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 لنډيز
 افغانستان په والياتو او ولسواليو كې د كوكنارو د كر د كچو لوړيدل او ټيټيدلد

د كوكنارو په . په ګوته شوي نديتوګه ښه په  اړه لرى چې و پورېواملعمتعدد هغه 
مه ايزو مقاماتو د سياسي ژمنو او يد واليتى او س مهال ۍكر كې پريوتنه ډير

نسوبيږى، پداسى حالكې چې ددى اصلي المل او معلوماتي كمپاينونو پورى م
شا موجود دي، ددى المل ګرځي څو دغه  تر اقتصادي تحريك چې د كوكنارو د كر

 كمښتد  سيمو هغه ادعاوى چې د كوكنارو د كر د. بدلونونو ته لګه پاملرنه وشي
ل ل په بهير كې په ځينو سيمو كې پاتى راغلي څو هغه رواك  1386 په ډاګوى، د يابر

ته ځواب ووايي چې كورنيو د كورني اقتصاد د ودى په موخه د كوكنارو پر ځاى 
  .ترسره كاوه

  
واليت كې، اوسنۍ عمومي پريوتنه په هغه سيمو كې  شرقى –د بدخشان په شمال 

چې د كوكنارو د كچې ټيټيدل كېداى شي  څرګندويچې د كوكنارو تر كر الندى دي 
خو دا السته . اقتصادي شرايط وضع شي ومومي، په هغه صورت كې چې ښهئ بر
د غور په . اوړنې په هغه سيمو كې چې بازارونو ته ښه السرسي لري محدود دير

خطر ډير دى، هغه عوامل لكه لږ  نشتواليړو د وواليت كې، چيرته چې د خ
محصول، د كوكنارو ټيټ نرخ او د كاركونكو جګه باړه د كوكنارو د كر د ډير لګښت 

كوم عكس العمله اړ باسي څو خورا لګه مځكه د چې بزګران بى له  المل ګرځيدلى
د بلخ په شمالي واليت كې، د كوكنارو د كر په سيمو . كوكنارو كر ته اختصاص كړي

، كه څه هكې چټكه پريوتنه د فشار څخه پرته د مادياتو په نتيجه كې رامنځته شويد
وكنارو د نه كر د منلو وړ هم د مخدره توكو ټيټ نرخ هم ښايي د كرونډه ګرو د ك

باالخره، د افغانستان په شرق د ننګرهار په واليت كې، د كوكنارو د . ګرځيدلې وي
ثابته  تلپاتېكې رامنځته شوه،  كال 1384كر په سيمو كې چټكه پريوتنه چې په 

  .نشوه
  

كچو د توپير پيژندنه، د افغان كليوالو  متغيره په افغانستان كې د كوكنارو د كر د
د . رول پيژندنى ته اړتيا لري فعاليتي –ورنيو  په معيشت كې د كوكنارو د كر د څو ك
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  اساس شرايط
چې كورنۍ اړباسى تر څو  احتمالد ويرى او پيښو  :ګواښ

چې دا كېداى شي د طبعى پيښو، . هوساينه له السه وركړي
د نرخونو متعدد بدلون او يا د نورو خلكو د قصدى يا خپل 

داليلو پر بنسټ پيښ شي چې توكي، ټولنه او ځانى چلند د 
                                                           .احساساتي هوساينه تهديدوى

نشتوالى او يواځې  ېد خطراتو په خالف د وقاي: ناامني
او معيشت  بشري ناامنۍد . فزيكي ناامنۍ ته محدود وي
  .په لړ كې ډير مهال د ليدو وړ ده

هرهغه شي چې د دولت له لورى تنظيم شوى  :ررسمىغي
كه څه هم دا د قواعدو د نشتوالي په معنا ندى، په . نوي

داسى حالكې چې د كنترول لپاره ډير غير دولتى وسايل  
  .هم شته

  
داسى حالت چې د كورنۍ خوشحالي او د مادي،  :هوساينه
   .يشپوره كړاى  كچهاو احساساتي اړتياوو  ټولنيز

سختو او ناامنۍ د  كليوال نفوس چې د خطرئ افغانستان ډير
شرايطو الندى ژوند كوى، خپل هوساينه او تحفظ په غيررسمى 

يو محصول د لږ خطر سره د چاپيريال  –كوكنار  .ډول تر السه كوي
ئ دى چې ډير ېړكمنځته را، يو بحراني ميكانيزم لپاره ستر خطر

كورنۍ په دى قادر شوي څو خپل تحفظ او هوساينې ته السرسي 
هرڅوكه دغه امنيتي غيررسمي رژيم غريب كرونډه ګر د . ومومي

موكل تر منځ په ژوره اړيكه كې بند ساتي كوم چې د   - وكېل 
 غوره.  مراتبو د سلسلو او نامساوي قدرت په واسطه څرګنديږي

 برابرولو پهحفظ او مالتړ د ت بهر كېپه ولت دننه او يا دد  ځواكمن
د كوكنارو د كر تجارت د يوى  هيت او ولسوالۍ په كچسره د وال

  .مناسبى وسيلى په څير تر سره كوي
  

د فشار، د سيمه ايز قانون ماتونكو او  ځواكمن غورهدغه 
ژمنو نه په  مرستو د اتلونكوسوداګرو سره د معاملو او د ر

سره په دى توانيدلي تر څو د كوكنارو كر د لنډ مهال  ىاستفاد
د بلخ واليت هغه وروستنې واليت دى . لپاره ټيټې كچى ته راوړي

ډراماتيك نزول د قابو ساتلو په موخه د دغه /سمبوليكچې د كوكنارو د كر 
رهار او نورو د ننګ كې كلونو 1386او  1384 پهتر اوسه . ميتودونو څخه كار واخلي

. والياتو تجربى برڅيره كوي چې د كوكنارو په كر كې دا راز كموالې لنډمهال وي
كوم چې كورنيو د كوكنارو د كر د  كمښتباالخره، په عايد او هغه شتمنۍ كې 

ډراماتيك پريوتلو په پايله كې تجربه كړي دي، حاالت د يو سياسي بحران د بدلون 
، سياسي ۍ دغه اقتصادي بحران سره مخ شيكورن ئيركله چې د. په لور راكاګي

رهبران مهمه نده هرڅو كه د قدرت او نفوذ غوښتنه وكړي او يا بهرنيان كوښښ 
مجبوره دي ترڅو ناشونى د  –ته دغه فرصتونه برابر كړي  ىوكړي تر څو هغو

 كوكنارو د الډير كر څخه مخنيوى وكړي او كه داسى ونكړي نو خپل سياسي قدرت
  .به له السه وركړي يا ژوند

  
په هرحال، كه چيرى دغه د كوكنارو ډراماتيك كموالې په لنډه موده كې ترسره شي نو 

سياسي  ۍد يو واليت يا ولسوال. لپاره د بريا حالت وي منوغوره ځواككېداى شي د 
مشري د حاكمو اقتصادي شرايطو سره سره چې ډيرى مهال له نظره غورځيږي يا د بحث 

. كېږي، كېداى شي د كوكنارو د كر د كموالي له امله جايزه تر السه كړي الندى نه نيول
اړوند ملي او نړيوالو لوبغاړو هڅونه ترالسه كړي، او كه  سياسي رهبران امكان لري د

چيرى د انكشافي مرستو وړانديز په نږدى راتلونكي كې وي، دوى حتى كوالى شي 
كه د كوكنارو كر . څخه ترالسه كړي خپل سياسي جايزه د واليت يا ولسوالۍ د خلكو

پرلپسى بيا پيل شي يا زياتى ومومي، دغه قدرت لرونكي نړيواله ټولنه او د 
په نه راوستلو  پرمختګافغانستان حكومت په مناسب وخت كې د اړتيا وړ اقتصادي 

  .كې ګرم بولي
  

هال كې د په لنډ مماً كار كوي عمو باندى مرستندويه سازمانونه چې په دغه موضوعاتو
پوره اقتصادي فعاليتونو په الره اچونه قادر شوي ندي تر څو د عوايدو او د شتمنيو د 

هغه كموالې چې د كوكنارو په كر كې د كموالي له امله منځته راځي پوره  ۍالسرس
د عوايدو او عامه ښيګڼو د ودى ميانځګړتوب كلونو ته اړتيا لري، نه د كال . كړاى شي

  .هد كرهنى يو موسم ت
  

د موثره اقتصادى فعاليتونو نشتون چې د عوايدو او وسايلو د كمښت ځاى ونيسي او 
امنيت او هوساينه تامين كړي، كليوال نفوس يوه بله الره غوره كړې څو د د خلكو 

د دغه خلكو په منځكې . مخدره توكو پرضد د مبارزو په خالف خپل انزجار څرګند كړي
لكه امنيت،  ړومبېتوب ستيمي چې د هغوى سمدزياتوالې مو لدى كبله شكايتونه

پاملرنه نكيږي او داچې نړيواله ټولنه او  و تهكار مومندنه او د اداري فساد لمنځه وړل
د  توكو لګښت دى د بزګرانو ته چې د مخدره ستونځې ۍحكومت د غرب لومړن

و د وركوي او ددې سره د هغوى هوساينه ا  و ويجاړولو پواسطه ړومبيتوب محصوالتو
  .عوايدو تحفظ زيانمنوي
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          تجاويز ۍليسد پا
  
د مخدره توكو پرضد د مبارزې كوښښونه بايد هغه  •

زمينه چې د بزګرانو كړه وړه په ډاګه كوي، خپله موخه 
هغه ميټودونه چې د كوكنارو ريښه . وګرځوي

ايستنى ته ړومبېتوب وركوي يا پرته لدې چې كومه 
زمينه ورته په پام كې ولري د بزګرانو د كړو وړو د 

ره كوښښ وكړي، ناشونى ده چې مثبتى بدلون لپا
 .پايلى ولري او ښايي بيسوده هم اوسي

  
مخكې لدى چې د كر په طرحه كې كوم بدلون راشي او  •

لقب وركول ‘‘ برياليتول‘‘معيشتي فعاليتونو ته د 
شى، دا ضروري ده څو غوره بدلون په هغه زمينه كې 
 .چې د كورنيو كړه وړه ټاكي توضيح او وپيژندل شي

  
هغه عواملو د پيژندلو لپاره كوم چې د كوكنارو د د  •

لري، د مدني پوهنى  شتونكر د تغير او بدلون ترشا 
دا يو . دقيق او څرګند كوښښ پراخولى ته اړتيا لري

چې د احتمالي  اړتيا لريته  مخيځ تحليل   –قوي څو 
بدلون  خطر او هغى ته د ځواب وينى څرنګوالي ته

 .وركوي
  

ېب چې د بزګرانو محصوالتو ته د د ميانځګرتيا ترك •
مشخص ځواب په موخه طرحه كېږي، هغه 
تشكېالتي او بنيادي داليل چې د كوكنارو د كر تر 

ډير بنيادي تغيراتو . شاه وجود لري، نه په ګوته كوي
ته اړتيا ده ترڅو د عامه ښيګڼو د خطر او ناامنۍ د 
زمينى كمول كوم چې د فزيكي او ټولنيز بنسټ د 

واسطه برابريګي، د غربت تشكېالتي زيرمې پ
عوامل لكه په كرهنه او كليوال بى مځكې سكتور 
 كې د غريبى طبقې د منفعت پراختيا په ګوته كړي، او

  
 د معيشتي چارو خپرونى بايد هغه كليوالى كورنۍ •

مځكو ته محدود  واوبه لرونك چې ښه په نښه كړي
 .السرسي او لږ زراعتي او غيرزراعتي عوايد لري

هغه عقيده چې حكومت ليوال دى ترڅو د كوكنارو د كر د تحريم د پلي كولو په موخه 
اند كرونډه ګر پدى ئ ډير. كليوال نفوس كمزورى كړي، كليوال نفوس الډير بيزاره كوي

دى چې كوم كسان چې بنديزونه پلي كوي او ددوى محصوالت له منځه وړي، هغوى 
خدره توكو په قاچاق كې ښكېل دي چې دغه حالت اوضاع كړكېچنه كړى ده، خپله د م

بډى اخستنى درك او هغه پوهه چې د كوكنارو ريښه ايستنه  هپه همدى ډول، د څرګند
خلكو محصوالت چې د قدرت او  هيواځې زيانرسيدونكي خلك په نښه كوي او د هغ

كليوال نفوس دى ته اړ كړي  دغه عقايدو ځينى. منصب كې دي ناګڼلي انګيري نفوذ په
ترڅو د حكومت او نورو د مالتړ څخه الس واخلي او په څرګنده توګه يې مخالفت 

برڅيره كېږي چې  د بيلګى په ډول، د ننګرهار په واليت كې د بزګرانو نښى داسى. وكړي
  .د حكومت سره مخالفت او پرځاى يې هڅه كوي ترڅو د دولت ضد ياغيانو مالتړ وكړي

  
د كرهنى موسم په پيل كې، د سيمې څخه شواهد توصيه كوي چې د  كال 1386د 

دقيق  كمښت افغانستان په كليو كې د الډيرى ناامنۍ مخنيونه د كوكنارو په كر كې د
ترهرڅه مهمه دا . توازن، امنيتي اقدامات، ولسپالنې او اقتصادي ودى ته اړتيا لري

د ” آباد او پايداره افغانستان “يد د چې، د مخدره توكو پر ضد د مبارزې كوښښونه نبا
   .ويسييمهاله اهدافو بنسټ لمنځه  –اوږد 
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  د كر د كچو لوړيدنه،د واليتي اختالف تمايل. 1
  

و د الپاره د ملګرو ملتونو دفتر  پرضد د مبارزې د مخدره توكو او جرمونو
كال د  1386ې د مخدره توكو پرضد د مبارزې وزارت په افغانستان ك

د  كال 1386كوكنارو د كر د سروى رپوټ داسى وړاندى كوي چې، د 
هكتار مځكه په افغانستان كې  193000كوكنارو د كر د موسم په بهير كې 

هكتار  165000فيصده زياتوالى په  17دا رقم . په كوكنارو كرل شوى ده
 كال 1384كې ښكاره كوي چې قابو د  كال 1385كرل شوى مځكه باندې په 

وروسته د كر سيمه دوه برابره ښكاره كوي، پداسى حالكې چې هيله  څخه
. هكتاره مځكه په ټول هيواد كې په كوكنارو وكرل شي 140000كېده ترڅو 

د كوكنارو تمركز په جنوبي هلمند،  معلوماتد كوكنارو د كر غيرمتراكم 
دغه پنځه . ويكندهار، ارزګان، دايكندي او ذابل په واليتونو كې ښكاره ك

فيصده ټول كر ته ځواب  69كې په يواځې توګه  كال 1386واليات په 
هرڅوكه د . فيصده زيات دى 61په پرتله  كال 1385وركوي چې دا كر د 

كوكنارو كر د هلمند په واليت كې په پورته خوا جريان لري چې په څرګنده 
ننګرهار  توګه د ناامنۍ ودې ته منسوب شوى، دا د پاموړ زياتوالى په

څخه  ېپرلپسى ټيټى كچد د كوكنارو د كر  هواليت كې پس له دوه كال
  . المل ګرځي كركيچچې د ستر رامنځته شوىوروسته 

  
په جنوبي لوري كې د كوكنارو زياتوالې په شمالي، شمالغربي او مركزي 
د . والياتو كې د كوكنارو د كر د كموالي سره په څرګند ډول مقايسه كېږي

 1380 ديت چې د كوكنارو د كر په لړ كې اوږد تاريخ لري او بدخشان وال
 كلونو 1386او  1385كال څخه وروسته د كوكنارو ستر توليدونكې شو، د 

كه څه هم د بلخ په واليت . فيصده كموالې په سيمه كې وموند 72په منځكې 
هكتار كرل شوى مځكې  7232د قابو  كې 1385كې د پاموړ كموالې چې په 

ددى بى ساري كموالي په . كې ورسيدكال  1386ر هكتار ته په څخه صف
د دا راز انزوا او د هغى احتمالي دوام د السته . هكله نظريات توپير لري

د . راوړلو په موخه ميټودنونه د خاص آزمايښت الندى په كار وړل كېږي
په شمالغربي او مركزي والياتو كې هم پام  كوكنارو د كر د كچو ټيټيدل

 اورګانونهته راګرځولى دى، او مرستندويه او د مخدره توكو پرضد ځان 
چې په دغه سيمو كې په فعاليت بوخت دي، په نظر كې لري چې څه بايد 

  .وكړي څو دا د كوكنارو د كر كچى ټيټى وساتي

  
كال د كوكنارو سروى ثابتوي چې بنيادي كېفي  1386په افغانستان كې د 

ته  يټوالى په شمال او په جنوب كې جګوالتوپيرونه د كوكنارو د كر ټي
په لړ كې  بيالبيل تمايل ‘‘ حرص او فساد‘‘ځواب وايي، دا په څرګند ډول د 

