی کې پیل
شو .د کوکنارو د حاصالتو لپاره د ځمکې د تخصیص کموالی د خوړو په زون کې دننه ډېر څرگند و .په داسې حال کې چې کال په کال د ساحې د
پراختیا په اړه تخمینونه یو شان ته نه وو ،د امریکا د متحده آیاالتو حکومت تخمین کوي چې کښت د خوړو د زون په دننه کې په  ۲۰۰۸کال کې
له  ۳۲۸۸۹څخه په  ۲۰۱۲کې  ۷۹۱۴ته راولوېد.

81

دویم شکل :په هلمند والیت او د هلمند د خوړو په زون کې کښت(۲۰۱۶-۱۹۹۹ ،هکتار)

حمایت کوونکو د دغو ارقامو پر بنسټ استدالل کاوه چې د  HFZپروگرام یوه بریا وه او د یوه "قوي والي"او د محوه کولو پروگرام یو ځای
وکوالی شو چې د کښت په اندازه کې په ډراماټیک ډول کموالی راولي82 .د دغه بریاوو زیاته برخه د مخدره توکو پر ضد د والي منگل ژمنتیا ته
منسوبه وه .دغه توضیحات په هر ځای کې خپاره شول او د  ۲۰۱۲څخه د مخه داسې غوښتنې موجودې وې چې د HFZپروگرام په نورو والیتونو
کې هم تطبیق شي .د مخدره ضد موادو وزیر نظر احمد مقبیل عثماني په بریالیتوب سره د امریکا د متحده آیاالتو با نفوذه سناتور ډییانه فاین
شتاین د خوړو د زون د پروگرام له گټو او له دې خبرې څخه قانع کړه چې د اپینو په تولیدونکو نورو ساحو کې هم دغه ډول پروگرامونو ته اړتیا
شته .سناتور ډییانا فاین شتاین چې کله په هلمند کې د کوکنارو د کښت د کموالي څخه قانع شوه او په دې باور شوه چې د  HFZپروگرام د دې
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" ، UNODCد افغانستان د کوکنارو سروې  :۲۰۱۶کښت او تولید" ( کابل )۲۰۱۶ ،UNODC :
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.cultivation_production.pdf_2016_https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey
81

دغه تخمین د "عامې ساحې " پر بنسټ جوړد لکه څنګه چې د خوړو د زون د سرحداتو په ذریعه په  ۲۰۰۹کې تعیینه شوې او په وروسته کلونو کې هم پکې شامله وه .د

 UNODCد خوړو د زون لپاره تر  ۲۰۱۲پورې کومه بېله احصایه نه ده ورکړې .داسې فکر کیږي چې د دې ادارې وروستي تخمینونه په وروستیو کلونو کې د همدې ساحې

لپاره وې.
82

توماس هارډینګ" ،په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کمښت  ۲ "،د سپټمبر ،۲۰۰۹

.Afghanistan-Taliban-hit-by-fall-in-opium-crop-production.html/6122728/http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence
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کموالي المل و د امریکا د متحده آیاالتو د باندنیو چارو په وزیرې هلري کلینټن یې غږ وکړ چې د خوړو د زون نوښتونو ته نوره هم پراختیا
ورکړي83 .د امریکا په متحده آیاالتو باندې د هغه سیاسي فشار له امله چې په کندهار کې د خوړو د زون د پروگرام د تقوې لپاره پیسې پیدا کړي
په دې تمام شو چې  ۲۵میلیونه امریکایي ډالر د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره گوښې شوې .د خوړو د زون پروگرام پیل شو.
سره د دې ،د خبري رسنیو د دې قیاس شاته چې د  HFZپروگرام د کوکنارو د کښت د کموالي سره په سیده توگه تړاو لري او دغه ماډل د تکرار وړ
دی یوه ډېره پېچلې توضیح په دې هکله شته چې د کوکنارو کښت ولي د  HFZد پروگرام په موده کې راولوېد او دغه نتیجې ولي په بل ځای کې
الس ته نه راتلې .تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره هغه شواهد وو چې د  HFZد پروگرام نتیجې نه یوازې لنډ مهاله وې بلکې دې پروگرام په حقیقت
کې د کرنیزو تولیداتو او مېشتېدنې په طریقو کې یو دایمي بدلون راووست چې کېدای شي په راتلونکې کې په هلمند کې د کوکنارو د کښت
سطحه ډېره لوړه بوزي .د کانال د ساحې د الندې په کښت کې د کموالي د اندازې او د  HFZد پروگرام په منځ کې په سیده توگه د تړاو گڼل شکمن
وخوت .د خوړو په زون کې دننه د کښت د طریقو د بدلولو په اړه نور بهرني عوامل ډېر د اهمیت وړ وو .لومړی عامل د  ۲۰۰۷کال د جوالی او د ۲۰۰۸
کال د اکتوبر تر منځ موده کې د غنمو او د کوکنارو په منځ کې سوداگري وه .دغه بدلون د بزگرانو اندېښنې د خوړو د مصوؤنیت په اړه زیاتې کړي.
په دغه موده کې د کوکنارو بیه په یوه کیلو کې له  ۱۲۰امریکایي ډالر څخه  ۷۰امریکايي ډالر ته راولوېده په داسې حال کې چې د جوالي د  ۲۰۰۷او
د ډسمبر  ۲۰۰۸کال تر منځ موده کې د غنمو یوه کیلو بیه له  ۱۵افغانۍ څخه  ۳۵افغانۍ ته وخته .دغه زیاتوالی په نړیواله کچه د غنمو په بیه کې
د زیاتوالي او له دې امله راپیدا شو چې د پاکستان حکومت د غنمو په صادراتو محدودیتونه ولگول84 .په داسې حال کې چې د غنمو بیه د نورو
 ۱۲میاشتو لپاره په نسبي ډول لوړه وه یعنې د  ۲۰۰۹کال تر اکتوبر پورې چې یو کیلو  ۱۵افغانیو ته راټیټه شوه ،په همدې موده کې د کوکنارو بیه
په همدې ډول ټیټه وه تر څو چې کیلوگرام له  ۴۰ډالر څخه ټیټې بیې ته راولوېد85 .د غنمو په بیه کې دې ډراماټیک لوړ والي بزگران دې ته وهڅول
چې زیاتې ځمکې د غنمو کښت ته تخصیص کړي او کمه اندازه یې کوکنارو ته پریږدي ځکه چې له یوې خوا د خوړو د مصوؤنیت په اړه اندېښنې
ورسره وې او له بلې خوا دوی کوالی شوای چې غنم په ځایي بازار کې په اساني سره وپلوري.
په داسې حال کې چې د  HFZد پروگرام پلویانو ویل چې د کوکنارو کښت کم او د غنمو هغه زیات شوی ځکه چې د غنمو تخم او کیمیاوي سره
تهیه شوې وه او له بلې خوا د کوکنارو د کښت د محوه کولو تهدید هم ورسره و ،فضایي تحلیلونو دغه نظر نه دی تایید کړی .د کرین فیلډ
پوهنتون تخمین کړی چې د کوکنارو کښت د خوړو د زون په ساحه کې د  ۲۰۰۸او  ۲۰۰۹کلونو په منځ کې  ۳۷سلنه کم شوی او د خوړو د زون څخه
بهر دغه ساحه  ۸سلنه زیاته شوی ،په دواړو ساحو کې د غنمو تر کښت الندې ځمکې دوه برابره شوې وې .دغه تخمین ښیي چې د  HFZد پروگرام
له خوا هم متاثره شویو خلکو او هم هغو خلکو د غنمو په تولید کې ډېره پانگونه وکړه چې د یاد پروگرام له خوا په سیده توگه نه و متاثره شوي.
د خوړو د زون په دننه کې د غنمو د تولید زیاتوالی چې په  ۲۰۰۸کې د کوکنارو د زیات تولید او د خوړو د مصوؤنیت په اړه د اندېښنو له امله
تشویق شو د کوکنارو د کښت ځای ونیوه .دغه بدلون ځکه ممکن و چې د هلمند د کانال الندې ځمکې محدودې وې .د خوړو د زون څخه بهر ،په
پخوانیو دښتي ساحو کې چېرې چې دغه ډول خنډونه نه وو د غنمو په کښت کې  ۹۸سلنه زیاتوالی راغی ځکه چې نوې ځمکې تر کښت الندې
راغلې86 .کرین فیلډ په پای کې لیکي" ،د نورو عواملو په پرتله د تخمونو او د کیمیاوي سرې د توزیع پروگرام د غنمو د تولید په زیاتوالي کې
په ټول والیت کې کمه برخه درلوده ".

87

البته دا هم باید له یاده و نه باسو چې د کوکنارو د کښت په کموالي کې د  HFZپروگرام له دې امله یو مهم نقش درلود چې په ډېر شمېر بین المللي
پوځي ځواکونه پکې ښکېل وو او په دې وخت کې په هلمند کې د پرمختیایي انکشاف لپاره ډېرې پیسې په مصرف ورسېدې.
هلمند ته په ډېر لوړ شمېر سرتېري استول شوي وو چې د  HFZله پروگرام سره یې تصادف کاوه .په دې وخت کې د پنجه یې پلنگ ،خنجر او
مشرک تر نومونو الندې پوځي عملیات تر سره شول .د جگړو په میدان کې د سرتېرو په شمېر کې د زیاتوالي اغېزې د  ۲۰۱۰کال د فبروري او د
 ۲۰۱۱کال د پسرلي په منځ کې په مارجه کې تر ټولو زیاتې څرگندې وې .مارجه په هلمند کې تر ټولو لویه د کوکنارو تولیدونکی ولسوالي وه او
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سیناتور ډیاني فاین شتاین" ،له افغاني بزګرانو سره مرسته ،د طالبانو لپاره د مخدره توکو د تمویل د وسیلو بندول" ( ،د باندنیو چارو وزیرې هالري کلینټن ته یو
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مکتوب ۷ ،فبروري .)۲۰۱۲
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کرینز فیلډ پوهنتون" ،په هلمند کې د کوکنارو او غله جاتو کښت  ( " ۲۰۰۹-۲۰۰۷نا خپور شوی راپور .)۲۰۰۹
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کرینز فیلډ پوهنتون " ،په هلمند کې د کوکنارو او غله جاتو کښت".