 ياو مركز يخوندي خو ډيرغريب شمالد  و په پرتلهد بى قانونه جنوبي سيم
دغه د كوكنارو ټيټى كچى په شمال كې . توضيح كويو حالت واليتون

 آيا دا د كوكنارو د كر د كچو د. منسوبيږي ته 1‘‘رهبري، انګيزو او امنيت‘‘
تحريك لپاره د والياتو او سيمو ترمينځ يوه كافي شرحه ده؟ كه ده،  متغيره

نو آيا د انفرادي بزګرانو د كړو وړو په بدلون ټينګار شوې دې چې د خطر د 
او د ريښه ايستنى د قبلونى د تحميل پواسطه تر سره شي  ېاحتمال زياتوال

پراخه زمينى څخه چې د هغوى كړه وړه تر اغيزى الندى  هغه م چې دكو –
  راوړي بى پروايي ده؟

  
داليلو په اساس  خپل منځي د كوكنارو د كر كچى چې د ډول ډول مغلق او

، په ر ځاى يېپ. ته كېږيښل كېږي، پورته او كرناګڼلې انګي اًچې اكثر
ال په كال برى ك كموالېو كچ د كومو ځايونو كې چې د كوكنارو د كر

ومومي، دغه برياليتوبونه د واليتي او سيمه ايزو مقاماتو او د مخدره 
ژمنو ئ ي ستراتيژمعلوماتاو د  ته توكو پر ضد د مبارزې د فعاليتونو رول

دا چې څنګه او په كومه اندازه هغه نورو . منسوبيږي آسانه توګهته په 
كورني اقتصاد په وده محصوالتو ته چې كورنيو پخوا د كوكنارو پرځاى د 

 د ېاو د كوكنارو د كر څخه د بهروتن. كې پكار وړل، لګه پاملرنه كېږي
يا خو دغه بهروتنه تحميليږي . استحكام احتمال ته خورا لګه پاملرنه كېږي

او لنډمهاله وي، او يا خو د ناامنۍ د كمولو پخاطر چې د وګړو كړه وړه 
  .همهال لپاره د منلو وړ د - ټاكي، د اوږد

  
مهاله تغيرات په څلورو  –دغه مختصر رپوټ د كوكنارو د كر د كچو اوږد 

دغه تحقيق چې په پراخه توګه د افغانستان د . ويزوالياتو كې سرترپايه ار
د غور، ننګرهار او بلخ په واليتونو كې په  لخوا ادارې ارزونېاو  څيړنې

فغانستان د اچې د ډواړو د  څيړنهالره اچول شوي دى او د ساحوي كار 
او د آغاخان انكشافي شبكې پواسطه د بدخشان په  اداره ارزونېاو  څيړنې

واليت كې په الره اچول شوى دى، په جغرافيايي ژور طول البلد باندى 
دغه مختصر رپوټ هغه مسايل چې د كوكنارو د كر د كموالي او . انځوروي

ى څه و پايلاغيزد هغې  كورنيو باندى د زياتوالي المل ګرځي او په كليوالو
پردى، دا چې دغه شاخصونه د مخدره توكو پر ضد د  سربيره. ويزدي، ار

  . مشق څه برڅيره كوي، د غور الندى نيسي ېاو راتلونك ېمبارزې اوسن
   

                                                 
او د  UNODCو ملتونو دفتر د مخدره توكو او جرمونو پرضد د مبارزې لپاره د ملګر.  1

 1386، په افغانستان كې دMCNافغانستان حكومت د مخدره توكو پرضد د مبارزې وزارت 
  5، 4. ، پ)كال1386(اجرايوي لنډيز  :كال د كوكنارو سروى



  دسيمې څخه شواهد: په افغانستان كې د كوكنارو د كر د متغيره كچو پيژندل
 

 5

    

  څلورو والياتو څخه نكلد  .2  

  كچې كنارو د كرواليتونو كې د كوكلونو كې د بدخشان، بلخ، غور او ننګرهار په  1386 – 1374په  :شكل

  كال  1386د مخدره توكو پرضد وزارت، /د مخدره توكو او جرمونو پرضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر: چينه 
  

  
 1386څخه تر 1374پاسني ارقام د كوكنارو د كر د كچو تغيرات د 

په . كلونو په موده كې په څلورو څيړل شويو واليتونو كې توضيح كوي
كال څخه وروسته د كر تغيرات په داخل د دغه  1380توګه د خاصه 

  والياتو او ددى څلورو والياتو په منځكې مقايسه څه روښانه كوي؟ 
  

  2اقتصادي پرمختګ او سياسي بحران: ننګرهار
دغه . د ننګرهار واليت د پاكستان سره په غربي سرحد كې ميشت دى

ر، كابل او لوګر سره په واليت د لغمان او كنړ واليت سره په شمالي لو
ننګرهار يو د . غربي لور او پكتيا سره په جنوبي لور كې خپلوي كوي

ميليونه نفوس  1.8افغانستان د ګڼ نفوسه والياتو څخه دى چې قابو 
) د غرونو په استثنا(دغه واليت نسبي تود اقليم د معتدل ژمي سره . لري

د كابل او كنړ د  د ننګرهار په هغه سيمو كې چي. لري ېاو تود دوب
  سيندونو په واسطه اوبول كېږي كېداى شي چي د كوكنارو دوه ګونى 

                                                 
كال كې د مينسفيلد پواسطه په ننګرهار واليت  1386د سيمه ييز كار په اساس چې په .  2

  ).ز كار رپوټ په نږدى راتلونكى كې خپريږيد سيمه يي(كې ترسره شو 

  
و لړۍ د ليمو او زيتون د ونو په ګډون د تكر برى ومومي او د زراعتي محصوال

دغه . دغه واليت د مينځني سيند په ډنډوكي كې په پراخه توګه كرل كېږي
جالل آباد په مركز كې د سيمې همدارنګه د كرهنى د مناسبو وسايلو او د 
په نورو سيمو كې چيرته چي . كاركونكو د بازار د نژديوالي څخه هم ګټه اخلي

کې الندی د اوبو رسونی  دغه سيمې د موسمي سيالبي نهرونو يا د م
باندى متكي دي د اوبو لګوالى ډير عام او كرهنه ډيره  3سيستم لكه كاريزونو

په پيل كې وچكالي پدغه كال 1379 په پاى او دكال  1369د . محدوده وي
دا هغه ځاى دى چيرته چي د كوكنارو . سيمو باندى په څرګند ډول اغيزه لرله

كر په خاصه توګه د واليت دننه ډير متمركز شوى وو، او چيرته چي د هغه ځاى 
خلك ډير زراعتي محصوالتو پورى تړلي دي تر څو خپل لومړنۍ اساسي 

  . اړتياوى السته راوړي
  

 96كلونو د كر په موسم كې د كوكنارو د كر په كچه كې د  1385او  1384د 
فيصده كمښت په تعقيب، د ننګرهار واليت د مخدره توكو د كنترول د 

                                                 
كاريز عبارت دى له هغه د مځكې الندې سورونګ څخه چې د اوبو د منبع څخه چينه اخلي او .  3

  . باالخره د مځكې سطحې ته رسيږي

تار
ــــــ
كــ
 ه

سال
 كال

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Year

H
ec

ta
re

s Badakhshan

Balkh

Ghor

Nangarhar

 بدخشان
 بلخ
 غور
 ننګرهار

سال

تار
هك

 



اداره ارزونېاو  څيړنېد افغانستان د   
 

 6 

دغه ډراماتيك . برياليتوب منعكس كوونكي په توګه وستايل شو
 عناصرو/كمښت د جبر، فشار او د انكشافي مرستندويه مركب

ې ټاكند كرزى چي  نستان ولس مشر ښاغلىد افغا. پواسطه بريالى شو
كال كې د اكثريت ننګرهاريانو لخوا مالتړ شوى ؤو،  1383 يې په څخه

او د ننګرهار پخوانى والي حاجي دين محمد، د ننګرهار واليت د خلكو 
د قانع كولو په موخه د پام وړ شتمنۍ ته توسعه وركړه ترڅو بنديزونو ته 

ددغه . ضد د جهاد مالتړ وكړيغاړه كېدي او د مخدره توكو پر
ته سپارل  4بنديزونو د پلي كولو دنده ولسواالنو او امنيتي قوماندانانو

  .شوى وه
  

كه څه . كال كې د كوكنارو د كر كچې پرلپسى ټيټې پاتى شوى 1385په 
هم د اقتصادي فشار عالمى الپخوا موجودى وى، او په هغه ځاينو كې 

لږ وسايل لرل، د معيشت پخاطر چيرته چي كورنۍ د ژوندون لپاره 
د كوكنارو حاصل ته اړ ؤو او په كومو ځايونو كې چي ستر  اًشديد

، د دولتي مقاماتو لپاره دا خورا ګرانه وه درلود شتون 5قومي پيوستون
د كر په موسم كې كوكنار د  كال 1386د . حفظ كړيترڅو دغه بنديزونه 

كرل شوى مځكې څخه هكتاره  18739ننګرهار ډيرو سيمو ته د قابو 
چي د كوكنارو د كر  كې فيصده ډيروالى په هغه اندازه مځكه 285چي 

څخه كال  1384مياشتو ته تخصيص شوى وه چي پس د  12په موخه 
د ننګرهار واليت د . فيصده زياتوالى ته بيرته وګرځيده 1650قابو 

سته كوكنارو په كر كې ددى زياتوالي سره د كر د سيمې دويم مقام بيا ال
  .يې غوره كړى ؤوكې  مه لسيزه1370 پهراوړ، كوم شكل چي 

  
د كر درجه د ولسواليو په تفكېك  كې واليت په ننګرهار دنن ورځ 
په موسم كې لنډه ځنډونه  كال 1384په هغه سيمو كې چي د . تفاوت لري

 70 – 40كې د  كال 1385او د كوكنارو د كر يوه بيرته ګړځيدنه  په 
 هو هكې دا خورا ګران كال 1386، په هكو مځكو ليدلي وفيصده اوبه لرون

 م كال1386د بيلګى په ډول، په . چي بى له كوكنارو بل څه وليدل شي
كې د خوګياڼيو، پاسني شينوار او النديني اچين ولسواليو په ځينو 

فيصدو ډيره اوبه لرونكې مځكه د كوكنارو كر ته  95 – 90برخو كې د 
درى هغه ولسوالۍ چي د جالل آباد په يواځې . اختصاص شوى وه

  .شاوخوا كې ميشت وى، د كر سطحي كچى يې درلودى
  

د كوكنارو د كر د نوي طغيان داليل په ننګرهار واليت كې په څرګنده 
 1385او  1384چي د  تړون لري توګه د اقتصادي بحران د ودى سره

                                                 
كال  1384د : ؟ئته مراجعه وكړ مينسفيلد، پريا يا غربت ديويدد الزيات تفصيل لپاره   4

په ګرهار په واليت كې د كوكنارو په كر بنديز او د كليوال معيشت د كر په موسم كې د نن
   .كال GTZ ،1384سټراتيژۍ باندې د هغې اغيزې، كابل، 

د كوكنارو كر د : مينسفيلد، د اوبو تنظيمات، مالداري او د كوكنارو اقتصاد ديويد  5
كال   1385 ، دارهاداو ارزونې  څيړنېد افغانستان د : ننګرهار او غور په واليت كې، كابل

  .د دسمبر مياشت

د كر . رامنځته شو و له كبلهبنديزوند  باندىكلونو په بهير كې د كوكنارو په كر
كوكنار د غنمو سره ئ په دغه موسم كې بزګرانو په ډيرو ولسواليو كې ډير

تعويض كړل، چي د كورني عوايدو د كموالي المل پداسى حالكې وګرځيد 
چي د زراعتي او غيرزراعتي كارونو فرصتونه د كوكنارو د كر د كمښت له 

مځكې كر او د ګڼ نفوس پدغه سيمو كې په لږه اندازه د . امله كم شوي وو
تراكم ددى المل ګرځيدلى ترڅو لږ بزګران د غنمو له دركه پرپښو ودريږي، 
هغوى په څرګند ډول اړ دي څو خپل محصوالت وپلوري يا كار وكړي ترڅو 

  . اړتياوې ترالسه كړي ۍخپل د اړتيا وړ لومړني
  

وار يو شواهد، د جالل آباد د شاوخوا په ولسواليو كې د سبزيجاتو د پيدا
هرڅوكه، دا راز مخكښى په دغه ولسواليو كې . لوړ كميت څرګندوي

او د محصوالتو د ليګلو د ستونځو  له املهماركېت ته د محدودو السرسيو 
د بنديزونو د كلونو په بهير كې، د كوكنارو د نشتوالي او . له كبله شونى نه وه

نۍ دى ته اړ كور ىد محدودو زراعتي او غيرزراعتي عوايدو السرسي ډير
مهاله شتمنۍ وپلوري او د قرضونو د انباريدو سره مخ  –باسل څو خپل اوږد 

كې كورنيو د ننګرهار واليت په لري پرتو  كال 1386پدى اساس، په . شي
او د عوايدو او له السه تلليو شتمنيو د  ېولسواليو كې د پورونو د بيرته تادي

  .ودى الرى چارى لرلېجبران لپاره د كوكنارو د كر څخه پرته محد
  

د حيرانتيا وړ نده چې اقتصادي بحران د سياسي كړكېچ د ودى سره مرسته 
د سيمې څخه شواهد د خلكو زياتيدونكي نيوكې نسبت د كوكنارو . كړى ده

چې ننګرهار يو د دغو  په ډاګه كوي په كر باندى د بنديزونو پيل او سوګ
د كر په موسم  كال 1386د . ىوالياتو څخه دى، چيرته چې دغه ټول تحميليږ

كې د شينواري، خوګياڼي او مومندرى قومونو خپل صريح مخالفت څرګند 
 ايتالفكړ څو د كوكنارو د كر ټيټى كچى د دريم كال لپاره وګالي او د 

د كر  كال 1386ريښه ايستنه د ئ د محصوالتو ډير. چمتوالى يې اسانه وموند
ګرځيده چې په څرګند ډول د  د موسم په لومړي پړاو كې د هدف موخه

وړ ډيرى سيمې كوم چې د ننګرهار واليت د كانال پواسطه اوبول  ۍالسرس
چې دا ريښه ايستنه ښايي د قومونو او وكېالنو  ګنديدهداسى څر –كېدى 

 په غه كړكيچ او د خلكو نارضايتيد. سره د خبرواترو نه پرته تحميل شوي وي
پداسى حال كې چې د واليت په . يل وكړډيريدو پ پهد ناارامۍ كې كال  1386

چې  –لكه د پچيرواګام، اچين او نازيان ولسواليو  –ډيرې لري پرتو برخو كې 
كال كې الندى پرتې سيمې لكه بټيكوټ او  1386غيرمعمولي ندي، په 

شينوار كې چې د احتجاج خورا لنډ تاريخ لري، ناارامي په پرلپسى توګه 
  . زياتى وموند

  
په موسم كې د پراخ فساد نيوكو سره په  كال 1386وروسته د  ريښه ايستنه

خاصه توګه د شينوارو، بټيكوټ، مومندره او خوګياڼيو په ولسواليو كې 
هغه ادعاوى عامى وى چې بزګران كوالى شي د ولسوالۍ . تړاو الره
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په تاديې سره  6جريب/پاكستاني كلدارو 3500 – 3000مامورينو ته د 
د ډيرو كرونډه ګړو لپاره . څخه وژغوري اړيدوخپل محصوالت د ويج

دا خورا ډيره ګرانه وه څو محصوالت يې د سيمه ايز او واليتي مقاماتو 
پواسطه چې د هغوى په آند خپله په فساد او د مخدره توكو په قاچاق 

  .كې ښكېل دي، له منځه يوړل شي
  
ر پخوا د كر په موسم كې، د ننګرهار په واليت كې حاالت ت كال 1386د 

كې د پيازو ډير توليد او د حاصل  كال 1386په . ډير كړكېچن بريښيده
څخه وروسته د هغى د نرخونو پرلپسى لويدنه د جالل آباد شاوخوا 
ولسواليو كې د بزګرانو او د سبزيجاتو سوداګرو د پاموړ زيان المل 
وګرځيده، دا هغه خلك دي چې باالخره كوكنار يې د نورو سوداګريزو 

كال كې  1386په . سره تعويض كړي ؤو ۍدورزالتو او د ښاري ممحصو
په پاكستان كې د مهاجرينو د كمپونو تړنه، دغه سيمې يې د 
راستنيدونكو په شمير كې په زياتوالي سره او د هغه وسيلى نشتوالى 

) د كوكنارو د كر(سره چې كورنۍ يې په پاكستان كې د موسمي كار 
د كاركونكو د كار د فرصتونو د . كړي هپواسطه سمبالولې، ال متاثر

كموالي، د ګڼ نفوس د تراكم او د پيازو د ټيټ نرخونو تركېب، په 
د كر په موسم كې د كوكنارو د كر د كچو د پورته تللو امكان  كال 1386