15

په همدې ډول په افغانستان کې یې له دې درکه لومړی ځای درلود .د مشترک له عملیاتو څخه مخکې چې د ایساف له خوا د  ۲۰۱۰کال په فبروري
کې تر سره شول ،بزگرانو په مارجه کې تر کښت الندې د ټولې ځمکې د  ۶۰سلنې برابر کوکنار کرلي وو .په  ۲۰۱۱کې کله چې د برطانیې او افغان
اردو  ۱۵۰۰۰سرتېري مارجې ته الړل ،په دې ولسوالي کې د کرنیزې ځمکې  ۵سلنه د کوکنارو کښت ته وقف شوې وه .د کوکنارو په کښت کې دغه
ډراماټیک کموالی حتی په هغه وخت کې هم راڅرگند شو چې نه په  ۲۰۰۹او نه په  ۲۰۱۰کال کې د کوکنارو کښت محوه شوی و او سره د دې حقیقته
چې په دې ولسوالي کې بزگرانو د غنمو تخم او کیمیاوي سره هم نه وه تر السه کړې .دغه دواړه اجزاوې د HFZد پروگرام مهمې ستنې وې.
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په دې وخت کې په مرکزي هلمند کې بزگرانو ویل چې د دولت د موجودیت له امله – لکه څنگه چې یوه برطانوي پوځي افسر دغه حالت په دې ډول
توضیح کړی چې "په ځینو ساحو کې د هرو څو الرو د تقاطع په نقطه کې د تالشي یوه پوسته جوړه شوې وه  "89چې د کښت په راتلونکو موسمونو
کې یې د کوکنارو د کرلو په اړه د دوی په پریکړه اثر غورځولی و90 .په حقیقت کې ،د دولت په دایمي نه شتون کې د "کوکنارو محوه کول" د یوه
تصادفي عمل په څېر درک شوی و چې بزگرانو کوالی شوای چې هغه د اړیکو او رشوت په ذریعه تر کنټرول الندې راولي .باید وویل شي چې د
دولت شتون د  HFZد پروگرام له مهمو وسیلو څخه یوه وه .دغه درک د ژورې کرکې سبب وگرزېد؛ بزگرانو په دې شرایطو کې د حکومت د محوه
کېدلو پروگرام داسې بللی و لکه “یو غل چې په شپه کې غال کوي ”.د ځینو لویدیځو ملتونو د ادعاگانو په خالف چې له مخې یې په کلیوالي
سیمو کې د کوکنارو د محوې پروگرام د دولت سلطه ټینگه کړي وه  ،ډېرو بزگرانو فکر کاوه چې دا پروگرام د دولت یوه کمزوري وه ،په خاص
ډول په هغه وخت کې چې له دې پروگرام سره بهرنۍ پوځي ځواکونه لکه د کوکنارو د محوې قوه یو ځای شي92 ،91 .د ملکي کار پوهانو زیاتوالي
او انکشافي پیسو چې هلمند ته را شیوه شولې د دې سبب شوې چې د  HFZپروگرام په نسبي ډول کم ارزښته وبرېښي .د  ۲۰۰۷کال په پیل کې د
امریکا د متحده آیاالتو سفیر ویلیم ووډ هلمند د داسې یو ځای په حیث یاد کړ چې “په ټوله نړۍ کې د امریکا د متحده آیاالتو د مرستو یو له لویو
مستفیدینو څخه وه” 93او په  ۲۰۰۹کال کې د  USAIDاو  DFIDله خوا په هلمند کې نور پرمختیایي پروگرامونه تر سره شول .په دې پروگرامونو
کې په افغانستان کې د کرنیزو محصوالتو د زیاتوالي پروگرام ( ،)AVIPA Plusد هلمند د کرنې او کلیو د پراختیا پروگرام (،)HARDP
د افغانستان د ثبات ابتکار ( ،)ASIاو د ملي لومړیتوب پروگرامونه ( )NPPSد روغتیا او معارف په برخو کې شامل وو .په دې برسېره ،د
پوځیانو له خوا د قومندانانو د عاجل غبرگون د پروگرام ( )CERPپه شکل کې ډېر مقدار پیسې او په لوړه پیمانه د جوړونې پروژې شاملې وې.
په دې برسېره ،په  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۱کلونو کې نورې مرستې هم هلته ورسېدلې .په  ۲۰۱۱کې  USAIDتخمین کاوه چې په هلمند کې یې  ۴۸۹.۹میلیونه
امریکایي ډالر مصرف کړي دي چې دغه رقم له  ۲۰۰۸څخه راهیسې تر ټولو لوی مقدار و94 .په داسې حال کې چې د دغو مرستو د پولي ارزښت او
د هغه د دوام په اړه پوښتنې شته او همدارنگه په دې اړه هم پوښتنې وې چې مرستې د ثبات له هدفونو سره څومره کومک کړی دی ،په دې کې
شک نشته چې د مرستو پیسو ډېر کارونه ایجاد کړل ،د کار اجوره یې لوړه کړه او د لشکرگاه او گرشک ښارونو ته په نژدې ساحو کې یې کرنیز
محصوالت رانگارنگ کړل.
د پوځي او ملکي مرستو د ډېروالي په شرایطو کې او همداغه راز د غنمو او کوکنارو په منځ کې د سوداگري د شرایطو په نتیجه کې گرانه ده
دې نتیجې ته ورسیږو چې د خوړو د زون په دننه کې د کوکنارو د کښت کموالی د  HFZپروگرام ته منسوب کړو .حتی د انگلستان حکومت هم
د  HFZد پروگرام نقش په هلمند کې د کوکنارو په کموالي کې ننگولی دی .په  ۲۰۱۰کې یوې تبصرې ښکاره کړې چې دې پروگرام “د کوکنارو د
کښت په طریقو او عمومي کچو باندې ډېر کم خو په هر حال مثبت اثر غورځولی دی95 ”.نورو دا وییلي دي چې د دې پروگرام مهمه دنده دا وه چې
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یو بل یوازینی ابتکار چې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت په ضد په همدې موده کې په کار اچول شوی و ،په مارجه کې د کرنیز بدلون پروګرام و ،دغه پروګرام په ښه
ډول نه و سنجول شوی .په دې پروګرام کې بزګرانو ته ډېر ناوخته پیسې ورسېدې چې د خپلو کوکنارو مرضي بوټي ایسته کړي او هیڅ یې و نه کول چې په بل موسم کې د
دې کښت مخنیوی وکړي .وګورې ډیویډ مینز فیلډ"ّ ،په هلمند کې د نشه ای ضد توکو د هڅو د اغېزو څېړنه می  ( "۲۰۱۰د انګلیستان د حکومت له خوا د افغاان د نشه

ای توکو د څانګو د واحد لپآره راپور  ۱۰ ،می  .۹ ،)۲۰۱۰د
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مایک مارتین ( ،وګورئ د مینز فیلډ  ۲۱۸مخ )،شخصي مکاتبه.
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منسفیلد او نور " ،د هم زمانه خطرونو مدیریت .۴۳-۳۸ " ،
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ایم رایدر او سي ریډ" ،په هلمند کې د مخدره ضد توکو د پالن بیا کتنه " ( د افغانستان د مخدره ضد توکو د مختلفو واحدونو لپاره راپور ،ضمیمه ایچ اګست .)۲۰۱۰
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منسفیلد"ّ ،په هلمند کې د مخدره ضد توکو د پروګرام د اغېزو څېړنه.۱.۵.۷ " ،
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ووډ ( ،د عمل د پالیسي د ګروپ لپاره وینا  ،اول د اګست .۶-۵ ،)۲۰۰۷

94

د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د متحده آیاالتو اداره  ،افغانستان " ،خبري پاڼه  ،د هلمند والیت" ( جون .۱ ،)۲۰۱۱

95

زبیدي" ،په هلمند کې د مخدره ضد توکو د پالن بیا کتنه .۲ " ،

په والیت کې د ثبات او ښې حکومتولي هدفونو ته ورسیږي، ، ، .
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که څه هم گرانه ده چې د خوړو د زون په دننه کې د کوکنارو د کښت کموالی په سیده توگه د  HFZله پروگرام سره وتړو د دې شواهد شته چې
د  HFZد پروگرام او د زیاتو مرستو په دوران کې د کوکنارو په تولید بندیز په دې کې لوی نقش درلود چې دغه کښت د بغرا د کانال شمال ته
پخوانیو دښتو ته ولېږدوي .دا هغه ځمکه وه چېرې چې یوه لسیزه مخکې یوازې څو بزگرانو ژوند کاوه خو له  ۲۰۱۶څخه مخکې هلته  ۴۴۰۰۰هکتاره
ځمکه تر کښت الندې وه او  ۲۵۰۰۰۰خلکو هلته ژوند کاوه .د دغو خلکو ډېری اجاره داران وو چې د خوړو په زون کې د ځمکو د څښتنانو حاصالت
کرلي وو .دغو کورنیو د خپل کار د مزد په بدل کې د کوکنارو د وروستي حاصالتو یوه په درېیمه برخه دغه راز یو څه ځمکه تر السه کړې چې غنم،
سبزي جات او د خپل مصرف لپاره نور حاصالت وکري .دغه راز دوی د اوسېدلو یو ځای پیدا کړ او د حاصالتو ،خپلو کورنیو او څارویو لپاره
یې اوبه وموندلې.
د کوکنارو د کښت په نشتون کې دغه بزگران مجبور نه وو چې په ځمکه کې کار وکړي .د کوکنارو د کښت پر خالف د غنمو کښت لیږ کاري قوې
ته ارتیا لري او د ځمکو د څښتنانو کورنیو په خپله تنظیم کوله .د  HFZاو نورو انکشافي پروگرامونو سره یو ځای چې یوازې د ځمکو څښتنان
یې تر هدف الندې وو ،ډېر شمېر بې ځمکو کورنۍ نه یوازې له ملکیت څخه محرومي شولې کله چې د خوړو زون پروگرام پراختیا وموندله او د
کوکنارو په کښت باندې بندیز په اغېزناک ډول عملي شو بلکې دغو کورنیو بل بدیل هم نه درلود .د گرښک او لشکرگاه په ښارونو کې کاري
فرصتونه تر یوه بریده زیات شول چې د زیاتو مرستو په نتیجه کې ممکن و .خو د دغو کارونو لپاره د اوسېدلو ځایونو ته اړتیا وه  .د هغو کسانو
لپاره چې په دغو ښارونو کې یې کورنۍ نه اوسېدلې ،د کارونو سره بوختیا گرانه وه .څرنگه چې نور کاري فرصتونه کم وو د لیږ ځمکو لرونکو
خلکو زیات شمېر د بغرا د کانال شمال پخوانیو دښتو ته ولیږدېدل .هلته دوی د کورنیو او قومي اړیکو د درلودلو په ذریعه هڅې وکړې چې د
اجارې لپاره ځمکې پیدا کړي او یا هغه واخلي .کله چې دوی د کانال تر ساحې الندې ځمکو څخه د حکومت له خوا په زوره وایستل شول دوی ډېر
په غوصه وو او حکومت ته یې د داړه مار او فاسد په سترگه کتل چې له خپلو گټو څخه د بهرنیانو گټو ته لومړیتوب ورکوي .ځکه دوی په نویو
ځمکو کې مېشت شول او د هغو ډېره برخه یې په کوکنارو وکرله.
له  ۲۰۱۲څخه مخکې د بغرا د کانال په شمال کې په پخوانیو دښتو کې د کوکنارو کښت زیاتوالی پیدا کړ .د کوکنارو دغه اندازه له هغه مقدار
څخه زیاته وه چې د هلمند د خوړو په زون کې الس ته راتلل او له دې سره د هلمند په والیت کې د کوکنارو د کښت کچه بیا مخ په لوړ وخته .د
HFZد پروگرام پلویانو خپل ځانونه او نور په دې حقیقت دالساکول چې د کښت ټوله اندازه په خپل حال پاتې ده خو د کښت زیاته برخه د  HFZد
پروگرام له ساحې او د افغانستان د حکومت له ولکې څخه بهر متمرکز ده او د خوړو د زون په دننه کې د کوکنارو د کښت اندازه د  ۲۰۰۸کال په
پرتله ډېره ټیټه وه که څه هم دغه اندازه مخ په لوړېدو وه .په هلمند کې د کوکنارو د کښت دا توزیع کله کله د دې سبب شوې چې د کوکنارو کښت
بیا محوه کړي .دغه اقدام د  HFZد پروگرام څخه بهر و او هغو کسانو ته یې جزا ورکړه چې دوی فکر کاوه فرصت غوښتونکي دي او د طالبانو تر
حمایت الندې په دې دښتو کې اوسي .دغه استدالل په دې ونه توانېد چې وگوري د خوړو د زون بریاوې څومره ماتېدونکې وې او څنگه کېدای
شي چې د کوکنارو کښت بیا راژوندی شي که چېرې حکومت خپل نفوذ په دې ساحه کې له السه ورکړي– دغه نظریه د کوکنارو د کښت په مقابل
کې د بدیل د نشتوالي او د بین المللي پوځي ځواکونو له وتلو سره په حقیقت بدله شوه.
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رایدر او ریډ"په هلمند کې د مخدره ضد توکو د پالن بیا کتنه " .
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زبیدي" ،په هلمند کې د مخدره ضد توکو د پالن بیا کتنه ۶-۵ " ،
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میک فرسن او هنا " ،په هلمند کې د مخدره ضد توکو د ستراتیژي بیا کتنه .۳۰ "،
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 HFZ5 .5په  ۱۳۹۶کې
11 1