 هم ډيروي حتى په هغه سيمو كې چې د واليت د مركز سره نږدى ميشت
  .دي

  
چې د ننګرهار واليت په ځينو  د سيمې څخه شواهد داسى توصيه كوي

ولسواليو كې د راتلونكي كر د موسم په بهير كې، خلك د خپلو 
. محصوالتو د خوندي ساتلو په موخه د دولت ضد ياغيتوب په تمه دي

په غوره ولسواليو كې د وسله والو ډلو شتون چې د دولت ضد 
 قومندانان لكه انوارالحق مجاهد او حاجى زمان سره پيوستون كړې
دې، په اوسني حالت كې د دولت پر ضد د ښكاره ياغيتوب د رول په 

امنيتي حالت د واليت په ټولو برخو كې د ناڅاپه . څير ليدل كېږي
چاودنو، په وسلواله دولتي ځواكونو د بريد او د جرمي پيښو د كړنالرو 

لكه  –په زياتيدو سره چې حتى د واليت د مركز شاوخوا ولسواليو 
واګام، اچين او خوګياڼيو كې د خرابيدو په حالت كې سرخرود، پچير

د ننګرهار په واليت كې د قومونو ترمنځ يووالې او د دى پټ قوت . ىد
چې كه چيرى پر دوى فشار تحميل شي، نبايد ناګڼلى وګڼل شي او په 
ټول السي توګه ورته غبرګ ځواب وركړل شي، تاريخ څرګندوي چې د 

ړكېچ كوالى شي د ستر احتجاج المل ننګرهار په واليت كې سياسي ك
  7.وګرځي

                                                 
  .پنځه جريبه يو هكتار تشكيلوي  6
هۍ سقوط  په جالل آباد چاكال كې د غازي امان اهللا خان د پا 1307 په د بيلګې په توګه،  7

كله چې دغه قبايلو په پايتخت يرغل . بلوا ته منسوبيږيكې د شينوارو پښتنو قبايلو 
وكړه او د تاجك حبيب اهللا خان وفاداره ډلې كابل ته  وكړ، د پاچا ډيرو ډلو ټپلو تيښته

كې د خپلې دندې څخه  كال 1308 پهامان اهللا . او هغه يې په پاچاهۍ وګماره ىداخل شو

   د مخدره توكو پرضد بريالۍ پاليسي؟: بلخ
كله چې د سيمې څخه شواهد د بلخ واليت د كوكنارو په سيمه كې د كمښت 

كال د سروى په رپوټ كې ويل شوي  1386كوم چې د افغانستان د سره اهميت 
د دى د عواملو ترشا  دي، سيالي ونكړي، د هغه ادعاوو مالتړ نكوي كوم چې

ډير خلك د بلخ په واليت كې د كوكنارو د كر ددې بى ساري . موجودى دي
 1386هكتاره مځكې څخه په  7232كې د قابو  كال 1385په  –لويدنې بريا چې 

كې صفر هكتار ته وه، د عامه پوهنى د كمپاين چې د اقتصادي پرمختګ  كال
يمه ايز كار توصيه كوي چې، په د بلخ په واليت كې س. سره مل ؤو منسوبوي

هرحال، د كوكنارو په كر كې د كمښت داليل كېداى شي چې د قدرت د 
دا د يو پيچلى . جورښت، نژاد او سمت په برخو كې په روښانه توګه څرګند شي

زمينې غوره رول چې د مخدره توكو د كنترول او د قاچاق د مقرراتو د 
كې رسمي او غيررسمي ګوندونو  مالتړكونكو پواسطه چې په اړوند واليت

  .پورى تړاو لري ترسره كېږي
  

د بلخ واليت د افغانستان په شمال لوري كې د تركمن په دښته ميشت دى، او د 
چې د بلخ واليت د  باندىغوره خپرونې  په كرهنې طبعي منظره يې د اوبولو

يت د بلخ واليت د پيژند مركز ددى وال. سيند څخه سرچينه نيسي، تسلط لري
پيړۍ څخه وروسته د  ېزيږديزمې 19تاريخ او د استوګنى پيچلى طرحه او د 

. اوبولو تشكېالتي او زراعتي سيستم په برخو كې پرلپسى پرمختګ دې
تر . تر نن ورځ پورى دوام لري ۍپدى واليت كې د استوګنى د ودې او تكامل لړ

ه واليت كې د كلونو پورى د نفوسو كموالې  د مځكو زياتوالې، د بلخ پ 1329
د . خلكو د مځكې او چينو  مبارزه د كړكېچ لپاره كومه مسله يا دليل نه ؤو

په چټكه توګه دوام درلود ترڅو په ميشته  ۍجنوب لوري څخه د مهاجرينو لړ
خلكو باندى په څرګنده توګه د چينوترڅيرمه د استوګنې پواسطه خپل 

هال د اوبولو سيستم كه څه هم اوس م. سياسي او اقتصادي تسلط ټينګ كړي
د اوبو د حده ډيرې مطالبى او د اوبو د ويش د قوانينو او كړنالرو د ماتيدو له 

   8.كبله د سقوط ټكي ته رسيدلى
  

د بلخ په واليت كې د كوكنارو د كر څلور متمايز پړاوونه كېداى شي د څرګنده 
ات د لومړي پړاو خصوصي. فضايي او لنډمهاله ابعادو پواسطه وپيژندل شي

. كال څخه مخكې د ډير منحصر او محدود كر پواسطه څرګند شوي ؤو 1373د 
كال پورې دوام وكړ او د چټك خو  1380كال څخه تر  1371دويم پړاو د 

دريم . متمركزه كر سره د چينوترڅيرمه په معينو ځاينو كې څرګند شوي ؤو
چې د  كال څخه مخكښي وكړه او ښايي هم د عمومي كر په څير 1380پړاو د 

اوبو د پيدايښت د څرګنده ځايځايي طرحى سره ټاكل كېده، توصيف كړاى 
كال د مني په موسم كې د يو ناڅاپي ودريدو چې د  1385دغه پړاو د . شي

                                                                                          
د اكسفورډ : ، افغانستان، اكسفورډ، انګلستانئ لوويس ديوپرى ته مراجعه وكړ .ګوښه شو

   .مه پاڼه452 كال، م1359پوهنتون مطبعه، 
د كوكنارو كر په كندز او بلخ : ين، د اوبولو تنظيمات، مالداري او د كوكنارو اقتصادادم پ   8 

  .كال 1385، ادارهاو ارزونې  څيړنېد افغانستان د : كې، كابل
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كوكنارو د كر ګټور بنديز يې هم د ځان سره درلود، المل وګرځيد، چې د 
ې ددغه مختلفو پړاوونو په منځك. څلورم پړاو پيل يې په ګوته كړ

چې  –تحوالت په زياته اندازه د غيررسمي قدرت جورښتونو پواسطه 
په ټولنيز شكل ټاكل كېده، په نژادي ډول چې د څرګنده ځايځايې 

، او د )د چينى ترڅيرمه يا د چينى الندى(ابعادو پواسطه ميشت كېده 
د كوكنارو د بازار . سره يوځاى حركت كاوه ډلو ځواكمنوانفرادي 

او مهارتونو ته السرسي ټول د وخت په تيريدو سره  ۍمقررات، تكنالوژ
  .د كوكنارو د كر د بڼه وركولو په تغير كې كړكېچن رولونه لوبولي دي

  
د  –د بلخ په واليت كې د كوكنارو اقتصادي ګټى هم په مستقيم ډول 

زراعتي مځكو د كاركونكو د عوايدو په زياتوالي كې ـ او هم په غير 
ډيرو توليداتو د مطالبى د ډير عوايد چې د د مځكې  –مستقيم ډول 
هغه ګټه چې د مځكو د . دي ې، د پاملرنى وړ ګرځيدليالمل ګرځ

څښتنو او كاركونكو پورى اړه لري د بيالبيلو عواملو له امله چې د ستر 
هغه . اهميت لرونكي دي، په هرحال د مځكو د مالكانو په ګټه تماميږي

د غيررسمي مالياتو له دركه السته  درامد چې د ولسواليو مامورينو ته
  .ورځي، خورا ډير وي

  
د كر په موسم كې د بلخ په  كال 1386د دى واليت د تاريخ په رڼا كې، د 

واليت كې كوم عوامل د كوكنارو د كر چټكه پريوتنه په ډاګه كوي؟ د 
كوكنارو ټيټ نرخ ښايې ددى محصول تړلى موثريت كم كړى وي، خو د 

د  كمښترخ په زياته اندازه د كوكنارو د كر د سيمې څخه شواهد ن
كه چيرى دا يو فرضيه وي، نو بايد د هغه . ټاكونكي پحيث نه تايېدوي

چې د ډيرو اوبو لرونكې دي چيرته  توپير موجود وي سيمو په منځكې
چې د محصول موثره ټاكنه وجود لري او د چينى الندى د لږو اوبو 

د  اوټاكنه محدوده وي  لرونكې سيمې چيرته چې د بل محصول
پداسى حالكې چې . الر د كر لپاره وي ۍوخت يواځېن ئكوكنارو كر ډير

د كوكنارو ټيټ نرخ د كوكنارو د كر د كميدو المل نشو، دا ښايې د 
  .كوكنارو په كر د بنديزونو منل وي

   
د بلخ په واليت كې ځينى خلك د كوكنارو په كر كې كموالې هغه 

ې موخه يې د كوكنارو د نه كر د مدني پوهونې د كمپاين ته منسوبوي چ
په حقيقت كې دا راز كمپاين وجود درلود، خو په . كچى پورته وړل ؤو

انكشافي كوښښونو يا د ريښه ايستنى موثق تهديد باندى يې تاكېد نه 
له بله پلوه، دغه كمپاين د كوكنارو پواسطه د عوايدو د توليد . كاوه

د كوكنارو د كر د . هم د كر خطر پورته يووړ اړتيا ټيټه نكړه او نه يې
كلونو په  1380 – 1379كموالي لپاره ډيره احتمالي توضيح داده چې، د 

څير د طالبانو د بنديز سره، كوم كسان چې فعآل بنديزونه پلي او 
تحميلوي يې د هغه كسانو په څير دي چې د كوكنارو كر يې د بلخ په 

څرنګه چې د كوكنارو قاچاق د . روالوهپورى كنت كال 1384واليت كې تر 
واليات ترمنځ خپلمنځي اړيكه لري، له دى پلوه هغوى اغيزمن قوت 

څنګه چې هغه سوال ته چې د . لري ترڅو د كوكنارو كر ته خاتمه وركړي
كلونو  زيږديز 07 – 2006چې ولې په  –كوكنارو د كر مهالويش په ګوته كوي 
ځواب يې ښايي د كر په اقتصاد كې د  –ده كې واقع كېده او تر هغى دمخه نكې

، او په ممكن ډول د سياسي سترټيژيتعديل جوړښت، د وسايلو د ادارى 
  .حيثيت د تشكېل په بدلون كې يو اجرأت وي

  
د دغه تحريكونو پايلې څه دي؟ هغه كسانو چې د لوړو امتيازاتو مقامونه 

يرمى ته مځكې لري هغه كسان چې د چينو څ –السته كړي او منابع كنترولوي 
دا راز  –او د دوه ځلي كر لپاره كافي اوبه لري او د سياسي پلوه غښتلي هم دي 

دغه كورنۍ د وتنې د . كسانوته د كوكنارو د كر ټاكنه ډير عوايد وړاندې كوي
لري، هغوى د خپلو ښه منابعو په پانګه اچولو سره او بازار ئ پاموړ ستراتيژ

د  سترټيژيدغه ډول . لپاره ښه الرى چارى لريته د السرسۍ سره د كوكنارو 
لي شواهد اد بلخ په واليت كې د ګيا په كر كې د ډيرو(محصوالتو د بدلون 

د ځان سره لري يا غيرزراعتي فعاليتونو ته د تيرو پنځو كلونو د ) وجود لري
هرڅوكه ډيرى كورنۍ د كمو مځكې لرونكو او د . ګتى په پرتله بيله بڼه وركوي

كورنۍ چې د چينو ۍ ته ميشت بى مځكه كاركونكي او ډيررمو چينو څي
الندى څيرمو كې چې د سياسي پلوه غښتلي ندي پدى مقام كې ندي ، او 
همدارنګه د مځكه لرونكو او بى مځكه كورنيو په څير چې اوبو ته محدود 

ددى ډول كورنيو لپاره كوم عايد چې د كوكنارو د منبع څخه . السرسي لري
ي ټاكنه نده بلكه يوه اړتيا او د هوساينى لپاره يوه وسيله ده او د ترالسه كېږ

مل غز كوكنارو د اقتصاد څخه وتنه هم ټاكنه نده بلكه د يو تحميل شوي عمل
ددغه حاالتو پيژندل . هوساينه د  پاموړ منفي اغيزې لريچې د كورنيو په  دي

ره، يو كوښښ چې د او ددغه كورنيو حاالتو ته په موثره توګه د ځواب ويلو لپا
چې د  كوم تر څيړنى الندى ونيسي غيرمساواتو د جوړښت عامل او پايلى
  . هغوى ژوند ته بڼه وركوي ، بنسټ دى

  

  9ته يو ځواب كمښتد خوړو : غور
د . د غور واليت خپل د لرى پرتو سيمو غرنيز اقتصاد نندارى ته وړاندى كوي

لږ تناسب سره ډير شو په شو   -محلي اوبو د چينو په شاوخوا كې استوګنه د 
. نسبت دى ته چې د چينو د څيرمو په لور متراكم اوسي ده او فرصت لټوونكې

د دغه واليت زراعتي اقتصاد په زياته اندازه د للمي محصوالتو د فزيكي 
او ګټورو فعاليتونو په برخه كې د موسمي خصوصياتو معينول  ۍالسرس
خودرويه نباتات دي، او د اوبو  محصوالت ۍپه لوړه ارتفاع كې ډير. دي

په ګوته كوي څو د توپير لرونكو مځكو څرګنده ويشنه د غنمو او ګيا ترمنځ 
د . د ژمي په موسم كې برابر كړاى شي د بقا لپاره كورنيو او كورني څارويو

اوړي د موسم فعاليتونو څخه د تيلو او ګيا زيرمه كول دي چې د دوه څخه تر 
د ژمي د نږدى كېدو سره د كوكنارو د كر . اړتيا لريمياشتو محنت ته  ودري

پريكړه او د هغى د احتمالي بريا ستونځې د ژمي د موسم په موده كې د خوړو 

                                                 
كال كې د غور په واليت كې ترسره  1386د ساحوي كار په اساس چې د مينسفيلد پواسطه په   9

  )لخوا خپريږي ادارېې او ارزون څيړنېد افغانستان د رپوټ (شو 
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دا ټول ابعاد . د تحفظ د پاتى راتلو د خطر په اړه بحراني رول لوبوي
ددى المل ګرځيدلي څو د غور واليت د افغانستان يو د غريبو والياتو 

 خطر او كال كې د ملي 1384چې په  دى يو حقيقت دا څخه اوسي،
پواسطه راوړل ) NRVA(و د دفتر معلوماتزيانرسيدنې د اټكل د 

   .شوى دى
  

كال د كوكنارو اټكل په افغانستان كې رپوټ وركوي چې په  1386د 
هكتار  4679كې د غور په واليت كې د كوكنارو كر د  كال 1385

د سيمې . كې پريوته كال 1386هكتار مځكې ته په  1503مځكې څخه 
ې مبارز د څخه شواهد توصيه كوي چې حكومت د مخدره توكو پرضد

كې ډير لږ كوښښ كړى څو ددى واليت د كوكنارو په كر كې په لړ 
پدى واليت كې د كوكنارو د كچې د ټيټيدو لپاره  .لږوالى راوړي

ل ؤو، لومړنې دليل د تيرو څو كالو د كوكنارو د كر د پرلپسې ناكاميد
كلونو لپاره د دوه كيلو في  متعددهپه ګډون د ځينو سيمو چې د پنځو 

 1385د كوكنارو نرخ د غور په واليت كې په  .جريب حاصل تجربه كوي
كال كې  1386افغانيو في كېلوګرام ته په  3500او  3000كال كې تر 

پريوتو ته ادامه درلودله او د كوكنارو محدود سوداګر څرګنديدل څو 
چې دا احتمال لري په هلمند  –نوب څخه د غور واليت ته سفر وكړي د ج

په پاى كې، د غور په . واليت كې د كوكنارو د خورا ډير كر سبب وي
واليت كې د هغه كورنيو لپاره چې مالداري او د غنمو د كر لپاره للمي 

د كورني . مځكې لري، پس لدى د كوكنارو كر يو بريالۍ الرچار نده
رل او د هغى عايد ادامه لري څو د هغه كسانو لپاره چې څارويو پلو

 كال 1386د . توانيدلي خپلې رمې وساتي د عايد يوه مهمه چينه اوسي
بزګران ئ د ژمي په موسم كې د واورو درون ورښت المل شو څو ډير

وكوالى شي هم خپلې مځكې اوبه كړي او هم د للمي مځكو په مناسب 
نو د مالدارۍ سره خپلې للمي مځكې دغه بزګرا. حاصل ډاډمن اوسي

خپلو اوبه لرونكو مځكو ډيره برخه په ګياهي محصوالتو  په غنمو او د
د غنمو د كميت د زياتوالي تجسس د ګيا د حاصل سره چې د . وكرله

ژمي د واورو د ښه ورښت په تعقيب راغى، بزګران يې په خپلو رمو كې 
كنارو په محصول د د كو. د ښه پانګه اچونى په فرصت سمبال كړل

وسايلو او شتمنيو لګښت او د تيرو څو كالونو په اوږدو كې د هغى 
بزګران د كوكنارو كر ئ كې ډير كال 1386يفه پايلې، په عض

  .باسلپريښودوته اړ 
  

او د  ۍځينى كورنۍ، په خاصه توګه هغه كورنۍ چې بى له مالدار
ر سره دريدنه پاموړ محدود للمي مځكې سره ژوند كوي، د كوكنارو د ك

د كوكنارو د كر يا ايران ته د مهاجرت څخه عالوه، هغوى د خپلو . كړى
لومړنيو اړتياوو د برابرولو په موخه د نغدو پيسو د السته راوړلو لپاره 

د عايد د چينې په څير د هغوى د اتكا درجه په . محدودى الرى لري
رخ د پرلپسې كوكنارو باندى، د كوكنارو د كم حاصل او د كوكنارو د ن
  .پريوتنې سره سره د كوكنارو كر د هغوى د بحث وړ ګرځي

د كر په موسم كې، د غور په واليت كې د كوكنارو كر يو ځل بيا د كال  1386د 
بزګران يواځې د دوه ځلى . كم حاصل او د يو كېلو ګرام فى جريب سره ناكام شو

رى يا څلور ځلو د د –نيشتر وهلو څخه وروسته ليدل كېده چې خپل كوكنار 
رپوت وركول كېږي چې د كوكنارو  –عادي نيشتر وهلو په پرتله غونډ كړي 

باندى  پيسوددى كورنيو څخه په هغه ئ ډير. غوزې نور د شيره وركولو وړ نوې
، او د ايران وىچې په ايران كې د مهاجر كارګرو څخه السته راتللى متكي 

د عوايدو د نشتوالي سره مخ  څخه د افغاني كارګرانو د ايستلو سره الډير
كېږي او هغه كسان چې كوښښ كوي څو د افغانستان در سرحداتو څخه ايران 

كال د دوبي په موسم كې د  1386د . ته واوړي، د ډيرو ستونځو سره مخ كېږي
غور په ډيرو درو كې بارانونه محدود ؤو چې بزګران يې د غنمو د لږ حاصل 

بايد د څارويو په پلورلو برابر كړاى شي، خو  د غنمو كموالې. اټكل ته راكاږي
بزګران د خپل څارويو په خرڅالو الس پورى كړي، د څارويو ئ كله چې ډير

كه چيرى هغه عايد چې د څارويو د . نرخونه هم احتمال لري چې سقوط وكړي
خرڅالو څخه السته راځي د كورني اړتياؤو د برابرلو لپاره كافي وي، نو بيا 

پيل دى دا په مختصر ډول د هغه پړاو . ړ دي څو نورى الرى وپلټيدغه بزګران ا
چې د غور واليت په ځينو برخو كې د كوكنارو په كر كې زياتوالي ته الر باسي 

  .شو منځتهراپه منځ او وروستيو وچكاليو كې  مى لسيزى1370كوم چې د 
  

دتريدو په بزګران د غور په واليت كې الدمخه خپله انديښنه د امنيتي حالت د ب
تيريو  تاوتريخوالي، د څرګندوي چې د سيمې څخه شواهد. هكله څرګندوي
غال په پيښو كې زياتوالې ښايي، د چغچران واليت د  ې ډله ايزېاو د وسله وال

طالبانو راتلونكې ‘‘مركز څيرمى ته درو كې د وسله واله خلكو شتون او د 
س په ډيريدوكې زياتوالى د ناارامۍ د احسا‘‘ احتمالي حمله په دولت باندى

د ايران څخه د افغان مهاجر كاركونكو ايستنه، د څارويو د نرخونو . راوړى
ټيټيدنه او د كوكنارو د محصول ناكاميدل د روحي فشار په درك او د هغه 
حكومت څخه چې د غور په واليت كې حاكم  دى  بيزاريدنه كې زياتوالى 

       . راوړى
  

رضد كوښښونه ناارامۍ ته د مخدره توكو پ: بدخشان
  10شدت وركوي

د بدخشان واليت د افغانستان يو د سترو والياتو څخه دى، او د كوكنارو د كر 
لور كې پروت دى،  شرقيدغه واليت د هيواد په شمال. يو طوالني تاريخ لري
سيندونو درې لري، او د تاريخ له پلوه د اوږدى مودى  وچې لوړ غرونه او د ژور

دغه واليت د په تيرو زمانو كې د. نورو برخو څخه جال ؤو د دلپاره د هيوا
څارويو په پلورلو سره السته د غرنيزو سيمو نفوس خپله غله د موسمي كار يا 

 د هغې الندى پرتو سيمو كې د غلى اړتياوى د كوكنارو د توليد اوپه . راوړله
  .دورۍ پواسطه برابريدهزخرڅالو، د څارويو د خرڅالو يا د السي م

                                                 
د بدخشان واليت د جرم او : مينسفيلد، حكومتداري، امنيت او اقتصادي پرمختګ ديويد.  10

د آغاخان انكشافي شبكه، : كابل. بهارك په ولسواليو كې د كوكنارو د كر پريكړه كونكې المل
  .كال د فبروري مياشت 1386
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د كر په موسم كې د محصوالتو  كال 1386د بدخشان په واليت كې د 
په مځكو كې ټيټ . توطيه كوله خالفګټور حاصل د كوكنارو د كر په 

دورۍ لوړ زكې ناګڼلې حاصل او د كاركونكو د م كال 1386نرخونه، په 
هكتار څخه په  13056كې د قابو  كال 1385نرخ المل وګرځيد څو كر په 

د كار  11.كې پريوت كال 1386هكتار ته په  3642 كې كال 1385
هغه  ،ستونځمن حالت د زيان رسيدونكي حالت ټكي ته ادامه لري

محصوالت چې د پاموړ وسايلو ته اړتيا نلري، كوالى شي د كارد 
كې خالص درامد توليد كړي، د كوكنارو د  هنرخونو د زياتوالي په كچ

كوكنارو څخه عالوه بل ګټور كر د څارويو د نرخونو د ودى او د 
محصول، د ترانسپورت ټيټ مصرف او د كار ښه فرصتونه د هغه 

څو د كوكنارو په  نه درلودلهكورنيو د غړو لپاره چې نور يې اړتيا 
 5كال كې د  1385 پهپه پايله كې، . محصوالتو كار وكړي، ننګونه ده

فيصده كرل شوى مځكه د جرم او بهارك ولسواليو په  10څخه تر 
 پهپه هرحال، . ركزي سيمو كې د كوكنارو كر ته اختصاص شوى وىم

  .غرنيزو درو كې كر باقي پاتى شو –لوړو مرتفع 
   

نبايد وويل شي چې واليتي مقاماتو د كوكنارو د كر په كموالي كې 
د سيمه ايز كار په بهير كې د ډيرو خلكو سره مركه . برخه نده اخيستې

مقاماتو د مخدره توكو پرضد د  وايزترسره شوه چې د دولتي او سيمه 
د مخدره توكو پرضد د مبارزې د . مبارزې د كوښښونو څخه خبر ؤو

رپوټونه چې د راديو او سيمه ايز جماعتونو لخوا خپريدل  پيغامونو
شتون لره، او همدارنګه د مخدره توكو پرضد د كمپاينونو شواهد د 

كال  1385 په. درلود بهارك او جرم ولسواليو په بازارونو كې هم وجود
، كه څه هم دا ىڅرګنديد قواوىكې په سيمه كې د ريښه ايستنې 

پداسى حالكې دى چې د مني د كر موسم پدى ولسواليو كې پاى ته 
هرڅوكه ددغه سيمو خلكو ډير مهال د مخدره توكو پرضد . رسيدلى ؤو

د مبارزې كوښښونه ليدلي چې د غوره قانون ماتونكو د اعمالو 
  . په هر ولسوالۍ كې د پلي كېدو څخه جال نه ؤوپواسطه 

  
د جرم او بهارك ولسواليو څخه يوه نږدى كتنه څرګندوي چې څه ډول 

د جرم په . ګڼ شمير عوامل د كوكنارو د كر كچې تر اغيزى الندى راوړي
ولسوالۍ كې، د كوكنارو اقتصاد هغه مركزي ټكې دى چې تر شاوخوا 

. ادي حاكميت لپاره مبارزه كوييې قومندانان د سياسي او اقتص
قومندانان ښايي بزګران اړ باسي څو كوكنار ونكري يا د بزګړانو 
محصوالت په بشپړ ډول لمنځه يوسي، له بله پلوه، هغوى د كوكنارو د 
تحفظ په موخه په هغه سيمو كې چې هغوى خپل سياسي او نظامي 

يز ي يمهپه س. مالتړ تر السه كوي د خپل ځواك څخه استفاده وكړي

                                                 
د مخدره توكو /د ملګرو ملتونو دفتر د مخدره توكو او جرمونو پرضد د مبارزې لپاره.  11

اجرايوي لنډيز : كال د كوكنارو سروې 1386پرضد د مبارزې وزارت، د افغانستان د 
  .مه پاڼه 5، )كال 1386(

باندى كنترول په خاصه توګه د ولسوالۍ د پوليسو  مقامونو مهمودولتي 
  .قومنداني د سياسي او مالي ځواك د كونجي په څير په سيمه كې ليدل كېږي

  
د هغه كسانو لپاره چې رسمي منصب نلري، په جرمونو كې دخالت د يو دوه 

ل او په سيمه ايزه چې د مالي ګټى السته راوړ ګټه اخستل دي اړخيز عمل څخه
چې حكومت نشي كوالى د هغو څخه  ول ديټولنه كې د هغه حس ترويج

د غال او فساد پيښى لكه اجبار او د دولتي او غيردولتي . حفاظت وكړي
پدا . لوبغاړو پواسطه ويره اچونه، د بى حده ناامنۍ زمينه منځته راوړى ده

ونه اوس هم د يو ډول چاپيريال كې د مخدره توكو پرضد د مبارزې كوښښ
د پلي كولو د بيلګې په څير ليدل كېږي چې د  ”د قانون د قاعدى“نامنظمه 

د ريښه ايستنى كوښښونه . ځواكمنو پلوي كوي او بى وځله طبقه الندى كوي
يواځې د شتمنو لپاره د يو مكانيزم په څير چې د غريبى طبقې ملكېت خپل 

ه سوداګرۍ كې ډيرى ګټى او د كړي او هغه واك تر كنټرول الندى راوړي چې پ
كليوال خلك خپل ځانونه د بى كسه او بيوځله . پړاونو لړۍ ته اجازه وركوي

، چې پدى ډول قربانيانو په څير ګڼي سياسي فساد دد  ليدونكو په څير يا
چې دا د  ،كېږى‘‘ ساتل‘‘سيمه ايز قومندانان په كابل كې د مقاماتو پواسطه 

تر څو چې دا حالت . كومت بنسټ ته زيان رسويملي، واليتي او سيمه ايز ح
چې سيمه  البدتره كړي منحل نشي، امكان لري د جرم په ولسوالۍ كې ناارامي

تر كې  الك 1386احتمال په  يايز اقتصاد او د كوكنارو د كر د كچو د لوړوال
كوم وضعيت چې د بهارك ولسوالۍ په مركز كې وجود  .يړاغيزې الندې راو
دا هغه حالت دى چې . د جرم د ولسوالۍ په پرتله يوشان دى لري قابو كټمټ

غوره قومندانان د دولت په منځكې ګډ شويدي يا په څرګند ډول ليدل شوي 
سيمه ايز اقتصاد پرلپسى ښه . چې د مركزي دولت د پاليسيو څخه مالتړ كوي

عمل كوي هرڅوكه كوم ركود چې د ولسوالۍ په داخل او هم نورو ځايونو كې 
په كنارو د كر احتمالي كموالې ازمايلي دي، د بهارك ولسوالۍ د كو

د بهارك . موقعيت او ډول ډول اقتصادي فشار شدت كې كموالې راوړى دى
پرته  اوږدوشيم تر منځ د منځني سرك په كولسوالۍ چې د فيض آباد او عش

ده، د كابل، مزار او تاجكستان ترمنځ متعدده سوداګريز فرصتونو ته 
په مشروع اقتصاد كې پانګه اچونه چې په تيرو كلونو كې د . يالسرسى لر

 د مشروع اقتصاد. كوكنارو په كر كې ترسره كېده، د اسهامو ماليه تاديه كوي
ټولنيز او اقتصادي بيالبيلو ډلو ته چې د منځني سرك په اوږدو  -پرمختګ 

 مهم محصوالت په كرنيز. كې ميشت دي، د ولسوالۍ په مركز كې ګټه رسوي
  كرونډه كې ښه نرخونه غوره كوي او راكړه وركړه په ښه
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او د كار موندلو فرصتونه  پرمختګكې  ۍپه سوداګر. ډول ترسره كېږي 
دا جوتوي چې كوم كسان چې مځكه نلري او يا لږه مځكه لري څو خپل 

اړتياوى ترالسه كړي، كوالى شي د كوكنارو د كر په نشتوالي  ۍلومړن
  .ځكې اجاره كونكو په څير ومونديكې يو بل كسب لكه د م

  
 پرمختګڅخه شواهد ښكاره كوي چې د اقتصاد د د بدخشان د واليت 

دغه سمون او د امنيت يوه اندازه چې د كوكنارو د كر په كموالي كې 
اسانتياوى راوړي سره يوځاى كوي، او ورسته بيا ګټى حتى د 

لۍ په مركز د جرم د ولسوا. ولسوالۍ په چارچاپير كې نه ويشل كېږي
  دوي چې چيرته چې يو يكې ددغه السته راوړنې په جوتولو سره تاي

غايب شي، د مخدره توكو  پرمختګناامنه رژيم حاكم او په معيشت كې 
ى توګه د سيمه ايز قومندانانو سياسي او مالي ځواك ړپرضد مبارزه په ځانګ

ې د دغه انحراف كوالى شي هغه كوښښونو ته زيان ورسوي چ. مذبوتوي
د جرم د ولسوالۍ په څير سيمو . كوكنارو د كر تلپاتى كموالې په ګوته كوي

كې يو ريښتنې خطر وجود لري چې سياسي دوران د كوكنارو د لنډمهاله كر 
لپاره كوالى شي د هغه كوښښونو بنسټ ته زيان ورسوي چې د اوږدمهاله 

ل چاپيريال ډيرى دا ډو. السته راوړونو د برياليتوب لپاره په الره اچول كېږي
څو د ناامنۍ رژيم وټكوي او اقتصادي پرمختګ ته  لريپاملرنى ته اړتيا 

پراختيا وركړي، او د ريښه ايستنې څخه تر هغه وخته الس واخستل شي څو 
  .چې د كوكنارو د كر څخه وتل د بزګړانو لپاره يوه بريالۍ الره نه وي

  
  

  لريد ځان سره  په لور چې شواهد يد هغه پاليس .3

پواسطه په مخ  څيړنېچې د دى مختلفو قضيو د  اتموضوعهغه درى 
لومړې، د سترى ناامنۍ شرايط چې د : وړل كېږي، عبارت دي له

 چې يا يې افغانستان بيوځله كورنۍ پدغه شرايطو كې هوساينه لټوي
د كوكنارو : دويم 12يا په حاصليدو يې نه بريالي كېږي، – كوي او ترالسه

رنيو سره په مرسته كې څو كورنۍ وكوالى شي كومه د كر رول د كو
هغه : هوساينه چې د ناامنه شرايطو الندى ده ترالسه كړي، او دريم

وكېل او موكل په څير د د كړكېچن رول دى چې غوره ځواكمن دواړه 
كې او د هغې په كنترول كې د بهرنيو عاملينو ‘‘ ۍدالل‘‘كوكنارو د كر په 

. مالتړ كونكو سره د سمون په موخه ترسره كويسره د معاملو او د خپلو 
مونږ پدغه دريو قضيو كې استدالل كوو چې دغه مسايل بايد د يو 

چې د مخدره توكو د مبارزې د شواهدو  متمركز اوسي په بڼه ۍپاليس
د مختلفو حاالتو په  ۍپاليس ۍدا د اوسن. پواسطه پرمخ ويوړل شي

په لټه كې وي چې فرضيات  اودريږي چې ډيرمهال د هغه شواهدو مقابل
دوي نسبت دى ته چې هغه تر څيړنې الندى ونيسي، ويې يډير تاي