1په مرکزي هلمند کې د خوړو د زون په دننه کې

د  ۱۳۹۶کال په پسرلي کې کوکنار د خوړو په ټول زون کې لېدل شوي حتی په هغو ساحو کې لېدل شوي چې د والیتي مرکز لشکرگا سره تړلې
دي .په حقیقت کې د کوکنارو کم مقدار حتی په داسې ساحو کې هم لېدل کیږي لکه قلعه بوست چې د ښار په سویل کې هوایي ډگر ته نژدې ده
او همدارنگه په بوالن کې چې د لشرکرگاه په لویدیځ کې د پل بلې خوا ته پرته ده ( وگورئ  ۳شکل) .دا هغه ساحې وې چېرې چې بزگران د HFZ
د پروگرام او د مرستو په دوران کې ډېر موفق وو .په دې وخت کې د ښاري خلکو د تغذیې لپاره ډېر مختلف حاصالت کرل شوي وو او کورنۍ
ښارونو ته نژدې اوسېدلې او د کارونو د پیدا کولو امکانات موجود وو .په دې وخت کې ډېرې کمې داسې کورنۍ وې چې ډېر مختلف حاصالت
یې نه درلودل او لیږ تر لیږه د کورنۍ یوه غړي یې په ښار کې کار نه درلود.
تر ټولو ډېر مهم بدلون چې په دې ساحو باندې یې درلود هغه د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ماتې او د یاغیانو مداخله وه .په حقیقت کې
طالبان په ټوله ساحه کې موجود وو او دوی له قلعه بست څخه پرته په نورو ځایونو کې د ځمکې ،کوکنارو او غنمو په سر مالیات راغونډول .د
حکومت د نفوذ او خاورې له السه ورکول د دې المل شو چې حتی په  ۲۰۱۷کې په بوالن کې بزگرانو یاغیانو ته باج ورکاوه – که څه هم د ډېر وخت
لپاره نه وه.
د  ۱۳۹۶کال په پسرلي کې حکومت په بوالن کې ماتې وخوړه او د ځایي خلکو لویه اندېښنه دا وه چې د حکومتي ځواکونو او د یاغیانو په منځ
کې به ورپسې بیا جگړې پېښې شي .دغو شرایطو د خلکو ژوند او ملکیت ته ډېر زیانونه واړول .په بوالن کې بزگرانو شکایت وکړ چې دوی گرین
هاوس په جگړو کې وسوځول شول100 .ځینو خپل گرین هاوس بې ځایه کړل څو له بیا تخریب کېدلو څخه بچ شي .دغه راپورونه د سټالیټ په ذریعه
له تصویرونو څخه تصدیق شوي دي ( وگورئ  ۴شکل) .دغه راز راپورونه رارسېدلي چې د مرغانو فارمونه تړل شوي او څاروي د لشکرگاه ښار
ته راوړل شوي چې له نورو زیانونو څخه ځان بچ کړي .بزگرانو راپور ورکړی چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو له خوا د یاغیانو د تعقیت
نه وروسته طالبانو په لویو الرو او د کورونو څخه بهر ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي خښ کړل.
سره د دې ،دې تجربې او د هغې په پایله کې د عایداتو د له السه ورکولو سره په بوالن او قلعه بست کې ژوند د تېرو کلونو په شان ادامه درلوده.
په بوالن کې د حکومت د کنټرول له السه ورکول یو موقتي پېښه وه او ال تر دې وخته پورې مرکزي حکومت او والیتي چارواکي له پام وړ مالتړ
څخه برخمن وو .که څه هم په کمه اندازه د کوکنارو د کښت شواهد لیدل کېدل په ټوله کې یوازې څو بزگرانو د خپلو ځمکو په یوه ډېره کمه برخه
کې کوکنار کرلي وو .په مجموعي ډول بزگرانو په دې ساحه کې بېال بېل سبزي جات او مېوه جات کرلي وو چې د لشکرگاه بازار ته یې یوسي او
د کار په مقابل کې معاشونه واخلي ،ورځنۍ اجورې واخلي او په ښا ر کې سوداگري وکړي.
سره د دې ،ضروري نه وه چې ډېر لېرې سفر وکړي څو د  HFZد کمزوري پروگرام او د هغه د ناپایدارو اغېزو شواهد وموندل شي .د مثال په ډول،
د  ۲۰۱۷کال په پسرلي کې د نادعلي او مارجه په ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ډېر فصلونه لېدل شوي په دې ولسوالیو کې ډېرو زیاتو بزگرانو
کوکنار کرلي وو چې د دوی زیاتو کسانو د خپلې ځمکې  ۴۰سلنه دې کښت ته وقف کړې وه.
سربېره پر دې ،له حکومت سره په دې ساحو کې ډېره کمه همکاري موجوده وه .دا هغه ساحې وې چېرې چې د کوکنارو د کښت ځای داسې
حاصالتو نیولی وو چې خطر یې کم و او کمه گټه یې درلوده لکه غنم او پنبه خو یوازې په کمه پیمانه د مېوو د لوړې بیې حاصالت یې درلودل.
داسې ادعاگانې په مقرر ډول اورېدل شوې چې د  ۲۰۱۶کال په منی کې په خوشحال کلی ،شین کلی ،لوی باغ ،او مارجه کې “حکومت خپلې پوستې
او وسلې طالبانو ته پرې اېښي  ”.دې خبرې حاالت نور هم خراب کړ .همدارنگه داسې تورونه ولگېدل چې دوی د خپلو مرمیو او وسایلو په بدل
کې پیسې اخیستې دي.
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دغو تورونو د خلکو په منځ کې ډېر غبرگون پیدا کړ چېرې چې د حکومت په وړاندې نفرت خپور شوی و .دغه نفرت

د کوکنارو په کښت له بندیز لگولو ،د مرستو په عرضه کولو کې د فساد او د کلیوالو خلکو په ژوند کې د هوساینې له ویجاړتیا سره نژدې تړاو
درلود .د  ۲۰۱۷کال په اپریل او می کې د حکومت هڅو چې دغه ساحې بیا ونیسي خبره نوره هم خرابه کړه .د کوکنارو د حاصالتو د اخیستلو

100

بوالن 10#؛ بوالن 15#؛

101

مارجه  ۲الف ۱۱؛ لوی باغ شمېره ۱؛ لوی باغ شمېره ۳؛ لوی باغ شمیره  ۵؛لوی باغ شمیره ۸؛۱۴لوی باغ شمیره ؛لوی باغ شمیره ۶؛ لوی باغ ۱۲؛

19

سره سم د حکومت عملیاتو بزگران له دې څخه منع کول
چې خپل حاصالت راټول کړي .دوی په دې کښت باندې
ډېر وخت او منابع لگولي وو .د مثال په ډول ،یو بزگر په
مارجه  ۲الف کې راپور ورکړ چې د جنگ له وجې یې نه شو
کوالی چې خپل کښت ته اوبه ورکړي او له دې بابته یې ۱
لک پاکستانۍ روپۍ زیان ولېد102 .د دغو زیانونو د جبران
لپاره دوی بله چاره نه درلوده بې له دې چې خپل څاروي
خرڅ کړي .د بزگرانو لپاره دغه پالیسي د "ځمکې سوځول"
وو.
د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو له خوا په دې وخت
کې پوځي مداخله ،په معشیت باندې د هغې اغېزه او له
مداخلې وروسته ژوبلې
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او وژنې
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نوره هم د حکومت

هغه ناکامي څرگنده کړه چې د کلیوالو خلکو د اړتیاوو او
لومړیتوبونو په تشخیصولو کې پاتې راغلی .د دې ناکامي
په نتیجه کې طالبانو بریاوې تر السه کړې خو په تېره بیا
د حکومت له خوا په کوکنارو باندې د بندښت د پالیسي
او د هغې باور له امله بریاوې زیاتې شولې چې فکر کېده
د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په ساحه باندې
کنټرول تر السه کوي او د کوکنارو په کښت به بیا بندیز
ولگوي .که څه هم د طالبانو سره خواخوږي موجوده نه وه
خو دوی بیا هم د افغانستان د حکومت په شان کمزوري
نه گڼل کېدل :دوی د ساحو په امنیت کې بېرته نه دي پاتې
شوي .همدارنگه دوی د پراخ فساد په تور چې حکومت
پکې ښکېل دی نه دي تورن شوي او د خپلو بهرنیو حمایت
کوونکو په امر یې د کوکنارو په کښت بندیز نه دی لگولی.
په مارجه  )6#( F4D5کې یوه بزگر وویل “طالبان له
حکومت څخه بهتره دي؛ دوی د کوکنارو په کښت بندیز
نه لگوي او یوازې د کوکنارو په سر دوه خورده
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مالیه

غواړي بل هیڅ نه غواړي”.
سره د دې ،په نادعلي او مارجه کې د جگړو له امله تخریب
ډېر زیات وو .په شین کلی  ،کوشال کلی ،لوی باغ ،لوی
باغ او نادعلي کې د کوکنارو کښتونه ترک شوي وو او
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شین کلی شمېره ۸؛ کوشال کلی شمېره ۱۰؛ لوی باغ شمېره ۵
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مارجه و  ۴د  ۵شمېره ۱۱؛ شین کلی شمېره ۱۰؛ لوی باغ شمېره
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خورد د وزن یوه اندازه ده چې په سویلي افغانستان کې
کارول کیږي او له  ۱۱۲.۵ګرام سره برابره ده.

فصلونه یې والړ وو (وگورئ  ۷شکل) .په مارجه ۲الف کې چې د ولسوالي
مرکز ته نژدې ساحه ده د ډېر شمېر کروندو نشاني لېدل شوې – نژدې د ټولې
ساحې  ۴۰سلنه -چې هیڅ کښت نه و پکې شوې (وگورئ  ۸،۶شکلونه).
شاید داسې کسان وي چې دغه تصویرونه ویني او فکر وکړي چې پرېښودل
شوي کروندې د اوبو د کانال د خرابي له وجې وي .خو داسې نه وه .د ۲۰۱۶
کال په منی کې د لویې الرې په اوږدو کې جگړو د کوکنارو د کښت مخنیوی
وکړ .حکومت په لویه الر ولکه درلوده او د الرې دواړو خواوو ته طالبان
مسلط وو او ځایي خلک په بیړه له دې ساحې څخه په تېښته کې وو څو د
جگړو تر منځ کرښه کې پاتې نه شي .که چېرې خلکو کوالی شوای چې هلته
پاتې شي او کښت وکړي د دې احتمال و چې دوی د خپلو ځمکو  ۳۰سلنه په
کوکنارو کرلې وای او یا شاید د خپلو ځمکو په نیمایي برخو کې یې دغه
بوټي کرلي وای .دغه مقدار کوکنار په شمال کې په مارجه  F4D5کې لېدل
شوي ( وگورئ  ۱۰ ،۹شکلونه) .یوه بزگر وویل “که چېرته حکومت دغه ساحه
پریږدي ،نو خلک به په امن کې وي .له دې پرته به دلته همېشه جگړې وي”.
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په کوم ځای کې چې د کوکنارو کښت په جگړو کې تخریب یا ترک شوی
نه و هلته حاصالت کم وو .له دې امله ،په دغو ساحو کې د خلکو اقتصاد
کمزوری شو .د راپورونو له مخې له “ ۱تر  ۳چارکو” 107ډېر عام و چې په یو
هکتار کې له  ۵.۶کلو څخه تر  ۱۶.۸کلو سره په یوه هکتار کې معادل و .ډېرو
بزگرانو ویل چې د  ۲۰۱۷کال په اپریل کې سیمي ته یو سوړ باد ننووت او
ّځکه یې حاصالت کم شول .خو ډېری بزگرانو د حاصالتو کموالی د امریکا د
حکومت له خوا د بوټو ضد دوا د شېندلو له امله گاڼه.
د جگړو او کمو حاصالتو دواړو د خوړو په زون کې د ډېرو کورنیو په
اقتصاد ناوړه اغېزه درلوده .بزگرانو خپلې شتمنۍ لکه څاروي د زاړی
لوغوو غواوو 108په گډون خرڅې کړي په دې کار سره د کورنیو د غړیو د
خوړو اندازه هم متاثره شوه او په اوږد مهال کې د دوی اقتصادي معشیت
ته زیان ورساوه .هغو کورنیو چې له کښت څخه پرته یې د عایداتو نورو
فرصتونو ته الس رسی نه درلود لکه سوداگري ،خپل خوراکي مواد یې کم
کړ ،غوښې او مېوې یې محدودې کړې او ډوډۍ به یوازې له شړومبي سره
خواړله .په ځینو حاالتو کې د ناروغانو درملنه نه کېده ځکه چې د هغوی د
طبي درملنې پیسې ورسره نه وې .د دې په نتیجه کې د ناد علي او مارجه په
ولسوالیو کې د حکومت په وړاندې د خلکو غوصه نوره هم زیاته شوه .ډېر
بزگران یوازې دغه هیله لري چې د دې کال له حوادثو وروسته به په منی کې
امنیتي وضعیت ښه شي او دوی به وکوالی شي چې د بل موسم لپاره ډېر
کوکنار وکري.
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2 22 2د کانال په شمال کې په پخوانیو دښتو کې د
خوړو له زون څخه بهر
لکه په تېره برخه کې چې بحث پرې وشو د بغرا د کانال شمال ته په پخوانیو
دښتو کې مېشتېدنه زیاته شوه ځکه چې د مرکزي هلمند د خوړو په زون
کې د کوکنارو په کښت بندیز لگېدلی و ّ .په  ۲۰۰۸کې د بغرا د کانال شمال

ته او د لومړۍ لویې الرې سویل ته یوازې  ۱۳۱۶۴هکتاره کرنیزه ځمکه وه
چې په  ۲۰۰۳کې دغه اندازه له ۴۰۰هکتار څخه کمه وه .په  ۲۰۱۲کې په دغه

ساحه کې  ۳۰۳۸۹هکتاره کرل شوې ځمکه وه چې زیاته برخه یې کوکنارو
نیولې وه خو په  ۲۰۱۴کې دغه اندازه  ۴۰۸۴۵هکتار ته لوړه شوه .په ۲۰۱۶
کې دغه اندازه  ۴۴۴۸۷هکتاره کرنیزه ځمکه وه او نژدې  ۲لکه ۵۰۰۰۰
خلک اوسېدل  .په دغه ساحه کې د طالبانو له رژیم نسکورېدو وروسته
څوک نه اوسېدل ( وگورئ  ۱۱شکل).
که څه هم د خوړو له زون څخه دغې ساحې او نورو پخوانیو دښتي ساحو
ته ډېر شمېر بزگران راغلل ،په تېرو څو کلونو کې د دوی د ژوند کیفیت
بدتر شو .د  ۲۰۱۲او  ۲۰۱۵کلونو په منځ کې د کوکنارو حاصالت کم وو،
ځینې وختونه حتی په یو هکتار کې  ۱۲.۵کېلو یا تر هغه کم حد ته ورسېدل.
حاصالت دومره کم وو چې د  ۲۰۱۳او  ۲۰۱۵کلونو په منځ کې داسې نشاني
لیدلې شوې چې ځمکې ترک شوې او بزگران بلې ساحې ته تللي دي (
وگورئ  ۱۲شکل) .شواهد څرگندوي چې د هغو کسانو زیات شمېر چې
ځمکې یې پرې اېښې وې داسې بزگران وو چې ځمکې یې په اجاره یا کرایه
اخیستې وې .دغو کسانو هیله درلوده چې دوی به بېرته د کانال تر ولکې
الندې سیمې ته راوگرزي او داسې څښتنان به پیدا کړي چې له دوی سره
موافقه وکړي چې په خپلو ځمکو کوکنار وکري .سره د دې هم ډېری د دغو
خلکو چې ځمکې یې نه درلودلې په دې حقیقت پوهېدل چې د ځمکو پیدا
کول گران کار دی په خاص ډول په داسې وخت کې چې د خوړو د زون په
منطقه کې د کوکنارو د کښت اندازه ټیټه ساتل شوې ده.
هغه بزگران چې په پخوانیو دښتي سیمو کې یې غوښتل پاتې شي داسې
کسان وو چې ځمکې یې اخیسیتې وې ،کورونه یې اباد کړي وو او د آپینو
د حاصالتو په ښو کلونو کې یې شتمني پیدا کړې وه .دغو بزگرانو دې ته
ترجیح ورکوله چې منتظر پاتې شي په دې امید چې حاصالت به یو ځل بیا
ښه شي .خو د حاصالتو له کموالي سره – په ځینو کلونو کې حاصالت لیږ
څه تر هغه زیات وو چې دوی یې په تولید لگولي وو -د دوی لویه چاره دا
وه چې د غوښو او سبزي جاتو په مصرف او د روغتیا لپاره په لگښتونو
کې کموالی راولي او هره شتمني چې په اختیار کې درلوده وپلوري.
هغو کسانو چې اضافي ځمکې درلودې او د مزدورانو بیه ټیټه وه او په
وروستیو کلونو کې له مرگ ژوبلې سره نه و مخامخ شوي او په ودونو کې
یې لیږ لگښتونه کړي وو اضافي کوکنار درلودل چې خرڅ یې کړي .هغو
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کسانو چې د کوکنارو پخوانۍ ذخېرې یې خالصې کړې وې ،مجبور وو
چې خپل وسایل لکه موټر سایکلونه او نور قیمتي اجناس خرڅ کړي څو
خپلې بنسټیزي اړتیاوې پوره کړي .په پخوانیو دښتي سیمو کې بزگرانو د
خپلو ځمکو لیږ برخه د خوړو حاصالتو ته وقف کړه له دې وېرې چې د دوی
د کوکنارو حاصالت کم نه شي .د  ۲۰۱۲او  ۲۰۱۳کلونو په مقایسه کله چې
حاصالت متنوع نه وو ،بزگرانو زیاته برخه غنمو ته وقف کړې وه او یا یې
خالي پرې اېښې وه .په  ۲۰۱۶کې د کوکنارو تر اندازې د غنمو کښت له ۲۰۱۰
څخه راهیسې د بغرا د کانال د شمال برخو کې زیات وو ( وگورئ  ۱۳شکل).
د هغو کسانو لپاره چې غوښتل یې پاتې شي او د پانگونې لگښتونه یې
درلودل ،د لمریزي انرژي په ذریعه د اوبو را ایستل یو منطقي غبرگو ن
و چې د کوکنارو د کښت په حاصالتو کې کموالی جبران کړي .که څه هم
په شروع کې د دې کار بیه لوړه ده چې نژدې 109 ۵۰۰۰امریکایي ډالر ته
رسیږي ،خو د ډیزلو په ذریعه د ژورو څاگانو مکرر لگښتونه نشته لکه د
جنیراتورونو او پمپونو د مراقبت او تعویض لگښتونه .په دې ډول لمریزې
انرژي دغو بزگرانو ته یوه الر خالصه کړه چې دوی کوالی شي د حاصالتو
د کموالي په صورت کې هم خپلې خالصې گټې لوړې کړي .د دې کار نتیجه
دا شوه چې د لمریزې انرژي په ذریعه د ژورو څاگانو شمېر زیات شو .د
مثال په ډول ،په شنه جامه کې چې د څېړنې یوه ساحه وه ،د ژورو څاگانو
شمېر په  ۲۰۱۵کې له  ۴۹څخه په  ۲۰۱۶کې  ۱۶۴هغو ته وخوت  .همدارنگه د
سویل لویدیځ په پخوانیو دښتو کې  ۸۰سلنه زیاتوالی لېدل شوی چې په
 ۲۰۱۶کې له  ۱۴۲۶۶د لمریزي ژورو څاگانو شمېر په  ۲۰۱۷کې  ۲۵۶۳۶هغو
ته وخوت ( وگورئ  ۱۴،۱۵شکلونه).
نورې الرې چارې هم وې چې د کوکنارو د حاصالتو بیې په دې پخوانیو
دښتي ځمکو کې لوړې کړي .د مثال په ډول ،په  ۲۰۱۷کې د حشراتو ضد
د کیمیاوي موادو یوه تجربه وشوه .دغه مواد په بازار کې پیدا کیږي او
ویل کیږي چې د کوکنارو بوټي د ډېرو ناروغیو او حشراتو څخه ساتي .د
دغو اجناسو په پاکټونو د تجارتي مارک په څېر د کوکنارو د بوټو تصویر
ځای شوي دي .ځینې یې ال حتی د اختصاصي مرضونو او حشراتو ته
اشاره کوي چې کوالی شي له منځه یې یوسي .ځینې د دغو مارکونو څخه
په انگلسي ژبه چاپ شوي دي .د دغو اجناسو اکثریت په کندهار کې د
صحرایي تجارتي کمپنۍ له خوا پلورل کیږي (وگورئ  ۱۶او  ۱۷شکلونه).
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په دې کې  ۳۰لمریزې تختې شاملې دي چې هره یوه یې  ۱۱۰۰۰پاکستانۍ روپۍ بیه
لري او له  ۲۰۰۰۰تر  ۳۰۰۰۰پآکستانیو پورې د هغو ښودلو د ځایونو بیه وه  .دغه راز

دغه تختې مخصوص واټر پمپ ته ضرورت لري چې تر  ۱۸۰۰۰تر  ۳۰۰۰۰پاکستانیو

په بیه ده؛ یو ترانسفرمر "سویچ" له  ۲۰۰۰۰تر  ۳۰۰۰۰پاکستانیو پورې غواړي او
د دغو نصبول له  ۴۰۰۰تر  ۶۰۰۰پاکستانیو روپیو پورې مصرف لري.په دې برسېره

په پیل کې د څاه د کېندلو لپاره د برمې بیه یو میتر په  ۵۰۰روپۍ ده او د ترکتور
مصرف چې د اوبو دخیره جوړوي چې په یو ساعت کې  ۱۶۰افغانۍ غواړي او ۸
ساعته کار کوي.

23

د حشرې ضد دواگانو په برخه کې د دغه وروستي پرمختگ
سره یو ځای د هلمند په بازارونو کې کرنیزو کیمیاوي توکو
هم پرمختگ وکړ .په دې لړ کې بېال بېل اجناس او نوي
تجارتي مارکونه ځایي مارکیټ ته راووتل .د ټاپیک  110په نوم
حشره ضد دوا چې له چین او ایران څخه راځي ،د کوکنارو
د بوټو لپاره ډېر شهرت پیدا کړ خو له دې سره یو ځای بېال
بېل ځایي تجارتي اجناس هم را پیدا شول لکه " ځان مرگی
" او "کروز" ( لکه د کروز توغندي) .څرگنده نه ده چې آیا
دغه د حشرې ضد دواگانې چې د کوکنارو لپاره استعمالیږي
په واقعي ډول اثر لري یا آیا دوی د نورو اجناسو لپاره
مارکیټ ته راوړل شوي څو په هغو بزگرانو یې وپلوري چې په
وروستیو کلونو کې یې لیږ حاصالت درلودل .بزگران پخپله
له دواوو څخه ډېر خوشحاله نه دي او اغېزې یې کمې بولي.
د دوی ډېری یې "له هر هغه څه شی حخه استفاده کوي چې
اجناسو ته ښه وده ورکړي" .دغه راز له هلمند څخه د نویو
تخمونو راپورونه هم راغلي چې د "چاینا" په نوم یادیږي.
دغه تخم د راپور له مخې له  ۲تر  ۳میاشتو پورې پخوالي
ته رسیږي او درې مختلف ډولونه لري" :پنډبرگ" -پنډې
پاڼې"،-گل احمدي"– چې فکر کیږي سوداگر یې په تورخم
کې دی او " ،سپین گلی" .دغه دواگانې هره یوه یې یو من
په ترتیب سره په  ۱۰۰۰۰ ، ۸۰۰۰او  ۱۲۰۰۰افغانیو پلورل کیږي.
سره د هغو ادعاگانو چې په رسنیو کې راغلې څرگنده نه ده
چې آیا دغه دواگانې په واقعي ډول له چین څخه راځي او که
څنگه؛ ځایي بزگران په دې خبرو باور نلري111 .د ځینو تحلیل
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تاپک په محلي اصطالح کې" ګندم کش" بولي ځکه چې دغه دوا د

111

له ډېر وخته راهیسې داسې ادعاوې شته چې تخم له بهر څخه

کوکنارو د بوټو شاه خوا کې د غنمو بوټي وژني.

راوړل کیږي .په دې کې امریکایي ،ایټالوي د برما او هند تخمونه
شامل دي .د  ۱۹۹۰لسیزي په وروستیو کې څېړنو وښودله چې

بزګران د تخمونو ډېر قسمونه ښیي چې دوی فکر کوي له یو ځای نه

راځي خو داسې ثبوت نلري چې دا خبره کره کړي .دا خبره د مارکیټ
د پیدا کولو یو تکتیک و -د دې لپاره چې تخمونه "مخصوص "

او "بهرني " وښیي .په تېزه یوه لسیزه کې او یا له هغه نه زیات

وخت کې دې ته ورته راپورونه اورېدل چې تخمونه وارد شوي دي
دغه راپورونه په رسنیو او په استخباراتي ټولنو کې یاد شوي دي.
ډېر ځله د کوکنارو د مخصوصو ډولونو خصلتونه د هغو بوټو سره

مطابقت نه کوي چې په هغه ملک کې پیدا کیږي .د مثال په ډول،
د برما د تخم په باره کې ویل شوي و چې له افغاني تخمونو څخه

زیات حاصالت ورکوي خو زیاتو اوبو او کیمیاوي سرې ته اړتیا
لري .دغه خبره په برما کې د دغو بوټو له خصلت سره په بشپړ ډول

مخالفه ده .د وارد شوي تخمونو په اړه د پخوانیو کیسو لپاره
وګورې د  UNODCله خوا “د کوکنارو کلنۍ سروې " ( زمیمه ح

.۴۹-۳۲ ،)۱۹۹۹
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گرانو په قول  ،113 ،112دا خبره چې دغه دواگانې په جنیتیکي ډول بدل
شوي اورگانیزمونه دي بې ځایه معلومیږي