  .ازمايي يا يې وپوښتي

 ”غيررسمي رژيمد د امنيت “په افغانستان كې
   پيژندل

د افغانستان په ځينو برخو كې چيرته چې حكومت كمزورى دى يا شتون 
قررات لري، پدغه نلري، راكړه وركړه لږه شوى ده يا ناموثره رسمي م

سيمو كې يو داسى چاپيريال شتون لري چې خصوصيات يې د احتمالي 

                                                 
د هوساينې نړيوالې ټولنيزې پاليسۍ ته  ‘‘په تعقيب،  Gough and Woodد .  12

شرايط يعنې د ‘‘ وساينېه‘‘، د )1385( 32، نړيوال پرمختګ ‘‘رژيم نږديوالېمقايسوي 
په حاصليدو كې نيكمرغۍ د پراخو ابعادو السته راوړنه چې د فقر د عوايدو مقياس 

    .پاتې راځي

حكومت نشي كوالى وګړي . شديد او نامعلومه خطر پواسطه څرګنديږي
خوندي وساتي او ښايي هم يو دليل يې د خلكو تحفظ د هغه مامورينو د 

راكړه پدغه سيمو كې . اوسي چې د شخصي ګټو په لټه كې دي اسطهاعمالو پو
وركړه د غوره ځواكمنو پواسطه په غيررسمي توګه تنظيميږي چې دا خپله د 

د ډيرو كورنيو لپاره د امنيت . 13ىلپاره چينه يا سترخطر د ۍحكومت د كمزور
نه له هر شى څخه غوره ده او هغوى اړ دي څو دغه مبارزه د ټاو هوساينې پل

د  “راز  غهد د. ړيغيررسمي ارګانونو پواسطه ترالسه ك موجوده ټولنې د
د ژورو اغيزمنو  رعتي – خانخصوصيات د  14”غيررسمي رژيمونود امنيت 

اړيكو د شتون پواسطه چې د ټينګو مراتبو د سلسلو له امله منځته راځي، 
پداسى حال كې چې دا ښايي د نامنظمه حقوقو او غيررسمي . څرګنديږي
ه معامله چې د هغې چې هغوى د بيوځله طبقى لپاره اړتيا لري او يو امنيت

مهاله تړاو او زيانرسيدنې لپاره تبادله  –پواسطه لنډ ـ مهاله امنيت د اوږد 
چيرته چې  –د حكومت په منځكې مجهوله سرحدونه . كېږي، المل وګړځوي

مامورين كوالى شي خپل منصب د خپلو شخصي ګټو د پراخوالي په موخه 
سمى د رسمي سره او خصوصي ډلې چې غيرر – شتون لري استعمال كړي

يوځاى كوي، څو خلكو او ټولونو ته د ښه فرصتونو په برابرولو سره ترقي 
وكړي او په ماركېټ يا حكومت كې خپل شخصي ګټې خوندي وساتي، او 
پدى ډول خپل موقف ترالسه او ټينګ كړي او د خپلو موكلينو مالتړ ته تقويت 

  . وركړي
  

                                                 
د آزاد ماركيټ سياست په افغانستان كې، : سارا ليستر او ادم پين، راكړه وركړه په قدرت كې  13
  . كال 1383، ادارهاو ارزونې  څيړنېد افغانستان د : كابل

14  Gough and Wood  ئمراجعه وكړته!  
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، د غربت نشتوالىد وسيلې په خطر كې ښكېليدل او د خطر څخه د وتلو 
د دوام لپاره او فقر ته د ښكېليدو د دامونو د منځته راوړلو اساسي 

د خطر احتمال كورنۍ اړباسي څو د هغه فرصتونوڅخه چې  15.داليل دي
پدى . هغوى ته د فقر څخه د وتلو د الرو وړانديز كوي، مخنيوې وشي

 شريباو ) تړلې(زمينه كې د خطر احتمال نسبت كوواريانت 
الډير واضيح كوي، چې د ) دي كورنيو پورى معينچې (خصوصيات 

وچكالۍ د احتمالي خطر، د نرخونو د بدلون له امله د وبا د مرض پيل يا 
د بيلګې پډول، د بلخ په . د كورنيو ترمنځ مرګ او مير منځته راوړي

واليت كې د خطر احتمال د غيررسمي رژيم په زمينه كې بايد 
او استبدادي او بى مسوليته ځواك چې ټولنيز او تشكېالتي ابعاد 

  .اقتصادي نامساواتو پورى اړه لري، وپيژندل شي
  

د غريبې طبقې لپاره د غيررسمي امنيت په 
  برابرولو كې د كوكنارو رول

په معيشت كې شديد تزلزل چې د بلخ په واليت كې د كورنيو لخوا 
د كوكنارو  تجربه شوى، د بدخشان واليت د جرم په ولسوالۍ كې

كرونډه ګر، ننګرهاريان او د غور په واليت كې د كوكنارو كرونده ګر په 
د  نشتواليد خوړو د . افغاستان كې د كوكنارو د كر رول په ډاګه كوي

خطر په كمولو سره او مځكو او اعتبار ته د السرسي په تامينولو سره، د 
سيمو كې  كوكنارو كر يوه حياتي وسيله ده چې غريب وګړي يې پدغه
ترالسه  ېپدى قادر كړي څو د خطر احتمال اداره او منابعو ته السرس

پداسى حالكې چې كوكنار د . كړي، څوخپل حتمي شتون ډاډمن كړي
سيمو كې او د بيالبيله ټولنيز او اقتصادي ډلو ئ افغانستان په ډير

پواسطه كرل شوي دي، چې دا امكان لري په هغه سيمو كې متمركز 
به لرونكو مځكو ته محدوده السرسي ولري، ډير ګڼ نفوس اوسي چې او

يا چيرته چې  – 16او زراعتي او غيرزراعتي محدوده فرصتونه ولري
د (مځكې /د لږې مځكې لرل د ډيرو وګړو. ناامني انتها ته رسيدلې وي

په تناسب سره، د غنمو كر كوالى ) خلكو شمير د في جريب په تناسب
 17.دوو څخه تر دريو مياشتو غله برابره كړيشي د كورنيو لپاره يواځې د 

پردى چې د پرمختګ وړ غيرزراعتي فرصتونو باندى  سربيره
محدوديتونه لګيدلي، د محصوالتو لپاره هغه الرى چې كوالى شي د 

سبزي . خوړو تحفظ د نغدو پيسو پواسطه برابر كړي، هم محدودى دي
ه زيان رسيدونكي او ميوې هم د غنمو په څير د اوبو د كموالي له امل

دي، او د ټولو مناسبو وسايلو راكړه وركړه په پراخه توګه غيررسمي 
مقرراتو پورى اړه لري چې غريبي طبقې ته يې د احتمالي خطر منبع 

  .پاتي كېږي

                                                 
د : يوه كوچنۍ انځور پوهنه، اكسفورډ، انګلستان: ستيفن ديركون، زيانرسيدنه  15

  .كال 1385اكسفورډ پوهنتون، 
  .ئمينسفيلد ته مراجعه وكړ ديويدكال  1385د بيلګې په ډول د   16
  .كال 1385مينسفيلد   17

  
د دغو شرايطو په رڼا كې، د كوكنارو د كر لوړې كچې د هغه بيالبيلو  

زراعتي او بې مځكه فرصتونو كموالې منعكس كوي چې په زراعتي، غير
كوكنار د غريبې طبقې لپاره يو په زړه پورى محصول . عوايدو كې موجود دي
د چاپيريال لپاره ستر خطر دى، نه  محصول بې خطره دې، ځكه چې دا يو

پديخاطر چې هغوى ته اجازه وركوي څو خپل اقتصادي عوايد اعظمي حد ته 
ه د ګډ  محصوالتي ځينې محصوالت ـ په ځانګړي توګه يوه برخ. ورسوي

سيستم او د غيرزراعتي فرصتونو پورى مربوطوالى شي چې د كوكنارو سره 
سيالي وكړي كله چې د كوكنارو نرخونه ټيټ شي، خو هيڅ يو محصول نشي 

د نسبي : كوالى د كوكنارو په څير كېفي ځانګرتياوى وړاندى كړي، چې
قابو تضمين  محصول، يو ىمقاومت وكړي، يو نه خرابيدونك سره وچكالي

شوى ماركېټ او سوداګر چې د راتلونكي محصول لپاره د وړاندى څخه د 
  .ځان سره لري پيسو وړانديز كوي

  
كې، غيررسمي اعتبار ته السرسي د كليوالو  نشتوالي شتون او د كوكنارو په

په ټول افغانستان كې  18.غريبو كورنيو د يقيني شتون يو اساسي برخه ده
ته د كوكنارو د كر څخه نفوذ كوونكې ده، او د كورني اعتبار ته اړتيا پر

لګښت د اړتيا لمخې چې د پور په اخستلو سره سمباليږي څو ډاډمن كړي چې 
اعتبار . كورنۍ كوالى شي خپل كموالې د خوړو په تامينولو سره برابر كړي

دواړه د غيررسمي امنيت د شبكې د ساتلو پراخ ټولنيز او د كورني لګښت د 
كومې . و او د ژوندي پاتې كېدو د اړتياوو رول پرلپسې عملي كويتامينول

كورنۍ چې كوكنار كري ډيرمهال نسبت هغه كسانو ته چې كوكنار نه كري ډير 
د كر په موسم كې د  كال 1385 د بيلګې پډول، د. وي‘‘ د اعتبار وړ‘‘ 

 افغانستان په ډيرو برخو كې كومو كورنيو چې كوكنار كرلي ؤو، كوالى شوو
او كاليو په ګډون په قرض  ارو درملچې يو شمير مختلف وسايل د خوړو، د

كسانو چې د كوكنارو د كر څخه ډه ډه  هغهترالسه كړي، پداسى حال كې چې 
ه چې هغوى د پور د بيرته تاديې لپاره كومه وسيله نه كبلكړې وه، لدې 

پدى ترتيب، د كوكنارو كر  19.درلودله، هغوى ته د پور وركولو څخه ډه ډه كېده
همداډول د سيمې نوي شواهد د بدخشان د . خواړه او صحت خوندي ساته

واليت څخه د كوكنارو د كر رول د كورني مصرف د اړتياوو برابرول او 
  20.غيررسمي پور ته د السرسۍ په اړتيا كې كموالي ته اشاره كوي

  
هغه كري د خپل په هغه زمينه كې چې كوكنار موجود دي، كوم كسان چې 

. راتلونكي حاصل لپاره په ثابت ډول پيشكي ګټې ته السرسې پيدا كوي
نوميږي كېداى شي د نورو ‘‘ سلم‘‘پداسى حالكې چې دغه پيشكي مفاد چې 

                                                 
د افغانستان د : ه په افغانستان كې، كابلجو ګريس او ادم پين، د كليوال معيشت بيا څيړن  18

د افغانستان په : فلورتجى كليجن او ادم پين، د پيسو موندنه. كال 1383، ادارهاو ارزونې  څيړنې
  . كال 1386، ادارهاو ارزونې  څيړنېد افغانستان د : تګالرى، كابلكليو كې د غيررسمي اعتبار

  .كال 1385مينسفيلد   19
، ادارهاو ارزونې  څيړنېد افغانستان د : مي پور كې د كوكنارو ونډه، كابلادم پين، په غيررس  20

  .كال كې خپريږي 1386رپوټ په  څيړنېددى 
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كوكنار هغه . زراعتي محصوالتو لكه غنم يا توره زيرې څخه ترالسه شي
هم  كه څه. محصول دى چې د ډيرو پور وركونكو د عالقې وړ ګرځي

اكثره كورنۍ چې كوكنار كري ښايي ددغه سيستم څخه ډيره استفاده 
د منابعو كموالې ډيرمهال المل ګرځي څو هغوى خپل حاصل د . وكړي

دغه سيستم اجازه وركوي څو د . لو څخه د مخه په ټيټه بيه وپلوري
موجودو محصوالتو لكه د خوړو، كاليو او زراعتي لوازمو خرڅالو 

په مجموعي ډول د موسم څخه د مخه د  مګر. ل شينرخونه د مخه اټك
  . ويټيټ خرڅالو نرخ 

  
كوكنار هغه محصول دى چې خلك ورته ډيره اړتيا لري، د كوكنارو كر 
هغه خلكو ته چې مځكې نلري د كښت او كر زمينه مساعده وي، 
همدارنګه هغه كسان چې د مځكو څښتن دي څو خپلې اړتياوې د دى 

په بنيادي ډول، د كاركونكو د الډير غوښتنې ددى دا . الرى برابرى كړي
محصول په هكله او اقتصادي مفاد د هغه خلكو لپاره چې ډيرې مځكې 
كه . لري، نورو بزګرانو ته د شراكت يا د اجارى په توګه وركول كېږي

چيرى دغه مځكې د نورو محصوالتو د كر لپاره په كار وړل كېداى چې 
نور د شراكت يا اجارى لپاره تيار  به هغوىخلك ورته لږه اړتيا لري، نو 
كوالى شوو چې پخپله د خپل كورني  ونه واى بلكه مځكه لرونك

كاركونكو پواسطه يې وكري يا د هغه كاركونكو پواسطه يې وكري چې 
  .باړه كار كوي هپه لږ

  
هغه مځكه لرونكي چې غواړي مځكې يې په شراكت ډول په كوكنارو  

انو ته ترجيح وركوي چې د كوكنارو په كر كې هغه كس اًوكرل شي اكثر
نيم يا د  د الندى تدابيرو له مخې، مځكه لرونكي معموالً. تجربه ولري

 80محصول دوه د دريو برخو څخه السته راوړي پداسى حالكې چې تر 
د محصول لګښت په ګډون د كارګرانو باړه د بزګرانو لخوا  هفيصد

كې په كرايه وركول كېږي، هغه په كومو سيمو كې چې مځ. ترسره كېږي
رضا كاره بزګرانو ته هم ترجيح وركول كېږي چې د كوكنارو كر ته تيار 

د كوكنارو كر د شراكت يا  21.وي ځكه چې هغوى ډيره كرايه تاديه كوي
اجارى پډول هغه كسانوته چې مځكه نلري زمينه برابره كړې څو هغې ته 

ا پدى معنا ده چې هغوى د. السرسي ومومي او زراعتي عوايد ډير كړي
كوالى شي د خوراكي محصوالتو په كر كې هم خپل مستقيم استحقاق 

  .په څير شتمنۍډير كړي، نه يواځې د كوكنارو په كر كې د هغوى د 
  

د ټولو څخه مهمه دا چې د كوكنارو قاچاق وړونكي د كوكنارو د 
لي هغوى د ترانسپورت لګښت په غاړه اخ. پيريدلو لپاره مځكو ته ځي

                                                 
د كوكنارو په كر كې د توپير ننګونې ته ځواب په افغانستان كې “مينسفيلد،  ديويد  21
: عتد افغانستان د مخدره توكو صن) يدس(بايرډ . بدنبرګ او ډبليو. ، په دي” وينه

جوړښت، فعاليت، تحريكونه او د مخدره توكو پرضد پاليسۍ باندې د هغې اغيزې، 
نړيوال /پرضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر او جرمونو د مخدره توكو: كابل

  .كال 1385بانك، 

او هغه كسانو ته چې د تالشي په نوم په پاټكونو كې وي بډى وركوي او 
په . همدارنګه هغوى په ناامنه سيمو كې د سفر فزيكي خطر هم په غاړه اخلي

دغه سيمو كې سوداګر قانوني محصوالت په مځكو كې نه اخلي او ناشونى ده 
ګرى له امله چې هغه محصوالتو ته چې امكان لري د ترافيكي بنديز او يا ج

د امنيت كموالې سفرونه . متضرر شى د وړاندى څخه د پيسو وړانديز وكړي
او سوداګري كموي، هرڅوكه ترانسپورتي مصارف پورته تلي او د فزيكي 

په حقيقت كې داسى شواهد موجود دي چې د . امنيت تشويش هم زياتيږي
پدغه  شمير زيات شوى، چې ۍهلمند په واليت كې ښكاره كوي چې د تالش

چې د سرك  څخه ځايونو كې ملي پوليس، ملي اردو او ياغيان د هغه كسانو
د قانوني محصوالتو توليد نا  كړه وړه څخه استفاده كوي ماليه اخلي، چې دغه

  22.مقايسه كوي
  

پدغه چاپيريال كې، د كوكنارو محصول لوړ نرخ او ټيټ وزن وړاندى كوي، 
او كه . مځكو ته والړشي او وايخليلدى كبله سوداګر اوس هم عالقه لري څو 

چيرى امنيتي شرايط كړكېچن شي هغوى كوالى شي هغه د يو كورنۍ 
د امنيت نشتوالې، كورنيو ته هغه حس پډاګه كوي . پواسطه انتقال وركړي

چې هغوى دى نور محصوالت وكري حتى په هغه سيمو كې چې ظرفيت يې هم 
ه د هلمند يا كندهار واليت په حقيقت كې، په هغه سيمو كې لك. موجود وي

چې ددى واليتونو د نيم څخه ډيرى سيمې د ډيرو اوبو او ښه خاورى 
او ډيرۍ بزګران چې واليتي بازارونو ته نږدى ميشت دي د كر  ،لري اسانتياوى