114

ځکه چې په قانوني ډول د

کوکنارو تولیدونکو هیوادونو لکه اسټرلیا او فرانسه ال تر اوسه دغې
پېچلې علمي مرحلې ته نه دي رسېدلي .ډېر احتمال شته چې د "چین" په
نوم دوا په بازاریابي کې د فرصت موندنې یوه بېلگه وي ،لکه څنگه چې
د حشره ضد موادو تولید – یا لکه د حشره ضد موادو تجارتي نشاني -د
کوکنارو د کمو حاصالتو په وخت کې پیل شو.
دغو نوښتونو د کمو حاصالتو په وخت کې یو ډول مقاومت پیدا کړ او
د ځمکې لرونکو بزگرانو سره یې مرسته وکړه چې په پخوانیو دښتو کې
پاتې شي .په  ۲۰۱۶کې هغو بزگرانو چې په څلورو تېرو کلونو کې یې کم
حاصالت اخیستي وو له دې سره څه ساه واخیسته .په  ۲۰۱۶کې په یوه
هکتار ځمکه کې حاصالت د  ۲۲،۵او  ۳۳،۷۵کلو ته ورسېدل چې د ۲۰۱۵
کې دغه مقدار په هکتار کې ۱۲،۵کلو و .دغه راز ،په بازار کې د یو کلو
کوکنار بیه له  ۱۶۵تر  ۲۰۰امریکایي ډالر پورې وه .په دې ډول بزگرانو د
ژوند د ښه کولو لپاره یو چانس پیدا کړ ،په خاص ډول هغو بزگرانو چې د
لمریزي ټیکنالوژي په وجه یې د کرلو په وخت کې مصرف کم و.
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"طالبان پالن لري چې په دې کال کې د کوکنارو ګټه دوه برابره کړي "،سي بي ایس،
 ۵می ،۲۰۱۵

https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-taliban-double./opium-income-new-strain-high-yield-poppy-seed

113

مریم امیني" ،)۲۰۱۷ ( ،د افغانستان د کوکنارو یوه لویه اندېښنه په ښار کې نوی

تخم دی .او هغه له چین څخه راځي ".یي این بي سي ۲۵ ،مارچ

afghanistans-relentless-opium-/24/03/2017/https://www.cnbc.com
woes-have-a-new-seed-in-town-and-it-comes-from-

.china.html
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څرګنده نه ده چې هغه کسان چې مرکې ورسره شوې دي  ،دغه راز ژورنالیستان
او تحلیل ګران چې مشورې ورسره شوې دي څنګه دې پایلې ته رسېدلي دي چې

تخمونه په جنیتیکي ډول بدل شوي دي .له مشاهدو څخه معلومیږي چې دغه پآیله

له دې امله را پیدا شوې چې د راپورونو له مخې تخم په لنډه موده کې پخوالي ته
رسېدلی .په هر حال ،په "جنیتیکي ډول د بدلو " تخمونو ګټې د راپورونو له مخې

دا دي چې په اوړي کې هم وده کوالی شي .دا حقیقت چې دغه بوتی په کم وخت کې
پخوالي ته رسیږي  ،په ضروري ډول له جنیتیکي بدلون سره تعلق نلري؛ دا په عموم
ډول له تودې هوا او د اوبو له فشار سره تعلق لري او په هلمند کې د لنډو بوټو  ،چې

د کیپسول په شان وړ شکل لري او په پسرلي کې پیدا کیږي لېدل شوي .همدارنګه

دغه حاصالت په بدخشان او غور کې په پسرلي او اوړي کې کرل کیږي .په بدخشان
کې د پسرلي او په غور کې د اوړي کرل شوي بوتي – چې له یوې لسیزې څخه د

زیات وخت لپاره کرل شوي – په لنډه مود ه کې پخیږي او د کرلو دورانونه یې ډېر
لنډ وي ځکه چې دغه بوټي د هغو په پرتله چې په منی کې کرل کیږي د ژمي په سړو
کې هم وده کوي.
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د دغو اصالح شویو تخمونو نتیجه په تېر کال کې دا وه چې په ۲۰۱۷
کال کې د کوکنارو په کښت کې ډېر زیاتوالی راغی .له هغو کسانو
څخه چې مرکې ورسره شوې دي ،ښودلې چې د دوی ځمکې له ۵۰
نه تر  ۸۰سلنه پورې د کوکنارو کښت نیولې وې .په شنه جامه کې
د دغه کښت سروې دغه تخمینونه تاییدوي او ښیي چې د ټولې
ځمکې  ۵۵سلنه په کوکنارو کرل شوې وه چېرې چې دغه اندازه په
 ۲۰۱۶کې  ۳۷سلنه وه.
په حقیقت کې ،د بغرا د کانال شمال خوا ته په پخوانیو دښتو کې
حاالت د ښه والي په لوړ درومي .حاصالتو تقریبا د  ۲۰۱۲او ۲۰۱۵
کلونو زیانونه پوره کړي دي .په داسې حال کې چې څو تنو بزگرانو
شکایت کړی چې د دوی په فصلونو "دوا پاشل شوې " 115وه او
حاصالت یې د دوی په قول "په یوه جرب کې له  ۱نه تر  ۲چارکه
پورې" وو چې په  ۱هکتار کې له  ۵.۵یا  ۱۱کلو سره برابر و .خو دغه
کسان ډېر په اقلیت کې وو .د بغرا شمال ته بزگرانو ډېر ځله راپور
ورکړی دی چې په  ۱هکتار کې یې د  ۴۵او  ۷۶.۵کلو حاصالت الس
ته راوړي او په دې ډول د دوی د ژوند سطحه ډېره ښه شوې ده.
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شین غزی شمېره ۸؛
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د حاصالتو د اخیستلو په وخت کې بیې په نسبي ډول لوړې وې ،او د ۱
کلو بیه نژدې  ۱۲۵امریکایي ډالر وه چې د ځایي اقتصاد لپاره یوه ښه
انگېزه وه .له کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د  ۲۰۱۷کال له حاصالتو
وروسته بغرا شمال ته بزگرانو د څارویو خصوصا د زاړي لوغو غواوو

116

د موټر سایکلونو  117جنیراتورونو 118او د لمریزي انرژي د تختو د اخیستلو
راپورونه ورکړي دي .ځینو ال د خپلې شتمنۍ زیاتوالی او سخاوت په دې
ذریعه وښود چې د ښو حاصالتو د ستایلو او له کارگرانو څخه د مننې
لپاره یې پسونه حالل کړل119 .څوک چې په دوی کې ناروغان وو هغوی
پاکستان 120او حتی هند ته
په لشکرگاه

122

121

د طبي درملنې لپاره ولېږل شول .زامن یې

کې خصوصي ښوونځیو ته ولېږل یا یې ودونه ورته وکړل

سره د دې چې د ودونو بیې لوړې و او په مراسمو کې هم ډېر لگښت کېده.
123په پای کې داسې راپورونه هم رارسېدلي چې بزگرانو ځمکې اخیستې
سره د دې چې دوی په پخوانۍ دښتي ځمکې درلودې کومې چې د کانال تر
ساحې الندې د ځمکو په پرتله ډېرې وړیا وې .د دغو ځمکو د  ۱جرب بیه له
 ۸۰۰۰۰تر  ۱۵۰۰۰۰پاکستاني روپۍ وه124 .ښه اقتصاد او په ساحه کې د افغان
ملي اردو نشتوالی دې ته منسوب شوي چې په بغرا کې د نو اباد شاوال
په گډون ډېر بازارونه جوړ شوي وو .دغه بازارونه چې د طالبانو تر راتگ
پورې یعنې د  ۲۰۱۵کال تر پایه بند ساتل شوي وو ( وگورې  ۱۸شکل ).
په حقیقت کې د حاصالتو وضعیت په  ۲۰۱۷کې په همدې ډول و .هغو کسانو
چې لمریزه ټیکنالوژي

125

یې خرڅولې دوی له چین څخه د لمریزې انرژۍ

ډېر شمېر تختې او واټر پمپونه وارد کړل چې د حاصالتو له اخیستلو
وروسته یې په چټکي سره د خرڅالو لپاره اماده کړي ( وگورئ  ۱۹او ۲۰
شکلونه) .د دغو سوداگرانو ډېری په منی کې د کښت له موسم څخه مخکې
د لمریزي ټیکنالوژۍ د زیاتې کارونې وړاندوېینه کوله.

116

شوراوک شمېره ۱۴؛

117

شنه جامه شمېره ۳؛شین غزی شمېره ۳؛

118

دشتې ابپاشک شمېره ۹؛

119

دشتي لوی منډه شمېره ۸؛ دشتي لوی منډه شمېره  ۱۲؛ شوراوک شمېره ۱؛ نواب

120

دشتی لوی منډه شمېره ۹؛ شوراوک شمېره ۳؛

121

شین غزی شمېره ۱۰؛

122

شین غزي شمېره ۱۱؛

123

د مثال په ډول ،په دشتې ابپاشک کې ( ،) ۲کې یوه اجاره دار بزګر راپور ورکړی

اباد شوال شمېره ۸؛ دشتې شین کلی شمېره ۱۳؛

چې خپل زوی ته یې واده وکړ او  ۸لکه پاکستانۍ یې ولور ورکړی .بل بزګر په
شوراوک کې ( )۱۰راپور ورکړی چې  ۷لکه پاکستانۍ روپۍ یې ولور ورکړی

124

شوراوک شمېره ۷؛ شوراوک شمېره ۱۲؛ دشتي شین کلی شمېره . ۱۰

125

د څېړنې په وخت کې له  ۲۵څخه تر  ۳۰دوکانونه وو چې په لشکرګاه کې یې د حاجي

غالم نبي په مارکیټ کې لمریزې انرژي تختې یې خرڅولې.

31

په دې سربېره ،د بغرا شمال ته اقتصادي وضعه داسې وه چې د
 ۲۰۱۷کال په منی کې پخوانیو دښتي سیمو ته د زیاتو خلکو د
راتگ تمه کېږي څو د  ۲۰۱۸کال د بوټو د ښودلو د موسم لپاره
تیاری ونیسي .یو شمېر بزگران د کانال تر ولکې الندې ساحې
څخه د  ۲۰۱۷کال د موسم لپاره رارسېدلي او دوی له خپلې
فیصلې څخه راضي برېښېدل .یوه بزگر چې دښتي لویې منډې ته
له  ۲۰۱۶کال له موسم څخه مخکې رسېدلی و ،داسې وویل" :کله
چې زه دې دښتې ته ورسېده لم زما ډوډۍ غوړه شوه126 " .د دغو
نویو راغلیو خلکو ډېری خپله نوې شتمني نه یوازې د کوکنارو
له حاصالتو سره تړله بلکې په ساحه کې یې د طالبانو سلطې ته
منسوبه گڼله .د مثال په ډول ،یوه اجاره دار چې له چانجیر څخه
دې دښتې ته راغلی و  ،وویل" :کله چې دا دوس حکومت دلته
وي موږ په ځمکو کارونه نه شو کوالی اوس موږ ازاد یو .کله چې
حکومت له ساحې څخه الړ شي زموږ ژوند ورسره ښه شي127 ".د
حکومت په اړه ډېرو خلکو داسې فکر کاوه چې له مذهبي چارو
سره عالقه نلري ،چارواکې په دې محکومول چې د کانال په
ساحه کې یې د کوکنارو په کښت بندیز لگولی او په دې ډول یې
بزگران دې ته اړ ایستل چې دښتې ته والړ شي او په عینې وخت
کې دوی د حکومت په دې ناتواني خوشحالي څرگندوله چې نه
شي کوالی بغرا ته راشي او د دوی په ژوند کې مداخله وکړي.

128

په لنډ ډول ،داسې ډېر کم څه شته چې دغه نوې ځای پر ځای
شوي خلک د بغرا د کانال شمال ته له پخوانیو دښتو څخه بلې
خوا ته ولیږدوي .په سختو کلونو کې ،دغو بزگرانو وکوالی
شوای چې د کوکنارو له کمو حاصالتو سره گذاره وکړي .دوی د
کورنیو لگښتونه کم کړل او خپلې شتمنۍ یې چې کوالی شوای
ذخېره یې کړي  ،وپلورلې د کوکنارو په گډون .بزگرانو دغه راز
له نوی تیکنالوژیو څخه کار واخیست چې د حاصالتو د کموالي
مخنیوی وکړي او زیاتې گټې تر السه کړي .لمریزه تیکنالوژي
په واقعي ډول یوه "سرنوشت بدلېدونکې لوبه " وخته ،چې
په دغو پخوانیو دښتي ځمکو کې د ژورو څاگانو د مکررو
لگښتونو مخنیوی کوي .د دې تیکنالوژي او د حشراتو ضد
دواوو په ذریعه ډېرې ځمکې تر کښت الندې راغلې چې کوکنار

126

دشتي لوی منډه شمېره .۱۴

127

شنه جامه شمېره .۸

128

د مثال په ډول ،یوه اجاره دار چې  ۴کاله پخوا له شین کلی څخه دشتي

شین کلي ته ( )۱۴خوځېدلی وویل "د دغو دوسانو ښځه  .......د دوی

نوم مه اخله .موږ دلته اوس طالبان لرو او د دغو خلکو څخه اوس ازاد
یو.".