د . په اټكل كې نسبت د ناامنۍ شتون ته د لږ اهميت څخه برخه من دي
ارزې يوه ګټوره ستراټيژي بايد د فغانستان لپاره د مخدره توكو پرضد د مبا

او د اقتصادي او ټولنيز فزيكي  چاپيريال تر منځ  ناخونديتوبمعيشت د 
  .وګرځوي اړيكې پډاګه او د پاملرنې وړ

  
د افغانستان . لنډه دا چې، غربت او كوكنار په بنيادى ډول يودبل سره تړاو لري

 دىد عايد پخاطر  د كليوالو غريبو كورنيو لپاره د كوكنارو كر نه يواځې
دى ۍ له كبله السرس د بلكې د احتمالي خطر د ادارې په موخه او هغه منابعو ته

پدى زمينه كې د كوكنارو د كر په . چې د غيررسمي شرايطو الندى اداره كېږى
ته ترجيحات د بنيادي دليل په څير په عمومى ډول ظاهر ‘‘ حرص‘‘وده كې 
جنوبي والياتو كې شتمن دي او د هغه نيوكې چې بزګران په  23.شوي ندي

                                                 
  . كال 1386د ليكونكي خبرې اترې د هلمند واليت چارواكو سره، “  22
هلمند، كندهار او . كټمټ مخالف –و كر نور د فقر سره يوځاى ندى په افغانستان كې د كوكنار  23

تر ټولو واليتونو څخه شتمن او  درى نور واليتونه په جنوب لور كې چې كوكنار پكې كرل كيږي
هغوى  .ډير ايبرور دي، په تيرو كلونو كې د ملت حاصلخيزه سيمې او د شتمنۍ اساسي منبع وه

، پداسى حالكې چې  په شمالي ته بيحده ترجيح وركوي اوس د كوكنارو نامشروع سوداګرۍ
د مخدره توكو او جرمونو پرضد د  ”.ونه لګول كيږيزون كې د كوكنارو په محصوالتو بنديز غريب

دا “ همدارنګه . د مخدره توكو پرضد وزارت، څلورمه پاڼه/مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر
د كوكنارو كر نوى كښت دى كوم چې دوه كاله پخوا  فيصده 75بايد په نښه شي چې په هلمند كې 

فيصده د كوكنارو كر د غريبو بزګرانو پواسطه نه  75د هلمند په واليت كې دغه  .شتون نه درلود
دوه كاله د مخه دغه بزګران په نورو  –كرل كيږي كوم چې د مشروع اقتصاد لپاره لږې الرچارى لري 
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 نه تصديقوي معلوماتكوكنارو د كر څخه پرته نورى الرى هم لري، هغه 
چې د افغانستان د مركزى  معلوماتكورني . چې په الس كې دي

كال كې برابر شوي او د ملي  1383احصايي د دفتر پواسطه په 
ونډ شوي كال كې راغ1384لخوا په دفتر  ارزونې د زيانرسيدنې او خطر

اقتصادي او ټولنيز پرمختګ په دي، جنوبي واليتونه يې پرلپسى د 
والياتو د ډلې څخه په ترتيب د  34د . برخه كې ټيټ درجه بندي كړي

هلمند واليت شپږم، كندهار پنځلسم، ارزګان دوه ديرشم، او ذابل 
په شمال كې دغه الندى اووه واليته لوړ . دريديرشم په صف كې قرار لري

جوزجان لومړى، بلخ نهم، بغالن يوولسم، سمنګان : بندي شويدي درجه
 24.ديارلسم، باميان اتلسم، فارياب پنځويشتم او سرپل يوديرشم دي

بزګران په  ګويا دغه د والياتو درجه بندي هغه ادعاوى نه ثابتوي چې
چې د هيواد په  و تهشتمن دي نسبت هغه بزګران خورا ډيرجنوب لور كې 
كال كې د هلمند واليت  1384، په برسيره پردى. ږياوسينورو برخو كې 

كلن ماشومانو د ښوونځيو لپاره د نوم ليكنې  13څخه تر كلن  6 د
بدترين بيالنس لري چې دا په هيواد كې د بيسوادۍ د يوى سترى درجې 

په جنوب لور كې د شديده بحران سره دغه شاخصونه  25.رپوټ وركوي
ډولو څخه دوه كاله وروسته كمښت و د غونمعلوماتاحتمال لري د 
  .موندلې وي

  
لپاره د ملګرو ملتونو دفتر  پرضد د مبارزې د مخدره توكو او جرمونو

او د مخدره توكو پرضد د مبارزې وزارت ادعا چې هغه بزګړان چې په 
جنوب لور كې كوكنار كري كمزوري ندي، ښايي دا د هغه موندنو المل 

 دالر(و د عايد د اوسط په هكله چې وي چې پدغه والياتو كې د كورني
د مخدره ) په نورو مسايلو كې 2480 دالركې او  كرد كوكنارو په  3316

لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر سروى  پرضد د مبارزې توكو او جرمونو
 په وركړل شوى وي، نسبت هغه كسانو ته چې 26كونكو ته ډير رپوټ

په نورو  1851 دالر د كوكنارو په كر كې او 2690 دالر(شمال كې 
 دالرد كوكنارو د كر په وده كې او  1897 دالر(يا مركزي ) مسايلو كې

كه دغه ارقام په تصور كې . اټكل كېږي) په نورو مسايلو كې 1487
وساتو، هغه حريصې كورنۍ چې په جنوب لور كې كوكنار كري، 

 چې نسبت غريبې خو نجيبې كورنيو ته به ولري عايد 9دالر ېورځن
 9د كورنيو د غړيو په تناسب چې په اوسط ډول . عايد لري ېورځن 5ردال

كسه په يوه كورنۍ  7كسه په يوه كورنۍ كې د هلمند په واليت كې او 
                                                                                   

كومت، د افغانستان لپاره د مخدره توكو پرضد د د متحده اياالتو ح” .كارونو بوښت وو
    .پاڼه 53كال، م 1386، ستراټيژيمبارزې 

د : د جمعيت پيژندنې تاريخچه، كابلد احصايې مركزي اداره، ټولنيز او اقتصادي او   24
  .م كال1383احصايې مركزي اداره، 

يا او پرمختګ د كليو د پراخت: كابل. م كال1384د ملي خطر او زيانرسيدنې دفتر   25
  .پاڼې 93-89كال،  1386وزارت او د احصايې مركزي اداره، 

د مخدره توكو /پرضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر او جرمونو د مخدره توكو  26
م جدول د نمونو او معيارونو د انحراف نشتوالى 7. مه پاڼه16كال،  1386پرضد وزارت 

  .الى ورته منسوب شيلري لدى كبله د احصايې اهميت نشي كو

 د 1دالر ېكې د بلخ په واليت كې دي چې دغه شمير پرلپسى د في كس ورځن
تو كه چيرى د عوايدو نامساوات د واليا 27.عايد ښكاره كويپه پرتله  0.70دالر

 ۍترقخ په په منځ كې او د څرګنده ستونځو د كړنالر پيژندنې مسايل چې په م
كړو، د  په ګوته كوي يوى خواته معلوماتعوايدو  كې د كورنيو د 28هيوادونو

كورني يو كلن عوايد او د كورني نامنظمه كميت لكه د غربت مقياس، د 
و شرايطو په څرګند ډول د مزمن لوكطبعيت محدوده پوهه او د غربت كچ

  .الندى وړاندى كوي
  

مختصر “موكل اړيكې او  –استازي، د وكېل 
  29”قراردادونه

ډير مسايل دي چې بايد د كوكنار د سيمو د ډراماتيك كموالي د دريو 
د لومړي ځل لپاره . مثالونو څخه د يو موسم نه تر بل موسم پورى زده كړاى شي

ې پس له هغې د كوكنارو كال كې د طالبانو د حكومت فرمان ؤو، چ 1379په 
هكتاره  8000تر  1379هكتاره مځكې څخه په  82000د  –فيصده  97سيمه 

دويمه پيښه د ننګرهار په . كې كمښت وموند كال 1380مځكې پورى په 
كلونو د كر د موسم په منځ كې د كوكنارو  1384او  1383واليت كې وه، چې د 

 1093 ه تشكيلوي،ه مځكهكتار 28213فيصدو څخه چې د  96سيمه د قابو 
د  كال 1385دريمه پيښه د بلخ په واليت كې وه چې د . مځكې ته پريوته هكتار

كې  1386مځكه په كوكنارو وكرل شوه او په  7272كر د موسم په منځكې چې 
  .سفر هكتار ته ورسيده

  
ددغه شرايطو څخه هريو، د كوكنارو په كر كې كموالې د اجبار په معنې د هغه 

دى نه په فزيكي ډول ريښه  30واسطه چې د قاچاق كنترول په الس لريكسانو پ
دا څرګنده ده چې وروستنۍ . ايستنه او يا د كوكنارو د كر زمينه نامساعدونه

دوه پيښې چې د ننګرهار او بلخ په واليتونو كې د كوكنارو په هكله د پاموړ 
نفوس  او كليوال وكړي هڅې ندي ترسره شوي څو اقتصادي وضع پورته تګ

                                                 
  .مه پاڼه 88كال،  1384د ملي خطر او زيانرسيدنې دفتر   27
هغه . د كورني اقتصاد د حالت كچونه په مترقي هيوادنو كې د پاموړ ستونځې ښكاره كوي“  28

لومړني معلومات چې د شتمنۍ او د كورنيو د عوايدو او د لګښت كچه په دوه مكرره شاخصونو 
په هغه هيوادونو كې چيرته . يرۍ مهال د السرسۍ وړ يا د اعتبار وړ نويكې پكار وړل كيږي، ډ

چې د نفوسو ډيره برخه په خپل ځاني زراعتي منابعو كار كوي يا غيررسمي سكتور چې د عوايدو 
باوري  مالي ارزښت په توګه څرګندوي، كيداى شي ډير زيات وخت ونيسي او د داو لګښت كچې 

په مترقي هيوادونو  كې د ماشومانو “ايت ال،  تانجه هاولينګ” .ښې كړييغوره ستونځې پ توب
مه  8، )كال 1382(، د صحت د عدل لپاره نړيوال ژورنال  ”په منځكې د نامساوي صحت مقياسونه

د ژوند د معيارونو اندازه كول د  “، ئهمدارنګه ښاغلې منتګومرى ايت ال سره وګور. پاڼه
  ). 1379( 37معيت پيژنه ، ج” بدليدونكې استازيتوب په واسطه

په افغانستان كې مركزى حكومت سره مرسته : يګڼل شلګ وڅه استرى سوهرك، كله چې ډير  29
كې  شرايطو د خطر د كمونې او په نامعلومه ”مختصر قرارداد“. م كال1385فرايد، : كونه، مادريډ

  . ده ستراټيژيد يو كس د منصب د ساتنې يوه 
د بحران او مخالفت دوران او د كوكنارو اقتصاد، ه افغانستان كې ، پئجان كوهيلر سره وګور  30
م كال، همدا راز 1384پروژه،  GTZپه مشرقي افغانستان كې د معيشت د الرچارو لپاره د : كابل

  .  م كال1386ادم پين 
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څو هغوى د  ثابت شياغيزمن  كې برابرولوفرصتونو په ته د ښه 
تر ټولو ښه كار چې ترسره شوى دې چې . كوكنارو د كر څخه الس واخلي

نوم وركړو، د پور وركولو ‘‘ چارهالرد معيشت ‘‘ كوالى شو هغې ته 
پروژې دي چې د كوكنارو د كر د لمنځه وړلو سره يوځاى په يو وخت په 

ول شوى او د سيمې د ځينو وګړو لپاره يې لنډمهاله پورونه په الره واچ
د بلخ په واليت كې هيڅ ډول شواهد وجود . ځينو سيمو كې برابر كړې

نلري څو جوته كړي چې د كوكنارو د كر د لمنځه وړلو لپاره د الروچارو 
  .په هكله كوښښونه شوي وي

نس بڼې ته د السته راوړنو لمخې، د كوكنارو كر د يو سوداګريز ج
له . اوختې چې ځواكمن خلك د خپل ځواك حاكميت پرى ازمايي

يوخوا، هغوى د مسؤلينو په حيث بايد د خپلو موكلينو رضايت او 
. مالتړ وساتي پداسې حالكې چې اجباري محدوديتونه هم شتون لري

او له بله پلوه، هغوى د وكېالنو په حيث بايد خپل موكلينو ته ګټه هم 
د هغوى د خارجې آمرينو لخوا طرحه كېږي چې دغه ورسوي چې دا 

لدى كبله، . مسؤلين په خپلو خارجي آمرينو باندى حاكميت نلري
كوكنار نه يواځې د يو نشه راوړونكي غيرقانوني توكو پډول قاچاق 
. كېږي بلكې د ملي او محلي قانون ماتونكو ځواكمنو لپاره يو وسيله ده

ليانو په صف كې قرار لري چې د د بلخ واليت والي د هغه ډيرو وا
كوكنارو په لمنځه وړلو كې د سياسي ګټې د السته راوړلو په موخه د يو 

ددى څخه مخكې نورو واليانو په . هڅې كړي دي ډيرېكال په اوږدو كې 
كې، شيرمحمد  كال 1374ننګرهار كې د حاجي قدير په ګډون په 

و حاجي دين محمد په كې ا كال 1383اخندزاده د هلمند په واليت كې په 
كې هم د سياسي ګټې د السته راوړلو لپاره  كال 1384ننګرهار كې په 

كې ترسره شوي چې د  دغه هڅې په هغه وختونو. خپلې هڅې كړې دي
د . هيواد اقتصادي وضع الپخوا د مخدره توكو لپاره نامساعده وه

په   31،په زړه پورېكوكنارو كر او لدى پلوه د واليانو د استازو لپاره 
اوسنيو شرايطو كې دا د يو والي لپاره ډيره ده څو د كوكنارو د كر په 
كموالي كې الډير زيار اوباسي او دا ټولې د مخدره توكو پرضد هڅې 

  .خپلو مبارزوته منسوب كړي
  

كې او د هغې څخه د مخه نور  كال 1384د ننګرهار واليت په څير په 
ر د بنديز تقويت د بلخ په واليات، پدى وروستيو كې د كوكنارو د ك

واليت كې د پرمختللى حكومتدارۍ نښه نه بلكې دا د سيمه ايز 
ځواكمنو خلكو د نړيوالې ټولنې د سياسي او اقتصادي مالتړ د ترالسه 

په نړيواله ټولنه كې . كولو لپاره يوه پراخه او تنظيم شوى مبارزه ده
ت كوي داسى قانون ماتونكي او د هغوى مالتړي چې بنديزونه تقوي

چې محلي نفوس  پاملرنه نكوي څرګنديږي چې دوى هغه واقعي خال ته
د بلخ واليت والي اشاره كوي . رنځ وړي څخهد كوكنارو د السه وركولو 

                                                 
م كال د كوكنارو د كمښت د پړاونو د محاسبې د الډير تفصيل 1384په ننګرهار كې د     31

  .  ئد مينسفيلد سره وګوريلپاره ديو

چې د بلخ واليت د كوكنارو د لمنځه وړلو په برخه كې الزمه مرسته پدغه كال 
واښ په خپل قوت او د كوكنارو د كر د بيرته راګرځيدو ګ. كې نده ترالسه كړې

  32شدت كې پاتې دى او د تنباكو
په افغانستان كې د . د كر په برخه كې د پاموړ شواهد هم ليدل شوي دي
  33 .كوكنارو په لمنځه وړلو كې دا راز ګواښونه بې ساري ندي

  
پدى دريو پيښو كې د كوكنارو د چټك كمښت پايلې څه دي؟ د طالبانو 

غې اغيزې او د كوكنارو د كر لپاره د قرضونو بنديزونه، په نرخونو باندى د ه
د نرخونو د پورته تګ سره چې وروسته د . په سمه توګه څرګند شوى دي ټاكل

د ننګرهار په برخه كې د كوكنارو د  34.وركوي توسعهمخدره توكو اقتصاد ته 
كر د لومړي كال بنديزنو د كورنيو په كارګره طبقه باندى د قحطۍ مختلفې 

اقتصاد يې  ې هغوى يې مهاجرت ته اړ كړل او د سيمې د خلكواغيزى لرلي چ
پداسى حالكې چې هغه سيمې چې ماركېټ ته ښه  35.ړوپه شدت سره لمنځه يو

السرسي لري او د كافي اوبو څخه برخه مند دي، د سبزيانو لپاره د ماركېټ 
موندلو د پراښتيا شاهد اوو چې د كاركونكو د باړې په برخه كې اغيزمن ثابت 
شوي دي، او هغه سيمې چې ماركېټ ته يې محدوده السرسي درلوده، د 
منابعو له پلوه محدوده عطا او د مځكې كوچنې مساحت د كوكنارو د بيا كر 

په ناحيرانونكي ډول د كوكنارو د لمنځه وړل تلپاتې ثابت . المل ګرځيدلي دي
چې شوي ندي او د معيشت د الرچارو پروژې په ډيرۍ هغه ولسواليو كې 

اوس هم ډير وختي دې . كوكنار پكې كرل كېږي د قناعت وړ پايلې نه درلودې
د بنديزونو قانونيت د بلخ په واليت كې وموندو، خو دا ممكنه  كال 1386څو د 

ستم لري او د  سي ده چې د كوكنارو كر په هغه ځايونو كې چې د اوبولو صحيح
كې دى، بيرته راتګ اوبو ويش كنترول د سيمه ايز ځواكمنو ډلو په الس 

  .وكړي
  

د مخدره توكو پرضد د مبارزې د وزارت ځواب دا دى چې د معيشت د 
. الرچارو پروګرامونه د كوكنارو د عوايدو د السه تللو ته ځواب وركونكي دي

دا ډول پروګرامونه په حقيقت كې د لنډمهالې قرضې پروژې د كار لپاره او 
ته زمينه مساعدوي، منتج كېږي  پانګه اچونې چې د سوداګريز زراعت كښت

. ده ته چې ډيره پاملرنه يې د ډير ارزښت لرونكي حيوانى او نباتي محصوالتو
دا يوه الر ده چې د شتمنيو د پاموړ هغه سيمو كې چې بازار ته ښه الر لري 
ګرځي، چې پدغه سيمو كې د كوكنارو د عايد څخه د وتلو الرې په ښه توګه 

خو دغه . واليت په ځينو سيمو كې ليدل شوي دي موجودې دي چې د ننګرهار

                                                 
م كال كې په 1386د سيمه ييز كار په اساس چې د يوى افغان غيردولتى موسسې پواسطه په   32

م كال د كر 1386چمتله كې پغاړه اخستل شوى وو، رپوټ وركړ چې بزګرانو په پام كې الره څو د 
او خبرى اترى، د ليكونكي شخصي اړيكې . په موسم كې د كوكنارو كر ته بيرته مخ وګرځوي

  . م كال1386، ” د كوكنارو لپاره د افغاني بزګرانو الرچار موندنه“همدارنګه ريوترس، . م كال1386
  .كال 1384، ” په كوښښونو باندې تاكيد څو كوكنار لږ كړي“د ايرين ورځپاڼه،   33
لپاره، د م كال څخه وروسته د كوكنارو د كر د پراختيا تغيراتو 1380د بلخ په واليت كې د   34

  . ئم كال ادم پين ته مراجعه وكړ1386
  .كال 1385مينسفيلد  ديويد  35
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د هوساينې او . الر د غريبې طبقې عالقه او اړتياوې له پامه غورځوي
بيا رغونې اغيزې كه د سرته رسيدو په حال كې هم اوسي، په يوه شپه 

د . د كليو د پراختيا پروژې اوږدمهاله دي –كې نشي كوالې ترسره شي 
ه هم پدى بريالي شوي ندي څو هغه معيشت د الرچارو پروګرامون

موضوعات چې په افغانستان كې د كوكنارو د كر سره مستقيمې 
  .اړيكې لري د پاموړ وګرځوي

په لنډمهال كې، دا د مرستندويه انكشافي پروګرامونو لپاره ناممكنه 
ده څو هغه خال ډكه كړي چې د كوكنارو د كر د لمنځه وړلو له امله 

په سختو اقتصادي حاالتو كې چې په . يكليوال خلك ورسره مخ د
ميلمه شوي ډول هرومرو راځي، دا د واليانو لپاره ګرانه ده څو سياسي 
سرمايه چې د بنديزونو د راتلونكو كلونو لپاره اړتيا لري، السته 

شواهد ښكاره كوي چې په جبرى ډول د كوكنارو كر ته پاى . راوړي
خه كې د كوكنارو د بيا كر او د وركول دوامداره نوي، او د ننګرهار په بر

  .دولت ضد ځواكونو د اقتدار المل ګرځيدلې دې
  

د محلي نفوس دغه د رضايت او اعتبار د السه وركول د سيمه ايز قانون 
ماتونكو او د هغوى پاس السو مسؤلينو لپاره د كوكنارو د كر د چټكې 

يت په دا د مخدره توكو پرضد د مبارزې د طبع. پريوتنې دويم برى دى
خالف غوسه او د كورنيو په اقتصاد د هغې ناوړه اغيزه او د هغوى 
منفي درك د هغه كسانو څخه څرګندوي چې د مخدره توكو پرضد د 

د ننګرهار په واليت كې شكايتونه . مبارزې د پلي كولو دنده پغاړه لري
رامنځته شوي چې د خلكو مهمو اړتياوو ته پاملرنه نكېږي لكه امنيت، 

دنه او د اداري فساد لمنځه وړل، او دولت او نړيواله ټولنه د كارمون
مخدره توكو ستونځې ته د خلكو د كرونډو په ويجاړولو سره ړومبې 

  .توب وركوي
  

هغه حس چې دولت عالقه لري څو د كوكنارو په كر د بنديزنو د پلي 
كولو په موخه په ځينو سيمه ايزو خلكو كې غربت الزيات كړي چې دغه 

ډيرۍ بزګران پدى . مه ايز خلك الډير منحرف او بيزاره كړي ديحس سي
عقيده دي چې كوم كسان چې د كوكنارو د كر بنديزونه غښتلي كوي او 
د هغوى كښت لمنځه وړي خپله د مخدره توكو په قاچاق كې الس لري 

همدارنګه د بډى اخستلو د زياتوالي درك . چې دا موضوع ال بدتره كوي
حصوالتو ريښه ايستنه يواځې زيانرسيدونكو ته او هغه حس چې د م

متوجه دي او د هغه كسانو د محصوالتو څخه چې په قدرت كې دي 
په ځينو سيمو كې، دغه نظريات د نفوسو د  36.سترګې پټول كېږي

                                                 
: ، د افغانستان د مخدره توكو صنعت)ادس(ويليم بايرد او دوريس بددينبرګ   36

، اغيزېباندې د هغې جوړښت، فعاليت، تحريكونه او د مخدره توكو پرضد پاليسۍ 
نړيوال / لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د مخدره توكو او جرمونو پرضد د مبارزې: كابل

د هغه :”د انځور بله بڼه“كال،  1386ديويد مينسفيلد . مه پاڼه20، كال 1385بانك، 
م كال د كر په موسم كې يې 1386معيشت د بدلون حالت پيژندنه چې د كليوالو كورنيو د
. كال 1386د انګلستان حكومت د افغان مخدره توكو اداري واحد، : كابل. كوكنار كرل

تقسيماتو المل ګرځيدلي دي چې ځينې خلك غواړي د دولت د مالتړ څخه 
په اكثر هغه ځايونو كې چې د . دا نظر ردوي ى ډلىالس واخلي او ځينې نور

كوكنارو د كر لمنځه وړل او مشقونه ترسره شوي دي، شواهد څرګندوي چې 
بزګران په فعال ډول هڅه كوي څو د دولت په مقابل كې ودريږي او په عوض 

د ننګرهار په واليت كې ناامني . كې د دولت ضد مخالفينو مالتړ السته راوړي
كلونو د كوكنارو په كر بنديزونو  1385او  1384په پراخه پيمانه كوالى شي د 
منسوب  كې د هغې د لمنځه وړلو ته كال 1386ته منتج شي او همدارنګه په 

  37.شي
  

طالبان او د دولت ضد نور قوتونه داسى مالوميږي چې ددى سلوك څخه يې 
سره په مغايرت كې كله چې طالبانو د  مه لسيزې1370د . ويكار اخستې 

سوداګرۍ لپاره يو مناسب چاپيريال منځته راوړ خو هغې ته  كوكنارو د كر او
كلونو كې طالبانو په څرګند ډول د  1386او  1385په  38.يې وده نه وركوله

پداسې حالكې چې ځينې ادعاوى وايي چې دغه  39.كوكنارو كر تشويق كاوه
د دولت ضد ځواكنو لپاره . هڅونه د ياغيتوب لپاره د مالي زمينې برابرول ؤو

ر مفاد سياسي مالتړ دى چې د هغه كسانو لخوا چې مستقيمآ د مخدره ست
  .توكو په قاچاق كې ښكېل دي السته راوړي

  
په ځينو ځايونو كې، طالبانو بى له شكه د كوكنارو كر څخه د درجه بندۍ يوه  

هغوى ځانته . وسيله او د خلكو د مالتړ د السته راوړلو په موخه استفاده كوي
كه  اندښه ايستنې څخه د حفاظت كونكو موقف وركړې دې، د كوكنارو د ري

دا ډير ممكن ده چې د  40.پلي شوېد ضرورت له مخې دا امر ضروري وي يا 
د دولت د تحريكولو په موخه  سترټيژيهغوى دغه د كوكنارو د كر د تشويق 

د كوكنارو د لمنځه وړلو لپاره غوره كړي، چې  سترټيژيوي څو دولت السخته 
كې د سيمه ايزو خلكو او دولت او د هغوى نړيوال مالتړ كونكو په  په حقيقت

  .منځكې اختالف رامنځته كړي
  

                                                                                          
م كال كې د 1385د هغه عواملو اټكل چې په : ارزونه ”خړ سيورى“د  .كال 1385مينسفيلد ديويد 

د انګلستان حكومت د افغان مخدره توكو اداري ” .كوكنارو كر پريكړه تر اغيزې الندې راوړي
   .واحد لپاره يو رپوټ

سفيلد پواسطه په الره واچول چې د ديويد مينم كال كې په ننګرهار كې سيمه ييز كار1386په   37
   ).لخوا خپور شي ادارېاو ارزونې  څيړنېددې رپوټ به ډير ژر د افغانستان د (شو 

مه لسيزه كې طالبانو يو اندازه امنيت تامين كړ چې له امله يې د كوكنارو سوداګرۍ 1370په   38
تورنو كې د په عين وخت كې د كړكيچن حالت اغيزې او په عامه او خصوصى سك. وموندئ بر

دا نبايد . پانګه اچونې كموالي المل وګرځيد څو د كوكنارو د كر لپاره لږى الرچارى پيدا شي
وويل شي چې د طالبانو عناصر د كوكنارو په سوداګرۍ كې ښكيل نه وو خو د كوكنارو د كر او 

تطبيق سوداګرۍ لپاره يو مشخصه ملي پاليسي شتون نه درلود چې د كوكنارو په اقتصاد باندى 
ديويد . م كال كې په كوكنارو بنديز ولګاوه1379تر هغه وخت پورى چې طالبانو په  شي

مينسفيلد، په كرونډه كې د كوكنارو د سوداګرۍ تحريكونه او د كوكنارو د سوداګرۍ د سرماتي 
پرضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر،  او جرمونو د مخدره توكو: ستراتيژۍ، اسالم آباد

   .كال 1378
  .كال 1386ديويد مينسفيلد   39
  .كال 1385ديويد مينسفيلد   40
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  كېمياوي دوا شيندنه، او تفرقه اچونكي مسايل
كوكنارو  نن په افغانستان كې هيڅ يو موضوع د دوا شيندنې څخه چې د

د محصوالتو د ريښه ايستنې په موخه پكار وړل كېږي تفرقه اچونكې 
كوكنار چې د ناتو ځواكونو پواسطه لمنځه وړل كېږي ښكاره كوي  .نده

چې د افغانستان كليوال نفوس د دا راز حركت سره په افغانستان كې 
كال كې د سيمې څخه السته  1385 پهكوم شواهد چې . مخالفت كوي

راغلي، چې په كوم وخت كې چې كېمياوي ريښه ايستنه په مطبوعاتو 
مامورينو پواسطه بحث كېده، د كليوالو خلكو  كې او په والياتو كې د

پر كوكنارو د  پواسطه كېمياوي توكو د 41.لخوا نقيض ځواب وركړل شو
دوا شيندنې كمپاين چې په ځانګړې توګه د دښمنۍ د يو عمل په څير د 
په . خلكو په مقابل كې چې نه يواځې نباتات په نښه كوي درك كېده

چې دوا شيندنه ښايي د حقيقت كې، ډير خلك پدې عقيدې ؤو 
كوكنارو په ناكامۍ او د محصوالتو د نباتي مرضونو او ښايي هم د 

دا چې دغه ويره . كې ناوړه پايلې ولري څارويو او خلكو په مرګ او مير
منځته راغله كه نه، حقيقت دا دى چې دغه دوا شيندنه په عمومي ډول 

 ،وي مركزمتپه پراخه اندازه په هغه ځايونو كې چې د غنمو كر 
په هغه سيمو كې چې  معلوماتاستعماليږي پداسې حالكې چې دغه 

چې دا د هغه كسانو د  42په ګڼ ډول كرل كېږي محدود دي،پكې كوكنار 
په يو . چې بايد ددى څخه ګټه واخلي كوم پاموړ ناداني ښكاره كوي

داسې چاپيريال كې چې د مړينې او شيدې خوړونكو او ماشومانو د 
ختيا درجه لوړه ده، چيرته چې د كر ناكامي عام ده، په مرضونو د پرا

دغه ځايونو كې كليوال نفوس د پاموړ فشار الندې ژوند تيروي، د 
شك ځاى ندى چې دا ډول پيښې دې د دولت ضد ياغيانو پواسطه د 
خلكو په منځكې ترغيب شي او كېمياوي ريښه ايستنې پورى دى وتړل 

وخه د دوا شيندنې استعمال د دولت د كوكنارو د لمنځه وړلو په م. شي
  ضد ياغيانو ته د ستر 

                                                 
  .مه پاڼه 45-44. كال 1386ديويد مينسفيلد   41
په هغه ) هغه كيمياوي توكي چې په مځكه كې اضافي ګياه لمنځه وړي(هربيسايدز   42

ي دغه كيمياوي توك. په غنمو كرل شوى ويځايونو كې استعماليږي چې ډيره زياته مځكه 
ددى لپاره استعماليږي څو هغه اضافي ګياه د كنترول الندى راولي كوم چې د محصوالتو 

په شرقي زون كې بهسود، سرخرود او كامه . د ودى په دوران كې په مځكو كې زرغونيږي
په ننګرهار واليت كې او قرغه يى په لغمان كې ښايي هغه ولسوالۍ اوسي چې دا 

په هغه ولسواليو كې چيرته چې خلك د لګه . ويكيمياوي توكي پرى استعمال شوى 
مالداري وي، دغه  خلك كورني څاروي ساتي او كرل كيږي او لږمځكه لري، غنم 
نه استعماليږي ځكه چې دا اضافي ګياه د څارويو د خوړو لپاره كيمياوي توكي 
كې م كال 1386د سيمه ييز كار په اساس چې د ديويد مينسفيلد پواسطه په . استعماليږي

لخوا  ادارېاو ارزونې  څيړنېددى رپوټ ډير ژر د افغانستان د (په ننګرهار كې ترسره شو 
  ).خپريږي

ډيرۍ ټولنې چې په جنوب او شرق كې ژوند كوي . پروپاګند زمينه مساعدوي
په فعاله توګه د طالبانو مالتړ نكوي، بلكې د خلكو د تشويش زياتيدنه پدى 

 -د هغوى فزيكي امنيت تضمين كړي  اندكې ده چې دولت نشي كوالى 
هغوى نه . پراخبنسټې او بريالې مركزي قانوني فعاليت نلريحكومت يو 

ته بيرته وګرځي خو د ملكي خلكو  ”د افغانستان اسالمي امارات“غواړي 
، او د نړيوالو د نشتون تشويش په همرګ ژوبله، د فساد بى سارې كچ

افغانستان كې څو د خلكو حياتي ګټې خوندي وساتي، دا هغه عوامل دي چې 
  .تړي او ناهيلې كړي ديخلك يې زړه س

  
خلك په ډيرۍ سيموكې اړ كېږي څو د هغه هيلو څخه منحرف شي چې دولت 
امنيت، حكومتداري او اقتصادي پرمختګ چې د خلكو د سوكالۍ لپاره 
ضروري ده راوړي، پداسې حالكې چې پدى هم پوهيږي چې دولت كمزورى او 

پدغه . د حاصل كړيفاسد هم دى او په ځينو سيمو كې نشي كوالى دغه مقاص
زمينه كې، يو شديد كمپاين چې كيمياوي دوا شيندنه د ځان سره ولري بى 
شك ډير زيان به ولري په هرحال هغه اعتماد چې خلك نسبت دولت ته لري 

پداسې حالكې چې د ياغيانو لمنځه وړنه د ريښه . ښايي لمنځه والړ شي
كوي چې د ياغيانو ايستنې د مالتړ په موخه منځته راځي، تاريخ ښكاره 

پرضد عمليات د سيمې د خلكو مالتړ ته اړتيا لري څو ياغيان په ګوښه كې 
او دوا شيندنه المل ګرځي څو دغه دوه ډلې يوبل سره الډيرې نږدې  –وساتي 
  .شي

  
  
  
  