32

پکې کرل شوي وو بې له دې چې د واټر پمپ په ذریعه اوبو وباسي او
یا د موسم په وخت کې د وښو د ایستلو لپاره کارگران ونیسي -دا هغه
مصرفونه وو چې پخوا به یې د کښت د زیاتوالي مخنیوی کاوه .د ډېرو
بزگرانو لپاره په دې ساحه کې چې په خوا یې ځمکې نه درلودلې او په
دې باور وو چې دوی د حکومت له خوا د خوړو له زو ن څخه وتلو ته اړ
شوي دي ځکه چې دا حکومت سخت حرص لري او د مخدره توکو کنټرول
ته لومړیتوب ورکوي چې د دوی د بهرنیو حمایت کوونکو هدفونه دي،
حکومت په دې لړ کې د کلیوالیو خلکو اړتیاوو ته لومړیتوب نه ورکوي
نو ځکه د دې دلیل نشته چې بزگران بېرته د کانال ساحې ته راوگرزي
حتی که هلته کوکنار هم کرل شوي وي .داسې معلومیږي چې بزگران
ښایي له دغو نویو نیولو ساحو څخه په هغو وخت کې ووزي چې د اوبو
سطحه ډېره ټیټه شي.
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.6

6پایله

که څه هم ډېر کسان د  HFZله بریاوو او د کوکنارو د کښت له کموالي څخه خبري کوي،
خو د دې پروگرام هغه هڅې پایداره نه وې چې مخدره توکي کنټرول کړي .په حقیقت کې
په پخوانیو دښتو کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي هغه کمښت جبران کړ چې په  ۲۰۱۱کې د
خوړو په زون کې په دې برخه کې الس ته راغلی و .له  ۲۰۱۳څخه راهیسې د کوکنارو کښت په
پخوانیو دښتي ساحو کې کله جگ او کله ټیټ و .د فارم په چارو کې ناغیړي او کم حاصالت
د دې سبب شول چې ځینې اجاره داران بېرته د کانال ساحې ته راوگرزي .په  ۲۰۱۳کې د
کوکنارو کښت د کانال تر ولکې الندې ساحې کې بیا پیل شو .دغه کښتونه تر زیاته حده
پورې د خوړو د زون په اطراف کې لېدل شوي او سره د دې چې په  ۲۰۱۴کې بین المللي پوځي
ځواکونه ووتل خو دغه ساحې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو له خوا تر څارنې
الندې وې .د  ۲۰۱۲او  ۲۰۱۵کلونو په منځ کې د کوکنارو کښت د ناروغیو له وجې کم حاصالت
درلودل.
په هر حال دغه شرایط په  ۲۰۱۷کې بدل شول .په  ۲۰۱۶کې په خوانیو دښتي سیمو کې د کوکنارو
د کښت بیا پیل کېدل او په  ۲۰۱۷کې د لمریزې تیکنالوژي په کارولو سره د کوکنارو کښت
له لوېدلې کچې څخه بیا را ژوندی شو .په  ۲۰۱۷کې دېره ځمکه بیا د کوکنارو کښت ته وقف
شوه او د دې په مقایسه د غنمو کښت کم وو او د کوکنارو حاصالت بیا زیات شول.
په  ۲۰۱۷کې لویه اندېښنه دا وه چې پخپله د خوړو په زون کې د کوکنارو کښت په ډراماټیک
ډول پراختیا وموندله .د  ۲۰۱۶کال په پای کې د افغان ملي او امنیتي ځواکونو شکست وخوړ
او یاغیانو په مرکزي هلمند کې د کانال تر اوبو الندې سیمو باندې ولکه ټینگه کړه .په
دې حاالتو کې ډېرو بزگرانو وکوالی شو چې خپلې ځمکې د کوکنارو کښت ته وقف کړي.
په داسې حال کې چې کښت د  ۲۰۰۷او  ۲۰۰۸کلونو حد ته نه و رسېدلی ،د نادعلي  ،مارجه
ولسوالیو او حتی د لشکرگاه په ولسوالي کې په دومره مقدار کوکنارو لېدل شوي چې له
دې پخوا کلونو کې نه وو .په کښت کې د بغرا د کانال په شمال او جنوب کې د دې ډراماټیک
زیاتوالی نتیجه دا وه چې په  ۲۰۱۷کې په هلمند کې ډېر کوکنار شته .دغه مقدار په  ۲۰۰۸کې
د تخمین  ۱۰۳۵۹۰هکتار تخمیني کښت څخه هم اوړي .دغه زیاتوالی په  ۲۰۱۷کې په هلمند
کې د ټول هیواد په کچه د کوکنارو په حجم کې د زیاتوالي له مخې بې سابقې دی.
لکه څنگه دې لیکنې ښوولې ،په هلمند کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی تر یوه حده هغو
ټولنیزو -اقتصادي او سیاسي پروسو ته منسوبیږي چې د HFZد پروگرام په ذریعه یې
چټکتیا وموندله.
تر ټولو مهمه دا ده چې د  HFZد پروگرام له خوا د کانال تر ولکې الندې ساحه کې په
کوکنارو باندې بندیز او د کوکنارو په ځای د غنمو له کرلو سره یوه داسې خوځنده کاري قوه
ایجاد کړه چې د کوکنارو په کښت کې یې مهارت درلود او د معشیت او د اوسېدلو د ځای
په لټه کې وه .په داسې حال کې چې بزگرانو له د HFZله پروگرام څخه د مخه د بغرا د کانال
په شمال کې په پخوانیو دښتو کې مېشته شوي وو ،تر کانال الندې ساحه کې د کوکنارو په
کښت له بندیز سره یو ځای په دښتي سیمو کې د خلکو مېشتېدنه او د کوکنارو کښت نوره
هم پراختیا وموندله.
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د اجاره داري د بیو ټیټوالی هم یو بل عامل و چې د کوکنارو د تولید لگښتونه یې کم کړل .په دې ذریعه هغه کسان چې ډېرې ځمکې یې درلودې
وتوانېدل چې خپلې شاړې ځمکې هم تر کښت الندې ونیسي .د خوړو په زون کې د کوکنارو له بندیز سره ډېری بزگران د معشیت په لټه کې شول او
په دې ډول د ځمکو بیې لوړې وختې .له دې کار سره د ځمکو څښتنانو په خپلو ځمکو او ابیاري باندې پانگونه وکړه او هغه ځمکې یې خرڅې کړې
چې دوی ال تر اوسه نه وې کرلې .کله چې ځمکې په مارکیټ کې د پیسو په مقابل کې معاوضه او خرڅې شوې ،د هغو بزگرانو لپاره چې غوښتل
یې د کانال تر ولکې الندې ساحې څخه د بغرا شمال ته وخوځیږي لیږ خنډونه موجود وو.
کله چې د مېشتېدنې پروسه پیل شوه او هغو کورنیو چې د کانال په ساحه کې یې ځمکې نه درلودلې خو اوس یې د دې فرصت پیدا کړ چې ځمکې
واخلي ،کورونه جوړ کړي او د بغرا په شمال کې د کوکنارو د کښت له امله سرمایه او نوره شتمني پیدا کړي ،له دغو ځایونو څخه پرېښودو ته زړه
نه ښه کاوه .برسېره په دې ،د دغو مېشتېدونکو کورنیو بریاوې د نورو لپاره یو سرمشق شو او په دې ډول یې د هغو کسانو لپاره د مرستو یوه
ارزښتناکه شبکه جوړه کړه چې غوښتل یې هلته مېشت شي.
په دښتوته کې مېشتېدنې د بزگرانو تجربې زیاتې کړې او نوي تیکنالوژیکي بدلونونه یې راوستل څو په دې نااشنا سیمه کې د خپل معشیت
وسایل خوندي کړي .له سطحي څاگانو څخه ژورو هغو ته بیا له ډیزلي واټر پمپونو او جنیراتورونو څخه لمریزو هغو ته اوښتون د دې شاهدي
ورکوي چې څنگه بزگرانو وکوالی شول په پخوانۍ دښتي ساحه کې د کښت له نویو محیطي شرایطو سره ځانونه عیار کړي .په دې برسېره ،د وښو
او د حشراتو ضد تجربې او همدارنگه د تخمونو "نویو "ډولونو وښودله چې بزگرانو ( او ځایي متشبیثینو) په څه ډول د کوکنارو د حاصالتو
کموالی جبران کړ او په دې پوه شول چې دوی باید په دغه پخوانۍ دښتي سیمه کې خپل معشیت او خپلې ځمکې خوندي کړی .دغه تیکنالوژکي
پرمختگونه اوس د کانال تر ولکې الندې سیمه کې تطبیق کیږي او په دې ډول هلته د کوکنارو تولید زیاتیږي او د دوی گټې هم پرمختگ کوي.
لمریزه تیکانالوژي تر ټولو مهم تیکانالوژیکي بدلون دی چې کوالی شي د هلمند منظرې ته بدلون ورکړي ،او نورې دښتي ځمکې هم تر کښت
الندې راولي .د سیټالیټ په ذریعه تصویرونه او فضایي تحلیلونه ښیي چې له  ۲۰۱۵څخه راهیسې دغې تیکنالوژي په چټکتیا سره پراختیا
موندلې او بزگرانو هڅه کړې چې په پخوانیو دښتي سیمو کې د تولیداتو لگښتونه راټیټ کړي او په دې ډول د کمو حاصالتو مساله په پرلپسې
ډول مدیریت کړي .له  ۲۰۱۶څخه راهیسې ،د دغې تیکانالوژي په زیاتې کارونې سره د خوړو د زون په داسې ساحو کې لکه لوی باغ ،دښتې
شرشرک او دشتې عینک کې چې لیږ اوبو یې درلودې اوس ژورې څاگانې کېندل شوې دي .داسې وړاندوېینه کیږي چې په  ۱۸-۲۰۱۷کلونو د کښت
په موسم کې به ډېر نور بزگران د لمریزې انرژي ژورو څاگانو ته مخ واړوي او دا احتمال شته چې د بغرا د کانال په شمال او سویل کې د کوکنارو
کښت پراختیا ومومي .په پای کې د والي منگل تر مشرتابه الندې د کوکنارو په کښت باندې بندیز او د  HFZپروگرام د دولت په وړاندې د خلکو
د ژورې کرکې سبب شول او له همدې امله په  ۲۰۱۴کې د امریکایي او برطانوي نظامي ځواکونو له وتلو څخه وروسته په هلمند کې د حکومت
د ړنگېدو پروسه چټکه شوه .دغه پروسه خصوصا په هغو ساحو کې او د هغو خلکو په اړه رېښتېنې وه چې د کوکنارو د تولید په ځای یې بل
ارزښتناک بدیل نه درلود .کله چې بې ځمکې او د لیږ ځمکو بزگران د بغرا شمال ته وخوځېدل او پخوانۍ دښتې یې په کرنیزو ځمکو واړولې،
هغو کسانو ډېر زیان ولیدو چا چې په داسې ځایونو کې ځمکې درلودلې لکه مارجه او د نادعلي په لویدیځ کې .هغو کسانو چې نه یې غوښتل او
چې نه شو کوالی خپل ملکیتونه پرېږدي او په دښتو کې مېشت شي ،او د هغو خلکو چې بازار ته او والیتي مرکز ته نژدې په شان یې غیر زراعتي
عایداتو ته الس رسی نه درلود ،په دغو لېرې پرتو ساحو کې بزگران په کرنیزو حاصالتو متکي وو او مجبور وو د خپل معشیت لپاره د کوکنارو
ذخېرې خرڅې کړي .برسېره پر دې ،د مارجه او نادعلي لویدیځ څخه د لشکرگاه او گرشک تر کرنیزو مارکیټونو پورې فاصله او په دغو ښارونو
کې د کرنیزو محصوالتو لپاره محدوده تقاضا د دې سبب شول چې بزگران په خپلو لیږو ځمکو خوراکي محصوالت وکري .لکه څنگه چې له فضا
څخه تحلیلونه ښیي په حاصالتو کې د نوعیت له پلوه زیاتوالی په داسې ځایونو کې لکه قلعه بست او بوالن او له لشکرگاه د ښار په شاوخوا کې
چې لېدل شوې له ښاري سیمو څخه بهر په نورو ځمکو کې نه لېدل کیږي.
په دغو لېرې پرتو ساحو کې د کوکنارو ځای په اجباري ډول غنمو او همدارنگه د کمو بیو حاصالت لکه پنبې او په کمه اندازه خربوزو او هندواڼو
نیولی و .په نتیجه کې د کورنیو عایدات کم شول او خلک مجبور شول چې نورې بدیلې ستراتیژي تعقیب کړي .په دغو شرایطو کې اقتصادي
فشارونه زیات شول لکه د خوړو په مقدار او کیفیت کې کموالی ،په روغتیایي چارو کې د لگښتونو کموالی ،د تولیدي اجناسو پلورل او د
کورنیو نارینه غړي پوځي خدمتونو ته لیږل .د دې ساحې خلکو د خوړو ،د پس انداز او د شتمنیو د عدم مصوؤنیت پړه په بشپړ ډول په حکومت
ور اړوله ځکه چې حکومت د کوکنارو په کښت باندې بندیز لگولی و .په ډېرو ساحو کې د خلکو کرکه او غوصه چې ډېر زیانونه یې لېدلي وو ،
ډېره څرگنده وه او په همدې ډول اوس هم له افغان چارواکو او یاغیانو سره د خلکو اړیکو ته شکل ورکوي.