اداره ارزونېاو  څيړنېد افغانستان د   
 

 18

  اغيزېد پاليسۍ  .4
  

دا مهمه ده څو په افغانستان كې د كوكنارو د كر زياتوالى د غريبو 
تي اقتصاد كې چې خورا لږ وسايل او منابعو ته كورنيو په زراع

محدوده السرسي لري بايد د كوكنارو د كر نه بدليدونكي كموالي په 
د هغه كورنيو لپاره چې د . برخه كې د اجراتو د رول درك وپيژندل شي

ننګرهار يا بدخشان واليت په لوړو دروكې، د بلخ واليت د چينو الندى 
د  چې بلخ په واليت كې يا غريبې كورنۍسيمو كې، بې مځكې كورنۍ د 

هلمند په واليت كې اوسيږي، هيڅ شې نشي كوالى د كوكنارو ځاى 
كه چيرى ريښه ايستنه په جدى توګه ونيول شي دا به د كليوالو . ونيسي

غريبو كورنيو چې د ناامنۍ په سختو شرايطو كې ژوند كوي د ژوند په 
ول د كر ټاكنې او د د بل محص. وسيله باندى مستقيمه ضربه وي

كوكنارو د كر څخه د وتنې د بريالۍ الرو نشتون، د هغوى لپاره زغم 
دا په طبيعي شكل هغوى هغه كسانو ته ورپيژني . يواځنۍ الره به وي

  . چې د هغوى مالتړ كوي
  

د مخدره توكو او جرمونو پرضد د ددى په رڼا كې، هغه ادعاوى چې 
د انګلستان او  او د متحده اياالت مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر

په  واو افغانستان حكومتونو لخوا د ريښه ايستنې د كچو د زياتول
د ريښه ايستنې . بايد په دقيق ډول په پام كې ونيول شي ،هكله دي

فيصده زيربطه خواوى  95په لږه اندازه ندي، څله  –پرضد حقيقي بحث 
فيصده د  20ې چې د كوكنارو په اقتصاد كې الس لري چيرته چ

موجود دې او د هغې پنځه فيصده ناګڼلې ګڼل  ښتمحصوالتو ارز
فيصده په نورو ځايونو كې توليد شوي دي ټينګار  80كېږي، چيرته چې 

د ريښه ايستنې د زياتوالي اغيزې . وشي چې تكرار ته يې اړتيا نيشته
د  نفوساو د هغې ممكن تعديل كيمياوي دوا شيندنې ته د كليوال 

د هغه ادعاوو له كبله چې د كوكنارو . ساتلو ته ستر ګواښ دې رضايت
او ياغيتوب ترمنځ د تړاو په هكله منځته راغلي، بايد په پام كې ونيول 

بنيادي “شي چې د ياغيتوب د ماتولو ښه الر د ټولنيزى او اقتصادي 
د . او د سيمه ايزو ټولنو پيژند او د هغوى احترام ته اړتيا لري ”ګټو

دا يادى  ترتيبد لمنځه وړنې فعاليتونه بايد طرحه شي، پدى  ياغيتوب
د ياغيتوب د لمنځه وړلو فعاليت د مخدره . شوې ګټې نه تهديدوي

بدبختانه د مخدره . دې همغږى توكو پر ضد د مبارزې د پلي كولو سره
توكو پرضد د مبارزو ريښتنى مشقونه اكثرآ بى ګټه وي، چې د معيشت 

لي المل ګړځي نسبت دى ته چې په هغې كې كموالې په تزلزل كې د ډيروا
راوړي او هغه انګيزه په تحريك راوړي چې نه حكومت او نه نړيواله 
  .ټولنه د سيمه ايزو ټولنو په اقتصادي او ټولنيزو ګټو كې عالقه لري

  
لپاره ځاى شته، د سيمې كوكنارو د متغيره كچو په هكله د خبرو اترو د 

  ې په لنډ مهال كې د كوكنارو په كر كې څخه شواهد توصيه كوي چ

  
بريالې  پرتې ديسيموكې چې د واليتي مراكزو شاوخوا نږدې  كموالې په هغه

كار بازار ته  شي ، چيرته چې ډيرۍ كورنۍ د زراعت مناسبو وسايلو او د
پدغه . امنيتي ځواك وجود لري حكومتي لږ تر لږهالسرسي لري، او چيرته چې 

   سيمو كې، په
  
ه توګه د كرونډى د سيستمونو په تغير او په باغدارۍ كې په لوړه اندازه پراخ

ددغه شرايطو الندى، د سبزيجاتو سوداګر عالقه . د توليد امكان موجود دې
لري څو د كوكنارو په څير د پيشكي پيسو وړانديز وكړي، محصوالت په 

و كې پدى توګه په سيم. كرونډه كې واخلي او ترانسپورتي مصارف هم ومني
بزګرانو د كار د باړې فرصتونه د سوداګريز محصوالتو او د مالدارۍ د 
توليداتو سره يوځاى كړي دي، چې ښايي كورنيو ته د كوكنارو د محصول 

دا راز تغيرات امكان لري د غيردولتي لوبغاړو سره مرسته . معادل برابر كړي
اامنۍ په كموالي چې د نكوم  لږه كړي لټونه –او د دولتي استازو څخه اجاره 

 .كې مرسته كوي

دا هم جوته ده، په هرحال د كوكنارو د كر د كموالي اقدامات د وخت او 
هغه كسان چې كوكنار كري د يو . موقعيت د تغير سره يوشان ښايې نه اوسي

متجانسه ډلى څخه ندي، خو وسايلو ته د هغوى د السرسي په لحاظ او د 
څو خپلې لومړنۍ اړتياوى برابرى كړي، كوكنارو كر ته د هغوى د تړاو كچې 

په مساوي ډول، د امنيت غيررسمي رژيم طبعيت او اغيزې ثابتوي . توپير لري
چې د بلخ واليت د چينو ترڅيرمه او الندى سيمو په پرتله يا د بدخشان واليت 

د كوكنارو د كر . د بهارك او جرم ولسواليو ترمنځ ، ډير زيات بدليدونكې دې
وړ سيمو كې د لري پرتو سيمو سره چيرته  ۍپه ډيرو د السرسڅخه بهر وتل 

چې د زراعت مناسب وسايل او د كار د بازار فعاليت نامكمل دې، طبيعى 
سركونو سره او د  ويجاړ شويووسايل محدود لكه مځكه او اوبه، د 

ترانسپورت لوړ مصارف چې د سبزيجاتو د توليد د تغير څخه مخنيوې كوي، 
مني او د ضعيفه حكومت شتون د قانوني اقتصادي پرمختګ ناا. توپير لري

وخت، د سيمه ايز قانون ماتونكو سياسي او مالي ئ ډير. څخه مخنيوې كوي
ګټې د كوكنارو د كر پورې د تړاو لوړې كچې البدتروي او د كورنيو د قانوني 

  .اقتصادي الرو د دوامداره بدلون څخه مخنيوې كوي
 

څو د كوكنارو كر په چټك ډول  هغه كوښښونهماتو د سيمه ايزو او مركزي مقا
په بدبينۍ او غوسه څرګند شوي، او كېداى شي د سيمه ايزو  اًلږ كړي اكثر

قومندانانو د يو پراخه هڅې په څير د خپل سياسي او اقتصادي كنترول د 
دغه هڅې همدارنګه كوالى شي په مشروع . تقويت په موخه وليدل شي
وايدو د كمولو پواسطه او پرلپسې د خرڅالو او اقتصاد هم د مصرف وړ ع

كارموندلو د فرصتونو او د راتلونكي لپاره د سيمه ايزې ټولنې او دولت 
سيمو كې چې دغه هغه په . ترمنځ د اړيكو ضعيفول تر اغيزې الندې راوړي
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شرايط د پلي كېدو وړ دي، د كوكنارو د لمنځه وړل ښايي ډير وخت ته 
  .و نسل په اندازهاړتيا ولري، ممكن د ي

  
هيڅ يوه لنډه الر وجود نلري، او چټك تحميل ښايي د كليوال نفوس په 
رضايت كې ګران تمام شي او ښايي هم د غيررسمي او تياره حكومت د 
لږوالي هيله مندي چې د نن ورځې افغانستان څرنګوالې په ګوته كوي، 

  .لمنځه يوسي
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مخ په وړاندې الرې. 5
  
كوكنارو كر ډير كليوالو كورنيو ته يو مهمه وسيله وړاندې كوي چې  د
كوالى شي په افغانستان كې د خطر او ناامنۍ نفوذ كونكو شرايطو  ىهغو

  .الندې خپله هوساينه ترالسه كړي
  

د مخدره توكو پرضد د مبارزو پرلپسې عملي كول د ريښه ايستنې وخت 
څو د انفرادي بزګرانو او هڅې ته ړومبېتوب وركوي او كوښښ كوي 

سلوك د هغه زمينې د بدلون څخه پرته چې په پراخه توګه پدى ژمن دې چې 
ولې او څرنګه بزګران حركت كوي تغير وركړي، چې د دې دوام ناشونې او 

  .ښايي هم بې ګټې اوسي
  

ضعيفه وي او  اًاكثر معلوماتد كوكنارو د كر د كچو په هكله لومړني 
 چېبنيادي علت ترمنځ اړيكه كړكېچنه كوي ضعيفه تحليل چې د هغې 

د غربت او . ډيرۍ وخت د پاليسۍ په خاصو حاالتو كې ټاكونكې وي
نه محدوده ناامنۍ د وضعيت په هكله د پاليسۍ د مهمو اسنادو وړاند وي

  .او سطحي وي

ډير پراخه كوښښونو ته اړتيا ده څو د هغه بنيادى داليلو د پيژندلو لپاره 
دا بايد د خطر . كر تغيرات په ګوته كوي، پكار ويوړل شيچې د كوكنارو د 

ابعادي وضعيت د قوي تجزى پواسطه او داچې څرنګه د هغې سره د  –د څو 
دا بايد د . شي حمايهولسواليو او والياتو په اساس عكس العمل وشي، 

په ښه  كليوال معيشت د ميانځګړتوب سره مرسته وكړي څو هغه كورنۍ
اوبو لرونكو مځكو ته محدوده السرسي لري او  چې ډول په نښه كړي

راز يو تحليل څخه پرته،  دغهد . محدود زراعتي او غيرزراعتي عوايد لري
 ظاهر شي په يو داسې دام كې به د مخدره توكو پر ضد د مبارزې تمرينونه

چې د هغې په نښو باندې عمل كوي نسبت دې ته چې د هغې عوامل څرګند 
  .كړي

  

  
ر په كچو كې يوځلي كموالې د هغې د پاې په معنا ندې حتى د كوكنارو د ك

د تاريخ له لحاظه، دا ډول . د مخدره توكو پرضد د پاليسي لپاره هم
توګه د هغه پرمختګ  او په ځانګړې ېمهال ثابت شويد –كموالې لنډ 

لمنځه وړې دې چې د پخوا څخه د كوكنارو د كر د دوامداره  يې بنسټ
د مخدره توكو د كنترول لپاره د اجرااتو مقياس نه . لږوالي لپاره الزم دې

بايد يواځې د كوكنارو د كر په كموالي كې وليدل شي، دا ضروري ده څو په 
ټاكي د پاموړ تغيرات راشي، مخكې  كړه وړههغه زمينه كې چې د كورنيو 

ته  ولدى چې د كښت په طرحه كې كوم تغيرات راشي او د معيشت فعاليتون
   .شي نوم وركړ  ”برياليتوب“د
  

ريښه ايستنه كه په ستراتيژيك ډول ترسره شي اغيزه لري، خو ريښه 
په  كيداى شي ريښه ايستنه. ايستنې ته عموميت وركول عاقالنه كار ندې
دا په هغه  چې لوبويرول و هغه ځايونو كې چې د څيړنې وړ دي تجزيوي

هغه سيمو كې  په. اجرا وړ دى السرسې لرى د ځايونو كې چې ماركيټ ته ښه
زرغونيدو څخه برخه مند ندي، په هر حال ريښه  د وچې كورنۍ د كوكنار

ايستنه احتمال لري د ډير اقتصادي بحران، ناامنۍ او د سياسي انديخنو 
يواځينۍ الر سره السي ريښه ايستنه د ټولو نيمګړتياوو سره . المل وګرځي

تهديد يا د  زياتي زورده چې تعقيب شي، كېمياوي دوا شيندنه د تيري او 
مطلوب مرام اعالم چې د ياغي ډلو څخه په فعاله توګه مالتړ كوي لمنځه 

  .وړي
  

د ميانځګړتياوو ډولونه چې د بزګرانو د محصوالتو د زيان لپاره د يو 
څرګنده ځواب په څير طرحه كېږي هغه بنيادي داليل نه په ګوته كوي كوم 

هغوې د خطر او . كنار وكريچې بزګران اړباسي څو په لومړي قدم كې كو
ناامنۍ مزمن مسايل نه څرګندوي چې د رسمي او غيررسمي غيرمسول 

په پاى كې، . قدرت لرونكو او د عامه فوايدو د نشتون له امله منځته راځې
لږ خطر لرونكي محصول په څير  د په منځكېد كوكنارو كر د ډيرو خلكو 
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د هغه ته بدلون ه درك دغد. چې د ټولنې لپاره ستر خطر دې، ګڼل كيږي
ډيريدونكي خطر په پرتله چې د كوكنارو كر سره د ريښه ايستنې پوسيله 

، د ډير اهميت او يو اندازه لنډمهاله انكشافي مرسته برابروي يوځاى دى
ډيرو بنيادي تغيراتو ته اړتيا شته څو د خطر او ناامنۍ د . لرونكې دى

او اجتماعي بنسټونو په  زمينې په كموالي كې چې عامه فوايد د فزيكي
التي عوامل لكه په زراعت او يبرابرولو سره تامينوي، او د فقر تشك

  .كليوال غيرزراعتي سكتور كې چې د غريبې طبقې پرمختګ څرګندوي
  

چې د افغانستان دولت او نړيواله ټولنه ليدل كېږي چې  دى يو ستر خطردا 
نون ماتونكو ته مكافات د كوكنارو د سيمو د كمولو په موخه سيمه ايزو قا

وركوي، پداسې حالكې چې په حقيقت كې دغه خلك د خپل موقف د 
په كرل شويو سيمو  ود كوكنار. تقويت لپاره د كوكنارو راكړه وركړه كوي
په كافي توګه مقياس كړو، بلكې  الىكې د كموالي يو ښه فعاليت نشو كو

څير د مخدره توكو  بايد د پرمختګ د تحول په پراخ پړاو كې د يو برخې په
پرضد د مبارزې په ګډون وليدل شي لكه سپيڅلې او د اعتماد وړ 

  .حكومتداري

ړومبېتوب بايد د مخدره توكو پرضد د مبارزې د بشپړتيا پاليسۍ ته چې 
وركړل  اقتصادي پرمختګ، امنيت او ښه حكومتداري ده پراخ موخه يې
توكو پرضد اقدامات  د مخدره. دا د كليوال نفوس ړمبېتوبونه دي  – شي

چې د دغه ړومبيتوبونو څخه سترګې پټوي يا يې لمنځه وړي ښكاري چې 
ډير ژر به د نفوسو رضايت له السه وركړي او د دولت پرضد مخالفت زيات 

د فساد پرضد اقدامات د غيررسمي مالياتو د لمنځه وړلو په ګډون . كړي
ې د دولت مالتړي چې په پاټكونو كې حصوليږي، دا هغه مهم مسايل دي چ

  . د بهر وتلو پايداره تغير تقويت كوي څخه كر دزياتوي او د كوكنارو 
  

د سيمې څخه شواهد ښكاره كوي چې د كوكنارو د كر د اقتصاد پرمختګ 
دولت . نه په افغانستان كې د دولت او پرمختګ د ناكامۍ دليل –پايله ده 

يا ودان كړي او د او نړيواله ټولنه هڅه كوي څو د افغانستان دولت ب
د مخدره توكو  ،ه برابر كړيبنسټونپرمختګ لپاره دوامداره او پايداره 

پرضد د مبارزو ښه تمرينونه بايد ددې هڅو سره يوشان وي چې د كوكنارو 
  .د كر د اقتصاد داليل په ګوته كوي نه عاليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نې بهير ته آسانتيا او د اجرائيوي فعاليتونو د كارولو لپاره د كار وړ د پاليسي جوړويوه خپلواكه څيړنيزه موسسه ده چې  افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارهد 
څېړني او ارزونې اداره په ځغرده هوډ كړئ دئ چې له دې الرې د څېړنې فرهنګ ته وده، تحليلي د  سربېره پر دې د افغانستان. ه كويمطالعې او څيړنې تر سر

د دغه ادارې تر ټولو اړينه موخه دا ده چې د خپلو . نه برابر او د خبرو او اترو فضا ته پراختيا وركړيظرفيتونه رامنځته د معلوماتو د تحليل او شننې فرصتو
 .فعاليتونو په بهير كې د افغانستان د خلكو  د ژوند په بهير كې ښه والۍ راولي
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