41

په  ۲۰۱۷کې په دغو ساحو کې د حکومت ضد کرکې ځکه زیاتې شولې چې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو کمپاین پیل کړل چې د لشکرگاه
او نادعلي د ولسوالیو ځینې برخې بېرته ونیسي .د کمپاین دغه موده چې د کوکنارو د کښت له حاصالتو اخیستلو سره برابره وه –په نتیجه کې
حاصالت او ژوند دواړه له السه وتل -او همدارنگه دغه باور چې د حکومتي ځواکونو له بېرته راتگ سره ښایي د کوکنارو په کښت بیا بندیز
ولگیږي ،د دې معنا لري چې د حکومت په وړاندې ال اوس هم کرکه ډېره ده .د هر ډول حاصالتو په راټولولو کې خنډ اچول – په خاص ډول د هغو
حاصالتو چې ډېر زحمت غواړې لکه کوکنار -همېشه د دې تهمت سبب گرزېدلی چې گویا حکومت د کلیوالي خلکو او د دوی د ژوند په طریقه
هیڅ نه پوهیږي .بزگران او حکومتي ځواکونه په تریاکو باندې له بندیز او د انکشافي مرستو په اړه له ژمنو څخه شاته کېدلو سره تړي او په
دې ډول د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځوکونو لپاره ډېره گرانه کیږي چې په مرکزي هلمند کې له یاغیانو څخه کنټرول بېرته تر السه کړي .دغه
پرمختگ ډېر مهم دی کله چې موږ د ناتو د سازمان د غوڅ مالتړ د ماموریت هغه هدف په نظر کې وساتو چې د افغانستان د حکومت لپاره یې
ټاکلی .د دې هدف له مخې حکومت باید له  ۲۰۱۹څخه پخوا د افغانستان د خلکو په  ۸۰سلنه باندې خپله ولکه ټینگه کړي که غواړي چې په
بریالیتوب سره یاغیانو ته ماتې ورکړي .په داسې حال کې چې د کنټرول او نفوذ د اندازه کولو لپاره میتودولوژي ډېره د شک وړ ده او د  ۸۰سلنې
د هدف ښېگڼې هم تر سوال الندې دي ،په دې باید ډېر فکر وشي چې څنگه کېدای شي د یاغیانو ضد هڅو او هغو هڅو په منځ کې د تصادم مخه
ونیول شي چې د نشه ای توکو په ضد په الر اچول کیږي .د  HFZپروگرام وښووله چې د کوکنارو په تولید باندې د بندیز اغېزې له هغه وروسته د
ډېر وخت لپاره محسوسیږي چې کله مداخله پای ته ورسیږي .دې پروگرام دارنگه وښودله چې بې سنجشه مداخله کوالی شي نورې اغېزې ولري.
دغه اغېزې نه یوازې فیزیکي او سیاسي صحنې بدلوي بلکې د نشه ای توکو تولید په پراخه ساحه کې تقویه کوي چې پخوا یې دومره پراختیا
نه درلود.
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.7

7اخځلیکونه

افغان ایډ "د کوکنارو د تعویض پروگرام ،اچین ولسوالي" ( ننگرهار :د ارزونې راپور .)۱۹۹۸
انتوني فیس هربرت" ،مشروط پروگرام  :د مشروط پروگرام د شر ایطو په اړه نظریې" ( د بدیل معشیت د تخنیکي گروپ د کاري غونډې لپاره نا خپرې
شوې لیکنې ،جون .)۲۰۰۴
د اسیا انکشافي بانک" ،په افغانستان کې د اسیا د انکشافي بانک په فعالیتونو کې د نشه ای توکو ضد پروگرام شاملول ( "۲۰۰۶-۲۰۰۲ ،د ډیویډ
مینز فیلډ له خوا ناخپور شوی راپور  :ADB ،مانیال http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resourc )۲۰۰۷ ،
fullreportAfghanistanOpiumIncentives.pdf/1202156207051-4638255/1202156192201-223546/es
سي  .وارد ،ډي .مینز فیلډ ،پې .اولډهم  ،او " ،W.Biyrdافغانستان  :د کوکنارو دتولید د کمښت لپاره اقتصادي انگېزې او پرمختیایي نوښتونه" ( د
نړیوال بانک او د بین المللي انکشاف د ادارې لپاره راپور ).
کارتر مالکیسیان  ،په گرم سیر کې جگړه :په افغان سرحد باندې  ۳۰کلنه جگړه ( نیویارک ښار  :د اکسفورډ پوهنتون چاپ .)۲۰۱۳ ،
"د هلمند د والیتي بیا ودانونې ټیم څخه د سبقونو زده کول" ( راپور  ۵-۳ ،۱۳۲۲ WPډسمبر .)۲۰۱۴
کرن فیلد پوهنتون " ،په هلمند کې له  ۲۰۰۷څخه تر  ۲۰۰۹پورې د کوکنارو او غله جاتو کښت" ( ناخپور شوی راپور .)۲۰۰۹ ،
ډیویډ مینز فیلد ،په شگو والړ یو دولت :کوکنارو افغانستان څنگه کمزوری کړ ( نیویارک ښار :د اکسفورډ پوهنتون چاپ.)۲۰۱۷ ،
ډیویډ مینز فیلد" ،ناڅرگنده راتلونکې :په ننگرهار او هلمند کې په راتلونکې کې د موافقو د ماتولو او د مخدره توکو د کنټرول احتمال " ( کابل  :د
افغانستان د ارزونې او څېړنې واحد  ،د قضیو لړۍ  ،جنوري .)۲۰۱۳
ډیویډ مینز فیلډ" ،په افغانستان کې بدیل انکشاف :د متقابل عمل ناکامي" ( د جي ای زیډ لپاره تیاره شوې لیکنه ،اگست .)۲۰۰۱
ډیویډ مینز فیلډ" ،خبري پاڼه  :۵په  ۱۲/۲۰۱۱د کښت په موسمونو کې مرکزي هلمند – په پسرلي کې حاالت " ( د انگلستان د حکومت لپاره نا خپره شوې
لیکنه  ،جون .)۲۰۱۲
.pdf.52/http://www.davidmansfield.org/home/docs/field
ډیویډ مینز فیلډ" ،په هلمند کې د نشه ای ضد توکو د هڅو د اغېزو څېړنه ،می  ( "۲۰۱۰د انگلستان د حکومت په افغانستان کې د نشه ای توکو د څانگو د
واحد لپاره راپور  ۱۰ ،می .)۲۰۱۰
ډیویډ مینز فیلډ Alcis ،شرکت او " ،OSDRد هم زمانه خطرونو مدیریت  :له  ۲۰۰۸تر  ۲۰۱۱پورې په مرکزي هلمند کې د کوکنارو د تولید توضیح " ( کابل
 :د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد.)۲۰۱۱ ،
ډیویډ مینز فیلډ ،او ای پین " ،بدیل معشیتونه  :اصل او که شعار ؟ ( ".کابل  :د افغانستان د څېړنې او ارزونې د واحد خبري پاڼه  ،اکتوبر \ .)۲۰۰۵
ختیځ لویدیځ ابتکار "په افغانستان کې د نشه ای توکو قاچاق :د بدیل انکشاف لپاره د یو بدیل پیدا کول" ( په افغانستان کې د نشه ای توکو د قاچاق په
اړه د امریکا او روسیې گډ کاري گروپ  ،جوالی .)۲۰۰۶
اروپایي کمیسیون " ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت د حکومت هوادنۍ ستراتیژي"۲۰۱۳-۲۰۰۷ ،
.en.pdf_13-07_https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csp_afg
ایف .لیدویج ،په جنگ باندې پانگونه :د برطانیې د افغان جگړې حقیقي بیه  ( ،نیو هاون  ،سي ټي ،د امریکا متحده آیاالت  :د ایل د پوهنتون چاپ .)۲۰۱۳ ،
د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت " ،افغان ملي پرمختیایي ستراتیژي  :د امنیت  ،حکومتولي  ،اقتصادي ودې او د غربت د کموالي ستراتیژي
(.)۲۰۰۸ ( ".)۲۰۱۳-۲۰۰۸
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د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت " ،د نشه ای توکو د کنټرول ملي ستراتیژي :د ناقانونه نشه ای توکو دمسالې د هوارولو لپاره نوې پینځه کلنه
ستراتیژي" (د نشه ای توکو ضد وزارت  ،جنوري .)۲۰۰۶
گراهم زبیدي" ،د هلمند د نشه ای توکو ضد د والیتي پالن بیا کتنه  ،دویم راپور " ( د هلمند د پي ار ټي د نشه ای توکو ضد ټیم له خوا یو ناخپور شوی
راپور ،هلمند ،مارچ .)۲۰۱۰
داخلي یادښت  ،د بین المللي انکشاف اداره  ۲۳ ،جون .۲۰۱۰
جې .ای .دریزلر" ،په هلمند کې د یاغیانو ضد فعالیتونه :پرمختگ او پاتې گواښونه " ( د افغانستان راپور  ،۸واشنگټن ډي سي :د جگړو د څېړنې
انستیتوت  ،جنوري .)۲۰۱۱
.emailopt.pdf_8_http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Afghanistan_Report
جې .میکنزي" ،د کوکنارو د تخم بوټی ( " ،نړیوال خبر ۲۲ ،جون .)۲۰۰۹
جې .میکنزي" ،په افغانستان کې له جنگ وروسته ډېرې پیسې؟" نړیوال خبر  ۱۸ ،د جنوري .۲۰۱۰
مریم امیني " ،)۲۰۱۷ ( ،د افغانستان د کوکنارو اندېښنې په ښار کې یو نوی تخم دی او هغه له چین څخه راځي" ۲۵ ،CNBCد مارچ ،۲۰۱۷
afghanistans-relentless-opium-woes-have-a-new-seed-in-town-and-it-/24/03/2017/https://www.cnbc.com
comes-from-china.html
مایک مارټن  (،وگورئ مینز فیلډ مخ  ،)۲۱۸شخصي مکاتبه
ایم رایدر .او سي .ریډ" ،د هلمند د مخدره توکو د ضد پالن بیا کتنه " ( د افغانستان د مخدره ضد توکو د څانگو اداره  ،ضمیمه ز  ،اگست .)۲۰۱۰
موکیش کاپیال  ،گای تمپالر او الیزابیت وینټر " ،د افغانستان لپاره د انگلستان په مرستو بیا کتنه " ( د بیړنیو مرستو داره /د لویدیځې اسیا څانگه ،د
بهرنیو پرمختگونو اداره  ،جون .)۱۹۹۵
د هلمند د والي دفتر " ،د مخدره ضد توکو والیتي لنډ مهاله ستراتیژي" ( وړاندییز  ،دویمه مسوده ۶ ،جوالی .)۲۰۰۸
د هلمند د والي دفتر " ،د مخدره ضد توکو والیتي لنډ مهاله ستراتیژي" ( وړاندییز  ،دویمه مسوده ۲۸ ،می .)۲۰۰۹
د عمومي مفتش دفتر  ( ،UNAID ،د  USAIDله خوا د افغانستان د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي د پروگرام بررسي کول ) ( ،د بررسي د راپور نمبر - ۵
 ۲۰ ،P-۰۰۸-۱۰-۳۰۶اپریل .)۲۰۱۰
ایس  .کوپر کولز" ،د کابل څخه راغلي کیبلونه  :د لویدیځ افغانستان دننه د کمپاین کیسې" ( لندن :د هارپر چاپ .)۲۰۱۱ ،
ایس .گوردون ،د زړونو او ذهنونو گټل؟ د افغانستان د هلمند په والیت کې د مرستو او امنیت په منځ کې د اړیکې کتنه ( میت فورد ،ایم ای ،د امریکا
متحده آیاالت :د فاین شتاین بین المللي مرکز ،تفتس پوهنتون.)۲۰۱۱ ،
ایس .میک فرسن او سي .هنا" ،د هلمند د مخدره توکو ضد د ستراتیژي بیا کتنه :درېیم راپور " ( د مخدره توکو ضد ټیم لپاره ناچاپ شوې بیا کتنه PRT ،
هلمند .)۲۰۱۰ ،
سناتور ډیانا فین شتاین" ،له افغاني بزگرانو سره مرسته او په طالبانو د مخدره توکو د پانگې بندول" ( د خارجي چارو وزیرې هالري کلینټن ته مکتوب ،
 ۷فبروري .)۲۰۱۲
د انگلستان د حکومت لوړ پوړی چارواکی ،شخصي مکاتبه  ،ډسمبر .۲۰۰۰
د افغانستان د بیا ودانونې لپاره ځانگړی عمومي مفتش" ،د امریکا د متحده آیاالتو د کانگرس لپاره درې میاشتنی ر اپو ر " (  ۳۰د اکتوبر .)۲۰۱۴
د افغانستان لپاره د سویډن کمېټه" ،د نادعلي د ولسوالي کرنیز سیسټمونه ،د هلمند والیت " ،وگورئ :د افغانستان کرنیزه سروې ،راپور  (۱۵پشاور:
ایس سي ای.)۱۹۹۲ ،
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"طالبان په دې کال کې غواړي د کوکنارو گټه دوه برابره کړي " .سي بي ایس  ۵د می ،۲۰۱۵
https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-taliban-double-opium-income-new-strain-high-yield-poppy./seed
تیوفارل ،نه گټل کېدونکی  :په افغانستان کې د برطانیې جگړه  ( ۲۰۱۴-۲۰۰۱لندن :پینجون )۲۰۱۷ ،
توماس هارډینگ" ،په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کمښت "،ډیلي ټیلي گراف ۲ ،سپټمبر ،۲۰۰۹
Afghanistan-Taliban-hit-by-fall-in-opium-crop-/6122728/http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence ,
production.html
" ،UNDCPد افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د ارزونې او پروگرام ماموریت  ("،می– جوالی .)۱۹۹۵
د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د متحده آیاالتو اداره  ،خبر پاڼه ،د هلمند والیت ( جون .)۲۰۱۱
د امریکا د متحده آیاالتو د حکومت د احتساب دفتر " ،په افغانستان کې د مخدره توکو کنټرول :د ستراتیژي پرمختگ او بریاوې مگر د موقتي هدفونو
الس ته راوړل او په عدالت کې د اصالحاتو د ارزونې ضرورت" (  ،۲۹۱-۰۱-GAOمارچ .)۲۰۱۰
" ،UNODCپه افغانستان کې د کوکنارو سروې  :۲۰۱۶کښت او تولید "( کابل،)۲۰۱۶ ،UNODC :
_2016 _https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey
.cultivation_production.pdf
" ،UNODCبدیل انکشاف" (د مخدره توکو نړیوال راپور  ،وییانا :ملگري ملتونه .)۲۰۱۵ ،
.pdf.2_Chapter_WDR15/http://www.unodc.org/documents/wdr2015
" ،UNODCبدیل انکشاف :د موضوع پر بنسټ نړیواله ارزونه"(وروستیگډ راپور ،وییانا :ملگري ملتونه .)۲۰۱۵ ،
.pdf.05-http://www.unodc.org/pdf/Alternative_Development_Evaluation_Dec
" ،UNODCد کوکنارو کلنۍ سروې" (ضمیمه ه .)۱۹۹۹ ،
" ،UNODCد UNODCد بدیل انکشاف د نوښتونو د موضوعاتو ارزونه" *( د ارزونې د خپلواک واحد لپاره راپور  ،نوومبر ،)۲۰۰۵
.alternativedevelopment.pdf-2005/2005-https://www.unodc.org/documents/evaluation/ProjEvals
"، Upper Quartileد بدیل معشیت او د مخدره توکو ضد فعالیتونو ارزونه  ،هلمند " ( د باندنیو او مشترک المنافع چارو د دفتر لپاره ناچاپ شوی
راپور  ،جون .)۲۰۱۱
ووډ ( ،د پالیسي د کاري گروپ لپاره وینا ۱ ،د اگسټ .)۲۰۰۷
نړیوال بانک ،د بین المللي انکشاف څانگه " ،افغانستان  -د کوکنارو د تولید د کمښت لپاره اقتصادي انگېزې او پرمختیایي نوښتونه" ( فبروري .)۲۰۰۸
full/1202156207051-4638255/1202156192201-223546/http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources
.reportAfghanistanOpiumIncentives.pdf
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د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري .که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست ،د AREU
لیکچر یا ورکشاپ کې مو ګډون کړی ،کتابتون یې کاروئ ،یا یوازې په دې وروستیو کې له دغه ادارې سره بلد شوي یاست ،ستاسو نظرونه او
غبرګون زموږ لپاره ارزښت لري .دغه نظرونه موږ سره مرسته کولی شي چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته راوړو او د څېړنې په اړه خپلې
تګالرې او د پایلو د شریکولو طریقې و ارزوو .د نظرونو شریکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول ديareu@areu.org.af :
یا کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاسو چې هر څه غواړئ موږ ته یې ویلی شئ ،خو په ممکنه ډول یو څه ګټور مالومات دا دي:
•تاسو له  AREUسره څنګه اړیکه نیسئ (یعنې د خپرونو ،غونډو یا نورو الرو)؟
•تاسو د  AREUله څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ؟
•تاسو د  AREUخپرونې څنګه السته راوړئ؟
•تاسو د څېړنو بریښنایی که چاپ شوی بڼه کاروئ؟
•خپرونې څنګه کولی شي تاسو ته مالومات په ال ښه ډول وړاندې کړي؟
•زموږ د څېړنې د بهیرونو یا پایلو په اړه ستاسو نظرونه؟
•هغه برخې یا موضوع ګانې چې تاسو یې په اړه د څېړنو ترسره کېدو سپارښتنه کوئ؟
•د  AREUهغه خپرونې یا فعالیتونه/غونډې چې ستاسو ډېرې خوښېږي؟
•ستاسو په اند موږ په کومو برخو کې خپل کار ښه کولی شو؟
•ستاسو د خوښې یا لېوالتیا ډګر ،دنده یا څېړنه ،او دغه راز موقعیت؟
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د  AREUوروستۍ خپرونې
ټولې خپرونې له  www.areu.org.afوېبپاڼې ډاونلوډولی شئ ،او ډېر یې په چاپ شوی یا هارډکاپي بڼه په کابل کې د  AREUله دفتره هم
السته راوړلی شئ.

نیټه

د خپرونې نوم

لیکونکې

د ۶۹۳۱کال د لړم
میاشت

په افغانستان کې د کوچی -
بزګر ترمینځ د شخړو څیړنه

داکتر انتونیو ګیستوزي

په دري ژبه الس
ته راتلونکي

په پښتو ژبه
الس ته
راتلونکي

د څیړنې موضوع

د خپرونې ډول

ټولنیز مالټر او معیشت لنډیز

د ۶۹۳۱کال د زمری
میاشت

په افغانستان کې قضایي بیا
کتنه

غزال حارث

√

√

اساسي قانون

د پالیسۍ نوټ

د ۶۹۳۱کال د زمری
میاشت

په افغانستان کې د اجرائیه
قوې تکامل :تیر ته کتنه او
راتلونکي لپاره وړاندیزونه

کاوون کاکړ ,توماس
کریمر ,همایون رئوفی

√

√

اساسي قانون

د پالیسۍ نوټ

د ۶۹۳۱کال
دغبرګولیمیاشت

په افغانستان کېښاري
حکومتولۍ :د ښارونو د
پراختیایی پروګرام ارزونه

دتلیف کامیر ,ذبیح اهلل
عیسی

√

√

حکومتولۍ او سیاسي
اقتصاد

د پالیسۍ نوټ

د ۶۹۳۱کال
دغبرګولی میاشت

د کانونو حکومتولۍ:
جاوید نورانی ,نجیب اهلل
داستخراجی صنعتونو د مالیو
زیار
اغیزناک مدیریت

√

√

حکومتولۍ او سیاسي
اقتصاد

د پالیسۍ نوټ

د ۶۹۳۱کال
دغبرګولی میاشت

دکډوالۍحکومتولۍ :په
افغانستان کی د مفاهیمو او
نهادونو کاری چوکات وده

ولی محمد کنډیوال ,هلن
سی سی

√

√

حکومتولۍ او سیاسي
اقتصاد

د پالیسۍ نوټ

د  ۲۰۱۶کال د جوالی
میاشت

په افغانستان کې د ښې
حکومتولۍ په اړه د مدني
ټولنې ونډه

√

√

مدني ټولنه او
حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د جوالی
میاشت

په افغانستان کې سیمه ییزه
حکومتولي

آریا نجات؛ کریستوف
ګوستانۍ بصیرفدا او جان
کویهلر

سیمه ایزه حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د جوالی
میاشت

خلکوته د حکومت نږدې کول:
په افغانستان کې د پالن او
بودجې جوړولو غیر متمرکز
کول

نعمت اهلل بیژن؛ فرحت
امیل او هارون نایب خیل

والیتی پالن او بودجه
جوړول او حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د مې
میاشت

د استخراجي سکتور لپاره د
حکومتولۍ انډولیز اقدام

جاوید نوراني او لیین دی
بروکییر

د کانونو کیندنه او
حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د مي
میاشت

له سرحد څخه پورې خوا د اوبو وینسنت توماس ،مجیب
د سرچینو انکشاف :د
احمد عزیزي
افغانستان ،ایران او پاکستان
او
ترمنیځ د همکارۍ لیدونه کوم
خالد بهزاد
دي؟

د طبیعی منابعو
مدیریت

څیړنپاڼه

اورځال اشرف نعمت او
کارن ورنر
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لییه ویلفریدا آر ای پیال
نګو ،چونه آر ایچاوز،
پرویز (طفیل)؟

د  ۲۰۱۶کال د مې
میاشت

نارینه او « نارینتوب» ته نږدي
کتنه :د جنسیت په برابروالي
کې د هغوی فعاله ونډه
اخیستنه

د  ۲۰۱۶کال د اپریل
میاشت

د شګو پربنسټ جوړ شوی
دولت :تریاکو افغانستان څنګه دیوید مانسفیلد
کمزوری کړ

د طبیعي منابعو
مدیریت

د  ۲۰۱۶کال د اپریل
میاشت

د کندهار په والیت کې د
ساحوي کار لنډ یادښت ،د
 ۲۰۱۵کال له ډسمبر څخه د ۲۰۱۶
کال تر جنوري پورې  :تریاک او
په کلیوکي معیشیت

پاول فیشتین

د طبیعي منابعو
مدیریت

لنډیز

د  ۲۰۱۶کال د مارچ
میاشت

له آیساف څخه وروسته د
افغانستان ملي اردو

انتونیو جیوستوزي او
علی محمد علی

حکومتولي

معلوماتي سند

د  ۲۰۱۶کال د فبروري
میاشت

شیطان په جزئیاتو کې ده :په
ننګرهار کې یاغیتوب،
تاوتریخوالۍ او په پراخه کچه
د مخدره توکو د تولید پرله
پسې کمښت

دیوید مانسفیلد

د  ۲۰۱۶کال د فبروري
میاشت

په افغانستان کې د زده کړې او
روغتیائي خدمتونو د وړاندې
کولو سیاسي اقتصاد

AREU

د  ۲۰۱۶کال د جنوري
میاشت

په کورنیو کې د اوبو نه
خوندیتوب :په افغانستان کې
د ښې کرنې لپاره د څښلو اوبو
ته د پایښت لرونکي ال سرسي
بدلون

توماس وینسنت

√

√

جنسیت

د پالیسۍ یاددښت

سید مهدي موسوي

√

√

√

√

√

√

کتاب

د طبیعي منابعو
مدیریت

لنډیز

حکومتولي او سیاسي
اقتصاد

څیړنپاڼه

پایښت لرونکی
معیشیت

د بحث لپاره لیکنه

چونا آر .ایچاویز؛

د  ۲۰۱۶کال د جنوري
میاشت
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د جنسیتي نا برابرۍ بل اړخ :په
افغانستان کې نارینه او
او لییه ویلفریدا آر ای
نارینتوب
پیالنګو
سید مهدي موسوي،

√

√

جنسیت

څیړنپاڼه

